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 חוק–יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו–2018 )הוראות מיוחדות(
)הוראת שעה(*

על אף האמור בסעיפים 3)א()2( ו–3א לחוק–יסוד: משק המדינה  1 -1 תקציב דו–שנתי )א( 

את  שיביא  דו–שנתי  תקציב  יהיה  ו–2018   2017 לשנים  המדינה  תקציב   )1(
הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לכל אחת מהשנים האמורות )בחוק–

יסוד זה - התקציב הדו–שנתי(; התקציב הדו–שנתי ייקבע בחוק אחד )בחוק–יסוד 
זה - חוק התקציב הדו–שנתי(;

הממשלה על שולחן הכנסת לגבי  הרב–שנתית שתניח  תכנית התקציב   )2(
השנים 2017 ו–2018 תכלול את הצעת חוק התקציב הדו–שנתי וכן את תכנית 
התקציב לשנת 2019; בתוך תשעים ימים לפני תחילת שנת 2018, הממשלה תניח 
על שולחן ועדת הכספים של הכנסת תכנית תקציב לשנת 2020; הצעות חוקי 
2019 ו–2020, שתגיש הממשלה לכנסת, יתבססו על תכניות  התקציב לשנים 

התקציב האמורות;

בחוק התקציב הדו–שנתי ייקבע סעיף תקציב התאמות לשנת 2018 )בחוק–  )3(
יסוד זה - תקציב ההתאמות לשנת 2018(; הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים 
של הכנסת את הצעתה לשימוש בתקציב ההתאמות לשנת 2018 ולהקצאתו 
בשנה האמורה; פרטים לגבי תקציב ההתאמות לשנת 2018, ההצעה לשימוש בו 

והקצאתו ייקבעו בחוק 

בשנת 2019 יראו, לעניין סעיף 3ב)א( לחוק–יסוד: משק המדינה, את חלק התקציב  )ב( 
הדו–שנתי המתייחס להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2018, כתקציב 

השנתי הקודם 

לעניין כל דין, יראו בצמד השנים 2017 ו–2018 כשנת תקציב אחת, ובחוק התקציב 2 התאמות )א( 
הדו–שנתי כחוק תקציב שנתי של כל אחת מהשנים האמורות, בכפוף להוראות מיוחדות 

שייקבעו בחוק 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לעניין פסקה )2( להגדרה "הצעת חוק תקציבית"  )ב( 
ופסקה )1( להגדרה "הסתייגות תקציבית" שבסעיף 3ג)ד( לחוק–יסוד: משק המדינה, יראו 

בכל אחת מהשנים 2017 ו–2018 כשנת תקציב נפרדת 

מנגנון התכנסות 
לשנת 2018

בסעיף זה - 3  )א( 

2018 לסכום  "הפרש הוצאות" - ההפרש שבין תחזית ההוצאה הממשלתית לשנת 
ההוצאה הממשלתית המאושרת לשנת 2018, כפי שנקבע בחוק;

"הפרש גירעון" - ההפרש שבין תחזית הגירעון לשנת 2018 לסכום הגירעון המותר 
לשנת 2018, כפי שנקבע בחוק 

הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, תגיש לכנסת עד יום י"ב בחשוון התשע"ח  )ב( 
)1 בנובמבר 2017(, דוח לעניין קיום או אי–קיום הפרש הוצאות או הפרש גירעון )בסעיף 
זה - דוח לעניין קיום הפרשים(; ועדת הכספים של הכנסת תקיים דיון בדוח לא יאוחר 

מהמועד האמור; הוראות לעניין הגשת הדוח ייקבעו בחוק 

צפוי בשנת 2018, על פי הדוח לעניין קיום הפרשים, הפרש הוצאות או הפרש  )ג( 
גירעון, ועל פי הדוח האמור אין בהפחתת תקציב ההתאמות לשנת 2018 כדי לכסות

התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 1063, מיום י"ב בתמוז התשע"ו )18 ביולי 2016(, עמ' 1212 

ס"ח התשל"ה, עמ' 206   1
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את מלוא ההפרש, תכין הממשלה, על פי הצעת שר האוצר ולאחר התייעצות עם ועדת 
הכספים של הכנסת, תכנית לשם כיסוי יתרת ההפרש )בסעיף זה - תכנית מאזנת(; 
הוראות לעניין הפחתת תקציב ההתאמות לשנת 2018 ולעניין הכנת תכנית מאזנת, 

לשם כיסוי הפרש ההוצאות או הפרש הגירעון, ייקבעו בחוק 

בוצעו כל הפעולות לפי התכנית המאזנת עד יום כ"ז בכסלו התשע"ח )15 בדצמבר  )ד( 
2017(, תאשר זאת הממשלה בהחלטה שתיתן עד המועד האמור, ותניח את אישורה על 
שולחן הכנסת עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(; הוראות לעניין אישור 

הממשלה לפי סעיף קטן זה ייקבעו בחוק 

בוצעו עד יום כ"ז בכסלו התשע"ח )15 בדצמבר 2017( רק חלק מהפעולות )ה(  )1(
לפי התכנית המאזנת אך ההפרש שנותר לאחר ביצוען אינו עולה על סכום 
שנקבע בחוק )להלן - תקרת ההתכנסות(, תאשר זאת הממשלה בהחלטה שתיתן 
בטבת  י"ג  יום  עד  הכנסת  שולחן  על  אישורה  את  ותניח  האמור,  המועד  עד 

התשע"ח )31 בדצמבר 2017( 

)1(, וכן  הוראות לעניין תקרת ההתכנסות ואישור הממשלה לפי פסקה   )2(
 2018 לשנת  המאושרת  הממשלתית  ההוצאה  סכום  הפחתת  לעניין  הוראות 
וביצוע פעולות בידי שר האוצר לאחר ההפחתה כאמור, לשם כיסוי ההפרש 

