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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' 6( 

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(שבוצכלעודלאהתקבלחוקהתקציבתהיה
הממשלהרשאיתלהוציאכלחודשסכוםהשווהלחלק
השניםעשר)להלןצמגבלתההוצאההחודשית(מהתקציב
השנתיהקודםצבתוספתהצמדהלמדדהמחיריםלצרכן
)להלןצתקרתהתקציבההמשכי(עעודקובעסעיףצבלחוק
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

העולםצוישראלכחלקממנוצנמצאכעתבעיצומה
שלפנדמיהכתוצאהמהתפרצותוהתפשטותנגיףקורונה
2צCoVצSARSהגורםלמחלהו1צCOVID)להלןצנגיף
הקורונהאוהנגיף(ענכוןלהיוםצאיןבאוכלוסייתישראל
חסינותנגדהמחלהצאיןחיסוןשבאמצעותוניתןלצמצם

אתהתפשטותהואיןטיפוליעיללמחלהע

צמצום ולצורך המגפה התפרצות תחילת מאז
ההדבקהוהתפשטותהנגיףוהתמודדותעםנגיףהקורונה
מקומות פתיחת על השאר בין שונותצ הגבלות הוטלו
עבודהועלהתייצבותשלעובדיםבמקומותעבודתםצאשר
לאאפשרולקייםשגרתעבודהרגילהעעקבזאתצמעסיקים
או תשלום ללא לחופשה עובדיהם את הוציאו רבים
הודיעועלפיטוריהםעכךגםהוטלומגבלותשונותותנאים
ועסקי מסחר לציבורצ הפתוחים מקומות של לפעילותם
בילויופנאיבמטרהלצמצםאתסיכוןההדבקהבמקומות
אלהענוסףעלכךהוטלומגבלותעלפעילותםשלמקומות
ועסקיםשבהםמתרחשתהתקהלותמשמעותיתומתקיים
לגביהםחששלבריאותהציבורעהמגבלותהאמורותשונו

בהתאםלהתפשטותהנגיףע

לאחרחלוףחגהפסחצועםהירידהבמספרהחולים
החדשיםבישראלצהחלההסרההדרגתיתשלהמגבלות

ופתיחהמחודשתשלעסקיםצבכפוףלעמידהבתנאי"התו
הסגול")שמירהעלמרחקיםואמצעימיגוןשהוגדרו(עהיקף
התחלואההנמוךיחסיתאפשרגםחזרהלמוסדותהחינוךע

ביוני 20( התש"ף בסיוון כ"ח מיום החל ואולם
2020(חלהעלייהבהיקףהתחלואהוזאתהפוךמהמגמה
כ"ט ליום נכון התחלואהע בהיקפי ירידה של העולמית
באלולהתש"ף)18בספטמבר2020(צמספרהחוליםהפעילים
577 הפעילים החולים מתוך 68וצ6וע על עומד בישראל

מוגדריםבמצבקשהצומתוכםצ15מונשמיםע

ביוםכ"דבאלולהתש"ף)צ1בספטמבר2020(התקבלה
רב־שלבית "תכנית שעניינה 76צ מס' ממשלה החלטת
נגיף התפשטות וצמצום בתחלואה העלייה לבלימת
הקורונה")להלןצהחלטהמס'76צ(עבמסגרתהחלטהזו
הוחלטעלהטלתהגבלותמחמירותעלפעילותעסקיםצ
מוסדותחינוךצתחבורהציבוריתצהתקהלותויציאהלמרחב
הציבוריצוזאתהחלבערבראשהשנהועדלסוףחגהסוכותע
בהתאםלהחלטההאמורהומכוחחוקסמכויותמיוחדות
שעה(צ )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות
התש"ףצ2020צהותקנותקנותלעיגוןההגבלותהאמורותע

דורשי במספר עלייה צפויה זו החלטה בעקבות
העבודהובשיעורהבלתימועסקיםע

נדרשה החמורצ והכלכלי הבריאותי המשבר עקב
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(צובונקבעכיבתקופה
שמיוםקבלתהוראתהשעהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)1צ
בדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוקהתקציבלשנת2020צ
לפיהמוקדםציהיהניתןלהגדילאתההוצאההממשלתית
לשםהתמודדותעםהמשברשנוצרבשלהתפשטותנגיף
הקורונה)להלןצמשברהקורונה(צוזאתעלבסיסתכנית
כלכליתובהחבילתצעדיםלשמירהעליציבותהמשק
הכלכלית(ע התכנית צ )להלן הקורונה משבר בעקבות

