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מתפרסמת בזה הצעת חוק–יסוד מטעם הממשלה:

הצעת חוק־יסוד: משק המדינה )תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020( 
)תיקון( 

בחוק־יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'10והוראתשעהלשנת2020(1צבסעיף1)1(צ1עתיקוןסעיף1

בהתאםלסעיףצלחוק־יסוד:משקהמדינה)להלן  סעיף 1
בחוקצ ייקבע המדינה תקציב היסוד(צ חוק צ  כללי
יהיהלשנהאחתויביאאתהוצאותהממשלה 

הצפויותוהמתוכננותע

סעיףצבלחוקהיסודדןבמצבשבולאהתקבלחוק
התקציבלפניתחילתהשלשנתהכספיםצובהתאםלהוראות
סעיףקטן)א(שבוצכלעודלאהתקבלחוקהתקציבצתהיה
הממשלהרשאיתלהוציאכלחודשסכוםהשווהלחלק
השניםעשר)להלןצמגבלתההוצאההחודשית(מהתקציב
השנתיהקודםצבתוספתהצמדהלמדדהמחיריםלצרכן
)להלןצתקרתהתקציבההמשכי(עעודקובעסעיףצבלחוק
היסודצבסעיףקטן)ב(שבוצאתסדרהקדימויותבשימוש
לקיום כולצ קודם ייועדצ התקציב צ ההמשכי בתקציב
ואמנותוביתרה חוזים חוקצ מכוח המדינה התחייבויות
תשתמשהממשלהרקלהפעלתשירותיםחיונייםופעולות
שנכללו פעולות לרבות הקודםצ התקציב בחוק שנכללו

בשינוייםתקציבייםשבוצעובתקציבהקודםע

באמצעחודשדצמבר2019החלההתפרצותהמחלה
19צCOVIDהנגרמתמנגיףקורונה2צCoVצSARSע

ביוםט"ובאדרהתש"ף)11במרס2020(הכריזארגון
הבריאותהעולמיעלהמחלההנגרמתמנגיףהקורונהכעל

מגפהעולמיתצצעדחריגבעלמשמעויותמרחיקותלכתע

2020(הכריזשר )ו2בינואר ביוםא'בשבטהתש"ף
הבריאותבהתאםלסמכותולפיסעיף20)1(לפקודתבריאות
העםצ1940צכיהמחלההנגרמתעלידינגיףהקורונההיא
מחלהמידבקתמסוכנתוכיקיימתבעטייהסכנהחמורה

לבריאותהציבור)י"פהתש"ףצעמ'8וצצ(ע

משמעותיותצ הגבלות הוטלו זו להכרזה בהמשך
התייצבות ועל עבודה מקומות פתיחת על השארצ בין
שלעובדיםבמקומותעבודתםצלצורךצמצוםההדבקה
והתפשטותהנגיף)ראותקנותשעתחירום)הגבלתמספר
נגיף התפשטות צמצום לשם עבודה במקום העובדים
הקורונההחדש(צהתש"ףצ2020צותקנותשעתחירום)נגיף
הקורונההחדשצהגבלתפעילות(צהתש"ףצ2020(עהגבלות
זאתצ עקב רגילהע עבודה שגרת לקיים אפשרו לא אלה
מעסיקיםרביםהוציאואתעובדיהםלחופשהללאתשלום

אוהודיעועלפיטוריהםע

המשברגרםלעלייהעצומהבמספרדורשיהעבודהע
עובדים הם )כ־9%ו( האבטלה דמי מבקשי של רובם

שהוצאולחופשהללאתשלוםוכ–12%פוטרומעבודתםע

לאחרחלוףחגהפסחצועםהירידהבמספרהחולים
החדשיםבישראלצהחלההסרההדרגתיתשלהמגבלות
ופתיחהמחודשתשלעסקים;ביוםכ"הבניסןהתש"ף)19
באפריל2020(אושרההרחבתהפעילותשלמקומותעבודה
בכפוףלעמידהבתנאי"התוהסגול")שמירהעלמרחקים
ואמצעימיגוןשהוגדרו(;ביוםב'באיירהתש"ף)26באפריל
2020(נפתחוחנויותרחובצמספרותומכונייופיוהתאפשר
איסוףמזוןממסעדות)"טייקאווי"(;ביוםי"גבאיירהתש"ף
2020(נפתחוהקניוניםצהשווקיםצחדריהכושר )ובמאי

