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 1.3 משנה למנהל כללי יחד עם חשב המשרד או סגנו
 עד לסכום של 300,000 ש״ח;

 1.4 סמנכ״ל בכיר (מימון והשקעות) יחד עם חשב
 המשרד או סגנו עד לסכום של 300,000 ש״ח;

 1.5 סגן מנהל כללי בכיר (אמרכלות) יחד עם חשב
 המשרד או סגנו עד לסכום של 300,000 ש״ח:

 1.6 סגן מנהל כללי בכיר (ייצוא חקלאי) יחד עם חשב
 המשרד או סגנו עד לסכום של 100,000 ש״ח;

 1.7 סגן מנהל כללי בכיר (ייצור) יחד עם חשב המשרד
 או סגנו עד לסכום של 100,000 ש־ח:

 1.8 סגן מנהל האגף לסחר חוץ יחד עם חשב המשרד
 או סגנו עד לסכום של 15,000 ש־ח:

 2. מנהל אגף נכסים בינוי ומשק יחד עם חשב המשרד או
 סגנו עד לסכום של 300,000 ש״ח׳, או יחד עם מנהל
 מדור הנהלת חשבונות באגף נכסים בינוי ומשק עד

 לסכום של 5.000 ש״ח:

 3. מנהל הרשות לתכנון יחד עם חשב המשרד או סגנו או
 מנהל מחלקה באגף הכספים עד לסכום של 50,000

 שיח•,

 .4 4.1 מנהל שירות ההדרכה והמקצוע יחד עם חשב
 המשרד או סגנו עד לסכום של 50,000 ש־ח; או
 יחד עם גזבר שירות ההדרכה והמקצוע עד לסכום

 של 5,000 ש־ח:

 4.2 סגן מנהל שירות ההדרכה והמקצוע יחד עם גזבר
 שירות ההדרכה והמקצוע עד לסכום של 5,000

 ש״ח.

 5. מנהל האגף לשימור קרקע וניקוז יחד עם חשב המשרד
 או סגנו עד לסכום של 200,000 שיח:

 6. מנהל השירות למערכות מידע יחד עם חשב המשרד או
 סגנו עד לסכום של 75,000 ש״ח:

 7. מנהל האגף להגנת הצומח יחד עם חשב המשרד או
 סגנו עד לסכום של 50,000 שיח: או יחד עם מנהל מדור
 הנהלת חשבונות באגף להגנת הצומח עד לסכום של

 5,000 ש״ח:

 8. מנהל אגף הדיג יחד עם חשב המשרד או סגנו עד
 לסכום של 50,000 ש״ח:

 9. מנהל אגף אשראי ופיתוח יחד עם חשב המשרד או
 סגנו עד לסכום של 50,000 ש״ח;

 10. מנהל מרכז לשיתוף חקלאי בין־לאומי יחד עם חשב
 המשרד או סגנו עד לסכום של 50,000 ש״ח;

 11. מנהל המחלקה לנמ״מ והדרכה יחד עם חשב המשרד
 או סגנו עד לסכום של 10,000 שיח:

 12. מנהל מינהלת ההשקעות בחקלאוח יחד עם חשב
 המשרד או סגנו בעסקאות של קבלת שעבודים
 להבטחת מענקים על פי חוק לעידור השקעות הון

, וביטולם;  בחקלאות, התשמ־א-980ו2

 13. מנהלי מחוזות בעסקאות של קבלת שעבודים להבטחת
 מענקים על פי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות,
 התשמ״א-1980, בלא הגבלה בסכום כששווי המענק

 אינו עולה על 40,000 ש״ח, וביטולם;

 הכרזה על מעב חירום
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 38 לחוק־יסוד: הממשלה', ועל פי
 הצעת הממשלה, הכריזה הכנסת בישיבתה ביום רביעי, י־א
 בםיון התשס״ג (11 ביוני 2003) על מצב חירום, עד יום כ״א

 בסיון התשם״ד (10 ביוני 2004).

 י״א בסיון התשסיג (11 ביוני 2003)

) ראובן ריבלין ג ־ 2 7 9 מ 4 ח ) 

 יושב ראש הכנסת
 1 ס־ח התשם״א, עמ׳ 158.

