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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

הצעת חוק־יסוד :הכנסת (תיקון מס'  – 50הוראת שעה) (התפזרות בשל אי־קבלת חוק
תיקון סעיף 36א

.1

תיקון חוק־יסוד:
משק המדינה –
הוראת שעה

.2

תקציב)*

בחוק־יסוד :הכנסת ,1בסעיף 36א ,אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב )1על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,עד יום י"ז בכסלו התשפ"א ( 3בדצמבר  )2020יחולו
הוראות סעיף קטן (ב) בשינוי זה :במקום הסיפה החל במילים "שלושה חודשים" יבוא "י"ז
בכסלו התשפ"א ( 3בדצמבר .")2020
בחוק־יסוד :משק המדינה ,2בסעיף (3ב) ,אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א) על אף האמור בפסקה ( ,)1לעניין תקציב המדינה לשנת  – 2020הממשלה תניח את
הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת לא יאוחר מיום ___________ _**".

דברי הסבר
ממשלת ישראל ה־ 35כוננה ביום כ"ג באייר התש"ף
( 17במאי  ,)2020לאחר קיומן של שלוש מערכות בחירות
רצופות.
עם כינונה נדרשה הממשלה להתמודד עם המשבר
הבריאותי והמשבר הכלכלי שנגרמו מהתפשטות נגיף
הקורונה החדש .בין היתר ,בתחום הבריאותי היא נקטה
צעדי מנע ,שנקבעו בין היתר בתקנות שעת חירום כדי
לצמצם ולמנוע את התפשטותו ,ובתחום הכלכלי היא
קבעה תקציבים מיוחדים לתחומים שונים ,מענקים
למעסיקים שישיבו עובדים לעבודה ,מענקים לעצמאים
ולבעלי שליטה בחברות מעטים ,הקלה בכללים לקבלת
דמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום
עקב נגיף הקורונה החדש ,ומענקים לעובדים מעל גיל .67
כמו כן ,נדרשה הממשלה להאריך את תוקפן של תקנות
שעת חירום בחקיקה.
לפי סעיף 36א(ב) לחוק־יסוד :הכנסת ,בשנה שבה
לא התקיימו בחירות עקב אי־קבלת חוק תקציב ,יהיה
היום הקובע שבו יראו את הכנסת כאילו החליטה על
התפזרותה שלושה חודשים מיום תחילת שנת הכספים או
 100ימים מיום כינון הממשלה ,המועד המאוחר שבהם.
אם הממשלה הניחה את הצעת חוק התקציב לפני היום

ה־ 55מיום כינונה ,יהיה היום הקובע  45ימים מהיום שבו
הניחה הממשלה את הצעת החוק .גם סעיף (3ב)( )1לחוק־
יסוד :משק המדינה קובע שהמועד שבו תונח הצעת חוק
התקציב יהיה במועד שקבעה ועדת הכספים של הכנסת,
אך לא יאוחר מ־ 45ימים לפני היום הקובע לפי סעיף
36א(ב) לחוק־יסוד :הכנסת .משמעות שני הסעיפים האלה
היא שהזמן שנקבע לכנסת לאשר את הצעת חוק התקציב
הוא  45ימים ,ועל הממשלה היה להניח את הצעת חוק
התקציב לשנת  2020לכל המאוחר ביום כ' בתמוז התש"ף
( 12ביולי .)2020
למרות הוראת סעיף 36א(ב) לחוק־יסוד :הכנסת,
הממשלה טרם הניחה את הצעת חוק התקציב לשנת ,2020
וכדי ליתן לה פרק זמן נוסף לאישור התקציב בממשלה
ולהנחתו על שולחן הכנסת ,מוצע לדחות בהוראת שעה
את היום הקובע להתפזרות הכנסת אם לא יתקבל תקציב
לשנת  2020ליום י"ז בכסלו התשפ"א ( 3בדצמבר .)2020
עוד מוצע לקבוע את המועד שבו יהיה על הממשלה
להניח את הצעת חוק התקציב לשנת  ,2020נוכח התיקון
המוצע .ועדת הכספים של הכנסת החליטה שהמועד
המדויק לכך ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה
השנייה ולקריאה השלישית.

יוזם :חבר הכנסת צבי האוזר

*
1
2
**

הצעת חוק מס' פ( 1741/23/מספר פנימי ;)2143677 :הועברה לוועדה ביום כ"ב באב התש"ף ( 12באוגוסט .)2020
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התש"ף ,עמ' .70
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התש"ף ,עמ' .16
המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
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