רשומות
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חוק אמנות הבנקים הבין–לאומיים לפיתוח (תיקוני חקיקה) ,התשע"ח664 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
תיקונים עקיפים:
חוק אמנות קרן המטבע הבין–לאומית והבנק הבין–לאומי לשיקום ולפיתוח ,התשי"ד - 1954-מס' 2
חוק בנק ישראל ,התש"ע - 2010-מס' 6
חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש (תיקון מס'  ,)2התשע"ח665 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2018-
חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו (תיקון מס'  ,)2התשע"ח666 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2018-
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חוק אמנות הבנקים הבין–לאומיים לפיתוח (תיקוני חקיקה),
התשע"ח*2018-
תיקון חוק אמנות
קרן המטבע הבין־
לאומית והבנק
הבין־לאומי
לשיקום ולפיתוח
 -מס' 2

.1

תיקון חוק אמנת
החברה הבין־
לאומית למימון

.2

בחוק אמנת החברה הבין־לאומית למימון ,התשט"ז1956- ,2בסעיף  ,3במקום "בנק
ישראל" יבוא "שר האוצר".

תיקון חוק אמנת
האיגוד הבין־
לאומי לפיתוח

.3

בחוק אמנת האיגוד הבין־לאומי לפיתוח ,התשכ"א1960- ,3בסעיף  ,3במקום "בנק ישראל"
יבוא "שר האוצר".

תיקון חוק אמנת
הבנק הבין־
אמריקני לפיתוח

.4

בחוק אמנת הבנק הבין־אמריקני לפיתוח ,התשל"ו1976- ,4בסעיף  ,3במקום "בנק ישראל"
יבוא "שר האוצר".

תיקון חוק
אמנת החברה
הבין־אמריקנית
להשקעות

.5

בחוק אמנת החברה הבין־אמריקנית להשקעות ,התשמ"ו1986- ,5בסעיף  ,2במקום "בנק
ישראל" יבוא "שר האוצר".

תיקון חוק אמנת
הבנק האירופי
לשיקום ולפיתוח

.6

בחוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח ,התשס"ח2008- ,6אחרי סעיף  2יבוא:

תיקון חוק בנק
ישראל  -מס' 6

.7

בחוק אמנות קרן המטבע הבין־לאומית והבנק הבין־לאומי לשיקום ולפיתוח ,התשי"ד-
1954 ,1אחרי סעיף  4יבוא:
"ייצוג

4א.

(א) שר האוצר ייצג את המדינה בכל עניין הנוגע לחברות
המדינה בבנק.
(ב) בנק ישראל ייצג את המדינה בכל עניין הנוגע לחברות
המדינה בקרן".

"ייצוג

2א.

שר האוצר ייצג את המדינה בכל עניין הנוגע לחברות המדינה
בבנק".

בחוק בנק ישראל ,התש"ע2010- ,7בסעיף (82א) ,המילים "בבנק הבין־לאומי לשיקום
ופיתוח - ",יימחקו.
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

*
1
2
3
4
5
6
7
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משה כחלון
שר האוצר

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ט באייר התשע"ח ( 14במאי  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1179 -מיום כ"ג בכסלו התשע"ח ( 11בדצמבר  ,)2017עמ' .174
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;119התשל"ט ,עמ' .16
ס"ח התשט"ז ,עמ' .98
ס"ח התשכ"א ,עמ' .8
ס"ח התשל"ו ,עמ' .158
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .280
ס"ח התשס"ח ,עמ' .604
ס"ח התש"ע ,עמ'  ;452התשע"ח ,עמ' .415
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חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש (תיקון מס'  ,)2התשע"ח*2018-
התשנ"ו1996-1
התשנ"ו1996-1
העיקרי),סעיף 7
 תיקוןתיקון סעיף 7
בסעיף 7
העיקרי),
(להלן  -החוק
הרשותהיידיש,
לתרבות
הלאומית
בסעיף - 7
החוק
(להלן -
היידיש,
הלאומית לתרבות
בחוק
.1
בחוק הרשות .1

()1

יבוא השר ושר
לאישור
"ולהגישו
בסופה יבוא
האוצר;"; השר ושר האוצר;";
"ולהגישו לאישור
בסופה
בפסקה (,)2
בפסקה ()1( ,)2

()2

()2יבוא:
אחרי פסקה ()3
אחרי פסקה ( )3יבוא:
עיזבונות
תרומות,
ומענקים".עיזבונות ומענקים".
לקבלת תרומות,
נוהל
לקבלתלקבוע
"( )4לקבוע נוהל "()4

החלפת סעיף
העיקרי
  .2לחוק
במקום17סעיף 17
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 17
במקום
 .2

