טבלת דיוני ועדות הכנסת
26/06-30/06
תאריך
ושעה

שם הוועדה

נושא הדיון

26/06
10:30

ועדת הכלכלה

הצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות,
התשפ"ב2021-

26/06
12:00

ועדת
הבריאות

הצעת חוק איסור פרסום מידע לגבי
נפגעים ,התשפ"ב– 2022כ 903/של
חברי הכנסת יצחק פינדרוס ,מוסי רז,
מיכל רוזין ,גבי לסקי ,אבתיסאם
מראענה ,עלי סלאלחה ואלון טל –
בהכנה לקריאה שניה ושלישית

26/06
13:00

ועדת החוקה,
חוק ומשפט

חומר רקע
הצעת חוק לקריאה הראשונה  -הצעת חוק הפרות תעבורה
מינהליות ,התשפ"ב2021-
חומר רקע  -דוח הצוות הבינמשרדי לבחינת סמכות הדיון בעבירות
תעבורה מסוג ברירת משפט
הצעת חוק לקריאה הראשונה  -הצעת חוק איסור פרסום מידע
לגבי נפגעים ,התשפ"ב– 2022כ 903/של חברי הכנסת יצחק
פינדרוס ,מוסי רז ,מיכל רוזין ,גבי לסקי ,אבתיסאם מראענה ,עלי
סלאלחה ואלון טל – בהכנה לקריאה שניה ושלישית
חומר רקע  -נוסח לדיון בקריאה שניה ושלישית בדיון ביום  26ביוני
2022

.1הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון
 חובת יידוע נפגעי עבירה בדברזכויותיהם) ,התשפ"ב - 2021-הכנה
לקריאה ראשונה
.2הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון הצעת חוק לדיון מוקדם  -הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון -
 הרחבת זכות העמידה לנפגעי ונפגעות חובת יידוע נפגעי עבירה בדבר זכויותיהם) ,התשפ"ב2021-עבירה) ,התשפ"ב - 2021-הכנה
הצעת חוק לדיון מוקדם  -הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון -
הרחבת זכות העמידה לנפגעי ונפגעות עבירה) ,התשפ"ב2021-

הכנסת ה24-

נציג/ה מטעם אזוריות

טבלת דיוני ועדות הכנסת
26/06-30/06
לקריאה ראשונה
.3הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון הצעת חוק לדיון מוקדם  -הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון -
 חובת יידוע נפגעי עבירה בדברחובת יידוע נפגעי עבירה בדבר זכויותיהם) ,התשפ"א2021-
זכויותיהם) ,התשפ"א - 2021-הכנה
לקריאה ראשונה
הצעת תקנות הביטוח הלאומי (דמי
קבורה) תיקון התשפ"ב2022-

27/06
09:00

ועדת העבודה
והרווחה

27/06
10:00

השיקולים ואמות המידה לשינוי
דיון משותף
לוועדת הפנים הסטטוס המוניציפאלי של ישובים ובכלל
זה ניתוח השיקולים הכלכליים  -ועדה
והסביבה
משותפת פנים והגנת הסביבה  -וועדת
ולוועדת
הכלכלה
הכלכלה

נוסח מהגורם המוסמך  -הצעת תקנות הביטוח הלאומי (דמי
קבורה) תיקון התשפ"ב2022-
לידיעת כלל ראשי
המועצות האזוריות
דוד אלחייני -בקעת
הירדן
בני אלירז -מטה יהודה

.1הצעה לדיון מהיר בנושא" :מעשי הרס נוסח הצעה לסדר היום  -מעשי הרס ופשיעה במחוז הצפון
27/06
10:00

ועדת ביטחון
הפנים

ופשיעה במחוז הצפון"
 .2תופעת דמי החסות ("הפרוטקשן")
באתרי בניה

נוסח הצעה לסדר היום  -מחוז הצפון אינו יכול להמשיך להתקיים
כמערב פרוע  -דיון דחוף לאחר הצתת  18אוטובוסים בצפת בשבת