 תיקון תקנון הכנסת
 לפי חוק־יסוד: הכנסת

 לפי סעיף 155 לתקנון הכנסתי, מתפרסם בזה תיקון
 לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום ט׳ בסיון

 התשס״ג (9 ביוני 003»

 תיקון סעיף 13

 1. בסעיף 13(אץ12) לתקנון הכנסת, במקום ״ועדה לענייני
 מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי״ יבוא ״ועדת המדע

 והטכנולוגיה״.

 תיקון סעיף 54

 2. בסעיף 54(ג) לתקנון הכנסת, במקום ״בסוף הישיבה־
 יבוא ״בסיום הדיון בסעיף שבו הושמעו הדברים
 שבשלהם התבקשה ההודעה, ואם הסתיים הדיון

 בהצבעה - אחרי ההצבעה״.

 י׳ בםיון התשםיג (10 ביוני 2003)

) ראובן ריבלין ג ־ 8 6 מ 4 ח < 

 יושב ראש הכנסת
 י י״פ התשכ־ח, עמי 590; התשס״ג, עמי 658.

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א- 1951

 מודיעים בזה בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה,
 התשי״א- 951 ו י, כי הממשלה החליטה להרשות את כל אחד
 מנושאי המשרות במשרד החקלאות ופיחות הכפר
 המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה
 מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו־5 לחוק האמור,
 למעט עסקאות במקרקעין, בתחום הפעילות של המשרד, עד
 לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולתתום בשם המדינה על

 המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

 1. 1.1 המנהל הכללי, יחד עם חשב המשרד או סגנו לגבי
 עסקה שבתחום הפעולות של המשרד או יחד עם
 חשב מינהל המחקר החקלאי לגבי עסקה שבחחום
 הפעולות של מינהל המחקר החקלאי והכל בלא

 הגבלה של סכום;

 1.2 המדען הראשי יחד עם חשב המשרד או סגנו עד
 לסכום של 500,000 שקלים חדשים (להלן -

 ש״ח);

 ס־ח התשי״א, עמי 52. ם״ה התשמ״א, עמי 56.
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 16.3 כל אחד מן המורשים המפורטים להלן יהיה רשאי
 לחתום בתחום הרשאתו עם חשב מינהל המחקר
 החקלאי או עם ממונה כספים וחשבונות בחשבות

 המינהל;

 6.3.1 ו מנהל חוות ותחנות מחקר במינהל
 המחקר החקלאי עד לסכום של 50,000

 ש׳־ח;

 אך לענין עסקה שתמורתה אינה עולה
 על 2,500 שיח יהיה רשאי לחתום יחד

 עם אמרכל יחידתו;

 אך לענין עסקה של מכירת תוצרת
 חקלאית שתמורתה אינה עולה על 10,000
 שיח יהיה רשאי לתתום יחד עם אמרכל

 יחידתו:

 16.3.2 מנהל מכון מחקר במינהל המחקר
 החקלאי עד לסכום של 50,000 שית:

 אך לענין עסקה שתמורתה אינה עולה
 על 2,500 שיח יהיה רשאי לחתום יחד

 עם אמרכל יחידתו•,

 16.3.3 מנהל הספריה במינהל המחקר החקלאי
 עד לסכום של 5,000 שיח-,

 17. מנהל יחידת הפיקות על תנועת מוצרים מהחי והצומח
 או סגנו יחד עם חשב המשרד או סגנו עד לסכום של

 10,000 שיח.

 ההרשאות שהודעה עליהן פורסמה בילקוט הפרסומים
 4768, התשניט, עמי 3878 - בטלות.

 י״ב בסיון התשם״ג (12 ביוני 2003)

) ישראל מימון ג ־ ־ מ 9 ח ) 

 מזכיר הממשלה

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמיד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לתוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־ד-1984', אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי
 את אילן ש׳ שילה, ת״ז 007543424, סגן נשיא של בית משפט
 שלום ורשם של בית משפט מתחי, בהסכמתו, לכהונה
 בפועל כשופט של בית המשפט המתוזי בתל אביב, מיום כ״ג
 בתמוז התשס״ג (23 ביולי 2003) עד יום ז־ באב התשס״ז(22

 ביולי 2007).

