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יושבי ראש ועדת הכלכלה בכנסת ה17-
ח"כ משה כחלון
ח"כ גלעד ארדן
ח"כ ישראל חסון

דברי ח"כ משה כחלון  -יושב ראש הוועדה
כיהנתי בראשות ועדת הכלכלה של הכנסת ה 17 -למשך קדנציה של ארבע עשר חודשים.
במהלך תקופת זמן זו הועדה התכנסה לדון על מגוון רחב ורבגוני של נושאים שהינם בתחום אחריותה
וביניהם ענייני תקשורת ,תשתיות לאומיות ,בנקאות ואשראי למשקי הבית ,תחבורה ,הגנת הצרכן ,תיירות,
מינהל מקרקעי ישראל ,מים וביוב ,חקלאות ודיג ,הגבלים עסקיים ,זכות יוצרים ועוד.
בד ובד עם הפעילות המאומצת שהוקדשה לקידום התחומים החיוניים לפיתוח המשק והכלכלה ,השתדלתי
להפעיל את הועדה בהתאם לתפיסת עולם המאמינה ב"בכלכלה עם רגישות" ולהקדיש תשומת לב מיוחדת
לצרכים החברתיים של כל הרבדים בחברה הישראלית" ,להפגיש" מנגנונים כלכליים עם טענות ותחושות של
חוסר אונים מצד האזרחים ולשמור על זכויותיו של הצרכן הישראלי בעידן של עלייה גואה של צרכנות.
דיונים אינטנסיביים ויסודיים התקיימו בחדר הועדה ,וכבוד הוא לי להזכיר בדפים אלו מעט מההישגים
שהושגו.
לאחר חצי שנה של עבודה מאומצת והרבה נחישות הצליחה הועדה להוציא לדרכה את הרפורמה בתחום
הבנקאות שקבעה יצירת רשימה אחידה ,זהה ומצומצמת של שירותים בנקאיים אשר מחייבת את כל
התאגידים הבנקאיים.
ועדת החקירה הפרלמנטרית לענייני עמלות הבנקים שאף בראשה עמדתי במהלך כהונתי בראשות כיו"ר
ועדת הכלכלה ,קבעה בסיום עבודתה מספר יעדים מרכזים להשגה שעתידים לשפר באופן ניכר את מצבו של
הצרכן הישראלי ולעשות סדר היכן שקיימים כשלים בשוק  -הגברת השקיפות וקידום התחרות בין הבנקים,
ביטול כפל העמלות והפחתה משמעותית של מספרן .ועדת הכלכלה השלימה לאחר מכן את חוק הבנקאות
)שירות ללקוח( המאחד מספר הצעות חוק.
בדיונים על הצעות החוק הממשלתיות בעניין שינוים מבנים מהותיים בגופים גדולים כמו רשות השידור,
חברת החשמל ודואר ישראל ,הועדה הקדישה תשומת לב מיוחדת לשמירה ואבטחת עתידם של העובדים.
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בין היתר ,הושגה פשרה בתיקון לחוק רשות השידור אשר קבעה העדפה של רכישת תוכניות מידי עובדים של
רשות השידור שיפרשו.
נושא משק החשמל עלה על סדר יומה של הועדה אשר דנה בהארכת הרישיונות וכך גם בענייני הרפורמה
ובקביעת מסגרת ולוחות זמנים ליישום וקידום התחרות מבלי שתתבצע פגיעה בהספקה הסדירה של חשמל.
הועדה אף אישרה את חוק משק החשמל )תיקון מס'  (6שיזמתי ביחד עם חברי כנסת נוספים ,הקובע כי
צרכן הזכאי לקבל קצבת זקנה בתוספת גמלת הבטחת הכנסה ישלם עבור  200קוטש הראשונים שצרך
בחודש  50%מהתעריף .כמו כן ,הוענקה בחוק סמכות לשר הרווחה ושר התשתיות להגדיל בעתיד את
העזרה לאוכלוסיות נוספות שיהיו זכאות להנחה ע"פ קריטריונים של מספר נפשות  ,הכנסות  ,מצב רפואי ,
ואזור מגורים.
בנושא התחבורה ,על כל ענפיה ,הוועדה בראשותי הצליחה להתנות את הסכמתה לסלילת הכביש החדש
שנחיצותו כל כך משמעותית לתושבי הצפון ,בהוזלה מהותית של תעריף הנסיעה בכביש וקיבלה התחייבות
מחברת דרך ארץ כי בקטע  18לא יתקיים עדכון תלת שנתי במחיר האגרה כפי שנהוג ,והתעריף לנסיעה יוזל.
מטרה נוספת שהושגה אחרי מאבק עיקש ,נוגעת להכרעה על אי הפיכתו של כביש הכניסה לירושלים מכיוון
תל-אביב לכביש אגרה – הועדה הבהירה באופן חד משמעי לממשלה שלא תאפשר גביית אגרה ,ולרווחת
הציבור החלטת הממשלה לא אושרה.
לתחום התחבורה הימית הועדה הקדישה מספר דיונים אשר עניינם מצב הספנות בישראל; הניצול
האופטימאלי של נמל אילת ומניעת הפגיעה הכלכלית בעקבות העתקת קו המכולות; אישור התקנות
להגברת הבטיחות של כלי שיט.
הועדה התכנסה לדון בפגיעה בטיסות הסדירות הפנים ארציות לחיפה ובהפסקת הטיסות לצפון הארץ כאשר
בעלי הרישיון לא קיימו את תנאי הרישוי ודיללו באופן דרסטי את מספר הטיסות לצפון .הועדה תבעה
ממשרד התחבורה להאיץ במהרה את כל המהלכים המרכזיים על-מנת להבטיח את המשך הטיסות
הסדירות לצפון במטרה לסייע בפיתוח הצפון ובקידום התיירות.
בזמן מלחמת לבנון השנייה הועדה ייחדה מספר דיונים ,ובניהם גם ישיבה שהתקיימה בעיריית חיפה ,בעניין
ההשלכות הכלכליות על העסקים הקטנים והבינוניים בצפון הארץ ,וכן ,בעקבות טענות שהועלו על סניפי
בנקים שונים שלא סיפקו שירותים באותה תקופה ללקוחותיהם ,הועדה תבעה מהנהלות הבנקים לוודא
פתיחתם של הסניפים.
בעקבות המשבר הקשה שנוצר בתזרים מזומנים בקרב בעלי העסקים ,הועדה קראה לבנק ישראל לדחות את
יישום הנוהל בעניין מסגרת אשראי לתושבים ולבעלי העסקים בצפון הארץ שבאותה עת לא יכלו להיענות
לדרישות בנק ישראל בעקבות המצב הביטחוני והכלכלי בו הם שררו באותה תקופה; בנק ישראל החליט
לתמוך בבקשה ודחה את מועד תחילת הביצוע.
ועדה משותפת לועדת הכלכלה והמדע ,שאף בראשה עמדתי קבעה בתיקון לחוק התקשורת בנושא הגבלת
הפצת דואר זבל ברשתות תקשורת שהפצת פרסומות באמצעות פקס ,sms ,מערכת חיוג אוטומטית ודואר
אלקטרוני תתאפשר רק בתנאי שיתקבל אישור מפורש של הנמען.
הועדה בראשותי שמה דגש מיוחד על סוגית הדיור הציבורי ופעלה במרץ רב על מנת לקדם חקיקה שתסייע
ותטיב לאוכלוסיה שידה אינה משגת .ואישרה בנוסף את החוק שיביא להוזלה ניכרת של צריכת החשמל
בקרב דיירי הדיור הציבורי הקובע שבמקומם של דודי החשמל  ,בדירות אלו יותקנו באופן הדרגתי דודי
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שמש תוך תקצוב של  5מש"ח לשנה .אין לי ספק שיישום החוק ישפר באופן ניכר את איכות חייהם של דיירי
הדיור הציבורי.
ולבסוף ברצוני למנות אחד מהחוקים המקיפים שאין סוף היבטים ותחומים בחיי יום היום וענפים רבים
במשק מושפעים ממנו  -חוק זכויות יוצרים ,התשס"ח  .2007שהוכן ואושר לקריאה שנייה ושלישית בועדה.
החוק החליף את פקודת זכות יוצרים ואת חוק זכות יוצרים האנגלי משנת  ,1911אשר על פיהם ,הוסדרו ,עד
לקבלת החוק ,דיני זכויות היוצרים בישראל .החוק ,שקובע כללים ברורים וגמישים יותר בעניין זכות
היוצרים ,אושר לאחר כ 23 -ישיבות שאליהם השתתפו מומחים רבים ששיתפו בידע שלהם ואף תרמו
לתוצאות הסופיות שהושגו בחוק .זכויות יוצרים מהווים חלק מדיני הקניין הרוחני וקובעים את המסגרת
החוקית להגנה על יצירות ספרותיות ,אמנותיות ,דרמטיות ומוסיקליות ,ועל תקליטים .דינים אלה מנסים
ליצור איזון בין אינטרסים שונים ,שלחברה יש רצון להגן עליהם :מצד אחד ,הרצון לתמרץ את היצירה
ולאפשר ליוצרים בתחומים השונים להתפרנס מיצירתם על-ידי הענקת זכות בלעדית מוגבלת וקצובה בזמן
לשימושים שונים ביצירה ,ומהצד השני ,האינטרס לאפשר לציבור כולו לעשות שימוש במידע כבסיס
להתפתחות החברה ,לגשת לתרבות ולשאוב ממנה ולהגן על חופש הביטוי והתחרות החופשית בענפים
הרלוונטיים.
ועדת הכלכלה היוותה עבורי המעוז של האזרח הקטן ופלטפורמה נהדרת בה הצלחנו להביא הישגים
משמעותיים בנושאים הצרכניים וכן בסוגיות חברתיות-כלכליות בהם נרשמו פתרונות חקיקתיים חשובים.
עלה בידי הועדה להגיע להכרעות על סוגיות מהותיות ומורכבות ,לעיתים מרובות אינטרסים ,כשבכל
ההליכים תמיד נשמר האינטרס הציבורי.
כמו-כן לא היה ניתן להשלים את המלאכה ללא הצוות המסור שעבד עמי במסירות ובמיומנות יתרה – הגב'
ללאה ורון  -מנהלת הוועדה ,עו"ד אתי בנדלר  -המשנה ליועצת המשפטית לכנסת )כלכלה ותקשורת(
והיועצת המשפטית לוועדת הכלכלה ,עו"ד ניר ימין – עו"ד בלשכה המשפטית ,אילן מרציאנו ששימש דובר
הועדה וצוות המזכירות המקצועי הנהדר עידית חנוכה ודיקלה טקו.
ברצוני להודות
שהתקבלו.

לחברי הוועדה שהקפידו להשתתף בדיוניה וליטול חלק חשוב בישיבות ובהכרעות

6

דברי ח"כ גלעד ארדן  -יושב ראש הוועדה

בשנים האחרונות הפכה ועדת הכלכלה להיות הזירה המרכזית בה נדונות רפורמות כלכליות בישראל.
בתקופת כהונתי כיו"ר הועדה ,פעלתי כמיטב יכולתי כדי ל'מקצע' את דיוניה ולדרוש ממשרדי הממשלה
להציג נתונים מפורטים ותשובות לכל הנושאים שהיו על שולחננו .הובלתי את הועדה לעשייה שמטרתה
להיטיב ולשפר את איכות החיים של אזרחי המדינה והתמקדתי בעיקר בקידום חוקים ויוזמות מתחום
הגנת הצרכן ,הבטיחות בדרכים וצמצום הפער בין מרכז לפריפריה.
שמחתי לגלות שותפים נאמנים בקרב חברי הכנסת שלא חששו לעמוד מול נציגי בעלי ההון ולהגן על הציבור
ובזכות שיתוף פעולה זה אושרו בועדה עשרות חוקים חשובים ששיפרו משמעותית את השירות
לצרכן,הגבירו את הבטיחות בכבישים וייעלו את המודעות לצורך לחזק את הפריפריה.
בכל נושא בו דנה הועדה ,היא ייצגה בנאמנות את הציבור ושמרה על זכויותיו ועל כך אני גאה ומודה
לחבריה.
מסקנתי העיקרית מתקופתי הנפלאה כיו"ר הועדה היא שיש חברי כנסת מצוינים הדואגים לציבור ,אך אין
בכך די ! הבעיה המרכזית נעוצה בחוסר אכיפת החוקים על ידי גורמי הממשלה ובכך שאין שום גורם
מקצועי הבוחן ובודק האם החוקים הנחקקים משיגים את מטרות החקיקה או שמא יש לשנותם
ולהתאימם למציאות.
ועדת הכלכלה קידמה מהפכות חשובות ומשפיעות אך כדי שהאזרחים יחושו בהן באמת ,על הועדה לדרוש
ללא הרף בחינה ובדיקה של אכיפת החוקים היוצאים ממנה ומחקר מלווה של תוצאות החקיקה .זוהי
המהפכה הבאה שעל הועדה להוביל ואני מקווה לתרום לה בכל תפקיד בו אהיה.
אי אפשר לסיים מבלי להודות לצוות הועדה המקצועי והנפלא בראשות מנהלת הוועדה ,גברת לאה ורון,
היועצת המשפטית ,עו"ד אתי בנדלר וכל הצוות המסור .תודה
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דברי ח"כ ישראל חסון – יושב ראש הוועדה
כשנכנסתי לוועדת הכלכלה נוכחתי לדעת שהיא מהוועדות החשובות בכנסת ישראל ומהמשפיעות ביותר
בכנסת על חיינו .העיסוק בכלכלה מרובה מספרים ונתונים ,וייחודה של וועדה זו ,לדעתי ,הוא שאינה עוסקת
במספרים ,אלא באדם העומד מאחורי המספרים הללו.
כיו"ר הוועדה האמנתי יותר בהידברות והגעה להסכמות ופחות בחקיקה ,והובלתי עיסוק במספר נושאים
אותם אני רואה כחשובים ביותר לעת הזו ,והם :קידום עסקים קטנים ובינוניים תוך התמקדות בהסרת
חסמים בירוקטיים ,טיפול בתשתיות :מים ,אנרגיה ותחבורה, ,ופעילות להגברת האחיזה היהודית ביישובי
הנגב והגליל .טיפול בתחומי מינהל מקרקעי ישראל ,פיתוח אזורי תעשייה ,חקלאות ,הרחבת תשתיות
הכבישים ועוד.
כל הטיפול בנושאים הללו מחייבים ,מטבעם ,פרק זמן ארוך ומעקב.
הוועדה בראשותי החלה לקיים דיונים בפרויקטים תשתיתיים בנגב ובגליל ,בהצעת חוק שנועדה להסדיר את
משק החלב ובהעלאת אגרות התעופה אשר נועדו לאפשר את פיתוח שדה התעופה בן-גוריון ובכך להביא
לרווחת הנוסעים ולעידוד ענף התיירות.
נושאים אלה מחייבים שינוי עמוק ביותר ,ואני מקווה שאוכל להשפיע על כך בכנסת הבאה.
אני מבקש להודות לכל חברי ועדת הכלכלה על שיתוף הפעולה והאמון שזכיתי מהם ,ובמיוחד לצוות הוועדה
הנפלא :מנהלת הוועדה גב' לאה ורון ,היועצת המשפטית של הוועדה ,עו"ד אתי בנדלר ,ומזכירת הוועדה גב'
עידית חנוכה אשר עזרו לי בנכונות ובהצלחה להתחיל במשימות שלקחנו על עצמנו.
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מבוא
"ועדת הכלכלה :מסחר ותעשיה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבורה על כל ענפיה; אגוד
שיתופי; תכנון ותיאום כללי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים
הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות;
שיכון".

כל אלה עניינים הכלולים בתחום סמכותה של ועדת הכלכלה בהתאם לפרק השני
לתקנון הכנסת סעיף )13א() .(3בתחום סמכותה כלולים ,בין היתר ,גם ענייני התקשורת,
התשתיות הלאומיות ,התיירות ,מינהל מקרקעי ישראל ,מים וביוב ,המאבק בתאונות
הדרכים ,הגנת הצרכן ,הגבלים עסקיים ,זכות יוצרים ,הגבלת העישון הפרסום והשיווק,
בנקאות ואשראי למשקי הבית.
ועדת הכלכלה קיימה בכנסת ה 17-מישיבתה הראשונה בתאריך  16במאי  2006עד תאריך  10בנובמבר 2008
קיימה ועדת הכלכלה  719ישיבות.
הוועדה דנה ב 357 -הצעות חוק וחקיקת משנה:
הצעות חוק שיזמו חברי כנסת
התקבלו בקריאה השנייה ובקריאה השלישית

37

אושרו בקריאה הראשונה

13

אושרו בדיון מוקדם

80

הוסרו מסדר היום

2

הצעות חוק מטעם הממשלה
התקבלו בקריאה השנייה ובקריאה השלישית

35

אושרו בקריאה הראשונה

25

הוסרה מסדר היום

1

חקיקת משנה

187

לוועדה הועברו  187הצעות לסדר היום והצעות ל"דיון מהיר"
הוועדה דנה ב 151 -נושאים ביוזמת יושבי ראש הוועדה וחברי כנסת וכן בסקירות שרים ומנכ"לים על
פעילות משרדיהם.
הוועדה שימשה כוועדת חקירה פרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים ,הקימה  4ועדות משנה והרכיבה  5ועדות
משותפות מתוכן  3בראשות יושבי ראש ועדת הכלכלה.
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הכנסת השבע-עשרה
חברי ועדת הכלכלה
חבר הכנסת

סיעה

משה כחלון

ליכוד

יו"ר הוועדה 16/05/2006 – 02/07/2007

גלעד ארדן

ליכוד

יו"ר הוועדה 02/07/2007 – 18/08/2008

ישראל חסון

ישראל ביתנו

יו"ר הוועדה החל מ18/8/2008 -

רונית תירוש

קדימה

.5
.6

דוד טל

קדימה

)מ(19/07/2006-

אברהם הירשזון

קדימה

)מ(30/07/2008-

.7

יורם מרציאנו

עבודה

)(15/05/2006 – 15/11/2006

.8
.9

לאון ליטינצקי

עבודה

אמנון כהן

ש"ס

יצחק וקנין

ש"ס

יצחק זיו

גיל

אליהו גבאי

האיחוד הלאומי

אורי מקלב

יהדות התורה

רוברט אילטוב

ישראל ביתנו

חנא סוייד

חד"ש

.1
.2
.3
.4

)מ(07/02/2007-

.10
.11

)מ(30/07/2008-

)(15/05/2006 – 28/05/2008
)מ(24/06/2008-

.12
.13
.14
.15

)מ(20/08/2008-

חברי כנסת שכיהנו בוועדה
חבר הכנסת

סיעה

עתניאל שנלר

קדימה

16/05/2006 – 19/07/2006

אלי אפללו

קדימה

28/05/2008 – 24/06/2008

יואל חסון

קדימה

16/05/2006 – 30/07/2008

אופיר פינס-פז

עבודה

15/11/2006 – 07/02/2007

אבישי ברוורמן

עבודה

16/05/2006 – 30/07/2008

אסתרינה טרטמן

ישראל ביתנו

16/05/2006 – 23/05/2006

.7
.8

אלכס מילר

ישראל ביתנו

23/05/2006 – 30/05/2006

יעקב כהן

יהדות התורה

24/05/2006 – 31/07/2008

.9

אבשלום וילן

מרצ – מ"מ חבר ועדה

10/01/2007 – 16/07/2008

.1
.2
.3
.4
.5
.6

צוות הוועדה
לאה ורון

מנהלת הוועדה

עידית חנוכה

מזכירת הוועדה

דיקלה טקו

מזכירה בוועדה

ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר

המשנה ליועצת המשפטית לכנסת )כלכלה ותקשורת(

עו"ד ניר ימין

עוזר ליועצת המשפטית

עו"ד איתי עצמון

עוזר ליועצת המשפטית
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חברי ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים
חבר הכנסת

סיעה

משה כחלון

ליכוד

גלעד ארדן

ליכוד

רונית תירוש

קדימה

דוד טל

קדימה

יואל חסון

קדימה

יורם מרציאנו

עבודה

אבישי ברוורמן

עבודה

אמנון כהן

ש"ס

יצחק וקנין

ש"ס

יצחק זיו

גיל

אליהו גבאי

האיחוד הלאומי

יעקב כהן

יהדות התורה

.13
.14

ישראל חסון

ישראל ביתנו

רוברט אילטוב

ישראל ביתנו

.15

חנא סוייד

חד"ש

אבשלום וילן

מ"מ חבר ועדה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

יו"ר הוועדה

צוות הוועדה
לאה ורון

מנהלת הוועדה

עידית חנוכה

מזכירת הוועדה

דיקלה טקו

מזכירה בוועדה

ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר
עו"ד ניר ימין

המשנה ליועצת המשפטית לכנסת )כלכלה ותקשורת(
עוזר ליועצת המשפטית

ייעוץ מקצועי
פרופ' שמואל האוזר

מרכז המחקר והמידע של הכנסת
ד"ר שירלי אברמי

מנהלת מרכז המחקר והמידע

עמי צדיק
אדוארד קורצנשטיין
יונתן ארליך
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חברי ועדות משנה של וועדת הכלכלה
ועדת משנה לקידום התחרות בענף הסלולר
.1
.2
.3
.4

חבר הכנסת

סיעה

גלעד ארדן

ליכוד

משה כחלון

ליכוד

רוברט אילטוב

ישראל ביתנו

יצחק זיו

גיל

יו"ר הוועדה

חברי כנסת שכיהנו בוועדה
,1
.2

אבישי ברוורמן

עבודה

07/08/2007 – 30/07/2008

יואל חסון

קדימה

07/08/2007 – 30/07/2008

.3

אבשלום וילן

מרצ  -מ"מ חבר ועדה

07/08/2007 – 16/07/2008

ועדת משנה למעקב אחר יישום הרפורמה בעמלות הבנקים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

חבר הכנסת

סיעה

משה כחלון

ליכוד

גלעד ארדן

ליכוד

ישראל חסון

ישראל ביתנו

דוד טל

קדימה

אמנון כהן

ש"ס

יצחק וקנין

ש"ס

יו"ר הוועדה

ועדת משנה למאבק בתאונות דרכים בראשות ח"כ גלעד ארדן
.1
.2
.3
.4

חבר הכנסת

סיעה

גלעד ארדן

ליכוד

ישראל חסון

ישראל ביתנו

אמנון כהן

ש"ס

רונית תירוש

קדימה

יו"ר הוועדה

ועדת משנה לקידום בטיחות התעופה בראשות ח"כ גלעד ארדן
צוות הוועדות
לאה ורון

מנהלת הוועדה

עידית חנוכה

מזכירת הוועדה

דיקלה טקו

מזכירה בוועדה

ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר
עו"ד ניר ימין
עו"ד איתי עצמון

המשנה ליועצת המשפטית לכנסת )כלכלה ותקשורת(
עוזר ליועצת המשפטית
עוזר ליועצת המשפטית
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חברי הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך התרבות
והספורט לעניין חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
מטעם ועדת הכלכלה
חבר הכנסת

סיעה

משה כחלון

ליכוד

יואל חסון

קדימה

יורם מרציאנו

עבודה

גלעד ארדן

ליכוד

.5
.6

יצחק זיו

גיל

אליהו גבאי

האיחוד הלאומי

.7

יצחק וקנין

ש"ס

.1
.2
.3
.4

יו"ר הוועדה

מטעם ועדת החינוך והתרבות
חבר הכנסת

סיעה

מיכאל מלכיאור

עבודה

רונית תירוש

קדימה

חיים אמסלם

ש"ס

ג'מאל זחאלקה

בל"ד

.12
.13

מרינה סולודקין

קדימה

אלכס מילר

ישראל ביתנו

.14

זבולון אורלב

האיחוד הלאומי

.8
.9
.10
.11

צוות הוועדה
לאה ורון

מנהלת הוועדה

עידית חנוכה

מזכירת הוועדה

דיקלה טקו

מזכירה בוועדה

ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר
עו"ד ניר ימין
עו"ד איתי עצמון

המשנה ליועצת המשפטית לכנסת )כלכלה ותקשורת(
עוזר ליועצת המשפטית
עוזר ליועצת המשפטית
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חברי הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת המדע
והטכנולוגיה להצעת חוק בעניין הגבלת הפצת פרסומות ברשתות
תקשורת
מטעם ועדת הכלכלה
חבר הכנסת

סיעה

משה כחלון

ליכוד

גלעד ארדן

ליכוד

.3
.4

רונית תירוש

קדימה

יורם מרציאנו

עבודה

.5

יצחק זיו

גיל

.1
.2

יו"ר הוועדה

)(25/10/2006 – 22/11/2006
)מ(07/11/2007-

מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה
חבר הכנסת

סיעה

בנימין אלון

האיחוד הלאומי

)מ(07/11/2007-

יצחק בן ישראל

קדימה

)מ(07/11/2007-

.8
9

יוחנן פלסנר

קדימה

)מ(07/11/2007-

אברהם מיכאלי

ש"ס

.10

אלכס מילר

ישראל ביתנו

.6
.7

חברי כנסת שכיהנו בוועדה
.1
.2
.3
.4

חבר הכנסת

סיעה

זבולון אורלב

האיחוד הלאומי

25/10/2006 – 07/11/2007

שלמה ברזניץ

קדימה

25/10/2006 – 25/09/2007

אופיר פינס-פז

עבודה

22/11/2006 - 07/11/2007

מרינה סולודקין

קדימה

25/10/2006 – 07/11/2007

צוות הוועדה
עידית חנוכה

מזכירת הוועדה

דיקלה טקו

מזכירה בוועדה

ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר
עו"ד ניר ימין
עו"ד איתי עצמון

המשנה ליועצת המשפטית לכנסת )כלכלה ותקשורת(
עוזר ליועצת המשפטית
עוזר ליועצת המשפטית
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חברי ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה ,חוק ומשפט
לעניין חוק שירות נתוני אשראי
מטעם ועדת הכלכלה
חבר הכנסת

סיעה

גלעד ארדן

ליכוד

משה כחלון

ליכוד

.3
.4

חנא סוייד

חד"ש

יואל חסון

קדימה

.5

יצחק וקנין

ש"ס

.1
.2

יו"ר הוועדה

מטעם ועדת החוקה ,חוק ומשפט
חבר הכנסת

סיעה

קולט אביטל

עבודה

משה גפני

יהדות התורה

.8
.9

יצחק לוי

האיחוד הלאומי

גדעון סער

ליכוד

.10

דוד רותם

ישראל ביתנו

.6
.7

צוות הוועדות
לאה ורון

מנהלת הוועדה

עידית חנוכה

מזכירת הוועדה

דיקלה טקו

מזכירה בוועדה

ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר
עו"ד ניר ימין
עו"ד איתי עצמון

המשנה ליועצת המשפטית לכנסת )כלכלה ותקשורת(
עוזר ליועצת המשפטית
עוזר ליועצת המשפטית

ועדות משותפות לוועדת הכספים ולועדת הכלכלה*:
• ועדה משותפת לעניין הצעת חוק סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעת
לחימה
• ועדה משותפת לעניין פרק ט"ז :שונות ,סעיפים  71-72בהצעת חוק
"ההסדרים"

*בראשות ועדת הכספים
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סיכום פעילות הוועדה
 .1התחבורה והבטיחות בדרכים
לתחום התחבורה ,לענפיה :יבשה ,אוויר וים ,ייחדה ועדת הכלכלה מספר רב של דיונים .הוועדה הכינה
ואישרה הצעות חוק ,תקנות וצווים אשר מרביתם נועדו לצמצם את הקטל בדרכים ולקידום המאבק
הלאומי בתאונות הדרכים .הוועדה אף הקימה לאחרונה ועדת משנה לבטיחות בדרכים.

 .1.1בטיחות בדרכים
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה( ,התשס"ו 2006-היה החוק הראשון שאישרה הוועדה
בכנסת ה .17-חוק זה קובע הוראות לעניין הקמת רשות לאומית לבטיחות בדרכים כתאגיד סטטוטורי
עצמאי ומציב מטרות ותפקידים לרשות החדשה שתכליתם הגברת הבטיחות בדרכים וצמצום תאונות
הדרכים .בהמשך ,קיימה הוועדה דיונים אשר נועדו לקדם את הקמת הרשות החדשה ולקבוע את יעדיה
ולאחר שהוקמה לפקח על פעולתה .במסגרת יום המחויבות הלאומית לבטיחות בדרכים ,ב 16-אוקטובר
 2007קיימה הוועדה דיון ביישום המלצות "ועדת שיינין" אשר היוו בסיס להקמת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים .בנוסף ,קיימה הוועדה דיון בתכנית העבודה של הרשות לשנת .2008
במסגרת עבודת הוועדה לקידום הבטיחות בדרכים אושרו מספר הצעות חוק ,חלקן ,ביוזמת הממשלה
וחלקן ביוזמת חברי כנסת ,בין היתר:
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(77התשס"ז 2006-המעגן את חובת הליווי לנהג חדש לתקופה של
שלושה חודשים וכן את האיסור החל על נהג חדש שטרם מלאו לו  21שנים ,להסיע יותר משני נוסעים.
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' ) (76מאגר מידע לעניין נהגים שנפסלו מלהחזיק רישיון נהיגה( ,התשס"ו-
 ,2006המטיל על משטרת ישראל חובה להקים ולנהל מאגר מידע ,שיהיה פתוח לעיון הציבור ,ושיכיל את
פרטיהם של נהגים שרישיונם נפסל לתקופה שמעל  60יום .חוק זה נועד לצמצם את מספרם הרב של אלו
הנוהגים בעת שרישיונם נפסל .ואולם ,המשרד לביטחון הפנים לא הצליח עד כה להקים את מאגר המידע.
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(78הקובע כי נוהג שהוגש נגדו כתב אישום בשל מעורבותו בתאונת
דרכים בה נהרג אדם ,לא ימשיך לנהוג .מטרת החוק להרחיק מהכביש את מי שקיים סיכוי גבוה שהוא עלול
לסכן את הציבור בנהיגתו ,כצעד נוסף במאבק בתאונות דרכים קטלניות.
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(80המטיל על רוכבי אופניים חובת חבישת קסדת מגן וכן על הורה או
אפוטרופוס המשגיח על קטין לוודא כי הוא מקיים הוראה זו בעת נסיעה על אופניים ,סקייטבורד או
גלגליות .מטרת החוק להגביר את בטיחותם של רכבי אופניים ולהפחית את פגיעות הראש הנובעות מתאונות
אופניים ,אשר על פי הנתונים שנמסרו בוועדה ,רבים מהנפגעים בהן הם ילדים.
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(81האוסר על מורה נהיגה להשתמש במכשיר טלפון נייד בזמן הוראת
נהיגה ,אלא באמצעות דיבורית.
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(86המאפשר פסילת רישיון של נוהג שעבר שלוש עבירות חמורות בהן
נהיגה בשכרות ,גרימת מוות בנהיגה רשלנית ,לתקופות שונות.
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(87העוסק בהגברת האכיפה וייעול ההליכים הנוגעים לטיפול בעבירות
קנס והתליית רישיון נהיגה.
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חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' ) (88הוראת שעה( ,המסמיך שוטרים לדרוש מנוהג ברכב לתת דגימת
רוק ,כאמצעי נוסף לשם ביסוס חשד סביר.
הוועדה דנה בהצעת חוק למניעת נהיגה מסוכנת ברכב של חברה לפיה יתאפשר לציבור לפקח ולדווח על
עבירות תנועה של משתמשים בכלי רכב שבבעלות חברות .בכך ,יסייע הציבור באיתור נהגים מסוכנים ,יביא
למניעת תאונות דרכים ויתרום לשיפור תרבות הנהיגה .החוק יחול על חברות פרטיות כגון חברות הובלה,
משרדי הסעות וכן על חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות.
הוועדה עסקה בנוסף בחקיקת משנה שעניינה בקידום בטיחות בדרכים :תקנות העוסקות בשעות העבודה
והמנוחה של נהגים ,תקנות המרחיבות את רשימת העבירות שבגינן ניתן להורות על הפסקת השימוש ברכב,
תקנות האוסרות שימוש בתצוגות הנראות לנהג כדוגמת מכשירי  ,DVDהסדרים שונים המתייחסים
למהירות מרבית מותרת ,זכות קדימה ,ושימוש בטלפון נייד ובדיבורית ,החמרת הענישה על עבירות אי ציות
לרמזור ,תקנות המסדירות את פעילותם של מגרשי אחסנה לכלי רכב שהשימוש בהם הופסק ,לתקופה ,בשל
עבירות שונות אשר ביצעו נהגיהם ,הוראות בטיחות לרכב דו גלגלי וכן בעדכונים שונים של הקנסות על
עבירות תעבורה.
לצד הדיונים שהוזכרו בנושא דנה הוועדה גם בנושאים הבאים :כוונת משרד התחבורה להפריט את מבחני
הנהיגה; שביתת הבוחנים של מבחני הנהיגה העיוניים; תכנית לשימוש במערכת אכיפה אלקטרונית-
אוטומטית לאכיפת חוקי התעבורה; שיטת הניקוד של משרד התחבורה על עבירות תנועה; יישום חובת
הליווי בנהיגה ויישום חובת השתלמות מעשית בנהיגה במגרשי הדרכה.
בתחום התנועה היבשתית דנה הוועדה בביזור סמכויות לרשויות המקומיות .במסגרת דיונים יזומים
ובהצעות לסדר היום ביוזמת חברי כנסת נדונו נושאי פיתוח תשתית הכבישים ואחזקתם ,בכלל זאת פיתוח
פרויקטים תחבורתיים באזורי פריפריה .עוד דנה הוועדה בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה ,המבקשת
לחייב הקמת תחנות רענון בצידי הדרכים לנוהגים בדרכים בינעירוניות .כן דנה הוועדה בקידום התחבורה
הציבורית ביהודה ושומרון ואף אישרה תקנות המאפשרות הסעה בשכר ,ברכבים מסחריים ,מאזור יהודה
ושומרון.
במטרה להקל על נכים המרותקים לכיסאות גלגלים אישרה הוועדה את החוק לתיקון פקודת התעבורה מס'
 ,85המאפשר להם לנסוע בנתיבים המיועדים לתחבורה ציבורית.
נושא נוסף בו עסקה הוועדה בתחומי הרכב ובטיחות הנסיעה בכבישים מתייחס לביטוח לרוכבים באופנוע.
הוועדה קיימה בנושא זה דיון כללי וכן  7דיונים לאישורם של שני חוקים ,שנועדו להקל על העלויות הכבדות
שנדרשים רוכבי אופנוע לשלם עבור ביטוח :חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס'  ,(17שנועד להחיל
את עקרון ההשתתפות העצמית ,במטרה לעודד נהיגה זהירה יותר ולסייע בהפחתת תעריפי הביטוח .מנגנון
זה יוחל ,בשלב הראשוני ,על רכב דו-גלגלי בלבד; וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' ,(20
הקובע כי במקרה של תאונת דרכים בה מעורבים אופנוע וכלי רכב אחר ,שאינו אופנוע ,ישלמו המבטחים של
כלי הרכב הרגיל למבטחים של האופנוע  75%מהפיצויים על נזקי גוף ,בעוד שבעבר שילמו .50%
הוועדה קיימה דיון בהבטחת התשלום עבור פינוי רפואי מוטס לנפגעי תאונות דרכים ,במטרה להסדיר
העברה מהירה של הנפגעים ,בעיקר מאזורי הפריפריה המרוחקים ,לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים.

 .1.2כלי הרכב ותקינותם
הוועדה עסקה בהסדרת שוק הליסינג ,ודנה באפשרות ליבוא אישי של כלי רכב .בנוסף בסדרה של תקנות
תעבורה ,עסקה הוועדה בנושא אימוץ התקינה האירופית לסיווג כלי רכב והיתרים לנהיגה; התאמות רישיון
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הנהיגה לתקינה האירופית; בדיקות למניעת זיהום אוויר בכלי רכב; בדיקות חורף; נסיעת כלי רכב מסוג
רכי-נוע )סגווי(; ביטול רישום שנת יצור ברישיון הרכב.
הוועדה אישרה את חוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות( ,התשס"ח ,2008-המעמיד לרוכש
רכב משומש את הכלים לקבלת מידע אמין ביחס למצב הרכב ,תקינותו והטיפולים שעבר.
בנוסף עסקה הוועדה בהגבלת השימוש בחלקי רכב משומשים לשם הבטחת תקינותם של כלי הרכב הנעים
בכבישי הארץ ,למניעת גניבות ולמניעת העברת כלי רכב לשטחי הרשות הפלשתינית .במסגרת זו אישרה
תקנות וצווים וכן את חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת גניבות()תיקון מס'
 – 4הוראת שעה( ,התשס"ח 2008-האוסר על תיקון כלי רכב בשטחי הרשות הפלשתינית.

 .1.3חניה
בנושא זה אישרה הוועדה את החוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(89העוסק באופן גביית דמי חניה
בחניונים .עוד דנה הוועדה באופן הגביה של קנסות חניה על ידי רשויות מקומיות וכן בהצעת חוק לתיקון
פקודת המיסים )גבייה( )המצאת הודעת תשלום קנס לחייב( ,המבקשת לחייב רשויות מקומיות לספק
לאזרח ,על פי בקשתו ,עותק מדו"ח החניה שנשלח אליו והודעות לתשלום שנשלחו בהמשך ,זאת כתנאי
להמשך ביצוע הליכי גביית החוב.
בנוסף דנה הוועדה בעניין זיוף תגי חניה לנכים ובצורך להגביר האכיפה בנושא ודרשה ממשרד התחבורה
להסדיר מחדש את תגי החניה לנכים בחקיקה.

 .1.4שילוט חוצות
לעניין שלטי הפרסום בנתיבי איילון נדרשה הוועדה הן בשני דיונים בהצעות לסדר היום )"דיונים מהירים"(
והן בחקיקה ראשית.
ב 19-ביולי  2006הניחה הוועדה על שולחן הכנסת מסקנות לפיהם יש להסיר את שלטי הפרסום מנתיב
איילון )כביש  ,(20משהוברר כי מדובר בדרך בינעירונית .חוק הדרכים )שילוט( ,התשכ"ו– 1966אוסר על
הצבת שלטי פרסום בדרכים בין עירוניות .בית המשפט שנושא זה הובא להכרעתו קבע כי השלטים הוצבו
בניגוד לחוק וקצב זמן להסרתם.
ב 27-ביוני  2007העבירה מליאת הכנסת לוועדה את הצעת חוק הדרכים )שילוט( )תיקון – שילוט חוצות(,
התשס"ז ,2006-שנועדה לשנות את המצב החוקי הנוהג ולאפשר את הצבתם של שלטי הפרסום .הוועדה
קיימה בהצעת החוק שישה דיונים מעמיקים בהשתתפות מומחים רבים ,בסיומם ,התקבלה הצעת החוק.

 .1.5הסעות תלמידים
הוועדה דנה בסוגיית הליווי בהסעות תלמידים ,התקנת חגורות בטיחות והאחריות לחגירתן וכן אישרה
תקנות המתייחסות לאביזרים ברכב להסעת תלמידים .יצוין כי עד כה לא הועמד התקציב הנדרש לשם
הליווי בהסעות אלו.

 .1.6רכבת
לרכבת ישראל הוועדה הקדישה מספר דיונים בכמה היבטים :בהיבט הבטיחותי דנה הוועדה במחדלים
שגרמו לאסון תאונת הרכבת בבית יהושע ובדיוני מעקב אחר מסקנות ועדת הבדיקה שמינה שר התחבורה
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לתאונה זו .בנוסף ,התקיימו דיונים בנושא ביטול מערך התצפיתנים ברכבת ישראל ,אשר הוקם כחלק
מיישום מסקנות ועדת הבדיקה ,ובעיכובים בביצוע ההפרדות המפלסיות )פסי רכבת וכביש(.
היבט נוסף אליו התייחסה הוועדה בעבודתה נגע לפיתוח עתידי של הרכבת ולעבודות תחזוקה של קווים
קיימים .התקיים דיון בנושא עבודות תיקונים ותחזוקה של רכבת ישראל תוך חילול שבת .ודיון בנושא
דחיית ביצוע קו הרכבת המהיר לירושלים.
הוועדה עקבה אחר ההיבט הצרכני והשירות לציבור הנוסעים של רכבת ישראל ,שעיקרו בעמידת הרכבת
בלוחות הזמנים .והקדישה בנוסף  3דיונים לעניין ביטול קו הרכבת הישיר מבאר-שבע לתל-אביב וביטול קו
הרכבת הישיר מירושלים לתל-אביב.

 .1.7החברה הלאומית לדרכים וכבישי אגרה
הוועדה ייחדה מספר דיונים לתוכנית העבודה הרב שנתית של החברה הלאומית לדרכים ולתוכניות הפיתוח
לשנים  ,2006-2010ובהם עמדה על הקיצוץ בתקציבי הפיתוח של החברה ,מהיקף של  19מיליארד ) ₪אשר
אושרו בממשלה בדצמבר  (2005ל 16.1-מיליארד  ₪ב .2007-דבר שיגרום לפגיעה ביכולת החברה לעמוד
בתוכניות שנקבעו לפיתוח הכבישים ולאחזקתם .יודגש ,כי רשת הכבישים הבין עירונית מהווה את אחת
ההשקעות עתירות ההון הגדולות במדינה .לצורך תחזוקת רשת הדרכים ושימור ההון הפיזי נדרשת השקעה
שנתית בשיעות של כשני אחוז משווי הרשת ,בסך  1.4מיליארד  ,₪לאחזקת  5,716ק"מ מסלול .הוועדה
מתחה ביקורת נוקבת הוועדה על הפגיעה בפיתוח כבישים הבין עירוניים ובתכנון פרויקטים לנגב ולגליל.
הוועדה הקדישה שישה דיונים לנושא הפיקוח על הפעלת כביש חוצה ישראל )כביש  (6והפיתוח העתידי שלו:
דיון כללי בהיבטים צרכניים שונים של הפעלת כביש חוצה ישראל ,דיונים בנושא העדר פירוט בחשבוניות
חברת דרך ארץ המפעילה את כביש  6והעלאה בתעריפי הנסיעה בכביש זה .בהתאם לחוק כביש אגרה )כביש
ארצי לישראל( נדרש אישור של ועדת הכלכלה לקביעת קטעים חדשים בכביש חוצה ישראל ככביש אגרה וכן
לסכום האגרה המרבי ולדרך עדכונו .הוועדה ייחדה שני דיונים לנושא קביעת קטע  18של כביש חוצה ישראל
)מצפון למחלף עירון( ,המצוי בתהליכי פיתוח ,טרם אישורו ככביש אגרה .יצוין כי בדיונים אלה הבהירה
הוועדה לנציגי הממשלה כי לא יינתן אישור לגביית אגרה לקטעים הדרומיים של כביש חוצה ישראל,
המובילים מאזור קריית-גת לבאר-שבע ,אשר מומנו מתקציב המדינה .לפיכך ,לא הוגשה ,ככל הנראה,
בקשה לוועדה לקבוע קטעים אלה ככבישי אגרה .יצוין כי הנסיעה בקטע זה ,שנפתח לא מכבר ,אינה כרוכה
בתשלום והציבור יצא נשכר מכך.
דיונים נוספים התקיימו במדיניות הממשלה לכבישי אגרה ולנתיבים מהירים ,נתיבים שהנסיעה בהם כרוכה
בתשלום אגרה ושניתנת בהם עדיפות לנסיעת רכב ציבורי :בתקנות נתיבים מהירים )אופן החיוב בתשלום
אגרה ואכיפת תשלומים( ,שנועדו להסדיר את מנגנוני גביית האגרה בעד שימוש בנתיב מהיר ,את הפטורים
מתשלום אגרה ואת מכשירי האכיפה כלפי המשתמטים מתשלום האגרה או הגורמים נזק לנתיב ולמתקניו.
עוד דנה הוועדה בתקנות נתיבים מהירים )קביעת קטע דרך כנתיב מהיר( ,שנועדו לקבוע את הנתיב השמאלי
הקיים ,בכניסה המערבית לירושלים ,כנתיב מהיר לתחבורה ציבורית .כלי רכב פרטיים שיסעו בנתיב זה
ידרשו לשלם אגרה .בעניין זה ,יודגש כי הוועדה לא שוכנעה בצורך לגבות אגרה בנסיעה בכביש המוביל
לירושלים ,בירת ישראל .הוועדה קיימה דיון נוסף שנועד למנוע את הפעלת כביש עוקף הקריות ככביש
אגרה.
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 .1.8תחבורה ציבורית
הוועדה הקדישה כחמישה דיונים לנושא הפיקוח על התנהלות חברות התחבורה הציבורית ,אופן ביצוע
ההפרטה והשלכות התחרות בענף .כמו כן דנה הוועדה בניסוי שקיים משרד התחבורה למתן הנחות
לסטודנטים בתחבורה הציבורית ובאפשרות להרחיבו לקבוצות אוכלוסיה נוספות .בנוסף קיימה הוועדה
דיון בטענות הציבור החרדי על כשלים חמורים בהסעות למירון בל"ג בעומר ובקריסת מערך התחבורה
במועד זה .לאחריו ,החליטה הכנסת על הקמת ועדת חקירה בנושא .הוועדה עקבה בנוסף אחר פיתוח
פרויקט הרכבת הקלה בתל-אביב ובגוש דן.

 .1.9ספנות ושיט
בתום  4דיונים שקיימה ועדת הכלכלה בתקנות הנמלים )בטיחות השיט( ,אושרו התקנות שעניינן בציוד
שחובה להתקינו בכלי שיט לצורך שמירה על הבטיחות .בנוסף קיימה הוועדה שני דיונים בתקנות הנמלים
בעניין הפעילות המסחרית ופעילויות נוספות במעגנות )מרינות(.
לצד הדיון בתקנות ,הוועדה דנה במספר דיונים ואף קיימה סיור בנושא מעמדו של נמל אילת והפגיעה
הכלכלית הקשה בו בעקבות העתקת קו המכולות של צים מנמל אילת לג'יבוטי .כמו כן קיימה הוועדה דיון
כולל במצב הספנות הישראלית לציון  75שנה להקמת לשכת הספנות הישראלית.

 .1.10תעופה
הוועדה דנה במספר היבטים של תחום התעופה בישראל :ארבע דיונים הוקדשו לנושא בטיחות הטיסה.
הדיונים עסקו בשיבושים בהמראות ובנחיתות בנתב"ג כתוצאה משידורי רדיו פיראטיים ובתחזוקה לקויה
של מטוסים העלולה לגרום לאסון .הוועדה קיימה בהמשך דיון מעקב בנושא בטיחות הטיסה בישראל
ובממצאי דו"ח לפידות שעסק בנושא והחליטה על הקמת ועדת משנה.
הוועדה עסקה בנוסף בהיבטים צרכניים של תחום התעופה :בסוגיית "השמיים הפתוחים" ,לשם עידוד
התחרות בתחום התעופה ,להורדת המחירים לצרכן ולעידוד התיירות הנכנסת .עוד דנה הוועדה בהיערכות
בנתב"ג וברשות שדות התעופה לתנועת הנוסעים הצפויה בתקופת הקיץ .כמו כן הוקדשו שני דיונים לנושא
טיסות פנים-ארציות לחיפה ולהפסקת הטיסות לצפון הארץ ,ולקריית שמונה .כפועל יוצא מדיונים אלה
קידמה הוועדה את הצעת חוק רשות שדות התעופה )תיקון מס' ) (8שדה תעופה בקרית שמונה(.
הוועדה קיימה  5דיונים לקידומה של הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה בטיסה ,שנועדה
להסדיר את אופן הטיפול והפיצוי לנוסעים שטיסותיהן עוכבו או בוטלו ,תוך התאמה לנהוג במדינות
האיחוד האירופי.
בנוסף ,התקיימו דיונים בנזק הנגרם לתושבי גוש דן כתוצאה מהמראות ונחיתות לילה בנתב"ג ,בפיטורי
מאות עובדים ברשות שדות התעופה ובשביתת העובדים הארעיים בנתב"ג.
מספר פרטי חקיקת משנה ,העוסקים בתחום התעופה ,נדונו בוועדה ,בהם:
תקנות הטיס )אגרת רישום ,רישוי ותיעוד( – הוועדה קיימה  4דיונים עד לאישורן של תקנות אלה ,המכילות
מערך אגרות חדש עבור רשות התעופה האזרחית ,רשות סטטוטורית שהוקמה במאי  2005במקום מינהל
התעופה האזרחית ,שנועדה לבצע פיקוח אפקטיבי של המדינה על בטיחות התעופה בישראל והסדרת ענף
התעופה בהתאם לסטנדרטים ותקנים בינלאומיים.
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תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( ,המטילות חובת דיווח על מחזיק רישיון להפעלת כלי טיס על
פגמים ותקלות בכלי הטיס ,עורכות התאמות לנהוג בחקיקה האמריקאית בכל הנוגע להכשרת צוות האוויר
לעזרה ראשונה והחזקת ציוד רפואי לשעת חירום בכלי הטיס וכן מתייחסות לבדיקות רפואיות ומבחן
כשירות לטייסים .יצוין כי עד כה לא העביר משרד התחבורה נוסח מעודכן לתקנות הטיס )הגבלות זמן
תפקיד ודרישות מנוחה לדיילים( ,אשר הוועדה החלה בדיונים בהן.
ב 16.9.2008-קיימה הוועדה סיור ברשות שדות התעופה ,במהלכו עמדה על תקציב הרשות ומימון פרויקטים
שבכוונת הרשות לבצע במסגרת תוכנית הפיתוח .סיור זה הווה הכנה לדיון הראשון שקיימה הוועדה בבקשת
שר התחבורה והבטיחות בדרכים להעלות את שיעור האגרות התעופתיות שיחולו על חברות התעופה
הישראליות והזרות וכן על נוסע יוצא בתעופה בינלאומית.

 .2תעשיה ,מסחר והגנת הצרכן
הוועדה דנה במגוון נושאים הנוגעים לעידוד התעשייה בישראל ,סיוע לעסקים קטנים ובינוניים ,מסחר הוגן,
תקינה ,עידוד התחרות ,הגבלים עסקיים והגנה על הצרכן.
במסגרת הפיקוח של הוועדה על עבודת הממשלה התקיים דיון בו הציג שר התעשייה ,המסחר והתעסוקה
)תמ"ת( את תכנית העבודה השנתית של המשרד .בנוסף ,התקיימו דיונים בסוגיות ייחודיות בתחום עבודת
המשרד :בנושא פעולות משרד התמ"ת להקמת אזורי תעשיה ומפעלים ,הכשרת עובדים לשם עידוד
התעסוקה בדרום הארץ וכן בבחינת הישגי החוק לעידוד השקעות הון .יום התעשייה בכנסת צוין בוועדה
בדיון חגיגי בנושא התעשייה בישראל והסביבה העסקית.
הוועדה פעלה לעידוד וקידום התעשייה הישראלית בדיונים שקיימה לאישור הצעת חוק היטלי סחר )אמצעי
הגנה( )תיקון מס'  ,(4הבאה לתקן את חוק היטלי סחר משנת  1991אשר משמש כאכסניה לצעדים שהמדינה
יכולה לנקוט כנגד יבוא ,וזאת בהתאם להסכמים בינלאומיים ,כולל הסכמי גאטט והסכמים במסגרת ארגון
הסחר העולמי .כדי לאפשר לישראל להשתמש בכלי של אמצעי הגנה המותרים כדי להגן על התעשייה
המקומית בהתאם לאמור ,מוצע להעניק לשר התמ"ת את הסמכות לנקוט בשתי דרכים :אחת ,הטלת היטל
והשנייה ,הגבלת היבוא בקביעת מכסות.
הוועדה אישרה לקריאה ראשונה ,בתום מספר דיונים את הצעת החוק שמטרתה להעניק פטור ממע"מ עבור
טובין המיובאים לשם חלוקתם ללא תמורה לנזקקים.

 .2.1תקינה וסחר הוגן
הוועדה אישרה את תקנות המשקולות והמידות שנועדו להבטיח סחר הוגן ,דיוק ואמינות של מכשירי
מדידה.
בתחום התקינה החלה הוועדה בדיונים על הצעת חוק העונשין )תיקון-איסור מכירה והחזקה של צעצועים
מסוכנים( ,הבאה לקבוע איסורים מפורשים ביחס לייצור ,ייבוא ,מכירה והחזקה של צעצועים מסוכנים
כדוגמת נפצים וזיקוקים.
הוועדה אישרה במסגרת "חוק ההסדרים" את חוק התקנים )תיקון מס'  ,(8הכולל שינוי בסדרי העבודה של
מכון התקנים וביחסיו עם משרד התמ"ת וכן בהרחבת שיתופם של רשויות המדינה ושל נציגי יצרנים
וצרכנים באישור תקנים.
הוועדה אישרה את החוק לתיקון פקודת סימני מסחר )תיקון מס'  .(6חוק זה נועד לאפשר גמישות ויעילות
של ההליכים לרישום סימני המסחר ,כך שתתאפשר עריכה ומסירה של מסמכים וכן שמירה של הרישומים
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בפנקס לרישום סימני מסחר גם באמצעים אלקטרוניים .על פי החוק בוטלה דרישת הכתב בסימני מסחר
ושר המשפטים הוסמך לקבוע בתקנות הוראות שיכללו את הדרישות הצורניות המדויקות לעניין עריכת
מסמכים ולעניין אופן העברתם.

 .2.2עידוד עסקים קטנים ובינוניים
הוועדה טיפלה וקיימה מספר דיונים במטרה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים .בהם ,ארבעה דיונים שנערכו
בעניין ההשלכות הכלכליות של מלחמת לבנון השנייה על עסקים קטנים בצפון הארץ .כן דנה הוועדה בנושא
שיתופם של עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים .בנוסף ,החלה הוועדה לדון בהצעת חוק לעידוד
הצמיחה לעסקים קטנים ובינוניים )תיקוני חקיקה( .הצעת החוק מבקשת להפוך את הרשות לעסקים
קטנים לרשות עצמאית ובה יחידות למידע ומחקר ,מערכת חונכות ,קורסים וסדנאות וכן יחידה להפעלת
קרנות שבאמצעותה יוכלו בעלי עסקים קטנים לקבל הלוואה או סיוע .כן מציעה ההצעה פתרונות מקיפים
בנושא ארנונה ,מס הכנסה ,מע"מ וביטוח לאומי ושיתוף העסקים הקטנים והבינוניים במכרזי מדינה.

 .2.3הגבלים עסקיים
הוועדה קיימה שני דיונים בהצעת חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' ) (9מניעת התנהגות שאיננה
תחרותית על ידי קבוצות ריכוז( ,הבאה להקנות לרשות ההגבלים העסקיים כלים להתמודד עם תחומים
במשק שיש בהם מספר מועט של שחקנים ,מאפיין המאפשר פגיעה משמעותית בתחרות בתחום.
הוועדה החלה לדון בתיקון לחוק ההגבלים העסקיים ,שהועבר לטיפולה במסגרת סעיפים מתוך הצעת חוק
הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים .(2008
התיקון מבקש להטיל מגבלות על הפטור הגורף מהסדרים כובלים בתחומי הגידול והשיווק של תוצרת
חקלאית הקיים בחוק ההגבלים העסקיים.

