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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק־יסוד: משק המדינה )תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020( 
)תיקון מס' 2(

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

של בעיצומה כעת נמצא ישראלצ ובכללו העולםצ
פנדמיהכתוצאהמהתפרצותוהתפשטותשלנגיףקורונה
2צCoVצSARSהגורםלמחלה19צCOVID)להלןצנגיף
ישראל באוכלוסיית אין להיוםצ נכון החדש(ע הקורונה
חסינותנגדהמחלהצאיןחיסוןשבאמצעותוניתןלצמצם

אתהתפשטותהואיןטיפוליעיללמחלהע

צמצום ולצורך המגפה התפרצות תחילת מאז
ההדבקהוהתפשטותהנגיףוהתמודדותעםנגיףהקורונה
החדשהוטלוהגבלותשונותצביןהשארצעלפתיחתמקומות
עבודהועלהתייצבותשלעובדיםבמקומותעבודתםצאשר
לאאפשרולקייםשגרתעבודהרגילהעעקבזאתצמעסיקים
רביםהוציאואתעובדיהםלחופשהללאתשלוםאוהודיעו
עלפיטוריהםעכךגםהוטלומגבלותשונותעלהתנאים
ועסקי מסחר לציבורצ הפתוחים מקומות של לפעילותם
בילויופנאיבמטרהלצמצםאתסיכוןההדבקהבמקומות
אלהענוסףעלכךהוטלומגבלותעלפעילותםשלמקומות
ועסקיםשבהםמתרחשתהתקהלותמשמעותיתומתקיים
בשלכךחששלבריאותהציבורעהמגבלותהאמורותשונו

בהתאםלהתפשטותהמחלהע

המשברגרםלעלייהעצומהבמספרדורשיהעבודה;
ושיעורהבלתימועסקיםעומדעלכ־20%לחודשמאיע

לאחרחלוףחגהפסחצועםהירידהבמספרהחולים
החדשיםבישראלצהחלההסרההדרגתיתשלהמגבלות

ופתיחהמחודשתשלעסקיםבכפוףלעמידהבתנאי"התו
שהוגדרו(; מיגון ואמצעי מרחקים על )שמירה הסגול"
היקףהתחלואהבחודשמאיהיהנמוךיחסיתוכתוצאה
מכךחלוהקלותמשמעותיותבהנחיותמשרדהבריאות
אשראפשרוחזרהלבתיספרצהותרקיוםאירועיםשלעד
250אנשיםצנפתחומסעדותומועדוניםוהיהניכרשהגל
בסיוון כ"ח ביום החל ואולם לסיומוע מתקרב הראשון
2020(חלהעלייהבהיקףהתחלואהצ )20ביוני התש"ף
ט' ביום והחל ביוםצ חדשים מאומתים חולים 00צ מעל
בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(צכ־000צ1חוליםמאומתים
חדשיםביוםצוזאתהפוךמהמגמההעולמיתשלירידה
הפעילים החולים היקף כך בעקבות התחלואהע בהיקף
כיוםגבוהיותרמהשיאשהיהבאמצעחודשאפריל2020ע
נכוןליוםכ'בתמוזהתש"ף)12ביולי2020(צמספרהחולים
הפעיליםבישראלעומדעלו85צ18צמתוךהחוליםהפעילים

141מוגדריםבמצבקשהומתוכם49מונשמיםע

לנוכחהמשברהבריאותיוהכלכליהחמורצנדרשה
מניעת לטובת הן ניכרים סכומים להוציא הממשלה
וטיפולמיידיבחוליםשנדבקו הקורונה נגיף התפשטות
בוצוהןלצורךסיוענרחבלמשקכדילאפשרלולצלוחאת
המשברהאמורצבאמצעותסיועכלכלילאזרחיםולעסקיםע
מכיווןשחוקהיסודהגבילאתהאפשרותלהוציאכספים
הןלפיתקרתהתקציבההמשכיוהןלפימגבלתההוצאה
החודשיתצנחקקביוםי"בבניסןהתש"ף)6באפריל2020(
שעה והוראת 10 מס' )תיקון המדינה משק חוק־יסוד:
לשנת2020()להלןצהוראתהשעה(צובונקבעכיבתקופה
שמיוםקבלתהוראתהשעהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)1צ
בדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוקהתקציבלשנת2020צ
לפיהמוקדםציהיהניתןלהגדילאתההוצאההממשלתית
בסיס על וזאת הקורונהצ משבר עם התמודדות לשם
תכניתכלכליתשבהחבילתצעדיםלשמירהעליציבות
לפירוט בהתאם הכול הקורונהצ משבר בעקבות המשק
שנקבעבהוראתהשעהעבהוראתהשעהנקבעכיהגדלת
ההוצאההממשלתיתכאמורתשמשאךורקלשםמימון
ההתמודדותעםהמשברוהצעדיםשישלבצעבאופןמיידי

