
רשומות

ספר החוקים
31 בדצמבר 2013  2426 כ"ח בטבת התשע"ד 

עמוד
 חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו–2014(

238 )תיקון(, התשע"ד-2013                                                                                                                          

238 חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו–2014 )תיקון(, התשע"ד-2013                                                            

249 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 199(, התשע"ד-2013                                                                           

251 חוק משק החשמל )תיקון מס' 12(, התשע"ד-2013                                                                                       



238

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנים 2013 ו–2014( )תיקון(, התשע"ד-2013*

בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 1 תיקון סעיף 40
2013 ו–2014(, התשע"ג-2013  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 40, פסקה )23( - תימחק 

בסעיף 42)ב()5( לחוק העיקרי, במקום "סעיפים 121, 124ב" יבוא "סעיפים 124ב" ובמקום 2 תיקון סעיף 42
"בסעיף 40)23( עד )25(" יבוא "בסעיף 40)24( ו–)25("  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו–2014 )תיקון(, התשע"ד-2013*

בחוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו–2014, התשע"ג-2013 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 3
בסעיף 3)א(, במקום "405,264,956,000" יבוא "401,964,956,000", במקום "286,430,770,000" 

יבוא "283,698,221,000" ובמקום "118,834,186,000" יבוא "118,266,735,000" 

תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי - 2 

בטבלה שכותרתה "הצעת התקציב לשנת הכספים 2014", בטור שכותרתו "הוצאה" -  )1(

בשורה שתחילתה "סך הכל כללי", במקום "405,264,956" יבוא "401,964,956"; )א( 

בשורה שתחילתה "התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה", במקום "319,261,956"  )ב( 
יבוא "315,961,956";

יבוא   "286,430,770" במקום  רגיל",  תקציב  א:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ג( 
;"283,698,221"

במקום  הון",  וחשבון  הפיתוח  תקציב  ב:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ד( 
"118,834,186" יבוא "118,266,735";

יבוא   "286,430,770" במקום  רגיל",  תקציב  א:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )ה( 
;"283,698,221"

בשורה שתחילתה "ממשל ומינהל", במקום "45,546,006" יבוא "40,038,231"; )ו( 

בסעיף 01 )נשיא המדינה(, במקום "40,341" יבוא "40,064";  )ז( 

בסעיף 04 )משרד ראש הממשלה(, במקום "2,290,365" יבוא "2,272,604";  )ח( 

התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 825, מיום י"ד בטבת התשע"ד )17 בדצמבר 2013(, עמ' 173 

ס"ח התשע"ג, עמ' 234   1

התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 825, מיום י"ד בטבת התשע"ד )17 בדצמבר 2013(, עמ' 172 

ס"ח התשע"ג, עמ' 116   1
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בסעיף 05 )משרד האוצר(, במקום "2,005,637" יבוא "1,952,334";  )ט( 

בסעיף 06 )משרד הפנים(, במקום "374,031" יבוא "371,971";  )י( 

בסעיף 07 )המשרד לביטחון הפנים(, במקום "13,202,508" יבוא "13,155,150";  )יא( 

בסעיף 08 )משרד המשפטים(, במקום "2,909,322" יבוא "2,895,518";  )יב( 

בסעיף 09 )משרד החוץ(, במקום "1,638,724" יבוא "1,628,816";  )יג( 

בסעיף 10 )מטה לביטחון לאומי(, במקום "40,124" יבוא "39,841";  )יד( 

בסעיף 12 )גימלאות ופיצויים(, במקום "15,005,776" יבוא "14,739,307";  )טו( 

בסעיף 13 )הוצאות שונות(, במקום "4,949,075" יבוא "4,860,501";  )טז( 

בסעיף 14 )מימון מפלגות(, במקום "142,731" יבוא "142,270"; )יז( 

בסעיף 19 )משרד המדע והחלל, התרבות והספורט(, במקום "1,130,704" יבוא  )יח( 
;"1,130,248"

בסעיף 26 )המשרד להגנת הסביבה(, במקום "323,450" יבוא "320,853"; )יט( 

בסעיף 68 )רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול(, במקום "514,728" יבוא  )כ( 
 ;"510,532"

בשורה שתחילתה "ביטחון", במקום "51,268,997" יבוא "51,263,807"; )כא( 

בסעיף 16 )הוצאות חירום אזרחיות(, במקום "316,081" יבוא "311,559";  )כב( 

בסעיף 17 )תיאום הפעולות בשטחים(, במקום "100,843" יבוא "100,175";  )כג( 

בסעיף 18 )הרשויות המקומיות(, במקום "3,489,617" יבוא "3,488,658";  )כד( 

בשורה שתחילתה "שירותי חברה", במקום "127,046,899" יבוא "126,879,143"; )כה( 

בסעיף 20 )משרד החינוך(, במקום "43,626,922" יבוא "43,595,010";  )כו( 

בסעיף 23 )משרד הרווחה(, במקום "5,623,686" יבוא "5,558,611";  )כז( 

בסעיף 24 )משרד הבריאות(, במקום "23,690,527" יבוא "23,635,554"; )כח( 

יבוא   "3,388,710" במקום  השואה(,  ניצולי  לזכויות  )הרשות   25 בסעיף  )כט( 
 ;"3,384,142"

