
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020נובמבר    16  
   כ"ט חשון תשפ"א 

 
 

 הצעת חוק לקריאה טרומית 

 

,  ( תיקוני חקיקה ) הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבוריים   .1

 משה גפני  - 2020- התש"ף 

מוצע לקבוע שבכל חברה ממשלתית ייועדו משרות למגזר החרדי בהתאם לחלקם היחסי בכלל האוכלוסייה. עוד   

ייועדו משרות לבני המגזר החרדי בהתאם לחלקם היחסי  ,מוצע לקבוע, שבכל רשות מקומית, לרבות חברות עירוניות

 1223/23פ/ )דיגיטל לאומי( .     ברשות המקומי

 חוק קישור להצעת  

 

  ץ'מיקי חיימובי  -   2020- , התש"ף ( בוגרים הגברת ההגנה על עצים  ) הצעת חוק לתיקון פקודת היערות   .2

שיפור ההגנה   -ומטרתה   1965 –הצעת חוק זו מבקשת לתקן את פקודת היערות ואת חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה

הניתנת לעצים בוגרים ולאילנות ומניעת כריתת עצים שאינה הכרחית. ההצעה מבקשת לקבוע הליך של יידוע הציבור 

למתן רישיון כריתה או העתקה, ומתן אפשרות התנגדות למתן רישיון כאמור. עוד מבקשת  כאשר נבחנת בקשה 

ההצעה לערוך התאמות בין פקודת היערות לחוק התכנון והבניה. כך מוצע לקבוע חובת סימון על כל עץ העלול  

ת תכנית וכי הרישיון  להיפגע מקיום תכנית, וכן לקבוע כי מתן רישיון כריתה לפי פקודת היערות יהווה תנאי להפקד

 466/23פ/ )חקלאות)   ותנאיו יוטמעו בהוראות התכנית

 חוק  קישור להצעת 

 

 הצעות לסדר היום: 

והתקשורת   .1 האינטרנט  תשתיות  מחדל  לבחינת  פרלמנטרית  חקירה  ועדת  להקים  הצורך  בדבר  היום  לסדר  הצעה 
 ( 2090ווליד טאהא   )  -)בטחון פנים והגנת הסביבה(   בפריפריה והישובים הערבים

 
 

 

 

 

 

 נשיאות הכנסת 
   23-הכנסת ה 
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 :שהונחו על שולחן הכנסת צעות  ה

 ( 2356/23)פ/ 2020-הצעת חוק קביעת אזורי עדיפות, התשפ"א .1

 ( 2359/23)פ/ 2020-הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי )הוראת שעה(, התשפ"א .2

 2020-הסמכת הרשויות המקומיות(, התשפ"א  -נה החדש )הוראת שעה( )תיקון  הצעת חוק להתמודדות עם נגיף הקורו .3

 ( 2385/23)פ/

  2020-תוספת מכסה אישית לגדל בלול בלא כלובים(, התשפ"א  -ושיווק( )תיקון  הצעת חוק המועצה לענף הלול )ייצור .4

 ( 2353/23)פ/

הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  .5

 ( 2388/23)פ/ 2020- החקלאות(, התשפ"אביטול ההיטל על העסקת עובד זר בענף  -( )תיקון 2004-ו 2003

הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  .6

 ( 2389/23)פ/ 2020-העסקת עובד זר( )הוראת שעה(, התשפ"א ביטול הדרגתי של היטל על -( )תיקון 2004-ו 2003
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