
 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
19/06-23/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

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

19/06 
10:00 

 ועדת הכלכלה
 -מתווה הגרלות צ'אנס של מפעל הפיס 

 ישיבת מעקב

מסמך של מרכז המחקר 

והמידע של הכנסת - ניתוח 

דוכני מכירה והכנסות מפעל 

 הפיס לפי אשכול חברתי-כלכלי

 
מסמך של מרכז המחקר 

והמידע של הכנסת - הטיפול 
 בהתמכרות להימורים בישראל

 

19/06 
11:30 

 ועדת הכלכלה
משלימות לרכישת דירה הלוואות 

 והשפעתן על נוטלי המשכנתאות
  

20/06 
09:00 

 ועדת הכלכלה

הצעת צו לייעול הפיקוח והאכיפה 
העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה( 

)שינוי התוספות הראשונה והשנייה 
2022-לחוק(, התשפ"ב  

אם יסתיים הדיון, ייתכן שתתקיימנה 
 הצבעות

פניית הגורם המוסמך - הצעת 
צו לייעול הפיקוח והאכיפה 

העירוניים ברשויות המקומיות 
)תעבורה( )שינוי התוספות 
הראשונה והשנייה לחוק(, 

 התשפ"ב-2022
 

נוסח מהגורם המוסמך - הצעת 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_626557.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_626557.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_626557.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_626557.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_626556.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_626556.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_626556.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627479.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627479.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
19/06-23/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

צו לייעול הפיקוח והאכיפה 
העירוניים ברשויות המקומיות 

)תעבורה( )שינוי התוספות 
הראשונה והשנייה לחוק(, 

 התשפ"ב-2022

20/06 
09:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

בעלי חיים )הגנה על הצעת תקנות צער 
בעלי חיים()גידול תרנגולות מטילות 
-והחזקתן לצרכים חקלאיים(, התשפ"ב

2022 

נוסח מהגורם המוסמך - הצעת 
תקנות צער בעלי חיים )הגנה 

על בעלי חיים()גידול תרנגולות 
מטילות והחזקתן לצרכים 

 חקלאיים(, התשפ"ב-2022

 

20/06 
09:00 

 ועדת הבריאות
הצעת תקנות בריאות העם )מכשירים 

 רפואיים מיוחדים( תיקון התשפ"ב-2022

נוסח מהגורם המוסמך - הצעת 
תקנות בריאות העם )מכשירים 

רפואיים מיוחדים( תיקון 
 התשפ"ב-2022

 

20/06 
1509:  

 ועדת העבודה והרווחה
הצעת תקנות הביטוח הלאומי)ילד 
 נכה()תיקון מס' 2(, התשפ"ב 2022

נוסח מהגורם המוסמך - הצעת 
תקנות הביטוח הלאומי)ילד 

נכה()תיקון מס' 2(, התשפ"ב 
2022 

 

20/06 
09:30 

 ועדת ביטחון הפנים
דיון מעקב בנושא הפרצות בגדר הביטחון 

 ועוטף ירושלים
 לידיעת הקב"טים בעוטף ירושלים 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627479.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627479.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627479.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627479.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627479.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627479.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627275.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627275.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627275.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627275.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627275.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627275.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626072.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626072.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626072.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626072.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626072.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626549.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626549.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626549.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626549.pdf


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
19/06-23/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

20/06 
10:00 

 ועדת הכספים

. הצעת אישור מוסדות ציבור לעניין 1
231-20- -לפקודת מס הכנסה 46סעיף 

22 
 46. הצעת רשימה לאישור סעיף 2

רשימה שמספרה  -לפקודת מס הכנסה 
22-385-20  

. הצעת אישור מוסדות ציבור לעניין 3
לחוק מיסוי מקרקעין שמספרה  61סעיף 

20-236-22 

  

20/06 
10:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

יישום הליך פינוי אסבסט מתחנת הכח 
 רידינג

חומר רקע - מתוך חוק 
האסבסט - הסדר שימוש 

באסבסט בתחנת הכוח רידינג 
 תא

 

