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 24-הכנסת ה

 שם הוועדה תאריך ושעה
 

 נושא הדיון
 

 חומר רקע

 
 נציג/ה מטעם אזוריות

31/01 
09:00 

 ועדת העבודה והרווחה

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם 
 2021-(, התשפ"א19מוגבלות )תיקון מס' 

לקריאה שניה בהכנה  – 1444מ/
 ושלישית

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 
הצעת חוק שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות )תיקון 
 2021-(, התשפ"א19מס' 

בהכנה לקריאה  – 1444מ/
 שניה ושלישית

 
נייר עמדה של  -חומר רקע 

 נשיאות המגזר העיסקי
 

 

31/01 
10:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

ועדות גבולות וחלוקת הכנסות )ועדות 
דיווח תמונת מצב וייעדי  -גיאוגרפיות( 

מנכ"ל משרד בהשתתפות  -מדיניות 
 הפנים

 -מסמך מ..מ.מ.  -חומר רקע 
תיאור וניתוח הכנסות מארנונה 

 לפי מגזר ואשכול

פיזית -מילכה כרמל  
:*הועדה החלטת*  

 ראשי רשויות מתחברים בזום בלבד
זום -שי חג'ג'  

זום -ת גני גונןושרא  
זום -אלי ברכה  

זום-תמיר עידאן  

31/01 
10:00 

 ועדת הבריאות
הצעת צו בריאות העם )נגיף הקורונה 

החדש()בידוד בית והוראות 

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 
צו בריאות העם )נגיף הקורונה 

החדש()בידוד בית והוראות 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606662.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606662.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606662.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606662.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606662.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606662.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_609743.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_609743.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_609743.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_617983.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_617983.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_617983.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617767.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617767.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617767.doc


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
30/01-03/02 

  
 
 

 24-הכנסת ה

שונות()הוראת שעה()תיקון מס' 
 2022–(, התשפ"ב2()תיקון מס' 21

שונות()הוראת שעה()תיקון 
(, 2()תיקון מס' 21מס' 

 2022–התשפ"ב
 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 
ו בריאות העם )נגיף הקורונה צ

החדש()בידוד בית והוראות 
שונות()הוראת שעה()תיקון 

(, 2()תיקון מס' 21מס' 
 2022–התשפ"ב

31/01 
10:30 

 ועדת העבודה והרווחה

הצעת חוק הגנה על עובדים )חשיפת 
עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל 

הארכת תקופת  -התקין( )תיקון 
של חושף שחיתות ההתיישנות בתביעה 

של  – 2021-נגד מעסיקו(, התשפ"א
בהכנה לקריאה  –חה"כ נירה שפק 

 ראשונה

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 
הצעת חוק הגנה על עובדים 

)חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר 
ן( המידות או במינהל התקי

הארכת תקופת  -)תיקון 
ההתיישנות בתביעה של חושף 

שחיתות נגד מעסיקו(, 
של חה"כ  – 2021-התשפ"א

בהכנה לקריאה  –נירה שפק 
 ראשונה

 

31/01 
10:45 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה 

החדש)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של 
 

חינוך, רווחה וקהילה -מירב בן שימול  

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617767.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617767.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617767.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617767.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617768.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617768.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617768.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617768.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617768.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617768.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617768.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617768.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600520.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600520.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600520.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600520.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600520.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600520.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600520.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600520.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600520.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600520.docx
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 24-הכנסת ה

מוסדות חינוך והוראות נוספות( )תיקון 
 2022 -( התשפ"ב 12מס' 

31/01 
12:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

התמודדות רשויות השלטון עם תהליכי 
בהשתתפות מנכ"ל  -הרס המצוק החופי 

 משרד הפנים

 

חקלאות ואיכות סביבה -הילה אקרמן  

, גן רווחהעמק חפר -לידיעה  

31/01 
12:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

. הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים 1
 - 2021-כלבי הפקר(, התשפ"ב -)תיקון 

 הכנה לקריאה ראשונה

הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים . 2
 2021-כלבי הפקר(, התשפ"ב -)תיקון 

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 
הצעת חוק להסדרת הפיקוח 

כלבי הפקר(,  -על כלבים )תיקון 
 2021-התשפ"ב

 

