
 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
08/05-12/05 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 שם הוועדה תאריך ושעה
 

 נושא הדיון
 

 חומר רקע

 
 נציג/ה מטעם אזוריות

09/05 

09:00 
הוועדה לקידום מעמד 
 האישה ולשוויון מגדרי

הצגת תוכנית העבודה של הרשות  .1
 לקידום מעמד האישה

הצוות לקידום שוויון הצגת המלצות  .2
 2331מגדרי על פי החלטת ממשלה 

 

שוויון מגדרי -הילית בן צבי  

09/05 

10:00 
 עדת הכלכלהו

הרפורמה בתעריפי הנסיעה בתחבורה 
 ישיבת מעקב -הציבורית 

 

 

09/05 

10:00 
הוועדה המיוחדת 

 לזכויות הילד
 מענים לילדים שמגיעים מאוקראינה

חומר רקע - עקרונות מנחים 
לקליטת עליה במלחמת רוסיה 

אוקראינה - מטעם המכון 
 להגירה ולשילוב חברתי, רופין

 

 

09/05 

10:00 
 ועדת ביטחון הפנים

התמודדות המשטרה עם אירועי הפרות 
 בהר הבית במהלך חודש הרמדאןהסדר 

 

 

09/05 

10:45 
ועדת החינוך, התרבות 

 והספורט
התמודדות מערכת החינוך עם מורים 

 ישיבת המשך -תומכי טרור 
 

חינוך, רווחה  -מירב בן שימול
 וקהילה 

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


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
08/05-12/05 

  
 
 

 24-הכנסת ה

09/05 

11:00 
הוועדה המיוחדת 

 לפניות הציבור

פניות ציבור בנושא:  -ישיבת מעקב 
עבודות סלילת  שימור נחל תנינים בשל

 כביש ובניית יחידות דיור

 

 

09/05 

12:00 
ועדת החוקה, חוק 

 ומשפט

הצעת חוק הבחירות )דרכי תעמולה( 
המלצות הוועדה  )תיקון מס'..( )יישום

 2022-הציבורית(, התשפ"ב

חומר רקע - דרכי תעמולה - 
 כנסת 24 - טיוטת נוסח לדיון1

 

09/05 

12:00 
 ועדת הכלכלה

פיתוח רשת הגז הטבעי ופריסת קווי 
ולגופים החלוקה למפעלי תעשייה 

 ציבוריים

 

 

10/05 

09:00 
  יום הגליל ועדת החוץ והביטחון

 

10/05 

09:30 
ועדת העבודה 

 והרווחה

הצעת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלות )נגישות שירותי בריאות בקהילה 

 2021 –במצב חירום(, התשפ"א 
 

 

10/05 

09:30 
הוועדה לקידום מעמד 
 האישה ולשוויון מגדרי

שכר, תנאי  -מקצועות צווארון ורוד 
 ההעסקה ואתגרים נוספים

 

שוויון מגדרי -הילית בן צבי  

10/05 
09:30 

 ועדת הבריאות
. הצעת חוק איסור פרסום והפצת שמות 1

 2021-נפגעים, התשפ"א

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 
הצעת חוק איסור פרסום 

והפצת שמות נפגעים, 
 2022-התשפ"ב

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2190999
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2190999
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2190999
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2190999
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_623287.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_623287.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_623287.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_616999.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_616999.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_616999.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_616999.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_616999.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
08/05-12/05 

  
 
 

 24-הכנסת ה

. הצעת חוק איסור פרסום והפצת שמות 2
 2022-נפגעים, התשפ"ב

 
 -הצעת חוק לדיון מוקדם 

הצעת חוק איסור פרסום 
והפצת שמות נפגעים, 

 2021-התשפ"א
 

10/05 

09:30 
 ועדת ביטחון הפנים

אתגרים מיוחדים של משטרת ישראל 
ישיבה מיוחדת  -ומג"ב במחוז הצפון 

 במסגרת יום הגליל
 

חירום וביטחון -אלון ביטון  

10/05 

09:30 

הוועדה המיוחדת 
לענייני התמכרויות, 

הצעירים סמים ואתגרי 
 בישראל

אתגרי הצעירים בשוק העבודה בישראל 
לציון יום מיוחד בנושא קידום מעמד 

 העובד והעובדת וזכויות העובדים בישראל

 