20/06 
11:30 

 ועדת הכלכלה
הצעת חוק הקמת מערכת סולארית בבית 

משותף שהוקם במסגרת עסקת פינוי 
2021-ובינוי, התשפ"א  

הצעת חוק לדיון מוקדם - 
הצעת חוק הקמת מערכת 

סולארית בבית משותף שהוקם 
במסגרת עסקת פינוי ובינוי, 

 התשפ"א-2021

 

20/06 
11:30 

 ועדת העבודה והרווחה
הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם 

 מוגבלות, התשפ"ב-2022
  

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627309.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627309.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627309.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627309.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2158888
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2158888
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2158888
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2158888
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602672.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602672.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602672.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602672.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602672.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602672.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
19/06-23/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

20/06 
11:30 

 ועדת ביטחון הפנים
הצעה לדיון מהיר בנושא: "הפשרת 

כספים לרשויות מקומיות ערביות בניגוד 
 "להמלצות דו"ח ועדת הירש

נוסח הצעה לסדר היום - 

הפשרת כספים לרשויות 

הערביות בניגוד להמלצות דו"ח 

 צוות המכרזים )צוות הירש(

 

נוסח הצעה לסדר היום - 

הפשרת כספים לרשויות 

הערביות בניגוד להמלצות דו"ח 

 צוות המכרזים )צוות הירש(

 
נוסח הצעה לסדר היום - 
הפשרת כספים לרשויות 

מקומיות ערביות בניגוד 
 להמלצות דו"ח ועדת הירש

 

20/06 
12:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

 הצעת תקנות התכנון והבנייה )הקמת
(, 2מכון בקרה ודרכי עבודתו(, )תיקון מס' 

 התשפ"ב-2022

נוסח מהגורם המוסמך - הצעת 
תקנות התכנון והבנייה )הקמת 

מכון בקרה ודרכי עבודתו(, 
 )תיקון מס' 2(, התשפ"ב-2022

 
חומר רקע - מתוך חוק 

האסבסט - הסדר שימוש 
באסבסט בתחנת הכוח רידינג 

 תא

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625283.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625283.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625283.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625283.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625292.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625292.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625292.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625292.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625282.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625282.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625282.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625282.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627332.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627332.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627332.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627332.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_627332.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627333.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627333.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627333.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627333.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627333.pdf


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
19/06-23/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

20/06 
12:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

הצעת חוק השעיה או פיטורין של עובדי 
מין ואלימות, הוראה החשודים בעבירות 

2022-התשפ"ב  

הצעת חוק לדיון מוקדם - 

הצעת חוק השעיה או פיטורין 

של עובדי הוראה החשודים 

בעבירות מין ואלימות, 

 התשפ"ב-2022

 

20/06 
12:00 

הוועדה המיוחדת 
 לזכויות הילד

יישום המלצות דוח הוועדה הציבורית 
לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית 

 בתקופת הילדות

חומר רקע - דוח הוועדה 
הציבורית לשינוי מדיניות ביחס 
לפגיעה מינית בתקופת הילדות 

2021 - 
 

חומר רקע - תקציר דוח הוועדה 
הציבורית לשינוי מדיניות ביחס 
לפגיעה מינית בתקופת הילדות 

 - דצמבר 2021
 

חומר רקע - דוח הוועדה 
הציבורית לשינוי מדיניות ביחס 
לפגיעה מינית בתקופת הילדות 

2021 - 
 

חומר רקע - תקציר דוח הוועדה 
הציבורית לשינוי מדיניות ביחס 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_622203.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_622203.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_622203.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_622203.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_622203.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_622203.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627190.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627190.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627190.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627190.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627190.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_627189.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_627189.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_627189.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_627189.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_627189.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_627189.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_627191.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_627191.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_627191.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_627191.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_627191.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_627191.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627188.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627188.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627188.pdf


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
19/06-23/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

לפגיעה מינית בתקופת הילדות 
 - דצמבר 2021

20/06 
13:00 

 ועדת הכלכלה
עיכוב ברכישת דירות להגדלת מאגר הדיור 

 הציבורי
  

21/06 
09:00 

 ועדת הכלכלה
הצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות, 

 התשפ"ב-2021

הצעת חוק לקריאה הראשונה - 

הצעת חוק הפרות תעבורה 

 מינהליות, התשפ"ב-2021

 
חומר רקע - דוח הצוות 

הבינמשרדי לבחינת סמכות 
הדיון בעבירות תעבורה מסוג 

 ברירת משפט

 

