
 דיוני ועדות הכנסת טבלת   
12/02-16/02 

  
 
 

 25-הכנסת ה

תאריך 
 ושעה 

 נציג/ה מטעם אזוריות  חומר רקע  נושא הדיון  שם הוועדה 

13/02 
09:00 

הוועדה 
המיוחדת  

לחיזוק ופיתוח 
 הנגב והגליל

תוכניות הממשלה לקידום ההייטק בנגב  
 ובגליל 

 מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת - הייטק
 

 מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת  - סטודנטים והייטק
 

מועצות   ראשי -לידיעת
 בנגב ובגליל 

13/02 
09:30 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

היערכות מדינת ישראל להתמודדות עם  
 רעידות אדמה בעוצמה גבוהה 

.  2. חיזוק מבנים ציבוריים ופרטיים 1 
התמודדות כוללת עם נזקי רעידת  

 האדמה וניהול האירוע 

חומר רקע -  נייר עמדה 2 של הפורום להתחדשות עירונית בעניין  
 רעידות אדמה 

 ירום וביטחון ח  -אלון ביטון

13/02 
09:30 

 ועדת הבריאות
מוכנות והיערכות מערכת הבריאות  

 לרעידות אדמה 
  

13/02 
09:30 

הוועדה לענייני 
ביקורת  
 המדינה

היערכות מערכת החינוך לשוק העבודה  
 ב 71דוח שנתי  - המשתנה 

חומר רקע -  תקציר דוח מבקר המדינה - היערכות משרד החינוך 
 לשוק העבודה המשתנה 

 
חומר רקע -  דוח מבקר המדינה - משרד החינוך כח אדם בהוראה -  

 תכנון הכשרה והשמה
 

חינוך, רווחה   -אסנת אייל
 וקהילה

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1761729.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1761722.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747240.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747240.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1753776.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1753776.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1753776.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1753776.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1753795.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1753795.pdf
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חומר רקע -  דוח מבקר המדינה - היערכות משרד החינוך לשוק 
 העבודה המשתנה 

13/02 
10:00 

 ועדת הכספים
המוכנות הכלכלית של מדינת ישראל  

 לרעידות אדמה 
  

13/02 
10:00 

ועדת העבודה 
 והרווחה

הסרת חסמים במיצוי זכויות לזכאי חוק  
שיקום נכי נפש בקהילה על סדר היום:  

. ידוע בדבר הזכאות לסל שיקום  1
. תהליך  2והנגשתו ע"י גורמי טיפול  

 טפסים  -הפנייה לוועדת שיקום אזורית  

  חומר רקע -  מסמך מטעם המממ בנושא 

13/02 
10:00 

ועדת המדע 
 והטכנולוגיה 

הנגשת אתרי האינטרנט והשירותים  
 הדיגיטליים, לחברה הערבית 

  

13/02 
11:00 

הוועדה לקידום 
מעמד האישה 
 ולשוויון מגדרי 

הסדרי משמורת על קטינים לאחר אירוע  
 אלימות במשפחה 

  

13/02 
11:00 

הוועדה 
 לביטחון לאומי 

דיון מעקב אחרי התוכנית הלאומית  
למיגור הפשיעה בחברה הערבית  

.  2. תכנון מול ביצוע 1 -"מסלול בטוח" 
 .לקחים ליישום 3הישגים 

 חירום וביטחון  -אלון ביטון 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1753775.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1753775.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1753074.pdf
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13/02 
11:30 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

 סקירה על הרפורמה בחינוך המיוחד 

חומר רקע -  מנהיגים - נייר עמדה לכנסת, 31.1.23 -  חוק החינוך 
 המיוחד )וועדת החינוך( 

 
חומר רקע -  מסמך רקע משפטי - הרפורמה בחינוך המיוחד - תיקון  

 מס 11 -  סופי
 

חומר רקע -  נייר עמדה מטעם אלוט בנושא הרפורמה בחינוך 
 המיוחד 

 
חומר רקע -  יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד - דוח מעקב 

 והמלצות אלוט מאי 2022
 

חומר רקע -  רפורמה בחינוך המיוחד - נייר עמדה נציבות שוויון  
 זכויות לאנשים עם מוגבלות לדיון בכנסת

