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הודעה בדבר מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
)ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-11964, מיניתי חברים נוספים 

ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות:

ד"ר גד שמואלי, רישיון מס' 8924

ד"ר יעקבי יעקב, רישיון מס' 20642

תוקף המינוי עד יום ז' בטבת התשפ"ג )31 בדצמבר 2022(.

כ' בתמוז התש"ף )12 ביולי 2020(
)חמ 3-183-ה1(                               בנימין גנץ

                                  ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון
ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 4316.  2

הודעה בדבר מינוי יושב ראש וחבר נוסף
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
)ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-11964, מיניתי את ד"ר מאושר 
ברשימת  נוסף  וחבר  ראש  ליושב   ,15717 מס'  רישיון  נתנאל, 

הרופאים2 לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום ז' בטבת התשפ"ג )31 בדצמבר 2022(.

כ' בתמוז התש"ף )12 ביולי 2020(
)חמ 3-183-ה1(                                  בנימין גנץ

                                  ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון
ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 4316.  2

חידוש מינוי יושב ראש ועדת ערר
לפי חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, התשנ"ה-1995, ולפי 

חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

אגרה  כבישי  לחוק  12א)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מנהרות הכרמל(, התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ולפי סעיף 5 
לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני מחדש את מינויו 

של מוראד מפרע3, ליושב ראש ועדת הערר שלפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ז' באב התש"ף )28 ביולי 2020(
)חמ 3-4259(                          אבי ניסנקורן
שר המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 493; התשס"ט, עמ' 199.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 6193.  3

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אני מודיע כי הסכומים הנקובים בסעיף 47א לחוק מס ערך 
בסעיף  כאמור  תואמו  החוק(,   - )להלן  התשל"ו-11975  מוסף, 
126)ב( לחוק, ולפיכך מיום ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(, הם 

כמפורט להלן:

303 שקלים חדשים  הוא  )א(, הסכום המזערי  קטן  בסעיף   )1(
והסכום המרבי הוא 24,375 שקלים חדשים;

בסעיף קטן )ב(, הסכום הוא 24,375 שקלים חדשים.  )2(

ט"ו באב התש"ף )5 באוגוסט 2020(
)חמ 3-518-ה1(                          ישראל כ"ץ
שר האוצר  

מינוי נציגת שר התיירות וממלאי מקומה בוועדה 
לשמירת הסביבה החופית )ולחוף(

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  לתוספת השנייה  3)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון 
48א)א( לחוק, אני ממנה את אורלי זיו לנציגתי בוועדה לשמירת 

הסביבה החופית, ואת משה צימרמן וסיגל גבאי לממלאי מקומה.

מקומם  וממלאי  התיירות  שר  נציגי  של  קודמים  מינויים 
בוועדה האמורה - בטלים.

ו' באב התש"ף )27 ביולי 2020(
)חמ 3-7-ה7(                            אסף זמיר
שר התיירות  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

מינוי רופאה וטרינרית ממשלתית
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח 
ד"ר  חדש[, התשמ"ה-11985, אני ממנה את הרופאה הווטרינרית 
חן הניג, עובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המשרד(, 

לרופאה וטרינרית ממשלתית כמשמעותה בחיקוק האמור.

תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנה מורשית לעסוק ברפואה 
וטרינרית לפי סעיף 3 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-21991, 

וכל עוד היא משמשת במשרתה במשרד.

ל' בסיוון התש"ף )22 ביוני 2020(
)חמ 3-1469-ה2(                          אלון שוסטר

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.  1

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  2

 הסמכת נציג רשם הוצאה לפועל להליכי 
חדלות פירעון

לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

פירעון  חדלות  לחוק  191)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שני,  יהונתן  את  מסמיך  אני  כלכלי, התשע"ח-12018,  ושיקום 
עובד מערכת ההוצאה לפועל, לנציג הרשם כמשמעותו בסעיף 

האמור.

