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 רשימת בעלי תפקידים ומחלקות בכנסת 

 דוא"ל טלפון  תפקיד / מחלקה שם

 lmancal@KNESSET.GOV.IL 576-3565 מנכ"ל הכנסת רונן פלוט

 mazd@KNESSET.GOV.IL 576-3333 הכנסת תמזכיר הורוביץ -ירדנה מלר

 smazkir@KNESSET.GOV.IL 576-3565 סגן מזכיר הכנסת נאזם בדר

 hdept@KNESSET.GOV.IL 556-6536 שפטי לכנסתהמ ץהיוע איל ינון

 hdept@KNESSET.GOV.IL 556-6535 המשפטי לכנסת ץהמשנה ליוע סיגל קוגוט

המשפטי לכנסת  עץהמשנה ליו אתי בנדלר

 )כלכלה ותקשורת(

556-6566 etib@KNESSET.GOV.IL 

מנהל חטיבת דובר הכנסת,  יותם יקיר

והממונה  תקשורת וקשרי ציבור

 על יישום חוק חופש המידע

556-6753 yotam@KNESSET.GOV.IL 

 shmuiIkhh@KNESSET.GOV.IL 576-3653 מנהל חטיבת המידע שמוליק חזקיה 

 danam@KNESSET.GOV.IL 576-3673 מנהל חטיבת התפעול דן עמר 

 avil@KNESSET.GOV.IL 576-3633 חשב הכנסת חיים אבידור

 lshimoni_konitzki@KNESSET.GOV.IL 576-3333 מרכז המבקרים  תמנהל קוניצקי-ליאת שמעוני

 eruimd@KNESSET.GOV.IL 576-3553 ראש אגף טקסים ואירועים מירי יכין

 nuritr@KNESSET.GOV.IL 576-3636 היתרים מפקד מחלקת  סמי ברינדר

 miraf@KNESSET.GOV.IL 576-3666 ראש אגף משאבי אנוש מירה פיירשטיין

 michael-m@KNESSET.GOV.IL 556-6256 בינוי ותחזוקהראש אגף  מיכאל מלכוב

על מנהלת הארכיון ואחראית  רבקה מרקוס

 רשומותה

576-3566 Arcvd@KNESSET.GOV.IL 

 avrami@KNESSET.GOV.IL 556-6256 ת מרכז המחקר והמידעמנהל שירלי אברמי

 dfus@KNESSET.GOV.IL 556-6666 מנהל מחלקת הדפוס והפרסומים שלמה לוי

 arefaeli@KNESSET.GOV.IL 576-3363 מנהל מחלקת הסדרנים אביגדור רפאלי

 mratzabi@KNESSET.GOV.IL 556-623322 מנהלת מחלקת קשרי חוץ מירה רצאבי

 gilar@KNESSET.GOV.IL 576-3336 מבקרת הפנים גילה רוטשילד

 smakover@KNESSET.GOV.IL 576-3625 מחלקת הפרוטוקולים מנהלת שושנה מקובר

 dvoraa@KNESSET.GOV.IL 576-3632 עורכת דברי הכנסת דבורה אביבי

 rmalul@KNESSET.GOV.IL 576-3563 אתר האינטרנט מנהלת רחל מלול

 gilael@KNESSET.GOV.IL 553-5766 ספריית הכנסתמנהלת  גילה אלדר

  emonsanego@KNESSET.GOV.IL 576-3365 רופא הכנסת ד"ר יצחק ליפשיץ

 eguez@KNESSET.GOV.IL 556-6555 ראש אגף טכנולוגיה מחשוב עמנואל גז

 kazin@KNESSET.GOV.IL 576-3323 קצין הכנסת יוסף גריף

 

 

 
 92910גוריון, ירושלים, -כתובת: קריית בן

 01-3313333מרכזיית הכנסת: 
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 ועדות הכנסתפעילות 
ועדות קבע שחבריהן נבחרים בתחילת מושבה של כנסת חדשה מבין חברי הסיעות השונות.  32בכנסת פעילות 

 מי העיסוק של הוועדות מעוגנות בתקנון הכנסת.תחו

ועדות הקבע רשאיות להחליט על הקמת ועדות משנה לעניינים מסוימים ולעיתים מתמזגות שתי ועדות לוועדה 

 משותפת לדיונים בנושאים משותפים.

 תקופת כהונתן של ועדות הכנסת חופפות את תקופת כהונת הכנסת.

 .22.3.2633 -התקיימו ב 33 -הבחירות לכנסת ה

 .6.2.2633 -התכנסה לישיבתה הראשונה ב 33 -הכנסת ה

 

 

 

 . הוועדות הקבועות1

  ועדת הכנסת

 יוסף-גב' אתי בן מנהלת הוועדה:

 עו"ד ארבל אסטרחן היועצת המשפטית:
 62-5566672 טלפונים:

62-5566673 
 62-5763565 פקס:

 vadatk@knesset.gov.il  דוא"ל:
חסינות חברי הכנסת ובקשות לנטילתה;  ;תקנון הכנסת ועניינים הנובעים ממנו תחומי עיסוקה:

והוועדות לעניינים מסויימים,  סדרי הבית; המלצות על הרכב הוועדות הקבועות

המוגשות לכנסת  ראש שלהן; תיחום ותיאום הוועדות; העברת בקשות-ויושבי

חברי  ראש הכנסת או לוועדות המתאימות; דיון בתלונות על-ציבור ליושבמן ה

הכנסת; תשלומים לחברי הכנסת; דיון בבקשות ובעניינים שאינם נוגעים לשום 

 .שלא נכללו בתפקידי ועדה אחרת ועדה או

נייה הצעות חוק שאושרו במליאת הכנסת בקריאה ש 4ישיבות מליאה והכינה  62קיימה הוועדה  2213בשנת 

  ושלישית.

 ועדת הכספים
 כהן מר טמיר מנהל הוועדה:

 עו"ד שגית אפיק :תהמשפטי צתהיוע
 62-5566663 טלפונים:

62-5566662 
62-5566663 

 62-5763353 פקס:
 vdept5@knesset.gov.il דוא"ל:

מלוות; ענייני מטבע חוץ;  ;סים לכל סוגיהם; מכס ובלותקציב המדינה; מ תחומי עיסוקה:

 .בנקאות ושטרי כסף; הכנסות והוצאות המדינה

הצעות חוק שאושרו במליאת הכנסת בקריאה שנייה  42ישיבות מליאה והכינה  266קיימה הוועדה  2213בשנת 

 ושלישית.
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 ועדת הכלכלה
 ורון גב' לאה מנהלת הוועדה:

 "ד אתי בנדלרעו היועצת המשפטית:
 62-5566663 טלפונים:

62-5566656 
 62-5763536 פקס:

 vdept2@knesset.gov.il  דוא"ל:
 לתקנון הכנסת, תחומי ענייניה של ועדת הכלכלה הם:  33בהתאם לסעיף  תחומי עיסוקה:

ספנות, תעופה ,  -ג; תחבור ה מסחר ותעשיה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודי

מערכת הכבישים, תחבורה ציבורית, הרכבת והבטיחות בדרכים; איגוד שיתופי; 

תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש 

הערבים הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם 

 י ושיכון. בחיים; עבודות ציבוריות ובינו

בהתאם לתחומים האמורים מטפלת ועדת הכלכלה ומקיימת פעילות ענפה, בין 

גז )גפ"מ(,  -היתר, בנושאים אלה:הצרכנות והגנת הצרכן; האנרגיה והתשתיות 

דואר, טלפוניה נייחת וניידת, שידורי  -גז טבעי, דלק וחשמל; התקשורת 

ינהל מקרקעי ישראל; מים טלוויזיה ורדיו; הבנקאות למשקי הבית; התיירות; מ

וביוב; זכות יוצרים ובית דין לתמלוגים; הגבלים עסקיים; הפיקדון על מכלי 

 המשקה ותאגיד המחזור; הגבלות העישון ופרסום מוצרי הטבק.

 

הצעות חוק שאושרו במליאת הכנסת בקריאה שנייה  6 והכינה ישיבות מליאה 165קיימה הוועדה  2213בשנת 

  .ושלישית

 החוץ והביטחוןועדת 
 שמואל לטקו  מר מנהל הוועדה:

 שור-עו"ד מירי פרנקל היועצת המשפטית:
 62-5566637 טלפונים:

62-5566635 
 62-5763366 פקס:

 v-bitchon@knesset.gov.il דוא"ל:
 .וביטחונה ותיה המזויניםמדיניות החוץ של המדינה; כוח תחומי עיסוקה:

הצעות חוק שאושרו במליאת הכנסת  13, והכינה וועדות משנה ישיבות מליאה 182קיימה הוועדה  2213בשנת 

 בקריאה שנייה ושלישית.
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 ועדת הפנים והגנת הסביבה
 שפירא גב' יפה מנהלת הוועדה:

 עו"ד תומר רוזנר המשפטי: ץהיוע
היועצת המשפטית לנושאי 

 שור-עו"ד מירי פרנקל חון פנים:בט
 62-5566636 טלפונים:

62-5566633 
 62-5763336 פקס:

 vv_hapnim@knesset.gov.il דוא"ל:
שלטון מקומי; בניין ערים; כניסה לישראל ומרשם האוכלוסין; אזרחות;  תחומי עיסוקה:

יהודים; משטרה -עדות; ארגון הדתות של יהודים ושל לא ן;עיתונות ומודיעי

 .הסוהר; איכות הסביבה-ובתי

יאת הכנסת בקריאה שנייה הצעות חוק שאושרו במל 15והכינה  ישיבות מליאה 172קיימה הוועדה  2213בשנת 

 ושלישית.

