
*(6 מס' (תיקון המדינה משק חוקיסוד:

הוספת סעיף 3ג 1. בחוקיסוד: משק המדינה 1, אחרי סעיף 3ב יבוא.
הצריבה "חקיקה

תקציב
של בקולותיהם אלא בכנסת תתקבל לא תקציבית חוק הצעת (א) 5ג.
בקריאה הראשונה, בקריאה דרוש האמור הרוב לפחות; הכנסת חברי 50

חוק להצעת חוק הצעת הפכה אם ואולם השלישית; ובקריאה השניה
השניה בקריאה האמור הרוב דרוש הראשונה, הקריאה לאחר תקציבית

השלישית. ובקריאה
50 של בקולותיהם אלא בכנסת תתקבל לא תקציבית הסתייגות (ב)
לא חוק להצעת תקציבית הסתייגות התקבלה לפחות; הכנסת חברי
50 של בקולותיהם אלא השלישית בקריאה בכנסת החוק הצעת תתקבל

לפחות. הכנסת חברי

או חוק הצעת של זה, סעיף לענין התקציבית, העלות קביעת (ג)
או חוק הצעת באותה הדנה הכנסת מועדות ועדה של תהיה הסתייגות,
פי על התקציבית העלות את תקבע הועדה הועדה);  (להלן הסתייגות
להנחת הוכח כן אם אלא לכך, הסמיך שהוא מי או האוצר שר הערכת
שונה התקציבית העלות כי לה, שהוגשה אחרת הערכה פי על רעתה,
נתונים בצירוף יוגשו זה סעיף לפי הערכות האוצר; שר מהערכת

ואמדנים.

 זה בסעיף (ד)

אלה: כל בה שמתקיימים חוק הצעת  תקציבית" חוק "הצעת
הממשלה, בידי שלא הוגשה היא (1)

שקלים מיליון 5 של תקציבית עלות כרוכה בביצועה (2)

כלשהי; תקציב בשנת יותר, או חדשים
(3) הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית"

כל בה שמתקיימים חוק, להצעת הסתייגות  תקציבית" "הסתייגות
אלה:

שקלים מיליון 5 של תקציבית עלות כרוכה בביצועה (1)

כלשהי; תקציב בשנת יותר, או חרשים
התקציבית, לעלות הסכמתה את נתנה לא הממשלה (2)

או המדינה, מתקציב להוצאה התחייבות או הוצאה  תקציבית" "עלות
כאמור ההפחתה או ההוצאה אם אף המדינה הכנסות של הפחתה
המדינה, מתקציב להוצאה התחייבות או הוצאה של בהקטנה מלווה

המדינה, הכנסות של בהגדלה או

לרבות  המדינה" הכנסות של ''הפחתה המדינה", מתקציב "הוצאה
גוף הכנסות של הפחתה או מתוקצב גוף של מתקציבו הוצאה

מתוקצב;

* התקבל בכנסת ביום כ"ז באייר התשס"ג (29 במאי 2003); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  25, מיום כ"ח בניסן התשס"ג (30 באפריל 2003), עמ' 262.

1 ס"ח התשל"ה, עמי 206; התשנ"ב, עמ' 224.



התשמ"ה התקציב, יסודות לחוק ת בסעיף כהגדרתו  מתוקצב" "גוף
.2 1985

(ה) הסכומים הנקובים בהגדרות "הצעת חוק תקציבית"
ההסתייגות תקציבית" בסעיף קטן (ד) יתעדכנו ב1 בינואר של כל שנה
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים במדד השינוי שיעור לפי

לסטטיסטיקה.
הכנסת פיזור שענינה חוק הצעת על יחולו לא זה סעיף הוראות (ו)

בחירות." ועריכת

החל תחילתו, לפני הכנסת שולחן על שהונחה חוק הצעת על גם יחול זה חוקיסוד .2
בה. הדנה הכנסת בועדת ההצעה נמצאת שבו בשלב

תחולה

3. חוקיסוד: משק המדינה (הצעות חוק והסתייגויות שבביצוען כרוכה עלות תקציבית)
(הוראת שעה), התשס"ב3 2002  בטל.

ביטול חוקיסוד:
המדינה משק
חוק (הצעות
והסתייגויות

כרוכה שבביצוען
תקציבית) עלות
שעה) (הוראת

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב

שרון אריאל
הממשלה ראש

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.
3 ס"ח התשס"ב, עמ' 478.



המחיר 1.40 שקל חדש ISSN 03342832 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים והודפס במדפיס הממשלתי


