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 תיקון שם
חוק היסוד 

בחוק–יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2014 )הוראות מיוחדות( )הוראת שעה(  1 1  
)להלן - חוק היסוד(, בשם חוק היסוד, במקום "2014" יבוא "2016" 

בסעיף 1 לחוק היסוד -2  תיקון סעיף 1

בכותרת השוליים, במקום "לשנים 2011 ו–2012 ולשנים 2013 ו–2014" יבוא "לשנים   )1(
2011 ו–2012, לשנים 2013 ו–2014 ולשנים 2015 ו–2016"; 

בסעיף קטן )א( -  )2(

בפסקה )1(, במקום "תקציב המדינה לשנים 2011 ו–2012, וכן תקציב המדינה  )א( 
לשנים 2013 ו–2014" יבוא "תקציב המדינה לשנים 2011 ו–2012, תקציב המדינה 

לשנים 2013 ו–2014 וכן תקציב המדינה לשנים 2015 ו–2016";

אחרי פסקה )4א( יבוא: )ב( 

")4ב(  תכנית התקציב הרב–שנתית שתניח הממשלה על שולחן הכנסת 
הדו–שנתי  התקציב  חוק  הצעת  את  תכלול  ו–2016   2015 השנים  לגבי 
חוק התקציב לכל  הצעת  ו–2018;   2017 וכן את תכנית התקציב לשנים 
אחת מהשנים 2017 ו–2018, שתגיש הממשלה לכנסת, תתבסס על תכנית 

התקציב האמורה לכל אחת מאותן שנים ";

בסעיף קטן )ב(, במקום "ובשנת 2015" יבוא "בשנת 2015", ובסופו יבוא "ובשנת 2017   )3(
יראו, לעניין הסעיף האמור, את חלק התקציב הדו–שנתי המתייחס להוצאות הממשלה 

הצפויות והמתוכננות לשנת 2016, כתקציב השנתי הקודם ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "2014" יבוא "2016"    )4(

בסעיף 3 לחוק היסוד, במקום "השנים 2011 ו–2012 והשנים 2013 ו–2014" יבוא "השנים 3  תיקון סעיף 3
2011 ו–2012, השנים 2013 ו–2014 והשנים 2015 ו–2016" 

אחרי סעיף 4 לחוק היסוד יבוא:4 הוספת סעיף 5

"המועד להנחת 
הצעת חוק התקציב 

הדו–שנתי לשנים 
2015 ו–2016 

והתפזרות הכנסת 
בשל אי–קבלת חוק 

התקציב האמור

חוק 5  הצעת  את  הכנסת  שולחן  על  תניח  הממשלה  )א( 
התקציב הדו–שנתי לשנים 2015 ו–2016 במועד שקבעה ועדת 
הכספים של הכנסת, אך לא יאוחר מיום ט"ז באלול התשע"ה 

)31 באוגוסט 2015( 

36א לחוק–יסוד: הכנסת , היום  על אף האמור בסעיף  )ב( 
הקובע לגבי חוק התקציב הדו–שנתי לשנים 2015 ו–2016 יהיה 

יום ז' בכסלו התשע"ו )19 בנובמבר 2015( " 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015( ]בישיבה שהחלה ביום י"ט בתמוז התשע"ה )6 ביולי   *

2015([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 916, מיום ז' בסיוון התשע"ה )25 במאי 
2015(, עמ' 590 

ס"ח התשס"ט, עמ' 134; התשע"ג, עמ' 70   1
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