
הכנסת   טבלת ועדות   
.20212.112-.20212.116  

2021דצמבר  12ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

 

תאריך  
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

12/12 

10:30 

הוועדה המיוחדת  
לענייני התמכרויות,  

סמים ואתגרי  
 הצעירים בישראל

   סיור בכפר איזון

13/12 
9:30 

ועדת החוקה, חוק  
 ומשפט

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  
( )הארכת 11הקורונה החדש )הוראת שעה( )תיקון מס' 

הכנה   - 2021-תוקף והוראות נוספות(, התשפ"ב
 לקריאה שנייה ושלישית 

  

13/12 

9:30 
 ועדת ביטחון הפנים 

מסקנות המשטרה בעקבות מבצע "שומר החומות"  
 המשך דיון -והיערכות לעתיד 

 
 פיזית -ביטחון וחירום -אלון ביטון
 מ.א משגב רשום ר'  -דני עברי

13/12 
9:30 

ועדת העבודה  
 והרווחה 

הקמת ועדת משנה לעניין שוויון זכויות לאנשים עם  
 מוגבלות 

  

13/12 
9:45 

ועדת העבודה  
 והרווחה 

   הקמת ועדת משנה לעניין נגישות עירונית 

13/12 
9:45 

ועדת החינוך,  
 התרבות והספורט 

   הרחבת סמכות ועדת המשנה לתקצוב הספורט
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24-הכנסת ה   
 

תאריך  
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

13/12 
10:00 

 2021שינויים בתקציב לשנת  ועדת הכספים 
חומר רקע - קישור פניות 

 והודעות באתר ועדת הכספים 
 

 

13/12 
10:00 

 ועדת הכלכלה

כספומטים  . הצעה לדיון מהיר בנושא: "עמלות 1
 פרטיים"

. הפגיעה בשירות לאזרחים ותיקים בשל סגירת סניפי  2
 בנקים 

נוסח הצעה לסדר היום -   
סגירת סניפי בנקים והצבת  

 כספומטים פרטיים 
 

נוסח הצעה לסדר היום -   
 עמלות כספומטים פרטיים 

 
נוסח הצעה לסדר היום -   
 עמלות כספומטים פרטיים 

 
נוסח הצעה לסדר היום -   
 עמלות כספומטים פרטיים 

 
נוסח הצעה לסדר היום -   
 .עמלות כספומטים פרטיים

 
מסמך של מרכז המחקר  

והמידע של הכנסת  - סגירת  
סניפי בנקים בישראל בשנים 

 2010 עד  2019

 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_611758.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_611758.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_611758.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_611758.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611607.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611607.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611607.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611686.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611686.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611686.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611686.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611686.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611708.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611708.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611708.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611813.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611813.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611813.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611813.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611813.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611830.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611830.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611830.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_612554.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_612554.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_612554.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_612554.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_612554.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_612554.pdf
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מסמך של מרכז המחקר  

והמידע של הכנסת  - תיאור  
וניתוח שוק המכשירים 

 האוטומטיים למשיכת מזומן
 (ATM עמדות)

 
חומר רקע - בקשת חופש 

 מידע בנק ישראל 
 

חומר רקע -  הוראת ניהול  
 בנקאי תקין 400

 
חומר רקע - חוק הבנקאות  

 -)רישוי(, התשמא1981
 

חומר רקע - פניית יור  
 הסתדרות הגמלאים

 

13/12 
10:00 

ועדת הפנים והגנת  
 הסביבה

הקמת מערך ליווי משפחות נפטרים באסונות ברשויות 
 המקומיות 

הקמת מערך ליווי משפחות 
נפטרים באסונות ברשויות 

 המקומיות 
 חינוך, רווחה וקהילה  -מירב בן שימול

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_612553.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_612553.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_612553.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_612553.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_612553.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_612553.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612557.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612557.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612557.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612557.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612557.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612558.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612558.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612558.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612558.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612558.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612560.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612560.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612560.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613010.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613010.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613010.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2165375
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2165375
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2165375
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 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

13/12 
10:00 

ועדת החינוך,  
 התרבות והספורט 

המבשר"  מניעת סגירת הישיבה התיכונית "קול 
 במבשרת ציון

  