 ועדת החוקה, חוק ומשפט
 דורית ואגגב'  מנהלת הוועדה:

 יגל קוגוטעו"ד ס היועצת המשפטית:
 62-5566663 טלפונים:

 62-5763333 פקס:
 vdept4@knesset.gov.il  דוא"ל:

 יסוד; חוקים וסדרי משפט-חוקת המדינה; חוקי תחומי עיסוקה:
הכנסת בקריאה שנייה ליאת במ שאושרו הצעות חוק 21ישיבות מליאה והכינה  116קיימה הוועדה  2213בשנת 

 צווים ותקנות. 41הכינה ואישרה ושלישית וכמו כן, 

 ועדת החינוך התרבות והספורט
 יהודית גידליגב'  מנהלת הוועדה:

 עו"ד מירב ישראלי היועצת המשפטית:
 62-5566655 טלפונים:

62-5566667 
 62-5763366 פקס:

 v2@knesset.gov.il  דוא"ל:
 חינוך; תרבות; מדע; אמנות; שידור; קולנוע; תרבות הגוף. תחומי עיסוקה:

הצעות חוק שאושרו במליאת הכנסת בקריאה שנייה  4ישיבות מליאה, והכינה  131קיימה הוועדה  2213בשנת 

 ושלישית.

 המדינה הוועדה לענייני ביקורת
 גב' חנה פריידין מנהלת הוועדה:

  תומר רוזנרעו"ד  היועץ המשפטי:
 62-5566625 טלפונים:

62-5566253 
 62-5763333 פקס:

 vbikoret@knesset.gov.il  דוא"ל:
פי חוק מבקר -הציבור; סמכויות על דיון בדוחות מבקר המדינה ונציב תלונות תחומי עיסוקה:

פנימיים; הוועדה  וקים אחרים; מעמדם וסמכויותיהם של מבקריםהמדינה וח

 לענייני ביקורת המדינה רשאית להורות על מינוי ועדת חקירה ממלכתית

  בעקבות דיון בדוח מבקר המדינה

  .ישיבות מליאה 77קיימה הוועדה  2213בשנת 
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 ה ולשיוויון מגדריהוועדה לקידום מעמד האש
 ת אזולאידליגב'  מנהלת הוועדה:

 תמי סלעעו"ד  היועצת המשפטית:
 62-5566765 טלפונים:

62-5566765 
 62-5566355 פקס:

 v3@knesset.gov.il  דוא"ל:
קידום מעמד האשה לקראת שוויון בייצוג; בחינוך ובמעמד האישי, וכן למניעת  תחומי עיסוקה:

או נטייה מינית בכל התחומים; להקטנת פערים בכלכלה ובשוק  אפליה בשל מין
 העבודה ולמאבק באלימות כלפי נשים.

הצעות חוק שאושרו במליאת הכנסת בקריאה שנייה  2ישיבות מליאה והכינה  55קיימה הוועדה  2213בשנת 
 ושלישית.

 ועדת המדע והטכנולוגיה
 לוי גב' ענת מנהלת הוועדה:

 רכלבסקי-נירה לאמעיעו"ד  היועצת המשפטית:
 62-5566626 טלפונים:

62-5566633 
 62-5535332 פקס:

 sciencecom@knesset.gov.il  דוא"ל:
מדיניות מחקר ופיתוח אזרחי בישראל, טכנולוגיות מתקדמות, מחקר ופיתוח  תחומי עיסוקה:

עי באקדמיה ישראלית למדעים, מחקר מדעי שלא במוסדות סביבתי, מחקר מד

להשכלה גבוהה, מכוני מחקר, מדענים ראשיים של כלל משרדי הממשלה, מועצה 

 לאומית למחקר ופיתוח, קרנות מחקר, מידע ומיחשוב.

במליאת הכנסת בקריאה שנייה  אחת שאושרהת חוק הצעישיבות מליאה והכינה  31קיימה הוועדה  2213בשנת 

 ושלישית.

 והתפוצות ועדת העלייה, הקליטה
 גב' דנה גורדון מנהלת הוועדה:

 מרב תורג'מןעו"ד  היועצת המשפטית:
 62-5566622 טלפונים:

62-5566633 
 62-5763373 פקס:

 vdept3@knesset.gov.il  דוא"ל:
יהודי וציוני בגולה; מכלול הנושאים  טה; הטיפול ביורדים; חינוךעלייה; קלי תחומי עיסוקה:

המוסד לתיאום בין  הקשורים בעניינים אלה והנמצאים בתחום טיפולו של

 ממשלת ישראל לבין ההסתדרות הציונית העולמית ובין ממשלת ישראל לבין

 .הסוכנות היהודית

א נתקבלו הצעות חוק במליאת הכנסת שהכינה . בתקופה זו לישיבות מליאה 47קיימה הוועדה  2213בשנת 

 הוועדה.
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 והבריאות ועדת העבודה, הרווחה
 מאור גב' וילמה מנהלת הוועדה:

 שבת-נועה בןעו"ד  היועצת המשפטית:
 62-5566653 טלפונים:

62-5566656 
62-5566657 

 62-5763335 פקס:
 vrevacha@knesset.gov.il דוא"ל

הכנסה; המוסד לביטוח  עבודה; ביטחון סוציאלי; לרבות מערכת הבטחת תחומי עיסוקה:

ומשפחות נפגעי  ל”לאומי; בריאות; סעד; שיקום; נכים ושיקומם; לרבות נכי צה

 מלחמה וכן נפגעים אחרים; עבריינים צעירים; גמלאות ותגמולים; חוקת

 .ם ולמשפחותיהםהתשלומים לחיילי

הצעות חוק שאושרו  21והכינה  ישיבות של ועדות משנה 175, ישיבות מליאה 155קיימה הוועדה  2213בשנת 

 במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.
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 מיוחדות. ועדות 2
 . הוועדות הקבועות1והאלכוהול הסמים יהוועדה למאבק בנגע

 שבע פנחסוב-גב'  בת מנהלת הוועדה:
 אלעזר שטרןעו"ד  היועצת המשפטית:

 62-5566655 טלפונים:
62-5566657 

 62-5763773 פקס:
 vaadams@knesset.gov.il  דוא"ל:

ת הסמים במדינת ישראל; פיקוח על הרשויות העוסקות יטיפול מקיף בבעי תחומי עיסוקה:

פלות בכל נושא הקשור לנושא הסמים או הנובע ממנו; לרבות הרשויות ומט

המטפלות במניעה, אכיפה, תביעה, שפיטה, טיפול ושיקום; טיפול בכל הבעיות 

בחברה הישראלית הנובעות מהתמכרותם של אנשים לסם מסוכן, העבירות 

המבוצעות בשל הדחף לסם מסוכן, או מכל היבט אחר הקשור לסמים; שימוש 

 מים מסוכנים לצרכים רפואיים.בס

 מליאה. ישיבות 21קיימה הוועדה  2213בשנת 
 הזרים הוועדה לבחינת בעיית העובדים

 פנחסוב שבע-גב' בת מנהלת הוועדה:
 איתי עצמוןעו"ד  היועצת המשפטית:

 62-5566655 טלפונים:
62-5566657 

 62-5763773 פקס:
 vaadaz@knesset.gov.il  דוא"ל:

 היתרי הכניסה לישראל והשהייה בה  תחומי עיסוקה:

 עובדים זרים חוקיים ובלתי חוקיים 

 מעצר וגירוש עובדים זרים בלתי חוקיים 

 היתרי עבודה ושילובם בענפי הבנין, הסיעוד, החקלאות, התעשיה ומסעדנות 

ת, רווחה, חינוך, טיפול הרשויות, טיפול תנאים סוציאלים ובכלל זה: בריאו

 העמותות ועוד. 

הערה: עבודת הוועדה מתמקדת בכל תחומי עיסוקם, הן התנאים הסוציאלים 

והחברתיים בהם הם חיים, הן לגבי העובדים החוקיים והן לגבי העובדים הלא 

 חוקיים.

