
  טבלת ועדות 
07.15-11.07  

  

24-הכנסת ה   
 

 

 

 שם הוועדה ושעהתאריך 
 

 נושא הדיון
 

 
 חומר רקע הערות

11/07 
11:30 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

 
 -( 10יסוד: הממשלה )תיקון מס' -הצעת חוק

הכנה לקריאה שנייה ושלישית *לא תתקיימנה 
 14:00הצבעות הישיבה תסתיים בשעה 

 

 

הצעת חוק לקריאה הראשונה - 
הצעת חוק-יסוד: הממשלה 

 )תיקון מס' 10(

12/07 
09:00 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

 -( 10יסוד: הממשלה )תיקון מס' -הצעת חוק
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית

הצעת חוק לקריאה הראשונה -  
הצעת חוק-יסוד: הממשלה 

 )תיקון מס' 10(

12/07 
09:30 

 צפיפות באוטובוסים של חיילים ועדת החוץ והביטחון
 

 

12/07 
10:00 

 הזינוק במחירי הדיור בישראל ועדת הכספים
 

 

12/07 
12:00 

 ועדת הכספים
סקירת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, ד"ר 

 משה ברקת

 
 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159659
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159659
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159659
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602597.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602597.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602597.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602597.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602597.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602597.pdf
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12/07 
12:00 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

 
הצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית 

בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת 
התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

הכנה לקריאה שנייה  - 2021-)תיקון(, התשפ"א
 ושלישית

 

הצעת חוק לקריאה הראשונה -  
הצעת חוק קיום דיונים 

בהיוועדות חזותית בהשתתפות 
עצורים, אסירים וכלואים 
בתקופת התפשטות נגיף 

הקורונה החדש )הוראת שעה( 
 )תיקון(, התשפ"א-2021

13/07 
09:00 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

 
הצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית 

בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת 
התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

הכנה לקריאה שנייה  - 2021-)תיקון(, התשפ"א
 ושלישית

 

הצעת חוק לקריאה הראשונה -  
הצעת חוק קיום דיונים 

בהיוועדות חזותית בהשתתפות 
עצורים, אסירים וכלואים 
בתקופת התפשטות נגיף 

הקורונה החדש )הוראת שעה( 
 )תיקון(, התשפ"א-2021

13/07 
11:00 

החוקה, חוק  ועדת
 ומשפט

 -( 10יסוד: הממשלה )תיקון מס' -הצעת חוק
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית

הצעת חוק לקריאה הראשונה -  
הצעת חוק-יסוד: הממשלה 

 )תיקון מס' 10(

13/07 
12:15 

 הטבות המס לישובים פקיעת ועדת הכספים
 הדסה אלמוג – כלכלנית

 

14/07 
09:00 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

 
הצעת חוק שמירת הניקיון )הוראת שעה( )תיקון 

הכנה לקריאה שנייה  - 2021-(, התשפ"א2מס' 
 ושלישית

 

 
 -לקריאה הראשונה  הצעת חוק

הצעת חוק שמירת הניקיון 
(, 2)הוראת שעה( )תיקון מס' 

 2021-התשפ"א

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602597.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602597.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602597.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602601.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602601.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602601.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_602601.pdf
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