והסטודיוצתיירותוטבעוספריותע

נכוןליוםכ"זבאיירהתש"ף)21במאי2020(צמספר
החוליםבישראלעומדעל681צ16צומתוכםהחלימו00וצצ1
חוליםעמתוךהחוליםהפעיליםצו4מוגדריםבמצבקשה
על דווח 2020צ מאי חודש החלמאמצע ו־4צמונשמיםע

פחותמ־100חוליםחדשיםליממהע

לנוכחהמשברהבריאותיוהכלכליהחמורצנדרשה
מניעת לטובת הן ניכרים סכומים להוציא הממשלה
התפשטותנגיףהקורונהוטיפולמיידיבחוליםשנדבקובוצ
והןלצורךסיועמשמעותילמשקכדילאפשרלולצלוחאת
המשברהאמורצבאמצעותסיועכלכלילאזרחיםולעסקיםע
מכיווןשחוקהיסודהגבילאתהאפשרותלהוציאכספים
הןלפיתקרתהתקציבההמשכיוהןלפימגבלתההוצאה
החודשיתצנחקקביוםי"בבניסןהתש"ף)6באפריל2020(
שעה והוראת 10 מס' )תיקון המדינה משק חוק־יסוד:
לשנת2020()להלןצהוראתהשעה(צשבמסגרתונקבעכי
בתקופהשמיוםקבלתהוראתהשעהעדיוםט"זבטבת
התשפ"א)1צבדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוקהתקציב
לשנת2020צלפיהמוקדםציהיהניתןלהגדילאתההוצאה
הממשלתיתלשםהתמודדותעםמשברהקורונהצוזאת
עלבסיסתכניתכלכליתובהחבילתצעדיםלשמירהעל
בהתאם הכול הקורונהצ משבר בעקבות המשק יציבות
לפירוטשנקבעבהוראתהשעהעבהוראתהשעהנקבעכי
הגדלתההוצאההממשלתיתכאמורתשמשאךורקלשם
מימוןההתמודדותעםהמשברוהצעדיםשישלבצעבאופן

מיידיודחוףלשםכךע

ס"חהתש"ףצעמ'16ע 1
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יגיש האוצר שר כי נקבע השעה הוראת במסגרת
לאישורהממשלהצעדיוםז'באיירהתש"ף)1במאי2020(צ
בסכומים המתוכננים לשימושים ביחס מפורטת תכנית
ולסכומים לסעיפים בהתאם השעהצ בהוראת שפורטו

האלה)להלןצהתכניתהמפורטת(:

צבריאותצרווחהצסדרציבוריצביטחוןפניםומענק
מיידילמשרדיהממשלהצ11מיליארדשקליםחדשים;

צשיפויהמוסדלביטוחלאומיצ8עצמיליארדשקלים
חדשים;

מיליארד 9 צ ולעצמאים לעסקים וסיוע מענק צ
שקליםחדשים;

צמימוןהכשרותמקצועיותצסיועלעמותותולארגוני
חברהאזרחיתוסיועלעסקיםקטניםובינונייםצ800מיליון

שקליםחדשים;

צהנחותבארנונהצ6ע2מיליארדשקליםחדשים;

צעלותתקציביתשלפתרונותאשראיצ25ע2מיליארד
שקליםחדשים;

ותכנית דיגיטציה עיליתצ טכנולוגיה תשתיותצ צ
יציאהמהמשברצוע4מיליארדשקליםחדשים;

צמטרותאחרותצ0ע

עודנקבעכיהממשלהתניחעלשולחןהכנסתאת
התכניתהמפורטתוכישינויבסכומיםשלמרכיביהתכנית
האמורהבשיעורהעולהעל15%מאחדממרכיביהתכניתצ

