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חוק מסגרות תקציב המדינה )הוראות מיוחדות לשנים 2021 ו־2022( 
)תיקוני חקיקה והוראת שעה(, התשפ"ב-2021*

תיקוןחוק
הפחתתהגירעון

והגבלתההוצאה
התקציבית-

מס'22

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-1-11992פ

בסעיף5- )1(

בפסקה)16(,במקום"25%פ2"יבוא"0%פר"; )א(

בפסקה)17(,במקום"0%פ2"יבוא"5%פר"; )ב(

בפסקה)18(,במקום"75%פ1"יבוא"75%פ2"; )ג(

במקוםפסקה)19(יבוא: )ד(

בשנתהתקציב2024-באופןשלאיעלהעל25%פ2; )19("

בשנתהתקציב2025-באופןשלאיעלהעל75%פ1; )20(

בשנותהתקציב2026ואילך-באופןשמדישנהלאיעלהעל5%פ1פ"; )21(

אחריסעיף16יבוא: )2(

"הוראתשעה
לשנים2021

ו־2022-הצמדת
סכוםההוצאה

הממשלתית

עלאףהוראותסעיף6א,לענייןכלאחתמשנותהתקציב162021אפ
ו־2022יקראואתסעיףקטן)ב(לסעיףהאמור,כאילובמקום
"כשהואצמודלממוצעשיעוריהשינוישלמדדהמחירים
לצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהבשלוש
השניםשקדמולשנההקודמתלאותהשנתתקציב"נאמר
"בתוספתשיעורשל2%,שמשקףהצמדהלמדדהמחירים
יציבות תחום באמצע מחירים שינוי של במצב לצרכן
המחיריםשקבעההממשלהבהתאםלסעיףר)ב(לחוקבנק

ישראל,התש"ע-22010"פ";
בסעיף17- )ר(

בסעיףקטן)א(,במקום"69%פ12"יבוא"5%פ16"; )א(

בסעיףקטן)ג(,במקום"06%פ0"יבוא"8%פר"; )ב(

בסעיף18- )4(

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"08%פ0"יבוא"4%פ0"; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיף6א,כנוסחובסעיף16א,לשםמימוןההוצאות ")ב(
רשאית בלבד, זו ולמטרה הקורונה, משבר עם להתמודדות הדרושות
הממשלה,בשנתהתקציב2022,להגדילאתסכוםההוצאההממשלתית
בשיעורנוסףעלהשיעורהאמורבסעיף6א,שלאיעלהעל%רפ2ביחס
לסכוםההוצאההממשלתיתבשנתהתקציב2021המחושבלפיסעיף6אפ

הגידולבסכוםההוצאההממשלתיתכאמורבסעיףקטן)ב(,לאיובא )ג(
2022לצורךחישוב בחשבוןכחלקמסכוםההוצאההממשלתיתבשנת

סכוםההוצאההממשלתיתלפיסעיף6אלשניםהבאותפ";

התקבלבכנסתביוםכ"חבחשווןהתשפ"ב)רבנובמבר2021(]בישיבהשהחלהביוםכ"זבחשווןהתשפ"ב)2 *
בנובמבר2021([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-ר144,מיוםכ"גבאלולהתשפ"א

)1רבאוגוסט2021(,עמ'88ר1פ
ס"חהתשנ"ב,עמ'45;התשפ"א,עמ'ררפ 1

ס"חהתש"ע,עמ'452פ 2
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אחריסעיף18יבוא: )5(

"הוראתשעה
לשניםר202עד
2025-הגדלת
שיעורהגירעון

לשםהתמודדות
עםמשברהקורונה

בשניםר202עד
2025

עלאףהוראותסעיף5)18(,לשםהתמודדותעםמשבר19פ )א(
הממשלה רשאית ר202 בשנת בלבד, זו ולמטרה הקורונה
להגדילאתשיעורהגירעוןהכוללמןהתמ"גבשיעורנוסף

שלעד25%פ0פ

עלאףהוראותסעיף5)19(,לשםהתמודדותעםמשבר )ב(
הממשלה רשאית 2024 בשנת בלבד, זו ולמטרה הקורונה
להגדילאתשיעורהגירעוןהכוללמןהתמ"גבשיעורנוסף

שלעד15%פ0פ

עלאףהוראותסעיף5)20(,לשםהתמודדותעםמשבר )ג(
הממשלה רשאית 2025 בשנת בלבד, זו ולמטרה הקורונה
להגדילאתשיעורהגירעוןהכוללמןהתמ"גבשיעורנוסף