שנותר כאמור בפסקה )1(, ייקבעו בחוק 

היה על שר האוצר, בהתאם להוראות שנקבעו בחוק כאמור בפסקה )2(,   )3(
לבצע פעולות לשם כיסוי ההפרש שנותר כאמור בפסקה )1(, תאשר הממשלה 
בהחלטתה את ביצוע הפעולות על ידיו ותניח את אישורה על שולחן הכנסת, 

עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017( 

לא הניחה הממשלה על שולחן הכנסת את אישורה לפי סעיף קטן )ד( או )ה()1(,  )ו( 
ואם נדרש אישור לפי סעיף קטן )ה()3( - גם אישור כאמור, עד יום י"ג בטבת התשע"ח 

)31 בדצמבר 2017(, יחולו הוראות אלה:

הצפויות  הממשלה  להוצאות  המתייחס  הדו–שנתי  התקציב  חלק   )1(
והמתוכננות לשנת 2018 לא יחול, ויחולו לעניין התקציב לשנת 2018 הוראות 

סעיף 3)א( לחוק–יסוד: משק המדינה;

על אף הוראות סעיף 3)ב()1( לחוק–יסוד: משק המדינה, הממשלה תניח על   )2(
שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב לשנת 2018 עד יום ט"ו בשבט התשע"ח 

)31 בינואר 2018(;

לעניין סעיף 3א)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה, יראו את תכניות התקציב   )3(
לשנים 2019 ו–2020 שהוגשו לפי סעיף 1)א()2( כתכנית התקציב הרב–שנתית שיש 

להגישה יחד עם הצעת חוק התקציב לשנת 2018;

עד לקבלת חוק התקציב לשנת 2018 יחולו הוראות סעיף 3ב לחוק–יסוד:   )4(
משק המדינה, ויראו לעניין הסעיף האמור את חלק התקציב הדו–שנתי המתייחס 
להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2017, כתקציב השנתי הקודם;

36א לחוק–יסוד: הכנסת 2, היום הקובע לגבי חוק  על אף האמור בסעיף   )5(
התקציב לשנת 2018 יהיה יום י"ד בניסן התשע"ח )30 במרס 2018( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

את מלוא ההפרש, תכין הממשלה, על פי הצעת שר האוצר ולאחר התייעצות עם ועדת 
הכספים של הכנסת, תכנית לשם כיסוי יתרת ההפרש )בסעיף זה - תכנית מאזנת(; 
הוראות לעניין הפחתת תקציב ההתאמות לשנת 2018 ולעניין הכנת תכנית מאזנת, 

לשם כיסוי הפרש ההוצאות או הפרש הגירעון, ייקבעו בחוק 

בוצעו כל הפעולות לפי התכנית המאזנת עד יום כ"ז בכסלו התשע"ח )15 בדצמבר  )ד( 
2017(, תאשר זאת הממשלה בהחלטה שתיתן עד המועד האמור, ותניח את אישורה על 
שולחן הכנסת עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(; הוראות לעניין אישור 

הממשלה לפי סעיף קטן זה ייקבעו בחוק 

בוצעו עד יום כ"ז בכסלו התשע"ח )15 בדצמבר 2017( רק חלק מהפעולות )ה(  )1(
לפי התכנית המאזנת אך ההפרש שנותר לאחר ביצוען אינו עולה על סכום 
שנקבע בחוק )להלן - תקרת ההתכנסות(, תאשר זאת הממשלה בהחלטה שתיתן 
בטבת  י"ג  יום  עד  הכנסת  שולחן  על  אישורה  את  ותניח  האמור,  המועד  עד 

התשע"ח )31 בדצמבר 2017( 

)1(, וכן  הוראות לעניין תקרת ההתכנסות ואישור הממשלה לפי פסקה   )2(
 2018 לשנת  המאושרת  הממשלתית  ההוצאה  סכום  הפחתת  לעניין  הוראות 
וביצוע פעולות בידי שר האוצר לאחר ההפחתה כאמור, לשם כיסוי ההפרש 

שנותר כאמור בפסקה )1(, ייקבעו בחוק 

היה על שר האוצר, בהתאם להוראות שנקבעו בחוק כאמור בפסקה )2(,   )3(
לבצע פעולות לשם כיסוי ההפרש שנותר כאמור בפסקה )1(, תאשר הממשלה 
בהחלטתה את ביצוע הפעולות על ידיו ותניח את אישורה על שולחן הכנסת, 

עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017( 

לא הניחה הממשלה על שולחן הכנסת את אישורה לפי סעיף קטן )ד( או )ה()1(,  )ו( 
ואם נדרש אישור לפי סעיף קטן )ה()3( - גם אישור כאמור, עד יום י"ג בטבת התשע"ח 

)31 בדצמבר 2017(, יחולו הוראות אלה:

הצפויות  הממשלה  להוצאות  המתייחס  הדו–שנתי  התקציב  חלק   )1(
והמתוכננות לשנת 2018 לא יחול, ויחולו לעניין התקציב לשנת 2018 הוראות 

סעיף 3)א( לחוק–יסוד: משק המדינה;

על אף הוראות סעיף 3)ב()1( לחוק–יסוד: משק המדינה, הממשלה תניח על   )2(
שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב לשנת 2018 עד יום ט"ו בשבט התשע"ח 

)31 בינואר 2018(;

לעניין סעיף 3א)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה, יראו את תכניות התקציב   )3(
לשנים 2019 ו–2020 שהוגשו לפי סעיף 1)א()2( כתכנית התקציב הרב–שנתית שיש 

להגישה יחד עם הצעת חוק התקציב לשנת 2018;

עד לקבלת חוק התקציב לשנת 2018 יחולו הוראות סעיף 3ב לחוק–יסוד:   )4(
משק המדינה, ויראו לעניין הסעיף האמור את חלק התקציב הדו–שנתי המתייחס 
להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2017, כתקציב השנתי הקודם;

