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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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בפסקה )3(, במקום "לכל אחת משנות הכספים 2009 ו–2010 או לכל אחת משנות   )3(
הכספים 2011 ו–2012" יבוא "לכל אחת משנות הכספים 2009 ו–2010, לכל אחת משנות 

הכספים 2011 ו–2012 או לכל אחת משנות הכספים 2013 ו–2014";

בפסקה )4( -  )4(

בפסקת משנה )א(, במקום "לאחת משנות הכספים 2009 ו–2010 או לאחת  )א( 
משנות הכספים 2011 ו–2012" יבוא "לאחת משנות הכספים 2009 ו–2010, לאחת 

משנות הכספים 2011 ו–2012 או לאחת משנות הכספים 2013 ו–2014";

בפסקת משנה )ב(, במקום "לאחת משנות הכספים 2009 ו–2010 או לאחת  )ב( 
משנות הכספים 2011 ו–2012" יבוא "לאחת משנות הכספים 2009 ו–2010, לאחת 

משנות הכספים 2011 ו–2012 או לאחת משנות הכספים 2013 ו–2014";

בפסקה )5( -  )5(

בפסקת משנה )א(, אחרי פסקת משנה )2( יבוא:  )א( 

נותר סכום עודף באחד מסעיפי התקציב שבחוק התקציב הדו–שנתי   )3("
המתייחס לשנת הכספים 2013, יהיה השימוש באותו סכום מותר, בשנת 
הכספים 2014, רק בהתאם להוראות סעיף 13 לחוק יסודות התקציב; סכום 
סעיף  לאותו  כאמור, יראו אותו כסכום שהיתוסף  הותר  שהשימוש בו 

תקציב המתייחס לשנת הכספים 2014;";

בפסקת משנה )ב(, אחרי פסקת משנה )2( יבוא: )ב( 

המיוחדים  העודפים  ברשימת  המנויה  בתכנית  עודף  סכום  נותר   )3("
שבחוק התקציב הדו–שנתי המתייחס לשנת הכספים 2013, יהיה השימוש 
באותו סכום מותר, בשנת הכספים 2014, רק בהתאם להוראת סעיף 14 
לחוק יסודות התקציב; סכום שהשימוש בו הותר כאמור יראו אותו כסכום 

שהיתוסף לאותו סעיף תקציב המתייחס לשנת הכספים 2014;";

בפסקה )6(, אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:  )6(

בשנת הכספים 2015 יותר שימוש, בהתאם להוראות סעיף 13 או 14, לפי  ")ג( 
העניין, לחוק יסודות התקציב, רק בסכום עודף באחד מסעיפי התקציב או בתכנית 
המנויה ברשימת העודפים המיוחדים, לפי העניין, שבחוק התקציב הדו–שנתי 

המתייחס לשנת הכספים 2014;";

בפסקה )7(, במקום "עד 2012" יבוא "עד 2014"   )7(

בסעיף 179א לחוק העיקרי - 4 תיקון סעיף 179א

בכותרת השוליים, אחרי "לשנת 2012" יבוא "ולשנת 2014";  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום "עד 2012" יבוא "עד 2014", המילה "רק" - תימחק ואחרי   )2(
"לשנת 2012" יבוא "ולשנת 2014, לפי העניין,";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

")ב1( הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך 21 ימים לפני 
תחילת שנת הכספים 2014 את הצעת הממשלה -

לשימוש ולהקצאה של תקציב ההתאמות בשנת 2014;  )1(

לשינויים בחלק התקציב הדו–שנתי המתייחס לשנת 2014, בשים לב   )2(
לשינויים שבוצעו לגבי חלק התקציב המתייחס לשנת 2013 וכן לשינויים 
הדרושים לממשלה באותו מועד; לעניין פסקה זו, "שינויים" - כמשמעותם 

בסעיף 11 לחוק יסודות התקציב;
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שהיתוסף  כסכום  שאושרו  הסכומים  את  יראו  כאמור,  להצעות  אישור  ניתן 
לתקציב המתייחס לשנת הכספים 2014 " 

בסעיף 179ב לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 179ב

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א1( בתוך תשעים ימים לפני תחילת שנת הכספים 2014, תגיש הממשלה  
לוועדת הכספים של הכנסת תכנית תקציב בהתייחס לשנת הכספים 2016, לפי 

הוראות סעיף1)א()4א( לחוק היסוד 

)א2( בתוך 21 ימים לפני תחילת שנת הכספים 2014, ונוסף על חובות הדיווח 
לפי חוק יסודות התקציב או לפי כל דין אחר, תגיש הממשלה לוועדת הכספים 

של הכנסת דין וחשבון על כל אלה, ותציג אותו לפניה:

תחזית מאקרו–כלכלית לשנת 2014, על התפתחויות בכלכלת ישראל,   )1(
ובכלל זה תחזית הצמיחה והתפתחויות בשוק העבודה;

