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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' 4(

בחוק־יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'10והוראתשעהלשנת2020(1צבסעיף1)1(צ1צתיקוןסעיף1

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

יהיהלשנהאחתויביאאתהוצאותהממשלה 
הצפויותוהמתוכננותצ

סעיף3בלחוקהיסודדןבמצבשבולאהתקבלחוק
התקציבלפניתחילתהשלשנתהכספיםצובהתאםלהוראות
סעיףקטן)א(שבוצכלעודלאהתקבלחוקהתקציבתהיה
הממשלהרשאיתלהוציאכלחודשסכוםהשווהלחלק
השניםעשר)להלןצמגבלתההוצאההחודשית(מהתקציב
השנתיהקודםצבתוספתהצמדהלמדדהמחיריםלצרכן
)להלןצתקרתהתקציבההמשכי(צעודקובעסעיף3בלחוק
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

בשינוייםתקציבייםשבוצעובתקציבהקודםצ

של בעיצומה כעת נמצא ישראלצ ובכללו העולםצ
קורונה נגיף והתפשטות מהתפרצות כתוצאה פנדמיה
2צCoVצSARSהגורםלמחלה19צCOVID)להלןצנגיף
ישראל באוכלוסיית אין להיוםצ נכון החדש(צ הקורונה
חסינותנגדהמחלהצאיןחיסוןשבאמצעותוניתןלצמצם

אתהתפשטותהואיןטיפוליעיללמחלהצ

צמצום ולצורך המגפה התפרצות תחילת מאז
ההדבקהוהתפשטותנגיףהקורונההחדשוהתמודדותעם
הנגיףהוטלוהגבלותשונותצביןהשארצעלפתיחתמקומות
עבודהועלהתייצבותשלעובדיםבמקומותעבודתםצאשר
לאאפשרולקייםשגרתעבודהרגילהצעקבזאתצמעסיקים
רביםהוציאואתעובדיהםלחופשהללאתשלוםאוהודיעו
עלפיטוריהםצכךגםהוטלומגבלותשונותעלפעילותם
שלמקומותהפתוחיםלציבורצמסחרועסקיבילויופנאיצ
במטרהלצמצםאתסיכוןההדבקהבמקומותאלהצנוסף
עלכךהוטלומגבלותעלפעילותםשלמקומותועסקים
כך בשל ומתקיים גדולה התקהלות מתרחשת שבהם
חששלבריאותהציבורצהמגבלותהאמורותשונובהתאם

להתפשטותהנגיףצ

לאחרחלוףחגהפסחצועםהירידהבמספרהחולים
החדשיםבישראלצהחלההסרההדרגתיתשלהמגבלות
ופתיחהמחודשתשלעסקיםצבכפוףלעמידהבתנאי"התו
הסגול")שמירהעלמרחקיםואמצעימיגוןשהוגדרו(צהיקפי
התחלואהבחודשמאיהיונמוכיםיחסיתוכתוצאהמכך

חלוהקלותמשמעותיותבהנחיותמשרדהבריאותאשר
אפשרוחזרהלבתיספרצהותרקיוםאירועיםשלעד0ע2
אישצנפתחומסעדותומועדוניםוהיהניכרשהגלהראשון
מתקרבלסיומוצואולםהחלמיוםכ"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
ביוםצוזאתהפוףמהמגמההעולמיתשלירידהבהיקפי
התחלואהצבעקבותכךהיקףהחוליםהפעיליםכיוםגבוה
יותרמהשיאשהיהבאמצעחודשאפריל2020צנכוןליום
)31ביולי2020(צמספרהחוליםהפעילים י'באבהתש"ף
319 הפעילים החולים מתוך 344צ26צ על עומד בישראל

מוגדריםבמצבקשהומתוכם99מונשמיםצ

לנוכחהמשברהבריאותיוהכלכליהחמורצנדרשה
מניעת לטובת הן ניכרים סכומים להוציא הממשלה
בחולים מיידי וטיפול החדש הקורונה נגיף התפשטות
שנדבקובוצוהןלצורךסיוענרחבלמשקכדילאפשרלו
לצלוחאתהמשברהאמורצבאמצעותסיועכלכלילאזרחים
האפשרות את הגביל היסוד שחוק מכיוון ולעסקיםצ
להוציאכספיםהןלפיתקרתהתקציבההמשכיוהןלפי
מגבלתההוצאההחודשיתצנחקקביוםי"בבניסןהתש"ף
)6באפריל2020(חוק־יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'10
2020()להלןצהוראתהשעה(צובו והוראתשעהלשנת
נקבעכיבתקופהשמיוםקבלתהוראתהשעהעדיוםט"ז
בטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוק
התקציבלשנת2020צלפיהמוקדםציהיהניתןלהגדילאת
ההוצאההממשלתיתלשםהתמודדותעםמשברהקורונהצ
וזאתעלבסיסתכניתכלכליתובהחבילתצעדיםלשמירה
עליציבותהמשקבעקבותמשברהקורונהצהכולבהתאם

