תוכן עניינים נספחים
שם הנספח

נספח

עמוד

מש1/

צילום המכתב שנשלח ממזכירות הממשלה לשרים בעניין חומרים 1
המתפרסמים באופן יזום לציבור

מש2/

צילום חוות הדעת של היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה 3
מיום 16.6.13

מש3/

צילום מכתב של היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה מיום 32
30.1.17

מש4/
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צילומי הפרוטוקולים

מש1/
צילום המכתב שנשלח ממזכירות
הממשלה לשרים בעניין חומרים
המתפרסמים באופן יזום לציבור

עמוד  1מתוך 315

עמוד  2מתוך 315

מש2/
צילום חוות הדעת של היועצת
המשפטית למשרד ראש הממשלה
מיום 16.6.13

עמוד  3מתוך 315

עמוד  4מתוך 315

עמוד  5מתוך 315

עמוד  6מתוך 315

עמוד  7מתוך 315

עמוד  8מתוך 315

עמוד  9מתוך 315

עמוד  10מתוך 315

עמוד  11מתוך 315

עמוד  12מתוך 315

עמוד  13מתוך 315

עמוד  14מתוך 315

עמוד  15מתוך 315

עמוד  16מתוך 315

עמוד  17מתוך 315

עמוד  18מתוך 315

עמוד  19מתוך 315

עמוד  20מתוך 315

עמוד  21מתוך 315

עמוד  22מתוך 315

עמוד  23מתוך 315

עמוד  24מתוך 315

עמוד  25מתוך 315

עמוד  26מתוך 315

עמוד  27מתוך 315

עמוד  28מתוך 315

עמוד  29מתוך 315

עמוד  30מתוך 315

עמוד  31מתוך 315

מש3/
צילום המכתב של היועצת
המשפטית למשרד ראש הממשלה
מיום 30.1.17

עמוד  32מתוך 315

עמוד  33מתוך 315

עמוד  34מתוך 315

עמוד  35מתוך 315

עמוד  36מתוך 315

עמוד  37מתוך 315

מש4/
צילומי הפרוטוקולים

עמוד  38מתוך 315

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  212של הממשלה ה34 -
יום ראשון ,י"ב באדר התש"ף  08 -במרץ 2020
)בשעה  - 11:30במזכירות הממשלה(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,אופיר
אקויס ,גלעד ארדן ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,צחי הגבי ,יצחק וקין ,ציפי
חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ ,יריב לוין ,יעקב ליצמן ,רפי פרץ,
יפעת שאשא-ביטון

עדרו השרים:

פתלי בט ,אריה מכלוף דרעי ,בצלאל סמוטריץ' ,מירי רגב ,יובל שטיייץ
)בחו"ל(

כן כחו:
ישראל אבישר
דרור אופן
יצב אמון אלקלעי
אייל בן חיים
ת"צ אה בן מרדכי
מאיר בן שבת
אתי ברט
טל בראון
משה בר סימן טוב
אסף וסרצוג
הילה כהן אייס
אברהם זופיק
אשר חיון
עבר חן מאירי
סימה טוקטלי
אבי כהן
אורן כהן
שיר כהן
צביה מארק

בפרוטוקול זה  8דפים.

-

המשרד לביטחון הפים
לשכת השרה לשוויון חברתי
משטרת ישראל
המטה לביטחון לאומי
המזכירה הביטחוית לשר לביטחון הפים
ראש המטה לביטחון לאומי
סגית מזכיר הממשלה
המשרד לביטחון הפים
המהל הכללי ,משרד הבריאות
משרד האוצר
מזכירות הממשלה
המועצה הלאומית לכלכלה
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
הרשות לקידום מעמד האישה
סגית מזכיר הממשלה
המהל הכללי ,המשרד לשוויון חברתי
משרד ראש הממשלה
יועצת תקשורת לראש הממשלה
משרד ראש הממשלה
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אוה מדז'בוז
רז זרי
סיגל סדצקי
יגאל סלוביק
רון פרץ
הדס שוגרמן
אבי שמחון
חגית שי

-

המהלת הכללית ,הרשות לקידום מעמד האישה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
משרד הבריאות
המטה לביטחון לאומי
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה
משרד האוצר

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

סדר היום:
.4884

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(

.4885

ציון יום האישה הבין-לאומי

.4886

ההיערכות הלאומית לוכח אתגרי גיף הקורוה
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.4884

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(
בפתח ישיבת הממשלה אומר ראש הממשלה:
"בוקר טוב.
כפי שאי חוזר ואומר ,אחו בעיצומה של מגפה עולמית ,גם אם לא הכריזו
על כך רשמית .אי אמסור היום עדכוים לממשלה על הצעדים שהחלטתי
עליהם יחד עם חבריי השרים בעיין הקורוה .אחו פועלים באחריות,
בקור רוח ובשיתוף פעולה מלא בין כל הגורמים .אי מקיים דיון בושא כל
יום ,וברוב הימים כמה פעמים ביום.
בזכות הצעדים שהובלו ,אי יכול להגיד שהמצב בישראל בשליטה והוא בין
הטובים ביותר בעולם ,אם לא הטוב ביותר במדיות המערב.
אי קורא היום לציבור להיזהר מ"פייק יוז" של ידיעות כוזבות בעיין גיף
הקורוה בישראל .יש להישמע רק להודעות הרשמיות של משרד הבריאות
והגורמים הרשמיים .אי מבקש משר הבט"פ לפעול גד זריעת פאיקה
בציבור באמצעות הודעות שווא ,יש לא מעט כאלה.
כדי להתמודד עם הגיף ,אי פועל גם ברמה הבין-לאומית ,שוחחתי עם
מהיגים רבים ב 72-השעות האחרוות ,יזמתי שיחת ועידה שקיים עימם
השבוע ,כדי לדון בסיוע בין-לאומי הדדי .יש לישראל מה להציע ויש לישראל
גם מה לקבל ,אחו בעמדה טובה לשיחה הזאת.
אחו פעל היום כדי לקדם את הצעדים שקבעתי (1 :חטא מתקים
ציבוריים;  (2גייס את חיל האוויר וחברות התעופה כדי להבטיח בכל מצב
את המשכיות שרשרת האספקה החיוית למשק הישראלי;  (3גייס את
מיטב המוחות בישראל כדי להפריד ביעילות בין בריאים לחולים .מחר
קיים ישיבה מאוד חשובה של גורמי המדע והבריאות במטרה להרחיב
מאוד את מספר הבדקים ולצמצם מאוד את משך הזמן הדרוש לקבלת
תוצאות הבדיקה;  (4אחו קיים קרן לסיוע תזרימי ,ושר האוצר יציג
עכשיו קרן של  4מיליארד  ₪שהוא מתווה הסיוע לחברות שמושפעות
כלכלית מהתפשטות הגיף .אחו מטפלים במשבר הקורוה על הצד הטוב
ביותר.
אי חוזר ומבקש מאזרחי ישראל :שמרו בקפדות על ההוראות וההחיות
של הממשלה ומשרד הבריאות .זה לא צחוק וזה לא דבר של בחירה ,צריך
פשוט לעשות את זה .כל הקפדות ההיגייה האלה מעכבות או מועות את
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ההתפשטות של הגיף לכם ,לבי משפחתכם,לכל בי האדם במדית ישראל
 אא הקפידו על כך.שר האוצר אומר:
"אדוי ראש הממשלה ,כפי שאמרת ,משרד האוצר יעמיד קרן של 4
מיליארד  ₪בשי טקטים :שי מיליארד  ₪באופן מיידי במסגרת הקרן
לעסקים קטים ,שי המיליארד  ₪הוספים דורשים פרוצדורה וספת ,אבל
אחו קיים אותה.
אחו מטפלים במשבר הזה באופן סגמטלי  -יש עסקים שפגעו באופן
מיידי ,כמו התעופה והתיירות ,שהם יקבלו טיפול ממש מיידי ,יש זקים
עקיפים לעסקים ,גם שם אחו טפל בזה ,כמובן במתכות אחרת.
הדבר הכי חשוב זה בימים הקרובים  -בעוד  48שעות מעכשיו יצאו החיות
לעסקים שמרגישים שיש להם בעיה והם יוכלו לקבל לפי ההוראות
החדשות ,כי אחו חייבים להוסיף סעיף של קורוה .הקרות האלה
קיימות ,אחו חייבים להרחיב את זה לקורוה .ברגע שאחו סיים את
זה ,אפשר יהיה להגיש בקשה ולקבל את הכסף .תוך  48שעות אחו סיים
את זה.
כפי שאמר ראש הממשלה ,אחו והגים באחריות .פאיקה זה האויב הכי
גדול של הכלכלה ,פאיקה זה האויב הכי גדול של מי שרוצה לטפל במשבר.
על הרקע הזה יש לו אחריות שגם יהיה רצף תפקודי של מדית ישראל ,של
הכלכלה .חייבים לדאוג גם לתזרים של מדית ישראל ,חייבים לדאוג
לשרשרת האספקה ,ולכן לצד משרד הבריאות ,משרד ראש הממשלה
והמל"ל ,אחו עובדים בקור רוח ,בשיקול דעת ומקבלים החלטות ממש
מושכלות.
למשרד הבריאות אחו מעמידים את כל מה שדרוש ,כל מה שהם דורשים
גם למיגון ,גם לציוד וכל מה שדרוש להם לטיפול במשבר הקורוה.
אחל שבעזרת השם זה יסתיים כמה שיותר מהר".
שר הבריאות אומר:
"היסוד של כל הדברים האלה זה לשמור על הכללים שאחו אומרים .אי
חייב להכחיש טוטלית לאלה שאומרים שאחו מגזימים או פוליטיקה ,יש
כל מיי שטויות והבלים .אי רוצה לתת לכם דוגמה כמה אחו צודקים
בזה :היום יש לו  25חולים ,מתוך זה  3שוחררו ,אחד במצב קשה בבית
חולים פוריה ,אחד במצב פחות קשה אבל גם קשה בבית חולים שיבא.
עמוד  42מתוך 315

-5-

לעומת זאת ,מדיה באותו גודל שלו כמו שווייץ  -יש לה  270חולים .זה פי
 10מהחולים שיש לו ,זה בגלל שאחו החמרו ,עשיו את הדברים
והצעדים הכוים .צוחקים עליו ומשמיצים אותו ,אחו עשה את
הדברים ,הציבור צריך להקשיב לו כי אחו אחראיים .אחו יודעים את
המצב ,אף אחד לא יודע את המצב מבחוץ.
עד היום כל מי שכס מאירופה ,הוא צריך בידוד .הסוד שבדבר ,שאחו
יודעים לגבי כל מי שהיה כאן בארץ מהתיירים  -לעשות בדיקה איפה הוא
היה .אחו יודעים את כל המקומות שהוא היה וכל מי שהיה לו קשר איתו
או כל מי שדיבר איתו ,כל מגע ,אחו יודעים לעשות את זה ולכן יכולו
להגיע למצב שכל אחד יהיה בבידוד .כרגע היום יש לו  20,000איש בבידוד,
זה הרבה ,אבל מצד שי זה שומר על המצב.
ביחד עם ראש הממשלה אחו יושבים כל יום ,בודקים את המצב
ומחליטים הלאה מה לעשות .גם היום אחו שב וחליט כל מיי דברים,
ובהחלט יכול להיות שיהיו לו שיויים בהוראות".
ראש הממשלה מוסיף ואומר:
"אחו מצייים היום בממשלה את יום האישה הבין-לאומי .השים
מפצות את תקרת הזכוכית בישראל כל הזמן  -בממשלה ,בהיי-טק ,בחיוך,
בתרבות ,במערכת המשפט ,בבריאות ,בתקשורת ,בכלכלה ,בכל תחום .אי
חייב להגיד לכם ,גם במטוסי חיל האוויר ,מתוך עדות אישית במסוקים
שמטיסים אותי ,הרבה פעמים יש טייסות מיומות ,מוכשרות ואי מוכרח
להגיד שההרגשה מאוד מאוד בטוחה לדעת שאחו בידיים של שים כאלה,
שמי היה חולם לפי כמה שים שיטיסו מטוסי קרב ויטיסו הליקופטרים,
ובעצם עוזרות להטיס את המדיה בכל דבר .שים פורצות דרך בכל תחומי
החיים בישראל.
גילה ,בבקשה ,אחת מפורצות הדרך" .
השרה לשוויון חברתי אומרת:
"ראשית ,ביום האישה הבין-לאומי מצייים את ההצלחות של השים
ובמדית ישראל יש לו הרבה על מה להתגאות בושא הזה .גם בתחום
המשפט ,בתחום הבקאות ,בתחום הכלכלה ,יש הרבה דברים שבאמת
אחו יכולות לזקוף ולהיות עם ראש מורם ,אבל יש גם הרבה מה לשפר,
בראש ובראשוה בממשלות ,בייצוג של שים בפרלמט ,בכסת ,הייצוג
שלו הוא מאוד מוך  25% -בלבד .יותר שים צריכות להתמודד ,יותר שים
צריכות לקחת חלק בקבלת ההחלטות ששם צליח לשות את השוויון
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המגדרי ולהגיע אליו בכל הרצוות שלו לשוויון מגדרי אמיתי ,ויש עוד
הרבה עבודה.
ראש הממשלה ,בסיטואציה שבה אחו מצאים בשיטת בחירות בעייתית
שבה יותר ראשי מפלגות ממים וממות את הציגות זה מה שקורה ,אז
צריך לשות את שיטת הממשל גם על מת שתהיה ממשלה כמו שצריך
ובחירות בפעם אחת ,וגם כדי שיהיה ייצוג יותר גדול של שים".

.4885

ציון יום האישה הבין-לאומי
ראש הממשלה פותח.
במסגרת ציון יום האישה הבין-לאומי )שחל ב ,(8.3.2020-השרה לשוויון
חברתי מציית את הישגי הממשלה בקידום השוויון המגדרי וגב' אוה
מדז'בוז ,המהלת הכללית של הרשות לקידום מעמד האישה ,מציגה,
באמצעות מצגת ,תוים המתייחסים לייצוגן של שים בחברה הישראלית
בפרמטרים שוים.
במסגרת זו ,מציית גב' מדז'בוז כי מדית ישראל מדורגת במקום  64במדד
השוויון המגדרי הבין-לאומי ביחס למדיות העולם ומתייחסת לפערי השכר
בין שים לבין גברים הקיימים עדיין במגזר הציבורי ובעיקר בכלל המשק.
כן מוצגים תוים המראים על ייצוג דל של שים בדרגים הגבוהים בשירות
המדיה ובדירקטוריוים של חברות ממשלתיות.
גב' מדז'בוז מציית לטובה את העלייה במספר השים שהתמודדו לראשות
הרשויות המקומיות ולראשוה בחרו  14שים לעמוד בראשות רשויות
מקומיות ,תון המהווה גידול של .133%
השרה גילה גמליאל מוסיפה תוים המשקפים עלייה חדה בשיעור
ההשתתפות של שים ערביות בתחום התעסוקה ועל יישום החלטת ממשלה
מס 2331 .מיום  14.12.2014המקדמת שוויון וחשיבה מגדרית במשרדי
הממשלה ובמערכות הציבוריות השוות.
עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה.
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בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרות גילה גמליאל ויפעת שאשא-ביטון
וגב' אוה מדז'בוז.
בתום הסקירה מחה ראש הממשלה לבחון תוים פרטיים על הפערים
המגדריים בחברה הערבית ,החרדית ובצה"ל וכיצד הם משפיעים על
התוים הכלליים שבהם מוצבת מדית ישראל.

.4886

ההיערכות הלאומית לוכח אתגרי גיף הקורוה
ראש הממשלה פותח.
מר מאיר בן-שבת ,ראש המטה לביטחון לאומי ,מציג באמצעות מצגת את
הצעדים הקטים להאטת התפשטות גיף הקורוה בישראל ואת
ההיערכות של מערכת הבריאות והגורמים הממשלתיים להבטחת הרציפות
התפקודית במקרה שהגיף יתפשט והתחלואה תתרחב.
מר בן-שבת מציין את מדייות הגבלת הכיסה לישראל ואת ההחיות
להימצאות בבידוד לאזרחים אשר הגיעו ממדיות מסוימות.
מר משה בר סימן-טוב ,המהל הכללי של משרד הבריאות ,מציג תמות מצב
של התחלואה בישראל בהשוואה ליתר מדיות העולם ומציין כי בישראל
ישה שליטה טובה על תוי החולים והדבקים בגיף.
עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה.
פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ,מתארת
את מאפייי הגיף ,דרכי ההידבקות והטיפול ומתייחסת להוראות היתות
ע"י משרד הבריאות למיעת ההידבקות והתפשטות הגיף.
השר לביטחון הפים מתייחס לעיין האכיפה והסמכויות המצויות בידו
במצבי חירום אזרחיים .כמו כן מדווח על הקמת צוות סיוע משטרתי
שיתלווה לפקחי משרד הבריאות.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים יעקב ליצמן ,גלעד ארדן ,יפעת
שאשא-ביטון ,יואב גלט ,זאב אלקין ,אופיר אקויס ,ציפי חוטובלי ,יריב
לוין ואמיר אוחה וה"ה מאיר בן-שבת ,משה בר סימן-טוב ,סיגל סדצקי
ורז זרי.
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בתוום הדיון מחה ראש הממשלה כדלקמן:
-

שר הכלכלה והתעשייה יערוך מיפוי של הצרכים והחסמים אשר מועים
יבוא של חומרי גלם הדרשים למשק בעת הזו.

-

חברי הממשלה מתבקשים לוודא כי משרדיהם ערוכים לרציפות
תפקודית למקרה של החמרה משמעותית בהתפשטות הגיף.

-

לבחון קיטת צעדי הסברה בקרב אזרחי ישראל הערביים המצאים
בקשרי מסחר עם תושבי יו"ש על מת לצמצם את חשיפתם להתפשטות
הגיף.

הישיבה עלת
)בשעה (13:00
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  213של הממשלה ה34 -
יום ראשון ,י"ט באדר התש"ף  15 -במרץ 2020
משעה  15:30 – 11:30ומשעה 19:10 – 18:00
בישיבת ועידה ) (vcבמשרד ראש הממשלה ,במשרד החוץ ,במטה לביטחון לאומי
ובמשרד הביטחון בתל אביב

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,אופיר
אקויס ,גלעד ארדן ,פתלי בט ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף דרעי ,צחי
הגבי ,יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ ,יריב לוין,
יעקב ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון ,יובל
שטיייץ

כן כחו:
אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

דבורה אליעזר
מוטי בבצ'יק
מורן בופיל
תא"ל אבי בלוט
איתן בן דוד
מאיר בן שבת
אתי ברט
משה בר סימן טוב
חוה ויר
סימה טוקטלי
אמיר ירון
צביה מארק
רז זרי
פיה ס
יגאל סלוביק
וי סלמן
ליאור פרבר

-

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
לשכת שר הבריאות
מזכירות הממשלה
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המשה לראש המל"ל
ראש המל"ל
סגית מזכיר הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
מזכירות הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
גיד בק ישראל
משרד ראש הממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי(
מזכירות הממשלה
ראש הלוט"ר
מזכירות הממשלה
משרד ראש הממשלה

בפרוטוקול זה  25דפים.
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רון פרץ
אבי שמחון

-

סיגל שפירא
ציג שב"כ

-

ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
מזכירות הממשלה

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

 מזכיר הממשלה -המשה למזכיר הממשלה

סדר היום:
.4889

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה

.4890

סקירה ודיווח על התפשטות גיף הקורוה בישראל

.4891

תקות שעת חירום )שירות עבודה בשעת חירום( ,התש"ף2020-

.4892

טיוטת חוק שירות עבודה בשעת חירום )הוראת שעה( ,התש"ף2020-

.4893

תקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם( )גיף הקורוה החדש( )בידוד בית
והוראות שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף2020-

.4894

תקות שעת חירום )מיעת כיסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי
הסוהר( ,התש"ף2020-

.4895

תקות שעת חירום )דיוי מעצרים( ,התש"ף2020-

.4896

תקות שעת חירום )תוי מיקום( ,התש"ף2020-

.4897

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות
גיף הקורוה החדש

עמוד  48מתוך 315

-3-

.4889

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
בפתח ישיבת הממשלה אומר ראש הממשלה:
"אי רוצה להביע הערכה לאזרחי ישראל על התפקוד היוצא מן הכלל שלהם,
שמסייע לו להאט את קצב ההתפשטות .אי רוצה גם להביע שוב הערכה,
בעצם להצדיע לצוותים הרפואיים ששמים את עצמם בקו הראשון ,אין דבר
יקר מזה ואחו מעריכים את זה מאוד מאוד.
אחו מהלים את הישיבה הזאת בשיחת וידאו .זו דוגמה למימוש ההחיה
שהוצאו אתמול על צמצום ההתקהלויות וקודם כול שמירת מרחק ,אחו
מקפידים על כך  -אתם רואים את זה גם במסכים .אי מבקש כאן מכל משרדי
הממשלה ומהסקטור הפרטי ,כל מי שיכול להשתמש בטכולוגיה הזאת -
יעשה זאת .אם לא ,יכולים בהחלט באותה מידה להשתמש בצ'אטים עם
טלפוים סלולריים ,כך שאין כאן בכלל בעיה לממש את זה .זאת אומרת ,זו
דוגמה וגם בקשה לחיקוי לההלות שוות ופגישות שוות.
באופן מעשי אחו תחיל בסקירה קודם כול של ראש המל"ל על מצב
הקורוה ,אי אאפשר גם לשרים שוגעים בדבר ישירות להגיב ,אחר כך כל שר
ממקומו ,אם ירצה לומר ,אחר כך עבור לחלק השי של הישיבה שוגע לתקון
שעת חירום והשאלה הטכולוגית הספציפית שעומדת לפיו".

.4890

סקירה ודיווח על התפשטות גיף הקורוה בישראל
ראש הממשלה פותח את הדיון.
מר מאיר בן שבת ,ראש המטה לביטחון לאומי ,מוסר תוים עדכיים על
מספר האזרחים הישראלים שדבקו בגיף הקורוה ועל מגמת התפשטות
הגיף ברחבי העולם.
מר מאיר בן שבת מעדכן על ההחיות שהופצו לציבור ולבעלי העסקים ומציין
את המאמצים העשים לבידוד אפקטיבי של אוכלוסיית הדבקים ולקיום
רציפות תפקודית מלאה של המשק.
מר אמיר ירון ,גיד בק ישראל ,מתאר את צעדי המדייות המוחים למערכת
הפיסית בתחום האשראי ,מטבע החוץ ושירותי הבקאות.
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מר משה בר-סימן טוב ,המהל הכללי של משרד הבריאות ,מפרט על היערכות
מערכת הבריאות לקליטה וטיפול בדבקי הגיף באמצעות הכת מתקי בידוד
ייעודיים לאוכלוסייה הגועה באזורים שוים.
חברי הממשלה מתייחסים לעשה במשרדיהם ובתחומי אחריותם ומעירים על
הצורך בהסדרת עבודת עובדי משרדים החיויים לעבודה מהבית.

.4891

תקות שעת חירום )שירות עבודה בשעת חירום( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
היועץ המשפטי לממשלה ,מר אביחי מדלבליט ,מעיר ומתייחס לצורך בקידום
התקות על מת להכין את המשק ולגייס עובדים למפעלים המספקים
שירותים קיומיים בשעת חירום.
השר אופיר אקויס וציגת הלשכה המשפטית של משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,הגב' דבי אליעזר ,מעירים ומתייחסים.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .בתוקף הסמכות הקבועה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )שירות עבודה בשעת חירום( ,התש"ף 2020-בוסח
שלהלן.
ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )שירות עבודה בשעת-חירום( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק יסוד :הממשלה,
מתקיה הממשלה תקות שעת חירום אלה:
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תיקון
חוק.1
שירות עבודה
בשעת-חירום

בתקופת תוקפן של תקות שעת חירום אלה ,יקראו
כאילו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום ,התשכ"ז,1967-
אמר כך:
)(1

בסעיף - 1
בהגדרה "מפעל למתן שירותים קיומיים",
)א(
אחרי "או אירוע חירום אזרחי" אמר "או לעיין
מחלה מידבקת מסוכת" ובמקום "או בעת אירוע
חירום אזרחי" אמר "בעת אירוע חירום אזרחי או
משיתה הכרזה על מחלה מידבקת מסוכת";
בהגדרה "שירותים קיומיים" ,בפסקה ),(2
)ב(
במקום "או הכרזה" אמר "הכרזה" ובסופה אמר
"או הכרזה על מחלה מידבקת מסוכת";

)(2

אחרי סעיף 16ב אמר:

"מחלה
מצא השר כי האפשרות
16ג).א(
מידבקת
למתן שירותים קיומיים לאוכלוסייה
מסוכת –
בשטח המדיה או בחלק ממו או
הכרזה על
למתן שירותים קיומיים הדרושים
תחולת הפרק
לתפקודו של המשק ,כולו או חלק
ממו ,עלולה להיפגע בשל המחלה
הגרמת על ידי גיף הקורוה ) Novel
 ,(Coronavirus 2019-nCoVאשר
שר הבריאות הכריז בהודעה לפי
סעיף  (1)20לפקודת בריאות העם כי
היא מחלה מידבקת מסוכת )בחוק
זה – הכרזה על מחלה מידבקת
מסוכת( ,או שבמערך הייצור או
האספקה למתן שירותים קיומיים
כאמור עלולים להיגרם תקלות או
מפגעים ממשיים ,רשאי הוא ,לאחר
התייעצות עם שר הבריאות ,להכריז
בצו שהוראות פרק זה יחולו לשם
מתן שירותים קיומיים כאמור.
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בסעיף 18א ,במקום "סעיפים 16א או 16ב" אמר
)(3
"סעיפים 16א16 ,ב או 16ג" ,ובמקום "או על אירוע חירום
אזרחי" יקראו "על אירוע חירום אזרחי או על מחלה
מידבקת מסוכת".

י"ט באדר התש"ף
) 15במרץ (2020

.4892

בימין תיהו
ראש הממשלה

טיוטת חוק שירות עבודה בשעת חירום )הוראת שעה( ,התש"ף2020-
הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם הדיון בסעיף מס' .4891

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר את טיוטת חוק שירות עבודה בשעת חירום )הוראת שעה(,
התש"ף ,2020-המצ"ב.
ב .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מהכסת להקדים את הדיון
בהצעת החוק.
ג .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מהכסת להתיר את הקריאה
השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

.4893

תקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם( )גיף הקורוה החדש( )בידוד בית
והוראות שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
השר לביטחון הפים מציג את הושא.
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בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים גלעד ארדן ,בצלאל סמוטריץ' ,גילה
גמליאל וזאב אלקין ומר אביחי מדלבליט.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם( )גיף הקורוה החדש( )בידוד
בית והוראות שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בוסח שלהלן.
ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
ג .התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם( )גיף הקורוה החדש( )בידוד
בית והוראות שוות()הוראת שעה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות שעת חירום אלה:
.2

העובר על הוראות סעיפים )2ד( ו –  3לצו בריאות העם
)גיף הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות
שוות()הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – צו בריאות
העם( ,דיו  -מאסר שישה חודשים או קס לפי סעיף
)61א() (1לחוק העושין ,התשל"ז) 1977-להלן – חוק
העושין(.

עבירות
פליליות

פיזור
.3
התקהלות או
התכסות

)א( שוטר רשאי להורות על התפזרות התקהלות או
התכסות בין-לאומית שעשית ביגוד לסעיף 3א לצו
בריאות העם; סרב אדם להוראת שוטר על התפזרות
כאמור ,רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם
פיזור ההתקהלות.
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מי שסרב להוראות שוטר כאמור בתקת משה
)ב (
)א( ,דיו – מאסר שישה חודשים או קס לפי סעיף
)61א() (1לחוק העושין.
.4

עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א'
שבתוספת ,היא עבירה מיהלית.

עבירות
מיהליות

קס מיהלי .5
קצוב

לעבירה מיהלית כאמור בתקה  3יהיה קס מיהלי
קצוב ,כקבוע לצידה בטור ב' בתוספת.

עבירה
מיהלית
חוזרת

.6

הקס המיהלי הקצוב לעבירה מיהלית חוזרת
כמשמעותה בסעיף )2ג( לחוק העבירות המיהליות,
התשמ"ו) 1985-להלן – חוק העבירות המיהליות(
יהיה כפל הקס המיהלי האמור בתקה  ,3לפי העיין.

עבירה
מיהלית
משכת

.7

הקס המיהלי הקצוב לעבירה מיהלית משכת יהיה
בשיעור חמישית מהקס הקבוע בתקה  ,3לפי העיין,
לכל יום שבו משכת העבירה לאחר המועד שקבע
בהתראה כאמור בסעיף )8ב (1לחוק העבירות
המיהליות.

הגורם
המוסמך
להטלת קס
מיהלי

.8

)א( הגורם המוסמך להטיל קס מיהלי לפי תקות
שעת חירום אלה )להלן – הגורם המוסמך( הוא כל אחד
מאלה:

)(1

שוטר;

מפקח שהוא עובד מדיה ותוות לו
)(2
סמכויות פיקוח על פי כל דין;
)(3
עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף
)5ב( לחוק העבירות המיהליות;
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פקח עירוי ,לרבות פקח מסייע ,שהוסמכו
)(4
בהתאם לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירויים
ברשויות המקומיות )הוראת שעה( ,התשע"א-
.2011
על אף האמור בתקת משה )א( ,הגורם
)ב (
המוסמך להטיל קס מיהלי לפי פרט ) (3לתוספת הוא
שוטר בלבד.
סמכויות
לוות

.9

)א( לצורך הטלת קס מיהלי מכוח תקות שעת חירום
אלה יהיה רשאי הגורם המוסמך -
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומעו
)(1
ולהציג לפיו תעודת זהות או תעודה רשמית
אחרת המזהה אותו;
לדרוש מכל אדם הוגע בדבר למסור לו כל
)(2
ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל
את ביצוען של תקות שעת חירום אלה.
להיכס למקום ,לרבות למקום המשמש
)(3
למגורים.
אין בסמכויות הגורם המוסמך לפי תקה זו כדי
)ב (
לגרוע מהסמכויות שיתו לו לפי כל דין.

חוק .10בתקופת תוקפן של תקות שעת חירום אלה ,יראו
תיקון
כאילו בחוק העבירות המיהליות ,בתוספת הראשוה,
העבירות
בטור ב' ,לצד "פקודת בריאות העם "1940 ,אמר
המהליות
"תקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )גיף
הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות שוות()הוראת
שעה(( ,התש"ף."2020-
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תוספת
)סעיף (3
טור א'

טור ב'

העבירות המיהליות

קס מיהלי קצוב
בשקלים חדשים

) (1תקה  1לעיין סעיף
)2ד( לצו בריאות העם

5,000

) (2תקה  1לעיין סעיף 3,000 3
לצו בריאות העם
) (3תקה )2ב(

.4894

5,000

____________ התש"ף

בימין תיהו

_____________2020

ראש הממשלה

תקות שעת חירום )מיעת כיסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי
הסוהר( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
השר לביטחון הפים מציג את הצורך בהתקת התקות.
היועץ המשפטי לממשלה מציין את הקשיים המשפטיים הכרוכים בהתקת
התקות המגבילות כיסת מבקרים למתקי כליאה ומעצר.
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שר המשפטים מתייחס לצורך בצמצום הפגיעה ביחסי עורך דין-לקוח ובמיעת
זכות ההיוועצות בייהם.
השר בצלאל סמוטריץ' מבקש כי תימע הפגיעה בזכויותיהם של עצורים.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה כי יישום התקות ייבחן מחדש בעוד
שבועיים וככל שהדבר יחייב ,הם יובאו לדיון וסף בממשלה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .בתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )מיעת כיסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר
ובתי סוהר( ,התש"ף) 2020-להלן  -התקות( בוסח שלהלן ,ולהיחן על
שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכסת.
ב .הכרזה מכוח התקות על ידי השר לביטחון הפים ,לאחר ששקל את כלל
הסיבות המצדיקות זאת ,כי אין לאפשר כיסת מבקרים ועורכי דין
למקומות מעצר ולבתי סוהר ,במדיה כולה או בחלק ממה ,תיעשה
בהמלצת ציב בתי הסוהר או המפקח הכללי של משטרת ישראל ,לפי
העיין ,ובהתייעצות עם שר המשפטים.
ג .הכרזה כאמור תיכס לתוקף עם תיתה ותפורסם ברשומות בהקדם
האפשרי.
ד .התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות:

תקות שעת חירום )מיעת כיסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר
ובתי הסוהר( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות שעת חירום אלה:
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הגדרות

.1

הכרזת השר .2
מיעת
על
כיסת
מבקרים
דין
ועורכי
למקומות
ובתי
מעצר
סוהר

בתקות שעת חירום אלה -
"אסיר" – כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר ]וסח חדש[,
התשל"ב ) 1971להלן -פקודת בתי הסוהר(;
"בית סוהר" – כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר;
"מקום מעצר"  -כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה -מעצרים( ,התש"ו) 1996-להלן -חוק
המעצרים(" .עצור"  -המוחזק במקום מעצר;
"פקודות ציבות בתי הסוהר" – כהגדרתן בסעיף 80א)ב(
לפקודת בתי הסוהר.
שוכע השר לביטחון הפים )להלן – השר( כי בשל
)א(
התפשטות רחבת היקף של מחלת הקורוה במדיה קיים
חשש ממשי להדבקת אסירים השוהים במקומות מעצר
ובבתי סוהר ,רשאי הוא ,בהמלצת ציב בתי הסוהר או
המפקח הכללי של משטרת ישראל ,לפי העיין,
ובהתייעצות עם שר המשפטים ,להכריז כי אין לאפשר
כיסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ולבתי הסוהר,
במדיה כולה או בחלק ממה )להלן -מיעת כיסת מבקרים
ועורכי דין( כדי למוע הדבקה כאמור או המשך התפשטות
של המחלה; הכרזה כאמור תיכס לתוקף עם תיתה
ותפורסם ברשומות בהקדם האפשרי.
הכרזת השר לפי תקת משה )א( תהיה לתקופה
)ב(
שלא תעלה על חודש ימים; השר ,בהמלצת ציב בתי הסוהר
או המפקח הכללי של משטרת ישראל לפי העיין,
ובהתייעצות עם שר המשפטים ,יהיה רשאי להאריך את
ההכרזה לתקופות וספות שלא יעלו על חודש ימים כל
אחת ,אם שוכע כי ממשיכות להתקיים הסיבות
המפורטות באותה תקת משה.

היוועצות עם .3
עורך דין

על אף האמור בסעיף )45א( לפקודת בתי הסוהר
)א(
ובסעיפים  34ו)35-א( לחוק המעצרים ,הכריז השר כאמור
בתקה  ,2לא תתאפשר כיסת עורכי דין למקומות מעצר
ולבתי הסוהר; אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין
לעיין הגבלת פגישת אסיר עם עורך דין מטעמים אחרים.
אסיר יהיה זכאי להיוועץ עם עורך דין בשיחה
)ב(
טלפוית לשם קבלת שירות משפטי מקצועי ,ביוזמתו או
לבקשת עורך דיו; אין באמור בתקת משה זו כדי לגרוע
מסמכותו של הממוה על החקירה בהתאם להוראות סעיף
)9ב() (6לחוק המעצרים לעיין עצור שטרם הוגש גדו כתב
אישום.
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השיחה כאמור בתקת משה )ב( תיעשה ביחידות
)ג(
ובתאים המבטיחים את סודיות השיחה.
על אף האמור בתקת משה )ב( ,אסיר שפוט שהוא
)ד(
אסיר ביטחוי ,יהיה רשאי לקיים שיחת טלפון עם עורך
דיו ,ובלבד שדיון משפטי בעייו צפוי להתקיים בתקופת
ההכרזה; שיחת טלפון אחת כאמור תתקיים בסמוך לפי
הדיון ושיחה אחת לאחריו; מפקד בית הסוהר בו שוהה
האסיר רשאי להגביל את משך השיחה באופן סביר;
לעיין תקת משה זו –
"אסיר ביטחוי" – מי שהוגדר כאסיר ביטחוי או כפעיל
טרור לפי כל דין;
"אסיר שפוט" – כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר.
מיעת כיסת .4
מבקרים

על אף האמור בסעיף )9ב() (6לחוק המעצרים ,ובסעיף
13ב)ב( לחוק הוער )שפיטה ,עישה ודרכי טיפול( ,התשל"א
–  ,1971הכריז השר כאמור בתקה  ,2לא תתאפשר קבלת
מבקרים.

.5

על אף האמור בתקות  3ו –  ,4ציב בתי הסוהר או סוהר
בדרגת גודר שהוא הסמיך לעיין זה ,רשאי לאפשר,
במקרים חריגים ,כיסת עורך דין או מבקר לבית הסוהר
אם סבר שיש צורך חיוי בכך ,לרבות בשים לב לגילו של
האסיר; כיסת עורך דין או מבקר כאמור ופגישתו עם
האסיר תיעשה באופן שיהיה בו כדי לצמצם ככל האפשר
את הסיכון להדבקה כאמור בתקה .2

.6

תקות  3ו –  4לא יחולו לעיין כיסת עורך דין לדיון
)א(
משפטי המתקיים באולם בית משפט הסמוך למיתקן
כליאה ,וכן לעיין כיסת אדם אחר שוכחותו חוצה לדיון
לפי החלטת בית המשפט.

כיסת
מבקרים
ועורכי
במקרים
חריגים

סייגים
לתחולת
ההגבלה

דין

תקה  4לא תחול על ביקורים של ציגי הצלב
)ב(
האדום הבין-לאומי ,ואולם ביקור כאמור ייערך באופן
ובתאים שיצמצמו את הסיכון להדבקה כאמור בתקה ,2
כפי שייקבע בפקודות ציבות בתי הסוהר.
תקה  4לא תחול על ביקור של מבקר רשמי שמוה
)ג(
לפי סעיף  71לפקודת בתי הסוהר ,ואולם ביקור כאמור
ייערך באופן ובתאים שיצמצמו את הסיכון להדבקה
כאמור בתקה  ,2כפי שייקבע בפקודות ציבות בתי הסוהר.
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ביטול הכרזת .7
השר

שוכע השר כי הסיבות שבשלן הכריז על מיעת כיסת
מבקרים ועורכי דין אין מתקיימות עוד ,יבטל את ההכרזה
לגבי המדיה כולה או חלק ממה ללא דיחוי; ביטול
ההכרזה כאמור ייכס לתוקף עם תיתו ויפורסם
ברשומות בהקדם האפשרי.

מסירת הודעה .8
הכרזת
על
השר

הודעה על הכרזה כאמור בתקה  2או על ביטול הכרזה
כאמור בתקה  7תימסר ליועץ המשפטי לממשלה ,לשירות
בתי הסוהר ,למשטרת ישראל ,לסיגוריה הציבורית
וללשכת עורכי הדין עם היתן ההכרזה או ביטולה.

_______________התש"ף
______________2020

.4895

_____________________
בימין תיהו
ראש הממשלה

תקות שעת חירום )דיוי מעצרים( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
השר לביטחון הפים מציין כי זכויות העצורים והאסירים לא יוגבלו וכי שירות
בתי הסוהר ערוך למיעת פגיעה בזכויותיה של אוכלוסייה זו.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה כי יישום התקות ייבחן מחדש בעוד
שבועיים וככל שהדבר יחייב ,הם יובאו לדיון וסף בממשלה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )דיוי מעצרים( ,התש"ף ,2020-בוסח שלהלן.
ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
ג .התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.
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להלן וסח התקות:

תקות שעת חירום )דיוי מעצרים( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה
הממשלה תקות שעת חירום אלה:
תיקון חוק סדר.9
הדין הפלילי
)סמכויות
אכיפה
מעצרים(

בתקופת תוקפן של תקות שעת חירום אלה ,יקראו את חוק
סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה – מעצרים( ,התש"ו-
) 1996להלן – חוק המעצרים( ,כאילו -

)(1

בסעיף  ,13אחרי סעיף קטן )ב( בא:
")ב (1בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטים )א( ו)-ב(,
בבואו לצוות על מעצרו של אדם לפי סעיף קטן )א(,
ישקול השופט גם את חיויות המעצר בין השאר
בהתחשב בפגיעה בעצור הובעת מקיומו של הדיון ,לפי
הוראות סעיף 16א ,שלא בוכחותו ,הסיכון להידבקות
העצור בגיף הקורוה )Novel Coronavirus 2019-
) (nCoVלהלן – גיף הקורוה( בעת שהותו במעצר
ומצב הכליאה באותה עת;".

בסעיף )15א( ,במקום הרישה אמר "בקשת מעצר
)(2
תוגש בכתב בידי שוטר לאחר שאושרה בידי קצין משטרה
בדרגת סגן יצב ומעלה; הבקשה תיתמך בהצהרת השוטר
לאחר אזהרה או בתצהיר;";
)(3

אחרי סעיף  16בא:

"הארכת מעצר16א) .א(
שלא בוכחות
- 57
העצור
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הדיון בבקשה להארכת
)(1
מעצר יתקיים שלא בוכחות
בהשתתפותו,
אלא
העצור
באמצעות מכשירים טכולוגיים
שיספק שירות בתי הסוהר,
ושמאפשרים העברת קול וככל
האפשר גם העברת תמוה ,בזמן
אמת ,והכל באופן שימזער ככל
האפשר את הפגיעה בעצור בשל
כך שהדיון מתקיים שלא
בוכחותו; אין באמור בסעיף זה
כדי לגרוע מסמכותו של השופט
לפי הוראות סעיף  (2)16לקיים
דיון שלא בוכחותו של עצור ,אם
וכח השופט ,על יסוד חוות דעת
של רופא ,שאין העצור מסוגל
להשתתף בדיון מפאת מצב
בריאותו;
סרב העצור להשתתף
)(2
בדיון באמצעי כאמור בפסקה ),(1
רשאי השופט לקיים את הדיון
בהעדרו.
עצור שחלה לגביו חובת בידוד
)ב(
מכוח צו בריאות העם )גיף הקורוה
החדש()בידוד בית והוראות שוות(
)הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-או צו
בריאות העם )גיף הקורוה החדש
) (2019בידוד בבית חולים( )הוראת
שעה( ,תש"ף ,2020-יראו אותו כמי
שאיו מסוגל להשתתף בדיון מפאת
מצב בריאותו כאמור בסעיף ;(2)16
תמה תקופת הבידוד וטרם סתיימה
תקופת המעצר ,רשאי העצור לדרוש
דיון חוזר ,ויחולו לעיין הדיון האמור
הוראות סעיף קטן )א(.
על דיון לפי סעיפים קטים )א(
)ג(
או )ב( יחולו הוראות אלה:
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הדיון יתקיים בוכחות
)(1
סיגורו של העצור ,ואם איו
מיוצג ימה לו השופט סיגור;
)(2
על אף הוראות סעיף
)9ב() ,(6תתאפשר שיחה חסויה
בין העצור לסיגורו סמוך לפי
הדיון ,במהלכו ומיד לאחריו,
וזאת לשם ייעוץ משפטי בלבד; על
אף הוראות חוק האזת סתר,
התשל"ט ,1979-לא יתן להתיר
האזת סתר לשיחה חסויה
כאמור בפסקה זו ,וסעיף )13א()(2
לחוק האמור לא יחול לגביה;
)(3
הדיון יתקיים בדרך
שתבטיח כי העצור ,השופט,
הסיגור והשוטר או התובע ,לפי
העיין ,ישמעו זה את זה ,וככל
היתן גם יראו זה את זה ,במהלך
הדיון ,והכל בהתאם למכשיר
הטכולוגי שבאמצעותו יתקיים
הדיון;
אין באמור בהוראות
)(4
סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות
סעיפים  34ו.35-
בסעיף זה" ,עצור" – בין שהוא
)ד(
חשוד או אשם.
)(4

בסעיף - 17
בסעיף קטן )ג( ,בסופו יבוא "הוראות סעיף קטן
)א(
זה לא יחולו לעיין עצור שמתקיימות לגבי הדיון
במעצרו הוראות סעיף 16א)א() (1רישה) ,ב( ו)-ג(";
בסעיף קטן )ד( ,בסופו בא "על בקשה להארכת
)ב(
מעצר לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף )21ד;"(2

)(5

בסעיף  ,21אחרי סעיף קטן )ד( בא:
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")ד (1בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטים )ב( עד )ד(,
בבואו לתת צו מעצר לפי סעיף קטן )א() ,(1ישקול בית
המשפט גם את חיויות המעצר בין השאר בהתחשב
בפגיעה בעצור הובעת מקיומו של הדיון ,לפי הוראות
סעיף 16א ,שלא בוכחותו ,הסיכון להידבקות העצור
בגיף הקורוה בעת שהותו במעצר ומצב הכליאה
באותה עת.
)ד (2בקשת מעצר לאחר הגשת כתב אישום לפי סעיף
זה תוגש באישורו של אחד מאלה ,לפי העיין:
)(1
פרקליט בדרגת מהל מחלקה ומעלה,
ואם אישר זאת המשה לפרקליט המדיה – גם
פרקליט בדרגת ממוה ,אם היה התובע פרקליט
בפרקליטות המדיה כהגדרתו בסעיף )12א())(1א(
לחוק סדר הדין הפלילי )וסח משולב( ,התשמ"ב-
) 1982בסעיף זה – חוק סדר הדין הפלילי(;.
תובע שהוא קצין משטרה בדרגת רב פקד
)(2
ומעלה ,אם היה התובע שוטר שהתמה לתובע לפי
סעיף )12א())(1ב( לחוק סדר הדין הפלילי;".
)(6

בסעיף  ,52בסופו בא:
")ד( על דיון בבקשה לעיון חוזר לפי סעיפים קטים
)א( או )ב( יחולו הוראות סעיף 16א ,בשיויים
המחויבים;".

)(7

בסעיף  ,53בסופו בא:
")ד( על דיון בערר לפי סעיפים קטים )א( או )א(1
יחולו הוראות סעיף 16א ,בשיויים המחויבים".

תחולת סעיף  .10בתקופת תוקפן של תקות שעת חירום אלה יחולו ,על אף
האמור בסעיף )8א( לחוק סמכויות שעת-חירום )מעצרים(,
16א לחוק
התשל"ט) 1979-בתקה זו – חוק המעצרים )שעת חירום((,
המעצרים על
הוראות סעיף 16א לחוק המעצרים ,בשיויים המחויבים ,גם
דיוים לפי
לעיין וכחות עציר שביקש זאת ,בדיון לפי סעיפים  5 ,4ו7-
סעיפים  ,5 ,4ו-
לחוק המעצרים )שעת חירום(.
 7לחוק
סמכויות שעת-
חירום
)מעצרים(
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תחולת סעיף  .11בתקופת תוקפן של תקות שעת חירום אלה יחולו הוראות
סעיף 16א לחוק המעצרים ,בשיויים המחויבים ,גם על
16א לחוק
דיוים לפי סעיף  5לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים,
המעצרים על
התשס"ב ,2002-וזאת על אף הוראות הסעיף האמור.
דיוים לפי
סעיף  5לחוק
כליאתם של
לוחמים בלתי
חוקיים
סייג לתחולה  .12הוראות סעיפים 16א)52 ,ד( ו)53-ד( לחוק המעצרים,
כוסחם בתקה  (6) ,(3)1ו (7)-לתקות אלה ,והוראות תקות
 2ו 3-לתקות אלה לא יחולו לעיין דיוים המתקיימים
באולם בית משפט הסמוך למתקן הכליאה.

י"ט באדר התש"ף
) 15במרס (2020

.4896

_____________________
ח"כ בימין תיהו
ראש הממשלה

תקות שעת חירום )תוי מיקום( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה,
להתקין תקות שעת חירום )תוי מיקום( ,התש"ף.2020-
התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות(*) .
)*( הערת מזכירות הממשלה:
התקות לא פורסמו ולא כסו לתוקף מאחר שערכו בהן תיקוים אשר אושרו
בהחלטת הממשלה מס'  4898מיום  16.3.2020והן פורסמו ברשומות.
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הממשלה יצאה להפסקה בשעה  15:30והתכסה שוב לישיבת ועידה בשעה 18:00
.4897

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות
גיף הקורוה החדש
ראש הממשלה פותח את הדיון.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים זאב אלקין ,בצלאל סמוטריץ' ,יואב
גלט ,גלעד ארדן ,אמיר אוחה ,גילה גמליאל ,ציפי חוטובלי ,יובל שטיייץ,
דוד אמסלם ,פתלי בט ,מירי רגב וה"ה אביחי מדלבליט ,רז זרי ,משה בר
סימן טוב ומאיר בן שבת וציג שב"כ.
)על פרטי דיון זה חל סעיף  35לחוק יסוד :הממשלה )סודיות((.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה את השרים זאב אלקין ובצלאל סמוטריץ'
לבוא בדברים עם היועץ המשפטי לממשלה ולהטמיע בהחלטה את ההערות
שאושרו במהלך הדיון וכן להעביר לאישורו את הוסח הסופי של ההחלטה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,להסמיך את שירות הביטחון הכללי )להלן" :השירות"( בהתאם
לסעיף )7ב() (6לחוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב) 2002-להלן – החוק(
לקבל ,לאסוף ולעבד מידע טכולוגי לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע
חקירה אפידמיולוגית ,שמטרתה בדיקה מתחילת תקופת הדגירה של
מיקומים ותיב תועה של חולה קורוה מאומת או אשים שיש חשש כי דבקו
בקורוה וכן אשים שבאו עימם במגע )להלן" :פעולות הסיוע"(.
סוגי המידע הטכולוגי ותאים וספים לשימוש בו ,לרבות אופן איסוף המידע,
שמירתו ,העברתו למשרד הבריאות ומחיקתו ייקבעו על ידי השירות ,בהתאם
לצורכי משרד הבריאות ובהתאם לוהל ייעודי שיאושר על ידי היועץ המשפטי
לממשלה.
השירות יעשה שימוש במידע הטכולוגי ובתוצריו רק לתכלית האמורה
בהחלטה זו ,ובתום תקופת ההסמכה ,המידע יימחק.
אף רשות מרשויות המדיה לא תוכל לעשות שימוש בשום פרט מהמידע
האמור ,בהליך משפטי או חקירתי ,שלא במסגרת המאבק הלאומי
בהתפשטות גיף הקורוה.
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הממשלה רושמת לפיה את הודעת היועץ המשפטי לממשלה ,לפיה השימוש
במידע שלא לצורך התכלית האמורה מהווה עבירה פלילית לפי חוק העושין,
התשל"ז–.1977
פעולות הסיוע יתבצעו על פי פיית מכ"ל משרד הבריאות או ראש שירותי
בריאות הציבור.
פיית מכ"ל משרד הבריאות יכול שתהא לביצוע פעולה קוקרטית או כחלק
מבקשה כללית.
מעה לפייה כאמור ,המבוסס על תוצרי פעולות הסיוע ,יועבר מהשירות
ישירות למכ"ל משרד הבריאות או לראש שירותי בריאות הציבור .המעה
יכלול רק את פרטי המידע הדרשים במישרין לצורך התכלית האמורה ולא
יועבר כל מידע עודף אחר.
משרד הבריאות יקבע בוהל ייעודי ,שיאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה,
הוראות לעיין בקשת הסיוע ,אופן השימוש בו ושמירתו ,לרבות קביעת מספר
מצומצם של בעלי תפקידים בעלי התאמה ביטחוית המוסמכים לעיין במידע,
שיחויבו לחתום על טופס שבו תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש
במידע ביגוד להוראות אלה.
משרד הבריאות לא יעביר למשטרת ישראל כל מידע שהתקבל מהשירות
בהתאם להחלטה זו ,למעט הוספת חייבים בבידוד לרשימת החייבים בבידוד
המועברת למשטרה לצורכי אכיפה.
אין בהסמכה זו כדי להסמיך את השירות לסייע באכיפה או ביטור של
החייבים בבידוד לפי החיות משרד הבריאות ,והשירות לא יעסוק בפעילות
כאמור.
אין בהסמכה זו כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף אחר על פי כל
דין.
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הסמכה זו תהיה בתוקף ל 30-יום.
בהתאם לסעיף )7ב() (6לחוק ,להעביר החלטה זו לאישורה של ועדת הכסת
לעייי השירות.

)*( וסח החלטה זו הוא הוסח שאושר על ידי ראש הממשלה.

הישיבה עלת
)בשעה (19:10
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תזכיר חוק
שם החוק המוצע
חוק שירות עבודה בשעת-חירום )הוראת שעה( ,התש"ף2020-

מטרת החוק המוצע ,הצורך בו ,עיקרי הוראותיו והשפעתו על הדין הקיים
על פי ההצעה ,הכרזת שר הבריאות לפי סעיף  (1)20לפקודת בריאות העם 1940 ,בדבר קיומה
של מחלה מידבקת מסוכת תהווה עילה להחלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת-חירום,
התשכ"ז) 1967-להלן – החוק( המאפשר גיוס עובדים במפעלים למתן שירותים קיומיים או
במפעלים חיויים ,לפי העיין ,במצבי חירום שוים כגון הכרזה על מצב מיוחד בעורף והכרזה
על אירוע חירום אזרחי .לוכח מצב החירום שהוכרז לפי סעיף  20לפקודה לצורך מיעת
התפשטות גיף הקורוה ,הוספת העילה החדשה דרשת כצעד וסף להכת המשק לשעת-חירום
במצב חירום.

השפעת החוק המוצע על קבוצות אוכלוסייה מסוימות
החוק המוצע מאפשר לגייס עובדים למפעלים למתן שירותים קיומיים ,אף במקרה שבו
העובדים תכו היעדרות או במקרה בו עובדים במשק דרשים שלא להגיע למקום העבודה בשל
מצב חירום.

השפעת תזכיר החוק המוצע על התקציב ועל התקן המהלי של המשרד היוזם,
משרדים אחרים ורשויות אחרות.
אין.

להלן וסח תזכיר החוק המוצע ודברי הסבר
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תזכיר חוק מטעם משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים:
תזכיר חוק שירות עבודה בשעת-חירום )תיקון מס'( ,התש"ף 2020-

הוספת סעיפים 16ג .1

בחוק שירות עבודה בשעת-חירום ,התשכ"ז) 1967-להלן – החוק
העיקרי( ,אחרי סעיף 16ב יבוא:
16ג) .א( הוכרז על ידי שר הבריאות ,על
סכה של מחלה
קיומה של מחלה מידבקת מסוכת לפי
איומה אפידמית,
סעיף  (1)20לפקודת בריאות העם,1940 ,
מקומית או
ומצא השר כי האפשרות למתן שירותים
מידבקת – הכרזה
קיומיים לאוכלוסיה המצויה בשטח שעליו
על החלת הפרק
חלה ההכרזה ,או לכלל האוכלוסיה בשטח
אחר ,או הדרושים לתפקודו של השטח
שעליו חלה ההכרזה או לתפקוד המשק
כולו ,עלולה להיפגע עקב אותה מחלה ,או
שבמערך הייצור או האספקה למתן
שירותים קיומיים כאמור עלולים להיגרם
תקלות או מפגעים ממשיים ,רשאי הוא,
לאחר התייעצות עם שר הבריאות ,להכריז
בצו שהוראות פרק זה יחולו לשם מתן
שירותים קיומיים כאמור;
תוקפו של צו לפי סעיף קטן
)ב(
)א( לא תעלה על תקופה של שלושה חודשים
מיום תיתו או תקופה אחרת שקבעה בו,
לפי המוקדם; חלפו שלושה חודשים מיום
כיסתו לתוקף של הצו ,רשאי השר,
בהתייעצות עם שר הבריאות ,לחדש את
הצו או להאריכו לתקופות וספת שלא יעלו
על שלושה חודשים בכל פעם.

