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החלפת חברה בוועדה לבדיקת פערי מחירים
לפי צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )סימון טובין במחיריהם 

הממוצע במדינות מחוץ לישראל( )הוראת שעה(, 
התשע"ז-2017

)סימון  הצרכן  הגנת  לצו  2)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מחוץ  במדינות  הממוצע  במחיריהם  טובין  )סימון  טובין( 
לישראל( )הוראת שעה(, התשע"ז-12017, אני ממנה את דליה 
שיליאן, עובדת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ובעלת תואר 
 דוקטור בכלכלה, לחברה בוועדה לבדיקת פערי מחירים במקום 

בתיה גוטל2.

ט"ז בחשוון התשע"ח )5 בנובמבר 2017(
)חמ 3-5512(            אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
ק"ת התשע"ז, עמ' 1703.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 214.  2

מינוי נציג שר הבריאות בוועדת רישום
לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977

הפסיכולוגים,  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בתמוז  ח'  מיום  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשל"ז-11977 
התשע"ז )2 ביולי 2017( את גבריאל פרץ, לנציגי בוועדת רישום 
הפסיכולוגים,  פנקס  ומנהל  הוועדה  ראש  יושב  החוק,  לעניין 

במקומה של ימימה גולדברג2.

ההודעה על מינוי ועדת רישום ומענה3 תתוקן לפי זה.

ט"ז בתמוז התשע"ז )10 ביולי 2017(
)חמ 3-400-ה2(        יעקב ליצמן

שר הבריאות  
ס"ח התשל"ז, עמ' 158; התשס"ה, עמ' 468.  1

י"פ התשנ"ז, עמ' 5224; התשע"ז, עמ' 1834.  2

י"פ התשס"ה, עמ' 955.  3

הודעה על מינוי חברה למועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-1994

חיים  בעלי  צער  לחוק  2)א()7(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-11994, אני ממנה את יהלומה 
גת, נציגת שר הבריאות, לחברה במועצה לניסויים בבעלי חיים.

ד' באב התשע"ז )27 ביולי 2017(
)חמ 3-2603(        יעקב ליצמן

שר הבריאות  
ס"ח התשנ"ד, עמ' 298.  1

 הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה
בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992  המפלגות,  לחוק   9 לסעיף  בהתאם 
ודיווח(,  )רישום  המפלגות  לתקנות   10 ותקנה  החוק(,   - )להלן 
התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי ביום ה' בכסלו 
שם  לשינוי  בקשה  לי  הוגשה   ,)2017 בנובמבר   23( התשע"ח 
מפלגת "חיים בכבוד - בראשות עורך הדין סער עמית" שמספרה 

המים, התשי"ט-21959 )להלן - החוק(, של תשלומים שרשות 
המים הארצית3 הוסמכה לגבות בהתאם לחוק.

א' בכסלו התשע"ח )19 בנובמבר 2017(
)חמ 3-18-ה1(         משה כחלון
שר האוצר  

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשע"ז, עמ' 394.  2

י"פ התשכ"א, עמ' 1206.  3

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני ממנה את דניאל סופר, ממלא מקום סגן מנהל כללי לארגון 
לעניין  הגבייה,  על  לממונה  בע"מ,  מקורות  בחברת  ומנהל 
 - )להלן  התשי"ט-21959  המים,  לחוק   48 סעיף  לפי  גבייתם, 
החוק(, של תשלומים שרשות המים הארצית3 הוסמכה לגבות 

בהתאם לחוק.

א' בכסלו התשע"ח )19 בנובמבר 2017(
)חמ 3-18-ה1(         משה כחלון
שר האוצר  

חוקי א"י, כרך, ב', עמ' 1374.  1

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשע"ז, עמ' 394.  2

י"פ התשכ"א, עמ' 1206.  3

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני ממנה את רונן פיפנו, מנהל כללי בפועל של תאגיד המים 
והביוב מי-יבנה בע"מ )להלן - התאגיד(, לממונה על הגבייה 
ופקיד גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים 
וביוב, התשס"א-22001 )להלן - החוק(, של תשלומים המגיעים 
לתאגיד בעד השירותים שהוא מספק או הוצאות שהוציא לפי   

סעיף 53 לחוק.

א' בכסלו התשע"ח )19 בנובמבר 2017(
)חמ 3-18-ה1(         משה כחלון
שר האוצר  

חוקי א"י, כרך, ב', עמ' 1374.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 545.  2

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני ממנה את בת שבע אבוחצירה, מנכ"לית בפועל של תאגיד 
לממונה  התאגיד(,   - )להלן  בע"מ  כרמים  עין  והביוב  המים 
על הגבייה ופקידת גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק 
של  החוק(,   - )להלן  התשס"א-22001  וביוב,  מים  תאגידי 
תשלומים המגיעים לתאגיד בעד השירותים שהוא מספק או 

הוצאות שהוציא לפי סעיף 53 לחוק.

א' בכסלו התשע"ח )19 בנובמבר 2017(
)חמ 3-18-ה1(         משה כחלון
שר האוצר  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 545.  2

     __________
1  ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 120.

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.


