
הכנסת טבלת ועדות                              
.20212.123-.20212.116                            

2021דצמבר  19ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

 

תאריך 
 ושעה

 שם הוועדה

 

 נושא הדיון

 

 רשום מטעם האזוריות חומר רקע

19/12 
10:00 

 ועדת הכלכלה
הצעת חוק הדואר 

(, 13)תיקון מס' 
 2021-התשפ"ב

  2021-(, התשפ"ב13הצעת חוק הדואר )תיקון מס' 

19/12 
10:30 

הוועדה המיוחדת 
לדיון בהצעת חוק 
הסדרת השימוש 
בקנאביס למטרות 

-התשפ"ברפואיות, 
2021 

 (2245/24)פ/

סיור ועדת הקנאביס 
בחוות, מפעלים ובתי 
 מסחר לקנאביס רפואי

  

19/12 
11:00 

 ועדת הכלכלה

הצעת חוק התכנית 
הכלכלית )תיקוני 
חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית 
 2017לשנות התקציב 

( 4( )תיקון מס' 2018-ו
)הארכת תוקף הוראת 

-מעבר(, התשפ"ב
2021 

הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום 
( 2018-ו 2017המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

( )הארכת תוקף הוראת מעבר(, 4)תיקון מס' 
 2021-"בהתשפ

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162006
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162006
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165313
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165313
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165313
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165313
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165313
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20/12 
9:00 

 ועדת הכספים

ועדת המשנה 
לבחינת תיקוני 

 46חקיקה לסעיף 
לפקודת מס הכנסה 

לחוק  61ולסעיף 
 מיסוי מקרקעין

 

בחינת תיקוני חקיקה 
לחוק מס  46לסעיף 

 61הכנסה ולסעיף 
 לחוק מיסוי מקרקעין

  

20/12 
9:00 

ועדת חוקה, חוק 
 ומשפט

הכניסה לארץ של 
זרים בעלי זיקה 

לישראל, בעקבות 
מגבלות הקורונה 

 החדשות

  

20/12 
9:00 

ועדת העבודה 
 והרווחה

הצעה לסדר בדיון 
ר של חברי ימה

הכנסת: אמילי חיה 
מואטי, אוריאל בוסו, 

מיכל רוזין, אימאן 
ח'טיב יאסין ומשה 

טור פז  בנושא: 
הנגשת מוצרי מזון 

לתינוקות לכל 
 משפחה בישראל
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24-הכנסת ה   
 

20/12 
9:00 

 ועדת הבריאות

הצעת צו הסדרת 
העיסוק במקצועות 
הבריאות )הארכת 

תוקף הוראת שעה(, 
 2021-התשפ"ב

פניית הגורם המוסמך - הצעת צו הסדרת העיסוק 
במקצועות הבריאות )הארכת תוקף הוראת שעה(, 

 התשפ"ב-2021
 

נוסח מהגורם המוסמך - הצעת צו הסדרת העיסוק 
במקצועות הבריאות )הארכת תוקף הוראת שעה(, 

 התשפ"ב-2021
 

 

20/12 
9:30 

ועדת החינוך, 
 התרבות והספורט

תלמידים עם לקויות 
איבחון ומיצוי  -למידה 
במסגרת יום  -זכויות 

המודעות לילדים 
ובוגרים עם לקויות 

 למידה והפרעות קשב

  

20/12 

10:00 
 ועדת הכלכלה

יישום חוק התחרות 
 הכלכלית

(, 21חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס  -רקע חומר 

 2019-התשעט
 

20/12 
10:00 

ועדת  –דיון משותף 
הפנים והגנת 

הסביבה, וועדת 
 ביטחון הפנים

הצ"ח לתיקון פקודת 
העיריות )הוראת 

( 6)תיקון מס' 9שעה
 2021התשפ"ב 

הכנה  -( 1462)מ/
לקריאה שניה 

 ושלישית

הצעת חוק פקודת העיריות )הוראת  -חומר רקע 
 (6שעה( )תיקון מס 

 
 ביטחון וחירום -אלון ביטון

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_614165.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_614165.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_614165.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_614165.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_614166.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_614166.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_614166.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_614166.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_614166.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609742.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609742.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_609742.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613385.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613385.pdf
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24-הכנסת ה   
 

