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חוק התקציב לשנת הכספים 2019, התשע"ח-2018*

פרק א': פרשנות

בחוקזה-1רהגדרות )א(

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-11985;

"סעיףתקציב"-סעיףבתוספתהראשונהאובתוספתהשנייההקובעאתההוצאותשל
משרדממשלתי,שלרשותציבוריתאושלגוףציבוריאושלנושאבעלהיקףאו
חשיבותהמצדיקיםאתקביעתובסעיףנפרד,המחולקלתחומיפעולהלפיהצורך;

"שנתהכספים2019"-התקופההמתחילהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(
ומסתיימתביוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(;

"תחוםפעולה"-חלקשלסעיףתקציבהמוקצהלענייןמסוים,המחולקלתכניותלפי
הצורך;

"תכנית"-חלקשלתחוםפעולההמוקצהלענייןמסויםר

לכלמונחאחרבחוקזהתהיההמשמעותהנודעתלובחוקיסודותהתקציבר )ב(

פרק ב': התקציב לשנת הכספים 2019

תקציבההוצאה
לשנתהכספים

2019

הממשלהרשאיתלהוציאבשנתהכספים2019סכוםשל479,604,627,000שקלים2ר )א(
חדשים)להלן-תקציבההוצאהלשנת2019(,המורכבמתקציברגילבסך353,950,677,000

שקליםחדשיםומתקציבפיתוחוחשבוןהוןבסך125,653,950,000שקליםחדשיםר

חלוקתתקציבההוצאהלשנת2019לסעיפיתקציב,לתחומיפעולהולתכניות, )ב(
תהיהכמפורטבתוספתהראשונה,בטורשכותרתו"הוצאה"ר

תקציבההוצאה
המותניתבהכנסה

לשנתהכספים
2019

נוסףעלתקציבההוצאהלשנת2019,רשאיתהממשלהלהוציאבשנתהכספים3ר )א(
2019,כהוצאהמותניתבהכנסהכמשמעותהבסעיף5)א(ו–)ב(לחוקיסודותהתקציב
41,054,328,000 2019(,סכוםשל )להלן-תקציבההוצאההמותניתבהכנסהלשנת
שקליםחדשים,המורכבמתקציברגילבסך32,344,531,000שקליםחדשיםומתקציב

פיתוחוחשבוןהוןבסך8,709,797,000שקליםחדשיםר

חלוקתתקציבההוצאההמותניתבהכנסהלשנת2019לסעיפיתקציב,לתחומי )ב(
פעולהולתכניות,תהיהכמפורטבתוספתהראשונה,בטורשכותרתו"הוצאהמותנית

בהכנסה"ר

הרשאהלהתחייב
לשנתהכספים

2019

הממשלהרשאיתלהתחייבבשנתהכספים2019,בגבולותהסכומיםהנקוביםבתוספת4ר
הראשונהביחסלכלסעיףתקציב,תכניתותחוםפעולה,בטורשכותרתו"הרשאה

להתחייב"ר

שיאכוחאדם
לשנתהכספים

2019

הממשלהרשאית,בשנתהכספים2019,למלאמשרותעדלשיאכוחאדםשל5ר )א(
93,065משרותר

חלוקתשיאכוחהאדםהאמורבסעיףקטן)א(לסעיפיתקציב,לתחומיפעולה )ב(
ולתכניות,תהיהכמפורטבתוספתהראשונה,בטורשכותרתו"שיאכוחאדם"ובטור

שכותרתו"משרותעב"צ)עבודהבלתיצמיתה("ר

חוק התקציב לשנת הכספים 2019, התשע"ח-2018*

פרק א': פרשנות

בחוקזה-1ר הגדרות)א(

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-11985;

"סעיףתקציב"-סעיףבתוספתהראשונהאובתוספתהשנייההקובעאתההוצאותשל
משרדממשלתי,שלרשותציבוריתאושלגוףציבוריאושלנושאבעלהיקףאו
חשיבותהמצדיקיםאתקביעתובסעיףנפרד,המחולקלתחומיפעולהלפיהצורך;

"שנתהכספים2019"-התקופההמתחילהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(
ומסתיימתביוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(;

"תחוםפעולה"-חלקשלסעיףתקציבהמוקצהלענייןמסוים,המחולקלתכניותלפי
הצורך;

"תכנית"-חלקשלתחוםפעולההמוקצהלענייןמסויםר

לכלמונחאחרבחוקזהתהיההמשמעותהנודעתלובחוקיסודותהתקציבר )ב(

פרק ב': התקציב לשנת הכספים 2019

הממשלהרשאיתלהוציאבשנתהכספים2019סכוםשל479,604,627,000שקלים2ר )א(
חדשים)להלן-תקציבההוצאהלשנת2019(,המורכבמתקציברגילבסך353,950,677,000