תיקון סעיף 18א

.2

בסעיף 18א לחוק העיקרי ,ברישה ,במקום "לפי סעיף  ,16או לפי
סעיפים 16א או 16ב בעקבות ההכרזה על מצב מיוחד או אירוע חירום
אזרחי" יבוא "לפי סעיף 16 ,16א16 ,ב או 16ג ,בעקבות ההכרזה על מצב
מיוחד או אירוע חירום אזרחי או הכרזה על מחלה מידבקת מסוכת".

הוראת שעה

.3

תוקפו של חוק זה ,שלוש שים מיום פרסומו.
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תחולה

.4

הוראות סעיף 16ג לחוק העיקרי ,כוסחן בסעיף  1לחוק זה ,יחולו לגבי
הכרזה בתוקף של שר הבריאות לפי סעיף  20לפקודת בריאות העם,
 1940אף שיתה לפי תחילתו של חוק זה.
דברי הסבר

חוק שירות עבודה בשעת-חירום ,התשכ"ז) 1967-להלן – החוק( מאפשר לגייס
כללי
עובדים למפעלים חיויים או למפעלים למתן שירותים קיומיים ,לפי העיין ,על ידי הכרזה
של שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים )להלן – השר( על תחולת פרק ד' לחוק
האמור .על מת שהשר יכריז על תחולת פרק ד' לחוק ,יש צורך בהתקיימות אחד ממצבי
החירום הבאים (1) :קריאת מילואים לפי סעיף  8לחוק שירות המילואים ,התשס"ח2008-
)סעיף  16לחוק( (2) ,הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוות האזרחית ,התשי"א-
) 1951סעיף 16א לחוק( (3) ,הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90א לפקודת המשטרה
]וסח חדש[ ,התשל"א.1971-
לסעיף  1מוצע בזאת להוסיף סעיף 16ג ולפיו גם הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 20
לפקודת בריאות העם 1940 ,תהווה עילה לפיה רשאי השר להכריז על תחולת פרק ד' לחוק,
וזאת לאחר קיום התייעצות עם שר הבריאות.
לסעיף  2מוצע לתקן את סעיף 18א הקובע כי אם יתה הכרזה על החלת פרק ד' לחוק,
אפשר לגייס מחויבים בשירות עבודה למפעלים חיויים או למפעלים למתן שירותים
קיומיים מחוץ לשטח המוכרז או לגייסם מחוץ לשטח המוכרז אל מפעלים המצאים בתוך
השטח המוכרז .על פי ההצעה ,סעיף זה יחול גם בקשר להכרזה היתת לפי סעיף 16ג המוצע
בסעיף  1לתזכיר החוק.
לסעיף  3מוצע לקבוע כי החוק המוצע יחול גם לגבי הכרזה שיתה על ידי שר הבריאות
לפי סעיף  20לפקודת בריאות העם 1940 ,ככל שהיא בתוקף אף אם ההכרזה יתה לפי
מועד תחילתו של החוק.
לסעיף  4מוצע כי החוק יהיה בגדר הוראת שעה שתפוג שלוש שים מיום תחילתה.
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  214של הממשלה ה34 -
יום שי ,כ' באדר התש"ף  16 -במרץ 2020
)בשעה  – 14:00ישיבת ועידה טלפוית(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,אופיר
אקויס ,גלעד ארדן ,פתלי בט ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף דרעי,
צחי הגבי ,יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ ,יריב
לוין ,יעקב ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון,
יובל שטיייץ

כן כחו:
אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

מאיר בן שבת
אשר חיון

-

ראש המל"ל
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה

רחל שפירא

-

מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה

צחי ברוורמן

בפרוטוקול זה  2דפים.
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סדר היום:
.4898

תקות שעת חירום )תוי מיקום( ,התש"ף - 2020-וסח מתוקן
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.4898

תקות שעת חירום )תוי מיקום( ,התש"ף - 2020-וסח מתוקן
)סעיף זה כתב על סמך הסטוגרמה של שיחת הוועידה(
היועץ המשפטי לממשלה מסביר את הצורך המשפטי בשיוי תקות שעת
חירום )תוי מיקום( ,התש"ף 2020-אשר עליהן חתם הבוקר ראש הממשלה
על סמך החלטת הממשלה מס'  4896מיום .15.3.2020
ראש הממשלה והשרים זאב אלקין ,מירי רגב ,יובל שטיייץ ,בצלאל
סמוטריץ' וגלעד ארדן מעירים ומתייחסים.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטת הממשלה מס'  4896מיום :15.3.2020
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )תוי מיקום( ,התש"ף 2020-בוסח שלהלן.
ב .התקות תיכסה לתוקף עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )תוי מיקום( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות שעת חירום אלה:
תיקון חוק .1בתקופת תוקפן של תקות שעת חירום אלה יראו
כאילו ,בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה –
הדין
סדר
תוי תקשורת( ,התשס"ח ,2007-אמר -
הפלילי
)סמכויות
–
אכיפה
תוי
תקשורת(
בסעיף  ,1לפי ההגדרה של "בעל רישיון
)(1
בזק" בא:
"

"בידוד"  -לפי סעיף  2לצו בריאות העם
)גיף הקורוה החדש( בידוד בית והוראות
שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף;2020-
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"חולה" – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-
 nCoVאו מי שרופא קבע שהוא חולה
במחלה או שקבע שיש חשד כחולה בה
בהתאם להחיות משרד הבריאות ,גם אם
טרם התקבל ממצא מעבדתי כאמור;
"מחלה" – המחלה הגרמת על ידי גיף
הקורה ) Novel Coronavirus 2019-
";nCov
)(2

אחרי סעיף )4א( בא:
")א (1קצין מוסמך רשאי ,לפי בקשה של
שוטר ,להתיר קבלת תוי מיקום ממאגר
מידע של בעל רישיון בזק ,בלא צו של בית
משפט ,לצורך אחד מאלה :
)(1
קבלת תוי מיקום של
)א(
חולה ,המצויים באותה עת במאגר
המידע של בעל רישיון בזק ,לצורך
אזהרת הציבור או אדם מסוים,
והכל כדי למוע או לצמצם את
התפשטות המחלה;
המידע המזוהה או היתן
)ב (
סבירים
באמצעים
לזיהוי
שיתקבל לפי פסקת משה )א(
יימחק בתום תקופת תוקפן של
תקות שעת חירום )תוי מיקום(,
התש"ף ,2020-ואולם משרד
הבריאות רשאי לשמור את המידע
למשך  60ימים וספים מסיום
תקופת תוקפן של תקות שעת
חירום האמורות לצורך תחקיר
פימי של הפעולות שביצע משרד
הבריאות;
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לא יעשה אדם שימוש
)ג(
במידע שהתקבל לפי פסקה זו,
אלא לצורך הפעלת סמכויות לפי
חלק ד' לפקודת בריאות העם; לא
ייעשה כל שימוש אחר במידע,
לרבות לצורך הליך פלילי;
)א( קבלת תוי מיקום של אדם
)(2
החייב בבידוד ,לצורך פיקוח על קיום
הוראות הבידוד; קבלת תוי מיקום
לפי פיסקה זו תיעשה באופן מדגמי
בלבד ובאופן שאיו מתמשך או רציף,
המשטרה רשאית להעביר את התוים
למשרד הבריאות לצורך פיקוח על
קיום הוראות הבידוד; "תוי מיקום"
לעיין זה  -תון מיקום אחרון של מוי
שקלט בידי בעל רישיון בזק ,ואותו
בלבד;
)ב( לא יעשה אדם שימוש במידע
שהתקבל לפי פסקת משה )א( ,אלא
לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד
או בקשר אליו.
)א (2משרד הבריאות ומשטרת ישראל
יקבעו והל לעיין עיון במידע שהתקבל לפי
סעיף קטן )א (1ודרכים להבטיח שלא
ייעשה שימוש ביגוד לסעיף קטן )א)(1)(1ג(
ו)(2)-ב(; והל כאמור יאושר בידי היועץ
המשפטי לממשלה".

_________
בימין תיהו
ראש הממשלה

___התש"ף
)___(2020
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הישיבה עלת
)בשעה (14:20
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  215של הממשלה ה34 -
יום שלישי ,כ"א באדר התש"ף  17 -במרץ 2020
)בשעה  - 01:00ישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם,
אופיר אקויס ,פתלי בט ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,צחי הגבי ,יצחק וקין,
ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,ישראל כ"ץ ,יריב לוין ,יעקב ליצמן ,בצלאל
סמוטריץ' ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון ,יובל שטיייץ

עדרו השרים:

גלעד ארדן ,אריה מכלוף דרעי ,משה כחלון ,רפי פרץ

כן כחו:
אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

תא"ל אבי בלוט
מאיר בן שבת
משה בר סימן טוב
דיה זילבר
אשר חיון
רז זרי
רון פרץ
אבי שמחון

-

המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש המל"ל
המהל הכללי ,משרד הבריאות
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי ציבורי(
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

רחל שפירא

-

מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

בפרוטוקול זה  2דפים.
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סדר היום:
.4899

תקות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי
לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( ,התש"ף2020-
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.4899

תקות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי
לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
היועץ המשפטי לממשלה מסביר את הצורך המשפטי להתקת תקות שעת
חירום להסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ לצמצום התפשטות
גיף הקורוה לאחר שאישור הסמכת השב"כ לפי סעיף )(6)7ב( לחוק שירות
הביטחון הכללי ,התשס"ב 2002-לא אושר בוועדת הכסת לעייי השירות.
היועץ המשפטי לממשלה מציין כי התקות הוגבלו ל 14-יום ואם לא יתקבל
אישור ועדת הכסת לעייי השירות ,הן יוארכו ב 14-יום וספים.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים זאב אלקין ,מירי רגב וה"ה
אביחי מדלבליט ,מאיר בן שבת ורז זרי.
ראש הממשלה מחה את שירות הביטחון הכללי ליישם באופן מיידי את
ההחלטה שתתקבל.

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ
הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( ,התש"ף 2020-בוסח
שלהלן.
ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
ג .התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ
הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות שעת חירום אלה:
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הגדרות

.1

הסמכת
שירות
הביטחון
הכללי

.2

בתקות שעת חירום אלה -
"חולה" – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-
 nCoVאו מי שרופא קבע שהוא חולה במחלה
או שקבע כי יש חשד שהוא חולה בה בהתאם
להחיות משרד הבריאות גם אם טרם התקבל
ממצא מעבדתי כאמור;
"מחלה" -המחלה הגרמת על ידי גיף הקורוה
החדש;
"גיף

הקורוה

החדש"

-

(Novel

);Coronavirus 2019-nCov
"ציג משרד הבריאות" – המהל הכללי של
משרד הבריאות ,ראש שירותי בריאות הציבור
או סגו;
"השירות" – שירות הביטחון הכללי;
לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה
אפידמיולוגית לצמצום ולמיעת התפשטות
גיף הקורוה החדש ,יוסמך השירות לקבל,
לאסוף ולעבד מידע טכולוגי לשם ביצוע
בדיקה ,בוגע לתקופה של  14הימים שלפי
אבחוו של חולה ,שמטרתה זיהוי תוי מיקום
ותיב תועת החולה ,וזיהוי אשים שבאו במגע
קרוב עמו )להלן -פעולות הסיוע(;
כן מוסמך השירות להעביר מידע למשרד
הבריאות ,כמפורט בתקות שעת חירום אלה;
לעיין תקות שעת חירום אלה" ,מידע
טכולוגי" – למעט תוכן שיחה כמשמעותו בחוק
האזת סתר ,התשל"ט – .1979
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סוגי המידע.3
ותאי
השימוש

)א( סוגי המידע הטכולוגי ותאים וספים
לשימוש בו ,לרבות אופן איסוף המידע,
שמירתו ,העברתו למשרד הבריאות ומחיקתו
יוסדרו על ידי השירות ,בוהל ייעודי שיאשר
היועץ המשפטי לממשלה.
)ב( השירות יעשה שימוש במידע הטכולוגי
ובתוצריו רק לתכלית האמורה בתקות שעת
חירום אלה ,ובתום תקופת תוקפן המידע
ימחק את המידע
)ג( רשויות המדיה לא יעשו שימוש במידע
האמור או בחלק ממו לכל תכלית אחרת מזו
שבתקה  ,2ובכלל זה הליך משפטי או חקירתי.
)ד( עובד ציבור העושה שימוש במידע הטכולוגי
שלא לתכלית האמורה בתקה  ,2דיו – מאסר
שלוש שים.

פיה לבקשת.4
סיוע

פעולות הסיוע יתבצעו על פי פיה מטעם ציג
משרד הבריאות לראש אגף בשירות; הפיה
תכלול את שם החולה ,תעודת הזהות שלו,
מספר הטלפון שלו או חלק ממידע זה.

מעה לבקשת.5
הסיוע

מעה לפיית ציג משרד הבריאות ,המבוסס על
תוצרי פעולות הסיוע ,יועבר מהשירות לציג
משרד הבריאות ,ויכלול רק את פרטי המידע
הדרושים למשרד הבריאות ,על אודות האשים
שבאו עם חולה במגע קרוב ,כפי שייקבעו בוהל
לפי תקה )3א(; לא יועבר כל מידע עודף.

והל משרד.6
הבריאות

משרד הבריאות יקבע בוהל ייעודי ,שיאשר
היועץ המשפטי לממשלה ,הוראות לעיין
בקשת הסיוע ,אופן השימוש במידע ,החזקתו
ומחיקתו ,לרבות קביעת מספר מצומצם של
בעלי תפקידים בעלי התאמה ביטחוית
כמשמעותה בחוק שירות הביטחון הכללי,
התשס"ב 2002-המוסמכים לעיין במידע,
שיחויבו לחתום על טופס שבו תובהר להם
המשמעות הפלילית של שימוש במידע ביגוד
להוראות תקות שעת חירום אלה.
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הגבלות
לשימוש
במידע

.7

)א( מבלי לגרוע מהאמור בתקה )3ג( ,משרד
הבריאות לא יעביר לרשות מרשויות המדיה כל
מידע שהתקבל מהשירות בהתאם לתקות שעת
חירום אלה; על אף האמור ,אין בכך כדי למוע
ממשרד הבריאות שימוש במידע לצורך אזהרת
הציבור או אדם מסוים מפי חשש להדבקות
במחלה ,או למוע הכללת שם אדם ברשימת
החייבים בבידוד שלמשטרת ישראל יש גישות
אליה לצרכי אכיפה.
)ב( המידע שהועבר מהשירות לפי תקות שעת
חירום אלה ,יימחק בידי משרד הבריאות בתום
תקופת תוקפן של התקות ,ואולם משרד
הבריאות רשאי לשמור את המידע כאמור
למשך  60ימים וספים מסיום תקופת תוקפן
של התקות לצורך תחקיר פימי של הפעולות
שביצע משרד הבריאות.

סייגים

.8

)א( השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה
על הפרת חובת בידוד לפי צו בריאות העם )גיף
הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות שוות(
)הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-ואין באמור
בתקות שעת חירום אלה כדי להסמיך את
השירות לסייע בפעילות פיקוח ואכיפה כאמור.
)ב( השירות יעסוק אך ורק בפעולות סיוע
והעברת מידע למשרד הבריאות כמפורט
בתקות שעת חירום אלה ,ולא יעמוד בקשר
ישיר כלשהו עם חולה או עם אשים שבאו עמו
במגע קרוב כאמור.

שמירת דיים.9

אין בתקות אלה ,כדי לגרוע מאחריותו או
מסמכותו של כל גוף אחר ,על פי כל דין.
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דיווח

 .10משרד הבריאות והשירות ידווחו ליועץ
המשפטי לממשלה במועד שייקבע בוהל לפי
תקה)3א( או  ,6לפי העיין ,בין היתר על אלה:
מספר החולים שלגביהם אסף מידע
)(1
טכולוגי;
מספר האשים שאיתר השירות עקב
)(2
הימצאותם במגע קרוב עם חולה;
)(3
ו.6-

תוקף

סטטוס מחיקת המידע לפי תקות )3ב(

 .11תוקפן של תקות אלה למשך  14יום.

התש"ף
2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

הישיבה עלת
)בשעה (01:15
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  216של הממשלה ה34 -
יום שישי ,כ"ד באדר התש"ף  20 -במרץ 2020
)בשעה  – 00:05ישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו
השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,אופיר
אקויס ,גלעד ארדן ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,צחי הגבי ,יצחק וקין ,ציפי
חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ ,יריב לוין ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי
פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון ,יובל שטיייץ

עדרו השרים:

פתלי בט ,אריה מכלוף דרעי ,יעקב ליצמן

כן השתתפו:
שי באב"ד
משה בר סימן טוב
מאיר בן שבת
תא"ל אבי בלוט
אביחי מדלבליט
רז זרי
רון פרץ
אבי שמחון

-

צחי ברוורמן -
ליאור תן -

המהל הכללי ,משרד האוצר
המהל הכללי ,משרד הבריאות
ראש המטה לביטחון לאומי
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
היועץ המשפטי לממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

סדר ר היום:
.4905

בפרוטוקול זה  3דפים.

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( ,התש"ף2020-
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.4905

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
המהל הכללי של משרד הבריאות מציג את התקות שתכליתן צמצום
יציאת הציבור למרחב הציבורי למיעת התפשטות גיף הקורוה.
היועץ המשפטי לממשלה מציין כי מדובר במגבלות המקשות על חופש
התועה ובשל כך הוגבלו התקות ל 7-ימים בלבד ,שלאחריהם יתבקש
אישור הכסת .מתייחס לאכיפת התקות ולסעיף 'עושין' בהן.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים בצלאל סמוטריץ' ,מירי רגב ,זאב
אלקין ,אופיר אקויס ,גילה גמליאל ,יובל שטיייץ ,גלעד ארדן ,דוד
אמסלם ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,צחי הגבי ,יפעת שאשא-ביטון ,יריב לוין,
משה כחלון וה"ה אביחי מדלבליט ,רז זרי ומשה בר סימן טוב.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות(,
התש"ף (2020-בכפוף להערות ולתיקוים הבאים:
 .1בסעיף )2א() (11לתקות ,לאחר המילים "יציאה לתפילה" ,יבוא:
"וטבילה במקווה".
 .2בסעיף )2א() (9לתקות ,יובהר כי תתאפשר פעילות ספורט בזוגות
ובתאי שיישמר מרחק של  2מטרים בין העוסקים בספורט.
 .3בסעיף )5א() (1לתקות ,שעייו הגבלת פעילות מסחר ,תתווסף
מגבלת פעילות בשווקים .באשר למתחם קיות פתוח )כדוגמת
מתחם  ,(BIGתיבחן הסוגיה בין מכ"ל משרד הבריאות לבין שר
הכלכלה והתעשייה במהלך שבעת הימים .ככל שלא יגיעו
להסכמה ,יובא העיין להכרעת ראש הממשלה.
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 .4בסעיף )2א() (5לתקות ,שעייו צמצום יציאה למתחם הציבורי,
יובהר לציבור שאין מיעה לקיים הפגות ומחאות ,ובלבד שהדבר
ייעשה בהתאם להחיות ומגבלות משרד הבריאות.
ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
ג .התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות ביום שישי,20.3.2020 ,
בשעות הצוהריים.

הישיבה עלת
)בשעה (02:20
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  217של הממשלה ה34 -
יום שישי ,כ"ד באדר התש"ף  20 -במרץ 2020
)בשעה  – 14:20ישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו
השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,אופיר
אקויס ,גלעד ארדן ,פתלי בט ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף דרעי,
צחי הגבי ,יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ ,יריב
לוין ,יעקב ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון,
יובל שטיייץ

כן השתתפו:
ארז אצויג
שי באב"ד
משה בר סימן טוב
מאיר בן שבת
תא"ל אבי בלוט
אתי ברט
קובי בר-תן
דיאל הרשקוביץ
רוי חזקיהו
אשר חיון
אבי חליבה
סימה טוקטלי
אמיר ירון
עמי כהן
אביחי מדלבליט
אסי מסיג
שאול מרידור
רז זרי
יגאל סלוביק

-

רון פרץ

-

בפרוטוקול זה  8דפים.

משרד האוצר
המהל הכללי ,משרד האוצר
המהל הכללי ,משרד הבריאות
ראש המטה לביטחון לאומי
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
ממוה על השכר והסכמי העבודה ,משרד האוצר
ציב שירות המדיה
החשב הכללי
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
ציבות שירות המדיה
סגית מזכיר הממשלה
גיד בק ישראל
ציבות שירות המדיה
היועץ המשפטי לממשלה
היועץ המשפטי של משרד האוצר
הממוה על התקציבים
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
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אבי שמחון

-

ראש המועצה הלאומית לכלכלה

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

סדר היום:
.4908

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות
גיף קורוה החדש( ,התש"ף2020-

.4909

תקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב
בשל גיף הקורוה החדש( ,התש"ף2020-

.4910

היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכות חירום בתקופת משבר גיף
הקורוה

עמוד  89מתוך 315

-3-

.4908

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות
גיף קורוה החדש( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
שר האוצר ,משה כחלון ,מציג את עיקרי התקות ומציין כי התקת התקות
הייתה כרוכה בגיבוש הסכמים קיבוציים עם מגזרים רבים במשק וככל
שיהיו בחלק מהם שיויים ,הם עלולים להשפיע על הסכמים מול מגזרים
אחרים.
עוד מדגיש שר האוצר את חשיבות שמירת ההלימה בין ההחלטות
הקשורות למגזר הציבורי לבין אלו החלות על המגזר הפרטי.
מכ"ל משרד האוצר ,מר שי באב"ד ,מפרט לגבי מצבת כוח האדם
המומלצת במשרדי הממשלה ובמקומות העבודה הציבוריים במשק.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים משה כחלון ,זאב אלקין ,יובל
שטיייץ ,דוד אמסלם ,מירי רגב ,יצחק וקין ,ישראל כ"ץ ,אופיר אקויס,
גילה גמליאל ,אמיר אוחה ,אלי כהן ,יפעת שאשא-ביטון ,אריה דרעי ,ציפי
חוטובלי ,יואב גלט וה"ה שי באב"ד ,אביחי מדלבליט ,רז זרי ,אסי מסיג,
אמיר ירון ודיאל הרשקוביץ ומזכיר הממשלה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה,
להתקין תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם
צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( ,התש"ף ,2020-בכפוף להערות
ולתיקוים הבאים:
 .1המהלים הכלליים של משרדי הממשלה יוסמכו להחליף עובדים
חיויים שהוגדרו בעובדים אחרים עקב מחלה  /בידוד  /מילואים /
חופשת לידה  /פטירה.
 .2הגורם האחראי לקביעת עובדים חיויים במערכת המשפט ובתי הדין
השוים יהיה מהל בתי המשפט.
 .3לעיין עובדים העוסקים בטיפול בפסולת – תיבחן הסדרת התקה בין
משרד האוצר לבין המהל הכללי של המשרד להגת הסביבה.
 .4מצבת העובדים החיויים במשרד הארגיה תעמוד על  50%ממצבת
העובדים )לא כולל יחידות הסמך(.
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 .5עובדי רווחה ברשויות המקומיות לא יובאו במיין המכסות של עובדי
רשויות מקומיות.
 .6מכון התקים יתווסף בתוספת לתקות תחת הכותרת 'שוות' כמקום
עבודה מוחרג שבדיקותיו חלות על כל תחומי המשק.
 .7יצואים יוחרגו באופן מלא ויוגדרו כמפעל חיוי בהתאם לקביעת משרד
האוצר.
 .8מצבת העובדים החיויים בבק ישראל תעמוד על  40%ממצבת
העובדים.
 .9רבי מועצות אזוריות שבהן אין מועצות דתיות לא יובאו במיין
המכסות של עובדי רשויות מקומיות.
 .10עובדי מחשוב במשרדי הממשלה יוחרגו ו לא ייכללו במיין מצבת
העובדים של גביהם תיקבע מכסה.
 .11להסמיך את ראש הממשלה ,שר הבריאות ,שר האוצר ,המהלים
הכלליים של משרדיהם ומזכיר הממשלה לגבש המלצה לגבי ושאים
שותרו במחלוקת ,לרבות עיין עבודת עובדי לשכות השרים וסגי
השרים.

.4909

תקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב
בשל גיף הקורוה החדש( ,התש"ף2020-

)הדיון בסעיף זה עשה במשולב עם הדיון בסעיף (4908

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה,
להתקין תקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר
הציבורי הרחב בשל גיף הקורוה החדש( ,התש"ף ,2020-בכפוף להטמעה
בתקות של תיקוים דרשים שיומלצו על ידי צוות שהוסמך לכך בהחלטת
הממשלה מס'  4908מיום .20.3.2020
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.4910

היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכות חירום בתקופת משבר גיף
הקורוה

)הדיון בסעיף זה עשה במשולב עם סעיף מס'  4908מיום (20.3.2020
הוסח שלהלן היו הוסח הסופי הכולל תיקוים הובעים מהחלטות
הממשלה מס'  4908ומס'  4909מיום .20.3.2020

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להוראות תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים
במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( ,התש"ף2020-
)להלן – התקות( ולהוראות צווי מכ"ל משרד הבריאות מתוקף סעיף 20
לפקודת בריאות העם ,ועל מת להסדיר את הפעילות התקיה של משרדי
הממשלה והמגזר הציבורי ולשמור על בריאות הציבור ועובדי המגזר
הציבורי ,תוך שמירה על מתן שירותים חיויים לציבור בתקופת משבר גיף
הקורוה ,ולשם התארגות המדיה בתקופת הזמן המיידית הדרשת
לאספקת שירותים ציבוריים חיויים:
 .1להורות לכל אחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך )להלן – המשרד(
לערוך רשימה של כל העובדים החיויים במשרד או ביחידה ,בתקופה
שבה תקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר
הציבורי הרחב ,בשל גיף קורוה החדש( ,התש"פ) 2020-להלן – תקות
יציאה לחופשה( יעמדו בתוקפן )להלן בהתאמה – רשימת העובדים
החיויים ,תקות יציאה לחופשה ותקופת החירום( .מהל כל משרד
יאשר בכתב שעבודת כל אחד מהעובדים המויים ברשימת העובדים
החיויים ,חיוית לטובת הסיוע הישיר של המשרד להתמודדות עם
השלכות התפשטות גיף הקורוה המצויות בתחומי אחריותו של
המשרד בטווח הזמן המיידי ,או לצורך שימור הרציפות התפקודית
ושירותי הליבה של המשרד בטווח הזמן המיידי .שיעור העובדים לרבות
מועסקים חיצויים ,המויים ברשימת העובדים החיויים במהלך כל
תקופת החירום ,מתוך מצבת העובדים באותו משרד לרבות מועסקים
חיצויים ,לא יעלה על השיעורים הקבועים בתקה  2לתקות .רשימת
העובדים החיויים תאושר על ידי ציבות שירות המדיה .מהל משרד
לא יהיה רשאי לשות את רשימת העובדים החיויים במהלך תקופת
החירום ,אלא במקרים הבאים:
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א.

לצורך הרחבת הרשימה מכוח סמכות המהל לפי התקות;

ב.

לצורך הכרה בעובד אחר כעובד חיוי ,כאמור בתקה )2ב(
לתקות יציאה לחופשה;

ג.

באישור ציבות שירות המדיה ובהתאם לאמות מידה
שייקבעו בידי ציב שירות המדיה והממוה על השכר במשרד
האוצר ,וזאת לעיין הרחבת הרשימה בהתאם לאמור בתקה
)2ב() (9לתקות מעבר ל 35-אחוזים ממצבת העובדים.

 .2להורות לראש המטה הכללי ,מפכ"ל המשטרה ,ציב שירות בתי הסוהר
וראש המטה לביטחון לאומי לצמצם את פעילות הגופים שבאחריותם,
ככל היתן ,לפעילות חיוית בלבד ,וזאת מבלי לגרוע מהוראות תקה
)2ב( ו)4-ב( לתקות.
 .3להחות את ציב שירות המדיה והממוה על השכר במשרד האוצר,
לקבוע בהסכמה בייהם ,כללים והחיות שיאפשרו לעובדים חיויים
ועובדי מחשוב ,בלבד ,לבצע את עבודתם ממקום מגוריהם במהלך
תקופת החירום ,ובלבד שאותם עובדים חיויים ועובדי המחשוב
מסוגלים לבצע את עבודתם ממקום מגוריהם.
 .4להורות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך להבהיר ,למען הסר ספק,
לכלל העובדים שלא הוגדרו כעובדים חיויים ,כי עובד שאיו חיוי לא
יהיה זכאי לדמי מחלה בשל תקופת החירום ,אלא אם כן הוגשה על ידו
תעודת מחלה שהופקה לפי יום  15במרץ ) 2020לא כולל( ואשר חלה
לגבי ימים בתוך תקופת החירום .על אף האמור ,תעודת מחלה בשל
אשפוז בבית חולים או מחלה קשה ,שהופקה מיום  15במרץ ,2020
תידון בוועדת מעקב ,שתפעל לעיין זה.
 .5להחות את הממוה על השכר במשרד האוצר לפות לכל גוף מתוקצב
כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה) 1985-להלן  -חוק
יסודות התקציב( ולכל גוף תמך כהגדרתו בסעיף  32לחוק יסודות
התקציב )להלן  -גוף ציבורי( ,על מת שיפעל כדלקמן:
א.

כל גוף יערוך רשימה של כל העובדים החיויים בו ,להבטחת
המשך עבודתו התקיה בתקופת החירום.

ב.

מהל הגוף יאשר בכתב שעבודת כל אחד מהעובדים המויים
ברשימה ,חיוית לטובת הסיוע הישיר של הגוף להתמודדות
עם השלכות התפשטות גיף הקורוה המצויות בתחומי
אחריותו של הגוף בטווח הזמן המיידי ,או לצורך שימור
הרציפות התפקודית ושירותי הליבה של הגוף.

ג.

שיעור או מספר העובדים לרבות מועסקים חיצויים ,המויים
ברשימה במהלך כל תקופת החירום מתוך מצבת העובדים
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בגוף לרבות מועסקים חיצויים ,לא יעלה על השיעורים או
המספרים הקבועים בתקה  2לתקות .רשימת העובדים
החיויים תאושר על ידי הממוה ,כהגדרתו בתקות .ואולם,
לעיין הגופים שלהלן ,לא יעלה על השיעורים הקבועים
לצידם:
.1

אלתא מערכות בע"מ ,תעשיה אווירית בע"מ ,רפא"ל -
מערכות לחימה מתקדמות בע"מ תומר חברה
ממשלתית לרבות חברות בות של החברות האמורות–
;70%

.2

כל גוף ציבורי שהוא מקום עבודה לפי סעיף )2י()(2
לתקות –  ,100%ובלבד שהגוף צמצם את פעילותו
לפעילות החיוית בלבד;

.3

כל גוף ציבורי שלא קבע בצידו שיעור בתקות או שיעור
לעיל – .30%

מהל הגוף לא יהיה רשאי לשות את רשימת העובדים
החיויים במהלך תקופת החירום ,אלא במקרים הבאים :
 .1לצורך הרחבת הרשימה מכוח סמכות הממוה לפי
התקות;
 .2לצורך הכרה בעובד אחר כעובד חיוי ,כאמור בתקה )2ב(
לתקות יציאה לחופשה.
ד.

להחיל את ההחיות והכללים שייקבעו על ידי ציב שירות
המדיה והממוה על השכר במשרד האוצר ,אשר יאפשרו
לעובדים חיויים ,בלבד ,לבצע את עבודתם ממקום המגורים
שלהם במהלך תקופת החירום ,כאמור בסעיף  2לעיל ,אלא אם
כן הורה הממוה על השכר אחרת;

ה.

להבהיר ,למען הסר ספק ,לכלל העובדים בגוף שלא הוגדרו
כעובדים חיויים ,כי עובד שאיו חיוי לא יהיה זכאי לדמי
מחלה בשל תקופת החירום ,אלא אם כן הוגשה על ידו תעודת
מחלה שהופקה לפי יום  15במרץ ) 2020לא כולל( ואשר חלה
לגבי ימים בתוך תקופת החירום .על אף האמור ,תעודת מחלה
בשל אשפוז בבית חולים או מחלה קשה ,שהופקה מיום 15
במרץ  ,2020תידון בוועדת מעקב ,שתפעל לעיין זה.

ו.

להעביר אליו דיווח ,לפי דרישה ,בדבר היקפי העובדים
החיויים שקבעו על ידי הגוף והיקף העובדים החיויים
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שאושרה להם עבודה ממקום מגוריהם.
 .6החלטה זו תעמוד בתוקף עד לסיום תוקפן של תקות שעת חירום
)הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב ,בשל גיף
קורוה החדש( ,התש"ף) 2020-להלן – תקות יציאה לחופשה(.
 .7להטיל על מכ"ל משרד האוצר ,מכ"ל משרד ראש-הממשלה ,הממוה
על השכר במשרד האוצר ,הממוה על התקציבים במשרד האוצר
והייעוץ המשפטי במשרד האוצר ,בשיתוף עם ציב שירות המדיה
והייעוץ המשפטי לממשלה ,לגבש מתווה להפעלת השירות הציבורי
במתכות חירום ,לאחר סיום תוקפה של החלטה זו תוך בחית הצרכים
והחלופות האפשריים ,וזאת ככל שיהיה צורך בכך.
 .8לעיין החלטה זו:
" .1מצבת העובדים" – כהגדרתה בתקות;
" .2עובד" – עובד כהגדרתו בתקות ,למעט מועסק חיצוי;
" .3מועסק חיצוי"  -מי שותן שירות בחצריו של מעסיק מדי יום,
ולא מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ,ולגבי מועסק במשרד
ממשלתי או ביחידת סמך  -למעט עובדי אבטחה ,הסעדה ,יקיון
ומחשוב;
" .4עובד חיוי" – עובד שמהל הגוף קבע ,לפי שיקול דעתו ,ובכפוף
להוראות הדין כי הוא דרש לעבודה ,או עובד שמחויב לעבוד
מכוח הוראה שבדין;
" .5המהל" או "מהל הגוף" – המהל כהגדרתו בתקות יציאה
לחופשה.
הערה :הוסח האמור לעיל היו הוסח הסופי הכולל תיקוים שעליהם
הוחלט בהחלטות הממשלה מס'  4908ומס'  4909מיום .20.3.2020

הישיבה עלת
)בשעה (17:00
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  218של הממשלה ה34 -
יום שלישי ,כ"ח באדר התש"ף  24 -במרץ 2020
)בשעה  - 00:15ישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם,
אופיר אקויס ,גלעד ארדן ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,צחי הגבי ,יצחק וקין,
ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,ישראל כ"ץ ,יריב לוין ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ,
מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון ,יובל שטיייץ

עדרו השרים:

פתלי בט ,אריה מכלוף דרעי ,משה כחלון ,יעקב ליצמן

כן כחו:
אביחי מדלבליט
שי באב"ד
מורן בופיל
משה בר סימן טוב
מאיר בן שבת
תא"ל אבי בלוט
אשר חיון
סימה טוקטלי
שיר כהן
רז זרי
יגאל סלוביק

-

רון פרץ

-

המהל הכללי ,משרד האוצר
מזכירות הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
ראש המטה לביטחון לאומי
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
דוברת ראש הממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה

רחל שפירא

-

מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

בפרוטוקול זה  12דפים.

היועץ המשפטי לממשלה
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סדר היום:
.4915

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה

.4916

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות
גיף הקורוה החדש

.4917

תקות שעת חירום )קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים( ,התש"ף-
2020
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.4915

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
ראש הממשלה פותח ומציג את תמות המצב כפי שהיא ידועה באשר
להתפשטות גיף הקורוה החדש בעולם ומעדכן לגבי תוים הידועים על
התחלואה בישראל ,לפיהם כ 2%-מאוכלוסיית החולים מצאים במצב
קשה .הצפי לגבי ממדי המגיפה בעתיד הקרוב בישראל מחייב את הממשלה
להחמיר מאוד את צעדי הבידוד של האוכלוסייה ולשם כך יובאו לאישור
הממשלה תקות המחמירות מאוד את תועת אזרחי המדיה.
ראש הממשלה פוה אל חברי הממשלה בבקשה להציג את הערותיהם
הקשורות ליהול תחומי פעילות משרדיהם לפי ראש המטה לביטחון
לאומי ,המרכז מטעמו את ההחלטות וההחיות שיהיה על הממשלה לקבל
בהקשר לטיפול בגיף הקורוה.

.4916

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות
גיף הקורוה החדש
ראש הממשלה פותח את הדיון.
היועץ המשפטי לממשלה מציג את הצורך המשפטי בקבלת הצעת ההחלטה
האמורה לאחר שבג"ץ דרש שיתקיים פיקוח פרלמטרי על הסמכת השב"כ
לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים זאב אלקין ,בצלאל סמוטריץ'
וה"ה אביחי מדלבליט ,רז זרי ומאיר בן שבת.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית
לצמצום ומיעת התפשטות גיף הקורוה החדש ,ועל מת להגן על שלומו
ובריאותו של הציבור באופן שלא יפגע מעבר לדרש בזכות לפרטיות ,ומתוך
כווה להחליף את מקור הסמכות לסיוע האמור שקבע בתקות שעת חירום
)הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות
גיף הקורוה החדש( ,התש"ף 2020-בהסמכה כמפורט להלן:
 .1א .להסמיך את שירות הביטחון הכללי )להלן" :השירות"( ,בהתאם
לסעיף )7ב() (6לחוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב) 2002-להלן:
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"החוק"( ,לקבל ,לאסוף ולעבד מידע טכולוגי לשם סיוע למשרד
הבריאות בביצוע בדיקה בוגע לתקופה של  14ימים שלפי אבחוו
של חולה ,שמטרתה זיהוי תוי מיקום ותיבי תועת החולה וזיהוי
אשים שבאו במגע קרוב עמו ,וזאת לצורך איתור מקור ההדבקה של
החולה בגיף ומי שהיה עלול להידבק ממו )להלן" :פעולות הסיוע"(.
ב .להסמיך את השירות להעביר מידע למשרד הבריאות כמפורט
בהחלטה זו.
.2

לעיין החלטה זו:
" .1מידע טכולוגי" – למעט תוכן שיחה כמשמעותו בחוק האזת
סתר ,התשל"ט.1979-
" .2חולה" – אדם עם ממצא מעבדתי חיובי ל.nCov -
" .3מחלה" – המחלה הגרמת על-ידי גיף הקורוה החדש.
" .4גיף הקורוה החדש"– ).(Novel Corornavirus 2019 – nCov
" .5ציג משרד הבריאות" – מכ"ל משרד הבריאות ,ראש שירותי
בריאות הציבור או סגו.

.3

דרכי עבודת השירות במסגרת פעולות הסיוע ובכלל זאת – סוגי
המידע הטכולוגי ותאים וספים לשימוש בו ,לרבות אופן איסוף
המידע הטכולוגי ,שמירתו ,העברתו למשרד הבריאות ומחיקתו,
יוסדרו בוהל ייעודי של השירות שיאושר על-ידי היועץ המשפטי
לממשלה .והל השירות יהא חסוי וגילויו או פרסומו אסור.

.4

השירות יעשה שימוש במידע הטכולוגי ובתוצרי פעולות הסיוע על
סמך המידע הטכולוגי )להלן" :תוצרי המידע הטכולוגי"( רק
לתכלית האמורה בהחלטה זו ,ובתום תקופת ההסמכה לפי החלטה
זו ,המידע יימחק .לא יתאפשרו עיבוד ,שימוש או צפייה במידע
ובתוצריו אלא בידי בעלי תפקידים בשירות שיתן להם אישור פרטי
לכך.

.5

הממשלה רושמת לפיה את הודעת היועץ המשפטי לממשלה לפיה
שימוש במידע הטכולוגי ובתוצריו שלא לצורך התכלית האמורה
בהחלטה זו מהווה עבירה פלילית.

.6

פעולות הסיוע יתבצעו על-פי פייה מטעם ציג משרד הבריאות לראש
אגף בשירות .הפייה תכלול את שם החולה ,תעודת הזהות שלו,
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מספר הטלפון שלו ,המספר הסידורי שלו ,תאריך האבחון והתאריך
שבו חל  14יום לפי מועד האבחון ,או חלק ממידע זה.
.7

מעה לפייה כאמור ,המבוסס על תוצרי המידע הטכולוגי ,יועבר
מהשירות לציג משרד הבריאות .המעה יכלול רק את פרטי המידע
הדרושים לצורך התכלית האמורה בהחלטה זו על אודות החולה
והאשים שבאו עמו במגע קרוב ,כפי שייקבע בוהל הייעודי כאמור
בסעיף  ,3ולא יועבר כל מידע עודף אחר.

.8

משרד הבריאות יקבע בוהל ייעודי ,שיאושר על-ידי היועץ המשפטי
לממשלה ,הוראות לעיין בקשת הסיוע ,אופן השימוש במידע שיועבר
לו על ידי השירות ,החזקתו ומחיקתו ,לרבות קביעת מספר מצומצם
של בעלי תפקידים בעלי התאמה ביטחוית כמשמעותה בחוק ,אשר
יהיו מוסמכים לעיין במידע זה ,ושיחויבו לחתום על טופס שבו תובהר
להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע ביגוד להחלטה זו.

 .9א .רשות מרשויות המדיה לא תעשה שימוש במידע הטכולוגי ובתוצריו
או בחלק מהם לכל תכלית אחרת פרט לתכלית האמורה בהחלטה
זו ,ובכלל זה הליך משפטי או חקירתי.
ב .משרד הבריאות לא יעביר לרשות מרשויות המדיה כל מידע
שהתקבל מהשירות בהתאם להחלטה זו .אין באמור כדי למוע
ממשרד הבריאות שימוש במידע לצורך אזהרת הציבור או אדם
מסוים מפי חשש להידבקות במחלה ,או כדי למוע הכללת שם אדם
ברשימת החייבים בבידוד שלמשטרת ישראל יש גישות אליה
לצורכי אכיפה.
ג .המידע שהועבר מהשירות לפי החלטה זו יימחק על-ידי משרד
הבריאות בתום תוקפה של החלטה זו ,ואולם משרד הבריאות רשאי
לשמור את המידע כאמור למשך  60ימים וספים מתום תוקפה של
החלטה זו לצורך תחקיר פימי של הפעולות שביצע משרד הבריאות.
.10

השירות יעסוק אך ורק בפעולות סיוע והעברת מידע למשרד
הבריאות כמפורט בהחלטה זו ולא יעמוד בקשר ישיר כלשהו עם
חולה או עם אשים שבאו עמו במגע קרוב כאמור.

.11

השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד לפי
צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות שוות(
)הוראת השעה( ,התש"ף ,2020-ואין באמור בהחלטה זו כדי להסמיך
את השירות לסייע בפעילות פיקוח ואכיפה כאמור.
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.12

אין בהחלטה זו כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף אחר,
על-פי כל דין.

 .13א .משרד הבריאות והשירות ידווחו בכתב ליועץ המשפטי לממשלה,
במועד שייקבע בהלים לפי סעיפים  3ו ,8-בין היתר ,על אלה:
 .1מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לאסוף מידע
טכולוגי לבקשת משרד הבריאות.
 .2מספר האשים שאיתר השירות עקב הימצאותם במגע קרוב עם
חולה.
 .3הפעולות שקטו על-ידי משרד הבריאות בהתבסס על המידע
שמסר מהשירות.
ב .דיווחי משרד הבריאות והשירות לפי סעיף קטן )א( יועברו גם לוועדת
הכסת לעייי השירות ,אחת ל 7-ימים.

.4917

.14

משרד הבריאות והשירות ידווחו בכתב ליועץ המשפטי לממשלה
ולוועדת הכסת לעייי השירות בתוך  7ימים מהמועד שקבע
למחיקת המידע לפי סעיפים  4ו)9 -ג( להחלטה זו ,על סטטוס מחיקת
המידע.

.15

החלטה זו מבטלת את החלטת הממשלה מס'  4897מיום 15.3.2020
והיא תהיה בתוקף למשך  30יום.

.16

בהתאם לסעיף )7ב() (6לחוק ,להעביר החלטה זו לאישורה של ועדת
הכסת לעייי השירות.

תקות שעת חירום )קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים( ,התש"ף-
2020
ראש הממשלה פותח את הדיון
מזכיר הממשלה מציין כי הצעת ההחלטה הוגשה לשרים בהתאם לסעיף
)19א( בתקון לעבודת הממשלה ,ולבקשתם של השרים יריב לוין וזאב
אלקין ,מתקיים לגביה דיון בממשלה.
השר לביטחון הפים מציג את הצורך בהתקת התקות לצורך הגה מרבית
על אוכלוסיית העצורים והאסירים מפי הידבקות בגיף הקורוה .עוד
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מציין כי  ,ככלל ,בתקופה זו עשה מאמץ לקוט בהליכים המהווים חלופות
למעצר.
השר יריב לוין מציג את הסתייגותו העקרוית ומציין כי מדובר בפגיעה
קשה בזכויות הפרט הוגעת לטילת חירותו בהיבט של מיעת מפגש בין
העצור לשופט ובהיבט של חשש לפגיעה בחיסיון שבין העצור לסיגורו.
היועץ המשפטי לממשלה מתייחס לדברי השר יריב לוין ומציין כי התקות
הוכו בהסכמת הסיגוריה הציבורית וההלת בתי המשפט.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים גלעד ארדן ,יריב לוין ,אמיר
אוחה ,דוד אמסלם וה"ה אביחי מדלבליט ורז זרי.
בתום הדיון הממשלה מחה את היועץ המשפטי לממשלה לפעול מול
הגורמים הרלבטיים בשירות בתי הסוהר לחידוד ההלים בקשר לאיסור
האזת סתר לשיחה חסויה שבין עצור/אסיר לבין בא כוחו.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )קיום דיוים פליליים באמצעים טכולוגיים(,
התש"ף ,2020-בכפוף לכך שיישמט מהן עיין קיום הדיוים הפליליים
באמצעים טכולוגיים על חשודים ואשמים שאים עצורים או
אסירים.
ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
ג .התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות לאחר הטמעת התיקוים האמורים:
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()קיום דיוים בהליכים
פליליים באמצעים טכולוגיים( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות שעת חירום אלה:
הגדרות

 .1בתקות שעת חירום אלה -
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"בית דין" – כהגדרתו בתקות בית הדין לעבודה
)סדרי דין במצב חירום מיוחד(;
"בית משפט" – כהגדרתו בתקות בתי המשפט
ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין במצב חירום
מיוחד(;
"מצב חירום מיוחד" – אחד מאלה ,לפי העיין:
מצב חירום מיוחד כהגדרתו בתקות
)(1
בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל ,ששר
המשפטים הודיע בשלו על תחולת תקות  3עד 5
לתקות האמורות על בתי המשפט;
מצב חירום מיוחד כהגדרתו בתקות
)(2
בית הדין לעבודה )סדרי דין במצב חירום
מיוחד( ,ששר המשפטים הודיע בשלו על תחולת
תקות  3עד  5לתקות האמורות על בתי הדין;
"תקות בית הדין לעבודה )סדרי דין במצב חירום
מיוחד(" – תקות בית הדין לעבודה )סדרי דין במצב
חירום מיוחד( ,התש"א;1991-
"תקות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי
דין במצב חירום מיוחד(" – תקות בתי המשפט
ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין במצב חירום
מיוחד( ,התש"א.1991-
דיון .2על אף הוראות כל דין בעיין וכחות הצדדים לדיון
קיום
ובאי כוחם ,יחולו לגבי דיון המתקיים בבית משפט
בהליך פלילי
או בבית דין ,בהליך פלילי מכוח תקות בתי המשפט
בלא וכחות
ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין במצב חירום
או
עצור
מיוחד( או מכוח תקות בית הדין לעבודה )סדרי דין
אסיר
במצב חירום מיוחד( )להלן – הדיון( ,לפי העיין,
ההוראות שלהלן:
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דרשה לפי דין וכחותו של עצור או
)) (1א(
אסיר בדיון ,יתקיים הדיון בהשתתפותו של
העצור או האסיר ,לפי העיין ,באמצעות מכשיר
טכולוגי שיקצה שירות בתי הסוהר ושמאפשר
העברת קול ותמוה בזמן אמת ,ואם אין
מכשירים טכולוגיים זמיים מסוג זה בעת
קיום הדיון בעייו של אותו עצור או אסיר –
באמצעות מכשיר כאמור שמאפשר העברת קול
בלבד ,והכול באופן שימזער ככל האפשר את
הפגיעה בעצור או באסיר ,בשל כך שהדיון
מתקיים שלא בוכחותו;
על אף האמור בפסקת משה )א( ,מצא
)ב (
שיא בית משפט או שיא בית דין כי על אף מצב
החירום המיוחד ,קיים צורך חיוי ודחוף לקיים
את הדיון בוכחותו של העצור או האסיר ,כי
דחיית הדיון או קיומו לפי הוראות פסקת משה
)א( יגרמו לפגיעה ממשית ובלתי מידתית בעצור
או באסיר ,וכי על בית המשפט או בית הדין
להתרשם מהעצור או מהאסיר פים אל פים,
רשאי הוא באופן חריג להורות כי הדיון יתקיים
בוכחותו של העצור או האסיר ,וזאת לאחר
שקיבל את עמדת הצדדים ושירות בתי הסוהר;
הוראות פסקת משה זו לא יחולו על עצור או
אסיר שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בריאות
העם )גיף הקורוה החדש()בידוד בית והוראות
שוות()הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-או מכוח צו
בריאות העם )גיף הקורוה החדש ) (2019בידוד
בבית חולים( )הוראת שעה( ,התש"ף;2020-
)(2

על דיון לפי פסקה ) ,(1יחולו הוראות אלו:
הדיון יתקיים בוכחות סיגורו של
)א(
העצור או האסיר ,ואם איו מיוצג ימה לו בית
המשפט סיגור;
תתאפשר שיחה חסויה בין העצור או
)ב (
האסיר לסיגורו בסמוך לפי הדיון ,במהלכו
ומיד לאחריו ,לשם ייעוץ משפטי בלבד; הוראות
סעיף )13א() (2לחוק האזת סתר ,התשל"ט-
 ,1979לא יחולו לגבי שיחה כאמור;
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הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי העצור
)ג(
או האסיר ,לפי העיין ,הסיגור ,השופט,
והשוטר או התובע ,לפי העיין ,ישמעו ויראו זה
את זה במהלך הדיון ,והכול בהתאם למכשיר
הטכולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון;
הוראות פסקה ) (1לא יחולו על דיון בהליך
)(3
פלילי שחלות לגביו תקות שעת חירום )דיוי
מעצרים( ,התש"ף.2020-
תיקון תקות .2בתקות שעת חירום )דיוי מעצרים( ,התש"ף,2020-
בתקה - 1
שעת חירום
)דיוי
מעצרים(
)(1
בפסקה ) ,(3בסעיף 16א לחוק סדר הדין
הפלילי )סמכויות אכיפה – מעצרים( ,התש"ו,1996-
המובא בה -
בסעיף קטן )א( -

)א(

בפסקה ) ,(1במקום "באמצעות
)(1
מכשירים טכולוגיים שיספק שירות בתי
הסוהר ,ושמאפשרים העברת קול וככל
האפשר גם העברת תמוה ,בזמן אמת והכל
באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה
בעצור בשל כך שהדיון מתקיים שלא
בוכחותו" יבוא "באמצעות מכשיר
טכולוגי שיקצה שירות בתי הסוהר
ושמאפשר העברת קול ותמוה בזמן אמת,
ואם אין מכשירים טכולוגיים זמיים מסוג
זה בעת קיום הדיון בעייו של אותו עצור
– באמצעות מכשיר כאמור שמאפשר
העברת קול בלבד ,והכול באופן שימזער
ככל האפשר את הפגיעה בעצור ,בשל כך
שהדיון מתקיים שלא בוכחותו";
)(2

אחרי פסקה ) (2יבוא:
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") (3על אף האמור בפסקאות ) (1ו-
) ,(2מצא שיא בית משפט כי על אף
מצב החירום המיוחד ,קיים צורך
חיוי ודחוף לקיים את הדיון בוכחותו
של העצור ,כי קיומו של הדיון לפי
הוראות פסקה ) (1יגרמו לפגיעה
ממשית ובלתי מידתית בעצור ,וכי על
בית המשפט להתרשם מהעצור פים
אל פים ,רשאי הוא באופן חריג
להורות כי הדיון יתקיים בוכחותו של
העצור ,וזאת לאחר שקיבל עמדת
הצדדים ושירות בתי הסוהר; הוראות
פסקה זו לא יחולו על עצור שחלה
לגביו חובת בידוד מכוח צו בריאות
העם )גיף הקורוה החדש()בידוד בית
והוראות שוות( )הוראת שעה(,
התש"ף) 2020-בסעיף זה – צו בריאות
העם )בידוד בית(( ,או מכוח צו בריאות
העם )גיף הקורוה החדש (2019
)בידוד בבית חולים( )הוראת שעה(,
התש"ף) 2020-בסעיף זה – צו בריאות
העם )בידוד בבית חולים((;".
בסעיף קטן )ב( ,במקום הרישה עד
)ב (
המילים "צו בריאות העם )גיף הקורוה
החדש()בידוד בבית חולים()הוראת שעה(,
התש"ף "2020-יבוא "עצור שחלה לגביו חובת
בידוד מכוח צו בריאות העם )בידוד בית( או
מכוח צו בריאות העם )בידוד בבית חולים(";
בסעיף קטן )ג() ,(2במקום הסיפה החל
)ג(
במילים "על אף הוראות" יבוא "הוראות סעיף
)13א() (2לחוק האזת סתר ,התשל"ט ,1979-לא
יחולו לגבי שיחה כאמור";
)ד (

במקום סעיף קטן )ד( יבוא:
")ד(

בסעיף זה -

"עצור" – בין שהוא חשוד או אשם;
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"מצב חירום מיוחד" – כהגדרתו בתקות
שעת חירום )גיף הקורוה החדש()קיום
דיוים בהליכים פליליים באמצעים
טכולוגיים( ,התש"ף;".2020-
)(2

אחרי פסקה ) (5יבוא:
")5א( בסעיף )49א( ,בסופו יבוא "לא יתן
לחתום על כתב ערובה כאמור בשל מצב חירום
מיוחד ,יפורטו תאי השחרור בדיון ויירשמו
בפרוטוקול הדיון; לעיין זה" ,מצב חירום
מיוחד" – מצב חירום מיוחד כהגדרתו בסעיף
16א)ד(;".

