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הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 

, נדונה בכנסת בקריאה 2016–(, התשע"ז2018-ו 2017הכלכלית לשנות התקציב 

(, והועברה לוועדת 2016בנובמבר  2)הראשונה ביום א' בחשוון התשע"ז 

הכנסת, לקביעת הוועדות שיטפלו בהכנתה לקריאה השנייה ולקריאה 

 השלישית.

 

( החליטה הכנסת, בהתאם 2016בנובמבר  7ביום ו' בחשוון התשע"ז )

את לאשר את החלטת ועדת הכנסת לפצל , )ב( לתקנון הכנסת84להוראות סעיף 

נפרדות כך שהחלק הראשון יכלול את פרק י"ב להצעת החוק להצעות חוק 

ני יכלול את יתר הסעיפים ולהעביר את החלק , והחלק הש62-ו 61סעיפים 

 לוועדת החוקה, חוק ומשפט. הראשון

 

 –ללא הסתייגויות  –מוגשת  החלק הראשוןהצעת החוק הכוללת את 

 (.2017במרס  8ביום י' באדר התשע"ז )לקריאה השנייה ולקריאה השלישית 

 

 ת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.להצע
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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 2017–(, התשע"ז13 חוק רשות מקרקעי ישראל )תיקון מס'

 

 בסעיף ,(החוק העיקרי –להלן ) 19601–ך"התש, ישראל מקרקעי רשות בחוק .1 א4סעיף  תיקון

 :יבוא( 1א) קטן סעיף אחרי, א4

(, 7) עד( 1()א) קטן בסעיף כאמור הממשלה כנציג, מועצהב מכהן לא (א1א")  

 הממשלהתמנה , רקסית'הצ או הדרוזית, הערבית האוכלוסייה מקרב חבר

 השר נציג שהואעל נציגי הממשלה כאמור באותו סעיף קטן,  נוסף ,חבר מועצהל

 הדרוזית, הערבית האוכלוסייה עם הנמנים משרדו עובדי מקרב ,חברתי לשוויון

 ."רקסית'הצ או

 :יבואלחוק העיקרי  ה4 סעיף אחרי .2 1ה4הוספת סעיף 

 מיוחדת הוראה"  

כהונה  סיום לעניין

חבר של ומינוי חליף 

מקרב  המועצה

ה יהאוכלוסי

הדרוזית  ,הערבית

 או הצ'רקסית

 חבר לעניין יחולו( א)ה4ו־( ב)ב4 סעיפים הוראות .1ה4

(, א1א)א4 סעיף הוראות לפי שהתמנה המועצה

 :אלה בשינויים

 

 לפי המועצה חבר של כהונתו תקופת תמה (1)      

 כהונה לתקופות ולמנותו לשוב ניתן(, א)ב4 סעיף

 ימים 45 בתום רק(, ב)ב4 סעיף הוראות לפי ,נוספות

 ;כהונתו תקופת מתום

 או, ד4 סעיף לפי לכהן המועצה חבר חדל (2)      

 לפי אחר אדם הממשלה תמנה, המועצה חבר נפטר

 ממועד ימים 45 בתום רק(, א)ה4 סעיף הוראות

 ; כאמור הפטירה או הכהונה הפסקת

                                                                    
 .1247' עמ, ו"התשע; 57' עמ, ך"התש ח"ס 1
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 כאמור הימים 45 תקופת שבתום ובלבד והכול      

 במועצה מכהן לא, העניין לפי(, 2) או( 1) בפסקאות

 חבר(, 7) עד( 1()א)א4 בסעיף כאמור הממשלה כנציג

 או הדרוזית, הערבית האוכלוסייה מקרב

 ."רקסית'הצ

 ".הרשות" יבוא" המינהל" במקום, מקום בכל, לחוק העיקרי ו4 בסעיף .3 ו4תיקון סעיף 

 2-ו 1פים בסעי םכנוסחהעיקרי, לחוק  1ה4-ו (א1א)א4 סעיפים של תחילתם .4  תחילה

 .ו של חוק זהפרסומ מיום ימים 60 בתום, לחוק זה

 

 

*************************************************************************************** 
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–(, התשע"ז13 רשות מקרקעי ישראל )תיקון מס' להצעת חוק

 

 

 הסתייגויות

 אין הסתייגויות

 

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור

סלימאן, עבד אל חברי הכנסת איימן עודה, מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה, אחמד טיבי, עאידה תומא 

, אוסאמה סעדי, חכים חאג' יחיא, חנין זועבי, דב חנין, טלב אבו עראר, יוסף ג'בארין, באסל גטאס

 זהבה גלאון, עיסאווי פריג', אילן גילאון, תמר זנדברג, מיכל רוזין, עבדאללה אבו מערוף

 

*************************************************************************************** 

 