36א לחוק–יסוד: הכנסת 2, היום הקובע לגבי חוק  על אף האמור בסעיף   )5(
התקציב לשנת 2018 יהיה יום י"ד בניסן התשע"ח )30 במרס 2018( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשי"ח, עמ' 69   2

ספר החוקים 2576, ז' באב התשע"ו, 2016 8 11



1184

 חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו–2018 )הוראות מיוחדות(
)הוראת שעה(, התשע"ו-2016*

בחוק זה -1 הגדרות

מיוחדות(  )הוראות  ו–2018   2017 לשנים  המדינה  תקציב  חוק–יסוד:   - היסוד"  "חוק 
)הוראת שעה(; 

"חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה" - חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה 
התקציבית, התשנ"ב-1992  1;

"חוק התקציב הדו–שנתי" - חוק התקציב הדו–שנתי לשנים 2017 ו–2018, כמשמעותו 
בחוק היסוד;

"חוק יסודות התקציב" - חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985  2;

"תקציב התאמות" - תקציב ההתאמות לשנת 2018 כמשמעותו בסעיף 1)א()3( לחוק 
היסוד 

הוראות לעניין חוק 
יסודות התקציב

לעניין חוק יסודות התקציב -2 

ההוצאה, ההוצאה המותנית בהכנסה, ההרשאה להתחייב ומספרי שיא כוח אדם   )1(
בחוק התקציב הדו–שנתי בכל אחת מהשנים 2017 ו–2018, תהיה עד לסכום או למספר 

הנקוב בסעיף התקציב ביחס לאותה שנה;

2017 ו–2018 יהיה נקוב, בסעיף תקציב, בתחום פעולה או  לכל אחת מהשנים   )2(
בתכנית, בחוק התקציב הדו–שנתי, סכום או מספר המתייחס לאותה שנה, ויראו אותם 

כסעיף תקציב, כתחום פעולה או כתכנית לאותה שנה;

נקבע בדין כי ייקבע סכום בתקציב שנתי למטרה מסוימת, ייקבע סכום כאמור   )3(
בתקציב הדו–שנתי לכל אחת מהשנים 2017 ו–2018;

חוץ )4(  תקציב,  סעיף  על  אחר  ממונה  או  בדבר  הנוגע  השר  הצעת  פי  על  )א( 
מסעיף תקציב "הכנסת", רשאי שר האוצר, בכפוף להוראות חוק הפחתת הגירעון 
והגבלת ההוצאה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, להעביר הוצאה, הוצאה 
מותנית בהכנסה והרשאה להתחייב, המתייחסת לאחת מהשנים 2017 ו–2018, 
 לאותו סעיף תקציב המתייחס לשנה האחרת, או לסעיף אחר בהתאם להוראות

סעיף 11)ד( לחוק יסודות התקציב, ואולם אין להעביר כמה משרות משנה אחת 
לשנה אחרת 

האמורה המשותפת  הוועדה  רשאית  "הכנסת"  תקציב  סעיף  לגבי   )ב( 
להעביר  הכנסת,  ראש  יושב  הצעת  לפי  התקציב,  יסודות  לחוק  11)ב(  בסעיף 
הוצאה, הוצאה מותנית בהכנסה והרשאה להתחייב המתייחסת לאחת מהשנים 
2017 ו–2018, לסעיף תקציב "הכנסת" המתייחס לשנה האחרת, ואולם אין להעביר 

כמה משרות משנה אחת לשנה אחרת;

נותר סכום עודף באחד מסעיפי התקציב שבחוק התקציב הדו–שנתי המתייחס   )5(
2018, רק בהתאם להוראות 2017, יהיה השימוש באותו סכום מותר, בשנת   לשנת 

סעיף 13 לחוק יסודות התקציב; סכום שהשימוש בו הותר כאמור, יראו אותו כסכום 
שהתווסף לאותו סעיף תקציב המתייחס לשנת 2018;

התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 1064, מיום י"ב בתמוז התשע"ו )18 ביולי 2016(, עמ' 1220 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 45   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
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בשנת 2019 יותר שימוש, בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק יסודות התקציב, רק   )6(
בסכום עודף באחד מסעיפי התקציב שבחוק התקציב הדו–שנתי המתייחס לשנת 2018;

לעניין סעיף 40א לחוק יסודות התקציב -   )7(

יראו בכל אחת מהשנים 2017 ו–2018 כשנת תקציב; )א( 

המועד להנחה על שולחן הכנסת של תכנית התקציב התלת–שנתית, לעניין  )ב( 
שנת התקציב 2018, יהיה לא יאוחר מהמועד להגשת הדוח לעניין קיום הפרשים 

לפי סעיף 3)ב( לחוק היסוד;

לכל אחת מהשנים 2017 ו–2018 יראו את הסכום שנקבע לפי סעיף 48 לחוק יסודות   )8(
התקציב, לשם קבלת הלוואה מבנק ישראל, כסכום שנקבע לאותה מטרה לאותה שנה 

אישור תקציב 
התאמות לשנת 2018 

ושינויים בתקציב

תקציב ההתאמות יהיה בסכום של 5 3 מיליארד שקלים חדשים 3  )א( 

השימוש בתקציב ההתאמות ייעשה בהתייחס לשנת 2018 ובהתאם להוראות  )ב( 
סעיף זה בלבד 

הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום כ"ב בכסלו  )ג( 
ההתאמות  בתקציב  לשימוש  הממשלה  הצעת  את   ,)2017 בדצמבר   10( התשע"ח 
ולהקצאתו בשנת 2018; ניתן אישור כאמור, יראו את הסכום שאושר כסכום שהתווסף 

לתקציב המתייחס לשנת 2018 

התקציב,  יסודות  לחוק   11 סעיף  מהוראות  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין  )ד( 
ומהוראות סעיף 2)4( לחוק זה 

מנגנון התכנסות 
לשנת 2018

הדוח לעניין קיום הפרשים שתגיש הממשלה לכנסת לפי סעיף 3)ב( לחוק היסוד 4  )א( 
)בסעיף זה - הדוח לעניין קיום הפרשים(, יכלול את אלה: 

