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 25-הכנסת ה

תאריך 
 ושעה 

 נציג/ה מטעם אזוריות   נושא הדיון  שם הוועדה 

19/03 
10:00 

 ועדת הכלכלה 

תקנות תכנון משק החלב )מנגנון לעדכון  
מחירים מזעריים של ליטר חלב()הוראת  

 2023-שעה()תיקון(, התשפ"ג

פניית הגורם המוסמך - תקנות תכנון משק 
החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר 

 חלב()הוראת שעה()תיקון(, התשפ"ג-2023
 

תקנות תכנון משק  -נוסח מהגורם המוסמך  

החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר 

 2023-חלב()הוראת שעה()תיקון(, התשפ"ג

 הופץ לרישום עצמאי של חקלאים
  (knesset.gov.il)פרטי מוזמן 

20/03 
09:00 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

(  37הצעת חוק המקרקעין )תיקון מס' 
)מנגנון שבת למשאבת מים(, 

הכנה לקריאה שניה   -  2023–התשפ"ג
 הצבעות  - ושלישית 

הצעת חוק לקריאה הראשונה - הצעת חוק  
המקרקעין )תיקון מס' 37( )מנגנון שבת  

 למשאבת מים(, התשפ"ג–2023
 

נוסח לדיון בוועדה - חוק המקרקעין משאבות 
 מים

 

20/03 
10:00 

הוועדה 
 לביטחון לאומי 

הצעה לדיון מהיר בנושא: "רצח ואלימות  
 "כלפי נשים

נוסח הצעה לסדר היום - האלימות הגואה כלפי 
 נשים בחברה הישראלית

 
נוסח הצעה לסדר היום -  גיבוש תכנית למיגור 

 האלימות כלפי נשים

 שוויון מגדרי  -צביהילית בן 

https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_r_2031762.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_r_2031762.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_r_2031762.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_r_2031762.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_rv_2031780.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_rv_2031780.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_rv_2031780.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/SecondaryLaw/25_scl_rv_2031780.pdf
https://www.knesset.gov.il/eventInscription/coordinator/committee_guest_form.aspx?g_id=60cc2d1c-b78e-4364-8cfb-906e184220b2
https://www.knesset.gov.il/eventInscription/coordinator/committee_guest_form.aspx?g_id=60cc2d1c-b78e-4364-8cfb-906e184220b2
https://www.knesset.gov.il/eventInscription/coordinator/committee_guest_form.aspx?g_id=60cc2d1c-b78e-4364-8cfb-906e184220b2
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://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2196149
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1935514.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1935514.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1935514.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1935514.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_sl_2026240.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_sl_2026240.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1856414.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1856414.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1856414.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1856414.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1856825.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1856825.docx
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 25-הכנסת ה

נוסח הצעה לסדר היום -  רצח ואלימות גוברת 
 נגד נשים

 
נוסח הצעה לסדר היום -  23  נרצחים בחברה  

 הערבית מתחילת השנה 
 

נוסח הצעה לסדר היום -  רצח ואלימות כלפי 
 נשים

 
נוסח הצעה לסדר היום -  23  הרוגים מהחברה  

 הערבית מאז תחילת השנה 
 

 חומר רקע -  הצעות לסדר יום 
 

20/03 
10:00 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

סקירת השרה להגנת הסביבה על  
 פעילות משרדה 

  

20/03 
10:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

 חינוך, רווחה וקהילה -ד"ר אסנת אייל  היועצים החינוכיים במערכת החינוך 

20/03 
10:00 

ועדת העבודה 
 והרווחה

הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק   .1
 2022-בעוני, התשפ"ג 

הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק   .2

הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק הרשות 
 הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ג-2022

 
 

https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1865085.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1865085.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1883317.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1883317.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1883317.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1883317.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1883633.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1883633.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1883984.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1883984.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1883984.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1883984.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1941803.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2195679
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2195679
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2195679
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2197560
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384802.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384802.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384802.docx
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 25-הכנסת ה

 2022-בעוני, התשפ"ג 
הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק  .3

 2023-בעוני, התשפ"ג 

הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק הרשות 
 הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ג-2023