שלעד05%פ0פ"

תיקוןחוקיסודות
התקציב-מס'55

בחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985ר)בחוקזה-חוקיסודותהתקציב(-2פ

אחריסעיף12יבוא: )1(

"הוראתשעה
לשנת2022-

שימושבסכומים
לשםהתמודדות

עםמשברהקורונה
בשנת2022

הגירעון12אפ הפחתת לחוק 18)ב( בסעיף האמור הסכום )א(
ומגבלתההוצאה)בסעיףזה-הסכוםהנוסף(,ייקבעבתכנית
נפרדתבסעיףתקציב"רזרבהכללית"ויוקצהבאופןשלהלן
משבר עם להתמודדות הדרושות ההוצאות מימון לשם

הקורונה,ולמטרהזובלבד:

שר - הנוסף הסכום מחצית שעד סכום לגבי )1(
האוצררשאי,בהודעהלוועדה,להעבירכלסכוםמתוך
הסכוםהאמורלסעיפיתקציבאחריםשנקבעובחוק

התקציבהשנתילשנת2022לצורךהשימושבו;

ועד הנוסף הסכום מחצית שמעל סכום לגבי )2(
שר אולם ,)1( פסקה הוראות יחולו הנוסף, לסכום
לאחר אלא האמור בסכום שימוש יתיר לא האוצר

שהתקיימוכלאלה:

נגיף בשל חירום מצב על הכרזה ניתנה )א(
מיוחדות סמכויות לחוק 2 סעיף לפי הקורונה
להתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראת

שעה(,התש"ף-42020;

נמסרהלוועדההודעתשרהבריאות,שר )ב(
האוצרוראשהממשלה,שקיימתהחמרהברמת
התחלואההנגרמתמהתפשטותנגיףהקורונה
לבריאות משמעותית פגיעה ממנה שנשקפת

הציבורפ

שרהאוצרידווחלוועדהאחתלחודשעלאופןהוצאת )ב(
הסכוםהנוסףפ";

אחריסעיף18יבוא: )5(

"הוראתשעה
לשניםר202עד
2025-הגדלת
שיעורהגירעון

לשםהתמודדות
עםמשברהקורונה

בשניםר202עד
2025

עלאףהוראותסעיף5)18(,לשםהתמודדותעםמשבר19פ )א(
הממשלה רשאית ר202 בשנת בלבד, זו ולמטרה הקורונה
להגדילאתשיעורהגירעוןהכוללמןהתמ"גבשיעורנוסף

שלעד25%פ0פ

עלאףהוראותסעיף5)19(,לשםהתמודדותעםמשבר )ב(
הממשלה רשאית 2024 בשנת בלבד, זו ולמטרה הקורונה
להגדילאתשיעורהגירעוןהכוללמןהתמ"גבשיעורנוסף

שלעד15%פ0פ

עלאףהוראותסעיף5)20(,לשםהתמודדותעםמשבר )ג(
הממשלה רשאית 2025 בשנת בלבד, זו ולמטרה הקורונה
להגדילאתשיעורהגירעוןהכוללמןהתמ"גבשיעורנוסף

שלעד05%פ0פ"

תיקוןחוקיסודותבחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985ר)בחוקזה-חוקיסודותהתקציב(-2פ
התקציב-מס'55

אחריסעיף12יבוא: )1(

"הוראתשעה
לשנת2022-

שימושבסכומים
לשםהתמודדות

עםמשברהקורונה
בשנת2022

הגירעון12אפ הפחתת לחוק 18)ב( בסעיף האמור הסכום )א(
ומגבלתההוצאה)בסעיףזה-הסכוםהנוסף(,ייקבעבתכנית
נפרדתבסעיףתקציב"רזרבהכללית"ויוקצהבאופןשלהלן
משבר עם להתמודדות הדרושות ההוצאות מימון לשם

הקורונה,ולמטרהזובלבד:

שר - הנוסף הסכום מחצית שעד סכום לגבי )1(
האוצררשאי,בהודעהלוועדה,להעבירכלסכוםמתוך
הסכוםהאמורלסעיפיתקציבאחריםשנקבעובחוק

התקציבהשנתילשנת2022לצורךהשימושבו;

ועד הנוסף הסכום מחצית שמעל סכום לגבי )2(
שר אולם ,)1( פסקה הוראות יחולו הנוסף, לסכום
לאחר אלא האמור בסכום שימוש יתיר לא האוצר