סכום ההוצאה הממשלתית הצפויה לשנת 2018, נטו, לרבות מתן אשראי,   )1(
ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי, 
ובלבד שבסכום האמור לא יובאו בחשבון סכומים המובאים בחקיקה שטרם 
הושלמה או בהחלטות הממשלה שטרם אושרו )בסעיף זה - תחזית ההוצאה 

הממשלתית לשנת 2018(;

סכום ההוצאה הממשלתית, לפי הקבוע בחוק התקציב הדו–שנתי, בחלק   )2(
בלבד  קרן  חובות  החזר  ולמעט  אשראי  מתן  לרבות   ,2018 לשנת  המתייחס 
שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי )בסעיף זה - סכום ההוצאה 

הממשלתית המאושרת לשנת 2018(;

תחזית הכנסות המדינה הצפויות לשנת 2018;  )3(

תחזית הגירעון הכולל הצפוי בתקציב המדינה בלא מתן אשראי לשנת 2018   )4(
)בסעיף זה - תחזית הגירעון לשנת 2018(;

בתוצר   2018 לשנת  המותר  הגירעון  מגבלת  ממכפלת  המתקבל  הסכום   )5(
המקומי הגולמי הצפוי לשנת 2018 )בסעיף זה - סכום הגירעון המותר לשנת 
2018(; לעניין זה, "מגבלת הגירעון המותר לשנת 2018" - שיעור הגירעון הכולל 
המרבי שרשאית הממשלה לקבוע לפי סעיף 5 לחוק הפחתת הגירעון והגבלת 

ההוצאה, לגבי אותה שנה;

תחזית הצמיחה הצפויה של התוצר המקומי הגולמי לשנת 2018;  )6(

בשנת 2019 יותר שימוש, בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק יסודות התקציב, רק   )6(
בסכום עודף באחד מסעיפי התקציב שבחוק התקציב הדו–שנתי המתייחס לשנת 2018;

לעניין סעיף 40א לחוק יסודות התקציב -   )7(

יראו בכל אחת מהשנים 2017 ו–2018 כשנת תקציב; )א( 

המועד להנחה על שולחן הכנסת של תכנית התקציב התלת–שנתית, לעניין  )ב( 
שנת התקציב 2018, יהיה לא יאוחר מהמועד להגשת הדוח לעניין קיום הפרשים 

לפי סעיף 3)ב( לחוק היסוד;

לכל אחת מהשנים 2017 ו–2018 יראו את הסכום שנקבע לפי סעיף 48 לחוק יסודות   )8(
התקציב, לשם קבלת הלוואה מבנק ישראל, כסכום שנקבע לאותה מטרה לאותה שנה 

תקציב ההתאמות יהיה בסכום של 5 3 מיליארד שקלים חדשים 3  אישור תקציב )א( 
התאמות לשנת 

2018 ושינויים 
בתקציב

השימוש בתקציב ההתאמות ייעשה בהתייחס לשנת 2018 ובהתאם להוראות  )ב( 
סעיף זה בלבד 

הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, לא יאוחר מיום כ"ב בכסלו  )ג( 
ההתאמות  בתקציב  לשימוש  הממשלה  הצעת  את   ,)2017 בדצמבר   10( התשע"ח 
ולהקצאתו בשנת 2018; ניתן אישור כאמור, יראו את הסכום שאושר כסכום שהתווסף 

לתקציב המתייחס לשנת 2018 

התקציב,  יסודות  לחוק   11 סעיף  מהוראות  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין  )ד( 
ומהוראות סעיף 2)4( לחוק זה 

הדוח לעניין קיום הפרשים שתגיש הממשלה לכנסת לפי סעיף 3)ב( לחוק היסוד 4  )א( 
)בסעיף זה - הדוח לעניין קיום הפרשים(, יכלול את אלה: 

מנגנון התכנסות 
לשנת 2018

סכום ההוצאה הממשלתית הצפויה לשנת 2018, נטו, לרבות מתן אשראי,   )1(
ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי, 
ובלבד שבסכום האמור לא יובאו בחשבון סכומים המובאים בחקיקה שטרם 
הושלמה או בהחלטות הממשלה שטרם אושרו )בסעיף זה - תחזית ההוצאה 

הממשלתית לשנת 2018(;

סכום ההוצאה הממשלתית, לפי הקבוע בחוק התקציב הדו–שנתי, בחלק   )2(
בלבד  קרן  חובות  החזר  ולמעט  אשראי  מתן  לרבות   ,2018 לשנת  המתייחס 
שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי )בסעיף זה - סכום ההוצאה 

הממשלתית המאושרת לשנת 2018(;

תחזית הכנסות המדינה הצפויות לשנת 2018;  )3(

תחזית הגירעון הכולל הצפוי בתקציב המדינה בלא מתן אשראי לשנת 2018   )4(
)בסעיף זה - תחזית הגירעון לשנת 2018(;

בתוצר   2018 לשנת  המותר  הגירעון  מגבלת  ממכפלת  המתקבל  הסכום   )5(
המקומי הגולמי הצפוי לשנת 2018 )בסעיף זה - סכום הגירעון המותר לשנת 
2018(; לעניין זה, "מגבלת הגירעון המותר לשנת 2018" - שיעור הגירעון הכולל 
המרבי שרשאית הממשלה לקבוע לפי סעיף 5 לחוק הפחתת הגירעון והגבלת 

ההוצאה, לגבי אותה שנה;

תחזית הצמיחה הצפויה של התוצר המקומי הגולמי לשנת 2018;  )6(

ספר החוקים 2576, ז' באב התשע"ו, 2016 8 11



1186

2018 על סכום ההוצאה  אם עלתה תחזית ההוצאה הממשלתית לשנת   )7(
2018 - ההפרש שביניהם )בסעיף זה - הפרש  הממשלתית המאושרת לשנת 