13/12 
10:00 

ועדת העבודה  
 והרווחה 

)י( לחוק אומנה לילדים,  56דיווח בהתאם להוראות סעיף 
דוח נציבות פניות ילדים ונוער בהשמה  - 2016-התשע"ו 

 2021חוץ ביתית לשנת 

דיווח על-פי חוק - דיווח  
בהתאם לה וראות סעיף 56)י(  
לחוק אומנה לילדים, התשע"ו- 

2016 - דוח נציבות פניות 
ילדים ונוער בהשמה חוץ 

 ביתית לשנת 2021
 

 

13/12 
10:00 

לקידום  הוועדה 
מעמד האישה  
 ולשוויון מגדרי

 

  -דיווח השרה לשוויון חברתי על פעילות משרדה 
 ןבהשתתפות השרה לשוויון חברתי, מירב כה 

 שוויון מגדרי -הילית בן צבי 

13/12 

10:00 
הוועדה המיוחדת  

 לעובדים זרים 

  מדיניות הגירוש של ילדי העובדות והעובדים הזרים
האכיפה כלפי תלמידי בית ספר בדגש על מדיניות   

חומר רקע - נייר עמדה מאת  
 UCI עמותת

 
 

13/12 
11:00 

ועדת החינוך,  
 התרבות והספורט 

הצעה לדיון מהיר בנושא: " עמותות המלמדות יהדות 
בניגוד   -ממלכתיים באופן לא פלורליסטי בבתי ספר 

 "לפסיקת בג"ץ

חומר רקע - עמותות המלמדות  
יהדות בבתי ספר ממלכתיים 
באופן לא פלורליסטי– בניגוד  

 לפסיקת בגץ
 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_612425.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_612425.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_612425.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_612425.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_612425.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_612425.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_612425.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_612425.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613304.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613304.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613304.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613304.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613304.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613304.docx
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 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

13/12 
11:00 

המיוחדת  הוועדה 
לעניין הקרן לאזרחי  

 ישראל

 -צעדים למיצוי פוטנציאל גז מחצבים במשק הישראלי 
 הולכה, חלוקה ומשתמשי הקצה 

חומר רקע - מצגת משרד  
האוצר - מס פחמן -  הוצגה  

בוועדת הכספים ב- 
07.12.2021 

 
חומר רקע - נקודות לדיון מאת 

המחלקה לפיקוח תקציבי,  
 מרכז המחקר והמידע 

 

 תכנון וקרקעות  -מילכה כרמל
 

 רשומים: -מועצה אזורית חבל אילות
 ראש המועצה -חנן גינת

ת החברה  מנכ"לי -איריס דניאלי
 הכלכלית 

13/12 

12:00 

ועדת מיזמי תשתית  
לאומיים מיוחדים  
 ושירותי דת יהודיים 

 דיון על ניהול ותפעול המקומות הקדושים בארץ 

 

חומר רקע - מכון על משמר  
 הכנסת  - מסמך רקע 

 
 

13/12 

12:00 

הוועדה המיוחדת  
לדיון בהצעת חוק  
הסדרת השימוש  
בקנאביס למטרות  
-רפואיות, התשפ"ב

 ( 2245/24)פ/ 2021

בהשתתפות שר   -ועדת הקנאביס יעדי  -ישיבת פתיחה 
   הבריאות ניצן הורוביץ 

13/12 
12:30 

 ועדת הכספים 

הצעת אישור עמותת המצפה לישראל )ע"ר(  
לחוק מיסוי   61כמוסד ציבורי לעניין סעיף   580367209

1963 -מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג   

פניית הגורם המוסמך  - הצעת  
אישור עמותת המצפה  

לישראל )ע"ר( 580367209  
כמוסד ציבורי לעניין סעיף 61  

 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613352.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613352.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613352.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613352.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613348.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613348.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613348.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613348.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613361.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613361.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612527.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612527.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612527.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612527.pdf
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 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

