טבלת וועדות הכנסת
03-07.01.2021
משתתפים
יום
ותאריך

שעה

הוועדה ,נושא הדיון ומוזמנים

חומר רקע

10:00

ועדת הכלכלה

פניית הגורם המוסמך  -הצעת תקנות
התעבורה (תיקון מס' ) ,התשפ"א2020-
לעניין טכוגרף דיגיטלי

מטעם
המועצות
האזוריות

שני
04/01

הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס' ) ,התשפ"א 2020-לעניין טכוגרף דיגיטלי
מוזמנים  :משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,רשות הרישוי ,משרד המשפטים ,משרד האוצר ,משרד החוץ ,המשרד לביטחון הפנים,
משרד הביטחון ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,משרד ראש הממשלה ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,מועצת
המובילים והמסיעים ,מועצת המובילים והמסי עים ,מועצת המובילים והמסיעים ,איגוד לשכות המסחר ,איגוד לשכות המסחר ,מפעילי
התחבורה הציבורית ,מפעילי התחבורה הציבורית ,מפעילי התחבורה הציבורית ,מפעילי התחבורה הציבורית ,מפעילי התחבורה הציבורית,
ארגון חברות ההסעה ,ארגון חברות ההסעה ,התאחדות התעשיינים ,הסתדרות העובדים הלאומית  ,הסתדרות העובדים הלאומית ,
הסתדרות העובדים הלאומית  ,הסתדרות העובדים הלאומית  ,ארגונים למאבק בתאונות דרכים ,הנהלת בתי משפט ,איגוד קציני בטיחות
מקצועיים בתעבורה  ,חברת נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה ,לשכת עורכי הדין ,מכון התקנים ,איגוד יבואני הרכב,
ההסתדרות הכללית החדשה ,כח לעובד ,עמותת צדק פיננסי , ITSישראל  -מערכות תבוניות בתחבורה

נוסח מהגורם המוסמך  -הצעת תקנות
התעבורה (תיקון מס' ) ,התשפ"א2020-
לעניין טכוגרף דיגיטלי
נוסח לדיון בוועדה ביום 28.12.20

טבלת וועדות הכנסת
03-07.01.2021
משתתפים
יום
ותאריך

שעה

הוועדה ,נושא הדיון ומוזמנים

חומר רקע

10:00

הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

פניית הגורם המוסמך  -הצעת תקנות הפיקוח
על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של
מעון יום לפעוטות) ,התשפ"א 2020 -

מטעם
המועצות
האזוריות

שני
04/01

הצעת תקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של מעון יום לפעוטות) ,התשפ"א – 2020
מוזמנים :משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים  ,משרד המשפטים ,משרד החינוך ,משרד ראש הממשלה  ,משרד הבריאות,
המועצה לגיל הרך ,מרכז השלטון המקומי ,ויצ"ו ,אמונה ,ארגון נעמ"ת ,גני ומעונות יום בית יעקב  ,המועצה הלאומית לשלום הילד ,גנים
ברמה אחרת ,איחוד גני הילדים  ,ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל  ,הורים למען אחריות מלידה ,מוזמנים נוספים ,עולם הרפואה ,המרכז
ללימודי עזרה ראשונה  -מלע"ר ,המרכז לרפואת חירום ,הנהגת הורים ארצית ,נשות חירות ,נאות מרגלית ,התאחדות מעונות היום הפרטיים,
איגוד מורים עולים  ,העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך ,בטרם-המרכז הלאומי לבריאות ובטיחות ילדים ,המועצה להשכלה גבוהה,
מגן דוד אדום ,חיבה  -איגוד הגנים הפרטיים  ,עיריית תל אביב-יפו ,החברה למתנ"סים ,פסיכולוגים ,לשכת עורכי הדין ,מטה המאבק נגד
התעללות בגיל הרך ,הפורום הארצי לפסיכולוגיה התפתחותית ,משרד האוצר ,הסתדרות הפסיכולוגים

פניית הגורם המוסמך  -הצעת תקנות הפיקוח
על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של
מעון יום לפעוטות) ,התשפ"א 2020 -
פניית הגורם המוסמך  -הצעת תקנות הפיקוח
על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של
מעון יום לפעוטות) ,התשפ"א 2020 -
נוסח מהגורם המוסמך  -הצעת תקנות הפיקוח
על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של
מעון יום לפעוטות) ,התשפ"א 2020 -
נוסח מהגורם המוסמך  -הצעת תקנות הפיקוח
על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של
מעון יום לפעוטות) ,התשפ"א 2020 -
מסמך של מרכז המחקר והמידע  -תקנות חוק
הפיקוח על מעונות יום לפעוטות -בחינת תוכן
של טיוטת התקנות  -מסמך מממ מעודכן
מסמך של מרכז המחקר והמידע  -תקנות חוק
הפיקוח על מעונות יום לפעוטות -בחינת תוכן
של טיוטת התקנות  -מסמך מממ מעודכן