בסעיף 29 )משרד הבינוי והשיכון(, במקום "186,207" יבוא "185,485";  )ל( 

בסעיף 30 )המשרד לקליטת עלייה(, במקום "1,415,058" יבוא "1,404,794"; )לא( 

בסעיף 32 )תמיכות שונות(, במקום "7,022,245" יבוא "7,022,030"; )לב( 

בסעיף 46 )חוק חיילים משוחררים(, במקום "2,214,758" יבוא "2,214,734"; )לג( 

בשורה שתחילתה "כלכלה ומשק", במקום "10,025,866" יבוא "9,974,994"; )לד( 

בסעיף 33 )משרד החקלאות ופיתוח הכפר(, במקום "521,697" יבוא "519,397"; )לה( 

בסעיף 34 )המשרד לאנרגיה ומים(, במקום "213,034" יבוא "211,689"; )לו( 

בסעיף 35 )הוועדה לאנרגיה אטומית(, במקום "147,927" יבוא "145,530"; )לז( 

בסעיף 36 )משרד הכלכלה(, במקום "3,683,360" יבוא "3,664,263"; )לח( 

בסעיף 37 )משרד התיירות(, במקום "226,026" יבוא "223,519"; )לט( 

בסעיף 05 )משרד האוצר(, במקום "2,005,637" יבוא "1,952,334";  )ט( 

בסעיף 06 )משרד הפנים(, במקום "374,031" יבוא "371,971";  )י( 

בסעיף 07 )המשרד לביטחון הפנים(, במקום "13,202,508" יבוא "13,155,150";  )יא( 

בסעיף 08 )משרד המשפטים(, במקום "2,909,322" יבוא "2,895,518";  )יב( 

בסעיף 09 )משרד החוץ(, במקום "1,638,724" יבוא "1,628,816";  )יג( 

בסעיף 10 )מטה לביטחון לאומי(, במקום "40,124" יבוא "39,841";  )יד( 

בסעיף 12 )גימלאות ופיצויים(, במקום "15,005,776" יבוא "14,739,307";  )טו( 

בסעיף 13 )הוצאות שונות(, במקום "4,949,075" יבוא "4,860,501";  )טז( 

בסעיף 14 )מימון מפלגות(, במקום "142,731" יבוא "142,270"; )יז( 

בסעיף 19 )משרד המדע והחלל, התרבות והספורט(, במקום "1,130,704" יבוא  )יח( 
;"1,130,248"

בסעיף 26 )המשרד להגנת הסביבה(, במקום "323,450" יבוא "320,853"; )יט( 

בסעיף 68 )רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול(, במקום "514,728" יבוא  )כ( 
 ;"510,532"

בשורה שתחילתה "ביטחון", במקום "51,268,997" יבוא "51,263,807"; )כא( 

בסעיף 16 )הוצאות חירום אזרחיות(, במקום "316,081" יבוא "311,559";  )כב( 

בסעיף 17 )תיאום הפעולות בשטחים(, במקום "100,843" יבוא "100,175";  )כג( 

בסעיף 18 )הרשויות המקומיות(, במקום "3,489,617" יבוא "3,488,658";  )כד( 

בשורה שתחילתה "שירותי חברה", במקום "127,046,899" יבוא "126,879,143"; )כה( 

בסעיף 20 )משרד החינוך(, במקום "43,626,922" יבוא "43,595,010";  )כו( 

בסעיף 23 )משרד הרווחה(, במקום "5,623,686" יבוא "5,558,611";  )כז( 

בסעיף 24 )משרד הבריאות(, במקום "23,690,527" יבוא "23,635,554"; )כח( 

יבוא   "3,388,710" במקום  השואה(,  ניצולי  לזכויות  )הרשות   25 בסעיף  )כט( 
 ;"3,384,142"

בסעיף 29 )משרד הבינוי והשיכון(, במקום "186,207" יבוא "185,485";  )ל( 

בסעיף 30 )המשרד לקליטת עלייה(, במקום "1,415,058" יבוא "1,404,794"; )לא( 

בסעיף 32 )תמיכות שונות(, במקום "7,022,245" יבוא "7,022,030"; )לב( 

בסעיף 46 )חוק חיילים משוחררים(, במקום "2,214,758" יבוא "2,214,734"; )לג( 

בשורה שתחילתה "כלכלה ומשק", במקום "10,025,866" יבוא "9,974,994"; )לד( 

בסעיף 33 )משרד החקלאות ופיתוח הכפר(, במקום "521,697" יבוא "519,397"; )לה( 

בסעיף 34 )המשרד לאנרגיה ומים(, במקום "213,034" יבוא "211,689"; )לו( 

בסעיף 35 )הוועדה לאנרגיה אטומית(, במקום "147,927" יבוא "145,530"; )לז( 

בסעיף 36 )משרד הכלכלה(, במקום "3,683,360" יבוא "3,664,263"; )לח( 

בסעיף 37 )משרד התיירות(, במקום "226,026" יבוא "223,519"; )לט( 
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בסעיף 38 )תמיכות בענפי משק(, במקום "2,175,439" יבוא "2,161,500"; )מ( 

בסעיף 39 )משרד התקשורת(, במקום "55,818" יבוא "55,587"; )מא( 

40 )משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים(,  בסעיף  )מב( 
במקום "446,860" יבוא "444,244";

בסעיף 41 )הרשות הממשלתית למים וביוב(, במקום "100,075" יבוא "99,470"; )מג( 

בסעיף 42 )מענקי בינוי ושיכון(, במקום "2,050,228" יבוא "2,046,043"; )מד( 

בסעיף 43 )המרכז למיפוי ישראל(, במקום "90,124" יבוא "89,531"; )מה( 

בסעיף 54 )רשויות הפיקוח(, במקום "315,278" יבוא "314,220"; )מו( 

בסעיף 45 )תשלום ריבית ועמלות(, במקום "41,745,000" יבוא "39,745,000"; )מז( 

במקום  הון",  וחשבון  הפיתוח  תקציב  ב:  "חלק  שתחילתה  בשורה  )מח( 
"118,834,186" יבוא "118,266,735";

בשורה שתחילתה "תקציב הפיתוח", במקום "21,972,186" יבוא "21,404,735"; )מט( 

בשורה שתחילתה "השקעות במימשל ומינהל", במקום "846,820" יבוא  )נ( 
;"833,658"

בסעיף 51 )דיור ממשלתי(, במקום "143,821" יבוא "141,490"; )נא( 

בסעיף 52 )המשטרה ובתי הסוהר(, במקום "596,236" יבוא "586,573"; )נב( 

בסעיף 53 )בתי משפט(, במקום "106,763" יבוא "105,595"; )נג( 

בשורה שתחילתה "השקעות בשירותי חברה", במקום "3,535,749" יבוא  )נד( 
;"3,484,671"

בסעיף 60 )חינוך(, במקום "1,881,283" יבוא "1,852,415"; )נה( 

בסעיף 67 )בריאות(, במקום "323,336" יבוא "318,096"; )נו( 

בסעיף 70 )שיכון(, במקום "1,331,130" יבוא "1,314,160"; )נז( 

יבוא   "17,589,617" במקום  משק",  בענפי  "השקעות  שתחילתה  בשורה  )נח( 
;"17,086,407"

בסעיף 73 )מפעלי מים(, במקום "1,266,635" יבוא "1,248,339"; )נט( 

בסעיף 76 )פיתוח התעשייה(, במקום "39,210" יבוא "38,575"; )ס( 

בסעיף 78 )תיירות(, במקום "490,693" יבוא "482,790"; )סא( 

בסעיף 79 )תחבורה(, במקום "12,416,274" יבוא "12,210,984"; )סב( 

בסעיף 83 )הוצאות פיתוח שונות(, במקום "3,376,805" יבוא "3,105,718"; )סג( 

בהערת השוליים המסומנת ב*, במקום "405,264,956" יבוא "401,964,956"; )סד( 

בטבלה שכותרתה "חוק התקציב לשנת הכספים 2014" -  )2(

בסעיף 01 )נשיא המדינה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )א( 

בשורה שתחילתה "01 נשיא המדינה ולשכתו", במקום "40,341" יבוא   )1(
;"40,064"

