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  סטטוס חיקוקים שתוקפם מותנה בהכרזה על מצב חירום 

  

 .  צווים131-חוק אחד ו הוסדרו 2009מאז החל צוות המעקב לפעול בשנת  •

 . צווים23הוסדרו , בשנה האחרונה, מתוכם •

 . צווים34- חוקים ו10נותרו בתוקף , בסך הכל •

o מונחים לפתחה של  צווים10- חוקים ו2צווים ותקנות המסדירים , הצעות חוק 

 .הכנסת

o  וטרם הובאה מחדש , תות קודמו החלה בכנס צווים9חקיקה להסדרתם של

 .20-בכנסת ה

o  מצויים בעבודה וטרם הבשילו לכדי  צווים13- חוקים ו3הליכי הסדרתם של 

 .הצעת חוק או תקנות

o  צווים2- חוקים ו3טרם החלה עבודה על הסדרתם של . 

o  הם אינם חיוניים והם יפקעו עם תום מצב החירום–  חוקים2לגבי .  

  
  
  

  )2014 בדצמבר 8(הקודמת התקדמות מאז ההכרזה 

  

 צווים שהוסדרו

 ;1955-ו"התשט, )הוצאת בשר ודגים מבית קירור(צו ההגנה  .1

 ;1960-א"התשכ, )תחליף דבש(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .2

-ד"התשמ, )סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .3

1984; 

 ;1960-א"התשכ, )הובלת לחם(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .4

 ;1983- ד"התשמ, )סימון קוד של מזון ארוז מראש(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .5

 ;1958-ח"התשי, )איכות מזון(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .6

 ;1960- א"התשכ, )ייצורו והחסנתו, הסחר במזון(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .7

 ;1950-י"התש, )סימון מוצרים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .8

 ;1975-ו"התשל, )נקניק ונקניקיות(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .9

 ;1956-ז"התשט, )הובלת חלב(צו ההגנה  .10

 ;1958-ח"התשי, )איכות חלב(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .11

 ;1959-ך"התש, )חלב פרות(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .12

 ;1963-ג"התשכ, )ייצור גלידה ומכירתה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .13

 ;1955-ז"התשט, )פיקוח על יבוא מזונות(צו הפיקוח על המזונות  .14

 ;1975- ו"התשל, )בשר טחון חי ומתובל(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .15
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 ;1975- ו"התשל, )בשר טחון(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .16

 ;1978- ח"התשל, )בדיקת מזון מיובא(ם תקנות בריאות הע .17

 ;1978- ח"התשל, )איסור ייחוס סגולת מרפא למצרך מזון) (מזון(תקנות בריאות הציבור  .18

, )הקפאתן והשימוש בהן, ייבושן, פיסטור ביצים) (צרכי מזון(תקנות בריאות העם  .19

 ;1979-ט"התשל

 ;1979-ט"להתש, )איסור שימוש בשאריות מזון) (מזון(תקנות בריאות הציבור  .20

 ;1979-ט"התשל, )תכולת כספית בדגים) (מזון(תקנות בריאות הציבור  .21

 ;1983-ג"התשמ, )תכולת היסטמינים בדגים) (מזון(תקנות בריאות הציבור  .22

  .1958-ח"התשי, )שינוי תואר(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .23

  

 נושאים שהיתה בהם התקדמות

 ).מ מיטלטלים"מכלי גפ) (ישויבטיחות ור(ועדת הכלכלה אישרה את צו הגז  .1

 .הצעת חוק המאבק בטרור אושרה בקריאה ראשונה .2

 .הוחל דין רציפות על הצעת חוק רישוי שירותים לרכב .3

 .הוחל דין רציפות על הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש .4

 .הוחל דין רציפות על הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש .5

 .הוחל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים .6

 .הועברו מחדש לוועדת הכלכלה) תיקון) (בטיחות בשיט(תקנות הנמלים  .7

הסדרת העיסוק בהתקנה ואחזקה ) (116' מס(הופץ תזכיר חוק לתיקון פקודת התעבורה  .8

 )השכרת רכב וסמכויות פיקוח ואכיפה, של מונים למוניות

 . קרינה מייננתהופץ תזכיר חוק .9

  

