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מתפרסמת בזה הצעת חוק–יסוד מטעם הממשלה:

הצעת חוק־יסוד: משק המדינה )הוראת שעה לשנת 2020(

תיקוןסעיף3בצ
הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוק־יסודזהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)ה3בדצמבר2020(הצ
אועדיוםקבלתחוקהתקציבלשנת2020צלפיהמוקדםציקראואתסעיף3בלחוק־יסוד:

משקהמדינההכך:

המדינה משק לחוק–יסוד: 3 לסעיף בהתאם  סעיף 1 
ייקבע המדינה תקציב היסוד(צ חוק צ )להלן  כללי
הוצאות את ויביא אחת לשנה יהיה בחוקצ 

הממשלההצפויותוהמתוכננותצ

סעיף3בלחוקהיסודדןבמצבשבולאהתקבלחוק
התקציבלפניתחילתהשלשנתהכספיםצובהתאםלהוראות
סעיףקטן)א(שבוצכלעודלאהתקבלחוקהתקציבצתהיה
הממשלהרשאיתלהוציאכלחודשסכוםהשווהלחלק
השניםעשר)להלןצמגבלתההוצאההחודשית(מהתקציב
השנתיהקודםצבתוספתהצמדהלמדדהמחיריםלצרכן
)להלןצתקרתהתקציבההמשכי(צעודקובעסעיף3בלחוק
היסודצבסעיףקטן)ב(שבוצאתסדרהקדימויותבשימוש
בתקציבההמשכי)להלןצסוגיההוצאהבתקציבהמשכי(
צהתקציבייועדצקודםכולצלקיוםהתחייבויותהמדינה
מכוחחוקצחוזיםואמנותוביתרהתשתמשהממשלהרק
להפעלתשירותיםחיונייםופעולותשנכללובחוקהתקציב
תקציביים בשינויים שנכללו פעולות לרבות הקודםצ

שבוצעובתקציבהקודםצ

באמצעחודשדצמברעה20החלההתפרצותהמחלה
עהצCOVIDהנגרמתמנגיףקורונה2צCoVצSARSצ

ביוםט"ובאדרהתש"ף)ההבמרס2020(הכריזארגון
הבריאותהעולמיעלהמחלההנגרמתמנגיףהקורונהכעל

מגפהעולמיתצצעדחריגבעלמשמעויותמרחיקותלכתצ

לאוכלוסייה שאין חדשצ נגיף הוא הקורונה נגיף
את למנוע ניתן שבאמצעותו חיסון ואין נגדו חסינות
התפשטותהמחלהצהמחלהעוברתמאדםלאדםעלידי
הפרשותמדרכיהנשימה)כגוןעיטושאושיעול(צאיןלה
טיפולרפואיידועוהיאעלולהלגרוםלתחלואהותמותה
המוניתמשמעותיתצבהיעדרחיסוןאודרכימניעהאחרותצ
הדרךהיחידהלמנועהדבקהוהתפשטותשלהנגיףהיאעל
ידיצמצוםמגעביןאנשיםצבידודשלהחוליםבמחלהושל

מישנחשדכחולהבהוהימנעותמהתקהלותצ

2020(הכריזשר )27בינואר ביוםא'בשבטהתש"ף
הבריאותבהתאםלסמכותולפיסעיף20)ה(לפקודתבריאות
העםצ0עעהצכיהמחלההנגרמתעלידינגיףהקורונההיא
מחלהמידבקתמסוכנתוכיקיימתבעטייהסכנהחמורה

לבריאותהציבור)י"פהתש"ףצעמ'3378(צ

משמעותיותצ הגבלות הוטלו זו להכרזה בהמשך
התייצבות ועל עבודה מקומות פתיחת על השארצ בין
שלעובדיםבמקומותעבודתםצלצורךצמצוםההדבקה

)הגבלת חירום שעת תקנות )ראו הנגיף והתפשטות
התפשטות צמצום לשם עבודה מספרהעובדיםבמקום
נגיףהקורונההחדש(צהתש"ףצ2020(צהגבלותאלהאינן
מאפשרותלקייםשגרתעבודהרגילהצעקבזאתצמעסיקים
רביםהוציאואתעובדיהםלחופשהללאתשלוםאוהודיעו