כ"ח באדר התש"ף
) 24במרס (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

הישיבה עלת
)בשעה (01:15
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  219של הממשלה ה34 -
יום שלישי ,כ"ח באדר התש"ף  24 -במרץ 2020
)בשעה  - 21:00ישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו
השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,אופיר
אקויס ,גלעד ארדן ,פתלי בט ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף דרעי,
צחי הגבי ,יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ ,יריב
לוין ,יעקב ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון,
יובל שטיייץ

כן כחו:
אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

שי באב"ד
מורן בופיל
רן בליצר
מאיר בן שבת
משה בר סימן טוב
רז זרי
פיה ס
יגאל סלוביק

-

רון פרץ
אבי שמחון

-

המהל הכללי ,משרד האוצר
מזכירות הממשלה
ציג ההסתדרות הרפואית בישראל
ראש המטה לביטחון לאומי
המהל הכללי ,משרד הבריאות
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
מזכירות הממשלה
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

בפרוטוקול זה  14דפים.
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סדר היום:
.4918

התמודדות עם גיף קורוה החדש  -תמות מצב ומדייות

.4919

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(1
התש"ף2020-
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.4918

התמודדות עם גיף קורוה החדש  -תמות מצב ומדייות
ראש הממשלה פותח ומתייחס להתפשטות גיף הקורוה החדש ב"טור
גיאומטרי" בישראל ובעולם ,ומציין את הצורך בקיטת מדייות מחמירה
על מת לבלום את העלייה האקספוציאלית של התפשטות התחלואה.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,מציג תמות מצב בעיין
תוי תחלואה עדכיים בארץ ) 1910חולים;  30במצב קשה;  45במצב
ביוי;  3פטרים;  50החלימו( ,ומעדכן את חברי הממשלה לגבי התפשטות
גיף הקורוה ברשות הפלסטיית ,ברצועת עזה ובמדיות הגובלות עם
מדית ישראל.
המהל הכללי של משרד הבריאות ,מר משה בר סימן טוב ,מציין כי עליית
אוכלוסיית הדבקים בגיף "בטור גיאומטרי" מחייבת לקוט צעדים
חריפים יותר ולזמן ממושך יותר .ככל שצעדים אלו יידחו ,לא יהיה מוס
מהחלת סגר מלא על האוכלוסייה לתקופה ארוכה וממושכת.
כן מתייחס מר בר סימן טוב לפעולות הקטות להשגת ציוד רפואי לרבות
מכוות השמה.
ציג ההסתדרות הרפואית בישראל ,פרופ' רן בליצר ,מדגיש את הצורך
בהחרפת הצעדים למיעת התפשטות המגפה באופן מידי ,ומעריך כי בתוך
שבועיים יתן יהיה לבלום את התפשטות המגפה ,אם קוט בצעדים
מחמירים.
ראש הממשלה מתייחס למודלים מתמטיים הכוללים תרחישים שוים
באשר להתפשטות עתידית של המגפה ,ומציין כי או מחויבים לאמץ
מדייות מחמירה על מת למוע קריסה של מערכת הבריאות והמשק.
השרים זאב אלקין ,יובל שטיייץ ,בצלאל סמוטריץ' ,ישראל כ"ץ ,ציפי
חוטובלי ,אריה מכלוף דרעי ,אופיר אקויס ,יעקב ליצמן ,יואב גלט ודוד
אמסלם מעירים ומתייחסים.
)במהלך הדיון הוצג לשרים חומר רקע בעיין משבר הקורוה שהוכן על ידי
המטה לביטחון לאומי .עותק מחומר הרקע מצא בתיקי מזכירות
הממשלה(.
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.4919

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(1
התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,מציג את עיקרי ההחיות
החדשות אשר יוסדרו בתקות שעת חירום בעיין הגבלת פעילות של הציבור
בצל התפשטות מגפת הקורוה.
מר בן שבת מציין כי ההחיות החדשות תקפות ל 7-ימים ,שבסיומם יישקל
מחדש המשך הצעדים ,למעט החיות בעיין התעשייה שיתקבלו בתוך 48
שעות .כמו כן מתייחס להחיות בושאי מסחר ,מכירת מוצרים ,תחבורה
ציבורית ותועת אשים במרחב הציבורי.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים אריה מכלוף דרעי ,זאב אלקין,
יובל שטיייץ ,בצלאל סמוטריץ' ,ציפי חוטובלי ,אופיר אקויס ,יעקב ליצמן,
יואב גלט ,מירי רגב ,יפעת שאשא ביטון ,דוד אמסלם ,פתלי בט ,גילה
גמליאל ,אלי כהן ,יריב לוין ,יצחק וקין ,משה כחלון ,גלעד ארדן ,רפי פרץ
וצחי הגבי וה"ה אביחי מדלבליט ,רז זרי ,מאיר בן שבת ,משה בר סימן
טוב ,אבי שמחון ,יגאל סלוביק ושי באב"ד.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה את ראש המטה לביטחון לאומי לגבש
המלצות למדייות בושאים הבאים:
-

היערכות לשיווק ולמכירת מוצרי צריכה לציבור הרחב ,באמצעות
משלוחים עד הבית.

-

טיפול בסוגיית המסתים והעובדים הזרים הבלתי חוקיים.

-

סוגיית הפועלים הפלסטיים באתרי הבייה ומיעת חיכוך בין
הפלסטיים לאוכלוסייה ביהודה ושומרון.

כמו כן מחה ראש הממשלה לפעול לשיפור ולהרחבת מערך ההסברה
לציבור הרחב בעיין המדייות וההחיות הקטות בצל התפשטות מגפת
הקורוה.

)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( )תיקון(,
התש"ף ,2020-בכפוף להערות ולתיקוים הבאים:
 .1בתי התפילה ייסגרו.
 .2שירותי התחבורה הציבורית יצומצמו באופן יכר בהתאם
להסכמה בין שר התחבורה והבטיחות בדרכים לבין משרדי
המשפטים והבריאות ,תוך אפשרות למערך היסעים למטרות
תעסוקה.
לעיין זה מחה ראש הממשלה להיערך לסגירה מוחלטת של
התחבורה הציבורית בתיאום בין משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים לבין משרד האוצר.
 .3סעיף )2א() (12לתקות יתוקן באופן שיאפשר פתרון למשלוחי מזון
לזקקים לקראת חג הפסח.
 .4לעיין ההוראות בושאי תחבורה ציבורית וחובת מעסיק למדידת
חום ,תיתן תקופת התארגות כמוצע בתקות.
ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל היתן לאחר התקתן.
ג .התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות לאחר הטמעת התיקוים האמורים:
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות()תיקון(,
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,מתקיה
הממשלה תקות שעת חירום אלה:
תיקון
סעיף 1

.1

בתקה  1לתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש
– הגבלת פעילות( ,התש"ף) 2020-להלן – התקות
העיקריות( ,ההגדרה "מקום עבודה חיוי"-
תימחק.
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תיקון

 .2בתקה  2לתקות העיקריות -

תקה 2
)(1
אדם";

במקום "אין לצאת" יבוא "לא יצא

)(2
בפסקה ) ,(1אחרי "למקום עבודה" יבוא
"שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין" ובסופה
יבוא ובכלל זה הגעה של עובד למקום עבודה
לביצוע עבודות תחזוקה חיויות ותיקוים
דחופים";
)(3

פסקה ) -(9תימחק;

בפסקה ) ,(10במקום "ולמקום בקרבת
)(4
מקום" יבוא "ולמרחק של עד  100מטרים
ממקום";
)(5

במקום פסקה ) (11יבוא:
") (11יציאה לחתוה ,הלוויה או ברית,
יציאה לתפילה בסמוך למקום מגורים ,וכן
יציאת אישה לטבילה במקווה שים ובלבד
שתיאמה מראש את מועד הגעתה והמקווה
פועל בכפוף לכל דין; "

)(6

במקום פסקה ) (12יבוא:
") (12יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר
או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה
הדורשים סיוע;";

)(7

במקום פסקה ) (13יבוא:
") (13יציאה לפעילות לפי סעיפים  4ו 5 -לצו
בריאות העם )גיף קורוה החדש (2019
)הגבלת פעילות מוסדות חיוך( )הוראת
שעה( ,התש"ף;2020-
) (14העברה של קטין ,שהוריו חיים בפרד,
על ידי אחד מהוריו ,לביתו של ההורה
השי;
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) (15העברה של קטין שההורה האחראי
עליו דרש לצאת לצורך חיוי כמפורט
בתקה זאת ואין במקום המגורים אחראי
שיתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.".
הוספת
תקות 2א

 .3אחרי תקה  2לתקות העיקריות יבוא:

ו2 -ב
2א .לא ישהה אדם
"איסור
המפורטים להלן:
שהיה במרחב
הציבורי
ובמקומות
שפעילותם
אסורה

במקומות

גן ציבורי וחוף ים ,אלא
)(1
אם כן המקום מצא במרחק של
 100מטרים ממקום המגורים
כאמור בתקה  (10)2ובתאים
המפורטים באותה פסקה ;
)(2
גן שעשועים או מקום או
עסק שפעילותו אסורה לפי תקה
)5א(.
איסור תפילה2ב .לא יתפלל אדם במקום שאיו
מקום מגוריו ,אלא אם כן
מחוץ למקום
התפילה במקום פתוח".
מגורים
תיקון
תקה 3

בתקה  3לתקות העיקריות ,במקום פסקה
) .4א(
) (2יבוא:
") (2בסיעה ברכב פרטי לצורך כמפורט בתקה 2
יהיו עד  2וסעים באותו הרכב; פסקה זו לא תחול
במקרה שיש צורך חיוי בסיעה של מעל שי וסעים
באותו הרכב ובכלל זה סיעה למטרות המפורטות
בתקה  (14) ,(13) ,(8)2ו."(15) -
)ב (

אחרי פסקה ) (2יבוא:

") (3חתוה או הלוויה ייערכו במקום פתוח בלבד".
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הוספת
תקות 3א

 .5אחרי תקה  3לתקות העיקריות יבוא:

ו3 -ב
"אחריות
מעסיק

3א .מעסיק במקום עבודה אחראי לכל
אלה:
בכיסה למקום עבודה
)(1
תוצב עמדה למדידת חום
לכסים למקום באמצעי שאיו
פולשי; לא תותר כיסת אדם עם
חום גוף העולה על  38מעלות
צלזיוס;
שמירת מרחק של 2
)(2
מטרים בין אדם לאדם ,ככל
היתן.

הגבלת
תחבורה
ציבורית

לא יפעיל אדם שירות
3ב) .א(
תחבורה ציבורית אלא כמפורט
להלן:
אוטובוסים ,רכבות
)(1
וסעים ושירותי הסעה
לוסעים המיועדים לשירות
הציבור  -לפי הוראות שר
התחבורה בתוקף סמכותו
לפי כל דין;
וסף על האמור
)(2
בפסקה ) ,(1שירותי הסעה
לוסעים המיועדים לשירות
להלן
כמפורט
הציבור
ובתאים אלה:
הסעה
שירות
)א(
למקום
לעובדים
עבודתם וחזרה ממו,
להוראות
בהתאם
המהל לעיין מיעת
הדבקה; "המהל" –
כהגדרתו בסעיף 2
לפקודת בריאות העם,
 ,1940ומי שהוא הסמיכו
לעיין סעיף (1)20
לפקודה האמורה;
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הפעלת מוית עם
)ב (
וסע אחד או הסעה של
אדם לצורך רפואי או
לצורך כמפורט בתקה
 (14) ,(13) ,(8)2ו (15) -עם
ובתאי
מלווה
שהוסעים כאמור ישבו
במושב האחורי וחלוות
המוית יהיו פתוחים.
לעיין תקה זו" ,שירות
)ב (
תחבורה ציבורית" -אוטובוסים,
רכבות וסעים ושירותי הסעה
לוסעים המיועדים לשירות
הציבור".
תיקון
תקה 4

 .6בתקה  4לתקות העיקריות ,במקום תקת משה
)א( יבוא:
")א( לא יפעיל אדם שירות משלוחים ,למעט-
) (1משלוח מוצרים ממכירה בחות מקוות
באמצעות הטלפון או האיטרט;
) (2משלוח מחות כאמור בתקה )5ב( וכן
משלוחים של מוצרים חיויים לתחזוקת
הבית ,מוצרי תקשורת ,שירותי תקשורת,
אבזרים רפואיים ועיתוים; אין באמור,
לגרוע משירותי הובלה ובלדרות שאים
לבית לקוח לרבות הובלת חומרי גלם ,ציוד
ואספקה.".

תיקון

 .7בתקה  5לתקות העיקריות-

תקה 5
בתקת משה )א(-

)(1

ברישה ,אחרי עסק יבוא "לרבות בבית
)א(
מגורים";
)ב (

אחרי פסקה ) (1יבוא:
" )1א( חות שאיה כאמור בתקת משה
)ב() (2או );";(3
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בפסקה ) (3אחרי "לוה פארק" יבוא
)ג(
",גי שעשועים ומיתקי שעשועים ,ואחרי "בגוף
האדם" יבוא "לרבות טיפולי רפואה
אלטרטיבית;";,
)(2

בתקת משה )ב(-
בפסקה ) ,(1בסופה יבוא "ובשירות
)(1
משלוחים בלבד;";
)(2

בפסקה )-(2
ברישה ,אחרי "בית מרקחת"
)א(
יבוא "מכון אופטיקה" ובמקום "כל
אלה" יבוא "בכפוף לכל אלה";
בפסקת משה )ב( ,בסופה יבוא
)ב (
" כך שבכל עת לא ישהו בתוך החות
לקוחות ביחס של יותר מ 4-לקוחות
לכל קופה רושמת פעילה;";

)(3

במקום פסקה ) (3יבוא:

") (3חות למוצרים חיויים לתחזוקת
הבית ,מוצרי חשמל ,מוצרי תקשורת,
שירותי תקשורת ואבזרים רפואיים
ובשירות משלוחים בלבד.".
תיקון

 .8במקום תקה  6לתקות העיקריות יבוא:

תקה 6
"עושין

 .6העושה אחת מאלה ,דיו – מאסר
שישה חודשים או קס לפי סעיף
)61א() (1לחוק העושין ,התשל"ז-
:1977
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) (1המפעיל מקום או עסק ,בעצמו
או באמצעות אחר ,ביגוד לתקה
)5א(; לעיין זה" ,מפעיל"  -מי
או עסק
מקום
שמפעיל
מהמקומות המפורטים בתקה
)5א( ,ואם הוא עסק טעון רישוי
לפי סעיף  1לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח 1968-שדרש לגביו
רישיון או היתר כמשמעותם
בסעיף  4לאותו חוק  -בעל
הרישיון או בעל ההיתר;
היוצא ממקום מגורים
)(2
למטרה או פעולה שאיה מויה
בתקה  2וביגוד לתקה כאמור,
דיו – מאסר שישה חודשים או
קס לפי סעיף )61א() (1לחוק
העושין ,התשל"ז;1977 -
השוהה במקום המפורט
)(3
בתקה 2א ,ביגוד לתקה
האמורה;
המתפלל במקום שאיו
)(4
מקום מגוריו ,ביגוד לתקה 2ב;
המפעיל שירות תחבורה
)(5
ציבורית ביגוד לתקה 3ב.
הוספת

 .9אחרי תקה  6לתקות העיקריות יבוא:

תקה 6א
"סמכויות
שוטר

לשם אכיפת ההוראות
6א )א(
לפי תקות שעת חירום אלה רשאי
שוטר-
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)(1
לכל
להורות
אדם לפעול בהתאם
שבתקות,
להוראות
ובכלל זאת להורות
לאדם להימצא במקום
מגוריו או במקום אחר
שבו הוא דרש לשהות
לפי האמור בתקות אלה
וכן להורות על הפסקת
פעילות המוגדת לאמור
בתקות;
)(2
למוע כיסה
של אדם למקום אם
כיסתו לאותו מקום לא
ועדה לאחת מהפעולות
או המטרות הקבועות
בתקה  2או אם יש
בכיסתו של האדם כדי
להפר את האמור בתקה
)5ב().(2
)ב( אין באמור בתקה זו כדי
לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל
דין.".
החלפת

 .10במקום תקה  10לתקות העיקריות יבוא:

תקה 10
"תוקף

 .10תקות שעת חירום אלה יעמדו
בתוקפן  7ימים מיום פרסומן של
תקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש – הגבלת פעילות()תיקון(,
התש"ף".2020-

עמוד  119מתוך 315

- 13 -

 .11בתקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )גיף
תיקון
הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות שוות( )הוראת
תקות שעת
שעה( ,התש"ף- 2020 -
חירום
)אכיפת צו
בריאות העם
)גיף
הקורוה
החדש(
)בידוד בית
והוראות
שוות(
)הוראת
שעה(
בתקה )7ב( ,אחרי "פרט ) "(3יבוא ") (5ו –
)(1
) "(7ובסופה יבוא "והגורם המוסמך להטיל קס
מיהלי לפי פרט ) (8לתוספת הוא שוטר או מפקח
שהוא עובד המדיה כאמור בתקת משה )א();".(2
)(2

אחרי תקה  9יבוא:

"תיקון חוק9א .בתקופת תוקפן של תקות שעת
חירום אלה ,יראו כאילו בחוק
בתי המשפט
בתי המשפט ]וסח משולב[,
]וסח
בתוספת
התשמ"ד,1984-
משולב[,
השלישית ,בסופה בא:
התשמ"ד-
1984
 .44תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש  -הגבלת
פעילות( ,התש"ף;2020 -
 .45תקות שעת חירום )אכיפת
צו בריאות העם )גיף
הקורוה החדש( )בידוד בית
והוראות שוות( )הוראת
שעה(( ,התש"ף".2020-
)(3

בתוספת–
בפרט ) ,(4במקום "תקה  "6יבוא
)(1
"תקה "(1)6
)(2

אחרי פרט ) (4יבוא:
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טור ב'
קס מיהלי קצוב
בשקלים חדשים

תחילה

טור א'
העבירות
המיהליות
") (5תקה (2)6
500
לתקות הגבלת
פעילות
) (6תקה (3)6
500
לתקות הגבלת
פעילות
) (7תקה (4)6
500
לתקות הגבלת
פעילות
) (8תקה (5)6
"5000
לתקות הגבלת
פעילות
תחילתן של תקות אלה ביום כ"ט באדר
) .12א(
התש"ף ) 25במרס  (2020בשעה .17:00

באדר התש"ף
במרס 2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

הישיבה עלת
)ביום רביעי –  25.3.2020בשעה (02:45
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  220של הממשלה ה34 -
יום שי ,ה' ביסן התש"ף  30 -במרץ 2020
)בשעה  – 20:45בשיחת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

עדר השר:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם,
אופיר אקויס ,גלעד ארדן ,פתלי בט ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף
דרעי ,צחי הגבי ,יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל
כ"ץ ,יריב לוין ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון,
יובל שטיייץ
יעקב ליצמן

כן כחו:
יצחק כהן

-

סגן השר במשרד האוצר

אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

שי באב"ד
תא"ל אבי בלוט
מאיר בן שבת
שלומית ברע פרגו
משה בר סימן טוב
עידו גבאי
דיאל הרשקוביץ
אשר חיון
אבי חליבה
אמיר ירון
יעל כהן
עמי כהן
שיר כהן
אסי מסיג
שאול מרידור

-

המהל הכללי ,משרד האוצר
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
המטה לביטחון לאומי
ציב שירות המדיה
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
ציבות שירות המדיה
גיד בק ישראל
משרד ראש הממשלה
ציבות שירות המדיה
יועצת ראש הממשלה לתקשורת
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
הממוה על התקציבים ,משרד האוצר

בפרוטוקול זה  22דפים.

-
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רז זרי
פיה ס
יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר
רון פרץ
אורי שוורץ
אבי שמחון

-

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

המשה ליועץ המשפטי לממשלה
מזכירות הממשלה
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

סדר היום:
.4943

התמודדות עם גיף הקורוה החדש  -תמות מצב ומדייות

.4944

הקצאת חיילים לסיוע למשטרת ישראל  -אכיפת הוראות תקות שעת
חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( ,התש"ף2020-

.4945

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(2
התש"ף2020-

.4946

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון( ,התש"ף2020-

.4947

היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכות חירום בתקופת משבר גיף
הקורוה החדש  -תיקון החלטת ממשלה
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.4943

התמודדות עם גיף הקורוה החדש  -תמות מצב ומדייות
ראש הממשלה פותח ומדווח על שיחתו עם ראש ממשלת איטליה ,ג'וזפה
קוטה ,על המצב הקשה במדיתו.
ראש הממשלה מציין כי מהשיחה עולה שהצעדים שקטו בישראל בתחילת
התפרצות הגיף היו אפקטיביים והכרחיים במיעת המצב הקשה שבו
מצויות כעת מספר מדיות באירופה .אשר על כן מציין ראש הממשלה את
הצורך בקיטת צעדי הסברה ואכיפה באוכלוסייה החרדית ובאוכלוסייה
הערבית וכן את הצורך בהקשחה של מדייות הסגר על מת למוע
התפשטות גדולה יותר של גיף הקורוה החדש לקראת חג הפסח.
כן מציין ראש הממשלה כי הוא מודע למחירים הכלכליים הקשים שהציבור
והמשק ושאים בהם.
ראש המטה ללוחמה בטרור ,מר מאיר בן שבת ,מציג תמות מצב עדכית
) 4,695חולים מאומתים ,מתוכם –  79חולים במצב קשה ) 66מהם
מושמים(;  16מקרי מוות;  161החלימו מהמחלה( ומציין כי מחד ,חלה
האטה קלה בקצב הגידול של הדבקים ומאידך יש עלייה בקצב הגידול של
חולים במצב קשה.
מר בן שבת מפרט את המדייות הקטת ,הכוללת צעדי בלימה והכת
תוכית פעולה ליציאה מהמשבר ,הגדלת בדיקות ליטור ,הגברת צעדי
האכיפה והגה ובידוד של אוכלוסיות בסיכון.
המהל הכללי של משרד הבריאות ,מר משה בר סימן טוב ,מתייחס
להחמרה במגבלות בעיין הגבלת פעילות האוכלוסייה ולצמצום וסף
במספר העובדים במקומות עבודה ,ומציין כי הממשלה מתבקשת לאשר
הגבלות אלו באמצעות תיקון תקות שעת חירום.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים מירי רגב ,אריה )מכלוף( דרעי
ובצלאל סמוטריץ' וה"ה מאיר בן שבת ,משה בר סימן טוב ,שי באב"ד
ואביחי מדלבליט.
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.4944

הקצאת חיילים לסיוע למשטרת ישראל  -אכיפת הוראות תקות שעת
חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
השר לביטחון הפים מסביר את הצורך בקבלת ההחלטה ובצורך בתגבור
הדרש לכוחות המשטרה באכיפת ההחיות של משרד הבריאות בסיוע
חיילי צה"ל.
שר הביטחון מוסיף ומתייחס.
היועץ המשפטי לממשלה ,מר אביחי מדלבליט ,מתייחס למשמעות
המשפטית החריגה של השימוש בחיילי צה"ל במשימות של שיטור אזרחי.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים גלעד ארדן ,ציפי חוטובלי ,פתלי
בט ,אמיר אוחה ,זאב אלקין ,מירי רגב ,בצלאל סמוטריץ' ,יואב גלט,
אריה )מכלוף( דרעי ,גילה גמליאל ויובל שטיייץ וה"ה שאול מרידור ,יגאל
סלוביק ,מאיר בן שבת ,משה בר סימן טוב ,רון פרץ ,שי באב"ד ואביחי
מדלבליט.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה את שר הביטחון לפעול למיעת הדבקה
של החיילים שיעסקו במשימות התגבור.
כן מחה ראש הממשלה את ממלא מקום המהל הכללי של משרד ראש
הממשלה ,מר רון פרץ ,לרכז את הטיפול בסוגיות התקציביות הוגעות
לאכיפת ההחיות במקבצי דיור מוגן של אוכלוסייה מבוגרת ובצרכים
וספים באמצעות חיילי צה"ל בהתאם להמלצות המטה לביטחון לאומי.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,וכח המשימות הרבות שהוטלו על משטרת ישראל בתקופה
זו כתוצאה ממגפת הקורוה ועל מת למוע את התפשטותה; כיוון שגם
בתקופה זו המשטרה דרשת להמשיך בביצוע תפקידיה שבשגרה :מלחמה
בעברייות ,שמירה על הסדר הציבורי ושמירה על ביטחון הפים ולצורך
תגבור כוח האדם שיאפשר התפרסות המשטרה על כלל משימותיה:
 .1להורות לצבא הגה לישראל להקצות חיילים בשירות סדיר לסיוע
למשטרת ישראל ,במטרה לאפשר את הרחבת הוכחות המשטרתית
במרחב הציבורי ובכפוף להחיות הפעלת הכוח ,המפורטות בוהל
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משטרת ישראל להפעלת חיילים לצורך וכחות ובולטות בימי קורוה.
מספר החיילים לא יעלה על  700אך יתן יהיה להגדילו בהתאם למגון
האמור בסעיף  6שלהלן.
 .2להורות למשטרת ישראל להציב את החיילים לסיוע במשימות של
וכחות ובולטות במרחב הציבורי בלבד ,המוטלות על משטרת ישראל
לצורך אכיפת תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף 2020-ותקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם
)גיף הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות שוות( )הוראת שעה(,
התש"ף) (2020-להלן :התקות(.
 .3החיילים לא יבצעו משימות ולא ישתתפו בפעילות ליבה משטרתית,
החורגת מהאמור בסעיף  2לעיל .לא יועקו לחיילים סמכויות שוטר.
החיילים יוצבו במשימות לצד שוטרים ,ויפעלו בהתאם להחיות
השוטרים .החיילים לא יישאו שק ,למעט חיילים בתפקיד פיקודי
וחיילים בתחומי איו"ש.
 .4החיילים שישתתפו במשימה על פי החלטה זו יעברו תדרוך מפורט על
ידי מפקדי המשימה המשטרתיים ,בתיאום עם הצבא ,וזה יכלול בין
היתר הדרכה בוגע להתמודדות עם אוכלוסייה אזרחית ורמטיבית.
 .5משטרת ישראל תפעיל את החיילים בדפוס פעולה שיצמצם ככל שיתן
את החיכוך הישיר בין החיילים לבין אזרחים .ככל שתידרש הפעלת
סמכות מול אזרח ,הדבר יתבצע על ידי שוטר בלבד .המשטרה וצה"ל
יגבשו והלי הפעלה סדורים שיובאו לאישור היועץ המשפטי לממשלה.
 .6אם משטרת ישראל תידרש להקצאת חיילים וספים מעבר ל ,700-שר
הביטחון והשר לביטחון הפים רשאים להגדיל את הקצאת החיילים
עד ל 1400-חיילים ללא צורך בתיקון מספר החיילים הקבוע בסעיף 1
להחלטת ממשלה זו .ככל שיידרשו חיילים מעל המספר האמור בסעיף
זה ,יידרש תיקון של החלטת הממשלה.
 .7הקצאת החיילים תעמוד בתוקפה כל עוד דרש לאכוף את הוראות
התקות ומתקיים הצורך האמור בסעיף  1להחלטה זו .השר לביטחון
הפים ושר הביטחון ידווחו לממשלה מדי שבוע ,בין היתר ,על היקף
הפעילות ,מספר החיילים ,קשיים שהתעוררו בהפעלת הכוחות והצורך
בהמשך הפעלת כוחות צה"ל למשימות כאמור בסעיף .2
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תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(2
התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
המהל הכללי של משרד הבריאות ,משה בר סימן טוב ,מציג את ההחיות
החדשות הוגעות להתהלות במרחב בציבורי הכוללות איסור השתתפות
בחתוות ,איסור קיום תפילה בקבוצה במרחב הציבורי והחמרת הכללים
בדבר וכחות עובדים במקומות עבודה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים זאב אלקין ,פתלי בט ,אלי כהן,
בצלאל סמוטריץ' ,אופיר אקויס ,יובל שטיייץ ,ציפי חוטובלי ,גילה
גמליאל ,יצחק וקין ,אריה )מכלוף( דרעי ,דודי אמסלם ,יפעת שאשא-
ביטון ,גלעד ארדן ,יואב גלט ,מירי רגב ,רפי פרץ וצחי הגבי וה"ה משה בר
סימן טוב ,רז זרי ,מאיר בן שבת ,אביחי מדלבליט ויגאל סלוביק.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה את מזכיר הממשלה לקבוע דיון
באמצעות שיחת ועידה טלפוית בין המהל הכללי של משרד הבריאות לבין
חברי הממשלה לשם קבלת עדכוים בושאים מקצועיים הוגעים להחיות
משרד הבריאות ולהתמודדות עם התפשטות גיף הקורוה החדש.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( )תיקון מס'
 ,(2התש"ף ,2020-בכפוף להערות ולתיקוים הבאים:
 .1תתאפשר תפילה יומית ברחבת הכותל המערבי של מיין מתפללים,
בתיאום עם רב הכותל.
 .2תתאפשר העברת תפילה במיין באמצעות שידורים ברדיו.
 .3עיין המגבלה של יציאת משפחה גרעיית או של בודדים למרחב
הציבורי יוסדר באמצעות צו מטעם המהל הכללי של משרד
הבריאות.
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ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
ג .התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.

להלן וסח התקות ,לאחר הטמעת התיקוים האמורים:

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות()תיקון מס'  ,(2התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,מתקיה
הממשלה תקות שעת חירום אלה:
תיקון
תקה 1

 .1בתקה  1לתקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף) 2020-להלן –
התקות העיקריות( ,אחרי ההגדרה "אשים
הגרים באותו מקום" יבוא:
"מעבדת תיקוים" – מעבדה לתיקון מכשירים
שהתקלקלו או להחלפתם למעט מעבדה לתיקון
מוצרי תקשורת או מחשבים".

תיקון
תקה 2

 .2בתקה  2לתקות העיקריות -
) (1בפסקה ) ,(1המילים "ובכלל זה" -יימחקו
ובסופה יבוא "וכן הסעה של עובד למקום עבודה
כאמור";
)(2

בפסקה )-(11
)א(

המילה "לחתוה" – תימחק;

)ב( המילים "יציאה לתפילה בסמוך
למקום מגורים" – יימחקו;
)(3

אחרי פסקה ) (11יבוא:

")11א( יציאה לתפילה של אדם שקיבל אישור
לכך לפי תקה 2ב)ב(;"
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) (4בפסקה ) ,(13במקום "צו בריאות העם
)גיף הקורוה החדש  "(2019יבוא "צו בריאות
העם )גיף הקורוה החדש(".
תיקון
תקה 2א

 .3בתקה 2א) (2לתקות העיקריות ,במקום
"תקה )5א(" יבוא "תקה )5א( או )5א."(1

החלפת
תקה 2ב

 .4במקום תקה 2ב לתקות העיקריות יבוא:
"איסור
2ב) .א( לא יעשה אדם במרחב
חתוה או
הציבורי אחד מאלה:
תפילה
במרחב
הציבורי
) (1יתפלל יחד עם אדם
וסף או יותר;
) (2ישתתף בחתוה ,לרבות
כאורח.
)ב( על אף האמור בתקת משה
)א()-(1
) (1רב הכותל והמקומות
הקדושים רשאי לאשר תפילה
בשטח פתוח בכותל המערבי
לעשרה אשים קבועים ,ככל
האפשר ,הגרים בקרבת מקום,
במועדים ובתאים שאישר
בהסכמת שר הבריאות; רב
הכותל והמקומות הקדושים
יעביר מבעוד מועד למשטרת
ישראל את שמות האשים
שאישר להם להתפלל כאמור
ואת המועדים והתאים לכך
כפי שאישר להם;
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) (2השר לשירותי דת רשאי
לאשר לאדם להתפלל בשטח
פתוח במיין קבוע של עשרה
אשים קבועים ,ככל האפשר,
לצורך צילום התפילה ושידורה
לציבור הרחב ,ובלבד שאישור
כאמור ייתן ל 5-מייים לכל
היותר; אישור מקום התפילה
והתאים להשתתפות בתפילה
ייתו בהסכמת שר הבריאות;
עובד המשרד לשירותי דת
שהשר לשירותי דת מיה לכך
יעביר מבעוד מועד למשטרת
ישראל את שמות האשים
שאושר להם להשתתף בתפילה
כאמור וכן את התאים ,את
המקום ואת מועדי התפילה
שאושרו לכל אחד מהם.
תיקון
תקה 3

 .5בתקה  3לתקות העיקריות ,במקום פסקה )(3
יבוא:
הלוויה תיערך במקום פתוח בלבד
")(3
ובהשתתפות של עד עשרים אשים;
) (4ברית מילה תיערך בהשתתפות של עד עשרה
אשים;".

החלפת
תקה 3א

 .6במקום תקה 3א לתקות העיקריות יבוא:
"אחריות
מעסיק

3א מעסיק במקום עבודה אחראי
לכל אלה:
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) (1טרם הגעת עובד למקום
העבודה ,העובד ימדוד חום
וימלא הצהרה על מדידת חום
והיעדר התסמיים :חום גוף
מעל  38מעלות צלזיוס ,שיעול,
קושי בשימה; העובד יגיע
למקום העבודה עם טופס
הצהרה מלא לאותו יום;
המעביד יאסוף וישמור את
הטפסים כאמור; ולעיין עובד
שאיו מועסק במסגרת עסק או
משלח יד של המעסיק –
הצהרה כאמור יכול שתיעשה
בעל פה; המהל כהגדרתו
בפקודת בריאות העם1940 ,
יפרסם טופס הצהרה המשקף
את הפרטים האמורים באתר
האיטרט של משרד הבריאות.
) (2שמירת מרחק של שי
מטרים בין אדם לאדם;
במקום עבודה שבו לא יתן
לשמור על מרחק כאמור ,ידאג
המעסיק לאמצעים אחרים
למיעת הדבקה.
) (3לכל עובד יוקצה ציוד
אישי קבוע ככל היתן ובכלל זה
מקלדת ,עכבר ,טלפון קווי;
ציוד בשימוש של יותר מאדם
אחד ,יעבור חיטוי קפדי לפי
כל העברה מאדם לאדם.
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) (4מתן החיה לעובדים על
שמירה קפדית של כללי
היגייה ובכלל זה שטיפת
ידיים.
) (5מתן החיה לעובדים כי
בעת שימוש במעלית במקום
העבודה ,לא יהיו במעלית יותר
משי וסעים".
החלפת
תקה 4

 .7במקום תקה  4לתקות 4העיקריות יבוא:
"שירות
משלוחים

תיקון
תקה 5

 .4בכפוף להוראות תקה  ,5אין
בהוראות תקות אלה כדי
לאסור על שירות משלוחים;
בשירות משלוחים למקום
מגורים ,המשלוח יוח בסמוך
לפתח בית המגורים ,מחוצה
לו".

 .8בתקה  5לתקות העיקריות -
)(1

בתקת משה )א( -

)א(

פסקה )1א(  -תימחק;

)ב( בפסקה ) ,(3בסופה יבוא "ולמעט חות
כמפורט בתקת משה )ב() ,(2המצויה במבה
סגור בשוק ,בכפוף לתאים בתקת משה )ב(".
)(2

אחרי תקת משה )א( יבוא:
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")א (1לא יפעיל אדם חות שאיה כאמור
בתקת משה )ב() (2או מעבדת תיקוים ,בדרך
של פתיחתה לציבור; אדם רשאי להפעיל חות
או מעבדת תיקוים בהזמה מראש באמצעות
טלפון או המרשתת )איטרט( ,בשירות
משלוחים בלבד וללא איסוף מהחות או
מהמעבדה".
)(3

בתקת משה )ב(-

)א(

במקום פסקה ) (1יבוא:

") (1חות שאיה כאמור בפסקה ) ,(2בית אוכל
ובכלל זה בית אוכל בבית מלון – בהזמה מראש
באמצעות טלפון או המרשתת )איטרט(,
בשירות משלוחים בלבד וללא איסוף מהחות או
מבית האוכל;".
)ב( בפסקה ) ,(2במקום "מכון אופטיקה"
יבוא "חות אופטיקה" ואחרי "מוצרי היגייה"
יבוא "וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או
מחשבים";
)ג(

תיקון
תקה 6

פסקה ) - (3תימחק.

 .9בתקה  6לתקות העיקריות -
) (1בפסקה ) ,(1אחרי "ביגוד לתקה )5א("
יבוא "או המפעיל חות או מעבדת תיקוים בדרך
של פתיחתה לציבור ,בעצמו או באמצעות אחר,
ביגוד לתקה )5א".(1
) (2בפסקה ) ,(2הקטע החל במילים "דיו -
מאסר" עד סופה – יימחק.
)(3

במקום פסקה ) (4יבוא:
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") (4המתפלל יחד עם אדם וסף או יותר במרחב
הציבורי או המשתתף בחתוה במרחב הציבורי,
ביגוד לתקה 2ב"
החלפת
תקה 10

 .10במקום תקה  10לתקות העיקריות יבוא:
"תוקף

תחילה

 .10תקות שעת חירום אלה יעמדו
בתוקפן  7ימים מיום פרסומן
של תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש – הגבלת
פעילות()תיקון מס'  ,(2התש"ף-
".2020

 .11תחילתן של תקות שעת חירום אלה ביום ו'
ביסן התש"ף ) 31במרס  (2020בשעה ;17:00
ואולם תחילתן של תקות 2 ,(11)2ב) (2ו–(4)6
לתקות העיקריות ,כוסחן בתקות אלה ,לעיין
חתוה ,ביום ז' ביסן התש"ף ) 1באפריל (2020
בשעה .8:00

____התש"ף
_____2020

.4946

בימין תיהו
ראש הממשלה

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
המהל הכללי של משרד האוצר ,מר שי באב"ד ,מציג את ההחמרות
המושתות על המעסיקים במגזר העסקי לצמצום התפשטות גיף הקורוה
החדש.
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בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים זאב אלקין ,יובל שטיייץ ,פתלי
בט ,ציפי חוטובלי ,יפעת שאשא-ביטון ,אלי כהן ,דודי אמסלם ,רפי פרץ
וה"ה שי באב"ד ,יגאל סלוביק ,משה בר סימן טוב ורז זרי.
בתום הדיון מבקש ראש הממשלה משר התקשורת להחות את גופי
התקשורת המשדרים באמצעות אולפי הטלוויזיה להקפיד על העברת
השידורים לציבור בהתאם להחיות משרד הבריאות.

) 18קולות בעד ו 1-קול גד(

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש( ,התש"ף 2020-בוסח שלהלן.
ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
ג.

התקות תיכסה לתוקפן ביום  1באפריל .2020

להלן וסח התקות:

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם
צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( )תיקון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה
הממשלה תקות שעת חירום אלה:
תיקון
תקה 1

 .1בתקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים
במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף
הקורוה החדש( ,התש"ף) 2020-להלן – התקות
העיקריות( ,בתקה - 1
)(1
יבוא:

לפי ההגדרה "הוועדה לארגיה אטומית"
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""אזור" ו" -ישראל" – כהגדרתם בתקות
שעת חירום )יהודה והשומרון –
שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(,
התשכ"ז ,1967-כפי שהוארך תוקפן
ותוקן וסחן בחוק ,מעת לעת;";
)(2

אחרי ההגדרה "חברה ממשלתית" יבוא:
""מוסד להשכלה גבוהה" – כמשמעותו
בחוק המועצה להשכלה גבוהה,
התשי"ח – ;";1958

) (3בהגדרה "הממוה" ,בפסקה ) ,(6המילים
"כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה,
התשי"ח –  "1958והמילים "שהוקמה לפי סעיף
 13לחוק האמור"– יימחקו;
) (4בהגדרה "מעסיק" ,בסופה יבוא "ולעיין
האזור  -מעסיק כאמור שהוא ממשלת ישראל או
ישראלי";
) (5בהגדרה "עובד"  ,ברישה ,אחרי "מדית
ישראל" יבוא "או באזור";
)(6

אחרי ההגדרה "עובד" יבוא:
""עובד מעטפת" – עובד שאיו עוסק בליבת
הפעילות של מקום העבודה ,למעט
עובד יקיון ,אבטחה או מחשוב;";

תיקון
תקה 2

 .2בתקה  2לתקות העיקריות -
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) (1בתקת משה )א( ,במקום " 30אחוזים"
יבוא " 15אחוזים" ובסופה יבוא "על אף האמור,
רשאי מעסיק להעלות את מספר העובדים
המרבי המותר לשהייה בו זמית עד לשיעור של
 30אחוזים ממצבת העובדים ,ובלבד שהעלאה
כאמור חיוית לפעילות השוטפת של אותו מקום
עבודה ,ושהמעסיק שלח למהל הכללי של משרד
הכלכלה והתעשייה ,בדרך שהורה המהל הכללי
באתר האיטרט של המשרד ,הודעה שבה פירט
את שמות העובדים שוכחותם דרשת במקום
העבודה ,את תפקידם ואת הטעמים שבשלהם
דרשת וכחותם כאמור";
) (2בתקת משה )ג() ,(2במקום " 30אחוזים"
יבוא " 15אחוזים" ובסופה יבוא "על אף האמור,
רשאי מעסיק במפעל כאמור להעלות את מספר
העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמית עד
לשיעור של  30אחוזים ממצבת העובדים ,ובלבד
שהעלאה כאמור חיוית לפעילות השוטפת של
אותו מפעל ,ושהמעסיק שלח למהל הכללי של
משרד הכלכלה והתעשייה ,בדרך שהורה המהל
הכללי באתר האיטרט של המשרד ,הודעה
שבה פירט את שמות העובדים שוכחותם
דרשת במקום העבודה ,את תפקידם ואת
הטעמים שבשלהם דרשת וכחותם כאמור";
) (3בתקת משה )ו( ,במקום "אם לא יתן
אישור ,לגבי אותו עובד ,מאת מכ"ל הגוף,
ולפיו" יבוא "אלא אם כן קבע מכ"ל הגוף כי";
)(4

אחרי תקת משה )ו( יבוא:
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")ו (1וסף על האמור בתקת משה )ה(,
מעסיק שהוראות תקות משה )א( או )ג()(2
חלות לגביו לא יאפשר כיסה של עובד
מעטפת למקום העבודה ושהייה של עובד
מעטפת במקום העבודה ,אלא אם כן
וכחותו של עובד המעטפת במקום העבודה
חיוית לפעילות השוטפת של מקום העבודה
והמעסיק שלח לגביו הודעה למהל הכללי
של משרד הכלכלה והתעשייה ,בדרך שהורה
המהל הכללי באתר האיטרט של המשרד,
שבה פירט את שמו של העובד ,את תפקידו
ואת הטעמים שבשלהם דרשת וכחותו
כאמור;".
) (5בתקת משה )ז( ,במקום "בתקות משה
)א( עד )ו(" יבוא "בתקות משה )א( עד )ו;"(1
)(6

אחרי תקת משה )ז( יבוא:
")ז (1מעסיק שהוראות תקת משה )א(
חלות לגביו לא יאפשר קבלת קהל במקום
העבודה ,אלא אם כן הדבר דרוש לצורך
אספקת מוצר חיוי או שירות חיוי ,ובלבד
שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים
העוסקים בקבלת קהל;".

)(7

אחרי תקת משה )ח( יבוא:
")ח (1במקום עבודה שבו מועסקים דרך
כלל עובדים במשמרות ,ישבץ המעסיק ,ככל
האפשר ,את אותה קבוצת עובדים יחד
באותה המשמרת;".

) (8בתקת משה )י( ,ברישה ,במקום
"הוראות תקה זו" יבוא "תקות משה )א( עד
)ט(";
)(9

אחרי תקת משה )י( יבוא:
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")יא( מעסיק בגוף שתקת משה )י( חלה
עליו לא יאפשר כיסה של עובד מעטפת
למקום העבודה ושהייה של עובד מעטפת
במקום העבודה אלא אם כן קבע כי אותו
עובד מעטפת דרש לצורך הבטחת הפעילות
השוטפת של הגוף האמור וכי חיוי שאותו
עובד יבצע את עבודתו במקום העבודה".
תיקון
תקה

 .3בתקה  3לתקות העיקריות ,בהגדרה "מעסיק",
אחרי "שירות בתי הסוהר" יבוא "מוסד
3
להשכלה גבוהה".

תחילה

 .4תחילתן של תקות שעת חירום אלה ביום ז'
ביסן התש"ף ) 1באפריל .(2020

_____התש"ף
_____ 2020

בימין תיהו
ראש הממשלה

.4947

היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכות חירום בתקופת משבר גיף
הקורוה החדש  -תיקון החלטת ממשלה
ראש הממשלה פותח.
המהל הכללי של משרד האוצר ,מר שי באב"ד ,מציג את עיקרי ההחיות
לצמצום מספר העובדים החיויים במשרדי הממשלה תוך העדפה לעבודה
מן הבית ככל היתן.
שר הפים ,אריה )מכלוף( דרעי ,מציין כי פקחים של רשות האוכלוסין
וההגירה שיסייעו למשטרת ישראל לא יילקחו ממכסת העובדים החיויים.
השר להגת הסביבה ,זאב אלקין ,מתייחס לצורך בהסדרת מתן כוות
לעובדי המשרד להגת הסביבה האלצים לשהות בביתם כעובדים חיויים
בעת הזו.
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בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים דוד אמסלם ,אריה )מכלוף( דרעי,
בצלאל סמוטריץ' ,גלעד ארדן ,זאב אלקין ,יובל שטיייץ ,פתלי בט ,יפעת
שאשא ביטון וה"ה שי באב"ד ,יגאל סלוביק ,דיאל הרשקוביץ ,אסי מסיג,
צחי ברוורמן ,משה בר סימן טוב ורז זרי.

)פה אחד(

מ ח ל י ט ים:
 .1בהמשך לתיקון מס'  1לתקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים
במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש(,
התש"ף ,2020-ובמטרה להפחית במחצית ,ככל היתן ,את מספר עובדי
המגזר הציבורי השוהים בו זמית במקום העבודה כאמור בתקות שעת
חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות
גיף הקורוה החדש( ,התש"ף ,2020-לתקן את החלטת ממשלה מס'
 4910מיום  ,20.3.2020שעייה "היערכות המגזר הציבורי לעבודה
במתכות חירום בתקופת משבר גיף הקורוה" )להלן  -החלטה (4910
כדלהלן:
א .האמור בסעיף  1להחלטה  4910יסומן ב) -א( ואחריו יבוא:
")ב( וכח הסמכות שיתה לפקחים בעלי סמכויות פיקוח לפי דין
)להלן – מפקח( בהתאם להוראות תקות שעת חירום )אכיפת צו
בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות שוות(
)הוראת שעה(( ,תש"ף ,2020-להטיל קסות מיהליים בהתאם
לתקות האמורות ווכח הצורך של משטרת ישראל להסתייע
בפקחים לשם הגברת האכיפה לפי התקות ,משרד לא יסרב
לבקשת משטרת ישראל להעמיד מפקח לטובת סיוע למשטרה לשם
ביצוע אכיפה לפי תקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם( )גיף
הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות שוות( )הוראת שעה(,
תש"ף ,2020-ואולם המשטרה תהיה רשאית להסתייע רק במפקח
שאיו כלול ברשימת העובדים החיויים של המשרד .מובהר כי
העמדת מפקח שאיו מה ברשימת העובדים החיויים של המשרד
לשם סיוע למשטרה בפעולות אכיפה כאמור ,לא יהיה בה כדי
להביא לשיוי ברשימת העובדים החיויים.
)ג( כל משרד יעביר למשרד לביטחון הפים לא יאוחר מיום 1
באפריל  2020רשימה של כל המפקחים המוסמכים להטיל קס
מהלי מכוח תקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )גיף
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הקורוה החדש()בידוד בית והוראות שוות(()הוראת שעה(,
התש"ף ,2020-לאחר אישור הרשימה על ידי ציבות שירות
המדיה.
)ד( ההסדר המפורט בסעיפים קטים )ב( ו)-ג( יחול גם על פקחים
שהוסמכו בצו אלוף באזור.".
ב .אחרי סעיף  1יבוא:
"1א .להחות כל מהל משרד כי החל מיום  1באפריל :2020
 .1יעשה מאמץ וסף ויצמצם ככל היתן את מספר העובדים
ברשימת העובדים החיויים ,תוך גריעת עובדים מרשימה
זו כאמור בסעיף )1ד(.
 .2יורה ,ככל היתן ,לעובדים שייוותרו ברשימת העובדים
החיויים ולעובדי מחשוב ,אשר עומדים בכללים
ובהחיות שקבעו לפי סעיף  ,3לבצע את עבודתם במהלך
יתרת תקופת החירום ממקום מגוריהם אלא אם כן קבע
כי חיוי שאותו עובד יבצע את עבודתו במקום העבודה.
 .3מבלי לגרוע מהאמור בפסקה ) (2לעיל ,מהל משרד לא
יאפשר כיסה או שהייה של עובדים חיויים ,במקום
העבודה ,בשיעור העולה על  20%ממצבת העובדים .על אף
האמור ,סבר מהל המשרד כי יש צורך חיוי בשהייה של
עובדים חיויים וספים במקום העבודה ,יגיש דיווח על
כך לציב שירות המדיה ויפרט בו את מספר העובדים
החיויים הוספים שוכחותם חיוית והטעמים לכך.
הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי כל אלה:
א.

צבא ההגה לישראל;

ב.

שירות בתי הסוהר;

ג.

משטרת ישראל;

ד.

שירות הביטחון הכללי;

ה.

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
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ו.

הרשות הארצית לכבאות ולהצלה;

ז.

המטה לביטחון לאומי;

ח.

הרשות להגת עדים;

ט.

מערך הסייבר הלאומי;

י.

המכון למחקר ביולוגי בישראל;

יא .החברה הישראלית לחקר מדעי החיים;
יב .משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;
יג.

הוועדה לארגיה אטומית;

יד .המדפיס הממשלתי".
ג.

אחרי סעיף )5ד( יבוא:
")ד (1החל מיום  1באפריל  ,2020על מהל הגוף:
.1

לעשות מאמץ וסף ולצמצם ,ככל היתן ,את מספר העובדים
ברשימת העובדים החיויים ,תוך גריעת עובדים מרשימה זו
כאמור בפסקה ) (3לסיפה של סעיף )5ג(;

.2

בהמשך להוראות סעיף קטן )ד( ,להורות ,ככל היתן,
לעובדים שייוותרו ברשימת העובדים החיויים ,אשר
עומדים בהחיות ובכללים כאמור בסעיף קטן )ד( ובכפוף
לאמור בו ,לבצע את עבודתם במהלך יתרת תקופת החירום
ממקום מגוריהם אלא אם כן קבע כי חיוי שאותו עובד
יבצע את עבודתו במקום העבודה;
לעיין בק ישראל ,יחול האמור בפסקה זו גם לגבי עובדי
מערכת מבוקרת מיועדת ,כהגדרתה בחוק מערכות
תשלומים ,התשס"ח ,2008-עובדים העוסקים באספקת
מזומים ,ספירתם והפקתם ,וכן עובדי מחשוב;

.3

מבלי לגרוע מהאמור בפסקה ) (3לעיל ,לא לאפשר כיסה או
שהייה של עובדים חיויים במקום העבודה בשיעור שיעלה
על  20%ממצבת העובדים .על אף האמור ,סבר מהל הגוף
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כי יש צורך חיוי בוכחותם של עובדים חיויים וספים
במקום העבודה ,יגיש על כך דיווח לממוה לגבי היקף
העובדים החיויים הוספים שוכחותם חיוית והטעמים
לכך .הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי תעשייה ביטחוית
כהגדרתה בתקות ,החברה הישראלית לחקר מדעי החיים
והגופים שלגביהם חלות הוראות תקות )2ג() (1ו)2-י(
לתקות.
)ד (2הוראות סעיף )1ב( עד )ד( יחולו לעיין גופים ציבוריים
ועובדיהם ,בשיויים המחויבים ,ובכל מקום שבו כתוב בהחלטה
זו ציב ,יקראו לעיין אותם גופים לפי העיין את חובת הדיווח
כאילו היא חלה כלפי הממוה.".
ד .בסעיף - 8
 .1בהגדרה "מצבת העובדים" ,אחרי "מצבת העובדים" יבוא
"ו"הממוה"" ,ובמקום "כהגדרתה" יבוא "כהגדרתם";
 .2בהגדרה "מועסק חיצוי" ,בסופה יבוא:
"ולגבי מועסק בבק ישראל – למעט עובדי מערכת מבוקרת
מיועדת ,כהגדרתה בחוק מערכות תשלומים ,התשס"ח,2008-
עובדים העוסקים באספקת מזומים ,ספירתם והפקתם ,וכן
עובדי אבטחה ,הסעדה ,יקיון או מחשוב;".
 .2להחות את מכ"ל משרד ראש הממשלה ,ציב שירות המדיה
והממוה על השכר במשרד האוצר להגיש לממשלה בתוך  48שעות
ממועד קבלת החלטה זו ,המלצה משותפת ,בשאלה האם יש לאשר,
ביתרת תקופת החירום ,מתן תוספת בעד כוות לעובדים חיויים
שמבצעים את עבודתם ממקום מגוריהם ,ואם כן – באילו תאים.
הערה :וסח החלטה זו כולל בתוכו את התיקוים וההערות שעליהם
הצביעו השרים במהלך הדיון.

הישיבה עלת
)ביום שלישי –  31.3.2020בשעה (02:00
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  221של הממשלה ה34 -
יום שלישי ,ו' ביסן התש"ף  31 -במרץ 2020
)בשעה  - 22:00בישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם,
אופיר אקויס ,יואב גלט ,אריה מכלוף דרעי ,צחי הגבי ,יצחק וקין ,ציפי
חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי
רגב ,יפעת שאשא-ביטון ,יובל שטיייץ

עדרו השרים:

גלעד ארדן ,פתלי בט ,גילה גמליאל ,יריב לוין ,יעקב ליצמן

כן כחו:
אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

טליה אגמון
תא"ל אבי בלוט
מאיר בן שבת
אייל ברע
שלומית ברע פרגו
משה בר סימן טוב
אשר חיון
סימה טוקטלי
רז זרי
רון פרץ
אבי שמחון

-

המשה ליועץ המשפטי ,משרד הבריאות
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
משרד ראש הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

ציג שב"כ
רחל שפירא

צחי ברוורמן
ליאור תן

בפרוטוקול זה  12דפים.

-

מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה
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סדר היום:
.4949

תקות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי
לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( )תיקון( ,התש"ף2020-

.4950

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות
גיף הקורוה החדש וביטול החלטת ממשלה

.4951

עדכוים
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.4949

תקות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי
לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( )תיקון( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
)הדיון בסעיף זה עשה במשולב עם הדיון בסעיף מס(4950 .

