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 חוק–יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013
)הוראות מיוחדות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 3(*

תיקון שם חוק 
היסוד הוראת 

השעה

2013 )הוראות מיוחדות( 1  2012 ולשנת  2009 עד  בחוק–יסוד: תקציב המדינה לשנים 
)הוראת שעה( 1 )להלן - חוק היסוד הוראת השעה(, בשם חוק היסוד הוראת השעה, 

במקום "2012 ולשנת 2013" יבוא "2014" 

 מחיקת כותרת 
פרק א'

כותרת פרק א' לחוק היסוד הוראת השעה - תימחק 2 

בסעיף 1 לחוק היסוד הוראת השעה -3 תיקון סעיף 1

בכותרת השוליים, במקום "לשנים 2009 ו–2010 ולשנים 2011 ו–2012" יבוא "לשנים   )1(
2009 ו–2010, לשנים 2011 ו–2012, ולשנים 2013 ו–2014"; 

בסעיף קטן )א( -  )2(

בפסקה )1(, במקום "לשנים 2009 ו–2010, וכן תקציב המדינה לשנים 2011  )א( 
ו–2012" יבוא "לשנים 2009 ו–2010, תקציב המדינה לשנים 2011 ו–2012, וכן תקציב 

המדינה לשנים 2013 ו–2014"; 

התקציב  חוק  התקציב" יבוא "הצעת  חוקי  "הצעות  )4(, במקום  בפסקה  )ב( 
הדו–שנתי", במקום "יתבססו" יבוא "תתבסס" והמילה "בהתאמה" - תימחק;

אחרי פסקה )4( יבוא: )ג( 

")4א( תכנית התקציב הרב–שנתית שתניח הממשלה על שולחן הכנסת 
לגבי השנים 2013 ו–2014 תכלול את הצעת חוק התקציב הדו–שנתי וכן את 
תכנית התקציב לשנת 2015; בתוך תשעים ימים לפני תחילת שנת הכספים 
2014, תניח הממשלה על שולחן ועדת הכספים של הכנסת תכנית תקציב 
לשנת 2016; הצעות חוקי התקציב לשנים 2015 ו–2016 שתגיש הממשלה 

לכנסת יתבססו על תכניות התקציב האמורות, בהתאמה;";

בפסקה )5(, אחרי "להלן - תקציב ההתאמות" יבוא "לשנת 2012", במקום  )ד( 
"לשימוש בתקציב ההתאמות ולהקצאתו בשנת 2012" יבוא "לשימוש בתקציב 
ההתאמות לשנת 2012 ולהקצאתו בשנה האמורה" ובמקום "פרטים לגבי תקציב 

ההתאמות" יבוא "פרטים לגבי תקציב ההתאמות לשנת 2012";

אחרי פסקה )5( יבוא: )ה( 

")5א( בחוק התקציב הדו–שנתי לשנים 2013 ו–2014 ייקבע סעיף תקציב 
התאמות לשנת 2014 )להלן - תקציב ההתאמות לשנת 2014(; הממשלה 
תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את הצעתה לשימוש בתקציב 
ההתאמות לשנת 2014 ולהקצאתו בשנה האמורה; פרטים לגבי תקציב 

ההתאמות לשנת 2014, ההצעה לשימוש בו והקצאתו ייקבעו בחוק;";

בסעיף קטן )ב(, במקום "ובשנת 2013" יבוא "בשנת 2013" ובסופו יבוא "ובשנת 2015   )3(
יראו, לעניין הסעיף האמור, את חלק התקציב הדו–שנתי המתייחס להוצאות הממשלה 

הצפויות והמתוכננות לשנת 2014, כתקציב השנתי הקודם";

בסעיף קטן )ג(, במקום "2012" יבוא "2014"    )4(

2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )20 במאי  התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ג   *
הממשלה - 749, מיום י"ב באייר התשע"ג )22 באפריל 2013(, עמ' 260 
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בסעיף 2 לחוק היסוד הוראת השעה, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "לשנים 2009 4 תיקון סעיף 2
ו–2010" 

בסעיף 3 לחוק היסוד הוראת השעה, במקום "השנים 2009 ו–2010 והשנים 2011 ו–2012" 5 תיקון סעיף 3
יבוא "השנים 2009 ו–2010, השנים 2011 ו–2012 והשנים 2013 ו–2014" 

 מחיקת כותרת 
פרק ב'

כותרת פרק ב' לחוק היסוד הוראת השעה - תימחק 6 

בסעיף 4 לחוק היסוד הוראת השעה -7 תיקון סעיף 4

במקום כותרת השוליים יבוא "המועד להנחת הצעת חוק התקציב הדו–שנתי   )1(
לשנים 2013 ו–2014 והתפזרות הכנסת בשל אי–קבלת חוק התקציב האמור";

בסעיף קטן )א(, במקום "הצעת חוק התקציב לשנת 2013" יבוא "הצעת חוק התקציב   )2(
הדו–שנתי לשנים 2013 ו–2014";

