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 תמיכות משרד הפנים 7.1
 472 ...................................................................... מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הפנים באתרי הנצחה 
 473 ...................................................... ד הפנים למוסדות ציבור שהם קריות חינוךמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משר 
 474 .................... מבחנים לתמיכה של משרד הפנים במוסדות ציבור המפעילים מתנדבים בתחומי הסיוע והטיפול בחללי אסונות 

 
 תמיכות מדינה זרה 7.2

 476 ................................................................ 2011–מדינית זרה, התשע״אחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות  
 

 

 ניגוד עניינים של נבחרי ציבור: 8פרק 
 

 : שירות הציבור)36פרק  גם ורא( 
 

 478 .......................................................... הודעה בדבר כללים למניעת ניגוד ענינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות 
 

 

 : עובדי ציבור9פרק 
 

 : שירות הציבור)36: נבחרי ציבור ברשויות המקומיות; פרק 8פרק  ראו גם( 
 

 מתנות 9.1
 483 ....................................................................................................... 1979–חוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם 
 484 .................................................................................................... 1980–תקנות שירות הציבור (מתנות), התש״ם 
 485 ................................................ 1987–עובדים ציבוריים אחרים), התשמ״ז צו שירות הציבור (מתנות) (החלת החוק על 

 
 טוהר מידות 9.2

 486 .................................................................................... 1992–חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ״ב 
 487 .................................... 1997–חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ״ז 

 
 

 : קידום מעמד האישה10פרק 
 

 489 ..................................................................... 2000–חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש״ס 
 

 

 : יסודות התקציב11פרק 
 

 491 ................................................................................................................ 1985–יסודות התקציב, התשמ״ה חוק 
 508 ............................................. 1991–חאה או שעבוד של זכות בידי רשות מקומית), התשנ״אתקנות יסודות התקציב (המ 
 509 ........................................ 2005–תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי תאגיד מים וביוב), התשס״ה 
 510 ........................................................................................... 1993–תקנות יסודות התקציב (חובת דיווח), התשנ״ד 

 
 

 



 החקיקה ברשויות המקומיות
 

 

ט״ז
 
 

 : ייעוץ משפטי12פרק 
 

 511 ....................................................................................... 1975–חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשל״ו 
 

 

 מכרזים :13פרק 
 

 מכרזים 13.1
 513 .................................................................................................................. 1992–חוק חובת המכרזים, התשנ״ב 

 517 ............................................................................................................... 1993–תקנות חובת המכרזים, התשנ״ג
 541 ............................................................................... 1995–תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ״ה 

 543 ......................................................... 1995–תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ״ה
 546 ......................................................... 1998–תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ״ח 

 548 .......................................................................................................... הודעה בדבר קביעת אזורי עדיפות לאומית
 549 .......................................................................................................... הודעה בדבר קביעת אזורי עדיפות לאומית
 549 .......................................................................................................... הודעה בדבר קביעת אזורי עדיפות לאומית

 550 .......................................................................................................... י עדיפות לאומיתהודעה בדבר קביעת אזור 
 550 ..................................................................... 2007–תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס״ז 

 

 מכרזים משותפים 13.2
 553 ................................................................................. 1972–חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל״ב 

 554 .............................................................................. 1973–מיות (מכרזים משותפים), התשל״גתקנות הרשויות המקו
 

 

 : ביקורת פנימית ותלונות הציבור14פרק 
 

 ביקורת פנימית 14.1
 557 .............................................................................................................. 1992–חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב 

 

 ממונה על תלונות הציבור 14.2
 560 ...................................................................... 2008–ונות הציבור), התשס״חחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תל 

 
 

 : משמעת15פרק 
 

  רשויות מקומיות (משמעת) 15.1
 563 ............................................................................................. 1978–חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל״ח 

 

  התאמת הוראות עם חוק שירות המדינה (משמעת) 15.1.1
 567 .................................................................. 1979–שמעת) (התאמת הוראות), התשל״טתקנות הרשויות המקומיות (מ 

 

 סדרי דין 15.1.2
 569 ........................................................ 1979–תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (סדרי הדין של בתי הדין), התשל״ט

 

