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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק יסודות התקציב )תיקון מס' 53( )שנת תקציב המשכי(, 
התשפ"א-2020

בחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-11985)תהתן-החוקהעיקרי(,אחריסעיף47יבוא:1עהוספתפרקו'1

"פרק ו'1: שנת תקציב המשכי

בפרקזה-47אעהגדרות

"סכוםההוצאהבתקציבהמשכי"ו"שנתתקציבהמשכי"-
כהגדרתםבסעיף3ב)ד(תחוקהיסוד;

"חוקהיסוד"-חוק־יסוד:משקהמדינה2ע

הוצאההמותנית
בהכנסהוהוצאה

שתמפעתיםעסקיים,
בשנתתקציבהמשכי

בשנתתקציבהמשכייחותוההוראותכמפורטתהתן,תעניין47בע
הוצאותהממשתהכאמורבסעיף3ב)א()1()ב(ו–)ג(תחוקהיסוד:

הצעתהחוקהמתפרסמתבזהמוצעתבהמשך  סעיף 1
מס' )תיקון המדינה משק חוק־יסוד: תהצעת  כללי
11והוראתשעהתשנת2021(שפורסמהבהצעות 
חוקהממשתהמס'1380)תהתן-הצעתחוקהיסוד(עבהצעת
הוצאות תניהות הנוגעות הוראות נקבעו היסוד חוק
שנתי, תקציב חוק תגביה אושר שתא בשנה הממשתה
ועדתאישורושתחוקתקציבכאמור,בכנסת)תהתן-שנת
את תהסדיר מוצע היסוד חוק בהצעת המשכי(ע תקציב
מסגרתההוצאהבשנתתקציבהמשכי,תוךהפרדהשת
רכיביההוצאההשוניםבתקציבהמדינה,וכןאתמסגרת
ראייה מתוך שנה, באותה הממשתה שת ההתחייבויות

ותכנוןרב–שנתייםע

זוקובעתהסדריםמשתימיםומפורטים הצעתחוק
תהצעתחוקהיסודתגביאופןהניהותבפועתשתהתקציב
ההמשכי,ובכתתזהקובעתהתאמותפרטניותשתהוראות
- )תהתן התשמ"ה-1985 התקציב, יסודות בחוק שונות
החוק(,המתייחסותתחוקתקציבשנתי,תמצבשתתקציב
תהוראות במהותן דומות המוצעות ההוראות המשכיע
תשינויים בהתאמתן תחוק, ו־8 6 ,5 בסעיפים הקבועות
הנובעיםמאופיהתקציבההמשכי,וביןהשארבהתאמתן
תהתייחסותבחוקתענייןפירוטהתקציבתסעיפים,תתחומי

פעותהותתכניותע

עדכה,ההוראותהמועטותשהיוביחסתשנתתקציב
המשכינכתתובחוקהיסודבתבד;כעת,במסגרתהצעתחוק
זומוצעתהוסיףפרקייעודיבחוק,פרקו'1,שעניינוהוראות
תענייןשנתתקציבהמשכי,המתייחסתהוראותמשתימות

תהוראותהקבועותבהצעתחוקהיסודע

לסעיף 47א המוצע

מוצעתהגדירבפרקו'1המוצעאתהמונחים"סכום
ההוצאהבתקציבהמשכי"ו"שנתתקציבהמשכי",בהתאם

תקציב "שנת היסודע חוק בהצעת המוצעת תהגדרתם
המשכי"מוגדרתכשנתכספיםשעדתתחיתתהתאהתקבת
חוקתקציבתגביה,ואםהתקבתחוקהתקציבבמהתךאותה
שנה-החתקמשנתהכספיםשמתחיתתהועדתקבתתחוק
התקציבכאמורע"סכוםההוצאהבתקציבהמשכי"מוגדר
כסכוםהשנתיהכותתשתההוצאההממשתתיתכאמור