 

10/05 

10:00 
 ועדת החוץ והביטחון

הצעות לדיון מהיר בנושא: "פירצת 
הטיולים: פלשתינים מסיירים בישראל 

 "ללא פיקוח

נוסח הצעה לסדר היום - פרצת 
הטיולים: פלשתינים מסיירים 

 בישראל ללא פיקוח
 

נוסח הצעה לסדר היום - פרצת 
הטיולים: פלשתינים מסיירים 

 בישראל ללא פיקוח
 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601682.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601682.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601682.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601682.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601682.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_601682.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616855.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616855.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616855.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616742.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616742.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_616742.docx
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 24-הכנסת ה

10/05 

10:00 

ועדת משנה לענייני 
פיתוח היישובים 

 הדרוזים והצ'רקסים

לשנים  717, 716התוכנית הכלכלית 
 תמונת מצב-2023-2021

 

יועצת כלכלית למש"א -הדסה אלמוג  

10/05 

10:30 
 בתחבורה הציבורית וזכויותיומקצוע הנהג  ועדת הכלכלה

חומר רקע - נייר עמדה - 
 הסתדרות לאומית

 
חומר רקע - נייר עמדה - כוח 

 לעובדים

 

10/05 

10:30 
ועדת החינוך, התרבות 

 והספורט

תקנות צער בע"ח )הגנה על בע"ח()גידול 
-תרנגולות מטילות והחזקתן(, התשפ"ב

2022 

 

חקלאות ואיכות סביבה -הילה אקרמן  

10/05 

10:30 
הוועדה המיוחדת 

 לזכויות הילד
 עבודת בני נוער בחודשי הקיץ

-מסמך מממ -חומר רקע 

תעסוקת נוער בתקופת משבר 

 הקורונה

 
חומר רקע - מסמך מממ-

תעסוקת נוער בתקופת משבר 
 הקורונה

 

10/05 
11:30 

 ועדת הבריאות

 במסגרת ציון יום הגליל בכנסת:

על סדר היום: פיתוח וטיוב רפואת החירום 
 באזור הגליל

 

לידיעת המועצות: גליל עליון+גליל 
 תחתון

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_623455.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_623455.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_623454.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_623454.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_623450.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_623450.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_623450.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_623449.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_623449.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_623449.pdf
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 24-הכנסת ה

10/05 

12:00 
 ועדת ביטחון הפנים

דיון מעקב בנושא הפרצות בגדר הביטחון 
 ועוטף ירושלים

 

חירום וביטחון -ביטון אלון  
ם-לידיעת המועצות בעוטף י  

10/05 
12:30 

 ועדת הכספים

תקצוב, תכנון,  –לצפון  6הארכת כביש 
הצעתה של יעל רון  -ביצוע ומודל הפעלה 

בן משה במסגרת ציון הכנסת את יום 
 הגליל

 

 

10/05 

12:30 
 ועדת הכלכלה

קידום ויישום התוכנית לפיתוח כלכלי של 
 אזור הצפון

 

יועצת כלכלית למש"א -הדסה אלמוג  

10/05 

12:30 
עדת החוקה, חוק ו

 ומשפט

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין 
חיפוש  הפלילי )מעצר וחיפוש( )עילות

בלא צו בית משפט( )הוראת שעה(, 
 2021-התשפ"ב

הצעת חוק לקריאה הראשונה - 
הצעת חוק לתיקון פקודת סדר 

הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( 
)עילות חיפוש בלא צו בית 

משפט( )הוראת שעה(, 
 התשפ"ב-2021

 

10/05 

13:00 
 ועדת העבודה והרווחה

ציון היום המיוחד בנושא קידום מעמד 
העובד והעובדת וזכויות העובדים בישראל 

על סדר היום: מנגנון הצמדת שכר 
 המינימום לשכר הממוצע

 

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163828
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163828
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163828
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163828
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163828
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
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 24-הכנסת ה

10/05 
13:30 

 ועדת הבריאות
חשד לזיהום מזון במעון "בית דפנה" 