שקליםחדשיםומתקציבפיתוחוחשבוןהוןבסך125,653,950,000שקליםחדשיםר

תקציבההוצאה
לשנתהכספים

2019

חלוקתתקציבההוצאהלשנת2019לסעיפיתקציב,לתחומיפעולהולתכניות, )ב(
תהיהכמפורטבתוספתהראשונה,בטורשכותרתו"הוצאה"ר

נוסףעלתקציבההוצאהלשנת2019,רשאיתהממשלהלהוציאבשנתהכספים3ר )א(
2019,כהוצאהמותניתבהכנסהכמשמעותהבסעיף5)א(ו–)ב(לחוקיסודותהתקציב
41,054,328,000 2019(,סכוםשל )להלן-תקציבההוצאההמותניתבהכנסהלשנת
שקליםחדשים,המורכבמתקציברגילבסך32,344,531,000שקליםחדשיםומתקציב

פיתוחוחשבוןהוןבסך8,709,797,000שקליםחדשיםר

תקציבההוצאה
המותניתבהכנסה

לשנתהכספים
2019

חלוקתתקציבההוצאההמותניתבהכנסהלשנת2019לסעיפיתקציב,לתחומי )ב(
פעולהולתכניות,תהיהכמפורטבתוספתהראשונה,בטורשכותרתו"הוצאהמותנית

בהכנסה"ר

הממשלהרשאיתלהתחייבבשנתהכספים2019,בגבולותהסכומיםהנקוביםבתוספת4ר
הראשונהביחסלכלסעיףתקציב,תכניתותחוםפעולה,בטורשכותרתו"הרשאה

להתחייב"ר

הרשאהלהתחייב
לשנתהכספים

2019

הממשלהרשאית,בשנתהכספים2019,למלאמשרותעדלשיאכוחאדםשל5ר )א(
93,065משרותר

שיאכוחאדם
לשנתהכספים

2019

חלוקתשיאכוחהאדםהאמורבסעיףקטן)א(לסעיפיתקציב,לתחומיפעולה )ב(
ולתכניות,תהיהכמפורטבתוספתהראשונה,בטורשכותרתו"שיאכוחאדם"ובטור

שכותרתו"משרותעב"צ)עבודהבלתיצמיתה("ר

התקבלבכנסתביוםכ"חבאדרהתשע"ח)15במרס2018(]בישיבהשהחלהביוםכ"ובאדרהתשע"ח)13במרס *
2018([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1195,מיוםכ"ובשבטהתשע"ח)11בפברואר

2018(,עמ'329ר
ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 1
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מפעליםעסקיים-
תקציב,הרשאה

להתחייב,שיא
כוחאדםותחזית

תקבוליםלשנת
הכספים2019

נוסףעלתקציבההוצאהלשנת2019ועלתקציבההוצאההמותניתבהכנסהלשנת6ר )א(
2019,רשאיתהממשלהלהוציאבשנתהכספים2019במסגרתתקציבמפעליםעסקיים
סכוםשל23,524,679,000שקליםחדשים;חלוקתהסכוםהאמורלסעיפיתקציב,לתחומי

פעולהולתכניות,תהיהכמפורטבתוספתהשנייה,בטורשכותרתו"הוצאה"ר

נוסףעלההרשאהלהתחייבכאמורבסעיף4,רשאיתהממשלהבשנתהכספים )ב(
2019להתחייבבמסגרתתקציבמפעליםעסקיים,בגבולותהסכומיםהנקוביםבתוספת
"הרשאה שכותרתו בטור ותכנית, פעולה תחום תקציב, סעיף לכל ביחס השנייה

להתחייב"ר

נוסףעלמספרהמשרותשהממשלהרשאיתלמלאבשנתהכספים2019לפיסעיף )ג(
5)א(,רשאיתהממשלהבשנתהכספים2019למלאמשרותבמפעליםעסקייםעדלשיא
כוחאדםשל34,824משרות;חלוקתשיאכוחהאדםהאמורלסעיפיתקציב,לתחומי
פעולהולתכניות,תהיהכמפורטבתוספתהשנייה,בטורשכותרתו"שיאכוחאדם"

ובטורשכותרתו"משרותעב"צ)עבודהבלתיצמיתה("ר

תחזיתהתקבוליםלכיסויתקציבהמפעליםהעסקייםבשנתהכספים2019,היא )ד(
כמפורטבתוספתהשנייהר

פרק ד': הוראות שונות

תחולתחוק
יסודותהתקציב

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותחוקיסודותהתקציב,וכלשינויבסכומים7ר
הנקוביםבחוקזהובאופןחלוקתםייעשהבהתאםלהוראותהחוקהאמורר

תחילתושלחוקזהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(ר8רתחילה

חוקזהיפורסםברשומותבתוךשלושהחודשיםמיוםקבלתור9רפרסום
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 הכספים בשנת העסקיים המפעלים תקציב לכיסוי התקבולים תחזית (ד)  

 . השנייה בתוספת כמפורט היא, 2019

 שונות הוראות': ד פרק  

 יסודות חוק תחולת

 התקציב

 שינוי וכל, התקציב יסודות חוק מהוראות לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין  .7

