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 תוקייסוד: הממשלה (תיקון מס׳ 5)*

 האמור בסעיף 27 לחוק־יסוד: הממשלה', יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) משנתכוננה הממשלה, תפעל בה ועדת שרים לענייני בטחון לאומי שהרכבה:
 ראש הממשלה - יושב־ראש, שר הבטחון, שר החוץ ושר האוצר: ממלא מקום ראש
 הממשלה, אם מונה, יהיה חבר הוועדה: הממשלה רשאית, לפי הצעת ראש הממשלה,
 להוסיף חברים לוועדה, ובלבד שמספר חברי הוועדה לא יעלה על מחצית מספרם של

 חברי הממשלה.

 (ג) לממשלה יהיה צוות, שיקים ויפעיל ראש הממשלה, לייעוץ מקצועי קבוע
 בתחומי הבטחון הלאומי: ראש הממשלה רשאי להטיל על הצוות תחומי ייעוץ

 נוספים.״

 תיקון סעיף 27

 2. הוראות סעיף 1 יחולו גם על הממשלה המכהנת ביום תחילתו של חוק־יםוד זה, למעט
 ההוראה בדבר הגבלת מספרם של חבר־ ועדת השרים לעניני בטחון לאומי.

 דוראת מעבר

י ק ס נ ל י  דב ש
 יושב ראש הכנסת

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י  חי
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום כ״א בשבט התשנ״א (5 בפברואר 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2030, מיום
 כ״ט בטבת התשנ׳׳א (15 בינואר 1991), עמי 125.

 י ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 226: התשל״ג, עמ׳ 236: התש״ם, עמ׳ 6: התשמ״א, עמי 280: התשמ״ד, עמ׳ 220.

 תוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 84), התשנ״א-ו99ו*

 1. בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה', המלים ״בהסכמת כל חבריה״ - יימחקו, ובסופו יבוא:
 ״ובלבד שהחלטה על תביעה כאמור נתקבלה באסיפה הכללית של האגודה בהתאם לתקנותיה

 וניתנה לה הסכמתם בכתב של רוב חברי האגודה.״

 תיקון סעיף 62

 תחולה 2. תחולתו של חוק זה משנת המס 1988 ואילך.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

י ק ס נ ל י  דב ש
 יושב ראש הכנסת

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום כ״א בשבט התשנ״א(5 בפברואר 1991): הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק 2031, מיום
 א׳ בשבט התשנ״א (16 בינואר 1991), עמ׳ 128.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120: ם״ח התש״ן, עמ׳ 134.

 86 ספר החוקים 1344, א׳ באדר התשנ״א, 15.2.1991



 תוק הרשות לפיתות ירושלים (תיקון מסי 2), התשג״א-991ו*

 עתירי ידע
 ולמפעלים עתיר

 טכנולוגיה

 1. במקום סעיף 22ג לחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ״ח-1988', יביא: החלפת סעיף 22ג

 ״הטבות למפעלים 22ג. (א) למפעל עתיר ידע ולמפעל עתיר טכנולוגיה בירושלים שאושר

 כמפעל מאושר על פי חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-21959 (להלן - חוק
 העידוד), יינתנו ההטבות הניתנות למפעל באזור פיתוח א׳ לפי חוק העידוד.

 (ב) לבנין תעשייתי ולבנין תעשייתי משופץ כהגדרתם בסעיף 40א
 לחוק העידוד, הנמצאים בירושלים ואשר הושכרו למפעל עתיר ידע או למפעל
 עתיר טכנולוגיה, יינתנו ההטבות הניתנות לבנינים כאמור באזור פיתוח א׳ לפי
 חוק העידוד, ולענין זה תחול הגדרת ״בנין תעשייתי״ האמורה כאילו בפסקה
 (2) בה, אחרי ״בשיעור שנקבע בכתב האישור״ נאמר ״ואינו פחות מ־70%״.

 (ג) סעיף זה יחול על מפעל מאושר, בנין תעשייתי ובנין תעשייתי
 משופץ שקיבלו אישור לפי חוק העידוד מיום כ״ד באדר ב׳ התשמ״ט(31 במרס

 1989) עד יום י״ז בטבת התשנ״ד (31 בדצמבר 1993).

 (ד) בסעיף זה, ״מפעל עתיר ידע״ ו״מפעל עתיר טכנולוגיה״ - מפעל
 שהמדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר אישר אותו לענין סעיף זה בהתאם

 לכללים שקבעו השרים בתקנות.״

י ע ד ו ק מ ח צ ר י ק שמי ח צ  י
 השר לעניני ירושלים שר האוצר

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

י ק ס נ ל י  דב ש
 יושב ראש הכנסת

ג ו צ ר ם ה י  חי
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום כ״א בשבט התשנ״א(5 בפברואר (199); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2026, מיום
 ז׳ בטבת התשנ״א (24 בדצמבר 1990), עמי 108.

 י סייח התשמ״ח, עמי 168; התש״ן, עמי 2.
 2 ס׳יח התשי״ט, עמי 234.
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