
 

 
 מזכירות הממשלה

 

 

  

  2018ביולי  08עמדות ועדת השרים לעייי חקיקה מיום 

  

  הערות  התגדות  תמיכה  שם ההצעה  סעיף

קביעת  -הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון     .א

של חה"כ  2018-תסקיר מבחן לחיילים), התשע"ח

  )4995עת ברקו (פ/

  

לתחילת המושב  המשך הדיון דחה    

  הבא של הכסת

הצעת חוק התקשרויות משרד הביטחון עם     .ב

של חה"כ איל  2017-תעשיות ביטחויות, התשע"ז

  )4416בן ראובן ואחרים (פ/

    התגדות  

) 3הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון מס'     .ג

(מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם), 

מיום  740(ה"ח הכסת מס'  2017-התשע"ח

קריאה ) (מצאת בהכה לקראת 8.11.2017

בוועדת העבודה, הרווחה  שייה ושלישית

והבריאות של הכסת) (מצ"ב וסח מעודכן ליום 

  דיון וסף -) 18.6.2018

הדיון דחה לתחילת המושב המשך     

  הבא של הכסת

הצעת חוק החזקת תכשיר אפיפרין במוסדות     .ד

(ה"ח  2018-חיוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח

) (מצאת בהכה 6.12.2017מיום  745הכסת מס' 

בוועדת  קריאה שייה ושלישיתלקראת 

העבודה, הרווחה והבריאות של הכסת) (מצ"ב 

  המשך הדיון - ) 21.5.2018וסח מעודכן ליום 

  בקידומה בקריאה השייה והשלישית.    תמיכה

הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי     .ה

של  2017-איסור מכירה), התשע"ז -טבק (תיקון 

  )4536חה"כ יהודה גליק ואחרים (פ/

  

. יועבר לדיון המשך הדיון דחה    

  בממשלה.
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 הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי    .ו

איסור פרסומת והגבלת השיווק  -טבק (תיקון 

של חה"כ איתן  2017-של מוצרי טבק), התשע"ח

  *לפי קריאה ראשוה )4868כבל (פ/

  

על מת לאפשר  המשך הדיון דחה    

לרכז את הערות למשרד הבריאות 

הציבור והערות המשרדים הרלבטיים 

ולהעבירן ליו"ר ועדת הכלכלה. לאחר 

לדיון בוע"ש עם  מכן תוחזר הצ"ח

  ההערות.

 -הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון     .ז

של חה"כ  2018-החה על תרופות), התשע"ח

  )5048סאלח סעד ואחרים (פ/

    התגדות  

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (תורות בית     .ח

של חה"כ רויטל סויד  2018-מרקחת), התשע"ח

  )5338(פ/

    התגדות  

פקודת הרוקחים (התאמות הצעת חוק לתיקון     .ט

של  2018-ייבוא וייצוא תמרוקים), התשע"ח

  )5295חה"כ אלי אלאלוף ואחרים (פ/

בכפוף לתיאום עם משרד האוצר     תמיכה

ולהסכמת משרדי הבריאות והכלכלה. 

  תוחזר לפי קריאה ראשוה לוע"ש

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (קביעת     .י

יפול במחלה כמות מזערית באריזה של תכשיר לט

של חה"כ מרדכי יוגב  2018-כרוית), התשע"ח

  )5446ואחרים (פ/

  בחצי שה המשך הדיון דחה    

 2017-הצעת חוק הקמת בק חלב אם, התשע"ז    .יא

של חה"כ אורלי לוי אבקסיס וישראל אייכלר 

  )3911(פ/

  חודשים 4- ב המשך הדיון דחה    

אחריות לאיחורים  -הצעת חוק הדואר (תיקון     .יב

של חה"כ אחמד טיבי  2015- וטעויות), התשע"ה

  )1354(פ/

    התגדות  

הצעת חוק סיון אתרים פוגעיים במקומות     .יג

של חה"כ אורי מקלב  2015-ציבוריים, התשע"ה

  )1667ואחרים (פ/

המשך הדיון דחה לתחילת המושב     

  הבא של הכסת

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגה על בעלי חיים)     .יד

איסור משלוחים חיים לשחיטה),  -(תיקון 

של חה"כ מכלוף מיקי זוהר  2018-התשע"ח

  )5433ואחרים (פ/

בכפוף להסכמת משרדי המשפטים,     תמיכה

החקלאות, הכלכלה, האוצר ושירותי 

דת. תחזור לפי קריאה ראשוה לדיון 

  בוע"ש.
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הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל     .טו