עלפיטוריהםצ

המשברגרםלעלייהעצומהבמספרדורשיהעבודהצ
רובםהמכריעשלמבקשידמיהאבטלה)כ–0%ע(הםעובדים
שהוצאולחופשהללאתשלוםואילו0%הפוטרומעבודתםצ

נדרשת החמורצ המשבר ולנוכח הדבריםצ מטבע
מניעת לטובת הן ניכריםצ סכומים להוציא הממשלה
התפשטותנגיףהקורונהוטיפולמיידיבחוליםשנדבקובוצ
והןלצורךסיועמשמעותילמשקכדילאפשרלולצלוח
אתהמשברהאמורבאמצעותסיועכלכלילאזרחיםצמכיוון
הן כספיםצ להוציא האפשרות את מגביל היסוד שחוק
ההוצאה מגבלת לפי והן ההמשכי התקציב תקרת לפי
החודשיתצמוצעלקבועצבהוראתשעהצכילתקופהשמיום
התשפ"א בטבת ט"ז יום עד המוצע היסוד חוק קבלת

)ה3בדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוקהתקציבלשנת
ההוצאה את להגדיל ניתן יהיה המוקדםצ לפי 2020צ
הממשלתיתלטובתהתמודדותעםמשברהקורונהצמוצע
מימון לשם ורק אך תשמש כאמור ההוצאה הגדלת כי
ההתמודדותעםהמשברועםהצעדיםשישלבצעבאופן

מיידיודחוףלשםכךצ

ביוםה'בניסןהתש"ף)30במרס2020(הודיעוראש
הממשלהושרהאוצרעלהכוונהלקדםתכניתכלכליתובה
חבילתצעדיםלשמירהעליציבותהמשקבעקבותמשבר

הקורונהצהתכניתהכלכליתכוללתכמהצעדים:

צמתןרשתביטחוןסוציאליוהקלותלמשקיהבית
בסכוםשלכ–22מיליארדשקליםחדשיםצ

צתשלוםדמיאבטלהצלרבותתשלוםדמיאבטלה
למישיצאלחופשהללאתשלוםלתקופההעולהעל30

ימיםצוכןתשלומיםלעצמאיםצ

התמודדות לצורך ואזרחי בריאותי מענה מתן צ
כ–הה של בסכום הקורונה נגיף התפשטות עם ישירה
מיליארדשקליםחדשיםצבמסגרתזונכלליםרכישהשל
ומלאי מסכות הנשמהצ מכונות בדיקותצ לביצוע ציוד
תרופותצתוספתכוחאדםרפואיצהשמתחוליםוחוזרים
מחוץלארץבבתימלוןצבנייתמתחמיבידודבבתיהחוליםצ
הוספתמיטותאשפוזלחוליקורונהצתגבורמערךהמעבדות

ס"חהתשל"הצעמ'206;התשע"זצעמ'32צ ה
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ה(

בסעיףקטןזהצ")אה( )ה(

"הוצאהממשלתית"צהוצאהממשלתיתצנטוצלרבותמתןאשראיצ
כאמור החזרחובות שאינו בלבד קרן החזרחובות ולמעט

למוסדלביטוחלאומי;

ההוצאה סכום צ עה20" לשנת הממשלתית ההוצאה "סכום
הממשלתיתצלפיהקבועבחוקהתקציבלשנתעה20;

"סכוםההוצאההממשלתיתהצמודלשנתעה20"צסכוםההוצאה
הממשלתיתלשנתעה20צבתוספתהצמדהלמדדהמחירים

לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"סכוםיתרתההוצאהלחודשיםינוארעדמרס"צסכוםהשווה
לשנת הצמוד הממשלתית ההוצאה מסכום אחוזים ל–25
עה20צבניכויההוצאההממשלתיתשהוצאהבפועלבחודשים

ינוארעדמרסשלשנת2020צ

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ה(

בסעיףקטןזהצ")אה( )ה(

"הוצאהממשלתית"צהוצאהממשלתיתצנטוצלרבותמתןאשראיצ
כאמור החזרחובות שאינו בלבד קרן החזרחובות ולמעט

למוסדלביטוחלאומי;

ההוצאה סכום צ עה20" לשנת הממשלתית ההוצאה "סכום
הממשלתיתצלפיהקבועבחוקהתקציבלשנתעה20;

"סכוםההוצאההממשלתיתהצמודלשנתעה20"צסכוםההוצאה
הממשלתיתלשנתעה20צבתוספתהצמדהלמדדהמחירים

לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"סכוםיתרתההוצאהלחודשיםינוארעדמרס"צסכוםהשווה
לשנת הצמוד הממשלתית ההוצאה מסכום אחוזים ל–25
עה20צבניכויההוצאההממשלתיתשהוצאהבפועלבחודשים

ינוארעדמרסשלשנת2020צ

ופעילותמגןדודאדוםצגיבושתכניתלמניעתהיחשפות
יצירת ידי על השאר בין בסיכוןצ לאוכלוסיות לקורונה
תשתיתשלמערךהזנהלקשישיםותמיכהבאוכלוסיות

רווחהנוספותצועודצ

מיליארדשקלים צסיועלעסקיםבסכוםשלכ–הע
הפחתות לעסקיםצ מענק נכללים זו במסגרת חדשיםצ
בארנונהלעסקיםצהחזרמקדמותמסצפתרוןמימוןלעסקים
גדוליםצבינוניםוקטניםבאמצעותקרנותלהלוואותבערבות
מדינה)שעלחלקמהןאףהוכרזקודםלכן(והקמתקרנות
השקעהמשותפותלממשלהולגופיםמוסדייםשיסייעו

לחברותישראליותלמימוןפעילותןצ

6 של בסכום המשק להמרצת סכומים הקצאות צ
מיליארדשקליםחדשיםצ

חוקהיסודהמוצענועדלאפשרלממשלהלהוציא
הכלכלית התכנית מימון לשם הנדרשות ההוצאות את

האמורהויישוםהצעדיםשנקבעובמסגרתהצ

תיקוןחוקיסודבהוראתשעההואמהלךחריגשקיבל
בג"צ )ראו בפסיקתו העליון המשפט מבית אף התייחסות
8ה/8260המרכזהאקדמילמשפטועסקיםנ'כנסת)פ''דסז)ה(צ
עמ'77ה(ובג"צ0ה/08עעבר–אוןנ'כנסתישראל)פ"דסד)3(עמ'
275((צואולםהנסיבותהמיוחדותשבהןנתונהכיוםמדינת
ישראלצכפישפורטלעילצמצדיקותאתהמהלךהחריגשל
תיקוןחוקיסודבהוראתשעהצשבלעדיולאיהיהניתןלקדם
אתהצעדיםהנדרשיםלשםהתמודדותעםהמשברשנוצר

בשלהתפשטותנגיףהקורונהצ

לפסקה )1(  

סעיף קטן )א1( המוצע 

כללי צסעיף3ב)א(לחוקהיסודקובעכאמורכיכלעוד
לאהתקבלחוקהתקציבהשנתיתהיההממשלהרשאית

להוציאכלחודשסכוםהשווהלחלקהשניםעשרמהתקציב
השנתיהקודםצבתוספתהצמדהלמדדהמחיריםלצרכןצ
סעיףזהמתייחסלסךההוצאהבתקציבהשנתיהקודםצ
והואכוללאתכללרכיביההוצאהבתקציבהמדינהבלי
כפי ההוצאה במגבלת הכלולות ההוצאות בין להבחין
ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת בחוק קבועה שהיא
התקציביתצהתשנ"בצ2עעה)להלןצמגבלתההוצאהלפי
במגבלת כלולות שאינן הוצאות ובין המסגרות(צ חוק
ההוצאהכאמורצכךצכלוליםבתוךסךההוצאהגםהחזרי
חוק לפי ההוצאה במגבלת כלולים שאינם קרן חובות
המסגרותוהמהוויםחלקמשמעותימהוצאותהממשלה

בשנהנתונהצ

מתקציב להוציא מיידי צורך קיים המשברצ לנוכח
המדינהסכומיםניכריםשישבהםכדילפרוץאתתקרת
התקציבההמשכיצוכןלהחריגאתההוצאותבגיןהחזרי
הקרןשאינםכלוליםבמגבלתההוצאהלפיחוקהמסגרותצ
כמוכןצלנוכחאופייןשלההוצאותוהדחיפותבהוצאהשל
חלקמהןצלאניתןלהגדירמראשמהיהיהקצבהוצאתן
גם להחריגן צורך ויש השנהצ חודשי פני על ופריסתן

