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תאריך 
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון 

 

 

 חומר רקע  הערות

15/08 

11:00 

ועדת החוץ  
 והביטחון 

 הקפאת ביצוע הנגשת מערת המכפלה 

 

 

15/08 

13:00 

הוועדה  
המיוחדת  

 לעובדים זרים 

תנאי העסקתם ורווחתם של העובדות  
 והעובדים הזרים בענף הסיעוד

עובדות סיעוד חולות סרטן _נייר  - חומר רקע  
ועדת  15.8.21עמדה רופאים לזכויות אדם 

 עובדות ועובדים זרים
 

 רופאים לזכויות אדם  -מסמך רקע   - חומר רקע 
 

רות מהג -נייר עמדה מאת קו לעובד  - חומר רקע 
 עבודה בענף הסיעוד הביתי 

16/08 

08:00 

ועדת החינוך,  
התרבות  
 והספורט 

 

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות  
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  

)הוראת שעה()הגבלת פעילות של  
מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות  

   2021-נוספות(, התשפ"א

 

ר' תחום   – מירב בן שימול 

 חינוך, רווחה וקהילה 

 נוסח לדיון בוועדה - תקנות קורונה - 11.8.21

 

נוסח מהגורם המוסמך  - הצעת תקנות סמכויות 

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  

)הוראת שעה()הגבלת פעילות של מוסדות 

המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות(,  

 התשפ"א-2021

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606503.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606503.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606503.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606505.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606505.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606502.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606502.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606502.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_606497.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_606497.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606499.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606499.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606499.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606499.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606499.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606499.pdf
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16/08 

09:00 

ועדת החינוך,  
התרבות  
 והספורט 

מחסור במנהלים בבתי ספר בשנה"ל  
 הכשרה, אחריות ותנאי עבודה   -תשפ"ב

 

 

16/08 

09:00 

הוועדה  
המיוחדת  
לענייני  

התמכרויות,  
סמים ואתגרי  

הצעירים  
 בישראל 

בענייני התמכרויות,   2021תמונת מצב 
 סמים ואתגרי הצעירים בישראל 

ר' תחום   – מירב בן שימול 

 חינוך, רווחה וקהילה 

 

16/08 

09:30 
 ועדת הכספים 

הצעת אישור בדבר העמדת ערבות מדינה  
אשראי לעסקאות  עבור מתן סיוע לביטוח 

 הצבעות  - סחר חוץ

 

 

16/08 

09:30 

ועדת החוקה,  
 חוק ומשפט 

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות  
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  

)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום  
- (, התשפ"א2ציבורי או עסקי()תיקון מס' 

2021 

הצעת תקנות סמכויות   -פניית הגורם המוסמך  

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  

)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי 

 2021-(, התשפ"א2או עסקי()תיקון מס' 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606261.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606261.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606261.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606261.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606261.pdf
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16/08 

09:30 

הוועדה  
לקידום מעמד  

האישה  
 ולשוויון מגדרי 

בהשתתפות   -העלאת גיל הפרישה לנשים
חה"כ מירב מיכאלי, שרת התחבורה  

 והבטיחות בדרכים 

תחום  ר'  –הילית בן צבי 

 שוויון מגדרי 
 

16/08 

10:00 
 ועדת הכספים 

הצעת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע  
המשך   -2021-( התשפ"א 3)תיקון מס' 

 דיון והצבעות 

הצעת חוק   -הצעת חוק לקריאה הראשונה  

(,  3מיסוי רווחים ממשאבי טבע )תיקון מס' 

 2021-התשפ"א

16/08 

10:00 

ועדת  
העבודה,  
הרווחה  
 והבריאות 

הצעת תקנות הנכים )טיפול   .1

 2021 –רפואי()תיקון(, התשפ"א  

הצעת צו הנכים )תגמולים  .2

ושיקום()העלאת שיעורי השכר  

הקובע והתגמול לנכה מחוסר  

 2021- פרנסה ונצרך(, התשפ"א 

הצעת תקנות הנכים )תגמולים   .3

ושיקום()תוספת למימון צרכים  

 2021-מיוחדים()תיקון(, התשפ"א

)תגמולים  הצעת תקנות הנכים  .4

ושיקום()לימודים לרכישת 

 2021-מקצוע()תיקון(, התשפ"א 

ר' תחום   – מירב בן שימול 
 חינוך, רווחה וקהילה 

הצעת צו הנכים )תגמולים   -פניית הגורם המוסמך 
ושיקום()העלאת שיעורי השכר הקובעוהתגמול  

