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רעדת הסריס לעב יבי חקיקה
הרכב ועדת השרים:

'

ר המשפטים  -יושב-ראש
שר האוצר
השרה כאיכות הטביבה
שר הבריאות
שר ר~יגוי והשיכוו
השר כבטחוו הפגים
שר הפנים
שר התקשורת
שר התחבורה
השר חי ים רמוו
השרה כקכיטת העכיה
השר מיכאכ מככיאור
השר כעגיני דתות
שר התעשיה והמטחר
מו  Tמנים קבועים:
היועץ המשפטי כממשכה

טמכויות הוועדה:
ועדת השרים תעטוק בעניגי חקיקה כאמיר בפרק וי בתקגוו לענודת הממשכה.

קיד הוועדה:

חק

~

הוועדה הוקמה על פי החלטת ממשלה מט 21 .מיים •18.7.99
השרה כקליטת העליה צורפה כוועדה ביום  15.8.99בהחלטת ממשלה מט76 .
השר מיכאכ מככיאור צורף כוועדה עכ פי החלטת הממשכה מטי  351מיום •14.9.99
השר לעגיני דתות צורף לריעדה על פי החלטת הממשלה מטי  351מירם •14.9.99
שר התעשיה והמטחר צורף לוועדה במקום שר החיבור על פי החלטה מטי  440מיום
•17.10.99
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ועדת הסריס לעבי ן חקיר ות הסב-כ
היכב רעדת ה1YJים:
יאש הממשכה רשר הבטחרן  -יר"י
שי המשפטים
השר כבטחון הפנים
שיהחר'(.
שי ר~ינרר ,התיברת רהטפריט
שי התייירת
מרדמו קברע :הירעץ המשפטי כממשכה

ח
J

_

טמכרירת הררעדה:
רעדת השרים כעניו חקיירת השב"כ תפעכ עכ-פי המכצת "רעדת החקירה כענין
שיטרת ר~קייה שכ שיירת הבטחרו הכככי בנרשא פעיכרת חבכנית עריינת" -
המכצה המרפיעה בעמ'  80שכ דר"ח הרעדה )דר"ח רעדת כנדרי(.
כהכו נרטח ההמכצה בעמרד  80שכ הדר"ח:
"יאש הממשכה יקים רעדת שיים מצרמצמת ,שתדרו במקיים חייגים מירחדים
רבנרשאים שיאש הממשכה יביא כפניה".
ערד נאמי בעמרד : 80

A

"נאמי כנר שררעדת שיים דר טרם הרקמה .כדעתנר מן היארי שהיא תקרס,
בהיכב ~צרמצם .כעניו שיט;ת החקייה שכ פח"ע היא תמכא תפקיד שכ עיוו
מחדש בקוב.ץ שכ אמצעיהכח '(.המרתיים בחקייות פח"ע שכ השיירת .כן ירבא
כפני הדר"ח השנתי שכ יחידת החוקיים .המזכיי הצבאי ,שייכז ת דירניה
שכ רעדת השיים המצרמצמת ,יביא כפניה גם ת העררתיר עכ פעיכרתה שכ
יחידת ר~רקיים ,ם תהיינה כאכה ,בנרטף עכ דיררחר כיאש הממשכה".

קרד הררעדה:

שבכ

הררעדה הרקמה בהחכטת ממשכה מט 37 .מירם •26.7.99

שי התייירת צריף כררעדה בירם
התחבריה שביקש כהשתחיי מחבירתר.

15.8.99

בהחכטה מט 76 .במקרם שי
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ק באלימרת רלאכיפת mרק

רעדת הסריס

הרכב רעדת השרים:
השר לבטחרו הפגים  -יר"ר
שר העברדה רהרררחה
שר הארצו
השרה לאיכרת הטביבה
שר החיגרר ,התרברת רהטפררט
שר המשפטים
שר הפגים
השר לעניני דתרת
השרה לקליטת העליה
השר מיכאל מלכיארר
~

מרזמנים קברעים :הירעץ ר~שפטי לממשלה
המגהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
טמכרירת הררעדה:
עריכת תכנית לארמית כרללת למאבק בנגע האלימרת על כל היבטיר ,מאבק
בפשיעה רבעבריינרת רקביעת מדינירת כלל-מערכתית לאכיפת חרקי המדינה,
רבהתאם לטמכרירת רשרירת החקירה רהתביעה על-פי דיו.
הבטחת תיארם כרלל ביו מערכת אכיפת החרק ,מערכת המשפט ,מערכת החינרר
רמערכת שיררתי הרררחה לטיפרל בתרפערת האלימרת רבמגיעתו.
תחרם הטיפרל בתרפערת האלימרת במשפחה בעברדת רעדת השרים ,יררכז
על-ידי שר העברדה רהרר iחה.
רעדת השרים תגיש בקררב עיקרי תכנית רמשימרת בעדיפרת לביצרע בשנת
התקציב הקררבה.

י~י

~
'p

קרד הררעדה:

אנמ

הרקמה על פי החלטת ממשלה מט 47 .מירם •1.8.99

הררעדה
השרה לקליטת העליה צררפה לררעדה על פי

החלטת הממשלה מטי  351מירם

•14.9.99
השר מיכאל מלכיארר צררף לררעדה על פי החלטת הממשלה מטי  351מירם •14.9.99
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דערת הסריס בנדסא אנטנדת סלדלארידת
הרכב ועדת תשרים:
השרה כאיכרת הסביבה  -ירשבת-ראש
שר התקשררת
שר האוצו
שר הבטחון
שר הבריאות
ר החינרר ,התרברת רהספררט
שר הפנים
שר התשתירת הכארמיות
השר חי ים רמון
~

מוזמן קבוע :הירעץ המשפטי כממשכה
סמכרירת הררעדה:
הררעדה תעסרק בתיארם ביו המשרדים השרנים ורשרירת השלטרן המקרמי
רחבררת הרט"ן )רדיר טכפרן נייד( בנושא הקמת אנטנרת סכרכארירת רזאת
בהתחשב בהיבטים הציברריים השרנים שכ הסרגיה )סרגירת שכ קרינה
רהשפערתיה ,תכנרן רבניה ,תשתירת תקשורת רתשתירת אחררת(.
הררעדה תסייס ת עברדתה תרר שכרשה חרדשיס.
קרד הררעדה:

"'

אנט

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מס 49 .מירס •1.8.99
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יערת הסרים בגישא עריצים יעידיים
הרכב רעדת השרים:
ר המשפטים  -ירשב-ראש
שרהתכYJjררת
השר כבטחרן הפגים
שר העברדה רהרררחה
שר החקכארת רפיתרח הכפר
שר הבריארת
שר הביגרי רהשיכרן
שר הפגים
ר התחבררה
~

מרזמן קברע :הירעץ המשפטי כממשכה

טמכוירת הררעדה:
ועדת השרים תפעכ כהסדרת גושא השידורים היעודיים ,תור פתרוגות חקיקה
הוכמים כטרגיה מורכב זו ,במקביכ כמאבק בשידורים הפיראטיים עכ-ידי
רשויות האכיפה.
קוד הורעדה:

~

שדר

הוועדה הוקמה עכ פי החכטת ממשכה מט 50 .מירם •1.8.99

שר החקכאות ופיתוח הכפר צורף כוועדה במקום ר ר~רגור והתרבות עכ פר החכטת
הממשכה מט'  351מירם •14.9.99
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ועדת הסרים לעביבי בסחון לאךסי
פועכת מכח טעיף )39א (lבחוק יטוד :הממשכה.
כהכן נוטח הסעיף בחוק:
"בממשכה תפעל ועדת שרים כעניני בטחון כאומי רHכבה :ראש הממשכה -
יושב-ראש ,ר ר~טחון ,ר המשפטים ,שרהחו.ץ ,ר כבטחון הפנים ושר
האוצר; הממשכה רשאית ,כפי הצעת ראש הממשכה כהוטיף חברים כועדה,
ובכבד שמטפר חבריה כא יעכה עכ תשעה".

