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מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה והפסקת כהונת 
נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  הדין  בית  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותנו1  בתוקף 
המייעצת   הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  התשכ"ט-21969, 
לנציגי  שלהלן  האנשים  את  ממנים  אנו  ציבור,  נציגי  לעניין 
ומודיעים על הפסקות כהונה כפי  ציבור בבתי הדין לעבודה 

שיפורטו להלן:

1. מינויים חדשים 

בית הדין הארצי לעבודה:

נציגי עובדים:                   נציגי מעסיקים:                   

שמואל ויסמןשרגא ויצמן

דן כהן

יצחק רייף

רמי דיין

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע:

נציגי עובדים:                      נציגי מעסיקים:

איאד שיח אחמדאברהם אמרגי

מזל אברמסוןיוסף לוי

בית הדין האזורי לעבודה חיפה:

נציגי עובדים:                     נציגי מעסיקים:

ציונה אייזנשטייןצבי הלפרין

הרצל בר–יוסףירון אהרן מגן

גד מתיתיהו שניצר שמרמשה לסרי

דוד שמחונידוד יאיר פראג

רחל בקיוסף רינצלר

רינה חדדרות אגמון

זאב לבנברג

ניסים קשי

פנינה הר–ניב

וולף זאב פוגל

גרשון קציר

אסתר דהן

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב:

נציגי עובדים:                  נציגי מעסיקים:

עדנה מרקואליחי אל–יגון

אמירה שניצרגילי לזרי

אבשלום אייזנרדליה קוטאי

יואל מלי

שלומית לוי

בית הדין האזורי לעבודה נצרת:

נציגי עובדים:נציגי מעסיקים:

מנאל אשקריוכבד מאור

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים:

נציגי עובדים:

בנימין אלבז

דורית ישראלה חובב רוטמן

לימור ליברמן לביא

בועז סנדרוב

משה נחמיה

2. הפסקות כהונה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב:

נציגי עובדים:נציגי מעסיקים:
אופירה רותם5נחמה סנה3

הילה איריס ידיד-ברזילי6אלי כהן4
ציון ברוכים7

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים:

נציגי עובדים:
משה אגל-טל8

3.1. חידושי כהונה9

בית הדין הארצי לעבודה:

נציגי עובדים:נציגי מעסיקים:

יעל רוןדן בן חיים

חיה שחרגדעון צימרמן

אמיר ירוןברכה לאו סמו

רן קידר

  
י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ד, עמ' 600.  2

  
י"פ התשע"ז, עמ' 6786.  3

י"פ התשע"ח, עמ' 6236.  4

י"פ התשע"ז, עמ' 6786.  5

י"פ התשע"ה, עמ' 2658.  6

י"פ התשע"ה, עמ' 2658.  7

י"פ התשע"ה, עמ' 2658.  8

י"פ התשע"ז, עמ' 1032.  9
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4. העברה

בית הדין האזורי לעבודה נצרת:

נציגי מעסיקים:

יוסף אהרן לוי 

מינויה של חיה שחר, עד יום ו', ט"ז בניסן התשפ"ג  )7 באפריל 
;)2023

מינויו של שלמה כפיר עד יום ש', ג' בתמוז התשפ"ב )2 ביולי 
;)2022

 18( ו', ט"ו באדר ב' התשפ"ב  מינויו של יעקב בן עמי עד יום 
במרס 2022(;

מינויו של מאיר ליבר עד יום ו', כ"ז בסיוון התשפ"ג )16 ביוני 
;)2023

 28( כ"ט בתמוז התשפ"ב  ה',  יום  מינויו של מימון אסולין עד 
ביולי 2022(;

 1( א' התשפ"ד  ו', כ"א באדר  יום  בנימין חממי עד  מינויו של 
במרס 2024(;

 23( התשפ"ד  בטבת  י"א  ש',  יום  עד  אופיר  אמיר  של  מינויו 
בדצמבר 2023(;

מינויה של דליה כהן עד יום ב', כ"ז באב התשפ"ג )14 באוגוסט 
;)2023

 15( מינויו של בנימין סימן טוב עד יום ב', י"ח באב התשפ"ב 
באוגוסט 2022(;

)12 במאי  ד' באייר התשפ"ד  א',  יום  נתן עד  חיים  מינויו של 
;)2024

מינויו של יוסף פרלוביץ עד יום ג', י"א באדר א' התשפ"ד )20 
בפברואר 2024(.