בשורה שתחילתה "52 רזרבה", במקום "1,135" יבוא "859";  )2(
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בשורה שתחילתה "01 52 רזרבה", במקום "1,135" יבוא "859";  )3(

בסעיף 04 )משרד ראש הממשלה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ב( 

בשורה שתחילתה "04 משרד ראש הממשלה", במקום "2,290,365"   )1(
יבוא "2,272,604";

במקום  והגליל",  הנגב  לפיתוח  המשרד   63" שתחילתה  בשורה   )2(
"154,638" יבוא "153,894";

בשורה שתחילתה "04 63 רזרבות", במקום "17,962" יבוא "17,218";  )3(

בשורה שתחילתה "70 רזרבות", במקום "159,370" יבוא "142,353";  )4(

70 רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית",  בשורה שתחילתה "01   )5(
במקום "159,370" יבוא "142,353";

בסעיף 05 )משרד האוצר(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ג( 

יבוא   "2,005,637" במקום  האוצר",  משרד   05" שתחילתה  בשורה   )1(
;"1,952,334"

בשורה שתחילתה "53 רזרבה למשרד האוצר", במקום "142,197" יבוא   )2(
;"88,893"

בשורה שתחילתה "01 53 רזרבה", במקום "142,197" יבוא "88,893";  )3(

בסעיף 06 )משרד הפנים(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ד( 

יבוא   "374,031" במקום  הפנים",  משרד   06" שתחילתה  בשורה   )1(
;"371,971"

בשורה שתחילתה "29 רזרבות", במקום "5,299" יבוא 4,281";  )2(

29 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה  בשורה שתחילתה "01   )3(
במגבלה הפיסקאלית", במקום "5,299" יבוא "4,281";

יבוא   "123,563" במקום  התכנון",  מינהל   30" שתחילתה  בשורה   )4(
;"122,521"

בשורה שתחילתה "04 30 רזרבות", במקום "3,774" יבוא "2,732";  )5(

בסעיף 07 )משרד לביטחון פנים(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ה( 

בשורה שתחילתה "07 משרד לביטחון פנים", במקום "13,202,508"   )1(
יבוא "13,155,150";

בשורה שתחילתה "50 משרד לבטחון פנים", במקום "598,364" יבוא   )2(
;"589,596"

בשורה שתחילתה "03 50 רזרבות - משרד לבטחון פנים", במקום   )3(
"19,410" יבוא "10,642";

בשורה שתחילתה "55 הרשות להגנה על עדים", במקום "53,058"   )4(
יבוא "52,694";

בשורה שתחילתה "02 55 קניות", במקום "21,387" יבוא "21,023";  )5(

יבוא   "629,274" במקום  והצלה",  כבאות   60" שתחילתה  בשורה   )6(
;"627,003"

בשורה שתחילתה "01 52 רזרבה", במקום "1,135" יבוא "859";  )3(

בסעיף 04 )משרד ראש הממשלה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ב( 

בשורה שתחילתה "04 משרד ראש הממשלה", במקום "2,290,365"   )1(
יבוא "2,272,604";

במקום  והגליל",  הנגב  לפיתוח  המשרד   63" שתחילתה  בשורה   )2(
"154,638" יבוא "153,894";

בשורה שתחילתה "04 63 רזרבות", במקום "17,962" יבוא "17,218";  )3(

בשורה שתחילתה "70 רזרבות", במקום "159,370" יבוא "142,353";  )4(

70 רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית",  בשורה שתחילתה "01   )5(
במקום "159,370" יבוא "142,353";

בסעיף 05 )משרד האוצר(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ג( 

יבוא   "2,005,637" במקום  האוצר",  משרד   05" שתחילתה  בשורה   )1(
;"1,952,334"

בשורה שתחילתה "53 רזרבה למשרד האוצר", במקום "142,197" יבוא   )2(
;"88,893"

בשורה שתחילתה "01 53 רזרבה", במקום "142,197" יבוא "88,893";  )3(

בסעיף 06 )משרד הפנים(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ד( 

יבוא   "374,031" במקום  הפנים",  משרד   06" שתחילתה  בשורה   )1(
;"371,971"

בשורה שתחילתה "29 רזרבות", במקום "5,299" יבוא 4,281";  )2(

29 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה  בשורה שתחילתה "01   )3(
במגבלה הפיסקאלית", במקום "5,299" יבוא "4,281";

יבוא   "123,563" במקום  התכנון",  מינהל   30" שתחילתה  בשורה   )4(
;"122,521"

בשורה שתחילתה "04 30 רזרבות", במקום "3,774" יבוא "2,732";  )5(

בסעיף 07 )משרד לביטחון פנים(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ה( 

בשורה שתחילתה "07 משרד לביטחון פנים", במקום "13,202,508"   )1(
יבוא "13,155,150";

בשורה שתחילתה "50 משרד לבטחון פנים", במקום "598,364" יבוא   )2(
;"589,596"

בשורה שתחילתה "03 50 רזרבות - משרד לבטחון פנים", במקום   )3(
"19,410" יבוא "10,642";

בשורה שתחילתה "55 הרשות להגנה על עדים", במקום "53,058"   )4(
יבוא "52,694";

בשורה שתחילתה "02 55 קניות", במקום "21,387" יבוא "21,023";  )5(

יבוא   "629,274" במקום  והצלה",  כבאות   60" שתחילתה  בשורה   )6(
;"627,003"
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בשורה שתחילתה "03 60 רזרבה - כבאות", במקום "18,866" יבוא   )7(
;"16,595"

בשורה שתחילתה "70 שירות בתי הסוהר", במקום "2,771,596" יבוא   )8(
;"2,760,169"

בשורה שתחילתה "04 70 רזרבות - שב"ס", במקום "70,823" יבוא   )9(
;"59,396"

בשורה שתחילתה "80 משטרת ישראל", במקום "9,150,216" יבוא   )10(
;"9,125,689"

בשורה שתחילתה "07 80 רזרבות משטרה", במקום "202,094" יבוא   )11(
;"177,567"

בסעיף 08 )משרד המשפטים(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ו( 

בשורה שתחילתה "08 משרד המשפטים", במקום "2,909,322" יבוא   )1(
;"2,895,518"