 .2.4הגנת הצרכן
לתחום הצרכנות ויצירת נורמות בכל הקשור ליחסי הצרכן והעוסקים ייחדה ועדת הכלכלה דיונים רבים
וקידמה לשם כך מספר חוקים:
שני תיקונים משמעותיים שאושרו בוועדה היו תיקון מס'  22ותיקון מס'  23לחוק הגנת הצרכן .תיקון מס'
 22ביסס את העיקרון שלא תהיה יותר הארכה אוטומטית של התקשרויות בין צרכן לעוסק .ככל שצרכן
התקשר עם עוסק לתקופה קצובה ,תקופת ההתקשרות לא תוארך ללא הסכמתו המפורשת .סעיף נוסף בחוק
זה ,מחייב את העוסק לשלוח לצרכן פירוט של התשלומים שהוא נדרש לשלם עבור המוצר או השירות.
תיקון מס'  23נועד להגן על זכותם של צרכנים המעוניינים לבטל עסקאות מתמשכות למתן טובין או
שירותים ונתקלים בקשיים בבואם לעשות זאת.
שני חוקים אלה ,שלאישורם הקדישה הוועדה  9דיונים ארוכים מאפשרים לצרכנים להשתחרר ,בנסיבות
שונות ,מכבילתם לעוסקים שונים ,כדוגמת חברות הטלוויזיה הרב-ערוצית ,חברות הטלפון הסלולארי או
הנייח ,ספקי אינטרנט ,מכוני כושר וכיוצא באלה .כמו כן הם מחייבים שקיפות ביחס לתקופה ולתנאי
ההתקשרות בין צרכנים לעוסקים שונים.
תיקון מס'  21לחוק הגנת הצרכן אף הוא בעל חשיבות צרכנית ניכרת .חוק זה נועד להתגבר על יכולת מיקוח
בלתי שוויונית בין הצרכן לבין העוסק ,באמצעות עידוד אכיפה פרטית של הוראות מסוימות בחוק הגנת
הצרכן על-ידי הצרכן .הוראות אלה כוללות ,לדוגמה ,מקרים בהם קיים פער בין המחיר המוצג על המוצר
לבין המחיר הנגבה בקופה ,והמוכר מסרב להיענות לדרישת הצרכן לשלם את המחיר המחייב ,או כאשר
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הצרכן מבקש לבטל עסקה שנעשתה שלא בבית העסק )עסקה ברוכלות( לפני תום  14יום האפשריים על פי
חוק ,והעוסק מסרב .האמצעי שהחוק מקנה לאכיפה פרטית הוא תביעת פיצוי לדוגמה בבית משפט,
מעוסקים שעברו על הוראות אלה ואחרות המפורטות בחוק .בפיצוי מסוג זה הצרכן אינו נדרש להוכיח
שנגרם לו נזק כלשהו.
תיקונים נוספים לחוק הגנת הצרכן שאושרו בוועדה הם תיקון מס'  24שעסק בהגבלת זמן המתנה לטכנאי
ופיצוי ללא הוכחת נזק בגין איחור הטכנאי; ותיקון מס'  25המטיל חובה על עוסק המפרסם מבצע ברבים
לכלול בפרסום את המספר המזערי של הפריטים המוצעים בהנחה .עוד אישרה הוועדה את חוק המועצה
הישראלית לצרכנות ,שנועד לחזק את מעמדה ועצמאותה של מועצה זו.
במסגרת דיוני הוועדה על סעיפים מתוך הצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  (2006אישרה הוועדה תיקון נוסף לחוק הגנת הצרכן ,על פיו
תוקם במשרד התמ"ת רשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.
הוועדה קידמה בנוסף את הצעת חוק מסירת זמן המתנה משוער במענה טלפוני .ההצעה נועדה לאפשר
לאזרחים הפונים למוסדות מדינה המעניקים שירותים ומידע לציבור ,כדוגמת רשות הרישוי ,המוסד
לביטוח לאומי ,הנהלת בתי משפט ,ורשויות מקומיות ,להיות מיודעים לזמן ההמתנה המשוער הצפוי להם.
הוועדה אישרה סידרה של תקנות מכוח חוק הגנת הצרכן בנושאים שונים ,בהם :הטלת חובה על עוסקים
להציג על גבי המוצרים המוצעים למכירה בנוסף למחיר הכולל גם את המחיר ליחידת מידה .סימון על גבי
אריזת משחקי מחשב את הגיל המתאים לשימוש במשחק ובמידה והמשחק מכיל שפה גסה ,אלימות
וכדומה .כללים בדבר פרסום ונקיבת מחיר של שירות השכרת רכב לתייר והטלת חובה על רוכל המתקשר
עם צרכן שלא בבית העסק לערוך חוזה בכתב עם הצרכן ,ואילו פרטים על החוזה לכלול .כמו כן ,החלה
הוועדה לדון בתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( שמטרתן לקבוע תחומי מסחר בהם לצרכן תהיה זכות
לבטל עסקה שביצע לרכישת מוצר או שירות ולקבל בתמורה החזר כספי .יצוין כי עד כה לא העביר המשרד
נוסח מתוקן לתקנות.
עוד במסגרת הפיקוח של הוועדה על עבודת משרד התמ"ת התקיים דיון מיוחד לציון יום הצרכן הבינלאומי,
במהלכו דיווח השר על פעילות המשרד בתחומי הגנת הצרכן.

 .3תקשורת
 .3.1ערוצי הטלוויזיה והרדיו
במסגרת עיסוקה בתחום הטלוויזיה קידמה הוועדה את נושא שידורי טלוויזיה חינם לציבור .ראשית,
באמצעות דיון כללי שיזמה בנושא ,בו שמעה מנציגי הממשלה ורשויות הפיקוח בתחום התקשורת ,על
פעולותיהם לקידום אמצעי שיאפשר לציבור ,שאינו מעוניין במנוי בחברות הכבלים או הלווין ,לצפות בסל
ערוצים מצומצם בחינם .בהמשך ,במסגרת סעיפים לתיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו מתוך הצעת
חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים
 ,(2008שהועברו לטיפול ועדת הכלכלה .הוועדה קיימה דיונים ארוכים בסעיפים אלה ובסיומם אישרה את
תיקון מספר  29לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו .חוק זה עוסק בהקמת מערך הפצה קרקעי ספרתי
)דיגיטלי( ,שבאמצעותו יופצו ,באופן חופשי לציבור ,חמישה ערוצים הכוללים את ערוץ  ,1ערוץ  ,2ערוץ ,10
ערוץ הכנסת ,וערוץ  .33עם השלמת ההקמה של מערך הפצה זה ,יוכל הצרכן לרכוש ממיר מתאים בעלות
חד-פעמית המוערכת בכ 400-שקלים חדשים ולקלוט באופן פשוט ,נוח ונגיש את ערוצי הטלוויזיה האמורים,
ללא כל תשלום נוסף.
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הוועדה קיימה בנוסף שני דיונים בנושא פרסום סמוי ותוכן שיווקי בשידורי טלוויזיה .בדיון השני התמקדה
הוועדה בבחינת הדו"ח שהוכן עבור מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו בנושא שיתופי פעולה מסחריים
בשידורי טלוויזיה .בסיומם ,הוועדה הניחה מסקנות על שולחן הכנסת ובהן דרשה מהרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו ומהמועצה לשידורי כבלים ולווין להגביר את האכיפה שעניינה באיסור לכלול פרסום סמוי
בערוצי הטלוויזיה.
נושא נוסף בו עסקה הוועדה בתחומי השידורים בטלוויזיה וברדיו היה אישור חוק להגבלת עוצמת הקול
בתשדירי פרסומת ובקדימונים .חוק זה נועד לתת מענה למטרד הנוצר לצופים כאשר מוגברת עוצמת הקול
בפרסומות ובקדימונים לעומת עוצמת הקול המקובלת בתוכניות ,ככל הנראה ,במטרה להגביר את החשיפה
לתכנים השיווקים הכלולים בהם .מאחר שקיימים גופים מפקחים שונים על גופי השידור )רשות השידור,
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,המועצה לשידורי כבלים ולווין ומשרד הביטחון לשידורי גל"צ(  ,קובע
החוק כי כל גוף מפקח יוסמך לקבוע כללים או תקנות להגבלת עוצמת הקול שיחולו על הגופים המשדרים
עליהם הוא מפקח.
הוועדה ייחדה דיון להשפעת הכיסוי התקשורתי על העמדות שנוקט הציבור באירועים ובנושאים שנויים
במחלוקת.
בשלהי הכנסת ה 17-במסגרת הפיקוח שמקיימת הוועדה על משרדי הממשלה שבתחום ענייניה – התקיים
בה דיון בנושא ניצול תקציב משרד התקשורת בשנים  2007-8והתכניות לשנת  .2009במהלכו עמדה הוועדה
על הקשיים התקציביים של המשרד להוציא לפועל את מסקנות הוועדה הציבורית בראשותו של פרופ'
גרונאו ,אשר אומצה על-ידי השר והנהלת המשרד.
 .3.1.1שידורי רדיו
במסגרת הפיקוח על שידורי הרדיו אישרה הוועדה תיקון לחוק גלי צה"ל ,המאריך את תוקפה של הוראת
השעה המסדירה את נושא שידור תשדירי שירות ושידורי חסות בתחנת הרדיו גלי צה"ל והפיקוח הציבורי
על שידורים אלה.
בנוסף אישרה הוועדה לאחר מחלוקת ,את תיקון מס'  28לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,המסמיך
את מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,להאריך ללא מכרז ,את תוקפם של הזיכיונות לשידורי רדיו
אזורי שניתנו בהתאם לחוק ,לשלוש תקופות נוספות במקום לשתי התקופות שהחוק אפשר .יצוין כי לבסוף
החליטה מועצת הרשות השנייה שלא להאריך את תוקף הזיכיונות בתקופה נוספת ופתחה בהליך מכרזי
לבחירת זכיינים חדשים.
הוועדה עסקה בנוסף בנושא הרדיו הדיגיטלי :אישרה צו הדוחה את מועדי הכניסה לתוקף של החקיקה,
המאפשרת כניסת חברות המשדרות באמצעות רדיו דיגיטלי לתחום שידורי הרדיו ,ובחנה את פעולות
הממשלה לקידום הפרויקט.
 .3.1.2רשות השידור
לנושא השידור הציבורי ורשות השידור ייחדה הוועדה דיונים רבים .כבר בחודשים הראשונים לפעילותה
הועבר לאישור הוועדה פרק מתוך הצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  (2006ובו הצעה לרפורמה משמעותית ברשות השידור .ההצעה כללה
שינויים ארגוניים בעבודת הרשות ,חיוב בהפקות מקור והוצאת אחוז מסוים מהן לגורמים חיצוניים ,דבר
שהיה כרוך בפיטורי עובדים .לפיכך ,החליטה הוועדה לעגן בחוק העדפה ברכישת תכניות ,מעובדי רשות
השידור לשעבר .חודשים מספר לאחר קבלת החוק ,קיימה הוועדה דיוני מעקב אחר התקדמות הרפורמה.
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בנוסף לדיונים על הרפורמה החלה הוועדה לדון בהצעת חוק רשות השידור )תיקון מס'  ,(18המציעה שינוי
מבני ברשות ,כך שמוסדותיה יתמנו על פי קריטריונים מקצועיים וניהולה יהיה כפוף למנגנוני בקרה דומים
לאלו החלים על חברות ממשלתיות.
הוועדה עסקה ,בנוסף ,באגרת רשות השידור :בגביית החובות של אגרת רשות השידור במגזר הערבי;
בהצעת חוק שנועדה להעניק פטור מתשלום אגרה לחייל בודד ובהצעת חוק שתטיל על חברות הוט ויס
להעביר את פרטי המנויים שלהן במטרה לסייע לרשות בגביית האגרה .בנוסף אישרה הוועדה את חוק אגרה
עבור רשות השידור )שינוי שיעורי הפחתת האגרה( )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה( ,התשס"ח .2008-חוק זה
נועד להקפיא את ההפחתה בתשלומי האגרות לרשות השידור בשנת  ,2008ובכך לאפשר לרשות השידור
להמשיך להתקיים ואף להתמודד עם הרפורמה הארגונית המתוכננת.
 .3.1.3כבלים ולווין
הוועדה קיימה מספר דיונים בנושא שידור אירועי ספורט בכבלים ולווין .שני דיונים הוקדשו לנושא הפחתה
או ביטול התשלום בעבור הצפייה בשידורי המונדיאל .הוועדה החלה לדון בתיקון לחוק התקשורת )בזק
ושידורים( ,שמטרתו לקבוע כי האפשרות לצפות באירועי ספורט בעלי חשיבות מרכזית לא תותנה בתשלום
נוסף מעבר לדמי המנוי החודשיים ,שחברות הכבלים והלווין גובות עבור חבילת השידורים הבסיסית.
הוועדה הקדישה מספר דיונים בניסיון למנוע את הסרתם של ערוצים בעלי עניין ציבורי ,כדוגמת ערוץ CNN
וערוץ הקניות ,מחבילת הבסיס של חברת הכבלים.
לנושא שידורי חדשות ותוכניות מקומיות המועברות באמצעות חברת הכבלים ייחדה הוועדה  7דיונים.
ראשית ,הביאה לאישור תיקון לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,אשר אפשר להאריך את תוקפו של ההסדר
הזמני שמכוחו שודרו החדשות המקומיות .בהמשך הביאה לאישור תיקון נוסף לחוק שהאריך שוב את
תוקפו של ההסדר ואפשר בנוסף לרשות השידור להפיק את החדשות והתכניות המקומיות.
הוועדה אישרה את תיקון מספר  37לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,המאפשר למועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לווין להעניק רישיון לספקי תוכן לתת שירות של "שידורים לפי דרישה" ) (VODעל גבי רשת רחבת
פס בטכנולוגיית (Internet Protocol) IP
 .3.1.4הערוצים המסחריים
הוועדה קיימה מספר דיונים בנושא מחויבויות ההפקה של הערוצים המסחריים .לאחר דיון ראשון בנושא,
שעסק במשולב בשלושת הזכיינים בערוצים המסחריים – רשת ,קשת וישראל  ,10קיימה הוועדה שני דיוני
מעקב :קיום המחויבויות בתחום ההפקה של זכייני ערוץ  2ואי עמידה במחויבויות ההפקה של ערוץ  10תוך
בחינה של הארכת הזיכיון לערוץ .הוועדה המשיכה לעקוב אחר נושא אי עמידת ערוץ  10במחויבויותיו ,לאור
זאת שבעת הזו נדרשת מועצת הרשות השנייה להכריע האם להאריך את תקופת הזיכיון של חברת ישראל
 10להפעלת הערוץ המסחרי השלישי .במסגרת זו קיימה הוועדה דיון בהמלצות הרשות השנייה בעניין
הארכת הזיכיון לערוץ  .10בדיוני הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך ,התרבות והספורט,
אשר הוקמה על פי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,אושרו תקנות המעדכנות את המועדים להגשת
בקשות להארכת תקופת הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ .10

 .3.2טלפוניה ואינטרנט
בתחומי הטלפוניה והאינטרנט ,עסקה הוועדה בנושאים המשיקים זה לזה ברבים מתחומי הפעילות שלהם.
זמן קצר לאחר תום מלחמת לבנון השנייה סיימה הוועדה את תהליך החקיקה של תיקון מספר  34לחוק
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התקשורת )בזק ושידורים( ,המאפשר לשר התקשורת להורות למפעילי תקשורת שונים ,בפרקי זמן קצרים,
לבצע פעולות נחוצות לשם הפעלה תקינה של מערכות תקשורת בשעת חירום .עוד אישרה הוועדה את תיקון
מספר  39לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,הקובע כי מנוי שקו הטלפון שברשותו נותק עקב חוב ,יהיה זכאי
לפרק זמן נוסף של חודשיים ממועד הניתוק ,במהלכו תינתן לו אפשרות להתקשר למוקדי החירום של
משטרת ישראל ,מגן דוד אדום ומכבי אש.
הוועדה עסקה במהלך  5דיונים רבי משתתפים בהצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' (41
)שירות סינון של תכנים בלתי הולמים לקטינים באינטרנט( ,התשס"ח .2008-ההצעה מבקשת לחייב את
ספקי הגישה לאינטרנט לספק למנויים חסימה של אתרי אינטרנט בלתי הולמים לקטינים .ובכך ,לצמצם את
חשיפתם של קטינים לאתרים שעיקר תוכנם פורנוגרפי או אלים .הצעת החוק אושרה בקריאה הראשונה,
הליכי החקיקה בנושא זה טרם נסתיימו.
הוועדה עסקה בנוסף ביישום תוכנית ניידות מספרים בטלפונים נייחים ובטלפונים סלולריים ,במסגרת
הפיקוח שלה על עבודת משרד התקשורת והשאיפה לעודד תחרות בתחומי הטלפוניה לטובת הצרכנים.
שלושה דיונים הוקדשו לפיקוח הוועדה על פעילות חברות הטלפונים הסלולריים בנושאים הבאים :חסימת
מסרונים ברשת הסלולר; העלאת תעריפי הסלולר והכנסת מפעילים וירטואליים .כמו כן ,הוקמה ועדת
משנה לקידום התחרות בתחום הסלולר .ועדת המשנה קיימה ישיבה שהוקדשה לנושא שקיפות חשבון
הטלפון הנייד לצרכנים.
בוועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת המדע והטכנולוגיה ,שבראשה עמד ,יו"ר ועדת הכלכלה אושר
תיקון מספר  40לחוק התקשורת )בזק ושידורים( .חוק זה עוסק בתופעה של שליחת דבר פרסומת לנמען
שלא בהסכמתו ,תופעה המוכרת לציבור בשם "דואר זבל" .ההצעה מאמצת מודל הקיים במדינות האיחוד
האירופי ,על פיו ,ייאסר על מפרסם לשלוח דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומטי,
הודעת דואר אלקטרוני או הודעת מסר קצר ) (MMS ,SMSבלא שהתקבלה הסכמה מפורשת מראש של
הנמען.

 .3.3דואר
הוועדה קיימה כ 20-דיונים בתחום הדואר בהם עקבה ופיקחה אחר התקדמות הרפורמה בדואר ,שאושרה
בחקיקה מקיפה של הוועדה בכנסת ה .16-הוועדה דנה בהשלכות תאגוד רשות הדואר ופתיחת השוק
לתחרות; השלכות המעבר של רשות הדואר לחברה ,על העובדים בדואר; יישום החקיקה בעניין פעילות
חברת הדואר; שביתת עובדי חברת הדואר; תנאי העסקת כ 950-קלדניות במוקדי השירות הטלפוניים של
חברת דואר ישראל וכן תעריפי חברת הדואר ואופן עדכונם.
הוועדה נדרשה במועדים שונים ,לאשר תקנות שעניינן בעדכון התעריפים הכספיים של חברת דואר ישראל,
ובנק הדואר .כן דנה הוועדה בתקנות העוסקות בשירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל
הציבור בכל המדינה ,הקובעות את רשימת השירותים ,המכונים "אוניברסליים" ,שחברת הדואר מחויבת
לספק לכלל הציבור בכל המדינה.

 .3.4עיתונות
הוועדה החלה להכין לקריאות השנייה והשלישית את הצעת חוק העיתונות ,אשר תחליף את פקודת
העיתונות ואת תקנות  94עד  96לתקנות ההגנה )שעת חירום( ,המסדירים כיום את תחום העיתונות .בהתאם
להצעת החוק ,תבוטל הדרישה לרישוי כתנאי מוקדם להוצאה לאור של עיתון .במקום זאת מוצע להטיל על
מוציא לאור חובות גילוי שונות בהן זהות המוציא לאור ,שיעור ההחזקות של בעלי השליטה ושם העורך ,וכן
מידע ביחס לאינטרסים הכלכליים של בעל השליטה בעיתון .בנוסף מוצע להקנות לבית משפט מחוזי סמכות
לאסור או להגביל פרסומו של עיתון אם שוכנע כי פרסומו עלול לסכן את ביטחון המדינה או את ביטחון
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הציבור.

 .4תשתיות
הוועדה עסקה בתחומי התשתיות בהם :חשמל ,גז טבעי ,גז ביתי )גפ"מ( ,דלק ומים הן בדיונים יזומים והן
בהכנה ואישור חוקים וחקיקת משנה .במסגרת הפיקוח על משרדי הממשלה ,קיימה הוועדה דיון
בהשתתפות שר התשתיות הלאומיות על תכנית העבודה של המשרד לשנת .2008

 .4.1חשמל
הוועדה עסקה במבנה משק החשמל ובקידום התחרות בתחום ,במספר דיונים ,ואף שמעה דיווח של שר
התשתיות הלאומיות על פעילות המשרד לקידום התחרות במשק החשמל .הוועדה אישרה את תיקון מספר 5
לחוק משק החשמל ,שעניינו ברפורמה במשק החשמל ,בהארכת הרישיונות של חברת החשמל ,ובקביעת
מסגרת ליישום השינוי המבני במשק החשמל .בעקבות הקשיים בהם נתקלה הממשלה ביישום רפורמה זו,
היא הגישה תיקון נוסף לחוק משק החשמל ,שנועד לדחות פעם נוספת את היישום של הרפורמה המבנית
בחברת החשמל ואת התחרות .תיקון זה נדון בוועדה ,ולבסוף ,על מנת שלא תיפגע ההספקה הסדירה של
החשמל ,אושר תיקון מספר  8בחוק משק החשמל.
הוועדה קיימה שלושה דיונים בנושא הערכות חברת החשמל להתמודדות עם עליה בביקושים לחשמל,
שניים מהם עסקו בכשלים באספקת החשמל ברחבי הארץ לנוכח הביקושים ,והשלישי ,כשנה מאוחר יותר,
לשם מעקב אחר החלטותיה ולנוכח הביקושים הגוברים לחשמל בתקופת הקיץ והחשש לכשלים נוספים
באספקתו.
במסגרת הפיקוח על פעילות חברת החשמל עסקה הוועדה ,בהפעלה ללא היתר של שלוש תחנות כוח של
חברת החשמל .כן קיימה הוועדה דיון אשר נועד למנוע פיטורים של עובדי חברת החשמל מעוטף עזה ,שדרות
ואשקלון.
חוק נוסף שאישרה הוועדה בתחום החשמל הוא תיקון מספר  6לחוק משק החשמל ,הקובע כי שכבות
חלשות באוכלוסייה יהיו זכאים למכסת חשמל במחיר מופחת בשיעור של  50%מהתעריף הביתי בעד 200
הקילוואט שעה הראשונים שצרך מידי חודש .בשלב ראשון יחול החוק על קשישים מעוטי הכנסה בלבד.
הוועדה דנה ואישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק החשמל )תיקון מס' ) (4רישיונות לעבודות חשמל(,
התשס"ח ,2008-שנועדה לקבוע הסדרים חדשים בנושא רישוי לעוסקים בעבודות חשמל ,ושתי רמות בלבד
של סוגי הרישיונות – חשמלאי ומהנדס חשמל.

 .4.2דלק
הוועדה קיימה תשעה דיונים בנושא הגברת האכיפה במכירת דלק שאינו עומד בדרישות התקן ,במהלכם
הביאה לאישור של תיקון מספר  4לחוק הפעלת רכב )מנועים ודלק( .מטרתו של חוק זה היא למגר את
התופעה של מכירת דלק שאינו עומד בדרישות התקן ואת מכירתו של דלק מהול .מכירת דלק לא תקני
עלולה לפגוע בתפקוד כלי הרכב ,פוגעת באיכות הסביבה וגורמת נזקים כלכליים לצרכנים המשלמים מחיר
מלא עבור דלק על אף שמהלו בו חומר זול יותר .הוועדה אישרה את צו הפעלת רכב )מנועים ודלק()ניפוק
דלק במכלית( ,התשס"ז ,2007 -המעגן את חובת שימוש בחותם אלקטרוני לאיטום מכלית לאספקת דלק.
השימוש בחותם מאפשר לחברת הדלק ולבעל תחנת הדלק לוודא כי תא המכלית לא נפתח בדרך ,ממתקן
הניפוק לתחנה ,וכי לא חל כל שינוי בנפח המוצר או בתקינותו .הצו נועד לצמצם משמעותית את תופעת
מכירת הדלק הלא תקני בתחנות הדלק.
חוק נוסף שאישרה הוועדה הוא חוק משק הדלק )קידום התחרות( )תיקון מס'  ,(2הקובע כי בעל תחנת
תדלוק יציב לפחות שני שלטים בשטח תחנת התדלוק ,במקומות בולטים לעין ,בהם יוצגו מחירי הדלק
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לסוגיו .שלטים אלה יכללו פירוט של מחיר הדלק הסופי לצרכן ,לאחר ההנחות המוצעות ,הן בשירות עצמי
והן לאחר הוספת דמי השירות .הוועדה אישרה את תקנות משק הדלק )קידום התחרות( )שילוט בתחנות
תדלוק( ,התשס"ח ,2008-שהותקנו מכוח חוק זה .בתקנות נקבעו הוראות לעניין תוכן השלטים ,גודלם,
צורתם ,צבעם – כדי להבטיח כי הנהג יוכל לראות את המחירים בתחנת הדלק במרחק מספיק ,שיאפשר לו
לגבש החלטה מושכלת בעניין רכישת דלק בתחנה.
בתום מספר דיונים אישרה הוועדה לקריאה ראשונה את הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט ,שנועדה
להסדיר ביצוע פעולות לצורך שמירה על תקינותם של קווי צנרת הנפט הגולמי ותזקיקיו והגנה עליהם מפני
פגיעות חיצוניות.
הוועדה עקבה בנוסף אחר תהליכי הפרטת בתי הזיקוק לנפט ופי גלילות שנועדו למנוע ריכוזיות יתר במשק
הדלק וכן להבטיח אספקת דלק לישראל במצב חירום.

 .4.3גז טבעי
במסגרת הפיקוח של הוועדה על עבודת משרד התשתיות הלאומיות ,התקיימו מספר דיונים לבחינת
התקדמות פרויקט הגז הטבעי וכן לבחינת ההסכם המתגבש לרכישת גז טבעי מחברת בריטיש גז .זאת,
בנוסף לדיון שקיימה כאמור ,הוועדה בהשתתפות שר התשתיות הלאומיות בתכנית העבודה של המשרד
לשנת .2008
לצד עבודת הפיקוח ,אישרה הוועדה תיקון לחוק משק הגז הטבעי כחלק מהסעיפים שהועברו לטיפולה מתוך
הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
הכספים  ,(2007התשס"ז .2006-תיקון זה קובע שתעריפים שיגבה בעל רישיון לפי חוק משק הגז הטבעי ,וכל
עדכון שלהם ,ייקבעו בידי המועצה לענייני משק הגז הטבעי .כמו כן קובע החוק שהמדינה היא הבעלים של
מערכת ההולכה של גז טבעי וכי הזכויות להפעלתה הועברו לחברת נתיבי גז ,שהיא חברה בבעלות ממשלתית
מלאה .עוד אישרה הוועדה את תקנות משק הגז הטבעי )תכנית עבודה לרשת חלוקה( ,התשס"ו – 2006
ותיקון לתקנות התכנון והבניה ,העוסקות באופן עריכת תכניות עבודה ובתנאים לרישוי מתקני גז טבעי
בלחץ נמוך ,המהווים חלק מרשת החלוקה של גז טבעי.

 .4.4גז ביתי )גפ"מ(
ועדת הכלכלה דנה בהיבטים שונים של נושא הגז הביתי ,הגפ"מ )גז פחממני מעובה( המשמש לבישול
ולחימום .עיקר פעילות הוועדה בתחום זה היה באישור הרפורמה במשק הגז לצריכה ביתית ,אשר באה
לידי ביטוי בחוק משק הגז )קידום התחרות בגז לצריכה ביתית( )תיקוני חקיקה( ,שהועבר לטיפולה של
הוועדה כחלק מתוך הצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנת הכספים  ,(2008התשס"ח.2007-
חוק זה נועד לפתוח את משק הגז לצריכה ביתית לתחרות אמיתית ובא להשלים את הרפורמה במשק הגז,
שבוצעה במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( ,התשמ"ט ,1989-אשר ניסתה לפתוח את
שוק הגז לתחרות .השלמה זו נדרשה מאחר שלמרות הרפורמה והמאמצים לעודד תחרות בשוק הגפ"מ,
נותר שוק זה ריכוזי למדי .בניסיון להתמודד עם העדר התחרות בתחום ,קבע החוק כי מרגע שצרכן גז ביתי
מסר לספק גז יוצא הודעה על החלטתו להתנתק ממנו ,אסור יהיה לספק הגז היוצא להתקשר עם צרכן הגז
הביתי או להציע לו הצעות כלשהן לעניין הספקת גז במשך  6חודשים.
הוראה נוספת הכלולה בחוק ואשר נוספה במהלך הדיונים בוועדה ,קובעת כי לספק גז אסור יהיה לכלול
בחוזה להספקת הגז תנאים שיש בהם כדי להכביד על יכולתו של צרכן גז ביתי להחליף ספק גז או שיש בהם
כדי לפגוע בתחרות במשק הגז ,דוגמת דרישת תשלום כדי להשתחרר מהחוזה ,מה שנהוג לכנות "קנס
יציאה" .החוק מטיל בנוסף חובה על ספק גז יוצא למכור את הצוברים שלו ,אם ספק הגז הנכנס רצה בכך.
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הוראה זו נדרשת מאחר שהתברר ,כי הצורך בהחלפת הצוברים בין ספקי הגז )היוצא והנכנס( מהווה חסם
מעבר משמעותי המעכב את התחרות ,שכן החלפת הצובר מחייבת לעתים חפירה בקרקע של הבניין
המשותף ,עקירת מרצפות ושינויים מבניים נוספים המרתיעים את צרכני הגז הביתיים.
יודגש כי על אף שהצעת החוק הועברה לוועדה כחלק מ"הצעת חוק ההסדרים" והוועדה נדרשה לאשרה
במסגרת זמן קצרה ,הוקדשו לנושא  7דיונים ארוכים בהשתתפות שר התשתיות הלאומיות ומוזמנים רבים.
הוועדה עסקה בנוסף במחסור במקומות אחסון של גפ"מ ואף אישרה בעקבות זאת את תקנות הגז )בטיחות
ורישוי( )החלת תקן ) (1134הוראת שעה( )תיקון( ,התשס"ז ,2007-הדוחות את מועד היישום המלא של
ההפחתה ברמת האוליפינים הקבועה בתקן  .1134הפחתה זו תורמת להפחתת הזיהום הנובע מהשימוש
בגפ"מ וכן תורמת להגברת הבטיחות .הצורך לדחות את מועד היישום של ההפחתה נובע מהמחסור
במקומות אחסון של גפ"מ ,הנחוצים לשם עמידת החברות בתקן.
הוועדה אישרה שני צווים המסדירים את הרכבו של הגפ"מ המיועד לתחבורה כחלק ממדיניות לעידוד
השימוש במוצרי דלק בעלי רמה נמוכה של פליטת מזהמים.

 .4.5מים
הוועדה ייחדה מספר דיונים למשבר העמוק במשק המים ,למחסור במים; לצעדים הנדרשים לחסכון במים;
למצוקת המים בישראל ולפיתוח טכנולוגיות מים חדשניות .במהלכם מתחה הוועדה ביקורת על אופן
הטיפול במניעת זיהום של מקורות המים ,בצמצום הביקושים למים ,בהעדר פעילות להגדלת היצע המים,
הטיפול במאגרי המים ובמתקנים להתפלת מים .הוועדה אף קראה לראש הממשלה לקיים ישיבת חרום
בממשלה בנוגע להצלת משק המים ,נוכח העובדה כי חלה ירידה בהיצע המים הטבעיים בישראל והצפי
לשנים שחונות בהם נהיה ,ככל הנראה ,מתחת "לקווים האדומים" בכל מקורות המים.
הוועדה קידמה את הצעת חוק המים )תיקון  -חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבנים המשמשים גופי
ציבור( ,התשס"ח ,2008-המבקשת לחייב התקנה של וסתי ספיקה על ברזים במבנים המשמשים גופי ציבור.
לוועדה הוגש ,בהתאם לסעיף 20כ לחוק המים ,התשי"ט ,1959-דיווח על מצב איכות מקורות המים בישראל
בשנת  2005ולאחרונה ,הוגש דוח כאמור המתייחס לשנים  2006ו.2007-

 .4.6הגנת הסביבה
הוועדה עסקה בהיבטים שונים של הגנה על הסביבה ,שימור אנרגיה ושימוש באנרגיות חלופיות .התקיימו
בה דיונים בנושא עידוד השימוש בכלי רכב המופעלים בטכנולוגיה ידידותית לסביבה ,עידוד "בנייה ירוקה"
והתנגדות להקמת תחנת כוח פחמית נוספת באשקלון .כמו כן אושרו תקנות מקורות אנרגיה בדבר
התייעלות אנרגטית ומידע על צריכת חשמל של מכשירים שונים בהם מקררים ומזגנים.
הוועדה דנה ואישרה סדרה של צווים שעניינם בהפחתת תכולת הגופרית בבנזין  98לכלי רכב והמעודדים
הפחתת השימוש בבנזין  96אוקטן .זאת ,כחלק ממהלכים הננקטים בשנים האחרונות למעבר לשימוש
במוצרי דלק לתחבורה שרמת פליטת המזהמים שלהם נמוכה יותר.
היבטים של הגנת הסביבה עמדו בבסיס תקנות שאישרה הוועדה בתחום הספנות בדבר האחריות לפיצוי על
נזקי זיהום בשמן בים והיטל השתתפות בקרן הבינלאומית .התקנות נועדו לקבוע הסדרים להפעלת חוק
האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן ,התשס"ד ,2004-שאישרה הוועדה בכנסת ה 16-ושמטרתו הייתה לאפשר
את הצטרפות ישראל לאמנות בינלאומיות .אמנות אלה מבקשות להבטיח קיומו של מנגנון יעיל וזמין לפיצוי
בגין נזקי זיהום ,שאירעו כתוצאה מפליטה או שפיכה של שמן מאוניות המובילות נפט ,מזוט או שמן גולמי
אחר ,הגורמים לנזק של זיהום הים והחופים.
הוועדה קידמה בנוסף את הצעת חוק המים )תיקון מס' ) (25אמצעי אכיפה( ,התשס"ח ,2008-המציעה
להסמיך את השר להגנת הסביבה לקבוע הוראות בדבר חובות בדיקה ודיווח שיוטלו על "גורמי זיהום" ,בהם
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מפעלי תעשיה ,חברות דלק וכדומה .הצעה זו נועדה לייעל את האכיפה הנוגעת למניעת זיהום מים.
ועדת הכלכלה קיימה כשמונה דיונים בהצעות לתיקון חוק הפיקדון על מיכלי משקה ובחקיקת משנה
הנובעת ממנו ,כמפורט להלן:
אושרו סעיפים לתיקון חוק הפיקדון ,שהועברו לטיפולה של הוועדה כחלק מהצעת חוק הסדרים במשק
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  .(2006התיקון נועד
להרחיב את המטרות שלשמן ניתן יהיה לייעד את כספי הקרן לשמירת הניקיון ,כך שיוכלו לשמש לכל מטרה
שתקדם את איכות הסביבה .כספי הקרן מתקבלים מקנסות שמשלם תאגיד המחזור בגין אי עמידה ביעדי
האיסוף של מכלי משקה ריקים .טרם קבלתו של תיקון זה ,ניתן היה ליעדן אך ורק לעידוד המחזור של מכלי
משקה ולקידום מטרות חוק הפיקדון על מכלי משקה .תקציב הקרן לשמירת הניקיון ויעדיו דורשים ,על פי
חוק ,אישור של ועדת הכלכלה .הוועדה נדרשה לנושא זה בשני דיונים נוספים .לצד זאת ,ניצל השר להגנת
הסביבה את האפשרות הניתנת לו בחוק ,וביקש בשנים האחרונות את אישור הוועדה להפחתת יעדי האיסוף
של תאגיד המחזור ,בנימוק ,שאם לא כן ,יש חשש שהתאגיד יקרוס .הוועדה שמעה נימוקים והחליטה
להיענות לבקשות המשרד להגנת הסביבה ולאשר ההפחתה ביעדי האיסוף.
על שולחן הוועדה שלוש הצעות חוק לתיקון חוק הפיקדון על מכלי משקה שתי הצעות מאת חברי כנסת
ואחת של הממשלה .שלושתן מציעות להרחיב את תחולת חוק הפיקדון למיכלי משקה של ליטר וחצי,
ולהבטיח את איסוף מכלי המשקה .הוועדה קיימה שני דיונים נרחבים בהצעות אלה בהשתתפות השר להגנת
הסביבה ומוזמנים רבים .ואולם ,השר להגנת הסביבה פנה ליו"ר הוועדה בבקשה לעכב את המשך קידום
הצעות החוק בעקבות דיונים המתקיימים בין משרדו לבין יצרני המשקאות הקלים לבחינת חלופות
לתיקונים המוצעים לחוק הפיקדון.

 .5בינוי ושיכון
הוועדה עסקה במספר רב של דיונים בהיבטים שונים של מצוקת הדיור ,בכללם דיונים בהשתתפות שר
הבינוי השיכון .לאחרונה אישרה הוועדה את חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( )תיקון מס'  ,(3התשס"ח-
 .2008חוק זה מכיל תיקונים והתאמות בחוק הדיור הציבורי שאושר בשנת  ,1998ותחילתו נדחתה על ידי
הממשלה מספר פעמים .בהתאם לחוק המקורי ,אדם המתגורר בדיור הציבורי ועומד בתנאים לזכאות
המוגדרים בחוק ,יוכל לרכוש דירה ציבורית במחיר מופחת .התיקונים וההתאמות שהוכנסו בחוק זה נועדו
להביא ליישומו באופן נאות וצודק יותר ,וכן להפחית בעלותו התקציבית ,על מנת שניתן יהיה ליישמו.
הוועדה אישרה בנוסף את חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי )תיקון מס'  ,(2התשס"ז 2007-הקובע כי מפרט
של דירות ציבוריות יכלול דוד שמש .מטרת חוק זה להטיב את מצבם של דיירי הדיור הציבורי שכן החברות
לדיור ציבורי בחרו ,על פי רוב ,להתקין דוד חשמל בדירות ציבוריות ,משום שעלות התקנתו נמוכה מעלות
התקנת דוד שמש .הדרישה להתקין דוד שמש תפחית את עלויות החשמל של הדיירים .תקנות מכוח חוק זה
אושרו אף הן על ידי הוועדה.
במטרה לסייע לאוכלוסיות חלשות לממש את הזכות לקורת גג קידמה הוועדה גם את הצעת חוק ההוצאה
לפועל )תיקון מס' ) (28איסור עיקול של כספים בשל דיור( ,התשס"ח– ,2008המציעה לקבוע כי לא ניתן יהיה
לעקל את כספי הסיוע בשכר דירה לזכאי משרד הבינוי והשיכון.
הוועדה עקבה אחר נושא הדיור הציבורי במספר דיונים נוספים וכחלק מהפיקוח על עבודת משרד הבינוי
והשיכון .הדיונים עסקו בהיבטים שונים של נושא הדיור :פתרונות דיור לזכאים ,מאגר הדירות ,תחזוקה
ושיפוץ הדירות ,דמי השכירות והמחסור בדירות בדיור הציבורי.
במסגרת פיקוח הוועדה על עבודת המשרד התקיימו בה דיונים שעסקו בקשיים בדיור ובקריטריונים
למימוש שכר דירה; בשחיקה במשכנתאות וחוסר הסיוע לרכישת דיור ובשביתת המחאה של מחוסרי הדיור
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בירושלים .כמו כן עסקה הוועדה באופן פרטני במצוקת הדיור של זוגות צעירים בירושלים והסביבה ,בשל
עיכובים בבניית דירות חדשות וכן בעיכוב הבניה בביתר עילית .בנוסף ציינה הוועדה את יום זכויות האזרח
בדיון מיוחד בנושא "הזכות לדיור".
קריסתה של חברת הבניה חפציבה והמצוקה אליה נקלעו רוכשי הדירות העסיקה את הוועדה בשלושה
דיונים ,שניים מהם התקיימו במשותף עם ועדת הכספים.
היבט נוסף בו עסקה הוועדה בתחומי הבינוי והשיכון הוא נושא שיקום והתחדשות שכונות .שני דיונים
הוקדשו לפרויקט שיקום והתחדשות שכונות ולהחלטת הממשלה על קיצוץ דרמטי במספר השכונות
הנכללות בפרויקט שיקום שכונות.
פרויקט פינוי-בינוי בכפר שלם ובשכונת הארגזים שבתל-אביב-יפו נדון אף הוא בוועדה .בעקבות זאת קודמה
הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום )כפר שלם( ,התשס"ח ,2008-שנועדה להסדיר את זכויותיהם של
תושבי כפר שלם לפיצויים תמורת פינוי הנכסים המוחזקים על ידם.
נושא נוסף בו עסקה הוועדה בתחום השיכון הוא הדיור המוגן ,זאת במסגרת הצעת חוק דיור מוגן )הבטחת
כספי פיקדון( ,התשס"ז ,2007-שנועדה להבטיח את כספי הפיקדון של קשישים הרוכשים דיור מוגן.
הוועדה עסקה בנוסף בתעשיית הבניה בישראל ובהשלכות של העלייה במחירי תשומות הבניה על מחירי
הדירות .בהתייקרות במחירי המלט וההשפעה הצפויה על מחירי הדירות ודיון בנושא השלכות התייקרות
מחירי הברזל .כמו כן דנה הוועדה בדרכים לעידוד הבניה בפריפריה ובקו העימות.
בתחום הבניה אישרה הוועדה את שני החוקים הבאים:
חוק לעידוד בניית דירות להשכרה ,התשס"ז ,2007-שעניינו בעידוד השקעות בבניה להשכרה בדרך של מתן
תמריצים והטבות במס .מטרת ההצעה להביא לגידול משמעותי במלאי הדירות להשכרה ארוכת טווח ,מתוך
כוונה לסייע במצוקת הדיור ואף להביא למהפך בשוק הדירות למגורים בארץ .וחוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות )תיקון מס'  ,(6התשס"ו 2005-העוסק בהסמכה ורישום של קבלנים בפנקס הקבלנים.
כמו כן דנה הוועדה בצו מכר דירות המתקן את נוסח טופס המפרט ,שעל קבלנים לצרף לחוזה רכישת דירה
בהתאם לחוק המכר .בצו זה כלולות גם הגדרות ביחס לאופן חישוב שטח הדירה ,אבחנה מדויקת יותר בין
שטחים "דירתיים" לשטחים משותפים וכן דרישות לעניין תחזוקת הדירה והמבנה ואבזור הדירה והבניין.

 .5.1מינהל מקרקעי ישראל
הוועדה קיימה מספר דיונים ,בהשתתפות מומחים מהאקדמיה ,בהצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון -
ניהול קרקעות קק"ל לטובת העם היהודי( ,התשס"ז ,2007-המבקשת לקבוע כי קרקעות הקרן הקיימת
לישראל המנוהלות על ידי מינהל מקרקעי ישראל לא יוחכרו אלא למטרת ישובים יהודים.
הוועדה האריכה את התחולה ואת תוקף תקנות מינהל מקרקעי ישראל )מאגר מידע( ,המאפשר למינהל
להפעיל מאגר מידע ,באמצעותו יוכל כל אזרח במדינה לראות פרטים על נכסים באינטרנט ,וכן לבקש כי
ישלח לביתו אישור מחייב באמצעות הדואר.
בדיון יזום דנה הוועדה בתיקון החלטה  1084של מועצת מינהל מקרקעי ישראל שעסקה בהגבלת בניה
בישובים חקלאיים וכן בהשלכות סיום תוקף החלטה  1058של מועצת מנהל מקרקעי ישראל ,שהקנתה
הנחות במחירי הקרקע למגורים באזור קו התפר .הוועדה הביאה להארכת תוקפה של ההחלטה .עוד עסקה
הוועדה בנושא קשיים ברישום ואישור תכניות מתאר עבור קרקעות חלופיות באזור בקה אלגרבייה-ג'ת
שניתנה לתושבים שהופקעו מהן קרקעות לטובת סלילת כביש חוצה ישראל וכן באפשרות למתן העדפות
לחיילים ,בדרג לוחם ,בהקצעת קרקעות מינהל מקרקעי ישראל.
הוועדה ייחדה דיון לתוכניות מינהל מקרקעי ישראל לפיתוח הגליל והנגב במהלכו עסקה בחוות היחידים
)"חוות הבודדים"(:
על אף שהממשלה בהחלטותיה )מס'  2699ומס'  (2000מנובמבר  2002ומיולי  2007תמכה בהתיישבות
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יחידים כאמצעי למימוש מדיניות הממשלה לפיתוח ולשמירה על קרקעות המדינה בנגב ובגליל ,הרי שבפועל
לא הוסדר הנושא ,החות אינן מקבלות אישורים מרשויות התכנון ומינהל מקרקעי ישראל מסרב לחדש את
חוזי ההרשאה למרעה.
בתאריך  7.10.2008קיימה הוועדה סיור בחוות הבודדים ,גם הוא במטרה להציע פתרונות להסדרת הנושא.

 .6חקלאות ופיתוח הכפר
הוועדה עסקה בהיבטים שונים של החקלאות הנוגעים לגידול וטיפול בבעלי חיים ,לגידולים חקלאיים
ולייבוא ושיווק תוצרת חקלאית .במסגרת זו ,הוועדה שמעה שני דיווחים של שר החקלאות ופיתוח הכפר על
היבטים שונים של פעילות המשרד ,בהם גם דיווח על תכנית העבודה השנתית של המשרד לשנת .2008
בנוסף ,הוקדשו דיונים לנושא העסקת עובדים זרים בחקלאות ,לנושא הקשיים בהם נתקלים חקלאים
בבואם לבטח את הציוד החקלאי שלהם ,בשל ריבוי הגניבות ,נושא הפיקוח של משרד החקלאות על
הוטרינרים העירוניים ועל עבודת הווטרינר העירוני באשקלון ,וכן נושא ההעלאה במחירי החלב ומוצריו
שבפיקוח ,תוך כוונה שלא לאפשר צמצום במספר המוצרים שבפיקוח.
הוועדה אישרה חקיקת משנה ענפה בתחומי החקלאות השונים ,בין היתר ,בנושאים הבאים:
תקנות בדבר ניקוי וחיטוי של בניינים ומקומות בהם שוכנו או הוחזקו בעלי חיים .תקנות מחלות בעלי חיים
הקובעות תנאים שיבטיחו את איכות בשר העוף המשווק לצרכן .תקנות המאפשרות לשר החקלאות לאשר
יבוא חוגלות .צו המחייב בעלי שדות המשמשים לגידול כותנה לבער את שטחם לאחר הקטיף של שנת
התשס"ח למניעת התפתחות נגעים .צווים המסדירים את פעילות המועצות למוצרי פירות וירקות .תקנות
טיס בעניין מערכת זיהוי כלי טיס המופעלים בחקלאות.
בנוסף ,אישרה הוועדה תקנות המגדירות את הכללים על פיהם רשאי מנהל השירותים הוטרינרים לתת לכלי
רכב להובלת בעלי חיים רישיון הובלה .תקנות אלו נועדו להתאים את ההנחיות בחקיקה לתקנות צער בעלי
חיים הקובעות הוראות להובלת בהמות בתנאים שיצמצמו את סבלם של בעלי חיים בעת ההובלה.
נושא הייבוא של צמחים לישראל עבר רפורמה מקיפה במסגרת תקנות הגנת הצומח שאישרה הוועדה.
תקנות אלה מסדירות את הייבוא של צמחים לישראל בהתאם לדרישות העולות מהחתימה של ישראל על
הסכמי הסחר העולמיים ,וכוללות ,בין היתר ,שקיפות מרבית בייבוא וביטול הצורך ברישיון לייבוא של
מרבית הצמחים ומוצרי הצמחים.
בכל שנה ,אישרה הוועדה מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק לשנה הבאה .כמו כן אישרה הוועדה ,בתקנות,
סיווג חדש של ביצים ,על פי למשקלן ובהתאם לנהוג באירופה ובארה"ב.

 .6.1המועצות החקלאיות
במסגרת התכניות הכלכליות לשנת הכספים  2003ולשנת  2004אושרו שינויים מבניים מרחיקי לכת
במועצות החקלאיות .בין יתר התיקונים ,נקבע כי חברי המועצות יבחרו על ידי כלל המגדלים בבחירות
כלליות וחשאיות .בהתאם לכך ,אישרה הוועדה תיקוני חוק שונים ותקנות שהסדירו את דרכי מינוי חברי
המועצות החקלאיות השונות ודרכי בחירת נציגי המגדלים.
אחד התיקונים שאושר היה בחוק המועצה לענף הלול .תיקון זה ביטל את ההוראה המפקיעה את תוקפה של
חקיקת המשנה של המועצה לענף הלול ,אשר נכללה ברפורמה .ביטול זה נבע מכך שמשרד החקלאות מצא
כי חקיקת משנה זו נחוצה להסדרת פעילות ענף הלול.
שני תיקוני חקיקה נוספים שאושרו היו בחוק מועצת הצמחים .עיקר הקשיים ביישום הרפורמה היו במועצה
חדשה זו שנקבע כי תבוא במקום ארבע מועצות צמחיות שהתקיימו לפני אישור הרפורמה :המועצה לייצור
ושיווק פירות ,המועצה לייצור ושיווק ירקות ,המועצה לצמחי נוי והמועצה לייצור ושיווק פרי הדר .בשל
הצורך להסדיר סוגיות שונות שעלו במהלך הניסיון ליישם הרפורמה .הבחירות לנציגי המגדלים לא
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התקיימו בתוך התקופה שנקבעה לכך ,וחקיקת המשנה לא הותקנה במועד .הוועדה נדרשה לאשר מספר
תיקונים לחוק שכללו ,בין היתר ,את הארכת תקופת פעילותה של המנהלת הזמנית ,שמילאה את תפקידי
מועצת הצמחים ,עד אשר יסתיים תהליך הבחירות של חברי המועצה בהתאם לנדרש בחוק וכן אושרו
תיקונים שונים ביחס לנכסים שהיו בידי מועצות הצמחים שהתקיימו לפני תחילתה של הרפורמה .במקביל,
אישרה הוועדה תקנות הקובעות את דרכי מינוי חברי מועצת הצמחים וחברי הוועדות הענפיות .בנוסף,
אישרה הוועדה תקנות בדבר דרכי בחירת נציגי מגדלים במועצה לענף הלול וכן תקנות המאפשרות מינוי של
הרכב זמני למועצת הזיתים עד אשר יקבעו כללים למינוי מועצה קבועה שתבחר על ידי מגדלי הזיתים.

 .6.2תוצרת אורגנית
בתום סידרה של דיונים הביא הוועדה להסדרה חוקית ולפיקוח על התוצרת האורגנית בישראל .הוועדה
דחתה בחוק את מועדי הכניסה לתוקף של חוק להסדרת תוצרת אורגנית ,התשס"ח ,2005-על מנת לאפשר
למשרדי הממשלה להשלים את הכנת התקנות מכוח החוק ,לסיים את ההערכות הנדרשת ולבחור גופים
שיעסקו בפיקוח ובבקרה על תוצרת אורגנית.
הוועדה אישרה את כל התקנות שהעביר אליה משרד החקלאות המסדירות את הסימון והמכירה של
התוצרת האורגנית .לפיהן ,יסומן מוצר אורגני בשני סמלים :סמל אורגני של משרד החקלאות וסמל הגוף
שפיקח על הייצור .התקנות מסדירות את דרכי הגידול וההפרדה בין תוצרת אורגנית לתוצרת אחרת הן
בתהליכי הייצור והן בתהליכי השיווק והמכירה .התקנות מתייחסות בנוסף ,לתכשירים המותרים לשימוש,
לאופן האריזה של תוצרת אורגנית ,לקביעת תנאים לאישור ולדרכי העבודה של גוף אישור ובקרה על תחום
חקלאי זה ,להסדרת בדיקתה של תוצרת אורגנית ולקביעת אגרות שונות ותשלומים מרביים שרשאי גוף
הבקרה לגבות.
יצוין כי עניינן של התקנות הוא במוצרים מן הצומח המהווים פחות ממחצית התוצרת האורגנית בישראל
ומשרד החקלאות התחייב להעביר לאישורה של הוועדה בתוך כשנה ,גם את התקנות המסדירות מוצרי מזון
אורגני שמקורם מן החי.

 .6.3הפיקוח על כלבים
מכוח החוק להסדרת הפיקוח על כלבים הוועדה אישרה סדרה של תקנות :אושרו הקלות בהסדר המתייחס
לתנאי ההחזקה של כלבים המוגדרים מסוכנים ולאיסור על ייבוא הכלבים .בהתאם לתקנות אלה מנהל
השירותים הוטרינרים יהיה רשאי לתת רישיון לייבוא כלב מסוכן ,במקרים חריגים ובהתקיים תנאים
מסוימים .ההקלות נועדו לתת מענה לבעלי כלבים מסוכנים היוצאים עם הכלב שלהם ממדינת ישראל
לתקופה מסוימת ,לדוגמה דיפלומטים ,ומבקשים לחזור עם הכלב שלהם בתום התקופה ,דבר אשר עד
לתיקון האמור ,נחשב ייבוא .כן ,נועדו ההקלות לאפשר לעולים חדשים ,לעלות לארץ עם כלבים שבבעלותם
על אף שהוגדרו מסוכנים .המדובר ,רק במי שהיו עומדים בתנאי התקנות לו היו חיים בישראל באותה עת.
תקנות נוספות להסדרת הפיקוח על כלבים שאושרו בוועדה עסקו בפרטי מידע שיהיו פתוחים לעיון הציבור
מהמרכז הארצי לרישום כלבים ,ויאפשרו לברר פרטים ,למשל ,על כלב שאבד ולהשיבו לבעליו.

 .6.4הסדרים הנוגעים לשנת שמיטה
במהלך שנת התשס"ח קיימה הוועדה מספר דיונים בנושא שנת השמיטה .התקיים דיון בנושא השלכות שנת
השמיטה על התוצרת החקלאית ברשתות השיווק ועל המחסור הצפוי בפירות וירקות בשנת השמיטה.
הוועדה אישרה את חוק ועדת שמיטה ממלכתית ,הקובע מנגנון לתכנון וביצוע של ההכנות הנדרשות לקראת
השמיטה ברמה הארצית ומראש .זאת כדי להימנע ממצב בו העיסוק בשמיטה ובהכנות לקראתה נעשים
במהלך השנה לפניה ,ולעתים רק בסופה .ועדת השמיטה הממלכתית תמונה על ידי שר החקלאות ,בתוך
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חודשיים מתום שנת השמיטה הנוכחית.

 .7סיוע למפוני גוש קטיף
הוועדה בחנה ,במהלך שלוש השנים שחלפו מאז יישום תכנית ההתנתקות ,את מצב מפוני גוש קטיף ואת
הדרכים לשיקום ולסיוע למפונים .במטרה לקדם את הטיפול בהם על-ידי משרדי הממשלה ,קיימה הוועדה
דיונים בנושא סיוע למפוני גוש קטיף ובחינת פתרונות בתחומי החקלאות ,הבניה והמקרקעין.
על פי מנהלת סלע אותרו ברחבי הארץ ,מחלוצות בדרום ועד אבני אית"ן ברמת הגולן ,מגרשים לבניה
למפונים .הוועדה עמדה על מצב התשתיות למגרשים שאושרו ,קידום היתרי הבניה מחירי המגרשים
והטבות לבנים ממשיכים במספר ישובים ובהם חפץ חיים ,יסודות ,יד חנה ,שומריה ,אמציה ,נווה ים ,מזרח
לכיש )גבעת חזן( ,יד בנימין ,חלוציות ,ניצנים ועוד.
הוועדה בשיתוף עם מינהל מקרקעי ישראל ,מינהלת סל"ע ,ראש עיריית אשקלון והמתיישבים דנה במחירי
הקרקע באשקלון )מתחם הרצוג( ,בהסכמי הפיתוח ,אגרות והיטלים ובבניית מבני הציבור.
בתחום החקלאות עמדה הוועדה על טענות החקלאים ,לפיהן ,שיעור הפיצוי שקיבלו משקים חקלאים
במסגרת חוק "פינוי פיצוי" הוא נמוך וחסר וכי יש להעמיד את סכום הפיצוי בגין החממות בשטח המפונה
על הערך המלא של החממה .זאת ,על פי עבודה כלכלית המקובלת אף על משרד החקלאות .כן נטען כי פרק
הזמן שנקבע בחוק להקמת עסק חלופי לא עמד במבחן המציאות ונמשך זמן רב מהצפוי .עקב פערי הזמנים
שבין הפינוי בפועל לבין התבססותם של המשקים החקלאיים והקמת עסק חלופי נגרמו לחקלאים נזקים
שנבעו מאובדן עונות גידול ושיווק.
למעשה ,משך כל התקופה היו החקלאים מחוסרי כל הכנסה .נציגי החקלאים טענו בנוסף כי הפיצוי שניתן
כיום ,בהתאם לחוק ,בגין רכיב הקרקע )ערך הנחלה( הינו נמוך בהרבה מערכו הריאלי על-פי עלויות הרכישה
וההכשרה של השטח החקלאי ולפיכך ,גם על פי עמדת משרד החקלאות נדרש פיצוי ראלי להשלמת ערך
הנחלה .כמו כן התבקש גמול פרישה לחקלאים שאינם יכולים לשוב לשוק העבודה בשל גילם ומצבם הנפשי.
לוועדה נמסר על יוזמת חקיקה לתיקון חוק "פינוי פיצוי" לשם הגדלת הפיצוי ,כאמור.

