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16                            חוקלענייןועדותהכנסת)תיקוניחקיקהוהוראתשעה(,התשפ"ג-2023





תיקוניםעקיפים:

פקודתהמיילדות-מס'6
פקודתבריאותהעם,1940-מס'38

חוקמגןדודאדום,התש"י-1950-מס'10
חוקלפיקוחעלייצואשלבעליחייםושלתוצרת

מןהחי,התשי"ז-1957-מס'3
פקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,

התשל"ג-1973-מס'19
פקודתהרופאים]נוסחחדש[,התשל"ז-1976-

מס'14
חוקהעונשין,התשל"ז-1977-מס'144

חוקהפסיכולוגים,התשל"ז-1977-מס'8
פקודתרופאיהשיניים]נוסחחדש[,התשל"ט-1979

-מס'8
פקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-1981-

מס'33
חוקלמניעתהעישוןבמקומותציבורייםוהחשיפה

לעישון,התשמ"ג-1983-מס'7
חוקהשימושבהיפנוזה,התשמ"ד-1984-מס'2

פקודתמחלותבעליחיים]נוסחחדש[,
התשמ"ה-1985-מס'10

חוקביטוחנפגעיחיסון,התש"ן-1989
חוקטיפולבחולינפש,התשנ"א-1991-מס'11

חוקהרופאיםהווטרינרים,התשנ"א-1991-מס'7
חוקהעיסוקבאופטומטריה,התשנ"א-1991-מס'4

חוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-1994-
מס'65

חוקהסכמיםלנשיאתעוברים)אישורהסכם
ומעמדהיילוד(,התשנ"ו-1996-מס'3

חוקזכויותהחולה,התשנ"ו-1996-מס'12
חוקחובתדיווחבדברהנזקיםהבריאותיים

הנגרמיםמעישוןמוצריטבק,התשס"א-2000
חוקהחולההנוטהלמות,התשס"ו-2005-מס'2

חוקהשתלתאברים,התשס"ח-2008-מס'3
חוקמוותמוחי–נשימתי,התשס"ח-2008

ציבוריים, במקומות החייאה מכשירי הצבת חוק
התשס"ח-2008-מס'2

חוקהסדרתהעיסוקבמקצועותהבריאות,התשס"ח-2008
-מס'7

חוקתרומתביציות,התש"ע-2010-מס'2
חוקמרשםתורמימוחעצם,התשע"א-2011

חוקלמניעתאלימותבמוסדותלמתןטיפול,התשע"א-2011
-מס'4

חוקציודרפואי,התשע"ב-2012
חוקהגבלתמשקלבתעשייתהדוגמנות,התשע"ב-2012

מסכנים, בחומרים השימוש בתופעת המאבק חוק
התשע"ג-2013-מס'5

חוקהפיקוחעלמזוןלבעליחיים,התשע"ד-2014-מס'3
חוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-2015-מס'4

בצהרונים, נכונה ולתזונה המזון איכות על לפיקוח חוק
התשע"ז-2016

יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית ההתייעלות חוק
- התשע"ז-2016 ו–2018(, 2017 התקציב לשנות התקציב

מס'8
חוקהחזקתתכשיראפינפריןבמוסדותחינוךובמקומות

ציבוריים,התשע"ח-2018
חוקתיירותמרפא,התשע"ח-2018

חוקהתוכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישום
המדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,

התשפ"ב-2021-מס'2

חוקאיסורפרסוםמידעלגבינפגעים,התשפ"ב-2022

חוקהתחשבנותביןבתיחוליםלקופותחוליםלשנים
2021עד2025)התחשבנותבעדשירותיבריאותבבתי

חוליםציבורייםכלליים(,התשפ"ב-2021

חוקרשותמקרקעיישראל,התש"ך-1960-מס'15

חוקמקרקעיישראל,התש"ך-1960-מס'4

חוקבינויופינוישלאזורישיקום,התשכ"ה-1965-
מס'3

חוקהמקרקעין,התשכ"ט-1969-מס'35

חוקרישוםקבלניםלעבודותהנדסהבנאיות,
התשכ"ט-1969-מס'7

חוקהשכירותוהשאילה,התשל"א-1971-מס'2

חוקהגנתהדייר]נוסחמשולב[,התשל"ב-1972-
מס'4

חוקהמכר)דירות(,התשל"ג-1973-מס'10

חוקעסקאותבמקרקעין)קיוםמצוותשמיטה(,
התשל"ט-1979

חוקהמקרקעין)החלפתספקגזהמספקגזבאמצעות
מערכתגזמרכזית(,התשנ"א-1991-מס'5

חוקהמתווכיםבמקרקעין,התשנ"ו-1996-מס'9

חוקזכויותהדיירבדיורהציבורי,התשנ"ח-1998-
מס'7

חוקהדיורהציבורי)זכויותרכישה(,התשנ"ט-1998
-מס'12

חוקהפיקדוןעלמכלימשקה,התשנ"ט-1999-מס'7

חוקשמאימקרקעין,התשס"א-2001-מס'3

חוקפינויובינוי)עידודמיזמיפינויובינוי(,
התשס"ו-2006-מס'8

חוקלעידודבנייתדירותלהשכרה,התשס"ז-2007-
מס'2

חוקלהסדרתהטיפולבאריזות,התשע"א-2011-
מס'2





תיקוניםעקיפים:

חוקלטיפולסביבתיבציודחשמליואלקטרוני
ובסוללות,התשע"ב-2012

חוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,
התשע"ו-2016-מס'4

חוקכליהירייה,התש"ט-1949-מס'23

חוקהבטיחותבמקומותציבוריים,התשכ"ג-1962-
מס'7

פקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-1971-
מס'38

פקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-1971-
מס'60

חוקחוקריםפרטייםושירותישמירה,התשל"ב-1972
-מס'6

פקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,
התשל"ג-1973-מס'20

חוקהאזנתסתר,התשל"ט-1979-מס'8
חוקהרשותלשיקוםהאסיר,התשמ"ג-1983-מס'4

חוקשהייהשלאכדין)איסורסיוע()תיקוניחקיקה(,
התשנ"ו-1996-מס'16

חוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,
התשנ"ו-1996-מס'19

חוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,
התשנ"ח-1998-מס'12

חוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןבמוסדות
מסוימים,התשס"א-2001-מס'12

חוקמאבקבארגוניפשיעה,התשס"ג-2003-מס'8
חוקמגבלותעלחזרתושלעברייןמיןלסביבת

נפגעהעבירה,התשס"ה-2004-מס'9

חוקהגבלתשימושבמקוםלשםמניעתביצוע
עבירות,התשס"ה-2005-מס'3

חוקסמכויותלשםשמירהעלביטחוןהציבור,
התשס"ה-2005-מס'7

חוקהגנהעלהציבורמפניביצועעבירותמין,
התשס"ו-2006-מס'7

חוקהמשטרה,התשס"ו-2006-מס'14
חוקלהגנהעלעדים,התשס"ט-2008-מס'8

חוקהמאבקבתופעתהשכרות,התש"ע-2010-מס'3

חוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויות
המקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-2011-מס'8

חוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-2012
-מס'12

חוקמוקדיחירום,התשע"ו-2016-מס'3

חוקהמאבקבטרור,התשע"ו-2016-מס'7

חוקסמכויותלשםמניעתביצועעבירותבאמצעות
אתראינטרנט,התשע"ז-2017-מס'2

חוקחסימתמספרטלפוןלשםמניעתביצועעבירות,
התשע"ח-2018-מס'3

חוקשחרורעל־תנאיממאסר)תיקוןמס'17-הוראת
שעה(,התשע"ח-2018-מס'2

חוקהרבנותהראשיתלישראל,התש"ם-1980-מס'7

חוקאיסורהונאהבכשרות,התשמ״ג-1983-מס'4

חוקרכבתתחתית)מטרו(,התשפ"ב-2021-מס'2
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חוק לעניין ועדות הכנסת )תיקוני חקיקה והוראת שעה(, התשפ"ג-2023*
ספר החוקים 3016, י"ח בשבט התשפ"ג, 9.2.2023

פרק א': העברת סמכויות לוועדת הבריאות 

ועדתהעבודה
והרווחה

כלסמכותותפקידהנתוניםלפיחיקוקלוועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסת1פ
יהיונתוניםלוועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,למעטבחיקוקיםהמפורטיםבפרק

זהאולפיהםפ

תיקוןפקודת
המיילדות-מס'6

בפקודתהמיילדות2-1פ

בסעיף12א,בכלמקום,במקום"ועדתהחוקהחוקומשפט"יבוא"ועדתהבריאות"; )1(

בסעיף19א)א(,במקום"ועדתהשירותיםהציבוריים"יבוא"ועדתהבריאות"פ )2(

תיקוןפקודת
בריאותהעם-

מס'38

בפקודתבריאותהעם,21940,בכלמקום,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא3פ
"הבריאות"ובמקום"ועדתהעבודהוהרווחה"יבוא"ועדתהבריאות"פ

תיקוןחוק
מגןדודאדום-

מס'10

בחוקמגןדודאדום,התש"י-31950,בסעיף7ב,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"4פ
יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקלפיקוח
עלייצואשלבעלי

חייםושלתוצרת
מןהחי-מס'3

בחוקלפיקוחעלייצואשלבעליחייםושלתוצרתמןהחי,התשי"ז-41957,בסעיף15)ב(,5פ
במקום"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןפקודת
הסמיםהמסוכנים

-מס'19

בפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-6-51973פ

בסעיף39,במקום"החוקהחוקומשפט"יבוא"הבריאות"; )1(

בסעיף41,במקום"השירותיםהציבוריים"יבוא"הבריאות"פ )2(

תיקוןפקודת
הרופאים-מס'14

בפקודתהרופאים]נוסחחדש[,התשל"ז-7-61976פ

בכלמקום,במקום"ועדתהעבודהוהרווחה"יבוא"ועדתהבריאות"; )1(

בסעיף4)א2(,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"; )2(

בסעיף10)ב(,במקום"החוקהחוקומשפט"יבוא"הבריאות"; )3(

בסעיף11,בכלמקום,במקום"החוקהחוקומשפט"יבוא"הבריאות"פ )4(

תיקוןחוקהעונשין
-מס'144

יבוא8פ הציבוריים" "השירותים במקום ,321 בסעיף התשל"ז-71977, העונשין, בחוק
"הבריאות"פ

תיקוןחוק
הפסיכולוגים-

מס'8

בחוקהפסיכולוגים,התשל"ז-9-81977פ

בסעיף6,בכלמקום,במקום"החוקהחוקומשפט"יבוא"הבריאות"; )1(

בסעיף57)ג(,במקום"השירותיםהציבוריים"יבוא"הבריאות"פ )2(

התקבלבכנסתביוםט"זבשבטהתשפ"ג)7בפברואר2023(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-945,מיוםב'בשבטהתשפ"ג)24בינואר2023(,עמ'16פ

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(903,)א(931;ס"חהתשס"ה,עמ'742פ 1

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239;ס"חהתשפ"ב,עמ'722פ 2

ס"חהתש"י,עמ'175;התשע"ח,עמ'252פ 3

ס"חהתשי"ז,עמ'44;התשע"ו,עמ'302פ 4

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526;ס"חהתשפ"ב,עמ'6פ 5

דינימדינתישראל,נוסחחדש30,עמ'594;ס"חהתשפ"ב,עמ'860פ 6

ס"חהתשל"ז,עמ'226;התשפ"ב,עמ'1014פ 7

ס"חהתשל"ז,עמ'158;התשע"ה,עמ'44פ 8
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תיקוןפקודת
רופאיהשיניים-