 ח׳ בםיון התשס״ג (8 ביוני 2003)

) יוסף (טומי) לפיד ג _ 0 מ ° ח ) 

 שר המשפטים
 ם־ח התשמ־ד, עמי 198.

 הודעה על מינוי רשם
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמיד-1984

 בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ־ד-1984', אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 84(א) לחוק האמור, באישור שר המשפטים, מיניתי את אילן

 ם״ח התשמיד, עמי.198.

 14. מנהלי מחוזות יחד עם חשב המשרד או סגנו עד לסכום
 של 10,000 שיח;

 .15 15.1 מנהל השירותים הווטרינריים יחד עם חשב
 המשרד או סגנו לגבי עסקה של הזמנת תרכיבים

 לבעלי חיים עד לסכום של 500,000 שיח;

 15.2 מנהל השירותים הווטרינריים יחד עם חשב
 המשרד או סגנו עד לסכום של 100,000 שיח: או
 יחד עם מנהל מדור כספים בשירותים הווטרינריים

 או סגנו עד לסכום של 15,000 שיה:

 15.3 מנהל המכון הווטרינרי או סגן מנהל השירותים
 הווטרינריים (אמרכלות) יחד עם חשב המשרד או
 סגנו עד לסכום של 50,000 שיח-, או יחד עם מנהל
 מדור כספים בשירותים הווטרינריים או סגנו עד

 לסכום של 15,000 ש־ח:

 .16 16.1 ראש מינהל המחקר החקלאי יחד עם חשב מינהל
 המחקר החקלאי לגבי עסקה שבתחום הפעולות
 של מינהל המחקר החקלאי - בלא הגבלת סכום:

 16.2 כל אחד מן המורשים המפורטים בסעיף 16.2.1 עד
 16.2.5 להלן, יחתום עם חשב מינהל המחקר
 החקלאי ויהיה מורשה לחתום בשם המדינה על

 המסמכים לפי הערך כדלקמן:

 16.2.1 סגן ראש מינהל המחקר החקלאי
 לאמרכלות עד לסכום של 200,000 שיח,
 אך לענין עסקה שתמורתה אינה עולה
 על 30,000 שית יהיה רשאי לחתום יחד
 עם ממונה כספים וחשבונות בחשבות

 המינהל;

 16.2.2 מנהל המחלקה לנכסים, בינוי, אפסנאות
 ומשק במינהל המחקר החקלאי עד

 לסכום של 50,000 שיח:

 אך לענין עסקה שתמורתה אינה עולה
 על 30,000 שיח יהיה רשאי לחתום יחד
 עם ממונה כספים ותשבונות בחשבות

 המינהל;

 16.2.3 מנהל מדור ציוד ואספקה במינהל המחקר
 החקלאי עד לסכום של 50,000 שיח:

 אך לעגין עסקה שתמורתה אינה עולה
 על 30,000 שיח יהיה רשאי לחתום יחד
 עם סגן ממונה כספים וחשבונות בחשבות

 המינהל;

 אך לענין עסקה שתמורתה אינה עולה
 על 5,000 שיח יהיה רשאי לחתום יחד
 עם מנהל חשבונות במחלקת ציוד

 ואספקה:

 162.4 מנהל המחלקה לאו״ש והדרכה עד
 לסכום של 10,000 שיח:

 אך לענין עסקה שתמורתה אינה עולה
 על 5,000 שיח יהיה רשאי לתתום יחד
 עם ממונה כספים ותשבונות בחשבות

 המינהל;

 1623 מנהל היחידה לקידום עסקי עד לסכום
 של 50,000 שיח;
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 מינוי חבר במועצה להסמכת ימאים
 לפי חוק הספנות (ימאים), התשל״ג-1973

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו־ג2 לחוק הספנות
 (ימאים), התשל״ג-1973', אני ממנה, ברשימת נציגי בעל כלי
 השיט במועצה להסמכת ימאים2, את אלכסנדר רובינשטיין,

 תיז 1414868-8, במקום צבי מריאנסקי.