 לאנשים עם מוגבלות
 

 

10/05 

13:30 

ועדת משנה לענייני 
פיתוח היישובים 

 הדרוזים והצ'רקסים

תשתיות תחבורה ותשתיות תקשורת 
 )לציון יום הגליל בכנסת( ביישובי הגליל

 

לידיעת המועצות: גליל עליון, גליל 
 תחתון

10/05 

14:00 

 ועדת החוץ והביטחון
ועדת המשנה למדיניות ו

 חוץ והסברה

ופלשתינים מיזמים לשת"פ בין ישראליים 
 סביבה, קיימות, חקלאות -

 

חקלאות ואיכות סביבה -הילה אקרמן  

11/05 

09:00 
 ועדת הכלכלה

הצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות, 
 2021-התשפ"ב

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 

הצעת חוק הפרות תעבורה 

 2021-, התשפ"במנהליות

 
חומר רקע - דוח הצוות 

הבינמשרדי לבחינת סמכות 
הדיון בעבירות תעבורה מסוג 

 ברירת משפט

 

11/05 

09:00 
 ועדת העבודה והרווחה

הצעת תקנות עובדים זרים )פיקדון 
 2022-לעובדים זרים()תיקון(, התשפ"ב

נוסח מהגורם המוסמך - הצעת 
תקנות עובדים זרים )פיקדון 

לעובדים זרים()תיקון(, 
 התשפ"ב-2022

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165824
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165824
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165824
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_613041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_613041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_613041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_613041.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_623456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_623456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_623456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls_bk_623456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_622345.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_622345.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_622345.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_622345.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_622345.pdf
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 24-הכנסת ה

11/05 

09:30 
 ועדת ביטחון הפנים

האלקטרוני ככלי למלחמה  האיזוק
דיווח משרדי  -באלימות במשפחה 

הממשלה על התקדמות החקיקה 
 דיון מעקב -הממשלתית בנושא 

 

 

11/05 

10:00 
 ועדת העבודה והרווחה

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

( )הארכת תקופת 4התקין( )תיקון מס' 
 2022-ההתיישנות(, התשפ"ב

הצעת חוק לקריאה הראשונה - 
הצעת חוק הגנה על עובדים 

)חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר 
המידות או במינהל התקין( 

)תיקון מס' 4( )הארכת תקופת 
 ההתיישנות(, התשפ"ב-2022

 

15/05 

09:30 

של ועדת ועדה משותפת 
החוץ והביטחון וועדת 
החוקה, חוק ומשפט 
לעניין הכרזה על מצב 

 חירום

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

 

 

15/05 

12:30 
 ועדת החוק, חוק ומשפט

הצעת צו העיריות )עבירות קנס( .1
 תל אביב - 2021 - -)התיקון(, התשפ"ב

הצעת צו המועצות המקומיות )עבירות .2
-ג'דידה  - 2021-קנס( )תיקון(, התשפ"א 

 מכר
הצעת צו המועצות המקומיות )עבירות  .3

 לקיה- 2021-קנס( )תיקון(, התשפ"ב 

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 

צו המועצות המקומיות )עבירות 

 2021-קנס( )תיקון(, התשפ"א 

 מכר-ג'דידה  -

 

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157283
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157283
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157283
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157283
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157283
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_619999.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_619999.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_619999.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_619999.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_619999.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_619999.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_619999.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622019.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622019.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622019.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622019.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_623386.pdf
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הצעת צו המועצות המקומיות )עבירות  .4
 אליכין - 2021-קנס( )תיקון(, התשפ"ב

הצעת צו העיריות )עבירות קנס(  .5
 טמרה - 2022-תשפ"ב)תיקון(, ה

הצעת צו המועצות המקומיות )עבירות  .6
 חוף הכרמל - 2022-קנס(, התשפ"ב

צו העיריות )עבירות קנס( 

 - 2021 - -)התיקון(, התשפ"ב

 תל אביב

 

