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מספר !׳ן׳

חוק הכניסה לישראל ,תשי״ב—* 1952
פרק ראשון  %רשות כניסה וישיבה

הוראה כללית

פוני אשרות
ורשיונות
יש י כה

מי שאיננו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות ,תש״י— 1950י ,תהיה כניסתו
.1
לישראל על פי אשרה ,וישיבתו בישראל על פי רשיון ישיבה לפי חוק זה.
שר הפנים רשאי לתת —
) (1אשרה ורשיון לישיבת מעבר — עד לחמישה ימים•,
) (2אשרה ורשיון לישיבת ביקור — עד לשלושה חדשים!

.2

) (3אשרה ורשיון לישיבת ארעי — עד לשלוש שנים;
) (4אשרה ורשיון לישיבת קבע.
הארכת
אשרות
ורשיונות
יש י כה

שר הפנים רשאי להאריך —
) (1רשיון לישיבת מעבר ,ובלבד שסך־כל תקופות ההארכה לא יעלה על
עשרה ימים!

3

) (2רשיון לישיבת ביקור ,ובלבד שסך־כל תקופות ההארכה לא יעלה על
שנתיים!
) (3רשיון לישיבת ארעי ,ובלבד שתקופת כל ההארכה לא תעלה על שנתיים.
החלפת
רשיונות
ישיבה
אשרות חוזר

שר הפגים רשאי להחליף רשיון ישיבה מסוג קצר יותר ברשיון ישיבה מסוג ארוך
.4
יותר או ברשיון לישיבת קבע.
שר הפנים רשאי לתת אשרת חוזר למי שרשאי לשבת בישראל ישיבת קבע והוא —

.5

) (1רוצה לצאת את ישראל על מנת לחזור אליה! או
) (2נמצא בחוץ לארץ ורוצה לחזור לישראל.
קביעת
תנאים

שר הפנים רשאי —
) (1לקבוע תנאים למתן אשרה או רשיון ישיבה ולהארמה או החלפה של
רשיון ישיבה!
) (2לקבוע באשרה או ברשיון ישיבה תנאים שקיומם יהיה תנאי לתקפם
של האשרה או של רשיון הישיבה.

.6

פרק ש נ י  :סדרי כניסה
לא ייכנס אדם לישראל אלא באחת מתחנות הגבול שקבע שר הפנים בצו שיפורסם
J
ברשומות.
)א( רב החובל של אניה והאחראי על אוירון ,על רכבת ,על מכונית או על כלי־
.8
הסעה אחר שבאו לישראל ,חייבים למסור לקצין בקורת הגבולות ,לפי דרישתו ,את רשימת
* נתקבל בבנםת ביום ה׳ באלול תשי״ב ) 26באוגוסט ;(1952
בהצעות חוק  106מיום א׳ באדר תשי״ב ) ,(27.2.52עמ׳ .134
ספד החוקים  51מיום כ״א בתמוז תש״י ) ,(6.7.50עמי .159

הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו

1
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ספר החוסיפ  ,111ט״ ו באלול תשי״ב.6.9.1952 ,

האנשים הנמצאים באותו כלי־הסעה ,לרבות העובדים בו! הרשימה תפרט את הפרטים
שקבע שר הפנים בתקנות לפי חוק זה.
)ב( קצין בקורת הגבולות רשאי להיכנס לכל כלי־הסעה שבא לישראל ,ולערוך בו

ב ק ו ר ת וכל אדם הנמצא בו ,לרבות כל עובד בו ,חייבים להראות ,לקצין בקורת הגבולות,
(

לפי דרישתו ,את המסמכים ולתת לו את הידיעות הנוגעות לביצועו של חוק זה.
מי שבא לישראל ורוצה להיכנס אליה ,רשאי קצין בקורת הגבולות לעכב את כניסתו
.9
עד לבירור אם רשאי הוא להיכנס ,ולהורות מקום ששם יימצא עד גמר הבירור או עד
ליציאתו מישראל.

בדיקת

) .10א( מי שבא לישראל ונמצא שאינו רשאי להיכנס אליה ,רשאי שר הפנים להרחיקו
מישראל.