 נושאים שהיתה בהם נסיגה

 הממשלה לא ביקשה מהכנסת להחיל דין רציפות על הצעת חוק משק 19- בכנסת ה .1

ומשכך יש צורך להתחיל בהליך , 18-שאושרה בקריאה ראשונה בכנסת ה, הדלק

 .החקיקה מחדש

' תיקון מס) (בטיחות ורישוי(ועדת הכלכלה לא השלימה את דיוניה בהצעת חוק הגז  .2

וכבר הוחל עליה דין , 18-מאחר שראשיתה של הצעת החוק בכנסת ה. 19-בכנסת ה) 4

 .יש להתחיל בהליך החקיקה מחדש, רציפות

הרווחה והבריאות בכנסת , שהועברו לוועדת העבודה) תמרוקים(תקנות הרוקחים  .3

 .20-טרם הועברו מחדש בכנסת ה, הקודמת

תיקון התוספת הראשונה (לי חיים וצו מחלות בע) דיג(תקנות מחלות בעלי חיים  .4

-טרם הועברו מחדש בכנסת ה,  שהועברו לוועדת הכלכלה בכנסת הקודמת)לפקודה

20. 

טרם , שהועברו לוועדת הכלכלה בכנסת הקודמת) תיקון(תקנות שירותי הובלה  .5

 .20-הועברו מחדש בכנסת ה
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  משרד הבריאות

  

  2009-5201התקדמות הטיפול בצווים 

 

  

  
  

  כ"       בממשלה         בכנסת         סה

  
  

 

  פירוט  סטטוס  צו  

ש "צו הפמצו  .1

תכשירים להדברת (

  )מזיקים לאדם

אחרי 

  תזכיר

חומרי חיטוי וחומרים (תזכיר חוק לתיקון פקודת הרוקחים 

הופץ ) 24' תיקון מס) (להדברת מזיקים לשימוש על גוף האדם

  .2014באוקטובר 

ש "צו הפמצו  .2

  )תמרוקים(

הרווחה , הועברו לוועדת העבודה) תמרוקים(תקנות הרוקחים   במשרד

התקנות הועברו . אך לא קודמו, 2012והבריאות לראשונה במאי 

  . אך לא קודמו, 2013מחדש לוועדה באוקטובר 

  .התקנות לא הועברו מחדש

טיפול (צו ההגנה   .3

  )בדגים

שר החקלאות העביר לוועדת הכלכלה את תקנות מחלות בעלי   במשרד

תיקון התוספת הראשונה (וצו מחלות בעלי חיים ) דיג(חיים 

הוועדה לא . אך הם לא קודמו, 2012באוקטובר ) לפקודה

  .השלימה את דיוניה

  .התקנות לא הועברו מחדש

  פירוט  סטטוס  צו  

5 

27 28 
29 31 

65 

72 
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ש "צו הפמצו  .4

מכשירי קרינה (

  )לטיפול רפואי

ש "אכרזת הפמצו  .5

טיפול רפואי (

  )במכשירי קרינה

טרם 

החלה 

  עבודה

הנושא אמור היה להיות מוסדר במסגרת חוק הקרינה המייננת 

 נמסר לוועדה כי 2014באפריל . שמסדיר המשרד להגנת הסביבה

טרם החל לעשות המשרד יפעל להסדרה בחקיקה נפרדת אך 

  .זאת
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  משרד הכלכלה

  

  חקיקה ראשית

 פירוט סטטוס חוק  

) 1(11סעיף   .1

לחוק שעות 

  עבודה ומנוחה

בעבודה 

- בין

  משרדית

משרדי לבחינת הסוגייה החל במגעים עם ארגוני המעסיקים - צוות בין

והוא היה אמור למסור את המלצותיו עד סוף דצמבר , וההסתדרות

. והצוות הוקם מחדש לאחרונה, הדבר לא נעשה, בשל הבחירות. 2014

  .לא ברור מתי יינתנו המלצותיו

  

  2009-5201התקדמות הטיפול בצווים 

  

  
  כ"       בממשלה         בכנסת        סה

  
  צווי פיקוח

 פירוט סטטוס צו  

יבוא , איסור ייצוא(ש "צו הפמצו  .1

  )ומכירה של צעצועים מסוכנים

 חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים אושרה הצעת  בכנסת

  אך, 2014בקריאה הראשונה במאי 

ועדת הכלכלה לא השלימה את דיוניה בהצעת 

  . החוק

  . הוחל על הצעת החוק דין רציפות9.11.2015-ב

 