לפירוטשנקבעבהוראתהשעהצ

בהוראתהשעהנקבעכיהגדלתההוצאההממשלתית
כאמורתשמשאךורקלמימוןההתמודדותעםהמשבר

והצעדיםשישלבצעבאופןמיידיודחוףלשםכךצ

עודנקבעבהוראתהשעהכישרהאוצריגישלאישור
הממשלהעדיוםז'באיירהתש"ף)1במאי2020(צתכנית
מפורטתלגביהשימושיםהמתוכנניםבסכומיםשפורטו
)להלן בה שפורטו לרכיבים ובהתאם השעה בהוראת
צתכניתמפורטת(צכמוכןנקבעכיהממשלהתניחעל
שולחןהכנסתאתהתכניתהמפורטתוכישינויבסכומים
%ע1 על העולה בשיעור האמורה התכנית מרכיבי של
מאחדממרכיביהתכניתצטעוןאישורשלועדתהכספים

שלהכנסתצ

ס"חהתש"ףצעמ'16ועמ'294צ 1
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בסעיףקטן)א1(המובאבוצבפסקה)2()ב(צ )1(

בפסקתמשנה)ע(צבמקום"%עצ3"יבוא"%עעצ3"; )א(

בפסקתמשנה)6(צבמקום"9%עצ2"יבוא"%ע6צ2"; )ב(

בפסקתמשנה)7(צבמקום"16%צ1"יבוא"26%צ1"; )ג(

בפסקתמשנה)ע(צבמקום"%ע7צ2"יבוא"%עעצ2"; )ד(

בפסקתמשנה)9(צבמקום"%ע6צ1"יבוא"%ע7צ1"; )ה(

בסעיףקטן)א1(המובאבוצבפסקה)2()ב(צ )1(

בפסקתמשנה)ע(צבמקום"%עצ3"יבוא"%עעצ3"; )א(

בפסקתמשנה)6(צבמקום"9%עצ2"יבוא"%ע6צ2"; )ב(

בפסקתמשנה)7(צבמקום"16%צ1"יבוא"26%צ1"; )ג(

בפסקתמשנה)ע(צבמקום"%ע7צ2"יבוא"%עעצ2"; )ד(

בפסקתמשנה)9(צבמקום"%ע6צ1"יבוא"%ע7צ1"; )ה(

מפורטת תכנית אישרה הממשלה לאמורצ בהתאם
ביוםל'בניסןהתש"ף)24באפריל2020(בהחלטהמס'013עצ

והיאהונחהעלשולחןהכנסתצ

הן אי־ודאות בתנאי הוכנה שהתכנית מכיוון
ההגבלותהמוטלותלצורךצמצוםההדבקה לגביהיקף
בנגיףהקורונההחדשוהתפשטותווהןלגביההשפעות
הכלכליותשלהןוהתפשטותהנגיףבעולםצונוכחצרכים
נוספיםשלאהיוצפוייםבעתחקיקתהוראתהשעהצתוקנה
10 )תיקוןמס' המדינה משק השעהבחוק־יסוד: הוראת
והוראתשעהלשנת2020()תיקון(צואושרההגדלהנוספת
שלההוצאההממשלתיתכךשסכומיההוצאהשהממשלה
תהיהרשאיתלהוציאבשנת2020הוגדלובכ־14מיליארד
עצ1מיליארדשקלים שקליםחדשים)לצדזאתהופחתו
חדשיםמהמכסהלשםהחזרחובותלמוסדלביטוחלאומי
שהוגדרהבחוקהיסוד(צוזאתצעדיוםט"זבטבתהתשפ"א
)31בדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוקהתקציבלשנת
2020צלפיהמוקדםצכמוכןנקבעכישרהאוצריגישלאישור
הממשלהעדכוןלתכניתהמפורטתלגביהסכומיםשהשתנו
בהממועדאישורהצוהממשלהתגישאתהעדכוןהאמור

לוועדתהכספיםשלהכנסתצ

עקבהעלייהבהיקפיהתחלואהוהתארכותהמשברצ
תוקנהשובהוראתהשעהביוםכ"גבתמוזהתש"ף)ע1ביולי
2020(צבחוקיסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'10והוראתשעה
לשנת2020()תיקוןמס'2(צובוהוגדלוהסכומיםהקבועים
בהוראתהשעהבהיקףשלכ־ע2מיליארדשקליםחדשיםצ
שניתן הממשלתי הסיוע מימון לצורך השאר בין וזאת
בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראת
של בסכומים שינוי כי נקבע עוד התש"ףצ2020צ שעה(צ
מרכיביהתכניתהקבועהבהוראתהשעהצבשיעורהעולה
על10%מאחדממרכיביהתכניתצטעוןאישורשלועדת

