
* התשמ"ח1988 (תיקון), הנגב חוק

1 יבוא:החלפתסעיף 1 סעיף במקום העיקרי), החוק  (להלן התשמ"ו11986 הנגב, בחוק . 1

ברשת"הנגב דרוםצפון 110 לקו שמדרום המדינה שטח הוא הנגב זה, חוק לענין . 1
". (קסיניסולדנר) ישראל

2 סעיף יבוא:תיקון ואחריו (א), יסומן העיקרי לחוק 2 בסעיף האמור .2

ההתייש בתחומי לרבות הממשלה משרדי בפעולות עדיפות תינתן הנגב לפיתוח "(ב)
והתשתית האנרגיה התחבורה, התיירות, והמסחר, התעשיה והתרבות, החינוך בות,

". העליה וקליטת

2א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 2 סעיף אחרי .2

השקעות "עידוד
ותמריצים

ראש יושב שהוא ושר האוצר שר 4(א10), בסעיף כאמור השרים (א) 2א.
רשאים, זה סעיף לענין הממשלה בו שבחרה או הנגב לפיתוח שרים ועדת
לקבוע זה, חוק לפי תפקידיה בגדר הנגב מועצת הצעת עלפי או מיוזמתם
לחוק 40ד סעיף לענין בנגב אזורים תחומי הכנסת של הכספים ועדת באישור
מסמכות לגרוע כדי זה קטן בסעיף אין ;2 התשי"ט1959 הון, השקעות לעידוד

האמור. 40ד סעיף שלפי השרים

לפי סמכותו את להפעיל שר כל לפני להמליץ רשאית הנגב מועצת (ב)

כאמור זה חוק של מטרותיו את לקדם כדי בהן שיהיה הטבות לתת כדי דין
". 2 בסעיף

4 סעיף תיקון העיקרי לחוק 4(א) בסעיף . 4

ליושבים שהודיע אחר שר "וכל יבוא: ובסופה תימחק,  "שבעה" המלה ,(2) בפסקה (1)
נציג"; למנות שבדעתו ראש

הרשות תחום תושב  ממונה שראשה מקומית "וברשות יבוא: בסופה ,(4) בפסקה (2)

הרשות": ראש שיקבע

יבוא: ולפניה (13) תסומן (6) פסקה (3)

העולמית; הציונית וההסתדרות ישראל לארץ היהודית הסוכנות נציג (6)"

לישראל; קיימת קרן נציג (7)

הטבע; שמורות רשות נציג (8)

בישראל; עובדים של ביותר הגדול המספר את המייצג העובדים ארגון נציג (9)

בישראל; התעשיינים התאחדות נציג (10)

בנגב; המסחר לשכת נציג (11)

/'; בנגב והמושבים הקיבוצים של מיסודם הנגב ועדת נציג (12)

התשמ"ח, בה''ח1868, פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במרס1988); 8) התשמ''ח באדר י"ט ביום בכנסת נתקבל *
.118 עמ'

.186 עמ' התשמ''ו, ס"ח 1
עמ'.234 התשי''ט, ס''ח 2



יבוא: ולפניו ,6 יסומן העיקרי לחוק 5 בסעיף האמור סעיף5. הוספת

הנגב"תקציב למועצת תקציב האוצר שר יקבע שנתי תקציב חוק כל במסגרת .5
". עובדיה ולהעסקת פעולותיה לצרכי

פרס שמעון
החוץ שר

הממשלה ראש מקום ממלא

שרון אריאל
והמסחר התעשיה שר

יעקבי גד

והתכנון הכלכלה שר

הרצוג חיים


