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תאריך 
 ושעה 

 נציג/ה מטעם אזוריות   נושא הדיון  שם הוועדה 

12/03 
13:00 

 ועדת הכלכלה 

 מצב ענף ההטלה 

בהשתתפות ח"כ משה אבוטבול, סגן שר  
 החקלאות ופיתוח הכפר 

 

 - לידיעת
 שמעון גואטה  -מעלה יוסף 

 עמית סופר -מרום גליל
 

13/03 
09:30 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

הפגיעה ההרסנית הצפויה במערכת  
  - כה המשפטית החינוך עקב המהפ 

)ה( לתקנון   111בקשה לדיון לפי סעיף 
הכנסת, של חברי הכנסת: משה טור פז,  

יפעת שאשא ביטון, סימון דוידסון,  
 נעמה לזימי, יסמין פרידמן ויבגני סובה 

חומר רקע -  נוסח הבקשה לדיון בחתימות בועדת החינוך  
 על ההשלכות של המהפכה המשפטית

 

13/03 
10:00 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

דיווח חברת "דירה להשכיר" על  
  -פעולותיה ותכניותיה בתחום הדיור 
 נתונים, חסמים ותכניות עירוניות 

  

13/03 
10:00 

הוועדה 
המשותפת של  

הוועדה 
לביטחון לאומי  
וועדת החוקה, 
חוק ומשפט  

הצעת חוק המאבק בכלי הנשק  .1
הבלתי חוקיים )תיקוני חקיקה( )הוראת  

הכנה לקריאה    - 2023-שעה(, התשפ"ג
 ראשונה 

הצעת חוק המאבק בכלי הנשק  .2

הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק המאבק בכלי הנשק  
הבלתי חוקיים )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(, התשפ"ג- 

2023 
 

 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1855920.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1855920.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1855920.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1855920.docx
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2201009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2201009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2201009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2201009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2201006
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1791233.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1791233.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1791233.docx


 דיוני ועדות הכנסת טבלת   
12/03-16/03 

  
 
 

 25-הכנסת ה

לדיון בהצעות 
חוק המאבק 
בכלי נשק  

הבלתי חוקיים 
)תיקוני 
חקיקה( 

- ו  2392/25)פ/
 ( 2394/25/פ

הבלתי חוקיים )תיקוני חקיקה( )הוראת  
הכנה לקריאה    - 2023-שעה(, התשפ"ג

 ראשונה 

הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק המאבק בכלי הנשק  
הבלתי חוקיים )תיקוני חקיקה( )הוראת שעה(, התשפ"ג- 

2023 

13/03 
10:00 

הוועדה לקידום 
מעמד האישה 
 ולשוויון מגדרי 

צו   -הסדרת חוק האיזוק האלקטרוני 
 השעה להצלת חיי נשים 

 ן מגדרי שוויו -הילית בן צבי 

13/03 
10:00 

הוועדה 
המיוחדת  

בשורדי  לטיפול  
 השואה

סוגיות ואתגרים בהתנהלות הוועדות  
 הרפואיות לשורדי השואה 

  

13/03 
11:00 

ועדת העלייה, 
הקליטה 
 והתפוצות 

ייצוג הולם בקרב החברות הממשלתיות  
והתאגידים הציבוריים לעולים חדשים  

 ובכללם בני העדה האתיופית 

  

13/02 
12:00 

 ועדת הכלכלה 

  - הצעת חוק תאגידי מים וביוב )תיקון 
הוראות שונות לעניין תאגידים אזוריים(,  

 2023-התשפ"ג

הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק תאגידי מים וביוב 
)תיקון - הוראות שונות לעניין תאגידים אזוריים(,  

 התשפ"ג-2023
 נוסח לדיון בוועדה - נוסח לדיון בוועדה ביום 13.3.23

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2201006
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2201006
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2201006
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1791134.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1791134.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1791134.docx
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2200755
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2200755
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2200755
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2200755
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1740419.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1740419.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1740419.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1740419.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_sl_1961077.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_sl_1961077.docx
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13/03 
12:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

   מעבר החינוך לגיל הרך למשרד החינוך 

13/03 
12:00 

ועדת משנה  
לביטחון, יחסי  

חוץ וקשרי  
מסחר  

 בינלאומיים

  דוח שנתי  - פרצות במעברי קו התפר 
 (2023של מבקר המדינה )פברואר 

חומר רקע -  אפקטיביות מכשול קו התפר- המענה 
 המבצעי והתפעולי- דוח שנתי פברואר  2023- תקציר 

 
חומר רקע -  אפקטיביות מכשול קו התפר- המענה 

 המבצעי והתפעולי- דוח שנתי פברואר  2023

 חירום וביטחון  -אלון ביטון

13/03 
12:00 

הוועדה 
המיוחדת  

לחיזוק ופיתוח 
 הנגב והגליל

  פיתוח כלכלי של פיתחת ניצנה
ערן  -מ.א רמת נגב -עתלידי

 דורון 

13/03 
12:30 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

זינוק בהכנסות המדינה משיווק וממיסוי  
דירות חדשות ובחינת האפשרות  

לשימוש בכספים אלה להורדת מחירי  
 ממצאי דו"ח ממ"מ -הדירות 

חומר רקע -  אומדן הכנסות המדינה מדירות חדשות - 
 מסמך מממ בעניין מ2022

 
 

