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 חומר רקע נושא הדיון ומוזמנים, הוועדה שעה יום ותאריך  

משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 שני

25/01 

 התרבות והספורט, ועדת החינוך 09:30

 הקורונה היערכות ומוכנות לקראת בגרויות החורף ותקופת המבחנים בצל

 תרסיטאובהאוניועד ראשי  -ה "ארגון ור :מוזמנים
 

  

מירב בן  

 -שימול
, חינוך

רווחה 

 וקהילה
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 חומר רקע נושא הדיון ומוזמנים, הוועדה שעה יום ותאריך  

משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 שני

25/01 

 ועדת הכספים 10:30

 ועדת המשנה לנושא צמצום הפערים בתקצוב שירותי הרפואה בין הפריפריה למרכז

 תכנית עליית צוותי רפואה לישראל
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 חומר רקע נושא הדיון ומוזמנים, הוועדה שעה יום ותאריך  

משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 שני

25/01 

 הרווחה והבריאות, ועדת העבודה 10:30

 2020-א"התשפ(, שינוי התוספת לחוק)הצעת צו ביטוח נפגעי חיסון  .1
 2021-א"התשפ(, תיקון)הצעת תקנות ביטוח נפגעי חיסון  .2

ועדת המומחים מכוח חוק , מ"ענבל חברה לביטוח בע, רשות שוק ההון והביטוח, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד הבריאות  :מוזמנים

, הנהלת בתי המשפט, המוסד לביטוח לאומי, ל"משרד הביטחון וצה, המשרד לביטחון פנים, משרד ראש הממשלה , חיסוןביטוח נפגעי 
מוזמנים , האגודה לזכויות האזרח בישראל, איגוד רופאי בריאות הציבור, נציגי קופות החולים, קופת חולים מאוחדת, ההסתדרות הרפואית

 שירותי בריאות -ית לאומ, שירותי בריאות כללית, נוספים

נוסח מהגורם 

הצעת צו  -המוסמך 

ביטוח נפגעי חיסון 

שינוי התוספת )

-א"התשפ(, לחוק
2020 

נוסח מהגורם 

הצעת  -המוסמך 

תקנות ביטוח נפגעי 

(, תיקון)חיסון 
 2021-א"התשפ

מכתב שר  

הבריאות ליור 

 הוועדה

 

 

 שני

25/01 

 ועדת החוץ והביטחון 13:00

 ל"בתופעת גניבות אמצעי לחימה בצהדיון 

 -אלון ביטון 
חירום 

 וביטחון

https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594737.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594737.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594737.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594737.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594737.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594737.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594736.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594736.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594736.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594736.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594736.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_595151.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_595151.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_595151.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_595151.pdf
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 חומר רקע נושא הדיון ומוזמנים, הוועדה שעה יום ותאריך  

משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 שני

25/01 

 ועדת הכלכלה 16:00

הישיבה תתקיים בכפוף להודעה והצבעה על *  2021-א"התשפ(, תיקוני חקיקה)הצעת חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי 

 בכפוף לסיום ישיבת מליאת הכנסת, יתכן שינוי בשעת פתיחת ישיבת הוועדה*. החלטת ועדת הכנסת להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הכלכלה

, רשות האכיפה והגביה, המשרד לביטחון הפנים, משרד המשפטים, משרד האוצר, הפיקוח על הבנקים -בנק ישראל , בנק ישראל :מוזמנים
לשכת ארגוני העצמאים והעסקים  -ב "לה, שלומיםחברות המספקות שירותי סליקת ת, ארגוני צרכנים, הנהלות הבנקים, איגוד הבנקים

איגוד נותני שירותים , התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה, נשיאות המגזר העסקי, התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, בישראל

 פיננסיים

  

 שלישי

26/01 

 ועדת החוץ והביטחון 10:00

 ל"ועדת המשנה לכח אדם בצה

 ההתאבדויות ל למיגור מקרי"פעילות צה

  

 שלישי

26/01 

 חוק ומשפט, ועדת החוקה 10:30

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

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

מירב  
 -אביב

 תיירות
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 חומר רקע נושא הדיון ומוזמנים, הוועדה שעה יום ותאריך  

משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 שלישי

26/01 

 ומשפטחוק , ועדת החוקה 13:30

דיווח וניהול רישומים של נותני שירות אשראי למניעת הלבנת הון , חובות זיהוי)הצעת צו איסור הלבנת הון 

 2020-א"התשפ(, תיקון( )ומימון טרור

פניית הגורם המוסמך 

איסור הצעת צו  -

חובות )הלבנת הון 

דיווח וניהול , זיהוי

רישומים של נותני 

שירות אשראי 

למניעת הלבנת הון 

( ומימון טרור
-א"התשפ(, תיקון)

2020 

נוסח מהגורם 

הצעת צו  -המוסמך 

ון איסור הלבנת ה

דיווח , חובות זיהוי)

וניהול רישומים של 
נותני שירות אשראי 

למניעת הלבנת הון 

( ומימון טרור
-א"התשפ(, תיקון)

2020 

 

 

 רביעי

27/01 

 ל למיגור מקרי ההתאבדויות"פעילות צה 10:00

 החטופים מצוק איתן

  

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_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
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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