
 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
24/10-28/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

תאריך 
 ושעה

 שם הוועדה
 

 נושא הדיון
 

 חומר רקע

 נציג/ת מרכז השלטון האזורי

24/10 
09:00 

ועדת החוקה, 
 חוק ומשפט

הארכת תוקפה של ההכרזה על  .1
מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי 

להתמודדות חוק סמכויות מיוחדות 
עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 

 2020-שעה(, התש"ף
תקנות סמכויות מיוחדות  .2

להתמודדות עם נגיף הקורונה 
החדש )הוראת שעה( )הגבלת 

פעילות של מקום ציבורי או עסקי 
(, 6והוראות נוספות( )תיקון מס' 

 2021-התשפ"ב

נוסח מהגורם המוסמך - תקנות סמכויות 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של 
מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות( 

 )תיקון מס' 6(, התשפ"ב-2021
 

נוסח מהגורם המוסמך - הארכת תוקפה 
של ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף 

הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

 )הוראת שעה(, התש"ף-2020

 

24/10 
09:30 

 ועדת הכספים

 46פרק ז' )שכירות מוסדית(, למעט סעיף 
)חוק התכנון והבנייה( מתוך הצעת חוק 

הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום  התכנית
 2021המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

2021-(, התשפ"א2022-ו  
, 48-47שכירות מוסדית )סעיפים  -פרק ז' 

עידוד השקעות הון( 52 -( ו3)50, 49  

 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_609229.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_609229.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_609229.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_609229.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_609229.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608739.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608739.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608739.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608739.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608739.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608739.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
24/10-28/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 

24/10 
10:00 

ועדת הפנים 
והגנת 
 הסביבה

 -רישוי באמצעות מורשה להיתר -פרק כ"ב 
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית

חומר רקע - רישוי באמצעות מורשה 
 להיתר- 21.10 - נוסח מוצע

 

24/10 
11:00 

ועדת החוקה, 
 חוק ומשפט

 28, 21פרק י"ט )אסדרה(, למעט סעיפים 
להצעת החוק,  92המוצעים בסעיף  30-ו

מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 
לכלית לשנות חקיקה ליישום המדיניות הכ

 - 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021התקציב 
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית

 חומר רקע - סעיף יט

 

24/10 
12:00 

 ועדת הכספים

-ו 30-32פרק י' )שונות(, סעיפים  .1
)רשות הטבע והגנים, השכר  34

הממוצע וביטוח לאומי מתוך הצעת 
חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני 

עדי התקציב חקיקה להשגת י
(, 2022-ו 2021לשנות התקציב 

 2021-התשפ"א
פרק ה' )הבטחת היציבות  .2

בתשואות קרנות הפנסיה( מתוך 
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית 

 

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162022
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162022
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609302.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609302.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_608023.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162035
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162035
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162035


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
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 24-הכנסת ה

)תיקוני חקיקה להשגת יעדי 
-ו 2021התקציב לשנות התקציב 

 2021-(, התשפ"א2022
פרק ז' )שכירות מוסדית(, למעט  .3

 בקשה לדיון מחדש פרק - 46סעיף 
(, 1)50ז' שכירות מוסדית )סעיפים 

קרנות להשקעות  51 -( ו2)50
בקשה לדיון  -במקרקעין )"ריט"( 

 מחדש

24/10 
12:30 

 ועדת הכספים

פרק ו' )מיסוי הכנסות צבורות(  .1
מתוך הצעת חוק ההתייעלות 

הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב לשנות התקציב 

 – 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021
בקשה לדיון  - 12-13סעיפים 

 מחדש
-ו 30-32פרק י' )שונות(, סעיפים  .2

)רשות הטבע והגנים, השכר  34
הממוצע וביטוח לאומי מתוך הצעת 

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי התקציב 

 

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162035
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162035
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162035
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162036
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162036
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162036
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162036
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162036
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
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 24-הכנסת ה