ההוצאות(;

אם עלתה תחזית הגירעון לשנת 2018 על סכום הגירעון המותר לשנת 2018   )8(
- ההפרש שביניהם )בסעיף זה - הפרש הגירעון( 

נקבע בדוח לעניין קיום הפרשים כי קיים הפרש הוצאות או הפרש גירעון, יראו  )ב( 
את תקציב ההתאמות כאילו הופחת בסכום הנדרש לשם כיסוי ההפרש האמור 

בדוח לעניין קיום הפרשים תציין הממשלה אם די בהפחתת תקציב ההתאמות,  )ג( 
לפי הוראות סעיף קטן )ב(, כדי לכסות את מלוא ההפרש כאמור באותו סעיף קטן 

חלה חובה על הממשלה לפי סעיף 3)ג( לחוק היסוד להכין תכנית מאזנת בשל  )ד( 
כך שאין בהפחתת תקציב ההתאמות, לפי הוראות סעיף קטן )ב(, כדי לכסות את מלוא 
התכנית  תכלול  המאזנת(,  התכנית   - זה  )בסעיף  קטן  סעיף  באותו  כאמור  ההפרש 
המאזנת את כל פעולות האיזון הדרושות לשם כיסוי יתרת ההפרש; בסעיף זה, "פעולת 
איזון" - חקיקה, התקנת תקנות, קביעת הוראות מינהל או התחייבות של הממשלה 

בהחלטת הממשלה או בדרך אחרת 

רשאית  )ד(,  קטן  בסעיף  כאמור  המאזנת,  שבתכנית  האיזון  פעולות  במסגרת  )ה( 
הממשלה להפחית את סכומי ההוצאה בסעיפי התקציב הקבועים בתקציב הדו–שנתי, 

בחלק המתייחס לשנת 2018, בשיעורים שתחליט, באישור ועדת הכספים של הכנסת 

הממשלה תגיש לכנסת, לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת, את  )ו( 
התכנית המאזנת וכל שינוי בה; התכנית המאזנת תוגש לכנסת לא יאוחר מיום י"ב 

בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017( 

נוכחה הממשלה כי בוצעו כל פעולות האיזון שבתכנית האיזון עד יום כ"ז בכסלו  )ז( 
2017(, תאשר זאת בהחלטתה ותניח את אישורה על שולחן  )15 בדצמבר  התשע"ח 

הכנסת בהתאם להוראות סעיף 3)ד( לחוק היסוד 

בוצעו עד יום כ"ז בכסלו התשע"ח )15 בדצמבר 2017( רק חלק מפעולות האיזון  )ח( 
שבתכנית האיזון, אך ההפרש שנותר לאחר ביצוען אינו עולה על תקרת ההתכנסות, 
תאשר זאת הממשלה, בהחלטתה, תוך ציון סכום ההפרש שנותר, ותניח את אישורה 
3)ה()1( לחוק היסוד; לעניין זה, "תקרת  על שולחן הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 

ההתכנסות" - סכום השווה לצירוף של שני אלה:

1% מסכום ההוצאה הממשלתית המאושרת לשנת 2018;  )1(

5 2 מיליארד שקלים חדשים   )2(

הניחה הממשלה על שולחן הכנסת את אישורה לפי סעיף קטן )ח( יחולו הוראות  )ט( 
אלה: 

יראו את סכומי ההוצאה בסעיפי התקציב הקבועים בתקציב הדו–)1( )א( 
2018, כאילו הופחתו בסכומים שעליהם  שנתי, בחלק המתייחס לשנת 
החליטה הממשלה לפי הצעת שר האוצר, כך שסכום ההוצאה הממשלתית 
המאושרת לשנת 2018 יפחת בסכום הנדרש לשם כיסוי ההפרש שנותר, 
אך לא יותר מ–1% מסכום ההוצאה הממשלתית המאושרת לשנת 2018; 
התקציב  בסעיפי  התכניות  בין  הסכומים  של  ההפחתה  חלוקת  ואולם 
שבהם החליטה הממשלה להפחית כאמור תובא לאישורה המוקדם של 
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ועדת הכספים של הכנסת; לא אישרה ועדת הכספים של הכנסת את 
החלוקה כאמור בסעיף מסוים, יופחתו הסכומים בכלל התכניות שבאותו 

סעיף ביחס שווה 

הצעת שר האוצר לפי פסקת משנה )א( תונח על שולחן ועדת הכספים  )ב( 
של הכנסת בטרם ההפחתה 

ככל שנותר הפרש לאחר ההפחתה לפי פסקה )1(, יבצע שר האוצר פעולות   )2(
את  האוצר  שר  ביצע  שנותר;  ההפרש  כיסוי  לשם  דין,  לפי  סמכותו  בתחום 
הפעולות האמורות, תאשר זאת הממשלה ותניח את אישורה על שולחן הכנסת, 

בהתאם להוראות סעיף 3)ה()3( לחוק היסוד 

הוראות לעניין חוק 
הפחתת הגירעון 
והגבלת ההוצאה

לעניין סעיף 6א לחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה - 5 

יתייחס,  הדו–שנתי,  התקציב  בחוק   ,2017 לשנת  הממשלתית  ההוצאה  סכום   )1(
בהתאם להוראות סעיף 6א האמור, לסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2016 שבחוק 

התקציב הדו–שנתי לשנים 2015 ו–2016;

יתייחס,  הדו–שנתי,  התקציב  בחוק   ,2018 לשנת  הממשלתית  ההוצאה  סכום   )2(
בהתאם להוראות סעיף 6א האמור, לסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2017 שבחוק 

התקציב הדו–שנתי 

הוראות לעניין חוק 
ערבויות מטעם 

המדינה

לעניין סעיף 3)ב( לחוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958  3, יראו את הסכומים 6 
2017 ו–2018, כתקציב המדינה  בתקציב הדו–שנתי המתייחסים לכל אחת מהשנים 

