רשומות

חוקי תקציב
^ןבאח־ ב׳ התשנ״ז

מוק התקציב לשנת הכספים  ,1997התשנ״ז996-ו
חקציב משרד מבקר המדינה לשנת הכספים  997ו

125

 11במרס 1997

עמוד
3 .
154 .

חוק התקציב לשנת הכספים  ,1997התשנ״ז-ל99ד
ן.

הגדרות ופרעזנות

בחוק זה -

״סעיף הקציב״  -סכום או מספר משרות ,הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו כפול מקוטע:
״תחום פעולה״  -סכום או מספר משרות הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו נקודה:
״תמית״  -סכום או מספר משרות הנקוב בשורה בלי סימון,-
־שנת הכספים 1997״  -התקופה המתחילה ביום כ״ב בסבת התשנ״ז ) 1בינואר (1997
־לימת ביום ב• בסבת התשנ״ח )ו 3בדצמבר ;(1997
כל מונח אחר  -כמשמעותו בחוק יסודות התקציב .התשמ״ה) 1935-להלן  -חוק יסודות
י

התקציב(.
 .2הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים  189,953,447 :1997אלפי שקלים חדשים:
׳וןלוקתםכום זה לחלקים ,וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות ,תהיה
כמפורט בטור הראשון של התוספת הראשונה הנקרא ״הוצאה״.נוסף על בל הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיף  ,2רשאית היא להוציא
וגשנת הכספים  ,1997כהוצאה מותנית בהכנסה 10,712,068 ,אלפי שקלים חדשים; תלוקת
יזה לתלקים וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב ,לתתומי פעולה ולתבניות ,תהיה כמפורט
תשני של התוספת הראשונה הנקרא ״הוצאה מותנית בהכנסה״.

תקציב ההועאה
וחלוקתו

תקציב ההוצאה
המותנית בהכנסה

.־הממשלה רשאית למלא בשנת הכספים  68,697 :1997משרות; חלוקת מספר זה שיא כוח אדם
 ,וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתבניות ,תהיה במפורט בטור
-יעל התוספת הראשונה הנקרא ״שיא כוח אדם״.<:א( נוסף לסכומים שהממשלה רשאית ל ה ו ^ א לפי סעיפים  2ו־ב ,רשאית היא
.;.בשנת הכספים ל99ו את הסכומים הנקובים בס^־יקךאשון של החלק השני בתוספת
״*להלן  -תקציב מפעלים עסקיים( :חלוקת 0כוכ$י''3אלה לסעיפי תקציב ,לתחומי
 .׳ ׳ י*
*להבניות ,תהיה כמפורט באותו חלק.״י'

•1׳ ״

תקציב מפעלים
עסקיים

׳/

״*(3־ נוסף למספר המשרות שהממשלה רשאית למלא לפי סעיף  ,4רשאית היא למלא
*£.פ33ים  725 - 1997משרות במפעלים העסקיים :חלוקת מספר זה לסעיפי תקציב,
ולתכניות ,תהיה כמפורט בטור השלישי' של החלק השני של תקציב

׳*מםקיים.
*עמית ההכנסות לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים  1997היא
הראשון של תתוספת השניה.
מי£־ 1העודפים המיוחדים לענין סעיף 4ד לחוק יסודות התקציב ,מפורטת בתוספת
;

*•:0
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| * חלוקת התקציב בסעיף תקציב  17לתחומי פעולה ולתכניות ,תקבע ,לפי
׳׳ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחוץ של הכנסת:

בטבח התשנ־ז

) 31בדצמבר ..1996

עדדפים מיוחדים
הוראןת לענין
סעיפים מםוימיכ

)ב( לענין שימוש ברזרבה הכללית לפי סעיף  12לחוק יסודות התקציב ,למטרה
שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה .תבוא ,לפי כקשת שר האוצר במקדם הוועדה,
וערה מיותרת שתמנה ועדת החוץ והבטחון של הכנסת מקרב חבריה.
הלוואה מבנק
ישראל

סכום ההלוואה מבנק ישראל לא יעלה בשנת הכספים  1997על סכום של ;!,458,000
.8
אלפי שקלים חדשים להחזר חובות הממשלה לבנק ישראל לפי סעיף )48ב( לחוק יםודוון|
התקציב.

תיקון תיק
יסודות התקציב

- •9״*ג*1ק ^ • - ^ ^ ^ m $ o m M w
) (1בסעיפים  uו־2ו ,במקום ״ 1,540,000שקלים חדשים־ יבדא ^ * מ ן ו ם ״!5,000
שקלים חדשים״ ,ובמקום ״ 2,750,000שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום "3,000
שקלים חדשים״;
3

) aבסעיף 71 ,(xn1)19במקום.״ מיליון שקלים חדשים״ יבוא ״ 60מיליון ש7
חדשים־;
) (3בסעיף - 27
)א( בסעיף קטן )א( .במקום ״ 71,000שקלים חרשים״ יבוא ״$0,000
חדשים״;
)ב( בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 370,000שקלים חדשים״ יבוא ״414,000
חרשים״;
נ (4בסעיף  ,32בהגדרה ״דרך מימון״ ,במקום ״ 1,650,000שקלים חדשיב
״ 1,850,000שקלים חדשים״:
) (5בסעיף - 43
)א( בסעיף קטן )א( .במקום ״ 71,000שקלים חרשים״ יבוא ״:86,000
חדשים״:
־ל;,.-

)(ב בסעיף קטן*<ב( ,במקום ״ 770,000שקלים חדשים״ יבוא "00W
חדשים״.
תחילה

,10

תחילתו של חוק זה במםיכ״ב בטבת התשנ״ז)ו בינואר .(1997

פרסום

ו ו.

חדק זה יפורסם ברשומות בתוך שלושה תורשים מיום קבלתו.

-יי־י
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