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 ספר החוקים
 כ״ו באייר התשנ״ט 1710 12 במאי 1999

 עמוד

 חוק הפיקדון על מבלי משקה, התשנ״ט-999ו 170

 הודעה בדבר פרסום חוק התקציב לשנת הכספים 999 ו 174



* ו 9 9 9 - ט ״ נ ש ת  חוק הפיקדון, על מכלי משקה, ה

 הגדרות 1. בחוק זה -

 ״בית עסקי - מקום שבו נמכרים מבלי משקה:

 ״הממונה״ - עובד המדינה שמינה השר בהתאם להוראות סעיף 9;

 ״יבואן״ - מי שמייבא מכלי משקה מלאים למעט יבוא לשימוש עצמי;

 ״יצרך - מי שעוסק בייצור מכלי משקה מלאים במשקה, או במילוי במשקה של מכלי משקה

 ריקים, בין בעצמו ובין על ידי אחרים:

 ״מכל משקה״ - כלי קיבול שמשווקים בו משקה, בין שהוא מלא ובין שהוא ריק, העשוי מכל

 חומר, למעט -

 (1) שקיות;

 (2) מבלי משקה העשויים בעיקרם מנייר או מקרטון;

־ 0.1 ליטר או שקיבולתמ 1.5 ליטרים או  (3) מכלי משקה שקיבולתם מתחת ל

 יותר;

; י  ״מיחזור״ - כהגדרתו בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ״ג-1993

 ״צרכן״ - אדם הקונה או האוסף מכלי משקה שלא למטרת עסק;

 ״קרן״ - הקרן לשמירת הנקיון שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק שמירת הנקיון, התשמ״ד-

 984 ו2-,

 ״השר״ - השר לאיכות הסביבה.

 הטלת פיקדון 2. (א) על כל מבל משקה המלא במשקה(להלן - מכל משקה מלא) ישולם פיקדון, לפי

 הוראות חוק זה.

 (ב) םבום הפיקדון יהיה 25 אגורות לבל מכל משקה מלא, אלא אם כן קבע השר

 סכום אחר.

 (ג) יצרן או יבואן רשאי להחליט, כי לגבי מכל משקה מלא שהוא מייצר או משווק,

 םבום הפיקדון יהיה גבוה מהסכום הנקוב בסעיף קטן (ב) או מהסכום שקבע השר לפי

 הוראות חוק זה.

 תובת סימון 3. לא ייצר יצרן ולא ישווק יבואן מכלי משקה החייבים בפיקדון, אלא אם כן מוטבעים

 בהם או מודפסים עליהם או על תווית שעליהם, בצורה הנראית לעין, המילים ״חייב

 בפיקדון״ וכן, סמוך להם, סכום הפיקדון, והבל באופן שאינו ניתן להסרה או למחיקה

 בשימוש סביר (להלן - מכל משקה מסומן).

 * נתקבל בכנסת ביום ג׳ באייר התשנ״ט(9 ו באפריל 1999); הצעת ההוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 2779, מיום כ׳ בטבת התשנ״ט (21 בדצמבר 1998), עמ׳ 214.

 1 סייח התשנ״ג, עמי 116.

 2 ם״ח התשמ״ד, עמי 142.
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 גביית פיקדון

 תשלום פיקדון

 החזר פיקדון
 לצרכן

 החזר פיקדון
 לבית עסק

 העברת סכומי
 פיקדון לקרן

 מינוי ממונה

 חובת דיווח
 וקביעת הממונה

 4. (א) יצרן, יבואן ובית עסק יגבו פיקדון בשל כל מכל משקה מלא שהם מוכרים.

 (ב) בית עסק המוכר לצרכן משקה לצריכה בתחומי בית העסק, אינו חייב לגבות

 פיקדון.

 5. בל הרוכש מכל משקה מלא ישלם פיקדון ליצרן, ליבואן או לבית העסק, שממנו רכש

ד מכל המשקה. ע  את מכל המשקה; תשלום הפיקדון ייעשה בעת התשלום ב

 6. (א) צרכן שיש בידיו מכל משקה ריק מסומן, רשאי להחזירו לבית עסק שבו מוכרים

 מכלי משקה מלאים מאותו סוג.

 (ב) בית עסק כאמור בסעיף קטן(א) חייב לקבל מכל משקה ריק מסומן שמוסר לו

 צרכן, ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדו.

