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חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה) ,התשפ"ב4 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2021-
תיקונים עקיפים:
חוק הכנסת ,התשנ"ד - 1994-מס' 50
חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה - 1985-מס' 54
חוק כלי הירייה ,התש"ט - 1949-מס' 22
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים ,התשכ"ג - 1962-מס' 6
פקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א - 1971-מס' 36
פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב - 1971-מס' 55
פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג - 1973-מס' 18
חוק הרשות לשיקום האסיר ,התשמ"ג - 1983-מס' 3
חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה) ,התשנ"ו - 1996-מס' 15
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח - 1998-מס' 11
חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ,התשס"ה - 2005-מס' 6
חוק המשטרה ,התשס"ו - 2006-מס' 13
חוק להגנה על עדים ,התשס"ט - 2008-מס' 7
חוק המאבק בתופעת השכרות ,התש"ע - 2010-מס' 2
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א - 2011-מס' 7
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב - 2012-מס' 8
חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת   -הוראת שעה) ,התשע"ח2018-
חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א - 1971-מס' 24
חוק הרבנות הראשית לישראל ,התש"ם - 1980-מס' 5
חוק חג המצות (איסורי חמץ) ,התשמ"ו1986-


חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה) ,התשפ"ב*2021-
פרק א' :מספר החברים בוועדות של הכנסת
תיקון חוק הכנסת
 -מס' 50

.1

תיקון חוק יסודות
התקציב  -מס' 54

.2

תחולה בכנסת
העשרים וארבע

.3

העברת סמכויות
לוועדת הבריאות

.4

בחוק הכנסת ,התשנ"ד1994- ,1בסעיף  ,3אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,ועדת הכנסת רשאית לקבוע ,ברוב של שלושה
רבעים מחבריה ,כי בתקופת כהונתה של הכנסת שבה מתקבלת ההחלטה מספר החברים
בוועדת החוץ והביטחון לא יעלה על תשעה־עשר ומספר החברים בוועדת הכספים לא
יעלה על עשרים".

פרק ב' :הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון
בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985- ,2בסעיף (18א) ,אחרי "וועדת החוץ והביטחון של
הכנסת" יבוא "שוועדת הכנסת תקבע את יושב הראש שלה מקרב כל חבריה".

פרק ג' :הוראת שעה לעניין העברת סמכויות בין ועדות בתקופת כהונתה
של הכנסת העשרים וארבע
סימן א' :תחולה
הוראות פרק זה יחולו בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים וארבע.
סימן ב' :העברת סמכויות לוועדת הבריאות
כל סמכות ותפקיד הנתונים לפי חיקוק לוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת
יהיו נתונים לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,למעט סמכות או תפקיד הנתונים לה
לפי החיקוקים המפורטים להלן ,שיהיו נתונים לוועדת הבריאות של הכנסת:
()1