בשורה שתחילתה "56 רזרבה", במקום "125,749" יבוא "111,945";  )2(

בשורה שתחילתה "01 56 רזרבות", במקום "125,749" יבוא "111,945";  )3(

בסעיף 09 )משרד החוץ(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ז( 

יבוא   "1,638,724" במקום  החוץ",  משרד   09" שתחילתה  בשורה   )1(
;"1,628,816"

בשורה שתחילתה "60 רזרבות", במקום "49,015" יבוא "39,107";  )2(

בשורה שתחילתה "01 60 רזרבה להתייקרויות", במקום "49,015" יבוא   )3(
;"39,107"

בסעיף 10 )מטה לביטחון לאומי(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ח( 

בשורה שתחילתה "10 מטה לביטחון לאומי", במקום "40,124" יבוא   )1(
 ;"39,841"

בשורה שתחילתה "52 רזרבות", במקום "1,164" יבוא "881";  )2(

בשורה שתחילתה "01 52 רזרבה", במקום "1,164" יבוא "881";  )3(

בסעיף 12 )גמלאות ופיצויים(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ט( 

בשורה שתחילתה "12 גמלאות ופיצויים", במקום "15,005,776" יבוא   )1(
;"14,739,307"

בשורה שתחילתה "20 רזרבה", במקום "308,153" יבוא "41,684";  )2(

בשורה שתחילתה "01 20 רזרבה", במקום "308,153" יבוא "41,684";  )3(

בסעיף 13 )הוצאות שונות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )י( 

בשורה שתחילתה "13 הוצאות שונות", במקום "4,949,075" יבוא   )1(
;"4,860,501"

בשורה שתחילתה "01 הוצאות שונות", במקום "4,949,075" יבוא   )2(
;"4,860,501"

בשורה שתחילתה "05 01 הוצאות שונות", במקום "3,358,916" יבוא   )3(
;"3,270,342"
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בסעיף 14 )מימון מפלגות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )יא( 

בשורה שתחילתה "14 בחירות ומימון מפלגות", במקום "142,731"   )1(
יבוא "142,270"; 

בשורה שתחילתה "90 רזרבות", במקום "4,251" יבוא "3,790";  )2(

90 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה  בשורה שתחילתה "01   )3(
במגבלה הפיסקאלית", במקום "4,251" יבוא "3,790";

בסעיף 16 )הוצאות חרום אזרחיות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )יב( 

בשורה שתחילתה "16 הוצאות חירום אזרחיות", במקום "316,081"   )1(
יבוא "311,559";

בשורה שתחילתה "18 רזרבה", במקום "9,482" יבוא "4,960";  )2(

בשורה שתחילתה "01 18 רזרבה", במקום "9,482" יבוא "4,960";  )3(

בסעיף 17 )תיאום הפעולות בשטחים(, בטור שכותרתו "הוצאה" -  )יג( 

בשורה שתחילתה "17 תיאום הפעולות בשטחים", במקום "100,843"   )1(
יבוא "100,175";

בשורה שתחילתה "32 מנהלת תיאום הפעולות בשטחים", במקום   )2(
"46,252" יבוא "45,679";

בשורה שתחילתה "01 32 מפקדה", במקום "46,252" יבוא "45,679";  )3(

בשורה שתחילתה "33 מפקדת תיאום וקישור חבל עזה", במקום   )4(
"13,536" יבוא "13,441";

בשורה שתחילתה "03 33 פעולות", במקום "892" יבוא "797";  )5(

בסעיף 18 )רשויות מקומיות(, בטור שכותרתו "הוצאה" -  )יד( 

בשורה שתחילתה "18 רשויות מקומיות", במקום "3,489,617" יבוא   )1(
;"3,488,658"

בשורה שתחילתה "90 רזרבות", במקום "103,465" יבוא "102,506";  )2(

בשורה שתחילתה "01 90 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה ביעד   )3(
ההוצאה", במקום "103,465" יבוא "102,506";

בסעיף 19 )מדע, תרבות וספורט(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )טו( 

במקום  התרבות",  והחלל,  המדע  משרד   19" שתחילתה  בשורה   )1(
"1,130,704" יבוא "1,130,248";

בשורה שתחילתה "44 רזרבות", במקום "18,055" יבוא "17,599";  )2(

בשורה שתחילתה "02 44 רזרבה לעמידה בכלל הפיסקלי", במקום   )3(
"844" יבוא "388";

בסעיף 20 )משרד החינוך(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )טז( 

בשורה שתחילתה "20 משרד החינוך", במקום "43,626,922" יבוא   )1(
;"43,595,010"

יבוא   "1,905,394" במקום  מטה",  יחידות   21" שתחילתה  בשורה   )2(
;"1,873,483"

בסעיף 14 )מימון מפלגות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )יא( 

בשורה שתחילתה "14 בחירות ומימון מפלגות", במקום "142,731"   )1(
יבוא "142,270"; 

בשורה שתחילתה "90 רזרבות", במקום "4,251" יבוא "3,790";  )2(

90 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה  בשורה שתחילתה "01   )3(
במגבלה הפיסקאלית", במקום "4,251" יבוא "3,790";

בסעיף 16 )הוצאות חרום אזרחיות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )יב( 

בשורה שתחילתה "16 הוצאות חירום אזרחיות", במקום "316,081"   )1(
יבוא "311,559";

בשורה שתחילתה "18 רזרבה", במקום "9,482" יבוא "4,960";  )2(

בשורה שתחילתה "01 18 רזרבה", במקום "9,482" יבוא "4,960";  )3(

בסעיף 17 )תיאום הפעולות בשטחים(, בטור שכותרתו "הוצאה" -  )יג( 

בשורה שתחילתה "17 תיאום הפעולות בשטחים", במקום "100,843"   )1(
יבוא "100,175";

בשורה שתחילתה "32 מנהלת תיאום הפעולות בשטחים", במקום   )2(
"46,252" יבוא "45,679";

בשורה שתחילתה "01 32 מפקדה", במקום "46,252" יבוא "45,679";  )3(

בשורה שתחילתה "33 מפקדת תיאום וקישור חבל עזה", במקום   )4(
"13,536" יבוא "13,441";

בשורה שתחילתה "03 33 פעולות", במקום "892" יבוא "797";  )5(

בסעיף 18 )רשויות מקומיות(, בטור שכותרתו "הוצאה" -  )יד( 

בשורה שתחילתה "18 רשויות מקומיות", במקום "3,489,617" יבוא   )1(
;"3,488,658"

בשורה שתחילתה "90 רזרבות", במקום "103,465" יבוא "102,506";  )2(

בשורה שתחילתה "01 90 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה ביעד   )3(
ההוצאה", במקום "103,465" יבוא "102,506";