הרכב ועדת השרים *
מנרי
מנרי
מנרי
מנרי
מנרי

\'1

ראש הממשכה רשר ר~טחרו  -ירשב-ראש -
שר החר.ץ
שר המשפטים
שר הארצר
השר כבטחרו הפנים
אכיהר ישי ,ר העברדה רהרררחה
ירטי שריד ,שר החינרר ,התרברת רהטפררט
יצחק מרדכי ,שר התחבררה
יצחק כרי ,ר ר~ינרי רהשיכרן
נתן שרנטקי ,ר הפנים
השר שמערן פרט

בחרק
בחרק
בחרק
בחרק
בחרק

שרים משקיפים שיוזמנו כישיבות:
דכיה איציק  -השרה כאיכות הטביבה
אמנון כיפקין-שחק  -שר התיירות
בנימין בן אכיעזר  -שר התקשורת
חיים רמון  -שר )אחראי עכ עניני ירושכים(
מתן ויכנאי  -שר המדע
מרזמנים קבועים :טגן שר הבטחון ,אפרים טנה
היוע.ץ המשפטי כממשכה
סמכויות ותחומי עיטוק שכ הוועדה )עכ פי החכטת הממשכה מט 59 .מיום (8.8.99
~

(1
(2
(3

(4
(5
(6

יעדי מערכת הבטחון ומדיניותה.
נושאים הנוגעים כצה"כ ,כרבות מבנה הצבא ,היערכותו ,כוננותו
והצטיידרתר ,מחקר רפיתוח במערכת הבטחון ,קבכת הערכת המודיעין
הכארמית השנתית  -רמעקב אחרי התפתחרירת בתחרמים אלה.
נושאים הנרגעים כשררת הבטחרן הכככי רכמרסד כמרדיעין רכתפקידים
מירחדים ,כרברת קבכת מידע בנרשאי מרדיעין ,דירן רהחכטה בענינים
עקררניים ,שבתחרם פעיכרתם שכ שררתי המרדיעין ,אבטחת אישים,
מתקנים רמרסדרת ישראליים באר.ץ ובחר.ץכאר.ץ.
בושאים מדיניים.
מבצעים צבאיים רבטחוניים.
תיאום פערכות הממשכה בדרום כבנרן רבאיזורי יהרדה ,שומרון
ועזה.

קוד הרועדה:
*(

ב

החברים בורעדה שאינם מנויים בחוק ,המשקיפים והמוזמנים הקברעים
נקבעו בהחכטת ממשכה מט 59 .מירם •8.8.99
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רעדת הסריס לעביבי

ה רכככלה )קבי בט חברתי -ככככי(

הרכב רעדת השרים

~

 יושב-ראשראש הממשכה
 ר התחבררה ,ממכא מקרם היושב-ראשיצחק מרדכי
 שר החר~דוד כרי
 שר האוצראברהם שרחט
 שר העברדה והרררחהאכיהו ישי
 ר התעשיה והמטחררו כהו
 שר הבינרי רהשיכוויצחק כרי
 ר הפניםבתו שרנטקי
בנימיו בו אכיעזר  -שר התקשררת
 השר כבטחוו ר~ניםשכמה בו עמי
 ר המשפטיםיוטי בייכיו
 השרה כקכיטת העליהיעכ תמיר
 ר )אחראי עכ עניני חברה רתפוצות במשרד ראשמיכאכ מככיארר
הממשכה(
 שר התשתירת הכארמירתאכיהר טריסה
 שר החקכארת רפיתרח הכפרחיים ארררו
מרזמנים קבועים :טגן שר החר~
נגיד בנק ישראכ
תחומי עיטוק שכ הוועדה
הררעדה תעטרק בתמרנת המצב הכרככת ל החברה והמשק בישראכ ,כרברת
בחינת מגמרת רגיברש המכצרת כקררי מדינירת בטרגיות שרנרת בהתחשב במצב
המשק רבאיכוצי התקציב.
הרועדה תמנה נציגרת שררם כמועצה הככככית-חברתית שתוקם בהשתתפות
ההטתדררת ,ארגרני המעטיקים רגררמים רבכנטיים.

~

קרד הררעדה:

חכ

הוועדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מט 60 .מירם •8.8.99
שר החקכארת רפיתרח הכפר צררף כררעדה עכ פי החכטת הממשכה מט' 351
מירס •14.9.99
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ןעדת סדים לעניני ירןשלים
הרכב רעדת השרים

~

השר חיים רמרו  -ירשב-ראש
ר הארצר
השרה כאיכרת הטביבה
השר כבטחרו הפנים
השר כעניני דתרת
שרהחר'(.
ר החינרר ,התרברת רהטפררט
ר המדע
שר המשפטים
שר הפנים
שר התחבררה
ר התשתירת הכארמירת
השר מיכאכ מככיארר
שר התייררת
שר הבינרי רהשיכרן
מרזמן קברע :ראש עירית יררשכים
הירע '(.המשפטי כממשכה
טמכרירת הררעדה
רעדת השרים תעטרק בככ הענינים הנרגעים כיררשכים בירת ישראכ ,כרברת
פיתרחה ררררחת תרשביה.
קרד הררעדה:

~j

ים

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מט 77 .מירם •15.8.99
שר התייררת צררף כררעדה עכ פי ר~כטת הממשכה מט'  351מירם •14.9.99

הירע '(.המשפטי כממשכה מרפיע כמרזמן קברע בררעדה עכ פי החכטת הממשכה מט'
 351מירם •14.9.99
שר הבינךי רהשיכרן צררף כררעדה עכ פי החכטה מט'  440מירם •17.10.99
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רעדרת משנה ל רעדת הסרים לעניני יררשלים

א.

רעדת שרים כבטחרן יררשלים *
הרכב רעדת השרים
השר כבטחרו הפנים -
שר הארצ:ר
שר החר.ץ
שר המדע
שר התייררת
שר התשתירת הכארמירת
השר חי ים רמרו

ירשב-ראש

מרזמגים קברעים :ראש עירית יררשכים
הירעץ המשפטי כממשכה

ף

סמכרירת הררעדה
רעדת השרים תעטרק בככ העגינים הנרגעים כבטחרו יררשכים בירת ישראל.
קרד הררעדה:

בי

הררעדה הרקמה עכ פי ר~כטת ממשכה מט 78 .מירם •15.8.99
שר התייררת צ:ררף כררעדה עכ פי ר~כטת הממשכה מטי  351מירם •14.9.99
שר התשתירת הכארמירתצ:ררף כררעדה עכ פי החכטת הממשכה מטי  351מירם
•14.9.99

הירעץ המשפטי

כממשכהצ:ררף כמרזמו קברע בררעדה ל פי החכטת הממשכה

מטי  351מירם •14.9.99

ב.

רעדת מסנה לענין כנטירת **
הרכב רעדת המשגה:

"'

\<~~~,.

השר חיים רמרו  -ירשב-ראש
השרה כאיכרת הטביבה
השר כבטחרו הפגים
השר כעניגי דתרת
שר ר~ר.ץ
שר המשפטים
שר התייררת
מרזמו קברע:
קרד הררעדה:

ראש עירית יררשכים
כגט

*( רעדת השרים כעגיגי

יררשכים חזרה רמיגתה ת רעדת המשגה בישיבתה

הראשרגה בירם •13.9.99

**(רעדת המשבה מרגתה עכ ידי רעדת השרים כעגיגי יררשכים בהחכטה מטי
ים 7/מירם •13.9.99
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ועדת שריס לענין ההתישבות ביהודה ,שוסרון וחבל עדה )יש Wע(
הרכב רעדת השריס
ראש הממשכה  -ירשב-ראש
שר ר~ינוי והשיכרן
שר החינור ,התרבות והטפורט
שר הפניס
שר התיירות
שר התקשררת
שר התשתירת הכארמירת
שר הארצר  -משקיף
~

מרזמן קברע :טגן שר הבטחרן
הירעץ המשפטי כממשכה
טמכרירת הורעדה )*(

רעדת השריס תעטרק רתדרן בשאכרת עקררנירת הנרגערת כיישרס מדיניות
הממשכה בככ הקשור כהתישברת ביש"ע.
החכטרת רעדת השריס יתקבכר פה אחד .במקרה שכ חיכרקי דערת בין השריס,
תכריע רתקבע עמדתר שכ ראש הממשלה.
ראש הממשכה רשאי כגררס בדרר חרקית כעיכרב ביצרעה שכ החכטה קרדמת
הנרגעת כיש"ע ,יכר~יאה כדירו מחרדש בפני רעדת השריס אר המרסד שקיבכ
ארתה ,הככ כפי הענין.
ראש הממשכה הרא שיקבע ם דירני רעדת השריס יהיר חטרייס.
 רעדה זר רארפן פערכתה נקבער בהטכס הקראליצירני.~

טמכרירת הררעדה המרפיערת כעיכ הינן ציטרט שכ סעיף  6בהטכסהקראכיצירני הכככי בין ישראכ אחת כבין ככ חברי הקראכיציה
)מירס (5.7.99
קרד הררעדה:

הת

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מט 79 .מירס •15.8.99
שר ר~רצר צררף כמשקיף כררעדה עכ פי החכטת הממשכה מטי  351מירס
•14.9.99

