
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 הצעות שהונחו על שולחן הכנסת לדיון מוקדם 

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

הצעת חוק החזרת תושבי  1472/24פ/

בירעם ואיקרית לבתיהם,  

 2021–התשפ"א

 

עאידה תומא 

 סלימאן

ואיקרית  בירעם  תושבי  של  מכפריהם   גירושם 

קרוב   1948במלחמת   נמשך  להם,  שנגרם  והעוול 

תושבי  של  הצודקת  תביעתם  שנה.  לשבעים 

)בג"ץ   בג"ץ  לגיבוי  זכתה  לכפריהם  לחזור  הכפרים 

מבדא חנדא דאוד ואח' נ' שר הבטחון ואח',    64/51

ה   בסחבת  1117פ"ד  נוקטים  השלטונות  אולם   ,)

ובירעם. החוק המוצע   ומתעלמים מתושבי איקרית 

 ועד לתקן עיוות זה. נ 

הצעת חוק רמת הגולן  1473/24פ/

ביטול החוק(,   –)תיקון 

 2021–התשפ"א

 

 סמי אבו שחאדה
, חוקק משיקולים  1981–חוק רמת הגולן, התשמ"ב

פוליטיים במטרה לשלוח אות אזהרה לסוריה. החוק  

הבינלאומית  הקהילה  הבינלאומי,  לחוק  מנוגד 

מתנגדת לו ואינה מכירה בתחולתו. מוצע לבטל את 

והוחל על שטחים  צדדי  החוק, שנתקבל באופן חד 

החוק  ביטול  הישראלית.  הריבונות  בתחום  שאינם 

ועתיד הגולן ייקבע במשא  יחזיר את המצב לקדמותו,  

הגולן   את  המגדיר  הבינלאומי  החוק  פי  ועל  ומתן 

 כשטח כבוש. 

הצעת חוק התכנון  1476/24פ/

(  116והבנייה )תיקון מס' 

ביטול החוק(,   –)תיקון 

 2021–התשפ"א

 ווליד טאהא 
בחוק התכנון   116מטרת החוק הזה לבטל את תיקון  

 והבנייה. 

 

 מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 
24- הכנסת ה   

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601955.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601955.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601955.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601955.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601982.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601982.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601982.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601982.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601993.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601993.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601993.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601993.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601993.docx


 
 

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

הצעת חוק לעידוד הקמת        1477/24פ/

מרחבים מוגנים דירתיים,  

 2021–התשפ"א

 

 אבי דיכטר

 מירב בן ארי  

 שלמה קרעי 

 ישראל אייכלר  

 יעל רון בן משה 

 יאיר גולן  

 זאב בנימין בגין  

 שרן מרים השכל  

 יעקב מרגי  

 ניר ברקת  

 אזולאי ינון 

 

מוצע לקבוע שהמדינה תסייע לאדם שנוטל הלוואה 

לצורך בניית מרחב מוגן דירתי בדירת מגורים שלא 

היה בה מרחב מוגן דירתי, באמצעות מימון הריבית  

לקבוע   מוצע  עוד  הלוואה.  אותה  על  המשתלמת 

המשמש  מגורים  בדירת  שטח  על  מארנונה  פטור 

תחילתו של החוק  למרחב מוגן דירתי שנבנה לאחר  

מוגן   מרחב  בה  היה  שלא  מגורים  בדירת  המוצע, 

 דירתי ערב תחילתו של החוק המוצע.

הצעת חוק ההתגוננות  1478/24פ/

פיקוח  –האזרחית )תיקון 

על מקלטים משותפים(, 

 2021–התשפ"א

 

 אבי דיכטר

 נירה שפק  

 שלמה קרעי 

 יעל רון בן משה 

 יאיר גולן  

 זאב בנימין בגין  

 שרן מרים השכל   

 מירב בן ארי 

 יעקב מרגי  

 ניר ברקת  

 ינון אזולאי 

המקומית  הצעת חוק זו נועדה להסמיך את הרשות  

לערוך ביקורות במקלטים המצויים בשטח שיפוטה.  

כן מוצע להסמיך את עובדי הרשות המקומית   כמו 

ביקורות,  האת  לבצע  כדי  אלה  למקלטים  להיכנס 

הליקויים   מתוקנים  לא  אם  קנסות  הטלת  ולאפשר 

הרשות   לקופת  ישולמו  שייגבו  הקנסות  במקלט. 

  המקומית כדי לתמרץ רשויות להגביר את האכיפה 

 בתחום. 

 

הצעת חוק המועצה לענף  1490/24פ/

הלול )ייצור ושיווק( )תיקון  

סימון ביצים(,   –

 2021–התשפ"א

 

 יוראי להב הרצנו 

 מוסי רז  

זו מוצע לאמץ את מתווה הסימון של   חוק  בהצעת 

האיחוד האירופי כדי ליצור מסגרת מחייבת, אחידה 

 ואמינה של סימון ביצים לטובת הצרכן.   

הצעת החוק אינה עוסקת בקביעת האסור והמותר  

בנוגע לאופן הגידול של התרנגולות המטילות, אלא 

יכולתו של הצרכן לברור את   מטרתה היא להגן על 

צים שיקנה בהתאם למצפונו. בדומה לכך, היא  הבי

אינה פוגעת או גורעת מהוראות אחרות לגבי סימון  

 . ושיווק של ביצים ומוצריהם 

הצעת חוק התאמת אופן  1496/24פ/

ההעסקה של מטפלות  

 משה גפני 

 יעקב אשר  

הצעת חוק זאת מתווה לראשונה מודל להסדרה של 

ההעסקה של מטפלות המשפחתונים כשכירות של 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601991.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601991.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601991.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601991.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601985.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601985.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601985.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601985.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601985.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601977.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601977.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601977.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601977.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601977.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601973.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601973.docx


 
 

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

 
במשפחתונים המפוקחים 

על ידי האגף למעונות יום  

ומשפחתונים במשרד 

העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים, 

 2021–התשפ"א

 

 יצחק פינדרוס 

 ינון אזולאי 

עשרות  של  ועוול  עיוות  יתקן  זה  מודל  המפעילים. 

שנים, ויאפשר למטפלות ומשפחותיהן קיום בכבוד  

 ותנאים סוציאליים בסיסיים. 

 

 1499/24פ/

 

הצעת חוק גמול כספי  

–לחברי מועצה, התשפ"א

2021   

 

 איתן גינזבורג 
לחברי  להעניק  מבקשת  הנוכחית  החוק  הצעת 

כספי.   גמול  מקומיות  ובמועצות  בעיריות  מועצה 

הגמול יהיה אחיד לכל חברי המועצה באותה מועצה  

)מלבד ראש הרשות וסגנים בשכר(. הגמול ישלב בין 

בסיס  על  מוגבל  תשלום  לבין  גלובלי  תשלום 

השתתפות בישיבות המועצה. תשלומים אלו יכולים 

המועצה   חברי  מספר  בין  היחס  לפי  להשתנות 

יחס המשקף במידה מסוימת   –למספר התושבים  

 את עומס המשימות המוטל על חבר המועצה.
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