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מתפרסמת בזה הצעת חוק–יסוד מטעם הממשלה:

הצעת חוק־יסוד: משק המדינה )תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020( 
)תיקון מס' 3(

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

בהתאםלסעיף3לחוק־יסוד:משקהמדינה)להלן  סעיף 1
בחוקצ ייקבע המדינה תקציב היסוד(צ חוק צ  כללי

יהיהלשנהאחתויביאאתהוצאותהממשלה 
הצפויותוהמתוכננותע

סעיף3בלחוקהיסודדןבמצבשבולאהתקבלחוק
התקציבלפניתחילתהשלשנתהכספיםצובהתאםלהוראות
סעיףקטן)א(שבוצכלעודלאהתקבלחוקהתקציבתהיה
הממשלהרשאיתלהוציאכלחודשסכוםהשווהלחלק
השניםעשר)להלןצמגבלתההוצאההחודשית(מהתקציב
השנתיהקודםצבתוספתהצמדהלמדדהמחיריםלצרכן
)להלןצתקרתהתקציבההמשכי(עעודקובעסעיף3בלחוק
היסודצבסעיףקטן)ב(שבוצאתסדרהקדימויותבשימוש
לקיום כול קודם ייועד 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
קורונה נגיף והתפשטות מהתפרצות כתוצאה פנדמיה
2צCoVצSARSהגורםלמחלהו1צCOVID)להלןצנגיף
ישראל באוכלוסיית אין להיוםצ נכון החדש(ע הקורונה
חסינותנגדהמחלהצאיןחיסוןשבאמצעותוניתןלצמצם
תחילת מאז למחלהע יעיל טיפול ואין התפשטותה את
והתפשטות ההדבקה צמצום המגפהולצורך התפרצות
הנגיףוהתמודדותעםנגיףהקורונההחדשהוטלוהגבלות
שונותצביןהשארצעלפתיחתמקומותעבודהועלהתייצבות
לקיים אפשרו לא אשר עבודתםצ במקומות עובדים של
שגרתעבודהרגילהעעקבזאתצמעסיקיםרביםהוציאואת
עובדיהםלחופשהללאתשלוםאוהודיעועלפיטוריהםע
מקומות של פעילותם על שונות מגבלות הוטלו גם כך
הפתוחיםלציבורצמסחרועסקיבילויופנאיצכדילצמצם
הוטלו כך על נוסף אלהע במקומות ההדבקה סיכון את
מגבלותעלפעילותםשלמקומותועסקיםשבהםמתרחשת
התקהלותגדולהומתקייםבשלכךחששלבריאותהציבורע

המגבלותהאמורותשונובהתאםלהתפשטותהמחלהע

לאחרחלוףחגהפסחצועםהירידהבמספרהחולים
החדשיםבישראלצהחלההסרההדרגתיתשלהמגבלות
ופתיחהמחודשתשלעסקיםצבכפוףלעמידהבתנאי"התו
הסגול")שמירהעלמרחקיםואמצעימיגוןשהוגדרו(עהיקפי
התחלואהבחודשמאיהיונמוכיםיחסיתוכתוצאהמכך
חלוהקלותמשמעותיותבהנחיותמשרדהבריאותאשר

אפשרוחזרהלבתיספרצהותרלקייםאירועיםשלעד250
אישצנפתחומסעדותומועדוניםוהיהניכרשהגלהראשון
מתקרבלסיומועואולםהחלמיוםכ"חבסיווןהתש"ף)20
300 מעל צ התחלואה בהיקפי עלייה חלה )2020 ביוני
בתמוז ט' מיום והחל ביוםצ חדשים מאומתים חולים
התש"ף)1ביולי2020(צכ־000צ1חוליםמאומתיםחדשים
ביוםצוזאתהפוךמהמגמההעולמיתשלירידהבהיקפי
התחלואהעבעקבותכךהיקףהחוליםהפעיליםכיוםגבוה
יותרמהשיאשהיהבאמצעחודשאפריל2020ענכוןליום
כ"טבתמוזהתש"ף)21ביולי2020(צמספרהחוליםהפעילים
256 הפעילים החולים מתוך 5ע8צ30ע על עומד בישראל