טעוןאישורשלועדתהכספיםשלהכנסתע

מפורטת תכנית אישרה הממשלה לאמורצ בהתאם
ביוםל'בניסןהתש"ף)24באפריל2020(צבהחלטהמס'צ501
)להלןצהחלטהמס'צ501(והיאהונחהעלשולחןהכנסתע

מכיווןשהתכניתהוכנהבתנאיאי–ודאותהןלגבי
היקףההגבלותהמוטלותלצורךצמצוםההדבקהבנגיף
הכלכליות ההשפעות לגבי והן והתפשטותו הקורונה
שלהןוהתפשטותנגיףהקורונהבעולםצנדרשכעתלתקן
אתהסכומיםשנקבעולענייןזהעיצויןכיגםכעתישנה

אי–ודאותלגביהשפעותרבותשלהתפשטותהנגיףע

בהתאםלכךצונוכחהצרכיםשלאהיוצפוייםבעת
של נוספת בהגדלה צורך יש השעהצ הוראת חקיקת
בטבת ט"ז יום עד 2020צ בשנת הממשלתית ההוצאה
התשפ"א)1צבדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוקהתקציב

לשנת2020צלפיהמוקדםע

עלכןמוצעלהגדילאתהסכומיםהקבועיםבהוראת
השעהבהיקףשל14מיליארדשקליםחדשיםולתקןאת
חלוקתהסכומיםביןהמרכיביםהשוניםשלהתכניתצכדי
לאפשרהוצאתסכומיםלטובתתחומיםשלהםלאניתן
מענהבמסגרתהוראתהשעהוכןלטובתהאצהכלכלית

וסיועלאוכלוסיותנוספותע

משרד של המקרו–כלכלית התחזית לפי כי יובהר
האוצרובנקישראלהתוצרהמקומיהגולמי)התמ"ג(צפוי

צפוי האבטלה ושיעור 2020 בשנת בכ־5%ע5 להתכווץ
לעלותלכ־8%עהעלייהבהוצאותעלדמיאבטלהבשל
התכניתהכלכליתשנקבעהבהוראתהשעהצלצדהירידה
החדהבהכנסותהמדינהממסיםצצפוייםלהביאלגירעון
מהגבוהים תוצרצ אחוזי מ־11% ביותר שנאמד תקציבי
ביותרמביןהמדינותהמפותחותעעקבהצמיחההשלילית
והזינוקבגירעוןצהחובהציבוריצפוילעלותבכ־14%אחוזי

תוצרלכ־4%וע

בשנים הפיסקלי במצב היחסית ההרעה לנוכח
האחרונותוההחמרההנוספתבעקבותהמשברשנוצרבשל
התפשטותנגיףהקורונהצעודכנותחזיותהדירוגשלמדינת
ישראלוזאתנוכחהחשיבותהמיוחסתלאחריותפיסקליתצ
האמינות את שיגבירו צעדים יינקטו כי ההנחה תחת

הפיסקליתויביאולהתמודדותעםהגירעוןהמבניע

עלרקעהגירעוןהמבניהגבוהערבהמשברצהמשך
תחלואה לגל להיערך והצורך 2021 בשנת החוב עליית
שהממשלה כדי פיסקלי מרחב בשימור צורך קיים שניצ
תוכללספקמענהבריאותיצרשתביטחוןסוציאליתותמיכה
בעסקיםשזקוקיםלכךבמקרהשלהשבתתפעילותנוספתע
כמוכןצהגידולהמשמעותיבהיקףהחובהממשלתיציחדעם
העלייההמתונהיחסיתבסיכוןצמביאיםלגידולמשמעותי

בהיקףהחזריהריביתהצפוייםבשנים2021ואילךע

הרחבתהתכניתכמוצענדרשתכדילסייעבשלושה
תחומיםנוספיםשבהםהמענהשניתןבתכניתשאושרה

היהמוגבלביחסלמצבהמשקכפישהואהיוםצוהם:

צעידודהתעסוקהצעקבעצירתהפעילותשלהמשק
אומנם משמעותיע באופן גדלה העבודה דורשי כמות
מרביתםהוצאולחופשהללאתשלום)שמומנהאףהיא(צ
וההנחההיאשמרביתםיחזרולעבודהבמהירותיחסיתצאך
עםזאתצשיעורהאבטלהימשיךלהיותגבוהמשהיהטרם
התפרצותנגיףהקורונה)4%עצ(עבהתאםצמדיניותשלעידוד
תעסוקהבאופןפעילצלצדהכשרותתעסוקתיותוהשקעה
בהוןאנושיצצפויותלסייעלמשקלצאתמהמשברבצורה
טובהומהירהיותרעמנגנוןהסיועעשוילאפשרלאנשים
רביםיותרלחזורלמעגלהעבודהובהתאםלחסוךעלויות
חלק הוא זה חיסכון כי יצוין אבטלהע דמי של תשלום

ממקורותהתכניתהמוצעת;

צסיועלענפיםשלאישובולפעילותסדירהבתקופה
הקרובהבשלמאפייניהםהייחודייםצכיוםניתןלמפות
טוביותראתהענפיםשבהםהחזרהלפעילותתהיהאיטית
ההנחיות ומהן משמעותיותצ התאמות תדרוש או יותר
ל"שגרתהקורונה"שעלפיהןהםיפעלועכעתצניתןלמקד
בענפים הנדרש הייחודי הסיוע את יותר מדויק באופן
של סדירה לפעילות הנחוצים הענפים על בדגש אלהצ
המשקצולקדםעבודתמטהמהירהבהובלתמשרדהאוצר

לצורךכך;

ב"שגרת להתנהלות הישראלי המשק היערכות צ
קורונה"צהנחיותמשרדהבריאותלהתאמותהנדרשות
בתחומיםשוניםנקבעותבמהלךהתקופההאחרונהצבד
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בסעיףקטן)א1(המובאבוצבפסקה)2(צ )1(

בפסקתמשנה)ב(צ )א(

בפסקתמשנה)2(צבמקום"8%וע1"יבוא"88%ע1"; )1(

בפסקתמשנה)צ(צבמקום"1%צע1"יבוא"94%ע2"; )2(

בפסקתמשנה)4(צבמקום"85%ע0"יבוא"6%צע1"; )צ(

בפסקתמשנה)5(צבמקום"61%ע0"יבוא"45%ע1"; )4(

בפסקתמשנה)6(צבמקום"5%צע0"יבוא"55%ע0"; )5(

"6ע14 יבוא חדשים" שקלים מיליארד "1ע16 במקום )ד(צ משנה בפסקת )ב(
מיליארדשקליםחדשים";

בסעיףקטן)א2(המובאבוצ )2(

בפסקה)2(צ )א(

בפסקתמשנה)א(צבמקום"ומענקמיידילמשרדיהממשלה"יבוא )1(
שקלים מיליארד 11" ובמקום הממשלה" משרדי לצורכי מענה "ומתן

חדשים"יבוא"14מיליארדשקליםחדשים";

בבדעםהסרתהמגבלותעלתחומיהחייםהשוניםעבהתאם
בחשבון נלקחו שלא נוספות נדרשות עלויות יש לכך
במהלךחקיקתהוראתהשעהצכךלמשלעלויותהנובעות
מהגבלותבתחומיההיסעיםצמהתאמותמבניםומהגבלות

עלכינוסיםע

כמוכןמוצעלהרחיבאתהתכניתלמהלכיםנוספים
ההאטה עקב בפרט המשברצ בתקופת למשק שנדרשים
בביקושים הצפויה והירידה העולמי בסחר הצפויה
בכלכלה לתמוך נועדו אלה צעדים ישראליתע לתוצרת
הישראליתעבמסגרתתיקוןזהמוצעצביןהשארצלהגדילאת
ההוצאההממשלתיתלטובתחבילתצמיחהנוספתלמשק
תקשורתצ תשתיות תשתיותצ לפיתוח הקצאה שכוללת