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ
לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון( ,התש"ף2020-
בוסח שלהלן.
ב .להיח את התקות על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכסת.
ג .התקות ייכסו לתוקפן עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ
הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון(,
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות שעת חירום אלה:
תיקון
תקה 3

.1

בתקות שעת חירום )הסמכת שירות
הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי
לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש(,
התש"ף) 2020-להלן – התקות העיקריות(,
בתקה  ,3אחרי תקת משה )ב( יבוא:

עמוד  146מתוך 315

-4-

")ב (1על אף האמור בתקת משה )ב( ,אם
בתום תקופת תוקפן של תקות שעת
חירום אלה יוסמך השירות בהחלטת
ממשלה באישור ועדת הכסת לעייי
השירות לפי סעיף )7ב() (6לחוק שירות
הביטחון הכללי ,התשס"ב ,2002-לקבל,
לאסוף ולעבד מידע טכולוגי ולהעביר
מידע למשרד הבריאות לתכלית האמורה
בתקות שעת חירום אלה ,לא תחול החובה
למחוק את המידע לפי אותה תקת משה,
אלא במועד שייקבע בהחלטת הממשלה
כאמור".
תיקון

.2

בתקה  7לתקות העיקריות ,בסופה יבוא:

תקה 7
")ג( על אף האמור בתקת משה )ב( ,אם
בתום תקופת תוקפן של תקות שעת
חירום אלה יוסמך השירות בהחלטת
ממשלה באישור ועדת הכסת לעייי
השירות לפי סעיף )7ב() (6לחוק שירות
הביטחון הכללי ,התשס"ב ,2002-לקבל,
לאסוף ולעבד מידע טכולוגי ולהעביר
מידע למשרד הבריאות לתכלית האמורה
בתקות שעת חירום אלה ,לא תחול
החובה למחוק את המידע לפי אותה
תקת משה ,אלא במועד שייקבע
בהחלטת הממשלה כאמור".
התש"ף
2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

.4950

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות
גיף הקורוה החדש וביטול החלטת ממשלה
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג בקצרה את השתלשלות העייים שהובילה לצורך
בקבלת ההחלטה בושא.
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היועץ המשפטי לממשלה ,אביחי מדלבליט ,והמשה ליועץ המשפטי
לממשלה ,רז זרי ,מצייים כי ועדת החוץ והביטחון של הכסת )ועדת
הכסת לעייי השירות( )להלן  -הוועדה( דה בהחלטת הממשלה בעיין
הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ לצמצום התפשטות גיף
הקורוה ,והחליטה לאשרה ,בכפוף לתיקוים בוסח ההחלטה .הצעת
ההחלטה המוחת לפי חברי הממשלה בישיבתה היום כוללת את התיקוים
האמורים.
המשה ליועץ המשפטי לממשלה ,רז זרי ,סוקר בקצרה את עיקרי
השיויים והתיקוים שאושרו על ידי הוועדה.
מתקיים דיון בין חברי הממשלה בסוגיית אפקטיביות המגון וממשקי
העבודה בין שירות הביטחון הכללי לבין משרד הבריאות.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים זאב אלקין ,יואב גלט ,אמיר
אוחה ,יובל שטיייץ ,בצלאל סמוטריץ' ,ישראל כ"ץ וה"ה אביחי
מדלבליט ,רז זרי ,מאיר בן שבת וטליה אגמון.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לוכח מצב החירום השורר בישראל שבעטיו התקיה הממשלה שורה
ארוכה של תקות שעת חירום ,לשם ההתמודדות עם הסיבות
הקיצויות שוצרו במדיה בשל המגפה העולמית של גיף הקורוה
החדש והמחייבות שימוש יוצא דופן באמצעים חריגים:
 .1לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית
לצמצום ומיעת התפשטות גיף הקורוה החדש ועל מת להגן על
שלומו ובריאותו של הציבור באופן שלא יפגע מעבר לדרש בזכות
לפרטיות ,ומתוך כווה להחליף את מקור הסמכות לסיוע האמור
שקבע בתקות שעת חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע
במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש(,
התש"ף 2020-בהסמכה כמפורט להלן.
) .2א( להסמיך את שירות הביטחון הכללי )להלן" :השירות"( ,בהתאם
לסעיף )7ב() (6לחוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב2002-
)להלן" :החוק"( ובאישור ועדת הכסת לעייי השירות ,לקבל,
לאסוף ולעבד מידע טכולוגי לשם סיוע למשרד הבריאות
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בביצוע בדיקה בוגע לתקופה של  14ימים שלפי אבחוו של
חולה ,שמטרתה זיהוי תוי מיקום ותיבי תועת החולה וזיהוי
אשים שבאו במגע קרוב עמו ,וזאת לצורך איתור מי שהיה
עלול להידבק ממו )להלן" :פעולות הסיוע"(.
)ב( להסמיך את השירות להעביר פרטי מידע דרושים ,כהגדרתם
בסעיף  ,3למשרד הבריאות ,כמפורט בהחלטה זו ,כדי שמשרד
הבריאות יוכל לתת החיות לחולים ,לאשים שבאו במגע קרוב
עמם ולציבור הרחב.
 .3לעיין החלטה זו:
א" .מידע טכולוגי"  -תוי תקשורת מסוג תוי זיהוי ,תוי
מיקום ותוי התקשרויות ,למעט תוכן שיחה כמשמעותו
בחוק האזת סתר ,התשל"ט ,1979-כפי שאושר על ידי ועדת
הכסת לעייי השירות.
ב" .חולה"  -אדם עם ממצא מעבדתי חיובי ל.nCov -
ג" .מחלה"  -המחלה הגרמת על-ידי גיף הקורוה החדש.
הקורוה
ד" .גיף
).(Novel Corornavirus 2019 – nCov

החדש"

-

ה" .ציג משרד הבריאות"  -מכ"ל משרד הבריאות ,ראש שירותי
בריאות הציבור או סגו.
ו" .מגע קרוב עם חולה"  -מגע העלול להביא להדבקה בהלימה
ככל היתן להחיות הקלייות של ציג משרד הבריאות,
בהתייחס בין היתר למרחק מהחולה ולזמן החשיפה אליו ,כפי
שייקבע בוהל שיפרסם משרד הבריאות באתר האיטרט שלו
ויתעדכן מעת לעת ,ויובא לידיעת ועדת הכסת לעייי
השירות.
ז" .פרטי מידע דרושים" -
) (1לגבי חולה :תוי מיקום ותיבי תועה בתקופה של 14
ימים לפי יום האבחון.
) (2לגבי אשים שבאו במגע עם חולה :שם מלא ,מספר תעודת
זהות ,מספר טלפון ,תאריך לידה ,מועד ושעת החשיפה
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האחרוים לחולה ומיקום החשיפה ,או חלק מהם ,ככל
שהדבר אפשרי ודרוש.
) .4א( מידע טכולוגי שאסף השירות לפי החלטה זו יישמר בפרד מכל
מידע טכולוגי אחר שיש ברשות השירות.
)ב( מידע טכולוגי שאסף השירות לפי החלטה זו לא יישמר בען
מידע ולא יועבר באמצעות ען מידע.
)ג( דרכי עבודת השירות במסגרת פעולות הסיוע ובכלל זאת – סוגי
המידע הטכולוגי ותאים וספים לשימוש בו ,לרבות אופן
איסוף המידע הטכולוגי ,שמירתו ,העברתו למשרד הבריאות
ומחיקתו ,יוסדרו בוהל ייעודי של השירות שיאושר על-ידי
היועץ המשפטי לממשלה; והל השירות יהא חסוי וגילויו או
פרסומו אסור.
) .5א( השירות יעשה שימוש במידע הטכולוגי ובפרטי המידע
הדרושים רק לתכלית האמורה בהחלטה זו.
)ב( לשם בקרה ,טיוב ובחיה מחודשת של התוים ופעולות
הסיוע ,השירות ישמור את המידע הטכולוגי לתכלית האמורה
בלבד ולתקופת ההסמכה ,ובסיומה – יימחק; השירות ישמור
את פרטי המידע הדרושים לתקופה של שבוע ,ובסיומה –
יימחק; מידע עודף שאסף או וצר בעת איסוף ועיבוד המידע
הטכולוגי – יימחק מיד.
)ג( לא יתאפשרו עיבוד ,שימוש או צפייה במידע הטכולוגי ובפרטי
המידע הדרושים אלא בידי בעלי תפקידים בשירות שיתן להם
אישור פרטי לכך על ידי ראש מחלקה ,וחתמו על הצהרת
סודיות .מידע ביחס לפעולות שיעשו בעלי התפקידים האמורים
במסגרת מימוש החלטה זו יתועד באופן ממוחשב.
 .6הממשלה רושמת לפיה את הודעת היועץ המשפטי לממשלה לפיה
שימוש במידע הטכולוגי ובפרטי המידע הדרושים שלא לצורך
התכלית האמורה בהחלטה זו מהווה עבירה פלילית.
 .7פעולות הסיוע יתבצעו על-פי פייה מטעם ציג משרד הבריאות
לראש אגף בשירות .הפייה תכלול את שם החולה ,תעודת הזהות
שלו ,מספר הטלפון שלו ,המספר הסידורי שלו ,תאריך האבחון
והתאריך שבו חל  14יום לפי מועד האבחון ,או חלק מפרטים
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אלה; משרד הבריאות ישלח לחולה הודעה על כך שערכת בעייו
בדיקה באמצעים טכולוגיים.
 .8בעל תפקיד בשירות כאמור בסעיף  5יעביר לציג משרד הבריאות
רק את פרטי המידע הדרושים לצורך התכלית האמורה בהחלטה
זו על אודות החולה והאשים שבאו עמו במגע קרוב ,ככל היתן,
כפי שייקבע בוהל הייעודי כאמור בסעיף  ,4ובאופן שישמור על
פרטיותו ועל כבודו של החולה או מי שבא במגע עמו ,ולא יועבר כל
מידע עודף אחר.
) .9א( היועץ המשפטי של משרד הבריאות יקבע בוהל ייעודי ,שיאושר
על-ידי היועץ המשפטי לממשלה ויפורסם באתר האיטרט של
משרד הבריאות ,הוראות לעיין בקשת הסיוע ,אופן השימוש
בפרטי המידע הדרושים שיועברו למשרד הבריאות על ידי בעל
תפקיד בשירות ,החזקתו ומחיקתו ,לרבות קביעת מספר
מצומצם של בעלי תפקידים שיוסמכו על ידי מכ"ל משרד
הבריאות ,אשר יהיו מוסמכים לעיין בפרטי המידע; בעלי
תפקידים כאמור יחויבו לחתום על טופס שמירת סודיות בו
תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע ביגוד
להחלטה זו.
)ב( בעלי התפקידים במשרד הבריאות כאמור בסעיף קטן )א( יעשו
שימוש בפרטי המידע הדרושים רק לתכלית האמורה בהחלטה
זו וישמרו את פרטי המידע בדרך שתבטיח את סודיות המידע
ואת חסיון החולים או מי שבא במגע עמם.
) .10א( השירות לא יעביר לרשות מרשויות המדיה ,פרט למשרד
הבריאות ,כל מידע שהתקבל בהתאם להחלטה ולא יעשה
שימוש במידע הטכולוגי ובפרטי המידע הדרושים או בחלק
מהם ,לכל תכלית אחרת פרט לתכלית האמורה בהחלטה זו,
ובכלל זה הליך משפטי או חקירתי.
)ב( משרד הבריאות לא יעביר לרשות מרשויות המדיה ולא יעשה
שימוש בפרטי המידע הדרושים או בחלק מהם לכל תכלית
אחרת ,פרט לתכלית האמורה בהחלטה זו לרבות לצורך
אזהרת הציבור או אדם מסוים מפי חשש להידבקות במחלה.
)ג( רשות מרשויות המדיה לא תעשה שימוש במידע הטכולוגי
ובפרטי המידע הדרושים או בחלק מהם לכל תכלית אחרת
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פרט לתכלית האמורה בהחלטה זו ,ובכלל זה הליך משפטי או
חקירתי.
)ד( אין בהוראות סעיף זה כדי למוע הכללת שם אדם ברשימת
החייבים בבידוד שעורך משרד הבריאות ,שלמשטרת ישראל
יש גישות אליה לצורכי אכיפה.
)ה( פרטי המידע הדרושים שהועברו מהשירות לפי החלטה זו
יימחקו על-ידי משרד הבריאות בתום תוקפה של החלטה זו,
ואולם משרד הבריאות רשאי לשמור אותם למשך  60ימים
וספים מתום תוקפה של החלטה זו לצורך תחקיר פימי של
הפעולות שביצע משרד הבריאות; ציג משרד הבריאות יוודא
את ביצוע המחיקה.
) .11א( השירות יעסוק אך ורק בפעולות סיוע והעברת פרטי מידע
דרושים למשרד הבריאות כמפורט בהחלטה זו ולא יעמוד
בקשר ישיר כלשהו עם חולה או עם אשים שבאו עמו במגע
קרוב כאמור.
)ב( הודעת משרד הבריאות לאדם אודות שהייה במגע קרוב עם
חולה לא תכלול פרטים מזהים אודות החולה ,ותכלול גם את
הדרכים לבירורים בושא ולבחיה חוזרת של התוים שעל
בסיסם התקבלה ההודעה.
 .12השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד
לפי צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות
שוות( )הוראת השעה( ,התש"ף ,2020-ואין באמור בהחלטה זו
כדי להסמיך את השירות לסייע בפעילות פיקוח ואכיפה כאמור.
 .13שר הבריאות ישקול במהלך תקופת תוקפה של החלטה זו את
הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות ,בהתחשב בהגבלות הפעילות
שקבעה הממשלה על הציבור או בקיומן של אפשרויות חלופיות
להגשמת תכלית ההחלטה; מצא שר הבריאות כי אין עוד צורך
בהמשך הסתייעות בשירות ,יודיע על כך לממשלה ולוועדת הכסת
לעייי השירות.
 .14אין בהחלטה זו כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף
אחר ,על-פי כל דין.
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) .15א( ציג משרד הבריאות או מי מטעמו וראש השירות ידווחו בכתב
לוועדת הכסת לעייי השירות אחת לשישה ימים ,בין היתר,
על אלה:
 .1מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לאסוף מידע
טכולוגי לבקשת משרד הבריאות.
 .2מספר האשים שאיתר השירות עקב הימצאותם במגע קרוב
עם חולה.
 .3הפעולות שקטו על-ידי משרד הבריאות בהתבסס על פרטי
המידע הדרושים.
)ב( דיווח ציג משרד הבריאות יכלול גם מידע אודות אירועים
מיוחדים ותקלות ,ודרך הטיפול בהם.
)ג( דיווחים כאמור בסעיף זה יימסרו גם על ידי ציג משרד
הבריאות או מי מטעמו וראש אגף בשירות ליועץ המשפטי
לממשלה במועד שייקבע בהלים לפי סעיפים  4ו.9-
) .16א( ציג משרד הבריאות וראש השירות ידווחו בכתב לוועדת
הכסת לעייי השירות על סטטוס מחיקת המידע בתוך  7ימים
מהמועד שקבע למחיקת המידע הטכולוגי לפי סעיף )5ב( או
פרטי המידע הדרושים לפי סעיף )10ה( ,לפי העיין.
)ב( דיווח כאמור יועבר ליועץ המשפטי לממשלה על ידי ציג משרד
הבריאות או מי מטעמו וראש אגף בשירות.
 .17החלטה זו מבטלת את החלטת הממשלה מספר  4916מיום
 ,24.3.20והיא תהיה בתוקף עד יום ו' באייר התש"ף ) 30באפריל
 ;(2020ההחלטה תפורסם ברשומות ובאתר האיטרט של משרד
הבריאות.
 .18החלטה על הארכת תוקפה של החלטה זו תובא לאישור ועדת
הכסת לעייי השירות.
הוראות לעיין שמירה ומחיקה של מידע טכולוגי ופרטי מידע דרושים
לפי החלטה זו יחולו גם על מידע שאסף או עובד לפי תקות שעת
חירום )הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש( ,התש"ף.2020-
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ב .צוות שרים בראשות השר יובל שטיייץ ובהשתתפות השרים זאב
אלקין ,אמיר אוחה ויואב גלט ,יבחן בתוך שבוע ימים את
האפקטיביות של המגון שאושר ,ובמידת הצורך יציע חלופות
והמלצות לשיויים בהחלטה האמורה .לצורך עבודתו ,יתייעץ הצוות
עם ראש שירות הביטחון הכללי ,ראש המטה לביטחון לאומי וגורמים
מקצועיים רלבטיים וספים.
המלצות הצוות יובאו לפי ראש הממשלה אשר יבחן אותן .ככל
שיתבקש לבצע שיויים בהחלטת הממשלה האמורה ,הם יאושרו על
ידי הממשלה ויהיו כפופים לאישור ועדת הכסת לעייי השירות.

.4951

עדכוים
ראש הממשלה מעדכן את חברי הממשלה כי בכוותו לקיים דיון בושא
הרחבת הבדיקות ובדיקת יעילותן עם הגורמים המוסמכים במשרד
הבריאות ועם המטה לביטחון לאומי.
כן מתייחס ראש הממשלה לצורך בפעילות ממוקדת באוכלוסיית הקשישים
ובסיוע למגזר החרדי ,למגזר הערבי ולבדואים.
השר זאב אלקין מתייחס ומוסיף כי יש לתת את הדעת גם למצבם של תושבי
מזרח ירושלים.
השר אופיר אקויס מעלה את סוגיית המסתים והשוהים הבלתי חוקיים
המרוכזים בדרום תל אביב.
השר יואב גלט מציין כי חיילי פיקוד העורף מסייעים באספקת מזון
לאוכלוסיית הקשישים .עוד מציין כי הקשישים מהווים כ20%-
מאוכלוסיית המדיה ,ומדובר באוכלוסייה השרויה מכורח הסיבות
בבידוד וזקוקה לטיפול מיוחד וממוקד.
מתקיים דיון בושאים הללו בין ראש הממשלה לבין חברי הממשלה.

בתום הדיון מחה ראש הממשלה:
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 .1ראש המטה לביטחון לאומי יבחן את סוגיית המסתים בעת הזו ויגיש
לראש הממשלה את ממצאיו והמלצותיו.
 .2גורמי האכיפה יהדקו את האכיפה בדרום תל אביב.
 .3יוקם צוות שרים בראשות השר אופיר אקויס ובהשתתפות השרים
פתלי בט ,גילה גמליאל ,יואב גלט ויפעת שאשא ביטון ,אשר יגיש
לראש הממשלה את המלצותיו בושא מיקוד הטיפול באוכלוסיית
הקשישים עד ליום .3.4.2020
 .4שר הביטחון ושר הפים יבחו את האפשרות לשכן אוכלוסיות חרדיות
ובי מיעוטים החיים בצפיפות במלויות המוהלות על ידי משרד
הביטחון.

הישיבה עלת
)בשעה (23:10
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  222של הממשלה ה34 -
יום חמישי ,ח' ביסן התש"ף  02 -באפריל 2020
)בשעה  - 19:45בישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו
השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,אופיר
אקויס ,גלעד ארדן ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף דרעי ,צחי הגבי,
יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ ,יריב לוין ,יעקב
ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון ,יובל שטיייץ

עדר השר:

פתלי בט

כן כחו:
יצחק כהן

-

סגן השר במשרד האוצר

אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

שי באב"ד
תא"ל אבי בלוט
מאיר בן שבת
משה בר סימן טוב
עידו גבאי
איתי הרשקוביץ
אשר חיון
סימה טוקטלי
שיר כהן
מרדכי כהא

-

אסי מסיג
רז זרי
יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר
רון פרץ
אמיר רשף
אורי שוורץ

-

המהל הכללי ,משרד האוצר
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
המהל הכללי ,משרד הבריאות
המטה לביטחון לאומי
רמ"ט שר הביטחון
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
יועצת ראש הממשלה לתקשורת
ראש אגף מדייות ביטחוית ,המטה לביטחון
לאומי
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
משרד האוצר
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות

בפרוטוקול זה  18דפים.
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-

אבי שמחון

-

רחל שפירא
איתמר דרזר

צחי ברוורמן
ליאור תן

ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

 מזכיר הממשלה -המשה למזכיר הממשלה
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סדר היום:
.4955

איחולי החלמה

.4956

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה( ,התש"ף2020-

.4957

א .תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-
ב .הקמת ועדת שרים

.4958

קביעת העיר בי ברק כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-
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.4955

איחולי החלמה
ראש הממשלה וחברי הממשלה מאחלים לשר הבריאות ,יעקב ליצמן ולרעייתו
החלמה מהירה לאור הידבקותם במחלת הקורוה.

.4956

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מאיר בן שבת ,מציג תמות מצב עדכית ,לפיה
כון לעכשיו ישם  6,808חולים;  107חולים במצב קשה ,מתוכם  83מושמים.
מציין כי חלה עלייה בשיעור של  12%במספר החולים במצב קשה.
מר בן שבת מציין כי אמם יש סימי האטה בקצב ההדבקה ,אולם אין לראות
בהם חלק ממגמה יציבה .מתייחס למספר הרב של החולים מקרב המגזר
החרדי ולצורך המיידי בטיפול באוכלוסייה זו.
המהל הכללי של משרד הבריאות ,משה בר סימן טוב ,מציג את עיקרי תקות
שעת חירום המובאות לאישור הממשלה בעיין בידודם של תושבי ישראל
החוזרים ארצה מחו"ל ושל אלה אשר שוהים בבידוד ושאין באפשרותם
להמשיך לקיים את תאי הבידוד במקום מגוריהם.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים בצלאל סמוטריץ' ,זאב אלקין,
אריה מכלוף דרעי ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,יובל שטיייץ ומשה כחלון וה"ה
מאיר בן שבת ,אביחי מדלבליט ,רז זרי ,משה בר סימן טוב ושי באב"ד.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה( ,התש"ף) 2020-להלן – התקות( ,בוסח שלהלן ,בכפוף לתיקון
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סעיף )2ב( בתקות שבו ייקבע כי חוזר ישהה במקום לבידוד מטעם
המדיה במשך  14ימים.
ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
ג .התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.

להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה,
מתקיה הממשלה תקות שעת חירום אלה:
הגדרות

.1

בתקות שעת חירום אלה –
"אדם המצוי בבידוד" – אחד מאלה;
) (1חוזר;
) (2מי שהיה במגע הדוק עם חולה;
) (3מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע
הדוק עם חולה ב 14-הימים
האחרוים;
"הוראות המהל" – לפי סעיף  20לפקודת
הבריאות העם;
"חוזר" – אזרח או תושב ישראל שהגיע לישראל
מחוצה לה ,למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או
מחבל עזה ולא היה במדיה אחרת במהלך 14
הימים האחרוים שלפי הגעתו לישראל;
"חולה" – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-
;nCoV
"מגע הדוק" – כל אחד מאלה:
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) (1חשיפה במוסד רפואי לחולה,
ובכלל זה כל אלה :טיפול ישיר
בחולה ,עבודה יחד עם עובדי
בריאות שחלו ,ביקור חולה או
שהייה בחדר עם חולה ,והכול אם
בוצעו בלא מיגון לפי החיות
משרד הבריאות;
) (2עבודה בסמוך לחולה או שהייה
בכיתה עם חולה;
) (3סיעה עם חולה בכל אמצעי
תחבורה ובמרחק של עד שי
מושבים ממקום מושב החולה;
) (4בי ביתו של חולה;
) (5כל מגע קרוב עם חולה שמעלה
חשש להידבקות;
"המהל" – כהגדרתו בפקודת בריאות העם;
"מקום לבידוד מטעם המדיה" – מקום המיועד
לבידוד שהוא בית מלון או אכסיה שקבעו בידי
המדיה ובמימוה;
"הציג המוסמך" – גורם מיהלי או רפואי מוסמך
מטעם המדיה;
"קופת חולים" – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התש"ד;1994-

"הרופא המוסמך" –רופא מחוזי או רופא ראשי
של קופת חולים המוסמך להורות על בידוד
במקום בידוד מטעם המדיה לפי תקה ;3
"רופא מחוזי" – לרבות סגו.
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בידוד
חוזר

של.2

)א(חוזר ישהה במקום לבידוד מטעם המדיה
בהתאם להוראת הציג המוסמך עם הגעתו
לישראל ,זולת אם השתכע הציג המוסמך לפי
הוראות המהל כי הוא יכול לקיים את תאי
הבידוד במלואם בבית מגוריו או במקום אחר
העומד לרשותו; הוראות המהל ייתו בשים לב,
בין השאר ,לגודלו של מקום המגורים ,מספר
החדרים בו ,מספר הפשות שגרות בו ומאפיייהן.
)ב( חוזר ישהה במקום לבידוד מטעם המדיה
במשך  14ימים.

)ג( תקה זו לא תחול אם הודיע המהל כי אין
מקומות פויים במקום לבידוד מטעם המדיה
ולמשך התקופה שהודיע לגביה כאמור.

בידוד
של.3
אדם המצוי
בבידוד שאיו
חוזר

מזון ומוצרי.4
יקיון

השגה

.5

רופא מחוזי או רופא ראשי של קופת חולים רשאי
להורות לאדם המצוי בבידוד שאיו חוזר כי ישהה
במקום לבידוד מטעם המדיה אם מצא כי לא
יתן לקיים את תאי הבידוד בבית מגוריו של
אותו אדם או במקום אחר העומד לרשותו בשים
לב ,בין השאר ,לגודלו של מקום המגורים ,מספר
החדרים בו ,מספר הפשות שגרות בו ומאפיייהן.

המדיה תספק למי שמצוי בבידוד במקום לבידוד
מטעם המדיה מזון ומוצרי יקיון.
)א( על החלטה לפי תקה  2יתן להגיש השגה
לרופא מחוזי; השגה כאמור תוגש בכתב.
החלטת רופא מחוזי בהשגה תיתן בתוך
)ב (
 2ימי עבודה מיום הגשת ההשגה.
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החלטה לפי תקה  2תעמוד בתוקפה אלא
)ג(
אם כן תקבלה החלטה אחרת בהשגה.
על החלטת רופא מחוזי בהשגה יתן
)ד (
להגיש עתירה מיהלית לבית משפט לעייים
מיהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעייים
מיהליים ,התש"ס) 2000-להלן -בית משפט
לעייים מיהליים(.
עתירה כאמור בתקת משה )ד( תוגש
)ה(
כעתירה מיהלית לפי הוראות חוק בתי משפט
לעייים מיהליים ,ובכפוף להוראותיו.
ביקורת
שיפוטית

.6

על החלטה לפי תקה  3יתן להגיש עתירה
מיהלית לבית משפט לעייים מיהליים.

עושין

.7

חוזר אשר הפר את הוראת הציג המוסמך לשהות
במקום בידוד מטעם המדיה או אדם המצוי
בבידוד שאיו חוזר אשר הפר את הוראת הרופא
המוסמך לשהות בבידוד במקום בידוד מטעם
המדיה דיו – ששה חודשי מאסר ,או קס לפי
סעיף )61א() (1לחוק העושין ,התשל"ז.1977-
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סמכויות
לוות

.8
לשם אכיפת תקות 2ו 3-יהיו תוות
)א(
לציג המוסמך ,לרופא המוסמך ולשוטר
הסמכויות המפורטות בתקה  8לתקות שעת
חירום )אכיפת צו בריאות העם( )גיף הקורוה
החדש( )בידוד בית והוראות שוות( )הוראת שעה(,
התש"ף.2020-

סירב אדם למלא אחר הוראות הציג
)ב(
המוסמך כאמור בתקה  2או אחר הוראות הרופא
המוסמך כאמור בתקה  ,3רשאי שוטר ,לבקשת
הציג המוסמך או הרופא המוסמך ,ולאחר
שהסביר לאדם את הצורך בשהייה במקום בידוד
מטעם המדיה לשם מיעת התפשטות המחלה
ואת משמעות סירובו ,לעשות שימוש בכוח סביר
לשם העברתו למקום בידוד מטעם המדיה;
לעיין תקת משה זו יראו מי שסירב לדרישת
הזדהות כמי שסירב למלא אחר הוראות הציג
המוסמך או הרופא המוסמך כאמור ;

שימוש בכוח כאמור בתקת משה )ב(
)ג(
ייערך על ידי בן מיו של האדם ,זולת אם בסיבות
העיין לא יתן לעשות כן ויש בדחיית העברתו
למקום בידוד מטעם המדיה סיכון בלתי סביר
לבריאות הציבור.

אין באמור כדי לגרוע מסמכויות שוטר
)ד(
לפי כל דין.
תיקון תקות.9
שעת חירום
)אכיפת צו
בריאות העם
)גיף
הקורוה
החדש(
)בידוד בית
והוראות
שוות(
)הוראת שעה(

בתקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )גיף
הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות שוות(
)הוראת שעה( ,התש"ף- 2020 -

)(1
);"(9

בתקה )7ב( ,במקום "ו "(7) -יבוא ") (7ו-
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)(2

בתוספת ,אחרי פרט ) (8יבוא:

טור ב'
טור א'
העבירות המיהליות קס מיהלי
בשקלים חדשים
") (9תקה  7לתקות
שעת חירום )גיף "5,000
החדש(
הקורוה
)בידוד במקום לבידוד
המדיה(,
מטעם
התש"ף2020-
אין בהוראות תקות שעת חירום אלה כדי לגרוע
מהוראות צו בריאות העם )בידוד בית והוראות
שוות()הוראת שעה( ,התש"ף.2020-
קצוב

שמירת דיים.10

סייג לתחולה .11
תקה  2לא תחול על חוזר שבעת פרסומן של
תקות שעת חירום אלה מצא בטיסה בדרכו
לישראל.
.12

תוקף
הסמכות
להורות על
בידוד במקום
בידוד מטעם
המדיה

הסמכות התוה לציג המוסמך ,לרופא מחוזי או
לרופא ראשי של קופת חולים להורות על בידוד
מטעם המדיה לפי תקות  2ו 3-תעמוד בתוקפה
עד תום  10ימים מיום פרסומן של תקות שעת
חירום אלה.

ח' ביסן התש"ף
) 2באפריל (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

.4957

א .תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-
ב .הקמת ועדת שרים
ראש הממשלה פותח את הדיון.
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השר לביטחון הפים מציג את הצורך בהכרזת אזור אשר מספר רב של דבקים
בגיף הקורוה כ"אזור מוגבל".
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים גלעד ארדן ,בצלאל סמוטריץ' ,אריה
מכלוף דרעי ,משה כחלון ,יובל שטיייץ ,אמיר אוחה וה"ה אביחי מדלבליט,
רז זרי ומשה בר סימן טוב.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א.

 .1מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )אזור מוגבל( ,התש"ף ,2020-בוסח שלהלן ,בכפוף
לתיקוים שלהלן:
א .בסעיף )2א( לתקות ,בסיפה ,לאחר המילים" :מצרכים ושירותים
חיויים" ,יבוא" :לרבות שירותי חשמל ,מים ,תקשורת ופיוי
פסולת".
ב .בסעיף )2ג( לתקות ,במקום" :באישור הוועדה לעייי קורוה",
יבוא" :באישור ועדה שתקבע ועדת הכסת".
 .2בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחה של
ועדת החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל היתן לאחר התקתן.
 .3התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.

ב .להקים ועדת שרים להגדרת "אזור מוגבל" במסגרת הטיפול בגיף
הקורוה החדש ,שהרכבה יהיה כדלקמן:
ראש הממשלה – יושב ראש
שר הפים – ממלא מקום יושב ראש
שר האוצר
שר הביטחון
השר לביטחון הפים
שר הבריאות

עמוד  166מתוך 315

- 12 -

ועדת השרים תוסמך להכריז על אזור כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת
חירום )גיף קורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף.2020-
החלטות ועדת השרים תהייה על דעת הממשלה.
ראש הממשלה מחה כי הימוקים להגדרת אזור כאזור מוגבל יופצו
לחברי הממשלה בטרם יובאו לאישור ועדת השרים.
להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-

בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה מתקיה הממשלה תקות
שעת חירום אלה:

הגדרות

 .4בתקות שעת חירום אלה -
אזור מוגבל"  -אזור או מקום שהכריזה עליו
הממשלה לפי תקה ;2
"איש צוות רפואי" – רופא ,אח ,כוח עזר,
פלבוטומיסט ,פרמדיק או חובש;

"גוף הצלה"  -כהגדרתו בפקודת המשטרה ]וסח
חדש[ ,התשל"א.1971 -
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הכרזה
על) .5א( התפשטה מחלת הקורוה בהיקף רחב
אזור מוגבל
באזור מסוים בישראל ,ושוכעה ועדת השרים כי
יש הכרח בהגבלת הכיסה אליו והיציאה ממו כדי
למוע את התפשטות המחלה מחוץ לאזור כאמור,
רשאית היא ,על דעת הממשלה ,להכריז על האזור
כאזור מוגבל ,ובלבד שבתקופת תוקפה של ההכרזה
תתקיים אספקה אותה של מצרכים ושירותים
חיויים בתוך האזור; לעיין זה" ,ועדת שרים" –
ועדת שרים המורכבת מראש הממשלה ,שר
הבריאות ,שר הפים ,שר הביטחון ,השר לביטחון
הפים ושר האוצר; בראש הוועדה יעמוד ראש
הממשלה ,ובהעדרו שר הפים.

הכריזה הממשלה כאמור ,תודיע על כך מיד
)ב (
לראשי הרשויות המקומיות שבאזור המוגבל ,וכן
לוועדה מוועדות הכסת.

הכרזה על אזור מוגבל תיתן לתקופה שלא
)ג(
תעלה על  7ימים ,ורשאית הממשלה להאריכה
לתקופות וספות שלא יעלו על  5ימים כל אחת,
ובלבד שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה על 21
ימים; ואולם רשאית הממשלה באישור ועדה
מוועדות הכסת להאריך את תוקפה לתקופות
וספות.

חדלו להתקיים הסיבות המצדיקות את
)ד (
ההכרזה על אזור מוגבל ,תודיע הממשלה על ביטול
ההכרזה ,גם אם טרם חלפו התקופות האמורות
בתקת משה )ג(.

)ה( הכרזה על אזור מוגבל או הארכת תוקפה
של הכרזה כאמור ייכסו לתוקף עם פרסומן באתר
משרד ראש הממשלה ,ויפורסמו ברשומות בסמוך
לאחר מכן.

מבלי לגרוע מתקת משה )ה( ,תובא
)ו(
ההכרזה וההגבלות לפי תקה  3לידיעת השוהים
באזור המוגבל באמצעות פרסום בעיתוים ,בערוצי
תקשורת ,באיטרט ,במודעות מודפסות על שלטי

עמוד  168מתוך 315

- 14 -

חוצות או בכל דרך יעילה אחרת שתבטיח את יידוע
הציבור בהיקף הרחב ביותר האפשרי בסיבות
העיין.

הגבלות
למיעת
התפשטות
מגפה באזור
מוגבל

) .6א( הכריזה הממשלה על אזור מוגבל לפי תקה
 ,2יחולו הוראות אלה:

לא יצא אדם המתגורר בדרך קבע באזור
)(1
המוגבל מהאזור המוגבל ,אלא לאחת מהמטרות
האלה:
)א( קבלת טיפול רפואי חיוי שלא
יתן לקבלו באזור המוגבל;
)ב( הליך משפטי שמחייב וכחותו
של אותו אדם;
)ג( שוטר ,חייל או איש צוות רפואי
היוצא במסגרת תפקידו;

)ד( הלוויה של קרוב משפחה מדרגה
ראשוה;
)ה( העברה של קטין שהוריו חיים
בפרד אל ההורה המתגורר מחוץ
לאזור המוגבל ,ובלבד שאותו הורה
הוא ההורה המשמורן או מצוי
במשמורת משותפת; יציאה כאמור
תאושר אם תתבצע בתוך ____ זמן
מעת מועד ההכרזה;
)ו( צורך חיוי אחר ,באישור מי
שהוסמך לכך על ידי ראש רשות
החירום הלאומית ,לפי והל
שפורסם לציבור.
)(2

לא יכס אדם לאזור מוגבל ,למעט -
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)א( כיסת גוף הצלה הפועל במסגרת
תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין ,וכן
משטרת ישראל ,צבא ההגה
ההתגוות
ושירות
לישראל
האזרחית ,ובלבד שכיסת צבא
ההגה לישראל ושירות ההתגוות
האזרחית תהיה לצורך מתן סיוע
אזרחי בלבד;
כיסת אדם המתגורר דרך
)(3
קבע באזור המוגבל;
כיסת איש צוות רפואי
)(4
לצורך ביצוע תפקידו;
)(5
כיסת עובדים סוציאליים
לפי חוק;
רווחה
עובדי
כיסת
)(6
במחלקה לשירותים חברתיים
באזור המוגבל שהוגדרו כחיויים על
ידי הרשות המקומית ,וכן עובדי
רווחה העובדים במקום המפורט
בושא עבודה ,שירותי רווחה ועלייה
וקליטה בתוספת לתקות שעת
החירום )הגבלת מספר העובדים
במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש(,
ובלבד שקיבלו
התש"ף,2020-
אישור ממשרד העבודה והרווחה;
ועובד
עיתואי
כיסת
)(7
מקצועות התקשורת ,ובלבד שושא
תעודה של לשכת העיתוות
הממשלתית ,או של איגוד עיתואים
הפועל בישראל שחבריו עיתואים
ועובדי מקצועות התקשורת;
כיסה לצורך אספקת
)(8
מוצרים ושירותים חיויים ,לרבות
שירותי חשמל ,מים ,תקשורת
ופסולת;
)(9
העברה של קטין שהוריו
חיים בפרד על ידי אחד מהוריו
לביתו של ההורה השי;
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)ט( כיסת אדם לצורך חיוי אחר,
באישור מי שהוסמך לכך על ידי
רשות החירום הלאומית  ,לפי והל
שפורסם לציבור.
כיסה לאזור מוגבל או יציאה ממו לפי
)ב(
תקת משה )א( ,למעט לפי תקת משה )א())(2א(,
תיעשה ,ככל היתן ,בכפוף להצגת אסמכתא בדבר
הצורך.
אין בתקות אלה כדי לגרוע מתחולת
)ג(
הוראות תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש –
הגבלת פעילות( ,התש"ף ,12020-בתוך האזור
המוגבל.
סמכויות שוטר .7באזור מוגבל ובסביבתו הקרובה רשאי שוטר ,לשם
אכיפת הוראות תקה  ,3וסף על הסמכויות לפי כל
דין -
למוע כיסה של אדם או רכב לאזור
)(1
המוגבל ,או יציאה ממו;
לדרוש מכל אדם להזדהות בפיו ולמסור לו
)(2
כל ידיעה או מסמך; לצורך כך רשאי שוטר לעכב
אדם או כלי רכב;
להורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידיו
)(3
וסמכויותיו לפי כל דין ובלבד שקיבל אישור קצין
משטרה לעיין זה;
סירב אדם להוראת או לדרישת שוטר לפי
)(4
פסקאות ) (1עד ) ,(2רשאי שוטר לעשות שימוש
בכוח סביר לשם מילוי ההוראה או הדרישה.
 .8מצא ראש רשות החירום הלאומית כי הספקתם של
קריאה
לשירות עבודה שירותים קיומיים לאוכלוסייה בשטח המוגבל
בשטח המוגבל עלולה להיפגע ,יפה לשר העבודה והרווחה בבקשה
לשקול הפעלת סמכויותיו לפי סעיפים  17או 18
לחוק שירות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז.1967-

 1ק"ת התש"ף ,עמ' .812
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השגה

) .9א( על החלטה פרטית לפי תקה )3א())(1ו(
ולפי תקה )3א())(2ט( יתן להגיש השגה לראש
רשות חירום לאומית או סגו; על החלטה פרטית
)3א())(1א() ,ב() ,ד() ,ה( ,ולפי תקה )(2)3א()ב(,
)ו(),ז( ו)-ח( יתן להגיש השגה לקצין משטרה
שהוסמך על-ידי המפקח הכללי של המשטרה;
החלטה בהשגה תיתן ככל היתן לא יאוחר
)ב (
מ 24 -שעות עובר למועד בגיו התבקשה היציאה
מהאזור המוגבל או הכיסה אליו;
החלטה לפי תקה  3תעמוד בתוקפה אלא
)ג(
אם כן תקבלה החלטה אחרת בהשגה.
על החלטה בהשגה יתן להגיש עתירה
)ד (
מיהלית לבית המשפט לעייים מיהליים
כמשמעותו בחוק בתי משפט לעייים מיהליים,
התש"ס) 2000-להלן -בתי משפט לעייים
מיהליים(.
עתירה כאמור בתקת משה )ד( תוגש
)ה(
כעתירה מיהלית לפי הוראות חוק בתי משפט
לעיים מיהליים ,ובכפוף להוראותיו.

תוקף

.10תקות שעת חירום אלה יעמדו בתוקפן  30ימים
מיום פרסומן.

בימין תיהו
ראש הממשלה

.4958

קביעת העיר בי ברק כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
שר הפים ,אריה מכלוף דרעי ,מציג את הימוקים לקביעת העיר בי ברק
כ"אזור מוגבל".
השר אריה מכלוף דרעי מציין כי מוקמת מיהלת פעילות חירום ביהולו של
אלוף )מיל (.רוי ומה ,אשר תסייע להבטחת שגרת החיים בעיר במהלך
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ההכרזה .שר הפים מבקש כי משרדי הממשלה הרלבטיים ישלחו ציגים
מטעמם אשר ישתלבו ויסייעו בעבודת המיהלת.
ראש הממשלה מבקש מהמהל הכללי של משרד הבריאות לוודא שיימצא
רופא בכל מיהלת שתוקם.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים אריה מכלוף דרעי ,יובל שטיייץ,
זאב אלקין ,בצלאל סמוטריץ' ,ציפי חוטובלי וישראל כ"ץ וה"ה משה בר סימן
טוב ,רז זרי ,אביחי מדלבליט ויגאל סלוביק.
בתום הדיון מבקש ראש הממשלה מצוות שרים בראשות שר הפים
ובהשתתפות שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,שר האוצר ושר
הכלכלה והתעשייה להמליץ על תוכית סיוע לעיר בי ברק.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,מתוקף הסמכות הקבועה בתקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף) 2020-להלן" :תקות אזור מוגבל"( ,להכריז על
השטח המויציפלי של העיר בי ברק )להלן" :בי ברק"( כאזור מוגבל למשך
תקופה של  6ימים.
בהתאם לתקת משה )2ה( לתקות אזור מוגבל ,ההכרזה תיכס לתוקפה עם
פרסומה באמצעי התקשורת ובאתר משרד ראש הממשלה ,ותפורסם
ברשומות בסמוך לאחר מכן.

הישיבה עלת
)בשעה (21:50
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  223של הממשלה ה34 -
מיום ראשון ,י"א ביסן התש"ף –  05באפריל  2020בשעה 23:30
עד יום יום שי ,י"ב ביסן התש"ף  06 -באפריל  2020בשעה 00:40
)בישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

עדר השר:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם,
אופיר אקויס ,גלעד ארדן ,פתלי בט ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף
דרעי ,צחי הגבי ,יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל
כ"ץ ,יריב לוין ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון,
יובל שטיייץ
יעקב ליצמן

כן כחו:
יצחק כהן

-

סגן השר במשרד האוצר

אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

שי באב"ד
תא"ל אבי בלוט
מאיר בן שבת
משה בר סימן טוב
עידו גבאי
אשר חיון
ליאור חיימוביץ'
סימה טוקטלי
ערן יוסף
אמיר ירון
רועי כהן
שיר כהן
מרדכי כהא

-

מאיר לוין
אסי מסיג
שאול מרידור
רז זרי

-

המהל הכללי ,משרד האוצר
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
המהל הכללי ,משרד הבריאות
המטה לביטחון לאומי
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
לשכת השר לביטחון הפים
סגית מזכיר הממשלה
משרד הביטחון
גיד בק ישראל
משרד המשפטים
יועצת ראש הממשלה לתקשורת
ראש אגף מדייות ביטחוית ,המטה לביטחון
לאומי
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
הממוה על התקציבים ,משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה

בפרוטוקול זה  23דפים.
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יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר
רון פרץ
אבי שמחון

-

רחל שפירא

-

מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

סדר היום:
.4959

הסמכת ועדת השרים להגדרת "אזור מוגבל" במסגרת הטיפול בגיף
הקורוה החדש לאשר הכרזות "אזור מוגבל" של המפקד הצבאי באזור
יהודה ושומרון

.4960

טיוטת חוק-יסוד :משק המדיה )הוראת שעה לשת (2020
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.4959

הסמכת ועדת השרים להגדרת "אזור מוגבל" במסגרת הטיפול בגיף
הקורוה החדש לאשר הכרזות "אזור מוגבל" של המפקד הצבאי באזור
יהודה ושומרון
ראש הממשלה פותח את הדיון ומציין כי מהתוים העדכיים עולה שחלה
ירידה כללית בשיעור ההדבקה ומגד קיימים אזורים שבהם שיעור
ההדבקה גבוה מאוד ובכוות הממשלה להחמיר ההגבלות באזורים אלו.
המשה ליועץ המשפטי לממשלה ,רז זרי ,מציג את הצורך המשפטי בקבלת
ההחלטה כדי לאפשר החלת הוראות תקות שעת חירום בעיין קביעת אזור
מוגבל גם על אזור יהודה ושומרון.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מאיר בן שבת ,מציין כי ההתמודדות עם
המגפה מחייבת טיפול דיפרציאלי והמאמצים העשים כעת מתמקדים
בהוצאת האוכלוסייה המצאת בסיכון לבידוד.
שר הפים מדווח על הפעולות שעשו על ידי הגורמים השוים ובייהם חיילי
פיקוד העורף כדי לסייע לתושבי בי ברק באספקת מזון ותרופות.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים זאב אלקין ,בצלאל סמוטריץ',
אריה מכלוף דרעי ,ציפי חוטובלי ,גילה גמליאל וה"ה מאיר בן שבת ורז זרי.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטת הממשלה מס'  4957מיום ) 2.4.2020להלן
 ההחלטה( בה הוחלט ,בין היתר ,על הקמת ועדת השרים להגדרת "אזורמוגבל" במסגרת הטיפול בגיף הקורוה החדש )להלן  -ועדת השרים(
כמשמעו בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף-
) 2020להלן  -התקות( ,לקבוע כי ככל שהמפקד הצבאי של אזור יהודה
ושומרון יחליט להחיל ,בצו ,את הוראות התקות על אזור יהודה ושומרון,
ולהכריז כי אזור מסוים הוא "שטח מוגבל" כפי שיוגדר בצו ובדומה
להגדרת מוח זה בתקות ,הכרזה כאמור תיעשה לאחר אישור של ועדת
שרים.
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.4960

טיוטת חוק-יסוד :משק המדיה )הוראת שעה לשת (2020
ראש הממשלה פותח.
שר האוצר ,משה כחלון ,מציג את עיקרי טיוטת החוק.
המהל הכללי של משרד האוצר ,שי באב"ד ,מוסיף ומפרט את הצורך
בהגדלת ההוצאה התקציבית בכ 90-מיליארד .₪
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים משה כחלון ,יריב לוין ,יובל
שטיייץ ,זאב אלקין ,אריה מכלוף דרעי ובצלאל סמוטריץ' וה"ה שי באב"ד,
רון פרץ ואסי מסיג.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר את טיוטת חוק-יסוד :משק המדיה )הוראת שעה לשת (2020
המצורפת בזה )דפים (17-5
ב .בהתאם לסעיפים )81ג( ו)88-ב( לתקון הכסת ,לבקש מהכסת להקדים
את הדיון בהצעת החוק.
מצורפת בזה )דפים  (23-18הצעת החוק אשר וסחה על יסוד ההחלטה ה"ל
והוגשה לכסת.

הישיבה עלת
)ביום שי –  - 06.04.2020בשעה (00:40
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טיוטת חוק
א.

שם החוק המוצע
הצעת חוק-יסוד :משק המדיה )הוראת שעה לשת (2020

ב.

עיקרי החוק המוצע ומטרותיו
בהתאם לסעיף  3לחוק-יסוד :משק המדיה )להלן  -חוק היסוד( ,תקציב המדיה
ייקבע בחוק ,יהיה לשה אחת ויביא את הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכות.
סעיף 3ב לחוק היסוד דן במצב שבו לא תקבל חוק התקציב לפי תחילתה של שת
הכספים ,ובהתאם להוראות סעיף קטן )א( שבו ,כל עוד לא תקבל חוק התקציב
תהא הממשלה רשאית להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השים-עשר )להלן –
מגבלת ההוצאה החודשית( מהתקציב השתי הקודם ,בתוספת הצמדה למדד
המחירים לצרכן )להלן – תקרת התקציב ההמשכי( .עוד קובע סעיף 3ב לחוק היסוד,
בסעיף קטן )ב( שבו ,את סדר הקדימויות בשימוש בתקציב ההמשכי )להלן  -סוגי
ההוצאה בתקציב המשכי(  -התקציב ייועד קודם כל לקיום התחייבויות המדיה
מכוח חוק ,חוזים ואמות וביתרה תשתמש הממשלה רק להפעלת שירותים חיויים
ופעולות שכללו בחוק התקציב הקודם ,לרבות פעולות שכללו בשיויים תקציבים
שבוצעו בתקציב הקודם.
באמצע חודש דצמבר  2019החלה התפרצות המחלה  COVID- 19הגרמת מגיף
קורוה  .SARS-CoV-2ביום ט"ו באדר התש"ף ) 11במרס  (2020הכריז ארגון
הבריאות העולמי על המחלה הגרמת מגיף הקורוה כעל מגפה עולמית ,צעד חריג
בעל משמעויות מרחיקות לכת.
גיף הקורוה הוא גיף חדש ,שאין לאוכלוסייה חסיות גדו ואין חיסון שבאמצעותו
יתן למוע את התפשטות המחלה .המחלה עוברת מאדם לאדם על ידי הפרשות
מדרכי השימה )כגון עיטוש או שיעול( ,אין לה טיפול רפואי ידוע והיא עלולה לגרום
לתחלואה ותמותה המוית משמעותית .בהעדר חיסון או דרכי מיעה אחרות ,הדרך
היחידה למוע הדבקה והתפשטות של הגיף היא על ידי צמצום מגע בין אשים,
בידוד של החולים במחלה ושל מי שחשד כחולה בה ,והימעות מהתקהלות.
ביום א' בשבט התש"ף ) 27ביואר  (2020הכריז שר הבריאות בהתאם לסמכותו לפי
סעיף  (1)20לפקודת בריאות העם 1940 ,כי המחלה הגרמת על ידי גיף הקורוה
היא מחלה מידבקת מסוכת וכי קיימת בעטייה סכה חמורה לבריאות הציבור )י"פ
התש"ף ,עמ' .(3378
בהמשך להכרזה זו הוטלו הגבלות משמעותיות ,בין השאר ,על פתיחת מקומות
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עבודה ועל התייצבות של עובדים במקומות עבודתם ,לצורך צמצום ההדבקה
והתפשטות הגיף )ר' תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה
לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( ,התש"ף . 2020-הגבלות אלה אין
מאפשרות לקיים שגרת עבודה רגילה .לאור זאת ,מעסיקים רבים הוציאו את
עובדיהם לחופשה ללא תשלום או הודיעו על פיטוריהם.
המשבר גרם לעלייה עצומה במספר דורשי העבודה .רובם המכריע של מבקשי דמי
האבטלה )כ (90%-הם עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום ואילו  10%פוטרו
מעבודתם.
מטבע הדברים ,ולוכח המשבר החמור ,דרשת הממשלה להוציא סכומים יכרים
הן לטובת מיעת התפשטות גיף הקורוה וטיפול מיידי בחולים שדבקו בו ,והן
לצורך סיוע משמעותי למשק כדי לאפשר לו לצלוח את המשבר האמור ,באמצעות
סיוע כלכלי לאזרחים .מכיוון שחוק היסוד מגביל את האפשרות להוציא כספים הן
לפי תקרת התקציב ההמשכי והן לפי מגבלת ההוצאה החודשית ,מוצע לקבוע,
בהוראת שעה ,כי לתקופה שמיום קבלת החוק היסוד המוצע ועד יום ט"ז בטבת
התשפ"א ) 31בדצמבר  (2020או עד יום קבלת חוק התקציב לשת  ,2020לפי
המוקדם ,יתן יהיה להגדיל את ההוצאה הממשלתית לטובת התמודדות עם משבר
הקורוה .מוצע כי הגדלת ההוצאה כאמור תשמש אך ורק לשם מימון ההתמודדות
עם המשבר והצעדים שיש לבצע באופן מיידי ודחוף לשם כך.
ביום  30במרץ  2020הודיעו ראש הממשלה ושר האוצר על הכווה לקדם חבילת
צעדים לשמירה על יציבות המשק בעקבות משבר הקורוה .חלק מהתכית כולל מתן
רשת ביטחון סוציאלית והקלות למשקי הבית ,האמד בסך כולל של  20.6מיליארד
שקלים חדשים.
חלק מהצעדים ליישם האמור פורטו לעיל בעיין דמי אבטלה ,לרבות תשלום דמי
אבטלה למי שיצא לחופשה ללא תשלום לתקופה העולה על  30ימים ,וכן תשלומים
לעצמאים.
דבך וסף של התכית הכלכלית כולל מתן מעה בריאותי ואזרחי לצורך התמודדות
ישירה עם התפשטות גיף הקורוה ,אשר אמד בסכום של כ 11 -מיליארד שקלים
חדשים .במסגרת זו כללים :רכישת ציוד לביצוע בדיקות ,מכוות השמה ,מסכות,
מלאי תרופות ,תוספת כוח אדם רפואי ,השמת חולים וחוזרים מחו"ל בבתי מלון,
ביית מתחמי בידוד בבתי החולים ,הוספת מיטות אשפוז לחולי קורוה ,תגבור
מערך המעבדות ופעילות מגן דוד אדום ,גיבוש תכית למיעת היחשפות לקורוה
לאוכלוסיות בסיכון ,בין היתר ,תוך יצירת תשתית של מערך הזה לקשישים
ותמיכה באוכלוסיות רווחה וספות ,ועוד.
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דבך וסף כולל סיוע לעסקים שאמד בסך של כ 40.7-מיליארד שקלים חדשים.
במסגרת זו כלל מעק לעסקים ,הפחתות בארוה לעסקים ,החזר מקדמות מס,
פתרון מימון לעסקים גדולים ,ביוים וקטים באמצעות קרות להלוואות בערבות
מדיה )על חלק מהקרות האמורות הוכרז עוד קודם לכן( ,הקמת קרות השקעה
משותפות לממשלה ולגופים מוסדיים שייסעו לחברות ישראליות למימון פעילותן.
דבך וסף של התכית כולל הקצאות סכומים להמרצת משק בגובה  7.7מיליארד
שקלים חדשים.
תיקון חוק יסוד בהוראת שעה הוא מהלך חריג שזכה אף להתייחסות בית המשפט
העליון בפסיקתו )ראו בג"צ  8260/18המרכז האקדמי למשפט ועסקים  'כסת )פ''ד
סז) ,(1עמ'  (177ובג"צ  4908/10בר-און  'כסת ישראל )פ"ד סד) .(275( (3אולם
הסיבות המיוחדות שבהן תוה כיום מדית ישראל כפי שפורט לעיל ,מצדיקות את
המהלך החריג של תיקון חוק יסוד בהוראת שעה שבלעדיו לא יתן יהיה לקדם את
הצעדים הדרשים לשם התמודדות עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף הקורוה.

ג.

השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
תיקון חוק יסוד משק המדיה

ד.

