
 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
06/02-10/02 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 שם הוועדה תאריך ושעה
 

 נושא הדיון
 

 חומר רקע

 
 נציג/ה מטעם אזוריות

06/02 
09:00 

 ועדת העבודה והרווחה

הצעת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות )נגישות אירועי פינוי אוכלוסייה 

 –חירום(, התשפ"א וקליטתה במצב 
2021 

פניית הגורם המוסמך - הצעת 
תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות )נגישות אירועי 

פינוי אוכלוסייה וקליטתה במצב 
 חירום(, התשפ"א – 2021

 
נוסח מהגורם המוסמך - הצעת 

תקנות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות )נגישות אירועי 

פינוי אוכלוסייה וקליטתה במצב 
 חירום(, התשפ"א – 2021

 
 -אסמכתא לקיום הליך מקדים 

 הסכמת שר האוצר

 אלון ביטון- חירום וביטחון
 

נציגת שלטון מקומי -עדי אבירם  

07/02 
08:30 

ועדה משותפת של ועדת 
החוץ והביטחון וועדת 
 החוקה, החוק ומשפט

  ומע"ש למצב חירום

 אלון ביטון- חירום וביטחון
 

 *לקבל חומר רקע

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_616514.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_616514.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_616514.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_616514.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_616514.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_616514.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_616517.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_616517.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_616517.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_616517.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_616517.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_616517.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_616517.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_616518.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_616518.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_616518.pdf
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 24-הכנסת ה

07/02 
08:30 

ועדת המשנה למעקב 
אחר הטיפול בחקיקה 
 התלויה במצב חירום

דיון מעקב אחר עבודת הממשלה לניתוק 
 זיקתם של חוקים וצווים למצב החירום

 

 

07/02 
09:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים 
 - 2021-הפקר(, התשפ"בכלבי  -)תיקון 

 הכנה לקריאה ראשונה

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 
הצעת חוק להסדרת הפיקוח 

כלבי הפקר(,  -על כלבים )תיקון 
 2021-התשפ"ב

הילה אקרמן- ראש תחום א.סביבה 
 וחקלאות

 
צרפי קישור לרישום אנא -נועה*  

07/02 
09:00 

 ועדת העבודה והרווחה

. הצעת חוק האזרחים הוותיקים )תיקון 1
( )חידוש אוטומטי של הנחה 16מס' 

 2021-בתשלומי ארנונה(, התשפ"ב
 בהכנה לקריאה שניה ושלישית - 1485מ/

 -. הצעת חוק האזרחים הוותיקים )תיקון 2
חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה(, 

של ח"כ ינון  408פ/ 2021-התשפ"א
 בהכנה לקריאה ראשונה –אזולאי 

 -הצעת חוק האזרחים הוותיקים )תיקון . 3
חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה(, 

של ח"כ סמי  2699פ/ 2021-התשפ"ב
 בהכנה לקריאה ראשונה -אבו שחאדה 

הצעת חוק לדיון מוקדם - 3. 
הצעת חוק האזרחים הוותיקים 

)תיקון - חידוש אוטומטי של 
הנחה בארנונה(, התשפ"ב-

2021 פ/2699 של ח"כ סמי 
אבו שחאדה - בהכנה לקריאה 

 ראשונה
 

הצעת חוק לדיון מוקדם - 2. 
הצעת חוק האזרחים הוותיקים 

)תיקון - חידוש אוטומטי של 
הנחה בארנונה(, התשפ"א-

2021 פ/408 של ח"כ ינון 
אזולאי – בהכנה לקריאה 

 ראשונה
 

הצעת חוק לקריאה הראשונה - 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_609541.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_609541.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_609541.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_609541.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_609541.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
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 24-הכנסת ה

1. הצעת חוק האזרחים 
הוותיקים )תיקון מס' 16( 

)חידוש אוטומטי של הנחה 
בתשלומי ארנונה(, התשפ"ב-

2021 מ/1485 - בהכנה 
 לקריאה שניה ושלישית

07/02 
10:00 

 ועדת הכלכלה

תמיכת המשרד להגנת הסביבה בקידום 
פרוייקטים של אנרגיה מתחדשת ברשויות 

מקומיות כאמצעי לטיפוח סביבתי 
 והתחדשות עירונית

מנכ"לית , גלית כהןבהשתתפות גב' 
 הלהגנת הסביב המשרד

 