(ב) - ־  (ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו

 (ו) בית עסק ששטח רצפתו פחות מ־28 מ״ר, אינו חייב לקבל מכל משקה ריק

 מסומן ולשלם את דמי הפיקדון בעדו;

 (2) בית עסק באמור בסעיף 4(ב) אינו חייב לקבל מצרכן מכל משקה ריק מסומן

 ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדו, אם מכל המשקה לא נרכש באותו בית העסק,

 או אם בית העסק לא גבה בעדו פיקדון בהתאם להוראות אותו סעיף.

 7. (א) בית עסק שיש בידיו מכלי משקה ריקים מסומנים רשאי להחזירם לבית עסק,

 ליצרן או ליבואן, שמהם רכש מבלי משקה מלאים מאותו סוג.

 (ב) בית עסק, יצרן ויבואן חייבים לקבל מבלי משקה ריקים מסומנים שמוסר להם

 בית עסק לפי הוראות סעיף קטן(א), ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדם.

 8. (א) יצרן ויבואן יעבירו לקרן את ההפרשים שבין סכומי הפיקדונות שגבו בהתאם

 להוראות סעיף 4(א), לבין סכומי הפיקדונות שהחזירו בהתאם להוראות סעיף 7 (להלן -

 ההפרשים), במועדים ובדרכים שקבע השר בהסכמת שר האוצר.

 (ב) החליט יצרן או יבואן על סכום פיקדון בהתאם להוראות סעיף 2(ג), יחושבו

 ההפרשים לפי סעיף קטן(א), כאילו הפיקדון שגבה או שהחזיר בשל כל מכל משקה, היה

 הסכום הנקוב בסעיף 2(ב) או הסכום שקבע השר.

 (ג) לא קבע השר מועדים ודרכים להעברת ההפרשים לקרן לפי סעיף קטן (א),

 יועברו ההפרשים לקרן במועד מסירת הדוח בהתאם להוראות סעיף 10(א).

 9. השר ימנה מבין עובדי המדינה שבמשרדו, ממונה לצורך קביעת הסכומים המגיעים

 לקרן לפי הוראות חוק זה, לרבות הטלת העיצומים הכספיים, וגבייתם.

ל מספר מבלי המשקה  10. (א) יצרן או יבואן ידווח לממונה, אחת לשישה חודשים, ע

 המלאים שמכר ושבעדם היה עליו לגבות פיקדון.

 (ב) לא מסר יצרן או יבואן דוח כאמור בסעיף קטן(א), או שמסר דוח, אך לממונה יש

 טעמים סבירים להניח שהדוח אינו נבון, רשאי הממונה, לאחר שנתן ליצרן או ליבואן

ל היצרן או ע  הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע בהחלטה מנומקת את הסכומים ש

 היבואן להעביר לקרן.

 ספר התוקים 0ו7ו, כ״ו באייר התשנ״ט, 999 ו.2.5 ו דדו



 (ג) עובדי הקרן והממונה, לא יגלו ידיעה או נתון שנמסרו להם לפי חוק זה, אלא אם

 בן הדבר דרוש לצורך ביצוע חוק זה או לפי דרישת בית משפט.

ל קביעת הממונה לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 16, בשינויים המחויבים.  (ד) ע

ה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל ש . (א) היה לממונה יסוד סביר להניח בי אדם ע ו  ו

 עליו עיצום כספי בסכום שהוא פי ארבעה מסכום הפיקדון שהיה עליו לגבות או להחזיר, או

 מסכום ההפרשים שהיה עליו להעביר לקרן:

 (1) לא גבה פיקדון בשל מכל משקה מלא לפי הוראות סעיף 4;

 (2) לא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדון בשל מכל כאמור לפי

 הוראות סעיפים 6 ו־7;

 (3) לא העביר הפרשים לקרן לפי הוראות סעיף 8.

ה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל ש  (ב) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם ע

(להלן ג ^ לחוק העונשין, התשל״ז-7ד19 א ) 6  עליו עיצום בספי בסכום הקנס הקבוע בסעיף ו

- חוק העונשין):

 (1) לא סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיף 3-,

 (2) לא דיווח לממונה לפי הוראות סעיף 10 או לא העביר לקרן סכומים כפי

 שקבע הממונה לפי הוראות הסעיף האמור.

