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דברי חה"כ פרופ' אבישי ברוורמן – יושב ראש הוועדה
מוניתי לתפקיד יו"ר ועדת הכלכלה באפריל  ,2013אותו מילאתי במשך שנתיים שהיו משמעותיות
ביותר לכלכלה הישראלית .במהלך תקופה זו עסקה הוועדה בראשותי בגיבוש הרפורמה לקידום
התחרות בענף המזון ,במגוון תיקונים לחוק המכר וחוק הגנת הצרכן ובראשם ביטול עסקה
לתקופה קצובה בתחום יחידות נופש ומכוני כושר ואף הביאה להפסקת ניתוקי המים לחייבים.
כמו כן עסקה הוועדה בתחומי החקלאות ,אנרגיות מתחדשות ,תחבורה ובטיחות בדרכים ,מצוקת
הדיור וסיוע לדיירי הדיור הציבורי ,וכן ערכה דיונים מיוחדים בהערכות לסיוע לעסקים בזמן
הלחימה בדרום ופיקחה על תפקוד חברת החשמל במהלך הסופה הגדולה בחורף .2013
ועדת הכלכלה העלתה על סדר היום במהלך הכנסת ה 16-את הנושא המשמעותי ביותר לעתידה
הכלכלי של מדינת ישראל; מונופול הגז הטבעי והפיקוח על מחירו .נושא אשר ישפיע יותר מכל על
הורדת יוקר המחייה בישראל ,המאבק בריכוזיות ,ובניית תעשייה חזקה בארץ .בכל המהלכים
אותם הובילה הוועדה בראשותי עמדה לנגד עיניה חוסנה ויציבותה של הדמוקרטיה הישראלית.
ההחלטה על הצלת ערוץ  ,10כחלק מהמאבק לשידור מסחרי תחרותי ועצמאי בארץ ,היא דוגמה
אחרונה לכך.
כיו"ר וועדת הכלכלה פעלתי מתוך אמונה שעלינו להיות חברת מופת ולבנות מדינה המושתתת על
כלכלה הוגנת ,חברה צודקת ומנהיגות מוסרית .בראש ערכי היסוד שלנו חייבים להיות ערכים של
יושרה ואמינות ,ערבות הדדית ,יצירתיות ומצוינות ,וחתירה לשיוויון ושלום .תהליך הצמיחה
חייב להתמקד בפיתוח תעשייה בת קיימא ,חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים תוך דגש על
השקעה בפריפריה ושילוב אוכלוסיות המיעוטים .אנו עדים לחדשנות וליצירתיות הישראלית
המופלאה בכל תחום ובכל מקום ,אך מוטלת עלינו אחריות לנצל את היתרונות הללו להבטחת
עתיד ילדינו ולא למכור את כל פירות עמלנו ונכסינו תמורת נזיד עדשים .אנו מחויבים לביסוס
הידע והפיתוח שמיוצר ונצבר כאן ,כדי ליצור תעשיה ותעסוקה באופן שיבטיח שכלל אזרחי
המדינה ייהנו מפירות ההצלחה.
אני רואה בוועדת הכלכלה מקום חשוב מאין כמוהו וצומת מרכזי לקידום המשק והכלכלה
במדינת ישראל .ועדת הכלכלה בראשותי היוותה זירה מרכזית לשיח כלכלי אחראי ,עצמאי,
מקצועי ומוביל בין כותלי הכנסת ,בה הועלו הנושאים הכלכליים המשמעותיים ביותר על סדר
היום הכלכלי חברתי במדינת ישראל.
אני רוצה להודות לחברי הוועדה שלקחו חלק בפעילות החשובה בכנסת התשע עשרה ,ליושבי
הראש המסורים של וועדות המשנה; ח"כ חנא סוויד ,ח"ע יעקב אשר וח"כ דוד צור ,ובייחוד
לחברי ,ח"כ יצחק וקנין ,שתרם מתבונתו וממרצו בהובלת נושאים רבים בוועדת הכלכלה.
אני רוצה להודות לצוות ועדת הכלכלה המקצועי והמסור שבראשו עומדות שתי נשים עתירות
ניסיון ,עוצמה ותבונה; מנהלת הוועדה הגב' לאה ורון והיועצת המשפטית של הוועדה ,המשנה
ליועץ המשפטי של הכנסת ,עו"ד אתי בנדלר.
תודה לצוות רכזות הוועדה שעומלות במיומנות ובמרץ על מכלול פעילויות הוועדה ותיאום סדר
היום ; ד"ר עידית חנוכה ,דיקלה טקו ,כוכי שבתאי ויפעת לוי ישראל .לדובר הוועדה ליאור רותם,
שמפגין מקצועיות ושליטה בכל ,בנועם ובשלווה היחודית לו.
3

תודה לצוות הייעוץ המשפטי שעובד במקצועיות מופתית על הצעות החוק שמובאות לפתחה של
הוועדה; עו"ד איתי עצמון ,עו"ד מרב תורג'מן ,עו"ד אביטל סומפולינסקי ועו"ד אביגל כספי.
כולם יחד עובדים במסירות ומקצועיות שאין שנייה לה וממצבים את ועדת הכלכלה כוועדה
המקצועית והחשובה ביותר בכנסת.
תודה אחרונה אני חב לצוות היועצים האישי שלי שליווה אותי במסירות והיה לי לעוגן לאורך
התקופה המרתקת הזאת; נעמה אסרף מנהלת הלשכה והאחראית על ענייני החקיקה ,איתמר
אסף הדובר והיועץ לענייני תקשורת ודורון הדס היועץ הכלכלי.
נפלה בחלקי הזכות לשרת את הציבור הישראלי יחד עם אנשים נפלאים אלו המייצגים את
השירות הציבורי במיטבו.

בברכה,
ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן
יו"ר ועדת הכלכלה

4

מבוא
"ועדת הכלכלה :מסחר ותעשיה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג;
תחבורה על כל ענפיה; אגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; 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 לסעיף
 100לתקנון הכנסת.
במהלך השנים ובמסגרת האמור לעיל עוסקת ועדת הכלכלה ,בין היתר ,גם
באלה:
תחבורה יבשתית (כולל בטיחות בדרכים ,תחבורה ציבורית ,רכבת ארצית
ומקומית ,מערכות הכבישים לרבות כבישי אגרה ,ביטוח רכב מנועי וכן
תחבורה ימית ,תעופה וטיס) ,תקשורת ובכלל זה שידורי רדיו וטלוויזיה,
טלפוניה נייחת וניידת ,דואר ,צרכנות והגנת הצרכן ,עסקים קטנים ובינוניים,
קידום התחרות והגבלים עסקיים ,היבטים צרכניים ושירות ללקוח בענפי
הביטוח הבנקאות ,ובכלל זה עמלות ומתן אשראי למשקי בית ולעסקים
קטנים ,זכויות יוצרים ,פיתוח הנגב והגליל ,אנרגיה – חשמל ,דלק ,גפ"מ וגז
טבעי ,משאבי טבע (כגון מכרות ,ים המלח ועוד) ,התייעלות אנרגטית ואנרגיה
מתחדשת ,מים וביוב ,תיירות ,רשות מקרקעי ישראל ,בינוי ודיור ציבורי ,מכר
דירות ,פיקדון על מכלי משקה וחוקי מיחזור וטיפול סביבתי בעלי היבטים
כלכליים מובהקים.
בכנסת ה 16-קיימה ועדת הכלכלה  253ישיבות מישיבתה הראשונה בתאריך
 32/2/3102ועד פיזור הכנסת בתאריך  01/03/3102ובהן ישיבות של ועדות המשנה
ושל הוועדות המשותפות בראשות ועדת הכלכלה .בנוסף ,התקיימו  11ישיבות
בפגרת הבחירות של הכנסת עד ליום .16/3/2015
הוועדה דנה ב 335-הצעות חוק וחקיקת משנה:
הצעות חוק שיזמו חברי כנסת
התקבלו בקריאה השנייה ובקריאה השלישית

02

אושרו בקריאה הראשונה

7

מתוכן הצעות שהן מיזוג של מספר
הצעות חוק
מתוכן הצעות שהן מיזוג של מספר
הצעות חוק

אושרו בדיון מוקדם

23

הצעות חוק מטעם הממשלה
התקבלו בקריאה השנייה ובקריאה השלישית

32

אושרו בקריאה הראשונה

33

הצעות חוק בוועדות משותפות
5

התקבלו בקריאה השנייה ובקריאה השלישית

3

חקיקת משנה

037

חקיקת משנה בוועדות משותפות

3

לוועדה הועברו  007הצעות לסדר היום והצעות ל"דיון מהיר"

הוועדה דנה ב 011-נושאים ביוזמת יושב ראש הוועדה וחברי כנסת וכן בסקירות
שרים ומנכ"לים על פעילות משרדיהם.

הוועדה קיימה  8סיורים.

הוועדה הקימה  5ועדות משנה.

לוועדה סה"כ  2ועדות משותפות ,מתוכן  2בראשות ועדת הכלכלה.
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היקף פעילת הוועדה – נתונים השוואתיים
הנתונים הבאים מצביעים על הגידול המאסיבי בהיקף פעילות הוועדה מאז הכנסת ה12-
ועד לכנסת ה 16-שהתפזרה לאחר כשנתיים .גידול זה מצא את ביטויו גם במספר
המוזמנים שהופיעו בפני חברי הוועדה ,עד כדי הכפלת מספרם.
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* בחירת יו"ר הוועדה נערכה כשלושה חודשים לאחר פתיחת הכנסת ה.16-
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היקף פעילות הוועדה מהכנסת ה 03-ועד הכנסת ה – 08-נתונים
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חברי ועדת הכלכלה וצוות הוועדה
חבר הכנסת

סיעה

.0
.3

אבישי ברוורמן
איציק שמולי

העבודה
העבודה
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יעקב אשר

ש"ס
יהדות התורה
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רוברט אילטוב
גילה גמליאל
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הליכוד ביתנו*

.1
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זאב אלקין
משה זלמן פייגלין

הליכוד ביתנו*
הליכוד ביתנו*

(מ)02/06/2014-

.00
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איילת שקד
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הבית היהודי

(מ)16/5/2014-

.02

מאיר שטרית

התנועה

(מ)03/12/2014-

ממלאי מקום קבועים
.0
.3

חבר הכנסת

סיעה

יצחק וקנין
יואב בן צור

ש"ס
ש"ס

()18/06/13-02/7/2014
(מ)02/07/2014-

חברי כנסת שכיהנו בוועדה
חבר הכנסת

סיעה

.0
.3
.2

דוד צור
אריאל אטיאס
צחי הנגבי

התנועה
ש"ס
הליכוד ביתנו*

06/04/2013-03/12/2014
06/04/2013-22/06/2014
06/04/2013-02/06/2014

.2
.5

רונן הופמן
איברהים צרצור

יש עתיד
רע"מ-תע"ל

06/04/2013-16/05/2014
06/04/2013-17/06/2013

ייעוץ משפטי

צוות הוועדה
לאה ורון

מנהלת הוועדה

עידית חנוכה

רכזת בכירה בוועדה

דיקלה טקו

רכזת בוועדה

יפעת לוי ישראל

רכזת בוועדה

כוכי שבתאי
לירון בר ניב
ליאור רותם

רכזת בוועדה
מזכירה מסייעת
דובר הוועדה

עו"ד אתי בנדלר

המשנה ליועץ המשפטי לכנסת
(כלכלה ותקשורת)

עו"ד איתי עצמון

ממונה בכיר

עו"ד מירב תורג'מן

ממונה בכירה

עו"ד אביטל סומפולינסקי

עוזרת משפטית

עו"ד אביגל כספי

מ"מ עוזרת משפטית

_____________
*) ביום  6.7.14אישרה ועדת הכנסת את בקשת סיעת "ישראל ביתנו" להיפרד מסיעת "הליכוד" שתיקרא
מעתה "הליכוד – תנועה לאומית ליברלית".
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חברי ועדות משנה
ועדת משנה לתשתיות התעופה הבין-לאומית והפנים-ארצית האזרחית בישראל
חבר הכנסת

סיעה

.0

יצחק וקנין

ש"ס

.2
.3

איילת שקד
יעקב אשר

הבית היהודי
יהדות התורה

יו"ר הוועדה
31/17/3102
26/07/2014
26/07/2014

ועדת משנה למאבק בתאונות הדרכים
חבר הכנסת

סיעה

.0

דוד צור

התנועה

.3
.2
.2

יעקב אשר
רונן הופמן
משה זלמן פייגלין

יהדות התורה
יש עתיד
הליכוד ביתנו*

יו"ר הוועדה
38/18/02-12/03/02
28/08/13-16/05/2014
28/08/2014
28/08/2014

ועדת משנה לאנרגיה ירוקה
חבר הכנסת

סיעה

.0

חנא סוייד

.2

רונן הופמן

.3
.4
.5
.6
.7

איילת שקד
יעקב אשר
גילה גמליאל
מיכל רוזין
יצחק וקנין

חד"ש (במקום יו"ר הוועדה
מ37/15/3102-
רע"מ-תע"ל)
יו"ר הוועדה
יש עתיד
16/3/2014-16/05/2014
מ27/05/2014-
הבית היהודי
מ18/06/2014-
יהדות התורה
מ18/06/2014-
הליכוד ביתנו
מ18/06/2014-
מרצ
מ02/07/2014-
ש"ס
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ועדת משנה לפיקוח על יישום חוק קידום התחרות בענף המזון
חבר הכנסת

סיעה

.0

יעקב אשר

יהדות התורה

יו"ר הוועדה
15/15/3102

.2
.3

איילת שקד
מיכל רוזין

הבית היהודי
מרצ

05/05/2014
05/05/2014

.4

חנא סוייד

חד"ש (במקום
רע"מ-תע"ל)

05/05/2014

ועדת משנה להספקת גז טבעי לתעשייה
חבר הכנסת

סיעה

.0

אבישי ברוורמן

העבודה

יו"ר הוועדה
13/17/3102

.2
.3

רוברט אילטוב
איילת שקד

הליכוד ביתנו*
הבית היהודי

02/07/2014
02/07/2014

_____________
*) ביום  6.7.14אישרה ועדת הכנסת את בקשת סיעת "ישראל ביתנו" להיפרד מסיעת "הליכוד" שתיקרא
מעתה "הליכוד – תנועה לאומית ליברלית".

צוות הוועדות
לאה ורון

מנהלת הוועדה

עידית חנוכה

רכזת בכירה בוועדה

דיקלה טקו

רכזת בוועדה
ומנהלת הוועדה לאנרגיה ירוקה

כוכי שבתאי

רכזת בוועדה

יפעת לוי ישראל

רכזת בוועדה

ליאור רותם

דובר הוועדה

03

ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר
עו"ד איתי עצמון
עו"ד מירב תורג'מן
עו"ד אביטל סומפולינסקי
עו"ד אביגל כספי

המשנה ליועץ המשפטי לכנסת (כלכלה ותקשורת)
ממונה בכיר
ממונה בכירה
עוזרת משפטית
מ"מ עוזרת משפטית
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חברי ועדות משותפות
ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים לקידום התחרות בענף המזון
מטעם ועדת הכלכלה
חבר הכנסת
אבישי ברוורמן

סיעה
העבודה

יו"ר הוועדה

.3
.2
.2

רוברט אילטוב

הלכוד ביתנו*

31/00/3102
20/11/2013

יעקב אשר
מיכל רוזין

יהדות התורה
מרצ

20/11/2013
20/11/2013

.5
.3

רונן הופמן
חנא סוייד

יש עתיד
חד"ש (במקום רע"מ-תע"ל)

16/05/2014-20/11/2013
20/11/2013

.0

מטעם ועדת הכספים
.7
.8

חבר הכנסת
עפר שלח
גילה גמליאל

סיעה
יש עתיד
הליכוד ביתנו*

20/11/2013
20/11/2013

.1
.01
.00
.03

ראובן ריבלין
אלעזר שטרן
יצחק כהן
זבולון כלפה

הליכוד ביתנו*
התנועה
ש"ס
הבית היהודי

11/06/2014-20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013

ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה ולשיוויון מגדרי
בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי
מטעם ועדת הכלכלה
.0

חבר הכנסת
אבישי ברוורמן

סיעה
העבודה

.3
.2
.2
.5

איילת שקד
משה זלמן פייגלין
רונן הופמן
מיכל רוזין

הבית היהודי
הליכוד ביתנו*
יש עתיד
מרצ

יו"ר הוועדה
33/10/3102
22/01/2014
22/01/2014
16/05/2014-22/01/2014
22/01/2014

מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשיוויון מגדרי
.3
.7
.8
.1
.01

חבר הכנסת
עליזה לביא
שולי מועלם-רפאלי
דוד צור
דב חנין
יחיאל (חיליק) בר

סיעה
יש עתיד
הבית היהודי
התנועה
חד"ש
העבודה

22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
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ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך התרבות והספורט
לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
מטעם ועדת הכלכלה
.0

חבר הכנסת
זאב אלקין

סיעה
הליכוד ביתנו*

.2
.3
.4

אבישי ברוורמן
רוברט אילטוב
יעקב אשר

העבודה
הליכוד ביתנו*
יהדות התורה

יו"ר הוועדה
18/03/3102
08/12/2013
08/12/2014
08/12/2014

מטעם ועדת החינוך התרבות והספורט
.0
.2
.3
.4

חבר הכנסת
עמרם מצנע

סיעה
העבודה

08/12/2014

איילת שקד
רונן הופמן
מסעוד גנאים

הבית היהודי
יש עתיד
רע"מ-תע"ל

08/12/2014
08/12/2014
08/12/2014

ועדה משותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק
התכנון והבניה
מטעם ועדת הפנים
.0

חבר הכנסת
מירי רגב

סיעה
הליכוד ביתנו*

.2
.3

דוד אזולאי
זבולון כלפה

ש"ס
הבית היהודי

יו"ר הוועדה
33/12/3102
22/04/2013
22/04/2013

מטעם הכלכלה
.1

חבר הכנסת
אבישי ברוורמן

סיעה
העבודה

22/04/2013

.2
.3

רוברט אילטוב
רונן הופמן

הליכוד ביתנו*
יש עתיד

22/04/2013
16/05/2014-22/04/2013

_______________
* ביום  6.7.14אישרה ועדת הכנסת את בקשת סיעת "ישראל ביתנו" להיפרד מסיעת "הליכוד" שתיקרא
מעתה "הליכוד – תנועה לאומית ליברלית".
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סיכום פעילות הוועדה בכנסת ה01-
ועדת הכלכלה של הכנסת עוסקת בתחומי עניין רחבים הנוגעים בכל ענפי הפעילות הכלכלית
במשק ומשפיעים על חייו של כל אזרח ואזרח .שורת הנושאים ארוכה מגוונת ,החל מתחום
האנרגיה והמים ,התשתיות והתחבורה באוויר ,בים וביבשה ,דרך תחומי התקשורת ,הגנת הצרכן,
התיירות ,הבנקאות ,מקרקעי ישראל ועוד .בכל הנושאים הללו ,ובנושאים רבים נוספים ,קיימה
הוועדה פעילות רבה וענפה שהובילה לתמורות במשק .כמו כן מפקחת הוועדה על פעילותם של
שורה ארוכה של משרדי ממשלה ,בהם :התקשורת ,התיירות ,הכלכלה ,התחבורה ,התשתיות
הלאומיות והבטיחות בדרכים ,הבינוי ,האנרגיה והמים והחקלאות .הוועדה פועלת לוודא
שהמשרדים פועלים גם לטובת האזרח ,ובמקרים בהם מתגלים כשלים פועלת הוועדה לתיקונם.
הכנסת ה 16-כיהנה לתקופה קצרה מהרגיל של פחות משנתיים ,היא התכנסה ב 5-בפברואר 2013
והתפזרה ב 8-בדצמבר  .2014גם בתקופה קצרה זו קיימה ועדת הכלכלה פעילות ענפה בתחומי
אחריותה ,הן לקידום חקיקה בשורה ארוכה של נושאים והן לפיקוח על עבודת הממשלה.

 .0יוקר המחייה והגנת הצרכן
 0.0יוקר המחייה ומחירי המזון
עוד בתקופת הכנסת ה 18-זיהתה ועדת הכלכלה את הבעיה בעליית מחירי המזון והייתה שותפה
לתהליכים שנועדו להתמודד עם הבעיה .זמן קצר לאחר כינון הכנסת ה 16-החלה הוועדה לטפל
בנושא ,ודנה בהשפעת העלאת המע"מ על המשק .הוועדה נחשפה לנתונים לפיהם עליית מחירי
המזון בשנים האחרונות בישראל הייתה הגבוהה מבין העלייה במדינות האיחוד האירופי וארה"ב,
והחלה לפעול מול משרד הכלכלה בדרישה לטפל בנושא.
בתום מחלוקות ,שכללו גם ניסיונות להעביר את הטיפול במחירי מוצרי המזון לוועדות אחרות,
הוקמה ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים שהחלה לדון בהצעת החוק להגברת
התחרותיות בענף המזון .הוועדה קיימה  10דיונים ממושכים וערכה סיורים בעיקר אצל יצרני
המזון הקט נים והבינוניים ,כדי לעמוד מקרוב על התרומה האפשרית שלהם להפחתת מחירי
המזון .במסגרת הדיונים ניתנו סמכויות רבות לרשות להגבלים עסקיים ולרשות להגנת הצרכן.
הרשות להגנת הצרכן קיבלה ,בין היתר ,כלים להגביר את שקיפות המחירים .רשות ההגבלים
קיבלה סמכויות נרחבות לטפל ביחסים בין חברות המזון הגדולות לרשתות השיווק ,שנועדו
לאפשר לה ,בין היתר ,לטפל בשטחי המדף ברשתות השיווק ואפילו בפריסתן הגיאוגרפית של
הרשתות ועוד.
עיקרי ההסדרים החדשים בחוק נכנסו לתוקף ב 15-בינואר .2015על מנת לוודא שהחוק יוצא
לדרך ללא תקלות הקימה ועדת הכלכלה ועדת משנה שתפקח על יישומו ואף תעקוב אחר
התוצאות .ועדת המשנה הספיקה לקיים שני דיונים ,בהם כינסה סביב שולחן אחד את כל
העוסקים בענף לטיפול בבעיות שהועלו עוד בטרם נכנסו לתוקפם חלק מסעיפי החוק.
יוקר המחייה העסיק את הוועדה גם כאשר החליטה הממשלה ,בתחילת כהונתה ,להעלות את
המע"מ ביוני  2013באחוז אחד ,מ 17%-ל .18%-הוועדה ביקשה לבחון את השפעת הצעד על
המשק ,ולברר האם מדובר בחלופה היחידה .עוד הזהירה הוועדה כי לפי נתוני הביטוח הלאומי
תחולת העוני תעלה ב 2%כתוצאה מהמהלך ,וביקשה לדעת האם נתונים מסוג זה נלקחים בחשבון
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בתהליך קבלת ההחלטה .הוועדה קראה לממשלה ולמשרד האוצר לבחון מחדש את ההעלאה,
ולמצוא פתרונות מיסוי חדשים ופחות רגרסיביים לשמירה על יעד הגרעון .הוועדה דרשה
שהממשלה תתייחס להשלכות הבלתי נסבלות של העלאת המע"מ על שיעורי העוני ,השכבות
החלשות ,מעמד הביניים ,המחירים והצרכנים.
חוק נוסף שאישרה הוועדה ונועד להתמודד עם מחירי המזון בא לעשות סדר בכל הנוגע להנחיות
רגולטורים לשנות סימונים על אריזות מוצרי מזון ומשקה .ההצעה שאושרה קובעת כי הוראות
הסימון על גבי מוצרי מזון יבשים ,שמפרסמים כל הגורמים השונים בהם משרדי הבריאות,
הכלכלה ,החק לאות ועוד ,יכנסו לתוקפם בצורה מרוכזת .ההצעה צפויה לחסוך בעלויות ליצרנים
והיבואנים ולתת להם ודאות ,כשהמטרה היא שהחיסכון יגולגל לכיסו של הצרכן.
עוד עסקה הוועדה במחירי מוצרי המזון בבתי החולים ובתחנות הרכבת ,שם לרוב הצרכנים
שבויים ,בעקבות פרסומים שהצרכנים משלמים מחירים מופקעים הגבוהים בעשרות ומאות
אחוזים ממחיר המוצרים מחוץ לבתי החולים ותחנות הרכבת .הוועדה תבעה מבתי החולים
ומרכבת ישראל לפעול באופן מידי להוזיל את המחירים ,וכן דרשה מהחשבת הכללית באוצר
לבחון מתן הנחיה לכל הגופים הממשלתיים והציבוריים להוסיף למכרזים קריטריון הנוגע לגובה
מחירי המוצרים לצרכן ,ולתת עדיפות לזכיין שיציע מחירים נמוכים.
הוועדה פעלה גם להוזלת מחיר החלב הגולמי שנועד לאפשר הוזלת מחירי מוצרי החלב .במסגרת
זאת אישרה תיקון לחוק תכנון משק החלב ,שנועד להביא להפחתת מחיר המטרה של החלב,
ובעקבותיו הפחתה של מחיר מוצרי החלב לצרכנים .התיקון שאושר היווה חלק ממה שזכה לכינוי
"מתווה לוקר" ,שגובש עם הרפתנים וכלל תכנית התייעלות של משק החלב בשנים .2012-2016
כמו כן דנה הוועדה במחיר מוצרי המזון נטולי הגלוטן ,המיועדים לחולי צליאק ,בניסיון להבין מה
גודל הפער בין מחירי המוצרים הרגילים למחירי מוצרים ללא גלוטן ,ממה הוא נובע וכיצד ניתן
לצמצם אותו ולהוזיל את המוצרים .חולי צליאק סיפרו לחברי הוועדה כי הפער בין מחירי
מוצרים פשוטים כמו לחם ,פיתות ,קמח ועוד הוא כפול ואף למעלה מכך .יצרני מזון ללא גלוטן
הסבירו כי חומרי הגלם יקרים ,כמויות הייצור נמוכות ועלויות הייצור והאחסנה גבוהות .יבואני
מוצרים ללא גלוטן הוסיפו כי מוצר ללא גלוטן נחשב מבחינת משרד הבריאות למוצר רגיש ,ולכן
הוא מצריך בדיקות של משרד הבריאות ,שמייקרות את המוצרים .משרד הבריאות מסר לוועדה
כי נעשתה בדיקה של מחירים בחו"ל וגם שם מוצרים ללא גלוטן יקרים יותר .עם זאת הוקמה
ועדה במשרד בה חברים גם נציגי משרדי הכלכלה ,האוצר ,הרווחה והמוסד לביטוח לאומי ,כדי
למצוא דרכים להקל על החולים.
 0.3צרכנות והגנת הצרכן
הוועדה פתחת את פעילותה בתחום זה בכנסת ה 16-באישור תקנות שקבעו שגם נוסעים בטיסות
פנים ארציות יהיו זכאים לפיצוי במקרים של עיכוב או ביטול טיסות .זאת ,בהמשך להצעת חוק
בנושא שאישרה הוועדה בכנסת הקודמת ,שקבע הסדרים לפיצוי נוסעים בגין ביטול או שינוי
בפרטי טיסות בינלאומיות .התקנות שאושרו קבעו כי טיסה שבוטלה תהייה טיסה שלא התקיימה
בפועל ,או טיסה שהמריאה באיחור של  4שעות לפחות ,כן נקבע כי הפיצוי בגין טיסה שבוטלה
בקו בין שדה דב ,נתב"ג או חיפה לאילת יעמוד על  250שקלים ,בקו שבין שדה דב לעין יהב או
מחניים –  150שקלים ,ובכל קו אחר –  200שקלים.
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מהלך משמעותי נוסף שהשלימה הוועדה היה שחרור בעלי יחידות נופש מעסקאות שכבלו אותם
ל 66-שנים ואפילו ל 666-שנים .הוועדה אישרה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שנועדה לאפשר
ביטול עסקאות ממושכות ,בהן עסקאות עם חדרי כושר ועסקאות לרכישת זכויות ביחידות נופש.
החוק שאושר שחרר את "הכבולים" ליחידות הנופש ואפשר להם לבטל את העסקאות ללא קנסות
או דמי ביטול ,באמצעות מסירת הודעה בכתב לבעל העסק .באשר לביטול עסקאות למנויי כושר
ובריאות נקבע כי דמי הביטול לא יעלו על  25%מסך העסקה אם בוטלה ב 4-החודשים הראשונים.
אם העסקה תבוטל במהלך  4החודשים הבאים דמי הביטול לא יעלו על  20%משווי העסקה ,ואם
היא תבוטל ב 4-החודשים האחרונים לא יעלו דמי הביטול על  17%משווי העסקה.
בכנסת הנוכחית השלימה הוועדה גם חקיקה שהרחיבה את סמכויות הרשות להגנת הצרכן והסחר
ההוגן במשרד הכלכלה ,והעניקה לה כלי אכיפה ופיקוח שיאפשרו לה להטיל עיצומים כספיים על
מי שיפר את החוק .ההצעה שאושרה בוועדה קבעה כי תאגידים שיפרו את חוק הגנת הצרכן
ויבצעו עבירות חמורות צפויים לעיצום כספי משמעותי של עד  45אלף שקלים לכל הפרה .במסגרת
זאת אושר גם סעיף שזכה לכינוי "חוק הפופקורן" ,שיאפשר לציבור להכניס אוכל ושתייה
לעסקים סגורים בהם נמכר מזון – כמו בתי קולנוע ,מופעים ואתרי בילוי מסוימים ולטפל בתופעה
של ניצול הצרכנים השבויים במקומות הללו .החוק נכנס לתוקפו בינואר  .2015הרשות להגנת
הצרכן חויבה לדווח לוועדה לאחר שנה על אופן יישומו .במהלך הדיונים עלתה גם סוגיית עובדי
משרד הכלכלה שעסקו ואמורים לבצע אכיפה ברשות להגנת הצרכן ,והוועדה קיבלה התחייבות כי
העובדים לא יפוטרו וזכויותיהם לא יפגעו כתוצאה מהמהלך.
במסגרת המאבק בזמני ההמתנה הארוכים במוקדי השירות של חברות שונות אישרה הוועדה
תיקון לחוק הגנת הצרכן שחייב את החברות המספקות שירותי טלפון נייח ,חברות הסלולר,
הכבלים ,הלוויין ,חברת החשמל ,חברות הגז ,תאגידי המים ,ספקיות האינטרנט וחברות שירותי
רפואה דחופה יחויבו לספק מענה טלפוני חינם לכל פנייה של צרכן ,ולא רק לפניות בנושא ליקויים
או פגמים במוצר או בשירות .התיקון אף יחייב אותן לספק את המענה בזמן שלא יעלה על 3
דקות ,בהתאם לתקנות שאישרה הוועדה לפני למעלה משנתיים.
באותו עניין עסקה הוועדה גם בזמני ההמתנה החריגים ובשירות הלקוי של חברת הוט .בדיון
הוצגה תמונה קשה על זמני המתנה ממושכים והנחיות לכאורה לעובדים שלא לומר אמת
ללקוחות .מנכ"ל הוט התחייב בפני הוועדה לטפל בכל הבעיות בשירות הלקוחות והבטיח כי עד
ינואר  2015יורגש שיפור משמעותי.
חברה נוספת שהוועדה נדרשה לבחון את פעילותה מול הצרכנים הייתה חברת אייקיוטק,
שהפעילה הליכי גבייה חריגים נגד לקוחות במקרים אבסורדים לעיתים .בדיון התברר כי באחד
המקרים נשלחה דרישת חיוב לתינוק ,בגין שירות אליו הוא נרשם לטענת אייקיוטק יומיים לפני
שהוא נולד .בעקבות הדיון דרשה הוועדה את התערבות משרדי הממשלה הנוגעים בדבר בעניין,
בהם המשרד לביטחון פנים ,משרד התקשורת ,משרד המשפטים ומשרד הכלכלה.
חוק צרכני אחר שאושר בוועדה קבע כי תוקפם של תווי הקנייה שיונפקו מיולי  2014ואילך לא
יפחת מ 5-שנים .כמו כן נקבע כי הסכום הנקוב יהיה אחיד לגבי כל החנויות בהן ניתן לממש את
התו ,כלומר לא תהייה אפשרות לקבוע סכום נמוך למימוש ברשתות הדיסקאונט.
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הוועדה אף עיגנה בחוק כי במקרים בהם מוקדי שירות מתקשרים לצרכנים לתאם מועד לביקור
טכנאי – הדבר ייעשה ממספר מזוהה ולא ממספר חסוי .זאת מאחר ורוב הצרכנים נאלצים לחכות
חצי יום בבית לטכנאים ,ואז בזמן הכי לא מתאים מקבלים שיחה לתיאום הביקור ממספר חסוי,
אליה הם לא יכולים לחזור וכך מפסידים את קריאת השירות.
תיקון נוסף שאושר לחוק הגנת הצרכן נועד להרחיב את שעות הביקור של הטכנאים בבתי
הצרכנים ,ולאפשר למי שרוצה להזמין טכנאי עד  22:00בערב ביום חול ועד  13:00בצהריים ביום
שישי .זאת לנוכח העובדה כי כל יום עבודה של טכנאי גורם לאיבוד של  7ימי עבודה במשק ,של
צרכנים שממתינים לו .על מנת לא להטיל גזרה כבדה מידי על עסקים קטנים קבעה הוועדה כי
ההצעה תחול רק על החברות הגדולות.
במסגרת ציון יום הצרכן הבינלאומי קיימה הוועדה דיון משותף עם ועדת החינוך ,התרבות
והספורט של הכנסת ,שעסק בהגינות בצרכנות וההגנה על הצרכן .במהלך הישיבה חולקו פרסים
במסגרת תחרות קליפים בה השתתפו כ 30-בתי ספר על יסודיים הלומדים את תחום הצרכנות
הפיננסית .בדיון עלה המסר כי החוקים לבד לא מספקים וצריך גם את עזרת הנערים וההורים
שלהם ,שיפעלו כצרכנים נבונים ישוו מחירים וינסו מוצרים תחליפיים של יצרנים קטנים ולא
יתפתו לצרוך רק את המותגים.
הוועדה אישרה לקריאה ראשונה גם הצעת חוק שנועדה להרחיב את המלחמה בדואר זבל מכל גוף
שהוא ,לרבות עמותות ומוסדות שלא לכוונת רווח שלעיתים עומדים מאחורי התופעה של שיחות
או מסרונים לגיוס תרומות או למטרות אחרות .מאותם הגופים שכיום החוק לא חל עליהם .לפי
ההצעה ,משגרי ההודעות יחויבו לאפשר הסרה פשוטה מרשימת התפוצה שלהן .עם זאת ,בהצעה
שאושרה לקריאה ראשונה נקבע כי הדבר לא יחול על הודעות שנשלחות לצורך תעמולה פוליטית.
על רקע אפליה של לובשי מדים ,שזכתה לביטוי בעיקר בתקופת מבצע "צוק איתן" שבה חיילים
לא הורשו להיכנס למסעדות ,אישרה הוועדה לתקן את חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים
ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים במטרה למגר את התופעה .ההצעה נועדה למנוע
הפליה של אנשי כוחות הביטחון בהם חיילי צה"ל ,שוטרים ,סוהרים ,כבאים ,אנשי מד"א וזק"א
בקבלת שירותים או כניסה למקומות ציבוריים בשל לבישת מדים .יצוין כי בשל פיזור הכנסת,
הצעת החוק טרם אושרה במליאה.
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 .3תחבורה ובטיחות בדרכים
 3.0תחבורה פרטית ותשתיות
בכנסת היוצאת הקדישה הוועדה זמן רב לדיונים בהם עסקה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית של
הצעת חוק רישוי שירותים לרכב .הצעת החוק נועדה להסדיר את ענף הרכב מראשיתו ועד סופו
ואת כל העיסוקים והשירותים בו .החקיקה נועדה להשיג מטרה כפולה ,להסדיר רגולציה ולבטל
תקנות ישנות שחלקן עוד מימי המנדט הבריטי ,וכן לשלב המלצות הוועדה להגברת התחרותיות
בענף הרכב (ועדת זליכה) על מנת להוריד את מחירי הרכבים והשירותים לרכב ולהעלות את רמת
השירות לצרכנים.
במסגרת הדיונים בהצעה אושרו שורה של סעיפים שצפויים להביא לרפורמה משמעותית בכל
הענף :ביבוא ,בשירותים ,במוסכים ובחלפים וכן בעבודת השמאים וסוחרי הרכב .אחד השינויים
המרכזיים שאישרה הוועדה חייב את היבואנים הראשיים להעניק אחריות גם לרכבים שיביאו
לארץ יבואנים אחרים – על מנת להסיר חסם משמעותי שהקשה על יבואנים מקבילים ועל היבוא
האישי ולהגביר את התחרות .כמו כן אישרה הוועדה סעיפים צרכניים מהותיים נוספים ,בהם
סעיף שיחייב את המוסכים להציע ללקוחות לפחות שני סוגים של חלפים מתוך הבאים :מוצר
מקורי ,מוצר משופץ או מוצר תחליפי .כאשר המטרה במקרה זה להגביר תחרות ומודעות לסוגי
חלפים שונים ולפתוח את השוק לשימוש במוצרים איכותיים וזולים.
מתוקף תפקידה כמפקחת על משרד התחבורה ,התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ,קיימה
הוועדה גם מעקב אחר פעילות המשרד בתחום פיתוח התשתיות .במסגרת זאת סיירה הוועדה
בנמל אשדוד ובנמל חיפה ,וקיבלה סקירות מכל הצדדים לגבי הנעשה בנמלים ,הצרכים והתחזיות
לעתיד .כמו כן הקדישה הוועדה מזמנה לדיון מיוחד שעסק בתכנית להקמת הנמלים החדשים,
וביקשה לבחון האם ישראל זקוקה לעוד שני נמלים חדשים והאם הפתרון לבעיות בנמלים הוא
הפרטה ,או שיש פתרונות טובים יותר.
הוועדה עסקה גם בכוונת משרד התחבורה להפריט את מבחני הנהיגה המעשיים (הטסטים) ,על
רקע זמני המתנה ממושכים למבחן .הוועדה בחנה את הנעשה במשרד התחבורה בעניין ,ורוב
חבריה הביעו התנגדות להפרטה .ועדת המשנה של ועדת הכלכלה למאבק בתאונות הדרכים אף
הקדישה את הדיון הראשון שלה לנושא זה ,והזהירה מפני מדרון חלקלק שיפגע בבטיחות.
כמו כן דנה ועדת הכלכלה בהצעת חוק שנועדה להגביל את המחיר שגובים מורי הנהיגה עבור
העמדת רכבם לתלמידים בזמן הטסט .במהלך הדיונים הצהירו אנשי משרד התחבורה כי בכוונתם
להכניס את המחיר לפיקוח ולהגבילו ,ולאחר שהדבר אכן נעשה התייתר הצורך בקידום הצעת
החוק.
על מנת להגביר את השקיפות והנגישות של נהגים שביצעו עבירות תנועה למידע על מספר
הנקודות שצברו ,אישרה הוועדה תיקון לפקודת התעבורה ,לפיו המידע על מספר הנקודות שצבר
נהג יימסר לו על יד י השוטר שרשם את דוח התנועה לנהג ,וכן בדוח שיישלח לנהג בדואר .עוד
נקבע כי המידע יימסר גם בעת חידוש רישיון הנהיגה ,כל  10שנים .שר התחבורה הוסמך להתקין
תקנות שיאפשרו לקבל את המידע בטלפון ,או לאפשר לבקש באמצעות האינטרנט משלוח של
המידע לכתובתו של הנהג .זאת לעומת המצב כיום ,שבו אדם שעבר עבירה מקבל עדכון בדבר
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כמות הנקודות שהוא צבר בגין אותה עבירה ,אך לא מקבל פירוט של סך כל הנקודות שנרשמו
לחובתו עד לאותו מועד .כיום ,בירור המידע הכללי נעשה באמצעות מוקד טלפוני בצורה
מסורבלת.
 3.3בטיחות בדרכים
נושא הבטיחות בדרכים זוכה בוועדה באופן קבוע להתייחסות יוצאת דופן ,בשל השפעתו הישירה
על חיי אדם .אחד הדיונים שהקדישה הוועדה לנושא עסק בהשתלמות מעשית בנהיגה ,במגרשי
הדרכה ובאמצעות סימולטורים .בדיון קיבלה הוועדה סקירות על הטכנולוגיה הקיימת היום
בתחום ,ועל האפשרויות לשימוש במגרשים ובסימולטורים .עמדת משרד התחבורה שהוצגה בדיון
גרסה כי תוצאות המחקרים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הראו כי אין בסיס מקצועי
לקבל החלטה שתחייב שימוש בסימולטור ,וההתפתחות הטכנולוגית והטמעת מערכות יציבות
ברכבים הפכו את השימוש במגרשי הדרכה ללא רלוונטיים.
הוועדה א ף עסקה בנושא מצלמות המהירות ,כדי לבחון את העבירות שאוכפות המצלמות,
הפרמטרים לפיהם נבחר מיקום המצלמות ,האפקטיביות שלהן בהורדת מספר תאונות הדרכים
והשימוש בכספי הדוחות .הוועדה קראה להגביר את השקיפות של הפרויקט ,בעיקר באשר
להחלטה על מיקום המצלמות ,וכן ,להמשיך ולבחון את יעילותו.
נושא בטיחותי וצרכני מובהק אחר שאושר בוועדה בכנסת היוצאת עסק בחובה להוסיף לרישיון
הרכב הערה במקרים של תאונה שגרמה לנזק בטיחותי .הוועדה אישרה תקנות בעניין זה,
שמטרתן להבטיח שרכבים שנגרם להם נזק בטיחותי יטופלו כראוי וכן כי הרוכשים העתידיים של
אותם רכבים יזכו לשקיפות וידעו שלרכב נגרם נזק בטיחותי שתוקן .נקבע כי רישום ההערה יהיה,
בין היתר ,בעקבות נזקים למערכת ההיגוי ,הבלמים ,השלדה ,קורות האורך והרוחב ,רצפת
המרכב ,מערכת המתלים וכריות האוויר.
רפורמה בטיחותית אחרת שנדונה בהרחבה אך טרם אושרה נגעה להסדרת העסקתם של קציני
הבטיחות בחברות ובמפעלים המנהלים ציי רכב .עד אישור התקנות היה תפקיד קציני הבטיחות
תפקיד כללי ,ללא הגדרות ברורות .התקנות קבעו בדיון מה תפקידו וחובותיו של קצין הבטיחות,
ולא פחות חשוב מכך הטילו אחריות גם על מנהל המפעל .עם זאת ,בדיונים התברר כי במשרד
התחבורה יש רק  4מפקחים על כ 1,800-קציני בטיחות .נושא נוסף שעלה בדיונים נגע לאופן
העסקת קציני הבטיחות ,אם בתור שכירים ואם בתור עצמאיים שנותנים שירותים למפעלים.
הוועדה סברה כי יש לחייב מפעלים המחזיקים  35משאיות מעל  12טון ומעלה או  45אוטובוסים
ומעלה להעסיק קצין בטיחות שכיר במשרה מלאה.
לאחר שהתברר כי בשנת  2014חלה עלייה משמעותית במספר הולכי הרגל שנפגעו בתאונות
דרכים ,אישרה הוועדה תיקון לתקנות התעבורה שנועד להגביר את בטיחותם .התיקון שאושר
יחייב נהגים להאט לפני מעברי חצייה אם בסמוך להם עומד הולך רגל וייתנו לו זכות קדימה ,וכן
יחייב נהגים להאט או לעצור במקרה שרכב בנתיב אחר האט או עצר בסמוך למעבר חציה.
במסגרת המלחמה בתאונות החלה הוועדה לדון גם בהצעת החוק של משרד התחבורה שנועדה
להחמיר ענישה נגד עברייני התנועה .ההצעה כללה שורה של תיקונים ,בהם למשל תמריץ חיובי
למי שיימנע מהגשת תביעת סרק ,כדוגמת פריסת הקנס לתשלומים ,לצד תמריצים שליליים
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הכוללים הפקדת הקנס מראש והכפלת הקנס למי שיגיש תביעות סרק .עם זאת עוררה ההצעה
מחלוקות קשות במספר נושאים ,בעיקר על רקע החשש שהיא תפגע בזכות ובנגישות של נהגים
לפנות לבתי המשפט ותיצור תקדימים מסוכנים שיפגעו באזרחים יתר על המידה .לכן הבהירה
הוועדה כי תמשיך להתקדם בחקיקה ,בשימת לב להגנה על זכויות אחרות של האזרחים .בעקבות
הפיזור המוקדם של הכנסת ה 16-לא הספיקה הוועדה לסיים את הדיונים בהצעה.
בשל החשיבות של נושא הבטיחות בדרכים והשפעתו על חיי אדם אף הוקמה ועדת משנה למאבק
בתאונות הדרכים ,שהייתה לוועדת המשנה הראשונה שהקימה הוועדה בכנסת ה 16-ופעלה לתאם
ולפקח על כל הגורמים הנוגעים בדבר .בין היתר קיימה ועדת המשנה מעקב אחר פעולותיה
ותקציבה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים .הוועדה בחנה את תקציב הרשות וכן קיימה
מעקב כדי לסייע לקדם פעילויות שלא יושמו ,כאשר המטרה היא מלחמה בתאונות .במהלך
הדיונים עלה כי תקציבה של הרשות ירד משנת  2008בשיעור מצטבר של  ,43%וכי קיצוצים
נוספים עלולים לפגוע קשות ביעילותה.
ועדת המשנה אף עסקה בנושא הבטיחות על המדרכות ,בעיקר על רקע העלייה בשימוש באופניים
חשמליים ובקורקינטים חשמליים במרחב בו משתמשים הולכי הרגל – שגרמה לנפגעים .ועדת
המשנה בחנה את השימוש בכלים הללו ,שלא הוסדר בצורה כוללת בחוק או בתקנות והחלה
להפעיל לחץ על משרד התחבורה להסדיר את הנושא .הוועדה תבעה להתחיל מהסדרת השימוש
באופניים החשמליים שפקעה בשנת  .2011הסדרה אשר חודשה ,לבסוף ,רק בעקבות לחץ ועדת
המשנה וועדת הכלכלה .כדי להדגיש את חשיבות הנושא והצורך הדחוף בטיפולו הציבה ועדת
הכלכלה דרישה מפורשת בפני משרד התחבורה להסדרה ,ואיימה כי אם לא יובאו לוועדה תקנות
בעניין היא תעכב כל חקיקה אחרת של משרד התחבורה שלא נוגעת לבטיחות .ואכן בעקבות הלחץ
הגיש משרד התחבורה לוועדה תקנות להסדרת השימוש באופניים חשמליים ,שאושרו בקיץ
האחרון .עם זאת ועדת הכלכלה המשיכה לדרוש מהמשרד לטפל באופן רחב יותר בשימוש בכלל
הכלים החשמליים.
היבט נוסף של הבטיחות שהעסיק את ועדת המשנה היה מוקדי הסיכון בכבישים ("כבישים
אדומים") .הוועדה קיבלה סקירה מכל הגורמים ,בהם המשטרה והרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים על הטיפול במוקדי הסיכון והאכיפה בהם .בעקבות הדיון קראה ועדת המשנה שלא לפגוע
בתקציבים לטובת הטיפול במוקדי הסיכון ולא לקצץ בתקציב הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים ,שכן מדובר בתקציבים מצילי חיים .הוועדה אף קראה להסיט תקציבים לשנה אחת,
לטובת טיפול שורש במוקדי הסיכון שיחסוך חיי אדם וגם כסף ויאפשר לסגור פערים בנושא.
עוד דנה ועדת המשנה בנושא האכיפה שמבצעת המשטרה בכבישים וביעילותה ובפרויקט מצלמות
המהירות א . 3-המשטרה טענה בפני ועדת המשנה כי הירידה באכיפה בתקופת מבצע "צוק איתן"
תרמה לעלייה בתאונות הקטלניות ובמספר ההרוגים .המשטרה הסבירה כי אכיפת המהירות
באמצעות המצלמות אפשרה להסיט שוטרים וניידות לאכיפת עבירות אחרות .בנושא זה קראה
ועדת המשנה למקד אכיפה והסברה במגזר הערבי.
תאונות הדרכים בנתיבי התחבורה הציבורית ,ובעיקר הנעשה בציר ז'בוטינסקי בפתח תקווה,
העסיקו גם הם את ועדת המשנה .בדיון ביקשה הוועדה לבחון את כל נושא הבטיחות בנתיבי
ומסלולי התחבורה הציבורית ,וקיבלה סקירה מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לפיה הפתרון
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הוא הקמת אי מרכזי באמצע מסלול התחבורה הציבורית – שיצריך להתקין באוטובוסים גם דלת
מצד שמאל .ועדת המשנה קראה לתת תשומת לב ראויה לבטיחות הולכי הרגל בכלל והציעה לזרז
את העבודות להקמת הרכבת הקלה בציר ז'בוטינסקי ותיקון הליקויים במסלול בפרט .עוד קראה
הוועדה לקדם אכיפה אלקטרונית בנתיבי התחבורה הציבורית ,כדי לא לעכב את התנועה.
 3.2תעופה
נושא התעופה ,שהעסיק את הוועדה רבות בכנסת הקודמת ,המשיך לרכז עניין בוועדה גם בכנסת
היוצאת .אחד הדיונים הראשונים שקיימה הוועדה עסק בתוכניות להעתקת שדות תעופה והקמת
שדות תעופה חדשים בישראל .הוועדה החלה לבחון את הסגירה המתוכננת של שדה דב והשדה
בהרצליה ,וכן בבחינת הקמת שדה תעופה בינלאומי שני בישראל ובחלופות להקמתו בנבטים
בדרום או ברמת דוד בצפון.
הוועדה המשיכה להידרש לנושא גם בזמן מבצע "צוק איתן" ,כאשר בעקבות ירי רקטות סמוך
לנתב"ג החליטו מספר חברות תעופה זרות להפסיק טיסות לשדה לזמן קצר .ירי הרקטות לאזור
ותגובת חברות התעופה הזרות המחישי את חשיבות הטיפול בתשתית התעופה בישראל ,ואת
ההשלכות חסרות התקדים שיש לפעולה של הפסקת טיסות .בעקבות זאת התכנסה ועדת הכלכלה
לדיון מיוחד ודחוף ,והחליטה להקים ועדת משנה לתשתיות התעופה הבין-לאומית והפנים-ארצית
האזרחית בישראל .ועדת המשנה התכנסה מספר פעמים ,ובחנה את הסגירה המתוכננת של שדה
דב והעברת התעופה הפנים ארצית לאילת לנתב"ג .בדיונים נחשפו בעיות ועלו אזהרות לפגיעה
קשה בתיירות לאילת ופגיעה קשה בתושבי העיר .כמו כן החלו להיבחן חלופות אחרות ,בניסיון
למנוע את הפגיעה בעיר הדרומית.
בכנסת הנוכחית המשיכה ועדת הכלכלה את העבודה על תקנות מתוקף חוק הטיס החדש,
שחוקקה בכנסת הקודמת .הוועדה אישרה תיקון לתקנות הטיס שנועד להסדיר את כלל הנושאים
באשר להפעלת כלי טיס ישראלים בכל מקום בעולם ,וכלי טיס זרים במרחב הפיקוח התעופתי של
ישראל .התקנות שאושרו בנושא זה סגרו פער של כ 30-שנה ,תקופה שבה הסדרת התעופה למעשה
לא השתנתה בעוד המציאות בענף התעופה עברה תמורות רבות .התקנות שאושרו טיפלו ,בין
היתר ,בנושאים שונים ובהם חובת הודעה על תאונת טיס או סטייה מהוראות ,חגירת חגורות
בטיחות בעת הסעת המטוס ,ההמראה ,הנחיתה או בכל עת שהטיס רואה בכך צורך .עוד הוסדרו
גם נושא בדק המטוסים ,ביצוע פעולות תחזוקה ,הדרכה לביצוע בדיקות וכן בניהול דלק בטיסה,
בחובת אנשי צוות אוויר להישאר במקומותיהם בזמן טיסה ,בדיווח על תנאים מטאורולוגיים
בזמן טיסה ,דיווח על תקלות טכניות ועוד.
הוועדה אישרה גם תקנות שנועדו להסדיר את פעילות ענף כלי הרחיפה .התקנות נועדו להסדיר
שימוש במצנח ממונע גלגלי ,מצנח רחף ,מצנח רחף ממונע ,גלשון אוויר וגלשון אוויר עם מנוע עזר.
ההסדרה התמקדה ברישוי אישי של המדריכים והמפעילים המסחריים הפועלים בתחום ,בכללים
להפעלה בטוחה של הכלים בקביעת המרחב האווירי להפעלת הכלים ועוד .עם זאת ,מעבר
להסדרת השימוש המסחרי בכלים ביקשה הוועדה לבחון גם הסדרה של פעילות החובבנים בענף
כדי לצמצם למינימום את התאונות והנפגעים .כמו כן ,הוועדה החליטה לחייב את המדריכים
בענף והמפעילים המסחריים למסור לתלמידים או למשתמשים גילוי נאות על המצב הביטוחי
שלהם.
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 3.2תחבורה ציבורית
תחום נוסף בו עסקה הוועדה בכנסת היוצאת היה קידום השימוש ושיפור השירות בתחבורה
הציבורית .הוועדה דנה בנושא במספר ישיבות ,ואף התריעה על ליקויי התחבורה הציבורית
במועצה האזורית בנימין מספר חודשים לפני חטיפת הנערים נפתלי פרנקל ,גיל-עד שער ואייל
יפרח ז"ל .במשך שנים פעלה הוועדה להביא לשיפור בתחבורה הציבורית ,בשל חשיבות הנושא
בעיקר בפריפריה וביהודה ושומרון ,שכן באזורים אלה חלק גדול מהציבור תלוי אך ורק בתחבורה
ציבורית ואין לו פתרונות אחרים .נושא תרבות הטרמפים והסיכונים שבצידה נדונו בוועדה כבר
במרץ  ,2014והיא ביקשה ממשרד התחבורה לבצע סקר צרכים ושימושים בתחבורה הציבורית
במטה בנימין ולבחון את תדירות קווים וזמני הנסיעה .עוד ביקשה הוועדה כי המשרד יפעל
בהתאם לממצאים ,על מנת להגביר תדירויות ולקצר את זמני הנסיעות.
לאחר חטיפת הנערים קיימה ועדת המשנה של ועדת הכלכלה למאבק בתאונות הדרכים דיון
מיוחד בנושא הטרמפים ,בו שבה ועלתה סוגיית תדירות התחבורה הציבורית ביישובים מרוחקים.
עמדת הוועדה הייתה כי המדינה צריכה לספק תחבורה ציבורית ראויה ,הן לתושבי יהודה
ושומרון והן ביישובים מרוחקים אחרים בכל רחבי הארץ .הוועדה קראה למגר את תופעת הנסיעה
בטרמפים ,אם באמצעות שיפור בתחבורה הציבורית ,בהסעות מאורגנות ובאמצעים אחרים.
כדי לעודד את השימוש בתחבורה הציבורית הקדישה הוועדה מזמנה לדיון מיוחד שעסק בשיפור
השירות בתחום וכן לטיפול בתקלות בכרטיס הרב קו .בדיון עלו טענות רבות ,הן על עומסים
בתחבורה הציבורית ,עיכובים בהגעת אוטובוסים ,אוטובוסים שלא עוצרים בתחנות והן על
תקלות בשימוש בכרטיס הרב קו .בדיון אף הוזכר כי כבר לפני למעלה מ 4-שנים ,עוד בכנסת
הקודמת ,אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק שאמורה הייתה לטפל בנושא הכרטיס החכם
בתחבורה הציבורית ,ואף קמה ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת שהחלה להכין את
ההצעה לקריאה ראשונה .עם זאת ,בדיונים הסתבר שההצעה לא נותנת מענה לבעיות רבות,
בעיקר בתחום החדירה לפרטיות ,ולפיכך ביקשה הממשלה להביא הצעת חוק חדשה לטיפול ברב
קו .עוד התברר כי מאז הכנסת הקודמת לא הוגשה ההצעה החדשה ,והוועדה ביקשה תשובות
באשר לעיכוב .התשובות שהתקבלו לא היו ברורות דיין והוועדה דרשה לוח זמנים ברור לביצוע
שיפורים ב רב קו ,ובכלל זה לאפשר שימוש בכרטיס אחד בכל המפעילים ,לשמור את הערך הצבור
בכרטיס ,לאפשר טעינה באינטרנט ועוד.
נושא נוסף שעלה על שולחן הוועדה היה הפעלת התחבורה הציבורית בשבת ,לאחר שבתחילת
 2014שר התחבורה מסר במליאת הכנסת כי  156קווים פועלים בשבת ,בעוד שבתחקיר שפורסם
בנושא נטען כי יש למעלה מ 100-קווים נוספים שפועלים בשבת .בדיון נדרשה הוועדה לסתירה בין
הדברים ,ומשרד התחבורה הבהיר כי רשימת הקווים היא רשימה היסטורית שלא משתנה ,למעט
עדכונים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתקנות .הוועדה ביקשה ממשרד התחבורה לפרסם באתר
האינ טרנט של המשרד את רשימת הקווים ולעדכן את הוועדה על כל שינוי .כחלק מהתגייסות
לטובת המאמצים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית הצטרפה הוועדה לקריאה לקדם יוזמה
לעידוד הגעה ירוקה לעבודה ,בצורה שלא תפגע בשכר העובדים .הוועדה קיימה דיון מיוחד בנושא,
וקיבלה סקירה לפיה ניתן להגיע להסכמות שיאפשרו להשתמש בתשלומים הניתנים לעובדים
עבור אחזקת רכב כדי לעודד אותם להגיע לעבודה בתחבורה הציבורית .הוועדה קראה בעניין זה
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לממשלה ,להסתדרות ולמעסיקים להתכנס בהקדם כדי לגבש הסכמה רחבה בנושא ,להתגבר על
כל הקשיים המשפטיים ולוודא שהעובדים לא יפגעו.
 3.5רכבות והסעת המונים
דחיפה נוספת שנתנה הוועדה לתחבורה הציבורית נגעה לטיפול בנעשה ברכבת ישראל בפרט וכן
לעידוד השימוש ברכבות בכלל ובאמצעים נוספים להסעת המונים .בין יתר הנושאים בתחום
עסקה הוועדה בתוכנית הממשלה להקים רכבת לאילת .הוועדה דרשה ממשרד התחבורה לקבל
את כל המידע בנושא ,על מנת שניתן יהיה לשוב ולבחון את העלות מול התועלת של הפרויקט.
הוועדה אף פעלה להסיר חסמים שהקשו מאוד על הקמת קווי הרכבת הקלה בגוש דן ,ואישרה
תיקון לפקודת מסילות הברזל שאפשר לתת לחברות שמקימות מסילות ברזל סמכויות כניסה
למקרקעין ציבוריים כדי לבצע בהן את העבודות הדרושות .ההצעה נועדה לסייע לגורמים
המקצועיים לצמצם את הפער בין ישראל למערב בכל הנוגע להסעת המונים .במהלך הדיונים
התברר כי בכל שנה נגרם למשק נזק של כ 40-מיליארד שקל כתוצאה מהתלות בשימוש ברכב
הפרטי ,בנוסף לאבדן אדיר של שעות עבודה ,נזקי זיהום סביבתי ותאונות דרכים .לנוכח העובדה
כי החוקים הקיימים לא התאימו להקמת פרויקטים להסעת המונים בגוש דן פעלה הוועדה,
כאמור ,לאישור התיקונים הדרושים.
מנגד דחתה הוועדה תיקונים לצו מסילות הברזל בהם ביקש משרד התחבורה להטיל קנס של 250
שקלים על הולכי רגל שיחצו את נתיב הרכבת הקלה .הוועדה התנגדה להטיל את הקנס מבלי
שהולכי הרגל יודעים בדיוק מה מותר ומה אסור להם ,והדגישה כי המטרה היא לא להעשיר את
קופת המדינה אלא לדאוג לבטיחותו של הציבור .לכן קראה הוועדה למשרד התחבורה להכין
קמפיין שיגביר את המודעות בציבור באשר למה מותר ומה אסור באזור מסילות הברזל.
העיצומים החוזרים ונשנים ברכבת ישראל העסיקו גם הם את הוועדה ,בשל ההשלכה העצומה
שיש לכך על הנוסעים .הוועדה עסקה בנושא גם לנוכח העובדה שמשרד התחבורה בחר לרוב שלא
להתערב .הנהלת הרכבת טענה כי יש מחלוקות עם העובדים על רקע הוספת נסיעות ושיפור
השירות ,אך המחלוקות צריכות להיפתר בהידברות .העובדים טענו כי ההנהלה פועלת נגד
העובדים והיא זו שמפיצה הודעות על פגיעה בקווים .הם אף התחייבו בפני הוועדה שלא לפגוע
בנוסעים למרות המאבק .הוועדה קראה לשני הצדדים לפעול בהידברות ודרשה בתוקף שלא לנהל
את המאבקים על גב הנוסעים.
 3.3חניה
בהמשך לחוק שאישרה הוועדה בכנסת הקודמת ,לפיו במקום שבו רשות מקומית לא תסמן את
אבני השפה במדרכה בכחול לסירוגין היא לא תוכל לגבות תשלום עבור חניה ובטח שלא קנסות,
אישרה הוועדה תקנות שחייבו את הרשויות להציב שילוט חניה כל  60מטר במקומות הלא
מסומנים .הוועדה אישרה בכך תקנות של משרד התחבורה ,שביקש לפטור רשויות מהחובה לסמן
את כל אבני השפה בכחול לסירוגין .הוועדה החליטה לאפשר פטור מהחובה לסמן אבני שפה רק
במקומות בהן אבני השפה מעוצבות ,במקומות בהן מוצבים מדחנים או במקומות בהן מתבצעות
עבודות – ובתנאי שהמרחק בין תמרור לתמרור או בין עמדת תשלום לעמדת תשלום לא יעלה על
 60מטר.
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כמו כן אישרה הוועדה צו שנועד לתת לאיגוד ערים כנרת מעמד זהה לזה של עירייה או מועצה
מקומית ,על מנת לאפשר לאיגוד לאכוף עבירות קנס לפי צו התעבורה ולהסדיר את החניה בחופי
הכנרת באמצעות אפשרות למתן קנסות לחונים שלא כחוק .עם זאת ,הוועדה דרשה לדעת כיצד
מתכוון האיגוד להשתמש בסמכויות שניתנו לו וכן דרשה לקבל תכנית מפורטת להגדלת מספר
מקומות החניה סביב הכנרת ב 5-השנים הקרובות ,על מנת לאפשר לציבור לחנות כחוק.