 הילה אקרמן- חקלאות ואיכות סביבה

07/02 
10:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הקשר בין תכנון, השלמת תשתיות 
ותשתיות חשמל לבעיית הפסקות 

החשמל החוזרות ונשנות ביישובי החברה 
 הערבית

 

 

07/02 
10:00 

 ביטחון הפניםועדת 
הצעה לדיון מהיר בנושא: "הזנחת 
 "ביטחונם של יישובי עוטף ירושלים

נוסח הצעה לסדר היום - 
הזנחת בטחונם של ישובי עוטף 

 ירושלים
 

נוסח הצעה לסדר היום - 

 אלון ביטון- חירום וביטחון

 לידיעת מועצות יו"ש

אנא צרפי קישור לרישום -נועה * 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617332.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617332.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617332.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617484.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617484.docx
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הזנחת בטחונם של ישובי עוטף 
 ירושלים

 

בטחונם הזנחת  -חומר רקע 

 של ישובי עוטף ירושלים

07/02 
10:15 

 ועדת העבודה והרווחה

הפיקוח על מסגרות חוץ ביתיות שמפעיל 
משרד הרווחה והביטחון החברתי בעקבות 

פרשת ההתעללות במעון לחוסים "בני 
 "ציון

 

מירב בן שימול- חינוך , רווחה 

 וקהילה

07/02 
10:30 

הוועדה לקידום מעמד 
 האישה ולשוויון מגדרי

פחות  30%-מנהלות משתכרות כ
ולהבדל אין הסבר מתקבל  —ממנהלים 

 על הדעת

נוסח הצעה לסדר היום - 
מנהלות משתכרות כ-30% 

פחות ממנהלים — ולהבדל אין 
 הסבר מתקבל על הדעת

 

 -נייר עמדה  -חומר רקע 

 שדולת הנשים

 

 

שוויון מגדרי -הילית בן צבי  

07/02 
12:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

היערכות המדינה מפני רעידות  .1
 האדמ

הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון  .2
( )תכנית לעמידות בפני 136מס' 

רעידת אדמה ותכנית הכוללת 

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 

הצעת חוק התכנון והבנייה 

( )תכנית 136)תיקון מס' 

לעמידות בפני רעידת אדמה 

ותכנית הכוללת הוראה 

 אלון ביטון- חירום וביטחון

 לידיעת:

, עמק תמר, מגילות, עמק המעיינות

 הירדן, בקעת הירדן

לצרף קישור לרישום -נועה*  

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617484.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617484.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618574.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618574.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618574.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614888.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614888.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614888.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614888.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616602.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616602.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616602.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164877
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164877
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164877
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
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להקניית הבעלות בחלק  הוראה
 2021-ציבורי(, התשפ"ב

בחלק להקניית הבעלות 

 2021-ציבורי(, התשפ"ב

07/02 
12:00 

הוועדה המיוחדת 
 לזכויות הילד

הצעה לדיון מהיר בנושא: "חיי  .1
ילדינו בסכנה: הקלות הבלתי 

נסבלת של העסקת מטפלות לגיל 
 הרך ללא הכשרה"

התעללות מטפלות בחסרי ישע  .2
 ותינוקות

נוסח הצעה לסדר היום - חיי 
ילדינו בסכנה: הקלות הבלתי 
נסבלת של העסקת מטפלות 

 לגיל הרך ללא הכשרה
נוסח הצעה לסדר היום - חיי 
ילדינו בסכנה: הקלות הבלתי 
נסבלת של העסקת מטפלות 

  לגיל הרך ללא הכשרה
 

חומר רקע - פניית חכ קטי 
שטרית לקיים דיון - התעללות 
 מטפלות בחסרי ישע ותינוקות

 

-מסמך מממ  -ר רקע חומ

נתונים על אלימות בגירים כלפי 

ילדים בגיל הרך בעת שהותם 

 במסגרות חינוכיות

 

 

