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חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס' 85 והוראת שעה(, 
התשע"ו-2016*

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 9
9)ג1ג()4()א(, בהגדרה "דירה יחידה", במקום "אינו עולה על שליש" יבוא "הוא כאמור 

בסעיף 49ג)3(" 

בסעיף 49ב)2( לחוק העיקרי, במקום "שאינו עולה על שליש ממנה" יבוא "כאמור בסעיף 2 תיקון סעיף 49ב
49ג)3(" 

בסעיף 49ג לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 49ג 

בפסקה )1(, במקום "ב–18 החודשים" יבוא "ב–24 החודשים";  )1(

בפסקה )3(, בסופה יבוא "ולגבי דירה שהתקבלה בירושה - אינו עולה על מחצית"   )2(

בסעיף 49ד לחוק העיקרי, אחרי "חלק העולה על שליש בבעלות בה" יבוא "ולגבי מוכר 4 תיקון סעיף 49ד
שירש את זכויותיו באיגוד - חלק העולה על מחצית בבעלות בה," 

בתקופה של חמש שנים מיום כ"ג בניסן התשע"ו )1 במאי 2016( )להלן - תקופת 5 הוראת שעה )א( 
"ב–24  במקום  9)ג1ג()2()ב(,  שבסעיף  כך  העיקרי,  החוק  את  יקראו  השעה(,  הוראת 

החודשים" יבוא "ב–18 החודשים" 

הוראות סעיף 9)ג1ג()2()ב( לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף קטן )א(, יחולו על זכות  )ב( 
במקרקעין שנרכשה בתקופת הוראת השעה 

תחילתו של סעיף 49ג)1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3)1(, בתום תקופת הוראת השעה, 6 תחילה ותחולה
והוא יחול על דירת מגורים שנרכשה בתום תקופת הוראת השעה ואילך, כתחליף לדירה 

הנמכרת שעליה חלה החזקה כאמור באותו סעיף 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

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 הפיקוח על יצוא ביטחוני )תיקון(, התשע"ו-2016*

בחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2, במקום 1 תיקון סעיף 2 
ההגדרה "הרשות המוסמכת" יבוא:

""הרשות המוסמכת" - כל אחד מאלה:

המנהל הכללי או ראש האגף לפיקוח על היצוא הביטחוני שהמנהל הכללי   )1(
הסמיכו לעניין חוק זה, כולו או חלקו; 

התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 922, מיום ה' בתמוז התשע"ה )22 ביוני 2015(, עמ' 612 

ס"ח התשס"ז, עמ' 398   1

התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 1003, מיום ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 2016(, עמ' 387 

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ו, עמ' 242   1
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עובד בכיר של אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני, שהוא לפחות ראש חטיבה   )2(
או יחידה מקבילה לה, שהמנהל הכללי הסמיכו לעניין חוק זה, כולו או חלקו, 

למען לעניין פרק ט'; 

לעניין רישיון יצוא ציוד ביטחוני במעבר ורישיון העברה לשטחי האחריות   )3(
האזרחית הפלסטינית - המנהל הכללי או ראש האגף לפיקוח על יצוא ביטחוני 

או מי שהוסמך בידי אחד מהם;"  

בסעיף 14 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 2 תיקון סעיף 14 

השר רשאי לקבוע פטור מהחובה לקבל רישיון שיווק ביטחוני לפי סעיף זה, בין  ")ב( 
השאר, לגבי סוגים של ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני או שירותים ביטחוניים או לגבי 

פעולות שיווק ביטחוני מסוימות " 

בסעיף 15 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 3 תיקון סעיף 15

השר רשאי לקבוע פטור מהחובה לקבל רישיון יצוא ביטחוני לפי סעיף זה, בין  ")ב( 
השאר, לגבי סוגים של ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני או שירותים ביטחוניים או לגבי 

פעולות יצוא ביטחוני מסוימות " 

בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 4 תיקון סעיף 19

השר רשאי לקבוע פטור מהחובה לקבל רישיון יצוא ציוד ביטחוני במעבר לפי  ")ב( 
סעיף זה, בין השאר, לגבי סוגים של ציוד ביטחוני במעבר או לגבי פעולות מסוימות של 