 .8זכות יוצרים
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח ,2007-אותו הכינה ואישרה הוועדה ,התקבל בכנסת ב 19-בנובמבר  .2007החוק
קובע את המסגרת החוקית להגנה על יצירות ספרותיות ,אמנותיות ,דרמטיות ומוסיקליות וכן על תקליטים.
החוק החליף את פקודת זכות יוצרים ואת חוק זכות יוצרים משנת  ,1911אשר על פיהם הוסדרו ,עד לקבלת
החוק ,דיני זכויות היוצרים בישראל .לדיני זכות היוצרים השפעה רבה על פעילות ענפים רבים במשק
הישראלי ,ומכאן הצורך האמיתי בחוק חדש ומודרני ,שיקבע כללים ברורים וגמישים יותר ,המתאימים
למציאות המשתנה.
הוועדה קיימה בנושא  23דיונים ,אליהם הוזמנו מומחים רבים הן מקרב משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ,הן
מתחום האקדמיה והן מבין גופי היצירה השונים .כמו כן הוזמנו לישיבות נציגים של ארגונים בינלאומיים,
של תעשיית ההפקה והשידור בישראל ,תעשיית התוכנה ,הוצאות ספרים ועיתונים ,אוניברסיטאות,
תזמורות ,ספריות ציבוריות ועוד .בישיבות הופיעו גם אמנים ויוצרים רבים באופן אישי .בתום הדיונים
אישרה הוועדה חוק רחב ומקיף הכולל  12פרקים ו 78-סעיפים.
יצוין כי לחוק זה ולהליכי חקיקתו ייחדה והפיצה הוועדה חוברת נוספת.

 .9תיירות
בענף התיירות עסקה הוועדה בדיונים שונים בהם אף שמעה משר התיירות דיווח על תכנית העבודה השנתית
של משרד התיירות לשנת  2008והיעדים לביצועה .במסגרת יום שקיימה הכנסת לכבוד המגזר הדרוזי
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והצ'רקסי ,דנה הוועדה בדרכים לקידום ענף התיירות במגזר זה .פיתוח תעשיית התיירות והמלונאות עמדו
אף במרכזו של סיור שקיימה הוועדה בעיר אילת .הוועדה קיימה דיון בנושא "השמיים הפתוחים" ,בו בחנה
את יישום החלטות הממשלה לפתיחת ענף התעופה בישראל ,שיביא להגברת התחרות וליצירת תמריצים
לענף התיירות הנכנסת לישראל והיוצאת ממנה.

 .10בריאות
פעילות משרד הבריאות אינו מצוי בתחומי ענייניה של ועדת הכלכלה .עם זאת ,קיימים נושאים של המשרד
המשיקים לתחומי הוועדה.
העישון והפיקוח על הפרסום והשיווק שלו ,הוא המרכזי שבהם .בעניין זה אישרה הוועדה מספר חוקים:
תיקון מספר  5לפקודת הטבק ,קובע כי סיגריות מתוצרת ישראל לא ימכרו בחפיסות המכילות פחות מ20-
סיגריות .הוראה דומה קיימת כבר זמן רב על סיגריות מיובאות .הוראה זו נועדה למנוע את זמינותן של
הסיגריות ,בעיקר לילדים ולבני נוער )ההנחה היא שככל שניתן יהיה למכור חפיסות בהן מספר קטן של
סיגריות ,הרי שמחיר חפיסות אלו יהיה נמוך באופן יחסי ,ובכך יתאפשר לילדים ולבני נוער לרכוש אותן
בקלות רבה יותר(.
הוועדה אישרה שני תיקונים בחוק להגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק .תיקון מספר  4קובע איסור
מכירה ,השכרה או השאלה לקטינים של "מוצר המשמש לעישון טבק" ,הכולל בין היתר ,נרגילה ומקטרת.
עישון נרגילה הפך בשנים האחרונות להתנהגות שכיחה ומקובלת בקרב בני נוער בישראל .זאת ,על אף
האיסור הקבוע בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק ,התשמ"ג ,1983-על מכירת מוצרי טבק,
הכוללים בין היתר ,טבק לנרגילה .במצב המשפטי שהתקיים טרם כניסת החוק לתוקף ,מכירת נרגילה או
השכרתה לקטינים לא הייתה אסורה ולא חלה כל חובת אזהרה בדבר הסכנות הבריאותיות שבעישון
מוצרים המשמשים לעישון טבק דוגמת נרגילה.
תיקון מספר  5לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק מעגן בחקיקה הישראלית מספר עקרונות
מתוך אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי בדבר פיקוח על טבק .אמנה זו ,שאותה אשררה ממשלת
ישראל באוגוסט  ,2005קובעת הוראות שנועדו להגביר את הפיקוח על צריכת מוצרי טבק ולצמצם את
צריכתם במדינות החתומות על האמנה .בישראל ,חלות זמן רב הגבלות חמורות על פרסום מוצרי טבק,
לרבות איסור על פרסומת באמצעים מסוימים כגון רדיו וטלוויזיה ,וכן הגבלות על פרסומת בשלטים וחובת
אזהרה בפרסום מותר .התיקון שאישרה הוועדה קובע הגבלות נוספות על פרסום מוצרי טבק ,וכן הוראות
המחייבות את חברות הטבק לדווח על הוצאות הפרסום שלהן ,תוך התאמת הוראות האמנה לדין הישראלי.
הוועדה עסקה בנוסף בהגבלת העישון במקומות ציבוריים .חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים,
התשמ"ג ,1983-קובע ,בין היתר ,איסור עישון במקומות ציבוריים ,ומטיל חובה על מחזיק למעשה של מקום
ציבורי )שהוא פעמים רבות הבעלים של העסק או השוכר שלו( לקבוע שלט המורה על איסור העישון .הוועדה
אישרה תיקון לחוק זה הקובע כי המחזיק למעשה של מקום ציבורי ,יהיה חייב לפקח ולעשות כל שניתן
למניעת עבירות הנוגעות לאיסור העישון והחזקת כל מוצרי טבק או כלי לעישונו ,כשהם דלוקים ,במקום
ציבורי .בעלים ,או המחזיק למעשה של מקום ציבורי ,יחשב כמי שעשה כל שניתן למנוע עישון כאמור,
במידה שביצע מספר פעולות המפורטות בחוק ,ביניהן פנייה לאדם המעשן לחדול מן העישון והגשת תלונה
למפקח לעניין חוק זה ,שהוא עובד ברשות המקומית .בהתאם לתיקון שאושר הקנסות שניתן להטיל במקרה
שבו חובות הפיקוח לא מולאו גבוהים בהרבה משהיו בחוק המקורי .עוד כולל התיקון – ביטול ההיתר
לעישון בבתי קולנוע שהיה קבוע בחוק לפני כן.
בנושאי מזון דנה הוועדה בעיכובים בבדיקת המזון וחומרי הגלם בנמלים ,המבוצעים על ידי פקחי משרד
הבריאות ,וההשלכות של עיכובים אלה על היבואנים ועל רשתות השיווק .עיכובים הנובעים מכך שפקחי
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משרד הבריאות ,המוסמכים לתת אישור למזון מיובא ,מקפידים ,הקפדה יתרה ,בבדיקותיהם ,בהשפעת
כתבי האישום שהוגשו כנגד פקחים מהמשרד בפרשת "רמדיה" .בדיון זה ,בו השתתפו מנכ"ל משרד
הבריאות ,נשיא איגוד לשכות המסחר וכן יבואנים רבים של תרופות ,מוצרי מזון לתינוקות ומוצרי מזון
נוספים ,נמסר לוועדה שבשל העיכובים יש חשש כי יאזל המלאי של חלק מהמוצרים ברשתות השיווק ,בהם
מזון לתינוקות.

.11

בנקאות ואשראי

הוועדה דנה בתחום הבנקאות בהיבטים שונים .העיקרי שבהם היה נושא עמלות הבנקים ,כפי שיפורט להלן.
לצד זאת דנה הוועדה בנושא פריסת סניפי בנקים בערים ובאזורי הפריפריה וכן בפתיחת סניף בנק ברהט.
הוועדה מצאה כי קיימים פערים משמעותיים בין הישובים העירוניים בישראל בנוגע למספר סניפי בנק ביחס
לאוכלוסייה .וכן כי מספר התושבים לסניף בנק בישובים עירוניים במרכז הארץ קטן בהרבה ממספר
התושבים בישובים הנמנים על האשכולות החברתיים-כלכליים הנמוכים ובעיקר בישובים ערביים וישובי
הפריפריה.
בנוסף אישרה הוועדה שורה של חוקים בתחום הבנקאות והאשראי:
חוק כרטיסי חיוב )תיקון מס'  ,(4התשס"ח– 2008הוא איחוד של יוזמה ממשלתית עם זו של מספר חברי
כנסת .השימוש בכרטיסי חיוב הפך לנחלת הכלל ומספר העסקאות המבוצעות באמצעי זה והיקפן הולך
וגדל .תיקון זה מבקש להתאים את חוק כרטיסי חיוב ,שנחקק לראשונה ב 1986-לתנאים השונים שנוצרו
במהלך השנים .התיקונים הכלולים בו מטיבים עם הצרכן ומשפרים את מעמדו מול העוסקים בכמה
אופנים:
לקוח לא יהיה עוד אחראי לשימוש לרעה שנעשה בכרטיסו לאחר שמסר לחברת כרטיסי החיוב הודעה כי
כרטיסו נגנב או אבד .ביחס לביטול עסקה שבוצעה בכרטיס אשראי :בנושא זה קובע התיקון לחוק כי חברת
כרטיסי האשראי חייבת להפסיק את החיוב בהתקיים אחד משני תנאים :הלקוח הודיע לה בכתב כי הנכס
לא סופק לו על אף שחלף מועד ההספקה או שהודיע לה בכתב שהוא ביטל את העסקה .נוהל זה התקיים
בכל הנוגע לתשלום נדחה .התיקון שאישרה הוועדה מחיל את הנוהל על כלל העסקאות הנעשות באמצעות
כרטיס אשראי ,למעט עסקאות בתשלום אחד.
תיקון מהותי נוסף הכלול בחוק זה קובע כי חברת כרטיסי אשראי מחויבת להפסיק חיוב הכרטיס ,על פי
בקשת הלקוח ,בעסקה מתמשכת ,שהתשלום עבורה נגבה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון .לקוחות מבצעים
עסקאות מתמשכות עם חברות שונות בהן :חברות הכבלים או הלווין ,חברות הטלפונים הסלולריים ,וספקי
אינטרנט .כיום חלק מחברות כרטיסי האשראי דורשות הסכמה של ספק השירות טרם הפסקת החיוב.
תיקון זה מחיל על עסקאות הנעשות בכרטיס אשראי את הדין הקיים בהרשאות לחיוב חשבון הבנק .מאחר
ועסקאות מתמשכות רבות מתקיימות כיום באמצעות כרטיס אשראי.
חוק מערכות תשלומים ,התשס"ח 2008-מעגן ,בדומה לחוקים דומים הקיימים במדינות רבות ,את ההוראות
הנדרשות לצורך הבטחת יציבותן של מערכות התשלומים ומזעור הסיכונים במערכות אלו .בין הסיכונים
שמערכות תשלומים חשופות אליהם כלולים סיכון אשראי ,סיכון נזילות ,סיכון משפטי ,סיכון תפעולי וכן
סיכון מערכתי ,שהוא הסיכון שבו כשל של אחד מהמשתתפים במערכת התשלומים במילוי חיוביו עלול
לגרום לכשלים בכלל המערכת הפיננסית ולהתפשט לשווקים פיננסיים אחרים .החוק מחיל על מפעילי
מערכות תשלומים חובות שמטרתן להבטיח את יציבותן ותפקודן היעיל של המערכות לצורך הפחתת הסיכון
המערכתי העלול להיווצר כתוצאה מפעילות בלתי תקינה של מערכות אלה.
חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח ,התשס"ח 2008-קובע התאמות שונות בחקיקה הנדרשות
בעקבות הצטרפות מדינת ישראל לאמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח .בנק זה נוסד כפועל יוצא מאמנה
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שנחתמה במאי  1990על ידי  60מדינות וגופים ונכנסה לתוקף במרס  .1991מטרתו העיקרית של הבנק היא
לתרום לבנייה ופיתוח של מדינות מרכז ומזרח אירופה על ידי מעבר מכלכלה מנוהלת לכלכלת שוק ,קידום
יזמות פרטית ,ומחויבות לעקרונות של דמוקרטיה ופלורליזם .אמנת הבנק באה להסדיר את השקעת
החברות בבנק ,ואת הכללים והעקרונות שלפיהם יפעל הבנק להגשמת מטרותיו .החוק שאישרה הוועדה
מתייחס לחסינויות ולזכויות היתר הדרושות עקב הצטרפות ישראל לבנק ,בין היתר ,לעובדי הבנק
ולמומחים הפועלים מטעמו .החוק מסמיך את שר האוצר להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע הוראות
האמנה ומילוי התחייבויות המדינה הנובעות ממנה.
הוועדה קיימה בנוסף מספר דיונים בהצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון-ריבית על יתרת זכות(,
התשס"ו 2006-המבקשת לחייב בנקים לשלם ריבית על סכומים הנצברים בחשבון העובר ושב של
לקוחותיהם.
הוועדה קידמה את הצעת חוק חובת דיווח של מוסדות פיננסיים על כספים ללא דורש ,הקובעת הסדרים
לדיווח וטיפול בנכסים אשר בעליהם שכחו מקיומם או שאינם מודעים לקיומם או שבעליהם לא אותרו.
נכסים ,המוחזקים ו/או מנוהלים על ידי מוסדות פיננסיים ,חברות ביטוח ,קופות גמל ,קרנות פנסיה,
תאגידים עסקיים וגופים ציבוריים .וכן את הקמתו של מאגר מידע מרכזי וזמין לציבור .במהלך הדיונים אף
הובהר לוועדה כי בישראל אין נתונים מדויקים על היקף הכספים שאין להם דורש אולם ההערכה היא
שמדובר בהיקף של מאות מיליונים עד מיליארדי שקלים.
הוועדה קיימה מספר דיונים בהצעת חוק נושאי משרה בשירות הציבורי )העברת ניירות ערך לנאמנות
עיוורת( ,התשס"ז– ,2007הקובעת שנושאי משרה בכירים בשירות הציבורי ,בהם נשיא המדינה ,חברי כנסת,
שרים ,מפכ"ל המשטרה ,והרמטכ"ל ,יחויבו להעביר ,בתוך שישים ימים מיום תחילת כהונתם ,את ניירות
הערך שבבעלותם ובבעלות בני משפחתם לחברה שתנהל עבורם תיק השקעות בנאמנות עיוורת .הוועדה
אישרה את ההצעה לקריאות השנייה והשלישית ,אך מליאת הכנסת דחתה את ההצעה בקריאה השנייה
והיא לא התקבלה.

 .11.1נתוני אשראי
חוק שירות נתוני אשראי מסדיר את האופן שבו ניתן לקבל מידע על אמינותו של אדם לעניין עמידתו
בהתחייבויות הכספיות שקיבל על עצמו ,בין בפעולתו כעוסק ובין בפעולתו כאדם פרטי ,במטרה להעריך את
הסיכון הטמון בהתקשרות איתו על בסיס מידע זה .מטרת החוק הייתה להגביר את התחרות בתחום
האשראי.
כשלוש שנים לאחר כניסת חוק שירות נתוני אשראי והתקנות הנובעות ממנו לתוקף ,הגיע משרד המשפטים,
הממונה על ביצוע חוק זה ,למסקנה כי קיימות בו מגבלות רבות על איסוף ומסירת מידע .מגבלות אלה
פוגעות בתועלת שניתן להפיק מדו"ח האשראי ויוצרות ביקוש נמוך למידע שניתן למסור על הלקוחות.
לפיכך ,החליטה הוועדה לאשר את התיקון לחוק שיזם משרד המשפטים והכולל ביטול דרישות לגבי איסוף
ומסירה של מידע על ידי בעלי הרישיונות וכן השלמות של הסדר העיון והתיקון של המידע.
בסוף חודש יולי  2008החליטה הכנסת על הקמת ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה ,חוק
ומשפט ,בראשות ועדת הכלכלה .ועדה זו החלה לדון בתקנות מכוח חוק שירות נתוני אשראי שנועדו ליישם
התיקון שאושר .הן עוסקות ,בין היתר ,בהרחבת המידע השלילי שניתן לאסוף ממקורות המידע השונים.
מידע שלילי כולל מידע על פשיטת רגל ,תיקי הוצאה לפועל ,חובות לבנק ,הגבלת חשבון וחובות לעסקים.
עוד מציעות התקנות להוסיף מקורות מידע חיובי ,כך שבנוסף לבנקים ,ניתן יהיה לאסוף מידע מחברות
ביטוח ,קופות גמל ומנפיקי כרטיסי אשראי.
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 .11.2ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים
בתאריך  22בינואר  2007אישרה מליאת הכנסת ,בהתאם לסעיף  22לחוק-יסוד :הכנסת ולפרק חמישי
לתקנון הכנסת ,את החלטת ועדת הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים ולהסמיך
את ועדת הכלכלה לכהן כוועדת החקירה.
תפקידי הוועדה היו:
א .בחינת המערכת של עמלות הבנקים והרגולציה בנושא ,תוך השוואות למערכות בנקאיות בעולם.
ב .בחינת פעילותו וסמכויותיו של בנק ישראל בנוגע לעמלות הבנקים.
ג .גיבוש המלצות לכנסת ולגופים המפקחים ,לשינוי חקיקה ורגולציה בנושא עמלות הבנקים והפיקוח
עליהן ,הכל תוך שימת דגש על שקיפות מערכת העמלות והיותה מובנת לציבור לקוחות הבנקים ועל
הגברת התחרות בין הבנקים.
ד .טיפול בפניות ציבור בנושא עמלות הבנקים
ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים ישבה על המדוכה ארבעה חודשים ,מפברואר עד יוני
 .2007במהלך פעילותה אספה ועדת החקירה נתונים על מערכת הבנקאות בישראל ובמדינות המערב ושמעה
עדויות רבות ,ובכללן עדויות של נגיד בנק ישראל ,המפקח על הבנקים בבנק ישראל ,הממונה על הגבלים
עסקיים ,החשב הכללי ,הממונה על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ,נציגי הבנקים ,מומחים
מהאקדמיה ונציגי ארגוני צרכנים .כמו כן קיבלה ועדת החקירה מאות מכתבים מלקוחות הבנקים ובהם
פניות בנושאים הקשורים לעמלות הבנקים ולפערי הריבית והיא ייחדה להם דיון.
ועדת החקירה התבקשה לבחון את ההיבט הצרכני של אותם מגזרים שבהם יש לבנקים כוח שוק רב ,קרי
הבנקאות הקמעונאית .הוועדה בחנה את ההיבט הצרכני של הבנקאות הקמעונאית בהשוואה למדינות
המערב ,ובכלל זה דרכי ההתמודדות של הרגולטורים.
בין יתר מסקנותיה ,הגיעה ועדת החקירה למסקנה שמערכת הבנקאות בישראל סובלת מרמת ריכוזיות
גבוהה ומרמת תחרותיות נמוכה בהשוואה למדינות אחרות .עקב רמת התחרותיות הנמוכה ,הבנקים
משתמשים בכוח השוק שלהם וגובים עמלות גבוהות יחסית ממשקי בית ומעסקים קטנים.
ועדת החקירה הניחה ביוני  2007על שולחן הכנסת דין וחשבון מסכם .הדוח ,המתפרסם באתר הוועדה
באינטרנט ,כולל המלצות מפורטות בדבר הדרך שבה ראוי להסדיר את השירותים הבנקאיים למשקי הבית
ולהגביר את התחרותיות בשוק הבנקאות הקמעונאית בישראל .מרכיב חשוב בהמלצות האלה הוא הצורך
בצמצום מספר העמלות ,ביצירת רשימת שמות אחידה לעמלות ובהמשך מדיניות הצמצום של חסמי מעבר
של לקוחות מבנק לבנק.

 .11.3הרפורמה בעמלות הבנקים
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס'  ,(12התשס"ז 2007-היא הצעה מאוחדת של ארבע הצעות
חוק פרטיות והצעת חוק מאת הממשלה .ההצעה תואמת את מסקנות ועדת הכלכלה בשבתה כוועדת חקירה
פרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים .החוק מבקש לשפר את מצבם של הצרכנים אל מול הבנקים הפועלים
בסביבה שאינה תחרותית באמצעות הענקת כלים בידי נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים לפקח על
העמלות ,כמותן ומחיריהן ,תחום בו היו להם מעט כלים לפעולה .הנגיד הוסמך בחוק לקבוע תעריפון של כל
השירותים הבנקאיים .תעריפון זה הוא רשימה של כל העמלות שתאגיד בנקאי רשאי לגבות בעד השירותים
הבנקאיים ואופן חישובן של עמלות אלה )כמחיר קבוע או כאחוז מפעולה( .תכלית הוראה זו היא לצמצם
את מספר העמלות וליצור אחידות בשמות העמלות בין כל התאגידים הבנקאיים .לאחר שנקבע התעריפון,
כל בנק יהיה חייב לקבוע את המחיר הכולל שהוא גובה עבור כל פעולה המנויה בו וליידע את הלקוחות בדבר
התעריפון .המטרה הייתה הגברת השקיפות ,שהיא תנאי בסיסי להגברת תחרות משום שהיא מאפשרת
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להשוות בין מחירי השירותים בין בנק לבנק .לאחר הנהגת תעריפונים מחייבים ,יוכלו הלקוחות לדעת מהי
העלות האמיתית של השירותים שהם מקבלים ולהשוות בין מחירי השירותים .במסגרת זו הוסיפה הוועדה
כלי נוסף להקל על ההשוואה ,בקבעה כי המפקח יפרסם מדי שנה נתונים שיאפשרו ללקוחות לבצע השוואה
בקלות רבה יותר.
החוק מסמיך בנוסף את הנגיד להכריז על שירות בנקאי כשירות בר פיקוח בהתקיימם של תנאים מסוימים:
שירות שהעמלות בשלו עלולות להפחית את התחרות ,שירות שאין בו תחרות בין התאגידים בשל העדר
חלופה ,שירות חיוני בקשר עם חשבון עובר ושב או בקשר עם שימוש באמצעי תשלום ,שירות שבשלו נגבות
עמלות ללא צידוק סביר .שירות שהנגיד הכריז עליו בר פיקוח ,מחירו או מחירו המרבי יקבע בידי הנגיד,
במקרים מסוימים באפשרותו של הנגיד אף לקבוע איסור לגבות עמלה עבור השירות.
בנוסף ,הוסיף החוק חובה על תאגיד בנקאי להודיע למפקח מראש על העלאת עמלות בשירותים שונים ,גם
אלו שאינם בפיקוח.
כמתחייב מהחוק האמור ,אשר התקבל ב 26-ביוני  2007המשיכה הוועדה לעקוב אחר הערכות בנק ישראל
ליישום הרפורמה ולכניסת הרפורמה לתוקפה בדיון שיזמה בהשתתפות המפקח על הבנקים.
הוועדה נדרשה ,בדיונים נוספים ובהתאם לשלושה צווים שהועברו לאישורה מבנק ישראל לדחות את
כניסת הרפורמה לתוקף ולאשר כניסתה רק ב 1-ביולי  .2008על פי סעיף 9יח לחוק העביר המפקח על
הבנקים דוח על עמלות הבנקים אשר הצביע ,בין היתר ,על כך שמספר העמלות פחת מ 198-לפני הרפורמה ל-
 72לאחר כניסתה לתוקף .ואולם ,בתוך תקופה קצרה התברר לוועדה כי ברוב הפעולות הבנקאיות ובעיקר
בסיווג של "פעולה על ידי פקיד" התייקר תעריף העמלות וגדלה בכל הבנקים העלות החודשית של דמי
הניהול .זאת ,לעומת מספר מועט של שירותים בנקאיים ,כגון העברה בין-בנקאית ,שהוזלו.
הוועדה זימנה את המפקח על הבנקים לדיון בנושא בחינת התעריפון של עמלות הבנקים ,אשר אושר על-ידי
בנק ישראל ,ואת נגיד בנק ישראל לדיון נוסף בנושא השלכות התעריפון החדש על ציבור הצרכנים
והפרסומים על תיאום מחירי העמלות בין הבנקים .ההנחה היא שבטווח הארוך תביא הרפורמה להגדלת
השקיפות ובעתיד אף צפויה הוזלה במחירי העמלות בהשוואה למחירן אלמלא נכנסה הרפורמה לתוקף.
כחודשיים לאחר כניסת הרפורמה על העמלות לתוקף ,במועד האמור ,קיימה הוועדה דיון נוסף ,במהלכו
מסר לה המפקח על הבנקים עדכון ביניים.
כצעד נוסף להוזלת השירותים הבנקאיים החליטה הוועדה לקדם ולאשר לקריאה ראשונה את הצעת חוק
הבנקאות )שירות ללקוח( .עניינה של הצעת החוק בפטור מלא ,בכל חודש ,מתשלום עמלות בגין  4פעולות
בנקאיות בסיסיות בחשבון העו"ש .הפטור יינתן למשקי הבית ולעסקים קטנים.
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חקיקה ראשית
חוקים שהתקבלו בכנסת
א .חוקים של חברי כנסת
הצעת חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( )תיקון מס'  ,(3התשס"ח) 2008-מס' תיק(86 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:

19/07/2006

ישיבות ועדה:

קריאה :1

16/06/2008 ,21/05/2007

ישיבות ועדה:

קריאה :2-3

30/07/2008 ,30/07/2008

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ135 ,581/
ח"כ רן כהן ,ח"כ יורם מרציאנו.

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ יורם מרציאנו.
27/06/2007
ד .מוקדם:

) 17/10/2006פרוט' ,(77
) 04/12/2006פרוט' ,(117
) 13/02/2007פרוט' ,(188
) 14/07/2008פרוט' ,(635
) 22/07/2008פרוט' ,(650
) 29/07/2008פרוט' ,(660

הצעת חוק הדרכים )שילוט( )תיקון מס'  ,(5התשס"ח) 2008-מס' תיק(333 :

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ206 ,1691/

קריאה :1

03/03/2008

קריאה :2-3

30/07/2008 ,30/07/2008

ישיבות ועדה:

ישיבות ועדה:

) 31/10/2007פרוט' ,(383
) 31/12/2007פרוט' ,(442
) 14/01/2008פרוט' ,(457
) 29/01/2008פרוט' ,(476
) 07/07/2008פרוט' ,(623
) 23/07/2008פרוט' ,(655

הצעת חוק המועצה הישראלית לצרכנות ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(160 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ רומן ברונפמן ,ח"כ טלאב אלסאנע ,ח"כ דוד אזולאי ,ח"כ מרינה סולודקין ,ח"כ עמרם מצנע ,ח"כ
התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ112 ,3237/

חיים אורון ,ח"כ נסים דהן ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ עסאם מח'ול ,ח"כ איתן כבל ,ח"כ יולי תמיר ,ח"כ דני יתום,
ח"כ יוסי שריד ,ח"כ בנימין אלון ,ח"כ אחמד טיבי ,ח"כ רשף חן ,ח"כ חמי דורון ,ח"כ מיכאל נודלמן ,ח"כ
אתי לבני ,ח"כ שאול יהלום ,ח"כ עמרי שרון ,ח"כ משולם נהרי ,ח"כ אליעזר כהן ,ח"כ ויקטור בריילובסקי ,ח"כ
אהוד רצאבי ,ח"כ אבשלום וילן ,ח"כ יצחק לוי ,ח"כ ניסן סלומינסקי ,ח"כ אמנון כהן.

דין רציפות:
ישיבות ועדה:

05/12/2006

ד .מוקדם:
קריאה :1

20/07/2005 ,18/05/2005
21/12/2005

קריאה :2-3

30/07/2008 ,30/07/2008

שם:

הצעת חוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות( ,התשס"ח2008-

) 21/07/2008פרוט' ,(647
) 28/07/2008פרוט' ,(659

)מס' תיק,393 :

(434

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ ,2267/פ210 ,930/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ אמנון כהן.
) 23/10/2007פ(2267/
ד .מוקדם:
) 28/11/2007פ(930/

ישיבות ועדה:

קריאה :1

04/03/2008

קריאה :2-3

29/07/2008 ,29/07/2008

שם:

חוק אגרה עבור רשות השידור )שינוי שיעורי הפחתת האגרה( )תיקוני חקיקה( )הוראת
שעה( ,התשס"ח ) 2008 -מס' תיק(451 :
התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ192 ,3095/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1
קריאה :2-3

ישיבות ועדה:

) 05/11/2007פרוט' ,(389
) 17/12/2007פרוט' ,(427
) 29/01/2008פרוט' ,(474
) 13/02/2008פרוט' ,(493
) 19/05/2008פרוט' ,(567
) 24/06/2008פרוט' ,(608
) 15/07/2008פרוט' ,(638

ח"כ חיים אורון ,ח"כ זבולון אורלב ,ח"כ דב חנין ,ח"כ שלי יחימוביץ ,ח"כ איתן כבל.
ישיבות ועדה:
04/12/2007
) 24/12/2007פרוט' ,(437
) 09/01/2008פרוט' ,(452
ישיבות ועדה:
25/12/2007

14/01/2008 ,14/01/2008
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שם:

חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס'  ,(12התשס"ז2007-

)מס' תיק,306 ,204 ,155 ,156 :

(322

מצב נוכחי:
מספר:

התקבלה בק3-
מיזוג של הצעות פרטיות עם הצעה של הממשלה פ ,1439/פ ,1443/פ – 1877/כ 134/פ– 2604/
כ ,154/מ308/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אמנון כהן ,ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ חיים כץ ,ח"כ משה כחלון ,ח"כ יורם מרציאנו ,ח"כ סטס מיסז'ניקוב ,ח"כ
יעקב מרגי ,ח"כ משה שרוני ,ח"כ דוד רותם.
) 29/11/2006פ(1439/
) 11/12/2006פרוט' ,(123
ישיבות ועדה:
) 29/11/2006פ(1443/
) 25/12/2006פרוט' ,(134
) 10/01/2007פ(1877/
) 12/02/2007פרוט' ,(182

ד .מוקדם:

) 30/05/2007פ(2604/
ישיבות ועדה:

) 19/06/2007פרוט' ,(279
) 20/06/2007פרוט' ,(281
) 25/06/2007פרוט' ,(283

קריאה :1

) 06/03/2007כ(134/
) 12/06/2007כ(154/
) 18/06/2007מ(308/

קריאה :2-3
הערות:

26/06/2007 ,26/06/2007
בנושא עמלות הבנקים

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:

חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים )תיקון מס'  ,(2התשס"ז2007-
התקבלה בק3-
איחוד של שתי הצעות פרטיות פ ,1216/פ138 1167/

)מס' תיק(149 ,148 :

ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ יואל חסון ,ח"כ דני יתום ,ח"כ יוסי ביילין ,ח"כ צחי הנגבי ,ח"כ יובל שטייניץ ,ח"כ
רונית תירוש.

מו .הכנסת:
ד .מוקדם:

27/11/2006
) 08/11/2006פ(1216/
) 08/11/2006פ(1167/

ישיבות ועדה:

קריאה :1

13/03/2007

ישיבות ועדה:

קריאה :2-3
הערות:

25/07/2007 ,25/07/2007
בנושא מניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון.

שם:

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון מס'  , (4התשס"ח) 2008-מס' תיק:
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מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:
שם:

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ160 ,1938/

ח"כ רוברט אילטוב ,ח"כ יוסף שגל.

14/03/2007
10/07/2007

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

) 26/06/2007פרוט' ,(284
) 02/01/2008פרוט' ,(446
) 28/01/2008פרוט' ,(470

04/02/2008 ,04/02/2008
חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת גניבות( )תיקון מס' - 4
הוראת שעה( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(384 :
התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ206 ,2919/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ משה כחלון.
17/10/2007
ד .מוקדם:
קריאה :1
קריאה :2-3

) 13/12/2006פרוט' ,(129
) 29/01/2007פרוט' ,(171
) 27/02/2007פרוט' ,(211
) 30/05/2007פרוט' ,(263
) 03/07/2007פרוט' ,(300
) 17/07/2007פרוט' ,(317

12/02/2008
31/03/2008 ,31/03/2008

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:

19/07/2006

ישיבות ועדה:

קריאה :1

05/02/2008

ישיבות ועדה:

) 12/11/2007פרוט' ,(397
) 29/01/2008פרוט' ,(473
) 18/03/2008פרוט' ,(532

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(22התשס"ח) 2008-מס' תיק(87 :

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ202 ,181/
ח"כ אורית נוקד.
) 25/10/2006פרוט' ,(84
) 27/11/2006פרוט' ,(112
) 14/05/2007פרוט' ,(249
) 28/01/2008פרוט' ,(472
) 17/03/2008פרוט' ,(528
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) 31/03/2008פרוט' ,(550

קריאה :2-3
הערות:

02/04/2008 ,02/04/2008
בנושא עסקה קצובה

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(23התשס"ח) 2008-מס' תיק(489 :

16/01/2008
04/03/2008

קריאה :2-3
הערות:

02/04/2008 ,02/04/2008
בנושא עסקה מתמשכת

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ210 ,3179/
ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ אלי אפללו.

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

) 06/02/2008פרוט' ,(484
) 30/03/2008פרוט' ,(549
) 30/03/2008פרוט' ,(547

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(24התשס"ח) 2008-מס' תיק(432 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ דוד טל.
28/11/2007
ד .מוקדם:

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ202 ,2981/

קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

12/02/2008
16/06/2008 ,16/06/2008
בנושא הגבלת זמן המתנה לטכנאי ופיצוי ללא הוכחת נזק

) 12/12/2007פרוט' ,(425
) 16/01/2008פרוט' ,(461
) 19/05/2008פרוט' ,(569

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(25התשס"ח) 2008-מס' תיק(488 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ רונית תירוש.
ישיבות ועדה:
09/01/2008
ד .מוקדם:
ישיבות ועדה:
02/04/2008
קריאה :1
,24/06/2008
קריאה :2-3
24/06/2008
בנושא מספר מזערי של פריטים במכירה מיוחדת
הערות:
התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ225 ,3071/

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:

) 17/03/2008פרוט' ,(526
) 10/06/2008פרוט' ,(593

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס'  , (20התשס"ח) 2008-מס' תיק(249 :

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ172 ,1801/
ח"כ סטס מיסז'ניקוב ,ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ חיים אמסלם ,ח"כ אבישי ברוורמן ,ח"כ צבי הנדל ,ח"כ יצחק זיו,
ח"כ אבשלום וילן ,ח"כ יואל חסון.

מו .הכנסת:
ד .מוקדם:

28/02/2007
07/02/2007

ישיבות ועדה:

קריאה :1

25/07/2007

ישיבות ועדה:

קריאה :2-3

04/02/2008 ,04/02/2008

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1

חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק( )תיקון מס'  ,(4התשס"ח) 2008-מס' תיק(161 :

08/06/2005
15/11/2005

קריאה :2-3

02/04/2008 ,02/04/2008

) 05/06/2007פרוט' ,(267
) 23/07/2007פרוט' ,(324
) 30/10/2007פרוט' ,(378
) 21/01/2008פרוט' ,(464

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ98 ,3421/
ח"כ מאיר פרוש ,ח"כ נסים זאב.

דין רציפות:
ישיבות ועדה:

05/12/2006
) 01/01/2007פרוט' ,(145
) 07/05/2007פרוט' ,(244
) 13/11/2007פרוט' ,(400
) 24/03/2008פרוט' ,(536

חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(163 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אמנון כהן.
10/07/2005
מו .הכנסת:
15/06/2005
ד .מוקדם:
27/07/2005
קריאה :1

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ94 ,3493/
דין רציפות:
ישיבות ועדה:

05/12/2006
) 26/12/2006פרוט' ,(139
) 08/01/2007פרוט' ,(150
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קריאה :2-3

23/01/2007 ,23/01/2007
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(162 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ משה כחלון.
16/03/2005
ד .מוקדם:
27/07/2005
קריאה :1

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ94 ,2926/

קריאה :2-3

דין רציפות:
ישיבות ועדה:

05/12/2006
) 26/12/2006פרוט' ,(139
) 08/01/2007פרוט' ,(150

23/01/2007 ,23/01/2007
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס'  ,(28התשס"ז) 2007-מס' תיק(182 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:

13/12/2006

קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:

27/02/2007
19/03/2007 ,19/03/2007
בנושא סמכות להאריך את הזיכיונות לתחנות הרדיו האזוריות

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ135 ,1054/
ח"כ אמנון כהן.

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

) 08/01/2007פרוט' ,(149
) 29/01/2007פרוט' ,(170
) 14/02/2007פרוט' ,(192
) 12/03/2007פרוט' ,(219

חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'  ,(35התשס"ז) 2006-מס' תיק(85 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גדעון סער ,ח"כ שלי יחימוביץ.
19/07/2006
ד .מוקדם:
התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ122 ,700/

ישיבות ועדה:

קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:

05/12/2006
12/12/2006 ,12/12/2006
בנושא המשך שידורי חדשות מקומיות ותוכניות מקומיות בענייני היום

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:

חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'  ,(39התשס"ח) 2008-מס' תיק(191 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1
קריאה :2-3

ישיבות ועדה:

) 20/08/2006פרוט' ,(61
) 31/10/2006פרוט' ,(89
) 08/11/2006פרוט' ,(99
) 29/11/2006פרוט' ,(115
) 11/12/2006פרוט' ,(125

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ185 ,1024/
ח"כ מאיר פרוש.

27/12/2006
01/01/2008
31/03/2008 ,31/03/2008
בנושא התקשרות לשירותי חירום

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

) 15/10/2007פרוט' ,(357
) 19/02/2008פרוט' ,(501

חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה()הוראות
שעה( ,התשס"ח) 2007-מס' תיק(345 :
התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ173 ,2589/
ח"כ גדעון סער ,ח"כ שלי יחימוביץ.

11/07/2007
09/10/2007
27/11/2007 ,27/11/2007

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

) 27/08/2007פרוט' ,(344
) 22/10/2007פרוט' ,(365

חוק ועדת שמיטה ממלכתית ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(334 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ יצחק לוי ,ח"כ זבולון אורלב ,ח"כ דוד אזולאי ,ח"כ בנימין אלון ,ח"כ חיים אמסלם ,ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ
התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ187 ,2373/

ד .מוקדם:

אורי אריאל ,ח"כ מנחם בן-ששון ,ח"כ אליהו גבאי ,ח"כ עמירה דותן ,ח"כ צבי הנדל ,ח"כ יצחק וקנין ,ח"כ
נסים זאב ,ח"כ אמנון כהן ,ח"כ משה כחלון ,ח"כ ישראל כץ ,ח"כ לימור לבנת ,ח"כ אברהם מיכאלי ,ח"כ
מיכאל מלכיאור ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ ניסן סלומינסקי ,ח"כ דוד רותם ,ח"כ עתניאל שנלר ,ח"כ ליה שמטוב.
ישיבות ועדה:
25/06/2007 ,06/06/2007
) 09/10/2007פרוט' ,(352
) 29/10/2007פרוט' ,(377
) 04/02/2008פרוט' ,(478
ישיבות ועדה:
18/12/2007
) 27/02/2008פרוט' ,(511

קריאה :2-3

11/03/2008 ,11/03/2008

קריאה :1
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שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1
קריאה :2-3
שם:

חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי )תיקון מס'  , (2התשס"ז) 2007-מס' תיק(253 :

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ149 ,558/
ח"כ רן כהן.

07/03/2007
28/05/2007
02/07/2007 ,02/07/2007

חוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת ,בקדימונים ובשידורים אחרים )תיקוני
חקיקה( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(169 ,152 :
התקבלה בק3-
איחוד של הצעות פרטיות פ ,1034/פ164 ,801/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אלי אפללו ,ח"כ אמנון כהן.
) 22/11/2006פ(1034/
ד .מוקדם:
) 06/12/2006פ(801/
קריאה :1

17/07/2007

קריאה :2-3

24/06/2008 ,24/06/2008

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

) 14/05/2007פרוט' ,(251
) 12/06/2007פרוט' ,(275

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

) 22/01/2007פרוט' ,(164
) 19/03/2007פרוט' ,(229
) 27/06/2007פרוט' ,(291
) 01/01/2008פרוט' ,(445
) 04/06/2008פרוט' ,(590

חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס'  ,(17התשס"ח2008-
התקבלה בק3-
מיזוג של הצעה פרטית עם הצעה של הממשלה פ ,172 ,1784/מ345/

)מס' תיק(454 ,195 :

ח"כ סטס מיסז'ניקוב ,ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ יצחק זיו ,ח"כ צבי הנדל ,ח"כ חיים אמסלם ,ח"כ אבשלום וילן,
ח"כ יואל חסון ,ח"כ אבישי ברוורמן.
ישיבות ועדה:
27/12/2006
) 05/06/2007פרוט' ,(267
) 23/07/2007פרוט' ,(324
) 30/10/2007פרוט' ,(378
ישיבות ועדה:
(172) 25/07/2007
) 21/01/2008פרוט' ,(463
) 17/12/2007מ(345/
) 18/02/2008פרוט' ,(495
) 03/03/2008פרוט' ,(513
) 10/03/2008פרוט' ,(521

קריאה :2-3
הערות:

25/03/2008 ,25/03/2008
בעניין השתתפות עצמית

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(78התשס"ז) 2007-מס' תיק(153 :

22/11/2006
06/02/2007

קריאה :2-3
הערות:

20/03/2007 ,20/03/2007
בנושא פסילה בשל עבירה שגרמה למותו של אדם

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ129 ,896/
ח"כ גלעד ארדן.

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

) 16/01/2007פרוט' ,(162
) 26/02/2007פרוט' ,(202
) 13/03/2007פרוט' ,(221

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(80התשס"ז) 2007-מס' תיק(211 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן.
17/01/2007
ד .מוקדם:
20/03/2007
קריאה :1

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ141 ,724/
ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

קריאה :2-3
הערות:

25/07/2007 ,25/07/2007
בנושא חובת חבישת קסדה

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(81התשס"ח2007-
התקבלה בק3-
איחוד של הצעות פרטיות פ ,1151/פ150 ,982/

קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:

) 13/03/2007פרוט' ,(222
) 02/07/2007פרוט' ,(297
) 18/07/2007פרוט' ,(322

)מס' תיק(189 ,190 :

ח"כ יצחק לוי ,ח"כ דוד אזולאי.

ישיבות ועדה:

) 19/12/2006פ(1151/
) 27/12/2006פ(982/
ישיבות ועדה:
04/06/2007
18/12/2007 ,18/12/2007
בנושא איסור שימוש בטלפון נייד בעת הוראת נהיגה

) 19/02/2007פרוט' ,(196
) 21/05/2007פרוט' ,(256
) 21/11/2007פרוט' ,(406
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שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(85התשס"ח) 2008-מס' תיק(297 :

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ187 ,2132/
ח"כ יורם מרציאנו ,ח"כ יעקב כהן.
) 19/11/2007פרוט' ,(402
) 05/02/2008פרוט' ,(481

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

16/05/2007
18/12/2007
26/02/2008 ,26/02/2008
בנושא נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(86התשס"ח) 2008-מס' תיק(254 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1

07/03/2007
25/07/2007

קריאה :2-3
הערות:

18/03/2008 ,18/03/2008
בנושא פסילה לצמיתות בשל הרשעה בעבירות חמורות

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ169 ,1874/
ח"כ גלעד ארדן.

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ נסים זאב.
17/07/2007
מו .הכנסת:
04/07/2007
ד .מוקדם:
18/12/2007
קריאה :1
02/04/2008 ,02/04/2008
קריאה :2-3
בנושא דגימת רוק
הערות:

) 18/07/2007פרוט' ,(321
) 16/10/2007פרוט' ,(361
) 17/12/2007פרוט' ,(429
) 04/03/2008פרוט' ,(516

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  - 88הוראת שעה( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(348 :

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ185 ,2511/

) 22/10/2007פרוט' ,(368
) 31/03/2008פרוט' ,(552

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(89התשס"ח) 2008-מס' תיק(486 ,485 ,484 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ יואל חסון ,ח"כ אורית נוקד ,ח"כ משה כחלון
ישיבות ועדה:
) 09/01/2008פ(968/
ד .מוקדם:
) 09/01/2008פ(1468/
) 09/01/2008פ(3054/
ישיבות ועדה:
26/02/2008
קריאה :1
24/06/2008 ,24/06/2008
קריאה :2-3
בנושא דמי חניה בחניון
הערות:

התקבלה בק3-
איחוד של הצעות פרטיות פ ,968/פ ,1468/פ208 ,3054/

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1
קריאה :2-3

) 05/02/2008פרוט' ,(482
) 26/05/2008פרוט' ,(577

חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון מס' ) (76מאגר מידע לענין נהגים שנפסלו מלהחזיק
רשיון נהיגה ( ,התשס"ו) 2005-מס' תיק(68 :
התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ112 ,3553/
ח"כ גלעד ארדן.

20/07/2005
21/12/2005
18/07/2006 ,18/07/2006

ישיבות ועדה:

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1

07/02/2007
25/07/2007

קריאה :2-3
הערות:

27/11/2007 ,27/11/2007
בנושא פרסום מחירים בתחנות תדלוק

שם:
מצב נוכחי:
מספר:

חוק משק החשמל )תיקון מס'  ,(6התשס"ז2007-
התקבלה בק3-
איחוד של הצעות פרטיות פ ,925/פ135 1807/

) 11/07/2006פרוט' ,(43

חוק משק הדלק )קידום התחרות( )תיקון מס'  , (2התשס"ח) 2007-מס' תיק(231 :

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ166 ,1806/
ח"כ גלעד ארדן.

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

) 09/07/2007פרוט' ,(303
) 27/08/2007פרוט' ,(343
) 24/10/2007פרוט' ,(373

)מס' תיק(226 ,170 :
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יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1
קריאה :2-3

ח"כ משה כחלון ,ח"כ סופה לנדבר ,ח"כ אמנון כהן ,ח"כ אריה אלדד ,ח"כ רוברט אילטוב ,ח"כ צבי הנדל ,ח"כ
דב חנין ,ח"כ עבאס זכור ,ח"כ יעקב כהן ,ח"כ שמואל הלפרט ,ח"כ דוד אזולאי ,ח"כ מיכאל נודלמן ,ח"כ
אלכס מילר ,ח"כ יצחק אהרונוביץ ,ח"כ זהבה גלאון ,ח"כ אליהו גבאי ,ח"כ זאב אלקין ,ח"כ שלי יחימוביץ,
ח"כ סטס מיסז'ניקוב ,ח"כ יורם מרציאנו.
ישיבות ועדה:
) 06/12/2006פ(925/
) 14/02/2007פרוט' ,(190

) 24/01/2007פ(1807/
) 07/02/2007פ(1807/
27/02/2007
19/03/2007 ,19/03/2007
בנושא תעריף סוציאלי

ישיבות ועדה:

) 13/03/2007פרוט' ,(223

חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות
שעה( )תיקון( ,התשס"ט) 2008-מס' תיק(614 :
התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ263 ,3648/
ח"כ גדעון סער ,ח"כ שלי יחימוביץ.

02/07/2008
29/10/2008
05/11/2008

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

28/10/2008
05/11/2008 ,02/11/2008

חוק לתיקון פקודת הרוקחים )מס'  ,(15התשס"ט) 2008-מס' תיק(433 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:

28/11/2007

ישיבות ועדה:

) 12/12/2007פרוט' ,(426
) 08/07/2008פרוט' ,(631

קריאה :1
קריאה :2-3

22/07/2008
05/11/2008

ישיבות ועדה:

04/11/2008

התקבלה בק3-
הצעה פרטית פ250 ,19/
ח"כ זהבה גלאון.

ב .חוקים של הממשלה
הצעת חוק כרטיסי חיוב )תיקון מס'  ,(4התשס"ז) 2007-מס' תיק(392 ,501 :
התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית  ,294ששולבה בה הצעה פרטית פ2893/

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ רוברט אילטוב ,ח"כ יוסף שגל ,ח"כ סטס מיסז'ניקוב ,ח"כ נסים זאב ,ח"כ ליה שמטוב ,ח"כ

מיכאל מלכיאור ,ח"כ מיכאל נודלמן ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ חיים אמסלם ,ח"כ אברהם מיכאלי ,ח"כ אמנון כהן,
ח"כ סופה לנדבר.

מו .הכנסת:
ד .מוקדם:
קריאה :1

05/02/2008
24/10/2007
03/07/2007

קריאה :2-3

,29/07/2008
29/07/2008

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

) 06/11/2007פרוט' ,(391
) 03/03/2008פרוט' ,(512
) 01/04/2008פרוט' ,(553
) 19/05/2008פרוט' ,(568
) 04/06/2008פרוט' ,(591
) 22/07/2008פרוט' ,(648

הצעת חוק משק החשמל )תיקון מס'  ,(8התשס"ח) 2008-מס' תיק(606 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 395
ישיבות ועדה:
30/06/2008
14/07/2008 ,14/07/2008
בנושא הארכת הרישיונות של חברת החשמל לשנה נוספת

) 08/07/2008פרוט' ,(630

חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(513 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 359
25/02/2008
24/06/2008 ,24/06/2008

ישיבות ועדה:

) 02/06/2008פרוט' ,(581

חוק גלי צה"ל  -שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות ותשדירי שירות )הוראת
שעה( )תיקון( ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(293 :
התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 298
) 11/06/2007פרוט' ,(272
ישיבות ועדה:
15/05/2007
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קריאה :2-3

19/06/2007 ,19/06/2007

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
ד .רציפות:
מו .הכנסת:
קריאה :1

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון מס'  ,(5התשס"ח) 2008-מס' תיק(92 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 180
18/07/2006
26/07/2006
20/06/2005

קריאה :2-3

27/05/2008 ,27/05/2008

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(21התשס"ז) 2007-מס' תיק(188 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 272
25/12/2006

קריאה :2-3
הערות:

15/10/2007 ,15/10/2007
בנושא פיצוי לדוגמה

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3

חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( )תיקון מס'  ,(15התשס"ז) 2007-מס' תיק(175 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
דין רציפות:
קריאה :1

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 269
11/12/2006
26/12/2006 ,26/12/2006

ישיבות ועדה:

ישיבות ועדה:

ישיבות ועדה:

) 14/11/2006פרוט' ,(105
) 02/01/2008פרוט' ,(447
) 11/03/2008פרוט' ,(525
) 20/05/2008פרוט' ,(572

) 14/03/2007פרוט' ,(225
) 04/07/2007פרוט' ,(302
) 17/07/2007פרוט' ,(318
) 31/07/2007פרוט' ,(330

) 19/12/2006פרוט' ,(132

חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה( ,התשס"ו) 2006-מס' תיק(50 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 213
26/06/2006
16/11/2005

ישיבות ועדה:

) 27/06/2006פרוט' ,(32
) 04/07/2006פרוט' ,(38
) 10/07/2006פרוט' ,(40

קריאה :2-3

,12/07/2006 ,21/12/2005
12/07/2006
בנושא הקמת תאגיד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס'  ,(29התשס"ח2008-
התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 335
) 07/01/2008פרוט' ,(448
ישיבות ועדה:
) 15/01/2008פרוט' ,(458
) 23/01/2008פרוט' ,(468
) 29/01/2008פרוט' ,(475
04/02/2008 ,04/02/2008
בנושא טלוויזיה דיגיטלית קרקעית
מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנת הכספים  ,(2008התשס"ח2007-
ההצעה חולקה והסעיפים העוסקים בתיקון חוק התכנון והבניה נותרו בוועדה ) (494 ,420

הערות:

קריאה :2-3
הערות:

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:

)מס' תיק(419 :

חוק התקנים )תיקון מס'  ,(8התשס"ח) 2008-מס' תיק(423 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 335
) 27/02/2008פרוט' ,(510
ישיבות ועדה:
17/10/2007
31/03/2008 ,31/03/2008
מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנת הכספים  ,(2008התשס"ח2007-
חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'  ,(37התשס"ז) 2007-מס' תיק(301 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 293
47

קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:

21/05/2007
25/07/2007 ,25/07/2007
בנושא שירות "שידורים לפי דרישה" )(VOD

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
דין רציפות:
קריאה :1

חוק התקשורת )בזק ושידורים()תיקון מס'  ,(34התשס"ז) 2006-מס' תיק(61 :

קריאה :2-3
הערות:

ישיבות ועדה:

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 190
26/6/2006
25/07/2005

ישיבות ועדה:

) 23/07/2007פרוט' ,(323

) 24/07/2006פרוט' ,(52
) 13/09/2006פרוט' ,(68
) 01/11/2006פרוט' ,(91

20/11/2006 ,20/11/2006
בנושא הפעלה תקינה של מערכות תקשורת בשעת חירום
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח) 2007-מס' תיק(58 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
מו .הכנסת:
דין רציפות:
קריאה :1

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 196
28/06/2006
19/06/2006
27/07/2005

קריאה :2-3

19/11/2007 ,19/11/2007

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
מו .הכנסת:
קריאה :1

חוק להסדרת תוצרת אורגנית )תיקון( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(283 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 268
08/05/2007
26/02/2007

קריאה :2-3

14/01/2008 ,14/01/2008

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

חוק לעידוד בניית דירות להשכרה ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(235 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 281
12/02/2007

קריאה :2-3

21/03/2007 ,21/03/2007

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
דין רציפות:

חוק לתיקון פקודת הטבק )מס'  ,(5התשס"ז) 2006-מס' תיק(123 :

ישיבות ועדה:

ישיבות ועדה:

ישיבות ועדה:

) 17/07/2006פרוט' ,(47
) 21/11/2006פרוט' ,(108
) 28/11/2006פרוט' ,(114
) 05/12/2006פרוט' ,(121
) 12/12/2006פרוט' ,(128
) 19/12/2006פרוט' ,(133
) 27/12/2006פרוט' ,(141
) 02/01/2007פרוט' ,(148
) 09/01/2007פרוט' ,(153
) 23/01/2007פרוט' ,(167
) 30/01/2007פרוט' ,(172
) 06/02/2007פרוט' ,(179
) 13/02/2007פרוט' ,(187
) 20/02/2007פרוט' ,(197
) 06/03/2007פרוט' ,(213
) 13/03/2007פרוט' ,(220
) 08/05/2007פרוט' ,(246
) 15/05/2007פרוט' ,(252
) 05/06/2007פרוט' ,(265
) 10/09/2007פרוט' ,(348
) 09/10/2007פרוט' ,(353
) 10/10/2007פרוט' ,(355
) 10/10/2007פרוט' ,(354

) 11/06/2007פרוט' ,(271
) 26/06/2007פרוט' ,(288
) 05/11/2007פרוט' ,(386

) 12/03/2007פרוט' ,(216
) 19/03/2007פרוט' ,(230

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 180
23/10/2006
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קריאה :1
קריאה :2-3

20/06/2005
20/11/2006 ,20/11/2006

ישיבות ועדה:

) 14/11/2006פרוט' ,(104

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(77התשס"ז) 2006-מס' תיק(128 ,127 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ זבולון אורלב.
01/11/2006
ד .מוקדם:
01/11/2006
קריאה :1
08/11/2006 ,08/11/2006
קריאה :2-3
בנושא נהג חדש
הערות:

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית  ,262ששולבה בה הצעה פרטית פ1588/

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3

ישיבות ועדה:

) 06/11/2006פרוט' ,(96

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(87התשס"ח) 2008-מס' תיק(510 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 362
) 18/03/2008פרוט' ,(531
ישיבות ועדה:
19/02/2008
02/04/2008 ,02/04/2008
בנושא התליית רישיונות נהיגה ,עבירות קנס ,איסור שימוש ברכב ופינוי רכב ממגרש
חוק לתיקון פקודת סימני מסחר )מס'  ,(6התשס"ו) 2007-מס' תיק(74 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 245
17/07/2006
19/03/2007 ,19/03/2007

ישיבות ועדה:

) 20/02/2007פרוט' ,(198

חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )תיקון מס'  ,(7התשס"ז) 2006-מס' תיק(82 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 255
18/07/2006

קריאה :2-3

14/11/2006 ,14/11/2006

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3

חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )תיקון מס'  ,(8התשס"ז) 2007-מס' תיק(320 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 305
11/06/2007
25/07/2007 ,25/07/2007

ישיבות ועדה:

ישיבות ועדה:

) 30/10/2006פרוט' ,(88
) 08/11/2006פרוט' ,(100

) 16/07/2007פרוט' ,(315

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 344
17/12/2007

קריאה :2-3

04/02/2008 ,04/02/2008

שם:

חוק משק הגז )קידום התחרות בגז לצריכה ביתית( )תיקוני חקיקה( ,התשס"ח) 2008-מס'
תיק(415 :

מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

חוק מערכות תשלומים ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(452 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 335
17/10/2007

ישיבות ועדה:

ישיבות ועדה:

) 08/01/2008פרוט' ,(450
) 14/01/2008פרוט' ,(456
) 28/01/2008פרוט' ,(471

) 19/11/2007פרוט' ,(403
) 26/11/2007פרוט' ,(409
) 03/12/2007פרוט' ,(414
) 11/12/2007פרוט' ,(423
) 18/12/2007פרוט' ,(433
) 18/12/2007פרוט' ,(431
) 24/12/2007פרוט' ,(435

קריאה :2-3
הערות:

26/12/2007
מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2008התשס"ח2007-

שם:
מצב נוכחי:
מספר:

חוק משק החשמל )תיקון מס'  ,(5התשס"ז ) 2007 -מס' תיק(238 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 282
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קריאה :1

20/02/2007

קריאה :2-3
הערות:

28/02/2007 ,28/02/2007
בנושא רפורמה במשק החשמל והרישיונות

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
דין רציפות:
קריאה :1
קריאה :2-3

ישיבות ועדה:

) 21/02/2007פרוט' ,(199
) 25/02/2007פרוט' ,(200

חוק משק החשמל )תיקון מס'  ,(7התשס"ח) 2008-מס' תיק(478 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 354
) 19/02/2008פרוט' ,(502
ישיבות ועדה:
07/01/2008
04/03/2008 ,04/03/2008
בנושא רישיונות לחברה שאינה ממשלתית )החברה למזרח ירושלים(
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )תיקון מס'  ,(6התשס"ו) 2005-מס' תיק(77 :

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 223
03/07/2006
08/02/2006
13/11/2006 ,13/11/2006

ישיבות ועדה:

) 07/11/2006פרוט' ,(98

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
דין רציפות:
קריאה :1

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 279
03/07/2006
21/03/2007 ,20/03/2007

קריאה :2-3

25/07/2007 ,25/07/2007

שם:

סעיף  36שבפרק י"ב :תקשורת בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו - 2006-תיקון
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )מס' תיק(13 :
התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 236
) 23/05/2006פרוט' ,(6
ישיבות ועדה:
10/05/2006
) 29/05/2006פרוט' ,(14
) 29/05/2006פרוט' ,(11
06/06/2006

מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

חוק שירות נתוני אשראי )תיקון מס'  ,(3התשס"ז) 2007-מס' תיק(269 :

ישיבות ועדה:

) 14/05/2007פרוט' ,(250
) 10/07/2007פרוט' ,(308

סעיפים  (1)21 ,20 ,19שבפרק ז' :איכות הסביבה בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ,(2006
התשס"ו - 2006-תיקון חוק הפיקדון על מכלי משקה וחוק שמירת הניקיון )מס' תיק(20 :
התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 236
) 23/05/2006פרוט' ,(8
ישיבות ועדה:
10/05/2006
) 30/05/2006פרוט' ,(15
06/06/2006
סעיפים  29-34שבפרק י' :הגנת הצרכן בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו- 2006-
תיקון חוק הגנת הצרכן )מס' תיק(12 :
התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 236
) 24/05/2006פרוט' ,(9
ישיבות ועדה:
10/05/2006
) 31/05/2006פרוט' ,(18
06/06/2006
בנושא הקמת רשות לסחר הוגן
פרק ט' כולו )סעיפים  46עד ) (47תקשורת( מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ,(2007
התשס"ז) 2006-מס' תיק(164 :
התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 260
) 18/12/2006פרוט' ,(131
ישיבות ועדה:
07/11/2006
) 25/12/2006פרוט' ,(136
) 27/12/2006פרוט' ,(143
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) 01/01/2007פרוט' ,(147

קריאה :2-3

03/01/2007 ,03/01/2007

שם:

פרק י"ב ,סעיף ) 60משק הגז הטבעי( מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2007התשס"ז2006-
)מס' תיק(165 :

מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 260
07/11/2006
03/01/2007 ,03/01/2007

שם:

פרק י"ב ,סעיף ) 65חוק פיקוח על מצרכים ושירותים( מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ,(2007
התשס"ז) 2006-מס' תיק(166 :
התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 260
) 25/12/2006פרוט' ,(135
ישיבות ועדה:
07/11/2006
) 27/12/2006פרוט' ,(142
03/01/2007 ,03/01/2007

מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

קריאה :2-3

ישיבות ועדה:

) 26/12/2006פרוט' ,(137

סעיף  39שבפרק י"ב :תקשורת בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו - 2006-תיקון
חוק רשות השידור )מס' תיק(16 :
התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 236
) 23/05/2006פרוט' ,(5
ישיבות ועדה:
10/05/2006
) 29/05/2006פרוט' ,(12
) 31/05/2006פרוט' ,(20
) 31/05/2006פרוט' ,(19
06/06/2006
הצעת חוק היטלי סחר )אמצעי הגנה( )תיקון מס'  ,(4התשס"ז) 2007-מס' תיק(355 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 311
25/07/2007

קריאה :2-3

28/10/2008

ישיבות ועדה:

) 18/06/2008פרוט' ,(604
) 30/07/2008פרוט' ,(665
) 13/08/2008פרוט' (,

הצעות חוק לאחר קריאה ראשונה
א .הצעות חוק של חברי כנסת
הצעת חוק המים )תיקון מס' ) (25אמצעי אכיפה( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(294 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ דב חנין ,ח"כ מיכאל מלכיאור ,ח"כ מיכאל נודלמן ,ח"כ עמירה דותן ,ח"כ משה גפני ,ח"כ אברהים צרצור,
לדיון לק1-
הצעה פרטית פ235 ,911/

ח"כ חנא סוייד ,ח"כ מוחמד ברכה ,ח"כ זאב אלקין.

