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 הכרזה 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

הביטחון  שירות  הסמכת  לחוק  ו–)ב(  3)א(  לסעיף  בהתאם 
נגיף  התפשטות  לצמצום  הלאומי  במאמץ  לסייע  הכללי 
הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור 
מי שהיו במגע קרוב עם חולים )הוראת שעה(, התש"ף-12020  
)להלן - החוק(, לאחר ששוכנעה הממשלה על בסיס חוות דעת 
להתפשטות  חשש  בשל  כי  לפניה,  שהונחה  אפידמיולוגית 
רחבת היקף של המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 
עדיין מתקיים צורך מיידי וממשי בהסתייעות בשירות הביטחון 
הכללי )להלן - השירות(, ולאחר ששוכנעה כי גם בעת הזו אין 
חלופה מתאימה להסתייעות בשירות, בשים לב לסיכון הנשקף 
ולאחר שהונחו לפניה המלצותיו של צוות  לציבור מהמחלה, 
לאחר  בשירות,  ההסתייעות  בהמשך  הצורך  לבחינת  השרים 
הפרטיות  להגנת  הרשות  של  דעתה  חוות  גם  לפניו  שעמדה 
הסמכת  על  הממשלה  מכריזה  זה,  בעניין  המשפטים  במשרד 
והכול  לחוק,   5 בסעיף  כמפורט  סיוע  פעולות  לבצע  השירות 

לתכלית האמורה בסעיף 3)א( לחוק בלבד.  

בתוקפה  תעמוד  ההכרזה  לחוק,  3)ד(  לסעיף  בהתאם 
לתקופה שמיום י"ג באלול התש"ף )2 בספטמבר 2020( עד יום 

ד' בתשרי התשפ"א )22 בספטמבר 2020(.

י"ב באלול התש"ף )1 בספטמבר 2020(
)חמ 3-6101(                         בנימין נתניהו
    ראש הממשלה 

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234.  1

חידוש מינוי נציגת שר המשפטים בוועדה
לפי פקודת זכויות יוצרים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד)ד( לפקודת זכות יוצרים1, אני 
בוועדה מכוח  לנציגתי  פלדמן2,  אילת  מינויה2 של  מחדש את 

הפקודה האמורה.

משמשת  המתמנה  עוד  וכל  שנים  לשלוש  המינוי  תוקף 
בתפקידה במשרד המשפטים.

ה' באלול התש"ף )25 באוגוסט 2020(
)חמ 3-1201-ה2(                          אבי ניסנקורן
שר המשפטים  
חוקי א"י, כרך א', עמ' 364; ס"ח התשנ"ו, עמ' 244.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 8906.  2

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

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 

העליון, אני ממנה בזה את בלהה טולקובסקי, שופטת של בית 
משפט מחוזי, לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי מרכז לוד.

כ"ב באב התש"ף )12 באוגוסט 2020(
אבי ניסנקורן )חמ 3-60-ה5(   

                                                  שר המשפטים

חידוש הטלת תפקיד רשמת האגודות השיתופיות 
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המדינה  שירות  נציב  ובהסכמת  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
תפקיד  הטלת  את  מחדש  אני  לממשלה,  המשפטי  והיועץ 
האגודות  לפקודת   3 סעיף  לפי  השיתופיות,  האגודות  רשמת 

השיתופיות2, על נעמה קאופמן פס3.

תוקף  הטלת התפקיד מיום כ"ח באב התש"ף )18 באוגוסט 
עד  או   ,)2020 בנובמבר   18( התשפ"א  בכסלו  ב'  יום  עד   )2020

לאיוש המשרה במכרז דרך קבע, לפי המוקדם מבניהם.  

ה' באלול התש"ף )25 באוגוסט 2020(
עמיר פרץ  )חמ 3-1173-ה1(  

  שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

חוקי א"י, כרך א', עמ' 336.  2

י"פ התש"ף, עמ' 4516, עמ' 6008 ועמ' 6300.  3

 הודעה על הסמכת פקחים עירוניים בעיריית 
רמת גן

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

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
)הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה  הפיקוח 
שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי 
עיריית רמת גן )להלן - העירייה(, ששמותיהם מפורטים להלן, 
לפקחים עירוניים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 4)א( 
לחוק, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום 

העירייה:  

מלייב שון אביו מוטי   

נוימן הילה אלייזרוב ירון   

נחמני אלון בן עבו אלישע   

סבו דור בר דוד אסף   

סרוסי אברהם גולדפיין אייל   

פדורנקו בוגדן יצחקי סיימון   

קרואני עומר כרמי אדם   

רוזנפלד אולגה מחלב אורן   

מכבי עדן  

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם.

ל' באב התש"ף )20 באוגוסט 2020(
)חמ 3-4343-ה2(

כרמל שאמה הכהן  
    ראש עיריית רמת גן

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1
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