
 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
12/06-16/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 נציג/ה מטעם אזוריות חומר רקע נושא הדיון שם הוועדה תאריך ושעה

13/06 
08:30 

 ועדת הכלכלה
צו התעבורה )עבירות קנס()תיקון(, 

בדבר תיקונים בגובה  2022-התשפ"ב
 הקנסות בעבירות תנועה

פניית הגורם המוסמך - צו 
התעבורה )עבירות 

קנס()תיקון(, התשפ"ב-2022 
בדבר תיקונים בגובה הקנסות 

 בעבירות תנועה
 

נוסח מהגורם המוסמך - צו 
התעבורה )עבירות 

קנס()תיקון(, התשפ"ב-2022 
בדבר תיקונים בגובה הקנסות 

 בעבירות תנועה
 

נוסח מהגורם המוסמך - צו 
התעבורה )עבירות 

קנס()תיקון(, התשפ"ב-2022 
בדבר תיקונים בגובה הקנסות 

 בעבירות תנועה
 

חומר רקע - נוסח לדיון בוועדה 
 ביום 7.6.22

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_620159.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_620159.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_620159.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_620159.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_620159.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620160.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620160.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620160.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620160.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620160.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620161.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620161.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620161.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620161.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620161.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626565.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626565.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626565.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626565.doc


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
12/06-16/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

13/06 
09:00 

 ועדת העבודה והרווחה
הצעת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות )נגישות שירותי בריאות בקהילה 
 2021 –במצב חירום(, התשפ"א 

  

13/06 
09:30 

 ועדת הכלכלה

דיווח על פריסת רשת הסיבים  .1
 האופטיים

הצעת תקנות התקשורת )בזק  .2
ושידורים( )ועדה מייעצת( )תיקון(, 

 2022-התשפ"ב

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 

תקנות התקשורת )בזק 

ושידורים( )ועדה מייעצת( 

 2022-)תיקון(, התשפ"ב

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות התקשורת )בזק 

ושידורים( )ועדה מייעצת( 

 2022-)תיקון(, התשפ"ב

 

דיווח לוועדת  -חומר רקע 

הכלכלה על ההתקדמות 

לחוק  1ביישום הוראות פרק ד

התקשורת לעניין חובת פרישה 

של רשת מתקדמת והשתתפות 

 במימון הפרישה

 
רשת מצב פרישת  -חומר רקע 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_626460.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_626460.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_626460.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_626460.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_626460.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626461.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626461.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626461.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626461.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626461.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626461.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_626456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_626456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_626456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_626456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_626456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_626456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_626456.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_626514.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_626514.pdf


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
12/06-16/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

הסיבים האופטיים עדכון 
 לבקשת יור ועדת הכלכלה

13/06 
09:30 

 
ועדת החינוך, התרבות 

 והספורט

הצעת חוק איות שמות רחובות, דרכים 
ומקומות ציבוריים )תיקוני חקיקה(, 

 הכנה לקריאה ראשונה - 2021-התשפ"א

הצעת חוק לדיון מוקדם - 
הצעת חוק איות שמות רחובות, 

דרכים ומקומות ציבוריים 
)תיקוני חקיקה(, התשפ"א-

2021 
 

 

13/06 
10:30 

 ועדת הכספים

הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל 
ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן 

אומיקרון של נגיף הקורונה החדש 
 - 2022-התשפ"ב)הוראת שעה(, 

 ( הכנה לקריאה שנייה ושלישית1538)מ/

הצעת חוק לקריאה הראשונה - 
הצעת חוק מענק סיוע לעסקים 

בשל ההשפעה הכלכלית של 
התפשטות זן אומיקרון של נגיף 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

 התשפ"ב-2022
 

הצח מענק  -נוסח לדיון בוועדה 
סיוע לעסקים בשל התפשטות 

נוסח לישיבה ביום  -זן אומיקרון 
6.6.22 

 

13/06 
10:30 

הוועדה המיוחדת 
לענייני התמכרויות, 

השפעת  – 2050שטחים פתוחים ישראל 
אובדן השטחים הפתוחים על רווחת הדור 

 הצעיר

 
 