הרחקת
מי שאינו
רשאי להיכנס

)ב( קצין בקורת הגבולות רשאי להחזיק אדם כזה במקום ובאופן שקבע שר הפנים•
עד ליציאתו מישראל או עד להרחקתו ממנה.
)ג> רב החובל של אייה והאחראי על אוירון ,על רכבת ,על מכונית או על כלי־
הסעה אחר שבאו לישראל ,חייבים ,לפי דרישת קצין בקורת הגבולות ,להסיע מישראל כל
אדם שבא באותו כלי־הסעה על מנת להיכנס לישראל ונמצא שאינו רשאי לכך.

פרק שלישי :הוראות שונות
)א( שר הפנים רשאי ,לפי שיקול דעתו —

.11

) (1לבטל אשרה שניתנה לפי הרק זה ,בין לפני בואו של בעל האשרה לישראל
ובין בשעת בואו 1
)(2

ביטול
א ש י י ח

לבטל רשיון ישיבה שייתן לפי חוק זה.

)ב( שר הפנים רשאי לבטל אשרת עולה ותעודת עולה שניתנו לפי חוק השבות,
תש״י—• 1950י ,אם הושגו על ידי מתן ידיעות כוזבות.
העושה אחת מאלה:
.12
) (1נכנס לישראל ,או יושב בה ,בניגוד לחוק!
) (2נותן ידיעה כוזבת כדי להשיג ,לעצמו או לאחר ,אשרה לישראל או רשיון
לישיבה בה!
) (3מפר תנאי מהתנאים שנקבעו באשרתו או ברשיון הישיבה שניתנו לו
לפי חוק זה!
) (4עובר על הוראה אחרת של חוק זה או של תקנות שהותקנו על פיו,
דינו — מאסר עד שלושה חדשים או קנם עד שלוש מאות לירות או שגי הענשים כאחד.

עביר״

)א( מי שאיננו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות ,תש״י— ,1950רשאי
.13
שר הפנים ל ת ת עליו צו גירוש אם נמצא בישראל בלי רשיון ישיבה.

גירוש

)ב( מי שניתן עליו צו גירוש ,חייב לצאת מישראל ולא לשוב אליה כל עוד לא
בוטל צו הגירוש.
)ג( מי שניתן עליו צו גירוש ,רשאי קצין בקורת הגבולות או שוטר לעצרו ולהחזיקו
במקום ובאופן שקבע שר ,הפנים ,עד ליציאתו מישראל או עד לגירושו ממנה.
)ד( שר הפנים רשאי להורות שצו הגירוש יבוצע על חשבון האדט שעליו ניתן.
1

פפר החוקים  51מיום כ״א בתמוז תש״י ) ,(6.7.50עט׳ .150

םפר החוקים  ,111ט״ו באלול תשי׳׳ב.5.0.1952 ,
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תק:ות

שר הפנים רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע חוק זה ,ובין השאר בעניגים אלה:

.14

) (1סוגי אנשים שיהיו פסולים לקבל אשרה או רשיון ישיבה לפי חוק זד.ז
) (2תנאים שיש לקיים לפני שתינתן אשרה או לפני שיינתן ,יוארך או יוחלף
רשיון ישיבה לפי חוק זה!
) (3בדיקה רפואית של אנשים הנכנסים לישראל ,טיפול רפואי בהם ובדיקה
סניטרית וחיטוי של בגדיהם וחפציהם:
) (4אגרות שיש לשלם בעד אשרה ,בעד רשיון ישיבה ,ובעד הארכה או החלפה
של רשיון כזה.
י י צ י ע

ה ע ג ר ת

סמכויות

פ ט ו

י

) .15א( שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה.
)ב( שר הפנים רשאי למנות קציני בקורת הגבולות לצורך חוק זה! הודעה על
כך תפורסם ברשומות.
)א( שר הפנים רשאי להעביר ל8הר את סמכויותיו לפי חוק זה ,כולן או מקצתן,

.16

י

•

י

1

י

פרט לסמכות להתקין תקנות! הודעה על העברת סמכויות תפורסם ברשומות.
)ב( מי שרואה עצמו נפגע על ידי החלטה לפי סעיף  11אד לפי סעיף  13שניתנה
על פי העברת סמכות מן השר ,רשאי לפנות אל השר לקבלת הכרעתו הסופית.
)א( חוק זה לא יחול על מי שבא לישראל על פי אשרה דיפלומטית או אשרת שירות.

