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 25-הכנסת ה

תאריך 
 ושעה 

 נציג/ה מטעם אזוריות   נושא הדיון  שם הוועדה 

19/02 
10:30 

 ועדת הכלכלה 
עידוד עסקים    -יוקר המחיה בישראל 

 המשך דיון  -קטנים בתחום המזון  
  עמדת פורום מזון ומכלת  - חומר רקע 

20/02 
09:00 

הוועדה 
המיוחדת  

לחיזוק ופיתוח 
 הנגב והגליל

סטאטוס טיפול משרדי    -חוות הבודדים 
 הממשלה 

 
מועצות אזוריות בנגב  

 ובגליל 

20/02 
09:30 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

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

 (24-המאסדרת )הונח בכנסת ב
הצעת חוק רכבת תחתית )מטרו(   .2

 2021-)תיקון(, התשפ"א

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

 

20/02 
10:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

הצעה לדיון מהיר בנושא: "מצוקת כוח  
 "האדם בגני הילדים

נוסח הצעה לסדר היום - הצעה לדיון מהיר בנושא: "מצוקת כוח  
 "האדם בגני הילדים 

 

20/02 
10:00 

הוועדה לענייני 
ביקורת  
 המדינה

  –פיתוח וחיזוק מעמדה של ירושלים 
 מיוחד דוח ביקורת 

חומר רקע -  דוח מבקר המדינה - השירותים החברתיים  
 לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים

 
 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1811588.docx
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://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/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
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2200150
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2200150
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2200150
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1631709.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1631709.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1810671.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1810671.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1810671.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1810671.pdf
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. מרחב התפר  1נושאי הישיבה: 
.  2והמעברים בגזרת עוטף ירושלים 

השירותים החברתיים לאוכלוסייה  
. טיפול  3הערבית במזרח ירושלים 

המדינה במעמדם האזרחי של תושבי  
 מזרח ירושלים 

חומר רקע -  דוח מבקר המדינה - טיפול המדינה במעמדם האזרחי  
 של תושבי מזרח ירושלים

 
חומר רקע -  דוח מבקר המדינה - מרחב התפר והמעברים בגזרת 

 עוטף ירושלים

20/02 
10:45 

 ועדת הבריאות
יום המודעות הארצי לשימוש במכשיר  

 מפעם )דפיברילטור(  -החייאה 
  

20/02 
11:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

   קשיים בפעילות הצהרונים

20/02 
11:00 

הוועדה לקידום 
מעמד האישה 
 ולשוויון מגדרי 

השלכות הרפורמה המשפטית על  
בקשה לדיון   - מעמדן של נשים בישראל

)ה( לתקנון הכנסת של   111לפי סעיף 
חברי הכנסת מטי צרפתי הרכבי, יואב  

 סגלוביץ' ושלי מירון 

 
 -שוויון מגדרי -הילית בן צבי

 מבקשת בזום

20/02 
12:00 

 ועדת הכלכלה 
הצעת חוק תכנון משק החלב )תיקון  

 2023-(, התשפ"ג 5מס' 
הצעת חוק לקריאה הראשונה - הצעת חוק תכנון משק החלב 

 )תיקון מס' 5(, התשפ"ג-2023
 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1810673.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1810673.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1810666.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1810666.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2201568
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2201568
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2201568
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1791151.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1791151.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1791151.pdf
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20/02 
12:30 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

הצעה לדיון מהיר בנושא: "זיהום אוויר  
שריפת  חמור שנגרם כתוצאה של  

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 
 

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 
 

חומר רקע -  שריפות פסולת יוש_עמדת איגוד ערים 
 יהודה_13.2.23

 

איגוד -נעמה אברמוב
 ערים יהודה 

 
מגילות ים   -אריה כהן
 לידיעה  -המלח

 

21/02 
11:00 

הוועדה 
המיוחדת  

 לפניות הציבור

ייעול תהליכים בירוקרטיים עבור חולי  
במסגרת   - ישיבת מעקב  -סרטן בישראל 

ציון יום האתגרים בפני חולי הסרטן  
 ומשפחותיהם 

  