 השתכרות בתקופת השעיה 15.1.3
 569 .................................................... 1980–ת השעיה), התשמ״אתקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (השתכרות בתקופ 

 

 ניהול, החזקה והוצאות של בית הדין 15.1.4
 570 ....................................... 2008–ניהולו, החזקתו והוצאות), התשס״ח – תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין 

 

 שירות המדינה 15.2
 570 .................................................................................................... 1963–״גתשכהחוק שירות המדינה (משמעת),  

 

 סדרי דין 15.2.1
 581 .............................................................. 1963–תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), התשכ״ד 

 

 סדרי דין בערעור 15.2.2
 590 ................. 1963–התשכ״ד), מחוזיתקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט ה 

 

 משכורת לעובד מושעה 15.2.3
 591 ................. 1978–תקנות שירות המדינה (משמעת) (בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה), התשל״ח 

 

 ועדות חקירה 15.3
 592 ................................................................................................................... 1968–חוק ועדות חקירה, התשכ״ט 

 



תוכן העניינים המפורט

י״ז

: איגוד ערים16פרק 
597 ..................................................................................................................... 1955–חוק איגודי ערים, התשט״ו 

602 .................................................................... 1972–תקנות אגודי ערים (עריכת תקציבים וניהול חשבונות), התשל״ב
603 ................................................................................................ 1977–צו איגוד ערים (הוראות אחידות), התשל״ז 

607 .......................................... 2014–כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב), התשע״ה

: בנייה17פרק 
רחובות 17.1

610 ..................................................1962–חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות), התשכ״ב 

לוקם של בניינים בעלי חזות מוזנחתסי 17.2
610 .......................................................................... 1992–חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת, התשנ״ב 

מהנדס רשות מקומית 17.3
611 ............................................................................ 1991–חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ״ב 

יתשמירת הסביבה החופ 17.4
612 ..................................................................................................... 2004–חוק שמירת הסביבה החופית, התשס״ד 

617 ......................................................................... 2009–תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים), התשס״ט

הסדרת הטיפול בחופי כנרת 17.5
618 .............................................................................................. 2008–חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס״ח 

שימוש ארעי במגרשים ריקים: 18פרק 
627 ................................................................. 1987–חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ״ז 

: הקניית רכוש ציבורי19פרק 
629 ............................................................................. 1958–חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), התשי״ח 
630 ...........................................1959–ות הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (סדרי הדין ודיני ראיות), התש״ךתקנ 
631 .....................................12013-צו הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (הקניה לעיריית גבעת שמואל), התשע״ד 

: שמירה20פרק 
הסדרת השמירה 20.1

632 .................................................................................. 1961–חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ״א 
635 ......................................... 1962–תקנות הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סדרי הדין בפני ועדת ערר), התשכ״ב 
636 ...................................................................................... 1963–תקנות הסדרת השמירה (בדיקה רפואית), התשכ״ג 
636 .......................................................... 2005–צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס״ה 
637 ............................................... 2005–), התשס״ה2צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים) (מס׳  
638 ........................................................... 2006–ים), התשס״וצו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומר 
638 ............................................. 2007–חריש), התשס״ז-קציר – צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (חובת שמירה 

שמירה על ביטחון הציבור 20.2
638 ............................................................................... 2005–סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס״ה חוק 

שמירה, אבטחה וסדר ציבור 20.3
643 ........................................................ 2011–התשע״ב), מקומית ברשות ציבורי וסדר אבטחה, שמירה( העיריות תקנות 
–(סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), התשע״ג תקנות העיריות 

2013 .......................................................................................................................................................... 643

: גימלאות21פרק 
645 ................................................................... 1977–חוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), התשל״ז 

646.......1979–תקנות הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשל״ט
650 ......................................1983–תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי דין בערעור), התשמ״ג 



החקיקה ברשויות המקומיות

י״ח

: תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו22פרק 
651 ................................................................. 1975–חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו), התשל״ו 