 החוק להוראות בהתאם ייעשה חלוקתם ובאופן זה בחוק הנקובים בסכומים

 .האמור

 (.2019 בינואר 1) ט"התשע בטבת ד"כ ביום זה חוק של תחילתו  .8 תחילה

 . קבלתו מיום חודשים שלושה בתוך ברשומות יפורסם זה חוק  .9 פרסום

 

 

 

 

 

 בנימין נתניהו 

 ראש הממשלה

 משה כחלון 

 אוצרשר ה

 

 

   

 

 ראובן ריבלין

 נשיא המדינה

 יולי יואל אדלשטיין 

 יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2019

)באלפישקליםחדשים(

סעיף

2019

תקציבמקורי
2018

ההוצאהלמעשה
בשנת2017 תקציב

הרשאה
שיאכוחאדםלהתחייב

11381,796604368,119301,151 משרד מבקר המדינה 

ניהולומטה 0131,9026232,38625,831

ביצועהביקורת 02150,976371150,909134,498

נציבותתלונותהציבור 0340,51911441,48736,106

הוצאותחד–פעמיות 0424,48618,9358,255

רזרבה 057,4086,331

אמרכלות 06126,50557118,07196,461

0131,9026232,38625,831 ניהול ומטה

הנהלה 01018,701228,6207,752

תכנון,עריכהוייעוץ 010217,1883117,99613,947

אורחיםושיתוף 0103
פעולהבין–לאומי  

890650367

הדרכה 01045,12395,1203,765

02150,976371150,909134,498 ביצוע הביקורת

ביקורתמשרדיממשלה 020185,55721585,42576,234

ביקורתמערכתהביטחון 020225,7286326,69322,923

ביקורתהשלטוןהמקומי 020331,9327530,50028,452

ביקורתפעולותענ"א 02057,684188,2346,847

ביקורתבחו"ל 0206755742

0340,51911441,48736,106 נציבות תלונות הציבור

הנהלה 03012,66184,1002,372

הטיפולבתלונות 030237,85810637,38733,734

0424,48618,9358,255 הוצ' חד–פעמיות

ביקורתעלבחירות 0403
מקדימות)פריימריס(  

540200-

פיתוחהמחשוב 040412,00514,6357,220
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סעיף

2019
תקציבמקורי

2018
ההוצאהלמעשה

בשנת2017 תקציב
הרשאה
שיאכוחאדםלהתחייב

ביקורתעלמימון 0407
בחירות-תשלום  

לרואיחשבון  

7,74930038

ביקורתעלמימון 0408
בחירות-סיעותהכנסת  

1,674800425

אבטחה 04102,5182,000-

מבנההמשרדבקריית 0412
הלאום  

--325

דיורובינוי 0413-1,000117

רכישתרכב 0416--130

פתיחתנציגויות 0417
נציבותתלונותהציבור  

---

057,4086,331 רזרבה

רזרבהלשכר 05014,6694,163

רזרבהלעמידהביעדי 0502
הגירעון  

2,7392,168

06126,50557118,07196,461 אמרכלות

אמרכלותשיאכ"א 060121,7115720,42519,345

אמרכלותרכישות 0602104,79497,64677,116

מבקרהמדינהרשאילהעבירכלסכוםשלהוצאהמתכניתאחתלתכניתאחרתבתקציבמשרדמבקר אר
המדינה)להלן-המשרד(,אולתכניתחדשהשתיווסףלתקציבובלבדשהואלאישנהבדרךזותכנית
בסכוםהעולהעלהסכוםשנקבעמפעםלפעםלענייןסעיף11)א(לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985,

ועל15%מהתכנית,אלאבאישורההמוקדםשלועדתהכספיםשלהכנסת)להלן-הוועדה(ר

מבקרהמדינהרשאילהעבירכלמספרמשרות,יחדעםסכוםההוצאההדרושלהן,אובלעדיומתכנית בר
אחתלתכניתאחרתבתקציבהמשרד,אולתכניתחדשהשתיווסףלתקציבהמשרד,ובלבדשהואלאישנה
בדרךזותכניתבמספרהעולהעל50ועל20%ממספרהמשרותבתכניתהמקורית,אלאבאישורההמוקדם

שלהוועדהר

נותרסכוםעודףבתקציבהמשרדלשנתהכספים2018,רשאימבקרהמדינהבהודעהלוועדתהכספיםשל גר
הכנסת,להתיראתהשימושבאותוסכוםבשנת2019לתכניתשבהנכללאולתכניתאחרתבאותותקציבר
הותרשימושבסכוםעודףכאמור,ייווסףהסכוםלתקציבשלשנתהכספים2019בהתאמהכאילוהיה

חלקממנור

כ"דבאדרהתשע"ח)11במרס2018(
ני פ ג  ה ש מ      

יושבראשועדתהכספים     	
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