בסעיף3ב)א()1()א(תחוקהיסודע

לסעיף 47ב המוצע

החוקמסדיראתההוראותהנוגעותתניהותתקציב
כי החוק קובע כך, שנתיע תקציב חוק במסגרת מדינה
הממשתהאינהרשאיתתהוציאהוצאהתקציבית)תרבות
הוצאהמותניתבהכנסה(,תהתחייבבהתחייבותתקציבית
ארוכתטווחאותמתאמשרות-אתאבהתאםתמהשנקבע

בסעיפיםהרתוונטייםשבחוקהתקציבע

חוק בהצעת כנוסחו היסוד, תחוק 3ב)א()1( בסעיף
היסוד,פורטוהרכיביםהמותריםתהוצאהבשנתתקציב

המשכיע

בפסקתמשנה)ב(שתסעיף3ב)א()1(האמורנקבעכי
תהוציא רשאית תהיה הממשתה המשכי תקציב בשנת
שייקבעו תהוראות בהתאם בהכנסה המותנית הוצאה
תקציב בשנת כי בחוק תקבוע מוצע זה תעניין בחוקע
המשכיהסכוםהמוצאתפעותהמסוימתכהוצאהמותנית
בהכנסה,תאיעתהעתסכוםהתקבותשיתקבתבאותהשנה
תמימוןאותההוצאהעזאתבהתאמהתהוראותהקבועות

בשנת 5תחוקביחסתהוצאההמותניתבהכנסה בסעיף
תקציברגיתהע

בפסקתמשנה)ג(שתסעיף3ב)א()1(האמורנקבעכי
בשנתתקציבהמשכיהממשתהתהיהרשאיתתהוציא

ס"חהתשמ"ה,עמ'60;התש"ף,עמ'2ע 1

ס"חהתשת"ה,עמ'10ע 2
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המוצא הסכום - בהכנסה המותנית הוצאה תעניין )1(
תפעותהמסוימתכהוצאהמותניתבהכנסה,בשנתתקציב
המשכי,תאיעתהעתסכוםהתקבותשיתקבתבשנההאמורה

תמימוןההוצאה;

בשנת שפעתו עסקיים מפעתים שת הוצאה תעניין )2(
הכספיםהקודמת-סכוםההוצאהבשנתהתקציבההמשכי
עת יעתה תא כאמור העסקיים מהמפעתים אחד כת תגבי
סכוםהתקבותיםשיתקבתתמעשהאצתאותומפעתעסקי
8)א(סיפה סעיף האמורה;תענייןזהיחותוהוראות בשנה
בשינויזה:במקום"5%מתקציבההוצאההכותתתאותהשנת
כספים"יקראו"5%מתקציבההוצאההכותתתשנתהכספים

הקודמת",וכןיחותוהוראותסעיף8)א1(,)ה(ו–)ו(ע

התחייבויותבשנת
תקציבהמשכי

בשנתתקציבהמשכייחותוההוראותכמפורטתהתן,תעניין47גע
התחייבויותהממשתהכאמורבסעיף3ב)א()2(תחוקהיסוד:

תענייןהתחייבויותבגבותותסכוםההרשאהתהתחייב )1(
-ההתחייבויותכאמורתאיביאותחריגהמסכוםההוצאה
הנכתתות מהשנים אחת כת תגבי המותרת הממשתתית

בתכניתהתקציבהתתת־שנתית,כאמורבסעיף40א;

המוצא הסכום - בהכנסה המותנית הוצאה תעניין )1(
תפעותהמסוימתכהוצאהמותניתבהכנסה,בשנתתקציב
המשכי,תאיעתהעתסכוםהתקבותשיתקבתבשנההאמורה

תמימוןההוצאה;