הכנסת ה24-

טבלת דיוני ועדות הכנסת
26/06-30/06
נוסח הצעה לסדר היום  -מחוז הצפון אינו יכול להמשיך להתקיים
כמערב פרוע  -דיון דחוף לאחר הצתת  18אוטובוסים בצפת בשבת
נוסח הצעה לסדר היום  -הצתת  18אוטובוסים בתחנה המרכזית
בצפת
נוסח הצעה לסדר היום  -מעשי הרס ופשיעה במחוז הצפון
נוסח הצעה לסדר היום  -מחוז הצפון אינו יכול להמשיך להתקיים
כמערב פרוע  -דיון דחוף לאחר הצתת  18אוטובוסים בצפת בשבת
27/06
10:45

הוועדה
המיוחדת
לפניות
הציבור

פניות ציבור בנושא :מטרדי ריח מחוות
המיכלים של ק.צ.א.א באשקלון

27/06
11:30

ועדת הכלכלה

הקטל בדרכים ביהודה ושומרון  -ישיבת
מעקב

27/06
11:30

ועדת החינוך,
התרבות
והספורט

הצעת צו רישוי עסקים (פטור מחובת
נוסח מהגורם המוסמך  -הצעת צו רישוי עסקים (פטור מחובת
רישוי לקייטנות)(תיקון),התשפ"ב 2022-רישוי לקייטנות)(תיקון),התשפ"ב2022-

חומר רקע  -מכתב בקשה לדיון

הכנסת ה24-

טבלת דיוני ועדות הכנסת
26/06-30/06
27/06
12:00

ועדת ביטחון
הפנים

דיון מעקב אחרי התוכנית הלאומית
למיגור הפשיעה בחברה הערבית
"מסלול בטוח"

27/06
12:00

ועדת הפנים
והגנת
הסביבה

הצעת חוק חובת דיווח שנתי על מצב
הטבע והמגוון הביולוגי בישראל,
התשפ"א( 2021-פ - )1886/24/הכנה
לקריאה ראשונה

27/06
12:30

הוועדה
המיוחדת
לזכויות הילד

הצעת חוק לדיון מוקדם  -הצעת חוק חובת דיווח שנתי על מצב
הטבע והמגוון הביולוגי בישראל ,התשפ"א( 2021-פ)1886/24/
נוסח לדיון בוועדה  -הצח מצב הטבע  -נוסח לדיון בועדה לקריאה
) (002ראשונה
חומר רקע  -תשובת שרת החינוך בנושא ילדים מקבצי נדבות
חומר רקע  -מסקנות מדיון קודם  -טיפול המדינה בתופעת
הימצאות ילדים מקבצי נדבות בצמתים בצפון הארץ וברחבי
המדינה בכלל

ניצול ילדים לקיבוץ נדבות
חומר רקע  -מסמך מממ מקבצי נדבות ורוכלים קטינים בצמתים
)(2016
חומר רקע  -תשובת שר העבודה והרווחה בנושא טיפול המדינה
בתופעת הימצאות ילדים מקבצי נדבות בצמתים

27/06
13:00

ועדת הכלכלה

פרק י"ב (חקלאות) מתוך הצעת חוק
התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה
ליישום המדיניות הכלכלית לשנות
התקציב  2021ו ,)2022-התשפ"א-

חומר רקע  -טיוטת סיכום בין משרדי בענף ההטלה  -בהסכמת
נציגי ענף ההטלה

הכנסת ה24-

הילה אקרמן -חקלאות
ואיכות סביבה

טבלת דיוני ועדות הכנסת
26/06-30/06
[ 2021פוצלה לפי סעיף (84ב) לתקנון
הכנסת]
פרק י"ב (חקלאות) מתוך הצעת חוק
התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה
ליישום המדיניות הכלכלית לשנות
התקציב  2021ו ,)2022-התשפ"א-
[ 2021פוצלה לפי סעיף (84ב) לתקנון
הכנסת]
28/06
09:00

ועדת החוץ
והביטחון

היבטי ישימות לשדה תעופה בינלאומי
אזרחי בנגב

28/06
11:00

ועדת הכלכלה

יישום תכנית הפעולה של משרד
האנרגיה להשגת יעדי הממשלה לייצור
חשמל מאנרגיות מתחדשות

28/06
11:00

הוועדה
המיוחדת
לזכויות הילד

השפעת קריסת בית חולים "העמק" על
הטיפול בפגים ובילדים המאושפזים בו

חומר רקע  -טיוטת סיכום בין משרדי בענף ההטלה  -בהסכמת
נציגי ענף ההטלה
חומר רקע  -מכתב שר החקלאות ופיתוח הכפר
חומר רקע  -מכתב שר החקלאות ופיתוח הכפר