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 

צו העיריות )עבירות קנס( 

 - 2022-)תיקון(, התשפ"ב

 טמרה

 
פניית הגורם המוסמך - הצעת 

צו המועצות המקומיות )עבירות 
קנס( )תיקון(, התשפ"ב -2021 

 -לקיה

16/05 

09:30 
 ועדת החוק, חוק ומשפט

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין 
הפלילי )מעצר וחיפוש( )עילות חיפוש 
בלא צו בית משפט( )הוראת שעה(, 

 2021-התשפ"ב

הצעת חוק לקריאה הראשונה - 
הצעת חוק לתיקון פקודת סדר 

הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( 
)עילות חיפוש בלא צו בית 

משפט( )הוראת שעה(, 
 התשפ"ב-2021

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_623386.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_623386.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_623386.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_623385.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_623385.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_623385.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_623385.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622007.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622007.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622007.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622007.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622007.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622007.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163828
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163828
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163828
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163828
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2163828
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_609575.pdf
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16/05 

10:00 
 ועדת הכלכלה

עידוד השקעות בפיתוח ההיי טק 
 בפריפריה

בהשתתפות הגב' הילה חדד חמלניק, 
מנכ"לית משרד החדשנות, המדע 

ראש  -והטכנולוגיה ומר עמי אפלבאום 
 רשות החדשנות

 

האזוריותלידיעת כלל המועצות   

16/05 

11:30 
ועדת החוקה, חוק 

 ומשפט
הצעת חוק הגנת הפרטיות )תיקון מס' 

 2022-(, התשפ"ב14

הצעת חוק לקריאה הראשונה - 
הצעת חוק הגנת הפרטיות 
)תיקון מס' 14(, התשפ"ב-

2022 

 

17/05 

09:00 
ועדת החוקה, חוק 

 ומשפט
הצעת תקנות חובת המכרזים )תאגידים 

 2021-מקומיים(, התשפ"ב

פניית הגורם המוסמך - הצעת 
תקנות חדלות פירעון ושיקום 

 כלכלי )תיקון(, התשפ"ב-2022

 

17/05 

10:00 

הוועדה המיוחדת 
 לזכויות הילד

 ובית אופק הסוהר בית איחוד השפעת
 של ושלומם רווחתם על רימונים הסוהר

 מעקב ישיבת – הקטינים האסירים

תשובת שירות בתי  -חומר רקע 

איחוד בתי -הסוהר מדיון קודם 

 הסוהר

 

פרוטוקול דיון  -חומר רקע 

 איחוד בתי הסוהר-קודם

 

חומר רקע - סיכום ישיבה 
 קודמת- איחוד בתי הסוהר

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2167975
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2167975
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2167975
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615961.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615961.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615961.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615961.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622361.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622361.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622361.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_622361.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_623379.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_623379.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_623379.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_623380.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_623380.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_623378.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_623378.docx
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17/05 

11:00 
הוועדה המיוחדת 

 לפניות הציבור

במסגרת ציון יום הנגב בכנסת: מחסור 
בשירותי ניידות טיפול נמרץ )נט"ן( 

 ישיבת מעקב -בערבה ובגליל 

 

 לידיעת המועצות:
 ערבה תיכונה, גליל עליון, גליל תחתון

30/05 

12:30 
הוועדה המיוחדת לעניין 

 הקרן לאזרחי ישראל

 - ICL דיון לקראת תום תקופת הזיכיון של
בהשתתפות השרה לאיכות הסביבה, 

תמר זנדברג, ויו"ר צוות הבדיקה בכנסת 
בנושא פעולות הממשלה לקראת  20-ה

תום תקופת זיכיון משאבי ים המלח 
ולנושא קציר המלח, חה"כ לשעבר מיקי 

 רוזנטל

 

 הילה אקרמן, חקלאות ואיכות סביבה

17/05 

14:00 
החוקה, חוק  ועדת

 ומשפט

( 145הצעת חוק העונשין )תיקון מס' 
)השחתת פני מקרקעין במטרה להדיר 

 2021-נשים(, התשפ"ב

 -הצעת חוק לקריאה הראשונה 

הצעת חוק העונשין )תיקון מס' 

( )השחתת פני מקרקעין 145

במטרה להדיר נשים(, 

 2021-התשפ"ב

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157346
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157346
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157346
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2157346
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615398.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615398.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615398.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615398.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615398.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_615398.pdf