מס'8

בפקודתרופאיהשיניים]נוסחחדש[,התשל"ט-10-91979פ

בכלמקום,במקום"העבודהוהרווחה"יבוא"הבריאות"; )1(

בסעיף6)ג(,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"; )2(

בסעיף38,בכלמקום,במקום"החוקהחוקומשפט"יבוא"הבריאות"פ )3(

תיקוןפקודת
הרוקחים-מס'33

בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-11-101981פ

בכלמקום,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"או"עבודההרווחהוהבריאות" )1(
יבוא"הבריאות"ובמקום"ועדתהעבודהוהרווחה"יבוא"ועדתהבריאות";

בסעיף55א,בהגדרה"ועדתהבריאות",הסיפההחלבמילים"ואםלאהוקמה"- )2(
תימחק;

בסעיף55א12ה,בכלמקום,במקום"הכלכלה"יבוא"הבריאות"פ )3(

תיקוןחוק
למניעתהעישון

במקומותציבוריים
והחשיפהלעישון

-מס'7

בחוקלמניעתהעישוןבמקומותציבורייםוהחשיפהלעישון,התשמ"ג-111983,בכל12פ
מקום,במקום"העבודהוהרווחה"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוק
השימושבהיפנוזה

-מס'2

בחוקהשימושבהיפנוזה,התשמ"ד-121984,בכלמקום,במקום"העבודהוהרווחה"13פ
יבוא"הבריאות"פ

תיקוןפקודת
מחלותבעליחיים

-מס'10

בפקודתמחלותבעליחיים]נוסחחדש[,התשמ"ה-131985,בסעיף23)א1()1(,במקום14פ
"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקביטוח
נפגעיחיסון

בחוקביטוחנפגעיחיסון,התש"ן-141989,בסעיף11)ב(,במקום"העבודהוהרווחה"יבוא15פ
"הבריאות"פ

תיקוןחוקטיפול
בחולינפש-

מס'11

בחוקטיפולבחולינפש,התשנ"א-16-151991פ

בסעיף23א,במקום"החוקהחוקומשפט"יבוא"הבריאות"; )1(

בסעיף29א)ו(,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"; )2(

בסעיף43,במקום"העבודהוהרווחה"יבוא"הבריאות"פ )3(

תיקוןחוק
הרופאים

הווטרינרים-
מס'7

בחוקהרופאיםהווטרינרים,התשנ"א-161991,בכלמקום,במקום"העבודההרווחה17פ
והבריאות"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקהעיסוק
באופטומטריה-

מס'4

בחוקהעיסוקבאופטומטריה,התשנ"א-18-171991פ

בסעיף9,בכלמקום,במקום"החוקהחוקומשפט"יבוא"הבריאות"; )1(

בסעיף19)ב(,במקום"העבודהוהרווחה"יבוא"הבריאות"פ )2(

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'614;ס"חהתשע"ז,עמ'576פ 9

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'694;ס"חהתשפ"ב,עמ'405פ 10

ס"חהתשמ"ג,עמ'148;התשע"ט,עמ'177פ 11

ס"חהתשמ"ד,עמ'170;התשס"ה,עמ'744פ 12

ס"חהתשמ"ה,עמ'84;התשע"ו,עמ'303פ 13

ס"חהתש"ן,עמ'17פ 14

ס"חהתשנ"א,עמ'58;התשע"ח,עמ'194פ 15

ס"חהתשנ"א,עמ'76;התשע"ו,עמ'176פ 16

ס"חהתשנ"א,עמ'191;התשע"ט,עמ'153פ 17
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תיקוןחוקביטוח
בריאותממלכתי-

מס'65

בחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-181994,בכלמקום,במקום"ועדתהעבודה19פ
במקום הבריאות", "ועדת יבוא והבריאות" הרווחה העבודה "ועדת או והרווחה"
"לוועדתהעבודההרווחהוהבריאות"יבוא"לוועדתהבריאות"ובמקום"וועדתהעבודה

והרווחה"יבוא"וועדתהבריאות"פ

תיקוןחוקהסכמים
לנשיאתעוברים

)אישורהסכם
ומעמדהיילוד(-

מס'3

בחוקהסכמיםלנשיאתעוברים)אישורהסכםומעמדהיילוד(,התשנ"ו-20-191996פ

בסעיף16)ב(,במקום"העבודהוהרווחה"יבוא"הבריאות"; )1(

בכלמקום,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"פ )2(

תיקוןחוק
זכויותהחולה-

מס'12

בחוקזכויותהחולה,התשנ"ו-201996,בכלמקום,במקום"העבודהוהרווחה"יבוא21פ
"הבריאות"פ

תיקוןחוק
חובתדיווח

בדברהנזקים
הבריאותיים

הנגרמיםמעישון
מוצריטבק

בחוקחובתדיווחבדברהנזקיםהבריאותייםהנגרמיםמעישוןמוצריטבק,התשס"א-22פ
יבוא והבריאות" הרווחה "העבודה במקום "הוועדה", בהגדרה ,1 בסעיף ,212000

"הבריאות"פ

תיקוןחוקהחולה
הנוטהלמות-

מס'2

בחוקהחולההנוטהלמות,התשס"ו-222005,בכלמקום,במקום"העבודההרווחה23פ
והבריאות"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקהשתלת
אברים-מס'3

בחוקהשתלתאברים,התשס"ח-232008,בכלמקום,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"24פ
יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקמוות
מוחי־נשימתי

הרווחה25פ "העבודה במקום ,10 בסעיף התשס"ח-242008, מוחי־נשימתי, מוות בחוק
והבריאות"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקהצבת
מכשיריהחייאה

