מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  229של הממשלה ה34 -
יום שישי ,ל' ביסן התש"ף  24 -באפריל 2020
)בשעה  - 08:50בישיבת 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:
יצחק כהן

-

סגן השר במשרד האוצר

אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

שי באב"ד
תא"ל אבי בלוט
איתן בן דוד
מאיר בן שבת
קובי בר תן
משה בר סימן טוב
עידו גבאי
איתי הרשקוביץ
דיאל הרשקוביץ
לילך ויסמן
רוי חזקיה
אשר חיון
אבי חליבה

-

סימה טוקטלי
ערן יעקב
אמיר ירון

-

המהל הכללי ,משרד האוצר
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המשה לראש המטה לביטחון לאומי
ראש המטה לביטחון לאומי
ראש אגף שכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
המהל הכללי ,משרד הבריאות
רל"ש ראש המל"ל
רמ"ט שר הביטחון
ציב שירות המדיה
משרד האוצר
החשב הכללי ,משרד האוצר
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
מהל אגף בכיר משרדי הממשלה ויחידות הסמך,
ציבות שירות המדיה
סגית מזכיר הממשלה
מהל רשות המיסים ,משרד האוצר
גיד בק ישראל

בפרוטוקול זה  50דפים.
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עמי כהן
רועי כהן
שיר כהן
מאיר לוין
אסי מסיג
שאול מרידור
רז זרי
יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר
רון פרץ
אורי שוורץ
גידי שמרליג
אבי שמחון

-

רמ"ט ציב שירות המדיה
לשכת היועץ המשפטי לממשלה
יועצת תקשורת לראש הממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי-פיסקלי(
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
הממוה על התקציבים ,משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי(
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

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן
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סדר היום:
.5013

א.

דברי היועץ המשפטי לממשלה

ב.

אישור התוכית המפורטת בהתאם לחוק יסוד :משק המדיה )תיקון
מס'  10והוראת שעה לשת (2020

.5014

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()מעק סיוע לעצמאים ולשכירים
בעלי שליטה בחברת מעטים( ,התש"ף2020-

.5015

מעק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה
הכלכלית של התפשטות גיף הקורוה

.5016

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )מעק הסתגלות מיוחד לבי 67
ומעלה( )תיקון( ,התש"ף2020-

.5017

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

.5018

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(5התש"ף2020-

.5019

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(7
התש"ף2020-
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.5013

א.

דברי היועץ המשפטי לממשלה

ב.

אישור התוכית המפורטת בהתאם לחוק יסוד :משק המדיה )תיקון
מס'  10והוראת שעה לשת (2020

בפתח הדיון מתייחס היועץ המשפטי לממשלה בחומרה להדלפות
שהתקיימו במהלך ישיבות הממשלה האחרוות אשר התקיימו באמצעות
ועידה טלפוית .היועץ המשפטי לממשלה מציין כי מזכיר הממשלה הסב
את תשומת ליבו לכך שהאמון שיתן על מת לקיים ישיבות באופן זה וצל
לרעה לשם העלאת גורמים שאים מורשים להצטרף ולהאזין למהלך דיוי
הממשלה ואף להדליפם לתקשורת וברשתות החברתיות.
היועץ המשפטי לממשלה מודיע כי ,בתיאום עם מזכיר הממשלה ,בכוותו
לפתוח בחקירה פלילית ככל שהתופעה חמורה זו תחזור על עצמה.
ראש הממשלה פותח את הדיון ומתייחס להחלטות המוחות על שולחן
הממשלה הכוללות חבילת סיוע משמעותית לציבור העצמאים ובעלי
העסקים בישראל.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,מציג את הקווים המחים
לתוכית היציאה לקראת חזרה הדרגתית של המשק לפעילות מרבית .כן
מציג תוים על היקף החולים החדשים ומציין כי קצב ההדבקה שאר על
רמה יציבה של  2%ביום ,אך יחד עם זאת אין עדיין תוים על ההשפעה
של החלטות הממשלה שהתקבלו לאחר חג הפסח לעיין פתיחה הדרגתית
בשל הסגר.
שר האוצר והמהל הכללי של משרדו מציגים את עיקרי תוכית הסיוע
שיתה למשק בשל משבר הקורוה בהיקף של  80מיליארד .₪

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,לאשר את התוכית המפורטת ,כהגדרתה בסעיף 3ב)א(1)(2
לחוק יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת ) (2020להלן
– הוראת השעה( המובאת כספח להחלטה זו.
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להלן הספח:
תכית סיוע ממשלתית להתמודדות עם המשבר הקורוה
על רקע התפשטות גיף קורוה בישראל ועל מת לסייע לאזרחים שפגעו,
מליאת הכסת אישרה ביום  7באפריל  2020את חוק יסוד :משק המדיה
)תיקון מס'  10והוראת שעה לשת ) (2020להלן :הוראת השעה( .התיקון
ועד לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שוצר בשל
התפשטות הגיף ,כחלק מתוכית הסיוע בהיקף  80מיליארד ש"ח שהוצגה
על ידי ראש הממשלה ושר האוצר ביום  30במארס  .2020בסעיף א(1)2
להוראת השעה קבע כי שר האוצר יגיש לאישור הממשלה עד יום  1במאי
 2020תוכית מפורטת ביחס לשימושים המתוכים בסכומים המפורטים
בסעיף קטן )א)(2)(1ב( להוראת השעה .להלן פירוט השימושים להוצאה
השה במסגרת התח התקציבי בתוכית הסיוע האמד בכ 50-מיליארד
ש"ח בהתאם להוראת השעה.
א .בריאות ,רווחה ,סדר ציבורי ,ביטחון פים ומעק מיידי למשרדי
ממשלה  11 -מיליארד ש"ח
 .1מעה מיידי למשרד הבריאות  10 -מיליארד ש"ח  -המעה כולל רכש
מכוות השמה ,מימון ביצוע  20מיליון בדיקות עד סוף שת  ,2020ציוד
מגן ,הגדלת מלאי חירום ותרופות ,הקמת מתחמי בידוד לרבות השמת
חולים וחוזרים מחו"ל בבתי מלון ותמיכה ביציבות הפיסית של בתי
החולים.
הערכת העלות בחלוקה לושאים:
-

ציוד מיגון ומכוות השמה כ 3-מיליארד ש"ח.

-

תגבור מערך בתי החולים כ 2.5-מיליארד ש"ח.

-

רכש תרופות ומעבדות כ 2.5 -מיליארד ש"ח.

-

מערך גריאטריה ,בידוד במלוות ,מד"א ואחר כ 2 -מיליארד ש"ח.

 .2מעה לאוכלוסיות בסיכון ,היערכות למצב החירום במשרדי הממשלה
ומציאת חיסון  1 -מיליארד ש"ח .המעה כולל אספקת ארוחות חמות
ל 130-אלף קשישים זקקים וסל מצרכים דו שבועי ,תווי קייה למזון
למשפחות בסיכון ,אשים עם מוגבלויות בקהילה וכי פש בקהילה,
אבטחת מוסדות בסיכון ,רכישת ציוד מיגון והקמת מוקדים לסיוע
לאוכלוסייה הבוגרת .כמו כן ,תקציב לצורך רכישת ציוד מיגון
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והיערכות בפריסה ארצית של משטרת ישראל ,ביצוע התאמות בבתי
הסוהר ,תקציב למציאת חיסון ,תקציב למשרד החיוך עבור חיזוק
המערך ללימוד מרחוק והקמת מוקדי חירום וסיוע לתלמידים חסרי
עורף משפחתי והזה לילדים בחירום.
ב .שיפוי המוסד לביטוח לאומי –  3.9מיליארד ש"ח
 .1מעק סיוע חד פעמי )מעק פסח(  2.3 -מיליארד ש"ח  -מעק סיוע
חד פעמי בגובה  500ש"ח בעד כל ילד מתחת לגיל ) 18עד ארבעה
ילדים( ,למקבלי קצבאות אזרח ותיק ,קצבאות כות ,הבטחת
הכסה וקצבת מזוות וכן מעק וסף של  450ש"ח לאזרחים
ותיקים מקבלי קצבת סיעוד או השלמת הכסה .המעק הועבר
באופן אוטומטי ישירות לחשבון הבק.
 .2הקלות בתשלום דמי אבטלה וכן מעק לבי  1.6 - +67מיליארד
.₪

ג.

-

מעק בגובה עד  4,000ש"ח לחודש לבי  +67שהוצאו לחל"ת
או פוטרו.

-

הארכה אוטומטית של הזכאות לדמי אבטלה עד ליום
 30.4.2020לשכירים שזכאותם הסתיימה לאחר יום
.1.3.2020

-

קיצור תקופת האכשרה הדרשת לקבלת דמי אבטלה מ12-
חודשים מתוך  18החודשים האחרוים ל 6-חודשים בלבד.

מעק וסיוע לעסקים ולעצמאים –  9מיליארד ש"ח
 .1מעק לעסקים  5.2מיליארד ש"ח  -מעק סיוע למימון ההוצאות
הקבועות לעסקים שפגעו מהקורוה .הצעת החלטה בעיין "מעק
סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה
הכלכלית של התפשטות גיף הקורוה החדש" מובאת לאישור
הממשלה יחד עם תוכית זו.
 .2מעק סיוע לעצמאים  3.8 -מיליארד ש"ח – שי מעקים עבור
עצמאים שבעסקיהם רשמה ירידה של  25%לפחות במחזור
הפעילות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .הצעה לתקות
שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )מעק סיוע לעצמאים ולשכירים
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בעלי שליטה( ,התש"ף ,2020-מובאת לאישור הממשלה יחד עם
תוכית זו.
ד .מימון הכשרות מקצועיות ,סיוע לעמותות ולארגוי חברה אזרחית
וסיוע לעסקים קטים וביויים –  0.8מיליארד ש"ח
 .1סיוע למגזר השלישי  0.2מיליארד ש"ח  -סיוע תקציבי לעמותות
התמכות על ידי הממשלה.
 .2תוכית הכשרות למובטלים –  0.2מיליארד .₪
 .3התאמות עסקים להחיות משרד הבריאות וסיוע ומשרד הכלכלה
  0.4מיליארד ש"ח  -סיוע במימון התאמות לעסקים שפגעולשגרת הקורוה ולרבות להחיות משרד הבריאות ,הטמעת אמצעי
תשלום מתקדמים ותגבור והארכת משך פעילות מערך הסיוע של
המעו"ף שמסייע לעסקים קטים וביויים.
ה .החות בארוה –  2.6מיליארד ש"ח
במטרה לסייע לעסקים יתת החה בארוה השקולה לפטור לשלושה
חודשים ובכל זאת בהתאם לתקות בהסדרים במשק המדיה )החה
מארוה( )תיקון מס'  ,(2התש"ף –  .2020לצורך שמירה על איתותן
הכלכלית של הרשויות קבע כי הרשויות יקבלו שיפוי על פי הפירוט
הבא:
 (1רשויות בעלות מעק איזון יקבלו שיפוי מלא בהתאם לתוצאות
מודל חיזוי היקף ההטבה.
 (2רשויות איתות יקבלו שיפוי בגובה  92%מתוצאות מודל חיזוי
היקף ההטבה.
 (3יתר הרשויות יקבלו שיפוי בגובה  96%מתוצאות מודל חיזוי היקף
ההטבה.
ו .עלות תקציבית של פתרוות אשראי –  2.25מיליארד ש"ח
פתרוות האשראי כוללים ,בין היתר :קרן הלוואות בערבות המדיה
לעסקים קטים וביוים בהיקף של  8מיליארד ש"ח ,קרן לעסקים
גדולים ,פתרוות מימון בשיתוף גופים מוסדיים לחברות הייטק ,קרן
לעפים בסיכון וצורכי אשראי וספים .העלות התקציבית היה בגין
עלות ערבות המדיה במתן האשראי.
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ז .תשתיות ,טכולוגיה עילית ,דיגיטציה ותוכית יציאה מהמשבר – 4.6
מיליארד ש"ח
 .1פתרוות מימון להייטק – עלות תקציבית בסך  0.7מיליארד ש"ח -
לחברות הייטק על ידי רשות החדשות במסלולים מהירים
ובמקדמות גבוהות.
 .2שיפור שירות לאזרח באמצעות דיגיטציה  0.2מיליארד ש"ח  -על
מת להקל על האזרחים והעסקים בתהליכים בירוקרטיים מול
הממשלה ובכדי לצמצם ככל היתן את מתן השירותים הפיזיים
בתקופה זו ,הממשלה תאיץ את תהליכי הדיגיטציה של השירותים
המוגשים באזור האישי הממשלתי לאזרחים ועסקים.
 .3האצת תשתיות  1.1מיליארד ש"ח  -האצת פרויקטי תחבורה לשם
יצירת ביקושים ,עידוד תעסוקה והקדמת לוחות הזמים תוך יצול
ההשבתה במשק והירידה בהיקף הסועה.
 .4מתוך סכום זה ,בכוות משרד האוצר לפות לאישור ועדת הכספים
של הכסת בהתאם לסעיף 3ב)א (3)(2להוראת השעה ,לאשר העברת
סכום של  2.6מיליארד ש"ח – לסעיף )א( "בריאות ,רווחה ,סדר
ציבורי ,ביטחון פים ומעק מיידי למשרדי ממשלה" ולסעיף )ב(
"שיפוי המוסד לביטוח לאומי" ,לטובת השימושים המפורטים
להלן:
•

הארכת מתן הזכויות שיתו למקבלי דמי אבטלה ועבור מימון
חודש וסף לתשלום מעק לבי  67ומעלה שאיבדו את מקום
עבודתם.

•

הארכת תקופת הסיוע לאוכלוסיות בסיכון דרך משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.

•

הלת מבודדים ומעק בגין הסגר ברשויות מקומיות.

•

תוספת תקציבית עבור מעים אזרחיים וספים באמצעות
משרדי הממשלה

*בוסף וכמפורט בסעיף א)(2)1ג( להוראת השעה ,לשם החזר חובות למוסד
לביטוח לאומי בשל ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שוצר
בשל ההתפשטות גיף הקורוה הוקצה סכום וסף בסך  16.1מיליארד ש"ח.
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להלן רשימת התוכיות בתקציב ההמשכי לשת  2020שהוצאתן השה
הוגדלה במסגרת ההתמודדות עם גיף הקורוה בהתאם להוראת השעה

תקציב
רגיל –
אלפי
ש"ח

סעיף לפי
הוראת
השעה

תקציב
לרבות
קורוה –
אלפי ש"ח

שם תכית

קוד
תכית

ז

457,454

257,454

מטה ישראל דיגיטאלית

045704

א

432,425

294,425

כבאות והאצלה  -קניות

076002

א

650,354

588,854

א

7,742,394

א

1,892,218

א,ד

718,604

ג

10,369,612

א

55,331,395

ה

6,781,922

א

1,729,088

א

8,091,921

א

3,915,338

א

3,142,032

שירות בתי הסוהר -

077002

קניות
7,741,89

משטרה  -שכר

078001

4

1,792,21

משטרה  -קניות

078002

8

97,423

פעילות ממשלתית
רוחבית

1,369,61

תשלומים באמצעות

2

רשות

130204

130401

55,241,3
95

הוצאות ביטחוניות

151101

4,181,92
מענקים שוטפים

181103

2

1,728,53

פעילויות מטה מרכזיות

6

-

206001

8,067,09
6

חינוך מיוחד

3,906,32

המינהל חינוך

1

התיישבותי

3,100,40
7

פעילויות ופרוייקטים

206101

206601

206701
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1,237,71
א

1,250,519
9

הארכת יום הלימודים

206702

א

833,389

826,840

מטה המשרד  -כוח אדם

230101

א

629,957

278,957

שירותי משרד מרכזיים

230120

א

2,032,86
2,113,138

טיפול חוץ ביתי

5

באנשים

1,263,28
א

1,271,287

טיפול קהילתי באנשים

7

עם

א

1,195,707

1,147,70

טיפול חוץ ביתי -

230721

230722

231038

7

א

915,474

911,674

שירותים קהילתיים -

231039

א

332,426

330,048

טיפול חוץ ביתי  -תקון

231165

א

7,622,813

259,813

תפעול מטה

240205

א

2,180,138

גריאטריה

240710

א

47,943

23,943

א

48,798

41,798

א

31,345,520

ב

13,338,925

ד

314,554

114,554

1,764,13
8

פעולות מרכזיות
מעבדות בריאות
הציבור

241606

241689

30,090,5
20

קופות ובתי חולים

9,438,92

קצבאות וחוקים

5

ייעודיים
הכשרה מקצועית,

242003

271201

364403

לרבות

ז

1,350,470

650,470

מענקי מחקר ופיתוח

383002

ו

2,658,896

408,896

קידום הייצוא ועידוד

384004

ז

2,633,056

33,056

תוכנית מעבר  -רזרבה

470102

א

1,487,805

552,805

בינוי ופיתוח

672503
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4,055,72
ז

4,329,727

ז

6,836,505

ז

4,716,069

ז

1,127,173

ז

878,243

ז

10,566,943

7

רכבות כבדות

6,707,50

תחבורה ציבורית

5

והסעת

4,147,06

כבישים בין-עירוניים

795001

795002

795101

9

1,107,17
3

773,243

כבישים עירוניים

כבישים לתחבורה
ציבורית

10,563,9

תמיכות בתחבורה

43

ציבורית

13,887,1
29,987,184

ביטוח לאומי

795102

795103

795501

840501

84

.5014

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()מעק סיוע לעצמאים ולשכירים
בעלי שליטה בחברת מעטים( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
שר האוצר והמהל הכללי של משרדו מציגים את היקפי המעקים היתים
לעצמאים ,לבעלי עסקים ולשכירים בעלי שליטה בחברה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה ,השרים משה כחלון ,בצלאל סמוטריץ
ואופיר אקויס ומר שי באב"ד.

)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם:
 .1בתוקף הסמכות לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין תקות
שעת חירום )גיף הקורוה החדש()מעק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי
שליטה בחברת מעטים( ,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:

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()מעק סיוע לעצמאים ולשכירים
בעלי שליטה בחברת מעטים( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות שעת חירום אלה:
 .1בתקופה תוקפן של תקות שעת חירום אלה ,יקראו
תיקון
את חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה
חוק להגדלת
ולצמצום פערים חברתיים )מעק עבודה( ,התשס"ח-
שיעור
 2007כאילו:
ההשתתפות
בכוח העבודה
ולצמצום
פערים
חברתיים
)מעק
–
עבודה(
הוראת שעה
בסעיף )1א( ,ברישה ,בסופה בא "ולמעט
)(1
בפרק ג';" 2
)(2

לפי פרק ד' בא:

"פרק ג' :2מעק סיוע לעצמאי -פעימה שייה ,ומעק
סיוע לשכיר בעל שליטה ,בתקופת ההתמודדות עם
גיף הקורוה
הגדרות

18יא .בפרק זה-
"בן זוג"  -כמשמעותו בחוק
מיסוי מקרקעין;
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"הכסה חודשית ממוצעת
מעסק"– סכום ההכסה
החייבת מעסק לשת ,2018
ולגבי עצמאי בעל עסק חדש –
סכום ההכסה החייבת
מעסק לשת  ,2019כשהוא
מחולק במספר החודשים
שבהם עסק העצמאי בעסק
או במשלח יד בשת  2018או
 ,2019לפי העיין;
"הכסה חייבת" – הכסה
לאחר היכויים שהותרו
ממה לפי כל דין ולפי
הקיזוזים והפטורים שהותרו
ממה לפי כל דין ,למעט רווח
הון;
"הכסה חייבת מעסק" –
הכסה חייבת לפי סעיף (1)2
לפקודה שהיא הכסה מיגיעה
אישית ,לרבות דמי לידה
המשתלמים לפי סימן ג' בפרק
ג' לחוק הביטוח הלאומי
וגמלה לשמירת היריון
המשתלמת לפי סימן ה' בפרק
ג' לחוק האמור ,ולרבות
תגמול בעד ימי שירות
במילואים המשתלם לפי פרק
י"ב לחוק הביטוח הלאומי;
"הכסה מיגיעה אישית" –
כמשמעותה בפקודה ,למעט
הכסה המויה בפסקאות )(1
עד ) (7להגדרה "הכסה
מיגיעה אישית"' בפקודה;
"הכסת עבודה" -הכסת
עבודה לפי סעיף  (2)2לפקודה,
לרבות דמי לידה המשתלמים
לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק
וגמלה
הלאומי
הביטוח
לשמירת היריון המשתלמת לפי
סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור,
ולרבות תגמול בעד ימי שירות
במילואים המשתלם לפי פרק
י"ב לחוק הביטוח הלאומי;
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"הכסת עבודה חודשית
ממוצעת" –-סכום הכסת
עבודה בשת  2018ששילמה
חברת מעטים לשכיר בעל
שליטה בה ,ולגבי שכיר בעל
שליטה בחברת מעטים חדשה
– סכום הכסת העבודה כאמור
בשת  ,2019כשהוא מחולק
במספר החודשים שבהם עבד
השכיר בעל השליטה בחברה
בשת  2018או  ,2019לפי
העיין;
"חברת מעטים" – חברה
תושבת ישראל שהיא חברת
מעטים כמשמעותה בסעיף 76
לפקודה ,אשר עסקה בעסק או
במשלח יד במהלך התקופה
הקובעת ,לפחות;
"חברת מעטים חדשה" –
חברת מעטים שמתקיים
לגביה אחד מאלה:
)(1
היא החלה לעסוק
בעסק או במשלח יד בשת
;2019
)(2
היא החלה לעסוק
בעסק או במשלח יד בשת
 2018ובאותה שה לא שילמה
החברה הכסת עבודה לשכיר
בעל שליטה בה;
"חוק הביטוח הלאומי"  -חוק
]וסח
הלאומי
הביטוח
משולב[ ,התש"ה;1995-
"חוק מיסוי מקרקעין"  -חוק
)שבח
מקרקעין
מיסוי
ורכישה( ,התשכ"ג;1963-
"חוק מס ערך מוסף"  -חוק מס
ערך מוסף ,התשל"ו; 1975-
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–
עסקאות"
"מחזור
כמשמעותו בהגדרה "מחזור
עסקאות של עוסק" בחוק מס
ערך מוסף;
"המהל" –כהגדרתו בפקודה;
"יכויים" -כהגדרתם בהגדרת
"הכסה מעסק או ממשלח יד"
בסעיף ;1
"הפקודה"
הכסה;

–

פקודת

מס

"עצמאי" – יחיד שהוא תושב
ישראל ,שעסק בעסק או
במשלח יד במהלך ששת
החודשים שקדמו לחודש
אפריל  ,2020לפחות;
"עצמאי בעל עסק חדש" –
עצמאי שמתקיים בו אחד
מאלה:
)(1
הוא החל לעסוק בעסק
או במשלח יד בשת ;2019
)(2
הוא החל לעסוק בעסק
או במשלח יד בשת  ,2018והיו
לו בשה זו הפסדים לפי סעיף
)28א( לפקודה;
"רווח הון" -כהגדרתו בסעיף
 88לפקודה ,לרבות שבח
כמשמעותו לפי סעיף  6לחוק
מיסוי מקרקעין;
"שכיר בעל שליטה" ,בחברת
מעטים  -יחיד שמתקיימים
לגביו שיים אלה:
התקופה
במהלך
)(1
הקובעת ,לפחות ,הוא היה
בעל שליטה כהגדרתו בסעיף
)(9)32א() (3לפקודה בחברת
המעטים ,והחזיק במיות
החברה;
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)(2
בכל אחד מששת
החודשים שקדמו לחודש
מרס  ,2020לפחות ,שולמה לו
הכסת עבודה על ידי חברת
המעטים שהוא בעל שליטה
בה;
"תושב ישראל" – כהגדרתו
בפקודה ,לרבות אזרח ישראלי
כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה
שהוא תושב אזור כהגדרתו
בסעיף האמור;
"התקופה הקובעת"  -התקופה
שמיום ב' בתשרי התש"ף )1
באוקטובר  (2019עד יום הגשת
התביעה למעק לפי סעיף 18יז.
18יב .עצמאי שבשת  2019מלאו לו
מעק
 20שים או יותר יהיה זכאי
סיוע לעצמאי
למעק לפי הוראות פרק זה,
בתקופת
סיוע
לשם
ההתמודדות עם גיף הקורוה
)בפרק זה -מעק סיוע
לעצמאי( ,אם מתקיימים לגביו
כל אלה:
החייבת
הכסתו
)(1
לשת המס  ,2018ולעיין
עצמאי בעל עסק חדש-
הכסתו החייבת לשת המס
 ,2019איה עולה על
 1,000,000שקלים חדשים;
הייתה לעצמאי ולבן זוגו
הכסה חייבת שאיה הכסה
מיגיעה אישית ,יראו לעיין
פסקה זו מחצית מאותה
הכסה חייבת כהכסה
חייבת של כל אחד מבי הזוג;
החודשית
הכסתו
)(2
הממוצעת מעסק עולה על
 714שקלים חדשים.
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)(3
עסקאותיו
מחזור
בתקופה שמיום ה' באדר
התש"ף ) 1במרס  (2020עד
יום ח' בתמוז התש"ף )30
ביוי  (2020מוך ממחזור
עסקאותיו באותה תקופה
בשת ) 2019בפסקה זו–
מחזור הבסיס בשת ,(2019
בסכום העולה על 25%
ממחזור הבסיס בשת ;2019
לעיין עצמאי שהחל לעסוק
בעסק או במשלח יד לאחר
יום כ"ד באדר א' התשע"ט )1
במרס  (2019יראו את מחזור
הבסיס בשת  2019כמחזור
עסקאותיו מיום תחילת
העיסוק כאמור עד יום ד'
באדר התש"ף ) 29בפברואר
מחולק
כשהוא
,(2020
במספר חודשי העיסוק
כאמור ומוכפל ב;4-
לא מתקיימים לגביו
)(4
בשת המס  ,2018ולעיין
עצמאי בעל עסק חדש -בשת
הסייגים
,2019
המס
17א,
בסעיף
הקבועים
בשיויים המחויבים;
)(5
הוא הגיש עד מועד
הגשת התביעה למעק לפי
סעיף 18יז דוח לפי סעיף 131
לפקודה לשת המס ,2018
ולעיין עצמאי בעל עסק חדש
– הוא הגיש דוח כאמור לשת
המס  ,2019והכל אם היה
חייב בהגשת דוח כאמור
לשות המס האמורות ,לפי
העיין ,בהתאם להוראות
הפקודה;
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)(6
דוח
הגיש
הוא
תקופתי לפי סעיפים  67או
67א ,לפי העיין ,לחוק מס
ערך מוסף ,לתקופות הדיווח
המויות בפסקה ) (3או
הצהרה לפי תקה  15לתקות
מס ערך מוסף )רישום(,
התשל"ו 1976-לשת 2020
)בפסקה זו -הצהרת עוסק
פטור( ,לפי העיין ,אם היה
חייב בהגשתם לפי חוק מס
ערך מוסף; להצהרת עוסק
פטור תצורף הצהרה על קיום
התאי האמור בפסקה ).(3
18יג .שכיר בעל שליטה שבשת 2019
מעק
מלאו לו  20שים או יותר יהיה
סיוע לשכיר
זכאי למעק לפי הוראות פרק
בעל שליטה
זה ,לשם סיוע בתקופת
בחברת
ההתמודדות עם גיף הקורוה
מעטים
)בפרק זה -מעק סיוע לשכיר
בעל שליטה( ,אם מתקיימים
לגביו כל אלה:
)(1
סכום הכסתו החייבת
לשת המס  2018בצירוף חלק
הכסתה החייבת של חברת
המעטים שבה הוא בעל שליטה
בשה זו ,השווה לחלקו היחסי,
במישרין או בעקיפין ,בקבלת
זכויות לרווחים בחברה )בסעיף
זה-הכסה חייבת לשכיר בעל
שליטה( ,ולעיין שכיר בעל
שליטה בחברת מעטים חדשה-
הכסתו החייבת של השכיר
בעל השליטה לשת המס ,2019
איה עולה על 1,000,000
שקלים חדשים; הייתה לשכיר
בעל שליטה ולבן זוגו הכסה
חייבת שאיה הכסה מיגיעה
אישית ,יראו לעיין פסקה זו
מחצית מאותה הכסה חייבת
כהכסה חייבת של כל אחד
מבי הזוג;
העבודה
הכסת
)(2
החודשית הממוצעת שלו עולה
על  714שקלים חדשים;
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)(3
מחזור עסקאותיה של
חברת המעטים שבה הוא בעל
שליטה ,בתקופה שמיום ה'
באדר התש"ף ) 1במרס (2020
עד יום ח' בתמוז התש"ף )30
ביוי  ,(2020מוך ממחזור
עסקאותיה באותה תקופה
בשת ) 2019בפסקה זו -מחזור
הבסיס בשת  ,(2019בסכום
העולה על  25%ממחזור הבסיס
בשת  ;2019לעיין חברה
שהחלה לעסוק בעסק או
במשלח יד לאחר יום כ"ד
באדר א' התשע"ט ) 1במרס
 ,(2019יראו את מחזור הבסיס
כמחזור
2019
בשת
עסקאותיה מיום תחילת
העיסוק כאמור עד יום ד' באדר
התש"ף ) 29בפברואר ,(2020
כשהוא מחולק במספר חודשי
העיסוק כאמור ומוכפל ב;4-
לא מתקיימים לגבי
)(4
חברת המעטים שבה השכיר
הוא בעל שליטה ,בשת המס
 ,2018ולעיין חברת מעטים
חדשה -בשת המס ,2019
הסייגים הקבועים בסעיף 17א,
בשיויים המחויבים;
חברת המעטים והשכיר
)(5
בעל השליטה בה ,הגישו עד
מועד הגשת התביעה למעק
לפי סעיף 18יז ,דוח לפי סעיף
 131לפקודה לשת המס ,2018
ולעיין חברת מעטים חדשה -
הגישו דוח כאמור לשת המס
 ,2019בהתאם להוראות
הפקודה;
חברת המעטים שבה
)(6
השכיר הוא בעל שליטה הגישה
דוח תקופתי לפי סעיפים  67או
67א ,לפי העיין ,לחוק מס ערך
מוסף ,לתקופות הדיווח
המויות בפסקה );(3
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על פי הדיווח החודשי
)(1)7
שהוגש למוסד לביטוח לאומי
הוא היה בעל שליטה בחברה
מסוימת כמשמעותו בסעיף
6ב לחוק הביטוח הלאומי,
בתקופה שמיום ב' בתשרי
התש"ף ) 1באוקטובר (2019
עד יום ד אדר התש"פ )29
בפברואר  ,(2020לפחות,
והוא לא זכאי לדמי אבטלה
או למקדמה על חשבון דמי
בעד
כאמור,
אבטלה
הכסותיו כבעל שליטה
באותה חברה ,לגבי התקופה
שמיום ב' בתשרי התש"ף )1
באוקטובר  (2019עד יום ו'
באייר התש"ף ) 30באפריל
 (2020רק בשל הוראות סעיף
6ב לחוק הביטוח הלאומי.
המהל רשאי לדרוש
)(2
מהמוסד לביטוח לאומי מידע
לצורך בדיקת התקיימות
התאי האמור בפסקת משה
) ;(1אדם שהגיע אליו מידע
לפי סעיף זה לא יעשה שימוש
במידע אלא למטרת בדיקת
התקיימות התאי האמור;
המידע יימחק עם תום הצורך
בו.
סכום
המעק
לעצמאי

18יד .מעק סיוע לעצמאי יהיה
בסכום השווה למכפלת 0.7
בסכום הכסתו החודשית
הממוצעת מעסק ,אך לא יותר
מ 10,500-שקלים חדשים;
ואולם לגבי עצמאי אשר
הכסתו החודשית הממוצעת
מעסק עולה על  40,000שקלים
חדשים ,יופחת מהסכום
האמור סכום השווה למכפלת
 0.173בסכום שבו עולה
הכסתו החודשית הממוצעת
מעסק על  40,000שקלים
חדשים.
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תוספת
לעסק קטן

עצמאי שממוצע מחזור
18טו) .א(
עסקאותיו לחודש עולה על
 1,500שקלים חדשים ואיו
עולה על  25,000שקלים
חדשים ,ומתקיימים לגביו
התאים המפורטים להלן,
יהיה זכאי לתוספת בסכום
כאמור בסעיף קטן )ב( )בפרק
זה -תוספת לעסק קטן או
תוספת(:
)(1
מחזור
עסקאותיו בחודשים מרס
ואפריל בשת  2020מוך
ממחזור עסקאותיו באותם
חודשים בשת ) 2019בפסקה
זו -מחזור הבסיס בשת
 (2019בסכום העולה על %25
ממחזור הבסיס בשת ;2019
לעיין עצמאי שהחל לעסוק
בעסק או במשלח יד לאחר
יום כ"ד באדר א' התשע"ט )1
במרס  (2019יראו את מחזור
הבסיס בשת  2019כמחזור
עסקאותיו מיום תחילת
העיסוק כאמור עד יום ד'
באדר התש"ף ) 29בפברואר
מחולק
כשהוא
,(2020
במספר חודשי העיסוק
כאמור ומוכפל ב–;2
)(2
הוא הגיש דוח
תקופתי לפי סעיפים  67או
67א ,לפי העיין ,לחוק מס
ערך מוסף ,לתקופות הדיווח
המויות בפסקה ) (1או
הצהרה לפי תקה  5לתקות
מס ערך מוסף )רישום(,
התשל"ו 1976-לשת 2020
)בפסקה זו  -הצהרת עוסק
פטור( ,לפי העיין ,אם היה
חייב בהגשתם לפי חוק מס
ערך מוסף; להצהרת עוסק
פטור תצורף הצהרה על קיום
התאי האמור בפסקה ).(1

- 22 -

סכום התוספת לעסק
)ב (
קטן לפי סעיף קטן )א( יהיה
כמפורט להלן ,לפי העיין:
לגבי עצמאי שממוצע
)(1
מחזור עסקאותיו לחודש
עולה על  1,500שקלים
חדשים אך איו עולה על
 8,333שקלים חדשים – 700
שקלים חדשים;
)(2
לגבי עצמאי שממוצע
מחזור עסקאותיו לחודש
עולה על  8,333שקלים
חדשים אך איו עולה על
 16,667שקלים חדשים –
 1,875שקלים חדשים;
לגבי עצמאי שממוצע
)(3
מחזור עסקאותיו לחודש
עולה על  16,667שקלים
חדשים אך איו עולה על
 25,000שקלים חדשים –
 3,025שקלים חדשים.
בסעיף זה" ,ממוצע
)ג(
מחזור עסקאות לחודש"-
מחזור עסקאות לשת 2019
כשהוא מחולק במספר חודשי
הפעילות.
על זכאות לתוספת
)ד (
לעסק קטן זה לא יחולו
התאים הקבועים בסעיף
18יב.
עצמאי לא יהיה זכאי
)ה(
אם
לתוספת לעסק קטן
מתקיימים לגביו בשת המס
 ,2019הסייגים האמורים
בשיויים
17א,
בסעיף
המחויבים.
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סכום
המעק
לשכיר
שליטה

מעק סיוע לשכיר בעל
18טז) .א(
שליטה יהיה בסכום השווה
למכפלת  0.7בסכום הכסת
בעל
עבודה חודשית ממוצעת לשכיר
בעל שליטה )בסעיף זה -הכסת
עבודה חודשית ממוצעת(;
ואולם לגבי שכיר בעל שליטה
אשר הכסת העבודה החודשית
הממוצעת שלו עולה על 40,000
יופחת
חדשים,
שקלים
מהסכום האמור סכום השווה
למכפלת  0.173בסכום שבו
העבודה
הכסת
עולה
החודשית הממוצעת שלו על
 40,000שקלים חדשים.
על אף האמור בסעיף
)ב (
קטן )א( ,מעק סיוע לשכיר בעל
שליטה לא יעלה על הסכום
המוך מבין אלה:
10,500
)(1
חדשים;

שקלים

)(2
סכום המעק שלו
היה זכאי השכיר לפי סעיף
18יד אילו היו רואים
בהכסת העבודה החודשית
הממוצעת שלו ,אשר צמחה
לו בשת  2018או  ,2019לפי
העיין ,מחברת מעטים אחת
או יותר שבה היה בעל
שליטה ,הכסה חודשית
ממוצעת מעסק שצמחה
תקופה,
באותה
אצלו
בשיויים המחויבים.
תביעה
למעק
לתוספת

עצמאי או שכיר בעל
18יז) .א(
שליטה יגיש למהל בתוך 70
או
ימים מיום ט' באייר התש"ף )3
במאי  (2020תביעה למעק
סיוע לעצמאי ,תוספת לעסק
קטן או מעק סיוע לשכיר בעל
שליטה ,לפי העיין.
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תביעה לפי סעיף זה
)ב (
תוגש בטופס מקוון שקבע
המהל ותכלול את הפרטים
הדרושים לשם בחית עמידתו
של העצמאי או השכיר בעל
שליטה ,לפי העיין ,בתאים
לקבלת המעק ולשם תשלום
המעק בהתאם להוראות פרק
זה.
הגיש עצמאי או שכיר
18יח) .א(
קביעת
בעל שליטה למהל תביעה לפי
זכאות למעק
סעיף 18יז יקבע המהל
או לתוספת
בהקדם ולא יאוחר מתום 5
ימים ממועד הגשת התביעה,
את זכאותו של העצמאי או של
השכיר בעל שליטה למעק או
לתוספת ,ואת סכומם.
המהל רשאי ,ביוזמתו
)ב (
או לפי דרישת העצמאי או
השכיר בעל שליטה ,לתקן את
קביעתו כאמור בסעיף זה ,אם
תגלו עובדות חדשות או אם
מצא כי פלה טעות בקביעה זו.
18יט .קבעה זכאותו של עצמאי או
תשלום
של שכיר בעל שליטה למעק
או
המעק
סיוע לעצמאי ,לתוספת לעסק
התוספת
קטן או למעק סיוע לשכיר בעל
שליטה ישולמו המעק או
התוספת כאמור בהקדם ולא
יאוחר מתום  5ימים ממועד
קביעת הזכאות כאמור בסעיף
18יח ,באמצעות רשות המסים
בישראל ,או באמצעות משרד
ממשלתי אחר אם יתה לכך
הסכמה מאת המהל ,השר
הממוה על המשרד הממשלתי
והמהל הכללי של אותו משרד,
על ידי זיכוי חשבון הבק של
העצמאי או השכיר בעל שליטה
שפרטיו היו בידי המהל או
בידי המשרד הממשלתי ,לפי
העיין ,ואושרו על ידי העצמאי
או שכיר בעל שליטה.
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השגה
וערעור

18כ.

