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חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי )תיקון(, התשס"ח-2007 *

17 1 החלפת סעיף 17 בחוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התשס"ג-2002  1, במקום סעיף 
יבוא:

"תקציב המועצה 
ואי–תלות

נפרד )א(17  פעולה  בתחום  ייקבע  המועצה  תקציב   )1(
התקציב  סעיף  במסגרת  המועצה,  לפעילות  שייוחד 
שעליו ממונה השר, בחוק התקציב השנתי; המועצה 
תגיש לשר, בכל שנה, הצעה לתקציב המועצה; בסעיף 
זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק 
התקציב,  יסודות  בחוק  כמשמעותו  שנתי  תקציב 

התשמ"ה-1985   2 

ההוצאות מתקציב המועצה ייעשו על פי הצעתו   )2(
ובהסכמתו של יושב ראש המועצה 

במילוי תפקידיה תפעל המועצה באופן עצמאי, במסגרת  )ב( 
תקציבה ובכפוף להוראות חוק זה "

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

אדלה ' מג  גאלב 
שר המדע התרבות והספורט

פרס ן   שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה   דלי
יושבת ראש הכנסת

חוק הגליל )תיקון מס' 10(, התשס"ח-2007 *

בחוק הגליל, התשמ"ח-1988  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2)ד()1(, אחרי1 תיקון סעיף 2

17%" יבוא:  13%  2007"

 "17%  13%   2008"

1 לחוק זה, ביום כ"ג בטבת 2 תחילה 2)ד()1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  תחילתו של סעיף 
התשס"ח )1 בינואר 2008( 

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

ר עז אלי בן  ן  מי י  בנ
שר התשתיות הלאומיות

פרס ן   שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה   דלי
יושבת ראש הכנסת

*  התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשס"ח )18 בדצמבר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  
הכנסת - 168, מיום ג' באב התשס"ח )18 ביולי 2007(, עמ' 268 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 22; התשס"ג, עמ' 72   1

*  התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשס"ח )18 בדצמבר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  
הממשלה - 339, מיום י"ט בחשוון התשס"ח )31 באוקטובר 2007(, עמ' 206 

ס"ח התשס"ג, עמ' 52   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
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