(, 2022-ו 2021לשנות התקציב 
 2021-התשפ"א

פרק ט' )ביטוח לאומי(, רק סעיפים  .3
, מתוך הצעת חוק 19-20

ההתייעלות הכלכלית )תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי התקציב 

(, 2022-ו 2021לשנות התקציב 
 2021-התשפ"א

24/10 
13:00 

ועדה 
של  משותפת

ועדת הכנסת 
וועדת 

הכספים 
לתקציב 
 הכנסת

-ו 2021תקציב הכנסת לשנים  .1
2022 

שימוש בעודפי תקציב משנת  .2
 2021לשנת  2020

 

 

24/10 
13:00 

 ועדת הכספים

פרק ח' )מיסוי שותפויות וקרנות  .1
השקעה( מתוך הצעת חוק 

ההתייעלות הכלכלית )תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי התקציב 

(, 2022-ו 2021לשנות התקציב 
 2021-התשפ"א

 

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162039
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162038
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162038
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162038
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162038
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162038
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162038
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 24-הכנסת ה

פרק ד' )מסים( מתוך הצעת חוק  .2
ההתייעלות הכלכלית )תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי התקציב 

(, 2022-ו 2021לשנות התקציב 
 2021-פ"אהתש

מיסוי שותפויות וקרנות  –פרק ח' 
 –( פרק ד' 16-18השקעה )סעיפים 

העברת חובות  6מסים )סעיף 
לתשלום מס ערך מוסף ביבוא 

 שירותים דיגיטליים(
 

24/10 
15:00 

ועדת החוקה, 
 חוק ומשפט

פרק ו' )היוועדות חזותית( מתוך הצעת חוק 
התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום 

 2021המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 
הכנה לקריאה  - 2021-(, התשפ"א2022-ו

 שנייה ושלישית

 

 

24/10 
17:00 

ועדת החוקה, 
 חוק ומשפט

פרק ג' )תאגידים שהוקמו לפי חוק( מתוך 
הכלכלית )תיקוני  הצעת חוק התכנית

חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 
 - 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021התקציב 

 הכנה לקריאה שנייה ושלישית

חומר רקע - סעיף ג תאגידים שהוקמו לפי 

 חוק

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162034
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162034
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162034
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162034
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162034
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162013
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162013
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162013
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162013
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162013
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162012
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162012
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162012
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162012
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162012
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_607131.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_607131.pdf
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 24-הכנסת ה

25/10 
09:00 

הפנים ועדת 
והגנת 
 הסביבה

 -)התחדשות עירונית(  בינוי ושיכון -פרק ד' 
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית

 

 

25/10 
09:00 

ועדת החוקה, 
 חוק ומשפט

 28, 21פרק י"ט )אסדרה(, למעט סעיפים 
להצעת החוק,  92המוצעים בסעיף  30-ו

מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 
לכלית לשנות חקיקה ליישום המדיניות הכ

 - 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021התקציב 
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית

 חומר רקע - סעיף יט

 

25/10 
09:30 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט

  פתרון למבנה בי"ס אלון בעפולה

 

25/10 
09:30 

ועדת העבודה 
 והרווחה

הצעת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות )התאמות נגישות לשירות 

 2021-)תיקון(, התשפ"א

הצעת תקנות  -פניית הגורם המוסמך 
ם מוגבלות שוויון זכויות לאנשים ע

)התאמות נגישות לשירות )תיקון(, 
 2021-התשפ"א

 
הצעת תקנות  -נוסח מהגורם המוסמך 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
)התאמות נגישות לשירות )תיקון(, 

 2021-התשפ"א
 

 נייר עמדה של עמותת אילן -חומר רקע 

חינוך, רווחה  -מירב בן שימול
 וקהילה
 בזום

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162015
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162015
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_608023.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606671.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606671.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606671.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606671.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606674.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606674.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606674.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606674.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606674.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_bg_607690.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_bg_607690.pdf
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 24-הכנסת ה

 

