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מינוי רשמת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
ובאישור שר המשפטים, אני ממנה  משולב[, התשמ"ד-11984, 
בית משפט שלום,  של  שופטת  הלפמן,  צנציפר  שרון  את  בזה 
בניסן  ב'  מיום  לוד,  מרכז  המחוזי  המשפט  בית  של  לרשמת 
 14( ב' התשפ"ב  באדר  י"א  יום  עד   )2021 במרס   15( התשפ"א 

במרס 2022(.

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-64-ה1(

אסתר חיות  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

 אישור הכרזת הממשלה על הסמכת שירות 
הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע

לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ 
הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום 

השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם 
חולים )הוראת שעה(, התש"ף-2020

בהתאם לסעיף 3א)ג( לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי 
הקורונה  נגיף  התפשטות  לצמצום  הלאומי  במאמץ  לסייע 
החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו 
במגע קרוב עם חולים )הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - 
החוק(, אישרה ועדת החוץ והביטחון בישיבתה ביום כ"ח בטבת 
2021( את הכרזת הממשלה על הסמכת  בינואר   12( התשפ"א 
שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע2 כמפורט בסעיף 5 

לחוק, והכול לתכלית האמורה בסעיף 3)א( לחוק בלבד. 

בהתאם לסעיף 3א)ב( לחוק, ההכרזה תעמוד בתוקפה עד 
יום ז' בשבט התשפ"א )20 בינואר 2021(. 

כ"ח בטבת התשפ"א )12 בינואר 2021(
)חמכ-2142135(

צבי האוזר  
יושב ראש ועדת החוץ הביטחון  

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 1886.  2

הודעה על הרשאת פקידת שומה
לפי פקודת מס הכנסה

לפקודת מס הכנסה1  ו–229   1 לפי סעיפים  בתוקף סמכותי 
)להלן - הפקודה(, אני מודיע על הרשאת עובדת רשות המסים 

בישראל עדי וולק לשום לפי הפקודה.

עם  מאליו  יפוג  לעיל  המנויה  העובדת  של  המינוי  תוקף 
פרישתה.

כ"א בכסלו התשפ"א )7 בדצמבר 2020(
)חמ 3-171-ה1(

ישראל כ"ץ  
שר האוצר  

ס"ח התשס"ה,  ;120 עמ'   ,6 נוסח חדש  ישראל,  דיני מדינת   1 

עמ' 52.  

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
 ,145 סעיפים  לעניין  פקיד שומה  לעוזרי  להלן,  מפורט  ששמם 

150, 151 ו–152 לפקודה:

דניאל שורמועתז זנגריה

אסתר אלבוםדוד בראל

אליה מרוםאלון אמסלם

איילין חיגאזי זערורפארס חיר

דנית גביזוןליאת לוי

דניאל יונתן חאיןתהל שורץ

שאנל טכקיזדהאורטל עזרי

ניג'ם אינאסאסיל כבהא

עוז כהןנופר רובין אנג'ל

שחר יפרחטום אמנה

אליאס כרםשני וייסמן

שובל חברעמית גולן

יעל סולימאניאמיר שי

מוסטפא חמאדדוד לביא

דני שכטרשגיא שרעבי

לאה אמזלג מורדשרי מתן תורה

שבתאי חי גולומבהרוקייה עבאדי

גבריאל אדיררינת מגידיש

נופר דגבר שבתשרית קירלקין

לברט רזנעמה חאוה תורג'מן

אריאל אקועגיא ליברמן

יהונתן בורהמיכאל פרדילוב

גינת מאוראלה שאהין

תוקף המינוי של כל אחד מהעובדים המנויים לעיל יפוג 
מאליו עם פרישתו.

כ"א בכסלו התשפ"א )7 בדצמבר 2020(
)חמ 3-171-ה1(

ישראל כ"ץ  
   שר האוצר

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ה, עמ' 52  1

מינוי סגנית מנהל
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

)שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ורכישה(, התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את עובדת 

רשות המסים בישראל נטע סבח לסגנית מנהל לעניין החוק.

תוקף מינויה של העובדת יפוג מאליו עם פרישתה.