 .2תקשורת
 2.0תקשורת קווית וסלולרית
לאחר שבכנסת הקודמת קידמה הוועדה את הרפורמה שהובילה לפתיחת התחרות בשוק הסלולר,
בכנסת הנוכחית אישרה הוועדה רפורמה נוספת שנועדה לפתוח לתחרות את שוק התקשורת
הקווית והאינטרנט .במסגרת הצעת חוק ההסדרים לשנים  2013-2014אישרה הוועדה תיקונים
שנועדו לאפשר לחברות שאינן בעלות תשתית ,גישה לתשתית של הוט ובזק .זאת ,על מנת שיוכלו
לספק באמצעותן שירות ללקוחות ובכך להתחרות בחברות התשתית .התיקונים נועדו להוזיל את
עלות סל התקשורת לצרכנים ,והוועדה פעלה מתוך דאגה שהתחרות שתתפתח לא תפגע באיכות
המוצר והשירות .הוועדה החליטה כי הקריטריון המנחה לקביעת המחיר שישולם לחברות
התשתית יהיה עלות השימוש בתשתית בתוספת רווח סביר.
בפרק נוסף אישרה הוועדה להעניק לשר התקשורת סמכויות שיאפשרו לו ,במקרים חריגים,
למנוע מחברות התשתית למכור את התשתית כמוצר לצרכן הקצה .כמו כן אישרה הוועדה
סמכו יות לשר לקבוע מחירים של שירותי גומלין ,כמו אחזקת מבני תשתית ,במידה והחברות לא
תגענה להסכמה בנושא .סמכות נוספות תאפשר לשר לעצור באופן מידי מבצעים שיסכנו את
התחרות וכן סמכות לשר לדרוש מידע מבעלי הרישיונות לפני קבלת ההחלטות.
צעד נוסף שביצעה הוועדה להגברת התחרות ,הן בענף האינטרנט המהיר והן בתחום הטלוויזיה
הרב ערוצית ,היה בהחלת חובת ניטרליות הרשת על ספקיות האינטרנט המהיר ,החברות
המספקות תשתית טלפוניה קווית (הוט ובזק) וחברות הטלוויזיה הרב ערוצית .ההצעה נועדה
לאסור על חברות התקשורת ,ספקיות האינטרנט וגם על מי שסוחר בציוד קצה להגביל את
השימוש ברשת או בציוד וכן לאסור חסימת ממירים .זאת ,על מנת לאפשר מעבר קל בין ספקי
השירות ללא צורך בהחלפת ציוד הקצה בכל פעם מחדש.
הוועדה המשיכה בהסרת חסמי תחרות ואישרה צו שנועדה להקל על יבוא ציוד קצה קווי (מכשירי
טלפון קווים ,מכשירי פקס ,מרכזיות ,נתבים ועוד) ולסייע לצרכן בהגברת התחרות והוזלת מחירי
הציוד .הצו הנוכחי מצטרף לצו דומה שאישרה הוועדה לפני כשנתיים ,שפטר את יבואני
המכשירים הסלולאריים מהצורך באישור סוג ,ופתח את ענף מכשירי הסלולר לתחרות.
 2.3טלוויזיה ורדיו
בכנסת הנוכחית השיגה הוועדה הסדרה של קבע בנושא שידורי החסויות ותשדירי השירות בגלי
צה"ל .הוועדה אישרה תיקון לחוק גלי צה"ל בנושא ,ובמסגרתו הושגה פשרה בין משרד הביטחון
לתחנות הרדיו האזוריות לפיה מספר הדקות לשידורי חסות ותשדירי שירות יישאר במתכונתו
היום –  4.5דקות ולא  6כפי שביקש משרד הביטחון בהצעת החוק המקורית .כמו כן אישרה
הוועדה לבטל את החוק כהוראת שעה שפוקעת אחת לכמה שנים ,ולהפוך אותו להוראה של קבע.
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על מנת להגביר את התחרות גם בשוק הטלוויזיה הערב ערוצית אישרה הוועדה תיקונים לחוק
שנתנו לשר התקשורת סמכויות לחייב את חברות הכבלים והלוויין (הוט ויס) להציע חבילת בסיס
צרה ,שבה מספר הערוצים יהיה מצומצם והתשלום יופחת.
כמו כן אישרה הוועדה תיקונים שנועדו להרחיב את מערך שידורי עידן פלוס ולתת סמכות לשרי
התקשורת והאוצר לאפשר לגורם פרטי להפעיל את המערך ,מתוך הערכה כי ידע לעשות זאת
בצורה זולה יותר .האי שור התאפשר לאחר שהוועדה הכניסה תיקונים לחוק בנוגע להבטחת
ההשקעה בהפקות המקור ,טיפול בסוגיית עלות ההפצה שתושת על הערוצים ועוד.
הוועדה אף עסקה בשמירה על שוק היצירה המקורית הטלוויזיונית בישראל ,בעקבות העסקה
למכירת  33%מזכיינית ערוץ  2רשת לחברת אנדמול ההולנדית (היוצרת המקורית של הפורמט
"האח הגדול") .הוועדה בירכה על העסקה ,אך ביקשה מהרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
להבטיח שהעסקה תתבצע תוך שמירה על החוק ,המחייב השקעה של  65%הפקות מקור
חיצוניות ,ולוודא שישראל לא תהפוך רק למעבדה לייצור פורמטים לחו"ל .עוד ביקשה הוועדה
מהרשות לעגן בכללים את השמירה על הישראליות ,השפה והתרבות בהפקות המקור.
נושא השידורים העסיק את הוועדה גם באשר להנגשה לבעלי מוגבלויות .הוועדה אישרה חוק
שנועד להנגיש לבעלי מוגבלויות הן את השידורים והן יצירות וביצועים .לפני אישור החוק
ההנגשה הייתה עלולה לעמוד בסתירה לחוק זכויות יוצרים ,שכן הדפסה של ספר בכתב ברייל או
יצירת קובץ שמע של ספר זו יצירה נגזרת ,המחייבת רשות מבעל הזכויות ותשלום .הצעת החוק
שאישרה הוועדה הבהירה כי שימוש ביצירות לצורך הנגשה לאנשים עם מוגבלות יחשב לשימוש
מותר ,שלא יצריך הסכמה או תשלום לבעל זכויות היוצרים.
שביתת מתרגמי הכתוביות בטלוויזיה הגיעה גם היא לשולחן הוועדה ,על רקע תנאי העסקתם
הקשים .בדיון בנושא נחשפה הוועדה למציאות של עובדים ברמה גבוהה שלא מקבלים שכר ראוי.
חברות התרגום בחרו שלא להגיע לדיון ,בעוד חברות הטלוויזיה הרב ערוצית ,הוט ויס ,הרחיקו
מהן את הבעיה וטענו כי אינן מעסיקות את המתרגמים באופן ישיר .לנוכח הדברים פנתה הוועדה
ליו"ר ההסתדרות ולממונה על רשות ההגבלים ,על מנת לאפשר למתרגמים להתאגד ולהילחם על
זכויותיהם.
הוועדה קידמה גם את הטיפול בחובה המוטלת על חברות הוט ובזק לבצע פריסה אוניברסלית של
התשתית שלהן .הוועדה אישרה תיקון לתקנות התקשורת העוסקות במינוי ועדה מייעצת לשר
התקשורת המוסמכת לייעץ לו באשר לבקשות בזק והוט לפטורים מחובת הפריסה האוניברסלית.
הוועדה החליטה לחייב את השר להעביר לה דיווח שנתי שיכלול תמונת המצב באשר לפריסה
האוניברסלית.
על רקע המשבר בטלוויזיה המסחרית ובשל החשש מסגירת ערוץ  10לקראות סוף  2014קיימה
הוועדה מספר ישיבות בנושא ,על מנת לחפש פתרונות שיביאו לשידור מסחרי יציב וימנעו מצב של
מונופול של ערוץ מסחרי אחד וחברת חדשות אחת על המסך .הוועדה הכירה בכך שהשידור
המסחרי בארץ נמצא במצוקה קשה ,לנוכח הפגיעה בהכנסות מפרסום והתחרות הצפויה מול
השידורים באינטרנט .עם זאת ,סברה שיש חשיבות אדירה לשמור על שידור ציבורי ומסחרי חזק
בישראל ,שכן ערוצי חדשות איכותיים ובלתי תלויים הם אחד הכלים החשובים ביותר ,אם לא
החשוב בהם ,לקיום הדמוקרטיה.
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לנוכח מצבו של ערוץ  10ומתוך כוונה לאפשר לשחקנים נוספים להיכנס לענף ולהגיש בקשות
לקבלת רישיון להקים ערוצים מסחריים נוספים בישראל ,התכנסה הוועדה לדיון דחוף בהצעה של
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו להקל על מי שירצה לבקש רישיון לשידור מסחרי .הרשות
השנייה הציעה לחייב בעלי רישיונות להשקיע רק  130מיליון שקל בשנה בתוכן מקורי ,במקום
מינימום של  280מיליון שקל .על מנת לאפשר אישור התיקונים הוקמה ועדה משותפת לוועדת
הכלכלה ולוועדת החינוך .הוועדה המשותפת אישרה את הצעת הרשות השנייה ,מתוך כוונה לסייע
לערוץ  10לקבל רישיון וכן למנוע מצב של מונופול בשוק הטלוויזיה המסחרית ,כדי לאפשר בשנה
הבאה את קיומם של לפחות שני ערוצים מסחריים.
למרות ההקלות שאישרה הוועדה המשותפת ,הרשות השנייה דחתה לקראת סוף  2014את בקשת
הרישיון שהגיש ערוץ  10ושוב נשקפה סכנה לעתידו של הערוץ .בעקבות זאת נדרשה הוועדה
המשותפ ת להתכנס שוב כדי לדון בהצעת הממשלה להאריך את זיכיון ערוץ  10לחצי שנה נוספת,
עד  30ביוני  . 2015הוועדה המשותפת אישרה את הצעת הממשלה לתקן את חוק הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו ,כאשר חובת ההוצאה המינימלית תהייה לפי מה שקבעה הוועדה המשותפת
בדיון לפני כחודש (כ 130-מיליון שקל בשנה) .אותה הטבה ,בהיקף זהה (מחצית ההפרש – כ75-
מיליון שקלים) ,תוענק לזכייניות ערוץ  2לאותה תקופה של חצי שנה .ההקלות לא יחולו על
השקעה בחדשות ,סוגה עילית וקולנוע ישראלי .כמו כן נקבע כי במהלך תקופת הארכת הזיכיון
יוכל ערוץ  10לשוב ולהגיש בקשה לקבל רישיון .בוועדה הובהר כי מדובר בפתרון זמני ,וכי
המלאכה של הסדרת שוק התקשורת תוטל למעשה על שר התקשורת הבא.

 2.2דואר
הוועדה עקבה גם אחר מצבה של חברת דואר ישראל ,על רקע משבר החוב בחברה והצורך
ברפורמה מקיפה בשירותי הדואר לנוכח התפתחות הטכנולוגיה .כמו כן עסקה הוועדה גם
בליקויים שהתגלו בשירות שנותנת החברה לאזרחים ,ובכלל זה תופעות של עיכובים בקבלת דואר
ועוד .הוועדה התריעה כי הדואר צריך כבר בתקופה הקרובה לשנות את ייעודו ,להציב יעדים
חדשים ולשפר את תפקודו בעיקר לטובת האזרחים והעובדים שסובלים מהמצב הנוכחי.
כחלק מה צעדים לשיפור השירות והשקיפות לציבור אישרה הוועדה הצעת חוק שקבעה כי מקבלי
דואר רשום יוכלו לדעת מי השולח .לפי התיקון לחוק הדואר שאושר בוועדה ,הודעה שמקבל נמען
על כך שעליו לאסוף דואר רשום תכלול גם את פרטי השולח ,בניגוד למצב היום שבו פרטי השולח
אינם מופיעים בהודעה .ההצעה נועדה למנוע מצב שבו אנשים מקבלים הודעה על דבר דואר
רשום ,ממהרים לאסוף אותו ומבזבזים זמן יקר על כך ,ובסוף מגלים כי מדובר בעלון פרסומי או
בדבר שלא היה דחוף להם לקבל .לכן אישרה הוועדה לאפשר לציבור לדעת מי השולח וכמה דחוף
להם לאסוף את הדואר הרשום .יצוין כי הצעת החוק לא אושרה במליאה בשל פיזור הכנסת.
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 .2תעשייה ,תעסוקה והגבלים עסקיים
 2.0תעשייה
כחלק מהפעילות לתמיכה בתעשייה הישראלית הקדישה הוועדה מזמנה וקיימה מספר דיונים
בעניין רכש האוטובוסים לאגד ולמפעילות התחבורה הציבורית האחרות ,הממומן מכספי הציבור.
הוועדה בחנה האם כדאי לייצר אוטובוסים בארץ או לייבא בהתייחס לסוגיית המחיר ,האיכות
והתעסוקה במשק .הוועדה הזהירה כי החלטה לא נכונה יכולה לגרום נזק ואם המפעלים ייסגרו
התחרות דווקא תיפגע .הוועדה דרשה לשמור על התעשייה המקומית ,תוך תמיכה בתחרות אך לא
בתחרות פרועה ,ולהעדיף תוצרת ישראלית.
עוד עסקה הוועדה בהצלת רשת אופיס דיפו ,וקיימה בעניין ישיבת חירום שנועדה למצוא פתרון
שיאפשר את המשך העסקת העובדים ברשת .מנכ"ל רשת כפר השעשועים ,שביקש לרכוש את
אופיס דיפו ,הציג בפני הוועדה את הקשיים בהם ניתקל בגיוס הון למימון העסקה .הוועדה מתחה
ביקורת על התנהלות האוצר בפרשה ,והביעה חשש שבמשרד חסמו מאמצים למצוא פתרון.
הוועדה דרשה כי החשבת הכללית באוצר תיפגש עם מנכ"ל כפר השעשועים ,על מנת למצוא
פתרונות שיאפשרו המשך העסקת העובדים ברשת.
על מנת לסייע בקידום התעשייה ציינה הוועדה בשנה החולפת את יום המגזר העסקי בכנסת,
בדיון מיוחד שעסק באתגרים הפוגעים בכושר התחרות של התעשייה הישראלית בהשוואה לעולם.
לנוכח הקשיים הרגולטוריים העומדים בפני התעשיינים הבהירה הוועדה כי בכוונתה להתגייס
לטובת שחרור חסמים בירוקרטיים וסיוע למגזר העסקי.
הדיווחים על העסקה למכירת חברת תנובה לחברה סינית העסיקו גם הם את הוועדה ,שקיימה
דיון מיוחד במכירת חברות ישראליות לבעלויות זרות .הוועדה הבהירה כי מדובר בנושא רחב
הרבה יותר ממכירת תנובה .כן התריעה כי מכירת החברות תעשיר חבורה קטנה של מחוברים,
בזמן ש 50%-מהשכירים בישראל משתכרים פחות מ 6,500-שקל בחודש ,וקראה לבנות תעשייה
מקומית לטווח ארוך .באשר לעסקת תנובה התנגדה הוועדה למכירת החברה לבעלות סינית זרה,
וקראה לראש הממשלה לעצור את הליכי המכירה ולהקים ועדת מקצועית שתבדוק האם המהלך
מנוגד לאינטרס הציבורי .הוועדה המליצה להנפיק את תנובה בבורסה בישראל ,על מנת לאפשר
השקעה בטוחה של כספי הפנסיה.
 2.3תעסוקה
נושא הטיפול והסיוע לעסקים על רקע משברים ופגיעה בתעסוקה העסיק את הוועדה במשך כל
תקופת כהונת הכנסת ה . 16-לאחר קריסת חברת "בטר פלייס" התכנסה הוועדה על מנת לבחון
כיצד ניתן לסייע לעובדיה וללקוחותיה .הוועדה דרשה ממפרקי החברה לדאוג לכך שהעובדים
יקבלו את מלא זכויותיהם ,ואף דרשה ממשרד התחבורה להתערב ולמצוא יחד עם המפרקים
פתרונות ראויים ללקוחות.
עוד עסקה הוועדה בחשש לסגירת מפעל השבבים מיקרון בקריית גת ופיטורי  1,800עובדיו .החשש
לסגירת המפעל עלה לאחר שחברת אינטל ,שהייתה בעלת מיקרון בעבר והשטח עליו הוא יושב
שייך לה ,הודיעה כי היא מעוניינת להחזיר לידה את השטח .הדיון התקיים לנוכח החשיבות הרבה
שמייחסת הוועדה לפעילות המפעל בנגב ,המשך העסקת העובדים בדרום והשמירה על זכויותיהם.
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דיון דחוף אחר שקיימה הוועדה עסק בהשלכות של החלטת משרד הביטחון להפסיק לרכוש
יריעות אחסון ממפעל העוגנפלסט עבור צה"ל ,ולעבור לרכוש אותן ממפעל בארה"ב .מפעל
העוגנפלסט פיתח את היריעות ביחד עם מערכת הביטחון ,לצורך שמירה על כשרות טנקים ,רק"מ
(רכב קרבי משוריין) ותחמושת לעתות חירום .עם זאת ,בעקבות מכרז שפרסם משרד הביטחון ב-
 2013עלו תהיות בניהן צמצום דרישות האחריות מספק היריעות האמריקאי ,שמשמעותן חיסול
של מפעל ישראלי על כל עובדיו .בנושא זה ביקשה הוועדה את התערבותו של שר הביטחון.
לקראת סוף  2013קיימה הוועדה מספר דיונים שעסקו בגלי הפיטורים שאירעו באותה תקופה.
הוועדה הביעה דאגה ממצב העובדים במשק ובעיקר ממצב העובדים בפריפריה ,וקראה למשרדי
האוצר והכלכלה למנוע ולצמצם פיטורים ככל שניתן ,וכן לבחון סיוע באמצעות העלאת דמי
אבטלה שהם הנמוכים ב .OECD-הוועדה המליצה על צעדים נוספים לרבות מתן הנחה בארנונה
למפעלים.
הוועד ה עסקה גם בנושא העסקת בעלי מוגבלויות במפעלי תעשייה ,מפעלים מוגנים ובעסקים
קטנים .בדיון שקיימה בעניין התברר כי כ 500-אלף בעלי מוגבלויות בישראל כלל אינם מועסקים.
הוועדה תבעה מהממשלה להציג תכנית מפורטת בנושא ,לנוכח העובדה כי נושא זה מטופל ,ללא
הצלחה משמעותית בשלושה משרדים שונים – בריאות ,רווחה וכלכלה.
סגירת מפעל מגבות ערד והחשש לגל פיטורים בדרום הוביל גם הוא לדיון מיוחד בוועדה .הוועדה
מתחה ביקורת על כך שהמדינה לא משקיעה בבניית תעשייה המשלמת שכר ראוי לטווח ארוך,
והביעה חשש שערד היא רק הסימן שמעיד על מה שיקרה בפריפריה .בדיון נחשף כי אם המפעל
היה מצליח לקבל אספקת גז טבעי הדבר היה יכול לסייע בחיסכון ניכר בהוצאות האנרגיה שלו.
 2.2הגבלים עסקיים
הוועדה אישרה לתקן את חוק ההגבלים העסקיים ולבטל את הפטור מהסדר כובל שניתן
לסיטונאים המשווקים תוצרת חקלאית ,כצעד משלים לטיפול ביוקר המחייה ובמחירי המזון.
הסדר כובל הוא כזה אליו מגיעים גופים מסוימים שמסכימים לא להתחרות בניהם .עד לתיקון
החוק היו הסיטונאים פטורים מהחובה להימנע מהסדר כזה ,ובעצם התאפשר להם לעשות
הסכמים שעלולים לפגוע בתחרות ולהעלות את מחירי התוצרת החקלאית .התיקון שביצעה
הוועדה נועד למנוע מסיטונאים גדולים ,שהם הגופים החזקים בענף ,לכרות הסכמי אי תחרות
בניהם ,לחלק בניהם את השוק ולתאם מחירים .התיקון שאושר קבע כי סיטונאים שאינם
מגדלים לא יוכלו להמשיך להיות צד להסדרים שפוגעים בתחרות .לעומת זאת ,מגדל שמשווק את
התוצרת שלו ,או קבוצת מגדלים שהתאגדו יוכלו להמשיך ליהנות מהפטור.
תיקון נוסף לחוק ההגבלים העסקיים ,אותו אישרה הוועדה ,אפשר לממונה על רשות ההגבלים
לבצע בדיקות לגבי רמת התחרות בענפים שונים במשק .לפי ההצעה שאושרה ,הממונה יבצע את
הבדיקות לבחינת חסמי תחרות וימסור את הממצאים לשר האחראי על הענף שנבדק וכן לשר
האוצר .כמו כן ,הממונה יפרסם את המסקנות גם באתר האינטרנט של הרשות ובכל דרך אחרת
שימצא לנכון .זאת מתוך הבנה כי ככל שיש לממונה יותר מידע ויכולת לבצע מחקרים מבוססים,
הדבר יכול רק להיטיב עם המשק והציבור ,ולכן סברה הוועדה כי מדובר בסמכות בסיסית
שהממונה זקוק לה.
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כחלק מהמאמץ לפרק מונופולים ולהגביר את התחרות במשק אישרה הוועדה בתיקון לחוק
ההגבלים העסקיים לאפשר לבית הדין להגבלים עסקיים להורות ,לפי בקשת הממונה ,למונופולין
או לחבר בקבוצת ריכוז למכור נכס אם יש חשש לפגיעה בתחרות או אם הדבר יכול להגביר
משמעותית את התחרות .התיקון אף ביטל את הפטור מהסדר כובל שניתן עד כה להסדרי
בלעדיות הדדית .לפני ביטול הפטור נוצר מצב שבו אם ספק מבטיח למשווק בלעדיות והמשווק
מבטיח בלעדיות לספק – אז ההסדר נהנה מפטור אוטומטי מהכרזה עליו כהסדר כובל שפוגע
בתחרות .התיקון שאישרה הוועדה נועד לאסור על בלעדיות הדדית שמעלה חשש לפגיעה בתחרות.
 2.2סיוע לעסקים קטנים
אחת הישיבות הראשונות שקיימה הוועדה הוקדשה לטיפול וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים.
הוועדה קיימה מספר ישיבות בנושא ,על מנת למצוא את הדרכים לחזק את העסקים הקטנים
והבינוניים ,שמהווים  67%מכלל העסקים ,אחראים על  40%מהתוצר העסקי ומעסיקים 45%
מהעובדים .הוועדה קראה לממשלה להקצות תקציב ייעודי לסיוע לעסקים קטנים ,ותבעה ליישם
החלטות ממשלה משנים קודמות לעידוד פעילות עסקים קטנים .כמו כן ביקשה מהרשות לעסקים
קטנים לדאוג לפרסום האפשרויות שעומדות בפני העסקים הקטנים בתחום האשראי .הוועדה
פנתה גם לפיקוח על הבנקים לבחון לחייב את הבנקים ליידע עסק קטן על חלופות האשראי המוזל
שעומדות בפניו .צעד מרכזי שביצעה הוועדה בכנסת הנוכחית שיקל משמעותית על עסקים קטנים
ובינוניים היה באישור הרפורמה בתקינה בישראל .הוועדה אישרה את חוק התקנים שנועד
להגביר את התחרות במשק ,לחתוך בבירוקרטיה ,להוזיל עלויות לעסקים ולהביא להפחתת
המחירים לצרכנים .הוועדה אף החלה לדון בהצעת חוק ממשלתית לעידוד עסקים קטנים
ובינוניים ,אולם עד מהרה התברר לה כי בהצעה אין שום בשורה שתביא לשינוי משמעותי במצבם
של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל .לכן הבהירה הוועדה כי בכוונתה להמשיך לסייע
לעסקים הקטנים והבינוניים בדרכים אחרות ,כמו נושא מתן האשראי ,השתתפות במכרזים
ממשלתיים ושיטת התשלום של "שוטף פלוס".
כמהלך מעשי שנועד לסייע לעסקים קטנים ובינוניים אישרה הוועדה לקריאה ראשונה את הצעת
החוק שתחייב את המדינה ומוסדותיה לשלם לספקים תוך זמן של שוטף 30+בלבד ,ולא "שוטף
פלוס לך תחפש ת'חברים שלך" – כפי שתואר המצב כיום .ההצעה נועדה לשים סוף לדחיינות
התשלומים של מוסדות המדינה והרשויות מול העסקים הקטנים ,שאי קבלת תשלום בזמן
מסכנת את קיומם .בהצעה שאושרה נקבע כי המדינה ומוסדותיה ישלמו לספקים לא יאוחר מ30-
יום לאחר תום החודש שבו הוגשה החשבונית (שוטף .)30+עוד נקבע כי גוף שיעבור על החוק ישלם
לספק גם ריבית והצמדה ,בנוסף למחיר השירות ,וגם ריבית פיצוי מיוחדת של  5%בשנה ,בהתאם
לזמן הפיגור .עוד נקבע כי הצעת החוק תחול על התקשרויות חדשות בלבד .מועד כניסתה לתוקף
ידון במסגרת הכנת ההצעה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה .ההצעה אושרה למרות התנגדות
נציגי רשויות מקומיות ,שטענו כי המדינה מקפיאה חוק שמחייב אותה להעביר להן כסף בזמן.
בעקבות זאת דרשה הוועדה לבטל את הקפאת החוק ,שמבוצעת באמצעות חוק ההסדרים ,כך
שגם המדינה תחויב לשלם בזמן לרשויות המקומיות.
בעיצומו של מבצע "צוק איתן" ,לנוכח הפגיעה בעסקים הקטנים והבינוניים כתוצאה מהלחימה
הממושכת ,התכנסה הוועדה לדיון מיוחד שנועד לבחון את היערכות המדינה לסיוע לבעלי
העסקים .לדיון הגיעו עשרות בעלי עסקים מהדרום ,שהציגו בפני חברי הוועדה את הקשיים
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הרבים איתם הם נאלצים להתמודד לנוכח המצב הביטחוני .הוועדה ביקשה מהממשלה להכין
כללים ברורים לפיצויים לעובדים ולבעלי העסקים ,וכן לקצר משמעותית את זמן ההמתנה
לפיצויים .הוועדה אף דרשה מהממשלה לייצר פתרונות מידיים לקשיי הנזילות של עסקים קטנים
ומפעלי תעשייה ,ובכלל זה לאפשר דחייה של תשלומי מיסים ומקדמות.