פיצוי  -(תיקון ביטול טיסה או שיוי בתאיה) 

של  2018-במקרה של איחור בטיסה), התשע"ח

  )5434חה"כ מיקי לוי (פ/

    התגדות  

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום קס     .טז

של חה"כ מיכאל  2018- בתשלומים), התשע"ח

  )5037מלכיאלי ואחרים (פ/

ממשלתית  מוזג בהצ"חשתבתאי     תמיכה

לפקודת  112שעייה תיקון מס' 

התעבורה המצאת בהכה לקראת 

  קריאה שייה ושלישית.

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור     .יז

-גביית תשלום עבור תו חיה לתושב), התשע"ח

  )5233של חה"כ חמן שי ואחרים (פ/ 2018

    התגדות  

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת דמי     .יח

של חה"כ לאה  2018-חיה בחיוים), התשע"ח

  )5326פדידה ואחרים (פ/

    התגדות  

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הסדרי     .יט

של  2018-תועה בקרבת בית ספר), התשע"ח

  )5517חה"כ יחיאל חיליק בר ואחרים (פ/

בחצי שה לצורך  המשך הדיון דחה    

הסדרת הושא על ידי רשות התמרור 

  קה ראשיתולא בחקי

), 124טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'     .כ

  2018-התשע"ח

      תמיכה

טיוטת חוק לתיקון חוק רישוי שירותים     .כא

(תיקון מס'  2016-ומקצועות בעף הרכב, תשע"ו

  2018- ), התשע"ח4

      תמיכה

) 12הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס'     .כב

-(צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ה

) 2018ביולי  4מיום  796(ה"ח הכסת מס'  2018

בוועדה  לקראת קריאה ראשוה(מצאת בהכה 

המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפים והגת 

  דיון וסף -הסביבה של הכסת) 

  

תקודם בכפוף להסכמת רשות המים     תמיכה

(משרד הארגיה) ומשרדי האוצר 

שייה והפים. תוחזר לפי קריאה 

  לוע"ש  ושלישית

הצעת חוק הלוואות למיגון דירות באזורי קו     .כג

של חה"כ חיים ילין  2018-העימות, התשע"ח

  )5245ואחרים (פ/

  בחצי שה המשך הדיון דחה    
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 -הציבורי (תיקון הצעת חוק זכויות הדייר בדיור     .כד

הגמשת אמות המידה לזכאות לדיור ציבורי), 

של חה"כ אורלי לוי אבקסיס  2016- התשע"ו

  )3079ואחרים (פ/

    התגדות  

 -הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון     .כה

זכאות לדיור ציבורי להורה עצמאי המקבל 

מהמוסד לביטוח לאומי תשלום מזוות ואיו 

סה או השלמת הכסה), זכאי להבטחת הכ

  )4893של חה"כ קארין אלהרר (פ/ 2017-התשע"ח

    התגדות  

), 174טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון סעיף     .כו

  2018-התשע"ח

  המשך הדיון דחה    

טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון לוח ח'),     .כז

  2018-התשע"ח

  המשך הדיון דחה    

משלוח  -הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון     .כח

של  2017-הודעה בדבר זכאות המבוטח), התשע"ז

  )4101חה"כ אורלי לוי אבקסיס ואחרים (פ/

המשך הדיון דחה לתחילת המושב     

  הבא של הכסת

טיוטת חוק הפיקוח על מעוות יום לפעוטות,     .כט

  באישור הממשלה)( 2018-התשע"ח

      תמיכה

הצעת חוק סיוע לבוגרי מסגרת השמה חוץ     .ל

של חה"כ אורלי לוי  2017- התשע"חביתית, 

  )4806אבקסיס (פ/

    התגדות  

מעון  - הצעת חוק מעוות יום שיקומיים (תיקון     .לא

יום שיקומי ייעודי לילדים עם אוטיזם), 

של חה"כ אורלי לוי אבקסיס  2015-התשע"ה

  )1111(פ/

    התגדות  

קביעת יום  - הצעת חוק חופשה שתית (תיקון     .לב

-כיום בחירה), התשע"זפתיחת שת הלימודים 

  )3688של חה"כ אילן גילאון ואחרים (פ/ 2017

לתחילת המושב  המשך הדיון דחה    

  הבא של הכסת

היעדרות בשל  -הצעת חוק עבודת שים (תיקון     .לג

של חה"כ אורי  2016-טיפולי פוריות), התשע"ו

  )2717מקלב ואחרים (פ/

המשך הדיון דחה לתחילת המושב     

  הבא של הכסת



- 5 - 

 

