
התש"ן1989* (תיקון), ירושלים לפיתוח הרשות חוק

10 סעיף אחריתיקון העיקרי), החוק  (להלן התשמ"ח11988 ירושלים, לפיתוח הרשות לחוק 10 בסעיף .1
יבוא: (2} פסקה

מיש 1941 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1989 באוקטובר 23) התש"ן בתשרי כ''ד ביום בכנסת נתקבל *
.117 עמ' ,(1989 ביולי 24) התשמ"ט בתמוז כ"א

.168 עמ' התשמ"ח, ס"ח 1



3)"
יוש;

במי

מונה ירושלים; עירית וראש השרים שיקבעו במועצה הציבור מנציגי שניים (,

הציבור נציגי מכין אחד הוא יהיה הציבור, נציגי מקרב המועצה ראש !ב
ינהלה".

יבוא: העיקרי לחוק 12 סעיף אחרי . 12א2 סעיף הוספת

לקבל"הוצאות זכאי יהא אך שירותיו, בעד שכר מהרשות יקבל לא המועצה חבר א. 12
הנהוגים בשיעורים המועצה כחבר תפקידו למילוי בקשר שהוציא הוצאות

המדינה". עובדי לגבי

יבוא: העיקרי לחוק 22 סעיף אחרי . סעיפים3 הוספת
22ג עד 22א

הרשות "דין
המדינה כדין

היטלים ארנונות, אגרות, מסים, תשלום לענין המדינה כדין הרשות דין 22א.
אחרים. חובה ותשלומי

הרשות, מנהל דין
המועצה חברי

ועובדיה

המדינה עובדי כדיו ועובדיה המועצה חברי הרשות, מנהל דין (א) 22ב.

אלה: חיקוקים לענין

התשכ"ט21969; משולב), (נוסח לכנסת הבחירות חוק (1)

כספים), ומגבית מפלגתית פעילות (סיוג המדינה שירות חוק (2)
: התשי"ט31959

התש"ם41979; (מתנות), הציבור שירות חוק (3)

התשכ"ט פרישה), לאחר (הגבלות הציבור שירות חוק (4)
:51969

התשל"ז העונשין, בחוק ציבור לעובדי הנוגעות ההוראות (5)
.61977

המועצה חברי על יחולו לא ו(4) (2) ,(1) פסקאות (א), קטן בסעיף (ב)

המועצה חברי על אף תחול לא (4) ופסקה העיריה, מועצת כחברי המכהנים
הציבור. נציגי שהם

למפעלים הטבות
ידע עתירי

עתירי ולמפעלים
טכנולוגיה

בירושלים טכנולוגיה עתירי ולמפעלים ידע עתירי למפעלים (א) 22ג.

השקעות לעידוד חוק לפי א' פיתוח באזור למפעלים הניתנות ההטבות יינתנו
טכנולוגיה" עתיר ו"מפעל ידע" עתיר "מפעל זה, לענין התשי"ט71959; הון,
התעשיה במשרד הראשי ושהמדען האמור בחוק כמשמעותו מאושר מפעל 

בתקנות. השרים שקבעו לכללים בהתאם אותו אישר והמסחר

ב' באדר כ"ד ביום החל אישור שקיבל מפעל על יחול זה סעיף (ב)
."(1992 במרס 31) התשנ"ב ב' באדר כ"ו יום ועד (1989 במרס 31) התשמ"ט

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

.103 עמ' התשכ"ט, ס"ח 1
190. עמ' התשי"ט, ס"ח 3

2. עמ' התש"ם, ס"ח *
.144 עמ' התשכ"ט, ס"ח 5
226. עמ' התשל"ז, ס"ח 6
234. עמ' התשי"ט, ס"ח 7

פרס שמעון
האוצר שר

השרים ועדת ראש ויושב

ירושלים לעניני


