
 וועדות הכנסתטבלת                                                  
27-31.12.2020 

  
  

 חומר רקע הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים שעה יום ותאריך  

משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 ראשון

27/12 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט 09:30

)הוראת הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
 2020-(, התשפ"א20שעה()הגבלת פעילות והוראות נוספות()תיקון מס' 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 
תקנות סמכויות מיוחדות 

להתמודדות עם נגיף הקורונה 
החדש )הוראת שעה()הגבלת 

פעילות והוראות נוספות()תיקון 
 2020-(, התשפ"א20מס' 

 

 

 ראשון

27/12 

 ועדת הכספים 10:00

 2020-תקציב המשכי(, התשפ"א( )שנת 53הצעת חוק יסודות התקציב )תיקון מס'  .1
 (2021והוראת שעה לשנת  11יסוד: משק המדינה )תיקון מס' -הצעת חוק .2

 הכנה לקריאה שניה ושלישית

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 
יסוד: משק המדינה -הצעת חוק

והוראת שעה לשנת  11)תיקון מס' 
2021) 

 -יאה הראשונה הצעת חוק לקר
הצעת חוק יסודות התקציב )תיקון 

( )שנת תקציב המשכי(, 53מס' 
 2020-התשפ"א

 

 

 

 

 

https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593530.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593530.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593530.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593530.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593530.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593530.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2151573
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2151572
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593322.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593322.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593322.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593322.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593323.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593323.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593323.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593323.pdf


 וועדות הכנסתטבלת                                                  
27-31.12.2020 

  

 חומר רקע הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים שעה יום ותאריך  

משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 ראשון

27/12 

 ועדת החינוך, התרבות והספורט 10:00

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת 
-(, התשפ"א15מס'  שעה()הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך()תיקון

2020 

תיקון  -תקנות סמכויות קורונה  
 15מספר 

 

מירב בן 
 שימול

 ערן דורון

 ראשון

27/12 

 ועדת הכספים 13:00

 - 2020-נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א -הצעת חוק השכר הממוצע )הוראת שעה 
 הכנה לקריאה שניה ושלישית 1382מ/

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 
הצעת חוק השכר הממוצע )הוראת 

נגיף הקורונה החדש(,  -שעה 
 2020-התשפ"א

 

 

 שני

28/12 

 ועדת הכלכלה 09:00

 טכוגרף דיגיטלילעניין  2020-הצעת תקנות התעבורה )תיקון מס' (, התשפ"א

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רשות הרישוי, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד החוץ,  :מוזמנים
המשרד לביטחון הפנים, משרד הביטחון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד ראש 
הממשלה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מועצת המובילים והמסיעים, איגוד לשכות המסחר, מפעילי 

בורה הציבורית, ארגון חברות ההסעה, ארגונים למאבק בתאונות דרכים, הנהלת בתי משפט, איגוד קציני התח
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה, לשכת עורכי הדין,  -בטיחות מקצועיים בתעבורה , חברת נתיבי ישראל 

כח לעובד, התאחדות  מכון התקנים, איגוד יבואני הרכב, ההסתדרות החדשה, הסתדרות העובדים הלאומית ,
 התעשיינים, התאחדות התעשיינים, התאחדות התעשיינים, שונות

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 
תקנות התעבורה )תיקון מס' (, 

לעניין טכוגרף  2020-התשפ"א
 דיגיטלי

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 
תקנות התעבורה )תיקון מס' (, 

לעניין טכוגרף  2020-התשפ"א
 דיגיטלי

נוסח לדיון בוועדה ביום 
28.12.20 

 הסתדרות לאומית -נייר עמדה  

 

https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_593607.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_593607.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2151574
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2151574
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593324.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593324.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593324.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593324.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_592677.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_592677.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_592677.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_592677.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_592678.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_592678.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_592678.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_592678.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_593534.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_593534.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_593547.pdf
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 חומר רקע הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים שעה יום ותאריך  

משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 שני

28/12 

 ועדת הכספים 10:00

הצעת חוק לדחיית מועדי תשלומי מסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש )תיקוני 
 הכנה לקריאה שניה ושלישית –משה גפני, יעקב אשר(  861)כ/ - 2020-חקיקה(, התשפ"א

 

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 
הצעת חוק לדחיית מועדי תשלומי 
מסים והוראות לעניין מענקים בשל 

נגיף הקורונה החדש )תיקוני חקיקה(, 
 2020-התשפ"א

 

 

 שדי

28/12 

 הוועדה המיוחדת לזכויות הילד 10:00

הצעת תקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות )תנאים לפעילות של מעון יום לפעוטות(, 
 2020 –התשפ"א 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים , משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד ראש  :מוזמנים
המשרד לבטחון פנים, משרד הבריאות, מרכז השלטון המקומי, הנהגת הורים  הממשלה , משרד החינוך,

ארצית, המועצה הלאומית לשלום הילד, החברה למתנ"סים, ויצ"ו, ארגון נעמ"ת, אמונה, נשות חירות, נאות 
רים מרגלית, בית יעקב , איגוד מורים עולים , איחוד גני הילדים , העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך, הו