20/12 
10:30 

 ועדת הכספים

. הצעת חוק לתיקון 1
פקודת מס הכנסה 

( )פטור 259)מס' 
ממס על מענק לזוכה 

בתחרות במסגרת 
המשחקים 

האולימפיים או 
הפאראלימפיים(, 

 2021-התשפ"ב
. הצעת חוק לתיקון 2

פקודת מס הכנסה 
)פטור ממס למענק 

כספי בשל הישג 
בתחרות ספורט(, 

 2021-התשפ"א
. הצעת חוק לתיקון 3

פקודת מס הכנסה 
)פטור ממס על מענק 

זכייה אולימפי(, 
 2021-התשפ"א

. הצעת חוק לתיקון 4
פקודת מס הכנסה 

)פטור ממס על מענק 
ששולם לספורטאי 
עקב זכייה במדליה 

במשחקים 

( 259הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  .1
)פטור ממס על מענק לזוכה בתחרות במסגרת 

פאראלימפיים(, המשחקים האולימפיים או ה
 2021-התשפ"ב

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )פטור ממס  .2
-למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט(, התשפ"א

2021 
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )פטור ממס  .3

 2021-על מענק זכייה אולימפי(, התשפ"א
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )פטור ממס  .4

על מענק ששולם לספורטאי עקב זכייה במדליה 
במשחקים האולימפיים או באליפויות העולם 

 2021-בספורט(, התשפ"א
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )פטור ממס  .5

-למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט(, התשפ"ב
2021 

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165125
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165125
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165125
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165125
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165125
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159117
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159117
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159117
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159117
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159117
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161258
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161258
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161258
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161258
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161258
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161267
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161267
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161267
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161267
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161267
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161267
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161267
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161453
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161453
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161453
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161453
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161453
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האולימפיים או 
באליפויות העולם 
-בספורט(, התשפ"א

2021 
. הצעת חוק לתיקון 5

פקודת מס הכנסה 
)פטור ממס למענק 

כספי בשל הישג 
רות ספורט(, בתח

 2021-התשפ"ב

20/12 
10:30 

ועדת חוקה, חוק 
 ומשפט

הצעה לדיון מהיר 
בנושא: "החלטתו של 

הציבור נציב תלונות 
בעניין שופטים 

 ודיינים"

החלטה אומללה של השופט  -נוסח הצעה לסדר היום 
שוהם בעניין הראשון לציון, ויחס של איפה ואיפה 

 לעומת שופטים המתבטאים בנושאים ציבוריים
 

התנהלות מפלה של נציב  -נוסח הצעה לסדר היום 
 תלונות הציבור על שופטים ודיינים

 
התנהלות מפלה של נציב  -וסח הצעה לסדר היום נ

 תלונות הציבור על שופטים ודיינים
 

התנהלות מפלה של נציב  -נוסח הצעה לסדר היום 
 תלונות הציבור על שופטים ודיינים

 

 

20/12 
10:30 

ועדת העבודה 
 והרווחה

הצעת חוק גיל פרישה 
)הורה שילדו נפטר( 

)הוראת שעה( 
)הארכת תוקף(, 

הצעת חוק גיל פרישה )הורה שילדו נפטר( )הוראת 
 – 1483מ/ 2021-שעה( )הארכת תוקף(, התשפ"ב

 בהכנה לקריאה שניה ושלישית
 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612992.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612992.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612992.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612995.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612995.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612995.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_613016.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_613016.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_613016.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612973.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612973.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612973.docx
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2166334
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2166334
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2166334
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 2021-התשפ"ב
בהכנה  – 1483מ/

לקריאה שניה 
 ושלישית

20/12 
11:00 

ישיבה משותפת 
של הוועדה 

המיוחדת לענייני 
התמכרויות סמים 
ואתגרי הצעירים 
בישראל והוועדה 

המיוחדת לעובדים 
 זרים

התמכרות לסמים 
זרים  בקרב עובדים

 בענף החקלאות

  

20/12 
11:30 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הצעת חוק התכנון 
והבנייה )תיקון מס' 

