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מתפרסמת בזה הצעת חוק–יסוד מטעם הממשלה:

הצעת חוק־יסוד: משק המדינה )תיקון מס' 11 והוראת שעה לשנת 2021(

בחוק־יסוד:משקהמדינה1)להלןצחוקהיסוד(צבסעיףצבצ1עתיקוןסעיףצב

סעיףצלחוק–יסוד:משקהמדינה)להלןצחוק  סעיף 1
היסוד(צקובעכיתקציבהמדינהייקבעבחוקצ  כללי

יהיהלשנהאחתויביאאתהוצאותהממשלה 
הצפויותוהמתוכננותעחוקיסודותהתקציבצהתשמ"הצ5ע19
)להלןצחוקיסודותהתקציב(צקובעהוראותשונותבעניין

ביצועתקציבהמדינהע

ההוצאה והגבלת הגירעון הפחתת לחוק בהתאם
התקציביתצהתשנ"בצ1992)להלןצחוקהמסגרות(צקיימות
שתיהגבלותפיסקליותשנתיותעלחוקהתקציבהשנתיע
שניתן המרבי הגירעון את קובעת הראשונה ההגבלה
לקבועבעתאישורתקציבהמדינהבמונחיםשלאחוזי
תוצרצאשרהואהפערביןסךהוצאותהממשלהלביןסך
הגירעון(ע תקרת צ שנה)להלן באותה המדינה הכנסות
ההגבלההשנייהקובעתאתשיעורהגידולהמרביהריאלי
בהוצאההממשלתיתביחסלהיקףההוצאההממשלתית
בתקציבהשנההקודמת)להלןצמגבלתההוצאה(עמגבלת
ההוצאהשלכלשנהבנויהעלבסיסההוצאההממשלתית
המותרתשלהשנההקודמתבתוספתשיעורגידולמסוים

הקבועבחוקהמסגרותע

סעיףצבלחוקהיסודדןבמצבשבולאהתקבלחוק
התקציבלפניתחילתהשלשנתהכספיםצובהתאםלהוראות
סעיףקטן)א(שבוצכלעודלאהתקבלחוקהתקציברשאית
הממשלהלהוציאכלחודשסכוםהשווהלחלקהשנים
עשר)להלןצמגבלתההוצאההחודשית(מהתקציבהשנתי
הקודםצבתוספתהצמדהלמדדהמחיריםלצרכן)להלןצ
מסגרתהתקציבההמשכי(עעודקובעסעיףצבלחוקהיסודצ
בסעיףקטן)ב(שבוצאתסדרהקדימויותבשימושבתקציב
ההמשכיצהתקציבייועדקודםכוללקיוםהתחייבויות
תשתמש וביתרה ואמנותצ חוזים חוקצ מכוח המדינה
הממשלהרקלהפעלתשירותיםחיונייםופעולותשנכללו
בחוקהתקציבהקודםצלרבותפעולותשנכללובשינויים

תקציבייםשבוצעובתקציבהקודםע

נקודתהמוצאבמסגרתהתקציבההמשכיהיאכיהיא
נמוכהממגבלתההוצאהשהייתהמותרתלוהיהמאושר
לממשלה להשאיר כדי וזאת שנהצ לאותה תקציב חוק
בעתאישורתקציבהמדינה דעת ולכנסתמרחבשיקול

לאותהשנהע

הן ההמשכי לתקציב ביחס היסוד חוק הוראות
מצומצמותואינןכוללותהתייחסותלכמההיבטיםחיוניים
בתקציב מדובר כאשר בייחוד המשכיצ תקציב לניהול

המשכיהנפרשעלפניתקופהממושכתמןהרגילע

כךצמסגרתהתקציבההמשכימתייחסתלסךההוצאה
רכיבי כלל את כוללת והיא הקודםצ השנתי בתקציב
ההוצאות בין להבחין בלי המדינה בתקציב ההוצאה
הכלולותבמגבלתההוצאהוביןהוצאותשאינןכלולות
במגבלתההוצאהכגוןהוצאהמותניתבהכנסהעזאתועודצ
בתוךסךההוצאהכלוליםגםהחזריחובותקרןשאינם
משמעותי חלק והמהווים ההוצאה במגבלת כלולים

מהוצאותהממשלהבשנהנתונהע

בעקבותהתפרצותנגיףהקורונההחלמחודשמרס
להוציא הממשלה נדרשה תקציבצ חוק ובהעדר 2020צ
הן ההמשכיצ התקציב למסגרת מעבר ניכריםצ סכומים
מיידי וטיפול הקורונה נגיף התפשטות מניעת לטובת
בחוליםשנדבקובווהןלצורךסיועמשמעותילמשקכדי
סיוע באמצעות האמורצ המשבר את לצלוח לו לאפשר
מגביל היסוד שחוק מכיוון ולעסקיםע לאזרחים כלכלי
התקציב מסגרת לפי הן כספים להוציא האפשרות את
ההמשכיוהןלפימגבלתההוצאההחודשיתצתוקןחוק
10 מס' )תיקון המדינה משק חוק–יסוד: במסגרת היסודצ
והוראתשעהלשנת2020()ס"חהתש"ףצעמ'16()להלןצ
הוראתהשעהלשנת2020(צונקבעבוכילתקופהשמיום
קבלתחוקהיסודהמוצעעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)1צ
בדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוקהתקציבלשנת2020צ
לפיהמוקדםציהיהניתןלהגדילאתההוצאההממשלתית
לטובתהתמודדותעםמשברהקורונהענוסףעלכךצבמסגרת
הוראתהשעהצהופרדורכיביההוצאההשוניםבתקציב

