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בסעיף 116 לחוק העיקרי — 7 תיקון סעיף 116

בסעיף קטן )א(, אחרי "לשיעורין" יבוא "ובלבד שלא יאריך את המועד לניכוי מס   )1(
תשומות לפי סעיף 38)א( לתקופה העולה על חמש שנים";

סעיף קטן )א1( — בטל   )2(

בסעיף 117)א( לחוק העיקרי, בפסקה )10(, בסופה יבוא "או הכניס או הוציא טובין בניגוד 8 תיקון סעיף 117
להוראות לפי סעיף 129א" 

תיקון חוק 
ההתייעלות 

הכלכלית )תיקוני 
חקיקה ליישום 

התכנית הכלכלית 
 לשנים 2009 

ו–2010( - מס' 11

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 9 
ו–2010(, התשס"ט—2009  3, בסעיף 177)ב( —

בפסקה )3(, במקום פסקת משנה )א( יבוא:  )1(

תחילתו של סעיף 47)א( ו–)ד( לחוק מס ערך מוסף, כנוסחו בסעיף 171)2(  ")א( 
)1 בינואר 2017(; ואולם שר האוצר, באישור  לחוק זה, ביום ג' בטבת התשע"ז 
ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לדחות את מועד התחילה האמור לתקופות 
נוספות שלא יעלו על שלוש שנים, וכן רשאי הוא, החל מיום כ"ט בטבת התשע"ד 
)1 בינואר 2014(, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להקדים את מועד התחילה 

האמור;";

פסקה )4( — תימחק    )2(

החל מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים 10 תחולה
של הכנסת, לקבוע כי הוראות סעיף 47)א1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, 

לא יחולו, ובלבד ששוכנע שיש קושי ממשי ליישמו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 53(, התשע"ב—2012*

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב—1982  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 51א — 1 תיקון סעיף 51א

בכותרת השוליים, במקום "הגבלת" יבוא "איסור";  )1(

בסעיף קטן )א(, ההגדרה "תקופת התחייבות" — תימחק;  )2(

בסעיף קטן )ב( —  )3(

המילים "במהלך תקופת ההתחייבות" ו"אם שיעורם הכולל עולה על סכום  )א( 
התקרה" — יימחקו;

ההגדרה "סכום התקרה" — תימחק  )ב( 

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 426, מיום י"ח בכסלו התשע"ב )14 בדצמבר 2011(, עמ' 56 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ב, עמ' 231   1
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בסעיף קטן )א(, אחרי "לשיעורין" יבוא "ובלבד שלא יאריך את המועד לניכוי מס   )1(
תשומות לפי סעיף 38)א( לתקופה העולה על חמש שנים";

סעיף קטן )א1( — בטל   )2(

בסעיף 117)א( לחוק העיקרי, בפסקה )10(, בסופה יבוא "או הכניס או הוציא טובין בניגוד 8 
להוראות לפי סעיף 129א" 

תיקון סעיף 117

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 9 
ו–2010(, התשס"ט—2009  3, בסעיף 177)ב( —

תיקון חוק 
ההתייעלות 

הכלכלית )תיקוני 
חקיקה ליישום 

התכנית הכלכלית 
 לשנים 2009 

ו–2010( - מס' 11

בפסקה )3(, במקום פסקת משנה )א( יבוא:  )1(

תחילתו של סעיף 47)א( ו–)ד( לחוק מס ערך מוסף, כנוסחו בסעיף 171)2(  ")א( 
)1 בינואר 2017(; ואולם שר האוצר, באישור  לחוק זה, ביום ג' בטבת התשע"ז 
ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לדחות את מועד התחילה האמור לתקופות 
נוספות שלא יעלו על שלוש שנים, וכן רשאי הוא, החל מיום כ"ט בטבת התשע"ד 
)1 בינואר 2014(, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להקדים את מועד התחילה 

האמור;";

פסקה )4( — תימחק    )2(

החל מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים 10 
של הכנסת, לקבוע כי הוראות סעיף 47)א1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, 

לא יחולו, ובלבד ששוכנע שיש קושי ממשי ליישמו 

תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 53(, התשע"ב—2012*

תיקון סעיף 51אבחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב—1982  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 51א — 1 

בכותרת השוליים, במקום "הגבלת" יבוא "איסור";  )1(

בסעיף קטן )א(, ההגדרה "תקופת התחייבות" — תימחק;  )2(

בסעיף קטן )ב( —  )3(

המילים "במהלך תקופת ההתחייבות" ו"אם שיעורם הכולל עולה על סכום  )א( 
התקרה" — יימחקו;

ההגדרה "סכום התקרה" — תימחק  )ב( 
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ס"ח התשס"ט, עמ' 157; התשע"ב, עמ' 147   3
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בסעיף 51ב לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:2 תיקון סעיף 51ב

בעל רישיון לא יקשור בין התקשרות של המנוי לקבלת שירות רדיו טלפון נייד  ")ב( 
להתקשרות של אותו מנוי אתו או עם אחר, לרכישה, להשכרה, להשאלה או להחכרה 
של ציוד קצה, בין בהסכם אחד ובין בהסכמים נפרדים, לרבות בדרך של מתן הנחה או 

הטבה אחרת כלשהי בהתקשרות אחת בשל ההתקשרות השנייה " 

1 לחוק זה, יחולו לגבי מנוי 3  תחילה ותחולה  51א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  הוראות סעיף  )א( 
)1 בנובמבר 2011(  שהתקשר בהסכם עם בעל רישיון החל ביום ד' בחשוון התשע"ב 

ואילך, וביטל את ההסכם החל ביום תחילתו של חוק זה  

הוראות סעיף 51ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחולו מיום י"ט בטבת  )ב( 
התשע"ג )1 בינואר 2013( ואילך; שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, 

רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בשישה חודשים 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר התקשורת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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