שר התייררת צררף כררעדה ,במקרס ר התחבררה ,עכ פי החכטת הממשכה מטי
 351מירס •14.9.99
הירעץ המשפטי כממשכה צררף כמרזמן קברע כררעדה עכ פי החכטת הממשכה
מטי  351מירס •14.9.99
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ועדת שרייס לעגי גי כלכלה
הרכב רעדת השריט

'

שר האוצר  -ייושב-ראש
השרה כאיכרת הסביבה
ר ר~ייגרי והשיכרן
שר ר~ריארת
שר החו.ץ
שר החקכארת רפיתרח הכפר
שר המדע
שר המשפטיט
שר העברדה רהרררחה
שר הפגים
שר התיייררת
שר התעשיה רהמסחר
שר התקשררת
שר התשתירת הכארמירת
השר חי ים רמרו
מרזמגים קברעייט :היירעץ המשפטי כממשכה
גגיד בגק ישראכ
סמכרירת הררעדה
רעדת

השריט

קרד הררעדה:

תעסרק בעגיגי ככככה רשכר.
ככ

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשלה מס 80 .מירט •15.8.99
שר הבריארת צררף כררעדה עכ פיי החכטת הממשכה מס'  351מירט •14.9.99

~

ועדת מסגה

לעגי ן הקגי ן

ר רחגי

הרכב רעדת המשגה:
שר התעשיה רהמסחר  -יירשב-ראש
השר כבטחרן הפגיט
שר המשפטיס
שר המדע
שר הבריארת
שר הארצר
קרד הררעדה:
הררעדה

קר

הרקמה עכ פי החכטת רעדת השריט כעגיגי ככככה מס .ככ 14 /מירט

•21.12.99
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רעדת "ירם לעגרגר תפרצרת ,עלרה רקלרטה
הרכב רעדת השריס

~

שר הפגיס  -ירשב-ראש
שר הארצר
השר שמערן פרט
שר הברגרר רהשיכרן
השר כענרני דתרת
שר החר('
שר החינרר ,התרברת רהטפררט
שר המדע
שר המשפטרס
השרה כקכיטת העכרה
שר התררררת
השר מיכאכ מככיארר

טמכרירת הררעדה
רעדת השריס תדרן בתיארס ברן משרדי הממשכה בפערכרת כקכרטת העכרה,
רתמכי(' עכ מדינררת כרככת בענרן היחטרס ברן ישראכ ררהרדר התפרצרת
רתכנית רב שנתית כקכיטה.

קרד הררעדה:

ע

הררעדה הרקמה עכ פר החכטת ממשכה מס 81 .מררס • 15.8.9-9
~.

שר המשפטרס צררף כררעדה עכ פר החכטת הממשכה מטי  351מררס •14.9.99

השרה כארכרת הטברבה הררדה מחבררתה בררעדה ,עכ פי בקשתה במכתבה מירס
•17.11.99
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רעדת שרים לעניני סמלים רטקסים
הרכב רעדת השרים
שר המדע  -ירשב-ראש
השרה כקליטת העליה
השר שמערו פרט
שר הארצר
השר כבטחרו הפניס
שר הבריארת
שר החינרר ,התרברת רהטפורט
שר המשפטיס
שר הפנים
שר התי יררת
שר התקשררת
השר חייס רמרו

מ"מ ירשב-ראש

"'
;;;",",

מרזמניס קברעיס :ראש הטקט ,משרד החר,
ראש ענף משטר רמשמעת ,צה"כ
מנכ"כ בית הנשיא
מנהכ מרכז ההטברה
קציו הכנטת
סמכרירת הררעדה
רעדת השריס תעסרק בתחרמיס הבאים:
 (1עניני טמכיס ,טקסיס ,דגכ ,המנרו ,ברכיס.

~

(2

התיחסרת מטעס הממשכה ,בתיארם רהטכמה שכ משרד הארצר  -בענין
השתתפרת תקציבית שכ מרסדרתיה באררעיס טקסיים בעכי משמערת
כארמית רבינלארמית באר ,רבחר-,כאר.,

(3

אררעיס מכח חרק אר מכח החכטרת ממשכה:
 אררעיס רימי זכררן מכח החרק; אררעיס רימי זכררן ממככתייס מכח החכטרת ממשכה; טקטיס ראררעיס ממככתייס; עיצרבס רהחזקתס שכ אתריס כארמיים; תכנירת "חבצכת"; סדרי קדימה ממככתיים; קביעת הנרשא המרכזי שכ שנת העצמארת;ערר עכ החכטרת רעדת השמרת הממשכתית כגבי קביעת שמרת שלישרביס ראתריס ברחבי האר.,

קרד הררעדה:

טט

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשלה מס 82 .מירס •15.8.99
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ןעדת סריס לעניני גיןר

הרכב רעדת השררס

A
j

"

השר מיכאכ מככיארר  -ירשב-ראש
שר הבינרי רהשיכרו
שר הבריארת
השר כעניני דתרת
שר המדע
ר המשפטיס
שר הפניס
השרה כקכיטת העכיה
שר התעשיה רהמטחר
השר חי יס רמרו
שרהחר,ץ
מרדמו קברע :הירעץ המשפטי כממשכה

סמכרי רת הר רעדה
רעדת השריס תעטרק בטרגיית הגירר ,ביו בחרק רביו בדרך אחרת ,תרר
התחשברת בהמכצרת "רעדת נאמו" רבטטטרט קרר בנרשא דה .כמרו כו תעטרק
הררעדה ,כפי הצררר ,בטרגית אתרי התפיכרת שכ הדרמים הכא אררתרדרכטיס
ביהדרת.

~:

קרד הררעדה:

גר

)הערה" :רעדת נאמו"  -רעדה כגיברש רעירנרת רהצערת כעניו טרגיית הגירר
בישראכ אשר מרנתה עכ ידי ראש הממשלה בירס (27.6.97
הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מט 83 .מירס •15.8.99
שר התמ"ט צררף כררעדה ,במקרס ר החינרר רהתרברת ,עכ פי החכטת הממשכה מט'
 351מירס •14.9.99
שר התחבררה שרחרר מחבררתר בררעדה עכ פי החכטת הממשכה מט'  351מירס
•14.9.99
שר החר,ץ צררף כררעדה עכ פי החכטת הממשכה מט'  440מירס •17.10.99
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רעדת סריס לעניני תיארס ,סינהל רביקררת המדינה
הרכב רעדת השרים
השר חיים רסרו  -ירשב-ראש
שר הארצר
השר כעניני דתרת
שר התייררת
שר התעשיה ךהמטחר
השר מיכאכ מככיארר

~

מרזמנים קברעים :נציב שיררת המדינה
מנכ"כ משרד ראש הממשכה

טמכרירת הררעדה
רעדת השרים תעטרק בתחרמיס ר~ים:
 תיארם ביו משרדי הממשכה בעניני מינהכ רשיררת כציברר;דירו בממצאי הביקררת עכ פירבהצערת כיישרמו;

דרחרת מבקר המדינה ,בהמכצרתיך

 מעקב אחר תיקרו הכיקריים עכ פי דרחרת מבקר המדינה; גיברש המכצרת כהנהגת רפררמרת רשינריים מבניים בשיררת המדינה;ריכרז רעיברד הצערת כחיטכרו,הציבררי;
~.
_/

גיברש מדינירת בתחרםהציבררי בפרט;

ייערכ רשיפרר השיררת במגזר

האיכרת רהמצריינרת במשק בכככ רבמגזר

 -היערכרת ,תיארם רמעקב אחר הטיפרכ בנרשא "באג

קרד הררעדה:

." 2000

תמ

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מט 84 .מירם •15.8.99
השרה כקכיטת העכיה שרחררה מחבררתה בררעדה עכ פי
 351מירם •14.9.99
השר כעניני דתרת צררף כררעדה עכ פי החכטת הממשכה מט'  351מירם •14.9.99

החכטת הממשכה מט'

- 16 -

רעדת סרים להיערכרת לקח rtסנת 2000

היכב רעדת השיים
שר התייירת  -ירשב-יאש
השר חיים ימרן  -ממלא מקרם יר"י
שי הארצי
השרה לאיכרת הטביבה
השר לבטחרן הפנים
שי הבריארת
השר לעניני דתרת
שי החינרר ,התיברת רהטפריט
שי הפנים
שר החר,ץ
~

טמכרירת הררעדה
רעדת השיים תעטרק בהיערכרת רתיארם בין משידי הממשלה רגררמים אחרים
לקראת קליטה המרנית של תיייים ,צליינים רמבקרים בשנת • 2000

קרד הררעדה:

אלפ

הררעדה הרקמה על פי החלטת ממשלה מט 85 .מירם •15.8.99

A.