 .5אנרגיה ומים
 5.0גז טבעי וגז ביתי
הוועדה החלה את הדיונים בנושא הגז הטבעי בבחינת סוגיית יצוא הגז ,כאשר לכל אורך כהונת
הכנסת ה , 16-ובייחוד בשנה האחרונה ,הייתה הוועדה למקום היחיד בו התקיים דיון ציבורי
אמיתי ופתוח בנושא הגז הטבעי .הוועדה שמעה את עמדת שרי האנרגיה והסביבה באשר לכמות
הגז הטבעי שניתן לאשר לייצוא ,וקראה לממשלה לקבל החלטות בנושא במהרה ולאחר דיון
ציבורי אמיתי בכנסת .הוועדה אף מתחה ביקורת על החלטת הממשלה להגדיל את היקף הגז
המאושר לייצוא ,וקראה לה להביא את ההכרעה לכנסת.
עוד עסקה הוועדה בסוגיית המונופול שהתפתח על בעלות מאגרי הגז הטבעי והצורך בתחרות או
בפיקוח מחירים בתחום .לנוכח כוונת הרשות להגבלים עסקיים לאפשר לשותפות במאגרי תמר
ולווייתן להמשיך להחזיק במאגרים בתמורה למכירת המאגרים הקטנים שברשותם – תנין
וכריש ,התכנסה הוועדה כדי לקבל דיווח מהממונה על הרשות .בפני הוועדה הוצגו הערכות
שלפיהן ההסדר המתגבש לא יוביל לתחרות .בעקבות זאת קראה הוועדה לממונה לבחון שוב את
כוונתו ודרשה לבחון אפשרות להטיל פיקוח על מחיר הגז .הוועדה ביקשה מהממונה על רשות
ההגבלים להגיש לממשלה ולכנסת חוות דעת באשר לצעדים הנדרשים לאפשר תחרות ,כדי להוריד
את מחיר הגז ובאמצעותו את יוקר המחייה .לאחר למעלה משנה של דיונים שקיימה הוועדה
בנושא מחיר הגז הטבעי ,על כל היבטיו ,החליט לבסוף הממונה על רשות ההגבלים לסגת מההסדר
שגיבש והחל לפעול להגברת התחרות.
מונופול הגז המשיך להעסיק את הוועדה בדיונים רבים שהתקיימו בשנה האחרונה .הוועדה פעלה
כדי להבטיח אספקה של גז טבעי לתעשייה ,במחיר המאפשר להתחרות במחירי המוצרים בעולם
ומסייע במאבק ביוקר המחייה .הוועדה הזהירה כי אם מונופול הגז לא יפורק צריך לפקח על
המחיר ,כדי למנוע פגיעה בצרכנים ובתעשייה .הוועדה שמעה את עמדת הרגולטורים ,נציגי
הציבור ונציגי חברות הגז והביעה חשש מפני האפשרות שלא תתפתח תחרות במשק הגז.
כבר באפריל  ,2014בדיון נוסף מתוך סדרת הדיונים בנושא הגז הטבעי ,תבעה הוועדה מראש
הממשלה להתערב באופן אישי בנושא ולהופיע בפניה כדי להסביר כיצד מדיניות הממשלה
מתיישבת עם האינטרס הציבורי לפיתוח התעשייה ,הגברת התחרות והוזלת יוקר המחייה .למרות
שעמדה כזו לא הוצגה בפני הוועדה ולנוכח המציאות שבה כל עתודות הגז של ישראל מוחזקות
בידי קבוצת חברות מצומצמת קראה הוועדה להטיל פיקוח על מחיר הגז .זאת לאחר שנתונים
שהוצגו בוועדה העלו כי כל דולר עודף במחיר של יחידת חימום יעלה לצרכנים ולמשק כמיליארד
שקל בשנה .עוד עלה בוועדה כי הפחתת מחיר הגז הטבעי יכולה להוביל להפחתה של  15%במחיר
החשמל ואפילו להוריד ב 3.5%-את מחיר המילקי.
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על מנת לקדם תחרות במקטע השיווק של הגז הטבעי אישרה הוועדה תיקון לחוק משק הגז
הטבעי ,שנועד לאפשר גם לחברות שמזקקות נפט לשווק גז טבעי .חוק משק הגז הטבעי נחקק
בשנת  ,2002בתקופה בה לא הייתה צריכה של גז טבעי במשק ובתי הזיקוק היו בבעלות ממשלתית
בשותפות עם האחים עופר ,וההחלטה לאסור על בתי הזיקוק לשווק גז טבעי נבעה מחשש גדול
שהחברות יתנו את רכישת הגז הטבעי ברכישת מזוט .רשות הגז הסבירה לוועדה כי המציאות
השתנתה מאז והתחרות שונה בתכלית .לכן ,על מנת להגביר את התחרות ,אישרה הוועדה את
התיקון שיאפשר לקבוצת פז -בית הזקוק באשדוד לשווק גז טבעי למפעלים ובעתיד בתחנות דלק.
עם זאת קבעה הוועדה הגבלות שאסרו על בתי הזיקוק להתנות את שיווק הגז הטבעי בקניית
מוצר או שירות אחר מהם ,כמו המזוט .כמו כן אושר להגביל את בתי הזיקוק במספר תחנות
התדלוק שבהן ניתן לתדלק בגז טבעי ל 20-תחנות או  25%מסך תחנות התדלוק בגז טבעי לפי
הגבוה מבניהם ,כלומר בתי הזיקוק יוכלו לפתוח את התחנה ה 21-לתדלוק בגז טבעי רק אחרי
שיהיו לפחות  80תחנות תדלוק בגז .כן נקבע כי שר האנרגיה והמים יוכל ,בהסכמת שר האוצר
ובאישור ועדת הכלכלה ,להוסיף מגבלות נוספות על בתי הזיקוק ככל שימצא לנכון שהדבר נדרש.
לאחר שורה של אסונות שנגרמו עקב שימוש לא בטיחותי בגז הבישול הביתי התכנסה הוועדה
לדיון חירום בעניין .בדיון התברר כי רק  6מפקחים במשרד האנרגיה אחראים על האכיפה בכל
הארץ ,ועוד  3חוקרים .הוועדה הזהירה כי במצב כזה רמת הפיקוח היא אפסית ,וציינה כי הדבר
חמור יותר מתמונת המצב שעלתה בדוח מבקר המדינה שבו הוזכרו  21מפקחים .הוועדה קראה
לממשלה לחזק את מערכת הפיקוח והאכיפה בתחום הגז הביתי ,על החברות והטכנאים ,ולרכז
את הסמכויות במשרד ממשלתי אחד .כמו כן החלה לדון בהצעת חוק לטיפול בנושא הבטיחות
והרישוי בתחום הגז הביתי ,אולם בשל פיזורה המוקדם של הכנסת ה 16-לא הספיקה לסיים את
הכנת ההצעה לאישור בקריאה שנייה ושלישית.
במהלך הדיונים לתיקון חוק הגז העוסק בבטיחות ורישוי נחשפה הוועדה לחסם בירוקרטי שמנע
מהגז הטבעי שהתגלה מול חופי ישראל כבר ב 2006-להגיע למפעלים ,ובכל להוזיל את הוצאות
האנרגיה של התעשיינים .הוועדה גילתה כי מפעלים בודדים זוכים לאספקת גז טבעי ,בשל חסמים
בירוקרטיים ואזלת יד של משרדי האנרגיה והמים ,התחבורה והכלכלה .בוועדה התגלה כי
המחלוקת בין המשרדים מונעת הסבת מפעלים לגז ואף עוצרת הובלת גז טבעי במשאיות
למפעלים.
בעקבות החסמים שנחשפו החליטה ועדת הכלכלה להקים ועדת משנה לנושא הספקת גז טבעי
לתעשייה ,כדי לעשות כל מאמץ להסיר את הבירוקרטיה שמנעה מהגז הטבעי מלהגיע למפעלים.
ועדת המשנה המשיכה לדון בנושא ,בניסיון למצוא פתרון למחלוקות בין משרדי הממשלה ודרשה
מהממשלה לגבש את עמדתה בעניין חלוקת הסמכויות בין המשרדים.
על מנת להגביר את הבטיחות בתחום מכלי הגז הביתיים אישרה הוועדה צו של קבע ,המחליף
חקיקת חירום בעניין ,שנועד לאסור על שינוי הסימון המוטבע על מכלי הגז ולאסור על ספק גז
להשתמש במכל שאינו בבעלותו .כמו כן עוגן האיסור על הוצאת מכלי גז מישראל לשטחי יהודה
ושומרון ,פרט למקרים בהם ההובלה נעשית לפי הדינים החלים בישראל וביהודה ושומרון.
האיסור על שינוי הסימון והאיסור על ספק להשתמש במכל שאינו שלו נועד להבטיח שעל כל מכל
ת צוין כתובת החברה ,שהיא זו האחראית במקרים של תקלות או אסונות ומחויבת למעטפת של
בטיחות.
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כחלק מקידום התחרות בשוק הגז הביתי אישרה הוועדה להאריך ב 5-שנים את הוראות השעה
שנועדו להגביר התחרות בענף .אחת ההוראות מדברת על כך שבמקרה בו צרכן מעוניין להחליף
ספק ,הספק ה יוצא לא יוכל להציע לו הצעות מתחרות במשך חצי שנה .ההוראה השנייה אוסרת
על החברות לסרב סירוב בלתי סביר להציע הצעת מחיר ללקוח .הוועדה האריכה את תוקף
הוראות השעה לנוכח העובדה כי בשוק קיים כשל תחרותי ,והתריעה כי הטיפול בכך אינו מספק.
עם זאת ,למרות שמשרד האנרגיה ביקש להאריך את ההוראה ל 10-שנים אישרה הוועדה הארכה
ל 5-שנים בלבד ,על מנת לבחון בתום התקופה אם נעשו צעדים נוספים להגברת התחרות.
 5.3חשמל
בנושא הרפורמה בחברת החשמל דנה הוועדה מספר פעמים ,בעיקר על רקע התקדמות דרמטית
שהביאה כמעט לחתימה על רפורמה במשק החשמל ולפניית פרסה בעניין ברגע האחרון.
באוקטובר  2013כינסה הוועדה דיון דחוף בעניין חברת החשמל ,לאחר שמשבר במו"מ על
הרפורמה ודרישות שהציב הממונה על השכר באוצר ,בעניין חריגות השכר בחברה ,הובילו
להכרזה על מצב חירום בחברה .הוועדה מתחה ביקורת קשה על כך שכבר לפני כמעט  20שנה
נחקק החוק שאמור היה להביא את הרפורמה במשק החשמל – אך מאז ועד היום נשארו רק
הבטחות.
הוועדה אף עקבה אחר תפקוד חברת החשמל בסופת השלגים הגדולה שהכתה את ישראל בדצמבר
 ,2013וגרמה לשיבושים קשים באספקת החשמל ברחבי המדינה .עוד במהלך העבודות לחיבור
המנותקים ד רשה הוועדה דיווחים על הנעשה בשטח .לנוכח הנעשה בשטח המליצה הוועדה
לממשלה למנות אחראי אחד להפעלת הכוחות בעת חירום .הוועדה ביקשה מחברת החשמל לבחון
תכנית ארוכת טווח להטמנת קווי החשמל.
כשבוע לאחר מכן קיימה הוועדה סיור באתר תחנות הכוח טורבינות גז "חגית" ,באתר תחנות
הכוח "אורות רבין" בחדרה ובחוות חפציבה .במהלך הסיור קיבלה הוועדה סקירה ממנכ"ל חברת
החשמל ושמעה הערכות לפיהן עלות נזקי הסופה לחברה תעמוד על כמיליארד שקל .בסיור קיבלה
הוועדה גם דיווחים על התקדמות משמעותית במגעים לרפורמה במשק החשמל והערכות על
חתימה קרובה ,אולם רק בדיעבד התברר כי המשא ומתן התפוצץ והרפורמה לא נחתמה.
עוד לפני הפיצוץ במשא ומתן ,הוועדה קיימה ישיבה מיוחדת בה הוצגו בפניה המלצות ועדת
ההיגוי לרפורמה בחברת החשמל – "ועדת יוגב" .כבר אז התריעה הוועדה כי מזה שנים שכל
הגורמים במשק החשמל מדברים על רפורמה מתגבשת ,אך בסוף המהלך לא יוצא לדרך .עם זאת,
בדיון הציגו כל הגורמים ,בהם ראש רשות החברות הממשלתיות שעמד בראש צוות ההיגוי ,עמדה
לפיה הרפורמה קרובה מאי פעם .הוועדה קראה להביא את חקיקת הרפורמה לכנסת במהרה ,עוד
לפני סוף שנת  ,2014ולעשות זאת בתיאום עם העובדים.
הוועדה קיבלה דיווח לפיו הצדדים היו במרחק של יממה מחתימה על הסכם הרפורמה ,אך לבסוף
הסיכומים לא עברו את אישור שר האוצר .לנוכח תמונת המצב הקשה של משק החשמל בישראל
ביקשה הוועדה לפנות לראש הממשלה על מנת שיאפשר לצדדים לחתום על הרפורמה בראשי
תיבות ,ולאפשר לממשלה הבאה לאשרה באופן סופי .למרות המציאות הקשה ,וכדי למנוע מצב
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שחברת החשמל פועלת בניגוד לחוק ,אישרה הוועדה לדחות בשנה (עד סוף  )2015את מועד פקיעת
תוקף רישיונות החברה.
הוועדה קיימה דיון גם ברישיונות של חברת החשמל למזרח ירושלים והאריכה אותם עד ל1-
בינואר  .2014לקראת סוף  2014התברר לוועדה ,בדיון שעסק ברישיונות חברת החשמל ,כי מאז
תחילת השנה פועלת חברת החשמל המזרח ירושלמית ללא רישיונות בתוקף וכי החוב שלה ושל
הרשות הפלסטינית לחברת החשמל בישראל תפח לכדי  1.8מיליארד שקל .בעניין זה הבהירה
הוועדה כי המדינה צריכה לדאוג לכך שהחובות הללו לא יפגעו בחברת החשמל.
 5.2מים
בתקופת כהונת הכנסת ה 16-הקדישה הוועדה זמן רב לפיקוח וטיפול בכל הקשור לענף המים.
הוועדה הקדישה שעות רבות לדיונים שעסקו בפעילות תאגידי המים ,בצעדים הדרושים להוזלת
מחיר המים וכן השיגה פריצת דרך שתמנע בעתיד ניתוקי מים לחייבים .הוועדה מתחה ביקורת על
כך שמאז שנחקק חוק תאגידי המים ,בשנת  ,2001עדיין לא הוגשו כללים ברורים בנושא
הניתוקים ,והבהירה כבר בתחילת הדיונים כי לא תאפשר לנתק מים לאזרחים שאינם מסוגלים
לשלם את החשבון.
בעקבות לחץ הוועדה ולאחר כשנה של דיונים מול רשות המים הציגה הרשות בפני הוועדה מתווה
שנועד לשים סוף לניתוקי המים כבר בקרוב .השינוי שהתחייבה רשות המים לבצע בכללים נועד
להוציא את הסמכות להחליט על ניתוק מים לחייבים מידי תאגידי המים ולהעבירה לוועדה
מייעצת למנהל רשות המים .בוועדה צפויים לכהן מומחים בתחום הרווחה לצד מומחה בביצוע
מבחני הכנסה ומשפטנים ,והיא זו שתקבל פניות מתאגידים שירצו לנתק צרכנים ביתיים רק אחרי
חוב שוטף של מעל  1,000שקלים .התאגידים יצטרכו להוכיח שניסו לגבות את החוב בכל
האמצעים האחרים ,הוועדה תבחן את כל החומרים והיא זו שתמליץ למנהל הרשות אם לאשר או
לדחות בקשה לניתוק מים .לקראת תום כהונת הכנסת ה 16-התכנסה ועדת הכלכלה ליום דיונים
מרתוני ,בסופו אושרו הכללים ויצאה הבשורה לפיה החל מסוף מרץ  2015יאסר על תאגידי המים
לנתק מים לחייבים.
במסגרת חוק ההסדרים לשנים  2013-2014דנה הוועדה בפרק שעסק בהתייעלות תאגידי המים,
על מנת להביא לחיסכון במחיר המים .התיקון עיגן בחוק את ההסכם שנחתם באמצע  2013בין
משרד האוצר לרשויות המקומיות ,בדבר תאגוד אזורי והתייעלות תאגידי המים .עם זאת,
בדיונים חשפה הוועדה כי ההסכם כולל אמנם תמריצים להתייעלות ,אך אינו כולל יעד ברור של
הפחתת מחיר המים .כמו כן צוין כי בשנים האחרונות עלה מחיר המים בעשרות אחוזים והפחתה
של  5%כפי שהובטח היא לא בשורה גדולה כל כך ,לכן דרשה הוועדה למצוא דרכים נוספות
להפחית את מחיר המים ב 10-15-אחוזים .חשוב לציין כי אישור התיקונים התאפשר רק לאחר
שהוועדה השיגה תוספת של  40מיליון שקל בשנה לטובת הנחות לקשישים מקבלי הבטחת
הכנסה.
 5.2מחצבים ופוספטים
הוועדה עסקה גם בזכויות וברישיונות לכריית מחצבים וחומרי מחצבה בישראל ,בהם ברזל,
נחושת ,חול ועוד .זאת לנוכח ההתנהלות הכלכלית בענף והריכוזיות השוררת בו ,שהובילה לעלייה
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של  70%במחירי החצץ והבטון מאז  , 2011דבר שמשפיע בעקיפין גם על עליית מחירי הדיור.
הוועדה פנתה בנושא לממונה על הרשות להגבלים עסקיים ,שיבחן את הריכוזיות בענף ,וכן
למשרד האנרגיה והמים ולרשות המקרקעין על מנת שיבחנו את ההשפעה שיש לכך על מחירי
הדיור.
מתוך הראייה כי משאבי הטבע שייכים לאזרחי ישראל עקבה הוועדה גם אחרי הקצאת זכויות
במשאבי פוספט ,שניתנו לחברה אחת – רותם אמפרט .בעניין זה התריעה הוועדה מפני מצב שבו
המדינה לא מקבלת תמורה ראויה עבור המשאב שבסופו של דבר שייך לה .הוועדה ביקשה בעניין
זה להאיץ את עבודת ועדת ששינסקי  ,2שבחנה את הנושא ואף דנה במסקנותיה לאחר שהוגשו.
עוד מתחה הוועדה ביקורת על כך שהמדיניות נקבעה לפי חוק בריטי משנת  ,1625שבכלל נלקח
מימי הטורקים ,וקראה לחוקק חוק ישראלי למען אזרחי המדינה.
הוועדה קיימה דיון במסקנות ועדת ששינסקי  – 2הוועדה לקביעת חלקה של המדינה במשאבי
טבע לאומיים ,על רקע איומי חברת כימיקלים לישראל להפסיק השקעות בארץ בעקבות
המסקנות .בדיון ביקשה הוועדה למצוא את הדרך שבה גם הציבור יקבל תמורה למשאבי הטבע,
וגם התעשייה תוכל להמשיך להיות רווחית ותחרותית ולהעסיק עובדים .הוועדה קיבלה דיווח
מנציגי האוצר לפיו הוחלט למסות רק את רווחי היתר שיש לכי"ל מכריית משאבי טבע ,כלומר
למסות את החברה רק לאחר שהחזירה את כל ההוצאות והרוויחה רווח סביר .עוד נמסר כי
ההחלטה התקבלה לאחר התייחסות בכבד ראש לתעסוקה בנגב ,וכי המסקנות לא יפגעו במפעלים
שאין בהם רווחי יתר .עם זאת ,בכי"ל טענו כי החברה לא תוכל לעמוד בנטל המס ואיימה בסגירת
מפעל המגנזיום הלא רווחי .בעקבות הדיון קראה הוועדה לשר האוצר להגיש את המלצות ועדת
ששינסקי  2לאישור הממשלה כדי לתת ודאות להנהלה ולעובדים ,וקראה לכי"ל שלא להחזיק את
עובדי מפעל המגנזיום כבני ערובה.
 5.5אנרגיה ירוקה וחיסכון באנרגיה
ועדת הכלכלה הקפידה לעקוב ולפקח גם אחר ההתפתחות בענף האנרגיות המתחדשות ,מתוך
הכרה בחשיבות הנושא וראייה ארוכת טווח המחייבת לתת את הדעת על איכות החיים והסביבה.
הוועדה קיימה מעקב רצוף אחר יישום החלטת הממשלה משנת  ,2006שקבעה יעד לייצור חשמל
מאנרגיה מתחדשת בהיקפים של  5%מצריכת המשק עד סוף  2014ו 10%-עד  .2020כמו כן
התריעה מפני מצב שבו בשל גילוי מאגרי הגז ייפסק המעבר לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות.
הוועדה דרשה ממשרדי האנרגיה והפנים להסיר חסמים המונעים ייצור חשמל מאנרגיית רוח,
וקראה לממשלה לצפות פני עתיד ,לאפשר גיוון מקורות אנרגיה ולא להמית את ענף האנרגיות
המתחדשות רק בגלל בירוקרטיה והעדר אופק.
בשל חשיבות הנושא החליטה הוועדה על הקמת ועדת משנה שתעסוק באנרגיה ירוקה ,המהוה
נדבך חשוב בכלכלה העולמית .ועדת המשנה עסקה ,בין היתר ,בבחינת פוטנציאל שילוב מקורות
אנרגיה ירוקה באספקת הצרכים האנרגטיים של המשק .זאת מתוך הכרה כי מקורות האנרגיה
הירוקה ,כמו אנרגית שמש ,רוח ואנרגיה גיאוטרמית ,מתאימים להתמודד עם האתגר של סיפוק
הביקוש הגובר בחשמל לצד הדרישות העולמיות המחמירות להפחית פליטת מזהמים וגזי חממה
לסביבה.
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ועדת המשנה קיימה מספר דיונים למעקב אחר העמידה ביעדי קידום אנרגיות מתחדשות .ועדת
המשנה סברה כי משק החשמל צריך לקיים שלוש מטלות :לספק את הביקוש; לדאוג שהחשמל
יהיה בר השגה ובטיחותי ושמקור האנרגיה יהיה ידידותי לסביבה ושישתלב בנעשה בעולם .ועדת
המשנה הבהירה כי תהייה מחויבת לקדם שימוש באנרגיות ירוקות באופן כלכלי ככל האפשר.
הוועדה פעלה מתוך השקפה כי הקילו וואט הכי נקי הוא זה שאנחנו לא צורכים ,ולאור אמנת
קיוטו שקבעה יעד של הפחתת  80%מפליטות המזהמים עד שנת .2050
באחד מדיוני המעקב שקיימה ועדת המשנה אחר ביצוע יעדי הממשלה והתוכנית הלאומית
להתייעלות אנרגטית התברר כי הממשלה לא מצליחה לעמוד ביעד ההתייעלות האנרגטית ולא
ביעד להפחתת פליטות גזי חממה .הממשלה החליטה שעד  2020היא צריכה להפחית את צריכת
האנרגיה החזויה ב ,20%-בשנת  2010הוציא משרד האנרגיה תכנית לאומית עם היעד המדובר .עם
זאת התברר עו ד כי לא מדובר בתוכנית לאומית ,שכן היא כלל לא הובאה לאישור הממשלה .בדיון
הוצג גם פרויקט "כנסת ירוקה" ,שבו יושקעו  7מיליון שקל בשנתיים והוא צפוי להפוך את הכנסת
לפרלמנט הירוק בעולם ולחסוך כ 2-מיליון שקל בשנה.
נושא ההתייעלות האנרגטית עלה גם בדיון בו קיבלה הוועדה דיווח על המלצות ועדת ההיגוי
לרפורמה בחברת החשמל – "ועדת יוגב" .הוועדה ביקשה התייחסות לנושא האנרגיות
המתחדשות ,שלפי דוח ועדת יוגב היקפן יורד מתחת להחלטת הממשלה .הוועדה ראתה בחומרה
את ההתעלמות של הדוח מנושא הגנת הסביבה וההליכה לאחור ביעדים של אנרגיה מתחדשת,
התייעלות אנרגטית והפחתת פליטת המזהמים ,והודיעה כי היא מצפה לשינוי כיוון משמעותי
בהיבט הזה במסקנות הסופיות.
צעד נוסף לחיסכון ביצעה הוועדה כשאישרה תקנות להפחתת צריכת האנרגיה של ממירים
לקליטת שידורי טלוויזיה .התקנות נועדו לקבוע את ההספק החשמלי המרבי של הממירים
ולהבטיח חיסכון ויעילות אנרגטית .הוועדה קבעה כי התקנות יחולו על כל סוגי הממירים ,כולל
ממירים לקליטת שידורי עידן פלוס וממירים לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות האינטרנט .זאת
בניגוד לנוסח התקנות המקורי של משרד האנרגיה ,שביקש להחריג את הממירים הללו מהתקנות.
 5.3ועדת הכלכלה – ועדה ירוקה
ועדת הכלכלה נקטה בעצמה בצעדים מעשיים בנושא והייתה לוועדה הראשונה שהצטרפה
לפרויקט "כנסת ירוקה" (פרויקט רב-שנתי שמטרתו להפוך את הכנסת לבית שבו תפיסת
הקיימות מכוונת את התנהלותו) .הוועדה הובילה בחצי השנה האחרונה פיילוט ,במסגרתו הצעות
הנוסח לדברי החקיקה הראשית וחקיקת המשנה מועברים לחברי הכנסת באמצעים אלקטרוניים
(טאבלטים או מחשבים ניידים) והדפסתם צומצמה באופן משמעותי .לאור העובדה כי ועדת
הכלכלה היא מהוועדות המובילות את החקיקה בכנסת אפשר המהלך לחסוך בעשרות אלפי
הדפסות בשנה.

38

 .3בינוי ודיור
 3.0מצוקת הדיור
משבר הדיור בישראל בשנים האחרונות הוביל את הוועדה למעקב רצוף אחד אחר פעולות
הממשלה בנושא ,תוך פיקוח ובקרה על צעדי המשרדים הנוגעים בדבר בהם האוצר והבינוי,
בעיקר על מנת למצוא פתרונות לזוגות הצעירים.
בתחילת כהונת הכנסת הקדישה הוועדה דיון מיוחד להחלטת הממשלה לבטל את המענקים
לרוכשי הדירות בפריפריה ,שניתנה מתוקף החלטת ממשלה מיוני  ,2011והדגישה כי ביטולה יפגע
בעיקר בזוגות הצעירים .הוועדה דרשה משר האוצר לתת לכמה שיותר זוגות צעירים לממש את
ההתחייבות השלטונית ל"מענק מקום" של  60אלף שקל ,ולאפשר למשפחות שכבר נכנסו
להתחייבויות כספיות לקבל את המענק .בדיון אף מתחה הוועדה ביקורת על ההחלטה ,שכן לא
ייתכן הממשלה תיתן התחייבות ותתנער ממנה מבלי להתייחס למשמעויות הקשות עבור
האזרחים .הוועדה תבעה ממשרד האוצר להתייחס באופן רציני יותר להבטחה של שר האוצר
להוריד את מחירי הדירות ולהבטיח את פיתוח הפריפריה.
אחת הבשורות המרכזיות של הוועדה לרוכשי הדירות ובעיקר לזוגות הצעירים הייתה הובלת
חקיקה שתגביל ,כבר בתחילת  ,2015את שכר הטרחה של עורכי הדין ברכישת דירה מקבלן .בתום
תהליך חקיקה ארוך ולאחר התנגדות עזה של עורכי הדין ,אישרה הוועדה את החוק והתקנות,
שקבעו כי שכר הטרחה שישלמו הרוכשים לעורכי הדין לא יעלה על  0.5%מערך הדירה או 5,000
שקלים – לפי הגבוה מבניהם .מדובר בהוזלה דרמטית לעומת המצב שקדם לאישור החוק
והתקנות ,בו נדרשו הרוכשים לשלם עשרות אלפי שקלים לעורכי הדין.
עוד אישרה הוועדה תיקון לחוק המכר שמחייב את הקבלנים למסור לרוכשי הדירות מחירון של
הפריטים העיקריים הכלולים במפרט הדירה (בהם מטבח ,ריצוף וסניטציה ,נקודות חשמל ומיזוג
אוויר) ,וכן מחירון שיכלול את עלות השינויים בדירה .במציאות שקדמה לאישור התיקון היו
הקבלנים חייבים למסור לרוכשים את מפרט הדירה ,ורוכש שלא מעוניין בפריט מסוים יכול לקבל
עבורו זיכוי מהמוכר .אולם לרוב הזיכוי היה נמוך בהרבה ממחיר הפריט בשוק ונמוך מהמחיר בו
רוכש אותו הקבלן .לדוגמה ,לעיתים עבור מטבח ששווה  50אלף שקל היה הרוכש מקבל זיכוי
מהקבלן בסך  5,000שקל בלבד .התיקון שאישרה הוועדה שינה את המציאות כך שכיום הרוכשים
יודעים בדיוק באיזה סכום יזוכו אם יבחרו לוותר על פריט כזה או אחר ,או כמה יכלה להם
להוסיף פריט ,כמו למשל נקודת חשמל .לקראת תום כהונת הכנסת ה 16-אישרה הוועדה את
התקנות ליישום החוק ,והתיקון צפוי לצאת לדרך לקראת סוף מאי .2015
באחד מסיוריה התארחה הוועדה בכפר ג'וליס בצפון ושמעה על מצוקת הדיור באזור ,בעיקר של
בני העדה הדרוזית .בעקבות זאת התכנסה הוועדה לדיון בנושא ,על מנת למצוא פתרונות מעשיים
לסוגיית הדיור ,התכנון והתשתיות .הוועדה קראה לממשלה להתחשב במצב התכנון בכפרים
הדרוזים ,ובמקום להגיש תביעות משפטיות להאיץ את הליכי התכנון ,לקדם הקמת שכונות
ולהקצות מגרשים לחיילים המשוחררים.
כחלק מהמעקב השוטף אחר הנעשה בשוק הנדל"ן ,לנוכח המשך עליות המחירים והקיפאון אליו
נכנס השוק בעקבות פרסום הכוונה לפטור ממע"מ רוכשי דירה ראשונה מקבלן (תכנית מע"מ
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אפס) ,התכנסה הוועדה באמצע השנה החולפת לדיון מיוחד .הוועדה קיבלה נתונים שהעלו כי
הפרסומים על תכנית "מע"מ אפס" לצד תכנית משרד השיכון המכונה "מחיר מטרה" גרמו לזוגות
הצעירים להמתין והביאו לקיפאון בענף .כמו כן נמסר לוועדה כי עלות תכנית מע"מ אפס תעמוד
על כ 2.4-מיליארד שקל בתקציב  ,2015והוועדה הזהירה כי מי שישלם את החשבון יהיו השכבות
החלשות ומעמד הביניים .עוד עלה בדיון כי חסמים בירוקרטיים עוצרים התקדמות פרויקטים,
והוועדה קראה לממשלה להסיר חסמים כדי לאפשר בניית דירות והעלאת ההיצע .הוועדה אף
קראה למ שרד האוצר ולרשות המסים לבחון מיסוי על דירות נטושות וריקות ,אם באמצעות מס
רכוש או ארנונה – כדי לאפשר כניסתן לשוק כצעד שגם הוא נועד להגדיל את היצע הדירות.
 3.3דיור ציבורי
במהלך הכנסת הנוכחית ליוותה הוועדה את כוונת הממשלה לתקן את חוק הדיור הציבורי,
ולהקים קרן לסיוע בשכר דירה לזכאים .הדיון הראשון שקיימה הוועדה בנושא הדיור הציבורי
נערך בכנס שדרות לחברה ,ועסק בצורך למצוא פתרונות דיור וסיוע בשכר דירה לאוכלוסיות
מוחלשות .הוועדה מתחה ביקורת על הממשלה ,שבמשך שנים הקפיאה את חוק הדיור הציבורי
ואת כספי הדירות שנמכרו העבירה לשימושים אחרים.
כמו כן אישרה הוועדה תקנות שנועדו לאפשר את יישום חוק הדיור הציבורי ,להסדיר את הליך
המכירה ולפקח שהכספים שיתקבלו יועברו לקרן שתשמש אך ורק למטרות הקשורות בדיור
הציבורי .יישום החוק נועד לאפשר לזכאים לרכוש את דירות הדיור הציבורי ולהקים קרן לטובת
הזכאים האחרים .התקנות נועדו להסדיר ,בין היתר ,את אופן הגשת בקשת הרכישה ,תנאי
התשלום ,הנחיות לביצוע שמאות לדירה ,הוראות בקשר לנכים ,אופן קביעת דייר ממשיך ועוד.
במסגרת הדיון בתקנות וחרף התנגדות משרד האוצר הצליחה הוועדה להפחית את התשלומים
הנדרשים מהדיירים המבקשים לרכוש את דירתם וחסכה להם מאות שקלים מדמי הרישום
וההוצאות השונות.
במסגרת התקנות ביקש משרד השיכון לאשר סעיף שמאפשר לנכות מהקרן של כספי המכירה,
שנועדה לטובת רכישת דירות חדשות והגדלת הסיוע בשכר דירה לזכאים ,תשלומים עבור הוצאות
פרסום מידע על יישום החוק ,סכומים שיושלמו כעמלה לחברות המשכנות .הוועדה הביעה חשש
שאישור ניכוי ההוצאות ירוקן את הקרן מכספיה ויפגע בזכאים ,והזהירה ממצב שבו משרדי
פרסום יתעשרו על חשבון דיירי הדיור הציבורי .הוועדה אף פעלה להוריד את סכום העמלה
שתשולם לחברות המשכנות מכספי הקרן ,וסירבה לאשר את התקנות עד אשר משרד השיכון
הודיע כי יחזור בו מהכוונה לעשות בכספי הקרן שימוש להוצאות פרסום.
סיוע נוסף לדיירי הדיור הציבורי המוחלשים ביצעה הוועדה כשאישרה לקריאה ראשונה הצעה
שתחייב את המשרד הבינוי והחברות המשכנות להנגיש מיוזמתן מידע לציבור ,זאת לנוכח תלונות
רבות של זכאים על חוסר במידע .ההצעה שאושרה תחייב את חברות הדיור הציבורי לשלוח
לשוכרים דיווח חצי שנתי ,בשפה ברורה ופשוטה ,שיכלול פירוט החיובים והתשלומים ששילמו
ומידע על חובות ואופן חישובן .עוד נקבע כי חוב שלא נמסר לגביו מידע לא ניתן יהיה לגבות בגינו
רי בית ,הצמדה או קנסות .כמו כן אישרה הוועדה כי מידע על מועד תום תקופת הנחה בשכר דירה
והמסמכים שיש לצרף כדי לחדשה ,ימסרו לזכאים לפחות חודשיים לפני המועד .עוד נקבע כי
הזכאים יקבלו מידע על החלטות שהתקבלו בעניינם והאפשרויות העומדות לרשותם לערער על
41

ההחלטות ועוד .כמו כן דנה הוועדה בבקשות לזכאות ,וקבעה כי אדם שהגיש בקשה ,והוא עומד
בכללי הזכאות ,יקבל תוך  30יום מידע על זכאותו ומיקומו ברשימת ההמתנה.
לקראת תום כהונת הכנסת ה 16-אישרה הוועדה לקריאה ראשונה הצעה לתקן את חוק זכויות
הדייר בדיור הציבורי ,ולקבוע סיוע ריאלי בשכר דירה .ההצעה נועדה להביא בשורה לזכאי הדיור
הציבורי שעומדים בתנאים אך לא יכולים לממש זכאותם ,מפאת המחסור בדירות .המצב כיום
הוא שדיירים רבים ממתינים לעיתים שנים ארוכות לדירה ,תוך שהם נאלצים לשכור דירה בשוק
החופשי ,בעוד שהסיוע שהם מקבלים עבור שכירת דירה אינונותן מענה אמיתי .מטרת ההצעה
לעגן בחקיקה את הנהלים לפיהם ,אדם שנמצא זכאי לדיור ציבורי על פי נהלי משרד השיכון זכאי
גם לסיוע בתשלום שכר הדירה במשך תקופת ההמתנה .עם זאת ,כיום קיים עיוות המתבטא בכך
שזכאי לדיור ציבורי מקבל ,עד לקבלת הדירה הציבורית ,סיוע בשכר דירה בסכומים שאינם
ריאליים בהשוואה לשכר הדירה שהוא נאלץ לשלם בפועל .לכן אושרה ההצעה לפיה שר השיכון
יצטרך ,באישור ועדת הכלכלה ,לקבוע את שיעורי הסיוע בשכר דירה ובלבד שקביעה תתבסס על
רמת הזכאות ואזור הזכאות.

 .7בנקאות ,אשראי ושוק ההון
 7.0עמלות הבנקים ובנקאות למשקי הבית
הוועדה הקפידה לעקוב אחר הדיווח החצי שנתי של המפקח על הבנקים בעניין העמלות למשקי
הבית ,וכן אחר תכניות הפיקוח על הבנקים להגביר את התחרות בענף .כמו כן הרבתה הוועדה
לעסוק גם ברווחיות הבנקים וביעילותם הנמוכה לעומת הממוצע במדינות ה .OECD-בדיונים
הרבים ש התקיימו בנושא בקשה מהמפקח על הבנקים ליישם במהירות תכניות ליצור אחידות
בעמלות וכן לבחון טיפול בעמלות כמו דמי ניהול קרנות נאמנות ,שיקרות בישראל יותר מאשר
בעולם .בנוסף לכך הביעה הוועדה הסתייגות מגובה שכר מנהלי הבנקים ודרשה מהמפקח על
הבנקים לפעול לריסון הוצאות השכר – ולהתחיל בריסון שכר המנהלים.
הוועדה עסקה גם בנושא תעודת הזהות הבנקאית ,שגם היא נועדה להסיר חסמים בפני הצרכנים
הן במעבר בין בנקים והן בקבלת אשראי ,כדי להגביר תחרות .עם זאת ,במקביל לכך דרשה
הוועדה להקים קרן מיוחדת להלוואות בערבות מדינה ,שתיתן פתרון לאוכלוסיות מוחלשות
שעלולות למצוא עצמן מודרות משוק האשראי הבנקאי בעקבות המהלך .הוועדה דרשה להסדיר
בחקיקה ראשית מגבלות על פרסום מידע אישי של לקוחות ומגבלות על הגורמים שיהיו רשאים
לקבל את המידע .כמו כן ,לנוכח ההערכות כי כמחצית מלקוחות הבנקים יהיו למעשה בדירוג
נמוך דרשה הוועדה להקים קרן סיוע לאוכלוסיות שימצאו עצמן מודרות משוק האשראי ,וביקשה
מהמפקח על הבנקים לסייע בנושא זה.
הוועדה אף אישרה הצעת חוק שנועדה לסייע ללקוחות שנטלו הלוואות ולא עמדו בתנאי הפירעון
להימנע ממצב של סחרור כלכלי .ההצעה שאושרה מחייבת את הבנקים לשלוח ללקוחות הודעה
מוקדמת לפני נקיטת הליכים של העמדת הלוואה לפירעון מוקדם ,כדי להגן על הלווים מול
הבנקים .לפי ההצעה שאושרה ,ההודעה תישלח במסירה אישית לכתובת הלקוח הרשומה בבנק
וגם בדרך המשלוח הרגילה באמצעותה שולח הבנק הודעות ללקוח 21 ,ימי עסקים לפני ביצוע
40

הפעולה .עוד נקבע כי המכתב יכלול מידע על יתרת ההלוואה ,שיעור הריבית עליה ,סכום הפיגור,
אופן חישובו ושיעור ריבית הפיגורים וסכום העמלה בגין העמדת ההלוואה לפירעון מידי .כן יכלול
המכתב מידע ללקוח על חובת הבנק להעביר את המידע על החוב ,אם הוא לא ייפרע או יוסדר תוך
 60יום ,לחברות המספקות שירות נתוני אשראי.
במסגרת מאמצים לחיפוש אחר דרכים להגביר את התחרות בענף הבנקאות דנה הוועדה גם
בהצעה להפריד את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים .בנושא זה הסכימה הוועדה עם המפקח על
הבנקים ,שהוצאת חברות האשראי מידי הבנקים לא בהכרח תביא להגברת התחרות ,וקראה
לחפש פתרונות אחרים .הוועדה קראה למפקח על הבנקים להאיץ את תהליך יישום השימוש
בכרטיס חיוב מידי (דביט) ולהסיר חסמים כדי לאפשר כניסה של שחקנים חדשים לשוק הסליקה
והנפקת כרטיסי אשראי.
הוועדה עסקה גם באפליית המגזר הערבי ,הן בעמלות והן ביכולת לפתוח חשבונות ולעבור בין
סניפים שונים ,על רקע חשיפות תקשורתיות בנושא .הוועדה הביעה חשש כי לא מדובר באפיזודות
חולפות ,אלא בתופעה מתמשכת של אפליה במערכת הבנקאות כלפי הציבור הערבי ,שאין לה
מקום .הוועדה דרשה מהמפקח על הבנקים לטפל בתופעה עד כדי מיגורה ,והזהירה כי אם
הפיקוח על הבנקים לא יעשה זאת הוועדה תפעל לקדם חקיקה שתטפל בנושא.
כחלק מהצורך למצוא פתרונות אשראי קיימה הוועדה דיון מיוחד שעסק ביצירת האשראי
הבנקאי והשפעתו על הכלכלה ,בו ביקשה לבחון את השיטה המוניטרית (ליצירת כסף) לצד
חלופות אחרות .הוועדה קיבלה סקירה על האפשרות להפעיל מערכות מטבע שונות ומקבילות
למערכת המטבע המרכזית .היא אף שבה וקראה לשאוף לחלק בצורה טובה ונכונה יותר את
האשראי הבנקאי ,כך שהוא יגיע לא רק לקבוצה קטנה אלא גם לעסקים הקטנים והבינוניים
ולשכבות המוחלשות.
כחלק מהפיקוח של הוועדה על הנעשה בבנקים ובעקבות חקירה של שלטונות המס בארה"ב נגד
בנקים זרים בשוויץ שסייעו לאזרחים אמריקאים להתחמק מתשלום מס בהם גם בנק לאומי
ושלוחות של בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות ,קיימה הוועדה דיון שעסק במעורבותו של בנק
לאומי ובפעולות הפיקוח על הבנקים בפרשה .הוועדה ביקשה לברר מה עולה מתוך החקירה
ובעיקר את השאלה האם ההפסדים הם על חשבון הציבור ,וכן לקבל מידע על פעולות הרגולטור
בהסתכלות הרחבה מעבר למקרה של בנק לאומי .המפקח על הבנקים מסר לוועדה כי הפיקוח על
הבנקים נכנס לפעולה אחרי שמסתיימת חקירה פלילית ,בין בארץ ובין בחו"ל ,והוסיף כי אחרי
שתסתיים החקירה תתבצע בדיקה כיצד נוהל הסיכון בבנק ותיבדק גם האחריות של נושאי
המשרה .הוועדה מתחה ביקורת קשה על שכר ראשי הבנקים ,שלא קשור לתחרות או לתפוקה
השולית של הבנק ,ומוביל למצב שאף אחד לא משלם מחיר על כשלים ולא נושא באחריות.
הוועדה קראה לעשות סדר חדש בענף ,לטובת בנקאות עולמית הגונה למען הציבור.
 7.3שוק ההון
בעקבות המשבר הכלכלי העולמי שפרץ ב 2008-ולאחר שורה של הסדרי חוב שנחתמו במשק
בשנים האחרונות ,נדרשה הוועדה להסדרת תחום דירוג האשראי שניתן לחברות המבקשות לגייס
כספים בשוק ההון .הוועדה אישרה חוק ותקנות שיסדירו מעתה את פעילותן של החברות
המבצעות דירוגי אשראי ויכפיפן לפיקוח של רשות ניירות ערך .חברות הדרוג היו חלק מהמשבר
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הכלכלי האחרון שפרץ ב 2008-והצעת החוק נועדה לפתור את הבעיות שעלו בעקבות המשבר.
לאחר אישור ההצעה הצטרפה ישראל לשורה של מדינות במערב שגם הן ביצעו הסדרה בעקבות
המשבר.
הדירוג שמבצעות החברות נועד לסייע להעריך את הסיכוי שלווה או מנפיק אגרות חוב ישלם
בסופו של דבר גם את הקרן שלווה וגם את הריבית אותה התחייב לשלם .ניגוד העניינים המובנה
הקיים בענף נובע מכך שהחברה שרוצה לקבל את הדירוג משלמת לחברה שמדרגת והמשקיעים
מסתמכים על הדירוג (בישראל קיימות שתי חברות דירוג – מעלות שהיא חברה בת של S&P
ומדרוג ש 50%-מהבעלות בה היא של חברת מודי'ס) .הבעיה שנחשפה במשבר הכלכלי העולמי
האחרון היא שחלק משומרי הסף שיתפו פעולה עם התהליך ,מאחר שהם התעשרו בדרך .בעקבות
זאת ,החוק והתקנות שאושרו נועדו לקבוע סטנדרטים אחידים ,לטפל בבעיית השקיפות ,בסוגיית
ניגוד העניינים ולהפחית את ההסתמכות של הרגולטורים על הדרוג.
 7.2מימון המונים
לנוכח מצוקת האשראי שחווים בעיקר עסקים קטנים ובינוניים לצד הריבית הנמוכה על פיקדונות
התפתח בשנים אחרונות ,בעולם ובישראל ,מודל של מימון המונים שנועד לתת מענה לשני
הצדדים .מימון באמצעות ההמון נועד לאפשר לחברות קטנות ובינוניות לגייס סכומי כסף קטנים
מציבור רחב של משקיעים ,ולתת מענה הן לחברות הזנק והן לעסקים קטנים ובינוניים – שהליך
גיוס כסף בשוק ההון הישראלי הוא יקר ומסורבל עבורן .לאור היתרונות הבולטים של השיטה,
החל מפיתוח המשק ,הפחתת התלות של עסקים קטנים ובינוניים במוסדות בנקאיים ,יצירת
אפיקי השקעה למשקיעים קטנים ועד לניצול "חכמת ההמונים" החלה הוועדה לקדם הצעות חוק
שיסדירו את הנושא ,כדי לוודא שהכלים בתחום אכן ינוצלו לצורך מימון המונים ולמנוע מקרים
של הונאת המונים.

 .8תיירות
כהמשך ישיר לפעילות בכנסת הקודמת ,הוועדה קיימה מעקב אחר תכנית משרד התיירות לחזור
ולדרג את בתי המלון .הוועדה קיבלה דיווח על עיכובים במכרז לבחירת החברה שתבצע את
הדירוג ,והציפה את הבעיות מהן סובל ענף התיירות בישראל ,בהן הפער בין המחיר לתמורה לכסף
שמקבלים התיירים .כמו כן ביקשה הוועדה ממשרד התיירות לפעול לכך שתהייה מערכת אכיפה
ובקרה נגד עסקים שלא יעמדו בחוק ובתקנות.

 .1חקלאות
כחלק מהפעולות לקידום החקלאות ותמיכה בחקלאים ,הוועדה ציינה את יום החקלאות בכנסת
ודנה בחיסכון במשאבים ,מניעת איבוד מזון והתפתחויות טכנולוגיות פורצות דרך בתחום .בדיון
הוצגו בפני הוועדה טכנולוגיות חדשניות מענף הרפת ,מערכות השקיה ,חיישנים למטעים ועוד.
הוועדה קראה להפסיק את הקיצוצים לחקלאות ,לחזק את המחקר והפיתוח ,לתת גיבוי
לחקלאים ולקצץ את הבירוקרטיה.
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לאחר שבכנסת הקודמת אישרה הוועדה חקיקה להסדרת טיפול וסימון תוצרת אורגנית ,בכנסת
הנוכחית אישרה הוועדה תיקון לחוק שנועד למנוע אפשרות של הטעיית הציבור באמצעות סימון
תוצרת חקלאית שלא מיוצרת לפי הוראות החוק כתוצרת אורגנית .לאחר אישור החוק בכנסת
הקודמת הסתבר כי נוסחו מאפשר להשתמש במילה "אורגני" ,או במילים נגזרות ,גם עבור תוצרת
שלא עמדה בתנאי הגידול והפיקוח שנקבעו בחוק .התיקון שאישרה הוועדה נועד לסגור את
הפרצה ,כך שתוצרת שלא עומדת בתנאי החוק לא תסומן במילה "אורגני" על נגזרותיה.
הוועדה אישרה תיקון לפקודת מחלות בעלי חיים ,העוסקת בנושא קביעת השווי של בעל חיים
שהומת כדי למנוע התפשטות מחלות ,לצורך פיצוי המגדלים .לפי התיקון ,הפיצוי ייקבע על ידי
ועדה שימנה שר החקלאות ולא על ידי וטרינר ממשלתי .כאשר שר החקלאות יקבע בתקנות,
בהתייעצות עם זר האוצר ,את ההסדר לקביעת שווי בעלי החיים .עם זאת ,ההסדר החדש היה
אמור להיכנס לתוקף ביוני השנה ,אך משרד החקלאות ביקש לדחות את המועד בשל עיכובים
בהכנת התקנות.
כמו כן אושרו תיקונים בתקנות מחלות בעלי חיים ,שנועדו לייעל את הפיקוח הווטרינרי על בקר
ויבוא בעלי חיים .התקנות שאושרו אפשרו לייעל ולהדק את הפיקוח הווטרינרי ,הן מבחינת סימון
הבקר כבר מגיל  7ימים במקום מגיל חצי שנה כיום ,והן מבחינת התקשרות עם מפנה פגרים.
הוועדה אף עמדה על כך שהשינויים לא ישפיעו על המחיר לצרכן.
עוד אישרה הוועדה תקנות לתכנון משק החלב ,הקובעות עקרונות ודרכים לחלוקת מכסות ייצור
חלב ליצרנים קיימים וחדשים .הוועדה קיימה מספר דיונים בתקנות ,בהן הבהירה כי בכוונתה
למנוע כל פגיעה ברפתות הקטנות .במסגרת זאת פעלה הוועדה לפשר במחלוקת שהתגלתה בין
נציגי הרפתנים במושבים לנציגי משרד החקלאות ,באשר להגבלות על שותפויות בין יצרנים
מסוגים שונים .ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים קבעו כי השותפויות יוגבלו ל 3-יצרנים ,למעט
חריגים בהם יאושרו ,מטעמים מיוחדים ,גם שותפויות של עד  7יצרנים ובלבד שכל היצרנים
השותפים מתגוררים באותו ישוב או בישוב במרחק עד שלושה קילומטר.
הוועדה אף אישרה תקנות שנועדו לאפשר ליצרני חלב קיבוציים לצאת מהענף ולחלק את מכסתם
תוך העדפת יישובי עוטף עזה ,בהתאם להחלטת הממשלה לפעול לפיתוח שדרות ועוטף עזה.
הוועדה התבקשה לאשר את התקנות לאחר שבקיבוץ קטורה שבערבה החליטה להרחיב פעילות
כלכלית אחרת ,על חשבון שטח הרפת ,ולהפסיק לייצר חלב .בתקנות שאישרה הוועדה נקבע כי
ההעדפה תהייה להעביר את המכסה קודם לאחד מיישובי האזור ,כדי לא לפגוע במערכות
הכלכליות .לאחר מכן ,במכסות שיועברו עד שנת  2016תינתן ההעדפה ליישובי עוטף עזה ,ואם
יהיו מכסות נוספות הן יועברו לשאר האזורים .עוד נקבע כי אם ליצרן הפורש ישנם שותפים הם
יזכו לקבל זכות סירב ראשונה ויוכלו לרכוש את מכסת היצרן שמעוניין לפרוש.
עוד פעלה הוועדה לסייע לחקלאים בנושא מחיר המים ,וקיימה דיון מיוחד שעסק בהעלאת מחיר
המים לחקלאות .הוועדה הכירה בכך שהחקלאים מתמודדים עם מציאות קשה ושמעה את
טענותיהם שלא יוכלו לעמוד בהעלאת המחיר הצפויה .הוועדה הביעה תמיכה בצעד של הוזלת
מחיר המים למשקי הבית ,אך קראה שלא לעשות זאת על חשבון העלאת התעריף לחקלאים .עוד
דרשה הוועדה כי הכנסות המדינה מהיטל ההפקה יועברו לטובת משק המים הסגור ולא

44

לשימושים אחרים ,על מנת להגדיל את ההכנסות למשק המים הסגור ולאפשר הוזלת מחירים
שלא על חשבון החקלאים.
לקראת תום שנת  2014אישרה הוועדה את תקנות המועצה לענף הלול שנועדו להסדיר את
המכסות לייצור ביצים בשנה הבאה ( ,)2015ולפיהן בשנה הבאה תעמוד המכסה הארצית על כשני
מיליארד ו 50-מיליון ביצים (לעומת מכסה של  1.628מיליארד ביצים השנה) .התקנות עיגנו את
אופן חלוקת המכסות בענף ,בין כ 3,000-מגדלים כאשר כ 2,000-מתוכם תושבי הגליל העליון.
הוועדה אף פעלה לשמור על המשק המשפחתי ולמנוע מצב שבו מגדלים ענקים ,או אפילו
משווקים ,משתלטים על הענף ולא מאפשרים גם למגדלים קטנים ובינוניים להתפרנס .לשם כך
הגבילה הוועדה את גודל הלולים המשותפים ל 50-אלף מטילות ,בניגוד לעמדת משרד החקלאות
שביקש לאפשר לולים שבהם עד  70אלף מטילות.

 .01בריאות
נושא הבריאות אמנם אינו מהווה אחד מתחומי עיסוקה של הוועדה ,אך לעיתים הוא משיק
לנושאים נוספים שתחת אחריותה והוועדה נדרשת גם לכך .בתקופת כהונת הכנסת הנוכחית
אישרה הוועדה את התקנות המסדירות את הגבלת הפרסומות והשיווק של משקאות
אלכוהוליים ,שנועדו לקבוע את סימון האזהרה שיופיע הן בפרסומות של משקאות אלכוהוליים
והן על בקבוקי המשקה .התקנות שאושרו ,וכן החוק שאישרה הוועדה בנושא בכנסת הקודמת,
נועדו להתמודד עם תופעות של שתייה מופרזת והיוו חלק מהמאבק לשמירה על בריאות הציבור.
הוועדה הכינה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית לתיקון חוק הגבלת
הפרסומות והשיווק של מוצרי טבק .התיקון נועד לאסור כמעט כליל את הפרסומות למוצרי
עישון ,למעט חריגים מעטים ,ולהגביל את שיווק המוצרים .במהלך הדיונים התנגדה הוועדה
למספר שינויים שביקש משרד הבריאות להכניס בהצעה שאושרה לקריאה ראשונה .נציגי המשרד
ביקשו לתקן את ההצעה ולהעניק לשרת הבריאות סמכות להורות על עיצוב אחיד לחפיסות
סיגריות -אך הוועדה התנגדה ודחתה את ההצעה .כמו כן התנגדה הוועדה להצעת משרד הבריאות
לאסור כליל על פרסום מוצרי טבק ,וביקשה לקבוע כי האיסור על פרסום מוצרי עישון בעיתונים
לא יחול ,ובתנאי שהעיתונים יקצו שליש משטח הפרסום לסיגריות לטובת משרד הבריאות,
לפרסום תכנים על נזקי העישון .בעקבות זאת ביקש משרד הבריאות להשהות את הדיונים בהצעת
החוק.

 .00ביטחון פנים
גם נושא ביטחון הפנים אינו תחת אחריותה של הוועדה ,אך היא נדרשה לעסוק בכך בעקיפין
במהלך כהונת הכנסת הנוכחית .זאת כאשר נענתה לבקשה לסייע לשמירה על כוחות הביטחון
ואישרה צו שנועד למנוע יבוא זיקוקי די-נור מעופפים עד ה 15-בפברואר  .2015הבקשה הוגשה
לוועדה לאחר שבחודשים האחרונים חלה עלייה בעימותים בירושלים וביהודה ושומרון ,במהלכם
נעשה שימוש בזיקוקים נגד כוחות הביטחון ואזרחים .לנוכח הנזקים המשמעותיים והסכנה
הממשית לכוחות הביטחון נענתה הוועדה לבקשה ואישרה את הצו שאסר על יבוא זיקוקים ,עם
זאת ביקשה לוודא שהאיסור יבוצע במידתיות ולא יפגע שלא לצורך במי שעוסק בתחום באופן
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חוקי .המשטרה התחייבה בפני הוועדה כי יחד עם עצירת היבוא לתקופה מוגבלת יבוצעו פעולות
חקירתיות ומודיעיניות ,עם המכס והשב"כ ,כדי לטפל בהברחות.
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חקיקה ראשית בוועדת הכלכלה
חוקים שהתקבלו
הצעות חוק של חברי הכנסת
שם:

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'  ,)23התשע"ה( 3102-מס' תיק)318 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ561 ,2041/

יוזמים/מציעים:

ח"כ איתן כבל ,ח"כ דב חנין ,ח"כ מירי רגב ,ח"כ מאיר פרוש ,ח"כ יריב לוין ,ח"כ
מאיר שטרית ,ח"כ אחמד טיבי.
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

05/03/2014

קריאה :0

22/07/2014

קריאה :3-2

08/12/2014

הערות:

חיוב עוסק לתת שירות טלפוני חינם ,הכולל גם מענה אנושי ,לשם מתן מענה לכל
פניה של צרכן ,ולא רק לפניה שעניינה ליקויים או פגמים בטובין או בשירות.

( 02/07/2014פרוט' )304

( 02/12/2014פרוט' )401

שם הועדה

ועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה

שם:

הצעת חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש,
התשע"ה( 3102-מס' תיק)351 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ572 ,1686/

יוזמים/מציעים:

ח"כ איילת שקד ,ח"כ מאיר שטרית ,ח"כ מירי רגב ,ח"כ איתן כבל ,ח"כ
יריב לוין.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

26/01/2014

ישיבות ועדה

שם הועדה
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( 13/05/2014פרוט' )256
( 30/06/2014פרוט' )300

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

קריאה :0

26/07/2014

קריאה :3-2

08/12/2014

הערות:

עיקרו של החוק בקביעת מועד אחיד לכניסתן לתוקף של הוראות סימון שניתנו
במהלך שנה מסויימת ובכך מאפשר הערכות מרוכזת לשינויים הנדרשים ע"י
המאסדרים השונים ובכללם משרדי הבריאות ,החקלאות ,הכלכלה ,מכון
התקנים ועוד.