 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_626514.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_626514.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156482
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156482
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156482
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606074.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606074.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606074.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606074.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606074.docx
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2191855
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_623687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_626649.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_626649.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_626649.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_sl_626649.pdf


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
12/06-16/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

הצעירים סמים ואתגרי 
 בישראל

13/06 
11:00 

הוועדה המיוחדת 
 לזכויות הילד

מניעת טביעה של ילדים ובני נוער א. 
פרטיות ב. טביעת פעוטות בבריכות 

 טביעת בני נוער במים פתוחים

חומר רקע - נייר עמדה מטעם 
ארגון בטרם- מניעת טביעת בני 

 נוער בחופים
חומר רקע - נייר עמדה מטעם 

ארגון בטרם- מניעת טביעת 
פעוטות בבריכות ביתיות 

 ובצימרים
 

 

13/06 
11:30 

ועדת החינוך, התרבות 
 והספורט

הצעה לדיון מהיר בנושא: "חיזוק תכנית 
 "היל"ה לנוער נושר

נוסח הצעה לסדר היום - חיזוק 
 תכנית היל"ה לנוער נושר

 
נוסח הצעה לסדר היום - חיזוק 

 תכנית היל"ה לנוער נושר
 

נוסח הצעה לסדר היום - חיזוק 
 תכנית היל"ה לנוער נושר

 
נוסח הצעה לסדר היום - חיזוק 

 תכנית היל"ה לנוער נושר

 מירב בן שימול- חינוך, רווחה וקהילה

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_624943.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_624943.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_624943.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_624939.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_624939.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_624939.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ci_bg_624939.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_623976.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_623976.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_624042.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_624042.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_624042.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_624154.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_624154.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_624243.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_624243.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_624243.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
12/06-16/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 
חומר רקע - מרכז המחקר 

 והמידע - תכנית הילה
 

 -תוכנית הילה  -חומר רקע 
 מממ

13/06 
12:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

היערכות הרשויות המקומיות ושירותי 
הכבאות בחברה הערבית לסכנת 

 השריפות בקיץ
  

13/06 
12:00 

 ועדת הבריאות
הצעת תקנות בריאות העם )מכשירים 

 2022-רפואיים מיוחדים( תיקון התשפ"ב

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 
תקנות בריאות העם )מכשירים 

רפואיים מיוחדים( תיקון 
 2022-התשפ"ב

 

14/06 
09:00 

 ועדת הכלכלה
תמיכת מוסדות המדינה במעסיקים 

ועצמאיים של משרתות ומשרתי 
 המילואים

  

14/06 
10:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הצעה לדיון מהיר בנושא: "היערכות 
לאומית להתמודדות עם אסונות 

 "אקולוגיים ימיים

 -נוסח הצעה לסדר היום 

היערכות לאומית להתמודדות 

 עם אסונות אקולוגיים ימיים

 

 -נוסח הצעה לסדר היום 

 הילה אקרמן- חקלאות ואיכות סביבה

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626132.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626132.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626132.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626114.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626114.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626114.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626072.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626072.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626072.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626072.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_626072.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618821.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618821.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618821.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618833.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
12/06-16/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

היערכות ישראל לאירוע זיהום 

 ים

 

 -נוסח הצעה לסדר היום 

היערכות לאומית להתמודדות 

 עם אסונות אקולוגיים ימיים

 
 -נוסח הצעה לסדר היום 

 מוכנות ישראל לאירוע זיהום ים

14/06 
10:30 

 ועדת הכלכלה

ביטול  -הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון  .1
עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות 

 2022-בישראל(, התשפ"ב
ביטול  -הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון  .2

עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות 
 2022-בישראל(, התשפ"ב

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון 

ביטול עסקת מכר מרחוק  -

למתן שירותי תיירות בישראל(, 

 2022-התשפ"ב

 
 -הצעת חוק לדיון מוקדם 

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון 
ביטול עסקת מכר מרחוק  -

למתן שירותי תיירות בישראל(, 
 2022-התשפ"ב

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618833.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618833.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618867.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618867.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618867.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618772.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_618772.docx
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2190686
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2190686
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2190686
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2190686
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165506
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165506
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165506
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2165506
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_622173.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_622173.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_622173.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_622173.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_622173.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_622173.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_617667.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_617667.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_617667.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_617667.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_617667.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_617667.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
12/06-16/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

