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חוק־יסוד: משק המדינה )תיקון מס' 11 והוראת שעה לשנת 2021(*

בחוק־יסוד:משקהמדינה1)להלן-חוקהיסוד(פבסעיף3ב-1רתיקוןסעיף3ב

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

לאנתקבלחוקהתקציבלפניתחילתהשלשנתהכספיםפיחולוההוראות ")א(
שלהלןלגבישנתהתקציבההמשכי:

הממשלהתהיהרשאיתלהוציאאתההוצאותכמפורטלהלן: )1(

מההוצאה עשר השנים לחלק השווה סכום חודשפ כל )א(
ההוצאה מתקרת או הקודמת לשנה המותרת הממשלתית
הגידול לשיעור צמודות כשהן הקודמתפ לשנה הממשלתית

באוכלוסייהפלפיהנמוך;

הוצאההמותניתבהכנסהפבהתאםלהוראותשייקבעובחוק; )ב(

הוצאהשלמפעליםעסקייםשפעלובשנתהכספיםהקודמתפ )ג(
בהתאםלהוראותשייקבעובחוק;

החזרחובותקרןשאינוהחזרחובותכאמורלמוסדלביטוח )ד(
לאומי;

הממשלהתהיהרשאיתלהתחייבבגבולותהסכומיםכמפורטלהלןפ )2(
ובלבדשלאיהיהבהתחייבויותכאמורכדילהגדילאתההוצאהבאותה

שנהמעברלסכוםההוצאהבתקציבהמשכי:

סכוםההרשאהלהתחייבפבהתאםלהוראותשייקבעובחוק; )א(

סכוםההוצאהבתקציבהמשכיפהסכוםלהוצאההמותנית )ב(
בהכנסהוהסכוםלהוצאהשלמפעליםעסקייםפכאמורבפסקאות

משנה)א(עד)ג(שלפסקה)1(פבהתאםלהוראותשייקבעובחוק;

סכוםעודףשנותרבסעיפיהתקציבבחוקהתקציבהקודםפ )ג(
בהתאםלהוראותשייקבעובחוק;

הממשלהתהיהרשאיתלמלאמשרותבמספרשלאיעלהעלמספר )3(
המשרותהנקובבחוקהתקציבהקודםר";

בסעיףקטן)ב(פבמקום"סעיףקטן)א("יבוא"סעיףקטן)א()1()א(עד)ג("פבמקום )2(
"ביתרהתשתמש"יבוא"ביתרתהכספיםכאמורתשתמש"ובסופויבוא")בסעיףקטן
זה-שירותיםחיונייםופעולותקודמות(;התחייבויותהממשלהלפיסעיףקטן)א()2(

יהיורקלשירותיםחיונייםופעולותקודמות";

בסעיףקטן)ב1(פבמקום"פירוטהוצאותהממשלההצפויותוהמתוכננותלפיסעיף )3(
זהיפורסמובאתרמשרדהאוצר"יבוא"תכניתהכוללתאתפירוטהוצאותהממשלה
הצפויותוהמתוכננותלפיסעיףזהתונחבידימשרדהאוצרעלשולחןהממשלהותוגש
לוועדתהכספיםשלהכנסתלאיאוחרמחודשמתחילתהשלשנתתקציבהמשכי"פ

ובסיפהאחרי"עלהוצאותהממשלה"יבוא"לפיתכנית";

התקבלבכנסתביוםי"גבטבתהתשפ"א)פ2בדצמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-0פ13פמיוםז'בטבתהתשפ"א)22בדצמבר2020(פעמ'140ר

ס"חהתשל"הפעמ'206;התש"ףפעמ'16ר 1
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אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

בסעיףזה- ")ד(

"הוצאהממשלתית"-ההוצאההממשלתיתפנטופלרבותמתןאשראיפ
ולמעטהחזרחובותקרןבלבדשאינוהחזרחובותכאמורלמוסד

לביטוחלאומי;

"ההוצאההממשלתיתהמותרת"פלשנתכספיםמסוימת-סכוםההוצאה
הממשלתיתהמותרתלפיחוקהתקציבלאותהשנהפואםלאהתקבל
לגביהשנההאמורהחוקהתקציב-סכוםההוצאההממשלתית

המותרתלפיחוק־יסודזה;

"סכוםההוצאהבתקציבהמשכי"-הסכוםהשנתיהכוללשלההוצאה
הממשלתיתכאמורבסעיףקטן)א()1()א(;

באוכלוסייה הגידול שיעורי ממוצע - באוכלוסייה" הגידול "שיעור
בישראלשפרסמההלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהבשלושהשנים

שקדמולשנההקודמתלשנתהתקציבההמשכי;

חוק התקבל לא לתחילתה שנתכספיםשעד המשכי"- "שנתתקציב
אותה במהלך התקציב חוק התקבל ואם שנהפ לאותה התקציב
שנה-החלקמשנתהכספיםשמתחילתהועדלקבלתחוקהתקציב

