
  המחקר החקלאי מינהל  –לפי חוק נכסי המדינה  הרשאות הנדון:
 
החוק(, להרשות את נושאי -)להלן 1951-)א( לחוק נכסי המדינה, התשי"א6בהתאם לסעיף מחליטים, 

המשרד( המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות -המשרות במשרד החקלאות )להלן
לחוק האמור, למעט עסקאות במקרקעין, בתחום הפעילות של המשרד  5-ו 4שמדובר בהן בסעיפים 

ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים 
 לעסקאות האמורות:

 
 :המחקר החקלאי למינה

ביחד עם חשב מינהל המחקר החקלאי, , של משרד החקלאות ופיתוח הכפר מנהל הכלליה .1
 ללא הגבלה של סכום;לגבי עסקה שבתחום הפעולות של מינהל המחקר החקלאי, 

בהעדר המנהל הכללי של משרד , של משרד החקלאות ופיתוח הכפר מנהל הכלליהמשנה ל .2
המחקר החקלאי, לגבי עסקה שבתחום הפעולות של מינהל החקלאות, ביחד עם חשב מינהל 

 ; ללא הגבלה של סכום -המחקר החקלאי
ראש מינהל המחקר החקלאי ביחד עם חשב מינהל המחקר החקלאי לגבי עסקה שבתחום  . 3 

 ללא הגבלת סכום; -הפעולות של מינהל המחקר החקלאי 
 

המחקר  להלן, יחתום עם חשב מינהל 4.5עד  4.1כל אחד מן המורשים המפורטים בסעיף  . 4 
 ויהיה מורשה לחתום בשם המדינה על המסמכים לפי הערך כדלקמן: החקלאי

 
עד לסכום  - ותקציב אנוש משאבי, למינהלסגן ראש מינהל המחקר החקלאי  4.1  

 ש"ח; 300,000של 
 

ש"ח יהיה רשאי לחתום  30,000אך לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 
המחקר  מינהלבחשבות  מנהל תחום התקשרויות, רכש ופיקוחביחד עם 

 ;החקלאי
 

עד  - במינהל המחקר החקלאי  אגף א' )רכש נכסים ולוגיסטיקה(מנהל  4.2  
 ש"ח; 50,000לסכום של 
 

ש"ח יהיה רשאי לחתום  30,000אך לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 
 המינהל; בחשבותביחד עם ממונה כספים וחשבונות 

 
ש"ח יהיה רשאי לחתום,  5,000לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על ו

 (.ולוגיסטיקה)נכסים  תחוםביחד מנהל/ת 
 

 50,000עד לסכום של  -מנהל מדור ציוד ואספקה במינהל המחקר החקלאי  4.3  
 ש"ח;

 
ש"ח יהיה רשאי לחתום  30,000אך לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 

המחקר  מינהלבחשבות  מנהל תחום התקשרויות, רכש ופיקוחביחד עם 
 ;החקלאי

 
ש"ח יהיה רשאי לחתום  5,000אך לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 

 ;תחום )נכסים ולוגיסטיקה(ביחד עם מנהל 
 

 ש"ח; 10,000עד לסכום של  -ורווחה( הדרכה) מרכז בכיר 4.4  
 

ש"ח יהיה רשאי לחתום  5,000אך לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 
המחקר  מינהלבחשבות  מנהל תחום התקשרויות, רכש ופיקוחביחד עם 

 ;החקלאי
 

 ש"ח; 50,000עד לסכום של  - אגף א' )קידום ויישום המו"פ החקלאי(מנהל  4.5  



 
 

חשב  יהיה רשאי לחתום בתחום הרשאתו עם  להלן המורשים המפורטיםכל אחד מן  .5 

 מינהלבחשבות ה המחקר החקלאי או עם מנהל תחום התקשרויות, רכש ופיקוח מינהל

;  

 
 50,000עד לסכום של  - במינהל המחקר החקלאימנהל חוות ותחנת המחקר  5.1  

 ש"ח;
 

יהיה רשאי לחתום ש"ח  2,500אך לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 
 ביחד עם אמרכל יחידתו;

 
 10,000ולעניין עסקה של מכירת תוצרת חקלאית שתמורתה אינה עולה על 

 ש"ח יהיה רשאי לחתום ביחד עם אמרכל יחידתו; 
 

 ש"ח; 50,000עד לסכום של  -מנהל מכון מחקר במינהל המחקר החקלאי  5.2  
 

ש"ח יהיה רשאי לחתום  2,500אך לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 
 ביחד עם אמרכל יחידתו;

 
תחום )בנק הגנים( ומנהל מעבדת הזרעים הרשמית במינהל המחקר  מנהל 5.3  

 ש"ח; 50,000עד לסכום של  – החקלאי
 

ש"ח יהיה רשאי לחתום  2,500אך לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 
 ביחד עם אמרכל יחידתו;

 
 ש"ח. 10,000עד לסכום של  -מנהל הספריה במינהל המחקר החקלאי                     5.4          
  

 
 

 
 

 

 