 מירב בן שימול- חינוך, רווחה וקהילה

07/02 
12:30 

ועדת המשנה לעניין 
השפעת הסביבה 

הצללה וקירור  –היערכות לשינוי אקלים 
עצי רחוב של המרחב העירוני באמצעות 

 והשפעת המהלך על בריאות הציבור

 

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164877
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164877
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164877
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614850.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614850.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614850.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614850.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614895.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614895.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614895.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614895.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618369.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618369.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618369.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618369.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_617420.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_617420.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_617420.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_617420.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_617420.pdf
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והאקלים על בריאות 
 הציבור

07/02 
13:00 

 ועדת העבודה והרווחה

. הצעת חוק עבודת הנוער 1
ליווי אפוטרופוס(,  -)תיקון 

 2021-התשפ"א

 -. הצעת חוק עבודת הנוער )תיקון 2
עבודת נוער בהופעות וצילומים(, 

 2021-התשפ"ב

הצעת חוק לדיון מוקדם - 
הצעת חוק עבודת הנוער )תיקון 

- עבודת נוער בהופעות 
 וצילומים(, התשפ"ב-2021

 

 -עת חוק לדיון מוקדם הצ

 הצעת חוק עבודת הנוער )תיקון 

-ליווי אפוטרופוס(, התשפ"א -

2021 

 

07/02 
13:15 

הוועדה המיוחדת 
 לזכויות הילד

הצעה לסדר היום בנושא: "בחינת 
 "השפעת חוק המצלמות במעונות היום

הצעה  -נוסח הצעה לסדר היום 

לסדר היום בנושא: "בחינת 

השפעת חוק המצלמות 

 "במעונות היום

 מירב בן שימול- חינוך, רווחה וקהילה

08/02 
09:00 

 ועדת הכלכלה

החרדיתאתגרי הדיור בחברה   

בהשתתפות מר אביעד פרידמן, מנכ"ל 
 משרד הבינוי והשיכון

 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_607439.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_607439.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_607439.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_607439.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_607439.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_605702.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_605702.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_605702.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_605702.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614788.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614788.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614788.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614788.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614788.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614788.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
06/02-10/02 

  
 
 

 24-הכנסת ה

08/02 
09:00 

 ועדת החוץ והביטחון
הצעה לדיון מהיר בנושא: "היבטי ישימות 

לשדה תעופה בינלאומי אזרחי במרחב 
 נבטים שבנגב"

 

 מילכה כרמל- תכנון וקרקעות

 לידיעת המועצות:

 עמק יזרעאל, שדות נגב, רמת נגב

 

לצרף קישור לרישום -נועה*  

08/02 
09:30 

הוועדה המיוחדת 
 לזכויות הילד

 פרטיות קטינים בעידן הדיגיטלי

 לאומי להגנה על הפרטיות-לציון היום הבין
 

 

08/02 
10:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הצעה לדיון מהיר בנושא: "מחדל הטיפול 
 בפסולת בנייה"

מחדל  -נוסח הצעה לסדר היום 
 הטיפול בפסולת בניין

 
 מחדל -נוסח הצעה לסדר היום 

 הטיפול בפסולת בנייה
 

מחדל  -נוסח הצעה לסדר היום 

 הטיפול בפסולת בנייה

 הילה אקרמן- חקלאות ואיכות סביבה

 -יו"ר ועדת א.סביבה -דורון שידלוב

 פיזית

 

 לידיעת ניב ויזל

 

לצרף קישור לרישוםנועה  * 

08/02 
10:30 

  פתרונות לדיור בר השגה ועדת הכלכלה

 מילכה כרמל- תכנון וקרקעות

08/02 
11:00 

ועדת מיזמי תשתית 
לאומיים מיוחדים 
 ושירותי דת יהודיים

. פרק כ"א )רכבת תחתית )מטרו((, סימן 1
ג' בפרק ב' )המועצה המאסדרת( מתוך 

הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 

 

 מילכה כרמל- תכנון וקרקעות

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618329.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618329.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617977.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617977.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617977.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617908.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617908.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617908.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
06/02-10/02 

  
 
 

