
 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
22/05-26/05 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 נציג/ה מטעם אזוריות חומר רקע נושא הדיון שם הוועדה תאריך ושעה

23/05 
 09:00 

ועדת המשנה לעניין 
השפעת הסביבה 

והאקלים על בריאות 
 הציבור

מבני על -השפעת איכות אוויר תוך .1
 בריאות הציבור

  

23/05 
09:30 

 ועדת העבודה והרווחה

 עם לאנשים זכויות שוויון חוק הצעת
 -א"התשפ(, 19' מס תיקון) מוגבלות

 שניה לקריאה בהכנה - 1444/מ 2021
 ושלישית

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 

הצעת חוק שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות )תיקון 

 2021 -(, התשפ"א19מס' 

בהכנה לקריאה  - 1444מ/

 שניה ושלישית

 

נייר עמדה של  -חומר רקע 

 נשיאות המגזר העיסקי

 

עמדת הוועדה  -חומר רקע 

ן זכויות המייעצת לנציבות שוויו

 לאנשים עם מוגבלות

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161823
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161823
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161823
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161823
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/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/law/24_ls_bk_609743.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_609743.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624062.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624062.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624062.pdf


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
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 24-הכנסת ה

 

נוסח מעודכן לדיון  -חומר רקע 
 עם התוספות

 
נוסח מעודכן ללא  -חומר רקע 

 תוספת וללא הסתייגויות
 

23/05 
09:30 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

הצעת צו המועצות המקומיות )עבירות .1
 שלומי - 2022 -קנס(, התשפ"ב

הצעת צו המועצות המקומיות )עבירות  .2
 קרית ים - 2022-התשפ"ב-קנס( )תיקון(, 

הצעת צו העיריות )עבירות קנס( . 3
 טבריה- 2021-התשפ"א)תיקון(, 

הצעת צו העיריות )עבירות קנס( . 4
 רמלה -2021-)תיקון( התשפ"א

 

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 

צו העיריות )עבירות קנס( 

 2021 -)תיקון מס' (, התשפ"א

 אשקלון -

 

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 

צו העיריות )עבירות קנס( 

- 2021-)תיקון(, התשפ"א

 טבריה

 

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 

צו המועצות המקומיות )עבירות 

 שלומי - 2022 -קנס(, התשפ"ב

 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624567.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624567.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624568.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624568.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622102.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622102.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622102.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622102.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622102.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622106.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622106.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622106.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622106.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_623388.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_623388.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_623388.pdf
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 24-הכנסת ה

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 

צו העיריות )עבירות קנס( 

 רמלה -2021-)תיקון( התשפ"א

 

23/05 
10:00 

 
 ועדת הכספים

הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל 
ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן 

אומיקרון של נגיף הקורונה החדש 
 2022-התשפ"ב)הוראת שעה(, 

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 
הצעת חוק מענק סיוע לעסקים 

בשל ההשפעה הכלכלית של 
התפשטות זן אומיקרון של נגיף 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

 2022-התשפ"ב
 

 

23/05 
10:00 

החינוך, התרבות ועדת 
 והספורט

הצעת חוק צער בעלי חיים )הגנה על 
איסור ביצוע פעולות  -בעלי חיים( )תיקון 

-השחתה וריסון בבהמות(, התשפ"ב
 הכנה לקריאה ראשונה - 2202

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 
הצעת חוק צער בעלי חיים 

 -)הגנה על בעלי חיים( )תיקון 
איסור ביצוע פעולות השחתה 

-וריסון בבהמות(, התשפ"ב
2022 

 

 

23/05 
10:30 

לקידום מעמד הוועדה 
 האישה ולשוויון מגדרי

קידום נשים ופערי שכר מגדריים בשירות 
בהשתתפות פרופ' דניאל  -המדינה 

 הרשקוביץ, נציב שירות המדינה

  

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622100.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622100.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622100.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2169513
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2169513
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2169513
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2169513
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_618993.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_618993.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_618993.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_618993.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_618993.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_618993.docx
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 24-הכנסת ה