שם:

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס'  ,)01התשע"ד( 3102-מס' תיק)51 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ480 ,3428/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אורי מקלב ,ח"כ משה גפני ,ח"כ יריב לוין.

( 11/11/2014פרוט' )368

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

14/11/2011

קריאה :0

06/07/2012

קריאה :3-2

03/03/2014

דין רציפות:

08/07/2013
31/07/2013

ישיבות ועדה

( 04/06/2012פרוט' )871

( 15/10/2012פרוט' )662
( 02/07/2013פרוט' )43
( 12/11/2013פרוט' )111
( 05/02/2014פרוט' )168

ועדת הכלכלה

שם הועדה

ועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
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הערות:

חיוב תאגיד בנקאי להודיע מראש ללקוחותיו על כוונתו להעמיד את ההלוואה
לפירעון מיידי או לנקוט הליכים משפטיים כנגד הלווה בשל אי עמידה בתנאי
ההלוואה ובכלל זה בשל אי פרעונה ,כולה או חלקה.

שם:

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'  ,)23התשע"ד( 3102-מס' תיק)72 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ523 ,1150/

יוזמים/מציעים:

ח"כ יוני שטבון.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

16/06/2013

קריאה :0

04/11/2013

קריאה :3-2

06/01/2014

הערות:

החוק מסדיר את תווי הקניה המונפקים לרוב ע"י רשתות המזון הגדולות
ומכובדים בחנויות רבות ,תוך שהוא קובע ,בין היתר ,סכום אחיד לגבי כל
העוסקים המנויים בהם ואת אופן הגבלת תקופת תוקפם.

שם:

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'  ,)27התשע"ד( 3102-מס' תיק)33 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ473 ,2465/

יוזמים/מציעים:

ח"כ איתן כבל ,ח"כ מירי רגב ,ח"כ ניצן הורוביץ.

ישיבות ועדה

( 28/08/2013פרוט' )78
( 16/10/2013פרוט' )61

( 23/12/2013פרוט' )147

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

15/12/2010

ישיבות ועדה

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה

שם הועדה
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( 14/05/2012פרוט' )846
( 14/05/2012פרוט' )846

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

( 06/07/2012פרוט' )608
( 23/07/2012פרוט' )628
( 23/06/2012פרוט' )646
( 27/06/2012פרוט' )656
( 14/10/2012פרוט' )656
( 15/10/2012פרוט' )661

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

קריאה :0

16/06/2012

קריאה :3-2

18/03/2014

דין רציפות:

02/07/2013
31/07/2013

הערות:

החוק מאפשר לצרכן לבטל בכל עת את ההתקשרות עם עוסק בעסקאות שלגביהן

( 25/06/2013פרוט' )37
( 30/10/2013פרוט' )102

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

( 12/11/2013פרוט' )113
( 10/12/2013פרוט' )140
( 21/01/2014פרוט' )184

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

( 26/02/2014פרוט' )223
( 26/02/2014פרוט' )224

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

אין מקום לכבילת הצרכן עד לתום תקופת ההתקשרות ,בהן ,שירותי ספורט
ועסקה לרכישת יחידות נופש (.)Time sharing

שם:

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'  ,)21התשע"ד( 3102-מס' תיק)325 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ541 ,1065/

יוזמים/מציעים:

ח"כ חיים כץ.

מו .הכנסת:

28/01/2014

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

06/11/2013

ישיבות ועדה

שם הועדה
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( 30/12/2013פרוט' )60
( 17/02/2014פרוט' )212
קריאה :0

24/02/2014

קריאה :3-2

26/07/2014

( 15/07/2014פרוט' )316

ועדת הכנסת
ועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה

החוק מסדיר ומאריך את שעות הביקור של טכנאי המגיע לביתו של צרכן מטעם
העוסק במסגרת האחריות למוצרים ולשירותים שרכש הצרכן.

שם:

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'  ,)20התשע"ד( 3102-מס' תיק)317 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ535 ,1216/

יוזמים/מציעים:

ח"כ חיים כץ.

מו .הכנסת:

25/12/2013

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

11/12/2013

קריאה :0

24/02/2014

קריאה :3-2

26/07/2014

הערות:

הוראות לענין אופן יצירת הקשר הטלפוני בין עוסקים מסויימים הנותנים שירות
לצרכנים ,לרבות החובה כי הפניה הטלפונית מעוסק תהיה ממספר טלפון מזוהה
שניתן לחייג אליו חזרה תוך מסירת פרטים מזהים של נציג העוסק.

שם:

חוק המכר (דירות) (תיקון מס'  ,)3התשע"ד( 3102-מס' תיק)010 :

ישיבות ועדה

( 06/01/2014פרוט' )166

( 15/07/2014פרוט' )318
( 28/07/2014פרוט' )331

שם הועדה

ועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
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מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ516 ,68/

יוזמים/מציעים:

ח"כ מאיר שטרית.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

17/07/2013

קריאה :0

22/10/2013

קריאה :3-2

03/03/2014

הערות:

החוק קובע כי המפרט שמצרף קבלן המוכר דירה יכלול גם מחירון של פריטים
אותם יקבע שר הבינוי .זאת ,לעניין ויתור על פריטים בדירה ,שינוי מקומם או
הוספתם.

שם:

חוק המכר (דירות) (תיקון מס'  ,)7התשע"ד( 3102-מס' תיק)71 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ508 ,1068/

יוזמים/מציעים:

ח"כ מאיר שטרית ,ח"כ אורי מקלב ,ח"כ יצחק וקנין ,ח"כ אלעזר שטרן ,ח"כ
אראל מרגלית.

מו .הכנסת:

16/06/2013

שלב

ישיבות מליאה

ישיבות ועדה

( 28/08/2013פרוט' )80

( 17/02/2014פרוט' )210

ישיבות ועדה

שם הועדה

ועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה

שם הועדה

דיון מוקדם:
05/03/2013
קריאה :0

( 24/06/2013פרוט' )35

ועדת הכלכלה

06/07/2013
( 28/10/2013פרוט' )68
( 17/02/2014פרוט' )211

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
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קריאה :3-2

03/03/2014

הערות:

החוק מגביל את שכר טרחת עורך דין שקבלן רשאי להשית על רוכש דירה עבור
הוצאות משפטיות ומסמיך את שר הבינוי לקבוע את הסכום או השיעור המרבי
של התשלומים.

שם:

חוק המכר (דירות) (תיקון מס'  ,)8התשע"ד( 3102-מס' תיק)317 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ547 ,277/

יוזמים/מציעים:

ח"כ מאיר שטרית.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

05/03/2014

קריאה :0

02/06/2014

קריאה :3-2

30/07/2014

הערות:

החוק מגביל את שיעור ריבית הפיגורים שקונה דירה נדרש לשלם למוכר שהוא
קבלן בשל איחור במועד התשלום שנקבע בחוזה המכר .שיעור ריבית הפיגורים
ייקבע בתקנות.

ישיבות ועדה

( 14/05/2014פרוט' )261

( 28/07/2014פרוט' )330

שם הועדה

ועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה
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שם:

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'  51והוראת שעה) ,התשע"ד3102-
(מס' תיק)011 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ533 ,1614/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אבישי ברוורמן.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

18/12/2013

קריאה :0

01/01/2014

קריאה :3-2

10/02/2014

הערות:

החוק מחייב את חברות הוט ויס לשדר חדשות מקומיות ותוכניות מקומיות
בענייני היום בעיקר בפריפריה ואת אופן המימון.

שם:

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)011התשע"ד( 3102-מס' תיק)13 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ536 ,1457/

יוזמים/מציעים:

ח"כ יריב לוין.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

10/07/2013

קריאה :0

03/02/2014

ישיבות ועדה

( 24/12/2013פרוט' )153
( 30/12/2013פרוט' )160

( 22/01/2014פרוט' )185
( 03/02/2014פרוט' )162

ישיבות ועדה

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

שם הועדה

( 06/08/2013פרוט' )74

ועדת הכלכלה

( 20/01/2014פרוט' )176

ועדת הכלכלה

( 24/02/2014פרוט' )221

ועדת הכלכלה
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קריאה :3-2

18/03/2014

הערות:

מטרת החוק לאפשר הבחנה ברורה ורישום הפרטים של בעל הרשיון למונית ושל
בעל הרשיון להפעלת המונית.

שם:

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)000התשע"ד( 3102-מס' תיק)305 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ556 ,1056/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אמנון כהן.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

25/12/2013

קריאה :0

08/07/2014

קריאה :3-2

30/07/2014

הערות:

החוק מחייב את רשות הרישוי לציין בטופס חידוש רשיון הנהיגה את מספר
הנקודות שנרשמו לנהג שביצע עבירות תנועה ובמתן מידע נוסף לנהגים.

ישיבות ועדה

( 23/06/2014פרוט' )264

( 28/07/2014פרוט' )332

שם הועדה

ועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה
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שם:

חוק משק הגז הטבעי (תיקון מס'  ,)3התשע"ה( 3102-מס' תיק)210 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה פרטית פ564 ,2216/

יוזמים/מציעים:

ח"כ רוברט אילטוב ,ח"כ איילת שקד.
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

12/03/2014

קריאה :0

26/07/2014

קריאה :3-2

24/11/2014

הערות:

החוק מאפשר לבתי הזיקוק למכור ולשווק גז טבעי בכפוף למספר הגבלות
ותנאים .בכך ,תקודם התחרות במקטע פעילות זה.

( 11/06/2014פרוט' )284
( 08/07/2014פרוט' )311

( 05/11/2014פרוט' )363

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה
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הצעות חוק של הממשלה

שם:

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'  ,)21התשע"ד( 3102-מס' תיק)012 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 620
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

07/11/2011

קריאה :3-2

14/07/2014

דין רציפות:

10/06/2013
17/07/2013

הערות:

החוק מעניק לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן כלי אכיפה מרכזי של הטלת
עיצום כספי על עוסק שהפר הוראה המנויה בחוק.

( 14/02/2012פרוט' )743

ועדת הכלכלה

( 07/05/2012פרוט' )836
( 12/06/2012פרוט' )883
( 02/07/2012פרוט' )866
( 10/07/2012פרוט' )612
( 28/10/2013פרוט' )66
( 16/12/2013פרוט' )142
( 11/02/2014פרוט' )206
( 18/02/2014פרוט' )214
( 06/03/2014פרוט' )235
( 20/05/2014פרוט' )266

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

בנוסף קובע החוק כי מניעת האפשרות מצרכן להביא עמו למקום העסק מזון או
שתיה הנמכרים בו – יחשב כנוהג פסול.
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שם:

חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי
שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)5התשע"ג( 3102-מס' תיק)81 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 730
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

05/11/2012

קריאה :3-2

22/07/2013

דין רציפות:

08/05/2013
01/07/2013

הערות

החוק קובע כי ההסדרים שנקבעו בשעתו כהוראת שעה שהוארכה מעת לעת יהיו
להוראת קבע ויאפשרו לגלי צה"ל להמשיך ולשדר בקביעות את שידורי החסות
ותשדירי השירות.

( 11/07/2013פרוט' )55

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שם:

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)
(תיקון מס'  ,)5התשע"ד( 3102-מס' תיק)381 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 850
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

24/02/2014

קריאה :3-2

28/07/2014

הערות:

בחוק זה מספר הוראות שנועדו להגביר וליעל את המלחמה כנגד גניבות הרכב
בישראל לרבות איסור להעביר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית רכב
המיועד לפירוק .בנוסף ,נקבעו בו הוראות המתייחסות לחובות מבטחים.

( 28/05/2014פרוט' )278
( 24/06/2014פרוט' )267
( 14/07/2014פרוט' )313

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
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שם:

חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'  ,)02התשע"ד( 3102-מס' תיק)72 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

מיזוג הצעה ממשלתית מ ,768/עם הצעה פרטית פ1627/

יוזמים/מציעים:

ח"כ מיקי רוזנטל.

מו .הכנסת:

12/03/2014

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :3-2

16/03/2014

הערות:

מיזוג עם הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון – פטור לתוצרת חקלאית),
התשע"ג ,2013-פ 1627/של חבר הכנסת מיקי רוזנטל ,שאושרה בדיון מוקדם ביום
.13/11/2013

ישיבות ועדה

שם הועדה

( 06/01/2014פרוט' )167
( 21/01/2014פרוט' )64

ועדת הכלכלה
ועדת הכנסת

( 05/03/2014פרוט' )232
( 05/03/2014פרוט' )230

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

מטרת החוק היא עידוד החקלאות וחיזוק כוחם של המגדלים הקטנים תוך
צמצום הפטור למשווקים בסיטונות מהסדר כובל .הפטור מבטל את יכולתם של
משווקים סיטונאים לקיים הסדרים כובלים בינם לבין עצמם וימשיך לחול כאשר
הצדדים הם המגדלים של התוצרת החקלאית.

שם:

פרק ה' ,סעיף  – 27תקשורת – שידורי טלויזיה מערך עידן פלוס – מתוך הצעת
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנים  3102ו ,)3102-התשע"ג3102-

מצב נוכחי:

הסעיפים התקבלו בקריאה  3ביום  17.6.2013כחלק מהצעת חוק לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו,)2014-
התשע"ג2013-

מספר:

הצעה ממשלתית 768

מו .הכנסת:

26/07/2013

שלב

ישיבות מליאה

ישיבות ועדה

שם הועדה
59

הערות:

שם:

( 11/07/2013פרוט' )57
( 14/07/2013פרוט' )58

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

( 15/07/2013פרוט' )62
( 17/07/2013פרוט' )66

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

הפרק עוסק בין היתר ,בהרחבת מגוון והיצע השידורים בעידן  +תוך מחויבות
מסוימת ליצירה הישראלית ומינוי גורם מפעיל שיכול להיות גם גורם פרטי ,לו
ינתן היתר הפעלה.

פרק ה' ,סעיף  )5( ,)3( ,)0(28עד ( – )8שוק סיטונאי בטלפוניה נייחת – מתוך
הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשנים  3102ו ,)3102-התשע"ג3102-

מצב נוכחי:

הסעיפים התקבלו בקריאה שניה ושלישית ביום  17.6.2013כחלק מהצעת חוק
לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים
 2013ו ,)2014-התשע"ג2013-

מספר:

הצעה ממשלתית 768

מו .הכנסת:

06/08/2013

שלב

ישיבות מליאה

הערות:

בהתאם לסעיפים אלו ,תתאפשר פתיחה לתחרות של הפס הרחב באופן שיאפשר
לעוסקים חסרי תשתית לעשות שימוש בתשתית הקיימת של בזק והוט בטלפוניה
נייחת.

שם:

ישיבות ועדה

שם הועדה

( 03/07/2013פרוט' )46

ועדת הכלכלה

( 08/07/2013פרוט' )50
( 06/07/2013פרוט' )52

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

פרק ה' ,סעיף  )2(28ו – )2(-תקשורת – חבילת בסיס צרה בשידורי כבלים ולווין
– מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשנים  3102ו ,)3102-התשע"ג( 3102-תיק מס' )66

מצב נוכחי:

הסעיפים התקבלו בקריאה  3ביום  17.6.2013כחלק מהצעת חוק לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו,)2014-
התשע"ג2013-

מספר:

הצעה ממשלתית 768
61

מו .הכנסת:

26/07/2013

שלב

ישיבות מליאה

הערות:

בסעיפים אלו  -קביעת "חבילת יסוד" ,חבילת ערוצים מצומצמת במחיר מוגבל
בכבלים ובלווין.

שם:

ישיבות ועדה

שם הועדה

( 08/07/2013פרוט' )50
( 06/07/2013פרוט' )52
( 11/07/2013פרוט' )57
( 14/07/2013פרוט' )58
( 15/07/2013פרוט' )62
( 17/07/2013פרוט' )66

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

פרק ח' – מים (תאגידי מים וביוב) – מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות
לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  3102ו ,)3102-התשע"ג-
3102

מצב נוכחי:

הסעיפים התקבלו בקריאה  3ביום  17.6.2013כחלק מהצעת חוק לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו,)2014-
התשע"ג2013-

מספר:

הצעה ממשלתית 768

מו .הכנסת:

26/07/2013

שלב

ישיבות מליאה

הערות:

פרק המים ענינו בצמצום מספר תאגידי המים והביוב ובחובה להקים תאגידים
אזוריים למספר רשויות מקומיות ובמתן סמכות לממונה ברשות המים והביוב

ישיבות ועדה

שם הועדה

( 08/07/2013פרוט' )51
( 10/07/2013פרוט' )53
( 11/07/2013פרוט' )56
( 14/07/2013פרוט' )60
( 15/07/2013פרוט' )63

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

להטיל עיצומים כספיים בשל הפרת הוראות החוק.

שם:

חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'  ,)05התשע"ד( 3102-מס' תיק)357 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-
60

מספר:

הצעה ממשלתית 702
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

( 18/03/2014פרוט' )237

ועדת הכלכלה

קריאה :3-2

16/03/2014

הערות:

החוק מסמיך את הממונה על ההגבלים העסקיים לערוך בדיקות יזומות בענייני
תחרות בשווקים השונים.

שם:

חוק ההגבלים העסקים (תיקון מס'  ,)03התשע"ה( 3102-מס' תיק)278 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 702
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

( 28/10/2014פרוט' )356

ועדת הכלכלה

קריאה :3-2

17/11/2014

הערות:

החוק עוסק בשני עניינים ,הראשון – ביטול הפטור הגורף מאיסור על הסדר כובל
ביחס להסדרים שעניינם בלעדיות הדדית בהפצה והשני – הרחבת הסעדים
המבניים הקבועים בחוק.

שם:

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס'  ,)02התשע"ד3102-
(מס' תיק)370 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 846

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

17/02/2014

קריאה :3-2

14/07/2014

ישיבות ועדה

( 26/05/2014פרוט' )271

שם הועדה

ועדת הכלכלה
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הערות:

עניינו של החוק בקידום התחרות במשק הגז הביתי והוא מאריך בחמש שנים
נוספות הסדרים שנקבעו בשנת  :2008נאסר על ספק גז שמסר על החלטתו
להתנתק ממנו להתקשר לצרכן או להציע לו הטבות .נאסר על ספקי גז להפלות
בין צרכנים דומים.

שם:

חוק התאמת יצירות ,ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה),
התשע"ד( 3102-מס' תיק )301 ,311

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

מיזוג הצעה ממשלתית  823עם הצעה פרטית פ641/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אילן גילאון.

מו .הכנסת:

24/12/2013

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

24/12/2013

קריאה :3-2

16/03/2014

הערות:

מיזוג עם הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון – נגישות יצירה ספרותית לאדם עם

ישיבות ועדה

( 03/03/2014פרוט' )225
( 05/03/2014פרוט' )78

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכנסת

מוגבלות ,התשע"ג 2013-פ ,641/מאת חה"כ אילן גילאון ,שאושרה בדיון מוקדם
ביום .24/12/2013
עניינו של החוק בהתאמת יצירות ,ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות על
מנת להגביר את נגישותן של יצירות לאנשים עם מוגבלויות ובכך לאפשר להם
לקחת חלק פעיל ושוויוני בחברה.

שם:

חוק התקנים (תיקון מס'  ,)01התשע"ד( 3102-מס' תיק)013 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 768

שלב

ישיבות מליאה

ישיבות ועדה

שם הועדה

( 14/07/2013פרוט' )56

ועדת הכלכלה

63

( 17/07/2013פרוט' )64
( 17/07/2013פרוט' )65
( 07/08/2013פרוט' )77
פיצול הצעת
החוק:

22/07/2013

קריאה :3-2

28/10/2013
28/10/2013

הערות:

מתוך פרק ב'  -תקינה – מהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו ,)2014-התשע"ג( 2013-מס' תיק:
.)63

.

בנוסף ,אישרה הכנסת את החלטת ועדת הכלכלה לפצל סעיפים  2עד  5מהצעת
החוק.
החוק שנועד לפשט את הליך הייבוא ,לעודד תחרות ולהביא להורדת מחירי
המוצרים השונים .מסדיר ,בין היתר ,את הליכי האימוץ של התקנים
הבינלאומים ושל הגשת תצהיר בדבר התאמה של מוצר לתקן רשמי.
החוק קובע בנוסף שורה של אמצעי אכיפה מינהליים ואת דרכי ההסמכה והמינוי
של מפקחים.

שם:

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'  ,)58התשע"ד( 3102-מס' תיק:
)051

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 765
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

28/10/2013

קריאה :3-2

03/02/2014
03/02/2014

הערות:

במסגרת החוק נקבעו הוראות האוסרות על בעלי רשיון הפועלים בשוק הסלולר
לבצע הגבלים או חסימות שונות על כלל בעלי הרשיונות ,וכן הסדרת הסחר

( 20/01/2014פרוט' )178

שם הועדה

ועדת הכלכלה
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והתחזוקה של ציוד תקשורת.

שם:

חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי ,התשע"ד( 3102-מס' תיק)011 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 786

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

30/07/2013

קריאה :3-2

16/03/2014
16/03/2014

הערות:

החוק נועד להסדיר את פעילותן של חברות דירוג האשראי המדרגות תאגידים
במשק ולהכפיף אותן לפיקוח הרשות לניירות ערך.

שם:

חוק להסדרת תוצרת אורגנית (תיקון מס'  ,)3התשע"ד( 3102-מס' תיק)002 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 762

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

31/07/2013

ישיבות ועדה

שם הועדה

( 06/10/2013פרוט' )84
( 22/10/2013פרוט' )65

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

( 06/11/2013פרוט' )106
( 26/11/2013פרוט' )124

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

( 02/12/2013פרוט' )128
( 18/12/2013פרוט' )146
( 02/01/2014פרוט' )165
( 04/02/2014פרוט' )166

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

ישיבות ועדה

( 23/10/2013פרוט' )66
( 31/12/2013פרוט' )163

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

65

קריאה :3-2

03/02/2014

הערות:

החוק נועד בעיקרו להבהיר את האיסור בדבר הצגת תוצרת חקלאית כתוצרת
אורגנית ,מבלי שזו סומנה בסמל הבקרה ובסמל האורגני האחיד ,ורק לאחר
שהתוצרת המשווקת בישראל אושרה ע"י גוף פיקוח ובקרה בישראל.

שם:

חוק לתיקון פקודת מחלות בעלי חיים (מס'  ,)3התשע"ד( 3102-מס' תיק)15 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 770
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

06/07/2013

קריאה :3-2

04/11/2013
04/11/2013

הערות:

החוק קובע הסדר חדש לענין מתן פיצוי בשל המתת בעל חיים הנגוע במחלה.

שם:

חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס'  ,)8התשע"ה( 3102-מס' תיק)213 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 771

( 06/08/2013פרוט' )75
( 06/08/2013פרוט' )73
( 28/10/2013פרוט' )67

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

04/11/2013

פיצול הצ"ח:

16/03/2014

קריאה :3-2

03/11/2014
03/11/2014

ישיבות ועדה

( 06/02/2014פרוט' )201
( 04/03/2014פרוט' )226

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

66

הערות:

פיצול מתוך הצ"ח תחבורה ציבורית (תיקוני חקיקה) ,התשע"ג2013-
(סעיפים .)1-3
החוק נועד להסיר חסמים בתחומי הכניסה למקרקעין והפקעת מקרקעין
מרשויות מקומיות לצורך בניית מסילות ברזל עליהן ינועו רכבות ארציות ורכבות
מקומיות.

שם:

חוק משק החשמל (תיקון מס'  ,)00התשע"ג( 3102-מס' תיק)88 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 775
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

01/07/2013

קריאה :3-2

22/07/2013
22/07/2013

הערות:

החוק מאריך את תוקפו של רשיון הספקת חשמל לחברות שאינן חברות

( 02/07/2013פרוט' )48

שם הועדה

ועדת הכלכלה

ממשלתיות ובהן חברת החשמל למזרח ירושלים ומאפשר להן להחזיק במספר
מקטעי פעילות ובהן ההספקה והחלוקה.

שם:

חוק משק החשמל (תיקון מס'  ,)03התשע"ד( 3102-מס' תיק)313 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 821

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

23/12/2013

קריאה :3-2

30/12/2013
30/12/2013

ישיבות ועדה

( 24/12/2013פרוט' )151

שם הועדה

ועדת הכלכלה

67

הערות:

החוק מאריך את תוקף ההסמכה למתן רשיונות שעניינם בהולכה ,חלוקה,
הספקה ומכירה של חשמל ע"י חברת החשמל ,והכל עד לביצוע רפורמה במשק
החשמל ובחברת החשמל.

שם:

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס'  ,)32התשע"ה( 3102-מס' תיק:
)373

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 837
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

17/02/2014

קריאה :3-2

01/12/2014
01/12/2014

הערות:

החוק קובע את הזכות לגמול של חברי המנהלה בקרן לפיצויי נפגעי תאונות
דרכים – קרנית ,עבור השתתפות בישיבות המנהלה.

שם:

חוק תכנון משק החלב (תיקון) ,התשע"ג( 3102-מס' תיק)82 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 756

( 17/11/2014פרוט' )376

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

24/06/2013

קריאה :3-2

31/07/2013

ישיבות ועדה

( 11/07/2013פרוט' )54

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שם הועדה

ועדת הכלכלה

31/07/2013
הערות:

עניינו של החוק בהסמכת שרי האוצר והחקלאות לקבוע מנגנון לעדכון של מחיר
המינימום שמשלמות מחלבות ליצרני חלב בעבור חלב בקר במכסה.
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הצעות חוק לאחר קריאה ראשונה
הצעות של חברי הכנסת

שם:

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' ( )5מתן מידע לשוכר בדיור
ציבורי) ,התשע"ה–( 3102מס' תיק)231 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה פרטית פ584 ,2183/

יוזמים/מציעים:

ח"כ דב חנין ,ח"כ מירי רגב ,ח"כ אורלי לוי אבקסיס ,ח"כ אילן גילאון ,ח"כ
איציק שמולי.
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

22/07/2014

קריאה :0

06/12/2014

הערות:

ו .שרים :בכפוף לכך שהדיווח יהיה כל חצי שנה ולא שלושה חודשים.

שם:

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' ( )27שיגור דבר פרסומת
באמצעות מערכת חיוג אוטומטי או ממספר טלפון בלתי מזוהה) ,התשע"א-
( 3100מס' תיק)53 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה פרטית פ364 ,2478/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אורי מקלב ,ח"כ משה גפני.

( 16/11/2014פרוט' )385

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

27/10/2010

קריאה :0

01/02/2011

ישיבות ועדה

( 11/01/2011פרוט' )413

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שם הועדה

ועדת הכלכלה
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( 02/07/2013פרוט' )45
דין רציפות:

ועדת הכלכלה

08/07/2013
31/07/2013

שם:

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' ( )55רישיון לשירות
מודיעין) ,התשע"ב( 3103-מס' תיק)022 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה פרטית פ456 ,2314/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אמנון כהן ,ח"כ מירי רגב.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

14/07/2010

קריאה :0

21/03/2012

דין רציפות:

31/07/2013
22/10/2013

ישיבות ועדה

( 11/01/2011פרוט' )412
( 02/01/2012פרוט' )707
( 30/01/2012פרוט' )732
( 12/03/2012פרוט' )781

( 23/07/2012פרוט' )627
( 15/07/2013פרוט' )61
( 24/12/2013פרוט' )150

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

שם:

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' ( )30החלטת האיסור על
משלוח פרסומת לשם קבלת תרומות או לתעמולה) ,התשע"ה( 3102-מס' תיק:
)222

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

מיזוג של שתי הצעות פרטיות פ ,2053/פ588 2457/

יוזמים/מציעים:

ח"כ מיקי רוזנטל ,ח"כ עדי קול.
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שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

11/06/2014

ישיבות ועדה

שם הועדה

25/06/2014
( 01/12/2014פרוט' )366

ועדת הכלכלה

קריאה :0

06/12/2014

הערות:

ו .שרים :תמיכה בטרומית בלבד ובכפוף להסכמת משרד התקשורת ולתיאום עם
משרד המשפטים.
מיזוג עם הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון  -דואר זבל) ,התשע"ד-
 2014פ 2457/מאת חה"כ עדי קול וחה"כ מיקי רוזנטל ,שאושרה בדיון מוקדם
ביום 25/6/2014

שם:

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' ( )3סיוע ריאלי בשכר
דירה) ,התשע"ה( 3102-מס' תיק)228 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה פרטית פ565 ,2117/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אורלי לוי אבקסיס.

מו .הכנסת:

08/12/2014

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

22/07/2014
23/07/2014

קריאה :0

06/12/2014

ישיבות ועדה

( 08/12/2014פרוט' )136
( 08/12/2014פרוט' )416

שם הועדה

ועדת הכנסת
ועדת הכלכלה
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הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' ( )013חובת התקנת חיישן
שם:

בטיחות) ,התשע"ב( 3103-מס' תיק)58 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה פרטית פ436 ,2316/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אורי מקלב ,ח"כ משה גפני.
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

23/06/2010

קריאה :0

27/02/2012

הערות:

חובת התקנת חיישן בטיחות בכפוף לתיאום הליכי החקיקה עם משרדי
התחבורה ,האוצר ,הביטחון וביטחון פנים.

דין רציפות:

08/07/2013
31/07/2013

( 17/01/2012פרוט' )716

ועדת הכלכלה

( 25/01/2012פרוט' )730

ועדת הכלכלה

( 02/07/2013פרוט' )44

ועדת הכלכלה

שם:

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור
ולמקומות ציבוריים (תיקון מס'  ,)2התשע"ה( 3102-מס' תיק)012 :

מצב נוכחי:

הונחה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה פרטית פ570 ,1746/

יוזמים/מציעים:

ח"כ פנינה תמנו-שטה ,ח"כ שמעון אוחיון ,ח"כ דב ליפמן ,ח"כ בועז טופורובסקי,
ח"כ גילה גמליאל ,ח"כ רוברט אילטוב ,ח"כ דוד צור ,ח"כ רינה פרנקל ,ח"כ
יוני שטבון ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ זבולון כלפה ,ח"כ אורלי לוי אבקסיס.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

11/12/2013

ישיבות ועדה

( 15/07/2014פרוט' )317

שם הועדה

ועדת הכלכלה
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קריאה :0

30/07/2014
( 07/12/2014פרוט' )406

ועדת הכלכלה
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הצעות חוק של הממשלה

שם:

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור
ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' ( )2איסור על ביזוי או השפלה מחמת הפליה),
התשע"ד( 3102-מס' תיק)201 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 806
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

16/05/2014

שם:

הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' ,)7
התשע"ב( 3103-מס' תיק)013 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 715

( 15/07/2014פרוט' )316

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

25/07/2012

דין רציפות:

17/06/2013
17/07/2013

ישיבות ועדה

( 21/10/2013פרוט' )62
( 02/12/2013פרוט' )127
( 16/12/2013פרוט' )143
( 07/01/2014פרוט' )170
( 26/01/2014פרוט' )188
( 10/02/2014פרוט' )204
( 04/03/2014פרוט' )228

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
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שם:

הצעת חוק תחבורה ציבורית (תיקוני חקיקה) ,התשע"ג( 3102-תיק מס' )164

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 771
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

04/11/2013

פיצול הצ"ח:

16/03/2014

הערות:

סעיפים  1-3פוצלו מהצעת החוק ואושרו בקריאה השניה והקריאה השלישית

( 06/02/2014פרוט' )201
( 04/03/2014פרוט' )226

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

ביום .27.10.2014

שם:

הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב( 3103-מס' תיק:
)321

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 667

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

06/07/2012

דין רציפות:

04/11/2013
06/01/2014

ישיבות ועדה

( 18/02/2014פרוט' )215
( 26/05/2014פרוט' )272
( 30/06/2014פרוט' )301

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
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שם:

הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'  ,)02התשע"ד( 3102-מס' תיק:
)082

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 801
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

02/12/2013

שם:

הצעת חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תיקון מס'  ,)7התשע"ד( 3102-מס'
תיק)288 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 888

( 15/12/2014פרוט' )

ישיבות ועדה

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

30/07/2014

שם:

הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים ,התשע"ד( 3102-מס' תיק)231 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 863

( 15/12/2014פרוט' )

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

16/05/2014

ישיבות ועדה

( 10/11/2014פרוט' )365

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שם הועדה

ועדת הכלכלה
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שם:

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' ( )57הרשות והמועצה
לשידורים מסחריים) ,התשע"ג( 3102-מס' תיק)021 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 784

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

28/10/2013

ישיבות ועדה

( 03/02/2014פרוט' )163
( 16/05/2014פרוט' )263
( 16/06/2014פרוט' )287

שם:

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורת וייצור דבש ,התשע"ד( 3102-מס' תיק:
)230

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 856

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

16/05/2014

ישיבות ועדה

( 06/07/2014פרוט' )312
( 27/10/2014פרוט' )353
( 16/12/2014פרוט' )

שם:

שם הועדה

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

הצעת חוק להסדרת הרעייה במקרקעי ציבור ,התש"ע3101-
(מס' תיק)11 :
מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 522

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

12/07/2010

ישיבות ועדה

( 26/05/2011פרוט' )517

שם הועדה

ועדת הכלכלה
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( 05/12/2011פרוט' )677
( 31/12/2013פרוט' )162
( 17/06/2014פרוט' )260

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

דין רציפות:

01/07/2013

שם:

הצעת חוק לעידוד עסקים קטנים ובינוניים בישראל ,התשע"ב( 3103-מס'
תיק)10 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 721

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

25/07/2012

דין רציפות:

27/05/2013
01/07/2013

ישיבות ועדה

( 05/11/2013פרוט' )107
( 24/12/2013פרוט' )152

שם:

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

הצעת חוק לשינוי חברתי-כלכלי (תיקוני חקיקה) (הגברת התחרות),
התשע"ב( 3103-מס' תיק)083 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

מיזוג של הצעה ממשלתית מ 866/והצעה פרטית פ2222/

יוזמים/מציעים:

חה"כ אבישי ברוורמן

מו .הכנסת:

06/07/2012

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

06/07/2012

לחלוקה באישור
המליאה אחרי
ק:0-

03/02/2014
14/07/2014

ישיבות ועדה

שם הועדה
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( 25/11/2013פרוט' )50
( 20/01/2014פרוט' )177

ועדת הכנסת
ועדת הכלכלה

( 11/06/2014פרוט' )283

ועדת הכלכלה

דין רציפות:

27/05/2013
04/11/2013

הערות:

מיזוג עם הצעת חוק ניירות ערך (תיקון – מימון חברתי לעסקים) ,התשע"ד-
 ,2014פ 2222/מאת חה"כ אבישי ברוורמן ,שאושרה בדיון מוקדם ב6/7/2014-

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)000התשע"ג( 3102-מס' תיק)312 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 788

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

03/03/2014

הערות:

בנושא כרטיס חכם ורשיון מפעיל

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)003התשע"ד( 3102-מס' תיק)321 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 826

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

20/01/2014

ישיבות ועדה

ישיבות ועדה

( 10/02/2014פרוט' )202
( 27/10/2014פרוט' )351
( 25/11/2014פרוט' )362

שם הועדה

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
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שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' ( )...מניעת מפגעים) ,התשע"ד-
( 3102מס' תיק)271 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 868

פיצול הצ"ח:

28/07/2014

שלב

ישיבות מליאה

הערות:

ההצעה פוצלה מתוך הצ"ח לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' ( )...מניעת
מפגעים) ,התשע"ד ,2014-תיק מס' 336

ישיבות ועדה

שם הועדה

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס'  ,)8התשע"ג( 3102-מס' תיק:
)312

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 761

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

03/03/2014

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס'  ,)1התשע"ד( 3102-מס' תיק:
)221

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 868

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

06/06/2014

לחלוקה באישור
המליאה אחרי
ק:0-

28/07/2014

ישיבות ועדה

ישיבות ועדה

( 14/07/2014פרוט' )314

שם הועדה

שם הועדה

ועדת הכלכלה
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שם:

הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס'  ,)01התשע"ד3102-
(מס' תיק)255 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 871
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

07/07/2014

שם:

הצעת חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע לגילוי נאות) (תיקון) ,התש"ע-
( 3101מס' תיק)025 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 464

( 04/11/2014פרוט' )361

ועדת הכלכלה

( 15/12/2014פרוט' )

ועדת הכלכלה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

17/03/2010

דין רציפות:

30/07/2013
22/10/2013

שם:

הצעת חוק רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג( 3102-מס' תיק)83 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 766

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

24/06/2013

ישיבות ועדה

ישיבות ועדה

שם הועדה

שם הועדה

80

( 22/07/2013פרוט' )67
( 06/10/2013פרוט' )83

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

( 15/10/2013פרוט' )86
( 11/11/2013פרוט' )110
( 25/11/2013פרוט' )122
( 06/12/2013פרוט' )136
( 07/01/2014פרוט' )171
( 04/02/2014פרוט' )167
( 06/02/2014פרוט' )200
( 13/02/2014פרוט' )206
( 27/04/2014פרוט' )252
( 13/05/2014פרוט' )260
( 27/05/2014פרוט' )277

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

( 24/06/2014פרוט' )268
( 01/07/2014פרוט' )303

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

( 14/07/2014פרוט' )315
( 28/10/2014פרוט' )355
( 04/11/2014פרוט' )362
( 06/11/2014פרוט' )364
( 11/11/2014פרוט' )370
( 16/11/2014פרוט' )372
( 23/11/2014פרוט' )387
( 25/11/2014פרוט' )363

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

( 30/11/2014פרוט' )366
( 07/12/2014פרוט' )410

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

שם:

פרק ב'  -תקינה  -מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  3102ו ,)3102-התשע"ג( 3102-מס' תיק:
)32

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 768

שלב

ישיבות מליאה

לחלוקה באישור
המליאה אחרי
ק:0-

22/07/2013

ישיבות ועדה

שם הועדה

82

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

שם:

פרק ה' ,סעיף  - 21תקשורת (הקצאת תדרי רדיו)  -מתוך הצעת חוק לשינוי
סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 3102
ו ,)3102-התשע"ג( 3102-מס' תיק)70 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית 768
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

שם:

הצעת חוק הדואר (תיקון מס'  ,)03התשע"ה( 3102-מס' תיק)281 :

מצב נוכחי:

לדיון לק 2-וק3-

מספר:

הצעה ממשלתית  ,881מיזוג עם שתי הצעות חוק פרטיות פ 260/פ2256/

יוזמים/מציעים:

ח"כ נחמן שי ,ח"כ אורי מקלב ,ח"כ משה גפני ,ח"כ יעקב אשר ,ח"כ יריב לוין.
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

28/07/2014

הערות

מיזוג עם הצעת חוק הדואר (תיקון – פרטי חובה בהודעה בדבר משלוח דואר
רשום) ,התשע"ג 2013-פ 260/שאושרה בדיון מוקדם ביום 28/7/2014

( 17/11/2014פרוט' )375
( 01/12/2014פרוט' )126
( 04/12/2014פרוט' )407

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכנסת
ועדת הכלכלה

והצעת חוק הדואר (תיקון פרטי חובה בהודעה בדבר משלוח דואר רשום),
התשע"ד 2014-פ 2256/שאושרה בדיון מוקדם ביום .28/7/2014

83

הצעות חוק לאחר דיון מוקדם

שם:

הצעת חוק האפוטרופוס הכללי (תיקון  -מאגר מידע לעניין כספים ללא דורש
המופקדים בתאגידים בנקאיים) ,התשע"ג ( 3102 -מס' תיק)382 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1206/

יוזמים/מציעים:

ח"כ שלי יחימוביץ'

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

26/02/2014

שם:

הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני
חקיקה) ,התשע"ג( 3102-מס' תיק)300 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1586/

יוזמים/מציעים:

ח"כ יריב לוין ,ח"כ רוברט אילטוב ,ח"כ נחמן שי ,ח"כ יפעת קריב.

ישיבות ועדה

( 16/06/2014פרוט' )286

ישיבות ועדה

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

25/12/2013

הערות:

ו .שרים :בכפוף לתאום עם משרד התרבות והספורט ומשרד המשפטים.

( 02/06/2014פרוט' )276
( 30/07/2014פרוט' )337

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה
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שם:

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון  -ריבית על יתרת זכות) ,התשע"ג-
( 3102מס' תיק)238 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1067/

יוזמים/מציעים:

ח"כ ניצן הורוביץ ,ח"כ מיכל רוזין ,ח"כ תמר זנדברג ,ח"כ זהבה גלאון.
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

21/05/2014

שם:

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון  -ריבית על יתרת זכות) ,התשע"ד-
( 3102מס' תיק)231 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1602/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אברהם מיכאלי.

( 08/07/2014פרוט' )308

ישיבות ועדה

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

21/05/2014

שם:

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון  -ריבית על יתרת זכות) ,התשע"ד-
( 3102מס' תיק)237 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1650/

יוזמים/מציעים:

ח"כ מירי רגב.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

21/05/2014

( 08/07/2014פרוט' )308

ישיבות ועדה

( 08/07/2014פרוט' )308

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שם הועדה

ועדת הכלכלה
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שם:

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון  -ריבית על יתרת זכות) ,התשע"ד-
( 3102מס' תיק)231 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1602/

יוזמים/מציעים:

ח"כ יעקב מרגי.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

21/05/2014

שם:

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון  -ריבית על יתרת זכות) ,התשע"ד-
( 3102מס' תיק)237 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1650/

יוזמים/מציעים:

ח"כ ניצן הורוביץ ,ח"כ דב חנין ,ח"כ זבולון כלפה ,ח"כ איציק שמולי ,ח"כ

ישיבות ועדה

( 08/07/2014פרוט' )308

שם הועדה

ועדת הכלכלה

יוני שטבון ,ח"כ ישראל חסון ,ח"כ איילת שקד ,ח"כ מרדכי יוגב ,ח"כ
שולי מועלם-רפאלי ,ח"כ עליזה לביא ,ח"כ אלעזר שטרן ,ח"כ עדי קול ,ח"כ
משה מזרחי.
שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

21/05/2014

ישיבות ועדה

( 08/07/2014פרוט' )308

שם הועדה

ועדת הכלכלה
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שם:

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון  -משלוח התראת תשלום לצרכן) ,התשע"ד-
( 3102מס' תיק)213 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2562/

יוזמים/מציעים:

ח"כ בועז טופורובסקי.
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

26/10/2014

הערות:

ו .שרים :בכפוף לכך שקידום החקיקה ייעשה בהסכמת משרדי הכלכלה,
התקשורת ,המשפטים והאנרגיה והמים.

שם:

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון  -סיום או שינוי תכנית הטבות לצרכן),
התשע"ד( 3102-מס' תיק)311 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2203/

יוזמים/מציעים:

ח"כ איתן כבל ,ח"כ פנינה תמנו-שטה ,ח"כ איציק שמולי ,ח"כ דב חנין ,ח"כ
משה מזרחי ,ח"כ עליזה לביא ,ח"כ דב ליפמן ,ח"כ ניצן הורוביץ ,ח"כ מירי רגב.
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

05/03/2014

הערות:

ו .שרים :בכפוף לתיאום עם משרדי התקשורת ,המשפטים והרשות להגנת הצרכן
והסחר ההוגן

שם:

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון  -פנייה מקדימה בעסקת מכר מרחוק),
התשע"ד( 3102-מס' תיק)250 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2463/

יוזמים/מציעים:

ח"כ שולי מועלם-רפאלי ,ח"כ אורלי לוי אבקסיס ,ח"כ חיים כץ.

מו .הכנסת:

08/07/2014
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ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

25/06/2014

הערות:

ו .שרים :בכפוף לתיאום עם משרדי התקשורת ,משפטים ,הכלכלה ואזרחים
ותיקים.

( 07/07/2014פרוט' )103
( 02/12/2014פרוט' )400

שם הועדה

ועדת הכנסת
ועדת הכלכלה

שם:

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון  -הבטחת זכויות בנייה לקונה) ,התשע"ד-
( 3102מס' תיק)220 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2651/

יוזמים/מציעים:

ח"כ מאיר שטרית ,ח"כ איילת שקד ,ח"כ רינה פרנקל ,ח"כ בועז טופורובסקי,
ח"כ יפעת קריב ,ח"כ עפר שלח ,ח"כ יחיאל חיליק בר ,ח"כ עמר בר-לב ,ח"כ
אילן גילאון ,ח"כ זהבה גלאון ,ח"כ גילה גמליאל.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

10/06/2014

הערות:

ו .שרים :בכפוף להסכמה עם משרדי המשפטים ,הבינוי והאוצר.

שם:

ישיבות ועדה

שם הועדה

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון  -זכות להחלפת חברת ניהול) ,התשע"ד3102-
(מס' תיק)251 :
מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2608/

יוזמים/מציעים:

ח"כ מאיר שטרית ,ח"כ חיים כץ ,ח"כ גילה גמליאל ,ח"כ מירי רגב ,ח"כ
דב ליפמן ,ח"כ אלעזר שטרן.
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

03/12/2014

הערות:

ו.שרים :בטרומית ,בכפוף להצמדתה להצ"ח ממשלתית בנושא ולתיאום עם
משרד הבינוי.
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שם:

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון  -פיצוי מוסכם) ,התשע"ג( 3102-מס' תיק:
)271

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ274/

יוזמים/מציעים:

ח"כ מאיר שטרית.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

22/07/2014

הערות:

ו .שרים :תמיכה בק .טרומית והמשך החקיקה בהסכמה עם שר הבינוי והשיכון.

שם:

הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' ( )2תיקון) ,התשע"ג( 3102-מס'
תיק)027 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1613/

יוזמים/מציעים:

ח"כ רוברט אילטוב ,ח"כ דוד רותם.

ישיבות ועדה

( 17/11/2014פרוט' )373

ישיבות ועדה

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

23/10/2013

שם:

הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון  -שידורים בשפה הערבית) ,התשע"ה3102-
(מס' תיק)222 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2841/

יוזמים/מציעים:

ח"כ עיסאווי פריג'.

שלב

ישיבות מליאה

( 16/02/2014פרוט' )216
( 24/11/2014פרוט' )360

ישיבות ועדה

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

שם הועדה
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דיון מוקדם:

16/11/2014

הערות:

ו .שרים :בכפוף לתיאום עם השר הממונה על ביצוע חוק השידור הציבורי

שם:

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון  -חובת סינון אתרים פוגעניים),
התשע"ד( 3102-מס' תיק)303 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1733/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אורלי לוי אבקסיס ,ח"כ שולי מועלם-רפאלי ,ח"כ קארין אלהרר ,ח"כ
משה מזרחי ,ח"כ רינה פרנקל ,ח"כ מרדכי יוגב ,ח"כ נחמן שי ,ח"כ
שמעון אוחיון ,ח"כ יצחק כהן.
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

25/12/2013

הערות:

ו .שרים :התמיכה רק בסוגיית היידוע והנגשת תוכנה חינמית .הליכי החקיקה
ייעשו בהסכמת משרד התקשורת.

( 16/05/2014פרוט' )265

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שם:

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון  -חובת סינון אתרים פוגעניים),
התשע"ד( 3102-מס' תיק)302 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1770/

יוזמים/מציעים:

ח"כ פנינה תמנו-שטה ,ח"כ אורית סטרוק ,ח"כ יואל רזבוזוב.
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

25/12/2013

הערות:

ו .שרים :התמיכה רק בסוגיית היידוע והנגשת תוכנה חינמית .הליכי החקיקה
ייעשו בהסכמת משרד התקשורת.

( 16/05/2014פרוט' )265

שם:

שם הועדה

ועדת הכלכלה

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון  -עסקה לרכישת שירות של צד
שלישי ומסירת פרטי זיהוי למנוי) ,התשע"ד( 3102-מס' תיק)373 :
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מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2004/

יוזמים/מציעים:

ח"כ איתן כבל ,ח"כ מירי רגב ,ח"כ דב ליפמן ,ח"כ רונן הופמן ,ח"כ אלעזר שטרן.
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

16/02/2014

הערות:

ו .שרים :תמיכה בטרומית והמשך החקיקה בתיאום עם משרד התקשורת ועם
הצ"ח ממשלתית בנושא.

( 17/06/2014פרוט' )288

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שם:

הצעת חוק חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על כספים ללא דורש ,התשע"ג-
( 3102מס' תיק)383 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ288/

יוזמים/מציעים:

ח"כ מאיר שטרית.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

26/02/2014

הערות:

ו .שרים :לתמוך בטרומית בלבד בתנאי שהמציע יתחייב לא לקדם הצעתו
ולהמתין למיזם  /הצ"ח של בנק ישראל עד לכנס הקיץ ( 3חודשים).

ישיבות ועדה

( 16/06/2014פרוט' )286

שם הועדה

ועדת הכלכלה

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות
במעבר חציה) ,התשע"ד( 3102-מס' תיק)222 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1858/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אברהם מיכאלי ,ח"כ יעקב מרגי.