לידיעת:
שי חג'ג'
ניר זמיר
אופיר ליבשטיין
דני מורביה
אדיר נעמן
חומר רקע  -דוח משרד האנרגיה מפת הדרכים לאנרגיות
מתחדשות בשנת 2030

הכנסת ה24-

טבלת דיוני ועדות הכנסת
26/06-30/06
חומר רקע  -ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון -
המלצות ביניים
חומר רקע  -מצגת המשרד לשירותי דת  -פרויקטור צבי טסלר

28/06
11:30

ועדת מיזמי
תשתית
לאומיים
מיוחדים
ושירותי דת
יהודיים

.1היערכות גופי הממשלה להילולת
הרשב"י במירון  -ישיבה משותפת עם
ועדת ביטחון הפנים – הסקת מסקנות
 .2הצעות ל"דיון מהיר" שהוגשו לוועדת חומר רקע  -נייר עמדה  -הציבור החרדי הממלכתי
ביטחון הפנים בנושא :התנהלות
חומר רקע  -תזכיר חוק להסדרת אירוע הילולת מירון (הוראת
משטרת ישראל בהילולת ל"ג בעומר
שעה) ,התשפ-ב 2022 -
במירון התשפ"ב  -של ח"כים  -יצחק
פינדרוס ,יואב בן צור ,איתמר בן גביר

חומר רקע  -בצלמו -היערכות ללג בעומר עבור כניסה לאנשים עם
מוגבלות

חומר רקע  -פרוטוקול מיום  2במאי  2022סיור וישיבה
חומר רקע  -פרוטוקול מיום  7במרץ 2022

חומר רקע  -פנייה בנושא הערכות לאירוע מירון  -תקלות ובטיחות
28/06
14:00

ועדת המשנה
למדיניות חוץ
והסברה

מיזמים לשיתופי פעולה אזרחיים בין
ישראלים ופלשתינים בנושא תעסוקה

הכנסת ה24-

טבלת דיוני ועדות הכנסת
26/06-30/06
28/06
14:30

ועדת החוקה,
חוק ומשפט

הצעת תקנות למניעת פגיעה במדינת
ישראל באמצעות חרם ,התשפ"ב2022-

30/06
10:30

ועדת המשנה
לבחינת שוק
השכירות
למגורים
בישראל

.1סקירת מצב שוק השכירויות בישראל

04/07
09:30

ועדת החוקה,
חוק ומשפט

הצעת תקנות חובת המכרזים (תאגידים
מקומיים) ,התשפ"ב2021-

04/07
09:30

ועדת החוקה,
חוק ומשפט

05/07
11:30

ועדת ביטחון
הפנים

הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון -
מעמדם של ארגוני סביבה) ,התשפ"א-
2021
היערכות גופי הממשלה להילולת
הרשב"י במירון  -ישיבה משותפת עם
ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים
ושירותי דת יהודיים – הסקת מסקנות

נוסח מהגורם המוסמך  -הצעת תקנות למניעת פגיעה במדינת
ישראל באמצעות חרם ,התשפ"ב2022-

פניית הגורם המוסמך  -הצעת תקנות חובת המכרזים (תאגידים
מקומיים) ,התשפ"ב2021-
הצעת חוק לדיון מוקדם  -הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון -
מעמדם של ארגוני סביבה) ,התשפ"א2021-
נוסח הצעה לסדר היום  -התנהלות המדינה בהילולת ל"ג בעומר
במירון התשפ"ב

הכנסת ה24-

טבלת דיוני ועדות הכנסת
26/06-30/06
נוסח הצעה לסדר היום  -התנהלות משטרת ישראל בהילולת ל"ג
בעומר במירון התשפ"ב
נוסח הצעה לסדר היום  -החלטות משטרת ישראל בהילולת ל"ג
בעומר במירון התשפ"ב
חומר רקע  -הצעה לסדר יום-מירון
05/07
14:00

הוועדה
המיוחדת
לפניות
הציבור

סדרי התחבורה הציבורית בשכונות
הצפוניות בירושלים נוכח עבודות
הרכבת

הכנסת ה24-