 

 

שעות היעדרות  -הצעת חוק עבודת שים (תיקון     .לד

-סיכון), התשע"ח-מעבודה לאישה בהיריון בר

של חה"כ שולי מועלם רפאלי ואחרים  2018

  )5182(פ/

המשך הדיון דחה לתחילת המושב     

  הבא של הכסת

 -הצעת חוק שוויון ההזדמויות בעבודה (תיקון     .לה

-חשיפת תאי העבודה בין עובדים), התשע"ה

  )1690של חה"כ מיכל בירן ואחרים (פ/ 2015

    התגדות  

הצעת חוק להגברת האכיפה של דיי העבודה     .לו

חילוט ערובה שתן קבלן למטרת שיפוי  -(תיקון 

של חה"כ חין  2015-עובדי הקבלן), התשע"ה

  )1443זועבי ואחרים (פ/

    התגדות  

טיוטת חוק שמירת היקיון (תיקון מס') (פיוי     .לז

  2018-ביין), התשע"חפסולת 

      תמיכה

הצעת חוק למיעת מפגעים סביבתיים (תביעות     .לח

מיעת פגיעה בערכים טבעיים  -אזרחיות) (תיקון 

של חה"כ טלי פלוסקוב  2017- מוגים), התשע"ז

  )4594ואחרים (פ/

ובכפוף שבהצ"ח  1רק בסעיף מס'     תמיכה

לשיויי וסח. תחזור לוע"ש לפי 

  ראשוה.קריאה 

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (בחיה     .לט

 2018-ועדכון של תכיות) (הוראת שעה), התשע"ח

  )5318של חה"כ דב חין ואחרים (פ/

המשך הדיון דחה לתחילת המושב     

  הבא של הכסת

הצעת חוק התכית הכלכלית (תיקוי חקיקה     .מ

ליישום המדייות הכלכלית לשת התקציב 

י"ב: רישוי עסקים פרק  - 2018- ), התשע"ח2019

, עמ' 11.2.2018מיום  1196(ה"ח הממשלה מס' 

) (מצאת בהכה לקראת קריאה שייה 560

ושלישית בוועדת הפים והגת הסביבה של 

 -) 3.7.2018הכסת; מצ"ב וסח מעודכן ליום 

  דיון וסף לבקשת השר להגת הסביבה

  (הוסרה מסדר היום)    

מכירת יין  -הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון     .מא

של חה"כ אורי  2017-בחות גדולה), התשע"ז

  )3803מקלב ואחרים (פ/

  

המשך הדיון דחה לתחילת המושב     

  הבא של הכסת
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כללי  -הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון     .מב

