18/05/2021

וועדות הכנסת

ז' סיון תשפ"א

יום ותאריך

שעה

הוועדה ,נושא הדיון ומוזמנים

שלישי

10:00

ועדת הכספים
 .1דיון לבירור נסיבות האסון במירון והצעות לפתרון
 .2מקדמה לפיצוי לנפגעי אסון מירון ,הצעתה של
חברת הכנסת אתי חוה עטיה

18/05

שלישי

נציג השלטון האזורי

11:00

18/05

הוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית

הדסה אלמוג -כלכלנית מרכז
השלטון האזורי

סקירת מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים-
יישום החלטת ממשלה 922

לידיעה-
דני עברי -ראש מ.א משגב

מוזמנים :המשרד לשוויון חברתי ,הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר
המיעוטים ,משרד ראש הממשלה ,משרד הפנים ,משרד הבינוי והשיכון,
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,משרד החינוך ,משרד האוצר ,משרד
הכלכלה ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,המשרד
לביטחון פנים ,משרד התרבות והספורט ,משרד התיירות ,משרד הבריאות,
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,המועצה להשכלה גבוהה,
המנהלה לפיתוח כלכלי וחברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי ,מרכז השלטון
המקומי ,עמותת אמאן ,ועדת המעקב העליונה לציבור הערבי ,ועד ראשי
הרשויות הערביות ,יוזמות אברהם ,מוזמנים נוספים

שלישי
18/05

11:30

ועדת הכספים
זמינות פרטי התקציב לכנסת בתקציב השוטף

חגי פלמר -מנכ"ל מ.א מנשה

חומר רקע

18/05/2021

וועדות הכנסת

ז' סיון תשפ"א

יום ותאריך

שעה

הוועדה ,נושא הדיון ומוזמנים

שלישי

12:30

ועדת הכספים
משבר חמור בענף חומרי הגלם לבנייה ותשתיות ,הצעתו של
חבר הכנסת ינון אזולאי

18/05
שלישי

13:00

09:00

09:30

19/05

ועדת הכספים
סיוע למורי התל"ן במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות,
הצעתם של חברי הכנסת קטי שיטרית ,עודד פורר ,מיקי לוי,
אתי חוה עטיה ,וקרן ברק

19/05

רביעי

ועדת הכספים
מצבו הקשה של ענף התיירות ,הצעתה של חברת הכנסת
קרן ברק

19/05
רביעי

ועדת הכספים
אובדן  600תקנים של רופאים בבתי החולים ,הצעתה של
חברת הכנסת קטי שיטרית

18/05
רביעי

נציג השלטון האזורי

10:00

ועדת הכספים
פריסה לא שוויונית של מכשירי  MRIומכשירי PET-CT
בפריפריה ,הצעתו של חבר הכנסת אופיר כץ

מירב אביב -ראש תחום תיירות
לידיעה -ניב ויזל -יו"ר ועדת תיירות

מירב בן שימול ,ראש תחום חינוך,
רווחה וקהילה

חומר רקע