: איכות הסביבה23פרק 
שמירת הניקיון 23.1

654 ................................................................................................................. 1984–קיון, התשמ״דיחוק שמירת הנ 
664 .................................................................................. 1986–תקנות שמירת הנקיון (קרן לשמירת הנקיון), התשמ״ו 
664 ................................................................................ 1987–תקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון), התשמ״ז 
665 ..................................................................... 2000–קיון), התש״סישמירת הנ – צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט 
666 ....................................................................... 2000–שמירת הניקיון), התש״ס – צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס 

 מיחזור פסולת 23.2

איסוף ופינוי פסולת למיחזור 23.2.1
668 ................................................................................................ 1993–חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ״ג 
670 ...................................................... 1998–תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור), התשנ״ח 

סילוק ומיחזור צמיגים 23.2.2
672 ..................................................................................................... 2007–חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס״ז 

טיפול באריזות 23.2.3
676 ................................................................................................... 2011–א״חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע 
688 .............................. 2011–א״התשע), תשלומים ופריסת כספי עיצום סכום של באריזות (הפחתה הטיפול להסדרת תקנות 

צמצום השימוש בשקיות 23.2.4
690 ........................................................................... 2016–חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד־פעמיות, התשע״ו 

עישון 23.3
696 ................................................................ 1983–חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ״ג 
699 .............................................................. 1984–תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ״ד 
703 ....................................................................... 1988–תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (סדרנים), התשמ״ח 
704 .................................. 2007–תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (כללים בדבר הכשרת סדרנים ממונים), התשס״ז 
704 ........................................... 2007–מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשס״ח – משפט צו סדר הדין הפלילי (ברירת 
704 ............................................. 2007–מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשס״ח – צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס 

: שילוט בדרכים24פרק 
705 ............................................................................................................... 1966–חוק הדרכים (שילוט), התשכ״ו 
708 ............................................................................................................. 1980–תקנות הדרכים (שילוט), התש״ם 
713 ........................................................................................... 1999–תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ״ט 
714 ............................................................................. 2009–תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), התש״ע 

מקומות רחצה :25פרק 
716 ........................................................................................................ 1964–רחצה, התשכ״ד חוק הסדרת מקומות 
718 ................................................................... 2004–תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס״ד 
733 ............................................... 20161–צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), התשע״ו 
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים  

750 .................................................................................................................................... 2004–סוף), התשס״ד

: מחוזות ונפות26פרק 
758 .......................................................................... הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם 
762 .............................................................................................. 1967–), התשכ״ז1צו סדרי השלטון והמשפט (מס׳  



תוכן העניינים המפורט

י״ט

: דגל, סמל והימנון המדינה27פרק 
חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה 27.1

763 .................................................................................................. 1949–חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש״ט 

בדגל המדינהשימוש  27.2
765 .................................................................................. 1953–תקנות הדגל והסמל (השימוש בדגל המדינה), התשי״ג 

הגנת סמלים 27.3
766 .................................................................................................................... 1974–חוק הגנת סמלים, התשל״ה 

: בית משפט לעניינים מקומיים ומינהליים28פרק 
767 ............................................................. סימן ד׳ ותוספת שלישית – 1984–דחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ 

769 ............................................................................................... 2000–ינים מינהליים, התש״סיחוק בתי משפט לענ

: משמר אזרחי29פרק 
781 ................................................................................ 1פרק רביעי – 1971–, התשל״א]נוסח חדש[פקודת המשטרה  

782 .............................................................................................. 1996–ר האזרחי), התשנ״זתקנות המשטרה (המשמ

: איסור חמץ30פרק 
786 ..................................................................................................... 1986–חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ״ו

: גידול ומכירת בשר חזיר31פרק 
גידול חזיר 31.1

787 .............................................................................................................. 1962–חוק איסור גידול חזיר, התשכ״ב 
788 ................................................................................... 1963–תקנות איסור גידול חזיר (תפיסה והשמדה), התשכ״ג

מכירת בשר חזיר ומוצריו 31.2
789 ..................................................................................... 1956–חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), התשי״ז 

: פינוי קרקע ממקרקעי ציבור32פרק 
790 ............................................................................................... 1981–פינוי קרקע), התשמ״אחוק מקרקעי ציבור ( 