 מליאה. ישיבות 44קיימה הוועדה  2213בשנת 
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 ת הציבורהוועדה לפניו
 גב' שלומית אבינח מנהלת הוועדה:

 62-5566263 טלפונים:
62-5566773 
62-5566236 

 62-5566333 פקס:
        vz@knesset.gov.il דוא"ל:

 סמכויות הוועדה:  תחומי עיסוקה:

לוועדה מאזרחים וארגונים  . טיפול ומתן מענה שוטף לפניות הציבור שמגיעות3

 שונים. 

די הממשלה ועם נציגי פניות ציבור בגופים שונים, משר . קיום קשר שוטף עם2

 תוך כדי הבטחת זכויותיהם וסמכויותיהם לטיפול בפניות הציבור במוסדותיהם. 

. הסדרת נושא הטיפול בפניות הציבור במוסדות הממשלתיים והציבוריים לשם 3

 ול אחידות ככל האפשר בין כל הגופים שעוסקים בנושא. קביעת נורמות טיפ

 . שמירה והגנה על מקבלי שירותים ציבוריים. 5

. יצירת שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה וגורמים שונים בניסיון להיטיב את 6

 השירות הניתן לאזרח. 

. קיום דיונים בנושאים מגוונים הנוגעים למצוקות הפרט, להגנת הצרכן ומקבלי 5

 שירותים הציבוריים.ה

 מליאה. ישיבות 35קיימה הוועדה  2213בשנת 

 ועדה: ואופן הפניה ל

הועדה מטפלת בפניות בכתב בלבד. כל פניה צריכה לכלול פרטי הפונה: שם פרטי+משפחה, כתובת פרטית, 

 .תעודת זהות וטלפון

 הוועדה לזכויות הילד
 סעדה גב' רחל מנהלת הוועדה:

 ועו"ד מירב ישראלי רכלבסקי-נירה לאמעיעו"ד  :ים המשפטייםהיועצ
 62-5566766 טלפונים:

62-5566655 
 62-5763333 פקס:

 v_yealedd@knesset.gov.il  דוא"ל:
הגנה על הילדים וקידום מעמד הילדים ובני הנוער, במטרה לממש את  תחומי עיסוקה:

יותיהם ברוח האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, לרבות מימוש העקרונות זכו

אפליה, הזכות להתפתחות בתנאים נאותים, וזכות של ילדים -של טובת הילד, אי

 בני נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בעניינים הנוגעים בהם.

  .מליאה ישיבות 43קיימה הוועדה  2213בשנת 
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 ועדת האתיקה
 בר גב' תמי וועדה:מנהלת ה

 איל ינון ועו"ד ארבל אסטרחן עו"ד   ים המשפטיים:היועצ
 62-5566236 טלפונים:

62-5566235 
 62-5535622 פקס:

 vetika@knesset.gov.il  דוא"ל:
ת חברי הכנסת, ד לחוק חסינו33ועדת האתיקה פועלת מכוח סעיף  תחומי עיסוקה:

 . 3363 -א”זכויותיהם וחובותיהם, תשי

הועדה אחראית על שיפוט חברי הכנסת בשל הפרת כללי האתיקה של 

הכנסת, עיסוק חבר הכנסת בעיסוק נוסף שלא כדין וכהונתו כנבחר בגוף 

 ציבורי. 

כללי האתיקה מחייבים את חבר הכנסת להקדיש למילוי תפקידו את כל 

ור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה, לנהוג בדרך ההולמת הזמן הדרוש לכך לשמ

את מעמדו ואת חובותיו כחבר הכנסת ולהימנע משימוש בלתי ראוי 

בחסינויותיו. כללי האתיקה אוסרים על קבלת הנאה חומרית בעד מעשה 

שעשה בתפקידו או במעמדו כחבר הכנסת ועל ניגוד עניינים בין תפקידו 

 י. כחבר הכנסת לבין עניינו האיש

במסגרת אחריותה כאמור, רשאית ועדת האתיקה להטיל על חבר הכנסת 

סנקציות שונות, כגון: הערה, אזהרה, נזיפה ונזיפה חמורה, ורשאית היא 

לפרסם את החלטתה כאמור, בציון שמו של חבר הכנסת. כמו כן, רשאית 

ועדת האתיקה לקבוע סנקציות הנוגעות לפעילותו של חבר הכנסת, כגון: 

ה מישיבות הכנסת לתקופה שאינה עולה על חצי שנה, שלילת רשות הרחק

ישיבות, איסור הגשת הצעות חוק  36 -דיבור במליאה או בועדות הכנסת ל

 והצעות לסדר היום. 

בשל היעדרויות ממושכות מישיבות הכנסת ללא הצדק סביר או עיסוק חבר 

י רשאית הועדה הכנסת בעיסוק נוסף שלא כדין או כהונתו כנבחר בגוף ציבור

 לשלול מחבר הכנסת שכר ותשלומים. 

 ועדת האתיקה אינה רשאית להגביל את זכות ההצבעה של חבר הכנסת.

 מליאה. ישיבות 23 -קיימה הוועדה   2213בשנת 
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 2213עיקרי הפעילות לשנת 

 

 קשרי חוץ מחלקת
 גב' מירה רצאבי מנהלת :

 62-5566233222325 טלפונים:
 62-5535333 פקס:

 fa-dpt@knesset.gov.il  דוא"ל:

 
הכנסת שוקדת על טיפוח קשרים רצופים עם בתי נבחרים בעולם. תפקידי האגף:  תחומי עיסוק:

 :הקמת אגודות ידידות פרלמנטריות, ארגונן והפעלתן; טיפול במשלחות נכנסות
ראש פרלמנטים, משלחות של אגודות ידידות פרלמנטריות, -יושבימשלחות של 

-פרלמנטריות, ביקורי אח"מים, חברי פרלמנט, משתתפי כנסים בין ועדות
וארגונים יהודיים; טיפול במשלחות יוצאות: משלחות  לאומיים, אנשי קהילות

לאומיים, משלחות -לארגונים בין ראש הכנסת, משלחות חברי הכנסת-יושב
והביטחון; קיום קשר רצוף  ידידות פרלמנטריות, משלחות ועדת החוץ אגודות

יום  עם השגרירים הזרים המשרתים בישראל, הן בהשתתפות באירועי
ראש הכנסת וחברי -העצמאות, והן בהזמנתם לביקור בכנסת לפגישות עם יושב

 הכנסת.

 
-של הכנסת ושל יושב היום-הצבת הנושא המדיני במקום גבוה בסדר .3 :2213יעדי האגף בשנת 

קשרי החוץ של הכנסת והרחבתם, תוך מתן ביטוי  ראש הכנסת; חיזוק
פרלמנטרים זרים; תקשורת  מקיף ומעמיק יותר למתרחש בכנסת בקרב

 (; NGOלאומית  )-לאומית וקשרים עם החברה האזרחית הבין-בין

הכנסת; שדרוג מעמדה  שילוב התהליכים הגלובליים המרכזיים בעבודת
 .פרלמנטריים-לאומיים ובין-כנסת בארגונים ביןשל ה

לאומיות הנוגעות -ראש הכנסת בסוגיות מדיניות בין-יעוץ לכנסת וליושב .2 
 מול גופים בארץ משרדי החוץ, הביטחון  ואחרים. לעבודת הכנסת

תיאום הפעילות המדינית של הכנסת מול גופים וארגונים פרלמנטריים  .3 
 פרלמנטרי-ייצוג הולם של הכנסת באיגוד הביןתשומת לב ל בעולם; מתן

- IPU Inter-Parliamentary Union -  שמעורבותו בנושאים
 .בהתמדה לאומי גדלה-היום הבין-המרכזיים העומדים על סדר

ניתוב משלחות פרלמנטריות ליעדים מדיניים בעלי חשיבות למדינת  .5 
 .לאומיות בנושאים בעלי משקל-בין ישראל ולוועידות

ניצול ביקורי חברי הכנסת בחו"ל במסגרות פרטיות ואחרות לעריכת  .6 
 .בתיאום עם השגרירויות פגישות מדיניות ולהסברה

 
 -ו וסגני נשיאים  נשיאים משלחות של 8משלחות רשמיות ממדינות חוץ ביניהם  133  כנסתב ביקרו  2213 בשנת

 .אשי ממשלהרמשלחות של  4

 ת של חברי כנסת לביקורים רשמיים ולכנסים בין לאומיים.משלחו 23טעם הכנסת יצאו מ
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 אגף טקסים ואירועים

 גב' מירי יכין : ראש האגף
 62-5763553 טלפונים:

 62-5535323 פקס:
 myachin@knesset.gov.il דוא"ל:

 
ון, ניהול ועריכת טקסים, אירועים, תערוכות, תצוגות האגף עוסק בתיאום, אירג תפקידי האגף:

כנסת. במסגרת זו מטפל האגף באירוחם של אישי מדינה ה ארוחות במשכןו
ראש פרלמנטים, ראשי -מחו"ל, בדרג של ראשי מדינות, ראשי ממשלות, יושבי

, נשיא IPUלאומיים )מזכ"ל האו"ם, נשיא האיגוד הבינפרלמנטרי2 -ארגונים רב
אורחי המדינה ו2או הכנסת. כן אחראי  -רים( ומשלחות פרלמנטריות הפא"ר ואח

האגף לעריכת הלוויות ממלכתיות )"חבצלת"( לראשי המדינה )מעבר קהל על פני 
 הארון וטקס אשכבה(.