השרה לקליטת העליה שרחייה מחבירתה בררעדה על פי החלטת הממשלה מטי
 351מירם •14.9.99
שר

התחבררה שרחרי מחבירתר

בררעדה על פי

החלטת הממשלה מטי 351

מירם •14.9.99

על פי החלטת הממשלה מטי  351מירם  14.9.99נקבע כי שי התייירת ישמש
כיר"י הררעדה במקרם השי חיים ימרן אשי ישאר חבי מן המנין ריהיה ממלא
מקרם היר"ר.
שר החר,ץ צררף לררעדה על פי החלטה מטי  440מירם •17.10.99
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רעדת סרייס לעב ייב י קבררה
הרכב רעדת השיים

'

השר חיים רמרו  -ירשב-ראש
שר הארצר
שר הבריארת
השר כעניבי דתרת
שר החקכארת רפיתרח הכפר
שר המשפטים
שר הפגים
השרה כקכיטת העכיה
שר התשתירת הכארמירת
השר מיכאל מככיארר
מרזמן קברע :הירעץ המשפטי כממשלה

סמכרירת הררעדה
רעדת
(1

השרים

עניני
שאינס
השרים

תעסרק

קבררה ,כרברת הקצאת קרקערת כבתי קבררת כיהרדים ,כמי
יהרדיס רכקבררה אזרחית חכרפית .בהקשר זה תתייחס רעדת

גס
התשנ"ר •1996-
(2

~

בתחרמים הבאים:

כהררארת

חרק

הזכרת

כקבררה

אזרחית

חכרפית,

גיברש המכצרת כמךעצת מקרקעי ישראל כהקצאת קרקערת כבתי קבררת
עכ פי החכטה מס 285 .שכ מרעצת
כ"רשרת ממשכתית אחרת"
מקרקעי ישראכ מירס  ,29.5.84הקרבעת כדכקמן:
"קרקע כבתי קבררת תוחכר כפי המכצת משרד הדתות אר ככ רשרת
ממשכתית אחרת שתיקבע עכ ידי ממשכת ישראכ".

קרד הררעדה:

קבר

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מס 86 .מירס •15.8.99
שר החקכארת רפיתרח הכפר צררף כררעדה ,במקרס שר החינרר רהתרברת ,עכ
פי החכטת הממשכה מס'  351מירם •14.9.99
שר ר~ריארת צררף כררעדה עכ פי החכטת הממשכה מס'  351מירם •14.9.99
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ןעדת שריס לעניני בטיחןת בדרכים

הרכב רעדת השרים

\IIP
t:~"-:-7

ר התחבררה  -יןשב-ראש
ר הארצר
השרה כאיכרת הטביבה
שר ר~ינרי רהשיכרן
השר כבטחרן הפנים
שר הבריארת
שר המשפטים
שר הפנים
שר התעשיה רהמטחר
שר התשתירת הכארמירת

טמכרירת הררעדה
רעדת השרים תעטרק בתיארם רבקביעת סדרי עדיפרירת בככ הקשרר בנרשאי
הבטיחרת בדרכים רהמאבק בתארנרת הדרכים.

קרד הררעדה:

תד

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מט 87 .מירם •15.8.99
שר התעשיה רהמטחר צררף כררעדה עכ פי החכטת הממשכה מט'  351מירם
~

•14.9.99

שר התייררת שרחרר מחבררתר
•14.9.99

בררעדה עכ פי

החכטת הממשכה מט'  351מירם
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ןעדת סריס לאיכןת הסביבה ןלחןםריס מסןכניס
הרכב רעדת השרים

~;'
ו;·~_:':'.:

השרה כאיכרת הסביבה  -ירשב-ראש
שר הבטחרן
השר כבטחרן הפנים
שר ך~ינרי רהשיכרן
שר הבריארת
שר החקכארת רפיתרח הכפר
שר המשפטים
שר הפנים
שר העברדה רהרררחה
שר התשתירת הכארמירת

סמכרירת הררעדה
רעדת השרים תעסרק בעניני תיארס בין משרדי הממשכה בככ הנרגע כפערכרת
כשמירת איכרת הסביבה רמניעת מפגעים ,כרברת הטיפרכ בחרמרים מסרכנים
רבמככרכ הכררר בסיכרני רעידרת האדמה<*) .

tI'!P.

)*< הממשכה ,בהחכטתה מס 209 .מירם  ,29.8.99הקימה רעדת שרים כענין
ההיערכרת כטיפרכ ברעידרת אדמה .בהתאם ככר החכיטה הממשכה
בהחכטתה הנ"כ כמחרק מסמכרירת רעדת השרים כאיכרת הסביבה ת
המכים" :רבמככרכ הכררר בסיכרני רעידרת האדמה".
קרד הררעדה:

חמ

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מס 88 .מירם •15.8.99
שר התחבררה שרחרר מחבררתר בררעדה עכ פי החכטת הממשכה מסי 351
מירם •14.9.99
שר התייררת שרחרר מחבררתר בררעדה עכ פי החכטת הממשכה מסי 351
מירם •14.9.99
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ועדת סריס לעניני

ע וטכנולוגיה

הרכב רעדת השרים

'/

~~

שר המדע  -ירשב-ראש
השר שמערן פרט
השרה כאיכות הטביבה
שר החינךר ,התרברת ךהטפררט
שר החקכארת רפיתרח הכפר
שר הפנים
שר התעשיה רהמטחר
ר התקשררת
ר התשתירת הכארמירת

סמכרירת הררעדה
רעדת השרים תעטרק בתכנרו ,עידרד ,תיארם רקידרם המחקר ,המדע רהפיתרח
הטכנרכרגי.

~,

קרד הררעדה:

מט

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מט 89 .מירם •15.8.99
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רעדת סריס

לעביו

הערבדיס הדריס

הרכב ועדת השרים

~

ר העבודה והרווחה  -יושב-ראש
ר האוצר
שר ר~ינוי והשיכון
שר ר~ריאות
השר כבטחוו הפנים
שר החקכאות ופיתרח הכפר
שר המשפטים
שר הפנים
שר התיירות
שר התקשררת
השר מיכאכ מככיארר
השר חיים רמוו
שר החר,ץ
מרדמו קברע:

הירע,ץ המשפטי כממשכה

טמכרירת הררעדה
רעדת השרים תעטרק במככרכ הטרגירת הקשרררת בערבדים זרים רבכככ זה
תנחה ת המינהכה כערבדים זרים הפרעכת במשרד העברדה רר"ררחה.

~

קרד הררעדה:

עז

הררעדה הרקמה ל פי החלטת ממשכה מט 90 .מירם •15.8.99
השרה כקכיטת העליה שרחררה מחבררתה בררעדה עכ פי החכטת הממשכה מטי
 351מירם •14.9.99
שר התקשררת צררף כררעדה ל פי החכטת הממשכה מטי  351מירם •14.9.99
השר חיים רמרו צררף כררעדה עכ פי החכטת הממשכה מטי  351מירם
•14.9.99

הירע,ץ המשפטי לממשכה צררף כמרזמן קברע כררעדה עכ פי החכטת ממשכה מטי
 351מירם •14.9.99
ר החר,ץ צררף כררעדה עכ פי החכטה מטי  440מירם •17.10.99
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וערת שרים לעגיגי פגים ושרותים

הרכב רעדת השרים

A
"",t

,-

ראש הממשכה  -ירשב-ראש
ר הפגים  -מ"מ יושב-ראש
השרה כאיכ iת הטביבה
השר כבטחרו הפגים
שר הביגרי רהשיכרן
שר הבריארת
ר המשפטים
שר התחבררה
שר התקשררת
שר התעשיה רהמטחר
שר התשתירת הכארמירת
השר חיים רמרו

טמכרי רת הר רעדה
רעדת השרים תעטרק בעניני שכטרן מקרמי ,אישרר תכנירת מתאר ארצירת,
תכנרן רבגיה,
המקרמירת.

שיפרר השיררתים כאזרח במגזר הממככתי רברשרי m

~

קרד הררעדה:

פש

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מט 91 .מירם •15.8.99
שר התעשיה רהמטחר צררף כררעדה עכ פי החכטת הממשכה מט'  351מירם
•14.9.99
]
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רעדת סריס לםינרייס בסיררת החרד

הרכב רעדת השריס

~

ר החר~  -ירשב-ראש
השרה כאיכרת הטביבה
ר ר~ינרי רהשיכרן
שר החינרר ,רnרברת רהספררט
שר העברדה רהרררחה
שר הפניס
שר התייררת
השר חייס רמרן

סמכרירת הררעדה
רעדת השרים תמכי~ בפני הממשכה כגבי מינרי שגרירים רקרנטרכים כככייס
שהם ראשי נציגרירת בשיררת החר~.

