מזכירות הממשלה
מעודכן ליום 05.07.2017

סדר היום
לישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה
יום ראשון ,ט"ו בתמוז התשע"ז  09 -ביולי 2017
(בשעה  - 13:00במזכירות הממשלה)
נושא
א.

הצעת חוק הכרה ,שיקום וטיפול
בפדויי שבי ,התשע"ז 2017-של חה"כ
מרדכי יוגב ואחרים (פ)4305/

ב.

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה

מספר נספח

השר המגיש

(מינוי חשב המשטרה) ,התשע"ז2017-
של חה"כ משה גפני ודוד אמסלם
(פ)3934/
 -המשך הדיון

ג.

הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת
(החזקת בעל חיים שנשך בהסגר שאינו
מאורת בידוד) ,התשע"ז 2017-של

353חק

השר להגנת הסביבה

חה"כ יעל גרמן ואחרים (פ- )4067/
ערר על החלטת ועדת השרים לענייני
חקיקה

ד.

הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת
(בידוד בעלי חיים) ,התשע"ו 2015-של
חה"כ שרן השכל (פ)2357/
 -המשך הדיון

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

-2ה.

הצעת חוק שימוש חוזר במים
אפורים ,התשע"ז 2017-של חה"כ
חיים ילין ואחרים (פ)3847/

ו.

הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים
המסוכנים (הגדרת צמח הקנבוס),
התשע"ו 2016-של חה"כ שרן השכל
(פ)2874/

ז.

הצעת חוק איסור ייצוג לקוחות בעלי
אינטרסים מנוגדים על ידי שדלן
(תיקוני חקיקה) ,התשע"ז 2017-של
חה"כ אלי אלאלוף ואחרים (פ)3712/
 -המשך הדיון

ח.

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
(תיקון  -החזר בעד שירותי בריאות
ויידוע בדבר נציב קבילות) ,התשע"ז-
 2017של חה"כ יחיאל חיליק בר
ואחרים (פ)3659/

ט.

הצעת חוק הכרה ברישיונות
מקצועיים על בסיס הנחיות האיחוד
האירופי (תיקוני חקיקה) ,התשע"ז-
 2017של חה"כ עודד פורר ואחרים
(פ)3809/
 -המשך הדיון

י.

הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים
(הכרה בהשכלה רפואית) ,התשע"ז-
 2017של חה"כ אלי אלאלוף (פ)4150/
 -המשך הדיון

-3יא .הצעת חוק העיסוק באופטומטריה
(תיקון  -חובת מסירת תוצאות בדיקת
ראייה ומרשם) ,התשע"ז 2017-של
חה"כ יעקב אשר ואחרים (פ)3968/

יב .הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה
(חובת החזקת ערכת עזרה ראשונה
ברכב מנועי) ,התשע"ז 2017-של חה"כ
איתן כבל ואחרים (פ)4207/

יג.

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה
(רכב העומד במקום המשמש את
הציבור) ,התשע"ז 2017-של חה"כ
מיכאל מלכיאלי ואחרים (פ)3828/
 -המשך הדיון

יד .הצעת חוק פטור מדמי נסיעה
בתחבורה ציבורית לחיילי צה"ל
בשירות סדיר ובמילואים (תיקוני
חקיקה) ,התשע"ו 2016-של חה"כ
רויטל סויד ואחרים (פ)3011/
 -המשך הדיון

טו .הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים,
התשע"ו 2016-של חה"כ דב חנין
ואחרים (פ)2490/
 -המשך הדיון

-4טז .הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע
בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)
(תיקון  -הגבלת מחיר כרטיס טיסה
לכיוון אחד) ,התשע"ז 2017-של חה"כ
עיסאווי פריג' (פ)4149/

יז.

הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים (הוראת שעה) (תיקון -
העברת הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים לאחריות משרד ראש
הממשלה) ,התשע"ו 2016-של חה"כ
חמד עמאר ואחרים (פ)2897/

יח .הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון
 אישור העסקה למי שסיים התמחותבהוראה) ,התשע"ז 2017-של חה"כ
איתן ברושי ואחרים (פ)3985/

יט .הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה
(תיקון  -איסור דרישת ציון
חדשים),
מעולים
פסיכומטרי
התשע"ז 2017-של חה"כ אברהם
נגוסה ואחרים (פ)4362/

כ.

הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון -
הצבעת צוות אוויר) ,התשע"ו2016-
של חה"כ ניסן סלומינסקי (פ)3080/

(הוסרה מסדה"י)

-5כא .הצעת חוק הרשויות המקומיות (גמול
השתתפות בישיבות מועצה וועדותיה),
התשע"ו 2016-של חה"כ יוליה
מלינובסקי ואחרים (פ)3189/
 -המשך הדיון

כב .הצעת חוק לעידוד העסקת אנשים עם
מוגבלות שכלית ,התשע"ו 2016-של
חה"כ רויטל סויד ואחרים (פ)3107/

כג .הצעת חוק הפיקוח על מעונות (תיקון
 אחריות מנהל מעון) ,התשע"ז2017-של חה"כ אלי אלאלוף ויעל גרמן
(פ)4154/

כד .הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים
ולהתפטרות (תיקון  -הודעה מוקדמת
במקרה של פטירת המעסיק או
העובד) ,התשע"ז 2016-של חה"כ שולי
מועלם רפאלי (פ)3456/

כה .הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל
מחלת ילד) (תיקון  -בן זוג לומד),
התשע"ז 2017-של חה"כ אורי מקלב
ואחרים (פ)3711/

כו .הצעה חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
(תיקון  -נגישות למידע מהמעסיק),
התשע"ז 2017-של חה"כ עליזה לביא
ואחרים (פ)4046/

-6כז .הצעת חוק עבודת נשים (תיקון  -חופש
בבחירת שעת הורות) ,התשע"ז2017-
של חה"כ אברהם נגוסה ואחרים
(פ)3862/
 -המשך הדיון

כח .הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים
בטרם הגשת כתב אישום ,התשע"ז-
 2017של חה"כ דוד ביטן (פ)4378/

כט .טיוטת חוק ההגבלים העסקיים
(תיקון מס') (עיון בתיק הרשות
וסודיות המידע) (הוראת שעה),
התשע"ז2017-

ל.

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון  -פנייה
מקדימה בעסקת מכר מרחוק),
התשע"ו 2015-של חה"כ שולי מועלם
רפאלי ואיתן כבל (פ)2274/
 -המשך הדיון

לא .הצעת חוק הגבלת מימון מפעלים
מזהמים (תיקוני חקיקה) ,התשע"ה-
 2015של חה"כ אחמד טיבי ואוסאמה
סעדי (פ)1120/

לב .הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון -
הסדרת תחזוקת העירוב) ,התשע"ז-
 2017של חה"כ מיכאל מלכיאלי
ואחרים (פ)4209/
 -המשך הדיון

354חק

שר הכלכלה והתעשייה

-7לג .הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה
(נקודת זיכוי לחייל משוחרר לפי
חודשי עבודה) ,התשע"ז 2016-של
חה"כ נאוה בוקר ואחרים (פ)3455/

לד .הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה
(חשבון השקעה) ,התשע"ז 2017-של
חה"כ מכלוף מיקי זוהר (פ)3681/

לה .הצעת חוק מסי מכס ובלו (שינוי
התעריף) (תיקון  -שינוי התעריף
למוצרי מזון) ,התשע"ו 2016-של
חה"כ איתן ברושי ואחרים (פ- )3351/
ערר על החלטת ועדת השרים לענייני
חקיקה
 -המשך הדיון

לו .הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס
(תיקוני חקיקה) (תיקון  -הארכת
הוראות מעבר) ,התשע"ז 2017-של
חה"כ משה גפני ואחרים (פ)4317/
 דיון נוסף (נמצאת בהכנה לקראתקריאה ראשונה בוועדת הכספים של
הכנסת)

לז .הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי
הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון -
הארכת ההטבות במס לאזור קו
עימות דרומי) ,התשע"ז 2017-של
חה"כ משה גפני ואחרים (פ)3893/
 דיון נוסף (נמצאת בהכנה לקראתקריאה ראשונה בוועדת הכספים של
הכנסת)

338חק

שר החקלאות ופיתוח הכפר

-8לח .הצעת חוק הסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
(הנחה בארנונה להורה עצמאי של
חניך במכינה קדם-צבאית או מתנדב
בשנת שירות) ,התשע"ז 2017-של
חה"כ סתיו שפיר ואחרים (פ)3679/

לט .הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)
(תיקון  -ביטול עמלת פירעון מוקדם
והגדלת התחרות) ,התשע"ז 2017-של
חה"כ יואב קיש ואחרים (פ)4114/

מ.

הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות
(תקופת צינון למפקח על הבנקים),
התשע"ו 2016-של חה"כ יואב קיש
ואחרים (פ)2797/
 -המשך הדיון

מא .הצעת חוק מתן שירות בשפה הערבית
בגופים ציבוריים ובגופים מסחריים,
התשע"ז 2017-של חה"כ אחמד טיבי
ואוסאמה סעדי (פ)4325/

מב .הצעת חוק מתן שירות באמצעות
דואר אלקטרוני ,התשע"ז 2017-של
חה"כ שרן השכל (פ)4141/
 -המשך הדיון

-9מג .הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש
של היהודים מארצות ערב ומאיראן
(תיקון  -יהודים מארצות ערב
ומארצות האסלאם) ,התשע"ז2017-
של חה"כ קסניה סבטלובה (פ)3909/

מד .הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא
תימן ,המזרח או הבלקן לצורך ביצוע
בדיקה גנטית לקשרי משפחה,
התשע"ז 2017-של חה"כ נורית קורן
ואחרים (פ)4320/

מה .הצעת חוק השמירה על המקומות
הקדושים (תיקון  -הבטחת פלורליזם
חה"כ
של
דתי) ,התשע"ז2016-
תמר זנדברג ואחרים (פ)3607/

מו .הצעת חוק הגיור (הוראת שעה),
התשע"ו 2016-של חה"כ אלעזר שטרן
ועליזה לביא (פ)2575/

מז .הצעת חוק קידום מהיר של מחויבויות
בנייה ,התשע"ז 2017-של חה"כ יואב
קיש ובצלאל סמוטריץ' (פ)4355/

מח .הצעת חוק-יסוד :ירושלים בירת
ישראל (תיקון  -רוב מיוחס) של חה"כ
שולי מועלם רפאלי ואחרים (פ)4346/
 -המשך הדיון

 - 10מט .הצעת חוק שירות המדינה (משמעת)
(תיקון  -הארכת תקופת ההתיישנות
בהטרדות מיניות) ,התשע"ז 2017-של
חה"כ עאידה תומא סלימאן ואחרים
(פ)4248/

נ.

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים)
(תיקון  -מינוי יועצים משפטיים של
משרדים) ,התשע"ז 2017-של חה"כ
אמיר אוחנה ואחרים (פ)4012/
 -המשך הדיון

נא .הצעת חוק המפלגות (תיקון  -מימון
בחירות מקדימות למועמד שהוא
נבחר הציבור) ,התשע"ז 2017-של
חה"כ דוד אמסלם (פ)3796/
 -המשך הדיון

נב .הצעת חוק יסוד :השפיטה (תיקון -
ביקורת שיפוטית על חקיקה) של
חה"כ מרדכי יוגב ואחרים (פ)4129/

נג.

הצעת חוק המקרקעין (תיקון  -מעלית
שבת) ,התשע"ו 2015-של חה"כ ניסן
סלומינסקי ואחרים (פ)2239/
 -המשך הדיון

נד .הצעת חוק המקרקעין (תיקון  -זמני
הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו
שתי מעליות לפחות) ,התשע"ז2017-
של חה"כ אלעזר שטרן ואחרים
(פ)3777/

 - 11נה .הצעת חוק האגודות העותומניות
(רישום ופיקוח) ,התשע"ז 2017-של
חה"כ עליזה לביא (פ)4125/
 -המשך הדיון

נו.

הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה
(תיקון  -פיקוח אלקטרוני על אדם
שהוצא כנגדו צו הגנה) ,התשע"ז2017-
של חה"כ
(פ)4157/
 -המשך הדיון

עליזה

לביא

אחרים
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תוספת
לסדר היום
לישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה
יום ראשון ,ט"ו בתמוז התשע"ז  09 -ביולי 2017
(בשעה  - 13:00במזכירות הממשלה)
נושא
א .טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה
(תיקון מס') ,התשע"ז2017-

מספר נספח
356חק

השר המגיש
שר האוצר

(באישור הממשלה)
ב.

טיוטת חוק לעידוד השקעות הון
(תיקון מס') (עידוד בניית דירות
מגורים להשכרה) ,התשע"ז2017-

357חק

שר האוצר

(באישור הממשלה)
ג.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון -
דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים),
התשע"ז 2017-של חה"כ אוסאמה
סעדי ואחמד טיבי (פ - )3888/בקשה
לדיון חוזר

355חק

העבודה
שר
הרווחה והשירותים החברתיים

