מזכירות הממשלה
מעודכן ליום 21.06.2017

סדר היום
לישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה
יום ראשון ,א' בתמוז התשע"ז  25 -ביוני 2017
(בשעה  - 13:00במזכירות הממשלה)
נושא
א.

מספר נספח

השר המגיש

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/

ב.

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
(תיקון  -החזר אגרת נסיעה
באמבולנס) ,התשע"ז 2017-של חה"כ
יעקב אשר ואחרים (פ)3698/

ג.

הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים
(פטור מבחינות לרופאים ממדינות
מסוימות בחוץ לארץ בעלי ניסיון של 5
שנים לפחות) ,התשע"ז 2017-של
חה"כ עבדאללה אבו מערוף ואחרים
(פ)4126/

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

-2ד.

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

ה.

הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון -
איסור הבערת פסולת) ,התשע"ז2017-
של חה"כ יעל גרמן ואחרים (פ)3918/

ו.

הצעת חוק איסור סחר בשנהב,
התשע"ז 2017-של חה"כ יעל כהן-
פארן ואחרים (פ)3997/

ז.

הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב
(תיקון  -יישובי חבל יהודה בשטח
הנגב) ,התשע"ז 2017-של חה"כ
בצלאל סמוטריץ' ואחרים (פ)4014/

ח.

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה
(הוראות לעניין סככות המתנה
בתחנות אוטובוס) ,התשע"ז 2016-של
חה"כ דב חנין ואחרים (פ)3369/

ט.

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה
(סימון המדרכה לפני מעבר חציה),
התשע"ו 2016-של חה"כ חמד עמאר
ואחרים (פ)2919/

-3י.

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה
(תיקון  -מוסד להכשרת עובדי חינוך),
התשע"ז 2017-של חה"כ שולי מועלם
רפאלי ויעקב מרגי (פ)4299/
 -המשך הדיון

יא .הצעת

חוק

הרשויות

המקומיות

(פיקוח על מחירי צהרונים ציבוריים),
התשע"ז 2017-של חה"כ יוליה
מלינובסקי ואחרים (פ)4075/

יב .הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות
איבה (תיקון  -פגיעה נפשית כתוצאה
מפגיעות איבה רבות ותכופות),
התשע"ו 2016-של חה"כ חיים ילין
ואחרים (פ)2539/
 -המשך הדיון

יג.

הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי
עבירות מין או אלימות (תיקון  -טיפול
נפשי לילדים שנפגעו מינית),
התשע"ה 2015-של חה"כ אורלי לוי
אבקסיס (פ)1151/

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

-4טו .הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים
בטרם הגשת כתב אישום ,התשע"ז-
 2017של חה"כ איציק שמולי ודוד
ביטן (פ)4334/

טז .הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון  -פיצוי
לדוגמה בשל אי-אמת בפרסום),
התשע"ז 2017-של חה"כ אכרם חסון
(פ)3723/
 -המשך הדיון

יז.

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון -
איסור גביית עמלה בהרשאה לחיוב
חשבון בהוראת קבע) ,התשע"ז2017-
של חה"כ אורי מקלב ואחרים
(פ)4139/
 -המשך הדיון

יח .הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (תיקון  -פיקוח על מחירי
חיתולים לתינוקות) ,התשע"ז2017-
של חה"כ רויטל סויד ואחרים
(פ)4187/

יט .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

338חק

שר החקלאות ופיתוח הכפר

-5כ.

הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס
(תיקוני חקיקה) (תיקון  -הארכת
הוראות מעבר) ,התשע"ז 2017-של
חה"כ משה גפני ואחרים (פ)4317/

כא .הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)
(תיקון  -דחיית מועד פירעון של
הלוואה לדיור ללקוח מובטל),
התשע"ו 2016-של חה"כ רועי פולקמן
ואחרים (פ)3291/

כב .הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון -
מנפיק בעל היקף פעילות רחב),
התשע"ז 2017-של חה"כ עודד פורר
(פ)3795/
 -המשך הדיון

כג .הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון -
שטח ציבורי פתוח בתכנית למגורים),
התשע"ז 2017-של חה"כ יעל גרמן
ואחרים (פ)3670/

כד .הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון -
תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה
ציבוריים) ,התשע"ה 2015-של חה"כ
תמר זנדברג ואחרים (פ)42/

כה .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/

-6כו .הצעת חוק החברות הממשלתיות
(תיקון  -כשירות לכהונה כדירקטור
בחברה ממשלתית) ,התשע"ו 2016-של
חה"כ דוד ביטן ואחרים (פ)3158/
 -המשך הדיון

כז .הצעת חוק ייצוג הולם לדרוזים
חקיקה),
(תיקוני
ולצ'רקסים
התשע"ה 2015-של חה"כ חמד עמאר
ואחרים (פ)1447/
 -המשך הדיון

כח .הצעת חוק שירות המדינה (מינויים)
(תיקון  -מתן עדיפות למשרתים
בהעדפה מתקנת) ,התשע"ו 2016-של
חה"כ מרדכי יוגב ואחרים (פ)2895/

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

ל.

הצעת חוק נוכחות נציג ממשלה
בהלוויה או בניחום אבלים של חלל
כוחות הביטחון וההצלה ונפגעי
פעולות איבה ,התשע"ז 2017-של
חה"כ יואב בן צור ואחרים (פ)3739/

-7לא .הצעת חוק חובת תשלום בשוברים,
התשע"ז 2016-של חה"כ איתן כבל
ואחרים (פ)3363/

לב .הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר
(תיקון  -שחרור אסיר שביצע רצח או
ניסיון לרצח) ,התשע"ז 2017-של חה"כ
אמיר אוחנה (פ)4235/

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

לד .הצעת חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו
(תיקון  -שוויון וחופש ביטוי ומחשבה)
של חה"כ אילן גילאון (פ)208/