מירב בן
שימול -חינוך,
רווחה וקהילה

טבלת וועדות הכנסת
03-07.01.2021
משתתפים
יום
ותאריך

שעה

הוועדה ,נושא הדיון ומוזמנים

11:00

ועדת החוקה ,חוק ומשפט

חומר רקע

מטעם
המועצות
האזוריות

שני

מעקב אחר התקדמות פרויקט 'הדרכון הירוק' למתחסנים ומחלימים ויישום סעיף 44א לחוק הסמכויות  -קביעת
הוראות לעניין מחלימים

04/01

מוזמנים  :משרד האוצר ,משרד הכלכלה ,משרד התרבות והספורט ,משרד התיירות ,נשיאות המגזר העסקי  ,פנתרים חברתיים ,מוזמנים
שונים ,המשמר החברתי ,הסתדרות המורים ,להב לשכת ארגוני העצמאים בישראל ,ההסתדרות הלאומית ,התאחדות המלונות

שני
04/01

11:00

הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה
אלפי נשים בהיריון שהפכו מובטלות במשבר הקורונה לא יהיו זכאיות לדמי לידה או אבטלה
תשומת לבכם :הישיבה תהיה באפליקציית הזום בהשתתפות :מאיר שפיגלר ,מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
מוזמנים  :משרד ראש הממשלה ,המטה לביטחון לאומי ,משרד האוצר ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,המשרד לשוויון
חברתי ,משרד הכלכלה והתעשייה ,שירות התעסוקה ,המוסד לביטוח לאומי ,להב  -לשכת ארגוני העצמאים בישראל ,נשיאות המגזר
העסקי ,ארגוני עצמאיים ,מוזמנים נוספים

טבלת וועדות הכנסת
03-07.01.2021
משתתפים
יום
ותאריך

שעה

הוועדה ,נושא הדיון ומוזמנים

חומר רקע

11:30

ועדת הכלכלה

פניית חכ לשעבר דב חנין ,שינוי
כיוון וחכ לשעבר רחל עזרה ,יור
חיים וסביבה

מטעם
המועצות
האזוריות

שני

מדיניות כלכלית להפחתת נזקי אקלים והגנה על הסביבה  -תכנית חילוץ ירוקה

04/01

מוזמנים  :המשרד להגנת הסביבה ,משרד האוצר ,מינהל התכנון ,משרד המשפטים ,משרד הכלכלה והתעשייה ,משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ,משרד הבריאות ,משרד הפנים ,משרד
האנרגיה ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,משרד החינוך ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ,איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל ,מרכז השלטון
המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ,נציגי רשויות מקומיות ומועצות אזוריות ,המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,ההסתדרות הכללית החדשה,
כח לעובד ,הסתדרות העובדים הלאומית  ,נשיאות המגזר העסקי ,לה"ב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל ,חיים וסביבה ,ארגונים
להגנה על הסביבה ,האגודה הישראלית לאקולוגיה ,שינוי כיוון ,מפעילי התחבורה הציבורית ,רכבת ישראל ,התאחדות התעשיינים ,חברת
החשמל ,רשות החשמל ,חברת נתיבי איילון ,חברת נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה

שני
04/01

12:30

ועדת החוץ והביטחון
ועדת המשנה לכח אדם בצה"ל

מיגור מקרי ההתאבדויות

תוכנית חילוץ ירוקה 2020
צעדים לקידום בתקציב המדינה

הילה אקרמן-
חקלאות
ואיכות
הסביבה

טבלת וועדות הכנסת
03-07.01.2021
משתתפים
יום
ותאריך

שעה

הוועדה ,נושא הדיון ומוזמנים

חומר רקע

10:00

ועדת הכלכלה

הצעת חוק לקריאה הראשונה -
הצעת חוק דחיית מועדים לביצוע
בדיקות של מיתקני גז (נגיף הקורונה
החדש) (הוראת שעה) ,התשפ"א-
2020

מטעם
המועצות
האזוריות

שלישי

הצעת חוק דחיית מועדים לביצוע בדיקות של מיתקני גז (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) ,התשפ"א2020-

05/01

מוזמנים :משרד האנרגיה ,משרד האוצר ,משרד המשפטים ,משרד הכלכלה והתעשייה ,משרד הבריאות ,משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,המשרד לביטחון הפנים ,רשות התחרות ,חברות הגז ,ארגוני צרכנים ,התאחדות בוני הארץ ,המכון הישראלי לאנרגיה
וסביבה ,איגוד לשכות המסחר ,התאחדות התעשיינים

רביעי
06/01

09:30

ועדת החינוך ,התרבות והספורט
ועדת משנה לחינוך בגיל הרך

תכנית לחינוך בגיל הרך – גילאי לידה עד  – 3ישיבת המשך
מוזמנים :חיבה  -איגוד גני הילידם הפרטיים ,התאחדות מעונות היום ,הנהגת ההורים הארצית ,מכללות ,מוזמנים נוספים ,ארגוני גננות,
ארגון גננות מחנכות ,קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים ,איגוד מנהלי מחלקות חינוך ,אוניברסיטת בר אילן

מירב בן
שימול -חינוך,
רווחה וקהילה