בסעיף קטן )ב(, במקום "חוק התקציב לשנת 2013" יבוא "חוק התקציב הדו–שנתי   )3(
לשנים 2013 ו–2014" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תיקון מס' 12(, התשע"ג-2013*

 תיקון כותרת
פרק כ"ח

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 1 
ו–2010(, התשס"ט-2009 1 )להלן - החוק העיקרי(, בכותרת פרק כ"ח, במקום "עד 2012" 

יבוא "עד 2014" 

בסעיף 178 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 178

בהגדרה "חוק התקציב הדו–שנתי", במקום "לשנים 2009 ו–2010 או חוק התקציב   )1(
2011 ו–2012" יבוא "לשנים 2009 ו–2010, חוק התקציב הדו–שנתי  הדו–שנתי לשנים 

לשנים 2011 ו–2012 או חוק התקציב הדו–שנתי לשנים 2013 ו–2014";

בהגדרה "חוק היסוד", במקום "עד 2012" יבוא "עד 2014"   )2(

בסעיף 179 לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 179

בפסקה )1(, במקום "בכל אחת משנות הכספים 2009 ו–2010 ובכל אחת משנות   )1(
הכספים 2011 ו–2012" יבוא "בכל אחת משנות הכספים 2009 ו–2010, בכל אחת משנות 

הכספים 2011 ו–2012 ובכל אחת משנות הכספים 2013 ו–2014";

בפסקה )2(, במקום "לכל אחת משנות הכספים 2009 ו–2010 ולכל אחת משנות   )2(
הכספים 2011 ו–2012" יבוא "לכל אחת משנות הכספים 2009 ו–2010, לכל אחת משנות 

הכספים 2011 ו–2012 ולכל אחת משנות הכספים 2013 ו–2014";

בסעיף 2 לחוק היסוד הוראת השעה, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "לשנים 2009 4 
ו–2010" 

תיקון סעיף 2

בסעיף 3 לחוק היסוד הוראת השעה, במקום "השנים 2009 ו–2010 והשנים 2011 ו–2012" 5 
יבוא "השנים 2009 ו–2010, השנים 2011 ו–2012 והשנים 2013 ו–2014" 

תיקון סעיף 3

 מחיקת כותרת כותרת פרק ב' לחוק היסוד הוראת השעה - תימחק 6 
פרק ב'

תיקון סעיף 4בסעיף 4 לחוק היסוד הוראת השעה -7 

במקום כותרת השוליים יבוא "המועד להנחת הצעת חוק התקציב הדו–שנתי   )1(
לשנים 2013 ו–2014 והתפזרות הכנסת בשל אי–קבלת חוק התקציב האמור";

בסעיף קטן )א(, במקום "הצעת חוק התקציב לשנת 2013" יבוא "הצעת חוק התקציב   )2(
הדו–שנתי לשנים 2013 ו–2014";

בסעיף קטן )ב(, במקום "חוק התקציב לשנת 2013" יבוא "חוק התקציב הדו–שנתי   )3(
לשנים 2013 ו–2014" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תיקון מס' 12(, התשע"ג-2013*

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 1 
ו–2010(, התשס"ט-2009 1 )להלן - החוק העיקרי(, בכותרת פרק כ"ח, במקום "עד 2012" 

יבוא "עד 2014" 

 תיקון כותרת
פרק כ"ח

תיקון סעיף 178בסעיף 178 לחוק העיקרי - 2 

בהגדרה "חוק התקציב הדו–שנתי", במקום "לשנים 2009 ו–2010 או חוק התקציב   )1(
2011 ו–2012" יבוא "לשנים 2009 ו–2010, חוק התקציב הדו–שנתי  הדו–שנתי לשנים 

לשנים 2011 ו–2012 או חוק התקציב הדו–שנתי לשנים 2013 ו–2014";

בהגדרה "חוק היסוד", במקום "עד 2012" יבוא "עד 2014"   )2(

תיקון סעיף 179בסעיף 179 לחוק העיקרי - 3 

בפסקה )1(, במקום "בכל אחת משנות הכספים 2009 ו–2010 ובכל אחת משנות   )1(
הכספים 2011 ו–2012" יבוא "בכל אחת משנות הכספים 2009 ו–2010, בכל אחת משנות 

הכספים 2011 ו–2012 ובכל אחת משנות הכספים 2013 ו–2014";

בפסקה )2(, במקום "לכל אחת משנות הכספים 2009 ו–2010 ולכל אחת משנות   )2(
הכספים 2011 ו–2012" יבוא "לכל אחת משנות הכספים 2009 ו–2010, לכל אחת משנות 

הכספים 2011 ו–2012 ולכל אחת משנות הכספים 2013 ו–2014";

2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )20 במאי  התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ג   *
הממשלה - 749, מיום י"ב באייר התשע"ג )22 באפריל 2013(, עמ' 264 

ס"ח התשס"ט, עמ' 157; התש"ע, עמ' 436   1
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