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הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות 
המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959, עדכנה הממשלה את רשימת 

המשרות2 שבתוספת השנייה לחוק האמור כלהלן:

אחרי פרט 22 יבוא "משרד הדיגיטל הלאומי", ותחתיו יבוא   )1(
פרט:

"22א. ראש רשות התקשוב הממשלתי";  

תיגרע משרה "57. ראש רשות התקשוב הממשלתי";  )2(

תיגרע  הכפר",  ופיתוח  החקלאות  "משרד  הכותרת  תחת   )3(
המשרה "33. מנהל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים 

בנגב";

תחת הכותרת "משרד הכלכלה והתעשייה", אחרי פרט 37  )4(

יבוא:  

"37א. מנהל הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב".  

י"ט בסיוון התש"ף )11 ביוני 2020(
)חמ 3-1173-ה2(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"ז, עמ' 42.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 3986; התש"ף, עמ' 6620.  2

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עובדי  את  מיניתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
לקציני  וההגירה המופיעים ברשימה להלן,  רשות האוכלוסין 

ביקורת גבולות לעניין החוק:

יוליה קלוצ'יק עפיף אבו חליל  

אור זייד מקסים זלנסקי  

שאדי אבראהים לואי אבו רוקן  

קיאן גואנמי נטליה בלי  

דר אלבז רשאד מסאלחה  

שי זילברשטיין אולסיה וייסמן  

אסתר כהן מיכאל זימוק  

לינדה רוזן ולדימיר קזקוב  

מישל פרידמן אנסטסיה ראוטוב  

אריק בישופס כרמית לוי אסייג  

הילה לוי מור גולדשטיין  

ג'קלין סביתי מגי הרניק  

יפעת הו רותם סויסה  

י"ב בטבת התש"ף )9 בינואר 2020(
)חמ 3-284-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עובדי  את  מיניתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
לקציני  וההגירה המופיעים ברשימה להלן,  רשות האוכלוסין 

ביקורת גבולות לעניין החוק:

רוני אלישוב ורוניקה אודלוב  

שי זטלמן זוהר ביצ'ה  

פביו ליכטנשטיין אילן חן  

ויקטוריה מלחובסקי-בוקין רומן לבדב  

יהלום סקורי מור מרים סבח  

לינה פנור אולג פלחוטה  

סם קליימן טל קוקאילוב  

ילנה סימלגור יהב עמית באש  

עומר עיני

כ"ב בסיוון התש"ף )14 ביוני 2020(
)חמ 3-284-ה4(                      אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עובדי  את  מיניתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
לקציני  וההגירה המופיעים ברשימה להלן,  רשות האוכלוסין 

ביקורת גבולות לעניין החוק:

עמית דניאל אליעזר קוז'קרו  

זיוה אלביליה אלונה שמטקוב  

קרן קרון אלינור אשר  

פרוספר אביטן שי המפריז  

אלסיה לבובסקי ליאור חזות  

ענת לוי פאול רונן ברגר  

מרינה קרסניק

כ"ב בסיוון התש"ף )14 ביוני 2020(
)חמ 3-284-ה4(                     אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
עובדי  את  מיניתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
לקציני  וההגירה המופיעים ברשימה להלן,  רשות האוכלוסין 

ביקורת גבולות לעניין החוק:

עמרי ליבוביץ מישל אללוף  

אורי בן אבי חגית שמאייב  
 

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1
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אסתי בסה רעות בן גויה  

אבי דיין שמעון גורד  

מתן חבני דקל זיו  

עדי מיזן סרגיי אברמוב  

אלכסנדר ספוז'ניקוב יקיר נזרי  

קיריל רויטמן יוליה קוגן  

אינה שצ'וקין עמית שבו  

כ"ב בסיוון התש"ף )14 ביוני 2020(
)חמ 3-284-ה4(                      אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  

הודעה על הטלת תפקיד מנהל השירותים 
הווטרינריים

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מינויים(, התשי"ט-11959, ובהסכמת נציב שירות המדינה והיועץ 
המשפטי לממשלה, אני מטיל על ד"ר תמיר גושן למלא את תפקיד 
כ"ז  ביום  שתחל  נוספת  לתקופה  הווטרינריים,  השירותים  מנהל 
א' באלול התש"ף  ביום  ותסתיים  )21 במאי 2020(  באייר התש"ף 

)21 באוגוסט 2020(.