קרד הררעדה:
~

מ

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מט 92 .מירס •15.8.99
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,עדת "יים לעב י 1מאגרים ,רמ,ת

ק

ב,דכי ,פחם

הרכב ,עדת השרים
שר התשתירת הכארמירת  -ירשב-ראש
שר הארצר
השרה כאיכרת הסביבה
שר הבטחרן
ר המדע
שר הפנים
שר התייררת
השר חי ים רמרן
~

סמכרירת הררעדה
רעדת השרים תעסרק ברמרת המכאי האסטרטגי שכ דכק נרזכי רפחם רבמאגרים
כדכק נרזכי רפחם.

קרד הררעדה:

דנ

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מס 93 .מירם •15.8.99

שר התחבררה שרחרר מחבררתר בררעדה עכ פי

A

•14.9.99

החכטת הממשכה מס'  351מירס

...
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האתייופיי-קופטיי
ועדת סרייס לעניין הטייפול בסכטוך

הרכב ועדת השרים

••

שר החו~  -ייושב-ראש
השר לבטחוו הפגיים
השר לעניגי דתות
ר המשפטיים
ר התייררת
השר שמערו פרט
השר חייים רמרו

ך'ין<'",ff -

מרזמו קברע:

הירעץ המשפטי לממשלה

סמכריירת הרועדה
רעדת השרים תעסרק בטיפרל בסכסרר שביו העדה הקרפטית האררתרדרכטית
רהעדה האתירפיית ר~ררתרדרכסית בקשר לכנסירת של "ארבע החירת" ו"מיכאל
הקדרש" רבקשו למעבר דרכר נכנסיים אלייהו.
מסקגרת הררעדה תרבאגה לאיישךר הממשלה.

~

קרד הררעדה:

אק

הררעדה הרקמה על פי החלטת ממשלה מס 94 .מירם •15.8.99
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רערת "יים למתן היוד כפרסרםים

הרכב רעדת השריס
שר המשפטיס  -ירשב-ראש
שר הבטחרו
שר החר('
שר המדע

~

סמכרי רת הר רעדה
מתן היתר כפרטרמיס שכ ערבדי הציברר.
)עכ פי סעיף  117כחרק הערנשין ,אטרר כערבד הציברר כפרטס ידיערת
שהגיער אכיר בתרקף תפקידר .עכ מנת כאפשר פרטרס כמר מאמריס ,טפריס,
זכררנרת רכדרמה ,פרעכת הררעדה כמתחייב מן החרק רזאת בנרטף כצנזררה(.

~

קרד הררעדה:

פט

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מט 95 .מירס •15.8.99
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רעדת סריס לעגין בדיקרת פרכיגרף

mטג m

בדיקרת

טיגרן בטחרגי

הרכב רעדת השרים
שר המשפטים  -ירשב-ראש
השר כבטחרן הפנים
ר הבריארת
ר החינרך ,התרברת רהטפררט

r

מרזמנים קברעים :הירעץ המשפטי כממשכה
ראש שב"כ

טמכרירת הררעדה:
כהכן נרטח המכצת רעדת השופט העליון )בדימרט( דב כוין ,שמרנתה ל ידי
הממשכה כהמכי~ בעניו בדיקרת הפוכיגרף כצררך טינרו בטחרני:

"

A

חשרב ד מארד כי כשתיקבע הארככרטיה הנבדקת תינתך הדעת כשניים:

(1

קביעה ברררה מי רמי רעל פי מה ירטמר כהככיכ בעכי תפקידים
בארככוטיה הנבדקת.

(2

כי ככ קביעה כזר תהיה כפרפה כהחכטת ממשכה אר רעדה
מררעדרתיה ,זאת בעיקר באשר כאוככרטיית הנבדקים בבדיקת
פרכיגרף נרהכית .הממשכה או ועדה מררעדותיה היא שתאשר הכככת
אר גריעת נבדקים מהארככוטיה האמררה רזאת בהתחשב בהמכצת
הגררם המרטמך".

)המכצרת רעדת כריו ערגנר בהחכטת הממשכה מט 2978 .מירם .(14.12.97

קרד הררעדה:

פרכ

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת ממשכה מט 96 .מירם •15.8.99
שר הבריארת צררף כררעדה עכ פי ר~כטת הממשכה מטי  351מירם •14.9.99
שר התייררת שרחרר מחבררתר בררעדה עכ פי .החכטת הממשכה מטי 351
מירם •14.9.99
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דעדת הסריס לענין וסדת העידן בחדמר cוכידני סטדדג
)פרעכת מכח סעיף  10כחרק הארכירנים ,התשט"ר (1955-

הרכב רעדת השדים

)*(

שר המשפטיס  -ירשב-ראש
שר הבינרי רהשיכרן
ר הפנים
הערה:

מרזמנים קברעים:
נציג ר ר~טחרן  -ראש מחכקת בטחרן שדה ,צה"כ
נציג רהחר'(.
גנז הסדינה

הרכב הררעדה אינר נקרב בחרק .ר~רק קרבע ר"כב שכ שכרשה שריס.

סמכרירת הררעדה:
כהכן נרסח הסעיף בחרק:
~

" ) 10א(

ככ אדם רשאי כעיין בחרמר הארכירני המרפקד בגנזר ,אר
אפשר כהגביכ זכרת זר בתקנרת ,ריכרכ שההגבכה תהיה כפי
סרגר שכ חרמר ארכירני רכפי תקרפה קצרבה מזמן היררצרר.

)ב( הרפקד חרמר ארכירני שזכרת העירן בר מרגבכת ,עכ פי חרק
אר ל פי הסכם ,יחרכר עליר ארתן הגבכרת גם בגנזר.
)ג( ) (1כענין סעיף קטן זה תקבע הממשכה רעדה שכ שכרשה שריס.
)  (2הגנז ,באישרר הרעדה ,רשאי כציין חרמר ארכידני כטרדי
 מטעמים שכ פגיעה בבטחרן המדינה אר ביחסיהחר '(.שכהמדינה ,רכחשאי  -מטעמים שכ פגיעה בצנעת הפרט; הגנז
רשאי ,בהסכמת המרעצה ,כעשרת כאמרר מטעמים אחרים.
)  (3ל העירן בחרמר ארכירני מן הטרגים האמררים רשאי
הגנז כהטיכ מגבכרת מירחדרת".
~

קרד הררעדה:
)*(

ארכ

ר.כב הררעדה נקבע בר~כטת ססשכה מס 97 .מירם •15.8.99
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הררעדרת לתיארם ר~רלרת בין הממשלה מJm .ו  Iרת הצירנית רהסרכנרת
היהרדית )המרסד לתיארם·(
)פרעלרת מכח חרק מעמדו של ההסתדררת הצירנית רהסרכנרת היהרדית(
הרכב רעדרת השרים

~

ראש הממשלה  -ירשב-ראש
השר שמערר פרט
ר הארצר
ר הבינרי רהשיכרו
שרהחר'<.
שר החקלארת רפיתוח הכפר
ר הפנים
שר העברדה רהררוחה
השרה לקליטת העליה
שר התחבררה
השר מיכאל מלכיארר
שר המדע ,התרברת רהטפררט
השר לעניני דתרת
סמכרירת הורעדה
לפי סעיפים  8ו 9-לאמנה ביו ממשלת ישראל לביו הסוכנות היהרדיתלאר'<.
ישראל:
" •8מוקמת בזה רעדת תיארם לשם תיארם הפערלרת ביו הממשלה לסרכנרת
היהרדית רמניעת כפילוירת בכל התחרמים שעליהם חלה אמנה זר )להלו
 הרעדה(.הרעדה תהא מררכבת ממספר זרגי של חברים ,ר לא יפחת מארבעה ראשר
מחציתם יהיר חברי הממשלה שיתמנר על ידיה רמחציתם חברי הנהלת
הסרכנרת היהרדית שיתמנר ל ידיה .הממשלה רהטרכנרת היהרדית
תהיינה רשאירת להחליף ,מפעם לפעם ,חברים מטעמו רלמנרת אחרים
תחתיהם רבלבד שהחברים ר~דשים יהיר חברי הממשלה אר חברי הנהלת
הסרכנרת היהרדית ,הכל לפי העניו.

