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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, 
גם חוות דעת של הרשות להגנת הפרטיות - הממשלה מכריזה 
 5 בסעיף  כמפורט  סיוע  פעולות  לבצע  השירות  הסמכת  על 

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' בטבת התשפ"א 
בטבת  ג'  מיום  בתוקפה  תעמוד  ההכרזה   ,)2020 בדצמבר   17(
 7( התשפ"א  בטבת  כ"ג  יום  עד   ,)2020 בדצמבר   18( התשפ"א 

בינואר 2021(.

ב' בטבת התשפ"א )17 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6101(                         בנימין נתניהו
     ראש הממשלה 

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234.  1

הארכת מינוי יושבת ראש לוועדת ערעור
 לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959

]נוסח משולב[, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  החוק(,   - )להלן  משולב[1  ]נוסח  התשי"ט-1959  ושיקום(, 
סעיף 5)א( ו–)ב( לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, ולפי 
התשמ"ד-31984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף 
ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך4 את 
מינויה של יעל אחימן בר–לוי, שופטת בקצבה של בית משפט 

שלום, ליושבת ראש ועדת ערעור לפי החוק, במחוז ירושלים.

 20( תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום ד' בכסלו התשפ"א 
בנובמבר 2020(.

ב' בכסלו התשפ"א )18 בנובמבר 2020(
)חמ 3-323-ה1(

אבי ניסנקורן  
       שר המשפטים

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 152.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  3

י"פ התשע"ח, עמ' 7606.  4

מינוי סגני מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל 
אשר שמותיהם מפורטים להלן, לסגני מנהל לעניין סעיף 195ב)ב( 
לפקודה, וכן לעניין תקנה 5)ב( לתקנות מס הכנסה )תקנות לעניין 

חלפני כספים( )הוראת שעה(, התשע"ט-22018:
דניאל בידרמן
וויצמן פרנסה.

תוקף המינוי של כל אחד מהעובדים המנויים לעיל יפוג 
מאליו עם פרישתו.

ז' בחשוון התשפ"א )25 באוקטובר 2020(

)חמ 3-768(                          ישראל כ"ץ

שר האוצר  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה, עמ' 52.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 1434.  2

הודעה על מינוי חבר מינהלת הרשות להשקעות 
ולפיתוח התעשייה והכלכלה

לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959
לעידוד השקעות  לחוק  9)א()7(  סעיף  לפי  בתוקף סמכותי 
הון, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ובהתאם לסעיף 77 לחוק, 
אני מודיע כי בהמלצת ארגונים שעניינם התעשייה בישראל, 
אביב  את   )2020 בדצמבר   6( התשפ"א  בכסלו  כ'  ביום  מיניתי 
לחבר  מתאימים,  השכלה  או  ניסיון  בעל  ציבור  נציג  חצבני, 

מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.
המינוי בתוקף כל עוד הממונה עובד בהתאחדות התעשיינים.

מינויו של עומר ברוך2 - בטל.
כ' בכסלו התשפ"א )6 בדצמבר 2020(

)חמ 3-506-ה6(                           עמיר פרץ

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"ז, עמ' 261.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 8908.  2

ביטול מינוי קציני מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומים  המינויים של  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן לנוער לעניין החוק האמור:
שקד כהן, מס' רישום 234242, באזור הדרום;  )1(

בתאל משה, מס' רישום 323190, באזור הדרום;  )2(
נעמי טישלר, מס' רישום 422794, באזור ירושלים;  )3(

מרה ליפשיץ, מס' רישום 53525, באזור הדרום.  )4(
כ"ד בכסלו התשפ"א )10 בדצמבר 2020(

)חמ 3-141-ה2(                         איציק שמולי

שר העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 4706.  2

י"פ התשע"א, עמ' 5586.  3

י"פ התשע"ד, עמ' 3612.  4

י"פ התשמ"ח, עמ' 760.  5
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