ישיבות ועדה:

) 26/05/2008פרוט' ,(575

ד .מוקדם:
קריאה :1

15/05/2007
16/06/2008

שם:

הצעת חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים )תיקון מס' ) (2פיצוי בלא הוכחת נזק(,
התשס"ז) - 2007-מס' תיק(347 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ138 ,1216/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ יואל חסון ,ח"כ דני יתום ,ח"כ יוסי ביילין ,ח"כ צחי הנגבי ,ח"כ יובל שטייניץ ,ח"כ
רונית תירוש.

הערות:

אוחד עם פ 17/1167/של ח"כ יואל חסון )תיק (149

שם:

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' ) (23הודעה על אי הפחתת מחירים לאחר הפחתת מס(,
התשס"ח) 2007-מס' תיק(223 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ185 ,1722/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ שמואל הלפרט.
31/01/2007
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

) 15/10/2007פרוט' ,(356
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קריאה :1

25/12/2007

שם:

הצעת חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' )(9מניעת התנהגות שאיננה תחרותית על ידי
קבוצות ריכוז( ,התשס"ו) 2006-מס' תיק(176 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ106 ,3581/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אמנון כהן ,ח"כ דוד טל ,ח"כ אילן ליבוביץ ,ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ דניאל בנלולו ,ח"כ יצחק וקנין ,ח"כ
אליעזר זנדברג ,ח"כ אליעזר כהן ,ח"כ משה כחלון ,ח"כ אבשלום וילן ,ח"כ אחמד טיבי ,ח"כ איתן כבל.

ד .מוקדם:
קריאה :1

16/11/2005 ,09/11/2005
13/12/2005

שם:

הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' ) (28איסור עיקול של כספים בשל דיור( ,התשס"ח-
) 2008מס' תיק(528 ,527 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
איחוד של הצעות פרטיות פ ,283/פ232 3209/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ רן כהן ,ח"כ איתן כבל.
11/03/2008
מו .הכנסת:
) 27/02/2008פ(283/
ד .מוקדם:
) 27/02/2008פ(3209/
17/06/2008
קריאה :1
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1
שם:

דין רציפות:
ישיבות ועדה:

ישיבות ועדה:

11/12/2006

) 20/03/2007פרוט' ,(234

) 27/05/2008פרוט' ,(578

הצעת חוק החשמל )תיקון מס' ) (4רישיונות לעבודות חשמל( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק:
(603

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ257 ,334/

ח"כ סטס מיסז'ניקוב ,ח"כ אלכס מילר ,ח"כ רוברט אילטוב ,ח"כ אסתרינה טרטמן ,ח"כ ליה שמטוב.
ישיבות ועדה:
25/06/2008 ,19/07/2006
) 14/07/2008פרוט' ,(633
) 17/07/2008פרוט' ,(645
) 17/07/2008פרוט' ,(644

30/07/2008

ישיבות ועדה:

03/11/2008

הצעת חוק הספקת החשמל )הוראת שעה( )תיקון מס' ) ( 5הסכמת שר הפנים( ,התשס"ז-
) 2007מס' תיק(214 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ146 ,1435/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ ניסן סלומינסקי.
24/01/2007
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

) 14/02/2007פרוט' ,(191
) 19/03/2007פרוט' ,(226

קריאה :1

21/05/2007

שם:

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' ) (39שירותי מסרון( ,התשס"ח2007-
)מס' תיק(402 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ192 ,2009/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ משה כחלון.
31/10/2007
ד .מוקדם:
18/03/2008
קריאה :1
שם:

ישיבות ועדה:

) 06/11/2007פרוט' ,(393

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' ) (41שירות סינון של תכנים בלתי
הולמים לקטינים באינטרנט( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(251 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ210 ,892/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אמנון כהן.
28/02/2007
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

קריאה :1

27/02/2008 ,26/02/2008

שם:

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' )(42שידור אירועי ספורט מרכזיים(,
התשס"ח) 2008-מס' תיק(612 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ256 ,3131/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ יואל חסון.
02/07/2008 ,23/01/2008
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

) 21/05/2007פרוט' ,(255
) 16/07/2007פרוט' ,(313
) 04/02/2008פרוט' ,(480
) 13/02/2008פרוט' ,(494
) 30/06/2008פרוט' ,(612

ישיבות ועדה:

) 14/07/2008פרוט' ,(637
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קריאה :1

30/07/2008

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' ) (80מאסר מינימום בשל חצייה אסורה של
מסילת ברזל( ,התשס"ו) 2006-מס' תיק(168 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ129 ,1133/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן.
06/12/2006
ד .מוקדם:
06/02/2007
קריאה :1

ישיבות ועדה:

) 16/01/2007פרוט' ,(161

הצעת חוק מניעת נהיגה מסוכנת ברכב של חברה ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(308 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן.
30/05/2007
ד .מוקדם:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ227 ,1902/
ישיבות ועדה:

) 06/08/2007פרוט' ,(332
) 10/03/2008פרוט' ,(519
) 30/03/2008פרוט' ,(546

קריאה :1

02/04/2008

שם:

הצעת חוק רשות השידור )תיקון מס' ) (19פטור מתשלום אגרה לחייל בודד( ,התשס"ח-
) 2008מס' תיק(542 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ235 ,1978/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אלכס מילר.
26/03/2008
ד .מוקדם:
17/06/2008
קריאה :1

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ ישראל חסון.
15/11/2007
מו .הכנסת:
31/10/2007
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:
ישיבות ועדה:

) 27/05/2008פרוט' ,(580

29/10/2008

הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(417 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ253 ,2817/

קריאה :1
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
קריאה :1
שם:

ישיבות ועדה:

) 11/02/2008פרוט' ,(485
) 11/03/2008פרוט' ,(524
) 20/05/2008פרוט' ,(571
) 08/07/2008פרוט' ,(629

29/07/2008
הצעת חוק לתיקון פקודת המיסים )גביה( )מס' ) (7הצגת הודעת תשלום קנס לחייב(,
התשס"ט) 2008-מס' תיק(623 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ3565/
ח"כ גלעד ארדן.

09/07/2008 ,02/07/2008
29/10/2008

ישיבות ועדה:

) 13/08/2008פרוט' (,

הצעת חוק רשות השידור )תיקון מס' ) (21חובת מסירת רשימות מנויים( ,התשס"ט2008-
)מס' תיק(557 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה פרטית פ3401/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ איתן כבל ,ח"כ שלי יחימוביץ ,ח"כ חיים אורון ,ח"כ אבשלום וילן ,ח"כ זבולון אורלב ,ח"כ זהבה גלאון ,ח"כ
יצחק לוי ,ח"כ עמירה דותן.

ד .מוקדם:

21/05/2008

קריאה :1

29/10/2008

ישיבות ועדה:

) 15/07/2008פרוט' ,(639
) 04/08/2008פרוט' ,(667
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ג .הצעות חוק של הממשלה
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
הערות:

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
הערות:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
א .חלוקה:
הערות:

שם:

הצעת חוק הגנת הדייר )תיקון מס'  ,(4התשס"ז) 2007-מס' תיק(234 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 279
12/02/2007
הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(22התשס"ז) 2007-מס' תיק(268 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 288
ישיבות ועדה:
21/03/2007

) 23/10/2007פרוט' ,(370

הצעת חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס'  ,( ...התשס"ח) 2007-מס' תיק(421 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 335
) 25/02/2008פרוט' ,(503
ישיבות ועדה:
17/10/2007
בדבר הגבלת הפטור להסדרים כובלים בתחומי גידול ושיווק של תוצרת חקלאית
מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנת הכספים  ,(2008התשס"ח2007-
הצעת חוק המכר )דירות( )תיקון מס'  ,(5התשס"ז) 2006-מס' תיק(135 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 263
ישיבות ועדה:
08/11/2006
עו"ד ניר ימין

) 27/05/2008פרוט' ,(579

הצעת חוק העיתונות ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(546 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 376
ישיבות ועדה:
31/03/2008

) 09/04/2008פרוט' ,(562
) 21/05/2008פרוט' ,(574

הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה )תיקון מס'  ,(3התשס"ז) 2007-מס' תיק(259 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 285
ישיבות ועדה:
12/03/2007

) 03/07/2007פרוט' ,(298
) 08/10/2007פרוט' ,(351

הצעת חוק התכנון והבניה )תיקון מס'  ,(...התשס"ח) 2008-מס' תיק(494 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 335
29/01/2008
מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנת הכספים  ,(2008התשס"ח2007-
החלק הנותר בוועדה מתוך הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו בנושא טלוויזיה
דיגיטלית קרקעית ,תיק מס' 420 ,419
הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )הוראת שעה( )שידור משנה( ,התשס"ד) 2004-מס'
תיק(284 :

מצב נוכחי:
מספר:
דין רציפות:
קריאה :1

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 122
07/05/2007
ישיבות ועדה:
26/07/2004

שם:

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' ( )שימוש במתקני בזק של אחרים(,
התשס"ז) 2007-מס' תיק(198 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 260
27/12/2006
החלק הנותר בוועדה מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2007מס' תיק 164

מצב נוכחי:
מספר:
א .חלוקה:
הערות:

) 04/03/2008פרוט' ,(515
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שם:

הצעת חוק זכויות יוצרים ומבצעים )בית דין לתמלוגים( )הוראת שעה( ,התשס"ו) 2006-מס'
תיק(75 :

מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 252
ישיבות ועדה:
17/07/2006

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
א .חלוקה:
הערות:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(...התשס"ח) 2008-מס' תיק(545 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
מו .הכנסת:
קריאה :1
שם:

) 01/01/2008פרוט' ,(443

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 362
25/03/2008
החלק הנותר הוועדה מהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(86התשס"ח ,2008-מס'
תיק 510
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(78התשס"ז) 2006-מס' תיק(150 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 266
ישיבות ועדה:
27/11/2006

) 18/06/2007פרוט' ,(278
) 31/12/2007פרוט' ,(441

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' )(87חזקת אמינות למידע המופק ממכשירי
אכיפה( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(514 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 364
26/02/2008
19/02/2008
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון מס' ) (76תיקון מס'  ,(2התשס"ח) 2007-מס' תיק:
(453

מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 346
17/12/2007

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
הערות:

הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל )תיקון מס' ,( ...התשס"ח) 2007-מס' תיק(424 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
א .חלוקה:
הערות:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
הערות:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
שם:
מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 335
) 11/03/2008פרוט' ,(523
ישיבות ועדה:
17/10/2007
מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה ליעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנת הכספים  ,(2008התשס"ח2007-
הצעת חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )תיקון מס'  ,(9התשס"ז) 2007-מס' תיק(351 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 305
18/07/2007
החלק הנותר מתוך הצעת חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )תיקון מס'  ,(8מס' תיק 320
הצעת חוק משק הגז הטבעי )תיקון מס'  ,(5התשס"ח) 2008-מס' תיק(607 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 393
30/06/2008
הצעת חוק רשות הספנות והנמלים )תיקון מס' ,( ...התשס"ח) 2007-מס' תיק(422 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 335
17/10/2007
מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנת הכספים  ,(2008התשס"ח2007-
הצעת חוק רשות השידור )תיקון מס'  ,(18התשס"ח) 2008-מס' תיק(479 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 353
ישיבות ועדה:
07/01/2008

) 15/01/2008פרוט' ,(460
) 08/04/2008פרוט' ,(560

הצעת חוק תכנון משק החלב ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(646 :

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
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מספר:
קריאה :1

הצעה ממשלתית 405
28/07/2008

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1

הצעת חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק()תיקון מס'  ,(16התשס"ט) 2008-מס' תיק(691 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
מו .הכנסת:
קריאה :1
הערות:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
א .חלוקה:
הערות:

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
א .חלוקה:
הערות:

ישיבות ועדה:

03/11/2008

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 413
ישיבות ועדה:
05/11/2008
סעיף  (2)26שבפרק ח' :רשויות מקומיות בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו– 2006-
תיקון פקודת מסילות הברזל )מס' תיק(17 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 236
) 22/05/2006פרוט' ,(4
ישיבות ועדה:
10/05/2006
) 30/05/2006פרוט' ,(17
סעיפים  37ו 38-שבפרק י"ב :תקשורת ,בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו– 2006-
תיקון חוק התקשורת )בזק ושידורים( )מס' תיק(14 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 236
04/02/2008
) 22/05/2006פרוט' ,(3
ישיבות ועדה:
10/05/2006
בנושא סל שירותים בסיסי למנויי הכבלים והלווין
פיצול סעיף  (2)26שבפרק ח' :רשויות מקומיות בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ,(2006
התשס"ו – 2006-תיקון פקודת מסילות הברזל )מס' תיק(56 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 236
05/06/2006
החלק הנותר בוועדה לאחר חלוקת סעיף  (2)26בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו ,2006-תיק
מס' 17
פיצול סעיפים  37ו 38-שבפרק י"ב :תקשורת ,בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו– 2006-
תיקון חוק התקשורת )בזק ושידורים( )מס' תיק(55 :
הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-
הצעה ממשלתית 236
31/05/2006
החלק הנותר בוועדה לאחר חלוקת סעיפים  37ו 38-בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו-
 ,2006תיק מס' 14

הצעות חוק של חברי כנסת לאחר דיון מוקדם
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
מו .הכנסת:
ד .מוקדם:

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות
ציבוריים )תיקון – הפליה( ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(631 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2500/
ח"כ שלי יחימוביץ.

14/07/2008
02/07/2008 ,10/10/2007
הצעת חוק בדיקות סמים למי שמקצועו נהג ,טיס או משיט ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(328 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן.
20/06/2007
ד .מוקדם:

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2356/
ישיבות ועדה:

) 22/10/2007פרוט' ,(366
) 31/03/2008פרוט' ,(551
) 16/06/2008פרוט' ,(599
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הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום )כפר שלם( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(622 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ דב חנין ,ח"כ זבולון אורלב ,ח"כ איתן כבל ,ח"כ עמירה דותן ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3792/

ד .מוקדם:

אליהו גבאי ,ח"כ רונית תירוש ,ח"כ משה כחלון ,ח"כ יורם מרציאנו.
ישיבות ועדה:
,02/07/2008
) 28/07/2008פרוט' ,(658

09/07/2008
הצעת חוק דיור מוגן )הבטחת כספי פיקדון( ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(378 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ יצחק גלנטי ,ח"כ משה שרוני ,ח"כ אלחנן גלזר ,ח"כ שרה מרום שלו ,ח"כ שלי יחימוביץ ,ח"כ דב חנין ,ח"כ
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2730/

ד .מוקדם:

רן כהן ,ח"כ ראובן ריבלין ,ח"כ יולי יואל אדלשטיין ,ח"כ אורי אריאל ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ חיים אמסלם ,ח"כ
יורם מרציאנו ,ח"כ יואל חסון.
ישיבות ועדה:
09/10/2007
) 27/11/2007פרוט' ,(412

שם:
הצעת חוק הבנקאות )רישוי( )תיקון – עידוד התחרות בשוק כרטיסי האשראי( ,התשס"ז-
) 2007מס' תיק(583 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2448/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן.
ד .מוקדם:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
שם:

,04/06/2008 ,31/10/2007
11/06/2008

הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון – הגבלת סכומי עמלות( ,התשס"ח) 2008-מס'
תיק(632 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3816/
ח"כ אמנון כהן.

16/07/2008

הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון – עמלת פירעון מוקדם בעת מימוש נכס(,
התשס"ח) 2007-מס' תיק(498 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3074/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ איתן כבל.
06/02/2008
ד .מוקדם:
שם:

ישיבות ועדה:

) 22/07/2008פרוט' ,(651

ישיבות ועדה:

) 01/04/2008פרוט' ,(554

הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון – ריבית על יתרת זכות( ,התשס"ו) 2006-מס'
תיק(220 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ924/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אמנון כהן.
31/01/2007
ד .מוקדם:
שם:

ישיבות ועדה:

) 25/07/2007פרוט' ,(326
) 27/08/2007פרוט' ,(345

הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון – גמלאות כהכנסה( ,התשס"ו) 2006-מס' תיק:
(84

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1003/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אלחנן גלזר ,ח"כ משה שרוני ,ח"כ יצחק זיו ,ח"כ שרה מרום שלו ,ח"כ יצחק גלנטי ,ח"כ יואל חסון ,ח"כ
שלי יחימוביץ ,ח"כ יעקב מרגי.

ד .מוקדם:

19/07/2006

שם:

הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון-ריבית על יתרת זכות( ,התשס"ו) 2006-מס' תיק:
(219

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אורית נוקד.
31/01/2007
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

) 17/10/2006פרוט' ,(76

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ52/

ישיבות ועדה:

) 25/07/2007פרוט' ,(326
) 27/08/2007פרוט' ,(345
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שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:

הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים ,התשס"ח) 2007-מס' תיק:
(448

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3065/
ח"כ סופה לנדבר.

12/12/2007

ישיבות ועדה:

) 26/02/2008פרוט' ,(506

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ נסים זאב.
04/06/2008
ד .מוקדם:

הצעת חוק הגבלת פרסום של משקאות משכרים ,התשס"ח) 2007-מס' תיק(579 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3208/

שם:

הצעת חוק הגנת הפרטיות )תיקון – חובת הצגת שם החברה בדיוור ישיר( ,התשס"ו2006-
)מס' תיק(584 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ116/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ זהבה גלאון.
12/06/2008
מו .הכנסת:
06/02/2008
ד .מוקדם:

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – איסור פרסום בבתי מגורים( ,התשס"ז ) 2007-מס' תיק(651 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ דוד אזולאי ,ח"כ חיים אמסלם ,ח"כ יצחק וקנין ,ח"כ נסים זאב ,ח"כ אמנון כהן ,ח"כ אברהם מיכאלי.
03/08/2008
מו .הכנסת:
23/07/2008
ד .מוקדם:
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2325/

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – אמצעי תשלום בעסקה( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(570 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ עמירה דותן.
28/05/2008
ד .מוקדם:

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3458/

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
שם:

ישיבות ועדה:

) 01/07/2008פרוט' ,(617

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – אמצעי תשלום( ,תשס"ח – ) 2007מס' תיק(569 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3002/
ח"כ משה כחלון.

28/05/2008

ישיבות ועדה:

) 01/07/2008פרוט' ,(617

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – ביטול עסקה בשל מוצר פגום( ,התשס"ח) 2007 -מס' תיק:
(519

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3001/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אבשלום וילן.
05/03/2008 ,30/01/2008
ד .מוקדם:

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – ביטול עסקה והחזר כספי( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(520 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ איתן כבל ,ח"כ חיים אמסלם ,ח"כ נסים זאב ,ח"כ יואל חסון ,ח"כ שי חרמש ,ח"כ
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3243/

ד .מוקדם:

משה כחלון ,ח"כ סופה לנדבר ,ח"כ עתניאל שנלר.

05/03/2008

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – דברי פרסומת בבתי צרכנים( ,התשס"ו) 2006-מס' תיק(650 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ זבולון אורלב.
03/08/2008
מו .הכנסת:
23/07/2008
ד .מוקדם:

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1615/

שם:
מצב נוכחי:
מספר:

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – הגבלת פרסום בבתי-מגורים( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק:
(652

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3699/
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יוזמים/מציעים:
מו .הכנסת:
ד .מוקדם:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
שם:

ח"כ אופיר פינס פז.

03/08/2008
23/07/2008
הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – הקפאת עסקה לתקופה קצובה( ,התשס"ז) 2007-מס' תיק:
(505

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2407/
ח"כ אמנון כהן.

13/02/2008

ישיבות ועדה:

) 17/03/2008פרוט' ,(527

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – סיום התקשרות בין צרכן לנותן שירות( ,התשס"ו2006-
)מס' תיק(403 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1470/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ ניסן סלומינסקי.
31/10/2007
ד .מוקדם:
שם:

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – עסקה בעניין שירותי רפואה דחופה( ,התשס"ז) 2007-מס'
תיק(377 :

שם:

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – פרסומת אסורה בדירות ובבניינים ללא הסכמה(,
התשס"ו) 2006-מס' תיק(649 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ167/

שם:

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – פרסומת למזון המכוונת לקטינים( ,התשס"ח) 2007-מס'
תיק(499 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2680/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ משה שרוני ,ח"כ אלחנן גלזר ,ח"כ יצחק גלנטי ,ח"כ יצחק זיו ,ח"כ שרה מרום שלו.
ישיבות ועדה:
09/10/2007
ד .מוקדם:
) 20/11/2007פרוט' ,(404
) 08/07/2008פרוט' ,(628

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ זהבה גלאון.
03/08/2008
מו .הכנסת:
23/07/2008
ד .מוקדם:

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית 3000/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אורית נוקד.
05/02/2008
מו .הכנסת:
23/01/2008
ד .מוקדם:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

) 02/06/2008פרוט' ,(582

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון – שימוש באמצעי מגן( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(604 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3302/
ח"כ יורם מרציאנו.

25/06/2008
הצעת חוק המועצה הלאומית לכלכלה ולצדק חברתי ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(586 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ יצחק בן ישראל.
11/06/2008
ד .מוקדם:
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3652/

הצעת חוק המועצה לביטחון חברתי וכלכלי ,התשס"ו – ) 2006מס' תיק(585 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ חיים אורון.
11/06/2008 ,28/11/2007
ד .מוקדם:

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1052/

שם:

הצעת חוק העונשין )תיקון – איסור מכירה והחזקה של צעצועים מסוכנים( ,התשס"ח-
) 2008מס' תיק(526 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2522/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ משה גפני.

59

מו .הכנסת:
ד .מוקדם:

12/03/2008
05/03/2008

שם:

הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה )תיקון – החלת החוק על מכלי משקה מעל ליטר וחצי
והרחבת אחריות יצרן ויבואן( ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(321 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2054/

ישיבות ועדה:

) 18/03/2008פרוט' ,(530

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ מיכאל נודלמן ,ח"כ אבשלום וילן ,ח"כ דב חנין ,ח"כ מיכאל מלכיאור ,ח"כ מרינה סולודקין ,ח"כ
מו .הכנסת:
ד .מוקדם:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:

רונית תירוש ,ח"כ יואל חסון ,ח"כ מנחם בן-ששון ,ח"כ קולט אביטל ,ח"כ יצחק זיו ,ח"כ גדעון סער.

12/06/2007
12/03/2007

ישיבות ועדה:

) 03/07/2007פרוט' ,(298
) 08/10/2007פרוט' ,(351

הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה )תיקון – מחזור בקבוקי שתייה משפחתיים(,
התשס"ו) 2006-מס' תיק(260 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ579/
ח"כ אבשלום וילן.

12/03/2007

ישיבות ועדה:

) 03/07/2007פרוט' ,(298
) 08/10/2007פרוט' ,(351

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תיקון – פיצוי מופחת לנהג שיכור(,
התשס"ז) 2007-מס' תיק(307 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2186/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ יורם מרציאנו.
30/05/2007
ד .מוקדם:
שם:

הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון – הפצה דיגיטאלית של ערוצים
ייעודיים( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(633 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3475/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ זאב אלקין ,ח"כ מנחם בן-ששון ,ח"כ אברהם הירשזון ,ח"כ יואל חסון ,ח"כ שלמה נגוסה מולה ,ח"כ

מרינה סולודקין ,ח"כ יוחנן פלסנר ,ח"כ עתניאל שנלר ,ח"כ רונית תירוש ,ח"כ שי חרמש ,ח"כ עמירה דותן.

ד .מוקדם:

16/07/2008 ,04/06/2008

שם:

הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון – הפצת שידורי הטלוויזיה הלימודית(,
התשס"ח) 2008-מס' תיק(556 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3410/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אבישי ברוורמן ,ח"כ רונית תירוש ,ח"כ יורם מרציאנו ,ח"כ אליהו גבאי.
ישיבות ועדה:
21/05/2008
ד .מוקדם:
) 22/07/2008פרוט' ,(649
הצעת חוק הרשות לפיתוח כלכלי במגזרי המיעוטים ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(534 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ נאדיה חילו.
19/03/2008
ד .מוקדם:

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3452/

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
שם:

ישיבות ועדה:

) 10/06/2008פרוט' ,(592
) 29/07/2008פרוט' ,(664

הצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(634 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3328/
ח"כ דב חנין ,ח"כ מיכאל מלכיאור ,ח"כ רן כהן ,ח"כ אסתרינה טרטמן ,ח"כ מוחמד ברכה ,ח"כ חנא סוייד ,ח"כ
רונית תירוש ,ח"כ שי חרמש ,ח"כ דוד רותם ,ח"כ גדעון סער ,ח"כ אברהם מיכאלי ,ח"כ חיים אמסלם ,ח"כ
נסים זאב ,ח"כ ראובן ריבלין ,ח"כ זהבה גלאון.

16/07/2008 ,27/02/2008

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון – יידוע לקוחות בדבר אתרים פוגעניים
במרשתת ואפשרויות ההגנה מפניהם( ,התשס"ז) 2006-מס' תיק(391 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1752/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אלכס מילר.
24/10/2007
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

) 26/02/2008פרוט' ,(507
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שם:

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון – כיסוי הוצאות שידורים קהילתיים(,
התשס"ז) 2007-מס' תיק(487 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2851/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אורית נוקד.
ישיבות ועדה:
09/01/2008
ד .מוקדם:
חברת הכנסת נוקד חזרה בה מהצעתה
הערות:
שם:

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון – מאגר מידע אחוד למספרי טלפון(,
התשס"ז) 2007-מס' תיק(299 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2269/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אמנון כהן ,ח"כ סופה לנדבר ,ח"כ אברהם מיכאלי.
ישיבות ועדה:
16/05/2007
ד .מוקדם:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
שם:

) 25/02/2008פרוט' ,(505

) 17/12/2007פרוט' ,(430

הצעת חוק זכות יוצרים )תיקון – שיקול דעת לבתי משפט במתן צווי מניעה על יצירות
אדריכליות( ,התשס"ח) 2007-מס' תיק(543 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3211/
ח"כ דב חנין ,ח"כ מוחמד ברכה ,ח"כ חנא סוייד.

26/03/2008 ,19/03/2008
הצעת חוק חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על כספים ללא דורש ,התשס"ח) 2008-מס'
תיק(580 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3577/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ משה כחלון.
04/06/2008 ,28/05/2008
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ חנא סוייד ,ח"כ מוחמד ברכה ,ח"כ דב חנין.
ישיבות ועדה:
04/12/2007
ד .מוקדם:

) 25/06/2008פרוט' ,(610
) 29/07/2008פרוט' ,(662

הצעת חוק חובת מסירת זמן המתנה משוער במענה טלפוני ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(442 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2372/

) 12/02/2008פרוט' ,(489
) 29/07/2008פרוט' ,(661

שם:

הצעת חוק חניה לנכים )תיקון – הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה(,
התשס"ח) 2008-מס' תיק(641 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3654/

שם:

הצעת חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )תיקון – הצבת שילוט מידע על עומסי
תנועה( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(643 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3241/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ זבולון אורלב.
23/07/2008
ד .מוקדם:

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ רוברט אילטוב.
23/07/2008
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

) 13/08/2008פרוט' (,

הצעת חוק לטיפוח אתיקה בארגונים עסקיים ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(640 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ עמירה דותן ,ח"כ אריה אלדד ,ח"כ יוסי ביילין.
23/07/2008
ד .מוקדם:
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3741/

שם:

הצעת חוק לעידוד הצמיחה לעסקים קטנים ובינוניים )תיקוני חקיקה( ,התשס"ז) 2006-מס'
תיק(362 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1718/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גדעון סער.
26/07/2007
מו .הכנסת:
20/06/2007
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

) 26/03/2008פרוט' ,(543
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שם:

הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון – חידוש ההקלות במס( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק:
(655

שם:

הצעת חוק לעידוד השקעות הון )תיקון – שמירה על איכות הסביבה( ,התשס"ו) 2006-מס'
תיק(615 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3656/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ משה כחלון.
30/07/2008
מו .הכנסת:
16/07/2008
ד .מוקדם:

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1284/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ דב חנין ,ח"כ מיכאל מלכיאור ,ח"כ מיכאל נודלמן ,ח"כ עמירה דותן ,ח"כ משה גפני ,ח"כ אברהים צרצור,
ח"כ חנא סוייד ,ח"כ מוחמד ברכה ,ח"כ זאב אלקין.

מו .הכנסת:
ד .מוקדם:

02/07/2008
18/06/2008 ,17/07/2007

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )איסור החזקת משקה משכר ברכב( ,התשס"ז 2007-
)מס' תיק(473 :

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2824/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אלכס מילר.
02/01/2008
ד .מוקדם:
שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )איסור שימוש במכשירי  DVDומכשירי טלוויזיה
ברכב מנועי( ,התשס"ו) 2006-מס' תיק(296 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1416/

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )איסור שימוש במכשירי  DVDומכשירי טלוויזיה
ברכב מנועי( ,התשס"ז) 2006-מס' תיק(295 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1751/

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )אפוד זוהר לרוכב אופניים והולך רגל בדרך
בינעירונית( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(572 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3528/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אריה אלדד.
16/05/2007
ד .מוקדם:

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אפי איתם.
16/05/2007
ד .מוקדם:

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ זבולון אורלב ,ח"כ שי חרמש.
28/05/2008
ד .מוקדם:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:
שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )בדיקות עיניים תקופתיות( ,התשס"ז) 2007-מס' תיק:
(507

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2086/
ח"כ גלעד ארדן.

13/02/2008

ישיבות ועדה:

) 04/03/2008פרוט' ,(517

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )בדיקות ראיה תקופתיות( ,התשס"ז) 2006-מס' תיק:
(506

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1875/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ יואל חסון.
13/02/2008
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

) 04/03/2008פרוט' ,(517

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )בדיקות תקופתיות( ,התשס"ח) 2007-מס' תיק(497 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אופיר פינס פז.

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3016/
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ישיבות ועדה:

) 04/03/2008פרוט' ,(517

ד .מוקדם:

06/02/2008 ,16/01/2008

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )הפחתת גובה קנס בשל תשלום מיידי( ,התשס"ח-
) 2008מס' תיק(635 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3466/

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )חובת לבישת אפוד זוהר ברכיבה על אופניים בלילה(,
התשס"ח) 2008-מס' תיק(571 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3527/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ משה כחלון.
16/07/2008 ,21/05/2008
ד .מוקדם:

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אורי אריאל ,ח"כ משה שרוני ,ח"כ זאב אלקין ,ח"כ רוברט אילטוב.
28/05/2008
ד .מוקדם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )ניקוד חיובי( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(581 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אורי אריאל ,ח"כ עמירה דותן ,ח"כ ישראל חסון ,ח"כ משה כחלון ,ח"כ חנא סוייד ,ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3240/

ד .מוקדם:

נסים זאב ,ח"כ קולט אביטל.

04/06/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )רכב המסיע תלמידים( ,התשס"ז) 2006-מס' תיק(298 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אפי איתם.
16/05/2007
ד .מוקדם:

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1825/

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )תחנות רענון בצדי הדרך( ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(390 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ יורם מרציאנו.
23/10/2007
ד .מוקדם:

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2726/

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון – חובת מלווה נהג אלקטרוני בהסעות
תלמידים( ,התשס"ו) 2006-מס' תיק(203 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1469/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ רונית תירוש ,ח"כ גלעד ארדן.
10/01/2007
ד .מוקדם:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
מו .הכנסת:
ד .מוקדם:
שם:

ישיבות ועדה:

) 05/11/2007פרוט' ,(388

ישיבות ועדה:

) 06/08/2007פרוט' ,(333
) 24/06/2008פרוט' ,(605

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )הוצאות בהסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלויות
בבניין( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(616 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3749/
ח"כ גדעון סער ,ח"כ שלי יחימוביץ.

02/07/2008
18/06/2008
הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון – ניהול קרקעות קק"ל לטובת העם היהודי(,
התשס"ז) 2007-מס' תיק(368 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2711/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אורי אריאל ,ח"כ זאב אלקין ,ח"כ משה כחלון ,ח"כ יולי יואל אדלשטיין ,ח"כ אריה אלדד ,ח"כ

ניסן סלומינסקי ,ח"כ דוד רותם ,ח"כ סטס מיסז'ניקוב ,ח"כ יובל שטייניץ ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ יואל חסון ,ח"כ
שי חרמש ,ח"כ משה שרוני ,ח"כ אורית נוקד ,ח"כ יצחק לוי ,ח"כ ישראל כץ ,ח"כ לימור לבנת ,ח"כ יצחק גלנטי.

מו .הכנסת:
ד .מוקדם:

05/09/2007
18/07/2007

שם:

הצעת חוק מס ערך מוסף )תיקון – פטור לטובין מיובאים המיועדים לנזקקים( ,התשס"ז-
) 2007מס' תיק(314 :

ישיבות ועדה:

) 08/10/2007פרוט' ,(349
) 29/10/2007פרוט' ,(374
) 28/11/2007פרוט' ,(413
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הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ1953/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גדעון סער.
06/06/2007
מו .הכנסת:
28/02/2007
ד .מוקדם:

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אורית נוקד.
24/12/2007
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

) 08/10/2007פרוט' ,(350
) 20/05/2008פרוט' ,(573
) 04/08/2008פרוט' ,(674

הצעת חוק מסירת זמן המתנה משוער במענה טלפוני ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(462 :

אושרה לק 1-והועברה לנוסח החוק
הצעה פרטית פ2588/
ישיבות ועדה:

) 12/02/2008פרוט' ,(489
) 29/07/2008פרוט' ,(661

הצעת חוק מסירת זמן המתנה משוער במענה טלפוני ,התשס"ח) 2007-מס' תיק(463 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ יצחק גלנטי ,ח"כ אלחנן גלזר ,ח"כ אורית נוקד ,ח"כ שרה מרום שלו ,ח"כ יצחק זיו.
) 12/02/2008פרוט' ,(489
ישיבות ועדה:
24/12/2007
ד .מוקדם:
) 29/07/2008פרוט' ,(661
אושרה לק 1-והועברה לנוסח החוק
הצעה פרטית פ3172/

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
מו .הכנסת:
ד .מוקדם:
שם:

הצעת חוק מתן הטבות והנחות למקבלי פנסיה )תיקוני חקיקה( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק:
(648

אושרה לק 1-והועברה לנוסח החוק
הצעה פרטית פ3607/

ח"כ חיים כץ ,ח"כ מרינה סולודקין.

30/07/2008
23/07/2008

ישיבות ועדה:

) 13/08/2008פרוט' ,( 680
) 13/08/2008פרוט' ,( 682

הצעת חוק סדר הדין הפלילי )תיקון – חזקת מסירת הודעות למי שרישיונו נפסל על ידי בית
המשפט( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(601 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3435/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ אופיר פינס פז.
25/06/2008
ד .מוקדם:

הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה בטיסה ,התשס"ח) 2007-מס' תיק(474 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אחמד טיבי.
02/01/2008
ד .מוקדם:

הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ3033/
ישיבות ועדה:

) 19/02/2008פרוט' ,(500
) 03/06/2008פרוט' ,(585
) 02/07/2008פרוט' ,(622
) 15/07/2008פרוט' ,(641

שם:

הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תיקון  -פיקוח על מוצרי מזון לתינוקות(,
התשס"ז) 2007-מס' תיק(642 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2510/

שם:

הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תיקון  -פיקוח על מחירי מצרכים
המיועדים לתינוקות( ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(416 :
הועברה לוועדה להכנה לק1-
הצעה פרטית פ2541/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אלכס מילר.
23/07/2008 ,27/06/2007
ד .מוקדם:

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ יורם מרציאנו.
14/11/2007
ד .מוקדם:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:

הצעת חוק המים )תיקון  -חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבנים המשמשים גופי
ציבור( ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(602 :
אושרה לק 1-והועברה לנוסח החוק
הצעה פרטית פ3689/
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יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:

ח"כ יוחנן פלסנר ,ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ דב חנין ,ח"כ איתן כבל ,ח"כ אסתרינה טרטמן ,ח"כ יורם מרציאנו,
ח"כ משה שרוני ,ח"כ סופה לנדבר ,ח"כ זבולון אורלב ,ח"כ יולי יואל אדלשטיין ,ח"כ ישראל כץ.
ישיבות ועדה:
25/06/2008
) 02/07/2008פרוט' ,(621
) 21/07/2008פרוט' ,(646
הצעת חוק לאיחוד קווי החירום הטלפוניים ,התשס"ו) 2006-מס' תיק(83 :

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ יורם מרציאנו.
19/07/2006
ד .מוקדם:

אושרה לק 1-והועברה לנוסח החוק
הצעה פרטית פ805/

שם:

ישיבות ועדה:

) 22/11/2006פרוט' ,(109
) 05/02/2007פרוט' ,(176
) 15/10/2007פרוט' ,(357

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )הוזלת תעריפי נסיעה לנוסעים בעמידה בתחבורה
ציבורית( ,התשס"ז) 2006-מס' תיק(533 :
אושרה לק 1-והועברה לנוסח החוק
הצעה פרטית פ1733/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ יעקב כהן ,ח"כ יורם מרציאנו ,ח"כ אורי אריאל ,ח"כ יצחק גלנטי ,ח"כ שרה מרום שלו ,ח"כ
ד .מוקדם:
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
מו .הכנסת:
ד .מוקדם:
קריאה :1
שם:

רוברט אילטוב ,ח"כ סופה לנדבר ,ח"כ משה גפני ,ח"כ שמואל הלפרט ,ח"כ זהבה גלאון ,ח"כ חיים אמסלם ,ח"כ
מיכאל מלכיאור ,ח"כ אברהם רביץ ,ח"כ יצחק זיו ,ח"כ רן כהן.
ישיבות ועדה:
19/03/2008
) 30/06/2008פרוט' ,(611
) 17/07/2008פרוט' ,(643
הצעת חוק לימודי בטיחות בדרכים בבתי ספר ,התשס"ח) 2008-מס' תיק(590 :

לדיון לק1-
הצעה פרטית פ255 ,2690/
ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ רונית תירוש.

17/06/2008
11/06/2008 ,16/10/2007
30/07/2008

הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תיקון מס' ) (4מצרכי מזון בריאותיים(,
התשס"ז) 2007-מס' תיק(167 :
לדיון לק1-
הצעה פרטית פ146 ,775/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אפי איתם.
06/12/2006
ד .מוקדם:
שם:

ישיבות ועדה:

) 01/07/2008פרוט' ,(619

ישיבות ועדה:

) 19/03/2007פרוט' ,(228

הצעת חוק רשות שדות התעופה )תיקון מס' ) (8שדה תעופה בקרית שמונה( ,התשס"ח-
) 2008מס' תיק(511 :
לדיון לק1-
הצעה פרטית פ258 ,3182/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ רונית תירוש.
20/02/2008
ד .מוקדם:

ישיבות ועדה:

) 07/07/2008פרוט' ,(624
) 07/07/2008פרוט' ,(626
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הצעות חוק שהוסרו מסדר היום
א .הצעות חוק של חברי כנסת
שם:

הצעת חוק נושאי משרה בשירות הציבורי )העברת ניירות ערך לנאמנות עיוורת(,
התשס"ז) 2007-מס' תיק(209 :
הוסרה מסדר היום בק2-
הצעה פרטית פ139 ,1548/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים:
ד .מוקדם:

17/01/2007

ישיבות ועדה:

קריאה :1

13/03/2007

ישיבות ועדה:

קריאה :2-3

25/07/2007

שם:

ח"כ סילבן שלום.
) 30/01/2007פרוט' ,(173
) 13/02/2007פרוט' ,(189
) 26/02/2007פרוט' ,(203
) 11/06/2007פרוט' ,(273
) 17/07/2007פרוט' ,(320

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' ) (40החמרת הענישה בשל פגיעה
במיתקן בזק( ,התשס"ח) 08-מס' תיק(349 :
הוסרה מסדר היום בק1-
הצעה פרטית פ2513/

מצב נוכחי:
מספר:
יוזמים/מציעים :ח"כ אסתרינה טרטמן ,ח"כ רוברט אילטוב ,ח"כ סטס מיסז'ניקוב ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ דוד רותם.
ישיבות ועדה:
18/07/2007
ד .מוקדם:
) 04/02/2008פרוט' ,(479
01/04/2008
קריאה :1

ב.
שם:
מצב נוכחי:
מספר:
קריאה :1
קריאה :2-3
הערות:

הצעת חוק של הממשלה
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון מס' ) (76תיקון( ,התשס"ז) 2007-מס' תיק(356 :

הוסרה מסדר היום בק2-
הצעה ממשלתית 330
) 15/10/2007פרוט' ,(358
ישיבות ועדה:
25/07/2007
27/11/2007
בנושא דחיית מועד הקמת מאגר מידע על נהגים שרישיונם נפסל
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דיוני ועדות משותפות
א .ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך התרבות והספורט לענין חוק
הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
בראשות ח"כ משה כחלון

חקיקת משנה
.1

תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי(,
התשס"ח2008-
ישיבות) 06/08/2008 :פרוט' (2
18/06/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:
06/08/2008

תיק:

7

.2

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו )שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון( )תיקון(,
התשס"ו2005-
ישיבות:
27/07/2006
הועבר לוועדה לידיעה:
תאריך סיום:

תיק:

1

.3

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שידורי תכניות רדיו בידי בעל רשיון( ,התשס"ו2006-
ישיבות:
28/08/2006
הועבר לוועדה לידיעה:
תאריך סיום:

תיק:

2

.4

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )נטילת זמני שידור( ,התשס"ז2007-
ישיבות:
15/01/2007
הועבר לוועדה לידיעה:
תאריך סיום:

תיק:

3

.5

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )אזורי זיכיון לשידורי רדיו()תיקון( ,התשס"ז2007-
ישיבות:
26/04/2007
הועבר לוועדה לידיעה:
תאריך סיום:

תיק:

4

.6

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו()תיקון( ,התשס"ז2007-
ישיבות:
26/04/2007
הועבר לוועדה לידיעה:
תאריך סיום:

תיק:

5

.7

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה()תיקון( ,התשס"ז-
2007
ישיבות:
18/10/2007
הועבר לוועדה לידיעה:
תאריך סיום:

תיק:

6

.8

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו( )הוראת
שעה( ,התשס"ד) 2004-תיקון( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 14/07/2008 :פרוט' (1
23/06/2008
הועבר לוועדה לידיעה:
14/07/2008
תאריך סיום:

תיק:

8

67

ב .הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת המדע והטכנולוגיה להצעת חוק
בעניין הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת
בראשות ח"כ משה כחלון

חוק שהתקבל בכנסת
חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'  ,(40התשס"ח2008-
התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 182
14/11/2006

שם:
מצב נוכחי:
מספר:
מו .הכנסת:
דין רציפות:
קריאה :1

25/07/2005

קריאה :2-3

27/05/2008 ,27/05/2008

ישיבות ועדה:

) 20/11/2006פרוט' ,(1
) 31/01/2007פרוט' ,(2
) 27/11/2007פרוט' ,(3
) 25/12/2007פרוט' ,(4
) 25/03/2008פרוט' ,(5
) 01/04/2008פרוט' ,(6

ג .ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה ,חוק ומשפט לענין חוק שירות
נתוני אשראי
בראשות ח"כ גלעד ארדן

חקיקת משנה
תקנות שירות נתוני אשראי )תיקון( ,התשס"ח2008-
הועבר לוועדה לאישור:
31/07/2008
תאריך סיום:

ישיבות:

) 06/08/2008פרוט' (1

תיק:

68

1

חקיקת משנה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
.1

תקנות הטיס )אגרת רישום ,רישוי ותיעוד( התשס"ו2006 - -
ישיבות:
26/07/2006
הועבר לוועדה לאישור:

) 12/09/2006פרוט' , (66
) 16/10/2006פרוט' , (75
) 24/10/2006פרוט' , (83
) 06/11/2006פרוט' (95

תאריך סיום:

תיק:

88

18/07/2006

.2

תקנות התעבורה )תיקון מס' ) (7תיקון( התשס"ו 2006-בדבר אביזרים ברכב תיק:
להסעה תלמידים
ישיבות) 18/07/2006 :פרוט (50
10/07/2006
הועבר לוועדה לאישור:
18/07/2006
תאריך סיום:

.3

תקנות תעבורה )תיקון מס' ,(...התשס"ו  2006-בדבר טרקטור משא
ישיבות) 20/09/2006 :פרוט' , (70
13/08/2006
הועבר לוועדה לאישור:
) 16/01/2007פרוט' ( ,
) 26/02/2007פרוט' (201
26/02/2007
תאריך סיום:

תיק:

100

.4

תקנות התעבורה )שינוי התוספת הראשונה ,הרביעית והחמישית לפקודה( ,תיק:
התשס"ו 2006-בדבר ענישת נהגים על עבירות תנועה ,העברת מידע ממאגרי
רשות הרישוי
ישיבות) 20/09/2006 :פרוט' (71
13/08/2006
הועבר לוועדה לאישור:
20/09/2006
תאריך סיום:

101

.5

תקנות התעבורה )הוראת שעה( ,התשס"ו 2006-בדבר הסעות בשכר מאיו"ש תיק:
ברכב מסחרי
ישיבות) 12/09/2006 :פרוט' (65
17/08/2006
הועבר לוועדה לאישור:
12/09/2006
תאריך סיום:

103

.6

תקנות נתיבים מהירים )קביעת קטע דרך כנתיב מהיר( ,התשס"ו2006-
ישיבות) 06/11/2006 :פרוט' (94
12/09/2006
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

תיק:

108

.7

תקנות רשות שדות התעופה )אגרות( )תיקון( ,התשס"ו 2006-בדבר אגרת בידוק תיק:
בטחוני בתעופה פנים ארצית
ישיבות) 26/04/2007 :פרוט' ) 06/02/2007 ,(242פרוט'
12/09/2006
הועבר לוועדה לאישור:
(180
תאריך סיום:

.8

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(....התשס"ו 2006-בדבר שעות עבודה ומנוחה של תיק:
נהגים
:
ישיבות
18/09/2006
:
לאישור
לוועדה
הועבר
)pruyw 428( 17/12/2007ת
((80 pruyw
תאריך סיום:

67

110

23/10/2006

.9

תקנות הטיס )הגבלות זמן תפקיד ודרישות מנוחה לדיילים( ,התשס"ז2006-
ישיבות) 28/11/2006 :פרוט' (113
19/10/2006
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

.10

תקנות האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן )היטל השתתפות בקרן הבין-לאומית( ,תיק:
התשס"ו2006-
ישיבות) 17/01/2007 :פרוט' (163
19/10/2006
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:
17/01/2007
תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון מס'  ,(2התשס"ז 2006-בדבר תיק:
מערכת זיהוי בכלי טיס המופעלים בחקלאות תקנות
ישיבות) 11/12/2006 :פרוט' (124
20/11/2006
הועבר לוועדה לידיעה:

.11

תיק:

111

117

118

141
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תאריך סיום:
.12

.13

11/12/2006

תקנות התעבורה )שינוי התוספת השביעית לפקודה( ,התשס"ז 2006-בדבר הרחבת תיק:
רשימת העבירות שבגינן ניתן להורות על הפסקת השימוש ברכב
ישיבות) 16/01/2007 :פרוט' (160
20/11/2006
הועבר לוועדה לאישור:
16/01/2007
תאריך סיום:
תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )תיקון( ,התשס"ז2006-
ישיבות:
13/12/2006
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

142

תיק178 :
) 01/01/2007פרוט' 20/03/2007 , (146
)פרוט' ) 12/11/2007 ,(231פרוט' , (395
) 10/03/2008פרוט' (520

10/03/2008

.14

תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון( ,התשס"ז2006-
ישיבות) 07/08/2007 :פרוט' (338
13/12/2006
הועבר לוועדה לידיעה:
07/08/2007
תאריך סיום:

תיק:

180

.15

תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,(7התשס"ו) 2006-תיקון( ,התשס"ז2006-
ישיבות) 18/12/2006 :פרוט' (130
13/12/2006
הועבר לוועדה לאישור:
18/12/2006
תאריך סיום:

תיק:

181

.16

תקנות התעבורה )תיקון( ,התשס"ז 2006-בדבר אימוץ התקינה האירופית לסיווג כלי תיק:
רכב והיתרים לנהיגה
ישיבות) 24/01/2007 :פרוט' (169
19/12/2006
הועבר לוועדה לאישור:
24/01/2007
תאריך סיום:

183

.17

תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,(3התשס"ה) 2005-תיקון( ,התשס"ז 2006-בדבר התאמת תיק:
דרגות רשיון הנהיגה לתקינה האירופית
ישיבות) 24/01/2007 :פרוט' 30/01/2007 ,(169
19/12/2006
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (175
30/01/2007
תאריך סיום:
184

.18

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(....התשס"ו 2006-בדבר עדכון כתובות ,הסמכת רשות תיק:
התמרור המקומית,חובת ציות להוראות עובד בכביש ,תצוגות הנראות לנהג ,חובת
צינון,ערעור על החלטות מנהליות ,בדיקות חורף ,בדיקות למניעת זיהום אוויר ,הפעלת
מחוון האוטובוס ,דיווח קצין בטיחות.
31/01/2007
הועבר לוועדה לאישור:
ישיבות) 18/06/2007 :פרוט' (276
18/06/2007
תאריך סיום:

218

.19

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(.....התשס"ז 2007-בדבר הסמכת רופאים לקביעת נכות
ישיבות) 18/06/2007 :פרוט' (277
08/02/2007
הועבר לוועדה לאישור:
18/06/2007
תאריך סיום:

תיק:

228

.20

תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת גניבות( )ניהול תיק:
יומן ורישום בו ,דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 21/03/2007 :פרוט' (235
26/02/2007
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:
21/03/2007

239

.21

תקנות הנמלים )מעגנות( ,התשס"ז2007-
19/03/2007
הועבר לוועדה לאישור:

ישיבות:

תיק262 :
) 12/11/2007פרוט' 18/02/2008 ,(396
)פרוט' 04/11/2008 ,(496

תאריך סיום:
.22

תקנות התעבורה )פטור מהחזקה ומשימוש באפוד זוהר( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 02/07/2007 :פרוט' (294
23/04/2007
הועבר לוועדה לאישור:
02/07/2007
תאריך סיום:

תיק:

276

.23

תקנות רשות שדות התעופה )אגרות במסופי המעבר היבשתיים()תיקון( ,התשס"ז 2007-תיק:
ישיבות) 03/06/2008 :פרוט' (587
28/06/2007
הועבר לוועדה לאישור:
03/06/2008
תאריך סיום:

331

.24

תיק:

332

תקנות נתיבים מהירים )אופן החיוב בתשלום אגרה וגביית תשלומים( ,התשס"ז2007-

70

28/06/2007

.25

ישיבות:

) 03/06/2008פרוט' (586

הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:
תקנות התעבורה )הוראת שעה( ,התשס"ו) 2006-תיקון( ,התשס"ז 2007-בדבר הגדרת תיק:
רכי-נוע
ישיבות) 30/10/2007 :פרוט' (382
09/07/2007
הועבר לוועדה לאישור:
30/10/2007
תאריך סיום:

242

.26

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(....התשס"ז 2007-בדבר ביטול רישום שנת יצור ברישיון תיק:
הרכב
ישיבות) 22/10/2007 :פרוט' (367
22/07/2007
הועבר לוועדה לאישור:
22/10/2007
תאריך סיום:

.27

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(...התשס"ז ,2007-בדבר הסדרי תנועה כלליים ובמנהרה ,תיק:
המהירות המרבית המותרת ,זכות קדימה ,איסורים לעצירת מונית ,מושבי בטיחות
לילדים ,רכב צה"לי שימוש בטלפון נייד ובדיבורית
10/09/2007
הועבר לוועדה לאישור:
ישיבות) 16/10/2007 :פרוט' 30/10/2007 ,(360
)פרוט' ) 13/11/2007 , (380פרוט' (401
13/11/2007
תאריך סיום:

.28

תקנות הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד()הוראת שעה()תיקון( ,התשס"ז ,2007-בדבר תיק:
אגרת כושר אווירי ליצוא ואגרות עבור חקירת תאונות ותקריות טיס
ישיבות) 14/01/2008 :פרוט' (454
10/09/2007
הועבר לוועדה לאישור:
14/01/2008
תאריך סיום:

370

.29

תקנות התעבורה )הוראת שעה( ,התשס"ח ,2007-בדבר הסעות בשכר מאיו"ש
ישיבות) 30/10/2007 :פרוט' (381
18/10/2007
הועבר לוועדה לאישור:
30/10/2007
תאריך סיום:

תיק:

383

.30

תקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( )תיקון( ,התשס"ח2007-
ישיבות:
14/11/2007
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

תיק:

414

.31

תקנות התעבורה )שינוי התוספת הרביעית והשביעית לפקודה( ,התשס"ח 2007-בדבר תיק:
החמרת הענישה על עבירת אי ציות לרמזור אדום וכן איסור שימוש ברכב לתקופה ,בשל
ליקויים ברכב.
ישיבות) 08/01/2008 :פרוט' (451
11/12/2007
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:
08/01/2008

443

.32

תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )תיקון( ,התשס"ח 2008-בדבר הובלת מטענים בצובר תיק:
נוזלי
ישיבות:
25/12/2007
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:
תקנות התעבורה )שינוי התוספת החמישית לפקודה( ,התשס"ח 2008-בדבר מסירת תיק:
מידע לעמותת אור ירוק
ישיבות) 11/02/2008 :פרוט' (486
28/01/2008
הועבר לוועדה לאישור:
11/02/2008
תאריך סיום:

461

.33

350

369

) 14/01/2008פרוט' (455

492

.34

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(....התשס"ח 2008-בדבר רכב שיטור משולב
ישיבות) 08/04/2008 :פרוט' (559
10/03/2008
הועבר לוועדה לאישור:
08/04/2008
תאריך סיום:

תיק:

522

.35

תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,(3התשס"ה) 2005-תיקון( ,התשס"ח 2008-בדבר הארכת תיק:
תקופת המעבר בין שיטות רישיונות הנהיגה ,ליישום התקינה האירופית
ישיבות) 08/04/2008 :פרוט' (559
10/03/2008
הועבר לוועדה לאישור:
08/04/2008
תאריך סיום:

523

.36

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(...התשס"ח ,2008-בדבר חיוב נהגים בבדיקות ראיה ,תיק:
רשיון לנהיגה לטרקטורון לאופנוע כבד ,פטורים מחובת קורס הרענון ,רישום רכב לימוד
נהיגה ע"י חברות החכר
ישיבות:
19/03/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

532

71

.37

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(....התשס"ח- 2008-תיקונים לחלק ד' לתקנות בדבר רכב תיק:
אספנות ,רכב לא תקין ,איסור התקנת לוחות ברכב כבד וטכוגרף
ישיבות:
30/04/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

550

.38

תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,(.....התשס"ח 2008-בדבר הוראות בטיחות לרוכבי רכב תיק:
דו-גלגלי
ישיבות) 03/06/2008 :פרוט' (588
26/05/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

561

.39

תיק:
תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(.....התשס"ח 2008-בדבר נהיגת תושבי עזה בישראל
ישיבות) 06/08/2008 :פרוט' (676
03/06/2008
הועבר לוועדה לאישור:
06/08/2008
תאריך סיום:

573

.40

תקנות הנמלים )ניהול התעבורה הימית( ,התשס"ח2008-
ישיבות:
18/06/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

תיק:

591

.41

תקנות הנמלים )תיקון( ,התשס"ח2008-
18/06/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

תיק:

592

..42

תקנות רשות שדות התעופה )אגרות( )תיקון( ,התשסח 2008-בדבר העלאת תעריפי תיק:
האגרות
ישיבות04/11/2008 :
08/07/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

619

43

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(...התשס"ח 2008-בדבר הגדרת קלנועית ,רכב להובלת תיק:
כלי רכב ,פנסים בגרורים ובנתמכים ,מחזירי אור ומשולשי אזהרה
ישיבות:
30/07/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

647

.44

כללי רשות שדות התעופה )תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון( )תיקון( ,תיק:
התשס"ח2008-
ישיבות24/09/2008 :
14/07/2008
הועבר לוועדה לאישור:
24/09/2008
תאריך סיום:

624

.45

צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז )תל-אביב(( )תיקון( ,תיק:
התשס"ו2006-
ישיבות) 27/06/2006 :פרוט' (34
11/06/2006
הועבר לוועדה לידיעה:
27/06/2006
תאריך סיום:

30

.46

צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה עובדה( )תיקון( ,התשס"ו2006-
ישיבות) 27/06/2006 :פרוט' (34
11/06/2006
הועבר לוועדה לידיעה:
27/06/2006
תאריך סיום:

תיק:

31

.47

צו הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה( )תחילת החוק( ,התשס"ו2006-
ישיבות) 20/09/2006 :פרוט' (72
22/08/2006
הועבר לוועדה לאישור:
20/09/2006
תאריך סיום:

תיק:

105

.48

ישיבות:

צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון מס'  ,(3התשס"ז2007-
ישיבות:
08/02/2007
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

תיק227 :
) 17/07/2007פרוט' 31/07/2007 ,(319
)פרוט' (329

31/07/2007

.49

צו הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )למניעת גניבות( )שינוי תיק:
התוספת לחוק( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 21/03/2007 :פרוט' (236
26/02/2007
הועבר לוועדה לאישור:
21/03/2007
תאריך סיום:

240

.50

צו רשות שדות התעופה )הוראת שעה( )שינוי התוספת לחוק( ,התשס"ז 2000-בדבר תיק:
גריעת מסוף ארז

263
72

הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

21/03/2007
02/07/2007

ישיבות:

) 02/07/2007פרוט' (293

.51

צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז )תל אביב(( ,התשס"ז -תיק:
2007
ישיבות) 02/07/2007 :פרוט' (292
09/05/2007
הועבר לוועדה לידיעה:
02/07/2007
תאריך סיום:

286

.52

צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה עובדה( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 02/07/2007 :פרוט' (292
09/05/2007
הועבר לוועדה לידיעה:
02/07/2007
תאריך סיום:

תיק:

287

.53

צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז()תיקון( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 24/06/2008 :פרוט' (607
18/06/2008
הועבר לוועדה לידיעה:

תיק:

593

תאריך סיום:

24/06/2008
594

תיק:

.54

צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה עובדה()תיקון( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 24/06/2008 :פרוט' (607
18/06/2008
הועבר לוועדה לידיעה:
24/06/2008
תאריך סיום:

.55

אישור הוועדה בהתאם להוראות סעיפים  2ו)3-ג( לחוק כביש אגרה )כביש ארצי תיק:
לישראל( ,התשנ"ה 1995-לגבי .1 :החלטת הממשלה בדבר קביעת קטע  18ככביש אגרה
 .2תקופת הזיכיון בקטע  .3 18סכום האגרה המרבי בקטע  18והדרך לעדכונו
ישיבות) 08/05/2007 :פרוט' , (248
29/04/2007
הועבר לוועדה לאישור:
) 04/06/2007פרוט' (264
04/06/2007
תאריך סיום:

277

.56

תיק:

657

צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון( ,התשס"ח2008-
הועבר לוועדה לאישור:
19/08/2008

ישיבות:

תאריך סיום:
.57

צו רשות שדות התעופה )הוראת שעה()שינוי התוספת לחוק( )מס'  ,(2התשס"ח ,2008-תיק:
בדבר גריעת מסופי המעבר כרם שלום וקרני מהרשימה בתוספת לחוק
הועבר לוועדה לאישור:
ישיבות31/08/2008 :
24/08/2008
31/08/2008
תאריך סיום:

658

.58

תקנות הטיס )אגרת רישום ,רישוי ותיעוד( )הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(2התשס"ח -תיק:
 ,2008בדבר הפחתת אגרות לחיילי מילואים
הועבר לוועדה לאישור:
ישיבות27/10/2008 :
15/09/2008
27/10/2008
תאריך סיום:

664

.59

תקנות התעבורה )שינוי התוספת העשירית( ,התשס"ח ,2008-בדבר לוחית זיהוי תיק:
שלישית
ישיבות:
15/09/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

665

.60

תקנות הנמלים )השלכת אשפה מכלי שיט( ,התשס"ח2008-
הועבר לוועדה לאישור:
ישיבות:
22/10/2008
תאריך סיום:

תיק:

680

.61

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(...התשס"ח ,2008-בדבר בדיקות ועדכון ערכי פליטות תיק:
מזהמים מכלי רכב
ישיבות:
27/10/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

681

.62

תיק:

690

תקנות הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד( ,התשס"ט2008-
ישיבות:
09/11/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

73

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
21

.1

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים( )תיקון( ,תיק:
התשס"ו2006-
ישיבות) 14/06/2006 :פרוט' 26/06/2006 ,(25
29/05/2006
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (31
26/06/2006
תאריך סיום:

.2

תקנות מחלות בעלי-חיים )הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל( )תיקון( ,התשס"ז2006-
תיק151 :
ישיבות) 10/01/2007 :פרוט' 15/05/2007 , (157
29/11/2006
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (253
15/05/2007
תאריך סיום:

.3

תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות( תיק:
)תיקון( ,התשס"ז2006-
ישיבות) 10/01/2007 :פרוט' (156
12/12/2006
הועבר לוועדה לאישור:
10/01/2007
תאריך סיום:

177

.4

תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת  ,(2007תיק:
התשס"ז2006-
ישיבות) 10/01/2007 :פרוט' (155
13/12/2006
הועבר לוועדה לאישור:
10/01/2007
תאריך סיום:

179

.5

צו מועצת הצמחים )ייצור ושיווק()דחיית המועד למינוי החברים הראשונים במועצה( ,תיק:
התשס"ז2007-
ישיבות) 26/06/2007 :פרוט' (287
20/06/2007
הועבר לוועדה לאישור:
26/06/2007
תאריך סיום:

325

.6

תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת תיק:
)(2007תיקון( ,התשס"ז 2007 -
ישיבות) 31/07/2007 :פרוט' (327
12/07/2007
הועבר לוועדה לאישור:
31/07/2007
תאריך סיום:

343

.7

תקנות מחלות בעלי חיים )מדגריות( )תיקון( ,התשס"ז2007-
ישיבות:
25/07/2007
הועבר לוועדה לאישור:
19/03/2008
תאריך סיום:

תיק:

353

.8

תקנות מחלות בעלי חיים )הקמה והפעלה של משקי טיפוח ,הפצה ,רביה וגידול של תיק:
עופות( )תיקון( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 19/03/2008 :פרוט' (533
25/07/2007
הועבר לוועדה לאישור:
19/03/2008
תאריך סיום:

.9

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים) ,תיקון( ,התשס"ז 2007-בדבר פרטי המידע במרכז תיק:
הרישום הארצי לרישום כלבים
ישיבות) 23/10/2007 :פרוט' 05/11/2007 ,(372
30/07/2007
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (385
05/11/2007
תאריך סיום:

) 19/03/2008פרוט' (533

354

357

תיק:

.10

תקנות מחלות בעלי-חיים )בתי שחיטה לעופות()תיקון( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 30/06/2008 :פרוט' (614
22/10/2007
הועבר לוועדה לאישור:
30/06/2008
תאריך סיום:

.11

תקנות הגנת הצומח )יבוא צמחים ,מוצרי-צמחים ,נגעים ואמצעי לווי( ,התשס"ח2007-
תיק400 :
ישיבות) 19/03/2008 :פרוט' 30/03/2008 ,(535
29/10/2007
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (548
30/03/2008
תאריך סיום:

.12

תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת  ,( 2008תיק:
התשס"ח2007-

386

428
74

25/11/2007
הועבר לוועדה לאישור:
01/01/2008
תאריך סיום:

ישיבות:

) 01/01/2008פרוט' (444

.13

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית )תוצרת אורגנית צמחית  -ייצורה ומכירתה( ,התשס"ח -תיק:
2008
ישיבות) 25/02/2008 :פרוט' 04/08/2008 , (504
01/01/2008
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' ) 13/08/2008 , (671פרוט' (678
13/08/2008
תאריך סיום:

.14

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית )גוף אישור ובקרה( ,התשס"ח2008-
תיק469 :
ישיבות) 25/02/2008 :פרוט' 04/08/2008 ,(504
01/01/2008
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (672
13/08/2008
תאריך סיום:

.15

468

470

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית )תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית צמחית( ,תיק:
התשס"ח2008-
ישיבות) 25/02/2008 :פרוט' 04/08/2008 , (504
01/01/2008
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (673
13/08/2008
תאריך סיום:

.16

תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )מועצת הזיתים( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 19/03/2008 :פרוט' (534
03/03/2008
הועבר לוועדה לאישור:
19/03/2008
תאריך סיום:

.17

תקנות הדיג )תיקון( ,התשס"ח2008-
11/03/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:
תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת תיק:
)(2008תיקון( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 08/04/2008 :פרוט' (561
24/03/2008
הועבר לוועדה לאישור:
08/04/2008
תאריך סיום:

.18

ישיבות:

תיק:

515

תיק:

525
538

.19

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים( )תיקון( ,תיק:
התשס"ח2008-
ישיבות) 30/06/2008 :פרוט' (613
26/05/2008
הועבר לוועדה לאישור:
30/06/2008
תאריך סיום:

560

.20

תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים( )תיקון( ,התשס"ח -תיק:
2008
ישיבות24/09/2008 :
29/07/2008
הועבר לוועדה לאישור:
24/09/2008
תאריך סיום:

645

.21

כללי המועצה לענף הלול )הסדרת ייצור ,מיון ושיווק( )תיקון( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 04/08/2008 :פרוט' (669
06/07/2008
הועבר לוועדה לאישור:
04/08/2008
תאריך סיום:

תיק:

617

.22

צו מחלות בעלי חיים )תיקון התוספת הראשונה לפקודה( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 23/10/2007 :פרוט' (371
13/08/2007
הועבר לוועדה לאישור:
23/10/2007
תאריך סיום:

תיק:

365

.23

צו הגנת הצומח )ביעור צמחי כותנה מעונת התשס"ח( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 04/08/2008 :פרוט' (670
04/05/2008
הועברת לוועדה לאישור:
04/08/2008
תאריך סיום:

תיק:

552

.24

הודעת שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף  62לחוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( ,תיק:
תשל"ג 1973-על הוצאת ענף צמחי הנוי מהתוספת לחוק
הועבר לוועדה:
ישיבות) 10/01/2007 :פרוט' (156
31/12/2006
10/01/2007
תאריך סיום:

196

.25

דיווח שר החקלאות ופיתוח הכפר על מתן רשיון לייבואם של כלבים מסוכנים ,בהתאם תיק:
לתקנה 2א)ו( לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים(
)תיקון( ,התשס"ו2006-

207

75

16/01/2007

ישיבות:

הועבר לוועדה:
תאריך סיום:
תקנות מחלות בעלי חיים )סימון גמלים( )תיקון( ,התשס"ח2008-
ישיבות10/11/2008 :
28/09/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

תיק:

678

.27

תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת  ,(2009תיק:
התשס"ט2008-
הועבר לוועדה לאישור:
ישיבות10/11/2008 :
29/10/2008
10/11/2008
תאריך סיום:

683

.28

תיק:

684

.26

תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )מועצת הזיתים( )תקיון( ,התשס"ט2008-
הועבר לוועדה לאישור:
ישיבות10/11/2008 :
29/10/2008
תאריך סיום:

10/11/2008

משרד התקשורת
.1

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים( )הוראת שעה מס'  ,(2התשס"ו -תיק:
2006
ישיבות) 27/06/2006 :פרוט' (35
26/06/2006
הועבר לוועדה לאישור:
27/06/2006
תאריך סיום:

49

.2

תקנות הדואר )שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל תיק:
המדינה( ,התשס"ו2006-
ישיבות) 22/08/2006 :פרוט' (64
27/07/2006
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

93

.3

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים()הוראת שעה()מס' )(2תיקון( ,תיק:
התשס"ו2006-
ישיבות) 22/08/2006 :פרוט' (64
21/08/2006
הועבר לוועדה לאישור:
22/08/2006
תאריך סיום:

104

.4

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים( )הוראת שעה( )מס' ) (2תיקון( תיק:
התשס"ז2006-
ישיבות) 14/11/2006 :פרוט' (106
09/11/2006
הועבר לוועדה לאישור:
14/11/2006
תאריך סיום:

134

.5

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים( )הוראת שעה( )מס' ) (2תיקון מס' תיק:
 ,(2התשס"ז2007-
ישיבות) 28/02/2007 :פרוט' (212
26/02/2007
הועבר לוועדה לאישור:
20/03/2007
תאריך סיום:

245

.6

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים( )הוראת שעה( )מס' ) (2תיקון מס' תיק:
 ,(3התשס"ז2007-
ישיבות) 17/04/2007 :פרוט' (239
11/04/2007
הועבר לוועדה לאישור:
17/04/2007
תאריך סיום:

271

.7

תקנות הדואר )שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל תיק:
המדינה( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 10/12/2007 :פרוט' (420
11/04/2007
הועבר לוועדה לאישור:
10/12/2007
תאריך סיום:

272

.8

תקנות התקשורת )בזק ושידורים()תשלום בעד מתן אישור סוג של ציוד קצה()הוראת תיק:
שעה( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 03/07/2007 :פרוט' (299
20/05/2007
הועבר לוועדה לאישור:
03/07/2007
תאריך סיום:

300

.9

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים()הוראת שעה ()מס' )(2תיקון מס'  ,(4תיק:

302
76

התשס"ז2007-
27/05/2007
הועבר לוועדה לאישור:
30/05/2007
תאריך סיום:

ישיבות:

) 30/05/2007פרוט' (262
329

.10

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים( )הוראת שעה( )מס' ) (2תיקון תיק:
מס' ,(5התשס"ז2007-
ישיבות) 26/06/2007 :פרוט' 26/06/2007 ,(285
25/06/2007
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (289
26/06/2007
תאריך סיום:

.11

תקנות הבזק )זיכיונות()הוראת שעה( ,התשס"ז ,2007-בדבר ניכוי הסכומים שהוצאו תיק:
לצורך הפקה ושידור של חדשות ותכניות מקומיות מהתמלוגים
ישיבות) 16/07/2007 :פרוט' (312
04/07/2007
הועבר לוועדה לאישור:
16/07/2007
תאריך סיום:

337

.12

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )הליכים ותנאים לקבלת רשיון כללי למתן שירותי תיק:
בזק פנים-ארציים נייחים( ,התשס"ח2007-
ישיבות:
08/11/2007
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

409

.13

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים( )הוראת שעה( )מס' )(2תיקון( ,תיק:
התשס"ח2007-
ישיבות) 10/12/2007 :פרוט' 421
29/11/2007
הועבר לוועדה לאישור:
10/12/2007
תאריך סיום:

435

.14

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה( תיק:
)הוראת שעה( )תיקון( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 03/03/2008 :פרוט' (514
18/02/2008
הועבר לוועדה לאישור:
03/03/2008
תאריך סיום:

508

.15

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים( )הוראת שעה( )מס' ) (2תיקון מס תיק:
',(2התשס"ח2008-
ישיבות) 30/06/2008 :פרוט' (615
25/06/2008
הועבר לוועדה לאישור:
30/06/2008
תאריך סיום:

599

.16

תקנות הבזק )הפסקה ,עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק()תיקון( ,תיק:
התשס"ח2008-
ישיבות) 06/08/2008 :פרוט' (677
23/07/2008
הועבר לוועדה לאישור:
06/08/2008
תאריך סיום:

639

.17

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי תיק:
רדיו( )הוראת שעה( ,התשס"ד) 2004-תיקון( ,התשס"ו2006-
ישיבות) 03/07/2006 :פרוט' (36
27/06/2006
הועבר לוועדה לאישור:
03/07/2006
תאריך סיום:

54

.18

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי תיק:
רדיו( )הוראת שעה( ,התשס"ד) 2004-תיקון( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 14/07/2008 :פרוט' (636
23/06/2008
הועבר לוועדה לאישור:
14/07/2008
תאריך סיום:

.19

צו הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )דחיית מועדים( ,התשס"ו2006-
ישיבות) 30/05/2006 :פרוט' (16
23/05/2006
הועבר לוועדה לאישור:
30/05/2006
תאריך סיום:

תיק:

19

.20

תקנות הבזק )זיכיונות( )תיקון( ,התשס"ו ,2006-בדבר הפחתת שיעור התמלוגים
ישיבות) 20/08/2006 :פרוט' (62
13/08/2006
הועבר לוועדה לאישור:
20/08/2006
תאריך סיום:

תיק:

99

.21

היתר לגביית תשלום סביר לפי חוק הדואר ,התשסמ"ו 1986-חקיקה משנה-שונות
ישיבות) 10/12/2007 :פרוט' (422
18/10/2007
הועבר לוועדה לידיעה:
10/12/2007
תאריך סיום:

תיק:

382

595

77

.22

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים( )הוראת שעה( ,התשס"ח2008-
ישיבות28/10/2008 :
15/09/2008
הועבר לוועדה לאישור:
28/10/2008
תאריך סיום:

תיק:

666

.23

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )ועדה מייעצת לפטורים( ,התשס"ט2008-
הועבר לוועדה לאישור:
ישיבות:
05/11/2008
תאריך סיום:

תיק:

687

.24

צו רשות השידור )שינוי שיעור הפחתת האגרה לשנת  ,(2009התשס"ט2008-
ישיבות10/11/2008 :
03/11/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

תיק:

685

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
תיק:

.1

תקנות המשקלות והמידות )תיקון( ,התשס"ו2006-
13/08/2006
הועבר לוועדה לאישור:
04/12/2006
תאריך סיום:

.2

תקנות הגנת הצרכן )כללים בדבר פרסום ונקיבת מחיר של שירות השכרת רכב לתייר( ,תיק:
התשס"ו2006-
ישיבות) 16/10/2006 :פרוט' (74
12/09/2006
הועבר לוועדה לאישור:
16/10/2006
תאריך סיום:

.3

.4

תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( ,התשס"ח2007-
27/11/2007
הועבר לוועדה לאישור:

ישיבות:

ישיבות:

תאריך סיום:
תקנות הגנת הצרכן )מחיר ליחידת מידה( ,התשס"ח2007-
ישיבות:
23/12/2007
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

) 04/12/2006פרוט' (119

98

109

תיק431 :
) 10/12/2007פרוט' 02/04/2008 ,(419
)פרוט' (556
תיק460 :
) 10/06/2008פרוט' 04/08/2008 ,(596
)פרוט' (668

04/08/2008

.5

תקנות הגנת הצרכן )עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן( ,התשס"ח -תיק:
2007
ישיבות) 10/06/2008 :פרוט' (594
25/12/2007
הועבר לוועדה לאישור:
10/06/2008
תאריך סיום:

464

.6

תקנות הגנת הצרכן )מכירות באשראי ,מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות()תיקון( ,תיק:
התשס"ח2007-
ישיבות) 10/06/2008 :פרוט' (595
25/12/2007
הועבר לוועדה לאישור:
10/06/2008
תאריך סיום:

465

.7

צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )תיקון מס'  ,(3התשס"ו2006-
ישיבות:
11/07/2006
הועבר לוועדה לאישור:
15/01/2007
תאריך סיום:

תיק:

.8

צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין וטכנולוגיה דו-שימושיים( ,התשס"ו2006-
תיק73 :
ישיבות) 24/07/2006 :פרוט' 08/08/2006 , (53
16/07/2006
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (56
08/08/2006
תאריך סיום:

.9

צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )תיקון( ,התשס"ז 2007-בדבר משחקי מחשב
תיק241 :
 26/02/2007ישיבות) 10/07/2007 :פרוט' 29/10/2007 , (309
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (376
29/10/2007
תאריך סיום:

.10

צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין ,שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים()תיקון( ,תיק:
התשס"ח2007-
 23/12/2007ישיבות) 12/02/2008 :פרוט' (492
הועבר לוועדה לאישור:

) 15/01/2007פרוט' (159

70

455

78

תאריך סיום:

12/02/2008

.11

צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא בתחום הכימי ,הביולוגי והגרעיני()תיקון( ,התשס"ח -תיק:
2007
 23/12/2007ישיבות) 12/02/2008 :פרוט' (492
הועבר לוועדה לאישור:
12/02/2008
תאריך סיום:

456

.12

צו הגנת הצרכן )שינוי התוספת השלישית לחוק( ,התשס"ט2008-
ישיבות:
06/11/2008
הועבר לוועדה לאישור:
10/11/2008
תאריך סיום:

תיק:

688

.13

צו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא( )כינון מועצה למוצרי עגבניות( )תיקון( ,תיק:
התשס"ח2008-
ישיבות) 19/02/2008 :פרוט' (498
23/12/2007
הועבר לוועדה להתייעצות:
19/02/2008
תאריך סיום:

457

.14

צו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא( )כינון מועצה למוצרי פרי הדר( )תיקון( ,תיק:
התשס"ח2008-
ישיבות) 19/02/2008 :פרוט' (498
23/12/2007
הועבר לוועדה להתייעצות:
19/02/2008
תאריך סיום:

458

.15

צו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא( )כינון מועצה למוצרי תירס( )תיקון( ,תיק:
התשס"ח2008-
ישיבות) 19/02/2008 :פרוט' (498
23/12/2007
הועבר לוועדה להתייעצות:
19/02/2008
תאריך סיום:

459

10/11/2008

משרד התשתיות הלאומיות
.1

159

תקנות מקורות אנרגיה )התייעלות אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור( תיק:
)הוראת שעה( ,התשס"ז2006-
ישיבות) 12/12/2006 :פרוט' 09/01/2007 ,(126
06/12/2006
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (154
09/01/2007
תאריך סיום:
תיק:

261

.2

תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )החלת תקן ) (1134הוראת שעה( )תיקון( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 20/03/2007 :פרוט' (233
18/03/2007
הועבר לוועדה לאישור:
20/03/2007
תאריך סיום:

.3

תקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית ,סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים( תיק:
)תיקון( ,התשס"ח2007-
ישיבות) 21/01/2008 :פרוט' 12/02/2008, (467
25/12/2007
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (491
12/02/2008
תאריך סיום:

.4

תקנות משק הגז )קידום התחרות בגז לצריכה ביתית( )תיקוני חקיקה( )דחיית מועד תיק:
תחילה( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 09/04/2008 :פרוט' (563
31/03/2008
הועבר לוועדה לאישור:
09/04/2008
תאריך סיום:

.5

תקנות משק הדלק )קידום התחרות( )הסדרת השילוט בתחנות תדלוק( ,התשס"ח 2008-תיק565 :
ישיבות) 07/07/2008 :פרוט' 03/11/2008 ,(625
29/05/2008
הועבר לוועדה לאישור:
03/11/2008
תאריך סיום:

.6

תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )אמות מידה לקביעת מחיר מכל נייח( ,תיק:
התשס"ח2008-
ישיבות24/09/2008 ,31/08/2008 :
23/06/2008
הועבר לוועדה לאישור:
24/09/2008
תאריך סיום:

.7

תיק:

466

צו משק הדלק )קידום התחרות()הוראת שעה( ,התשס"ו2006-

544

597

63
79

05/07/2006
הועבר לוועדה לאישור:
11/07/2006
תאריך סיום:

ישיבות:

) 11/07/2006פרוט' (42

.8

צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב בבנזין( )תיקון( ,התשס"ז 2006-בדבר תיק:
הפחתת תכולת הגופרית בבנזין  98אוקטן
ישיבות) 01/01/2007 :פרוט' (144
24/12/2006
הועבר לוועדה לאישור:
01/01/2007
תאריך סיום:

.9

צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )ניפוק דלק במכלית( ,התשס"ז2006-
תיק197 :
ישיבות) 23/01/2007 :פרוט' 27/02/2007 , (168
01/01/2007
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' ) 07/05/2007 , (205פרוט' , (243
) 09/07/2007פרוט' (304
09/07/2007
תאריך סיום:

.10

צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב בגפ"מ( )תיקון( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 19/02/2007 :פרוט' (193
18/01/2007
הועבר לוועדה לאישור:
19/02/2007
תאריך סיום:
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב מנועי בבזנין( )תיקון מס  ,(2התשס"ז ,2007-תיק:
בדבר הפסקת השימוש בבנזין  96אוקטן
ישיבות) 09/07/2007 :פרוט' (305
02/07/2007
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

336

.12

תיק:

512

.11

13

.14

.15
.16

.17

.18
.19

.20

.21
.22

תיק:

185

צו הפעלת רכב )מנועים ודלק()הפעלת רכב בגפ"מ()תיקון( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 24/03/2008 :פרוט' (537
24/02/2008
הועבר לוועדה לאישור:
24/03/2008
תאריך סיום:
צו הגז )בטיחות ורישוי( )מתקנים להולכת גז טבעי ומתקני גז טבעי במקום עבודה( ,תיק:
התשס"ח2008-
ישיבות) 07/07/2008 :פרוט' (653
18/05/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב מנועי בבנזין( )הוראת שעה( ,התשס"ח 2008-תיק:
בדבר תוסף אשלגני בבנזין  96אוקטן
ישיבות) 02/06/2008 :פרוט' (583
27/05/2008
הועבר לוועדה לאישור:
02/06/2008
תאריך סיום:
תיק:
צו משק הדלק )קידום התחרות( )דחיית מועדי תחילה( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 07/07/2008 :פרוט' (627
29/05/2008
הועבר לוועדה לאישור:
07/07/2008
תאריך סיום:
מצב איכות מקורות המים בישראל בשנת  ,2005דו"ח נציב המים,בהתאם לסעיף 20כ' תיק:
לחוק המים ,התשי"ט1959-
הועבר לוועדה:
ישיבות:
07/11/2006
תאריך סיום:
דווח נציב המים על כמויות המים שסופקו לטבע בשנת  ,2005לפי סעיף 150א לחוק תיק:
המים ,התשי"ט1959-
ישיבות:
07/11/2006
הועבר לוועדה:
תאריך סיום:
תיק:
תקנות מקורות אנרגיה )מדד יעילות מזערית לנטל לנורה פלואורנית( ,התשס"ח2008-
ישיבות02/11/2008 :
19/08/2008
הועבר לוועדה:
02/11/2008
תאריך סיום:
תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז( ,תיק:
התשס"ח2008-
ישיבות10/11/2008 :
04/09/2008
הועבר לוועדה:
תאריך סיום:
תקנות משק הדלק )קידום התחרות( )הסדרת שילוט בתחנות תדלוק( )תיקון( ,תיק:
התשס"ט2008-
הועבר לוועדה לאישור:
ישיבות10/11/2008 :
06/11/2008
10/11/2008
תאריך סיום:
תיק:

צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )סולר דל גופרית( ,התשס"ט2008-
ישיבות:
09/11/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב מנועי בבנזין( )הוראת שעה( )תיקון( ,תיק:
התשס"ט2008-

208

554

562

566
130

132

656
663

685

693
694

80

09/11/2008

.23
.24

ישיבות:

הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:
תיק:
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב מנועי בבנזין( )תיקון( ,התשס"ט2008-
ישיבות:
09/11/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:
דיווח על מצב איכות מקורות המים בישראל והפעולות שננקטו למניעת זיהומם  2006-תיק:
 ,2007בהתאם לסעיף 20כ' לחוק המים ,התשי"ט1959-
ישיבות:
25/08/2008
הועבר לוועדה:
תאריך סיום:

695
660

המשרד להגנת הסביבה
תיק:

187

.1

תקנות הפיקדון על מכלי משקה )תיקון( ,התשס"ז2006-
ישיבות:
26/12/2006
הועבר לוועדה לאישור:
27/12/2006
תאריך סיום:

) 27/12/2006פרוט' (140

.2

תקנות הפיקדון על מכלי משקה )תיקון( ,התשס"ח2007-
ישיבות:
13/12/2007
הועבר לוועדה לאישור:
24/12/2007
תאריך סיום:

) 24/12/2007פרוט' (436

.3

ייעוד הכספים שהועברו לקרן לשמירת הניקיון לשנת  ,2006בהתאם לסעיף  21לחוק תיק:
הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט1999-
הועבר לוועדה לאישור:
ישיבות:
01/11/2006
תאריך סיום:

126

.4

ייעוד הכספים שהועברו לקרן לשמירת הניקיון לשנת  ,2007בהתאם לסעיף  21לחוק תיק:
הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט1999-
ישיבות) 12/06/2007 :פרוט' , (274
28/03/2007
הועבר לוועדה לאישור:
) 20/06/2007פרוט' (282
20/06/2007
תאריך סיום:

270

.5

ייעוד כספים שהועברו לקרן לשמירת הנקיון לשמירת הנקיון בהתאם לסעיף  21לחוק תיק:
הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט – 1999-לסילוק מצבורי פסולת אבסט מקרקעות
בגליל
ישיבות27/10/2008 :
17/09/2008
הועבר לוועדה:
27/10/2008
תאריך סיום:

673

תיק:

447

משרד לפיתוח הנגב והגליל
.1

דין וחשבון על פעילות הרשות לפיתוח הנגב וכן דו"ח כספי לשנת - 2005בהתאם לסעיף תיק:
)24א( לחוק הרשות לפיתוח הנגב ,התשנ"ב1991-
ישיבות:
26/07/2006
הועבר לוועדה:
תאריך סיום:

91

משרד הבינוי והשיכון
.1

תקנות מינהל מקרקעי ישראל )מאגר מידע( )תיקון( ,התשס"ו2006-
ישיבות) 15/08/2006 :פרוט' (59
09/08/2006
הועבר לוועדה לאישור:
15/08/2006
תאריך סיום:

תיק:

97

.2

תקנות מינהל מקרקעי ישראל )מאגר מידע( )תיקון( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 26/11/2007 :פרוט' (408
28/10/2007
הועבר לוועדה לאישור:

תיק:

399

81

תאריך סיום:

26/11/2007

.3

תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי )קדימות בהתקנת דודי שמש( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 21/11/2007 :פרוט' (407
08/11/2007
הועבר לוועדה לאישור:
21/11/2007
תאריך סיום:

תיק:

410

.4

תקנות מינהל מקרקעי ישראל )מאגר מידע( )תיקון( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 16/06/2008 :פרוט' (600
28/05/2008
הועבר לוועדה לאישור:
16/06/2008
תאריך סיום:

תיק:

564

.5

צו מכר דירות )טופס של מפרט( )תיקון( ,התשס"ח2007-
ישיבות:
03/01/2008
הועבר לוועדה לידיעה:
26/02/2008
תאריך סיום:

תיק:

475

) 26/02/2008פרוט' (508

משרד הפנים
.1

תיק47 :
תקנות משק הגז הטבעי )תכנית עבודה לרשת חלוקה( ,התשס"ו2006-
ישיבות) 03/07/2006 :פרוט' 13/09/2006 , (37
22/06/2006
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (67
13/09/2006
תאריך סיום:
תיק:

.2

תקנות התכנון והבניה )הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאד( ,התשס"ו2006-
ישיבות) 03/07/2006 :פרוט' (37
26/06/2006
הועבר לוועדה לאישור:
03/07/2006
תאריך סיום:

.3

דווח הרשות לשירותים ציבוריים  -מים וביוב לשנת  ,2005לפי סעיף  109לחוק תאגידי תיק:
מים וביוב ,התשס"א2001-
ישיבות:
11/12/2006
הועבר לוועדה :
תאריך סיום:

48

173

משרד הבריאות
.1

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )צורת הצגתה של הודעה()תיקון( ,תיק:
התשס"ח2008-
ישיבות:
24/03/2008
הועבר לוועדה לאישור:
תאריך סיום:

539

משרד המשפטים
.1

צו שירות נתוני אשראי )דחיית תחילתו של תיקון מס'  ,(3התשס"ח2008-
ישיבות) 09/04/2008 :פרוט' (564
11/03/2008
הועבר לוועדה לאישור:
24/03/2008
תאריך סיום:

תיק:

524

.2

תקנות התעבורה )שמירת דיסקת טכוגרף והגשתה לבית המשפט( ,התשס"ז2006-
ישיבות) 31/07/2007 :פרוט' (328
19/10/2006
הועבר לוועדה לאישור:
31/07/2007
תאריך סיום:

תיק:

119

משרד החינוך
.1

צו הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות )שיעור ההשתתפות של רשות תיק:
שולחת( ,התשס"ח2007-
ישיבות) 10/03/2008 :פרוט' (522
01/01/2008
הועבר לוועדה לאישור:
10/03/2008
תאריך סיום:

471

82

משרד הביטחון
.1

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ציוד טילים וטכנולוגיית טילים( ,התשס"ו2006-
ישיבות) 13/06/2006 :פרוט' (23
30/05/2006
הועבר לוועדה לאישור:
13/06/2006
תאריך סיום:

תיק:

24

.2

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )חומרים וציוד דו-שימושיים מסוימים המועברים תיק:
לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית( )תיקון( ,התשס"ו2006-
ישיבות) 08/08/2006 :פרוט' (58
26/07/2006
הועבר לוועדה לאישור:
08/08/2006
תאריך סיום:

89

.3

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ציוד לחימה וידע בטחוני( )תיקון( ,התשס"ו -תיק:
2006
ישיבות) 08/08/2006 :פרוט' (57
06/08/2006
הועבר לוועדה לאישור:
08/08/2006
תאריך סיום:

95

.4

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )חומרים וציוד דו-שימושיים מסוימים המועברים תיק:
לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית()תיקון( ,התשס"ז2007-
ישיבות) 06/06/2007 :פרוט' (270
28/05/2007
הועבר לוועדה לאישור:
06/06/2007
תאריך סיום:

303

.5

דין וחשבון על הכנסות גלי צה"ל מתשדירי שירות ושידורי חסות  -בהתאם להוראת תיק:
סעיף  6לחוק גלי צה"ל  -שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל)שידורי חסות ותשדירי
שירות( )הוראת שעה( ,התשס"ה2005-
הועבר לוועדה:
ישיבות:
26/07/2006
תאריך סיום:

90

.6

דין וחשבון על הכנסות גלי צה"ל מתשדירי שירות ושידורי חסות ברבעון השני לשנת תיק:
 - 2006לפי סעיף  6לחוק גלי צה"ל  -שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות
ותשדירי שירות( )הוראת שעה( ,התשס"ה2005-
הועבר לוועדה:
ישיבות:
19/11/2006
תאריך סיום:

139

.7

דין וחשבון על הכנסות גלי צה"ל מתשדירי שירות ושידורי חסות ברבעון השלישי לשנת תיק:
- 2006לפי סעיף  6לחוק גלי צה"ל -שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל )שידורי חסות
ותשדירי שירות( )הוראת שעה( ,התשס"ה2005-
הועבר לוועדה:
ישיבות:
25/12/2006
תאריך סיום:

186

.8

דין וחשבון על הכנסות גלי צה"ל מתשדירי שירות ושידורי חסות ברבעון הראשון לשנת תיק:
 ,2007לפי סעיף  6לחוק גלי צה"ל )שידורי חסות ותשדירי שירות()הוראת שעה(,
התשס"ה2005-
הועבר לוועדה:
ישיבות:
16/05/2007
תאריך סיום:

292

המשרד לביטחון פנים
444

.1

תקנות התעבורה )איסור שימוש ברכב  -מגרשי אחסנה( )הוראת שעה( )תיקון( ,תיק:
התשס"ח2007-
ישיבות) 19/02/2008 :פרוט' 18/03/2008 ,(499
11/12/2007
הועבר לוועדה לאישור:
)פרוט' (529
18/03/2008
תאריך סיום:

.2

275

צו לתיקון פקודת התעבורה )מס' ) (76דחיית תחילתו של החוק( ,התשס"ז 2007-בדבר תיק:
הקמת מאגר מידע שיכלול פרטי נהגים שנפסלו מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה
ישיבות) 26/04/2007 :פרוט' (241
23/04/2007
הועבר לוועדה לאישור:
83

תאריך סיום:
.3

26/04/2007

צו לתיקון פקודת התעבורה )דחיית תחילתו של תיקון מס'  76לפקודה( ,התשס"ז2007-
ישיבות05/06/2007 :
28/5/2007
הועבר לוועדה לאישור:
05/06/2007
תאריך סיום:

תיק:

304

משרד האוצר
.1

תקנות ביטוח רכב מנועי )השתתפות עצמית( )הוראת שעה( ,התשס"ח2008-
ישיבות) 13/08/2008 :פרוט' (685
20/07/2008
הועבר לוועדה לאישור:
13/08/2008
תאריך סיום:

תיק:

637

בנק ישראל
.1

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ) (12דחיית מועד( ,התשס"ח2007-
ישיבות) 06/11/2007 :פרוט' (392
30/10/2007
הועבר לוועדה לאישור:
06/11/2007
תאריך סיום:

תיק:

401

.2

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ) (12דחיית מועד( ,התשס"ח2007-
ישיבות) 24/03/2008 :פרוט' (538
04/03/2008
הועבר לוועדה לאישור:
24/03/2008
תאריך סיום:

תיק:

516

.3

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ) (12דחיית מועד( )מס'  ,(3התשס"ח2008-
ישיבות) 05/05/2008 :פרוט' (566
04/05/2008
הועבר לוועדה לאישור:
05/05/2008
תאריך סיום:

תיק:

551

.4

דווח המפקח על הבנקים על עמלות הבנקים ,על פי סעיף 9יח לחוק הבנקאות )שירות תיק:
ללקוח(
ישיבות:
13/02/2008
הועבר לוועדה:
תאריך סיום:

504

84

הצעות לסדר יום
שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:

הקטל בדרכים )מס' תיק (10
כוללת ,מס' (144 ,134 ,133 ,124 ,118 ,116) 4
ח"כ אברהם מיכאלי ,ח"כ מתן וילנאי ,ח"כ יואל חסון ,ח"כ יעקב ליצמן ,ח"כ
אסתרינה טרטמן ,ח"כ אבשלום וילן.
תאריך סיום:
17/05/2006
ישיבות ועדה:
17/05/2006

סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

עליית מחירי מוצרי הצריכה ובכללם מוצרי יסוד ,מוצרי בנייה ומוצרים שעליהם
יש פיקוח )מס' תיק (43
כוללת ,מס' (436 ,392) 23
ח"כ יצחק אהרונוביץ ,ח"כ אמנון כהן.
תאריך סיום:
14/06/2006
ישיבות ועדה:
14/06/2006

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

התנהלות רכבת ישראל  -ביקורת חיצונית )מס' תיק (44
כוללת ,מס' (483 ,480 ,389) 25
ח"כ שי חרמש ,ח"כ שלמה בניזרי ,ח"כ רן כהן.
תאריך סיום:
14/06/2006
ישיבות ועדה:
14/06/2006

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:

הפסקות החשמל בערים מרכזיות ברחבי הארץ )מס' תיק (53
כוללת ,מס' (487 ,449 ,399) 34
ח"כ רונית תירוש ,ח"כ מתן וילנאי ,ח"כ חיים אמסלם.
תאריך סיום:
20/06/2006

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :התנהלות האוצר בנוגע למכרז בנק יהב )מס' תיק (158
כוללת ,מס' (1553 ,1422 ,1413) 130
ח"כ חנא סוייד ,ח"כ אליהו גבאי ,ח"כ אורית נוקד.
תאריך סיום:
29/11/2006
) 08/01/2007פרוט' (151
ישיבות ועדה:
29/11/2006

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:

הצעה לסדר-היום בנושא :טיסות מטוסי "אל-על" בשבת )מס' תיק (172
כוללת ,מס' (1659 ,1632 ,1619 ,1611 ,1610) 138
ח"כ מאיר פרוש ,ח"כ יעקב כהן ,ח"כ חיים אמסלם ,ח"כ זבולון אורלב ,ח"כ עתניאל
שנלר.
תאריך סיום:
06/12/2006
ישיבות ועדה:
06/12/2006

תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:

הצעה לסדר-היום בנושא :עבודות תיקונים ותחזוקה של רכבת ישראל תוך חילול
שבת )מס' תיק (194
כוללת ,מס' (1885 ,1859) 164
ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ יעקב כהן.
תאריך סיום:
27/12/2006
) 26/03/2007פרוט' (238
ישיבות ועדה:
27/12/2006

תאריך תחילה:

הצעה לסדר-היום בנושא :כוונת משרד הבינוי והשיכון לבטל את תקציב שיקום
שכונות )מס' תיק (193
כוללת ,מס' (1902 ,1891 ,1881 ,1861 ,1845) 170
ח"כ זבולון אורלב ,ח"כ אברהם מיכאלי ,ח"כ שמואל הלפרט ,ח"כ משה כחלון ,ח"כ
ואסל טאהא.
תאריך סיום:
31/12/2006

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :חילול שבת המוני ברכבת ישראל )מס' תיק (201
כוללת ,מס' (1991 ,1956) 171
ח"כ ניסן סלומינסקי ,ח"כ שמואל הלפרט.
תאריך סיום:
08/01/2007
) 26/03/2007פרוט' (238
ישיבות ועדה:
08/01/2007

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:

הכוונה להפוך את נתיבי איילון לכביש אגרה )מס' תיק (256
כוללת ,מס' (2626 ,2578) 250
ח"כ רן כהן ,ח"כ אורי אריאל.

סוג ומספר:
היוזמים:

85

תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

07/03/2007
07/03/2007

תאריך סיום:
ישיבות ועדה:

יום החקלאות וההתיישבות ויום המים הבינלאומי )מס' תיק (313
שם:
כוללת ,מס' (2923 ,2920 ,2918 ,2917 ,2847) 268
סוג ומספר:
ח"כ שי חרמש ,ח"כ צבי הנדל ,ח"כ יצחק וקנין ,ח"כ אבשלום וילן ,ח"כ ראובן
היוזמים:
ריבלין.
ת .מועדת הכנסת06/06/2007 :
תאריך סיום:
15/05/2007
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה:
15/05/2007
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
שם:

הצעה לסדר-היום בנושא :הסכנה לאי עמידה בעומס לביקוש חשמל )מס' תיק
(327
כוללת ,מס' (3086 ,3058) 305
ח"כ דב חנין ,ח"כ שמואל הלפרט.
תאריך סיום:
21/06/2007
) 07/08/2007פרוט' (339
ישיבות ועדה:
הצעה לסדר-היום בנושא :חומרי הדברה אסורים לשימוש בעשבי תבלין ברשתות
השיווק )מס' תיק (344
כוללת ,מס' (3376 ,3366 ,3356) 321
ח"כ דב חנין ,ח"כ אמנון כהן ,ח"כ סופה לנדבר.
תאריך סיום:
11/07/2007
ישיבות ועדה:
11/07/2007
הצעה לסדר-היום בנושא :ציון יום המחויבות הלאומית לבטיחות בדרכים )מס'
תיק (407
כוללת ,מס' (3659 ,3658 ,3651 ,3646) 361
ח"כ ואסל טאהא ,ח"כ שמואל הלפרט ,ח"כ גלעד ארדן ,ח"כ דני יתום.
תאריך סיום:
17/10/2007
הצעה לסדר-היום בנושא :התייקרות מחירי החשמל )מס' תיק (418
כוללת ,מס' (3923 ,3917 ,3913 ,3905 ,3903 ,3902 ,3891 ,3890 ,3880) 403
ח"כ אמנון כהן ,ח"כ חנא סוייד ,ח"כ ג'מאל זחאלקה ,ח"כ יעקב כהן ,ח"כ עבאס
זכור ,ח"כ סופה לנדבר ,ח"כ רן כהן ,ח"כ אלחנן גלזר ,ח"כ יורם מרציאנו.
תאריך סיום:
15/11/2007

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :בדיקת השיבושים והמחסור באספקת החשמל )מס'
תיק (66
רגילה ,מס' 412
ח"כ זבולון אורלב.
תאריך סיום:
05/07/2006
) 11/07/2006פרוט' (41
ישיבות ועדה:
05/07/2006

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:

הצעה לסדר-היום :עלייה במחירי המים )מס' תיק (430
כוללת ,מס' (3970 ,3947) 418
ח"כ מרינה סולודקין ,ח"כ יעקב כהן.
תאריך סיום:
22/11/2007

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:

הצעה לסדר-היום בנושא :פינוי תושבי כפר שלם )מס' תיק (555
כוללת ,מס' (5261 ,4302 ,4290) 462
ח"כ דב חנין ,ח"כ אליהו גבאי ,ח"כ נאדיה חילו.
תאריך סיום:
22/05/2008

שם:
סוג ומספר:
היוזם:

הפסקות החשמל בערים מרכזיות ברחבי הארץ
רגילה ,מס' 487
ח"כ חיים אמסלם.

