
 וועדות הכנסתטבלת                                                 
28/2-4/3/2021 

 

 

 

יום   

 ותאריך 
 חומר רקע הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים שעה

משתתפים מטעם 

מרכז השלטון 

 האזורי

 שני

01/03 

 ועדת הפנים והגנת הסביבה 10:00

דיונים בהיוועדות הצעת צו לקביעת תקופת חירום לפי חוק הארכת תקופות וקיום 
(, 2הוראת שעה( )תיקון מס'  -חזותית בענייני תכנון ובנייה )נגיף הקורונה החדש 

 2021-התשפ"א

משרד הפנים, מינהל התכנון , משרד המשפטים, משרד הבריאות, משרד האנרגיה , משרד  :מוזמנים
בישראל, הפורום הישראלי  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, התאחדות בוני הארץ, איגוד המתכננים

לעירוניות, מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון האזורי בישראל, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, 
רשות מקרקעי ישראל, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, לשכת בקרי תכן וביצוע בבניה 

 בישראל

 

צו לקביעת תקופת חירום לפי  - 
חוק הארכת תקופות וקיום דיונים 
בהיוועדויות חזותית בענייני תכנון 

 2021-ובנייה, התשפא

 
 וסח הצעת הצו לפרסוםנ

 

תכנון  -מילכה כרמל
 וקרקעות

 שלישי

02/03 

 ועדת הפנים והגנת הסביבה 09:30

 תמונת מצב ואופן ההתמודדות של הרשויות -אסון הזפת בים ובחופים 

המשרד להגנת הסביבה, משרד ראש הממשלה, המועצה לבטחון לאומי, משרד המשפטים, משרד הבריאות,  :מוזמנים
משרד הביטחון , משרד הפנים, משרד האוצר, משרד החוץ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשות הטבע והגנים 

מירה על החופים , הלאומיים, החברה להגנת הטבע, האגודה לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, הפורום הישראלי לש
אוניברסיטת חיפה, מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון האזורי בישראל, עמותת צלול, איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון 

, עיריית אשקלון,  מועצה אזורית חוף הכרמליפו, -כרמל , עיריית חיפה, עיריית הרצליה, עיריית חדרה, עיריית תל אביב
-ים סביבתיים, מוזמנים נוספים, החברה הממשלתית להגנות ים המלח, אוניברסיטת תלאזרחים למען הסביבה, ארגונ

 אביב

 

 -הילה אקרמן
חקלאות ואיכות 

 הסביבה

 מ.א חוף הכרמל

https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_597751.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_597751.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_597751.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_597751.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_597750.pdf
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28/2-4/3/2021 

 

 

 

יום   

 ותאריך 
 חומר רקע הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים שעה

משתתפים מטעם 

מרכז השלטון 

 האזורי

 שלישי

02/03 

 ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות 12:00

 סיוע לחיילים בודדים עולים בשכר דירה

חיילים משוחררים, משרד הבינוי והשיכון , משרד העלייה צה"ל, הקרן לקליטת  -משרד הביטחון  :מוזמנים
 והקליטה, פורום ארגוני החיילים הבודדים, מוזמנים נוספים

 

 

 

 