ממגבלתההוצאההחודשיתצ

עלכןמוצעלהוסיףלסעיף3בשלחוקהיסודצכהוראת
שעהצאתסעיףקטן)אה(צולפרטבואתההוצאותשרשאית

הממשלהלהוציאבתקופתהוראתהשעהצ

לפסקה )1( של סעיף קטן )א1( המוצע - בפסקה)ה(שלסעיף
קטן)אה(המוצעצמוצעלהגדיראתהמונחיםהעיקריים

המשמשיםבסעיףהקטןצכפישיפורטבהמשךצ
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עלאףהוראותסעיףקטן)א(צבחודשיםאפרילעדדצמברשלשנת )2(
2020אועדקבלתושלחוקהתקציבלשנת2020צלפיהמוקדםצרשאית

הממשלהלהוציאאתההוצאותהמפורטותלהלן:

כלחודשצסכוםלהוצאהממשלתיתהשווהלחלקהשניםעשר )א(
מסכוםההוצאההממשלתיתהצמודלשנתעה20צובחודשאפריל
צסכוםנוסףלהוצאהממשלתיתהשווהלסכוםיתרתההוצאה
לחודשיםינוארעדמרסבתוספתסכוםההוצאותשהוצאובחודש
נגיף התפשטות בשל שנוצר המשבר עם התמודדות לשם מרס

הקורונה;

כלחודשצלשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעם )ב(
זובלבדצ המשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונהצולמטרה
שיעורמסכוםההוצאההממשלתיתלשנתעה20כמפורטלהלןלצד

אותוחודש:

בחודשאפרילצ65%צ2צבניכויסכוםההוצאותשהוצאו )ה(
בשל שנוצר המשבר עם התמודדות לשם מרס בחודש

התפשטותנגיףהקורונה;

בחודשמאיצ78%צה; )2(

בחודשיוניצ%ה3צה; )3(

בחודשיוליצ85%צ0; )ע(

בפסקה)2(של )2( של סעיף קטן )א1( המוצע -  לפסקה 
סעיףקטן)אה(המוצעצמוצעלקבועאתההוצאותשרשאית
הממשלהלהוציאהחלבחודשאפריל2020עדחודשדצמבר
2020אועדקבלתחוקתקציבלשנת2020צלפיהמוקדםצ
ויובהרכיסכומיההוצאותהמפורטיםבפסקה)2(האמורה

הםסכומיםמצטבריםצ

כי לקבוע מוצע )2(צ פסקה של )א( משנה בפסקת
הממשלהתהיהרשאיתלהוציאכלחודשסכוםהוצאה
ההוצאה מסכום עשר השנים לחלק השווה ממשלתית
הממשלתיתהצמודלשנתעה20צהוצאהממשלתיתמוגדרת
לענייןזהבפסקה)ה(שלסעיףקטן)אה(המוצעכהוצאה
הממשלתיתצנטוצלרבותמתןאשראיצולמעטהחזרחובות
קרןבלבדשאינוהחזרחובותכאמורלמוסדלביטוחלאומיצ
זאתבדומהלרכיביםהכלוליםבמגבלתההוצאהלפיחוק
המסגרותצוסכוםההוצאההממשלתיתהצמודלשנתעה20
שממנונגזרתהמנהבכלחודשצמוגדרכסכוםההוצאה
הממשלתיתלפיהקבועבחוקהתקציבלשנתעה20כשהוא
צמודלמדדהמחיריםלצרכןצלענייןזהיובהרכילהבדיל
מהוראתהקבעשבסעיףקטן)א(שלסעיף3בלחוקהיסודצ
המנההחודשיתתיגזרמתוךסכוםההוצאההממשלתית
השנה של התקציב כלל מתוך ולא עה20 לשנת הצמוד
הקודמתצזאתמכיווןשהניהולוהתזריםשלהחזרחובות
הממשלהצ של העדיפויות מסדרי במנותק נעשים הקרן
עלול זוצ בתקופה בפרט הממשלתיתצ להוצאה וחיבורם

לפגועהןבהיקףהסכומיםהמוקציםלהוצאההממשלתית
והןבתזריםההוצאהשלהםלאורךחודשיהשנהצ

עודמוצעלקבועכיבחודשאפרילתהיהרשאית
הממשלהלהוציאסכוםנוסףלהוצאהממשלתיתהשווה
לסכוםיתרתההוצאהלחודשיםינוארעדמרסכהגדרתו
המוצעתבפסקה)ה(שלסעיףקטן)אה(המוצעצסכוםזה
משקףאתעודפיההוצאההממשלתיתבחודשיםאלהצ
שעליהםלאחלהתיקוןהמוצעצוהוראהזונועדהלהבהיר
כיניתןלהוציאםגםבחודשאפרילשלגביוחלהתיקון