ודחוףלשםכךע

יגיש האוצר שר כי נקבע השעה הוראת במסגרת
לאישורהממשלהעדיוםז'באיירהתש"ף)1במאי2020(צ
בסכומים המתוכננים לשימושים ביחס מפורטת תכנית
שפורטו לרכיבים ובהתאם השעהצ בהוראת שפורטו
בהעעודנקבעכיהממשלהתניחעלשולחןהכנסתאת

ס"חהתש"ףצעמ'16ועמ'46ע 1

ר ב ס ה י  ר ב ד



425 הצעותחוקהממשלהצ40צ1צכ"בבתמוזהתש"ףצ2020עוע14

בסעיףקטן)א1(המובאבוצבפסקה)2(צ )1(

בפסקתמשנה)ב(צ )א(

בפסקתמשנה)5(צבמקום"45%ע1"יבוא"81%ע1"; )1(

בסעיףקטן)א1(המובאבוצבפסקה)2(צ )1(

בפסקתמשנה)ב(צ )א(

בפסקתמשנה)5(צבמקום"45%ע1"יבוא"81%ע1"; )1(

התכניתהמפורטתוכישינויבסכומיםשלמרכיביהתכנית
האמורהבשיעורהעולהעל15%מאחדממרכיביהתכנית

טעוןאישורשלועדתהכספיםשלהכנסתע

מפורטת תכנית אישרה הממשלה לאמורצ בהתאם
ביוםל'בניסןהתש"ף)24באפריל2020(בהחלטהמס'צ501צ

והיאהונחהעלשולחןהכנסתע

מכיווןשהתכניתהוכנהבתנאיאי–ודאותהןלגבי
היקףההגבלותהמוטלותלצורךצמצוםההדבקהבנגיף
הקורונהוהתפשטותווהןלגביההשפעותהכלכליותשלהן
נוספים צרכים ונוכח בעולםצ הקורונה נגיף והתפשטות
תוקנה השעהצ הוראת חקיקת בעת צפויים היו שלא
)תיקון המדינה משק חוק־יסוד: במסגרת שעה הוראת
מס'10והוראתשעהלשנת2020()תיקון()להלןצתיקון
מס'1(ואושרההגדלהנוספתשלההוצאההממשלתית
כךשסכומיההוצאהשהממשלהתהיהרשאיתלהוציא
בשנת2020הוגדלובכ־14מיליארדשקליםחדשים)לצד
זאתהופחתו5ע1מיליארדשקליםחדשיםמהמכסהלשם
החזרחובותלמוסדלביטוחלאומישהוגדרהבחוקהיסוד(צ
וזאתצעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמבר2020(צאועד

יוםקבלתחוקהתקציבלשנת2020צלפיהמוקדםע

לנוכחהעלייהבהיקפיהתחלואהוהתארכותהמשברצ
מוצעלתקןפעםנוספתאתהוראתהשעה;בתיקוןהמוצעצ
השעה בהוראת הקבועים הסכומים את להגדיל מוצע
את ולתקן חדשים שקלים מיליארד כ–1ע25 של בהיקף
חלוקתהסכומיםביןהמרכיביםהשוניםשלהתכניתכדי
הסיוע הארכת לטובת נוספים סכומים הוצאת לאפשר

הממשלתישניתןעדכהע

משרד של המקרו–כלכלית התחזית לפי כי יובהר
האוצרובנקישראלהתוצרהמקומיהגולמי)התמ"ג(צפוי
צפוי האבטלה ושיעור 2020 בשנת בכ־9%ע5 להתכווץ
לעלותלכ־9%עצ1עהעלייהבהוצאותעלדמיאבטלהבשל
והירידה השעהצ בהוראת שנקבעה הכלכלית התכנית
לצדהצצפויותלהביא החדהבהכנסותהמדינהממסים
לגירעוןתקציבישנאמדביותרמ־11%אחוזיתוצרעעקב
הצמיחההשליליתוהזינוקבגירעוןצהחובהציבוריצפוי

לגדולבצורהמשמעותיתע

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

בהיקףהחזריהריביתהצפוייםבשנים2021ואילךע

במסגרתהרחבתהתכניתצכמוצעצנכלליםצביןהשארצ
הצעדיםכמפורטלהלן:

של הפעילות עצירת עקב צ זכאות לדמי אבטלה
המשקכמותדורשיהעבודהגדלהבאופןמשמעותיעאומנם
מרביתםהוצאולחופשהללאתשלום)שמומנהאףהיא(צ
אךההנחההיאשהחזרהלשיעוריהאבטלהשחלוטרם
המשברתארךתקופהארוכהיותרעעלפיהתכניתתוארך
הזכאותלדמיאבטלהלכלהזכאיםעדחודשיוני2021ענוסף
עלכךמישמלאולהםו6שניםוהופסקההעסקתםימשיכו
לקבלמענקיהסתגלותעדתוםשנת2020ויימשךאי–קיזוז
שלכפלקצבאותעדחודשיוני2021עכךצתובטחודאות
לאוכלוסיותאלהעלידיפריסתרשתביטחוןסוציאלית

לתקופהממושכת;

סיוע לעצמאים צעלפיהתכניתיינתןלעצמאיםאשר
נפגעוכתוצאהמהמשברצמענקצאחתלחודשייםצשלעד
000צ15שקליםחדשיםצעדחודשיוני2021צוזאתכרשת

ביטחוןסוציאליתאישיתנוסףעלהסיועשניתןלעסקע

צעלפיהתכניתיוארךמנגנוןהחזר סיוע לעסקים 
הוצאותקבועותלעסקיםאשרנפגעובכ־40%מהמחזור
ויוגדלהסכוםהמרבילכ־000צ500אלף החודשישלהםצ
שקליםחדשיםלפעימהעכמוכןתוגדלהתקרהלזכאיםכך
שעסקיםבעלימחזורשלעד100מיליוןשקליםחדשים
שנפגעומהמשבריהיוזכאיםלסיועמהמדינהענוסףעל
כךציינתנוהנחותבארנונהלעסקיםצוקרןאשראיבערבות

המדינהתוגדלבאופןניכרע

הגדלה תהיה התכנית פי על צ בצמיחה תמיכה 
משמעותיתשלתכניותההכשרותהמקצועיותהממונות
שעבודתם עובדים השמת על בדגש המדינהצ ידי על
הופסקהבענפיםתומכיצמיחהענוסףעלכךציורחבמתן
האישי מהפיקדון למשיכה משוחררים לחיילים היתר
לצורךחופשיותורחבתכניתהאצהוהשקעהבתשתיות

בפרויקטיםתומכיצמיחהומעודדיתעסוקהישראליתע

לפסקה )1(

בפסקתמשנה)א(המוצעתצמוצעלתקןאתפסקת
משנה)ב(שלסעיףצב)א1()2(לחוק־יסוד:משקהמדינהצ
בה שנקבעו שהשיעורים כך השעהצ בהוראת כנוסחו
לשםמימוןההוצאותהדרושותלצורךההתמודדותעם
המשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונהצולמטרהזו
בלבדציוגדלוביחסלחודשיםיוליעדדצמבר2020עמדובר
באפשרותלהוציאאתההוצאותהנדרשותלטובתהצעדים
הנוספיםשפורטולעילבאופןישירלטובתהתמודדותעם
התפשטותנגיףהקורונהוטיפולבחוליםשנדבקובנגיףצ
וכןלצורךהתמודדותעקיפהעםהמשברבאופןשלהגשת
סיועכלכלילמישנפגעומתןתמריציםכלכלייםמחוללי
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במקוםפסקתמשנה)6(יבוא: )2(

בחודשספטמברצ59%ע2; )6("

בחודשאוקטוברצ16%ע1; )ו(

בחודשנובמברצ5%וע2; 8(

בחודשדצמברצ65%ע1ע"; )9(

בפסקתמשנה)ד(צבמקום"6ע14מיליארדשקליםחדשים"יבוא"ומיליארד )ב(
שקליםחדשים";

בסעיףקטן)א2(המובאבוצ )2(

בפסקה)2(צ )א(

בפסקתמשנה)א(צבמקום"14מיליארדשקליםחדשים"יבוא"6ע14 )1(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקתמשנה)ב(צבמקום"5ע4מיליארדשקליםחדשים"יבוא"2ע12 )2(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקתמשנה)ג(צבמקום"16מיליארדשקליםחדשים"יבוא"וע1צ )צ(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקתמשנה)ד(צבמקום"5צע1מיליארדשקליםחדשים"יבוא"9ע0 )4(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקתמשנה)ה(צבמקום"6ע2מיליארדשקליםחדשים"יבוא"9עצ )5(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקתמשנה)ו(צבמקום"5צע5מיליארדשקליםחדשים"יבוא"1ע6 )6(
מיליארדשקליםחדשים";