לחוק מיסוי מקרקעין )שבח  
 ורכישה(, התשכ"ג-  1963

 
חומר רקע - רשימה לאישור 
סעיף 61 מצפה לישראל - 

 השלמות
 

13/12 
12:30 

 ועדת הכלכלה
הצעת תקנות תוצרת אורגנית )תוצרת אורגנית מן  

2021-ייצורה ומכירתה( )תיקון(, התשפ"ב -הצומח   

פניית הגורם המוסמך  - הצעת  
תקנות תוצרת אורגנית  

)תוצרת אורגנית מן הצומח -  
ייצורה ומכירתה( )תיקון(, 

 התשפ"ב-2021
 

נוסח מהגורם המוסמך -  
הצעת תקנות תוצרת אורגנית  
)תוצרת אורגנית מן הצומח -  

ייצורה ומכירתה( )תיקון(, 
 התשפ"ב-2021

 

 

14/12 
9:00 

ועדת החוקה, חוק  
 ומשפט

פרק ב' )דיוור דיגיטלי( מתוך הצעת חוק התכנית  
הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית  

  2021-(, התשפ"א2022-ו  2021לשנות התקציב 

פרק ב' )דיוור דיגיטלי( מתוך 

הצעת חוק התכנית הכלכלית 

)תיקוני חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית לשנות  

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612527.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612527.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612527.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_bg_612892.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_bg_612892.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_bg_612892.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_bg_612892.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610696.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610696.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610696.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610696.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610696.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610696.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_610697.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_610697.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_610697.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_610697.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_610697.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_610697.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_610697.docx
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162976
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162976
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162976
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162976
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 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

הכנה   -)ב( לתקנון הכנסת[ 84]פוצלה לפי סעיף 
 לקריאה שנייה ושלישית 

התקציב 2021 ו-2022(,  

התשפ"א-2021  ]פוצלה לפי  

סעיף 84)ב( לתקנון הכנסת[ -  

 הכנה לקריאה שנייה ושלישית 

14/12 
9:30 

 ועדת הבריאות 
התנהלות קופות החולים בתחרות להעברת מבוטחים 

 בין הקופות 
  

14/12 
9:30 

 ועדת ביטחון הפנים 
השימוש ברשתות החברתיות כאמצעי סחיטה וניצול 

 אזרחים
  

14/12 

10:00 
 עדת הכספים ו 

תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון  צו 
 )מס על משקאות מתוקים( 2021 -(, התשפ"ב4מס' 

  

14/12 

10:00 
 ועדת הכלכלה

פרק ט' )ניקוז( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית  
)תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות  

]פוצלה לפי   2021-(, התשפ"א2022-ו  2021התקציב 
 )ב( לתקנון הכנסת[ 84סעיף 

פרק ט' )ניקוז( מתוך הצעת  

חוק התכנית הכלכלית )תיקוני  

חקיקה ליישום המדיניות 

הכלכלית לשנות התקציב 

2021 ו-2022(, התשפ"א-

2021 ]פוצלה לפי סעיף 84)ב(  

 לתקנון הכנסת[ 

 יועצת כלכלית מש"א  -הדסה אלמוג

 תכנון וקרקעות  -מילכה כרמל

 

לידיעת: ראשי מועצות שהינם יו"ר  

 רשויות ניקוז 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162976
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162976
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162976
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162976
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162977
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162977
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162977
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162977
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162977
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162977
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162977


הכנסת   טבלת ועדות   
.20212.112-.20212.116  

2021דצמבר  12ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

תאריך  
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

14/12 

10:00 
 ועדת החוץ והביטחון

דיון מהיר בנושא הסדרת הטיפול בתופעות הפגיעות  
 המיניות בצה"ל

  

14/12 

10:00 

ועדת משנה לשיבוץ  
מורים ערבים בבתי  

 הספר
   שיבוץ מורים ערבים בבתי הספר 

14/12 
10:00 

הוועדה המיוחדת  
לענייני התמכרויות,  

סמים ואתגרי  
 הצעירים בישראל

   התמודדות עם חרדת אקלים 

14/12 
11:00 

ועדת הפנים והגנת  
 הסביבה

- (, התש"ף33הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 
 לקריאה שניה ושלישית הכנה  - 2020

הצעת חוק הכניסה לישראל 

)תיקון מס' 33(, התש"ף- 

2020 -  הכנה לקריאה שניה  

 ושלישית 

 