י"ג באב התש"ף )3 באוגוסט 2020(

)חמ 3-178-ה1(
                     אבי ניסנקורן         איציק שמולי

                      שר המשפטים               שר העבודה הרווחה  
        והשירותים החברתיים

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה והפסקת כהונת 
נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  הדין  בית  לחוק   10 סעיף  לפי  סמכותנו1  בתוקף 
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  התשכ"ט-21969, 
לנציגי  שלהלן  האנשים  את  ממנים  אנו  ציבור,  נציגי  לעניין 
ומודיעים על הפסקות כהונה כפי  ציבור בבתי הדין לעבודה 

שיפורטו להלן:

1. מינויים חדשים

בית הדין הארצי לעבודה:

נציגי עובדים:                       נציגי מעסיקים:                      

ורדה אדוארדס                         אברהם הוכמן                                                          

רחל בנזימן

שלמה כפיר

בית הדין האזורי לעבודה נצרת:

נציגי מעסיקים:

רוית אורן

בית הדין האזורי לעבודה חיפה:

נציגי מעסיקים:

אסתר רות אדלר

יעקב בן עמי

דרורית מילנרסקי

מאיר ליבר

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים:

נציגי עובדים:נציגי מעסיקים:

יוסף חיים דרדיגרדוד כהן

מימון אסולין

צבי גל

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב:

נציגי עובדים:נציגי מעסיקים:

אמיר אופירבנימין חממי

אורלי גרטי סרוסי

דליה כהן

יואב גנזך

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע:

נציגי עובדים:נציגי מעסיקים:

רוני חכמוןבנימין סימן טוב

נתן חיים

יוסף פרלוביץ

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע בשבתו באילת:

נציגי מעסיקים:

דן ברקאי

3.2. חידוש כהונה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה:

נציגי עובדים:
זיאד אבו חבלה10

  
י"פ התשע"ד, עמ' 5566.  10

  
י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ד, עמ' 600.  2
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ליליאן עליזה פרגמנטמשה רנץ     

אלדד שלםארמונה ברוך

שוש רוזה אבשלוםאילן טל

מאיר חןענת כנען

נורית לפידותיוחנן צבי צנגן

אהרון קונפורטימאורה שלגי 

אסתר קופרברגדליה בלנק

טובי קרואשמואל ברלבב                        

יעקב ששפורטה יצחק חי לוי

מאירה גל סיטוןמנשה הארי

איתן קשמוןיעל רודניקי

כרמלה קול אמןעופר מקס פיינשטיין

יונתן שלםשלום נויפלד

הילה שאול ביקוביצקי

יואל יהודה פלדי

עדי ריכטמן

בית הדין האזורי לעבודה נצרת:

נציגי עובדים:נציגי מעסיקים:

מני כהן                                          תמיר עין גיל

אברהם קקון                                 נאוה סתיו לוי

סמדר כוכבי                                    יוסף אהרן לוי

יגאל הולצר

סוהא מנסור חילו

וליד נסר אל דין

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים:

נציגי עובדים:נציגי מעסיקים:

רפאל אלקוביורד קון                                                      

טלי לוי     

אילנה מרגלית      

לאה בר אילן                                

2. הפסקות כהונה

בית הדין הארצי לעבודה:

נציגי מעסיקים:
אברהם ביגר3

עירית אלטשולר זמניאורית ליליאן סון  

אביב שהם                      אמיר לוי

יעל אסתר עפרון

אליעזר יפה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע:

נציגי עובדים:                       נציגי מעסיקים:

אהרון ביתןיונתן אהרונסון   

כוכב זיס   אלשמי אחמד

יוסף פרדי וגנר                          עינב מורדוך   

רן די-נור     

אמיר אילון   

יצחק אמור    

עמי נחמני       

דגנית כהן                                            

בית הדין האזורי לעבודה חיפה:

נציגי עובדים:                       נציגי מעסיקים:

רוני גגיןערן הורוביץ                                               

יעל פנחסי רוןדנה ברזילי

הדר מאורפרץ גוטסמן

רחל צופיה דקל לניאדומיכל כהן

עולא מוסאעדי סלע

הנרי אלקסלסידוד חנוך שפירא

מוראד מפרעאלכסנדר טנדלר

תאופיק חלבידוד כהן

ג'ירייס סחניני

גד פולק

איתן שטיאסני

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב:

נציגי עובדים:                       נציגי מעסיקים:

עירית אילון                         אברהם נתן                                

הרצל חוגירפאל מרדכי טטרקה                              

דליה גילדוני                          תמר כהן

אברהם קמינסקי                         רועי גורודיש  

דבורה גורין                       אליעזר חגי עינת                                       

קריסטינה פוליצר מימוןנתן רוזנבוים                              

חנן חסןרחל זיתוני                                     

יוסף כליף                           אייל רחלי

  
י"פ התשע"ז, עמ' 1032.  3
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בית הדין האזורי לעבודה באר שבע:

נציגי עובדים:

שרון מיכל
4.2. חידוש כהונה10

בית הדין האזורי לעבודה נצרת:

נציגי עובדים:

           סאלם חסן 

בית הדין האזורי לעבודה חיפה:

נציגי עובדים:
אברהם סולומון 

4.3. חידוש כהונה11

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב:

נציגי מעסיקים:

           מרים שרה כצמן            

מינויו של ראובן גבריאל כהן עד יום ב', ט' בסיוון התשפ"ג )29 
במאי 2023(;

 19( התשפ"ג  בתשרי  כ"ד  ד',  יום  עד  שי  שולמית  של  מינויה 
באוקטובר 2022(;

מינויה של טובה אוגוסט כהן עד יום ב', כ"ז באדר א' התשפ"ב  
)28 בפברואר 2022(;

מינויה של יעל פלפל פלד עד יום שבת, כ"ה באדר א' התשפ"ב 
)26 בפברואר 2022(;

 7( התשפ"ג  בכסלו  י"ג  ד',  יום  עד  יריב  ורדינה  של  מינויה 
בדצמבר 2022(;

מינויו של זהר זלמן אקשטיין עד יום ג', י"ז בטבת התשפ"ג )10 
בינואר 2023(;

מינויו של מנחם הוכמן עד יום ה', כ"ח באדר ב' התשפ"ב )31 
במרס 2022(;

מינויה של דבורה פינקלשטיין עד יום ב', י"ח בכסלו התשפ"ג 
)12 בדצמבר 2022(;

מינויו של חיים בצלאל עד יום שישי, כ"ב בכסלו התשפ"ב )26 
בנובמבר 2021(;

מינויו של יוסף שטח עד יום ג', ט"ז בשבט התשפ"ב )18 בינואר 
;)2022

מינויו של יצחק רוזנברג עד יום שבת, כ"ד בתמוז התשפ"ב )23 
ביולי 2022(.

י"ג באב התש"ף )3 באוגוסט 2020(

)חמ 3-178-ה1(
                     אבי ניסנקורן         איציק שמולי

                      שר המשפטים               שר העבודה הרווחה  
        והשירותים החברתיים

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע:

נציגי מעסיקים:
חנן פלמור4

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים:

נציגי עובדים:
אסתר סיוון5

בית הדין האזורי לעבודה חיפה

נציגי עובדים:נציגי מעסיקים:
דוד כהן7שירלי אורגד6

3. העברות:

העברה מבית הדין האזורי לעבודה נצרת לבית הדין האזורי 
לעבודה חיפה:

נציגי מעסיקים:

רחל שטרן

העברה מבית דין האזורי לעבודה תל אביב לבית דין האזורי 
לעבודה ירושלים:

נציגי מעסיקים:
דגנית שירה אזולאי8

4.1. חידוש כהונה9

בית הדין האזורי לעבודה נצרת:

נציגי מעסיקים:

ראובן גבריאל כהן

בית הדין האזורי לעבודה חיפה:

נציגי עובדים:נציגי מעסיקים:

טובה אוגוסטאלון שוורץ

יעל פלפל פלדשולמית שי 

בית הדין האזורי לעבודה ירושלים:

נציגי עובדים:
קיבורק ביטאר נלבנדיאן   

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב:

נציגי עובדים:נציגי מעסיקים:
דבורה פינקלשטיין ורדינה יריב                                                          

חיים בצלאל זהר זלמן אקשטין

יוסף שטחמנחם הוכמן

יצחק רוזנברג
  

י"פ התשע"ח, עמ' 4010.  4

י"פ התשע"ז, עמ' 1032.  5

י"פ התשע"ז, עמ' 6786.  6

י"פ התשע"ח, עמ' 4010.  7

י"פ התשע"ח, עמ' 4010.  8

י"פ התשע"ה, עמ' 2658.  9

  
י"פ התשע"ד, עמ' 5566.  10

י"פ התשס"ח, עמ' 1579.  11
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הסמכת מפקחים
לפי חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו-2015