פקודת המיילדות;3

()2

פקודת בריאות העם1940 ,;4

()3

חוק מגן דוד אדום ,התש"י1950-;5

()4

חוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי,

()5
()6

פקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז1976-;8

()7

חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-;9

()8

פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש],

()9
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4

התשל"ג1973-;7

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש],

פקודת הרוקחים [נוסח חדש],

התשי"ז1957-;6

התשל"ט1979-;10

התשמ"א1981-;11

התקבל בכנסת ביום ה' בחשוון התשפ"ב ( 11באוקטובר  ;)2021הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,873 -מיום כ"ה באלול התשפ"א ( 2בספטמבר  ,)2021עמ' .92
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשפ"א ,עמ' .370
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשפ"א ,עמ' .256
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' (ע) ( ,903א) .931
ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' (ע) ( ,191א) .239
ס"ח התש"י ,עמ' .175
ס"ח התשי"ז ,עמ' .44
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמ' .526
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .594
ס"ח התשל"ז ,עמ' .158
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .614
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .694
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לעישון ,התשמ"ג1983-;12
התשמ"ג1983-;12
ציבוריים והחשיפה
והחשיפה לעישון,
ציבורייםבמקומות
למניעת העישון
במקומות
העישוןחוק
( )10חוק למניעת ()10
בהיפנוזה ,התשמ"ד1984-;13
התשמ"ד1984-;13
בהיפנוזה,השימוש
( )11חוק השימוש ( )11חוק
חדש] ,התשמ"ה1985-;14
התשמ"ה1985-;14
בעלי חיים [נוסח
מחלותחדש],
פקודת [נוסח
בעלי חיים
( )12פקודת מחלות()12
חיסון ,התש"ן1989-;15
התש"ן1989-;15
חיסון,ביטוח נפגעי
( )13חוק
( )13חוק ביטוח נפגעי
נפש ,התשנ"א1991-;16
התשנ"א1991-;16
חוק טיפול בחולי
( )14נפש,
( )14חוק טיפול בחולי
הווטרינרים ,התשנ"א1991-;17
התשנ"א1991-;17
הרופאים
הווטרינרים,
( )15חוק הרופאים( )15חוק
באופטומטריה ,התשנ"א1991-;18
התשנ"א1991-;18
העיסוק
באופטומטריה,
( )16חוק העיסוק ( )16חוק
ממלכתי ,התשנ"ד1994-;19
התשנ"ד1994-;19
ביטוח בריאות
ממלכתי,
בריאות חוק
( )17חוק ביטוח ()17
היילוד) ,התשנ"ו1996-;20
התשנ"ו1996-;20
הסכם ומעמד
היילוד),
(אישור
ומעמד
עוברים
הסכם
לנשיאת
הסכמים(אישור
חוקעוברים
לנשיאת
( )18חוק הסכמים ()18
החולה ,התשנ"ו1996-;21
התשנ"ו1996-;21
החולה,חוק זכויות
( )19חוק זכויות ()19
מעישון מוצרי טבק,
טבק,
הנגרמים
מעישון מוצרי
הבריאותיים
הנגרמים
הנזקים
הבריאותיים
דיווח בדבר
הנזקים
בדברחובת
דיווח חוק
( )20חוק חובת ()20
התשס"א2000- ;22התשס"א2000-;22
למות ,התשס"ו2005-;23
התשס"ו2005-;23
החולה הנוטה
למות,
הנוטה חוק
( )21חוק החולה ()21
אברים ,התשס"ח2008-;24
התשס"ח2008-;24
חוק השתלת
אברים,
( )22חוק השתלת ()22
מוחי־נשימתי ,התשס"ח2008-;25
התשס"ח2008-;25
מוחי-נשימתי,מוות
( )23חוק מוות ( )23חוק
ציבוריים ,התשס"ח2008-;26
התשס"ח2008-;26
ציבוריים,במקומות
מכשירי החייאה
הצבתבמקומות
החייאה
מכשיריחוק
( )24חוק הצבת ()24
הבריאות ,התשס"ח2008-;27
התשס"ח2008-;27
במקצועות
הבריאות,
במקצועותהעיסוק
העיסוקחוק הסדרת
( )25חוק הסדרת ()25
ביציות ,התש"ע2010-;28
התש"ע2010-;28
ביציות,חוק תרומת
( )26חוק תרומת ()26
עצם ,התשע"א2011-;29
התשע"א2011-;29
מרשם תורמי מוח
חוק עצם,
תורמי מוח
( )27חוק מרשם ()27
רפואי ,התשע"ב2012-;30
התשע"ב2012-;30
( )28חוק ציוד
( )28חוק ציוד רפואי,
מסכנים ,התשע"ג2013-;31
התשע"ג2013-;31
השימוש בחומרים
בחומרים מסכנים,
המאבק בתופעת
חוקהשימוש
בתופעת
( )29חוק המאבק ()29

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ס"ח התשמ"ג ,עמ' .148
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .170
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
ס"ח התש"ן ,עמ' .17
ס"ח התשנ"א ,עמ' .58
ס"ח התשנ"א ,עמ' .76
ס"ח התשנ"א ,עמ' .191
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .156
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .176
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
ס"ח התשס"א ,עמ' .74
ס"ח התשס"ו ,עמ' .58
ס"ח התשס"ח ,עמ' .394
ס"ח התשס"ח ,עמ' .406
ס"ח התשס"ח ,עמ' .680
ס"ח התשס"ח ,עמ' .720
ס"ח התש"ע ,עמ' .520
ס"ח התשע"א ,עמ' .384
ס"ח התשע"ב ,עמ' .394
ס"ח התשע"ג ,עמ' .221
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( )30חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים ,התשע"ד2014-;32
( )31חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו2015-;33
( )32חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים ,התשע"ז2016-;34
( )33חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים ,התשע"ח-
2018;35
( )34חוק תיירות מרפא ,התשע"ח2018-.36
סימן ג' :העברת סמכויות לוועדת ביטחון הפנים
תיקון חוק כלי
הירייה  -מס' 22

.5

בחוק כלי הירייה ,התש"ט1949- ,37בכל מקום ,במקום "הפנים ואיכות הסביבה" או
"הפנים והגנת הסביבה" יקראו "ביטחון הפנים".

תיקון חוק
הבטיחות במקומות
ציבוריים  -מס' 6

.6

בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים ,התשכ"ג1962- ,38בסעיף (2ג) ,במקום "ועדת הפנים"
יקראו "ועדת ביטחון הפנים".

תיקון פקודת
המשטרה  -מס' 36

.7

בפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971- ,39בכל מקום ,במקום "הפנים והגנת
הסביבה" או "הפנים ואיכות הסביבה" יקראו "ביטחון הפנים".

