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 חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 ו–2010 )הוראות מיוחדות( 
)הוראת שעה( *

תקציב דו–שנתי 
לשנים 2009 ו–2010  

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

את  שיביא  דו–שנתי  תקציב  יהיה  ו–2010   2009 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 תניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב הדו–שנתי במועד   )2(
שקבעה הכנסת או ועדה מוועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך, אך לא יאוחר מיום 

כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(;  

תכנית התקציב הרב–שנתית שתניח הממשלה על שולחן הכנסת לגבי   )3(
השנים 2009 ו–2010, תכלול את הצעת חוק התקציב הדו–שנתי וכן את תכנית 
התקציב לשנת 2011; הצעת חוק התקציב לשנת 2011 שתגיש הממשלה לכנסת 

תתבסס על התכנית הרב–שנתית האמורה   

בשנת 2011 יראו, לעניין סעיף 3ב)א( לחוק–יסוד: משק המדינה, את חלק התקציב  )ב( 
הדו–שנתי המתייחס להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2010, כתקציב 

השנתי הקודם   

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

בכל אחת מהשנים 2009 ו–2010 כשנת תקציב נפרדת 

התפזרות הכנסת 
בשל אי–קבלת חוק 
התקציב הדו–שנתי 

התקציב2    חוק  לגבי  הקובע  היום  הכנסת  2,  לחוק–יסוד:  36א  בסעיף  האמור  אף   על 
הדו–שנתי יהיה 107 ימים מיום כינון הממשלה    

לעניין כל דין, יראו בשנים 2009 ו–2010 כשנת תקציב אחת, ובחוק התקציב הדו–שנתי 3   התאמות 
כחוק תקציב שנתי של כל אחת מהשנים האמורות, בכפוף להוראות מיוחדות שייקבעו 

בחוק   

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 י  ב ו ר                  
                      יושב ראש הכנסת
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