
 וועדות הכנסת טבלת  

17-21.01.2021 
 

 

  

 חומר רקע  הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים  שעה  יום ותאריך    

משתתפים  

מטעם המועצות  

 האזוריות 

 שני 

18/01 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט  10:00

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

 בהשתתפות חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות 

בישראל,     ,facebookמוזמנים הרפואית  ההסתדרות  הלאומית,  ההסתדרות  המסחר,  לשכות  איגוד 
המשמר החברתי, התאחדות אטרקציות תיירותיות בישראל, התאחדות בעלי האולמות וגני האירועים,  

התעשיינים, התאחדות משרדי הנסיעות, להב עסקים קטנים, מארגני  התאחדות המלונות, התאחדות  
תיירות נכנסת לישראל, מוזמנים שונים, מועצת עובדי רשות האוכלוסין וההגירה, מיזם אמא יקרה, משרד  
שירות   נציבות  והספורט,  התרבות  משרד  המשפטים,  משרד  הכלכלה,  משרד  החוץ,  משרד  האוצר, 

רשות האוכלוסין וההגירה, רשות האוכלוסין וההגירה , ארגון הרופאים    המדינה, נשיאות המגזר העסקי,
 עובדי המדינה, מרכז השלטון המקומי, פנתרים חברתיים, המשרד לבטחון פנים, משרד התיירות 

 

 

 

 

 תיירות  -מירב אביב 



 וועדות הכנסת טבלת  

17-21.01.2021 
 

 

 חומר רקע  הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים  שעה  יום ותאריך    

משתתפים  

מטעם המועצות  

 האזוריות 

 שני 

18/01 

 ועדת הכלכלה  11:00

הקורונה החדש )הוראת  הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  
 2021- (, התשפ"א 6שעה()הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות()תיקון מס'  

משרד   :מוזמנים  המשפטים,  משרד  האוצר,  משרד  התעופה,  שדות  רשות  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  משרד 

תעופה זרות,  הבריאות, משרד החוץ, משרד הפנים, משרד ראש הממשלה, משרד התיירות, חברות תעופה, חברות  
  - משרד הכלכלה והתעשייה, לשכת מארגני התיירות נכנסת לישראל, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, דיוטי פרי 

ג'יימס ריצ'רדסון, המשרד לביטחון הפנים, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המטה לביטחון לאומי, מרכז  
ת וטיסות שכר, האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אוויר בישראל, פנל חברות  השלטון המקומי, יאט"א, מפעילי טיסות סדירו

התעופה הזרות, לשכת עורכי הדין, המועצה הלאומית לשלום הילד, סוכנויות נסיעות, ארגוני צרכנים, רשות האוכלוסין  
לה"ב בישראל,  הרפואית  ההסתדרות  קרקע,  שירותי  למתן  חברות  והע   - וההגירה,  העצמאים  ארגוני  סקים  לשכת 

משרדי   התאחדות  חו"ל,  תיירות  להצלת  המטה  העסקי,  המגזר  נשיאות  הטייסים,  איגוד  המוניות,  ארגוני  בישראל, 
 הנסיעות ויועצי התיירות בישראל 

מכתב מזכיר הממשלה ונוסח  
 התקנות

 

 

https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_bg_594629.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_bg_594629.pdf


 וועדות הכנסת טבלת  
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 חומר רקע  הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים  שעה  יום ותאריך    

משתתפים  

מטעם המועצות  

 האזוריות 

 שני 

18/01 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט  13:00

הצעת צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות  
 2020- הלבנת הון ומימון טרור( )תיקון(, התשפ"א אשראי למניעת  

 הרשות לאיסור הלבנת הון, מוזמנים שונים  :מוזמנים

הצעת צו    - פניית הגורם המוסמך 
איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח  

וניהול רישומים של נותני שירות  
אשראי למניעת הלבנת הון ומימון  

 2020-טרור( )תיקון(, התשפ"א

הצעת צו    - נוסח מהגורם המוסמך 
איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח  

וניהול רישומים של נותני שירות  
אשראי למניעת הלבנת הון ומימון  

 2020-טרור( )תיקון(, התשפ"א

 

 

https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594078.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594078.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594078.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594078.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594078.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594078.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594088.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594088.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594088.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594088.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594088.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594088.pdf
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 חומר רקע  הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים  שעה  יום ותאריך    

משתתפים  

מטעם המועצות  

 האזוריות 

 שלישי 

19/01 

 החוקה, חוק ומשפט ועדת  11:00

  -  2020- הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים )תיקון והוראת שעה(, התשפ"א 
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית   - החלק הנותר 

 נשיאות המגזר העסקי , בנקשראל :ים מוזמנ 

  

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2152003
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2152003


 וועדות הכנסת טבלת  

17-21.01.2021 
 

 

 חומר רקע  הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים  שעה  יום ותאריך    

משתתפים  

מטעם המועצות  

 האזוריות 

 רביעי 

20/01 

 ועדת החוץ והביטחון  09:00

 דיון בתופעת גניבות אמצעי לחימה בצה"ל 

 

 

 

ראש    -אלון ביטון
תחום חירום  

 וביטחון

 