של חה"כ  2018-רישום דת ולאום), התשע"ח

  )5066יוליה מליובסקי ואחרים (פ/

  חצי שהב המשך הדיון דחה    

פטור  -הצעת חוק התכון והבייה (תיקון     .מג

של  2018-מוסדות מהיטל השבחה), התשע"ח

  )5082חה"כ דוד אמסלם (פ/

בכפוף להסכמת משרדי  ,בטרומית    תמיכה

המשפטים, ירושלים, החיוך, 

הבריאות, הפים, האוצר והעבודה, 

  הרווחה והשירותים החברתיים

ת ערבו -הצעת חוק ערבות למשכתאות (תיקון     .מד

של חה"כ  2015-מדיה לדירה יחידה), התשע"ה

  )57אורלי לוי אבקסיס (פ/

המשך הדיון דחה לתחילת המושב     

  הבא של הכסת

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מעק     .מה

של חה"כ מיכאל  2018- הבירה),  התשע"ח

  )5547מלכיאלי ואחרים (פ/

  המשך הדיון דחה    

העירייה ומסי הצעת חוק לתיקון פקודת מסי     .מו

הממשלה (פטורין) (פטור מארוה למכללה 

של חה"כ  2017-טכולוגית מוכרת), התשע"ז

  )4424מכלוף מיקי זוהר (פ/

בטרומית, תקודם בכפוף להסכמת     תמיכה

משרד האוצר והפים. תוחזר לפי 

  וע"ש.דיון בקריאה ראשוה ל

הצעת חוק הסדרים במשק המדיה (תיקוי     .מז

יעדי התקציב) (החה בארוה חקיקה להשגת 

צבאית או -להורה עצמאי של חיך במכיה קדם

של חה"כ  2017-מתדב בשת שירות), התשע"ז

  )3679סתיו שפיר ואחרים (פ/

    התגדות  

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכסה (חשבון     .מח

של חה"כ מכלוף מיקי  2017-השקעה), התשע"ז

  )3681זוהר (פ/

  

לתחילת המושב המשך הדיון דחה     

  הבא של הכסת

הצעת חוק להצחת מורשת המחתרות,     .מט

של חה"כ איתן ברושי ואחרים  2018-התשע"ח

  )5525(פ/

  בחצי שה המשך הדיון דחה    

.    הצעת חוק הרשות הלאומית לתרבות הערבית -

של חה"כ יעקב מרגי  2017-יהודית, התשע"ז

  )4471ואחרים (פ/

  בחצי שה המשך הדיון דחה    
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הצעת חוק המרכז למורשת הערבים בישראל,     .א

של חה"כ עיסאווי פריג' ואחרים  2016-התשע"ז

  )3529(פ/

    התגדות  

-יסוד: מדיה דמוקרטית, רב-הצעת חוק    .ב

תרבותית ושוויוית של חה"כ יוסף ג'בארין 

  )5353ואחרים (פ/

    התגדות  

יסוד: שכר ושאי משרה ברשויות -הצעת חוק    .ג

חקיקה) של חה"כ מכלוף מיקי השלטון (תיקוי 

  )5369זוהר (פ/

  

  המשך הדיון דחה    

הצעת חוק שכר ושאי משרה ברשויות השלטון,     .ד

של חה"כ מכלוף מיקי זוהר  2018-התשע"ח

  )5370(פ/

  

  המשך הדיון דחה    

-הצעת חוק אדמות סיגת ים המלח, התשע"ז    .ה

  )4441של חה"כ חיים ילין ואחרים (פ/ 2017

דחה לתחילת המושב המשך הדיון     

  הבא של הכסת

יישובי  -הצעת חוק הרשות לפיתוח הגב (תיקון     .ו

של  2017- חבל יהודה בשטח הגב), התשע"ז

  )4014חה"כ בצלאל סמוטריץ' ואחרים (פ/

המשך הדיון דחה לתחילת המושב     

  הבא של הכסת

 -הצעת חוק יישום תכית ההתתקות (תיקון     .ז

- לצפון השומרון), התשע"זביטול איסור הכיסה 

של חה"כ שולי מועלם רפאלי ואחרים  2017

  )3913(פ/

המשך הדיון דחה לתחילת המושב     

  הבא של הכסת

הצעת חוק לביטול ההפליה ברכישת מקרקעין     .ח

ביהודה והשומרון (זכות לרכוש מקרקעין), 

של חה"כ בצלאל סמוטריץ'  2018-התשע"ח

  )5270(פ/

לתחילת המושב המשך הדיון דחה     

  הבא של הכסת

 -הצעת חוק הרבות הראשית לישראל (תיקון     .ט

של  2015-הרכב האסיפה הבוחרת), התשע"ה

  )960חה"כ עליזה לביא (פ/

    התגדות  

  בחצי שה המשך הדיון דחה     -הצעת חוק יחסי ממון בין בי זוג (תיקון     .ס
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הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן 

פיה תמו של חה"כ  2018- הזוג השי), התשע"ח

  )5428ואחרים (פ/

 -הצעת חוק למיעת הטרדה מיית (תיקון     .סא

הרחבת התחולה לגבי מוסד ציבורי הותן שירות 

של חה"כ עאידה תומא  2016-חיוי), התשע"ז

  )3613סלימאן ואחרים (פ/

עד למסקות ועדת  המשך הדיון דחה    

  .ברליר שעייה עבירות מין

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות     .סב

תאים להוצאת אדם מביתו ביגוד  -(תיקון 

של חה"כ חמן שי  2017-לרצוו), התשע"ח

  )4878ואחרים (פ/

  

