
 
 

 

 

 השר לביטחון הפנים
 

 הודעה על הסמכת פקחים מסייעים
 

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

 

 

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

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

 את , ________________ המפורטות בטור ב', ובהסכמת שר הפנים, הסמכתי ביום

הפקחים העירונים ששמותיהם מפורטים להלן לפקחים מסייעים שיהיו נתונות להם 

 טרת ישראל בפעולות למניעת אלימות:לחוק, לשם סיוע למש 13הסמכויות לפי סעיף 

 

 רשות מקומית שם

 באר שבע אלמדוי אבי

 באר שבע מויאל יניב

 באר שבע בן שמעון אבי

 באר שבע מקרוב סרגי

 יבנה מאור ברוך

 יבנה שלומי טובול

 תל אביב חגית גרינבלט

 תל אביב מזרחי משה אבירם

                                                 
 .1057ס"ח התשע"א, עמ'  1
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 רשות מקומית שם

 תל אביב דדון ישראל

 תל אביב דרהם תמר

 תל אביב חמדי אורן

 תל אביב הנזל יניב

 תל אביב בן חיון ספיר

 תל אביב אלמליח אור ליז

 תל אביב עזריאל רון

 תל אביב גדות גיא

 תל אביב כץ רון

 תל אביב פרבר שחף

 תל אביב גולצמן אלכסנדר

 תל אביב מזור מתן

 תל אביב שמיר שהם

 תל אביב בורבוי קייטי

 תל אביב ציקופולוב קרינה

 תל אביב מזור עדי

 לוד תומר גדסי

 לוד רמי גואגה
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 רשות מקומית שם

 לוד רחמים ידגרוב

 לוד גוליק דימה

 לוד ספיר חגאי

 לוד אנטון קולומונסקי

 לוד כהן יצחק

 לוד יון רוסו

 לוד מאיר אדרי

 לוד קורנט מיכאל

 לוד וסליחין יבגני

 לוד יורם תמם

 לוד אסתר לוי

 קריית מוצקין לזר ישראלוב

 יוקנעם אלמליח אלירן

 יוקנעם קוריש איריס

 יוקנעם נחמני פנחס

 יוקנעם צרפתי ניסן

 יוקנעם מלכה מאור

 יוקנעם לוי יצחק
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 רשות מקומית שם

 יוקנעם גבאי יורם

 יוקנעם ביטון גבריאל

 יוקנעם כהן אביחי

 יוקנעם שטרית קובי

 אום אל פאחם סואלחב מוחמד

 אום אל פאחם סאלח גדיר

 אום אל פאחם גאבר רחאל

 אום אל פאחם חופין חטיב

 אום אל פאחם שיבלי מסטפא

 קריית שמונה אזולאי משה

 קריית שמונה מלול קורל

 קריית שמונה כהן ערן

 קריית שמונה יוגב כהן

 קריית שמונה מרציאנו שלומי

 קריית שמונה רפאל חן

 קריית שמונה יפרח איתן

 קריית שמונה אלמדוי ליטל

 קריית שמונה ליאור כהן
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 רשות מקומית שם

 קריית שמונה מתן בוזגלו

 באקה אל גרביה אחמד מסאג'נה

 באקה אל גרביה עוקבה ביאדסי

 צפת דוד בן שושן

 צפת דניאל חלפה

 צפת יוסף ספינזי

 צפת יעקב עמור

 אופקים יעקוב אטיאס

 אור עקיבא רוחמה בן דוד

 אור עקיבא תומר לוי

 אור עקיבא אלכס גוחבט

 אור עקיבא דרור פוקס

 אור עקיבא זידאן מוחמד

 אור עקיבא דניאל אלי מלכה

 אור יהודה עיגן גרון

 אור יהודה גבי חן

 אור יהודה אילן אוטצי

 יהודהאור  ויטלי קרסיוב
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 רשות מקומית שם

 אור יהודה ליאור אושרי

 רעננה אליעד דאוד

 רעננה אלמו יעקוב

 רעננה קרין כהן

 לוד אילן אסיאהן

 
 

 ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.
  

_______________ 

 גלעד ארדןח"כ 

 השר לביטחון הפנים

 חהתשע" ,_________________
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