 איגוד הגנים הפרטיים , ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל , גנים ברמה אחרת -למען אחריות מלידה, חיבה 

 

 

 

הצעת תקנות  -פניית הגורם המוסמך 
)תנאים הפיקוח על מעונות יום לפעוטות 

לפעילות של מעון יום לפעוטות(, 
 2020 -התשפ"א 

הצעת תקנות  -נוסח מהגורם המוסמך 
הפיקוח על מעונות יום לפעוטות )תנאים 

לפעילות של מעון יום לפעוטות(, 
 2020 -התשפ"א 

 

מירב בן 
 שימול

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2088300
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2088300
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_592623.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_592623.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_592623.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_592623.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_592623.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593497.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593497.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593497.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593497.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593486.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593486.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593486.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593486.docx


 וועדות הכנסתטבלת                                                  
27-31.12.2020 

  

 חומר רקע הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים שעה יום ותאריך  

משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 שני

28/12 

 ועדת הכספים 10:30

-( )שנת תקציב המשכי(, התשפ"א53הצעת חוק יסודות התקציב )תיקון מס'  .1
2020 

 (2021והוראת שעה לשנת  11יסוד: משק המדינה )תיקון מס' -הצעת חוק .2

 

הצעת  -הצעת חוק לקריאה הראשונה 
 11יסוד: משק המדינה )תיקון מס' -חוק

 (2021והוראת שעה לשנת 

הצעת  -יאה הראשונה הצעת חוק לקר
( )שנת 53חוק יסודות התקציב )תיקון מס' 
 2020-תקציב המשכי(, התשפ"א

 

 

 שני

28/12 

 הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי 12:00

 -עדכון בדבר הקמת חדרים אקוטיים  -עזרה ראשונה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 
 המשך דיון

משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד   :מוזמנים
לביטחון הפנים, משרד האוצר, הרשות לקידום מעמד האישה, בתי חולים, שרותי בריאות כללית, איגוד מרכזי 

נשים, הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, הלובי למלחמה באלימות מינית, ההסתדרות הרפואית, ארגוני 
 מוזמנים נוספים, המועצה הלאומית לבריאות האשה

 הילית בן צבי 

 שלישי

29/12 

 ועדת הכספים 10:00

הצעת צו היטלי סחר ואמצעי הגנה )היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה( )הוראת שעה( , 
 2020-התשפ"א

הצעת צו היטלי  -פניית הגורם המוסמך 
סחר ואמצעי הגנה )היטל יבוא הנובע 

מהסכם העדפה( )הוראת שעה( , 
 2020-התשפ"א

 

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2151573
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2151573
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2151572
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593322.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593322.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593322.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593323.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593323.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls1_593323.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593499.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593499.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593499.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593499.pdf


 וועדות הכנסתטבלת                                                  
27-31.12.2020 

  

 חומר רקע הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים שעה יום ותאריך  

משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 שלישי

29/12 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט 10:00

פירעון ושיקום כלכלי )כללים לעניין גיבוש רשימת הצעת תקנות חדלות  .1
 2020-נאמנים(, התשפ"א

הצעת תקנות החברות )כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם(  . .2
 2020-)תיקון(, התשפ"א

לשכת ארגוני  -איגוד לשכות המסחר, דף חדש, האפוטורופוס הכללי, המוסד לביטוח לאומי, להב  :מוזמנים
והעסקים בישראל, לשכת עורכי הדין, מוזמנים שונים, מכללת צפת, משרד האוצר, משרד העצמאים 

 המשפטים, רשות האכיפה והגביה, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 הצעת תקנות -נוסח מהגורם המוסמך 
החברות )כללים בדבר מינוי כונסי נכסים 

-ומפרקים ושכרם( )תיקון(, התשפ"א
2020 

הצעת תקנות  -נוסח מהגורם המוסמך 
חדלות פירעון ושיקום כלכלי )כללים לעניין 

 2020-, התשפ"אגיבוש רשימת נאמנים(

 

 

 שלישי

29/12 

 ועדת הכספים 10:30

 מעקב -העברת הרשות לזכויות ניצולי השואה למשרד לשוויון חברתי 

  

 שלישי

29/12 

 ועדת הכספים 1:15

הצעת אישור השקעת הממשלה בהון מניות בחברת ניהול המערכת בע"מ בהתאם 
 1975 –לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה  10לסעיף 

 

 

הצעת אישור  -פניית הגורם המוסמך 
השקעת הממשלה בהון מניות בחברת 

 10ניהול המערכת בע"מ בהתאם לסעיף 
 -לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 

1975 

 

 

https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590766.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590766.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590766.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590766.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590765.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590765.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590765.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593498.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593498.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593498.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593498.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_593498.pdf


 וועדות הכנסתטבלת                                                  
27-31.12.2020 

  