תיקון פקודת
בתי הסוהר  -מס'
55

.8

בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב1971- ,40בכל מקום ,במקום "הפנים והגנת
הסביבה" או "הפנים ואיכות הסביבה" יקראו "ביטחון הפנים".

תיקון פקודת
הסמים המסוכנים
 -מס' 18

.9

בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג1973- ,41בסעיף 25יד ,בכל מקום ,במקום
"הפנים והגנת הסביבה" יקראו "ביטחון הפנים".

תיקון חוק הרשות
לשיקום האסיר -
מס' 3

.10

בחוק הרשות לשיקום האסיר ,התשמ"ג1983- ,42בכל מקום ,במקום "הפנים ואיכות
הסביבה" יקראו "ביטחון הפנים".

תיקון חוק
שהייה שלא כדין
(איסור סיוע)
(תיקוני חקיקה) -
מס' 15

.11

בחוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה) ,התשנ"ו1996- ,43בסעיף  ,2ברישה,
במקום "הפנים והגנת הסביבה" יקראו "ביטחון הפנים".

תיקון חוק להסדרת
הביטחון בגופים
ציבוריים  -מס' 11

.12

בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח1998- ,44בכל מקום ,במקום "הפנים
ואיכות הסביבה" יקראו "ביטחון הפנים".

תיקון חוק סמכויות
לשם שמירה על
ביטחון הציבור -
מס' 6

.13

בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ,התשס"ה2005- ,45בכל מקום ,במקום
"הפנים ואיכות הסביבה" או "הפנים והגנת הסביבה" יקראו "ביטחון הפנים".

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

6

ס"ח התשע"ד ,עמ' .306
ס"ח התשע"ו ,עמ' .90
ס"ח התשע"ז ,עמ' .20
ס"ח התשע"ח ,עמ' .851
ס"ח התשע"ח ,עמ' .964
ס"ח התש"ט ,עמ'  ;143התשע"ח ,עמ' .193
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;2התשע"ב ,עמ' .740
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ'  ;390ס"ח התשע"ט ,עמ' .319
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ'  ;459ס"ח התשע"ט ,עמ' .44
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמ'  ;526ס"ח התשפ"א ,עמ' .229
ס"ח התשמ"ג ,עמ'  ;49התשע"א ,עמ' .1169
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;168התשע"ב ,עמ' .203
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;348התשע"ט ,עמ' .182
ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;758התשע"ו ,עמ' .532
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תיקון חוק
תיקון חוק
הסביבה" או
ואיכות
"הפנים או
במקוםהסביבה"
ואיכות
מקום,
"הפנים
במקוםבכל
התשס"ו2006-,46
המשטרה ,בכל מקום,
התשס"ו2006-,46
המשטרה ,בחוק
בחוק
.14
.14
המשטרה  -מס' 13
המשטרה  -מס' 13
יקראו "ביטחון הפנים" .
הפנים" .
הסביבה"
"ביטחון
והגנת
יקראו
"הפנים
"הפנים והגנת הסביבה"
"הפנים תיקון
תיקון חוק
והגנתחוקהסביבה"
הסביבה"
במקום
והגנת
מקום,
"הפנים
במקום בכל
התשס"ט2008-,47
עדים,בכל מקום,
התשס"ט2008-,47
בחוק להגנה על
על עדים,
בחוק להגנה.15
.15
להגנה על עדים -
עדים -
להגנה על
הפנים".
"ביטחון
יקראו
הפנים".
"ביטחון
יקראו
מס' 7
מס' 7
"הפניםהמאבק
במקוםתיקון חוק
המאבק
תיקון חוק
והגנת
והגנת
מקום,
"הפנים
במקום בכל
התש"ע2010-,48
השכרות,בכל מקום,
התש"ע2010-,48
השכרות ,בתופעת
בחוק המאבק
המאבק.16בתופעת
בחוק
.16
בתופעת השכרות
בתופעת השכרות
הפנים".
"ביטחון
יקראו
הפנים".
הסביבה"
"ביטחון
יקראו
הסביבה"
 מס' 2 מס' 2שעה),חוק
(הוראת תיקון
תיקון חוק
התשע"א-
התשע"א-
המקומיות
ברשויות שעה),
המקומיות (הוראת
ברשויותהעירוניים
העירוניים והפיקוח
לייעול האכיפה
והפיקוח
בחוק
האכיפה
בחוק לייעול .17
.17
לייעול האכיפה
האכיפה
לייעול
49
49
הפנים".
"ביטחון
יקראו
הפנים".
הסביבה"
"ביטחון
והגנת
יקראו
"הפנים
הסביבה"
במקום
והגנת
מקום,
"הפנים
בכל
,
במקום
2011