כ"א באייר התש"ף )14 במאי 2020(
)חמ 3-1173-ה1(                           צחי הנגבי

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה על גמר כהונתו של רשם
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  בית הדין  לחוק   27 לסעיף  מודיעה בהתאם  אני 
התשכ"ט-11969, ולסעיף 105ג לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 
לעבודה  האזורי  הדין  בית  רשם  שכהונת  התשמ"ד-21984, 
 31( בניסן התש"ף  ו'  ביום  בבאר שבע, איתי אדרת, הסתיימה 

במרס 2020(.

א' בסיוון התש"ף )24 במאי 2020(
)חמ 3-526-ה4(                        ורדה וירט לבנה

נשיאת בית הדין הארצי לעבודה  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשמ"ו, עמ' 216; התשע"ב, עמ' 303.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  2

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-11972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשהיישובשם

מודיעין-דהן רויטל
מכבים-רעות

חוקר פרטי

סוג הבקשהיישובשם

חוקר פרטיתל–אביב-יפולוי דוד

חוקר פרטיבת יםמימר ברק דוד

חוקר פרטירעננהמרשה נעמי

חוקר פרטיפתח תקווהסמירנוב שמעון יהודה

חוקר פרטיראשון לציוןעמירה הראל

חוקר פרטיתל–אביב-יפופינארו להב

משרד חקירות יהוד-מונוסוןשאלתיאל גיל
פרטיות

להגיש  אדם  כל  רשאי  זו  הודעה  מפרסום  ימים   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, 
התשל"ב-21972, ת"ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס' שמספרו: 
אלקטרוני:  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו   ,02-6467936

.hokrimpz@justice.gov.il
כ"ט בסיוון התש"ף )21 ביוני 2020(

)חמ 3-231-ה1(
רוחמה סיני 	

מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים    
פרטיים ושירותי שמירה  

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2020
לפי תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955

התשט"ז-11955,  חשבון,  רואי  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
אני מודיעה בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד סתיו 

2020 יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:

תאריךהנושא
תאריך אחרון 
לרישום לבחינה

ביניים חלק א'

*מבוא 
לחשבונאות 

כ"ג בחשוון התשפ"א
)10 בנובמבר 2020(

ט' בחשוון התשפ"א
)27 באוקטובר 2020(

א' בכסלו התשפ"א*משפט עסקי
)17 בנובמבר 2020(

ט' בחשוון התשפ"א
)27 באוקטובר 2020(

ביניים חלק ב'

כ"ה בחשוון התשפ"א*כלכלה
)12 בנובמבר 2020(

י"א בחשוון התשפ"א 
)29 באוקטובר 2020(

יסודות ביקורת 
החשבונות

ז' בכסלו התשפ"א
)23 בנובמבר 2020(

י"א בחשוון התשפ"א
)29 באוקטובר 2020(

בחינות סופיות חלק א'

כ"ג בחשוון התשפ"א*סטטיסטיקה
)10 בנובמבר 2020(

ט' בחשוון התשפ"א
)27 באוקטובר 2020(

חשבונאות 
פיננסית א'

ט"ו בכסלו התשפ"א
)1 בדצמבר 2020(

א' בכסלו התשפ"א
)17 בנובמבר 2020(

 
ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1

 
ק"ת התשט"ז, עמ' 34.  1
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לבעלי  הוראה  הרשות(   - )להלן  ערך  ניירות  רשות  נתנה  לחוק, 
רישיון מנהל תיקים בנושא "שירות ניהול תיקים 2.0".

 )2020 בינואר   7( י' בטבת התש"ף  ביום  פורסמה  ההוראה 
פרסומה  מיום  ותחילתה   ,www.isa.gov.il הרשות  באתר 

ברשומות.

ט"ו בסיוון התש"ף )7 ביוני 2020(
)חמ 3-2688-ה1(                           ענת גואטה

יושבת ראש רשות ניירות ערך  

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית אופקים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול  
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, 
התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי עיריית 
ואשר  להלן,  מפורטים  העירייה(, ששמותיהם   - )להלן  אופקים 
נתונות  עירוניים שיהיו  לפקחים  לכך,  קיבלו הכשרה מתאימה 
עזר  חוקי  ביצוע  על  פיקוח  לשם  החוק,  לפי  הסמכויות  להם 

בתחום העירייה:

דנה ישראלי אמיר מויאל 

אורי כהן שגיא גאנון 

אליאב קנפו גדי חברוני 

רון אלקיים.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד הוראת השעה תעמוד 
בתוקפה וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

ט' בסיוון התש"ף )1 ביוני 2020(
)חמ 3-4343-ה2(                          איציק דנינו

ראש עיריית אופקים  
1 ס"ח התשע"א, עמ' 1057.