סעיפים  10ו 11-יחולו,
בשיויים המחויבים ,לגבי
מעק סיוע לעצמאי ,תוספת
לעסק קטן או מעק סיוע
לשכיר בעל שליטה.

תשלום

סעיף  13יחול ,בשיויים
18כא) .א(
המחויבים ,לגבי מעק סיוע
לעצמאי ,תוספת לעסק קטן או
מעק סיוע לשכיר בעל שליטה.

תשלום

18כב .סעיף  14יחול ,בשיויים
המחויבים ,לגבי מעק סיוע
לעצמאי ,תוספת לעסק קטן או
מעק סיוע לשכיר בעל שליטה.

דין מעק

על אף הוראות כל דין,
18כג) .א(
מעק סיוע לעצמאי ,תוספת
לעסק קטן אומעק סיוע
לשכיר בעל שליטה ,לא ייחשבו
כהכסה לעיין החיקוקים
האמורים בסעיף )16א( ,למעט
לעיין הפקודה.

ביתר

בחסר

או תוספת

מעק סיוע לעצמאי,
)ב (
תוספת לעסק קטן או מעק
סיוע לשכיר בעל שליטה לא
ממחיר
כחלק
ייחשבו
עסקאותיו של עוסק לפי סעיף
 12לחוק מס ערך מוסף.
סעיף )16ב( יחול,
)ג(
בשיויים המחויבים ,לגבי
מעק סיוע לעצמאי ,תוספת
לעסק קטן או מעק סיוע
לשכיר בעל שליטה.
 .2בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()מעק
תיקון
סיוע לעצמאים( ,התש"ף ,2020-בתקה  ,(2)1במקום
תקות שעת
כותרת פרק ג' 1לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות
חירום )גיף
בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מעק
הקורוה
עבודה( ,התשס"ח 2007-המובאת בה ,תבוא
החדש()מעק
הכותרת.:
סיוע
לעצמאים(
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"פרק ג' :1מעק סיוע לעצמאי בתקופת ההתמודדות
עם גיף הקורוה  -פעימה ראשוה".
___ ב_____ התש"ף
)______ (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

.5015

מעק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה
הכלכלית של התפשטות גיף הקורוה
ראש הממשלה פותח את הדיון.
שר האוצר והמהל הכללי של משרדו מציגים את עיקרי ההצעה שעייה
מתן סיוע לעסקים באמצעות מעק עבור השתתפות בהוצאות הקבועות על
עסקיהם.
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי-פיסקאלי( ,מר מאיר לוין ,מתייחס
לקשיים המשפטיים הכרוכים בקבלת ההחלטה ,אך מציין כי על רקע
סיבות החירום שבהן מצויה המדיה ,אין מיעה משפטית לקבלתה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה ,השר משה כחלון וה"ה שי באב"ד ,מאיר
לוין ואסי מסיג.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,במטרה לסייע לעסקים אשר פעילותם העסקית פגעה
כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות גיף  ,covid-19להעיק מעק
בעד השתתפות בהוצאות קבועות ,כמפורט בסעיף  ,2ובלבד שהתקיימו כל
התאים כמפורט בסעיף :1
 .1תאי הזכאות למעק
עוסק יהיה זכאי למעק אם מתקיימים לגביו כל אלה:
א .מחזור העסקאות שלו לשת  2019עולה על  18,000ש"ח ואיו עולה
על  20מיליון שקלים חדשים בשה ולגבי עוסק יחיד – מחזור
העסקאות שלו לשת  2019עולה על  300אלף ש"ח ואיו עולה על
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 20מיליון ש"ח;
ב .הפרש המחזורים של העוסק הוא בסכום העולה על  25%ממחזור
עסקאותיו בתקופת הבסיס;
ג .ירידת מחזור העסקאות בתקופת המעק גרמה כתוצאה
מההשפעה הכלכלית של התפשטות גיף ;covid-19
ד .הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים  67או 67א ,לפי העיין ,לחוק
מס ערך מוסף ,לתקופות הדיווח בשלן מדד מחזור העסקאות
בהתאם להחלטה זו ,אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך
מוסף;
ה .לא התקיימו לגביו אחד מאלה:
) (1הוא היה חייב ביהול פקסים לשת המס  2019ולא יהלם;
) (2פקסיו לשת המס  2019קבעו כבלתי קבילים ,בקביעה
שאיה יתת לערר או לערעור.
 .2סכום המעק
א .מעק לחברה שמחזור העסקאות שלה לשת  2019איו עולה על
 300,000שקלים חדשים ,יהיה בסכום שמפורט להלן ,לפי העיין:
) (1לחברה שמחזור העסקאות שלה לשת  2019איו עולה על 100
אלף שקלים חדשים –  700ש"ח;
) (2לחברה שמחזור העסקאות שלה לשת  2019עולה על  100אלף
שקלים חדשים ,אך איו עולה על  200אלף שקלים חדשים –
27 1,875ש"ח;
) (3לחברה שמחזור העסקאות שלה לשת  2019עולה על  200אלף
שקלים חדשים –  3,025ש"ח;
לעיין זה" :חברה" – חברה או שותפות.
ב .מעק לעוסק אשר מחזור העסקאות שלו לשת  2019עולה על 300
אלף ש"ח יעמוד על הסכומים המפורטים להלן ,לפי העיין ,ובלבד
שלא יעלה על  400אלף שקלים חדשים:
) (1עוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו עולה על  25%ואיו
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עולה על  - 40%סכום השווה למכפלה של  0.1במקדם
ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור עסקאות בתקופת
הבסיס;
) (2עוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו עולה על  40%ואיו
עולה על  - 60%סכום השווה למכפלה של  0.2במקדם
ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור עסקאות בתקופת
הבסיס;
) (3עוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו עולה על  60%ואיו
עולה על  - 80%סכום השווה למכפלה של  0.35במקדם
ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור עסקאות בתקופת
הבסיס;
) (4עוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו עולה על - 80%
סכום השווה למכפלה של  0.5במקדם ההשתתפות בהוצאות
הקבועות ובמחזור עסקאות בתקופת הבסיס.
 .3בקשה לקבלת מעק
א .עוסק יגיש בקשה לקבלת מעק בתוך  90ימים מיום  12במאי
.2020
ב .בקשה לקבלת מעק תוגש בטופס מקוון ותכלול את הפרטים
הדרושים לשם בחית עמידתו של מבקש המעק בתאי הזכאות
למעק ולשם תשלום המעק.
 .4השגה
א .הרואה עצמו פגע מהחלטת רשות המיסים בוגע למעק ,רשאי
להגיש השגה לעובד אשר המהל הסמיכו לשם כך ,בתוך  45ימים
מיום קבלת ההחלטה .החלטה בהשגה תהיה מומקת ותיתן בכתב
בתוך  180ימים.
ב .על החלטה בהשגה יתן הגיש השגה שייה לוועדת השגות
שהרכבה :עובד אגף החשב הכללי שמיה החשב הכללי במשרד
האוצר אשר יכהן כיושב ראש הוועדה ,עובד שמיה מהל הסוכות
לעסקים קטים וביויים במשרד הכלכלה והתעשייה ועובד שמיה
היועץ המשפטי של משרד האוצר )להלן – ועדת השגות( .ההשגה
תוגש בתוך  45ימים ממועד קבלת המשיג את ההחלטה בהשגה
הראשוה; החלטה בהשגה השייה תהיה מומקת ותיתן בכתב
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בתוך  180ימים.
ג .ההשגות יוגשו בטופס מקוון שיקבע המהל ויכללו את הפרטים
הדרושים לשם בחית טעותיו של מבקש המעק ועמידתו בתאי
הזכאות למעק.
ד .העובד המוסמך להכריע בהשגה וועדת ההשגות יהיו רשאים לדון
ולהכריע בהשגות על פי טעות וראיות שיוגשו בכתב.
 .5הגדרות
בהחלטה זו:
"הוצאות שכר חסכות" – סך סכום השכר הקובע לתקופת המעק עבור
כלל העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום או שפוטרו ,כשהוא מוכפל
ב;6 -
"הפרש מחזורים"  -ההפרש החיובי שבין מחזור עסקאותיו של העוסק
בתקופת הבסיס לבין מחזור עסקאותיו של העוסק בתקופת המעק;
ואם היה העוסק רשום יחד עם עוסק אחר לפי סעיף  56לחוק מס ערך
מוסף ,יופחת מהמחזור המאוחד מחזורו של העוסק האחר;
"חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה;1985-
"חוק מס ערך מוסף"  -חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו;1975-
"מוסד ציבורי זכאי"  -מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף )(2)9ב( לפקודת
מס הכסה ,שמתקיימים בו שי אלה:
) (1שליש לפחות מהכסתו בשת המס  ,2018כפי שדווחה בדוח שהגיש
לפי סעיף  131לפקודה ,לא היתה מתמיכה ,לפי סעיף 3א לחוק יסודות
התקציב ,מתמיכה מאת רשות מקומית ,או מתרומות )להלן – תמיכות
ותרומות(;
) (2עיקר הכסתו בשת המס  2018כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף
 131לפקודה ,שלא מתמיכות ותרומות הייתה ממכירת שירותים או
מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השה;
"מחזור עסקאות" – לעוסק – כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,למעט
מכירות הויות ,עסקאות שדווחו על ידי הקוה לפי סעיפים  20או 21
לחוק מס ערך מוסף; למוסד ציבורי זכאי – הכסה כמשמעותה בסעיף
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 1לפקודה;
"מחזור עסקאות לשת  – "2019מחזור עסקאות לשת  ,2019כפי
שדווח לרשות המיסים בישראל על פי דין עד ליום  1במרץ  ;2020לעיין
זה:
) (1עסק שפעילותו החלה לאחר יום  1ביואר  – 2019מחזור
העסקאות שלו מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק
ועד ליום  31בדצמבר  ,2019כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק
ומוכפל ב;12-
) (2עוסק הרשום כשותפות ועוסק הרשום יחד עם עוסק אחר לפי
סעיף  56לחוק מס ערך מוסף – לפי מחזור העסקאות המאוחד של
עוסקים הרשומים יחד ,או של השותפות ,לפי העיין.
"מחזור עסקאות בתקופת הבסיס"  -מחזור עסקאות לחודשים מרץ
ואפריל  ,2019כפי שדווח לרשות המסים בישראל על פי דין עד יום 1
במרץ  ;2020לעיין עסק שפעילותו החלה לאחר יום  1במרס  2019יראו
את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס בשת  2019כמחזור העסקאות
מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק עד יום  29בפברואר
 ,2020כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב,2-
ובלבד שדיווח בתקופה זו על מחזור גדול מאפס;
"מחזור עסקאות בתקופת המעק"  -מחזור עסקאות לחודשים מרץ
ואפריל  ,2020כפי שדווח לרשות המסים בישראל על פי דין;
"המהל" -מהל רשות המסים או מי שהוסמך על ידו לצורך ביצוע
החלטה זו;
"מקדם הוצאות קבועות" –
)(1לגבי עוסק ,כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף – ,הסכום המתקבל
מצירוף של שי אלה:
א.

סך כל התשומות השוטפות ,למעט תשומות ציוד ,כפי שדווח
לרשות המסים בישראל בשל שת המס  ,2019כשהוא
מחולק במחזור העסקאות לשת  2019ומוכפל ב;0.9-

ב.

סכום הוצאות שכר חסכות כשהוא מחולק במחזור
העסקאות לשת ;2019
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)(2לגבי מוסד ציבורי זכאי – הסכום המתקבל מצירוף של שי אלה:
א.

סך כל ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים
המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השה בשל
שת המס  ,2018כשהוא מחולק בסך הכסתו בשת המס
;2018

ב.

סכום הוצאות השכר חסכות כשהוא מחולק במחזור
העסקאות לשת ;2018

)(3לגבי עוסק הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי הוראות סעיף
 56לחוק מס ערך מוסף – הסכום המתקבל מצירוף של שי אלה:
א.

סך כל התשומות השוטפות ,למעט תשומות ציוד ,כפי
שדווח לרשות המסים בישראל בשל שת המס ,2019
כשהוא מחולק בסכום הכסתו בשת המס  2019ומוכפל
ב 0.9-והכל אילולא היה רשום כעוסק אחד עם עוסק אחר;

ב.

סכום הוצאות השכר חסכות כשהוא מחולק במחזור
העסקאות לשת ;2019

"מקדם השתתפות בהוצאות קבועות" – התוצאה המתקבלת
מהפחתת מקדם הוצאות קבועות ,לפי העיין ,מ ,1-ולא יותר מ,0.3-
ובלבד שאם היא מוכה מאפס היא תחשב כאפס; לגבי עוסק שמחזור
עסקאותיו לשת  2019עולה על  300,000ש"ח ואיו עולה על 1,500,000
ש"ח ,שיעור השווה ל ;0.3-לגבי עוסק במסחר סיטואי או קמעואי
בדלק – לא יותר מ.0.075-
"סכום השכר הקובע לתקופת המעק" – ממוצע שכר העבודה החודשי
של עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום או שפוטר ,החייב בדמי ביטוח
לאומי ,לשלושת החודשים הקודמים לחודש יציאתו לחופשה ללא
תשלום או פיטוריו ,מוכפל ב 1.25-ובחלק היחסי מתקופת המעק בו
לא עבד בשל פיטוריו או בשל הוצאתו לחופשה ללא תשלום;
"עוסק" – "חייב במס" ,כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,למעט אלה:
) (1גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף  21לחוק יסודות
התקציב;
) (2קופת חולים;
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) (3חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה;1975-
) (4מוסד ציבורי ,כהגדרתו בסעיף )(2)9ב( לפקודה ,למעט אם הוא
מוסד ציבורי זכאי;
) (5עוסק שבשת המס  2019ובשת המס  2020חל עליו הפטור לפי
סעיף  33לחוק מס ערך מוסף;
) (6מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו
או שבשת המס  2019ו 2020-חל בחישוב הכסתו סעיף 8א
לפקודה ,בשל עבודה מתמשכת שמשך ביצועה מעל שה;
) (7מוסד פיסי – כל אחד מאלה:
א.

תאגיד בקאי כהגדרתו בחוק הבקאות )רישוי( ,התשמ"א-
 ,1981לרבות תאגיד עזר כהגדרתו בחוק כאמור;

ב.

מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיסיים
)ביטוח( ,התשמ"א;1981-

ג.

בק ישראל כמשמעותו בחוק בק ישראל ,התשי"ד;1954-

ד.

חבר בורסה כהגדרתו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח;1968-

ה.

חברה מהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים
פיסיים )קופות גמל( ,התשס"ה;2005-

ו.

מהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות באמות,
התש"ד;1994-

) (8עוסק שהחל בפעילותו לאחר יום  31בדצמבר ;2019
) (9תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;
) (10תאגיד שדיווח לרשות המסים בישראל על סגירת עסקו לפי יום 1
במרץ ;2020
) (11בשלושת החודשים האחרוים שהיה חייב בהגשתם לפי חוק מס
ערך מוסף ,הוא דיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס.
"הפקודה" – פקודת מס הכסה;
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"תקופת הבסיס" –חודשים מרץ ואפריל ;2019
"תקופת המעק" –חודשים מרץ ואפריל ;2020
"תשומות ציוד" – כהגדרתן בחוק מס ערך מוסף.
 .6להטיל על מהל רשות המיסים לפעול ליישום החלטה זו.

.5016

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )מעק הסתגלות מיוחד לבי 67
ומעלה( )תיקון( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
הממוה על התקציבים במשרד האוצר ,מר שאול מרידור ,מציג את עיקרי
ההצעה להחלטה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה ,השרים משה כחלון ,בצלאל סמוטריץ'
ומר שאול מרידור.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1בתוקף סמכותה של הממשלה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה,
להתקין את תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש ( )מעק הסתגלות
מיוחד לבי  67ומעלה( )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 לתוקפן עם פרסומן ברשומות.
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להלן וסח התקות:
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )מעק הסתגלות מיוחד
לבי  67ומעלה( )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( )מעק
הסתגלות מיוחד לבי  67ומעלה( ,התש"ף) 2020-להלן –
התקות העיקריות( ,בתקה  ,2במקום "כ"ה ביסן
התש"ף ) 19באפריל  (2020יבוא "ח' בסיון התש"ף )31
במאי  "(2020ובמקום "או  "4יבוא "עד 4א".

תיקון
תקה 4

.2

בתקה )4א( לתקות העיקריות ,בפסקאות ) (1ו,(2)-
במקום "כ"ה ביסן התש"ף ) 19באפריל  "(2020יבוא "ו'
באייר התש"ף ) 30באפריל ;"(2020

הוספת
תקה 4א

.3

אחרי תקה  4לתקות העיקריות יבוא:
מעק הסתגלות מיוחד בעד
4א) .א(
"מעק
חודש מאי  2020ישולם למי
הסתגלות
שמתקיים לגביו אחד מאלה:
בעד
מיוחד
מאי
חודש
2020
הוא זכאי למעק
)(1
הסתגלות מיוחד בעד חודש
אפריל  2020לפי תקה  4והיה
מחוסר עבודה גם במהלך כל
התקופה שמיום ז' באייר
התש"ף ) 1במאי  (2020עד יום
ח' בסיון התש"ף ) 31במאי
;(2020
הופסקה
עבודתו
)(2
במהלך התקופה האמורה
בפסקה ) (1והוא היה מחוסר
עבודה מיום הפסקת עבודתו עד
יום ח' בסיון התש"ף ) 31במאי
.(2020
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סכום המעק לפי תקה זו
)ב (
ייקבע בהתאם להכסתו של הזכאי
בעד חודש מאי  ,2020כמפורט להלן,
לפי העיין:
מי שהכסתו איה עולה
)(1
על  2,000שקלים חדשים –
 4,000שקלים חדשים;
מי שהכסתו עולה על
)(2
 2,000שקלים חדשים ואיה
עולה על  3,000שקלים חדשים
–  3,000שקלים חדשים;
מי שהכסתו עולה על
)(3
 3,000שקלים חדשים ואיה
עולה על  4,000שקלים חדשים-
 2,000שקלים חדשים;
מי שהכסתו עולה על
)(4
 4,000שקלים חדשים ואיה
עולה על  5,000שקלים חדשים
–  1,000שקלים חדשים".
 .4בתקות  6ו 7-לתקות העיקריות ,במקום "ו "4 -יבוא
תיקון
"עד 4א".
תקות  6ו7-
הוראת
מעבר

 .5מי שהיה זכאי למעק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל
 2020לפי תקה  4לתקות העיקריות כוסחה ערב
תחילתן של תקות שעת חירום אלה ,לא תיפגע זכאותו
למעק כאמור בשל הארכת תקופת הזכאות למעק בעד
חודש אפריל  2020כאמור בתקה  2לתקות שעת חירום
אלה; אולם לא ישולם לאדם יותר ממעק הסתגלות
מיוחד אחד בעד חודש אפריל .2020

___ ב________ התש_______
)___ ב________ (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה
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.5017

היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכות חירום בתקופת משבר גיף
הקורוה החדש  -תיקון החלטת ממשלה
ראש הממשלה פותח את הדיון.
הממוה על השכר והסכמי עבודה ,מר קובי בר תן ,מציג את עיקרי ההצעה
להחלטה.
מתקיים דיון שבמסגרתו מתייחסים השרים ,בין היתר ,לושאים הבאים:
הרחבת היקף העבודה מהבית לעובדים חיויים ומתן גמישות למהלים
הכלליים של משרדי הממשלה לאשר הרחבת ההיקפים; החרגת עובדי
הרווחה במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים בהסדר דומה
להחרגה שיתה ברשויות המקומיות; הגדלת היקף העובדים החיויים
במשרד המשפטים )ההלת בתי המשפט(; החרגת עובדי רשות המיסים.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה ,השרים משה כחלון ,זאב אלקין ,גילה
גמליאל ,יובל שטיייץ ,אמיר אוחה ,אופיר אקויס ,רפי פרץ וה"ה קובי
בר תן ,שי באב"ד ,רון פרץ ,אסי מסיג ,דיאל הרשקוביץ ורז זרי.

)פה אחד(

הערת מזכירות הממשלה :בתום הדיון הוחלט על ידי הממשלה לאשר את
הצעת ההחלטה בכפוף לתיקוים שהוצעו במהלך הדיון.
הוסח הסופי של ההחלטה ,לרבות התיקוים שעליהם הצביעו בדיון זה
הובאו מחדש לאישור הממשלה ואושרו על ידה בהחלטה מס'  5021מיום
.26.4.2020

.5018

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(5התש"ף2020-
הדיון בושא זה מתקיים במשולב עם הדיון בסעיף מס'  5017מיום
.24.4.2020
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)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'  ,(5התש"ף ,2020-בכפוף
לתיקוים הבאים:
 .1עובדי הרווחה במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
יוחרגו בהתאם להחרגה שהוסדרה לעובדי הרווחה ברשויות
המקומיות.
 .2יורחב היקף העובדים ב 10%-במשרד המשפטים ובמשרד האוצר
)רשות המיסים( יורחב היקף העובדים עד ל.60%-
 .3היקף העובדים בוועדה לארגיה אטומית יעמוד על .100%

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 לעיל:
תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש( )תיקון מס'  ,(5התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות חירום אלה:

תקה 1

 .1בתקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום
עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש(,
התש"ף) 2020-להלן – התקות העיקריות( ,בתקה
 ,1בהגדרה "עובד" ,בפסקה ) ,(1אחרי "עובדי מיהל
החירום במשרד הפים" יבוא "עובד סוציאלי".

תיקון

תיקון

 .2בתקה  2לתקות העיקריות -

תקה 2
)(1

בתקת משה )ב( -
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בפסקה ) ,(1אחרי "המכון למחקר
)א(
ביולוגי במשרד ראש הממשלה" יבוא
"הוועדה לארגיה אטומית";
בפסקה ) ,(6אחרי מערך הסייבר
)ב (
הלאומי" יבוא "ומשרד המשפטים";
בפסקה ) ,(7במקום
)ג(
המשפטים" יבוא "משרד האוצר";

"משרד

בפסקה ) ,(8המילים "הוועדה
)ד (
לארגיה אטומית" – יימחקו;
בפסקה ) ,(9במקום "עד לשיעור של
)ה(
 35אחוזים" יבוא "עד לשיעור של 45
אחוזים" והסיפה החל במילים "הורה
המהל הכללי" – תימחק;
בפסקה ) ,(10במקום " 5אחוזים"
)ו(
יבוא " 15אחוזים";
בפסקה ) ,(11במקום " 35אחוזים"
)ז (
יבוא " 45אחוזים" ובמקום " 50אחוזים"
יבוא " 60אחוזים";
)(2

אחרי תקת משה )ב( יבוא:
")ב (1מצא הממוה כי לשם הבטחת
פעילותו החיוית של גוף מהגופים המויים
בתקת משה )ב() (2עד ) ,(9למעט שירות
בתי הסוהר ,מפעל תומך ביטחון ותעשייה
ביטחוית ,דרשת העלאה של מספר
העובדים המרבי המותר לשהייה בו-זמית
באותו גוף ,מעבר למספר הקבוע לגביו
באותה תקת משה ,רשאי הוא להורות על
העלאת מספר העובדים כאמור ,ובלבד
ששיעור התוספת הכוללת של העובדים
בכלל הגופים האמורים ,לא יעלה על 2
אחוזים מכלל העובדים בגופים אלה וכן
במשרד הבריאות ,ביחידות הסמך של
משרד הבריאות ,במכון למחקר ביולוגי
במשרד ראש שהממשלה ובוועדה לארגיה
אטומית".
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___ ב________ התש_______
)___ ב________ (2020

בימין תיהו
ראש הממשלה

.5019

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(7
התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון.
המהל הכללי של משרד הבריאות ,מר משה בר סימן טוב ,מציג את עיקרי
התקות שעיין הקלות וספות בפתיחת עסקים ולהתהלות התושבים
במרחב הציבורי.
מתקיים דיון אשר במסגרתו מתייחסים השרים ,בין היתר ,לושאים
הבאים :ביטול הגבלת התועה ממקום המגורים ) 100מטרים לאוורור
ו 500-מטרים לפעילות ספורט(; חובת חבישת מסכות במרחב הציבורי;
פתיחתם של מכוי כושר ,מכוי יופי וטיפולי קוסמטיקה ולייזר; מתן היתר
לקיום טיפול קליי ללא מגע כגון :טיפול פסיכולוגי; פתיחת שמורות טבע
וחדרי אירוח ,לרבות בתי מלון; מתן אפשרות לבי גיל  67ומעלה שאים
בעלי מחלות רקע לחזור לשגרת עבודה; פתיחה הדרגתית של מערכת
החיוך.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה ,השרים זאב אלקין ,יובל שטיייץ ,אופיר
אקויס ,אמיר אוחה ,מירי רגב ,יריב לוין ,פתלי בט ,ציפי חוטובלי ,אלי
כהן ,אריה מכלוף דרעי ,גלעד ארדן ,יואב גלט ,דוד אמסלם ,וה"ה משה
בר סימן טוב ,רון פרץ ,אביחי מדלבליט ,רז זרי.
בתום הדיון מסכם ראש הממשלה כדלקמן:
 .1לאחר יום העצמאות יתקיים דיון וסף בממשלה בעיין הרחבת
ההקלות במרחב הציבורי ,לרבות מגבלות התועה ממקום המגורים,
זאת תוך כדי וידוא שאין עלייה במדדי ההדבקה והקפדה על משמעת
הדוקה של חבישת מסכות.
 .2דיון פרד יתקיים בכל הוגע לפתיחה הדרגתית של מערכת החיוך.
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 .3הממשלה תידרש לקבל החלטות בושא איתור חולים למיעת שרשרת
הדבקה ,בטיפול מיוחד באוכלוסיות המצויות בסיכון ובמוקדי
התפרצות.

)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'  ,(7התש"ף2020-
)להלן – התקות( בכפוף לתיקוים הבאים:
 .1בוסף להיתר לפתיחת מספרות ,ייתן היתר גם לפתיחת מכוי יופי,
לרבות לטיפול לייזר ולטיפולי קוסמטיקה.
 .2ייתן היתר לקיום טיפול אישי שלא כרוך במגע ,כגון :טיפול
פסיכולוגי ופגישה עם עובד סוציאלי.
 .3תחויב חבישת מסכות גם במרחב הציבורי החל מגיל  ,7למעט בעת
ביצוע פעילות ספורטיבית .תבוטל האתראה בגין אי חבישת מסכה
ויוטל קס באופן מיידי .התיקון האמור יתבצע במסגרת שיוי צו
אכיפת בריאות העם מטעם המהל הכללי של משרד הבריאות
ובמסגרת תיקון תקות שעת חירום )בידוד בית והוראות שוות(
וייכס לתוקפו ביום ג' באייר התש"ף ) 27באפריל .(2020
 .4יובהר כי מקוואות לגברים ייפתחו בכפוף לעמידה בכללי הפיקוח
של 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.
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להלן וסח התקות הסופי הכולל את התיקוים האמורים לעיל:
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(7
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,מתקיה
הממשלה תקות שעת חירום אלה:
תיקון
תקה 2

הוספת

 .1בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף) 2020-להלן – התקות העיקריות(,
–בתקה  (11)2לתקות העיקריות ,בכל מקום ,אחרי
"בכפוף לכל דין" יבוא "ובהתאם להוראות המהל
לפי סעיף  20לפקודת בריאות העם "1940 ,ובסופו
יבוא "לעיין זה" ,המהל" – כהגדרתו בתקה
3ב)א())(2א(".
 .2אחרי תקה 3ג לתקות העיקריות יבוא:

תקה 3ד
3ד .טיפול באדם בדרך של אבחון,
"תאים
הערכה ,ייעוץ ,טיפול ,שיקום ,או
לטיפול פשי
יהול שיחות ,בדרך של מפגש פים
באדם
אל פים ,וללא מגע של מטופל,
ובכלל זה טיפול היתן בידי
פסיכולוג או עובד סוציאלי,
יתקיים בתאים אלה:
הטיפול יתקיים עם
)(1
מטופל אחד בלבד או אשים
הגרים באותו מקום;
והמטופל
המטפל
)(2
יעטו מסיכה כהגדרתה בצו
בריאות העם )גיף הקורוה
החדש( )בידוד בית והוראות
שוות()הוראת שעה( ,התש"ף
– ) 2020להלן – צו בריאות
העם(;
שמירת מרחק של שי
)(3
מטרים לפחות בין המטפל
למטופל".
תיקון
תקה 5

 .3בתקה  5לתקות העיקריות -
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בתקת משה )א() ,(2אחרי ההגדרה "אדם
)(1
עם מוגבלות" יבוא:
""טיפול לא רפואי בגוף האדם" – למעט
מספרה ,טיפול יופי וקוסמטיקה ,פדיקור
ומיקור ובכלל זה הסרת שיער בלייזר;"
)(2

תקת משה )א – (1תימחק;

)(3

בתקת משה )ב( -
)א(

במקום פסקה ) (1יבוא:
בית אוכל ,ובכלל זה בית אוכל
")(1
בבית מלון ,בשירות משלוחים או באיסוף
מבית האוכל בלבד ובכפוף לתאים כמפורט
להלן:
)א( המחזיק או המפעיל של בית העסק
לא יאפשר ישיבה של לקוחות בבית העסק
ובבית העסק לא יהיו מקומות ישיבה;
בדלפק בית העסק תימצא מחיצה
)ב (
למיעת העברת רסס בין המוכר ללקוח;
במבה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי
)ספריקלרים( או מערכת גילוי אש ועשן,
המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה
של  50ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל
היותר;.
לעיין בית עסק שבו מועסקים
)ג(
בדרך כלל עובדים במשמרות – ישבץ
המעסיק ,ככל האפשר ,את אותה קבוצת
עובדים יחד באותה משמרת;
המחזיק או המפעיל של בית העסק
)ד (
יקפיד ,ככל האפשר ,על שמירת מרחק של 2
מטרים לפחות בין אשים שאים גרים
באותו מקום ,ולשם כך יסמן מקומות
לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור
שבו יש תור;
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)ה( המחזיק או המפעיל של בית העסק
יקפיד על שמירת כללי היגייה במקום
העסק על ידי עובדיו ,לרבות הקפדה על
חיטוי משטחים פימיים בבית העסק,
ובכלל זה המחיצה כאמור בפסקת משה
)ב( ,באופן תדיר;
העובדים בבית העסק בכל עת יעטו
)ו(
כפפות ומסיכה כהגדרתה בצו בריאות
העם;
המחזיק או המפעיל של בית העסק
)ז (
יווסת את כיסת המבקרים כך שבכל עת
לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של
יותר מ –  2לקוחות לכל קופה רושמת
פעילה; בבית עסק שגודלו מעל  100מ"ר –
לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של
יותר מ –  4לקוחות לכל קופה רושמת
פעילה;
)ח( בבית העסק יותקן ,במקום בולט
לעין ,שלט לעיין שמירה על מרחק כאמור
ומספר הלקוחות המותר בבית העסק".
בפסקה ) ,(2בפסקת משה )ג( ,אחרי
)ב (
"המפעיל של מקום" יבוא "אף אם איו
מעסיק";
בפסקה )2א( -

)ג(

בפסקת משה )א( -

)(1

)א(

במקום הרישה יבוא:
"חות שאיה כאמור בתקת
משה )ב() ,(2למעט חות או עסק
בקיון – בכפוף לתאים כמפורט
להלן":

בפסקת משה ) ,(1אחרי
)ב (
"המפעיל של המקום" יבוא "אף אם
איו מעסיק";
)ג(

אחרי פסקת משה ) (1יבוא:
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")1א( בעל העסק או החות כאמור
יגיש לרשות המקומית לפי
תחילת הפעלת החות הצהרה
חתומה בוסח הקבוע בתוספת
השייה ,ולפיה הוא עומד בתאים
המפורטים בפסקאות משה ) (1ו-
) (2עד );";(6
)ד (

במקום פסקת משה ) (3יבוא:
המחזיק או המפעיל של
")(3
החות יקפיד על שמירת כללי
היגייה במקום העסק על ידי
עובדיו ,לרבות הקפדה על חיטוי
משטחים פימיים בעסק ,ובכלל
זה המחיצה כאמור בפסקת משה
) ,(4באופן תדיר;";

)ה( בפסקת משה ) ,(4בסופה יבוא
"במבה בו קיימת מערכת כיבוי
אוטומטי )ספריקלרים( או מערכת
גילוי אש ועשן ,המחיצה תותקן מכיוון
הרצפה ועד לגובה של  50ס"מ מתחת
לגובה התקרה לכל היותר";
)ו(

במקום פסקת משה ) (5יבוא:
המחזיק או המפעיל של
")(5
החות יקפיד ,ככל האפשר ,על
שמירת מרחק של  2מטרים
לפחות בין אשים שאים גרים
באותו מקום ,לרבות בתורים ,וכן
ימע ,ככל האפשר ,צפיפות של
אשים במקום אחד ,לרבות ,ככל
בכיסה
התקהלות
היתן,
למקום;
)5א( המחזיק או המפעיל של
החות יסמן במקום המיועד לתור
לקופות הרושמות ,סימון מקומות
לעמידת הלקוחות במרחק שי
מטרים זה מזה; בעל העסק יציב
במקום בולט לעין שלט לעיין
שמירה על מרחק כאמור;";

)ז (

במקום פסקת משה ) (6יבוא:
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המחזיק או המפעיל של
")(6
החות יווסת את כיסת
המבקרים כך שבכל עת לא ישהו
בתוך החות לקוחות ביחס של
יותר מ –  2לקוחות לכל קופה
רושמת פעילה; בחות שגודלה
מעל  100מ"ר – לא ישהו בתוך
החות לקוחות ביחס של יותר מ –
 4לקוחות לכל קופה רושמת
פעילה; המחזיק או המפעיל של
החות יציב בכיסה לחות,
במקום בולט לעין ,שלט לעיין
מספר הלקוחות המותר בחות;
המחזיק או המפעיל של החות
יקבע ויישם מגון להגבלת
כסים לחות בהתאם לאמור
בפסקת משה זו;";
)(2

אחרי פסקת משה )א( יבוא:
")א (1מספרה או עסק לטיפול יופי
וקוסמטיקה ,פדיקור ומיקור ,ובכלל
זה הסרת שיער בלייזר ,למעט בקיון -
בכפוף לתאים כמפורט להלן:
בעל העסק יגיש לרשות
)(1
המקומית לפי תחילת הפעלת
העסק הצהרה חתומה בוסח
הקבוע בתוספת השייה ,ולפיה
הוא עומד בתאים המפורטים
בפסקאות משה ) (2עד );(6
המחזיק או המפעיל של
)(2
העסק ,אף אם איו מעסיק ,יפעל
בהתאם לאמור בתקה 3א))(1א(
ו)-ב( ו – ) ,(6בשיויים המחויבים;
המחזיק או המפעיל של
)(3
העסק יקפיד על שמירת כללי
היגייה במקום העסק ,לרבות
הקפדה על חיטוי משטחים
פימיים וציוד בעסק; מבלי לגרוע
מהאמור יבצע חיטוי של הכלים,
הציוד והכיסא או מיטת הטיפול
אשר היו בשימוש וכן כביסה של
מגבות וחלוקים ,בין לקוח
ללקוח;
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המחזיק או המפעיל של
)(4
המקום יוודא כי בעת הטיפול
בלקוח יעטה המטפל מסיכה
כהגדרתה בצו בריאות העם ,מגן
פים ו כפפות ויחליף את הכפפות,
בין לקוח ללקוח;
המחזיק או המפעיל של
)(5
העסק יקפיד ,ככל האפשר ,על
שמירת מרחק של  2מטרים
לפחות בין הלקוחות ,למעט
אשים הגרים באותו מקום,
ולרבות באזור ההמתה; בעל
העסק יציב במקום בולט לעין
שלט לעיין שמירה על מרחק
כאמור;
המחזיק או המפעיל של
)(6
המקום יווסת את כיסת
המבקרים כך שבכל עת לא ישהו
בתוך העסק לקוחות ביחס של
יותר מ –  2לקוחות לכל ספר או
מטפל ,לפי העיין; בכל עת לא
ישהו בעסק יותר מ –  4לקוחות
סך הכל ובעסק שגודלו מעל 75
מ"ר – לא יותר מ –  6לקוחות,
ובעסק שגודלו מעל  100מ"ר – לא
יותר מ 8 -לקוחות; המחזיק או
המפעיל של העסק יציב בכיסה
לעסק ,במקום בולט לעין ,שלט
לעיין מספר הלקוחות המותר
בעסק; המחזיק או המפעיל של
העסק יקבע ויישם מגון להגבלת
כסים לעסק בהתאם לאמור
בפסקת משה זו; ";
)(3

במקום פסקת משה )ב( יבוא:
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הגורם המוסמך כמשמעותו
")ב(
בתקה )7א() (3או ) ,(4או בתקה )7ג(
לתקות שעת חירום )אכיפת צו
בריאות העם( )גיף הקורוה
והוראות
בית
הדש()בידוד
שוות()הוראת שעה( ,התש"ף,2020-
יפקח על עמידת חות או עסק בתאים
לפי פסקת משה )א( או )א ;(1לשם
פיקוח כאמור רשאי הגורם המוסמך
לעשות שימוש בסמכויות התוות לו
מכוח תקה  8לתקות האמורות".
תיקון

 .4בתקה  6לתקות העיקריות -

תקה 6
בפסקה ) ,(1הקטע החל במילים "המפעיל
)(1
חות או מעבדת תיקוים" עד "ביגוד לתקה )5א"(1
– יימחק;
)(2

אחרי פסקה ) (5יבוא:

המפעיל בית אוכל המאפשר ישיבה של
")(6
לקוחות בבית העסק ,ביגוד לתקה )5ב())(1א( ;
לעיין זה" ,מפעיל" – מי שחייב ברישיון או בהיתר
כמשמעותם בסעיף  4לחוק רישוי עסקים התשס"ח-
".1968
המפעיל חות ,בעצמו או באמצעות אחר,
)(7
ללא שמסר הצהרה כאמור בתקה )5ב()2א()א()1א(,
מבלי שבעסק ישה מחיצה כאמור בתקה
)5ב()2א()א() ,(4מבלי שבעסק סומו מקומות לעמידה
או הוצב שילוט לעיין שמירת מרחק כאמור בתקה
)5ב()2א()א()5א( או שלא קבע או יישם מגון להגבלת
מספר הכסים למקום כאמור בתקה
)5ב()2א()א() ;(6לעיין זה" ,מפעיל" – מי שמפעיל
חות כאמור בתקה )5ב()2א()א( ,ואם הוא עסק טעון
רישוי לפי סעיף  1לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח-
 ,1968שדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם
בסעיף  4לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;
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המפעיל מספרה או עסק לטיפול יופי
)(8
וקוסמטיקה ,פדיקור ומיקור ,ובכלל זה הסרת שיער
בלייזר ,בעצמו או באמצעות אחר ,ללא שמסר
הצהרה כאמור בתקה )5ב()2א()א ,(1)(1מבלי שווידא
כי י המטפל עוטה מסיכה ,מגן פים או כפפות ,בעת
טיפול בלקוח ,כאמור בתקה )5ב()2א()א ,(4)(1או
שלא קבע או יישם מגון להגבלת מספר הכסים
לעסק כאמור בתקה )5ב()2א()א ;(6)(1לעיין זה,
"מפעיל" – מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם
בסעיף  4לחוק רישוי עסקים התשס"ח".1968-
ביטול
התוספת
הראשוה

 .5התוספת הראשוה לתקות העיקריות – בטלה.