שלב

ישיבות מליאה

ישיבות ועדה

שם הועדה
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דיון מוקדם:

16/07/2014
16/11/2014

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות
במעבר חציה) ,התשע"ד( 3102-מס' תיק)225 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2570/

יוזמים/מציעים:

ח"כ חמד עמאר.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

16/11/2014

הערות:

ו .שרים :בכפוף לתיאום עם המשרד לבט"פ

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום למורה נהיגה בעד שימוש
ברכבו במבחן נהיגה) ,התשע"ד( 3102-מס' תיק)082 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1728/

יוזמים/מציעים:

ח"כ חמד עמאר.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

04/12/2013

הערות:

ו .שרים :ק .טרומית בלבד וח"כ המציע ימתין לאחר הק .טרומית חודש ימים
להסדרת הנושא ע"י משרד התחבורה באמצעות צווי פיקוח.

ישיבות ועדה

ישיבות ועדה

( 24/02/2014פרוט' )218
( 07/07/2014פרוט' )307

שם הועדה

שם הועדה

ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת חיישנים ברכב מסחרי או
ציבורי) ,התשע"ג( 3102-מס' תיק)17 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-
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מספר:

הצעה פרטית פ1015/

יוזמים/מציעים:

ח"כ חמד עמאר.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

10/07/2013

הערות:

ו .שרים :בתיאום עם משרדי התחבורה ,המשפטים והביטחון

ישיבות ועדה

( 18/11/2013פרוט' )116

שם:

שם הועדה

ועדת הכלכלה

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת מערכות כיבוי באוטובוסים),
התשע"ג( 3102-מס' תיק)230 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1053/

יוזמים/מציעים:

ח"כ חמד עמאר.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

16/07/2014

הערות:

ו .שרים :בכפוף להסכמת משרדי התחבורה ובטחון פנים

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן בעת רכיבה על
אופניים חשמליים או על קורקינט חשמלי) ,התשע"ג( 3102-מס' תיק)221 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1607/

יוזמים/מציעים:

ח"כ עמרם מצנע ,ח"כ משה זלמן פייגלין ,ח"כ אלעזר שטרן ,ח"כ איתן כבל ,ח"כ
נחמן שי ,ח"כ יפעת קריב ,ח"כ מירי רגב ,ח"כ בועז טופורובסקי.

ישיבות ועדה

ישיבות ועדה

שם הועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

18/06/2014

הערות:

ו .שרים :ק .טרומית בלבד והמשך החקיקה בהסכמת משרד התחבורה ותאום
עם המשרד לבטחון פנים ומשרד משפטים.
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שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן ברכיבה על
אופנוע או קטנוע) ,התשע"ד( 3102-מס' תיק)231 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2240/

יוזמים/מציעים:

ח"כ בועז טופורובסקי ,ח"כ איתן כבל ,ח"כ שמעון אוחיון ,ח"כ דב ליפמן ,ח"כ
מירי רגב ,ח"כ נחמן שי.
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

16/11/2014

הערות:

ו .שרים :בכפוף לתיאום עם משרד התחבורה והמשרד לבטחון פנים

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת סימון קסדת מגן ברכיבה על אופנוע
או אופניים) ,התשע"ג( 3102-מס' תיק)052 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1445/

יוזמים/מציעים:

ח"כ בועז טופורובסקי ,ח"כ חמד עמאר ,ח"כ רות קלדרון ,ח"כ רינה פרנקל ,ח"כ
עפר שלח.
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

30/10/2013

הערות:

ו .שרים :בכפוף לתאום עם משרדי התחבורה ,הכלכלה והמשרד לבטחון פנים

שם:

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מרכז שירות ארצי לעניין כרטיס רב-קו),
התשע"ג( 3102-מס' תיק)055 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1668/

( 03/03/2014פרוט' )227

שם הועדה

ועדת הכלכלה
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יוזמים/מציעים:

ח"כ ישראל אייכלר ,ח"כ אברהם מיכאלי ,ח"כ דב חנין ,ח"כ מיקי רוזנטל ,ח"כ
יצחק כהן ,ח"כ אורי מקלב ,ח"כ מנחם אליעזר מוזס ,ח"כ יעקב ליצמן ,ח"כ
מירי רגב.
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

30/10/2013

הערות:

ו .שרים :בתנאי שהצ"ח תקודם בהתאם להת"ח ממשלתית בנושא.

שם:

הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון  -הגבלת מרווחי שיווק
על ירקות) ,התשע"ה( 3102-מס' תיק)223 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2853/

יוזמים/מציעים:

ח"כ אורלי לוי אבקסיס.
ישיבות ועדה

שם הועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

16/11/2014

הערות:

ו .שרים :תמיכה בטרומית בלבד ולאחריה תמתין המציעה  60יום להצ"ח
ממשלתית בנושא.

שם:

הצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית ,התשע"ה( 3102-מס' תיק:
)221

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2838/

יוזמים/מציעים:

ח"כ זבולון כלפה ,ח"כ איציק שמולי ,ח"כ עמר בר-לב ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ
משה גפני ,ח"כ עדי קול ,ח"כ איילת שקד ,ח"כ יפעת קריב ,ח"כ עליזה לביא.
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

16/11/2014

הערות:

ו .שרים :תמיכה בטרומית בלבד ולאחריה ימתינו המציעים  60יום להצ"ח
ממשלתית בנושא.
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שם:

הצעת חוק רשות השידור (תיקון  -פטור מאגרה בבתי חולים) ,התשע"ג3102-
(מס' תיק)320 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ1658/

יוזמים/מציעים:

ח"כ מאיר שטרית ,ח"כ חמד עמאר ,ח"כ רינה פרנקל ,ח"כ יצחק וקנין ,ח"כ
יפעת קריב ,ח"כ דוד צור ,ח"כ בועז טופורובסקי.
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

22/01/2014

הערות:

ו .שרים :בכפוף לכך שהליכי החקיקה ייעשו בהסכמת שר התקשורת.

שם:

הצעת חוק שימוש חוזר במים אפורים ,התשע"ד( 3102-מס' תיק )221

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2640/

יוזמים/מציעים:

ח"כ זבולון כלפה ,ח"כ מירי רגב ,ח"כ תמר זנדברג ,ח"כ איילת שקד ,ח"כ
שולי מועלם-רפאלי ,ח"כ מרדכי יוגב ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ יריב לוין ,ח"כ
גילה גמליאל ,ח"כ דב חנין.
ישיבות ועדה

שם הועדה

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

03/12/2014

הערות:

ו.שרים :בטרומית בלבד ובכפוף להצמדתה להצ"ח ממשלתית ובתיאום והסכמה
עם משרד הבריאות ,משרד האוצר ,המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות,
האנרגיה והמים.

שם:

הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה ,התשע"ה( 3102-מס'
תיק)228 :

מצב נוכחי:

לדיון לק1-

מספר:

מיזוג של שתי הצעות פרטיות פ ,753/פ586 836/
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יוזמים/מציעים:

ח"כ שלי יחימוביץ' ,ח"כ יריב לוין ,ח"כ אמנון כהן ,ח"כ רוברט אילטוב.

מו .הכנסת:

24/06/2014

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

18/12/2013

הערות:

מיזוג עם הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה ,התשע"ג2013-
פ 836/של חה"כ רוברט אילטוב

ישיבות ועדה

( 06/01/2014פרוט' )61
( 16/07/2014פרוט' )321
( 01/12/2014פרוט' )368

שם:

שם הועדה

ועדת הכנסת
ועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה

הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' ( )5הוראות לעניין מיזם חקלאי-
תיירותי משולב) ,התשע"ה( 3102-מס' תיק)282 :

מצב נוכחי:

הונחה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2384/

יוזמים/מציעים:

ח"כ זבולון כלפה ,ח"כ ישראל חסון ,ח"כ אורית סטרוק ,ח"כ שולי מועלם-
רפאלי ,ח"כ מרדכי יוגב ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ יריב לוין ,ח"כ גילה גמליאל ,ח"כ
דוד רותם ,ח"כ נסים זאב ,ח"כ אברהם מיכאלי ,ח"כ יוני שטבון.

מו .הכנסת:

26/07/2014

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

28/05/2014

שם:

הצעת חוק שימוש חוזר במים אפורים ,התשע"ד( 3102-מס' תיק)221 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2640/

יוזמים/מציעים:

ח"כ זבולון כלפה ,ח"כ מירי רגב ,ח"כ תמר זנדברג ,ח"כ איילת שקד ,ח"כ

ישיבות ועדה

( 28/07/2014פרוט' )112
( 24/11/2014פרוט' )386

שם הועדה

ועדת הכנסת
ועדת הכלכלה
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שולי מועלם-רפאלי ,ח"כ מרדכי יוגב ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ יריב לוין ,ח"כ
גילה גמליאל ,ח"כ דב חנין.
שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

03/12/2014

שם:

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון  -זכות להחלפת חברת ניהול) ,התשע"ד3102-
(מס' תיק)251 :

מצב נוכחי:

הועברה לוועדה להכנה לק1-

מספר:

הצעה פרטית פ2608/

יוזמים/מציעים:

ח"כ מאיר שטרית ,ח"כ חיים כץ ,ח"כ גילה גמליאל ,ח"כ מירי רגב ,ח"כ
דב ליפמן ,ח"כ אלעזר שטרן.

שלב

ישיבות מליאה

דיון מוקדם:

03/12/2014

ישיבות ועדה

ישיבות ועדה

שם הועדה

שם הועדה
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חקיקה ראשית בוועדות משותפות
חוקים שהתקבלו
ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים
לקידום התחרות בענף המזון
שם:

חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד( 3102-מס' תיק)0,3,2,2,5,3 :

מצב נוכחי:

התקבלה בק3-

מספר:

הצעה ממשלתית  766מוזגה עם הצעות פרטיות שמספרן פ ,262/פ1264/

יוזמים/מציעים:

ח"כ נחמן שי ,ח"כ ניצן הורוביץ ,ח"כ דב חנין ,ח"כ מרב מיכאלי ,ח"כ
איילת שקד ,ח"כ עדי קול ,ח"כ יצחק הרצוג ,ח"כ קארין אלהרר ,ח"כ
עמרם מצנע ,ח"כ יוני שטבון ,ח"כ איתן כבל.
ישיבות ועדה

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :0

01/07/2013

קריאה :3-2

16/03/2014

הערות:

מיזוג עם הצעת חוק הקמת מאגר מידע לענין מחירי מוצרים ברשתות שיווק ,התשע"ג-
 ,2013פ 262/שהונחה ביום  22.5.2013והצעת חוק פרסום מחירי מוצרים ברשתות
שיווק ,התשע"ג 2013-פ 1264/שהונחה ביום .1.7.2013

( 11/11/2013פרוט' )48
( 18/11/2013פרוט' )46
( 06/12/2013פרוט' )1
( 17/12/2013פרוט' )2
( 23/12/2013פרוט' )58
( 24/12/2013פרוט' )3

שם הועדה

ועדת הכנסת
ועדת הכנסת

ועדת הכנסת

( 31/12/2013פרוט' )4
( 07/01/2014פרוט' )5
( 04/02/2014פרוט' )7
( 11/02/2014פרוט' )8
( 18/02/2014פרוט' )6
( 25/02/2014פרוט' )10
( 04/03/2014פרוט' )11

מטרת החוק לקדם ולהגביר את התחרותיות בענף המזון ,הנשלט על ידי מספר מצומצם
של ספקים וקמעונאים גדולים ,על מנת להביא להוזלת מחירי המזון לצרכן .עוגנו בו
הסדרים שונים ,בין היתר ,בנוגע לפעילות ספקים וקמעונאים ,לפעילות בין הקמעונאים
הגדולים ולמערכת היחסים שבין הקמעונאי לצרכן.
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ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך ,התרבות והספורט לפי חוק
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

שם:

מצב נוכחי:
מספר:

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס'  ,)21התשע"ה( 3105-מס'
תיק)3 :
התקבלה בק3-
הצעה ממשלתית 613

שלב

ישיבות מליאה

קריאה :1

/01/510/50

קריאה :2-3

/01/510/50

ישיבות ועדה
( /01/510/50פרוט' )541

( /01/510/50פרוט' )0

שם הועדה
ועדת הכנסת

משותפת לכלכלה ולחינוך,
התרבות והספורט

/01/510/50
/01/510/50

011

חקיקת משנה
של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,משרד הבטחון ,משרד הבריאות ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,משרד הכלכלה ,משרד התקשורת ,המשרד להגנת הסביבה,
משרד הבינוי ,משרד המשפטים ,משרד התשתיות ,האנרגיה והמים ,משרד האוצר,
משרד החינוך ,משרד הפנים

תקנות שהתקבלו
מס'
תיק

שם

משרד

העברה
לוועדה

ישיבות

החלטה

סיום/
אישור

4

תקנות התעבורה
(תיקון מס' ),
התשע"ג3102-
בדבר רשיון
נהיגה מדורג
לנהג חדש צעיר

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

24/04/2013

( 26/04/2013פרוט' )3

הוחלט
לאשר

26/04/2013

28

תקנות שירותי
תעופה (פיצוי
וסיוע בשל ביטול
טיסה או שינוי
בתנאיה) (טיסות
פנים ארציות),
התשע"ג3102-

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

13/05/2013

( 28/05/2013פרוט' )16

הוחלט
לאשר

28/05/2013

55

תקנות גלי צה"ל
שידורי רדיו של
צבא הגנה
לישראל (שידורי
חסות ותשדירי
שירות) (תנאים
לשידור
תשדירים),
התשע"ג3102-

הביטחון

16/06/2013

( 01/07/2013פרוט' )42
( 22/07/2013פרוט' )68

הוחלט
לאשר

22/07/2013

76

תקנות הגבלת
הפרסומת
והשיווק של
משקאות
אלכוהוליים
(סימון אזהרה),
התשע"ג3102-

הבריאות

24/06/2013

( 30/07/2013פרוט' )71

הוחלט
לאשר

30/07/2013

84

תקנות התעבורה
(תיקון מס',)...
התשע"ג,3102-
בדבר פטור
מחובת סימון
אבני שפה

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

25/06/2013

( 02/07/2013פרוט' )47

הוחלט
לאשר

02/07/2013

85

תקנות מחלות
בעלי חיים
(רישום ,סימון
והובלה של בקר)
(תיקון),
התשע"ג3102-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

26/06/2013

( 03/12/2013פרוט' )126

הוחלט
לאשר

03/12/2013

010

מס'
תיק

שם

משרד

העברה
לוועדה

ישיבות

החלטה

100

תקנות מחלות
בעלי חיים (יבוא
בשר) (תיקון),
התשע"ג3102-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

17/07/2013

( 23/07/2013פרוט' )66

שר
החקלאות
הודיע כי
הוא
מבקש
למשוך את
התקנות

116

תקנות הדואר
(הפחתה של
סכום עיצום
כספי) ,התשע"ג-
3102

התקשורת

26/08/2013

( 04/11/2013פרוט' )104

הוחלט
לאשר

04/11/2013

121

תקנות התעבורה
(תיקון מס',)...
התשע"ד,3102-
בדבר נהיגה
בישראל עם
רשיון זר

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

08/06/2013

( 25/11/2013פרוט' )120
( 30/12/2013פרוט' )157
( 24/02/2014פרוט' )220
( 24/06/2014פרוט' )266
( 12/08/2014פרוט' )340

הוחלט
לאשר

12/08/2014

123

תקנות תכנון
משק החלב
(שינוי סכומי
ההיטלים
שבתוספת לחוק),
התשע"ג3102-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

10/06/2013

( 16/06/2013פרוט' )82

הוחלט
לאשר

16/06/2013

124

תקנות תכנון
משק החלב
(מנגנון לעדכון
מחירים מזעריים
של ליטר חלב)
(הוראת שעה),
התשע"ג3102-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

10/06/2013

( 16/06/2013פרוט' )81

הוחלט
לאשר

16/06/2013

126

תקנות רישום
ציוד הנדסי
(תיקון),
התשע"ד3102-

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

02/10/2013

( 25/11/2013פרוט' )121

הוחלט
לאשר

25/11/2013

127

תקנות התעבורה
(תיקון מס',)...
התשע"ד,3102-
בדבר הסדרת
השימוש ברכב
שניזוק

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

08/10/2013

( 25/11/2013פרוט' )116
( 30/12/2013פרוט' )156
( 24/02/2014פרוט' )217

הוחלט
לאשר

24/02/2014

132

תקנות התעבורה
(שינוי התוספות
הראשונה,
הרביעית,
השביעית
והתשיעית
לפקודה),
התשע"ד,3102-
בדבר שינוי לוח
התמרורים

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

06/10/2013

( 21/06/2014פרוט' )346

הוחלט
לאשר

21/06/2014

012

סיום/
אישור

מס'
תיק

שם

משרד

העברה
לוועדה

ישיבות

החלטה

סיום/
אישור

151

תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...
התשע"ד,3102-
בין היתר בדבר
נהיגה בקלנועית,
חניית רכב,
חגורות בטיחות,
כסא גלגלים
ברכב ציבורי,
רכיבה על
אופניים

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

26/10/2013

( 26/07/2014פרוט' )333
( 21/06/2014פרוט' )347

הוחלט
לאשר

21/06/2014

153

תקנות התעבורה
(תיקון מס',)...
התשע"ד,3102-
בדבר רכב סיור
ורכב מדברי

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

30/10/2013

( 04/11/2013פרוט' )105

הוחלט
לאשר

04/11/2013

162

תקנות תכנון
משק החלב
(קביעת מכסות
חלב) ,התשע"ד-
3102

החקלאות
ופיתוח
הכפר

03/11/2013

( 03/12/2013פרוט' )131
( 02/01/2014פרוט' )166
( 24/03/2014פרוט' )244
( 27/04/2014פרוט' )253

הוחלט
לאשר

27/04/2014

167

תקנות לטיפול
סביבתי בציוד
חשמלי
ואלקטרוני
ובסוללות
(הפחתה של
סכומי עיצום
כספי ופריסת
תשלומים),
התשע"ג3102-

להגנת
הסביבה

11/11/2013

( 23/12/2013פרוט' )148
( 03/02/2014פרוט' )161

הוחלט
לאשר

03/02/2014

175

תקנות מחלות
בעלי חיים (יבוא
בעלי חיים)
(תיקון),
התשע"ד3102-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

27/11/2013

( 03/12/2013פרוט' )132

הוחלט
לאשר

03/12/2013

176

תקנות מחלות
בעלי חיים (חיסון
בפני מחלות
שונות) (תיקון),
התשע"ד3102-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

27/11/2013

( 03/12/2013פרוט' )133

הוחלט
לאשר

03/12/2013

177

תקנות הדיור
הציבורי (זכויות
רכישה)(הוראת
שעה) ,התשע"ד-
3102

הבינוי

28/11/2013

( 25/12/2013פרוט' )154
( 15/01/2014פרוט' )175
( 03/02/2014פרוט' )164
( 12/02/2014פרוט' )208
( 16/03/2014פרוט' )243
( 27/05/2014פרוט' )273

הוחלט
לאשר

27/05/2014

188

תקנות
האפוטרופוס
הכללי (השקעה
בכספים),
התשע"ד3102-

המשפטים

10/12/2013

( 17/12/2013פרוט' )145

הוחלט
לאשר

17/12/2013

013

מס'
תיק

שם

משרד

העברה
לוועדה

ישיבות

החלטה

סיום/
אישור

186

תקנות לטיפול
סביבתי בציוד
חשמלי
ואלקטרוני
ובסוללות (יצרן
ויבואן בהיקף
מוגבל ומשווק
בגודל מזערי),
התשע"ד3102-

להגנת
הסביבה

10/12/2013

( 28/01/2014פרוט' )187

הוחלט
לאשר

28/01/2014

160

תקנות הגנת
הצרכן (אחריות
ושירות לאחר
מכירה) (מחמם
מים) ,התשע"ד-
3102

הכלכלה

11/12/2013

( 06/04/2014פרוט' )248
( 12/08/2014פרוט' )336

הוחלט
לאשר

12/08/2014

163

תקנות המועצה
לענף הלול
(כללים בדבר
מכסות לייצור
ביצי מאכל
לשיווק בשנת
 ,)3102התשע"ד
3102 -

החקלאות
ופיתוח
הכפר

17/12/2013

( 25/12/2013פרוט' )155

הוחלט
לאשר

25/12/2013

202

תקנות המועצה
לענף הלול (אגרת
שירותים),
התשע"ד3102-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

23/12/2013

( 21/01/2014פרוט' )181

קוימה
חובת
התייעצות.
הוחלט
לאשר

21/01/2014

246

תקנות הטיס
(הפעלת כלי טיס
וכללי טיסה)
(תיקון מס' ,)3
התשע"ד3102-

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

30/01/2014

( 12/05/2014פרוט' )256
( 20/05/2014פרוט' )268

הוחלט
לאשר

20/05/2014

247

תקנות התעבורה
(הארכת תקופת
הרישיונות לקו
שירות ולנסיעת
שירות),
התשע"ד3102-

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

30/01/2014

( 13/05/2014פרוט' )258

הוחלט
לאשר

13/05/2014

248

תקנות התעבורה
(שינוי התוספת
החמישית
לפקודה),
התשע"ד,3102-
בדבר העברת
כתובתו של בעל
רכב למפעיל
מנהרות הכרמל

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

30/01/2014

( 13/05/2014פרוט' )257

הוחלט
לאשר

13/05/2014

263

תקנות המועצה
לענף הלול
(כללים בדבר
בחירת נציגי
המגדלים)
(תיקון),

החקלאות
ופיתוח
הכפר

12/02/2014

( 06/03/2014פרוט' )234

הוחלט
לאשר

06/03/2014

014

התשע"ד3102-
מס'
תיק

שם

משרד

העברה
לוועדה

ישיבות

החלטה

סיום/
אישור

265

תקנות הגנת
הצרכן (חובת
גילוי משקל של
מוצר) ,התשע"ד-
3102

הכלכלה

17/02/2014

( 06/04/2014פרוט' )246

הוחלט
לאשר

06/04/2014

278

תקנות תכנון
משק החלב
(העברת מכסות
בשנים  3102עד
 3103ומדיניות
הפיתוח לשנת
 ,)3102התשע"ד-
3102

החקלאות
ופיתוח
הכפר

24/02/2014

( 24/03/2014פרוט' )245

הוחלט
לאשר

24/03/2014

300

תקנות התעבורה
(תיקון מס',)...
התשע"ד,3102-
בדבר הסדרת
השימוש
באופניים
חשמליים

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

06/03/2014

( 16/05/2014פרוט' )262
( 21/07/2014פרוט' )322

הוחלט
לאשר

21/07/2014

304

תקנות הטיס
(הפעלת כלי טיס
וכללי טיסה)
(תיקון מס' ,)2
התשע"ד3102-

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

25/03/2014

( 12/05/2014פרוט' ) ,
( 18/06/2014פרוט' )263
( 21/07/2014פרוט' )323

הוחלט
לאשר

21/07/2014

305

תקנות הטיס
(רשיונות לעובדי
טיס) (תיקון),
התשע"ד3102-

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

25/03/2014

( 20/05/2014פרוט' )266
( 18/06/2014פרוט' )262

הוחלט
לאשר

18/06/2014

313

תקנות התעבורה
(תיקון מס',)...
התשע"ד,3102-
בעניין בטיחות
הולכי רגל וניטור
נתוני נסיעה

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

04/05/2014

( 18/11/2014פרוט' )383

הוחלט
לאשר

18/11/2014

314

תקנות מקורות
אנרגיה (הספק
חשמל מרבי
במצב המתנה
פעיל של ממיר
ספרתי לקליטת
שידורי
טלוויזיה),
התשע"ד3102-

התשתיות
הלאומיות
האנרגיה
והמים

04/05/2014

( 21/06/2014פרוט' )346

הוחלט
לאשר

21/06/2014

317

תקנות התקשורת
(בזק
ושידורים)(ועדה
המייעצת)(הוראת
שעה)(תיקון),
התשע"ד3102-

התקשורת

14/05/2014

( 16/05/2014פרוט' )264

הוחלט
לאשר

16/05/2014

015

מס'
תיק

שם

משרד

העברה
לוועדה

ישיבות

החלטה

סיום/
אישור

318

תקנות הגנת
הצומח (מניעת
חדירה של נגעים
לאזור הערבה)
(תיקון),
התשע"ד3102-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

15/05/2014

( 23/07/2014פרוט' )328

הוחלט
לאשר

23/07/2014

335

התשתיות
תקנות הגז
(בטיחות ורישוי) הלאומיות
(החלת תקן  )0022האנרגיה
והמים
(הוראת שעה),
התשע"ד3102-

15/06/2014

( 17/06/2014פרוט' )261

הוחלט
לאשר

17/06/2014

 384תקנות הטיס
(כלי רחיפה),
התשע"ד3102-

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 10/11/2014 30/07/2014פרוט' , )367
( 23/11/2014פרוט' ,)386
( 16/02/2015פרוט' )428

הוחלט
לאשר

16/02/2015

 385תקנות הטיס
(הפעלת כלי
טיס וכללי
טיסה) (תיקון
מס' ,)2
התשע"ד,3102-
בדבר כלי
רחיפה

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 16/02/2015 30/07/2014פרוט' )426

הוחלט
לאשר

16/02/2015

 386תקנות הטיס
(רישיונות
לעובדי
טיס)(תיקון),
התשע"ד,3102-
בדבר כלי
רחיפה

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 16/02/2015 30/07/2014פרוט' )431

הוחלט
לאשר

16/02/2015

 387תקנות הטיס
(אגרות רישום,
רישוי ותיעוד)
(תיקון),
התשע"ד,3102-
בדבר כלי
רחיפה

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 16/02/2015 30/07/2014פרוט' )430

הוחלט
לאשר

16/02/2015

404

תקנות הגנת
הצרכן (הפחתה
של סכומי
העיצום הכספי),
התשע"ה3102-

הכלכלה

05/11/2014

( 24/11/2014פרוט' )388
( 30/11/2014פרוט' )367

הוחלט
לאשר

30/11/2014

407

תקנות צער בעלי
חיים (הגנה על
בעלי חיים)
(גידול חזירים
וההחזקתם
לצרכים
חקלאיים),
התשע"ד3102-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

06/11/2014

( 02/12/2014פרוט' )403

הוחלט
לאשר

02/12/2014

016

מס'
תיק

שם

משרד

העברה
לוועדה

ישיבות

החלטה

סיום/
אישור

414

תקנות תכנון
משק החלב
(העברת מכסות
של יצרנים
שיתופיים בענף
הבקר),
התשע"ד3102-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

13/11/2014

( 03/12/2014פרוט' )404

הוחלט
לאשר

03/12/2014

438

תקנות תכנון
משק החלב
(קביעת מכסות
חלב) (תיקון),
התשע"ה3102-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

01/12/2014

( 08/12/2014פרוט' )412

הוחלט
לאשר

08/12/2014

446

תקנות המכר
(דירות) (הגבלת
גובה ההוצאות
המשפטיות),
התשע"ה3102-

הבינוי

03/12/2014

( 04/12/2014פרוט' )408

הוחלט
לאשר

04/12/2014

451

תקנות המועצה
לענף הלול
(כללים בדבר
מכסות לייצור
ביצי מאכל
לישווק בשנת
 ,)3105התשע"ה-
3102

החקלאות
ופיתוח
הכפר

16/12/2014

( 26/12/2014פרוט' )422

הוחלט
לאשר

26/12/2014

452

תקנות התעבורה
(הארכת תקופת
הרישיונות לקו
שירות ולנסיעת
שירות),
התשע"ה3102-

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

24/12/2014

( 31/12/14פרוט' )424

הוחלט
לאשר

31/12/2014

454

תקנות תכנון
משק החלב
(העברת מכסות
של יצרנים
שיתופיים בענף
הבקר) (תיקון),
התשע"ה3105-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

05/01/2015

( 12/02/2015פרוט' )426

הוחלט
לאשר

12/02/2015

כללים ,צווים ובקשות שהתקבלו
מס'
תיק
152

שם

משרד

התשתיות,
כללי תאגידי מים
האנרגיה
וביוב (הפסקה או
צמצום מתן שירותי והמים
מים וביוב),
התשע"ד3102-

העברה
לוועדה
26/10/2013

ישיבות
( 04/12/2013פרוט' )135
( 10/12/2013פרוט' )136
( 30/01/2014פרוט' )160
( 25/03/2014פרוט' )

החלטה
מנהל
רשות
המים
ויו"ר
מועצת
הרשות
משך את
הכללים

017

סיום/
אישור

מס'
תיק

שם

משרד

העברה
לוועדה

ישיבות

החלטה

סיום/
אישור

3

צו הטיס (דחיית
תחילתו של סעיף
(87א) עד (ג)
לחוק) ,התשע"ג-
3102

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

24/04/2013

( 26/04/2013פרוט' )2

הוחלט
לאשר

26/04/2013

5

צו הרשות
הלאומית לבטיחות
בדרכים (הוראת
שעה) (הארכת
תוקף החוק),
התשע"ג3102-

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

25/04/2013

( 01/05/2013פרוט' )5

הוחלט
לאשר

01/05/2013

22

צו הסדרים במשק
המדינה (תיקוני
חקיקה) (הארכת
התקופות האמורות
בסעיפים 07א(ב)
ו07-ב(ב) לחוק,
התשע"ג3102-

האנרגיה
והמים

05/05/2013

( 13/05/2013פרוט' )12

הוחלט
לאשר

13/05/2013

48

צו היבוא והיצוא
(יבוא כלי רכב דרך
נמל אילת) (הוראת
שעה) ,התשע"ג-
3102

הכלכלה

06/06/2013

( 12/06/2013פרוט' )26

הוחלט
לאשר

12/06/2013

131

צו הטיס (דחיית
תחילתו של סעיף
(87א) עד (ג) לחוק)
(תיקון) ,התשע"ד-
3102

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

06/10/2013

( 14/10/2013פרוט' )88

הוחלט
לאשר

14/10/2013

216

צו לטיפול סביבתי
בציוד חשמלי
ואלקטרוני
ובסוללות (דחיית
יום התחילה),
התשע"ד3102-

להגנת
הסביבה

30/12/2013

( 08/01/2014פרוט' )172

הוחלט
לאשר

08/01/2014

246

התשתיות
צו הגז (בטיחות
ורישוי)(מכלי גפ"מ הלאומיות
האנרגיה
מיטלטלים),
והמים
התשע"ד3102-

30/01/2014

( 06/04/2014פרוט' )250
( 12/08/2014פרוט' )343
( 06/12/2014פרוט' )418

הוחלט
לאשר

06/12/2014

311

צו הטיס (דחיית
תחילתו של סעיף
(87א) עד (ג)
לחוק) ,התשע"ד-
3102

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

07/04/2014

( 12/05/2014פרוט' )255

הוחלט
לאשר

12/05/2014

312

צו התעבורה
(עבירות קנס)
(תיקון) ,התשע"ד-
 ,3102בדבר חניה
בחופי הכנרת

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

22/04/2014

( 02/06/2014פרוט' )280

הוחלט
לאשר

02/06/2014

מס'
תיק

שם

משרד

העברה
לוועדה

334

צו התקשורת (בזק

התקשורת

02/06/2014

ישיבות
( 30/06/2014פרוט' , )302

החלטה
הוחלט

018

סיום/
אישור
12/08/2014

( 12/08/2014פרוט' )341

לאשר

ושידורים) (פטור
מאישור סוג לציוד
קצה קווי),
התשע"ד3102-
354

צו מחלות בעלי
חיים (דחיית
תחילתם של
סעיפים (03ד)03 ,ב
ו(07-ג) לפקודה),
התשע"ד3102-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

06/07/2014

( 23/07/2014פרוט' )327

הוחלט
לאשר

23/07/2014

356

צו המתווכים
במקרקעין (תיקון
מס' ( )7דחיית
מועד להבאת
תקנות לאישור
ועדת הכלכלה של
הכנסת),
התשע"ד3102-

המשפטים

15/07/2014

( 22/07/2014פרוט' )326

הוחלט
לאשר

22/07/2014

368

תקנות המתווכים
במקרקעין (תיקון),
התשע"ד3102-

המשפטים

23/07/2014

( 13/08/2014פרוט' )345

הוחלט
לאשר

13/08/2014

373

צו קידום התחרות
בענף המזון (דחיית
מועד) ,התשע"ד-
3102

הכלכלה

28/07/2014

( 13/08/2014פרוט' )

שר
הכלכלה
ביקש
למשוך
את הצו

361

362

תקנות הסדרת
פעילות חברות
דירוג האשראי,
התשע"ד3102-

האוצר

04/06/2014

( 03/11/2014פרוט' )358
( 25/11/2014פרוט' )361
( 04/12/2014פרוט' )406

הוחלט
לאשר

04/12/2014

צו מכר דירות
(טופס של מפרט)
(תיקון),
התשע"ד3102-

הבינוי

( 18/02/2015 10/06/2014פרוט' ) 432

הוחלט
לאשר

18/02/2015

363

צו הטיס (דחיית
תחילתו של סעיף
(87א) עד (ג)
לחוק) ,התשע"ד-
3102

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

16/06/2014

( 21/06/2014פרוט' )348

הוחלט
לאשר

21/06/2014

415

צו היבוא והיצוא
(איסור יבוא
זיקוקין די-נור)
(הוראת שעה),
התשע"ה3102-

הכלכלה

13/11/2014

( 18/11/2014פרוט' )382

הוחלט
לאשר

18/11/2014

426

צו מחלות בעלי
חיים (דחיית
תחילתם של
סעיפים (03ד)03 ,ב
ו(07-ג) לפקודה),
התשע"ה-
3102

החקלאות
ופיתוח
הכפר

26/11/2014

( 03/12/2014פרוט' )405

הוחלט
לאשר

03/12/2014

מס'
תיק

שם

משרד

החלטה

סיום/
אישור

436

צו משק החשמל

התשתיות

הוחלט

26/12/2014

העברה
לוועדה

ישיבות

( 26/12/2014 01/12/2014פרוט' )423

019

(דחיית מועדים
לפי סעיף
(31ד )00לחוק),
התשע"ה3102-

הלאומיות
האנרגיה
והמים

453

כללי תאגידי מים
וביוב (ניתוק
אספקת מים),
התשע"ה-
3105

התשתיות
הלאומיות,
האנרגיה
והמים

374

בקשת פטור
מהקמת תאגיד
מים לפי סעיף
3א(ג) לחוק תאגידי
מים וביוב,
התס"א- 3110-
המועצה המקומית
נאות חובב

הפנים

לאשר

( 12/02/2015 20/01/2015פרוט' )427

הוחלט
לאשר

20/01/2015

( 12/08/2014פרוט' )342

הוחלט
לאשר

12/08/2014

28/07/2014

001

חקיקת משנה בדיון
מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה לועדה

ישיבות

35

תקנות התעבורה
(תיקון מס',)...
התשע"ג ,3102-בדבר
חובה להעסיק קצין
בטיחות וסמכויותיו

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

28/05/2013

( 11/06/2013פרוט' )28
( 04/11/2013פרוט' )106
( 08/04/2014פרוט' )247
( 06/06/2014פרוט' )281
( 28/07/2014פרוט' )326
( 21/06/2014פרוט' )350

86

תקנות לעידוד מחקר
ופיתוח בתעשייה
(תנאים למתן אישור
שעניינם שמירה על
איכות הסביבה),
התשע"ג3102-

הכלכלה

27/06/2013

( 20/11/2013פרוט' )118

87

החקלאות
תקנות מחלות בעלי
חיים (דיג) ,התשע"ג -ופיתוח
הכפר
3103

01/07/2013

( 06/04/2014פרוט' )251

118

תקנות שירותי הובלה
(תיקון) ,התשע"ג-
 ,3102בדבר הובלת
דלק

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

26/08/2013

( 08/04/2014פרוט' ) ,
( 28/10/2014פרוט' )354

120

תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)5
התשע"ג3112-
(ביטול) ,התשע"ג-
 ,3102בדבר ביטול
מגרשי הדרכה

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

08/06/2013

208

כללי תאגידי מים
וביוב (הפחתה של
סכומי עיצום כספי),
התשע"ד3102-

25/12/2013

( 25/03/2014פרוט' )

הרשות
הממשלתית
למים ולביוב

236

תקנות מקורות
אנרגיה (ביצוע סקר
לאיתור פוטנציאל
לשימור אנרגיה),
התשע"ד3102-

משרד
התשתיות
הלאומיות,
האנרגיה
והמים

22/01/2014

( /23/06/2014פרוט' )265

303

תקנות התעבורה
(תיקון מס',)...
התשע"ד,3102-
שינוי התוספת
הששית בדבר ניקוד
לעבירות

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

25/03/2014

000

מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה לועדה

ישיבות
( 21/06/2014פרוט' )

315

תקנות מקורות
אנרגיה (נצילות
אופטית מזערית
לגופי תאורה),
התשע"ד3102-

התשתיות
הלאומיות
האנרגיה
והמים

04/05/2014

386

תקנות הנמלים
(בטיחות השיט)
(תיקון) ,התשע"ד-
3102

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

12/08/2014

436

תקנות מחלות בעלי
חיים (תשלום
פיצויים) ,התשע"ה-
3102

החקלאות
ופיתוח
הכפר

26/11/2014

111

צו מסילות הברזל
(עבירות קנס לעניין
רכבת מקומית),
התשע"ג ,3102-בדבר
עבירות של נוהג
ברכבת מקומית

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

06/08/2013

( 21/10/2013פרוט' )63

308

צו מחלות בעלי חיים
(תיקון התוספת
הראשונה לפקודה),
התשע"ג ,3102-בדבר
הוספת בעלי חיים
ימיים

החקלאות
ופיתוח
הכפר

30/03/2014

( 06/04/2014פרוט' )251

342

צו התעבורה (עבירות
קנס) (תיקון מס' ,)3
התשע"ד3102-

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

26/06/2014

445

תקנות הגבלת
השימוש ורישום
פעולות בחלקי רכב
משומשים (מניעת
גניבות) (שמירת
מסמכים) ,התשע"ה-
3102

משרד
התחבורה
והבטיחות
בדרכים

03/12/2014

456

תקנות התקשורת
(בזק ושידורים)
(אגרה בעד רשיון רדיו
וטלפון נייד ברשת
אחרת) (תיקון),
התשע"ה3105-

התקשורת

12/02/2015

457

תקנות התקשורת
(בזק ושידורים)
(אגרה בעד רשיון
כללי ייחודי) (ביטול),
התשע"ה3105-

התקשורת

12/02/2015

002

458

תקנות התקשורת
(בזק ושידורים)
(אגרה בעד רשיון
כללי למתן שירותי
בזק בין-לאומיים)
(ביטול) ,התשע"ה-
3105

התקשורת

12/02/2015

003

דיווחים על פי חוק
מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה לוועדה

17

דין וחשבון בהתאם
לסעיף (1ג) לחוק
הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים
(הוראת שעה),
התשס"ו ,3113-בדבר
ביצוע התכנית השנתית
של הרשות ובהתאם
לסעיף (20א) בדבר
ביצוע תקציב הרשות
בשנת 3103

הרשות
הלאומית
לבטיחות
בדרכים

02/05/2013

יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים מסר את עיקרי הדו"ח
בישיבת הוועדה בתאריך
01/05/2013

18

דו"ח מרשם בעלי
מונופולין בהתאם
לסעיף (33ה) לחוק
ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח0188-

רשות
ההגבלים
העסקיים

02/05/2013

02/05/2013

16

דיווח הרשות לשירותים האנרגיה
ציבוריים חשמל בהתאם והמים
לסעיף 20א(ד) לחוק
משק החשמל,
התשנ"ו ,0113-בדבר
סך ההפחתה
מתשלומים בעבור
צריכת חשמל ברבעון
הראשון של שנת 3102

02/05/2013

02/05/2013

20

דיווח הרשות
הממשלתית למים
ולביוב בהתאם לסעיפים
31יא(ה)31 ,כ22 ,כג,58 ,
032כג051 ,א לחוק
המים ,התשי"ט,0151-
ובהתאם לסעיף 011
לחוק תאגידי מים וביוב,
התשס"א - 3110-בשנת
3103

02/05/2013

02/05/2013

60

דו"ח ביניים של רשות
השידור לעניין הפקות
מקומיות קנויות
במחצית הראשונה של
שנת  ,3102בהתאם
לסעיף (08ג) לחוק רשות
השידור ,התשכ"א-
0135

17/06/2013

הדיווח על פי חוק אמור להמסר
לוועדה המשותפת לכלכלה
ולחינוך לעניין חוק רשות
השידור .משלא הוקמה הוועדה
המשותפת ,נמסר המידע על
הדוח לחברי ועדת הכלכלה ביום
 16/06/2013והועבר במקביל
ליו"ר ועדת החינוך ,התרבות
והספורט

הרשות
הממשלתי
ת למים
ולביוב

התקשורת

הערות והמועד בסדר היום בו
נמסר המידע לחברי הכנסת

004

מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה לוועדה

הערות והמועד בסדר היום בו
נמסר המידע לחברי הכנסת

68

דין וחשבון בהתאם
לסעיף (20ב) לחוק
הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים על
ביצוע תכניות הלימודים
העיוניות בנושאי
החינוך התעבורתי
במוסדות החינוך במהלך
שנת 3103

החינוך

16/06/2013

16/06/2013

80

דין וחשבון על הכנסות
גלי צה"ל מתשדירי
שירות ושידורי חסות
במחצית השניה של
שנת  ,3103לפי סעיף 3
לחוק גלי צה"ל -
שידורי צבא הגנה
לישראל (שידורי חסות
ותשדירי שירות)
(הוראת שעה),
התשס"ה3115-

הביטחון

25/06/2013

25/06/2013

81

דווח המפקח על
הבנקים בתום המחצית
הראשונה של שנת
 ,3102על העמלות
בהתאם לחוק הבנקאות

25/06/2013

בישיבה מיום 25/06/2014

112

דווח שר התקשורת על
דחיית התחילה של חלק
מסעיפי החוק עד ליום
 20בינואר  3102בהתאם
לסעיף ( 57ג) לתיקון
מס'  00לחוק הדואר
התשע"ב3103-

התקשורת

07/08/2013

בישיבות מיום 28/08/2012
06/10/2013

122

דו"ח מרשם בעלי
מונופולין בהתאם
לסעיף (33ה) לחוק
ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח0188-

לירושלים
והתפוצות

10/06/2013

06/10/2013

140

דיווח מנהל מינהל
הדלק בדבר בדיקות
תקינות דלק שבוצאו
בשנת  3103בהתאם
לסעיף 3ד בחוק הפעלת
רכב מנועים ודלק),
התשכ"א0131-

האנרגיה
והמים

17/10/2013

16/01/2013

161

הודעת שר התחבורה
בהתאם לסעיף )3()7(2
לחוק ההגבלים
העסקיים ,בדבר
הסדרים שכל
כבילותיהם נוגעים
לתובלה בינלאומית
באוויר ובים בשנת 3103

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

11/12/2013

בנק ישראל

רשות
ההגבלים
העסקיים

005

מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה לוועדה

הערות והמועד בסדר היום בו
נמסר המידע לחברי הכנסת

218

דיווח שרת המשפטים
על יישום הוראות סעיף
 05לחוק האפוטרופוס
הכללי ,התשל"ח0178-
לתאריך  20בדצמבר
3103

המשפטים

01/01/2014

02/01/2014

216

דיווח השר להגנת
הסביבה על יישום
הוראות החוק להסדרת
הטיפול באריזות,
התשע"א 3100-בשנת
 ,3103לפי סעיף 55
לחוק

להגנת
הסביבה

01/01/2014

02/01/2014

221

דיווח המפקח על
הבנקים בתום המחצית
השניה של שנת ,3102
על העמלות בהתאם
לחוק הבנקאות

06/01/2014

בישיבה מיום 05/02/2014

254

דיווח שר התקשורת על
דחיית התחילה של חלק
מסעיפי החוק עד ליום
 20ביולי  3102בהתאם
לסעיף ( 57ג) לתיקון
מס'  00לחוק הדואר
התשע"ב3103-

06/02/2014

13/02/2014

264

דו"ח רשות השידור
לעניין הפקות מקומיות
קנויות בשנת ,3102
בהתאם לסעיף (08ג)
לחוק רשות השידור,
התשכ"א0135-

רשות
השידור

13/02/2014

16/02/2014

273

דו"ח מרשם בעלי
מונופולין בהתאם
לסעיף (33ה) לחוק
ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח0188-

רשות
ההגבלים
העסקיים

16/02/2014

21/05/2014

281

דיווח הרשות
הממשלתית למים
ולביוב בהתאם לסעיפים
31יא(ה)31 ,כ22 ,כג,58 ,
032כג051 ,א לחוק
המים ,התשי"ט,0151-
ובהתאם לסעיף 011
לחוק תאגידי מים וביוב,
התשס"א - 3110-בשנת
3102

רשות
המים
והביוב

26/02/2014

04/03/2014

בנק ישראל

התקשורת

006

מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה לוועדה

הערות והמועד בסדר היום בו
נמסר המידע לחברי הכנסת

306

דיוווח שר החקלאות
ופיתוח הכפר על
הכלבים המסוכנים
שניתן רשיון ליבא אותם
ומקרי התקיפה שדווחו
למרכז הרישום בשנת
 ,3102בהתאם לסעיף
3א(ו) בתקנות להסדרת
הפיקוח על כלבים (יבוא
והחזקה של כלבים
מסוכנים) (תיקון),
התשס"ו3113-

החקלאות
ופיתוח
הכפר

01/04/2014

11/05/2014

310

דין וחשבון בהתאם
לסעיף (20ב) לחוק
הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים על
ביצוע תכניות הלימודים
העיוניות בנושאי
החינוך התעבורתי
במוסדות החינוך במהלך
שנת 3102

החינוך

01/04/2014

11/05/2014

325

דיווח שרת המשפטים
על יישום הוראות סעיף
 05לחוק האפוטרופוס
הכללי ,התשל"ח0178-
לתאריך  20בדצמבר
3102

המשפטים

21/05/2014

21/05/2014

326

דין וחשבון על הכנסות
גלי צה"ל מתשדירי
שירות ושידורי חסות
בשנת  3102ואומדן
הכנסות לשנת  3102לפי
סעיף  3לחוק גלי צה"ל-
שידורי צבא הגנה
לישראל (שידורי חסות
ותשדירי שירות),
התשס"ה3115-

הביטחון

21/05/2014

21/05/2014

341

דיווח משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים
בהתאם לסעיף  02לחוק
רשות התעופה
האזרחית ,התשס"ה-
 3115המתייחס לשנת
 3102ותחילת שנת 3102

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

26/06/2014

16/06/2014

371

דין וחשבון בהתאם
לסעיף (20א) לחוק
הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים על
ביצוע תקציב הרשות -
דוחות כספיים ליום 20
בדצמבר 3102

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

27/07/2014

27/07/2014

007

מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

הפנים

העברה לוועדה

הערות והמועד בסדר היום בו
נמסר המידע לחברי הכנסת

374

בקשת פטור מהקמת
תאגיד מים לפי סעיף
3א(ג) לחוק תאגידי מים
וביוב ,התס"א-3110-
המועצה המקומית נאות
חובב

376

דו"ח ביניים של רשות
השידור לעניין הפקות
מקומיות קנויות
במחצית הראשונה של
שנת  ,3102בהתאם
לסעיף (08ג) לחוק רשות
השידור ,התשכ"א-
0135

368

דיווח שר התקשורת על
דחיית התחילה של חלק
מסעיפי החוק עד ליום
 20בינואר  3105בהתאם
לסעיף (57ג) לתיקון מס'
 00לחוק הדואר,
התשע"ב3103-

437

דיווח הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים
בהתאם לסעיף (20א)
לחוק הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים,
תשס"ו 3113-לשנת
3102

הרשות
הלאומית
לבטיחות
בדרכים

444

דיווח הממונה על
ההגבלים העסקיים
בהתאם לסעיף (33ה)
לחוק ההגבלים
העסקיים ,התשמ"ח-
 0188על רשימת בעלי
המונופולין

רשות
ההגבלים
העסקיים

02/12/2014

456

דו"ח ראשוני של
הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים על
מצב הבטיחות בדרכים
ופעילות הרשות לשנת
3102

הרשות
הלאומית
לבטיחות
בדרכים

01/01/2015

27/01/2015

460

דיווח המפקח על
הבנקים בהתאם לסעיף
 1י"ח לחוק הבנקאות
(שירות ללקוח),
התשמ"א 0180-על
מחירי שירותים
בנקאיים למשקי הבית,
למחצית הראשונה של
שנת 3102

בנק ישראל

06/01/2015

27/01/2015

461

דו"ח של הכונס הרשמי ,משרד

05/01/2015

27/01/2015

רשות
השידור

התקשורת

28/07/2014

בישיבה מיום 12/08/2014

26/07/2014

הדיווח על פי חוק אמור
להימסר לוועדה משותפת
לכלכלה ולחינוך לעניין חוק
רשות השידור .משלא הוקמה
הוועדה המשותפת ,נמסר
המידע על הדוח לחברי ועדת
הכלכלה ביום 13/02/2014
והועבר במקביל גם ליו"ר ועדת
החינוך ,התרבות והספורט
06/11/2014