בשנת שפעתו עסקיים מפעתים שת הוצאה תעניין )2(
הכספיםהקודמת-סכוםההוצאהבשנתהתקציבההמשכי
עת יעתה תא כאמור העסקיים מהמפעתים אחד כת תגבי
סכוםהתקבותיםשיתקבתתמעשהאצתאותומפעתעסקי
8)א(סיפה סעיף האמורה;תענייןזהיחותוהוראות בשנה
בשינויזה:במקום"5%מתקציבההוצאההכותתתאותהשנת
כספים"יקראו"5%מתקציבההוצאההכותתתשנתהכספים

הקודמת",וכןיחותוהוראותסעיף8)א1(,)ה(ו–)ו(ע

התחייבויותבשנת
תקציבהמשכי

בשנתתקציבהמשכייחותוההוראותכמפורטתהתן,תעניין47גע
התחייבויותהממשתהכאמורבסעיף3ב)א()2(תחוקהיסוד:

תענייןהתחייבויותבגבותותסכוםההרשאהתהתחייב )1(
-ההתחייבויותכאמורתאיביאותחריגהמסכוםההוצאה
הנכתתות מהשנים אחת כת תגבי המותרת הממשתתית

בתכניתהתקציבהתתת־שנתית,כאמורבסעיף40א;

גםהוצאהשתמפעתיםעסקייםשפעתובשנההקודמת,
בהתאםתהוראותשייקבעובחוקעתענייןזהמוצעתקבוע
בחוקכיסכוםההוצאהבשנתתקציבהמשכיתגביכתאחד
מהמפעתיםכאמורתאיעתהעתסכוםהתקבותיםשיתקבת
בדומה שנהע באותה עסקי מפעת אותו אצת תמעשה
תהוצאההמותניתבהכנסה,כנגדההוצאההאמורהישנה
הכנסהמקביתהעבשתאופייהשתההוצאהומכיווןשממיתא
הוצאהזותתויהבהכנסה,מוצעתהחריגגםאותהממגבתת
ההמשכיע התקציב בשנת והשנתית החודשית ההוצאה
הוראהמקביתהקיימתביחסתשנתתקציברגיתהבסעיף8
תחוקעמוצעתקבועכיתענייןהוצאהשתמפעתיםעסקיים
בשנתהתקציבההמשכייחותוהוראותסעיף8)א(סיפה,
המתייחסותתשיעורהגירעוןהתזרימיהשנתישהמפעת
העסקירשאיתהיותבו,בשינוייםכמפורטבסעיףעעודמוצע
תהחיתאתהוראותסעיף8)א1(,המבהירותאתאופןחישוב
הגירעוןהאמור,במהתךשנתכספים,וכןאתהוראותסעיף
ביחס חשבונאיים עקרונות מתוות אשר תחוק ו–)ו( 8)ה(

תתקציבהמפעתיםהעסקייםע

לסעיף 47ג המוצע

סעיף3ב)א()2(תחוקהיסוד,בנוסחוהמוצעבהצעתחוק
היסוד,קובעאתגבותותהסכומיםשבהםרשאיתהממשתה
תהתחייבבשנתתקציבהמשכיעבסעיףהמוצע,מוצעתפרט
בחוקאתההוראותהנוגעותתמסגרתההתחייבויותשחתה