ל תאגיד כפל העיצום הכספי שנקבע לפי סעיף זה.  (ג) הממונה רשאי להטיל ע

 2 ו. עיצום כספי ישולם לפי דרישת הממונה בכתב בתוך 30 ימים מיום קבלתה: הדרישה

 תוצא לאחר שהממונה יודיע למי שאליו נועדה הדרישה על הכוונה להוציאה וניתנה לו

 הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו.

 13. העיצום הכספי לפי סעיף 11(ב) יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו;

ל עיכוב תשלומו - לפי סכומו המעודכן ביום  הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה ע

 מתן ההחלטה בערעור.

 4 ו. לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוםפו עליו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק

 פסיקת ריבית והצמדה, התשב״א- 961 ו*(להלן - הפרשי הצמדה וריבית) עד לתשלומו.

. ל גביית סכומים ועיצום כספי לקרן תחול פקודת המסים (גביה)5  5 ו. ע

 16. (א) על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלום.

 (ב) הערעור יוגש בתוך 30 ימים מהיום שהודע על הטלת העיצום הכספי.

 (ג) אין בערעור כדי לעבב תשלום העיצום הכספי אלא אם כן הורה הממונה או בית

 המשפט אחרת.

 עיצום כספי

 דרישת העיצום
 הכספי ותשלומו

 עדכון שיעור
 העיצוב! הכספי

 הפרשי הצמדה
 וריבית

 תחילת פקודת
 המסים (גביה)

 ערעור על
 עיצום כספי

 1 ם״ת התשל״ז, עמי 226.

 4 ם״ח התשב״א, עמי 192.

 5 חוקי א״י, כרך בי, עמי(ע) 1374, (א) 1399.
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 שמירת אחריות
 פלילית

 עונשין

 אתריות נושא
 משרה בתאגיד

 שימוש בקנס
 ובעיעום כספי

 (ד) התקבל הערעור, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום

 תשלומו ועד יום החזרתו.

 (ה) על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור

 בשופט אחד.

 17. (א) אין בהוראות סעיף ו ו כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום כאמור

 בסעיף 18, אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו.

 (ב) הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה לפי סעיף 18, לא יחויב בשלה בתשלום

 עיצום בספי, ואם שילם, יוחזר לו םבום העיצום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום

 תשלומו ועד יום החזרתו.

 18. העושה אחד מאלה, דינו - קנם באמור בסעיף ו6(אץ3) לחוק העונשין, ואם העבירה

 נעברה על ידי תאגיד - כפל הקנס האמור:

 (1) לא סימן מבלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיף 3;

 (2) לא גבה פיקדון בשל מכל משקה מלא לפי הוראות סעיף 4;

 (3) לא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדון בשל מכל כאמור לפי הוראות

 סעיפים 6 ו־7:

 (4) לא העביר הפרשים לקרן לפי הוראות סעיף 8;

 (5) לא דיווח לממונה לפי הוראות סעיף 10 או לא העביר לקרן סכומים כפי שקבע

 הממונה לפי הוראות אותו סעיף:

 (6) פעל בניגוד להוראות שנקבעו לפי סעיף 22.

 19. (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף

 18 על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו: המפר הוראה זו, דינו - קנם כאמור בסעיף

 61(אץ2) לחוק העונשין: לענין סעיף זה, ״נושא משרה״ - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט

 שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

 (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 18 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא

ה כל ש  בי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן(א), אלא אם כן הוכיח כי ע

 שניתן בדי למלא את חובתו.

 20. קנס או עיצום כספי שהוטל לפי חוק זה יועבר לקרן.

 שימוש בכספים
 המתקבלים בקרן

 טיפול במכלי
 משקה ריקים -
 קביעת הוראות

 21. הכספים שיועברו לקרן לפי הוראות חוק זה יתנהלו בחשבון נפרד, וישמשו לעידוד

 המיחזור של מכלי משקה וכן לבל מטרה אחרת שתקדם את ביצועו של חוק זה או את אכיפת

 הוראותיו, הבל בפי שיקבע השר, בהמלצת הקרן, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

 22. (א) השר רשאי, בתקנות, להטיל על יצרן, יבואן או בית עסק, חובה לאסוף, לסלק או

 למחזר מבלי משקה ריקים שהגיעו לידיהם לפי הוראות חוק זה, ובלבד שתקנות שענינן

 שימוש חוזר במכלי משקה יותקנו בהסכמת שר הבריאות.
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 (ב) השר בהסכמת שר הפנים, רשאי, בתקנות, להטיל חובות על רשות מקומית

 לענין איסוף וסילוק מכלי משקה ריקים.

