
* התשמ"ח987ו הגליל, חוק
הגדרות זיה בחוק . 1

; בצי השרים שיקבעו תחום  "הגליל"

; והמסחר התעשייה ושר והתכנון הכלכלה שר  "השרים"

.4 סעיף לפי שהוקמה הגליל מועצת  "המועצה"

לגליל העומדיםעדיפות הפיתוח תקציבי ובמסגרת ויישובו הגליל פיתוח על תשקוד הממשלה (א) .2

לפיתוחו. משאבים תקצה היא לרשותה,

ההתיישבות. בפיתוח לרבות הממשלה משרדי בפעולות עדיפות תינתן לגליל (ב)
והעליה. הקליטה התקשורת, התחבורה, התעשיה, התיירות, הבריאות, החינוך,

וחבריה המועצה).המועצה  (להלן הגליל מועצת בזה מוקמת (א) .3

: חבריה יהיו ואלה חברים, וששה עשרים בת תהיה המועצה (ב)

; הממשלה נציגי עשר ארבעה

; הטבע שמורות רשות נציג

; העולמית הציונית ההסתדרות של נציגים שני

; ישראל בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות של נציג

; התעשיינים התאחדות נציג
ציבור. נציגי חמישה

חברי מינוי
המועצה

החינוך שר והמסחר, התעשיה שר בידי אחד, אחד ימונו, הממשלה נציגי (א) . 4

והשיכון, הבינוי שר העליה, לקליטת השר הפנים, שר האוצר, שר החקלאות, שר והתרבות,
הכלכלה שר התקשורת, שר התחבורה, שר הבטחון, שר הבריאות, שר והרווחה, העבודה שר

התיירות. ושר והתכנון

נציגיה. את תמנה העולמית הציונית ההסתדרות הנהלת (ב)

ימנה ישראל בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות של הכללי המזכיר (ג)
נציגה. את

ההתאחדות. נציג את ימנה התעשיינים התאחדות נשיא (ד)

הציבור. נציגי את תמנה הממשלה (ה)

מועצה תמונה שלאחריהן שנים, ארבע היא המועצה של כהונתה תקופת (ו)
חדשה.

המועצה המועצה.ישיבות חברי רוב יהיה המועצה ישיבת לקיום חוקי מנין (א) . 5

ארבעה עד של לתקופה הישיבה תידחה המועצה, לישיבת חוקי מנין היה לא (ב)
חוקי. מנין כל יהיה השניה בישיבה ; ימים עשר

לפני לפחות ימים שבעה לחברים תישלח המועצה ישיבת קיום על הודעה (ג)
ישיבה. כל מועד

, 1842 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1988 בינואר 4) התשמ''ח בטבת י"ד ביים בכנסת נתקבל *
.279 עמ' , התשמ"ז



המצביעים. של קולות ברוב יתקבלו המועצה החלטות החלטות6.

המועצה. חברי של רגיל ברוב שייבחר המועצה, מנהל את תמנה המועצה . המועצה7 מנהל

עבודתה. נוהלי ואת דיוניה סדרי את תקבע המועצה דיון8. סדרי

בעידוד הגליל, בפיתוח הקשור בכל לממשלה לייעץ יהיו המועצה תפקידי (א) .9

תמריצים, הענקת בענין המלצות תעשיה, מפעלי הקמת לרבות וביסוסה, התעשיה ופיתוח
בפיתוח והתיירות, החקלאות בפיתוח דין, בכל הקבועים אלה על נוספים והנחות פטורים
שייקבע נוסף נושא ובכל חדשים ישובים הקמת בייזום ותרבות, חינוך נושאי וקידום

בתקנות.

הכנסת. של הכספים ועדת באישור המועצה, תקציב את יקבע האוצר שר (ב)

תפקידים
וסמכויות

: בלבד למועצה שמורות אלה סמכויות . 10

; אחרים תפקידים ובעלי למועצה מנהל מינוי (1)

ועדות. מינוי (2)

המועצה סמכויות
בלבד

משום או בה חבר של מקומו פינוי מחמת ייפגעו לא המועצה של ומעמדה קיומה . 11

בה. חבר של במינויו פגם

המעמד שמירת

לביצועו. הנוגע בכל תקנות להתקין רשאים והם זה חוק ביצוע על ממונים השרים . ותקנות12 ביצוע

שמיר יצחק
הממשלה ראש

ג ו צ ר ה חיים
המדינה נשיא

יעקובי גד
והתכנון הכלכלה שר

שרון אריאל


