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 3102בדצמבר  32עמדות ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 

 

 הערות התנגדות תמיכה שם ההצעה סעיף

שירות מוכר  -הצעת חוק שירות ביטחון )תיקון   .א

 2016-בתפקידי חינוך, הוראה והדרכה(, התשע"ו

 (3007עליזה לביא ואחרים )פ/של חה"כ 

 המשך הדיון נדחה  

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )הגבלת דמי   .ב

של  2018-חניה בחניוני בתי חולים(, התשע"ט

 (5803חה"כ לאה פדידה ואחרים )פ/

 בחודש וחצי המשך הדיון נדחה  

 -הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון   .ג

בניגוד חובת מסירת פרטים של שולח פרסומת 

של חה"כ אורי מקלב  2018-לחוק(, התשע"ט

 (5716ואחרים )פ/

הסכמת משרדי התקשורת, בכפוף ל  תמיכה

 האוצר והמשפטים

-הצעת חוק המועצה הלאומית לחינוך, התשע"ז  .ד

של חה"כ עודד פורר ויוליה מלינובסקי  2017

 (3925)פ/

 חודשים 4-ב נדחה הדיון המשך  

מסלולי  -הצעת חוק זכויות הסטודנט )תיקון   .ה

של חה"כ יעקב  2018-לימוד נפרדים(, התשע"ט

 (5887רפאלי )פ/-מרגי ושולי מועלם

 המשך הדיון נדחה  

 

הצעת חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש   .ו

מינוי סגן ראש  -הרשות וסגניו וכהונתם( )תיקון 

של חה"כ מכלוף מיקי  2018-רשות(, התשע"ט

 (5916זוהר ואחרים )פ/

בכפוף להסכמת משרדי הפנים   תמיכה

והאוצר. אם הצ"ח תורחב היא תוחזר 

 אשונהרלדיון בוע"ש לפני הקריאה ה

 הנחה קיבלה פטור מחובת 

ערעור על  -הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון   .ז

-החלטות הוועדה הרפואית לעררים(, התשע"ח

 (5572של חה"כ דן סידה ואחרים )פ/ 2018

 בחודשיים נדחה הדיון המשך  
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הארכת  -הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון   .ח

מועד להגשת תביעה לניידות עד חצי שנה לאחר 

של חה"כ קארין  2018-התשע"חגיל הפרישה(, 

 (5526אלהרר )פ/

 םחודשי 3-ב נדחה הדיון המשך  

הצעת חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת   .ט

זכאות לשעות טיפול בהורה  -הורה( )תיקון 

של  2018-ולהיעדרות ללא תשלום(, התשע"ח

 (5127חה"כ נחמן שי ואחרים )פ/

 םחודשי 3-ב נדחה הדיון המשך  

שאסור הצעת חוק השוואת תנאי שכר לקבוצות   .י

של  2018-להפלותן )תיקוני חקיקה(, התשע"ח

 (5128חה"כ אילן גילאון ואחרים )פ/

 .יום 45-ב נדחה הדיון המשך  

הצעת חוק הודעה מוקדמת לפני סגירת עסק   .יא

של חה"כ  2018-באזורים מוכי אבטלה, התשע"ח

 (5142מאיר כהן ואחרים )פ/

 בחודשיים נדחה הדיון המשך  

תנאי השוואת  -הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון   .יב

צרכן ונותן שירות בעניין החזרת טובין(, 

של חה"כ מיכאל מלכיאלי וינון  2018-התשע"ט

 (5709אזולאי )פ/

ח "ולאחריה להמתין להצבטרומית   תמיכה

 שלתית בנושא.ממ

הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון( )תיקון   .יג

סמכות שר הכלכלה והתעשייה לעניין משקאות  -

של חה"כ רועי פולקמן  2018-משכרים(, התשע"ט

 (5779)פ/

 (הוסרה מסדר היום)  

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )קיזוז   .יד

של חה"כ מיקי לוי  2018-הפסדים(, התשע"ח

 (5397)פ/

 בחודשיים נדחה הדיון המשך  

הצעת חוק מסי מכס ובלו )שינוי התעריף( )תיקון   .טו

של חה"כ ג'מעה  2017-שינוי התעריף(, התשע"ז -

 (4539אזברגה )פ/

  התנגדות 

תמיכת  -יסודות התקציב )תיקון הצעת חוק   .טז

 2018-משרדי ממשלה במוסדות ציבור(, התשע"ח

 (5246של חה"כ בצלאל סמוטריץ' ומשה גפני )פ/

 בשבוע נדחה הדיון המשך  
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הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני   .יז

האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים 

של  2018-ציבוריים )תיקוני חקיקה(, התשע"ח

 (5286ואחרים )פ/ חה"כ משה גפני

 שבועות 4-ב נדחה הדיון המשך  

של  2018-הצעת חוק השקעות זרות, התשע"ט  .יח

 (5906חה"כ עמר בר לב )פ/

 

 חודשים 3-ב המשך הדיון נדחה  

 

הצעת חוק שכירות הוגנת )רשם השכירויות(,   .יט

של חה"כ רועי פולקמן ואחרים  2018-התשע"ח

 (5493)פ/

 

 בשבוע נדחה הדיון המשך  

חוק זכויות דיירים בקרקעות מוחכרות הצעת   .כ

של חה"כ רחל עזריה  2018-שנמכרו, התשע״ח

 (5677ואחרים )פ/

 בחודש נדחה הדיון המשך  

הגדרת חומר  -הצעת חוק הארכיונים )תיקון   .כא

של חה"כ מירב בן ארי  2018-ארכיוני(, התשע"ט

 (5780ואחרים )פ/

 בשבועיים נדחה הדיון המשך  

עובדיה יוסף, הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב   .כב

של חה"כ יואב בן צור ויצחק  2016-התשע"ו

 (2528וקנין )פ/

 בשבועיים נדחה הדיון המשך  

הצעת חוק להנצחת הרב עובדיה יוסף )ציון זכרו   .כג

של חה"כ מיכאל  2017-ופועלו(, התשע"ח

 (4765מלכיאלי ואחרים )פ/

 בשבועיים נדחה הדיון המשך  

 -הצעת חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון   .כד

של  2018-פרישה לרב ותיק(, התשע"טקביעת גיל 

 (5911חה"כ ינון אזולאי )פ/

 בשבוע המשך הדיון נדחה  

 

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים   .כה

ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים 

חובת הודעה מוקדמת על אירוע סגור(,  -)תיקון 

חרים של חה"כ יוסי יונה וא 2018-התשע"ח

 (5544)פ/

 בשבועיים נדחה הדיון המשך  
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הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות   .כו

שלילת אפוטרופסות או הגבלתה מהורה  -)תיקון 

שנאשם או הורשע ברצח הורה נוסף של הקטין(, 

של חה"כ פנינה תמנו ואחרים  2018-התשע"ח

 (5426)פ/

 בחודשיים נדחה הדיון המשך  

 -הצעת חוק למניעת הטרדה מינית )תיקון   .כז

תחולה על מטפל במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, 

של  2018-רפואי(, התשע"ח-רפואי או פארה

 (5570חה"כ עליזה לביא ואחרים )פ/

 בחודשיים נדחה הדיון המשך  

(, 11טיוטת חוק תובענות ייצוגיות )תיקון מס'   .כח

 2018-התשע"ט

   תמיכה

   תמיכה 2018-טיוטת חוק קבוצות רכישה, התשע"ח  .כט

 

 