14/06 
10:30 

 ועדת העבודה והרווחה

לאנשים עם הצעת חוק שירותי רווחה  .1
 – 1543מ/ 2022-מוגבלות, התשפ"ב

 בהכנה לקריאה שניה ושלישית
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם  .2

הילה וסיוע דיור בק -מוגבלות )תיקון 
של חברת  905פ/ 2021-אישי(, התשפ"א

בהכנה לקריאה  –הכנסת חוה אתי עטייה 
 ראשונה

הצעת חוק שיקום, קידום ושילוב . 3
-אוטיזם בקהילה, התשפ"א אנשים עם

של חברת הכנסת אורלי  1631פ/ 2021
 בהכנה לקריאה ראשונה -לוי אבקסיס 

הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם  .4
של  2127, פ/2021-בלות, התשפ"אמוג

חברי הכנסת יעקב מרגי, מאי גולן, אוריאל 
בהכנה לקריאה  -בוסו ומשה אבוטבול 

 ראשונה

. 3 -הצעת חוק לדיון מוקדם 

הצעת חוק שיקום, קידום 

זם ושילוב אנשים עם אוטי

 2021-בקהילה, התשפ"א

של חברת הכנסת  1631פ/

בהכנה  -אורלי לוי אבקסיס 

 לקריאה ראשונה

 

. 4 -הצעת חוק לדיון מוקדם 

הצעת חוק שירותי רווחה 

לאנשים עם מוגבלות, 

של  2127, פ/2021-התשפ"א

חברי הכנסת יעקב מרגי, מאי 

גולן, אוריאל בוסו ומשה 

בהכנה לקריאה  -אבוטבול 

 ראשונה

 

. 2 -וק לדיון מוקדם הצעת ח

הצעת חוק שוויון זכויות 

 -לאנשים עם מוגבלות )תיקון 

דיור בקהילה וסיוע אישי(, 

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2192650
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2192650
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2192650
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156219
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156219
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156219
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156219
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2156219
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159026
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159026
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159026
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159026
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159718
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159718
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159718
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159718
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2159718
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602655.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602655.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602655.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602655.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602655.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602655.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_602655.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606174.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606174.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606174.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606174.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606174.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606174.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606174.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606174.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606174.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600711.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600711.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600711.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600711.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600711.docx
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של  905פ/ 2021-התשפ"א

חברת הכנסת חוה אתי עטייה 

 בהכנה לקריאה ראשונה –

 

 -אה הראשונה הצעת חוק לקרי

. הצעת חוק שירותי רווחה 1

לאנשים עם מוגבלות, 

 – 1543מ/ 2022-התשפ"ב

 בהכנה לקריאה שניה ושלישית

14/06 
12:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הצעה לדיון מהיר בנושא: "היערכות 
 "להתמודדות עם מינים פולשים מזיקים

 -נוסח הצעה לסדר היום 

היערכות להתמודדות עם מינים 

 פולשים מזיקים

 

 -לסדר היום נוסח הצעה 

היערכות להתמודדות עם מינים 

 פולשים מזיקים

 

 -הצעה לסדר יום  -חומר רקע 

 חכ מוסי רז

 הילה אקרמן- חקלאות ואיכות סביבה

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600711.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600711.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_600711.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_625040.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_625040.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_625040.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_625040.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_625040.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_625040.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625300.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625300.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625300.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625351.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625351.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625351.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625913.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625913.docx
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חכ אלון טל הצעה  -חומר רקע 