ס"חהתש"ףצעמ'16ועמ'6צוע 1
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בסעיףקטן)א1(המובאבוצבפסקה)2()ב(צבפסקתמשנה)ו(צבמקום"75%ע1"יבוא )1(
"%וצע2";

בסעיףקטן)א1(המובאבוצבפסקה)2()ב(צבפסקתמשנה)ו(צבמקום"75%ע1"יבוא )1(
"%וצע2";

הממשלתית ההוצאה הגדלת כי נקבע השעה בהוראת
כאמורתשמשאךורקלשםמימוןההתמודדותעםהמשבר

והצעדיםשישלבצעבאופןמיידיודחוףלשםכךע

עודנקבעבהוראתהשעהכישרהאוצריגישלאישור
המתוכננים השימושים לגבי מפורטת תכנית הממשלה
לרכיבים ובהתאם השעה בהוראת שפורטו בסכומים
שפורטובה)להלןצהתכניתהמפורטת(עכמוכןנקבעכי
הממשלהתניחעלשולחןהכנסתאתהתכניתהמפורטת
וכישינויבסכומיםשלמרכיביהתכניתהאמורהבשיעור
העולהעל10%מאחדממרכיביהתכניתטעוןאישורשל

ועדתהכספיםשלהכנסתע

אי־ בתנאי הוכנה הכלכלית שהתכנית מכיוון
ודאותהןלגביהיקףההגבלותהמוטלותלצורךצמצום
ההדבקהבנגיףהקורונהוהתפשטותווהןלגביההשפעות
הכלכליותשלהןוהתפשטותנגיףהקורונהבעולםצובשל
צרכיםנוספיםשלאהיוצפוייםבעתחקיקתהוראתהשעהצ
עודכנההתכניתהכלכליתוכןתוקנההוראתהשעהצכמה
פעמיםצעדלתיקונהלאחרונהבחוק־יסוד:משקהמדינה
)תיקוןמס'10והוראתשעהלשנת2020()תיקוןמס'5()ס"ח
6צו(צוזאתכדילהתאימןלקצבהתפשטות התש"ףצעמ'

הנגיףולמגבלותהשונותשהוטלובעקבותהתפשטותוע

משרד של המקרו־כלכלית התחזית לפי כי יובהר
)התמ"ג( הגולמי המקומי התוצר ישראלצ ובנק האוצר
)בהתאם 2%ע7 עד בכ־1%ע5 2020 בשנת להתכווץ צפוי
לתחזיתבדברהיקףהתפשטותהנגיףוהיקפיהתחלואה
בחודשיםהקרובים(עהעלייהבהוצאותלשםמימוןהתכנית
הכלכליתצוהירידההחדהבהכנסותהמדינהממסיםלצדהצ
צפויותלהביאלגירעוןתקציבישנאמדבכ־%ועצ1אחוזי
תוצר)וזאתעודבטרםביצועהצעדיםשעליהםהחליטה
הממשלהלאחרונהבעקבותהחמרתההגבלותבהתאם
להחלטהמס'76צ(עעקבהצמיחההשליליתוהזינוקבגירעוןצ

החובהציבוריצפוילעלותבצורהמשמעותיתע

עלרקעהגירעוןהמבניהגבוהערבהמשברצהמשך
2021והצורךלהיערךלגליתחלואה עלייתהחובבשנת
נוספיםצקייםצורךבשימורמרחבפיסקליכדישהממשלה
תוכללספקמענהבריאותיצרשתביטחוןסוציאליתותמיכה
התמודדות לצורך שיידרש ככל לכך שזקוקים בעסקים
הגידול כןצ כמו הקורונהע משבר השלכות עם נוספת
המשמעותיבהיקףהחובהממשלתימביאלגידולמשמעותי

בהיקףהחזריהריביתהצפוייםבשנים2021ואילךע

עקבהחלטהמס'76צשלפיהבתקופההקרובהיוטלו
מוצע עסקיםצ פתיחת על ישפיעו אשר נוספות מגבלות