החלפת סעיף 17

"מימון פעילות
יאוחר
ולשר לא
לאישורם,
הרשותהאוצ
לשר ולשר
"מימון (א)
.17
לאישורם ,לא יאוחר
האוצר,
תגישר ,לשר
תגיש(א)
פעילותהרשות.17
הרשות לגבי
הצעת
מיום  31ביולי בכל שנה,
התקציב של הרשות לגבי
של הצעת
התקציבאת
בכל שנה,
אתביולי
מיום 31
שנת התקציב הבאה.
שנת התקציב הבאה.
מתקציב
הרשות ימומן
התקציב של
(ב) לפעילותה
(ב) התקציב השנתי
הרשות ימומן מתקציב
לפעילותה של
השנתי
המדינה.
המדינה.
ייקבע
המדינה
תקציב
מתוך
(ג) חלקו של
תקציב המדינה ייקבע
מתוך
השנתי
התקציב
השנתישל
התקציב חלקו
(ג)
שיורה
לתנאים
בכפוף
לרשות,
ויועבר
בחוק התקציב השנתי
בכפוף לתנאים שיורה
לרשות,
ויועבר
השנתי
התקציב
בחוק
שיורה,
הכלליככל
האוצר,
במשרד
עליהם החשב הכללי
לענייןככל שיורה ,לעניין
האוצר,
במשרד
החשב
עליהם
תקציב
ובקרהזה" ,חוק
פיקוחלעניין
תקציביים;
ובקרה
לעניין זה" ,חוק תקציב
תקציביים;
ולעניין
דיווח ולעניין פיקוחדיווח
התשמ"ה1985-.2
התקציב,
בחוק-יסודות
התקציב ,התשמ"ה1985-.2
בחוק יסודות
כמשמעותו
שנתי"  -כמשמעותושנתי"
רשאית(ב),לקבל
הרשות
קטן (ב),
(ד) על אף האמור
הרשות רשאית לקבל
בסעיף קטן
האמור
בסעיף אף
(ד) על
להכנסות
שנקבע
לאומדן
ומענקים ,מעבר
לאומדן שנקבע להכנסות
מעבר
ומענקים,
עיזבונות
תרומות ,עיזבונות תרומות,
והכול
הכנסות
בתקציב זה -
(בסעיף קטן
הכנסות נוספות) ,והכול
נוספות)- ,
(בסעיף קטן זה
השנתי
אלה בתקציב השנתיאלה
ושר האוצר;
שתקבעהשר
לנוהלבאישור
המועצה
בהתאם לנוהל שתקבע
באישור השר ושר האוצר;
המועצה
בהתאם
ולהתחייב
רשאית
תהיה
כאמור,
קיבלה הרשות הכנסות
רשאית לשלם ולהתחייב
לשלםתהיה
כאמור,
הכנסות
הרשות
קיבלה
כתקציב
שאושרו
לאחר
נוסף;כדין כתקציב נוסף;
שאושרו
כדיןלאחר
אלה,
סכומים
אלה,מתוך
גם מתוך סכומים גם
מגוףבסעיף
כמשמעותו
נוספות
קיבלה הרשות הכנסות
מבוקר כמשמעותו בסעיף
מבוקרנוספות
מגוףהכנסות
הרשות
קיבלה
[נוסח
התשי"ח1958-
המדינה,
מבקר
התשי"ח[ 1958-נוסח
המדינה,
לחוק מבקר
( )4או ()5
לחוק (,)2
 )4( ,)2( ,)1(9או (,)1(9 )5
לשלםאם
רשאיתכאמור,
ולהתחייב
לשלם
רשאית

ולהתחייב כאמור ,אם
הרשות
תהיה
משולב],3
משולב] ,3תהיה הרשות 
על כך
וניתנה
המבוקר,
בתקציב
ההוצאה אושרה כדין
המבוקר ,וניתנה על כך
הגוף
בתקציב
הגוף כדין
אושרה
ההוצאה
הודעה לשר ולשר האוצר.
הודעה לשר ולשר האוצר.
הנוהל לסעיף
שנקבעאתבהתאם
תפרסם את
(ה) הרשות
שנקבע בהתאם לסעיף
הנוהלתפרסם
הרשות
(ה)
(ד),שלה".
האינטרנט
קטן (ד) ,באתר
באתר האינטרנט שלה".
קטן
סעיף 19
תקציב הרשות תיקון
תיקון סעיף 19
וביצועו".
הרשות
"וכן על
"הרשות"
  .3העיקרי,
בסעיף  19לחוק
וביצועו".
"וכן על
תקציביבוא
"הרשות"
יבואאחרי
העיקרי,
אחרילחוק
בסעיף 19
 .3
אחרי20א
הוספת סעיף
העיקרי
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 20
סעיף .420לחוקאחרי
.4
"הכרה כמוסד
ציבורי

