
 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

תאריך 
 ושעה

 שם הוועדה
 

 נושא הדיון
 

 חומר רקע

     נציג/ה מרכז השלטון האזורי

17/10 
09:00 

 ועדת הכספים

פרק ה' )צמצום פערים מגדריים בשוק העבודה והעלאת גיל 
הפרישה לנשים( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 

(, 2022-ו 2021לשנות התקציב  חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית
 2021-התשפ"א

 

     

17/10 
10:00 

 ועדת הפנים והגנת הסביבה
הכלכלית )תיקוני פרק י"ג )רישוי עסקים( מתוך הצעת חוק התכנית 

(, 2022-ו 2021חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 
 הכנה לקריאה שניה ושלישית - 2021-התשפ"א

 

     חקלאות ואיכות סביבה -הילה אקרמן

17/10 
13:00 

 ועדת הכלכלה

 חקיקה תיקוני) הכלכלית התכנית חוק הצעת מתוך)יבוא( ג"כ פרק
 ,(2022-ו 2021 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום

 2021-א"התשפ
תיקון פקודת היבוא והיצוא וחוק  - 109עד  107יפים דיון בסע .1

 2התקנים 
 תיקון חוק מקורות אנרגיה - 111-ו 110דיון בסעיפים  .2

 

 

     

17/10 
15:00 

 ועדת הכספים
קרנות  51 -( ו2)50(, 1)50פרק ז' )שכירות מוסדית(, )סעיפים 

להשקעות במקרקעין )"ריט"( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית 
-ו 2021המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  )תיקוני חקיקה ליישום

 

     

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162008
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162008
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162008
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162008
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162018
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162018
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162018
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

הכנה לקריאה שניה  - 1443מ/ - 2021 -(, התשפ"א2022
 הצבעות -ושלישית

 הצבעות

17/10 
15:00 

 ועדת הבריאות

פרק ב' )התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים( מתוך הצעת 
חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 

 2021-(, התשפ"א2220-ו 2021לשנות התקציב 
 

     

17/10 
16:15 

 ועדת הכלכלה

( )בעניין מתקן 2)81-ו 80-79פרק ט"ו )תקשורת(, למעט סעיפים 
הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני שידור לתקשורת(, מתוך 

(, 2022-ו 2021חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 
 2021-התשפ"א

תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי )נוסח חדש(,  82-83דיון בסעיפים 
 ישיבה זו תוקדש להסתייגויות ולהצבעות 1972-התשל"ב

 

 

     

17/10 
17:00 

 ועדת הכספים

, מתוך הצעת חוק 20-19פרק ט' )ביטוח לאומי(, רק סעיפים 
ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 

 2021-תשפ"א(, ה2022-ו 2021התקציב 
 הצבעות

 

 

     

17/10 
17:00 

 ועדת הכלכלה
 הכלכלית התכנית חוק הצעת מתוך (פיננסי מידע שירות) ז"ט פרק

-ו 2021 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה תיקוני)
 2021-א"התשפ ,(2022

 

     

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162009
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162041
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162041
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162041
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162026
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162038
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162038
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162038
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162027
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162027
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162027
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162027


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 הדיון ימשך עד לשעות הלילה המאוחרות
 

17/10 
18:00 

 ועדת הכספים

פרק ו' )מיסוי הכנסות צבורות( מתוך הצעת חוק ההתייעלות 
הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021
 בקשה לדיון מחדש והצבעות

 

     

18/10 
18:00 

 ועדת הכספים

פרק ו' )מיסוי הכנסות צבורות( מתוך הצעת חוק ההתייעלות 
הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021
 

     

18/10 
08:30 

 ועדת הכלכלה

פרק י' )תחבורה( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 
(, 2022-ו 2021חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

 2021-התשפ"א
תיקון פקודת התעבורה )מוניות  -( 19)-( ו11( עד )1)56דיון בסעיפים 
רישיון קו שירות מותאם ביקוש( ישיבה זו תוקדש  -שירות 

 להסתייגויות ולהצבעות
 

 

     

18/10 
09:00 

 ועדת הכספים

 
 2021-, התשפ"א2021הצעת חוק התקציב לשנת הכספים . 1
 2021-, התשפ"א2022הצעת חוק התקציב לשנת הכספים . 2

