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בחוק רשות שדות התעופה ,התשל"ז11977-  (להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף 40א- 1
()1

בסעיף קטן (א) ,האמור בו יסומן כפסקה ( )1ואחריה יבוא:
"( )2על אף האמור בפסקה ( ,)1בחישוב התמלוגים כאמור באותה פסקה ,בעבור
כל שנה החל משנת  2023יופחת מהרווח השנתי הנקי החזר קרן מילוות מותר
בניכוי ,ובלבד שהסכום הכולל שיופחת לפי הוראות פסקה זו לא יעלה על 2.5
מיליארד שקלים חדשים; ואולם ,עלה מספר הנוסעים מישראל או אליה דרך
נמל התעופה בן־גוריון על  24מיליון נוסעים ,בשנה מסוימת ,לא יופחת החזר קרן
מילוות כאמור מהרווח השנתי הנקי בחישוב התמלוגים בעבור כל שנה מאותה
שנה ואילך;".

()2

בסעיף קטן (ד) ,לפני ההגדרה "ההכנסה החייבת השנתית" יבוא:
""החזר קרן מילוות מותר בניכוי"  -החזר קרן שנתי בשל מילוות ואגרות חוב
שנטלה הרשות לפי סעיף (41ב) ,כפי שנקבע בדוחות הכספיים כאמור בסעיף 38א;".

בסעיף  41לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "(א)" ,ואחריו יבוא:
"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בתקופה שמיום תחילתו של חוק רשות שדות
התעופה (תיקון מס'  - 12הוראת שעה) ,התשפ"א ,22020-ועד יום א' בתמוז התשפ"ב (30
ביוני  ,)2022רשאית הרשות ,בכפוף לאמור בכל חוק ,לקבל מילוות הן למטרות פיתוח והן
לשם מימון הפעילות השוטפת של הרשות ולהנפיק למטרות אלה איגרות חוב ,ובלבד
שהסכום הכולל של המילוות שתקבל הרשות בתקופה האמורה ושל איגרות החוב
שתנפיק באותה תקופה לא יעלה על  3.1מיליארד שקלים חדשים; המילוות ותנאיהם
והנפקת איגרות החוב ותנאיהן טעונים את אישור הממשלה; אישורים לפי סעיף קטן זה
יינתנו לפי הצעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר ובשים לב בין השאר
למצבה הכספי של הרשות ולצפי לעניין יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לפי תנאי
המילוות ואיגרות החוב ,וכן לצפי לעניין היקף הפעילות בענף התעופה".
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

מ י ר י רג ב
שרת התחבורה
והבטיחות בדרכים

י ר יב ל ו י ן
יושב ראש הכנסת
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