
  13.2.08  29.7.07  1.2.07  25.5.06  2.12.05  28.3.05  16.5.04  שם החוק  ד"מס

, פקודת מניעת טרור  1
  1948-ח"התש

 ייבחן 2006במהלך     
ניתוק הפקודה 

  . מקיום מצב החירום

  . לא עודכן  .לא עודכן  .לא עודכן  .לא עודכן

הפקודה להארכת   2
תוקף תקנות שעת 

יציאה לחוץ (חירום 
- ט"התשל, )לארץ

1979  

משרד הפנים     
ומשרד הביטחון 

בוחנים את אפשרות 
תיקון הפקודה 

  . והתקנות

  . לא עודכן  .לא עודכן  .לא עודכן  .לא עודכן

חוק סמכויות שעת   3
) מעצרים(חירום 
  1979-ט"התשל

תיקון החוק יידון     
במסגרת חקיקת 

  . טרור מקיפה

  . לא עודכן  .לא עודכן  .לא עודכן  .לא עודכן

,  נפקדיםחוק נכסי  4
  1950- י"התש

החקיקה כי נטען     
אינה מצריכה תיקון 
היות שהיא עוסקת 

  . בהגדרה בלבד

        

חוק הסדרי משפט   5
נוסח [ומינהל 

-ל"התש, ]משולב
1970  

נטען כי החוק     
במהותו הוא חוק 
מעבר אשר מיצה 

ואין צורך , את עצמו
  . בשינויו

        

חוק הפיקוח על   6
, מצרכים ושירותים

  1957-ח"התשי

כדי לנתק את החוק     
ממצב החירום יש 
למצוא תחליפים 

 הצווים  מאותלכל
  . שהותקנו מכוחו

  
מזה שנים לא 
מועטות לא 

מותקנים צווים 
ורק , חדשים

מתוקנים צווים 
קיימים במקרים 

  . שיש הכרח
  

ההוראה הנותנת 
עליונות לצווים מכוח 

  .החוק בוטלה
  

נעשה מאמץ לבטל 
, צווים בלתי נחוצים

להחליף צווים ו
נחוצים בחקיקה 

  :  חלופית
  

משרד התחבורה . 1
הפיץ את תזכיר חוק 

רישוי שירותים 
-ד"התשס, לרכב

 ובו הצעה 2004
להסדיר את 

השירותים הניתנים 
לכלי הרכב במסגרת 

הטיפול . צווי פיקוח
אמור להתקדם "

  ".בתקופה הקרובה
  

משרד הביטחון . 2
 2006יבחן במהלך 

את הפיקוח על 
א הבטחוני הייצו

מזכיר . שימושי-והדו
הממשלה ביקש 
, ממשרדי הבטחון

ת להכין "החוץ ותמ
תזכיר חוק עד מרץ 

2006.  
  

משרד . 3
יש המון :  החקלאות

צווים שהוצאו מכוח 
וצריך למצוא , החוק

פיתרון לתוצאות 
רק לאחר . ביטולם

יהיה , פיתרון כזה
  . ניתן לבטלם

  .לא עודכן. 1
  

משרד . 2
הביטחון עומד 

הפיץ תזכיר ל
חוק פיקוח על 

הייצוא הביטחוני 
  .2006-ו"התשס

  
  .  לא עודכן. 3

  .לא עודכן. 1
  

הצעת חוק . 2
פיקוח על הייצוא 

 ,הביטחוני
 2006-ז"התשס

עברה בקריאה 
היא . ראשונה

מונחת על שולחן 
ועדת החוץ 

והביטחון לשם 
הכנה לקריאה 
  . שנייה ושלישית

  
  .  לא עודכן. 3

  .לא עודכן. 1
  

הצעת חוק . 2
פיקוח על 
הייצוא 
 ,הביטחוני

-ז"התשס
 עברה 2006

בקריאה 
שנייה 
 ושלישית

)17.7.07( .  
  