 יבהשתתפות שרת התחבורה והבטיחות בדרכים גב' מרב מיכאל

 

     

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162036
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162036
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162036
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162036
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162036
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162036
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161818
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161818
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161819


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 

18/10 
09:00 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט
פרק ו' )היוועדות חזותית( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית 

-ו 2021)תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית - 2021-(, התשפ"א2022

 

     

18/10 
08:00 

  ליקויים בתנאי אחזקה של תרנגולות מטילות ועדת החינוך, התרבות והספורט

חקלאות וא.סביבה -הילה אקרמן  
 

 

    

18/10 
09:00 

 ועדת העבודה והרווחה

)שיפוי והגדלת  28-26פרק ט' )ביטוח לאומי(, סעיפים  .1
קצבאות הנכים מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית 

התקציב  )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות
 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021

הצעת תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )מתן שירותים 
 2021-מיוחדים( )תיקון(, התשפ"ב

-הצעת תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה( )תיקון(, התשפ"ב. 3
2021 

 

     

18/10 
09:15 

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

(, 2022-ו 2021חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 
 2021-התשפ"א

 

     

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162013
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162013
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162013
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162043
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162043
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162043
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162043
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

הגברת  -תיקון פקודת התעבורה  -( 17)-( ו13(, )12)56פים דיון בסעי
האכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית וייעוד הכנסות רשויות מקומיות 

 ישיבה זו תוקדש להסתייגויות ולהצבעות
 

18/10 
09:30 

 ועדת הפנים והגנת הסביבה
פרק י"ד )עבודות פיתוח בתוכנית למגורים( מתוך הצעת חוק 
התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 

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

חומר רקע - פרק 
יד - עבודות 

פיתוח בתכנית 
 למגורים

תכנון וקרקעות -מילכה כרמל  
לידיעה:*  

ראש מ.א עמק הירדן  -עידן גרינבאום  

    

18/10 
10:00 

 ועדת הכלכלה

פרק י' )תחבורה( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 
(, 2022-ו 2021חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

 2021-התשפ"א
תיקון פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי הציבור(  - 58ף דיון בסעי

 ישיבה זו תוקדש להסתייגויות ולהצבעות
 

 

     

18/10 
10:00 

 ועדת החינוך, התרבות והספורט

היתר שימוש להפעלת מעון  -פרק י"ח )תכנון ובנייה(, סימן א' 
מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום 

-(, התשפ"א2022-ו 2021תקציב המדיניות הכלכלית לשנות ה
2021 

 

     מילכה כרמל

18/10 
10:00 

  הצגת תקציב משרד ביטחון הפנים ועדת ביטחון הפנים

     

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162019
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162019
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162019
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_608606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_608606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_608606.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_608606.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

18/10 
10:30 

 ועדת הכלכלה

פרק י' )תחבורה( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 
(, 2022-ו 2021חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

 2021-התשפ"א
תעריפי חניה  -תיקון פקודת התעבורה  -( 20)-( ו18)56בסעיפים דיון 

 ברשויות המקומיות ישיבה זו תוקדש להסתייגויות ולהצבעות
 

 

     

17/10 
12:00 

ועדת מיזמי תשתית לאומיים 
 מיוחדים ושירותי דת יהודיים

פרק כ"א )רכבת תחתית )מטרו((, למעט סימן ג' בפרק ב' )המועצה 
המאסדרת( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה 

(, 2022-ו 2021ית לשנות התקציב ליישום המדיניות הכלכל
 2021-התשפ"א

נוסח לדיון 
 -בוועדה 

נוסח מימון 
 מטרו

 
נוסח לדיון 

 -בוועדה 
נוסח הצעת 

החוק לישיבת 
 ועדה

 

 תכנון וקרקעות -מילכה כרמל
 

 מועצות רלוונטיות

    

18/10 
11:00 

 ועדת הכספים
)הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה( מתוך הצעת פרק ה' 

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021לשנות התקציב 

 

     

18/10 
12:30 

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

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

 

     

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162024
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162031
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162031
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162031
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162031
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_607868.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_607868.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_607868.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_607868.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_607867.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_607867.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_607867.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_607867.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_607867.docx
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162035
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162035
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162035
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162028


