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בחוק זה -
ןעיף תקציב״  -סכום או מספר משרות ,הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו כפול מקוטע:
זוזום פעולה״  -סכום או מספר משרות ,הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו נקודה:
!!בנית״  -סכום או מספר משרות הנקוב בשורה בלי סימון:
מת הכספים 1988״  -השנה המתחילה ביום י״ג באייר התשמ״ח) 1באפריל  (1988והמסתיימת
ביום כ״ד באדר ב׳ התשמ״ט ) 31במרס :(1989
למונח אחר  -כמשמעותו בחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה) 1985-להלן  -חוק יסודות
התקציב(.
1

; ,הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים  52,150,000 1988אלפי שקלים חדשים :חלוקת
 masaלחלקים וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות תהיה כמפורט בטור
|»פזון של.התוספת הראשונה הנקרא ״הוצאה״.

תקציב ההוצאה
וחלוקתו

בנוסף על הסכום שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיף  2רשאית היא להוציא בשנת
983יפ  ,1988כהוצאה מותנית בהכנסה  2,267,922אלפי שקלים חדשים :חלוקת סכום זה
 ,s$gוכל חלק ממנו לסעיפי תקציב ,תחומי פעולה ולתכניות ,תהיה כמפורט בטור השני של
8טפת הראשונה הנקרא ״הוצאה מותנית בהכנסה״.

תקציב ההוצאה
המותנית בהכנסה
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הממשלה רשאית למלא בשנת הכספים  65,149.5 1988משרות; חלוקת מספר זה לחלקים,
5מנו לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות ,תהיה כמפורט בסור הרביעי של התוספת
הנקרא ״שיא כת אדם״.
בנוסף על הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיפים  2ו־ 3רשאית היא
הכספים  1988את הסכומים הנקובים בטור הראשון של החלק השני בתוספת השניה
תקציב מפעלים עסקיים(,־ חלוקת סכומים אלה לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות.
ירט באותו חלק.

תקציב מפעלים
עסקיים

בנוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא לפי סעיף  4רשאית היא למלא
ם  2,170 1988משרות למפעלים העסקיים :חלוקת מספר זה לסעיפי תקציב ,לתחומי
יות תהיה כמפורט בטור הרביעי של החלק השני של תקציב המפעלים העסקיים.
תחזית ההכנסות לכיסוי תקציב המפעלים בשנת הכספים  1988היא כמפורט בחלק
**׳־על התוספת השניה.
*

 Wאת חלוקת התקציב בסעיף תקציב  17לתחומי פעולה ולתכניות תקבע ,לפי הצעת
 Vועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון של הכנסת.

השר לענייני דתות ושר האוצר יקבעו את המימון למטרות של תכנית  01של תחום
מ*־י031עיף תקציב  22בהתחשב בעמדת היועץ המשפטי לממשלה באשר לקריטריונים.
לפי בקשת שר האוצר לגבי שימוש ברזרבה הכללית לפי סעיף  12לחוק יסודות
שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה ,תבוא במקום הועדה ועדה מיוחדת
החוץ והבטחון של הכנסת מקרב חבריה.
כיוס ה׳ בניסן התשמי׳זז ) 23במרס .(1988
עמ׳ .60

הוראות לענין
סעיפים מסויימים

סכום ההלוואה מבנק ישראל לא יעלה בשנת הכספים  1988על סכום של -

הלוואה מבנק
ישראל

.7

עדכון סכומים

)א( הסכומים הנקובים בסעיפים  32 ,27 ,17 ,12 ,11ו־ 43לחוק יסודות התקציב"עי
.8
, $
שעודכנו לשנת הכספים  ,1987יוגדלו ב־ 14אחוזים.

) 1,001,089 (1אלפי שקלים חדשים למימון הוצאות הממשלה ־ ל סעיף )*8א>)0
לחוק יסודות התקציב;
פ י

) 1,600,000 (2אלפי שקלים חדשים להחזר חובות הממשלה לבנק ישראל «fj -
סעיף )48א() (2לחוק יסודות התקציב.

)ב( הסכום הנקוב בסעיף )19ב() (1לחוק יסודות התקציב ,כפי שעודכן ל ת ח י ל ת ־ ^
הכספים  ,1987יוגדל ב־ 14אחוזים.
תיקון חוק חיילים
משוחררים )מענק
הסתגלות(

תחילה

.9

בחוק חיילים משוחררים )מענק הסתגלות( ,התשמ״ח ,1988-במקום סעיף  6יב0

״תחילה ותחללה

 .6תתילתו ותחולתו של חוק זה יהיו כפי שיקבעו שר האוצר ושר rpsbn
־*
בצו ,ורשאים הם להחילו בהדרגה.״
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תחילתו של חוק זה ביום י״ג באייר התשמ״ח ) 1באפריל .(1988
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חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושה חדשים מיום קבלתו.
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