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o  כים.המלא של המסמ תוביל לנוסחהמסמך שלפניכם מכיל קישורים למסמכים, לחיצה על השורה המודגשת  

 

  הצעות לסדר היום
 

 .של חברי הכנסת מוסי רז ואלון טל "ליקויים בניטור זיהום מי התהום ובעבודת רשות המים" -636מספר  היום -הצעה לסדר
 

  הצעות לדיון מהיר

"תופעת הפשיעה החקלאית ודרכי ההתמודדות עם הנזקים הקשים שהיא מסבה לחקלאים   - לוועדת ביטחון הפנים

 .רם שפע ומוסי רז ,הלוי-של חברי הכנסת ענבר בזק, אופיר סופר, יעל רון בן משה, אופיר כץ, מאיר יצחק - במדינה"

 הצעות שהונחו על שולחן הכנסת 

 מתוך דברי ההסבר הח"כ המציע  שם הצעת החוק  מספר הצ"ח 

הצעת חוק בינוי   2347/24פ/

ופינוי של אזורי 

שיקום )כפר שלם(,  

 2021-התשפ"ב

 אלי כהן
הצעת חוק זו נועדה להסדיר את זכויותיהם של תושבי כפר  

 לפיצויים תמורת פינוי הנכסים המוחזקים על ידםשלם 

הצעת חוק פיצוי   2351/24פ/

עסקים קטנים  

בשל אירועי איבה 

מתמשכים או מצב  

חירום כלכלי,  

 2021-התשפ"ב

 יצחק פינדרוס
לתת   נועדה  זו  חוק  את  הצעת  שימנע  הביניים  פתרון  את 

המשבר   תקופת  את  לצלוח  להם  ויאפשר  העסקים  קריסת 

 ולהמשיך לפעול 

 מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 
24- הכנסת ה   
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 מתוך דברי ההסבר הח"כ המציע  שם הצעת החוק  מספר הצ"ח 

הצעת חוק המכר  2352/24פ/

  -)דירות( )תיקון 

הסדרת בנייה  

במסגרת קבוצות 

רכישה(, 

 2021-התשפ"ב

 רון כץ
קבוצות   פעילות  את  להסדיר  היא  החוק  הצעת  מטרת 

הקבוצה  חברי  של  חשיפתם  את  שיפחית  באופן  הרכישה 

לסיכונים גבוהים במסגרת פרויקטים מסוג זה, וזאת במיוחד  

במקרים בהם קיים מארגן חיצוני לקבוצה, היוזם את גיבוש  

 ה.הקבוצה ואת עסקת רכישת הקרקע לצורך בניית המבנ

 

הצעת חוק  2354/24פ/

השכירות והשאילה  

הארכת   -)תיקון 

תקופת השכירות  

בעת מצב חירום(,  

 2021-התשפ"ב

אוסמה סעדי,  

 אחמד טיבי 

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי באם חוזה השכירות הסתיים  

בתקופה בה הוכרז מצב חירום, יהיה רשאי השוכר להאריך 

יום לאחר   30את חוזה השכירות בתקופה נוספת שתסתיים  

 סיום תקופת ההכרזה, ובתנאים זהים. 

 

הצעת חוק חובת   2357/24פ/

  -המכרזים )תיקון 

שילוב עסקים 

קטנים ובינוניים  

במכרזים 

ציבוריים(, 

 2021-התשפ"ב

אוסמה סעדי,  

 אחמד טיבי 

מטרת הצעת החוק היא לקדם את שילובו של מגזר העסקים 

תנאי  הזעירים,   את  ולשפר  במכרזים  והבינוניים  הקטנים 

עשיית העסקים והיזמות בישראל, כדי לייצר צמיחה כלכלית 

במשק  חדשים  עבודה  ומקומות  הישראלי  במשק  מוגברת 

 הישראלי. 

 

הצעת חוק תאגידי  2363/24פ/

  -מים וביוב )תיקון 

ביטול החוק  

והוראות מעבר(, 

 2021-התשפ"ב

 אלי כהן
מוצע לבטל את החוק ולסגור את התאגידים שהוקמו מכוחו,  

המים   שירותי  את  תנהל  רשות  כל  בו  למצב  והביוב ולחזור 

לשיפור  וביוב  ממים  הכנסות  ייעוד  תוך  בעצמה,  שלה 

אישור  מיום  שנה  של  זמן  פרק  בתוך  וביוב,  מים  תשתיות 

  החוק
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 מתוך דברי ההסבר הח"כ המציע  שם הצעת החוק  מספר הצ"ח 

הצעת חוק צער   2374/24פ/

בעלי חיים )הגנה  

על בעלי חיים(  

  גידול -)תיקון 

חזירים והחזקתם 

לצרכים חקלאיים(,  

 2021-התשפ"ב

 יסמין פרידמן 
את   ולהסדיר  התקנות,  על  להוסיף  נועדה  זו  חוק  הצעת 

 הפרקטיקות האסורות באמצעות חקיקה ראשית. 

הצעת חוק רשות   2377/24פ/

מקרקעי ישראל 

הקצאת   -)תיקון 

קרקעות בנגב  

ובגליל לחיילים  

משוחררים(, 

  2021-התשפ"ב

 יואב קיש
לחיילים   תקצה  ישראל  מקרקעי  רשות  כי  לקבוע  מוצע 

בנגב   בניית  משוחררים קרקעות  בלא תמורה, לשם  ובגליל, 

בתי מגורים. לפי המוצע, קרקעות כאמור לא יועברו לבעלותם  

 של החיילים המשוחררים שיממשו את זכאותם.

הצעת חוק לתיקון  2386/24פ/

פקודת האגודות 

פר  השיתופיות )מס

בתי אב ביישוב  

קהילתי(, 

  2021-התשפ"ב

יום טוב חי  

כלפון,ניר אורבך, 

שירלי פינטו 

קדוש, שרן מרים  

 השכל, צבי האוזר 

בו   כישוב ששווקו  יוגדר  קהילתי  יישוב  כי  לקבוע    600מוצע 

מגרשים בפועל לבניית בתי קבע וכי ההסדר שנקבע בתיקון  

כלל הישובים  לפקודת האגודות השיתופיות יחול על    8מס'  

המדינה   של  ההתיישבות  זרועות  שהקימו  הקהילתיים 

-בפריפריה, וביהודה ושומרון וזאת הן מטעמים התיישבותיים

 ציוניים והן מטעמים ביטחוניים. 
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