25/10 
10:00 

ועדת החוקה, 
 חוק ומשפט

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות 
החדש להתמודדות עם נגיף הקורונה 

)הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות 
-(, התשפ"ב2תעופה וטיסות( )תיקון מס 

2021 

פניית הגורם המוסמך - הצעת תקנות 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 

הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על 

הפעלת שדות תעופה וטיסות( )תיקון מס 

 2(, התשפ"ב-2021

 

25/10 
10:00 

ועדת ביטחון 
 הפנים

התמודדות המשטרה עם הפשיעה 
בקרב ילדים  המקוונת ברשתות החברתיות

 וצעירים

 

 

25/10 
10:30 

 ועדת הכלכלה

פרק י' )תחבורה( מתוך הצעת חוק התכנית 
הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 

(, 2022-ו 2021הכלכלית לשנות התקציב 
2021-התשפ"א  

( תעריפי חניה 20)-( ו18)56סעיפים 
-( ו13(, )12)56ברשויות המקומיות סעיפים 

( הגברת האכיפה בנתיבי תחבורה 17)
ציבורית וייעוד הכנסות רשויות מקומיות 

( קו מותאם 19)-( ו11( עד )1)56סעיפים 

 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_608783.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_608783.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_608783.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_608783.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_608783.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
24/10-28/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

תיקון חוק נתיבים  – 59שירות סעיף 
 מהירים בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש

25/10 
10:35 

 הכלכלהועדת 

 - 62-63פרק י"א )אנרגיה(, רק סעיפים 
משק הגז, מתוך הצעת חוק התכנית 

הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 
(, 2022-ו 2021יב הכלכלית לשנות התקצ
2021-התשפ"א  

תיקון חוק משק הגז  - 63-62סעיפים 
 הטבעי בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש

 

 

25/10 
10:40 

 ועדת הכלכלה

 79-80פרק ט"ו )תקשורת(, למעט סעיפים 
( )בעניין מתקן שידור לתקשורת(, 2)81-ו

מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 
חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 

2021-(, התשפ"א2022-ו 2021התקציב   
תיקון פקודת הטלגרף  83-82סעיפים 

 1972-האלחוטי )נוסח חדש(, התשל"ב
תיקון חוק התקשורת )בזק  -( 1)81סעיף 

פריסת סיבים  - 1982-ושידורים(, התשמ"ב
 אופטיים בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש

 

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162025
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162025
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162025
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162025
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162025
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
24/10-28/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

25/10 
10:45 

 ועדת הכלכלה

פרק ט"ז )שירות מידע פיננסי( מתוך 
הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 

חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 
2021-(, התשפ"א2022-ו 2021התקציב   

 בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש

 

 

25/10 
10:50 

 ועדת הכלכלה

פרק כ"ג )יבוא( מתוך הצעת חוק התכנית 
הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 

(, 2022-ו 2021הכלכלית לשנות התקציב 
2021-התשפ"א  

תיקון חוק הגנה על  - 113-112סעיפים 
 109-107בריאות הציבור )מזון( סעיפים 

תיקון פקודת היבוא והיצוא וחוק התקנים 
תיקון חוק מקורות  - 111-ו 110סעיפים 

טלגרף אלחוטי סעיפים - 116אנרגיה סעיף 
תיקון פקודת הרוקחים בנושא  115-114

 תמרוקים בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש

 

 

25/10 
11:00 

 ועדת הכלכלה
שינוי בתוכנית להקמת תחנת רכבת עמק 

מנשה בקו המסילה המזרחית-חפר  
 

פיזית -תכנון וקרקעות -מילכה כרמל  

 *לידיעה:

עמק חפר -גלית שאול  

מנשה -אילן שדה  

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162027
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162027
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162027
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162027
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
24/10-28/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

25/10 
11:00 

ועדת הפנים 
והגנת 
 הסביבה

הכנה לקריאה  - רישוי עסקים -פרק י"ג 
 הסתייגויות והצבעות -שנייה ושלישית 

חומר רקע - פרק יג רישוי עסקים - נוסח 

 להצבעה בועדה

 

