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עמוד

4                       חוקלענייןועדותהכנסת)תיקוניחקיקהוהוראתשעה(,התשפ"ב-2021

תיקוניםעקיפים:

חוקהכנסת,התשנ"ד-1994-מס'50

חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985-מס'54

חוקכליהירייה,התש"ט-1949-מס'22

חוקהבטיחותבמקומותציבוריים,התשכ"ג-1962-מס'6

פקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-1971-מס'36

פקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-1971-מס'55

פקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-1973-מס'18

חוקהרשותלשיקוםהאסיר,התשמ"ג-1983-מס'3

חוקשהייהשלאכדין)איסורסיוע()תיקוניחקיקה(,התשנ"ו-1996-מס'15

חוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-1998-מס'11

חוקסמכויותלשםשמירהעלביטחוןהציבור,התשס"ה-2005-מס'6

חוקהמשטרה,התשס"ו-2006-מס'13

חוקלהגנהעלעדים,התשס"ט-2008-מס'7

חוקהמאבקבתופעתהשכרות,התש"ע-2010-מס'2

חוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-2011-מס'7

חוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-2012-מס'8

חוקהסמיםהמסוכנים)עבירתקנסמיוחדת-הוראתשעה(,התשע"ח-2018

חוקשירותיהדתהיהודיים]נוסחמשולב[,התשל"א-1971-מס'24

חוקהרבנותהראשיתלישראל,התש"ם-1980-מס'5

חוקחגהמצות)איסוריחמץ(,התשמ"ו-1986
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חוק לעניין ועדות הכנסת )תיקוני חקיקה והוראת שעה(, התשפ"ב-2021*

פרק א': מספר החברים בוועדות של הכנסת
תיקוןחוקהכנסת

-מס'50
בחוקהכנסת,התשנ"ד-11994,בסעיף3,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:1ר

)ב(,ועדתהכנסתרשאיתלקבוע,ברובשלשלושה עלאףהאמורבסעיףקטן ")ד(
רבעיםמחבריה,כיבתקופתכהונתהשלהכנסתשבהמתקבלתההחלטהמספרהחברים
בוועדתהחוץוהביטחוןלאיעלהעלתשעה־עשרומספרהחבריםבוועדתהכספיםלא

יעלהעלעשריםר"

פרק ב': הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון
תיקוןחוקיסודות
התקציב-מס'54

בחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-21985,בסעיף18)א(,אחרי"וועדתהחוץוהביטחוןשל2ר
הכנסת"יבוא"שוועדתהכנסתתקבעאתיושבהראששלהמקרבכלחבריה"ר

פרק ג': הוראת שעה לעניין העברת סמכויות בין ועדות בתקופת כהונתה
של הכנסת העשרים וארבע

סימן א': תחולה

תחולהבכנסת
העשריםוארבע

הוראותפרקזהיחולובתקופתכהונתהשלהכנסתהעשריםוארבער3ר

סימן ב': העברת סמכויות לוועדת הבריאות 

העברתסמכויות
לוועדתהבריאות

כלסמכותותפקידהנתוניםלפיחיקוקלוועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסת4ר
יהיונתוניםלוועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,למעטסמכותאותפקידהנתוניםלה

לפיהחיקוקיםהמפורטיםלהלן,שיהיונתוניםלוועדתהבריאותשלהכנסת:

פקודתהמיילדות3; )1(

פקודתבריאותהעם,41940; )2(

חוקמגןדודאדום,התש"י-51950; )3(

חוקלפיקוחעלייצואשלבעליחייםושלתוצרתמןהחי,התשי"ז-61957; )4(

פקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-71973; )5(

פקודתהרופאים]נוסחחדש[,התשל"ז-81976; )6(

חוקהפסיכולוגים,התשל"ז-91977; )7(

פקודתרופאיהשיניים]נוסחחדש[,התשל"ט-101979; )8(

פקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-111981; )9(

התקבלבכנסתביוםה'בחשווןהתשפ"ב)11באוקטובר2021(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-873,מיוםכ"הבאלולהתשפ"א)2בספטמבר2021(,עמ'92ר

ס"חהתשנ"ד,עמ'140;התשפ"א,עמ'370ר 1

ס"חהתשמ"ה,עמ'60;התשפ"א,עמ'256ר 2

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(903,)א(931ר 3

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ר 4

ס"חהתש"י,עמ'175ר 5

ס"חהתשי"ז,עמ'44ר 6

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526ר 7

דינימדינתישראל,נוסחחדש30,עמ'594ר 8

ס"חהתשל"ז,עמ'158ר 9

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'614ר 10

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'694ר 11
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חוקלמניעתהעישוןבמקומותציבורייםוהחשיפהלעישון,התשמ"ג-121983; )10(