 24-הכנסת ה

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

 )ב( לתקנון הכנסת[84]פוצלה לפי סעיף 

ד'; -בישיבה נדון בפרק ג׳ סימנים ג' ו. 2
 בפרק ח' 14; סעיף 79-76סעיפים 

08/02 
11:30 

 ועדת הכספים
היום בנושא: "הפרטת -הצעה לסדר

)עופר  -משאבי הטבע לחברת כי"ל" 
 כסיף(

 הצעה -נוסח הצעה לסדר היום 

היום בנושא: "הפרטת -לסדר

 "משאבי הטבע לחברת כי"ל

 

08/02 
11:30 

 ועדת הבריאות
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות 

טיפול באמצעות  -הבריאות )תיקון 
 2021-אמנויות(, התשפ"א

הצעת חוק לדיון מוקדם - 
הצעת חוק הסדרת העיסוק 

במקצועות הבריאות )תיקון - 
טיפול באמצעות אמנויות(, 

 התשפ"א-2021
 

הצעת חוק לדיון מוקדם - 
הצעת חוק הסדרת העיסוק 

במקצועות הבריאות )תיקון - 
טיפול באמצעות אמנויות(, 

 התשפ"ב-2021
 

הצעת חוק לדיון מוקדם - 
הצעת חוק הסדרת העיסוק 

במקצועות הבריאות )תיקון - 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614928.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614928.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614928.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614928.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614928.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_604474.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_604474.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_604474.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_604474.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_604474.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_604474.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_610908.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_610908.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_610908.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_610908.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_610908.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_610908.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_610908.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_611445.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_611445.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_611445.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_611445.docx
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 24-הכנסת ה

טיפול באמצעות אמנויות(, 
 התשפ"ב-2021

 
הצעת חוק לדיון מוקדם - 

הצעת חוק הסדרת העיסוק 
במקצועות הבריאות )תיקון - 

טיפול באמצעות אמנויות(, 
 התשפ"ב-2021

 

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 

הסדרת העיסוק  הצעת חוק

 -במקצועות הבריאות )תיקון 

טיפול באמצעות אמנויות(, 

 2021-התשפ"א

08/02 
11:45 

הוועדה המיוחדת 
 לפניות הציבור

ייעול  -במסגרת יום הסרטן הבינלאומי 
תהליכים בירוקרטיים עבור חולי סרטן 

 בישראל

פניה לוועדה  -חומר רקע 
 2022ינואר  -לפניות הציבור

 
פניה לוועדה  -חומר רקע 
 2022ינואר  -יבורלפניות הצ

 

 

08/02 
12:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

 -הצעת חוק להגנת חיית הבר )תיקון 
 2021-הרעלות(, התשפ"ב

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 

הצעת חוק להגנת חיית הבר 

 הילה אקרמן- חקלאות ואיכות סביבה

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_611445.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_611445.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_611445.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612028.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612028.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612028.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612028.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612028.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612028.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612028.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_599499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_599499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_599499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_599499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_599499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_599499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_599499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_618186.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_618186.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_618186.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618185.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618185.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618185.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618185.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613110.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613110.docx
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 24-הכנסת ה

-התשפ"בהרעלות(,  -)תיקון 

2021 

08/02 
12:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

תכנית הלימודים בנושא הגנת הפרטיות 
 לציון יום הגנת הפרטיות -במדינת ישראל 

 

 

08/02 
13:00 

 ועדת הכלכלה

(, 13. הצעת חוק הדואר )תיקון מס' 1
 2021-התשפ"ב

דחיית דיווח שר התקשורת על . 2
התחילה של חלק מסעיפי החוק עד ליום 

)ג( 57בהתאם לסעיף  2022ביולי  31
-לחוק הדואר, התשע"ב 11לתיקון מס' 

2012 

הצעת חוק לקריאה הראשונה - 
הצעת חוק הדואר )תיקון מס' 

 13(, התשפ"ב-2021
 

מסמך של מרכז המחקר 
והמידע של הכנסת - אומדן 

נתחי שוק בפלח הדואר 
 הכמותי

 
חומר רקע - דוח והמלצות 
הוועדה המייעצת לבחינת 

שירותי הדואר בתחום השמור 
 )פברואר 2019(

 
חומר רקע - כתב מינוי לוועדה 

המייעצת לשר התקשורת 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613110.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613110.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606962.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606962.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606962.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606962.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_mmm_614754.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_mmm_614754.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_mmm_614754.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_mmm_614754.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_mmm_614754.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614358.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614358.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614358.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614358.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614358.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614359.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614359.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614359.pdf
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לבחינת שירותי הדואר בתחום 
 השמור )נובמבר 2018(

