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הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 

, נדונה בכנסת בקריאה הראשונה 2016–(, התשע"ז2018-ו 2017לשנות התקציב 

 (, והועברה לוועדת הכספים.2016בנובמבר  2ביום א' בחשוון התשע"ז )

 

( הועברה הצעת החוק לוועדת 2016בנובמבר  7ביום ו' בחשוון התשע"ז )

 הכנסת לקביעת ועדה לדיון בהצעה.

 

לתקנון הכנסת, קבעה ועדת הכנסת  98-ו 83בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

תדון, בין  ביטחוןהחוץ וה( כי ועדת 2016בנובמבר  7ביום ו' בחשוון התשע"ז )

 היתר, בפרק י' כולו )תשתיות להולכה ולאחסון של נפט(.

 

( החליטה הכנסת, בהתאם 2016בדצמבר  14ביום י"ד בכסלו התשע"ז )

)ב( לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת ועדת החוץ והביטחון 84להוראות סעיף 

 לפצל את פרק י' כולו )תשתיות להולכה ולאחסון של נפט( מהצעת החוק.

 

( החליטה הכנסת, בהתאם 2016בדצמבר  19י"ט בכסלו התשע"ז ) ביום

)ג(, לפי הצעת ועדת הכנסת להעביר את פרק י' כולו לוועדת 83להוראות סעיף 

 הכספים.

 

הכנסת, בהתאם  ( החליטה2017במרס  14ביום ט"ז באדר התשע"ז )

)ב( לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת ועדת הכספים לפצל 84להוראות סעיף 

פרק י' להצעות חוק נפרדות כך שהחלק הראשון מההצעה יכלול את סעיף את 

 והחלק השני יכלול את יתר הסעיפים. 163

 

 –ללא הסתייגויות  –מוגשת  הראשוןהצעת החוק הכוללת את החלק 

 (.2017ביולי  12) י"ח בתמוז התשע"זביום לקריאה השנייה ולקריאה השלישית 

 

 רשות דיבור.להצעת החוק לא הוגשו בקשות 
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 :יבוא( 3) פסקה אחרי(, ג)א130 בסעיף, 1הכנסה מס בפקודת .1 א130סעיף  תיקון

–התשל"ה, הממשלתיות החברות בחוק כהגדרתה, ממשלתית חברה (4")  

על ידי חברה ממשלתית כאמור,  מוחזקות זכויותיה שכלחברה , או 19752

 או דולר הוא, מקובלים חשבונאות בכללי כמשמעותו, שלה הפעילות שמטבע

כמשמעותו  הממשלתיות החברות רשות מנהל עם בהתייעצות, והמנהל, אירו

שקבע שר האוצר באישור ועדת  בכלליםבדק את עמידתה , בחוק האמור

 ."הכספים של הכנסת כאמור
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