  .  לא עודכן. 3

  .לא עודכן. 1
  

  . לא עודכן. 3



הצעת חוק הפיקוח על   7
, ייצוא ביטחוני

  2006-ז"התשס
  

משרד הביטחון       
עומד להפיץ את 

תזכיר הצעת 
  .החוק

פורסמה כהצעת 
חוק ממשלתית 

 בקריאה ועברה
  .ראשונה

עברה 
בקריאה 
שנייה 

ושלישית 
)17.7.07(  

פורסמה 
חוק כ

הפיקוח על 

ייצוא 

, ביטחוני
-ז"התשס

ביום  (2007
26.7.07(  

החוק למניעת   8
עבירות (הסתננות 

-ד"התשי, )ושיפוט
1954  

מתקיימים דיונים 
לבחינת ניתוק 
החוק ממצב 

  החירום

משרד 
הביטחון 

מתכוון להפיץ 
 תוך חודשיים

ר חוק תזכי
המכיל הסדר 
שאיננו מותנה 
בקיום מצב 

  .החירום
  

ההצעה 
נמצאת שלבי 

ניסוח 
  .אחרונים

הופץ תזכיר   ללא שינוי
לתיקון חוק 
  ההסתננות 

בעקבות הערות 
שהצריכו תיקונים 

ושקילה 
, מחודשת

מתגבש נוסח 
  .סופי להצעה

הנוסח   ללא שינוי
הסופי אושר 

ועדת " ע
השרים 
לענייני 

חקיקה ביום 
20.1.08 .

כעת עומד 
בפני הכנה 
לקריאה 
  .ראשונה

  
 1.4.08ביום 

פרסמה 
הממשלה 
את הצעת 

החוק 
  . מטעמה

פקודת הפטנטים   9
  1926, והמדגמים

הוכנה הצעת   
חוק להחלפת 

  .'חלק ה
  

עברה 
בקריאה 
ראשונה 

)18.1.05.(  
  

עברה לדיון 
בוועדת חוקה 

  .חוק ומשפט

נמצאת על סדר 
היום של ועדת 
  .חוקה חוק ומשפט

ההצעה אמורה   א עודכןל
לעלות לוועדת 
השרים לענייני 

חקיקה כדי 
שיחילו עליה 

  .רציפות

 7.5.07ביום 
הצביעה 
מליאת 

הכנסת בעד 
הודעת 

הממשלה 
להחיל רציפות 

על הצעת 
  .החוק
  

ההצעה 
  הועברה

לועדת חוקה 
חוק ומשפט 

להכנה 
לקריאה שנייה 

  .ושלישית 

  ללא שינוי

חוק סמכויות חיפוש   10
ום בשעת חיר

, )הוראת שעה(
  1969-ט"התשכ

הממשלה הגישה 
לכנסת הצעת חוק 
סמכויות חיפוש 
לשם שמירה על 

, ביטחון הציבור
. 2002- ב"התשס

אמורה להחליף 
  .את החוק הקיים

  
עברה קריאה 

ראשונה ומצויה 
בהכנה לקראת 
קריאה שנייה 

  .ושלישית

מזה זמן רב "
ממתינה לדיון 
בוועדת הפנים 

  "של הכנסת

 קריאה עומדת לפני
  .שנייה ושלישית

התקבל בקריאה 
שנייה ושלישית 

סעיף ). 27.7.05(
 ביטל את חוק 12

סמכויות חיפוש 
  .בשעת חירום

      

חוק להסדר תפיסת   11
מקרקעין בשעת 

-י"התש, חירום
1949  

לא ניתן למצוא 
תחליף בחקיקה 

הישראלית 
לסמכות מכוח חוק 

  .זה

בחינת תיקון   .לא עודכן
-החקיקה תידחה ל

2007.  

לא ניתן "  .לא עודכן  .לא עודכן  .לא עודכן
למצוא 

תחליף הולם 
לסמכות 
המוקנית 

מתוקף חוק 
  ".זה



12  

  
  

חוק להארכת תוקף 
של תקנות לשעת 

פיקוח על (חירום 
נוסח ) [כלי שיט

-ג"התשל, ]משולב
1973  

מתקיימת בחינה 
לניתוק החוק 
ממצב שעת 

  .החירום

  
הוכנו כמה 

  :חוקים
  

הצעת חוק . 1
כלי  (הספנות

שיט זר 
בשליטה 
, )ישראלית

-ד"התשס
2004 .