  המשך הדיון דחה    

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים     .סג

ובכיסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים 

הפיצוי בלא הוכחת זק), הגדלת סכום  -(תיקון 

של חה"כ פיה תמו ואחרים  2018-התשע"ח

  )5235(פ/

  

המשך הדיון דחה לדיון הראשון     

  מושב הבא של הכסתב

תקיפת חייל צה"ל),  - הצעת חוק העושין (תיקון     .סד

של חה"כ עת ברקו ואחרים  2018-התשע"ח

  )5441(פ/

  

    התגדות  

עובדים בטרם הצעת חוק מגבלות על השעיית     .סה

של חה"כ דוד  2017-הגשת כתב אישום, התשע"ז

  * לפי קריאה ראשוה )4378ביטן (פ/

  

תקודם בכפוף לתיאום עם משרדי     תמיכה

המשפטים, העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים, האוצר 

  וביטחון הפים.

 שייה ושלישיתתוחזר לפי קריאה 

  לדיון בוע"ש

  

  

  

  )8.7.2018(תוספת לסדר היום 
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מרי פץ (תיקון והוראת שעה), וטיוטת חוק ח    .א

  (באישור הממשלה) 2018-התשע"ח

      תמיכה

טיוטת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס'),     .ב

  2018-התשע"ח

      תמיכה

-), התשע"ח5טיוטת חוק הקולוע (תיקון מס'     .ג

  (באישור הממשלה) 2018

      תמיכה

) 16טיוטת חוק משק החשמל (תיקון מס'     .ד

 2018-(רפורמה במשק החשמל), התשע"ח

  (באישור הממשלה)

      תמיכה

- טיוטת חוק הגז הפחמימי המעובה, התשע"ח    .ה

2018  

      תמיכה

טיוטת חוק לתיקון דיי הבחירות לרשויות     .ו

המקומיות (מסירת מידע מפקס הבוחרים 

למתמודדים לראשות מועצה אזורית והצבעת 

 (באישור 2018-בעלי תפקידים), התשע"ח

  הממשלה)

      תמיכה

) 125טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'     .ז

  2018- (פיקוח על תשלום דמי סיעה), התשע"ח

      תמיכה

הצעת חוק הסדרת העיסוק ביתוח התהגות,     .ח

של חה"כ יפעת שאשא ביטון  2016- התשע"ו

  )3202ואחרים (פ/

המשך הדיון דחה לתחילת המושב     

  הבא של הכסת

שירות אזרחי  -שירות אזרחי (תיקון הצעת חוק     .ט

של חה"כ  2018-במוסד רפואי ציבורי), התשע"ח

  )4965עודד פורר ואחרים (פ/

בטרומית בכפוף להסכמת משרדי     תמיכה

הבריאות והמשפטים. תוחזר לאחר 

  קריאה ראשוה לוע"ש.

הצעת חוק גים לאומיים, שמורות טבע, אתרים     .י

הגדרת גן לאומי  -לאומיים ואתרי הצחה (תיקון 

עירוי והגשת תכית בייה למטרות מגורים), 

של חה"כ ורית קורן ואחרים  2017-התשע"ז

  *לפי קריאה ראשוה )4135(פ/

  לתמוך בהמשך קידומה של הצ"ח    תמיכה

חובת טיפול  -הצעת חוק התכון והבייה (תיקון     .יא

של חה"כ  2018-קל וחיזוקם), התשע"ח-במבי פל

  המשך הדיון דחה     
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  )5277פאלי ואחרים (פ/שולי מועלם ר

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, השירותים     .יב

ובכיסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים 

הסמכת בית משפט למתן צו מיעה או  -(תיקון 

של חה"כ עליזה לביא  2017-צו עשה), התשע"ז

ערר על החלטת ועדת השרים  -) 3898ואחרים (פ/

  חקיקהלעייי 

המשך הדיון דחה לתחילת המושב     

  הבא של הכסת

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות     .יג

 2018-שיוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח -(תיקון 

*לפי  )5303של חה"כ יואב קיש ואחרים (פ/

  קריאה ראשוה

  המשך הדיון דחה    

  

  