לאותה שנה 

הוראות לעניין 
חוק ביטוח בריאות 

ממלכתי

לעניין סעיף 8)ב( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994  4, יראו כל אחת מהשנים 7 
2017 ו–2018 כשנת תקציב 

תיקון חוק 
ההתייעלות 

הכלכלית )תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי 

התקציב לשנות 
התקציב 2015 

ו–2016(

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 8 
2015 ו–2016(, התשע"ו-2015  5, בסעיף 49)ב()2(, בהגדרה "סכום ההוצאה הממשלתית 
)1(, במקום "5% 100 ממגבלת ההוצאה הבסיסית" יבוא "מגבלת  המותרת", בפסקה 

ההוצאה הבסיסית" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ועדת הכספים של הכנסת; לא אישרה ועדת הכספים של הכנסת את 
החלוקה כאמור בסעיף מסוים, יופחתו הסכומים בכלל התכניות שבאותו 

סעיף ביחס שווה 

הצעת שר האוצר לפי פסקת משנה )א( תונח על שולחן ועדת הכספים  )ב( 
של הכנסת בטרם ההפחתה 

ככל שנותר הפרש לאחר ההפחתה לפי פסקה )1(, יבצע שר האוצר פעולות   )2(
את  האוצר  שר  ביצע  שנותר;  ההפרש  כיסוי  לשם  דין,  לפי  סמכותו  בתחום 
הפעולות האמורות, תאשר זאת הממשלה ותניח את אישורה על שולחן הכנסת, 

בהתאם להוראות סעיף 3)ה()3( לחוק היסוד 

הוראות לעניין לעניין סעיף 6א לחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה - 5 
חוק הפחתת 

הגירעון והגבלת 
ההוצאה

יתייחס,  הדו–שנתי,  התקציב  בחוק   ,2017 לשנת  הממשלתית  ההוצאה  סכום   )1(
בהתאם להוראות סעיף 6א האמור, לסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2016 שבחוק 

התקציב הדו–שנתי לשנים 2015 ו–2016;

יתייחס,  הדו–שנתי,  התקציב  בחוק   ,2018 לשנת  הממשלתית  ההוצאה  סכום   )2(
בהתאם להוראות סעיף 6א האמור, לסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2017 שבחוק 

התקציב הדו–שנתי 

לעניין סעיף 3)ב( לחוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958  3, יראו את הסכומים 6 
2017 ו–2018, כתקציב המדינה  בתקציב הדו–שנתי המתייחסים לכל אחת מהשנים 

לאותה שנה 

הוראות לעניין 
חוק ערבויות 

מטעם המדינה

לעניין סעיף 8)ב( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994  4, יראו כל אחת מהשנים 7 
2017 ו–2018 כשנת תקציב 

הוראות לעניין 
חוק ביטוח בריאות 

ממלכתי

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 8 
2015 ו–2016(, התשע"ו-2015  5, בסעיף 49)ב()2(, בהגדרה "סכום ההוצאה הממשלתית 
)1(, במקום "5% 100 ממגבלת ההוצאה הבסיסית" יבוא "מגבלת  המותרת", בפסקה 

ההוצאה הבסיסית" 

תיקון חוק 
ההתייעלות 

הכלכלית )תיקוני 
חקיקה להשגת 

יעדי התקציב 
לשנות התקציב 

2015 ו–2016(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשי"ח, עמ' 139   3

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156   4

ס"ח התשע"ו, עמ' 219   5
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חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( )תיקון מס' 22 - הוראת שעה(, 
התשע"ו-2016*

תיקון סעיף 25 - 
הוראת שעה

בתקופה של שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה )להלן - תקופת הוראת השעה(, 1 
יקראו את חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971  1, כך שבסעיף 25 -

בסעיף קטן )ד(, בסופו יקראו "אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של   )1(
בית משפט לנוער להורות על החזקתו של קטין כאמור במעון נעול לפי הוראות סעיף 

קטן )א()1(";

בסופו יקראו:  )2(

על אף האמור בסעיף קטן )ד(, ובלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א()1(, הורשע  ")ו( 
קטין שבשעת גזירת דינו טרם מלאו לו ארבע עשרה שנה בעבירה לפי סעיפים 298, 
300 או 305 לחוק העונשין 2, רשאי בית משפט לנוער לצוות על החזקתו של הקטין 
במעון נעול, לתקופה שיקבע, ועל המשך נשיאת עונשו במאסר, ובלבד שבעת העברתו 

למאסר ימלאו לקטין ארבע עשרה שנה לפחות, לאחר ששקל בין השאר את אלה: 

נסיבות המקרה;  )1(

השפעת המאסר על הקטין;  )2(

גילו של הקטין בעת ביצוע העבירה;  )3(

נסיבותיו האישיות של הקטין   )4(

הוראות סעיף 34ד לחוק העונשין לא יחולו לעניין הרשעה בעבירה כאמור  )ז( 
בסעיף קטן )ו( 

תקופת המאסר ותקופת החזקתו של הקטין במעון נעול שרשאי בית המשפט  )ח( 
לגזור לפי סעיף קטן )ו( לא יעלו במצטבר על תקופת המאסר המרבית הקבועה 

לעבירה שבה הורשע הקטין 

על החזקתו של קטין במעון נעול לפי סעיף קטן )ו( יחולו ההוראות החלות  )ט( 
לעניין צו שניתן לפי סעיף קטן )א()1( 

ציווה בית המשפט על החזקת קטין במעון נעול לתקופה שקבע ועל המשך  )י( 
נשיאת עונשו במאסר, לפי הוראות סעיף קטן )ו(, יורה על קיום דיון לקראת תום 
תקופת החזקתו של הקטין במעון הנעול שעליה הורה כאמור )בסעיף זה - דיון 
מעקב(, ורשאי הוא, מעת לעת, וכל עוד הקטין מוחזק במעון הנעול, להורות על 
קיום דיון מעקב נוסף; בהליך לפי סעיף קטן זה, ימנה בית המשפט סניגור לקטין 

