מזכירות הממשלה
מעודכן ליום 21.10.2015

סדר היום
לישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה
יום ראשון ,י"ב בחשון התשע"ו  25 -באוקטובר 2015
(בשעה  - 13:00במזכירות הממשלה)
נושא
א.

טיוטת חוק לפינוי שדות מוקשים
(תיקון) ,התשע"ו2015-

ב.

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון -
שירות בני ישיבות הסדר) ,התשע"ה-
 2015של חה"כ עמר בר-לב ואחרים
(פ)231/

ג.

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים
(תיקון  -הארכת תקופת מימוש
הזכאות לפיקדון) ,התשע"ה 2015-של

מספר נספח

השר המגיש

117חק

שר הביטחון

חה"כ מרדכי יוגב (פ)672/

ד.

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום)
(תיקון  -ביטול מבחן הכנסה),
התשע"ה 2015-של חה"כ נורית קורן
ואחרים (פ)1960/
המשך הדיון

-------------------------------------------------------------בישיבה יורשו להשתתף מוזמנים שנוכחותם חיונית והשתתפותם אושרה על-ידי מזכירות הממשלה
חל איסור להכניס לישיבה מכשיר אלקטרוני לרבות טלפון נייד/מחשב נייד/מחשב לוח (טאבלט) וכו'

-2ה.

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר
(מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן
שירותי דת) ,התשע"ה 2015-של חה"כ
טלב אבו עראר ואחרים (פ)1258/

ו.

הצעת חוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) (תיקון -
תיעוד מעצרים) ,התשע"ה 2015-של
חה"כ אברהם נגוסה ואחרים (פ)1518/

ז.

החלת דין רציפות על הצעת חוק חובת
התקשרות להורים והודעה על אי-
הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום
(תיקוני חקיקה) ,התשע"ג( 2013-ה"ח
הכנסת מס'  517מיום - )31.7.2013
ערר על החלטת ועדת השרים לענייני
חקיקה

ח.

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון -
חובת לימוד עברית וערבית),
התשע"ה 2015-של חה"כ אורן אסף
חזן ואחרים (פ)1637/

ט.

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון -
הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית
ספר יסודי) ,התשע"ה 2015-של חה"כ
יוסי יונה (פ)1552/

י.

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון -
קורס דיאלוג רב תרבותי) ,התשע"ה-
 2015של חה"כ יוסף ג'בארין ואחרים
(פ)1644/

113חק

הרווחה
שר
החברתיים

והשירותים

-3יא .החלת דין רציפות על הצעת חוק
זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון
מס' ( )5מתן מידע לשוכר בדיור
ציבורי) ,התשע"ה( 2014-ה"ח הכנסת
מס'  584מיום  - )3.12.2014ערר על
החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה

105חק

שר הבינוי

יב .הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות
רכישה) (תיקון  -העלאת סכום המחיר
הבסיסי) ,התשע"ה 2015-של חה"כ
אלי כהן ואחרים (פ)1896/
 -המשך הדיון

יג.

טיוטת חוק הפיקוח על מזון לבעלי
חיים (תיקון) ,התשע"ה2015-

יד .הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה
(הגבלת תשלום בעד חניה במוסד
רפואי) ,התשע"ה 2015-של חה"כ סתיו
שפיר ואחרים (פ)1657/

טו .הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)
(תיקון  -איסור הספקת שירותים
נוספים על ידי בעל רישיון שהוא בעל
תשתית קווית) ,התשע"ה 2015-של
חה"כ עליזה לביא (פ)1894/

118חק

שר החקלאות ופיתוח הכפר

-4טז .הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות
(חובת פרסום טפסים מקוונים),
התשע"ה 2015-של חה"כ רועי פולקמן
ואחרים (פ)1554/
 המשך הדיון* מצ"ב התייחסות מרכז השלטון
המקומי

יז.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון -
הרחבת מעגל הזכאים למענק
לימודים) ,התשע"ה 2015-של חה"כ
מירב בן ארי ואחרים (פ)1987/

יח .הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון
תזונתי (תיקון  -תקציב) ,התשע"ה-
 2015של חה"כ מאיר כהן ואחרים
(פ)1641/

יט .הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון -
גמלה לתלמיד) ,התשע"ה 2015-של
חה"כ משה גפני ואחרים (פ)1618/

 -המשך הדיון

כ.

הצעת חוק הפחתת מחירים במתן
שירותים ומכירת מוצרים על ידי
גופים ציבוריים ,התשע"ה 2015-של
חה"כ אראל מרגלית ואחרים (פ)685/

-5כא .הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
(תיקון  -חשיפת תנאי העבודה בין
עובדים) ,התשע"ה 2015-של חה"כ
מיכל בירן ואחרים (פ)1690/

כב .הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה
(תיקון  -פרסום מידע בדבר תאונות
עבודה ומחלות מקצוע) ,התשע"ה-
 2015של חה"כ דב חנין ואחרים
(פ)481/

כג .טיוטת חוק התכנון והבנייה (תיקון
מס') ,התשע"ו2015-

כד .הצעת חוק הטבות לניצולי שואה
(תיקון  -ביטול ניכוי הקצבה החודשית
לפי הסכם עם גרמניה) ,התשע"ה-
 2015של חה"כ סופה לנדבר ואחרים
(פ)1955/

כה .הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)
(תיקון  -הלוואה לדיור לאדם עם
מוגבלות) ,התשע"ה 2015-של חה"כ
קארין אלהרר ואחרים (פ)1451/

כו .הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות
בכוח העבודה ולצמצום פערים
חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון -
מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת),
התשע"ה 2015-של חה"כ משה גפני
ואחרים (פ)1821/

119חק

שר האוצר

-6כז .הצעת חוק-יסוד :ישראל  -מדינת
חה"כ
הלאום של העם היהודי של
אברהם דיכטר ואחרים (פ)1989/

כח .הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום
פסקי דין של גירושין) (תיקון  -פטור
מאגרה למסורבת גט) ,התשע"ה2015-
של חה"כ רחל עזריה ואחרים
(פ)1630/

כט .הצעת חוק הקאדים (תיקון  -בחירת
אישה לתפקיד קאדי) ,התשע"ה2015-
של חה"כ עיסאווי פריג' ואחרים
(פ)1861/

ל.

הצעת חוק שיווי זכויות האישה
(תיקון  -ייצוג הולם לנשים בכנסים
ובהרצאות) ,התשע"ה 2015-של חה"כ
איילת נחמיאס ורבין ואחרים
(פ)1718/

לא .הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון -
ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם),
התשע"ה 2015-של חה"כ יואב בן צור
ואחרים (פ)1487/

לב .טיוטת חוק חוק פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים (תיקון) ,התשע"ה-
2015

120חק

שרת המשפטים

לג .טיוטת חוק העונשין (תיקון מס')

121חק

שרת המשפטים

(עבירות המתה) ,התשע"ו2015-

-7-

