
 דיוני ועדות הכנסת טבלת   
15/01-19/01 

  
 
 

 25-הכנסת ה

תאריך 
 ושעה 

 נציג/ה מטעם אזוריות  חומר רקע  נושא הדיון  שם הוועדה 

16/01 
09:30 

 ועדת הכלכלה 
המגמה המתמשכת של עליה במחירי  
 מוצרי המזון והשפעתה על יוקר המחייה 

מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת - תיאור וניתוח רמת  
 התחרותיות בשוק המזון ומוצרי צריכה מהירה -  מעודכן

 
 חומר רקע -  מסמך אגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר

 
 

 

16/01 
10:00 

הוועדה 
המיוחדת  

 לפניות הציבור

תשלום על העברת נפטר מחוץ לרשות  
 בה הוא מתגורר 

  חומר רקע -  הפניה - העברת נפטר מחוץ לאילת לקבורה באילת

16/01 
10:00 

ועדת העבודה 
 והרווחה

שיקום בקהילה, דיור ומסגרות תעסוקה  
 למתמודדי נפש 

סגנית שר   - בהשתתפות ח"כ מיכל וולדיגר 
אחראית על תחומי בריאות   -במשרד האוצר 

 רווחה 

 

מנהלת   -ד"ר אסנת אייל
 אגף חינוך, רווחה וקהילה

 
ראש   -דני עברי -לידיעה

מ.א משגב ויו"ר ועדת  
 רווחה במש"א 

16/01 
11:00 

 ועדת הכספים

תקצוב הקמת המפעל לטיפול בפסולת  
לציון והשימוש בכספי  באזור ראשון 

 הקרן לשמירת הניקיון 

 

מנהלת   -הילה אקרמן
אגף  איכות סביבה 

 וחקלאות
 

   דורון שידלוב -לידיעה

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1550893.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1550893.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1552689.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1552537.msg


 דיוני ועדות הכנסת טבלת   
15/01-19/01 

  
 
 

 25-הכנסת ה

16/01 
11:00 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

בחינת התקדמות הרפורמה ברישוי  
 עסקים 

 חומר רקע -  חוק רישוי עסקים
 

 חומר רקע -  צו רישוי עסקים 
 

 חומר רקע -  תיקון 34
 

 חומר רקע -  תיקון 36  רישוי עסקים 

 

16/01 
11:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

ביטול רפורמת הבגרויות בתחומי הדעת,  
 היהדות והזהות 

 

מנהלת   -ד"ר אסנת אייל
 אגף חינוך, רווחה וקהילה

 
ראש   -ערן דורון -לידיעה

מ.א רמת נגב ויו"ר ועדת  
 חינוך במש"א 

16/01 
12:00 

 ועדת הכלכלה 
מצב תאגידי המים והביוב והתנאים  

 לחלוקת דיבידנדים 

מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת - תאגידי המים 
 והפיקוח עליהם באמצעות רשות המים

 

16/01 
12:30 

 ועדת הכספים
סיוע לענף גידול הבטטות בעקבות  

 משבר נגיף הקורונה 
 הילה אקרמן -לידיעה 

17/01 
10:00 

 ועדת הכלכלה 
הסדרת אזורי המסחר והתעשייה בחצור  

 הגלילית 

 חומר רקע -  פניית ראש מועצת חצור הגלילית
 

 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ci_bg_1539252.doc
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ci_bg_1539260.doc
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ci_bg_1539263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ci_bg_1539263.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_ci_bg_1539242.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1552694.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1552694.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1552694.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1552694.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1550623.pdf


 דיוני ועדות הכנסת טבלת   
15/01-19/01 

  
 
 

 25-הכנסת ה

 

17/01 
11:30 

 ועדת הכספים
מכתבם של   –תקצוב מוסדות החינוך

 ראשי הרשויות 
 

מנהלת   -ד"ר אסנת אייל
 אגף חינוך, רווחה וקהילה

 
ראש   -ערן דורון -לידיעה

מ.א רמת נגב ויו"ר ועדת  
 חינוך במש"א 

17/01 
13:00 

ועדת החוץ  
 והביטחון

הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות  
שיפוט    –שעת חירום )יהודה והשומרון 

- בעבירות ועזרה משפטית(, התשפ"ג
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית  - 2023

הצעת חוק לקריאה הראשונה - הצעת חוק להארכת תוקפן של 
תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה 

 משפטית(, התשפ"ג-2023
 

לידיעת המועצות  
 האזוריות:

 מטה בנימין
 גוש עציון  

 הירדן  בקעת
 הר חברון 

 

18/01 
09:30 

 הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית  ועדת הכלכלה 
מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת - תיאור הרפורמה  

בתעריפי התחבורה הציבורית וניתוח השפעותיה לפי אזור וקבוצה  
 באוכלוסייה

 

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2199293
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2199293
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2199293
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2199293
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1538250.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1538250.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1538250.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1538250.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1550913.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1550913.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1550913.pdf