 
האירועים נערכים בתיאום עם גופי ממשל ומוסדות לאומיים לפי העניין, כגון: 

חון, משרד החוץ, משטרת בית הנשיא, משרד ראש הממשלה, משרד הביט
ישראל, צה"ל, יד ושם ואחרים, ועם מחלקות הכנסת, כגון: לשכות יו"ר הכנסת 
והמנכ"ל, מזכירות הכנסת, משמר הכנסת, סדרנים, קשרי חוץ, דוברות, ביקורים 

 והיתרים, מח' דפוס ופרסומים, בינוי ותחזוקה, מדור שירותים ומשק ואחרים.
 

 וראש הכנסת או נציג מטעמ-של יושב והאגף אחראי לתיאום השתתפות
)מ"מ2סגן2ח"כ( בטקסים ואירועים ממלכתיים וציבוריים, מחוץ לשטח חסינות 

סדר על הכנסת. נושאי האירועים משקפים במידה רבה את הנושאים והבעיות ש
היום הציבורי. המפגש הבלתי אמצעי של הציבור המגיע לאירועים בכנסת עם 

 ציבור את הכנסת ותדמיתה.נבחריו משפיע על ראיית ה
באירועים משתתפים נציגים מכל שכבות האוכלוסייה )ילדי גנים, תלמידים, 
חיילים, עולים, אזרחים, תיירים, סגל א' של המדינה...(, מהאזרח הפשוט ועד 

 נשיא המדינה. -לאזרח מספר אחד במדינה 

 

 

 :2213דו"ח סטטיסטי של פעילות האגף לשנת 
 

 אירועים: 121ו התקיימ 2213בשנת 
 

המוסדות הלאומיים )כגון: קרן חלקם בשיתוף עם ראש הכנסת, -: מטעם יושבאירועים של גורמי פנים - 52
היסוד, קרן קיימת, הסוכנות...( וארגונים יהודיים בינלאומיים )כגון: הבונדס, הדסה, ועידית הנשיאים, הקונגרס 

 חברי כנסת, במסגרת מכסתם השנתית.מטעם אירועים  העולמי( ובכללם ביקור אישי מדינה מחו"ל. בנוסף
 
 .: מטעם שרים2 סגני שרים, במסגרת מכסתם השנתיתאירועים של גורמי חוץ - 6
 

מחוץ לשטח , ומטעמ ראש הכנסת או נציג-יושב ףוטקסים ממלכתיים וציבוריים בהם השתת אירועים - 45
 )ברחבי המדינה(. חסינות הכנסת
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 2213סיכום פעילות מרכז המחקר והמידע של הכנסת לשנת 

 מסמכים. 363הוגשו על ידי מרכז המחקר והמידע  2633שנת במהלך 

 . 222322633התקיימו ב  33-יצוין כי הבחירות לכנסת ה

 להלן התפלגות המסמכים שהוגשו לגורמים השונים בכנסת:

 373 מסמכים הוגשו לוועדות הכנסת 

 336 מסמכים הוגשו לחברי הכנסת 

 7 .מסמכים הוגשו ליחידות שונות בכנסת 

 בודת הממ"מ מול ארגון הבמסגרת ע-ECPRD המרכז האירופי למחקר ולתיעוד ,
 פניות מגורמים פרלמנטריים שונים בחו"ל.  56-פרלמנטרי, ניתן מענה ל

 להלן פילוח המסמכים שהוגשו לקראת דיונים בוועדות הכנסת, לפי ועדה:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (והמידע )ממ"ממרכז המחקר 
 ד"ר שירלי אברמי :מנהלת מרכז המחקר והמידע

 62-5566256 טלפונים:
 62-5535363 פקס:

 mmm@knesset.gov.il  דוא"ל:

 
מכי רקע, והמידע בכנסת מספק לחברי הכנסת, לוועדות הכנסת וליחידות הכנסת השונות, מחקרים, מס מרכז המחקר

 סקירות ונתונים, בתחומי עבודתה הפרלמנטרית של הכנסת.

המרכז מספק חומר רקע לקראת דיוני ועדות הכנסת; לצורך פיקוח הכנסת על הרשות המבצעת; ולקראת חקיקה, בכלל 
 זה סקירות בינלאומיות משוות. 

ווה; ומחלקה לפיקוח תקציבי, תחומיים; צוות משפטי, העוסק במחקר משפטי מש-במרכז פועלים שני צוותים רב
, פיקוח על הכנת תקציב המדינה וביצועו,סקירות כלכליות ואומדני עלות של הצעות חוק יםמספקת מחקר כלכליה

 המונחות על שולחן הכנסת. 

 -פרלמנטרי, במסגרת מרכז המחקר של הפרלמנט האירופי, ה-כן כולל המרכז מחלקה לטכנולוגיות מידע; ומחקר בין
ECPRD – European Center of Parliamentary Research & Documentation  ותחום מידע זמין, המספק

 פי בקשתם.-לחברי הכנסת מידע ונתונים ראשוניים, על

 .הכנסת, בקישור "מחקר ומידע" מרבית המסמכים נמצאים באתר האינטרנט של
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 מרכז המבקרים 
 (2633קוניצקי )נכנסה לתפקידה באוקטובר -ליאת שמעוני                        :מבקריםמרכז ה תמנהל

 62-5763335 טלפונים:
 62-5623633 פקס:

 mevakrim@knesset.gov.il  דוא"ל:

 
ם כדי להגביר את חשיפת הציבור לפעילותו של בית המחוקקי מרכז מבקריםהחל לפעול בכנסת  2633בשנת 

 ולהעשיר את חווית הביקור בו.

 

ונחשף לפעילותו הרב גונית של בית  במהלך הביקור עובר המבקר מסע חוויתי בעקבות הדמוקרטיה הישראלית

 המחוקקים בתחום החקיקה, הביקורת על הרשות המבצעת וההעלאה על סדר היום של סוגיות המרכזיות וליבונן.

 

המתואמים למיגוון קהלים: תלמידים בגני ילדים, בבתי ספר יסודיים,  סיורים מגוונים, 32מציע  מרכז המבקרים

 ות הביניים והתיכון, חיילים ומפקדים בצה"ל, אנשי כוחות הביטחון והקהל הרחב.חטיבב

 

ניתנים בשמונה שפות: עברית, ערבית, ו אמים לתיירים מהארץ ומהעולם ולאורחים ממלכתייםותהסיורים מ

 ספרדית, רוסית ואמהרית. אנגלית, צרפתית, גרמנית,

כגון קורס לקציני צה"ל או לאנשי המשטרה, מלווה בתהליך  –הסיורים לבתי ספר ולמשתתפים בהכשרות שונות 

 לפני הביקור ואחריו. שחינוכי המתרח

 

נטים, בשיתוף פעולה עם האוניברסיטאות ומכללות ומרכז מקיים פעילויות מיוחדות לסטודנטים בחוגים רלה

 בארץ. כמו כן, עורך המרכז על פי יוזמתו ועל פי בקשות של גופים שונים ימי עיון וסדנאות.

  מרכז המבקרים נמצא בהליך פיתוח מתמיד של תוכניות נוספות.   

 

  .מבקרים 135,321-ביקרו וסיירו בכנסת, במסגרת תוכניות הסיור המוצעות כ 2213במהלך שנת 

 

 להלן פירוט הסיורים לקהל הרחב

אמנותיים  ם בו פריטיםגיסיור העוסק במהות הדמוקרטיה, בתפקיד הכנסת ובעבודתה, ומוצ סיור כללי:

עיקריים במשכן הכנסת. תחנות הסיור הן חדרי ועדות הכנסת, אולם המליאה, אולם שאגאל ועמדת מגילת 

 העצמאות. 

 משך הסיור: כשעה.

