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 חוק רשות השידוד, תשכ״ה-965ז
י ל  הודעה על מינוי מנהל כל

 מודיעים בזה כי הממשלה, בתוקף םמבותה־לפי סעיף 23(1) לחוק
 רשות השידור, תשכיה-1965 י, מינתה את יצחק ליבני להיות מנהל

 כללי של רשות השידור.

 מיכאל ארנון
 מזכיר הממשלה

ב בניסן תשליד(14 באפריל 1974) י  כ
 (וזמ 73050)

 1 סייח תשב״ה, עמי 106; חשכ״ט, עמי 20.
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 חוק השופטים, תש>״ג-1953
ב ועדת המינויים כ ר ה  הודעה על שינוי ב

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק השופטים, תשי״ג-1953 !, אני מודיע
 בי הממשלה בחרה בחבר הממשלה ויקטור שם טוב, שר הבריאו!

 להיות חבר בועדת המינויים, במקום נתן פלד שחדל לכהן כחבר
 הממשלה.

 ההודעה על הרבב ועדת המינויים שפורסמה בילקוט הפרסומים
 1895, תשל׳׳ג, עמ׳ 1000, תתוקן לפי זה.

 חיים י׳ צדוק
 שר המשפטים

 א׳ באייר תשל׳׳ד (23 באפריל 1974)
 (חמ 70070)

 י ס״ח תשי״ג, עמי 149.

 חוק השופטים, תשי״ג-953ו
 הודעה על מינוי שופט

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 1, אני'מודיע
 כי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
, שופט בית משפט ר ש  בית המשפט העליון, מיניתי את שלמה א
 מחוזי, לכהן כשופט בפועל של בית המשפט העליון מיום י״א בסיון

 תשל״ד (1 ביוני 1974) עד כיה בתמוז תשל״ד (15 ביולי 1974).

 ב״ב בניסן תשל״ד(14 באפריל 1974) חיים י׳ צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 ! ס״ח תשי״ג, עמי 149. -^

 חוק השופטים, תשי״ג-1953
 הודעה על מינוי שופט בפועל של בית משפט שלד5-

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, חשי״ג—11953, אגי מודיע,
 שבתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית
, שופט תעבורה של קבע, ן ו ר ב ד ט ו  המשפט העליון, מיניתי את ד
 לכהונה בפ1על בשופט של בית משפט שלום, מיום ב״ד בניסן תשל״ד

 (16 באפריל 1974) עד יום כ״ה בתמוז תשל״ד (15 ביולי 1974).

 חיים י׳ צדוק
 שר המשפטים

 כ״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974)
 (חמ 70070)

 חוק־יסוד: הממשלה
ל קביעת ממלא מקומו של שר  הודעה ע

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי השר גדעון האוזנר
 יכהן כממלא מקומו של שר התיירות מיום כ״ז בניסן תשל׳׳ד (19

 באפריל 1974) שד שובו של שר התיירות לארץ.

ן  ב״ט בניסן תשליד(21 באפריל 1974) מיכאל אתו
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 1 ס־וו תשב׳׳ח, עמי 226.

 הודעה על מינוי סגן שר
 בהתאם לסעיף 41(ב)(3) לחוק־יםוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 בי שר התקשורת, באישור הממשלה, מינה אח חבר־הבנםת ג׳אנר

 מעדי לסגן שר התקשורת לפי סעיף 34 לחוק האמור.

 כ״ו בניסן תשל״ד(18 באפריל 1974)
 (חמ 78311)

 מיכאל ארנון
 מזכיר הממשלה

 1 סיח תשכ־ח, ממי 226.

 הודעה על פקיעת כהונתו של שר
 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 21(«) לחוק־יסוד: הממשלה!,
 נפסקה כהונתו של שר הסעד מיכאל חזני מיום י״ב בניסן תשל״ד

 (4 באפריל 1974).

 מיכאל ארנון
 מזכיר הממשלה

 ב״ב בניסן תשלי ד(14 באפריל 1974)
 (חמ 78311)

 ! ם״ח חשב״ח, עמ׳ 226.

 חוק שיחת המדינה (מינויים), תשי״ט~959ן
 הודעה על הוספת משרה בתוספת

 מודיעים בזה, בי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות
 המדינה (מינויים), תשייט—11959, החליטה הממשלה להוסיף אח
 נציב מס הכנסה ומס רכוש לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור.

 מיכאל ארנון
 מזכיר הממשלוז

ו בניסן תשל׳יד(18 באפריל 1974) י  כ
 (וומ 720819)

 1 ס״ח תשי׳׳ט, עמי 86; תשכ״ג, עמי 110.

ר פטור ממכרז ב ד  הודעה ב
 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 21 לחוק שירות
 המדינה (מינויים), חשי-ט-1959 1, החליטה הממשלה, על־פי הצעת
יט בניסן תשל״ה (נ3 במרס 1975)  ועדת השירות, להאריך עד יום י
 את תוקף ההחלטה בדבר פטור ממכרז לגבי משרות עובדי הוראה
 באגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד העבודה ולגבי משרות
 בדירוג ערבדי מחקר במינהלי מחקר, שהודעה עליה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 1875, תשל״ג, עמ׳ 450.

 כ״ו בניסן תשל׳׳ד(18 באפריל 1974) מיכאל ארנון
 (חמ 72805) מזכיר הממשלה

 1 נדה תשי״ט, עמ׳ 86, 1 סייח תשי״ג, עמ׳ 149; סייח תשכ״ד, עמי 140.
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 המחיר 10 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