עתהממשתהבשנתתקציבהמשכיע

לפסקה )1(

ההוצאה והגבתת הגירעון הפחתת תחוק בהתאם
המסגרות חוק - )תהתן התשנ"ב-1992 התקציבית,
הפיסקתיות(,קיימותשתימגבתותפיסקתיותשנתיותעת
תקציבהמדינה)תהתן-המגבתותהפיסקתיות(עהמגבתה
הראשונהקובעתאתהגירעוןהמרבישניתןתקבועבעת
תוצר)תהתן במונחיםשתאחוזי המדינה תקציב אישור
-מגבתתהגירעון(עהמגבתההשנייהקובעתאתשיעור
הגידותהמרביהריאתיבהוצאההממשתתיתביחסתהיקף
הממשתתיתבתקציבהשנההקודמת)תהתן- ההוצאה
הממשתה כי קובע תחוק 40א סעיף ההוצאה(ע מגבתת
שתאחר תשתוששנים תכיןתכניתתקציבתתת־שנתית,
שנתהתקציב,אשראינהחורגתמהמגבתותהפיסקתיות
הקבועותבחוקהמסגרותהפיסקתיות,אשרתונחעתשותחן
הכנסתבכתשנהיחדעםהצעתחוקהתקציבהשנתיעעוד
תא אורגניה, כת עת הממשתה, כי האמור בסעיף נקבע
תבצעכתפעותההחורגתמהאמורבאותהתכנית,הןבדרך
שתהפחתהשתהכנסותהמדינהבאחתאויותרמהשנים
הנכתתותבתכניתהתתת־שנתית,שתגרוםתחריגהממגבתת
ההוצאה הגדתת שת בדרך והן שנים, באותן הגירעון
הממשתתיתבאחתאויותרמאותןשנים,שתגרוםתחריגה

מעברתמגבתתההוצאהשנקבעהתגביאותןשניםע

שבמסגרתה תהתחייב ההרשאה כי תקבוע מוצע
תשנים ההמשכי, התקציב בשנת הממשתה, תתחייב
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תענייןהתחייבויותבגבותותסכוםההוצאהבתקציב )2(
והסכום בהכנסה המותנית תהוצאה הסכום ההמשכי,
התחייבויות מתוא קיום - עסקיים מפעתים שת תהוצאה
עד ייעשה כאמור ההוצאות מסוגי אחד תכת הממשתה
תוםשנתהכספיםשתאחרשנתהתקציבההמשכיוייעשה
במתואומתוךהסכוםתאותוסוגהוצאה;קיימותתגביכתאחד
מסוגיההוצאותכאמורהתחייבויותשנעשובשניםקודמות
)בפסקהזו-התחייבויותהעבר(,איןתהתחייבאתאבגבותות
סכוםההוצאהבתקציבההמשכי,הסכוםתהוצאההמותנית
בהכנסהוהסכוםתהוצאהשתמפעתיםעסקיים,תפיהעניין,
שייוותרותאחרמיתויהתחייבויותהעבר;תענייןזהיחותו

הוראותסעיף6)ג(,בשינוייםהמחויבים;

תענייןהתחייבויותבגבותותסכוםעודףשנותרבסעיפי )3(
חוקהתקציבהשנתיהקודם-כתתההתחייבויותכאמוריהיו
בשיעורשתעד85%מהסכוםהעודףהכותתשנותרבסעיפי
חוקהתקציבהשנתיהקודם,ובתבדשכתהתחייבותבגבותות
שתשמן הפעותות ביצוע תצורך תהיה כאמור עודף סכום
נועדההתכניתשבהנכתתאותוסכוםבחוקהתקציבהשנתי

הקודםע

הבאות,בהתאםתהוראותסעיף3ב)א()2()א(תחוקהיסוד,
תחריגה תובית תא היסוד, חוק בהצעת המוצע בנוסחו
מסכוםההוצאההממשתתיתהמותרתבכתאחתמהשנים
האמורותבתכניתהתקציבהתתת–שנתיתהאמורהבסעיף