לנכה מחוסר פרנסה ונצרך()הוראת שעה(,  
 2021- התשפ"א

 
הצעת תקנות הנכים   -פניית הגורם המוסמך 

)תגמולים ושיקום()תוספת למימון צרכים  
 2021-מיוחדים()הוראת שעה(, התשפ"א

 
הצעת תקנות הנכים   -וסח מהגורם המוסמך נ

)תגמולים ושיקום()לימודים לרכישת מקצוע()הוראת  
 2021-שעה(, התשפ"א

 
הצעת צו משפחות חיילים   -נוסח מהגורם המוסמך 

ושיקום()העלאת שיעורי   שנספו במערכה )תגמולים 
 2021-תגמולים()הוראת שעה(, התשפ"א

 
הצעת צו משפחות חיילים   -נוסח מהגורם המוסמך 

https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_598181.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_598181.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_598181.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_598181.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606483.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606483.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606483.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606483.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606483.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606486.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606486.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606486.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606486.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606486.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606489.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606489.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606489.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606489.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606489.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606488.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606488.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606488.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606488.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606488.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606492.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606492.doc
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הצעת צו משפחות חיילים שנספו   .5

במערכה )תגמולים  

ושיקום()מענק נישואין  

 2021- ליתום()תיקון(, התשפ"א

הצעת צו משפחות חיילים    .6

שנספו במערכה )תגמולים  

ושיקום()העלאת שיעורי  

 2021-תגמולים(, התשפ"א

חיילים   הצעת תקנות משפחות  .7

שנספו במערכה )תגמולים  

ושיקום()הקלות ליתומים  

להשתלמות במוסדות להשכלה  

- תיכונית()תיקון(, התשפ"א-על

2021 

הצעת תקנות משפחות חיילים   .8

שנספו במערכה )תגמולים  

ושיקום()תשלום למימון צרכים  

 2021-מיוחדים()תיקון(, התשפ"א

שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()מענק נישואין 
 2021-ליתום()הוראת שעה(, התשפ"א

 
הצעת תקנות משפחות   -נוסח מהגורם המוסמך 

חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()חינוך  
יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או  

 2021-וראת שעה(, התשפ"אמקצועית()ה
 

הצעת תקנות משפחות   -נוסח מהגורם המוסמך 
חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()הקלות  

- ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על
 2021-פ"אתיכונית()הוראת שעה(, התש

 
הצעת תקנות משפחות   -נוסח מהגורם המוסמך 

חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()תשלום  
- למימון צרכים מיוחדים()הוראת שעה(, התשפ"א

2021 
 

הצעת צו הנכים )תגמולים   -נוסח מהגורם המוסמך 
ושיקום()העלאת שיעורי השכר הקובעוהתגמול  

לנכה מחוסר פרנסה ונצרך()הוראת שעה(,  
 2021- התשפ"א

 
הצעת תקנות הנכים   -נוסח מהגורם המוסמך 

 2021 -)טיפול רפואי()תיקון(, התשפ"א 
 

הצעת צו הנכים )תגמולים   -נוסח מהגורם המוסמך 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606492.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606492.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606492.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606491.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606491.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606491.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606491.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606491.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606491.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606496.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606496.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606496.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606496.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606496.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606496.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606495.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606495.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606495.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606495.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606495.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606484.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606484.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606484.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606484.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606484.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606484.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606470.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606470.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606470.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606470.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606472.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606472.doc
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הצעת תקנות משפחות חיילים   .9

ם  שנספו במערכה )תגמולי 

ושיקום()חינוך יתומים לשם  

רכישת מקצוע או השכלה כללית  

- או מקצועית()תיקון(, התשפ"א

2021 

הצעת צו הנכים )תגמולים  .10

ושיקום()העלאת שיעורי השכר  

הקובעוהתגמול לנכה מחוסר  

פרנסה ונצרך()הוראת שעה(, 

 2021-התשפ"א

תקנות הנכים )טיפול   .11

- רפואי()הוראת שעה(, התשפ"א

2021 

הנכים )תגמולים   הצעת תקנות  .12

ושיקום()תוספת למימון צרכים  

מיוחדים()הוראת שעה(,  

 2021-התשפ"א

שיעורי השכר הקובע והתגמול ושיקום()העלאת 
 2021-לנכה מחוסר פרנסה ונצרך(, התשפ"א

 
הצעת תקנות הנכים   -נוסח מהגורם המוסמך 

)תגמולים ושיקום()תוספת למימון צרכים  
 2120-מיוחדים()תיקון(, התשפ"א

 
הצעת תקנות הנכים   -נוסח מהגורם המוסמך 

)תגמולים ושיקום()לימודים לרכישת מקצוע()תיקון(,  
 2021- התשפ"א

 
הצעת צו משפחות חיילים   -נוסח מהגורם המוסמך 

שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()מענק נישואין 
 2021-ליתום()תיקון(, התשפ"א

 
הצעת צו משפחות חיילים   -נוסח מהגורם המוסמך 

שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()העלאת שיעורי  
 2021-תגמולים(, התשפ"א

 
הצעת תקנות משפחות   -ך נוסח מהגורם המוסמ

חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()הקלות  
- ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על