החלפת
התוספת
השייה

 .6במקום התוספת השייה לתקות העיקריות יבוא:

תוספת שייה
)תקה )5ב()2א()א()1א( ו – )א((1
התחייבות בדבר יישום הפעולות הדרשות בתקות
הקורוה החדש – הגבלת
שעת חירום )גיף
פעילות( ,התש"ף2020-
שערכה וחתמה ב__________ ביום ______
בחודש ___________ בשת ________
על ידי ______________
ת"ז _______________
המכהן כבעל העסק  /מחזיק
ב_______________ )שם וכתובת העסק(

בעסק

אי מצהיר כי העסק עומד בתאים
.1
המפורטים בתקה )5ב()2א()א(  /בתקה
)5ב()2א()א (1לתקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף )להלן – הפעולות(.
אי מודע לחובתי לקיום התאים האמורים
.2
במקום או העסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
.3

ולראיה באתי על החתום:

________________
חתימה
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 .7בתקות 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(
בשם התקות ,במקום ")אכיפת צו בריאות
)(1
העם )גיף הקורוה החדש()בידוד בית והוראות
שוות()הוראת שעה((" יבוא ")גיף הקורוה החדש –
אכיפה(";
)(2

במקום תקה 2א יבוא:

"אי-עטיית 2א .שוהה במקום שאיו מקום מגוריו
בלי עטיית מסיכה ,ביגוד
מסיכה
להוראות סעיף 3ה)א( לצו בריאות
העם ,דיו – מאסר שישה חודשים
או קס ,לפי סעיף )61א() (1לחוק
העושין".
)(3

בתקה - 7
)א( בתקת משה )א() ,(2בסופה יבוא "וכן
פקחים שמוו על ידי מהל רשות הטבע והגים
הלאומיים לפי סעיף  58לחוק גים לאומיים,
שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הצחה,
התש"ח;"1998-
)ב (

אחרי תקת משה )ב( יבוא:
וסף על האמור בתקת משה )א(,
")ג(
לעיין הטלת קס מיהלי לפי פרט )2א(
לתוספת במקום שהוא חות או עסק
כמשמעותם בתקה )5ב()2א()א( ו)-א(1
בתקות הגבלת פעילות ,וכן לעיין הטלת
קס מיהלי לפי פרט )8א( עד )8ג( לתוספת,
יהיה הגורם המוסמך כמשמעותו בתקת
משה )א( ,אחד מאלה:

- 50 -

עובד רשות מקומית שהוסמך
)(1
לפי סעיף )28א() (2ו) -ב() (1לחוק רישוי
עסקים ,התשכ"ח;1968-
)(2
עובד רשות מקומית שהוסמך
לפי סעיף )3א( לחוק הרשויות
המקומיות )אכיפה סביבתית –
סמכויות פקחים( ,התשס"ח;"2008-
)(4

בתוספת -
)א( בפרט )2א( ,בטור ב' ,במקום " "500יבוא
";"1,000
)ב (

אחרי פרט ) (8יבוא:
טור א' העבירות
המיהליות
")8א( תקה (6)6
לתקות הגבלת
פעילות
)8ב( תקה (7)6
לתקות הגבלת
פעילות
)8ג( תקה
(8)6
לתקות הגבלת
פעילות

תחילה

טור ב'
קס מיהלי קצוב
בשקלים חדשים
2,000
2,000
"2,000

) .8א( תחילתן של תקות אלה ביום ב' באייר
התש"ף ) 26באפריל .(2020
על אף האמור בתקת משה )א( ,תחילתה של
)ב (
תקה 2א לתקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות
העם )גיף הקורוה החדש()בידוד בית והוראות
שוות()הוראת שעה(( ,התש"ף ,2020-כוסחה בסעיף
 (2)7לתקות אלה ,ביום ג' באייר התש"ף ) 27באפריל
.(2020

)

באייר התש"ף
באפריל (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

הישיבה עלת
)בשעה (13:15

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  230של הממשלה ה34 -
מוצאי שבת ,ח' באייר התש"ף  02 -במאי 2020
)בשעה  - 21:10בישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו
השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה )כח בסעיף מס'  5035בלבד(; ישראל כ"ץ )שימש
יושב ראש הישיבה מסעיף מס'  5036עד סעיף מס'  ,(5038אמיר 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 ,יריב לוין,
יעקב ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון ,יובל
שטיייץ

עדר השר:

אריה מכלוף דרעי

כן כחו:
אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

שי באב"ד
תא"ל אבי בלוט
איתן בן דוד
ת"צ אה בן מרדכי
מאיר בן שבת
אתי ברט
קובי בר-תן
משה בר סימן טוב
עידו גבאי
איתי הרשקוביץ
דיאל הרשקוביץ
אשר חיון
ליאור חיימוביץ
סימה טוקטלי
רועי כהן

-

המהל הכללי ,משרד האוצר
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המשה לראש המל"ל
המזכירה הביטחוית לשר לביטחון הפים
ראש המטה לביטחון לאומי
סגית מזכיר הממשלה
הממוה על השכר והסכמי העבודה ,משרד האוצר
המהל הכללי ,משרד הבריאות
המטה לביטחון לאומי
ראש מטה שר הביטחון
ציב שירות המדיה
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
לשכת השר לביטחון הפים
סגית מזכיר הממשלה
משרד המשפטים

בפרוטוקול זה  13דפים.
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שיר כהן
מרדכי כהא

-

אסי מסיג
שאול מרידור
רז זרי
יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר
רון פרץ
אבי שמחון

-

גידי שמרליג

-

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

יועצת ראש הממשלה לתקשורת
ראש אגף מדייות ביטחוית ,המטה לביטחון
לאומי
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
הממוה על התקציבים ,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
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
יועץ הסברה לקורוה ,משרד ראש הממשלה

סדר היום:
.5035

דברי פתיחה

.5036

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()מכסת מפוקחים בפיקוח
אלקטרוי( ,התש"ף2020-

.5037

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(7התש"ף2020-

.5038

החלת הוראות ה"תו הסגול" על המגזר הציבורי בתקופת משבר גיף
הקורוה
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.5035

דברי פתיחה
ראש הממשלה מודיע כי בשל אילוצים ,הוא מעביר את המשך יהול הדיון
לשר ישראל כ"ץ.
ראש הממשלה מעדכן את חברי הממשלה כי החזרה ללימודים תיעשה
באופן מדורג וולוטרי ותוה לשיקול דעתן של הרשויות המקומיות
בהתאם לאופן היערכותן .תתאפשר פתיחת המסחר והכלכלה באופן מלא
בהתאם להגבלות והחיות שקבעו .באשר למעקים לעצמאים ,מציין כי
פועלים לצמצום הבירוקרטיה ולהעברת הכספים בהקדם היתן על פי דיווח
מקוון.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,מציין כי משכת ההאטה
בשיעור הידבקויות העומד על פחות מאחוז וקצב ההחלמה הולך וגדל.

.5036

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()מכסת מפוקחים בפיקוח
אלקטרוי( ,התש"ף2020-
השר ישראל כ"ץ פותח את הדיון.
השר לביטחון הפים ,גלעד ארדן ,מציג את עיקרי התקות.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק יסוד :הממשלה ,להתקין את
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )מכסת מפוקחים בפיקוח
אלקטרוי( ,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 לתוקף עם פרסומן ברשומות.
להלן וסח התקות:
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תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()מכסת מפוקחים בפיקוח
אלקטרוי( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות שעת חירום אלה:
מכסת
מפוקחים
בפיקוח
אלקטרוי

 .1על אף האמור בסעיף 22יב לחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה – מעצרים( ,התש"ו) 1996-בסעיף
זה – חוק המעצרים( ,ובסעיף )7ב( לחוק פיקוח
אלקטרוי על עצור ועל אסיר משוחרר על-תאי
)תיקוי חקיקה( ,התשע"ה ,2014-בתקופה שמיום
תחילתן של תקות שעת חירום אלה עד תום תקופת
תוקפו של צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש(
)בידוד בית והוראות שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף-
 ,2020או עד כיסתו לתוקף של צו לפי סעיף 22יב
לחוק המעצרים ,לפי המוקדם ,יהיה המספר המרבי
של מפוקחים שיתן לפקח עליהם בעת ובעוה אחת
בפיקוח אלקטרוי כאמור באותו סעיף 1,000 -
מפוקחים; המספר המרבי כאמור יכלול הן עצורים
בפיקוח אלקטרוי לפי חוק המעצרים ,והן אסירים
ששוחררו על-תאי בפיקוח אלקטרוי לפי הוראות
סעיף 13א לחוק שחרור על-תאי ממאסר ,התשס"א-
.2001

_____באייר התש"ף
_____ במאי 2020

.5037

בימין תיהו
ראש הממשלה

תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש()תיקון מס'  ,(7התש"ף2020-
השר ישראל כ"ץ פותח את הדיון.
שר האוצר והיועץ המשפטי של משרדו מציגים את עיקרי ההוראות בעיין
החזרת העובדים למקום עבודתם ואת החלת "התו הסגול" על משרדי
הממשלה והגופים הציבוריים במגמה להחזירם לפעילות משקית רגילה.
השר זאב אלקין מעיר ומתייחס לושא חזרתם של עובדים אשר משרדיהם
אים עומדים בתו התקן הסגול; חיוב החזרת עובדים מעל גיל  67בכלל
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המשק ומתן ארכה למשרדי הממשלה אשר טרם הספיקו לעמוד בדרישות
התו הסגול.
בדיון משתתפים :השרים ישראל כ"ץ ,משה כחלון ,זאב אלקין ,גילה
גמליאל ,רפי פרץ וה"ה אסי מסיג ,שאול מרידור ,משה בר סימן טוב ,קובי
בר תן ,דיאל הרשקוביץ ,רז זרי וצחי ברוורמן.

)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'  ,(7התש"ף ,2020-בכפוף
לכך שתיקבע הוראת מעבר המסדירה עד ליום  4.5.2020את עבודתם
של משרדי הממשלה שטרם הספיקו לעמוד בדרישות "התו הסגול".
 . 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 הכולל את התיקון האמור:
תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש( )תיקון מס'  ,(7התש"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
)(1

בהגדרה "הממוה" ,פסקה ) – (1תימחק;

)(2

בהגדרה "עובד" -
ברישה ,אחרי "ואולם לעיין תקות
)א(
שעת חירום אלה" יבוא "למעט לעיין מעסיק
שמתקיים לגביו האמור בתקה 2ב";
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)ב (
)(3

פסקה ) – (1תימחק;

אחרי ההגדרה "תעשייה ביטחוית" יבוא:
"תקות הגבלת פעילות" – תקות שעת חירום
)גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף
– ".2020

תיקון

 .2בתקה  2לתקות העיקריות -

תקה 2
בתקת משה )ב( –

)(1

)א(

במקום פסקה ) (1יבוא:
") (1החברה הישראלית לחקר מדעי
החיים –  100אחוזים ממצבת
העובדים;";

)ב (

פסקאות ) (2עד ) - (6יימחקו;

)ג(

במקום פסקה ) (7יבוא:
") (7מפעל תומך ביטחון –  60אחוזים
ממצבת העובדים;";

)ד (

פסקה )7א(  -תימחק;

בפסקה ) ,(8המילים "המשרד לביטחון
)ה(
הפים ,משרד הארגיה ,משרד החוץ" וכן
המילים "ולשכת הפרסום הממשלתית – 40
אחוז ממצבת העובדים" – יימחקו;
)ו(

פסקה ) - (9תימחק;

)(2

תקת משה )ב – (1בטלה;

)(3

תקת משה )ו( – בטלה;

בתקת משה )ז( במקום ")א( עד )ו(" יבוא
)(4
")א( עד )ה(";
)(5

במקום תקת משה )ז (1יבוא:
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מעסיק יאפשר קבלת קהל במקום
")ז(1) (1
העבודה רק אם לא יתן לספק את
השירות מרחוק באמצעים חלופיים,
לרבות באמצעים דיגיטליים ,ובלבד
שהמעסיק יווסת את כיסת הלקוחות
למקום העבודה כך שיתקיים אחד מאלה:
בכל עת לא ישהו במקום
)א(
העבודה לקוחות ביחס של יותר משי
לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן
שירות ללקוחות;
בכל עת לא ישהו אשים באזור
)ב (
מתן השירות ללקוחות ביחס של יותר
מאדם אחד לכל  15מטרים רבועים.
אין בהוראות פסקה ) (1כדי לגרוע
)(2
מתאים מקלים יותר שקבעו בתקות
הגבלת הפעילות או בצו בריאות העם )גיף
הקורוה החדש()בידוד בית והוראות
שוות()הוראת שעה( ,התש"ף 2020-בוגע
למתן שירות מסוים או להפעלת מקום
עבודה מסוים בידי מעסיק ,המאפשרים
לאותו מעסיק לספק את השירות או
להפעיל את מקום העבודה אף בלא קיום
התאים האמורים בפסקה );".(1
)(6

תקת משה )ט( – בטלה;

בתקת משה )י( ,אחרי "לא יחולו על" יבוא
)(7
"משרדי הממשלה ,וכן לא יחולו על" ובמקום
"בתקת משה )ב() (1עד ) "(9יבוא "בתקת
משה)ב() (7) ,(1ו."(8)-
תיקון

 .3בתקה 2ב לתקות העיקריות -

תקה 2ב
בכותרת השוליים אחרי "למעסיק" יבוא
)(1
"שאיו משרד ממשלתי";
בתקת משה )א( ,במקום הרישה עד המילה
)(2
"רשאים" יבוא "מעסיק שחלות עליו תקות משה
)א() ,ב() ,ג() (2או )ד( של תקה  ,2רשאי";
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)(3
בתקת משה )ב( ,לפי "הודיע מעסיק" יבוא
"מעסיק שמתקיים לגביו האמור בתקת משה )א(
לא יאפשר כיסה של עובד למקום העבודה או שהייה
של עובד במקום העבודה ,אם כיסה או שהייה של
עובד כאמור תביא להפרת הכללים המפורטים
בתוספת השייה";
)(4

תקת משה )ג(  -בטלה;

)(5

אחרי תקת משה )ה( יבוא:
")ה (1על אף האמור בתקת משה )ה( ,מעסיק
ציבורי יהיה רשאי להתיר לעובד להגיע למקום
עבודה שסגר לפי אותה תקת משה ,אם אישר
זאת המהל ,ובלבד שאישור כאמור ייתן בשל
צורך הכרחי להמשך אספקת שירות חיוי
ושמספר העובדים שישהו במקום העבודה לא
יעלה על מספר העובדים המרבי המותר לשהייה
בו-זמית באותו מקום עבודה לפי תקה ;2
בסעיף קטן זה -
"המהל" – כל אחד מאלה ,לפי העיין:
לעיין רשות מקומית למעט חברה
)(1
עירוית וחברת בת עירוית – ראש הרשות
המקומית;
לעיין מוסד להשכלה גבוהה –
)(2
המהל הכללי של המוסד להשכלה
גבוהה;
לעיין מועצה דתית– יושב ראש
)(3
המועצה הדתית;
לעיין חברה ממשלתית ,חברה
)(4
עירוית וחברה בת עירוית – המהל
הכללי של החברה;
לעיין תאגיד  -המהל הכללי של
)(5
התאגיד ,ואם אין מהל כללי כאמור –
ושא המשרה הבכירה ביותר בתאגיד;
לעיין בק ישראל – גיד בק
)(6
ישראל;
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"מעסיק ציבורי"  -חברה עירוית ,חברת בת
עירוית ,חברה ממשלתית ,תאגיד ,בק ישראל,
רשות מקומית ,מועצה דתית ומוסד להשכלה
גבוהה".
הוספת תקה .4אחרי תקה 2ב לתקות העיקריות יבוא:
2ג
שהוא משרד
מעסיק
2ג) .א(
"חובת
ממשלתי יקיים את הוראות
מעסיק שהוא
תקה 2ב)א() (1עד ).(3
משרד
ממשלתי
לעמוד
בכללים
למיעת
התפשטות
גיף הקורוה
תקה )2ז (1ותקה 2ב)ב(
)ב (
יחולו על מעסיק שהוא משרד
ממשלתי ,בשיויים המחויבים.
לעיין תקה זו יראו
)ג(
יחידת סמך של משרד ממשלתי
כגוף פרד מהמשרד הממשלתי".
תיקון
תקה 3

תיקון
תקה

 .5בתקה  3לתקות העיקריות ,במקום הסיפה החל
במילים "לעיין זה" ,מעסיק"" יבוא "לעיין זה,
"מעסיק" – למעט חברה עירוית ,חברת בת עירוית,
חברה ממשלתית ,תאגיד ,בק ישראל ,רשות
מקומית ,מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה".
 .6בתקה )4ב( לתקות העיקריות ,במקום הסיפה החל
במילים "לא יחולו על צבא הגה לישראל" יבוא "לא
4
יחולו על גופים אלה:
)(1

צבא הגה לישראל;

)(2

שירות בתי הסוהר;

)(3

משטרת ישראל;

)(4

שירות הביטחון הכללי;

)(5

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
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)(6

הרשות הארצית לכבאות ולהצלה;

)(7

המטה לביטחון לאומי;

)(8

הרשות להגת עדים;

)(9

המכון למחקר ביולוגי;

הרפואיים
) (10המרכזים
והמרפאות המסופות להם;
)(11

הממשלתיים

לשכות הבריאות המחוזיות;

) (12תחות ההסגר; לעיין זה" ,תחת הסגר" –
מקום במל כהגדרתו בפקודת המלים ]וסח חדש[,
התשל"א 1971-או במל תעופה או בסמוך להם שיש
בו שירות הסגר כמשמעותו בסעיף  1לפקודת ההסגר
)וסח חדש( ,התשמ"א;1981-
) (13המעבדות ,המכוים והמרפאות של משרד
הבריאות;
)(14

הוועדה לארגיה אטומית;

)(15

יחידות הסמך של משרד הביטחון;

)(16

מערך הסייבר הלאומי;

) (17מוסדות חיוך המפורטים בסעיף  2לצו
בריאות העם )גיף הקורוה החדש()הגבלת פעילות
מוסדות חיוך()הוראת שעה( ,התש"ף;2020-
) (18מסגרות המספקות קורת גג זמית או
ממושכת או המספקות הגה ,הזה ,טיפול וסיוע,
עבור אשים חסרי קורת גג ,אשים חסרי עורף
משפחתי ,אשים המתמודדים עם התמכרויות או
אוכלוסיות בזות ,ובלבד שהמסגרות מופעלות בדי
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים או
בידי מי מטעמו או שהן מופעלות בידי רשות מקומית
או בידי מי מטעמה;
) (19מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות
לשיקום האסיר או מי מטעמה;
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) (20מעוות ממשלתיים לאשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית;
)(21

מעוות ממשלתיים לכים;

) (22מעוות ומעוות עולים כהגדרתם בחוק
הוער )שפיטה ,עישה ודרכי טיפול( ,התשל"א,1971-
שהם.מעוות ממשלתיים".
תיקון
תקה 5

 .7בתקה  5לתקות העיקריות ,במקום פסקה )(6
יבוא:
") (6תקות הגבלת פעילות".

תיקון
תקה 6
תיקון
התוספת
השייה

 .8בתקה  6לתקות העיקריות ,במקום "עד יום ח'
באייר התש"ף ) 2במאי  "(2020יבוא "עד יום ח'
בסיון התש"ף ) 31במאי ."(2020
 .9בתוספת השייה לתקות העיקריות –

בפרט ) ,(1במקום "בתקה 3א))(1א( (2),ו(3)-
)(1
לתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת
"בתקה
יבוא
התש"ף"2020-
פעילות(,
3א))(1א( (3),(2),ו (6)-לתקות הגבלת פעילות",
ובמקום "ובסעיף 3ה)ג( ו)-ג (1לצו בריאות" יבוא
"ואת ההוראות לעיין חובת מעסיק וחובת מחזיק
או מפעיל של מקום הפתוח לציבור בוגע לעטיית
מסכה שבצו בריאות";
)(2

בפרט )- (3
בפרטי משה )א( ו)-ב( ,במקום "שועדה
)א(
למוע" יבוא "למיעת";
בפרט משה )ג( ,במקום "עובדים" יבוא
)ב (
"אשים";

)(3

במקום פרט ) (5יבוא:
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") (5מעסיק יקבע ,לגבי עובדים שעל פי שיקול
דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום
העבודה ,מתכות העסקה אשר תאפשר
לעובדים אלה לבצע את עבודתם מחוץ למקום
העבודה ,והכל בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו
של המעסיק ליישם מתכות עבודה כאמור;".
)(4
תחילה

פרט ) – (9יימחק.

 .10תחילתן של תקות שעת חירום אלה ביום ט' באייר
התש"ף ) 3במאי ) (2020להלן – יום התחילה(.

הוראת מעבר  .11על אף האמור בתקה 2ג לתקות העיקריות ,כוסחה
בתקות שעת חירום אלה ,בתקופה שמיום התחילה
עד יום י' באייר התש"ף ) 4במאי  ,(2020רשאי מעסיק
שהוא משרד ממשלתי שלא לקיים את האמור
באותה תקה וימשיכו לחול על מעסיק כאמור
הוראות תקה  2לתקות העיקריות כוסחה ערב יום
התחילה.

___ ב________ התש"ף
)___ ב________ (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

.5038

החלת הוראות ה"תו הסגול" על המגזר הציבורי בתקופת משבר גיף
הקורוה
הדיון בסעיף זה עשה במשולב עם הדיון בסעיף מס' .5037

)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( לרבות הוראות תקות שעת חירום )הגבלת מספר
העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה
החדש()תיקון מס' ,(7התש"ף ,2020-ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 5021
מיום  ,26.4.2020שהורתה למשרדי הממשלה להיערך לשיוי המדייות

- 13 -

שהגה עד כה ,מתוך מגמה להחיל את הכללים המפורטים בתקה 2ג
לתקות ,ועל מת להחזיר בהדרגה את משרדי הממשלה והמגזר הציבורי
לעבודה סדירה ,במידת האפשר ,תוך שמירה על בריאות הציבור ועובדי
המגזר הציבורי ,ומתן השירות לציבור בתקופת משבר גיף הקורוה ,לשות
את המדייות שהגה עד כה כדלקמן:
 .1להורות לכל אחד ממהלי משרדי הממשלה ויחידות הסמך )להלן יחד
– המשרד( ,לעשות לא יאוחר מיום  ,3.5.2020את כל ההתאמות
הדרשות על מת לעמוד בכללים המפורטים בתקה 2ג לתקות )להלן
– התו הסגול( ,והכול בכפוף להוראות סעיף  11להוראות התקות .מהל
המשרד ידווח לציבות שירות המדיה על עמידת המשרד בהוראות התו
הסגול .סעיף זה לא יחול לעיין הגופים המפורטים בתקה )4ב(
לתקות ,ובעיים יחול האמור בסעיף 7א)ב( להחלטה .4910
 .2להחות 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 יחד  -גוף ציבורי( ,למעט מוסד חיוך כמשמעותו בתקה
)4ב() (17לתקות שהוא גוף ציבורי ,לקוט באמצעים סבירים על מת
לפעול בהתאם להוראות התו הסגול .הגוף הציבורי יערוך ,ככל היתן,
את ההתאמות הדרשות על מת לעמוד בהוראות התו הסגול .מהל
הגוף ידווח לממוה על עמידת הגוף בהוראות התו הסגול ,ואם לא יתן
לעמוד בהוראות התו הסגול באותו גוף על מידת עמידתו בהוראות .עד
לעמידת גוף בהוראות התו הסגול יחולו הוראות תקה  2לתקות.
 .3החל מיום  3.5.2020לא תחול לעיין המשרדים והגופים הציבוריים
החלטה  ,4910למעט סעיף 7א)ג( עד )ח( להחלטה האמורה.
 .4לעיין החלטה זו:
א.

ב.
ג.
ד.

"החלטה  - "4910החלטת הממשלה  4910מיום 20.3.2020
והתיקוים להחלטה בהחלטות הממשלה  4927מיום ,25.3.2020
 4947מיום  4996 ,31.3.2020מיום  19.4.2020ו 5021-מיום
.26.4.2020
"הממוה"  -כהגדרתו בתקות;
"עובד"  -כהגדרתו בתקות;
"מהל הגוף" – המהל כהגדרתו בתקות.

הישיבה עלת
)בשעה (22:30

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  231של הממשלה ה34 -
יום שי ,י' באייר התש"ף  04 -במאי 2020
)בשעה  - 11:45בוועידה חזותית (VC -
הישיבה התקיימה ממספר מוקדים  -ירושלים :בית ראש הממשלה ,משרד ראש הממשלה )אולם
ישיבות הממשלה ,חדר קביט וחדר הראל( ,משרד החוץ ,פיקוד מרכז ,המטה לביטחון לאומי;
בסיס חיל הים בחיפה ,תל אביב )לשכת ראש הממשלה וחדר דיוים במשרד הביטחון(

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:
יצחק כהן

-

סגן שר במשרד האוצר

אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

שמואל אבואב
שי באב"ד
מוטי בבצ'יק
מורן בופיל
תא"ל אבי בלוט
איתן בן דוד
מאיר בן שבת
עדי ברוך
שלומית ברע פרגו
משה בר סימן טוב
עידו גבאי
איתמר גרוטו
חוה ויר
רוי חזקיה
רחל חוכה

-

המהל הכללי ,משרד החיוך
המהל הכללי ,משרד האוצר
לשכת שר הבריאות
מזכירות הממשלה
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המשה לראש המטה לביטחון לאומי
ראש המטה לביטחון לאומי
עוזר בכיר למזכיר הממשלה
יועצת משפטית ,משרד ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
המטה לביטחון לאומי
המשה למהל הכללי ,משרד הבריאות
מזכירות הממשלה
החשב הכללי ,משרד האוצר
מזכירות הממשלה

בפרוטוקול זה  36דפים.
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סימה טוקטלי
אמיר ירון
שיר כהן
מרדכי כהא

-

אסי מסיג
שאול מרידור
רז זרי
פיה ס
סיגל סדצקי
יגאל סלוביק

-

וי סלמן
אופיר פחימה
ליאור פרבר
רון פרץ
אורי שוורץ
אבי שמחון

-

גידי שמרליג
סיגל שפירא
ציג שב"כ

-

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

סגית מזכיר הממשלה
גיד בק ישראל
יועצת ראש הממשלה לתקשורת
ראש אגף מדייות ביטחוית ,המטה לביטחון
לאומי
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
הממוה על התקציבים ,משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
מזכירות הממשלה
ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
יועץ הסברה לקורוה ,משרד ראש הממשלה
מזכירות הממשלה
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סדר היום:
.5041

דברי פתיחה

.5042

הארכת תוקף הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי
לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש וקידום הליך חקיקה

.5043

אסטרטגיית החזרה לשגרה בצל משבר הקורוה

.5044

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(10
התש"ף2020-

.5045

פתיחת מערכת החיוך לגיל הרך

.5046

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( )תיקון מס' ,(3
התש"ף2020-
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.5041

דברי פתיחה
ראש הממשלה פותח ומתייחס להקלות המשמעותיות בהן הממשלה תדון
בתחומי הכלכלה ,המסחר ,הפאי ,הספורט והמרחב האישי במטרה
להחזיר את המשק בהדרגה לשגרת חיים תוך הקפדה על שמירת הכללים
)מרחק אישי ,היגייה וחבישת מסכות( המהווים תאי לכך שלא תהיה
התפרצות חוזרת והידבקות בהיקפים גבוהים מגיף הקורוה.
ראש הממשלה מציין כי בהתאם להערכה הקיימת על ידי אשי מקצוע
ברחבי העולם ,או צפויים לגל שי של התפרצות הגיף לקראת החורף הבא
וכי עליו לצל תקופה זו להיערכות לגל זה.

.5042

הארכת תוקף הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי
לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש וקידום הליך חקיקה
ראש הממשלה פותח.
ראש המטה לביטחון לאומי מציין כי בתום דיון שהתקיים עם ראש
הממשלה ובשל פסיקת בג"ץ ,דרש הליך חקיקה שיאפשר להמשיך
להסתייע באמצעים המצויים בידי שירות הביטחון הכללי לצמצום
ההתפשטות וההידבקות בגיף הקורוה.
המשה ליועץ הממשלה לממשלה ,מר רז זרי ,מתייחס להיבטים
המשפטיים בהצעת ההחלטה.
השר לביטחון הפים מבקש כי הכלים המצויים בידי משטרת ישראל בושא
האיכון והשימוש בהם יעוגו אף הם בחקיקה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים גלעד ארדן ,אמיר אוחה ,יובל
שטיייץ ,זאב אלקין ,יואב גלט וה"ה מאיר בן שבת ורז זרי.
בתום הדיון מציין ראש הממשלה את חשיבות השימוש באמצעי האיכון
הדיגיטליים כמצילי חיים ואת הצורך בפיתוח כלים משלימים טכולוגיים
וספים למאבק בהתפשטות הגיף.

)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להסמכת שירות הביטחון הכללי )להלן :השירות(
לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש ,במסגרת
החלטת הממשלה מס'  4950מיום ) 31.3.2020להלן :החלטה  (4950מכוח
סעיף )7ב() (6לחוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב) 2002-להלן :חוק
השב"כ( ,אשר הוארכה בהחלטת הממשלה מס'  5029מיום 30.4.2020
)להלן :החלטה  (5029עד ליום  ,5.5.2020לוכח התמשכות מצב החירום
השורר בישראל בשל המגפה העולמית של גיף הקורוה החדש ,ולאחר
שמצא כי כון למועד זה אין חלופה הולמת אחרת להשגת תכלית ההסמכה
מלבד הסתייעות בשירות כאמור; בשים לב לפסק דיו של בית המשפט
העליון בבג"ץ  2109/20מיום  26.4.2020ובהמשך לדיון שערך ביום
 3.5.2020בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות הגורמים הרלווטיים אשר
בסיכומו הוחלט לפעול לקידום חקיקה אשר מכוחה יוסמך השירות
להמשיך ולסייע למשרד הבריאות בעיין וזאת תוך שבמקביל לקידומו של
הליך חקיקה זה תימשך בחית קיומן של חלופות אחרות:
א.

להחות את ראש הממשלה ,בתיאום עם שר הבריאות ,שר המשפטים
והשר יובל שטיייץ ,להפיץ להערות הציבור ,עד ליום  ,18.5.2020תזכיר
חוק להסמכת השירות לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף
הקורוה החדש .הערות הציבור לתזכיר יתקבלו בתוך שבעה ימים
ממועד הפצת התזכיר.

ב.

לתקן את החלטה  5029כך שתוקפה של החלטה  4950בעיין הסמכת
השירות לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה
החדש יוארך בשישה שבועות ,עד ליום  16.6.2020או עד להשלמת הליך
החקיקה של הצעת החוק האמורה וכיסתו לתוקף של חוק בעיין זה,
לפי המוקדם.

ג.

בהתאם לסעיף )7ב() (6לחוק השב"כ ולסעיף  18להחלטה  ,4950להביא
את סעיף ב' להחלטה זו לאישור ועדת הכסת לעייי השירות.

ד.

החלטה זו תפורסם ברשומות ובאתר האיטרט של משרד הבריאות.
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.5043

אסטרטגיית החזרה לשגרה בצל משבר הקורוה
ראש הממשלה פותח.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,מציע את היעד להחזרת
המשק לפעילות מרבית במרחב הציבורי והפרטי תוך קיטת אסטרטגיה של
גידור הסיכון ,דיכוי מהיר של איום מתהווה ,התוויית תרבות והתהגות
חדשה וביית יכולת לתרחישי קיצון – עד שיימצא חיסון לאוכלוסייה.
העיקרון המחה הוא חזרה הדרגתית ,מדודה ומבוקרת תוך שמירה על שולי
ביטחון על מת לא לאבד שליטה.
מתקיים דיון בין חברי הממשלה על תמרורי אזהרה המחייבים הערכת מצב
לבחית אסטרטגיית החזרה והכוללים:
-

תחלואה חדשה ) 100חולים חדשים שאים מתוך מוקדי ההתפרצות(.

-

קצב הדבקה )הכפלת מספר הדבקים בעשרה ימים(

-

מעל ל 250-חולים במצב קשה.

המשה לראש המל"ל ,מר איתן בן דוד ,מפרט את התוכית לאסטרטגיית
היציאה לפי שלבים במרחב הפרטי והציבורי ומתייחס לושאים הבאים:
התקהלויות ,חיוך וספורט ,קיוים ושווקים ,פארקים ושמורות טבע,
תיירות ותרבות פאי.
)תוכית החזרה לשגרה שהוכה על ידי המטה לביטחון לאומי לוותה במצגת
שהעתק ממה מצא בתיקי מזכירת הממשלה(
שר האוצר מציין את הצורך ביצירת אמון בקרב הציבור וביצירת ודאות
למגזר העסקי על מת להחזיר את המשק ,המצוי בבעיית אבטלה )מעל
מיליון מחוסרי עבודה( וביחס חוב תוצר תופח ,למצבו הקודם לפי המשבר
והחזרתו לצמיחה.
מתקיים דיון בין חברי הממשלה על אסטרטגיית "החזרה לשגרה" שהוצגה
ובמהלכו הועלו הושאים הבאים:
-

פתיחת הקיוים והשווקים

-

פעילות ספורט המותרת

-7-

-

מדייות פתיחת מפעלים

-

התעופה האזרחית והתחבורה הציבורית

-

מערכת החיוך לגיל הרך

-

אירועים המויים והתכסויות

-

פתיחת בתי כסת ומקוואות

בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים יובל שטיייץ ,אופיר אקויס,
מירי רגב ,משה כחלון ,אלי כהן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,גלעד ארדן,
יואב גלט ,אריה מכלוף דרעי ,ציפי חוטובלי ,יריב לוין ,אמיר אוחה ,דוד
אמסלם ,גילה גמליאל ,יפעת שאשא-ביטון וזאב אלקין וה"ה מאיר בן שבת,
איתן בן דוד ,רז זרי ,שי באב"ד ,משה בר סימן טוב ושאול מרידור.

בתום הדיון מחה ראש הממשלה כדלקמן:

.5044

-

סוגיית הפיקוח על יישום ה"תו הסגול" בעסקים ,בקיוים ובכל
המקומות הציבוריים שייפתחו בהדרגה לציבור תיבחן על ידי ממלא
מקום המהל הכללי של משרד ראש הממשלה עם המהלים הכלליים
של משרדי הממשלה הוגעים לושא ,היועץ המשפטי לממשלה ומזכיר
הממשלה ,והמלצותיו בושא יובאו לדיון.

-

סוגיית המשבר בתעופה האזרחית ופתיחת קשרי התעופה עם מדיות
מסוימות בלבד בצל "משבר הקורוה" תידון בפרד עם משרדי האוצר,
התחבורה והבטיחות בדרכים והתיירות.

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(10
התש"ף2020-
)הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם הדיון בסעיף מס'  5043מיום
(4.5.2020

)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 מס'
 ,(10התש"ף 2020-בכפוף להערות ולתיקוים הבאים:
 .1תוקפן של תקות אלו יהיה עד ליום .19.5.2020
 .2תתאפשר פעילות קיוים ללא רישום פרטי הכסים וללא תיחום
בקיון ,אולם הפעילות תיעשה בכפוף לכך שלא ישהו בקיון בו
זמית יותר מאדם אחד לכל  20מ"ר.
 .3השווקים ייפתחו על פי החלטת ראשי הרשויות המקומיות
שבתחומן מצאים השווקים והאחריות על מילוי ההחיות תושת
על ראשי הרשויות.
 .4תתווסף אפשרות לפתוח החל מיום  7.5.2020גי חיות וספארי
וכן מכוי כושר וסטודיו.
 .5תוסר המגבלה על סיעה במוית למטרות חיויות בלבד ויותר
להסיע וסע וסף )במוית וברכב פרטי( ובלבד שיוקצה לכל וסע
ספסל פרד .הגבלה זו לא תחול על וסעים בי אותה משפחה.
 .6הכיסה למעלית תותר לעד ממחצית מספר הוסעים המותר
ובלבד שכולם יעטו מסכה ויוצב שילוט בהתאם.

ב.

בהתאם להוראות סעיף  39האמור ,להיח את התקות על שולחן
הוועדה לעייי חוץ וביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר
התקתן.