בריאות  על  הגנה  לחוק   )3(244 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הציבור )מזון(, התשע"ו-12015 )להלן - החוק(, אני מסמיך את 
הרופאים הממשלתיים עובדי הרשויות המקומיות, ששמותיהם 
מפורטים בטבלה שלהלן, בהסכמת ראשי הרשויות המקומיות 
שבהן הם עובדים, לפי העניין, למפקחים לשם פיקוח על ביצוע 
הוראות סעיף 194 לחוק, לפי סמכויות הפיקוח המנויות בסעיף 
246 לחוק וזאת לאחר שהתקיים בהם האמור בסעיף 245 לחוק:

ד"ר אילן זבירין ד"ר אדם אלנבארי  

ד"ר דינא סמארה ד"ר אשרף שיבאן  

ד"ר זהר הלוי כפרי ד"ר הרולד ישראל סלנט 

ד"ר יעל עובדיה ד"ר זינאידה יצקוביץ 

ד"ר יצחק נבו ד"ר יעקב איבגי  

ד"ר עמיר בוגוסלבסקי ד"ר מירב אברהם אשש 

תוקפה של הסמכה זו לתקופה של שנתיים מיום חתימתה, 
וכל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם האמור.

כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(
)חמ 3-5614(

יולי )יואל( אדלשטיין  
שר הבריאות  

ס"ח התשע"ו, עמ' 90.  1

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני ממנה את הרשומות מטה לעובדות סוציאליות 

לפי החוק האמור:

36444, במועצה המקומית  רישום  סיגל שהם כראדי, מס'   )1(
כוכב יאיר צור יגאל;

המקומית  במועצה   ,19776 רישום  מס'  שלום,  סבן  הדס   )2(
יואב;

הילה טננבאום, מס' רישום 19534, במועצה המקומית קרני   )3(
שומרון;

האזורית  במועצה   ,28614 רישום  מס'  פולטהים,  ענבל   )4(
הגליל התחתון;

אורטל משיח, מס' רישום 25618, בעיריית גבעת שמואל;  )5(

נועה חיה אופהיימר, מס' רישום 33810, בעיריית ירושלים;  )6(

ענבל ברבי מצליח, מס' רישום 18487, בעיריית יבנה;  )7(

אלפי  המקומית  במועצה   ,21912 רישום  מס'  דהן,  שרון   )8(
מנשה;

סיון ברונר, מס' רישום: 29572, בעיריית רעננה.  )9(

י' באדר התשפ"א )22 בפברואר 2021(
)חמ 3-142(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

הודעה על מינוי רשמים בכירים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  84א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, אני מודיע כי מיניתי את הרשומים 

מטה לרשמים בכירים:

בבתי  בכירה  רשמת  לכהונת  מונתה  להב,  טלי  הדין  עורכת 
משפט השלום במחוז ירושלים;

עורך הדין מיכאל שמפל, מונה לכהונת רשם בכיר בבתי משפט 
השלום במחוז תל–אביב-יפו;

בבתי  בכיר  רשם  לכהונת  מונה  לפיד,  שי  שמעון  הדין  עורך 
משפט השלום במחוז חיפה;

רשם ההוצאה לפועל שרון קרן, מונה לכהונת רשם בכיר בבתי 
משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

בכירה  רשמת  לכהונת  מונתה  ברוך-אלון,  חני  הדין  עורכת 
בבתי משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;

עורך הדין מרט דורפמן, מונה לכהונת רשם בכיר בבתי משפט 
השלום במחוז צפון;

עורכת הדין דנה ביאלר, מונתה לכהונת רשמת בכירה בבתי 
משפט השלום במחוז חיפה;

רשמת  לכהונת  מונתה  גולדנר,  מירב  לפועל  ההוצאה  רשמת 
בכירה בבתי משפט השלום במחוז דרום;

בבתי  בכירה  רשמת  לכהונת  מונתה  זיו,  רעות  הדין  עורכת 
משפט השלום במחוז מרכז;

לכהונת  מונתה  טלמן-בולטין,  נעמה  לפועל  ההוצאה  רשמת 
רשמת בכירה בבתי משפט השלום במחוז מרכז.

מיום י"ג בשבט התשפ"א )26 בינואר 2021(.