המדינהלרכיביםהאלה:

ההוצאההממשלתיתצנטוצלרבותמתןאשראיצולמעט צ
החזרחובותקרןבלבדשאינוהחזרחובותכאמורלמוסד
במגבלת הכלולים לרכיבים לאומיצזאתבדומה לביטוח

ההוצאהלפיחוקהמסגרות;

החזריחובותקרןשהםהחזריחובותשלמדינתישראל; צ

5)א( בסעיף כמשמעותה המותניתבהכנסה הוצאה צ
ו–)ב(לחוקיסודותהתקציב;

הוצאהשלמפעליםעסקייםע צ

זוצמוצע בתיקוןהמוצעבסעיף1להצעתחוק–יסוד
להסדיראתאופןהתנהלותהממשלהבשנהשלאאושר
לגביהחוקתקציבצעדלאישורובכנסתשלחוקתקציב
כאמור)להלןצשנתתקציבהמשכי(צולעגןבהוראהשל
קבעצביןהשארצאתההוראותשנקבעובהוראתהשעה
לשנת2020לגבילהפרדתרכיביההוצאההשוניםבתקציב
המדינהעעודמוצעלקבועמסגרתלהתחייבויותשרשאית

ס"חהתשל"הצעמ'206;התש"ףצעמ'16ע 1
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במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

לאנתקבלחוקהתקציבלפניתחילתהשלשנתהכספיםציחולוההוראות ")א(
שלהלןלגבישנתהתקציבההמשכי:

הממשלהתהיהרשאיתלהוציאאתההוצאותכמפורטלהלן: )1(

מההוצאה עשר השנים לחלק השווה סכום חודשצ כל )א(
הממשלתיתהמותרתלשנההקודמתאומתקרתההוצאההממשלתית

לשנההקודמתצכשהןצמודותלמדדצלפיהנמוךמביניהן;

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

לאנתקבלחוקהתקציבלפניתחילתהשלשנתהכספיםציחולוההוראות ")א(
שלהלןלגבישנתהתקציבההמשכי:

הממשלהתהיהרשאיתלהוציאאתההוצאותכמפורטלהלן: )1(

מההוצאה עשר השנים לחלק השווה סכום חודשצ כל )א(
הממשלתיתהמותרתלשנההקודמתאומתקרתההוצאההממשלתית

לשנההקודמתצכשהןצמודותלמדדצלפיהנמוךמביניהן;

הממשלהליטולעלעצמהבשנתתקציבהמשכיצבשיםלב
למסגרתהתקציבההמשכיצשיהיהכפוףגםהואלמדרג
ההוצאהשבסעיףצב)ב(לחוקהיסודצכנוסחובסעיף1)2(
להצעתחוק–יסודזוצוזאתבהתאםלעיקרוןהאמורלעיל
בדברשמירתמרחבשיקולהדעתשלהממשלהוהכנסת
בעתאישורתקציבהמדינהלאותהשנהצלכשיאושרצתוך
היצמדותצעדכמהשניתןצלסדריהעדיפויותשנקבעובחוק

התקציבהשנתיהקודםע

נוסףעלכךצישצורךלהחילעלהתקציבההמשכי
התקציב יסודות בחוק הקבועות ההוראות עיקרי את
ביחסלניהולתקציבובייחודאתההוראותלענייןניהול
ההתחייבויותהשנתיותוהרב–שנתיותאשרהןחלקבלתי
חוק הצעת )ראו שגרתית תקציבית מהתנהלות נפרד
המשכי(צ תקציב )שנת צ5( מס' )תיקון התקציב יסודות
התשפ"אצ2020)הצעותחוקהממשלהמס'1עצ1()להלןצ
הצעתחוקיסודותהתקציב(צהמתפרסמתבמקביללהצעת
המשלימים ההסדרים את בה והקובעת זו חוק–יסוד

הנדרשים(ע

לפסקה )1(

בסעיף כיום הקבוע ההסדר את להחליף מוצע
קטן)א(שלסעיףצבלחוקהיסודלענייןתקציבהמשכיצ

וזהנוסחו:

לאנתקבלחוקהתקציבלפניתחילתהשלשנת ")א(
הכספיםצרשאיתהממשלהלהוציאכלחודשסכום
השווהלחלקהשנים–עשרמהתקציבהשנתיהקודםצ
בתוספתהצמדהלמדדהמחיריםלצרכןצשמפרסמת

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע"

בסעיף 3ב)א()1( המוצעצמוצעלקבועהוראותלעניין
תקציב בשנת להוציא הממשלה שרשאית ההוצאות
המשכיעהסעיףהמוצעקובעמהימסגרתהכספיםשרשאית
הממשלהלהוציאצבמזומןצבשנתהתקציבההמשכיעלעניין
בתקציב השונים ההוצאה רכיבי את להפריד מוצע זה
המדינהלנוכחההבדליםביןהרכיביםהאמוריםוהאופן

שבוהםמנוהליםע

)א(מוצעלקבועאתסכוםההוצאה בפסקת משנה 
בתקציבההמשכי)ראוהגדרהמוצעתבסעיף1)צ(להצעת
הכלולים ההוצאה לרכיבי ביחס וזאת זו(צ חוק–יסוד