תחולת -( )אי137
חיבור  –א 157סעיף 

לחשמל, למים או 
–לטלפון(, התשפ"ב

הכנה לקריאה  - 2021
שניה ושלישית והנחת 

המתווה על שולחן 
 הוועדה

-( )אי137הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 
חיבור לחשמל, למים או  –א 157תחולת סעיף 

הכנה לקריאה שניה  - 2021–לטלפון(, התשפ"ב
 והנחת המתווה על שולחן הוועדהושלישית 

 

20/12 
11:30 

 ועדת ביטחון הפנים
הצעה לדיון מהיר 
בנושא: "המצב 
הביטחוני בעיר 

בעיר המצב הביטחוני  -נוסח הצעה לסדר היום 
 העתיקה ובמרחב הר הבית

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163108
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163108
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163108
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163108
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163108
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163108
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_613543.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_613543.docx
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העתיקה ובמרחב הר 
 "הבית

 
המצב הביטחוני בעיר  -נוסח הצעה לסדר היום 

 העתיקה ובמרחב הר הבית
 

המצב הביטחוני בעיר  -נוסח הצעה לסדר היום 
 העתיקה ובמרחב הר הבית

 

20/12 

12:00 
 ועדת הכלכלה

מתווה הגרלות צ'אנס 
  מפעל הפיסמתווה הגרלות צ'אנס של  של מפעל הפיס

20/12 
12:00 

ועדת חוקה חוק 
 ומשפט

הצעת חוק העונשין 
השחתת  -)תיקון 

מודעות על רקע 
-מגדר(, התשפ"א

הכנה לקריאה  - 2021
 ראשונה

השחתת מודעות על רקע  -הצעת חוק העונשין )תיקון 
 הכנה לקריאה ראשונה - 2021-מגדר(, התשפ"א

 

20/12 
12:30 

 ועדת הכספים

. הצעת צו הבלו על 1
הדלק )הטלת 
 (2בלו()תיקון מס' 

. צו תעריף המכס 2
והפטורים ומס קנייה 
על טובין )תיקון מס' 

 2021-(, התשפ"ב5

. הצעת צו הבלו על 3
דלק )פטור 

פניית הגורם המוסמך - הצעת צו הבלו על הדלק 
 )הטלת בלו()תיקון מס' 2(

 
פניית הגורם המוסמך - צו תעריף המכס והפטורים 
 ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 5(, התשפ"ב-2021

 
 חומר רקע - צו הבלו על דלק

 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_613557.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_613557.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_613557.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_613530.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_613530.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_613530.docx
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164688
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164688
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164688
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157346
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157346
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611778.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611778.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611777.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611777.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611777.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611777.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_bg_612042.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_bg_612042.pdf


הכנסת טבלת ועדות                              
.20212.123-.20212.116                            

2021דצמבר  19ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

והישבון()תיקון(, 
 2021-התשפ"ב

20/12 
12:30 

 
 ועדת הבריאות

ועדת משנה לעניין 
השפעת הסביבה 

והאקלים על 
 בריאות הציבור

היערכות לשינוי 
השלכות  –אקלים 

 בריאותיות

חומר רקע - קישור להחלטת ממשלה 4079 - 
היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים יישום 
ההמלצות לממשלה לאסטרטגיה ותכנית פעולה 

 לאומית
 

 חקלאות ואיכות סביבה -הילה אקרמן

20/12 
13:00 

הוועדה המיוחדת 
 לזכויות הילד

מחדל התחבורה 
שפוגע בזכות ילדים 

 לחינוך
 חינוך, רווחה וקהילה? -מירב בן שימול 

20/12 
13:30 

 ועדת חוץ וביטחון
שינוי בהרכב ועדות 

   המשנה

21/12 
9:00 

 ועדת הכספים

צו תעריף המכס 
והפטורים ומס קנייה 
על טובין )תיקון מס' 

 2021 -(, התשפ"ב4
)מס על משקאות 

 מתוקים(

 בקשה לדיון מחדש
 

פניית הגורם המוסמך - צו תעריף המכס והפטורים 
ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 4(, התשפ"ב- 2021 