במקומותציבוריים
-מס'2

בחוקהצבתמכשיריהחייאהבמקומותציבוריים,התשס"ח-252008,בסעיפים5ו־26,6פ
במקום"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקהסדרת
העיסוקבמקצועות

הבריאות-מס'7

במקום27פ מקום, בכל התשס"ח-262008, הבריאות, במקצועות העיסוק הסדרת בחוק
"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקתרומת
ביציות-מס'2

בחוקתרומתביציות,התש"ע-272010,בכלמקום,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"28פ
יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקמרשם
תורמימוחעצם

בחוקמרשםתורמימוחעצם,התשע"א-282011,בסעיף1,בהגדרה"הוועדה",במקום29פ
"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקלמניעת
אלימותבמוסדות

למתןטיפול-
מס'4

בחוקלמניעתאלימותבמוסדותלמתןטיפול,התשע"א-30-292011פ

בהגדרה"השר"- )1(

אחרי"השר"יבוא"ו"הוועדה""; )א(

ס"חהתשנ"ד,עמ'156;התשפ"ב,עמ'257פ 18

ס"חהתשנ"ו,עמ'176;התשע"ח,עמ'941פ 19

ס"חהתשנ"ו,עמ'327;התשפ"א,עמ'144פ 20

ס"חהתשס"א,עמ'74פ 21

ס"חהתשס"ו,עמ'58;התשע"ז,עמ'332פ 22

ס"חהתשס"ח,עמ'394;התשע"ו,עמ'833פ 23

ס"חהתשס"ח,עמ'406פ 24

ס"חהתשס"ח,עמ'680;התשע"ב,עמ'442פ 25

ס"חהתשס"ח,עמ'720;התשע"ז,עמ'668פ 26

ס"חהתש"ע,עמ'520;התשע"א,עמ'86פ 27

ס"חהתשע"א,עמ'382פ 28

ס"חהתשע"א,עמ'1000;התשע"ח,עמ'823פ 29
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בפסקה)1(,אחרי"שרהבריאות"יבוא"וועדתהבריאותשלהכנסת"; )ב(

בפסקה)2(,אחרי"החברתיים"יבוא"וועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת"; )ג(

בסעיף2,במקום"ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת"יבוא"הוועדה"פ )2(

תיקוןחוקציוד
רפואי

בחוקציודרפואי,התשע"ב-302012,בכלמקום,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"31פ
יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקהגבלת
משקלבתעשיית

הדוגמנות

בחוקהגבלתמשקלבתעשייתהדוגמנות,התשע"ב-312012,בסעיף6)ב(,במקום"העבודה32פ
הרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקהמאבק
בתופעתהשימוש
בחומריםמסכנים

-מס'5

בחוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים,התשע"ג-322013,בכלמקום,במקום33פ
"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקהפיקוח
עלמזוןלבעלי

חיים-מס'3

בחוקהפיקוחעלמזוןלבעליחיים,התשע"ד-332014,בכלמקום,במקום"העבודה34פ
הרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוק
הגנהעלבריאות

הציבור)מזון(-
מס'4

בחוקהגנהעלבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-35-342015פ

בסעיף2,בהגדרה"הוועדה",במקום"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"; )1(

בסעיף3א)ז(,במקום"אישורהוועדההמשותפת"יבוא"אישורהוועדה",והסיפה )2(
החלבמילים"בסעיףזה"-תימחק;

בסעיף116,ברישה,במקום"ועדהמשותפתלוועדתהבריאותשלהכנסת,ואםלא )3(
הוקמה-ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,ולוועדתהכלכלהשלהכנסת

)בסעיףזה-הוועדההמשותפת("יבוא"הוועדה";

בסעיף313- )4(

בסעיףקטן)ב(,פסקה)1(-תימחק; )א(

בסעיףקטן)ג(,במקום"שינויכאמורטעוןאישורהוועדההמשותפתבמקום )ב(
הוועדהכאמורבסעיףקטן)א(,והוספת"יבוא"הוספת";

סעיףקטן)ד(-בטל; )ג(

בסעיף313א- )5(

בסעיףקטן)יד(,בכלמקום,במקום"הוועדההמשותפת"יבוא"הוועדה"; )א(

בסעיףקטן)טז(,ההגדרה"הוועדההמשותפת"-תימחק; )ב(

בסעיף318- )6(

בכלמקום,במקום"לוועדההמשותפת"יבוא"לוועדה"; )א(

בסעיףקטן)ג(,הסיפההחלבמילים"בסעיףזה"-תימחקפ )ב(

תיקוןחוקלפיקוח
עלאיכותהמזון

ולתזונהנכונה
בצהרונים

בחוקלפיקוחעלאיכותהמזוןולתזונהנכונהבצהרונים,התשע"ז-352016,בסעיף36,4פ
במקום"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"פ

ס"חהתשע"ב,עמ'394פ 30

ס"חהתשע"ב,עמ'230פ 31

ס"חהתשע"ג,עמ'221;התשפ"א,עמ'229פ 32

ס"חהתשע"ד,עמ'306;התשע"ו,עמ'648פ 33

ס"חהתשע"ו,עמ'90;התשפ"ב,עמ'427פ 34

ס"חהתשע"ז,עמ'20פ 35
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תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2017ו־2018(-
מס'8

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב372017פ
ו־2018(,התשע"ז-362016-

בסעיף73)ב(,במקום"ועדתהכספים"יבוא"ועדתהבריאות"; )1(

בסעיף78)ב(,בכלמקום,במקום"הוועדה"יבוא"ועדתהבריאותשלהכנסת"פ )2(

תיקוןחוקהחזקת
תכשיראפינפרין

במוסדותחינוך
ובמקומות

ציבוריים

בחוקהחזקתתכשיראפינפריןבמוסדותחינוךובמקומותציבוריים,התשע"ח-38,372018פ
בסעיף8,במקום"העבודההרווחהוהבריאות"יבוא"הבריאות"פ