מקום,
בכל
,
2011

והפיקוח
והפיקוח
העירוניים
ברשויות המקומיות
(הוראת שעה) -
מס' 7

העירוניים
ברשויות מקומיות
(הוראת שעה) -
מס' 7

מקום,תיקון
תיקון חוק
חוק "הפנים
במקום
"הפנים
במקום בכל
התשע"ב2012-,50
והצלה,בכל מקום,
התשע"ב2012-,50
הארצית לכבאות
הרשות והצלה,
בחוקלכבאות
הארצית
בחוק הרשות.18
.18
הרשות הארצית
הארצית
הרשות
הפנים".
"ביטחון
יקראו
הפנים".
הסביבה"
"ביטחון
והגנת
יקראו
הסביבה"
והגנת
לכבאות והצלה -
לכבאות והצלה -
מס' 8

מס' 8

חוק,51הסמים
התשע"ח2018- ,51תיקון
הסמים
תיקון חוק
בסעיף
התשע"ח2018-
שעה),

שעה),הוראת
מיוחדת -
הוראת
(עבירת -קנס
מיוחדת
המסוכנים
(עבירת קנס
המסוכניםהסמים
הסמים .19בחוק
בחוק
.19
המסוכנים (עבירת
המסוכנים (עבירת
הפנים".
"ביטחון
הפנים".
יקראו
"ביטחון
והבריאות"
יקראו
הרווחה
והבריאות"
"העבודה
הרווחה
במקום
"העבודה
,3
במקום
,3
בסעיף
קנס מיוחדת -
קנס מיוחדת -
הוראת שעה)
הוראת שעה)

תשתית לאומיים מיוחדים
מיזמימיוחדים
לאומיים
לוועדת
תשתית
סמכויות
העברתמיזמי
סמכויותד':לוועדת
סימן ד' :העברת סימן
ושירותי דת יהודייםושירותי דת יהודיים
במקום שירותי
תיקון חוק
שירותי
תיקון חוק
"הפנים
מקום,
"הפנים
במקום ,52בכל
התשל"א1971-
משולב],בכל מקום,
התשל"א1971-,52
היהודיים [נוסח
משולב],
הדת
[נוסח
שירותי
היהודיים
הדת בחוק
בחוק
שירותי.20
.20
הדת היהודיים -
הדת היהודיים -
יהודיים".
דת
ושירותי
יהודיים".
מיוחדים
דת
לאומיים
ושירותי
תשתית
מיוחדים
"מיזמי
לאומיים
יקראו
תשתית
הסביבה"
"מיזמי
ואיכות
יקראו
הסביבה"
ואיכות
מס' 24
מס' 24
חוק הרבנות
תיקון
הרבנות
תיקון חוק
ואיכות
"פנים
במקום
ואיכות
מקום,
"פנים
במקוםבכל
התש"ם1980-,53
לישראל,בכל מקום,
התש"ם1980-,53
לישראל ,הראשית
בחוק הרבנות
הרבנות.21הראשית
בחוק
.21
הראשית לישראל
הראשית לישראל
מיוחדים ושירותי
תשתית ושירותי
"מיזמימיוחדים
לאומיים
יקראו
תשתית
הסביבה"
"מיזמי
והגנת
יקראו
"פנים
הסביבה"
הסביבה" או
 מס  5הסביבה" או "פנים והגנתלאומיים  -מס' 5
דת יהודיים".
דת יהודיים".
במקוםתיקון חוק
תיקון חוק
"הפנים ואיכות
ואיכות
(6א),
"הפנים
במקוםבסעיף
התשמ"ו1986-,54
חמץ),בסעיף (6א),
התשמ"ו1986-,54
המצות (איסורי
חמץ),
(איסוריחג
המצות בחוק
בחוק חג .22
.22
יהודיים".המצות (איסורי
חג
(איסורי
המצות
חג
דת
ושירותי
יהודיים".
מיוחדים
דת
לאומיים
ושירותי
תשתית
מיוחדים
"מיזמי
לאומיים
יקראו
תשתית
הסביבה"
"מיזמי
יקראו
הסביבה"
חמץ)
חמץ)

נ פ תל י ב נט
ראש הממשלה
י צ ח ק ה ר צ וג
נשיא המדינה

46
47
48
49
50
51
52
53
54

י צ ח ק ה ר צ וג
נשיא המדינה

נ פ תל י ב נט
ראש הממשלה
מיקי לוי
מיקי לוי
יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת

ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;130התשע"ז ,עמ' .11
ס"ח התשס"ט ,עמ'  ;98התשע"ג ,עמ' .204
ס"ח התש"ע ,עמ'  ;504התשע"ג ,עמ' .58
ס"ח התשע"א ,עמ'  ;1057התשפ"א ,עמ' .366
ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;702התשע"ח ,עמ' .500
ס"ח התשע"ח ,עמ' .916
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשע"ח ,עמ' .743
ס"ח התש"ם ,עמ'  ;90התשע"ד ,עמ' .287
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .220
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