 ביצוע ותקנות 23. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע

 לביצועו, ובכלל זה -

 ( ו) קביעת סכומי פיקדון שונים למכלים שונים, ויכול שסכומי הפיקדון ייקבעו

 בשים לב לאפשרות למחזר את מכלי המשקה:

 (2) עדכון םבומי הפיקדון;

 (3) שינוי נוסח הסימון האמור בסעיף 3, וכן הגודל ואופן הסימון;

 (4) נסיבות נוספות על אלה המנויות בסעיף 6(ג), שבהן בית עסק אינו חייב

 לגבות פיקדון;

 (5) דרכים למסירת דיווח בהתאם להוראות סעיף 0ו(א), ובן שינוי תקופת

 הדיווח שנקבעה באותו סעיף.

 (ב) תקנות לפי חוק זה טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

 תובת התקנת 24. תקנות ראשונות לפי סעיפים 22 ו־23(אץ5) יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת,

ת בתוך תשעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה. י נ ק  ת

ל חוק זה ביום כ״ו באדר ב׳ התש״ם (2 באפריל 2000).  תחילה 25. (א) תחילתו ש

 (ב) השר, באישור ועדה הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות את מועד תחילתו של

 חוק זה עד ליום כיח בתמוז ה תש ״ם (31 ביולי 2000).

 פרסום 26. חוק זה יפורסם ברשומות בתוך 45 ימים מיום קבלתו.

ן ת י ל א א פ  ר

 השר לאיכות הסביבה

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 ראש הממשלה

ן ו כ י  דן ת

 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה

 הודעה בדבר פרסום חוק התקציב לשנת הכספים 999 ד

 חוק התקציב לשנת הכספים 1999, התשנ״ט-999ו, פורסם בספר חוקי תקציב 28 ו, מיום י״ז באייר

 התשנ״ט (3 במאי 1999). חלקו המילולי של החוק, ריכוזי התוספות ותחזית התקבולים מובאים לשם מידע

 בלבד:

*  ״חוק התקציב לשנת הכספים 1999, התשנ״ט-999ו

 הגדרות ופרשנות 1. בחוק זה -

 ״סעיף תקציב״ - סכום או מספר משרות, הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו בפול מקוטע:

 ״תחום פעולה״ - סכום או מספר משרות, הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו נקודה-,

 * נתקבל בכנסת ביום י״ח בשבט החשג״ט (4 בפברואר 1999).
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 ״תכנית״ - סכום או מספר משרות, הנקוב בשורה בלי סימון;

 ״שנת הכספים 1999״ - התקופה המתחילה ביום י״ג בטבת התשנ״ט (1 בינואר 1999)

 והמסתיימת ביום ביב בטבת התשים (31 בדצמבר 1999);

להלן - חוק יסודות ) י  כל מונח אחר - כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו

 התקציב).

 2. הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים 1999: 214,975,294 אלפי שקלים חדשים;

 חלוקת סכום זה לחלקים, וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה

ל התוספת הראשונה הנקרא ״הוצאה״.  כמפורט בטור הראשון ש

ל כל הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיף 2, רשאית היא להוציא  3. נוסף ע

 בשנת הכספים 1999, כהוצאה מותנית בהכנסה, 8,166,510 אלפי שקלים חדשים: חלוקת

 סכום זה לחלקים וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה במפורט

 בטור השני של התוספת הראשונה הנקרא ״הוצאה מותנית בהכנסה״.

 4. הממשלה רשאית למלא בשנת הכספים 1999: 55,125 משרות: חלוקת.מספר זה שיא כוח אדם

 לחלקים, וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתבניות, תהיה במפורט בטור

 הרביעי של התוספת הראשונה הנקרא ״שיא כוח אדם״.

 תקציב ההוצאה
 וחלוקתו

 תקציב ההוצאה
 המותנית בהכנסה

 תקציב מפעלים
 עסקיים

 הוראות לענין
 סעיפים מסוימים

 הלוואה מבנק
 ישראל

ל סכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיפים 2 ו־3, רשאית היא  5. (א) נוסף ע

 להוציא בשנת הכספים 1999 את הסכומים הנקובים בטור הראשון של החלק השני בתוספת

 השניה (להלן - תקציב מפעלים עסקיים); חלוקת סכומים אלה לסעיפי תקציב, לתחומי

 פעולה ולתכניות, תהיה במפורט באותו חלק.

