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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

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

והכול לתכלית האמורה בסעיף 3)א( לחוק בלבד   

בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק ובשים לב לכך שתוקף ההכרזה 
הנוכחית שניתנה בהתאם לחוק פוקע ביום ב' בכסלו התשפ"א 
בכסלו  ג'  מיום  בתוקפה  תעמוד  ההכרזה   ,)2020 בנובמבר   18(
 9( התשפ"א  בכסלו  כ"ג  יום  עד   )2020 בנובמבר   19( התשפ"א 

בדצמבר 2020( 

ב' בכסלו התשפ"א )18 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6101(                         בנימין נתניהו

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

הארכת מינוי יושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

33)ב()1(  סעיף  ולפי  33)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-12001, ולפי סעיף 16 
ובהסכמת  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק 
משה  של  מינויו  את  מאריך  אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת 
מכליס, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת 

שחרורים מיוחדת 

תוקף המינוי לשנתיים, מיום י"ב בתמוז התש"ף )4 ביולי 2020( 

י' בסיוון התש"ף )2 ביוני 2020(

)חמ 3-101-ה2(                           אבי ניסנקורן
    שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ג, עמ' 511   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2

מינוי רשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים
לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 17)א( לחוק ההנדסאים והטכנאים 
המוסמכים, התשע"ג-22012, אני ממנה את עובדת משרד העבודה 

הרווחה והשירותים החברתיים מיכל אבגנים לרשמת ההנדסאים 
והטכנאים המוסמכים 

והטכנאים  ההנדסאים  רשם  מינוי  על  נוסף  בא  זה  מינוי 
המוסמכים מיום כ"ג בכסלו התשע"ה )15 בדצמבר 2014(3 

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
)חמ 3-4787(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
י"פ התשע"ה, עמ' 2386   3

מינוי ממונה על המעונות
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

)שפיטה,  הנוער  לחוק  43א)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
טיפול(, התשל"א-11971, אני ממנה את שרון קינן  ודרכי  ענישה 

לממונה על המעונות, לפי החוק האמור 

כ"ב באב התש"ף )12 באוגוסט 2020(
)חמ 3-1346-ה1(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688   1

הודעה על מינוי ועדות ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

 5 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות  הרשויות  לחוק 
בישיבתה  שמש,  בית  עיריית  מועצת  מינתה  התשל"ו-11976, 
מיום ג' בשבט התש"ף )29 בינואר 2020(, ועדות ערר לעניין החוק 

האמור, בהרכבים המפורטים להלן:

הרכב א':

עורכת דין גילת בנדר - יושבת ראש

יצחק פרנק - חבר

דוד עמר - חבר

הרכב ב':

עורכת דין גילת בנדר - יושבת ראש

מנדל אינדורסקי - חבר

יוסי ינקלביץ - חבר 

מינוי זה מבטל כל מינוי קודם של ועדת ערר לעניין החוק 
האמור על ידי מועצת העיר בית שמש 

א' בכסלו התשפ"א )17 בנובמבר 2020(
)חמ 3-265-ה1(

עליזה בלוך  
ראש עיריית בית שמש  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252   1

 
י"פ התשע"ז, עמ' 1312   1

ס"ח התשע"ג, עמ' 18   2
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