 פירוט סטטוס צו  

צו   .2

ש "הפמצו

הופץ ביוני ) מעליות(חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה תזכיר   אחרי תזכיר

2014.  
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התקנת (

מעליות 

ומתן 

שירות 

  )למעליות

אך היא טרם הובאה , 2014העבודה על הצעת החוק הושלמה בנובמבר 

  .לאישור הכנסת

צו   .3

הפיקוח 

על 

היהלומים 

יבואם (

  )ויצואם

- בעבודה בין

  משרדית

 להפיץ את המשרד התחייב; 2014טיוטת תזכיר הופצה בפברואר 

  .התזכיר טרם הופץאך , 2014תזכיר החוק עד סוף נובמבר 
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  משרד התחבורה

  

  חקיקה ראשית

 פירוט סטטוס חוק  

חוק להארכת תוקף של תקנות   .1

  )פיקוח על כלי שיט(חירום - שעת

- בעבודה בין

  משרדית

אך לא הבשיל , 2007-תזכיר חוק בנושא הופץ ב

  .לכדי הצעת חוק

התעורר , נוכח הערות ושינויים שהתקבלו מאז

  .צורך בהפצת התזכיר מחדש

ל משרד התחבורה התחייב כי התזכיר "מנכ

  .התזכיר טרם הופץאך , 31.7.2014- יופץ עד ה

  
  

  2009-2015התקדמות הטיפול בצווים 

  

  
  
  

  כ"       בממשלה         בכנסת        סה
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  צווי פיקוח

 פירוט סטטוס צו  

יבוא רכב (ש "צו הפמצו  .1

  )ומתן שירותים לרכב

ייצור מוצרי (ש "צו הפמצו  .2

  )תעבורה והסחר בהם

ייצור רכב (ש "צו הפמצו  .3

  )והרכבתו

מוסכים (ש "צו הפנמצו  .4

  )ומפעלים לכלי רכב

  )שמאי רכב(ש "צו הפמצו  .5

הצעת חוק רישוי שירותים לרכב אושרה בקריאה ראשונה   בכנסת

 דיונים בהצעת 25ועדת הכלכלה קיימה . 2013ביוני 

  .אך לא השלימה את דיוניה, החוק

  .  הוחל על הצעת החוק דין רציפות2014ביולי 

, 4.8.2015(בוועדת הכלכלה  שני דיונים עד כה נערכו

9.11.2015.(  

  30.11.2015- הישיבה הבאה קבועה ל

כלי שיט (ש "צו הפמצו  .6

קטנים המסיעים נוסעים 

  )בשכר

סיווג (ש "צו הפמצו  .7

בטיחותי של אוניות 

  )נוסעים

הועברו לוועדת ) תיקון) (בטיחות בשיט(תקנות הנמלים   בכנסת

  .אך לא נדונו, 2014הכלכלה באוגוסט 

  . וטרם נדונו2015התקנות הועברו מחדש בנובמבר 

  

הועברו לוועדת הכלכלה ) תיקון(תקנות שירותי הובלה   במשרד  )הובלת דלק(ש "צו הפמצו  .8

  .  אך לא קודמו2011במאי 

  .2013התקנות הועברו מחדש לוועדה באוגוסט 

  . 2014דיון ראשון בוועדת הכלכלה נערך באוקטובר 

  .התקנות לא הועברו מחדש

, הסעת סיור(ש "צו הפמצו  .9

הסעה מיוחדת והשכרת 

  )רכב

רכישת מונים (ש "צו הפמצו  .10

התקנתם ושירותי , למוניות

  )אחזקתם

אחרי 

  תזכיר

תזכיר החוק הופץ מחדש . 2010- תזכיר חוק הופץ ב

  .2014בדצמבר 

  

בעבודה   )הפעלת רכבל(ש "צו הפמצו  .11

  פנימית

  .2010- תזכיר חוק הופץ ב

ל משרד התחבורה התחייב כי הצעת החוק תובא "מנכ

ל כי " הודיע המנכ2014בדצמבר . 31.12.2014-לכנסת עד ה

  .עד כה לא הופץ תזכיראך , התזכיר יופץ מחדש



12  

 

  משרד החקלאות

  

  2009-5201התקדמות הטיפול בצווים 

  

  
  

  כ"       בממשלה         בכנסת          סה

  
  
  