הצעה לסדר-היום בנושא :התייקרות תעריפי החשמל )מס' תיק (496
שם:
כוללת ,מס' (4520 ,4514 ,4511 ,4501) 489
סוג ומספר:
ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ ואסל טאהא ,ח"כ סופה לנדבר ,ח"כ מאיר פרוש.
היוזמים:
ת .מועדת הכנסת05/02/2008 :
תאריך סיום:
05/02/2008
תאריך תחילה:
86

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

 250אלף ישראלים טרם הסדירו את מסגרת האשראי )מס' תיק (52
דחופה ,מס' 531
ח"כ אמנון כהן.
תאריך סיום:
21/06/2006
ישיבות ועדה:
21/06/2006

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :החלטת חברת דן ביחס לאי הפעלת קווי אוטובוס
בשבתות וטיפול משרד התחבורה בעניין )מס' תיק (521
כוללת ,מס' (4955 ,4947 ,4927 ,4916) 541
ח"כ שמואל הלפרט ,ח"כ אברהם מיכאלי ,ח"כ ניסן סלומינסקי ,ח"כ רן כהן.
תאריך סיום:
05/03/2008
) 24/06/2008פרוט' (606
ישיבות ועדה:
05/03/2008

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :מצוקת המים בישראל )מס' תיק (535
כוללת ,מס' (5104 ,5066 ,5037) 556
ח"כ רוברט אילטוב ,ח"כ חיים אמסלם ,ח"כ יוחנן פלסנר.
תאריך סיום:
19/03/2008
) 26/05/2008פרוט' (576
ישיבות ועדה:
19/03/2008

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הפרסומים לפיהם  18%מהמועסקים בישראל עובדים בשבת )מס' תיק (79
רגילה ,מס' 572
ח"כ יעקב כהן.
תאריך סיום:
18/07/2006
ישיבות ועדה:
18/07/2006

שם:

הצעה לסדר-היום בנושא :קריסת מערך התחבורה בל"ג בעומר במירון )מס' תיק
(568
כוללת ,מס' (5292 ,5272) 589
ח"כ דוד אזולאי ,ח"כ מאיר פרוש.
תאריך סיום:
29/05/2008
) 03/06/2008פרוט' (589
ישיבות ועדה:

סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :התכנית להפוך את מינהל מקרקעי ישראל לרשות
עצמאית )מס' תיק (60
רגילה ,מס' 600
ח"כ חנא סוייד.
תאריך סיום:
28/06/2006
ישיבות ועדה:
28/06/2006

שם:

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:

הצעה לסדר-היום בנושא :עליית מחירי הנפט בעולם )מס' תיק (587
כוללת ,מס' (5401 ,5400 ,5394 ,5384) 603
ח"כ דב חנין ,ח"כ אופיר פינס פז ,ח"כ זבולון אורלב ,ח"כ אבשלום וילן.
תאריך סיום:
12/06/2008

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:

הצעה לסדר-היום בנושא :הרפורמה החדשה בעמלות הבנקים )מס' תיק (598
כוללת ,מס' (5484 ,5468) 614
ח"כ אבשלום וילן ,ח"כ יצחק זיו.
תאריך סיום:
19/06/2008

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :ריבוי בתאונות הדרכים הקטלניות )מס' תיק (605
כוללת ,מס' (5552 ,5533) 620
ח"כ דב חנין ,ח"כ אליהו גבאי.
תאריך סיום:
26/06/2008
) 01/07/2008פרוט' (616
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :איסור הבניה לחרדים בעיר ירוחם ובחריש) .מס' תיק
(59
רגילה ,מס' 621
ח"כ אברהם רביץ.
תאריך סיום:
28/06/2006
ישיבות ועדה:
28/06/2006

שם:

הצעה לסדר-היום בנושא :ייקור בתעריפי החשמל ב 5%-והפגיעה בעניים )מס'
87

תאריך תחילה:

תיק (620
כוללת ,מס' (5681 ,5677 ,5676 ,5674 ,5669 ,5651 ,5650) 639
ח"כ דב חנין ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ יעקב כהן ,ח"כ עבאס זכור ,ח"כ נאדיה חילו ,ח"כ
משה כחלון ,ח"כ אליהו גבאי.
תאריך סיום:
10/07/2008

שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:

הצעה לסדר-היום בנושא :משבר המים )מס' תיק (654
כוללת ,מס' (5735 ,5709) 663
ח"כ אליהו גבאי ,ח"כ ג'מאל זחאלקה.
תאריך סיום:
24/07/2008

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :הביטחון האנרגטי של ישראל )מס' תיק (65
רגילה ,מס' 709
ח"כ מיכאל נודלמן.
תאריך סיום:
05/07/2006
ישיבות ועדה:
05/07/2006

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :מצבו של ענף החקלאות בהעדר העסקת עובדים זרים
)מס' תיק (76
רגילה ,מס' 855
ח"כ יורם מרציאנו.
תאריך סיום:
12/07/2006
) 30/10/2006פרוט' (87
ישיבות ועדה:
12/07/2006

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

בטיחות הילדים בהסעות ובקייטנות )מס' תיק (81
רגילה ,מס' 897
ח"כ אליהו גבאי.
תאריך סיום:
18/07/2006
ישיבות ועדה:
18/07/2006

שם:

התנהלות חברות המונופול בתחבורה הציבורית  -ביצוע ההפרטה ושיטת המכרזים
והתמלוגים )מס' תיק (80
רגילה ,מס' 899
ח"כ שמואל הלפרט.
תאריך סיום:
18/07/2006
) 27/11/2006פרוט' 27/02/2007 (111
ישיבות ועדה:
18/07/2006
)פרוט' (206

סוג ומספר:
היוזמים:

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :פיטורי מאות עובדים ברשות שדות התעופה )מס' תיק
(133
דחופה ,מס' 1206
ח"כ יורם מרציאנו.
הוגשו מסקנות
17/12/2006
תאריך סיום:
08/11/2006
) 13/11/2006פרוט' (101
ישיבות ועדה:
08/11/2006

שם:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :הפגיעה בביצוע קווי הרכבת לנגב )מס' תיק (154
רגילה ,מס' 1434
ח"כ גדעון סער.
תאריך סיום:
22/11/2006
ישיבות ועדה:
22/11/2006

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :ריבוי התאונות הקטלניות בצומת רנטיס )מס' תיק (171
רגילה ,מס' 1534
ח"כ משה גפני.
תאריך סיום:
06/12/2006
ישיבות ועדה:
06/12/2006

שם:

הצעה לסדר-היום בנושא :צמתים מסוכנים בכניסות לישובים הערבים )מס' תיק
(192
רגילה ,מס' 1819
ח"כ עבאס זכור.
תאריך סיום:
27/12/2006
ישיבות ועדה:
27/12/2006

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

88

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:

הצעה לסדר-היום בנושא :הבעיות בתחבורה הציבורית ,הצפיפות והצורך לתת
הנחה של  50%לנוסעים בעמידה )מס' תיק (210
רגילה ,מס' 2031
ח"כ יעקב כהן.
תאריך סיום:
17/01/2007
) 27/02/2007פרוט' (209
ישיבות ועדה:
17/01/2007

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

 60%מהנוער הגולש באינטרנט נחשף לפורנוגרפיה ולפיתוי ממבוגרים )מס' תיק
(230
דחופה ,מס' 2277
ח"כ אמנון כהן.
תאריך סיום:
07/02/2007
ישיבות ועדה:
07/02/2007

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצורך בעידוד התעסוקה והבניה בפריפריה )מס' תיק (229
רגילה ,מס' 2314
ח"כ מאיר פרוש.
תאריך סיום:
07/02/2007
ישיבות ועדה:
07/02/2007

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

עשרות מעובדי נמל אילת בסכנת פיטורים בשל ביטול קו מכולות )מס' תיק (242
רגילה ,מס' 2359
ח"כ שלמה בניזרי.
תאריך סיום:
21/02/2007
) 27/02/2007פרוט' (204
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :הקשיים בדיור ובקריטריונים למימוש שכר דירה )מס'
תיק (243
רגילה ,מס' 2476
ח"כ יעקב כהן.
תאריך סיום:
21/02/2007
) 05/03/2008פרוט' (518
ישיבות ועדה:
21/02/2007

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:

תאונות אוויריות שנמנעו )מס' תיק (255
דחופה ,מס' 2567
ח"כ יעקב כהן.
תאריך סיום:
28/02/2007

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :דיור סוציאלי )מס' תיק (257
רגילה ,מס' 2577
ח"כ מרינה סולודקין.
תאריך סיום:
07/03/2007
ישיבות ועדה:
07/03/2007

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:

עליה חדה בתאונות הדרכים בשבוע האחרון )מס' תיק (266
דחופה ,מס' 2705
ח"כ מגלי והבה.
תאריך סיום:
14/03/2007

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :השחיקה במשכנתאות וחוסר הסיוע לרכישת דיור )מס'
תיק (309
רגילה ,מס' 3006
ח"כ יעקב כהן.
תאריך סיום:
30/05/2007
) 05/03/2008פרוט' (518
ישיבות ועדה:
30/05/2007

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:

השביתה ברשות הדואר )מס' תיק (340
דחופה ,מס' 3239
ח"כ זבולון אורלב.
תאריך סיום:
27/06/2007

שם:

הצעה לסדר-היום בנושא :סכנת בטיחות התעופה בנתב"ג )מס' תיק (379
89

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

דחופה ,מס' 3553
ח"כ דוד רותם.
10/10/2007
10/10/2007

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

מעצ " :במדינה מאות כבישים מסוכנים" )מס' תיק (380
דחופה ,מס' 3567
ח"כ דני יתום.
תאריך סיום:
10/10/2007
) 05/11/2007פרוט' (387
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :מצוקת הדיור בישראל )מס' תיק (398
רגילה ,מס' 3580
ח"כ יעקב כהן.
תאריך סיום:
22/10/2007
) 05/03/2008פרוט' (518
ישיבות ועדה:
22/10/2007

שם:

הצעה לסדר-היום בנושא :פרויקט בית נטופה ,פרויקט שלא מתחיל )מס' תיק
(411
רגילה ,מס' 3829
ח"כ ג'מאל זחאלקה.
תאריך סיום:
07/11/2007
ישיבות ועדה:
07/11/2007

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
ת .מועדת הכנסת:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

תאריך סיום:
ישיבות ועדה:

הצעה לסדר-היום בנושא :הצהרת שר התיירות כי הקזינו יציל את אילת )מס'
תיק (440
דחופה ,מס' 3881
ח"כ שלמה בניזרי.
04/12/2007
תאריך סיום:
21/11/2007
ישיבות ועדה:
21/11/2007
הצעה לסדר-היום בנושא :סבל הנוסעים בתחבורה הציבורית בכלל ובקוויי בני-
ברק-ירושלים בפרט )מס' תיק (472
רגילה ,מס' 3979
ח"כ יעקב כהן.
תאריך סיום:
02/01/2008
ישיבות ועדה:
02/01/2008
הצעה לסדר-היום בנושא :תושבים בירושלים טוענים כי חברת אגד פגעה בהם
בימי השלג )מס' תיק (500
רגילה ,מס' 4622
ח"כ מאיר פרוש.
תאריך סיום:
06/02/2008
ישיבות ועדה:
06/02/2008
הצעה לסדר-היום בנושא :תושבי שכונת דניה בחיפה מתקוממים :מונעים מאתנו
הקמת בית-כנסת )מס' תיק (537
רגילה ,מס' 4989
ח"כ שלמה בניזרי.
תאריך סיום:
19/03/2008
ישיבות ועדה:
19/03/2008
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שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :פיטורי עובדי חברת החשמל בעיר אשקלון )מס' תיק
(536
דחופה ,מס' 5039
ח"כ יורם מרציאנו.
תאריך סיום:
19/03/2008
) 30/03/2008פרוט' (545
ישיבות ועדה:
19/03/2008
הצעה לסדר-היום בנושא :הממשלה ממשיכה לעכב  85ימים את הבניה בביתר
עילית )מס' תיק (613
רגילה ,מס' 5522
ח"כ יעקב ליצמן.
תאריך סיום:
02/07/2008
) 13/08/2008פרוט' (684
ישיבות ועדה:
02/07/2008

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :המחירים המופרזים שחברת עמידר גובה מעבודות
התיקונים בדיור הציבורי )מס' תיק (621
רגילה ,מס' 5631
ח"כ עבאס זכור.
תאריך סיום:
09/07/2008
ישיבות ועדה:
09/07/2008

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :הפנסיה של הגמלאים נמחקת )מס' תיק (636
רגילה ,מס' 5697
ח"כ יצחק זיו.
תאריך סיום:
16/07/2008
ישיבות ועדה:
16/07/2008

שם:

הצעה לסדר-היום בנושא :המשבר הכלכלי העולמי והשפעתו על המשק בישראל
)מס' תיק (686
רגילה ,מס' 671
ח"כ משה גפני ,ח"כ יצחק וקנין
תאריך סיום:
30/10/2008
ישיבות ועדה:
30/10/2008

שם:

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא :הקשישים יחזרו לשלם את אגרת הרדיו והטלוויזיה
)מס' תיק (692
רגילה ,מס' 5906
ח"כ יצחק זיו
תאריך סיום:
05/11/2008
ישיבות ועדה:
05/11/2008

הצעות ל"דיון מהיר"
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

העלאת עמלות העובר ושב של הבנקים ב 5%-בעקבות סיום עסקת החבילה
שנחתמה בין ועדת הכלכלה והבנקים )מס' תיק (4
דיון מהיר ,מס' 102
ח"כ אבשלום וילן.
תאריך סיום:
15/05/2006
) 22/05/2006פרוט' (2
ישיבות ועדה:

שם:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

גביית תשלום על צפייה בשדורי המונדיאל )מס' תיק (11
דיון מהיר ,מס' 167
ח"כ ואסל טאהא.
תאריך סיום:
22/05/2006
) 23/05/2006פרוט' (7
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

בקשה לדיון מהיר בנושא שלטי חוצות לצד כבישים מהירים )מס' תיק (51
דיון מהיר ,מס' 629
ח"כ אורית נוקד.
הוגשו מסקנות
05/11/2006
תאריך סיום:
27/06/2006
) 12/07/2006פרוט' (44
ישיבות ועדה:
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שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

תגבור התחבורה הציבורית ביהודה ושומרון )מס' תיק (64
דיון מהיר ,מס' 737
ח"כ אורי אריאל.
הוגשו מסקנות
05/11/2006
תאריך סיום:
03/07/2006
) 12/07/2006פרוט' (45
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הפסקת השידור האנלוגי של ערוץ ) 2מס' תיק (69
דיון מהיר ,מס' 826
ח"כ זבולון אורלב.
הוגשו מסקנות
05/11/2006
תאריך סיום:
10/07/2006
) 17/07/2006פרוט' (48
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הכוונה להפסיק את שידורי הערוץ השני בלווין )מס' תיק (114
דיון מהיר ,מס' 954
ח"כ דב חנין.
תאריך סיום:
16/10/2006
) 23/10/2006פרוט' (81
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הפסקת קו הטיסות של טמיר תעופה לקרית שמונה )מס' תיק (121
דיון מהיר ,מס' 1034
ח"כ אורית נוקד.
הוגשו מסקנות
07/11/2006
תאריך סיום:
23/10/2006
) 06/11/2006פרוט' (93
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

שביתת העובדים הארעיים בנתב"ג )מס' תיק (129
דיון מהיר ,מס' 1182
ח"כ דב חנין.
הוגשו מסקנות
17/12/2006
תאריך סיום:
06/11/2006
) 13/11/2006פרוט' (101
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

מוצרי צריכה המיוצרים לייעוד מגזרי )מס' תיק (136
דיון מהיר ,מס' 1259
ח"כ חנא סוייד.
הוגשו מסקנות
27/11/2006
תאריך סיום:
13/11/2006
) 21/11/2006פרוט' (107
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הפעלה ללא היתר של שלוש תחנות כוח של חברת החשמל )מס' תיק (140
דיון מהיר ,מס' 1386
ח"כ רונית תירוש.
הוגשו מסקנות
17/12/2006
תאריך סיום:
20/11/2006
) 06/12/2006פרוט' (122
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

העדר פירוט בחשבוניות דרך ארץ לשירותי כביש מס' ) 6מס' תיק (157
דיון מהיר ,מס' 1589
ח"כ אורית נוקד.
הוגשו מסקנות
19/12/2006
תאריך סיום:
04/12/2006
) 12/12/2006פרוט' (127
ישיבות ועדה:

שם:

אבטחת אספקת דלק לישראל במצב חירום במסגרת הפרטת בז"ן בו.כלכלה )מס'
תיק (200
דיון מהיר ,מס' 1993
ח"כ אבשלום וילן.
הוגשו מסקנות
06/06/2007
תאריך סיום:
08/01/2007
) 15/01/2007פרוט' (158
ישיבות ועדה:

סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
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שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הורדת ערוצי שידור מחבילת הבסיס של חברת הכבלים )מס' תיק (202
דיון מהיר ,מס' 2015
ח"כ אורית נוקד.
הוגשו מסקנות
06/06/2007
תאריך סיום:
15/01/2007
) 22/01/2007פרוט' (166
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

אישור פרסומת סמויה לערוצים המסחריים ע"י מועצת הרשות השניה) .מס' תיק
(212
דיון מהיר ,מס' 2136
ח"כ אבשלום וילן.
הוגשו מסקנות
06/06/2007
תאריך סיום:
22/01/2007
) 30/01/2007פרוט' (174
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

שיטת הניקוד של משרד התחבורה לעבירות תנועה) .מס' תיק (217
דיון מהיר ,מס' 2190
ח"כ רונית תירוש.
תאריך סיום:
29/01/2007
) 19/02/2007פרוט' (194
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

ביטול קו הרכבת הישיר מבאר-שבע לתל-אביב )מס' תיק (221
דיון מהיר ,מס' 2258
ח"כ גדעון סער.
הוגשו מסקנות
06/06/2007
תאריך סיום:
05/02/2007
) 12/02/2007פרוט' (184
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

ביטול קו הרכבת הישיר מב"ש לת"א )מס' תיק (222
דיון מהיר ,מס' 2270
ח"כ מתן וילנאי.
הוגשו מסקנות
06/06/2007
תאריך סיום:
05/02/2007
) 12/02/2007פרוט' (184
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

העתקת קו המכולות דרא"פ מנל אילת לגיבוטי )מס' תיק (233
דיון מהיר ,מס' 2341
ח"כ דני יתום.
הוגשו מסקנות
06/06/2007
תאריך סיום:
12/02/2007
) 27/02/2007פרוט' (204
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

פגיעה כלכלית קשה בנמל אילת )מס' תיק (232
דיון מהיר ,מס' 2349
ח"כ יואל חסון.
הוגשו מסקנות
06/06/2007
תאריך סיום:
12/02/2007
) 27/02/2007פרוט' (204
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

העלאה בלתי פוסקת של תעריפי הסלולר )מס' תיק (244
דיון מהיר ,מס' 2438
ח"כ אורית נוקד.
הוגשו מסקנות
06/06/2007
תאריך סיום:
19/02/2007
) 06/03/2007פרוט' (215
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

 950עובדות קבלן ברשות הדואר מועסקות בתנאי עבדות )מס' תיק (246
דיון מהיר ,מס' 2509
ח"כ שלי יחימוביץ.
הוגשו מסקנות
06/06/2007
תאריך סיום:
26/02/2007
) 12/03/2007פרוט' (217
ישיבות ועדה:

שם:

המחסור הצפוי בגז בישול )מס' תיק (258
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סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

דיון מהיר ,מס' 2652
ח"כ יצחק זיו.
תאריך סיום:
12/03/2007
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:

סבלם המיותר של האזרחים כתוצאה מהשבתות במשק )מס' תיק (265
דיון מהיר ,מס' 2715
ח"כ יצחק זיו.
תאריך סיום:
19/03/2007

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

ערוצי הספורט החדשים של ערוץ הספורט )מס' תיק (281
דיון מהיר ,מס' 2768
ח"כ רונית תירוש.
תאריך סיום:
07/05/2007
) 11/07/2007פרוט' (310
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

אישור מועצת הרשות השניה להפוך את רדיו  99לרדיו ברודקאסט )מס' תיק (288
דיון מהיר ,מס' 2836
ח"כ אבשלום וילן.
תאריך סיום:
14/05/2007
) 28/05/2007פרוט' (258
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הפרטת "פי גלילות"  -ריכוזיות יתר במשק הדלק בישראל )מס' תיק (305
דיון מהיר ,מס' 2944
ח"כ אבשלום וילן.
הוגשו מסקנות
11/06/2007
תאריך סיום:
28/05/2007
) 06/06/2007פרוט' (269
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

פיטורי עשרות עובדים ופגיעה כלכלית קשה בנמל אילת )מס' תיק (310
דיון מהיר ,מס' 3007
ח"כ יואל חסון.
הוגשו מסקנות
03/07/2007
תאריך סיום:
04/06/2007
) 27/06/2007פרוט' (290
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

יישום החלטת ועדת הכלכלה בנוגע למצבו של נמל אילת )מס' תיק (311
דיון מהיר ,מס' 3013
ח"כ יורם מרציאנו.
הוגשו מסקנות
03/07/2007
תאריך סיום:
04/06/2007
) 27/06/2007פרוט' (290
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

ביטול קו המכולות של חברת צים לנמל אילת )מס' תיק (312
דיון מהיר ,מס' 3019
ח"כ חיים כץ.
הוגשו מסקנות
03/07/2007
תאריך סיום:
04/06/2007
) 27/06/2007פרוט' (290
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

תחזוקה לקוייה של מטוסים העלולה לגרום לאסון )מס' תיק (319
דיון מהיר ,מס' 3092
ח"כ דוד רותם.
תאריך סיום:
11/06/2007
) 19/06/2007פרוט' (280
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

שיבושים בהמראות ובנחיתות בנתב"ג )מס' תיק (318
דיון מהיר ,מס' 3103
ח"כ ניסן סלומינסקי.
תאריך סיום:
11/06/2007
) 19/06/2007פרוט' 16/07/2007 (280
ישיבות ועדה:
)פרוט' (314

שם:

שידורי הרדיו הפירטיים המפריעים לתנועת המטוסים בנתב"ג )מס' תיק (317

) 20/03/2007פרוט' (232

94

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

דיון מהיר ,מס' 3108
ח"כ מגלי והבה.
תאריך סיום:
11/06/2007
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

סכנה לתחבורה האווירית בעקבות שיבושי הרדיו הפיראטי )מס' תיק (316
דיון מהיר ,מס' 3109
ח"כ יואל חסון.
תאריך סיום:
11/06/2007
) 19/06/2007פרוט' 16/07/2007 (280
ישיבות ועדה:
)פרוט' (314

שם:

קמפיין פורנוגרפי לעידוד התיירות לישראל בחסות משרד התירות ומשרד החוץ
)מס' תיק (323
דיון מהיר ,מס' 3192
ח"כ קולט אביטל.
הוגשו מסקנות
03/07/2007
תאריך סיום:
18/06/2007
) 26/06/2007פרוט' (286
ישיבות ועדה:

סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:

) 19/06/2007פרוט' 16/07/2007 (280
)פרוט' (314

שימוש בפרסום תמונת דוגמנית במגזין גברים כחלק מההסברה הישראלית בחו"ל
)מס' תיק (324
דיון מהיר ,מס' 3193
ח"כ אסתרינה טרטמן.
הוגשו מסקנות
03/07/2007
תאריך סיום:
18/06/2007
) 26/06/2007פרוט' (286
ישיבות ועדה:
הנזק הנגרם לתושבי גוש דן כתוצאה מהמראות ונחיתות לילה בנתב"ג) .מס' תיק
(330
דיון מהיר ,מס' 3201
ח"כ חיים כץ.
הוגשו מסקנות
10/07/2007
תאריך סיום:
25/06/2007
) 04/07/2007פרוט' (301
ישיבות ועדה:
הגבלת הבניה ביישובים חקלאיים )תיקון  171בהחלטה  1084של ממ"י( )מס' תיק
(338
דיון מהיר ,מס' 3273
ח"כ שי חרמש.
הוגשו מסקנות
17/07/2007
תאריך סיום:
02/07/2007
) 10/07/2007פרוט' (307
ישיבות ועדה:
הפסקת הטיסות לצפון הארץ )מס' תיק (341
דיון מהיר ,מס' 3351
ח"כ רונית תירוש.
תאריך סיום:
09/07/2007
) 17/07/2007פרוט' (316
ישיבות ועדה:
ביטול מסגרת אשראי לנשים בהריון וגביית עמלה עבור מסגרת חדשה על ידי
הבנקים )מס' תיק (346
דיון מהיר ,מס' 3421
ח"כ מגלי והבה.
הוגשו מסקנות
25/07/2007
תאריך סיום:
16/07/2007
) 25/07/2007פרוט' (325
ישיבות ועדה:
שביתת המחאה של מחוסרי הדיור בירושלים )מס' תיק (352
דיון מהיר ,מס' 3491
ח"כ דב חנין.
תאריך סיום:
23/07/2007
) 27/08/2007פרוט' (347
ישיבות ועדה:
החלטת בנק הפועלים לסיים ההתקשרות עם בנקים בעזה )מס' תיק (375
דיון מהיר ,מס' 3527
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היוזם:
תאריך תחילה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:

ח"כ אבשלום וילן.
תאריך סיום:
08/10/2007
כביש הגישה לכפר ח'ואלד )מס' תיק (381
דיון מהיר ,מס' 3588
ח"כ חנא סוייד.
הוגשו מסקנות
05/11/2007
תאריך סיום:
15/10/2007
) 23/10/2007פרוט' (369
ישיבות ועדה:
ענישת האזרח באמצעות קנסות החניה )מס' תיק (387
דיון מהיר ,מס' 3666
ח"כ דוד אזולאי.
הוגשו מסקנות
20/11/2007
תאריך סיום:
22/10/2007
) 13/11/2007פרוט' (399
ישיבות ועדה:
הסכמת מועצת הכבלים והלוויין להיעתר לבקשה להוריד את ערוץ ) .CNNמס'
תיק (388
דיון מהיר ,מס' 3672
ח"כ אבשלום וילן.
הוגשו מסקנות
05/11/2007
תאריך סיום:
22/10/2007
) 29/10/2007פרוט' (375
ישיבות ועדה:
סכנת סגירה ערוץ טלוויזיה "טבע הדברים" )מס' תיק (406
דיון מהיר ,מס' 3794
ח"כ יוסף שגל.
הוגשו מסקנות
26/11/2007
תאריך סיום:
05/11/2007
) 20/11/2007פרוט' (405
ישיבות ועדה:
אי הארכת רשיון השידור של ערוץ הקניות ע"י שר התקשורת )מס' תיק (413
דיון מהיר ,מס' 3858
ח"כ רוברט אילטוב.
03/01/2008
תאריך סיום:
12/11/2007
) 04/12/2007פרוט' (416
ישיבות ועדה:
הורדת ערוץ הקניות והעדפה לשידורים דיגיטליים) .מס' תיק (412
דיון מהיר ,מס' 3873
ח"כ רונית תירוש.
הוגשו מסקנות
03/01/2008
תאריך סיום:
12/11/2007
) 04/12/2007פרוט' (416
ישיבות ועדה:
הפסקת פעילות מערך האבטחה בתחבורה הציבורית )מס' תיק (436
דיון מהיר ,מס' 4095
ח"כ יואל חסון.
הוגשו מסקנות
17/12/2007
תאריך סיום:
03/12/2007
) 11/12/2007פרוט' (424
ישיבות ועדה:
שרותי התחבורה הציבורית שמפעילה חברת קווים מאזור בקעת אונו )מס' תיק
(446
דיון מהיר ,מס' 4108
ח"כ אברהם מיכאלי.
03/01/2008
תאריך סיום:
11/12/2007
) 26/12/2007פרוט' (440
ישיבות ועדה:
השלכות סיום החלטה  1058של מועצת מנהל מקרקעי ישראל על ישובי קו התפר
מרכז )מס' תיק (445
דיון מהיר ,מס' 4117
ח"כ אורית נוקד.
03/01/2008
תאריך סיום:
11/12/2007
) 18/12/2007פרוט' (432
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:

מחקר המורה כי נהגים עניים מעורבים יותר בתאונות )מס' תיק (482
דיון מהיר ,מס' 4277
ח"כ מוחמד ברכה.
תאריך סיום:
31/12/2007

שם:
סוג ומספר:

סגירת תחנת "קול המוסיקה" )מס' תיק (477
דיון מהיר ,מס' 4347

סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
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היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

ח"כ חיים אורון.
הוגשו מסקנות
07/01/2008

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

איחוד רשתות א' ,קול המוסיקה ו"מורשת" )מס' תיק (476
דיון מהיר ,מס' 4366
ח"כ אורית נוקד.
הוגשו מסקנות
22/01/2008
תאריך סיום:
07/01/2008
) 16/01/2008פרוט' (462
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

קיצוץ של  50%בתקציב אחזקת הכבישים )מס' תיק (483
דיון מהיר ,מס' 4423
ח"כ יואל חסון.
25/02/2008
תאריך סיום:
14/01/2008
) 21/01/2008פרוט' (466
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

פגיעה קשה בזוגות צעירים בירושלים ביתר והסביבה בעקבות הקפאת הבנייה
)מס' תיק (491
דיון מהיר ,מס' 4486
ח"כ אורי אריאל.
25/02/2008
תאריך סיום:
22/01/2008
) 11/02/2008פרוט' (487
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הורדת תרגום סימוליטני לרוסית בערוץ ) 10מס' תיק (495
דיון מהיר ,מס' 4609
ח"כ רוברט אילטוב.
הוגשו מסקנות
25/02/2008
תאריך סיום:
04/02/2008
) 12/02/2008פרוט' (490
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

אי מתן אישור לשימוש בקרקע חלופית באזורי בקה אלג'בייה -ג'ת )מס' תיק (502
דיון מהיר ,מס' 4700
ח"כ אחמד טיבי.
הוגשו מסקנות
25/02/2008
תאריך סיום:
11/02/2008
) 18/02/2008פרוט' (497
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

זיוף תגי חניה של נכים) .מס' תיק (509
דיון מהיר ,מס' 4763
ח"כ זבולון אורלב.
הוגשו מסקנות
תאריך סיום:
18/02/2008
ישיבות ועדה:

שם:

הסדרת נגישות דחופה לבית החולים אסף הרופא ודרכי הגישה למחנה צריפין )מס'
תיק (541
דיון מהיר ,מס' 5123
ח"כ אמנון כהן.
תאריך סיום:
24/03/2008
) 01/04/2008פרוט' (555
ישיבות ועדה:

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:

תאריך סיום:
ישיבות ועדה:

22/01/2008
) 16/01/2008פרוט' (462

05/03/2008
) 26/02/2008פרוט' (509

סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

פערים של עשרות אחוזים בגובה התשלום עבור גז ביתי בערים השונות )מס' תיק
(559
דיון מהיר ,מס' 5268
ח"כ יואל חסון.
הוגשו מסקנות
21/07/2008
תאריך סיום:
26/05/2008
) 02/06/2008פרוט' (584
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:

מבצע גביית דוחות בנצרת עלית וטבריה )מס' תיק (578
דיון מהיר ,מס' 5326
ח"כ חנא סוייד.
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החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הוגשו מסקנות
02/06/2008

שם:

ישראל במקום השמיני מבין  30מדינות אירופה במספר ההרוגים למיליון תושבים
בתאונות דרכים )מס' תיק (582
דיון מהיר ,מס' 5375
ח"כ אברהם רביץ.
תאריך סיום:
10/06/2008
) 01/07/2008פרוט' (616
ישיבות ועדה:

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:

תאריך סיום:
ישיבות ועדה:

21/07/2008
) 16/06/2008פרוט' (601

חברות הטלפונים הסלולרים מתנות את רכישת המכשיר ברכישת חבילת גלישה
באינטרנט )מס' תיק (589
דיון מהיר ,מס' 5422
ח"כ עבאס זכור.
הוגשו מסקנות
21/07/2008
תאריך סיום:
17/06/2008
) 01/07/2008פרוט' (618
ישיבות ועדה:

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

מדיניות לשכת הפרסום הממשלתית )לפ"מ( להעלאת קמפיינים בשפה הערבית
)מס' תיק (596
דיון מהיר ,מס' 5489
ח"כ אחמד טיבי.
תאריך סיום:
23/06/2008
) 01/07/2008פרוט' (620
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הבנקים מחמירים אשראי לעסקים )מס' תיק (608
דיון מהיר ,מס' 5570
ח"כ אמנון כהן.
תאריך סיום:
01/07/2008
ביטול קו הרכבת המהיר תל אביב  -ירושלים )מס' תיק (628
דיון מהיר ,מס' 5693
ח"כ דב חנין.
הוגשו מסקנות
23/07/2008
תאריך סיום:
14/07/2008
) 23/07/2008פרוט' (654
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

דחיית ביצוע קו הרכבת לירושלים )מס' תיק (625
דיון מהיר ,מס' 5695
ח"כ ראובן ריבלין.
הוגשו מסקנות
23/07/2008
תאריך סיום:
14/07/2008
) 23/07/2008פרוט' (654
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

כוונת הממשלה להקפיא את הקמת קו הרכבת המהירה תל-אביב -ירושלים )מס'
תיק (626
דיון מהיר ,מס' 5696
ח"כ קולט אביטל.
הוגשו מסקנות
23/07/2008
תאריך סיום:
14/07/2008
) 23/07/2008פרוט' (654
ישיבות ועדה:

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
החלטה אחרונה:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

ביטול קו הרכבת המהיר בין ירושלים לתל אביב )מס' תיק (627
דיון מהיר ,מס' 5705
ח"כ רן כהן.
הוגשו מסקנות
23/07/2008
תאריך סיום:
14/07/2008
) 23/07/2008פרוט' (654
ישיבות ועדה:
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נושאים ביוזמת חברי הכנסת והוועדה
תיק
5

שם

משרד

פתיחת תיק

תקן ישראלי לאחריות חברתית  -דיון לציון

התעשייה,

16/05/2006

שבוע האיכות הלאומי

המסחר

ישיבות

והתעסוקה
6

הסדרת ענף הליסינג של כלי רכב בישראל

התחבורה

16/05/2006

) 24/05/2006פרוט' (10

והבטיחות
בדרכים
7

שידורי המונדיאל

התקשורת

18/05/2006

) 23/05/2006פרוט' (7

18

כוונת משרד התחבורה להפריט את מבחני

התחבורה

23/05/2006

) 29/05/2006פרוט' (13

הנהיגה

והבטיחות
בדרכים

22

העלאה הצפויה במחירי החלב ומוצריו,

החקלאות

שבפיקוח ,והכוונה לצמצם את מספרם

ופיתוח

29/05/2006

) 12/06/2006פרוט' (22

הכפר
23

עידוד השימוש בכלי רכב המופעלים

האוצר

29/05/2006

) 17/07/2006פרוט' (46

בטכנולוגיה ידידותית לסביבה
25
26

כשלים באספקת החשמל ברחבי הארץ

האנרגיה

לנוכח הביקושים

והתשתיות

ההערכות בנתב"ג וברשות שדות התעופה

התחבורה

לתנועת הנוסעים הצפויה בתקופת הקיץ

והבטיחות

05/06/2006
08/06/2006

) 07/06/2006פרוט' (21
) 20/06/2006פרוט' (29

בדרכים
27

פרסום סמוי )"תוכן שיווקי"( בשידורי

התקשורת

08/06/2006

) 13/06/2006פרוט' (24

הטלוויזיה
28

השפעת הוראות המפקח על הבנקים בעניין

האוצר

11/06/2006

) 19/06/2006פרוט' (27

משיכת יתר )"אוברדראפט"( על עסקים
קטנים ומשקי הבית
29

השלכות תאגוד רשות הדואר ופתיחת השוק

התקשורת

11/06/2006

) 20/06/2006פרוט' (28

לתחרות
32

החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון

התחבורה

פקודת התעבורה )תיקון מס' )(75מאגר

והבטיחות

מידע לענין נהגים שנפסלו מלהחזיק רשיון

בדרכים

12/06/2006

) 27/06/2006פרוט' (33

נהיגה( ,התשס"ו ,2005-של ח"כ גלעד ארדן
33

החלת דין רציפות על הצעת חוק המועצה

התעשייה,

הישראלית לצרכנות ,התשס"ו2005-

המסחר

12/06/2006

) 07/11/2006פרוט' (97

והתעסוקה
34

החלת דין רציפות על הצעת חוק הפעלת

האנרגיה

רכב )מנועים ודלק()תיקון  -הגברת האכיפה

והתשתיות

12/06/2006

) 30/10/2006פרוט' (86

במכירת דלק שאינו עומד בדרישות התקן(,

99

התשס"ה2005-
35

החלת דין רציפות על הצעת חוק ההגבלים

התעשייה,

העסקיים )תיקון מס' )(9מניעת התנהגות

המסחר

שאיננה תחרותית על ידי קבוצת ריכוז(,

והתעסוקה

12/06/2006

) 13/11/2006פרוט' (102

התשס"ו2005-
36

החלת דין רציפות על הצעת חוק הרשות

החינוך

12/06/2006

) 30/10/2006פרוט' (85

הלאומית למורשת יהדות בוכרה,
התשס"ה2005-
37

החלת דין רציפות על הצעת חוק הרשות

החינוך

12/06/2006

) 30/10/2006פרוט' (85

הלאומית למורשת יהדות לוב ,התשס"ה-
2005
38

המחדלים שגרמו לאסון תאונת הרכבת

התחבורה

בבית יהושע

והבטיחות

12/06/2006

) 14/06/2006פרוט' (26

בדרכים
39

החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון

הבריאות

13/06/2006

פקודת בריאות הציבור )מזון()מס' )(5סימון
מזון( ,התשס"ה2005-
40

הפעלת כביש חוצה ישראל )כביש (6

41

הודעת נציגי הבנקים שלא יעלו העמלות

התחבורה

13/06/2006

) 10/07/2006פרוט' (39

והבטיחות
בדרכים
האוצר

14/06/2006

) 19/06/2006פרוט' (27

למשקי הבית -המשך דיון
האנרגיה

42

התקדמות פרויקט הגז הטבעי

45

מסקנות ועדת החקירה שמינה שר

התחבורה

התחבורה לענין תאונת הרכבת בבית יהושע

והבטיחות

19/06/2006

) 26/06/2006פרוט' (30

והתשתיות
20/06/2006

בדרכים
46

הדיור הציבורי  -פתרונות דיור לזכאים,

הבינוי

מאגר הדירות ,תחזוקה ושיפוץ הדירות,

והשיכון

21/06/2006

) 19/07/2006פרוט' (51

דמי השכירות
62

קידום התחרות במשק החשמל

71

תוכנית טלוויזיה "כוכב נולד" בהשתתפות

התשתיות

05/07/2006

הלאומיות
התקשורת

) 11/07/2006פרוט' , (41
) 26/07/2006פרוט' (

11/07/2006

אסירים
72

הסעות תלמידים  -התקנת חגורות בטיחות

התחבורה

והאחריות לחגירתן

והבטיחות

11/07/2006

) 18/07/2006פרוט' (49

בדרכים
78

דחייה ביישום הנוהל בעניין מסגרת

האוצר

19/07/2006

) 24/07/2006פרוט' (54

האשראי לתושבים ולבעלי עסקים בצפון
הארץ
94

ההשלכות הכלכליות של הלוחמה בצפון

האוצר

30/07/2006

) 01/08/2006פרוט' (55

96

בחינת אפשרות למתן העדפות לחיילים,

הבינוי

09/08/2006

) 15/08/2006פרוט' (60

בדרג לוחם ,בהקצעת קרקעות מינהל

והשיכון
100

מקרקעי ישראל
102

סיוע לעסקים הקטנים בצפון הארץ

106

תוכנית ניידות מספרים בטלפונים נייחים

התעשייה,

15/08/2006

) 20/08/2006פרוט' (63

המסחר
והתעסוקה
התקשורת

24/08/2006

) 13/09/2006פרוט' (69

ובסלולרים
107

סיוע לעוסקים בתיירות בצפון הארץ

התיירות

30/08/2006

112

דווח שר התשתיות הלאומית על משק

התשתיות

20/09/2006

החשמל וקדום התחרות בו

הלאומיות

חשש למחסור בלולבים בחג הסוכות נושא

החקלאות

יזום

ופיתוח

113

27/09/2006

) 18/10/2006פרוט' (78
) 28/09/2006פרוט' (73

הכפר
הבינוי

115

פרויקט שיקום והתחדשות השכונות

116

תוכנית לשימוש במערכת אכיפה

לביטחון

אלקטרונית-אוטומטית לאכיפת חוקי

פנים

17/10/2006

) 24/10/2006פרוט' (82

והשיכון
17/10/2006

) 23/10/2006פרוט' (79

התעבורה
120

הרפורמה ברשות השידור

התקשורת

23/10/2006

) 31/10/2006פרוט' (90

122

עובדים זרים לחקלאות

החקלאות

23/10/2006

) 30/10/2006פרוט' (87

124

טיסות חב' ארקיע וחב' ישראייר לחיפה

125

השלכות ההעלאה הצפויה בביטוח החובה

ופיתוח
הכפר
התחבורה

25/10/2006

) 06/11/2006פרוט' (93

והבטיחות
בדרכים
האוצר

31/10/2006

) 06/11/2006פרוט' (92

לרכב דו-גלגלי
131

התשלומים המשולמים על-ידי חברות ובתי

התעשייה,

עסק עבור שירותי האבטחה

המסחר

07/11/2006

) 13/11/2006פרוט' (103

והתעסוקה
137

חסימת מיסרונים )  ( SMSברשת

התקשורת

14/11/2006

) 22/11/2006פרוט' (110

הסלולרית ,לבקשת לקוחות
143

הנחות לסטודנטים בתחבורה הציבורית -

התחבורה

היקף הניסוי

והבטיחות

20/11/2006

) 27/11/2006פרוט' , (111
) 27/02/2007פרוט' (210

בדרכים
144

בחינת הרפורמה בענף הדואר בעוקבות

התקשורת

21/11/2006

) 29/11/2006פרוט' (116

תאגוד רשות הדואר
התחבורה

145

הפרטה של קווי אגד ברחבי הארץ

146

אחריות המגזר העסקי לאנשים עם

התעשייה,

מוגבלות

המסחר

21/11/2006

והבטיחות

) 27/11/2006פרוט' , (111
) 27/02/2007פרוט' (208

בדרכים
26/11/2006

) 05/12/2006פרוט' (120

והתעסוקה
174

בחינת ההסכם המתגבש לרכישת גז טבעי

התשתיות

12/12/2006

) 26/12/2006פרוט' (138
101

199

מחברת בריטיש גז

הלאומיות

שיתופם של עסקים קטנים ובינוניים

האוצר

01/01/2007

) 09/01/2007פרוט' (152

במכרזים ממשלתיים
205

אספקת שירותי וידיאו לפי דרישה )(VOD

התקשורת

16/01/2007

) 22/01/2007פרוט' (165

בחברת הוט ומתן אישור לאספקת השירות
בחברת יש
206

דו"חות משרד התחבורה ,המשטרה

התחבורה

וגורמים נוספים בעניין בטיחות בדרכים

והבטיחות

16/01/2007

בדרכים
213

פיתוח פרויקטים תחבורתיים בצפון הארץ

התחבורה

)תוואי הרכבת ,תוכניות העבודה של החברה

והבטיחות

הלאומית לכבישים ,המשך ביצוע הקטע

בדרכים

23/01/2007

) 05/02/2007פרוט' (177

הצפוני -כביש (6
215

31/01/2007

דיון לציון יום כינונה של הכנסת בנושא:

) 05/02/2007פרוט' (178

הצעות החוק הכלכליות של חברי הכנסת
והשפעתן על תקציב המדינה
216

קידום ענף התיירות במגזר הדרוזי

התיירות

31/01/2007

) 13/02/2007פרוט' (186

והצ'רקסי
224

ביטול קו הרכבת הישיר מירושלים לתל-

התחבורה

אביב

והבטיחות

07/02/2007

) 12/02/2007פרוט' (185

בדרכים
סיור הוועדה באילת וישיבת עבודה עם

התחבורה

225

ראש העיר )תחומי התשתיות ועידוד

והבטיחות

התיירות(

בדרכים

236

הפרטת קווי אגד באזור הנגב

התחבורה

237

סיוע למפוני גוש קטיף

247

החלטת הממשלה על קיצוץ דרמטי במספר

הבינוי

השכונות הנכללות בפרויקט שיקום שכונות

והשיכון

דיווח שר התמ"ת על פעילות המשרד

התעשייה,

בתחומי הגנת הצרכן

המסחר

07/02/2007

19/02/2007

) 22/02/2007פרוט' (

) 27/02/2007פרוט' (207

והבטיחות
בדרכים
החקלאות

19/02/2007

) 06/03/2007פרוט' (214

ופיתוח
הכפר

248

28/02/2007
01/03/2007

) 19/03/2007פרוט' (227
) 14/03/2007פרוט' (224

והתעסוקה
252

השלכות המעבר של רשות הדואר לחברה

התקשורת

01/03/2007

) 12/03/2007פרוט' (218

על העובדים בדואר
264

273

העיכובים בהקמת הרשות הלאומית

התחבורה

לבטיחות בדרכים והצגת היעדים לשנה

והבטיחות

הקרובה

בדרכים

סקירת יו"ר הוועדה לקביעת תעריפי חברת

21/03/2007

15/04/2007

) 26/03/2007פרוט' (237

) 17/04/2007פרוט' (239

הדואר ועדכונם
274

ההשלכות המשקיות של החלטת הממשלה

האוצר

17/04/2007

) 18/04/2007פרוט' (240
102

בעניין פטור ממכרזים
278

העלאת תעריפי הנסיעה בכביש חוצה

התחבורה

ישראל

והבטיחות

29/04/2007

) 08/05/2007פרוט' (247

בדרכים
282

דיווח שר החקלאות ופיתוח הכפר על

החקלאות

פעילות המשרד

ופיתוח

07/05/2007

) 15/05/2007פרוט' (254

הכפר
285

ביזור סמכויות ,בתחום התחבורה ,לרשויות

התחבורה

המקומיות ולמועצות האזוריות

והבטיחות

09/05/2007

) 29/05/2007פרוט' (260

בדרכים
289

פיתוח טכנולוגיות מים חדשניות לייצוא

התעשייה,

15/05/2007

) 28/05/2007פרוט' (257

המסחר
והתעסוקה
290

מינוי מנכ"ל לחברת החדשות של ערוץ 2

התקשורת

15/05/2007

) 28/05/2007פרוט' (259

291

פרויקט פינוי-בינוי בכפר שלם ובשכונת

הבינוי

16/05/2007

) 29/05/2007פרוט' (261

הארגזים שבתל-אביב-יפו

והשיכון

315

שידור ערוצי טלוויזיה חינם לציבור

התקשורת

10/06/2007

) 11/07/2007פרוט' (311

326

יישום החקיקה בעניין פעילות חברת

התקשורת

20/06/2007

) 26/06/2007פרוט' (285

הדואר
339

המחסור בלחם אחיד עקב מדיניות

התעשייה,

הממשלה

המסחר

05/07/2007

) 09/07/2007פרוט' (306

והתעסוקה
358

בחינת הישגי החוק לעידוד השקעות הון

359

יישום חובת הליווי בנהיגה

360

הקמת ועדת משנה לקידום התחרות בענף

התעשייה,

31/07/2007

) 07/08/2007פרוט' (336

המסחר
והתעסוקה
התחבורה

31/07/2007

) 06/08/2007פרוט' (334

והבטיחות
בדרכים
התקשורת

31/07/2007

) 07/08/2007פרוט' (337

הסלולר
361
363

הערכות חברת החשמל לאספקת חשמל

התשתיות

בחודשי הקיץ

הלאומיות

שביתת הבוחנים של מבחני הנהיגה

התחבורה

העיוניים

והבטיחות

31/07/2007
05/08/2007

) 07/08/2007פרוט' (339
) 06/08/2007פרוט' (335

בדרכים
364
366
367

ההשלכות ממצבה של חברת הנדל"ן

הבינוי

חפציבה על רוכשי הדירות

והשיכון

ההשלכות הציבוריות בגין המשבר בחברת

הבינוי

הבניה "חפציבה"

והשיכון

הערכות ליישום חוק הבנקאות )שירות

האוצר

05/08/2007
14/08/2007

) 07/08/2007פרוט' (340
) 16/08/2007פרוט' , (341
) 20/08/2007פרוט' (342

21/08/2007

) 27/08/2007פרוט' (346

ללקוח()תיקון מס'  ,(12התשס"ז2007-
371

תכנית העבודה לשנת  2008של הרשות

התחבורה

הלאומית לבטיחות בדרכים ויישום המלצות

והבטיחות

08/10/2007

) 16/10/2007פרוט' (362

103

"ועדת שיינין"

בדרכים

372

המחסור בדירות בדיור הציבורי

הבינוי

08/10/2007

) 17/10/2007פרוט' (364

והשיכון
373

ההפרעות בקליטת שידורי חברת יס

התקשורת

08/10/2007

) 15/10/2007פרוט' (359

374

המחסור הצפוי בפירות וירקות בשנת

החקלאות

08/10/2007

) 09/10/2007פרוט' (352

השמיטה

ופיתוח
הכפר

376

יום המחויבות הלאומית לבטיחות בדרכים

385

הרכבת הקלה בתל-אביב וגוש דן

389

הפרת המחויבויות בתחום ההפקה על-ידי

התחבורה

08/10/2007

) 16/10/2007פרוט' (363

והבטיחות
בדרכים
התחבורה

21/10/2007

) 24/12/2007פרוט' (438

והבטיחות
בדרכים
התקשורת

23/10/2007

) 30/10/2007פרוט' (379

זכייני ערוץ  2וערוץ 10
394

תכנית העבודה השנתית של משרד

החקלאות

החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2008

ופיתוח

25/10/2007

) 05/11/2007פרוט' (384

הכפר
395

יישום הרפורמה ברשות השידור

התקשורת

25/10/2007

) 06/11/2007פרוט' (390

396

עידוד הבניה בפריפריה ובקו העימות

הבינוי

25/10/2007

) 07/11/2007פרוט' (394

397

פיתוח ובטיחות רשת הכבישים

404

מדיניות הממשלה לכבישי אגרה.1 :

התחבורה

הכוונה להפעיל את כביש עוקף הקריות

והבטיחות

ככביש אגרה  .2הקטע הדרומי בכביש חוצה

בדרכים

והשיכון
התחבורה

25/10/2007

) 05/11/2007פרוט' (387

והבטיחות
בדרכים
01/11/2007

) 13/11/2007פרוט' (398

ישראל
405

גביית חובות אגרת רשות השידור במגזר

התקשורת

05/11/2007

) 06/11/2007פרוט' (390

הערבי
408

תכנית העבודה השנתית של משרד

התיירות

06/11/2007

) 03/12/2007פרוט' (415

התיירות לשנת 2008
425

סירובן של חברות ביטוח לבטח כלי רכב

האוצר

20/11/2007

) 27/11/2007פרוט' (411

באזור הדרום
426

סירובן של חברות ביטוח לבטח חברות

האוצר

20/11/2007

) 27/11/2007פרוט' (411

בתחום החקלאות
427

התייקרות במחירי המלט וההשפעה

התעשייה,

הצפויה על מחירי הדירות

המסחר

21/11/2007

) 26/11/2007פרוט' (410

והתעסוקה
429
437

בחינת פתרונות בתחומי החקלאות ,הבניה

הבינוי

והמקרקעין ,למפוני גוש קטיף

והשיכון

ביטול מערך התצפיתנים ברכבת ישראל

התחבורה

27/11/2007
04/12/2007

) 04/12/2007פרוט' (417
) 10/12/2007פרוט' (418

והבטיחות
104

בדרכים
התחבורה

438

עמידת רכבת ישראל בלוחות הזמנים

439

מעקב אחר יישום ההחלטות בעניין קווי

התחבורה

הרכבת באר-שבע  -תל-אביב וירושלים -

והבטיחות

תל-אביב

בדרכים

441

עידוד "בנייה ירוקה"

הבינוי

449

תכנית העבודה השנתית של משרד

האנרגיה

התשתיות הלאומיות לשנת 2008

והתשתיות

04/12/2007

) 10/12/2007פרוט' (418

והבטיחות
בדרכים
04/12/2007

04/12/2007

) 10/12/2007פרוט' (418

) 19/12/2007פרוט' (434

והשיכון
13/12/2007

) 07/01/2008פרוט' (449

)בנושאים :גז טבעי ,חשמל ,דלק ,מים(
450
467

הכוונה להקים תחנת כוח פחמית נוספת

האנרגיה

באשקלון

והתשתיות

החלטת הממשלה בעניין קיצוץ היתרי

התעשייה,

העסקה לעובדים זרים במסעדות האתניות

המסחר

16/12/2007
01/01/2008

) 26/12/2007פרוט' (439
) 09/01/2008פרוט' (453

והתעסוקה
480

עידוד התעשייה בצפון הארץ ובקריות

התעשייה,

בעקבות מלחמת לבנון השניה

המסחר

09/01/2008

) 15/01/2008פרוט' (459

והתעסוקה
481

תכנית העבודה השנתית של משרד

התעשייה,

התעשייה המסחר והתעסוקה לשנת 2008

המסחר

09/01/2008

) 28/01/2008פרוט' (469

והתעסוקה
493

הכנסת מפעילים וירטואליים לתחום

התקשורת

29/01/2008

) 05/02/2008פרוט' (483

הסלולר
503

קידום ועידוד העסקים הקטנים והבינוניים

504

דווח המפקח על הבנקים על עמלות

התעשייה,

13/02/2008

המסחר
והתעסוקה
האוצר

13/02/2008

הבנקים ,על פי סעיף 9יח לחוק הבנקאות
)שירות ללקוח(
517

קיום המחויבויות בתחום ההפקה של זכייני

התקשורת

05/03/2008

) 25/03/2008פרוט' (540

ערוץ  - 2דיון מעקב
518

אי עמידה במחויבויות ההפקה של ערוץ 10

התקשורת

05/03/2008

) 25/03/2008פרוט' (542

ובחינה של הארכת הזיכיון לערוץ
529

פתיחת סניף בנק בעיר רהט

האוצר

17/03/2008

) 24/03/2008פרוט' (539

530

פריסת סניפי בנקים בערים ובאזורי

האוצר

19/03/2008

) 24/03/2008פרוט' (539

הפריפריה
531

תכנית טלוויזיה בערוץ  2לארקדי גאידמק

התקשורת

19/03/2008

) 25/03/2008פרוט' (541

540

פיקוח משרד החקלאות על הוטרינרים

החקלאות

26/03/2008

) 30/03/2008פרוט' (544

העירוניים ועל עבודת הווטרינר העירוני

ופיתוח

באשקלון

הכפר

המחסור הצפוי במים והצעדים הנדרשים

התשתיות

547

01/04/2008

) 26/05/2008פרוט' (576
105

548

לחסכון במים

הלאומיות

כוונת משרד התחבורה לצמצם יבוא אישי

התחבורה

של כלי רכב

והבטיחות

01/04/2008

) 08/04/2008פרוט' (557

בדרכים
549

יישום חובת השתלמות מעשית בנהיגה

התחבורה

במגרשי הדרכה

והבטיחות

10/04/2008

) 14/04/2008פרוט' (565

בדרכים
553

השלכות התייקרות מחירי הברזל

האוצר

11/05/2008

) 20/05/2008פרוט' (570

558

השמים הפתוחים  -ברור עמדות משרדי

התחבורה

25/05/2008

) 11/06/2008פרוט' (598

הממשלה

והבטיחות
בדרכים

563

טענות הציבור החרדי על כשלים חמורים

התחבורה

בהסעות למירון בל"ג בעומר

והבטיחות

27/05/2008

) 03/06/2008פרוט' (589

בדרכים
567

העיכובים בבדיקות המזון וחומרי הגלם

התעשייה,

הממתינים בנמלים והשלכותיהם

המסחר

29/05/2008

) 10/06/2008פרוט' (597

והתעסוקה
574

המלצות הרשות השניה בעניין הארכת

התקשורת

04/06/2008

) 24/06/2008פרוט' (609

הזיכיון לערוץ 10
575

בחינת תוצאות הרפורמה בשוק הדואר

התקשורת

04/06/2008

) 17/06/2008פרוט' (602

576

המשבר בדואר ישראל

התקשורת

04/06/2008

) 17/06/2008פרוט' (602

577

התעשייה בישראל והסביבה העסקית -

התעשייה,

04/06/2008

) 18/06/2008פרוט' (604

2008

המסחר
והתעסוקה

588

16/06/2008

בחינת תעריפון עמלות הבנקים שאושר על-

) 17/06/2008פרוט' (603

ידי בנק ישראל
600
609

610

"הזכות לדיור"  -פרסום דו"ח האגודה

הבינוי

לזכויות האזרח בישראל

והשיכון

פעולות משרד התמ"ת להקמת אזורי

התעשייה,

תעשייה ומפעלים וכן להכשרת עובדים,

המסחר

לשם עידוד התעסוקה בדרום

והתעסוקה

בטיחות הטיסה בישראל וממצאי דו"ח

התחבורה

לפידות

והבטיחות

25/06/2008
01/07/2008

01/07/2008

) 14/07/2008פרוט' (634
) 09/07/2008פרוט' (632

) 16/07/2008פרוט' (642

בדרכים
611

השלכות תעריפון העמלות החדש של בנק

האוצר

06/07/2008

) 15/07/2008פרוט' (640

ישראל על ציבור הצרכנים
618

הפרסומים בנוגע לתיאום מחירי העמלות

האוצר

07/07/2008

) 15/07/2008פרוט' (640

בין הבנקים
629

השלכות יישום חוק תאגידי מים על

הפנים

15/07/2008

) 28/07/2008פרוט' (657

הרשויות המקומיות
630

העיכוב בבצוע ההפרדה המפלסית בחדרה

התחבורה

16/07/2008

) 28/07/2008פרוט' (656

והבטיחות
בדרכים
106

התחבורה

638

מצב הספנות הישראלית

644

התחבורה הציבורית במבשרת ציון

659

עמלות הבנקים – עדכון מאת המפקח על

בנק

הבנקים

ישראל

21/07/2008

) 29/07/2008פרוט' (663

והבטיחות
בדרכים
התחבורה

24/07/2008

) 06/08/2008פרוט' (675

והבטיחות
בדרכים
24/08/2008

31/08/2008

661

פתרונות בתחום הביטוח לחקלאים

האוצר

02/09/2008

24/09/2008

662

סיור הוועדה ברשות שדות התעופה

תחבורה

02/09/2008

16/09/2008

667

ניצול תקציב משרד התיירות בשנים

התיירות

15/09/2008

 2007-8והתכניות לשנת 2009
668
669

ניצול תקציב משרד התשתיות הלאומיות

התשתיות

בשנים  2007-8והתכניות לשנת 2009

הלאומיות

ניצול תקציב משרד התקשורת בשנים

התקשורת

15/09/2008
15/09/2008

05/11/2008

 2007-8והתכניות לשנת 2009
670

671

ניצול תקציב משרד התחבורה והבטיחות

התחבורה

בדרכים בשנים  2007-8והתכניות לשנת

והבטיחות

2009

בדרכים

פעילות החברה הלאומית לדרכים:

התחבורה

 .1פיתוח ואחזקת תשתית הכבישים

והבטיחות

בישראל

15/09/2008

17/09/2008

27/10/2008

בדרכים

 .2פרוייקטים תחבורתיים בנגב ובגליל
672
674

תכניות מינהל מקרקעי ישראל לפיתוח

הבינוי

הגליל והנגב

והשיכון

יוזמת משרד התקשורת להגדיל את תעריף

התקשורת

17/09/2008
17/09/2008

28/10/2008
28/10/2008

המעבר של מבוטחים בין קופות החולים
המבוצע על ידי חברת הדואר על מנת
להגדיל הכנסותיה
675

הערכות משרד התמ"ת להכשרת מפעילים

התעשיה

ומכונאים של ציוד מכני הנדסי )צ.מ.ה(

המסחר

17/09/2008

והתעסוקה
676

הערכות משרד התמ"ת לקידום העסקים

התעשיה

הקטנים והבינוניים

המסחר

17/09/2008

והתעסוקה
677

השפעת הכיסוי התקשורתי על העמדות

התקשורת

21/09/2008

24/09/2008

שנוקט הציבור באירועים ובנושאים שנויים
במחלוקת
679

סיור ועדת הכלכלה בחוות הבודדים בנגב

682

תשלום בעבור פינוי רפואי מוטס לנפגעי

הבינוי

06/10/2008

07/10/2008

והשיכון
האוצר

28/10/2008

02/11/2008

תאונות דרכים
1

שקיפות חשבון הטלפון הנייד לצרכנים –

התקשורת

21/08/2007

27/08/2007
107

דיון בוועדת המשנה לקידום התחרות בענף
הסלולר
1

15

השלכות הקיצוץ הצפוי בתקציב הרשות

התחבורה

הלאומית לבטיחות בדרכים  -דיון בוועדת

והבטיחות

המשנה לבטיחות בדרכים

בדרכים

חלוקת הצעת חוק הסדרים במשק המדינה

האוצר

27/10/2008

04/11/2008

18/05/2006

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציבוהמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2006
שונות
138

15/11/2006

הצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנת הכספים  ,(2007התשס"ז-
- 2006כללי שונות

147

תיקון טעות בחוק הגנת הצרכן )תיקון מס'

התעשייה,

 ,(15התשס"ה 2005-שונות

המסחר

27/11/2006

) 04/12/2006פרוט' (118

והתעסוקה
279
280

תיקון טעות בחוק משק החשמל )תיקון מס'

התשתיות

 ,(6התשס"ז 2007-שונות

הלאומיות

תיקון טעות בחוק הסדרים במשק המדינה

האוצר

30/04/2007
30/04/2007

) 07/05/2007פרוט' (245
) 07/05/2007פרוט' (245

)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ,(2007
התשס"ז 2007-שונות
335

תיקון טעות בחוק הבנקאות )שירות

האוצר

01/07/2007

) 02/07/2007פרוט' (296

ללקוח()תיקון מס'  ,(12התשס"ז2007-
שונות

108

רשימת ישיבות ועדת הכלכלה בכנסת 17
מס'
תיק

נושא

תאריך

שעה מס'
פרוט'

12:00 16/05/2006

) 1כן(

3

10:00 22/05/2006

) 2כן(

4

11:30

) 3כן(

14

13:30

) 4כן(

17

09:00 23/05/2006

) 5כן(

16

10:30

) 6כן(

13

12:00

) 7כן(

7

בחירת יושב ראש הוועדה ,בהתאם לסעיף )10א( לתקנון
הכנסת
העלאת עמלות העובר ושב של הבנקים ב 5%-בעקבות
סיום עסקת החבילה שנחתמה בין ועדת הכלכלה
והבנקים
סעיפים  37ו 38-שבפרק י"ב :תקשורת ,בהצעת חוק
הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ,(2006
התשס"ו - 2006-תיקון חוק התקשורת )בזק ושידורים(
סעיף  (2)26שבפרק ח' :רשויות מקומיות בהצעת חוק
הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ,(2006
התשס"ו - 2006-תיקון פקודת מסילות הברזל
סעיף  39שבפרק י"ב :תקשורת בהצעת חוק הסדרים
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו-
 - 2006תיקון חוק רשות השידור
סעיף  36שבפרק י"ב :תקשורת בהצעת חוק הסדרים
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו-
 - 2006תיקון חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
שידורי המונדיאל

12:00

) 7כן(

11

גביית תשלום על צפייה בשדורי המונדיאל

13:30

) 8כן(

20

08:00 24/05/2006

) 9כן(

12

09:00

) 10כן(

6

סעיפים  (1)21 ,20 ,19שבפרק ז' :איכות הסביבה
בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
הכספים  ,(2006התשס"ו - 2006-תיקון חוק הפיקדון על
מכלי משקה וחוק שמירת הניקיון
סעיפים  29-34שבפרק י' :הגנת הצרכן בהצעת חוק
הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ,(2006
התשס"ו - 2006-תיקון חוק הגנת הצרכן
הסדרת ענף היליסינג של כלי רכב בישראל

10:00 29/05/2006

) 11כן(

13

11:00

) 12כן(

16

12:30

) 13כן(

18

סעיף  36שבפרק י"ב :תקשורת בהצעת חוק הסדרים
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו-
 - 2006תיקון חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
סעיף  39שבפרק י"ב :תקשורת בהצעת חוק הסדרים
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו-
 - 2006תיקון חוק רשות השידור
כוונת משרד התחבורה להפריט את מבחני הנהיגה

15:30

) 14כן(

13

10:00 30/05/2006

) 15כן(

20

סעיף  36שבפרק י"ב :תקשורת בהצעת חוק הסדרים
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו-
 - 2006תיקון חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
סעיפים  (1)21 ,20 ,19שבפרק ז' :איכות הסביבה
בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
הכספים  ,(2006התשס"ו - 2006-תיקון חוק הפיקדון על
מכלי משקה וחוק שמירת הניקיון