 )מס על משקאות מתוקים(
 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_614162.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_614162.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_614162.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_614162.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611227.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611227.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_611227.pdf


הכנסת טבלת ועדות                              
.20212.123-.20212.116                            

2021דצמבר  19ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

21/12 
9:00 

 ועדת הכלכלה

החקלאות כמנוע 
העתיד צמיחה לדור 

 של חקלאי ישראל

ביוזמת חה"כ שרון 
אופיר לציון יום -רופא

ההוקרה בארגוני 
 מתנדבים בחקלאות

 

 חקלאות ואיכות סביבה -הילה אקרמן 

21/12 
9:00 

ועדת החוץ 
 והביטחון

הצעת חוק חומרי נפץ 
(, 5)תיקון מס' 

 2021-התשפ"ב
  2021-(, התשפ"ב5הצעת חוק חומרי נפץ )תיקון מס' 

21/12 
9:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הקשחת תנאי 
הכניסה לישראל של 
תינוקות ובהם כאלה 

שנולדו בהליך 
 פונדקאות

  

21/12 
9:00 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

הצעת חוק סמכויות 
מיוחדות להתמודדות 

עם נגיף הקורונה 
החדש )הוראת שעה( 

( 11)תיקון מס' 
)הארכת תוקף 

והוראות נוספות(, 
 - 2021-התשפ"ב

 11נוסח משולב תיקון  -חומר רקע 
 

 11תיקון מס -מסמך הכנה לדיון פתיחה  -חומר רקע 
 סופי -הקורונה  לחוק

 

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165551
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165551
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613635.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613635.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613591.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613591.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613591.pdf


הכנסת טבלת ועדות                              
.20212.123-.20212.116                            

2021דצמבר  19ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

הכנה לקריאה שנייה 
 ושלישית

21/12 
9:00 

ועדת משנה 
 לתקציבי הספורט

תקצוב אגודות ואיגודי 
   הספורט

21/12 
9:00 

הוועדה המיוחדת 
לענייני התמכרויות, 

סמים ואתגרי 
 הצעירים בישראל

יצוא קנאביס לצרכים 
דיון מעקב  –רפואיים 

 2021/11/2מיום 
  

21/12 
9:30 

 ועדת הבריאות

ישיבת מעקב לחוק 
ההתחשבנות בין בתי 
חולים לקופות חולים 

עד  2021לשנים 
-, התשפ"א2025

לחוק  9סעיף  - 2021
)תשלום חודשי קבוע 
לבתי חולים ציבוריים 

 כללים(

  

21/12 
10:00 

 ועדת הכלכלה

הצעת חוק הדואר 
(, 13)תיקון מס' 

 2021-התשפ"ב
  2021-(, התשפ"ב13הצעת חוק הדואר )תיקון מס' 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162006
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162006


הכנסת טבלת ועדות                              
.20212.123-.20212.116                            

2021דצמבר  19ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

21/12 
10:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הצעת חוק התכנון 
והבנייה )תיקון מס' 

שעה(, והוראת  128
 - 2021-התשפ"ב

הכנה לקריאה שנייה 
הסתייגויות  -ושלישית 

 והצבעות

והוראת  128הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 
הכנה לקריאה שנייה  - 1202-שעה(, התשפ"ב
 הסתייגויות והצבעות -ושלישית 

 בזום -תכנון וקרקעות -מילכה כרמל

 

 דרום השרון -אושרת גני גונן

21/12 
10:00 

 ועדת ביטחון הפנים

הצגת התכנית של 
משרד החקלאות 
והמשרד לבטחון 
הפנים למלחמה 

 בפשיעה החקלאית

 
 פיזית -ביטחון וחירום -אלון ביטון

 בזום -חקלאות וא.סביבה -הילה אקרמן

 

     

21/12 
10:30 

 ועדת הכספים
שינויים בתקציב 

   2021לשנת 

21/12 
10:30 

ועדת החינוך, 
 התרבות והספורט

 -חינוך חקלאי 
במסגרת יום חקלאי 

 מדינת ישראל
 

 חינוך, רווחה וקהילה -מירב בן שימול

 חקלאות ואיכות סביבה -הילה אקרמן

 