שהתקיימוכלאלה:

נגיף בשל חירום מצב על הכרזה ניתנה )א(
מיוחדות סמכויות לחוק 2 סעיף לפי הקורונה
להתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראת

שעה(,התש"ף-42020;

נמסרהלוועדההודעתשרהבריאות,שר )ב(
האוצרוראשהממשלה,שקיימתהחמרהברמת
התחלואההנגרמתמהתפשטותנגיףהקורונה
לבריאות משמעותית פגיעה ממנה שנשקפת

הציבורפ

שרהאוצרידווחלוועדהאחתלחודשעלאופןהוצאת )ב(
הסכוםהנוסףפ";

ס"חהתשמ"ה,עמ'60;התשפ"ב,עמ'4פ ר

ס"חהתש"ף,עמ'266פ 4
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אחריסעיףר1יבוא: )2(

"הוראתשעה
-עודפיתקציב

לשנים2020ו־2021

באחדר1אפ שנותר עודף סכום ר1, בסעיף האמור אף על )א(
מסעיפיהתקציבבחוקהתקציבלשנת2019,יראואותוכאילו
התווסף,לצורךהתחייבויותשהתחייבההממשלהבמהלך
שנתהכספים2020,לתכניתפעולהמפורטתשהוגשהבהתאם
רב)א1()2(לחוק־יסוד:משקהמדינה,כנוסחובחוק־ לסעיף

יסוד:משקהמדינה)תיקוןמס'10והוראתשעהלשנת2020(5,
במועדהגשתתכניתהפעולההמפורטת)בסעיףזה-תכנית
הפעולההמפורטת(;שרהאוצריגישלוועדההודעהבדבר

גובההסכוםשהתווסףלתכניתהפעולההמפורטתכאמורפ

הפעולה תכנית מסעיפי באחד עודף סכום נותר )ב(
המפורטתבצירוףהסכוםהאמורבסעיףקטן)א(,רשאישר
האוצר,בהודעהלוועדה,להתיראתהשימושבאותוסכום

בשנתהכספים2021פ"

הוראתשעה
-תכניתתלת־
שנתיתלחוקי

התקציבלשנים
2021ו־2022

לענייןתכניתהתקציבהתלת־שנתיתשתניחהממשלהיחדעםהצעתחוקהתקציברפ )א(
לשנת2021בהתאםלהוראותסעיפים2)ב()ר(ו־40אלחוקיסודותהתקציב,יקראואת
ההגדרה"סכוםההוצאההממשלתיתהמותרת"שבסעיף40א)י(לחוקיסודותהתקציבכך:

""סכוםההוצאההממשלתיתהמותרת"-

בשנת2022-מגבלתההוצאההבסיסית; )1(

בשנתר202-4%פר10ממגבלתההוצאההבסיסיתאותחזיתההוצאות )2(
לשנהזו,הנמוךמביניהם,אךלאפחותממגבלתההוצאההבסיסית;

בשנת2024-2%פר10ממגבלתההוצאההבסיסיתאותחזיתההוצאות )ר(
לשנהזו,הנמוךמביניהם,אךלאפחותממגבלתההוצאההבסיסיתפ"

חוק הצעת עם יחד הממשלה שתניח התלת־שנתית התקציב תכנית לעניין )ב(
התקציבלשנת2022בהתאםלהוראותסעיפים2)ב()ר(ו־40אלחוקיסודותהתקציב,
יקראואתההגדרה"סכוםההוצאההממשלתיתהמותרת"שבסעיף40א)י(לחוקיסודות

התקציבכך:

""סכוםההוצאההממשלתיתהמותרת"-

בשנתר202-4%פר10ממגבלתההוצאההבסיסיתאותחזיתההוצאות )1(
לשנהזו,הנמוךמביניהם,אךלאפחותממגבלתההוצאההבסיסית;

בשנת2024-2%פר10ממגבלתההוצאההבסיסיתאותחזיתההוצאות )2(
לשנהזו,הנמוךמביניהם,אךלאפחותממגבלתההוצאההבסיסית;

בשנת2025-0%פ102ממגבלתההוצאההבסיסיתאותחזיתההוצאות )ר(
לשנהזו,הנמוךמביניהם,אךלאפחותממגבלתההוצאההבסיסיתפ"

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

ן מ ר יב ל  ר ו ד יג ב א
שרהאוצר

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

מיקילוי
יושבראשהכנסת

ס"חהתש"ף,עמ'16פ 5
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