ג.

התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.

להלן הוסח הסופי של התקות שבו הוטמעו התיקוים האמורים:
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש -הגבלת פעילות()תיקון מס' ,(10
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,מתקיה
הממשלה תקות שעת חירום אלה:
תיקון
תקה 1

.1

בתקה  1לתקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש -הגבלת פעילות( ,התש"ף) 2020-להלן-
התקות העיקריות( -
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אחרי הגדרת "אשים הגרים באותו
)(1
מקום" יבוא:
""הוראות המהל" –לפי סעיף  20לפקודת
בריאות העם;1940 ,
"המהל" – כהגדרתו בסעיף  2לפקודת
בריאות העם ומי שהוא הסמיכו לעיין סעיף
 (1)20לפקודה האמורה;"
ההגדרה
)(1
תימחק;
)(2

"מעבדת

תיקוים"

–

אחרי הגדרת "מעסיק" יבוא:

""מקום מגורים" – לרבות מקום שהייה
קבוע"
)(3

לפי הגדרת "עובד" יבוא:

"" ספורטאי תחרותי" – ספורטאי החבר
באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם בחוק
הספורט ,התשמ"ח".1988-
ביטול
תקה 2

.2

תקה  2לתקות העיקריות– בטלה.

תיקון
תקה 2א

.3

בתקה 2א לתקות העיקריות -

תיקון
תקה 2ב

.4

) (1במקום פסקה ) (1יבוא:
") (1גן ציבורי ,חוף ים ,אלא אם כן
המקום מצא במרחק של 100
מטרים ממקום המגורים; ואולם
מותר מעבר בחוף הים לצורך פעילות
ספורט בים;".
) (2בפסקה ) ,(2המילים "או )א – "(1יימחקו.
בתקה 2ב)א( לתקות העיקריות ,המילים
"במרחק של עד  500מטרים ממקום מגוריו או
ממקום עבודתו" – יימחקו.
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בתקה  3לתקות העיקריות-

תיקון
תקה 3

.5

תיקון
תקה 3א

.6

בתקה 3א לתקות העיקריות ,בפסקה ),(5
בסופה יבוא " ואולם במקום עבודה המצוי
במבה של למעלה מחמש קומות ,לא יהיו
במעלית וסעים במספר הגדול ממחצית
ממספר הוסעים המרבי המותר אלא אם כן
הוסעים הם אשים הגרים באותו מקום;
המעסיק יציב שלט בכיסה למעלית לעיין
מספר הוסעים המותר בהתאם לפסקה זו".

הוספת
תקה 3א1

.7

אחרי תקה 3א לתקות העיקריות יבוא:

) (1בפסקה ) ,(2המילים "לצורך כמפורט
בתקה  "2והמילים "ובכלל זה סיעה
למטרות המפורטות בתקה ,(8)2
) (14),(13ו – " (15)-יימחקו.
) (2בפסקה ) ,(4במקום "עשרה אשים"
יבוא " 19אשים".

"חובות 3א) .1א( מבלי לגרוע מהוראות תקה
מחזיק
3א ,על מחזיק של מקום הפתוח
מקום
לציבור שפעילותו לא אסרה לפי
הפתוח
תקה )5א( ,יחולו ההוראות
לציבור
המויות להלן:
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)(1

המחזיק של המקום יגיש
לרשות המקומית ,לפי
פתיחת המקום ,הצהרה
הקבוע
בוסח
חתומה
בתוספת השייה ,ולפיה הוא
עומד בתאים המפורטים
בפסקאות ) (2עד );(10
תוגש
כאמור
הצהרה
באמצעות טופס מקוון
המצוי באתר משרד הכלכלה
והתעשייה; ההצהרה תישלח
על ידי משרד הכלכלה
והתעשייה לרשות המקומית
להמשך
מקוון,
באופן
הרשות
של
טיפולה
המקומית אל מול מחזיק
המקום כאמור ,בהתאם
לסמכויותיה של הרשות
המקומית על פי דין ,ובכלל
זה היבטי הפיקוח אל מול
המחזיק של המקום;

)(2

המחזיק של המקום ימה
מבין עובדיו ,עובד שיהיה
אחראי על ביצוע הפעולות
המפורטות בתקה זו;

)(3

המחזיק של המקום ,אף אם
איו מעסיק ,יפעל בהתאם
לאמור בתקה 3א))(1א( ו)-ב(
ו ,(6)-בשיויים המחויבים;

)(4

המחזיק של המקום ,יעמוד
בהוראות סעיף 3ה)ג (1לצו
בריאות העם;

))(5א(המחזיק של המקום יווסת את
כיסת האשים למקום ,לרבות עובדי
המקום ,כך שיתקיים אחד מאלה:
) (1בכל עת לא ישהו במקום
לקוחות ביחס של יותר
משי לקוחות לכל עובד
שתפקידו מתן שירות
ללקוחות;
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) (2בכל עת לא ישהו אשים
באזור הפתוח לקהל
ביחס של יותר מאדם
אחד לכל  15מטרים
רבועים;
)ב( המחזיק של המקום יקבע ויישם
מגון להגבלת מספר השוהים כאמור
בפסקת משה )א( וכן יציב שלט לעיין
כמות השוהים המותרת במקום;
)(6

המחזיק של המקום יקפיד,
ככל האפשר ,על שמירת
מרחק של  2מטרים לפחות
בין אשים שאים גרים
לרבות
מקום,
באותו
בתורים ,וכן ימע ,ככל
האפשר ,צפיפות של אשים
במקום אחד ,לרבות ,ככל
היתן ,התקהלות בכיסה
למקום;

)(7

המחזיק של המקום יסמן
במקומות המיועדים לתור,
סימון מקומות לעמידת
הממתיים במרחק שי
מטרים זה מזה; המחזיק או
המפעיל של המקום יציב
במקום בולט לעין ,שלט
לעיין שמירה על מרחק
כאמור;

)(8

אם מצויה מעלית במקום,
המחזיק של המקום יקפיד,
שלא יהיו
ככל היתן,
במעלית יותר משי וסעים,
או בביין בעל חמש קומות
ומעלה ,כי מספר הוסעים
לא יעלה על מחצית
מהמספר המרבי המותר
אלא אם כן הוסעים הם
אשים הגרים באותו מקום;
לשם כך יתלה המחזיק או
המפעיל של המקום שלט
בכיסה למעלית ,לעיין
מספר הוסעים המותר;
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)(9

המחזיק של המקום יקפיד
על שמירת כללי היגייה
במקום ויחה את עובדיו
בעיין זה ,לרבות הקפדה על
חיטוי משטחים פימיים
באופן תדיר ,ולא פחות
מפעמיים ביום וכן לאחר
סיום יום הפעילות; לעיין
זה" ,משטחים פימיים" -
כולל משטחים שהשוהים
במקום באים עמם במגע
בתדירות גבוהה ,ובכלל זה:
ידיות ,דלתות ,מעקים,
דלפק ,מתגים ,לחצי מעלית
וכיוצא בהם;

)(10

יוצבו
במתחם
מיתקים עם חומר
ידיים
לחיטוי
גישים
במקומות
וזמיים.

)ב( בתקה זו-
"לקוח" –לרבות מקבל שירות או
מבקר במקום הפתוח לציבור ,לפי אופי
המקום;
"מחזיק" של מקום – לרבות בעלים,
מפעיל ומי שחייב ברישיון לפי דין;
"מקום הפתוח לציבור" – מקום תחום
המוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל
הרחב לרבות מקום שהכיסה אליו
בתשלום ,בין שהוא מצוי במבה ובין
בשטח פתוח ,ולמעט כל אלה:
)(1

מקום כמפורט בתקה )5ב(;

מקום שחלה לגביו תקה
)(2
)2ג() (1או )י(2 ,ב או 2ג לתקות שעת
חירום )הגבלת מספר העובדים במקום
עבודה לשם צמצום התפשטות גיף
הקורוה החדש( ,התש"ף ,2020-או
שחלה לגביו תקה )4ב( לתקות
כאמור;
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מקום ציבורי שיתן בו שירות
)(3
בריאות".
בתקה 3ב)א( לתקות העיקריות ,בפסקה
),(2במקום פסקת משה )ב( יבוא:

תיקון
תקה 3ב

.8

תיקון
תקה 3ד

.9

הוספת
תקה 3ה

 .10אחרי תקה 3ד לתקות העיקריות יבוא:

" )ב(הפעלת מוית עם וסע אחד בכל ספסל או
הסעה של אשים הגרים באותו מקום ,ובתאי
שהוסעים כאמור ישבו במושבים האחוריים
וחלוות המוית יהיו פתוחים".
בתקה 3ד לתקות העיקריות-
) (1בפסקה ) ,(2בסופה יבוא "ואולם ,יתן
לקיים את הטיפול כאמור ללא עטיית
מסיכה ,ובלבד ששמר מרחק של 3
מטרים לפחות בין המטפל למטופל";
) (2בפסקה ) ,(3בסופה יבוא " ובטיפול
ללא עטיית מסיכה – שמירת מרחק של
שלושה מטרים לפחות בין המטפל
למטופל".

"הפעלת 3ה .לא יפעיל אדם מקווה אלא בכפוף
לתאים אלה:
מקווה
)(1

המקווה פועל בכפוף לכל דין ;

בכל עת שהמקווה פתוח
)(2
לציבור יהיה וכח במקווה אחראי
מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות
תקה זו;
מבלי לגרוע מהוראות כל דין,
)(3
מקוואות יפעלו בהתאם להוראות
המהל;
במקווה גברים לא ישהו
)(4
במתחם המקווה ,בכל עת ,מעל
לשלושה גברים;
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לפי הגעה למקווה שים,
)(5
תתאם אישה מראש את מועד
הגעתה".
תיקון
תקה 5

בתקה  5לתקות העיקריות -

.11

) (1בתקת משה )א( -
)א(

פסקה ) – (1תימחק;

בפסקה ) ,(2המילים "מכון
)ב (
כושר"" ,גן חיות ,ספארי ,פית חי"
"ספרייה"" ,עסק לטיפול לא-רפואי
בגוף האדם ,לרבות טיפולי רפואה
אלטרטיבית" ,המילים "שמורת טבע,
גן לאומי ,אתר מורשת" ,והקטע ,החל
במילים "ואולם רשאי" עד המילים
"לפקודת בריאות העם "1940 ,וכן
ההגדרות שבסופה– יימחקו;
אחרי פסקה ) (2יבוא:

)ג(

")2א( על אף האמור בפסקה ) ,(2תותר
הפעלת בריכת שחייה לצורך אימון
של ספורטאי תחרותי בהתאם
להוראות המהל ותותר הפעלת
בריכה טיפולית כהגדרתה להלן
לצורך טיפול במים כאמור בה;
בתקת משה זו -
"בריכה טיפולית"  -כהגדרתו
בתקה  21.1.1.1לתקות התכון
והביה )בקשה להיתר ,תאיו
ואגרות( ,התש"ל;" 1970-
)ד (
)(2

פסקה ) – (3תימחק;

בתקת משה )ב( -
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)א( בפסקה ) ,(1בפסקת משה )ז( ,בסופה
יבוא "ואולם ,רשאים לשהות בבית
העסק לקוחות במספר גבוה יותר,
בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי
בבית העסק ,לרבות העובדים ,לא
יעלה על יחס של אדם לכל  15מ"ר
מהשטח הפתוח לציבור למעט שטח
החיון";
)ב( בפסקה )- (2
) (1בפסקת משה )ב( ,בסופה יבוא"
ואולם ,רשאים לשהות בחות
לקוחות במספר גבוה יותר ,בכפוף
לכך שמספר השוהים המרבי
בחות ,לא יעלה על יחס של אדם
לכל  15מ"ר מהשטח הפתוח
לציבור למעט שטח החיון";
) (2בפסקת משה )ג( ,בסופה יבוא
"למעט אם מקום כאמור פועל
בתוך קיון";
)ג( בפסקה )2א( -
)(1

בפסקת משה )א( -

)א( ברישה ,המילים "למעט
חות או עסק בקיון" – יימחקו;
בפסקת משה ) ,(1במקום
)ב (
"בתקה 3א))(1א( ו)-ב( ו "(6)-יבוא
"בתקה 3א))(1א( ו)-ב( – למעט
אם החות כאמור בתוך קיון
ובהתאם לאמור בתקה 3א);"(6
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בפסקת משה )1א( ,בסופה
)ג(
יבוא "הצהרה יכול שתוגש
באמצעות טופס מקוון המצוי
באתר משרד הכלכלה והתעשייה;
ההצהרה תישלח על ידי משרד
לרשות
והתעשייה
הכלכלה
המקומית באופן מקוון ,להמשך
טיפולה של הרשות המקומית אל
מול בעל העסק או החות כאמור
בהתאם לסמכויותיה של הרשות
המקומית על פי דין ,ובכלל זה
היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק
או החות;
בפסקת משה ) ,(6אחרי
)ד (
"ביחס של יותר מ 4-לקוחות לכל
קופה רושמת פעילה" יבוא "
ואולם ,רשאים לשהות בחות
לקוחות במספר גבוה יותר ,בכפוף
לכך שמספר השוהים המרבי
בחות ,לרבות העובדים ,לא יעלה
על יחס של אדם ,לכל  15מ"ר
משטח המקום";
)(2

בפסקת משה )א- (1
)א(

במקום הרישה יבוא:

"מספרה או עסק לטיפול לא
רפואי בגוף האדם ,לרבות טיפולי
רפואה אלטרטיבית –,בכפוף לתאים
כמפורט להלן;":
בפסקת משה ) ,(1בסופה יבוא
)ב (
"הצהרה כאמור יכול שתוגש
באמצעות טופס מקוון המצוי באתר
משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה
תישלח על ידי משרד הכלכלה
והתעשייה לרשות המקומית באופן
מקוון; להמשך טיפולה של הרשות
המקומית אל מול בעל העסק כאמור
בהתאם לסמכויותיה של הרשות
המקומית על פי דין ,ובכלל זה היבטי
הפיקוח אל מול בעל העסק;
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בפסקת משה ) ,(2במקום
)ג(
"בתקה 3א))(1א( ו)-ב( ו "(6)-יבוא
"בתקה 3א))(1א( ו)-ב( – למעט אם
החות כאמור בתוך קיון ובהתאם
לאמור בתקה 3א);"(6
בפסקת משה ) ,(6במקום
)ד (
"ובעסק שגודלו מעל  75מ"ר – לא יותר
מ 6-לקוחות ,ובעסק שגודלו מעל 100
מ"ר -לא יותר מ 8-לקוחות" יבוא "על
אף האמור ,רשאים לשהות בעסק
אשים במספר גבוה יותר ,בכפוף לכך
שמספר השוהים המרבי בחות ,לרבות
העובדים ,לא יעלה על יחס של אדם
לכל  15מ"ר מהשטחים הפתוחים
לציבור בבית העסק למעט שטח
החיון";
)ד( אחרי פסקה )2א( יבוא:
") (3קיון בכפוף לתאים המפורטים
להלן:
)א( המחזיק או המפעיל של הקיון
יגיש לרשות המקומית ,לפי
הצהרה
הקיון,
פתיחת
חתומה בוסח הקבוע בתוספת
השייה ,ולפיה הוא עומד
בתאים המפורטים בפסקאות
משה )ב( עד )יב(; הצהרה
כאמור תוגש באמצעות טופס
מקוון המצוי באתר משרד
הכלכלה והתעשייה; ההצהרה
תישלח על ידי משרד הכלכלה
והתעשייה לרשות המקומית
באופן מקוון ,להמשך טיפולה
של הרשות המקומית אל מול
המחזיק או המפעיל של הקיון
כאמור ,בהתאם לסמכויותיה
של הרשות המקומית על פי
דין ,ובכלל זה היבטי הפיקוח
אל מול המחזיק או המפעיל
של הקיון;
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)ב( המחזיק או המפעיל של
הקיון ימה מבין עובדיו,
עובד שיהיה אחראי על ביצוע
הפעולות המפורטות בפסקה
זו;
)ג( המחזיק או המפעיל של
הקיון ,יפעל בהתאם לאמור
בתקה 3א))(1א( ו)-ב( ו,(6)-
בשיויים המחויבים;
)ד( המחזיק או המפעיל של
הקיון ,יעמוד בהוראות
סעיף 3ה)ג (1לצו בריאות
הקורוה
)גיף
העם
החדש()בידוד בית והוראות
שעה(,
שוות()הוראת
)להלן-צו
התש"ף2020-
בריאות העם;
)ה( המחזיק או המפעיל של
הקיון יווסת את כיסת
האשים לקיון ,לרבות
עובדי הקיון ,כך שבכל עת
לא ישהו אשים לרבות
עובדים באזור הפתוח
לציבור למעט חיוים
ביחס של יותר מאדם אחד
לכל  20מ"ר;
המחזיק או המפעיל של
הקיון יקבע ויישם מגון
להגבלת מספר השוהים
כאמור וכן יציב שלט לעיין
מספר השוהים המותר
במקום; לעיין פסקת
משה זו – "שטח הקיון" –
הציבוריים
השטחים
הפתוחים ללקוחות הקיון,
לרבות שטחי המכירה
שבחויות ,ולמעט שטח
החיון;
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)ו( המחזיק או המפעיל של
הקיון יקפיד ,ככל האפשר,
על שמירת מרחק של 2
מטרים לפחות בין אשים
שאים גרים באותו מקום,
לרבות בתורים ,וכן ימע,
ככל האפשר ,צפיפות של
אשים במקום אחד ,לרבות,
ככל היתן ,התקהלות
בכיסה למקום;
)ז( המחזיק או המפעיל של
הקיון יסמן במקומות
המיועדים לתור ,סימון
מקומות לעמידת הממתיים
במרחק שי מטרים זה מזה;
המחזיק או המפעיל של
הקיון יציב במקום בולט
לעין ,שלט לעיין שמירה על
מרחק כאמור;
)ח( אם מצויה מעלית בקיון,
המחזיק או המפעיל של
הקיון יקפיד ,ככל היתן,
שלא יהיו במעלית יותר משי
וסעים אלא אם כן הוסעים
הם אשים הגרים באותו
מקום; לשם כך יתלה
המחזיק או המפעיל של
בכיסה
שלט
המקום
למעלית ,לעיין מספר
הוסעים המותר;
)ט( המחזיק או המפעיל של
הקיון יקפיד על שמירת
כללי היגייה בקיון ויחה
את עובדיו בעיין זה ,לרבות
הקפדה על חיטוי משטחים
פימיים באופן תדיר ,ולא
פחות מפעמיים ביום ולאחר
סיום יום הפעילות; לעיין זה
"משטחים פימיים"  -כולל
משטחים שהשוהים במקום
באים עימם במגע בתדירות
גבוהה ,ובכלל זה :ידיות,
דלתות ,מעקים ,דלפק,
מתגים ,לחצי מעלית וכיוצא
בהם;

- 21 -

יוצבו
הקיון
)י( בשטחי
מיתקים עם חומר לחיטוי
ידיים במקומות גישים
וזמיים;
)יא(המחזיק או המפעיל של
הקיון לא יאפשר ישיבה
לצורך אכילה של מבקרים
בשטח הקיון ,לא יציב
שולחות וכיסאות לאכילה
בשטח הקיון ,וימע גישה
לשולחות אכילה המקובעים
קיימים;
אם
לרצפה,
המחזיק או המפעיל של
שלטים
יתלה
הקיון
במקומות בולטים לעין
לעיין איסור אכילה בקיון;
)יב(המחזיק או המפעיל של
הקיון יהל רישום בכיסות
לקיון ,ככל האפשר באופן
ממוחשב ,של מספר האשים
השוהים בקיון בכל עת;
)(4שוק קמעואי ,בכפוף לתאים
המפורטים להלן:
)א( ראש הרשות המקומית
פרסם הודעה לציבור
באתר האיטרט של
הרשות המקומית לפי
פתיחת השוק ,ולפיה
לקיום
ערוך
השוק
המפורטים
התאים
בפסקאות משה )ב( עד
)ט( וכי הרשות המקומית
ערכה להבטחת התאים
כאמור;
)ב( הרשות המקומית תפעל
בהתאם לאמור בתקה
3א))(1א( ו)-ב( ו(6)-
בשיויים המחויבים;
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)ג( לעיין הוראות סעיף
3ה)ג (1לצו בריאות העם,
הרשות
את
יראו
המקומית כמחזיק או
כמפעיל של מקום כאמור
באותו סעיף לגבי השוק;
)ד( הרשות המקומית תווסת
את כיסת האשים לשוק,
לרבות העובדים ובעלי
העסקים ,כך שבכל עת לא
ישהו אשים לרבות
עובדים באזור הפתוח
לציבור ביחס של יותר
מאדם אחד לכל  20מ"ר;
הרשות המקומית תקבע
ותיישם מגון להגבלת
מספר השוהים כאמור וכן
תציב שלט לעיין מספר
השוהים המותר במקום;
)ה( הרשות המקומית תקפיד,
ככל האפשר ,על שמירת
מרחק של  2מטרים
לפחות בין אשים שאים
גרים באותו מקום ,לרבות
בתורים ,וכן תמע ,ככל
האפשר ,צפיפות של
אשים במקום אחד,
לרבות ,ככל היתן,
בכיסה
התקהלות
למקום;
)ו( הרשות המקומית תסמן
המיועדים
במקומות
לתור ,מקומות לעמידת
הממתיים במרחק שי
מטרים זה מזה ותציב
במקום בולט לעין ,שלט
לעיין שמירה על מרחק
כאמור;
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)ז( הרשות המקומית תקפיד
על שמירת כללי היגייה
בשוק ותחה את בעלי
במקום
העסקים
ועובדיהם בעיין זה,
לרבות הקפדה על חיטוי
משטחים פימיים באופן
תדיר ,ולא פחות מפעמיים
ביום ולאחר סיום יום
הפעילות;
)ח( בשטחי השוק יוצבו
מיתקים עם חומר חיטוי
ידיים במקומות גישים
וזמיים;
)ט( הרשות המקומית לא
תאפשר ישיבה לצורך
אכילה של מבקרים בשטח
השוק; הרשות המקומית
תתלה שלטים במקומות
בולטים לעין לעיין איסור
אכילה בשוק;
)י( הרשות המקומית תהל
רישום בכיסות לשוק,
ככל האפשר באופן
ממוחשב ,של מספר
האשים השוהים בשוק
בכל עת;
לעיין פסקה זו" -הרשות
המקומית"  -הרשות המקומית
השוק
מצא
שבתחומה
הקמעואי;
)(5ספרייה – בכפוף להוראות תקה
3א 1ולתאים שלהלן:
המפעיל או המחזיק של
)(1
הספרייה יציב בדלפק ההשאלה
מחיצה למיעת רסס;
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החזרת ספרים לספרייה
)(2
מהשאלה ,תיעשה לתוך מכל
איסוף שבו ישהו הספרים ללא מגע
למשך  3ימים מיום החזרתם".
)(6
מכון כושר ,גן חיות ,ספארי,
פית חי – בכפוף להוראות תקה 3א1
ולהוראות המהל".
תיקון
תקה 6

 .12בתקה  6לתקות העיקריות -

) (1פסקה ) – (2תימחק;
) (2אחרי פסקה ) (8יבוא:
") (9המפעיל קיון ,בעצמו או באמצעות
אחר ,ללא שמסר הצהרה כאמור
בתקה )5ב())(3א( ,מבלי שקבע
ויישם מגון לוויסות מספר
הלקוחות והציב שלט לעיין מספר
הלקוחות המותר ,כאמור בתקה
)5ב())(3ה( ,מבלי שבקיון באזור
עמידה בתורים ,סומו מקומות
לעמידה או מבלי שהוצב שלט
לעיין שמירת מרחק כאמור בתקה
)5ב())(3ז( ,מבלי שהציב שלט
בכיסה למעליות לעיין מספר
השוהים המותר כאמור בתקה
)5ב())(3ח( ,או שהציב שולחות
וכיסאות לאכילה בשטח הקיון ,או
מבלי שמע גישה לשולחות או
לכיסאות כאמור ,ומבלי שתלה
שלטים לעיין איסור אכילה,
כאמור בתקה )5ב())(3יא(; לעיין
זה "מפעיל" – מי שמפעיל קיון
כאמור בתקה )5ב() ,(3ואם הוא
עסק טיעון רישוי לפי סעיף  1לחוק
רישוי עסקים ,התשכ"ח 1968 -
שדרש לגביו רישיון או היתר
כמשמעותם בסעיף  4לאותו חוק –
בעל הרישיון או בעל ההיתר".
 .13בתקה 6א)א( לתקות העיקריות ,במקום
תיקון
תקת משה )א( יבוא:
תקה 6א
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")א( לשם אכיפת ההוראות לפי תקות שעת
חירום אלה רשאי שוטר –
להורות לכל אדם לפעול בהתאם
)(1
להוראות שבתקות וכן להורות על הפסקת
פעולות המוגדות לאמור בתקות";
למוע כיסת אדם למקום אם יש
)(2
את
בכיסתו של האדם כדי להפר
האמור בתקה )5ב(".
תיקון
תקה 7

 .14בתקה  7לתקות העיקריות ,ברישה ,במקום
"ובתי המשפט" יבוא"בתי המשפט ,בתי דין
לעבודה ,בתי הדין הדתיים ומוסדות חיוך
המפורטים בסעיף  2לצו בריאות העם )גיף
הקורוה החדש()הגבלת פעילות מוסדות
חיוך()הוראת שעה( ,התש"ף," ;2020 -
ובסיפה ,במקום "תקות  2ו 3-לא יחולו "יבוא
"תקה  3לא תחול".

 .15בתקה  10לתקות העיקריות ,במקום "עד
תיקון
יום י' באייר התש"ף ) 4במאי  "(2020יבוא "עד
תקה 10
יום כ"ה באייר התש"ף ) 19במאי .(2020
 .16בתקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם
תיקון
)גיף הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות
תקות שעת
שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף- 2020 -
חירום )גיף
הקורוה
–
החדש
אכיפה(,
התש"ף-
2020
) (1בתקה -7
)א( בתקת משה )ב( ,במקום "פרט )3) ,(3א(,
) (9),(7) ,(5ו "(10)-יבוא "פרט )3) ,(3א(,(7) ,
 (9ו;"(10)-
)ב( בתקת משה )ג( ,במקום "עד )8ג(" יבוא
"עד )8ד(";
) (2בתוספת -
)א( פרט ) – (5יימחק;
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)ב( אחרי פרט )8ג( יבוא:

טור א'
העבירות
המיהליות
")) )8ד( תקה
 (9)6לתקות
הגההגבלת
פעילות
תחילה .17

טור ב'
קס מיהלי
קצוב בשקלים
חדשים
"5,000

תחילתה של תקה  11לעיין הפעלת
קיון ,מכון כושר ,גן חיות ,ספארי ,פית
חי ושוק קמעואי ביום י"ד י"ג באייר
התש"ף
) 7במאי .(2020

הוראות
שעה

.18

)א( על אף האמור בתקות 3א,1
לתקות
ו)5-ב()(3
)5ב()2א()א(1
העיקריות ,כוסחן בתקות שעת חירום
אלה ,במשך שי ימי עבודה ממועד
פרסום תקות שעת חירום אלה ,רשאי
מחזיק של מקום הפתוח לציבור או
מחזיק או מפעיל של קיון או בעל עסק
לטיפול לא רפואי בגוף האדם ,לרבות
טיפולי רפואה אלטרטיבית ,ולמעט
עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה ,פדיקור
ומיקור ובכלל זה הסרת שיער בלייזר,
כאמור בתקה )5ב()2א()א (1לתקות
העיקריות ,שלא פעל ערב תקות שעת
חירום אלה ,להפעיל את המקום או את
הקיון או את העסק מבלי שהגיש
הצהרה כאמור באותן תקות ,ובלבד
שהוא עומד בתאים המפורטים באותן
תקות ושיגיש את ההצהרה עד תום
היומיים האמורים.
)ב( בתקופה שעד יום ט"ז באייר
התש"ף ) 10במאי  (2020יראו כאילו
) (1בתקה  5לתקות העיקריות,
אחרי תקת משה )ב( בא:
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")ג( על אף האמור בתקת
משה )ב( ,ביישוב שמרבית
תושביו מוסלמים וכן
באזור בירושלים המסומן
שבתוספת
במפה
השלישית ,לא יפעיל אדם
מקום ,עסק או חות
כמפורט בתקת משה
)ב() (1עד )2א( בדרך של
פתיחתם לציבור החל
משעה  19:30ועד 3:00
למחרת היום ,למעט בית
מרקחת ובכפוף לאמור
בתקת משה )ב() ;(2אדם
רשאי להפעיל מקום ,עסק
או חות כאמור בהזמה
מראש באמצעות טלפון או
)איטרט(,
המרשתת
בשירות משלוחים בלבד
ובלא איסוף מהמקום,
מהעסק או מהחות
כאמור;".
) (2בתקה  (1)6לתקות העיקריות -
)א( ברישה ,אחרי "ביגוד לתקה
)5א(" בא "המפעיל מקום,
עסק או חות בדרך של
פתיחתו לציבור ,בעצמו או
באמצעות אחר ,ביגוד
לתקה )5ג(";
)ב( בסיפה ,במקום "בתקה )5א(
" בא "בתקה )5א( ,או )5ג(";
) (3אחרי התוספת השייה לתקות
העיקריות בא:
תוספת שלישית
)תקה )5ג((
___ באייר התש"ף
)___ במאי (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה
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.5045

פתיחת מערכת החיוך לגיל הרך
)הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם הדיון בסעיף מס'  5043מיום
(4.5.2020

מ ח ל י ט י ם ,לרשום את הודעת שר החיוך על הכווה לפתוח את מערכת
החיוך לגיל הרך )פעוטוים ,משפחתוים וגי ילדים( ביום 10.5.2020
בהתאם להחיות ובתיאום עם משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
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החברתיים ,משרד הבריאות ומשרד האוצר .פתיחת מערכת החיוך
לגילאים אלו תתאפשר ובלבד שלא ישהו יותר מ 17-ילדים בכל מסגרת.
הושא יוסדר בצו מטעם המהל הכללי של משרד הבריאות.

.5046

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( )תיקון מס' ,(3
התש"ף2020-
ראש הממשלה העביר את יהול הדיון לשר אריה מכלוף דרעי.
השר אריה מכלוף דרעי פותח את הדיון.
המשה ליועץ המשפטי לממשלה ,מר רז זרי ,מציג את ההצעה.

)רוב קולות בעד(

מ ח ל י ט י ם:
א.

מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( )תיקון מס'
 ,(3התש"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 )גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( )תיקון מס' ,(3
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות שעת חירום אלה:
 .1בתקה  1לתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש(
תיקון
)אזור מוגבל( ,התש"ף) 2020-להלן – התקות העיקריות(,
תקה 1
אחרי ההגדרה "גוף הצלה" יבוא:
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"המהל" – כהגדרתו בסעיף  2לפקודת בריאות העם ,ומי
שהוא הסמיכו לעיין סעיף  (1)20לפקודה האמורה;
"מעבדת תיקוים" – מעבדה לתיקון מכשירים
שהתקלקלו או להחלפתם ,למעט מעבדה לתיקון מוצרי
תקשורת או מחשבים;
"פקודת בריאות העם" – פקודת בריאות העם;1940 ,
"צו בידוד בית"  -צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש(
)בידוד בית והוראת שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף;2020-
"תקות הגבלת פעילות" – תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף".2020-
תיקון
תקה 2

 .2בתקה  2לתקות העיקריות –

)(1

במקום תקת משה )א( יבוא:

")א( התפשטה מחלת הקורוה בהיקף רחב באזור מסוים
בישראל ,ושוכעה ועדת השרים כי יש הכרח בהגבלת
הכיסה אליו או היציאה ממו או בהגבלת היציאה למרחב
הציבורי של המתגוררים דרך קבע באזור כאמור ובהגבלת
הפעלת מקום או עסק בתוך אזור כאמור ,כדי למוע את
התפשטות המחלה מחוץ לאזור או בתוך האזור כאמור,
רשאית היא ,על דעת הממשלה ,להכריז על האזור כאזור
מוגבל; הכרזה על אזור כאזור מוגבל בשל הכרח בהגבלת
הכיסה אליו או היציאה ממו תבוצע בכפוף לכך
שבתקופת תוקפה של ההכרזה תתקיים אספקה אותה של
מצרכים ושירותים חיויים בתוך האזור; בתקה זו,
"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".
)(2

במקום תקת משה )א (1יבוא:

")א(1הכריזה ועדת שרים כאמור בתקת משה )א(,
וראתה כי לצורך השגת מטרות ההכרזה כאמור באותה
תקת משה אין צורך בהחלת ההגבלות לפי תקות  3ו3-א
במלואן ,וזאת בהתאם לסיבות הקיימות באזור המוגבל,
ובכלל זה השיקולים הבריאותיים ,מאפייי התחלואה
באזור ,יכולת האכיפה ,מאפייי האוכלוסייה ,ומאפייי
הרשות המקומית ,רשאית היא לקבוע בהכרזה הקלות
אלה:
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) (1לקבוע כי ההגבלות המויות בתקה  ,3כולן או
חלקן ,לא יחולו לגבי האזור המוגבל ,וכן לקבוע
הקלות וספות בהחלת ההגבלות האמורות
בתקה ;3
) (2לקבוע כי תקה 3א בכללותה לא תחול לגבי
האזור המוגבל".
בתקת משה )ו( ,במקום "תקה  "3יבוא "תקות
)(3
 3ו3-א שיחולו לגבי האזור המוגבל".
תיקון
תקה 3

 .3בתקה  3לתקות העיקריות ,תקת משה )ג( – בטלה.

הוספת  .4אחרי תקה  3לתקות העיקריות יבוא:
תקות 3א
ו3-ב
"צמצום 3א.
יציאה של
אדם
המתגורר
באזור
המוגבל
למרחב
הציבורי
והגבלות על
הפעלת
מקום או
עסק באזור
המוגבל

הכריזה ועדת השרים על אזור מוגבל
לפי תקה  2יחולו הוראות אלה:

לא יצא אדם המתגורר דרך קבע
)(1
באזור המוגבל ממקום מגוריו או ממקום
שהייה קבוע אחר באזור המוגבל )להלן –
מקום מגורים( למרחב הציבורי ,אלא לאחת
מהפעולות או המטרות האלה:
הגעה של עובד או מועמד לעבודה
)א(
למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל
דין ,וחזרה ממו ,הגעה של עובד למקום
עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיויות
ותיקוים דחופים וכן הסעה של עובד
למקום עבודה כאמור;
הצטיידות במזון ,תרופות ומוצרים
)ב (
חיויים וקבלת שירותים חיויים;
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)ג(

קבלת שירות רפואי;

)ד (

תרומת דם;

)ה(

הפגה;

)ו(

הליך משפטי;

)ז (

הגעה לכסת;

)ח(

טיפול במסגרת רווחה;

פעילות ספורט של יחיד ,של יחיד עם
)ט(
אדם קבוע אחד בלבד ,או של אשים הגרים
באותו מקום;
יציאה ממקום מגורים ,של יחיד או
)י(
של אשים הגרים באותו מקום ,לזמן קצר
ולמרחק של עד  100מטרים ממקום
המגורים ולמרחב הציבורי;
)יא(

יציאה למקווה;

)יב( יציאה לתפילה ,להלוויה ,לברית או
לחתוה;
)יג( יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם
אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה
הדורשים סיוע;
)יד( יציאה לפעילות מותרת או לפעילות
שיתן לה אישור ,לגבי אזור מוגבל ,לפי צו
בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )הגבלת
פעילות מוסדות חיוך( )הוראת שעה(,
התש"ף ,2020-צו בידוד בית ,או לפי תקה
)3א())(1ו( ,לפי העיין;
)טו( העברה של קטין ,שהוריו חיים
בפרד ,על ידי אחד מהוריו ,לביתו של
ההורה השי;
)טז( העברה של קטין שההורה האחראי
עליו דרש לצאת לצורך חיוי כמפורט
בתקה זאת ואין במקום המגורים אחראי
שיתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;
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)(2

בתוך האזור המוגבל –
לא יפעיל אדם מקום או עסק,
)א(
מסוג המקומות המפורטים בתוספת,
לרבות בבית מגורים ,ולא יפעיל אדם
חות ,לרבות בית אוכל ובכלל זה בית
אוכל בבית מלון )בפסקה זו – בית
אוכל( ,או מעבדת תיקוים שאין
כאמור בפסקת משה )ב( ,לרבות
בבית מגורים ,בדרך של פתיחתם
לציבור ,ואולם אדם רשאי להפעיל
מקום ,עסק או חות כאמור ,בהזמה
מראש באמצעות טלפון או המרשתת
)איטרט( ,בשירות משלוחים בלבד
ובלא איסוף מהחות או מהמעבדה;
)ב( הפעלת חות למכירת מזון שאיה
בית אוכל ,בית מרקחת ,חות
אופטיקה או חות שעיקר עיסוקה
מכירת מוצרי היגייה וכן מעבדה
לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים,
תיעשה לפי התאים הקבועים בתקה
)5ב() (2לתקות הגבלת פעילות.

עושין

3ב.

העושה אחד מאלה ,דיו – מאסר
שישה חודשים או קס לפי סעיף
)61א() (1לחוק העושין ,התשל"ז-
:1977
) (1היוצא ממקום מגורים למטרה או
לפעולה שאיה מויה בתקה 3א)(1
וביגוד לתקה כאמור;
המפעיל מקום או עסק או
)(2
חות ,בעצמו או באמצעות אחר ,בדרך
של פתיחתם לציבור ,ביגוד לתקה
3א))(2א(; בפסקה זו" ,מפעיל"  -מי
שמפעיל מקום ,עסק או חות
בתקה
המפורטים
מהמקומות
3א))(2א( ,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;".
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 .5בתקה  4לתקות העיקריות ,בכותרת השוליים ,במקום
תיקון
"סמכויות שוטר" יבוא "סמכויות שוטר באכיפת הכיסה
תקה 4
לאזור המוגבל והיציאה ממו".
הוספת
תקה 4א

 .6אחרי תקה  4לתקות העיקריות יבוא:

"סמכויות 4א.
שוטר
לאכיפת
הגבלות
יציאה
למרחב
הציבורי
והגבלות על
הפעלת
מקום או
עסק בתוך
האזור
המוגבל

בתוך האזור המוגבל רשאי שוטר ,לשם
אכיפת הוראות תקה 3א ,וסף על
הסמכויות המוקות לו לפי כל דין –

להורות לכל אדם לפעול בהתאם
)(1
להוראות שבתקה 3א))(2ב( ,וכן להורות על
הפסקת פעילות המוגדת לאמור בתקות;
למוע כיסת אדם למקום אם
)(2
כיסתו לאותו מקום לא ועדה לאחת
מהפעולות או המטרות הקבועות בתקה
3א) (1או אם בכיסת האדם יש כדי להפר
את האמור בתקה 3א)".(2
הוספת  .8אחרי תקה  6לתקות העיקריות יבוא:
תקה 6א
ותקה 6ב
"סייג
לתחולה

6א.

