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בחוק־זה -

והגדרות

פרשנות

״סעיף תקציב״  -סכום או מספר משרות ,הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו כפול מקוטע:
״תחום פעולה״  -סכום או מספר משרות הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו נקודה;
״תכניתי׳  -סכום או מספר משרות הנקוב בשורה בלי סימון;

.

״שנת הכספים *199״  -התקופה המתחילה ביום ט׳ בטבת התשנ־ו) 1בינואר  (1996והמסתיימת
ביום כ״א בטבת התשנ־ז)ו 3בדצמבר  996ו(;
כל מונח אחר  -כמשמעותו בחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה) '1985-להלן  -הוק יסודות
התקציב(.
.2

הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים  172,772,606 1996אלפי שקלים חדשים; חלוקת

סכום זה לחלקים ,ובל חלק ממנו לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות ,תהיה כמפורט בטור

תקציב

ההוצאה

וחלוקתו

הראשון של התוספת הראשונה ,הנקרא ״הוצאה״.
.3

נוסף על בל הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיף  ,2רשאית היא להוציא בשנת

הכספים  ,1996כהוצאה .מותנית בהכנסה 8,414,297 ,אלפי שקלים חדשים :חלוקת סכום זה

תקציב

ההועאה

המותנית בהכנסה

לחלקים וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב לתחומי פעולה ולתכניות ,תהיה כמפורס בטור השני של
התוספת הראשונה ,הנקרא ״הוצאה מותנית בהכנסה״.
.4

הממשלה רשאית למלא בשנת הכספים  69,750.5 1996משרות :חלוקת מספר זה לחלקים,

שיא

בוח א ד ם

וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות ,תהיה כמפורט בטור הרביעי של
התוספת הראשונה ,הנקרא ״שיא כוח ארס״.
.5

)א(

נוסף לסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיפים  2ו־ ,5רשאית היא להוציא

בשנת הכספים  1996את הסכומים הנקובים בטור הראשון של החלק השני בתוספת השניה)להלן

תקציב

מפעלים

עסקיים

 תקציב מפעלים עסקיים(; חלוקת סכומים אלה לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות,תהיה כמפורט באותו חלק.
)ב(

נוסף למספר המשרוח שהממשלה רשאית למלא לפי סעיף  ,4רשאית היא למלא

בשנת הכספים 5 1996ול משרות במפעלים העסקיים :תלוקת מספר זה לסעיפי תקציב ,לתחומי

פעולה ולתכניות ,תהיה במפורט בטור השלישי של החלק השני של תקציב המפעלים
העסקיים.

)ג( תחזית ההכנסות לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים  1996היא
כמפורט בחלק הראשון של התוספת השניה.
רשימת העודפים המיוחדים לענין סעיף  14לחוק יסודות התקציב ,מפורטת בתוספת
.6
השלישית.
ל•

בשנת התקציב - 1996
)א(

את חלוקת התקציב בסעיף תקציב  17לתחומי פעולה ולתכניות תקבע ,לפי הצעת

הממשלה ,ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון של הכנסת:

י

נ ת ק ב ל ב כ נ ס ת ב י ו ם ו׳ ב ט ב ח ה ת ש נ י ו )  2 9ב ד צ מ ב ר 995ו(.

ס י ד ז ה ת ש מ ־ ה  .ע מ י .60
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עודפים

מיוחדים

הוראות

לעניין

סעיפים

מםויימים

)ב(

לפי בקשת שר האוצר לבבי שימוש כרזרבה הכללית לפי סעיף  12לחוק יסודות

התקציב ,למטרה שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה ,תבוא ,במקום הועדה,
ועדה מיוהדת שתמנה ועדת החוץ והבסחון של הכנסת מקרב חבריה.
הלוואה מבנק
י ש י א ל

תיקון חוק

יסודות התקציב

.8

סכום ההלוואה מבנק ישראל לא יעלה בשנת הכספים  1996על סכום של ,657,500ו אלפי

שקלים חדשים להחזר חובות הממשלה לבנק ישראל לפי סעיף )48ב( לחוק יסודות התקציב.
.9

בחוק יסודות התקציב -
)ו(

בסעיפים וו ו־ ,12במקום ״ 1,400,000שקלים חדשים״ יבוא ,בכל מקום ,״1,540.000

שקלים חדשים״ ,ובמקום ״ 2,500,000שקלים חדשים״ יבוא ,בכל מקום ,״ 2,750,000שקלים"
חדשים״:
) (2בסעיף - 19
)א(

בסעיף קטן)בץו( ,במקום ״ 65מליון שקלים חדשים״ יבוא ״ 71מליון שקלים

חרשים״;
)ב(

• י ^-

אחרי סעיף קטן)ה( יבוא:
)ו(

״)הו(

על אף הוראות סעיפים קטנים}א( עד)ה( ,על העברות או הגדלות

כאמור בסעיפים קטנים )אץו() .אץ (2ו־)ה()להלן  -העברות( ,המשנות
תבניות של הצטיידות או של התעצמות שתקבע הועדה לענין זה לפי
הצעת הממשלה )להלן  -תכניות מיוחדות( ,יחולו ההוראות הבאו־ונ:
)א(

עלה סר כל סכומי ההעברות ,שבוצעו מתכניות מיוחדות

ל&3ני^ת-אחרות מתחילת שנה ,על ארבעים מליון שקלים חדשיו^
תהיה בל העברה נוספת מהתכניות המיוחדות לתבניות אחרות
טעונה אישור מוקדם של הועדה;
)ב(
^

עלה םך כל סכומי ההעברות מתכניות מיוחדות בתחום

פעולה אחד לתבניות מיוחדות בתחום פעולה אחר ,׳שבוצעו

•י )!? .תחילת שנה ,על חמישים מליון שקלים חדשים ,תהיה בל העברה
יי נוספת מתחום פעולה אחד לתחום פעילה אחר טעונה אישור
מו־קדלץ של הועדה;
הוראות פסקה זו לא יחולו על העברות בין תחומי פעולה״•

שהועדה קבעה לענין זה לפי הצעת הממשלה ,שהם תחמו.
אחוד.

מ(

הצעת שר הבטחון לשינוי הטעון אישור כאמור בסעיף קטן זה,׳

שהוגשה על ידי שר האוצר ,והועדה לא החליטה להתנגד להצעה
תוך ו 2ימי עבודה מיום הגשתה ,יראו אותה כמאושרת בידיי
הועדה.
)(2

שר האוצר יעדכן ,אחת לשלושה חודשים ,את הסכומים הנקוביפ*

בסעיף קטן זה על פי עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשם<
המרכזית לסטטיסטיקה״;

4

ן

)(3

בסעיף )27א( ,במקום ״ 65,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 71,000שקלים חדשים״:

)(4

בסעיף ד)2ב( ,במקום ״ 340,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 370,000שקלים חדשים״;

חוקי תקציב  :4ו ,נר בניסן התשנ״ו»•5,1996 ,

|

)(5

בסעיף  ,32בהגדרת ״דרך מימון״ ,במקום ״ 1,500,000שקלים חדשים״ יבוא ״1,650,000

שקלים חדשים״;
)(6

בסעיף - 43
)א(

בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 65,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 71,000שקלים

חדשים״;
)ב(

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 700,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 770,000שקלים

חדשים״.
^

תחילתו של חוק זה ביום ט׳ בטבת התשני׳ו)ו בינואר •(1996

תחילה

וו.

חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושה חודשים מיום קבלתו.

פרסום