23/05 
10:30 

 
 ועדת הבריאות

המשבר בתחום הפסיכולוגיה הציבורית 
 בישראל

  

23/05 
10:45 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הכרזת שרת הפנים על הסרת ההגנה 
 הקבוצתית של מבקשי המקלט מקונגו

מכתב חברי כנסת  -חומר רקע 
בנושא הכרזת שרת הפנים על 
הסרת ההגנה הקבוצתית של 

 מבקשי המקלט מקונגו

 

23/05 
11:00 

 ועדת הכלכלה

בחינת  –טיוטת צו קבוצות ייבוא .1
ההסדר שמתגבש ושיוך המוצרים 

 לקבוצות הייבוא השונות
דיווח שרת הכלכלה והתעשייה  .2

לחוק התכנית  100בהתאם לסעיף 
הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 
בעניין  2021-(, התשפ"ב2021-2022

 ישום הרפורמה בייבואהיערכות לי

דיווח שרת  -פי חוק -דיווח על
הכלכלה והתעשייה בהתאם 

לחוק התכנית  100לסעיף 
הכלכלית )תיקוני חקיקה 

ליישום המדיניות הכלכלית 
(, 2022-2021לשנת התקציב 

בעניין  2021-התשפ"ב
היערכות ליישום הרפורמה 

 בייבוא

 

23/05  
11:30 

 ועדת הכספים
הצעת אישור מסגרת ערבות מדינה לקרן 

 הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

 הצעת -פניית הגורם המוסמך 
אישור מסגרת ערבות מדינה 

לקרן הלוואות לעסקים קטנים 
 ובינוניים

 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624783.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624783.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624783.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624783.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_623621.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_623621.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_623621.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_623621.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_623621.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_623621.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_623621.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_623621.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rp_623621.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_624811.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_624811.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_624811.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_624811.pdf
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 24-הכנסת ה

23/05 
11:30 

 
הוועדה המיוחדת 

 לזכויות הילד

מניעת טביעה של ילדים ובני נוער. טביעת 
פעוטות בבריכות פרטיות ב. טביעת בני 

 נוער במים פתוחים

  

23/05 
12:00 

 ועדת ביטחון הפנים

הצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות .1
הכנה  - 2021-נעדרים אזרחיים, התשפ"א

 לקריאה ראשונה
הצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות .2

 2021-נעדרים אזרחיים, התשפ"ב
הצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות  .3

 2021-נעדרים אזרחיים, התשפ"ב

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 

הצעת חוק הוועדה לטיפול 

במשפחות נעדרים אזרחיים, 

 2021-התשפ"ב

 

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 

הצעת חוק הוועדה לטיפול 

במשפחות נעדרים אזרחיים, 

 2021-התשפ"ב

 
 -הצעת חוק לדיון מוקדם 

הצעת חוק הוועדה לטיפול 
במשפחות נעדרים אזרחיים, 

 2021-התשפ"א

 

23/05 
12:30 

   בחינת מודלים מוצעים לדיור בר השגה ועדת הכלכלה

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157656
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157656
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157656
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161695
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161695
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161695
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162891
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162891
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162891
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_607469.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_607469.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_607469.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_607469.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_607469.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_608862.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_608862.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_608862.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_608862.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_608862.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601409.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601409.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601409.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601409.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601409.docx
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 24-הכנסת ה

24/05 
10:00 

 ועדת החוץ והביטחון

הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות 
שיפוט  –שעת חירום )יהודה והשומרון 

-בעבירות ועזרה משפטית(, התשפ"א
2021 

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 

הצעת חוק להארכת תוקפן של 

תקנות שעת חירום )יהודה 

שיפוט בעבירות  –והשומרון 

-ועזרה משפטית(, התשפ"א

2021 

 

 

24/05 
10:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

באמצעות מפעלים ראויים הקצאת נשק 
לשם מניעת התפרצות מזיקים ומינים 

 פולשים
  

24/05 
10:30 

 ועדת הכספים

מענק סיוע לעסקים בשל הצעת חוק 
ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן 