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://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
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_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/Committees/25_cs_bg_1797224.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1797224.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1797224.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1797224.pdf
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21/02 
13:00 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

מנגנון   - הצעת חוק המקרקעין )תיקון 
  - 2022-שבת למשאבת מים(, התשפ"ג 
 הכנה לקריאה ראשונה 

הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק המקרקעין )תיקון -  מנגנון  
 שבת למשאבת מים(, התשפ"ג-2022

 
 חומר רקע -  הצעת החוק הטרומית 

 

 

21/02 
13:00 

ועדת העבודה 
 והרווחה

במסגרת ציון היום המיוחד בכנסת  
בנושא אתגרים בפני חולי סרטן.על סדר  
היום: זכויות סוציאליות ותעסוקתית של  

 חולי סרטן 

  

21/02 
13:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

  - מניעת אובדנות בקרב ילדים ובני נוער 
  -לרגל היום המיוחד למניעת אובדנות 

ישיבה משותפת עם הוועדה לזכויות  
 הילד וועדת הבריאות 

  

21/02 
13:00 

הוועדה 
 לביטחון לאומי 

היערכות גופי הממשלה והגופים  
הקשורים להילולת הרשב"י במירון בל"ג  

 בעומר תשפ"ג 
 

מועצה אזורית  -לידיעת
 מרום גליל 

21/02 
13:00 

הוועדה 
המיוחדת  

לצמצום פערים 
חברתיים 
 בפריפריה 

השבתת פעילות הרכבות ליישובי עוטף  
 בערבים ובסופי שבוע  עזה 

 
לידיעת מועצות אזוריות  

 בדרום

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2196149
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2196149
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2196149
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384751.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384751.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384751.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1811186.docx
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21/02 
14:00 

ועדת העבודה 
 והרווחה

ציון היום המיוחד בכנסת   מסגרת ב
על סדר היום:   למניעת האובדנות.

 מניעת אובדנות בקרב הגיל השלישי 

  

21/02 
14:00 

הוועדה 
המיוחדת  

לחיזוק ופיתוח 
 הנגב והגליל

מדיניות הממשלה בהסדרת  
סקירת  -ההתיישבות הבדואית בנגב
 .מצב, מגמות ונתונים

  

21/02 
14:30 

הוועדה 
המיוחדת  

לצמצום פערים 
חברתיים 
 בפריפריה 

  -הכשרות מקצועיות מטעם המדינה 
 יישובי המרכז לעומת הפריפריה 

  

21/02 
14:30 

הוועדה 
המיוחדת  

לטיפול בשורדי  
 השואה

 2023תמונת מצב   -ישיבת התנעה 
  - ואתגרים בקרב שורדי השואה 

בהשתתפות סגן השר במשרד ראש  
 הממשלה, הרב אורי מקלב

  

22/02 
09:00 

 ועדת הכלכלה 

  -הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית  
 ישיבת מעקב 

הישיבה תוקדש   -לתשומת לבכם 
להתייחסות של נציגי הממשלה להצעות  

 הוועדה ולתגובת חברי הכנסת 
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22/02 
09:00 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

המחסור החריף במקומות לקבורת שדה  
 בירושלים ומצוקת בתי העלמין בעיר 

  

22/02 
09:00 

הוועדה 
 לביטחון לאומי 

היערכות המשטרה, צה"ל, כוחות  
 הרמדאן הביטחון והצלה לחודש 

  

22/02 
09:00 

הוועדה 
המיוחדת  

לטיפול בשורדי  
 השואה

  -  2023היערכות ליעדי התקציב לשנת 
דרישות וצרכים תקציביים לשורדי  

 השואה 

  

22/02 
09:30 

 ועדת הכלכלה 
מצב החקלאות בישראל והתכניות ליבוא  

 פירות וירקות 
 

 
*לידיעת כלל ראשי  
 המועצות האזוריות 