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 תמרוקים - 114-115ים דיון בסעיפ

18/10 
12:30 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט

פרק ג' )תאגידים שהוקמו לפי חוק( מתוך הצעת חוק התכנית 
)תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות הכלכלית 

הכנה לקריאה שנייה  - 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021התקציב 
 ושלישית

 

     

18/10 
12:30 

 ועדת החינוך, התרבות והספורט
הצעת תקנות מכוני כושר )רישוי ופיקוח()פטור מנוכחות מדריך 

 הצבעה - 2021-בחדר כושר()תיקון מס'(, התשפ"א
 

     

19/10 
09:00 

 ועדת הכספים
)חוק התכנון והבנייה( מתוך  46שכירות מוסדית, למעט סעיפים 

 הצבעות  - הצעת חוק התכנית הכלכלית
 

     

19/10 
09:00 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט
הצעת תקנות מרשם האוכלוסין )רישומים בתעודת זהות()תיקון 

 2021-(, התשפ"א2מס' 
 

     

19/10 
09:00 

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

(, 2022-ו 2021חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית - 0212-התשפ"א

 

חירום וביטחון -אלון ביטון      

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162012
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162012
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162012
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162012
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162023
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162023
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162023


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

19/10 
09:00 

ועדת מיזמי תשתית לאומיים 
 מיוחדים ושירותי דת יהודיים

פרק כ' )ייעול מערך הכשרות( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית 
-ו 2021)תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

 2021-(, התשפ"א2022

 

     

19/10 
09:30 

 ועדת הבריאות
פרק ב' )התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים( מתוך הצעת 
חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 

 2021-(, התשפ"א2220-ו 2021לשנות התקציב 

 

     

19/10 
10:00 

 ועדת החינוך, התרבות והספורט
הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 
החדש )הוראת שעה()הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים 

 2021-(, התשפ"ב3פעילות חינוך והוראות נוספות()תיקון מס' 

נוסח מהגורם 
המוסמך - 

הצעת תקנות 
סמכויות 
מיוחדות 

להתמודדות 
עם נגיף 
הקורונה 

החדש 
)הוראת 

שעה()הגבלת 
פעילות של 

מוסדות 
המקיימים 

פעילות חינוך 
והוראות 

נוספות()תיקון 

חינוך, רווחה -מירב בן שימול  
וקהילה   

    

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162030
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162030
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162030
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162041
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162041
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162041
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

מס' 3(, 
התשפ"ב-

2021 

19/10 
10:00 

הוועדה המיוחדת לזכויות 
 הילד

הצגת מסקנות הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה 
 מינית בתקופת הילדות

 

     

19/10 
10:00 

הוועדה המיוחדת לענייני 
התמכרויות, סמים ואתגרי 

 הצעירים בישראל

מינית ברשתות החברתיות לציון היום למאבק באלימות אלימות 
 מינית

 

     

19/10 
11:30 

 ועדת ביטחון הפנים
התנהלות המשטרה והפרקליטות בכל הקשור להטרדות מינית 

 Me Too לציון ארבע שנים למהפכת
 

     

19/10 
12:00 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט

 92המוצעים בסעיף  30-ו 28, 21פרק י"ט )אסדרה(, למעט סעיפים 
להצעת החוק, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה 

(, 2022-ו 2021לכלית לשנות התקציב ליישום המדיניות הכ
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית - 2021-התשפ"א

 

     

19/10 
12:00 

הוועדה המיוחדת לענייני 
התמכרויות, סמים ואתגרי 

 הצעירים בישראל

תמונת  -תקיפות מיניות תחת השפעות חומרים פסיכואקטיביים 
 מצב לציון היום למאבק באלימות מינית

 

     

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_608263.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

19/10 
12:30 

הוועדה לקידום מעמד 
 האישה ולשוויון מגדרי

הקמת מחלקות ייעודיות  -יישום המלצות דו"ח ועדת ברלינר 
 לעבירות מין ברשויות אכיפת החוק

 

שוויון מגדרי -הילית בן צבי      

19/10 
13:00 

 ועדת הכספים

פרק ד' )מסים( מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני 
(, 2022-ו 2021חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