אומיקרון של נגיף הקורונה החדש 
 2022-)הוראת שעה(, התשפ"ב

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 
הצעת חוק מענק סיוע לעסקים 

ל בשל ההשפעה הכלכלית ש
התפשטות זן אומיקרון של נגיף 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

 2022-התשפ"ב

 

24/05 
11:00 

ועדת מיזמי תשתית 
לאומיים מיוחדים 
 ושירותי דת יהודיים

השפעת רפורמת הכשרות על כניסתה 
של ענקית המזון "קרפור" לישראל ועל 

 שוק המזון בכללותו

  

24/05 
11:00 

הוועדה המיוחדת 
 הציבורלפניות 

פערי תמחור הנסיעה בין  - 6כביש 
המקטעים הצפוניים למקטעים הדרומיים 

 ישיבת מעקב -

  

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2158844
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2158844
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2158844
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2158844
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_601302.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_601302.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_601302.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_601302.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_601302.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_601302.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
22/05-26/05 

  
 
 

 24-הכנסת ה

24/05 
12:00 

ועדת משנה לענייני 
פיתוח היישובים 

 הדרוזים והצ'רקסים

ועין  יחסי הגומלין בין היישובים ריחאניה.1
אסד למול המועצה האזורית מרום -אל

הקצאת תקציבים, פיתוח וסדרי -הגליל:
 .עדיפויות

 
-לידיעה  

 מרום הגליל

24/05 
12:30 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

( 145הצעת חוק העונשין )תיקון מס' 
)השחתת פני מקרקעין במטרה להדיר 

 2021-נשים(, התשפ"ב

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 

הצעת חוק העונשין )תיקון מס' 

( )השחתת פני מקרקעין 145

במטרה להדיר נשים(, 

 2021-התשפ"ב

 

 

24/05 
13:30 

הוועדה המיוחדת לעניין 
 הקרן לאזרחי ישראל

צעדים למיצוי פוטנציאל גז מחצבים 
הולכה, חלוקה  -במשק הישראלי 

 ומשתמשי הקצה

  

24/05 
14:00 

ועדת משנה לעניין 
שוויון זכויות לאנשים 

 עם מוגבלות

פגיעה במסגרות התעסוקה של בוגרים  1.
עם מוגבלויות ברשויות מקומיות 

 המפעילות מסגרות באמצעות צד שלישי

  

24/05 
15:00 

התרבות  ועדת החינוך,
 והספורט

הצעת חוק איות שמות רחובות, דרכים 
ומקומות ציבוריים )תיקוני חקיקה(, 

 הכנה לקריאה ראשונה - 2021-התשפ"א

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 
הצעת חוק איות שמות רחובות, 

דרכים ומקומות ציבוריים 
-)תיקוני חקיקה(, התשפ"א

2021 
 

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157346
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157346
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157346
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157346
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615398.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615398.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615398.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615398.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615398.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615398.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156482
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156482
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156482
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606074.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606074.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606074.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606074.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606074.docx
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 -נוסח הצעת חוק לדיון בוועדה 
הצעת חוק לדיון  -נוסח ההצעה 

 מוקדם
 

25/05 
08:30 

 ועדת הכלכלה
הרפורמה בתעריפי הנסיעה בתחבורה 

 ישיבת מעקב -הציבורית 
  

25/05 
09:00 

 
והגנת  ועדת הפנים

 הסביבה

הצעת אכרזה על שמורת טבע המסרק .1
 2021-)תיקון( התשפ"ב

הצעת אכרזה על שמורת טבע יטבתה  .2
 2021-)תיקון( התשפ"ב

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 
יטבתה אכרזה על שמורת טבע 

 2021-)תיקון( התשפ"ב
 

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 
אכרזה על שמורת טבע המסרק 

 2021-)תיקון( התשפ"ב
 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 
אכרזה על שמורת טבע יטבתה 

 2021-)תיקון( התשפ"ב
 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 
אכרזה על שמורת טבע המסרק 