וזאת השעה בהוראת הקבועים הסכומים את להגדיל
שייפגעו ולעצמאים לעסקים מענקים מתן לאפשר כדי
)נגיף בשלההגבלותעבהצעתחוקהתכניתלסיועכלכלי
התשפ"אצ2020 )תיקון(צ שעה( )הוראת החדש( הקורונה
)הצעותחוקהממשלהצהתשפ"אצעמ'6()להלןצהצעת
החוקלתיקוןחוקהתכניתלסיועכלכלי(צהנלוויתלהצעת
השאר ובין הכלכלית התכנית את לעדכן מוצע זוצ חוק
להורידאתרףהזכאותלמענקהוצאותקבועותל־25%
במקום0%וולערוךשינוילגבימספרמקבלידמיאבטלה
הצפוייםעכמוכןישהצעהלאפשרתשלוםמענקמינהלי
למעסיקיםששימרותעסוקתעובדיםבמהלךתקופתהסגרע
את ולהרחיב השעה הוראת את לתקן מוצע בהתאםצ

מסגרתההוצאהלשנת2020לצורךמימוןשינוייםאלהע

להשלמתהתמונהיצויןכיביוםד'באלולהתש"ף)ו2
באוגוסט2020(צתוקןחוק־יסוד:הכנסתצבחוק־יסוד:הכנסת
)תיקוןמס'50צהוראתשעה()ס"חהתש"ףצעמ'20ו(צונקבע
בוצכיהמועדהאחרוןלאישורחוקהתקציבלשנת2020
בכנסתנדחהמיוםה'באלולהתש"ף)25באוגוסט2020(
ליוםח'בטבתהתשפ"א)צ2בדצמבר2020()היינוצ220
ימיםממועדכינוןהממשלה(עבתיקוןהאמורתוקנהגם
הוראתהשעהונקבעכיהממשלהתהיהרשאיתלהוציא
בשנתהכספים2020ועדלאישורובכנסתשלחוקהתקציב
לשנההאמורהצסכוםנוסףשל11מיליארדשקליםחדשים
)ר'פסקתמשנה)א()2(שלסעיף )להלןצהסכוםהנוסף(
צב)א1()2(לחוקהיסודכנוסחובהוראתהשעה(עכמוכן
נקבעכיעלהממשלהלהגישלאישורועדתהכספיםשל
)2020 בספטמבר )צ1 כ"דבאלולהתש"ף יום הכנסתעד
פעולות השארצ בין הכוללתצ מפורטת״צ פעולה ״תכנית
ותמיכותלשימושבתקציבההמשכיובסכוםהנוסףעתכנית
כאמורהונחהעלידיהממשלהבמועדעיצויןכיכלעוד
ועדתהכספיםשלהכנסתלאתאשראתהתכניתצלאתהיה

הממשלהרשאיתלהוציאאתהסכוםהנוסףע

לפסקה )1( 

מוצעלתקןאתפסקתמשנה)ב(שלסעיףצב)א1()2(
שהשיעורים כך השעהצ בהוראת כנוסחו היסוד לחוק
לצורך הדרושות ההוצאות מימון לשם בה שנקבעו
התמודדותעםמשברהקורונהיוגדלוביחסלחודשדצמבר
ולמחוסרי לעצמאים לעסקיםצ מענה מתן לצורך 2020
עבודהצכאמורלעילבחלקהכללילדבריההסברצובהמשך

למוצעבהצעתהחוקלתיקוןחוקהתכניתלסיועכלכליע
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בסעיףקטן)א2(המובאבוצבפסקה)2(צ )2(

בפסקתמשנה)א(צבמקום"ועצ1מיליארדשקליםחדשים"יבוא"ו1מיליארד )א(
שקליםחדשים";

"5ע20 יבוא חדשים" שקלים מיליארד "וע18 במקום )ב(צ משנה בפסקת )ב(
מיליארדשקליםחדשים";

"5ע0צ יבוא חדשים" שקלים מיליארד "7עו2 במקום )ג(צ משנה בפסקת )ג(
מיליארדשקליםחדשים"ע

לפסקה )2( 

מוצעלתקןאתפסקתמשנה)ב(שלסעיףצב)א2()2(
לחוקהיסודכנוסחובהוראתהשעהצולהגדילאתהרכיבים
האלהבתכניתהמפורטתצבהתאםלנדרשלצורךיישום

מתווההממשלהבכלהנוגעליישוםהתכניתהכלכלית
ציבוריצ סדר רווחהצ בריאותצ לעיל: כאמור המעודכנת
ביטחוןהפניםומתןמענהלצורכימשרדיהממשלה;שיפוי

המוסדלביטוחלאומי;ומענקוסיועלעסקיםולעצמאיםע

סודרבמח'רשומותצמשרדהמשפטיםצוהודפסבמדפיסהממשלתי ISSN 0334-7014 המחיר62ע1שקליםחדשים
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