דיגיטציהוהיי–טקע

לפסקה )1(

בפסקתמשנה)א(המוצעתצמוצעלתקןאתפסקת
משנה)ב(שלסעיףצב)א1()2(לחוק־יסוד:משקהמדינהצ
בה שנקבעו שהשיעורים כך השעהצ בהוראת כנוסחו
עם ההתמודדות לשם הדרושות ההוצאות מימון לשם
המשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונהצולמטרהזו
בלבדציוגדלוביחסלחודשיםמאיעדדצמבר2020עמדובר
בהגדלתהאפשרותלהוציאאתההוצאותהנדרשותבאופן
הקורונה נגיף התפשטות עם התמודדות לטובת ישיר
התמודדות לצורך וכן בנגיףצ שנדבקו בחולים וטיפול
למי כלכלי סיוע הגשת של באופן המשבר עם עקיפה
שנפגעומתןתמריציםכלכלייםמחולליצמיחהאשריש
בהםכדילסייעלמשקלהתמודדעםההשלכותשלהנגיף
מתוךראייהצופהפניעתידעהסכוםהאמוריתפרסעלפני
החודשיםשנותרועדסוףשנתהכספים2020אועדקבלת

חוקהתקציבלשנת2020צלפיהמוקדםצבאופןשהפריסה
ביןהחודשיםהשוניםתהיהשונהצבהתאםלסדרהוצאת

הכספיםהצפויבעתידע

)ב(המוצעתצמוצעלתקןאתפסקת בפסקתמשנה
משנה)ד(שלסעיףצב)א1()2(לחוק־יסוד:משקהמדינהצ
כנוסחובהוראתהשעהצולהפחיתאתהסכוםהקבועבה
לשםהחזרחובותלמוסדלביטוחלאומיבשלההוצאות
הדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצרבשלהתפשטות
נגיףהקורונהעזאתבשלתכניתעידודהתעסוקההמוצעת
כחלקמהתיקוןהמוצעצהצפויהלהביאלהגדלתהתעסוקה
לעומתההנחותהנוגעותלהחזרהחובותלמוסדלביטוח
לאומיכפישהיובעתאישורהתכניתעמוצעלהסיטסכום

זהלצורךמימוןתכניתעידודהתעסוקהע

לפסקה )2( 

סעיף את לתקן מוצע המוצעתצ )א( משנה בפסקת
בהוראת כנוסחו המדינהצ משק לחוק־יסוד: צב)א2()2(
השעהצולשנותאתהסכומיםהנקוביםבסעיפיהתכנית
כדילהתאימםלשיעוריםהמוצעיםבפסקה)1()א(המוצעתצ
כאמורלעילעשינוייםאלהכולליםאתהגדלתהסכומים

בסעיפיהתכניתלטובתמטרותאלה:

צבסעיףבריאותצרווחהצסדרציבוריצביטחוןפנים
מתן לצורך צ הממשלה משרדי לצורכי מענה ומתן
מענהלצורכימשרדיהממשלהוביןהשארלצורךביצוע
"שגרת בתקופת הבריאות משרד להנחיות ההתאמות

הקורונה";

לצורך צ לאומי לביטוח המוסד שיפוי בסעיף צ
הארכתהזכאותלמענקלבניו6אויותרשפוטרובמהלך

תקופתהמשברוהזכאותלדמיאבטלהלחודשמאי;
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צ11 הצעותחוקהממשלהצו0צ1צב'בסיווןהתש"ףצ2020ע5ע25

בפסקתמשנה)ב(צבמקום"8עצמיליארדשקליםחדשים"יבוא"5ע4 )2(
מיליארדשקליםחדשים";

יבוא"16 חדשים" שקלים מיליארד במקום"9 )ג(צ משנה בפסקת )צ(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקתמשנה)ד(צלפני"מימון"יבוא"עידודתעסוקהוהכשרתהון )4(
אנושי"ובמקום"800מיליוןשקליםחדשים"יבוא"5צע1מיליארדשקלים

חדשים";

בפסקתמשנה)ו(צבמקום"25ע2מיליארדשקליםחדשים"יבוא"5צע5 )5(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקתמשנה)ז(צבמקום"וע4מיליארדשקליםחדשים"יבוא"6ע4 )6(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקתמשנה)ח(צבמקום"0"יבוא"25ע1מיליארדשקליםחדשים"; )ו(

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

")2א(שרהאוצריגישלאישורהממשלהצעדיוםכ"גבתמוזהתש"ף)15
ביולי2020(צעדכוןלתכניתהמפורטתביחסלסכומיםשהשתנובהממועד