כאמור;

"תקרתההוצאההממשלתית"פלשנתכספיםמסוימת-סכוםההוצאה
בחוק שנה לאותה לקבוע חוקפ לפי שניתןפ המרבי הממשלתית
התקציבפבניכויסכוםההוצאההממשלתיתבאותהשנהשאינו
מובאבחשבוןכחלקמסכוםההוצאההממשלתיתהמרבישניתן

לפיחוקלקבועבחוקהתקציבבשנהשלאחריהר"

תיקוןסעיף3ב-
הוראתשעה

)31בדצמבר2ר בתקופהשמיוםתחילתושלחוק־יסודזהעדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב
2021(אועדיוםקבלתחוקהתקציבלשנת2021פלפיהמוקדםפיקראואתסעיף3ב

לחוק־היסודכך:

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(פאחריפסקתמשנה)ד(יבוא: )א(

לשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצרבשל ")ה(
התפשטותנגיףהקורונהפולמטרהזובלבד-

סכוםשלאיעלהעל3ר52מיליארדשקליםחדשיםפשיוקצה )1(
לענייניםכמפורטלהלןועדלסכומיםכמפורטלצדם:

עלייה הפניםפ ביטחון ציבוריפ סדר רווחהפ בריאותפ )א(
וקליטהומתןמענהלצורכימשרדיהממשלה-2ר7מיליארד

שקליםחדשים;

היערכותמשרדהחינוךלשנתהלימודיםהתשפ"א-5ר2 )ב(
מיליארדשקליםחדשים;

שקלים פר9מיליארד לאומי- שיפויהמוסדלביטוח )ג(
חדשים;

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

בסעיףזה- ")ד(
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ולמעטהחזרחובותקרןבלבדשאינוהחזרחובותכאמורלמוסד

לביטוחלאומי;

"ההוצאההממשלתיתהמותרת"פלשנתכספיםמסוימת-סכוםההוצאה
הממשלתיתהמותרתלפיחוקהתקציבלאותהשנהפואםלאהתקבל
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שקדמולשנההקודמתלשנתהתקציבההמשכי;

חוק התקבל לא לתחילתה שנתכספיםשעד "שנתתקציבהמשכי"-
אותה במהלך התקציב חוק התקבל ואם שנהפ לאותה התקציב
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בסעיףקטן)א(- )1(
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מענקוסיועלעסקיםולעצמאים-1ר21מיליארדשקלים )ד(
חדשים;

הכשרות מימון אנושיפ הון והכשרת תעסוקה עידוד )ה(
וסיוע אזרחית חברה ולארגוני לעמותות סיוע מקצועיותפ

לעסקיםקטניםובינוניים-2ר1מיליארדשקליםחדשים;

עידודהתעסוקהבאמצעותמענקעבודה-5ר0מיליארד )ו(
שקליםחדשים;

הנחותבארנונה-2ר2מיליארדשקליםחדשים; )ז(

מיליארד 2ר2 - אשראי פתרונות של תקציבית עלות )ח(
שקליםחדשים;

תשתיותפטכנולוגיהעיליתפדיגיטציהותכניתיציאה )ט(
מהמשבר-5מיליארדשקליםחדשים;

מטרותאחרות-6ר0מיליארדשקליםחדשים; )י(

מימון לשם 2020 בשנת שהוקצה מהסכום היתרה סכום )2(
ההוצאותהדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצרבשלהתפשטות
נגיףהקורונהפשיוקצהלאותםענייניםשלשמםהוקצהבשנת2020;

שינויבסכומיםהמוקציםלענייניםהמנוייםבפסקתמשנה)1( )3(
בשיעורהעולהעל10אחוזיםמאחדהסכומיםכאמורפובכללזה
)2(פ סכומיהיתרהשנוספולאותםסכומיםכאמורבפסקתמשנה

טעוןאישורשלועדתהכספיםשלהכנסתר";

בפסקה)2(- )ב(

יבוא ובסופה "ו–)ה(" יבוא )ג(" עד ")א( אחרי )ב(פ משנה בפסקת )1(
"ובלבדשהתחייבותלהוצאהכאמורבפסקתמשנה)ה(שלפסקה)1(תהיה
לענייניםהמפורטיםבהועלפיהסכומיםהנקוביםלצדכלענייןכאמור";

בפסקתמשנה)ג(פבסופהיבוא"בניכויהסכוםהאמורבפסקה)1()ה()2("; )2(

"בסעיף במקום ההמשכי"פ בתקציב ההוצאה "סכום בהגדרה )ד(פ קטן בסעיף )2(
קטן)א()1()א("יבוא"בסעיףקטן)א()1()א(ו–)ה("ר

תחילתושלחוק־יסודזהביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(ר3רתחילה
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