.17

)ב( שר הפנים רשאי ,אחרי התיעצות עם ועדת הפנים של הכנסת ,בצו שיפורסם
ברשומות ,לפטור סוגי אנשים נוספים מהוראות חוק זה ,כולן או מקצתן ,כליל או בסייגים.
)ג( שר הפנים רשאי להתיר לעובד אורח שהגיע לישראל באניה או באוידון׳
להישאר בישראל ,בלי אשרה או רשיון ישיבה ,עד שהאניה או האוירון יצאו מישראל.
ת ת י  5ח

והוראות
מעבר

)א( חוק זה יחול על מי שייכנס לישראל אחרי תחילת תקפו ועל ישיבתו בישראל

.18

של אדם כזה.

)ב( מי שנכנס לישראל לפני תחילת תקפו של חוק זה ,דינו יהיה כאילו חוק זה
לא נתקבל.
)ג( מי שהיה ,ביום ט״ז בכסלו תש״ח ) 29בנובמבר  ,(1947תושב השטח שהיה
לשטח ישראל ,ויצא משטח זה לפני אותו תאריך ,וביקש ,תוך שנתיים מתחילת תקפו
של חוק זה ,לחזור לישראל — רשאי שר הפנים לתת לו אשרה לכך.
ב י ט ו ?

פקודת העליה — ! 1941 ,בטלה .תקנות העליה שבתוספת לפקודה האמורה ,וכן

.19

ואישור תוקף!

תקנות ,צווים והודעות שנעשו ואשרות ,רשיונות ותעודות שניתנו לפי הפקודה האמורה,
יעמדו בתקפם כאילו נעשו וניתנו לפי חוק זה.
ד ו ד ב ן־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

משה שפירא
שר הפנים

יוסף שפרינצק
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא המדינה
1
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ע״ר מס׳  1082מיופ  ,6.3.41תוס׳  ,1עמ׳ .5
ספר החוקיפ  ,111ט״ ו באלו? תשי״ב.5.9.1952 ,

חוק המילוות )מוסדות כספיים( )תיקון( ,תשי״ב—* 1952
חוק המילוות )מוסדות כספיים( ,תשי״א—1951

.1

יתוקן כך:

72

מספר

תיקון החוק

בסעיף  ,2במקום המלים ״חמישה מיליון לירות״ יבואו המלים ״ששה וחצי מיליון
לירות״.
לוי אשכול
דוד בן־גוריון
שר האוצר
ראש הממשלה
יוסף שפ ר י נצ ק
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא המדינה

חוק לתיקון פקודת החברות )מס׳  ,(2תשי״ב— 1952״*
פקודת ה ח ב ר ו ת  ,תתוקן כ ך :

,1

תיקון

2

)(1

מספר

78

פקודת

,

החב

בסעיף ) (1) 5ד( ,בסיפא ,ייווסף תנאי מגביל זה••

ר ו ת

,,אך יכול שר המשפטים להרשות• בתנאים שיקבע לכל מקרה ,שסכום
קרן המניות ,כולו או מקצתו ,יהיה נקוב במטבע שאינו מטבע ישראלי,
אם שר האוצר אישר שמתן רשות כזאת הוא לתועלת הציבור״.
)(2

בסעיף 53א  ,תיווסף פסקה זו:
3

״אלא שאם נרשמה חברה כשסכום קרן המניות שלה ,כולו או מקצתו,
נקוב — על פי הרשאת שר המשפטים לפי סעיף ) (1) 5ד( — במטבע
שאינו מטבע ישראלי ,יוכל שר המשפטים להרשות ,בתנאים שיקבע לכל
מקרה ,שכל סכום של מניות חדשות שהוצאו על ידי אותה חברה או
כל שינוי בהון שלה יהיה נקוב באותו מטבע ,אם שר האוצר אישר שמתן
רשות כזאת הוא לתועלת הציבור״.
דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

חיים כהן
שר המשפטים

יוסף ש פ ר י נצ ק
יושב ראש הכנסת
ממלא מקונו נשיא המדינה

* נתקבל בכנםת ביום ז׳ באלו? תשי״ב ) 28באוגוסט  ;(1952הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
בהצעות חוק  133מיום כ׳ באב תשי״ב ) ,(11.8.52עמ׳ .332
ספר החוקים  81מיום ז׳ בתמוז תשי״א ) ,(11.7.51עמי .240
** נתקבל בכנסת ביום ז׳ באלול תש י ״ב ) 28באוגוסט  ;(1952הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסטו
בהצעות חוק  131מיום י״ב באב תשי״ב ) ,(3.8.52עמי .328
חוקי א״י ,כרד אי ,פרק כ״ב ,עמי .155
ע״ר מם׳  660מיום  ,22.1.37תום׳  ,1עמי .1
1