י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(
)חמ 3-64-ה1(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הודעה על עדכון סכום ערובה
לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(, 

התשנ"ו-1996

לתקנות  3א)1()ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מודיע,  אני 
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(, התשנ"ו-11996,  
האמורות,  לתקנות  3א)1()ב(  בתקנה  הנקוב  הערובה  סכום  כי 
כפי שיעורו המעודכן נכון ליום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 
שהתאגיד  עובד  כל  בעבור  חדשים,  שקלים   7,856 הוא   )2021

ביקש להעסיק בשנת 2021.

כ"ז בשבט התשפ"א )9 בפברואר 2021(
)חמ 3-2738-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ק"ת התשנ"ו, עמ' 1514; התשס"ז, עמ' 182; י"פ התש"ף,  1

עמ' 6460.  
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הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  28)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לסק  אסנת  את  מסמיכה  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 

למפקחת לעניין החוק.

בתפקידה  משמשת  המוסמכת  עוד  כל  תקפה  זו  הסמכה 
במשרד להגנת הסביבה.

י"ד בשבט התשפ"א )27 בינואר 2021(
)חמ 3-5913(

גילה גמליאל  
   השרה להגנת הסביבה

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  1

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

המפורטים  התקנות  או  הסעיפים  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
אני  לצידם,  ב'  בטור  המפורטים  החיקוקים  של  להלן,  א'  בטור 
מסמיכה את שירן ביתן בסמכויות כמפורט בטור ג' לצידם, כל 

עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה:

טור א' 
הסעיף

או התקנה
טור ב'
החיקוק

טור ג'
הסמכויות

חוק רישוי עסקים, 8ד
התשכ"ח-11968

עורכת ביקורת

חוק רישוי עסקים, 28)א(
התשכ"ח-11968

מפקחת בסמכויות 
לפי סעיף 28א

י"ד בשבט התשפ"א )27 בינואר 2021(
)חמ 3-5913(

גילה גמליאל  
השרה להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  1

מינוי נציגת השרה להגנת הסביבה בוועדה הארצית 
לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור

לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 
שעה(, התשע"ד-2014

הבנייה  לקידום  לחוק  5)א()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"ד-12014, אני 
ממנה את אילה גלדמן לסטר לנציגתי בוועדה הארצית לתכנון 

ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, במקומו של שחר סולר2.

המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה 
במשרד להגנת הסביבה.

כ"ז בטבת התשפ"א )11 בינואר 2021(
)חמ 3-4197(                        גילה גמליאל

השרה להגנת הסביבה  
ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 275.  2

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני ממנה את הרשומות מטה לעובדות סוציאליות 

לפי החוק האמור:

סיון מנדל, מס' רישום 21918, בעיריית מודיעין-עילית;  )1(

רונית זאבי, מס' רישום 13870, בעיריית אשקלון;  )2(

מרים רחל גורט, מס' רישום 28637, בעיריית בני ברק.  )3(

י' באדר התשפ"א )22 בפברואר 2021(
)חמ 3-142(                          איציק שמולי

      שר העבודה הרווחה
     והשירותים החברתיים

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני ממנה את הרשומות מטה לעובדות סוציאליות 

לפי החוק האמור:

עיסה הבה, מס' רישום 26949, בעיריית כפר קאסם;  )1(

וונגש לאה דג'ן, מס' רישום 30823, בעיריית רמלה;  )2(

מאיה בר פלישמן, מס' רישום 28580, בעיריית כפר סבא;  )3(

שושנה חדד, מס' רישום 30981, בעיריית לוד.  )4(

י' באדר התשפ"א )22 בפברואר 2021(
)חמ 3-142(              איציק שמולי

       שר העבודה הרווחה
      והשירותים החברתיים

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התשל"א-11960, אני משנה את מינויה של ורד שור, מס' רישום 

29325, כך שבמקום "מועצה מקומית מטולה" יבוא "צפת".

י' באדר התשפ"א )22 בפברואר 2021(
)חמ 3-142(                         איציק שמולי

     שר העבודה הרווחה
    והשירותים החברתיים

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 8543.  2
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הודעה על הסמכת פקח
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
)הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה 
שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, ולאחר שקיבל הכשרה 
למילוי תפקידו כדין, אני מסמיכה את עובד עיריית נתניה )להלן 
שיהיו  העירייה  בתחום  עירוני  לפקח  משה  עומר  העירייה(   -

נתונות לו הסמכויות המנויות בסעיף 4 לחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד העובד משמש בתפקידו 
בעירייה.