המוצעצ

עודמוצעלקבועכיהסכומיםשהוציאההממשלה
בחודשמרסשלשנת2020לטובתהתמודדותעםהמשבר
להוצאה ייווספו הקורונה נגיף התפשטות בשל שנוצר
שמסגרת  מכיוון זאת 2020צ אפריל בחודש המותרת
לממן שתוכל כך מתוכננת אינה הממשלתית ההוצאה
אירועיםחריגיםויוצאידופןכגוןהתמודדותעםמשבר

נגיףהקורונהצ

בפסקתמשנה)ב(שלפסקה)2(צמוצעלקבועכינוסף
)א(צ עלסכוםההוצאההחודשיהמפורטבפסקתמשנה
הממשלהתהיהרשאיתלהוציאצבכלחודשצסכוםנוסף
עם ההתמודדות לשם הדרושות ההוצאות מימון לשם
ולמטרה הקורונהצ נגיף התפשטות בשל שנוצר המשבר
זובלבדצמדוברבהוצאותהנדרשותבאופןישירלטובת
התמודדותעםהתפשטותנגיףהקורונהוטיפולבחולים
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בחודשאוגוסטצ%ה6צ0; )5(

נובמבר בחודש אוקטוברצ בחודש ספטמברצ בחודש )6(
ובחודשדצמברצ35%צ0צ

למוסד כאמור חובות החזר שאינו קרן חובות החזר לשם )ג(
לביטוחלאומיצסכוםשלאיעלהעל00המיליארדשקליםחדשים;

לשםהחזרחובותלמוסדלביטוחלאומיבשלההוצאותהדרושות )ד(
להתמודדותעםהמשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונהצולמטרה

זובלבדצסכוםשלאיעלהעלהצ6המיליארדשקליםחדשים;

הוצאההמותניתבהכנסהכמשמעותהבסעיף5)א(ו–)ב(לחוק )ה(
יסודותהתקציבצהתשמ"הצ85עה2צובלבדשהסכוםהמוצאלפעולה
מסוימתכהוצאהמותניתבהכנסהצבשנת2020צלאיעלהעלסכום

התקבולשיתקבלבשנת2020למימוןאותההוצאה;

בחודשאוגוסטצ%ה6צ0; )5(

נובמבר בחודש אוקטוברצ בחודש ספטמברצ בחודש )6(
ובחודשדצמברצ35%צ0צ

למוסד כאמור חובות החזר שאינו קרן חובות החזר לשם )ג(
לביטוחלאומיצסכוםשלאיעלהעל00המיליארדשקליםחדשים;

לשםהחזרחובותלמוסדלביטוחלאומיבשלההוצאותהדרושות )ד(
להתמודדותעםהמשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונהצולמטרה

זובלבדצסכוםשלאיעלהעלהצ6המיליארדשקליםחדשים;

הוצאההמותניתבהכנסהכמשמעותהבסעיף5)א(ו–)ב(לחוק )ה(
יסודותהתקציבצהתשמ"הצ85עה2צובלבדשהסכוםהמוצאלפעולה
מסוימתכהוצאהמותניתבהכנסהצבשנת2020צלאיעלהעלסכום

התקבולשיתקבלבשנת2020למימוןאותההוצאה;

שנדבקובנגיףוכןלצורךהתמודדותעקיפהעםהמשבר
באופןשלהגשתסיועכלכלילמישנפגעומתןתמריצים
כלכלייםמחולליצמיחהאשרישבהםכדילסייעלמשק
להתמודדעםההשלכותשלהנגיףמתוךראייהצופהפני
שנותרו החודשים פני על יתפרס האמור הסכום עתידצ
התקציב חוק קבלת עד או 2020 הכספים שנת סוף עד
לשנת2020צלפיהמוקדםצבאופןשהפריסהביןהחודשים
השוניםתהיהשונהצבהתאםלסדרהוצאתהכספיםהצפוי
בעתידצכךלמשלצבחודשיםהקרוביםצפויההוצאהגדולה
ומיידיתצהוצאהזוצפויהלפחותבחודשיםהאחרוניםשל
שנת2020צעודיובהרכיייעודהכספיםלפיפסקתמשנה)ב(
לשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעםהמשבר
שנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונהאינוגורעמהאפשרות
להוציאגםבמסגרתההוצאותהמפורטותבפסקתמשנה
)א(סכומיםנדרשיםבעבורהתמודדותעםהמשברהאמורצ

