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החלטת ועדת החוץ והביטחון שלא לאשר את 
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

ביום י"ב בניסן התשפ"א )25 במרס 2021( הכריזה הממשלה 
על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע1 כמפורט 
בסעיף 5 לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ 
וקידום  החדש  הקורונה  נגיף  התפשטות  לצמצום  הלאומי 
השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם 
והכול  החוק(,   - )להלן  התש"ף-22020  שעה(,  )הוראת  חולים 
לתכלית האמורה בסעיף 3)א( לחוק בלבד ובכפוף להתקיימותם 
של כלל התנאים שפורטו בסעיף א' להחלטת הממשלה מס' 901 
ביום א' בניסן התשפ"א )14 במרס 2021( אשר תוקנה בהחלטת 

ממשלה מס' 917 מיום ח' בניסן התשפ"א )21 במרס 2021(. 

 )2021 במרס   29( התשפ"א  בניסן  ט"ז  ביום  בישיבתה 
הכרזת  את  לאשר  שלא  והביטחון  החוץ  ועדת  החליטה 
הממשלה האמורה ועל כן בהתאם לסעיף 3א)ב( לחוק, תפקע 

תוקפה של ההכרזה בתום 24 שעות ממועד מתן ההחלטה. 

החלטת ועדת החוץ והביטחון התקבלה בשעה 14:30 ועל 
כן היא תפקע ביום י"ז בניסן התשפ"א )30 במרס 2021( בשעה 

.14:30

ט"ז בניסן התשפ"א )29 במרס 2021(

)חמכ-2142135(                            צבי האוזר
יושב ראש ועדת החוץ הביטחון  

י"פ התשפ"א, עמ' 4614.  1

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234.  2

הארכת מינוי מפקח על רישום מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

המקרקעין,  לחוק  117)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, אני מאריך את מינויו של עורך 
הדין אמיר וייס2 למפקח על רישום מקרקעין, לעניין הסמכויות 
לצורך  שהותקנו  ובתקנות  לחוק  ט'  שבפרק  ד'  בסימן  המנויות 
אזורי  יכלול את  אזור סמכותו  כי  וקובע  ביצוע הסימן האמור, 

הפעולה של כל הלשכות לרישום המקרקעין.

תוקף המינוי עד יום ל' בתשרי התשפ"ב )6 באוקטובר 2021(, 
וכל זמן שהמתמנה משמש בתפקידו במשרד המשפטים.

ב' בניסן התשפ"א )15 במרס 2021(
)חמ 3-295-ה3(                           בנימין גנץ

ממלא שר המשפטים  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשנ"ב, עמ' 58.  1

י"פ התש"ף, עמ' 5620.  2

הודעה על מינוי למועצת המוסד לבטיחות ולגיהות
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  לחוק  28)ד(  לסעיף  בהתאם 

ארגון  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשי"ד-11954 
סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני  הארצי,  העובדים 
 ,)2021 במרס   17( התשפ"א  בניסן  ד'  ביום  מיניתי  לחוק,  28)ב( 
לבטיחות  המוסד  מועצת  לחברת  ציבולבסקי  אלכסנדרה  את 

ולגיהות2 כנציגת העובדים.

תוקף המינוי ל–4 שנים

ט' בניסן התשפ"א )22 במרס 2021(
)חמ 3-150-ה2(                            עמיר פרץ

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשע"ד, עמ' 600.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 3370.  2

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה-1995

אגרה  כביש  לחוק  ו–)ג(  6)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי  )כביש 
הזיכיון שנחתם בין מדינת ישראל וחברת 6 - חוצה צפון בע"מ, 

אני מודיע כי מיום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021( -

סכומי  קביעת  בדבר  בהודעה  נקבעו  האגרה אשר  סכומי   )1(
אגרה2, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

)א( בשעות השיא -  

ברכב רגיל           3.56   

ברכב כבד           7.12   

)ב( בשעות השפל -  

ברכב רגיל           2.03   

ברכב כבד            4.06;   

סכומי  קביעת  בדבר  בהודעה  נקבעו  האגרה אשר  סכומי   )2(
אגרה3, ביחס לקטע 3, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

)א( בשעות השיא -  

ברכב רגיל           2.54   

ברכב כבד           5.08   

)ב( בשעות השפל -  

ברכב רגיל           1.53   

ברכב כבד            3.06   

י"ב בניסן התשפ"א )25 במרס 2021(
)חמ 3-2914-ה1(

                                           שי לינדנר
                                    המנהל הכללי של חברת   

                                     6 - חוצה צפון בע"מ
                                              בעל הזיכון 

                                         
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 852.  2

י"פ התשע"ט, עמ' 8734.  2
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