מוגדריםבמצבקשהומתוכם77מונשמיםע

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)31
בדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוקהתקציבלשנת2020צ
לפיהמוקדםציהיהניתןלהגדילאתההוצאההממשלתית
לשםהתמודדותעםמשברהקורונהצוזאתעלבסיסתכנית
כלכליתובהחבילתצעדיםלשמירהעליציבותהמשק
שנקבע לפירוט בהתאם הכול הקורונהצ משבר בעקבות

בהוראתהשעהע

בהוראתהשעהנקבעכיהגדלתההוצאההממשלתית
כאמורתשמשאךורקלמימוןההתמודדותעםהמשבר

והצעדיםשישלבצעבאופןמיידיודחוףלשםכךע

עודנקבעבהוראתהשעהכישרהאוצריגישלאישור
הממשלהעדיוםז'באיירהתש"ף)1במאי2020(צתכנית
מפורטתלגביהשימושיםהמתוכנניםבסכומיםשפורטו
בהוראתהשעהובהתאםלרכיביםשפורטובה)להלןצ
תכניתמפורטת(עכמוכןנקבעכיהממשלהתניחעלשולחן
של בסכומים שינוי וכי המפורטת התכנית את הכנסת
מרכיביהתכניתהאמורהבשיעורהעולהעל15%מאחד
ממרכיביהתכניתצטעוןאישורועדתהכספיםשלהכנסתע

ס"חהתש"ףצעמ'16ועמ'230ע 1
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בסעיףקטן)א1(המובאבוצבפסקה)2()ב()6(צבמקום"%ו5ע2"יבוא"5%עע3"; )1(

בסעיףקטן)א2(המובאבוצבפסקה)2()ב(צבמקום"2ע12מיליארדשקליםחדשים" )2(
יבוא"7ע18מיליארדשקליםחדשים"ע

בסעיףקטן)א1(המובאבוצבפסקה)2()ב()6(צבמקום"%ו5ע2"יבוא"5%עע3"; )1(

בסעיףקטן)א2(המובאבוצבפסקה)2()ב(צבמקום"2ע12מיליארדשקליםחדשים" )2(
יבוא"7ע18מיליארדשקליםחדשים"ע

מפורטת תכנית אישרה הממשלה לאמורצ בהתאם
ביוםל'בניסןהתש"ף)ע2באפריל2020(בהחלטהמס'5013צ

והיאהונחהעלשולחןהכנסתע

מכיווןשהתכניתהוכנהבתנאיאי–ודאותהןלגבי
היקףההגבלותהמוטלותלצורךצמצוםההדבקהבנגיף
הקורונהוהתפשטותווהןלגביההשפעותהכלכליותשלהן
והתפשטותנגיףהקורונהבעולםצונוכחצרכיםנוספיםשלא
היוצפוייםבעתחקיקתהוראתהשעהצתוקנההוראתשעה
בחוק־יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'10והוראתשעהלשנת
2020()תיקון()להלןצתיקוןמס'1(ואושרההגדלהנוספת
שלההוצאההממשלתיתכךשסכומיההוצאהשהממשלה
תהיהרשאיתלהוציאבשנת2020הוגדלובכ־ע1מיליארד
5ע1מיליארדשקלים שקליםחדשים)לצדזאתהופחתו
חדשיםמהמכסהלשםהחזרחובותלמוסדלביטוחלאומי
שהוגדרהבחוקהיסוד(צוזאתעדיוםט"זבטבתהתשפ"א
)31בדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוקהתקציבלשנת

2020צלפיהמוקדםע

עקבהעלייהבהיקפיהתחלואהוהתארכותהמשברצ
תוקנהשובהוראתהשעהביוםכ"דבתמוזהתש"ף)16ביולי
2020(צבחוק–יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'10והוראתשעה
לשנת2020()תיקוןמס'2(צובוהוגדלוהסכומיםהקבועים
בהוראתהשעהבהיקףשלכ־25מיליארדשקליםחדשיםע
עודנקבעכישינויבסכומיםשלמרכיביהתכניתהקבועה
בהוראתהשעהבשיעורהעולהעל10%מאחדממרכיבי
התכניתצטעוןאישורועדתהכספיםשלהכנסתעכמוכן
נקבעכישרהאוצריגישלאישורהממשלהעדכוןלתכנית
המפורטתלגביהסכומיםשהשתנובהממועדאישורהצעד

יוםט"זבאבהתש"ף)6באוגוסט2020(ע

מוצעכעתצלצורךמימוןהתכניתלתשלוםמענקים
חד–פעמייםלשםתמיכהכלכליתנוספתצהמעוגנתבהצעת
חוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדשצמענק
חד–פעמי()הוראתשעה(צהתש"ףצ2020צאשרמתפרסמת
הוראת את נוספת פעם לתקן זוצ חוק להצעת במקביל
השעהצכךשיהיהניתןלהוציאסכוםנוסףשל5ע6מיליארד
שקליםחדשיםבשנת2020צעדלאישורובכנסתשלחוק

התקציבלשנהזוע

משרד של המקרו–כלכלית התחזית לפי כי יובהר
האוצרובנקישראלהתוצרהמקומיהגולמי)התמ"ג(צפוי
להתכווץבכ־%וע5בשנת2020עהעלייהבהוצאותעלדמי
אבטלהבשלהתכניתהכלכליתשנקבעהבהוראתהשעהצ
והירידההחדהבהכנסותהמדינהממסיםלצדהצצפויות
להביאלגירעוןתקציבישנאמדביותרמ־5%ע13אחוזיתוצרע
עקבהצמיחההשליליתוהזינוקבגירעוןצהחובהציבורי

צפוילעלותבצורהמשמעותיתע

עלרקעהגירעוןהמבניהגבוהערבהמשברצהמשך
תחלואה לגל להיערך והצורך 2021 בשנת החוב עליית
נוסףצקייםצורךבשימורמרחבפיסקליכדישהממשלה
תוכללספקמענהבריאותיצרשתביטחוןסוציאליתותמיכה
בעסקיםשזקוקיםלכךבמקרהשלהשבתתפעילותנוספתע
כמוכןצהגידולהמשמעותיבהיקףהחובהממשלתייחדעם
העלייההמתונהיחסיתבסיכוןצמביאיםלגידולמשמעותי

בהיקףהחזריהריביתהצפוייםבשנים2021ואילךע

לפסקה )1(

מוצעלתקןאתפסקתמשנה)ב(שלסעיף3ב)א1()2(
שהשיעורים כך השעהצ בהוראת כנוסחו היסוד לחוק
לצורך הדרושות ההוצאות מימון לשם בה שנקבעו
נגיף התפשטות בשל שנוצר המשבר עם התמודדות
זובלבדציוגדלוביחסלחודשאוגוסט הקורונהצולמטרה

2020בסכוםשל5ע6מיליארדשקליםחדשיםע

לפסקה )2(

של כולל בסכום נוסף מענק לתת הכוונה בשל
5ע6מיליארדשקליםחדשיםצכאמורלעילצאשרישולם
באמצעותהמוסדלביטוחלאומיצמוצעלתקןאתפסקת
משנה)ב(שלסעיף3ב)א2()2(לחוקהיסודכנוסחובהוראת
השעהצולהגדילאתהסכוםהמוקצהבתכניתהמפורטת
אשרנקובבפסקת המוסדלביטוחלאומיצ לטובתשיפוי
זוצכךשיעמודעלסכוםכוללשל7ע18מיליארדי משנה

שקליםחדשיםע
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