~

 •9הרעדה תקיים ת ישיברתיה שלרש פעמים בשנה ,לפחרת ,רתהא לה
הסמכרת למנרת רעדרת משנה ,המררכברת מחבריה אר מאנשים אחרים.
הרעדה תגיש מזמר לזמן לממשלה רלסרכנרת היהרדית דינים רחדברנרת
על דירניה רהמלצרתיה בכפרף לאמרר לעיל .הרעדה תיקבע בעצמה את
סדרי עברדתה".
קרד הררעדה:

רתס

העררת:
 •1הסמכרירת הנ"ל הו גם לגבי הררעדה ם ההסתדררת הצירנית )קרד
הררעדה :רת(
 •2מדרבר בשתי רעדרת פריטטירת נפרדרת .אחת ם ההסתדררת הצירנית
ראחת ם הסרכנרת היהרדית .נציגי הממשלה בררעדרת הם זהים.
ההטתדררת הצירנית רהסרכנרת ממנרת ת נציגיהן.
הררעדרת הרקמר על פי החלטת ממשלה מס'  98מירם •15.8.99
ר החקלארת רפיתרח הכפר צררף לררעדרת ,במקרם שר החינרר רהתרברת ,על
פי החלטת הממשלה מס'  351מירם •14.9.99
שר המדע רשר הדתרת צררפר על פי החלטה מס'  440מיום •17.10.99
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ןעדת הסריס כעני ן המגדר הנובי

~

הרכב רעדת השרים

מרזמנים קברעים:

שר המדע  -ירשב ראש
ר התקשררת  -ממכא מקרם יר"ר
השר שמערן פרט
ר הארצר
השר כבטחרן הפנים
ר החינרר ,התרברת רהטפררט
ר החקכארת רפיתרח הכפר
ר המשפטים
ר הפנים
שר ר Thייררת
ר התשתירת הכארמירת
השר חייס רמרן
שר התעשיה רהמטחר

טגן ר החר.ץ
מנכ"כ משרד ראש הממשלה

טמכרירת הררעדה:
•1

רעדת השרים תכין תרכנית כרככת כפתררן מצרקרתיה ל הארככרטיה
הערבית רתעקרב אחר ביצועה ,תור התייעצות ם ראשי הציבור הערבי
רנבחריר.

 •2רעדת השרים תהררה כתובת כנרשאים הקשרריס כמגדר הערבי .כיד
רעדת השריס יפעכ ירעץ ראש הממשכה כעניני ערבים אשר ירציא
כפרעכ ת החכטותיה.
קרד הורעדה:

ערב

הרועדה הרקמה עכ פי החכטת ממשלה מט 99 .מיוס •15.8.99
שר החקכאות צורף כררעדה על פי ר~כטת הממשלה מטי  351מירם •14.9.99
שר התקשררת צררף כממכא מקרם יר"ר הררעדה עכ פי החכטת הממשכה מטי 351
מירס •14.9.99
שר התמ"ט צררף כררעדה עפ"י ר~כטת ממשכה מטי  969מירס •23.1.00
~

יעדת ססנה כעניני ך~יאיס בנגב
הרכב רעדת המשנה:
שר החקכאות  -יר"ר
השר כבטחרן הפניס
שר המדע

מוזמן קבוע :הירעץ המשפטי
שר האוצר
כממשכה
שר ר~שפטיס
ר התשתיות הכאומיות

טמכריות הרועדה:
רעדת המשנה תגבש תכנית כמדינירת מקרקעין כרככת ,הסדר קרקערת ,פיתרח
רקידרס תכנירת מתאר בישרבי הקבע וטיפרכ נקרדתי בפתררן הבעירת
הברעררת שכ הארככרטיה הבדראית בנגב ,בישרבי הקבע רבפזררה.
רעדת המשנה הרקמה עכ פי החכטת ועדת השריס כענין המגזר הערבי מטי
ערב 3/מירס •14.9.99
ר התשתירת הכארמירת צררף ל רעדת המשנה כפי החכטה ערב/ו  lמירס
•22.11.99

קרד הררעדה:

בד
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יעדת mזנה לענין תעסיקה יפיתיח כלכלי במגדר הערבי
הרכב רעדת המשנה:
ר התעשיה רהמסחר  -יר"ר
ר ר~דע ,התרברת רהטפררט
שר הארצר
שר ר~קכארת רפיתרח הכפר
ר העב רדה רהרר רחה
ר כשיתרף פערכה אזררי
ר הפנים
ר התקשררת
ר התשתירת הכארמירת
השר חי ים רמרו

"

מרזמנים קברעים:
נציג משרד ראש הממשכה
נציג המגזר הערבי
רעדת המשנה בעניו תעסרקה רפיתרח ככככי במגזר הערבי.
קרד הר רעדה:

תער

רעדת המשנה

הרקמה עכ פי החכטת רעדת השרים כעניו המגזר הערבי מס'

ערב 25 /מירם •31.1.00

A
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יערת סריס לעג י גי

)פועלת מכח סעיף  9א )א( לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה5-ו(19

להלו נוטח הסעיף בחוק:
"רעדת שרים 59א) .א( הממשלה תקים ועדת שרים לעניני הפרטה ,שחבריה
יהיר ראש הממשלה ,ר האוצו ושר המשפטים;
חרק )מטי ו(
הממשלה רשאית לצרף לועדה חבר אר שני חברים
תשנ"ג1993-
נרטפים".
)ב( המניו ר~רקי בישיבות רעדת השרים יהיה שני
חברים ם הועדה היא של שלושה חברים ,ושלושה
חברים אם הועדה היא של יותר משלרשה.
)ג( החלטרת ועדת השרים יתקבלו ברוב של חבריה".
~

הרכב הךועדה:
ראש הממשלה  -ירשב-ראש
ר האוצר
שר המשפטים
מוזמנים קבועים:

נגיד בנק ישראל
היועץ המשפטי לממשלה

טמכויות הורעדה:
הפרטת חברות ממשלתיות כמפורט בחוק.
להלו טמכויות הועדה כפי שנקבעו בסעיף  9ב בחוק החבררת הממשלתיות,
התשל"ה5-ו:19

~,

59ב) .א( ועדת השרים רשאית להחליט על הפרטה ל חברה
ממשלתית; בהחלטה כאמור תקבע ועדת השרים את
דרכי ההפרטה של החברה ,שיהיו אחת מו הדרכים
הבאות או שילוב שלהו:
) (1מכירת מניות החברה על פי תשקיף או בדרך
אחרת שתקבע ועדת השרים;
) (2דילול אחזקות המדינה בחברה באמצעות
הנפקת מניות או נייררת ערר הוניים
אחרים ,על ידי החברה;
) (3הנפקת ניירות ערר על ידי המדינה,
הניתנים להמרה במניות או בניירות ערר
הוניים אחרים ל החברה שבידי הממשלה;
) (4מכירת נכט מהותי מנכטי החברה או כל
נכטיה ,לרבות זכויות;
)  (5שינוי בזכויךת הצמודות למניות;
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)  (6חידרס ארגרן ,פסרה אר הסדר כאמרר בסעיף
 233כפקרדת החבררת ,מיזרג ,כינוט נכטיס,
פיררק אר הפסקת פערכרת ,הפטקת הכיכי
פררק אר כינרט נכטיס ,רכן הקמת חברה
ממשלתית ,חברת בת ממסכתית אר חברה
מעררבת ,הככ כצורך ביצרע ההפרטה;
)ו( דרך אחרת סתקבע ועדת השריס".
i

~

בענין הסמכוי רת סכ רעדת הסריס כענ יני הפרטה ,יס כציין כי הממסכה
ו  ,4כדכקסן:
החכיטה ,ביסיבתה מירס  22.1.95בהחכטה מט' 58
יטי ס ,בהתאם כסעיף )28א( כחרק הסניות הבנקאירת סבהסדר
"מ ח כ
)הרראת סעה( ,התשנ"ד ,1993-כהסמיך ת רעדת הסריס כהפרטה כהחכיט ,עכ
דעת הממסכה ,בככ פניה סכ ר הארצר כאיסור סתן הורארת כפי הסעיף
האמרר כרעדה כמסמערתה בחרק האמרר".

קרד הועדה:

מח

הסמסכה רססה כפניה
ובהחכטה מט.

ת דבר קיוסה סכ

 100מיוס •15.8.99

A

ועדת הסריס בהחכטה 6ו)ב(
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ועדת סריס לבירור חילוקי דעות בעניו הרכב המועצות הדתיות
)פרעכת מכח סעיף  5בחרק שיררתי
התשכ"א (1971-

הדת היהרדייס ]נרטח משוכב[,

כהכן נוטח הסעיף בחרק:
" •5נתגכעו חיכוקי דעות בין שכש הרשרירת ,ירבאר כהכרעת רעדת שרים
שחבריה ראש הממשכה ,והוא יהיה הירשב-ראש ,השד כעניני דתות ושר
הפנים אר נציגיהם; ערער ד עכ החכטת הועדה ,תכריע הממשלה".
הערה :כהבהרת המושג "שכוס רשוירת" ראה כהכן בציטוט המכא ל סעיפים
 3-5כחוק.
הרכב הררעדה
~

ראש הממשכה  -ירשב-ראש אר נציגו
או נציגו
השר כעניני דתרת
אר נציגר
שר הפנים
סמכריות הררעדה
כהכן

סנקבער

סמכרירת הרעדה כפי

בסעיפים  1-5בחרק סיררתי הדת

היהרדיים ]נרטח מסרכב[ ,התשל"א :1971-
1

.סר הדתרת רשאי כהקים מרעצה דתית כפי הררארת חוק זה )כהכן -
מרעצה( בככ רסרת מקומית שאין בה מרעצה כאמרר.

