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חוק–יסוד: הכנסת )תיקון מס' 45(*

בחוק–יסוד: הכנסת  1, סעיף 21א - בטל 1 ביטול סעיף 21א

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

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 ההוצאה לפועל )תיקון מס' 51(, התשע"ו-2016*

 תיקון כותרת
פרק א'1 

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967  1 )להלן - החוק העיקרי(, בכותרת פרק א'1, המילים 1 
"הוראת שעה" - יימחקו 

סעיף 20א לחוק העיקרי - בטל 2 ביטול סעיף 20א

בסעיף 20ב לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 20ב

)ג(, המילים "הגיש התנגדות לביצוע הבקשה לפי סעיף 81א)ג( או  בסעיף קטן   )1(
81א1)ד(" - יימחקו, ובכל מקום, במקום "לגנוז" יבוא "לסגור";

בסעיף קטן )ד( -   )2(

אחרי פסקה )1( יבוא: )א( 

")1א( הגיש החייב התנגדות לביצוע הבקשה לפי סעיף 81א)ג( או 81א1)ד( 
ובית המשפט דחה את בקשתו, יימשכו ההליכים במסלול המקוצר לפי 

הוראות פרק זה;"; 

בפסקה )2(, אחרי "פרעתי" יבוא "או בהתנגדות, לפי העניין"  )ב( 

במקום סעיף 20ה לחוק העיקרי יבוא:4 החלפת סעיף 20ה

"הליכים במסלול 
מקוצר

ההליכים 20ה  את  לנקוט  רשאית  לפועל  ההוצאה  לשכת  )א( 
האלה:

עיקול כספים של החייב וזכויות החייב לקבלת   )1(
כספים הנמצאים בידי צד שלישי;

עיקול כלי רכב של החייב   )2(

אזהרה  המצאת  בטרם  הליכים  נקיטת  המבקש  זוכה  )ב( 
ההליכים  מבין  הליכים  אילו  הביצוע  בבקשת  יציין  לחייב, 
את ינמק  שיינקטו,  מבקש  הוא  )א(  קטן  בסעיף  האמורים 

התשע"ו בתמוז  כ"ו  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 באוגוסט   2( התשע"ו  בתמוז  כ"ז  ביום  בכנסת  התקבל   * 
)1 באוגוסט 2016([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 1058, מיום ה' בתמוז התשע"ו 

)11 ביולי 2016(, עמ' 1138 
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ו, עמ' 751   1

התשע"ו בתמוז  כ"ו  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 באוגוסט   2( התשע"ו  בתמוז  כ"ז  ביום  בכנסת  התקבל   * 
)1 באוגוסט 2016([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 648, מיום כ"ח בסיוון התשע"ו 

)4 ביולי 2016(, עמ' 146 
ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשע"ו, עמ' 1086   1
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בקשתו, יציין את הפרטים הדרושים לשם כך, לרבות את פרטי 
הצד השלישי כאמור בסעיף קטן )א()1(, ויצרף לבקשתו את 
המסמכים הדרושים; ביקש הזוכה נקיטת הליכים כאמור, יאשר 
רשם ההוצאה לפועל נקיטת הליכים, בכפוף להוראות סעיף 7)ה( 

הוראות סעיף 20יז)א( ו–)ב( יחולו, בשינויים המחויבים,  )ג( 
גם על תיק המתנהל במסלול מקוצר "

בסעיף 20ו לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 20ו

בסעיף קטן )ג( -  )1(

ברישה, במקום "לגנוז" יבוא "לסגור"; )א( 

בפסקה )2(, במקום "ייגנז" יבוא "ייסגר"; )ב( 

בסעיף קטן )ד(, בכל מקום, במקום "גניזת" יבוא "סגירת"   )2(

בסעיף 20ז לחוק העיקרי - 6 תיקון סעיף 20ז

בכל מקום, במקום "גניזת" יבוא "סגירת";  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום "נגנז" יבוא "נסגר"   )2(

סעיף 20ט לחוק העיקרי - בטל 7 ביטול סעיף 20ט

בסעיף 88)א()9( לחוק העיקרי, במקום "וגניזת" יבוא "וסגירת" 8 תיקון סעיף 88

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

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 הבטחת הכנסה )הוראת שעה ותיקוני חקיקה(, התשע"ו-2016*

