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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 

בתוקפה  תעמוד  ההכרזה  לחוק,  3)ד(  לסעיף  בהתאם 
)8 בינואר 2021( עד יום ט"ו בשבט  מיום כ"ד בטבת התשפ"א 

התשפ"א )28 בינואר 2021( 

כ"ג בטבת התשפ"א )7 בינואר 2021(
)חמ 3-6101(                         בנימין נתניהו
     ראש הממשלה 

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234   1

הסמכה
לפי חוק ההתיישבות החקלאית )סייגים לשימוש בקרקע 

חקלאית ובמים(, התשכ"ז-1967

ההתיישבות  לחוק  ו–6   3  ,2 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף   
ובמים(,  חקלאית  בקרקע  לשימוש  )סייגים  החקלאית 
בידרמן  חגית  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ז-11967 
מתן  לעניין  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובדת  ברנר, 

היתרים, התראות ותביעות על פי החוק 

הסמכתו של עומר צור2 - בטלה 

כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(
)חמ 3-1576-ה2(  

אלון שוסטר  
                                              שר החקלאות ופיתוח הכפר

ס"ח התשכ"ז, עמ' 108; התשס"ו, עמ' 352   1

י"פ התשע"ח, עמ' 11394   2

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב
לפי תקנות תכנון משק החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים 

של ליטר חלב(, התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי תקנה 9)א( לתקנות תכנון משק החלב 
התשע"ב-  חלב(,  ליטר  של  מזעריים  מחירים  לעדכון  )מנגנון 
12012, אני מודיע כי המחיר הרבעוני לרבעון שתחילתו ביום י"ז 

בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, הוא כלהלן:

היחידה
מחיר ליחידה 

בשקלים חדשים
מחיר ליחידה כולל 

ההיטל בשקלים חדשים

9992 96121 1ליטר חלב

1966 28ק"ג חלבון

8409 20ק"ג שומן

2341 19610 0ליטר נוזלים

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-4463(        נחום איצקוביץ

                                 המנהל הכללי של משרד
                                           החקלאות ופיתוח הכפר

ק"ת התשע"ב, עמ' 1002; י"פ התשפ"א, עמ' 212   1

 

הסמכת מפקחת
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעברה הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך 
את יערית אביגיל ביטון למפקחת לצורך ביצוע החוק והפעלת 

הסמכויות לפי כל דין, במרחב תכנון באר טוביה, במחוז מרכז 

ביוני   30( התשפ"ג  בתמוז  י"א  יום  עד  זו  הסמכה  תוקף 
2023(, וכל עוד המוסמכת משמשת במשרתה בוועדה המקומית 

לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין  

המוסמכת  של  קודמת  הסמכה  כל  מבטלת  זו  הסמכה 
למפקחת במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו 

ב' בחשוון התשפ"א ) 20 ספטמבר 2020(
)חמ 3-715-ה3(  

אברהם ברון כהן   
מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884   1

י"פ התשע"ח, עמ' 922   2
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