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 חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב

 לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק

 פרטיות) (תיקון מם׳ 6), התשם״ז-ד200*

 ביטול סעיפים ן, בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001)

1 (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס״א-2001' ד 0  1 ע

 (להלן - החוק העיקרי), סעיפים 1 עד 10 - בטלים ,

א 2 , אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא: 1 ף 0 י ע ת ס פ ס ו  ה

 ״אי-שלילת זכאות 10א, על אף האמור בהגדרה ״נכה״ שבסעיף 1 לחוק נכי רדיפות

י הנאצים, לא תימנע ההכרה באדם כנכה לפי החוק האמור רק כ ק נ ו י ח פ  ל
 רדיפות הנאצים

 עקב שהותו על אדמת גרמניה ביום טי בטבת התש״ז (1 בינואר

 1947), ובלבד שלא קיבל ואינו מקבל בשל נכותו תגמול, קצבה

 או פיצוי אחר מאת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ולא

 קיבל ואינו מקבל תשלום לפי ההסכם שנחתם ביום י״ב בתשרי

 התשנ״ג (9 באוקטובר 1992), בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה

 ובידי ועדת התביעות החומריות של היהודים נגד גרמניה ״

 תחילה והוראות 3 , (א) תחילתו של החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ביום ט״ז באב התשס״ז (1 באוגוסט

ר 2007) (להלן - יום התחילה), ב ע  מ

 (ב) מי שהגיש בקשה ערב יום התחילה לפי סעיף 2 לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום

 התחילה, והוכר כנכה בשל האמור בסעיף 10א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה,

 ישולמו לו, על פי הבקשה כאמור, תגמול או הטבה אחרת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים,

 התשי״ז-21957 (להלן - חוק נכי רדיפות הנאצים) מיום התחילה ואילך ,

 (ג) מי שהגיש בקשה ביום התחילה ואילך לפי סעיף 6 לחוק נכי רדיפות הנאצים

 והוכר כנכה בשל האמור בסעיף 10א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ישולמו

 לו, על פי הבקשה כאמור, תגמול או הטבה אחרת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים מה-1

 בחודש שבו הוגשה הבקשה

 (ד) מי שהוכר כזכאי לתגמול לפי הוראות סעיף 9 לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום

 התחילה, ימשיך להשתלם לו תגמול לפי סעיף 11א לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום

 התחילה ואילך; ואולם במניין התקופות המנויות בסעיף 11א האמור תבוא גם התקופה

 שבה שולם לו תגמול לפי סעיף 9 לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה

 (ה) לא ישולמו תגמול או הטבה אחרת בשל האמור בסעיף 10א לחוק העיקרי, כנוסחו

 בסעיף 2 לחוק זה, בעד תקופה שקדמה ליום התחילה

ן ו א - ר י ב נ ו ט ר ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה שר האוצר

ק י צ י ה א י ל ן פרס ד ו ע מ  ש

 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 התקבל בכנסת ביום י׳ באב התשס״ז (25 ביולי 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

 חוק הכנסת — 112, מיום י״ט בכסלו התשס״ו (20 בדצמבר 2005), עמ׳ 146.
 ס״ח התשס״א, עמ׳ 236; התשס״ו, עמ׳ 359.

 ס״ח התשי״ז, עמ׳ 163.
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 חוק לתיקון פקודת מם הכנסה (מם׳ 158 - הוראת שעה), התשם״ז-2007*

, בסעיף 125ג(א), אחרי ההגדרה ״בעל מניות מהותי״ יבוא: תיקון סעיף 125ג  ^ בפקודת מס הכנסה1

 ״״מדד״ - מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה מטעם הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה לפני היום שבו מדובר, ובנכס שערכו צמוד למטבע חוץ או שהוא

 נקוב במטבע חוץ - שער המטבע;״,

 2 , תחילתו של חוק זה ביום אי בטבת התשס״ו (1 בינואר 2006), והוא יעמוד בתוקפו עד תחילה ותוקף

 ליום כ״ב בטבת התשס״ח (31 בדצמבר 2007) ,

ן ו א י בר - נ ו ט ר ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה שר האוצר

ק י צ י ה א י ל ן פרס ד ו ע מ  ש

 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 התקבל בכנסת ביום ב׳ באב התשס״ז (17 ביולי 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

 חוק הממשלה — 309, מיום ד׳ בתמוז התשס״ז (20 ביוני 2007), עמ׳ 676.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח התשס״ז, עמ׳ 374.

