חוק התניית מענקים ממשלתיים למפעלי תעשיה )תיקוני חקיקה(,
התשס"ו*2006-
תיקון חוק לעידוד .1
השקעות הון
 -מס' 63

בחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט ,11959-האמור בסעיף  19יסומן ")א(" ואחריו יבוא:
")ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,שר התעשיה המסחר והתעסוקה ,באישור
ועדת הכלכלה של הכנסת ,יקבע -
) (1תנאים למתן האישור ,לרבות תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתוקפו,
שעניינם שמירה על איכות הסביבה; תקנות לפי פסקה זו ייקבעו לאחר התייעצות
עם השר לאיכות הסביבה;
) (2הוראות לענין התניית מתן אישור בקיום הוראות חוק שכר מינימום,
התשמ"ז".21987-

תיקון חוק
לעידוד מחקר
ופיתוח בתעשיה
 -מס' 4

 .2בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה ,התשמ"ד ,31984-בסעיף  ,19אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1שר התעשיה המסחר והתעסוקה ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,יקבע -
) (1תנאים למתן האישור ,לרבות תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתוקפו,
שענינם שמירה על איכות הסביבה; תקנות לפי פסקה זו ייקבעו לאחר התייעצות
עם השר לאיכות הסביבה;
) (2הוראות לענין התניית מתן אישור בקיום הוראות שכר מינימום ,התשמ"ז".41987-

חובת התקנת
תקנות

 .3תקנות ראשונות לפי סעיף  19לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט) 1959-להלן -החוק
לעידוד השקעות הון( ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,ולפי סעיף  19לחוק לעידוד מחקר ופיתוח
בתעשיה ,התשמ"ד) 1984-להלן  -החוק לעידוד מחקר ופיתוח( ,כנוסחו בסעיף  2לחוק זה,
יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

הוראת מעבר

 .4בתקופה החל מיום תחילתו של חוק זה עד ליום תחילתן של תקנות כאמור בסעיף ,3
יחולו הוראות אלה:
) (1המינהלה ,לאחר התייעצות עם נציג המשרד לאיכות הסביבה שימנה השר לאיכות
הסביבה ,תתנה מתן אישור ,או כניסתו לתוקף של אישור ,בתנאים שענינם שמירה על
איכות הסביבה; בפסקה זו" ,אישור" ו"המינהלה"  -כמשמעותם בחוק לעידוד השקעות הון;
) (2ועדת המחקר ,לאחר התייעצות עם נציג המשרד לאיכות הסביבה שימנה השר
לאיכות הסביבה ,תתנה מתן אישור ,או כניסתו לתוקף של אישור ,בתנאים שענינם
שמירה על איכות הסביבה; בפסקה זו" ,אישור"" ,ועדת המחקר" ו"תכנית"  -כמשמעותם
בחוק לעידוד מחקר ופיתוח.
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

אהוד אולמרט
שר האוצר

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום כ' בכסלו התשס"ו ) 21בדצמבר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת ―  ,83מיום י"ד בסיון התשס"ה ) 21ביוני  ,(2005עמ' .166
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;234התשס"ה ,עמ' .808
 2ס"ח התשמ"ז ,עמ' .68
 3ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;100התשס"ה ,עמ' .340
 4ס"ח התשמ"ז ,עמ' .68
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