חוקהשימושבהיפנוזה,התשמ"ד-131984; )11(

פקודתמחלותבעליחיים]נוסחחדש[,התשמ"ה-141985; )12(

חוקביטוחנפגעיחיסון,התש"ן-151989; )13(

חוקטיפולבחולינפש,התשנ"א-161991; )14(

חוקהרופאיםהווטרינרים,התשנ"א-171991; )15(

חוקהעיסוקבאופטומטריה,התשנ"א-181991; )16(

חוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-191994; )17(

חוקהסכמיםלנשיאתעוברים)אישורהסכםומעמדהיילוד(,התשנ"ו-201996; )18(

חוקזכויותהחולה,התשנ"ו-211996; )19(

טבק, מוצרי מעישון הנגרמים הבריאותיים הנזקים בדבר דיווח חובת חוק )20(
התשס"א-222000;

חוקהחולההנוטהלמות,התשס"ו-232005; )21(

חוקהשתלתאברים,התשס"ח-242008; )22(

חוקמוותמוחי־נשימתי,התשס"ח-252008; )23(

חוקהצבתמכשיריהחייאהבמקומותציבוריים,התשס"ח-262008; )24(

חוקהסדרתהעיסוקבמקצועותהבריאות,התשס"ח-272008; )25(

חוקתרומתביציות,התש"ע-282010; )26(

חוקמרשםתורמימוחעצם,התשע"א-292011; )27(

חוקציודרפואי,התשע"ב-302012; )28(

חוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים,התשע"ג-312013; )29(

חוקלמניעתהעישוןבמקומותציבורייםוהחשיפהלעישון,התשמ"ג-121983; )10(

חוקהשימושבהיפנוזה,התשמ"ד-131984; )11(

פקודתמחלותבעליחיים]נוסחחדש[,התשמ"ה-141985; )12(

חוקביטוחנפגעיחיסון,התש"ן-151989; )13(

חוקטיפולבחולינפש,התשנ"א-161991; )14(

חוקהרופאיםהווטרינרים,התשנ"א-171991; )15(

חוקהעיסוקבאופטומטריה,התשנ"א-181991; )16(

חוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-191994; )17(

חוקהסכמיםלנשיאתעוברים)אישורהסכםומעמדהיילוד(,התשנ"ו-201996; )18(

חוקזכויותהחולה,התשנ"ו-211996; )19(

טבק, מוצרי מעישון הנגרמים הבריאותיים הנזקים בדבר דיווח חובת חוק )20(
התשס"א-222000;

חוקהחולההנוטהלמות,התשס"ו-232005; )21(

חוקהשתלתאברים,התשס"ח-242008; )22(

חוקמוותמוחי-נשימתי,התשס"ח-252008; )23(

חוקהצבתמכשיריהחייאהבמקומותציבוריים,התשס"ח-262008; )24(

חוקהסדרתהעיסוקבמקצועותהבריאות,התשס"ח-272008; )25(

חוקתרומתביציות,התש"ע-282010; )26(

חוקמרשםתורמימוחעצם,התשע"א-292011; )27(

חוקציודרפואי,התשע"ב-302012; )28(

חוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים,התשע"ג-312013; )29(

ס"חהתשמ"ג,עמ'148ר 12

ס"חהתשמ"ד,עמ'170ר 13

ס"חהתשמ"ה,עמ'84ר 14

ס"חהתש"ן,עמ'17ר 15

ס"חהתשנ"א,עמ'58ר 16

ס"חהתשנ"א,עמ'76ר 17

ס"חהתשנ"א,עמ'191ר 18

ס"חהתשנ"ד,עמ'156ר 19

ס"חהתשנ"ו,עמ'176ר 20

ס"חהתשנ"ו,עמ'327ר 21

ס"חהתשס"א,עמ'74ר 22

ס"חהתשס"ו,עמ'58ר 23

ס"חהתשס"ח,עמ'394ר 24

ס"חהתשס"ח,עמ'406ר 25

ס"חהתשס"ח,עמ'680ר 26

ס"חהתשס"ח,עמ'720ר 27

ס"חהתש"ע,עמ'520ר 28

ס"חהתשע"א,עמ'384ר 29

ס"חהתשע"ב,עמ'394ר 30

ס"חהתשע"ג,עמ'221ר 31
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חוקהפיקוחעלמזוןלבעליחיים,התשע"ד-322014; )30(

חוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-332015; )31(

חוקלפיקוחעלאיכותהמזוןולתזונהנכונהבצהרונים,התשע"ז-342016; )32(

חוקהחזקתתכשיראפינפריןבמוסדותחינוךובמקומותציבוריים,התשע"ח- )33(
;352018

חוקתיירותמרפא,התשע"ח-362018ר )34(

סימן ג': העברת סמכויות לוועדת ביטחון הפנים

תיקוןחוקכלי
הירייה-מס'22

בחוקכליהירייה,התש"ט-371949,בכלמקום,במקום"הפניםואיכותהסביבה"או5ר
"הפניםוהגנתהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוק
הבטיחותבמקומות

ציבוריים-מס'6

בחוקהבטיחותבמקומותציבוריים,התשכ"ג-381962,בסעיף2)ג(,במקום"ועדתהפנים"6ר
יקראו"ועדתביטחוןהפנים"ר

תיקוןפקודת
המשטרה-מס'36

בפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-391971,בכלמקום,במקום"הפניםוהגנת7ר
הסביבה"או"הפניםואיכותהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןפקודת
בתיהסוהר-מס'

55

בפקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-401971,בכלמקום,במקום"הפניםוהגנת8ר
הסביבה"או"הפניםואיכותהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןפקודת
הסמיםהמסוכנים

-מס'18

בפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-411973,בסעיף25יד,בכלמקום,במקום9ר
"הפניםוהגנתהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוקהרשות
לשיקוםהאסיר-

מס'3

בחוקהרשותלשיקוםהאסיר,התשמ"ג-421983,בכלמקום,במקום"הפניםואיכות10ר
הסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוק
שהייהשלאכדין

)איסורסיוע(
)תיקוניחקיקה(-

מס'15

בחוקשהייהשלאכדין)איסורסיוע()תיקוניחקיקה(,התשנ"ו-431996,בסעיף2,ברישה,11ר
במקום"הפניםוהגנתהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוקלהסדרת
הביטחוןבגופים

ציבוריים-מס'11

בחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-441998,בכלמקום,במקום"הפנים12ר
ואיכותהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוקסמכויות
לשםשמירהעל

ביטחוןהציבור-
מס'6

בחוקסמכויותלשםשמירהעלביטחוןהציבור,התשס"ה-452005,בכלמקום,במקום13ר
"הפניםואיכותהסביבה"או"הפניםוהגנתהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

ס"חהתשע"ד,עמ'306ר 32

ס"חהתשע"ו,עמ'90ר 33

ס"חהתשע"ז,עמ'20ר 34

ס"חהתשע"ח,עמ'851ר 35

ס"חהתשע"ח,עמ'964ר 36

ס"חהתש"ט,עמ'143;התשע"ח,עמ'193ר 37

ס"חהתשכ"ג,עמ'2;התשע"ב,עמ'740ר 38

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390;ס"חהתשע"ט,עמ'319ר 39

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459;ס"חהתשע"ט,עמ'44ר 40

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526;ס"חהתשפ"א,עמ'229ר 41

ס"חהתשמ"ג,עמ'49;התשע"א,עמ'1169ר 42

ס"חהתשנ"ו,עמ'168;התשע"ב,עמ'203ר 43

ס"חהתשנ"ח,עמ'348;התשע"ט,עמ'182ר 44

ס"חהתשס"ה,עמ'758;התשע"ו,עמ'532ר 45

ספרהחוקים2929,ו'בחשווןהתשפ"ב,2021ר10ר12
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תיקוןחוק
המשטרה-מס'13

או14ר הסביבה" ואיכות במקום"הפנים בכלמקום, התשס"ו-462006, המשטרה, בחוק
"הפניםוהגנתהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוק
להגנהעלעדים-

מס'7

בחוקלהגנהעלעדים,התשס"ט-472008,בכלמקום,במקום"הפניםוהגנתהסביבה"15ר
יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוקהמאבק
בתופעתהשכרות

-מס'2

בחוקהמאבקבתופעתהשכרות,התש"ע-482010,בכלמקום,במקום"הפניםוהגנת16ר
הסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוק
לייעולהאכיפה

והפיקוח
העירוניים

ברשויותמקומיות
)הוראתשעה(-

מס'7

בחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-17ר
492011,בכלמקום,במקום"הפניםוהגנתהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוק
הרשותהארצית

לכבאותוהצלה-
מס'8

בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-502012,בכלמקום,במקום"הפנים18ר
והגנתהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוקהסמים
המסוכנים)עבירת