ל מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא לפי סעיף 4, רשאית היא  (ב) נוסף ע

 למלא בשנת הכספים 1999 - 16,514 משרות במפעלים העסקיים: חלוקת מספר זה לסעיפי

 תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בטור השלישי של החלק השני של תקציב

 המפעלים העסקיים.

 (ג) תתזית ההכנסות לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים 1999 היא

 במפורט בחלק הראשון של התוספת השניה.

 6. בשנת התקציב 1999 -

ו) את חלוקת התקציב בסעיף תקציב 17 לתחומי פעולה ולתכניות, תקבע, לפי ) 

 הצעת הממשלה, ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטתון של

 הכנסת:

 (2) לענין השימוש ברזרבה הכללית לפי סעיף 12 לחוק יסודות התקציב, למטרה

 שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה, תבוא, לפי בקשת שר האוצר, במקום

 הוועדה, ועדה מיוחדת שתמנה ועדת החוץ והבטחון של הכנסת מקרבי חבריה.

ל 1,177,000 ל סכום ש  7. סכום ההלוואה מבנק ישראל לא יעלה בשנת הכספים 1999 ע

 אלפי שקלים חדשים להחזר חובות הממשלה לבנק ישראל לפי סעיף 48(ב) לחוק יסודות

 התקציב.

 סייח התשמ״ה, עמי 60.
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 תיקון חוק 8. בחוק יסודות התקציב -
 יסודות התקציב

 (ו) בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן(ח) יבוא:

 ״(חו)(ו) לא יקבל מוסד ציבור תמיכה מיותר ממשרד ממשלתי אחד, אלא אם

 כן נתקיימו לגביו שגי אלה:

 (א) סך כל סכום התמיכה לא יעלה על 90% מעלות הפעולות

 שבעבורן מבקש מוסד הציבור את התמיכה:

 (ב) הממונה על סעיף התקציב שבו נקבע הסכום הגבוה ביותר של

 התמיכה כאמור בפסקה(א) יאשר, לפני העברת יתרת סכום התמיכה,

 בי מוסד הציבור מקיים את הוראות הנוהל ואת כל יתר התנאים על

 פי סעיף זה; לענין זה, ״יתרת סבום התמיכה״ - 20% מהסכום הכולל

ל התמיכה באמור בפסקה (א).  ש

 (2) שר האוצר יקבע, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישור

 הוועדה, הוראות לביצוע סעיף קטן זה.״

2ו, במקום ־1,900,000 שקלים חדשים״ יבוא בבל מקום ״1,940,000 ־  (2) בסעיפים ו ו ו

 שקלים חדשים״ ובמקום ״3,400,000 שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ״3,475,000

 שקלים חדשים״;

 (3) בסעיף 9ו(בץ1), במקום ״87 מיליון שקלים חדשים״ יבוא ״89 מיליון שקלים

 חדשים״:

 (4) בסעיף 27 -

 (א) בסעיף קטן (א), במקום ״87,000 שקלים חדשים״ יבוא ״89,000 שקלים

 חדשים״;

 (ב) בסעיף קטן (ב), במקום ״450,000 שקלים חדשים״ יבוא ״460,000 שקלים

 חדשים״;

 (5) בסעיף 32, בהגדרה ״דרך מימון״, במקום ״2,000,000 שקלים חדשים״ יבוא

 ״2,044,000 שקלים חדשים״;

 (6) בסעיף 43 -

 (א) בסעיף קטן (א), במקום ״94,000 שקלים חדשים״ יבוא ״96,000 שקלים

 חדשים״;

 (ב) בסעיף קטן (ב), במקום ״940,000 שקלים חדשים״ יבוא ״960,000 שקלים

 חדשים״.

 תחילה 9. תחילתו של חוק זה ביום י״ג בטבת התשנ״ט (ו ביגואר 999ו).