תיקוןחוקתיירות
מרפא

בחוקתיירותמרפא,התשע"ח-39-382018פ

בסעיף1,במקוםההגדרה"ועדתהעבודה"יבוא: )1(

""ועדתהבריאות"-ועדתהבריאותשלהכנסת;";

בכלמקום,במקום"העבודה"יבוא"הבריאות"פ )2(

תיקוןחוק
התוכניתהכלכלית

)תיקוניחקיקה
ליישוםהמדיניות

הכלכלית
לשנותהתקציב
2021ו־2022(-

מס'2

בחוקהתוכניתהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב40פ
2021ו־2022(,התשפ"ב-392021,בסעיף105-

בסעיףקטן)י(,המילים"ואםלאהוקמה-לוועדתהעבודההרווחהוהבריאות" )1(
-יימחקו;

בסעיףקטן)יא(,במקום"לוועדתהכלכלה"יבוא"לוועדתהבריאות"פ )2(

תיקוןחוקאיסור
פרסוםמידעלגבי

נפגעים

1,בהגדרה"ועדת41פ בחוקאיסורפרסוםמידעלגבינפגעים,התשפ"ב-402022,בסעיף
הבריאות",הסיפההחלבמילים"ואםלאהוקמה"-תימחקפ

תיקוןחוק
התחשבנותבין

בתיחוליםלקופות
חוליםלשנים
2021עד2025

)התחשבנותבעד
שירותיבריאות

בבתיחולים
ציבורייםכלליים(

בחוקהתחשבנותביןבתיחוליםלקופותחוליםלשנים2021עד2025)התחשבנותבעד42פ
שירותיבריאותבבתיחוליםציבורייםכלליים(,התשפ"ב-412021,בסעיף1,בהגדרה

"הוועדה",הסיפההחלבמילים"ואםלאהוקמה"-תימחקפ

פרק ב': העברת סמכויות לוועדת הפנים והגנת הסביבה

תיקוןחוקרשות
מקרקעיישראל-

מס'15

בחוקרשותמקרקעיישראל,התש"ך-421960,בכלמקום,במקום"הכלכלה"יבוא"הפנים43פ
והגנתהסביבה"פ

תיקוןחוקמקרקעי
ישראל-מס'4

בחוקמקרקעיישראל,התש"ך-44-431960פ

בכלמקום,במקום"החוקהחוקומשפט"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"ובמקום )1(
"הכספים"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה";

בסעיף2)6(,במקום"הכלכלה"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ )2(

ס"חהתשע"ז,עמ'217;התשפ"ב,עמ'42פ 36

ס"חהתשע"ח,עמ'851פ 37

ס"חהתשע"ח,עמ'964פ 38

ס"חהתשפ"ב,עמ'80ועמ'462פ 39

ס"חהתשפ"ב,עמ'1002פ 40

ס"חהתשפ"ב,עמ'20פ 41

ס"חהתש"ך,עמ'57;התשפ"ב,עמ'204פ 42

ס"חהתש"ך,עמ'56;התשע"א,עמ'754פ 43
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תיקוןחוקבינוי
ופינוישלאזורי

שיקום-מס'3

בחוקבינויופינוישלאזורישיקום,התשכ"ה-441965,בסעיף22)ג(,במקום"הכלכלה"45פ
יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוק
המקרקעין-מס'35

בחוקהמקרקעין,התשכ"ט-46-451969פ

בסעיף59ב)ב(ו־)ד(,במקום"החוקהחוקומשפט"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"; )1(

בסעיף59ט)ח(,במקום"החוקה,חוקומשפט"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"; )2(

בסעיף107,בהגדרה"מקרקעייעוד",בפסקה)5(,במקום"הכלכלה"יבוא"הפנים )3(
והגנתהסביבה";

בסעיף149)ב(,במקום"הכספים"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ )4(

תיקוןחוקרישום
קבלניםלעבודות
הנדסהבנאיות-

מס'7

בחוקרישוםקבלניםלעבודותהנדסהבנאיות,התשכ"ט-461969,בכלמקום,במקום47פ
"הכלכלה"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוק
השכירות

והשאילה-מס'2

בחוקהשכירותוהשאילה,התשל"א-471971,בכלמקום,במקום"החוקהחוקומשפט"48פ
יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוקהגנת
הדייר-מס'4

בחוקהגנתהדייר]נוסחמשולב[,התשל"ב-481972,בסעיף68)א(,במקום"החוקהחוק49פ
ומשפט"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוקהמכר
)דירות(-מס'10

בחוקהמכר)דירות(,התשל"ג-491973,בכלמקום,במקום"הכלכלה"יבוא"הפניםוהגנת50פ
הסביבה"פ

תיקוןחוקעסקאות
במקרקעין)קיום

מצוותשמיטה(

בחוקעסקאותבמקרקעין)קיוםמצוותשמיטה(,התשל"ט-501979,בסעיף1)א(,במקום51פ
"החוקהחוקומשפט"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוק
המקרקעין)החלפת

ספקגזהמספקגז
באמצעותמערכת
גזמרכזית(-מס'5

בחוקהמקרקעין)החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכתגזמרכזית(,התשנ"א-52פ
511991,בסעיף4,במקום"הכלכלה"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוק
המתווכים

במקרקעין-מס'9

בחוקהמתווכיםבמקרקעין,התשנ"ו-521996,בכלמקום,במקום"הכלכלה"יבוא"הפנים53פ
והגנתהסביבה"פ

תיקוןחוקזכויות
הדיירבדיור

הציבורי-מס'7

בחוקזכויותהדיירבדיורהציבורי,התשנ"ח-531998,בכלמקום,במקום"הכלכלה"יבוא54פ
"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוקהדיור
הציבורי)זכויות
רכישה(-מס'12