ההצעה עברה 
קריאה 
ראשונה 
ונמצאת 
בדיונים 
בוועדת 
הכלכלה 
לקראת 

קריאה שנייה 
  .ושלישית

  
הופץ . 2

תזכיר חוק 
הספנות 

עבירות נגד (
ביטחון השיט 

). ל"הבינ
טיוטת הצעת 
החוק תעלה 
לדיון בוועדת 

השרים לענייני 
חקיקה 
  .בקרוב
  

תזכיר חוק . 3
הספנות 

בטחון בכלי (
) שיט ונמלים

התזכיר נמצא 
  .בשלבי דיון

כלי (חוק הספנות . 1
שיט זר בשליטה של 

, )גורם ישראלי
 2005- ה"התשס

התקבל בקריאה 
שנייה ושלישית 

)27.7.05.(  
  

הצעת חוק . 2
עבירות (הספנות 

נגד בטחון השיט 
לאומי -הבין

) ומתקנים ימיים
פורסמה והונחה על 

  .לחן הכנסתשו
  

משרד התחבורה . 3
דיווח כי יפיץ את 

תזכיר חוק הספנות 
בטחון בכלי שיט (

  ).ונמלים

הצעת חוק . 2
עבירות (הספנות 

נגד בטחון השיט 
, )לאומי-הבין

 2004-ד"התשס
עברה בקריאה 

ראשונה 
)21.11.05 .(

הוכנה הצעה 
להחלת דין 

רציפות להצעת 
  .החוק
  

תזכיר חוק . 3
בטחון (הספנות 

י שיט בכל
 –) ונמלים

ההערות נבחנו 
ויוכן תזכיר 

  .מתוקן

הוחל דין . 2
רציפות על  
הצעת חוק 

עבירות (הספנות 
נגד בטחון השיט 

, )לאומי-הבין
  2004-ד"התשס

  
לאחר חילוקי 
דעות לגבי 
הוועדה 

המתאימה לדיון 
היא , בהצעה

הועברה לוועדת 
הכנסת 

שהעבירה אותה 
  .לוועדת החוקה

  
תזכיר חוק . 3

בטחון (ת הספנו
בכלי שיט 

לא  –) ונמלים

  .עודכן

הצעת חוק . 2
הספנות 

עבירות נגד (
בטחון השיט 

, )לאומי-הבין
-ד"התשס

לא  – 2004

  .עודכן

  
תזכיר חוק . 3

הספנות 
ביטחון בכלי (

במימי , שיט
חופין 
 –) ובנמלים

התזכיר 

המתוקן עדיין 
 .לא הופץ
נמסר 

שבמהלך 
חודש אוגוסט 

 יופץ 2007
  .תזכיר מתוקן

הצעת . 2
חוק הספנות 

עבירות נגד (
בטחון השיט 

הבינאומי 
ומתקנים 

) ימיים
- ה"התשס

2005 
מונחת על 

שולחנה של 
ועדת חוקה 
חוק ומשפט 
לשם הכנה 
לקריאה 
שנייה 
  .ושלישית

  
תזכיר . 3

חוק הספנות 
) ביטחון(

הופץ כתזכיר 
)22.1.08 .(

התזכיר 
ממתין 

להערות 
ויועלה 
כטיוטה 
לאישור 
ועדת 

השרים 
יני לעני

  .חקיקה

חוק רישום ציוד   13
וגיוסו לצבא הגנה 

-ז"התשמ, לישראל
1987  

לא ניתן להחליף 
את החקיקה 

  .הקיימת

הופץ תזכיר 
חוק 

)20.10.04 (
המנתק את 
הקשר בין 
החוק לבין 

ההכרזה על 
  .  שעת חירום

  
  