25/10 
12:00 

 ועדת הכלכלה
הדרישה מעסקים להחזיר מענקי קורונה 

 ישיבת מעקב -שקיבלו 
 

 

25/10 
12:00 

ועדת החוץ 
 והביטחון

כוחות הביטחון באלימות כלפי טיפול 
 תושבים יהודים ביו"ש

 

בזום -ןחירום וביטחו -אלון ביטון  

המועצות האזוריות ביו"ש -*לידיעה  

 יום שני
25/10 
13:00 

ועדת הפנים 
והגנת 
 הסביבה

פרק י"ד )עבודות פיתוח בתוכנית למגורים( 
מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 
חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 

 - 2021-, התשפ"א(2022-ו 2021התקציב 
 הצבעה -הכנה לקריאה שנייה ושלישית 

 

פיזית-מילכה כרמל תכנון וקרקעות  

לידיעה:*  

עמק הירדן  –עידן גרינבאום   

 

25/10 
13:30 

 ועדת הכלכלה
הצעת צו היבוא והיצוא )איסור ייבוא כלי 

 2021-איירסופט( )הוראת שעה(, התשפ"ב

פניית הגורם המוסמך - הצעת צו היבוא 
והיצוא )איסור ייבוא כלי איירסופט( )הוראת 

 שעה(, התשפ"ב-2021
 

נוסח מהגורם המוסמך - הצעת צו היבוא 
והיצוא )איסור ייבוא כלי איירסופט( )הוראת 

 שעה(, התשפ"ב-2021

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162018
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162018
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609300.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609300.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162019
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162019
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162019
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162019
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162019
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_609242.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_609242.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_609242.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_609243.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_609243.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_609243.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_609243.doc


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
24/10-28/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

26/10 
09:00 

 ועדת הכלכלה
 בלימת העליה –המאבק בקטל בדרכים 

בתאונות וגיבוש תכנית לאומית לבטיחות 
 בדרכים

 

 

26/10 
09:00 

ועדת החוקה, 
 חוק ומשפט

הצעת תקנות העבירות המינהליות  .1
צמצום השימוש  -)קנס מינהלי 

 2021-במזומן(, התשפ"ב
הצעת צו לצמצום השימוש במזומן  .2

)תיקון התוספת הראשונה לחוק(, 
 2021-התשפ"ב

פניית הגורם המוסמך - הצעת צו לצמצום 
השימוש במזומן )תיקון התוספת הראשונה 

 לחוק(, התשפ"ב-2021
 

נוסח מהגורם המוסמך - הצעת תקנות 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - צמצום 

 השימוש במזומן(, התשפ"ב-2021
 

 

26/10 
10:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט

שכר לעובדי  דיון מהיר בנושא החלת הסכם
 הוראה באולפנים ללימוד עברית

נוסח הצעה לסדר היום - החלת הסכם 
שכר לעובדי הוראה באולפנים ללימוד 

 עברית
 

נוסח הצעה לסדר היום - החלת הסכם 
שכר לעובדי הוראה באולפנים ללימוד 

 עברית
 

נוסח הצעה לסדר היום - החלת הסכם 
שכר לעובדי הוראה באולפנים ללימוד 

 עברית

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_608901.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_608901.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_608901.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608832.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608832.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608832.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608832.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608388.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608388.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608388.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608402.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608402.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608402.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608402.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608679.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608679.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608679.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608679.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
24/10-28/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 
נוסח הצעה לסדר היום - החלת הסכם 
שכר לעובדי הוראה באולפנים ללימוד 

 עברית

26/10 
10:30 

 הכלכלהועדת 

דיווח שרת התחבורה והבטיחות בדרכים 
לפי תקנות התעבורה )הוראת שעה( )מס' 

לעניין מערכות  2021-( )תיקון(, התשפ"א6
 להתראה על השארת ילדים ברכב

 