תקות שעת חירום אלה לא יחולו על
משכן הכסת ,בתי המשפט ,בתי הדין
לעבודה ובתי הדין הדתיים; תקות 3
ו3 -א לא יחולו על חברי הכסת.
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שמירת
דיים

6ב.

אין בהוראות אלה כדי לגרוע מתחולתן
של תקות הגבלת פעילות באזור
המוגבל ,ואולם בתקופת תוקפן של
תקות שעת חירום אלה לא יחולו
באזור מוגבל אשר חלה עליו תקה 3א
לתקות שעת חירום אלה ,תקות  2ו-
)5א( ו)-ב( לתקות הגבלת פעילות,
זולת אם קיימת הפייה מפורשת
אליהן בתקות שעת חירום אלה".

 .9בתקה  7לתקות העיקריות ,במקום "י' באייר התש"ף
תיקון
) 4במאי  "(2020יבוא י' בסיוון התש"ף ) 2ביוי .(2020
תקה 7
הוספת
התוספת

 .10אחרי תקה  7לתקות העיקריות יבוא:

"תוספת
)תקה 3א))(2א(
קיון למעט חות למכירת מזון שאיה בית אוכל,
)(1
בית מרקחת ,חות אופטיקה או חות שעיקר עיסוקה
מכירת מוצרי היגייה המצויים בקיון;
דיסקוטק ,בר ,פאב ,אולם אירועים ,מכון כושר,
)(2
בריכת שחייה ,פארק מים ,גן חיות ,ספארי ,פית חי ,בית
מרחץ ,בית קולוע ,תיאטרון ,ספרייה ,מוזאון ומוסד
תרבות אחר ,פארק שעשועים ,לוה פארק ,גי שעשועים
ומיתקי שעשועים ,עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם,
לרבות טיפולי רפואה אלטרטיבית ,מקום לעריכת
מופעים וירידים ,כלי שיט ציבורי ,רכבל ,שמורת טבע ,גן
לאומי ,אתר מורשת ,ומקום שיש בו אטרקציה
תיירותית;
שוק קמעואי הפתוח לציבור הרחב ,וכן דוכן
)(3
בשוק כאמור ובכלל זה דוכן למכירת מזון ,ולמעט שוק
סיטואי ,ולמעט חות כאמור בתקה 3א))(2ב( ,המצויה
במבה סגור בשוק ,בכפוף לתאים כאמור באותה
תקה".
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 .10בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – אכיפה(,
התש"ף- 2020-

תיקון
תקות
שעת
חירום
)גיף
הקורוה
החדש –
אכיפה(,
התש"ף-
2020

בתקה )7ב( ,במקום ") (7ו – ) "(9יבוא ") (9) ,(7ו
)(1
– )."(10
)(2

בתוספת –

)א(

במקום פרט ) (4יבוא :
טור א'
העבירות המיהליות
") (4תקה  (1)6לתקות הגבלת
פעילות ,תקה 3ב)(2
לתקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )אזור
מוגבל( ,התש"ף2020-

)ב (

טור ב'
קס מיהלי קצוב בשקלים
חדשים
;"5000

אחרי פרט ) (9יבוא:

טור א'
העבירות המיהליות
") (10תקה 3ב)(1
לתקות שעת חירום
)גיף הקורוה החדש(
)אזור מוגבל( ,התש"ף-
2020

טור ב'
קס מיהלי קצוב בשקלים
חדשים
"500

___ ב________ התש_____
)___ ב________ ____(20
בימין תיהו
ראש הממשלה

הישיבה עלת
)בשעה (19:30

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  232של הממשלה ה34 -
יום רביעי ,י"ב באייר התש"ף  06 -במאי 2020
)בשעה  - 19:15בישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה )בתחילת הישיבה( ,ישראל כ"ץ )לבקשת ראש
הממשלה יהל את הדיון בהיעדרו( ,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 ,יריב לוין ,יעקב
ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון ,יובל
שטיייץ

עדר השר:

פתלי בט

כן כחו:
אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

מאיר בן שבת
אתי ברט
משה בר סימן טוב
עידו גבאי
אשר חיון
ליאור חיימוביץ
סימה טוקטלי
שיר כהן
רז זרי
פיה ס
דיאל סלומון

-

יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר

-

ראש המטה לביטחון לאומי
סגית מזכיר הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
המטה לביטחון לאומי
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
לשכת השר לביטחון הפים
סגית מזכיר הממשלה
יועצת ראש הממשלה לתקשורת
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
מזכירות הממשלה
היועץ המשפטי ,רשות האוכלוסין וההגירה ,משרד
הפים
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
משרד ראש הממשלה

בפרוטוקול זה  13דפים.
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רון פרץ
אורי שוורץ
אבי שמחון

-

רב-טפסר דדי שמחי
גידי שמרליג

-

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

רחל שפירא

-

מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

סדר היום:
.5053

חוק האזרחות והכיסה לישראל )הוראת שעה( ,תשס"ג - 2003-הארכת
תוקף

.5054

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות()תיקון מס' ,(11
התש"ף2020-
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.5053

חוק האזרחות והכיסה לישראל )הוראת שעה( ,תשס"ג - 2003-הארכת
תוקף
השר ישראל כ"ץ פותח.
היועץ המשפטי של רשות האוכלוסין וההגירה ,מר דיאל סלומון ,מציג את
הרקע והצורך הביטחוי בקבלת ההחלטה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א.

בהתאם לסעיף  5לחוק האזרחות והכיסה לישראל )הוראת שעה(,
התשס"ג) 2003-להלן  -החוק( ,ועל בסיס חוות דעת עדכית של גורמי
הביטחון המוסמכים ,להאריך את תוקפו של החוק בשה אחת עד
ליום ו' בתמוז התשפ"א ) 16ביוי .(2021

ב.

להביא לאישור הכסת את הארכתו בצו של החוק כאמור להלן.

ג.

בהתאם לסעיף 3ד לחוק ,ועל בסיס חוות דעת עדכית של גורמי
הביטחון המוסמכים ,לקבוע כי רצועת עזה עודה אזור בו מתבצעת
פעילות העלולה לסכן את ביטחון מדית ישראל ואזרחיה ,ולפיכך
מחה הממשלה את שר הפים להמשיך שלא לאשר מתן רישיוות
לישיבה בישראל או היתרים לשהייה בישראל לפי סעיפים  3ו3 -א)(2
לחוק ,למי שרשום במרשם האוכלוסין כתושב רצועת עזה ,וכן למי
שמתגורר ברצועת עזה אף שאיו רשום במרשם האוכלוסין כתושב
רצועת עזה.

להלן הצו:
צו האזרחות והכיסה לישראל )הוראת שעה()הארכת תוקף החוק(,
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  5לחוק האזרחות והכיסה לישראל )הוראת
שעה( ,התשס"ג) ,2003-להלן :החוק( ,ובאישור הכסת ,מצווה הממשלה
לאמור:
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הארכת
תוקף
החוק

.1

החוק יוארך עד יום ו' בתמוז התשפ"א ) 16ביוי
.(2021

__________ התש"ף
)_________ (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

.5054

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות()תיקון מס' ,(11
התש"ף2020-
השר ישראל כ"ץ פותח את הישיבה.
המהל הכללי של משרד הבריאות ,מר משה בר סימן טוב ,מציג ומתייחס
להוראות התקות בעיין ל"ג בעומר ועייים וספים.
בדיון משתתפים :השרים ישראל כ"ץ ,יעקב ליצמן ,גלעד ארדן ,בצלאל
סמוטריץ' ,יפעת שאשא-ביטון ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,ציפי חוטובלי,
מירי רגב ויצחק וקין וה"ה אביחי מדלבליט ,רז זרי ,אורי שוורץ ,דדי
שמחי ,משה בר סימן טוב ,צחי ברוורמן ויגאל סלוביק.

)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'
 ,(11התש"ף) 2020-להלן – התקות( בכפוף לתיקוים הבאים:
 .1בסעיף 5ב יובהר כי איסור הדלקת המדורות יהיה גורף לרבות
בחצרות של בתי מגורים ובתים פרטיים.
 .2סעיף 5ג)ב( יתוקן באופן שמספר המשתתפים בכל הדלקה לא יעלה
על .50
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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 הוסח הסופי של התקות שבו הוטמעו התיקוים האמורים:
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש -הגבלת פעילות()תיקון מס' ,(11
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,מתקיה
הממשלה תקות שעת חירום אלה:
החלפת תקה .1בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף) 2020-להלן  -התקות העיקריות(,
2ב
במקום תקה 2ב יבוא:
"איסור
תפילה
במבה
תיקון

2ב .לא יתפלל אדם יחד עם אדם וסף
או יותר במבה ,למעט אשים
הגרים באותו מקום".

 .2בתקה  3לתקות העיקריות -

תקה 3
)(1

פסקה ) – (3תימחק;

)(2

במקום פסקה ) (4יבוא:
ברית מילה במבה תיערך בהשתתפות
")(4
של עד  19אשים;".

תיקון
תקה 3ד

 .3בתקה 3ד לתקות העיקריות ,אחרי פסקה ),(3
יבוא:
על אף האמור בפסקאות ) (2ו–) (3טיפול
")(4
בקטין יכול שיתקיים בלא עטיית מסיכה כאמור
בפסקה ) (2ושמירת מרחק כאמור בפסקה ) ,(3ובלבד
שמדובר בטיפול שמעצם טיבו דרש להתקיים תוך
קרבה גדולה יותר בין המטפל למטופל".

תיקון
תקה 5

 .4בתקה ) 5ב( לתקות העיקריות -
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)(1

בפסקה ) ,(6המילים "מכון כושר" – יימחקו;

)(2

אחרי פסקה ) (6יבוא:
מכון כושר ומקום במבה שמתקיימת
")(7
בו פעילות ספורט או מחול ואיו מכון כושר
)בפסקה זו – סטודיו( – בכפוף להוראות תקה
3א 1ואולם לעיין זה יקראו את תקת משה
)א())(5א() (2לתקה האמורה כך שבמקום "15
מטרים רבועים" יבוא לעיין מכון כושר 10" -
מטרים רבועים" ,ולעיין סטודיו – " 7מטרים
רבועים" ,והכל בהתאם להוראות המהל".

תיקון

 .5בתקה  6לתקות העיקריות ,במקום פסקה ) (4יבוא:

תקה 6
מתפלל יחד עם אדם וסף או יותר במבה,
")(4
ביגוד לתקה 2ב;".
הוראות
שעה

) .6א( בתקופה שמיום י"ג באייר התש"ף ) 7במאי
 (2020עד יום י"ט באייר התש"ף ) 13במאי (2020
יראו כאילו בתקות העיקריות -

)(1

בתקה 3ב ,אחרי תקת משה )א( בא:
")א (1על אף הוראות תקת משה )א() (1ו-
) ,(2לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית
אל השטח התחום בקו ירוק במפה
שבתוספת הרביעית )להלן – שטח מירון
והסביבה( או ממו ,למעט הפעלת מויות
כאמור בתקת משה )א())(2ב( לצורך מתן
שירותי הסעה למי שרשאים לשהות בשטח
האמור לפי תקה 5א)א( ולמעט הפעלת
אוטובוסים ציבוריים כמפורט להלן:
אוטובוסים ציבוריים הותים
)(1
שירותי תחבורה ציבורית בהתאם
לרישיון הפעלה שתן המפקח על
התעבורה לפי תקות התעבורה,
התשכ"א 1961-בשטח מירון והסביבה
למעט לאזור קבר הרשב"י המצוין
במפה שבתוספת הרביעית )להלן -
אזור קבר הרשב"י( וממו;
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אוטובוסים
)(2
המופעלים לפי שי אלה:

ציבוריים

)א( רישיון להסעה מיוחדת
שתן המפקח על התעבורה לפי
סעיף  35לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )הסעת סיור ,הסעה
מיוחדת והשכרת רכב( ,התשמ"ה-
;1985
היתר מיוחד בכתב שתן
)ב (
המפקח על התעבורה לצורך
הסעת וסעים לאזור של קבר
הרשב"י וממו לשם הדלקת
מדורה או השתתפות בהדלקה
בכפוף לתקות 5א ו5 -ב;".
)(2

אחרי תקה  5בא:

"הגבלות
5א) .א( לא ישהה אדם בשטח
שהייה
לעיין
מירון והסביבה למעט -
או השכרת
יחידת אירוח
צימר
או
בשטח מירון
והסביבה
)(1
אדם שמקום מגוריו
או מקום שהייתו הקבוע
מצוי בשטח האמור;
אדם הדרש להגיע
)(2
לשטח האמור במסגרת
עבודתו;
אדם שקיבל היתר לפי
)(3
תקה 5ג ובהתאם לתאי
ההיתר;
אדם ששוטר התיר לו
)(4
כיסה לשטח האמור לצורך
שהייה בו בשל צורך חיוי
ובכלל זה לשם מתן או קבלה
של סיוע רפואי או סיוע לאדם
עם קושי או מצוקה.
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לא ישכיר אדם יחידת
)ב (
אירוח או צימר בשטח מירון
והסביבה לאדם שמקום מגוריו או
מקום שהייתו הקבוע איו מצוי
בשטח האמור.
איסור
הדלקת
מדורות

5ב) .א( לא ידליק אדם מדורה ולא
ישהה אדם לצד מדורה ,למעט
אדם שקיבל היתר לפי תקה 5ג.
אין בהוראות תקת משה
)ב (
)א( כדי לגרוע מהוראות כל דין
מדורות
להדלקת
הוגעות
שהדלקתן איה אסורה לפי תקת
משה )א( או מסמכות ציב
כבאות והצלה או מי שהוא הסמיך
לכך לאסור על הדלקת מדורות
בהתאם לתקות הרשות הארצית
לכבאות והצלה )כללי התהגות
ובטיחות אש בקיום מדורות(,
התשע"ה.2015 -
בתקה זו" ,מדורה" –
)ג(
דליקה יזומה מבוקרת ,למעט
דליקה כאמור בתוך מיתקן ייעודי
להכת אוכל או לשריפתו ,או
בתוך מיתקן ייעודי לחימום,
ולמעט דליקה כאמור שהותרה על
פי כל דין.

היתר
5ג) .א( השר לשירותי דת רשאי
להדליק
לתת היתר בכתב לאדם להדליק
או
מדורה
מדורה כהגדרתה בתקה 5ב)ג( או
להשתתף
להשתתף בהדלקתה באזור קבר
בהדלקתה
הרשב"י.
באזור קבר
הרשב"י
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היתר השר לשירותי דת
)ב (
כאמור בתקת משה )א( ייתן
בעבור הדלקה או השתתפות
בהדלקה באחת משלוש הדלקות,
אשר יתקיימו במועדים שוים,
ובלבד שמספר המשתתפים בכל
הדלקה לא יעלה על  ;50במתן
היתרים לפי תקת משה זו ייתן
השר לשירותי דת ייצוג שוויוי,
בסיבות העיין ,לקהילות שוות,
אשר להם מסורת הדלקה באזור
קבר הרשב"י בל"ג בעומר ובכלל
זה ייצוג הולם לשים.
עובד שהשר לשירותי דת
)ג(
מיה לשם כך מתוך עובדי משרדו
יעביר מבעוד מועד למשטרת
ישראל את שמות האשים אשר
קיבלו היתר לפי תקת משה )א(.
מי שקיבל היתר לפי תקת
)ד (
משה )א( יהג בהתאם להוראות
המהל בכל הוגע להדלקה
ולהשתתפות בה;".
)(3

בתקה  ,6בסופה בא:
") (10השוהה בשטח מירון והסביבה
ביגוד לתקה 5א)א(;
) (11המשכיר יחידת אירוח או צימר בשטח
מירון והסביבה לאדם שמקום מגוריו או
מקום שהייתו הקבוע איו מצוי בשטח
האמור ,ביגוד לתקה 5א)ב(;
המדליק מדורה או השוהה לצד
)(12
מדורה ,ביגוד לתקה 5ב)א(;".

)(4

בתקה 6א ,אחרי תקת משה )א (1בא:
")א (2בלי לגרוע מתקת משה )א( ,לשם
אכיפת תקה 5א)א( ו)-ב( ,רשאי שוטר
לפעול כמפורט להלן ואף להשתמש בכוח
סביר לשם כך :
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למוע כיסה של אדם או רכב
)(1
לשטח מירון והסביבה אם שהייתו
בשטח האמור היא ביגוד לתקה
5א)א( או )ב(;
להוציא משטח מירון והסביבה
)(2
אדם ,רכב או חפץ המשמש לשהייה
באותו שטח ,המצא בו ביגוד לתקה
5א)א( או )ב(".
בתקופה שמיום כ' באייר התש"ף ) 14במאי
)ב (
 (2020עד יום כ"ג באייר התש"ף ) 17במאי (2020
בשעה  ,06:00יראו כאילו בתקות העיקריות -
)(1

לפי תקה  6בא:

"הגבלות
5ד) .א( לא ישהה אדם באזור
שהייה
לעיין
מירון שבשטח מירון והסביבה,
השכרת
או
הצבוע אדום במפה שבתוספת
יחידת אירוח
הרביעית )להלן – אזור מירון(,
צימר
או
למעט -
באזור מירון
)(1
אדם שמקום מגוריו
או מקום שהייתו הקבוע
מצוי באזור מירון;
אדם הדרש להגיע
)(2
במסגרת
מירון
לאזור
עבודתו;
אדם ששוטר התיר לו
)(3
כיסה לאזור מירון האמור
לצורך שהייה בו בשל צורך
חיוי ובכלל זה לשם מתן או
קבלה של סיוע רפואי או סיוע
לאדם עם קושי או מצוקה.
לא ישכיר אדם
)ב (
אירוח או צימר באזור
לאדם שמקום מגוריו או
שהייתו הקבוע איו מצוי
האמור;".
)(2

בתקה  ,6בסופה בא:

יחידת
מירון
מקום
באזור
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") (10השוהה באזור מירון,
לתקה 5ד)א(;

ביגוד

המשכיר יחידת אירוח או צימר
)(11
לאדם באזור מירון שמקום מגוריו או
מקום שהייתו הקבוע איו מצוי באזור
אמור ,ביגוד לתקה 5ד)ב(;".
בתקה 6א ,לפי תקת משה )ב( בא:

)(3

")א (3בלי לגרוע מתקת משה )א( ,לשם
אכיפת תקה 5ד)א( ו )-ב( ,רשאי שוטר
לפעול כמפורט להלן ואף להשתמש בכוח
סביר לשם כך:
למוע כיסה של אדם או רכב
)(1
לאזור מירון אם שהייתו בשטח האמור
היא ביגוד לתקה 5ד)א( או )ב(;
להוציא מאזור מירון אדם,
)(2
רכב או חפץ המשמש לשהייה באותו
שטח ,המצא בו ביגוד לתקה 5ד)א(
או )ב(".
בתקופה שמיום י"ג באייר התש"ף ) 7במאי
)ג(
 (2020עד יום כ"ג באייר התש"ף ) 17במאי (2020
בשעה  06:00יראו כאילו בתקות העיקריות ,אחרי
התוספת השלישית בא:
"תוספת רביעית
)תקות 3ב)א (1ו5-ד)א((
בתקופה שמיום י"ג באייר התש"ף ) 7במאי
תקות שעת ) .7א(
חירום )גיף
 (2020עד יום י"ט באייר התש"ף ) 13במאי (2020
הקורוה
יראו כאילו בתקות האכיפה –
החדש –
אכיפה( -
הוראות שעה
)(1
)8ו(";

בתקה )7ב( ,אחרי ") "(7בא ")8ה(,

)(2

בתוספת ,אחרי פרט )8ד( בא:
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טור ב'
טור א'
העבירות המיהליות קס מיהלי קצוב
בשקלים חדשים
")8ה( תקה (10)6
1,000
לתקות הגבלת
פעילות
)8ו( תקה (11)6
לתקות הגבלת
פעילות

2,000

)8ז( תקה (12)6
לתקות הגבלת
פעילות

"500

בתקופה שמיום כ' באייר התש"ף ) 14במאי
)ב (
 (2020עד יום כ"ג באייר התש"ף ) 17במאי (2020
בשעה  ,06:00יראו כאילו בתקות האכיפה –
)(1
)8ו(";

בתקה )7ב( ,אחרי ") "(7בא ")8ה(,

)(2

בתוספת ,אחרי פרט )8ד( בא:
טור א'
העבירות
המיהליות

טור ב'
קס מיהלי קצוב
בשקלים חדשים

")8ה( תקה (10)6
לתקות הגבלת
פעילות

1,000

)8ו( תקה (11)6
לתקות הגבלת
פעילות

"2,000

שמירת
סמכויות

 .8אין בתקות שעת חירום אלה כדי לגרוע מסמכות
משטרת ישראל לקבוע תאים וספים הקשורים
לסדר הציבורי ולתועה.

תחילה

 .9תחילתה של תקה  4ביום י"ג באייר התש"ף ) 7במאי
 (2020ותחילתן של תקות  2 ,1ו– ,5ביום ט"ז באייר
התש"ף ) 10במאי .(2020

___ באייר התש"ף
)___ במאי (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה
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הישיבה עלת
)בשעה (20:25

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  233של הממשלה ה34 -
יום ראשון ,ט"ז באייר התש"ף  10 -במאי 2020
)בשעה  - 21:30בישיבת ועידה טלפוית(

השתתפו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה )בתחילת הישיבה( ,ישראל כ"ץ )לבקשת ראש
הממשלה יהל את הדיון בהיעדרו( ,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 ,יעקב
ליצמן ,בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ ,מירי רגב ,יפעת שאשא-ביטון ,יובל
שטיייץ

עדר השר:

יריב לוין

כן השתתפו:
אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

שי באב"ד
תא"ל אבי בלוט
איתן בן דוד
מאיר בן שבת
שלומית ברע-פרגו
משה בר סימן טוב
איתי הרשקוביץ
אשר חיון
ליאור חיימוביץ
רועי כהן
שיר כהן
רז זרי
פיה ס
יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר

-

המהל הכללי ,משרד האוצר
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המשה לראש המטה לביטחון לאומי
ראש המטה לביטחון לאומי
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
ראש מטה שר הביטחון
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
לשכת השר לביטחון הפים
לשכת היועץ המשפטי לממשלה
יועצת ראש הממשלה לתקשורת
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
מזכירות הממשלה
ראש אגף לוט"ר ביטחון ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
משרד ראש הממשלה

בפרוטוקול זה  12דפים.
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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 לקורוה ,משרד ראש הממשלה

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

סדר היום:
.5059

דברי פתיחה

.5060

טיסות חילוץ ופיוי וסעים זרים מישראל ותיקון החלטת הממשלה

.5061

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה( )תיקון מס'  ,(4התש"ף2020-

.5062

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(12
התש"ף2020-
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.5059

דברי פתיחה
ראש הממשלה פותח.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,מציג תוים המשקפים את
המשך מגמת ההאטה בהיקפי ההידבקות בגיף קורוה החדש.
מר בן שבת מציין כי המטה לביטחון לאומי עוסק באיסוף תוים ממדיות
המיישמות אסטרטגיית יציאה מהמשבר בדומה לישראל ,ומתייחס לעלייה
מדאיגה בתחלואה בקרב ילדים צעירים בשלוש מדיות.
ראש הממשלה מתייחס לושאים המצויים על סדר יומה של ישיבת
הממשלה ומבקש מהשר ישראל כ"ץ למלא את מקומו ביהול הישיבה.

.5060

טיסות חילוץ ופיוי וסעים זרים מישראל ותיקון החלטת הממשלה
השר ישראל כ"ץ פותח.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים ,בצלאל סמוטריץ' ,מציג את הושא ואת
הצעת ההחלטה.
היועץ המשפטי לממשלה מעיר כי בהיבט המשפטי היה ראוי שושא זה
יתואם מראש עם החשב הכללי במשרד האוצר ,אך אין מיעה משפטית
לאשר את ההצעה.
בדיון משתתפים :השרים ישראל כ"ץ ,בצלאל סמוטריץ' ,ציפי חוטובלי ,דוד
אמסלם ומר אביחי מדלבליט.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1להקצות עד  6מיליון  ₪מתקציב המדיה לשם סיוע ממשלתי:
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א .במימון טיסות שבוצעו החל מיום  10.3.2020ועד ליום 7.4.2020
על ידי מוביל אווירי ישראלי לחילוץ אזרחים ותושבים ישראלים
המצאים מחוץ לישראל והחזרתם לישראל.
ב .בהחזר כספי לרשות שדות התעופה בגין הוצאות ממשיות וסבירות
שהוציאה למימון הטסה ומתן שירותי סיוע לוסעים שהיה צורך
לפותם בדחיפות ממל התעופה בן גוריון ביום  ,23.2.2020וזאת
לאחר אישור החשב הכללי.
 .2לתקן את סעיף )9א( להחלטת הממשלה מס'  4662מיום 04.08.2019
שעייה "תוכית רב-שתית לפיתוח העיר אילת וחבל אילות ותיקון
החלטת ממשלה" כך שבמקום " 20מלש"ח" יבוא " 14מלש"ח".
 .3להסמיך את מהלת אגף כלכלה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים,
ציג אגף התקציבים במשרד האוצר וציג החשב הכללי במשרד האוצר
להחליט על אופן הקצאת כספי הסיוע לטיסות שבוצעו בתקופה
הקובה בסעיף )1א( ,בכפוף לקריטריוים מקצועיים שייקבעו בהסכמת
שר התחבורה והבטיחות בדרכים ,וייושמו באופן שוויוי.
 .4בהחלטה זו:
א.

"מוביל אווירי ישראלי" – בעל רישיון הפעלה אווירית לפי הפרק
השלושה עשר לתקות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(,
התשמ"ב.1981-

ב.

"טיסות חילוץ" – טיסות שבוצעו על ידי מוביל אווירי ישראלי
לחילוץ אזרחים ותושבים ישראלים והחזרתם לישראל ממדיות
שבהן ,על פי הערכת משרד החוץ ,לא התקיימה חלופה ריאלית
לחזור לישראל בתוך זמן סביר ,התקיים חשש לשירותים
רפואיים לא מספקים בהן בשל משבר הקורוה וכן בשים לב
למספר אזרחים ותושבי קבע ישראלים שיתן היה לכס באותו
יעד.
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.5061

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה( )תיקון מס'  ,(4התש"ף2020-
השר ישראל כ"ץ פותח.
השר לביטחון הפים ,גלעד ארדן ,מציג את הושא.
שר הפים ,אריה מכלוף דרעי ,מתייחס לאופן חלוקת התפקידים בין משרדי
הממשלה בטיפול בחוזרים מחו"ל.
מכ"ל משרד הבריאות ,מר משה בר סימן טוב ,מציג את עיקרי הוראות
התקות לשעת חירום באשר לשיויים בתאי הבידוד לחוזרים מחו"ל.
בדיון משתתפים :השרים ישראל כ"ץ ,גלעד ארדן ,אריה מכלוף דרעי ,משה
כחלון ,פתלי בט ,מירי רגב ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,בצלאל סמוטריץ',
גילה גמליאל ,וה"ה משה בר סימן טוב ,רז זרי ואורי שוורץ.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד
מטעם המדיה( )תיקון מס'  ,(4התש"ף 2020-בכפוף לתיקוים
הבאים:
•

השבים מחו"ל יחויבו לחתום על טופס הצהרה לפיו ישמרו על
תאי הבידוד שקבעו וכן על הכללים שקבעו בעיין השימוש
באמצעי תחבורה למקום הבידוד.

•

ייקבעו הוראות עושין למפירים את תאי הבידוד.

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.
 .2לצורך אכיפת התקות תחולק האחריות בין משרדי הממשלה כמפורט
להלן:
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א.

משרד הביטחון – אחריות כוללת לתהליך קליטה בתב״ג
באמצעות פיקוד העורף ואחריות ליוד והלת החוזרים מחו״ל
שישהו במקום לבידוד מטעם המדיה.

ב.

רשות ההגירה והאוכלוסין – אחריות לביקורת דרכוים .התרת
הכיסה בכפוף לבדיקת קיום חובת הדיווח על בידוד ועל מקום
הבידוד.
בוסף ,רשות ההגירה והאוכלוסין תקצה  250מפקחים לטובת
ביצוע המשימה ,שיפעלו בכפיפות למשטרת ישראל על פי דרישה
מבצעית שתציג המשטרה.

ג.

רשות שדות התעופה – מתן שירותי תפעול לכלי טיס הוחת בתב"ג
ואחריות להעברת המידע לחברות התעופה טרם עליית וסעים
לטיסה לארץ מהמדיות השוות באמצעות הודעה לאיש צוות
אוויר ).(NOTAM

ד.

משרד הבריאות – תשאול החוזרים מחו"ל ,הפעלת עמדת בידוק
של מגן דוד אדום וקביעת מקום הבידוד על ידי ציג מוסמך
בהתאם לתקות ,הצבת פתרון לדיווח מיידי ולווידוא ביצוע הדיווח
על ידי החוזרים על בידוד בית ומקום הבידוד לפי יציאתם
מתב"ג ,העברת המסרבים לדווח לטיפול ציג משטרת ישראל,
בטרם יועברו לאחריות משרד הביטחון לצורך העברתם לבידוד
מטעם המדיה ,וכן העמדת מגון להגשת השגות למהל על
החלטת ציג מוסמך ולבירורן ולמתן מעה ,ומגון לבדיקת בקשות
למהל לאישורים חריגים מסיבות מיוחדות ,בהתאם לתקות.

ה.

משטרת ישראל – אחריות לסדר הציבורי בעמדת הרישום של
רשות ההגירה והאוכלוסין בתב"ג ,ביצוע פיקוח ואכיפה על חובות
הבידוד של החוזרים החייבים בבידוד ,לרבות הפעלת מפקחים
ממשרדי הממשלה השוים בכפיפות למשטרה על פי החיותיה
ובהתאם למדייותה .ביצוע המשימה על ידי המשטרה מותה
בהקצאת המשאבים והאמצעים הדרושים.

ו.

משרד האוצר – הקצאת המשאבים והאמצעים הדרשים לצורך
מימוש התקות ואכיפתן ,לרבות משאבים דרשים להפעלת כוח
אדם ,כפי שיקבעו משרד הביטחון ומשטרת ישראל ,לפי העיין.
בוסף ,לצורך הפעלת מפקחי רשות ההגירה והאוכלוסין על ידי
משטרת ישראל יקצה משרד האוצר סך של עד  4.6מלש"ח.
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 .3חלוקת האחריות המפורטת בסעיף  2תחול גם במעברי הגבול האחרים,
בשיויים המחויבים.
להלן הוסח הסופי של התקות שבו הוטמעו התיקוים האמורים:

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד
מטעם המדיה( )תיקון מס'  ,(4התש"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  2יבוא:

)(1

במקום תקות משה )א (1ו) -ב( יבוא:
")א (1על אף האמור בתקת משה )א( ,אם
השתכע הציג המוסמך ,לפי הוראות המהל,
כי החוזר יכול לקיים את תאי הבידוד
במלואם בבית מגוריו או במקום אחר העומד
לרשותו לפי הוראות צו בריאות העם )גיף
הקורוה החדש()בידוד בית והוראות
שוות()הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – צו
בידוד בית( ,לאחר שהוכח שקוימה חובת
הדיווח הקבועה בסעיף  3לצו בידוד בית
ושהחוזר חתם בפיו על התחייבות להגיע
למקום הבידוד בהתאם להוראות סעיף )2ג(1
לצו בידוד בית ,יתיר לו לקיים את הבידוד
בבית מגוריו או במקום אחר כאמור; הוראות
המהל לעיין תקה זו ייתו בשים לב ,בין
השאר ,לגודלו של מקום המגורים ,מספר
החדרים בו ,מספר הפשות שגרות בו
ומאפיייהן.
)א (2המהל רשאי לאשר בקשה של חוזר
לשהות במקום בידוד אחר או בתאי בידוד לא
מלאים ,מטעמים בריאותיים או הומיטריים
או עקב סיבות אישיות או סיבה אחרת
שהמהל מצא שהיא מוצדקת ובתאים שיורה
המהל ,באישור ,לעיין אותו בידוד.
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)ב( חוזר השוהה במקום לבידוד שקבע לו
כאמור בתקות משה )א() ,א (1או )א – (2ישהה
בבידוד באותו המקום במשך  14ימים )להלן –
תקופת הבידוד(; השתכע הציג המוסמך ,לפי
הוראות המהל ,כי חוזר השוהה במקום
לבידוד מטעם המדיה כאמור בתקת משה
)א( יכול להשלים את תאי הבידוד במלואם
בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו –
יתיר לו להשלים את תקופת הבידוד בבית
מגוריו או במקום אחר כאמור ,לאחר שקוימה
חובת הדיווח הקבועה בסעיף  3לצו בידוד בית
בוגע למקום הבידוד החדש ושהחוזר חתם
בפיו על התחייבות להגיע למקום הבידוד
בהתאם להוראות סעיף )2ג (1לצו בידוד בית".
)(2

בסופה יבוא :
")ד( חוזר שחלה לגביו תקת משה )א (1או
)א (2או שהותר לו להשלים את הבידוד בבית
מגוריו או במקום אחר – יגיע למקום הבידוד
בהתאם להוראות הקבועות לעיין זה בסעיף
)2ג (1לצו בידוד בית" .

הוספת

 .2אחרי תקה  2לתקות העיקריות יבוא:

תקה 2א
וכח שוטר כי חוזר הפר
2א) .א(
"הפרת
את הוראות סעיף  2לצו בידוד
חובת בידוד
בית ,ובכלל זה הוראות סעיף
של חוזר
קטן )ג (1לאותו סעיף ,יפה
לרופא המחוזי לשם קבלת
הוראות בדבר מקום הבידוד
מטעם המדיה ,ויורה לחוזר
לשהות במקום הבידוד בהתאם
להוראות כאמור ,למשך יתרת
תקופת הבידוד.
על החלטה לפי תקת
)ב (
משה )א( יתן להגיש השגה
לקצין משטרה שהוסמך על ידי
המפקח הכללי של המשטרה.
החלטה על השגה לפי
)ג(
תקה זו תיתן ,ככל האפשר,
בתוך  2ימי עבודה מיום הגשת
ההשגה.
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החלטה לפי תקת משה
)ד (
)א( תעמוד בתוקפה אלא אם כן
אחרת
החלטה
התקבלה
בהשגה".
תיקון

 .3בתקה  3לתקות העיקריות -

תקה 3
בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "או של חוזר
)(1
שמסר מידע כוזב בדבר מקום הבידוד";
האמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

)(2

רופא מחוזי יורה לחוזר שמסר מידע
")ב(
כוזב בדבר יכולתו לקיים את הוראות הבידוד
במקום הבידוד כי ישהה במקום לבידוד מטעם
המדיה ,למשך יתרת תקופת הבידוד".
הוספת

 .2אחרי תקה  4לתקות העיקריות יבוא:

תקה 5
"השגה

.5

על החלטה לפי תקת
)א(
משה )2א (1או )ב( יתן להגיש
השגה למהל; השגה כאמור
תוגש בכתב; החלטה לפי תקת
משה )2א (1או )ב( תעמוד
בתוקפה ,אלא אם כן התקבלה
החלטה אחרת בהשגה;
החלטת המהל בהשגה
)ב (
תיתן בתוך  2ימי עבודה מיום
הגשת ההשגה".

תיקון
תקה 6
תיקון

 .3בתקה  6לתקות העיקריות ,במקום "על החלטה
לפי תקה )2א (1או תקה  "3יבוא "על החלטה לפי
תקה )2א ,(2תקה 2א ,תקה  3או תקה )5ב(".
בתקה  8לתקות העיקריות -

תקה 8
בתקת משה )א( ,במקום "תקות  2ו"3-
)(1
יבוא "תקות 2 ,2א ו;"3 -
)(2

אחרי תקת משה )ב( יבוא:
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")ב (1סירב אדם למלא אחר ההוראות
כאמור בתקה 2א ,רשאי השוטר לבקשת
הרופא המחוזי ,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 להוראות כאמור בתקה
2א;".
)(3
ביטול

אחרי "בתקת משה )ב(" יבוא "או )ב."(1

 .4תקה  11לתקות העיקריות – בטלה.

תקה 11
תיקון
תקה 12

תיקון
תקות
חירום
הקורוה
החדש
אכיפה(

 .5בתקה  12לתקות העיקריות ,במקום "תקות  2ו-
 "3יבוא "תקות 2 ,2א ו ,"3-ובמקום "ט"ז באייר
התש"ף ) 10במאי  "(2020יבוא "כ"ה באייר התש"ף
) 19במאי ."(2020
 .6בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש –
אכיפה( ,התש"ף ,2020-בתקה  ,8אחרי תקת משה
שעת
)א( יבוא:
)גיף
–
")א (1לא יפעיל גורם מוסמך לפי תקה )7א()(2
את סמכויותיו לשם פיקוח ואכיפת הוראות
סעיפים )2ד( ו 3-לצו בריאות העם ,אלא
בהתאם למדייות הפיקוח והאכיפה הכללית
של משטרת ישראל ,וכן לפי הוראות פרטיות
שתה משטרת ישראל".
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.5062

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון מס' ,(12
התש"ף2020-
השר ישראל כ"ץ פותח.
מכ"ל משרד הבריאות ,מר משה בר סימן טוב ,מציג את פרטי הוראות
התקות לשעת חירום בעיין ההקלות בהגבלת פעילות.
בדיון משתתפים :השרים ישראל כ"ץ ,זאב אלקין ,גלעד ארדן ,מירי רגב,
אמיר אוחה ,אריה מכלוף דרעי ,גילה גמליאל ,ציפי חוטובלי וה"ה משה בר
סימן טוב ,איתן בן דוד ומאיר בן שבת.