במגבלתההוצאהע

הכללהואכיההוצאההממשלתיתשניתןלהוציא
ההוצאה מגבלת בגובה היא מסוימת כספים בשנת

הקבועהבחוקהמסגרותעחריגלכללהואבשנתכספים
לשנה התקציב בחוק שנקבעה ההוצאה סכום שבה
מסוימתנמוךממגבלתההוצאהבהתאםלחוקהמסגרותצ
כלומראינוממצהאתכללהמסגרתהאפשריתצאובשנת
תקציבהמשכישמסגרתההוצאההממשלתיתהמותרת
לאותהשנהנקבעתבחוקהיסודועלפירובהיאנמוכהצ

משמעותיתצממגבלתההוצאההקבועהבחוקהמסגרותע

בהתאםלכךצמוצעלקבועכיבשנתתקציבהמשכי
הממשלהתהיהרשאיתלהוציאבכלחודשסכוםהשווה
לחלקהשניםעשרמהנמוךמביןאלהצלאחרשהוצמדו

למדדכפישיפורטבהמשך:

הקודמתצ לשנה המותרת הממשלתית ההוצאה צ
כהגדרתההמוצעתבסעיף1)צ(להצעתחוק–יסודזוצשהיא
סכוםההוצאההממשלתיתשהיהניתןלהוציאצבפועלצ
בשנתהתקציבהקודמתצבהתאםלחוקהתקציבאםאושר
חוקהתקציבלשנההקודמתצאובהתאםלמסגרתשנקבעה
באותהשנהבחוקהיסודצאםזוהייתהשנתתקציבהמשכיע

תקרתההוצאההממשלתיתלשנההקודמתצכהגדרתה צ
זוצשהיאמגבלת המוצעתבסעיף1)צ(להצעתחוק–יסוד
ההוצאההקבועהבחוקהמסגרותעמאחרשיששניםשבהן
נקבעותחריגותחד–פעמיותממגבלתההוצאהאשראינן
לשנה ההוצאה מגבלת חישוב לצורך בחשבון נלקחות
שאחריהצמוצעלהפחיתצאםישנןצאתאותןחריגותלצורך
חישובתקרתההוצאההממשלתיתלשנההקודמתעכךצ
בשנהשבהההוצאההממשלתיתכוללתהוצאותגבוהות
וחד–פעמיותאשראינןבאותבחשבוןלצורךחישובסכום
ההוצאההממשלתיתבשנהשלאחריהצמסגרתהתקציב
ההוצאה לתקרת תתייחס שלאחריה בשנה ההמשכי
כאמור הממשלתיתצ ההוצאה לסכום ולא הממשלתית

לעילע

עודמוצעצכיכלאחתמההוצאותכאמורצההוצאה
ההוצאה ותקרת הקודמת לשנה המותרת הממשלתית
הממשלתיתלשנההקודמתיוצמדולממוצעשיעורהשינוי
המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד של
לסטטיסטיקהבשלושהשניםשקדמולשנההקודמתלשנת
התקציבההמשכיצזאתבדומהלהצמדההקבועהביחס

למגבלתההוצאהבחוקהמסגרותע

יצויןכיסכוםההוצאההממשלתיתהאמורבפסקת
משנהזוצכוללרקאתרכיביההוצאההקבועיםבמגבלת
ההוצאה כלומר: המסגרותצ לחוק בהתאם ההוצאה
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הוצאההמותניתבהכנסהצבהתאםלהוראותשייקבעובחוק; )ב(

הוצאהשלמפעליםעסקייםשפעלובשנתהכספיםהקודמתצ )ג(
בהתאםלהוראותשייקבעובחוק;

החזרחובותקרןשאינוהחזרחובותכאמורלמוסדלביטוח )ד(
לאומי;

הממשלהתהיהרשאיתלהתחייבבגבולותהסכומיםכמפורטלהלןצ )2(
ובלבדשלאיהיהבהתחייבויותכאמורכדילהגדילאתההוצאהבאותה

שנהמעברלסכוםההוצאהבתקציבהמשכי:

הממשלתיתצנטוצלרבותמתןאשראיצולמעטהחזרחובות
קרןבלבדשאינוהחזרחובותכאמורלמוסדלביטוחלאומי
)ראולענייןזהאתההגדרההמוצעתל"הוצאהממשלתית"

בסעיף1)צ(להצעתחוקיסודזו(ע

תקציב בשנת כי לקבוע מוצע )ב( משנה  בפסקת 
המשכיהממשלהתהיהרשאיתלהוציאנוסףעלסכום
ההוצאהבתקציבההמשכיגםהוצאההמותניתבהכנסה
שההגדרה מכיוון בחוקע שייקבעו להוראות בהתאם
המוצעתל"הוצאההממשלתית"כוללתרקאתהרכיבים
מוצע המסגרותצ חוק לפי ההוצאה במגבלת הכלולים
כהוצאה המוגדרים סכומים להוציא ניתן כי להבהיר
כנגד רק מתבצעת ההוצאה שבהם בהכנסהצ מותנית
הכנסהמקבילהצועלכןאיןבהםכדילהגדילאתהוצאות
התקציבמוצע במקבילצבהצעתחוקיסודות הממשלהע
לקבועכיהוצאותאלהלאיחרגומהתקבוליםהצפויים
בסעיף לקבוע בהתאמה זאת ההמשכיצ התקציב לשנת
47ב)1(לחוק 5)א(ו–)ב(לחוקיסודותהתקציב)ראוסעיף
חוק להצעת 1 בסעיף המוצע כנוסחו התקציב יסודות