 

26/10 
10:30 

 ועדת הבריאות
דיון מהיר בנושא מניעת הפעלת שירות 

 רפואי בפריפריה

נוסח הצעה לסדר היום - מניעת הפעלת 
 שירות רפואי בפריפריה

 
נוסח הצעה לסדר היום - מניעת הפעלת 

 שירות רפואי בפריפריה
 

נוסח הצעה לסדר היום - מניעת הפעלת 
 שירות רפואי בפריפריה

 
נוסח הצעה לסדר היום - מניעת הפעלת 

 שירות רפואי בפריפריה
 

נוסח הצעה לסדר היום - מניעת הפעלת 
 שירות רפואי בפריפריה

 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608369.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608369.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608369.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608369.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607956.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607956.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607960.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607960.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607960.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607975.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607975.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607975.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607978.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607978.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607978.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607955.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607955.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607955.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
24/10-28/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

26/10 
10:30 

הוועדה 
מעמד לקידום 

האישה 
 ולשוויון מגדרי

דיון מהיר בנושא סחיטה מינית וכלכלית 
של נשים שתמונות וסרטונים שלהן 

 מופצות ברשת

סחיטה מינית  -נוסח הצעה לסדר היום 
וסרטונים וכלכלית נגד נשים שתמונות 

 שלהן מופצות ברשת
 

סחיטה מינית  -נוסח הצעה לסדר היום 
וכלכלית נגד נשים שתמונות וסרטונים 

 שלהן מופצות ברשת

 

26/10 
11:00 

ועדת החוקה, 
 חוק ומשפט

 28, 21פרק י"ט )אסדרה(, למעט סעיפים 
להצעת החוק,  92המוצעים בסעיף  30-ו

מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 
לכלית לשנות חקיקה ליישום המדיניות הכ

 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021התקציב 

 סעיף יט -חומר רקע 

 

26/10 
11:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט

בטיחות בקרבת בתיה"ס תוך הטמעת 
לציון יום הבטיחות  -חינוך תעבורתי מקיף 

 בדרכים
 

 

26/10 
11:00 

ועדת ביטחון 
 הפנים

דיון מהיר בנושא פגיעה בזכויות אסירים 
ובני משפחותיהם בהגבלת ביקורים בשל 

 נגיף הקורונה

נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה בזכויות 
אסירים ובני משפחותיהם בהגבלת 

 ביקורים שרירותית בשל נגיף הקורונה
 

נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה בזכויות 
אסירים ובני משפחותיהם בהגבלת 
ביקורים שרירותית בתקופת משבר 

 הקורונה

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608403.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608403.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608403.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608398.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608398.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608398.docx
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_608023.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608370.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608370.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608370.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608386.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608386.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608386.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608386.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608386.docx
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 24-הכנסת ה

 
נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה בזכויות 

אסירים ובני משפחותיהם בהגבלת 
 ביקורים שרירותית בשל נגיף הקורונה

 
נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה בזכויות 

אסירים ובני משפחותיהם בהגבלת 
 ביקורים שרירותית בשל נגיף הקורונה

 
 Scan_20211019_105153 - חומר רקע

26/10 
11:30 

 ועדת הבריאות

במסגרת ציון יום מיוחד בנושא בטיחות 
  בדרכים בכנסת

על סדר היום: טיפול בתי החולים 
 השיקומיים בנפגעי תאונות דרכים

 

 

26/10 
12:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט

התאמת לוח חופשות בבתי"ס לימי 
 העבודה במשק

 

 

26/10 
12:00 

הוועדה 
המיוחדת 

 לזכויות הילד

הסדרת הטיפול באמצעות אומנויות כחלק 
 מקידום בריאות הנפש

 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608383.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608383.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608383.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608383.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608664.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608664.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608664.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608664.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_608969.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_608969.pdf
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26/10 
12:30 

