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הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שירות  נציב  עם  ובהתייעצות  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
המדינה,  פרקליט  אייסמן,  עמית  עו"ד  על  מטיל  אני  המדינה, 

למלא את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

באדר  א'  מיום  החל  אחד  לחודש  התפקיד  הטלת  תוקף 
לפי  קבע,  של  למינוי  עד  או   ,)2022 בפברואר   2( התשפ"ב  א' 

המוקדם משניהם.

כ"ד בשבט התשפ"ב )26 בינואר 2022(
)חמ 3-1173-ה1(                            גדעון סער

   שר המשפטים
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הארכת מינוי ראשת רשות מוסמכת
לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

הון,  הלבנת  איסור  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ס-12000, ובאישור ועדת החריגים שהוקמה לפי החלטת 
הממשלה מס' 4440 מיום כ"ט בטבת התשע"ט )6 בינואר 2019(, 
אני מאריך את מינויה של עורכת הדין שלומית ווגמן2 לראשת 

הרשות המוסמכת לעניין מאגר המידע שלפי החוק האמור.

תוקף הארכת המינוי לשלושה חודשים או עד למינוי של 
קבע, לפי המוקדם שבהם.

ט"ו בשבט התשפ"ב )17 בינואר 2022(
)חמ 3-3114-ה1(                            גדעון סער

   שר המשפטים
ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשס"ה, עמ' 76.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 5128.  2

מינוי יושבת ראש לוועדה לאיתור מועמדים
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

ישראל,  בנק  לחוק   33 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ע-12010 )להלן - חוק בנק ישראל(, ולאחר התייעצות עם 
ליושבת  שיבר  רחל  את  ממנה  אני  מינויים,  לבדיקת  הוועדה 
ראש הוועדה לאיתור מועמדים לכהונה כחברים מקרב הציבור 
בסימן  כמשמעותם  המינהלית,  ובמועצה  המוניטרית  בוועדה 

א' לפרק ד' וסימן ב' לפרק ד' לחוק בנק ישראל, בהתאמה.

המינוי יעמוד בתוקפו לחמש שנים.

כ"ד בשבט התשפ"ב )26 בינואר 2022(
)חמ 3-4092(

אביחי מנדלבליט  
היועץ המשפטי לממשלה  

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה על עדכון סכום לעניין ניהול ללא צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ב( לחוק האפוטרופוס הכללי, 
שינוי  עקב  כי  מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן  התשל"ח-11978 

המדד כאמור בסעיף 7)ב( לחוק, התעדכן הסכום הנקוב בסעיף 
7)א( לחוק, והחל מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( הוא 

52,130 שקלים חדשים.

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-4767(

סיגל יעקבי  
האפוטרופסה הכללית  

ס"ח התשל"ח, עמ' 61; התשע"ג, עמ' 121; י"פ התשפ"א, עמ'   1

.3160

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
 לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016

העיסוק  הסדרת  לחוק  40)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהדברה תברואית, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, אני מודיע 
לעומת   2021 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב  כי 
בטבת  כ"ח  מיום  החל   ,2020 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד 
התשפ"ב )1 בינואר 2022( התעדכנו סכומי העיצומים הכספיים 

כאמור בסעיף 34 לחוק, והם כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)א( לחוק -   )1(

ליחיד - 10,410 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד - 52,030 שקלים חדשים; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ב( לחוק -  )2(

ליחיד - 5,200 שקלים חדשים; )ג( 

לתאגיד - 26,010 שקלים חדשים; )ד( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 2,080 שקלים חדשים; )ה( 

לתאגיד - 5,200 שקלים חדשים. )ו( 

ב' בשבט התשפ"ב )4 בינואר 2022(
)חמ 3-5506(

יצחק בן-דוד  
המנהל   

ס"ח התשע"ו, עמ' 548; התשפ"א, עמ' 3665.  1

ביטול הכרזה על אזור נגוע במחלת שפעת העופות
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת  18)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההכרזה  את  מבטל  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
ברדיוס  הנמצא  באזור  העופות2  בשפעת  נגועים  אזורים  על 
של 10 ק"מ מהיישובים גבעת יואב ונאות גולן, למעט ההכרזה 

ביישובים עצמם. 

 י"ח בשבט התשפ"ב )20 בינואר 2022(
)חמ 3-126(

                                                     תמיר גשן
                                 מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

ס"ח התשמ"ה עמ' 84.   1

י"פ התשפ"ב, עמ' 2718.  2

 
ס"ח התשל"ח, עמ' 61; התשע"ג, עמ' 121; י"פ התשפ"א, עמ' 3160.  1




