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חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנים 2013 ו–2014( )תיקון(, התשע"ד-2013*

בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 1 תיקון סעיף 40
2013 ו–2014(, התשע"ג-2013  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 40, פסקה )23( - תימחק 

בסעיף 42)ב()5( לחוק העיקרי, במקום "סעיפים 121, 124ב" יבוא "סעיפים 124ב" ובמקום 2 תיקון סעיף 42
"בסעיף 40)23( עד )25(" יבוא "בסעיף 40)24( ו–)25("  
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חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו–2014 )תיקון(, התשע"ד-2013*

בחוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו–2014, התשע"ג-2013 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 3
בסעיף 3)א(, במקום "405,264,956,000" יבוא "401,964,956,000", במקום "286,430,770,000" 

יבוא "283,698,221,000" ובמקום "118,834,186,000" יבוא "118,266,735,000" 

תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי - 2 

בטבלה שכותרתה "הצעת התקציב לשנת הכספים 2014", בטור שכותרתו "הוצאה" -  )1(

בשורה שתחילתה "סך הכל כללי", במקום "405,264,956" יבוא "401,964,956"; )א( 

בשורה שתחילתה "התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה", במקום "319,261,956"  )ב( 
יבוא "315,961,956";

יבוא   "286,430,770" במקום  רגיל",  תקציב  א:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ג( 
;"283,698,221"

במקום  הון",  וחשבון  הפיתוח  תקציב  ב:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ד( 
"118,834,186" יבוא "118,266,735";

יבוא   "286,430,770" במקום  רגיל",  תקציב  א:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ה( 
;"283,698,221"

בשורה שתחילתה "ממשל ומינהל", במקום "45,546,006" יבוא "40,038,231"; )ו( 

בסעיף 01 )נשיא המדינה(, במקום "40,341" יבוא "40,064";  )ז( 

בסעיף 04 )משרד ראש הממשלה(, במקום "2,290,365" יבוא "2,272,604";  )ח( 

התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 825, מיום י"ד בטבת התשע"ד )17 בדצמבר 2013(, עמ' 173 

ס"ח התשע"ג, עמ' 234   1

התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 825, מיום י"ד בטבת התשע"ד )17 בדצמבר 2013(, עמ' 172 

ס"ח התשע"ג, עמ' 116   1
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