בסעיף 19 )מדע, תרבות וספורט(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )טו( 

במקום  התרבות",  והחלל,  המדע  משרד   19" שתחילתה  בשורה   )1(
"1,130,704" יבוא "1,130,248";

בשורה שתחילתה "44 רזרבות", במקום "18,055" יבוא "17,599";  )2(

בשורה שתחילתה "02 44 רזרבה לעמידה בכלל הפיסקלי", במקום   )3(
"844" יבוא "388";

בסעיף 20 )משרד החינוך(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )טז( 

בשורה שתחילתה "20 משרד החינוך", במקום "43,626,922" יבוא   )1(
;"43,595,010"

יבוא   "1,905,394" במקום  מטה",  יחידות   21" שתחילתה  בשורה   )2(
;"1,873,483"
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בשורה שתחילתה "20 21 רזרבה להתייקרויות", במקום "1,319,891"   )3(
יבוא "1,287,980";

בסעיף 23 )משרד הרווחה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )יז( 

החברתיים",  והשירותים  הרווחה  משרד   23" שתחילתה  בשורה   )1(
במקום "5,623,686", יבוא "5,558,611";

בשורה שתחילתה "09 רזרבה להתייקרויות", במקום "176,049" יבוא   )2(
;"110,972"

בשורה שתחילתה "02 09 רזרבה להתייקרויות", במקום "176,049"   )3(
יבוא "110,972";

בסעיף 24 )משרד הבריאות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )יח( 

בשורה שתחילתה "24 משרד הבריאות", במקום "23,690,527" יבוא   )1(
;"23,635,554"

בשורה שתחילתה "30 רזרבה להתיקרויות", במקום "172,425" יבוא   )2(
;"117,451"

קניות", במקום  30 רזרבה להתייקרויות -  בשורה שתחילתה "20   )3(
"111,338" יבוא "56,364";

בסעיף 25 )גמלאות לניצולי השואה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )יט( 

בשורה שתחילתה "25 תגמולים לנכים", במקום "3,388,710" יבוא   )1(
;"3,384,142"

בשורה שתחילתה "03 רזרבה", במקום "101,510" יבוא "96,942";  )2(

שכר  להתייקרויות  לתגמולים,  רזרבה   03  01" שתחילתה  בשורה   )3(
ולעמידה ביעד ההוצאה", במקום "101,510" יבוא "96,942";

בסעיף 26 )המשרד להגנת הסביבה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כ( 

בשורה שתחילתה "26 המשרד להגנת הסביבה", במקום "323,450"   )1(
יבוא "320,583";

בשורה שתחילתה "26 רזרבות", במקום "9,437" יבוא "6,570";  )2(

בשורה שתחילתה "01 26 רזרבות", במקום "9,437" יבוא "6,570";  )3(

בסעיף 29 )משרד הבינוי והשיכון(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כא( 

בשורה שתחילתה "29 משרד הבינוי והשיכון", במקום "186,207" יבוא   )1(
;"185,485"

בשורה שתחילתה "04 רזרבות", במקום "1,335" יבוא "614";  )2(

בשורה שתחילתה "01 04 רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה", במקום   )3(
"1,335" יבוא "614";

בסעיף 30 )המשרד לקליטת העלייה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כב( 

בשורה שתחילתה "30 המשרד לקליטת העלייה", במקום "1,415,058"   )1(
יבוא "1,404,794"; 

בשורה שתחילתה "14 רזרבה", במקום "41,030" יבוא "30,766";  )2(

בשורה שתחילתה "01 14 רזרבה", במקום "41,030" יבוא "30,766";  )3(
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בסעיף 32 )תמיכות שונות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כג( 

בשורה שתחילתה "32 תמיכות שונות", במקום "7,022,245" יבוא   )1(
;"7,022,030"

בשורה שתחילתה "52 רזרבה להתייקרויות", במקום "542,045" יבוא   )2(
;"541,830"

בשורה שתחילתה "01 52 רזרבה להתייקרויות", במקום "542,045"   )3(
יבוא "541,830";

בסעיף 33 )משרד החקלאות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כד( 

בשורה שתחילתה "33 משרד החקלאות", במקום "521,697" יבוא   )1(
;"519,397"

בשורה שתחילתה "03 רזרבות", במקום "16,316" יבוא "14,016";  )2(

03 רזרבה להתייקרויות בתקציב המשרד",  בשורה שתחילתה "01   )3(
במקום "9,650" יבוא "7,350";

בסעיף 34 )משרד האנרגיה והמים(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כה( 

בשורה שתחילתה "34 משרד האנרגיה והמים", במקום "213,034"   )1(
יבוא "211,689";

בשורה שתחילתה "32 רזרבות", במקום "6,152" יבוא "4,807";  )2(

בשורה שתחילתה "01 32 רזרבה להתייקרויות", במקום "6,152" יבוא   )3(
;"4,807"

בסעיף 35 )הוועדה לאנרגיה אטומית(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כו( 

בשורה שתחילתה "35 הוועדה לאנרגיה אטומית", במקום "147,927"   )1(
יבוא "145,530";

בשורה שתחילתה "01 הוועדה לאנרגיה אטומית", במקום "147,927"   )2(
יבוא "145,530";

במקום  אטומית",  לאנרגיה  הוועדה   01  01" שתחילתה  בשורה   )3(
"147,927" יבוא "145,530";

בסעיף 36 )משרד הכלכלה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כז( 

בשורה שתחילתה "36 משרד הכלכלה", במקום "3,683,360" יבוא   )1(
;"3,664,263"

בשורה שתחילתה "45 רזרבה להתייקרויות ולמימון פעולות", במקום   )2(
"292,609" יבוא "273,512"; 

בשורה שתחילתה "02 45 רזרבה להתייקרויות", במקום "101,695"   )3(
יבוא "82,598";

בסעיף 37 )משרד התיירות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כח( 

יבוא   "226,026" במקום  התיירות",  משרד   37" שתחילתה  בשורה   )1(
;"223,519"

בשורה שתחילתה "06 רזרבה", במקום "6,124" יבוא "3,617";  )2(

בשורה שתחילתה "01 06 רזרבה", במקום "6,124" יבוא "3,617";  )3(

בסעיף 32 )תמיכות שונות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כג( 

בשורה שתחילתה "32 תמיכות שונות", במקום "7,022,245" יבוא   )1(
;"7,022,030"

בשורה שתחילתה "52 רזרבה להתייקרויות", במקום "542,045" יבוא   )2(
;"541,830"

