מזכירות הממשלה
מעודכן ליום 04.01.2017

סדר היום
לישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה
יום ראשון ,י' בטבת ה'תשע"ז  08 -בינואר 2017
(בשעה  - 13:00במזכירות הממשלה)
נושא
א.

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר
(עתירות אסיר  -ערעור בזכות),
התשע"ז 2016-של חה"כ אוסאמה
סעדי ואחמד טיבי (פ)3532/

ב.

הצעת חוק תעודת שחרור לחיילים
משוחררים ,התשע"ו 2016-של חה"כ
איציק שמולי ואברהם נגוסה (פ)2837/

ג.

הצעת חוק שירות המילואים (תיקון -
מטרת שירות המילואים) ,התשע"ה-

מספר נספח

השר המגיש

 2015של חה"כ עפר שלח (פ)284/
 -המשך הדיון

ד.

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון -
מניעת פעילות ארגונים הפועלים נגד
מטרות החינוך ונגד צה"ל) ,התשע"ז-
 2017של חה"כ שולי מועלם רפאלי
ואחרים (פ)3643/

-------------------------------------------------------------בישיבה יורשו להשתתף מוזמנים שנוכחותם חיונית והשתתפותם אושרה על-ידי מזכירות
הממשלה

-2ה.

הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות
(תיקון  -הכרה בצעירים עם מוגבלות
כחניכי מכינות) ,התשע"ו 2016-של
חה"כ עמר בר-לב ואחרים (פ)2889/
 -המשך הדיון

ו.

הצעת חוק להעלאת המודעות למניעת
עישון ,התשע"ה 2015-של חה"כ דב
חנין ואחרים (פ)519/

ז.

הצעת חוק לקידום החינוך המוסיקלי
בישראל ,התשע"ו 2016-של חה"כ
יעקב פרי ואחרים (פ)3326/
 -המשך הדיון

ח.

הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון -
ערב השנה האזרחית החדשה),
התשע"ו 2015-של חה"כ יואל רזבוזוב
ואחרים (פ)2314/
 -המשך הדיון

ט.

הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון -
מניעת רעש ממערכת כריזה בבית
תפילה) ,התשע"ז 2016-של חה"כ
מרדכי יוגב ודוד ביטן (פ)3590/
 -המשך הדיון

-3י.

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)
(תיקון  -סינון אתרי הימורים ותכנים
המציגים דברי תועבה באינטרנט),
התשע"ז 2016-של חה"כ מכלוף מיקי
זוהר (פ)3602/
 -המשך הדיון

יא .הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה
(רישיון נהיגה לאופניים חשמליים),
התשע"ז 2016-של חה"כ משה גפני
ואחרים (פ)3520/

יב .הצעת חוק האזרחות והכניסה
לישראל (הוראת שעה) (תיקון  -קביעת
טעם הומוניטרי מיוחד לשם איחוד
משפחות) ,התשע"ה 2015-של חה"כ
טלב אבו עראר ואחרים (פ)1705/

יג.

הצעת חוק הרשויות המקומיות
(זכויות וחובות של חברי מועצה),
התשע"ו 2016-של חה"כ יעל גרמן
ואחרים (פ)2460/

יד .הצעת חוק לתיקון פקודות העיריות
(הסדרת מבנים לתנועות נוער),
התשע"ה 2015-של חה"כ עיסאווי
פריג' ואחרים (פ)221/

טו .הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון -
תפוסה מרבית במקומות בילוי
ציבוריים) ,התשע"ז 2016-של חה"כ
מירב בן ארי (פ)3481/

-4טז .הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות
בעבודה (התקנת מכשיר למדידת
עוצמת רוח במכונת הרמה) ,התשע"ז-
 2016של חה"כ איל בן ראובן ואחרים
(פ)3491/

יז.

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון -
תקופת לידה והורות לבן זוג של
עובדת שילדה יותר מילד אחד),
התשע"ז 2016-של חה"כ יואל חסון
ואחרים (פ)3473/

יח .הצעת חוק עובדים זרים (תיקון  -הגנה
על עובדים זרים מפני ניצול ועבירות
חמורות) ,התשע"ו 2016-של חה"כ
מיכל רוזין (פ)3106/
 -המשך הדיון

יט .הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון  -פיצוי
על איחור טכנאי בעת התקנה או
הסרה של טובין) ,התשע"ו 2015-של
חה"כ איתן כבל ואחרים (פ)2344/
 -המשך הדיון

כ.

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון -
איסור הצמדת פרסומת לרכב),
התשע"ז 2016-של חה"כ יוליה
מלינובסקי ואחרים (פ)3524/

-5כא .הצעת חוק קבוצות רכישה (תיקוני
חקיקה) ,התשע"ו 2016-של חה"כ אלי
כהן (פ)3094/
 -המשך הדיון

כב .הצעת חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) (תיקון  -הכנסות
סוכן ביטוח שהוא חבר קיבוץ),
התשע"ו 2016-של חה"כ איתן ברושי
ואחרים (פ)3199/

כג .הצעת חוק הסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
(תיקון  -הנחה מארנונה לעסק קטן או
בינוני הנמצא באזור בניית הרכבת
הקלה בגוש דן) ,התשע"ו 2016-של
חה"כ מיקי לוי (פ)3160/

כד .הצעת חוק הסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
(תיקון  -ביטול ארנונה על אדמת בניין
באזור) ,התשע"ו 2016-של חה"כ דוד
אמסלם (פ)2563/
 -המשך הדיון

כה .הצעת חוק-יסוד :הממשלה (תיקון -
חובת מינוי ממלא מקום ראש
הממשלה) של חה"כ מרב מיכאלי
(פ)3391/

-6כו .הצעת חוק שיווי זכויות האישה
(תיקון  -ייצוג הולם לנשים בכנסים
ובהרצאות) ,התשע"ו 2015-של חה"כ
יוסף ג'בארין ואחרים (פ)2403/

כז .הצעת חוק מתן דין קדימה לבעלי
עסקים קטנים כנושים בפשיטת רגל
ופירוק חברה (תיקוני חקיקה),
התשע"ו 2016-של חה"כ רועי פולקמן
ואחרים (פ)2572/
 -המשך הדיון