חוק הבטחת הכנסה 
- הוראת שעה

התשע"ט1  בטבת  כ"ג  יום  ועד   )2017 בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  שמיום   בתקופה 
)31 בדצמבר 2018( )בחוק זה - תקופת הוראת השעה(, יקראו את חוק הבטחת הכנסה, 

התשמ"א-1980  1 )להלן - חוק הבטחת הכנסה( כך:

בסעיף 12)א(, בפסקה )2(, בסופה יבוא "ולעניין הורה עצמאי - סכום כמפורט להלן,   )1(
לפי העניין )בפרק זה - סכום הניכוי להורה עצמאי(:

לעניין חלק ההכנסה מתגמול וכן מהמקורות המפורטים בסעיף 2)1( ו–)2(  )א( 
לפקודה )בפסקה זו - הכנסה מתגמול ומעבודה( עד ל–81% 33 מהשכר הממוצע 
- סכום השווה ל–75% מההכנסה מתגמול ומעבודה לאחר שנוכה ממנה הסכום 

האמור בפסקה )1(;

לעניין חלק ההכנסה מתגמול ומעבודה העולה על 81% 33 מהשכר הממוצע  )ב( 
- סכום השווה ל–40% מההכנסה מתגמול ומעבודה;"; 

בקשתו, יציין את הפרטים הדרושים לשם כך, לרבות את פרטי 
הצד השלישי כאמור בסעיף קטן )א()1(, ויצרף לבקשתו את 
המסמכים הדרושים; ביקש הזוכה נקיטת הליכים כאמור, יאשר 
רשם ההוצאה לפועל נקיטת הליכים, בכפוף להוראות סעיף 7)ה( 

הוראות סעיף 20יז)א( ו–)ב( יחולו, בשינויים המחויבים,  )ג( 
גם על תיק המתנהל במסלול מקוצר "

תיקון סעיף 20ובסעיף 20ו לחוק העיקרי - 5 

בסעיף קטן )ג( -  )1(

ברישה, במקום "לגנוז" יבוא "לסגור"; )א( 

בפסקה )2(, במקום "ייגנז" יבוא "ייסגר"; )ב( 

בסעיף קטן )ד(, בכל מקום, במקום "גניזת" יבוא "סגירת"   )2(

תיקון סעיף 20זבסעיף 20ז לחוק העיקרי - 6 

בכל מקום, במקום "גניזת" יבוא "סגירת";  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום "נגנז" יבוא "נסגר"   )2(

ביטול סעיף 20טסעיף 20ט לחוק העיקרי - בטל 7 

תיקון סעיף 88בסעיף 88)א()9( לחוק העיקרי, במקום "וגניזת" יבוא "וסגירת" 8 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

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 הבטחת הכנסה )הוראת שעה ותיקוני חקיקה(, התשע"ו-2016*

התשע"ט1  בטבת  כ"ג  יום  ועד   )2017 בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  שמיום   בתקופה 
)31 בדצמבר 2018( )בחוק זה - תקופת הוראת השעה(, יקראו את חוק הבטחת הכנסה, 

התשמ"א-1980  1 )להלן - חוק הבטחת הכנסה( כך:

חוק הבטחת 
הכנסה - הוראת 

שעה

בסעיף 12)א(, בפסקה )2(, בסופה יבוא "ולעניין הורה עצמאי - סכום כמפורט להלן,   )1(
לפי העניין )בפרק זה - סכום הניכוי להורה עצמאי(:

לעניין חלק ההכנסה מתגמול וכן מהמקורות המפורטים בסעיף 2)1( ו–)2(  )א( 
לפקודה )בפסקה זו - הכנסה מתגמול ומעבודה( עד ל–81% 33 מהשכר הממוצע 
- סכום השווה ל–75% מההכנסה מתגמול ומעבודה לאחר שנוכה ממנה הסכום 

האמור בפסקה )1(;

לעניין חלק ההכנסה מתגמול ומעבודה העולה על 81% 33 מהשכר הממוצע  )ב( 
- סכום השווה ל–40% מההכנסה מתגמול ומעבודה;"; 

התשע"ו בתמוז  כ"ו  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 באוגוסט   2( התשע"ו  בתמוז  כ"ז  ביום  בכנסת  התקבל   * 
ב'  באדר  י"א  מיום   ,1035  - הממשלה  חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;])2016 באוגוסט   1(

