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 הרכב ועדות הכנסת

 
 

 מקומות לפי הפירוט הבא: 38 –לסיעת הליכוד 
 

 6 –ועדת הכנסת 
 מ"מ 2+  4–ועדת הכספים 

 מ"מ 5+  5 –ועדת החוץ והביטחון 
 3 –ועדת החוקה, חוק ומשפט 

 3 –ועדת הכלכלה 
 3 –ועדת הפנים והגנת הסביבה 
 3 –ורט ועדת החינוך, התרבות והספ

 3 –הוועדה לענייני ביקורת המדינה 
  3 –ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 

 3 –ועדת המדע והטכנולוגיה 
 1 –ועדת העליה, הקליטה והתפוצות 

 1 -הוועדה לקידום מעמד האישה 
 
 

 מקומות לפי הפירוט הבא: 30 –לסיעת המחנה הציוני 
 3 –ועדת הכנסת 

 מ"מ 3+  3 –ועדת הכספים 
 מ"מ 5+  5 –חוץ והביטחון ועדת ה

 2 –ועדת החוקה, חוק ומשפט 
 3 –ועדת הכלכלה 

 2 –ועדת הפנים והגנת הסביבה 
 2 –ועדת החינוך, התרבות והספורט 
 2 –הוועדה לענייני ביקורת המדינה 

 2 –ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 
 2 –ועדת המדע והטכנולוגיה 

 2 –ועדת העליה, הקליטה והתפוצות 
 2 -ה לקידום מעמד האישה הוועד

 
 

 מקומות לפי הפירוט הבא: 16 –לסיעת הרשימה המשותפת 
 2 –ועדת הכנסת 

 מ"מ 2+  2 –ועדת הכספים 
 1 –ועדת החוקה, חוק ומשפט 

 2 –ועדת הכלכלה 
 2 –ועדת הפנים והגנת הסביבה 

 2 –ועדת החינוך, התרבות והספורט 
 1 –הוועדה לענייני ביקורת המדינה 

 1 –בודה, הרווחה והבריאות ועדת הע
 1 –ועדת המדע והטכנולוגיה 

 2 -הוועדה לקידום מעמד האישה 



 

 

 
 מקומות לפי הפירוט הבא: 14 – יש עתידלסיעת 

 1 –ועדת הכנסת 
 1 –ועדת הכספים 

 מ"מ 2+  2 –ועדת החוץ והביטחון 
 2 –ועדת החוקה, חוק ומשפט 

 1 –ועדת הכלכלה 
 1 –ועדת הפנים והגנת הסביבה 

 1 –ועדת החינוך, התרבות והספורט 
 1 –הוועדה לענייני ביקורת המדינה 

 1 –ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 
 1 –ועדת המדע והטכנולוגיה 

 1 -ועדת העליה, הקליטה והתפוצות 
 1 -הוועדה לקידום מעמד האישה 

 
 מקומות לפי הפירוט הבא: 13 – כולנולסיעת 

 
 1 –ועדת הכנסת 

 2–ועדת הכספים 
 1 –ועדת החוץ והביטחון 

 1 –ועדת החוקה, חוק ומשפט 
 1 –ועדת הכלכלה 

 1 –ועדת הפנים והגנת הסביבה 
 1 –ועדת החינוך, התרבות והספורט 
 1 –הוועדה לענייני ביקורת המדינה 

 1 –ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 
 1 –ועדת המדע והטכנולוגיה 

 1 –ועדת העליה, הקליטה והתפוצות 
 1 -הוועדה לקידום מעמד האישה 

 
 מקומות לפי הפירוט הבא: 01 –לסיעת הבית היהודי 

 
 1 –ועדת הכנסת 

 מ"מ 1+  1–ועדת הכספים 
 מ"מ 1+  2 –ועדת החוץ והביטחון 

 1 –ועדת החוקה, חוק ומשפט 
 1 –ועדת הפנים והגנת הסביבה 

 1 –ועדת החינוך, התרבות והספורט 
 1 –דינה הוועדה לענייני ביקורת המ

 1 –ועדת העליה, הקליטה והתפוצות 
 1 –הוועדה לקידום מעמד האישה 

 
 מקומות לפי הפירוט הבא: 9 –לסיעת ש"ס

 
 1 –ועדת הכנסת 

 1–ועדת הכספים 
 1 –ועדת החוקה, חוק ומשפט 

 1 –ועדת הכלכלה 
 1 –ועדת הפנים והגנת הסביבה 

 1 –ועדת החינוך, התרבות והספורט 
 1 –יקורת המדינה הוועדה לענייני ב

 1 –ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 
 1 –ועדת העליה, הקליטה והתפוצות 

 



 

 

 
 מקומות לפי הפירוט הבא: 8 – ישראל ביתנולסיעת 

 
 1 –ועדת הכנסת 

 מ"מ 1+  1–ועדת הכספים 
 מ"מ 1+  1 –ועדת החוץ והביטחון 

 1 –ועדת החינוך, התרבות והספורט 
 1 –דינה הוועדה לענייני ביקורת המ

 1 –ועדת המדע והטכנולוגיה 
 2 –ועדת העליה, הקליטה והתפוצות 

 
 
 

 מקומות לפי הפירוט הבא: 8 –לסיעת יהדות התורה
 

 1 –ועדת הכנסת 
 1–ועדת הכספים 

 1 –ועדת החוץ והביטחון 
 1 –ועדת החוקה, חוק ומשפט 

 1 –ועדת הכלכלה 
 1 –ועדת הפנים והגנת הסביבה 

 1 –ת והספורט ועדת החינוך, התרבו
 1 –ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 

 
 מקומות לפי הפירוט הבא: 6 –לסיעת מרצ 

 
 1–ועדת הכספים 

 1 –ועדת החוקה, חוק ומשפט 
 1 –ועדת הכלכלה 

 1 –ועדת הפנים והגנת הסביבה 
 1 –ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 

 1 -הוועדה לקידום מעמד האישה 
 
 
 
 
 
 


