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חוק־יסוד: משק המדינה )תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020(*

תיקוןסעיף3ב-
הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוק־יסודזהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(1פ
אועדיוםקבלתחוקהתקציבלשנת2020פלפיהמוקדםפיקראואתסעיף3בלחוק־יסוד:

משקהמדינה1כך:

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

בסעיףקטןזה-")א1( )1(

"הוצאהממשלתית"-הוצאהממשלתיתפנטופלרבותמתןאשראיפ
כאמור החזרחובות שאינו בלבד קרן החזרחובות ולמעט

למוסדלביטוחלאומי;

ההוצאה סכום - ר201" לשנת הממשלתית ההוצאה "סכום
הממשלתיתפלפיהקבועבחוקהתקציבלשנתר201;

"סכוםההוצאההממשלתיתהצמודלשנתר201"-סכוםההוצאה
הממשלתיתלשנתר201פבתוספתהצמדהלמדדהמחירים

לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"סכוםיתרתההוצאהלחודשיםינוארעדמרס"-סכוםהשווהל־25
ר201פ לשנת הצמוד הממשלתית ההוצאה אחוזיםמסכום
בניכויההוצאההממשלתיתשהוצאהבפועלבחודשיםינואר

עדמרסשלשנת2020פ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(פבחודשיםאפרילעדדצמברשלשנת )2(
2020אועדקבלתושלחוקהתקציבלשנת2020פלפיהמוקדםפרשאית

הממשלהלהוציאאתההוצאותהמפורטותלהלן:

כלחודשפסכוםלהוצאהממשלתיתהשווהלחלקהשניםעשר )א(
מסכוםההוצאההממשלתיתהצמודלשנתר201פובחודשאפריל
-סכוםנוסףלהוצאהממשלתיתהשווהלסכוםיתרתההוצאה
לחודשיםינוארעדמרסבתוספתסכוםההוצאותשהוצאובחודש
נגיף התפשטות בשל שנוצר המשבר עם התמודדות לשם מרס

הקורונה;

כלחודשפלשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעם )ב(
זובלבדפ המשברשנוצרבשלהתפשטותנגיףהקורונהפולמטרה
שיעורמסכוםההוצאההממשלתיתלשנתר201כמפורטלהלןלצד

אותוחודש:

בחודשאפריל-65%פ2פבניכויסכוםההוצאותשהוצאו )1(
בשל שנוצר המשבר עם התמודדות לשם מרס בחודש

התפשטותנגיףהקורונה;

בחודשמאי-78%פ1; )2(

בחודשיוני-31%פ1; )3(

התקבלבכנסתביוםי"גבניסןהתש"ף)7באפריל2020(]בישיבהשהחלהביוםי"בבניסןהתש"ף)6באפריל *
2020([;תיקוןטעותהתקבלבכנסתביוםי"גבניסןהתש"ף)7באפריל2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמו

בהצעותחוקהממשלה-רר12פמיוםי"בבניסןהתש"ף)6באפריל2020(פעמ'8פ
ס"חהתשל"הפעמ'206;התשע"זפעמ'32פ 1
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בחודשיולי-85%פ0; )ר(

בחודשאוגוסט-61%פ0; )5(

נובמבר בחודש אוקטוברפ בחודש ספטמברפ בחודש )6(
ובחודשדצמבר-35%פ0פ

למוסד כאמור חובות החזר שאינו קרן חובות החזר לשם )ג(
לביטוחלאומי-סכוםשלאיעלהעל100מיליארדשקליםחדשים;

ההוצאות בשל לאומי לביטוח למוסד חובות החזר לשם )ד(
נגיף התפשטות בשל שנוצר המשבר עם להתמודדות הדרושות
זובלבד-סכוםשלאיעלהעל1פ16מיליארד הקורונהפולמטרה

שקליםחדשים;