 
הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק הרשות 

 הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ג-2022

20/03 
10:00 

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

20/03 
10:45 

הוועדה 
 לביטחון לאומי 

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

חומר רקע -  מכתב סיכום ישיבה מיום -22-02
 2023 בשעה 09-00

 
 חומר רקע -  היערכות לרמדא ן

 
 חומר רקע -  הודעה לעיתונות

 חירום וביטחון  -אלון ביטון

20/03 
11:00 

 ועדת הכלכלה 

(  65הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 
)סימון תוצרת חקלאית שאינה ארוזה  

(  897/24)פ/  2022–מראש(, התשפ"ב
( 2645/24)פ/  

 החלת דין רציפות 

הצעת חוק לקריאה הראשונה - הצעת חוק  
הגנת הצרכן )תיקון מס' 65( )סימון תוצרת 
חקלאית שאינה ארוזה מראש(, התשפ"ב–

 2022 )פ/897/24( )פ/2645/24( 

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2197560
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2197560
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198672
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198672
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198672
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1589056.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1589056.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1589056.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384834.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384834.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1384834.docx
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_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_1941934.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1941934.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1941934.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1941940.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1941933.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156240
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156240
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156240
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156240
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_628416.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_628416.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_628416.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_628416.pdf
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 25-הכנסת ה

20/03 
11:15 

 ועדת הכלכלה 

הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות  
( )הרחבת תחולה  12השיתופיות )מס' 

לעניין ועדות קבלה ביישובים  
 2022–קהילתיים(, התשפ"ב

 (2386/24( )פ/2190/24)פ/
 החלת דין רציפות 

הצעת חוק לקריאה הראשונה - הצעת חוק  
לתיקון פקודת האגודות השיתופיות )מס' 12(  
)הרחבת תחולה לעניין ועדות קבלה ביישובים 

קהילתיים(, התשפ"ב–2022 )פ/2190/24(  
 )פ/2386/24( 

 לידיעת כלל ראשי המועצות

20/03 
11:30 

  מצבם של מעונות היום ושכר המטפלות  ועדת הכספים

 חינוך, רווחה וקהילה -ד"ר אסנת אייל
 

 שכר והסכמי עבודה  -לירון גרינברגר
 

 לידיעת כלל ראשי המועצות

20/03 
12:15 

הוועדה 
 לביטחון לאומי 

היערכות גופי הממשלה וכל הגופים  
הקשורים להילולת הרשב"י במירון בל"ג  

 בעומר תשפ"ג 
 לידיעת מרום הגליל  

20/03 
12:30 

הוועדה 
המיוחדת  

 לזכויות הילד 
   שירותי בריאות הנפש לילדים ונוער 

20/03 
12:45 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

סקירת השר לבינוי ושיכון על פעילות  
 משרדו

  

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2160142
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2160142
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2160142
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2160142
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2160142
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_628828.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_628828.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_628828.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_628828.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_628828.pdf
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21/03 
10:00 

ועדת המשנה  
 לענייני איו"ש

  - הבנייה בהתיישבות ביהודה ושומרון 
 תמונת מצב

 לידיעת המועצות האזוריות ביו"ש 

21/03 
12:30 

הוועדה 
המיוחדת  

 לזכויות הילד 

השפעת "הרפורמה" במערכת המשפט  
 על עתידם של ילדי מדינת ישראל 

חומר רקע -  בקשה לדיון דחוף - השפעת 
הרפורמה במערכת המשפט על עתידם של 

 ילדים מדינת ישראל 
 

21/03 
12:30 

הוועדה 
המיוחדת  

לצמצום פערים 
חברתיים 
 בפריפריה 

פגיעה בפריפריה בשרותים חיוניים  
 ונגישות מוגבלת של תחנות רדיו 

  

21/03 
13:00 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

דיון   - הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון 
- בהחלטות ועדות משנה(, התשפ"ג

 הכנה לקריאה ראשונה  - 2022

הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק התכנון 
והבנייה )תיקון - דיון בהחלטות ועדות משנה(, 