השפעת החוק המוצע על תקציב המדיה ,על תקים במשרדי הממשלה ועל ההיבט
המהלי
הגדלת הסכום שהממשלה רשאית להוציא בשת  ,2020לרבות תשלומי קרן,
ותשלומים לביטוח הלאומי בכ 90 -מיליארד ש"ח .הגידול התקציבי בתקציב
ההוצאה ,מעבר לתקציב שמועבר לביטוח לאומי ,עומד על כ 34-מיליארד ש"ח וסך
הכול ,כולל החזר חובות לביטוח לאומי ,על כ 50 -מיליארד ש"ח .יצוין כי עד כה
ההוצאה למאבק בהתפשטות גיף הקורוה עומדת על כ 500 -מיליון ש"ח.
בהחה שההוצאה תגדל בהתאם למוצע בטיוטת חוק היסוד ,תחזית הגירעון
התקציבי השתי )בהתאמה לתרחישים המובאים לצידה( ,היא כדלקמן:

גירעון כולל

השבתה חלקית
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התאוששות אטית
במקרה של השבתה
חלקית

10.5%

11.7%

השבתה כוללת

11.5%

13.6%

עוד יצוין כי הגידול החד הצפוי בגירעון והביצועים של שוקי ההון מהווים אתגר
מימוי הדורש יכולות גיוס משמעותיות בשוקי ההון בארץ ובעולם .מדייות יהול
החוב השמרית ,שיעור חוב מוך ביחס לתוצר ,דירוג האשראי הגבוה והגישה
הוחה של המדיה לשוקי ההון כפי שבאה לידי ביטוי בביצוע הפקה בסוף חודש
מרץ בהיקף של  5מיליארד דולר כולל לראשוה הפקה של איגרת ל 100-שים,
לצד תכית רכישות איגרות חוב ממשלתיות של בק ישראל בהיקף של 50
מיליארד ש"ח בשוק המקומי תומכים ביכולת המדיה לממן את הוצאותיה.
ה .הערות משרדי ממשלה אחרים
הערות משרד המשפטים הוטמעו בטיוטת החוק המוצעת.
ו.

המשה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט כלכלי( סבור כי אין מיעה משפטית
להעלאת טיוטת החוק לאישור הממשלה.

ז.

וסח החוק המוצע
להלן וסח החוק המוצע.

הצעת חוק מטעם הממשלה:
הצעת חוק-יסוד :משק המדיה )הוראת שעה לשת (2020
תיקון סעיף 3ב –
הוראת שעה

.1

בתקופה שמיום תחילתו של חוק-יסוד זה עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31
בדצמבר  (2020או עד יום קבלת חוק התקציב לשת  ,2020לפי המוקדם ,יקראו
את סעיף 3ב לחוק-יסוד :משק המדיה 1כך:
)(1

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א(1) (1

בסעיף קטן זה -

 1ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשע"ז ,עמ' a32
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"הוצאה ממשלתית" –הוצאה ממשלתית ,טו ,לרבות מתן
אשראי ,ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאיו החזר
חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;
"סכום ההוצאה הממשלתית לשת  - "2019סכום
ההוצאה הממשלתית ,לפי הקבוע בחוק התקציב
לשת ;2019
""סכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשת  - "2019סכום
ההוצאה הממשלתית לשת  ,2019בתוספת הצמדה
למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה;
"סכום יתרת ההוצאה לחודשים יואר עד מרס" – סכום
השווה ל 25 -אחוזים מסכום ההוצאה הממשלתית
הצמוד לשת  ,2019ביכוי ההוצאה הממשלתית
שהוצאה בפועל בחודשים יואר עד מרס של שת
;2020
) (2על אף הוראות סעיף קטן )א( ,בחודשים אפריל עד דצמבר
של שת  2020או עד לקבלתו של חוק התקציב לשת  ,2020לפי
המוקדם ,רשאית הממשלה להוציא את ההוצאות המפורטות
להלן:
) (1כל חודש ,סכום להוצאה ממשלתית השווה לחלק
השים-עשר מסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשת
 ,2019ובחודש אפריל – סכום וסף להוצאה ממשלתית
השווה לסכום יתרת ההוצאה לחודשים יואר עד מרס
בתוספת סכום ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם
התמודדות עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף
הקורוה;
) (2כל חודש ,לשם מימון ההוצאות הדרושות
להתמודדות עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף
הקורוה ,ולמטרה זו בלבד ,שיעור מסכום ההוצאה
הממשלתית לשת  2019כמפורט להלן לצד אותו חודש:
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)א( בחודש אפריל –  ,2.65%ביכוי סכום
ההוצאות שהוצאו בחודש מרס לשם התמודדות עם
המשבר שוצר בשל התפשטות גיף הקורוה;
)ב(

בחודש מאי – ;1.78%

)ג(

בחודש יוי – ;1.31%

)ד(

בחודש יולי – ;0.85%

)ה(

בחודש אוגוסט – ;0.61%

)ו(
בחודש ספטמבר ,בחודש אוקטובר ,בחודש
ובמבר ובחודש דצמבר – ;%0.35

) (3לשם החזר חובות קרן שאיו החזר חובות כאמור
למוסד לביטוח לאומי – סכום שלא יעלה על  100מיליארד
ש"ח ;
) (4לשם החזר חובות למוסד לביטוח לאומי בשל
ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שוצר בשל
התפשטות גיף הקורוה ,ולמטרה זו בלבד  -סכום שלא
יעלה על  16.1מיליארד ש"ח;
) (5הוצאה המותית בהכסה כמשמעותה בסעיף )5א(
ו)-ב( לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה  ,21985-ובלבד
שהסכום המוצא לפעולה מסוימת כהוצאה מותית
בהכסה ,בשת  2020,לא יעלה על סכום התקבול שיתקבל
בשת  2020למימון אותה הוצאה;
) (6הוצאה של מפעלים עסקיים שפעלו בשת ,2019
ובלבד שלגבי כל אחד מהמפעלים העסקיים כאמור סכום
ההוצאה לשת  2020לא יעלה על סכום התקבולים
שיתקבל למעשה אצל אותו מפעל עסקי בשת .2020
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) (3סכומים המפורטים בפסקאות משה )א( ו) -ב( של פסקה
) (1שלא הוצאו בחודש מסוים ,יתן יהיה להוציאם בכל אחד
מהחודשים הבאים אחריו ,עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31
בדצמבר  (2020או עד יום קבלת חוק התקציב לשת  ,2020לפי
המוקדם למטרות כמפורט להלן ,לפי העיין -
)א( לעיין סכומים המפורטים בפסקת משה )א( של
פסקה ) – (1לשם מימון הוצאה ממשלתית;
)ב( לעיין סכומים המפורטים בפסקת משה )ב( של
פסקה ) – (1לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות
עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף הקורוה.
)א (1) (2שר האוצר יגיש לאישור הממשלה עד ליום י"ג ביסן
התש"ף ) 7באפריל  ,(2020תוכית כללית ביחס לשימושים
המתוכים בסכומים המפורטים בסעיף קטן )א ;(2)(2)(1וסף על
התוכית הכללית יגיש שר האוצר עד ליום ז' באייר התש"ף )1
במאי  (2020תוכית מפורטת ביחס לשימושים המתוכים
בסכומים המפורטים בסעיף קטן )א.(2)(2)(1
) (2שר האוצר יגיש לאישור הממשלה כל שיוי בתוכית
הכללית בשיעור שעולה על  10אחוזים מאחד ממרכיביה ,וכן יגיש
לאישור הממשלה כל שיוי בתוכית המפורטת בשיעור שעולה על
 15%באחד ממרכיביה; על שיוי מוך יותר מהשיעורים
האמורים ידווח שר האוצר לממשלה.
) (3הממשלה תיח על שולחן הכסת את התכית הכללית
והתכית המפורטת כאמור בפסקה ).".(1
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום "לפי סעיף קטן )א(" יבוא "לפי סעיפים קטים
)א( ו)-א)(2)(1א(".
דברי הסבר
סעיף – 1
כללי
בהתאם לסעיף  3לחוק-יסוד :משק המדיה )להלן  -חוק היסוד( ,תקציב המדיה ייקבע
בחוק ,יהיה לשה אחת ויביא את הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכות.
סעיף 3ב לחוק היסוד דן במצב שבו לא תקבל חוק התקציב לפי תחילתה של שת
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הכספים ,ובהתאם להוראות סעיף קטן )א( שבו ,כל עוד לא תקבל חוק התקציב תהא
הממשלה רשאית להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השים-עשר )להלן – מגבלת ההוצאה
החודשית( מהתקציב השתי הקודם ,בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן )להלן –
תקרת התקציב ההמשכי( .עוד קובע סעיף 3ב לחוק היסוד ,בסעיף קטן )ב( שבו ,את סדר
הקדימויות בשימוש בתקציב ההמשכי )להלן  -סוגי ההוצאה בתקציב המשכי(  -התקציב
ייועד קודם כל לקיום התחייבויות המדיה מכוח חוק ,חוזים ואמות וביתרה תשתמש
הממשלה רק להפעלת שירותים חיויים ופעולות שכללו בחוק התקציב הקודם ,לרבות
פעולות שכללו בשיויים תקציבים שבוצעו בתקציב הקודם.
באמצע חודש דצמבר  2019החלה התפרצות המחלה  COVID- 19הגרמת מגיף קורוה
. SARS-CoV-2
ביום ט"ו באדר התש"ף ) 11במרס  (2020הכריז ארגון הבריאות העולמי על המחלה
הגרמת מגיף הקורוה כעל מגפה עולמית ,צעד חריג בעל משמעויות מרחיקות לכת.
גיף הקורוה הוא גיף חדש ,שאין לאוכלוסייה חסיות גדו ואין חיסון שבאמצעותו
יתן למוע את התפשטות המחלה .המחלה עוברת מאדם לאדם על ידי הפרשות מדרכי
השימה )כגון עיטוש או שיעול( ,אין לה טיפול רפואי ידוע והיא עלולה לגרום לתחלואה
ותמותה המוית משמעותית .בהעדר חיסון או דרכי מיעה אחרות ,הדרך היחידה למוע
הדבקה והתפשטות של הגיף היא על ידי צמצום מגע בין אשים ,בידוד של החולים במחלה
ושל מי שחשד כחולה בה ,והימעות מהתקהלות.
ביום א' בשבט התש"ף ) 27ביואר  (2020הכריז שר הבריאות בהתאם לסמכותו לפי סעיף
 (1)20לפקודת בריאות העם 1940 ,כי המחלה הגרמת על ידי גיף הקורוה היא מחלה
מידבקת מסוכת וכי קיימת בעטייה סכה חמורה לבריאות הציבור )י"פ התש"ף ,עמ' .(3378
בהמשך להכרזה זו הוטלו הגבלות משמעותיות ,בין השאר ,על פתיחת מקומות עבודה
ועל התייצבות של עובדים במקומות עבודתם ,לצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הגיף )ר'
תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף
הקורוה החדש( ,התש"ף . 2020-הגבלות אלה אין מאפשרות לקיים שגרת עבודה רגילה.
לאור זאת ,מעסיקים רבים הוציאו את עובדיהם לחופשה ללא תשלום או הודיעו על
פיטוריהם.
המשבר גרם לעלייה עצומה במספר דורשי העבודה .רובם המכריע של מבקשי דמי
האבטלה )כ (90%-הם עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום ואילו  10%פוטרו מעבודתם.
מטבע הדברים ,ולוכח המשבר החמור ,דרשת הממשלה להוציא סכומים יכרים הן
לטובת מיעת התפשטות גיף הקורוה וטיפול מיידי בחולים שדבקו בו ,והן לצורך סיוע
משמעותי למשק כדי לאפשר לו לצלוח את המשבר האמור ,באמצעות סיוע כלכלי לאזרחים.
מכיוון שחוק היסוד מגביל את האפשרות להוציא כספים הן לפי תקרת התקציב ההמשכי
והן לפי מגבלת ההוצאה החודשית ,מוצע לקבוע ,בהוראת שעה ,כי לתקופה שמיום קבלת
החוק היסוד המוצע ועד יום ט"ז בטבת התשפ"א ) 31בדצמבר  (2020או עד יום קבלת חוק
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התקציב לשת  ,2020לפי המוקדם ,יתן יהיה להגדיל את ההוצאה הממשלתית לטובת
התמודדות עם משבר הקורוה .מוצע כי הגדלת ההוצאה כאמור תשמש אך ורק לשם מימון
ההתמודדות עם המשבר והצעדים שיש לבצע באופן מיידי ודחוף לשם כך.
ביום  30במרץ  2020הודיעו ראש הממשלה ושר האוצר על הכווה לקדם חבילת צעדים
לשמירה על יציבות המשק בעקבות משבר הקורוה .חלק מהתכית כולל מתן רשת ביטחון
סוציאלית והקלות למשקי הבית ,האמד בסך כולל של  20.6מיליארד שקלים חדשים.
חלק מהצעדים ליישם האמור פורטו לעיל בעיין דמי אבטלה ,לרבות תשלום דמי אבטלה
למי שיצא לחופשה ללא תשלום לתקופה העולה על  30ימים ,וכן תשלומים לעצמאים.
דבך וסף של התכית הכלכלית כולל מתן מעה בריאותי ואזרחי לצורך התמודדות ישירה
עם התפשטות גיף הקורוה ,אשר אמד בסכום של כ 11 -מיליארד שקלים חדשים .במסגרת
זו כללים :רכישת ציוד לביצוע בדיקות ,מכוות השמה ,מסכות ,מלאי תרופות ,תוספת
כוח אדם רפואי ,השמת חולים וחוזרים מחו"ל בבתי מלון ,ביית מתחמי בידוד בבתי
החולים ,הוספת מיטות אשפוז לחולי קורוה ,תגבור מערך המעבדות ופעילות מגן דוד אדום,
גיבוש תכית למיעת היחשפות לקורוה לאוכלוסיות בסיכון ,בין היתר ,תוך יצירת תשתית
של מערך הזה לקשישים ותמיכה באוכלוסיות רווחה וספות ,ועוד.
דבך וסף כולל סיוע לעסקים שאמד בסך של כ 40.7-מיליארד שקלים חדשים .במסגרת זו
כלל מעק לעסקים ,הפחתות בארוה לעסקים ,החזר מקדמות מס ,פתרון מימון לעסקים
גדולים ,ביוים וקטים באמצעות קרות להלוואות בערבות מדיה )על חלק מהקרות
האמורות הוכרז עוד קודם לכן( ,הקמת קרות השקעה משותפות לממשלה ולגופים
מוסדיים שייסעו לחברות ישראליות למימון פעילותן.
דבך וסף של התכית כולל הקצאות סכומים להמרצת משק בגובה  7.7מיליארד שקלים
חדשים.
תיקון חוק יסוד בהוראת שעה הוא מהלך חריג שזכה אף להתייחסות בית המשפט
העליון בפסיקתו )ראו בג"צ  8260/18המרכז האקדמי למשפט ועסקים  'כסת )פ''ד סז),(1
עמ'  (177ובג"צ  4908/10בר-און  'כסת ישראל )פ"ד סד) .(275( (3אולם הסיבות המיוחדות
שבהן תוה כיום מדית ישראל כפי שפורט לעיל ,מצדיקות את המהלך החריג של תיקון
חוק יסוד בהוראת שעה שבלעדיו לא יתן יהיה לקדם את הצעדים הדרשים לשם
התמודדות עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף הקורוה.
לפסקה )– (1
סעיף 3ב)א (1המוצע -
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כללי  -סעיף 3ב)א( לחוק היסוד קובע כאמור כי כל עוד לא תקבל חוק התקציב השתי
תהא הממשלה רשאית להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השים-עשר מהתקציב השתי
הקודם ,בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן .סעיף זה מתייחס לסך ההוצאה בתקציב
השתי הקודם ,והוא כולל את כלל רכיבי ההוצאה בתקציב המדיה בלי להבחין בין
ההוצאות הכלולות במגבלת ההוצאה כפי שהיא קבועה בחוק הפחתת הגירעון והגבלת
ההוצאה התקציבית ,התש"ב) 1992-להלן  -מגבלת ההוצאה לפי חוק המסגרות( ,ובין
הוצאות שאין כלולות במגבלת ההוצאה כאמור .כך ,כלולים בתוך סך ההוצאה גם החזרי
חובות קרן שאים כלולים במגבלת ההוצאה לפי חוק המסגרות ושמהווים חלק משמעותי
מהוצאות הממשלה בשה תוה.
לוכח המשבר ,קיים צורך מיידי להוציא מתקציב המדיה סכומים יכרים שיש בהם
כדי לפרוץ את תקרת התקציב ההמשכי ,וכן להחריג את ההוצאות בגין החזרי הקרן שאים
כלולים במגבלת ההוצאה לפי חוק המסגרות .כמו כן ,לוכח אופיין של ההוצאות והדחיפות
בהוצאה של חלק מהן ,לא יתן להגדיר מראש מה יהיה קצב הוצאתן ופריסתן על פי חודשי
השה ,ויש צורך להחריגן גם ממגבלת ההוצאה החודשית.
מוצע על כן להוסיף לסעיף 3ב של חוק היסוד ,כהוראת שעה ,את סעיף קטן )א ,(1ולפרט
בו את ההוצאות שרשאית הממשלה להוציא בתקופת הוראת השעה.
לפסקה ) (1של סעיף 3ב)א (1המוצע  -בפסקה ) (1של סעיף קטן )א (1המוצע ,מוצע
להגדיר את המוחים העיקריים המשמשים בסעיף הקטן ,כפי שיפורט בהמשך.
לפסקה ) (2של סעיף 3ב)א (1המוצע  -בפסקה ) (2של סעיף קטן )א (1המוצע ,מוצע
לקבוע את ההוצאות שרשאית הממשלה להוציא החל בחודש אפריל  2020עד חודש דצמבר
 2020או עד קבלת חוק תקציב לשת  ,2020לפי המוקדם .ויובהר כי סכומי ההוצאות
המפורטים בסעיף קטן )א (1המוצע הם סכומים מצטברים.
בפסקת משה )א( של פסקה ) ,(2מוצע לקבוע כי הממשלה תהיה רשאית להוציא כל
חודש ,סכום הוצאה ממשלתית השווה לחלק השים-עשר מסכום ההוצאה הממשלתית
הצמוד לשת  .2019הוצאה ממשלתית מוגדרת לעיין זה בפסקה ) (1של סעיף קטן )א(1
כהוצאה הממשלתית ,טו ,לרבות מתן אשראי ,ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאיו החזר
חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי ,זאת בדומה לרכיבים הכלולים במגבלת ההוצאה לפי
חוק המסגרות ,וסכום ההוצאה הממשלתית הצמוד לשת  2019,שממו גזרת המה בכל
חודש ,מוגדר כסכום ההוצאה הממשלתית לפי הקבוע בחוק התקציב לשת  2019כשהוא
צמוד למדד המחירים לצרכן .לעיין זה יובהר כי להבדיל מהוראת הקבע שבסעיף קטן )א(
של סעיף 3ב לחוק היסוד ,המה החודשית תיגזר מתוך סכום ההוצאה הממשלתית הצמוד
לשת  2019ולא מתוך כלל התקציב של השה הקודמת ,זאת מכיוון שיהול ותזרים החזר
חובות הקרן ,עשים במותק מסדרי העדיפויות של הממשלה ,וחיבורם להוצאה
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הממשלתית ,בפרט בתקופה זו ,עלול לפגוע הן בהיקף הסכומים המוקצים להוצאה
הממשלתית והן בתזרים ההוצאה שלהם לאורך חודשי השה.
עוד מוצע לקבוע כי בחודש אפריל תהיה רשאית הממשלה להוציא סכום וסף להוצאה
ממשלתית השווה לסכום יתרת ההוצאה לחודשים יואר עד מרס כהגדרתו המוצעת בפסקה
) (1של סעיף 3ב)א (1המוצע .סכום זה משקף את עודפי ההוצאה הממשלתית בחודשים אלו,
שעליהם לא חל התיקון המוצע ,והוראה זו ועדה להבהיר כי יתן להוציאם גם בחודש
אפריל שלגביו חל התיקון המוצע.
בוסף מוצע לקבוע כי הסכומים שהוציאה הממשלה בחודש מרס של שת  2020לטובת
התמודדות עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף הקורוה יתווספו להוצאה המותרת
בחודש אפריל  ,2020זאת מכיוון שמסגרת ההוצאה הממשלתית איה מתוכת כך שתוכל
לממן אירועים חריגים ויוצאי דופן כגון התמודדות עם משבר גיף הקורוה.
בפסקת משה )ב( של פסקה ) ,(2מוצע לקבוע כי בוסף לסכום ההוצאה החודשי
המפורט בפסקת משה )א( ,הממשלה תהיה רשאית להוציא ,בכל חודש ,סכום וסף לשם
מימון ההוצאות הדרושות לשם ההתמודדות עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף
הקורוה ,ולמטרה זו בלבד .מדובר בהוצאות הדרשות באופן ישיר לטובת התמודדות עם
התפשטות גיף הקורוה וטיפול בחולים שדבקו בגיף וכן לצורך התמודדות עקיפה עם
המשבר באופן של הגשת סיוע כלכלי למי שפגע ומתן תמריצים כלכליים מחוללי צמיחה
אשר יש בהם כדי לסייע למשק להתמודד עם ההשלכות של הגיף מתוך ראיה צופה פי
עתיד .הסכום האמור יתפרס על פי החודשים שותרו עד סוף שת הכספים  2020או עד
קבלת חוק התקציב לשת  ,2020לפי המוקדם ,באופן שהפריסה בין החודשים השוים תהיה
שוה ,בהתאם לסדר הוצאת הכספים הצפוי בעתיד .כך למשל ,בחודשים הקרובים צפויה
הוצאה גדולה ומיידית .הוצאה זו צפויה לפחות בחודשים האחרוים של שת  .2020עוד
יובהר כי ייעוד הכספים לפי פסקת משה )ב( לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות
עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף הקורוה איו גורע מהאפשרות להוציא גם במסגרת
ההוצאות המפורטות בפסקת משה )א( סכומים דרשים בעבור התמודדות עם המשבר
האמור.
בפסקת משה )ג( של פסקה ) (2מוצע להחריג את החזרי הקרן הן מתקרת התקציב
ההמשכי והן ממגבלת ההוצאה החודשית ,זאת לוכח אופייה הייחודי של הקרן ,אשר בשה
שלגביה מתקבל חוק תקציב איה כלולה ממילא במגבלת ההוצאה לפי חוק המסגרות.
יובהר כי החזרי חובות קרן הם החזרי חובות של מדית ישראל ,שאים כוללים תשלומים
בעד הריבית בשל אותם חובות .תשלומי הריבית כללים במסגרת ההוצאה הממשלתית.
בהתאם לכך מוצע לקבוע כי החזרי הקרן לשת  ,2020ביכוי ההחזרים שבוצעו בשה זו לפי
כיסתו לתוקף של חוק היסוד המוצע ,יעמדו על סכום שלא יעלה על  100מיליארד שקלים
חדשים.
בפסקת משה )ד( של פסקה ) (2מוצע לקבוע כי לשם החזר חובות למוסד לביטוח
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לאומי בשל ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף
הקורוה ,ולמטרה זו בלבד ,רשאית הממשלה להוציא סכום שלא יעלה על  16.1מיליארד
שקלים חדשים .מכיוון שעיקר ההוצאות הצפויות בחודשים הקרובים לצורך התמודדות עם
המשבר הכלכלי שגרם בעקבות התפשטות גיף הקורוה ,יבוצעו בידי המוסד לביטוח
הלאומי ,מוצע לקבוע סכום וסף שישולם למוסד לביטוח לאומי מתוך תקציב המדיה,
כהחזר חוב של המדיה למוסד לביטוח לאומי .סכום זה ישמש את המוסד לצורך ההוצאות
הדרושות להתמודדות עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף הקורוה ,ולמטרה זו בלבד.
מכיוון שחלק גדול מהתשלום ישולם באופן מיידי בתקופה הקרובה והוא קשור להוצאות
החריגות הדרשות מהמוסד לביטוח לאומי בשל הצעדים שקטה הממשלה להתמודדות עם
השפעות גיף הקורוה ,מוצע להחריג תוספת זו ממגבלת ההוצאה החודשית ולהעמידו על
סכום שלא יעלה על  16.1מיליארד שקלים חדשים .סכום זה כולל ,בין השאר ,תשלום דמי
אבטלה לשכירים שהוצאו לחופשה ללא תשלום או פוטרו בעקבות משבר הקורוה ותשלום
מעק הסתגלות לבי  67ומעלה שפלטו באופן פתאומי משוק העבודה כתוצאה ממצב
החירום שוצר.
בפסקת משה )ה( של פסקה ) (2מוצע לקבוע כי בתקופת הוראת השעה הממשלה תהיה
רשאית להוציא גם הוצאה המותית בהכסה כמשמעותה בסעיף )5א( ו)-ב( לחוק יסודות
התקציב ,התשמ"ה ) 1985-להלן – חוק יסודות התקציב( ,ובלבד שהסכום המוצא לפעולה
מסוימת כהוצאה מותית בהכסה ,בשת  ,2020לא יעלה על סכום התקבול שיתקבל בשת
 2020למימון אותה הוצאה .מכיוון שההגדרה המוצעת ל"הוצאה הממשלתית" כוללת רק
את הרכיבים הכלולים במגבלת ההוצאה לפי חוק המסגרות ,מוצע להבהיר כי יתן להוציא
סכומים המוגדרים כהוצאה מותית בהכסה ,שבהם ההוצאה מתבצעת כגד הכסה
מקבילה ,ועל כן אין בהם כדי להגדיל את הוצאות הממשלה .מוצע להבהיר כי הוצאות אלה,
בשת  ,2020לא יחרגו מהתקבולים הצפויים לשת  ,2020זאת בהתאמה לקבוע בסעיף )5א(
ו) -ב( לחוק יסודות התקציב.
בפסקת משה )ו( של פסקה ) (2מוצע לקבוע כי בתקופת הוראת השעה הממשלה תהיה
רשאית להוציא גם הוצאה של מפעלים עסקיים שפעלו בשת  ,2019ובלבד שלגבי כל אחד
מהמפעלים העסקיים כאמור סכום ההוצאה לשת  2020לא יעלה על סכום התקבולים
שיתקבל למעשה אצל אותו מפעל עסקי בשת  .2020גם הקשר זה ,בדומה להוצאה המותית
בהכסה ,כגד ההוצאה האמורה ישה הכסה מקבילה .בשל אופייה של ההוצאה ומכיוון
שממילא הוצאה זו תלויה בהכסה ,מוצע להחריג גם אותה ממגבלת ההוצאה החודשית.
לפסקה ) (3של סעיף 3ב)א (1המוצע
מוצע להבהיר ,לגבי הסכומים הקבועים בפסקאות משה )א( ו)-ב( של סעיף 3ב)א(2)(1
המוצע ,שביחס להוצאתם קבעה תקרה חודשית ,כי אם התקרה האמורה לא מוצתה וותרו
עודפים בחודש מסוים ,יתן יהיה לעשות שימוש באותם עודפים במהלך השה ועד סוף שת
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 2020או עד לקבלת חוק התקציב לשת  ,2020לפי המוקדם ,לאותן המטרות שלשמן יועדו
הסכומים מראש.
לפסקה ) – (1סעיף )3א (2המוצע
מאחר שבהתאם לתיקון המוצע מתווספים סכומים יכרים ביותר ,מעבר למסגרת הרגילה
של התקציב ההמשכי ,לשם התמודדות עם התפשטות גיף הקורוה ,מוצע כי שר האוצר
יגיש לאישור הממשלה עד ליום י"ג ביסן התש"ף ) 7באפריל  ,(2020תוכית כללית ביחס
לשימושים המתוכים בסכומים הוספים לשם מאבק בהתפשטות גיף הקורוה .וסף על
התוכית הכללית יגיש שר האוצר עד ליום ז' באייר התש"ף ) 1במאי  (2020תוכית מפורטת
ביחס לשימושים המתוכים בסכומים האמורים .תוכיות אלו יוחו בידי הממשלה על
שולחן הכסת .כמו כן מוצע לקבוע ששר האוצר יגיש לאישור הממשלה כל שיוי בתוכית
הכללית בשיעור שעולה על  10אחוזים מאחד ממרכיביה ,וכן יגיש לאישור הממשלה כל שיוי
בתוכית המפורטת בשיעור שעולה על  15%באחד ממרכיביה .על שיוי מוך יותר
מהשיעורים האמורים ידווח שר האוצר לממשלה.
לפסקה )– (2
תיקון סעיף 3ב)ב(
כאמור לעיל סעיף 3ב לחוק היסוד ,קובע בסעיף קטן )ב( שבו ,את סדר הקדימויות
בשימוש בתקציב ההמשכי .התקציב ייועד קודם כל לקיום התחייבויות המדיה מכוח חוק,
חוזים ואמות וביתרה תשתמש הממשלה רק להפעלת שירותים חיויים ופעולות שכללו
בחוק התקציב הקודם ,לרבות פעולות שכללו בשיויים תקציבים שבוצעו בתקציב הקודם.
מוצע לקבוע כי סדר הקדימויות כאמור יחול על הסכומים שמוציאה הממשלה בהתאם
לסעיף 3ב)א)(2)(1א( המוצע ,בלבד )בוסף לסכומים שהוציאה הממשלה לפי סעיף 3ב)א(
לחוק היסוד בחודשים יואר עד מרץ  -עד לכיסתו לתוקף של חוק היסוד המוצע(.
לגבי הסכומים שמוציאה הממשלה לצורך התמודדות עם המשבר שוצר בשל התפשטות
גיף הקורוה הרי שמדובר בהוצאות המיועדות ,במסגרת התיקון המוצע ,למטרה מסוימת
ואין מקום להחיל עליהן את סדר הקדימויות הקיים בסעיף 3ב)ב( לחוק היסוד .סדר
הקדימויות שבסעיף האמור איו מתאים לאופי ההוצאות וסדרי העדיפויות הדחופים
שמציב הצורך להתמודדות עם התפשטות גיף הקורוה והשלכותיו.
לגבי החזר חובות קרן ממילא מדובר בסכומים שיש לשלמם על פי דין ולכן אין מקום
להחיל עליהם את סדר הקדימויות שבסעיף 3ב)ב( האמור.
לגבי הוצאה המותית בהכסה והוצאה של מפעלים עסקיים שפעלו בשת  – 2019גם
בהקשר זה אין מקום לתחולת סעיף 3ב)ב( לחוק היסוד ולסדר הקדימויות הקבוע בו.
הוצאות אלה מוצאות כגד הכסות ספציפיות שמתקבלות ולכן אין מתועדפות בהכרח
בהתאם לסדרי הקדימויות שבסעיף 3ב)ב( האמור.
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  224של הממשלה ה34 -
יום שלישי ,י"ג ביסן התש"ף  07 -באפריל 2020
)בשעה  - 12:00בישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

עדר השר:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם,
אופיר אקויס ,גלעד ארדן ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף דרעי ,צחי
הגבי ,יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ ,יריב
לוין ,יעקב ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון,
יובל שטיייץ
פתלי בט

כן כחו:
יצחק כהן

-

סגן השר במשרד האוצר

אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

שי באב"ד
תא"ל אבי בלוט
מאיר בן שבת
שלומית ברע
משה בר סימן טוב
מיכל גולדברג
אשר חיון
ליאור חיימוביץ'
סימה טוקטלי
שיר כהן
אסי מסיג
שאול מרידור
רז זרי

-

המהל הכללי ,משרד האוצר
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
משרד הבריאות
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
לשכת השר לביטחון הפים
סגית מזכיר הממשלה
יועצת ראש הממשלה לתקשורת
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
הממוה על התקציבים ,משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה

-

בפרוטוקול זה  13דפים.
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יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר
רון פרץ
אבי שמחון

-

איתמר דרזר

-

מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

סדר היום:
.4964

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(3
התש"ף2020-

.4965

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(2התש"ף2020-
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.4964

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(3
התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,מפרט בקצרה את המגמות
העיקריות המשתקפות מהתוים בעיין שיעור ההידבקות מהגיף בארץ,
ומציין כי התקות המובאות לאישור הממשלה מספקות מעה למפת
ההידבקויות במוקדים שוים ברחבי המדיה ומתמודדות עם החיות
לקראת חג הפסח.
המהל הכללי של משרד הבריאות ,מר משה בר סימן טוב ,מפרט בקצרה
את הגבלות התועה והפעולות המתוכות לקראת חג הפסח ,כפי שהן
משתקפות בתקות.
המהל הכללי של משרד האוצר ,מר שי באב"ד ,מתייחס למגבלות החדשות
על עובדים ומקומות עבודה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים בצלאל סמוטריץ' ,אלי כהן ,אריה
)מכלוף( דרעי ,אופיר אקויס ,גלעד ארדן ,יואב גלט ,יצחק וקין ,יובל
שטייץ ,זאב אלקין וה"ה מאיר בן שבת ,רז זרי ,שי באב"ד ,משה בר סימן
טוב ואסי מסיג.
ראש הממשלה מחה לפרסם את מפת ירושלים בחלוקה לרובעים.
בתום הדיון :ראש הממשלה מציין כי בכוותו לעדכן את חברי הממשלה
בדבר הצעדים המתוכים לקראת היציאה מ"משבר הקורוה".

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( )תיקון ,(3
התש"ף ,2020-בכפוף לתיקוים הבאים:
 .1בסעיף  4לתקות ,שעיו "הוספת תקה  ,"11במקום "בשעה
 "16:00יבוא "בשעה  "19:00ובמקום "בשעה  "07:00יבוא "בשעה
 ."06:00בהמשך ,בסעיף קטן )ב( ,במקום "בשעה  "18:00יבוא
"בשעה ."15:00
 .2תחבורה ציבורית תיפסק מיום  7באפריל  2020בשעה 20:00
12מתוך
193
ותתחדשמוד
ע
315בשעה .08:00
באפריל
ביום
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 .3שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הפים יוסמכו לאשר
בסיבות מיוחדות טיסות וסעים ומסחר בין-לאומיות.
ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
ג .התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.
להלן הוסח הסופי של התקות הכולל את התיקוים האמורים.
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( )תיקון מס'
 ,(3התש"ף2020-

בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,מתקיה
הממשלה תקות שעת חירום אלה:
תיקון
תקה 3

.1

בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף) 2020-להלן – התקות העיקריות(,
בתקה  ,3בפסקה ) ,(2אחרי "באותו הרכב" יבוא
"למעט אשים הגרים באותו מקום".

תיקון תקה  .2בתקה 3א לתקות העיקריות ,במקום פסקה )(1
יבוא :
3א
") (1בטרם כיסה למקום עבודה -
)א( המעסיק ,או מי מטעמו ,ישאל את
הכסים ובכלל זה עובדי המקום ,את השאלות
האלה:
)(1

האם אתה משתעל?

האם חום גופך  38מעלות צלזיוס
)(2
ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע
האחרון?
)(3
האם היית במגע עם חולה קורוה
בשבועיים האחרוים?
לא תותר כיסה למקום למי שלא השיב בשלילה
על כל אחת מהשאלות; למעט אדם שהשיב
שהוא משתעל בשל מצב כרוי כגון אסתמה או
אלרגיה אחרת.
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)ב( המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום
באמצעי שאיו פולשי לכסים למקום ,ככל
היתן; בוצעה מדידת חום כאמור ,לא תותר
כיסת אדם עם חום גוף של  38מעלות צלזיוס
ומעלה;
פסקאות משה )א( ו) -ב( לא יחולו על
)ג(
אדם הכס למוסד רפואי לקבלת טיפול
רפואי;".
תיקון תקה  .3בתקה )5ב() (2לתקות העיקריות ,בסופה יבוא:
5
")ג( על המחזיק או המפעיל של מקום תחול תקה
3א))(1א( ו) -ב( ,בשיויים המחויבים; ".
החלפת
תקה 10

 .4במקום תקה  10לתקות העיקריות יבוא:
"תוקף

הוראות
שעה

 .10תוקפן של תקות שעת חירום אלה
עד יום כ"ג ביסן התש"ף )17
באפריל ".(2020

.5
)א( בתקופה שמיום י"ג ביסן התש"ף )7
באפריל  ,(2020בשעה  19:00עד יום
ט"ז ביסן התש"ף ) 10באפריל (2020
בשעה 06:00יראו כאילו בתקות
העיקריות -
) (1בתקה - 2
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)א( בפסקה ) (2בסופה בא
"בתחומי הישוב שבו מצא
מקום מגוריו; ואולם רשאי
אדם לצאת מתחום הישוב
שבו מצא מקום מגוריו
לשם
סמוך
ליישוב
הצטיידות במזון ,בתרופות
או במוצרים חיויים אחרים
או לשם קבלת שירותים
חיויים ,אם לא יתן
להצטייד באחד מאלה או
השירותים
את
לקבל
האמורים בישוב שבו מקום
מגוריו; בפסקה זו" ,ישוב"
– תחום השיפוט ולעיין
ירושלים ,לפי החלוקה
לרובעי העיר בהתאם למפה
רובע
)א(
שבתוספת:
אורים; )ב( רובע אלוים;
)ג( רובע דרום; )ד( רובע
מזרח; )ה( רובע מערב )ו(
רובע מרכז )ז( רובע צפון;
פסקה זו לא תחול על ישוב
שמרבית תושביו אים
יהודים".
)ב( בפסקה
בסופה
"ובמרחב
הציבורי";

),(10
בא

) (2אחרי תקה 6א בא:
"סמכויות 6ב רשאי שוטר לשם אכיפת
שוטר
ההוראות לפי תקות
שעת חירום אלה ,וסף
על הסמכויות התוות
לו בתקה 6א -
) (1למוע יציאה של אדם או
רכב מהישוב;
אדם
מכל
) (2לדרוש
להזדהות לפיו ולמסור
לו כל ידיעה או מסמך;
לצורך כך רשאי שוטר
לעכב אדם או כלי רכב;
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לרשות
) (3להורות
לפעול
המקומית
תפקידיה
במסגרת
לעיין
וסמכויותיה
הסדרי תועה ברשות
המקומית ובלבד שקיבל
אישור קצין משטרה
לעיין זה;
) (4סירב אדם לדרישה של
שוטר לפי פסקה ) (1או
להוראה של שוטר לפי
פסקה ) ,(2רשאי שוטר
לעשות שימוש בכוח
מילוי
לשם
סביר
ההוראות או הדרישה".
)(3אחרי תקה  10בא:
"תוספת
)תקה ((2)2
כאן תובא המפה
)ב( על אף האמור בתקה משה )א())(1א(,
בתקופה שמיום י"ד ביסן התש"ף )8
באפריל  (2020בשעה  15:00עד יום ט"ו
ביסן התש"ף ) 9באפריל( בשעה ,7:00
יראו כאילו בתקות העיקריות ,בתקה
,2
במקום פסקה ) (2בא:
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")(2הצטיידות בתרופות ומוצרים
חיויים וקבלת שירותים חיויים
בתחומי היישוב שבו מצא מקום
מגוריו; ואולם ,רשאי אדם לצאת
מתחום הישוב שבו מצא מקום
מגוריו ליישוב סמוך לשם
הצטיידות בתרופות או במוצרים
חיויים אחרים או לשם קבלת
שירותים חיויים ,אם לא יתן
להצטייד באחד מאלה או לקבל
את השירותים האמורים בישוב
שבו מקום מגוריו; בפסקה זו,
"ישוב" – תחום השיפוט ,ולעיין
ירושלים  -לפי החלוקה לרובעי
העיר בהתאם למפה שבתוספת:
)א( רובע אורים; )ב( רובע
אלוים;)ג( רובע דרום; )ד( רובע
מזרח;)ה( רובע מערב )ו( רובע
מרכז)ז( רובע צפון; פסקה זו לא
תחול על ישוב שמרבית תושביו
אים יהודים;".

בתקופה שמיום י"ג ביסן התש"ף
)ג(
) 7באפריל  (2020בשעה  20:00עד יום י"ח
ביסן התש"ף ) 12באפריל  (2020בשעה
יראו כאילו במקום תקה 3ב
08:00
לתקות העיקריות בא-

"הגבלת
תחבורה
ציבורית

לא יפעיל אדם שירות
3ב )א(
תחבורה ציבורית ובכלל זה
טיסות וסעים בין-לאומיות,
אוטובוסים ,רכבות וסעים
לוסעים
הסעה
ושירותי
המיועדים לשירות הציבור;
ואולם שר התחבורה והבטיחות
בדרכים ושר הפים רשאים לאשר
יחד ,מראש ,טיסת וסעים בין-
לאומית מסוימת.
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על אף האמור בתקת
)ב(
משה )א( מותרת הפעלה של
שירותי הסעה לוסעים המיועדים
לשירות הציבור כמפורט להלן
ובתאים אלה:
) (1שירות הסעה
לעובדים למקום עבודתם
בהתאם
ממו,
וחזרה
להוראות המהל לעיין
מיעת הדבקה; לעיין זה
"המהל" – כהגדרתו בסעיף
 2לפקודת בריאות העם,
 , 1940ומי שהוא הסמיכו
לעיין סעיף  (1)20לפקודה
האמורה;
) (2הפעלת מוית עם
וסע אחד או הסעה של אדם
לצורך רפואי או לצורך
כמפורט בתקה ,(13) ,(8)2
) (14ו (15)-עם מלווה ובתאי
שהוסעים כאמור ישבו
במושב האחורי וחלוות
המוית יהיו פתוחים.".

)

ביסן התש"ף
באפריל (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה
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.4965

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(2התש"ף2020-
)עיקרי הדיון בסעיף זה ערכו במשולב עם סעיף מס 4964 .מיום (7.6.2020
המהל הכללי של משרד האוצר מציין כי במסגרת התיקון בחוק יסוד :משק
המדיה שאושר היום בכסת ,הוא מדווח לממשלה כי התוכית הכלכלית
המפורטת המתגבשת בשל ההשלכות הכלכליות של ההתמודדות עם גיף
הקורוה ,תוצג לפי הממשלה בתקופה הקרובה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א.

מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה,
להתקין תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום
עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס' ,(2
התש"ף ,2020-בכפוף לתיקוים ולהערות הבאים:
 .1בתקה 2א שעייה "החמרת ההגבלה לתקופה מסוימת,
במקום "בשעה  "16:00יבוא "בשעה  "15:00ובמקום "בשעה
 "07:00יבוא "בשעה ."06:00
 .2עובדי רווחה ברשויות המקומיות אשר עובדים עם וער
בסיכון ,עובדי סיעוד ישראליים ופסיכולוגים חברתיים יוחרגו
וייחשבו עובדים חיויים.
 .3עובדי מפעלים חיויים ועובדי תשתיות תחבורה וכן עובדים
במשק הארגיה והמים יוחרגו מהתקות.

ב.

בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן
ועדת החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר
התקתן.

ג.

התקות תיכסה לתוקף עם פרסומן ברשומות.

להלן הוסח הסופי של התקות הכולל את התיקוים האמורים.
תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש( )תיקון מס'  ,(2התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
 201מתוך 315
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תיקון תקה
1

1בתקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום
עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש(,
התש"ף) 2020-להלן – התקות העיקריות( ,בתקה ,1
בהגדרה "עובד" ,בפסקה ) ,(2במקום "שמוה לפי חוק"
יבוא "פסיכולוג חיוכי ,עובד לקידום וער ברשות
מקומית".

הוספת תקה
2א

2אחרי תקה  2לתקות העיקריות יבוא:
"החמרת
ההגבלה
לתקופה
מסוימת

2א .בתקופה שמיום י"ד ביסן התש"ף
) 8באפריל  (2020בשעה  15:00עד
יום ט"ז ביסן התש"ף ) 10באפריל
 (2020בשעה  06:00יקראו את
תקות משה )א( ו)-ג() (2של תקה 2
כך:
)(1
בתקת משה )א(
האמור בה יסומן כפסקה )(1
ואחריה יבוא:
") (2על אף הוראות
פסקה ) ,(1במקום עבודה
ביישוב שמרבית תושביו
הם יהודים לא ישהו
עובדים כלל ,ואולם רשאי
מעסיק לאפשר שהייה של
עובדים במקום העבודה
כאמור
שהייה
אם
הכרחית לשם שמירה על
מקום העבודה ,תחזוקתו
או ביצוע פעילות חיוית
או דחופה בו ,ובלבד
שצמצם ככל האפשר את
מספר העובדים למספר
הדרוש למטרות האמורות
ושמספר העובדים לא
יעלה על מספר העובדים
המרבי המותר לשהייה בו
זמית לפי פסקה );".(1
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בתקת משה )ג(,
)(2
בפסקה ) ,(2האמור בה יסומן
כפסקת משה )א( ואחריה
יבוא:
")ב( על אף הוראות
פסקת משה )א( לגבי
ישוב שמרבית תושביו הם
יהודים לא תחול הסיפה
החל במילים "או 15
ממצבת
אחוזים
שבפסקת
העובדים"
המשה האמורה".
___ ב________ התש"ף
)___ ב________ (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

הישיבה עלת
)בשעה (13:30
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  225של הממשלה ה34 -
יום ראשון ,י"ח ביסן התש"ף  12 -באפריל 2020
)בשעה  - 09:20בישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם,
אופיר אקויס ,גלעד ארדן ,פתלי בט ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף
דרעי ,צחי הגבי ,יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל
כ"ץ ,יריב לוין ,יעקב ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת
שאשא-ביטון

עדר השר:

יובל שטיייץ

כן כחו:
אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

יצב אמון אלקלעי
שי באב"ד
תא"ל אבי בלוט
איתן בן דוד
מאיר בן שבת
משה בר סימן טוב
אשר חיון
ליאור חיימוביץ'
סימה טוקטלי
שיר כהן
מרדכי כהא

-

שלמה מור יוסף
רז זרי
יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר

-

ראש אגף מבצעים ,משטרת ישראל
המהל הכללי ,משרד האוצר
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המשה לראש המל"ל
ראש המטה לביטחון לאומי
המהל הכללי ,משרד הבריאות
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
לשכת השר לביטחון הפים
סגית מזכיר הממשלה
יועצת ראש הממשלה לתקשורת
ראש אגף מדייות ביטחוית ,המטה לביטחון
לאומי
מהל רשות האוכלוסין וההגירה ,משרד הפים
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
משרד ראש הממשלה

בפרוטוקול זה  5דפים.
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רון פרץ
אורי שוורץ
אבי שמחון

-

גידי שמרליג

-

ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
יועץ הסברה קורוה ,משרד ראש הממשלה

רחל שפירא

-

מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

סדר היום:
.4979

א .תמות מצב עדכית  -סקירת ראש המטה לביטחון לאומי
ב .תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(5
התש"ף2020-

.4980

א .תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה( )תיקון( ,התש"ף2020-
ב .הקמת צוות שרים
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.4979

א .תמות מצב עדכית  -סקירת ראש המטה לביטחון לאומי
ב .תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(5
התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,מציג תמות מצב כוללת
ומציין כי משכת מגמת הירידה בקצב ההדבקה ,אך עם זאת לא ראית
כרגע מגמה יציבה באשר לירידה במספר החולים במצב קשה והפטרים.
מציין כי באופן כללי הציבור שמע להחיות וכי ההכרזה על אזורים
כ"אזורים מוגבלים" עשית לפי קריטריוים ברורים ואחידים ולא לפי
מאפייי אוכלוסייה.
מר בן שבת מציין כי פרופ' רוי גמזו )לשעבר המהל הכללי של משרד
הבריאות( מוה לתכלל את הפעילות הממשלתית בכל הוגע לדיירי בתי
האבות בארץ.
מתקיים דיון על תקות שעת חירום שעיין איסור הפעלת טיסות וסעים
בין-לאומיות שבמסגרתו מביעים חלק מחברי הממשלה את הסתייגותם
מתקות אלו )ספח  (876ובתום הדיון הוסר הושא מסדר היום.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים בצלאל סמוטריץ' ,גלעד ארדן,
זאב אלקין ,ישראל כ"ץ ,ציפי חוטובלי וה"ה מאיר בן שבת ,משה בר סימן
טוב ,אביחי מדלבליט ורז זרי.

.4980

א .תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה( )תיקון( ,התש"ף2020-
ב .הקמת צוות שרים
ראש הממשלה פותח את הדיון.
ראש המטה לביטחון לאומי והמהל הכללי של משרד הבריאות מציגים את
הצורך בקביעה כי כל החוזר מחו"ל לארץ ישהה במקום בידוד מטעם
המדיה מחוץ לביתו וכי רק במקרים חריגים ובתאים מיוחדים יותר לחוזר
לשהות במקום אחר.
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במהלך הדיון מוצע להקים צוות שרים שימליץ על ההיערכות לטיפול
במספר גדול של אזרחים ישראלים שיחזרו ארצה בעקבות משבר הקורוה
ולמצב שבו יהודים רבים יבקשו לעלות ארצה בתקופה זו .הצוות יבחן את
ההיבט התקציבי של היערכות זו.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים גלעד ארדן ,משה כחלון ,זאב
אלקין ,יואב גלט ,ישראל כ"ץ ,ציפי חוטובלי ,אופיר אקויס ,בצלאל
סמוטריץ' ,יריב לוין ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף דרעי ,אלי כהן ודוד
אמסלם וה"ה אביחי מדלבליט ,רז זרי ,אורי שוורץ ,מאיר בן שבת ומשה
בר סימן טוב.

)סעיף א'  -רוב קולות בעד;  1קול מע(
)סעיף ב' – פה אחד(
מ ח ל י ט י ם:
א.

 .1מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד
מטעם המדיה( )תיקון( ,תש"ף ,2020-בוסח שלהלן.
 .2להיח את התקות על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכסת
סמוך ככל היתן לאחר התקתן.
 .3התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.

להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה()תיקון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,מתקיה
הממשלה תקות שעת חירום אלה:
תיקון
תקה 2

 .1בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()בידוד
במקום לבידוד מטעם המדיה( ,התש"ף) 2020-להלן
– התקות העיקריות( ,בתקה -2
בתקת משה )א( ,הקטע המתחיל ב"זולת
)(1
אם" עד "ומאפיייהן" – יימחק;
)(2

אחרי תקת משה )א( יבוא:
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")א (1על אף האמור בתקת משה )א( ,המהל
בהתייעצות עם פיקוד העורף רשאי לאשר בקשה
של חוזר לשהות במקום בידוד אחר ,מטעמים
בריאותיים או הומיטריים או בסיבות
מיוחדות אחרות ובתאים שייקבע המהל
לעיין הבידוד".
ביטול

 .2תקה  5לתקות העיקריות  -בטלה.

תקה 5
תיקון
תקה 6
החלפת

 .3בתקה  6לתקות העיקריות ,אחרי "לפי" יבוא
"תקה )2א (1או".
 .4במקום תקה  12לתקות העיקריות יבוא:

תקה 12
 .12הסמכויות לפי תקות  2ו 3-יעמדו
"תוקף
בתוקפן עד יום כ"ח ביסן התש"ף
הסמכויות
) 22באפריל ".(2020
לפי תקות 2
ו3-
ביסן התש"ף
באפריל 2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

ב .להקים צוות שרים בראשות שר הפים ,אריה מכלוף דרעי ,ובהשתתפות
שר האוצר ,שר העלייה והקליטה ,השר יריב לוין ,השר זאב אלקין,
השרה ציפי חוטובלי וציגי שר הביטחון והיועץ המשפטי לממשלה.
הצוות ימליץ בתוך שבוע ימים על ההיערכות הדרשת לקראת חזרתם
האפשרית לארץ בהיקפים גדולים של ישראלים המעוייים לחזור
ארצה וכן ימליץ על אופן קליטתם של יהודים המבקשים לעלות ארצה
בתקופה זו .הצוות יתמקד בהיבטים הכלכליים והתקציביים של
הושא.

הישיבה עלת
)בשעה (11:20
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  226של הממשלה ה34 -
מיום שי ,י"ט ביסן התש"ף  13 -באפריל  2020בשעה 22:20
עד יום שלישי ,כ' ביסן התש"ף בשעה 01:05
)ישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו
השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה )בסעיף  4891בלבד(; אמיר אוחה ,זאב אלקין,
דוד אמסלם ,אופיר אקויס ,גלעד ארדן ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,צחי הגבי,
יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ , ,יעקב ליצמן,
בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון ,יובל שטיייץ

עדרו השרים:

פתלי בט ,אריה מכלוף דרעי ,יריב לוין

כן כחו:
-

שי באב"ד
מוטי בבצ'יק
מאיר בן שבת
אתי ברט
משה בר סימן טוב
אשר חיון
ליאור חיימוביץ
סימה טוקטלי
שיר כהן
אביחי מדלבליט
אסי מסיג
רז זרי
ליאור פרבר
רון פרץ
אורי שוורץ
גידי שמרליג
אבי שמחון

המהל הכללי ,משרד האוצר
לשכת שר הבריאות
ראש המטה לביטחון לאומי
סגית מזכיר הממשלה
המהל הכללי של משרד הבריאות
לשכת ראש הממשלה
לשכת השר לביטחון הפים
סגית מזכיר הממשלה
יועצת תקשורת לראש הממשלה
היועץ המשפטי לממשלה
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
לשכת המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
יועץ הסברה לקורוה ,משרד ראש הממשלה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

רחל שפירא – קצרית הממשלה
צחי ברוורמן
ליאור תן

בפרוטוקול זה  10דפים.

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה
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סדר היום:
.4981

דברי פתיחה והצגת תמות מצב עדכית

.4982

הכרזה על מצב חירום לפי סעיף  38לחוק-יסוד :הממשלה

.4983

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(3התש"ף2020-

.4984

תקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב
בשל גיף הקורוה החדש()תיקון( ,התש"ף2020-

.4985

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(4
התש"ף2020-
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.4981

דברי פתיחה והצגת תמות מצב עדכית
ראש הממשלה פותח את הדיון ומציין כי ימים אלו של סיום חג הפסח וחג
המימוה המתקרב מחייבים את הציבור לקוט בזהירות יתר כדי לשמור
על המשך הירידה בקצב ההדבקה של גיף הקורוה.
ראש המטה לביטחון לאומי מציג תוים עדכיים ומגמות עיקריות בכל
הוגע לקצב העלייה במספר הדבקים במחלת הקורוה )כ 4%-בשבוע
האחרון( ,קצב ההכפלה של מספר הדבקים )כל  13יום( ומצבם העדכי של
החולים בארץ .עוד מציג תוים השוואתיים לעומת מדיות שוות בעולם
בכל הקשור לשיעורי הדבקה ,שיעורי תמותה מן המחלה וכן לאסטרטגיות
השוות שוקטות מדיות בעולם בקשר למדייות היציאה מן הסגר.
ראש המטה לביטחון לאומי מציין כי ישה התרופפות במשמעת הציבור
שובעת משחיקה משגרת הסגר ,מהשיח המתקיים על יציאה מן הסגר וכן
מחג המימוה הקרב ובא.