החלטה

לחלוקה לפי
סעיף 121

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה

109

11:30

) 16כן(

19

14:30

) 17כן(

17

09:00 31/05/2006

) 18כן(

12

12:00

) 19כן(

16

15:30

) 20כן(

16

12:00 07/06/2006

) 21כן(

25

10:00 12/06/2006

) 22כן(

22

10:00 13/06/2006

) 23כן(

24

11:30

) 24כן(

27

צו הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )דחיית מועדים(,
התשס"ו2006-
סעיף  (2)26שבפרק ח' :רשויות מקומיות בהצעת חוק
הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ,(2006
התשס"ו - 2006-תיקון פקודת מסילות הברזל
סעיפים  29-34שבפרק י' :הגנת הצרכן בהצעת חוק
הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ,(2006
התשס"ו - 2006-תיקון חוק הגנת הצרכן
סעיף  39שבפרק י"ב :תקשורת בהצעת חוק הסדרים
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו-
 - 2006תיקון חוק רשות השידור
סעיף  39שבפרק י"ב :תקשורת בהצעת חוק הסדרים
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2006התשס"ו-
 - 2006תיקון חוק רשות השידור
כשלים באספקת החשמל ברחבי הארץ לנוכח
הביקושים
העלאה הצפויה במחירי החלב ומוצריו ,שבפיקוח,
והכוונה לצמצם את מספרם
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ציוד טילים
וטכנולוגיית טילים( ,התשס"ו2006-
פרסום סמוי )"תוכן שיווקי"( בשידורי הטלוויזיה

09:00 14/06/2006

) 25כן(

21

10:00

) 26כן(

38

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים( )תיקון( ,התשס"ו2006-
המחדלים שגרמו לאסון תאונת הרכבת בבית יהושע

11:30 19/06/2006

) 27כן(

41

11:30

) 27כן(

28

10:00 20/06/2006

) 28כן(

29

הודעת נציגי הבנקים שלא יעלו העמלות למשקי הבית -
המשך דיון
השפעת הוראות המפקח על הבנקים בענין משיכת יתר
)"אוברדראפט"( על עסקים קטנים ומשקי הבית
השלכות תיאגוד רשות הדואר ופתיחת השוק לתחרות

11:30

) 29כן(

26

10:00 26/06/2006

) 30כן(

42

ההערכות בנתב"ג וברשות שדות התעופה לתנועת
הנוסעים הצפויה בתקופת הקיץ
התקדמות פרויקט הגז הטבעי

12:30

) 31כן(

21

10:00 27/06/2006

) 32כן(

539

10:00

) 32כן(

50

11:30

) 33כן(

32

12:00

) 34כן(

30

12:00

) 34כן(

31

12:30

) 35כן(

49

10:00 03/07/2006

) 36כן(

54

11:00

) 37כן(

48

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים( )תיקון( ,התשס"ו2006-
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(,
התשס"ו2006-
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(,
התשס"ו2006-
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת
התעבורה )תיקון מס' )(75מאגר מידע לענין נהגים
שנפסלו מלהחזיק רשיון נהיגה( ,התשס"ו ,2005-של
ח"כ גלעד ארדן
צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה
דב הוז )תל-אביב(( )תיקון( ,התשס"ו2006-
צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה
עובדה( )תיקון( ,התשס"ו2006-
תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(
)הוראת שעה מס'  ,(2התשס"ו2006-
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ פרסומות
ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו( )הוראת שעה(,
התשס"ד) 2004-תיקון( ,התשס"ו2006-
תקנות התכנון והבניה )הקמת מיתקו גז בלחץ נמוך

הוחלט
לאשר
לחלוקה לפי
סעיף 121

הנחה לפני
קריאה שניה

הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר

הובא
לידיעה
הובא
לידיעה
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוחלט
110

מאד( ,התשס"ו2006-
תקנות משק הגז הטבעי )תכנית עבודה לרשת חלוקה(,
התשס"ו2006-
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(,
התשס"ו2006-
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(,
התשס"ו2006-
הפעלת כביש חוצה ישראל )כביש (6

11:00

) 37כן(

47

10:00 04/07/2006

) 38כן(

539

10:00

) 38כן(

50

10:00 10/07/2006

) 39כן(

40

11:30

) 40כן(

539

11:30

) 40כן(

50

10:00 11/07/2006

) 41כן(

66

10:00

) 41כן(

62

חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(,
התשס"ו2006-
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(,
התשס"ו2006-
הצעה לסדר-היום בנושא :בדיקת השיבושים והמחסור
באספקת החשמל
קידום התחרות במשק החשמל

12:00

) 42כן(

63

13:00

) 43כן(

492

13:00

) 43כן(

68

09:00 12/07/2006

) 44כן(

51

10:15

) 45כן(

64

צו משק הדלק )קידום התחרות()הוראת שעה(,
התשס"ו2006-
חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון מס' ) (76מאגר
מידע לענין נהגים שנפסלו מלהחזיק רשיון נהיגה (,
התשס"ו2005-
חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון מס' ) (76מאגר
מידע לענין נהגים שנפסלו מלהחזיק רשיון נהיגה (,
התשס"ו2005-
בקשה לדיון מהיר בנושא שלטי חוצות לצד כבישים
מהירים
תיגבור התחבורה הציבורית ביהודה ושומרון

10:00 17/07/2006

) 46כן(

23

11:30

) 47כן(

551

עידוד השימוש בכלי רכב המופעלים בטכנולוגיה
ידידותית לסביבה
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:30

) 47כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:30

) 47כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

13:00

) 48כן(

69

הפסקת השידור האנלוגי של ערוץ 2

10:00 18/07/2006

) 49כן(

72

11:30

) 50כן(

67

09:00 19/07/2006

) 51כן(

46

10:00 24/07/2006

) 52כן(

500

10:00

) 52כן(

61

12:00

) 53כן(

73

13:00

) 54כן(

78

10:30 01/08/2006

) 55כן(

94

הסעות תלמידים  -התקנת חגורות בטיחות והאחריות
לחגירתן
תקנות התעבורה )תיקון מס' ) (7תיקון( ,התשס"ו2006-
בדבר אביזרים ברכב להסעת תלמידים
הדיור הציבורי  -פתרונות דיור לזכאים ,מאגר הדירות,
תחזוקה ושיפוץ הדירות ,דמי השכירות
חוק התקשורת )בזק ושידורים()תיקון מס' ,(34
התשס"ז2006-
חוק התקשורת )בזק ושידורים()תיקון מס' ,(34
התשס"ז2006-
צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין וטכנולוגיה דו-
שימושיים( ,התשס"ו2006-
דחייה ביישום הנוהל בעניין מסגרת האשראי לתושבים
ולבעלי עסקים בצפון הארץ
ההשלכות הכלכליות של הלוחמה בצפון

09:00 08/08/2006

) 56כן(

73

10:00

) 57כן(

95

10:15

) 58כן(

89

צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין וטכנולוגיה דו-
שימושיים( ,התשס"ו2006-
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ציוד לחימה
וידע בטחוני( )תיקון( ,התשס"ו2006-
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )חומרים וציוד

לאשר

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה

הוחלט
לאשר
הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה
הוגשו
מסקנות
הוגשו
מסקנות

הוגשו
מסקנות

הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוחלט
111

דו-שימושיים מסוימים המועברים לשטחי האחריות
האזרחית הפלסטינית( )תיקון( ,התשס"ו2006-
תקנות מינהל מקרקעי ישראל )מאגר מידע( )תיקון(,
התשס"ו2006-
בחינת אפשרות למתן העדפות לחיילים ,בדרג לוחם,
בהקצעת קרקעות מינהל מקרקעי ישראל
חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' ,(35
התשס"ז2006-
תקנות הבזק )זכיונות( )תיקון( ,התשס"ו 2006-בדבר
הפחתת שיעור תמלוגים
סיוע לעסקים הקטנים בצפון הארץ

09:00 15/08/2006

) 59כן(

97

09:30

) 60כן(

96

11:00 20/08/2006

) 61כן(

85

12:30

) 62כן(

99

13:30

) 63כן(

102

09:30 22/08/2006

) 64כן(

93

09:30

) 64כן(

104

09:00 12/09/2006

) 65כן(

103

09:30

) 66כן(

88

09:30 13/09/2006

) 67כן(

47

10:15

) 68כן(

500

10:15

) 68כן(

61

12:00

) 69כן(

106

10:00 20/09/2006

) 70כן(

100

11:00

) 71כן(

101

12:30

) 72כן(

105

11:00 28/09/2006

) 73כן(

113

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(...התשס"ו 2006-בדבר
טרקטור משא
תקנות התעבורה )שינוי התוספת הראשונה ,הרביעית
והחמישית לפקודה( ,התשס"ו 2006-בדבר ענישת נהגים
על עבירות תנועה ,העברת מידע ממאגרי רשות הרישוי
צו הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(
)תחילת החוק( ,התשס"ו2006-
חשש למחסור בלולבים בחג הסוכות

09:30 16/10/2006

) 74כן(

109

11:00

) 75כן(

88

09:30 17/10/2006

) 76כן(

84

11:00

) 77כן(

86

09:00 18/10/2006

) 78כן(

112

09:30 23/10/2006

) 79כן(

116

11:00

) 80כן(

111

12:30

) 81כן(

114

תקנות הגנת הצרכן )כללים בדבר פרסום ונקיבת מחיר
של שירות השכרת רכב לתייר( ,התשס"ו2006-
תקנות הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד( ,התשס"ו-
2006
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון  -גימלאות
כהכנסה( ,התשס"ו2006-
חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( )תיקון מס' ,(3
התשס"ח2008-
דווח שר התשתיות הלאומית על משק החשמל וקדום
התחרות בו
תוכנית לשימוש במערכת אכיפה אלקטרונית-
אוטומטית לאכיפת חוקי התעבורה
תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(....התשס"ו 2006-בדבר
שעות עבודה ומנוחה של נהגים
הכוונה להפסיק את שידורי הערוץ השני בלווין

09:30 24/10/2006

) 82כן(

115

פרוייקט שיקום והתחדשות השכונות

11:00

) 83כן(

88

09:00 25/10/2006

) 84כן(

87

תקנות הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד( ,התשס"ו-
2006
חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(22התשס"ח2008-

תקנות הדואר )שירותי דואר בסיסיים ושירותים
כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה(,
התשס"ו2006-
תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים
הכספיים()הוראת שעה()מס' )(2תיקון( ,התשס"ו2006-
תקנות התעבורה )הוראת שעה( ,התשס"ו 2006-בדבר
הסעות בשכר מאיו"ש ברכב מסחרי
תקנות הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד( ,התשס"ו-
2006
תקנות משק הגז הטבעי )תכנית עבודה לרשת חלוקה(,
התשס"ו2006-
חוק התקשורת )בזק ושידורים()תיקון מס' ,(34
התשס"ז2006-
חוק התקשורת )בזק ושידורים()תיקון מס' ,(34
התשס"ז2006-
תוכנית ניידות מספרים בטלפונים נייחים ובסלולרים

לאשר
הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

112

החלת דין רציפות על הצעת חוק הרשות הלאומית
למורשת יהדות בוכרה ,התשס"ה2005-
החלת דין רציפות על הצעת חוק הרשות הלאומית
למורשת יהדות לוב ,התשס"ה2005-
החלת דין רציפות על הצעת חוק הפעלת רכב )מנועים
ודלק()תיקון  -הגברת האכיפה במכירת דלק שאינו
עומד בדרישות התקן( ,התשס"ה2005-
הצעה לסדר-היום בנושא :מצבו של ענף החקלאות
בהעדר העסקת עובדים זרים
עובדים זרים לחקלאות

10:00 30/10/2006

) 85כן(

36

10:00

) 85כן(

37

10:15

) 86כן(

34

10:30

) 87כן(

76

10:30

) 87כן(

122

12:00

) 88כן(

82

09:30 31/10/2006

) 89כן(

85

13:30

) 90כן(

120

09:00 01/11/2006

) 91כן(

500

09:00

) 91כן(

61

08:30 06/11/2006

) 92כן(

125

09:30

) 93כן(

121

חוק התקשורת )בזק ושידורים()תיקון מס' ,(34
התשס"ז2006-
חוק התקשורת )בזק ושידורים()תיקון מס' ,(34
התשס"ז2006-
השלכות ההעלאה הצפויה בביטוח החובה לרכב דו-
גלגלי
הפסקת קו הטיסות של טמיר תעופה לקרית שמונה

09:30

) 93כן(

124

טיסות חב' ארקיע וחב' ישראייר לחיפה

10:30

) 94כן(

108

11:30

) 95כן(

88

15:15

) 96כן(

128

15:15

) 96כן(

127

תקנות נתיבים מהירים )קביעת קטע דרך כנתיב מהיר(,
התשס"ו2006-
תקנות הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד( ,התשס"ו-
2006
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )נוהג חדש(,
התשס"ו2006-
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(77התשס"ז2006-

09:30 07/11/2006

) 97כן(

33

10:00

) 98כן(

579

10:00

) 98כן(

77

09:00 08/11/2006

) 99כן(

85

10:00

) 100כן(

82

09:30 13/11/2006

) 101כן(

133

09:30

) 101כן(

129

החלת דין רציפות על הצעת חוק המועצה הישראלית
לצרכנות ,התשס"ו2005-
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )תיקון
מס'  ,(6התשס"ו2005-
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )תיקון
מס'  ,(6התשס"ו2005-
חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' ,(35
התשס"ז2006-
חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )תיקון מס' ,(7
התשס"ז2006-
הצעה לסדר-היום בנושא :פיטורי מאות עובדים ברשות
שדות התעופה
שביתת העובדים הארעיים בנתב"ג

11:00

) 102כן(

35

11:30

) 103כן(

131

10:15 14/11/2006

) 104כן(

462

10:15

) 104כן(

123

חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )תיקון מס' ,(7
התשס"ז2006-
חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' ,(35
התשס"ז2006-
הרפורמה ברשות השידור

החלת דין רציפות על הצעת חוק ההגבלים העסקיים
)תיקון מס' )(9מניעת התנהגות שאיננה תחרותית על ידי
קבוצת ריכוז( ,התשס"ו2005-
התשלומים המשולמים על-ידי חברות ובתי עסק עבור
שירותי האבטחה
חוק לתיקון פקודת הטבק )מס'  ,(5התשס"ז2006-
חוק לתיקון פקודת הטבק )מס'  ,(5התשס"ז2006-

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה

הוגשו
מסקנות

הוחלט
לאשר

הנחה לפני
קריאה שניה

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה

הנחה לפני
קריאה שניה
הוגשו
מסקנות
הוגשו
מסקנות

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה
113

10:45

) 105כן(

461

10:45

) 105כן(

92

12:30

) 106כן(

134

09:30 21/11/2006

) 107כן(

136

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון
מס'  ,(5התשס"ח2008-
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון
מס'  ,(5התשס"ח2008-
תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(
)הוראת שעה( )מס' ) (2תיקון( התשס"ז2006-
מוצרי צריכה המיוצרים לייעוד מגזרי

11:00

) 108כן(

551

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:00

) 108כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:00

) 108כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

09:00 22/11/2006

) 109כן(

83

10:00

) 110כן(

137

10:00 27/11/2006

) 111כן(

80

10:00

) 111כן(

143

הצעת חוק לאיחוד קווי החירום הטלפוניים ,התשס"ו-
2006
חסימת מיסרונים )  ( SMSברשת הסלולרית ,לבקשת
לקוחות
התנהלות חברות המונופול בתחבורה הציבורית  -ביצוע
ההפרטה ושיטת המכרזים והתמלוגים
הנחות לסטודנטים בתחבורה הציבורית  -היקף הניסוי

10:00

) 111כן(

145

הפרטה של קווי אגד ברחבי הארץ

11:30

) 112כן(

87

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(22התשס"ח2008-

09:30 28/11/2006

) 113כן(

117

11:00

) 114כן(

551

תקנות הטיס )הגבלות זמן תפקיד ודרישות מנוחה
לדיילים( ,התשס"ז2006-
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:00

) 114כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:00

) 114כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

08:30 29/11/2006

) 115כן(

85

09:30

) 116כן(

144

09:30 04/12/2006

) 117כן(

86

11:20

) 118כן(

147

11:30

) 119כן(

98

חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' ,(35
התשס"ז2006-
בחינת הרפורמה בענף הדואר בעיקבות תיאגוד רשות
הדואר
חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( )תיקון מס' ,(3
התשס"ח2008-
תיקון טעות בחוק הגנת הצרכן )תיקון מס' ,(15
התשס"ה2005-
תקנות המשקלות והמידות )תיקון( ,התשס"ו2006-

09:30 05/12/2006

) 120כן(

146

אחריות המגזר העסקי לאנשים עם מוגבלות

11:00

) 121כן(

551

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:00

) 121כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:00

) 121כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

09:00 06/12/2006

) 122כן(

140

10:00 11/12/2006

) 123כן(

155

10:00

) 123כן(

156

12:30

) 124כן(

141

13:00

) 125כן(

85

הפעלה ללא היתר של שלוש תחנות כח של חברת
החשמל
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (13
הסדרת הפיקוח על עמלות הבנקים והגבלתן(,
התשס"ז2007-
חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ,(12
התשס"ז2007-
תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון מס'
 ,(2התשס"ז 2006-בדבר מערכת זהוי בכלי טיס
המופעלים בחקלאות
חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' ,(35
התשס"ז2006-

הוחלט
לאשר
הוגשו
מסקנות

לניסוח
החוק

הוחלט
לאשר

הוגשו
מסקנות

הובא
לידיעה
הנחה לפני
קריאה שניה
114

09:15 12/12/2006

) 126כן(

159

10:00

) 127כן(

157

תקנות מקורות אנרגיה )התייעלות אנרגטית ומידע על
צריכת אנרגיה של מכשירי קירור( )הוראת שעה(,
התשס"ז2006-
העדר פירוט בחשבוניות דרך ארץ לשירותי כביש מס' 6

11:00

) 128כן(

551

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:00

) 128כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:00

) 128כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

09:00 13/12/2006

) 129כן(

149

09:00

) 129כן(

148

08:45 18/12/2006

) 130כן(

181

10:00

) 131כן(

164

09:30 19/12/2006

) 132כן(

175

10:15

) 133כן(

551

הצעת חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים )תיקון -
ביטול היתר עישון בבית קולנוע והגדלת הקנסות(,
התשס"ו2006-
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים )תיקון מס' ,(2
התשס"ז2007-
תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,(7התשס"ו) 2006-תיקון(,
התשס"ז2006-
פרק ט' כולו )סעיפים  46עד ) (47תקשורת( מתוך הצעת
חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים
 ,(2007התשס"ז2006-
חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( )תיקון מס' ,(15
התשס"ז2007-
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:15

) 133כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:15

) 133כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00 25/12/2006

) 134כן(

156

11:30

) 135כן(

166

12:30

) 136כן(

164

09:00 26/12/2006

) 137כן(

165

11:00

) 138כן(

174

14:00

) 139כן(

475

14:00

) 139כן(

163

14:00

) 139כן(

423

14:00

) 139כן(

162

08:30 27/12/2006

) 140כן(

187

חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ,(12
התשס"ז2007-
פרק י"ב ,סעיף ) 65חוק פיקוח על מצרכים ושירותים(
מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית
לשנת הכספים  ,(2007התשס"ז2006-
פרק ט' כולו )סעיפים  46עד ) (47תקשורת( מתוך הצעת
חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים
 ,(2007התשס"ז2006-
פרק י"ב ,סעיף ) 60משק הגז הטבעי( מתוך הצעת חוק
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ,(2007
התשס"ז2006-
בחינת ההסכם המתגבש לרכישת גז טבעי מחברת
בריטיש גז
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה,
התשס"ז2007-
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה,
התשס"ז2007-
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב ,התשס"ז-
2007
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב ,התשס"ז-
2007
תקנות הפיקדון על מכלי משקה )תיקון( ,התשס"ז2006-

09:00

) 141כן(

551

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

09:00

) 141כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

09:00

) 141כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:00

) 142כן(

166

פרק י"ב ,סעיף ) 65חוק פיקוח על מצרכים ושירותים(

הוגשו
מסקנות

הוחלט
לאשר

הנחה לפני
קריאה שניה

הנחה לפני
קריאה שניה

הוחלט
לאשר

הנחה לפני
115

מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית
לשנת הכספים  ,(2007התשס"ז2006-
פרק ט' כולו )סעיפים  46עד ) (47תקשורת( מתוך הצעת
חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים
 ,(2007התשס"ז2006-
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב בבנזין(
)תיקון( ,התשס"ז 2006-בדבר הפחתת תכולת הגופרית
בבנזין  98אוקטן
חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק( )תיקון מס' ,(4
התשס"ח2008-
חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק( )תיקון מס' ,(4
התשס"ח2008-
תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )תיקון( ,התשס"ז2006-

11:30

) 143כן(

164

10:30 01/01/2007

) 144כן(

185

11:15

) 145כן(

446

11:15

) 145כן(

161

12:45

) 146כן(

178

15:45

) 147כן(

164

09:00 02/01/2007

) 148כן(

551

פרק ט' כולו )סעיפים  46עד ) (47תקשורת( מתוך הצעת
חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים
 ,(2007התשס"ז2006-
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

09:00

) 148כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

09:00

) 148כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

09:30 08/01/2007

) 149כן(

182

11:00

) 150כן(

475

11:00

) 150כן(

163

11:00

) 150כן(

423

11:00

) 150כן(

162

12:00

) 151כן(

158

10:00 09/01/2007

) 152כן(

199

11:30

) 153כן(

551

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' ,(28
התשס"ז2007-
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה,
התשס"ז2007-
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה,
התשס"ז2007-
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב ,התשס"ז-
2007
חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב ,התשס"ז-
2007
הצעה לסדר-היום בנושא :התנהלות האוצר בנוגע
למכרז בנק יהב
שיתופם של עסקים קטנים ובינוניים במכרזים
ממשלתיים
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:30

) 153כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

11:30

) 153כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

13:30

) 154כן(

159

09:00 10/01/2007

) 155כן(

179

09:45

) 156כן(

196

09:45

) 156כן(

177

10:45

) 157כן(

151

10:00 15/01/2007

) 158כן(

200

תקנות מקורות אנרגיה )התייעלות אנרגטית ומידע על
צריכת אנרגיה של מכשירי קירור( )הוראת שעה(,
התשס"ז2006-
תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור
ביצי מאכל לשיווק בשנת  ,(2007התשס"ז2006-
הודעת שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף  62לחוק
מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( ,תשל"ג 1973-על
הוצאת ענף צמחי הנוי מהתוספת לחוק
תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )דרכי מינוי
חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות( )תיקון( ,התשס"ז-
2006
תקנות מחלות בעלי-חיים )הסדרת תנועת בעלי חיים
בישראל( )תיקון( ,התשס"ז2006-
אבטחת אספקת דלק לישראל במצב חירום במסגרת
הפרטת בז"ן בו.כלכלה

קריאה שניה

הוחלט
לאשר

הנחה לפני
קריאה שניה

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
סיום
הוחלט
לאשר

הוגשו
מסקנות

116

צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )תיקון מס'  ,(3התשס"ו-
2006
תקנות התעבורה )שינוי התוספת השביעית לפקודה(,
התשס"ז 2006-בדבר הרחבת רשימת העבירות שבגינן
ניתן להורות על הפסקת השימוש ברכב
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' ) (80מאסר
מינימום בשל חצייה אסורה של מסילת ברזל(,
התשס"ו2006-
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(78התשס"ז2007-

12:00

) 159כן(

70

09:30 16/01/2007

) 160כן(

142

11:00

) 161כן(

168

12:00

) 162כן(

153

09:00 17/01/2007

) 163כן(

118

10:00 22/01/2007

) 164כן(

169

10:00

) 164כן(

152

11:30

) 165כן(

205

12:30

) 166כן(

202

תקנות האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן )היטל
השתתפות בקרן הבין-לאומית( ,התשס"ו2006-
הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו )תיקון -
איסור הגברת עוצמת הקול בזמן פרסומות( ,התשס"ו-
2006
חוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת,
בקדימונים ובשידורים אחרים )תיקוני חקיקה(,
התשס"ח2008-
אספקת שירותי וידיאו לפי דרישה ) (VODבחברת הוט
ומתן אישור לאספקת השירות בחברת יס
הורדת ערוצי שידור מחבילת הבסיס של חברת הכבלים

10:00 23/01/2007

) 167כן(

551

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 167כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 167כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

12:30

) 168כן(

197

09:00 24/01/2007

) 169כן(

184

09:00

) 169כן(

183

10:30 29/01/2007

) 170כן(

182

12:00

) 171כן(

149

12:00

) 171כן(

148

10:00 30/01/2007

) 172כן(

551

צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )ניפוק דלק במכלית(,
התשס"ז2006-
תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,(3התשס"ה2005-
)תיקון( ,התשס"ז 2006-בדבר התאמת דרגות רשיון
הנהיגה לתקינה האירופית
תקנות התעבורה )תיקון( ,התשס"ז 2006-בדבר אימוץ
התקינה האירופית לסיווג כלי רכב והיתרים לנהיגה
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' ,(28
התשס"ז2007-
הצעת חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים )תיקון -
ביטול היתר עישון בבית קולנוע והגדלת הקנסות(,
התשס"ו2006-
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים )תיקון מס' ,(2
התשס"ז2007-
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 172כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 172כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

12:00

) 173כן(

209

14:00

) 174כן(

212

15:30

) 175כן(

184

10:30 05/02/2007

) 176כן(

83

11:30

) 177כן(

213

13:15

) 178כן(

215

הצעת חוק נושאי משרה בשירות הציבורי )העברת
ניירות ערך לנאמנות עיוורת( ,התשס"ז2007-
אישור פרסומת סמויה לערוצים המסחריים ע"י מועצת
הרשות השניה.
תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,(3התשס"ה2005-
)תיקון( ,התשס"ז 2006-בדבר התאמת דרגות רשיון
הנהיגה לתקינה האירופית
הצעת חוק לאיחוד קווי החירום הטלפוניים ,התשס"ו-
2006
פיתוח פרויקטים תחבורתיים בצפון הארץ )תוואי
הרכבת ,תוכניות העבודה של החברה הלאומית
לכבישים ,המשך ביצוע הקטע הצפוני -כביש (6
דיון לציון יום כינונה של הכנסת בנושא :הצעות החוק

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
לניסוח
החוק
לניסוח
החוק
הוחלט
לאשר

הוגשו
מסקנות

הוחלט
לאשר

לניסוח
החוק

הוגשו
מסקנות
הוחלט
לאשר

117

10:00 06/02/2007

) 179כן(

551

הכלכליות של חברי הכנסת והשפעתן על תקציב
המדינה
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 179כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 179כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

12:00

) 180כן(

110

10:00 12/02/2007

) 181כן(

155

10:30

) 182כן(

156

11:00

) 183כן(

204

13:00

) 184כן(

222

תקנות רשות שדות התעופה )אגרות( )תיקון( ,התשס"ו-
 2006בדבר אגרת בידוק בטחוני בתעופה פנים ארצית
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (13
הסדרת הפיקוח על עמלות הבנקים והגבלתן(,
התשס"ז2007-
חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ,(12
התשס"ז2007-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (14
)הגבלת עמלות( ,התשס"ז2007-
ביטול קו הרכבת הישיר מב"ש לת"א

13:00

) 184כן(

221

ביטול קו הרכבת הישיר מבאר-שבע לתל-אביב

13:30

) 185כן(

224

ביטול קו הרכבת הישיר מירושלים לתל-אביב

09:00 13/02/2007

) 186כן(

216

קידום ענף התיירות במגזר הדרוזי והצ'רקסי

10:00

) 187כן(

551

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 187כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 187כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

12:30

) 188כן(

86

14:30

) 189כן(

209

08:30 14/02/2007

) 190כן(

226

08:30

) 190כן(

170

חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( )תיקון מס' ,(3
התשס"ח2008-
הצעת חוק נושאי משרה בשירות הציבורי )העברת
ניירות ערך לנאמנות עיוורת( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק משק החשמל )תיקון  -תעריף סוציאלי(,
התשס"ז2006-
חוק משק החשמל )תיקון מס'  ,(6התשס"ז2007-

10:00

) 191כן(

214

10:45

) 192כן(

182

10:00 19/02/2007

) 193כן(

208

11:00

) 194כן(

217

הצעת חוק הספקת החשמל )הוראת שעה( )תיקון מס' 5
( )הסכמת שר הפנים( ,התשס"ז2007-
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' ,(28
התשס"ז2007-
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב בגפ"מ(
)תיקון( ,התשס"ז2007-
שיטת הניקוד של משרד התחבורה לעבירות תנועה.

12:00

) 195כן(

189

12:30

) 196כן(

190

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )איסור שימוש
בטלפון קבוע או נייד בעת הוראת נהיגה( ,התשס"ו-
2006
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(81התשס"ח2007-

10:00 20/02/2007

) 197כן(

551

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 197כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 197כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

12:30

) 198כן(

74

10:00 21/02/2007

) 199כן(

238

חוק לתיקון פקודת סימני מסחר )מס'  ,(6התשס"ו-
2007
חוק משק החשמל )תיקון מס'  ,(5התשס"ז 2007 -

08:00 22/02/2007

)לא(

225

09:00 25/02/2007

) 200כן(

238

סיור הוועדה באילת וישיבת עבודה עם ראש העיר
)תחומי התשתיות ועידוד התיירות(
חוק משק החשמל )תיקון מס'  ,(5התשס"ז 2007 -

לניסוח
החוק
לניסוח
החוק
לניסוח
החוק
הוגשו
מסקנות
הוגשו
מסקנות

לניסוח
החוק

לניסוח
החוק

לניסוח
החוק
הוחלט
לאשר

הנחה לפני
קריאה שניה

הנחה לפני
118

09:00 26/02/2007

) 201כן(

100

11:30

) 202כן(

153

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(...התשס"ו 2006-בדבר
טרקטור משא
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(78התשס"ז2007-

12:30

) 203כן(

209

10:00 27/02/2007

) 204כן(

233

הצעת חוק נושאי משרה בשירות הציבורי )העברת
ניירות ערך לנאמנות עיוורת( ,התשס"ז2007-
העתקת קו המכולות דרא"פ מנל אילת לגיבוטי

10:00

) 204כן(

242

10:00

) 204כן(

232

עשרות מעובדי נמל אילת בסכנת פיטורים בשל ביטול
קו מכולות
פגיעה כלכלית קשה בנמל אילת

11:30

) 205כן(

197

12:30

) 206כן(

80

12:45

) 207כן(

236

צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )ניפוק דלק במכלית(,
התשס"ז2006-
התנהלות חברות המונופול בתחבורה הציבורית  -ביצוע
ההפרטה ושיטת המכרזים והתמלוגים
הפרטת קווי אגד באזור הנגב

13:00

) 208כן(

145

הפרטה של קווי אגד ברחבי הארץ

13:15

) 209כן(

210

13:30

) 210כן(

143

הצעה לסדר-היום בנושא :הבעיות בתחבורה הציבורית,
הצפיפות והצורך לתת הנחה של  50%לנוסעים בעמידה
הנחות לסטודנטים בתחבורה הציבורית  -היקף הניסוי

13:45

) 211כן(

148

09:00 28/02/2007

) 212כן(

245

10:00 06/03/2007

) 213כן(

551

חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים )תיקון מס' ,(2
התשס"ז2007-
תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(
)הוראת שעה( )מס' ) (2תיקון מס'  ,(2התשס"ז2007-
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 213כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 213כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

12:30

) 214כן(

237

סיוע למפוני גוש קטיף

14:00

) 215כן(

244

העלאה בלתי פוסקת של תעריפי הסלולר

09:30 12/03/2007

) 216כן(

235

חוק לעידוד בניית דירות להשכרה ,התשס"ז2007-

11:00

) 217כן(

246

11:45

) 218כן(

252

12:45

) 219כן(

182

10:00 13/03/2007

) 220כן(

551

 950עובדות קבלן ברשות הדואר מועסקות בתנאי
עבדות
השלכות המעבר של רשות הדואר לחברה על העובדים
בדואר
חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' ,(28
התשס"ז2007-
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 220כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 220כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

12:00

) 221כן(

153

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(78התשס"ז2007-

13:00

) 222כן(

211

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(80התשס"ז2007-

14:00

) 223כן(

170

חוק משק החשמל )תיקון מס'  ,(6התשס"ז2007-

09:15 14/03/2007

) 224כן(

248

10:00

) 225כן(

188

דיווח שר התמ"ת על פעילות המשרד בתחומי הגנת
הצרכן
חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(21התשס"ז2007-

10:00 19/03/2007

) 226כן(

214

הצעת חוק הספקת החשמל )הוראת שעה( )תיקון מס' 5
( )הסכמת שר הפנים( ,התשס"ז2007-

קריאה שניה
הוחלט
לאשר
לניסוח
החוק
הוגשו
מסקנות

הוגשו
מסקנות

הוחלט
לאשר

הוגשו
מסקנות
הוגשו
מסקנות

לניסוח
החוק

119

11:00

) 227כן(

247

12:00

) 228כן(

167

13:00

) 229כן(

169

13:00

) 229כן(

152

15:00

) 230כן(

235

החלטת הממשלה על קיצוץ דרמטי במספר השכונות
הנכללות בפרויקט שיקום שכונות
הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תיקון
מס' ) (4מצרכי מזון בריאותיים( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו )תיקון -
איסור הגברת עוצמת הקול בזמן פרסומות( ,התשס"ו-
2006
חוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת,
בקדימונים ובשידורים אחרים )תיקוני חקיקה(,
התשס"ח2008-
חוק לעידוד בניית דירות להשכרה ,התשס"ז2007-

09:00 20/03/2007

) 231כן(

178

תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )תיקון( ,התשס"ז2006-

10:30

) 232כן(

258

המחסור הצפוי בגז בישול

11:15

) 233כן(

261

13:30

) 234כן(

543

13:30

) 234כן(

176

09:00 21/03/2007

) 235כן(

239

10:30

) 236כן(

240

10:00 26/03/2007

) 237כן(

264

11:30

) 238כן(

201

11:30

) 238כן(

194

11:00 17/04/2007

) 239כן(

273

11:00

) 239כן(

271

11:00 18/04/2007

) 240כן(

274

09:30 26/04/2007

) 241כן(

275

10:15

) 242כן(

110

10:00 07/05/2007

) 243כן(

197

11:30

) 244כן(

446

11:30

) 244כן(

161

13:00

) 245כן(

280

13:00

) 245כן(

279

תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )החלת תקן ) (1134הוראת
שעה( )תיקון( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' )(9מניעת
התנהגות שאיננה תחרותית על ידי קבוצות ריכוז(,
התשס"ו2006-
הצעת חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' )(9מניעת
התנהגות שאיננה תחרותית על ידי קבוצות ריכוז(,
התשס"ו2006-
תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב
משומשים )מניעת גניבות( )ניהול יומן ורישום בו ,דיווח
על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב( ,התשס"ז-
2007
צו הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב
משומשים )למניעת גניבות( )שינוי התוספת לחוק(,
התשס"ז2007-
העיכובים בהקמת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
והצגת היעדים לשנה הקרובה
הצעה לסדר-היום בנושא :חילול שבת המוני ברכבת
ישראל
הצעה לסדר-היום בנושא :עבודות תיקונים ותחזוקה
של רכבת ישראל תוך חילול שבת
סקירת יו"ר הוועדה לקביעת תעריפי חברת הדואר
ועידכונם
תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(
)הוראת שעה( )מס' ) (2תיקון מס'  ,(3התשס"ז2007-
ההשלכות המשקיות של החלטת הממשלה בענין פטור
ממכרזים
צו לתיקון פקודת התעבורה )מס' ) (76דחיית תחילתו
של החוק( ,התשס"ז 2007-בדבר הקמת מאגר מידע
שיכלול פרטי נהגים שנפסלו מלקבל או להחזיק רשיון
נהיגה
תקנות רשות שדות התעופה )אגרות( )תיקון( ,התשס"ו-
 2006בדבר אגרת בידוק בטחוני בתעופה פנים ארצית
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )ניפוק דלק במכלית(,
התשס"ז2006-
חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק( )תיקון מס' ,(4
התשס"ח2008-
חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק( )תיקון מס' ,(4
התשס"ח2008-
תיקון טעות בחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית
לשנת הכספים  ,(2007התשס"ז2007-
תיקון טעות בחוק משק החשמל )תיקון מס' ,(6
התשס"ז2007-

הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר

120

10:00 08/05/2007

) 246כן(

551

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 246כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 246כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

12:00

) 247כן(

278

העלאת תעריפי הנסיעה בכביש חוצה ישראל

12:30

) 248כן(

277

10:00 14/05/2007

) 249כן(

87

אישור הוועדה בהתאם להוראות סעיפים  2ו)3-ג( לחוק
כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( ,התשנ"ה 1995-לגבי:
 .1החלטת הממשלה בדבר קביעת קטע  18ככביש אגרה
 .2תקופת הזיכיון בקטע  .3 18סכום האגרה המרבי
בקטע  18והדרך לעדכונו
חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(22התשס"ח2008-

11:45

) 250כן(

269

חוק שירות נתוני אשראי )תיקון מס'  ,(3התשס"ז2007-

13:00

) 251כן(

253

10:00 15/05/2007

) 252כן(

551

חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי )תיקון מס' , (2
התשס"ז2007-
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 252כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 252כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

12:00

) 253כן(

151

13:00

) 254כן(

282

תקנות מחלות בעלי-חיים )הסדרת תנועת בעלי חיים
בישראל( )תיקון( ,התשס"ז2006-
דיווח שר החקלאות ופיתוח הכפר על פעילות המשרד

10:00 21/05/2007

) 255כן(

251

11:30

) 256כן(

189

11:30

) 256כן(

190

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' (41
)שירות סינון של תכנים בלתי הולמים לקטינים
באינטרנט( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )איסור שימוש
בטלפון קבוע או נייד בעת הוראת נהיגה( ,התשס"ו-
2006
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(81התשס"ח2007-

10:00 28/05/2007

) 257כן(

289

פיתוח טכנולוגיות מים חדשניות לייצוא

11:30

) 258כן(

288

12:30

) 259כן(

290

אישור מועצת הרשות השניה להפוך את רדיו  99לרדיו
ברודקאסט
מינוי מנכ"ל לחברת החדשות של ערוץ 2

10:00 29/05/2007

) 260כן(

285

11:30

) 261כן(

291

08:30 30/05/2007

) 262כן(

302

09:00

) 263כן(

148

12:30 04/06/2007

) 264כן(

277

10:00 05/06/2007

) 265כן(

551

ביזור סמכויות ,בתחום התחבורה ,לרשויות המקומיות
ולמועצות האזוריות
פרויקט פינוי-בינוי בכפר שלם ובשכונת הארגזים
שבתל-אביב-יפו
תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים
הכספיים()הוראת שעה ()מס' )(2תיקון מס' ,(4
התשס"ז2007-
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים )תיקון מס' ,(2
התשס"ז2007-
אישור הוועדה בהתאם להוראות סעיפים  2ו)3-ג( לחוק
כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( ,התשנ"ה 1995-לגבי:
 .1החלטת הממשלה בדבר קביעת קטע  18ככביש אגרה
 .2תקופת הזיכיון בקטע  .3 18סכום האגרה המרבי
בקטע  18והדרך לעדכונו
חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 265כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 265כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

12:15

) 266כן(

304

13:00

) 267כן(

249

צו לתיקון פקודת התעבורה )דחיית תחילתו של תיקון
מס'  76לפקודה( ,התשס"ז2007-
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' , (20
התשס"ח2008-

לניסוח
החוק

הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר

סיום

הוחלט
לאשר

121

13:00

) 267כן(

181

13:00

) 267כן(

195

14:30

) 268כן(

306

09:00 06/06/2007

) 269כן(

305

10:00

) 270כן(

303

10:00 11/06/2007

) 271כן(

283

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' , (20
התשס"ח2008-
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס' ,(17
התשס"ח2008-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (15
)פיקוח על עמלות( ,התשס"ז2007-
הפרטת "פי גלילות"  -ריכוזיות יתר במשק הדלק
בישראל
אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )חומרים וציוד
דו-שימושיים מסוימים המועברים לשטחי האחריות
האזרחית הפלסטינית()תיקון( ,התשס"ז2007-
חוק להסדרת תוצרת אורגנית )תיקון( ,התשס"ח2008-

11:00

) 272כן(

293

12:30

) 273כן(

209

12:30 12/06/2007

) 274כן(

270

13:30

) 275כן(

253

09:00 18/06/2007

) 276כן(

218

10:30

) 277כן(

228

11:15

) 278כן(

150

10:30 19/06/2007

) 279כן(

322

10:30

) 279כן(

155

10:30

) 279כן(

204

10:30

) 279כן(

306

10:30

) 279כן(

156

14:00

) 280כן(

316

14:00

) 280כן(

318

חוק גלי צה"ל  -שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל
)שידורי חסות ותשדירי שירות )הוראת שעה( )תיקון(,
התשס"ז2007-
הצעת חוק נושאי משרה בשירות הציבורי )העברת
ניירות ערך לנאמנות עיוורת( ,התשס"ז2007-
ייעוד הכספים שהועברו לקרן לשמירת הנקיון לשנת
 ,2007בהתאם לסעיף  21לחוק הפיקדון על מכלי
משקה ,התשנ"ט1999-
חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי )תיקון מס' , (2
התשס"ז2007-
תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(....התשס"ו 2006-בדבר
עדכון כתובות ,הסמכת רשות התמרור המקומית,חובת
ציות להוראות עובד בכביש ,תצוגות הנראות לנהג,
חובת צינון,ערעור על החלטות מנהליות ,בדיקות חורף,
בדיקות למניעת זיהום אוויר ,הפעלת מחוון האוטובוס,
דיווח קצין בטיחות.
תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(.....התשס"ז 2007-בדבר
הסמכת רופאים לקביעת נכות
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' ,(78
התשס"ז2006-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ,(10
התשס"ז2007-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (13
הסדרת הפיקוח על עמלות הבנקים והגבלתן(,
התשס"ז2007-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (14
)הגבלת עמלות( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (15
)פיקוח על עמלות( ,התשס"ז2007-
חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ,(12
התשס"ז2007-
סכנה לתחבורה האווירית בעקבות שיבושי הרדיו
הפיראטי
שיבושים בהמראות ובנחיתות בנתב"ג

14:00

) 280כן(

317

14:00

) 280כן(

319

שידורי הרדיו הפירטיים המפריעים לתנועת המטוסים
בנתב"ג
תחזוקה לקוייה של מטוסים העלולה לגרום לאסון

09:00 20/06/2007

) 281כן(

322

09:00

) 281כן(

155

09:00

) 281כן(

204

הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ,(10
התשס"ז2007-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (13
הסדרת הפיקוח על עמלות הבנקים והגבלתן(,
התשס"ז2007-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (14
)הגבלת עמלות( ,התשס"ז2007-

לניסוח
החוק
הוגשו
מסקנות
הוחלט
לאשר

הנחה לפני
קריאה שניה

הנחה לפני
קריאה שניה
הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר

122

09:00

) 281כן(

306

09:00

) 281כן(

156

10:45

) 282כן(

270

09:00 25/06/2007

) 283כן(

322

09:00

) 283כן(

155

09:00

) 283כן(

204

09:00

) 283כן(

306

09:00

) 283כן(

156

10:00 26/06/2007

) 284כן(

267

11:00

) 285כן(

326

הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (15
)פיקוח על עמלות( ,התשס"ז2007-
חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ,(12
התשס"ז2007-
ייעוד הכספים שהועברו לקרן לשמירת הנקיון לשנת
 ,2007בהתאם לסעיף  21לחוק הפיקדון על מכלי
משקה ,התשנ"ט1999-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ,(10
התשס"ז2007-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (13
הסדרת הפיקוח על עמלות הבנקים והגבלתן(,
התשס"ז2007-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (14
)הגבלת עמלות( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (15
)פיקוח על עמלות( ,התשס"ז2007-
חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ,(12
התשס"ז2007-
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון
מס'  , (4התשס"ח2008-
יישום החקיקה בענין פעילות חברת הדואר

11:00

) 285כן(

329

12:00

) 286כן(

323

12:00

) 286כן(

324

13:00

) 287כן(

325

13:45

) 288כן(

283

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(
)הוראת שעה( )מס' ) (2תיקון מס' ,(5התשס"ז2007-
קמפיין פורנוגרפי לעידוד התיירות לישראל בחסות
משרד התירות ומשרד החוץ
שימוש בפרסום תמונת דוגמנית במגזין גברים כחלק
מההסברה הישראלית בחו"ל
צו מועצת הצמחים )ייצור ושיווק()דחיית המועד למינוי
החברים הראשונים במועצה( ,התשס"ז2007-
חוק להסדרת תוצרת אורגנית )תיקון( ,התשס"ח2008-

14:30

) 289כן(

329

09:00 27/06/2007

) 290כן(

312

תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(
)הוראת שעה( )מס' ) (2תיקון מס' ,(5התשס"ז2007-
ביטול קו המכולות של חברת צים לנמל אילת

09:00

) 290כן(

311

09:00

) 290כן(

310

יישום החלטת ועדת הכלכלה בנוגע למצבו של נמל
אילת
פיטורי עשרות עובדים ופגיעה כלכלית קשה בנמל אילת

10:00

) 291כן(

169

10:00

) 291כן(

152

09:00 02/07/2007

) 292כן(

286

09:00

) 292כן(

287

09:30

) 293כן(

263

10:00

) 294כן(

276

11:00

) 295כן(

3

12:00

) 296כן(

335

הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו )תיקון -
איסור הגברת עוצמת הקול בזמן פרסומות( ,התשס"ו-
2006
חוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת,
בקדימונים ובשידורים אחרים )תיקוני חקיקה(,
התשס"ח2008-
צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה
דב הוז )תל אביב(( ,התשס"ז2007-
צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה
עובדה( ,התשס"ז2007-
צו רשות שדות התעופה )הוראת שעה( )שינוי התוספת
לחוק( ,התשס"ז 2000-בדבר גריעת מסוף ארז
תקנות התעבורה )פטור מהחזקה ומשימוש באפוד
זוהר( ,התשס"ז2007-
בחירת יושב ראש הוועדה ,בהתאם לסעיף )10א( לתקנון
הכנסת
תיקון טעות בחוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון מס'
 ,(12התשס"ז2007-

סיום

לניסוח
החוק

הוגשו
מסקנות
הוגשו
מסקנות
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוגשו
מסקנות
הוגשו
מסקנות
הוגשו
מסקנות

לניסוח
החוק
הובא
לידיעה
הובא
לידיעה
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

123

13:00

) 297כן(

211

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(80התשס"ז2007-

09:00 03/07/2007

) 298כן(

321

09:00

) 298כן(

260

09:00

) 298כן(

259

11:15

) 299כן(

300

12:00

) 300כן(

148

09:00 04/07/2007

) 301כן(

330

10:00

) 302כן(

188

הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה )תיקון  -החלת
החוק על מכלי משקה מעל ליטר וחצי והרחבת אחריות
יצרן ויבואן( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה )תיקון  -מיחזור
בקבוקי שתיה משפחתיים( ,התשס"ו2006-
הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה )תיקון מס' ,(3
התשס"ז2007-
תקנות התקשורת )בזק ושידורים()תשלום בעד מתן
אישור סוג של ציוד קצה()הוראת שעה( ,התשס"ז2007-
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים )תיקון מס' ,(2
התשס"ז2007-
הנזק הנגרם לתושבי גוש דן כתוצאה מהמראות
ונחיתות לילה בנתב"ג.
חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(21התשס"ז2007-

09:00 09/07/2007

) 303כן(

231

11:00

) 304כן(

197

12:00

) 305כן(

336

12:45

) 306כן(

339

חוק משק הדלק )קידום התחרות( )תיקון מס' , (2
התשס"ח2007-
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )ניפוק דלק במכלית(,
התשס"ז2006-
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק()הפעלת רכב מנועי
בבנזין()תיקון מס'  ,(2התשס"ז ,2007-בדבר הפסקת
השימוש בבנזין  96אוקטן
המחסור בלחם אחיד עקב מדיניות הממשלה

09:00 10/07/2007

) 307כן(

338

10:00

) 308כן(

269

הגבלת הבניה ביישובים חקלאיים )תיקון  171בהחלטה
 1084של ממ"י(
חוק שירות נתוני אשראי )תיקון מס'  ,(3התשס"ז2007-

11:30

) 309כן(

241

09:00 11/07/2007

) 310כן(

281

צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )תיקון( ,התשס"ז2007-
בדבר משחקי מחשב
ערוצי הספורט החדשים של ערוץ הספורט

10:00

) 311כן(

315

שידור ערוצי טלוויזיה חינם לציבור

09:00 16/07/2007

) 312כן(

337

09:45

) 313כן(

251

11:15

) 314כן(

316

11:15

) 314כן(

318

תקנות הבזק )זכיונות()הוראת שעה( ,התשס"ז,2007-
בדבר ניכוי הסכומים שהוצאו לצורך הפקה ושידור של
חדשות ותכניות מקומיות מהתמלוגים
הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' (41
)שירות סינון של תכנים בלתי הולמים לקטינים
באינטרנט( ,התשס"ח2008-
סכנה לתחבורה האווירית בעקבות שיבושי הרדיו
הפיראטי
שיבושים בהמראות ובנחיתות בנתב"ג

11:15

) 314כן(

317

12:00

) 315כן(

320

09:00 17/07/2007

) 316כן(

341

שידורי הרדיו הפירטיים המפריעים לתנועת המטוסים
בנתב"ג
חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )תיקון מס' ,(8
התשס"ז2007-
הפסקת הטיסות לצפון הארץ

10:00

) 317כן(

148

11:00

) 318כן(

188

חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים )תיקון מס' ,(2
התשס"ז2007-
חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(21התשס"ז2007-

13:00

) 319כן(

227

14:00

) 320כן(

209

09:00 18/07/2007

) 321כן(

254

צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון מס'  ,(3התשס"ז-
2007
הצעת חוק נושאי משרה בשירות הציבורי )העברת
ניירות ערך לנאמנות עיוורת( ,התשס"ז2007-
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(86התשס"ח2008-

הוחלט
לאשר
לחלוקה לפי
סעיף 121
הוגשו
מסקנות
לניסוח
החוק
הוחלט
לאשר

הוגשו
מסקנות
הנחה לפני
קריאה שניה

הוחלט
לאשר

לחלוקה לפי
סעיף 121
הנחה לפני
קריאה שניה

הנחה לפני
קריאה שניה
לניסוח
החוק
124

10:30

) 322כן(

211

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(80התשס"ז2007-

08:00 23/07/2007

) 323כן(

301

09:30

) 324כן(

249

09:30

) 324כן(

181

09:30

) 324כן(

195

08:30 25/07/2007

) 325כן(

346

09:30

) 326כן(

220

09:30

) 326כן(

219

09:30 31/07/2007

) 327כן(

343

10:00

) 328כן(

119

11:00

) 329כן(

227

13:00

) 330כן(

188

חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' ,(37
התשס"ז2007-
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' , (20
התשס"ח2008-
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' , (20
התשס"ח2008-
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס' ,(17
התשס"ח2008-
ביטול מסגרת אשראי לנשים בהריון וגביית עמלה עבור
מסגרת חדשה על ידי הבנקים
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון  -ריבית על
יתרת זכות( ,התשס"ו2006-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון-ריבית על
יתרת זכות( ,התשס"ו2006-
תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור
ביצי מאכל לשיווק בשנת )(2007תיקון( ,התשס"ז -
2007
תקנות התעבורה )שמירת דיסקת טכוגרף והגשתה
לבית המשפט( ,התשס"ז2006-
צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון מס'  ,(3התשס"ז-
2007
חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(21התשס"ז2007-

09:00 06/08/2007

) 332כן(

308

10:30

) 333כן(

203

12:00

) 334כן(

359

הצעת חוק מניעת נהיגה מסוכנת ברכב של חברה,
התשס"ח2008-
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון  -חובת
מלווה נהג אלקטרוני בהסעות תלמידים( ,התשס"ו-
2006
יישום חובת הליווי בנהיגה

13:30

) 335כן(

363

שביתת הבוחנים של מבחני הנהיגה העיוניים

09:00 07/08/2007

) 336כן(

358

בחינת הישגי החוק לעידוד השקעות הון

11:00

) 337כן(

360

הקמת ועדת משנה לקידום התחרות בענף הסלולר

11:30

) 338כן(

180

13:30

) 339כן(

327

13:30

) 339כן(

361

תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון(,
התשס"ז2006-
הצעה לסדר-היום בנושא :הסכנה לאי עמידה בעומס
לביקוש חשמל
הערכות חברת החשמל לאספקת חשמל בחודשי הקיץ

15:00

) 340כן(

364

10:00 16/08/2007

) 341כן(

366

14:00 20/08/2007

) 342כן(

366

08:30 27/08/2007

) 343כן(

231

09:30

) 344כן(

345

11:00

) 345כן(

220

11:00

) 345כן(

219

ההשלכות ממצבה של חברת הנדל"ן חפציבה על רוכשי
הדירות
ההשלכות הציבוריות בגין המשבר בחברת הבניה
"חפציבה"
ההשלכות הציבוריות בגין המשבר בחברת הבניה
"חפציבה"
חוק משק הדלק )קידום התחרות( )תיקון מס' , (2
התשס"ח2007-
חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות
בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה()הוראות שעה( ,התשס"ח-
2007
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון  -ריבית על
יתרת זכות( ,התשס"ו2006-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון-ריבית על
יתרת זכות( ,התשס"ו2006-

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה
לניסוח
החוק
לניסוח
החוק
לניסוח
החוק
הוגשו
מסקנות

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הנחה לפני
קריאה שניה

הובא
לידיעה

לניסוח
החוק

125

12:00

) 346כן(

367

13:00

) 347כן(

352

הערכות ליישום חוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון
מס'  ,(12התשס"ז2007-
שביתת המחאה של מחוסרי הדיור בירושלים

10:00 10/09/2007

) 348כן(

551

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 348כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:00

) 348כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

08:45 08/10/2007

) 349כן(

368

08:45

) 349כן(

291

11:00

) 350כן(

314

12:30

) 351כן(

321

12:30

) 351כן(

260

12:30

) 351כן(

259

09:00 09/10/2007

) 352כן(

334

הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון  -ניהול
קרקעות קק"ל לטובת העם היהודי( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון  -ניהול
קרקעות קק"ל לטובת העם היהודי( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק מס ערך מוסף )תיקון  -פטור לטובין
מיובאים המיועדים לנזקקים( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה )תיקון  -החלת
החוק על מכלי משקה מעל ליטר וחצי והרחבת אחריות
יצרן ויבואן( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה )תיקון  -מיחזור
בקבוקי שתיה משפחתיים( ,התשס"ו2006-
הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה )תיקון מס' ,(3
התשס"ז2007-
חוק ועדת שמיטה ממלכתית ,התשס"ח2008-

09:00

) 352כן(

374

המחסור הצפוי בפירות וירקות בשנת השמיטה

10:30

) 353כן(

551

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:30

) 353כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

10:30

) 353כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

09:00 10/10/2007

) 354כן(

551

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

09:00

) 354כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

09:00

) 354כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

14:45

) 355כן(

551

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

14:45

) 355כן(

600

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

14:45

) 355כן(

58

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-

08:45 15/10/2007

) 356כן(

223

10:30

) 357כן(

83

10:30

) 357כן(

191

12:00

) 358כן(

356

12:30

) 359כן(

373

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' ) (23הודעה על אי
הפחתת מחירים לאחר הפחתת מס( ,התשס"ח2007-
הצעת חוק לאיחוד קווי החירום הטלפוניים ,התשס"ו-
2006
חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' ,(39
התשס"ח2008-
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון מס' (76
)תיקון( ,התשס"ז2007-
ההפרעות בקליטת שידורי חברת יס

09:00 16/10/2007

) 360כן(

369

10:00

) 361כן(

254

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(...התשס"ז ,2007-בדבר
הסדרי תנועה כלליים ובמנהרה ,המהירות המרבית
המותרת ,זכות קדימה ,איסורים לעצירת מונית ,מושבי
בטיחות לילדים ,רכב צה"לי שימוש בטלפון נייד
ובדיבורית
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(86התשס"ח2008-