26/11/2014

20/11/2014

02/12/2014

01/10/2014

008

מפרק רשות השידור,
לעניין הפקות מקומיות
קנויות לתקופה שבין
, 0/0/3102-20/03/3102
בהתאם לסעיף ( 08ב)
לחוק רשות השידור,
תשכ"ה0135-

המשפטים

009

חקיקת משנה בוועדות משותפות
הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי
תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראות לעניין הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת
פירוד) ,התשע"ג2013-
תיק מס' 1
הועבר לוועדה לאישור23/1/2014 :

ישיבות :פרוטוקול מס' 22/07/2014 1
פרוטוקול מס' 22/07/2014 2

הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך ,התרבות והספורט
לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שינוי התוספת השניה לחוק) ,התשע"ה2014-
תיק מס' 1
הועבר לוועדה לאישור6/12/2014 :

ישיבות :פרוטוקול מס' 1

10/12/2014

021

הצעות לסדר היום
שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא" :השביתה בעקבות אישור תכנית שמיים
פתוחים" (מס' תיק )7
כוללת ,מס' )66 ,64 ,51 ,48 ,30 ,24( 4
ח"כ נחמן שי ,ח"כ מירי רגב ,ח"כ יעקב אשר ,ח"כ אמנון כהן ,ח"כ
ג'מאל זחאלקה ,ח"כ מיכל רוזין.
תאריך סיום:
24/04/2013
ישיבות ועדה( 12/10/2014 :פרוט' )
24/04/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :התמוטטות חברת "בטר פלייס" לייצור
מכוניות חשמליות" (מס' תיק )36
כוללת ,מס' )446( 26
ח"כ אורי מקלב.
תאריך סיום:
26/05/2013
ישיבות ועדה:
26/05/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :העלייה הנמשכת והמתגברת במחירי
הדיור במדינת ישראל" (מס' תיק )77
כוללת ,מס' )674 ,672 ,670 ,662 ,652( 41
ח"כ חנין זועבי ,ח"כ דב חנין ,ח"כ מסעוד גנאים ,ח"כ משה זלמן
פייגלין ,ח"כ אורי מקלב.
תאריך סיום:
16/06/2013
ישיבות ועדה:
16/06/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :הוויכוח על הנמלים בישראל והטענות
נגד יו"ר ועד עובדי נמל אשדוד" (מס' תיק )76
כוללת ,מס' )656( 45
ח"כ יצחק וקנין.
תאריך סיום:
16/06/2013
ישיבות ועדה:
16/06/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :הכלכלה השחורה בישראל " (מס' תיק
)62
כוללת ,מס' )875 ,854 ,767 ,787( 57
ח"כ גילה גמליאל ,ח"כ אלעזר שטרן ,ח"כ אראל מרגלית ,ח"כ פנינה
תמנו-שטה.
תאריך סיום:
03/07/2013
ישיבות ועדה:
03/07/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :יום המזון הבינלאומי" (מס' תיק )136
כוללת ,מס' )1201 ,1165 ,1188 ,1186( 66
ח"כ יצחק וקנין ,ח"כ יחיאל (חיליק) בר ,ח"כ גילה גמליאל ,ח"כ
פנינה תמנו-שטה.
תאריך סיום:
16/10/2013
ישיבות ועדה:
16/10/2013

020

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

הצעה לסדר היום בנושא" :הקמת חברה ממשלתית לדיור
להשכרה" (מס' תיק )148
כוללת ,מס' )1256 ,1236 ,1216( 71
ח"כ איציק שמולי ,ח"כ יצחק כהן ,ח"כ יעקב ליצמן.
תאריך סיום:
23/10/2013
ישיבות ועדה:
23/10/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :גל הפיטורים המתמשך במשק" (מס'
תיק )156
כוללת ,מס' )1336 ,1312( 80
ח"כ אראל מרגלית ,ח"כ מנחם אליעזר מוזס.
תאריך סיום:
30/10/2013
ישיבות ועדה:
30/10/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :התחקיר אודות ההתעללות בבעלי חיים
במפעל "זוגלובק"" (מס' תיק )165
כוללת ,מס' )1434 ,1433 ,1432 ,1408 ,1360 ,1388( 85
ח"כ מירי רגב ,ח"כ אמנון כהן ,ח"כ אברהים צרצור ,ח"כ אורי
מקלב ,ח"כ איתן כבל ,ח"כ תמר זנדברג.
תאריך סיום:
06/11/2013
ישיבות ועדה:
06/11/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :זמינות מבחני רישוי נהיגה ושביתת מורי
ובוחני הנהיגה" (מס' תיק )166
כוללת ,מס' )1358 ,1354( 60
ח"כ איציק שמולי ,ח"כ חמד עמאר.
תאריך סיום:
13/11/2013
ישיבות ועדה:
13/11/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :דו"ח טאוב על המצוקה הכלכלית ,אי
השיוויון והפערים החברתיים בחינוך ובנושאים נוספים" (מס' תיק
)165
כוללת ,מס' )1657 ,1656 ,1654( 103
ח"כ איציק שמולי ,ח"כ מיכל רוזין ,ח"כ דב ליפמן.
תאריך סיום:
11/12/2013
ישיבות ועדה:
11/12/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :העלייה הצפויה במחיר הנסיעה
בתחבורה הציבורית" (מס' תיק )222
כוללת ,מס' )2111 ,2086 ,2053 ,2032 ,2025( 122
ח"כ תמר זנדברג ,ח"כ יעקב אשר ,ח"כ דב חנין ,ח"כ נסים זאב ,ח"כ
אחמד טיבי.
תאריך סיום:
01/01/2014
ישיבות ועדה:
01/01/2014
הצעה לסדר-היום בנושא" :סקירת השמאי הממשלתי על עליית
מחירי הדיור" (מס' תיק )287
כוללת ,מס' )2804 ,2788 ,2784 ,2777( 181
ח"כ מנחם אליעזר מוזס ,ח"כ תמר זנדברג ,ח"כ מוחמד ברכה ,ח"כ
יחיאל (חיליק) בר.
תאריך סיום:
26/02/2014
022

ישיבות מליאה:

26/02/2014

שם:

הצעה לסדר היום בנושא" :מסקנות הביניים של ועדת שישינסקי
בעניין מיסוי משאבי הטבע" (מס' תיק )331
כוללת ,מס' )3107 ,3061 ,3080( 203
ח"כ דב חנין ,ח"כ ניצן הורוביץ ,ח"כ גילה גמליאל.
תאריך סיום:
21/05/2014
ישיבות ועדה:
21/05/2014

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

ישיבות ועדה:

הצעה לסדר-היום בנושא" :מכירת חברת "תנובה" לחברת
ברייטפוד הסינית" (מס' תיק )333
כוללת ,מס' )3212 ,3164 ,3156( 211
ח"כ יצחק וקנין ,ח"כ שלי יחימוביץ' ,ח"כ אורי מקלב.
תאריך סיום:
28/05/2014
ישיבות ועדה:
28/05/2014
הצעה לסדר-היום בנושא" :התייקרות החלב ומוצריו" (מס' תיק
)350
כוללת ,מס' )3441 ,3427 ,3418 ,3408( 226
ח"כ יצחק וקנין ,ח"כ עיסאווי פריג' ,ח"כ מנחם אליעזר מוזס ,ח"כ
יואב בן צור.
תאריך סיום:
25/06/2014
ישיבות ועדה:
25/06/2014

הצעה לסדר-היום בנושא" :כ 500-תינוקות וילדים בשדרות ובעוטף
שם:
עזה ללא מקום במעונות לשנת הלימודים הבאה" (מס' תיק )347
כוללת ,מס' )3517 ,3484 ,3452 ,3448( 230
סוג ומספר:
ח"כ גילה גמליאל ,ח"כ איציק שמולי ,ח"כ יעקב מרגי ,ח"כ אורי
היוזמים:
מקלב.
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
22/07/2014
תאריך סיום:
02/07/2014
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 07/07/2014 :פרוט' )306
ישיבות מליאה02/07/2014 :
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזמים:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעה לסדר-היום בנושא" :ניסיונות פגיעה בהתאגדות עובדים
בחברת פרטנר על ידי הנהלת החברה" (מס' תיק )360
כוללת ,מס' )3526( 236
ח"כ איציק שמולי.
תאריך סיום:
06/07/2014
ישיבות ועדה:
06/07/2014
הצעה לסדר-היום בנושא"" :מטריית הגנה כלכלית" לתושבים
ולעסקים לאור המצב הבטחוני" (מס' תיק )362
כוללת ,מס' ,3662 ,3661 ,3652 ,3644 ,3625 ,3615 ,3612 ,3568( 243
)3672 ,3664
ח"כ איציק שמולי ,ח"כ מירי רגב ,ח"כ יצחק כהן ,ח"כ זבולון כלפה,
ח"כ אלעזר שטרן ,ח"כ דב חנין ,ח"כ יעקב אשר ,ח"כ עיסאווי פריג',
ח"כ באסל גטאס ,ח"כ פנינה תמנו-שטה.
תאריך סיום:
16/07/2014
ישיבות ועדה:
16/07/2014

023

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

הצעה לסדר-היום בנושא" :היעדר מיגון ראוי במעונות יום ,במיוחד
ביישובי הדרום" (מס' תיק )363
כוללת ,מס' )3665 ,3642 ,3636 ,3637 ,3621( 244
ח"כ מיכל בירן ,ח"כ מרדכי יוגב ,ח"כ ניצן הורוביץ ,ח"כ עליזה
לביא ,ח"כ משה גפני.
תאריך סיום:
16/07/2014
ישיבות ועדה:
16/07/2014
הצעה לסדר-היום בנושא" :סגירת מפעל "אסם" בקרית מלאכי"
(מס' תיק )406
כוללת ,מס' )3626 ,3625 ,3608 ,3601 ,3868( 261
ח"כ יעקב אשר ,ח"כ יוני שטבון ,ח"כ תמר זנדברג ,ח"כ פנינה תמנו-
שטה ,ח"כ יואב בן צור.
תאריך סיום:
04/11/2014
ישיבות ועדה:
04/11/2014
הצעה לסדר-היום בנושא" :מצב התחבורה הציבורית בכפרים
ויישובים ערבים" (מס' תיק )46
רגילה ,מס' 511
ח"כ ג'מאל זחאלקה.
תאריך סיום:
05/06/2013
ישיבות ועדה:
05/06/2013

הצעה לסדר-היום בנושא" :עתיד הכלכלה הערבית ותקציב
שם:
המדינה" (מס' תיק )54
רגילה ,מס' 572
סוג ומספר:
ח"כ באסל גטאס.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
22/07/2013
תאריך סיום:
12/06/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 01/07/2013 :פרוט' )41
ישיבות מליאה12/06/2013 :

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:

הצעה לסדר היום בנושא" :חוק התקשורת  -בזק ושידורים  -חובת
סינון אתרים פוגעניים" (מס' תיק )75
רגילה ,מס' 705
ח"כ אמנון כהן.
תאריך סיום:
20/06/2013

שם:

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

הצעה לסדר-היום בנושא" :חיזוק ענף הזיתים" (מס' תיק )64
רגילה ,מס' 837
ח"כ באסל גטאס.
תאריך סיום:
03/07/2013
ישיבות ועדה( 06/10/2013 :פרוט' )86
03/07/2013

שם:

הצעה לסדר-היום בנושא" :דוח הבקרה התפעולית של משרד
התחבורה מוכיח :חריגות בקווים לחרדים" (מס' תיק )63
רגילה ,מס' 853
ח"כ יעקב מרגי.
תאריך סיום:
03/07/2013
ישיבות ועדה:
03/07/2013

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

024

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
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:
שם:

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

הצעה לסדר היום בנושא" :חוק רשות השידור  -ביטול אגרת
הטלוויזיה" (מס' תיק )68
רגילה ,מס' 664
ח"כ אחמד טיבי.
תאריך סיום:
11/07/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :קמפיין השנאה של אגד נגד הציבור
החרדי" (מס' תיק )103
רגילה ,מס' 1072
ח"כ מנחם אליעזר מוזס.
תאריך סיום:
17/07/2013
ישיבות ועדה:
17/07/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :הוצאת הישובים החרדים :ביתר עילית,
חריש וקרית גת מרשימת הישובים הכלולים במפת העדיפות
הלאומית שאושרה בממשלה" (מס' תיק )114
פגרה ,מס' 1133
ח"כ יעקב ליצמן.
תאריך סיום:
28/08/2013
ישיבות ועדה( 14/10/2013 :פרוט' )87
28/08/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :הוצאת הישובים החרדים :ביתר עילית,
חריש וקרית גת מרשימת הישובים הכלולים במפת העדיפות
הלאומית שאושרה בממשלה" (מס' תיק )115
פגרה ,מס' 1134
ח"כ אריאל אטיאס.
תאריך סיום:
28/08/2013
ישיבות ועדה( 14/10/2013 :פרוט' )87
28/08/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :רשימת הישובים בעדיפות לאומית
שאושרה בישיבת הממשלה  -מספר שיא של התנחלויות (ביניהן
מבודדות) נכנס לרשימה בעוד שערים כמו קרית גת וקרית מלאכי
נותרו מחוץ למפת העדיפות הלאומית" (מס' תיק )116
פגרה ,מס' 1135
ח"כ דב חנין.
תאריך סיום:
28/08/2013
ישיבות ועדה( 14/10/2013 :פרוט' )87
28/08/2013
הצעה לסדר-היום בנושא" :רשימת הישובים בעדיפות לאומית
שאושרה בישיבת הממשלה  -מספר שיא של התנחלויות (ביניהן
מבודדות) נכנס לרשימה בעוד שערים כמו קרית גת וקרית מלאכי
נותרו מחוץ למפת העדיפות הלאומית" (מס' תיק )117
פגרה ,מס' 1136
ח"כ ישראל חסון.
תאריך סיום:
28/08/2013
ישיבות ועדה( 14/10/2013 :פרוט' )87
28/08/2013
הצעה לסדר היום בנושא" :רשות השידור  -ביטול אגרת רדיו
וטלוויזיה" (מס' תיק )173
רגילה ,מס' 1566
ח"כ מוחמד ברכה.
תאריך סיום:
21/11/2013
025

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

הצעה לסדר-היום בנושא" :ענף החקלאות בחברה הערבית בדואית
בנגב" (מס' תיק )200
רגילה ,מס' 1732
ח"כ טלב אבו עראר.
תאריך סיום:
18/12/2013
ישיבות ועדה:
18/12/2013
הצעה לסדר היום בנושא" :תאגידי מים וביוב  -ביטול סמכויות
גביה ואכיפה מיוחדות" (מס' תיק )214
רגילה ,מס' 2038
ח"כ ישראל אייכלר.
תאריך סיום:
26/12/2013
הצעה לסדר היום בנושא" :חוק הגנת הצרכן  -חובת הצגת מחיר
מומלץ של ירקות" (מס' תיק )223
רגילה ,מס' 2128
ח"כ אורי מקלב.
תאריך סיום:
02/01/2014
הצעה לסדר-היום בנושא" :הקמת אזורי תעשייה במגזר הערבי"
(מס' תיק )233
רגילה ,מס' 2266
ח"כ טלב אבו עראר.
תאריך סיום:
15/01/2014
ישיבות ועדה:
15/01/2014
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון  -ביטול עמלות על
שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב) ,התשע"ג( 2013-מס' תיק )242
רגילה ,מס' 2366
ח"כ גילה גמליאל.
תאריך סיום:
23/01/2014
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון  -ביטול עמלות על
שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב) ,התשע"ג( 2013-מס' תיק )243
רגילה ,מס' 2400
ח"כ דב חנין.
תאריך סיום:
23/01/2014
הצעה לסדר היום בנושא" :חוק המים  -פיקוח על תעריפי מים"
(מס' תיק )251
רגילה ,מס' 2463
ח"כ באסל גטאס.
תאריך סיום:
30/01/2014
הצעה לסדר-היום בנושא" :ממצאי דו"ח הלמ"ס שפורסם בימים
האחרונים :ממשקי הבית אינם מצליחים לכסות את הוצאותיהם
החודשיות" (מס' תיק )258
רגילה ,מס' 2516
ח"כ מנחם אליעזר מוזס.
026

תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

05/02/2014
05/02/2014

שם:

הצעה לסדר-היום בנושא" :החלטת שר החקלאות בדנמרק לאסור
את השחיטה היהודית" (מס' תיק )276
רגילה ,מס' 2703
ח"כ יעקב מרגי.
תאריך סיום:
16/02/2014
ישיבות ועדה:
16/02/2014

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

תאריך סיום:
ישיבות ועדה:

הצעה לסדר היום בנושא" :חוק המים  -איסור הפסקת אספקת
מים" (מס' תיק )277
רגילה ,מס' 2746
ח"כ מוחמד ברכה.
תאריך סיום:
20/02/2014
הצעה לסדר היום בנושא" :חוק איסור ניתוק שירותי חשמל ומים
למוסדות חינוך" (מס' תיק )284
רגילה ,מס' 2830
ח"כ משה גפני.
תאריך סיום:
27/02/2014
הצעה לסדר היום בנושא" :חוק איסור ניתוק שירותי חשמל ומים
למוסדות חינוך" (מס' תיק )285
רגילה ,מס' 2831
ח"כ דב חנין.
תאריך סיום:
27/02/2014
הצעה לסדר היום בנושא" :חוק איסור ניתוק שירותי חשמל ומים
למוסדות חינוך" (מס' תיק )286
רגילה ,מס' 2832
ח"כ דוד אזולאי.
תאריך סיום:
27/02/2014
הצעה לסדר-היום בנושא" :תכנית שדרוג כביש  65בואדי עראה
תת"ל ( "38מס' תיק )330
רגילה ,מס' 3100
ח"כ ג'מאל זחאלקה.
תאריך סיום:
21/05/2014
ישיבות ועדה:
21/05/2014
הצעה לסדר-היום בנושא" :תחבורה ציבורית בשבת בהיקף נרחב
בגליל וכפייה על נהגים לנסוע בשבת" (מס' תיק )346
רגילה ,מס' 3511
ח"כ יואב בן צור.
תאריך סיום:
02/07/2014
ישיבות ועדה( 02/12/2014 :פרוט' )402
02/07/2014
הצעה לסדר -היום בנושא" :ההבטחות הריקות מתוכן של הממשלה
לפתרון מצוקת הדיור" (מס' תיק )356
רגילה ,מס' 3586
027

היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

ח"כ מנחם אליעזר מוזס.
תאריך סיום:
06/07/2014
ישיבות ועדה:
06/07/2014

שם:

הצעה לסדר-היום בנושא" :הסחבת המתמשכת בשדרוג כביש "38
(מס' תיק )428
רגילה ,מס' 3631
ח"כ מנחם אליעזר מוזס.
תאריך סיום:
12/11/2014
ישיבות ועדה:
12/11/2014

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הצעות לדיון מהיר
הצפת עמק בית נטופה (מס' תיק )6
שם:
דיון מהיר ,מס' 33
סוג ומספר:
ח"כ חנא סוייד.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
06/05/2013
תאריך סיום:
25/04/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 30/04/2013 :פרוט' )4
ישיבות מליאה:
קרינה מסוכנת מקווי מתח גבוה בקרבת בתים (מס' תיק )23
שם:
דיון מהיר ,מס' 167
סוג ומספר:
ח"כ חנא סוייד.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
03/06/2013
תאריך סיום:
06/05/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 20/05/2013 :פרוט' )14
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

העלאת תעריפי החשמל (מס' תיק )26
דיון מהיר ,מס' 256
ח"כ גילה גמליאל.
תאריך סיום:
13/05/2013
ישיבות ועדה( 22/05/2013 :פרוט' )17

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

העלאת תעריפי החשמל (מס' תיק )27
דיון מהיר ,מס' 266
ח"כ מיקי רוזנטל.
תאריך סיום:
13/05/2013
ישיבות ועדה( 22/05/2013 :פרוט' )17

עלייה ברווח הבנקים (מס' תיק )40
שם:
דיון מהיר ,מס' 486
סוג ומספר:
ח"כ איתן כבל.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
22/07/2013
תאריך סיום:
03/06/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 25/06/2013 :פרוט' )38
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:

רווחי הבנקים (מס' תיק )41
דיון מהיר ,מס' 467
028

ח"כ גילה גמליאל.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
תאריך סיום:
03/06/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה:
ישיבות מליאה:

22/07/2013
( 25/06/2013פרוט' )38

רווחי הבנקים והעמלות (מס' תיק )42
שם:
דיון מהיר ,מס' 468
סוג ומספר:
ח"כ דוד צור.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
22/07/2013
תאריך סיום:
03/06/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 25/06/2013 :פרוט' )38
ישיבות מליאה:
עלייה ברווח הבנקים (מס' תיק )43
שם:
דיון מהיר ,מס' 466
סוג ומספר:
ח"כ אחמד טיבי.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
22/07/2013
תאריך סיום:
03/06/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 25/06/2013 :פרוט' )38
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

מצבה של התקשורת בשפה הערבית בישראל (מס' תיק )50
דיון מהיר ,מס' 558
ח"כ עיסאווי פריג'.
תאריך סיום:
10/06/2013
ישיבות ועדה( 16/06/2013 :פרוט' )33

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

רכבת לאילת (מס' תיק )133
דיון מהיר ,מס' 1148
ח"כ איתן כבל.
תאריך סיום:
14/10/2013
ישיבות ועדה:

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

פרויקט הרכבת לאילת (מס' תיק )134
דיון מהיר ,מס' 1150
ח"כ מרב מיכאלי.
תאריך סיום:
14/10/2013
ישיבות ועדה( 21/10/2013 :פרוט' )64

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

פרויקט הרכבת לאילת (מס' תיק )135
דיון מהיר ,מס' 1151
ח"כ תמר זנדברג.
תאריך סיום:
14/10/2013
ישיבות ועדה( 21/10/2013 :פרוט' )64

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

הרכבת לאילת (מס' תיק )136
דיון מהיר ,מס' 1152
ח"כ אראל מרגלית.
תאריך סיום:
14/10/2013
ישיבות ועדה:

( 21/10/2013פרוט' )64

( 21/10/2013פרוט' )64
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שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

פרוייקט הרכבת לאילת (מס' תיק )137
דיון מהיר ,מס' 1154
ח"כ דב חנין.
תאריך סיום:
14/10/2013
ישיבות ועדה( 21/10/2013 :פרוט' )64

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

המשבר בדואר ישראל (מס' תיק )141
דיון מהיר ,מס' 1212
ח"כ נחמן שי.
תאריך סיום:
21/10/2013
ישיבות ועדה( 04/11/2013 :פרוט'
( 01/01/2014 )103פרוט' )164

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

העמדת ח'אן אל עומדאן -מבנה תיירותי בן מאות שנים בעכו
העתיקה ,למכירה לגורמים פרטיים באמצעות מכרז של רשות
מקרקעי ישראל(מכרז מספר חי( .)2013/208/מס' תיק )166
דיון מהיר ,מס' 1446
ח"כ באסל גטאס.
תאריך סיום:
11/11/2013
ישיבות ועדה( 18/11/2013 :פרוט' )115

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

מצוקתם של רועי הצאן בנגב (מס' תיק )170
דיון מהיר ,מס' 1526
ח"כ עפו אגבאריה.
תאריך סיום:
18/11/2013
ישיבות ועדה( 03/12/2013 :פרוט' )130

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

"שיטת מצליח" (מס' תיק )185
דיון מהיר ,מס' 1754
ח"כ איתן כבל.
תאריך סיום:
06/12/2013
ישיבות ועדה:

( 30/12/2013פרוט' )156

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

"שיטת מצליח" (מס' תיק )186
דיון מהיר ,מס' 1774
ח"כ פנינה תמנו-שטה.
תאריך סיום:
06/12/2013
ישיבות ועדה:

( 30/12/2013פרוט' )156

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

"שיטת מצליח" (מס' תיק )187
דיון מהיר ,מס' 1821
ח"כ אורי מקלב.
תאריך סיום:
06/12/2013
ישיבות ועדה:

( 30/12/2013פרוט' )156

ענף גידול הדבורים (מס' תיק )166
שם:
דיון מהיר ,מס' 1826
סוג ומספר:
ח"כ יצחק וקנין.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
11/03/2014
תאריך סיום:
16/12/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 18/02/2014 :פרוט' )213
ישיבות מליאה:
031

ענף גידול הדבורים (מס' תיק )167
שם:
דיון מהיר ,מס' 1860
סוג ומספר:
ח"כ עמר בר-לב.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
11/03/2014
תאריך סיום:
16/12/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 18/02/2014 :פרוט' )213
ישיבות מליאה:
מחירים מופקעים וצרכנים שבויים בבתי החולים וברכבת ישראל
שם:
(מס' תיק )203
דיון מהיר ,מס' 1644
סוג ומספר:
ח"כ מנחם אליעזר מוזס.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
26/01/2014
תאריך סיום:
23/12/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 21/01/2014 :פרוט' )182
ישיבות מליאה:
מחירים מופקעים וצרכנים שבויים בבתי החולים וברכבת ישראל
שם:
(מס' תיק )204
דיון מהיר ,מס' 1654
סוג ומספר:
ח"כ מיכל בירן.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
26/01/2014
תאריך סיום:
23/12/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 21/01/2014 :פרוט' )182
ישיבות מליאה:
מחירים מופקעים וצרכנים שבויים בבתי החולים וברכבת ישראל
שם:
(מס' תיק )205
דיון מהיר ,מס' 1663
סוג ומספר:
ח"כ שמעון סולומון.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
26/01/2014
תאריך סיום:
23/12/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 21/01/2014 :פרוט' )182
ישיבות מליאה:
מדיניות הצבת קווי החשמל (מס' תיק )217
שם:
דיון מהיר ,מס' 2016
סוג ומספר:
ח"כ חמד עמאר.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
26/01/2014
תאריך סיום:
30/12/2013
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 20/01/2014 :פרוט' )176
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

ד"וח עמלות הבנקים והפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים
(מס' תיק )224
דיון מהיר ,מס' 2140
ח"כ זהבה גלאון.
תאריך סיום:
06/01/2014
ישיבות ועדה( 05/02/2014 :פרוט' )166
דו"ח עמלות הבנקים והפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים
(מס' תיק )225
דיון מהיר ,מס' 2147
ח"כ גילה גמליאל.
תאריך סיום:
06/01/2014
ישיבות ועדה( 05/02/2014 :פרוט' )166
030

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

דו"ח עמלות הבנקים והפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים
(מס' תיק )227
דיון מהיר ,מס' 2157
ח"כ אראל מרגלית.
תאריך סיום:
06/01/2014
ישיבות ועדה( 05/02/2014 :פרוט' )166
דו"ח עמלות הבנקים והפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים
(מס' תיק )228
דיון מהיר ,מס' 2177
ח"כ אחמד טיבי.
תאריך סיום:
06/01/2014
ישיבות ועדה( 05/02/2014 :פרוט' )166

סכנת הפגיעה בשוק היצירה המקורית הטלוויזיונית בעקבות עסקת
שם:
המכירה של הזכיינית רשת לחברת אנדמול (מס' תיק )235
דיון מהיר ,מס' 2286
סוג ומספר:
ח"כ מיכל רוזין.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
25/02/2014
תאריך סיום:
20/01/2014
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 03/02/2014 :פרוט' )165
ישיבות מליאה:
סכנת הפגיעה בשוק היצירה הטלויזיונית בעקבות עסקת המכירה
שם:
של הזכיינית רשת לחברת אנדמול ההולנדית (מס' תיק )236
דיון מהיר ,מס' 2266
סוג ומספר:
ח"כ גילה גמליאל.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
25/02/2014
תאריך סיום:
20/01/2014
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 03/02/2014 :פרוט' )165
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:

סכנת הפגיעה בשוק היצירה המקורית הטלוויזיונית בעקבות עסקת
המכירה של הזכיינית רשת לחברת אנדמול (מס' תיק )237
דיון מהיר ,מס' 2311
ח"כ רונן הופמן.
תאריך סיום:
20/01/2014

פגיעת עדכון נוהל השתתפות בתשלום שכר דירה בשכבות החלשות
שם:
(מס' תיק )244
דיון מהיר ,מס' 2378
סוג ומספר:
ח"כ חנא סוייד.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
18/02/2014
תאריך סיום:
28/01/2014
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 10/02/2014 :פרוט' )203
ישיבות מליאה:

חברות להשכרת רכב ,מסרבות להשכיר רכבים למשפחות,
שם:
משיקולים גזעניים( .מס' תיק )252
דיון מהיר ,מס' 2501
סוג ומספר:
ח"כ מוחמד ברכה.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
032

תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

03/02/2014

תאריך סיום:
ישיבות ועדה:

18/02/2014
( 11/02/2014פרוט' )205

חברת "קל אוטו" מונעת ממשפחות שלמות לשכור מכוניות (מס'
שם:
תיק )253
דיון מהיר ,מס' 2517
סוג ומספר:
ח"כ ג'מאל זחאלקה.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
18/02/2014
תאריך סיום:
03/02/2014
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 11/02/2014 :פרוט' )205
ישיבות מליאה:
הסדרת מערך התחבורה הציבורית במטה בנימין (מס' תיק )256
שם:
דיון מהיר ,מס' 2570
סוג ומספר:
ח"כ יריב לוין.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
11/03/2014
תאריך סיום:
10/02/2014
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 06/03/2014 :פרוט' )233
ישיבות מליאה:
הסדרת מערך התחבורה הציבורית במטה בנימין (מס' תיק )260
שם:
דיון מהיר ,מס' 2565
סוג ומספר:
ח"כ אורית סטרוק.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
11/03/2014
תאריך סיום:
10/02/2014
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 06/03/2014 :פרוט' )233
ישיבות מליאה:
הסדרת מערך התחבורה הציבורית במטה בנימין (מס' תיק )261
שם:
דיון מהיר ,מס' 2568
סוג ומספר:
ח"כ אורי מקלב.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
11/03/2014
תאריך סיום:
10/02/2014
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 06/03/2014 :פרוט' )233
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים (מס' תיק )266
דיון מהיר ,מס' 2650
ח"כ עדי קול.
תאריך סיום:
17/02/2014
ישיבות ועדה( 24/02/2014 :פרוט' )216

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

הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים (מס' תיק )267
דיון מהיר ,מס' 2658
ח"כ אלעזר שטרן.
תאריך סיום:
17/02/2014
ישיבות ועדה( 24/02/2014 :פרוט' )216

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

הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים (מס' תיק )268
דיון מהיר ,מס' 2666
ח"כ מיכל בירן.
תאריך סיום:
17/02/2014
ישיבות ועדה( 24/02/2014 :פרוט' )216
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שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:

שביתת מתרגמי הכתוביות בטלויזיה בעקבות תנאי העסקתם
הקשים (מס' תיק )288
דיון מהיר ,מס' 2817
ח"כ רות קלדרון.
תאריך סיום:
03/03/2014
ישיבות ועדה( 25/03/2014 :פרוט' )246
שביתת מתרגמי הכתוביות בטלויזיה בעקבות תנאי העסקתם
הקשים (מס' תיק )286
דיון מהיר ,מס' 2822
ח"כ שמעון אוחיון.
תאריך סיום:
03/03/2014
ישיבות ועדה( 25/03/2014 :פרוט' )246

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

שביתת מתרגמי הכתוביות בטלויזיה בעקבות תנאי העסקתם
הקשים (מס' תיק )260
דיון מהיר ,מס' 2826
ח"כ תמר זנדברג.
תאריך סיום:
03/03/2014
ישיבות ועדה( 25/03/2014 :פרוט' )246

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

שביתת מתרגמות/י הכתוביות לטלוויזיה (מס' תיק )261
דיון מהיר ,מס' 2847
ח"כ מרב מיכאלי.
תאריך סיום:
03/03/2014
ישיבות ועדה( 25/03/2014 :פרוט' )246

עיצומים חוזרים ונשנים ברכבת ישראל (מס' תיק )336
שם:
דיון מהיר ,מס' 3318
סוג ומספר:
ח"כ אורי מקלב.
היוזם:
החלטה אחרונה :הוגשו מסקנות
22/07/2014
תאריך סיום:
16/06/2014
תאריך תחילה:
ישיבות ועדה( 08/07/2014 :פרוט' )310
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:
שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

קו המתח בשכונת חרוזים ברמת גן פוגע בבריאות התושבים (מס'
תיק )348
דיון מהיר ,מס' 3513
ח"כ כרמל שאמה-הכהן.
תאריך סיום:
30/06/2014
ישיבות ועדה( 22/07/2014 :פרוט' )325
הפגיעה בתעופה אזרחית עקב סגירת שדות התעופה בהרצליה ושדה
דב (מס' תיק )364
דיון מהיר ,מס' 3660
ח"כ איילת שקד.
תאריך סיום:
21/07/2014
ישיבות ועדה( 26/07/2014 :פרוט' )336
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שם:
סוג ומספר:
היוזם:
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:
שם:

הפגיעה בתעופה באזרחית עקב סגירת שדות התעופה בהרצליה
ושדה דב (מס' תיק )365
דיון מהיר ,מס' 3662
ח"כ נחמן שי.
תאריך סיום:
21/07/2014
ישיבות ועדה( 26/07/2014 :פרוט' )336
הפגיעה בתעופה האזרחית עקב סגירת שדות התעופה בהרצליה
ושדה דב (מס' תיק )366
דיון מהיר ,מס' 3665
ח"כ רוברט אילטוב.
תאריך סיום:
21/07/2014
ישיבות ועדה( 26/07/2014 :פרוט' )336
מסקנות וועדת ששינסקי ואיומי כי"ל להפסיק את השקעות
בישראל( .מס' תיק )366
דיון מהיר ,מס' 3768
ח"כ מיקי רוזנטל.
תאריך סיום:
27/10/2014
ישיבות ועדה( 03/11/2014 :פרוט' )360
מסקנות וועדת ששינסקי ואיומי כי"ל להפסיק את השקעות
בישראל( .מס' תיק )400
דיון מהיר ,מס' 3765
ח"כ תמר זנדברג.
תאריך סיום:
27/10/2014
ישיבות ועדה( 03/11/2014 :פרוט' )360

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים להחזיר את שליטת
הספקים הגדולים על מדפי רשתות השיווק (מס' תיק )403
דיון מהיר ,מס' 3866
ח"כ רוברט אילטוב.
תאריך סיום:
03/11/2014
ישיבות ועדה( 06/12/2014 :פרוט' )416

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

מחירי מוצרים ללא גלוטן לחולי ציליאק (מס' תיק )411
דיון מהיר ,מס' 3654
ח"כ מרב מיכאלי.
תאריך סיום:
10/11/2014
ישיבות ועדה( 18/11/2014 :פרוט' )384

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

מחירי מוצרים נטולי גלוטן עבור חולי ציליאק( .מס' תיק )410
דיון מהיר ,מס' 3656
ח"כ איילת שקד.
תאריך סיום:
10/11/2014
ישיבות ועדה( 18/11/2014 :פרוט' )384

035

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

מחירי מוצרים ללא גלוטן עבור חולי צליאק (מס' תיק )412
דיון מהיר ,מס' 3663
ח"כ מאיר שטרית.
תאריך סיום:
10/11/2014
ישיבות ועדה( 18/11/2014 :פרוט' )384

שם:

יחסם המזלזל של עובדי שירות התעסוקה לפניות חקלאים בנושא
העסקת עובדים פלשתינים( .מס' תיק )417
דיון מהיר ,מס' 4018
ח"כ יצחק וקנין.
04/12/2014
תאריך סיום:
17/11/2014
ישיבות ועדה( 26/11/2014 :פרוט' )364

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

יחסם המזלזל של עובדי שירות התעסוקה לפניות חקלאים בנושא
העסקת עובדים פלשתינים (מס' תיק )418
דיון מהיר ,מס' 4020
ח"כ זבולון כלפה.
04/12/2014
תאריך סיום:
17/11/2014
ישיבות ועדה( 26/11/2014 :פרוט' )364

סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:
ישיבות מליאה:

יחסם המזלזל של עובדי שירות התעסוקה לפניות חקלאים בנושא
העסקת עובדים פלסטינאים (מס' תיק )416
דיון מהיר ,מס' 4022
ח"כ עמר בר-לב.
04/12/2014
תאריך סיום:
17/11/2014
ישיבות ועדה( 26/11/2014 :פרוט' )364

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

העלאת מחירי המים לחקלאות (מס' תיק )423
דיון מהיר ,מס' 4123
ח"כ מיכל בירן.
תאריך סיום:
24/11/2014
ישיבות ועדה( 06/12/2014 :פרוט' )417

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

העלאת מחירי המים לחקלאות (מס' תיק )424
דיון מהיר ,מס' 4143
ח"כ יצחק וקנין.
תאריך סיום:
24/11/2014
ישיבות ועדה( 06/12/2014 :פרוט' )417

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

העלאת מחירי המים לחקלאות (מס' תיק )425
דיון מהיר ,מס' 4177
ח"כ אורי מקלב.
תאריך סיום:
24/11/2014
ישיבות ועדה( 06/12/2014 :פרוט' )417

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:

הרווחיות המופרזת במערכת הבנקאות (מס' תיק )440
דיון מהיר ,מס' 4204
ח"כ שלי יחימוביץ'.
תאריך סיום:
01/12/2014

036

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:

הרווחיות המופרזת במערכת הבנקאות (מס' תיק )441
דיון מהיר ,מס' 4206
ח"כ תמר זנדברג.
תאריך סיום:
01/12/2014

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:

דיון מהיר בעניין הרווחיות המופרזת במערכת הבנקאות (מס' תיק
)442
דיון מהיר ,מס' 4217
ח"כ באסל גטאס.
תאריך סיום:
01/12/2014

שם:
סוג ומספר:
היוזם:
תאריך תחילה:

דוחות הרווחיות במערכת הבנקאות (מס' תיק )443
דיון מהיר ,מס' 4216
ח"כ אורי מקלב.
תאריך סיום:
01/12/2014

037

נושאים ביוזמת חברי כנסת והוועדה
שם

מס'
תיק
בחירת יושב ראש
1
ועדת הכלכלה,
בהתאם לסעיף
(013א)( )0לתקנון
הכנסת
2

"שעה קלה בוועדת
הכלכלה"  -מפגש
עם חברות וחברי
הכנסת החדשים

משרד

גוף
סטטוטורי

ישיבות

העברה
לוועדה
( 24/04/2013 23/04/2013פרוט' )1

24/04/2013

8

הגברת התחרותיות
במערכת הבנקאית
 -המלצות הצוות

בנק ישראל

( 13/05/2013 26/04/2013פרוט' )10

6

יישום הרפורמה
ברשות השידור

רשות
השידור

( 21/05/2013 26/04/2013פרוט' )15

10

עתודות הגז הטבעי
למשק הישראלי

האנרגיה
והמים

( 13/05/2013 26/04/2013פרוט' , )11
( 05/06/2013פרוט' )26

11

שירותי הבקרה על
מפעילי התחבורה
הציבורית

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 06/05/2013 26/04/2013פרוט' )6

12

השירות שמעניקה
חברת הדואר
לציבור

התקשורת

( 20/05/2013 26/04/2013פרוט' )13

13

הערכות המדינה
לקראת הפיכת בנק
הדואר לבנק
חברתי

התקשורת

( 20/05/2013 26/04/2013פרוט' )13

14

שיווק קרקעות
ופתרונות דיור
בירושלים

הבינוי

( 07/05/2013 30/04/2013פרוט' )7

15

המונופול של רשות הבינוי
מקרקעי ישראל
וההשלכות על
מחירי הדיור

( 08/05/2013 30/04/2013פרוט' )6

16

פיתוח תכניות
התחבורה בכניסה
לירושלים

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 07/05/2013 30/04/2013פרוט' )7

21

מצבה של תעשיית
התיירות בישראל

התיירות

( 07/05/2013 02/05/2013פרוט' )8

038

מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה
לוועדה

ישיבות

24

א .סטודנטים
בשוק העבודה:
 .0עבודה מועדפת
 .3התמחות
סטודנטים
בשירות הציבורי
ב .דיור ומעונות
ג .תחבורה
ציבורית

הכלכלה

( 21/05/2013 08/05/2013פרוט' )16

25

הערכות חברת
החשמל לאבטחת
אספקת חשמל
למשק

האנרגיה
והמים

( 22/05/2013 06/05/2013פרוט' )17

26

הסיוע לעסקים
הקטנים
והבינוניים

הכלכלה

( 27/05/2013 16/05/2013פרוט' )18

30

הגברת התחרותיות הכלכלה
בתחום התקינה

( 03/06/2013 21/05/2013פרוט' )22

31

ייצור חשמל
באנרגיה מתחדשת

האנרגיה
והמים

( 04/06/2013 21/05/2013פרוט' )24

32

פעילות תאגידי
המים והביוב

33

קידום מדיניות
לאומית לתעשייה
בישראל

34

סיור הוועדה בנמל
אשדוד

הרשות
הממשלתית
למים
ולביוב
הכלכלה

( 04/06/2013 21/05/2013פרוט' )25

( 10/06/2013 23/05/2013פרוט' )27

( 06/06/2013 28/05/2013פרוט' )

36

משמעויות הפירוק
של חברת בטר
פלייס

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 30/05/2013 28/05/2013פרוט' )20

37

השלכות העלאת
המע"מ על פעילות
המשק ועל כח
הקניה של
הצרכנים

האוצר

( 03/06/2013 28/05/2013פרוט' )23

38

תוכניות הממשלה
לביטול מענקי
הבניה בפריפריה

הבינוי

( 03/06/2013 26/05/2013פרוט' )21

44

הקצאת זכויות
במשאבי פוספט
במדינת ישראל

האנרגיה
והמים

( 26/06/2013 04/06/2013פרוט' )36

039

מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה
לוועדה

ישיבות

45

זכויות ורשיונות
לכריית מחצבים
וחומרי מחצבה
בישראל

האנרגיה
והמים

( 26/06/2013 04/06/2013פרוט' )40

46

פעילות ויעדי
משרד הכלכלה
וקידום התחרות
בתחום המזון

הכלכלה

( 17/06/2013 05/06/2013פרוט' )30

47

דירוג בתי המלון
בישראל

התיירות

( 18/06/2013 05/06/2013פרוט' )31

51

התכנית להעתקה
והקמת שדות
תעופה בערים
וברחבי הארץ

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 24/06/2013 12/06/2013פרוט' )34

52

דווח שר
התחבורה,
התשתיות
הלאומיות
והבטיחות בדרכים
על פעולות
המשרד ,תכניות
העבודה ואופן
ביצוע התקציב

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 24/06/2013 12/06/2013פרוט' )34

53

החשש לסגירת
מפעל מיקרון
בקרית גת
ולפיטורי העובדים

הכלכלה

( 18/06/2013 12/06/2013פרוט' )32

66

סיור ועדת הכלכלה
בעמק בית נטופה
ובאתרי חברת
מקורות

16/06/2013

78

החלטות הממשלה
בנושא ייצוא הגז
הטבעי

האנרגיה
והמים

( 24/06/2013 20/06/2013פרוט' )36

66

החלטת משרד
הביטחון להפסיק
לרכוש ממפעל
עוגנפלסט עבור
צה"ל

הכלכלה

( 24/07/2013 17/07/2013פרוט' )70

105

השתלמות מעשית
בנהיגה במגרשי
הדרכה ובאמצעות
מדמי-נהיגה
(סימולטורים)

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 31/07/2013 23/07/2013פרוט' )72

041

מס'
תיק

שם

107

סיור ועדת הכלכלה
בעיר חיפה ,בנמל
ובכפר ג'וליס

108

שירותים בנקאיים
במגזר הערבי -
סניפי בנקים,
עמלות והקצאות
אשראי

110

הקמת ועדת משנה
למאבק בתאונות
דרכים (בהתאם
לסעיף  011לתקנון
הכנסת

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה
לוועדה

ישיבות

( 05/08/2013 28/07/2013פרוט' )

האוצר

בנק ישראל

( 06/08/2013 26/07/2013פרוט' )76

הרשות
הלאומית
לבטיחות
בדרכים

( 28/08/2013 31/07/2013פרוט' )76

125

מערך מצלמות
המהירות

לביטחון
פנים

( 26/10/2013 11/06/2013פרוט' )101

128

דיור ובניה במגזר
הדרוזי

הבינוי

( 05/11/2013 08/10/2013פרוט' )108

126

החלטת משרד
הבינוי והשיכון
למכור דיור ציבורי
בפריפריה

הבינוי

08/10/2013

130

המצב הכלכלי של
קשישי ישראל

לאזרחים
ותיקים

( 26/10/2013 08/10/2013פרוט' )100

138

מצב חרום בחברת
החשמל

143

פתרונות דיור
וסיוע בשכר דירה
לאוכלוסיות
מוחלשות

התשתיות,
האנרגיה
והמים
הבינוי

( 15/10/2013 14/10/2013פרוט' )60

146

הצטיידות אגד
ומפעילי תחבורה
ציבורית
באוטובוסים

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 12/11/2013 23/10/2013פרוט' )112

157

דווח שר הבינוי
והשיכון על פעולות
משרדו ,תכנית
העבודה ואופן
ביצוע התקציב -
בהתאם לסעיף 032
(ז) לתקנון הכנסת

הבינוי

( 27/11/2013 31/10/2013פרוט' )126

( 16/11/2013 23/10/2013פרוט' )117

040

מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה
לוועדה

ישיבות

158

דווח שר התיירות
על פעולות משרדו,
תכנית העבודה
ואופן ביצוע
התקציב  -בהתאם
לסעיף ( 032ז)
לתקנון הכנסת

התיירות

( 11/12/2013 03/11/2013פרוט' )141

156

דווח שר התשתיות
האנרגיה והמים
על פעולות משרדו,
תכנית העבודה
ואופן ביצוע
התקציב  -בהתאם
לסעיף ( 032ז)
לתקנון הכנסת

האנרגיה
והמים

( 23/12/2013 03/11/2013פרוט' )146

160

דווח שר החקלאות
ופיתוח הכפר על
פעולות משרדו,
תכנית העבודה
ואופן ביצוע
התקציב  -בהתאם
לסעיף ( 032ז)
לתקנון הכנסת

החקלאות
ופיתוח
הכפר

( 31/12/2013 03/11/2013פרוט' )161

161

דווח שר
התקשורת על
פעולות משרדו,
תכנית העבודה
ואופן ביצוע
התקציב  -בהתאם
לסעיף ( 032ז)
לתקנון הכנסת

התקשורת

( 06/01/2014 03/11/2013פרוט' )168

163

דרוג אשראי של
לקוחות הבנקים -
תעודת זהות
בנקאית

האוצר

171

ההתמודדות עם גל
הפיטורים במשק

הכלכלה

( 26/11/2013 16/11/2013פרוט' )123

172

בחינת הצעות
למניעת סגירת
אופיס דיפו
ופיטורי העובדים

הכלכלה

( 27/11/2013 16/11/2013פרוט' )125

174

הליכי הגביה של
חברת התוכן
הדיגיטלי
איקיוטק

הכלכלה

( 30/12/2013 27/11/2013פרוט' )158

בנק ישראל

( 18/11/2013 05/11/2013פרוט' )114

042

מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה
לוועדה

ישיבות

178

הצטיידות אגד
ומפעילי תחבורה
ציבורית
באוטובוסים -
ישיבת מעקב

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 04/12/2013 02/12/2013פרוט' )134

176

העסקת בעלי
מוגבלויות במפעלי
תעשייה ,במפעלים
מוגנים ובעסקים
הקטנים

הכלכלה

( 10/12/2013 03/12/2013פרוט' )137

180

החובה להעביר את התשתיות
ניהול משק המים הלאומיות
לתאגידי מים וביוב האנרגיה
והמים

( 10/12/2013 03/12/2013פרוט' )138

181

בחינת הצעות
הצוות הבינמשרדי
לטיפול במשבר
בחברת הדואר

התקשורת

( 01/01/2014 04/12/2013פרוט' )164

162

דיווח ראשוני של
חברת החשמל על
היערכות החברה
ופעילותה במהלך
הסופה הגדולה

התשתיות
הלאומיות
האנרגיה
והמים

( 17/12/2013 15/12/2013פרוט' )144

168

סיור ועדת הכלכלה התשתיות
הלאומיות
באתרי חברת
האנרגיה
החשמל
והמים

( 22/12/2013 18/12/2013פרוט' )

220

סיור ועדת הכלכלה
בבית זיקוק פז
באשדוד

( 05/01/2014 05/01/2014פרוט' )

226

האתגרים
העומדים בפני
המגזר העסקי
לשיפור כושר
התחרות

הכלכלה

( 21/01/2014 07/01/2014פרוט' )183

231

חיבור השכונות
הערביות בלוד
לחשמל

התשתיות
הלאומיות
האנרגיה
והמים

( 20/01/2014 15/01/2014פרוט' )180

232

זכויות הגז במאגר
לוויתן

התשתיות,
האנרגיה
והמים

( 28/01/2014 16/01/2014פרוט' ) ,
( 30/01/2014פרוט' )186

234

בחינת ההליכים

התשתיות

( 22/01/2014 20/01/2014פרוט' )186
043

לשימוש בטיחותי
בגז בישול בעקבות
האסון בשכונת
גילה בירושלים

הלאומיות
האנרגיה
והמים

238

חיזוק התעשייה
הישראלית -
הגברת רכש
מקומי ,שיתוף
התעשייה
במכרזים
ממשלתיים
והתמודדות מול
תחרות בלתי הוגנת
ביבוא