 לסדר יום

 
מינים פולשים  -חומר רקע 

 המגוון הביולוגי

14/06 
12:30 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

תקנות חובת המכרזים )תאגידים הצעת 
 2021-מקומיים(, התשפ"ב

פניית הגורם המוסמך - הצעת 
תקנות חובת המכרזים 

)תאגידים מקומיים(, התשפ"ב-
2021 

 
חומר רקע - נייר עמדה מאת 

 התאחדות התעשיינים בישראל
 

חומר רקע - חומר רקע מאת 
איגוד התאגידים העירוניים 

 ברשויות המקומיות
 

 

14/06 
13:30 

 ועדת הכספים
בחינת תגמולים והטבות למשרתי 

מילואים פעילים, במסגרת ציון הכנסת 
 את יום ההוקרה לחיילי המילואים

  

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625914.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625914.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625911.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625911.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612666.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612666.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612666.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_612666.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624565.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624198.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624198.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_624198.pdf
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14/06 
14:00 

 ועדת הכלכלה
הצעה לדיון מהיר בנושא: "מעבר לשימוש 

 "ברכבים חשמליים

מעבר  -נוסח הצעה לסדר היום 

 לשימוש ברכבים חשמליים

 
מעבר  -נוסח הצעה לסדר היום 

 לשימוש ברכבים חשמליים

 הילה אקרמן- חקלאות ואיכות סביבה

14/06 
14:00 

ועדת המשנה לעניין 
 בטיחות בעבודה

דוח מבקר המדינה בנושא בטיחות 
 העובדים בענף הבנייה

מבקר המדינה  דוח -חומר רקע 
בטיחות העובדים בענף  -

 הבנייה
 

14/06 
14:30 

ועדת החוקה, חוק 
 ומשפט

הצעת תקנות למניעת פגיעה במדינת 
 2022-ישראל באמצעות חרם, התשפ"ב

 הצעת -נוסח מהגורם המוסמך 
תקנות למניעת פגיעה במדינת 

ישראל באמצעות חרם, 
 2022-התשפ"ב

 

15/06 
09:00 

 ועדת הכספים

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני 
להשגת יעדי התקציב לשנות חקיקה 
הקצאת  -( )תיקון 2018-ו 2017התקציב 

סכום לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל 
 - 2021-גוריון(, התשפ"ב-התעופה בן

 הכנה לקריאה ראשונה 2546/24פ/

 - הצעת חוק לדיון מוקדם
הצעת חוק ההתייעלות 

הכלכלית )תיקוני חקיקה 
להשגת יעדי התקציב לשנות 

( )תיקון 2018-ו 2017התקציב 
הקצאת סכום לרשויות  -

המקומיות הסמוכות לנמל 
-גוריון(, התשפ"ב-התעופה בן

2021 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625804.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625804.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625791.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_625791.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626595.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626595.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626595.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620036.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620036.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620036.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620036.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620036.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164297
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164297
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164297
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164297
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164297
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2164297
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612034.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612034.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612034.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612034.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612034.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612034.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612034.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612034.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_612034.docx
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15/06 
09:00 

 ועדת הכלכלה

הצעת תקנות הנמלים )מניעת זיהום אוויר 
 2022-מכלי שיט(, התשפ"ב

אם יסתיים הדיון, ייתכן שתתקיימנה 
 הצבעות

הצעת  -פניית הגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_620167.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_620167.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_620167.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_r_620167.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620168.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620168.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620168.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620168.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620168.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620169.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620169.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620169.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620169.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620169.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620484.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620484.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620484.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620484.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620484.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620485.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620485.doc
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תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-באוויר מכלי שיט(, התשפ"

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-יט(, התשפ"באוויר מכלי ש

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620485.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620485.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620485.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620486.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620486.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620486.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620486.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620487.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620487.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620487.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620487.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620487.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620488.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620488.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620488.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620488.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620488.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620489.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620489.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620489.docx
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-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-ר מכלי שיט(, התשפ"באווי

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620489.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620489.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620490.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620490.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620490.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620490.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620490.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620491.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620491.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620491.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620491.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620491.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620492.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620492.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620492.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620492.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620492.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620493.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620493.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620493.doc
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 24-הכנסת ה