21/12 
11:30 

 
ועדת החינוך, 

התרבות והספורט 

מפעל ההזנה 
 -במוסדות החינוך 

במסגרת יום המאבק 
  

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164086
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164086
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164086


הכנסת טבלת ועדות                              
.20212.123-.20212.116                            

2021דצמבר  19ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

משותפת ישיבה 
עם הוועדה 

המיוחדת לזכויות 
 הילד

בעוני ובאי ביטחון 
ישיבה  -תזונתי 

משותפת עם הוועדה 
 המיוחדת לזכויות הילד

21/12 
11:30 

ועדת העבודה 
 והרווחה

במסגרת ציון יום 
המאבק בעוני ובאי 

ביטחון תזונתי על סדר 
לטיפול היום: הצעדים 

 באי ביטחון תזונתי

  

21/12 
11:30 

 ועדת ביטחון הפנים
משותפת עם ועדת 

 חוץ וביטחון

. הצעה לסדר היום 1
בנושא: "פרשת מותו 

של הנער אהוביה 
 סנדק ז"ל"

הפרסומים על  .2
"חקירה מזוהמת" 
בעניינו של אהוביה 

סנדק, ההפגנות 
בעניינו ואלימות 
המשטרה נגד 

 המפגינים

הצעה לסדר היום בנושא: "פרשת מותו של הנער  .1
 "אהוביה סנדק ז"ל

"חקירה מזוהמת" בעניינו של הפרסומים על  .2
אהוביה סנדק, ההפגנות בעניינו ואלימות המשטרה 

 נגד המפגינים

 

21/12 
12:30 

 ועדת הבריאות

מעקב אחר התכנית 
הלאומית של משרד 

הבריאות במאבק 
 למחלת ההפטיטיס

  

https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164789
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164789
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164789
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164789
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164789
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164789
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164777
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164777
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2164777


הכנסת טבלת ועדות                              
.20212.123-.20212.116                            

2021דצמבר  19ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

21/12 
13:00 

ועדת החינוך 
 התרבות והספורט

הצעת תקנות 
סמכויות מיוחדות 

נגיף להתמודדות עם 
הקורונה החדש 

)הוראת שעה()הגבלת 
פעילות של מוסדות 
המקיימים פעילות 

חינוך והוראות 
נוספות()תיקון מס' 

 2021-(, התשפ"ב8

הצעת תקנות סמכויות  -נוסח מהגורם המוסמך 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מיוחדות 

)הוראת שעה()הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים 
(, 8פעילות חינוך והוראות נוספות()תיקון מס' 

 2021-התשפ"ב
 

ודדות עם תקנות סמכויות מיוחדות להתמ -חומר רקע 
 _..נגיף הקורונה החדש )הגבלת פעילות של מו

 

 

21/12 
13:00 

הוועדה המיוחדת 
לעניין הקרן לאזרחי 

 ישראל

סקירה על קרנות 
עושר ריבוניות 

 An - במדינות העולם
Overview of 

Sovereign Wealth 
Funds around the 

World 

  

21/12 
13:30 

 ועדת הבריאות

הצעה לדיון מהיר 
"השלמת בנושא: 

הסדרת מקצוע 
הכירופרקטיקה בכדי 

להגן על בריאות 
 הציבור"

נוסח הצעה לסדר היום - השלמת הסדרת מקצוע 
 הכירופרקטיקה בכדי להגן על בריאות הציבור

 
 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613585.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613585.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613585.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613585.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613585.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613585.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_614041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_614041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_614041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_614041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_614041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612839.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612839.docx


הכנסת טבלת ועדות                              
.20212.123-.20212.116                            

2021דצמבר  19ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

21/12 
13:45 

 הכלכלהועדת 

ניצול אוכלוסיות עניות 
ע"י חברות פרטיות 

המציעות להם שירות 
של שיפור דירוג 

 אשראי

  

