
התשמ"ח1988* ,(4 מס' (תיקון התקציב יסודות חוק

1 סעי" הגדרתתיקיו אחרי העיקרי), החוק  (להלן התשמ"ה11985 התקציב, יסודות לחוק 1 בסעיף . 1

יבוא: "הועדה"

המשתלמים אחרים, חובה ותשלומי אגרות ממסים, הנחות או הקלות פטורים,  מסים" ""הטבות
". המדינה לאוצר

2 סעיף יבוא:תיקון (ב) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 2 בסעיף . 2

 יצורפו לחוק "(ב)

והמילוות; התקבולים תחזית (1)

". מסים הטבות בשל ייגבו שלא סכומים של תחזית (2)

6 סעיף "אותיקון יבוא התשי"ח1958" המדינה, מסעם ערבויות "חוק אחרי העיקרי, לחוק 6(ג) בסעיף . 3

."2 התשי"ט1959 חוץ, לסחר הערבויות חוק

8 סעיף תיקון העיקרי לחוק 8 בסעיף . 4

תקציב בסעיף המוצא שהסכום בתנאי "וזאת יבוא: בסוסו (א), קטן בסעיף (1)
למעשה שיתקבל התקבולים סכום על יעלה לא העסקיים המפעלים שבתקציב פלוני

כספים": שנת לאותה תקציב סעיף לאותו

יבוא: ולפניו (ה), יסומן (ד) קטן בסעיף האמור (2)

כספים בשנת העסקיים המפעלים תקציב לכיסוי התקבולים תחזית "(ד)
:". השנתי התקציב כחוק כמצויין תהיה פלונית

יבוא: (ה) קטן סעיף אחרי (3)

השירותים ערך לרבות  "תקבול" העסקיים, המפעלים תקציב לענין "(ו)
". פלונית כספים בשנת שסופקו הנכסים או שניתנו

10 סעיף מימון"תיקון "דרך בהגדרת הנקוב הסכום "ואת יבוא "ו43" אחרי העיקרי, לחוק 10(ז) כסעיף . 5

."32 שבסעיף

11 סעיף .תיקון "תחזית יבוא ההכנסות" "תחזית במקום (ג20), קטן בסעיף העיקרי, לחוק 11 בסעיף . 6

תימחק.  זה" "לענין במלים המתחילה והטיפה התקבולים",

12 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי, לחוק 12 בסעיף . 7

שר רשאי תקציב, סעיף על אחר ממונה או בדבר הנוגע השר הצעת פי על "(ד)
וימולאו הסכומים יוצאו להן אשר המטרות את לקבוע לועדה, בהודעה האוצר,
שהיא פלונית כספים לשנת השנתי התקציב בחוק לגביה שנקבע בתכנית המשרות
על העולה בסכום תכנית זו בדרך יגדיל לא שהוא ובלבד כעתודה, או כרזרבה תשמש

ועל 25 על העולה משרות במספר או מהתכנית 15% ועל חדשים שקלים 480, 000

". הועדה של המוקדם באישורה אלא התכנית, של המשרות ממספר 25%

.108 עמ' התשמ"ח, ,1866 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1988 במרס 23) התשמ''ח בניסן ה' ביום בכנסת נתקבל *
.260 עמ' התשמ''ז, ה"ת ;10 עמ' התשמ"ו, ח"ת ;202 עמ' ,60 עמ' התשמ''ה, ס"ח 1

עמ'.220 התשי"ט, ס"ח 2



 העיקרי לחוק 17 בסעיף .8

יימחק;  (א) והסימון בסל,  (ב) קטן סעיף (1)

יימחקו.  שקלים" 20, 000, 000 על עולה ההתחייבות "כשנושא המלים (2)