 •2שר הדתרת יקבע את מספר חברי המרעצה רבכבד סכא יעלה ל מטפר חברי
הרסות המקרמית.
) •3א( מן המספר סנקבע יציעו מרעמדים כמרעצה כפי מכטרת אכה -

י~

) (1סר הדתות

;45% -

)  (2הרשרת המקרמית -

;45%

) (3הרבנרת המקרמית ;10% -

בקביעת מספר המרעמדים ייחסב סבר המגיע כחצי רמעכה כיחידה שכמה.
)ב( כא הציעה הרסרת המקרמית כסר הדתרת מכטת המרעמדים כמרעצה תרר
שלרשים ירם מירם סנסכחה אליה דריסת השר ,תיסכח דרישה נרטפת;
כא נענתה הרשרת המקרמית גם כדרישה הנרטפת תרר חמיסה-עשר ירם
מירם שנסכחה ,רשאי שר הדתרת כהציע ת מכטת המועמדים סנרעדה
כרשרת המקרמית; הררארת אלה יחרכר גם עכ מכטת המרעמדים שכ
הרבנרת המקרמית.
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~!

פטרלים לכהרנה
רחדילת חבררת
)תיקרן התש"ן(

3א .כל הרראה בחיקרק שלפיה פטרל אדם לכהן כחבר
המרעצה ל רשרת מקרמית שבה קיימת מרעצה דתית רכן
ככ הרראה בnיקרק שלפיה חדל חבר מרעצה של רשרת
מקרמית כאמרר לכהן מחמת שנעדר מישיברת המרעצה -
יחרלר ,בשינריים המחרייבים ,גם ל חבר של ארתה
מרעצה דתית ,רהרא הדין בהררארת בדבר סדר הרדעה ל
חדיכת ר~בררת במרעצה.

הערכת מרעמדים

 •4שלש הרשרירת הנזכררת בסעיף  3יחרר דעתן ל
המרעמדים מבחינת התאמתם לשמש חברי ר~רעצה רמבחינת
ייצרגם המתאים ל הגרפים רהעדרת המערנינים בקירמם
ל שיררתי הדת היהרדיים )כהכן שיררתי הדת( במקרם.

 .5נתגכער חיכקרי דערת בין שכש הרשרירת ירבאר
יישרב חיכרקי
להכרעת רעדת שרים שחבריה ראש הממשלה ,רהרא יהיה
דערת
)תיקרן התשמ"ה( הירשב-ראש ,ר לעניגי דתרת רשר הפגים אר נציגיהם;
ערער שר על החלטת הרעדה ,תכריע הממשכה.
קרד הררעדה:

מדת

הממשכה רשמה לפניה

ת דבר קירמה שכ רעדת השרים בהחכטה מט' )76ב(

רבהחכטה מט 101 .מירם •15.8.99

~
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רעדת ,.יס לאי.רר חפירה ארכיארלרגית

ר עתיקרת

 Wלצררר דתי

)פועלת מכח סעיף  29כחרק העתיקרת ,החשל"ח(1978-

הרכב הוועדה
ד החינור ,התרבות והספורט  -יושב-ראש
השר כעניני דתות
ר המשפטיס
מוזמו קבוע:
~1

היועץ המשפטי כממשכה

סמכויות הוועדה:
כפי שפורטו בסעיף  29כחוק העתיקות ,החשכ"ח :1978-
" •29

)ג(

כעניו אתר עתיקות המשמש כצורר דתי או מוקדש כתככית
דתית ,כא יתו המנהכ אישור כחפירה או כאחת הפעוכות
המנויות בסעיף קטו )א( ,אלא באישור ועדת שריס מורכבת
מהשר כיושב-ראש ,שר הדתות ושר המשפטיס".

הערה" :השר"  -שר החינור ,התרבות והספורט.

קוד הוועדה:

אתר

A
הממשלה רשמה כפניה

ת דבר קיומה ל ועדת השריס בהחכטה מס' )76ב(

ובהחכטה מס 102 .מיוס •15.8.99

היועץ המשפטי כממשכה צורף כמוזמו
מס'  351מיוס •14.9.99

קבוע כוועדה עכ פי החכטת הממשלה
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יערת"'""ים

לעגיו

r

ר

ו לצירר  mי

שיקית

)פועכת מכח סעיף  32בחוק העתיקות ,התשל"ח(1978-

הרכב הוועדה
ר החינור ,התרבות והספורט  -יוסב-ראש
הסר כעניני דתות
סר המספטים
ר החו{'
~

היוע{' המספטי כממסכה

מודמן קבוע:

סמכו י ות הו ועדה
כהכן

סנקבעו

סמכויות הוועדה כפי

בסעיף  32כחוק העתיקות,

התסכ"ח:1978-

השר רשאי כהפקיע -

" ) •32א(

) (1אתר עתיקות סהפקעתו דרושה ,כדעתו ,כצרכי סימור
או מחקר;
)  (2ככ קרקע
חפירה.
~~

שהפקעתה דר ושה ,כדעתו ,כדי כאפשר בה

)ב( סעיף קטן )א( כא יחוכ עכ אתר עתיקות המסמס כצורר דתי
או מוקדש כתככית דתית והוא קניינו סכ מוסד דתי; אוכם
רשאית ועדת שרים המורכבת מהסר ,סר הדתות ,סר המספטים
ושר החו{' ,באיסור ועדת החינור והתרבות סכ הכנסת,
כהחיכו בסייגים או ככא סייגים".
הערה" :הסר"  -סר החינוך ,התרבות והספורט.

קוד הוועדה:

פקע

הממסכה רסמה

כפניה

ת דבר קיומה סכ ועדת הסרים בהחכטה מס' )76ב(

ובהחכטה מס 103 .מיום •15.8.99

היוע{' המספטי לממסלה צורף כמודמן
מס'  351מיום •14.9.99

קבוע לוועדה על פי החלטת הממסכה

 - 38ןעד "'WIi1 nי Dלעבי1

ההיייכןת לטיפןל ברעידןת

i

הרכב רעדתוY1iר"ם:
ר התקש ררת  -יירשב-ראש
שר התשתירת הכארמירת
שר הארצו
ר הבטחרן
שר הבריארת
ר ר~,,נרי רהשיכרן
השר כבטחרן הפנים
ר רומדע
ר הפנים
שר התחבררה
השרה כא"כרת הטב"בה
שר התעש"ה רהמטחר
~

מרזמנ"ם כjברעים:
טגו שר ר~טחרן
ה"רעץ המשפטי כממשכה
המנהכ כככי ,משרד ראש הממשכה
מנהכ ר~גף כטיטמרכרגיה במכרן הגיארפיזי
נציג המעבדה כחכjר הבניה ל הטכנ"רן
נציג הכjבכנים
טמכר"רת הררעדה:
 •1רעדת השרים תעטרכ Jבמככרכ טרג"ית ההיערכרת כט"פרכ ברעידרת אדמה,
כרברת כjביעת האחר"רת ןהסמכרת כטיפרכ ב Jרשא עכ ככ היבטיר השרנים
בשגרת ירם-ירם רכן בכjב"עת האחרירת רהטמכרת כטיפרכ ברעידרת אדמה
כjשרת רבאטרנרת שעכרכ"ם כה"גרם בעט"יין.