י"ז באדר התשפ"א )1 במרס 2021(
)חמ 3-4343-ה2(                    מרים פיירברג-איכר
ראש עיריית נתניה  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057  1

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית בת ים
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
ברשויות  העירוניים  והאכיפה  הפיקוח  לייעול  לחוק 
החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016  )תעבורה(,  המקומיות 
עיריית  עובדי  את  הסמכתי  כדין,  שהוכשרו   ולאחר 
תעבורה  אכיפת  לפקחי  להלן  מפורטים  ששמותיהם  ים  בת 
לפי  הסמכויות  להם  נתונות  שיהיו  ים,  בת  עיריית  בתחום 
עבירות  על  פיקוח  לשם  חלקן,  או  כולן  לחוק,  ו–9   4 סעיפים 

תעבורה כהגדרתן בחוק:

דנקי אנדשה מגריסו כפיר 

פורים איריס וידה יוחאי 

קונפורטי ישראל ברזילי ניר 

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם.

כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(
)חמ 3-5348(                          צביקה ברוט

ראש עיריית בת ים  
ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

 הודעה על מינוי מפקח בנושא כלבת 
ופיקוח על כלבים

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 5 לחוק העבירות 
המינהליות, התשמ"ו-11985, מיניתי את יונתן ציטרינוביץ, עובד 
המועצה האזורית מנשה, שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין 
המינהליות  העבירות  בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות 
)קנס - כלבת ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-22007, למפקח בתחום 

המועצה האזורית מנשה.

ט"ז בכסלו התשפ"א )2 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1923(                              אילן שדה

ראש המועצה האזורית מנשה  
ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ח, עמ' 1018.  1

הודעה על עדכון רשימת נציגי ציבור בבית הדין 
לענייני מים

לפי חוק המים, התשי"ט-1959, ולפי חוק בתי דין מינהליים, 
התשנ"ב-1992

המים,  לחוק  141)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מודיע,  אני 
מינהליים,  דין  בתי  לחוק  14)א(  סעיף  ולפי  התשי"ט-11959, 
הדין  בבית  הציבור  נציגי  רשימת  עדכון  על  התשנ"ב-21992, 
אסמאעיל3  סאהר  הסרת  לצורך  ידי,  על  שנערכה  מים  לענייני 
בפברואר   4( התשפ"א  בשבט  כ"ב  מיום  האמורה,  מהרשימה 

2021(, בשל התפטרותו מתפקידו.

י' באדר התשפ"א )22 בפברואר 2021(
)חמ 3-1525(

יובל שטייניץ  
   שר משאבי המים

ס"ח התשי"ט, עמ' 169.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשפ"א, עמ' 1016.  3

הענקת חסינויות
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

)בזק  התקשורת  לחוק  4)ו()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לגולן  מעניק  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ב-11982  ושידורים(, 
טלקום בע"מ )להלן - גולן(, שהיא בעלת רישיון כללי אחוד למתן 
שירותי בזק )להלן - הרישיון הכללי(, את החסינויות המנויות 
הרישיון  מכוח  גולן  שמספקת  השירותים  לגבי  לחוק,  ט'  בפרק 

הכללי.

י"ז באדר התשפ"א )1 במרס 2021(
)חמ 3-1723-ה6(

בנימין )בני( גנץ  
ממלא מקום שר התקשורת  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"א, עמ' 530.  1

הענקת סמכויות
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

)בזק  התקשורת  לחוק  4)ו()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושידורים(, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מעניק לפלאפון 
תקשורת בע"מ )להלן - פלאפון(, שהיא בעלת רישיון כללי למתן 
שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( )להלן - הרישיון 
הכללי(, את הסמכויות המנויות בפרק ו' לחוק, לגבי השירותים 
קרקע  לעניין  ואולם  הכללי;  הרישיון  מכוח  פלאפון  שמספקת 
הסמכויות  יחולו  לא  לחוק,  17א  בסעיף  כהגדרתה  ציבורית 
ו' לחוק לגבי דרך שאינה קרקע שבבעלותם או  המנויות בפרק 
בהחזקתם של המדינה, רשות הפיתוח, הקרן הקיימת לישראל, 
או  מקומית,  רשות  שבשליטת  חברה  לרבות  מקומית,  רשות 

תאגיד שהוקם על פי חוק.

