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שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין בהליכים לפי סעיף  )ד( 
זה 

הוראות פרק זה באות להוסיף על זכויותיו של בעל מקרקעין 29ט שמירת דינים
לפי כל דין ולא לגרוע מהן "

תיקון חוק מקרקעי 
ציבור )פינוי קרקע( 

- מס' 4

בחוק מקרקעי ציבור )פינוי קרקע(, התשמ"א-1981  6, בסעיף 4א)א1( - 2 

בפסקה )1()א(, אחרי "דרך" יבוא ")בסעיף קטן זה - הייעודים העיקריים( או לייעוד   )1(
של מיתקני תשתית או תשתיות לאומיות, כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-

1965 7, הנדרשים למימוש התכנית שבה נקבעו הייעודים העיקריים";

2012(" יבוא "כ"ז בטבת  )31 בדצמבר  )2(, במקום "י"ח בטבת התשע"ג  בפסקה   )2(
התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(" והסיפה החל במילים "שר האוצר" - תימחק 

תיקון חוק רשות 
 מקרקעי ישראל

- מס' 11

בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 8, אחרי סעיף 2ד יבוא: 3 

"הקצאת זכויות 
במקרקעין המוחזקים 

שלא כדין

אלא 2ה  כדין,  שלא  המוחזקים  מקרקעין  תקצה  לא  הרשות 
בנסיבות מיוחדות ולפי החלטת מנהל הרשות ובאישור היועץ 

המשפטי לממשלה "

תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(, ובלבד שלא יינתן 4 תחילה
צו כאמור בסעיף 29ד או סעיף 29ה לחוק העיקרי אלא לאחר שמועצת מקרקעי ישראל 

קבעה הוראות כאמור בסעיף 29ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה 

לעניין הוראות חוק זה, יראו תכנית מועדפת לדיור ותכנית רחבת היקף לדיור, כהגדרתן 5 הוראת מעבר
בחוק העיקרי, שהוגשו לוועדה כהגדרתה בחוק האמור או למוסד התכנון המוסמך 
לפי חוק התכנון, לפי העניין, לפני יום התחילה וטרם נכנסו לתוקף באותו מועד, כאילו 
הוגשו ביום התחילה; נכנסה לתוקף תכנית מועדפת לדיור לפני יום התחילה, יראו 
אותה כתכנית רחבת היקף לדיור בתוקף לעניין הוראות פרק ג'1 לחוק העיקרי, כנוסחו 

בחוק זה 

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 לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 221(, התשע"ו-2016*

בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 103א - 1 תיקון סעיף 103א

בכותרת השוליים, אחרי "תחולה על" יבוא "שותפויות רשומות,";  )1(

שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין בהליכים לפי סעיף  )ד( 
זה 

הוראות פרק זה באות להוסיף על זכויותיו של בעל מקרקעין 29ט שמירת דינים
לפי כל דין ולא לגרוע מהן "

תיקון חוק מקרקעי בחוק מקרקעי ציבור )פינוי קרקע(, התשמ"א-1981  6, בסעיף 4א)א1( - 2 
ציבור )פינוי קרקע( 

- מס' 4 בפסקה )1()א(, אחרי "דרך" יבוא ")בסעיף קטן זה - הייעודים העיקריים( או לייעוד   )1(
של מיתקני תשתית או תשתיות לאומיות, כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-

1965 7, הנדרשים למימוש התכנית שבה נקבעו הייעודים העיקריים";

2012(" יבוא "כ"ז בטבת  )31 בדצמבר  )2(, במקום "י"ח בטבת התשע"ג  בפסקה   )2(
התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(" והסיפה החל במילים "שר האוצר" - תימחק 

תיקון חוק רשות בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 8, אחרי סעיף 2ד יבוא: 3 
 מקרקעי ישראל

- מס' 11 "הקצאת זכויות 
במקרקעין המוחזקים 

שלא כדין

אלא 2ה  כדין,  שלא  המוחזקים  מקרקעין  תקצה  לא  הרשות 
בנסיבות מיוחדות ולפי החלטת מנהל הרשות ובאישור היועץ 

המשפטי לממשלה "

תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(, ובלבד שלא יינתן 4 
צו כאמור בסעיף 29ד או סעיף 29ה לחוק העיקרי אלא לאחר שמועצת מקרקעי ישראל 

קבעה הוראות כאמור בסעיף 29ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה 

תחילה

לעניין הוראות חוק זה, יראו תכנית מועדפת לדיור ותכנית רחבת היקף לדיור, כהגדרתן 5 
בחוק העיקרי, שהוגשו לוועדה כהגדרתה בחוק האמור או למוסד התכנון המוסמך 
לפי חוק התכנון, לפי העניין, לפני יום התחילה וטרם נכנסו לתוקף באותו מועד, כאילו 
הוגשו ביום התחילה; נכנסה לתוקף תכנית מועדפת לדיור לפני יום התחילה, יראו 
אותה כתכנית רחבת היקף לדיור בתוקף לעניין הוראות פרק ג'1 לחוק העיקרי, כנוסחו 

בחוק זה 

הוראת מעבר

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 לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 221(, התשע"ו-2016*

תיקון סעיף 103אבפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 103א - 1 

בכותרת השוליים, אחרי "תחולה על" יבוא "שותפויות רשומות,";  )1(

התקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 1003, מיום ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 2016(, עמ' 390 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ו, עמ' 648   1

ס"ח התשמ"א, עמ' 105; התשע"א, עמ' 189   6

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   7

ס"ח התש"ך, עמ' 57; התשע"ד, עמ' 538   8

ספר החוקים 2543, כ"ז באדר ב' התשע"ו, 2016 4 6



688

בסעיף קטן )א(, אחרי "שינויי מבנה של" יבוא "שותפויות רשומות,", אחרי "שאחד   )2(
הצדדים לו הוא" יבוא "שותפות רשומה," ובסופו יבוא "בסעיף קטן זה, "שותפות רשומה" 
- שותפות רשומה לפי פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975 , שאושרה בידי 

המנהל לעניין זה" 

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 כלי הירייה )תיקון מס' 18(, התשע"ו-2016*

בחוק כלי הירייה, התש"ט-1949  1, בסעיף 10ג - 1 תיקון סעיף 10ג

בסעיף קטן )ב(, במקום "לאזור שבו הוא מועסק" יבוא "למקום ולפרק הזמן שבהם   )1(
מתבצעת השמירה";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

על אף האמור בסעיף זה, הרשות המוסמכת רשאית לקבוע הוראות בעניין  ")ד( 
נטילת כלי הירייה לצורך ביצוע השמירה מהמקום שבו מאוחסנים דרך קבע כלי 

הירייה שעליהם ניתן הרישיון המיוחד והחזרתו לאותו מקום 

על אף האמור בסעיף זה, השר רשאי להורות, מטעמים של שמירה )ה(  )1(
על שלום הציבור וביטחונו, כי נשיאה והחזקה של כלי ירייה שניתן עליו 
הרישיון המיוחד, בידי מועסקים בשירותי שמירה, כולם או חלקם, יותרו 
גם שלא במקום או בפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה; הוראת השר 

תהיה לתקופה שיקבע ויכול שתחול במדינה כולה או בשטח מסוים 

אין בהוראות סעיף קטן זה בלבד כדי להתיר נשיאה והחזקה כאמור   )2(
בפסקה )1(, בידי מי שיש רישום הנוגע לו ברישומי המשטרה לרבות בשל 
עבירת אלימות, ובכלל זה אלימות במשפחה, לפי סעיף 11 לחוק המרשם 
הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 2, או בדבר תיק שנסגר בשל העדר 
עניין לציבור, וכן בידי מי שיש לגביו מניעה אחרת לכך מטעמים של שלום 

הציבור או ביטחונו "

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

התשע"ו ב'  באדר  י"ח  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 במרס   29( התשע"ו  ב'  באדר  י"ט  ביום  התקבל בכנסת   * 
)28 במרס 2016([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 1012, מיום כ"ג בשבט התשע"ו 

)2 בפברואר 2016(, עמ' 468 
ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשע"ד, עמ' 642    1

ס"ח התשמ"א, עמ' 322   2

המחיר 24 3 שקלים חדשים   ISSN 0334-3030    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי

ספר החוקים 2543, כ"ז באדר ב' התשע"ו, 2016 4 6