 

:  סיור עיוני בעיקרו אשר מתמקד בעבודת הכנסת על כל רבדיה: תהליך הבחירות, רטיה הלכה למעשהדמוק

תפקידי חברי הכנסת, עבודת הוועדות ועוד, בהדגשת הקשר ההדוק שבין עבודת הכנסת ובין חיי היומיום של 

מדת מגילת העצמאות. אזרחי מדינת ישראל. תחנות הסיור העיקריות הן חדרי ועדות הכנסת, אולם המליאה וע

בסיור זה לא ניתן מידע על יצירות האמנות ועל פריטי הארכיאולוגיה והארכיטקטורה במשכן הכנסת, והוא מיועד 

 אנשים לכל היותר המתעניינים בעבודה הפרלמטרית. 66לקבוצות מבוגרים של 

 משך הסיור: כשעה וחצי.
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במשכן הכנסת: תמונות, תצלומים, פסלים, ממצאים  סיור המתמקד ביצירות האמנות המוצגותאמנות וצילום: 

צלם הבית, יצירות  –ארכיאולוגיים ועוד. בין התחנות בסיור: אולם שאגאל, אולם המליאה, תערוכת רובינגר 

מערכת קבורה מימי בית שני ופסיפסי  - האמנות בקומת הממשלה ויצירותיהם של קסטל ושל רובין, אגף קדמה 

ת, מנורת שבעת המינים, גלעד הזיכרון והמנורה של בנו אלקן. בסיור זה לא ניתן הסבר רצפה מהתקופה הביזנטי

 על העבודה הפרלמנטרית של הכנסת.

 אנשים לכל היותר המתעניינים באמנות ובצילום. 66הסיור מיועד לקבוצות מבוגרים של 

 משך הסיור: כשעתיים.

 

האריטקטוניים הבולטים של מתחם הכנסת, הכרת הכרת המאפיינים  מטרותיו של סיור זה הןארכיטקטורה: 

הייעוד והשימוש של כל אחד מאגפי הכנסת והצגת  הביטויים המגוונים שניתנו לערכי הדמוקרטיה בתכנון משכן 

 הכנסת.

 משך הסיור: כשעתיים.

 

ך המשפט העליון, שמטרתו להסביר את דרכו של חוק, החל בהלי-תיבכנסת ובב ותף: סיור משגלגולו של חוק

 המשפט.-החקיקה בכנסת וביישומו בבית

 במליאה. התחנות העיקריות בו הןבוועדות ו ומתמקד בהליך החקיקה  חלקו הראשון של הסיור מתקיים בכנסת

חדרי ועדות הכנסת ואולם המליאה. אין בסיור זה הסבר על יצירות האמנות ועל ממצאי הארכיאולוגיה במשכן 

 הכנסת.

המשפט העליון -איש לכל היותר. שיש להם, עניין בעבודת הכנסת ובית 66רים של הסיור מיועד לקבוצות מבוג

 ובקשר ביניהם.

 שעות, כולל בידוק ביטחוני בשני המוסדות. : כשלושהסיור משך

 

מדריך בגן הארכיאולוגי בכנסת, שמוצגים בו פריטים ארכיאולוגיים שנמצאו סיור עצמאי ללא   : הגן הארכיאולוגי

לים משש תקופות היסטוריות: תקופת בית שני, התקופה הרומית המאוחרת, התקופה הביזנטית, בחפירות בירוש

התקופה האסלאמית, התקופה הצלבנית והתקופה העות'מאנית. ליד כל ממצא יש כתובית ובה מידע ופירוט הרקע 

 ההסיטורי. הסיור פתוח לכול ואין בו מגבלות של זמן ושל גודל קבוצה.

 

סמל  – סמלי המדינהזה הן הכרת משכן הכנסת באמצעות  המטרות המרכזיות של סיורים:  ילד–סיורים לגני

והכרת משכן הכנסת כמקום ההתכנסות של נבחרי העם,  –ה וענפי הזית, הדגל וההמנון הלאומי "התקווה" נורהמ

המושגים שמתקבלות בו החלטות חשובות בהליך דמוקרטי שבו הרוב קובע. בסיור נכללים הסבר והדגמה של 

פי רוב" ועוד. התכנים מועברים בעזרת משחקים הפעלתיים וחווייתיים, והילדים -"חוק", "בחירה", "החלטה על

שבעת  בהליך החקיקה בהצבעה על הצעת חוק. תחנות הסיור הן אולם המליאה, אולם שאגאל ומנורת אף מתנסים

 ילדים בגן.המינים, והמדריכות הן גננות מנחות. גודל הקבוצה הוא כמספר ה

 משך הסיור: כשעה.

 הילדים. ערכת הכנה לגנננת תישלח עם הזמנת הסיור.-הערה: סיור זה מצריך הכנה מוקדמת בגן
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הסיור מתקיים באולם שאגאל, באולם המליאה זכויות האדם.  סיור בדגש עלג': -סיור לתלמידים בכיתות א'

עולות של מנהיגות ובהליך החקיקה. סיפור המסגרת ובמהלכו התלמידים מתנסים בפ ובעמדת מגילת העצמאות,

שעליו הפעילות נשענת הוא "עלילות פרדיננד פדהצור בקיצור" של אפרים סידון. התלמידים משמשים בתפקיד 

ת חוק ועורכים הצבעה. בתום הסיור כל עוהמלך ומעלים הצעות לחוקק חוקים וצווים בממלכה, ואף דנים בהצ

 הכנסת. תלמיד מקבל משחק ביתי על

 לכל היותר. 36מספר התלמידים בקבוצה הוא 

 משך הסיור: כשעה.

 זה מצריך הכנה מוקדמת בכיתה. ערכת הכנה למורה תישלח עם הזמנת הביקור.הערה: סיור 

 

. הסיור מתקיים באולם שאגאל תהליך הבחירות והליך החקיקה: סיור בדגש על ו'-סיור לתלמידים בכיתות ד'

התלמידים בוחרים  לכו התלמידים מתנסים בתהליך הבחירות לכנסת ובהליך החקיקה.ובאולם המליאה, ובמה

חר נציג הכיתה. באולם המליאה התלמידים נבבכיתות את נבחריהם, ובמהלך הביקור נערכת סימולציית בחירות ו

ת ת חוק ומצביעים עליה. התלמידים מקבלים תעודת זהות עם חותמת של הכנסת כמזכרעמקיימים דיון בהצ

 מהסיור.

 לכל היותר. 36מספר התלמידים בקבוצה הוא 

 משך הסיור: כשעה

 הערה: סיור זה מצריך הכנה מוקדמת בכיתה. ערכת הכנה למורה תישלח עם הזמנת הביקור.

 

: סיור בדגש על מושגי היסוד "חופש הביטוי" ו"ייצוגיות" והקשר בין יסודות אלה ח'-סיור לתלמידים בכיתות ז'

 .לעבודת הכנסת

ים מקיימים דיון בוועדה לפי כללי הדיון בוועדות הכנסת, במהלך הסיור ידבסיור תחנה ייחודית שבה התלמ

מוקרנים שני סרטים המסבירים ומדגימים את עבודת הכנסת וכל הגופים והגורמים הפועלים בתוכה, ובסופו 

י ועדות הכנסת, אולם המליאה, . התחנות העיקריות בסיור הן חדר33ערוץ  –התלמידים מבקרים בערוץ הכנסת 

 עמדת מגילת העצמאות וערוץ הכנסת.

 ל היותר.לכ 36מספר התלמידים בקבוצה הוא 

 משך הסיור: כשעתים.

 הערה:  סיור זה מצריך הכנה מוקדמת בכיתה. ערכת הכנה למורה תישלח עם הזמנת הביקור.

 

חיילי צה"ל עם העבודה בכנסת ולהסביר : מטרתו  של סיור זה לחזק את ההיכרות של צבא במדינה דמוקרטית

 את תפקידי הכנסת בהדגשת הקשר בין הרשות המחוקקת ובין הרשות המבצעת. במהלך הסיור מוקרנים שני

הצבא במדינה דמוקרטית. כמו כן מועלות בדיון דוגמאות  של ומעמדוסרטים ומתקיים דיון על מקומו 

עצמאות, חדרי ועדות הכנסת, ההעיקריות הן עמדת מגילת  אקטואליות מחיי הצבא ומחיי הכנסת. תחנות הסיור

 אולם המליאה וגלעד הזיכרון.

 משך הסיור: כשלוש שעות.

