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934

חוק יום העלייה, התשע"ו-2016*

מטרתו של חוק זה לקבוע יום ציון שנתי להכרה בחשיבותה של העלייה לארץ ישראל 1 מטרה
כבסיס לקיומה של מדינת ישראל, להתפתחותה ולעיצובה כחברה רב–תרבותית, ולציון 

מועד הכניסה לארץ ישראל שאירע ביום י' בניסן  

מועד ציון יום 
העלייה

יום העלייה יצוין מדי שנה ביום ז' בחשוון )להלן - יום העלייה( 2  )א( 

חל יום העלייה ביום שישי, יצוין יום העלייה ביום רביעי שלפניו   )ב( 

 פעולות לציון
יום העלייה

יום העלייה יצוין - 3  )א( 

בדיון מיוחד במליאת הכנסת ובוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של   )1(
הכנסת;

באירוע מיוחד בישיבת הממשלה;  )2(

בבית הנשיא;  )3(

במערכת החינוך, בצבא הגנה לישראל ובמשטרת ישראל   )4(

שר העלייה והקליטה רשאי לקבוע פעולות נוספות לציון יום העלייה, ובכלל זה  )ב( 
פעולות שיתקיימו בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות 

הציונית העולמית 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר דב נ ל ה  פ ו ס
שרת העלייה והקליטה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס' 87(, התשע"ו-2016*

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 16א
16א)ו(, האמור בו יסומן כפסקה ")1(" ואחריה יבוא:

שילם אזרח ישראלי מס שבח או מס רכישה לפי סעיף זה, בשל מכירה או פעולה   )2("
באיגוד, רשאי הוא לבקש מהמנהל שיראו את סכום המס האמור עד גובה האגרה 
לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד כאילו היה מקדמה על חשבון 
זו - סכום המקדמה(; ביקש האזרח הישראלי כאמור, ואישר  אותה אגרה )בפסקה 
המנהל, לצורך רישום הזכות בספרי הרישום המנוהלים בידי שלטונות האזור, כי שולם 
המס לפי סעיף זה, יעביר המנהל את סכום המקדמה לשלטונות האזור, לאחר שהוכח 

לו כי הזכות נרשמה בספרי הרישום האמורים; לעניין פסקה זו -

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2016 ביוני   21( התשע"ו  בסיוון  ט"ו  ביום  בכנסת  התקבל   *
הכנסת - 632, מיום י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(, עמ' 92 

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2016 ביוני   21( התשע"ו  בסיוון  ט"ו  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 1036, מיום י"ב באדר ב' התשע"ו )22 במרס 2016(, עמ' 922 

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ו, עמ' 736   1
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