.4982

הכרזה על מצב חירום לפי סעיף  38לחוק-יסוד :הממשלה

השר ישראל כ"ץ פותח את הדיון.
המשה ליועץ המשפטי לממשלה ,מר רז זרי ,מציג את הצורך המשפטי
בקבלת ההחלטה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,להציע לכסת להכריז על מצב חירום לפי סעיף  38לחוק
יסוד :הממשלה ,לתקופה של שה אחת ,בהמשך להכרזה הקודמת של
הכסת מיום כ"ב בשבט התש"ף ) 17בפברואר  (2020שתוקפה עד ליום כ"ה
בסיוון התש"ף ) 17ביוי .(2020
כל אחד ממשרדי הממשלה ,בתיאום עם משרד המשפטים ,ימשיך לפעול
לקידום היתוק של החקיקה שבתחום אחריותו מהזיקה להכרזה על מצב
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החירום ,ובכלל זה קידום חקיקה ראשית וחקיקת משה ,שתאפשרה את
ביטול הצווים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח.1957-
השרים ידווחו לממשלה על פעולותיהם לשם ביצוע החלטה זו עד ליום ט'
בטבת התשפ"א ) 24בדצמבר .(2020

.4983

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(3התש"ף2020-

השר ישראל כ"ץ פותח את הדיון.
שר האוצר והיועץ המשפטי של משרדו ,מר אסי מסיג ,מציגים את עיקרי
התקות בעיין המשך הגבלת מספר העובדים במקום עבודה.
בדיון משתתפים :השרים ישראל כ"ץ ,משה כחלון ,זאב אלקין ,אופיר
אקויס ומר אסי מסיג.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס' .(3
 .2בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
 .3התקות תיכסה לתוקף עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש( )תיקון מס  ,(3התש"ף2020-

עמוד  212מתוך 315

-5-

בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה,
מתקיה הממשלה תקות שעת חירום אלה:
תיקון תקה .1 6

בתקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום
עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש(,
התש"ף ,2020-בתקה  ,6במקום "כ"ב ביסן התש"ף
) 16באפריל  "(2020יבוא "כ"ה ביסן התש"ף )19
באפריל  (2020בשעה ."06:00

___ ב________ התש_______
)___ ב________ (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

.4984

תקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב
בשל גיף הקורוה החדש()תיקון( ,התש"ף2020-
)הדיון בושא זה התקיים במשולב עם הדיון בסעיף מס'(4983

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,להתקין
ותקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי
הרחב בשל גיף הקורוה החדש()תיקון( ,התש"ף ,2020-בוסח שלהלן.
 .2בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
 .3התקות תיכסה לתוקף עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר
הציבורי הרחב בשל גיף הקורוה החדש( )תיקון( ,התש"ף2020-
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בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה,
מתקיה הממשלה תקות שעת חירום אלה:
תיקון תקה 1

.1

בתקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה
על המגזר הציבורי הרחב בשל גיף הקורוה החדש(,
התש"ף) 2020-להלן – התקות העיקריות( ,בתקה 1
בהגדרה "הסכם יציאה לחופשה" ,בסופה
)(1
יבוא" :הראשוה ,וכפי שהוארך תוקפו בהסכם
הקיבוצי שחתם ביום י"ט ביסן התש"ף ) 13באפריל
 ,(2020כוסחו בתוספת השיה;
בהגדרה "התקופה הקובעת" ,במקום "כ"ב
)(2
ביסן התש"ף ) 16באפריל  "(2020יבוא "כ"ד ביסן
התש"ף ) 18באפריל ."(2020

תיקון התוספת .2

בתוספת לתקות העיקריות ,בכותרת ,אחרי
"תוספת" יבוא "ראשוה".

הוספת התוספת .3
השייה

אחרי התוספת לתקות העיקריות יבוא:
תוספת שיה
)תקה  – 1הגדרת "הסכם יציאה לחופשה"(

___ ביסן התש"ף
)___ באפריל (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה
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.4985

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(4
התש"ף2020-

השר ישראל כ"ץ פותח את הדיון.
המהל הכללי והיועץ המשפטי של משרד הבריאות מציגים את עיקרי
התקות שמטרתן להחיל סגר במהלך החג השביעי של הפסח וחג המימוה.
בדיון משתתפים :השרים ישראל כ"ץ ,זאב אלקין ,גלעד ארדן ,ציפי
חוטובלי ,גילה גמליאל ,בצלאל סמוטריץ' ,משה כחלון ,דוד אמסלם ,אמיר
אוחה ,יפעת שאשא-ביטון ,יצחק וקין וה"ה משה בר סימן טוב ,אורי
שוורץ ,אביחי מדלבליט ,רז זרי ומאיר בן שבת.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
.1

מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( )תיקון מס'
 ,(4התש"ף ,2020-בוסח שלהלן.

.2

בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.

.3

התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.

להלן וסח התקות:

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(4
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה
מתקיה הממשלה תקות שעת חירום אלה:
תיקון  .2בתקה  10לתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש –
הגבלת פעילות( ,התש"ף 2020 -להלן – התקות
תקה 10
העיקריות( ,במקום "כ"ג ביסן התש"ף ) 17באפריל
 "(2020יבוא "כ"ה ביסן התש"ף ) 19באפריל ."(2020
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הוראות .3
שעה
)א( בתקופה שמיום כ' ביסן התש"ף ) 14באפריל ,(2020
בשעה  17:00עד יום כ"ב ביסן התש"ף ) 16באפריל
 (2020בשעה  ,5:00יראו כאילו על אף האמור בתקות
העיקריות -
) (1בתקה - 2
בפסקה ) ,(2בסופה בא "בתחום
)א(
היישוב שבו מצא מקום מגוריו; ואולם רשאי
אדם לצאת מתחום היישוב שבו מצא מקום
מגוריו ליישוב סמוך לשם הצטיידות במזון,
בתרופות או במוצרים חיויים אחרים או לשם
קבלת שירותים חיויים ,אם לא יתן להצטייד
באחד מאלה או לקבל את השירותים
האמורים בישוב שבו מצא מקום מגוריו;
פסקה זו לא תחול על ישוב שמרבית תושביו
אים יהודים;";
בפסקה ) ,(10בסופה בא "ובמרחב
)ב (
הציבורי";
) (2אחרי תקה 6א בא:
"6ב .סמכויות שוטר
רשאי שוטר לשם אכיפת ההוראות לפי תקות
שעת חירום אלה ,וסף על הסמכויות התוות
לו בתקה 6א -
למוע יציאה של אדם או רכב
)(1
מהישוב;
לדרוש מכל אדם להזדהות לפיו
)(2
ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; לצורך כך
רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב;
להורות לרשות מקומית לפעול
)(3
במסגרת תפקידיה וסמכויותיה לעיין
הסדרי תועה ברשות המקומית ובלבד
שקיבל אישור קצין משטרה לעין זה;

עמוד  216מתוך 315

-9-

)(4
סירב אדם לדרישה של שוטר לפי
פסקה ) (1או ) ,(2רשאי שוטר לעשות
שימוש בכוח סביר לשם מילוי הדרישה
כאמור".

)ב( בתקופה שמיום כ"א ביסן התש"ף ) 15באפריל
 (2020בשעה  19:00עד יום כ"ב ביסן התש"ף )16
באפריל( בשעה  ,2:00על אף האמור בתקה 5
)ב() (2לתקות העיקריות ,לא יפעיל אדם מקום
למכירת מזון למעט מרכול או מרכולית ובלבד
שלא יעשה בהם טיפול או הכה של מזון; תקת
משה זו לא תחול על ישוב שמרבית תושביו אים
יהודים;

) (3בתקופה שמיום י"ט ביסן התש"ף ) 13באפריל
 ,(2020בשעה  20:00עד יום כ"ב ביסן התש"ף )16
באפריל  (2020בשעה  ,5:30יראו כאילו במקום תקה 3ב
לתקות העיקריות בא:
"הגבלת
תחבורה
ציבורית

לא יפעיל אדם שירות
3ב )א(
תחבורה ציבורית ובכלל זה
אוטובוסים ,רכבות וסעים ושירותי
הסעה לוסעים המיועדים לשירות
לציבור.
על אף האמור בתקת משה
)ב (
)א( מותרת הפעלה של שירותי הסעה
לוסעים המיועדים לשירות הציבור
כמפורט להלן ובתאים אלה:
) (1שירות הסעה לעובדים
למקום עבודתם וחזרה ממו,
בהתאם להוראות המהל
לעיין מיעת הדבקה; לעיין
זה "המהל" – כהגדרתו בסעיף
 2לפקודת בריאות העם, 1940 ,
ומי שהוא הסמיכו לעיין סעיף
 (1)20לפקודה האמורה;

עמוד  217מתוך 315

- 10 -

) (2הפעלת מוית עם וסע אחד
או הסעה של אדם לצורך רפואי
או לצורך כמפורט בתקה ,(8)2
) (14) ,(13ו (15)-עם מלווה
ובתאי שהוסעים כאמור ישבו
במושב האחורי וחלוות
המוית יהיו פתוחים.".
ביסן התש"ף
באפריל (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

הישיבה עלת
)בשעה (01:05
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  227של הממשלה ה34 -
יום ראשון ,כ"ה ביסן התש"ף  19 -באפריל 2020
)בשעה  - 02:00בישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם,
אופיר אקויס ,גלעד ארדן ,פתלי בט ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,צחי הגבי,
יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ ,יריב לוין ,יעקב
ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון ,יובל
שטיייץ

עדר השר:

אריה מכלוף דרעי

כן כחו:
יצחק כהן

-

סגן השר במשרד האוצר

אביחי מדלבליט
שי באב"ד
תא"ל אבי בלוט
איתן בן דוד
מאיר בן שבת
עדי ברדר
משה בר סימן טוב
דיאל הרשקוביץ
אשר חיון
ליאור חיימוביץ
אבי חליבה

-

סימה טוקטלי
אמיר ירון
יעל כהן
עמי כהן
שיר כהן

-

היועץ המשפטי לממשלה
המהל הכללי ,משרד האוצר
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המשה לראש המטה לביטחון לאומי
ראש המטה לביטחון לאומי
ראש אגף מאקרו ומדייות בחטיבת המחקר
המהל הכללי ,משרד הבריאות
ציב שירות המדיה
לשכת ראש הממשלה
לשכת השר לביטחון הפים
מהל אגף בכיר משרדי הממשלה ויחידות הסמך,
ציבות שירות המדיה
סגית מזכיר הממשלה
גיד בק ישראל
הלשכה המשפטית ,משרד ראש הממשלה
רמ"ט ציב שירות המדיה
יועצת תקשורת לראש הממשלה

בפרוטוקול זה  28דפים.
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מרדכי כהא

-

אסי מסיג
רז זרי
יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר
רון פרץ
אורי שוורץ
גידי שמרליג
אבי שמחון

-

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

ראש אגף מדייות ביטחוית ,המטה לביטחון
לאומי
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
לשכת המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
יועץ הסברה לקורוה ,משרד ראש הממשלה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
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סדר היום:
.4994

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(4התש"ף2020-

.4995

תקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב
בשל גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(2התש"ף2020-

.4996

היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכות חירום בתקופת משבר גיף
הקורוה  -תיקון החלטת ממשלה

.4997

תקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש()בידוד
בית והוראות שוות()הוראה שעה(( )תיקון מס'  ,(5התש"ף2020-

.4998

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(4
התש"ף2020-
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.4994

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(4התש"ף2020-
בפתח הישיבה מעדכן ראש הממשלה על שיחתו עם פרופ' מארק ליפשיץ,
אפידמיולוג מאויברסיטת הרווארד ,אשר אישש את הצורך במציאת
האיזון בין הקלות לציבור לבין הידוק החיות הממשלה בכל תהליך
היציאה הדרגתית מן הסגר אשר יתאפיין באי ודאות שיחייב בדיקה עצמית
חוזרת וקבלת החלטות דיפרציאליות בהתאם לתוצאות תוי ההדבקה.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,מציין כי המגמה העיקרית
מצביעה על כך שקצב העלייה בשיעור ההדבקות היו קטן ויציב ואף
בשלושת הימים האחרוים יתן לזהות כי מספר המחלימים מן המחלה
גדול יותר ממספר החולים החדשים ,אך יחד עם זאת אין עדיין בלימה של
התפשטות המחלה.
מר בן שבת מציין ,כי עדיין קיימת רמת תחלואה גבוהה במספר מוקדים
בארץ ,יש חשש מהתרופפות המשמעת בקרב הציבור וכי יש להיערך לחודש
הרמדאן שיחל ביום .23.4.2020
עוד מציין מר בן שבת כי מטרת הדיון היא לקבל החלטות אשר יביאו
לפתיחת המשק בהליך הדרגתי ומבוקר תוך שיתוף פעולה עם הציבור
ויצירת אמוו בממשלה.
המהל הכללי והיועץ המשפטי של משרד האוצר מציגים את עיקרי
התקות המובאות לאישור הממשלה שעיין הקלות וחזרה מדורגת
לעבודה של העובדים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי.
המהל הכללי של משרד האוצר מוה את הכללים המחייבים את
המעסיקים במקומות העבודה ואת אמצעי הזהירות שעליהם לקוט כדי
לאפשר את חזרת העובדים למקום העבודה )עמידת המעביד ב"תו תקן
סגול"( .כמו כן מציין כי בימים הקרובים תובא הצעה להחיל את "תו התקן
הסגול" גם על הסקטור הציבורי.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים משה כחלון ,פתלי בט ,צחי
הגבי ,יפעת שאשא-ביטון ,בצלאל סמוטריץ' ,יובל שטיייץ ,זאב אלקין,
גילה גמליאל ,אמיר אוחה ,יואב גלט ,ציפי חוטובלי ,רפי פרץ ,אופיר
אקויס ,וה"ה מאיר בן שבת ,שי באב"ד ,אסי מסיג ,משה בר סימן טוב,
רז זרי ואביחי מדלבליט.
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בתום הדיון מחה ראש הממשלה כדלקמן:
•

עיין סיוע הרשויות המקומיות באכיפת ההחיות ייבחן על ידי שר
הפים ,ראש המטה לביטחון לאומי וממלא מקום המהל הכללי של
משרד ראש הממשלה )עמידה בתאי "תו התקן הסגול" ובחית אופן
שליחת ההצהרה על ידי המעסיק(.

•

שיוי ההחיות לגבי העסקת עובדים מעל גיל  67ייבחן בימים הקרובים.

•

מערך הגה מפי פיטורים להורים אשר אלצים להיעדר מהעבודה בשל
סגירתם של מוסדות החיוך ייבחן בהקדם האפשרי על ידי משרד
האוצר ומשרד המשפטים.

)רוב קולות בעד;  1קול גד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(4התש"ף ,2020-בוסח
שלהלן.
 .2בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
 .3התקות תיכסה לתוקף עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש( )תיקון מס'  ,(4התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות חירום אלה:
תיקון
תקה 1

 .1בתקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום
עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש(,
התש"ף) 2020-להלן – התקות העיקריות( ,בתקה
-1
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)(1
בהגדרה "עובד" בפסקה ) ,(2אחרי "עובד
לקידום וער ברשות מקומית" יבוא "עובד במערך
החיוך המיוחד";
)(2
תיקון

ההגדרה "עובד מעטפת" – תימחק.

 .1בתקה  2לתקות העיקריות –

תקה 2
בתקת משה )א( ,במקום " 15אחוזים" יבוא
)(1
" 30אחוזים" והסיפה החל במילים "על אף האמור"
– תימחק;
)(2

בתקת משה )ב( ,אחרי פסקה ) (7יבוא:
")7א( משרד החיוך –  57אחוזים ממצבת
העובדים";

בתקת משה )ג() ,(2במקום " 15אחוזים"
)(3
יבוא " 30אחוזים" והסיפה החל במילים "על אף
האמור" – תימחק;
בתקת משה )ו( ,אחרי "בתקת משה )ב("
)(4
יבוא "למעט מפעל תומך ביטחון";
)(5

תקת משה )ו - (1בטלה;

בתקת משה )ז( ,במקום "בתקות משה )א(
)(6
עד )ו "(1יבוא "בתקות משה )א( עד )ו(";
בתקת משה )י() ,(2אחרי "בתוספת" יבוא
)(7
"הראשוה" והסיפה החל במילים "ובלבד שצמצם"
 תימחק;)(8
ביטול

תקת משה )יא( – בטלה.

 .2תקה 2א לתקות העיקריות – בטלה.

תקה 2א
הוספת

 .3לפי תקה  3לתקות העיקריות יבוא:

תקה 2ב
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"הקלות
2ב) .א( מעסיק שחלות עליו
למעסיק
תקות משה )א( או )ג() (2של
העומד
תקה  2וכן מעסיק שהוא מפעל
בכללים
תומך ביטחון שחלה עליו תקת
למיעת
משה )ב() (7של תקה  ,2רשאים,
התפשטות
על אף האמור באותן תקות
גיף הקורוה
משה ,לאפשר שהייה בו זמית
של עובדים במקום העבודה מעבר
למספר העובדים המרבי המותר
לשהייה בו זמית ,בהתקיים כל
אלה:
המעסיק מיה ממוה
)(1
שיהיה אחראי על שמירת
הכללים המפורטים בתוספת
השייה )בסעיף זה – ממוה
על עייי קורוה(;
המעסיק יידע את
)(2
הכללים
לגבי
עובדיו
המפורטים בתוספת השייה
באמצעות הצבת שילוט
לעיין זה במקום העבודה,
במקום בולט לעין;
המהל הכללי של
)(3
מקום העבודה והממוה על
עייי קורוה באותו מקום
עבודה חתמו על הצהרה
בוסח הקבוע בתוספת
השלישית.
הודיע מעסיק שמתקיים
)ב (
לגביו האמור בתקת משה )א(,
לעובדו ,כי איו רשאי להגיע
למקום העבודה בשל הכללים
המפורטים בתוספת השייה ,לא
יגיע העובד למקום העבודה.
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על אף הוראות תקה
)ג(
)2ז ,(1מעסיק שמתקיים לגביו
האמור בתקת משה )א( ,רשאי
לאפשר כיסת לקוחות למקום
העבודה ,אם לא יתן לספק את
באמצעים
מרחוק
השירות
חלופיים ,לרבות באמצעות
אמצעים דיגיטליים ,ובלבד שלא
תורשה כיסה של לקוחות למקום
העבודה ביחס של יותר משי
לקוחות בו זמית לכל עובד
שתפקידו מתן שירות ללקוחות.
הוראות תקה )2ח( לא
)ד (
יחולו על מעסיק שמתקיים לגביו
האמור בתקת משה )א(.
)ה( קבע ראש השירות או
רופא מחוזי כי אחד העובדים של
מעסיק שחלות עליו הוראות
תקה זו דבק בגיף הקורוה
במקום העבודה ,יורה על סגירת
מקום העבודה ,כולו או חלקו,
לתקופה שתסתיים לכל המאוחר
עם סיום החקירה האפידמיולוגית
על ידי משרד הבריאות; עם סיום
החקירה כאמור ייפתח מקום
העבודה ויחולו על המעסיק
הוראות תקה )2א( ,אלא אם כן
יעמוד המעסיק בתאים הקבועים
בתקת משה )א( ובתאים
וספים שיורה לו ראש השירות או
רופא מחוזי ,אם יורה; לעיין זה,
"ראש השירות" ו"-רופא מחוזי" -
כהגדרתם בצו בריאות העם )גיף
הקורוה החדש( )בידוד בית
והוראות שוות( )הוראת שעה(,
התש"ף".2020-
תיקון

 .4בתקה  5לתקות העיקריות בסופה יבוא:

תקה 5
") (6תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש –
הגבלת פעילות( ,התש"ף".2020-
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תיקון
תקה 6

 .5בתקה  6לתקות העיקריות ,במקום "עד יום כ"ה
ביסן התש"ף ) 19באפריל  (2020בשעה  "06:00יבוא
"עד יום ו' באייר התש"ף ) 30באפריל ."(2020
 .6בתוספת לתקות העיקריות ,בכותרת ,אחרי
"תוספת" יבוא "ראשוה" ,ואחריה יבוא:

תיקון
התוספת
והוספת
תוספת שיה
ותוספת
שלישית

"תוספת שייה
)תקה 2ב(
המעסיק מקיים באותו מקום עבודה את
)(1
האמור בתקה 3א))(1א( (2),ו (3)-לתקות שעת
חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות(,
התש"ף 2020-ובסעיף 3ה)ג(ו)-ג (1לצו בריאות העם
)גיף הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות שוות(
)הוראת שעה( ,התש"ף;2020 -
המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום
)(2
באמצעי שאיו פולשי לכסים למקום העבודה;
בוצעה מדידת חום כאמור ,לא תותר כיסת אדם עם
חום גוף של  38מעלות צלזיוס ומעלה;
בעבודה משרדית ובכפוף למגבלות האמורות
)(3
בפרט ) (1לתוספת זו ,יבצע כל עובד את עבודתו בחדר
קבוע ולא ישהו באותו חדר בו זמית מספר עובדים
העולה על המספר כמפורט להלן ,לפי העיין:
)א( בחדר שגודלו עד  20מטרים רבועים -
שי עובדים ,או מספר גדול יותר של עובדים אם
בין עובד לעובד ישה מחיצה שועדה למוע
העברת רסס מאדם לאדם;
בחדר שגודלו עולה על  20מטרים רבועים
)ב (
 עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר שלעובדים אם בין עובד לעובד ישה מחיצה
שועדה למוע העברת רסס מאדם לאדם;
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על אף האמור בפרטי משה )א( ו)-ב( -
)ג(
יתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של עד 8
עובדים בחדר שגודלו עולה על  20מטרים
רבועים.
)(4
אכילה או שתיה תתבצע ,ככל האפשר,
בחדרו הקבוע של העובד.
)(5
המעסיק יאפשר ,ככל היתן ,לעובדים אשר
יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה,
לבצעה מחוץ למקום העבודה.
)(6
מעסיק יהל רישום ,ככל האפשר באופן
ממוחשב ,של כל אלה:
)א( מספר הלקוחות והספקים השוהים
במקום העבודה;
מספר התשאולים שביצע לפי תקה
)ב (
3א) (1לתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש
– הגבלת פעילות( ,התש"ף 2020-ומדידות החום
שביצע לפי פרט ) (2לתוספת זו ,וכן מספר
האשים שלא הותרה כיסתם למקום העבודה
בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור;
)(7
קבועים.

כל עובד יעבוד ,ככל האפשר ,מול ספקים

מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום
)(8
העבודה וממקום העבודה ,ישבץ ככל האפשר ,את
אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.
מעסיק לא יאפשר כיסה של עובד שגילו 67
)(9
שים או יותר למקום העבודה ושהייה של עובד
כאמור במקום עבודה ,אלא אם כן אותו עובד שהה
במקום העבודה בתקופה שמיום כ"ו באדר התש"ף
) 22במרס  (2020עד יום כ"ד ביסן התש"ף )18
באפריל  ,(2020כולה או חלקה.
תוספת שלישית
)תקה 2ב)א()((3
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התחייבות בדבר יישום הכללים הדרשים בתוספת
השייה לתקות שעת חירום )הגבלת מספר
העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות
גיף הקורוה החדש( ,התש"ף2020-

שערכה וחתמה ב_________ ביום ____ בחודש
_____ שת_______
על ידי ____________________
ת.ז______________________ .
המכהן כמהל כללי  /ממוה על עייי קורוה )יש
להקיף(
ב___________________
העבודה"(

)להלן:

"מקום

 .1הי מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר
כדי להבטיח כי במקום העבודה שמרים כל
הכללים המפורטים בתוספת השייה
לתקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים
במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף
הקורוה החדש( ,התש"ף) 2020-להלן -
הכללים(.
 .2הי מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי
לקיים את הכללים ואכיפתם במקום
העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
 .3ולראיה באתי על החתום:

___________________
חתימה

___ ב________ התש"ף
)___ ב________ (2020

בימין תיהו
ראש הממשלה
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.4995

תקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב
בשל גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(2התש"ף2020-
הדיון בסעיף זה עשה במשולב עם הדיון בסעיף מס'  4994מיום .19.4.2020

)רוב קולות בעד ו 1-קול גד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי
הרחב בשל גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(2התש"ף 2020-בוסח
שלהלן.
 .2בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
 .3התקות תיכסה לתוקף עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי
הרחב בשל גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(2התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות שעת חירום אלה:
תיקון
תקה 1

 .1בתקה  1לתקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה
לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל גיף הקורוה
החדש( ,התש"ף) 2020-להלן – התקות העיקריות( -
)(1
יבוא:

אחרי ההגדרה "הסכם יציאה לחופשה"

""הסכם המשך יציאה לחופשה"  -הסכם
קיבוצי מיוחד כמשמעותו בחוק הסכמים
קיבוציים שחתם ביום כ"ג ביסן התש"ף
) 17באפריל  ,(2020בין מדית ישראל לבין
הסתדרות העובדים הכללית החדשה,
שוסחו מובא בתוספת השלישית;";
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בהגדרה "מעסיק ציבורי" ,בפסקה ),(3
)(2
בסופה יבוא ")להלן – תאגיד בריאות(";
בהגדרה "התקופה הקובעת" ,אחרי
)(3
"הקובעת" יבוא "הראשוה" ,ואחריה יבוא:
""התקופה הקובעת השייה"  -התקופה
שמיום כ"ה ביסן התש"ף 19) ,באפריל
 (2020עד יום ו' אייר התש"ף ) 30באפריל
".(2020
תיקון

 .2בתקה  2לתקות העיקריות -

תקה 2
)(1

במקום תקת משה )א( יבוא:
")א( בתקופה הקובעת הראשוה יחול על
עובד רגיל ועל מעסיקו הציבורי הסכם
יציאה לחופשה ,ובתקופה הקובעת השייה
יחול על עובד רגיל ועל מעסיקו הציבורי
הסכם המשך יציאה לחופשה;".

)(2

אחרי תקת משה )ג( יבוא:
")ג (1על אף האמור בתקת משה )א(,
הסכם המשך יציאה לחופשה לא יחול על
אלה:
)(1
עובד רגיל ומעסיקו הציבורי
שהוא גוף מתוקצב ,גוף תמך או
תאגיד בריאות  -אם אישר זאת
הממוה על השכר;
)(2
עובד רגיל ומעסיקו הציבורי
המוי בפסקאות ) (6) ,(5או ) (7להגדרת
"מעסיק ציבורי"  -אם אישר זאת
המהל הכללי של משרד החיוך;
ובלבד שמתקיים בגוף אחד התאים
האלה:
לגוף יש קושי כלכלי ממשי
)(1
לעמוד בהוראות ההסכם;
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)(2
חלק יכר מן העובדים בגוף
זכאים לחופשה שתית לפי חוק
חופשה שתית בלבד.
)ג (2אישור שיתן לפי תקת משה )ג( יהווה
אישור לעיין תקת משה )ג ,(1אלא אם כן
הגוף ביקש מפורשות אחרת והממוה אישר
זאת;".
בתקת משה )ד( ,אחרי "בהתאמות
)(3
הדרשות" יבוא "לעיין התקופה הקובעת
הראשוה או התקופה הקובעת השייה" ואחרי
")להלן – תקות הגבלת עובדים("יבוא "לעיין
התקופה הקובעת הראשוה או התקופה
הקובעת השייה ,לפי העיין";
)(4

בתקת משה )ו( –
אחרי "בתקופה הקובעת" יבוא
)א(
"הראשוה";
אחרי "הסכם אחר" יבוא "לתקופה
)ב (
הקובעת הראשוה";

)(5

אחרי תקת משה )ו( יבוא:
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")ז( תקת משה )א( לא תחול בתקופה
הקובעת השייה לגבי עובד רגיל ומעסיקו
הציבורי ,המפורט להלן ,ובלבד שחל עליהם
הסכם קיבוצי אחר לגבי התקופה הקובעת
השייה ,שחתם מיום כ"ב באדר התש"ף
) 18במרס  (2020עד יום כ"ה באדר התש"ף
) 21במרס  (2020או במהלך תקופת תוקפן
של תקות שעת חירום )הרחבת הסכם
יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב
בשל גיף הקורוה החדש()תיקון מס' ,(2
התש"ף ,2020-ושאושר בידי הגורם
המפורט להלן לצידו של המעסיק הציבורי,
ובלבד שהסכם זה לא יגרע מזכויות עובד
הקבועות בחוק ,מעבר לובע מהסכם
המשך יציאה לחופשה )להלן – הסכם אחר
לתקופה הקובעת השייה(:
) (1מעסיק ציבורי שהוא גוף מתוקצב ,גוף
תמך או תאגיד בריאות – הממוה על
השכר;
) (2מעסיק ציבורי המוי בפסקאות )(6) (5
או ) (7להגדרת "מעסיק ציבורי" –
המהל הכללי של משרד החיוך".
תיקון תקה .3בתקה  4לתקות העיקריות:
4
) (1האמור בה יסומן "א" ובה ,אחרי "הסכם
אחר" יבוא "לתקופה הראשוה הקובעת"
יבוא
הקובעת"
"בתקופה
ואחרי
"הראשוה".
) (2אחרי תקת משה )א( יבוא:
)(1
האמור בה יסומן ")א(" ובה ,אחרי "הסכם
אחר" יבוא "לתקופה הקובעת הראשוה" ואחרי
"בתקופה הקובעת" יבוא "הראשוה";
)(2

אחרי תקת משה )א( יבוא:
")ב( הסכם המשך יציאה לחופשה או הסכם
אחר לתקופה הקובעת השייה יחול ,בתקופה
הקובעת השייה ,על אף האמור בכל דין או
הסכם ,למעט במקרים המפורטים בתקה )2ג,(1
ולגבי גוף המפורט בתקה )2ד( שהגורם המוסמך
בו החליט שלא להחיל את תקות הגבלת
עובדים".
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הוספת
התוספת
השלישית

 .4אחרי התוספת השייה לתקות העיקריות ,יבוא:

"תוספת שלישית
)תקה  – 1הגדרת הסכם המשך יציאה לחופשה(
)וסח ההסכם("
____ ביסן התש"ף
____ באפריל 2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

.4996

היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכות חירום בתקופת משבר גיף
הקורוה  -תיקון החלטת ממשלה
הדיון בסעיף זה עשה במשולב עם הדיון בסעיף דיון מס'  4994מיום
.19.4.2020

)רוב קולות בעד ו 1-קול גד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטת הממשלה מס'  4995מיום 19.4.2020
שעייה תיקון מס'  2לתקות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה
על המגזר הציבורי הרחב בשל גיף הקורוה החדש( ,התש"ף 2020-ובמטרה
לאפשר למשרדי הממשלה ולמגזר הציבורי להיערך להמשך פעילותם עד
לסוף חודש אפריל  ,2020לתקן את החלטת הממשלה מס'  4910מיום
 ,20.3.2020שעייה "היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכות חירום
בתקופת משבר גיף הקורוה" )להלן  -החלטה  (4910כדלהלן:
 (1בסעיף )1א( להחלטה  ,4910אחרי פסקה )ד( יבוא:
")ה( מהל כל משרד באישור ציבות שירות המדיה יהיה רשאי
להחליף ,באופן חד-פעמי ,עובדים מתוך רשימת העובדים החיויים
בעובדים שאים כלולים ברשימת העובדים החיויים ,בשיעור שלא
יעלה על  25%ממספר העובדים ברשימת העובדים החיויים ,וזאת עד
ליום  20באפריל  .2020החלפת העובדים כאמור תיכס לתוקף ממועד
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קבלת אישור ציבות שירות המדיה לרשימת העובדים החיויים
המעודכת כאמור .הוראות סעיף קטן )1א( רישה יחולו לעיין רשימת
העובדים החיויים המעודכת .יובהר כי אין באמור כדי לאפשר את
הגדלת מספר העובדים ברשימת העובדים החיויים.".
 (2בסעיף )5ג() (3להחלטה  ,4910אחרי פסקת משה ) (3יבוא:
") (4מהל גוף יהיה רשאי להחליף ,באופן חד-פעמי ,עובדים מתוך
רשימת העובדים החיויים בעובדים שאים כלולים ברשימת העובדים
החיויים ,בשיעור שלא יעלה על  25%ממספר העובדים ברשימת
העובדים החיויים ,וזאת עד ליום  20באפריל  .2020החלפת העובדים
כאמור תיכס לתוקף ממועד החלפת העובדים ברשימה כאמור.
הוראות סעיפים קטים )5ב( ו)-ג( יחולו לעיין רשימת העובדים
החיויים המעודכת .יובהר כי אין באמור כדי לאפשר את הגדלת מספר
העובדים ברשימת העובדים החיויים.".
(3

אחרי סעיף  5יבוא:
"5א .להחות את מכ"ל משרד החיוך ,הממוה על השכר והסכמי
עבודה במשרד האוצר ומכ"ל משרד ראש הממשלה לקבוע בהסכמה
כללים והחיות שיאפשרו לעובדי הוראה ,במהלך תקופת החירום,
לבצע עבודה ממקום מגוריהם או ממקום אחר המאפשר גישות
טכולוגית לביצוע עבודת הוראה שלא בהתכסות פיזית )להלן  -עבודה
מרחוק( .היקף העבודה מרחוק כאמור ייקבע באופן דיפרציאלי
בהתאם לשלב החיוך ולא יעלה על שיעור של  50%מהיקף משרתו של
עובד ההוראה לשת הלימודים תש"ף ,ולעיין כיתות י"א ו-י"ב ולעיין
עובדי הוראה בתפקידי הדרכה  -בהיקף הדרש לביצוע כלל החובות
והמטלות החלות עליהם בתקופת תחולתה של החלטה זו בגין שת
הלימודים תש"ף ובכלל זאת כל הכרוך בבחיות הבגרות ועבודות הגמר
לשת הלימודים תש"ף.
בכפוף לאמור לעיל ,על עובד הוראה שמועסק בשירות המדיה או בגוף
ציבורי ,לא יחול האמור בסעיף  3ובסעיף )5ד( לפי העיין.
לעיין זה –
עובד הוראה – עובד המועסק במוסד חיוך בעבודת הוראה.
מוסד חיוך – אחד מאלה:
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) (1מוסד חיוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה ,התש"ט.1948-
) (2בית ספר שחל עליו חוק פיקוח על בתי-ספר ,התשכ"ט,1969-
ומספק חיוך על-תיכוי ,שבמסגרתו הוא מכשיר את תלמידיו לקראת
בחיות ממשלתיות או לקראת השכלה המוכרת על ידי משרד
ממשלתי.".

.4997

תקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש()בידוד
בית והוראות שוות()הוראה שעה(( )תיקון מס'  ,(5התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
השר לביטחון הפים מציג את עיקרי התקות בעיין גובה הקסות בגין אי
חבישה או שיאת מסכות.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים ,בצלאל סמוטריץ' ,מבקש שעיין זה לא
ייאכף לגבי הגי האוטובוסים בתחבורה הציבורית.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים גלעד ארדן ,בצלאל סמוטריץ'
וה"ה משה בר סימן טוב ,רז זרי ואביחי מדלבליט.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )גיף הקורוה
החדש()בידוד בית והוראות שוות()הוראה שעה(( )תיקון מס' ,(5
התש"ף ,2020-בוסח שלהלן.
 .2בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
 .3התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות:
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תקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש()בידוד
בית והוראות שוות()הוראה שעה(( )תיקון מס'  ,(5התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה,
מתקיה הממשלה תקות שעת חירום אלה:

תקה 1

 .1בתקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )גיף
הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות שוות( )הוראת
שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – התקות העיקריות(,
בתקה  ,1במקום "ו– "3יבוא " 3ו–3ה)ג."(1

תיקון

הוספת

 .2אחרי תקה  2לתקות העיקריות יבוא:

תקה 2א
"אי חבישת2א
מסיכה ואי
שיאת
מסיכה

)א( העושה אחת מאלה ,דיו
– מאסר ששה חודשים או
קס ,לפי סעיף )61א()(1
לחוק העושין:
) (1שוהה במקום כאמור
בסעיף 3ה)א( לצו
בריאות העם ,בלי
מסכה,
חבישת
להוראות
ביגוד
אותו סעיף;
) (2שוהה במקום כאמור
בסעיף 3ה)ב (1לצו
בריאות העם בלי
לשאת עמו מסכה,
להוראות
ביגוד
אותו סעיף.
)ב( לא יוטל קס מיהלי בשל
עבירה לפי סעיף קטן )א(,
אלא אם כן הומצאה
לקס התראה שלפיה
אם יעבור את העבירה
בפעם השייה ,יוטל עליו
קס בשל אותה עבירה".

תיקון
תקה 7

 .3בתקה )7ב( לתקות העיקריות ,במקום ") "(3יבוא
")3) ,(3א(".
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תיקון
תקה 8
תיקון
התוספת

 .4בתקה )8א( לתקות העיקריות ,לפי המילה
"לצורך" יבוא" :לשם פיקוח על הוראות תקות שעת
חירום אלה ,לרבות"
 .5בתוספת לתקות העיקריות במקום פרט ) (3יבוא:

טור א'
העבירות המיהליות
")2א( תקה  1לעיין סעיפים
3ה)ג (3)-(1)(1לצו בריאות
העם
) (3תקה )2ב(
)3א( תקה 2א

טור ב'
קס מיהלי קצוב
בשקלים חדשים
500
1,000
"200

כ"ד ביסן התש"ף
) 19באפריל (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

.4998

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(4
התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
היועץ המשפטי של משרד הבריאות ,מר אורי שוורץ ,מציג את ההקלות
המוצעות במגבלות שהושתו על הציבור עד עתה.
מתקיים דיון שסוב ,בין היתר ,בושאים שלהלן:
•

מגבלות התפילה במרחב הציבורי

•

מגבלות הפעילות בתחום הספורט ) 500מטרים(

•

מגבלות מרחק לפעילויות במרחב הציבורי ) 100מטרים(

)רוב קולות בעד ההחלטה במלואה;  6קולות תמכו ברוב סעיפי ההחלטה,
למעט בכל הוגע לקביעת מרחק שהייה במרחב הציבורי(
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מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( )תיקון מס'
 ,(5התש"ף 2020-בכפוף לתיקוים הבאים:
יתווסף בתקות היתר לקיים תפילה במרחק של עד  500מטרים
ממקום העבודה ותתאפשר השתתפותם של עד  19אשים בתפילה
במרחב הציבורי.
ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
ג .התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.
להלן הוסח הסופי של התקות הכולל את התיקוים שאושרו לעיל:
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות()תיקון מס' ,(5
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות שעת חירום אלה:
תיקון
תקה 2

 .6בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף) 2020-להלן – התקות העיקריות(,
בתקה - 2
)(1

במקום פסקה ) (2יבוא:
"רכישת מוצר או קבלת שירות במקום
שפעילותו לא אסרה לפי תקות אלה או לפי
צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש()בידוד
בית והוראת שוות()הוראת שעה( ,התש"ף-
;"2020

)(2

אחרי פסקה ) (8יבוא:
")8א( פעילות ספורט של יחיד ,של יחיד עם
אדם קבוע אחד בלבד ,או של אשים הגרים
באותו מקום ,ולמרחק של עד  500מטרים
ממקום המגורים;";
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)(3
בפסקה ) ,(10אחרי "באותו מקום" יבוא
"למרחב הציבורי";
בפסקה ) ,(11במקום "או לברית" יבוא
)(4
"לברית ,לחתוה או למקווה גברים ובלבד שבכל עת
לא ישהו במתחם המקווה מעל  3אשים והמקווה
פועל בכפוף לכל דין";
)(5

במקום פסקה )11א(,יבוא:
")11א( יציאה לתפילה לפי תקה 2ב)א(
ולמרחק של עד  500מטרים ממקום המגורים
או ממקום העבודה;";

)(6

במקום פסקה ) (13יבוא:
") (13יציאה לפעילות מותרת או לפעילות
שיתן לה אישור ,לפי צו בריאות העם )גיף
הקורוה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות
חיוך( )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-צו
בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )בידוד בית
והוראות שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף,2020-
או תקות אלה ,לפי העיין;".

החלפת

 .7במקום תקה 2ב לתקות העיקריות יבוא:

תקה 2ב
לא יתפלל אדם יחד עם אדם
"איסור חתוה2ב) .א(
וסף או יותר במקום שאיו מקום
או תפילה
מגוריו ,למעט תפילה בשטח פתוח
במרחק של עד  500מטרים ממקום
מגוריו או ממקום עבודתו,
בהשתתפות של עד  19אשים ותוך
שמירת מרחק של  2מטרים לפחות
בין אדם לאדם.
לא ישתתף אדם בחתוה
)ב (
במקום שאיו מקום מגורים ,למעט
חתוה בשטח פתוח בהשתתפות של
עד  10אשים ותוך שמירת מרחק
של  2מטרים לפחות בין אדם
לאדם".
תיקון

 .8בתקה 3א לתקות העיקריות בסופה יבוא:

תקה 3א
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") (6לעיין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים
במשמרות -ישבץ המעסיק ,ככל האפשר ,את אותה
קבוצת עובדים יחד באותה משמרת;".
הוספת

 .9אחרי תקה 3ב לתקות העיקריות יבוא:

תקה 3ג
3ג .לא יפעיל רופא מרפאה או חדר
"הגבלת
יתוח לשם מתן טיפול המיועד
פעילות טיפולי
לצורך אסתטי ,אלא אם כן הטיפול
אסתטיקה
דרש לצורך בריאותי חיוי ,והכול
בכפוף לתאי הרישוי של המרפאה
או של חדר היתוח".
תיקון

 .10בתקה  5לתקות העיקריות -

תקה 5
)(1

בתקת משה )א(-

בפסקה ) ,(2במקום הסיפה החל במילים
)א(
"לעיין זה" יבוא "ואולם רשאי אדם להפעיל גן
חיות ,ספארי או גן לאומי לשם קיום פעילות
במקום פתוח המיועדת לאדם עם מוגבלות ובלבד
שפעילות כאמור מאורגת על ידי משרד הרווחה
והשירותים החברתיים ,מחלקה לשירותים
חברתיים ברשות מקומית או ארגון העוסק בקידום
זכויותיהם של אשים עם מוגבלות ומתבצעת
בהתאם להוראות המהל לפי סעיף  20לפקודת
בריאות העם ; 1940 ,לעיין זה -
"אדם עם מוגבלות"  -כהגדרתו בסעיף  5לחוק
שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,התשמ"ח-
;1998
"המהל" – כהגדרתו בתקה 3ב)א())(2א(;";
בפסקה ) (3אחרי "תקת משה )ב() "(2יבוא
)ב (
"או )2א(;
בתקת משה )א ,(1אחרי "תקת משה )ב()"(2
)(2
יבוא "או )2א(;
)(3

בתקת משה )ב(-
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)(1
בפסקה ), (1במקום "בפסקה ) "(2יבוא
"בפסקאות ) (2או )2א(";
)(2

אחרי פסקה ) (2יבוא:
חות או עסק שעיקר עיסוקם
")2א( )א(
מכירה של מוצר מהמוצרים המפורטים
בתוספת הראשוה או מתן שירות לגבי
מוצר כאמור ,למעט חות או עסק
כאמור המצויים בקיון -בכפוף לתאים
כמפורט להלן ,ובלבד שבעל העסק או
החות כאמור הגיש לרשות המקומית
לפי תחילת הפעלת החות או העסק
הצהרה חתומה בוסח הקבוע בתוספת
השייה ,ולפיה הוא עומד בתאים
כאמור:
)(1
המחזיק או המפעיל של
המקום יפעל בהתאם לאמור
בתקה 3א))(1א(ו)-ב( ו (6)-בשיויים
המחויבים;
המחזיק או המפעיל של
)(2
המקום ימה מבין עובדיו ,עובד
שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות
המפורטות בפסקת משה זו
)בפסקת משה זו – ממוה על עייי
קורוה(;
המחזיק או המפעיל של
)(3
המקום יקפיד על שמירת כללי
היגייה במקום העסק על ידי
עובדיו ,לרבות הקפדה על חיטוי
משטחים פימיים בעסק ,באופן
תדיר;
בדלפק העסק תימצא
)(4
מחיצה למיעת העברת רסס בין
המוכר ללקוח;
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)(5
המחזיק או המפעיל של
המקום יקפיד ,ככל האפשר ,על
שמירת מרחק של  2מטרים לפחות
בין אשים שאים גרים באותו
מקום ,לרבות בתורים ,ולשם כך
יסמן מקומות לעמידה באזור
הקופות הרושמות ובאזור שבו יש
תור ,ויציב במקום בולט לעין שילוט
לעיין שמירה על מרחק כאמור;
המחזיק או המפעיל של
)(6
המקום ימע ,ככל האפשר ,צפיפות
של אשים במקום אחד ולצורך כך
יווסת את כיסת המבקרים כך
שבכל עת לא ישהו בתוך החות
לקוחות ביחס של יותר מ 2-לקוחות
לכל קופה רושמת פעילה; בחות
שגודלה מעל  100מ"ר  ,לא ישהו
בתוך החות לקוחות ביחס של יותר
מ 4-לקוחות לכל קופה רושמת
פעילה.
)ב( הגורם המוסמך כהגדרתו בתקה
 (3)7ו (4) -לתקות שעת חירום )אכיפת
צו בריאות העם )גיף הקורוה
החדש()בידוד בית והוראות שוות(
)הוראת שעה(( ,התש"ף 2020-יקיים
פיקוח על עמידת החות או העסק
בתאים לפי פסקת משה )א( בתוך
שבועיים ממועד קבלת ההצהרה כאמור
באותה פסקת משה ,לשם בדיקת
התקיימות התאים האמורים בה; לשם
פיקוח כאמור רשאי הגורם המוסמך
לעשות שימוש בסמכויות התוות לו
מכוח תקה  8לתקות האמורות".
תיקון

 .11בתקה  6לתקות העיקריות -

תקה 6
בפסקה ) ,(1במקום הרישה עד המילים "לתקה
)(1
)5א "(1יבוא" :המפעיל מקום או עסק ,בעצמו או
באמצעות אחר ,ביגוד לתקה )5א( ,המפעיל חות או
מעבדת תיקוים בדרך של פתיחתה לציבור ,בעצמו או
באמצעות אחר ,ביגוד לתקה )5א (1או המפעיל מרפאה
או חדר יתוח המיועד לצורך אסתטי ביגוד לתקה
3ג;"
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)(2

במקום פסקה ) (4יבוא:
") (4המתפלל יחד עם אדם וסף או יותר מחוץ
למקום מגוריו או המשתתף בחתוה מחוץ למקום
מגורים ,ביגוד לתקה 2ב".

תיקון
תקה 10

 .12בתקה  10לתקות העיקריות ,במקום "עד יום כ"ה
ביסן התש"ף ) 19באפריל  "(2020יבוא "עד יום ט'
באייר התש"ף ) 3במאי ."(2020
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הוספת
תוספת
ראשוה
ותוספת שיה

 .13אחרי תקה  10לתקות העיקריות יבוא:
"תוספת ראשוה
)תקה )5ב()2א()א((
.1

ציוד מידע ותקשורת;

.2

ציוד אודיו ווידאו;

.3

מחשבים ,ציוד היקפי ,תוכה וציוד תקשורת;

.4

טקסטיל לבית;

.5

כלים ממתכת ,צבעים וזכוכית;

.6

שטיחים ,מרבדים וחיפויי קיר ורצפה;

.7

רהיטים;

.8

מוצרי חשמל וגז ביתיים;

כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית ,למעט
.9
צעצועים ומשחקים;
.10

חפצי תרבות ופאי;

.11

ספרים ,עיתוים ,ציוד משרדי וצורכי כתיבה;

.12

ציוד ספורט ואופיים;

.13

כלי גיה;

.14

מוזיקה וסרטים על גבי מדיה;

.15

אביזרים רפואיים;

.16

מכבסה;

.17

מתפרה;

.18

סדלריה.
תוספת שייה
)תקה )5ב()2א()א((

התחייבות בדבר יישום הפעולות הדרשות בתקות
שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות(,
התש"ף2020-

עמוד  245מתוך 315

- 28 -

שערכה וחתמה ב_________ ביום ____ בחודש
_____ שת_______
על ידי ____________________
ת.ז______________________ .
מחזיק
העסק/
כבעל
המכהן
ב___________________ )שם וכתובת העסק(

בעסק

הי מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה
.1
מבוצעות כל הפעולות המפורטות בתקה )5ב()2א()א(
לתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף )להלן -הפעולות(.
הי מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות
.2
במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
.3

ולראיה באתי על החתום:

___________________
חתימה

ביסן התש"ף
באפריל 2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

הישיבה עלת
)בשעה (06:50
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  228של הממשלה ה34 -
יום רביעי ,כ"ח ביסן התש"ף  22 -באפריל 2020
)בשעה  - 11:00בישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו
השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,אופיר
אקויס ,גלעד ארדן ,פתלי בט ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף דרעי,
צחי הגבי ,יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ ,יריב
לוין ,יעקב ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון,
יובל שטיייץ

כן כחו:
אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

עמית אבירם
סיוון אוברמן
מוטי בבצ'יק
תא"ל אבי בלוט

-

ראש אגף מדייות ,מל"ל
משרד ראש הממשלה
לשכת שר הבריאות
המזכיר הצבאי לראש הממשלה

מאיר בן שבת
אתי ברט
שלומית ברע-פרגו
משה בר סימן טוב
עידו גבאי
אשר חיון
ליאור חיימוביץ
סימה טוקטלי
שיר כהן

בפרוטוקול זה  9דפים.

-

ראש המטה לביטחון לאומי
סגית מזכיר הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
רל"ש ראש המל"ל
לשכת ראש הממשלה
לשכת השר לביטחון הפים
סגית מזכיר הממשלה
יועצת תקשורת של ראש הממשלה
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-

רז זרי
פיה ס
יגאל סלוביק

-

המשה ליועץ המשפטי לממשלה
מזכירות הממשלה
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
לשכת המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
יועץ הסברה לקורוה ,משרד ראש הממשלה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

ליאור פרבר
רון פרץ
אורי שוורץ
גידי שמרליג
אבי שמחון

-

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

סדר היום:
.5008

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(6
התש"ף2020-
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.5008

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(6
התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,מציג תמות מצב עדכית
ולפיה משכת המגמה של שיעור גידול מוך במספר הדבקים ,מספר
החולים המצאים במצב קשה ממשיך לרדת ומספר המושמים יציב .ב6-
הימים האחרוים מספר המחלימים עולה על מספר החולים.
מציין כי מקור התחלואה היו משלושה מוקדים" :האזורים האדומים"
שבהם ריכוז תחלואה גבוה; אירועים קודתיים שבהם לא שמעו להחיות
)כגון :אירועי ליל הסדר( והחוזרים מחו"ל.
המצב היום משקף את הימים טרם מתן ההקלות בסגר ואת השלכות של
ההקלות יתן יהיה לראות בעתיד הקרוב.
ראש המטה לביטחון לאומי מציג את עיקרי התקות המובאות לאישור
הממשלה כדלקמן:
במהלך חודש הרמדאן  -מוצע לקבוע מגבלות תועה במרחב הציבורי
ביישובי המיעוטים המוסלמים .מגבלות אלה ייבחו וייעשו בהן שיויים
במידת הצורך.
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  -בוסף למגבלות הקיימות ,מוצע
לקבוע בתקות מגבלות באשר לביקור בבתי העלמין הצבאיים ובחלקות
של חללי מערכות ישראל באשר הם.
יום העצמאות התש"ף – מוצע לקבוע מגבלות על התקהלויות ועל תועת
אזרחים בדומה לאלה שהוטלו בחג הפסח ,למעט לצורך הצטיידות
בתרופות ובמוצרים חיויים.
שר הביטחון ,פתלי בט ,מציין כי המגבלות שקבעו למהלך יום הזיכרון
תואמו עם ארגון "יד לבים" ,עם ציגי ארגוים וספים המייצגים את
המשפחות השכולות ועם המועצה הציבורית להצחה במשרד הביטחון.
שר הפים מציין כי התקות שקבעו לגבי האוכלוסייה המוסלמית במהלך
חודש הרמדאן תואמו עם ראשי הרשויות המקומיות של מגזר זה .השר
אריה מכלוף דרעי מבקש כי במסגרת קיום "משמרת הר" בבתי העלמין
השוים במהלך יום הזיכרון יוזכרו שמותיהם של חללי מערכות ישראל.
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השר זאב אלקין מבקש לקבוע הסדר מיוחד לגבי תושבי מזרח העיר
ירושלים.
מתקיים דיון בין חברי הממשלה שבמסגרתו עולות ,בין השאר ,הסוגיות
הבאות :הסברה במגזר הערבי; פתיחת עסקים ועפים וספים במשק;
מערכת החיוך; תשלום פיצויים לעצמאים; הגה על הורים לילדים מפי
פיטורים; מקוואות לגברים; מתכות הטקסים והאירועים ביום הזיכרון
וביום העצמאות.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים גלעד ארדן ,משה כחלון ,פתלי
בט ,יובל שטיייץ ,בצלאל סמוטריץ' ,זאב אלקין ,צחי הגבי ,מירי רגב,
ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף דרעי ,יעקב ליצמן ,יואב
גלט ,אופיר אקויס ,יצחק וקין וה"ה אביחי מדלבליט ,רז זרי ,מאיר בן
שבת ,משה בר סימן טוב ,אבי בלוט ואורי שוורץ.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה כדלקמן:
 .1שר הפים ,שר האוצר וראש המטה לביטחון לאומי יגבשו הצעה לסיוע
למשפחות זקקות מקרב המגזר המוסלמי במהלך חודש הרמדאן.
 .2ממלא מקום המהל הכללי של משרד ראש הממשלה ירכז את ושא
מתן היתר לפתיחתם של עסקים ועפים וספים במשק ,לרבות עוסקים
זעירים ועצמאים ,ויגבש הצעה שתובא לאישור הממשלה.
 .3ייקבע דיון בממשלה בושא פתיחה מחודשת והדרגתית של מערכת
החיוך ושחרור הדרגתי של המשק.
 .4ייקבע דיון בממשלה בכל הקשור להילולה המתקיימת במירון בל"ג
בעומר.
 .5ייקבע דיון בפרד בהשתתפות הגורמים הוגעים לושא לגבי "איכוים
דיגיטליים" בהתאם להמלצות הצוות בראשות השר יובל שטיייץ.

עמוד  250מתוך 315

-5-

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )תיקון מס'  ,(6התש"ף2020-
)להלן – התקות( בכפוף להשמטת תיקון תקה  1ותיקון תקה (2)2
בתקות.
ב .בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן ועדת
החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.
ג .התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.
להלן הוסח הסופי של התקות הכולל את התיקון האמור לעיל:
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(6
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה
הממשלה תקות שעת חירום אלה:

תיקון
תקה 2

 .1בתקה  2לתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש –
הגבלת פעילות( ,התש"ף) 2020-להלן – התקות
העיקריות( -
בפסקה ) ,(1אחרי "עובד" יבוא "או מועמד
)(1
לעבודה";
בפסקה ) ,(10המילים "ולמרחב הציבורי" –
)(2
יימחקו ,ובסופה יבוא "ולמרחב הציבורי".