14/12 
11:00 

 ועדת ביטחון הפנים 
והוראות   55הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' 

 2021-שעה(, התשפ"א

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי 

הסוהר )מס'  55 והוראות  

 שעה(, התשפ"א-2021

 

14/12 
11:00 

הוועדה המיוחדת  
 לזכויות הילד 

 

 אלימות מקוונת כלפי קטינים 
במסגרת יום מיוחד בנושא אתגרים ברשתות החברתיות  

 ביוזמת חה"כ מאיר יצחק הלוי
 

  

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2146170
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2146170
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2146170
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2146170
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2155597
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2155597
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2155597
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2155597


הכנסת   טבלת ועדות   
.20212.112-.20212.116  

2021דצמבר  12ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

תאריך  
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

14/12 

11:00 

הוועדה המיוחדת  
 לעובדים זרים 

שינוי שיטת העסקת עובדות ועובדים זרים בענף  
 הסיעוד 

  

14/12 

11:00 

הוועדה המיוחדת  
 לפניות הציבור 

פניות ציבור בנושא: מדיניות חברות כבלים ולוין בטיפול 
בניתוקים, בחיוב באמצעי תשלום, בהתאמת חבילות 
 טלוויזיה ומכירת ערוצים בודדים ובסיום תוקף הטבות.

  

14/12 

11:30 

הוועדה לקידום  
מעמד האישה  
 ולשוויון מגדרי

   לציון יום זכויות האדם בכנסת -בישראל חסרות מעמד 

14/12 

12:00 

ועדת החוקה, חוק  
 ומשפט

 

שנה לחוק   20דיון מיוחד לציון יום זכויות האדם בכנסת: 
איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות 

 2001-בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א

  

14/12 

12:00 

ועדת החינוך  
והספורט התרבות    

התמודדות מערכת החינוך עם האלימות ברשתות  
במסגרת יום מיוחד בנושא אתגרים   -החברתיות 

 ברשתות החברתיות 

  

14/12 

11:30 
   תעסוקת עולים במקצועות הבריאות  ועדת הבריאות 



הכנסת   טבלת ועדות   
.20212.112-.20212.116  

2021דצמבר  12ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

תאריך  
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

14/12 
13:00 

ועדת הפנים והגנת  
 הסביבה

הנגשת זכות הבחירה לתושבי הכפרים הבדואים הלא 
 מוכרים בנגב 

  

14/12 
13:00 

 ועדת הבריאות 

ישיבת מעקב לחוק ההתחשבנות בין בתי חולים לקופות  
סעיף  - 2021-, התשפ"א2025עד    2021חולים לשנים  

לחוק )תשלום חודשי קבוע לבתי חולים ציבוריים   9
 כללים(

  

14/12 

14:00 

עדת החוקה, חוק  ו 
 ומשפט

קנסות, אגרות והוצאות  . הצעת צו המרכז לגביית 1
)תחילת החוק לגבי אגרות רישיון שנתיות של שמאי  

מקרקעין שמוטלות מכוח חוק שמאי מקרקעין,  
 2021-(, התשפ"א2001-התשס"א

. הצעת צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות  2
)תחילת החוק לגבי אגרות רישיון שנתיות של נוטריונים  

(,  1976-תשל"ו שמוטלות מכוח חוק הנוטריונים, ה 
 2021-התשפ"א

פניית הגורם המוסמך  - הצעת  
צו המרכז לגביית קנסות,  

אגרות והוצאות )תחילת החוק  
לגבי אגרות רישיון שנתיות של  
נוטריונים שמוטלות מכוח חוק  
הנוטריונים,  התשל"ו-1976(,  

 התשפ"א-2021
 

 

14/12 

15:00 

 ועדת הכספים 

ועדת המשנה  
לבחינת תיקוני  

  46חקיקה לסעיף  
לחוק מס הכנסה 

לחוק מס הכנסה   46בחינת תיקוני חקיקה לסעיף  
 לחוק מיסוי מקרקעין 61ולסעיף 

  

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610719.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610719.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610719.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610719.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610719.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610719.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610719.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_610719.pdf