21/12 
14:00 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

. הצעת חוק 1
ההוצאה לפועל )תיקון 

( )ביטול 69מס' 
הגבלת רישיון נהיגה(, 

 2021-התשפ"ב

. הצעת חוק 2
ההוצאה לפועל )תיקון 

ביטול הגבלת רישיון  -
-נהיגה(, התשפ"ב

הכנה לקריאה  - 2021
 ראשונה

. הצעת חוק 3
ההוצאה לפועל )תיקון 

ביטול הגבלת רישיון  -
-נהיגה(, התשפ"ב

הכנה לקריאה  - 2021
 ראשונה

. הצעת חוק 4
ההוצאה לפועל )תיקון 

( )ביטול 69הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס'  .1
 2021-נהיגה(, התשפ"בהגבלת רישיון 

ביטול הגבלת  -הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון  .2
הכנה לקריאה  - 2021-רישיון נהיגה(, התשפ"ב

 ראשונה
ביטול הגבלת  -הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון  .3

הכנה לקריאה  - 2021-רישיון נהיגה(, התשפ"ב
 ראשונה

ביטול הגבלת  -הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון  .4
הכנה לקריאה  - 2021-רישיון נהיגה(, התשפ"א

 ראשונה
ביטול הגבלת  -הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון  .5

הכנה לקריאה  - 2021-רישיון נהיגה(, התשפ"א
 ראשונה

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165615
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165615
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165615
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165253
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165253
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165253
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164064
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164064
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164064
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159834
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159834
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159834
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156248
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156248
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156248


הכנסת טבלת ועדות                              
.20212.123-.20212.116                            

2021דצמבר  19ראשון  יום   

24-הכנסת ה   
 

ביטול הגבלת רישיון  -
-נהיגה(, התשפ"א

הכנה לקריאה  - 2021
 ראשונה

הצעת חוק  .5
)תיקון ההוצאה לפועל 

ביטול הגבלת רישיון  -
-נהיגה(, התשפ"א

הכנה לקריאה  - 2021
 ראשונה

22/12 
9:00 

 ועדת הכלכלה

דיווח שרת התחבורה 
והבטיחות בדרכים על 

 פעילות משרדה

בהשתתפות חה"כ 
מרב מיכאלי, שרת 

והבטיחות התחבורה 
 בדרכים

 תכנון וקרקעות -מילכה כרמל 

22/12 
9:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הצעת חוק הכניסה 
לישראל )תיקון מס' 

 - 2020-(, התש"ף33
הכנה לקריאה שניה 

 ושלישית

-(, התש"ף33הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 
 הכנה לקריאה שניה ושלישית - 2020

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2146170
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2146170
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22/12 
9:00 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

הצעת חוק חיסיון על 
טיפול נפשי בהליכים 
משפטיים שעניינם 
עבירות מין )תיקוני 
-חקיקה(, התשפ"א

הכנה לקריאה  - 2021
 ראשונה

כים משפטיים הצעת חוק חיסיון על טיפול נפשי בהלי
-שעניינם עבירות מין )תיקוני חקיקה(, התשפ"א

 הכנה לקריאה ראשונה - 2021
 

22/12 
9:00 

ועדת העבודה 
 והרווחה

הצעת תקנות הביטוח 
הלאומי )תיקון מס' ( 

)פעולת התנדבות 
להצלת חייו או רכושו 
-של הזולת(, התשפ"ב

2021 

הצעת תקנות הביטוח הלאומי  -פניית הגורם המוסמך 
)תיקון מס' ( )פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו 

 2021-של הזולת(, התשפ"ב
 

הצעת תקנות הביטוח  -נוסח מהגורם המוסמך 
הלאומי )תיקון מס' ( )פעולת התנדבות להצלת חייו או 

 2021-רכושו של הזולת(, התשפ"ב
 

 

22/12 
9:00 

ועדת החינוך, 
 התרבות והספורט

אסדרת טורנירי פוקר 
המשך  -כענף ספורט 
 דיון

  

22/12 
9:30 

הוועדה לקידום 
מעמד האישה 
 ולשוויון מגדרי

התמודדות מערכת 
החינוך עם אלימות 

בעקבות  -מינית 
-פרשת האונס בבית

 אביב-ספר תיכון בתל

  

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156444
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156444
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156444
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156444
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156444
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612551.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612551.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612551.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612551.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612556.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612556.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612556.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612556.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_612556.pdf
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22/12 
9:00 