792 .................................................................. 2005–) (טופס צו ומסירתו), התשס״הפינוי קרקעתקנות מקרקעי ציבור (
793 ............................................................................. 2005–) (ביצוע צו), התשס״הפינוי קרקעתקנות מקרקעי ציבור (

בניינים ציבוריים: מיתקני שתיה ב33פרק 
794 .......................................................................... 1986–חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), התשמ״ז 

795 ......................................... 1988–תקנות בנינים ציבוריים (מיתקן שתיה למים צוננים) (פטור מחובת התקנה), התשמ״ח

: נכים34פרק 
סידורים לנכים 34.1

796 .................................................................................... 1988–חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ״ח 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 34.2
796 ........................................................................................ 1998–חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח 
822 .............................. 2001–ניה במקום העבודה), התשס״בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות ח 
823 .......................... 2003–תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס״ג 
835 ........................... 2007–התשס״ז תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה), 
836 ................................................2007–תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות), התשס״ז 
837 ................................... 2011–תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), התשע״א 
839 .................. 2011–תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע״ב 



החקיקה ברשויות המקומיות

כ׳

867 ....................................... 2012–תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), התשע״ג 
871 ................................................. 2013–התשע״ג זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),תקנות שוויון  
909 .........................2013–תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע״ד 
924 ........................ 2014–ות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית), התשע״התקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמ 
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו),  

929 ............................................................................................................................................. 2016–התשע״ו
930 ............. 2016–ות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע״ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמ 

35
חוק הפרשנות 35.1

945 ........................................................................................................................ 1981–חוק הפרשנות, התשמ״א 
פקודת הפרשנות 35.2

948 ........................................................................................................................... פקודת הפרשנות (נוסח חדש) 

: שירות הציבור36פרק 
: עובדי ציבור)9פרק  ,: נבחרי ציבור ברשויות מקומיות8פרק  ראו גם( 

 החלטות והנמקות 36.1
951 ................................................................................ 1958–חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי״ט 

הצהרת הון של ראש רשות מקומית 36.2
952 ............................................................................. 1993–וסגניו (הצהרת הון), התשנ״ד חוק ראש הרשות המקומית 

953 ................................................................................................ 2016–חוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע״ז

הגבלות לאחר פרישה 36.3
958 .................................................................................. 1969–חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט 
962 ............................................................ 1975–ור (הגבלות לאחר פרישה) (איסור ייצוג), התשל״ותקנות שירות הציב 
963 ...................................................... 1971–תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (סדרי דין בועדה), התשל״א 
965 ................................................ 1973–תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה משירות במימשל צבאי), התשל״ד 
965 ........................................ 1976–תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תחולה על חיילים ושוטרים), התשל״ו 
צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (רשימת תפקידים בשירות בתי הסוהר שלגביהם יחולו הגבלות או איסורים  

–, התשע״ד)1969–הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט( ב לחוק שירות הציבור5א ו־5 נוספים לפי הוראות סעיפים
2014.......................................................................................................................................................... 966

צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (רשימת תפקידים במשרד הביטחון שלגביהם יחולו הגבלות או איסורים  
967 .................. 2016–), התשע״ו1969–ר פרישה), התשכ״טב לחוק שירות הציבור (הגבלות לאח5א ו־5נוספים לפי סעיפים 

צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (רשימת תפקידים בפרקליטות המדינה ובמחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד  
ר הגבלות לאח(ב לחוק שירות הציבור 5א ו־5המשפטים שלגביהם יחולו הגבלות או איסורים נוספים לפי סעיפים 

968 ....................................................................................................... 2014–, התשע״ד)1969–פרישה), התשכ״ט

: ערי ואזורי פיתוח37פרק 
פיתוח הגליל 37.1

969 ............................................................................................................................ 1988–חוק הגליל, התשמ״ח 
972 ......................................................................................................... 1993–חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ״ג

פיתוח הנגב 37.2
975 .......................................................................................................... 1991–הרשות לפיתוח הנגב, התשנ״ב חוק 

979 ...................................................................... 1987–תקנות הנגב (סדרי הדיון ונהלי העבודה של המועצה), התשמ״ז

: ארכיונים38פרק 
980 ....................................................................................................................... 1955–תשט״והחוק הארכיונים,  