הכנסת   טבלת ועדות   
.20212.112-.20212.116  

2021דצמבר  12ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

תאריך  
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

לחוק   61ולסעיף 
 מיסוי מקרקעין

15/12 
9:00 

 ועדת הכספים 

 (2הדלק )הטלת בלו()תיקון מס' . הצעת צו הבלו על 1
. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין  2

 2021-(, התשפ"ב5)תיקון מס' 
. הצעת צו הבלו על דלק )פטור והישבון()תיקון(,  3

 2021-התשפ"ב

פניית ה גורם המוסמך  - הצעת  
צו הבלו על הדלק )הטלת  

 בלו()תיקון מס' 2( 
 

פניית הגורם המוסמך  - צו  
תעריף המכס והפטורים ומס  
קנייה על טובין )תיקון מס' 5(,  

 התשפ"ב-2021
 

 חומר רקע - צו הבלו על דלק
 

 

15/12 
9:00 

עדת החוקה, חוק  ו 
 ומשפט

( )פסילת 19. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות )מס' 1
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית  - 2021-ראיה(, התשפ"ב

. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות )פסילת ראיה(, 2 
. הצעת חוק  3הכנה לקריאה ראשונה  - 2021-התשפ"א

  2021-לתיקון פקודת הראיות )פסילת ראיה(, התשפ"א
 הכנה לקריאה ראשונה  -

הצעת חוק לתיקון פקודת  .1
( )פסילת  19הראיות )מס'  

  -  2021-ראיה(, התשפ"ב
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית 

צעת חוק לתיקון פקודת ה  .2
הראיות )פסילת ראיה(,  

הכנה   -  2021-התשפ"א
 לקריאה ראשונה 

הצעת חוק לתיקון פקודת  .3

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611778.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611778.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611778.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611777.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611777.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611777.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611777.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611777.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611777.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_bg_612042.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_bg_612042.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163400
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163400
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163400
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163400
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163400
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163400
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156068
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156068
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156068
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156068
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156068
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156068
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156326
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156326
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156326


הכנסת   טבלת ועדות   
.20212.112-.20212.116  

2021דצמבר  12ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

תאריך  
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

הראיות )פסילת ראיה(,  
הכנה   -  0212-התשפ"א

 לקריאה ראשונ

15/12 
9:00 

ועדת החינוך,  
 התרבות והספורט 

הצעת תקנות הספורט )חיוב בתעודת הסמכה()תיקון(,  
 2021-התשפ"ב

פניית הגורם המוסמך  - הצעת  
תקנות הספורט )חיוב בתעודת  

הסמכה()תיקון(, התשפ"ב- 
2021 

 
נוסח מהגורם המוסמך -  

הצעת תקנות הספורט )חיוב 
בתעודת הסמכה()תיקון(,  

 התשפ"ב-2021
 

חומר רקע - תיקון תקנות  
הספורט )חיוב בתעודת 

הסמכה( - ענף הכדורגל- נוסח  
 מעודכן 

 

 

15/12 
9:30 

 ועדת הכלכלה

. הצעת תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות 1
 2021-ואגרות( )הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"ב

. הצעת תקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות 2
 2021-ואגרות( )תיקון( )תיקון(, התשפ"ב

פניית הגורם המוסמך  - הצעת  
תקנות הטלגרף האלחוטי  

)רישיונות, תעודות ואגרות( 
)הוראת שעה( )תיקון(,  

 התשפ"ב-2021

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156326
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156326
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156326
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_613314.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_613314.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_613314.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_613314.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613315.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613315.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613315.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613315.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613315.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613315.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613313.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613313.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613313.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613313.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613313.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612498.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612498.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612498.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612498.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612498.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612498.pdf