 -לדיון מוקדם הצעת חוק 

הצעת חוק להסדרת הפיקוח 

כלבי הפקר(,  -על כלבים )תיקון 

 2021-התשפ"ב

חקלאות ואיכות סביבה -הילה אקרמן  

31/01 
12:30 

ועדת המשנה לעניין 
השפעת הסביבה 

והאקלים על בריאות 
 הציבור

  המשך החשיפה לסיכוני אסבסט

סביבה חקלאות ואיכות -הילה אקרמן  

31/01 
13:00 

ועדת  -ישיבה משותפת
החינוך, התרבות 

מעבר הגיל הרך ממשרד הכלכלה למשרד 
  החינוך

 

חינוך, רווחה וקהילה -מירב בן שימול  

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_610911.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_610911.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_610911.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_610911.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_610911.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_609541.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_609541.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_609541.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_609541.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_609541.docx
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 24-הכנסת ה

והספורט והוועדה 
 המיוחדת לזכויות הילד

מעמד חה"כ יפעת שאשא ביטון, ב
 שרת החינוך

01/02 
09:00 

 ועדת הכלכלה

"הודעת הצעה לדיון מהיר בנושא: 
"לוריאל" על סגירת מפעל החברה במגדל 

 העמק"

 -נוסח הצעה לסדר היום 
הודעת לוריאל על סגירת מפעל 

 החברה במגדל העמק
 

 -נוסח הצעה לסדר היום 
הודעת "לוריאל" על סגירת 

 מפעל החברה במגדל העמק
 

 -הצעה לסדר היום  נוסח
הודעת "לוריאל" על סגירת 

 מפעל החברה במגדל העמק
 

 -נוסח הצעה לסדר היום 
הודעת "לוריאל" על סגירת 

 מפעל החברה במגדל העמק
 

 -נוסח הצעה לסדר היום 
הודעת "לוריאל" על סגירת 

 מפעל החברה במגדל העמק

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617473.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617473.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617473.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617475.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617475.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617475.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617475.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617476.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617476.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617476.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617476.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617479.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617479.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617479.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617479.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617502.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617502.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617502.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617502.docx
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 24-הכנסת ה

 

 -נוסח הצעה לסדר היום 

אל" על סגירת הודעת "לורי

 מפעל החברה במגדל העמק

01/02 
10:00 

 ועדת הכספים

הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי 
הנגב המערבי )הוראת שעה( 

 - 2022-(, התשפ"ב7)תיקון מס' 
( הכנה לקריאה שניה 1498)מ/

 ושלישית

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 
הצעת חוק סיוע לשדרות 

וליישובי הנגב המערבי )הוראת 
(, 7שעה( )תיקון מס' 

 2022-התשפ"ב
 

 

01/02 
10:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

 . היערכות המדינה מפני רעידות אדמה1

הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' . 2
( )תכנית לעמידות בפני רעידת אדמה 136

ותכנית הכוללת הוראה להקניית הבעלות 
הכנה  - 2021-בחלק ציבורי(, התשפ"ב

 לקריאה שניה ושלישית

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 

הצעת חוק התכנון והבנייה 

( )תכנית 136)תיקון מס' 

דת אדמה לעמידות בפני רעי

ותכנית הכוללת הוראה 

להקניית הבעלות בחלק 

 2021-ציבורי(, התשפ"ב

חירום וביטחון -אלון ביטון  

תכנון וקרקעות -מילכה כרמל  

 

01/02 
10:00 

הוועדה המיוחדת 
 לעובדים זרים

  כספי הפיקדון של עובדות ועובדים זרים

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617507.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617507.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617507.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617507.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_617171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_617171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_617171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_617171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_617171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_617171.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_611565.pdf
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 24-הכנסת ה

01/02 
10:30 

  תקציב המועצה הישראלית לצרכנות ועדת הכלכלה

 

01/02 
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 
 .בישיבה נדון בפרק ג׳ סימנים ג' וד'2