בחוקהדיורהציבורי)זכויותרכישה(,התשנ"ט-541998,בכלמקום,במקום"הכלכלה"55פ
יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוקהפיקדון
עלמכלימשקה-

מס'7

בחוקהפיקדוןעלמכלימשקה,התשנ"ט-551999,בכלמקום,במקום"הכלכלה"יבוא56פ
"הפניםוהגנתהסביבה"פ

ס"חהתשכ"ה,עמ'279;התשס"ט,עמ'327פ 44

ס"חהתשכ"ט,עמ'259;התשפ"א,עמ'244פ 45

ס"חהתשכ"ט,עמ'218;התשס"ז,עמ'18פ 46

ס"חהתשל"א,עמ'160;התשע"ז,עמ'1028פ 47

ס"חהתשל"ב,עמ'176;התשנ"ט,עמ'98פ 48

ס"חהתשל"ג,עמ'196;התשפ"ב,עמ'914פ 49

ס"חהתשל"ט,עמ'149פ 50

ס"חהתשנ"א,עמ'117;התשפ"א,עמ'175פ 51

ס"חהתשנ"ו,עמ'70;התשע"ח,עמ'194פ 52

ס"חהתשנ"ח,עמ'278;התשע"ו,עמ'752פ 53

ס"חהתשנ"ט,עמ'2;התשפ"ב,עמ'1080פ 54

ס"חהתשנ"ט,עמ'170;התשע"ז,עמ'502פ 55
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תיקוןחוקשמאי
מקרקעין-מס'3

בחוקשמאימקרקעין,התשס"א-562001,בסעיף43)ב(,במקום"החוקהחוקומשפט"יבוא57פ
"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוקפינוי
ובינוי)עידודמיזמי
פינויובינוי(-מס'8

במקום58פ מקום, בכל התשס"ו-572006, ובינוי(, פינוי מיזמי )עידוד ובינוי פינוי בחוק
"החוקהחוקומשפט"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוקלעידוד
בנייתדירות

להשכרה-מס'2

בחוקלעידודבנייתדירותלהשכרה,התשס"ז-582007,בסעיף8)ב(,במקום"הכלכלה"59פ
יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוקלהסדרת
הטיפולבאריזות

-מס'2

בחוקלהסדרתהטיפולבאריזות,התשע"א-592011,בכלמקום,במקום"הכלכלה"יבוא60פ
"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוקלטיפול
סביבתיבציוד

חשמליואלקטרוני
ובסוללות

בחוקלטיפולסביבתיבציודחשמליואלקטרוניובסוללות,התשע"ב-602012,בסעיף61,2פ
בהגדרה"הוועדה",במקום"הכלכלה"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ

תיקוןחוקהרשות
הממשלתית
להתחדשות

עירונית-מס'4

בחוקהרשותהממשלתיתלהתחדשותעירונית,התשע"ו-612016,בסעיף18)א()2(,במקום62פ
"הכלכלה"יבוא"הפניםוהגנתהסביבה"פ

פרק ג': העברת סמכויות לוועדה לביטחון לאומי

תיקוןחוקכלי
הירייה-מס'23

בחוקכליהירייה,התש"ט-621949,בכלמקום,במקום"ועדתהפניםואיכותהסביבה"63פ
או"ועדתהפניםוהגנתהסביבה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוק
הבטיחותבמקומות

ציבוריים-מס'7

בחוקהבטיחותבמקומותציבוריים,התשכ"ג-631962,בסעיף2)ג(,במקום"ועדתהפנים"64פ
יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןפקודת
המשטרה-מס'38

בפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-641971,בכלמקום,במקום"ועדתהפנים65פ
והגנתהסביבה"או"ועדתהפניםואיכותהסביבה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"

ובמקום"לוועדתהפניםוהגנתהסביבה"יבוא"לוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןפקודתבתי
הסוהר-מס'60

בפקודתבתיהסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-651971)בפרקזה-פקודתבתיהסוהר(,66פ )א(
בכלמקום,במקום"ועדתהפניםוהגנתהסביבה"או"ועדתהפניםואיכותהסביבה"
יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"ובמקום"לוועדתהפניםוהגנתהסביבה"יבוא"לוועדה

לביטחוןלאומי"פ

בחוקלתיקוןפקודתבתיהסוהר)מס'57והוראותשעה(,התשפ"ב-662021,בסעיף )ב(
68ולפקודתבתיהסוהרהמובאבו,במקום"לוועדתביטחוןהפנים"יבוא"לוועדה

לביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקחוקרים
פרטייםושירותי

שמירה-מס'6

בחוקחוקריםפרטייםושירותישמירה,התשל״ב-671972,בסעיף18)ב(,במקום"ועדת67פ
החוקהחוקומשפט"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"פ

ס"חהתשס"א,עמ'436;התשס"ח,עמ'383פ 56

ס"חהתשס"ו,עמ'171;התשפ"ב,עמ'200פ 57

ס"חהתשס"ז,עמ'282;התשס"ט,עמ'329פ 58

ס"חהתשע"א,עמ'278;התשע"א,עמ'750פ 59

ס"חהתשע"ב,עמ'530פ 60

ס"חהתשע"ו,עמ'1234;התשפ"ב,עמ'1079פ 61

ס"חהתש"ט,עמ'143;התשפ"ב,עמ'6פ 62

ס"חהתשכ"ג,עמ'2;התשפ"ב,עמ'6פ 63

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390;ס"חהתשפ"ג,עמ'6פ 64

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459;התשפ"ב,עמ'856פ 65

ס"חהתשפ"ב,עמ'480פ 66

ס"חהתשל"ב,עמ'90;התשע"ו,עמ'867פ 67
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תיקוןפקודת
הסמיםהמסוכנים

-מס'20

בפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-681973,בסעיף25יד,בכלמקום,במקום68פ
"ועדתהפניםוהגנתהסביבה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוק
האזנתסתר-