הוצאההמותניתבהכנסהכמשמעותהבסעיף5)א(ו–)ב(לחוק )ה(
יסודותהתקציבפהתשמ"ה-85ר21פובלבדשהסכוםהמוצאלפעולה
מסוימתכהוצאהמותניתבהכנסהפבשנת2020פלאיעלהעלסכום

התקבולשיתקבלבשנת2020למימוןאותההוצאה;

הוצאהשלמפעליםעסקייםשפעלובשנתר201פובלבדשלגבי )ו(
כלאחדמהמפעליםהעסקייםכאמורסכוםההוצאהלשנת2020לא
יעלהעלסכוםהתקבוליםשיתקבללמעשהאצלאותומפעלעסקי

בשנת2020פ

)2(שלא ו–)ב(שלפסקה )א( סכומיםהמפורטיםבפסקאותמשנה )3(
הוצאובחודשמסויםפיהיהניתןלהוציאםבכלאחדמהחודשיםהבאים
אחריופעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוק

התקציבלשנת2020פלפיהמוקדםפלמטרותכמפורטלהלןפלפיהעניין:

לענייןסכומיםהמפורטיםבפסקתמשנה)א(שלפסקה)2(- )א(
לשםמימוןהוצאהממשלתית;

לענייןסכומיםהמפורטיםבפסקתמשנה)ב(שלפסקה)2(- )ב(
לשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצר

בשלהתפשטותנגיףהקורונהפ

שרהאוצריגישלאישורהממשלהעדיוםז'באיירהתש"ף)1במאי)א2( )1(
2020(פתכניתמפורטתביחסלשימושיםהמתוכנניםבסכומיםהמפורטים

בסעיףקטן)א1()2()ב()בסעיףקטןזה-התכניתהמפורטת(פ

הממשלהתניחעלשולחןהכנסתאתהתכניתהמפורטתשתכלול )2(
אתהסעיפיםוהסכומיםשלהן:

בריאותפרווחהפסדרציבוריפביטחוןפניםומענקמיידילמשרדי )א(
הממשלה11-מיליארדשקליםחדשים;

שיפויהמוסדלביטוחלאומי-8פ3מיליארדשקליםחדשים; )ב(

מענקוסיועלעסקיםולעצמאים-רמיליארדשקליםחדשים; )ג(

חברה ולארגוני לעמותות סיוע מקצועיותפ הכשרות מימון )ד(
אזרחיתוסיועלעסקיםקטניםובינוניים-800מיליוןשקליםחדשים;

הנחותבארנונה-6פ2מיליארדשקליםחדשים; )ה(

בחודשיולי-85%פ0; )ר(

בחודשאוגוסט-61%פ0; )5(

נובמבר בחודש אוקטוברפ בחודש ספטמברפ בחודש )6(
ובחודשדצמבר-35%פ0פ

למוסד כאמור חובות החזר שאינו קרן חובות החזר לשם )ג(
לביטוחלאומי-סכוםשלאיעלהעל100מיליארדשקליםחדשים;

ההוצאות בשל לאומי לביטוח למוסד חובות החזר לשם )ד(
נגיף התפשטות בשל שנוצר המשבר עם להתמודדות הדרושות
זובלבד-סכוםשלאיעלהעל1פ16מיליארד הקורונהפולמטרה

שקליםחדשים;

הוצאההמותניתבהכנסהכמשמעותהבסעיף5)א(ו–)ב(לחוק )ה(
יסודותהתקציבפהתשמ"ה-85ר21פובלבדשהסכוםהמוצאלפעולה
מסוימתכהוצאהמותניתבהכנסהפבשנת2020פלאיעלהעלסכום

התקבולשיתקבלבשנת2020למימוןאותההוצאה;

הוצאהשלמפעליםעסקייםשפעלובשנתר201פובלבדשלגבי )ו(
כלאחדמהמפעליםהעסקייםכאמורסכוםההוצאהלשנת2020לא
יעלהעלסכוםהתקבוליםשיתקבללמעשהאצלאותומפעלעסקי