אישורהלפיפסקה)1(ע";

בהתאם עדכונה "לרבות יבוא המפורטת" "התכנית אחרי )4(צ בפסקה )ג(
להוראותפסקה)2א("ע

בפסקתמשנה)ב(צבמקום"8עצמיליארדשקליםחדשים"יבוא"5ע4 )2(
מיליארדשקליםחדשים";

יבוא"16 חדשים" שקלים מיליארד במקום"9 )ג(צ משנה בפסקת )צ(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקתמשנה)ד(צלפני"מימון"יבוא"עידודתעסוקהוהכשרתהון )4(
אנושי"ובמקום"800מיליוןשקליםחדשים"יבוא"5צע1מיליארדשקלים

חדשים";



בפסקתמשנה)ו(צבמקום"25ע2מיליארדשקליםחדשים"יבוא"5צע5 )5(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקתמשנה)ז(צבמקום"וע4מיליארדשקליםחדשים"יבוא"6ע4 )6(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקתמשנה)ח(צבמקום"0"יבוא"25ע1מיליארדשקליםחדשים"; )ו(

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

")2א(שרהאוצריגישלאישורהממשלהצעדיוםכ"גבתמוזהתש"ף)15
ביולי2020(צעדכוןלתכניתהמפורטתביחסלסכומיםשהשתנובהממועד

אישורהלפיפסקה)1(ע";

בהתאם עדכונה "לרבות יבוא המפורטת" "התכנית אחרי )4(צ בפסקה )ג(
להוראותפסקה)2א("ע

צבסעיףמענקוסיועלעסקיםולעצמאיםצלצורך
מענקתעסוקהוכןסיועלענפיםבסיכון;

צבסעיףעידודתעסוקהוהכשרתהוןאנושיצמימון
הכשרותמקצועיותצסיועלעמותותולארגוניחברהאזרחית
מערך לצורךהרחבת צ ובינוניים קטנים לעסקים וסיוע
ההכשרותהמקצועיותצהסיועלעמותותולארגוניחברה

אזרחיתוהסיועלעסקיםקטניםובינוניים;

צבסעיףעלותתקציביתשלפתרונותאשראיצלצורך
לעסקים הלוואות קרן של התקציבי הנתח בשל מימון

מענפיםבסיכון;

דיגיטציה עיליתצ טכנולוגיה תשתיותצ בסעיף צ
ותכניתיציאהמהמשברצלצורךתכניותהאצהבתחומי

התשתיותוהדיגיטציהוכןבתחוםהטכנולוגיההעילית;

צבסעיףמטרותאחרותצבהיקףשלכ־25ע1מיליארד
שקליםחדשיםע

בפסקתמשנה)ב(המוצעתצמוצעלהוסיףאתפסקה
כנוסחו המדינהצ משק לחוק־יסוד: צב)א2( לסעיף )2א(
לאישור יגיש האוצר שר כי ולקבוע השעהצ בהוראת
2020(צ ביולי 15( התש"ף בתמוז כ"ג יום עד הממשלהצ
עדכוןלתכניתהמפורטתביחסלסכומיםהנוספיםהכלולים
המפורטת במסגרתהתכנית נכללו בתיקוןהמוצעשלא
שאושרהבממשלהביוםל'בניסןהתש"ף)24באפריל2020(
בהתאםלסעיףצב)א2()1(לחוק־יסוד:משקהמדינהצכנוסחו

בהוראתהשעהע

בפסקתמשנה)ג(המוצעתצמוצעלתקןאתפסקה)4(
לסעיףצב)א2(לחוק־יסוד:משקהמדינהצכנוסחובהוראת
השעהצולהבהירכילאחרשאישרההממשלהאתהעדכון
לתכניתהמפורטתכאמורלעילצידווחשרהאוצרלוועדת
הכספיםשלהכנסתצמדיחודשצעלאופןהוצאתהכספים
לפיהצ המתוכננים השימושים של בפועל השימוש ועל
כפישהדברנעשהביחסלתכניתהמפורטתשכבראושרהע
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