11:00

) 362כן(

371

תכנית העבודה לשנת  2008של הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים ויישום המלצות "ועדת שיינין"

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה
לניסוח
החוק
לניסוח
החוק
לניסוח
החוק
הנחה לפני
קריאה שניה

126

13:30

) 363כן(

376

יום המחוייבות הלאומית לבטיחות בדרכים

09:00 17/10/2007

) 364כן(

372

המחסור בדירות בדיור הציבורי

09:00 22/10/2007

) 365כן(

345

10:00

) 366כן(

328

11:30

) 367כן(

350

13:00

) 368כן(

348

09:00 23/10/2007

) 369כן(

381

חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות
בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה()הוראות שעה( ,התשס"ח-
2007
הצעת חוק בדיקות סמים למי שמקצועו נהג ,טיס או
משיט ,התשס"ז2007-
תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(....התשס"ז 2007-בדבר
ביטול רישום שנת יצור ברשיון הרכב
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  - 88הוראת שעה(,
התשס"ח2008-
כביש הגישה לכפר ח'ואלד

09:45

) 370כן(

268

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(22התשס"ז2007-

11:15

) 371כן(

365

11:30

) 372כן(

357

09:00 24/10/2007

) 373כן(

231

09:00 29/10/2007

) 374כן(

368

09:00

) 374כן(

291

11:00

) 375כן(

388

11:30

) 376כן(

241

13:15

) 377כן(

334

צו מחלות בעלי חיים )תיקון התוספת הראשונה
לפקודה( ,התשס"ז2007-
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים) ,תיקון( ,התשס"ז-
 2007בדבר פרטי המידע במרכז הרישום הארצי לרישום
כלבים
חוק משק הדלק )קידום התחרות( )תיקון מס' , (2
התשס"ח2007-
הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון  -ניהול
קרקעות קק"ל לטובת העם היהודי( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון  -ניהול
קרקעות קק"ל לטובת העם היהודי( ,התשס"ז2007-
הסכמת מועצת הכבלים והלויין להיעתר לבקשה
להוריד את ערוץ .CNN
צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )תיקון( ,התשס"ז2007-
בדבר משחקי מחשב
חוק ועדת שמיטה ממלכתית ,התשס"ח2008-

09:00 30/10/2007

) 378כן(

249

09:00

) 378כן(

181

09:00

) 378כן(

195

10:00

) 379כן(

389

11:00

) 380כן(

369

12:30

) 381כן(

383

13:30

) 382כן(

342

09:00 31/10/2007

) 383כן(

333

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' , (20
התשס"ח2008-
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' , (20
התשס"ח2008-
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס' ,(17
התשס"ח2008-
הפרת המחוייבויות בתחום ההפקה על-ידי זכייני ערוץ
 2וערוץ 10
תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(...התשס"ז ,2007-בדבר
הסדרי תנועה כלליים ובמנהרה ,המהירות המרבית
המותרת ,זכות קדימה ,איסורים לעצירת מונית ,מושבי
בטיחות לילדים ,רכב צה"לי שימוש בטלפון נייד
ובדיבורית
תקנות התעבורה )הוראת שעה( ,התשס"ח ,2007-בדבר
הסעות בשכר מאיו"ש
תקנות התעבורה )הוראת שעה( ,התשס"ו) 2006-תיקון(,
התשס"ז 2007-בדבר הגדרת רכי-נוע
חוק הדרכים )שילוט( )תיקון מס'  ,(5התשס"ח2008-

09:00 05/11/2007

) 384כן(

394

10:15

) 385כן(

357

10:30

) 386כן(

283

תכנית העבודה השנתית של משרד החקלאות ופיתוח
הכפר לשנת 2008
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים) ,תיקון( ,התשס"ז-
 2007בדבר פרטי המידע במרכז הרישום הארצי לרישום
כלבים
חוק להסדרת תוצרת אורגנית )תיקון( ,התשס"ח2008-

הנחה לפני
קריאה שניה

הוחלט
לאשר
לניסוח
החוק
הוגשו
מסקנות
הוחלט
לאשר

הנחה לפני
קריאה שניה

הוגשו
מסקנות
הוחלט
לאשר
לניסוח
החוק

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר
הנחה לפני
קריאה שניה
127

11:00

) 387כן(

380

מעצ " :במדינה מאות כבישים מסוכנים"

11:00

) 387כן(

397

פיתוח ובטיחות רשת הכבישים

12:30

) 388כן(

390

13:15

) 389כן(

393

09:00 06/11/2007

) 390כן(

405

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )תחנות רענון בצדי
הדרך( ,התשס"ז2007-
חוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות(,
התשס"ח2008-
גביית חובות אגרת רשות השידור במגזר הערבי

09:00

) 390כן(

395

יישום הרפורמה ברשות השידור

11:00

) 391כן(

392

12:00

) 392כן(

401

12:30

) 393כן(

402

09:00 07/11/2007

) 394כן(

396

הצעת חוק כרטיסי חיוב )תיקון  -איסור פרסום פרטי
כרטיס האשראי( ,התשס"ז2007-
צו הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ) (12דחיית
מועד( ,התשס"ח2007-
הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' (39
)שירותי מסרון( ,התשס"ח2007-
עידוד הבניה בפריפריה ובקו העימות

09:00 12/11/2007

) 395כן(

178

תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )תיקון( ,התשס"ז2006-

10:00

) 396כן(

262

תקנות הנמלים )מעגנות( ,התשס"ז2007-

11:30

) 397כן(

384

09:00 13/11/2007

) 398כן(

404

10:30

) 399כן(

387

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב
משומשים )מניעת גניבות( )תיקון מס'  - 4הוראת שעה(,
התשס"ח2008-
מדיניות הממשלה לכבישי אגרה .1 :הכוונה להפעיל את
כביש עוקף הקריות ככביש אגרה  .2הקטע הדרומי
בכביש חוצה ישראל
ענישת האזרח באמצעות קנסות החניה

12:00

) 400כן(

446

12:00

) 400כן(

161

13:30

) 401כן(

369

09:00 19/11/2007

) 402כן(

297

חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק( )תיקון מס' ,(4
התשס"ח2008-
חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק( )תיקון מס' ,(4
התשס"ח2008-
תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(...התשס"ז ,2007-בדבר
הסדרי תנועה כלליים ובמנהרה ,המהירות המרבית
המותרת ,זכות קדימה ,איסורים לעצירת מונית ,מושבי
בטיחות לילדים ,רכב צה"לי שימוש בטלפון נייד
ובדיבורית
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(85התשס"ח2008-

10:30

) 403כן(

415

09:00 20/11/2007

) 404כן(

377

11:00

) 405כן(

406

חוק משק הגז )קידום התחרות בגז לצריכה ביתית(
)תיקוני חקיקה( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון  -עסקה בעניין שירותי
רפואה דחופה( ,התשס"ז2007-
סכנת סגירה ערוץ טלוויזיה "טבע הדברים"

09:00 21/11/2007

) 406כן(

190

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(81התשס"ח2007-

10:00

) 407כן(

410

09:00 26/11/2007

) 408כן(

399

10:00

) 409כן(

415

13:00

) 410כן(

427

11:00 27/11/2007

) 411כן(

426

תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי )קדימות בהתקנת
דודי שמש( ,התשס"ז2007-
תקנות מינהל מקרקעי ישראל )מאגר מידע( )תיקון(,
התשס"ז2007-
חוק משק הגז )קידום התחרות בגז לצריכה ביתית(
)תיקוני חקיקה( ,התשס"ח2008-
התייקרות במחירי המלט וההשפעה הצפויה על מחירי
הדירות
סרובן של חברות ביטוח לבטח חברות בתחום
החקלאות

הוחלט
לאשר
לניסוח
החוק

הוגשו
מסקנות

הוחלט
לאשר

לניסוח
החוק

הוגשו
מסקנות
הנחה לפני
קריאה שניה
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

128

11:00

) 411כן(

425

סרובן של חברות ביטוח לבטח כלי רכב באזור הדרום

12:30

) 412כן(

378

09:00 28/11/2007

) 413כן(

368

09:00

) 413כן(

291

09:00 03/12/2007

) 414כן(

415

11:30

) 415כן(

408

הצעת חוק דיור מוגן )הבטחת כספי פקדון( ,התשס"ז-
2007
הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון  -ניהול
קרקעות קק"ל לטובת העם היהודי( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון  -ניהול
קרקעות קק"ל לטובת העם היהודי( ,התשס"ז2007-
חוק משק הגז )קידום התחרות בגז לצריכה ביתית(
)תיקוני חקיקה( ,התשס"ח2008-
תכנית העבודה השנתית של משרד התיירות לשנת 2008

09:30 04/12/2007

) 416כן(

413

09:30

) 416כן(

412

אי הארכת רשיון השדור של ערוץ הקניות ע"י שר
התקשורת
הורדת ערוץ הקניות והעדפה לשידורים דיגיטליים.

11:00

) 417כן(

429

09:00 10/12/2007

) 418כן(

437

בחינת פתרונות בתחומי החקלאות ,הבניה והמקרקעין,
למפוני גוש קטיף
ביטול מערך התצפיתנים ברכבת ישראל

09:00

) 418כן(

439

09:00

) 418כן(

438

מעקב אחר יישום ההחלטות בעניין קווי הרכבת באר-
שבע  -תל-אביב וירושלים  -תל-אביב
עמידת רכבת ישראל בלוחות הזמנים

11:00

) 419כן(

431

תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( ,התשס"ח2007-

12:30

) 420כן(

272

13:15

) 421כן(

435

13:45

) 422כן(

382

09:00 11/12/2007

) 423כן(

415

12:00

) 424כן(

436

תקנות הדואר )שירותי דואר בסיסיים ושירותים
כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה(,
התשס"ז2007-
תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(
)הוראת שעה( )מס' )(2תיקון( ,התשס"ח2007-
היתר לגביית תשלום סביר לפי חוק הדואר ,התשמ"ו-
1986
חוק משק הגז )קידום התחרות בגז לצריכה ביתית(
)תיקוני חקיקה( ,התשס"ח2008-
הפסקת פעילות מערך האבטחה בתחבורה הציבורית

09:00 12/12/2007

) 425כן(

432

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(24התשס"ח2008-

10:00

) 426כן(

433

09:00 17/12/2007

) 427כן(

434

09:00

) 427כן(

393

11:00

) 428כן(

111

12:30

) 429כן(

254

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים )מס' ,(15
התשס"ח2008-
הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון  -עיסקה לענין רכישת
רכב משומש( ,התשס"ו2006-
חוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות(,
התשס"ח2008-
תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(....התשס"ו 2006-בדבר
שעות עבודה ומנוחה של נהגים
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(86התשס"ח2008-

13:45

) 430כן(

299

09:00 18/12/2007

) 431כן(

415

14:00

) 432כן(

445

15:00

) 433כן(

415

09:00 19/12/2007

) 434כן(

441

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון  -מאגר
מידע אחוד למספרי טלפון( ,התשס"ז2007-
חוק משק הגז )קידום התחרות בגז לצריכה ביתית(
)תיקוני חקיקה( ,התשס"ח2008-
השלכות סיום החלטה  1058של מועצת מנהל מקרקעי
ישראל על ישובי קו התפר מרכז
חוק משק הגז )קידום התחרות בגז לצריכה ביתית(
)תיקוני חקיקה( ,התשס"ח2008-
עידוד "בנייה ירוקה"

09:00 24/12/2007

) 435כן(

415

חוק משק הגז )קידום התחרות בגז לצריכה ביתית(
)תיקוני חקיקה( ,התשס"ח2008-

הוגשו
מסקנות

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הובא
לידיעה

הוגשו
מסקנות

הנחה לפני
קריאה שניה
129

11:00

) 436כן(

447

12:00

) 437כן(

451

13:00

) 438כן(

385

תקנות הפיקדון על מכלי משקה )תיקון( ,התשס"ח-
2007
חוק אגרה עבור רשות השידור )שינוי שיעורי הפחתת
האגרה( )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה( ,התשס"ח -
2008
הרכבת הקלה בתל-אביב וגוש דן

09:00 26/12/2007

) 439כן(

450

הכוונה להקים תחנת כוח פחמית נוספת באשקלון

10:00

) 440כן(

446

09:00 31/12/2007

) 441כן(

150

11:00

) 442כן(

333

שרותי התחבורה הציבורית שמפעילה חברת קווים
מאזור בקעת אונו
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' ,(78
התשס"ז2006-
חוק הדרכים )שילוט( )תיקון מס'  ,(5התשס"ח2008-

09:00 01/01/2008

) 443כן(

75

11:00

) 444כן(

428

11:45

) 445כן(

152

09:00 02/01/2008

) 446כן(

267

10:00

) 447כן(

461

10:00

) 447כן(

92

09:00 07/01/2008

) 448כן(

420

הצעת חוק זכויות יוצרים ומבצעים )בית דין לתמלוגים(
)הוראת שעה( ,התשס"ו2006-
תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור
ביצי מאכל לשיווק בשנת  ,( 2008התשס"ח2007-
חוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת,
בקדימונים ובשידורים אחרים )תיקוני חקיקה(,
התשס"ח2008-
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון
מס'  , (4התשס"ח2008-
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון
מס'  ,(5התשס"ח2008-
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון
מס'  ,(5התשס"ח2008-
הצעת חוק התכנון והבניה )תיקון  ,( -התשס"ח2007-

09:00

) 448כן(

419

12:00

) 449כן(

449

09:00 08/01/2008

) 450כן(

452

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' ,(29
התשס"ח2008-
תכנית העבודה השנתית של משרד התשתיות הלאומיות
לשנת ) 2008בנושאים :גז טבעי ,חשמל ,דלק ,מים(
חוק מערכות תשלומים ,התשס"ח2008-

13:00

) 451כן(

443

09:00 09/01/2008

) 452כן(

451

10:00

) 453כן(

467

09:00 14/01/2008

) 454כן(

370

09:45

) 455כן(

414

10:30

) 456כן(

452

תקנות התעבורה )שינוי התוספת הרביעית והשביעית
לפקודה( ,התשס"ח 2007-בדבר החמרת הענישה על
עבירת אי ציות לרמזור אדום וכן איסור שימוש ברכב
לתקופה ,בשל ליקויים ברכב.
חוק אגרה עבור רשות השידור )שינוי שיעורי הפחתת
האגרה( )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה( ,התשס"ח -
2008
החלטת הממשלה בעניין קיצוץ היתרי העסקה לעובדים
זרים במסעדות האתניות
תקנות הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד()הוראת
שעה()תיקון( ,התשס"ז ,2007-בדבר אגרת כושר אווירי
ליצוא ואגרות עבור חקירת תאונות ותקריות טיס
תקנות הטיס )רשיונות לעובדי טיס( )תיקון( ,התשס"ח-
2007
חוק מערכות תשלומים ,התשס"ח2008-

12:30

) 457כן(

333

חוק הדרכים )שילוט( )תיקון מס'  ,(5התשס"ח2008-

09:00 15/01/2008

) 458כן(

420

הצעת חוק התכנון והבניה )תיקון  ,( -התשס"ח2007-

09:00

) 458כן(

419

12:00

) 459כן(

480

13:30

) 460כן(

479

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' ,(29
התשס"ח2008-
עידוד התעשיה בצפון הארץ ובקריות בעקבות מלחמת
לבנון השניה
הצעת חוק רשות השידור )תיקון מס'  ,(18התשס"ח-
2008

הוחלט
לאשר
לניסוח
החוק

הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר
הנחה לפני
קריאה שניה

הוחלט
לאשר

130

09:00 16/01/2008

) 461כן(

432

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(24התשס"ח2008-

10:30

) 462כן(

476

איחוד רשתות א' ,קול המוסיקה ו"מורשת"

10:30

) 462כן(

477

סגירת תחנת "קול המוסיקה"

09:00 21/01/2008

) 463כן(

195

10:00

) 464כן(

249

10:00

) 464כן(

181

10:30

) 465כן(

454

11:30

) 466כן(

483

חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס' ,(17
התשס"ח2008-
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' , (20
התשס"ח2008-
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' , (20
התשס"ח2008-
הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )תיקון מס'
 ,(17התשס"ח2007-
קיצוץ של  50%בתקציב אחזקת הכבישים

13:30

) 467כן(

466

09:00 23/01/2008

) 468כן(

420

תקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית ,סימון
אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים( )תיקון( ,התשס"ח-
2007
הצעת חוק התכנון והבניה )תיקון  ,( -התשס"ח2007-

09:00

) 468כן(

419

09:00 28/01/2008

) 469כן(

481

10:45

) 470כן(

267

11:00

) 471כן(

452

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' ,(29
התשס"ח2008-
תכנית העבודה השנתית של משרד התעשיה המסחר
והתעסוקה לשנת 2008
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון
מס'  , (4התשס"ח2008-
חוק מערכות תשלומים ,התשס"ח2008-

12:30

) 472כן(

87

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(22התשס"ח2008-

09:00 29/01/2008

) 473כן(

384

11:00

) 474כן(

434

11:00

) 474כן(

393

12:45

) 475כן(

420

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב
משומשים )מניעת גניבות( )תיקון מס'  - 4הוראת שעה(,
התשס"ח2008-
הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון  -עיסקה לענין רכישת
רכב משומש( ,התשס"ו2006-
חוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות(,
התשס"ח2008-
הצעת חוק התכנון והבניה )תיקון  ,( -התשס"ח2007-

12:45

) 475כן(

419

14:00

) 476כן(

333

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון מס' ,(29
התשס"ח2008-
חוק הדרכים )שילוט( )תיקון מס'  ,(5התשס"ח2008-

09:00 04/02/2008

) 477כן(

490

10:30

) 478כן(

334

הצעת חוק חובת גילוי נתונים בדבר פליטת מזהמים
בפרסומות של כלי רכב ,התשס"ח2008-
חוק ועדת שמיטה ממלכתית ,התשס"ח2008-

11:30

) 479כן(

349

12:45

) 480כן(

251

09:00 05/02/2008

) 481כן(

297

הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' (40
)החמרת הענישה בשל פגיעה במיתקן בזק( ,התשס"ח-
08
הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' (41
)שירות סינון של תכנים בלתי הולמים לקטינים
באינטרנט( ,התשס"ח2008-
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(85התשס"ח2008-

10:30

) 482כן(

485

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )חניון בבעלות
רשות מקומית( ,התשס"ו2006-

לניסוח
החוק
הוגשו
מסקנות
הוגשו
מסקנות

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה
לניסוח
החוק
לניסוח
החוק

לחלוקה לפי
סעיף 121

לניסוח
החוק

לניסוח
החוק

הנחה לפני
קריאה שניה

131

10:30

) 482כן(

486

10:30

) 482כן(

484

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )מחיר מרבי בעבור
חנייה בחניון( ,התשס"ח 2007 -
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(89התשס"ח2008-

12:00

) 483כן(

493

הכנסת מפעילים וירטואליים לתחום הסלולר

09:00 06/02/2008

) 484כן(

489

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(23התשס"ח2008-

09:00 11/02/2008

) 485כן(

417

הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט ,התשס"ח2008-

10:30

) 486כן(

492

11:00

) 487כן(

491

12:30

) 488כן(

490

09:00 12/02/2008

) 489כן(

442

09:00

) 489כן(

462

09:00

) 489כן(

463

10:30

) 490כן(

495

תקנות התעבורה )שינוי התוספת החמישית לפקודה(,
התשס"ח 2008-בדבר מסירת מידע לעמותת אור ירוק
פגיעה קשה בזוגות צעירים בירושלים ביתר והסביבה
בעקבות הקפאת הבנייה
הצעת חוק חובת גילוי נתונים בדבר פליטת מזהמים
בפרסומות של כלי רכב ,התשס"ח2008-
הצעת חוק חובת מסירת זמן המתנה משוער במענה
טלפוני ,התשס"ז2007-
הצעת חוק מסירת זמן המתנה משוער במענה טלפוני,
התשס"ז2007-
הצעת חוק מסירת זמן המתנה משוער במענה טלפוני,
התשס"ח2007-
הורדת תרגום סימוליטני לרוסית בערוץ 10

11:15

) 491כן(

466

12:30

) 492כן(

456

12:30

) 492כן(

455

09:00 13/02/2008

) 493כן(

434

09:00

) 493כן(

393

10:30

) 494כן(

251

09:00 18/02/2008

) 495כן(

195

10:30

) 496כן(

262

תקנות מקורות אנרגיה )יעילות אנרגטית ,סימון
אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים( )תיקון( ,התשס"ח-
2007
צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא בתחום הכימי,
הביולוגי והגרעיני()תיקון( ,התשס"ח2007-
צו היבווא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין ,שירותים
וטכנולוגיה דו-שימושיים()תיקון( ,התשס"ח2007-
הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון  -עיסקה לענין רכישת
רכב משומש( ,התשס"ו2006-
חוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות(,
התשס"ח2008-
הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' (41
)שירות סינון של תכנים בלתי הולמים לקטינים
באינטרנט( ,התשס"ח2008-
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס' ,(17
התשס"ח2008-
תקנות הנמלים )מעגנות( ,התשס"ז2007-

12:45

) 497כן(

502

09:00 19/02/2008

) 498כן(

457

09:00

) 498כן(

458

09:00

) 498כן(

459

09:45

) 499כן(

444

10:30

) 500כן(

474

12:15

) 501כן(

191

13:30

) 502כן(

478

אי מתן אישור לשימוש בקרקע חלופית באזורי בקה
אלג'בייה -ג'ת
צו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא( )כינון
מועצה למוצרי עגבניות( )תיקון( ,התשס"ח2008-
צו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא( )כינון
מועצה למוצרי פרי הדר( )תיקון( ,התשס"ח2008-
צו המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא( )כינון
מועצה למוצרי תירס( )תיקון( ,התשס"ח2008-
תקנות התעבורה )איסור שימוש ברכב  -מגרשי אחסנה(
)הוראת שעה( )תיקון( ,התשס"ח2007-
הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה
בטיסה ,התשס"ח2007-
חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' ,(39
התשס"ח2008-
חוק משק החשמל )תיקון מס'  ,(7התשס"ח2008-

לניסוח
החוק
לניסוח
החוק
הוחלט
לאשר

לניסוח
החוק

הוגשו
מסקנות
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

לניסוח
החוק
לניסוח
החוק

הוגשו
מסקנות
קוימה חובת
התייעצות
קוימה חובת
התייעצות
קוימה חובת
התייעצות

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה
132

09:00 25/02/2008

) 503כן(

421

11:00

) 504כן(

469

11:00

) 504כן(

468

11:00

) 504כן(

470

13:00

) 505כן(

487

09:00 26/02/2008

) 506כן(

448

10:00

) 507כן(

391

11:30

) 508כן(

475

12:30

) 509כן(

509

הצעת חוק ההגבלים העסקיים )תיקון  ,( -התשס"ח-
2007
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית )גוף אישור ובקרה(,
התשס"ח2008-
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית )תוצרת אורגנית
צמחית  -ייצורה ומכירתה( ,התשס"ח2008-
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית )תכשירים לשימוש
בייצור תוצרת אורגנית צמחית( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון  -כיסוי
הוצאות שידורים קהילתיים( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות
אלכוהוליים ,התשס"ח2007-
הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון  -יידוע
לקוחות בדבר אתרים פוגעניים במרשתת ואפשרויות
ההגנה מפניהם( ,התשס"ז2006-
צו מכר דירות )טופס של מפרט( )תיקון( ,התשס"ח-
2007
זיוף תגי חניה של נכים.

09:00 27/02/2008

) 510כן(

423

חוק התקנים )תיקון מס'  ,(8התשס"ח2008-

10:30

) 511כן(

334

חוק ועדת שמיטה ממלכתית ,התשס"ח2008-

09:00 03/03/2008

) 512כן(

392

09:00

) 512כן(

501

הצעת חוק כרטיסי חיוב )תיקון  -איסור פרסום פרטי
כרטיס האשראי( ,התשס"ז2007-
חוק כרטיסי חיוב )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

09:00

) 512כן(

274

חוק כרטיסי חיוב )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

11:00

) 513כן(

454

11:00

) 513כן(

195

10:30

) 514כן(

508

09:00 04/03/2008

) 515כן(

290

09:00

) 515כן(

284

11:00

) 516כן(

254

הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )תיקון מס'
 ,(17התשס"ח2007-
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס' ,(17
התשס"ח2008-
תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלום בעד מתן
אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה( )הוראת שעה(
)תיקון( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )הוראת שעה(
)שידור משנה( ,התשס"ד2004-
הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )הוראת שעה(
)שידור משנה( ,התשס"ד2004-
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(86התשס"ח2008-

13:00

) 517כן(

507

13:00

) 517כן(

506

13:00

) 517כן(

497

09:00 05/03/2008

) 518כן(

243

09:00

) 518כן(

309

09:00

) 518כן(

398

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )בדיקות עיניים
תקופתיות( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )בדיקות ראיה
תקופתיות( ,התשס"ז2006-
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )בדיקות
תקופתיות( ,התשס"ח2007-
הצעה לסדר-היום בנושא :הקשיים בדיור
ובקריטריונים למימוש שכר דירה
הצעה לסדר-היום בנושא :השחיקה במשכנתאות
וחוסר הסיוע לרכישת דיור
הצעה לסדר-היום בנושא :מצוקת הדיור בישראל

09:30 10/03/2008

) 519כן(

308

11:00

) 520כן(

178

הצעת חוק מניעת נהיגה מסוכנת ברכב של חברה,
התשס"ח2008-
תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )תיקון( ,התשס"ז2006-

הובא
לידיעה
הוגשו
מסקנות
הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה

הוחלט
לאשר

הנחה לפני
קריאה שניה

לניסוח
החוק
הוחלט
לאשר
133

12:30

) 521כן(

454

12:30

) 521כן(

195

13:00

) 522כן(

471

09:30 11/03/2008

) 523כן(

424

11:00

) 524כן(

417

הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )תיקון מס'
 ,(17התשס"ח2007-
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס' ,(17
התשס"ח2008-
צו הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות
)שיעור ההשתתפות של רשות שולחת( ,התשס"ח2007-
הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל ) ( ,התשס"ח-
2007
הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט ,התשס"ח2008-

12:30

) 525כן(

461

12:30

) 525כן(

92

09:00 17/03/2008

) 526כן(

488

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון
מס'  ,(5התשס"ח2008-
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון
מס'  ,(5התשס"ח2008-
חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(25התשס"ח2008-

10:30

) 527כן(

505

12:00

) 528כן(

87

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון  -הקפאת עסקה
לתקופה קצובה( ,התשס"ז2007-
חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(22התשס"ח2008-

09:00 18/03/2008

) 529כן(

444

10:15

) 530כן(

526

11:00

) 531כן(

510

תקנות התעבורה )איסור שימוש ברכב  -מגרשי אחסנה(
)הוראת שעה( )תיקון( ,התשס"ח2007-
הצעת חוק העונשין )תיקון  -איסור מכירה והחזקה של
צעצועים מסוכנים( ,התשס"ח2008-
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(87התשס"ח2008-

13:00

) 532כן(

384

09:00 19/03/2008

) 533כן(

354

09:00

) 533כן(

353

09:30

) 534כן(

515

10:00

) 535כן(

400

09:00 24/03/2008

) 536כן(

446

09:00

) 536כן(

161

11:00

) 537כן(

512

12:30

) 538כן(

516

13:15

) 539כן(

530

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב
משומשים )מניעת גניבות( )תיקון מס'  - 4הוראת שעה(,
התשס"ח2008-
תקנות מחלות בעלי חיים )הקמה והפעלה של משקי
טיפוח ,הפצה ,רביה וגידול של עופות( )תיקון(,
התשס"ז2007-
תקנות מחלות בעלי חיים )מדגריות( )תיקון( ,התשס"ז-
2007
תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )מועצת
הזיתים( ,התשס"ח2008-
תקנות הגנת הצומח )יבוא צמחים ,מוצרי-צמחים,
נגעים ואמצעי לווי( ,התשס"ח2007-
חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק( )תיקון מס' ,(4
התשס"ח2008-
חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק( )תיקון מס' ,(4
התשס"ח2008-
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק()הפעלת רכב
בגפ"מ()תיקון( ,התשס"ח2008-
צו הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ) (12דחיית
מועד( ,התשס"ח2007-
פריסת סניפי בנקים בערים ובאזורי הפריפריה

13:15

) 539כן(

529

פתיחת סניף בנק בעיר רהט

11:00 25/03/2008

) 540כן(

517

12:30

) 541כן(

531

קיום המחוייבויות בתחום ההפקה של זכייני ערוץ - 2
דיון מעקב
תכנית טלוויזיה בערוץ  2לארקדי גאידמק

14:00

) 542כן(

518

09:00 26/03/2008

) 543כן(

362

10:00 30/03/2008

) 544כן(

540

אי עמידה במחוייבויות ההפקה של ערוץ  10ובחינה של
הארכת הזכיון לערוץ
הצעת חוק לעידוד הצמיחה לעסקים קטנים ובינוניים
)תיקוני חקיקה( ,התשס"ז2006-
פיקוח משרד החקלאות על הוטרינרים העירוניים ועל
עבודת הויטרינר העירוני באשקלון

הוחלט
לאשר

לניסוח
החוק

הוחלט
לאשר

לחלוקה לפי
סעיף 121
הנחה לפני
קריאה שניה
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

134

11:30

) 545כן(

536

12:30

) 546כן(

308

13:00

) 547כן(

489

הצעה לסדר-היום בנושא :פיטורי עובדי חברת החשמל
בעיר אשקלון
הצעת חוק מניעת נהיגה מסוכנת ברכב של חברה,
התשס"ח2008-
חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(23התשס"ח2008-

15:00

) 548כן(

400

16:30

) 549כן(

489

תקנות הגנת הצומח )יבוא צמחים ,מוצרי-צמחים,
נגעים ואמצעי לווי( ,התשס"ח2007-
חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(23התשס"ח2008-

09:00 31/03/2008

) 550כן(

87

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(22התשס"ח2008-

10:30

) 551כן(

328

12:00

) 552כן(

348

09:00 01/04/2008

) 553כן(

392

09:00

) 553כן(

501

הצעת חוק בדיקות סמים למי שמקצועו נהג ,טיס או
משיט ,התשס"ז2007-
חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  - 88הוראת שעה(,
התשס"ח2008-
הצעת חוק כרטיסי חיוב )תיקון  -איסור פרסום פרטי
כרטיס האשראי( ,התשס"ז2007-
חוק כרטיסי חיוב )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

09:00

) 553כן(

274

חוק כרטיסי חיוב )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

11:00

) 554כן(

498

15:00

) 555כן(

541

09:00 02/04/2008

) 556כן(

431

הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון  -עמלת
פרעון מוקדם בעת מימוש נכס( ,התשס"ח2007-
הסדרת נגישות דחופה לבית החולים אסף הרופא ודרכי
הגישה למחנה צריפין
תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( ,התשס"ח2007-

09:30 08/04/2008

) 557כן(

548

כוונת משרד התחבורה לצמצם יבוא אישי של כלי רכב

10:45

) 558כן(

522

11:15

) 559כן(

523

12:00

) 560כן(

479

14:00

) 561כן(

538

12:30 09/04/2008

) 562כן(

546

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(....התשס"ח 2008-בדבר
רכב שיטור משולב
תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,(3התשס"ה2005-
)תיקון( ,התשס"ח 2008-בדבר הארכת תקופת המעבר
בין שיטות רשיונות הנהיגה ,ליישום התקינה האירופית
הצעת חוק רשות השידור )תיקון מס'  ,(18התשס"ח-
2008
תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור
ביצי מאכל לשיווק בשנת )(2008תיקון( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק העיתונות ,התשס"ח2008-

14:00

) 563כן(

544

14:45

) 564כן(

524

09:30 14/04/2008

) 565כן(

549

תקנות משק הגז )קידום התחרות בגז לצריכה ביתית(
)תיקוני חקיקה( )דחיית מועד תחילה( ,התשס"ח2008-
צו שירות נתוני אשראי )דחיית תחילתו של תיקון מס'
 ,(3התשס"ח2008-
יישום חובת השתלמות מעשית בנהיגה במגרשי הדרכה

10:00 05/05/2008

) 566כן(

551

09:00 19/05/2008

) 567כן(

393

10:30

) 568כן(

392

10:30

) 568כן(

501

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' ) (12דחיית
מועד( )מס'  ,(3התשס"ח2008-
חוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות(,
התשס"ח2008-
הצעת חוק כרטיסי חיוב )תיקון  -איסור פרסום פרטי
כרטיס האשראי( ,התשס"ז2007-
חוק כרטיסי חיוב )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

10:30

) 568כן(

274

חוק כרטיסי חיוב )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

12:30

) 569כן(

432

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(24התשס"ח2008-

09:30 20/05/2008

) 570כן(

553

השלכות התייקרות מחירי הברזל

11:00

) 571כן(

417

הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט ,התשס"ח2008-

הוחלט
לאשר
הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה

הנחה לפני
קריאה שניה

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

הנחה לפני
קריאה שניה

135

12:30

) 572כן(

461

12:30

) 572כן(

92

12:45

) 573כן(

314

09:00 21/05/2008

) 574כן(

546

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון
מס'  ,(5התשס"ח2008-
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון
מס'  ,(5התשס"ח2008-
הצעת חוק מס ערך מוסף )תיקון  -פטור לטובין
מיובאים המיועדים לנזקקים( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק העיתונות ,התשס"ח2008-

09:00 26/05/2008

) 575כן(

294

10:00

) 576כן(

535

הצעת חוק המים )תיקון מס' ) (25אמצעי אכיפה(,
התשס"ח2008-
הצעה לסדר-היום בנושא :מצוקת המים בישראל

10:00

) 576כן(

547

המחסור הצפוי במים והצעדים הנדרשים לחסכון במים

11:30

) 577כן(

484

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס'  ,(89התשס"ח2008-

09:00 27/05/2008

) 578כן(

527

09:00

) 578כן(

528

10:30

) 579כן(

135

הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' ) (28איסור
עיקול של כספים בשל דיור( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק הלוואות לדיור )תיקון  -הרחבת תחולה(,
התשס"ח2007-
הצעת חוק המכר )דירות( )תיקון מס'  ,(5התשס"ז2006-

12:00

) 580כן(

542

09:00 02/06/2008

) 581כן(

513

10:00

) 582כן(

499

11:30

) 583כן(

562

12:45

) 584כן(

559

09:00 03/06/2008

) 585כן(

474

11:00

) 586כן(

332

11:45

) 587כן(

331

12:30

) 588כן(

561

13:30

) 589כן(

568

13:30

) 589כן(

563

09:00 04/06/2008

) 590כן(

152

10:15

) 591כן(

501

הצעת חוק רשות השידור )תיקון מס' ) (19פטור
מתשלום אגרה לחייל בודד( ,התשס"ח2008-
חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח ,התשס"ח-
2008
הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון  -פרסומת למזון
המכוונת לקטינים( ,התשס"ח2007-
צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )הפעלת רכב מנועי
בבנזין( )הוראת שעה( ,התשס"ח 2008-בדבר תוסף
אשלגני בבנזין  96אוקטן
פערים של עשרות אחוזים בגובה התשלום עבור גז ביתי
בערים השונות
הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה
בטיסה ,התשס"ח2007-
תקנות נתיבים מהירים )אופן החיוב בתשלום אגרה
וגביית תשלומים( ,התשס"ז2007-
תקנות רשות שדות התעופה )אגרות במסופי המעבר
היבשתיים()תיקון( ,התשס"ז2007-
תקנות התעבורה )תיקון מס'  ,(.....התשס"ח2008-
בדבר הוראות בטיחות לרוכבי רכב דו-גלגלי
הצעה לסדר-היום בנושא :קריסת מערך התחבורה
בל"ג בעומר במירון
טענות הציבור החרדי על כשלים חמורים בהסעות
למירון בל"ג בעומר
חוק להגבלת עוצמת הקול בתשדירי פרסומת,
בקדימונים ובשידורים אחרים )תיקוני חקיקה(,
התשס"ח2008-
חוק כרטיסי חיוב )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

10:15

) 591כן(

274

חוק כרטיסי חיוב )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

09:00 10/06/2008

) 592כן(

534

10:30

) 593כן(

488

הצעת חוק הרשות לפיתוח כלכלי במגזרי המיעוטים,
התשס"ח2008-
חוק הגנת הצרכן )תיקון מס'  ,(25התשס"ח2008-

12:00

) 594כן(

464

13:00

) 595כן(

465

תקנות הגנת הצרכן )עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל
חייב למסור לצרכן( ,התשס"ח2007-
תקנות הגנת הצרכן )מכירות באשראי ,מכירה מיוחדת
ועסקה ברוכלות()תיקון( ,התשס"ח2007-

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה

לניסוח
החוק

הנחה לפני
קריאה שניה
לניסוח
החוק

לניסוח
החוק
הנחה לפני
קריאה שניה

הוחלט
לאשר
הוגשו
מסקנות

הוחלט
לאשר

הנחה לפני
קריאה שניה

הנחה לפני
קריאה שניה
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
136

13:30

) 596כן(

460

14:45

) 597כן(

567

09:00 11/06/2008

) 598כן(

558

תקנות הגנת הצרכן )מחיר ליחידת מידה( ,התשס"ח-
2007
העיכובים בבדיקות המזון וחומרי הגלם הממתינים
בנמלים והשלכותיהם
השמים הפתוחים  -ברור עמדות משרדי הממשלה

09:00 16/06/2008

) 599כן(

328

10:30

) 600כן(

564

13:00

) 601כן(

578

הצעת חוק בדיקות סמים למי שמקצועו נהג ,טיס או
משיט ,התשס"ז2007-
תקנות מינהל מקרקעי ישראל )מאגר מידע( )תיקון(,
התשס"ח2008-
מבצע גביית דוחות בנצרת עלית וטבריה

09:00 17/06/2008

) 602כן(

575

בחינת תוצאות הרפורמה בשוק הדואר

09:00

) 602כן(

576

המשבר בדואר ישראל

12:00

) 603כן(

588

09:00 18/06/2008

) 604כן(

355

בחינת תעריפון עמלות הבנקים שאושר על-ידי בנק
ישראל
הצעת חוק היטלי סחר )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

09:00

) 604כן(

577

התעשייה בישראל והסביבה העסקית 2008-

09:00 24/06/2008

) 605כן(

203

11:00

) 606כן(

521

12:15

) 607כן(

593

12:15

) 607כן(

594

12:30

) 608כן(

393

14:00

) 609כן(

574

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון  -חובת
מלווה נהג אלקטרוני בהסעות תלמידים( ,התשס"ו-
2006
הצעה לסדר-היום בנושא :החלטת חברת דן ביחס לאי
הפעלת קווי אוטובוס בשבתות וטיפול משרד התחבורה
בעניין
צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה
דב הוז()תיקון( ,התשס"ח2008-
צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה
עובדה()תיקון( ,התשס"ח2008-
חוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות(,
התשס"ח2008-
המלצות הרשות השניה בעניין הארכת הזכיון לערוץ 10

09:00 25/06/2008

) 610כן(

580

09:00 30/06/2008

) 611כן(

533

10:30

) 612כן(

251

11:45

) 613כן(

560

13:15

) 614כן(

386

14:00

) 615כן(

599

09:00 01/07/2008

) 616כן(

605

09:00

) 616כן(

582

10:30

) 617כן(

570

10:30

) 617כן(

569

12:00

) 618כן(

589

הצעת חוק חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על
כספים ללא דורש ,התשס"ח2008-
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )הוזלת תעריפי
נסיעה לנוסעים בעמידה בתחבורה ציבורית( ,התשס"ז-
2006
הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' (41
)שירות סינון של תכנים בלתי הולמים לקטינים
באינטרנט( ,התשס"ח2008-
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים( )תיקון( ,התשס"ח2008-
תקנות מחלות בעלי-חיים )בתי שחיטה לעופות()תיקון(,
התשס"ז2007-
תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(
)הוראת שעה( )מס' ) (2תיקון מס',(2התשס"ח2008-
הצעה לסדר-היום בנושא :ריבוי בתאונות הדרכים
הקטלניות
ישראל במקום השמיני מבין  30מדינות אירופה במספר
ההרוגים למיליון תושבים בתאונות דרכים
הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון  -אמצעי תשלום
בעסקה( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון  -אמצעי תשלום(,
תשס"ח 2007 -
חברות הטלפונים הסלולרים מתנות את רכישת
המכשיר ברכישת חבילת גלישה באינטרנט

הוחלט
לאשר
הוגשו
מסקנות

הובא
לידיעה
הובא
לידיעה

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

הוגשו
מסקנות
137

13:00

) 619כן(

590

14:00

) 620כן(

596

08:30 02/07/2008

) 621כן(

602

09:15

) 622כן(

474

09:00 07/07/2008

) 623כן(

333

הצעת חוק לימודי בטיחות בדרכים בבתי ספר,
התשס"ח2008-
מדיניות לשכת הפרסום הממשלתית )לפ"מ( להעלאת
קמפיינים בשפה הערבית
הצעת חוק המים )תיקון  -חובת התקנת אביזרים
חוסכי מים במבנים המשמשים גופי ציבור( ,התשס"ח-
2008
הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה
בטיסה ,התשס"ח2007-
חוק הדרכים )שילוט( )תיקון מס'  ,(5התשס"ח2008-

10:30

) 624כן(

511

12:00

) 625כן(

565

12:45

) 626כן(

511

13:00

) 627לא(

566

13:30

) 653כן(

554

09:00 08/07/2008

) 628כן(

377

10:30

) 629כן(

417

הצעת חוק רשות שדות התעופה )תיקון מס' ) (8שדה
תעופה בקרית שמונה( ,התשס"ח2008-
תקנות משק הדלק )קידום התחרות( )הסדרת השילוט
בתחנות תדלוק( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק רשות שדות התעופה )תיקון מס' ) (8שדה
תעופה בקרית שמונה( ,התשס"ח2008-
צו משק הדלק )קידום התחרות( )דחיית מועדי תחילה(,
התשס"ח2008-
צו הגז )בטיחות ורישוי( )מתקנים להולכת גז טבעי
ומיתקני גז טבעי במקום עבודה( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון  -עסקה בעניין שירותי
רפואה דחופה( ,התשס"ז2007-
הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט ,התשס"ח2008-

12:30

) 630כן(

606

חוק משק החשמל )תיקון מס'  ,(8התשס"ח2008-

14:30

) 631כן(

433

09:00 09/07/2008

) 632כן(

609

09:00 14/07/2008

) 633כן(

603

10:30

) 634כן(

600

11:30

) 635כן(

86

13:00

) 636כן(

595

14:00

) 637כן(

612

09:00 15/07/2008

) 638כן(

393

10:30

) 639כן(

557

12:00

) 640כן(

618

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים )מס' ,(15
התשס"ח2008-
פעולות משרד התמ"ת להקמת אזורי תעשייה ומפעלים
וכן להכשרת עובדים ,לשם עידוד התעסוקה בדרום
הצעת חוק החשמל )תיקון מס' ) (4רישיונות לעבודות
חשמל( ,התשס"ח2008-
"הזכות לדיור"  -פרסום דו"ח האגודה לזכויות האזרח
בישראל
חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( )תיקון מס' ,(3
התשס"ח2008-
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שיבוץ פרסומות
ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו( )הוראת שעה(,
התשס"ד) 2004-תיקון( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'
)(42שידור אירועי ספורט מרכזיים( ,התשס"ח2008-
חוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות(,
התשס"ח2008-
הצעת חוק רשות השידור )תיקון מס' ) (21חובת מסירת
רשימות מנויים( ,התשס"ט2008-
הפרסומים בנוגע לתיאום מחירי העמלות בין הבנקים

12:00

) 640כן(

611

14:00

) 641כן(

474

09:00 16/07/2008

) 642כן(

610

השלכות תעריפון העמלות החדש של בנק ישראל על
ציבור הצרכנים
הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה
בטיסה ,התשס"ח2007-
בטיחות הטיסה בישראל וממצאי דו"ח לפידות

08:00 17/07/2008

) 643כן(

533

09:00

) 644כן(

603

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )הוזלת תעריפי
נסיעה לנוסעים בעמידה בתחבורה ציבורית( ,התשס"ז-
2006
הצעת חוק החשמל )תיקון מס' ) (4רישיונות לעבודות
חשמל( ,התשס"ח2008-

לניסוח
החוק

לניסוח
החוק
הוחלט
לאשר

לניסוח
החוק
הנחה לפני
קריאה שניה
לניסוח
החוק

הוחלט
לאשר
לניסוח
החוק
הנחה לפני
קריאה שניה

לניסוח
החוק

138

12:00

) 645כן(

603

13:30 21/07/2008

) 646כן(

602

15:00

) 647כן(

496

הצעת חוק החשמל )תיקון מס' ) (4רישיונות לעבודות
חשמל( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק המים )תיקון  -חובת התקנת אביזרים
חוסכי מים במבנים המשמשים גופי ציבור( ,התשס"ח-
2008
חוק המועצה הישראלית לצרכנות ,התשס"ח2008-

15:00

) 647כן(

160

חוק המועצה הישראלית לצרכנות ,התשס"ח2008-

09:00 22/07/2008

) 648כן(

501

חוק כרטיסי חיוב )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

09:00

) 648כן(

274

חוק כרטיסי חיוב )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

09:30

) 649כן(

556

11:00

) 650כן(

86

12:30

) 651כן(

632

08:00 23/07/2008

) 654כן(

627

הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )תיקון -
הפצת שידורי הטלוויזיה הלימודית( ,התשס"ח2008-
חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( )תיקון מס' ,(3
התשס"ח2008-
הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' (16
)איסור גבית עמלות בעד שירותים מסוימים(,
התשס"ט2008-
ביטול קו הרכבת המהיר בין ירושלים לתל אביב

08:00

) 654כן(

628

ביטול קו הרכבת המהיר תל אביב  -ירושלים

08:00

) 654כן(

625

דחיית ביצוע קו הרכבת לירושלים

08:00

) 654כן(

626

09:00

) 655כן(

333

כוונת הממשלה להקפיא את הקמת קו הרכבת המהירה
תל-אביב -ירושלים
חוק הדרכים )שילוט( )תיקון מס'  ,(5התשס"ח2008-

09:30 28/07/2008

) 656כן(

630

העיכוב בבצוע ההפרדה המפלסית בחדרה

11:00

) 657כן(

629

12:30

) 658כן(

622

14:00

) 659כן(

496

השלכות יישום חוק תאגידי מים על הרשויות
המקומיות
הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום )כפר שלם(,
התשס"ח2008-
חוק המועצה הישראלית לצרכנות ,התשס"ח2008-

14:00

) 659כן(

160

חוק המועצה הישראלית לצרכנות ,התשס"ח2008-

08:30 29/07/2008

) 660כן(

86

09:00

) 661כן(

442

09:00

) 661כן(

462

09:00

) 661כן(

463

10:30

) 662כן(

580

12:30

) 663כן(

638

חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( )תיקון מס' ,(3
התשס"ח2008-
הצעת חוק חובת מסירת זמן המתנה משוער במענה
טלפוני ,התשס"ז2007-
הצעת חוק מסירת זמן המתנה משוער במענה טלפוני,
התשס"ז2007-
הצעת חוק מסירת זמן המתנה משוער במענה טלפוני,
התשס"ח2007-
הצעת חוק חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על
כספים ללא דורש ,התשס"ח2008-
מצב הספנות הישראלית

14:00

) 664כן(

534

09:00 30/07/2008

) 665כן(

355

הצעת חוק הרשות לפיתוח כלכלי במגזרי המיעוטים,
התשס"ח2008-
הצעת חוק היטלי סחר )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

10:30

) 666כן(

3

09:30 04/08/2008

) 667כן(

557

בחירת יושב ראש הוועדה ,בהתאם לסעיף )10א( לתקנון
הכנסת
הצעת חוק רשות השידור )תיקון מס' ) (21חובת מסירת
רשימות מנויים( ,התשס"ט2008-

לניסוח
החוק
לניסוח
החוק

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה

לניסוח
החוק
הוגשו
מסקנות
הוגשו
מסקנות
הוגשו
מסקנות
הוגשו
מסקנות
הנחה לפני
קריאה שניה

הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה
הנחה לפני
קריאה שניה

לניסוח
החוק
139

11:00

) 668כן(

460

11:30

) 669כן(

617

12:00

) 670כן(

552

12:30

) 671כן(

468

13:30

) 672כן(

469

14:30

) 673כן(

470

16:00

) 674כן(

314

09:00 06/08/2008

) 675כן(

644

תקנות הגנת הצרכן )מחיר ליחידת מידה( ,התשס"ח-
2007
כללי המועצה לענף הלול )הסדרת ייצור ,מיון ושיווק(
)תיקון( ,התשס"ח2008-
צו הגנת הצומח )ביעור צמחי כותנה מעונת התשס"ח(,
התשס"ח2008-
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית )תוצרת אורגנית
צמחית  -ייצורה ומכירתה( ,התשס"ח2008-
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית )גוף אישור ובקרה(,
התשס"ח2008-
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית )תכשירים לשימוש
בייצור תוצרת אורגנית צמחית( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק מס ערך מוסף )תיקון  -פטור לטובין
מיובאים המיועדים לנזקקים( ,התשס"ז2007-
התחבורה הציבורית במבשרת ציון

10:30

) 676כן(

573

12:30

) 677כן(

639

08:45 13/08/2008

) 678כן(

468

09:30

) 679כן(

623

11:00

) 680כן(

648

12:30

) 681כן(

643

13:45

) 682כן(

648

13:50

) 683לא(

355

תקנות התעבורה )תיקון מס' ,(.....התשס"ח 2008-בדבר
נהיגת תושבי עזה בישראל
תקנות הבזק )הפסקה ,עיכוב או הגבלה של פעולות בזק
ושירותי בזק()תיקון( ,התשס"ח2008-
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית )תוצרת אורגנית
צמחית  -ייצורה ומכירתה( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק לתיקון פקודת המיסים )גביה( )מס' (7
)הצגת הודעת תשלום קנס לחייב( ,התשס"ט2008-
הצעת חוק מתן הטבות והנחות למקבלי פנסיה )תיקוני
חקיקה( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )תיקון
מס') (4מידע בדבר עומס תנועה( ,התשס"ט2008-
הצעת חוק מתן הטבות והנחות למקבלי פנסיה )תיקוני
חקיקה( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק היטלי סחר )תיקון מס'  ,(4התשס"ח2008-

14:00

) 684כן(

613

15:00

) 685כן(

637

08:30 31/08/2008

) 686כן(

658

09:30

) 687כן(

597

11:00

) 688כן(

659

הצעה לסדר-היום בנושא :הממשלה ממשיכה לעכב 85
ימים את הבניה בביתר עילית
תקנות ביטוח רכב מנועי )השתתפות עצמית( )הוראת
שעה( ,התשס"ח2008-
צו רשות שדות התעופה )הוראת שעה( )שינוי התוספת
לחוק( )מס'  ,(2התשס"ח 2008-בדבר גריעת מסופי
המעבר כרם שלום וקרני מהרשימה בתוספת לחוק
תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )אמות
מידה לקביעת מחיר מכל נייח( ,התשס"ח2008-
עמלות הבנקים  -עדכון מאת המפקח על הבנקים

10:00 16/09/2008

)לא(

662

סיור הוועדה ברשות שדות התעופה

09:30 24/09/2008

) 689כן(

624

10:30

) 690כן(

645

11:30

) 691כן(

597

13:00

) 692כן(

661

כללי רשות שדות התעופה )תנועה בשטח המבצעי בנמל
התעופה בן גוריון( )תיקון( ,התשס"ח2008-
תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר בחירת נציגי
המגדלים( )תיקון( ,התשס"ח2008-
תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )אמות
מידה לקביעת מחיר מכל נייח( ,התשס"ח2008-
פתרונות בתחום הביטוח לחקלאים

14:30

) 693כן(

677

07:00 07/10/2008

)לא(

679

השפעת הכיסוי התקשורתי על העמדות שנוקט הציבור
באירועים ובנושאים שנויים במחלוקת
סיור ועדת הכלכלה בחוות הבודדים בנגב

09:30 27/10/2008

) 694כן(

671

פעילות החברה הלאומית לדרכים .1 :פיתוח ואחזקת
תשתית הכבישים בישראל  .2פרויקטים תחבורתיים
בנגב ובגליל

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
לחלוקה לפי
סעיף 138
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
לניסוח
החוק

לניסוח
החוק
לניסוח
החוק
הנחה לפני
קריאה שניה

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

140

11:30

) 695כן(

664

12:00

) 696לא(

673

09:30 28/10/2008

) 697כן(

672

תקנות הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד( )הוראת
שעה( )תיקון מס'  ,(2התשס"ח ,2008-בדבר הפחתת
אגרות לחיילי מילואים
ייעוד כספים שהועברו לקרן לשמירת הנקיון בהתאם
לסעיף  21לחוק הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט-
 - 1999לסילוק מצבורי פסולת אסבסט מקרקעות בגליל
תוכניות מינהל מקרקעי ישראל לפיתוח הגליל והנגב

11:30

) 698כן(

614

13:00

) 699לא(

674

13:30

) 700לא(

666

09:00 29/10/2008

) 701כן(

542

08:30 02/11/2008

) 702לא(

682

הצעת חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות
בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה( )תיקון(
)הארכת תוקף הוראות שעה( ,התשס"ט2008-
יוזמת משרד התקשורת להגדיל את תעריף המעבר של
מבוטחים בין קופות החולים המבוצע ע"י חברת הדואר
על מנת להגדיל הכנסותיה
תקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(
)הוראת שעה( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק רשות השידור )תיקון מס' ) (19פטור
מתשלום אגרה לחייל בודד( ,התשס"ח2008-
תשלום בעבור פינוי רפואי מוטס לנפגעי תאונות דרכים

10:00

) 703לא(

656

10:30

) 704לא(

614

09:30 03/11/2008

) 705כן(

646

תקנות מקורות אנרגיה )מדד יעילות מזערית לנטל
לנורה פלואורנית( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות
בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה( )תיקון(
)הארכת תוקף הוראות שעה( ,התשס"ט2008-
הצעת חוק תכנון משק החלב ,התשס"ח2008-

11:30

) 706לא(

565

12:30

) 707כן(

603

08:30 04/11/2008

) 708לא(

433

09:30

) 709לא(

619

11:00

) 710לא(

262

תקנות משק הדלק )קידום התחרות( )הסדרת השילוט
בתחנות תדלוק( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק החשמל )תיקון מס' ) (4רישיונות לעבודות
חשמל( ,התשס"ח2008-
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים )מס' ,(15
התשס"ח2008-
תקנות רשות שדות התעופה )אגרות( )תיקון( ,התשסח-
 2008בדבר העלאת תעריפי האגרות
תקנות הנמלים )מעגנות( ,התשס"ז2007-

08:30 05/11/2008

) 711לא(

614

09:00

) 712לא(

669

09:00 10/11/2008

) 713לא(

678

09:30

) 714לא(

684

10:00

) 715לא(

683

11:00

) 716לא(

685

11:45

) 717לא(

663

13:30

) 718לא(

689

14:00

) 719לא(

688

הצעת חוק התקשורת )המשך שידורי חדשות מקומיות
בטלוויזיה( )תיקוני חקיקה( )הוראות שעה( )תיקון(
)הארכת תוקף הוראות שעה( ,התשס"ט2008-
ניצול תקציב משרד התקשורת בשנים 2007-8
והתוכניות לשנת 2009
תקנות מחלות בעלי חיים )סימון גמלים( )תיקון(,
התשס"ח2008-
תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )מועצת הזיתים(
)תיקון( ,התשס"ט2008-
תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור
ביצי מאכל לשיווק בשנת  ,(2009התשס"ט2008-
צו רשות השידור )שינוי שיעור הפחתת האגרה לשנת
 ,(2009התשס"ט2008-
תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(
)מכירת גז על ידי בתי זיקוקו וספקי גז( ,התשס"ח2008-
תקנות משק הדלק )קידום התחרות()הסדרת שילוט
בתחנות תדלוק()תיקון( ,התשס"ט2008-
צו הגנת הצרכן )שינוי התוספת השלישית לחוק(,
התשס"ט2008-

הוחלט
לאשר
סיום

לניסוח
החוק

הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר

הנחה לפני
קריאה שניה

הנחה לפני
קריאה שניה

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר
הוחלט
לאשר
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