 פירוט סטטוס צו  

ייצור (ש "צו הפמצו  .1

  )דבש ומכירתו

הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש אושרה   בכנסת

ועדת הכלכלה לא השלימה . 19.5.2014- בקריאה ראשונה ב

  .את דיוניה בהצעת החוק

  . הוחל על הצעת החוק דין רציפות20.7.2015-ב

ייצור (ש "צו הפמצו  .2

  )מספוא והסחר בו

, אושר חוק

תקנות בעבודה 

  פנימית

  .24.2.2014- חוק הפיקוח על מזון בעלי חיים אושר ב

התקנות טרם הועברו . כעת יש צורך בהתקנת תקנות

  .הרווחה והבריאות, לוועדת העבודה

ייצור (ש "צו הפמצו  .3

  )חלב

תקנות ראשונות 

  , אושרו

תקנות נוספות 

  בעבודה פנימית

אושרו ) קביעת מכסות חלב(תקנות תכנון משק החלב 

  . 27.4.2014-בוועדת הכלכלה ב

שטרם הועברו לוועדת , יש צורך בהתקנת תקנות נוספות

  .הכלכלה

  
  
  

  משרד האנרגיה והמים

  
  2009-5201התקדמות הטיפול בצווים 
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  כ"      בממשלה         בכנסת          סה

  

 פירוט סטטוס צו  

ש "צו הפמצו  .1

  )אספקת גז(

ש "צו הפמצו  .2

עבודות התקנה (

ותיקון של מתקני 

  )גז

שירות (ש "צו הפמצו  .3

  )החזקה למתקני גז

ש "צו הפמצו  .4

ם בעד גז תשלומי(

המסופק במערכת 

  )מרכזית

ש "צו הפמצו  .5

הבטחת ההספקה (

  )מ"של גפ

אושרה בקריאה ) 4' תיקון מס) (בטיחות ורישוי(הצעת חוק הגז   בממשלה

 הצעת החוק דין  הוחל על2014בינואר . 2012הראשונה ביולי 

ועל , ועדת הכלכלה לא השלימה את דיוניה בהצעת החוק. רציפות

  .הליכים אלו טרם החלו. כן יש להתחיל בהליכי החקיקה מחדש

  

 פירוט סטטוס צו  

מכלי (ש "צו הפמצו  .6

  )גז

סימון (ש "צו הפמצו  .7

  )ומילוי מכלי גז

אושר בוועדת ) מ מיטלטלים"מכלי גפ) (בטיחות ורישוי(צו הגז   בממשלה

לשם ביטול הצווים דרוש צו משלים של . 2014הכלכלה בדצמבר 

הצו טרם הועבר לוועדת . שרת המשפטים באישור ועדת החוקה

  .החוקה
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8.  

  
  

ש "צו הפמצו

הסדרים במשק (

  )הדלק

; 2012הצעת חוק משק הדלק אושרה בקריאה הראשונה ביולי   בממשלה 

יעה הממשלה לכנסת על רצונה להחיל דין  הוד2013בנובמבר 

ולא הוחל דין , אך לא מימשה את הודעתה, רציפות על הצעת החוק

הליכים אלו . יש להתחיל בהליכי החקיקה מחדש, משכך. רציפות

  . טרם החלו
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  יתר המשרדים

  

  חקיקה ראשית

  

 פירוט סטטוס משרד חוק  

  פקודת מניעת טרור  .1

חוק סמכויות שעת חירום   .2

  )מעצרים(

הצעת החוק המאבק בטרור אושרה בקריאה   בכנסת  משפטים

  .אך לא קודמה, 2011ראשונה באוגוסט 

על הצעת החוק הוחל דין רציפות בנובמבר 

אך ועדת החוקה לא השלימה את , 2013

  .דיוניה

הצעת החוק אושרה מחדש בקריאה 

  .2015הראשונה בספטמבר 

  דיונים5עד כה נערכו בוועדת החוקה 

הדיון ). 9.11, 2.11, 26.10, 19.10, 12.10(

  .23.11- הבא צפוי ב

פקודה להארכת תוקף של   .3

יציאה (תקנות שעת חירום 

  )לחוץ לארץ

אחרי   פנים

  תזכיר

אך הצעת , 2012תזכיר חוק הופץ ביולי 

טרם הובאה לכנסת לקריאה החוק 

  .ראשונה

  