 חומר רקע הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים שעה יום ותאריך  

משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 שלישי

29/12 

 ועדת הכספים 11:45

הצעת תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה )כללים ותנאים למתן 
 2020-גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה(, התשפ"א

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 
פיתוח  תקנות לעידוד מחקר,

וחדשנות טכנולוגית בתעשייה 
)כללים ותנאים למתן גמול או החזר 
-הוצאות לחברי המועצה(, התשפ"א

2020 

 

 

 שלישי

29/12 

 ועדת הכספים 12:15

ב)ח( 59הצעת אישור דרך הפרטת חברת נמל חיפה בע"מ )החברה( בהתאם לסעיף 
 1975 -לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה

הצעת אישור דרך  -פניית הגורם המוסמך 
הפרטת חברת נמל חיפה בע"מ )החברה( 

ב)ח( לחוק החברות 59בהתאם לסעיף 
 1975 -הממשלתיות, התשל"ה

 

 

 שלישי

29/12 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט 13:30

 2020 -צעת תקנות החברות )דיווח, פרטי רישום וטפסים()תיקון(, התשפ"אה

 

 

 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 
תקנות החברות )דיווח, פרטי רישום 

 2020 -וטפסים()תיקון(, התשפ"א

 

 

https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_592710.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_592710.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_592710.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_592710.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_592710.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_592710.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_590616.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_590616.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_590616.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_590616.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593535.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593535.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593535.pdf


 וועדות הכנסתטבלת                                                  
27-31.12.2020 

  

 חומר רקע הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים שעה יום ותאריך  

משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 שלישי

29/12 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט 15:00

 רמת גן - 2020-הצעת צו העיריות )עבירות קנס( )תיקון(, תש"ף .1
 בית שאן - 2020-הצעת צו העיריות )עבירות קנס( )תיקון(, התש"ף .2

 בית שאן - 2020-הצעת צו המועצות המקומיות )עבירות קנס( )תיקון(, התש"ף .3
 אופקים - 2020-)עבירות קנס( )תיקון(, התש"ףהצעת צו המועצות המקומיות  .4

 אופקים - 2020-הצעת צו העיריות )עבירות קנס( )תיקון(, התש"ף .5
 ירוחם - 2020-הצעת צו המועצות המקומיות )עבירות קנס( )תיקון(, התש"ף .6

 חצור הגלילית - 2020-הצעת צו המועצות המקומיות )עבירות קנס( )תיקון(, התש"ף .7

הצעת צו  -נוסח מהגורם המוסמך 
המועצות המקומיות )עבירות קנס( 

 חצור הגלילית - 2020-)תיקון(, התש"ף

הצעת צו  -נוסח מהגורם המוסמך 
-העיריות )עבירות קנס( )תיקון(, תש"ף

 רמת גן - 2020

הצעת צו  -נוסח מהגורם המוסמך 
המועצות המקומיות )עבירות קנס( 

 בית שאן - 2020-התש"ף)תיקון(, 

הצעת צו  -נוסח מהגורם המוסמך 
-העיריות )עבירות קנס( )תיקון(, התש"ף

 בית שאן - 2020

הצעת צו  -נוסח מהגורם המוסמך 
המועצות המקומיות )עבירות קנס( 

 אופקים - 2020-)תיקון(, התש"ף

הצעת צו  -נוסח מהגורם המוסמך 
-העיריות )עבירות קנס( )תיקון(, התש"ף

 אופקים - 2020

הצעת צו  -נוסח מהגורם המוסמך 
המועצות המקומיות )עבירות קנס( 

 ירוחם - 2020-)תיקון(, התש"ף

 

 

 

https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_589326.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_589326.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_589326.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_589329.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_589329.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_589329.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590983.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590983.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590983.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590984.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590984.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590984.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590927.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590927.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590927.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590973.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590973.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_590973.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_589304.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_589304.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_589304.pdf
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משתתפים 

מטעם 

המועצות 

 האזוריות

 רביעי

30/12 

 הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל 09:00

 chevron בדגש על כניסת) הבנת הפוטנציאל של שווק הגז הטבעי הישראלי לחו"ל

 (לזירה

איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל, המועצה הלאומית לכלכלה, התאחדות   :מוזמנים

התעשיינים, חברת החשמל, מגמה ירוקה , משרד ראש הממשלה, מרכז מילקן לחדשנות, משרד האנרגיה 

ברשות הגז , נגב גז טבעי, עיריית תל אביב, עמותת "שומרי הבית", תמר פטרוליום בע"מ, מוסד שמואל נאמן, 

 אדם טבע ודין, פורום יצרני החשמל הפרטי מגז טבעי, אקו אנרג'י יעוץ כלכלי אסטרטגי, עמותת צלול

  

 רביעי

30/12 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט 09:30

בקשה להארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות 
 2020 -להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

בקשה  -נוסח מהגורם המוסמך 
להארכת הכרזה על מצב חירום בשל 

נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף 

הקורונה החדש )הוראת שעה(, 
 2020 -התש"ף

 

 

 

https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593533.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593533.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593533.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593533.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593533.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_593533.pdf