 פרסום 10. חוק זה יפורסם ברשומות בתוך שלושה חודשים מיום קבלתו.
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רי לשנת הכספים 1999 ק מקו ו  ח

 (אלפי שקלים חדשים)

 שיא
 הרשאה כח-אדם

ב י י ח ת ה  ל

 הוצאה
ת י נ ת ו  מ
 הוצאה בהכנסה

ז התוספת הראשונה ו כ י  ר

י 214,975,294 8,166,510 65,275,544 55,125 ל ל  סה״כ כ

ל 157,539,830 6,771,492 50,742,280 55,125 י ג : תקציב ר  חלקי א י

ן 56,258,464 1,395,018 14,533,264 ן הו ח וחשבו ו ת י : תקציב פ  חלק ב י
ק ישראל 1,177,000 נ ב ת ל ו ב ו : החזר ח  חלק ג י

ל 157,539,830 6,771,492 50,742,280 55,125 י ג  חלק א י: תקציב ר

ל 13,731,620 1,122,204 1,830,491 33,454 ה נ י מ  מימשל ו

 01 נשיא המדינה 21,837 179 40.0
 02 כנסת 214,896 118 360.0

 03 חברי ממשלה 12,428
 04 משרד ראש הממשלה 370,058 8,464 43,030 879.5

 05 משרד האוצר 1,246,233 136,905 8,464 5,641.0
ם 331,610 15,133 39,148 602.0 י נ פ  06 משרד ה

ם 4,676,189 336,312 1,574,436 21,316.5 י נ ן פ ו ח ט י ב  07 משרד ל
 08 משרד המשפטים 1,085,694 417,209 2,815.5
 09 משרד החוץ 1,018,765 87,270 1,030.0

 11 * משרד מבקר המדינה 130,346 526.0
ם 3,824,731 י י ו צ י פ ת ו ו א ל מ י  12 ג

ת 344,922 89,254 64,649 ו נ ו ת ש ו א צ ו  13 ה
ת 108,393 ו ג ל פ ן מ ו מ י  14 מ

 19 משרד המדע 172,618 15,418 100,764 49.0
ת הסביבה 172,900 15,942 194.5 ו כ י א  26 משרד ל

 ביטחרן 34,321,754 2,104,298 39,265,712 2,202

ן 33,967,300 1,960,000 39,000,000 1,956.5 ו ח ט י ב  15 משרד ה
ת 215,264 238,294 ו י ח ר ז ת חרום א ו א צ ו  16 ה

 17 תאום הפעולה בשטחים 139,190 144,298 27,418 245.5

ת 3,956,166 ו י מ ו ק ת מ ו י ו ש  18 ר

י ד י נה נקבע ב ב משרד מבסר המדי י צ ק ת * 
ת הכספים שד הכנסת ומתפרסם בנפרד ד ע  ו

ע בלבד ד י  לפי החוק. האמור כאן בא לשם מ
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ז התוספת הראשונה הוצאה שיא ו כ י  ר
ת הרשאה כח-אדם י נ ת ו  מ

ב י י ח ת ה  הוצאה בהכנסה ל

 שרותי חברה 64,649,656 2,580,849 1,258,376 15,179

ך והתרבות 20,085,909 479,267 499,534 1,964.5 ו נ י ח  1,964.5 20 משרד ה
ה 4,782,155 ה ו ב  21 השכלה ג

י דתות 1,570,320 7,787 76,520 314.5 נ י י נ ע  22 המשרד ל
ה 3,479,658 843,706 64,174 3,558.0 ח ו ו ר ה ה ו ד ו ב ע  843,706 64,174 3,558.0 23 משרד ה

י 16,684,309 מ ו א ח ל ו ט י ב  27 העברות ל
ת 12,252,633 1,224,699 11,111 8,232.5 ו א י ר ב  24 משרד ה

49.0 
11,111 

ם 1,190,615 1,696 י כ נ ם ל י ל ו מ ג  25 ת
ן 255,123 3,221 692.0 ו כ י ש ה י ו ו נ י ב  29 משרד ה
ה 1,734,275 17,970 376,876 347.5 י י ל  30 המשרד לקליטת ע

 32 תמיכות במחירי מצרכי
ר חקלאי 1,943,056 2,503 190,966 ו צ י ב ד ו ו ס  י

ם משוחררים 666,603 39,195 20.5 י ל י י ק ח ו  46 ח
ת 5,000 ו י ו כ ן ז ו י ו ו ת ש ו ב י צ  5,000 56 נ

ת ו ל ב ג ו  לאנשים עם מ

 כלכלה ומשק 9,598,916 964,141 4,383,701 3,793

 33 משרד החקלאות 1,074,705 161,516 305,294 1,460.5

196.0 
305,294 

ת 144,486 2,802 ו י מ ו א  2,802 34 המשרד לתשתיות ל
ת משק הדלק 227,383 ו א צ ו  31 ה
ה אטומית 137,700 י ג ר נ א ה ל ד ע ו ו  35 ה