הכנסת   טבלת ועדות   
.20212.112-.20212.116  

2021דצמבר  12ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

תאריך  
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

 
פניית הגורם המוסמך  - הצעת  

תקנות הטלגרף האלחוטי  
)רישיונות, תעודות ואגרות( 
)תיקון( )תיקון(, התשפ"ב- 

2021 
 

נוסח מהגורם המוסמך -  
הצעת תקנות הטלגרף  

האלחוטי )רישיונות, תעודות 
ואגרות( )הוראת שעה(  
 )תיקון(, התשפ"ב-2021

 
נוסח מהגורם המוסמך -  
הצעת תקנות הטלגרף  

האלחוטי )רישיונות, תעודות 
ואגרות( )תיקון( )תיקון(, 

 התשפ"ב-2021
 

15/12 
9:30 

 ועדת הבריאות 
מוקדי החירום הרפואי במענה לקריאות  התנהלות 

 לעזרה ראשונה 
  

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612495.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612495.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612495.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612495.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612495.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612495.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612496.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612496.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612496.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612496.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612496.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612496.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612496.docx


הכנסת   טבלת ועדות   
.20212.112-.20212.116  

2021דצמבר  12ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

תאריך  
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

15/12 
9:30 

 ועדת ביטחון הפנים 
הצעה לדיון מהיר בנושא: "שמירה על תשתיות לאומיות  

 בנגב"

חומר רקע - שמירה על  
תשתיות לאומיות בנגב דיון  

 מהיר
 

 זום  -ביטחון וחירום -אלון ביטון

16/12 
10:00 

ועדת החוקה, חוק  
 ומשפט

   ביקור בנתב"ג

16/12 
10:00 

הוועדה לקידום  
האישה  מעמד 

 ולשוויון מגדרי

סיור ועדה : סיור במחלק משפחה זבולון וביקור במרכז 
 אלומה

  

20/12 

10:00 
 יישום חוק התחרות הכלכלית  ועדת הכלכלה

חומר רקע - חוק ההגבלים  

העסקיים )תיקון מס 21(,  

 התשעט-2019

 

20/12 
10:00 

ועדת    –דיון משותף 
הפנים והגנת  

הסביבה, וועדת  
 ביטחון הפנים 

)תיקון מס' 9שעה הצ"ח לתיקון פקודת העיריות )הוראת 
הכנה לקריאה שניה   -( 1462)מ/ 2021( התשפ"ב 6

 ושלישית 

חומר רקע -  הצעת חוק פקודת 
העיריות )הוראת שעה( )תיקון 

 מס 6( 
 

 

20/12 

12:00 
מתווה הגרלות צ'אנס של   מתווה הגרלות צ'אנס של מפעל הפיס  ועדת הכלכלה

 מפעל הפיס 
 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613213.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613213.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613213.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609742.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609742.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609742.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609742.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613385.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613385.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613385.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164688
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164688


הכנסת   טבלת ועדות   
.20212.112-.20212.116  

2021דצמבר  12ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

תאריך  
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

21/12 
9:00 

הוועדה המיוחדת  
לענייני התמכרויות,  

סמים ואתגרי  
 הצעירים בישראל

יצוא קנאביס לצרכים רפואיים –  דיון מעקב מיום  
2021/11/2   

21/12 
10:00 

ועדת מיזמי תשתית  
לאומיים מיוחדים  
 ושירותי דת יהודיים 

פרק כ"א )רכבת תחתית )מטרו((, סימן ג' בפרק ב'  
)המועצה המאסדרת( מתוך הצעת חוק התכנית  

הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו ם המדיניות הכלכלית  
לשנות התקציב 2021 ו -2022(, התשפ"א-2021  

 ]פוצלה לפי סעיף 84)ב( לתקנון הכנסת[

פרק כ"א )רכבת תחתית  
)מטרו((, סימן ג' בפרק ב'  

)המועצה המאסדרת( מתוך  
הצעת חוק התכנית הכלכלית 

)תיקוני חקיקה ליישום 
המדיניות הכלכלית לשנות  
התקציב 2021 ו-2022(,  

התשפ"א-2021  ]פוצלה לפי  
 סעיף 84)ב( לתקנון הכנסת[ 

 תכנון וקרקעות  -מילכה כרמל

21/12 
13:00 

הוועדה המיוחדת  
לעניין הקרן לאזרחי  

 ישראל

 An - סקירה על קרנות עושר ריבוניות במדינות העולם
Overview of Sovereign Wealth Funds around 

the World 
  

22/12 
9:00 

 ועדת הכלכלה

דיווח שרת התחבורה והבטיחות בדרכים על פעילות  
 משרדה 

בהשתתפות חה"כ מרב מיכאלי, שרת התחבורה  
 והבטיחות בדרכים

 תכנון וקרקעות  -מילכה כרמל 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982