 2021- תיכונית()תיקון(, התשפ"א
 

חות  הצעת תקנות משפ -נוסח מהגורם המוסמך 
חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()תשלום  

 2021- למימון צרכים מיוחדים()תיקון(, התשפ"א

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606472.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606472.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606472.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606473.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606473.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606473.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606473.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606473.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606474.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606474.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606474.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606474.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606474.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606476.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606476.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606476.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606476.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606476.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606475.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606475.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606475.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606475.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606475.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606479.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606479.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606479.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606479.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606479.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606479.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606480.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606480.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606480.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606480.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606480.doc
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הצעת תקנות הנכים )תגמולים   .13

ושיקום()לימודים לרכישת 

- מקצוע()הוראת שעה(, התשפ"א 

2021 

הצעת צו משפחות חיילים שנספו   .14

במערכה )תגמולים  

ושיקום()העלאת שיעורי  

תגמולים()הוראת שעה(,  

 2021-התשפ"א

עת צו משפחות חיילים שנספו  הצ .15

במערכה )תגמולים  

ושיקום()מענק נישואין  

- ליתום()הוראת שעה(, התשפ"א

2021 

הצעת תקנות משפחות חיילים   .16

שנספו במערכה )תגמולים  

ושיקום()חינוך יתומים לשם  

רכישת מקצוע או השכלה כללית  

 
הצעת תקנות משפחות   -נוסח מהגורם המוסמך 

)חינוך  חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(
יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או  

 2021- מקצועית()תיקון(, התשפ"א
 

תקנות הנכים )טיפול   -נוסח מהגורם המוסמך 
 2021-רפואי()הוראת שעה(, התשפ"א 

 
הצעת תקנות הנכים   -נוסח מהגורם המוסמך 

 2021 -)טיפול רפואי()תיקון(, התשפ"א 
 

מכתב הסכמה של    - יך מקדים אסמכתא לקיום הל
 שר האוצר 

 
אישור קיום חובת    - אסמכתא לקיום הליך מקדים 

 התייעצות עם שר האוצר 
 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606481.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606481.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606481.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606481.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606481.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606481.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606487.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606487.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606487.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606487.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606469.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606469.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606469.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606469.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_606471.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_606471.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_606471.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_606485.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_606485.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_606485.pdf
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או מקצועית()הוראת שעה(, 

 2021-התשפ"א

הצעת תקנות משפחות חיילים   .17

ספו במערכה )תגמולים  שנ

ושיקום()הקלות ליתומים  

להשתלמות במוסדות להשכלה  

תיכונית()הוראת שעה(, -על

 2021-התשפ"א

הצעת תקנות משפחות חיילים   .18

שנספו במערכה )תגמולים  

ושיקום()תשלום למימון צרכים  

מיוחדים()הוראת שעה(,  

 2021-התשפ"א

16/08 

10:00 

הוועדה  
המיוחדת  

 לזכויות הילד 

לתלמידי מערכת החינוך  מענים רגשיים 
 בזמן הקורונה 

ר' תחום   – מירב בן שימול 
  חינוך, רווחה וקהילה 

16/08 

10:30 

ועדת הפנים  
והגנת  
 הסביבה 

  - מכרה הפוספטים ב"שדה בריר"
דיון   - השלכות סביבתיות ובריאותיות

 מעקב 
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15.08-19.08 
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16/08 

10:30 

הוועדה  
המיוחדת  
לענייני  

התמכרויות,  
סמים ואתגרי  

הצעירים  
 בישראל 

היערכות לקראת הרפורמה בשוק  
 עמדת משרדי הממשלה  - הקנאביס

ר' תחום   – מירב בן שימול 
 חינוך, רווחה וקהילה 

איסור על  -דוח הצוות הבין משרדי  - חומר רקע 
 צריכת קנאביס בישראל 

16/08 

11:00 
 ועדת הכלכלה 

הדרישה מעסקים להחזיר מענקי קורונה  
 שקיבלו 

 

 

16/08 

11:00 

ועדת מיזמי  
תשתית  
לאומיים  
מיוחדים  

ושירותי דת  
 יהודיים

פרוייקטים לאומיים וחשיבותם  
 תמונת מצב עדכנית   -להתפתחות המשק

תחום   ר' – מילכה כרמל 
 תכנון וקרקעות

 

16/08 

11:30 

הוועדה  
לקידום מעמד  

האישה  
 ולשוויון מגדרי 

למאבק    הלאומית תקצוב התכנית
 באלימות במשפחה 

תחום  ר'  –הילית בן צבי 

 שוויון מגדרי 
 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606506.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606506.pdf
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16/08 

13:00 

ועדת החינוך,  
התרבות  
 והספורט 

הלימודים תשפ"ב בחינוך  פתיחת שנת 
 בריאות, צוות הוראה, מבנים  -החרדי

ר' תחום   – מירב בן שימול 
  חינוך, רווחה וקהילה 