 הסיור מיועד לחיילים במסגרת קורסי חיל החינוך של צה"ל. הערה: 
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 אתר האינטרנט של הכנסת

 גב' רחל מלול :האתרמנהלת 
 62-5763563 טלפונים:

 62-5535635 פקס:
 feedback@knesset.gov.il דוא"ל:

 www.knesset.gov.il כתובת האתר:

 
את פעילותה של הכנסת. יש בו הרחב ציבור בפני הבמטרה להציג  3335בשנת  הוקםאתר האינטרנט של הכנסת 

מידע רב על עבודת הכנסת והוא מתעדכן ברציפות ובזמן אמת. כמו כן, מוצג בו מידע היסטורי על הכנסת, על 

  לבצע חיפוש מידע ואחזור מידע. ניתןאינטרנט של אתר ה תוך המדורים השוניםהציונות ועל מדינת ישראל. ב

 

 מידע בנושאים האלה: האתר מכיל

 

: דיווחים יומיים ממליאת הכנסת ומוועדות הכנסת, דיווחים שוטפים על עבודת הכנסת ועל המתרחש בה .3

הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים בעבודת הכנסת וקישורים לרשתות החברתיות שהכנסת 

 טיוב ואינסטגרם.-ן: פייסבוק, טוויטר, יומיוצגת בה

אמצעי התקשרות עמם, קישורים לרשתות החברתיות שבהן הם חברי הכנסת, ביוגרפיות של  :חברי הכנסת .2

מידע  על משלחות הוצאותיהם  מתקציב קשר עם הציבור, פירוט זכויותיהם וחובותיהם, פועלים, מידע על 

 של חברי הכנסת. שדולותלארץ ומידע על ה-חברי הכנסת לחוץ

הפרוטוקולים של דיוני הכנסת  –"דברי הכנסת"  מידע  על עבודת המליאה; :מליאת הכנסת ועבודתה  .3

שניתן לעשות עליהם  , פרוטוקולים של המליאה מסונכרנים עם קטעי הווידיאו של הישיבות,במליאתה

 יום של המליאה. ה-יהצבעות חברי הכנסת במליאה וסדר ; נוכחות חברי הכנסתחיפוש מילולי; 

ועדות הו, של הוועדה רב: שמות חברי הוועדה, ועדות המשנה מידע: פורטל לכל ועדה ובו הוועדותעבודת  .5

היום של הוועדה, פרוטוקולים, החלטות וסיכומים, הודעות -ימשותפות לוועדה ולוועדות אחרות, סדר

רקע לדיונים, חקיקה ראשית וחקיקת , מסקנות, נושאים יזומים, חומרי הוועדה ראש-לעיתונות, דבר יושב

 היום ודיונים מהירים, היסטוריה ודוחות סיכום. -משנה שבתחום סמכויותיה של הוועדה, הצעות לסדר

 ניתן לצפות באתר בזמן אמת בחלק מדיוני הוועדות.

 הצוותים המנהליים של הסיעות ומספרי הטלפון שלהן, מידע :מידע על הסיעות המכהנות בכנסת :הסיעות .6

 כללי ומידע היסטורי על הסיעות.

של הצעות חוק מאגר , פרטיות לדיון מוקדםהצעות חוק מאגרי מידע על עבודת החקיקה בכנסת,  :החקיקה .5

הכנסת )"רשומות"; נוסח לקריאה ראשונה( ומאגר הצעות חוק של הממשלה )"רשומות"; נוסח לקריאה 

ונץ' בננה(, חוקים לאחר הקריאה השנייה ראשונה(, מאגר הצעות חוק לקריאה השנייה והשלישית )פ

 וחוקים המתפרסמים ב"רשומות". –נוסח לא רשמי  –והשלישית 

 . RSSושירותי  שידורי ערוץ הכנסת :תקשוב .7

מידע על שיטת הבחירות, תוצאות הבחירות לכנסת מן הכנסת הראשונה ועד היום,  :ירות וממשלבח .6

, מידע על כל ממשלות ישראל ופרטים על 3333משנת הסכמים קואליציוניים וקווי יסוד של הממשלות 

 נשיאי המדינה.
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לפי דרישות עבודת  המחקר והמידע שמכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת )ממ"מ(מסמכי  :קר ומידעמח .3

 .3336–חופש המידע, התשנ"חפי חוק -על של הכנסת הנכתבים הכנסת; דוחות שנתיים

ראש הכנסת -יושביוחברי הכנסת יוגרפיות הפוליטיות של הב :טוריה של הכנסת ושל מדינת ישראלהיס .36

נשיאי המדינה לדורותיהם, מידע על תכנון מידע על ממשלות ישראל לדורותיהן, מידע על לדורותיהם, 

 הכנסת ובנייתה.

מידע על משכן הכנסת ועל עבודת הכנסת, חידון מקיף וגלריית  – יום כינון הכנסת :מועד וזיכרון אתרי .33

, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות 3357כ"ט בנובמבר דע על יום תמונות; מי

 לזאב ז'בוטינסקי, גוריון,-הנצחה לבנימין זאב הרצל, לדוד בן אתריישראל, יום העצמאות ויום ירושלים; 

 למנחם בגין, ליצחק רבין ולרחבעם זאבי. 

, והציונות, מידע על סיורים בכנסת, מידע על טקסיםהדמוקרטיה  בנושאי מונחים לקסיקון :נוסף מידע .32

 בכנסת, מדריך טלפונים ופקסים, אתרי אינטרנט של מחלקות הכנסת ומשמר הכנסת. ותערוכות אירועים 

 

החודשי של ממוצע ה 2633בשפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית. בשנת  מוצגיםהתכנים באתר האינטרנט 

פי -על .56,666והממוצע החודשי של המבקרים באתר באנגלית הוא  766,666-המבקרים באתר בעברית הוא כ

דין, -הם עובדים ברשויות השלטון, אנשי אקדמיה, עורכי אתרהתגובות המתקבלות במערכת, המשתמשים ב

 עולם. , וכן אזרחים רבים בארץ ובעיתונאים, סטודנטים ותלמידים
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 הכנסת ספריית
 גב' גילה אלדר :מנהלת הספרייה

 62-5535766 טלפונים:
 62-5535555 פקס:

 36:66 – 66:66': הימים א',  שעות פתיחה:
 33:66 – 66:66ימים ב', ג':  

 35:66 – 66:66יום ד':  

 36:66 – 66:66': ה-ימים א' -בימי פגרת הכנסת  

 
נטרית,  משרתת את חברי הכנסת ועוזריהם, בהיותה ספרייה פרלמספריית הכנסת  הספרייה: שירותי

והגופים התומכים בעבודה את עובדי הכנסת והעיתונאים, וכן את היחידות 

הלשכה  הפרלמנטרית והציבוריות הנעשית בכנסת, ביניהם המרכז למחקר ומידע,

 השונות ומשמר הכנסת.  הכנסת  וועדותהמשפטית, ארכיון הכנסת, 

 

ם ולמתעניינים לעיין בחומרי הספרייה ובארכיון ריבנוסף, מאפשרת הספרייה לחוק

  העיתונות שברשותה.

 

ספריית הכנסת מספקת ספרים וחומרים עיוניים מקצועיים לחברי הכנסת  

 ולעוזריהם,  ליחידות  הכנסת השונות ולוועדות הכנסת, בכל נושא בתחומי עבודת

ותרגום, לבאי  .  הספרייה משמשת כספריית השאלה של ספרות עברית מקורהכנסת

 מעמידה ומתחזקת חדר עיתונות וארכיון עיתונות יומית.  הבית והיא גם

  

בספרייה אולם קריאה ובו ספרים בנושאי ארץ ישראל, עם ישראל, יהדות וספרות 

יעץ כללית. ספריית הכנסת תעבור בתקופה הקרובה לפעול במתכונת רחבה יותר, 

תציע שירותים נוספים על אלו היא תשלים ותעדכן את האוספים שברשותה ו

 שקיימים כבר.
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 ארכיון הכנסת
 רבקה מרקוס ד"ר  :ואחראית לרשומות מנהלת הארכיון

 62-5763626 טלפונים:
 62-5763625 
 62-5763566 

 62-5763352 פקס:
 arcvd@knesset.gov.il   דוא"ל

 
 

 ה'. -אלקטרוני לארכיון מתאפשרת בכל ימי פעילות הכנסת א-פניה טלפונית ובדואר
 בתיאום מראש. 14:22 - 22:22ימים א', ה' בשעות: לעיון בחומר ארכיוני מתאפשרת רק בארכיון הכנסת הגעה ל

 
נסת ובתקנון הכנסת. בארכיון הכנסת מסמכים הקשורים לפעילותה של הכנסת ותפקידיה המנוסחים בחוק יסוד הכ

מסמכי הכנסת בארכיון מסודרים על פי תפקידיה, כרשות מחוקקת, כרשות מפקחת ומבקרת את פעילות הממשלה, 

וכרשות בוחרת, הממנה את בעלי התפקידים המרכזיים במדינה: ראש הממשלה, חברי הממשלה, יושב ראש 

 הכנסת, נשיא המדינה,  מבקר המדינה ועוד'. 

-שתקפות  בסדרות בארכיון כגון: תיקי החקיקה, תיקי הצעות לסדר יום, שאילתות והצעות איפעילויות אלה מ

 אמון.

 

דעת משפטית מטעם משרדי הממשלה וגופים ציבוריים שונים, התכתבויות בדבר -המסמכים בארכיון כוללים חוות

לאומים, אוסף -ים ביןהתכתבויות עם פרלמנטים בעולם ועם ארגונקביעת נוהלי העבודה במליאה ובוועדות, 

קף את הנעשה שתצלומים מאירועים שהתקיימו בכנסת ואוסף פרסומי הכנסת. הארכיון מספק מידע סטטיסטי המ

 אמון, שאילתות, תהליכי חקיקה וציון של חילופי גברי בממשלה ובכנסת ועוד.-במליאה: הצעות אי
 

פרלמנטארית הפעילות הל הכנסת )הצוות המקצועי של ארכיון הכנסת מארגן את המסמכים השוטפים ש

תקופות השמירה של החומר הארכיוני מבוססות על חוק הארכיונים מנהלית(, לצורך שימוש בהם בהווה ובעתיד. הו

 ורוב החומר הארכיוני נשמר לצמיתות. 

