
  טבלת ועדות  

03.10-07.10 
  

 
 

 24-הכנסת ה

תאריך 
 ושעה

 שם הוועדה

 

 נושא הדיון

 

 

 חומר רקע הערות

03/10 

10:00 
 ועדת הפנים והגנת הסביבה

פרק י"ח )תכנון ובנייה(, סימן 
שימוש במגרשים המיועדים -ב'

לתעסוקה ושימושים ממשלתיים 
מתוך הצעת חוק התכנית 
ום הכלכלית )תיקוני חקיקה לייש
המדיניות הכלכלית לשנות 

(, 2022-ו 2021התקציב 
 2021-התשפ"א

 

 

ר  -מילכה כרמל

תחום תכנון 

 וקרקעות

 -פרק יח  -חומר רקע 

שימוש במגרשים 

המיועדים לשטחי 

 תעסוקה
 

נוסח לדיון  -חומר רקע 

פרק יח סימן ב )תכנון 

ובניה( שימוש 

במגרשים המיועדים 

לתעסוקה ושימושים 

ממשלתיים מתוך חוק 

התכנית הכלכלית 

030921 

03/10 

13:30 
 ועדת הכספים

הצעת חוק התכנית הכלכלית 
)תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 

 2021הכלכלית לשנות התקציב 
 2021 –(, התשפ"א 2022 -ו

ניה הכנה לקריאה ש -( 1443)מ/

 

 פרק ז -חומר רקע 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162021
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162021
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162021
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162021
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162021
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162021
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162021
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162021
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607004.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607004.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607004.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607004.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607171.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607058.pdf


  טבלת ועדות  

03.10-07.10 
  

 
 

 24-הכנסת ה

ושלישית פרק ז' שכירות 
( 2)50(, 1)50מוסדית )סעיפים 

קרנות להשקעות  51 -ו
 במקרקעין )"ריט"(

04/10 

08:00 
 ועדת החינוך, התרבות והספורט

ובנייה(, סימן א'  פרק י"ח )תכנון
היתר שימוש להפעלת מעון  -

מתוך הצעת חוק התכנית 
הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית לשנות 
(, 2022-ו 2021התקציב 

 2021-התשפ"א

 

ר  –מירב בן שימול 

תחום חינוך רווחה 

 וקהילה

פרק יח  -חומר רקע 

 -סימן א  -תכנון ובניה 

היתר שימוש להפעלת 

 מעון

04/10 

08:30 
 ועדת הכלכלה

פרק י' )תחבורה( מתוך 
הצעת חוק התכנית 

הכלכלית )תיקוני חקיקה 
ליישום המדיניות 
הכלכלית לשנות 

(, 2022-ו 2021התקציב 
 2021-התשפ"א

(, 12)56בסעיפים דיון 
תיקון  -( 17)-( ו13)

 -פקודת התעבורה 
הגברת האכיפה בנתיבי 

 

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607109.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607109.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607109.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607109.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024


  טבלת ועדות  

03.10-07.10 
  

 
 

 24-הכנסת ה

תחבורה ציבורית וייעוד 
 הכנסות רשויות מקומיות

04/10 

10:00 
 הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

-תנאי שכר והעסקת מטפלות
 מחנכות במעונות היום

 

 

04/10 

10:00 
 הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

חינוך פעוטות עם מוגבלות: א. 
שילוב פעוטות עם מוגבלות 
במעונות היום ב. מעונות יום 

 שיקומיים

מסמך  -חומר רקע  
מסגרות לילדים -מממ

עם מוגבלות בגיל הרך 
 _מהחברה הערבית

 
מסמך  -חומר רקע 

מעונות יום -מממ
שיקומיים נתונים 

 ועלויות הפעלה
 

04/10 

10:30 
 ועדת החינוך, התרבות והספורט

הצעת תקנות סמכויות  .1
מיוחדות להתמודדות עם 

נגיף הקורונה החדש 
שעה()הגבלת )הוראת 

פעילות של מוסדות 
המקיימים פעילות חינוך 

והוראות 

 

ר  –מירב בן שימול 

תחום חינוך רווחה 

  וקהילה

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607123.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607123.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607123.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607123.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607102.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607102.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607102.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607102.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607102.pdf


  טבלת ועדות  

03.10-07.10 
  

 
 

 24-הכנסת ה

נוספות()תיקון()תיקון(, 
 2021-התשפ"ב

הצעת תקנות סמכויות  .2
מיוחדות להתמודדות עם 

נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה()הגבלת 

פעילות של מוסדות 
המקיימים פעילות חינוך 

והוראות 
נוספות()תיקון()תיקון 

 2021-(, התשפ"ב2מס' 

04/10 

11:00 
 ועדת הכלכלה

פרק ט"ו )תקשורת(, למעט 
( )בעניין 2)81-ו 79-80סעיפים 

שידור לתקשורת(, מתוך  מתקן
הצעת חוק התכנית הכלכלית 

)תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 
 2021הכלכלית לשנות התקציב 

 2021-(, התשפ"א2022-ו

 

 

04/10 

12:00 
 ועדת החינוך, התרבות והספורט

פתיחת שנת הלימודים 
 האקדמית תשפ"ב

 