שאין לו סניגור, ויחולו לעניין זה הוראות חוק הסניגוריה הציבורית 

בדיון מעקב רשאי בית המשפט, לאחר שהוגש לו תסקיר קצין מבחן לעניין  )יא( 
זה, לאחר שהובאה לפניו חוות דעתו של הממונה על המעונות ולאחר ששקל 

את השיקולים המנויים בסעיף קטן )ו(, להורות על אחד או יותר מאלה:

דחיית מועד העברתו של הקטין למאסר והמשך החזקתו במעון נעול   )1(
לתקופה שיקבע ושלא תעלה על התקופה שנותרה להשלמת העונש שעליו 

הורה לפי סעיף קטן )ו(;

קיצור תקופת המאסר שעליה הורה לפי סעיף קטן )ו(;  )2(

ביטול תקופת המאסר שעליה הורה לפי סעיף קטן )ו(;  )3(

התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 1038, מיום י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(, עמ' 980 

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשע"ו, עמ' 611   1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   2
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על  תעלה  שלא  לתקופה  נעול,  במעון  הקטין  של  החזקתו  המשך   )4(
התקופה שנותרה להשלמת העונש שעליו הורה לפי סעיף קטן )ו( 

החלטות בית משפט לנוער לפי סעיפים קטנים )ו( ו-)יא( ניתנות לערעור  )יב( 
כאילו היו פסק דין "

תיקון חוק הסניגוריה 
הציבורית - הוראת 

שעה - מס' 24

כך 2  התשנ"ו-1995  3,  הציבורית,  הסניגוריה  חוק  את  יקראו  השעה,  הוראת  בתקופת 
שבסעיף 18)א()8(, אחרי פסקת משנה )ג( יקראו:

בית משפט לנוער הורה על קיום דיון מעקב, לפי סעיף 25)י( לחוק הנוער;"  ")ד( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ם  י י ח
 שר העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס' 10(, התשע"ו-2016*

 בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 6)א()1(,1 תיקון סעיף 6
הפסקת העבודה במקום  על  יבוא "להורות  במקום "לאסור את השימוש במכונה" 

העבודה, לאסור את השימוש במכונה" 

אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 6א

"צווים להפסקת 
עבודה באתרי בנייה

בסעיף זה -6א  )א( 

"אתר בנייה שאינו מוסדר" - אתר בנייה שלא הוצג בו שלט 
כנדרש בתקנה 7 לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות 

בנייה(, התשמ"ח-1988 2;

"מחזיק במקום העבודה" - כהגדרתו בסעיף 172א לפקודת 
הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970;

"פעילות באתר" - למעט עבודה שנעשתה בהתאם להיתר 
שנתן המפקח לפי סעיף קטן )ה(;

"צו הפסקת עבודה" - צו שניתן לפי סעיף קטן )ב(;

לפיטורים  מוקדמת  הודעה  בחוק  כהגדרתו   - רגיל"  "שכר 
ולהתפטרות, התשס"א-2001 3 

על  תעלה  שלא  לתקופה  נעול,  במעון  הקטין  של  החזקתו  המשך   )4(
התקופה שנותרה להשלמת העונש שעליו הורה לפי סעיף קטן )ו( 

)ו( ו–)יא( ניתנות לערעור  החלטות בית משפט לנוער לפי סעיפים קטנים  )יב( 
כאילו היו פסק דין "

כך 2  התשנ"ו-1995  3,  הציבורית,  הסניגוריה  חוק  את  יקראו  השעה,  הוראת  בתקופת 
שבסעיף 18)א()8(, אחרי פסקת משנה )ג( יקראו:

תיקון חוק 
הסניגוריה 

הציבורית - 
הוראת שעה - 

מס' 24 בית משפט לנוער הורה על קיום דיון מעקב, לפי סעיף 25)י( לחוק הנוער;"  ")ד( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ם  י י ח
 שר העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס' 10(, התשע"ו-2016*

 בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 6)א()1(,1 
העבודה במקום  הפסקת  על  במקום "לאסור את השימוש במכונה" יבוא "להורות 

העבודה, לאסור את השימוש במכונה" 

תיקון סעיף 6

הוספת סעיף 6אאחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:2 

"צווים להפסקת 
עבודה באתרי בנייה

בסעיף זה -6א  )א( 

"אתר בנייה שאינו מוסדר" - אתר בנייה שלא הוצג בו שלט 
כנדרש בתקנה 7 לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות 

בנייה(, התשמ"ח-1988 2;

"מחזיק במקום העבודה" - כהגדרתו בסעיף 172א לפקודת 
הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-1970;

"פעילות באתר" - למעט עבודה שנעשתה בהתאם להיתר 
שנתן המפקח לפי סעיף קטן )ה(;

"צו הפסקת עבודה" - צו שניתן לפי סעיף קטן )ב(;

לפיטורים  מוקדמת  הודעה  בחוק  כהגדרתו   - רגיל"  "שכר 
ולהתפטרות, התשס"א-2001 3 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ו, עמ' 926   3

התשע"ו בתמוז  כ"ו  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 באוגוסט   2( התשע"ו  בתמוז  כ"ז  ביום  בכנסת  התקבל   * 
)1 באוגוסט 2016([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 644, מיום כ"א בסיוון התשע"ו 

)27 ביוני 2016(, עמ' 135 
ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשע"ו, עמ' 357   1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 388   2

ס"ח התשס"א, עמ' 378   3
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נודע למפקח עבודה על אירוע באתר בנייה שגרם למוות  )ב( 
או לפציעה קשה של אדם שבשלה הוא בסכנת חיים ממשית 
וזקוק לטיפול רפואי דחוף כדי להציל את חייו, יורה המפקח 
בצו הפסקת עבודה על סגירת אתר הבנייה ויאסור את המשך 
הפעילות באתר לשני ימי עבודה ממועד התאונה; צו הפסקת 

