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 24-הכנסת ה

 שם הוועדה תאריך ושעה
 

 נושא הדיון
 

 חומר רקע

 
 נציג/ה מטעם אזוריות

16/01 
10:00 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 
עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 

)הארכת תוקף והוראות )תיקון מס' ...( 
)החלק שנותר  2021-נוספות(, התשפ"ב

הכנה לקריאה  -( 10מהפיצול של תיקון 
שנייה ושלישית )הישיבה תתמקד 
בתיקונים העקיפים להארכת הסדר 

ההיוועדות החזותית וההתאמות 
 הנדרשות לכך(

 

 

17/01 
09:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

דעות מגוון  -חיים משותפים בישראל 
דיון לכבוד יום חגה של  -כנסת אחת 

 כנסת ישראל

 

חינוך, רווחה וקהילה -מירב בן שימול  

17/01 
09:30 

 ועדת הבריאות

המגיפה השקופה: בריאות הנפש בקרב 
משנים מציאות הלכה  –ילדים ונוער 

פתרונות ודרכים שיציגו גופים  –למעשה 
 וארגונים בתחום
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17/01 
09:45 

  הקמת ועדת משנה לעניין נגישות עירונית והרווחהועדת העבודה 

תכנון וקרקעות -מילכה כרמל  

17/01 
10:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

סוגייה מאחדת של  -הגנת הסביבה 
ישיבה מיוחדת לציון  -החברה הישראלית 

 יום הולדתה של הכנסת
 

חקלאות וא. סביבה  -הילה אקרמן
 )הישיבה בנושא אקלים(

17/01 
10:15 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

הקורונה בגני הילדים, הבידודים והיעדר 
 צוותים

 

חינוך, רווחה וקהילה -מירב בן שימול  

17/01 
10:30 

הוועדה לקידום מעמד 
 האישה ולשוויון מגדרי 

אתגרים  -נשים נאבקות ביחד 
ישיבה מיוחדת לציון  -והצלחות 

 יום הולדתה של הכנסת

 

שוויון מגדרי -צביהילית בן   

17/01 
11:00 

הוועדה המיוחדת 
 לעובדים זרים

קרן דמי המחלה של העובדים 
 הפלסטינים

 

 

17/01 
11:30 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

  החינוך המונטסורי הציבורי

חינוך, רווחה וקהילה -מירב בן שימול  

17/01 
12:00 

ועדת הכלכלה וועדת 
 העבודה והרווחה

האומיקרון על השלכות גל 
העסקים ומדיניות הממשלה 

 לפיצוי
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17/10 
12:30 

הוועדה המיוחדת 
 לעובדים זרים

  כספי הפנסיה של העובדים הפלסטינים

 

18/01 
09:00 

ועדת המשנה לענייני 
 העורף

סטאטוס קידום אישור תקנות אנשים עם 
 מוגבלויות בשעת חירום

 

חירום וביטחון -אלון ביטון  

18/01 
09:30 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 
עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
)תיקון מס' ...( )הארכת תוקף והוראות 

)החלק שנותר  2021-נוספות(, התשפ"ב
הכנה לקריאה  -( 10מהפיצול של תיקון 

 שנייה ושלישית

 

 

18/01 
09:30 

 ועדת ביטחון הפנים
ואסירים במרחב הציבורי איזוק עצורים 

 בכלל ובבתי החולים בפרט
 

 

18/01 
10:00 

 ועדת הכספים

. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 1
-)הטבות מס לעולים חדשים(, התשפ"ב

 –אלכס קושניר(  2489/24)פ/ - 2021
 הכנה לקריאה ראשונה

. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2
)דחיית מימוש נקודות זיכוי לעולה(, 

הצעת חוק לדיון מוקדם - 
הצעת חוק לתיקון פקודת מס 

הכנסה )הטבות מס לעולים 
 חדשים(, התשפ"ב-2021

 

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 

הצעת חוק לתיקון פקודת מס 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_611472.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_611472.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_611472.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_611472.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_611472.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_599981.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_599981.docx
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ולדימיר  419/24)פ/ - 2021-התשפ״א
 הכנה לקריאה ראשונה –בליאק( 

הכנסה )דחיית מימוש נקודות 

 2021-זיכוי לעולה(, התשפ״א

18/01 
10:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 
 - 2020-( )חברות גבייה(, התש"ף149

 הכנה לקריאה שניה ושלישית

 

יועצת כלכלית למש"א -הדסה אלמוג  

18/01 
10:30 

הוועדה לקידום מעמד 
 האישה ולשוויון מגדרי

התמודדות מערכת בריאות הנפש עם 
בהשתתפות ד"ר טל  -סוגיות מגדריות 

 לוי ראש האגף לבריאות הנפש-ברגמן

 

 

18/01 
11:00 

 ועדת הכלכלה
הצעה לדיון מהיר בנושא: "היקפי 

מעורבות ילדים החברה הערבית בתאונות 
 בכלל ובתאונות דרכים בפרט"

נוסח הצעה לסדר היום - יותר 
מ-30% מקורבנות תאונות 

הדרכים בישראל הם מקרב 
 האוכלוסייה הערבית

 

היקפי  -נוסח הצעה לסדר היום 

מעורבות ילדים מהחברה 

 הערבית בתאונות

 

18/01 
11:00 

 הכלכלהועדת 
הצעה לדיון מהיר בנושא: "היקפי 

מעורבות ילדים החברה הערבית בתאונות 
 בכלל ובתאונות דרכים בפרט"

נוסח הצעה לסדר היום - יותר 
מ-30% מקורבנות תאונות 

הדרכים בישראל הם מקרב 
 האוכלוסייה הערבית

 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_599981.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_599981.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_599981.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616292.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616292.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616292.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616292.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616288.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616288.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616288.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616288.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616292.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616292.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616292.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616292.docx
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היקפי  -נוסח הצעה לסדר היום 

