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תאריך 
 ושעה 

 שם הוועדה 
 

 נושא הדיון 
 

 הערות

 חומר רקע 

05/09 
10:00 

ועדת החינוך,  
 התרבות והספורט 

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות  
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  

)הוראת שעה()הגבלת פעילות של מוסדות  
המקיימים פעילות חינוך והוראות  

 2021-התשפ"א (, 2נוספות()תיקון מס' 

 
–מירב בן שימול   

ר' תחום חינוך, רווחה 
 וקהילה 

 
נוסח מהגורם המוסמך  - הצעת תקנות 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  
הקורונה החדש )הוראת שעה()הגבלת 

פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך 
והוראות נוספות()תיקון מס' 2(, התשפ"א-

2021 
 

חומר רקע -  תקנות סמכויות מיוחדות  
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש)תיקון  

 מס 2( 
 

05/09 
11:00 

 ועדת הכלכלה 
הסיוע של המדינה לבתי המלון ומחירי  

 הנופש בישראל 

ר' תחום  –ארנון בירן 
  תיירות 

05/09 
13:30 

 ועדת הכלכלה 
הצעת תקנות תכנון משק החלב )מנגנון  
לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב(  

 2021- )הוראת שעה(, התשפ"א

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

של ליטר חלב( )הוראת שעה(, התשפ"א-
2021 
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https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606712.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_606712.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606716.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606716.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606716.pdf
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https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_606698.pdf
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12/09 
11:00 

הוועדה לקידום  
מעמד האישה  
 ולשוויון מגדרי 

 המשך דיון  -העלאת גיל הפרישה לנשים 

 

 

12/09 
13:00 

הוועדה לקידום  
מעמד האישה  
 ולשוויון מגדרי 

ביטול זכאות לדמי אבטלה עבור נשים  
 בחל"ת לאחר חופשת לידה

 

 

13/09 
10:00 

ועדת החוקה, חוק  
 ומשפט 

ישיבה מיוחדת בנושא: עיגון עקרון השוויון  
 מדינת ישראל בחוקי היסוד של 

 

 

13/09 
10:00 

 ועדת ביטחון הפנים 
סקירת השר לביטחון הפנים על פעילות  

בהשתתפות השר לביטחון   - משרדו 
 לב  - הפנים עמר בר

ר' תחום   –אלון ביטון 
  ביטחון וחירום

13/09 
10:00 

הוועדה המיוחדת  
לעניין הקרן לאזרחי  

 ישראל 

סקירת המשנה לנגיד בנק ישראל, מר  
 אביר וסקירת פרופ' איתן ששינסקי אנדרו 

 

 

13/09 
10:00 

הוועדה המיוחדת  
 לזכויות הילד 

פתיחת שנת הלימודים במסגרות יום  
 לפעוטות 

ר'   –מירב בן שימול 
תחום חינוך, רווחה 

 וקהילה 

חומר רקע -  תמונת מצב אוגוסט 2021 נייר  
 מטעם הקואליצה לחינוך מלידה

 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606703.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606703.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606703.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606703.pdf
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חומר רקע -  טיפול באמצעות אומנויות  
 בפורמט מענה טיפולי מרחוק דר דפנה רגב

 
חומר רקע -  העברה למשרד החינוך - עמדת 

 הקואליציה לחינוך מלידה

13/09 
13:00 

 ועדת ביטחון הפנים 
התכנית הלאומית  מעקב אחר יישום 

 להתמודדות עם הפשיעה במגזר הערבי 

ר' תחום   –אלון ביטון 
  ביטחון וחירום

13/09 
13:00 

הוועדה המיוחדת  
 לזכויות הילד 

קבלת מידע פלילי על מועסקים לשם הגנה  
יישום   -על שלומם ובטחונם של קטינים  

 החקיקה הקיימת והצורך בהרחבתה 

 

 

14/09 
12:30 

תשתית  ועדת מיזמי  
לאומיים מיוחדים  
 ושירותי דת יהודיים 

הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני  
חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות  

.  2021-(, התשפ"א 2022-ו 2021התקציב 
פרקים    –פרק כ"א: רכבת תחתית )מטרו( 

 ב' )בכפוף לאישור ועדת הכנסת( -א' ו

 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606717.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606717.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606717.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606717.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606702.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606702.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606702.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606702.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_606702.pdf