ועדת החינוך, 
 התרבות והספורט

הצעה לדיון מהיר 
בנושא: "הפסקת 
התוכניות לחיים 

משותפים במערכת 
 "החינוך

הפסקת התוכניות לחיים  -נוסח הצעה לסדר היום 
 משותפים במערכת החינוך

 
הפסקת התוכניות לחיים  -ה לסדר היום נוסח הצע

 משותפים במערכת החינוך
 

הפסקת התוכניות לחיים משותפים  -חומר רקע 
 הצעה לסדר יום -במערכת החינוך 

 
הפסקת התוכניות  -הצעה לסדר יום  -חומר רקע 

 לחיים משותפים במערכת החינוך

 

23/12 

11:00 

 
ועדת מיזמי תשתית 

לאומיים מיוחדים 
 ושירותי דת יהודיים

סיור על תוואי המטרו 
   לוד -רמלה 

26/12 
10:00 

 ועדת כלכלה

הטיס הצעת תקנות 
)אגרות רישום, רישוי 

ותיעוד( )תיקון(, 
 2021-התשפ"ב

הצעת תקנות הטיס )אגרות  -פניית הגורם המוסמך 
 2021-רישום, רישוי ותיעוד( )תיקון(, התשפ"ב

 
הצעת תקנות הטיס )אגרות  -נוסח מהגורם המוסמך 

 2021-רישום, רישוי ותיעוד( )תיקון(, התשפ"ב
 

הצעת תקנות הטיס )אגרות  -ם המוסמך נוסח מהגור
 2021-רישום, רישוי ותיעוד( )תיקון(, התשפ"ב

 

 

26/12 
11:00 

ועדת מיזמי תשתית 
לאומיים מיוחדים 
 ושירותי דת יהודיים

פרק כ"א )רכבת 
תחתית )מטרו((, סימן 
ג' בפרק ב' )המועצה 

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

הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 

 תכנון וקרקעות -מילכה כרמל

 לידיעת: דרום השרון

 שדות דן

 לידיעת:

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612788.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612788.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612855.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612855.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_612855.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613303.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613303.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613303.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613302.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613302.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_613302.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_613870.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_613870.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_613870.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613871.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613871.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613871.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613871.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613872.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613872.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613872.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_613872.docx
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
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המאסדרת( מתוך 
הצעת חוק התכנית 
הכלכלית )תיקוני 
חקיקה ליישום 

המדיניות הכלכלית 
 2021לשנות התקציב 

-(, התשפ"א2022-ו
]פוצלה לפי  2021
)ב( לתקנון 84סעיף 

 הכנסת[

 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021לשנות התקציב 
 )ב( לתקנון הכנסת[84]פוצלה לפי סעיף 

27/12 

10:00 
 הוועדה המיוחדת

 לזכויות הילד

מיצוי זכויות של אחים 
שכולים לחיילים 
 שנספו במערכה

  

28/12 
9:00 

 ועדת הכלכלה
קביעת מכסות לייצור 

   2022ביצים בשנת 

28/12 

10:00 

ועדת משנה 
לשיבוץ מורים 

 ערבים בבתי הספר

שיבוץ מורים ערבים 
   בבתי הספר

28/12 
10:00 

הוועדה  המיוחדת 
לענייני התמכרויות, 

סמים ואתגרי 
 הצעירים בישראל

התמודדות מערכת 
החינוך עם התנהגויות 

תמונת מצב  -סיכוניות 
 בראי בני נוער

  

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2162982
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28/12 

10:00 

ועדת מיזמי תשתית 
לאומיים מיוחדים 
 ושירותי דת יהודיים

הליך המינוי של רבנים 
   מקומיים

30/12 

10:00 
ועדת הפנים והגנת 

 הסביבה

הצעת חוק לתיקון 
העיריות )מס' פקודת 

( )חברות גבייה(, 149
הכנה  - 2020-התש"ף

לקריאה שניה 
 ושלישית

( )חברות 149הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 
הכנה לקריאה שניה  - 2020-התש"ףגבייה(, 