8

3

ספר החוקים  ,111ט״ו באלול תשי״ב.5.9.1952 ,
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מספר 74

תקציב פיתוח
!׳!952/5

חוק תקציב הפיתוח לשנת

 ,1952/53תשי״ב—* 1952

הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים המתחילה ביום ד בניסן תשי״ב )1
.1
באפריל  (1952והמסתיימת ביום ט״ו בניסן תשי״ב ) 31במרס  (1953הנקראת להלן ״שנת
הכספים 1952/53״ ,בדרך של השקעות יסוד ומילוות למטרת השקעות יסוד ,סכום של
 115,000,000לירות למטרות פיתוח)להלן — תקציב הפיתוח(.

אומד! ההכנסות
?הקציב הפיתוח

.2

פרטי תקציב

)א( חלוקת הסכום של תקציב הפיתוח לסעיפי הוצאה ,לסעיפי משנה של הוצאה
.3
ולפרטי הוצאה תהיה כמפורט בתוספת השניה לחוק זה.
)ב( הסכום שנקבע לכל סעיף הוצאה בתוספת השניה לחוק זה כולל את סכום
ההוצאה שנקבע לאותו סעיף הוצאה על פי סעיף  3לחוק תקציב הפיתוח )אפריל—ספטמבר
 ,(1952תשי״ב—.! 1952

ח פ י ת י ח

שינויים

אומדן ההכנסות לכיסוי הקציב הפיתות הוא כמפורט בתוספת הראשונה לחוק זה.

שר האוצר רשאי —
) (1להעביר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת —
)א( כל סכום מסעיף הוצאה אהד לסעיף הוצאה אחר שבתקציב הפיתוח!
)ב( כל סכום מסעיף משנה אחד לסעיף משנה אחר שבאותו סעיף
הוצאה!

.4

ה^,״

) (2להעביר כל סכום מפרט אחד לפרט אחר שבאותו סעיף משנה של הוצאה.
ש י מ י ש

ברזרבה
כ ל  5י ת

שימוש
בעודפים

פ י ם ו ט

שר האוצר רשאי לקבוע מפעם לפעם את המטרות אשר להן ישמשו סכומי הרזרבה

.5
,,

הכללית.
)א( נותר עודף באחד מסעיפי ההוצאה שבתקציב הפיתוח בתום שנת הכספים
.6
 ,1952/53רשאי שר האוצר ,או מי שנתמנה לכך על ידיו ,להתיר את השימוש באותו
עודף בתוך ששה חדשים מתום שנת הכספים  ,1952/53למטרה שלה היה מוקצב ,או —
בהתחשב עם האמור בסעיף  — 4למטרה אחרת בתהום אוהו תקציב.
)ב( נותר עודף באחד מסעיפי ההוצאה שבתקציב הפיתוח בתום ששה חדשים
מתום שנת הכספים  ,1952/53רשאי שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת,
להתיר את השימוש באותו עודף בתוך תשעה חדשים מתום שנת הכספים ,1952/53
למטרה שבתחום אותו תקציב.
שר האוצר יפרסם ברשומות את ההכנסות שנתקבלו ואת ההוצאות שהוצאו בתקציב
.7
הפיתוח לשנת הכספיים  1952/53תוך אחד עשר חודש מתום אותה שנת הכספים .פרסום
זה ייערך בצורה שתאפשר השוואת ההכנסות שנתקבלו לעומת סעיפי אומדן ההכנסות
שבתוספת הראשונה לחוק זה והשוואת ההוצאות .שהוצאו לעומת סעיפי ההוצאה ולעומת
סעיפי משנה של הוצאה שבתוספת השניה לחוק זה.

ביצוע

.8

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

תחילת חוקר

.9

תקפו של חוק זה הוא מיום ו׳ בניסן תשי״ב ) 1באפריל .(1952
* נתקבל בכנסת ביום ז׳ באלול תשי״ב ) 28באוגוסט  ;(1952הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו
בהצעות חוק  130מיום נ׳ באב תשי״ב ) ,(25.7.52עמי .322
ספר החוקים מם׳  104מיום י״ד באב תשי״ב ) ,(5.8.52עט׳ .269
1
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ת ו פ פ ת ראשונה
)מעיף (2
אומדן ה ה כ נ ס ו ת לכיסוי ת ק צ י ב ה פ י ת ו ח
ל״י