חוק להסדר תפיסת מקרקעים   .4

  בשעת חירום

אחרי   ביטחון

  תזכיר

משרד . 2013תזכיר חוק הופץ בנובמבר 

הביטחון התחייב להביא את הצעת החוק 

הצעת אך , 2014לכנסת עד סוף נובמבר 

החוק טרם הובאה לכנסת לקריאה 

  .ראשונה

חוק הפיקוח על מצרכים   .5

  ושירותים

בעבודה   אוצר

  פנימית

טל על עצמו לבחון את הצורך משרד האוצר נ

עד כה אך , בסעיפי החוק השונים בעת שגרה

  . לא עשה זאת

חוק הסדרי משפט ומינהל   .6

  )סעיפים מסוימים(

בעבודה   משפטים

  פנימית

  

אין   משפטים  א לפקודת הנזיקין37סעיף   .7

מניעה 

  שיפקע 

  

-חוק לקיום צווים לפי תקנות  .8
חירום בדבר תפיסת - שעת

שיכון מוסדות (מקרקעים 
  )המדינה בירושלים

אין   משפטים

מניעה 

  שיפקע 

  

  

 

  2009-2015הטיפול בצווים התקדמות 
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  כ"       בממשלה         בכנסת         סה

  
  

 פירוט סטטוס משרד צו  

תקנות רישוי עסקים   .1

  )הדברת מזיקים(

הגנת 

  הסביבה

הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים   בכנסת

אך , 2014לאדם אושרה בקריאה הראשונה ביוני 

ועדת הפנים והגנת הסביבה  לא השלימה את 

  .דיוניה

  .  הוחל על הצעת החוק דין רציפות13.7.2015-ב

  .20.7.2015-  בוועדה נערך בדיון ראשון

יסודות (תקנות הרוקחים   .2

רדיואקטיביים 

  )ומוצריהם

הגנת 

  הסביבה

בניה (ש "צו הפמצו  .3

  )והפעלה של כור גרעיני

  מ"רה

אחרי 

  תזכיר

  .21.9.2015- תזכיר חוק הופץ ב

עיסוק (ש "צו הפמצו  .4

  )באמצעי הצפנה

בעבודה   ביטחון

  פנימית

  

  
  
  

  הצעות חוק וחקיקת משנה בוועדות הכנסת
  

  ועדת הכלכלה

  מועד העברה לוועדה  בא במקום  חיקוק  
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  )דיונים החלו  (*2015יולי    צווים5  הצעת חוק רישוי שירותים לרכב  .1

הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור   .2

  דבש

  )דיונים טרם החלו (*2015יולי   צו אחד

3.  

  הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים

דיונים טרם * (2015נובמבר   צו אחד

  )החלו

4.  

  )תיקון) (בטיחות בשיט(תקנות הנמלים 

דיונים טרם * (2015נובמבר   שני צווים

  )החלו

  

  

  חוק ומשפט, ועדת החוקה

  מועד העברה לוועדה  בא במקום  חיקוק  

  )דיונים החלו (*2015ספטמבר    חוקים2  הצעת חוק המאבק בטרור  . 1

  

  

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  מועד העברה לוועדה  בא במקום  חיקוק  

הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים   . 1

  לאדם

  )דיונים החלו (*2015יולי   צו אחד

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) צווים131; חוק אחד() 2009-2015(הוחלפו או בוטלו , חיקוקים שהוסדרו
  

  ביטחון  1954-ד"התשי, )עבירות ושיפוט(חוק למניעת הסתננות    .1

  ביטחון  1979–ט"התשל, )מכירת כרטיסי עינוג (הפיקוח על מצרכים ושירותיםצו    .2

  אנרגיה 1957-ז"התשי, )השימוש במים והספקתם(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .3

-ח"התשל, )הספקת דלק לחימום ביתי(הפיקוח על מצרכים ושירותים צו    .4
1978 

 אנרגיה

                                                 
 .19- לוועדה לראשונה עוד בכנסת ה הועבר*
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-ג"התשנ, )הצגת מחירים של מוצרי דלק(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .5
1993 

 אנרגיה

, )השכר בעד שירות תדלוק בתחנות דלק(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .6
 1993-ג"התשנ

 אנרגיה

  תחבורה 1976-ו"התשל, )הגבלת העברתו של רכב(הפיקוח על מצרכים ושירותים צו    .7

- ח"התשכ, )שכר בעד שימוש בציוד הנדסי(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .8
1967 

