רשומות
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הגדרות ופרשנות

להקציב׳׳  -סכום או מספר משרות ,הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו כפול מקוטע:
ל פ ע ו ל ה ״  -סכום או מספר משרות ,הנקוב בשורת כותרת שסימנה קו נקודה:
 סכום או מספר משרות ,הנקוב בשורה בלי סימון:«1־ר.כםפים 1999״  -התקופה המתחילה ביום י ־ נ בטבת התשנ׳׳ט )ו בינואר 0999
^^.מיימת ביום כ״ב בטבת התשים ) 31בדצמבר ;(1999
^  -במשמעותו בחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה) 1985-להלן  -חוק יסודות
יב(.
י

ן^פמשלה רשאית להוציא בשנת הכספים  214,975,294 :1999אלפי שקלים חדשים:
זם זה לחלקים ,וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות ,תהיה
זר הראשון של התוספת הראשונה הנקרא ׳׳הוצאה־ .

תקציב ההוצאה
וחלוקתו

,

 1על כל הסכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיף  ,2רשאית היא להוציא
ים  ,1999כהוצאה מותנית בהכנסה 8,164,510 ,אלפי שקלים חדשים; חלוקת
ןים וכל חלק ממנו לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות ,תהיה כמפורט
התוספת הראשונה הנקרא ״הוצאה מותנית בהכנסה״.

תקציב ההוצאה
המותנית בהכנסה

רשאית למלא בשנת הכספים  55,125 :1999משרות ,-חלוקת מספר זה
חלק ממנו לסעיפי תקציב ,לתחומי פעולה ולתכניות ,תהיה כמפורט בטור
זפת הראשונה הנקרא ־שיא בוח אדם־.

שיא כוח אדם

על סכומים שהממשלה רשאית להוציא לפי סעיפים  2ו־5״ רשאית היא
]:הכספים  1999את הסכומים הנקובים בטור הראשון של החלק השני בתוספת
*•י תקציב מפעלים עסקיים(־ ,חלוקת סכומים אלה לסעיפי תקציב ,לתחומי
תהיה כמפורט באותו חלק.

תקציב מפעלים
עסקיים

#׳־

 #1על מספר המשרות שהממשלה רשאית ל מ מ ״ ^ פ י סעיף  Aרשאית היא
£ים  16,514 - 1999משרות במפעלים ה ע ס ק י י ^ ח ל ו ק ת מספר זה לסעיפי
ולה ולתכניות ,תהיה כמפורט בטור השלישי שי4הו^ק השני של תקציב
ים.
ההכנסות לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים  1999היא
<שון של התוספת השניה.
ניב - 1999
לוקת התקציב בסעיף תקציב דו לתחומי פעולה ולתכניות ,תקבע ,לפי
וזלה ,ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון של

הוראות לענין
סעיפים מסוימים

| :המימוש ברזרבה הכללית לפי סעיף  12לחוק יסודות התקציב ,למטרה
של משרד ראש הממשלה ,תבוא ,לפי בקשת שר האוצר ,במקום
ית שתמנה ועדת החוץ והבטחון של הכנסת מקרב חבריה.
'ח בשבט התמנ׳׳ס ) 4בפברואר .(1999
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סכום ההלוואה מבנק ישראל לא יעלה בשנת הכספים  1999על סכום של :^!77,000
.7
אלפי שקלים חדשים להחזר חובות הממשלה לבנק ישראל לפי סעיף <48ב( לחוק יסןדז^
התקציב.
תיקון חוק
יסודות התקציב
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בחוק יסודות התקציב -
) (1בסעיף 3א ,אחרי סעיף קטן)ח( יבוא:
־)ח (1)(1לא יקבל מוסד ציבור תמיכה מיותר ממשרד ממשלתי אחד?*:,
כן נתקיימו לנביו שני אלה:
)א( סך כל סכום התמיכה לא יעלה ע ל  90%מעלות
שבעבו pמבקש מוסד הציבור את התמיכה:
)ב( הממונה על סעיף התקציב שבו נקבע הסכום הגבוה,
התמיכה כאמור בפסקה)א( יאשר ,לפני העברת יתרת סג
כי מוסד הציבור מקיים את הוראות הנוהל ואת בל יתד:
פי סעיף זה :לענין זה ,״יתרת סכום התמיכה״ 20% -
של התמיכה כאמור בפסקה )א(.
) (2שר האוצר יקבע ,בהתייעצות עם היועץ המשפסי לנ
הוועדה ,הוראות לביצוע סעיף קטן זה.־
) (2בסעיפים  11ו־,12במקום ־ 1,900,000שקלים חדשים׳ יבוא בכל!
שקלים חדשים־ ובמקום ׳,400,000ג שקלים חדשים־ יבוא בכל מקמן:ז
שקלים תרשימי;

) (3בסעיף )19בץל( ,במקום ־ 87מיליון שקלים חדשים־ יבוא ׳99
חדשים־:
) (4בסעיף - 27
)א( בסעיף קטן )א( ,במקום ־ 87,000שקלים חדשים־ יבוא
חדשים׳:
)ב( בסעיף ^|״<ב( ,במקום ׳ 450,000שקלים חדשים׳ יבוא
'/ ,
חדשים־;
<4

) (5בסעיף  ,32ב ה ג ד ד ^ ״דרך מימון־ ,במקום * 2,000,000סמ
״ 2,044,000שקלים חדשי6״:
) (6בסעיף - 43
)א( בסעיף קטן )א( ,במקום ־ 94,000שקלים חדשים׳
חדשים״;
)ב( בסעיף קסן)ב( ,במקום ׳ 940,000שקלים חדשים״
חדשים׳.
תחילה
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תחילתו ש ל ח ו ק זה ביום י ־ נ בטבת התשנ״ט < 1בינואר *1999

פרסום

.10

חוק זה יפורסם ברשומות בתוך שלושה תודשים מיום קבלמיי^
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