את להחריג מוצע )2( פסקה של )ג( משנה בפסקת
והןממגבלת התקציבההמשכי הקרןהןמתקרת החזרי
ההוצאההחודשיתצזאתלנוכחאופייההייחודישלהקרןצ
כלולה אינה תקציב חוק מתקבל שלגביה בשנה אשר
כי יובהר המסגרותצ חוק לפי ההוצאה במגבלת ממילא
ישראלצ מדינת של חובות החזרי הם קרן חובות החזרי
שאינםכולליםתשלומיםבעדהריביתבשלאותםחובותצ
תשלומיהריביתנכלליםבמסגרתההוצאההממשלתיתצ
2020צ לשנת הקרן החזרי כי לקבוע מוצע לכך בהתאם
בניכויההחזריםשבוצעובשנהזולפניכניסתולתוקףשל
00ה חוקהיסודהמוצעציעמדועלסכוםשלאיעלהעל

מיליארדשקליםחדשיםצ

כי לקבוע מוצע )2( פסקה של )ד( משנה בפסקת
לשםהחזרחובותלמוסדלביטוחלאומיבשלההוצאות
הדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצרבשלהתפשטות
נגיףהקורונהצולמטרהזובלבדצרשאיתהממשלהלהוציא
חדשיםצ שקלים מיליארד הצ6ה על יעלה שלא סכום
הקרובים בחודשים הצפויות ההוצאות שעיקר מכיוון

בעקבות הכלכלישנגרם לצורךהתמודדותעםהמשבר
לביטוח המוסד בידי יבוצעו הקורונה נגיף התפשטות
הלאומיצמוצעלקבועסכוםנוסףשישולםלמוסדלביטוח
המדינה של חוב כהחזר המדינהצ תקציב מתוך לאומי
למוסדלביטוחלאומיצסכוםזהישמשאתהמוסדלצורך
ההוצאותהדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצרבשל
התפשטותנגיףהקורונהצולמטרהזובלבדצמכיווןשחלק
הקרובה בתקופה מיידי באופן ישולם מהתשלום גדול
והואקשורלהוצאותהחריגותהנדרשותמהמוסדלביטוח
לאומיבשלהצעדיםשנקטההממשלהלהתמודדותעם
השפעותנגיףהקורונהצמוצעלהחריגתוספתזוממגבלת
ההוצאההחודשיתולהעמידועלסכוםשלאיעלהעלהצ6ה
מיליארדשקליםחדשיםצסכוםזהכוללצביןהשארצתשלום
דמיאבטלהלשכיריםשהוצאולחופשהללאתשלוםאו
שפוטרובעקבותמשברהקורונהותשלוםמענקהסתגלות
העבודה משוק פתאומי באופן שנפלטו ומעלה 67 לבני

כתוצאהממצבהחירוםשנוצרצ

כי לקבוע מוצע  )2( פסקה של )ה( משנה בפסקת
בתקופתהוראתהשעההממשלהתהיהרשאיתלהוציא
5)א( בסעיף כמשמעותה בהכנסה המותנית הוצאה גם
ו–)ב(לחוקיסודותהתקציבצהתשמ"הצ85עה)להלןצחוק
יסודותהתקציב(צובלבדשהסכוםהמוצאלפעולהמסוימת
כהוצאהמותניתבהכנסהצבשנת2020צלאיעלהעלסכום
התקבולשיתקבלבשנת2020למימוןאותההוצאהצמכיוון
שההגדרההמוצעתל"הוצאההממשלתית"כוללתרקאת
הרכיביםהכלוליםבמגבלתההוצאהלפיחוקהמסגרותצ
מוצעלהבהירכיניתןלהוציאסכומיםהמוגדריםכהוצאה
מותניתבהכנסהצשבהםההוצאהמתבצעתכנגדהכנסה
הוצאות את להגדיל כדי בהם אין כן ועל מקבילהצ
2020צ הממשלהצמוצעלהבהירכיהוצאותאלהצבשנת
לאיחרגומהתקבוליםהצפוייםלשנת2020צזאתבהתאמה