הוספת סעיף 20א

כמוסד
לעניין ,4יראו
סעיףמס,20הכנסה
פקודת
לגרוע לעניין
סעיף ,20
"הכרה בלי
20א.
פקודת מס הכנסה ,4יראו
מהוראות
מהוראותבלי
לגרוע 20א.
ציבורי
לפקודה
כמוסד)2(9
הרשות סעיף
ציבורי לפי
האמורה ".לפקודה האמורה".
לפי סעיף )2(9
ציבורי
את הרשות כמוסד את

ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני ה ומ י ר י רג ב
מ י ר י רג ב
הממשלההתרבות והספורט
שרת
שרת התרבות והספורט
ראש הממשלה ראש
יו ל י ן יואל א ד ל ש
יוטלייי ןיואל א ד ל ש ט י י ן
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב
נשיא המדינה
נשיא המדינהיושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
*
1
2
3
4

התקבל בכנסת ביום כ"ט באייר התשע"ח ( 14במאי  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1197 -מיום ד' באדר התשע"ח ( 19בפברואר  ,)2018עמ' .644
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;182התשע"ד ,עמ' .815
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
ס"ח התשי"ח ,עמ' .92
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
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חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו (תיקון מס'  ,)2התשע"ח*2018-
תיקון סעיף 7

.1

בחוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו ,התשנ"ו1996-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 7

החלפת סעיף 17

 .2

( )1בפסקה ( ,)2בסופה יבוא "ולהגישו לאישור השר ושר האוצר;";
( )2אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4לקבוע נוהל לקבלת תרומות ,עיזבונות ומענקים".
במקום סעיף  17לחוק העיקרי יבוא:

תיקון סעיף 19

 .3

"מימון פעילות
( .17א) הרשות תגיש לשר ולשר האוצר ,לאישורם ,לא יאוחר
מיום  31ביולי בכל שנה ,את הצעת התקציב של הרשות לגבי
שנת התקציב הבאה.
(ב) התקציב השנתי לפעילותה של הרשות ימומן מתקציב
המדינה.
(ג) חלקו של התקציב השנתי מתוך תקציב המדינה ייקבע
בחוק התקציב השנתי ויועבר לרשות ,בכפוף לתנאים שיורה
עליהם החשב הכללי במשרד האוצר ,ככל שיורה ,לעניין
דיווח ולעניין פיקוח ובקרה תקציביים; לעניין זה" ,חוק תקציב
שנתי"  -כמשמעותו בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-.2
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,הרשות רשאית לקבל
תרומות ,עיזבונות ומענקים ,מעבר לאומדן שנקבע להכנסות
אלה בתקציב השנתי (בסעיף קטן זה  -הכנסות נוספות) ,והכול
בהתאם לנוהל שתקבע המועצה באישור השר ושר האוצר;
קיבלה הרשות הכנסות כאמור ,תהיה רשאית לשלם ולהתחייב
גם מתוך סכומים אלה ,לאחר שאושרו כדין כתקציב נוסף;
קיבלה הרשות הכנסות נוספות מגוף מבוקר כמשמעותו בסעיף
 )4( ,)2( ,)1(9או ( )5לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח
משולב] ,3תהיה הרשות רשאית לשלם ולהתחייב כאמור ,אם

ההוצאה אושרה כדין בתקציב הגוף המבוקר ,וניתנה על כך
הודעה לשר ולשר האוצר.
(ה) הרשות תפרסם את הנוהל שנקבע בהתאם לסעיף
קטן (ד) ,באתר האינטרנט שלה".
בסעיף  19לחוק העיקרי ,אחרי "הרשות" יבוא "וכן על תקציב הרשות וביצועו".

הוספת סעיף 20א

 .4

אחרי סעיף  20לחוק העיקרי יבוא:
"הכרה כמוסד
ציבורי

20א .בלי לגרוע מהוראות סעיף  ,20לעניין פקודת מס הכנסה ,4יראו
את הרשות כמוסד ציבורי לפי סעיף  )2(9לפקודה האמורה".
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה
*
1
2
3
4

מ י ר י רג ב
שרת התרבות והספורט

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ט באייר התשע"ח ( 14במאי  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1198 -מיום ד' באדר התשע"ח ( 19בפברואר  ,)2018עמ' .648
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;185התשע"ד ,עמ' .815
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  .60
ס"ח התשי"ח ,עמ' .92
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
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