21/06 
09:00 

התרבות ועדת החינך, 
 והספורט

הצעת חוק צער בעלי חיים )הגנה על 
איסור מלכודות דבק(,  -בעלי חיים( )תיקון 

הכנה לקריאה ראשונה - 2022-התשפ"ב  

הצעת חוק לדיון מוקדם - 
הצעת חוק צער בעלי חיים 

)הגנה על בעלי חיים( )תיקון - 
איסור מלכודות דבק(, 

 התשפ"ב-2022

 

21/06 
10:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

מעמדם של יישובים בדירוג סוציו אקונומי 
נמוך שנמצאים במועצות אזוריות בדירוג 

 

 לידיעת כלל ראשי המועצות האזוריות
אלי  -יו"ר ועדת כלכלה -לידיעת

 ברכה
 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627188.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627188.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627188.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165824
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165824
https://main.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/law/24_ls_bk_623456.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2166665
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2166665
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2166665
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_616477.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_616477.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_616477.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_616477.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_616477.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_616477.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
19/06-23/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

סוציו אקונומי גבוה וההשפעה על זכויות 
 התושבים

21/06 
10:00 

 ועדת העבודה והרווחה
הצעת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות )נגישות שירותי בריאות בקהילה 
 במצב חירום(, התשפ"א – 2021

  

21/06 
10:00 

הוועדה המיוחדת 
 לפניות הציבור

במסגרת ציון יום נציב תלונות הציבור 
בכנסת: ישיבת היכרות בין חברי הוועדה 

המיוחדת לפניות הציבור לבין נציבים 
ואחראים על תחום פניות הציבור בגופים 

 הממלכתיים

  

21/06 
11:00 

ועדת מיזמי תשתית 
לאומיים מיוחדים 
 ושירותי דת יהודיים

בחינת מערך הכשרות בענף הבשר 
ישיבת המשך -והעופות במדינת ישראל   

חומר רקע - נייר עמדה - 

 כושרות

 
חומר רקע - מכתב למועצת 

 הרבנות הראשית לישראל

 

21/06 
11:00 

ועדת המשנה לענייני 
פיתוח היישובים 

 הדרוזים והצ'רקסים

תוכניות מפורטות ביישובי הדרוזים 
כפר חורפיש -דיון השלמה -והצ'רקסים   

  

21/06 
11:30 

 ועדת הכספים
מתווה הפיצויים למשפחות ילדי תימן, 

הצעתה של קרן ברק,  –מזרח ובלקן 
במסגרת ציון הכנסת את יום המודעות 

  

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626536.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626536.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626535.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626535.pdf
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 24-הכנסת ה

לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח 
 ובלקן

21/06 
12:30 

 ועדת הכספים
(, 9הצעת חוק המכר )דירות( )תיקון מס' 

( 3064/24)פ/ 2022-התשפ"ב
 )פ/3132/24(

הצעת חוק לקריאה הראשונה - 
הצעת חוק המכר )דירות( 

)תיקון מס' 9(, התשפ"ב-2022 
 )פ/3064/24( )פ/3132/24(

 

21/06 
12:30 

 ועדת העבודה והרווחה

הצעת חוק לתיקון דיני העבודה )העלאת 
שכר המינימום, הוספת יום חופשה 

והסדר להשלמת שעות חסרות(, 
 התשפ"ב-2022

הצעת חוק לקריאה הראשונה - 
הצעת חוק לתיקון דיני העבודה 

)העלאת שכר המינימום, 
הוספת יום חופשה והסדר 
להשלמת שעות חסרות(, 

 התשפ"ב-2022
 

מסמך של מרכז המחקר 
והמידע של הכנסת - ניתוח 

המרכיבים הנכללים בעסקת 
 החבילה החדשה במשק

 

21/06 
14:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הצעת צו הקרינה הבלתי מייננת )שינוי 
 התוספת לחוק(, התשפ"ב-2022

