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הודעה על אישור סטייה מתכנית מיתאר ארצית 
במתחם מועדף לדיור

לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 
שעה(, התשע"ד-2014

לחוק  8)ב()1(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
שעה(,  )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  לקידום 
תמ"א/14ב  מהוראות  סטייה  הממשלה  אישרה  התשע"ד-12014, 

ותת"ל 22 בתמ"ל 1081 )אלעד - הרחבה צפון מערבית(.

ו' באב התש"ף )27 ביולי 2020(
)חמ 3-6090(

צחי ברוורמן  
   מזכיר הממשלה

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  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 י"ז באלול 
על הסמכת  2020( את הכרזת הממשלה  )6 בספטמבר  התש"ף 
שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע כמפורט בסעיף 5 

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

בהתאם לסעיף 3א)ב( לחוק, ההכרזה תעמוד בתוקפה עד 
יום כ"ז באלול התש"ף )16 בספטמבר 2020(.

י"ז באלול התש"ף )6 בספטמבר 2020(
)חמכ-2142135(

צבי האוזר  
יושב ראש ועדת החוץ הביטחון  

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234.  1

הודעה על מינוי צנזור
לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 86 לתקנות ההגנה 
)שעת חירום(, 11945, מיניתי ביום כ"ג באב התש"ף )13 באוגוסט 

2020( את דורון בן ברק לצנזור.

כ"ו באב התש"ף )16 באוגוסט 2020(
)חמ 3-3395(

                                                בנימין גנץ
                                 ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון

ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.  1

 מינוי יושב ראש ונציג ציבור בוועדה 
לאיתור מועמדים

לפי חוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד-2014

קרן  לחוק  ו–5)א()5(  5)א()1(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לאזרחי ישראל, התשע"ד-12014, אני ממנה את ישעיהו שנלר, 
ועדת  ראש  ליושב  המחוזי,  המשפט  בית  של  בדימוס  שופט 
האיתור שלפי החוק האמור, ואת אהוד ניסן, בעל תואר שלישי 
להשכלה  במוסד  בכיר  אקדמי  סגל  כאיש  המכהן  בכלכלה, 
לפעילות  הנוגעים  בתחומים  מומחיות  ובעל  בישראל  גבוהה 

הקרן, לנציג ציבור בוועדה זו.

תוקף המינוי לשנה אחת.

ה' באלול התש"ף )25 באוגוסט 2020(
)חמ 3-5090(

אבי ניסנקורן  
    שר המשפטים

ס"ח התשע"ד, עמ' 610.  1

מינוי ממלא מקום לנציגת שר המשפטים בוועדה 
המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז צפון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()7( ו–48א)א( לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את גוזף עזיזיאן לממלא 
לתכנון  המחוזית  בוועדה  המשפטים2  שר  נציגת  של  מקומה 

ולבנייה במחוז הצפון.

תוקף המינוי לחמש שנים.

ה' באלול התש"ף )25 באוגוסט 2020(
)חמ 3-7-ה2(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 8035.  2

הודעה בדבר הסמכת הוועדה המקומית קריית אונו 
כוועדה מקומית עצמאית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  31)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ולאחר קבלת חוות הדעת של 
מנהלת  והמלצות  הבקרה  ויחידת  לממשלה  המשפטי  היועץ 
מינהל התכנון במשרד הפנים ויושבת ראש הוועדה המחוזית 
מחוז תל אביב לפי סעיפים 31א)ג( ו–)ד( לחוק, אני מסמיך את 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אונו כוועדה מקומית 

עצמאית.

תוקף ההסמכה מיום ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020( עד 
יום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(.

ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(
)חמ 3-7-ה3(

אריה מכלוף דרעי  
    שר הפנים

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.  1
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