40אתחוקע

לפסקה )2(

בסעיף3ב)א()2()ב(תחוקהיסוד,כנוסחובהצעתחוק
היסוד,נקבע,בדומהתהוראותסעיף6)ב(תחוק,כיבשנת
תקציבהמשכיתהיההממשתהרשאיתתהתחייבבגבותות
סכוםההוצאהבתקציבההמשכי,הסכוםתהוצאההמותנית
בהכנסהוהסכוםתהוצאהשתמפעתיםעסקיים,כאמור
בסעיף3ב)א()1()א(עד)ג(תחוקהיסודכנוסחובהצעתחוק
מסגרת כתומר:בגבותות סוגיההוצאה(, )תהתן- היסוד
במסגרת זוע בשנה תהוציא הממשתה שרשאית המזומן
תהוראות בדומה תקבוע, מוצע המשתימות, ההוראות
סעיף6)ב(תחוקהנוגעותתהתחייבותבשנהשתגביהאושר
חוקתקציבשנתי,כיתנאיתנטיתתהתחייבויותכאמור,
יהיהשקיוםמתואההתחייבויותביחסתכתאחדמסוגי
ההוצאהייעשהעדתוםשנתהכספיםשתאחראותהשנת
כספיםוייעשהבמתואומתוךהסכוםתאותוסוגהוצאהע
עודמוצעתקבועכיאםקיימותהתחייבויותעברביחס
הסכומים בגבותות אתא תהתחייב אין סכומים, תאותם
שייוותרותאחרמיתויהתחייבויותהאמורותעתנאיזהנועד
תהבטיחשהממשתהתאתבצעהתחייבויותמעברתמסגרת

בעניין תהחית מוצע עוד תרשותהע העומדת התקציבית
זהאתהוראותסעיף6)ג(תחוקהמחריגאתהתחותהשת
ההגבתותכאמורתענייןערבויותמטעםהמדינהותעניין
שהמדינה שכר והסכמי פיקדונות התוואות, מיתוות,

התחייבהתגביהםע

לפסקה )3(

החוק, בהצעת כנוסחו היסוד, תחוק 3ב)2()ג( סעיף
רשאית הממשתהתהיה קובעכיבשנתתקציבהמשכי
התקציב בסעיפי שנותר עודף סכום בגבותות תהתחייב
בחוקהתקציבהקודם,בהתאםתהוראותשייקבעובחוקע

מוצעתעגןבחוקאתההסדריםהמשתימיםתענייןזהע

סעיף13תחוקקובעכיאם"נותרסכוםעודףבאחד
מסעיפיהתקציבבחוקתקציבשנתיתשנתכספיםפתונית,
אועתפיו,חוץמסעיףתקציב"הכנסת",רשאישרהאוצר,
בהודעהתוועדה,תהתיראתהשימושבאותוסכוםבשנת
הכספיםשתאחריהתתכניתשבהנכתתאו,אםאינוהוצאה

מותניתבהכנסה,תתכניתאחרתשבאותוסעיףתקציב"ע

הנחתהעבודהבשנתתקציבהמשכיהיאכימדובר
בתקופהקצובהוכיחוקהתקציבתאותהשנהיאושרתפני
תוםשנתהכספיםעתאחראישורחוקתקציב,שרהאוצר
יהיהרשאיתהתירשימושבסכומיםשנותרובחוקהתקציב
מוצע תעיתע המובא 13 בסעיף כאמור הקודמת, תשנה
תאפשרתממשתהתהתחייבבשנתתקציבהמשכיבשיעור
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בשנתתקציבהמשכייפורסםבאתרהאינטרנטשתמשרד47דעפרסום
3ב האוצרפירוטהסכומיםשהוציאההממשתהתפיסעיף
החתטה כת וכן האמורה, בשנה חודש בכת היסוד, תחוק
שהתקבתהתפיהנחיותהחשבהכתתיבענייניםהמפורטים
בסעיףקטן)ב(שתהסעיףהאמור;פרסוםכאמוריהיהעדהיום

האחרוןבכתחודש,תגביהחודששקדםתוע"

סעיף49בתחוקהעיקרי-בטתע2עביטותסעיף49ב

תחיתתושתחוקזהביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(ע3עתחיתה

בשנתתקציבהמשכייפורסםבאתרהאינטרנטשתמשרד47דעפרסום
3ב האוצרפירוטהסכומיםשהוציאההממשתהתפיסעיף
החתטה כת וכן האמורה, בשנה חודש בכת היסוד, תחוק
שהתקבתהתפיהנחיותהחשבהכתתיבענייניםהמפורטים
בסעיףקטן)ב(שתהסעיףהאמור;פרסוםכאמוריהיהעדהיום