וועדת השרים 
לענייני חקיקה 

אישרה את הצעת 
  ).8.5.05(החוק 

  .ללא שינוי
  

פני תובא שוב ב
ועדת השרים 
  .לענייני חקיקה

עברה בקריאה 
  .ראשונה

  
מונחת על שולחן 

ועדת החוץ 
והביטחון של 
הכנסת לשם 

הכנה לקריאה 
. שנייה ושלישית

טרם החל הדיון 
  . בהצעה

  :ללא שינוי  .לא עודכן
  

מונחת על 
שולחן ועדת 

החוץ 
והביטחון של 
הכנסת לשם 

הכנה 
לקריאה 
שנייה 
. ושלישית

טרם החל 

 הדיון

  .בהצעה
  

תזכיר חוק   14
להבטחת שירותים 

-ה"התשס, חיוניים
2004  

התזכיר הופץ   
ביום 

10.11.04  

  .לא עודכן  .לא עודכן  .לא עודכן  .לא עודכן  .לא עודכן

 בחוק 32סעיף   15
, חופשה שנתית

  1951-א"התשי

הוףץ תזכיר   
הצעת חוק 

לתיקון הסעיף 
)14.11.04.(  

הצעת חוק   .לא עודכן
חופשה שנתית 

) 10' תיקון מס(
 2005- ה"התשס

אושרה בקריאה 
ראשונה 

)15.11.05.(  
  

המשך הליכי 
החקיקה תלוי 
בהחלת דין 

  . רציפות

הושלמו הליכי 
החוק . החקיקה

נותק ממצב שעת 
החירום 

)7.11.06(  

    



ב בחוק 25סעיף   16
, עבודת הנוער

  1953-ג"התשי

בקרוב יופץ   
תזכיר לתיקון 

  .החוק

  . חוקהופץ תזכיר   .ללא שינוי
  

טיוטת החוק 
תוגש לוועדת 
השרים לענייני 

  . חקיקה

הושלמו הליכי 
החקיקה 

)29.1.07.(  

    

בחוק ) 1)(ב(2סעיף   17
-ג"התשי, החניכות

1953  

בכוונת משרד   
ת "התמ

להציע לתקן 
  . את החוק

תזכיר הצעת חוק 
נמצא על שולחנו של 

ל משרד "מנכ
  . ת"התמ

  . הופץ תזכיר חוק
  

טיוטת החוק 
וועדת תועבר ל

השרים לענייני 
  .חקיקה

הושלמו הליכי 
החקיקה 

)29.1.07.(  

    

 בחוק 11סעיף   18
שעות עבודה 

- א"התשי, ומנוחה
1951  

הוסכם כי ראוי   
להחליף את 

ההסדר 
, הקבוע בחוק

ולנתקו ממצב 
  .  החירום

  
ממתינים 
לתגובת 

הסתדרות 
העובדים 
ולשכת 

התיאום של 
הארגונים 
  . הכלכליים

ת " התממשרד  .ללא שינוי
בוחן הפצת 
  . תזכיר חוק

בשל   . לא עודכן  . לא עודכן
השתרשות 
ההסדרים 

במשק 
, הישראלי
ובשל 

התחייבויות 
בינלאומיות 

לא ניתן 
לשנות את 
ההסדר 

  . כרגע
  

נשקלת 
האפשרות 
להקים צוות 
בינמשרדי 

שיבחן הסדר 
חליפי 

להעסקת 
עובדים 
בשעות 
  . נוספות

לפקודת ' א37סעיף   19
  הנזיקין

ד משר  
הביטחון יבחן 
את ההצעות 

לתיקון 
  .הסעיף

משרד המשפטים 
ייזום את ביטול 

  . הסעיף
  

ביטול הסעיף ייעשה 
במסגרת קודקס 
אזרחי בו תוחלף 

  . פקודת הנזיקין

הקודקס הופץ   . ללא שינוי
בתור תזכיר חוק 

, דיני ממונות
 2006-ו"התשס

ואמור להגיע 
לוועדת השרים 

  . לענייני חקיקה

הקודקס אושר 
וועדת ב

ויונח , השרים
על שולחן 
הכנסת 
לקריאה 
  . ראשונה

  . ללא שינוי

חוק כלי יריה   20
  1949-ט"תש

הוכנה הצעה   
לשינוי 

הסעיפים 
  . הרלוונטיים

  
בקרוב יופץ 

תזכיר לתיקון 
  . החוק

משרד הפנים הפיץ 
תזכיר חוק לתיקון 

  . החוק הקיים

טיוטת החוק   .לא עודכן  . ללא שינוי
י "אושרה ע

שרים ועדת ה
לענייני חקיקה 

)16.7.07( ,
ותועלה 
לקריאה 
  . ראשונה

עברה 
בקריאה 
ראשונה 

)26.11.07.(  
  

ועדת הפנים 
אישרה את 

העלאת 
ההצעה 
לקריאה 
שנייה 
  . ושלישית

חוק סמכויות חיפוש   21
בשעת חירום 

) הוראת שעה(
  1969-ט"התשכ

פורסמה   
הצעת חוק 
סמכויות 

חיפוש לשם 
שמירה על 

ביטחון 
, הציבור
- ב"התשס

2002 .  
  

ההצעה עברה 
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