-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

הום תקנות הנמלים )מניעת זי

-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 

הצעת  -נוסח מהגורם המוסמך 

תקנות הנמלים )מניעת זיהום 

-אוויר מכלי שיט(, התשפ"ב

2022 

 
נוסח לדיון בוועדה  -חומר רקע 

 6.6.22ביום 

https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620493.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620493.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620494.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620494.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620494.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620494.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620494.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620495.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620495.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620495.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620495.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620495.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620496.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620496.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620496.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620496.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/SecondaryLaw/24_scl_rv_620496.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626523.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626523.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626523.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626523.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_626523.docx
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 24-הכנסת ה

15/06 
09:00 

ועדת הפנים והגנת 
 הסביבה

הצעה לסדר היום בנושא: "פגיעה 
 "במסדרון האקולוגי בעמק הצבאים

פגיעה  -נוסח הצעה לסדר היום 

במסדרון האקולוגי בעמק 

 הצבאים

 

פגיעה  -נוסח הצעה לסדר היום 

במסדרון האקולוגי בעמק 

 הצבאים

 

פגיעה  -נוסח הצעה לסדר היום 

במסדרון האקולוגי בעמק 

 הצבאים

פגיעה  - דיון מהיר -חומר רקע 

במסדרון האקולוגי בעמק 

 מוסי רז -הצבאים 

 

פגיעה  -דיון מהיר  -חומר רקע 

במסדרון האקולוגי בעמק 

 יוראי להב הרצנו -הצבאים 

 

פגיעה  -דיון מהיר  -חומר רקע 

 

https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614902.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614902.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614902.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614903.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614903.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614903.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614969.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614969.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_614969.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625525.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625525.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625525.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625526.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625526.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625526.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625524.docx
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 24-הכנסת ה

במסדרון האקולוגי בעמק 

 אלון טל -הצבאים 

15/06 
09:00 

הוועדה לקידום מעמד 
 האישה ולשוויון מגדרי

   מין תטיוב הליך הגשת התלונה על עבירו

15/06 
09:00 

 ועדת הבריאות

הצעה לסדר בדיון מהיר של חברי הכנסת 
אופיר כץ, מופיד מרעי, אופיר סופר 

ואחמד טיבי בנושא: פגיעה משמעותית 
 בבריאות הלב של תושבי הצפון

נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה 
משמעותית בבריאות הלב של 

 תושבי הצפון
 

נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה 
משמעותית בבריאות הלב של 

 תושבי הצפון
 

נוסח הצעה לסדר היום - פגיעה 
משמעותית בבריאות הלב של 

 תושבי הצפון
 

פגיעה  -ה לסדר היום נוסח הצע
משמעותית בבריאות הלב של 

 תושבי הצפון

 

https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625524.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_625524.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626108.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626108.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626108.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626165.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626165.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626165.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626165.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626250.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626250.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626250.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626250.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626100.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626100.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626100.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/agendasuggestion/24_as_626100.docx


 דיוני ועדות הכנסתטבלת   
12/06-16/06 

  
 
 

 24-הכנסת ה

 

15/06 
09:30 

 ועדת העבודה והרווחה

הצעת חוק שירותי רווחה )זכויות נשים 
 -ששהו במקלט לנשים מוכות( )תיקון 

 2177פ/ 2021-מענק חודשי(, התשפ"א
 –של חברת הכנסת מראענה אבתיסאם 

 בהכנה לקריאה ראשונה

 -הצעת חוק לדיון מוקדם 
הצעת חוק שירותי רווחה 

)זכויות נשים ששהו במקלט 
מענק  -לנשים מוכות( )תיקון 

 2021-חודשי(, התשפ"א
של חברת הכנסת  2177פ/

בהכנה  –מראענה אבתיסאם 
 לקריאה ראשונה

 

16/06 
11:30 

 

ועדת משנה לעניין 
השפעת הסביבה 

והאקלים על בריאות 
 הציבור

   מעקב -לסיכוני אסבסט המשך החשיפה 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161388
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161388
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161388
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161388
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2161388
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606089.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606089.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606089.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606089.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606089.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606089.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606089.docx
https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lst_606089.docx