יסודותהתקציב(ע

תקציב בשנת כי לקבוע מוצע )ג( משנה  בפסקת 
המשכיהממשלהתהיהרשאיתלהוציאגםהוצאהשל
מפעליםעסקייםשפעלובשנתהכספיםהקודמתצבהתאם
להוראותשייקבעובחוקעגםבענייןזהצבדומהלהוצאה
הכנסה יש האמורה ההוצאה כנגד בהכנסהצ המותנית
שממילא ומכיוון ההוצאה של אופייה בשל מקבילהע
הוצאהזותלויהבהכנסהצמוצעלהחריגגםאותהממגבלת
ההוצאההחודשיתעבמקבילצבהצעתחוקיסודותהתקציב
מוצעלקבועלגביכלאחדמהמפעליםהעסקייםכאמור
כיסכוםההוצאהלשנתהתקציבההמשכילאיעלהעל
סכוםהתקבוליםשיתקבללמעשהאצלאותומפעלעסקי
באותהשנהעלענייןזהמוצעצבהצעתחוקיסודותהתקציבצ
להחילאתהוראותסעיףע)א(סיפהלחוקיסודותהתקציבצ
בשינויהמפורטבהצעתהחוקצוכןאתהוראותסעיףע)א1(צ
לחוק 47ב)2( סעיף )ראו התקציב יסודות לחוק ו–)ו( )ה(
חוק להצעת 1 בסעיף המוצע כנוסחו התקציב יסודות

יסודותהתקציב(ע

הקרן החזרי את להחריג מוצע )ד( בפסקת משנה 
בגיןהחובממסגרתהתקציבההמשכיצזאתלנוכחאופיים
מתקבל שלגביה בשנה אשר הקרןצ החזרי של הייחודי
חוקהתקציבצהחזריםאלהאינםכלוליםממילאבמגבלת

ההוצאהלפיחוקהמסגרותוזאתבשלהתנודתיותהרבה
הם הקרן החזרי כי יובהר זה לעניין אותםע המאפיינת
החזריחובותשלמדינתישראלצשנקבעלגביהםלוחזמנים
להחזרצואינםכולליםתשלומיםבעדהריביתבשלאותם
חובותעתשלומיהריביתנכלליםבמסגרתמגבלתההוצאה

הממשלתיתע

מסגרת את להסדיר מוצע בסעיף 3ב)א()2( המוצע
עצמה על ליטול רשאית הממשלה אשר ההתחייבויות
הקבועות להוראות בדומה וזאת המשכיצ תקציב בשנת
בחוקיסודותהתקציבהמסדירותאתמסגרתההתחייבויות
בחוקהתקציבהשנתיעבשנהרגילהמסגרתההתחייבויות
במסגרת האחדצ התחייבויות: סוגי משלושה מורכבת
הרשאותלהתחייבהקבועותבחוקהתקציבהשנתיבהתאם
6)א(לחוקיסודותהתקציב;השניצהתחייבותעל לסעיף
בסיסמזומןבהתאםלהוראות6)ב(לחוקיסודותהתקציב;
והשלישיצבמסגרתעודפיהתקציבשנותרובחוקהתקציב
השנתיהקודםצאשרשרהאוצררשאילהתיראתהשימוש
בהםבאותהשנהצבהתאםלסעיףצ1לחוקיסודותהתקציבע

של היותו לנוכח נדרשת ההתחייבויות הגבלת
התקציבההמשכימגבילומרוסןיותרמתקציבבשנהרגילהע
ברורות הגבלות קובעות התקציב חוק שהוראות מכיוון
עלנטילתהתחייבויותצלרבותהתחייבויותרב–שנתיותצ
במהלךשנהשלגביהאושרחוקתקציבשנתיצובשלהאמור
לעילבדברההגבלותהחלותבתקופתתקציבהמשכיצהרי
שישצורךלקבועהגבלותלענייןהתחייבויותגםבשנת
תקציבהמשכיעכדילממשאתהתכליותהעומדותבבסיס
הוראותחוקהיסודהנוגעותלשנתתקציבהמשכיצנדרש
להסדירצלצדההוצאההממשלתיתבמזומןצגםאתהיקף
ההתחייבויותהמשקףאתרמתהפעילותצהלכהלמעשהצ
שלהממשלהעהדברמתחייבגםמהוראותסעיף40אלחוק
יסודותהתקציבאשרמגבילותאתההוצאההממשלתית
בשנותתכניתהתקציבהתלת–שנתיתעמאחרשכלנטילת
התחייבותישבהכדילהשפיעעלהשניםהבאותצשלאחר
שנתהתקציבההמשכיצהרישישלהסדיראתההתחייבויות
בהתאםלמסגרותהתכניתהתלת–שנתיתהאמורהבסעיף

40אלחוקיסודותהתקציבע

ההתחייבויות מסגרת את מסדיר המוצע הסעיף
בשנתתקציבהמשכיבדומהלשלושתסוגיההתחייבויות

האמוריםלעילשבחוקתקציבשנתיבשנהרגילהע
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סכוםההרשאהלהתחייבצבהתאםלהוראותשייקבעובחוק; )א(

סכוםההוצאהבתקציבהמשכיצהסכוםלהוצאההמותנית )ב(
בהכנסהוהסכוםלהוצאהשלמפעליםעסקייםצכאמורבפסקאות

משנה)א(עד)ג(שלפסקה)1(צבהתאםלהוראותשייקבעובחוק;