 .1מילווה העצמאות
 .2מילווה חובה
 .3תקבולים מיוחדים —
קרן התמורה של הענקה
מרשות הפיתוח וממכירת בתים

5״י

40,000,000
35,000,000
30,000,000
10,000,000
סה״כ

115,000,000

ת ו פ פ ת שניה
)סעיף (3
חלוקת הסכום של ת ק צ י ב ה פ י ת ו ח להוצאה .
א .ח ק ל א ו ת — הלוואות והשקעות
 .1התישבות הדשה —
)א( הלוואות להקמת ישובים חקלאיים חדשים
)ע״י הסוכנות היהודית ליא״י(
)ב( בתים לעולים בהתישבות החדשה
)ג( הלוואות להקמת משקים חדשים

6,000,000
5,700,000
1.500,000

 .2השקאה —
)א( מפעלי השקאה אזוריים —
ע״י חברת מקורות
)ב( מפעלי השקאה מקומיים ואזוריים
ומיתקני השקאה להגברת הייצור

4,600,000

)ג( חברת תכנון המים לישראל

400,000

)ד( תכנון מפעלי השקאה ארציים

300,000

13,200,000

7,100,000

 .3בנק ישראל לחקלאות

12,400,000
2,000,000

 .4הלוואות להגברת הייצור החקלאי
ופיתוח ענפי חקלאות —
)א( הלוואות חקלאיות ע״י בנקים

1,500,000

)ב( משקי עזר

500,000

)ג( בניני משק )בתי קירור ,אחסנה ותחמיצים(
)ד( שווקים עירוניים

700,000
100,000

)ה( גידול טבק

260,000

)ו( משק בעלי חיים

450,000
להעביר

ספר החוקים  ,111ט״ו באלו? תמי״ב.5.9.1952 ,

3,510,000

27,600,000
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העבדה
)ז( מטרות מיוחדות של המשק הערבי
)ח( דיג ימי
)ט( נטיעת פרדסים ונטיעות אחרות
)י(

שיקום מטעים

 .5מפעלים חקלאיים שונים —
)א( חברת מטעי האומה )השקעה(
)ב( קרן גידול זרעים
)ג( בנין מעגנים לדיג ימי
)ד( השקעות בבנינים חקלאיים
)כולל בתי ספר ממשלתיים(

3,510,000
300,000
300,000
1,200,000

5,510,000

200,000
75,000
75,000
300,000

1,050,000

600,000

 .6פיתוח הערבה —
מים ,דרכים ופיתוח אילת
 .7יעור ,ניקה ושמירת הקרקע — »
)א( יעור ע״י הקרן הקיימת
לישראל)הלוואה(
)ב( יעוד של הממשלה —
השקעה
)ג( רכישת ציוד להכשרת הקרקע
)ד( הלוואות לניקוז ולשמירת
הקרקע

27,600,000

1,700,000

1,000,000
1,000,000
150,000
300,000

2,450,000

38,310,000

ת ע ש י ה ,מ ח צ ב י ם ו מ כ ר ו ת
 .1הלוואות לפיתוח התעשיה —
)א( הלוואות לתעשיה בעיר
ובכפר)ע״י בנקים ובשיתופם(
להגברת הייצור והיצוא
)כולל  1,000,000ל״י הלוואות
להון חוזר(
)ב( הלוואות למבנים תעשיתיים
)ג( הלוואות לפיתוח אזורי
תעשיה
 .2הרחבת כוח החשמל וציודו
 .3מכרות ומחצבים —
)א( ים המלח
)ב( ניצול נחושת ,מנגן וברזל
להעביר

8,000,000
500,000
300,000

8,800,000
5,500,000

1,900,000
2,700,000
4,600,000

14,300,000

38,310,000

סעיפי יעוד ב ו מ י ם 5 150,000״ י ?נטיעת גנים ציבוריים בסביבה עירונית.
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העברה
)ג( ניצול גפרית
)ד( ניצול חול וקאולין

4,600,000

14,300,000

38,310,000

150,000
1,000,000

)ה( ניצול פוספטים

3,500,000

)ו( מחצבי ישראל —
לפעולות כלליות

400,000

9,650,000

 .4פיתוח המחקר התעשיתי —
)א( ציוד גיאופיסי

100,000

)ב( ציוד למחקר ע״י מוסדות
200000

גבוהים
 .5מבנים לאחסנת סחורות
ג.