בשורה שתחילתה "01 52 רזרבה להתייקרויות", במקום "542,045"   )3(
יבוא "541,830";

בסעיף 33 )משרד החקלאות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כד( 

בשורה שתחילתה "33 משרד החקלאות", במקום "521,697" יבוא   )1(
;"519,397"

בשורה שתחילתה "03 רזרבות", במקום "16,316" יבוא "14,016";  )2(

03 רזרבה להתייקרויות בתקציב המשרד",  בשורה שתחילתה "01   )3(
במקום "9,650" יבוא "7,350";

בסעיף 34 )משרד האנרגיה והמים(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כה( 

בשורה שתחילתה "34 משרד האנרגיה והמים", במקום "213,034"   )1(
יבוא "211,689";

בשורה שתחילתה "32 רזרבות", במקום "6,152" יבוא "4,807";  )2(

בשורה שתחילתה "01 32 רזרבה להתייקרויות", במקום "6,152" יבוא   )3(
;"4,807"

בסעיף 35 )הוועדה לאנרגיה אטומית(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כו( 

בשורה שתחילתה "35 הוועדה לאנרגיה אטומית", במקום "147,927"   )1(
יבוא "145,530";

בשורה שתחילתה "01 הוועדה לאנרגיה אטומית", במקום "147,927"   )2(
יבוא "145,530";

במקום  אטומית",  לאנרגיה  הוועדה   01  01" שתחילתה  בשורה   )3(
"147,927" יבוא "145,530";

בסעיף 36 )משרד הכלכלה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כז( 

בשורה שתחילתה "36 משרד הכלכלה", במקום "3,683,360" יבוא   )1(
;"3,664,263"

בשורה שתחילתה "45 רזרבה להתייקרויות ולמימון פעולות", במקום   )2(
"292,609" יבוא "273,512"; 

בשורה שתחילתה "02 45 רזרבה להתייקרויות", במקום "101,695"   )3(
יבוא "82,598";

בסעיף 37 )משרד התיירות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כח( 

יבוא   "226,026" במקום  התיירות",  משרד   37" שתחילתה  בשורה   )1(
;"223,519"

בשורה שתחילתה "06 רזרבה", במקום "6,124" יבוא "3,617";  )2(

בשורה שתחילתה "01 06 רזרבה", במקום "6,124" יבוא "3,617";  )3(
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בסעיף 38 )תמיכות בענפי משק(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )כט( 

בשורה שתחילתה "38 תמיכות בענפי המשק", במקום "2,175,439",   )1(
יבוא "2,161,500";

בשורה שתחילתה "80 רזרבה", במקום "44,608" יבוא "30,670";  )2(

בשורה שתחילתה "01 80 רזרבה", במקום "44,608" יבוא "30,670";  )3(

בסעיף 39 )משרד התקשורת(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )ל( 

יבוא   "55,818" במקום  התקשורת",  משרד   39" שתחילתה  בשורה   )1(
;"55,587"

בשורה שתחילתה "12 רזרבה", במקום "1,626" יבוא "1,396";  )2(

בשורה שתחילתה "01 12 רזרבה", במקום "1,626" יבוא "1,396";  )3(

בסעיף 40 )משרד התחבורה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לא( 

הלאומיות  התשתיות  התחבורה,  משרד   40" שתחילתה  בשורה   )1(
והבטיחות בדרכים", במקום "446,860" יבוא "444,244";

בשורה שתחילתה "59 רזרבה", במקום "11,290" יבוא "8,617";  )2(

בשורה שתחילתה "01 59 רזרבה", במקום "11,290" יבוא "8,617";  )3(

בסעיף 41 )רשות ממשלתית למים וביוב(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לב( 

במקום  ולביוב",  למים  ממשלתית  רשות   41" שתחילתה  בשורה   )1(
"100,075" יבוא "99,470";

בשורה שתחילתה "31 רזרבות", במקום "2,719" יבוא "2,114";  )2(

בשורה שתחילתה "01 31 רזרבה להתייקרויות", במקום "2,719" יבוא   )3(
;"2,114"

בסעיף 42 )מענקי בינוי ושיכון(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לג( 

בשורה שתחילתה "42 מענקי בינוי ושיכון", במקום "2,050,228" יבוא   )1(
;"2,046,043"

בשורה שתחילתה "04 רזרבות", במקום "61,055" יבוא "56,870";  )2(

בשורה שתחילתה "02 04 רזרבה לעמידה ביעד הפיסקלי", במקום   )3(
"7,747" יבוא "3,562";

בסעיף 43 )המרכז למיפוי ישראל(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לד( 

בשורה שתחילתה "43 המרכז למיפוי ישראל", במקום "90,124" יבוא   )1(
;"89,531"

בשורה שתחילתה "04 רזרבות", במקום "2,731" יבוא "2,138";   )2(

בשורה שתחילתה "02 04 רזרבה לעמידה ביעד הפיסקלי", במקום   )3(
"1,098" יבוא "505";

בסעיף 45 )תשלום ריבית(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לה( 

בשורה שתחילתה "45 תשלום ריבית ועמלות", במקום "41,745,000"   )1(
יבוא "39,745,000";
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יבוא   "34,722,000" במקום  פנים",  מלוות   05" שתחילתה  בשורה   )2(
;"32,722,000"

בשורה שתחילתה "02 05 מלוות סחירים", במקום "18,705,000" יבוא   )3(
;"16,705,000"

בסעיף 46 )חוק חיילים משוחררים(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לו( 

בשורה שתחילתה "46 חוק חיילים משוחררים", במקום "2,214,758"   )1(
יבוא "2,214,734";

בשורה שתחילתה "01 חוק חיילים משוחררים", במקום "2,214,758"   )2(
יבוא "2,214,734";

בשורה שתחילתה "08 01 רזרבה להתייקרויות", במקום "78,112" יבוא   )3(
;"78,088"

בסעיף 51 )דיור ממשלתי(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לז( 

יבוא   "143,821" במקום  ממשלתי",  דיור   51" שתחילתה  בשורה   )1(
;"141,490"

בשורה שתחילתה "09 רזרבות", במקום "4,315" יבוא "1,984";  )2(

09 רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית",  בשורה שתחילתה "01   )3(
במקום "4,315" יבוא "1,984";

בסעיף 52 )משטרה ובתי סוהר(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לח( 

במקום  פנים",  לביטחון  המשרד  פיתוח   52" שתחילתה  בשורה   )1(
"596,236" יבוא "586,573";

בשורה שתחילתה "30 פיתוח משרד לביטחון פנים", במקום "96,081"   )2(
יבוא "94,273";