סכוםעודףשנותרבסעיפיהתקציבבחוקהתקציבהקודםצ )ג(
בהתאםלהוראותשייקבעובחוק;

הממשלהתהיהרשאיתלמלאמשרותבמספרשלאיעלהעלמספר )צ(
המשרותהנקובבחוקהתקציבהקודםע";

בסעיףקטן)ב(צבמקום"סעיףקטן)א("יבוא"סעיףקטן)א()1()א(עד)ג("צבמקום )2(
"ביתרהתשתמש"יבוא"ביתרתהכספיםכאמורתשתמש"ובסופויבוא")בסעיףקטן
זהצשירותיםחיונייםופעולותקודמות(;התחייבויותהממשלהלפיסעיףקטן)א()2(

יהיורקלצורךשירותיםחיונייםופעולותקודמות";

סכוםההרשאהלהתחייבצבהתאםלהוראותשייקבעובחוק; )א(

סכוםההוצאהבתקציבהמשכיצהסכוםלהוצאההמותנית )ב(
בהכנסהוהסכוםלהוצאהשלמפעליםעסקייםצכאמורבפסקאות

משנה)א(עד)ג(שלפסקה)1(צבהתאםלהוראותשייקבעובחוק;

סכוםעודףשנותרבסעיפיהתקציבבחוקהתקציבהקודםצ )ג(
בהתאםלהוראותשייקבעובחוק;

הממשלהתהיהרשאיתלמלאמשרותבמספרשלאיעלהעלמספר )צ(
המשרותהנקובבחוקהתקציבהקודםע";

בסעיףקטן)ב(צבמקום"סעיףקטן)א("יבוא"סעיףקטן)א()1()א(עד)ג("צבמקום )2(
"ביתרהתשתמש"יבוא"ביתרתהכספיםכאמורתשתמש"ובסופויבוא")בסעיףקטן
זהצשירותיםחיונייםופעולותקודמות(;התחייבויותהממשלהלפיסעיףקטן)א()2(

יהיורקלצורךשירותיםחיונייםופעולותקודמות";

נוסףעלכךצמאחרשנקודתהמוצאהיאכימסגרת
ההוצאההכוללתבשנתתקציבההמשכיקבועהבסעיף
להבהיר המוצעצמוצע בנוסחו לחוקהיסוד צב)א()1()א(
כימסגרתההתחייבויותכפופהלפסקתהמשנההאמורה
וכילאניתןצבאמצעותנטילתהתחייבויותצלהגדילאת
ההמשכימעברלסכום ההוצאהבפועלבשנתהתקציב

ההוצאהבתקציבההמשכיע

ההתחייבות את להסדיר מוצע )א( בפסקת משנה 
במסגרתהרשאהלהתחייבעהרשאהלהתחייבהיאהסכום
המרבישהממשלהרשאיתלהתחייבבולשניםהבאותלפי

סעיף6)א(בחוקיסודותהתקציבעהמנגנוןנועדלייעלאת
ניהולההתחייבויותהרב–שנתיותבהינתןשניהולהתקציב
התקציב יסודות לחוק 6 סעיף מזומןע בסיס על מתבצע
במהלך להתחייב הממשלה של האפשרות את מסדיר
שנתכספיםעבמסגרתהסעיףהאמורנקבעכי"הממשלה
רשאיתלהתחייבבשנתכספיםפלוניתבגבולותהסכומים
התקציב שבחוק בתכניות להתחייב כהרשאה הנקובים
השנתילאותהשנה"עבמסגרתההוראותהמסדירותאת
מסגרתההתחייבויותבשנתתקציבהמשכימוצעלעגןאת
ההוראההמקבילהלסעיף6)א(לחוקיסודותהתקציבצבחוק
היסודעהגבלתההרשאהלהתחייבבשנתהתקציבההמשכי
תהיהבהלימהלהגבלותהקבועותבחוקיסודותהתקציב
התלת–שנתית התכנית בשנות המותרת להוצאה ביחס
האמורהבסעיף40אלחוקיסודותהתקציב)ראוסעיף47ג)1(
לחוקיסודותהתקציבכנוסחוהמוצעבסעיף1להצעתחוק

יסודותהתקציב(ע

בפסקת משנה )ב(מוצעלקבועצבדומהלהוראותסעיף
6)ב(לחוקיסודותהתקציבצכיהממשלהתהיהרשאיתצ
בשנתתקציבהמשכיצלהתחייבבגבולותרכיביההוצאה
)ג(לחוקהיסודצבנוסחו צב)א()1()א(עד הקבועיםבסעיף
המוצע)להלןצסוגיההוצאה(צוזאתכלעודביצועכלל
ההתחייבויותבמזומןצלרבותהתחייבויותעברצבהתאם
המותר הסכום על יעלה לא ההוצאהצ מסוגי אחד לכל
לאותוסוגהוצאהבהתאםלסעיףהאמורצוהכולבכפוף
למגבלתסכוםההוצאהבתקציבההמשכי)ראוסעיף47ג)2(