 התשפ"ג-2022
 

21/03 
13:30 

הוועדה 
המיוחדת  

 לעובדים זרים 

סוגיות בהעסקת עובדים זרים בענף  
 החקלאות 

  

21/03 
14:00 

הוועדה 
המיוחדת  

לחיזוק ופיתוח 
 הנגב והגליל

 עידוד תרבות בנגב ובגליל 
בהשתתפות גב' פורטונה גלית והבה  

 שאשו, ראשת מינהל תרבות 
 

חומר רקע -  יוצרים עצמאיים משרד 
 התרבות_לוועדה בכנסת_2.3.23

 לידיעת המועצות האזוריות בנגב ובגליל 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1857242.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1857242.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1857242.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198020
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198020
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2198020
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437205.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437205.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437205.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437205.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_2013038.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_2013038.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_2013038.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_2013038.docx
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21/03 
15:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

הצעת חוק למניעת העסקה בתחום  .1
החינוך והטיפול של אדם שהורשע או  

שמואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר  
הכנה לקריאה    - 2022-ישע, התשפ"ג 

 ראשונה 
הצעת חוק למניעת העסקה בתחום  .2

החינוך והטיפול של אדם שהורשע או  
שמואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר  

הכנה לקריאה    - 2022-ישע, התשפ"ג 
 ה ראשונ

הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק למניעת 
העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם  

שהורשע או שמואשם בתקיפה או בהתעללות 
 בחסר ישע, התשפ"ג-2022

 
הצעת חוק לדיון מוקדם - הצעת חוק למניעת 

העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם  
שהורשע או שמואשם בתקיפה או בהתעללות 

 בחסר ישע, התשפ"ג-2022
 

נוסח הצעת חוק לדיון בוועדה - הצעת חוק לדיון 
 מוקדם - מקור  - חהכ רון כץ 

נוסח הצעת חוק לדיון בוועדה - הצעת חוק לדיון 
 מוקדם - מקור  - חהכ אופיר כץ

 

22/03 
08:30 

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

 

 חינוך, רווחה וקהילה -ד"ר אסנת אייל

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2197153
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2197153
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2197153
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2197153
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2197153
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2196129
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2196129
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2196129
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2196129
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2196129
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2196129
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2196129
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437387.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437387.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437387.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437387.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437387.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437242.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437242.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437242.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437242.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lst_1437242.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_ls_2025458.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_ls_2025458.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_ls_2025443.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_ls_2025443.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1727790.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1727790.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1727839.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1727839.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1731446.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1731446.docx


 דיוני ועדות הכנסת טבלת   
19/03-23/03 

  
 
 

 25-הכנסת ה

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

22/03 
09:00 

הוועדה 
המיוחדת  
למאבק  
בשימוש 
בסמים  

 ובאלכוהול 

הסיבות לעלייה בשימוש בסיגריות  
 אלקטרוניות בקרב בני נוער

  

22/03 
09:00 

הוועדה 
המיוחדת  

לחיזוק ופיתוח 
 הנגב והגליל

מדיניות משרד ההתיישבות בנוגע לנגב  
 ולגליל 

 לידיעת מועצות אזוריות בנגב ובגליל  

22/03 
09:00 

הוועדה 
המיוחדת  
לענייני 
 הצעירים 

השלכות הרפורמה המשפטית על נשים  
 הדורות הבאים ולהט"בים בראי  

  

22/03 
09:30 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

סקירת השר לשירותי דת על פעילות  
 משרדו

  

22/03 
09:30 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

 רפורמת הבגרויות 

 בהשתתפות שר החינוך ומנכ"ל משרדו 
 חינוך, רווחה וקהילה -ד"ר אסנת אייל 

https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1704914.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1704914.docx


 דיוני ועדות הכנסת טבלת   
19/03-23/03 

  
 
 

 25-הכנסת ה

 

22/03 
09:30 

הוועדה 
המיוחדת  

בשורדי  לטיפול  
 השואה

השפעת סגירת סניפי שירות ודיגיטציה  
    על שורדי השואה