 ושלישית
 

28/12 
14:00 

 ועדת הכלכלה
קביעת מכסות לייצור 

   2022ביצים בשנת 

3/1 

10:00 
 ועדת הכלכלה

אות לדיווח שר החק
ופיתוח הכפר על 
פעולות משרדו, 

תכנית העבודה של 
המשרד ואופן ביצוע 

 התקציב

הישיבה בהשתתפות 
שר החקלאות, מר 

 עודד פורר

תיאור  -מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת 
וניתוח הצעת תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 סופי 2022-ו 2021לשנות הכספים 

 חקלאות ואיכות סביבה -הילה אקרמן

 תיירות -ארנון בירן

3/1 
11:15 

הוועדה המיוחדת 
לעניין הקרן לאזרחי 

 ישראל

האם לחדש את 
   ?הזיכיון בים המלח

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2143625
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2143625
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2143625
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_611784.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_611784.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_mmm_611784.pdf
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1/4 

10:00 

הוועדה המיוחדת 
לדיון בהצעת חוק 
הסדרת השימוש 
בקנאביס למטרות 
-רפואיות, התשפ"ב

2021 
 (2245/24)פ/

אתגרי המטופלים 
   בקנאביס הרפואי

4/1 

14:00 

ועדת החוץ 
 והביטחון

בנושא  דיון מהיר
הסדרת הטיפול 

בתופעות הפגיעות 
 המיניות בצה"ל

  

5/1 

09:00 
 ועדת הכלכלה

דיווח שר התקשורת 
 על פעולות משרדו

בהשתתפות שר 
התקשורת ד"ר יועז 

 הנדל
 

  

1/5 

9:30 

ועדת המשנה 
לענייני הגנת 

 העורף

סטאטוס קידום אישור 
תקנות אנשים בעלי 

מוגבלויות בשעת 
 חירום

  

10/1 
9:30 

ועדת החוץ 
 והביטחון

הצעה לדיון מהיר 
בנושא: "היבטי 

ישימות לשדה תעופה 

היבטי ישימות לשדה תעופה  -נוסח הצעה לסדר היום 

 במרחב נבטים שבנגבבינלאומי אזרחי 
 תכנון וקרקעות -מילכה כרמל

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611696.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611696.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611696.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_611696.docx
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בינלאומי אזרחי 
במרחב נבטים 

 "שבנגב

11/1 
13:00 

הוועדה המיוחדת 
לעניין הקרן לאזרחי 

 ישראל

עדכון אגף הכלכלנית 
הראשית על תחזיות 
עדכניות של הכנסות 
הקרן מהתמ"ג לטווח 

 הארוך

  

12/1 
11:00 

 ועדת חוץ וביטחון

. צו שירות המילואים 1
)קביעת תפקידים 

לעניין ומקצועות 
חריגים במספר הימים 

המרבי של שירות 
מילואים בתקופה של 
שלוש שנים רצופות( 

)הוראת שעה(, 
 2021-התשפ"ב

צו שירות המילואים  .2
)שירות מילואים 
למטרת תעסוקה 

מבצעית יותר מפעם 
אחת בתקופה של 

שלוש שנים רצופות( 
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)הוראת שעה(, 
 2021-התשפ"ב

16/1 

9:30 

הוועדה המיוחדת 
לענייני התמכרויות, 

סמים ואתגרי 
 הצעירים בישראל

   סיור בכפר רוח במדבר

18/1 
13:00 

הוועדה המיוחדת 
לעניין הקרן לאזרחי 

 ישראל

מעקב אחר התקדמות 
הפעולות להקמת 

 הקרן לאזרחי ישראל
  

24/1 
10:00 

ועדת החוץ 
 והביטחון

ועדת המשנה 
למדיניות חוץ 

 והסברה
 

 70דיון מהיר בנושא 
שנים להסכמי 

 השילומים

 שנים להסכמי השילומים 70 -נוסח הצעה לסדר היום 
 

 שנים להסכמי השילומים 70 -הצעה לסדר היום  נוסח
 

 

25/1 
13:00 

הוועדה המיוחדת 
לעניין הקרן לאזרחי 

 ישראל

היערכות המשק 
לגמילה משימוש 
בבנזין ובסולר, 

בהשתתפות מנכ"לית 
משרד התחבורה מיכל 

 פרנק

  

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_608093.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607863.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_607863.docx