יצוא ציוד ביטחוני במעבר " 

בסעיף 21 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 5 תיקון סעיף 21

השר רשאי לקבוע פטור מהחובה לקבל רישיון תיווך בין גורמי חוץ לפי סעיף זה,  ")ב( 
בין השאר, לגבי סוגים של ציוד ביטחוני או לגבי פעולות מסוימות של תיווך בין גורמי 

חוץ "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

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 זכויות החולה )תיקון מס' 9(, התשע"ו-2016*

בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 14, בכל מקום, אחרי 1 תיקון סעיף 14
"בתוספת" יבוא "הראשונה" 

בסעיף 15 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה" 2 תיקון סעיף 15

אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 16א

"טיפול רפואי בקטין 
שהורהו הורשע 

או מואשם בביצוע 
עבירת מין או 
אלימות כלפיו

בביצוע 16א  הורשע  הורה  כי  מטפל  של  לידיעתו  הובא  )א( 
עבירת מין או אלימות כלפי ילדו הקטין, או הוגש נגדו כתב 
אישום בשל ביצוע עבירה כאמור וכל עוד מתנהל ההליך 
הפלילי כנגדו, לא תידרש הסכמתו של אותו הורה לטיפול 

עובד בכיר של אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני, שהוא לפחות ראש חטיבה   )2(
או יחידה מקבילה לה, שהמנהל הכללי הסמיכו לעניין חוק זה, כולו או חלקו, 

למען לעניין פרק ט'; 

לעניין רישיון יצוא ציוד ביטחוני במעבר ורישיון העברה לשטחי האחריות   )3(
האזרחית הפלסטינית - המנהל הכללי או ראש האגף לפיקוח על יצוא ביטחוני 

או מי שהוסמך בידי אחד מהם;"  

תיקון סעיף 14 בסעיף 14 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 2 

השר רשאי לקבוע פטור מהחובה לקבל רישיון שיווק ביטחוני לפי סעיף זה, בין  ")ב( 
השאר, לגבי סוגים של ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני או שירותים ביטחוניים או לגבי 

פעולות שיווק ביטחוני מסוימות " 

תיקון סעיף 15בסעיף 15 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 3 

השר רשאי לקבוע פטור מהחובה לקבל רישיון יצוא ביטחוני לפי סעיף זה, בין  ")ב( 
השאר, לגבי סוגים של ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני או שירותים ביטחוניים או לגבי 

פעולות יצוא ביטחוני מסוימות " 

תיקון סעיף 19בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 4 

השר רשאי לקבוע פטור מהחובה לקבל רישיון יצוא ציוד ביטחוני במעבר לפי  ")ב( 
סעיף זה, בין השאר, לגבי סוגים של ציוד ביטחוני במעבר או לגבי פעולות מסוימות של 

יצוא ציוד ביטחוני במעבר " 

תיקון סעיף 21בסעיף 21 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 5 

השר רשאי לקבוע פטור מהחובה לקבל רישיון תיווך בין גורמי חוץ לפי סעיף זה,  ")ב( 
בין השאר, לגבי סוגים של ציוד ביטחוני או לגבי פעולות מסוימות של תיווך בין גורמי 

חוץ "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

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 זכויות החולה )תיקון מס' 9(, התשע"ו-2016*

בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 14, בכל מקום, אחרי 1 
"בתוספת" יבוא "הראשונה" 

תיקון סעיף 14

תיקון סעיף 15בסעיף 15 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה" 2 

הוספת סעיף 16אאחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:3 

"טיפול רפואי בקטין 
שהורהו הורשע 

או מואשם בביצוע 
עבירת מין או 
אלימות כלפיו

בביצוע 16א  הורשע  הורה  כי  מטפל  של  לידיעתו  הובא  )א( 
עבירת מין או אלימות כלפי ילדו הקטין, או הוגש נגדו כתב 
אישום בשל ביצוע עבירה כאמור וכל עוד מתנהל ההליך 
הפלילי כנגדו, לא תידרש הסכמתו של אותו הורה לטיפול 

התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 593, מיום י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(, עמ' 108 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ה, עמ' 136   1
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