פעילות בכנסת ה  – 19שמירה על נכסי מדינה
מי מחברי הכנסת היוצאת פעל כדי להגן על נכסי המדינה ,להבטיח שימוש ראוי במשאבי הטבע וכדי להפסיק
את ההדרה של אזרחי ישראל מהמשאבים והזכויות שמגיעים להם.
סוג העשייה

אזכור

תקציר

הצעת חוק

הצעת חוק פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים )תיקון –
פיקוח על מחיר גז טבעי(,
התשע"ד–) .2014נדחה
הדיון בוועדת השרים
לחקיקה (  -פ 2603/הוגשה
ב 14.7.2014

הטלת פיקוח על מחיר הגז הטבעי

דיון במליאה

פנייה לשר התשתיות סילבן
שלום בדרישה לענות על
אפשרות של מכירת משאבי
מפעלי ים המלח לירדן

פנייה למשרד התשתיות בנוגע
למגעים בין כי"ל לבין חברת פוטאש
וחשש לניגוד אינטרסים

יוזמים
אבישי ברוורמן ,יצחק
הרצוג ,שלי יחימוביץ ,גילה
גמליאל ,ניסן סלומיאנסקי,
מירי רגב ,רוברט אילטוב,
אלעזר שטרן ,איתן כבל,
מיכל בירן ,יחיאל חיליק בר,
עמר בר-לב ,משה מזרחי,
מרב מיכאלי ,מיקי רוזנטל,
נחמן שי ,איציק שמולי ,סתיו
שפיר ,יואב בן צור ,מוחמד
ברכה באסל גטאס ,אילן
גילאון ,תמר זנדברג ,יצחק
וקנין ,משה גפני ,ניצן
הורביץ ,דב חנין ,אחמד
טיבי ,אליהו ישי ,מנחם
אליעזר מוזס ,אברהם
מיכאלי ,אורי מקלב ,חנא
סוויד ,אברהם צרצור
עמר בר לב

מצטרפים

4.3.2013

חוק

חוק קרן לאזרחי ישראל,
התשע"ד  2014 -עברה
בכנסת ב 14.7.2014

דיון בוועדה

בקשה לחוות דעת מבקר
המדינה :חשש לניגוד
עניינים של יו"ר ועדת יוגב
לבחינת משק החשמל.
פרוטוקול מס'  102של
הועדה לענייני ביקורת
המדינה10.03.2014 ,

דיון בוועדה

דיון בוועדה

דיון בוועדה

הצעה לדיון מהיר :מסקנות
ועדת ששניסקי ואיומי כי"ל
להפסיק את ההשקעות
בישראל .פרוטוקול מס' 360
של ועדת הכלכלה,
03.11.2014
הצעה לדיון מהיר :הסכנה
הבריאותית והסביבתית
הנשקפת מהרחבת בתי
הזיקוק והנפט בחיפה ,ועדת
הפנים והגנת הסביבה,
19.03.2014
הצעה לדיון מהיר :תכנית
לקידוחי נפט ברמת הגולן,

הצעת חוק ממשלתית .תוקם קרן
בבנק ישראל שתנהל את הכנסות
המדינה ממכירת משאבי הטבע.
תפקיד הקרן יהיה לנהל את
השקעות הכספים הללו ולהקצות
חלקים מהם לשלל מטרות
חברתיות.
פנייה ליועמ"ש ולמבקר המדינה
בבקשה לקבל חוות דעת בנוגע
לחשש לניגוד עניינים של יו"ר ועדת
יוגב במסגרת דיון בוועדת
הביקורת ,והתנהלות בלתי תקינה
לכאורה בעבודת הוועדה שעלולה
לגרום לפגיעה ביצרני החשמל
הפרטיים.
דרישה כי הוועדה לא תיכנע
ללחצים של כי"ל ותכריע כי אחוז
התמלוגים ישתנה בחזרה לטובת
המדינה והציבור
דרישה לא לאפשר לבתי זיקוק
הנפט להתרחב על חשבון בריאותם
של תשובי חיפה ,הקריו והסביבה
למען אינטרסים כלכליים של
הבעלים
מאבק נגד קדיחת נפט ברמת הגולן
באזור סביבת מגורים ונגד הבקשה

הצעת חוק ממשלתית

אמנון כהן ,כיו"ר ועדת
הביקורת

תמר זנדברג ומיקי רוזנטל

תמר זנדברג ודב חנין

תמר זנדברג ,דב ליפמן,
סתיו שפיר ,דב חנין ,גילה

דב חנין העלה את
הנושא לסדר היום
החקיקתי וליווה את
הצעת החוק
הממשלתית עד
שעברה כחוק.

ועדת הפנים והגנת הסביבה,
14.7.14 ,8.7.14

לעשות ניסוי בשיטת "פרקינג"
שהינה שיטה מסוכנת אשר
השלכותיה על האזור אינן ברורות

גמליאל

פנייה ליועץ המשפטי
לממשלה

פנייה ליועץ המשפטי
לממשלה בדרישה לבטל את
החיסיון הנתון של חברת
קצא"א

בקשה לבטל את חיסיון חברת
קצא"א בעקבות האסון האקולוגי
בערבה

תמר זנדברג

פנייה ליועץ המשפטי
לממשלה

פנייה ליועץ המשפטי
לממשלה בבקשה לבחון את
ניגוד העניינים בין חברת
טבע ל"יש עתיד"

בקשה לבדוק את האפשרות לניגוד
עניינים לאור הקשר של יו"ר
מפלגת יש עתיד עם אבינועם
ספיר ,הנמנה עם מייסדי יש עתיד,
בקשר למתן הטבות מס לטבע
במסגרת הרווחים הכלואים.

תמר זנדברג
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