הכלכלה

( 11/02/2014 21/01/2014פרוט' )207

262

הרפורמה בנמלים
 המודל הכלכליוההסכמים
המתגבשים

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 03/03/2014 12/02/2014פרוט' )226

266

המשמעות של
מכירת חברות
ישראליות
לבעלויות זרות

הכלכלה

( 25/02/2014 18/02/2014פרוט' )222

270

חשש למונופול
בתחום הגז הטבעי
 הולכת הגזוהבטחת מחיר
הוגן לצרכנים
ולתעשייה

התשתיות,
האנרגיה
והמים

( 18/03/2014 18/02/2014פרוט' )240

274

סיור ועדת הכלכלה
בים המלח

( 27/02/2014 16/02/2014פרוט' )

275

הגינות בצרכנות

הכלכלה

( 10/03/2014 20/02/2014פרוט' )236

262

מסקנות ועדת
לנדס  -דיווח השר
הממונה על ביצוע
חוק רשות השידור

התקשורת

( 16/03/2014 04/03/2014פרוט' )241

265

הקמת ועדת משנה
לפיקוח על יישום
חוק קידום
התחרות בענף
המזון

הכלכלה

( 05/03/2014 04/03/2014פרוט' )231

266

בחירת יו"ר
לוועדת משנה
לפיתוח אנרגיה
מתחדשת לפי
סעיף  011לתקנון
הכנסת

( 16/03/2014 05/03/2014פרוט' , )242
( 27/05/2014פרוט' )276

044

מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה
לוועדה

ישיבות

306

המלצות ועדת
ההיגוי לרפורמה
בחברת החשמל
ובמשק החשמל
("ועדת יוגב")

התשתיות
הלאומיות
האנרגיה
והמים

( 21/05/2014 26/03/2014פרוט' )270

307

התנהלות
הממשלה בנושא
הגז הטבעי -
ישיבת מעקב

התשתיות
הלאומיות
האנרגיה
והמים

( 27/04/2014 30/03/2014פרוט' )254

316

פיתוח עסקי
ומרכזי תעסוקה
בעיר ירושלים

הכלכלה

( 27/05/2014 07/05/2014פרוט' )274

322

יצירת האשראי
הבנקאי והשפעתו
על הכלכלה

האוצר

( 27/05/2014 21/05/2014פרוט' )275

323

הגעה ירוקה
לעבודה  -עידוד
השימוש בתחבורה
ציבורית

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 17/06/2014 21/05/2014פרוט' )286

324

חשש לקיפאון
בשוק הנדל"ן

הבינוי

( 25/06/2014 21/05/2014פרוט' )266

332

הצורך בהטלת
פיקוח מחירים על
הגז הטבעי

האוצר

( 16/06/2014 25/05/2014פרוט' )285

345

הקמת ועדת משנה
לנושא הספקת גז
טבעי לתעשייה

346

דווח המפקח על
הבנקים בנושא
מחירי שירותים
בנקאיים למשקי
הבית  -בהתאם
לחוק הבנקאות
(שירות ללקוח),
התשמ"א- 0180-
מחצית ראשונה
של שנת 3102

352

הערכות וסיוע
לעסקים לנוכח
המצב הבטחוני

( 02/07/2014 01/07/2014פרוט' )305

בנק ישראל

הכלכלה

( 08/07/2014 02/07/2014פרוט' )306

( 15/07/2014 06/07/2014פרוט' )320

045

353

פעילות החברות
המשכנות  -הזכות
למגורים בדיור
הציבורי ותחזוקת
הדירות

הבינוי

( 22/07/2014 06/07/2014פרוט' )324

357

סיור בקריה
החקלאית המכון
הוולקני בבית דגן

החקלאות
ופיתוח
הכפר

( 24/07/2014 16/07/2014פרוט' )

367

הרחבת התשתיות
וסיוע לחברות
התעופה
הישראליות לנוכח
המגבלות בתעופה

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 26/07/2014 23/07/2014פרוט' )335

372

בחינת הביצוע של
העתקת הפעילות
של נתב"ג לשדה
התעופה בעובדה

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 26/07/2014 28/07/2014פרוט' )335

375

"תעודת זהות"
בנקאית  -דיווח
ללקוחות הבנקים

377

הקמת ועדת משנה
לנושא תשתיות
התעופה האזרחית
בישראל,
הבינלאומית
והפנים-ארצית

360

קרן הלוואות
בערבות מדינה
למשקי בית מודרי
אשראי

בנק ישראל

משרד
התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 12/08/2014 26/07/2014פרוט' )344

( 30/07/2014 26/07/2014פרוט' )338

בנק ישראל

12/08/2014

364

שירותי התחבורה
הציבורית וכרטיס
הרב קו

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 27/10/2014 23/06/2014פרוט' )352

365

דיווח שר הבינוי
והשיכון על
המדיניות ותוכניות
העבודה של
המשרד וניצול
תקציב שנת 3102

הבינוי

( 26/10/2014 23/06/2014פרוט' )357

366

דיווח שר הכלכלה
על המדיניות
ותוכניות העבודה
של המשרד וניצול
תקציב שנת 3102

הכלכלה

( 12/11/2014 23/06/2014פרוט' )371

367

מניעת ניתוקים של
מים לחייבים

רשות המים ( 17/11/2014 26/06/2014פרוט' )374
והביוב

046

מס'
תיק

שם

משרד

גוף
סטטוטורי

העברה
לוועדה

ישיבות

401

משבר תעסוקה
וסגירת מפעלים
בערד

הכלכלה

( 03/11/2014 26/10/2014פרוט' )356

405

עמידת חברת הוט
בדרישות החוק
והרשיון לעניין
השירות ללקוחות

התקשורת

( 10/11/2014 05/11/2014פרוט' )366

408

דיווח שר התיירות
על המדיניות
ותוכניות העבודה
של המשרד וניצול
תקציב שנת 3102

התיירות

( 26/11/2014 10/11/2014פרוט' )365

406

דיווח שר
התחבורה
והבטיחות בדרכים
על המדיניות
ותוכניות העבודה
של המשרד וניצול
תקציב שנת 3102

התחבורה
והבטיחות
בדרכים

( 08/12/2014 10/11/2014פרוט' )413

416

דיווח שר
התשתיות,
האנרגיה והמים
על המדיניות
ותוכניות העבודה
של המשרד וניצול
שנת 3102

התשתיות
הלאומיות
האנרגיה
והמים

17/11/2014

420

שוק הלוואות חוץ
בנקאיות " -השוק
האפור"

המשפטים

( 17/12/2014 18/11/2014פרוט' )

421

חקירת שלטונות
המס בארה"ב את
בנק לאומי ופעולות
הפיקוח על
הבנקים

המשפטים

( 10/12/2014 18/11/2014פרוט' )420

422

חסכון במשאבים
ומניעת איבוד מזון
 פיתוחיםטכנולוגיים פורצי
דרך

החקלאות
ופיתוח
הכפר

( 08/12/2014 24/11/2014פרוט' )411

427

עתיד השידור
המסחרי וחשש
לאי קיום תחרות
בתחום

התקשורת

( 08/12/2014 26/11/2014פרוט' )414

047

גוף
סטטוטורי

העברה
לוועדה

ישיבות

מס'
תיק

שם

משרד

447

בדיקת התכנות
לתיקון התוספת
השניה לחוק
הרשות השניה
לטלוויזיה ורדיו,
התש"ן0111-
בעניין
המחוייבויות
המוטלות על בעל
רשיון לפי התוספת

התקשורת

( 08/12/2014 07/12/2014פרוט' )415

255

תיקון טעות בחוק
לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים
(תיקוני חקיקה
להשגת יעדי
התקציב לשנים
 3102ו,)3102-
התשע"ג,3102-
בסעיף )8(27
המתקן את סעיף 1
לחוק הפצת
שידורים באמצעות
תחנות שידור
ספרתיות,
התשע"ב3103-

התקשורת

( 18/03/2014 10/02/2014פרוט' )238

256

תיקון טעות בחוק
לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים
(תיקוני חקיקה
להשגת יעדי
התקציב לשנים
 3102ו,)3102-
התשע"ג,3102-
בסעיף )21(51
המתקן את סעיף
 023לחוק תאגידי
מים וביוב,
התשס"א3110-

רשות המים ( 18/03/2014 10/02/2014פרוט' )236
והביוב

048

ישיבות ועדת הכלכלה בכנסת 01
תאריך

שעה

מס'
פרוט'

נושא

מס'
תיק

24/04/2013

( 1 06:30כן)

1

פריט ועדה (נושא יזום) :בחירת יושב
ראש ועדת הכלכלה ,בהתאם לסעיף
(106א)( )1לתקנון הכנסת

26/04/2013

החלטה

מצב נוכחי
בדיון

( 2 10:00כן)

3

פריט ועדה (צווים) :צו הטיס (דחיית
תחילתו של סעיף (87א) עד (ג) לחוק),
התשע"ג2013-

הוחלט
לאשר

נסגר

( 3 10:30כן)

4

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ) ,התשע"ג 2013-בדבר
רשיון נהיגה מדורג לנהג חדש צעיר

הוחלט
לאשר

נסגר

30/04/2013

( 4 10:00כן)

6

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :הצפת
עמק בית נטופה

01/05/2013

( 5 06:00כן)

5

פריט ועדה (צווים) :צו הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת
שעה) (הארכת תוקף החוק) ,התשע"ג-

הוגשו
מסקנות
הוחלט
לאשר

נסגר

2013
06/05/2013

( 6 10:00כן)

11

פריט ועדה (נושא יזום) :שירותי
הבקרה על מפעילי התחבורה
הציבורית

בדיון

07/05/2013

( 7 10:30כן)

16

פריט ועדה (נושא יזום) :פיתוח
תוכניות התחבורה בכניסה לירושלים

בדיון

( 7 10:30כן)

14

פריט ועדה (נושא יזום) :שיווק

בדיון

( 8 14:00כן)

21

קרקעות ופתרונות דיור בירושלים
פריט ועדה (נושא יזום) :מצבה של
תעשיית התיירות בישראל

בדיון

049

08/05/2013

( 6 06:30כן)

15

13/05/2013

בדיון

פריט ועדה (נושא יזום) :המונופול של
רשות מקרקעי ישראל וההשלכות על
מחירי הדיור

( 10 10:00כן)

8

פריט ועדה (נושא יזום) :הגברת
התחרותיות במערכת הבנקאית -
המלצות הצוות

בדיון

( 11 11:30כן)

10

פריט ועדה (נושא יזום) :עתודות הגז
הטבעי למשק הישראלי

בדיון

( 12 13:30כן)

22

פריט ועדה (צווים) :צו הסדרים במשק

הוחלט

המדינה (תיקוני חקיקה) (הארכת
התקופות האמורות בסעיפים 17א(ב)

לאשר

נסגר

ו17-ב(ב) לחוק ,התשע"ג2013-
20/05/2013

21/05/2013

( 13 10:00כן)

13

פריט ועדה (נושא יזום) :הערכות
המדינה לקראת הפיכת בנק הדואר
לבנק חברתי

בדיון

( 13 10:00כן)

12

פריט ועדה (נושא יזום) :השירות
שמעניקה חברת הדואר לציבור

בדיון

( 14 12:00כן)

23

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :קרינה
מסוכנת מקווי מתח גבוה בקרבת
בתים

הוגשו
מסקנות

( 15 11:00כן)

6

פריט ועדה (נושא יזום) :יישום
הרפורמה ברשות השידור

בדיון

( 16 13:00כן)

24

פריט ועדה (נושא יזום):
א .סטודנטים בשוק העבודה.1 :
עבודה מועדפת  .2התמחות סטודנטים

בדיון

( 17 06:30כן)

27

בשירות הציבורי
ב .דיור ומעונות
ג .תחבורה ציבורית
22/05/2013

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :העלאת

הועברה
051

תעריפי החשמל

לדיון בוועדה

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :העלאת

הועברה

תעריפי החשמל

לדיון בוועדה
בדיון

בדיון

( 17 06:30כן)

26

( 17 06:30כן)

25

פריט ועדה (נושא יזום) :הערכות
חברת החשמל לאבטחת אספקת
חשמל למשק

27/05/2013

( 18 10:00כן)

26

פריט ועדה (נושא יזום) :הסיוע
לעסקים הקטנים והבינוניים

28/05/2013

( 16 10:00כן)

28

פריט ועדה (תקנות) :תקנות שירותי

הוחלט

תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה
או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים

לאשר

נסגר

ארציות) ,התשע"ג2013-
30/05/2013

( 20 06:00כן)

36

פריט ועדה (נושא יזום) :משמעויות
הפירוק של חברת בטר פלייס

בדיון

03/06/2013

( 21 08:30כן)

38

פריט ועדה (נושא יזום) :תוכניות
הממשלה לביטול מענקי הבניה
בפריפריה

בדיון

( 22 10:00כן)

30

פריט ועדה (נושא יזום) :הגברת
התחרותיות בתחום התקינה

בדיון

( 23 12:00כן)

37

פריט ועדה (נושא יזום) :השלכות
העלאת המע"מ על פעילות המשק ועל
כח הקניה של הצרכנים

בדיון

( 24 10:00כן)

31

פריט ועדה (נושא יזום) :ייצור חשמל
באנרגיה מתחדשת

בדיון

( 25 12:00כן)

32

פריט ועדה (נושא יזום) :פעילות
תאגידי המים והביוב

בדיון

( 26 06:00כן)

10

פריט ועדה (נושא יזום) :עתודות הגז

בדיון

04/06/2013

05/06/2013

050

הטבעי למשק הישראלי
06/06/2013

( 10:00לא)

34

בדיון

פריט ועדה (נושא יזום) :סיור הוועדה
בנמל אשדוד

10/06/2013

( 27 12:00כן)

33

פריט ועדה (נושא יזום) :קידום
מדיניות לאומית לתעשייה בישראל

בדיון

11/06/2013

( 28 11:30כן)

35

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ג ,2013-בדבר
חובה להעסיק קצין בטיחות
וסמכויותיו

בדיון

12/06/2013

( 26 06:30כן)

48

פריט ועדה (צווים) :צו היבוא והיצוא
(יבוא כלי רכב דרך נמל אילת) (הוראת

הוחלט
לאשר

נסגר

שעה) ,התשע"ג2013-
17/06/2013

( 30 12:00כן)

46

פריט ועדה (נושא יזום) :פעילות ויעדי
משרד הכלכלה וקידום התחרות
בתחום המזון

בדיון

18/06/2013

( 31 10:00כן)

47

פריט ועדה (נושא יזום) :דירוג בתי
המלון בישראל

בדיון

( 32 11:30כן)

53

פריט ועדה (נושא יזום) :החשש
לסגירת מפעל מיקרון בקרית גת
ולפיטורי העובדים

בדיון

16/06/2013

( 33 10:00כן)

50

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :מצבה
של התקשורת בשפה הערבית בישראל

הועברה
לדיון בוועדה

24/06/2013

( 34 10:00כן)

52

פריט ועדה (נושא יזום) :דווח שר
התחבורה ,התשתיות הלאומיות

בדיון

( 34 10:00כן)

51

והבטיחות בדרכים על פעולות המשרד,
תכניות העבודה ואופן ביצוע התקציב

פריט ועדה (נושא יזום) :התכנית

בדיון
052

להעתקה והקמת שדות תעופה בערים
וברחבי הארץ

25/06/2013

( 35 12:00כן)

70

הצעות חוק (פרטית) :חוק המכר
(דירות) (תיקון מס'  ,)7התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 36 13:00כן)

78

פריט ועדה (נושא יזום) :החלטות
הממשלה בנושא ייצוא הגז הטבעי

בדיון

( 37 10:00כן)

62

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת הצרכן בקשת
וועדה
(תיקון מס'  ,)37התשע"ד2014-
לדין
רציפות

התקבלה
בק3-

במליאה

26/06/2013

01/07/2013

( 38 12:00כן)

43

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :עלייה
ברווח הבנקים

הוגשו
מסקנות

( 38 12:00כן)

40

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :עלייה
ברווח הבנקים

הוגשו
מסקנות

( 38 12:00כן)

41

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :רווחי
הבנקים

הוגשו
מסקנות

( 38 12:00כן)

42

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :רווחי
הבנקים והעמלות

הוגשו
מסקנות

( 36 06:00כן)

44

פריט ועדה (נושא יזום) :הקצאת
זכויות במשאבי פוספט במדינת ישראל

בדיון

( 40 10:00כן)

45

פריט ועדה (נושא יזום) :זכויות
ורשיונות לכריית מחצבים וחומרי
מחצבה בישראל

בדיון

( 41 10:00כן)

54

הצעה לסדר היום (רגילה) :הצעה
לסדר-היום בנושא" :עתיד הכלכלה
הערבית ותקציב המדינה"

הוגשו
מסקנות

053

( 42 11:30כן)

55

נסגר

פריט ועדה (תקנות) :תקנות גלי צה"ל
שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל
(שידורי חסות ותשדירי שירות)
(תנאים לשידור תשדירים) ,התשע"ג-
2013

02/07/2013

11/07/2013

( 43 10:00כן)

56

הצעות חוק (פרטית) :חוק הבנקאות
(שירות ללקוח) (תיקון מס' ,)16
התשע"ד2014-

בקשת
וועדה
לדין
רציפות
במליאה

התקבלה
בק3-

( 44 10:30כן)

58

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק

בקשת

הועברה

לתיקון פקודת התעבורה (מס' )106
(חובת התקנת חיישן בטיחות),
התשע"ב2012-

וועדה
לדין
רציפות
במליאה

לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 45 11:00כן)

56

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'
( )47שיגור דבר פרסומת באמצעות
מערכת חיוג אוטומטי או ממספר
טלפון בלתי מזוהה) ,התשע"א2011-

בקשת
וועדה
לדין
רציפות
במליאה

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 46 11:30כן)

57

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
שמירת הניקיון (תיקון מס' )22
(פיצויים לדוגמה) ,התשע"ב2011-

( 47 12:00כן)

84

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ג ,2013-בדבר
פטור מחובת סימון אבני שפה

( 48 13:30כן)

88

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק משק

התקבלה

החשמל (תיקון מס'  ,)11התשע"ג-
2013

בק3-

( 54 06:00כן)

83

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק תכנון
משק החלב (תיקון) ,התשע"ג2013-

התקבלה
בק3-

לדיון בוועדה
על החלת דין
רציפות
הוחלט
לאשר

נסגר

054

( 55 10:30כן)

86

14/07/2013

( 56 11:30כן)

63

הצעות חוק (ממשלתית) :פרק ב' -
תקינה  -מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו-
 ,)2014התשע"ג2013-

15/07/2013

( 61 08:45כן)

144

17/07/2013

( 64 08:00כן)

63

( 65 14:00כן)

63

הצעות חוק (ממשלתית) :פרק ב' -
תקינה  -מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו-
 ,)2014התשע"ג2013-

( 67 06:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

( 68 10:00כן)

55

פריט ועדה (תקנות) :תקנות גלי צה"ל
שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל
(שידורי חסות ותשדירי שירות)

התקבלה
בק3-

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק גלי
צה"ל  -שידורי רדיו של צבא הגנה
לישראל (שידורי חסות ותשדירי
שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' ,)5
התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'

בקשת
וועדה

הועברה
לוועדה

( )55רישיון לשירות מודיעין),
התשע"ב2012-

לדין
רציפות
במליאה

להכנה לק2-
וק3-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

הצעות חוק (ממשלתית) :פרק ב' -
תקינה  -מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו-
 ,)2014התשע"ג2013-

22/07/2013

הועברה
לפיצול
אחרי ק 1-לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-
הוחלט
לאשר

נסגר

055

(תנאים לשידור תשדירים) ,התשע"ג-
2013
23/07/2013

( 66 10:00כן)

100

פריט ועדה (תקנות) :תקנות מחלות
בעלי חיים (יבוא בשר) (תיקון),
התשע"ג2013-

נסגר

24/07/2013

( 70 06:00כן)

66

פריט ועדה (נושא יזום) :החלטת
משרד הביטחון להפסיק לרכוש
ממפעל עוגנפלסט עבור צה"ל

בדיון

30/07/2013

( 71 06:00כן)

76

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הגבלת
הפרסומת והשיווק של משקאות

הוחלט
לאשר

נסגר

אלכוהוליים (סימון אזהרה) ,התשע"ג-
2013
31/07/2013

( 72 06:00כן)

105

פריט ועדה (נושא יזום) :השתלמות
מעשית בנהיגה במגרשי הדרכה
ובאמצעות מדמי-נהיגה (סימולטורים)

בדיון

05/08/2013

( 10:00לא)

107

פריט ועדה (נושא יזום) :סיור ועדת
הכלכלה בעיר חיפה ,בנמל ובכפר
ג'וליס

בדיון

06/08/2013

( 73 10:30כן)

65

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק לתיקון
פקודת מחלות בעלי חיים (מס' ,)6
התשע"ד2013-

התקבלה
בק3-

( 74 12:00כן)

66

הצעות חוק (פרטית) :חוק לתיקון
פקודת התעבורה (מס'  ,)106התשע"ד-
2014

התקבלה
בק3-

( 75 13:00כן)

65

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק לתיקון

התקבלה

פקודת מחלות בעלי חיים (מס' ,)6
התשע"ד2013-

בק3-

( 76 13:30כן)

108

פריט ועדה (נושא יזום) :שירותים
בנקאיים במגזר הערבי  -סניפי בנקים,

בדיון

056

עמלות והקצאות אשראי
07/08/2013

28/08/2013

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק התקנים

התקבלה

( 77 10:00כן)

106

(תיקון מס'  ,)10התשע"ד2013-

בק3-
הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 77 10:00כן)

63

הצעות חוק (ממשלתית) :פרק ב' -
תקינה  -מתוך הצעת חוק לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו-
 ,)2014התשע"ג2013-

( 78 10:00כן)

74

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)36התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 76 11:15כן)

110

פריט ועדה (נושא יזום) :הקמת ועדת

בדיון

( 80 11:30כן)

101

הצעות חוק (פרטית) :חוק המכר
(דירות) (תיקון מס'  ,)6התשע"ד2014-

( 81 12:00כן)

124

פריט ועדה (תקנות) :תקנות תכנון
משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים

( 82 12:45כן)

123

פריט ועדה (תקנות) :תקנות תכנון
משק החלב (שינוי סכומי ההיטלים
שבתוספת לחוק) ,התשע"ג2013-

( 83 06:30כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

( 84 11:30כן)

106

הצעות חוק ממשלתית) :חוק להסדרת
פעילות חברות דירוג האשראי,
התשע"ד2014-

משנה למאבק בתאונות דרכים
(בהתאם לסעיף  106לתקנון הכנסת)

16/06/2013

התקבלה
בק3-
הוחלט
לאשר

נסגר

מזעריים של ליטר חלב) (הוראת שעה),
התשע"ג2013-

06/10/2013

הוחלט
לאשר

נסגר

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-
התקבלה
בק3-

057

( 85 13:30כן)

112

פריט ועדה (חקיקת משנה  -שונות):
דווח שר התקשורת על דחיית התחילה

סיום

נסגר

של חלק מסעיפי החוק עד ליום 31
בינואר  2014בהתאם לסעיף ( 57ג)
לתיקון מס'  11לחוק הדואר התשע"ב-
2012

14/10/2013

( 86 14:30כן)

64

הצעה לסדר היום (רגילה) :הצעה
לסדר-היום בנושא" :חיזוק ענף
הזיתים"

הועברה
לדיון בוועדה

( 87 10:00כן)

114

הצעה לסדר היום (פגרה) :הצעה

הועברה

לסדר-היום בנושא" :הוצאת הישובים
החרדים :ביתר עילית ,חריש וקרית גת
מרשימת הישובים הכלולים במפת
העדיפות הלאומית שאושרה
בממשלה"

לדיון בוועדה

( 87 10:00כן)

115

הצעה לסדר היום (פגרה) :הצעה
לסדר-היום בנושא" :הוצאת הישובים
החרדים :ביתר עילית ,חריש וקרית גת
מרשימת הישובים הכלולים במפת

הועברה
לדיון בוועדה

העדיפות הלאומית שאושרה
בממשלה"
( 87 10:00כן)

117

הצעה לסדר היום (פגרה) :הצעה
לסדר-היום בנושא" :רשימת הישובים
בעדיפות לאומית שאושרה בישיבת
הממשלה  -מספר שיא של התנחלויות
(ביניהן מבודדות) נכנס לרשימה בעוד
שערים כמו קרית גת וקרית מלאכי
נותרו מחוץ למפת העדיפות הלאומית"

הועברה
לדיון בוועדה

( 87 10:00כן)

116

הצעה לסדר היום (פגרה) :הצעה
לסדר-היום בנושא" :רשימת הישובים
בעדיפות לאומית שאושרה בישיבת

הועברה
לדיון בוועדה

הממשלה  -מספר שיא של התנחלויות
(ביניהן מבודדות) נכנס לרשימה בעוד
058

שערים כמו קרית גת וקרית מלאכי
נותרו מחוץ למפת העדיפות הלאומית"

15/10/2013

הוחלט
לאשר

נסגר

( 88 12:00כן)

131

פריט ועדה (צווים) :צו הטיס (דחיית
תחילתו של סעיף (87א) עד (ג) לחוק)
(תיקון) ,התשע"ד2013-

( 86 11:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 60 13:30כן)

138

פריט ועדה (נושא יזום) :מצב חרום

בדיון

בחברת החשמל
16/10/2013

( 61 06:00כן)

74

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)36התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

21/10/2013

( 62 10:00כן)

102

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי
טבק (תיקון מס'  ,)7התשע"ב2012-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 63 12:00כן)

111

פריט ועדה (צווים) :צו מסילות הברזל
(עבירות קנס לעניין רכבת מקומית),
התשע"ג ,2013-בדבר עבירות של נוהג
ברכבת מקומית

בדיון

( 64 12:30כן)

136

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :הרכבת
לאילת

הועברה
לדיון בוועדה

( 64 12:30כן)

137

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
פרויקט הרכבת לאילת

הועברה
לדיון בוועדה

( 64 12:30כן)

135

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
פרויקט הרכבת לאילת

הועברה
לדיון בוועדה

( 64 12:30כן)

134

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
פרויקט הרכבת לאילת

הועברה
לדיון בוועדה

059

( 64 12:30כן)

133

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :רכבת
לאילת

הועברה
לדיון בוועדה

22/10/2013

( 65 11:00כן)

106

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק
להסדרת פעילות חברות דירוג
האשראי ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

23/10/2013

( 66 06:00כן)

113

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק
להסדרת תוצרת אורגנית (תיקון מס'
 ,)2התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

28/10/2013

( 67 06:30כן)

65

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק לתיקון
פקודת מחלות בעלי חיים (מס' ,)6

התקבלה
בק3-

התשע"ד2013-
( 68 10:00כן)

70

הצעות חוק (פרטית) :חוק המכר
(דירות) (תיקון מס'  ,)7התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 66 11:30כן)

104

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)36התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 100 06:30כן)

130

פריט ועדה (נושא יזום) :המצב
הכלכלי של קשישי ישראל

בדיון

( 101 11:00כן)

125

פריט ועדה (נושא יזום) :מערך
מצלמות המהירות

בדיון

30/10/2013

( 102 06:00כן)

62

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)37התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

04/11/2013

( 103 06:00כן)

141

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
המשבר בדואר ישראל

הועברה
לדיון בוועדה

( 104 10:00כן)

116

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הדואר
(הפחתה של סכום עיצום כספי),
התשע"ג2013-

26/10/2013

הוחלט
לאשר

נסגר

061

( 105 11:30כן)

153

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ד ,2013-בדבר

הוחלט
לאשר

נסגר

רכב סיור ורכב מדברי
( 106 11:45כן)

35

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ג ,2013-בדבר
חובה להעסיק קצין בטיחות
וסמכויותיו

בדיון

( 107 10:00כן)

61

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
לעידוד עסקים קטנים ובינוניים
בישראל ,התשע"ב2012-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-

( 108 12:00כן)

128

פריט ועדה (נושא יזום) :דיור ובניה
במגזר הדרוזי

בדיון

06/11/2013

( 106 06:00כן)

106

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק
להסדרת פעילות חברות דירוג
האשראי ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

11/11/2013

( 110 06:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה

12/11/2013

( 111 10:00כן)

56

הצעות חוק (פרטית) :חוק הבנקאות
(שירות ללקוח) (תיקון מס' ,)16
התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 112 11:30כן)

146

פריט ועדה (נושא יזום) :הצטיידות
אגד ומפעילי תחבורה ציבורית
באוטובוסים

בדיון

( 113 14:00כן)

62

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)37התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 114 06:00כן)

163

פריט ועדה (נושא יזום) :דרוג אשראי
של לקוחות הבנקים  -תעודת זהות
בנקאית

בדיון

05/11/2013

וק3-

להכנה לק2-
וק3-

18/11/2013

060

( 115 10:30כן)

166

הועברה
לדיון בוועדה

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
העמדת ח'אן אל עומדאן -מבנה
תיירותי בן מאות שנים בעכו העתיקה,
למכירה לגורמים פרטיים באמצעות
מכרז של רשות מקרקעי ישראל (מכרז
מספר חי)2013/208/

( 116 12:30כן)

67

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
לתיקון פקודת התעבורה (חובת
התקנת חיישנים ברכב מסחרי או
ציבורי) ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק1-

16/11/2013

( 117 13:00כן)

143

פריט ועדה (נושא יזום) :פתרונות דיור
וסיוע בשכר דירה לאוכלוסיות
מוחלשות

בדיון

20/11/2013

( 118 06:00כן)

86

פריט ועדה (תקנות) :תקנות לעידוד
מחקר ופיתוח בתעשייה (תנאים למתן
אישור שעניינם שמירה על איכות
הסביבה) ,התשע"ג2013-

בדיון

25/11/2013

( 116 06:00כן)

127

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה

נסגר

( 120 10:30כן)

121

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ד ,2013-בדבר
נהיגה בישראל עם רשיון זר

( 121 11:30כן)

126

פריט ועדה (תקנות) :תקנות רישום
ציוד הנדסי (תיקון) ,התשע"ד2013-

( 122 12:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

(תיקון מס' ,)...התשע"ד ,2013-בדבר
הסדרת השימוש ברכב שניזוק
נסגר

הוחלט
לאשר

נסגר

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
062

וק3-
26/11/2013

( 123 06:00כן)

171

בדיון

פריט ועדה (נושא יזום) :ההתמודדות
עם גל הפיטורים במשק

27/11/2013

( 124 10:30כן)

106

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק
להסדרת פעילות חברות דירוג
האשראי ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 125 08:00כן)

172

פריט ועדה (נושא יזום) :בחינת הצעות
למניעת סגירת אופיס דיפו ופיטורי
העובדים

בדיון

( 126 06:00כן)

157

פריט ועדה (נושא יזום) :דווח שר
הבינוי והשיכון על פעולות משרדו,

בדיון

תכנית העבודה ואופן ביצוע התקציב -
בהתאם לסעיף ( 123ז) לתקנון הכנסת
02/12/2013

03/12/2013

( 127 06:00כן)

102

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי
טבק (תיקון מס'  ,)7התשע"ב2012-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 128 11:00כן)

106

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק
להסדרת פעילות חברות דירוג
האשראי ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 126 06:00כן)

85

פריט ועדה (תקנות) :תקנות מחלות
בעלי חיים (רישום ,סימון והובלה של
בקר) (תיקון) ,התשע"ג2013-

( 130 10:00כן)

170

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
מצוקתם של רועי הצאן בנגב

הועברה
לדיון בוועדה

( 131 11:00כן)

162

פריט ועדה (תקנות) :תקנות תכנון
משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע"ד2013-

נסגר

הוחלט
לאשר

נסגר

063

04/12/2013

( 132 12:40כן)

175

פריט ועדה (תקנות) :תקנות מחלות
בעלי חיים (יבוא בעלי חיים) (תיקון),
התשע"ד2013-

הוחלט
לאשר

נסגר

( 133 12:50כן)

176

פריט ועדה (תקנות) :תקנות מחלות
בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות)
(תיקון) ,התשע"ד2013-

הוחלט
לאשר

נסגר

( 134 08:00כן)

178

פריט ועדה (נושא יזום) :הצטיידות
אגד ומפעילי תחבורה ציבורית
באוטובוסים  -ישיבת מעקב

בדיון

( 135 06:00כן)

152

פריט ועדה (כללים) :כללי תאגידי מים

נסגר

וביוב (הפסקה או צמצום מתן שירותי
מים וביוב) ,התשע"ד2013-
06/12/2013

( 136 06:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

10/12/2013

( 137 08:00כן)

176

פריט ועדה (נושא יזום) :העסקת בעלי
מוגבלויות במפעלי תעשייה ,במפעלים

בדיון

מוגנים ובעסקים הקטנים

11/12/2013

( 138 06:00כן)

180

פריט ועדה (נושא יזום) :החובה
להעביר את ניהול משק המים לתאגידי
מים וביוב

בדיון

( 136 11:00כן)

152

פריט ועדה (כללים) :כללי תאגידי מים
וביוב (הפסקה או צמצום מתן שירותי
מים וביוב) ,התשע"ד2013-

נסגר

( 140 13:00כן)

62

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)37התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 141 06:00כן)

158

פריט ועדה (נושא יזום) :דווח שר
התיירות על פעולות משרדו ,תכנית

בדיון

064

העבודה ואופן ביצוע התקציב -
בהתאם לסעיף ( 123ז) לתקנון הכנסת
( 142 10:30כן)

104

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)36התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

16/12/2013

( 143 12:00כן)

102

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי
טבק (תיקון מס'  ,)7התשע"ב2012-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 144 10:30כן)

162

פריט ועדה (נושא יזום) :דיווח ראשוני
של חברת החשמל על היערכות החברה

בדיון

( 145 11:30כן)

188

פריט ועדה (תקנות) :תקנות
האפוטרופוס הכללי (השקעה
בכספים) ,התשע"ד2013-

18/12/2013

( 146 06:00כן)

106

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק
להסדרת פעילות חברות דירוג
האשראי ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

22/12/2013

( 10:00לא)

168

פריט ועדה (נושא יזום) :סיור ועדת
הכלכלה באתרי חברת החשמל

בדיון

23/12/2013

( 147 06:00כן)

74

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)36התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 148 10:30כן)

167

פריט ועדה (תקנות) :תקנות לטיפול
סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני
ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום
כספי ופריסת תשלומים) ,התשע"ג-

נסגר

( 146 12:30כן)

156

17/12/2013

ופעילותה במהלך הסופה הגדולה
הוחלט
לאשר

נסגר

2013
פריט ועדה (נושא יזום) :דווח שר
התשתיות האנרגיה והמים על פעולות
משרדו ,תכנית העבודה ואופן ביצוע
התקציב  -בהתאם לסעיף ( 123ז)

בדיון

065

לתקנון הכנסת
24/12/2013

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק

הועברה

( 150 06:00כן)

144

התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'
( )55רישיון לשירות מודיעין),
התשע"ב2012-

לוועדה
להכנה לק2-
וק3-
התקבלה
בק3-

( 151 10:30כן)

206

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק משק
החשמל (תיקון מס'  ,)12התשע"ד-
2013

( 152 12:00כן)

61

הצעות חוק ממשלתית) :הצעת חוק
לעידוד עסקים קטנים ובינוניים
בישראל ,התשע"ב2012-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 153 15:00כן)

166

הצעות חוק (פרטית) :חוק התקשורת
(בזק ושידורים) (תיקון מס' 56

התקבלה
בק3-

( 154 06:00כן)

177

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הדיור
הציבורי (זכויות רכישה) (הוראת
שעה) ,התשע"ד2013-

( 155 10:00כן)

163

פריט ועדה (תקנות) :תקנות המועצה
לענף הלול (כללים בדבר מכסות
לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת
 ,)2014התשע"ד 2013 -

( 156 10:30כן)

127

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ד ,2013-בדבר
הסדרת השימוש ברכב שניזוק

נסגר

( 157 11:45כן)

121

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה

נסגר

( 158 13:00כן)

174

והוראת שעה) ,התשע"ד2014-
25/12/2013

30/12/2013

נסגר

הוחלט
לאשר

נסגר

(תיקון מס' ,)...התשע"ד ,2013-בדבר
נהיגה בישראל עם רשיון זר
פריט ועדה (נושא יזום) :הליכי הגביה
של חברת התוכן הדיגיטלי איקיוטק

בדיון

066

31/12/2013

( 156 13:30כן)

187

הצעה לסדר היום (דיון מהיר)" :שיטת
מצליח"

הועברה
לדיון בוועדה

( 156 13:30כן)

185

הצעה לסדר היום (דיון מהיר)" :שיטת
מצליח"

הועברה
לדיון בוועדה

( 156 13:30כן)

186

הצעה לסדר היום (דיון מהיר)" :שיטת
מצליח"

הועברה
לדיון בוועדה

( 160 15:00כן)

166

הצעות חוק (פרטית) :חוק התקשורת
(בזק ושידורים) (תיקון מס' 56
והוראת שעה) ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 161 06:00כן)

160

פריט ועדה (נושא יזום) :דווח שר
החקלאות ופיתוח הכפר על פעולות

בדיון

משרדו ,תכנית העבודה ואופן ביצוע
התקציב  -בהתאם לסעיף ( 123ז)
לתקנון הכנסת

01/01/2014

( 162 11:00כן)

60

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
להסדרת הרעייה במקרקעי ציבור,
התש"ע2010-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 163 12:30כן)

113

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק
להסדרת תוצרת אורגנית (תיקון מס'
 ,)2התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 164 06:00כן)

141

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
המשבר בדואר ישראל

הועברה
לדיון בוועדה

( 164 06:00כן)

181

פריט ועדה (נושא יזום) :בחינת הצעות
הצוות הבינמשרדי לטיפול במשבר

בדיון

( 165 06:30כן)

106

בחברת הדואר
02/01/2014

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק
להסדרת פעילות חברות דירוג
האשראי ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

067

( 166 12:00כן)

162

פריט ועדה (תקנות) :תקנות תכנון
משק החלב (קביעת מכסות חלב),

נסגר

התשע"ד2013-
05/01/2014

( 10:00לא)

220

פריט ועדה (נושא יזום) :סיור ועדת
הכלכלה בבית זיקוק פז באשדוד

בדיון

06/01/2014

( 167 10:30כן)

168

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
ההגבלים העסקיים (תיקון  -פטור
לתוצרת חקלאית) ,התשע"ג2013-

מוזגה עם
הצעת חוק
אחרת

( 167 10:30כן)

73

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק

התקבלה

ההגבלים העסקיים (תיקון מס' ,)14
התשע"ד2014-

בק3-

( 168 12:30כן)

161

פריט ועדה (נושא יזום) :דווח שר
התקשורת על פעולות משרדו ,תכנית
העבודה ואופן ביצוע התקציב -
בהתאם לסעיף ( 123ז) לתקנון הכנסת

בדיון

( 166 14:00כן)

207

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)41התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 170 06:00כן)

102

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי
טבק (תיקון מס'  ,)7התשע"ב2012-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 171 11:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

08/01/2014

( 172 06:00כן)

216

פריט ועדה (צווים) :צו לטיפול סביבתי הוחלט
לאשר
בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות
(דחיית יום התחילה) ,התשע"ד2013-

נסגר

15/01/2014

( 175 06:00כן)

177

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הדיור

נסגר

07/01/2014

068

הציבורי (זכויות רכישה) (הוראת
שעה) ,התשע"ד2013-
20/01/2014

21/01/2014

( 176 06:00כן)

66

7הצעות חוק (פרטית) :חוק לתיקון
פקודת התעבורה (מס'  ,)106התשע"ד-
2014

התקבלה
בק3-

( 177 10:00כן)

182

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
לשינוי חברתי-כלכלי (תיקוני חקיקה)
(הגברת התחרות) ,התשע"ב2012-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 178 11:00כן)

150

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק

התקבלה

התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'
 ,)58התשע"ד2014-

בק3-

( 176 13:00כן)

217

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
מדיניות הצבת קווי החשמל

הוגשו
מסקנות

( 180 13:30כן)

231

פריט ועדה (נושא יזום) :חיבור
השכונות הערביות בלוד לחשמל

בדיון

( 181 08:30כן)

202

פריט ועדה (תקנות) :תקנות המועצה

קוימה

לענף הלול (אגרת שירותים) ,התשע"ד-
2013

חובת
התייעצות

נסגר

( 182 06:30כן)

205

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
מחירים מופקעים וצרכנים שבויים
בבתי החולים וברכבת ישראל

הוגשו
מסקנות

( 182 06:30כן)

204

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
מחירים מופקעים וצרכנים שבויים
בבתי החולים וברכבת ישראל

הוגשו
מסקנות

( 182 06:30כן)

203

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
מחירים מופקעים וצרכנים שבויים
בבתי החולים וברכבת ישראל

הוגשו
מסקנות

069

( 183 11:00כן)

226

פריט ועדה (נושא יזום) :האתגרים
העומדים בפני המגזר העסקי לשיפור
כושר התחרות

בדיון

( 184 13:00כן)

62

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)37התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 185 06:00כן)

166

הצעות חוק (פרטית) :חוק התקשורת
(בזק ושידורים) (תיקון מס' 56
והוראת שעה) ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 186 10:00כן)

234

פריט ועדה (נושא יזום) :בחינת
ההליכים לשימוש בטיחותי בגז בישול

בדיון

28/01/2014

( 187 06:00כן)

186

פריט ועדה (תקנות) :תקנות לטיפול
סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני
ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל
ומשווק בגודל מזערי) ,התשע"ד2013-

26/01/2014

( 188 06:00כן)

102

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי

הועברה
לוועדה

טבק (תיקון מס'  ,)7התשע"ב2012-

להכנה לק2-
וק3-

30/01/2014

( 186 06:30כן)

232

פריט ועדה (נושא יזום) :זכויות הגז
במאגר לוויתן

בדיון

( 160 11:00כן)

152

פריט ועדה (כללים) :כללי תאגידי מים
וביוב (הפסקה או צמצום מתן שירותי
מים וביוב) ,התשע"ד2013-

נסגר

( 161 08:30כן)

167

פריט ועדה (תקנות) :תקנות לטיפול
סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני
ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום
כספי ופריסת תשלומים) ,התשע"ג-
2013

22/01/2014

בעקבות האסון בשכונת גילה
בירושלים

03/02/2014

הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר

נסגר

נסגר

071

( 162 06:30כן)

166

הצעות חוק (פרטית) :חוק התקשורת
(בזק ושידורים) (תיקון מס' 56

התקבלה
בק3-

והוראת שעה) ,התשע"ד2014-

04/02/2014

05/02/2014

( 163 11:00כן)

146

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'
( )57הרשות והמועצה לשידורים
מסחריים) ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 164 13:00כן)

177

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הדיור
הציבורי (זכויות רכישה) (הוראת
שעה) ,התשע"ד2013-

נסגר

( 165 15:00כן)

236

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :סכנת

הוגשו

הפגיעה בשוק היצירה הטלויזיונית
בעקבות עסקת המכירה של הזכיינית
רשת לחברת אנדמול ההולנדית

מסקנות

( 165 15:00כן)

235

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :סכנת
הפגיעה בשוק היצירה המקורית
הטלוויזיונית בעקבות עסקת המכירה
של הזכיינית רשת לחברת אנדמול

הוגשו
מסקנות

( 166 06:30כן)

106

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק
להסדרת פעילות חברות דירוג
האשראי ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 167 11:30כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 168 06:00כן)

56

הצעות חוק (פרטית) :חוק הבנקאות
(שירות ללקוח) (תיקון מס' ,)16
התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 166 10:00כן)

224

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :ד"וח

הועברה
070

עמלות הבנקים והפרדת חברות
כרטיסי האשראי מהבנקים

לדיון בוועדה

( 166 10:00כן)

228

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :דו"ח
עמלות הבנקים והפרדת חברות
כרטיסי האשראי מהבנקים

הועברה
לדיון בוועדה

( 166 10:00כן)

225

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :דו"ח
עמלות הבנקים והפרדת חברות
כרטיסי האשראי מהבנקים

הועברה
לדיון בוועדה

( 166 10:00כן)

227

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :דו"ח
עמלות הבנקים והפרדת חברות

הועברה
לדיון בוועדה

כרטיסי האשראי מהבנקים

06/02/2014

( 166 10:00כן)

221

פריט ועדה (חקיקת משנה  -שונות):
דווח המפקח על הבנקים בתום
המחצית השניה של שנת  ,2013על
העמלות בהתאם לחוק הבנקאות

בדיון

( 200 06:30כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-

( 201 12:00כן)

164

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק לתיקון
פקודת מסילות הברזל (מס' ,)8
התשע"ה2014-

התקבלה
בק3-

( 202 06:30כן)

240

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
לתיקון פקודת התעבורה (מס' ,)112
התשע"ד2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 203 11:30כן)

244

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :פגיעת
עדכון נוהל השתתפות בתשלום שכר
דירה בשכבות החלשות

הוגשו
מסקנות

( 204 12:30כן)

102

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק

הועברה

וק3-

10/02/2014

072

הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי
טבק (תיקון מס'  ,)7התשע"ב2012-

לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 205 08:30כן)

252

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :חברות
להשכרת רכב ,מסרבות להשכיר
רכבים למשפחות ,משיקולים גזעניים

הוגשו
מסקנות

( 205 08:30כן)

253

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :חברת
"קל אוטו" מונעת ממשפחות שלמות
לשכור מכוניות

הוגשו
מסקנות

( 206 06:30כן)

104

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק הגנת

התקבלה

הצרכן (תיקון מס'  ,)36התשע"ד2014-

בק3-

( 207 11:30כן)

238

פריט ועדה (נושא יזום) :חיזוק
התעשייה הישראלית  -הגברת רכש
מקומי ,שיתוף התעשייה במכרזים
ממשלתיים והתמודדות מול תחרות
בלתי הוגנת ביבוא

בדיון

12/02/2014

( 208 06:00כן)

177

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הדיור
הציבורי (זכויות רכישה)(הוראת שעה),
התשע"ד2013-

נסגר

13/02/2014

( 206 10:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

17/02/2014

( 210 06:30כן)

101

הצעות חוק (פרטית) :חוק המכר
(דירות) (תיקון מס'  ,)6התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 211 11:00כן)

70

הצעות חוק (פרטית) :חוק המכר
(דירות) (תיקון מס'  ,)7התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 212 12:30כן)

245

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)40התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 213 08:30כן)

167

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :ענף

הוגשו

11/02/2014

18/02/2014

073

גידול הדבורים

מסקנות

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :ענף

הוגשו

גידול הדבורים

מסקנות
התקבלה
בק3-

( 213 08:30כן)

166

( 214 06:30כן)

104

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)36התשע"ד2014-

( 215 11:00כן)

230

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' ,)4
התשע"ב2012-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

16/02/2014

( 216 06:00כן)

147

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' )4

הועברה
לוועדה

(תיקון) ,התשע"ג2013-

להכנה לק1-

24/02/2014

( 217 06:30כן)

127

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ד ,2013-בדבר
הסדרת השימוש ברכב שניזוק

( 218 10:30כן)

184

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת

הועברה
לוועדה

תשלום למורה נהיגה בעד שימוש
ברכבו במבחן נהיגה) ,התשע"ד2013-

להכנה לק1-

( 216 11:30כן)

268

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים

הועברה
לדיון בוועדה

( 216 11:30כן)

266

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים

הועברה
לדיון בוועדה

( 216 11:30כן)

267

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים

הועברה
לדיון בוועדה

( 220 12:30כן)

121

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ד ,2013-בדבר
נהיגה בישראל עם רשיון זר

נסגר

( 221 13:30כן)

66

הצעות חוק (פרטית) :חוק לתיקון

התקבלה

הוחלט
לאשר

נסגר

074

פקודת התעבורה (מס'  ,)106התשע"ד-
2014

בק3-

25/02/2014

( 222 06:00כן)

266

פריט ועדה (נושא יזום) :המשמעות של
מכירת חברות ישראליות לבעלויות
זרות

בדיון

26/02/2014

( 223 08:30כן)

62

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)37התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 224 06:45כן)

62

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)37התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

27/02/2014

( 10:00לא)

274

פריט ועדה (נושא יזום) :סיור ועדת
הכלכלה בים המלח

בדיון

03/03/2014

( 225 06:30כן)

210

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק זכות
יוצרים (תיקון  -נגישות יצירה
ספרותית לאדם עם מוגבלות),
התשע"ג2013-

מוזגה עם
הצעת חוק
אחרת

( 225 06:30כן)

206

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק התאמת
יצירות ,ביצועים ושידורים לאנשים
עם מוגבלות (תיקוני חקיקה),