 
חומר רקע -  נייר עמדה פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה 

 הציבורית - רפורמה בחינוך המיוחד
 

חומר רקע -  נייר עמדה -קואלציית הורים לילדים עם צרכים 
 מיוחדים סקירה על החינוך המיוחד

 
חומר רקע -  מסמך מממ -  סוגיות בעבודת ועדת החינוך -  חינוך 

 מיוחד
 

חינוך, רווחה   -אסנת אייל
 וקהילה

 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747971.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747971.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747971.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747971.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747976.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747976.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747977.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747977.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747985.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747985.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747985.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1748065.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1748065.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1748065.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1748065.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1748071.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1748071.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1748076.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1748076.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747969.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747969.pdf
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13/02 
12:00 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

אי ניצול תקציבי המדינה לצמצום 
ידי רשויות מקומיות בשל  -פערים על

 הדרישה למצ'ינג 

  

13/02 
12:00 

הוועדה לקידום 
מעמד האישה 
 ולשוויון מגדרי 

   מאבק בתופעת סם האונס

13/02 
12:00 

הוועדה 
המיוחדת  

 לזכויות הילד 

הצגת יחידת התיאום הממשלתית  
 לזכויות ילדים ונוער 

חומר רקע -  החלטת ממשלה בדבר מתאם ממשלתי לזכויות ילדים 
 ונוער 

 

)במקביל בדיון  אסנת אייל
 נוסף(

14/02 
11:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

  מקומיות הסעות תלמידים בין רשויות 
לידיעת כלל ראשי  
 המועצות האזוריות 

14/02 
11:00 

הוועדה 
המיוחדת  

 לפניות הציבור

שירותים דיגיטליים   -ישיבת מעקב 
 ברשות מקרקעי ישראל 

  

14/02 
11:30 

ועדת המשנה  
לקידום עסקים  

קטנים 
 ובינוניים

   קידום עסקים קטנים ובינוניים 

14/02 
12:00 

ועדת הפנים 
 הסביבהוהגנת 

הצעה לדיון מהיר בנושא: "זיהום אוויר  
חמור שנגרם כתוצאה של שריפת  
פלסטיק בשטח המועצה האזורית  

נוסח הצעה לסדר היום - זיהום אוויר חמור שנגרם כתוצאה של 
שריפת פלסטיק בשטח המועצה האזורית מגילות ים המלח, מדבר 

 יהודה וגוש עציון 

ראש מ.א  -אריה כהן
 מגילות ים המלח 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1760145.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1760145.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1710782.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1710782.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1710782.docx
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מגילות ים המלח, מדבר יהודה וגוש  
 "עציון

 
נוסח הצעה לסדר היום - זיהום אוויר חמור שנגרם כתוצאה של 

שריפת פלסטיק בשטח המועצה האזורית מגילות ים המלח, מדבר 
 יהודה וגוש עציון 

 
נוסח הצעה לסדר היום - זיהום אוויר חמור שנגרם כתוצאה של 

שריפת פלסטיק בשטח המועצה האזורית מגילות ים המלח, מדבר 
 יהודה וגוש עציון 

 
נוסח הצעה לסדר היום - זיהום אוויר חמור שנגרם כתוצאה של 

שריפת פלסטיק בשטח המועצה האזורית מגילות ים המלח, מדבר 
 יהודה וגוש עציון 

 

איגוד  -נעמה אברמוב
 ערים יהודה 

14/02 
13:00 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

  נוסח הצעה לסדר היום - הסתה לטרור ברשויות המקומיות הסתה לטרור ברשויות המקומיות 

14/02 
13:00 

ועדת העבודה 
 והרווחה

היערכות שירותי הרווחה למתן שירותים  
 קיומיים לאזרחים במצבי חירום 

  