סעיפי  -נוסח לדיון בוועדה 

 נוסח מוצע לדיון -המקרקעין

 -נוסח הצעת חוק לדיון בוועדה 

 1446-הצעת חוק מ

תכנון וקרקעות -מילכה כרמל  

01/02 
11:45 

הוועדה המיוחדת 
 לעובדים זרים

הארכת השהייה לעובדים זרים המטפלים 
 בניצולי בשואה

 -נוסח הצעה לסדר היום 

הארכת השהייה לעובדים זרים 

 המטפלים בניצולי בשואה

 

01/02 
12:00 

 ועדת ביטחון הפנים
הצעה לסדר היום בנושא: "אי מיצוי הדין 

 "בקבוקי תבערהעם מיידי אבנים וזורקי 

אי  -נוסח הצעה לסדר היום 
מיצוי הדין עם מיידי אבנים 

 וזורקי בקבוקי תבערה
 

אי  -נוסח הצעה לסדר היום 
מיצוי הדין עם מיידי אבנים 

 וזורקי בקבוקי תבערה
 

 יידוי אבנים הצל -חומר רקע 

חירום וביטחון -אלון ביטון  

 

מועצות יו"ש -לידיעת  

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_617433.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_617433.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
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_ls_616427.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617179.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617179.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_617179.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_609202.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_609202.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_609202.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_609357.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_609357.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_609357.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_609357.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_asg_bg_615901.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_asg_bg_615901.docx
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 -מסמך מממ  -חומר רקע 

נתונים על העבירות ועל 
 האכיפה

 

 הצעה לסדר -חומר רקע 

01/02 
13:00 

ועדת המשנה לחוק 
 חינוך ממלכתי דתי

  רישום למוסדות החינוך הממלכתי דתי 

 

01/02 

ועדת המשנה לענייני 
פיתוח היישובים 

 הדרוזים

מערך ההכשרות המקצועיות ביישובי 
 הדרוזים והצ'רקסים

 

 

01/02 
14:00 

ועדת המשנה לעניין 
 בטיחות בעבודה

  מדיניות פיקוח ואכיפה בבטיחות עובדים

 

01/02 
14:30 

 ועדת הכספים
הצעה לדיון מהיר בנושא: "פיטורי  .1

עובדים במפעל "פרי גליל" בחצור 
 "הגלילית

פיטורי  -נוסח הצעה לסדר היום 
 עובדים במפעל פרי גליל בחצור

 

פיטורי  -יום נוסח הצעה לסדר ה

 עובדים במפעל פרי גליל

 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616247.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616247.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616247.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_616247.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_615903.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_615903.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614880.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614880.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614852.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614852.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614852.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
30/01-03/02 

  
 
 

 24-הכנסת ה

02/02 
09:00 

 ועדת הכספים

הצעת תקנות מס הכנסה )ניכוי . 1
-הוצאות רכב()תיקון מס'...(, התשפ"ב

2021 
הצעת תקנות מס ערך מוסף )תיקון . 2

 2021-מס' ...(, התשפ"ב
הצעת צו הבלו על הדלק )פטור . 3

 - 2021-והישבון()תיקון מס'...(, התשפ"ב
 התקן תדלוק

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 
תקנות מס ערך מוסף )תיקון 

 2021-מס' ...(, התשפ"ב
 

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 
צו הבלו על הדלק )פטור 
והישבון()תיקון מס'...(, 

 2021-התשפ"ב
 

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 
תקנות מס הכנסה )ניכוי 

מס'...(, הוצאות רכב()תיקון 
 2021-התשפ"ב

 
הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות מס הכנסה )ניכוי 
הוצאות רכב()תיקון מס'...(, 

 2021-התשפ"ב
 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות מס ערך מוסף )תיקון 

 2021-מס' ...(, התשפ"ב

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617949.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617949.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617949.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617949.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617950.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617950.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617950.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617950.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617950.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617950.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617945.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617945.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617945.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617945.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617945.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_617945.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617946.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617946.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617946.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617946.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617946.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617946.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617951.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617951.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617951.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617951.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_617951.doc


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
30/01-03/02 

  
 
 

 24-הכנסת ה

02/02 
09:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

 -הצעת חוק להגנת חיית הבר )תיקון 
הכנה  - 2021-הרעלות(, התשפ"ב

 לקריאה ראשונה

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 

הצעת חוק להגנת חיית הבר 

-הרעלות(, התשפ"ב -)תיקון 

2021 

חקלאות ואיכות סביבה -הילה אקרמן  

02/02 
09:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

  פיקוח ואכיפת חוק צער בע"ח

 