 תחבורה

, )שכר בעד שימוש ברכב ובכלי שיט(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .9
 1981-א"התשמ

 תחבורה

-ד"התשל, )הסעה באוטובוסים ומוניות(תים צו הפיקוח על מצרכים ושירו   .10
1974  

 תחבורה

 תחבורה  1974-ד"התשל, )גרירת רכב וחילוצו(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .11

 תחבורה 1978-ט"התשל, )הסעה מיוחדת באוטובוס(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .12

, )הרכבה ושימוש במנועי דיזל ברכב(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .13
 1980-ם"התש

 תחבורה

-ה"התשמ, )מחירים מירביים לרכב מיובא(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .14
1985 

 תחבורה

-שירותים בני פיקוח בנמל התעופה בן(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .15
 1963-ג"התשכ, )גוריון

 תחבורה

-ו"התשל, )שכר בעד שימוש ברכב עודף(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .16
1975 

 תחבורה

  תחבורה  1977–ז"התשל, )שירות למבחן נהיגה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .17

  בריאות  1955-ו"התשט, )אריזת מצרכים(צו ההגנה    .18

 בריאות 1975-ו"התשל, )קציץ בשר וקציץ(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .19

 בריאות 1980-ם"התש, )בדיקת מי שפיר(תקנות בריאות העם    .20

 בריאות 1956-ז"התשי, )לקום והסחר בו-אריזת רהט(צו ההגנה    .21

הפיקוח על הטחנות ועל הייצור והמכירה של קמח סטנדרט (צו ההגנה    .22
 1942, )י"פלשתינאי א

 בריאות

 בריאות 1956-ז"התשי, )ייצור אבקת קקאו והסחר בה(צו ההגנה    .23

 בריאות 1950-י"התש, )ייצור פודינג ומכירתו(צו ההגנה    .24

 בריאות 1957-ז"התשי, )שיווק חלב מפוסטר בקיוסקים(צו ההגנה    .25

 בריאות 1957-ז"התשי, )יצור וסחר) (תרכיז ענבים(צו ההגנה    .26

 בריאות 1955-ו"התשט, )בתי בד(צו הפיקוח על המזונות    .27

, )איסור הייצור והמכירה, חיקויים של תוצרת חלב(צו הפיקוח על המזונות    .28
1943 

 בריאות

 בריאות 1954- ד"התשי, )חמאת יבוא(צו הפיקוח על המזונות    .29

 בריאות 1943, )מכירת בשר גמל(צו הפיקוח על המזונות    .30

 בריאות 1951-א"התשי, )הסדרת הייצור) (ממתקים(צו הפיקוח על המזונות    .31

 בריאות 1951- א"התשי, )משקאות קלים תוססים(צו הפיקוח על המזונות    .32

 בריאות 1955- ו"התשט, )ערבוב קפה(צו הפיקוח על המזונות    .33

 בריאות 1953-ג"התשי, )מיון ואריזה) (פירות וירקות(צו הפיקוח על המזונות    .34

 בריאות 1950-י"התש, )תחליפי קפה(צו הפיקוח על המזונות    .35

 בריאות 1961-א"התשכ, )אבקת אפיה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .36

 בריאות 1959-ט"התשי, )בשר קפוא(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .37

ירקות , פירות, הגבלת הסחר בביצים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .38
 1958-ח"התשי, )ועופות

 בריאות

 בריאות 1967-ז"התשכ, )חומר נטול ערך קלורי(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .39

 בריאות 1975-ו"התשל, )ייצור מוצרי מזון(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .40

 בריאות 1976-ו"התשל, )כעכים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .41

 בריאות 1963- ג"התשכ, )מאפה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .42

 בריאות 1962-ב"התשכ, )מוצרי חלב(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .43
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 בריאות 1962-ג"התשכ, )מצות(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .44

משקלות אחידים לטבלאות שוקולדה (צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .45
 1963-ג"התשכ, )וצימקאו

 בריאות

 בריאות 1968-ח"התשכ, )סימון חומר מוסף למזון(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .46

, )סימון מזון המכיל חומר צביעה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .47
 1965-ה"התשכ

 בריאות

, )סימון מיץ לימון ותחליף מיץ לימון(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .48
 1968-ח"התשכ