י"ט בטבת התשפ"א )3 בינואר 2021(
)חמ 3-324-ה3(                          ישראל כ"ץ
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  1
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אסתר גלבוע אסתר בכר   

אתי שטרן אתי בורלא   

בוריס גרבר  בונר ויקטוריה  

בן צור נטלי בוריס ז'לקובר   

בר אילן תהילה בן–ציון רודל  

ברוק אנה ברוך ספיר   

גבריאל עטר ברכה כהן   

גיא אקרט גבריאל צפניה   

גל כרמלי גל הדר    

גלינה קליימן גלינה ביילין  

ד"ר בועז אברבך ג'ריר ברקיני  

דדי לאה דאנא מסוואדי  

דימא אסדי דועאא שחאדה  

דמרי ניסים  דלפין שרה דובנסקי   

דפנה בלום זעירא דניאל דהן   

הילה גנן הכט דפנה ג'וזפין יוגב ויינשטין  

הישאם טאטור הילה יונית חסן   

ולאא ברייה ויקטור גרנובסקי  

ולרי פוהורילס וליד בסול   

ורה אברבנל ולרי שולמן   

זוהר זמיר זהבה ליליאן סדן סבן  

זינאידה סטרנין זיוה ליבל   

חדוה אברהם חי זינה נעים   

חנן עדן חומיאנסקי אינה  

טטיאנה גלפר טטיאנה ברזקה שטמר  

טלי כפיר טל פולק   

טניה גורלניק טליה שוסברגר  

יבגניה בסקקוב יבגני קובלר   

יוגב קאופמן יבגניה שייקין  

יוסי סלהוב  יוסי גרוסמן   

ילנה זיסמן יורי גיטלמן   

יעל זלצר יעל אוסטפלד  

יעל עמיאל יעל סוויד   

יפעת ציוני יפעת לזרוביץ   

כיפאח אחישבון ישראל פיטוסי טייב  

ליאנה דברשוילי ליאור ציטרין  

ליליה בורוכוב לילה יעקב   

לילך פרדוביץ לילך לוי    

ליפז אברהם לינה רבינוביץ  

לירן וריבל לירון לניאדו  

מאיה טאטור למא חדד סלאמה  

מאיר גואטה מאיה רבני   

מוג'אהד דאר מוחמד מאיר חבשה  

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ו-11966, אני משנה את מינויה של אריאל ארגמן, מס' 
רישום 220355, כך שבמקום "עיריית חולון" יבוא "עיריית ראשון 

לציון".

ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1769(

                                                איציק שמולי
                                    שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 273.  2

הסמכת מפקחים ועורכי ביקורת
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

רישוי  לחוק  ו–28)א(  8ד)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968  עסקים, 
עובדי משרד הבריאות המנויים להלן, לאחר שעברו הכשרה 

מתאימה, למפקחים ולעורכי ביקורת לעניין החוק:

אבישי פיטוסי אבי טיוטוניק  

אולגה לפנד אברמוב אדוניה  

אולגה קלימנקובה אולגה פוגורליס  

אוסאף עבד אלרזאק   אולגה קריאזבסקיך  

אופיר כפיר  אופיר איינהורן  

אורית בוטבול אורטל דומב  

אורלי כהן אורלי בן אריה  

אורנה דורות אורן כתבי   

אחמד ג'ופה  אורנה סלומון  

איימן כבהה איילת רדזינר  

איליה בזרוקוב איל אבירם   

אילן לדרמן  אילן - אלון דהן  

אילנה צפניה אילנה הויכמן  

אילנית מצויינים אילנה רייספלד  

אינה רון ויטקין  אינה ברוך    

איציק סלובו אינסה קוצלה  

אירית עטארי שטרית אירינה וולושין  

אירנה נויברגר אירית פב   

איתן שליו אירנה סולימנוב  

אלון אבן צור אלה פרסיצקי   

אלינה כהן אלינה אלישע קוגן  

אלכס פאליי )רבקה( אליעזר ענבי  

אנדרס חבייר לבקוביץ'  אלכס פרלין  

אנה מנוב  אנה זברסקי  

אסתי אזולאי אנה רוגובוי  
 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  1
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שי בר טל רעיה חיניץ   

שירין עיסא בראזי שי בר לביא  

שירן דיאמנט שירלי דראי לאסט  

שלומי עזרן  שלום סהר   

שרון הולץ שני טרביס   

תמר אמיר תמי ברק   

תקוה שפיר  תמר כברה   

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד הבריאות.

