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חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' 15(, 
התשע"ו-2015*

בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992  1 )להלן - החוק 1 תיקון סעיף 5
העיקרי(, בסעיף 5 -

בפסקה )10(, במקום "5% 2" יבוא "9% 2";  )1(

בפסקה )11(, במקום "2%" יבוא "9% 2";  )2(

במקום פסקאות )12( ו–)13( יבוא:  )3(

")12( בשנת התקציב 2017 - באופן שלא יעלה על 5% 2;

)13( בשנת התקציב 2018 - באופן שלא יעלה על 25% 2;

)14( בשנת התקציב 2019 - באופן שלא יעלה על 2%;

)15( בשנת התקציב 2020 - באופן שלא יעלה על 75% 1;

)16( בשנות התקציב 2021 ואילך - באופן שמדי שנה לא יעלה על 5% 1 "

 הוספת סעיפים
11 ו–12 

אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:2 

"הוראת שעה לשנת 
2015 - הגדלת 
סכום ההוצאה 

הממשלתית בשנת 
2015

על אף הוראות סעיף 6א, נוכח האיחור החריג באישור התקציב 11  
לשנת 2015, רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2015, להגדיל 
את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור 
האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 2% ביחס לסכום ההוצאה 

הממשלתית בשנת התקציב 2014, המחושב לפי סעיף 6א 

הוראת שעה לשנת 
2016 - הגדלת 
סכום ההוצאה 

הממשלתית בשנת 
2016

בשנת 12  הממשלה,  רשאית  6א,  סעיף  הוראות  אף  על  )א( 
הממשלתית  ההוצאה  סכום  את  להגדיל   ,2016 התקציב 
בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 
25% 0 ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 

2015, המחושב לפי סעיף 6א 

בשל שינוי באופן ההתחשבנות בין הממשלה ובין המוסד  )ב( 
לביטוח לאומי שאינו משנה את הגירעון הכולל מן התמ"ג, 
רשאית הממשלה, בשנת התקציב 2016, להגדיל את סכום 
ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 
קטן )א( ובסעיף 6א, שלא יעלה על 2% 1 ביחס לסכום ההוצאה 

הממשלתית בשנת התקציב 2015, המחושב לפי סעיף 6א 

בסעיף כאמור  הממשלתית  ההוצאה  בסכום  הגידול   )ג( 
קטן )א(, לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית 
בשנת 2016 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי 

סעיף 6א לשנים הבאות "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

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 י"ג בחשוון התשע"ו )26 באוקטובר 2015(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 951, מיום ט"ז באלול התשע"ה )31 באוגוסט 2015(, עמ' 1652 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 45; התשע"ד, עמ' 414   1
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