עם להתמודד למשק לסייע כדי בהם יש אשר צמיחה
ההשלכותשלהנגיףמתוךראייהצופהפניעתידעהסכום
שנת סוף עד שנותרו החודשים פני על יתפרס האמור
הכספים2020אועדקבלתחוקהתקציבלשנת2020צלפי
המוקדםצבאופןשהפריסהביןהחודשיםהשוניםתהיה

שונהצבהתאםלסדרהוצאתהכספיםהצפויבעתידע

)ב(המוצעתצמוצעלתקןאתפסקת בפסקתמשנה
משנה)ד(שלסעיףצב)א1()2(לחוק־יסוד:משקהמדינהצ
כנוסחובהוראתהשעהצולהפחיתאתהסכוםהקבועבה
לשםהחזרחובותלמוסדלביטוחלאומיעקבההוצאות
הדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצרבשלהתפשטות
לדמי הזכאות תקופת הארכת בשל זאת הקורונהע נגיף
אבטלהוהגדלתהשיפוילביטוחלאומילעומתההנחות
הנוגעותלהחזרהחובותלמוסדלביטוחלאומיכפישהיו
בעתאישורהתכניתעמוצעלהסיטסכוםזהלצורךמימון

תכניתלשיפויהמוסדלביטוחלאומיע

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:

צבסעיףבריאותצרווחהצסדרציבוריצביטחוןהפנים
ומתןמענהלצורכימשרדיהממשלהצלצורךמתןמענה
למשרדיהממשלהוביןהשארלצורךביצועההתאמות

להנחיותמשרדהבריאותבתקופת"שגרתהקורונה";

לצורך צ לאומי לביטוח המוסד שיפוי בסעיף צ
כפל אי–קיזוז אבטלהצ לדמי הזכאות תקופת הארכת
קצבאותוהארכתהזכאותלמענקלבניו6אויותרשפוטרו

במהלךתקופתהמשבר;

צבסעיףמענקוסיועלעסקיםולעצמאיםצלצורך
מענקיהסיועלעצמאיםועסקים;

צבסעיףעידודתעסוקהוהכשרתהוןאנושיצמימון
הכשרותמקצועיותצסיועלעמותותולארגוניחברהאזרחית
מערך לצורךהרחבת צ ובינוניים קטנים לעסקים וסיוע

ההכשרותהמקצועיות;
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)ז(צבמקום"6ע4מיליארדשקליםחדשים"יבוא"1עצ בפסקתמשנה )ו(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקתמשנה)ח(צבמקום"25ע1מיליארדשקליםחדשים"יבוא"5צע2 )8(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקה)2א(צבמקום"כ"גבתמוזהתש"ף)15ביולי2020("יבוא"ט"זבאב )ב(
התש"ף)6באוגוסט2020("ע

)ז(צבמקום"6ע4מיליארדשקליםחדשים"יבוא"1עצ בפסקתמשנה )ו(
מיליארדשקליםחדשים";



בפסקתמשנה)ח(צבמקום"25ע1מיליארדשקליםחדשים"יבוא"5צע2 )8(
מיליארדשקליםחדשים";

בפסקה)2א(צבמקום"כ"גבתמוזהתש"ף)15ביולי2020("יבוא"ט"זבאב )ב(
התש"ף)6באוגוסט2020("ע

צבסעיףעלותתקציביתשלפתרונותאשראיצלצורך
לעסקים הלוואות קרן של התקציבי הנתח בשל מימון

מענפיםבסיכון;

דיגיטציה עיליתצ טכנולוגיה תשתיותצ בסעיף צ
ותכניתיציאהמהמשברצלצורךתכניותהאצהבתחומי

התשתיותוהדיגיטציהוכןבתחוםהטכנולוגיההעילית;

צבסעיףמטרותאחרותצבהיקףשלכ־2מיליארד
שקליםחדשיםע

בפסקתמשנה)ב(המוצעתצמוצעלתקןאתפסקה)2א(
לסעיףצב)א2(לחוק־יסוד:משקהמדינהצכנוסחובהוראת
הממשלהצ לאישור יגיש האוצר שר כי ולקבוע השעהצ
עדיוםט"זבאבהתש"ף)6באוגוסט2020(צעדכוןלתכנית
בתיקון הכלולים הנוספים לסכומים ביחס המפורטת
התכנית במסגרת נכללו שלא המוצע ובתיקון 1 מס'
24( המפורטתשאושרהבממשלהביוםל'בניסןהתש"ף
באפריל2020(בהתאםלסעיףצב)א2()1(לחוק־יסוד:משק

המדינהצכנוסחובהוראתהשעהע
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