ועדת ביטחון 
 הפנים

שימוש באמצעי אכיפה דיגיטליים למניעת 
 תאונות דרכים

 

 

26/10 
13:30 

הוועדה 
המיוחדת 

לעניין הקרן 
 לאזרחי ישראל

( למעבר 2025הקדמת מועד הגג )שנת 
לייצור חשמל לשימוש מלא בגז טבעי 

במקום פחם, בהשתתפות מנכ"ל חברת 
 החשמל, עופר בלוך

 

 

26/10 
14:00 

הוועדה 
המיוחדת 

 לעובדים זרים

סקירת משרד הביטחון בסוגיות הנוגעות 
לכניסה ולהעסקה של עובדים פלסטינים 

 בבניין

 

בזום -חירום וביטחון -אלון ביטון  

27/10 
09:00 

ועדת העבודה 
 והרווחה

 
שוויון זכויות לאנשים עם הצעת חוק 

 2021-(, התשפ"א19מוגבלות )תיקון מס' 

הצעת חוק לקריאה הראשונה - הצעת חוק 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון 

 מס' 19(, התשפ"א-2021

עותתכנון וקרק -מילכה כרמל  

 בזום

27/10 
09:00 

ועדת ביטחון 
 הפנים

התמודדות המשטרה עם מעשי האלימות 
 בכדורגל

 

 

27/10 
09:30 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט

-דיון מהיר בנושא פגיעה דרמטית בכ
תלמידים בחינוך היסודי  78,000

 מהאוכלוסיות החלשות ביותר

נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה דרמטית ב 
78,000 תלמידים בחינוך היסודי 

 מהאוכלוסיות החלשות ביותר
 

נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה 
משמעותית ב78 אלף תלמידים בחינוך 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606662.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606662.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606662.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607772.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607772.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607772.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607840.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607840.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607840.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
24/10-28/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

היסודי המוכש"ר, מהאוכלוסיות החלשות 
 ביותר

 
נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה 

משמעותית ב78 אלף תלמידים בחינוך 
היסודי המוכש"ר, מהאוכלוסיות החלשות 

 ביותר
 

נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה 
משמעותית ב 78,000 תלמידים בחינוך 

 היסודי מהאוכלוסיות החלשות ביותר
 

 חומר רקע - הצעה לסדר יום - שלמה קרעי
חומר רקע - הצעה לסדר יום - איתמר בן 

 גביר
 

 חומר רקע - הצעה לסדר יום אחמד טיבי
 

 חומר רקע - הצעה לסדר יום - יעקב אשר

27/10 
09:30 

הוועדה 
לקידום מעמד 

האישה 
 ולשוויון מגדרי

  מצבים של אנשים שנמצאים במעגל הזנות

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607840.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607840.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607862.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607862.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607862.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607862.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607862.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607895.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607895.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607895.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607895.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609136.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609136.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609137.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609137.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609138.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609138.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609135.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609135.docx
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 24-הכנסת ה

 

27/10 
10:00 

הוועדה 
המיוחדת 
לענייני 

התמכרויות, 
סמים ואתגרי 

הצעירים 
 בישראל

הצעה לדיון מהיר של ח"כ ענבר בזק 
בנושא פרסום ושיווק בעייתי של סיגריות 

אלקטרוניות העלול לעודד רכישה של 
מוצרים אלה ולהטעות את הציבור והאכיפה 

 המתקיימת בנושא

נוסח הצעה לסדר היום - הצעה לדיון מהיר 

של ח"כ ענבר בזק בנושא פרסום ושיווק 

בעייתי של סיגריות אלקטרוניות העלול 

לעודד רכישה של מוצרים אלה ולהטעות 

 את הציבור והאכיפה המתקיימת בנושא

 

28/10 
09:00 

הוועדה 
המיוחדת 

 לעובדים זרים
  סיור הוועדה במתקן יהלו"ם בנתב"ג

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2163212
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2163212
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2163212
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2163212
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2163212
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608657.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608657.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608657.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608657.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608657.docx