בשנת2020פ

)2(שלא ו–)ב(שלפסקה )א( סכומיםהמפורטיםבפסקאותמשנה )3(
הוצאובחודשמסויםפיהיהניתןלהוציאםבכלאחדמהחודשיםהבאים
אחריופעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(אועדיוםקבלתחוק

התקציבלשנת2020פלפיהמוקדםפלמטרותכמפורטלהלןפלפיהעניין:

לענייןסכומיםהמפורטיםבפסקתמשנה)א(שלפסקה)2(- )א(
לשםמימוןהוצאהממשלתית;

לענייןסכומיםהמפורטיםבפסקתמשנה)ב(שלפסקה)2(- )ב(
לשםמימוןההוצאותהדרושותלהתמודדותעםהמשברשנוצר

בשלהתפשטותנגיףהקורונהפ

שרהאוצריגישלאישורהממשלהעדיוםז'באיירהתש"ף)1במאי)א2( )1(
2020(פתכניתמפורטתביחסלשימושיםהמתוכנניםבסכומיםהמפורטים

בסעיףקטן)א1()2()ב()בסעיףקטןזה-התכניתהמפורטת(פ

הממשלהתניחעלשולחןהכנסתאתהתכניתהמפורטתשתכלול )2(
אתהסעיפיםוהסכומיםשלהן:

בריאותפרווחהפסדרציבוריפביטחוןפניםומענקמיידילמשרדי )א(
הממשלה-11מיליארדשקליםחדשים;

שיפויהמוסדלביטוחלאומי-8פ3מיליארדשקליםחדשים; )ב(

מענקוסיועלעסקיםולעצמאים-רמיליארדשקליםחדשים; )ג(

חברה ולארגוני לעמותות סיוע מקצועיותפ הכשרות מימון )ד(
אזרחיתוסיועלעסקיםקטניםובינוניים-800מיליוןשקליםחדשים;

הנחותבארנונה-6פ2מיליארדשקליםחדשים; )ה(

ס"חהתשמ"הפעמ'60פ 2
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עלותתקציביתשלפתרונותאשראי-25פ2מיליארדשקלים )ו(
חדשים;

תשתיותפטכנולוגיהעיליתפדיגיטציהותכניתיציאהמהמשבר )ז(
-7פרמיליארדשקליםחדשים;

מטרותאחרות-0פ )ח(

שינויבסכומיםשלמרכיביהתוכניתהנקוביםבפסקה)2(פבשיעור )3(
העולהעל15אחוזיםמאחדממרכיביהתוכניתכאמורטעוןאישורועדת

הכספיםשלהכנסתפ

אישרההממשלהאתהתכניתהמפורטתפידווחשרהאוצרלוועדת )ר(
הכספיםשלהכנסתמדיחודשעלאופןהוצאתהכספיםועלהשימוש

בפועלשלהשימושיםהמתוכנניםלפיהפ";

)א( קטנים סעיפים "לפי יבוא )א(" קטן סעיף "לפי במקום )ב(פ קטן בסעיף )2(
ו–)א1()2()א("פ

בסעיף3בלחוק־יסוד:משקהמדינהפאחריסעיףקטן)ב(יבוא:2פתיקוןסעיף3ב

פירוטהוצאותהממשלההצפויותוהמתוכננותלפיסעיףזהיפורסמובאתרמשרד ")ב1(
האוצר;פירוטההוצאותלענייןמשרדהביטחוןוהגופיםהביטחונייםיונחעלשולחן
הוועדההמשותפתשלועדתהכספיםוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתפכמשמעותה
בסעיף18לחוקיסודותהתקציבפהתשמ"ה-85ר1;שרהאוצרידווחלוועדתהכספים

שלהכנסתפאחתלחודשפעלהוצאותהממשלהכאמורפ"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

נץ ג  ן י מ ני ב          
יושבראשהכנסת
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