982 .................................... 1986–מר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ״ותקנות הארכיונים (ביעור חו
991 .....................................................................2010–תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), התש״ע



  

 תוכן העניינים המפורט
 

כ״א  
 

 : הגבלת פרסומים של גופים ציבוריים39פרק 
 

 995 ......................................................................................... 1996–ריים), התשנ״וחוק הגבלת פרסומים (גופים ציבו 
 
 

 : תעבורה40פרק 
 

 נהיגה ברכב בחוף הים 40.1
 

 איסור נהיגה ברכב בחוף הים 40.1.1
 996 ................................................................................................ 1997–חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ״ז 

 

 מפקחים 40.1.2
 998 ................................................................... 2002–כשרת מפקחים), התשס״גתקנות איסור נהיגה ברכב בחוף הים (ה

 

 נגישות לנכים 40.1.3
 999 ............................................................................ 1997–צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים), התשנ״ז 

 

 חניה לנכים 40.2
 999 ...................................................................................................................... 1993–חוק חניה לנכים, התשנ״ד

 

 זל מקומיתמסילת בר 40.3
 1001 ............................................................. א53-א ו46סעיפים  – 1972–פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב 

 1002 ................................................ 2011–ב״התשע), מקומית ברזל מסילת – רכבת פקיד הברזל (הכשרת מסילות תקנות
 
 

 : עובדים41פרק 
 

 שוויון הזדמנויות בעבודה 41.1
 1003 ............................................................................................... 1988–חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח 

 

 ייצוג הולם בשירות המדינה לבני שני המינים 41.2
 1009 ................................................................................................... 1959–חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט 

 

 הטרדה מינית 41.3
 1020 ....................................................................................................... 1998–חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ״ח 

 1023 ............................................................................... 1998–תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ״ח
 

 העסקת עובדים על ידי קבלני שירות 41.4
 1031 ........................... 2013–התשע׳׳ג חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, 

 1032 ............................. 2013–צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע׳׳ג
 

 בטיחות בעבודה 41.5
 1036 ............................................................ 2013–תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע׳׳ג 

 

 סקת עברייני מיןהע 41.6
 1040 ................................................................. 2001–חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס״א 
 1043 .............. 2003–תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), התשס״ג 

 
 

 : חופש המידע42פרק 
 

 1048 .................................................................................................................. 1998–חוק חופש המידע, התשנ״ח 
 1053 ............................................................................................................... 1999–תקנות חופש המידע, התשנ״ט

 1055 ................................................................................................... 1999–תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ״ט
 1056 ............................................... 2009–טתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס״
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כ״ב
 
 

 : איסור הפליה43פרק 
 

 הפליה במוצרים, שירותים ומקומות בידור 43.1
 1060 .......................... 2000–חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס״א 

 

 הפליית עיוורים 43.2
 1062 ............................................................ 1993–המלווים בכלבי נחייה, התשנ״ג אנשים עם עיוורוןסור הפליית חוק אי 

 
 

 : פיקוח44פרק 
 

 אכיפה סביתית 44.1
 1064 ........................................................ 2008–סמכויות פקחים), התשס״ח – חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית

 

 אכיפה ופיקוח 44.2
 1067 ....................................... 2011–עול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע״אחוק ליי 

 

 אכיפת תעבורה 44.3
 1072 .............................................. 2016–חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע״ו 

 
 

 : מרשם אוכלוסין45פרק 
 

 1076 ...................................... 2016–צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין), התשע״ו
 

 

 : מכשירי החייאה במקומות ציבוריים46פרק 
 

 1077 ............................................................................ 2008–ח״חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס 
 1078 ......................................................................... 2014–החייאה במקומות ציבוריים, התשע״ד תקנות הצבת מכשירי 

 
 

 : תאריך עברי47פרק 
 

 1082 ................................................................................................... 1998–חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ״ח 
 

 

 : מניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם48פרק 
 

 1083 ....................................................................... 2011–התשע״א חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם,
 

 

 : התחדשות עירונית49פרק 
 

 1084 ............................................................................... 2016–חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע״ו
 
 
 
 
 