)רוב קולות בעד;  1קול גד(

מ ח ל י ט י ם:
א .מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  39לחוק-יסוד :הממשלה ,להתקין
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )תיקון מס'  ,(12התש"ף2020-
)להלן – התקות( ,בכפוף לכך שיתבצע תיקון המבהיר כי מתקי
השעשועים בפארקים ובגים ציבוריים יישארו סגורים ,וכי מתקי
הכושר המצויים במקומות אלו יותרו לשימוש בכפוף לשילוט מתאים,
בהתאם להחיות 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.
להלן הוסח הסופי של התקות שבו הוטמעו התיקוים האמורים:
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות()תיקון מס' ,(12
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק -יסוד :הממשלה ,מתקיה הממשלה
תקות שעת חירום אלה:
תיקון תקה 2א

.1

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

בפסקה ) ,(1במקום "גן ציבורי וחוף
ים" יבוא "חוף ים";
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)(2

בפסקה ) ,(2אחרי "גן שעשועים או"
יבוא "מתקי שעשועים המצויים
בשטח ציבורי".

בתקה  3לתקות העיקריות ,האמור בה
יסומן )א( ואחריו יבוא:

תיקון תקה 3

.2

תיקון תקה 3ד

.3

בתקה 3ד) (4לתקות העיקריות ,אחרי
"טיפול בקטין" יבוא "או בחסר ישע".

תיקון תקות שעת.4
חירום )גיף הקורוה
החדש – הגבלת
פעילות( )תיקון מס'
(10

בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש –
הגבלת פעילות()תיקון מס'  ,(10התש"ף-
 ,2020בתקה )18ב( -

")ב( המחזיק במתקי כושר בשטח
ציבורי ,יציב שלט בסמוך
למיתקים אלה לעיין החובה
לשמור מרחק לפי תקת משה
)א()."(1

)(1

ברישה ,במקום "ט"ז באייר התש"ף
) 10במאי  "(2020יבוא "כ"ה באייר
התש"ף ) 19במאי ;"(2020

)(2

בפסקה ) ,(1בתקת משה )ג(
המובאת בה ,אחרי "שבתוספת
השלישית ",יבוא "אשר הוכרזו
כאזור מוגבל כהגדרתו בתקות
שעת חירום )גיף הקורוה
החדש()אזור מוגבל( ,התש"ף-
",2020

___ באייר התש"ף
)____ במאי (2020
בימין תיהו
ראש הממשלה

הישיבה עלת
)בשעה (22:55

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  2של הממשלה ה35-
)ממשלת חילופים(
יום ראשון ,א' בסיון התש"ף  24 -במאי 2020
)בשעה  - 11:15בטרקלין שאגאל בכסת(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יעקב אביטן ,יולי )יואל( אדלשטיין ,אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד
אמסלם ,גבי אשכזי ,מיכאל ביטון ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף
דרעי ,צחי הגבי ,יועז הדל ,אסף זמיר ,ציפי חוטובלי ,חילי טרופר ,עומר
יקלביץ' ,אלי כהן ,ישראל כ"ץ ,אורלי לוי-אבקסיס ,יעקב ליצמן ,אבי
יסקורן ,עמיר פרץ ,רפי פרץ ,אורית פרקש הכהן ,מירי רגב ,אלון שוסטר ,יובל
שטיייץ ,יזהר שי ,איציק שמולי ,פיה תמו

עדרו השרים:

גלעד ארדן ,מירב כהן )חופשת לידה(

כן כחו:
יצחק וקין ,רעייתו ומכריו
משה כחלון ,בי משפחתו ומכריו

-

שר לשעבר )בתחילת הישיבה(
שר לשעבר )בתחילת הישיבה(

סיון אוברמן
גלי אופיר
אמיר אורן
שי באב"ד
מוטי בבצ'יק
מורן בופיל
תא"ל אבי בלוט
מרדכי ביטה
מאיר בן שבת
אתי ברט
שלומית ברע-פרגו

-

משרד ראש הממשלה
לשכת ראש הממשלה החליפי
דובר ראש הממשלה החליפי
המהל הכללי ,משרד האוצר
לשכת שר הביוי והשיכון
מזכירות הממשלה
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד ירושלים ומורשת
ראש המטה לביטחון לאומי
סגית מזכיר הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה

בפרוטוקול זה  30דפים.
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-

הוד בצר
חוה ויר
דיה זילבר
אשר חיון
שירן חלפון
סימה טוקטלי
אמיר ירון
מעיין ישראלי
רועי כהן
שיר כהן
הילה כהן-אייס
אבי כהן-סקלי
משה ליאון
אסי מסיג
משה מרגליות
שאול מרידור
יוי משריקי
רז זרי
פיה ס
אפרת פוקס
ליאור פרבר
יואב פרקל
רון פרץ
אורי שוורץ
אבי שמחון

ראש מטה ראש הממשלה החליפי
מזכירות הממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )מיהלי-ציבורי(
ראש הסגל לשכת רה"מ
מזכירות הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
גיד בק ישראל
ראש מטה שר הביטחון
לשכת שר הביטחון
דוברת ראש הממשלה
מזכירות הממשלה
המהל הכללי ,המשרד לשוויון חברתי
ראש עיריית ירושלים
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
ראש הסגל ,ראש עיריית ירושלים
הממוה על התקציבים ,משרד האוצר
לשכת שר הפים
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי ציבורי(
מזכירות הממשלה
משרד ראש הממשלה
סמכ"ל פים ,תכון ופיתוח ,משרד ראש הממשלה
לשכת שר החיוך
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

ציג שב"כ
הדס שם טוב
רחל שפירא
איתמר דרזר

צחי ברוורמן
ליאור תן

-

קצרית הממשלה
קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה
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סדר היום:
.6

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(

.7

ברכות

.8

פרידה משרים לשעבר

.9

ציון יום ירושלים

.10

סיורי תלמידים בירושלים

.11

אישור וסח זמי לתקון לעבודת הממשלה

.12

ועדת שרים לעייי ביטחון לאומי )"הקביט המדיי  -ביטחוי"(

.13

ועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

.14

אישור מיוי סגי שרים

.15

צמצום הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש  -הארכת תוקף ותיקון החלטות ממשלה

.16

טיוטת חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת (2020
)תיקון(
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.6

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(
ראש הממשלה ,בימין תיהו ,אומר:
"אחו מצייים היום שי אירועים חגיגיים :ישיבת העבודה הראשוה של
הממשלה ה 35-כאן בירושלים ,וכמובן ציון יום ירושלים של בירתו
הצחית ,הבלתי מחולקת .אחו מעלים את ירושלים על ראש שמחתו,
אחו מפתחים אותה ,אחו מקדמים אותה בתחומים שוים .אי חייב
להגיד שהפיתוח הזה והמעמד של ירושלים ,אלה קיבלו רוח גבית מהחלטתו
ההיסטורית של ידידו שיא ארה"ב ,השיא טראמפ ,כשהחליט להכיר
בירושלים כבירת ישראל ,ובזה תיקן עיוות היסטורי וגם החליט להעביר את
השגרירות כאן לבירתו .אי יכול לבשר לכם שמדיות וספות כבר עשו את
הצעד ,או בדרך לעשיית הצעד הזה.
היום ,אי מבקש ממכ"ל משרדי ,מכ"ל המשרד למורשת ,יחד איתך ,שר
האוצר ,ישראל כ"ץ ,להכין תוכית מיוחדת בסכום של  200מיליון ₪
להמשך פיתוח וחיזוק ירושלים .זה חשוב לו גם בעידן הקורוה ,זה חשוב
כי ירושלים תמיד בראש שמחתו .אי יכול לסיים ולומר :לשה הבאה
בירושלים הבויה והבריאה.
אי שמח לראות כאן את כולכם סביב שולחן הממשלה .אזרחי ישראל בחרו
בו ברוב מוחץ ,ביקשו שהיה יחד ,שעבוד יחד בשיתוף פעולה למעם ,והם
כמובן צודקים .הממשלה הזאת מייצגת את כל אזרחי ישראל בלי יוצא מן
הכלל.
אי מבקש לעשות היום את שי הצעדים החשובים ביותר ,המידיים ביותר,
שהודעו עליהם מראש :אחד ,זה להקים את הקביט הביטחוי-מדיי,
והשי זה להקים את קביט הקורוה.
כמובן שבצד הביטחוי ,האתגרים הביטחויים לא פסקו לרגע ,גם לא
האיומים .אתם שמעתם ודאי את שליט איראן ,ח'אמאי ,מאיים עליו
בהשמדה .כל מי שמאיים עליו בהשמדה לא יצליח כמובן ,אבל הוא שם
עצמו בסכה גדולה.
אי מבקש שוב להבהיר ,שהמדייות שלו היא להתגד לתוקפות
האיראית בכל מקום ,להתגד ליסיוות של איראן להתבסס בסוריה,
אחו פועלים כל העת ,וכמובן גם להתגד ליסיון של איראן להביא לתוך
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סוריה או לפתח בסוריה כלי שק שישמשו את גרורותיה ואת כוחותיה
שיכולים לסכן את מדית ישראל.
במקביל ,אחו חייבים להמשיך להתמודד גד הסכה של מגפת הקורוה.
כרגע ,המשימה המיידית שאחו טפל בה היא המשימה הכלכלית .אחו
פעלו רבות בתחום הכלכלי ,אבל אחו רוצים לעשות עוד .בראש ובראשוה
לפעול יחד כדי להחזיר את האשים לעבודה .על כך שוחחתי עם שר האוצר
כמה פעמים בשבוע שעבר ,ואחו כיס לפעולה מייד פעולות שיביאו
מקומות עבודה ,מקומות עבודה ,מקומות עבודה .סייע לעצמאים ולבעלי
העסקים הקטים להחזיר את המשק לצמיחה.
לכן ,החיתי להגדיל את התוכית הכלכלית לכ 100-מיליארד  ,₪כלומר
אחו מוסיפים עוד  14מיליארד  .₪אחו שקיע את התקציב הוסף
בתוכית לעידוד תעסוקה ,בקרן לסיוע לעסקים ,שלא יוכלו לשוב לפעילות
סדירה בזמן הקרוב ,בתוכיות להאצת המשק ועוד .כמו כן ,אחו הגדלו
את קרן ההלוואות לעסקים קטים וביויים מ 8-מיליארד  ₪ל14-
מיליארד  ₪והרחבו את סעיפי הסיוע כדי שוכל לחלק את הכסף לכל מי
שזקוק לו.
אי אגלה למי שלא מכיר אותי עדיין ,שבין ההאות הקטות שיש בחיים
הציבוריים עבורי ,זה לכתוש בגרזן את הביורוקרטיה .לכן ,אחו רוצים
לכתוש בגרזן חד את הביורוקרטיה שמועת או מעכבת את מתן העזרה
הזאת לאשים שמגיע להם.
אי מצפה מכולכם לעבודה משותפת מתוך שיתוף פעולה ואחדות אמיתית.
כל אחד ואחת סביב השולחן הזה יוכלו להגיד מה שהם רוצים ,כך אי והג,
ואי אפילו מקצה את הזמן לשמוע את הדברים .לא 'כאילו' לשמוע ,אלא
באמת להקשיב ולסות להבין את הטעות השוות על מת שיחד קבל
בשיתוף פעולה ,בי ,אי ואתם ,את ההחלטה הכוה ביותר למדית ישראל
ולאזרחי ישראל".
ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון ,בימין גץ ,מוסיף:
"פתיחתה של ישיבת הממשלה השייה-הראשוה ,קרא לזה ככה.
ברשותכם ,אי רוצה לדבר על ארבעה ושאים באופן מאוד תמציתי:
ראשית ,אחו מצייים היום את יום ירושלים ,את איחודה של ירושלים
ואחדותה של ירושלים .דמה לי שאין כמו יום ירושלים לדבר על אחדות
בממשלה שהיא ממשלת אחדות ,במקום שבו גם השבוע צייו את יום
הספים של יהודי אתיופיה שצעדו ומתו בדרך לירושלים ,ואין כמו ירושלים
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בשביל לסמל את הלב הפועם של העם היהודי במדית ישראל .אחו
צריכים לקחת את המודל הזה של ירושלים המאוחדת ולעבוד הרבה וקשה,
לא רק הרבה ,זה גם קשה כי ב"קשה" הזה צריכים גם לוותר וצריכים
להתקרב אחד לשי בשביל להגיע בסופו של דבר לאחדות ולפיוס בחברה
הישראלית ,ואחו צריכים לפעול שהממשלה תאריך ימים ,ואחו צריכים
לפעול שהאחדות תלך ותתרחב ואחו צריכים לפעול שהפיוס בחברה
הישראלית ,על כלל מרכיביה ,ילך ויגבר ,וההתחברות בין האחד לשי תלך
ותגבר גם כן ,ואין כמו בירושלים לעשות את הדבר הזה.
הקודה השייה עוסקת באתגר שעסוק בו היום במרכיבים שקשורים
בהתמודדות וביציאה ממשבר הקורוה מצד אחד ,ובהיערכות לקראת
האפשרות שיהיה גל שי במעלה הדרך ולעשות את זה על כלל ההיבטים ,הן
הבריאותיים ,הן הכלכליים והן החברתיים .פה זו הזדמות ,ראש הממשלה,
להודות גם לך וגם ליתר החברים האחרים שהיו פעילים בהתמודדות עם
משבר הקורוה .אי סבור שהצעדים המהירים והכבדים ,למרות המחיר
הכלכלי הכבד ,שיש בהם וההשלכות החברתיות שתהייה להם ,לפחות
מהבחיה האפידמיולוגית הצליחו לבלום את המחלה ,ואחו צריכים
לראות מה יתן לעשות בשביל שוכל לצאת קדימה ולהיע את המשק
ולתמוך את החברה ,וזה גם מה שעשה ,בין היתר ,בתוך הושאים האלו.
הקודה השלישית שהייתי מבקש להזכיר – השבוע יחולו  20שה ליציאה
של צה"ל מלבון .לרובו יצא לשרת שם עשרות שים .עיצבו הרבה מאוד
מהחוויות המבצעיות שלו בלבון ,מגדר הגבול ועד הרחק הרחק בצפון
לבון .לשר החוץ ,גבי אשכזי ,ולי הייתה את החוויה להיות מאחרוי
הסוגרים את המערכת הזאת .אחו מסתכלים על הזירה הצפוית ,הן
בלבון והן בסוריה ,בתשומת לב רבה .לא חלפו בעיות הביטחון שיכולות
להתרחש מצפון ואחו כמובן עקוב אחרי הכול ,פעל כשצריך ,ערך לדרש
וכמובן גם צריכים לפתח את יישובי הצפון ולחזק אותם וכח משברים
עתידיים ,אם וכאשר הם יתרחשו ,ועשה את זה כמובן ביחד .ושיט יד ,ואי
חושב שזה דבר שחשוב להדגיש אותו .אחו תמיד צריכים להמשיך להושיט
יד לשלום בכל אחת מהגזרות שבתוכן או מולן אחו פועלים ,ובכל אחת
מהגזרות אחו חייבים להחזיק עוצמה צבאית ,שיכולה להבטיח את
ההגעה לשלום ועל שמירה לשלום ולדעת לאזן בין שי הסעיפים האלה לכל
אורך הדרך.
הקודה האחרוה ,ברשותך ,ראש הממשלה ,וברשותכם ,חברים ,זה לברך
את כל אחיו המוסלמים שחיים במדית ישראל כי יש את עיד אל-פיטר
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שחגג בימים אלו לאחר צום הרמדאן ,ואחל לכולם" :כל עאם ואתום
באלף ח'יר" ושיהיה לכולם חג שמח".
ראש הממשלה מוסיף:
"אתה מזכיר לי ,שלא רק שבירכו את כל האזרחים המוסלמים בארץ ,יצא
לי לדבר ביומיים האחרוים עם מהיגי סודאן וצ'אד .איחלתי להם בשמכם
ברכות לעיד אל-פיטר וגם להמשך חיזוק היחסים בייו .עוד מדיות
מוסלמיות בדרך".

.7

ברכות
ראש הממשלה מברך בשם חברי הממשלה את השרה מירב כהן לרגל הולדת
בה במזל טוב.

.8

פרידה משרים לשעבר
ראש הממשלה פרד מהשרים לשעבר ,משה כחלון ויצחק וקין ,ומודה להם
בשם אזרחי ישראל על פועלם הרב בתחומים כלכליים וחברתיים.
ראש הממשלה החליפי ,בימין גץ ,ושר הפים והשר לפיתוח הפריפריה,
הגב והגליל ,אריה מכלוף דרעי ,מוסיפים דברי פרידה וברכה.
בתום הדברים מועקת לכל שר בפרד תשורה מאת ראש הממשלה.
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.9

ציון יום ירושלים
ראש הממשלה פותח.
השר רפי פרץ ,שר ירושלים ומורשת ,פותח בדברי ברכה לציון  53שים
לאיחודה מחדש של ירושלים ומבקש לפעול ליישום החלטת הממשלה
בעיין העברת כל היחידות הארציות הממשלתיות לעיר ירושלים.
מר משה ליאון ,ראש עיריית ירושלים ,מודה על מעק הבירה שאושר לעיר
ומציג ,באמצעות מצגת ,את הפעולות הקטות לרווחת תושבי העיר
הכוללות :תוכיות להתחדשות עירוית ובייה של אלפי יחידות דיור
חדשות בשכוות הוותיקות ,פיתוח כלכלי הכולל תעסוקה ,עידוד התיירות
וחיזוק הכלכלה המקומית ,פיתוח קהילתי הכולל חיוך איכותי ,ביית
מוסדות תרבות ,פאי וספורט ועידוד סטודטים ומשפחות צעירות לגור
בעיר ירושלים.
)העתק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה(

.10

סיורי תלמידים בירושלים
ראש הממשלה פותח.
שר החיוך ,יואב גלט ,מציג את עיקרי הצעת ההחלטה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לקבוע כי תלמידים יבקרו בירושלים בירת ישראל  3פעמים לפחות
במהלך לימודיהם ,פעם אחת בכל חטיבת גיל :ביסודי ,בחטיבת
הבייים ובחטיבה העליוה.
ב .התכים הפדגוגיים הוגעים לסיורים ייקבעו ע"י גורמי המקצוע
במשרד החיוך.
ג .התקציב השתי שיוקצה לושא יעמוד על  7מיליון ש"ח ממקורות
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משרד החיוך.

.11

אישור וסח זמי לתקון לעבודת הממשלה
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .להטיל על השר זאב אלקין ,השר אבי יסקורן ומזכיר הממשלה,
בשיתוף היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה ,להציע לראש
הממשלה ולראש הממשלה החליפי וסח מעודכן לתקון לעבודת
הממשלה ה ,35-אשר יובא לאישור הממשלה בהתאם לסעיף )31ו(
לחוק יסוד :הממשלה ,בתוך שבועיים.
ב .עד לאישור תקון מעודכן כאמור בסעיף א' לעיל ,יעמוד בעיו התקון
לעבודת הממשלה ,שאושר בהחלטת הממשלה מס'  29מיום ,26.5.2015
ואולם קביעת סדר היום לעבודת הממשלה ודיויה תיעשה בהסכמה
מראש של ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי.

.12

ועדת שרים לעייי ביטחון לאומי )"הקביט המדיי  -ביטחוי"(
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.

)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם ,בהתאם להוראת סעיף  6בחוק הממשלה ,התשס"א,2001-
לאשר את הרכב ועדת השרים לעייי ביטחון לאומי )הקביט
המדיי-ביטחוי( ואת סמכויותיה כדלקמן:
הרכב ועדת השרים:
 .1ראש הממשלה – יושב ראש

מיוי על פי חוק

 .2ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון

מיוי על פי חוק

 .3שר החוץ

מיוי על פי חוק

 .4שר האוצר

מיוי על פי חוק

 .5השר לביטחון הפים

מיוי על פי חוק

 .6שר המשפטים

מיוי על פי חוק

 .7השר יולי )יואל( אדלשטין
 .8השר זאב אלקין )יכהן לסירוגין כחבר/משקיף ויתחלף עם השר יובל
שטיייץ כל שישה חודשים(
 .9השר מיכאל ביטון
 .10השר יואב גלט
 .11השר אריה מכלוף דרעי
 .12השר יועז הדל
 .13השר עמיר פרץ
 .14השרה אורית פרקש הכהן
 .15השרה מירי רגב
 .16השר אלון שוסטר

משקיפים:
השר צחי הגבי
השר אלי כהן
השר רפי פרץ
השר יובל שטיייץ )יכהן לסירוגין כחבר/משקיף ויתחלף עם השר זאב
אלקין כל שישה חודשים(
מוזמים קבועים )או ציגים מטעמם(:
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מזכיר הממשלה ירכז את עבודת המזכירות של ועדת השרים .לישיבות
ועדת השרים יוזמו הגורמים המפורטים להלן:
ראש המטה לביטחון לאומי )להלן  -המל"ל(.
היועץ המשפטי לממשלה.
המזכיר הצבאי לראש הממשלה.
המזכיר הצבאי לשר הביטחון.
ראש אגף האחראי על דיוי ועדת השרים במל"ל.
סמכויות ועדת השרים:
ועדת השרים תעסוק בושאים הבאים:
 .1עייי הביטחון הלאומי של מדית ישראל.
) .2א( בהתאם להוראות סעיף  40לחוק-יסוד :הממשלה ,סעיף )6ב( לחוק
הממשלה ,התשס"א 2001-וסעיף  1להחלטת הממשלה מספר 3840
מיום  ,27.5.2018לקבל החלטה על מלחמה או על קיטת פעולה
צבאית משמעותית שעלולה להוביל ,ברמת הסתברות קרובה
לוודאי ,למלחמה.
)ב( ועדת השרים תפעיל את סמכותה רק אם מצא ראש הממשלה כי
הפעלת הסמכות בידי הקביט ,במקום הממשלה ,דרשת ,בסיבות
העיין ,בשל טעמים של ביטחון המדיה או יחסי החוץ שלה ,לרבות
טעמי סודיות הכרוכים בהם.
 .3מערכת הביטחון ומדייותה.
 .4יחסי החוץ של מדית ישראל ומדייות החוץ שלה.
 .5אישור תכיות פיתוח והצטיידות של מערכת הביטחון וגופי המודיעין.
 .6כל ושא אחר שראש הממשלה קבע שסיבותיו מצדיקות שיידון
בוועדת שרים זו.

היבטים וספים:
 .1ועדת השרים פועלת מכוח סעיף  6לחוק הממשלה ,התשס"א,2001-
ובהתאם לכך ,אין אפשרות להגיש ערר על החלטותיה בפי הממשלה.
יובהר כי אף שהחלטותיה אין מקבלות תוקף של החלטות ממשלה ,הן
מחייבות כמו החלטת ממשלה.
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 .2הוראות סעיף  35לחוק יסוד :הממשלה יחולו על כלל דיוי ועדת
השרים ,לרבות מועד כיוסה ,מקום כיוסה ,סדר יומה ,החלטותיה
והמשתתפים בישיבותיה.
 .3למען הסר ספק ,אין בסמכות ועדת השרים כדי למוע מן הממשלה לדון
בושא כלשהו ,אם החליט על כך ראש הממשלה.
עבודת ועדת השרים תרוכז על ידי המטה לביטחון לאומי בתיאום עם
מזכירות הממשלה.

.13

ועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,למות ועדת שרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה
והשלכותיו ,שהרכבה וסמכויותיה כדלקמן:
הרכב ועדת השרים:
ראש הממשלה – יושב ראש
שר הבריאות – ממלא מקום יושב ראש הוועדה
שר הביטחון וראש הממשלה החליפי
שר האוצר
השר לביטחון הפים
שר החוץ
שר החיוך
שר הכלכלה והתעשייה
שר המדע והטכולוגיה
שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
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שר הפים
השרה לשוויון חברתי
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים
שר התיירות
מוזמים קבועים:
ראש המטה לביטחון לאומי
המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד האוצר
המהל הכללי ,משרד הבריאות
היועץ המשפטי לממשלה או ציגו

סמכויות ועדת השרים:
-

ועדת השרים תשמש מסגרת תיאום עליוה בין כלל הגורמים
הממשלתיים העוסקים בטיפול במשבר הקורוה על מת לטייב את
פעולותיה של הממשלה בכל הוגע להשלכות המשבר על התחום
הבריאותי ,החברתי והכלכלי.

-

ועדת השרים תרכז את אסטרטגיית היציאה של מדית ישראל ממשבר
זה בהיבטים השוים ,ובכלל זה מתן מעה בסוגיות של תעסוקה,
תמיכה כלכלית למגזר העסקי ,העצמאים והמגזר השלישי ,הסרת
חסמים ופעולות וספות להתמודדות עם המיתון שאליו קלע המשק
הישראלי.

-

ועדת השרים תעסוק בהיערכות לקראת התפרצות חוזרת של גיף
הקורוה ,לרבות גיבוש תוכית להתמודדות עם התפרצות זו ,ככל
שתהיה.

ועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו מוקמת
לתקופת כהותה של הממשלה ה.35-
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.14

אישור מיוי סגי שרים
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .בהתאם לסעיף 43ה)א( לחוק יסוד :הממשלה ,לאשר את מיויים של
סגי השרים המפורטים להלן:
-

חבר הכסת יואב קיש ,מתמה על ידי שר הבריאות ,בהסכמת ראש
הממשלה ,לסגן שר במשרד הבריאות.

-

חבר הכסת דסטה גדי יברקן ,מתמה על ידי השר לביטחון הפים,
בהסכמת ראש הממשלה ,לסגן שר במשרד לביטחון הפים.

-

חבר הכסת יצחק כהן ,מתמה על ידי שר האוצר ,בהסכמת ראש
הממשלה ,לסגן שר במשרד האוצר.

-

חבר הכסת יואב בן צור ,מתמה על ידי שר הפים והשר לפיתוח
הפריפריה ,הגב והגליל ,והכול בהסכמת ראש הממשלה ,לסגן שר
במשרד הפים ולסגן שר במשרד לפיתוח הפריפריה ,הגב והגליל.

-

חבר הכסת אורי מקלב ,מתמה על ידי שרת התחבורה והבטיחות
בדרכים ,בהסכמת ראש הממשלה ,לסגן שר במשרד התחבורה
והבטיחות בדרכים.

-

חבר הכסת מאיר פרוש ,מתמה על ידי שר החיוך ,בהסכמת ראש
הממשלה ,לסגן שר במשרד החיוך.

-

חבר הכסת משולם הרי ,מתמה על ידי שר העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,בהסכמת ראש הממשלה החליפי ,לסגן שר
במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.

-

חבר הכסת פטין מולא ,מתמה על ידי ראש הממשלה לסגן שר
במשרד ראש הממשלה.
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ב .בהתאם לסעיפים )25א( ו43-ה)א( לחוק יסוד :הממשלה ,למסור הודעה
בכסת על מיוי סגי השרים ועל זיקתם לראש הממשלה או לראש
הממשלה החליפי לפי המפורט לעיל.

.15

צמצום הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש  -הארכת תוקף ותיקון החלטות ממשלה
ראש הממשלה פותח.
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי ציבורי( ,רז זרי ,מציג את הצעת
ההחלטה ואת היבטיה המשפטיים.
השר יובל שטיייץ מתייחס ומעיר.
ראש הממשלה משיב.

)רוב קולות בעד ו 1-קול גד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להסמכת שירות הביטחון הכללי )להלן:
"השירות"( לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה
החדש ,במסגרת החלטת הממשלה מס'  4950מיום ) 31.3.2020להלן:
"החלטה  ("4950שהתקבלה מכוח סעיף )7ב() (6לחוק שירות הביטחון
הכללי ,התשס"ב) 2002-להלן" :חוק השב"כ"( ,אשר הוארכה בהחלטת
הממשלה מס'  5029מיום ) 30.4.2020להלן" :החלטה  ,("5029עד ליום
 5.5.2020והוארכה בשית בהחלטת הממשלה מס'  5051מיום 5.5.2020
)להלן" :החלטה  ("5051עד ליום  ,26.5.2020והכול באישור ועדת הכסת
לעייי השירות; לאור תמות המצב העדכית של התחלואה בישראל
בגיף הקורוה החדש ובהמשך להפצת תזכיר חוק הסמכת שירות
הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה
החדש )הוראת השעה( ,התש"ף 2020-להערות הציבור:
 .1לתקן את החלטה  4950כך שאחרי סעיף )2א( להחלטה יבוא סעיף
)2א (1שיקבע כי" :הסמכת השירות לסייע כאמור בסעיף )2א( תוגבל
לסיוע במקרים פרטיים וייחודיים בלבד ,שבהם לא יתן להשלים
את איתור האשים שבאו במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה
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אפידמיולוגית בשיטות אחרות .אמות-המידה המקצועיות
הקוקרטיות לסיוע במקרים פרטיים וייחודיים כאמור ,ייקבעו על
דעת מכ"ל משרד הבריאות ,ראש המל"ל וראש השירות ,ויעוגו
בוהל הייעודי לפי סעיף )9א(".
 .2ככל שיצטברו בידי משרד הבריאות תוים המלמדים על חשש
לעלייה משמעותית בהיקף התחלואה ,אשר בגיה ,ובהיעדר חלופות
מתאימות אחרות באותה עת ,יקום צורך בשיוי או הרחבת מתכות
ההסמכה לעומת האמור בסעיף  ,1הושא יובא לדיון וסף בממשלה.
 .3לתקן את החלטה  5051כך שתוקפה של החלטה  4950בעיין הסמכת
השירות לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גף הקורוה
החדש יוארך בשלושה שבועות וספים ,עד ליום  ,16.6.2020או עד
להשלמת הליך החקיקה ,בהמשך להפצת תזכיר החוק ,וכיסתו
לתוקף של חוק בעיין זה ,לפי המוקדם.
 .4בהתאם לסעיף )7ב() (6לחוק השב"כ ,להעביר את סעיפים  1ו3-
להחלטה זו לאישורה של ועדת הכסת לעייי השירות.
החלטה זו תפורסם ברשומות ובאתר האיטרט של משרד הבריאות.

.16

טיוטת חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת (2020
)תיקון(
ראש הממשלה פותח.
שר האוצר ,ישראל כ"ץ ,מציג את ההצעה שמטרתה להגדיל את ההוצאה
הממשלתית לטובת התמודדות עם משבר הקורוה על בסיס תוכית
כלכלית הכוללת סיוע בתחומים וספים שבהם המעה שיתן בתוכית
שאושרה בעבר היה מוגבל.
ראש הממשלה החליפי ,בימין גץ ,מבקש כי תחומי הסיוע והתקציבים
יבואו לדיון ואישור בוועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה
והשלכותיו.
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בדיון משתתפים :ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי והשרים :ישראל
כ"ץ ,אלון שוסטר ,עמיר פרץ ,איציק שמולי ,אורית פרקש הכהן ,פיה
תמו ,יזהר שי ויובל שטיייץ וה"ה שאול מרידור ואמיר ירון.
בתום הדיון מתייחס ראש הממשלה לצורך ביצירת מועי צמיחה כלכליים
על מת לצאת מהמשבר הכלכלי בעטיו של גיף הקורוה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר את טיוטת חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה
לשת ) (2020תיקון( המצורפת בזה )דפים .(26-18
ב .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מהכסת לקצר את תקופת
ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.
ג .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
מצורפת )דפים  (30-27הצעת החוק אשר וסחה על יסוד החלטת הממשלה
והוגשה לכסת.

הישיבה עלת
)בשעה (12:45
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טיוטת חוק
א .שם החוק המוצע
הצעת חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת ) (2020תיקון(.

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 להוראותיו ,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(.
על רקע התפשטות גיף הקורוה בישראל ,הכריז משרד הבריאות על המחלה כמחלה מידבקת
מסוכת .לצורך מיעת התפשטות המחלה ושמירה על בריאות הציבור ,הטילה הממשלה הגבלות
משמעותיות ,בין היתר ,על פתיחת מקומות עבודה וכן על התייצבות של עובדים במקומות
עבודתם .לצורך התמודדות עם גיף הקורוה ,לצד סיוע לאזרחים שפגעו כתוצאה מהמגבלות
האמורות דרשת הממשלה להוציא סכומים יכרים אשר יביאו לחריגה משמעותית הן ממגבלת
ההוצאה החודשית וממילא גם מתקרת התקציב ההמשכי ,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 ולעסקים .מכיוון שחוק היסוד הגביל את
האפשרות להוציא כספים הן לפי תקרת התקציב ההמשכי והן לפי מגבלת ההוצאה החודשית,
חקק ביום י"ג ביסן התש"ף ) 7באפריל  (2020חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת
שעה לשת ) (2020להלן – הוראת השעה( ,שבמסגרתו קבע כי לתקופה שמיום קבלת הוראת
השעה עד יום ט"ז בטבת התשפ"א ) 31בדצמבר  (2020או עד יום קבלת חוק התקציב לשת ,2020
לפי המוקדם ,יתן יהיה להגדיל את ההוצאה הממשלתית לטובת התמודדות עם משבר הקורוה,
וזאת על בסיס תכית כלכלית ובה חבילת צעדים לשמירה על יציבות המשק בעקבות משבר
הקורוה .בהתאם לפירוט שקבע בהוראת השעה .בהוראת השעה קבע כי הגדלת ההוצאה כאמור
תשמש אך ורק לשם מימון ההתמודדות עם המשבר והצעדים שיש לבצע באופן מיידי ודחוף לשם
כך.

וכח הצרכים שלא היו צפויים בעת חקיקת הוראת השעה ,יש צורך בהגדלה וספת של
ההוצאה הממשלתית בשת  ,2020עד ליום ט"ז בטבת התשפ"א ) 31בדצמבר  (2020או עד
יום קבלת חוק התקציב לשת  ,2020לפי המוקדם.
על כן ,מוצע להגדיל את הסכומים הקבועים בהוראת השעה בהיקף של  14מיליארד
שקלים חדשים ולתקן את חלוקת הסכומים בין המרכיבים השוים של התכית שקבעה
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בהוראת השעה ,על מת לאפשר הוצאת סכומים לטובת תחומים שלהם לא יתן מעה
במסגרת הוראת השעה וכן לטובת האצה כלכלית וסיוע לאוכלוסיות וספות.
עוד מוצע לתקן את הסכומים הקובים בסעיפי התכית הקבועה בהוראת השעה וזאת
על מת להתאימם להגדלת ההוצאה הממשלתית המוצעת בתיקון זה ולצרכים המשתים.
מוצע לקבוע כי תכית מפורטת לעיין הסכומים שוספו בתיקון זה יוגשו על ידי שר האוצר
לאישור הממשלה ,עד ליום  15ביולי  ,2020ויוחו ,לאחר אישורה ,על שולחן הכסת.

ג .השפעת החוק המוצע על החוק הקיים
תיקון חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת .(2020
ד .השפעת החוק המוצע על תקציב המדיה ,על תקים במשרדי הממשלה ועל
ההיבט המהלי
הגדלת הסכום שהממשלה רשאית להוציא בשת  2020בכ 14-מיליארד ש"ח.
ה .הערות שהתקבלו לתזכיר
שדולת השים" -דווקא בתקופה כה רגישה ,הגה על שים אשר פגעות בדרכים
ייחודיות כתוצאה מן המשבר ,היא קריטית" ,בהתאם לכך יש לקבוע סעיף תקציבי
פרד וייעודי שיכלול מעה לצרכים הייחודיים של שים בישראל.
הערות לובי  99וצדק פיסי -בהמשך להודעת משרד האוצר מיום  26באפריל 2020
על הקצאת תקציב מיוחד וסף של עד  6מיליארד  ₪לשימור והחזרת עובדים למעגל
התעסוקה במשק ,יש לקבוע את קריטריוים ותאים ברורים לצורך קיום דיון
ציבורי אמיתי בחיצותו.
ו .המשה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט כלכלי( סבור כי אין מיעה משפטית
להעלאת טיוטת החוק לאישור הממשלה.

ז .להלן וסח החוק המוצע
הצעת חוק-יסוד מטעם הממשלה:
הצעת חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת ) (2020תיקון(
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תיקון סעיף 1

.1

בחוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת  ,1(2020בסעיף
- (1 )1
)(1

בסעיף קטן )א (1המובא בו ,בפסקה )- (2
)א(

בפסקת משה )ב(-
)(1

בפסקת משה ) ,(2במקום " "1.78%יבוא ";"1.88%

)(2

בפסקת משה ) ,(3במקום " "1.31%יבוא ";"2.94%

)(3

בפסקת משה ) ,(4במקום " "0.85%יבוא ";"1.36%

)(4

בפסקת משה ) ,(5במקום " "0.61%יבוא ";"1.45%

)(5

בפסקת משה ) ,(6במקום " "0.35%יבוא ";"0.55%

)ב( בפסקת משה )ד( ,במקום " 16.1מיליארד שקלים חדשים" יבוא
" 14.6מיליארד שקלים חדשים";
)(2

בסעיף קטן )א (2המובא בו -
)א(

בפסקה )- (2
) (1בפסקת משה )א( ,במקום "ומעק מיידי" למשרדי
הממשלה" יבוא "ומתן מעה לצורכי משרדי הממשלה" ובמקום
" 11מיליארד שקלים חדשים" יבוא " 14מיליארד שקלים
חדשים";
) (2בפסקת משה )ב( ,במקום " 3.8מיליארד שקלים חדשים"
יבוא " 4.5מיליארד שקלים חדשים";
) (3בפסקת משה )ג( ,במקום " 9מיליארד שקלים חדשים"
יבוא " 16מיליארד שקלים חדשים";
) (4בפסקת משה )ד( ,לפי "מימון" יבוא "עידוד תעסוקה
והכשרת הון אושי" ובמקום " 800מיליון שקלים חדשים" יבוא
" 1.35מיליארד שקלים חדשים";
) (5בפסקת משה )ו( ,במקום " 2.25מיליארד שקלים חדשים"
יבוא " 5.35מיליארד שקלים חדשים";

ס"ח התש"ף ,ע' 161
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) (6בפסקת משה )ז( ,במקום " 4.7מיליארד שקלים חדשים"
יבוא " 4.6מיליארד שקלים חדשים";
) (7בפסקת משה )ח( ,במקום " "0יבוא " 1.25מיליארד
שקלים חדשים";
)ב(

אחרי פסקה ) (2יבוא:
")2א( שר האוצר יגיש לאישור הממשלה עד יום כ"ג בתמוז
התש"ף ) 15ביולי  (2020עדכון לתכית המפורטת ביחס לסכומים
שהשתו בה ממועד אישורה לפי פסקה );".(1

בפסקה ) ,(4אחרי "התכית המפורטת" יבוא "לרבות עדכוה
)ג(
בהתאם להוראות פסקה )2א(".