לחוקיסודותהתקציבכנוסחוהמוצעבסעיף1להצעתחוק
יסודותהתקציב(ע

)ג(מוצעלקבועכיהממשלהתהיה בפסקת משנה 
בסעיפי שנותר עודף סכום בגובה להתחייב רשאית
התקציבבחוקהתקציבהשנתיהקודםצבהתאםלהוראות
שייקבעובחוקעהוראהזונועדהלאפשראתרצףהפעילות
הממשלתיתואתביצועןשלהתחייבויותחוצותשניםעל
בסיססכומיםעודפיםשנותרובשנתהתקציבהקודמתצ
וזאתכדילשמראתרמתהפעילותשלמשרדיהממשלהצ
גםבשנתהתקציבההמשכיצולאפשראתמיצוימסגרת
ההוצאההמותרתצוהמצומצמתממילאצבתקופתהתקציב
התקציב יסודות חוק בהצעת מוצע במקבילצ ההמשכיע
לקבועכיכללההתחייבויותבשנתתקציבההמשכיצעל
5%ע עד של בשיעור יהיו כאמורצ התקציב עודפי סמך
מהסכוםהעודףהכוללשנותרבסעיפיחוקהתקציבהשנתי
הקודםצובלבדשכלהתחייבותכאמורתהיהלצורךביצוע
הפעולותשלשמןנועדההתכניתשבהנכללסכוםעודף
לחוק 47ג)צ( סעיף )ראו הקודםע השנתי התקציב בחוק
חוק להצעת 1 בסעיף המוצע כנוסחו התקציב יסודות

יסודותהתקציב(ע

בסעיף 3ב)א()3( המוצעמוצעלקבועצבדומהלהוראות
הקבועותבסעיף7לחוקיסודותהתקציבצביחסלשיאכוח
האדםצכיבשנתתקציבהמשכיהממשלהתהיהרשאית
המשרות מספר על יעלה שלא במספר משרות למלא
הנקובבחוקהתקציבהשנתיהקודםצוזאתכדילהגביל

אתהממשלהבמילוימשרותבשנתתקציבהמשכיע

לפסקה )2(

העוסק היסודצ לחוק צב)ב( בסעיף להבהיר מוצע
על גם יחול הוא כי ההמשכיצ בתקציב ההוצאה בסדר
עסקייםצ שלמפעלים והוצאה הוצאהמותניתבהכנסה

נוסףעלסכוםההוצאהבתקציבההמשכיעעודמוצעלקבוע
המשכי תקציב בשנת הממשלה התחייבויות נטילת כי
בהתאםלסעיףצב)א()2(צתיעשהלצורךהפעלתשירותים
חיונייםופעולותשנכללובתקציבהשנתיהקודםצלרבות
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אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )צ(

בסעיףזהצ ")ד(

"הוצאהממשלתית"צההוצאההממשלתיתצנטוצלרבותמתןאשראיצולמעט
החזרחובותקרןבלבדשאינוהחזרחובותכאמורלמוסדלביטוחלאומי;

"ההוצאההממשלתיתהמותרת"צלשנתכספיםמסוימתצסכוםההוצאה
הממשלתיתהמותרתלפיחוקהתקציבלאותהשנהצואםלאהתקבל
לגביהשנההאמורהחוקהתקציבצסכוםההוצאההממשלתית

המותרתלפיחוק־יסודזה;

"המדד"צממוצעשיעוריהשינוישלמדדהמחיריםלצרכןשפרסמה
לשנה שקדמו השנים בשלוש לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

הקודמתלשנתהתקציבההמשכי;

"סכוםההוצאהבתקציבהמשכי"צהסכוםהשנתיהכוללשלההוצאה
הממשלתיתכאמורבסעיףקטן)א()1()א(;

חוק התקבל לא לתחילתה שנתכספיםשעד המשכי"צ "שנתתקציב
התקציבלגביהצואםהתקבלחוקהתקציבבמהלךאותהשנהצ
החלקמשנתהכספיםשמתחילתהועדלקבלתחוקהתקציבכאמור;

"תקרתההוצאההממשלתית"צלשנתכספיםמסוימתצסכוםההוצאה
בחוק שנה לאותה לקבוע חוקצ לפי שניתןצ המרבי הממשלתית
התקציבצבניכויסכוםההוצאההממשלתיתבאותהשנהשאינו
מובאבחשבוןכחלקמסכוםההוצאההממשלתיתהמרבישניתןצ

לפיחוקצלקבועבחוקהתקציבבשנהשלאחריהע"

באמצעותשינוייםתקציבייםצזאתכדילהבהירכיהמנגנון
הקייםביחסלסדרההוצאהשליתרתהכספיםשנותרו
אחריביצועהוראותהחוקצהחוזיםוהאמנותיחולגםעל

נטילתהתחייבויותע

לפסקה )3(

מוצעלהגדיראתהמונחיםהרלוונטייםבסעיףצב)א(
לחוקהיסודכנוסחוהמוצעע

ההמשכי"כשנת התקציב את"שנת מוצעלהגדיר
כספיםשעדלתחילתהלאהתקבלחוקהתקציבלגביהצואם
התקבלחוקהתקציבבמהלךאותהשנהצהחלקמשנת
הכספיםשמתחילתהועדלקבלתחוקהתקציבעכךצבשנה
שבההתקבלחוקהתקציבבמהלךהשנהציחולוהוראות
סעיףצבלחוקהיסודעדלקבלתחוקהתקציבצומקבלתחוק

התקציביחולוהוראותיוע

היסודצ לחוק צב)א()1()א( סעיף לצורך מוצעצ עוד
להגדיראתהמונחיםהאלה)ראוגםדבריהסברלסעיף

האמור(:

מוצעלהגדיראתה"הוצאההממשלתית"כהוצאה צ
הממשלתיתצנטוצלרבותמתןאשראיצולמעטהחזרחובות

קרןבלבדשאינוהחזרחובותכאמורלמוסדלביטוחלאומיצ
בדומהלרכיביההוצאהבחוקהמסגרותע

מוצעלהגדיראתה"הוצאההממשלתיתהמותרת"צ צ
הממשלתית ההוצאה כסכום מסוימתצ כספים לשנת
המותרתלפיחוקהתקציבלאותהשנהצואםלאהתקבל
ההוצאה סכום צ תקציב חוק האמורה השנה לגבי

הממשלתיתהמותרתלפיחוקהיסודע

מוצעלהגדיראת"תקרתההוצאההממשלתית"צלשנת צ
כספיםמסוימתצכסכוםההוצאההממשלתיתהמרבישניתןצ
לפיחוקצלקבועלאותהשנהבחוקהתקציבצבניכויסכום
ההוצאההממשלתיתבאותהשנהשאינומובאבחשבון
כחלקמסכוםההוצאההממשלתיתהמרבישניתןצלפיחוקצ

לקבועבחוקהתקציבבשנהשלאחריהע

מוצעלהגדיראתה"מדד"כממוצעשיעוריהשינוי צ
המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד של
לסטטיסטיקהבשלושהשניםשקדמולשנההקודמתלשנת

התקציבההמשכיע

בהתאם להוצאה הכולל השנתי הסכום כי מוצע צ
ההוצאה כ"סכום יוגדר היסוד לחוק צב)א()1()א( לסעיף

בתקציבההמשכי"ע
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תיקוןסעיףצבצ
הוראתשעה

)1צבדצמבר2ע בתקופהשמיוםתחילתושלחוק־יסודזהעדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב
2021(אועדיוםקבלתחוקהתקציבלשנת2021צלפיהמוקדםציקראואתסעיףצב

לחוק־היסודכך:

בסעיףקטן)א(צ )1(

בפסקה)1(צאחריפסקתמשנה)ד(יבוא: )א(

לשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצרבשל ")ה(
התפשטותנגיףהקורונהצולמטרהזובלבדצ

סכוםשלאיעלהעלצע52מיליארדשקליםחדשיםצשיוקצה )1(
לענייניםכמפורטלהלןועדלסכומיםכמפורטלצדם:

בריאותצרווחהצסדרציבוריצביטחוןהפניםומתןמענה )א(
לצורכימשרדיהממשלהצ2ע7מיליארדשקליםחדשים;

היערכותמשרדהחינוךלשנתהלימודיםהתשפ"אצ5ע2 )ב(
מיליארדשקליםחדשים;

שקלים עע9מיליארד צ שיפויהמוסדלביטוחלאומי )ג(
חדשים;

מענקוסיועלעסקיםולעצמאיםצ1ע21מיליארדשקלים )ד(
חדשים;

הכשרות מימון אנושיצ הון והכשרת תעסוקה עידוד )ה(
וסיוע אזרחית חברה ולארגוני לעמותות סיוע מקצועיותצ

לעסקיםקטניםובינונייםצ2ע1מיליארדשקליםחדשים;

עידודהתעסוקהבאמצעותמענקעבודהצ5ע0מיליארד )ו(
שקליםחדשים;

)1צבדצמבר2ע בתקופהשמיוםתחילתושלחוק־יסודזהעדיוםכ"זבטבתהתשפ"ב
2021(אועדיוםקבלתחוקהתקציבלשנת2021צלפיהמוקדםציקראואתסעיףצב

לחוק־היסודכך:

תיקוןסעיףצבצ
הוראתשעה

בסעיףקטן)א(צ )1(

בפסקה)1(צאחריפסקתמשנה)ד(יבוא: )א(

לשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצרבשל ")ה(
התפשטותנגיףהקורונהצולמטרהזובלבדצ

סכוםשלאיעלהעלצע52מיליארדשקליםחדשיםצשיוקצה )1(
לענייניםכמפורטלהלןועדלסכומיםכמפורטלצדם:

בריאותצרווחהצסדרציבוריצביטחוןהפניםומתןמענה )א(
לצורכימשרדיהממשלהצ2ע7מיליארדשקליםחדשים;

היערכותמשרדהחינוךלשנתהלימודיםהתשפ"אצ5ע2 )ב(
מיליארדשקליםחדשים;

שקלים עע9מיליארד צ שיפויהמוסדלביטוחלאומי )ג(
חדשים;

מענקוסיועלעסקיםולעצמאיםצ1ע21מיליארדשקלים )ד(
חדשים;

הכשרות מימון אנושיצ הון והכשרת תעסוקה עידוד )ה(
וסיוע אזרחית חברה ולארגוני לעמותות סיוע מקצועיותצ

לעסקיםקטניםובינונייםצ2ע1מיליארדשקליםחדשים;

עידודהתעסוקהבאמצעותמענקעבודהצ5ע0מיליארד )ו(
שקליםחדשים;

התפרצה 2019 דצמבר חודש באמצע  סעיף 2
קורונה מנגיף הנגרמת COVID19צ המחלה 
2צCoVצSARSעביוםט"ובאדרהתש"ף)11במרס2020(
הכריזארגוןהבריאותהעולמיעלהמחלההנגרמתמנגיף
הקורונהכעלמגפהעולמיתעצעדחריגבעלמשמעויות

