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ץ) 1990-להלן  -החוק העיקרי( ,רשאית היא ,בשנת הכספים  , 1990להוציא סכום נוסף של
 1,900,58$אלפי שקלים חדשים.
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בתוספת הראשונה לחוק העיקרי ,בטור השלישי הנקרא ״הרשאה להתחייב׳ /יווםף סכום
« 297,17אלפי שקלים חדשים :חלוקת סכום זה לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות תהיה
בטור האמור בתוספת.
בחלק השני בתוספת השניה לחוק העיקרי ,בסעיף תקציב  90״מפעלי שיכון״ ,בטור
ון הנקרא ״הוצאה״ ,יווסף סכום של  73,000אלפי שקלים חדשים ,ובטור השלישי הנקרא
להתחייב״ ייוסף סכום של  1,222,000אלפי שקלים חדשים.
}:׳• הוראות החוק העיקרי יחולו גם על הסכומים ומספרי המשרות לפי סעיפים  1עד .3
)א( בסעיף  9לחוק העיקרי ,בסעיף תקציב  48.01.57לשנת הכספים  ,1989במקום
ז לביסוס הרעיון הליברלי בישראל״ יבוא ״העמותה לביסוס הרעיון הציוני וקידום
י )ב(

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי ,בסעיף תקציב - 22
) (1בתחום פעולה - 15
)א( בתכנית  ,01במקום ״המרכז לחינוך.תורכי למורשת יהדות ספרד״ יבוא
״המרכז לחינוך תורני למורשת יהדות המזרח״:
)ב( בתכנית  ,03במקום ״בית מדרש להוראה חזון עובדיה״ יבוא ״בית מדרש
להכשרת רבנים ודיינים ״חזון עובדיה״״;
)ג( בתכנית  ,04במקום ״ישיבת ירושלים ע״ש הרב עזרה שריים״ יבוא
"אגודת ישיבת מדרש פורח יוסף ירושלים״;
)ד( בתכנית  ,19במקום "אמונה״ יבוא ״אמונה  -תנועת האשה הדתית
)ה( בתכנית  ,21במקום ״הדר״ת״ יבוא ״הדר״ ת  -להדרכה רוחנית תורנית״:
)ו( בתכנית  ,24במקום ״מעלה״ יבוא ״מעלה  -המרכז לציונות דתית״:
)ז( בתכנית  ,29במקום ״חכמה ודעת״ יבוא ״חכמה ודעת ורוח״:
)ח( בתכנית  ,30במקום ״מרכזים קהילתיים רוחניים״ יבוא ״מרכזים
קהילתיים רוחניים  -אהבת ישראל בני ברק״;
)ט( בתכנית  ,35במקום ״אור יעקב  -אור זרוע״ יבוא "מוסדות אור יעקב -
אור זרוע בארץ ישראל״;
)י( בתכנית  ,38במקום ״תורת ישראל״ יבוא ״תורת ישראל מכון לבעלי
תשובה בגליל״;
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תיקוני סעויות

)יב( בתכנית  ,43במקום ״מוסדות םערט ויז׳ניץ״ יבוא ״מוסדות סערט
ויז׳ניץ בארה״ק״ו
)יג( בתכנית  ,44במקום ״תםידי יוסף״ יבוא ״מפעל מרכזי לצדקה וחסד חסדי
יוסף ע״ש רבנו יוסף אליהו דויטש זצ״ל״;
)יד( בתכנית  ,46במקום ״יד עידוד״ יבוא ״מפעלי יד עידוד קרן מילגות לבני
תורה״.
סעיף תקציב  22בתוספת הראשונה לחוק העיקרי ששמותיהן זהים  -באות להוסיף
לגרוע זו מזו.
יסודות התקציב ,התשמ׳יה , 1985-אחרי סעיף  49יבוא:
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תכניות מצסברות

תיקון חיק
יסודות התקציב

49א .על תיקון טעות בנוסח של חוק תקציב כפי שנתקבל בכנסת יחולו
הוראות סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח , 1948-ובלבד
שהצעת שר המשפטים לפי סעיף קטן)ב( לסעיף האמור תהיה נחוצה לענין זה
רק לגבי טעות שנפלה כבר בהצעת החוק.״
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של חוק זה ביום תחילתו של החוק העיקרי.
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