13/03 
12:30 

ועדת העבודה 
 והרווחה

הצעת חוק דמי מחלה )היעדרות בשל  .1
היעדרות בשל   -מחלת ילד( )תיקון 

 2022-אשפוז פג(, התשפ"ג
הצעת חוק דמי מחלה )היעדרות בשל  .2

היעדרות בשל   -מחלת ילד( )תיקון 
 2022-אשפוז פג(, התשפ"ג

הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק דמי מחלה )היעדרות 
בשל מחלת ילד( )תיקון - היעדרות בשל אשפוז פג(,  

 התשפ"ג-2022
 

הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק דמי מחלה )היעדרות 
בשל מחלת ילד( )תיקון - היעדרות בשל אשפוז פג(,  

 התשפ"ג-2023

 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1934437.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1934437.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1934436.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1934436.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1934436.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1913024.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1913024.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1913024.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2197231
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2197231
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2197231
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2197231
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198143
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198143
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198143
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198143
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437500.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437500.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437500.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437500.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1639404.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1639404.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1639404.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1639404.docx
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הצעת חוק דמי מחלה )היעדרות בשל  .3
היעדרות בשל   -מחלת ילד( )תיקון 

 2023-אשפוז פג(, התשפ"ג

 
הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק דמי מחלה )היעדרות 

בשל מחלת ילד( )תיקון - היעדרות בשל אשפוז פג(,  
 התשפ"ג-2022

13/03 
12:30 

ועדת המדע 
 והטכנולוגיה 

דיגיטציה לשיפור וייעול השירות  
מערך הדיגיטל הלאומי,   –הממשלתי 

 סקירת פעילות 

בהשתתפות גב' שירה לב עמי, ראשת  
 י מערך הדיגיטל הלאומ

  

14/03 
11:00 

ועדת המשנה  
 לענייני איו"ש

  - הבנייה בהתיישבות ביהודה ושומרון 
 תמונת מצב

 

לידיעת מועצות אזוריות  
 ש: באיו"

 יוסי דגן  -שומרון
 ישראל גנץ -מטה בנימין

 שלמה נאמן  -גוש עציון
 לחייני א דוד -בקעת הירדן 
 דמרי חאי יו -הר חברון

14/03 
12:30 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

  סמים במערכת החינוך 
, רווחה חינוך -ד"ר אסנת אייל

 וקהילה

14/03 
14:00 

הוועדה 
המיוחדת  

לחיזוק ופיתוח 
 הנגב והגליל

היצע, ביקוש, אכלוס ומצב הדיור  
 הציבורי בנגב ובגליל 

  

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198838
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198838
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198838
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198838
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384658.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384658.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384658.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384658.docx
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14/03 
14:00 

הוועדה 
המיוחדת  
לענייני 
 הצעירים 

טיפול המדינה בצעירים ישראלים  
 למניעת אלימות כלפי פלסטינים ביו"ש 

  

14/03 
14:30 

 ועדת הכספים

אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה  
כלכלית של האוכלוסייה,  - החברתית

 הצעתה של עאידה תומא סלימאן 
  

14/03 
14:30 

הוועדה 
המיוחדת  

לצמצום פערים 
חברתיים 
 בפריפריה 

 כלל המועצות האזוריות  -לידיעת  קשיים בקליטת סלולר בפריפריה 

15/03 
09:00 

   התחבורה הציבורית הרפורמה במחירי  ועדת הכלכלה 

15/03 
09:00 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

תפקידה של קרן הניקיון ותרומתה  
בהשתתפות מנכ"ל   -לטיפול בפסולת 

המשרד להגנת הסביבה והנהלת הקרן  
 לשמירת הניקיון 

פניית הגורם המוסמך - תפקידה של קרן הניקיון ותרומתה 
 לטיפול בפסולת

 חומר רקע -  ד וח שנתי 2021  הקרן לשמירת הניקיון
דיווח על-פי חוק - תפקידה של קרן הניקיון ותרומתה 

 לטיפול בפסולת
דיווח על-פי חוק - תפקידה של קרן הניקיון ותרומתה 

 לטיפול בפסולת

חקלאות ואיכות  -ה אקרמןהיל
 סביבה 

https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_r_1941870.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_r_1941870.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_r_1941870.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_r_1941870.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1933601.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_rp_1941877.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_rp_1941877.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_rp_1941874.xlsx
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_rp_1941874.xlsx
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דיווח על-פי חוק - תפקידה של קרן הניקיון ותרומתה 
 לטיפול בפסולת

15/03 
09:30 

ועדת העלייה, 
הקליטה 
 והתפוצות 

יצוג הולם בקרב הרשויות המקומיות  
לעולים חדשים ובכללם בני העדה  

 האתיופית 
  

19/03 
10:30   

הוועדה 
המיוחדת  

לחיזוק ופיתוח 
 הנגב והגליל

העימות  ביקור הוועדה במרכזי חוסן בקו 
 אשקלון, שדרות, שער הנגב -דרום

 
אופיר  -שער הנגב לידיעת

 ליבשטיין 

https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_rp_1941897.xlsx
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_rp_1941897.xlsx

