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 24-הכנסת ה

 שם הוועדה תאריך ושעה
 

 נושא הדיון
 

 חומר רקע

 
 נציג/ה מטעם אזוריות

27/03 
12:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

 . מורים מחבלים1

. הארכת תוקף ועדת משנה לשימור 2
 המורשת ותרבות העלייה מקום המדינה

 

 

27/03 
14:00 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

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

 דיון והצבעה -( 2460/24)פ/

. הצעת תקנות הספורט )חיוב בתעודת 2
 2022-(, התשפ"ב2הסמכה()תיקון מס' 

הצעת חוק לדיון מוקדם - 
הצעת חוק להסדרת הפיקוח 

על כלבים )תיקון - כלבי הפקר(, 
 התשפ"ב-2021 )פ/2460/24(

 
פניית הגורם המוסמך - הצעת 
תקנות הספורט )חיוב בתעודת 

הסמכה()תיקון מס' 2(, 
 התשפ"ב-2022

 
נוסח מהגורם המוסמך - הצעת 
תקנות הספורט )חיוב בתעודת 

הסמכה()תיקון מס' 2(, 
 התשפ"ב-2022

 
חומר רקע - הסדרת הפיקוח על 

חקלאות ואיכות סביבה  –הילה אקרמן 
 )זום(

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/SecondaryLaw/24_scl_r_619165.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_619165.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_619165.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_619165.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_619165.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_619165.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_619168.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_619168.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_619168.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_619168.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_619168.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_619168.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622946.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622946.pdf
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כלבים )תיקון כלבי הפקר( נוסח 
 לדיון

 
חומר רקע - טיוטה לדיון בוועדה 

- תקנות הספורט )חיוב 
בתעודת הסמכה()תיקון מס 2( 

 - ת
 

חומר רקע - תיקון תקנות 
הספורט )ענפים שונים( - 

 טבלה מרכזת
 

תקנות הספורט  -חומר רקע 
)חיוב בתעודת הסמכה( נוסח 

 משולב

30/03 
09:30 

ועדת המשנה לזכאי חוק 
השבות וקשר עם 

 התפוצות

תכלול ותיאום המאמצים להעלאת זכאי 
 השבות מאוקראינה ורוסיהחוק 

 

חינוך, רווחה וקהילה -מירב בן שימול  

30/03 
10:00 

 ועדת החוץ והביטחון

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים 
( )קרן להשתתפות במימון 24)תיקון מס' 

 -לימודים במוסדות להשכלה גבוהה 
 2021-ממדים ללימודים(, התשפ"ב

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 
הצעת חוק קליטת חיילים 

( )קרן 24משוחררים )תיקון מס' 
להשתתפות במימון לימודים 

 -במוסדות להשכלה גבוהה 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622946.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622946.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622952.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622952.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622952.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622952.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622952.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622953.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622953.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622953.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622953.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622945.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622945.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622945.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622945.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609478.pdf
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-ממדים ללימודים(, התשפ"ב
2021 

30/03 
10:00 

המיוחדת הוועדה 
 לזכויות הילד

 מענים לילדים שמגיעים מאוקראינה

עקרונות מנחים  -חומר רקע 
לקליטת עליה במלחמת רוסיה 

מטעם המכון  -אוקראינה 
 להגירה ולשילוב חברתי, רופין

חינוך, רווחה וקהילה -מירב בן שימול  

06/04 
10:00 

 ועדת ביטחון הפנים

הצעת צו להסדרת הביטחון בגופים 
ציבוריים )שינוי התוספות השנייה, 

 -השלישית והחמישית לחוק(, התשפ"ב 
2022 

 

ביטחון וחירום -אלון ביטון  

07/04 
12:00 

ועדה משותפת לוועדת 
החוץ והביטחון וועדת 
 החוקה, חוק ומשפט

אחר עבודת הממשלה לניתוק  דיון מעקב
 זיקתם של חוקים וצווים למצב החירום

 

 

10/04 
10:00 

 ועדת ביטחון הפנים

מעקב אחר יישום החלטת הממשלה 
התכנית לאומית  -בעניין קווי החיץ 

להתמודדות עם שריפות יער, חורש 
 ושטחים פתוחים

 

ביטחון וחירום -אלון ביטון  

10/04 
12:00 

 ועדת ביטחון הפנים
דיון מעקב אחרי התוכנית הלאומית 

למיגור הפשיעה בחברה הערבית "מסלול 
 "בטוח

 

ביטחון וחירום -אלון ביטון  

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609478.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622833.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622833.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622833.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_622833.pdf