הכספיםשלהכנסתצ

שוב 2020(תוקנה )29ביולי ביוםח'באבהתש"ף
המדינה משק בחוק–יסוד: נוספתצ פעם השעה הוראת
)תיקוןמס'10והוראתשעהלשנת2020()תיקוןמס'3(צובו
הוגדלוהסכומיםהקבועיםבהוראתהשעהבהיקףשלכ־7
מיליארדשקליםחדשיםצלצורךמימוןהתכניתלתשלום
מענקיםחד־פעמייםלשםתמיכהכלכליתנוספתשעוגנה
בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדשצמענק

חד־פעמי()הוראתשעהותיקוניחקיקה(צהתש"ףצ2020צ

משרד של המקרו–כלכלית התחזית לפי כי יובהר
האוצרובנקישראלהתוצרהמקומיהגולמי)התמ"ג(צפוי
צפוי האבטלה ושיעור 2020 בשנת בכ־9%צע להתכווץ
לעלותלכ־9%צ13צהעלייהבהוצאותעלדמיאבטלהבשל
והירידה השעהצ בהוראת שנקבעה הכלכלית התכנית
לצדהצצפויותלהביא החדהבהכנסותהמדינהממסים
לגירעוןתקציבישנאמדביותרמ־%עצ13אחוזיתוצרצעקב
הצמיחההשליליתוהזינוקבגירעוןצהחובהציבוריצפוי

לעלותבצורהמשמעותיתצ

עלרקעהגירעוןהמבניהגבוהערבהמשברצהמשך
תחלואה לגל להיערך והצורך 2021 בשנת החוב עליית
נוסףצקייםצורךבשימורמרחבפיסקליכדישהממשלה
תוכללספקמענהבריאותיצרשתביטחוןסוציאליתותמיכה
בעסקיםשזקוקיםלכךבמקרהשלהשבתתפעילותנוספתצ
כמוכןצהגידולהמשמעותיבהיקףהחובהממשלתימביא
לגידולמשמעותיבהיקףהחזריהריביתהצפוייםבשנים

2021ואילךצ

לנוכחהעובדהשמערכתהחינוךנערכתכברכעת
ולנוכח המשברצ בצל הקרבה הלימודים שנת לפתיחת
החינוך מערכת בפעילות הנדרשות הרבות ההתאמות
בהתאםלהנחיותמשרדהבריאותצמוצעלהקצותלמשרד
לצורך חדשים שקלים מיליארד ע7צ1 של סכום החינוך
מימוןההיערכותהדחופההאמורהצבהתאםלכךצמוצע
לתקןאתהוראתהשעהצכךשיהיהניתןלהוציאסכוםנוסף
כאמורבשנת2020צלמטרהזוצעדלאישורובכנסתשלחוק

התקציבלשנהזוצ

לפסקה )1(

מוצעלתקןאתפסקתמשנה)ב(שלסעיף3ב)א1()2(לחוק
היסודכנוסחובהוראתהשעהצכךשהשיעוריםשנקבעובה
עם התמודדות לצורך הדרושות ההוצאות מימון לשם
המשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונההחדשיוגדלו
ביחסלחודשיםאוגוסטעדדצמבר2020צבהתאםלמוצע
בחוקצויהיהניתןלהגדילאתההוצאההממשלתיתלטובת
מימוןהיערכותמערכתהחינוךלפעילותבשנתהלימודים
התשפ"אבהתאםלהגבלותהחלותלשםהתמודדותעם

התפשטותנגיףהקורונההחדשצכמוצעבפסקה)2(צ
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בסעיףקטן)א2(המובאבוצבפסקה)2(צאחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

מיליארד ע7צ1 צ התשפ"א הלימודים לשנת החינוך משרד היערכות ")א1(
שקליםחדשים;"צ

לפסקה )2(

2020 בשנת החינוך למשרד להקצות הכוונה בשל
סכוםשלע7צ1מיליארדשקליםחדשיםצכאמורלעילצלצורך
לדרישות בהתאם התשפ"א הלימודים לשנת היערכות
משרדהבריאותצמוצעלהוסיףלפסקה)2(שלסעיף3ב)א2(
לחוקהיסודכנוסחובהוראתהשעהאתפסקתמשנה)א1(
את שיכלול המפורטת לתכנית נוסף מרכיב בה ולקבוע

הסכוםהאמורצ

יצויןכיסךהעלותהמשוערתשלההתאמותהנדרשות
במערכתהחינוךלקראתשנתהלימודיםהתשפ"אבהתאם
2צ4 של מרבי עלסכום הבריאותעומד להנחיותמשרד
מיליארד )ע4צ2 הסכום יתרת חדשיםצ שקלים מיליארד
שקליםחדשים(צצפויהלהיותמתוקצבתבשנת2021ולשם
בהצעת המוצע לתיקון במקביל הממשלהצ מקדמת כך
חוק–יסודזוצתיקוןבחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאה

התקציביתצהתשנ"בצ1992צ
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