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תאריך 
 ושעה 

 נציג/ה מטעם אזוריות  חומר רקע  נושא הדיון  שם הוועדה 

30/01 
09:30 

 ועדת הכלכלה 

 יישום הרפורמה בדואר ישראל 

בהשתתפות חה"כ שלמה קרעי, שר  
התקשורת והגב' לירן אבישר בן חורין,  

 מנכ"לית משרד התקשורת 

 חומר רקע -  מסמך רקע של הלשכה המשפטית
 

 

30/01 
10:00 

 
ועדת החינוך, 

התרבות 
 והספורט 

 מצוקת המטפלות במעונות היום 
 חומר רקע -  נייר עמדה - עמותה 121

 
 

30/01 
10:00 

ועדת העבודה 
 והרווחה

סקירת משרד הכלכלה והתעשייה  .1
 בנושא תאונות עבודה בענף הבנייה 

הצעה לסדר היום בנושא: "מספר  .2
תאונות העבודה שבהן נהרגו עובדים 

ונפצעו קשה ובינוני, היה הגבוה ביותר  
 "בארבע שנים האחרונות

נוסח הצעה לסדר היום - הצעה לסדר היום בנושא: 
"מספר תאונות העבודה שבהן נ הרגו עובדים ונפצעו 

 "קשה ובינוני, היה הגבוה ביותר בארבע שנים האחרונות 
 

 

30/01 
11:00 

החוץ  ועדת 
 והביטחון

הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים )תיקון  
הכנה לקריאה    - 2023-(, התשפ"ג2מס' 

 שנייה ושלישית 

הצעת חוק לפינוי שדות   -הצעת חוק לקריאה הראשונה 

 2023-(, התשפ"ג2מוקשים )תיקון מס' 
יו"ר ועדת  -חיים רוקח-ידיעתל

 יטחון ב

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1652025.doc
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1653279.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1653279.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2199266
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2199266
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2199266
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2199266
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2199266
https://m.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Motion.aspx?itemID=2199266
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1530037.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1530037.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1530037.docx
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2199718
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2199718
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2199718
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2199718
https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2199718
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1588638.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1588638.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_1588638.pdf
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30/01 
11:30 

ועדת הפנים 
 והגנת הסביבה

קידום מדיניות והסרת חסמים בשיתוף 
השלטון המקומי לעידוד אנרגיות 

 מתחדשות 

חומר רקע -  נייר עמדה אדם טבע ודין - חסמים לאנרגיה  
 מתחדשת

 

חקלאות ואיכות -הילה אקרמן
 סביבה 

30/01 
12:00 

 ועדת הכלכלה 
מצב ענף החלב   -יוקר המחייה בישראל 

 ועליות המחירים 

מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת - השפעת  
 עלית התשומות על מחיר החלב הגולמי 

 
מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת - השפעות 

 המשך יישום מתווה לוקר על משק החלב
 

מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת - תיאור 
 וניתוח משק החלב בישראל ובמדינות המפותחות

 

 

30/01 
12:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

   תכנית היל"ה 

31/01 
10:00 

ועדת העבודה 
 והרווחה

הסרת חסמים במיצוי   -ישיבת המשך 
זכויות לזכאי חוק שיקום נכי נפש  

 בקהילה 

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

 בריאות ורווחה 

  

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1646738.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1646738.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1660401.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1660401.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1660401.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1660401.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1660411.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1660411.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1660396.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1660396.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1660396.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_mmm_1660396.pdf
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31/01 
12:00 

 ועדת הכספים

סגירת בתי מרקחת באזור הדרום עקב  
המחסור בתקני כח אדם של רוקחים,  

 הצעתו של ח"כ אופיר כץ 

  

31/01 
12:00 

 ועדת הכלכלה 
יישום הרפורמה במשק החשמל  

 והשפעתה על עליות מחירים
  

31/01 
12:00 

ועדת החינוך, 
התרבות 
 והספורט 

 , רווחה וקהילהחינוך -אסנת אייל  סקירה על הרפורמה בחינוך המיוחד 

31/01 
12:00 

הוועדה לענייני 
ביקורת  
 המדינה

פעולות ממשלת ישראל והיערכותה  
 דוח מיוחד -למשבר האקלים 

חומר רקע -  דוח מבקר המדינה - פעולות ממשלת  
 ישראל והיערכותה למשבר האקלים 

 
 

31/01 
12:00 

הוועדה 
המיוחדת  

 לפניות הציבור

סקירת ראש אגף עידוד תעסוקת הורים  
משפחתונים  ר מעונות יום, ב)לשע

 וצהרונים( 

  

01/02 
08:30 

 ועדת הכלכלה 

 הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית 

הישיבה תוקדש   -לתשומת לבכם 
להתייחסות של נציגי הממשלה להצעות  

 הוועדה ולתגובת חברי הכנסת 

  

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1653150.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1653150.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1653150.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1653150.pdf
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01/02 
09:00 

הוועדה לענייני 
ביקורת  
 המדינה

 דוח על הביקורת בשלטון המקומי: 
. טיפול הרשויות המקומיות במבנים  1 

 . הקמת העיר חריש 2מסוכנים 

 חומר רקע -  דוח מבקר המדינה - הקמת העיר חריש 
 

חומר רקע -  דוח מבקר המדינה - טיפול הרשויות 
 המקומיות במבנים מסוכנים

 

 

01/02 
10:00 

 ועדת הכלכלה 
הליכי מינוי דירקטורים בתאגידי המים  

 והביוב
  

01/02 
10:00 

ועדת העבודה 
 והרווחה

הצעה לדיון מהיר בנושא: "מרכזי היום  
 "לקשישים בסכנת קריסה 

 נוסח הצעה לסדר היום -  סכנה לקריסת מרכזי היום 
 

נוסח הצעה לסדר היום - מרכזי היום לקשישים בסכנת 
 קריסה 

 
 נוסח הצעה לסדר היום -  סכנה לקריסת מרכזי היום 

 

 

https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1653182.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1653160.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1653160.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1653160.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/Committees/25_cs_bg_1653160.pdf
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1595389.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1630806.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1630806.docx
https://fs.knesset.gov.il/25/agendasuggestion/25_as_1587376.docx

