
 וועדות הכנסת טבלת        
07-11.03.2021 

 

 

יום     

 ותאריך  
 חומר רקע  הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים  שעה 

משתתפים  

מטעם השלטון  

 האזורי 

 ראשון 

07/03 

 ועדת הכלכלה  12:00

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת   .1
 2021- התשפ"א (,  9שעה()הגבלת פעילות בתחום התחבורה()תיקון מס'  

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(   .2
 2021- (, התשפ"א 8)הגבלת פעילות בתחום התחבורה( )תיקון מס'  

זכויות   :מוזמנים שיוויון  נציבות  המשפטים,  ציבורית, משרד  לתחבורה  הארצית  הרשות  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  משרד 
לשוויון   המשרד  הפנים,  לביטחון  המשרד  והתעשייה,  הכלכלה  הבריאות, משרד  האוצר, משרד  מוגבלות, משרד  עם  לאנשים 
חברתי, מפעילי התחבורה הציבורית, מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות, מועצת יש"ע, ארגוני המוניות, רכבת  

לשכת ארגוני  -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, לה"ב  - לה"ב  ישראל, ארגון מוניות השירות, חברת הכרמלית חיפה, 
העצמאים והעסקים בישראל, חברת סיטיפס, נשיאות המגזר העסקי, תכנית אב לתחבורה , ארגון חברות ההסעה, חברת שפיר, 

, ארגוני נכים ובעלי מוגבלויות, ארגונים לקידום התחבורה הציבורית, רשות הטבע והגנים, נציגי רשויות מקומיות ומועצות אזוריות
 מפעילי תחנות מרכזיות בישראל, כח לעובד, הסתדרות העובדים הלאומית , ההסתדרות הכללית החדשה 

 

 
הצעת תקנות  -פניית הגורם המוסמך 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת שעה()הגבלת  
פעילות בתחום התחבורה()תיקון מס' 

 2021-(, התשפ"א9

 
הצעת תקנות  -פניית הגורם המוסמך 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף 
הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת 
פעילות בתחום התחבורה( )תיקון מס'  

 2021-(, התשפ"א8

 
 כח לעובדים  -נייר עמדה 

 

 

https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_597946.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_597946.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_597946.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_597946.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_597946.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_597946.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_597785.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_597785.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_597785.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_597785.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_597785.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_597785.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_bg_597924.pdf


 וועדות הכנסת טבלת        
07-11.03.2021 

 

 

יום     

 ותאריך  
 חומר רקע  הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים  שעה 

משתתפים  

מטעם השלטון  

 האזורי 

 ראשון  

07/03 

 ועדת הכלכלה  12:30

בדבר התקנת מערכת    2021- הצעת תקנות התעבורה )תיקון מס'... (, התשפ"א  .1
 עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב 

בדבר התקנת מערכת    2021- )תיקון(, התשפ"א הצעת צו התעבורה )עבירות קנס(   .2
 עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב 

והתעשייה,   :מוזמנים  הכלכלה  משרד  המשפטים,  משרד  האוצר,  משרד  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  משרד 
  המרכז   -הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשרד לביטחון הפנים, מכון התקנים, איגוד יבואני הרכב, בטרם  

הלאומי לבריאות ובטיחות ילדים, איגוד המוסכים, המועצה הלאומית לשלום הילד, איגוד לשכות המסחר, פורום  
היי חברות -נוהגים  ויזמים,  נציגי חברות  מעבדות,  נציגי  מכוני הרישוי,  איגוד  בישראל,  תחבורה  מנהלי  ארגון  טק, 

 המקומי, רווח נקי ליסינג, עמותת צדק פיננסי, ארגון חברות ההסעה, מרכז השלטון

 
הצעת תקנות   -פניית הגורם המוסמך 

  2021-התעבורה )תיקון מס'... (, התשפ"א
בדבר התקנת מערכת עזר לנהג להתרעה 

 על השארת ילדים ברכב

 

הצעת תקנות   -פניית הגורם המוסמך 
 2021-התעבורה )תיקון מס'... (, התשפ"א

 
הצעת תקנות   -הגורם המוסמך נוסח מ

  2021-התעבורה )תיקון מס'... (, התשפ"א
בדבר התקנת מערכת עזר לנהג להתרעה 

 על השארת ילדים ברכב

 
הצעת צו התעבורה   -נוסח מהגורם המוסמך 

 2021-ס( )תיקון(, התשפ"א)עבירות קנ

 
הצעת צו התעבורה   -נוסח מהגורם המוסמך 

 2021-)עבירות קנס( )תיקון(, התשפ"א
בדבר התקנת מערכת עזר לנהג להתרעה 

 על השארת ילדים ברכב

 
 24.2.21נוסח לדיון ביום  -חומר רקע 

 
 מצגת פרופ יצחק בירק  -חומר רקע 

 

 

 שני 

08/03 

 ועדת החוץ והביטחון  09:00

הצעות לסדר היום בנושא: "החלטת משרד הביטחון בדבר מתן מלגת "ממדים ללימודים"  
 "ללוחמים ולוחמות צה"ל 

 

החלטת  -נוסח הצעה לסדר היום 
משרד הביטחון בדבר מתן מלגת 

"ממדים ללימודים" ללוחמים ולוחמות  
 צה"ל

 

 

https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594008.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594008.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594008.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594008.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594008.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594008.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_r_594008.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594009.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594009.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594009.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594009.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594011.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594011.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594011.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594011.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594011.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594011.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_rv_594011.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_bg_597574.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_bg_597574.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/SecondaryLaw/23_scl_bg_597637.pdf
https://fs.knesset.gov.il/23/agendasuggestion/23_as_596720.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/agendasuggestion/23_as_596720.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/agendasuggestion/23_as_596720.docx
https://fs.knesset.gov.il/23/agendasuggestion/23_as_596720.docx


 וועדות הכנסת טבלת        
07-11.03.2021 

 

 

יום     

 ותאריך  
 חומר רקע  הוועדה, נושא הדיון ומוזמנים  שעה 

משתתפים  

מטעם השלטון  

 האזורי 

 שני 

08/03 

 ועדת הכספים  10:00

העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק  הצעת צו להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח   .1
עבודה( )הארכת תקופת הזכאות למענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים( )הוראת  

 2021- (, התשפ"א2שעה מס'  

הצעת צו התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( )הארכת תקופת   .2
 2021  - (, התשפ"א 2השתתפות בהוצאות קבועות( )מס'  הזכאות למענק סיוע לעסקים בעד  

 

 

 שני 

08/03 

 ועדת הכספים  10:45

 2021ולשנת    24- הצעת אישור תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 

 

 

 שני 

08/03 

 ועדת הכספים  11:30

בקשות ממפלגות שונות בדבר    1973– )ו( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג 10הארכת מועדים לפי סעיף  
 בכפוף לקבלת עמדת מבקר המדינה   - דחיית דוחות כספיים של המפלגות למבקר המדינה  

 

 

 