 
חומר רקע - המלצות מעודכנות 

של הוועדה המייעצת לבחינת 
שירותי הדואר בתחום השמור - 

לאחר שמיעת הערות הציבור 
 )ספטמבר 2020(

 
חומר רקע - הוועדה המייעצת 

לשר התקשורת לבחינת שירותי 
דואר בתחום השמור - אימוץ 

המלצות הוועדה ודגשים 
 )אוקטובר 2020(

 

נוסח לדיון בוועדה  -חומר רקע 

 6.12.21 ביום

08/02 
13:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

סקירת שר התרבות והספורט על פעילות 
בהשתתפות שר התרבות  -משרדו 

 והספורט

 

 

08/02 
13:00 

ועדת המשנה לענייני 
פיתוח היישובים 

 הדרוזים

אזורי תעשייה, תעסוקה ומסחר ביישובים 
 הדרוזיים והצ'רקסיים

 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614359.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614359.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614360.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614360.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614360.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614360.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614360.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614360.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614362.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614362.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614362.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614362.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614362.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_614362.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618499.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618499.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
06/02-10/02 

  
 
 

 24-הכנסת ה

08/02 
14:00 

המשנה לעניין ועדת 
שוויון זכויות לאנשים 

 עם מוגבלות

הנגשת מבני דת, שירותי דת והמקומות 
 הקדושים

 

 
 
 

08/02 
14:15 

ועדת המשנה לתקציבי 
 הספורט

תקצוב תכניות התאחדות הספורט 
 לבתיה"ס

 

 

09/02 
09:00 

 ועדת הכספים
עידוד המעבר לשימוש באנרגיה 

 מתחדשת והסרת החסמים
 

 
הילה אקרמן- חקלאות ואיכות 

 סביבה
 

 מילכה כרמל- תכנון וקרקעות

09/02 
09:00 

 ועדת הכלכלה

 דיווח שר התקשורת על פעולות משרדו

 בהשתתפות שר התקשורת ד"ר יועז הנדל
 

 

 

09/02 
09:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

ייצוג הולם לבני החברה הערבית 
 במוסדות התכנון והבנייה

מסמך מממ בנושא  -חומר רקע 
ייצוג הולם לבני החברה 

הערבית במוסדות התכנון 
 והבנייה

 

09/02 
09:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

שילוב של  -למידה משולבת בבתיה"ס
  ולימודים מקווניםלימודים פרונטליים 

 

 מירב בן שימול- חינוך, רווחה וקהילה

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618637.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618637.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618637.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_618637.pdf
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 24-הכנסת ה

 

09/02 
09:00 

  ציון היום הבינלאומי לנשים ונערות במדע ועדת העבודה והרווחה

 

09/02 
10:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

הצעה לדיון מהיר בנושא: "ביטול מנגנוני 
הסינון המעמדיים בקבלה לאוניברסיטאות 

הזדמנויות בהשכלה והבטחת שוויון 
 הגבוהה בישראל"

נוסח הצעה לסדר היום - ביטול 
מנגנוני הסינון המעמדיים 

בקבלה לאוניברסיטאות 
והבטחת שוויון הזדמנויות 
 בהשכלה הגבוהה בישראל

 
נוסח הצעה לסדר היום - ביטול 

מנגנוני הסינון המעמדיים 
בקבלה לאוניברסיטאות 

והבטחת שוויון הזדמנויות 
 בהשכלה הגבוהה בישראל

 
ביטול  -נוסח הצעה לסדר היום 

מנגנוני הסינון המעמדיים 
בקבלה לאוניברסיטאות 

והבטחת שוויון הזדמנויות 
 בהשכלה הגבוהה בישראל

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618076.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618076.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618076.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618076.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618076.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618080.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618080.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618080.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618080.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618080.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618080.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617936.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617936.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617936.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617936.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617936.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617936.docx