עבודה יימסר למחזיק במקום העבודה  

נודע למחזיק במקום העבודה באתר בנייה שאינו מוסדר  )ג( 
על אירוע באתר בנייה שגרם למוות, יפסיק המחזיק במקום 
העבודה את הפעילות באתר לשני ימי עבודה ממועד התאונה  

ניתן צו הפסקת עבודה, יבדוק מפקח עבודה בתקופת  )ד( 
תוקפו של הצו את הבטיחות במקום העבודה, ורשאי הוא 
להאריך את תוקפו של הצו בשלושה ימים נוספים, וכן לתת 

צו לפי סעיף 6 או 8א לשם הבטחת הבטיחות 

על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו־)ד(, ניתן צו )ה(  )1(
הפסקת עבודה, רשאי מפקח עבודה לתת היתר לבצע 
עבודות לתיקון ליקויי בטיחות באתר הבנייה בתקופת 

תוקפו של הצו, בתנאים שיורה 

על אף האמור בסעיף קטן )ג(, הופסקה העבודה   )2(
באתר בנייה שאינו מוסדר, רשאי מפקח עבודה לתת היתר 

כאמור בימי הפסקת הפעילות באתר, בתנאים שיורה 

המחזיק במקום עבודה שלגביו ניתן צו הפסקת עבודה  )ו( 
הצו  כלפי  טענותיו  את  לטעון  רשאי  תוקפו  הוארך  או 
בהזדמנות הראשונה לאחר הוצאתו; הוכיח המחזיק במקום 
העבודה כי עמד בכל הוראות הבטיחות המחייבות - יבוטל 
הצו; המחזיק במקום העבודה רשאי לערער על החלטה שלא 
לבטל את הצו לפני בית דין האזורי לעבודה שבתחומו נמצא 

מקום העבודה 

עובד באתר בנייה שנסגר בצו הפסקת עבודה, שנעדר  )ז( 
מהעבודה בשל סגירת האתר, ישלם לו מעסיקו שכר רגיל בעד 

התקופה שבה אתר הבנייה היה סגור מכוח הצו 

הודעה על מתן צו הפסקת עבודה תפורסם במקום בולט  )ח( 
במקום העבודה וכן באתר האינטרנט של משרד הכלכלה 
והתעשייה, ואולם אין באי–פרסום הודעה כאמור כדי לפגוע 

בתוקפו של הצו 

נודע למפקח עבודה ראשי על אירוע שגרם למות אדם  )ט( 
או לפציעתו הקשה באתר בנייה, יודיע על כך לרשם הקבלנים 

במשרד הבינוי והשיכון  

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהסמכויות הנתונות  )י( 
לפי סעיפים 6 ו–8א "

בסעיף 8 לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 8

בסעיף קטן )א(, אחרי "לפי סעיף 6" יבוא "או 6א";  )1(
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אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

לא קוים צו שניתן לפי סעיף 6א)ב( או לא הפסיק המחזיק במקום ")ב1(  )1(
להוראות בניגוד  מוסדר  שאינו  בנייה  באתר  העבודה  את   העבודה 

סעיף 6א)ג(, דין המחזיק במקום העבודה - מאסר שנתיים או הקנס הקבוע 
בסעיף 61)א()3( לחוק העונשין, התשל"ז-1977 4, או שני העונשים כאחד, 
וכן הקנס הקבוע בסעיף 61)ג( לחוק האמור לכל יום שבו נמשכת העבירה 

עבירה לפי סעיף זה היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה ";  )2(

בסעיף קטן )ג(, אחרי "סעיף 6" יבוא "או 6א"   )3(

תיקון פקודת 
תאונות ומחלות 

משלח יד )הודעה( 
- מס' 2

בפקודת תאונות ומחלות משלח יד )הודעה(, 1945 5, אחרי סעיף 5 יבוא:4 

"מסירת הודעה 
ממשטרת ישראל על 

תאונה באתר בנייה

נודע למשטרת ישראל על תאונה שאירעה באתר בנייה וגרמה 5א 
למוות או לפציעה קשה של אדם שבשלה הוא בסכנת חיים 
ממשית, וזקוק לטיפול רפואי דחוף כדי להציל את חייו, תודיע 
על כך בהקדם האפשרי למפקח עבודה ראשי כמשמעותו 

בסעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ם  י י ח
 שר העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

לא קוים צו שניתן לפי סעיף 6א)ב( או לא הפסיק המחזיק במקום ")ב1(  )1(
להוראות בניגוד  מוסדר  שאינו  בנייה  באתר  העבודה  את   העבודה 

סעיף 6א)ג(, דין המחזיק במקום העבודה - מאסר שנתיים או הקנס הקבוע 
בסעיף 61)א()3( לחוק העונשין, התשל"ז-1977 4, או שני העונשים כאחד, 
וכן הקנס הקבוע בסעיף 61)ג( לחוק האמור לכל יום שבו נמשכת העבירה 

עבירה לפי סעיף זה היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה ";  )2(

בסעיף קטן )ג(, אחרי "סעיף 6" יבוא "או 6א"   )3(

תיקון פקודת בפקודת תאונות ומחלות משלח יד )הודעה(, 1945 5, אחרי סעיף 5 יבוא:4 
תאונות ומחלות 

משלח יד )הודעה( 
- מס' 2

"מסירת הודעה 
ממשטרת ישראל על 

תאונה באתר בנייה

נודע למשטרת ישראל על תאונה שאירעה באתר בנייה וגרמה 5א 
למוות או לפציעה קשה של אדם שבשלה הוא בסכנת חיים 
ממשית, וזקוק לטיפול רפואי דחוף כדי להציל את חייו, תודיע 
על כך בהקדם האפשרי למפקח עבודה ראשי כמשמעותו 

בסעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ם  י י ח
 שר העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   4

ע"ר 1945, תוס' 1, עמ' )ע( 62, )א( 80; ס"ח התשע"ד, עמ' 603   5
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