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
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  -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.
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
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ועל התייצבות של עובדים במקומות עבודתם ,לצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הגיף
)ראו תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף
הקורוה החדש( ,התש"ף  2020 -ותקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף (2020-הגבלות אלה לא אפשרו 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 של מבקשי דמי האבטלה )כ-
 (79%הם עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום וכ 12% -פוטרו מעבודתם.
לאחר חלוף חג הפסח ,ועם הירידה במספר החולים החדשים בישראל ,החלה הסרה
הדרגתית של המגבלות ופתיחה מחודשת של עסקים .ביום כ"ה ביסן התש"ף ) 19באפריל
 (2020אושרה הרחבת הפעילות של מקומות עבודה בכפוף לעמידה בתאי "התו הסגול"
)שמירה על מרחקים ואמצעי מיגון שהוגדרו( ,ביום ב' באייר התש"ף ) 26באפריל (2020
פתחו חויות רחוב ,מספרות ומכוי יופי והתאפשר איסוף מזון ממסעדות )"טייק אווי"(.
ביום י"ג באייר התש"ף ) 7במאי  (2020פתחו הקיוים ,השווקים ,חדרי הכושר והסטודיו,
תיירות וטבע וספריות.
כון ליום י"ז באייר התש"ף ) 21במאי  ,(2020מספר החולים בישראל עומד על ,16,681
שמתוכם החלימו  13,700חולים .מתוך החולים הפעילים 47 ,מוגדרים במצב קשה ו34-
מושמים .החל מאמצע חודש מאי  ,2020דווח על פחות מ 100-חולים חדשים ליממה.
לוכח המשבר הבריאותי והכלכלי החמור ,דרשה 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
ולעסקים .מכיוון שחוק היסוד הגביל את האפשרות להוציא כספים הן לפי תקרת התקציב
ההמשכי והן לפי מגבלת ההוצאה החודשית ,חקק ביום י"ב ביסן התש"ף ) 6באפריל (2020
חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת ) (2020להלן – הוראת השעה(,
שבמסגרתו קבע כי בתקופה שמיום קבלת הוראת השעה עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31
בדצמבר  (2020או עד יום קבלת חוק התקציב לשת  ,2020לפי המוקדם ,יתן יהיה להגדיל
את ההוצאה הממשלתית לשם התמודדות עם משבר הקורוה ,וזאת על בסיס תכית
כלכלית ובה חבילת צעדים לשמירה על יציבות המשק בעקבות משבר הקורוה ,הכל בהתאם
לפירוט שקבע בהוראת השעה .בהוראת השעה קבע כי הגדלת ההוצאה הממשלתית כאמור
תשמש אך ורק לשם מימון ההתמודדות עם המשבר והצעדים שיש לבצע באופן מידי ודחוף
לשם כך.
במסגרת הוראת השעה קבע כי שר האוצר יגיש לאישור הממשלה עד יום ז' באייר
התש"ף ) 1במאי  ,(2020תכית מפורטת ביחס לשימושים המתוכים בסכומים שפורטו
בהוראת השעה ,בהתאם לסעיפים ולסכומים הבאים )להלן – התכית המפורטת(:
 בריאות ,רווחה ,סדר ציבורי ,ביטחון פים ומעק מיידי למשרדי הממשלה – 11מיליארד שקלים חדשים;
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 שיפוי המוסד לביטוח לאומי –  3.8מיליארד שקלים חדשים; מעק וסיוע לעסקים ולעצמאים –  9מיליארד שקלים חדשים; מימון הכשרות מקצועיות ,סיוע לעמותות ולארגוי חברה אזרחית וסיוע לעסקיםקטים וביויים –  800מיליון שקלים חדשים;
 החות בארוה –  2.6מיליארד שקלים חדשים; עלות תקציבית של פתרוות אשראי –  2.25מיליארד שקלים חדשים; תשתיות ,טכולוגיה עילית ,דיגיטציה ותכית יציאה מהמשבר –  4.7מיליארדשקלים חדשים;
 מטרות אחרות – .0עוד קבע כי הממשלה תיח על שולחן הכסת את התכית המפורטת וכי שיוי בסכומים
של מרכיבי התכית האמורה ,בשיעור העולה על  15%מאחד ממרכיבי התכית טעון אישור
ועדת הכספים של הכסת.
בהתאם לאמור ,הממשלה אישרה תכית מפורטת ביום ל' ביסן התש"ף ) 24באפריל
 (2020בהחלטה מס' ) 5013להלן – החלטה מס'  (5013והיא הוחה על שולחן הכסת.
מכיוון שהתכית הוכה בתאי אי ודאות הן לגבי היקף ההגבלות המוטלות לצורך
צמצום ההדבקה בגיף הקורוה והתפשטותו והן לגבי ההשפעות הכלכליות שלהן
והתפשטות גיף הקורוה בעולם ,דרש כעת לתקן את הסכומים שקבעו לעיין זה .יצוין כי
גם כעת ישה אי ודאות לגבי השפעות רבות של התפשטות הגיף.
בהתאם לכך ,ווכח הצרכים שלא היו צפויים בעת חקיקת הוראת השעה ,יש צורך
בהגדלה וספת של ההוצאה הממשלתית בשת  ,2020עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31
בדצמבר  (2020או עד יום קבלת חוק התקציב לשת  ,2020לפי המוקדם.

מוצע על כן להגדיל את הסכומים הקבועים בהוראת השעה בהיקף של  14מיליארד
שקלים חדשים ולתקן את חלוקת הסכומים בין המרכיבים השוים של התכית ,כדי לאפשר
הוצאת סכומים לטובת תחומים שלהם לא יתן מעה במסגרת הוראת השעה וכן לטובת
האצה כלכלית וסיוע לאוכלוסיות וספות.
יובהר כי לפי התחזית המקרו כלכלית של משרד האוצר ובק ישראל התוצר המקומי
הגולמי )התמ"ג( צפוי להתכווץ בכ 5.5%-בשת  2020ושיעור האבטלה צפוי לעלות לכ.8%-
העלייה בהוצאות על דמי אבטלה בשל התכית הכלכלית שקבעה בהוראת השעה ,לצד
הירידה החדה בהכסות המדיה ממסים ,צפויים להביא לגירעון תקציבי שאמד ביותר מ-
 11%אחוזי תוצר ,מהגבוהים ביותר מבין המדיות המפותחות .עקב הצמיחה השלילית
והזיוק בגירעון ,החוב הציבורי צפוי לעלות בכ 14%-אחוזי תוצר לכ.74%-
לוכח ההרעה היחסית במצב הפיסקלי בשים האחרוות וההחמרה הוספת בעקבות
המשבר שוצר בשל התפשטות גיף הקורוה ,עודכו תחזיות הדירוג של מדית ישראל וזאת
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וכח החשיבות המיוחסת לאחריות פיסקאלית ,תחת ההחה כי ייקטו צעדים שיגבירו את
האמיות הפיסקלית ויביאו להתמודדות עם הגירעון המבי.
על רקע הגירעון המבי הגבוה ערב המשבר ,המשך עליית החוב בשת  2021והצורך
להיערך לגל תחלואה שי ,קיים צורך בשימור מרחב פיסקלי כדי שהממשלה תוכל לספק
מעה בריאותי ,רשת ביטחון סוציאלית ותמיכה בעסקים שזקוקים לכך במקרה של השבתת
פעילות וספת .כמו כן ,הגידול המשמעותי בהיקף החוב הממשלתי ,ביחד עם העלייה
המתוה יחסית בסיכון ,מביאים לגידול משמעותי בהיקף החזרי הריבית הצפויים בשים
 2021ואילך.
הרחבת התכית כמוצע דרשת כדי לסייע בשלושה תחומים וספים שבהם המעה שיתן
בתכית שאושרה היה מוגבל ביחס למצב המשק כפי שהוא היום ,והם:
 עידוד התעסוקה – לאור עצירת הפעילות של המשק כמות דורשי העבודה גדלהבאופן משמעותי .אמם מרביתם הוצאו לחופשה ללא תשלום )שמומה אף היא(,
וההחה היא שמרביתם יחזרו לעבודה במהירות יחסית ,אך עם זאת ,שיעור
האבטלה ימשיך להיות גבוה משהיה טרם התפרצות גיף הקורוה ) .(3.4%בהתאם,
מדייות של עידוד תעסוקה באופן פעיל ,לצד הכשרות תעסוקתיות והשקעה בהון
אושי ,צפויות לסייע למשק לצאת מהמשבר בצורה טובה ומהירה יותר .מגון
הסיוע עשוי לאפשר לאשים רבים יותר לחזור למעגל העבודה ובהתאם לחסוך
עלויות תשלום של דמי אבטלה .יצוין כי חיסכון זה הוא חלק ממקורות התכית
המוצעת.
 סיוע לעפים שלא ישובו לפעילות סדירה בתקופה הקרובה בשל מאפיייהםהייחודיים  -כיום יתן למפות טוב יותר את העפים שבהם החזרה לפעילות תהיה
איטית יותר או תדרוש התאמות משמעותיות ,ומהן ההחיות ל"שגרת הקורוה"
שעל פיהן הם יפעלו .כעת ,יתן למקד באופן מדויק יותר את הסיוע הייחודי הדרש
בעפים אלו ,בדגש על העפים החוצים לפעילות סדירה של המשק ,ולקדם עבודת
מטה מהירה בהובלת משרד האוצר לצורך כך.
 היערכות המשק הישראלי להתהלות ב"שגרת קורוה"  -החיות משרד הבריאותלהתאמות הדרשות בתחומים שוים קבעות במהלך התקופה האחרוה ,בד בבד
עם הסרת המגבלות על תחומי החיים השוים .בהתאם לכך ישן עלויות דרשות
וספות שלא לקחו בחשבון במהלך חקיקת הוראת השעה ,כך למשל עלויות הובעות
מהגבלות בתחומי ההיסעים ,מהתאמות מבים ומהגבלות על כיוסים.
כמו כן ,מוצע להרחיב את התכית למהלכים וספים שדרשים למשק בתקופת המשבר,
בפרט לאור ההאטה הצפויה בסחר העולמי והירידה הצפויה בביקושים לתוצרת ישראלית.
צעדים אלו ועדו לתמוך בכלכלה הישראלית .במסגרת תיקון זה מוצע ,בין השאר ,להגדיל
את ההוצאה הממשלתית לטובת חבילת צמיחה וספת למשק שכוללת הקצאה לפיתוח
תשתיות ,תשתיות תקשורת ,דיגיטציה והייטק.
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לפסקה )(1
בפסקת משה )א( המוצעת ,מוצע לתקן את פסקת משה )ב( של סעיף3ב)א (2)(1לחוק-
יסוד :משק המדיה ,כוסחו בהוראת השעה ,כך שהשיעורים שקבעו בה לשם מימון
ההוצאות הדרושות לשם ההתמודדות עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף הקורוה,
ולמטרה זו בלבד ,יוגדלו ביחס לחודשים מאי עד דצמבר  .2020מדובר בהגדלת האפשרות
להוציא את ההוצאות 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.
בפסקת משה )ב( המוצעת ,מוצע לתקן את פסקת משה )ד( של סעיף 3ב)א (2)(1לחוק-
יסוד :משק המדיה ,כוסחו בהוראת השעה ,ולהפחית את הסכום הקבוע בה לשם החזר
חובות למוסד לביטוח לאומי בשל ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שוצר בשל
התפשטות גיף הקורוה .זאת בשל תכית עידוד התעסוקה המוצעת כחלק מהתיקון המוצע
והצפויה להביא להגדלת התעסוקה לעומת ההחות הוגעות להחזר החובות למוסד לביטוח
לאומי כפי שהיו בעת אישור התכית .מוצע להסיט סכום זה לצורך מימון תכית עידוד
התעסוקה.
לפסקה )(2
בפסקת משה )א( המוצעת ,מוצע לתקן את סעיף 3ב)א (2)(2לחוק-יסוד:משק המדיה,
כוסחו בהוראת השעה ,ולשות את הסכומים הקובים בסעיפי התכית כדי להתאימם
לשיעורים המוצעים בפסקה ))(1א( המוצעת ,כאמור לעיל .שיויים אלה כוללים הגדלת
הסכומים בסעיפי התכית לטובת מטרות אלה:
 בסעיף בריאות ,רווחה ,סדר ציבורי ,ביטחון פים ומעה למשרדי הממשלה – לצורךמעה למשרדי הממשלה ובין השאר לצורך ביצוע ההתאמות להחיות משרד
הבריאות בתקופת "שגרת הקורוה";
 בסעיף שיפוי המוסד לביטוח לאומי – לצורך הארכת הזכאות למעק לבי  67אויותר שפוטרו במהלך תקופת המשבר והזכאות לדמי אבטלה לחודש מאי;
 בסעיף מעק וסיוע לעסקים ולעצמאים  -לצורך מעק תעסוקה וכן סיוע לעפיםבסיכון;
 בסעיף עידוד תעסוקה והכשרת הון אושי ,מימון הכשרות מקצועיות ,סיועלעמותות ולארגוי חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטים וביויים  -לצורך הרחבת
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-

מערך ההכשרות המקצועיות ,הסיוע לעמותות ולארגוי חברה אזרחית והסיוע
לעסקים קטים וביויים;
בסעיף עלות תקציבית של פתרוות אשראי – לצורך מימון בשל התח התקציבי של
קרן הלוואות לעסקים מעפים בסיכון;
בסעיף תשתיות ,טכולוגיה עילית ,דיגיטציה ותכית יציאה מהמשבר – לצורך
תכיות האצה בתחומי התשתיות והדיגיטציה וכן בתחום הטכולוגיה העילית;
בסעיף מטרות אחרות – בהיקף של כ 1.25-מיליארד שקלים חדשים

בפסקת משה )ב( המוצעת ,מוצע להוסיף את פסקה )2א( לסעיף 3ב)א (2לחוק-יסוד:
משק המדיה ,כוסחו בהוראת השעה ,ולקבוע כי שר האוצר יגיש לאישור הממשלה ,עד יום
כ"ג בתמוז התש"ף ) 15ביולי  ,(2020עדכון לתכית המפורטת ביחס לסכומים הוספים
הכלולים בתיקון המוצע שלא כללו במסגרת התכית המפורטת שאושרה בממשלה ביום ל'
ביסן התש"ף ) 24באפריל  (2020בהתאם לסעיף 3ב)א (1)(2לחוק-יסוד :משק המדיה,
כוסחו בהוראת השעה.
בפסקת משה )ג( המוצעת ,מוצע לתקן את פסקה ) (4לסעיף 3ב)א (2לחוק-יסוד :משק
המדיה ,כוסחו בהוראת השעה ,ולהבהיר כי לאחר שאישרה הממשלה את העדכון לתכית
המפורטת כאמור לעיל ,ידווח שר האוצר לוועדת הכספים של הכסת ,מדי חודש ,על אופן
הוצאת הכספים ועל השימוש בפועל של השימושים המתוכים לפיה ,כפי שהדבר עשה
ביחס לתכית המפורטת שכבר אושרה.

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  3של הממשלה ה35-
)ממשלת חילופים(
יום ראשון ,ח' בסיון התש"ף  31 -במאי 2020
)בשעה  - 11:45במשרד החוץ(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יעקב אביטן ,יולי )יואל( אדלשטיין ,אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד
אמסלם ,גבי אשכזי ,מיכאל ביטון ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף
דרעי ,צחי הגבי ,יועז הדל ,אסף זמיר ,ציפי חוטובלי ,חילי טרופר ,עומר
יקלביץ' ,אלי כהן ,ישראל כ"ץ ,אורלי לוי-אבקסיס ,יעקב ליצמן ,אבי
יסקורן ,עמיר פרץ ,רפי פרץ ,אורית פרקש הכהן ,מירי רגב ,אלון שוסטר ,יובל
שטיייץ ,יזהר שי ,איציק שמולי ,פיה תמו

עדרו השרים:

גלעד ארדן ,מירב כהן )חופשת לידה(

כן כחו:
אודי אדירי
גלי אופיר
מוטי בבצ'יק
תא"ל אבי בלוט
אלעזר במברגר
ת"צ אה בן מרדכי
מאיר בן שבת
הוד בצר
עדי ברוך
אתי ברט
שלומית ברע פרגו
עידו גבאי
חוה ויר
דיה זילבר
אשר חיון

בפרוטוקול זה  198דפים.

-

המהל הכללי ,משרד הארגיה
לשכת ראש הממשלה החליפי
לשכת שר הביוי והשיכון
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המהל הכללי )בפועל( ,משרד הביוי והשיכון
המזכירה הצבאית לשר לביטחון הפים
ראש המטה לביטחון לאומי
ראש מטה ראש הממשלה החליפי
יועץ בכיר למזכיר הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
המטה לביטחון לאומי
מזכירות הממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
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סימה טוקטלי
אמיר ירון
אורן כהן
שיר כהן
אסי מסיג
שאול מרידור
רז זרי
פיה ס
יותן עדוי
ליאור פרבר
יואב פרקל
רון פרץ
גלי קרן
אבי שמחון
סיגל שפירא

-

סגית מזכיר הממשלה
גיד בק ישראל
משרד ראש הממשלה
דוברת ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
הממוה על התקציבים ,משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה
מזכירות הממשלה
משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה
משרד החיוך
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
המשרד לביטחון הפים
ראש המועצה הלאומית לכלכלה
מזכירות הממשלה

הדס שם טוב
רחל שפירא
איתמר דרזר

-

קצרית הממשלה
קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

-3-

סדר היום:
.24

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(

.25

מיוי המהל הכללי של משרד הביטחון

.26

מיוי המהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה

.27

הקצאת תקים למשרדי הממשלה החדשים ושיוי סדר העדיפות
הממשלתית

.28

הקמת משרד ראש הממשלה החלופי

.29

הקמת משרד משאבי המים ותיקון החלטות ממשלה

.30

הקמת משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה ותיקון החלטות ממשלה

.31

הקמת המשרד לחיזוק וקידום קהילתי ותיקון החלטת ממשלה

.32

הקמת משרד ההתיישבות ותיקון החלטות ממשלה

.33

הקמת מטה תשתיות לאומיות במשרד האוצר

.34

הקמת מטה תכון במשרד הפים

.35

העברת סמכויות בעיין מקרקעין ,בייה ודיור ממשרד האוצר למשרד
הביוי והשיכון

.36

העברת שטחי הפעולה של מרכז ההסברה ולשכת הפרסום הממשלתית
ממשרד התרבות והספורט למשרד ראש הממשלה ותיקון החלטת ממשלה

.37

ועדת שרים לעייי חקיקה

.38

ועדת השרים למתן היתרים לפרסום

.39

ועדת השרים למיויים בשירות החוץ
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.40

טיוטת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בעייי הליכי מס )הוראת שעה
 -גיף הקורוה החדש( ,התש"ף2020-

.41

טיוטת חוק קיום דיוים באמצעים טכולוגיים )הוראת שעה  -גיף הקורוה
החדש( )דיוים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים ,אסירים
וכלואים( ,התש"ף2020-

.42

טיוטת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירויים ברשויות המקומיות
)הוראת שעה( )תיקון מס' _( ,התש"ף2020-

.43

מפת דרכים לעף המטפלים הישראלים בקשישים הסיעודיים

.44

עובדים זרים בעף הבייה  -תיקון החלטת ממשלה וביטול החלטות ממשלה

.45

טיוטת חוק מעק עידוד תעסוקה )הוראת שעה  -גיף הקורוה החדש(,
התש"ף2020-
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.24

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(
דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה:
ראש הממשלה ,בימין תיהו ,אומר:
"בימים האחרוים חלה עלייה בתחלואה ולצידה התרופפות במשמעת .אי
לא יודע אם להגיד" :לצידה" או "בגללה" ,התוים עדיין לא ברורים.
אתמול קיבלו כ 28-מקרים חדשים עם בדיקות יחסית מוכות ,זאת אומרת
שזה מספר יותר גדול .אחו מעוייים כמובן להגדיל את מספר הבדיקות,
יש לו את היכולת ,אחו צריכים לרתום את הציבור וגם ליזום את הדברים
הללו ,אבל אין ספק שיש עלייה באופן יחסי למה שהייו רגילים בשבועות
האחרוים .כלומר ,הקורוה לא מאחוריו.
כדי שוכל לקבוע אם יש שיוי מגמה אמיתי ,אחו בחן בימים הקרובים
את המשך הצעדים ,ואם צריך ,אחו שה את המדייות בהתאם .אחו
מבקשים מכם ,אזרחי ישראל ,אחו מבקשים משרי הממשלה וגם מחברי
הכסת ,לשמש דוגמה ,להקפיד על הכללים :חבישת מסכות ,שמירת מרחק
וכמובן הקפדה על ההיגייה.
במהלך החג קיימו התייעצויות בהן דו בשלושת הצעדים הבאים :קודם
כול קביעה ,תיקון "התו הסגול" לעסקים  -הוא צריך להיות מותאם למצב
האמיתי ,למציאות בשטח במרחב הציבורי .אחר כך אכיפה קפדית ,כולל
מערך פקחים שעדיין לא הופעל וחייב להיות מופעל ,ותגבור מערך
הבדיקות ,כפי שצייתי ,גם באופן יזום .אי מאמין שבשיתוף פעולה של כלל
הציבור שמור על המשק פתוח ,ביא לפריחה מחודשת של הכלכלה
ולהשבת מקומות עבודה.
בישיבת קביט הקורוה בשבוע שעבר החיתי ,בין השאר ,לעדכן את תוכית
הסיוע הכלכלית ,כך שגם מעסיקים שלא הוציאו את העובדים לחל"ת
במהלך המשבר יזכו לקבל פיצוי משמעותי .כמה שרים העלו את הושא ואי
חושב שזה דבר שצריך לבחון אותו .היום שר האוצר יציג את התוכית
המלאה לעידוד התעסוקה במשק ,אבל ביקשתי במיוחד ,לאור שיחתי עם
ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון וגם עם שר האוצר ,שייחדו ,לאחר
ההעברה בכסת ,שיחות התייעצות עם השרים ואולי גם עם הציבור ,שר
האוצר יפרט את זה ,כדי לקבוע את אופן החלוקה של הסכום שהוקצב
למטרה הזאת ,שאי מקווה שוכל גם להגדיל אותו.
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שר הביטחון ושר הבריאות לא יכולים היו להגיע אתמול להצהרה שתו
לעיתוות עם צאת השבת ,ואי מבקש מהם בסוף דבריי להוסיף כמה דברים
בושא.
אי החיתי את שר האוצר ,את השר לשיתוף פעולה אזורי ואת מכ"ל
משרדי להיפגש עוד השבוע עם ראשי העדה הדרוזית והצ'רקסית לגבש
תוכית חומש למען אחיו מעדות אלה .צריך לזכור שאחו אישרו בתחילת
השה למעלה מ 200-מיליון  ₪כדי להמשיך את התוכיות גם בממשלת
המעבר .אם איי טועה ,כבר כ 130-מיליון  ₪מתוך ה 200-מיליון  ₪האלה
כבר הוקצבו ,אבל עם הקמת הממשלה החדשה ביא לאישור בהקדם
תוכית חומש וספת .זו לא רק חובה ,זו גם זכות גדולה עבורו ,ואי מקווה
שתשלימו בהקדם את הדיוים עם ציגי העדות ווכל כמובן להביא להם
הישגים גדולים וספים".
ראש הממשלה החליפי ,בימין גץ ,אומר:
"אי חושב שאפשר לאפיין את התקופה הוכחית בכך שמדית ישראל
מתמודדת בו זמית עם מרחב של אי יציבות .מרחב אי היציבות הזה ,יש לו
שלושה אדים שאחו צריכים לשים לב אליהם :בריאותי ,קרא לו ככה,
בתחום הקורוה ,ביטחוי ,וכח האירועים האחרים שראיו בתקופה
האחרוה וכלכלי ,וכח המצב המשקי והצורך להיע את גלגלי העשייה
קדימה מבלי שאחו יודעים באמת לאן זה ילך.
אי סבור שמבחית המציאות הבריאותית ,ושר הבריאות ודאי ירחיב יותר,
אחו עוברים לשגרת קורוה .המשמעות היא שהדבר הזה מסתובב אצלו,
בייו ,ומעת לעת גם רגיש אותו בעלייה כזו או בעלייה אחרת .יש חשיבות
מאוד גדולה להתמודדות במציאות הזו של שגרת קורוה ,קרי ,היא קיימת
בעוצמות משתות ,ואחו חייבים להפגין גם שיתוף פעולה בין כלל הגופים,
אבל בעיקר לעמוד באחריות בשלושה ממדים :קודם כול אחריות אישית
של כל אזרח ואזרח ,כל בית אב ובית אב ,לדעת להתהג באופן אישי כון.
אפשר להמציא את המדייות הכי גדולה במדית ישראל  -אם הפרט לא
יתהג כון ובזלזול ,לא תהיה לעיין הזה תוחלת .לכן ,כל אחד חייב לראות
את עצמו כאילו עליו מוטלת חובת המאבק בקורוה קודם כול בהתהגות
אישית .לא היסטרית ,לא לא לצאת ,לא לא לעבוד ,לא להיכס לסגר עצמי
אלא להתהג באופן אישי כון .הדבר הזה במיוחד כון לגבי האוכלוסייה
המבוגרת שלו.
הדבר השי  -בעלי העסקים ,שאחו מעוייים שילכו ויפתחו את העסקים
שלהם .גם פה ,לא צריך להיח שהסכה חלפה ,כדאי שהפתיחה תהיה
מדורגת ,זהירה ,ראש הממשלה החה על צעדי אכיפה שילוו את תהליכי
פתיחת העסקים וטוב שכך ,כי בסופו של דבר עדיף עסק שפתח לאט
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ובזהירות מאשר עסק שפתח מהר וסגר מייד אחר כך .לכן ,צריך להקפיד
הקפדה עמוקה על העיין הזה וכמובן מבחיתו אחריות ארגוית של כל
משרד ומשרד עם מה שהוא אמור לעשות .אי מאמין שאפשר להתמודד עם
שגרת הקורוה וצריך לעשות את זה.
הדבר השלישי זה הכלכלה ,שר האוצר יציג פה את התוכית שאחו בגדול
תומכים בה  -חייבים להיע לאט ובזהירות את גלגלי המשק בשביל שוכל
להתמודד עם משברים עתידיים אם יבואו במעלה הדרך ,והושא הזה הוא
מאוד חשוב.
קודה אחרוה היא הרגישות הביטחוית .אין עלייה דרמטית באירועי
הביטחון בתקופה האחרוה ,אבל אי אפשר ולא כון להתעלם מארבעה
וחמישה מקרים ספורדיים שקרו תחת מין אווירה כזאת של דברים לא
בסדר .זה מעלה את הדריכות בשטח ,זה מעלה את הדריכות בקרב הכוחות.
אחו כמובן מגבים אותם ,אחו ממש מצטערים על המקרה שבו ורה
למוות איאד אל-חלק ואחו משתתפים בצערה של המשפחה ,אבל אי
בטוח שהושא הזה יתוחקר מהר ויוסקו ממו המסקות .אחו עשה כל
מאמץ להפעיל את הכוח בין שהוא בביטחון הפים ,שזה באחריות השר
לביטחון הפים ,אבל גם בשאר השטח  -היה לו אירוע ליד חלמיש
ובאזורים אחרים .עשה את הכול להפעיל את הכוח במידה הדרשת מתוך
כווה לצמצם ככל האפשר את הפגעים ,אבל היה כמובן חייבים לשמר את
רמת הביטחון גם בעוה שכזאת.
בסך הכול ,המדיה לדעתי יכולה וצריכה לדעת להתמודד עם תקופת אי
יציבות שכזו ותקדם קדימה".
שר הבריאות ,יולי )יואל( אדלשטיין ,מוסיף:
"תודה ,אדוי ראש הממשלה ,אדוי ראש הממשלה החלופי ,עמיתיי
השרים.
לא אחזור על הדברים שכבר אמרו קודמיי ,אבל אתייחס לכמה דעות
רווחות ואפילו הייתי אומר מיתוסים .דבר ראשון ,יש לו אירוע קודתי
בבית ספר מסוים בירושלים עם מספרים גדולים וחריגים ,ואי כבר שומע
את הקולות שאומרים :מה זו הפאיקה הזאת? יש אירוע קודתי ,זה לא
קשור לשאר הארץ ,לא קשור לשאר מדית ישראל .צריך להבין ,העלייה
המתמדת במספרי החולים ,בתחלואה ,החלה לפי האירוע הקודתי בבית
הספר בירושלים ,וגם אם מכים את התוים של אותו בית ספר ,אחו
עדיין רואים את מגמת העלייה.
דבר שי שחשוב להבין ,וגם את הקולות האלה אי שומע ,מה זה משה
באוכלוסייה של  9מיליון איש 40 ,או  50או  - 100זה הכול זיח .יכול להיות,
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אבל אי מציע להבין שזה לא רק עיין של כמה בדיקות עשיו באותו יום.
לפי שבוע ,באופן יציב ,לא קשור כמה בדיקות עשו ,ראיו שכחצי אחוז
מהבדקים מצאים חיוביים לקורוה .אחו רואים עלייה מתמדת באחוז
הזה ,ואתמול ,כפי שציין פה ראש הממשלה ,עשו  1,012בדיקות .ברור,
שבת ,סוף שבוע 1,012 ,בדיקות ,מתוכן מצאו  28חולים .לא קשה לחשב
שאחו עליו באחוזים פי .5
אי מקווה מאוד ,וזו הקודה הבאה ,שהציבור ישתף פעולה עם הבדיקות,
ואי קורא כאן לאשים ומודיע :אחו כמשרד הבריאות ערוכים לבצע כרגע
עד  15,000בדיקות ביום .כל מי שמרגיש לא טוב וחושב שיש לו תסמיים,
כל מי שחושש שהיה במגע עם חולי קורוה או שהה במקום איפה שהתגלו
החולים ,יכול לפות למוקד קופת החולים שלו או שלה ויופה לבדיקה
מייד .אם הציבור ישתף עם זה פעולה ,דע מהם המספרים האמיתיים כרגע
בקרב אוכלוסיית מדית ישראל.
דבר אחרון שאי אגיד ,כבר אמרו קודמיי ,אי קורא גם לבעלי העסקים
והמוסדות להקפיד על הכללים ועל "התו הסגול" .אזרח או אזרחית לא
חייבים לקרוא את כל האותיות הקטות ולהבין את כל הצווים ,אבל שלושת
הדברים שאחו חוזרים עליהם :מסכה ,מרחק והיגייה ,לא קשה להבין.
גם לא קשה להבין שאו שכולו היה בסדר ,או שכולו היה בסגר ,ואי
מוסיף :הרבה יותר מהר ממה שחלק מאיתו חושב" .

.25

מיוי המהל הכללי של משרד הביטחון
ראש הממשלה פותח.
ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון מציג את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט ,1959-למות ,על-פי הצעת שר הביטחון ,את אמיר אשל לתפקיד
המהל הכללי של משרד הביטחון במקום אהוד )אודי( אדם.
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.26

מיוי המהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה
ראש הממשלה פותח.
שר הכלכלה והתעשייה מציג את המיוי.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט– ,1959למות ,על פי הצעת שר הכלכלה והתעשייה ,את דוד לפלר
לתפקיד המהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה.
תוקף המיוי החל מיום .1.6.2020

.27

הקצאת תקים למשרדי הממשלה החדשים ושיוי סדר העדיפות
הממשלתית
ראש הממשלה פותח.
שר האוצר והממוה על התקציבים במשרד האוצר מציגים את הצורך
בהפחתת הוצאות הממשלה לצורך הקצאת תקים להקמת משרדי
הממשלה החדשים.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים עמיר פרץ ,מירי רגב ,דוד
אמסלם ,זאב אלקין ,איציק שמולי ,יובל שטיייץ ,אלון שוסטר ופיה תמו
ומר שאול מרידור.

)רוב קולות בעד(

מ ח ל י ט י ם ,להקצות את התקים הדרשים למשרדי הממשלה החדשים
ולבצע שיוי בסדר העדיפות הממשלתית לצורך הקצאת תקים אלו תוך
עמידה במסגרת התקציבית הקיימת לשת  ,2020כדלקמן:
 .1להורות לממוה על התקציבים במשרד האוצר להקצות את התקים
הדרושים לצרכים כדלקמן:
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.2

.3

.4

.5

.6

.7

א .הקמת לשכות שרים ומכ"לים במשרדים הבאים :משרד משאבי
המים ,משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה ,משרד ההתיישבות,
משרד הדיגיטל הלאומי ,משרד המיעוטים ,המשרד לחיזוק
וקידום קהילתי ,משרד ראש הממשלה החליפי ,לשכת השר
במשרד הביטחון ולשכת השר במשרד ראש הממשלה .בוסף,
ביצוע התאמות וספות בלשכות שרים ומכ"לים במשרדי
הממשלה הקיימים.
ב .הקמת לשכות סגי שרים חדשים.
ג .הקמת מטה תשתיות לאומיות במשרד האוצר ,הקמת מטה הדיור
במשרד הביוי והשיכון והקמת מטה תכון במשרד הפים .היקפם
של כל אחד מהמטות האמורים יהיה באותו היקף כמו מטה הדיור
הקיים במשרד האוצר.
להורות לממוה על התקציבים במשרד האוצר להקצות  22תקים
זמיים לשים  2021-2020לצורך הקמת מרכז שליטה ובקרה בטיפול
במחלת הקורוה במשרד הבריאות .בסוף שת  ,2021בעת פירוק מרכז
השליטה ,יוקצו התקים על פי סדר העדיפויות של הממשלה ,כחלק
מדיוי תקציב .2022
לבצע שיויים בסדר העדיפות הממשלתית ולהפחית את שיאי כוח
האדם ,חודשי העבודה הבלתי צמיתה ורכיבי השכר הלווים להם
ביחידות המטה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך בשיעור אחיד של
 1.5%בשת  2020ואילך ,בהתאמות הדרשות הובעות מהמאפייים
השוים של היחידות הממשלתיות ,והכול כמפורט בספח א' שלהלן.
יובהר כי במסגרת ההפחתה האמורה לא תבוצע הפחתת משרות אשר
מספקות שירותי רווחה ישירים לאזרח.
להטיל על שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ועל שר האוצר
להחיל את האמור בסעיף  3להחלטה זו על המוסד לביטוח לאומי,
להפחית את מספר העובדים ,רכיבי השכר הלווים והיקף תקציבי
השכר בשיעור המפורט לעיל.
להטיל על שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ועל שר האוצר
להחיל את האמור בסעיף  3להחלטה זו על שירות התעסוקה ,להפחית
את מספר העובדים ,רכיבי השכר הלווים והיקף תקציבי השכר
בשיעור המפורט לעיל.
להסמיך את החשב הכללי ,בתיאום עם הממוה על התקציבים במשרד
האוצר ,לבצע שיויים ארגויים בחשבויות משרדי הממשלה ובכלל זה
הסטת תקי כוח אדם בין חשבויות משרדי הממשלה ,לצורך התאמתן
לצורכי משרדי הממשלה.
למען הסר ספק ,אין באמור בהחלטה זו כדי לפגוע במחויבות לתשלום
שכר המגיע לעובד על פי כל דין או הסכם.
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ספח א – סכומי הפחתה לצורך תעדוף הוצאות הממשלה
קוד
סעיף

01

שם סעיף

שיא המדיה ולשכתו

04

משרד ראש הממשלה

05

משרד האוצר

06

משרד הפים

07

המשרד לביטחון הפים

08

משרד המשפטים

09

משרד החוץ

10

מטה לביטחון לאומי

15

משרד הביטחון

16

הוצאות חירום אזרחיות

17

תאום הפעולות בשטחים
משרד המדע והחלל,
התרבות

20

משרד החיוך

21

השכלה גבוהה

22

המשרד לשירותי דת
משרד הרווחה
והשירותים החברתיים

24

משרד הבריאות

25

תגמולים לכים

26

המשרד להגת הסביבה

29

משרד הביוי והשיכון

30

משרד העלייה והקליטה
הוצאות ביטחויות
שוות

33

משרד החקלאות

34

משרד הארגיה והמים

36

תעסוקה

37

משרד התיירות

19

טור א' –
שווי שכר
תקציב טו
452

טור ב' –
כוח אדם
)מספר
משרות(
1

9,442

32

8,819

32

1,368

5

494

1

8,396

30

11,435

16

533

1

14,020

27

301

1

275

2

955

4

9,730

32

576

23

31

943

4

3,626

15

4,315

23

353

2

2,233

9

2,193

9

1,686

8

441

1

5,556

21

2,040

7

3,236

13

1,025

3
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38

כלכלה ותעשייה

39

משרד התקשורת
משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים
רשות ממשלתית למים
ולביוב

43

המרכז למיפוי ישראל

54

רשויות פיקוח
רשות האוכלוסין
וההגירה
מפעלי משרד ראש
הממשלה

98

רשות מקרקעי ישראל

40
41

68
89

2,866

9

716

3

3,751

15

1,103

3

621

3

3,652

13

893

4
2
9

.28

הקמת משרד ראש הממשלה החלופי
ראש הממשלה פותח.
ממלא מקום המהל הכללי של משרד ראש הממשלה מציג את ההצעה.
השר לביטחון הפים מתייחס להיבטים התקציביים הכרוכים באבטחה
והקשורים למשטרת ישראל.
ראש הממשלה החלופי מעיר ומתייחס.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א.