 בריאות

, )סימון תאריך על אריזת חלב ומוצרי חלב(צרכים ושירותים צו הפיקוח על מ   .49
 1975-ה"התשל

 בריאות

 בריאות 1962-ב"התשכ, )פיתה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .50

 בריאות 1958-ח"התשי, )שיווק חלב(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .51

 בריאות 1979-ט"התשל, ) הגבלה–שיווק משקאות (צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .52

 בריאות 1961-א"התשכ, )תבלין(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .53

 בריאות 1957- ח"התשי, )ייצור קרח ומכירתו(צו שעת חירום    .54

-ח"התשמ, )אישור להקמת בית חולים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .55
1988 

 בריאות

-ג"התשל, )בנק הזרע והזרעה מלאכותית(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .56
1973 

 בריאות

, )חבילה לעזרה ראשונה לשעת חירום(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .57
 1969-ל"התש

 בריאות

-ט"התשל, )סריקה טומוגרפית ממוחשבת(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .58
1979 

 בריאות

 בריאות 1983-ג"התשמ, )שירות רפואי לציבור(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .59

 בריאות 1979-ט"התשל, )בנק זרע(תקנות בריאות העם    .60

  בריאות 1977- ז"התשל, )מעבדות רפואיות(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .61

  בריאות  1980–א"התשמ, )שמן מינרלי בייצור מזון(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .62

 בריאות 1955-ו"התשט, )הוצאת בשר ודגים מבית קירור(צו ההגנה    .63

 בריאות 1960-א"התשכ, )תחליף דבש(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .64

, )סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .65
 1984-ד"התשמ

 בריאות

 בריאות 1960-א"התשכ, )הובלת לחם(שירותים צו הפיקוח על מצרכים ו   .66

, )סימון קוד של מזון ארוז מראש(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .67
 1983-ד"התשמ

 בריאות

 בריאות 1958-ח"התשי, )איכות מזון(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .68

- א"התשכ, )ייצורו והחסנתו, הסחר במזון(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .69
1960 

 בריאות

 בריאות 1950-י"התש, )סימון מוצרים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .70

 בריאות 1975-ו"התשל, )נקניק ונקניקיות(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .71

 בריאות 1956-ז"התשט, )הובלת חלב(צו ההגנה    .72

 בריאות 1958-ח"התשי, )איכות חלב(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .73

 בריאות 1959-ך"התש, )חלב פרות(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .74

 בריאות 1963-ג"התשכ, )ייצור גלידה ומכירתה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .75

 בריאות 1955-ז"התשט, )פיקוח על יבוא מזונות(צו הפיקוח על המזונות    .76

 בריאות 1975- ו"התשל, )בשר טחון חי ומתובל(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .77

 בריאות 1975- ו"התשל, )בשר טחון(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .78

 בריאות 1978- ח"התשל, )בדיקת מזון מיובא(תקנות בריאות העם    .79

, )איסור ייחוס סגולת מרפא למצרך מזון) (מזון(תקנות בריאות הציבור    .80
 1978-ח"התשל

 בריאות

הקפאתן והשימוש , ייבושן, פיסטור ביצים) (צרכי מזון(תקנות בריאות העם    .81
 1979-ט"התשל, )בהן

 בריאות
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 בריאות 1979-ט"התשל, )איסור שימוש בשאריות מזון) (מזון(תקנות בריאות הציבור    .82

 בריאות 1979-ט"התשל, )תכולת כספית בדגים) (מזון(תקנות בריאות הציבור    .83

 בריאות 1983-ג"התשמ, )תכולת היסטמינים בדגים) (מזון(תקנות בריאות הציבור    .84

  כלכלה 1957-ח"התשי, )בתי קירור(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .85

 כלכלה 1979-ם"התש, )בתי אוכל(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .86

 כלכלה 1960-ך"התש, )מכבסות(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .87

 כלכלה 1977-ז"התשל, )מספרות(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .88

 כלכלה 1960-ך"התש, )דינים וחשבונות(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .89

 כלכלה 1957- ח"התשי, )הסדרת הסחר בביצים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .90

 כלכלה 1981-א"התשמ, )הצגת סימני אימות זהב(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .91

חוטי טקסטיל , אריגים, סימון סריגים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .92
 1984-ה"התשמ, )ועורות

 כלכלה

, )הצגת מחיר של סוג מצרכים מסוימים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .93
 1981-א"התשמ