כ' בתמוז התש"ף )12 ביולי 2020(
)חמ 3-6056(                         תומר מוסקוביץ

מנהל מערכת ההוצאה לפועל  
ס"ח התשע"ח, עמ' 310.  1

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התש"ף, עמ' 3712.  1
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תוקף מינוי זה מיום ט"ו באב התש"ף )5 באוגוסט 2020( עד 
יום י"ח בניסן התשפ"א )31 במרס 2021(.

ט"ו באב התש"ף )5 באוגוסט 2020(
)חמ 3-3166-ה5(                            אופיר גור

המפקח על היהלומים  

הסמכת פקחים של עיריית רעננה
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לייעול  האכיפה והפיקוח 
העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011 
רעננה  עיריית  עובדי  את  בזה  מסמיך  אני  החוק(,   - )להל 

המפורטים להלן, לפקחים עירוניים לפי החוק:

עובדיה תומר מבורך כחלון 

גנגור יורי שטיין ליאור 

אריה אברהמיאן ביטון לישי 

כ' בתמוז התש"ף )12 ביולי 2020(
)חמ 3-4343-ה2(                         חיים ברוידא

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

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים
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(, 
המקומית  המועצה  עובדי  את  מסמיך  אני  התשע"א-12011, 
שיהיו  עירוניים  לפקחים  ק'אדי,  ווג'יה  עאמר  עפו  חורפיש, 
נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 4)א( לחוק, כולן או חלקן, לשם 

פיקוח על ביצוע חוקי עזר.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד החוק יעמוד בתוקפו וכל 
עוד המוסמכים משמשים בתפקידם.

ט' באב התש"ף )30 ביולי 2020(
)חמ 3-4343-ה2(                            רפיק מרעי

ראש המועצה המקומית חורפיש  
ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

הודעה על החלטת המועצה המקומית קריית יערים 
להחיל את חיקוקי הסביבה

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008

הרשויות  לחוק  ו–11)ג(  2)ב(  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, ולפי הצעת ראש המועצה המקומית קריית יערים 
המועצה,  של  המשפטי  היועץ  ובהסכמת  המועצה(   - )להלן 
 28( התש"ף  בחשוון  ל'  שלישי  ביום  המועצה  מליאת  החליטה 
בנובמבר 2019( להחיל את חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק ולאכוף 

אותם בהתאם להוראות חוק זה.

כ"א בתמוז התש"ף )13 ביולי 2020(
)חמ 3-4455(                           יצחק רביץ

ראש המועצה המקומית   
קריית יערים  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

 הסמכת נציג רשם הוצאה לפועל להליכי 
חדלות פירעון

לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018
פירעון  חדלות  לחוק  191)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום כלכלי, התשע"ח-12018, אני מסמיך את אילן שוקרון, 
עובד מערכת ההוצאה לפועל, לנציג הרשם כמשמעותו בסעיף 

האמור.

ז' באב התש"ף )28 ביולי 2020(
)חמ 3-6056(                        תומר מוסקוביץ

מנהל מערכת ההוצאה לפועל  
ס"ח התשע"ח, עמ' 310.  1

הסמכת קציני משטרה בכירים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011
לייעול האכיפה  10)א()4( לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
שעה(,  )הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח 
התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את ראש היחידה 
לביטחון מידע ואת ראש מדור מהימנות ביחידה לביטחון מידע 

לקציני משטרה בכירים לעניין הסעיף האמור.
הסמכת קציני משטרה בכירים לעניין סעיף 10)א()4( לחוק 

שפורסמה ביום י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017( - בטלה2.