התשע"ו )21 במרס 2016(, עמ' 922 
ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"ו, עמ' 1079    1
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)2(, בסופה יבוא "ולעניין הורה עצמאי - סכום הניכוי  בסעיף 12א)א(, בפסקה   )2(
להורה עצמאי";

)2(, בסופה יבוא "ולעניין הורה עצמאי - סכום הניכוי  בסעיף 12ב)א(, בפסקה   )3(
להורה עצמאי" 

תיקון חוק ההסדרים 
במשק המדינה 
)תיקוני חקיקה 

להשגת יעדי 
התקציב והמדיניות 

הכלכלית לשנת 
הכספים 2003( - 

מס' 2

והמדיניות 2  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  בחוק 
הכלכלית לשנת הכספים 2003(, התשס"ג-2002  2, בסעיף 21)ב()2(, במקום "לפי סעיף 
12א" יבוא "לפי סעיפים 12א ו–12ב" והמילים "כנוסחו בסעיף 17)7( בחוק זה" - יימחקו  

תיקון חוק להגדלת 
שיעור ההשתתפות 

בכוח העבודה 
ולצמצום פערים 
חברתיים )מענק 

עבודה( - מס' 10

בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק 3  
עבודה(, התשס"ח-2007  3 )להלן - חוק מענק עבודה( - 

בסעיף 6ב -   )1(

בסעיף קטן )א()1()ג(, במקום "9,450" יבוא "71 9,334"; )א( 

בסעיף קטן )ב()2()ב(, במקום "3,960" יבוא "33 3,904"; )ב( 

בסעיף קטן )ג(, במקום "3,960" יבוא "33 3,904"; )ג(  

אחרי סעיף 6ב יבוא:   )2(

"עובד שקיבל גמלה 
או תשלום להורה 

עצמאי

עובד שקיבל גמלה או תשלום להורה עצמאי, בעד חודש 6ג  )א( 
מסוים בשנות המס 2017 ו–2018, ינוכה מסכום המענק שהוא 
זכאי לו בהתאם להוראות חוק זה, בעד אותו חודש, סכום 
השווה להפרש שבין הגמלה או התשלום שהשתלמו לו בעד 
אותו חודש לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה )הוראת שעה 
ותיקוני חקיקה(, התשע"ו-2016 4, ובין הגמלה או התשלום 
מגובה  יותר  ולא  האמור,  החוק  לולא  לו  משתלמים  שהיו 

המענק שהוא זכאי לו בעד אותו חודש 

בסעיף זה - )ב( 

"גמלה או תשלום להורה עצמאי" - גמלה או תשלום להורה 
עצמאי לפי חוק הבטחת הכנסה או לפי חוק המזונות, 
עצמאי  להורה  הניכוי  סכום  נוכה  חישובם  שלצורך 
כאמור בסעיפים 12)א()2(, 12א)א()2( או 12ב)א()2( לחוק 

הבטחת הכנסה;

"חוק הבטחת הכנסה" - חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

תשלום(,  )הבטחת  המזונות  חוק   - המזונות"  "חוק 
התשל"ב-1972 "

תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 2, ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( )להלן 4 תחילה ותחולה )א( 
- יום התחילה( 

ס"ח התשס"ג, עמ' 150 ועמ' 453    2

ס"ח התשס"ח, עמ' 84; התשע"ו, עמ' 1093   3

ס"ח התשע"ו, עמ' 1155   4
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הוראות סעיפים 1 ו–3)2( לחוק זה יחולו לגבי גמלה, תשלום או מענק המשתלמים  )ב( 
לפי חוק הבטחת הכנסה, חוק המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב-1972, או חוק מענק 

עבודה, בעד תקופת הוראת השעה 

בתקופת הוראת השעה יבחן המוסד לביטוח לאומי את יישומו של סעיף 1 לחוק זה, 5 דיווח לכנסת
ובכלל זה שינויים בהכנסה מעבודה ובסכומים של גמלת הבטחת הכנסה או תשלום 
מזונות של הורים עצמאיים הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה או לתשלום מזונות לפי 
חוק הבטחת הכנסה או לפי חוק המזונות; המוסד לביטוח לאומי ידווח על הנתונים 
האמורים והמסקנות מהם לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד ליום כ"ג 