 כלכלה

איסור הייצור של מבערי מזוט להסקה (צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .94
 1972-ב"התשל, )שיווקם והחזקתם, ביתית

 כלכלה

 כלכלה 1978-ח"התשל, )הובלת נוזלים קורוזיביים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .95

 כלכלה 1964-ו"התשכ, )העברת כותנה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .96

סיבים , סיבים מלאכותיים, כותנה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .97
 1961-א"התשכ, )סינתטיים וחוטים

 כלכלה

סיבים , סיבים מלאכותיים, כותנה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .98
 1966-ו"התשכ, )סינתטיים וחוטים

 כלכלה

 כלכלה 1975- ו"התשל, )מוטות ורשתות פלדה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים    .99

מחירים מקסימליים למוצרי מזון (צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .100
 1977-ח"התשל, )3' מס) (וגפרורים

 כלכלה

, )מחירים מקסימליים למרגרינה ושמן(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .101
 1980-ם"התש

 כלכלה

מחירים מקסימליים לשוקולד עממי (צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .102
 1980-ם"התש, )בחפיסות

 כלכלה

, )5' מס) (מחירים מרביים למצרכים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .103
 1985-ה"התשמ

 כלכלה

, )מילוי ושיווק מיכלי גז תעשייתיים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .104
 1993-ד"התשנ

 כלכלה

-ה"התשל, )תחמוצת הפחמן-מכלי גאז דו(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .105
1975 

 כלכלה

שלט רחוק ומכשיר , מקלט טלוויזיה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .106
 1972- ב"התשל, )להקלטה ולהקרנה של סרטי וידאו

 כלכלה

-ד"התשנ, )סימון מיכלי גז תעשייתיים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .107
1993 

 כלכלה

 כלכלה 1971-א"התשל, )צריכת טבק מקומי(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .108

 כלכלה 1972- ב"התשל, )מכל גז לשימוש חד פעמי(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .109

 כלכלה  1991-א"התשנ, )בתים ארעיים למגורים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .110

 כלכלה  1991-ב"התשנ, )בתים מבנייה קלה(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .111

, )ייצור קמח חיטה כשר לפסח ושיווקו(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .112
 1980-ם"התש

 כלכלה

, )בקבוקי זכוכית לאריזת מזון ומשקאות(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .113
 1976- ו"התשל

 כלכלה

מכירת משקאות משכרים בבקבוקים (צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .114
 1978-ח"התשל, )סגורים

 כלכלה

-מחממי מים סולאריים וחשמליים חד(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .115
  1983–ד"התשמ, )דירתיים

  כלכלה

  כלכלה  1958-ח"התשי, )שינוי תואר(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .116

  חקלאותעופות שהורמנו או הוזנו בחומרים (צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .117
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  1959-ך"התש, )כימיים

 חקלאות 1964-ד"התשכ, )תחליף לחלב(אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים  .118

 חקלאות 1962- ב"התשכ, )שיווק פרי אבוקדו(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .119

 חקלאות 1964-ד"התשכ, )שחיטת בהמות(תקנות מחלות בעלי חיים  .120

 חקלאות 1949-ט"התש, )בריכות דגים(צו ההגנה  .121

 חקלאות 1967- ז"התשכ, )הסדר השיווק של ענבי יין(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .122

 חקלאות 1968-ח"התשכ, )הסדר נטיעת עצי גפן ופרי(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .123

- ח"התשכ, )הסדר קבלת ענבים ביקבים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .124
1968 

 חקלאות

 חקלאות 1992-ב"התשנ, )מחיר מזערי לפטמים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .125

 חקלאות 1963-ג"התשכ, )שימוש בסרט הירוק(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .126

פיקוח על מכירת כרטיסי כניסה לבתי (צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .127
  1962-ב"התשכ, )2' מס) (עינוג

  פנים

זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן שירותים (צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .128
  1967-ז"התשכ, )לתיירים

  תיירות

  תיירות  1967-ז"התשכ, )חניונים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .129

  תיירות  1966-ו"התשכ, )שירות בחניון(אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים  .130

131. 
  1961- א"התשכ, )אצטון(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

הגנת 
  הסביבה

, )מחיר מרבי בעד שירותים בגן ילדים(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .132
  1984-ד"התשמ

  חינוך
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