יבוא   "96,081" במקום  משרד",  פיתוח   30  01" שתחילתה  בשורה   )3(
;"94,273"

בשורה שתחילתה "40 פיתוח שירות בתי הסוהר", במקום "133,422"   )4(
יבוא "132,748";

במקום  הסוהר",  בתי  שירות  פיתוח   40  01" שתחילתה  בשורה   )5(
"133,422" יבוא "132,748";

בשורה שתחילתה "50 פיתוח - משטרה", במקום "366,733" יבוא   )6(
;"359,552"

ביעד  ולעמידה  להתייקרויות  רזרבה   50  04" שתחילתה  בשורה   )7(
ההוצאה", במקום "13,293" יבוא "6,112";

בסעיף 53 )בתי משפט(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לט( 

בשורה שתחילתה "53 משפטים ובתי משפט" במקום "106,763" יבוא   )1(
;"105,595"

בשורה שתחילתה "11 רזרבה", במקום "2,163" יבוא "995";  )2(

בשורה שתחילתה "01 11 רזרבות", במקום "2,163" יבוא "995";  )3(

בסעיף 54 )רשויות פיקוח(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מ( 

יבוא   "34,722,000" במקום  פנים",  מלוות   05" שתחילתה  בשורה   )2(
;"32,722,000"

בשורה שתחילתה "02 05 מלוות סחירים", במקום "18,705,000" יבוא   )3(
;"16,705,000"

בסעיף 46 )חוק חיילים משוחררים(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לו( 

בשורה שתחילתה "46 חוק חיילים משוחררים", במקום "2,214,758"   )1(
יבוא "2,214,734";

בשורה שתחילתה "01 חוק חיילים משוחררים", במקום "2,214,758"   )2(
יבוא "2,214,734";

בשורה שתחילתה "08 01 רזרבה להתייקרויות", במקום "78,112" יבוא   )3(
;"78,088"

בסעיף 51 )דיור ממשלתי(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לז( 

יבוא   "143,821" במקום  ממשלתי",  דיור   51" שתחילתה  בשורה   )1(
;"141,490"

בשורה שתחילתה "09 רזרבות", במקום "4,315" יבוא "1,984";  )2(

09 רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית",  בשורה שתחילתה "01   )3(
במקום "4,315" יבוא "1,984";

בסעיף 52 )משטרה ובתי סוהר(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לח( 

במקום  פנים",  לביטחון  המשרד  פיתוח   52" שתחילתה  בשורה   )1(
"596,236" יבוא "586,573";

בשורה שתחילתה "30 פיתוח משרד לביטחון פנים", במקום "96,081"   )2(
יבוא "94,273";

יבוא   "96,081" במקום  משרד",  פיתוח   30  01" שתחילתה  בשורה   )3(
;"94,273"

בשורה שתחילתה "40 פיתוח שירות בתי הסוהר", במקום "133,422"   )4(
יבוא "132,748";

במקום  הסוהר",  בתי  שירות  פיתוח   40  01" שתחילתה  בשורה   )5(
"133,422" יבוא "132,748";

בשורה שתחילתה "50 פיתוח - משטרה", במקום "366,733" יבוא   )6(
;"359,552"

ביעד  ולעמידה  להתייקרויות  רזרבה   50  04" שתחילתה  בשורה   )7(
ההוצאה", במקום "13,293" יבוא "6,112";

בסעיף 53 )בתי משפט(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )לט( 

בשורה שתחילתה "53 משפטים ובתי משפט" במקום "106,763" יבוא   )1(
;"105,595"

בשורה שתחילתה "11 רזרבה", במקום "2,163" יבוא "995";  )2(

בשורה שתחילתה "01 11 רזרבות", במקום "2,163" יבוא "995";  )3(

בסעיף 54 )רשויות פיקוח(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מ( 
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יבוא   "315,278" במקום  פיקוח",  רשויות   54" שתחילתה  בשורה   )1(
;"314,220"

בשורה שתחילתה "10 הרשות להגבלים עסקיים", במקום "37,984"   )2(
יבוא "36,927";

בשורה שתחילתה "80 10 רזרבה", במקום "3,168" יבוא "2,111";  )3(

בסעיף 60 )חינוך(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מא( 

בשורה שתחילתה "60 חינוך", במקום "1,881,283" יבוא "1,852,415";  )1(

בשורה שתחילתה "08 רזרבה", במקום "53,438" יבוא "24,570";  )2(

בשורה שתחילתה "01 08 רזרבה לעמידה ביעדים", במקום "53,438"   )3(
יבוא "24,570";

בסעיף 67 )בריאות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מב( 

יבוא   "323,336" במקום  הבריאות",  משרד   67" שתחילתה  בשורה   )1(
;"318,096"

בשורה שתחילתה "06 רזרבה", במקום "7,108" יבוא "1,868";   )2(

בשורה שתחילתה "01 06 רזרבה להתייקרויות", במקום "7,108" יבוא   )3(
;"1,868"

בסעיף 68 )רשות האוכלוסין(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מג( 

בשורה שתחילתה "68 רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול",   )1(
במקום "514,728" יבוא "510,532";

בשורה שתחילתה "90 רזרבות", במקום "14,555" יבוא "10,359";   )2(

90 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה  בשורה שתחילתה "01   )3(
במגבלה הפיסקאלית", במקום "14,555" יבוא "10,359";

בסעיף 70 )שיכון(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מד( 

בשורה שתחילתה "70 שיכון", במקום "1,331,130" יבוא "1,314,160";  )1(

בשורה שתחילתה "07 רזרבה", במקום "40,208" יבוא "23,238";  )2(

בשורה שתחילתה "01 07 רזרבה להתייקרויות", במקום "40,208" יבוא   )3(
;"23,238"

בסעיף 73 )מפעלי מים(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מה( 

יבוא   "1,266,635" במקום  מים",  מפעלי   73" שתחילתה  בשורה   )1(
;"1,248,339"

בשורה שתחילתה "34 רזרבות", במקום "33,868" יבוא "15,572";  )2(

בשורה שתחילתה "01 34 רזרבה להתייקרויות", במקום "33,868" יבוא   )3(
;"15,572"

בסעיף 76 )פיתוח התעשייה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מו( 

בשורה שתחילתה "76 תעשייה", במקום "39,210" יבוא "38,575";  )1(

בשורה שתחילתה "80 רזרבה", במקום "1,176" יבוא "541";  )2(

בשורה שתחילתה "01 80 רזרבה", במקום "1,176" יבוא "541";  )3(
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בסעיף 78 )תיירות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מז( 