 מען המועצה הוא משרדי מינהל הספנות והנמלים
 במשרד התחבורה, שד׳ פלי״ם 5וא, קרית הממשלה, בנין ב׳,

 חיפה.

 מינוי המועצה להסמכת ימאים2 יתוקן לפי אלה.

 ט׳ בסיון התשסיג (9 ביוני ג200)

) אביגדור ליברמן ג ־ י 0 6 מ 0 ח < 

 שר התחבורה
 י ם״ח התשל״ג, עמי 329.
 2 י״פ התשס״ב, עמי 1405.

 מינוי חברים לועדות רפואיות לעגין
 גמלת ניידות

 אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין
 ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט״ו בסיון
 התשל״ז (ו ביוני 1977)' הוספתי לרשימת חברי הועדות

 הרפואיות את הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן:

 1) בועדה המחוזית, *טון:

 דיר סוניה חביב, ת״ז 055777692, מ1מחית בבריאות
 הציבור

 דיר עמיקם רשף, ת״ז 0936786, מומחה בנוירולוגיה

 2) בועדה המחוזית, דרום:

 דיר אלנה מרקין (זבורםקי), תיז 303673107, מומחית
 בנוירולוגיה

 דיר לריסה דוחן, ת״ז 301949541, מומחית בבריאות
 הציבור

 3) בועדה המחוזית, מרכז:

 דיר אריקה בהן, ת״ז 017883539, מומחית בבריאות
 הציבור

 דיר יהושע יהל, ת״ז 004656906, מומחה בכירורגיית כלי
 דם

 ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לענין גמלת ניידות2
 תתוקן לפי זה.

 דני נוח
 שר הבריאות

 כיה באייר התשס-ג (27 במאי 2003)
 (חמ 3-1505)

 1 י״פ התשל״ז, עמי 1813! התשםיג, עמ׳ 1106.

 2 י־פ התשין, עמי 2286; התשס״ג, עמי 1011.

 ש׳ שילה, ת״ז 007543424, סגן נשיא של בית משפט שלום
 לרשם של בית המשפט המחוזי בתל אביב, החל ביום כיג

 בתמוז התשם״ג (23 ביולי 2003).

 ח׳ בםיון התשס־ג (8 ביוני 2003)
 (חמ 3-64)

 אהרן ברק
 נשיא בית המשפט העליון

 מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה
 לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט
 לעניני משפחה, התשנ״ה-995ו', ובאישור שר המשפטים,
 אני ממנה בזה את נםרין כרייני, ת־ז 028160828, לרשמת של
 בתי משפט לעניני משפחה במחוז הצפון, החל ביום ט״ו

 בסיון התשס״ג (15 ביוני 2003).

 אהרן בדק
 נשיא בית המשפט העליון

 ט־ז בסיון התשסיג (16 ביוני 2003)
 (חמ 3-2666)

 ס״ח התשנ־ה, עמי 393.

 הודעה על אישור מטרה ציבורית
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכיה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965' (להלן - החוק), אני מאשר בזה בי מגרשים
 לקיום השתלמות מעשית בנהיגה, הם מטרה ציבורית לענין

 סעיף 188 לחוק.

 ב׳ בסיון התשסיג (2 ביוני 2003)
 (חמ 3-2160) אברהם פורז
 שר הפנים

 י ס״ח התשכיה. עמי 307.

 מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של
 משרד התיירות

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה
 (מינויים/ התשי״ט-1959', ולאחר התייעצות עם נציב שירות
 המדינה, אני מטיל על משה ריגל, המשנה למנכ־ל משרד
 התיירות, את מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד
 התיירות, מיום ט״ו בםיון התשסיג (15 ביוני 2003) עד יום
 ביה בסיון התשס־ג (25 ביוני 2003) או עד שובו מחויל, של

 אהרון דומב, המנהל הכללי, לפי המוקדם.

 ייא בסיון התשס״ג (11 ביוני 2003)

״ בנימין אלין ־ S é מ ח ) 

 שר התיירות
 םיח התשי״ט, עמי 86.
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