 החלטה בדבר תיקון טעות בתקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2007

 בתקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2007', בסעיף 02 -

 (י) במקום ״06 02 אמרכלות שיא ב״א״ צריך להיות ״07 02 אמרכלות שיא ב״א״;

 (2) במקום ״07 02 אמרכלות רכישות״ צריך להיות ״08 02 אמרכלות רכישות״.

 תחילתה של החלטה זו החל בשנת הכספים 2007.

ב ו ק י נ י ז ס י  סטס מ

 יושב ראש ועדת הכספים

 ס״ח התשס״ז, עמי 276.
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 תקציב מס' 2 של משרד מבקר המדינה לשנת 2007

 (באלפי שקלים)

 ההוצאה לנ
 בשנת 5(

 תקציב 2006

 מקורי

 תקציב 2007
 ההוצאה לנ
 בשנת 5(

 תקציב 2006

 סעיף מקורי הפחתה סך הכל שיא כ״א מקורי

 משרד מבקר המדינה 216,710 1,500- 215,210 555 221,720 179,044

 01 ניהול ומטה 27,351 210- 27,141 56 26,361 21,735

 01 01 הנהלה 4,775 4,775 15 4,735 4,247

7,484 9,154 26 9,652 9,652 

 02 01 תכנון, עריכה

 וייעוץ

125 300 300 

 03 01 אורחים ושיתוף

 פעולה בין-לאומי

 04 01 הדרכה 3,893 50- 3,843 5 4,267 2,917

 05 01 אמרכלות שיא כ״א 1,819 1,819 10 1,915 1,646

 06 01 אמרכלות רכישות 6,912 160- 6,752 6,290 5,316

 ביצוע הביקורת 148,959 985- 147,974 400 143,999 121,822

40,628 47,937 189 48,505 48,505 

 01 02 ביקורת משרדי

 ממשלה

16,034 19,396 65 19,449 19,449 

 02 02 ביקורת מערכת

 הביטחון

16,105 18,990 71 19,294 19,294 

 03 02 ביקורת רשויות

 מקומיות

5,968 6,990 25 7,288 7,288 

 05 02 ביקורת פעולות

 ענ״א

 06 02 ביקורת בחו״ל 50 50 55

 07 02 אמרכלות שיא כ״א 11,242 11,242 50 11,236 10,172

 08 02 אמרכלות רכישות 43,131 985- 42,146 39,450 32,860

 נציבות תלונות הציבור 34,728 305- 34,423 99 33,496 28,685

 01 03 הנהלה 2,621 2,621 7 2,577 2,286

 02 03 הטיפול בתלונות 15,440 15,440 73 15,149 13,110

 03 03 אמרכלות שיא כ״א 3,472 3,472 19 3,470 3,141

 04 03 אמרכלות רכישות 13,195 305- 12,890 12,300 10,148

6,802 

1 

14,592 

1,250 

 הוצ' חד פעמיות 2,500 2,500

 02 04 בניה ותחזוקה

 03 04 בחירות מקדימות

 (פריימריס)

 468 ספר החוקים 2110, ה׳ באלול התשס״ז, 19.8.2007



2 ההוצאה למעשה 0 0 ב 6 י צ ק  תקציב 2007 ת

1,741 

323 

103 

87 

3,516 

223 

 הפחתה סך הכל שיא כ״א מקורי

12,346 

395 

501 

100 

3,272 

2,140 

1,132 

2,500 

3,172 

2,172 

1,000 

ן מ צ י ב ל ק ע  י

 יושב ראש ועדת הכספים

 סעיף מקורי

 מחשוב

 מימון בחירות

 תשלום לרואי

04 04 

04 07 

 חשבון

 08 04 מימון בחירות

- הוצי אחרות

 10 04 אבטחה

 13 04 דיור ובינוי

 14 04 מעבר למבנה

 חדש בתל אביב

 רכישת רכב צמוד 2,500

3,172 

 רזרבה לשכר 2,172

 רזרבה לעמידה

 ביעדי הגירעון 1,000

04 16 

 05 רזרבה

05 01 

05 02 

 י״ז באדר התשס״ז (17 במרס 2007)

 בשנת 2005
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 המחיר 2.19 שקלים חדשים 0334—2832"3>!8! סודר במחי רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