התפתחויות בכלכלת העולם והשלכותיהן על כלכלת ישראל;  )2(

תחזית ההכנסות לשנת 2014, המעודכנת לאותו מועד;  )3(

תחזית צורכי ההוצאה התקציבית לשנת 2014, המעודכנת לאותו   )4(
מועד;

היערכות הממשלה כתוצאה משינויים בתחזיות כאמור או כתוצאה   )5(
מהתפתחויות כלכליות אחרות, ככל שהיערכות כזו נדרשת לעמידה ביעדי 

המדיניות שנקבעו ";

)ב(, אחרי "בדין וחשבון" יבוא "ובתכנית התקציב", במקום "בסעיף בסעיף קטן   )2( 
קטן )א(" יבוא "בסעיפים קטנים )א( עד )א2(" ואחרי "לשנים 2011 ו–2012" יבוא "או 

לשנים 2013 ו–2014, לפי העניין" 

בסעיף 180 לחוק העיקרי - 6 תיקון סעיף 180

בפסקה )5(, במקום "בשנת התקציב 2013" יבוא "בחוק התקציב הדו–שנתי, לשנת   )1(
הכספים 2013";

אחרי פסקה )5( יבוא:  )2(

סכום ההוצאה הממשלתית בחוק התקציב הדו–שנתי, לשנת הכספים 2014,   )6("
יתייחס, בהתאם להוראות סעיף 6א האמור, לסכום ההוצאה הממשלתית בחוק 

התקציב הדו–שנתי, לשנת הכספים 2013 "

בסעיף 181 לחוק העיקרי, במקום "לכל אחת מהשנים 2009 ו–2010 או לכל אחת מהשנים 7 תיקון סעיף 181
2011 ו–2012" יבוא "לכל אחת מהשנים 2009 ו–2010, לכל אחת מהשנים 2011 ו–2012 או 

לכל אחת מהשנים 2013 ו–2014" 

בסעיף 183 לחוק העיקרי, במקום "עד 2012" יבוא "עד 2014" 8 תיקון סעיף 183

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

שהיתוסף  כסכום  שאושרו  הסכומים  את  יראו  כאמור,  להצעות  אישור  ניתן 
לתקציב המתייחס לשנת הכספים 2014 " 

תיקון סעיף 179בבסעיף 179ב לחוק העיקרי - 5 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א1( בתוך תשעים ימים לפני תחילת שנת הכספים 2014, תגיש הממשלה 
לוועדת הכספים של הכנסת תכנית תקציב בהתייחס לשנת הכספים 2016, לפי 

הוראות סעיף1)א()4א( לחוק היסוד 

 

)א2( בתוך 21 ימים לפני תחילת שנת הכספים 2014, ונוסף על חובות הדיווח 
לפי חוק יסודות התקציב או לפי כל דין אחר, תגיש הממשלה לוועדת הכספים 

של הכנסת דין וחשבון על כל אלה, ותציג אותו לפניה:

תחזית מאקרו–כלכלית לשנת 2014, על התפתחויות בכלכלת ישראל,   )1(
ובכלל זה תחזית הצמיחה והתפתחויות בשוק העבודה;

התפתחויות בכלכלת העולם והשלכותיהן על כלכלת ישראל;  )2(

תחזית ההכנסות לשנת 2014, המעודכנת לאותו מועד;  )3(

תחזית צורכי ההוצאה התקציבית לשנת 2014, המעודכנת לאותו   )4(
מועד;

היערכות הממשלה כתוצאה משינויים בתחזיות כאמור או כתוצאה   )5(
מהתפתחויות כלכליות אחרות, ככל שהיערכות כזו נדרשת לעמידה ביעדי 

המדיניות שנקבעו ";

)ב(, אחרי "בדין וחשבון" יבוא "ובתכנית התקציב", במקום "בסעיף בסעיף קטן   )2( 
קטן )א(" יבוא "בסעיפים קטנים )א( עד )א2(" ואחרי "לשנים 2011 ו–2012" יבוא "או 

לשנים 2013 ו–2014, לפי העניין" 

תיקון סעיף 180בסעיף 180 לחוק העיקרי - 6 

בפסקה )5(, במקום "בשנת התקציב 2013" יבוא "בחוק התקציב הדו–שנתי, לשנת   )1(
הכספים 2013";

אחרי פסקה )5( יבוא:  )2(

סכום ההוצאה הממשלתית בחוק התקציב הדו–שנתי, לשנת הכספים 2014,   )6("
יתייחס, בהתאם להוראות סעיף 6א האמור, לסכום ההוצאה הממשלתית בחוק 

התקציב הדו–שנתי, לשנת הכספים 2013 "

בסעיף 181 לחוק העיקרי, במקום "לכל אחת מהשנים 2009 ו–2010 או לכל אחת מהשנים 7 
2011 ו–2012" יבוא "לכל אחת מהשנים 2009 ו–2010, לכל אחת מהשנים 2011 ו–2012 או 

לכל אחת מהשנים 2013 ו–2014" 

תיקון סעיף 181

תיקון סעיף 183בסעיף 183 לחוק העיקרי, במקום "עד 2012" יבוא "עד 2014" 8 
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