פניית הגורם המוסמך - הצעת 
צו הקרינה הבלתי מייננת 

)שינוי התוספת לחוק(, 
 התשפ"ב-2022

 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_625705.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_625705.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_625705.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_625705.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2189890
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2189890
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2189890
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2189890
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2189890
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_620307.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_620307.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_620307.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_620307.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_620307.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_620307.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_620307.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_mmm_626559.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_mmm_626559.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_mmm_626559.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_mmm_626559.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_mmm_626559.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627232.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627232.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627232.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627232.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627232.docx
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 24-הכנסת ה

 
פניית הגורם המוסמך - הצעת 

צו הקרינה הבלתי מייננת 
)שינוי התוספת לחוק(, 

 התשפ"ב-2022
 

חומר רקע - הערות לציבור - רם 
 מנשה

21/06 
14:30 

 ועדת הכספים
הצעת חוק לעידוד מחקר, פיתוח 

וחדשנות טכנולוגית בתעשייה )תיקון מס' 
 8(, התשפ"ב-2022

הצעת חוק לקריאה הראשונה - 
הצעת חוק לעידוד מחקר, 

פיתוח וחדשנות טכנולוגית 
בתעשייה )תיקון מס' 8(, 

 התשפ"ב-2022

 

22/06 
09:00 

 ועדת הכלכלה

. הצעת חוק לפיקוח על ייצור הצמח 1
חובת סימון ארץ הייצור  -ושיווקו )תיקון 

של צמחים הנמכרים בתפזורת(, 
2021-התשפ"ב  

סימון  -. הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון 2
חקלאית שאינה ארוזה מראש(,  תוצרת

2021-התשפ"א  

הצעת חוק לדיון מוקדם - 

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון 

- סימון תוצרת חקלאית שאינה 

 ארוזה מראש(, התשפ''א-2021

 

הצעת חוק לדיון מוקדם - 

הצעת חוק לפיקוח על ייצור 

הצמח ושיווקו )תיקון - חובת 

סימון ארץ הייצור של צמחים 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627233.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627233.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627233.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627233.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627233.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_627233.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627489.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627489.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_627489.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_621011.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_621011.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_621011.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_621011.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_621011.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_621011.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600552.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600552.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600552.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600552.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600552.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613093.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613093.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613093.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613093.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613093.docx
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 24-הכנסת ה

סימון  -. הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון 3
תוצרת חקלאית שאינה ארוזה מראש(, 

 התשפ''א-2021

הנמכרים בתפזורת(, התשפ"ב-

2021 

 
הצעת חוק לדיון מוקדם - 

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון 
- סימון תוצרת חקלאית שאינה 
 ארוזה מראש(, התשפ"א-2021

22/06 
09:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

מפרץ הצעה לסדר היום בנושא: "זיהום 
 "חיפה על ידי קבוצת בז"ן

נוסח הצעה לסדר היום - זיהום 
 מפרץ חיפה על ידי קבוצת בז"ן

 

22/06 
09:00 

הוועדה לקידום מעמד 
 האישה ולשוויון מגדרי

סמכויות הוועדה הגדרת נהלים והרחבת 
משרדית לבדיקת מקרי רצח נשים -הבין

ישיבת מעקב -בידי בני זוגן   
  

22/06 
09:00 

 ועדת הבריאות

הצעה לסדר בדיון מהיר של חברי הכנסת 
אופיר כץ, מופיד מרעי, אופיר סופר 

ואחמד טיבי בנושא: פגיעה משמעותית 
 "בבריאות הלב של תושבי הצפון

נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה 
משמעותית בבריאות הלב של 

 תושבי הצפון
 

נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה 
משמעותית בבריאות הלב של 

 תושבי הצפון
 

נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה 

 לידיעת מועצות אזוריות בצפון הארץ

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613093.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613093.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600096.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600096.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600096.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600096.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600096.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600096.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611923.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611923.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626108.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626108.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626108.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626165.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626165.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626165.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626165.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626250.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626250.docx
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 24-הכנסת ה

 

 

משמעותית בבריאות הלב של 
 תושבי הצפון

 
נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה 

משמעותית בבריאות הלב של 
 תושבי הצפון

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626250.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626250.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626100.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626100.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626100.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626100.docx