קנסמיוחדת-
הוראתשעה(

בחוקהסמיםהמסוכנים)עבירתקנסמיוחדת-הוראתשעה(,התשע"ח-512018,בסעיף19ר
3,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

סימן ד': העברת סמכויות לוועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים 
ושירותי דת יהודיים

תיקוןחוקשירותי
הדתהיהודיים-

מס'24

בחוקשירותיהדתהיהודיים]נוסחמשולב[,התשל"א-521971,בכלמקום,במקום"הפנים20ר
ואיכותהסביבה"יקראו"מיזמיתשתיתלאומייםמיוחדיםושירותידתיהודיים"ר

תיקוןחוקהרבנות
הראשיתלישראל

-מס5

בחוקהרבנותהראשיתלישראל,התש"ם-531980,בכלמקום,במקום"פניםואיכות21ר
הסביבה"או"פניםוהגנתהסביבה"יקראו"מיזמיתשתיתלאומייםמיוחדיםושירותי

דתיהודיים"ר

תיקוןחוק
חגהמצות)איסורי

חמץ(

בחוקחגהמצות)איסוריחמץ(,התשמ"ו-541986,בסעיף6)א(,במקום"הפניםואיכות22ר
הסביבה"יקראו"מיזמיתשתיתלאומייםמיוחדיםושירותידתיהודיים"ר

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

או14ר הסביבה" ואיכות במקום"הפנים בכלמקום, התשס"ו-462006, המשטרה, בחוק
"הפניםוהגנתהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוק
המשטרה-מס'13

בחוקלהגנהעלעדים,התשס"ט-472008,בכלמקום,במקום"הפניםוהגנתהסביבה"15ר
יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוק
להגנהעלעדים-

מס'7

בחוקהמאבקבתופעתהשכרות,התש"ע-482010,בכלמקום,במקום"הפניםוהגנת16ר
הסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוקהמאבק
בתופעתהשכרות

-מס'2

בחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-17ר
492011,בכלמקום,במקום"הפניםוהגנתהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוק
לייעולהאכיפה

והפיקוח
העירוניים

ברשויותהמקומיות
)הוראתשעה(-

מס'7

בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-502012,בכלמקום,במקום"הפנים18ר
והגנתהסביבה"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוק
הרשותהארצית

לכבאותוהצלה-
מס'8

התשע"ח-19,512018ר שעה(, הוראת - מיוחדת קנס )עבירת המסוכנים הסמים בחוק
בסעיף3,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"יקראו"ביטחוןהפנים"ר

תיקוןחוקהסמים
המסוכנים)עבירת

קנסמיוחדת-
הוראתשעה(

סימן ד': העברת סמכויות לוועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים 
ושירותי דת יהודיים

בחוקשירותיהדתהיהודיים]נוסחמשולב[,התשל"א-521971,בכלמקום,במקום"הפנים20ר
ואיכותהסביבה"יקראו"מיזמיתשתיתלאומייםמיוחדיםושירותידתיהודיים"ר

תיקוןחוקשירותי
הדתהיהודיים-

מס'24

בחוקהרבנותהראשיתלישראל,התש"ם-531980,בכלמקום,במקום"פניםואיכות21ר
הסביבה"או"פניםוהגנתהסביבה"יקראו"מיזמיתשתיתלאומייםמיוחדיםושירותי

דתיהודיים"ר

תיקוןחוקהרבנות
הראשיתלישראל

-מס'5

בחוקחגהמצות)איסוריחמץ(,התשמ"ו-541986,בסעיף6)א(,במקום"הפניםואיכות22ר
הסביבה"יקראו"מיזמיתשתיתלאומייםמיוחדיםושירותידתיהודיים"ר

תיקוןחוק
חגהמצות)איסורי

חמץ(

ט נ ב  י ל ת פ נ
ראשהממשלה

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

ס"חהתשס"ו,עמ'130;התשע"ז,עמ'11ר 46

ס"חהתשס"ט,עמ'98;התשע"ג,עמ'204ר 47

ס"חהתש"ע,עמ'504;התשע"ג,עמ'58ר 48

ס"חהתשע"א,עמ'1057;התשפ"א,עמ'366ר 49

ס"חהתשע"ב,עמ'702;התשע"ח,עמ'500ר 50

ס"חהתשע"ח,עמ'916ר 51

ס"חהתשל"א,עמ'130;התשע"ח,עמ'743ר 52

ס"חהתש"ם,עמ'90;התשע"ד,עמ'287ר 53

ס"חהתשמ"ו,עמ'220ר 54

ספרהחוקים2929,ו'בחשווןהתשפ"ב,2021ר10ר12
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