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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

בהתאם לסעיף 3)א( ו–3)ב( לחוק הסמכת שירות הביטחון 
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 
צוות  של  המלצותיו  לפניה  שהונחו  ולאחר  מהמחלה,  לציבור 
לאחר  בשירות,  ההסתייעות  בהמשך  הצורך  לבחינת  השרים 
 - הפרטיות  להגנת  הרשות  של  דעת  חוות  גם  לפניו  שעמדה 
סיוע  פעולות  לבצע  השירות  הסמכת  על  מכריזה  הממשלה 
3)א(  בסעיף  האמורה  לתכלית  והכול  לחוק,   5 בסעיף  כמפורט 

לחוק בלבד   

בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק, ההכרזה תעמוד בתוקפה מיום 
בכסלו  ב'  יום  עד   )2020 באוקטובר   29( התשפ"א  בחשוון  י"א 

התשפ"א )18 בנובמבר 2020( 

י' בחשוון התשפ"א )28 באוקטובר 2020(
)חמ 3-6101(                         בנימין נתניהו

      ראש הממשלה 
ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234   1

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמלה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני מאריך את מינויו 
של סמי ישראל לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת מינויו 
של שלמה תנעמי2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה, על 

המועצה הדתית רמלה 

תוקף המינוי עד יום י"ג בחשוון התשפ"א )31 באוקטובר 2020( 

ז' בתמוז התש"ף )29 ביוני 2020(
)חמ 3-140-ה4(

יעקב אביטן  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143; י"פ התשס"ח, עמ'  1

 1820   

י"פ התשס"ט, עמ' 2558; התש"ע, עמ' 53; התשע"א, עמ' 999;   2

התשע"ד, עמ' 271, עמ' 2616 ועמ' 7145; התשע"ה, עמ' 1629, 
עמ' 2911 ועמ' 7499; התשע"ו, עמ' 1156, עמ' 2154, עמ' 4016 
עמ'  התשע"ח,   ;6083 ועמ'   1643 עמ'  התשע"ז,   ;6347 ועמ' 

7820; התשע"ט, עמ' 7070; התש"ף, עמ' 3023 

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמת גן
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  סירי  יהודה  של  מינויו 
בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  איזנטל2  פלטיאל  של  מינויו  ואת 

סמכות הכרעה, על המועצה הדתית רמת גן 

תוקף המינוי עד יום י"ג בחשוון התשפ"א )31 באוקטובר 2020( 

ז' בתמוז התש"ף )29 ביוני 2020(
)חמ 3-140-ה4(

יעקב אביטן  
השר לשירותי דת  

התשס"ח,  י"פ   ;143 עמ'  התשס"ד,   ;130 עמ'  התשל"א,  ס"ח   1 

עמ' 1820   
התשע"ו,   ;7500 ועמ'   2912 עמ'   ,1629 עמ'  התשע"ה,  י"פ   2

עמ' 1156, עמ' 4017 ועמ' 6347; התשע"ז, עמ' 1643 ועמ' 6083; 
התשע"ח, עמ' 7820; התשע"ט, עמ' 7070; התש"ף, עמ' 3022 

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמת הגולן
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  נס  יצחק  של  מינויו 
ואת מינויו של רון קהתי2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית רמת הגולן 

תוקף המינוי עד יום י"ג בחשוון התשפ"א )31 באוקטובר 2020( 

ז' בתמוז התש"ף )29 ביוני 2020(
)חמ 3-140-ה4(

יעקב אביטן  
השר לשירותי דת  

התשס"ח,  י"פ   ;143 עמ'  התשס"ד,   ;130 עמ'  התשל"א,  ס"ח   1 

עמ' 1820   
י"פ התש"ף, עמ' 4242   2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רעננה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של אריה פרידמן לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, 
סמכות  בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  פנחס2  דן  של  מינויו  ואת 

הכרעה, על המועצה הדתית רעננה 

תוקף המינוי עד יום י"ג בחשוון התשפ"א )31 באוקטובר 2020( 

ז' בתמוז התש"ף )29 ביוני 2020(
)חמ 3-140-ה4(

יעקב אביטן  
השר לשירותי דת  

התשס"ח,  י"פ   ;143 עמ'  התשס"ד,   ;130 עמ'  התשל"א,  ס"ח   1 

עמ' 1820   
י"פ התש"ף, עמ' 4242   2
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