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 8181בנובמבר  81עמדות ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 

 

 הערות התנגדות תמיכה שם ההצעה סעיף

הצעת חוק חסינות כוחות הביטחון באירועים   .א

של חה"כ שולי מועלם  2018-מבצעיים, התשע"ח

 (5178אילטוב )פ/רפאלי ורוברט 

 המשך הדיון נדחה בחודשיים  

הצעת חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(   .ב

הארכת הוראת השעה(,  -)הוראת שעה( )תיקון 

של חה"כ יואב קיש ואחרים  2018-התשע"ט

 (5835)פ/

 

 

בטרומית, ולאחריה תקודם בכפוף   תמיכה

כך שהוראת לולהצ"ח ממשלתית, 

ולא בחמש  חודש 18-השעה תוארך ב

. אם לא תהיה הצח ממשלתית שנים

בכפוף תקודם  –הקרוב ביום א' 

יה בעניין ולהתנ להסכמת משרד הפנים

 קיבלה פטור מחובת הנחה  .חודש 18

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם )מדיניות   .ג

להתחסנות(, חיסונים לאומית ומתן תמריצים 

של חה"כ יואל חסון ושולי  2018-התשע"ט

 (5786מועלם רפאלי )פ/

 

בטרומית, תקודם בכפוף להסכמת   תמיכה

ד המשפטים, האוצר, הבריאות, משר

. תוחזר והרווחההחינוך והעבודה 

 לדיון בוע"ש לפני הקריאה הראשונה.

 קיבלה פטור מחובת הנחה

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם )חובת   .ד

 2018-חיסון תלמידים במוסד חינוכי(, התשע"ט

 (5741של חה"כ מירב בן ארי )פ/

 

 

בטרומית, תקודם בכפוף להסכמת   תמיכה

ד המשפטים, האוצר, הבריאות, משר

. תוחזר והרווחההחינוך והעבודה 

 לדיון בוע"ש לפני הקריאה הראשונה.

 קיבלה פטור מחובת הנחה

 -בריאות ממלכתי )תיקון הצעת חוק ביטוח   .ה

פטור מתשלום דמי ביטוח למי שטרם מלאו לו 

של חה"כ איימן עודה  2015-שנים(, התשע"ה 21

 (917ואחרים )פ/

  התנגדות 
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ביטול  -הצעת חוק משק הגז הטבעי )תיקון   .ו

של חה"כ יעל  2018-רישיון חלוקה(, התשע"ח

 (5302כהן פארן ואחרים )פ/

  התנגדות 

ציבורית מצומצמת הצעת חוק הפעלת תחבורה   .ז

של חה"כ  2018-ביום המנוחה השבועי, התשע"ח

 (5291יעל גרמן ואחרים )פ/

 בשבועייםהמשך הדיון נדחה   

הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף,   .ח

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

 (2528וקנין )פ/

 שבועהמשך הדיון נדחה ב  

הצעת חוק להנצחת הרב אברהם יצחק הכהן   .ט

של חה"כ  2018-התשע"חקוק )ציון זכרו ופועלו(, 

 (4960מרדכי יוגב ואחרים )פ/

 שבועהמשך הדיון נדחה ב  

-הצעת חוק הכרה ברצח העם היזידי, התשע"ז  .י

של חה"כ קסניה סבטלובה ואחרים  2017

 (4329)פ/

 בחודשהמשך הדיון נדחה   

-הצעת חוק שירות חברתי לגמלאים, התשע"ה  .יא

 (1304של חה"כ איתן כבל ואחרים )פ/ 2015

 )הוסרה מסדר היום(  

מחיקת  -על חוסים )תיקון הצעת חוק ההגנה   .יב

של חה"כ  2018-זיקנה מההגדרה(, התשע"ח

 (5612אורלי לוי אבקסיס )פ/

 שבועהמשך הדיון נדחה ב  

הצעת חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת   .יג

 2016-הרחבת הזכאות(, התשע"ז -הורה( )תיקון 

 (3624של חה"כ איציק שמולי ודוד ביטן )פ/

 בחודשהמשך הדיון נדחה   

התפטרות  -הצעת חוק פיצויי פיטורים )תיקון   .יד

-צבאית(, התשע"ח-בשל לימודים במכינה קדם

 (5601של חה"כ מיכל רוזין ואחרים )פ/ 2018

 ייםשבועהמשך הדיון נדחה ב  

ביטול עסקה  -הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון   .טו

במסרון ומסירת אישור על קבלת הודעת ביטול(, 

של חה"כ ינון אזולאי ואחרים  2018-התשע"ח

 (5537)פ/

 בחודשהמשך הדיון נדחה   
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חובת פרסום  - הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון  .טז

של חה"כ  2017-שם יצרן ודגם מוצר(, התשע"ז

 (3832אורי מקלב ואחרים )פ/

 

 ייםשבועהמשך הדיון נדחה ב  

איחוד  -הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון   .יז

 2018-וחלוקה בתכנית לצורכי ציבור(, התשע"ח

 (5565של חה"כ בצלאל סמוטריץ' ויעקב מרגי )פ/

 שבועהמשך הדיון נדחה ב  

 -הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון   .יח

הגבלת עמלת ביטול עסקה בעד שירותי סליקה 

-שמשלם עסק זעיר, קטן או בינוני(, התשע"ח

 (5686של חה"כ מיקי לוי )פ/ 2018

  התנגדות 

הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני   .יט

האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים 

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

 (5286חה"כ משה גפני ואחרים )פ/

 בחודשהמשך הדיון נדחה   

ביצוע בדיקת  -הצעת חוק הממשלה )תיקון   .כ

פוליגרף לחברי ועדת שרים לענייני ביטחון 

של חה"כ רוברט אילטוב  2017 -לאומי(, התשע"ז

 (4396ואחרים )פ/

 בחודשהמשך הדיון נדחה   

הטלת  -יסוד: הממשלה )תיקון -הצעת חוק  .כא

התפקיד להרכבת הממשלה על ראש המפלגה בעל 

הכנסת התמיכה הרחבה ביותר בקרב חברי 

 (5810שנבחרו( של חה"כ דוד אמסלם )פ/

לדיון בפורום ראשי סיעות הועבר   

 הקואליציה.

 -הצעת חוק למניעת הטרדה מינית )תיקון   .כב

תחולה על מטפל במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, 

של  2018-רפואי(, התשע"ח-רפואי או פארה

 (5570חה"כ עליזה לביא ואחרים )פ/

 בחודשהמשך הדיון נדחה   

והאפוטרופסות הצעת חוק הכשרות המשפטית   .כג

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/

 בחודשהמשך הדיון נדחה   
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הגנה עצמית  -הצעת חוק העונשין )תיקון   .כד

 2018-בנסיבות של אלימות במשפחה(, התשע"ח

 (5287)פ/של חה"כ מיכל רוזין ואחרים 

 בשבועייםהמשך הדיון נדחה   

טיוטת חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות   .כה

 2018-המועסקים כמשתקמים, התשע"ט

   תמיכה

הצעת חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש   .כו

( )סגן 35הרשות וסגניו וכהונתם( )תיקון מס' 

-ראש רשות ברשות מקומית מעורבת(, התשע"ט

 -(  12.11.2018מיום  814)ה"ח הכנסת מס'  2018

 נוסף לפני קריאה ראשונהדיון 

 הדיון נדחההמשך   

טיוטת חוק להסדרת שירותי ההשגחה על   .כז

 2018-הכשרות, התשע"ח

   תמיכה

 

 


