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חוקיסודותהתקציב)תיקוןמס'36(,התשס"ט-2009*

בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 33א - 1 תיקון סעיף 33א

במקום כותרת השוליים יבוא "חובת דיווח של גופים בשירות הציבורי";  )1(

בכל מקום, במקום "גוף מתוקצב וגוף נתמך" יבוא "גופים";  )2(

בסעיף קטן )ג( -  )3(

בפסקה )2(, המילים "מתוקצבים ובגופים נתמכים" - יימחקו; )א( 

אחרי פסקה )2( יבוא: )ב( 

")2א( נתונים בדבר מספר העובדים המועסקים בגופים במשרה מלאה 
ובמשרה חלקית, וכן שיעור העובדים המועסקים בכל היקף משרה, לפי 

פירוט כפי שיחליט הממונה;

)2ב( נתונים בדבר מספר העובדים המועסקים בגופים ששכרם נמוך 
מהשכר הממוצע, נתונים בדבר מספר העובדים שמשולמת להם השלמה 
לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור מתוך 

כלל העובדים באותו גוף ונתונים בדבר השכר החציוני בכל גוף;

לצד כל נתון הנכלל בדוח יוצג הנתון המקביל לו לגבי שנת הכספים  )2ג( 
שקדמה לתקופת הדוח; לא צוין נתון כאמור, יציין הממונה את הנימוקים 

לכך;";

והגופים  המתוקצבים  "הגופים  יבוא  "הגופים"  במקום   ,)4( בפסקה  )ג( 
הנתמכים";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

שר האוצר יגיש לכנסת יחד עם הדין וחשבון המוגש לפי סעיף קטן )ג(, ")ג1(  )1(
ולצד הנתונים כאמור באותו סעיף קטן לגבי כל גוף, נתונים בדבר העובדים 
המועסקים בגופים באמצעות קבלן כוח אדם, כמפורט בפסקאות שלהלן: 

היקף  בדבר  מידע  לרבות  העסקתם,  תנאי  העובדים,  מספר  )א( 
משרות אלה, וסוגי התפקידים שהעובדים ממלאים; 

נתונים בדבר מספר העובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע  )ב( 
לשכר  השלמה  להם  שמשולמת  העובדים  מספר  בדבר  ונתונים 
מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור מתוך 

כלל העובדים באותו גוף 

)1(, בשינויים  )ג()2ג( יחולו על דיווח לפי פסקה  הוראות סעיף קטן   )2(
המחויבים 

הוראות פסקה )1( לא יחולו לגבי עובד של קבלן כוח אדם המועסק   )3(
אצל גוף שהוא מעסיק בפועל בתפקידי מחשוב, או לגבי עובד של קבלן 
כוח אדם המועסק אצל גוף שהוא מעסיק בפועל לתקופה שאינה עולה על 

חודשיים ";

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשס"ט )27 ביולי 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 249, מיום י"ח בתמוז התשס"ח )21 ביולי 2008(, עמ' 419 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשס"ח, עמ' 654   1
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תיקון סעיף 33אבחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 33א - 1 

במקום כותרת השוליים יבוא "חובת דיווח של גופים בשירות הציבורי";  )1(

בכל מקום, במקום "גוף מתוקצב וגוף נתמך" יבוא "גופים";  )2(

בסעיף קטן )ג( -  )3(

בפסקה )2(, המילים "מתוקצבים ובגופים נתמכים" - יימחקו; )א( 

אחרי פסקה )2( יבוא: )ב( 

")2א( נתונים בדבר מספר העובדים המועסקים בגופים במשרה מלאה 
ובמשרה חלקית, וכן שיעור העובדים המועסקים בכל היקף משרה, לפי 

פירוט כפי שיחליט הממונה;

)2ב( נתונים בדבר מספר העובדים המועסקים בגופים ששכרם נמוך 
מהשכר הממוצע, נתונים בדבר מספר העובדים שמשולמת להם השלמה 
לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור מתוך 

כלל העובדים באותו גוף ונתונים בדבר השכר החציוני בכל גוף;

לצד כל נתון הנכלל בדוח יוצג הנתון המקביל לו לגבי שנת הכספים  )2ג( 
שקדמה לתקופת הדוח; לא צוין נתון כאמור, יציין הממונה את הנימוקים 

לכך;";

והגופים  המתוקצבים  "הגופים  יבוא  "הגופים"  במקום   ,)4( בפסקה  )ג( 
הנתמכים";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

שר האוצר יגיש לכנסת יחד עם הדין וחשבון המוגש לפי סעיף קטן )ג(, ")ג1(  )1(
ולצד הנתונים כאמור באותו סעיף קטן לגבי כל גוף, נתונים בדבר העובדים 
המועסקים בגופים באמצעות קבלן כוח אדם, כמפורט בפסקאות שלהלן: 

היקף  בדבר  מידע  לרבות  העסקתם,  תנאי  העובדים,  מספר  )א( 
משרות אלה, וסוגי התפקידים שהעובדים ממלאים; 

נתונים בדבר מספר העובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע  )ב( 
לשכר  השלמה  להם  שמשולמת  העובדים  מספר  בדבר  ונתונים 
מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור מתוך 

כלל העובדים באותו גוף 

)1(, בשינויים  )ג()2ג( יחולו על דיווח לפי פסקה  הוראות סעיף קטן   )2(
המחויבים 

הוראות פסקה )1( לא יחולו לגבי עובד של קבלן כוח אדם המועסק   )3(
אצל גוף שהוא מעסיק בפועל בתפקידי מחשוב, או לגבי עובד של קבלן 
כוח אדם המועסק אצל גוף שהוא מעסיק בפועל לתקופה שאינה עולה על 

חודשיים ";
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בסעיף קטן )ד( -  )5(

אחרי ההגדרה "בעל תפקיד" יבוא: )א( 

""גוף" - גוף מתוקצב, גוף נתמך, משרד ממשלתי, יחידת סמך ותאגיד 
בריאות כהגדרתו בסעיף 21, ולמעט כוחות הביטחון; 

בתי  שירות  ישראל,  משטרת  לישראל,  הגנה  צבא   - הביטחון"  "כוחות 
הסוהר, ויחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה ומשרד 

הביטחון, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;";

אחרי ההגדרה "הממונה" יבוא: )ב( 

""מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק העסקת 
עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996  2 )בסעיף זה - חוק 

העסקת עובדים(;

"שכר מינימום" - כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 3;

"שכר ממוצע" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ"ה-1995   4;";

בהגדרה "תנאי העסקה", במקום "לעבודה" יבוא "לעבודה, היקף  המשרה,"; )ג( 

אחרי ההגדרה "תנאי העסקה" יבוא: )ד( 

""תפקידי מחשוב" - כהגדרתם בסעיף 13א לחוק העסקת עובדים;";

אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:  )6(

הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ד(, למעט סעיף קטן )ג()4(, יחולו לגבי כוחות  ")ז( 
הביטחון, בשינויים המחויבים כפי שיחליט הממונה ובכלל זה לשם מניעת פגיעה 

בביטחון המדינה או בביטחון הציבור, בהתייעצות עם ראש הגוף, לפי העניין 

תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור הוועדה " )ח( 

בסעיף 33ג לחוק העיקרי, במקום "מתוקצבים ובגופים נתמכים" יבוא "כהגדרתם בסעיף 2 תיקון סעיף 33ג
33א)ד( וכן בגופים כאמור בסעיף 33א)ז(,"  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ו, עמ' 201   2

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68   3

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210  4
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