 0212-)תיקון( התשפ"ב
 

 לידיעה:
 מטה יהודה
 חבל אילות

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_ls_624842.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_ls_624842.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_ls_624842.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_624450.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_624450.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_624450.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_624450.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_624445.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_624445.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_624445.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_624445.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_624451.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_624451.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_624451.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_624451.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_624446.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_624446.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_624446.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_624446.docx
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 -אסמכתא לקיום הליך מקדים 
 הוראות התכנית

 
 -אסמכתא לקיום הליך מקדים 

ת רשות מקומית חבל הסכמ
אילות לגריעה חלקית של 
608-שמורת טבע יטבתה )ת.מ 

0202986 ) 
 

 -אסמכתא לקיום הליך מקדים 
החלטת מועצת גנים מיום 

25.7.19 
 

 -אסמכתא לקיום הליך מקדים 
גריעה  -הסכמת השרה להגהס 

 מחלק משמורת טבע יטבתה
 

25/05 
09:00 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, 
בשירותים ובכניסה למקומות בידור 

הסמכת בית  -ולמקומות ציבוריים )תיקון 
משפט למתן צו מניעה או צו עשה(, 

 הכנה לקריאה ראשונה - 2021-שפ"בהת

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 
הצעת חוק איסור הפליה 

במוצרים, בשירותים ובכניסה 
למקומות בידור ולמקומות 

הסמכת בית  -ציבוריים )תיקון 
 משפט למתן צו מניעה או צו

 2021-עשה(, התשפ"ב

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624480.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624480.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624481.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624481.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624481.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624481.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624481.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624482.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624482.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624482.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624483.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624483.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_p_624483.docx
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2166736
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2166736
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2166736
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2166736
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2166736
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_615111.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_615111.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_615111.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_615111.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_615111.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_615111.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_615111.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_615111.docx
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25/05 
09:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

מסיבות  –בחינת מודל תשלומי הורים 
 סיום

 מירב בן שימול 

25/05 
09:00 

הוועדה המיוחדת 
לענייני התמכרויות, 

סמים ואתגרי הצעירים 
 בישראל

   אתגרי הצעירים בשוק השכירות

25/05 
09:30 

 ועדת הכלכלה
הצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות, 

2021-התשפ"ב  
 

 -ק לקריאה הראשונה הצעת חו
הצעת חוק הפרות תעבורה 

 2021-מינהליות, התשפ"ב
 

דוח הצוות  -חומר רקע 
הבינמשרדי לבחינת סמכות 

הדיון בעבירות תעבורה מסוג 
 ברירת משפט

 

25/05 09:30 
 
 והביטחוןועדת החוץ 

הצעה לדיון מהיר בנושא: "סחר בהיתרי 
 "כניסה לישראל של פועלים פלסטינים

 -נוסח הצעה לסדר היום 
בנושא סחר בהיתרי כניסה 

 .לישראל של פועלים פלסטינים
 

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165824
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165824
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165824
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_613041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_613041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_613041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_613041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_623456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_623456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_623456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_623456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617981.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617981.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617981.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617981.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617981.docx
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 -נוסח הצעה לסדר היום 
הרפורמה נכשלה, ובניגוד 

לחוק: הסחר בהיתרי העבודה 
 לפלסטינים לא פוסק

 
 -נוסח הצעה לסדר היום 

הרפורמה נכשלה, ובניגוד 
לחוק: הסחר בהיתרי העבודה 

 לפלסטינים לא פוסק
 

25/05 
10:15 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

תשלומי הורים עבור ביטוח תאונות 
 אישיות לתלמידים לשנה"ל תשפ"ג

הצעת משרד  -חומר רקע 
החינוך לתשלומי הורים לשנהל 

 תשפב
 

מכתב שרת החינוך  -חומר רקע 
תשלומי הורים עבור ביטוח  -

תאונות אישיות לתלמידים 
 לשנהל תשפג

 

 

26/05  
10:30 

 ועדת הבריאות
ציון חודש המודעות לבריאות הנפש של 
אימהות בשיתוף ארגוני בריאות האישה 

 בישראל

  

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618006.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618006.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618006.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618006.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617836.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617836.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617836.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617836.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624849.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624849.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624849.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624844.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624844.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624844.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624844.pdf