לקבועבסעיף5)א(ו–)ב(לחוקיסודותהתקציבצ

ס"חהתשמ"הצעמ'60צ 2
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הוצאהשלמפעליםעסקייםשפעלובשנתעה20צובלבדשלגבי )ו(
כלאחדמהמפעליםהעסקייםכאמורסכוםההוצאהלשנת2020לא
יעלהעלסכוםהתקבוליםשיתקבללמעשהאצלאותומפעלעסקי

בשנת2020צ

)2(שלא )א(ו–)ב(שלפסקה סכומיםהמפורטיםבפסקאותמשנה )3(
הוצאובחודשמסויםציהיהניתןלהוציאםבכלאחדמהחודשיםהבאים
אחריוצעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)ה3בדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוק

התקציבלשנת2020צלפיהמוקדםצלמטרותכמפורטלהלןצלפיהעניין:

לענייןסכומיםהמפורטיםבפסקתמשנה)א(שלפסקה)2(צ )א(
לשםמימוןהוצאהממשלתית;

לענייןסכומיםהמפורטיםבפסקתמשנה)ב(שלפסקה)2(צ )ב(
לשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצר

בשלהתפשטותנגיףהקורונהצ

שרהאוצריגישלאישורהממשלהעדיוםי"גבניסןהתש"ף)7באפריל )ה( )א2(
2020(צתכניתכלליתביחסלשימושיםהמתוכנניםבסכומיםהמפורטיםבסעיף
קטן)אה()2()ב()בסעיףקטןזהצהתכניתהכללית(;נוסףעלהתכניתהכלליתיגיש
שרהאוצרצלאישורהממשלהצעדיוםז'באיירהתש"ף)הבמאי2020(צתכנית
מפורטתביחסלשימושיםהמתוכנניםבסכומיםהמפורטיםבסעיףקטן)אה()2()ב(

)בסעיףקטןזהצהתכניתהמפורטת(צ

הממשלהתניחעלשולחןהכנסתאתהתכניתהכלליתוהתכנית )2(
המפורטתצ

כי לקבוע מוצע )2( פסקה של )ו( משנה בפסקת
בתקופתהוראתהשעההממשלהתהיהרשאיתלהוציא
גםהוצאהשלמפעליםעסקייםשפעלובשנתעה20צובלבד
שלגביכלאחדמהמפעליםהעסקייםכאמורסכוםההוצאה
לשנת2020לאיעלהעלסכוםהתקבוליםשיתקבללמעשה
אצלאותומפעלעסקיבשנת2020צגםבענייןזהצבדומה
האמורה ההוצאה כנגד בהכנסהצ המותנית להוצאה
ישנההכנסהמקבילהצבשלאופייהשלההוצאהומכיוון
גם להחריג מוצע בהכנסהצ תלויה  זו הוצאה שממילא

אותהממגבלתההוצאההחודשיתצ

מוצעלהבהירצ )3( של סעיף קטן )א1( המוצע -  לפסקה 
של ו–)ב( )א( משנה בפסקאות הקבועים הסכומים לגבי
סעיףקטן)אה()2(המוצעצשביחסלהוצאתםנקבעהתקרה
חודשיתצכיאםהתקרההאמורהלאמוצתהונותרועודפים
בחודשמסויםציהיהניתןלעשותשימושבאותםעודפים
במהלךהשנהועדסוףשנת2020אועדקבלתחוקהתקציב
לשנת2020צלפיהמוקדםצלאותןהמטרותשלשמןיועדו

הסכומיםמראשצ

סעיף קטן )א2( המוצע

מכיווןשבהתאםלחוקהיסודהמוצעמתווספיםסכומים
משמעותייםמעברלמסגרתהרגילהשלהתקציבההמשכיצ
נגיף התפשטות בשל שנוצר המשבר עם התמודדות לשם
הקורונהצמוצעלקבועכישרהאוצריגישלאישורהממשלה
כללית תכנית 2020(צ באפריל 7( התש"ף בניסן י"ג יום עד
ביחסלשימושיםהמתוכנניםבסכומיםשנוספולשםמאבק
בהתפשטותנגיףהקורונהוזאתנוכחהצורךלעשותשימוש
מיידיבחלקמסכומיםאלהצנוסףעלהתכניתהכלליתמוצע
לקבועכישרהאוצריגישלאישורהממשלהעדיוםז'באייר
לשימושים ביחס מפורטת תכנית )2020 במאי )ה התש"ף
המתוכנניםבסכומיםהאמוריםצמוצעכיתכניותאלהיונחו
בידיהממשלהעלשולחןהכנסתצעודמוצעלקבועכישר
בתכניתהכללית שינוי כל הממשלה לאישור יגיש האוצר
יגיש וכן ממרכיביהצ באחד אחוזים 0ה על העולה בשיעור
בשיעור המפורטת בתכנית שינוי כל הממשלה לאישור
העולהעל5האחוזיםבאחדממרכיביהצעלשינוינמוךיותר