~

 •2במטגרת טמכרירת"ה תהיה רעדת השרים מטגרת התיארם העכ"רנה ב"ן ככ
בנרשא בכjרב משרדי הממשכה רבכjרב הגרפים
הגררמ"ם הערטכjים
הממככת"יים האחרים.
•3

הררעדה תתמקד בעברדתה בין השאר בטרגירת הבארת:

-

כjביעת אחרירת רחכרכjת טמכרירת
טכjר ט"כרנים רהשכמת מערר המידע רהמיפרי
הגדרה רבכjרה עכתכjני הבנ"ה הדררשים כנגד רעידרת אדמה
אכיפתתכjני ר~ניה
כjביעת סדרי עדיפר"רת כטיפרכ בא"זררים מרעדים
דרכי הטיפרכ במבנ"ם רבמתכjנים הנמצאים בטיכרן
ייזרםחכjיכjה בנרשאים הנדרשים
הכנת מערכי הדרכה כצ"ברר רהכנת מערר הרדערת כציברר כמצב"
חיררם
הפכjת ככjחים מאררע"ם דרמ"ם בערכם

כjרד הררעדה:

רעד

הררעדה הרכjמה עכ פ" החכטת הממשלה מט 209 .מ"רם •29.8.99
שר התעשיה רהמטחר צררף כררעדה עכ פ" החכטת הממשכה מט'  351מירם
•14.9.99
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רעדת השריס כתיקרגי חקיקה כיי.רס המדיגירת רגלבלית לשגת 2000

הרכב רעדת השרים:
סר המספטים  -ירסב-ראש
ר הארצר
סר ר~ינרי רהשיכון
.שר החקכארת רפיתרח הכפר
ר העברדה רהרררחה
סר התקסררת
השר חי ים רמרן
ת הדירן בררעדה בענין הגברכרת המרניציפכיים עכ ככ היבטיר -
הערה:
יצררף כררעדת הסרים ר התעשיה רהמטחר.
~

סמכריות הררעדה:
ועדת הסרים מרטמכת כדרן רכאשר ,ל דעת הממסכה ,ת נוטח הצערת החרק
כייסרם החכטרת הממסכה בנרשא המדינירת הככככית כסנת  - 2000סינריים
מבניים בענפי המסק מירם •22.8.99
ם ירבאר בפגי רעדת השוים העררת מספטירת סכדעת הררעדה אר יר"ר
הררעדה אינן מאפסררת ייסום סכ החכטה מההחכטות הנ"כ ,תרבא ארתה החכטה
כדירן מחדש בממסכה.
קוד הורעדה:

תחק

הרועדה הרקמה עכ פי החכטה מט 195 .סכ הממשכה מירס •22.8.99

גו,
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ועדתהוזריס לאי"ור מפות הסלביס הנוספיס ל ההיערכות

ז

)בהתאם כהטכמי רראי רשארס א-סייחי(
הרכב רעדת השויס:
ר
ו
השר
השר
השר
ר
ר
~,

אמנרן כיפקין-שחק  -ירסב ראש
בנימין בן אליעדר
ירטי שריד
יצחק כרי
נתן שרנסקי
יצחק כהן
סכמה בן עמי

מרדמן קברע:

ראש המטה המדיני-בטחרני ,דני יתרס

טגן סר ר~טnרן ישמש כמשקיף בררעדה.

סמכרירת הררעדה:
הררעדה תדררח כראש הממשכה רסר הבטחרן רתביא בפניר המכצרתיה רהרא
יאשר ת המפרת עכ דעת הממשלה.

קרד הררעדה:

מפ

הררעדה הרקמה עכ פי החכטה מט221 .
f"r:.,.,."q
~.

ל הממשכה מירס •5.9.99
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ועדת הסריס לענין הוסות לתכנון ולפיתוח

הרכב ועדת השויס:
השר חייס רמון  -יו"ר
ר הארצר
ר הפניס
שר המשפטיס

טמכריות הררעדה:
•1

הקמת הרשות כתכנון
הרשות.

וכפיתוח וקידום החקיקה

המתחייבת מהקמת

•2

הנרשאים המינהכתיים והכוגיטטיים הנובעיס מהקמת "המינהכ כתכנרן
פיזי" במשרד ראש הממשכה.

•3

קביעת יחטי הגומכין ומערכרת ההשפעה ההדדית בין פעיכרת הרשרת
רבין הפעיכרת המרניציפאכית בהתייחט כככ הנרשאים הכרבנטיים.

קרד הררעדה:

תפ

~

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת הממשלה מטי  395מירס •5.10.99

הערה:

שר הפנים הגיש התפטררתר מחבררתו בררעדה במכתבר מירם •8.10.99
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וערת הסריס לIזיתוף פעולה זורי

~

ר כסיתרף פערכה אזררי  -ירסב-ראש
סר הארצר
השרה כאיכרת הטביבה
סרהחר'<.
סר החינרר
סר המדע ,ר Thרברת רהטפורט
ר המספטים
סר התחבררה
סר ר Thסתירת הכארמירת
ר ר Thקסררת
ר החקכארת
סר ר Thייררת
סר התעשיה רהמטחר
סר העברדה רהרררחה
מרזמנים קברעים:

טגו ר הבטחרו
טגו רהחר'<.
מתאם הפערכרת בסטחים
המנהכ הכככי ל מסרד ראש הממסכה

קרד הררעדה:

ספ

רעדת השרים תעטרק בעניינים
אזררי.

הנרגעים

כפערכרת המסרד כסיתרף פערכה

~

הררעדה הרקמה עכ פי החכטת הממשלה מטי  439מירם •17.10.99

•
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"

ועדת סריס בגושא

ייעוב IDרר וזmיכותהנrנrסכfזי

הרכב ועדת ה1YJים:

ר המשפטים  -יושב-ראש
ר האוצר
ר כעניני דתות
ר החקכאות ופיתוח הכפר
השר חי ים רמוו

~j

רעדת השרים תתייעץ בנרשא ם היועץ המשפטי כממשכה או מי שייקבע עכ
ידר•
טמכרירת הרועדה:
ת החכטת הממשכה מט 291 .מיום 7.9.99

הררעדה תדוו בשאלה האם כשנות
בנרשא ייערכ מערר התמיכות הממשכתי ,ואם כו  -כיצד.
החכטת הררעדה תהיה עכ דעת הממשלה.
קוד הוועדה:

תמכ

הררעדה הוקמה עכ פי החכטת ממשלה מט 755 .מירם •26.12.99

~
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רערת השריס לעבי ן איקרית רבירש

וייכב רעדת השיים:
ד המשפטים  -יר"ר
ר הפגים
ר הביגרי רהשיכרן
ר הארצר
י כעגיגי דתרת
ר החקכארת רפיתרח הכפר
ר המדע ,התרברת רהספררט
י חי ים רמרן
השרה כקכיטת העכיה
~

מרדמנים קברעים:

הירעץ המשפטי כממשכה אר גציגר
מנכ"כ משרד ראש הממשכה אר נציגר

סמכרירת הררעדה:
כדון בגיברש עמדת ר~משלה רהצעות כפתררן בעיית עקררי איקרית רבירעם
ל רקע בג"צ  840/97והארכה שניתנה בבג"צ כתשובת המדינה כעוד מספר
חרדשים.

קרד הרועדה:

איק

~

הררעדה הוקמה

ל פי החכטת ממשלה מס 939 .מיום •16.1.00
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ועדת השרים כענין דו"ח הוועדה הציבורית כרפורמה במס הכנסה )דו"ח
בן בסט(
הרכב ועדת השריס:
שר המשפסיס  -יו"ר
שר האוצר
השרה לאיכות הטביבה
שר הבינוי והשיכון
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר העבודה והרווחה
שר הפניס
שר התיירות
השר חייס רמון

~

טמכויות הוועדה:
הוועדה תאשר,
הציבורית.

קוד הורעדה:

על

דעת הממשלה ,את הצעת החוק ליישוס המלצות הוועדה

רפ

~

הוועדה הוקמה על פי החלסת ממשלה מט 1614 .מיוס

•7.5.00
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ועדת השרים כענין איגום זכויות החייכים המשרתים והמשתחררים וכינון
שירות אזרחי כאומי

הרכב ועדת השרים:
שר המדע  -יו"ר
שר האוצר
השר מיכאל מלכיאור
שר העבודה רהרררחה
שר הפנים
השרה לקליסת העליה
שר הבינרי והשיכון
שר התחבררה
מר-זמנים קברעים:

טגן שר הבסחון
מממלא מקום יו"ר המועצה לבסחון לארמי

סמכויןת הןועדה:
לאגם את -זכויות החיילים המשרתים והמשתחררים ולבדוק את האפשרות
הרחבתן ולהציע דרד לסיפול בכינון שרות א-זרחי לאומי.
הוועדה תעטוק ,בין היתר,
.1
•2

ף!

•3

.4

בנושאים הבאים:

שיפור תנאי ו ומשכורתו של החי יל הטדיר ,בשימת דגש על החי יל הקרבי.
שיפור ההסבות לחי יל המשוחרר.
הסבות והקלות לחי יל המילואים.
גיבוש הצעות לי ישום שירות א-זרחי תוד הרחבת האפשרויות והמטלולים
של השיררת האזרחי.

קוד הו ועדה:

תג

הוועדה הרקמה על פי החלסת ממשלה מט 1878 .מיום •2.7.00

~