 36 משרד המסחר והתעשיה 160,615 22,100 486.0
ת 460,286 8,091 371,298 163.0 ו ר י י ת  37 משרד ה

י משק 2,976,896 551,617 3,358,565 פ נ ע  38 תמיכות ב
 39 משרד התקשורת 53,545 110 99.0

 40 משרד התחבורה 167,778 74,190 577.0
 41 משק המים 56,602 1,613 107.5

ן 3,517,298 120,120 ו כ י ש י ו ו נ י  42 מענקי ב
י ישראל 67,885 20,207 7,036 260.5 ו פ י מ  43 המרכז ל
ת 500,047 1,775 341,508 437.5 ו י ר ו ב י ת צ ו ד ו ב  28 מחלקת ע

ח 53,690 6.0 ו ק י ת פ ו י ו ש  54 ר

ד אשראי 28,647 ו ס ב י  44 ס

ת 23,836,000 ו ל מ ע ת ו י ב י  45 תשלום ר

ת 7,417,071 4,004,000 497 ו ב ר ז  ר

ת 4,166,605 4,004,000 496.5 י ל ל  4,004,000 47 רזרבה כ
ת 3,250,466 ו י ו ר ק י ת ה ה ל ב ר ז  48 ר
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 הוצאה שיא
ת הרשאה כה-אדם י נ ת ו  מ

יב  הוצאה בהכנסה להתחי

ז התוספת הראשונה ו כ י  ר

ן 56,258,464 1,395,018 14,533,264 ן הו ח וחשבו ו ת י : תקציב פ י  חלק ב

ח 12,853,464 1,395,018 4,533,264 ו ת י  תקציב פ

 השקעות במימשל ומי נהל 495,777 381,080 1,310,260

496,881 
616,481 
101,892 
95,006 

286,213 
80,604 

669 
13,594 

36,784 
171,553 
202,400 
85,040 

ר ממשלתי ו י  ד
ר ה ו ס - י ת ב  משטרה ו

 בתי-משפט
ר צ ו  א

ת 620,532 587,718 ו י מ ו ק ת מ ו י ו ש  ר

 השקעות בשרותי חברה 6,809,455 752,729 7,676,904

934,773 
458,651 

6,283,480 
81,687 

671:042 

910,739 
279,892 

5,618,824 

ך ו נ י  ח
ת ו א י ר  ב

ן ו כ י  ש

י משק 4,927,700 261,209 4,958,382 פ נ ע  השקעות ב

18,316 
677,800 
282,241 
183,758 
767,948 

1,697,000 
4,393 

1,326,926 

9,122 

151,200 
1,200 

26,939 
25,025 

47,723 

11,296 
763,015 
176,688 
164,246 
732,247 

1,512,226 
4,544 

1,563,438 

43,405,000 

 חקלאות
י מים ל ע פ  מ

ח התעשייה ו ת י  פ
ת ו ר י י  ת
 תחבורה

ל ז ר ת ב ו ל י ס מ  כבישים ו
 תקשורת

ת ו נ ו ח ש ו ת י ת פ ו א צ ו  ה

ת ו ב ו  תשלום ח

51 
52 
53 
55 

57 

60 
67 
70 

72 
73 
76 
78 
79 
80 
81 
83 

84 

ת לבנק ישראל 1,177,000 ו ב ו : החזר ח י  חלק ג

ק ישראל 612,000 נ ב ת ל י ב י  99 ר
 קרן לבנק ישראל 565,000
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 תתזית התקבולים והמילוות לשנת הכספים 1999
 (אלפי שקלים חדשים)

 הצעת חוק
 לשגת 1999

 סך הכל כללי 214,975,294

 חלק אי: תקבולים שוטפים 157,474,830
 חלק ב׳: תקבולים ממילוות וחשבון הון 56,323,464

 חלק גי: תקבולים מבנק ישראל 77,000ו,ו

 חלק אי: תד!ב1לים שוטפים 157,474,830

 מיםים ותשלומי חובה 129,880,000

 מיסי הכנסה ורכוש 71,521,000

 001 מס הכנסה 58,300,000
 002 מם ערך מוסף על מלכרי׳׳ם

 ומוסדות פיננסיים 6,430,000
 003 מם שבח 970,000

 004 מם רכישה 1,460,000
 005 מס רכוש 800,000

 007 מם מעסיקים 1,130,000
 065 עדכון מחירים 1,381,000
 066 העמקת גביה 1,050,000

 מיסי הוצאה 58,359,000

 011 מכס והיטל על היבוא 80,000 ו,1
 012 מע׳׳מ, כולל מע׳׳מ על יבוא בטחוני 35,740,000
 013 מס קניה 8,610,000