 כגון: תאריכי הכנסות, תאריכי כהונת השרים,בכל יום מתקבלות עשרות פניות לארכיון בבקשה לאיתור מידע 

כל תהליך החקיקה החל מהצעת החוק ועד לפרסום ברשומות, כולל  של חוקים,  ססטטותאריכי דיונים במליאה, 

. חוקרים רבים מתעניינים בפעילות של חברי פרוטוקולים של הוועדות שדנו בחוקיםהפרוטוקולים של המליאה, וה

 המחוקקת.ם שמטרתם חקירת הרשות ודיונים יזומי , שאילתות היום-בהצעות לסדר כנסת ובסטטיסטיקות של 

 ;מן התחום המשפטי והמדיני וסטודנטים  חוקריםעוזרים פרלמנטריים וחברי כנסת; אל הארכיון פונים בעיקר 

משרדי הממשלה, בתי המשפט, גופים ציבוריים ופרטיים, וכן לשכות משפטיות של משפטנים ממגזרים שונים, בהם 

 אנשי עסקים, מוזמני הוועדות ועוד.

פניות לארכיון דרך הדואר האלקטרוני או הטלפון. רובן טופלו באופן מידי על ידי  2666-הגיעו כ 2633במהלך שנת 

שליחת קבצים סרוקים בדואר אלקטרוני. חלק מהפונים מוזמנים לביקור בארכיון על מנת לעיין בתיקים פיזיים 

 חיפוש במערכות הפנימיות של הכנסת. שטרם נסרקו או לבצע חיפושים מורכבים שמצריכים שעות רבות של 
 

שם הנגשתו לציבור. מבוצעות גם  של חומר ארכיוני ל מוביל  פרוייקט של דיגיטציהבשנים האחרונות הארכיון 

 -כ(OCRסטוריים של הכנסת. עד עתה נסרקו ועברו פענוח אופטי )יהה  נתוניםההסבה וטיוב מאגרי  פעולות של 

סוף  3363עד  )מועצת המדינה הזמנית    3356 משנת " הכנסת-כרכים של  "דברי 336 מסמכים, ביניהם,  666666

. במסגרת הפרויקט מופתחו גם תאריכי הדיונים, נושאי כל דיון, שמות הנואמים בכל נושא.  (הכנסת התשיעית
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ת הפרוטוקולים זמינים בפורטל הכנסת וממערכת איתור מידע פרלמנטרי )אמ"פ(. ניתן לאתר מידע הן מהשדו

 שמופתחו או מתוך התוכן עצמו. 

 

 נסרק ועבר פענוח אופטי:בארכיון הכנסת קיים חומר ארכיוני שכן כמו 
 

 .3333עד  3353-כרכי הצעות חוק לקריאה ראשונה מ

 . 3333  עד 3353-כרכי חוקים שהתקבלו )רשומות( מ

 .3333עד  3353-מהקבועות  פרוטוקולי הוועדות

  . 3333עד  3353-פרוטוקולים של ועדות משנה מ

 

פרסומים וסיכומים של ועדות  3666-תצלומים, כ 36666-הארכיון  סרק גם חומרים נוספים: כ בשנה האחרונה

הכנסת. כמו כן נסרקו חומרים עבור הלשכה המשפטית של הכנסת: חוות דעת משפטיות של היועצים המשפטיים 

 יקות של ספרי חוקים כדישל הכנסת ותיקי בג"צים הקשורים לכנסת. בנוסף הושלמו סר

וכדי להוסיף מטה דאטה שלם לכל  -שהוסב ממערכות ישנות–לשפר את האיכות של החומר הדיגיטאלי הקיים 

 המסמכים.

על ידי סריקת כרכי החוקים, הארכיון תורם רבות לפרוייקט מאגר החקיקה הלאומי שמתבצע בשיתוף פעולה עם  

מאגר בימים אלו נסרקות גם כל הפקודות ממועדצת המדינה הלכשה המשפטית של הכנסת. לצורך השלמת ה

 הזמנית, דיני מדינת ישראל והפקודות המנדטוריות מלפני קום המדינה. 

הארכיון מקדם את הזנת כל החומרים הסרוקים למערכות המחשוב של הכנסת כדי לאפשר בעתיד הנגשה לציבור 

 כנסת.של כל החומרים הפרלמנטאריים דרך אתר האינטרנט של ה
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 הלשכה המשפטית
 איל ינון עו"ד  המשפטי: ץהיוע

 62-556653625 טלפונים:
 62-5763536 פקס:

 hdept@knesset.gov.il דוא"ל:

 

ענייני חוק ב, רי הכנסתולחב לוועדות הכנסתראש הכנסת,  -ליושביעוץ משפטי שוטף יהלשכה המשפטית מעניקה 

  .המשפטי לכנסת ץבראש הלשכה המשפטית עומד היוע ומשפט הנוגעים לסמכויותיהם ולתפקידיהם.

 הקובע כך:  1994,-ד"התשנ ,חוק הכנסת)ב( ל 37סעיף קבועים בהיועץ המשפטי לכנסת  תפקידי 

 -היועץ המשפטי לכנסת 

 הנוגעים  ות הכנסת בענייני חוק ומשפטייעוץ ליושב ראש הכנסת לנושאי התפקידים בה ולמוסד

  ;לסמכויותיהם ולתפקידיהם

 ויפעל להבטחת תקינותם; ;החקיקה כילהלייה בכל עניין הנוגע ייעוץ לכנסת ולוועדות  

 ייעוץ לחברי הכנסת בכל עניין הנוגע לכנסת והנובע מחברותם בה;  

 משלה, לבקש כי הכנסת תיוצג על כמת היועץ המשפטי למ, ואולם רשאי הוא, בהסייצוג הכנסת בערכאות

 ידי פרקליטות המדינה, אול לייפות את כוחו של עורך דין אחר לייצג את הכנסת;

 .ימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו לפי כל דין  

טף במסגרת הליכי החקיקה. על תפקיד ואחד התפקידים המרכזיים של הלשכה המשפטית הוא מתן יעוץ משפטי ש

צים המשפטיים לוועדות הכנסת והצוות העובד לצידם. במסגרת זו ניתן סיוע לחברי הכנסת זה אחראים בעיקר היוע

בניסוח ובבדיקה משפטית של הצעות החקו שאותן הם מבקשים להניח על שולחן הכנסת )כך  למשל, מהי האכסניה 

 על הליכיהראויה להסדר הקבוע בהצעת החוק, האם הצעת החוק מעוררת שאלות משפטיות שעלולות להקשות 

לוועדות מלווה את הצעות החוק גם בדיוני הוועדות בכל הנוגע להיבטים   הייעוץ המשפטי וכיו"ב(.  צוות החקיקה

המשפטיים העולים בדיון. במסגרת זו בודק הצוות, בין היתר, מהן הלכותיה הרוחביות של הצעת החוק על הדין 

קתיים. בתום הדיונים מכין היועץ המשפטי לוועדה את והאם הצעת החוק עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד החו

ת החוק להמשך הליך החקיקה במליאת הכנסת, זאת בשיתוף עם הממונה על נוסח החוק בלשכה ונוסח הצע

. צוות הייעוץ המשפטי לוועדות אף מלווה את דיוני הוועדות העוסקים בפיקוח פרלמנטרי על הרשות המשפטית

 המבצעת.