יבוא   "490,693" במקום  תיירות",  פיתוח   78" שתחילתה  בשורה   )1(
;"482,790"

בשורה שתחילתה "01 פיתוח", במקום "105,249" יבוא "97,346";   )2(

בשורה שתחילתה "11 01 רזרבה להתייקרויות", במקום "14,629" יבוא   )3(
;"6,726"

בסעיף 79 )תחבורה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מח( 

בשורה שתחילתה "79 פיתוח התחבורה", במקום "12,416,274" יבוא   )1(
;"12,210,984"

בשורה שתחילתה "60 רזרבה", במקום "287,459" יבוא "82,169";  )2(

בשורה שתחילתה "01 60 רזרבה", במקום "287,459" יבוא "82,169";  )3(

בסעיף 83 )הוצאות פיתוח אחרות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מט( 

בשורה שתחילתה "83 הוצאות פיתוח אחרות", במקום "3,376,805"   )1(
יבוא "3,105,718";

בשורה שתחילתה "04 השקעות שונות", במקום "1,425,627" יבוא   )2(
;"1,330,732"

בשורה שתחילתה "01 04 השקעות שונות", במקום "1,388,154" יבוא   )3(
;"1,330,732"

בשורה שתחילתה "06 השקעות בחברות", במקום "555,059" יבוא   )4(
;"341,394"

בשורה שתחילתה "03 06 גופים במשבר - מימון", במקום "555,059"   )5(
יבוא "341,394" 
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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 199(, התשע"ד-2013*

בפקודת מס הכנסה  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 57)ב( -1 תיקון סעיף 57

בפסקה )1( -   )1(

ברישה, הקטע החל במילים "עד סכום" ועד המילים "מחברי הקיבוץ" -  )א( 
יימחק;

במקום פסקאות משנה )א( ו–)ב( יבוא: )ב( 

עיקר עבודתם של שני בני הזוג חברי הקיבוץ הוא בעבודה מזכה; ")א( 

בסעיף 78 )תיירות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מז( 

יבוא   "490,693" במקום  תיירות",  פיתוח   78" שתחילתה  בשורה   )1(
;"482,790"

בשורה שתחילתה "01 פיתוח", במקום "105,249" יבוא "97,346";   )2(

בשורה שתחילתה "11 01 רזרבה להתייקרויות", במקום "14,629" יבוא   )3(
;"6,726"

בסעיף 79 )תחבורה(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מח( 

בשורה שתחילתה "79 פיתוח התחבורה", במקום "12,416,274" יבוא   )1(
;"12,210,984"

בשורה שתחילתה "60 רזרבה", במקום "287,459" יבוא "82,169";  )2(

בשורה שתחילתה "01 60 רזרבה", במקום "287,459" יבוא "82,169";  )3(

בסעיף 83 )הוצאות פיתוח אחרות(, בטור שכותרתו "הוצאה" - )מט( 

בשורה שתחילתה "83 הוצאות פיתוח אחרות", במקום "3,376,805"   )1(
יבוא "3,105,718";

בשורה שתחילתה "04 השקעות שונות", במקום "1,425,627" יבוא   )2(
;"1,330,732"

בשורה שתחילתה "01 04 השקעות שונות", במקום "1,388,154" יבוא   )3(
;"1,330,732"

בשורה שתחילתה "06 השקעות בחברות", במקום "555,059" יבוא   )4(
;"341,394"

בשורה שתחילתה "03 06 גופים במשבר - מימון", במקום "555,059"   )5(
יבוא "341,394" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 199(, התשע"ד-2013*

תיקון סעיף 57בפקודת מס הכנסה  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 57)ב( -1 

בפסקה )1( -   )1(

ברישה, הקטע החל במילים "עד סכום" ועד המילים "מחברי הקיבוץ" -  )א( 
יימחק;

במקום פסקאות משנה )א( ו–)ב( יבוא: )ב( 

עיקר עבודתם של שני בני הזוג חברי הקיבוץ הוא בעבודה מזכה; ")א( 

התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 813, מיום ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(, עמ' 100 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ג, עמ' 140 ו–166   1
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עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה לקיבוץ;"; )ב( 

בפסקה )3(, המילים "36 שעות בשבוע" - יימחקו    )2(

בסעיף 64ב)ב( לפקודה, במקום "הכנסת בן זוג הבאה ממקור הכנסה שהוא תלוי במקור 2 תיקון סעיף 64ב
ההכנסה של בן זוגו לפי סעיף 66)ד(" יבוא "הכנסה ממקור הכנסה משותף לפי סעיף 

66)ד( שלא מתקיימות לגביה הוראות אותו סעיף" 

בסעיף 66 לפקודה -3  תיקון סעיף 66

במקום סעיף קטן )ד( יבוא:  )1(

הוראות סעיף קטן )א( יחולו לגבי בני זוג שיש להם מקור הכנסה ")ד(  )1(
משותף, רק אם התקיימו כל אלה: 

יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה  )א( 
ממקור ההכנסה המשותף;

כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור  )ב( 
ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו 

לייצור ההכנסה כאמור;

בית   - הזוג  בני  של  המגורים  בבית  מופקת  ההכנסה  אם  )ג( 
המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית 

פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;

לעניין סעיף קטן זה, "מקור הכנסה משותף" - מקור הכנסה של בן   )2(
זוג התלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני ";

סעיף קטן )ה( - בטל   )2(

בסעיף 67 לפקודה -4 תיקון סעיף 67

)א(, במקום הסיפה החל במילים "בחלקים שווים" יבוא "בהתאם  בסעיף קטן   )1(
להוראות סעיף 66)ד(";

סעיף קטן )ב( - בטל   )2(

חוק זה יחול על הכנסה שהופקה מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( ואילך  5 תחולה 
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חוק משק החשמל )תיקון מס' 12(, התשע"ד-2013*

תיקון סעיף 60בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 1, בסעיף 60 -1 

בסעיפים קטנים )ד4( ו–)ד8(, בכל מקום, במקום "כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר   )1(
2014(" יבוא "י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(";

בסעיף קטן )ד10(, במקום הסיפה החל במילים "ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012("   )2(
יבוא "י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(";

בסעיף קטן )ד12(, במקום הסיפה החל במילים "חברת בת ממשלתית" יבוא "חברת   )3(
בת ממשלתית, עד יום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
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ם ו ל ש ן  לב י ס
 שר התשתיות הלאומיות

האנרגיה והמים
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יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 821, מיום כ"ט בכסלו התשע"ד )2 בדצמבר 2013(, עמ' 156 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ג, עמ' 109    1
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