מס'8

בחוקהאזנתסתר,התשל"ט-69-691979פ

בסעיף6)ז(,במקום"לועדתהחוקהחוקומשפט"יבוא"לוועדהמשותפתלוועדה )1(
לביטחוןלאומיולוועדתהחוקה,חוקומשפט";

בסעיף15)ג(,בסופויבוא"ותקנותהנוגעותלהאזנותלפיפרקג'-יהיובאישור )2(
ועדהמשותפתלוועדהלביטחוןלאומיולוועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת"פ

תיקוןחוקהרשות
לשיקוםהאסיר-

מס'4

בחוקהרשותלשיקוםהאסיר,התשמ"ג-701983,בכלמקום,במקום"ועדתהפניםואיכות70פ
הסביבה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"ובמקום"לועדתהפניםואיכותהסביבה"יבוא

"לוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקשהייה
שלאכדין)איסור

סיוע()תיקוני
חקיקה(-מס'16

בחוקשהייהשלאכדין)איסורסיוע()תיקוניחקיקה(,התשנ"ו-711996,בסעיף2,ברישה,71פ
במקום"לוועדתהפניםוהגנתהסביבה"יבוא"לוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

)סמכויותאכיפה-
מעצרים(-מס'19

בחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-מעצרים(,התשנ"ו-721996,בסעיף11,ברישה,72פ
במקום"ועדתהחוקהחוקומשפט"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקלהסדרת
הביטחוןבגופים

ציבוריים-מס'12

בחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-731998,בכלמקום,במקום"ועדת73פ
הפניםואיכותהסביבה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוק
למניעתהעסקה
שלעבריינימין

במוסדותמסוימים
-מס'12

בחוקלמניעתהעסקהשלעבריינימיןבמוסדותמסוימים,התשס"א-742001,בכלמקום,74פ
במקום"ועדתהחוקהחוקומשפט"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"ובמקום"לועדת

החוקהחוקומשפט"יבוא"לוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקמאבק
בארגוניפשיעה-

מס'8

בחוקמאבקבארגוניפשיעה,התשס"ג-752003,בכלמקום,במקום"ועדתהחוקהחוק75פ
ומשפט"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקמגבלות
עלחזרתושל

עברייןמיןלסביבת
נפגעהעבירה-

מס'9

בחוקמגבלותעלחזרתושלעברייןמיןלסביבתנפגעהעבירה,התשס"ה-762004,בכל76פ
מקום,במקום"לועדתהחוקהחוקומשפט"יבוא"לוועדהלביטחוןלאומי"ובמקום

"ועדתהחוקהחוקומשפט"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקהגבלת
שימושבמקום

לשםמניעתביצוע
עבירות-מס'3

בחוקהגבלתשימושבמקוםלשםמניעתביצועעבירות,התשס"ה-772005,בסעיף6א,77פ
במקום"ועדתהחוקהחוקומשפט"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקסמכויות
לשםשמירהעל

ביטחוןהציבור-
מס'7

בחוקסמכויותלשםשמירהעלביטחוןהציבור,התשס"ה-782005,בכלמקום,במקום78פ
"ועדתהפניםוהגנתהסביבה"או"ועדתהפניםואיכותהסביבה"יבוא"הוועדהלביטחון

לאומי"ובמקום"לוועדתהפניםוהגנתהסביבה"יבוא"לוועדהלביטחוןלאומי"פ

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526;ס"חהתשפ"ג,עמ'16פ 68

ס"חהתשל"ט,עמ'118;התשע"ט,עמ'233פ 69

ס"חהתשמ"ג,עמ'49;התשפ"ב,עמ'6פ 70

ס"חהתשנ"ו,עמ'168;התשפ"ב,עמ'6פ 71

ס"חהתשנ"ו,עמ'338;התשפ"ב,עמ'856פ 72

ס"חהתשנ"ח,עמ'348;התשפ"ב,עמ'6פ 73

ס"חהתשס"א,עמ'509;התשע"ט,עמ'319פ 74

ס"חהתשס"ג,עמ'502;התשע"ט,עמ'225פ 75

ס"חהתשס"ה,עמ'6;התשע"ח,עמ'757פ 76

ס"חהתשס"ה,עמ'426;התשע"ו,עמ'942פ 77

ס"חהתשס"ה,עמ'758;התשפ"ב,עמ'6פ 78
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תיקוןחוקהגנה
עלהציבורמפני

ביצועעבירותמין
-מס'7

בחוקהגנהעלהציבורמפניביצועעבירותמין,התשס"ו-79-792006פ

בסעיף2- )1(

אחריההגדרה"הערכתמסוכנות"יבוא: )א(

""הוועדהלביטחוןלאומי"-הוועדהלביטחוןלאומישלהכנסת";";

ההגדרה"ועדתהחוקה"-תימחק; )ב(

בכלמקום,במקום"ועדתהחוקה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"ובמקום"לוועדת )2(
החוקה"יבוא"לוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוק
המשטרה-מס'14

בחוקהמשטרה,התשס"ו-802006,בכלמקום,במקום"ועדתהפניםואיכותהסביבה"או80פ
"ועדתהפניםוהגנתהסביבה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקלהגנה
עלעדים-מס'8

והגנת81פ הפנים "ועדת במקום מקום, בכל התשס"ט-812008, עדים, על להגנה בחוק
הסביבה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקהמאבק
בתופעתהשכרות

-מס'3

בחוקהמאבקבתופעתהשכרות,התש"ע-822010,בכלמקום,במקום"ועדתהפניםוהגנת82פ
הסביבה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"ובמקום"לוועדתהפניםוהגנתהסביבה"יבוא

"לוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקלייעול
האכיפהוהפיקוח

העירונייםברשויות
המקומיות)הוראת

שעה(-מס'8

בחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-83פ
832011,בכלמקום,במקום"ועדתהפניםוהגנתהסביבה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"