ט"ז באדר התשפ"א )28 בפברואר 2021(
)חמ 3-1723-ה6(

בנימין )בני( גנץ  
ממלא מקום שר התקשורת  

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"א, עמ' 530.  1
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התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
י'   מיום  בישיבתה  במשולש,  ג'ת  המקומית  המועצה  מינתה 
האמור  החוק  לעניין  ערר  ועדת   ,)2020 ביוני   2( התש"ף  בסיוון 

בהרכב המפורט להלן:

עורך הדין נזאר ותד - יושב ראש הוועדה

יוסף גרה - חבר

עמאר גרה - חבר.

ל' בסיוון התש"ף )22 ביוני 2020(
)חמ 3-265-ה1(

      חאלד גרה
                                       יושב ראש המועצה המקומית ג'ת

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2

מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 

                                     
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הצמחים ולוועדות הענפיות
לפי תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות(, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותה לפי תקנה 36)ד( לתקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות(, 
לנציגי   )2020 בנובמבר   17( התשפ"א  בכסלו  א'  ביום  שהתקיימו  בבחירות  כי  הבחירות,  ועדת  בזה  מודיעה  התשס"ו-12006, 

המגדלים, למועצת הצמחים ולוועדות הענפיות, התקבלו התוצאות שלהלן:

ענף הירקות

מס' סידורי
שמות המועמדים לפי 

סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם 
זכה כל מועמד לפי 

סדר הזכייה

שמות המועמדים 
שנבחרו למליאת 

המועצה

שמות המועמדים 
שנבחרו לוועדה 

הענפית

יפרח מאיר יפרח מאיר1052יפרח מאיר 1.

אבוטבול יצחקאבוטבול יצחק866אבוטבול יצחק2.

כהן מוגרבי אליהוכהן מוגרבי אליהו864כהן מוגרבי אליהו3.

ברנע אורןברנע אורן683ברנע אורן4.

בוקר ויקטורבוקר ויקטור670בוקר ויקטור 5.

אשורי איתןאשורי איתן636אשורי איתן6.

אביבי איתןאביבי איתן624אביבי איתן7.

איציק חן איציק חן592איציק חן8.

מוסקוביץ יעקבמוסקוביץ יעקב526מוסקוביץ יעקב9.

מנע יאירמנע יאיר522מנע יאיר10.

מואסי איברהים 520מואסי איברהים 11.

גליל נחום494גליל נחום 12.

גדיאל אלון469גדיאל אלון13.

מזרחי יעקב466מזרחי יעקב14.

נעמתי אורי464נעמתי אורי15.

440יעקב יהודה16.

425שקלאר עדי17.

321סעדון משה18.

311אונשטיין אורנה19.

255קדוש דודי20.

203זהביאן עמוס21.

ק"ת התשס"ו, עמ' 632.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 1943.  2
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ענף הירקות

מס' סידורי
שמות המועמדים לפי 

סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם 
זכה כל מועמד לפי 

סדר הזכייה

שמות המועמדים 
שנבחרו למליאת 

המועצה

שמות המועמדים 
שנבחרו לוועדה 

הענפית

136עשור עידן22.

129אוביץ רותם23.

80שחאדה נעאמנה נעמאן24.

ענף הפירות

מס' סידורי
שמות המועמדים לפי 

סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם 
זכה כל מועמד לפי 

סדר הזכייה

שמות המועמדים 
שנבחרו למליאת 

המועצה

שמות המועמדים 
שנבחרו לוועדה 

הענפית

נבון משהנבון משה 972נבון משה1.

בר–נס רני בר–נס רני965בר–נס רני2.

אריאל עופראריאל עופר945אריאל עופר 3.

אייזנברג אביאייזנברג אבי915אייזנברג אבי4.

לוין עמוסלוין עמוס912לוין עמוס5.

פישר ערןפישר ערן891פישר ערן6.

פורת תמיר פורת תמיר849פורת תמיר7.

ברנס אילוןברנס אילון817ברנס אילון8.

מרום גיורא מרום גיורא798מרום גיורא9.

סתר עידוא788סתר עידוא10.

דור ראובן 234דור ראובן11.

בן ישר אלקנה 226בן ישר אלקנה12.

סלע עופר205סלע עופר13.

אשל אילן203אשל אילן14.

קורין אורן 190קורין אורן15.

167וייסלר נועם 16.

142גולני שי 17.

137דיאמנט אבי 18.

130קלמן בני19.

128בנאי דניאל20.

116**אוליאל עמרם 21.

116**ינאי יצחק 22.

111סנש ניצן 23.