הכנסת   טבלת ועדות   
.20212.112-.20212.116  

2021דצמבר  12ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

תאריך  
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

22/12 
9:00 

ועדת החינוך,  
 והספורט התרבות  

הצעה לדיון מהיר בנושא: "הפסקת התוכניות לחיים  
 "משותפים במערכת החינוך

נוסח הצעה לסדר היום -   
הפסקת התוכניות לחיים  
 משותפים במערכת החינוך

 
נוסח הצעה לסדר היום -   
הפסקת התוכניות לחיים  
 משותפים במערכת החינוך

 
חומר רקע -  הפסקת התוכניות 

לחיים משותפים במערכת 
 החינוך - הצעה לסדר יום 

 
חומר רקע -  הצעה לסדר יום -  

הפסקת התוכניות לחיים  
 משותפים במערכת החינוך

 

 

23/12 

11:00 

 
תשתית  ועדת מיזמי  

לאומיים מיוחדים  
 ושירותי דת יהודיים 

   סיור על תוואי המטרו רמלה - לוד 

27/12 

10:00 

הוועדה המיוחדת  
 לזכויות הילד 

   מיצוי זכויות של אחים שכולים לחיילים שנספו במערכה

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612788.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612788.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612788.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612855.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612855.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612855.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612855.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613303.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613303.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613303.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613303.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613302.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613302.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613302.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613302.docx


הכנסת   טבלת ועדות   
.20212.112-.20212.116  

2021דצמבר  12ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

תאריך  
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

28/12 

10:00 

 
ועדת מיזמי תשתית  

לאומיים מיוחדים  
 ושירותי דת יהודיים 

   הליך המינוי של רבנים מקומיים 

3/1 

10:00 
 ועדת הכלכלה

דיווח שר החקלאות ופיתוח הכפר על פעולות משרדו, 
 תכנית העבודה של המשרד ואופן ביצוע התקציב

 הישיבה בהשתתפות שר החקלאות, מר עודד פורר 

מסמך של מרכז המחקר  
והמידע של הכנסת  - תיאור  
וניתוח הצעת תקציב משרד  

החקלאות ופיתוח הכפר 
לשנות הכספים 2021 ו-2022  

 סופי

 חקלאות ואיכות סביבה  -הילה אקרמן

 

 תיירות -ארנון בירן

3/1 
11:15 

 
הוועדה המיוחדת  

לעניין הקרן לאזרחי  
 ישראל

   ?האם לחדש את הזיכיון בים המלח

5/1 

09:00 
 ועדת הכלכלה

 דיווח שר התקשורת על פעולות משרדו

 בהשתתפות שר התקשורת ד"ר יועז הנדל 
 

  

9/1 
11:00 

   יישום הרפורמה בבנקאות והקיצוץ במסגרות האשראי  ועדת הכלכלה

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_611784.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_611784.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_611784.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_611784.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_611784.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_611784.pdf


הכנסת   טבלת ועדות   
.20212.112-.20212.116  

2021דצמבר  12ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

 

תאריך   
 ושעה 

 שם הוועדה 

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות  חומר רקע 

11/1 
13:00 

הוועדה המיוחדת  
לעניין הקרן לאזרחי  

 ישראל

עדכון אגף הכלכלנית הראשית על תחזיות עדכניות של 
   הכנסות הקרן מהתמ"ג לטווח הארוך 

16/1 

9:30 

הוועדה המיוחדת  
לענייני התמכרויות,  

סמים ואתגרי  
 הצעירים בישראל

   סיור בכפר רוח במדבר 

18/1 
13:00 

הוועדה המיוחדת  
לעניין הקרן לאזרחי  

 ישראל

מעקב אחר התקדמות הפעולות להקמת הקרן לאזרחי 
 ישראל

  

25/1 
13:00 

הוועדה המיוחדת  
לעניין הקרן לאזרחי  

 ישראל

היערכות המשק לגמילה משימוש בבנזין ובסולר,  
   בהשתתפות מנכ"לית משרד התחבורה מיכל פרנק 