בחשוון התשע"ט )1 בנובמבר 2018(  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ץ כ ם  י י ח
 שר העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים

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 לימוד חובה )תיקון מס' 35(, התשע"ו-2016*

 בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 3)א(, במקום "בגיל 5"1 תיקון סעיף 3
יבוא "בגיל 3 עד 5" 

 בסעיף 5)א( לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "לפי סעיף 4" יבוא "לפי סעיף 4;2 תיקון סעיף 5
השר רשאי לקבוע, בתקנות, הוראות ותנאים שעל מוסד חינוך לקיימם לצורך מתן 

הוראת פטור לגביו לפי סעיף קטן זה, ובכלל זה לעניין הפעלת המוסד" 

במקום סעיף 10א לחוק העיקרי יבוא:3 החלפת סעיף 10א

"תקצוב מוסדות 
פטורים

בתקנות, 10א  לקבוע  רשאי  האוצר,  שר  עם  בהתייעצות  השר, 
הוראות ותנאים לעניין השתתפות המדינה בתקציב מוסדות 
חינוך שניתנה לגביהם הוראת פטור לפי סעיף 5)א( )בסעיף 
זה - מוסדות פטורים(, ובכלל זה לעניין שיעור ההשתתפות 
בתקציב כאמור ולעניין הפעלת המוסדות הפטורים, והכול 

אם יחליט השר כי יש לתקצב מוסדות כאמור "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר החינוך

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

הוראות סעיפים 1 ו–3)2( לחוק זה יחולו לגבי גמלה, תשלום או מענק המשתלמים  )ב( 
לפי חוק הבטחת הכנסה, חוק המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב-1972, או חוק מענק 

עבודה, בעד תקופת הוראת השעה 

בתקופת הוראת השעה יבחן המוסד לביטוח לאומי את יישומו של סעיף 1 לחוק זה, 5 
ובכלל זה שינויים בהכנסה מעבודה ובסכומים של גמלת הבטחת הכנסה או תשלום 
מזונות של הורים עצמאיים הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה או לתשלום מזונות לפי 
חוק הבטחת הכנסה או לפי חוק המזונות; המוסד לביטוח לאומי ידווח על הנתונים 
האמורים והמסקנות מהם לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד ליום כ"ג 

בחשוון התשע"ט )1 בנובמבר 2018(  

דיווח לכנסת

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ץ כ ם  י י ח
 שר העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים

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 לימוד חובה )תיקון מס' 35(, התשע"ו-2016*

 בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 3)א(, במקום "בגיל 5"1 
יבוא "בגיל 3 עד 5" 

תיקון סעיף 3

 בסעיף 5)א( לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "לפי סעיף 4" יבוא "לפי סעיף 4;2 
השר רשאי לקבוע, בתקנות, הוראות ותנאים שעל מוסד חינוך לקיימם לצורך מתן 

הוראת פטור לגביו לפי סעיף קטן זה, ובכלל זה לעניין הפעלת המוסד" 

תיקון סעיף 5

החלפת סעיף 10אבמקום סעיף 10א לחוק העיקרי יבוא:3 

"תקצוב מוסדות 
פטורים

בתקנות, 10א  לקבוע  רשאי  האוצר,  שר  עם  בהתייעצות  השר, 
הוראות ותנאים לעניין השתתפות המדינה בתקציב מוסדות 
חינוך שניתנה לגביהם הוראת פטור לפי סעיף 5)א( )בסעיף 
זה - מוסדות פטורים(, ובכלל זה לעניין שיעור ההשתתפות 
בתקציב כאמור ולעניין הפעלת המוסדות הפטורים, והכול 

אם יחליט השר כי יש לתקצב מוסדות כאמור "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר החינוך

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

התשע"ו בתמוז  כ"ו  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 באוגוסט   2( התשע"ו  בתמוז  כ"ז  ביום  בכנסת  התקבל   * 
)1 באוגוסט 2016([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 1068, מיום י"ט בתמוז התשע"ו 

)25 ביולי 2016(, עמ' 1272 
ס"ח התש"ט, עמ' 287; התשע"ו, עמ' 1083   1

ספר החוקים 2573, ז' באב התשע"ו, 2016 8 11
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חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016*

בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 18 
18)ב(, במקום "התראה או נזיפה או להפסיק את התנדבותו" יבוא "התראה, נזיפה, 

הגבלת התנדבותו או הפסקתה" 

בסעיף 31 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 31 

בכל מקום, אחרי "צוות כיבוי" יבוא "והצלה";  )1(

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "מפעל", אחרי "סיכוני אש מיוחדים" יבוא "או סיכון   )2(
מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים,";

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "תקנות כאמור בסעיף קטן זה לעניין סוגי מפעלים   )3(
שמתקיים בהם סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים יותקנו גם בהתייעצות עם השר 

להגנת הסביבה ושר הכלכלה והתעשייה "; 

בסעיף קטן )ג(, במקום "באירוע דליקה" יבוא "באירוע כבאות והצלה" ובסופו יבוא   )4(
"ואולם הנציב לא ידרוש כי לצוות כיבוי והצלה מפעלי תהיה הכשרה לפעול באירוע 
חומרים מסוכנים אלא לגבי מפעל מהסוג שנקבע לפי סעיף קטן )ב( כי מתקיים בו סיכון 

מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים ";

)ד(, במקום "דליקה" יבוא "כבאות והצלה" ובסופו יבוא "ובמפעל   בסעיף קטן   )5(
שמתקיים בו סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים, יהיו נתונות לו גם הסמכויות לפי 

סעיף 29)א()3( לצורך גילוי, זיהוי וניטור של חומרים מסוכנים" 

בסעיף 33 לחוק העיקרי, במקום "צוות כיבוי מפעלי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי" 3 תיקון סעיף 33

בסעיף 36)ב()2( לחוק העיקרי, אחרי "והגורם המוסמך" יבוא "לתתם" ואחרי "מותנים" 4 תיקון סעיף 36 
יבוא "בבחינה של הקצין המוסמך בדבר הצורך" 

בסעיף 74 לחוק העיקרי, במקום "צוות כיבוי מפעלי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי" 5 תיקון סעיף 74

בסעיף 76)א()1( לחוק העיקרי, במקום "צוות כיבוי מפעלי" יבוא "צוות כיבוי והצלה 6 תיקון סעיף 76
מפעלי" 

בסעיף 79 לחוק העיקרי, אחרי "צו הפסקה מינהלי" יבוא "שניתן לפי סעיף 51" ואחרי 7 תיקון סעיף 79
"צו הפסקה שיפוטי" יבוא "שניתן לפי סעיף 58" 

בסעיף 80 לחוק העיקרי -8 תיקון סעיף 80

בסעיף קטן )א(, אחרי "עבירות לפי סעיף 76" יבוא "או למניעת עבירה של הפרת   )1(
צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 79";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "עבירה לפי סעיף 76" יבוא "או הופר צו הפסקה מינהלי   )2(
כאמור בסעיף 79" 

בסעיף 95 לחוק העיקרי, במקום "צוות כיבוי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי או על 9 תיקון סעיף 95
צוות כיבוי לשטחים פתוחים" 

בסעיף 147)ה( לחוק העיקרי, במקום "בסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(" יבוא "בסעיפים קטנים 10 תיקון סעיף 147 
)א( ו–)ג("  

התשע"ו בתמוז  כ"ו  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 באוגוסט   2( התשע"ו  בתמוז  כ"ז  ביום  בכנסת  התקבל   * 
)1 באוגוסט 2016([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 1002, מיום ג' בשבט התשע"ו 

)13 בינואר 2016(, עמ' 378 
ס"ח התשע"ב, עמ' 702; התשע"ד, עמ' 663   1
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תיקון חוק החומרים 
המסוכנים - מס' 8

בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993  2, סעיף 16ג1 - בטל 11 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
השר לביטחון הפנים

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 הדרכונים )תיקון מס' 7(, התשע"ו-2016*

בחוק הדרכונים, התשי"ב-1952  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 5 -1 תיקון סעיף 5

בסעיף קטן )א(, במקום "שנתיים" יבוא "חמש שנים" ובמקום "משנתיים" יבוא   )1(
"מחמש שנים";