ז' באב התש"ף )28 ביולי 2020(
)חמ 3-4343-ה1(                             מוטי כהן

ממלא מקום המפקח הכללי  
ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 6523.  2

מינוי מפקחים
לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11יד)א( לחוק איסור הלבנת הון, 
התש"ס-12000 )להלן - החוק(, אני ממנה את מי ששמותיהם 
שעברו  לאחר  וזאת  החוק,  לעניין  למפקחים  להלן,  מפורטים 
שמשטרת  ולאחר  לחוק  11יד)א()3(  בסעיף  כאמור  הכשרה 

ישראל לא התנגדה למינוים כאמור בסעיף 11יד)א()2( לחוק:

אורלי פתררו אורן גרופי  

בורוג' עאמר אלינור לפידו   

הילה עראסי בני פלדמן  

מג'ד אבו ריא לימור כפירי  

נעה רצון נופר שרעבי פרייזר 

ענן שלאבנה עידן בן זכר  

רפאל זקבך רחל אדרי  

שירה פלח אביאל שלום ברנשטיין 

תמיר בר ניב שירה קרני ראם  

גבריאל יהודה גרוס אלינוי כהן   

ירון שמואל זאב קליין גל פליסיה דיוויס  

עדי בן ישי סתו כהן   

עידו שעיה עומר בכור   

שמעון בודג שחק ברגר  
 

ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשס"ב, עמ' 386.  1
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הדיון

11:00ירושלים511463051502/11/202003/01/2021ירושליםאילת 569ליאוניד קוזולין

11:00ירושלים513433061502/11/202003/01/2021ירושליםאילת 504  דריה לוערי

אמירה אבו 
חמדאן

12:00נתניה179993802427/10/202025/11/2020נתניהטירה 44915

באקה אל גרביה תג'ריד מגאדלי
30100

10:30נתניה520466121504/11/202009/12/2020נתניה

דיזנגוף 14/36, ננה ורדיה
נתניה

10:45ראשון לציון502865042003/11/202023/11/2020נתניה

 שטרן 101,אפרת אלוני 
קריית אונו

10:00ראשון לציון209998406303/11/202023/11/2020נתניה

צירלה דנינו 
קנלר

 רש"י 37/1,
ראשון לציון

12:00נתניה219995411309/11/202009/12/2020נתניה

ההסתדרות 12/2, זהבה לנקרי
אשקלון

10:00אשקלון526279071502/11/202010/02/2021באר שבע

קציעות 80, דניאל אמבר או
דימונה 

12:00באר שבע149991614602/11/202014/02/2021באר שבע

10:00באר שבע507415111602/11/202018/02/2021באר שבעסיון 15/6, אשקלון נטליה סניצרנקו 

אפרסמון 1/1, אויט ריין דרעי
אשדוד

11:00אשקלון259991998502/11/202010/02/2021באר שבע

חדיגה עבד אל 
רחמן

09:00תל אביב019827814803/11/202015/03/2021תל אביבהשיכון 1, אבו גוש

פנחס )פיני( 
לשופן

 הרצל 67,
פתח תקווה

09:15תל אביב019991508003/11/202015/03/2021תל אביב

 הרצל 84,אילנה עמוס
פתח תקווה

11:00תל אביב019973913004/11/202004/01/2021תל אביב

 המלחים 2,חוה רן
ראשון לציון

09:45תל אביב505040011504/11/202015/03/2021תל אביב

יוספטל גיורא 27, תקוה משה
רמלה

10:15תל אביב511817041505/11/202015/03/2021תל אביב

ז'בוטינסקי 54, אלדר בן שבת
רמת גן

10:45תל אביב019832013110/11/202015/03/2021תל אביב

שד' הציונות 69, ערן יהודה הדר
אשקלון

11:00תל אביב513728111501/11/202008/03/2021תל אביב

ירמיהו 76, עוזי עזרא ששו
ירושלים

09:00תל אביב019885013715/11/202022/03/2021תל אביב

אורית וולף 
)צמח(

תורן חיים 39, 
ירושלים

09:15תל אביב019689053516/11/202022/03/2021תל אביב

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.

11/08/2013:00