ובמקום"לוועדתהפניםוהגנתהסביבה"יבוא"לוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקהרשות
הארציתלכבאות

והצלה-מס'12

בחוקהרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב-842012,בכלמקום,במקום"ועדת84פ
הפניםוהגנתהסביבה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי",במקום"ועדתביטחוןהפנים"
יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"ובמקום"לוועדתביטחוןהפנים"יבוא"לוועדהלביטחון

לאומי"פ

תיקוןחוק
מוקדיחירום-

מס'3

בחוקמוקדיחירום,התשע"ו-85-852016פ

בסעיף2,במקוםההגדרה"ועדתהחוקה"יבוא: )1(

""הוועדהלביטחוןלאומי"-הוועדהלביטחוןלאומישלהכנסת;";

בכלמקום,במקום"ועדתהחוקה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"ובמקום"לוועדת )2(
החוקה"יבוא"לוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוק
המאבקבטרור-

מס'7

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-862016,בסעיף97)ה(,האמורבויסומןכפסקה)1(,ואחריה86פ
יבוא:

ו'יותקנובאישורהוועדהלביטחון )1(,תקנותלפיפרק עלאףהאמורבפסקה )2("
לאומישלהכנסתפ"

ס"חהתשס"ו,עמ'234;התשע"ט,עמ'319פ 79

ס"חהתשס"ו,עמ'130;התשפ"ב,עמ'7פ 80

ס"חהתשס"ט,עמ'98;התשפ"ב,עמ'7פ 81

ס"חהתש"ע,עמ'504;התשפ"ב,עמ'7פ 82

ס"חהתשע"א,עמ'1057;התשפ"ב,עמ'7פ 83

ס"חהתשע"ב,עמ'702;התשפ"ב,עמ'222פ 84

ס"חהתשע"ו,עמ'878;התשפ"ב,עמ'963פ 85

ס"חהתשע"ו,עמ'898;התשע"ט,עמ'243פ 86
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תיקוןחוקסמכויות
לשםמניעתביצוע
עבירותבאמצעות

אתראינטרנט-
מס'2

בחוקסמכויותלשםמניעתביצועעבירותבאמצעותאתראינטרנט,התשע"ז-87,872017פ
בכלמקום,במקום"לוועדתהחוקהחוקומשפט"יבוא"לוועדהלביטחוןלאומי"ובמקום

"ועדתהחוקהחוקומשפט"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקחסימת
מספרטלפוןלשם

מניעתביצוע
עבירות-מס'3

בחוקחסימתמספרטלפוןלשםמניעתביצועעבירות,התשע"ח-88-882018פ

בסעיף1,במקוםההגדרה"ועדתהחוקה"יבוא: )1(

""הוועדהלביטחוןלאומי"-הוועדהלביטחוןלאומישלהכנסת;";

בכלמקום,במקום"ועדתהחוקה"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי"ובמקום"לוועדת )2(
החוקה"יבוא"לוועדהלביטחוןלאומי"פ

תיקוןחוקשחרור
על־תנאיממאסר

)תיקוןמס'17
-הוראתשעה(-

מס'2

בחוקשחרורעל־תנאיממאסר)תיקוןמס'17-הוראתשעה(,התשע"ח-89-892018פ

בסעיף9,בסעיף19הלחוקשחרורעל־תנאיממאסר,התשס"א-902001,המובאבו, )1(
במקום"ועדתהחוקהחוקומשפט"יבוא"הוועדהלביטחוןלאומי";

בסעיף23,במקום"לוועדתהחוקהחוקומשפט"יבוא"לוועדהלביטחוןלאומי"פ )2(

פרק ד': הוראת שעה לעניין העברת סמכויות בין ועדות בתקופת כהונתה של 
הכנסת העשרים וחמש

סימן א': תחולה

תחולהבכנסת
העשריםוחמש

הוראותפרקזהיחולובתקופתכהונתהשלהכנסתהעשריםוחמשפ90פ

סימן ב': העברת סמכויות לוועדת החוקה, חוק ומשפט

תיקוןחוקהרבנות
הראשיתלישראל

-מס'7

בחוקהרבנותהראשיתלישראל,התש"ם-91-911980פ

בסעיף31,במקום"ועדהמשותפתשלועדתהחוקהחוקומשפטוועדתהפנים )1(
ואיכותהסביבה"יקראו"ועדתהחוקה,חוקומשפט";

בסעיף31א,במקום"הפניםוהגנתהסביבה"יקראו"החוקה,חוקומשפט"פ )2(

תיקוןחוקאיסור
הונאהבכשרות-

מס'4

בחוקאיסורהונאהבכשרות,התשמ״ג-92-921983פ

ההגדרה"ועדהשלהכנסת"-לאתיקרא; )1(

בכלמקום,במקום"ועדהשלהכנסת"יקראו"ועדתהחוקה,חוקומשפטשל )2(
הכנסת"ובמקום"לוועדהשלהכנסת"יקראו"לוועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת"פ

סימן ג': העברת סמכויות לוועדת הפנים והגנת הסביבה

תיקוןחוקרכבת
תחתית)מטרו(-

מס'2

בחוקרכבתתחתית)מטרו(,התשפ"ב-93-932021פ

בסעיף1,במקוםההגדרה"ועדהשלהכנסת"יקראו: )1(

""ועדתהפניםוהגנתהסביבה"-ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת;";
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ס"חהתשפ"ב,עמ'95ועמ'1080פ 93
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בכלמקום,במקום"ועדהשלהכנסת"יקראו"ועדתהפניםוהגנתהסביבה"; )2(

בסעיף36,במקום"לוועדהשלהכנסת"יקראו"לוועדתהפניםוהגנתהסביבה"פ )3(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

ה נ ח ו א  ר י מ א
יושבראשהכנסת
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