מרחיקותלכתע

2020(הכריזשר )27בינואר ביוםא'בשבטהתש"ף
הבריאותבהתאםלסמכותולפיסעיף20)1(לפקודתבריאות
העםצ1940צכיהמחלההנגרמתעלידינגיףהקורונההיא
מחלהמידבקתמסוכנתוכיקיימתבעטייהסכנהחמורה

לבריאותהציבור)י"פהתש"ףצעמ'ע7צצ(ע

משמעותיותצ הגבלות הוטלו זו להכרזה בהמשך
התייצבות ועל עבודה מקומות פתיחת על השאר בין
שלעובדיםבמקומותעבודתםצלצורךצמצוםההדבקה

והתפשטותהנגיףע

המשברגרםלעלייהעצומהבמספרדורשיהעבודהע
הם )כ–90%( האבטלה דמי מבקשי של המכריע רובם
ואילו )חל"ת( תשלום ללא לחופשה שהוצאו עובדים
10%פוטרומעבודתםענוסףעלכךצעסקיםועצמאיםרבים

נפגעומהמשברהכלכליעבעקבותהאמורצהממשלהיזמה
תכניותשונותלסיועלטווחהקצרוהארוך:ביןהשארניתן
מענקלמעסיקיםבגיןהעסקתעובדיםשפוטרואושהוצאו
לחל"תצניתןמענקחד–פעמילמעסיקיםששימרוהעסקת
לסיוע התכנית חוק חוקק וכן השני הסגר בזמן עובדים
כלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(צהתש"ףצ2020צ
שבמסגרתוהובטחודמיאבטלהצמענקיהסתגלותצסיוע
עבודהצ מענק למקבלי נוסף מענק משוחרריםצ לחיילים
וכןמענקסוציאלילעצמאיםוסיועבגיןהוצאותקבועות
ובכפוף 2021 יוני חודש עד להעניקם שניתן לעסקים

להימשכותהמשברע

לנוכחהמשברהחמורוהמתמשךצתידרשהממשלה
להוציאסכומיםניכריםהןלטובתמניעתהתפשטותנגיף
הקורונהוטיפולמיידיבחוליםשנדבקובווהןלצורךסיוע
משמעותילמשקכדילאפשרלולצלוחאתהמשברהאמורצ
באמצעותסיועכלכלילאזרחיםולעסקיםצגםבשנת2021ע
מאחרשעדלמועדזהטרםהונחההצעתחוקהתקציב
לשנת2021עלשולחןהכנסתצומאחרשבסבירותגבוההלא
יתקבלחוקהתקציבלשנת2021לפניתחילתשנתהכספיםצ
מוצעלהגדילצבהוראתשעהצאתמסגרתהתקציבההמשכי
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הנחותבארנונהצ2ע2מיליארדשקליםחדשים; )ז(

מיליארד 2ע2 צ אשראי פתרונות של תקציבית עלות )ח(
שקליםחדשים;

תשתיותצטכנולוגיהעיליתצדיגיטציהותכניתיציאה )ט(
מהמשברצ5מיליארדשקליםחדשים;

מטרותאחרותצ6ע0מיליארדשקליםחדשים; )י(

מימון לשם 2020 בשנת שהוקצה מהסכום היתרה סכום )2(
ההוצאותהדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצרבשלהתפשטות
נגיףהקורונהצשיוקצהלאותםענייניםשלשמםהוקצהבשנת2020;";

בפסקה)2(צ )ב(

בפסקתמשנה)ב(צאחרי")א(עד)ג("יבוא"ו–)ה("ובסופהיבוא"ובלבד )א(
שהתחייבותלהוצאהכאמורבפסקתמשנה)ה(שלפסקה)1(תהיהלצורך
הענייניםהמפורטיםבהועלפיהסכומיםהנקוביםלצדכלענייןכאמור";

בפסקתמשנה)ג(צבסופהיבוא"בניכויהסכוםהאמורבפסקה)1()ה()2("; )ב(

"בסעיף במקום ההמשכי"צ בתקציב ההוצאה "סכום בהגדרה )ד(צ קטן בסעיף )2(
קטן)א()1()א("יבוא"בסעיףקטן)א()1()א(ו–)ה("ע

תחילתושלחוק–יסודזהביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(עצעתחילה

לשנת2021לטובתמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדות
עםהמשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונהצולמטרה
זובלבדצוזאתעדלחקיקתושלחוקתקציבשנתיעמוצע
לקבועאתרכיביההוצאהבדומהלרכיביההוצאהאשר
נקבעובמסגרתהוראתהשעהלשנת2020עכמוכןמוצע
מתוך שנותרו בסכומים שימוש 2021צ בשנת לאפשרצ
הסכומיםשהוקצולמטרהזובשנת2020צלצורךהתמודדות
עםמשברהקורונהצוזאתלצורךאותםענייניםשלשמם

הוקצוהסכומיםבשנת2020ע

בסעיף הקבועה להוראה בדומה מוצעצ עוד
צב)א()2()ב(לחוקהיסודצבנוסחוהמוצעצלקבועכייהיהניתן
להתחייבבגובהההוצאההממשלתיתלצורךהתמודדות
עםמשברהקורונהצובלבדשלאיהיהבכךכדילהגדיל
אתסכוםההוצאהבתקציבההמשכיעבהתאםלכךצמוצע
לקבועצבהוראתשעהצכיבשנת2021ועדלאישורושלחוק
תקציבלשנהזוצהגדרת"סכוםההוצאהבתקציבההמשכי"
תכלולגםאתההוצאההממשלתיתלצורךהתמודדותעם

משברהקורונהע
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