מעורבות ילדים מהחברה 

 הערבית בתאונות

18/01 
11:00 

ועדת המשנה לענייני 
פיתוח היישובים 

 הדרוזים והצ'רקסים

קידום התכנון המתארי והתוכניות 
 המפורטות ביישובי הדרוזים והצ'רקסים

 

 

18/01 
11:30 

 ועדת ביטחון הפנים

הצעת צו לייעול האכיפה והפיקוח 
העירוניים ברשויות המקומיות)הוראת 

שעה( )שינוי התוספת הראשונה לחוק( 
 התשפ"ב- 2021

חומר רקע - שינוי התוספת 
הראשונה לחוק לייעול האכיפה 

והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות - מכתב משרת 

 הפנים
 

חומר רקע - שינוי התוספת 
הראשונה לחוק לייעול האכיפה 

והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה( 

 התשעא-2011
 

חומר רקע - טיוטת צו לייעול 
האכיפה והפיקוח העירוניים 
ברשויות המקומיות )הוראת 

שעה( )שינוי התוספת 

חירום וביטחון -אלון ביטון  

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616288.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616288.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616288.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616288.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616680.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616680.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616680.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616680.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616680.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616681.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616681.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616681.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616681.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616681.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616681.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616681.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616679.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616679.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616679.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616679.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616679.pdf
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הראשונה לחוק( התשפ-ב-
2021 

 

18/01 
12:00 

ועדת מיזמי תשתית 
לאומיים ושירותי דת 

 יהודיים

הצעה לדיון מהיר בנושא: "בחינת תוואי 
תכנית המטרו בטרם קבלת החלטות 

 סופיות"

נוסח הצעה לסדר היום - 
בחינת תוואי תכנית המטרו, 

 בטרם קבלת החלטות סופיות
 

נוסח הצעה לסדר היום - 
בחינת תוואי תכנית המטרו, 

 בטרם קבלת החלטות סופיות
 

חומר רקע - הצעה לסדר יום - 
 חכ בועז טופורובסקי

 

 -הצעה לסדר יום  -חומר רקע 

 חכ סמי אבו שחאדה

תכנון וקרקעות -מילכה כרמל  

18/01 
12:30 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

התאמת לוח חופשות בבתי"ס לימי 
 עבודת ההורים - דיון המשך

 

 

18/01 

14:00 
ועדת הפנים והגנת 

 הסביבה
דיווח על עבודת הוועדה למתחמים 

 מועדפים )ותמ"ל(
 

פיזית -מילכה כרמל  

 אושרת גני גונן

 אילן שדה

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616679.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616679.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616165.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616165.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616165.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616262.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616262.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616262.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616262.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616644.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616644.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616644.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616643.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616643.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616643.docx
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 אלי ברכה

 רותם ידלין

18/01 
15:30 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

)אחריות הצעת תקנות הנזיקין האזרחיים 
המדינה( )הודעה בכתב על נזק( )תיקון(, 

 2021-התשפ"ב

 

 

19/01 
09:00 

  הפתרונות לדיור בר השג ועדת הכלכלה

זום -תכנון וקרקעות -מילכה כרמל  

19/01 
09:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הצעת צו רישוי עסקים )הוכחת נגישות( , 
 2021-התשפ"א

 

זום -תכנון וקרקעות -מילכה כרמל  

19/01 
10:15 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

הצעה לדיון מהיר בנושא: "החלטת משרד 
החינוך לחדול מתשלומי מילגות בלימודי 

 תואר במגמות החינוך"

נוסח הצעה לסדר היום - 
החלטת משרד החינוך לחדול 

מתשלומי מילגות בלימודי תואר 
 במגמת חינוך

 
נוסח הצעה לסדר היום - 

החלטה משרד החינוך לחדול 
מתשלומי מילגות בלימודי תואר 

 במגמות החינוך

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614594.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614594.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614594.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614594.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614643.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614643.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614643.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614643.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614643.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
16/01-20/01 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 
חומר רקע - הצעה לסדר יום - 

 אוריאל בוסו
 

חומר רקע - הצעה לסדר יום - 
 יואב גלנט

 

20/01 
10:00 

החוקה, חוק ועדת 
 ומשפט

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 
עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 
)תיקון מס' ...( )הארכת תוקף והוראות 

)החלק שנותר  2021-נוספות(, התשפ"ב
הכנה לקריאה  -( 10מהפיצול של תיקון 

 שנייה ושלישית

 

 

23/01 
11:00 

ועדת מיזמי תשתית 
לאומיים מיוחדים 
 ושירותי דת יהודיים

. פרק כ"א )רכבת תחתית )מטרו((, סימן 1
ג' בפרק ב' )המועצה המאסדרת( מתוך 
הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני 

חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 
 2021-(, התשפ"א2022-ו 2021התקציב 

 )ב( לתקנון הכנסת[84]פוצלה לפי סעיף 
 ג' וד'בישיבה נדון בפרק ג׳ סימנים .2

 -נוסח הצעת חוק לדיון בוועדה 
 1446-הצעת חוק מ

 מילכה כרמל- תכנון וקרקעות

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616677.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616677.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616677.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616676.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616676.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616676.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_ls_616427.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_ls_616427.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_ls_616427.pdf
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24/01 

09:00 
ועדת המשנה לענייני 

 עורף
  תוכנית פינוי ישובים עזה

 אלון ביטון- חירום וביטחון

24/01 
12:00 

  פרוייקט "נימבוס" ועדת החוץ והביטחון

 

25/01 
13:00 

 ועדת הכלכלה
טעויות כתיב ושמות מקומות בשפה 

 הערבית בשלטי דרכים
 

 