הלשכה המשפטית מייצגת באופן  הלשכה המשפטית הוא ייצוג הכנסת בערכאות משפטיות.נדבך נוסף בעבודת 

 , ובכלל זה הליכים משפטיים שהכנסת צד להם במסגרת ,ועדות הכנסת ובעלי תפקידים בכנסת ,עצמאי את הכנסת

יצב בהליך המשפטי לכנסת לבקש מבית המשפט להתי ץהיוע ךמוסמ , בנוסף,עתירות חוקתיות בבית המשפט העליון

  .אף אם הכנסת אינה צד להליך ,שאלה משפטית הנוגעת לכנסתב הכרוךמשפטי 

, ובכלל זה נהלימ  בענייני  בעלי התפקידים בכנסתייעוץ משפטי שוטף גם ל הכנסת מעניקה  המשפטית של  הלשכה 

  .הכנסת ענייני מכרזים והתקשרויות, דיני עבודה והיבטים משפטיים הנוגעים לפעילותו של משמרב

mailto:hdept@knesset.gov.il
mailto:hdept@knesset.gov.il
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לאחרונה אף הוקם בלשכה המשפטית תחום חקיקה ומחקר משפטי, שנועד להשביח ולהעשיר את עבודת החקיקה, 

בין היתר באמצעות יצירת מודלים בחקיקה, מעקב אחת פסיקת בתי המשפט בנושאי חקיקה, מחקר משפטי 

 משווה, מעקב שוטף אחר יישום חוקים וכיו"ב.
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 2214 - 2213 ת לשנתהכנס תקציב

 סעיף תקציבי סעיף
₪ סה"כ באלפי 

 2012 תקציב
₪ סה"כ באלפי 

 2213 תקציב

    

 612,921 615,168 סך תקציב הכנסת 2

 127,720 124,570 חברי הכנסת 202

 62,000 60,600 מרכיבי שכר חברי  הכנסת 20201

 62,000 60,600 שכר חברי כנסת 2020101

 65,720 63,970 תתנאי חברי כנס 20202

 33,100 32,200 עוזרים לחברי הכנסת 2020201

 13,000 13,000 תקציב לשכה, שכירת משרדים ותקשורת 2020204

 1,500 1,500 שכ"ד ומלונות לח"כים בירושלים 2020207

 11,900 11,050 רכב לחברי כנסת 2020209

 6,000 6,000 אבטחה ומיגון חברי כנסת 2020211

 100 100 שתתפות בהוצאות משפטיות של חכי"םה 2020212

 120 120 לימודי שפות חברי כנסת 2020213

 370,611 370,818 פעולות הכנסת 203

 35,090 35,440 שירותים מקצועיים 20301

 600 600 מחקר  ופעולות  מ.מ.מ. 2030101

 850 850 כיבוד המוגש בועדות  2030103

 100 100 רץסיורי ועדות ברחבי הא 2030105

 800 600 הקלטות בועדות ע"י גורמי חוץ 2030106

 100 100 תרגומים לועדות ע"י גורמי חוץ 2030107

 1,020 1,020 אינטרנט  2030108

 23,100 22,450 שידורים  מהכנסת 2030110

 80 80 צילום מסמכים )מכונות צילום( 2030111

 140 140 לקט עיתונות 2030112
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 60 60 ד צילומים לעיתונותתיעו 2030113

 640 640 הדרכת תלמידים בשיתוף יח' לדמוקרטיה 2030116

 - - יעוץ לערוץ הכנסת 2030122

 6,900 8,100 הפצת ערוץ הכנסת 2030123

 700 700 תחזוקה, שידרוג ויעוץ אולפן ערוץ הכנסת 2030124

 3,860 3,810 קשרי חוץ וטקסים 20302

 1,660 1,610 ים של הכנסתאירועים מיוחד 2030202

 180 180 אירועים בתשלום בכנסת 2030207

 180- 180- הכנסות מאירועים בתשלום לכנסת 2030208

 - - קרן הכנסת לפעולות מיוחדות 2030211

 2,200 2,200 קשרי חוץ 2030212

 7,830 7,600 סיעות -שכר צוות פרלמנטרי  20303

 7,830 7,600 ותסיע -שכר צוות פרלמנטרי  2030302

 144,348 136,850 הוצאות עובדי הכנסת 20304

 111,508 105,580 משרות ( 565שיא כ"א עובדים  ) 2030401

 12,150 10,830 משרות ( 66עבודה בלתי צמיתה עובדים ) 2030402

 3,200 3,200 עובדים-שעות נוספות 2030403

 8,700 8,500 החזר הוצאות רכב עובדים 2030404

 4,000 4,000 כוננויות עובדים 2030405

 875 825 פעילויות רווחה והשתלמויות 2030410

 880 880 הכשרה מקצועית   2030411

 35 35 הגנה משפטית עובדי הכנסת 2030412

 3,000 3,000 (53העסקת סטודנטים ) 2030414

 79,453 83,938 אמרכלות 20305

 750 750 פירסומים הסברה ומרכז מבקרים 2030501

 60 60 רשומות ירחונים 2030502
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 200 200 רכישת ספרים כתבי עת  2030503

 10,155 9,905 תפעול שוטף 2030504

 28,327 28,027 אחזקה שוטפת 2030505

 2,231 2,376 רכישת ציוד משקי 2030506

 2,490 2,490 דואר טלפונים ומשלוחים 2030507

 3,450 8,760 שיפוץ מבנים והתקנות 2030508

 5,300 5,300 הוצאות רכב מינהלה ועובדים 2030509

 12,000 12,000 משאבי אנרגיה )חשמל , גז , דלק( 2030510

 20 20 שכירות רכב 2030511

 350 350 נסיעות והובלות 2030512

 - - סריקה אופטית ארכיון הכנסת 2030513

 1,340 1,300 אחזקת חניון חדש 2030520

 12,780 12,400 זקת אגף קדמהאח 2030522

 60,215 61,115 ביטחון 20306

 47,850 46,540 משרות( 263שיא כח אדם משמר ) 2030601

 1,580 1,530 משרות( 6עבודה בלתי צמיתה ביטחון ) 2030602

 200 200 לשומרים-נסיעות מיוחדות 2030605

 3,930 3,530 הוצאות שמירה וביטחון 2030606

 2,445 5,665 ביטחוני ותפעולי ציוד 2030607

 1,745 1,145 מדים לשומרים 2030609

 825 865 פעילות תרבות )רווחה וספורט( 2030609

 1,500 1,500 למשמר -החזר הוצאות רכב   2030610

 140 140 השתתפות בתקציב דיור ממשלתי + שכירות 2030611

 39,815 42,065 ניהול מערכות מחשב 20307

 38,915 41,165 חזקה מערכת המחשבא 2030701

 400 400 השתתפות בתקציב תהילה 2030702
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 500 500 השתתפות בתקציב פרוייקט מרכבה 2030703

 18,000 18,000 רזרבה 204

 18,000 18,000 רזרבה 20401

 18,000 18,000 רזרבה 2040101

 25,090 24,430 תוספת מבנה 205

 25,090 24,430 בינוי ופיתוח 20501

 - - תוספת מבנה  2050101

 23,720 23,100 בינוי והחזר הון אגף חדש 2050103

 1,370 1,330 חניות בחניון הלאום 2050111

 400 1,250 שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר 207

 400 1,250 שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר 20701

 400 1,250 לשעברשירותי משרד ליושבי ראש הכנסת  2070101

 70,600 75,600 גמלאות חברי כנסת 208

 70,600 75,600 גמלאות חברי כנסת 20801

 68,600 66,600 גמלאות חברי כנסת 2080101

 2,000 9,000 מענקי פרישה חברי כנסת 2080102

 500 500 מוזיאון הכנסת 209

 500 500 מוזיאון הכנסת 20901

 - - רכישת בית פרומין 2090101

 - - שיפוץ בית פרומין 2090102

 500 500 תפעול מוזיאון הכנסת 2090103
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 פרסומי הכנסת

 

 

 "דברי הכנסת"

 

הסטנוגרפיים הערוכים של ישיבות המליאה, וכן נספחות ובהם:  חוברות "דברי הכנסת" כוללות את הפרוטוקולים

בות הסתייגויות ותיקונים להצעות ולהסתייגויות(, חוק לקריאה שנייה ושלישית )לר הצעות חוק פרטיות, הצעות

מסקנות ועדות,  ,טעות בחוק, החלטות בדבר אישור הוראות בצו, הצעות ועדת הכנסת לתיקון תקנון הכנסת תיקוני

הכנסת והסכמים שהונחו על שולחן  הודעות שרים בעקבות מסקנות, החלטות ועדת האתיקה שהונחו על שולחן

 .)קואליציוניים והסכמי שלום הכנסת )למשל: הסכמים

 

 "רשומות"

 

 .2662מאוקטובר  החל – ידי חברי הכנסת-נוסח הצעות החוק המוגש לקריאה ראשונה על

 

 מדריך למבקרים

 

 .ישראל; יוצא בשפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית הנבחרים של מדינת-מדריך קצר על בית
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 דיווח הממונה על יישום החוק

 

 

 :לפי החלוקה הבאה ,בקשות 13 נתקבלו במשרד הממונה על יישום חוק חופש המידע בכנסת 2213במהלך שנת 

 

 2 ;בקשות נענו 

  בקשות שאינן קשורות לעניין אשר הופנו לגורמים הרלוונטיים לפנייתם 4הוגשו. 

  הוגשו עתירות על החלטת הממונהלא  2213במהלך שנת. 

 

 (2213בנובמבר  14 -יותם יקיר )נכנס לתפקידו ב - 2213הממונה על יישום החוק בשנת 

 

 המען למשלוח בקשות למידע:

 הממונה על יישום חוק חופש המידע                                                 

 יותם יקיר                                                 

  כנסתה                                                 

 קריית הממשלה                                                 

 21252ירושלים                                                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