17 סעיף תיקון

ושר הבטחון שר "שיקבעו יבוא "בסכום" אחרי ,(2) בפסקה העיקרי, לחוק 20(ב) בסעיף . 9

בשל בהוצאותיו נחסך אשר "לסכום יבוא האמור" "לסכום ובמקום סכום" על יעלה ושלא האוצר

מילואים". ימי של בפועל ההקטנה

20 סעיף תיקון

בערבות" מוגבלת "חברה אחרי ,(2) בפסקה "תאגיד", בהגדרת העיקרי, לחוק 21 בסעיף . 10

"עליה" ובמקום הענין" לפי נאמן, או דירקטור "להם יבוא חבר" "לה במקום הקדש", "או יבוא
"עליהם". יבוא

21 סעיף תיקון

."32 בסעיף כהגדרתו נתמך גוף "או יבוא מתוקצב" "גוף אחרי העיקרי, לחוק 29 בסעיף . 1129 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 31 סעיף אחרי . 31א12 סעיף הוספת

עלויות "חישוב
נותן של

לציבור שירות

או ממשלתית חברה תאגיד,  לציבור" שירות "נותן זה, בסעיף (א) 31א.
יותר המרכז בעקיפין, או במישרין בתקציבו משתתפת שהממשלה אחר גוף
ואשר מסויים, כאזור או המדינה בכל שירותים או טובין אספקת ממחצית

לענין לציבור שירות נותן הינו כי ברשומות בהודעה לגביו קבעה הממשלה
זה. חוק

הפקת עלות של וחשבון דין לשנה אחת יערוך לציבור שירות נותן (ב)
האוצר לשר ויגישו עלות) דו"ח  (להלן מספק שהוא שירות מתן או מוצר

שירות. נותן אותו של הפעולה תחום על הממונה ולשר

הפרטים את בתקנות לקבוע רשאי הממשלה, באישור האוצר, שר (ג)

מועד ואת ייערך לה אשר התקופה את עריכתו, דרכי את עלות, בדו"ח שייכללו
הגשתו.

בדבר הוראות לקבוע רשאי הממשלה, באישור האוצר, שר (ד)

יכול ההוראות עלות: דו"ח ייערך שלפיהם והחשבונאיים הכספיים הנתונים

לציבור שירות לנותן או לציבור שירות נותני של לסוג כלליות, שיהיו
". מסויים

יבוא: בסופו העיקרי, לחוק 32 בסעיף . 1332 סעיף תיקון

הכנסות של במישרין הקטנה או המסים הטבות של הגדלה  המדינה" הכנסות של ""הפחתה

אחרת; בדרך המדינה

מאלה: אחת  מימון" "דרך

השנתי; התקציב בחוק יותר או אחד פלוני בסעיף ההוצאה סכום של הקטנה (1)
בהודעה בדבר, הנוגע השר בקשת פי על תיעשה, בחוק נקבעה שלא כאמור הקטנה
על העולה סכום ההוצאה מתקציב זו בדרך יופחת שלא ובלבד לועדה, האוצר שר של

הועדה; של המוקדם באישורה אלא חדשים שקלים 600, 000

הכנסות הגדלת או שיעורם, הגדלת או אחר, חובה תשלום או אגרה מס, הטלת (2)

". מילווה שאינו ממקור אחרת בדרך המדינה



סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 39 סעיף אחרי . 14

הצריכה "חקיקה
תקציב

התחייבות או הוצאה כרוכה שבביצועה לכנסת המוגשת חוק הצעת 39א.
המדינה, הכנסות של הפחתה כרוכה שבביצועה או המדינה, מתקציב להוצאה
או להוצאה המימון דרך לו, ההסבר בדברי או המוצע החוק בנוסח תצויין,

". להפחתה

40 סעיף יבוא:תיקון ואחריו (א), יסומן העיקרי לחוק 40 בסעיף האמור . 15

כן אם אלא יותקנו לא המדינה הכנסות של הפחתה כרוכה שבביצוען תקנות "(ב)
לשנת המדינה הכנסות הפחתת של האמדן בסכום המימון, דרך במקביל הופעלה

". הראשונה הפעלתן

51 סעיף כטל.ביטול  העיקרי לחוק 51 סעיף . 16

קבלתו.סיסים מיום ימים שלושים תוך ברשומות יפורסם זה חוק . 17

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

נסים משה
האוצר שר