תיקון
תקה 2ב
תיקון
תקה 6

 .2בתקה 2ב)ב( לתקות העיקריות ,במקום "10
אשים" יבוא " 19אשים".
 .3בתקה  (1)6לתקות העיקריות ,בסיפה ,אחרי
"בתקה )5א(" יבוא "או ")5א."(1
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הוראות
שעה

בתקופה שמיום כ"ט ביסן התש"ף )23
) .4א(
באפריל  (2020עד יום ט' באייר התש"ף ) 3במאי
 (2020יראו כאילו-
בתקה  5לתקות העיקריות ,אחרי תקת
)(1
משה )ב( בא:
")ג( על אף האמור בתקת משה )ב( ,בישוב
שמרבית תושביו מוסלמים וכן באזור בירושלים
המסומן במפה שבתוספת השלישית ,לא יפעיל
אדם מקום ,עסק או חות כמפורט בתקת משה
)ב( ) (1עד )2א( בדרך של פתיחתו לציבור החל
משעה  18:00ועד  3:00למחרת היום ,למעט בית
מרקחת ובכפוף לאמור בתקת משה )ב();(2
אדם רשאי להפעיל מקום ,עסק או חות כאמור
בהזמה מראש באמצעות טלפון או המרשתת
)איטרט( ,בשירות משלוחים בלבד ובלא איסוף
מהמקום ,מהעסק או מהחות כאמור".
)(2

בתקה  (1)6לתקות העיקריות -
ברישה ,אחרי "ביגוד לתקה )5א"(1
)א(
בא "המפעיל מקום ,עסק או חות בדרך של
פתיחתו לציבור ,בעצמו או באמצעות אחר,
ביגוד לתקה )5ג(";
בסיפה ,במקום "בתקה )5א( או
)ב (
)5א "(1בא "בתקה )5א()5 ,א (1או )5ג("

)(3
בא:

אחרי התוספת השייה לתקות העיקריות

"תוספת שלישית
)תקה )5ג((
כאן תובא המפה"
)ב(בתקופה שעד יום ג' באייר התש"ף ) 27באפריל
 (2020בשעה  ,16:00יראו כאילו בתקה  2לתקות
העיקריות ,אחרי פסקה ) (15בא:
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") (16יציאה לביקור בבית קברות צבאי ,בחלקה
צבאית או בקבר צבאי המצויים בבית קברות אזרחי,
או בקבר של חלל מערכות ישראל אף אם איו קבר
צבאי ,בקבר של חלל פעולות איבה ,באתר הצחה
לחללי מערכות ישראל או לפגעי פעולות איבה או
בבית יד לבים".
על אף האמור בתקות העיקריות ,בתקופה
)ג(
שמיום ד' באייר התש"ף ) 28באפריל  (2020בשעה
 17:00עד יום ה' באייר התש"ף ) 29באפריל (2020
בשעה  ,20:00יראו כאילו–
)(1
) (2בא:

בתקה  2לתקות העיקריות ,במקום פסקה

") (2הצטיידות בתרופות ובמוצרים חיויים
וקבלת שירותים חיויים בתחום היישוב שבו
מצא מקום מגוריו; ואולם רשאי אדם לצאת
מתחום היישוב שבו מצא מקום מגוריו
ליישוב סמוך לשם הצטיידות בתרופות או
במוצרים חיויים אחרים או לשם קבלת
שירותים חיויים ,אם לא יתן להצטייד באחד
מאלה או לקבל את השירותים האמורים
בישוב שבו מצא מקום מגוריו";
)(2

אחרי תקה 6א לתקות העיקריות בא:

"סמכויות
שוטר

6ב רשאי שוטר לשם אכיפת
ההוראות לפי תקות שעת חירום
אלה ,וסף על הסמכויות
התוות לו בתקה 6א –
)(1
למוע יציאה של אדם או
רכב מהישוב;
אדם
מכל
לדרוש
)(2
להזדהות לפיו ולמסור לו כל
ידיעה או מסמך; לצורך כך רשאי
שוטר לעכב אדם או כלי רכב;
להורות לרשות מקומית
)(3
תפקידיה
במסגרת
לפעול
וסמכויותיה לעיין הסדרי תועה
ברשות המקומית ובלבד שקיבל
אישור קצין משטרה לעיין זה;
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)(4
סירב אדם לדרישה של
שוטר לפי פסקה ) (1או ) ,(2רשאי
שוטר לעשות שימוש בכוח סביר
לשם מילוי הדרישה כאמור".
)(3

במקום תקה 3ב לתקות העיקריות בא:

"הגבלת
תחבורה
ציבורית

לא יפעיל אדם שירות
3ב )א(
תחבורה ציבורית ובכלל זה
אוטובוסים ,רכבות וסעים
לוסעים
הסעה
ושירותי
המיועדים לשירות הציבור.
על אף האמור בתקת
)ב (
משה )א( מותרת הפעלה של
לוסעים
הסעה
שירותי
המיועדים לשירות הציבור
כמפורט להלן ובתאים אלה:
) (1שירות הסעה לעובדים
למקום עבודתם וחזרה
ממו ,בהתאם להוראות
מיעת
לעיין
המהל
הדבקה; לעיין זה "המהל"
– כהגדרתו בסעיף  2לפקודת
בריאות העם ,1940 ,ומי
שהוא הסמיכו לעיין סעיף
 (1)20לפקודה האמורה;
) (2הפעלת מוית עם וסע
אחד או הסעה של אדם
לצורך רפואי או לצורך
כמפורט בתקה ,(13) ,(8)2
) (14ו (15)-עם מלווה ובתאי
שהוסעים כאמור ישבו
במושב האחורי וחלוות
המוית יהיו פתוחים".

)

ביסן התש"ף
באפריל (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה
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הישיבה עלת
)בשעה (14:40
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  209של הממשלה ה34 -
יום ראשון ,כ"ט בטבת התש"ף  26 -ביואר 2020
)בשעה  - 09:40במזכירות הממשלה(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,אופיר
אקויס ,יואב גלט ,צחי הגבי ,יצחק וקין ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה
כחלון ,ישראל כ"ץ ,יריב לוין ,יעקב ליצמן ,רפי פרץ ,יובל שטיייץ

עדרו השרים:

גלעד ארדן ,פתלי בט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף דרעי ,בצלאל סמוטריץ',
מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון

כן כחו:
יצחק כהן

-

סגן השר במשרד האוצר

חגי אליצור
זהבי אפלבאום
מורן בופיל
תא"ל אבי בלוט
מאיר בן שבת
עדי ברוך
שלומית ברע פרגו
יוסף גביר
גבי גולן
כלית דים
איתמר דרזר
יצחק הרצוג
אברהם זופיק
דיה זילבר
יעקב חגואל
אשר חיון
סימה טוקטלי
איה יותן לאוס

-

משרד התפוצות
משרד התפוצות
מזכירות הממשלה
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
יועץ בכיר למזכיר הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
"יד ושם"
סגן מזכיר הממשלה
משרד התפוצות
מזכירות הממשלה
יו"ר הסוכות היהודית
המועצה הלאומית לכלכלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(
יו"ר ההסתדרות הציוית העולמית
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
משרד ראש הממשלה

בפרוטוקול זה  8דפים.

עמוד  256מתוך 315

-2-

לירון יחזקאל
רן יעקובי
אורן כהן
דביר כהא
צח לירון
גליה מאיר אריכא
ציפי חשון גליק
לירית סרפוס
דיה פורת
רון פרץ
תי קטורוביץ
יוגב קרסטי
עופרה רוס
ג'וש שוורץ
אייל שויקי
אבר שלו
אבי שמחון
עקיבא תור

-

הסוכות הציוית העולמית
משרד החוץ
משרד ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד התפוצות
הסוכות היהודית
משרד האוצר
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
משרד ראש הממשלה
מרכז "קטור"
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה
משרד התפוצות
משרד האוצר
הסוכות היהודית
הסוכות היהודית
יו"ר "יד ושם"
ראש המועצה הלאומית לכלכלה
משרד החוץ

רחל שפירא

-

מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן
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סדר היום:
.4825

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(

.4826

התפשטות גיף הקורוה )(CORONAVIRUS

.4827

מיוי שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

.4828

ציון יום הזיכרון הבין-לאומי להצחת קורבות השואה ויום המאבק
באטישמיות

.4829

אישור מיוי סגן שר במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

.4830

סיעת ראש הממשלה לארצות הברית

.4831

מיצוי זכויות ,מיוי מתכלל ושיפור המעים ליצולי שואה  -סטטוס ביצוע
החלטת הממשלה מס'  3661מיום 11.3.2018
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.4825

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(
בפתח הישיבה אומר ראש הממשלה:
"בשבוע שעבר הגיעו לישראל עשרות מהיגים לכס המרשים לציון  75שים
לשחרור מחה ההשמדה אושוויץ .אי מבקש לברך את שיא המדיה ראובן
ריבלין על פעולתו החשובה לכיוס פורום זה.
בהזדמות הזאת אי גם מבקש לברך את סילבן שלום ,שכשר חוץ בממשלת
"הליכוד" יזם את היום הבין-לאומי לציון השואה ,שאחו ציין אותו מחר.
אי מברך גם על אמירתו החשובה של שר החוץ של איחוד האמירויות
עבדאללה בן זאיד .הוא העלה את זכרם של ספי השואה וקרא להילחם
בגזעות ,בשאה ובקיצויות .אי חושב שהאמירה של עבדאללה בן זאיד
היא אמירה פורצת דרך ביחסו של העולם הערבי לשואה ,היא גם סימן
לשיוי ביחס של העולם הערבי לישראל  -עוד אחד מהסימים הללו.
אי מברך על ביקורו של ד"ר מוחמד אל-עיסא ,יושב ראש אגודת חכמי הדת
המוסלמיים בסעודיה ,שביקר באושוויץ ביום חמישי שעבר  -עוד סימן דרך
לשיוי ביחסם של גופים מוסלמיים וכמובן מדיות ערביות לישראל ,לשואה
ולעם היהודי.
במהלך השבוע האחרון פגשתי עם סגן שיא ארצות הברית מייק פס ,עם
שיא רוסיה ולדימיר פוטין ,עם שיא צרפת עמואל מקרון ועם מהיגים
וספים .עם כולם שוחחתי בראש ובראשוה על איראן.
עם סגן השיא פס שוחחתי על המשך הלחץ על איראן והגברת הסקציות
גדה ,וכן על פגישתי הצפויה עם השיא טראמפ.
עם שיא רוסיה פוטין שוחחתי על המצב בסוריה ועל המשך התיאום
הביטחוי הרגיש והחשוב בין הצבאות שלו .כמובן שהודיתי לו גם על
כוותו להביא לפתרון ,אי מקווה פתרון מהיר ,בעייה של עמה יששכר.
הוא גם פגש במעון ראש הממשלה ,פגישה מאוד מרגשת ,עם אימה של
עמה ,יפה יששכר.
בפגישתי עם שיא צרפת מקרון קראתי לו להצטרף לגיוי גד ההחלטה
השערורייתית גד ישראל בבית הדין הבין-לאומי בהאג.
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אחו בעיצומם של אירועים מדייים מאוד דרמטיים ,אבל השיא עוד
לפיו .בעוד זמן קצר אצא לוושיגטון ואפגש מחר עם ידידי ,שיא ארצות
הברית דולד טראמפ ,שיציג את "תוכית המאה" שלו .אי חושב שפעם
אחת בהיסטוריה יש הזדמות כזאת ואסור לו להחמיץ אותה .במשך שלוש
שים אי משוחח עם השיא טראמפ ועם צוותו על הצרכים הביטחויים
והלאומיים שלו ,עשרות רבות של שיחות ,מאות שעות .אי מצאתי בכל
השיחות הללו אוזן קשבת בבית הלבן לצרכים החיויים של מדית ישראל.
אי יוצא לוושיגטון בתחושת שליחות גדולה ,אחריות גדולה והזדמות
גדולה ,ואי מלא תקווה שוכל לעשות היסטוריה".

.4826

התפשטות גיף הקורוה )(CORONAVIRUS
ראש הממשלה פוה לשר הבריאות ולממלא מקום המהל הכללי של משרד
ראש הממשלה בבקשה לקבל מידע על ההיערכות למיעת התפשטות
הווירוס קורוה בישראל.
שר הבריאות מציין כי בבדיקות שעשו אשי משרדו ,לא מצא חשש כרגע
מהתפרצות של הגיף בישראל וכי משרד הבריאות ערך לכל תרחיש.
ראש הממשלה והשרים יעקב ליצמן ויובל שטיייץ ומר רון פרץ מתייחסים
ומעירים.
ראש הממשלה מבקש ממשרד הבריאות להיות בקשר עם ארגון הבריאות
העולמי ) (WHOולהיערך ככל היתן למיעת התפשטות הגיף לישראל.

.4827

מיוי שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
ראש הממשלה פותח ומציג את ההצעה.

)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם:
א .בהתאם לסעיף )30ד( לחוק יסוד :הממשלה ,למות את ח"כ אופיר
אקויס לתפקיד שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בוסף
לתפקידו כשר המדע והטכולוגיה.
ב .הודעה על החלטה זו תימסר לכסת ,כדרש בסעיף )9א() (10לחוק
הממשלה ,התשס"א.2001-

.4828

ציון יום הזיכרון הבין-לאומי להצחת קורבות השואה ויום המאבק
באטישמיות
ראש הממשלה פותח.
שרת התפוצות מציגה ,באמצעות מצגת ,תוים המראים על עלייה
בתקריות אטישמיות במהלך שת  2019ברחבי אירופה ובארצות הברית.
כמו כן מציית השרה את העלייה בגילויי אטישמיות ברשת האיטרט.
)עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה(
מר יצחק הרצוג ,יו"ר הסוכות היהודית ,מתייחס לכס המרשים שהתקיים
בישראל לציון  75שים לשחרור מחה ההשמדה אושוויץ ומציין את
החשיבות בהמשך העיסוק בושא ביום שאחרי.
מר הרצוג מציין כי התפשטות תופעת האטישמיות מעסיקה את ביטחון
הקהילות היהודיות ברחבי העולם וכי דרש שיתוף פעולה בין הממשלות
לסיוע בביטחון הקהילות היהודיות בעולם.
בתום הדברים מתייחס ראש הממשלה לסוגיית ביטחון הקהילות היהודיות
בחו"ל ומבקש ממזכיר הממשלה לפעול בשיתוף הסוכות היהודית
והגורמים הרלבטיים להתמודדות עם הסוגיה.
ראש הממשלה מציין כי תופעת האטישמיות מלווה את העם היהודי לאורך
כל התקופות ההיסטוריות וכי ספק אם התופעה תיעלם אי פעם .מדית
ישראל תילחם באטישמיות בכל מקום והיא איה פוטרת אף ממשלה
מהצורך להגן על הקהילות היהודיות החיות בתוכה.
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.4829

אישור מיוי סגן שר במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
ראש הממשלה פותח.
שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים מציג את ההצעה.
שר המשפטים והמשה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ( מתייחסים למיוי
המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .בהתאם לסעיף )25א( לחוק יסוד :הממשלה ,לאשר את מיויו של חבר
הכסת משולם הרי על ידי שר העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים לתפקיד סגן שר במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים.
ב .בהתאם לסעיף )25א( לחוק יסוד :הממשלה ,ייכס חבר הכסת משולם
הרי לתפקיד סגן שר במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
במועד שבו תימסר בכסת ההודעה על מיויו.

.4830

סיעת ראש הממשלה לארצות הברית
מזכיר הממשלה קורא את ההצעה.

)פה אחד(

א .הממשלה רושמת לפיה כי ראש הממשלה ייצא לארצות הברית,
להיפגש עם שיא ארצות הברית ,דולד ג'ון טראמפ ,מיום  26.1.2020עד
יום .30.1.2020
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ב .ראש הממשלה מביא לידיעת השרים ,כי בהתאם לסעיף  6לחוק
הממשלה ,התשס"א 2001-ולסעיף  31בתקון לעבודת הממשלה ,הוא
ימה את השר ישראל כ"ץ לממלא מקום יושב-ראש ועדת השרים
לעייי ביטחון לאומי בעת היעדרו מן הארץ מיום  26.1.2020עד יום
.30.1.2020

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף )16ג( לחוק יסוד :הממשלה ,לקבוע כי השר
ישראל כ"ץ ימלא את מקום ראש הממשלה לצורך יהול ישיבות הממשלה
בעת היעדרו מן הארץ ,אם יהיה צורך בכך.

.4831

מיצוי זכויות ,מיוי מתכלל ושיפור המעים ליצולי שואה  -סטטוס ביצוע
החלטת הממשלה מס'  3661מיום 11.3.2018
ראש הממשלה פותח.
שר האוצר מדווח ,בהתאם להחלטת הממשלה מס'  3661מיום ,1.3.2018
על פעולות משרדו למיצוי זכויות ליצולי שואה.
סגן השר במשרד האוצר מפרט.

המשך הדיון דחה.

הישיבה עלת
)בשעה (10:20

עמוד  263מתוך 315

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  210של הממשלה ה34 -
יום ראשון ,י"ד בשבט התש"ף  09 -בפברואר 2020
)בשעה  - 11:05במזכירות הממשלה(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,אופיר
אקויס ,גלעד ארדן ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,צחי הגבי ,יצחק וקין ,ציפי
חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל כ"ץ ,יריב לוין ,יעקב ליצמן ,בצלאל
סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון ,יובל שטיייץ

עדרו השרים:

פתלי בט ,אריה מכלוף דרעי

כן כחו:
יצחק כהן

-

סגן השר במשרד האוצר

אביחי מדלבליט
חיים אביטן
דרור אברוי
יעל אגמון
רון אייפר
שי באב"ד
מרדכי בדאלק
איתן בן דוד
מאיר בן שבת
טל בראון מורץ
יקול בר לב
עדי ברוך
שלומית ברע פרגו
עית גון
איתי גליר
דרור גרית
יגאל דוכן
בי דריפוס

-

היועץ המשפטי לממשלה
משרד הביוי והשיכון
לשכת היועץ המשפטי לממשלה
משרד האוצר
משרד ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד האוצר )בסוף הישיבה(
מזכירות הממשלה
המטה לביטחון לאומי
ראש המטה לביטחון לאומי
המשרד לביטחון הפים
משרד הביוי והשיכון
יועץ בכיר למזכיר הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
הרשות הממשלתית להתחדשות עירוית
משרד המשפטים
משרד המשפטים
משרד הפים
המהל הכללי ,משרד הביוי והשיכון

בפרוטוקול זה  22דפים.
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-

אורית הלוי
אדם וולפסון
זקלין ויזמן אלפסי
הדר ויטר גולן
עירית ויסבלום
דיה זילבר
איל זברג
אשר חיון
ליאור חיימוביץ
סימה טוקטלי
הילה טל אביטן
איתי טמקין
לימור יקיר
אמיר ירון
אורן כהן
איתן כהן
יעל כהן
עת כרמל
מרגית לוי
סמדר לוי זיזי
גיל לימון
יערה למברגר
שלמה מור יוסף
מאיה מילר
חיליק מרצ'יק
יוי משריקי
פיה ס
ראובן עזר
אורן פוו
ליאור פרבר
יואב פרקל
רון פרץ
חביב קצב
רוזלין שחאדה
אבי שמחון
טידה שמיר
רובי שמש

המועצה הלאומית לכלכלה
המטה לביטחון לאומי
לשכת שר האוצר
משרד הכלכלה והתעשייה
רשות האוכלוסין וההגירה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
לשכת השר לביטחון הפים
סגית מזכיר הממשלה
משרד ראש הממשלה
משרד האוצר
משרד ראש הממשלה
גיד בק ישראל )בסעיף (4861
משרד ראש הממשלה
משרד הפים
משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה
משרד המשפטים
משרד החיוך
משרד המשפטים
משרד המשפטים
המהל הכללי ,רשות האוכלוסין וההגירה
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
משרד המשפטים
לשכת שר הפים
מזכירות הממשלה
משרד ראש הממשלה
משרד היועץ המשפטי לממשלה
משרד ראש הממשלה
משרד העלייה והקליטה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד העלייה והקליטה
משרד הפים
ראש המועצה הלאומית לכלכלה
בק ישראל )בסעיף (4861
לשכת שר הפים

ציגת שירות הביטחון הכללי
רחל שפירא
איתמר דרזר

צחי ברוורמן
ליאור תן

-

מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה
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סדר היום:
.4860

דברי פתיחה בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(

.4861

מיוי משה לגיד בק ישראל

.4862

הכרזה על מצב חירום לפי סעיף  38לחוק-יסוד :הממשלה

.4863

עובדים זרים בעף הבייה  -תיקון החלטת ממשלה

.4864

הקמת מרכז תוי תעופה לצורך קבלת מידע אישי מחברות התעופה על
אודות וסעים בטיסות הכסות ,היוצאות או העוברות במדית ישראל

.4865

תכית סיוע לאשקלון בשל המצב הביטחוי

.4866

ברכות

.4867

עדכון מדיי

.4868

מיויה של ועדת בדיקה ממשלתית לפי סעיף 8א לחוק הממשלה ,התשס"א-
 2001לבירור טעות בוגע להתהלות ,למבה הארגוי ולכפיפות של
המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדיה והעקת סמכויות של
ועדת חקירה

.4869

המשך הכיסה לישראל של בי קהילות גודר ואדיס אבבה העומדים
בתבחיים שקבעו בהחלטת ממשלה מספר  1911מיום 11.08.2016
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.4860

דברי פתיחה בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(

ראש הממשלה אומר:
"בוקר טוב .בוושיגטון ,בביקור האחרון ,עשיו היסטוריה  -הבאו תוכית
אמריקית שלפיה ארצות הברית תכיר בריבוותו בבקעת הירדן ,בצפון ים
המלח ,בכל היישובים ביהודה ושומרון בלי יוצא מן הכלל ,קטן כגדול,
ובשטח גדול שעוטף אותה .התוכית הזאת היא תוצאה של עבודה מאומצת
ומשותפת של הצוותים של השיא טראמפ ושלי ,ושל העבודה המשותפת
שלי מול השיא טראמפ.
הדבר הזה מביא את הדבר העיקרי :הדבר העיקרי הוא הכרה אמריקית
בריבוותו ,בהחלת החוק בשטחים שהתוכית מייעדת להיות חלק
מישראל .הדבר הזה מחייב מיפוי מדויק של השטחים הללו ,השטח כולו יש
לו פרימטר של  800קילומטר .העבודה התחילה ,הצוות הישראלי כבר יצא
לדרך ,הרכבת יצאה לדרך והעבודה הזו תושלם .ארצות הברית ואחו
הסכמו שכשהתהליך כולו יושלם ,ביא אותו לממשלה ,אבל האמריקים
אומרים בצורה הכי ברורה :אחו רוצים לתת לכם את ההכרה ואחו יתן
לכם אותה כשהתהליך כולו יושלם .ההכרה זה הדבר העיקרי ,את הדבר
הזה הבאו ,אי הבאתי ,אחרי עבודה משותפת .אחו לא רוצים לסכן את
זה ,אחו עובדים בצורה אחראית ,בצורה מושכלת .לכל המצייצים בחוץ
ואפילו בתוך הממשלה  -אחו עשיו את העבודה ,אחו שלים את
העבודה ,ולכן העבודה יצאה לדרך והיא תושלם ,אי מקווה ,בקרוב מאוד.

עשיו היסטוריה גם בשבוע שעבר באפריקה  -פגשתי באוגדה עם יושב
ראש מועצת הריבוות של סודאן ,עבד אלפתח אלברהאן .הייתה פגישה
חשובה מאוד ,סיכמו על שיתוף פעולה שיוביל לורמליזציה בין ישראל לבין
סודאן .בסודאן הייתה ועידת ח'רטום ,שלושת הלאווים :גד קיומה של
ישראל ,גד הכרה בישראל ,גד שלום עם ישראל .יש שיוי עצום שמתחולל
היום בעולם ,שאחו מובילים אותו ,שיוי היחסים שלו עם מדיות ערביות
ומוסלמיות ,כמעט כולן ,והתהליך הזה השתקף גם במה שקרה
אתמול .ישראל הפכה למעצמה עולמית ,מדיות מוסלמיות וערביות רבות
רוצות בקרבתו.
אי מביא היום לממשלה החלטה להקצות  35מיליון  ₪למרכיבי ביטחון
וחוסן לעיריית אשקלון ותושביה .אי מודה לשר האוצר ,לשר הפים
ולשרים האחרים שתו כאן את סיועם .במסגרת התוכית הזאת אחו
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פעל לשיפוץ מיידי של עשרות מקלטים ציבוריים בעיר ,רחיב את טיפולי
התמיכה לילדים וביא גם מערכות חכמות וציוד מיוחד לשעת חירום.
מגד ,אי רוצה להבהיר ,אחו לא קבל שום תוקפות מעזה .אחו רק
לפי כמה שבועות חיסלו את המפקד הבכיר של הגא"פ בעזה .אי מציע
לגא"פ וגם לחמאס לרען את זיכרום .אי לא אפרט את כל הפעולות ואת
התוכיות שלו בתקשורת ,אבל אחו ערוכים לפעולת מחץ גד ארגוי
הטרור בעזה .המעשים שלו חזקים מאוד והם עדיין לא הסתיימו ,בלשון
המעטה.
הממשלה תאשר היום את הבאתם לישראל של עוד כ 400-עולים מאתיופיה.
אי גאה בכך שכראש ממשלה הייתה לי הזכות להעלות אלפים מאחיו
ואחיותיו באתיופיה במהלך תקופות כהותי כראש הממשלה ,אחו
מתכווים כמובן להמשיך לעשות זאת ,זה הצעד הוסף .אחו גם מחויבים
לשילובם המלא של בי העדה בחברה הישראלית ,אחו פועלים בזה ללא
הרף ומשיך לעשות זאת
יואב גלט ,בבקשה".
השר יואב גלט אומר:
"תודה ,אדוי ראש הממשלה.
לפי כ 40-שה הייתה לי הזכות ,לפי מלחמת לבון הראשוה ,להיות ,יחד
עם חבריי ,בין אלה שהביאו את ראשוי העולים האתיופים מחופי סודאן.
היום ,כשר העלייה והקליטה ,אי ממשיך ביחד עם הממשלה ועם ראש
הממשלה את התהליכים של הבאת היתרה של עולי הפלשמורה שמצאים
באתיופיה וממתיים.
הממשלה קיבלה החלטה בשת  2016להעלות כ 1,300-עולים .לאחר
שבדקו את הדברים שהיו קשורים לרמת קרבה של בודדים שבי משפחתם
מדרגה ראשוה מצאת בארץ ,של הורים שילדיהם כסו לישראל והם
שארו מחוץ למקום ,של ילדים בגירים של אימהות שכאשר הן קיבלו את
האישור ,הילדים היו ילדים לא בגירים ,ואחרים ,התברר לו שותרו עוד כ-
 .1,000קיבלו החלטה וספת בשת  ,2018ובמסגרת ההחלטה הזו עלו 602
עולים .ותרו מכסות שמאפשרות ,בתקציב תון ,להעלות עוד  398אשים.
מאחר שתהליכי הקמת הממשלה מתעכבים בתהליכי בחירות מזה שה ,יש
 398אשים שממתיים לשווא בגודר ובאדיס אבבה ,בעוד שהם יכלו לשבת
היום במדית ישראל במרכזי קליטה שמוכים לעיין הזה במקומות שוים
בארץ .אחו מאכלסים כ 3,000-יוצאי אתיופיה במרכזי הקליטה ויש לו
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מספיק מקום למספר הזה ואף ליותר ממו ,לכן אחו ביא את ההחלטה
הזאת .אי מדגיש שמדובר באשים שהוכח לגביהם שהם מזרע ישראל,
הביעו כוות לגיור וכל היתר.
לכן ,אי מברך את ראש הממשלה על זה שהוא מאפשר לעשות את המהלך
הזה .אי רואה את ידידי ,דודי אמסלם ,שפעל ביחד עם גוסה בצורה בלתי
רגילה על מת לממש את המהלך הזה והביא אותו לממשלה .אי אומר
בצורה הפשוטה :בכל מקום שלא תעביר את קו הגבול ,תמיד יהיו כאלה
שיהיו מקופחים או לא מקופחים ,אבל פה יש לו הזדמות לאפשר ל398-
אשים להיות במצב יותר טוב אחרי שההחלטה כבר התקבלה,
והבירוקרטיה של תהליכי בחירות מעכבת אותה.
לכן אחו מביאים את זה להחלטה ,ואי ,ככל שהעיין הזה יתאפשר ,גם
ארצה להיות שם ולראות את האשים האלה עולים למטוס ולזכות במעשה
המצווה הזה.
תודה רבה לך ,ראש הממשלה ,על זה שאתה מאפשר את זה ,ותודה לכם".
ראש הממשלה מוסיף:
"כמובן שאחו משיך לפעול בארץ בכל הכוח גד ביטויי גזעות ,בכל
מקום ,בוודאי בכל חלק של הממשלה וגם של הציבור .אחו יוצאים גד
זה ,אחו מביים באמת את התחושות של בי ובות העדה .מעת לעת ,מדי
כמה שבועות ,כיסתי כאן ישיבה של שרי הממשלה כדי לטפל באמת בכל
הצרכים ,אבל קודם כול בצורך היסודי הזה  -להבין כיצד הם מרגישים,
לשות את הגישה הציבורית ,ולעמוד באמת בצורה הכי ברורה גד כל ביטוי
של גזעות בכלל ומול אחיו ואחיותיו בפרט.
אחו ביא היום לאישור הממשלה עוד החלטה חשובה  -אחו קדם
הקמת מרכז תוי תעופה שיאגד מידע אודות הטסים למדית ישראל
וממה .זה כמובן חשוב במיוחד בעתות של מחלות או מגיפות ,זה חיוי
למדית ישראל גם במאבקה בטרור ,בפשיעה ,בהגירה בלתי חוקית ,וכפי
שאמרתי ,יסייע לשמירת בריאות הציבור .כמובן שכל היבטי הגת הפרטיות
יילקחו בחשבון וייעגו בחקיקה .אחו מצטרפים היום לשורה של מדיות
כמו ארצות הברית ,אוסטרליה ומדיות רבות באירופה שכבר מפעילות
מרכז תוים מסוג זה.
כיוון שגעתי בעייי דיומא והטיפול שלו במחלה ,בגיף הקורוה ,אי
מדווח לממשלה שקיימו דיון מקיף ,עמוק ויסודי כדי להפעיל את כל
זרועות הממשלה גד הגיף .עד לרגע זה עוד לא קרה מה שצפיו שבסופו של
דבר יקרה וזו ההידבקות הראשוה ,הברורה ,המוכחת ,בישראל של
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ישראלים או מבקרים בארץ מהגיף .זו תוצאה של עבודה מאומצת של כל
המערכות שלו ושל מערכת הבריאות ,ואי מעביר את זכות הדיבור כמובן
לשר הבריאות ,בבקשה".
השר יעקב ליצמן אומר:
"תודה ,אדוי ראש הממשלה.
אי רוצה לפרט בקיצור את הדברים שעשיו וקטו :אל"ף ,סגרו את
הטיסות הישירות לסין .בי"ת ,את הכיסה לישראל לזרים ששהו בסין ב14-
הימים האחרוים סגרו .יש בידוד בית לשבים מסין לישראלים  -בידוד בית
שמי שהיה ,במשך  14ימים צריך להיות בבידוד.
כל בתי החולים ערכים לקליטה ,אם חלילה וחס יהיה קורוה .החת
העבודה אומרת שיהיה קורוה ולכן אחו צריכים להיערך .עושים את זה
גם בבתי חולים וגם במקומות ,למשל בראשון ,בבית החולים שמואל הרופא
וכל מיי מקומות שערוכים לרכז את החולים שם.
ביום שישי הרחבו את הגדרת המקרה האפידמיולוגי  -זאת אומרת ,מי
שבא עם חום לא רק מסין ,מה שהיה עד היום ,הוספו גם כמה מדיות
וספות :הוג קוג ,תאילד ,יפן ,סיגפור ,דרום קוריאה ומקאו.
יש לו מעבדה שיכולה לעשות  60בדיקות בו-זמית .כשהתחלו את
הבדיקות זה לקח  10שעות ,היום הורדו את זה ל 4-שעות.
הדבר העיקרי שרציתי לגעת בו  -דיברו שאחו קים מפעל לחיסוים .ראש
הממשלה והשרים אישרו את זה בישיבה בשבוע שעבר ,שאחו לא צטרך
להגיע לעולם ,עשה את זה לבד כאן ,בדוק וקים את המפעל כאן.
אחו הזמו  12מיליון מסכות וגם לצוות הרופאים חצי מיליון במיוחד ,יש
חומרי חיטוי ,בלי להיכס יותר לפרטים".

.4861

מיוי משה לגיד בק ישראל
ראש הממשלה פותח את הדיון.
פרופ' אמיר ירון ,גיד בק ישראל ,מציג את המלצתו ואת הרקע המקצועי
של המועמד.
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)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיפים )8א( ו)10-ב( לחוק בק ישראל,
התש"ע ,2010-למות ,לפי המלצת גיד בק ישראל ,את אדרו אביר למשה
לגיד בק ישראל.

.4862

הכרזה על מצב חירום לפי סעיף  38לחוק-יסוד :הממשלה
ראש הממשלה פותח את הדיון.
שר המשפטים מציג את הושא.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,להציע לכסת להכריז על מצב חירום ,לפי סעיף  38לחוק
יסוד :הממשלה ,לתקופה של שה אחת ,בהמשך להכרזה הקודמת של
הכסת מיום י"ג בכסלו התש"ף ) 11בדצמבר  ,(2019שתוקפה עד יום ט"ז
ביסן התש"ף ) 10באפריל  .(2020כל אחד ממשרדי הממשלה ,בתיאום עם
משרד המשפטים ,ימשיך לפעול לקידום היתוק של החקיקה שבתחום
אחריותו מהזיקה להכרזה על מצב החירום ,ובכלל זה קידום חקיקה
ראשית וחקיקת משה ,שתאפשרה את ביטול הצווים לפי חוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,התשי"ח.1957-
השרים ידווחו לממשלה על פעולותיהם לשם ביצוע החלטה זו עד ליום ה'
באדר התש"ף ) 1במארס .(2020

.4863

עובדים זרים בעף הבייה  -תיקון החלטת ממשלה
ראש הממשלה פותח את הדיון.
שרת הביוי והשיכון מציגה את הושא ואת הצורך בקבלת החלטה בשל
התפרצות מגפת ה"קורוה" וההסתמכות על עובדים זרים בעף הבייה.
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השרים זאב אלקין ובצלאל סמוטריץ' מתייחסים ומעירים.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים יפעת שאשא-ביטון ,זאב אלקין,
בצלאל סמוטריץ' ומשה כחלון וה"ה שלמה מור-יוסף ושושה שטראוס.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,עקב התפרצות מגפת "הקורוה" בסין ,לתקן את החלטת
הממשלה מספר  4618מיום ) 30.6.2019להלן  -החלטה  (4618כדלקמן:
א .בסעיף  ,2במקום "31.12.19" :יבוא " ,"31.5.2020ובהמשך ,במקום
" ,"30.6.19בכל מקום ,יבוא " ,"31.12.19במקום "יהיו" יבוא "היו"
ובמקום " "82יבוא "."88
ב .בסעיף  ,3במקום "ועד ליום  "31.12.2019יבוא "ועד ליום ,"31.5.2020
במקום " "1,800יבוא " ,"500ובמקום "החל מיום  "1.1.2020יבוא
"החל מיום ."1.6.2020
ג .למען הסר ספק ,יודגש כי כיסתם ,שהייתם ועבודתם של עובדים זרים
מהווים ושא התון לשיויים והמושפעים מאירועים ושיקולים שוים,
ובין היתר מדייותה של הממשלה ,הצורך בהסכמה של העובדים ושל
המעסיקים בכל הקשור לעבודה בישראל ו/או להמשך עבודה כאמור,
כמו גם לקיומו של משא ומתן מורכב בין מדיות ולמפגש רצוות בין
המדיות באשר להסדרת הגעתם של עובדים זרים באמצעות הסכמים
בילטראליים ובאופן התואם את הדין ואת המדייות בישראל להסדרת
הגעת עובדים תוך צמצום תופעת גביית דמי התיווך ביתר וכיוצא בזה,
ואין באמור בהחלטה זו לגבי הארכת רישיוותיהם של העובדים זרים,
וכן אין במתן היתר להעסקת עובדים זרים ,משום הבטחה או
התחייבות לאדם או לגוף כלשהו ,לגבי שהייתם ,כיסתם לישראל או
עבודתם של מספר מסוים של עובדים זרים בתקופה או בתקופות
מסוימות.

.4864

הקמת מרכז תוי תעופה לצורך קבלת מידע אישי מחברות התעופה על
אודות וסעים בטיסות הכסות ,היוצאות או העוברות במדית ישראל
ראש הממשלה פותח את הדיון.
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ראש המטה לביטחון לאומי והמשה לראש המטה לביטחון לאומי מציגים
באמצעות מצגת את המתווה להקמת מרכז לתוי תעופה )מ"ת( שמטרתו
לקבל מידע אישי מקדים מחברות תעופה אודות וסעים בטיסות לישראל
וממה.
עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים בצלאל סמוטריץ' ,יריב לוין ,דוד
אמסלם וה"ה מאיר בן שבת ,איתן בן דוד ,דרור גרית ושלמה מור-יוסף.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה את ראש המטה לביטחון לאומי לבחון
מחדש את הגורם הממשלתי שבו ירוכזו תוי המידע האישי ,ולהגיש לו את
המלצתו בתוך שבוע ימים .ככל שיידרש ,תתוקן ההחלטה על ידי הממשלה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטת הממשלה מספר  2258מיום 30.11.2014
ולסיכום עבודת הצוות הבין-משרדי בראשות המטה לביטחון לאומי )להלן:
הצוות( לבחית הצורך והאפשרות להקמת מאגר לקבלת מידע אישי )תוי
 Advanced Passenger Information -APIוPassenger Name – PNR-
 (Recordמחברות תעופה על אודות וסעים בטיסות הכסות ,היוצאות או
העוברות במדית ישראל ,ובהמשך להחלטות מועצת הביטחון של האומות
המאוחדות מס'  2178מיום  24.09.2014ומס'  2396מיום :21.12.2017
.1
א .להקים צוות משפטי בין-משרדי ,בראשות משרד המשפטים )להלן:
הצוות המשפטי( ,אשר יוביל הליך חקיקה לשם הקמת מרכז תוי
תעופה )להלן :המ"ת( ברשות המיסים בישראל.
ב .בצוות המשפטי ישתתפו ציגים מרשות המיסים ,רשות האוכלוסין
וההגירה ,המשרד לביטחון הפים ,משטרת ישראל ,משרד ראש
הממשלה )תל-אביב( ,שירות הביטחון הכללי ,המטה לביטחון
לאומי )להלן :המל"ל( ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,רשות
התעופה האזרחית )להלן :רת"א( ,משרד החוץ ,משרד הביטחון,
משרד הבריאות ,משרד התיירות מערך הסייבר הלאומי וציגים
ממשרדי ממשלה וספים לפי הצורך.
ג .המ"ת יאסוף מחברות התעופה ויאגור מידע אישי )תוי API
ו (PNR-על אודות וסעים בטיסות הכסות ,היוצאות או העוברות
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במדית ישראל )להלן :המידע( .המידע שייאסף ייאגר במאגר מידע
)להלן :מאגר המידע( וישמש לקידום המטרות הבאות בלבד:
 (1מאבק בטרור ,לרבות במימון טרור.
 (2לחימה בפשיעה חמורה חוצה גבולות.
 (3מאבק בהגירה בלתי חוקית ושיפור מערך ביקורת הגבולות – סוג
התוים שבהם ייעשה שימוש לתכלית זו ואופן השימוש בהם
ייקבעו בהליך החקיקה כפי שיפורט להלן.
 (4אבטחת תעופה.
 (5שמירה על איטרסים חיויים וספים ועל בריאות הציבור מפי
אירועים אפידמיולוגיים ,כפי שייקבע בהליך החקיקה שיפורט
להלן.
 .2להחות את משרד המשפטים להפיץ ,בתוך  4שבועות ,תזכיר חוק
בעיין הקמת המ"ת ,כמפורט בסעיף  1לעיל .במסגרת תזכיר החוק
יוסדרו ,בין היתר ,כלל היבטי איסוף המידע ,השימוש בו ומסירתו,
ובכלל זה מטרות השימוש במידע תוך אבחה בין תוי  PNRל,API-
מגבלות ותאים לשימוש כאמור ,חיוב חברות התעופה למסור את
המידע למ"ת ומועדו ,הבטחת רמת ההפרדה של המ"ת בתוך רשות
המיסים ,זהות הגופים שיקבלו גישה למידע והיקף הגישה ,קביעת
שיטת העברת המידע לגוף המקבל את המידע מהמ"ת ,אפשרות
הצלבת המידע מול מאגרי מידע אחרים ,זמן שמירת המידע ,פיקוח
ובקרה על השימוש במידע ,והכול באופן שיבטיח איזון ראוי בין
המטרות שפורטו בסעיף  1לעיל לבין הגה על הזכות לפרטיות ,ובשים
לב להסדרים מקבילים במשפט המשווה ,העקרוות המחים של ארגון
התעופה הבין-לאומי ) (ICAOובהתאם לאמות הבין-לאומיות
שמדית ישראל חתומה עליהן .בתום עבודת הצוות המשפטי ,וככל
שתיוותרה סוגיות שויות במחלוקת בין חבריו ,הן תובאה במרוכז
להכרעתו של היועץ המשפטי לממשלה או משה מטעמו .מובהר כי אין
באמור בהחלטה זו כדי למוע הליך חקיקה פרד בוגע לתיקון חוק
הכיסה לישראל ,התשי"ב ,1952-ככל שיהיה צורך בכך ,לעיין העברת
תוי  APIמחברות התעופה לרשות האוכלוסין וההגירה .עוד מובהר
כי לצד הליך החקיקה ,יבחו הצוות ורשות האוכלוסין וההגירה את
האפשרות לבצע תיאום בין המ"ת לבין רשות האוכלוסין וההגירה
לעיין העברת תוי  APIמחברות התעופה.
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 .3לקבוע במסגרת תזכיר החוק האמור בסעיף  2לעיל כי המ"ת יעמוד
בדרישות הדין לשם הגה על פרטיות הוסעים ובסטדרטים
הבין-לאומיים לעיין זה ,לרבות בכל הוגע להגה על המידע מפי
זליגות ומפי תקיפות סייבר .כן ייקבע ,במסגרת תזכיר החוק ,כי
המ"ת יהיה פרד משאר היחידות ברשות המיסים ,הן בכל הוגע
למידע והן בכל הוגע לעובדים .איסוף המידע הקשור למ"ת יהיה
בפרד מכל מידע אחר ,וכל שימוש בו ,לרבות העברתו ,עיבודו ושמירתו,
יהיה לצורך תכליות המ"ת בלבד .עובדי המ"ת יהיו עובדים ייעודיים
שלא ימלאו תפקיד אחר מלבד תפקידם זה ויהיו כפופים מקצועית
לההלת המ"ת בלבד .עוד ייקבע במסגרת תזכיר החוק האמור כי מהל
המ"ת יהיה עצמאי בהפעלת שיקול דעתו בכל הוגע ליהול מאגר
המידע ,ויפעל בהתאם להוראות הדין .כמו כן ,גישה ישירה למידע
תתאפשר לעובדי המ"ת בלבד ולא יועסקו בפעילות של המ"ת ,לרבות
הפעלת מאגר המידע ,יהולו והעברת מידע אליו וממו ,מי שאים עובדי
המ"ת או אשי תחזוקה ושירותים ייעודיים.
 .4להחות את רשות המיסים להקים ,בהקדם היתן ממועד קבלת
החלטה זו ,מהלת הקמה זמית אשר ייעודה הוא קידום הקמת המ"ת
)להלן :המהלת הזמית( .תפקידי המהלת הזמית יהיו כדלקמן) :א(
לגבש בתוך  4שבועות הצעה מפורטת לעיין עלות ההקמה ,האחזקה
והתפעול השוטף של המ"ת ,לרבות לעיין כוח אדם ,ולהעבירה לעיון
הצוות; )ב( לבצע ,במידת האפשר ,את עבודת ההכה להקמת התשתית
המתאימה לקבלת המידע במ"ת ,לרבות יצירת קשר עם חברות
התעופה ,יחד עם הגורמים הרלווטיים ובהם רת"א; )ג( לקדם את
הכת ההליך המכרזי ,במידת האפשר במקביל לקידום החקיקה שוא
החלטה זו ,לבחירת ספק חומרה ותוכה להקמה ותפעול המ"ת; )ד(
לבצע כל משימה וספת שתוטל עליה על-ידי הצוות .המהלת הזמית
תפעל בתיאום עם הצוות המשפטי על מת להבטיח התאמה בין עיצובו
התפעולי והטכולוגי של מאגר המידע לבין החקיקה.
 .5בכפוף לסעיף  6להלן ,תקציב המהלת הזמית יהיה כדלקמן:
א.

סך כולל של  ₪ 2,945,221לשת .2020

ב.

סך כולל של  ₪ 3,792,778לשת .2021

 .6מימון תקציב המהלת הזמית יתבצע כדלקמן:
א.

שירות הביטחון הכללי ,משרד ראש הממשלה )תל-אביב(,
משטרת ישראל ,רשות המיסים ,רשות האוכלוסין וההגירה,
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,המטה הלאומי ללוחמה
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כלכלית בטרור במשרד הביטחון ומשרד האוצר )להלן – הגופים
המשתתפים במימון המהלת הזמית( יממו באופן שווה את
תקציב המהלת הזמית ,כפי שפורט בסעיף  5להחלטה זו.
ב.

תאי להקצאת הכספים האמורים בהחלטה זו בשת הכספים
 2020הוא הכללתם בחוק התקציב לשת  ,2020לכשיאושר.

ג.

בהתאם לסעיף 40א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה,1985-
הגופים המשתתפים במימון המהלת הזמית יקצו מתקציבי
הרכש שלהם את חלקם מתוך הסכום המפורט בסעיף  5לשת
התקציב  2021לצורך מימון פעולה מאזת כהגדרתה בסעיף
החוק האמור .הגופים המשתתפים במימון המהלת הזמית
ואגף התקציבים במשרד האוצר רשאים להסכים בייהם על
הקצאה מתקציב שוה מהתקציב המפורט לעיל לשם ביצוע
הפעולה המאזת כאמור.

 .7להחות את משרד החוץ ,בתיאום עם המל"ל ,הצוות המשפטי ורת"א,
להוביל ולרכז את הדיאלוג מול האיחוד האירופי ומול מדיות וספות
ככל שיידרש )ובאופן ספציפי מול ארצות הברית( ,לשם העברת המידע
הדרש למ"ת.
 .8לקבוע כי הצוות ימשיך את פעילותו עד לסיום הקמתו של המ"ת
ולהסמיכו לבצע את התפקידים הבאים:
א.

לעקוב אחר יישום החלטת ממשלה זו וככל שהדבר יידרש,
להביא לאישור הממשלה הצעת החלטה וספת שתסדיר את
היבטי ההקמה ,האחזקה והתפעול השוטף של המ"ת ,ובפרט
את ההיבטים התקציביים הרלווטיים לכך.

ב.

לבצע יתוח של התועלות הובעות מהקמת המ"ת לכלל
הגורמים הרלווטיים.

ג.

להציג למשרד האוצר את החיסכון העתידי מתקציבי כל
הגורמים הרלווטיים הובע מהקמת המ"ת )לרבות חיסכון
בכוח אדם( .חיסכון עתידי זה ישמש לצורך מימון ההקמה
והתפעול השוטף של המ"ת ,ככל שיוקם.

ד.

להוות גורם שיחה את היבטיה המקצועיים של עבודת הצוות
המשפטי.

ה.

לסייע לגשר על מחלוקות שיתעוררו בין הגופים השוים במהלך
תהליך הקמת המ"ת והפעלתו.
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ו.

להמליץ לממשלה על הפסקת תהליך הקמת המ"ת אם החקיקה
המתגבשת ,המעה הטכולוגי או תוצאות המשא ומתן עם
האיחוד האירופי ומדיות וספות ,לרבות ארצות הברית ,לא
עולים בקה אחד עם הצורך המבצעי כפי שהוגדר על-ידי הגופים
השותפים בצוות.

ז.

לדווח לממשלה בתוך  6חודשים על התקדמות ביצוע החלטה זו.

 .9מובהר כי אין באמור בהחלטה זו כדי לחייב את הגופים המשתתפים
במימון המהלת הזמית להמשיך את השתתפותם במימון המהלת
הזמית או להשתתף במימון המ"ת ,לרבות בהיבט המשאבי ,מעבר
לאמור בהחלטה זו.

.4865

תכית סיוע לאשקלון בשל המצב הביטחוי
ראש הממשלה פותח את הדיון.
מר ליאור פרבר ,ציג משרד ראש הממשלה ,מציג באמצעות מצגת ,תוים
המראים כי אשקלון מתמודדת עם איום ביטחוי המצריך גיבוש תוכית
סיוע לעיר.
עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה.
היועץ המשפטי לממשלה ,מר אביחי מדלבליט ,והמשה ליועץ המשפטי
לממשלה ,גב' דיה זילבר ,מציגים את הקשיים המשפטיים בתמיכה
תקציבית בושאים שאים מושפעים מהאיום הביטחוי שבו מצאת
אשקלון ומצייים כי בראייה כוללת של הושא ,אין מיעה משפטית בקבלת
ההחלטה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים בצלאל סמוטריץ וה"ה אביחי
מדלבליט ,רון פרץ ,ליאור פרבר ודיה זילבר.
בתום הדיון מטיל ראש הממשלה על ממלא מקום המהל הכללי של משרדו
לרכז את הסיוע התקציבי לעיר אשקלון המצאת בתופת התפתחות אשר
לה צרכים אזרחיים המחייבים סיוע ממשלתי.

)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם ,לוכח החרפת האיום הביטחוי שעמו מתמודדים תושבי
העיר אשקלון ,לסייע לעיריית אשקלון במתן מעה מיידי והולם לתושביה
בהתמודדות עם המצב הביטחוי והשלכותיו ובשיאת טל ההוצאות החריג
שהוטל עליה בגין המצב הביטחוי .לאור הבחירות הצפויות לכסת ה,23-
כללים בתוכית רק המרכיבים הדרשים באופן מיידי לשת  ,2020כמפורט
להלן:
 .1להטיל על שר הפים:
א.

להקצות באופן מיידי לעיריית אשקלון סך של עד  1מלש"ח למימון
הוצאותיה הביטחויות בשי סבבי הלחימה בחודשים מאי
וובמבר  ,2019בהתאם לקריטריוים וכללי בקרה שייקבעו לעיין
זה .הקצאה זו תיתן בוסף ומבלי לפגוע בכל מעק אחר .לצורך
כך ,יקצה משרד האוצר למשרד הפים  1מלש"ח בשת .2020

ב.

להקצות באופן מיידי לעיריית אשקלון סך  9מלש"ח לצורך
היערכות לחירום .התקציב ישמש את העירייה לשדרוג והרחבה
הכרחיים של מרכז ההפעלה ,שיפוץ דרש ומיידי ב 60-מקלטים
ציבוריים שאים תקיים לשימוש בשעת חירום ,רכישת מערכת
לפתיחת מקלטים מרחוק בשעת חירום ,רכישת ציוד למחסי
החירום של הרשות והתקה דחופה של  6מצלמות גבהים ליטור
פילות והתמודדות עם תרחישי הביטחון בעיר ,בכפוף להתחייבות
העירייה כי הקמה והפעלת המצלמות ייעשו תוך צמצום החשש
לפגיעה בפרטיות .כל זאת ,יבוצע בהתאם להחיות הגורמים
המוסמכים עפ"י דין ובהתאם לקריטריוים וכללי בקרה שייקבעו
לעיין זה .לצורך כך ,יקצה משרד האוצר למשרד הפים  9מיליון
ש"ח בשת .2020

 .2ככל שסכום ההוצאות בפועל על ידי הרשות המקומית יפחת מהסכום
המרבי המפורט בסעיפים )1א( ו)1-ב( ,יופחת הסיוע הממשלתי.
 .3להטיל על שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים:
א.

לפעול למיגון מרכזי יום הפועלים כמסגרות יומיות לאוכלוסיות
שוות באשקלון באמצעות השקעה בסך כולל של עד  0.5מלש"ח
בשת .2020

ב.

לתגבר את הפעילות הקהילתית לאוכלוסיות רווחה בעיר אשקלון
בהיקף של עד  0.5מלש"ח בשת .2020
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 .4להטיל על שר החיוך להקצות סך של עד  2.3מלש"ח בשת  2020לטיפול
רגשי בתלמידים ולליווי ותמיכה לצוותי חיוך ולהורים בעיר אשקלון,
לוכח השלכות המצב הביטחוי על אוכלוסיית התלמידים.
 .5להסמיך את מיהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה לסייע
בהקמת גדר לאזור התעשייה הדרומי באשקלון בשת  2020בשל האיום
הביטחוי של חדירה ימית לאורך רצועת החוף וקרבתו אליה .הגדר
תיבה ,בכפוף לכל דין ,בהתאם לקריטריוים המקצועיים המפורטים
בסעיף  11ל"קריטריוים ההדסיים לפיתוח תשתיות המקרקעין
לתעשייה" של מיהל אזורי תעשייה ועל פי תוכית הדסית מאושרת.
התקצוב להקמת הגדר לא יעלה על  3מלש"ח ויועבר בהתאם להוראות
"והל עבודה לרשויות מקומיות בושא פיתוח תשתיות לאזורי תעשייה
וביצוע פרויקטים באזורי עדיפות לאומית" של משרד הכלכלה
והתעשייה ,שיחול לעיין זה.
 .6להטיל על השר לביטחון הפים להקצות  1.2מלש"ח בשת  2020לשם
הקמה של מערך מצלמות בחוף הים באשקלון באמצעות משטרת
ישראל ,שמטרתו לסייע למשטרה בפיקוד ושליטה ובמתן התרעה
מוקדמת ומעה מבצעי לאירועי פח"ע וטרור החודרים לשטח
המויציפלי היבשתי של העיר אשקלון.
 .7להטיל על שר הבריאות להקצות  100אלש"ח בשת  2020לביצוע קורסי
עזרה ראשוה פשית לעובדי עיריית אשקלון ,כחלק מתהליך חיזוק
החוסן של העיר.
 .8הממשלה רושמת לפיה כי בשת  2020משרד הבריאות יחל להפעיל
מרכז חוסן באשקלון לטובת חיזוק יכולת ההתמודדות הרגשית
והמטלית של התושבים ,חיזוק החוסן הקהילתי-חברתי וחיזוק
מוכות העיר לחירום ,בהתאם להחלטת הצוות הבין-משרדי של מרכזי
החוסן מיום  .30.10.2019לצורך הפעלת מרכז החוסן באשקלון ,משרד
הביטחון יעביר ,באמצעות רשות החירום הלאומית ,למשרד הבריאות
 1.5מלש"ח בשת  ,2020זאת בוסף ל 1.5-מלש"ח שהקצה משרד
הביטחון בשת  2019לשם כך.
 .9הממשלה פוה לההלת הקרן לשמירת היקיון בבקשה כי תבחן
אפשרות להקצות לעיריית אשקלון את סכומי הסיוע הבאים ,בכפוף
לחוק שמירת היקיון ,תשמ"ד ,1984-והתקות שעל פיו ובתאים
שתקבע הקרן לשמירת היקיון:
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א.

פסולת ביין – עבור הקמה והפעלה של מערך ליהול פסולת בייה
בעיר אשקלון ,לרבות טיפול במפגעי פסולת ביין ,בסכום של עד 8
מלש"ח.

ב.

גזם עירוי – עבור הקמת מתקן לטיפול בגזם עירוי והקמה
והפעלה של מערך ליהול הגזם העירוי בעיר אשקלון ,בסכום של
עד  8מלש"ח.

