קביעת ארגון מייצג

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף הסמכות לפי סעיפים (7א)(()13ב)12 ,א( )3ו–(18ב)()3
לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-שנאצלה לי ,2אני קובע
כי הארגון המייצג את רוב בעלי הכישורים מבין האדריכלים,
המהנדסים ובעלי תואר אקדמי בתחום תכנון ערים ואזורים,
לעניין המלצה על מינוי חברים לוועדות המחוזיות לתכנון
ולבנייה ולוועדות ערר ונציגים לוועדות המקומיות לתכנון
ולבנייה ,לפי החוק האמור ,הוא לשכת המהנדסים האדריכלים
והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל.

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

קביעת ארגון מייצג קודמת - 3בטלה.
ח' בתשרי התשע"ג ( 24בספטמבר )2012
(חמ )3-4556
      עמרם קלעג'י
		
________
המנהל הכללי של משרד הפנים
  1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ס"ח התשנ"ו ,עמ' .3072
 3י"פ התשס"ב ,עמ' .1568

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,11941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תיקון מ'ס " - 470כרטיסי
חיוב" ,בחוזר מס' ח ;2346-06-מועד תחילת התיקונים להוראה
ביום ח' בתשרי התשע"ג ( 24בספטמבר .)2012
ח' בתשרי התשע"ג ( 24בספטמבר )2012
(חמ )3-3537
        דוד זקן
המפקח על הבנקים
		
________
  1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הודעה על מתן הוראות רשם נוספות לעניין שיטת
חישוב מיטבית
לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  -חובות
דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
בהתאם לסעיף (30ב) לחוק הגנת הסביבה (פליטות
1
והעברות לסביבה  -חובות דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב)
לחוק נתתי הוראות נוספות לעניין שיטת חישוב מיטבית
לחישוב הנתונים המפורטים להלן ,לפי סוגי פעילות:
( )1כמויות החומרים המזהמים והפסולת שיש לדווח עליהם
לפי הוראות סעיף (3ב)( )2( ,)1ו–( )5לחוק;
( )2צריכת המים וצריכת האנרגיה של המפעל ,שיש לדווח
עליהן לפי הוראות סעיף (3ב)( )6לחוק;
תחילתן של ההוראות האמורות ביום ט"ז בתשרי התשע"ג
( 2באוקטובר .)2012
ההוראות פורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת
הסביבה ,בכתובת .www.sviva.gov.il
ב' בחשוון התשע"ג ( 18באוקטובר )2012
(חמ )3-4474
       אורי שלהב
הרשם
			
________
  1ס"ח התשע"ב ,עמ' .)451( 238

ילקוט הפרסומים  ,6497א' בכסלו התשע"ג15.11.2012 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ד באלול התשע"ב
( 11בספטמבר  ,)2012בתיק בד"א  ,054/2012החליט להטיל על
עורכת הדין אלאמר ירדן ,ת"ז  ,57500993רישיון מס' ,16813
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של
 8חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י"א בסיוון התשע"ב ( 1ביוני  )2012עד
יום כ' בשבט התשע"ג ( 31בינואר .)2013
כ"ה באלול התשע"ב ( 12בספטמבר )2012
(חמ )3-94
     איתן ש' ארז
		
________
סגן ראש לשכת עורכי הדין
  1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ט"ו באלול
התשע"ב ( 2בספטמבר  ,)2012בתיק בד"מ  ,059/2012החליט
להטיל על עורך הדין עלי סואעד ,ת"ז  ,28215291רישיון מס'
 ,28536עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של  10חודשים.
תוקף ההשעיה מיום ט"ו באלול התשע"ב ( 2בספטמבר
 )2012עד יום כ"ג בתמוז התשע"ג ( 1ביולי .)2013
כ"ה באלול התשע"ב ( 12בספטמבר )2012
(חמ )3-94
     איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
		
________
  1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום י"ח באלול התשע"ב (5
בספטמבר  ,)2012בתיקי בד"א  ,025/2012 ,022/2012החליט
להטיל על עורך הדין שי רוטנשטרייך ,ת"ז  ,31773773רישיון מס'
 ,33624עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של  72חודשים החל ביום ההשעיה שהוא מרצה.
תוקף ההשעיה מיום ז' באדר התשע"ב ( 1במרס  )2012עד
יום י"ג באדר התשע"ח ( 28בפברואר .)2018
כ"ו באלול התשע"ב ( 13בספטמבר )2012
(חמ )3-94
     איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
		
________
  1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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