14/02 
13:00 

הוועדה לענייני 
ביקורת  
 המדינה

  - מוכנות המדינה לרעידות אדמה 
דוח ביקורת   - תשתיות לאומיות ומבנים

 מיוחד

חומר רקע -  דוח מבקר המדינה - מוכנות המדינה לרעידת אדמה -  
 תשתיות  לאומיות ומבנים

 
 

https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1711442.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1711442.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1711442.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1741689.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1741689.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1741689.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1709902.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1709902.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1709902.docx
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2199289
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1531623.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1753807.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1753807.pdf
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14/02 
13:00 

הוועדה 
המיוחדת  

 לזכויות הילד 

דו"ח המוסד   - ילדים עניים בישראל 
שוויון  -לביטוח לאומי: ממדי העוני והאי 

 2021 -בהכנסות 

חומר רקע -  דוח ממדי העוני והאי-שוויון בהכנסות - 2021 , המוסד  
 לביטוח לאומי 

 

14/02 
13:00 

הוועדה 
המיוחדת  

לצמצום פערים 
חברתיים 
 בפריפריה 

תמונת    -פערים חברתיים בפריפריה 
 בהשתתפות ראשי הרשויות  מצב

 
לידיעת כלל ראשי  
 המועצות האזוריות 

14/02 
13:30 

הוועדה 
המיוחדת  

 לעובדים זרים 

סקירת ראש מינהל עובדים זרים ברשות  
 האוכלוסין, עו"ד ענבל משש

  

14/02 
14:00 

הוועדה 
המיוחדת  

לחיזוק ופיתוח 
 הנגב והגליל

התיישבות משפחות בנגב    -חוסן לאומי 
 .ובגליל, בני מקום וחדשים

מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת - ועדות קבלה 
 ביישובים בנגב ובגליל 

לידיעת ראשי מועצות  
 בנגב ובגליל 

15/02 
09:00 

 ועדת הכלכלה 
דירקטורים בתאגידי המים  הליכי מינוי 

 והביוב
  

15/02 
09:00 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

הצעת חוק רכבת תחתית )מטרו(  .1
המועצה   -  2022-)תיקון(, התשפ"ב

 (24-המאסדרת )הונח בכנסת ב

הצעת חוק לקריאה הראשונה - הצעת חוק רכבת תחתית )מטרו( 
 )תיקון(, התשפ"א-2021

 (1) חומר רקע -  הנחה לשנייה ושלישית - חוק המטרו -  קובץ סופי
 

 חומר רקע -  חלק מחוק ההסדרים

 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1755126.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1755126.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1755126.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1755126.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1761732.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1761732.pdf
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://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606665.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606665.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606665.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747584.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1747579.pdf
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הצעת חוק רכבת תחתית )מטרו(   .2
 2021-)תיקון(, התשפ"א

 

15/02 
09:00 

הוועדה 
המיוחדת  
למאבק  
בשימוש 
בסמים  

 ובאלכוהול 

השלכות תקופת הקורונה על דפוסי  
השימוש בחומרים ממכרים והתמכרות  

 בקרב בני הנוער 

הרב לאומי של   HBSCהצגת ממצאי סקר 
  2022-2019ארגון הבריאות העולמי לשנים 

 בנושא 

  

15/02 
09:30 

   סיוע לענף השום בחקלאות ועדת הכספים

15/02 
09:30 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

הצעה לדיון מהיר בנושא: "חשש  
מפסילת תכני העשרה ליברליים  

 "ולהט"בים במערכת החינוך

נוסח הצעה לסדר היום -  חשש מפסילת תכני העשרה ליברליים 
 ולהט"בים במערכת החינוך 

 
נוסח הצעה לסדר היום -  חשש מפסילת תכני העשרה ליברליים 

 ולהט"בים במערכת החינוך 
 

נוסח הצעה לסדר היום -  חשש מפסילת תכני העשרה ליברליים 
 ולהט"בים במערכת החינוך 

 
נוסח הצעה לסדר היום -  חשש מפסילת תכני העשרה ליברליים 

 ולהט"בים במערכת החינוך 

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161824
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161824
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161824
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1704914.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1704914.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1727790.docx
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