02/02 
09:00 

 ועדת העבודה והרווחה

הצעת חוק האזרחים הוותיקים )תיקון  .1
( )חידוש אוטומטי של הנחה 16מס' 

 2021-בתשלומי ארנונה(, התשפ"ב
 בהכנה לקריאה שניה ושלישית - 1485מ/

 -. הצעת חוק האזרחים הוותיקים )תיקון 2
חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה(, 

ח"כ ינון של  408פ/ 2021-התשפ"א
 בהכנה לקריאה ראשונה –אזולאי 

 -הצעת חוק האזרחים הוותיקים )תיקון  .3
חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה(, 

של ח"כ סמי  2699פ/ 2021-התשפ"ב
 בהכנה לקריאה ראשונה -אבו שחאדה 

. 3 -חוק לדיון מוקדם הצעת 
הצעת חוק האזרחים הוותיקים 

חידוש אוטומטי של  -)תיקון 
-הנחה בארנונה(, התשפ"ב

של ח"כ סמי  2699פ/ 2021
בהכנה לקריאה  -אבו שחאדה 

 ראשונה
 

 .2 -הצעת חוק לדיון מוקדם 
הצעת חוק האזרחים הוותיקים 

חידוש אוטומטי של  -)תיקון 
-הנחה בארנונה(, התשפ"א

של ח"כ ינון  408פ/ 2021
בהכנה לקריאה  –אזולאי 

 ראשונה

 חינוך, רווחה וקהילה -מירב בן שימול

 )נציג(

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613110.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613110.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613110.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613110.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_613732.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600133.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
30/01-03/02 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 
 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 

. הצעת חוק האזרחים 1
( 16תיקים )תיקון מס' הוו

)חידוש אוטומטי של הנחה 
-בתשלומי ארנונה(, התשפ"ב

בהכנה  - 1485מ/ 2021
 לקריאה שניה ושלישית

 

02/02 
09:00 

 ועדת הבריאות
ישיבת מעקב  -מתן חיסון קורונה לילדים 

 ועדכון
 

 

02/02 
09:30 

הוועדה לקידום מעמד 
 האישה ולשוויון מגדרי

מדיניות הטמעת שוויון מגדרי במשרדי 
בהשתתפות חה"כ מרב  -הממשלה 

מיכאלי, שרת התחבורה והבטיחות 
 בדרכים ויו"ר ועדת השרים לשוויון מגדרי

 

שוויון מגדרי -הילית בן צבי  

02/02 
09:30 

הוועדה המיוחדת 
 לפניות הציבור

 -פעילות רשות הרישוי בתקופת הקורונה 
 ישיבת מעקב

 

 

02/02 
10:00 

 ועדת הבריאות
ישיבת מעקב ועדכון  -מוקדי חירום והצלה 

 פעילות בזמן הקורונה
 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_614335.pdf


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
30/01-03/02 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 

07/02 
10:00 

 ועדת הכלכלה

תמיכת המשרד להגנת הסביבה בקידום 
פרוייקטים של אנרגיה מתחדשת ברשויות 

מקומיות כאמצעי לטיפוח סביבתי 
 והתחדשות עירונית

זנדברג, השרה בהשתתפות גב' תמר 
 להגנת הסביבה

 

 

חקלאות ואיכות סביבה -הילה אקרמן  

08/02 
09:00 

 ועדת הכלכלה

 אתגרי הדיור בחברה החרדית

בהשתתפות מר אביעד פרידמן, מנכ"ל 
 משרד הבינוי והשיכון

 

 

08/02 
09:00 

 ועדת החוץ והביטחון
הצעה לדיון מהיר בנושא: "היבטי ישימות 

אזרחי במרחב לשדה תעופה בינלאומי 
 נבטים שבנגב"

 

מנכ"ל מש"א -איציק אשכנזי  
תכנון וקרקעות -מילכה כרמל  

 
עמק יזרעאל, רמת נגב, שדות נגב -לידיעת  

 

02/08 
30:10 

  פתרונות לדיור בר השגה ועדת הכלכלה

תכנון וקרקעות -מילכה כרמל  