התקבלה
בק3-

התשע"ד2014-

04/03/2014

( 226 11:30כן)

262

פריט ועדה (נושא יזום) :הרפורמה
בנמלים  -המודל הכלכלי וההסכמים
המתגבשים

בדיון

( 227 13:00כן)

154

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
לתיקון פקודת התעבורה (חובת סימון
קסדת מגן ברכיבה על אופנוע או
אופניים) ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק1-

( 228 06:00כן)

102

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי
טבק (תיקון מס'  ,)7התשע"ב2012-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

075

05/03/2014

06/03/2014

10/03/2014

התקבלה
לפיצול
אחרי ק 1-בק3-

( 226 12:00כן)

164

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק לתיקון
פקודת מסילות הברזל (מס' ,)8
התשע"ה2014-

( 230 06:00כן)

73

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק
ההגבלים העסקיים (תיקון מס' ,)14
התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 231 10:50כן)

265

פריט ועדה (נושא יזום) :הקמת ועדת
משנה לפיקוח על יישום חוק קידום
התחרות בענף המזון

בדיון

( 232 15:00כן)

73

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק

התקבלה

ההגבלים העסקיים (תיקון מס' ,)14
התשע"ד2014-

בק3-

( 233 06:30כן)

260

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
הסדרת מערך התחבורה הציבורית
במטה בנימין

הוגשו
מסקנות

( 233 06:30כן)

256

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
הסדרת מערך התחבורה הציבורית
במטה בנימין

הוגשו
מסקנות

( 233 06:30כן)

261

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
הסדרת מערך התחבורה הציבורית
במטה בנימין

הוגשו
מסקנות

( 234 11:00כן)

263

פריט ועדה (תקנות) :תקנות המועצה
לענף הלול (כללים בדבר בחירת נציגי
המגדלים) (תיקון) ,התשע"ד2014-

( 235 11:30כן)

104

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)36התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 236 06:30כן)

275

פריט ועדה (נושא יזום) :הגינות
בצרכנות

בדיון

הוחלט
לאשר

נסגר

076

18/03/2014

( 237 08:00כן)

257

התקבלה
בק3-

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק
ההגבלים העסקיים (תיקון מס' ,)15
התשע"ד2014-

( 238 06:15כן)

255

פריט ועדה (שונות) :תיקון טעות בחוק
לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנים  2013ו ,)2014-התשע"ג,2013-
בסעיף  )8(37המתקן את סעיף  6לחוק
הפצת שידורים באמצעות תחנות
שידור ספרתיות ,התשע"ב2012-

בדיון

( 236 06:20כן)

256

פריט ועדה (שונות) :תיקון טעות בחוק
לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים

בדיון

( 240 06:30כן)

270

(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנים  2013ו ,)2014-התשע"ג,2013-
בסעיף  )30(56המתקן את סעיף 132
לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א-
2001
בדיון

פריט ועדה (נושא יזום) :חשש
למונופול בתחום הגז הטבעי  -הולכת
הגז והבטחת מחיר הוגן לצרכנים
ולתעשייה

16/03/2014

( 241 08:00כן)

262

פריט ועדה (נושא יזום) :מסקנות ועדת
לנדס  -דיווח השר הממונה על ביצוע
חוק רשות השידור

בדיון

( 242 06:25כן)

266

פריט ועדה (נושא יזום) :בחירת יו"ר
לוועדת משנה לפיתוח אנרגיה
מתחדשת לפי סעיף  106לתקנון

בדיון

( 243 06:30כן)

177

הכנסת
פריט ועדה (תקנות) :תקנות הדיור
הציבורי (זכויות רכישה)(הוראת שעה),
התשע"ד2013-

הוחלט
לאשר

נסגר

077

24/03/2014

( 244 06:30כן)

162

פריט ועדה (תקנות) :תקנות תכנון
משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע"ד2013-

( 245 13:00כן)

278

פריט ועדה (תקנות) :תקנות תכנון
משק החלב (העברת מכסות בשנים
 2014עד  2016ומדיניות הפיתוח לשנת
 ,)2014התשע"ד2014-

( 246 14:00כן)

261

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :שביתת
מתרגמי הכתוביות לטלוויזיה

הועברה
לדיון בוועדה

( 246 14:00כן)

260

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :שביתת

הועברה

מתרגמי הכתוביות בטלויזיה בעקבות
תנאי העסקתם הקשים

לדיון בוועדה

( 246 14:00כן)

286

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :שביתת
מתרגמי הכתוביות בטלויזיה בעקבות
תנאי העסקתם הקשים

הועברה
לדיון בוועדה

( 246 14:00כן)

288

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :שביתת
מתרגמי הכתוביות בטלויזיה בעקבות
תנאי העסקתם הקשים

הועברה
לדיון בוועדה

08/04/2014

( 247 10:00כן)

35

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ג ,2013-בדבר
חובה להעסיק קצין בטיחות
וסמכויותיו

בדיון

06/04/2014

( 248 06:30כן)

160

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הגנת
הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה)
(מחמם מים) ,התשע"ד2013-

נסגר

( 246 10:00כן)

265

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הגנת
הצרכן (חובת גילוי משקל של מוצר),
התשע"ד2014-

( 250 10:30כן)

246

פריט ועדה (צווים) :צו הגז (בטיחות

25/03/2014

נסגר

הוחלט
לאשר

הוחלט
לאשר

נסגר

נסגר

נסגר
078

ורישוי) (מכלי גפ"מ מיטלטלים),
התשע"ד2014-

27/04/2014

( 251 12:00כן)

308

פריט ועדה (צווים) :צו מחלות בעלי
חיים (תיקון התוספת הראשונה
לפקודה) ,התשע"ג ,2013-בדבר הוספת
בעלי חיים ימיים

בדיון

( 251 12:00כן)

87

פריט ועדה (תקנות) :תקנות מחלות
בעלי חיים (דיג) ,התשע"ג2012-

בדיון

( 252 10:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה

( 253 12:30כן)

162

פריט ועדה (תקנות) :תקנות תכנון
משק החלב (קביעת מכסות חלב),
התשע"ד2013-

( 254 14:30כן)

307

פריט ועדה (נושא יזום) :התנהלות
הממשלה בנושא הגז הטבעי  -ישיבת
מעקב

( 255 06:00כן)

311

פריט ועדה (צווים) :צו הטיס (דחיית
תחילתו של סעיף (87א) עד (ג) לחוק),
התשע"ד2014-

( 256 06:30כן)

246

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הטיס
(הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון
מס'  ,)2התשע"ד2013-

( 257 10:00כן)

248

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה

הוחלט

(שינוי התוספת החמישית לפקודה),
התשע"ד ,2014-בדבר העברת כתובתו
של בעל רכב למפעיל מנהרות הכרמל

לאשר

( 258 10:30כן)

247

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה

הוחלט

להכנה לק2-
וק3-

12/05/2014

13/05/2014

הוחלט
לאשר

נסגר

בדיון

הוחלט
לאשר

נסגר

נסגר

נסגר

נסגר
079

(הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות
ולנסיעת שירות) ,התשע"ד2014-

לאשר

( 256 11:30כן)

250

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות
סימון מזון ארוז מראש ,התשע"ה-
2014

התקבלה
בק3-

( 260 13:30כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

14/05/2014

( 261 06:00כן)

267

הצעות חוק (פרטית) :חוק המכר
(דירות) (תיקון מס'  ,)8התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

16/05/2014

( 262 06:30כן)

300

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ד ,2013-בדבר
הסדרת השימוש באופניים חשמליים

נסגר

( 263 11:00כן)

146

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'
( )57הרשות והמועצה לשידורים

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-

מסחריים) ,התשע"ג2013-

וק3-

( 264 12:45כן)

317

פריט ועדה (תקנות) :תקנות
התקשורת (בזק ושידורים)(ועדה
המייעצת)(הוראת שעה)(תיקון),
התשע"ד2014-

( 265 13:00כן)

212

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון -
חובת סינון אתרים פוגעניים),

( 265 13:00כן)

213

הוחלט
לאשר

נסגר

הועברה
לוועדה
להכנה לק1-

התשע"ד2013-

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון -
חובת סינון אתרים פוגעניים),

הועברה
לוועדה
להכנה לק1-
081

התשע"ד2013-
20/05/2014

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק הגנת

התקבלה

( 266 10:00כן)

104

הצרכן (תיקון מס'  ,)36התשע"ד2014-

בק3-
אושרה לק2-
והועברה
לניסוח
החוק

( 267 11:00כן)

302

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס')...
(מקרקעין) ,התשע"ד2014-

( 268 13:30כן)

246

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הטיס
(הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון
מס'  ,)2התשע"ד2013-

נסגר

( 266 14:45כן)

305

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הטיס

נסגר

(רשיונות לעובדי טיס) (תיקון),
התשע"ד2014-
21/05/2014

( 270 06:00כן)

306

פריט ועדה (נושא יזום) :המלצות
ועדת ההיגוי לרפורמה בחברת החשמל
ובמשק החשמל ("ועדת יוגב")

בדיון

26/05/2014

( 271 06:30כן)

271

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק

התקבלה

הסדרים במשק המדינה (תיקוני
חקיקה) (תיקון מס'  ,)14התשע"ד-
2014

בק3-

( 272 10:30כן)

230

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' ,)4
התשע"ב2012-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 273 06:00כן)

177

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הדיור
הציבורי (זכויות רכישה)(הוראת שעה),

נסגר

( 274 10:00כן)

316

27/05/2014

התשע"ד2013-
פריט ועדה (נושא יזום) :פיתוח עסקי
ומרכזי תעסוקה בעיר ירושלים

בדיון

080

( 275 11:30כן)

322

פריט ועדה (נושא יזום) :יצירת
האשראי הבנקאי והשפעתו על
הכלכלה

בדיון

( 276 12:45כן)

266

פריט ועדה (נושא יזום) :בחירת יו"ר
לוועדת משנה לפיתוח אנרגיה
מתחדשת לפי סעיף  106לתקנון
הכנסת

בדיון

( 277 13:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

28/05/2014

( 278 06:00כן)

280

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק הגבלת

התקבלה

השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב
משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס'
 ,)5התשע"ד2014-

בק3-

02/06/2014

( 276 10:30כן)

211

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט
וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה),
התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק1-

( 280 12:00כן)

312

פריט ועדה (צווים) :צו התעבורה
(עבירות קנס) (תיקון) ,התשע"ד,2014-
בדבר חניה בחופי הכנרת

( 281 06:30כן)

35

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ג ,2013-בדבר
חובה להעסיק קצין בטיחות
וסמכויותיו

בדיון

( 282 11:30כן)

302

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס')...
(מקרקעין) ,התשע"ד2014-

אושרה לק2-
והועברה
לניסוח
החוק

06/06/2014

הוחלט
לאשר

נסגר

082

11/06/2014

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-

( 283 06:00כן)

182

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
לשינוי חברתי-כלכלי (תיקוני חקיקה)
(הגברת התחרות) ,התשע"ב2012-

( 284 06:30כן)

301

הצעות חוק (פרטית) :חוק משק הגז
הטבעי (תיקון מס'  ,)6התשע"ה2014-

התקבלה
בק3-

( 285 06:30כן)

332

פריט ועדה (נושא יזום) :הצורך
בהטלת פיקוח מחירים על הגז הטבעי

בדיון

( 286 11:00כן)

283

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
האפוטרופוס הכללי (תיקון  -מאגר

הועברה
לוועדה

מידע לעניין כספים ללא דורש
המופקדים בתאגידים בנקאיים),

להכנה לק1-

וק3-

16/06/2014

התשע"ג 2013 -

17/06/2014

( 286 11:00כן)

282

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק חובת
הדיווח של מוסדות פיננסיים על
כספים ללא דורש ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק1-

( 287 13:00כן)

146

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'

הועברה
לוועדה

( )57הרשות והמועצה לשידורים
מסחריים) ,התשע"ג2013-

להכנה לק2-
וק3-

( 288 06:30כן)

276

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון -
עסקה לרכישת שירות של צד שלישי
ומסירת פרטי זיהוי למנוי) ,התשע"ד-
2013

הועברה
לוועדה
להכנה לק1-

( 286 11:30כן)

323

פריט ועדה (נושא יזום) :הגעה ירוקה

בדיון

( 260 13:00כן)

60

לעבודה  -עידוד השימוש בתחבורה
ציבורית
הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
להסדרת הרעייה במקרקעי ציבור,

הועברה
לוועדה

083

התש"ע2010-

18/06/2014

להכנה לק2-
וק3-

( 261 15:30כן)

335

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הגז
(בטיחות ורישוי) (החלת תקן )1134
(הוראת שעה) ,התשע"ד2014-

הוחלט
לאשר

נסגר

( 262 06:00כן)

305

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הטיס
(רשיונות לעובדי טיס) (תיקון),
התשע"ד2014-

הוחלט
לאשר

נסגר

( 263 06:45כן)

304

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הטיס
(הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון

נסגר

מס'  ,)3התשע"ד2014-
23/06/2014

24/06/2014

( 264 06:30כן)

215

הצעות חוק (פרטית) :חוק לתיקון
פקודת התעבורה (מס'  ,)111התשע"ד-
2014

התקבלה
בק3-

( 265 11:00כן)

236

פריט ועדה (תקנות) :תקנות מקורות
אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל
לשימור אנרגיה) ,התשע"ד2014-

בדיון

( 266 06:30כן)

121

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ד ,2013-בדבר
נהיגה בישראל עם רשיון זר

נסגר

( 267 12:30כן)

280

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק הגבלת
השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב
משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס'
 ,)5התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 268 14:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה

( 266 06:00כן)

324

פריט ועדה (נושא יזום) :חשש לקיפאון
בשוק הנדל"ן

להכנה לק2-
וק3-
25/06/2014

בדיון

084

30/06/2014

( 300 06:30כן)

250

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות

התקבלה
בק3-

סימון מזון ארוז מראש ,התשע"ה-
2014
( 301 11:00כן)

230

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' ,)4
התשע"ב2012-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 302 14:00כן)

334

פריט ועדה (צווים) :צו התקשורת
(בזק ושידורים) (פטור מאישור סוג

נסגר

לציוד קצה קווי) ,התשע"ד2014-
01/07/2014

( 303 11:30כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

02/07/2014

( 304 06:00כן)

268

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)42התשע"ה2014-

התקבלה
בק3-

( 305 10:45כן)

345

פריט ועדה (נושא יזום) :הקמת ועדת
משנה לנושא הספקת גז טבעי
לתעשייה

בדיון

( 306 06:15כן)

347

הלס"י כוללת :הצעה לסדר-היום
בנושא" :כ 500-תינוקות וילדים
בשדרות ובעוטף עזה ללא מקום
במעונות לשנת הלימודים הבאה"

הוגשו
מסקנות

( 307 10:00כן)

184

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק

הועברה

לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת
תשלום למורה נהיגה בעד שימוש
ברכבו במבחן נהיגה) ,התשע"ד2013-

לוועדה
להכנה לק1-

( 308 06:30כן)

328

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק

הועברה

07/07/2014

08/07/2014

085

הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון -
ריבית על יתרת זכות) ,התשע"ג2013-

לוועדה
להכנה לק1-

( 308 06:30כן)

326

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון -
ריבית על יתרת זכות) ,התשע"ד2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק1-

( 308 06:30כן)

327

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון -
ריבית על יתרת זכות) ,התשע"ד2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק1-

( 306 10:45כן)

346

פריט ועדה (נושא יזום) :דווח המפקח
על הבנקים בנושא מחירי שירותים

בדיון

בנקאיים למשקי הבית  -בהתאם לחוק
הבנקאות (שירות ללקוח) ,התשמ"א-
 - 1681מחצית ראשונה של שנת 2014
( 310 11:30כן)

336

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
עיצומים חוזרים ונשנים ברכבת
ישראל

הוגשו
מסקנות

( 311 13:30כן)

301

הצעות חוק (פרטית) :חוק משק הגז
הטבעי (תיקון מס'  ,)6התשע"ה2014-

התקבלה
בק3-

06/07/2014

( 312 06:00כן)

321

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
להסדרת הצבה של כוורת וייצור דבש,
התשע"ד2014-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

14/07/2014

( 313 06:00כן)

280

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק הגבלת
השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב
משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס'
 ,)5התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 314 11:00כן)

336

הועברה
לפיצול
הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס'  ,)6אחרי ק 1-לוועדה
להכנה לק2-
התשע"ד2014-
וק3-

086

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-

( 315 11:15כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

( 316 06:30כן)

316

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
איסור הפליה במוצרים ,בשירותים
ובכניסה למקומות בידור ולמקומות
ציבוריים (תיקון מס' ( )4איסור על
ביזוי או השפלה מחמת הפליה),
התשע"ד2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 317 11:30כן)

164

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק

הונחה לק2-

איסור הפליה במוצרים ,בשירותים
ובכניסה למקומות בידור ולמקומות
ציבוריים (תיקון מס'  ,)4התשע"ה-
2014

וק3-

( 318 13:00כן)

207

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)41התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 316 13:45כן)

245

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)40התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 320 14:30כן)

352

פריט ועדה (נושא יזום) :הערכות
וסיוע לעסקים לנוכח המצב הבטחוני

בדיון

( 321 06:00כן)

337

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הגבלת אשראי ספקים למוסדות
המדינה ,התשע"ג2013-

מוזגה עם
הצעת חוק
אחרת

( 321 06:00כן)

338

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הגבלת אשראי ספקים למוסדות

לדיון לק1-

( 322 11:00כן)

300

וק3-
15/07/2014

16/07/2014

המדינה ,התשע"ה2014-
21/07/2014

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ד ,2013-בדבר
הסדרת השימוש באופניים חשמליים

הוחלט
לאשר

נסגר

087

( 323 13:00כן)

304

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הטיס
(הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון

הוחלט
לאשר

נסגר

מס'  ,)3התשע"ד2014-
22/07/2014

( 324 11:00כן)

353

פריט ועדה (נושא יזום) :פעילות
החברות המשכנות  -הזכות למגורים
בדיור הציבורי ותחזוקת הדירות

בדיון

( 325 12:30כן)

348

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :קו
המתח בשכונת חרוזים ברמת גן פוגע
בבריאות התושבים

הועברה
לדיון בוועדה

( 326 13:30כן)

356

פריט ועדה (צווים) :צו המתווכים
במקרקעין (תיקון מס' ( )7דחיית מועד

נסגר

להבאת תקנות לאישור ועדת הכלכלה
של הכנסת) ,התשע"ד2014-
( 327 06:00כן)

354

פריט ועדה (צווים) :צו מחלות בעלי
חיים (דחיית תחילתם של סעיפים
(16ד)16 ,ב
ו(17-ג) לפקודה) ,התשע"ד2014-

הוחלט
לאשר

נסגר

23/07/2014

( 328 06:30כן)

318

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הגנת
הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור
הערבה) (תיקון) ,התשע"ד2014-

הוחלט
לאשר

נסגר

24/07/2014

( 06:00לא)

357

פריט ועדה (נושא יזום) :סיור בקריה
החקלאית המכון הוולקני בבית דגן

בדיון

28/07/2014

( 326 06:30כן)

35

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ג ,2013-בדבר
חובה להעסיק קצין בטיחות

בדיון

וסמכויותיו
( 330 11:30כן)

267

הצעות חוק (פרטית) :חוק המכר
(דירות) (תיקון מס'  ,)8התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 331 12:20כן)

207

הצעות חוק (פרטית) :חוק הגנת

התקבלה
088

26/07/2014

הצרכן (תיקון מס'  ,)41התשע"ד2014-

בק3-

הצעות חוק (פרטית) :חוק לתיקון

התקבלה

פקודת התעבורה (מס'  ,)111התשע"ד-
2014

בק3-

נסגר

( 332 12:30כן)

215

( 333 06:30כן)

151

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס'  ,)...התשע"ד ,2013-בין
היתר בדבר נהיגה בקלנועית ,חניית
רכב ,חגורות בטיחות ,כסא גלגלים
ברכב ציבורי ,רכיבה על אופניים

( 334 11:30כן)

302

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק

אושרה לק2-

לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס')...
(מקרקעין) ,התשע"ד2014-

והועברה
לניסוח
החוק

( 335 13:00כן)

372

פריט ועדה (נושא יזום) :בחינת
הביצוע של העתקת הפעילות של נתב"ג
לשדה התעופה בעובדה

בדיון

( 335 13:00כן)

367

פריט ועדה (נושא יזום) :הרחבת
התשתיות וסיוע לחברות התעופה

בדיון

הישראליות לנוכח המגבלות בתעופה
( 336 14:30כן)

364

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
הפגיעה בתעופה אזרחית עקב סגירת
שדות התעופה בהרצליה ושדה דב

הועברה
לדיון בוועדה

( 336 14:30כן)

365

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
הפגיעה בתעופה באזרחית עקב סגירת
שדות התעופה בהרצליה ושדה דב

הועברה
לדיון בוועדה

( 336 14:30כן)

366

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
הפגיעה בתעופה האזרחית עקב סגירת
שדות התעופה בהרצליה ושדה דב

הועברה
לדיון בוועדה

089

30/07/2014

( 337 06:00כן)

211

הועברה
לוועדה
להכנה לק1-

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט
וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה),
התשע"ג2013-

12/08/2014

( 338 10:50כן)

377

פריט ועדה (נושא יזום) :הקמת ועדת
משנה לנושא תשתיות התעופה
האזרחית בישראל ,הבינלאומית
והפנים-ארצית

בדיון

( 336 06:30כן)

160

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הגנת
הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה)
(מחמם מים) ,התשע"ד2013-

נסגר

( 340 11:00כן)

121

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה

הוחלט

(תיקון מס' ,)...התשע"ד ,2013-בדבר
נהיגה בישראל עם רשיון זר

לאשר

( 341 12:00כן)

334

פריט ועדה (צווים) :צו התקשורת
(בזק ושידורים) (פטור מאישור סוג
לציוד קצה קווי) ,התשע"ד2014-

( 342 12:45כן)

374

פריט ועדה (חקיקת משנה  -שונות):

הוחלט

בקשת פטור מהקמת תאגיד מים לפי
סעיף 6א(ג) לחוק תאגידי מים וביוב,
התס"א - 2001-המועצה המקומית
נאות חובב

לאשר

נסגר

נסגר

נסגר

( 343 13:00כן)

246

פריט ועדה (צווים) :צו הגז (בטיחות
ורישוי) (מכלי גפ"מ מיטלטלים),
התשע"ד2014-

נסגר

( 344 14:30כן)

375

פריט ועדה (נושא יזום)" :תעודת

בדיון

( 345 12:30כן)

368

זהות" בנקאית  -דיווח ללקוחות
הבנקים
13/08/2014

פריט ועדה (תקנות) :תקנות
המתווכים במקרקעין (תיקון),

נסגר

091

התשע"ד2014-
21/06/2014

( 346 10:00כן)

314

פריט ועדה (תקנות) :תקנות מקורות

נסגר

אנרגיה (הספק חשמל מרבי במצב
המתנה פעיל של ממיר ספרתי לקליטת
שידורי טלוויזיה) ,התשע"ד2014-
( 347 11:30כן)

151

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס'  ,)...התשע"ד ,2013-בין
היתר בדבר נהיגה בקלנועית ,חניית
רכב ,חגורות בטיחות ,כסא גלגלים
ברכב ציבורי ,רכיבה על אופניים

נסגר

( 348 12:00כן)

363

פריט ועדה (צווים) :צו הטיס (דחיית
תחילתו של סעיף (87א) עד (ג) לחוק),

נסגר

התשע"ד2014-

27/10/2014

( 346 12:15כן)

132

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(שינוי התוספות הראשונה ,הרביעית,
השביעית והתשיעית לפקודה),
התשע"ד ,2013-בדבר שינוי לוח
התמרורים

נסגר

( 350 13:00כן)

35

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(תיקון מס' ,)...התשע"ג ,2013-בדבר
חובה להעסיק קצין בטיחות
וסמכויותיו

בדיון

( 351 10:00כן)

240

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
לתיקון פקודת התעבורה (מס' ,)112
התשע"ד2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-

( 352 11:30כן)

364

פריט ועדה (נושא יזום) :שירותי
התחבורה הציבורית וכרטיס הרב קו

וק3-
בדיון

090

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-

( 353 13:00כן)

321

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
להסדרת הצבה של כוורת וייצור דבש,
התשע"ד2014-

( 354 06:30כן)

118

פריט ועדה (תקנות) :תקנות שירותי
הובלה (תיקון) ,התשע"ג ,2013-בדבר
הובלת דלק

בדיון

( 355 11:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 356 13:30כן)

378

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק

התקבלה

ההגבלים העסקים (תיקון מס' ,)16
התשע"ה2014-

בק3-

26/10/2014

( 357 06:30כן)

365

פריט ועדה (נושא יזום) :דיווח שר
הבינוי והשיכון על המדיניות ותוכניות
העבודה של המשרד וניצול תקציב שנת
2013

בדיון

03/11/2014

( 358 06:30כן)

361

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הסדרת
פעילות חברות דירוג האשראי,
התשע"ד2014-

נסגר

( 356 11:00כן)

401

פריט ועדה (נושא יזום) :משבר
תעסוקה וסגירת מפעלים בערד

בדיון

( 360 12:30כן)

400

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
מסקנות ועדת ששינסקי ואיומי כי"ל
להפסיק את השקעות בישראל

הועברה
לדיון בוועדה

( 360 12:30כן)

366

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
מסקנות ועדת ששינסקי ואיומי כי"ל
להפסיק את השקעות בישראל

הועברה
לדיון בוועדה

וק3-
28/10/2014

092

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון

הועברה
לוועדה

04/11/2014

( 361 10:30כן)

355

מס'  ,)10התשע"ד2014-

להכנה לק2-
וק3-

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

05/11/2014

( 363 06:30כן)

301

הצעות חוק (פרטית) :חוק משק הגז
הטבעי (תיקון מס'  ,)6התשע"ה2014-

התקבלה
בק3-

06/11/2014

( 364 10:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

10/11/2014

( 365 06:30כן)

320

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
הפיקוח על צעצועים מסוכנים,
התשע"ד2014-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-

( 366 11:30כן)

405

פריט ועדה (נושא יזום) :עמידת חברת
הוט בדרישות החוק והרשיון לעניין
השירות ללקוחות

בדיון

( 367 13:00כן)

384

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הטיס
(כלי רחיפה) ,התשע"ד2014-

בדיון

( 368 11:00כן)

250

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות
סימון מזון ארוז מראש ,התשע"ה-
2014

התקבלה
בק3-

( 366 13:00כן)

358

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק

מוזגה עם

( 362 12:30לא) 82

וק3-

11/11/2014

093

ניירות ערך (תיקון  -מימון חברתי
לעסקים) ,התשע"ד2014-

הצעת חוק
אחרת

( 366 13:00כן)

413

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
לקידום השקעות בחברות הפועלות
בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק)
(תיקוני חקיקה) סעיף ()2( 1ב),
התשע"ה2014-

מוזגה עם
הצעת חוק
אחרת לק2-
ולק3-

( 370 14:30כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

12/11/2014

( 371 06:30כן)

366

פריט ועדה (נושא יזום) :דיווח שר

בדיון

הכלכלה על המדיניות ותוכניות
העבודה של המשרד וניצול תקציב שנת
2013
16/11/2014

( 372 10:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

17/11/2014

( 373 06:00כן)

370

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
המכר (דירות) (תיקון  -פיצוי מוסכם),
התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק1-

( 374 10:30כן)

367

פריט ועדה (נושא יזום) :מניעת
ניתוקים של מים לחייבים

בדיון

( 375 12:00כן)

381

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הדואר (תיקון  -פרטי חובה בהודעה
בדבר משלוח דואר רשום) ,התשע"ג-

מוזגה עם
הצעת חוק
אחרת

( 375 12:00כן)

382

2013
הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הדואר (תיקון  -פרטי חובה בהודעה
בדבר משלוח דואר רשום) ,התשע"ד-
2014

מוזגה עם
הצעת חוק
אחרת

094

18/11/2014

( 375 12:00כן)

380

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
הדואר (תיקון מס'  ,)12התשע"ה2014-

לדיון לק2-
וק3-

( 376 14:00כן)

272

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' ,)24
התשע"ה2014-

התקבלה
בק3-

( 382 10:45כן)

415

פריט ועדה (תקנות) :צו היבוא והיצוא
(איסור יבוא זיקוקין די-נור) (הוראת
שעה) ,התשע"ה2014-

נסגר

( 383 11:30כן)

313

פריט ועדה(תקנות) :תקנות התעבורה

נסגר

(תיקון מס' ,)...התשע"ד ,2014-בעניין
בטיחות הולכי רגל וניטור נתוני נסיעה
( 384 12:45כן)

411

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :מחירי
מוצרים ללא גלוטן לחולי ציליאק

הועברה
לדיון בוועדה

( 384 12:45כן)

412

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :מחירי
מוצרים ללא גלוטן עבור חולי צליאק

הועברה
לדיון בוועדה

( 384 12:45כן)

410

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :מחירי

הועברה

מוצרים נטולי גלוטן עבור חולי
ציליאק.

לדיון בוועדה

16/11/2014

( 385 06:00כן)

366

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון
מס' ( )5מתן מידע לשוכר בדיור
ציבורי) ,התשע"ה–2014

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

23/11/2014

( 386 08:30כן)

384

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הטיס
(כלי רחיפה) ,התשע"ד2014-

בדיון

( 387 10:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
095

להכנה לק2-
וק3-
24/11/2014

25/11/2014

( 388 06:00כן)

404

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הגנת
הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום
הכספי) ,התשע"ה2014-

נסגר

( 386 12:00כן)

383

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' )5
(הוראות לעניין מיזם חקלאי-תיירותי
משולב) ,התשע"ה2014-

הונחה לק1-

( 360 13:30כן)

147

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק

הועברה

הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' )4
(תיקון) ,התשע"ג2013-

לוועדה
להכנה לק1-

( 361 10:00כן)

361

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הסדרת
פעילות חברות דירוג האשראי,
התשע"ד2014-

נסגר

( 362 12:00כן)

240

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
לתיקון פקודת התעבורה (מס' ,)112
התשע"ד2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 363 14:00לא) 82

26/11/2014

( 364 08:30כן)

416

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :יחסם
המזלזל של עובדי שירות התעסוקה
לפניות חקלאים בנושא העסקת
עובדים פלשתינים

הוגשו
מסקנות

096

( 364 08:30כן)

418

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :יחסם
המזלזל של עובדי שירות התעסוקה
לפניות חקלאים בנושא העסקת

הוגשו
מסקנות

עובדים פלשתינים
( 364 08:30כן)

417

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :יחסם
המזלזל של עובדי שירות התעסוקה
לפניות חקלאים בנושא העסקת
עובדים פלשתינים

הוגשו
מסקנות

( 365 06:30כן)

408

פריט ועדה (נושא יזום) :דיווח שר
התיירות על המדיניות ותוכניות
העבודה של המשרד וניצול תקציב שנת

בדיון

2013
30/11/2014

01/12/2014

( 366 10:00כן)

82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 367 14:00כן)

404

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הגנת
הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום
הכספי) ,התשע"ה2014-

נסגר

( 368 11:00לא) 337

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הגבלת אשראי ספקים למוסדות
המדינה ,התשע"ג2013-

מוזגה עם
הצעת חוק
אחרת

( 368 11:00לא) 338

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הגבלת אשראי ספקים למוסדות
המדינה ,התשע"ה2014-

לדיון לק1-

( 366 13:00לא) 344

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק

מוזגה עם

התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון -
דואר זבל) ,התשע"ד2014-

הצעת חוק
אחרת

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'

הועברה
לוועדה

( 366 13:00לא) 343

097

02/12/2014

( )61החלטת האיסור על משלוח
פרסומת לשם קבלת תרומות או
לתעמולה) ,התשע"ה2014-

להכנה לק2-
וק3-

( 400 06:00כן)

351

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק הגנת
הצרכן (תיקון  -פנייה מקדימה בעסקת
מכר מרחוק) ,התשע"ד2014-

הועברה
לוועדה
להכנה לק1-

( 401 10:30כן)

268

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק הגנת
הצרכן (תיקון מס'  ,)42התשע"ה2014-

התקבלה
בק3-

( 402 12:00כן)

346

הצעה לסדר היום (רגילה) :הצעה
לסדר-היום בנושא" :תחבורה ציבורית

הועברה
לדיון בוועדה

( 403 14:30כן)

בשבת בהיקף נרחב בגליל וכפייה על
נהגים לנסוע בשבת"

03/12/2014

407

פריט ועדה (תקנות) :תקנות צער בעלי
חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול
חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים),
התשע"ד2014-

נסגר

( 404 06:00לא) 414

פריט ועדה (תקנות) :תקנות תכנון
משק החלב (העברת מכסות של יצרנים

נסגר

שיתופיים בענף הבקר) ,התשע"ה2014-
( 405 10:30לא) 426

04/12/2014

פריט ועדה (צווים) :צו מחלות בעלי
חיים (דחיית תחילתם של סעיפים
(16ד)16 ,ב ו(17-ג) לפקודה) ,התשע"ה-
2014

נסגר

361

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הסדרת
פעילות חברות דירוג האשראי,
התשע"ד2014-

נסגר

( 407 11:00לא) 381

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הדואר (תיקון  -פרטי חובה בהודעה
בדבר משלוח דואר רשום) ,התשע"ג-
2013

מוזגה עם
הצעת חוק
אחרת

( 406 10:30כן)

098

( 407 11:00לא) 382

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הדואר (תיקון  -פרטי חובה בהודעה
בדבר משלוח דואר רשום) ,התשע"ד-

מוזגה עם
הצעת חוק
אחרת

2014

07/12/2014

( 407 11:00לא) 380

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
הדואר (תיקון מס'  ,)12התשע"ה2014-

לדיון לק2-
וק3-

( 408 12:00לא) 446

פריט ועדה (תקנות) :תקנות המכר
(דירות) (הגבלת גובה ההוצאות
המשפטיות) ,התשע"ה2014-

נסגר

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק

הונחה לק2-

איסור הפליה במוצרים ,בשירותים
ובכניסה למקומות בידור ולמקומות

וק3-

( 406 10:00כן)

164

ציבוריים (תיקון מס'  ,)4התשע"ה-
2014

08/12/2014

( 410 11:00לא) 82

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
רישוי שירותים לרכב ,התשע"ג2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 411 08:30לא) 422

פריט ועדה (נושא יזום) :חסכון
במשאבים ומניעת איבוד מזון -
פיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך

בדיון

( 412 06:30לא) 438

פריט ועדה (תקנות) :תקנות תכנון
משק החלב (קביעת מכסות חלב))
(תיקון) ,התשע"ה2014-

נסגר

( 413 11:00לא) 406

פריט ועדה (נושא יזום) :דיווח שר
התחבורה והבטיחות בדרכים על

בדיון

המדיניות ותוכניות העבודה של
המשרד וניצול תקציב שנת 2013
( 414 13:00לא) 427

פריט ועדה (נושא יזום) :עתיד השידור
המסחרי וחשש לאי קיום תחרות

בדיון

099

בתחום
( 416 18:00לא) 448

06/12/2014

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק

הועברה

זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון
מס' ( )6סיוע ריאלי בשכר דירה),
התשע"ה2014-

לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

( 417 08:30לא) 425

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :העלאת
מחירי המים לחקלאות

הועברה
לדיון בוועדה

( 417 08:30לא) 424

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :העלאת
מחירי המים לחקלאות

הועברה
לדיון בוועדה

( 417 08:30לא) 423

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) :העלאת
מחירי המים לחקלאות

הועברה
לדיון בוועדה

( 418 12:00לא) 246

פריט ועדה (צווים) :צו הגז (בטיחות
ורישוי)(מכלי גפ"מ מיטלטלים),
התשע"ד2014-

נסגר

( 416 13:00לא) 403

הצעה לסדר היום (דיון מהיר):
החלטת הממונה על ההגבלים
העסקיים להחזיר את שליטת הספקים

הועברה
לדיון בוועדה

הגדולים על מדפי רשתות השיווק
10/12/2014

( 420 06:00כן)

421

פריט ועדה (נושא יזום) :חקירת
שלטונות המס בארה"ב את בנק לאומי
ופעולות הפיקוח על הבנקים

בדיון

15/12/2014

( 13:00לא)

183

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת חוק
ההגבלים העסקיים (תיקון מס' ,)14
התשע"ד2013-

הועברה
לוועדה
להכנה לק2-
וק3-

16/12/2014

( 06:00לא)

436

פריט ועדה (צווים) :צו משק החשמל
(דחיית מועדים לפי סעיף (60ד)11
לחוק) ,התשע"ה2014-

בדיון

17/12/2014

( 06:00לא)

420

פריט ועדה (נושא יזום) :שוק הלוואות

בדיון
211

חוץ בנקאיות " -השוק האפור"
423 10:30 *23/12/2014

436

422 06:00 *26/12/2014

451

פריט ועדה (תקנות) :תקנות המועצה
לענף הלול (כללים בדבר מכסות
לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת
 ,)2015התשע"ה2014-

424 12:00 *31/12/2014

452

פריט ועדה (תקנות) :תקנות התעבורה
(הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות

נסגר

פריט ועדה (צווים) :צו משק החשמל

הוחלט

(דחיית המועדים לפי סעיף (60ד)11
לחוק) ,התשע"ה2014-

לאשר

הוחלט
לאשר

נסגר

הוחלט
לאשר

נסגר

ולנסיעת שירות) ,התשע"ה2014-
426 10:00 *12/02/2015

454

הוחלט
פריט ועדה (תקנות) :תקנות תכנון
משק החלב (העברת מכסות של יצרנים לאשר
שיתופיים בענף הבקר) (תיקון),
התשע"ה2015-

נסגר

* 427 10:30

453

פריט ועדה (כללים) :כללי תאגידי מים
וביוב (ניתוק אספקת מים או שירותי
ביוב) ,התשע"ה2015-

הוחלט
לאשר

נסגר

428 11:00 *16/02/2015

384

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הטיס
(כלי רחיפה) ,התשע"ד2014-

הוחלט
לאשר

נסגר

* 426 13:00

385

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הטיס
(הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון
מס'  ,)4התשע"ד2014-

הוחלט
לאשר

נסגר

* 430 13:15

387

פריט ועדה (תקנות) :תקנות הטיס
(אגרות רישום ,רישוי ותיעוד) (תיקון

הוחלט
לאשר

נסגר

* 431 13:27

386

מס'  ,)2התשע"ד2014-
פריט ועדה (תקנות) :תקנות הטיס
(רישיונות לעובדי טיס) (תיקון),
התשע"ד2014-

הוחלט
לאשר

נסגר

210

432 06:00 *18/02/2015

362

פריט ועדה (צווים) :צו מכר הדירות
(טופס של מפרט)(תיקון) ,התשע"ה-

הוחלט
לאשר

נסגר

2015

*בפגרת הבחירות

.

212

ישיבות ועדות משנה
ישיבות ועדת משנה לאנרגיה ירוקה
מס'
תיק

נושא

מצב
נוכחי

תאריך

שעה

מס'
פרוט'

( 1 12:30 23/06/2014כן)

1

פריט ועדה (נושא יזום) :קידום
אנרגיות מתחדשות  -עמידה
ביעדים ,מכסות ורשיונות

בדיון

( 2 13:00 14/07/2014כן)

2

פריט ועדה (נושא יזום) :קידום
אנרגיה סולארית במבנים

בדיון

( 3 10:30 24/11/2014כן)

3

פרטיים וציבוריים ובבתי
המגורים
פריט ועדה (נושא יזום) :מעקב

בדיון

אחר ביצוע יעדי הממשלה
והתוכנית הלאומית להתייעלות
אנרגטית

ישיבות ועדת משנה למאבק בתאונות דרכים
מס'
תיק

נושא

מצב
נוכחי

תאריך

שעה

מס'
פרוט'

( 1 06:00 13/11/2013כן)

1

פריט ועדה (נושא יזום) :מבחני
הנהיגה וזמינותם ללומדי הנהיגה

בדיון

( 2 06:00 30/12/2013כן)

2

פריט ועדה (נושא יזום) :תכנית
העבודה של הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים לשנת 2014

בדיון

( 3 06:00 06/01/2014כן)

3

פריט ועדה (נושא יזום) :מניעת
הפגעות של רוכבי אופניים,
קורקינטים ואופניים חשמליים

בדיון

( 4 11:00 24/06/2014כן)

4

פריט ועדה (נושא יזום) :הצגת
תקציב הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים לשנת :2014
תכנון מול ביצוע

בדיון
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( 5 11:30 07/07/2014כן)

5

פריט ועדה (נושא יזום) :תדירות
התחבורה הציבורית לישובים

בדיון

מרוחקים והסכנות שבנסיעה
בטרמפים
( 6 10:00 11/06/2014כן)

6

פריט ועדה (נושא יזום) :משקלן
של עבירות התנועה ,שאוכפת
המשטרה ,בתאונות הדרכים
(ובכללן במצלמות המהירות)

בדיון

( 7 11:30כן)

7

פריט ועדה (נושא יזום) :מוקדי
סיכון בכבישים (כבישים
"אדומים")

בדיון

( 8 06:00 11/11/2014כן)

8

פריט ועדה (נושא יזום) :נתיבים

בדיון

לתחבורה ציבורית (נת"צים)

ישיבות ועדת משנה לנושא הספקת גז טבעי לתעשייה
מס'
תיק

נושא

מצב
נוכחי

תאריך

שעה

מס'
פרוט'

( 1 06:00 21/07/2014כן)

1

פריט ועדה(נושא יזום) :הסרת
חסמים במעבר התעשייה לגז
טבעי

בדיון

( 2 08:30 25/11/2014כן)

2

פריט ועדה(נושא יזום):
מונופול הגז  -חשש לפגיעה
חמורה בתעשייה הישראלית

בדיון

214

ישיבות ועדת משנה לתשתיות התעופה הבין-לאומית והפנים-ארצית
האזרחית
מס'
תיק

נושא

מצב
נוכחי

תאריך

שעה

מס'
פרוט'

( 1 08:30 05/11/2014כן)

1

פריט ועדה (נושא יזום):
בדיקת חלופות של שדה תעופה
אלטרנטיבי למרכז הארץ

בדיון

( 2 06:30 01/12/2014כן)

2

פריט ועדה(נושא יזום) :דיווח
על הפעילות שנעשתה בתחום
החלופות לשדות תעופה

בדיון

( 3 10:15כן)

3

פריט ועדה(נושא יזום):
החלטת הממשלה על הקמת

בדיון

שדה תעופה בין-לאומי בבעלות
פרטית

ישיבות ועדת משנה לפיקוח על יישום חוק קידום התחרות בענף המזון
מס'
תיק

נושא

מצב
נוכחי

תאריך

שעה

מס'
פרוט'

( 1 06:00 04/11/2014כן)

1

פריט ועדה (נושא יזום):
הערכות לקראת יישום חוק
המזון

בדיון

( 2 14:00 06/12/2014לא)

2

פריט ועדה (נושא יזום):
הערכות לקראת כניסתו לתוקף
של חוק המזון (פרסום
מחירונים ,סידור המדפים ועוד)

בדיון
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ישיבות ועדות משותפות
ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים לקידום התחרות בענף
המזון
תאריך

שעה

מס'
פרוט'

מס' נושא
תיק

מצב
נוכחי

( 11:45 26/11/2013לא)

1

פריט ועדה (נושא יזום) :סיור
הוועדה המשותפת במרכז הלוגיסטי
של אסם

בדיון

( 06:30 08/12/2013לא)

5

פריט ועדה (נושא יזום) :סיור
הוועדה המשותפת אצל ספקי מזון

בדיון

ומשקאות בעטרות ובפארק
התעשיות אדומים
( 1 11:00 06/12/2013כן)

4

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הקמת מאגר מידע לענין מחירי
מוצרים ברשתות שיווק ,התשע"ג-
2013

מוזגה
עם
הצעת
חוק
אחרת

( 1 11:00כן)

3

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
פרסום מחירי מוצרים ברשתות
שיווק ,התשע"ג2013-

מוזגה
עם
הצעת
חוק

( 1 11:00כן)

2

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק קידום
התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 2 13:30 17/12/2013כן)

4

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הקמת מאגר מידע לענין מחירי
מוצרים ברשתות שיווק ,התשע"ג-
2013

מוזגה
עם
הצעת
חוק
אחרת

( 2 13:30כן)

3

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
פרסום מחירי מוצרים ברשתות

מוזגה
עם

שיווק ,התשע"ג2013-

הצעת
חוק
אחרת

( 2 13:30כן)

2

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק קידום
התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 3 13:30 24/12/2013כן)

4

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק

מוזגה

אחרת
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הקמת מאגר מידע לענין מחירי
מוצרים ברשתות שיווק ,התשע"ג-
2013

עם
הצעת
חוק
אחרת

( 3 13:30כן)

3

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
פרסום מחירי מוצרים ברשתות
שיווק ,התשע"ג2013-

מוזגה
עם
הצעת
חוק
אחרת

( 3 13:30כן)

2

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק קידום
התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 4 13:30 31/12/2013כן)

4

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
הקמת מאגר מידע לענין מחירי

מוזגה
עם

מוצרים ברשתות שיווק ,התשע"ג-
2013

הצעת
חוק
אחרת

( 4 13:30כן)

3

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
פרסום מחירי מוצרים ברשתות
שיווק ,התשע"ג2013-

מוזגה
עם
הצעת
חוק
אחרת

( 4 13:30כן)

2

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק קידום
התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 5 13:30 07/01/2014כן)

4

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק

מוזגה

הקמת מאגר מידע לענין מחירי
מוצרים ברשתות שיווק ,התשע"ג-
2013

עם
הצעת
חוק
אחרת

( 5 13:30כן)

3

הצעות חוק (פרטית) :הצעת חוק
פרסום מחירי מוצרים ברשתות
שיווק ,התשע"ג2013-

מוזגה
עם
הצעת
חוק
אחרת

( 5 13:30כן)

2

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק קידום

התקבלה

התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

בק3-

( 6 13:30 04/02/2014לא)

6

פריט ועדה (נושא יזום) :הצגת
נתונים בתחום מוצרי המזון בישראל

בדיון

( 7 14:00כן)

2

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק קידום

התקבלה
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התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

בק3-

( 8 13:30 11/02/2014כן)

2

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק קידום
התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 6 13:00 18/02/2014כן)

2

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק קידום
התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 10 10:30 25/02/2014כן) 2

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק קידום
התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

( 11 12:30 04/03/2014כן) 2

הצעות חוק (ממשלתית) :חוק קידום
התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

התקבלה
בק3-

ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון
מגדרי בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי
מס'
תיק

נושא

מצב
נוכחי

תאריך

שעה

מס'
פרוט'

( 1 08:45 22/07/2014כן)

1

פריט ועדה (תקנות) :תקנות זכויות
הדייר בדיור הציבורי (הוראות לעניין
הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת
פירוד) ,התשע"ג2013-

נסגר

( 2 10:00 13/08/2014כן)

1

פריט ועדה (תקנות) :תקנות זכויות
הדייר בדיור הציבורי (הוראות לעניין
הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת
פירוד) ,התשע"ג2013-

נסגר
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ועדת משותפת לוועדת הכלכלה וועדת החינוך התרבות והספורט לחוק
הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
מס'
פרוט'

תאריך

שעה

10/12/2014

( 1 06:45לא)

1

מס'
תיק

נושא

פריט ועדה (כללים) :כללי הרשות נסגר
השניה לטלוויזיה ורדיו (שינוי
התוספת השניה לחוק),
התשע"ה2014-

*05/01/2015

( 2 12:30כן)

2

הצעות חוק (ממשלתית) :הצעת
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה

מצב
נוכחי

התקבלה
בק3-

ורדיו (תיקון מס'  ,)36התשע"ה-
2015

*בפגרת הבחירות
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סיורים שקיימה ועדת הכלכלה בכנסת ה01-

06/06/2013

סיור ועדת הכלכלה בנמל אשדוד

05/08/2013

סיור ועדת הכלכלה בעיר חיפה ,בנמל ובכפר ג'וליס

26/11/2013

סיור הוועדה המשותפת לכלכלה ולכספים במרכז הלוגיסטי של אסם
לקראת הדיונים בהצעות החוק לקידום התחרות בענף המזון

8/12/2013

סיור הוועדה המשותפת לכלכלה ולכספים אצל ספקי מזון ומשקאות
בעטרות ובפארק תעשיות אדומים

22/12/2013

סיור ועדת הכלכלה באתרי חברת החשמל

05/01/2014

סיור ועדת הכלכלה בבית זיקוק פז באשדוד

27/02/2014

סיור ועדת הכלכלה בים המלח

24/07/2014

סיור ועדת הכלכלה בקריה החקלאית בבית דגן
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