בסעיף קטן )ב(, במקום הרישה עד המילים "לתקופות נוספות" יבוא "קבע השר   )2(
לתעודת מעבר תקופה קצרה מחמש שנים, רשאי הוא להאריכה לתקופות נוספות" 

אחרי סעיף 6ב לחוק העיקרי יבוא: 2 הוספת סעיף 6ב1

"חובת בעל מסמך 
נסיעה

אדם שניתן לו דרכון או תעודת מעבר )בחוק זה - מסמך 6ב1 
נסיעה(, חייב לנקוט אמצעים סבירים לשם שמירה על מסמך 

הנסיעה ולשם מניעת שימוש לרעה בו "

בסעיף 6ג לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 6ג

בסעיף קטן )א(, במקום "דרכון או תעודת מעבר )בסעיף זה - מסמך נסיעה(" יבוא   )1(
"מסמך נסיעה" ובמקום "ללשכה האזורית למינהל האוכלוסין של משרד הפנים" יבוא 

"ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה"; 

תיקון חוק החומרים בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993  2, סעיף 16ג1 - בטל 11 
המסוכנים - מס' 8

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
השר לביטחון הפנים

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 הדרכונים )תיקון מס' 7(, התשע"ו-2016*

תיקון סעיף 5בחוק הדרכונים, התשי"ב-1952  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 5 -1 

בסעיף קטן )א(, במקום "שנתיים" יבוא "חמש שנים" ובמקום "משנתיים" יבוא   )1(
"מחמש שנים";

בסעיף קטן )ב(, במקום הרישה עד המילים "לתקופות נוספות" יבוא "קבע השר   )2(
לתעודת מעבר תקופה קצרה מחמש שנים, רשאי הוא להאריכה לתקופות נוספות" 

הוספת סעיף 6ב1אחרי סעיף 6ב לחוק העיקרי יבוא: 2 

"חובת בעל מסמך 
נסיעה

אדם שניתן לו דרכון או תעודת מעבר )בחוק זה - מסמך 6ב1 
נסיעה(, חייב לנקוט אמצעים סבירים לשם שמירה על מסמך 

הנסיעה ולשם מניעת שימוש לרעה בו "

תיקון סעיף 6גבסעיף 6ג לחוק העיקרי -3 

בסעיף קטן )א(, במקום "דרכון או תעודת מעבר )בסעיף זה - מסמך נסיעה(" יבוא   )1(
"מסמך נסיעה" ובמקום "ללשכה האזורית למינהל האוכלוסין של משרד הפנים" יבוא 

"ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה"; 

בסעיף קטן )ב(, במקום "עם הוצאת מסמך נסיעה חדש לבעלו" יבוא "עם מסירת   )2(
ההצהרה כאמור"  

תחילהתחילתו של חוק זה ביום י"א באב התשע"ו )15 באוגוסט 2016( 4 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

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

התשע"ו בתמוז  כ"ו  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 באוגוסט   2( התשע"ו  בתמוז  כ"ז  ביום  בכנסת  התקבל   * 
)1 באוגוסט 2016([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 1055, מיום כ"ח בסיוון התשע"ו 

)4 ביולי 2016(, עמ' 1116 
ס"ח התשי"ב, עמ' 260; התש"ע, עמ' 271   1

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשע"ב, עמ' 744   2

ספר החוקים 2573, ז' באב התשע"ו, 2016 8 11



1160

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' 30( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ו-2016*

בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' 30(, התשע"א-2011  1 )להלן - החוק 1 תיקון סעיף 4 
העיקרי(, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן )ד1( יבוא:

האמור  בו  ושמתקיים  איבה  מפגיעת  כתוצאה  שנפטרו  הוריו  משני  ")ד2( יתום 
בסעיפים קטנים )ג( או )ד(, יהיה זכאי, נוסף על המענקים שקיבל לפי סעיפים קטנים 

)ג( ו–)ד1(, למענק בסכום של 200,000 שקלים חדשים "

 מועד תשלום
המענק

מענק לפי סעיף 4)ד2( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ישולם בתוך 60 ימים 2 
מיום תחילתו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ם  י י ח
 שר העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים

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

התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 1053, מיום כ"ב בסיוון התשע"ו )28 ביוני 2016(, עמ' 1090 

ס"ח התשע"א, עמ' 992; התשע"ו, עמ' 252   1
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