מזכירות הממשלה
מעודכן ליום 18.05.2016

סדר היום
לישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה
יום ראשון ,י"ד באייר התשע"ו  22 -במאי 2016
(בשעה  - 13:00במזכירות הממשלה)
נושא
א.

מספר נספח

השר המגיש

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון -
הכרה בארוסות חיילים שנספו
במערכה) ,התשע"ה 2015-של חה"כ
עליזה לביא ואחרים (פ)1938/

ב.

הצעת חוק הפעלת סמכות תיחום
מגורים לתושבי האזור ומשפחותיהם
עקב השתתפות בפעילות טרור,
התשע"ו 2016-של חה"כ דוד ביטן
ואחרים (פ)2827/

ג.

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון -
ביטול אשרה ורישיון לישיבת קבע
עקב
ולמשפחותיהם
למחבלים
השתתפות בפעילות טרור) ,התשע"ו-
 2016של חה"כ דוד ביטן ואחרים
(פ)2808/

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

-2ד.

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון -
איסור פעילות מסחרית בבית חולים),
התשע"ה 2015-של חה"כ עמר בר-לב
(פ)24/

ה.

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)
(תיקון  -העברת נתוני מיקום ציוד
קצה שממנו מתבצעת שיחה למוקד
החירום של מגן דוד אדום) ,התשע"ו-
 2016של חה"כ מיכל בירן ודוד ביטן
(פ)2858/

ו.

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)
(תיקון  -שידורי חדשות בינלאומיים
המופקים בישראל) ,התשע"ו 2016-של
חה"כ נחמן שי ואחרים (פ)2703/

ז.

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי
(תיקון  -חיזוק הקשר עם יהדות
התפוצות) ,התשע"ו 2016-של חה"כ
עליזה לביא ואחרים (פ)2569/

ח.

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה
ורדיו (תיקון  -הגדלת היקף השידורים
בשפה הערבית) ,התשע"ה 2015-של
חה"כ איימן עודה ואחרים (פ)829/

ט.

טיוטת חוק להגנת הספרות והסופרים
בישראל (הוראת שעה) (ביטול),
התשע"ו2016-

 -מותנה באישור הממשלה

207חק

שרת התרבות והספורט

-3י.

הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים
בישראל (הוראת שעה) (תיקון -
הקצאת שטחי מסחר לספרים
בערבית) ,התשע"ו 2015-של חה"כ
עיסאווי פריג' ואחרים (פ)2039/

יא .הצעת חוק לימוד חובה (תיקון -
תקצוב מוסדות פטורים) ,התשע"ו-
 2016של חה"כ משה גפני ואחרים
(פ)2494/

יב .הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על
בעלי חיים) (תיקון  -איסור מכירת
פרוות) ,התשע"ו 2015-של חה"כ מרב
מיכאלי ואחרים (פ)2167/

יג.

טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון
סעיף  ,)23התשע"ה2015-

יד .הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון -
פטור לסטודנטים מתשלום דמי ביטוח
לאומי) ,התשע"ו 2015-של חה"כ
ג'מאל זחאלקה (פ)2402/

טו .הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון -
ילד נעדר עוגן משפחתי) ,התשע"ו-
 2016של חה"כ מירב בן ארי ואחרים
(פ)2518/

73חק

הרווחה
שר
החברתיים

והשירותים

-4טז .הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון -
מחיקת המילים "למעט איסור
הפרסום") ,התשע"ו 2016-של חה"כ
אורן אסף חזן ואחרים (פ)2949/

יז.

הצעת חוק השוואת תגמוליהם של
נפגעי טרור פלילי לנפגעי טרור לאומני,
התשע"ה 2015-של חה"כ מאיר כהן
ואחרים (פ)1942/
 -המשך הדיון

יח .החלת דין רציפות על הצעת חוק
זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון
מס' ( )6סיוע ריאלי בשכר דירה),
התשע"ה( 2014-ה"ח הכנסת מס' 595
מיום )9.12.2014
 -המשך הדיון

יט .הצעת חוק הודעה לעובד ולמועמד
לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון
וקבלה לעבודה) (תיקון  -הגברת
השקיפות בעניין הפרשות לפנסיה),
התשע"ו 2016-של חה"כ יעקב פרי
ואחרים (פ)2906/

כ.

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה
(תיקון  -איסור התניה בחוזה על
פתיחת עסק או מתן שירות) ,התשע"ו-
 2016של חה"כ יגאל גואטה ואחרים
(פ)2929/

38חק

-5כא .הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה
(תיקון  -שינוי שבוע העבודה),
התשע"ו 2016-של חה"כ שולי מועלם
רפאלי (פ)2843/

כב .הצעת חוק לקביעת יום ראשון כיום
חופשי במקום יום שישי ,התשע"ו-
 2016של חה"כ אלי כהן ודוד אמסלם
(פ)2839/

כג .הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון  -הצגת
נפח משקאות) ,התשע"ו 2016-של
חה"כ יואל חסון ודוד ביטן (פ)2927/

כד .הצעת חוק-יסוד :משק המדינה
(תיקון  -סעיף נוקשות) של חה"כ
מנואל טרכטנברג (פ)2799/

כה .הצעת חוק החלת דיני התכנון והבנייה
הישראליים בתחום מעלה אדומים,
התשע"ו 2016-של חה"כ סופה לנדבר
ואחרים (פ)2886/

כו .הצעת חוק איסור הונאה בכשרות
(תיקון  -מתן תעודת הכשר על ידי רב
מקומי) ,התשע"ו 2016-של חה"כ
אלעזר שטרן (פ)2499/

כז .הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים,
התשע"ו 2016-של חה"כ רוברט
אילטוב ואחרים (פ)2934/

-6כח .החלת דין רציפות על הצעת חוק
נציבות זכויות הילד ,התשע"ה2014-
(ה"ח הכנסת מס'  587מיום
)8.12.2014

85חק

 -המשך הדיון

כט .הצעת חוק חובת פרסום הודעות
באינטרנט ,התשע"ו 2016-של חה"כ
נורית קורן (פ)2694/

ל.

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון -
מחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות),
התשע"ו 2015-של חה"כ מיקי לוי
(פ)2088/

 -המשך הדיון

לא .הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה
(תיקון  -מעצר מפרי צו הגנה),
התשע"ו 2016-של חה"כ זהבה גלאון
ואחרים (פ)2880/

לב .טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון
מס') (ביטול ברירות קנס) ,התשע"ו-
2016

206חק

שרת המשפטים

-7-

מעודכן ליום 19.05.2016

סדר היום
לישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה
יום ראשון ,י"ד באייר התשע"ו  22 -במאי 2016
(בשעה  - 13:00במזכירות הממשלה)
נושא

מספר נספח

השר המגיש

א .טיוטת חוק להסדרת הביטחון בגופים
ציבוריים (תיקון מס' ( )5מינוי קצין
מוסמך לגופים המנויים בתוספת
הרביעית לחוק) ,התשע"ו2016-

209חק

ראש הממשלה

טיוטת חוק רישוי סביבתי משולב,

208חק

השר להגנת הסביבה

ב.

תשע"ו2016-