עידוד

300,000
1,000,000

25,250,000

התיירות

! .הלוואות להקמת בתי מלון
בעיר ובכפר
ד .ת ח ב ו ר ה — השקעות לפיתוח
מפעלי תחבורה
 .1דואר —
)א( הרחבת הרשת ,רכישת ציוד
והתקנתו
)ב( התקנת מרכז טלפונים
)ג( בנינים ,בתי דואר ,מחסנים
ומוסבים

1,150,000

750,000
600,000
__^°°י _?-
0ף

1,600,000

 .2נמלים —
נמל חיפה —
)א( הרחבות שטח הרציפים
)ב(
)ג(
)ד(
)ה(
)ו(
)ז(
)ח(

גדר מסביב לנמל
סירות ודוברות
בנינים ,בתי מלאכה,
מחסנים.ומוסבים
פיתוח הקישון
פיתוח הקישון — קרקעות
שיקום הנמל ביפו
מגדלי אור

600,000
40,000
110,000
200,000
1,200,000
250,000
200,000
_ 25,000

2,625,000

 .3רכבת —
)א( קו חדרה—ת״א
להעביר
הפר החוקים  ,111ט״ ו בא?ו 5תשי״ב.5.9.1952 ,

1,000,000
1,000,000

4,225,000

64,710,000
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העברה
)ב(
)ג(
)ד(
)ה(
)0

1,000,000

4,225,000

500,000
10,000
2,000,000
150,000
60,000

3,720,000

החלפת פסים ואדנים
במסילות קיימות
התקנת קמרים וקרנות
רכבת לבאר שבע ותכנונה
בנינים וגשרים
בתי ספר מקצועיים

64,710,000

 .4תעופה —
1,250,000

)א( מכון הבדק
)ב( מסלולים וכבישים בשדות
תעופה

150,000

 .5מפעלי תהבויה שונים —
)א( הקמת בנינים למשדדי
הרישוי
)ב( רכישת ציוד רדיו סונד והת
קנתו לשירות מטאורולוגי

100,000
25,000

 .6רזרזבה
ה.

1,400,000

125,000 .
2^530,000

12,000,000

שיכון
 .1שיכון עולים )כולל  50,000ל׳יי הכנת
תכניות לשנה הבאה(
 .2שיכון עממי בעיר ובכפר

13,350,000
2,000,000

 .3פעולות שיכון לחיסול משכנות עוני
)בתיאום רשויות מקומיות(

ו.

250,000

 .4שיכון צבא הקבע

750,000

 .5שיכון לנכים ולמשפחות שכולות

680,000

 .6שיכון עובדי המדינה

500,000

 .7שיכון שוטרים

300,000

 .8הקמת מעונית לסטודנטים בירושלים
)השתתפות(

50,000

הלוואות
ולחברות

לרשויות
ציבוריות

מקומיות

 .1הלוואות לרשויות מקומיות

4,200,000

 .2הלוואות לחברות ציבוריות

500,000
להעביר
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ל״ י

י;״ י

99,290,000

העברה
ומוסדות רפואיים,
בנינים
בתי ספר ומוסדות מ מ ש ל ת י י ם
השקעות והלוואות לרשויות מקומיות
ומוסדות ציבוריים —
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

בתי חולים ,מרפאות ובנינים רפואיים
בנינים למוסדות סוציאליים
בנינים לבתי ספר )כולל בתי ספר חקלאיים(
בנינים למוסדות חינוך גבוהים
בנינים לצרכים דתיים )הלוואות(
בתי עם ומועדונים בהתישבות החדשה
בנינים ממשלתיים כולל בניית הקריה בירושלים

עבודות
ט.

פיתוח

2,400,000
350,000
2,000,000
350,000
300,000
50,000
1,000,000

ציבוריות
ירושלים

6,450,000
7,500,000

ומפעלים

שוגים

 .1פיתוח ירושלים —
)א( החברה הכלכלית למען ירושלים
)ב( אספקת מים לירושלים — קו מקביל
 .2קרנות ומפעלים שונים
רזרבה

200,000
600,000
300,000

כללית

1,100,000
660,000

םה״כ

דוד ב ן־ גור יון
ראש הממשלה

115,000,000

לוי אשכול
שר האוצר

יוסף שפר י גצ ק
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא המדינה

ספר החוסים  ,111ט״ו באלול ומוי״ב.6.8.1952 ,
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המחיר  80פרוטה

הודפס עיי המדפיס הממשלתי