106גרינברג שחר 24.

101מעגן אמיר25.

96*גפני גל 26.

94וינברגר נתן27.

87*עדות יאיר 28.

86ברבי אריק29.

79**גופדה עדי 30.

79**חזיזה יוסי31.
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ענף הפירות

מס' סידורי
שמות המועמדים לפי 

סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם 
זכה כל מועמד לפי 

סדר הזכייה

שמות המועמדים 
שנבחרו למליאת 

המועצה

שמות המועמדים 
שנבחרו לוועדה 

הענפית

70שמר עמיחי32.

64קליין גל 33.

56כלפה אביגדור34.

47לוי משה35.

45**ברוש רן36.

45**דהן גיורא37.

45**חמני ויקטור38.

45**כהן עמוס39.

30ברודבקה גלעד40.

* הסירו את מועמדותם.

** מספר קולות זהה. 

ענף פרי הדר

מס' סידורי
שמות המועמדים לפי 

סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם 
זכה כל מועמד לפי 

סדר הזכייה
שמות המועמדים 
שנבחרו למועצה

שמות המועמדים 
שנבחרו לוועדה 

הענפית

שפירר אורשפירר אור404שפירר אור 1.

גרוסר עודדגרוסר עודד398גרוסר עודד2.

ניצן שחר373ניצן שחר 3.

סיגל רמי 367סיגל רמי4.

אלטשולר עומר349אלטשולר עומר5.

גרוסר הלל347גרוסר הלל6.

סרפרז משה322סרפרז משה7.

עזרא תומר314עזרא תומר8.

קלוסקי דניאל303קלוסקי דניאל9.

ריצ'קר משה 283ריצ'קר משה10.

הרצל גיא257הרצל גיא 11.

לוי יעל 251לוי יעל 12.

שאואר אילת 232שאואר אילת 13.

אייל יוני231אייל יוני 14.

נהרי יפתח 229נהרי יפתח15.

224גור לביא שאול16.

212קסלברנר נעם17.

194פלוטקין גיל18.

170שיפמן יהל19.

144אברהם ציון20.

129בנימיני חי21.
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ענף פרי הדר

מס' סידורי
שמות המועמדים לפי 

סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם 
זכה כל מועמד לפי 

סדר הזכייה
שמות המועמדים 
שנבחרו למועצה

שמות המועמדים 
שנבחרו לוועדה 

הענפית

104ענבל צביקה22.

89כחלון ליאור 23.

82פנטי שמואל 24.

75קרן ברוך25.

ענף זיתי השמן - בעל 

מס' סידורי
שמות המועמדים לפי 

סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם 
זכה כל מועמד לפי 

סדר הזכייה

שמות המועמדים 
שנבחרו למליאת 

המועצה

שמות המועמדים 
שנבחרו לוועדה 

הענפית

מאזן עלי***מאזן עלי 440מאזן עלי1

עדוי עלי 426עדוי עלי2

ג'אנם לביב 415ג'אנם לביב3

סמעאן סוהיל412סמעאן סוהיל 4

ג'השאן האני397ג'השאן האני 5

אבוליל סולימאן 348אבוליל סולימאן 6

זידאן סוהיל336זידאן סוהיל7

*** ח'מאיסי נזמאת120ח'מאיסי נזמאת 8

61רפעאת מוסא9

46שאהין סעיד10

*** לסירוגין.

ענף זיתי השמן - שלחין 

מס' סידורי
שמות המועמדים לפי 

סדר הזכייה

מספר הקולות שבהם 
זכה כל מועמד לפי 

סדר הזכייה

שמות המועמדים 
שנבחרו למליאת 

המועצה

שמות המועמדים 
שנבחרו לוועדה 

הענפית

רבן חגי ***רבן חגי 163רבן חגי 1.

הכסטר אורן162הכסטר אורן2

נוי דוד 132נוי דוד 3.

זווילי גיא130זווילי גיא 4.

אשכנזי משה124אשכנזי משה5.

פנקס עידו121פנקס עידו6.

זבאן יניב104זבאן יניב7.

***בסל מוטי38בסל מוטי 8.

*** לסירוגין.

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הצמחים ולוועדות הענפיות שפורסמה ביום כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020( 
- בטלה2.

ד' באדר התשפ"א )16 בפברואר 2021(
)חמ 3-3416-ה2(

        שרה ברוש

                                                                           שופטת )בדימוס( יושבת ראש ועדת הבחירות
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