האחרוןבכתחודש,תגביהחודששקדםתוע"

ביטותסעיף49בסעיף49בתחוקהעיקרי-בטתע2ע

תחיתהתחיתתושתחוקזהביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(ע3ע

שתעד85%מסכוםהעודפיםהכותת,מתוךהנחהשעודפי
התקציבהאמוריםיועברובשתבמאוחריותרשתהשנה,
תאחראישורחוקהתקציבתאותהשנה,כמקובתבשנות
תקציברגיתותעכדישתאתשתקאתהפעיתותהממשתתית,
מצדאחד,וכדיתרסןאתמסגרתהפעיתות,מצדשני,מוצע
תקבועכייהיהניתןתהתחייבעתסמךהעודפיםשיועברו,
והכות התקציב, עודפי שת הכותת בשיעור תא ואותם
בתישיהיהבכךכדיתהגדיתאתההוצאההממשתתית
במזומןבשנתהתקציבההמשכיעעודמוצעתקבועכיכת
התחייבותכאמורתהיהתצורךביצועהפעותותשתשמן
התקציב בחוק עודף סכום נכתת שבה התכנית נועדה
השנתיהקודםעהקביעההמוצעתדומהבמהותהתהוראה
מועבר העודף הסכום שתפיה תחוק 13 בסעיף הקבועה
תתכניתשבהנכתת,תוךשמירתמרחבשיקותהדעתשת
תאותה המדינה תקציב אישור בעת והכנסת הממשתה
שנה,תכשיאושר,ותוךהיצמדות,עדכמהשניתן,תסדרי

העדיפויותשנקבעובחוקהתקציבהשנתיהקודםע

לסעיף 47ד המוצע

תצורך בחוק ו'1 פרק את תייחד שמוצע מכיוון
הוראותהנוגעותתניהותהתקציבההמשכי,מוצעתעגןאת
ההוראותהנוגעותתפרסוםהסכומיםשהוציאההממשתה
בשנתהתקציבההמשכי,הקבועותכיוםבסעיף49בתחוק,
במסגרתהפרקהאמורעמוצעתקבועכיפירוטהסכומים

כאמוריפורסםבאתרהאינטרנטשתמשרדהאוצר,מדי
שקדם החודש בעבור בחודש האחרון היום עד חודש,
תועבפרסוםכאמוריפורטו,ביןהשאר,הכספיםשהוציאה
הממשתהתקיוםהתחייבויותהמדינהתפיסעיף3בתחוק
תפי שהתקבתה כאמור בעניינים החתטה כת וכן היסוד,

הנחיותהחשבהכתתיע

במקביתתעיגוןההוראותתענייןפרסוםהוצאות  סעיף 2
47ד בסעיף המשכי, תקציב בשנת הממשתה 
תחוק,בנוסחוהמוצעבסעיף1תהצעתהחוק,מוצעתבטת

אתהוראתסעיף49בתחוקשזותשונה:

"פרסוםהוצאותהממשתהבתקופהשבהתאנתקבתחוק
תקציבשנתי

תאנתקבתחוקתקציבשנתיתפניתחיתתהשתשנת 49בע
הכספים,יפרסםהחשבהכתתיבמשרדהאוצרבאתר
האינטרנטשתמשרדהאוצר,אתהסכומיםשהוציאה
הממשתהבכתחודשבתקופהכאמורבסעיף3בתחוק־

יסוד:משקהמדינה;בפרסוםכאמוריפורטוהכספים
המדינה התחייבויות תקיום הממשתה שהוציאה
מכוחחוק,חוזיםואמנות,תהפעתתשירותיםחיוניים
ותפעותותאחרות,וכןכתהחתטהבענייניםכאמור

שהתקבתהתפיהנחיותהחשבהכתתיע"
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