ח' בטבת התשפ"א )23 בדצמבר 2020(
)חמ 3-5913(

יולי )יואל( אדלשטיין  
שר הבריאות  

הודעה על קביעת הבחינות ב "מבוא לתורת 
השמאות", "סטטיסטיקה", "יסודות המימון ושימושם 

בשומת מקרקעין" ו"יסודות הכלכלה חלק ב' - 
כלכלה עירונית" - מועד ראשון 2021

לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

אנו מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 9 לחוק שמאי מקרקעין, 
)בחינות(,  מקרקעין  שמאי  לתקנות   1 ותקנה  התשס"א-12001, 

התשס"ו-22006 )להלן - התקנות(, כי - 

הבחינה בנושא "מבוא לתורת השמאות" - מועד ראשון 2021, 
 )2021 בפברואר   8( התשפ"א  בשבט  כ"ו  ביום  תתקיים 
הבחינה  מועד  את  מבטל  זה  בחינה  מועד   ;11:00 בשעה 

שנקבע בתחילה לתאריך 17 בינואר 2021. 

תתקיים   2021 ראשון  מועד   - "סטטיסטיקה"  בנושא  הבחינה 
)18 בפברואר 2021( בשעה 11:00;  ו' באדר התשפ"א  ביום 
מועד בחינה זה מבטל את מועד הבחינה שנקבע בתחילה 

לתאריך 14 בינואר 2021.

הבחינה בנושא "יסודות הכלכלה חלק ב' - כלכלה עירונית" - 
מועד ראשון 2021, תתקיים ביום י"א באדר התשפ"א )23 
את  מבטל  זה  בחינה  מועד   ;11:00 2021( בשעה  בפברואר 

מועד הבחינה שנקבע בתחילה לתאריך 24 בינואר 2021.

ושימושם בשומת מקרקעין"  "יסודות המימון  בנושא  הבחינה 
- מועד ראשון 2021 תתקיים ביום א' בניסן התשפ"א )14 
במרס 2021( בשעה 11:00; מועד בחינה זה מבטל את מועד 

הבחינה שנקבע בתחילה לתאריך 20 בינואר 2021.

אוטומטית  יועבר  רישומם  לבחינות,  שנרשמו  נבחנים 
למועד החדש שייקבע.

כ"ח בטבת התשפ"א )12 בינואר 2021(
)חמ 3-320-ה1(

                                                סיגל יעקבי
                                              ממלאת מקום המנהלת 

                                          הכללית של משרד המשפטים
                                 ויושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין

ס"ח התשס"א, עמ' 436.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 424.  2

מוטי מלמד  מוחמד אבו פול  

מיאדה חליחל מורן וידר   

מיכל אולשביץ מיכאל סיון           

מירב שטנצלר מיכל דנציגר  

מירי טאוב כורם מירונצ'יק איגור  

מישלי סבויה-רופא מירן אמסלם  

מרגרט נרקולייב מלאק מסארווה פדילה  

מרים מבשב מרים חיימוב  

מרינה קרקייב וורצמן מרינה גומן   

מרסלה סקלרקביץ' מרינה שקלובסקי  

משה נאור משה טגניה   

מתן יונה משה שכנר   

נדא עליאן נאסר אבו סאלח  

נחמה גולדשטיין נוגה סודאי   

נטליה בולוקוב נטלי כהן   

ניסים שי דרעי נטליה צסליק  

נירית הדר ניצן פרחי   

נעים דאוד נסאר סולימן  

נתנאל מאיר הרשקוביץ נעמה שטכלברג  

סבינה טנדלר סאלי מרזוק  

סוהא דלי דקואר סהאם שוויקי  

סוזנה סוגרין סוהייר חמאיסי סביחאת 

סטלה שניידר סופיה ספבק  

סיגלית גולדפלם סיגל אלרום  

סנאא עזאם סלקמון אבי  

עדינה דר עדי אביבה הופמן    

עינב חיימוביץ עופר גולדשטיין  

ענבל בנארי עלי סואידה  

ענת אליהו ענבר פרימור  

ענת סופר ענת כהן-קרוץ  

עפרי צפנת  ענת קטן   

פולינה פיטרי יוסף פוגורלוב לודמילה  

צור שן פרדין איגור  

קיריל פקטה ציפי גיל   

ראיד דראוי קרן שלום נסים  

רבקה עסאף מחול ראמי אחמד  

רובי ניסן רואן חמזה   

רונית אברמזון רוני גרניט   

רונית גרינבוים רונית אלטר-סיגל    

רותם קורן מיכאלי רונית שוורץ  

רינה אולפסקי רימה גנזל   

רנא ג'רג'ורה רמה נונברג   
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