 -התשפ"א
2021 

העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא  6מסים )סעיף 
 שירותים דיגיטליים(

 

     

19/10 
13:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

  הקמת ועדת משנה לחינוך ממלכתי חרדי

     

19/10 
13:00 

הוועדה המיוחדת לעובדים 
 זרים

  אלימות מינית כלפי עובדים ועובדות זרים

     

19/10 
14:00 

התרבות ועדת החינוך, 
 והספורט

  חינוך ושימור היסטוריה, תרבות ומורשת של עולים

     

19/10 
23:00 

 ועדת הכספים
פרק ה' )צמצום פערים מגדריים בשוק העבודה והעלאת גיל 

הפרישה לנשים( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 
 

שוויון מגדרי -הילית בן צבי      

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162034
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162034
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162034
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162034
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162008
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162008


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

(, 2022-ו 2021חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 
 2021-התשפ"א

20/10 
09:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

היתר שימוש להפעלת מעון  -פרק י"ח )תכנון ובנייה(, סימן א' 
מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום 

-(, התשפ"א2022-ו 2021תקציב המדיניות הכלכלית לשנות ה
2021 

 

     מילכה כרמל

20/10 
09:00 

  הצגת התכנית להתמודדות עם הפשיעה במגזר הערבי ועדת ביטחון הפנים

     

20/10 
09:00 

הוועדה המיוחדת לעובדים 
 זרים

  עדכונים ושינויים צפויים בתחום הסיעוד

     

20/10 
09:00 

הוועדה המיוחדת לעניין הקרן 
 לאזרחי ישראל

התכניות לשימוש בגז טבעי בטווח בינוני וארוך בהשתתפות השרה 
 לאיכות הסביבה, חה"כ תמר זנדברג

 

חקלאות וסביבה -הילה אקרמן      

20/10 
09:30 

 

 2021-, התשפ"א2021הצעת חוק התקציב לשנת הכספים  .1
 2021-, התשפ"א2022הצעת חוק התקציב לשנת הכספים  .2

בהשתתפות שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, מר 
 מאיר כהן

 

 

     

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162008
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162008
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162029
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161819


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

20/10 
09:30 

 החוקה, חוק ומשפטועדת 
בחירת נציג הכנסת לוועדה המציעה מועמדים למשרת  .1

 היועץ המשפטי לממשלה
 

     

21/10 
09:30 

 ועדת הכספים

גודש( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני פרק י"ז )מס 
(, 2022-ו 2021חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

 2021-התשפ"א
 הצבעות .2

 

     

21/10 
09:30 

 ועדת החוקה, חוק ומשפט

 92המוצעים בסעיף  30-ו 28, 21פרק י"ט )אסדרה(, למעט סעיפים 
להצעת החוק, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה 

(, 2022-ו 2021לכלית לשנות התקציב ליישום המדיניות הכ
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית - 2021-התשפ"א

 

     

21/10 
09:30 

 ועדת הבריאות
חולים לקופות חולים( מתוך הצעת  פרק ב' )התחשבנות בין בתי

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021לשנות התקציב 

חומר רקע - 
 סעיף יט

     

21/10 
12:00 

תשתית לאומיים ועדת מיזמי 
 מיוחדים ושירותי דת יהודיים

פרק כ' )ייעול מערך הכשרות( מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית 
-ו 2021לכלית לשנות התקציב )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכ

 2021-(, התשפ"א2022

 

     

21/10 
14:30 

 ועדת הכספים

 2021-, התשפ"א2022הצעת חוק התקציב לשנת הכספים  .1
 2021-, התשפ"א2021הצעת חוק התקציב לשנת הכספים  .2

 – 2021-2022תקציב משרד העלייה והקליטה לשנות הכספים 
 בהשתתפות שרת הקליטה פנינה תמנו שטה

 

 

     

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162010
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162010
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162010
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162014
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162041
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162041
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162041
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_608023.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_608023.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162030
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162030
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162030
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161819
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161818


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
17/10-21/10 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 

21/10 
17:00 

 ועדת הכספים
הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה )הוראות מיוחדות  .1

( )תיקוני חקיקה והוראת שעה(, 2022-ו 2021לשנים 
 2021-התשפ"א

 

     

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161822
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161822
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161822