מהשיעוריםהאמוריםידווחשרהאוצרלממשלהצ
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שרהאוצריגישלאישורהממשלהכלשינויבתכניתהכלליתבשיעור )3(
העולהעל0האחוזיםבאחדממרכיביהצוכןיגישלאישורהממשלהכלשינוי
בתכניתהמפורטתבשיעורהעולהעל5האחוזיםבאחדממרכיביה;עלשינוי

בשיעורנמוךיותרמהשיעוריםהאמוריםידווחשרהאוצרלממשלהצ";

בסעיףקטן)ב(צבמקום"לפיסעיףקטן)א("יבוא"לפיסעיפיםקטנים)א(ו–)אה()2()א("צ )2(

שרהאוצריגישלאישורהממשלהכלשינויבתכניתהכלליתבשיעור )3(
העולהעל0האחוזיםבאחדממרכיביהצוכןיגישלאישורהממשלהכלשינוי
בתכניתהמפורטתבשיעורהעולהעל5האחוזיםבאחדממרכיביה;עלשינוי

בשיעורנמוךיותרמהשיעוריםהאמוריםידווחשרהאוצרלממשלהצ";

בסעיףקטן)ב(צבמקום"לפיסעיףקטן)א("יבוא"לפיסעיפיםקטנים)א(ו–)אה()2()א("צ )2(

לפסקה )2( 

בסעיף קובע היסודצ לחוק 3ב סעיף לעיל כאמור
קטן)ב(שבוצאתסדרהקדימויותבשימושבתקציבההמשכיצ
המדינה התחייבויות לקיום כולצ קודם ייועדצ התקציב
מכוחחוקצחוזיםואמנותוביתרהתשתמשהממשלהרק
להפעלתשירותיםחיונייםופעולותשנכללובחוקהתקציב
הקודםצלרבותפעולותשנכללובשינוייםתקציביםשבוצעו

בתקציבהקודםצ

על יחול כאמור הקדימויות סדר כי לקבוע  מוצע
הסכומיםשמוציאההממשלהבהתאםלסעיף3ב)אה()2()א(
המוצעצבלבד)זאתנוסףעלהסכומיםשהוציאההממשלה
לפיסעיף3ב)א(לחוקהיסודבחודשיםינוארעדמרסצעד

לכניסתולתוקףשלחוקהיסודהמוצע(צ

לגביהסכומיםשמוציאההממשלהלצורךהתמודדות
הרי הקורונה נגיף התפשטות בשל שנוצר המשבר עם

היסוד חוק במסגרת המיועדותצ בהוצאות שמדובר
את עליהן להחיל מקום ואין מסוימת למטרה המוצעצ
סדר היסודצ לחוק 3ב)ב( בסעיף הקיים הקדימויות סדר
הקדימויותשבסעיףהאמוראינומתאיםלאופיההוצאות
וסדריהעדיפויותהדחופיםשמציבהצורךלהתמודדותעם

התפשטותנגיףהקורונהוהשלכותיוצ

לגביהחזרחובותקרןממילאמדוברבסכומיםשיש
לשלמםעלפידיןולכןאיןמקוםלהחילעליהםאתסדר

הקדימויותשבסעיף3ב)ב(האמורצ

לגביהוצאההמותניתבהכנסהוהוצאהשלמפעלים
מקום אין זה בעניין גם צ עה20 בשנת שפעלו עסקיים
הקדימויות ולסדר היסוד לחוק 3ב)ב( סעיף לתחולת
הקבועבוצהוצאותאלהמוצאותכנגדהכנסותספציפיות
שמתקבלותולכןאינןמתועדפותבהכרחבהתאםלסדרי

הקדימויותשבסעיף3ב)ב(האמורצ
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