הסמכה לפקח סביבתי והסמכה למסור הודעות קנס
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

 פקחים(, התשס"ח-2008, ולפי חוק סדר הדין הפלילי 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

המקומיות  הרשויות  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 - )להלן  התשס"ח-12008  פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
פקח  לתפקיד של  בזה  אני מסמיך  כדין,  ולאחר שהוכשר  החוק(, 
)להלן  פיימן עובד המועצה האזורית מנשה  דן  פי החוק את  על 
כמפורט  הסמכויות  כל  בזה  לו  ומוקנות  האזורית(,  -המועצה 
בחוק  כהגדרתם  חיקוקי הסביבה,  לצורך אכיפת  בהוראות החוק 

)להלן - חיקוקי סביבה(, בתחום המועצה האזורית.

הדין  סדר  לחוק  228)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כן,  כמו 
הפקח  את  מסמיך  אני  התשמ"ב-21982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי 

האמור למסור הודעות קנס לעניין עבירות על חיקוקי סביבה.

תוקפה של הסמכה זו עד לביטולה, או עד למועד שבו יחדל 
העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ד באייר התש"ף )18 במאי 2020(
)חמ 3-4029(                           אילן שדה

ראש המועצה האזורית מנשה  
ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  2

תאריךהנושא
תאריך אחרון 
לרישום לבחינה

*דיני תאגידים 
ומסחר

כ"ג בכסלו התשפ"א
)9 בדצמבר 2020(

ט' בכסלו התשפ"א
)25 בנובמבר 2020(

א' בכסלו התשפ"א*מימון
)17 בנובמבר 2020(

ט"ז בחשוון התשפ"א
)3 בנובמבר 2020(

*טכנולוגיות 
מידע

כ"ט בכסלו התשפ"א
)15 בדצמבר 2020(

ט"ו בכסלו התשפ"א
)1 בדצמבר 2020(

ט"ז בטבת התשפ"אדיני מסים א'
)31 בדצמבר 2020(

ב' בטבת התשפ"א
)17 בדצמבר 2020(

בחינות סופיות חלק ב'

*תמחיר 
וחשבונאות 

ניהולית 
מתקדמת

כ"ה בחשוון התשפ"א
)12 בנובמבר 2020(

י"א בחשוון התשפ"א
)29 באוקטובר 2020(

חשבונאות 
פיננסית 
מתקדמת

ז' בטבת התשפ"א
)22 בדצמבר 2020(

כ"ב בכסלו התשפ"א
)8 בדצמבר 2020(

ז' בכסלו התשפ"אדיני מסים ב'
)23 בנובמבר 2020(

כ"ב בחשוון התשפ"א
)9 בנובמבר 2020(

ביקורת 
חשבונות 

ובעיות ביקורת 
מיוחדות 

כ"ג בטבת התשפ"א
)7 בינואר 2021(

ט' בטבת התשפ"א
)24 בדצמבר 2020(

הבחינות המסומנות ב–* יתקיימו על גבי מחשב במכללת 
רמת גן, רח' פנחס רוטנברג, ויחלו בשעה 10.00; שאר הבחינות 

יתקיימו בבנייני האומה בירושלים, ויחלו בשעה 11.00.

www. ניתן להירשם לבחינות המועצה באתר האינטרנט
roch.justice.gov.il בלבד.

האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א', ביניים 
נושא,  לכל  חדשים  445 שקלים  היא  א'  חלק  וסופיות  ב'  חלק 

ולבחינות סופיות חלק ב' היא 835 שקלים חדשים לכל נושא.

התאמות בבחינות

או  למידה  לקות  בשל  להתאמות  בקשות  להגיש  ניתן 
 60 עד  רפואיות,  מגבלות  בשל  ובקשות  וריכוז  קשב  הפרעות 

ימים לפני מועד הבחינה.

עולים   - המיוחדות  האוכלוסיות  של  להתאמות  בקשה 
חדשים, בני מיעוטים, נבחנים מעל גיל 50 ונשים בהיריון, ניתן 

להגיש עד 30 ימים לפני מועד הבחינה.

כ"ט בסיוון התש"ף )21 ביוני 2020(
)חמ 3-372-ה1(                             סיגל יעקבי

יושבת ראש מועצת רואי חשבון  

הודעה על מתן הוראה לבעלי רישיון מנהל תיקים
לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות 

ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995

בייעוץ  העיסוק  הסדרת  לחוק  28)ג()1(  לסעיף  בהתאם 
השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-11995 
)להלן - החוק(, אני מודיעה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 28)ב( 

 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשס"ה, עמ' 840; התשע"ט, עמ' 63.  1
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