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 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לביטחון הפנים השר
 

 הודעה על הסמכת פקחים מסייעים
 

לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, 
 2011-התשע"א

לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות  10בתוקף סמכותי לפי סעיף 

ות המקומיות החוק(, אני מודיע כי לבקשת הרשוי – )להלן 20111-)הוראת שעה(, התשע"א

, את הפקחים 2020במאי  13המפורטות בטור ב', ובהסכמת שר הפנים, הסמכתי ביום 

העירונים ששמותיהם מפורטים להלן לפקחים מסייעים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי 

 לחוק, לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות: 13סעיף 

 

 מקומיתרשות  – טור ב' שם – טור א'

 גן יבנה טל מוצפי

 באר שבע רותם קדוש

 באר שבע אגז'אמוב מיכאל

 באר שבע אטנלוב לוי

 באר שבע דניאל אוניק

 באר שבע מליק שרון

 אשקלון יפית מינאי

 שדרות קוקוייב אבי ולדימיר

 טירת הכרמל גיא סדה

 גבעתיים שלומי מור

 רהט רמי אבו חאמד

 רהט רשאד אלזיאוצנה

 רהט לחאמר אלהוזיי

 רהט אבוסיאם חביב

 רהט אמין מטאלקה

 רהט וליד אבו האני

 רהט פרסוס אלהוזייל

                                                 
1

 .1057ס"ח התשע"א, עמ'  
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 באר יעקב אור בן ישי

 באר יעקב בן שושן יעקב

 נוף הגליל יהודית ממן אלבז

 עפולה יניב ששון

 עפולה דורון מלול

 טייבה סאלח יוסף

 טייבה דאהוד ווליד

 טייבה מוחמד בשיר

 נשר אלי רזיאל

 כפר יונה אמיר הראל

 כפר יונה יגאל ירושלמי

 כפר יונה טלאל דראוושה

 כפר סבא שובל דגן

 אור יהודה פונדר ויאדיסלב

 אור יהודה ניקול מנשרוב

 בת ים ניסים ונונו

 טירת הכרמל אמיר שילו

 טירת הכרמל ראני עיסא

 תל אביב אבוראיי מקויוט דוד

 תל אביב טטיאנה בוגדנוב

 תל אביב שדידיוסי בו

 תל אביב נוי דיין

 תל אביב ראובן זבלינוב

 תל אביב אורטל עובדיה

 תל אביב טל פנחס

 תל אביב יבגני שבצי'נקו

 תל אביב דניאל אבגל

 קריית מלאכי קסטה גילה
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 קריית מלאכי וקנין אושרי

 עכו עלי קבלאן

 עכו אברהם אלברט סעד זרוק

 עכו מג'ד ביבר

 טמרה חג'אזי מוחמד

 טמרה זידאן נאדאל

 טמרה שחאדה מופיד

 טמרה דיאב מוחמד

 טמרה דיאב ראמי

 נצרת סמר חורי

 נתניה עמיעם חדד

 נתניה שי סעדון

 נתניה ראני והבי

 נתניה איציק חלפון

 נתניה ביררה קסה

 נתניה דוד הג'ג

 נתניה שחף חביב

 נתניה רונן משה

 נתניה שי סלמה

 נתניה עזרא יונקל

 נתניה קוסטנטין ליוייב

 נתניה אלכסי לוין

 נתניה ניסן טייב

 נתניה יצחק מיכאלוב

 שדרות אליהו קקוב

 אלעד רואד חרב

 קריית גת דסילבה ניסן

 קריית גת אלירן בן זקן
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 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לביטחון הפנים השר
 

 קריית גת לידור שריקר

 קריית גת צבי זלטקין

 פתח תקווה דמיטרי וולקוב

 פתח תקווה לייזנר עודד

 פתח תקווה איטגבלאודאיי 

 נתיבות שמעון דזנאשוילי

 בית שאן דרור אביטל קצב

 בית שאן שובל סיבוני

 טבריה אלמליח יקיר

 רעננה אריאל קרול גרינברג

 יבנה יבגני אוחוטסקי

 עראבה טאהא ג'ית

 עראבה מוהנד עאסלה

 

 ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

 

 

_______________ 

 ח"כ גלעד ארדן

 השר לביטחון הפנים

 _________________, התש"פ

 

 ,_____________(2020) 
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