ר  –מירב בן שימול 

תחום חינוך רווחה 

 וקהילה

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026


  טבלת ועדות  

03.10-07.10 
  

 
 

 24-הכנסת ה

04/10 

12:00 
 ועדת הפנים והגנת הסביבה

פרק ד' )בינוי ושיכון( 
מתוך הצעת חוק 

התכנית הכלכלית 
)תיקוני חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית 
-ו 2021לשנות התקציב 

 2021-(, התשפ"א2022
הכנה לקריאה שניה  -

 ושלישית

 

 -פרק ד  -חומר רקע 
 בינוי ושיכון

05/10 

10:00 
 ועדת הביטחון הפנים

חיזוק הביטחון האישי של תושבי 
 הדרום

 

 

05/10 

10:00 
 הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

תנאי החינוך והטיפול במסגרות 
יום לפעוטות ובגני ילדים בחברה 

 הערבית

 

 

05/10 

11:00 
 ועדת החינוך, התרבות והספורט

במסגרת ציון יום  -חינוך חינם 
שוויון בחינוך וחינוך חינם 

 בישראל

 

 

05/10 

11:30 
 הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

במסגרת ציון יום מיוחד בכנסת: 
שוויון בחינוך וחינוך חינם 

בישראל. על סדר היום: חינוך 

 

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162015
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162015
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162015
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162015
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162015
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162015
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162015
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162015
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162015
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607199.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607199.pdf


  טבלת ועדות  

03.10-07.10 
  

 
 

 24-הכנסת ה

למצוינות בענפים השונים 
 בפריפריה

05/10 

13:30 
 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

נגישות של ילדים עם מוגבלות 
במערכת החינוך - במסגרת ציון 
יום השוויון בחינוך וחינוך חינם 

 בישראל

 

 

06/10 

09:00 
 ועדת הפנים והגנת הסביבה

פרק י"ג )רישוי עסקים( מתוך 
הצעת חוק התכנית הכלכלית 

)תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 
הכלכלית לשנות התקציב 2021 

ו-2022(, התשפ"א-2021 - 
הכנה לקריאה שניה ושלישית - 

 דיון פתיחה

 

 -פרק יג  -חומר רקע 

 רישוי עסקים

07/10 

17:00 
 ועדת הכספים

פרק ז' )שכירות מוסדית(, למעט 
סעיף 46 )חוק התכנון והבנייה( 

מתוך הצעת חוק התכנית 
הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית לשנות 
התקציב 2021 ו-2022(, 

 התשפ"א-2021

 

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162018
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162018
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162018
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162018
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162018
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162018
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162018
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607198.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607198.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009


  טבלת ועדות  

03.10-07.10 
  

 
 

 24-הכנסת ה

07/10 

17:30 
 ועדת הכלכלה

פרק י' )תחבורה( מתוך הצעת 
חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 

חקיקה ליישום המדיניות 
הכלכלית לשנות התקציב 2021 

 ו-2022(, התשפ"א-2021
 דיון בסעיף 59 -תיקון פקודת 

 התעבורה - נתיבים מהירים

 

 

10/10 

10:00 
 ועדת הכלכלה

פרק כ"ג )יבוא( מתוך הצעת חוק 
התכנית הכלכלית )תיקוני 
חקיקה ליישום המדיניות 

 2021הכלכלית לשנות התקציב 
2021-(, התשפ"א2022-ו  

תיקון  - 113-112עיפים דיון בס
חוק הגנה על בריאות הציבור 

 )מזון(

 

 

10/10 

13:30 
 ועדת הכלכלה

פרק כ"ג )יבוא( מתוך הצעת חוק 
)תיקוני התכנית הכלכלית 

חקיקה ליישום המדיניות 
 2021הכלכלית לשנות התקציב 

 2021-(, התשפ"א2022-ו
תיקון  - 113-112דיון בסעיפים  

 

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028


  טבלת ועדות  

03.10-07.10 
  

 
 

 24-הכנסת ה

חוק הגנה על בריאות הציבור 
 )מזון(

10/10 

15:30 
 ועדת הכלכלה

פרק י' )תחבורה( מתוך הצעת 
חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 

חקיקה ליישום המדיניות 
 2021הכלכלית לשנות התקציב 

2021-(, התשפ"א2022-ו  
תיקון פקודת  - 59סעיף דיון ב

 נתיבים מהירים-התעבורה 

 

 

10/10 

18:00 
 ועדת הכלכלה

פרק י' )תחבורה( מתוך הצעת 
חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 

חקיקה ליישום המדיניות 
 2021הכלכלית לשנות התקציב 

2021-(, התשפ"א2022-ו  
-( 20)-( ו18)56דיון בסעיפים 

תעריפי  -תיקון פקודת התעבורה 
 חניה ברשויות המקומיות

 

 

12/10 

11:00 
 ועדת ביטחון הפנים

פרק ח' )כבאות( מתוך הצעת 
חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 

חקיקה ליישום המדיניות 

 -פרק ח  -חומר רקע  
 כבאות

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162023
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162023
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162023
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607184.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_607184.pdf


  טבלת ועדות  

03.10-07.10 
  

 
 

 24-הכנסת ה

 

 2021הכלכלית לשנות התקציב 
 2021-(, התשפ"א2022-ו

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162023
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162023