 .10הממשלה רושמת לפיה כי משרד הביטחון ,באמצעות פיקוד העורף,
יקצה בשת  2020לעיריית אשקלון  30מיגויות יידות ,לטובת פריסה
בשעת חירום או להצבה בשגרה בהתאם להערכת המצב הביטחוית
במוקדים מרכזיים בעיר.
 .11התחדשות עירוית:
א.

הממשלה רושמת לפיה כי בשים לב לסעיף  5.6.17בקובץ החלטות
מועצת מקרקעי ישראל בעיין "הקצאה והיקף מגרשי ההשלמה",
לתכית האב להתחדשות עירוית של עיריית אשקלון ולהסכם הגג
בין רשות מקרקעי ישראל לבין עיריית אשקלון והחברה הכלכלית
אשקלון מיום  29באוקטובר  ,2015יוקצו עד  3,179יחידות דיור,
המהוות  10%מכלל יחידות הדיור הכלולות בהסכם גג זה לטובת
התחדשות עירוית .מספר יחידות הדיור המוקצות לטובת
התחדשות עירוית בעיר עשוי לגדול לעד  ,4,768המהוות 15%
מכלל יחידות הדיור הכלולות בהסכם זה ,לטובת בכפוף לאישור
ועדת המשה של מועצת מקרקעי ישראל.

ב.

להחות את מהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירוית לקדם
מיזמי התחדשות עירוית באשקלון.

ג.

לאור סעיף )א(לעיל ולוכח היעדר מיגון ברבים מבייי המגורים
בשכוות העיר הוותיקות ,להחות את מהל רשות מקרקעי ישראל
להאיץ את יישום תכית האב להתחדשות עירוית באשקלון
בהתאם לעקרוות המפורטים בה ,ובכלל זה באמצעות קידום
הקצאת קרקעות משלימות למיזמי התחדשות עירוית במרחבי
העיר בהתאם להחלטות המועצה בעיין.

 .12עד לאישורו בכסת של תקציב המדיה לשת  ,2020כל הקצאות
התקציבים לפי החלטה זו כפופות להוראות סעיף 3ב לחוק יסוד :משק
המדיה ולהוראות סעיף 49ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה.1985-
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 .13להקים ועדת היגוי בראשות מכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות
מכ"ל משרד הפים ,החשב הכללי במשרד האוצר ,הממוה על
התקציבים במשרד האוצר ,מכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה ,מכ"ל
רשות מקרקעי ישראל ,יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירוית,
מכ"ל משרד הבריאות ומכ"ל משרד התיירות ,או ציגיהם .זאת
לצורך ליווי ,מעקב והסרת חסמים ליישום החלטה זו .לשם כך ,חברי
ועדת ההיגוי ידווחו לוועדה על התקדמות ביישום סעיפי ההחלטה
שבאחריותם ,פעם בחצי שה לכל הפחות.
 .14הוועדה רשאית לזמן ציגי גופים רלווטיים שאים חברי הוועדה,
לרבות עיריית אשקלון ,לדיוים בושאים הרלווטיים לתחומי
מומחיותם.

.4866

ברכות
ראש הממשלה מברך את קצרן הממשלה ,מר איתמר דרזר ,לרגל כיסתו
לתפקידו זה ומציין לחיוב את ביצוע תפקיד זה בהיבט של שוויון מגדרי.
ראש הממשלה מאחל לו בהצלחה.

.4867

עדכון מדיי
ראש הממשלה מעדכן את חברי הממשלה אודות "תוכית המאה" שהוצגה
בבית הלבן ב 28-ביואר .2020
ראש הממשלה מציין כי מדובר באירוע מכון בתולדות המדיה שבו הוכרו
לראשוה על ידי הממשל האמריקי בהובלת השיא דולד טראמפ,
זכויותיו וריבוותו על ההתיישבות היהודית ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן והובעה התגדות מוחלטת לזכות השיבה.
ראש הממשלה מציין את שיתוף הפעולה המצוין עם השיא טראמפ שהוביל
להכרה בירושלים המאוחדת כבירת ישראל ולהעתקת השגרירות
האמריקית לבירה וכן להכרה בריבוות ישראל ברמת הגולן.
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מדובר בתוכית השלום הטובה ביותר שהוצגה אי פעם אשר באמצעותה
משה מדית ישראל באופן יסודי את מעמדה הבין-לאומי ,ואת השיח על
גבולות הקבע שלה.
השרים ציפי חוטובלי ,יובל שטיייץ ,בצלאל סמוטריץ' ,זאב אלקין וגילה
גמליאל מעירים ומתייחסים.
ראש הממשלה מציין כי בכוותו לקיים דיון בקביט המדיי-ביטחוי על
פרטי התוכית.

.4868

מיויה של ועדת בדיקה ממשלתית לפי סעיף 8א לחוק הממשלה ,התשס"א-
 2001לבירור טעות בוגע להתהלות ,למבה הארגוי ולכפיפות של
המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדיה והעקת סמכויות של
ועדת חקירה
ראש הממשלה פותח את הדיון.
שר המשפטים מציג את הרקע להקמת ועדת בדיקה להתהלות מח"ש
)המחלקה לחקירות שוטרים( בפרקליטות המדיה ואת ההכרח להקימה
בעיתוי הוכחי.
היועץ המשפטי לממשלה מפרט לפי הממשלה את ימוקיו המשפטיים
לקביעתו כי יש מיעה משפטית לקבל ,החלטה זו בעת הזאת.
השרים אמיר אוחה ,בצלאל סמוטריץ' ,גלעד ארדן ,יריב לוין ,דוד אמסלם
ויובל שטיייץ מתייחסים ומעירים.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1להטיל על שר המשפטים להקים ועדת בדיקה ממשלתית בהתאם
לסעיף 8א לחוק הממשלה ,התשס"א) 2001-להלן – "הוועדה"(.
א .הרכב הוועדה:
 .1השופט הרן פיישטיין ,שופט בית משפט השלום )בדימ'( ,יו"ר.
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 .2פרופ' אברהם דיסקין – חבר.
 .3פרופ' רית קיטאי סג'רו – חברה.
ב .הוועדה תבדוק את הטיפול המערכתי בעבירות שוטרים על ידי
המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדיה )להלן – מח"ש(,
ובכלל זה תבדוק טעות בוגע להתהלות ,למבה הארגוי
ולכפיפות של מח"ש ,ותקבע ממצאים ומסקות.
בין היתר ,תבדוק הוועדה את הושאים הבאים :הליכי הטיפול
בתלוות שהוגשו למח"ש ,והלי העבודה הקיימים במח"ש ,אופן
יהול החקירה על ידי מח"ש בתיקים שבהם הוחלט להל חקירה,
קיומם של מגוי בקרה ופיקוח על פעילות מח"ש ,לרבות מיהות
הגוף המפקח.
ג .הוועדה תקבע את סדרי דיויה ואופן עבודתה .ישיבות הוועדה יהיו
פומביות ,למעט אם קבעה הוועדה כי הדבר עלול לסכן את ביטחון
המדיה ,לפגוע בשלומו או פרטיותו של אדם או מכל סיבה אחרת,
שתומק על ידיה.
ד .דו"ח הוועדה יוגש לשר המשפטים בתוך ארבעה חודשים ,והוא
יביאו בפי הממשלה ,אלא אם יחליט שר המשפטים ,לבקשת
הוועדה ומימוקים שיירשמו ,להאריך תקופה זו .עם הבאת ממצאי
הוועדה לממשלה ,תחליט הממשלה אם להטיל על הוועדה לקבוע
המלצות בעקבות ממצאי ומסקות הוועדה ,לרבות בחיה של
אפשרויות היישום של דו"ח הוועדה .הממשלה תהא מוסמכת
לפעול בהתאם לשיקול דעתה ביחס לממצאי ומסקות דו"ח
הוועדה.
ה .דו"ח הוועדה יפורסם ברבים .הוועדה רשאית להחליט שלא לפרסם
חלקים מהדו"ח אם קבעה כי הדבר עלול לסכן את ביטחון המדיה,
לפגוע בשלומו או פרטיותו של אדם או מכל סיבה אחרת ,שתומק
על ידיה.
 .2לאשר ,בהתאם לסעיף 8א לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-את קביעת
שר המשפטים כי לוועדה יהיו הסמכויות של ועדת חקירה לפי סעיפים
 9עד  11ו)27-ב( לחוק ועדות חקירה ,התשכ"ט.1968-

עמוד  283מתוך 315

- 21 -

.4869

המשך הכיסה לישראל של בי קהילות גודר ואדיס אבבה העומדים
בתבחיים שקבעו בהחלטת ממשלה מספר  1911מיום 11.08.2016
ראש הממשלה פותח את הדיון.
שר העלייה והקליטה מציג את הרקע להצעת ההחלטה.
היועץ המשפטי לממשלה מציג את ימוקיו המשפטיים לקביעתו כי יש
מיעה משפטית לקבלת הצעת החלטה זו בעת הוכחית.
מהל רשות האוכלוסין וההגירה ,מר שלמה מור-יוסף ,מתייחס לתוים
וללוחות הזמים שהוצגו בדיון.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים יואב גלט ,דוד אמסלם ,יצחק
וקין וה"ה אביחי מדלבליט ושלמה מור-יוסף.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה את מהל רשות האוכלוסין וההגירה
לפעול להבאתם של בי קהילת גודר ואדיס אבבה בתוך  3שבועות.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטות הממשלה מס'  2948מיום ,16.2.2003
מס'  3356מיום  ,6.3.2005מס'  3368מיום  ,10.3.2005מס'  4082מיום
 ,14.09.2008מס'  187מיום  ,12.05.2009מס'  2434מיום  ,14.11.2010מס'
 716מיום ) 15.11.2015להלן – החלטה מס'  ,(716מס'  1911מיום
) 11.08.2016להלן – החלטה מס'  ,(1911מס'  4178מיום ) 07.10.2018להלן
– החלטה מס' :(4178
להטיל על שר הפים להמשיך לבחון ולאשר ,בהתאם לחוק הכיסה
לישראל ,התשי"ב ,1952-את כיסתם של מועמדים העומדים בכל התאים
המצטברים המפורטים בסעיף  2להחלטה מס'  ,716וכן אשר עוים על
קריטריוים א' או ג' בסעיף  1בהחלטה מס'  1911ושלא אושרה כיסתם
לישראל אך ורק משום שתמה המכסה שקבעה במסגרת החלטה מס' .1911
 .1א .כיסת מועמדים בהתאם לקבוע בקריטריון א' בסעיף  1להחלטה
מס'  1911מותית בכך שאין להם בי משפחה מדרגה ראשוה
באתיופיה.
ב .מועמדים העוים על קריטריון ג' בסעיף  1להחלטה מס'  1911יוכלו
להביא יחד עמם את בי זוגם השואים להם ,את ילדיהם הקטיים ואת
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ילדיהם הבגירים שהם רווקים וללא ילדים בלבד .זכאות הורים לא
תיגרר לילדיהם הבגירים השואים או לכדיהם.
 .2בחית הזכאות שתבצע רשות האוכלוסין וההגירה תיעשה בהתאם
לקבוע בסעיף  3בהחלטה מס' .4178
 .3רשות האוכלוסין וההגירה תדווח על ביצוע החלטה זו בהתאם לסעיף
 4בהחלטה מס' .4178
 .4משרד העלייה והקליטה יעיק לכל כס מכוח החלטה זו ,עם הגעתו
ארצה ,זכויות עולה מאתיופיה ,כפי שיתו עד היום בהחלטות ממשלה
בעיין בי הפלשמורה.
 .5אגף הגיור יעמיד לטובת גיורם המלא של הכסים מתוקף החלטת
ממשלה זו שירותי גיור ומעטפת רוחית ,כפי שעשה לטובת הכסים
מתוקף החלטות מס'  1911ומס' .4178
 .6החלטה זו מיועדת להביא עד  398מועמדים שכיסתם תאושר.
 .7כיסתם של מועמדים לפי החלטה זו תחל בהקדם האפשרי ותושלם לא
יאוחר מסוף שת .2020
 .8התקציב שיוקצה לביצוע החלטה זו יהיה על פי החלוקה התקציבית
המפורטת בסעיף  11בהחלטה  4178לשם קליטתם של עד  398אשים.
עד לאישורו בכסת של תקציב המדיה לשת  ,2020הקצאת התקציב
לפי החלטה זו כפופה להוראות סעיף 3ב לחוק יסוד :משק המדיה
ולהוראות סעיף 49ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה.1985-
 .9כל הכסים לישראל מתוקף החלטה זו יקבלו רישיון לישיבת קבע לפי
חוק הכיסה לישראל ,התשי"ב.1952-
 .10משרד החוץ יעדכן את ממשלת אתיופיה בהחלטה זו.
הממשלה רושמת לפיה את התחייבותה של הסוכות היהודית לקיים
פעולות הכה לעלייה לישראל ואת הדרש לצורך קיומן ,לאפשר ביצוע
בדיקות רפואיות בתיאום ובמימון משרד הבריאות ולארגן את כרטיסי
הטיסה ודרכויהם של המועמדים שכיסתם לישראל אושרה.

הישיבה עלת
)בשעה (14:15
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  211של הממשלה ה34 -
יום ראשון ,כ"א בשבט התש"ף  16 -בפברואר 2020
)בשעה  - 11:15במזכירות הממשלה(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה; אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,אופיר
אקויס ,יואב גלט ,צחי הגבי ,ציפי חוטובלי ,אלי כהן ,משה כחלון ,ישראל
כ"ץ ,יעקב ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון,
יובל שטיייץ

עדרו השרים:

גלעד ארדן ,פתלי בט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף דרעי ,יצחק וקין ,יריב לוין

כן כחו:
יצחק כהן

-

סגן השר במשרד האוצר

קולט אביטל
תא"ל אבי בלוט
טע אלגבסי
אוהד אלקבץ
תאל אשרי
מורן בופיל
איריס בז'רו
מאיר בן שבת
עדי ברוך
שלמה בריימן
שלומית ברע פרגו
סיגלית ברקאי
עידו גבאי
גון גומלסקי
יאיר גרדין
יעל דקל
ז'קלין וימן אלה

-

יו"ר מרכז הארגוים של יצולי שואה בישראל
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
משרד ראש הממשלה
משרד האוצר
משרד האוצר
מזכירות הממשלה
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
ראש המטה לביטחון לאומי
יועץ בכיר למזכיר הממשלה
המהל הכללי ,חברת מלי ישראל
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
המטה לביטחון לאומי
רשות החברות הממשלתיות
משרד המשפטים
משרד המשפטים
משרד האוצר

בפרוטוקול זה  11דפים.
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אברהם זופיק
אלעד זכות
אשר חיון
סימה טוקטלי
עוזי יצחקי
אורן כהן
הילה כהן אייס
רועי כחלון
מרגית לוי
גליה מאיר אריכא
אלי מורגשטרן
רות מע
רז זרי
ציפי חשון גליק
אריק ספרן
לירית סרפוס
דים עבוד
ועה עמירב
רבקה פאלוך
אפרת פוקס
מלכה פרגר
רון פרץ
בימין צדוק
עופרה רוס
שקמה שי
אבי שמחון

-

המועצה הלאומית לכלכלה
המוסד לביטוח לאומי
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
יו"ר דרקטוריון חברת מלי ישראל
משרד ראש הממשלה
מזכירות הממשלה
רשות החברות הממשלתיות
משרד המשפטים
היועצת המשפטית ,הרשות לזכויות יצולי השואה
משרד האוצר
משרד הביוי והשיכון
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
משרד ראש הממשלה
משרד המשפטים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
יועצת ראש הממשלה לקשר עם הכסת
משרד ראש הממשלה
משרד הבריאות
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
מהלת הרשות לזכויות יצולי השואה
רשות החברות הממשלתיות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן
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סדר היום:
.4871

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(

.4872

מיצוי זכויות ,מיוי מתכלל ושיפור המעים ליצולי השואה – סטאטוס
ביצוע החלטה מס'  3661של הממשלה מיום  – 11.3.2018המשך דיון

.4873

דוח חקיקה  -סקירה

.4874

חברת מלי ישראל  -פיתוח וכסים בע"מ  -הקמת שתי חברות בות
ממשלתיות למתן שירותי ים

.4875

סיעת שיא המדיה לארצות הברית ,לפיג'י ולאוסטרליה
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.4871

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(
בפתח הישיבה אומר ראש הממשלה:
"בשבועות האחרוים הבאו בשורה עקית למדית ישראל ולארץ ישראל.
ידידי השיא טראמפ הצהיר באופן ברור שהוא יכיר בריבוות הישראלית
בבקעת הירדן ,בצפון ים המלח ,בכל היישובים ביהודה ושומרון ובשטח
רחב שמקיף אותם .אחו הקמו צוות ישראלי שיעבוד מול הצוות
האמריקי בעבודת המיפוי שכבר החלה ,היא בעיצומה .אי מייתי לצוות
הזה את השר יריב לוין ,את ראש המל"ל מאיר בן שבת ,את מכ"ל משרדי
רון פרץ ,ויסתייעו גם בשגריר ישראל בארצות הברית רון דרמר .הצוות הזה
יעבוד בצמידות לגורמי ההתיישבות וכמובן הביטחון ,כדי להשלים את
המלאכה במהרה .האמריקים מצידם יעבדו איתו ,שלים את המלאכה
במהירות האפשרית .אחו הופכים את חבלי המולדת שלו ביו"ש לחלק
ממדית ישראל לעד.
דבר היסטורי וסף  -בהמשך לפגישה ההיסטורית שקיימתי עם יו"ר מועצת
הריבוות של סודאן ,יתכס השבוע צוות ישראלי שיגבש תוכית להרחבת
תחומי שיתוף הפעולה .זה מה שסיכמתי עם שיא סודאן ,והמטרה היא
להגיע בסוף לכיון יחסים ורמליים ,ורמליזציה ,ויחסים מדייים בין
ישראל לסודאן .אי החיתי את המל"ל להוביל את התהליך ההיסטורי הזה
יחד עם כל הגופים הביטחויים והאזרחיים בישראל.
צריך להבין ,אחו בעיצומו של תהליך של ורמליזציה עם מספר גדול מאוד
של מדיות ערב ומדיות מוסלמיות .אתם רואים רק חלק מזה ,זה קצה
הקרחון שהוא מעל פי המים ,מתחת לפי המים יש עוד תהליכים רבים
שמשים את פי המזרח התיכון ,ממקמים את ישראל גם כמעצמה אזורית
וגם כמעצמה עולמית .אלה פירות של המדייות שלו  -אחו מטפחים את
העוצמה של ישראל ואשים עושים בריתות ומכוים יחסים עם מדיות
חזקות .ישראל היא מדיה חזקה.
זה לא אומר שאין לו אתגרים ,אחד מהם זה בית הדין הבין-לאומי בהאג.
בית הדין הבין-לאומי בהאג הפך זה מכבר למכשיר פוליטי במלחמה גד
ישראל ,כרגע הוא מסה להפוך את עובדת היותו במולדתו לפשע מלחמה.
אחו אבקים בכך ולצידו ,אי חייב להגיד ,גם ידידות רבות בעולם.
אי רוצה לברך את גרמיה ,אוסטרליה ,אוסטריה ,ברזיל ,צ'כיה ,הוגריה
ואוגדה שחברו לארצות הברית בעמידה איתה לצד ישראל .אי שוחחתי
עם כמה מהמהיגים של המדיות הללו ,ויחד עם ארגוים בין-לאומיים,
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מומחים בעלי שיעור קומה בעולם ,הם הביעו עמדה ברורה שלבית הדין
הבין-לאומי אין שום סמכות לדון בסכסוך בין מדית ישראל לפלסטיים.
זו אמירה שיתה אחרי מאמץ דיפלומטי גדול שעשה מצידי ,מצד המל"ל
ומצד משרד החוץ ביום חמישי שעבר .הם הגישו איגרת לבית הדין הבין-
לאומי שבה המדיות הללו קבלו על כך שבית הדין דן בעייו .הם מסים
למוע פוליטיזציה מכוערת של בית הדין הבין-לאומי ,אבל לצערי זה כבר
התקיים .העובדה שמדיות רבות התייצבו לצידו ולצידה של ארצות הברית
היא עובדה שצריכה בהחלט לעודד את כל ידידי ישראל ברחבי העולם ואת
כל אזרחי ישראל.
הממשלה ממשיכה את ההיערכות שלה להתמודדות עם גיף הקורוה .אולי
ביגוד לציפיות ,עד לרגע זה לא ידוע לו על הידבקות בארץ .יש כמובן
אפשרות כזאת אבל זה עדיין לא קרה ,אף על פי שכבר הגיע מקרה ראשון
למצרים ,לפי הדיווחים בתקשורת.
במקביל ,אי רוצה להודות לשר הבריאות שפעל יחד עם צוותו כדי להביא
את הישראלים מהאוייה שמצאת ביפן .אלה שלא דבקו ,הם יבואו לארץ
וייכסו לבידוד .אלה שדבקו ,שארים לפי החלטת ממשלת יפן שם ,ואחו
שלחו להם רופא כדי שיעזור להם .אחו כולו כמובן מתפללים לשלומם.
אחו משיך לעשות מה שצריך ,לפעול ברמה המדיתית ,כדי לעכב כמיטב
יכולתו ולמוע התפשטות של המחלה בישראל.

.4872

מיצוי זכויות ,מיוי מתכלל ושיפור המעים ליצולי השואה – סטאטוס
ביצוע החלטה מס'  3661של הממשלה מיום  – 11.3.2018המשך דיון
ראש הממשלה פותח את הדיון.
סגן השר במשרד האוצר ,יצחק כהן ,אשר עמד בראש הצוות לושא הטיפול
הממשלתי ביצולי השואה ,מציג באמצעות מצגת את אופן יישום התוכית
למיצוי הזכויות ולשיפור המעים היתים ליצולי השואה.
גב' עופרה רוס ,מהלת הרשות לזכויות יצולי שואה במשרד האוצר ,מציגה
את עקרוות הביצוע של התוכית ומציגה תוים על סטאטוס מיצוי
הזכויות של היצולים .מציית כי לראשוה עשתה פייה אישית וממוקדת
והגעה לבתיהם של היצולים על מת לוודא שזכויותיהם ממוצות.
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)מצגת שהוצגה ובה תוים בדבר יישום החלטת הממשלה מס'  3661מיום
 11.3.2018מצאת בתיקי מזכירות הממשלה(.
ציגי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,משרד הביוי
והשיכון ומשרד הבריאות מוסיפים תוים משלימים על הטיפול של
משרדיהם ביצולי השואה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים משה כחלון ,יובל שטיייץ ,אופיר
אקויס ,ציפי חוטובלי ,יפעת שאשא-ביטון ,סגן השר יצחק כהן וה"ה עופרה
רוס ,ציפי חשון ,גלית מאיר ,אלעד זכות ורות מע.
בתום הדיון מודים ראש הממשלה וסגן השר יצחק כהן לציגי הממשלה על
שילוב הזרועות הממשלתיות ועל שיתוף הפעולה המלא למען יצולי השואה
ולמיצוי זכויותיהם.

.4873

דוח חקיקה  -סקירה
ראש הממשלה פותח את הדיון.
שר המשפטים מציג מתוך דו"ח חקיקה ממשלתי לשת  ,2018אשר הוח על
שולחן הממשלה ,תוים על שיעור תזכירי החוק ביוזמת הממשלה שהופצו
במהלך כהות הכסת ה 20-והבשילו לכדי הצעות חוק ממשלתיות וכן
תוים המראים עלייה משמעותית במשקלן של הצעות חוק שהוגשו מטעם
הכסת )הצעות חוק פרטיות( ומציין ,כי משרדו מוביל הליך לייעול וטיוב
הליכי החקיקה על מת לצמצם את היקפן.
המשה ליועץ המשפטי לממשלה ,מר רז זרי ,מציג באמצעות מצגת את
ההצעות לייעול וצמצום החקיקה הממשלתית ומציין את הצורך בצמצום
החקיקה הפרטית בתיאום עם יושב ראש הכסת.
)עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה(
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים אמיר אוחה ,זאב אלקין ,בצלאל
סמוטריץ' ,דוד אמסלם ,יובל שטיייץ ,יפעת שאשא-ביטון ומר רז זרי.
בתום הדיון מסכם ראש הממשלה כי ישה חקיקת יתר ובכוותו לפעול
לצמצומה על מת לצמצם את הטל הבירוקרטי והרגולטורי.
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ראש הממשלה מבקש לקבל ממשרד המשפטים תוי חקיקה השוואתיים
בין מדית ישראל לבין מדיות בעלות משטר פרלמטרי דומה.

.4874

חברת מלי ישראל  -פיתוח וכסים בע"מ  -הקמת שתי חברות בות
ממשלתיות למתן שירותי ים
ראש הממשלה פותח את הדיון.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים מציג את הצורך בקבלת החלטה להקמת
שתי חברות בת לחברת מלי ישראל אשר יהלו את התעבורה הימית של
כלי שיט המיועדים להיכס דרך מל חיפה ומל אשדוד.
ציג רשות החברות הממשלתיות ,מר רועי כחלון ,מציין כי הפעולות
המתבצעות באופן בלעדי על ידי חברות הבת שיוקמו אין כוללות פעילות
בתחום הקשירה היות שלמלים החדשים יתאפשר לבצע את פעילות
הקשירה בעצמן.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה ,והשרים בצלאל סמוטריץ' ,משה כחלון,
יובל שטיייץ ומר רועי כחלון.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1לאשר ,לפי סעיפים  (1)6ו–)11א() (1לחוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה–) 1975להלן – חוק החברות הממשלתיות( להוסיף מטרה
למטרות חברת מלי ישראל – פיתוח וכסים בע"מ )להלן – ח"י(:
"ביצוע פעולות ליהול התעבורה הימית של כלי שיט בשגרה ובחירום
ומתן שירותים בהתאם ,במישרין או באמצעות חברות בות" )להלן –
שירותי ים(.
 .2לאשר לח"י ,לפי סעיף )11א() (9ובהתאם לסעיפים  5ו 6-לחוק החברות
הממשלתיות ,בהתאם להחלטת דירקטוריון ח"י מיום  20ביוי ,2019
להקים שתי חברות בות ממשלתיות פרדות לצורך מתן שירותי ים,
אחת בתחום מל אשדוד )להלן – חברת הבת אשדוד( והשייה בתחום
מל חיפה )להלן – חברת הבת חיפה ויחד החברות הבות( ,כהכרזתן
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בהתאם לפקודת המלים ]וסח חדש[ ,התשל"א–) 1971להלן – מל
חיפה ומל אשדוד ,בהתאמה(.
 .3החברות הבות תוקמה על פי העקרוות המפורטים בהחלטה זו
וכמפורט להלן:
)א( שמות החברות הבות:
) (1בעברית :תעבורה ימית חיפה בע"מ.
באגליתHaifa Marine Services ltd. :
) (2בעברית :תעבורה ימית אשדוד בע"מ.
באגליתAshdod Marine Services ltd. :
או אם שמות אלו לא יאושרו על ידי רשם החברות – שמות דומים
שיאושרו על ידו.
)ב( אופי החברות הבות:
כל אחת מהחברות הבות תהיה פרטית מוגבלת במיות .ח"י
תהיה בעלת מיות יחידה בכל אחת מהחברות הבות.
)ג( מטרות החברות הבות:
ביצוע פעולות ליהול התעבורה הימית של כלי שיט בשגרה
ובחירום ומתן שירותים בהתאם בתחום מל אשדוד או חיפה ]לפי
העיין[ ,כפי שייקבע על ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים
בהסכמת שר האוצר בכתב הסמכה לח"י או לחברות הבות לפי
חוק רשות הספות והמלים ,התשס"ד) 2014-להלן חוק רספ"ן(.
החברות הבות לא תפעלה לכל מטרה אחרת ,אלא באישור
הממשלה.
)ד( מבה ההון של החברות הבות:
הון המיות של כל אחת מהחברות הבות במועד הקמתה יהיה
 1,000ש"ח מחולק ל–  1,000מיות בות  1ש"ח בערך קוב כל אחת
שיהיו כולן בידי ח"י.
)ה( הזכויות הלוות למיות:
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הון המיות של כל אחת מהחברות הבות יורכב מסוג אחד של
מיות ,מיות רגילות .המיות הרגילות ,בין לבין עצמן ,תהייה
שוות זכויות ושוות דרגה מכל הבחיות ,ויכללו זכות להצבעה
באסיפה הכללית של החברה ,זכות למיוי דירקטורים בחברה,
זכות לקבלת דיבידד וזכות לקבלת עודפי הכסים בפירוק.
)ו( חברות הבת יהיו בבעלות מלאה של ח"י בתקופה שבה כתב
ההסמכה שייתן לחברת הבת לפי סעיף  9להלן יהיה בתוקף.
)ז( תקון חברות הבות:
תקון ההתאגדות של החברות הבות יהיה תואם את הוראות חוק
רספ"ן וחוק החברות הממשלתיות ואת הוראות חוק החברות,
התש"ט ,1999-ויאושר על ידי רשות החברות הממשלתיות )להלן
– הרשות או רשות החברות( לפי רישום.
)ח( מקורות המימון של החברות הבות:
פעילות החברות הבות תמומן מההכסות ממתן שירותי ים.
)ט( דירקטוריון החברות הבות:
דירקטוריון כל אחת מהחברות הבות לא יפחת מארבעה ) (4ולא
יעלה על שבעה ) (7דירקטורים .מבין חברי דירקטוריון כל אחת
מהחברות הבות ,יכהן לפחות עובד אחד של משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים ועובד אחד של משרד האוצר ,ויתר חברי
הדירקטוריון יהיו עובדי ח"י .אם לפי הדין יידרש מיוי
דירקטורים מקרב העובדים ,יהיה מספר הדירקטורים המכסימלי
בחברה – תשעה.
)י( השר האחראי:
שר התחבורה והבטיחות בדרכים )להלן – שר התחבורה(.

 .4להחות את שר התחבורה ושר האוצר )להלן – השרים( לעשות שימוש
בסמכותם בהתאם לסעיף )9ד() (1לחוק רספ"ן כך שח"י תהא רשאית
להעיק את שירותי הים באמצעות חברות הבות ,וזאת עד שיפעלו
לקידום תיקון חקיקה לחוק רספ"ן שיסדיר את האפשרות להסמיך את
החברות הבות כתאגידים מורשים.
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 .5להחות את השרים לתקן בהתאם לסמכותם לפי סעיף  10לחוק רספ"ן,
את כתבי ההסמכה של התאגידים המוסמכים הקיימים לפי חוק
רספ"ן ,לרבות תיקון של כתב ההסמכה של ח"י ,כך שביצועי
התפקידים כאמור ייכללו בין תפקידיה לביצוע באמצעות החברות
הבות.
 .6להחות את השרים ,לאחר השלמת תיקון החקיקה האמור בסעיף ,4
לעשות שימוש בסמכותם לפי חוק רספ"ן ,להסמיך את החברות הבות
כתאגידים מורשים למתן שירותי ים ,ולתקן את כתב ההסמכה של ח"י
בהתאם.
 .7ח"י והחברות הבות תחתומה על הסכמים להסדרת מכלול הושאים
הרלווטיים ליחסי הגומלין בייהן ,לרבות מערכת ההתחשבות בין
החברות.
 .8לאשר מראש ,לפי סעיף )11א() (8לחוק החברות הממשלתיות ,לחברת
מל חיפה בע"מ ולחברת מל אשדוד בע"מ להתקשר עם ח"י ,או עם
חברת הבת הרלבטית של ח"י ,בהסכם להעברת כל פעילות ,הכסים
וההתחייבויות של מחלקת הים של חברת מל חיפה בע"מ או חברת
מל אשדוד בע"מ ,לפי העיין ,לח"י או לחברת הבת הרלווטית שלה,
בתמורה לשווי הוגן כפי שייקבע על ידי מעריכי שווי מוסכמים ,והכול
בכפוף לכך שתתקבל החלטה בדירקטוריון החברות הרלווטיות,
המאשרת את הסכמי ההעברה בין החברות תוך  120ימים ממועד קבלת
החלטה זו .מהל רשות החברות הממשלתיות רשאי להאריך את המועד
האמור ב 60-ימים וספים.
 .9להחות את השרים לשקול לעשות שימוש בסמכויותיהם כך שבעת
מעבר פעילות מחלקת הים של איזו מחברות המל ,כמתואר בסעיף 8
לעיל ,אזי חברת הבת שאליה הועברה הפעילות האמורה ,תיתן את
אותה פעילות באופן בלעדי למעט בתחום הקשירה ,בכל תחום המל
שלגביו הוסמכה ,עד לשת  2054או תום תקופת ההסמכה ,המוקדם
מבין השיים ,ולא יוסמך גורם אחר למתן הפעילות כאמור בתחום
שלגביו הוסמכה אותה חברת הבת.
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.4875

סיעת שיא המדיה לארצות הברית ,לפיג'י ולאוסטרליה
ראש הממשלה פותח.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  18לחוק יסוד :שיא המדיה ,כי סיעת שיא
המדיה לארצות הברית ,לפיג'י ולאוסטרליה מיום  18.2.2020עד יום
 27.2.2020היא על דעת הממשלה.
במהלך הביקור בארצות הברית יקבל השיא אות הוקרה מאויברסיטת
.UCLA
במהלך הביקור בפיג'י ישתתף השיא בפסגה היסטורית עם מהיגות
מדיות הפסיפיק ,בהזמת ראש ממשלת פיג'י.
באוסטרליה יקיים השאי ביקור ממלכתי ,בהזמת המושל הכללי,
שבמהלכו ייפגש עם המושל הכללי ועם ראש ממשלת אוסטרליה וכן עם
המושלות הכלליות וראשי הממשלות של מדיות ויקטוריה ויו סאות' וולס.
בוסף ,ישתתף השיא באירועים לציון  100שה לקרן היסוד בסידי
ובמלבורן וייפגש עם הקהילה היהודית.

הישיבה עלת
)בשעה (12:55
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פרוטוקול
החלטת ועדת שרים להגדרת "אזור מוגבל" במסגרת הטיפול
בגיף הקורוה החדש
יום שלישי ,י"ג ביסן התש"ף  07 -באפריל 2020

גף.1/

הארכת ההכרזה על העיר בי ברק כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום
)גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-
)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  2לתקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף ,2020-להאריך את ההכרזה על
השטח המויציפלי של העיר בי ברק כאזור מוגבל עד ליום שישי ,ט"ז יסן
תש"ף ) 10באפריל  (2020בשעה .07:00
ההכרזה תיכס לתוקפה עם פרסומה באתר משרד ראש הממשלה,
ותפורסם ברשומות בסמוך לאחר מכן.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף )38א( בתקון לעבודת הממשלה.

בפרוטוקול זה  1דף.
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פרוטוקול
ועדת שרים להגדרת "אזור מוגבל" במסגרת הטיפול בגיף הקורוה החדש
יום שישי ,ט"ז ביסן התש"ף  10 -באפריל 2020
)בשעה  - 00:00בישיבת ועידה טלפוית(
השתתפו
השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה  -יושב ראש; אריה )מכלוף( דרעי  -ממלא מקום
יושב ראש הוועדה ,גלעד ארדן ,פתלי בט ,משה כחלון ויעקב ליצמן

כן כחו:
משה גפי

-

חבר כסת

מאיר בן שבת
משה בר סימן טוב
אשר חיון
אלוף במיל רוי ומה
רז זרי
אברהם רובישטיין

-

ראש המטה לביטחון לאומי
המהל הכללי ,משרד הבריאות
מהל לשכת ראש הממשלה
עיריית בי ברק )פרוייקטור(
משה ליועץ המשפטי לממשלה
ראש עיריית בי ברק

–

מזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

-

המשה למזכיר הממשלה

סדר היום:
גף.2/

בפרוטוקול זה  2דפים.

הארכת ההכרזה על העיר בי ברק כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום
)גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-
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גף.2/

הארכת ההכרזה על העיר בי ברק כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,והמהל הכללי של משרד
הבריאות ,מר משה בר סימן טוב ,מציגים את הצורך להארכת ההכרזה על
העיר בי ברק כ"אזור מוגבל".
במהלך הדיון עולה הצורך בהכרזה על שכוות בירושלים כ"אזורים מוגבלים"
בשל התפשטות הגיף בהן.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים גלעד ארדן ,אריה מכלוף דרעי,
פתלי בט ,יעקב ליצמן ,משה כחלון וה"ה מאיר בן שבת ,צחי ברוורמן ,רז
זרי ,משה בר סימן טוב ,יגאל סלוביק וחבר הכסת משה גפי.
בתום הדיון מסכם ראש הממשלה כי החלטה בעיין הכרזה על שכוות
בירושלים כ"אזורים מוגבלים" תופץ לידיעת חברי הממשלה ותאושר לאחר
מכן במסגרת ועדת השרים.

)רוב קולות בעד; שר בריאות יעקב ליצמן מודיע כי איו משתתף בהצבעה(

מ ח ל י ט י ם ,מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  2לתקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף) 2020-להלן" :התקות"(  ,להאריך את
ההכרזה על השטח המויציפלי של העיר בי ברק כאזור מוגבל לתקופה וספת
של  5ימים וספים ,עד ליום כ"א ביסן התש"ף ) 15באפריל  (2020בשעה 7:00
)להלן – תקופת ההכרזה הוספת( .בתקופת ההכרזה הוספת תחול הקלה
בהגבלות המויות בתקה  3לתקות כך שלמטרות המפורטות בתקה )3א()(1
לתקות יתווסף – הגעה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל
דין ,וחזרה ממו.
ההכרזה תיכס לתוקפה עם פרסומה באתר משרד ראש הממשלה ,ותפורסם
ברשומות בסמוך לאחר מכן.

הישיבה עלת
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ועדת שרים להגדרת "אזור מוגבל" במסגרת הטיפול בגיף הקורוה החדש
ממוצאי שבת ,י"ז ביסן התש"ף  11 -באפריל  2020בשעה 23:30
עד יום ראשון ,י"ח ביסן התש"ף –  12באפריל  2020בשעה 24:10
)בשיחת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

אריה )מכלוף( דרעי  -ממלא מקום יושב ראש הוועדה ,גלעד ארדן ,משה כחלון

עדרו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה  -יושב ראש; פתלי בט ,יעקב ליצמן

כן כחו:
מוטי בבצ'יק
תא"ל אבי בלוט
משה בר סימן טוב
ליאור חיימוביץ
שיר כהן
רז זרי
יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר
רון פרץ
אורי שוורץ
אבי שמחון

-

לשכת שר הבריאות
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
לשכת השר לביטחון הפים
דוברת ראש הממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

רחל שפירא

-

מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

בפרוטוקול זה  5דפים.
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סדר היום:
גף.3/

הכרזה על אזורים בעיר ירושלים כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום
)גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-
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גף.3/

הכרזה על אזורים בעיר ירושלים כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום
)גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-
ממלא מקום יושב ראש ועדת השרים ,השר אריה )מכלוף( דרעי ,פותח.
המהל הכללי של משרד הבריאות ,מר משה בר סימן טוב ,מסביר את
הצורך להכריז על שכוות בירושלים כ"אזורים מוגבלים" לאחר שמצא כי
בחלק משכוותיה יש מספר חולים גבוה ביחס ליישובים אחרים וקצב גבוה
בעלייה בתחלואה ובהידבקות בגיף מדי יום.
מר בר סימן טוב מסביר מהן ההגבלות בתוך האזורים שקבעו בעיר.
מזכיר הממשלה מבקש ממכ"ל משרד הבריאות להתייחס להשגותיו של
השר זאב אלקין.
מר בר סימן טוב מתייחס.
השר אריה )מכלוף( דרעי מציין כי בא בדברים עם ראש עיריית ירושלים
בעיין הצעת ההחלטה וההצעה מקובלת עליו.
השר גלעד ארדן מתייחס לצורך בהיערכות משטרת ישראל.
בדיון משתתפים :השרים אריה )מכלוף( דרעי ,גלעד ארדן ,משה כחלון וה"ה
צחי ברוורמן ,משה בר סימן טוב ,רז זרי ,אורי שוורץ ויגאל סלוביק.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  2לתקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף) 2020-להלן" :התקות"( ,לקבוע את
הרובעים המפורטים להלן בעיר ירושלים בהתאם למפת מיהלים
קהילתיים ,תיחום רובעי תפעול של עיריית ירושלים ,המצורפת להחלטה
)להלן – האזורים( ,כ"אזור מוגבל" מיום י"ח ביסן התש"ף ) 12באפריל
 (2020בשעה  12:00ועד ליום כ"א ביסן התש"ף ) 15באפריל  (2020בשעה
:07:00
רובע  ,1למעט עוטף ירושלם כפר עקב ,אזור התעשייה עטרות ,בית חיא,
פסגת זאב ועוטף ירושלים שכות השלום.
רובע  ,2למעט אזור תעשייה הר החוצבים ,פארק מטרופוליי עמק הארזים
ופארק מטרופוליי עמק מוצא.

עמוד  302מתוך 315

-4-

רובע  ,3למעט אזור תעשייה גבעת שאול ,בית הכרם ,מיהל מוסדי הר
הרצל ,יובלים ,גים ,רמת דיה ובית החולים הדסה עין כרם.
רובע  ,5למעט מיהל מוסדי קריית הלאום ובית דוד.
על כל אחד מהאזורים כאמור יחולו ההגבלות המויות בתקה  3לתקות
כך שלמטרות המפורטות בתקה )3א() (1לתקות יתווסף – הגעה של עובד
למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין ,וחזרה ממו.
ההכרזה תיכס לתוקפה ביום י"ח ביסן התש"ף ) 12באפריל  (2020בשעה
 ,12:00תפורסם באתר משרד ראש הממשלה ותפורסם ברשומות בסמוך
לאחר מכן.

הישיבה עלת
)ביום ראשון ,י"ח ביסן התש"ף –  12באפריל  2020בשעה (24:10
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ועדת שרים להגדרת "אזור מוגבל" במסגרת הטיפול בגיף הקורוה החדש
יום חמישי ,כ"ב ביסן התש"ף  16 -באפריל 2020
)בשעה  - 13:00בישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

אריה )מכלוף( דרעי  -ממלא מקום יושב ראש הוועדה ,פתלי בט ,משה כחלון
ויעקב ליצמן

עדרו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה  -יושב ראש; גלעד ארדן

כן כחו:
זאב אלקין

-

השר להגת הסביבה

מוטי בבצ'יק
תא"ל אבי בלוט
משה בר סימן טוב
תא"ל עופר ויטר
ליאור חיימוביץ
סימה טוקטלי
צביה מארק
רז זרי
יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר
רון פרץ
אורי שוורץ
אבי שמחון

-

לשכת שר הבריאות
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
המזכיר הצבאי לשר הביטחון
לשכת השר לביטחון הפים
סגית מזכיר הממשלה
משרד ראש הממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

רחל שפירא

-

קצרית הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

בפרוטוקול זה  6דפים.
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סדר היום:

גף.4/

הכרזה על אזורים בעיר ירושלים כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום
)גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-

גף.5/

הכרזה על העיר בי ברק כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-
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גף.4/

הכרזה על אזורים בעיר ירושלים כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום
)גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-
ממלא מקום יושב ראש ועדת השרים ,השר אריה מכלוף דרעי ,פותח את
הדיון.
המהל הכללי של משרד הבריאות מציג את תמות המצב בירושלים.
שר הפים מציין כי הוא קיים התייעצות עם ראש עיריית ירושלים עובר
לדיון ומציג תוים שלפיהם מתוך כ 2,300-חולים מאומתים בעיר
ירושלים ,כ 1,600-מצאים באזורים בתוך העיר שעליהם ועדת השרים
מבקשת להכריז כ"אזור מוגבל".
השר זאב אלקין מתייחס לחלוקת העיר לרובעים ומביע את חששו מכך
שמצב התחלואה כפי שהוא ידוע במזרח ירושלים איו משקף את מצב
התחלואה האמיתי.
שר הפים מציין כי יש להיערך לטיפול במגזר הערבי לאור חג הרמדאן
הקרב ובא ולצורך כך יש לשתף פעולה עם ראשי הרשויות ועם חברי הכסת
מהמגזר הערבי.
בדיון משתתפים :השרים אריה מכלוף דרעי ,זאב אלקין ויעקב ליצמן וה"ה
משה בר סימן טוב ,אורי שוורץ ורז זרי.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  2לתקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף) 2020-להלן" :התקות"( ,לקבוע את
הרובעים המפורטים להלן בעיר ירושלים בהתאם למפת מיהלים
קהילתיים ,תיחום רובעי תפעול של עיריית ירושלים המפורטת להלן )להלן
– האזורים( ,כאזור מוגבל עד ליום כ"ה ביסן התש"ף ) 19באפריל :(2020
•

רובע  , 1למעט עוטף ירושלם כפר עקב ,אזור התעשייה עטרות ,בית
חיא ,פסגת זאב ועוטף ירושלים שכות השלום.

•

רובע  ,2למעט אזור תעשייה הר החוצבים ,פארק מטרופוליי עמק
הארזים ופארק מטרופוליי עמק מוצא.
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•

רובע  ,3למעט אזור תעשייה גבעת שאול ,בית הכרם ,מיהל מוסדי הר
הרצל ,יובלים ,גים ,רמת דיה ובית החולים הדסה עין כרם.

•

רובע  ,5למעט מיהל מוסדי קריית הלאום ובית דוד ורובע  ,7למעט א-
טור ,מהל מוסדי הר הצופים ,עיסאוויה והגבעה הצרפתית.

על כל אחד מהאזורים כאמור יחולו ההגבלות המויות בתקה  3לתקות
כך שלמטרות המפורטות בתקה )3א() (1לתקות יתווסף – הגעה של עובד
למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין ,וחזרה ממו.
ההכרזה תיכס לתוקפה ביום כ"ב ביסן התש"ף ) 16באפריל  (2020בשעה
 ,18:00תפורסם באתר משרד ראש הממשלה ובסמוך לאחר מכן תפורסם
ברשומות.
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גף.5/

הכרזה על העיר בי ברק כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-
ממלא מקום יושב ראש ועדת השרים ,השר אריה מכלוף דרעי ,פותח את
הדיון.
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המהל הכללי של משרד הבריאות ,מר משה בר סימן טוב ,מציין לטובה את
ההירתמות של עיריית בי ברק ,בשילוב מתאם הפעולות מטעם הממשלה,
אלוף )מיל (.רוי ומה וחיילי פיקוד העורף ,לצמצום התפשטות גיף
הקורוה בעיר.
שר הפים מציג את התוים העדכיים שלפיהם ישם כ 2,200-חולים בעיר
בי ברק ,מתוכם כ 1,400-מצאים בעיר והשאר שלחו למלויות או
מאושפזים בבתי חולים.
שר הפים מציין את שיתוף הפעולה בין קופות החולים לבין עיריית בי
ברק.
בדיון משתתפים :השרים אריה מכלוף דרעי ,משה כחלון ,יעקב ליצמן וזאב
אלקין וה"ה משה בר סימן טוב ורז זרי.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  2לתקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף) 2020-להלן" :התקות"( ,לקבוע את
השטח המויציפלי של העיר בי ברק ,למעט האזור שמצא צפוית לדרך
אם המושבות )להלן – האזור( ,כאזור מוגבל עד ליום כ"ו ביסן התש"ף )20
באפריל .(2020
ההגבלות המויות בתקה  3לתקות יחולו על האזור אך ורק בקשר לכיסה
לאזור או יציאה ממו באמצעות תחבורה ציבורית ,למעט מויות.
ועדת השרים רושמת לפיה את הודעת עיריית בי ברק ,כי עד לתום תקופת
ההכרזה ,תדאג העירייה לפיויים של  700חולים משטחה של העיר למלוות
המיועדים לבידוד חולי קורוה ,וכי יהיה איש קשר לגבי כל ביין בעיר אשר
יסייע בתיאום עזרה וסיוע לחולים ולמבודדים המתגוררים באותו ביין.
ההכרזה תיכס לתוקפה ביום כ"ב ביסן התש"ף ) 16באפריל  (2020בשעה
 ,18:00תפורסם באתר משרד ראש הממשלה ,וסמוך לאחר מכן תפורסם
ברשומות.

הישיבה עלת
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מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ועדת שרים להגדרת "אזור מוגבל" במסגרת הטיפול בגיף הקורוה החדש
יום שישי ,כ"ג ביסן התש"ף  17 -באפריל 2020
)בשעה  - 22:15בישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה  -יושב ראש; גלעד ארדן ומשה כחלון

עדרו השרים:

אריה )מכלוף( דרעי ,פתלי בט ויעקב ליצמן

כן כחו:
משה בר סימן טוב
תא"ל אבי בלוט
מאיר בן שבת
ת"צ אה בן מרדכי
אתי ברט
עידו גבאי
אופיר גדלמן
אל"מ עופר ויטר
ליאור חיימוביץ
סימה טוקטלי
שיר כהן
הילה כהן-אייס
מיכל כהן דר
יצב מוטי כהן
רז זרי
פיה ס
סיגל סדצקי
יגאל סלוביק
דים עבוד

בפרוטוקול זה  5דפים.

-

המהל הכללי ,משרד הבריאות
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
משטרת ישראל
סגית מזכיר הממשלה
המטה לביטחון לאומי
משרד ראש הממשלה
מזכ"צ שר הביטחון
לשכת השר לביטחון הפים
סגית מזכיר הממשלה
יועצת תקשורת לראש הממשלה
מזכירות הממשלה
רופאת מחוז הצפון ,משרד הבריאות
ממלא מקום מפכ"ל משטרת ישראל
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
מזכירות הממשלה
ראש שירותי בריאות הציבור
המטה לביטחון לאומי
לשכת היועץ המשפטי לממשלה
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רון פרץ
אורי שוורץ
אבי שמחון
גידי שמרליג

-

ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה
יועץ הסברה לקורוה ,משרד ראש הממשלה

איתמר דרזר

-

קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה

צחי ברוורמן

סדר היום:

גף.6/

הכרזה על דיר אל-אסד ובעה כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-

גף.7/

היערכות לקראת חג הרמדאן
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גף.6/

הכרזה על דיר אל-אסד ובעה כ"אזור מוגבל" לפי תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף2020-

ראש הממשלה פותח את הדיון.
המהל הכללי של משרד הבריאות ,מר משה בר סימן טוב ,מציג תוים לגבי
היישוב דיר אל אסד המצדיקים את הגדרתו כ"אזור מוגבל" ולפיהם
היישוב מוה כ 12,000-תושבים אשר מתוכם  62חולי מאומתים .קצב
ההדבקה ביישוב עומד על כ .590%-לאור התוים הללו מוצע להגדיר את
היישוב דיר אל אסד כ"אזור מוגבל".
המהל הכללי של משרד הבריאות ורופאת מחוז הצפון של משרד הבריאות
מצייים כי היישוב בעה ממוקם סמוך מאוד ליישוב דיר אל אסד ושגרת
החיים של תושבי שי היישובים כרוכה זו בזו ואיה יתת להפרדה .מאחר
שביישוב בעה תגלו  10חולים מאומתים )עלייה של כ 900%-בקצב
ההדבקה( ,מומלץ להכריז גם על היישוב בעה כ"אזור מוגבל".
לשאלת המשה ליועץ המשפטי לממשלה )תפקידים מיוחדים
וציבורי-חוקתי( ,הם משיבים כי אם ועדת השרים תתייחס לשי היישובים,
הסמוכים גיאוגרפית ומשולבים מאוד בחיי היומיום ,כיחידה אחת ,יתן
יהיה ,על פי הקריטריוים שקבעו על ידי הממשלה בהחלטתה מס' 4957
מיום ) 2.4.2020מספר החולים ביחס ליישובים אחרים; קצב עלייה
בתחלואה מעל הממוצע הקיים בישראל; שיעור התחלואה ל 100,000-איש
– גבוה משיעור התחלואה הממוצע בכלל האוכלוסייה( ,להגדירם כ"אזור
מוגבל".
לאור האמור לעיל ,מודיע המשה ליועץ המשפטי לממשלה ,מר רז זרי ,כי
אין מיעה משפטית לקבלת ההחלטה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים משה כחלון וגלעד ארדן וה"ה
משה בר סימן טוב ,סיגל סדצקי ,מיכל כהן-דר ,רז זרי ,מאיר בן שבת ,יגאל
סלוביק ומוטי כהן.
)פה אחד( )*(
)*( השרים פתלי בט ,אריה מכלוף דרעי ,יעקב ליצמן לא השתתפו בדיון
מפאת קיומו בערב שבת ,אך הודיעו כי הם תומכים בהצעת ההחלטה.
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מ ח ל י ט י ם ,מתוקף הסמכות הקבועה בתקה  2לתקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף) 2020-להלן" :התקות"( ,לקבוע את
השטח המויציפאלי של דיר אל-אסד ושל בעה כאזור מוגבל כמשמעותו
בתקות ,למשך תקופה של  7ימים.
ההכרזה תיכס לתוקפה ביום כ"ד ביסן התש"ף ) 18באפריל  (2020בשעה
 ,08:00היא תפורסם באתר משרד ראש הממשלה ,ותפורסם ברשומות
בסמוך לאחר מכן.

גף.7/

היערכות לקראת חג הרמדאן
ראש הממשלה פותח את הדיון ומתייחס לעיין היערכות הממשלה לקראת
חג הרמדאן שיחל ביום .23.4.2020
מתקיים דיון בושא שבמהלכו מתייחסים ,בין היתר ,לסוגיות הבאות:
-

הגברת פעילות הסברה במגזר הערבי.
הגברת פעולות אכיפה במגזר הערבי.
שיתוף פעולה עם ההגת היישובים הערביים )הדתית והפוליטית(
משך הסגר שיוטל על היישובים הערביים בשל החג ומאפיייו.
המדייות שוקטות מדיות בעולם הערבי לקראת חג הרמדאן.
מידת ההקפדה של הציבור הערבי על ביצוע החיות משרד הבריאות.

בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים משה כחלון וגלעד ארדן וה"ה
מיכל כהן-דר ,מאיר בן שבת ,משה בר סימן טוב ,רז זרי ,יגאל סלוביק,
מוטי כהן ואופיר גדלמן.

בתום הדיון מחה ראש הממשלה:
א .לקיים שיחה עם ראשי הרשויות המקומיות במגזר הערבי בעיין
ההיערכות לקראת חג הרמדאן .בשיחה ישתתפו ראש הממשלה,
השרים גלעד ארדן ומשה כחלון ,ראש המטה לביטחון לאומי ,הממוה
על הסברה ערבית במשרד ראש הממשלה והמהל הכללי של משרד
הבריאות.
ב .לגבש בהקדם תוכית הסברה למגזר הערבי .
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ג .משטרת ישראל תיערך לתגבור כוחותיה לקראת חג הרמדאן.
ד .צוות בהשתתפות המהל הכללי של משרד הבריאות ,רופאת מחוז צפון
במשרד הבריאות וציגי המשרד לביטחון הפים יגבש המלצות בושא
ויגישן לראש הממשלה עד ליום .20.4.2020
ה .ראש המטה לביטחון לאומי יגיש לראש הממשלה את תוכית המל"ל
בעיין ההיערכות לקראת חג הרמדאן עד ליום .20.4.2020

הישיבה עלת
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