 015 בלו 910,000
 018 מס דלק 5,650,000

 020 מס בולים 800,000
 024 אגרות כלי רכג 1,933,000
 025 אגרות ורשיונות אתרים 1,497,000
 067 עדכון מחירים 1,289,000

 068 העמקת גביה 750,000
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 תתזית התקבולים והמילמת לשנת הכספים 1999 (המשך)
 (אלפי שקלים חדשים)

 הצעת חוק
 לשנת 1999

 ריבית ורווחים 3,540,000

 034 ריבית במט׳׳ח 712,000
 035 גביית ריבית 2,828,000

 תמלוגים 1,928,000

 042 תמלוגים ממפעלים עיסקיים 1,000
 043 תמלוגים מאוצרות טבע 140,000
 044 תמלוגים מחבוץת ממשלתיות 613,000

 045 דיווידנדים מחברות ממשלתיות 1,174,000

 תקבולים שונים 7,172,000

 046 התזרות ע׳׳ח תקציב שנים קודמות 663,000
 047 הכנסות משירותים שונים 1,461,000

 050 דמי שימוש בנכסים ממשלתיים 150,000
 048 הכנסה מיועדת מעל האומדן 426,000

 049 רווחי בנק ישראל שמומשו 4,472,000

 העברה מחלק ב׳ 14,954,830

 חלק בי: תקבולים ממילוות וחשבון הון 56,323,464

 התזר השקעות והלוואות הממשלה 6,348,000

 051 גביית קרן 5,054,000
 053 גביית קרן במט׳׳ח 93,000

 063 הכנסה ממינהל מקרקעי ישראל 1,201,000

 הפרשות לפנסיה ופיצויים 40,800

 ו07 הפרשות יחידות משקיות 10,200
 072 הפרשות מפעלים עסקיים 10,200
 073 הפרשות לפנסיה - חברות 20,400
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 תחזית התקבולים והמילוות לשנת הכספים 1999 (המשך)
 (אלפי שקלים חדשים)

 הצעת תוק
 לשנת 1999

 הכנסות הון 4,590,000

 075 הכנסה ממכירת חברות ובנקים 4,590,000

 מילוות בארץ 38,815,494

 081 מילווה מהמוסד לביטוח לאומי 6,320,000
 082 הכנסה מאמיסיות והפקדות 32,495,494

 מילוות ומענקים מתו״ל 21,484,000

 900 מילווה העצמאות והפיתוח 1,758,000
 ו90 בניכוי: הוצאות הפצה 102,000-

 מילוות ומענקים מארה״ב:
- ביטחון 7,872,000 902 
- סיוע אזרחי 3,936,000 904 

 906 מילווה מגרמניה
 908 הלוואות אתרות 8,020,000

 העברה לחלק א׳ 14,954,830-

 חלק גי: תקבולים מבנק ישראל 1,177,000

 מקדמה למימון תוב לבנק ישראל 1,177,000
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 מפעלים עסקיים - תקציב לשנת הכספים 1999

 (אלפי שקלים חדשים)

 שיא כוח•

 אדנו

 הרשאה

 להתחייב

 הכנסה

 הוצאה

 ריכוז התוספת השנייה

 סך כל ההכנסות 9,709,943

 89 מפעלי משרד רת״מ ומשרד האוצר 169,113
 94 בתי חולים ממשלתיים 4,101,169

 95 נמל יפו ונמל חדרה 31,406
 96 מפעלי תקשורת 184,904

 98 מינהל מקרקעי ישראל 5,223,351

 סף כל ההוצאות 9,709,943 390,260 16,514.0

 89 מפעלי משרד רה׳׳מ ומשרד האוצר 169,113 114.0
 94 בתי חולים ממשלתיים 4,101,169 15,906.5

 95 נמל יפו ונמל חדרה 31,406 4.0
 96 מפעלי תקשורת 184,904 4.0

 98 מינהל מקרקעי ישראל 5,223,351 390,260 485.5

״ ת י ר ט ר ש י א ו מ ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו כ י ן דן ת מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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