ב.

בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31ג( לחוק יסוד :הממשלה,
להקים משרד חדש שייקרא "משרד ראש הממשלה החלופי" ,שעליו
יהיה ממוה ראש הממשלה החלופי ,ולהביא את ההחלטה לאישור
הכסת.
ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי ,בשיתוף ציבות שירות
המדיה ,יתאמו בייהם את ההסדרים שיאפשרו את הפעלתו של
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משרד ראש הממשלה החלופי על בסיס התשתית המהלית של משרד
ראש הממשלה.

.29

הקמת משרד משאבי המים ותיקון החלטות ממשלה
ראש הממשלה פותח.
השר זאב אלקין ,המיועד לשמש בתפקיד שר משאבי המים ,מציג את עיקרי
ההצעה.
ראש הממשלה מתייחס להסכם הקואליציוי בושא.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים יובל שטיייץ ,זאב אלקין ואלון
שוסטר ומר רון פרץ.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
.1

הקמת משרד משאבי המים ושיוי בחלוקת התפקידים בין השרים
א .בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31ג( לחוק יסוד:
הממשלה ,להקים משרד חדש שייקרא "משרד משאבי המים".
ב .בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31א( לחוק יסוד:
הממשלה ,למות את השר זאב אלקין כשר משאבי המים.
להביא את ההחלטות בסעיף זה לאישור הכסת בהתאם לסעיפים
)31א( ו)31-ג( לחוק יסוד :הממשלה.

.2

העברת שטחי פעולה וסמכויות למשרד משאבי המים
א .בהתאם לסעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר ממשרד
הארגיה למשרד משאבי המים את שטח הפעולה של משק
המים והביוב.
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בהתאם לסעיף )9א() (11ו)-ב( לחוק הממשלה ,התשס"א,2001-
על העברת שטח הפעולה כאמור בהחלטה זו למסור הודעה
ליושב ראש הכסת ולהביאה לידיעת הכסת.
ב .בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר לשר
משאבי המים את הסמכויות התוות לשר הארגיה לפי
החוקים הבאים:
) (1חוק המים ,תשי"ט;1959-
) (2חוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א;2001-
) (3חוק מדידת מים ,תשט"ו;1955-
) (4חוק הפיקוח על קידוחי מים ,תשט"ו;1955-
) (5חוק הסדרת הטיפול בחופי הכרת ,התשס"ח.2008-
בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להביא את
ההחלטה בסעיף )ב( לעיל לאישור הכסת.
העברת שטח הפעולה כאמור בסעיף )א( לעיל תיכס לתוקפה
במועד שיתקבל אישור הכסת להעברת הסמכויות האמורות
בסעיף קטן )ב(.
ג .בהתאם לסעיפים  (3)6ו (1)57-לחוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה) 1975-להלן – חוק החברות הממשלתיות( ,לקבוע כי
שר משאבי המים יהיה השר האחראי על "מקורות אחזקות
בע"מ"" ,מקורות המוביל הארצי וכסים בע"מ" וכן על
"מקורות חברת המים בע"מ" ולחברות הבת שלה ,שהן חברות
ממשלתיות או חברות בת ממשלתיות.
ד .חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ )להלן – חיא"ל(
) (1השרים ,כמשמעותם בחוק החברות הממשלתיות ,ימו
את אחד הדירקטורים בחיא"ל ,לאחר קבלת הצעת שר
משאבי המים ובכפוף להוראות הדין.
) (2אישור השרים ,כמשמעותם בחוק החברות הממשלתיות,
למיוי ראשון של יו"ר דירקטוריון חיא"ל לאחר החלטה
זו ,ייעשה לאחר שהשרים יתייעצו עם שר משאבי המים.
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) (3בהמשך להחלטת הממשלה מס'  2461מיום  2במרץ ,2017
לדיוי הוועדה המייעצת בכל הוגע למכון לחקר ימים
ואגמים יצורף ציג שר משאבי המים וכן ציג אקדמיה
שיוצע על ידי שר משאבי המים.
) (4בהמשך להחלטות הממשלה מס'  2461מיום  2במרץ 2017
ומס'  4075מיום  27ביולי  ,2018להטיל על משרד הארגיה
ומשרד משאבי מים לפעול ככל הדרש ובכפוף לכל דין ,כך
שחיא"ל תוכל לספק שירותים בתחום מחקר ויטור
הכרת למשרד משאבי המים ,במסגרת היותה זרוע ביצוע
של הממשלה ותוך שמירת רציפות הפעילות.
ה .לתקן את החלטת הממשלה מספר  633מיום  5.11.2006כך
שבמקום "משרד התשתיות הלאומיות" יבוא "משרד משאבי
המים".
ו .לתקן את החלטות הממשלה מספר  3866מיום 10.6.2018
ומספר  4514מיום  ,24.2.2019כך שבכל מקום במקום "שר
הארגיה" ו"משרד הארגיה" ,יבוא "שר משאבי המים"
ו"משרד משאבי המים" ,בהתאמה.
ז .לתקן את החלטת הממשלה מספר  4567מיום  19במאי ,2019
כך שבראש הצוות האמור בסעיף  2להחלטה יעמוד ציג שר
משאבי המים ,והצעות הצוות יתייחסו לאחריותו וסמכותו של
שר משאבי המים במשק המים .הצעות הצוות יוגשו לממשלה
לא יאוחר מהמועד שבו תדון הממשלה בהצעת חוק התקציב
השתי.
ח .בתכיות שעיין מים וביוב הדוות במועצה הארצית לתכון
ולבייה ,בוועדה לתכון ובייה של תשתיות לאומיות ובוועדה
לשמירת הסביבה החופית ,בתיאום עם משרד הארגיה ,ימלא
את מקום ציג שר הארגיה ציג שר משאבי המים ,אשר ימוה
לכך על ידי שר הארגיה בתיאום עם שר משאבי המים.
ט .בהמשך להחלטת הממשלה מס'  1716מיום  5.7.1986לקבוע כי
החלטת ועדת מל"ח עליוה מיום  27.11.2018תתוקן כך כל
שבכל מקום במקום" :הרשות העליוה לארגיה ומים" ,יבוא:
"הרשות העליוה לארגיה" ,וכן לתקן את ההחלטה כך
שהרשות הממשלתית למים ולביוב תהיה רשות ייעודית

- 16 -

במסגרת היהולית של משרד משאבי המים ,מוחית ומודרכת
על ידי משרד משאבי המים.

.30

.3

להקים צוות בראשות ציגי שר משאבי המים ומשרד הארגיה,
ובהשתתפות ציגי משרד ראש הממשלה ,אגף התקציבים במשרד
האוצר וציבות שירות המדיה .הצוות יגיש לשר משאבי המים
ולשר הארגיה ,בתוך  7ימים ,את המלצותיו ביחס לאופן ביצוע
העברת שטח הפעולה והסמכויות כאמור לעיל ,לרבות העברת כוח
אדם ,לוות ,תקציבים ,אמצעים וכל ושא וסף שימצא לכון ,וכן
המלצות בדבר תיקוי חקיקה ותיקון החלטות ממשלה ,ככל
שיידרשו.

.4

למשרד משאבי המים יועברו רכיבי התקציב מתוך תקציב משרד
הארגיה אשר יוחדו בתקציבו ו/או שמשו אותו לשטח הפעולה
ולסמכויות שיועברו ,וכן ההתקשרויות וכוח האדם המשמש לכך.
כמו כן יועברו כוח האדם והתקציב הדרושים מיחידות המטה
במשרד הארגיה כמתחייב מהעברת שטח הפעולה והסמכויות
כאמור ,כפי שיסכמו השרים לאחר קבלת המלצות הצוות כאמור
בסעיף  .3לרשום את הודעת שר משאבי המים ,שלפיה בכוותו
לפות לציב שירות המדיה במטרה לכלול בתקן המוצע למשרד
יועץ משפטי עצמאי.

.5

עד להשלמת ההיערכות המהלית לקליטת שטחי הפעולה
והסמכויות ולא יאוחר מתום התקופה שתסוכם בין המשרדים,
ימשיך משרד הארגיה לספק את השירותים שיתו עד כה בשטח
הפעולה שיועבר.

הקמת משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה ותיקון החלטות ממשלה
ראש הממשלה פותח.
ממלא מקום המהל הכללי של משרד ראש הממשלה מציג את ההצעה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים זאב אלקין ,יובל שטיייץ ויואב
גלט.
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)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1הקמת משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה
א .בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31ג( לחוק יסוד :הממשלה,
להקים משרד חדש שייקרא "משרד ההשכלה הגבוהה
והמשלימה".
ב .בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31א( לחוק יסוד :הממשלה,
למות את השר זאב אלקין לתפקיד שר ההשכלה הגבוהה
והמשלימה ,זאת וסף על תפקידו כשר משאבי המים.
להביא את ההחלטות בסעיף זה לאישור הכסת בהתאם לסעיפים
)31א( ו)31-ג( לחוק יסוד :הממשלה.
 .2העברת שטחי פעולה למשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה והעברת
סמכויות לשר ההשכלה הגבוהה והמשלימה
א .השכלה גבוהה
.1

בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31ב( לחוק יסוד:
הממשלה ,להעביר לשר ההשכלה הגבוהה והמשלימה את
סמכויות שר החיוך בתחום ההשכלה הגבוהה לפי
החוקים הבאים:
)א( חוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח;1958-
)ב( חוק הלוואות לשכר לימוד ,תשס"ב–;2002
)ג( חוק עידוד מעורבות סטודטים בפעילות חברתית
וקהילתית ,תשע"ח;2018-
)ד( חוק זכויות הסטודט ,תשס"ז–;2007
)ה( חוק קרן וולף ,התשל"ה;1975-
)ו( סעיף )5ג( לחוק חובת המכרזים ,התש"ב–;1992
)ז( סעיף 7א לחוק קליטת חיילים משוחררים,
התש"ד– 1994והסמכות התוה לשר להכרה
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במוסדות לפי הגדרת "מכיה קדם-אקדמית"
בסעיף  1לחוק;
)ח( חלק א' :מוסדות על תיכויים ,בסימן ז' לפרק ה'1
לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות,
התש"ח– ,1998לעיין המוסדות הכלולים
בפסקאות ) (1עד ) (4בהגדרת "מוסד על-תיכוי"
בסעיף 19כז לחוק;
)ט( סעיף )2א() (8לחוק צער בעלי חיים )יסויים בבעלי
חיים( ,תש"ד.1994-
בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה להביא את
ההחלטה בדבר העברת הסמכויות כאמור בסעיף זה
לאישור הכסת.
להחות את שר ההשכלה הגבוהה כי הפעלת הסמכויות
הבאות ,מבין אלו שהועברו אליו כאמור לעיל ,תיעשה על
ידיו בהסכמת שר החיוך :הסמכות להתקין תקות לפי
סעיף )27ב( לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח-
 ;1958הסמכות להתקין תקות לעיין מוסדות להכשרת
עובדי הוראה בישראל לפי סעיף )24א( לחוק זכויות
תשס"ז– ;2007והסמכות למות
הסטודט,
ציג לפי סעיף )2א() (8לחוק צער בעלי חיים )יסויים
תש"ד.1994-
בבעלי חיים(,

.2

ב .יד ושם
) (1בהתאם לסעיף  6לחוק זכרון השואה והגבורה – יד ושם,
תשי"ג) 1953-להלן – החוק( ,להסמיך את שר ההשכלה
הגבוהה והמשלימה כשר המוסמך לביצוע החוק ,במקום
שר החיוך.
) (2לאשר את תיקון תקון יד ושם ,התשכ"ט ,1968-כך שבכל
מקום ,במקום "שר החיוך והתרבות" ו"משרד החיוך
והתרבות" יבוא "שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה"
ו"משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה".
ג .השכלה משלימה

- 19 -

)(1

בהתאם לסעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר
ממשרד החיוך למשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה
את שטחי הפעולה הבאים:
א .אגף חיוך מבוגרים ,לרבות האולפים ,השכלת
מבוגרים וסיוע באמצעות מלגות ותמריצים
למכיות קדם אקדמיות לחיוך.
ב .תחומי הפעילות של אגף קשרי חוץ ואוסק"ו
)לרבות חיוך יהודי בתפוצות כולל תכית
חפציב"ה( ,למעט קשרי החוץ בתחומי חיוך
ופעילות בית ספרית בישראל בושאי תפוצות
)לרבות בתי ספר תאומים(.
ג .הערכת תארים אקדמיים מחו"ל למעט הערכת
השכלה תיכוית.
ד .אישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט
עובדי הוראה(.
ה .אגף תרבות יהודית ,למעט מורות חיילות.
ו .תחומי פעילות של מיהל חברה ווער )שאים
קשורים באופן ישיר למערכת החיוך הפורמלי(
ולפי הפירוט שלהלן:
תמיכה במוסדות ובתחומים הבאים :תועות
וער; ארגוי וער; מתדבי שת שירות; תכיות
טרום שירות צבאי או לאומי או אזרחי לבוגרי י"ב
)"מכיות אופק"(; כפרי סטודטים; קבוצות
מחכים; אכסיות חיוכיות לילדים ולוער;
מוסדות המקיימים הדרכת סיורים חיוכיים,
טבע וסביבה; חוגי סיור; גרעיים תוריים;
מורשת כוחות המגן;
פעילות מוסדות ציבור העוסקים בהדרכת
תלמידים וסגלי הוראה בושאי השואה לצד
מערכת החיוך;
פעילות רשותית ופעילות מועצות אזוריות חוץ
בית ספריות בתחום החיוך הבלתי פורמלי,
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לרבות תוכית וער בוחר ערך כדרך; ערי ילדים
ווער ותוכית החופים; מועצות וער רשותיות;
תקצוב החייה מקצועית ,ליווי והובלת פעילות
חוץ בית ספרית הוגעת ליחידות הוער והכול
למעט פעילות משולבת עם בתי ספר.
ז .תמיכה בפיתוח ,שיפוצים ורכישת ציוד באכסיות
וער; תמיכה בפיתוח ,שיפוצים ורכישת ציוד
במרכזי הדרכה ,טבע וסביבה.
בהתאם לסעיף )9א() (11ו)-ב( לחוק הממשלה,
התשס"א ,2001-על העברת שטחי הפעולה לעיל
למסור הודעה ליושב ראש הכסת ,ולהביאה לידיעת
הכסת.
)(2

בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31ב( לחוק
יסוד :הממשלה ,להעביר לשר ההשכלה הגבוהה
והמשלימה את סמכויות שר החיוך לפי החוקים
הבאים:
א .חוק הרשויות המקומיות )מהל יחידת וער
ומועצת תלמידים ווער( ,תשע"א–;2011
ב .חוק הקייטות )רישוי ופיקוח( ,תש"ן–;1990
ג .חוק הרשות הישראלית לחילופי וער וצעירים,
תשס"ח;2008-
ד .חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות
על תיכויים ,תשס"ח–) 2008יצוין כי הסמכויות
לפי סעיף )4א( לחוק זה וגעות לתפקידו של השר
בתחום ההשכלה הגבוהה(;
ה .חוק הפיקוח
תשס"ט.2008-

)(3

על

מכוים

פסיכומטריים,

בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להביא
את ההחלטה בדבר העברת הסמכות כאמור לאישור
הכסת .העברת שטחי הפעולה כאמור בפסקה )(1
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תיכס לתוקף במועד שיתקבל אישור הכסת להעברת
הסמכויות האמורות בפסקה ).(2
)(4

להחות את שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה כי
הפעלת הסמכויות הבאות ,מבין אלו שהועברו אליו
כאמור לעיל ,תיעשה על ידו בהסכמת שר החיוך:
הסמכות לקבוע הוראות לפי סעיפים 4א ו 6-לחוק
זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על
תיכויים ,תשס"ח– 2008והסמכות לקבוע תאים לפי
סעיף ) 4א() (3לחוק הרשויות המקומיות )מהל יחידת
וער ומועצת תלמידים ווער( ,תשע"א–.2011

)(5

לתקן את החלטות הממשלה מס'  922מיום
 ,31.12.2015מס'  1480מיום  ,2.6.2016מס'  2397מיום
 12.2.2017ומס'  4798מיום  ,29.12.2019כך שמשרד
ההשכלה הגבוהה והמשלימה יבוא במקומו של משרד
החיוך בכל הוגע לפעולות ולתקציבים המיועדים
לחיוך בלתי פורמלי מחוץ לבתי הספר או שאיה
משולבת עם בתי הספר .הצוות המוקם בהתאם לסעיף
 3להחלטה זו יגבש את ההסדרים המפורטים ליישום
פסקה זו.

ד .החברה למת"סים
) (1בהתאם לסעיף  (3)6לחוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה ,1975-לקבוע כי שר ההשכלה הגבוהה
והמשלימה יהיה השר האחראי על החברה למת"סים
מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן –
החברה למת"סים(.
) (2בהמשך להחלטת צוות המכ"לים שלפיה החברה
למת"סים היא זרוע ביצוע של הממשלה בתחומי
ליבת פעילותה – ייזום ,יהול ,פיתוח וארגון של
מרכזים קהילתיים  -ולהחלטת ממשלה מס'  919מיום
- 31.12.2015
להטיל על משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה ועל
משרד החיוך לפעול ,ככל הדרש ובכפוף לכל דין ,לכך
שבהקדם האפשרי ולא יאוחר מ 21-יום ממועד קבלת
ההחלטה ,תיוצג הממשלה בהסכם המסגרת שלפיו

- 22 -

משמשת החברה למת"סים זרוע ביצוע של הממשלה,
על ידי משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה וכן לכך
שמשרדים אחרים ,לרבות משרד החיוך ,יוכלו לקבל
מהחברה למת"סים במישרין שירותים כאמור
במסגרת היותה זרוע ביצוע בהתאם לתקה )(5)3ב(
לתקות חובת המכרזים ,התש"ג) 1993-להלן –
תקות חובת המכרזים( והכול תוך שמירת רציפות
הפעילות .עד לביצוע השיויים הדרשים ,תמשיך
החברה לפעול במתכות הקיימת ובכפוף לכל דין.
) (3בהמשך להחלטת צוות המכ"לים ,כהגדרתו בתקה
3ד בתקות חובת המכרזים ,מיום  19.11.2011שאישר
את היות החברה למת"סים זרוע ביצוע של הממשלה
בתחומי היהול בתחום פעילות "סל תרבות ארצי",
להחות את משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה,
כמשרד האחראי על החברה ,לפעול ככל הדרש
ובכפוף לכל דין על מת לאפשר חתימת הסכם מסגרת
בושא זה בין משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה
ובין החברה למת"סים ,אשר יאפשר למשרד החיוך
להמשיך ולקבל ישירות מהחברה למת"סים
שירותים בתחום "סל התרבות הארצי" בהתאם
לתקה )(5)3ב( לתקות חובת המכרזים ,והכול תוך
שמירת רציפות הפעילות.
 .3להקים צוות בראשות ציג משרד ראש הממשלה ובהשתתפות ציגי
משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה ,משרד החיוך ,אגף החשב הכללי
ואגף התקציבים במשרד האוצר וציבות שירות המדיה .הצוות יגיש
לראש הממשלה ,לשר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ולשר החיוך,
בתוך  14ימים ,את המלצותיו ביחס לאופן ביצוע העברת שטחי הפעולה
והסמכויות כאמור לעיל ,לרבות העברת כוח-אדם ,לוות ,תקציבים,
אמצעים ,וכל ושא וסף שימצא לכון ,וכן המלצות בדבר תיקוי
חקיקה ותיקון החלטות ממשלה ,ככל שיידרשו ,ובכלל זה תיקוי
חקיקה בושאים המויים בסעיף )2א() (2ו)-ג() (4לעיל ,ותיקון סעיף 9
לחוק הרשויות המקומיות )מהל יחידת וער ומועצת תלמידים ווער(,
תשע"א– 2011בהתאמה להעברת הסמכויות ושטח הפעולה כאמור
לעיל.
 .4למשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה יועברו רכיבי התקציב מתוך
תקציב משרד החיוך אשר יוחדו בתקציבו ו/או שמשו אותו לשטח
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הפעולה ולסמכויות שיועברו ,וכן ההתקשרויות וכוח האדם המשמש
לכך.
 .5כמו כן יועברו כוח האדם והתקציב הדרושים מיחידות המטה כמתחייב
מהעברת שטחי הפעולה והסמכויות כאמור ,כפי שיסכמו השרים לאחר
קבלת המלצות הצוות כאמור בסעיף  .3לרשום את הודעת שר ההשכלה
הגבוהה והמשלימה לפיו בכוותו לפות לציב שירות המדיה במטרה
לכלול בתקן המוצע למשרד יועץ משפטי עצמאי.
 .6עד להשלמת ההיערכות המהלית לקליטת שטחי הפעולה והסמכויות
ולא יאוחר מתום התקופה שתסוכם בין המשרדים ,ימשיכו הגופים
הכללים בשטח הפעולה שיועבר לקבל את מלוא השירותים הדרושים
לפעולתם הסדירה ממשרד החיוך.

.31

הקמת המשרד לחיזוק וקידום קהילתי ותיקון החלטת ממשלה
ראש הממשלה פותח.
ממלא מקום המהל הכללי של משרד ראש הממשלה מציג את ההצעה.
השרה אורלי לוי-אבקסיס ,המיועדת לשמש בתפקיד השרה לחיזוק וקידום
קהילתי ,מתייחסת לתחומי הפעולה ולסמכויות שמוצע להעביר למשרדה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים אורלי לוי-אבקסיס ,אמיר
אוחה ,אבי יסקורן ופיה תמו.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1הקמת המשרד לחיזוק וקידום קהילתי ושיוי חלוקת התפקידים בין
השרים
א .בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31ג( לחוק יסוד :הממשלה,
להקים משרד חדש שייקרא "המשרד לחיזוק וקידום קהילתי".
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ב .בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31א( לחוק יסוד :הממשלה,
למות את השרה אורלי לוי אבקסיס לשרה לחיזוק וקידום
קהילתי.
ג .להביא את ההחלטות בסעיף זה לאישור הכסת בהתאם לסעיפים
)31א( ו)31-ג( לחוק יסוד :הממשלה.
 .2העברת שטחי פעולה וסמכויות למשרד לחיזוק וקידום קהילתי
ולשרה לחיזוק וקידום קהילתי
א .בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר לשרה לחיזוק
וקידום קהילתי את הסמכויות התוות לשר לביטחון הפים לפי
החוקים הבאים:
) (1חוק הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול,
התשע"ז–.2017
) (2סעיף 36ח)ב( לפקודת הסמים המסוכים ]וסח חדש[,
התשל"ג) 1973 -להלן – הפקודה( ,שעייו קביעת דרכי ההלת
הקרן הפועלת לפי סעיף36ח)א( ליהול רכוש שחולט לפי
הוראות הפקודה ,השימוש שייעשה בכסי הקרן ודרך
חלוקתם.
בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להביא את ההחלטה
בסעיף משה זה לאישור הכסת.
ב.

להטיל על השרה לחיזוק וקידום קהילתי לפרסם בתוך שבועיים
ממועד קבלת החלטה זו תזכיר חוק לתיקון חוק הרשות למאבק
באלימות ,בסמים ובאלכוהול ,התשע"ז– ,2017אשר לפיו יועברו
הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול ותקציבה למשרד
לחיזוק וקידום קהילתי ,וכן ייערכו תיקוים משלימים וספים ככל
יידרשו.
לאחר תיקון החקיקה כאמור תפעל הרשות למאבק באלימות,
בסמים ובאלכוהול )המכוה גם "הרשות לביטחון קהילתי"(
במסגרת הארגוית של המשרד לחיזוק וקידום קהילתי ,ובכלל זה:
תכיות הרשות בתחומי המיעה ,השיקום והטיפול לרבות תכיות
הרשות לשיפור הביטחון האישי באמצעות הצבת מצלמות במרחב
הציבורי ,תכיות הרשות למיעת אלימות במשפחה ,תכיות
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הרשות לוער בקהילה ובכפרי וער/בפימיות והאגף לטיפול
ושיקום ברשות.
יובהר כי במסגרת זו לא יועברו מהמשרד לביטחון הפים למשרד
לחיזוק וקידום קהילתי הושאים שלהלן :תכית מערכי אכיפה
עירויים )"שיטור עירוי"( ,לרבות המיהלה הארצית לשיטור
ואכיפה עירוית שהוקמה במשרד לביטחון הפים מכוח החלטת
ממשלה מס'  1848מיום  24.6.2010והתכית הלאומית למיעת
אלימות גד סגל רפואי )"תוכית שוטרים בבתי חולים"( המופעלת
מכוח החלטות הממשלה מס'  697מיום  21.8.2013ומס'  2712מיום
.1.6.2017
ג.

בהתאם לסעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר מהמשרד
לביטחון הפים למשרד לחיזוק וקידום קהילתי את שטח הפעולה
הכולל את תחומי האחריות של המשרד לביטחון הפים במטה
המקצועי האזרחי של המערך למיעת אלימות ופשיעה גד ילדים
ובי וער ברשת )מערך מאו"ר ,המכוה גם "המטה הלאומי להגה
על ילדים ווער ברשת"(.
בהתאם לסעיף )9א() (11ו)-ב( לחוק הממשלה ,התשס"א,2001-
למסור הודעה ליושב ראש הכסת על העברת שטח הפעולה
ולהביאה לידיעת הכסת.

ד.

לתקן את החלטת ממשלה מס'  1006מיום  17.1.2016כך שבראש
ועדת ההיגוי שהוקמה לפי סעיף  2להחלטה ,תעמוד השרה לחיזוק
וקידום קהילתי ,במקום מכ"ל המשרד לביטחון הפים.

ה.

בוסף לאמור לעיל ,המשרד לחיזוק וקידום קהילתי יקדם
פרויקטים במגזר הערבי בתחומי פעילותו של המשרד לחיזוק
וקידום קהילתי כמפורט לעיל.

ו.

למען הסר ספק יובהר ,כי לא יועברו תכיות ,תפקידים וסמכויות
של משטרת ישראל ו/או שירות בתי הסוהר ו/או של הרשות
הארצית לכבאות והצלה בשטחי הפעולה והפרויקטים שלעיל.

 .3להקים צוות יישום בראשות ציג המשרד לקידום וחיזוק קהילתי וציג
המשרד לביטחון הפים ובהשתתפות ציג משרד ראש הממשלה,
הממוה על השכר ,אגף התקציבים ואגף החשב הכללי במשרד האוצר
וציבות שירות המדיה .הצוות יגיש לשרה לחיזוק וקידום קהילתי
ולשר לביטחון הפים ,בתוך  45ימים ממועד קבלת החלטה זו ,את
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המלצותיו ביחס לאופן ביצוע העברת שטחי הפעולה כאמור לעיל,
לרבות העברת כוח-אדם ,לוות ,תקציבים ,אמצעים וכל ושא וסף
שימצא לכון וכן המלצות בדבר תיקון החלטות ממשלה ותיקוי
חקיקה וספים ,ככל שיידרשו.
 .4למשרד לקידום וחיזוק קהילתי יועברו רכיבי סעיפי התקציב מתוך
תקציב המשרד לביטחון הפים אשר יוחדו בתקציבם ו/או שמשו אותם
לשטחי הפעולה ולסמכויות שיועברו ,וכן ההתקשרויות וכוח-האדם
המשמש לכך .כמו כן יועברו כוח האדם והתקציב הדרושים כמתחייב
מהעברת שטח הפעולה והסמכויות כאמור ,כפי שיסכמו השרים לאחר
קבלת המלצות הצוות כאמור בסעיף  .3לרשום את הודעת השרה
לקידום וחיזוק קהילתי לפיה בכוותה לפות לציב שירות המדיה
במטרה לכלול בתקן המוצע למשרד יועץ משפטי עצמאי.
 .5עד להשלמת ההיערכות המהלית לקליטת שטחי הפעולה והסמכויות
ולא יאוחר מתום שלושה חודשים ממועד קבלת החלטה זו ,ימשיכו
הגופים הכללים בשטחי הפעולה שיועברו לקבל את מלוא השירותים
הדרושים לפעולתם הסדירה מהמשרד לביטחון הפים .יובהר כי לאחר
תום התקופה האמורה בסעיף זה ,לא ייתו השירותים האמורים על
ידי המשרד לביטחון הפים.

.32

הקמת משרד ההתיישבות ותיקון החלטות ממשלה
ראש הממשלה פותח.
השרה ציפי חוטובלי ,המיועדת לשמש בתפקיד שרת ההתיישבות ,מציגה
את עיקרי ההצעה להחלטה בעיין הקמת המשרד וסמכויותיו.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים ציפי חוטובלי ,מיכאל ביטון
ויעקב ליצמן ומר רון פרץ.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה את ממלא מקום המהל הכללי של משרדו
לסיים בתוך יומיים את ושא הקמת משרד הדיגיטל הלאומי.

)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם:
.1

הקמת משרד ההתיישבות ושיוי בחלוקת התפקידים בין השרים
א .בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31ג( לחוק יסוד :הממשלה,
להקים משרד חדש שייקרא "משרד ההתיישבות".
ב .בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31א( לחוק יסוד :הממשלה
למות את השרה ציפי חוטובלי לתפקיד שרת ההתיישבות.
להביא את ההחלטות בסעיף זה לאישור הכסת בהתאם לסעיפים
)31א( ו)31-ג( לחוק יסוד :הממשלה.

.2

משרד ההתיישבות יפעל לקידום מדייות הממשלה בכל הוגע
להתיישבות בתחומי פעילות המשרד ,וזאת ,בין היתר ,בהתאם
להחלטת הממשלה מס'  1998מיום ) 9.10.2016להלן – החלטה ,(1998
תוך עידוד הצמיחה הדמוגרפית והחוסן הקהילתי וחידוש תשתיות
ביישובים כפריים .המשרד יפעל יחד עם הגורמים הרלווטיים
בממשלה להרחבת יישובים קיימים ולהקמת יישובים חדשים.
למען הסר ספק יובהר ,כי אין בהחלטה זו בכדי לגרוע מסמכויות שר
הביוי והשיכון ,שר החקלאות ופיתוח הכפר ומהל רשות מקרקעי
ישראל.

.3

העברת שטחי פעולה וסמכויות למשרד ההתיישבות ולשרת
ההתיישבות
א .החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציוית העולמית וגרעיי
המשימה
)(1

בהתאם לסעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר
ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד ההתיישבות את
שטחי הפעולה האגף לתכון ובקרה )חטיבה להתיישבות
וגרעיים משימתיים( ,הכוללים את התמיכה בגרעיים
המשימתיים ואת תכלול עבודת הממשלה מול החטיבה
להתיישבות של ההסתדרות הציוית העולמית )להלן –
החטיבה(.

)(2

לתקן את החלטה  1998כדלקמן:
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א .ברישא להחלטה  ,1998לאחר "שר החקלאות ופיתוח
הכפר" יבוא "שרת ההתיישבות".
ב .בסעיף  1להחלטה  ,1998לקבוע שאצילת סמכויות
הממשלה בתחום ההתיישבות ובתחומים וספים
שפורטו בסעיף  2להחלטה  1998תהיה לשרת
ההתיישבות ,במקום לשר החקלאות ופיתוח הכפר.
ג .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקום אחר בהחלטה
 1998שאמר "שר החקלאות" או "משרד החקלאות"
יבוא "שרת ההתיישבות" או "משרד ההתיישבות"
לפי העיין.
בהחלטת ממשלה מס'  4136מיום  ,30.8.2018בכל מקום
בהחלטה ,במקום "משרד החקלאות ופיתוח הכפר" יבוא
"משרד ההתיישבות".

)(3

ב .הרשות לשירות אזרחי
)(1

בהתאם לסעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר
ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד ההתיישבות
את שטח הפעולה של הרשות לשירות אזרחי )להלן -
הרשות(.

)(2

בהתאם לסמכות הממשלה בהגדרת "השר" בסעיף 2
לחוק שירות אזרחי ,תשע"ז ,2017-להסמיך את שרת
ההתיישבות להיות ממוה על ביצוע החוק האמור
במקום שר החקלאות ופיתוח הכפר.

)(3

בהתאם לסמכות הממשלה בהגדרת "השר" בסעיף 1
לחוק שירות לאומי-אזרחי ,תשע"ד 2014-להסמיך
את שרת ההתיישבות לבצע את החוק האמור במקום
שר החקלאות ופיתוח הכפר.

)(4

לתקן את ספח א' להחלטת הממשלה מס'  3543מיום
 ,11.2.2018כך שבהרכב ועדת האיתור למשרת מהל
הרשות לשירות לאומי אזרחי ,בכל מקום ,במקום
"מכ"ל משרד החקלאות" יבוא "מכ"ל משרד
ההתיישבות".
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)(5

לתקן את התוספת לפי סעיף  23לחוק שירות המדיה
)מיויים( ,התשי"ט ,1959-כך שיתווסף אליה "משרד
ההתיישבות" אשר תחתיו תבוא משרת "מהל הרשות
לשירות אזרחי" ,ולמחוק את משרת "מהל הרשות
לשירות לאומי-אזרחי" שבפרט  34לתוספת.

)(6

בהמשך לאמור בהחלטת הממשלה  222מיום
 ,12.7.2015כל התקציבים ,תקי כוח אדם והלוות
להם שבשטח הפעולה :השירות האזרחי ,יועברו
לאחריות משרד ההתיישבות כתחום פעולה פרד.
הרשות תמשיך לפעול כיחידת סמך עצמאית הכפופה
במישרין לשרת ההתיישבות.

ג .מכיות קדם צבאיות
)(1

בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31ב( לחוק יסוד:
הממשלה ,להעביר לשרת ההתיישבות את סמכויות שר
החיוך לפי חוק המכיות הקדם צבאיות,
התשס"ח.2008-
בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להביא את
ההחלטה בפסקה זו לאישור הכסת.

)(2

בהתאם לסעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר
ממשרד החיוך למשרד ההתיישבות את שטח הפעולה
של המכיות הקדם צבאיות.
העברת שטח הפעולה כאמור בפסקה זו תיכס לתוקפה
במועד שבו תאשר הכסת את העברת הסמכויות לפי
סעיף ) (1לעיל .בהתאם לסעיף )9א() (11ו)-ב( לחוק
הממשלה ,התשס"א ,2001-על העברת שטחי הפעולה
כאמור בסעיפים )א()),(1ב() (1ו)-ג() (1לעיל למסור הודעה
ליושב ראש הכסת ,ולהביאה לידיעת הכסת.

)(3

להטיל על שרת ההתיישבות לפרסם בתוך  21יום תזכיר
חוק לתיקון חוק המכיות הקדם צבאיות,
התשס"ח ,2008-אשר יכלול את תיקוי החקיקה
הובעים מהחלטה זו.
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למען הסר ספק ,חדר המצב במשרד החיוך ימשיך לתת שירות
למכיות הקדם צבאיות בהתאם להסדר הוהג כיום עד להשלמת
תיקון החקיקה כאמור בפסקה ) ,(3אלא אם המשרדים יקבעו
בהסכמה מועד מוקדם יותר .
.4

להקים צוות בראשות ציג משרד ראש הממשלה ובהשתתפות ציגי
משרד ההתיישבות ,משרד האוצר ,מיהל התכון ,ציבות שירות
המדיה וציג היועץ המשפטי לממשלה ,אשר יבחן מתווה להעברת
היחידה הארצית לאכיפה דיי התכון והבייה ,המשאבים והסמכויות
הוגעות לפעילותה לפי חוק התכון והבייה ,התשכ"ה ,1965-ממשרד
האוצר למשרד ההתיישבות ,בשים לב להחלטת הממשלה 4314
והחלטת הממשלה  1559והחלטות ציב שירות המדיה הוגעות
ליחידה ,ויגיש המלצותיו בושא לראש הממשלה ,לשר האוצר ולשרת
ההתיישבות בתוך  21יום.

.5

להקים צוות בראשות ציג משרד ראש הממשלה ובהשתתפות ציגי
משרד ההתיישבות ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר וכן ציגי אגף
התקציבים ואגף החשב הכללי במשרד האוצר ,היועץ המשפטי
לממשלה וציבות שירות המדיה.
בכל הוגע למכיות הקדם צבאיות ,יהיו חברים בצוות ציגי משרד
החיוך במקום ציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
הצוות יגיש לשרת ההתיישבות ,וכן לשר החקלאות ופיתוח הכפר ולשר
החיוך ,לפי העיין ,בתוך  14ימים ,את המלצותיו ביחס לאופן ביצוע
העברת שטח הפעולה והסמכויות כאמור לעיל ,לרבות העברת כוח
אדם ,לוות ,תקציבים ,אמצעים ,וכל ושא וסף שימצא לכון ,וכן
המלצות בדבר תיקוי חקיקה ותיקון החלטות ממשלה ,ככל שיידרשו.

.6

למשרד ההתיישבות יועברו רכיבי התקציב בתקציב משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ומשרד החיוך אשר יוחדו בתקציבם ו/או שמשו אותם
לשטח הפעולה ולסמכויות שיועברו ,וכן ההתקשרויות או חלק מהן
ככל ששמשו כאמור וכוח האדם המשמש לכך.
כמו כן יועברו כוח האדם והתקציב הדרושים מיחידות המטה
כמתחייב מהעברת שטחי הפעולה והסמכויות כאמור ,כפי שיסכמו
השרים לאחר קבלת המלצות הצוות כאמור בסעיף .5
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לרשום את הודעת שרת ההתיישבות ,לפיה בכוותה לפות לציב
שירות המדיה במטרה לכלול בתקן המוצע למשרד ההתיישבות יועץ
משפטי עצמאי.
.7

.33

עד להשלמת ההיערכות המהלית לקליטת שטחי הפעולה והסמכויות
ולא יאוחר מתום התקופה שתסוכם בין המשרדים ,ימשיכו הגופים
הכללים בשטח הפעולה שיועבר לקבל את מלוא השירותים הדרושים
לפעולתם הסדירה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר או משרד החיוך,
על פי העיין.

הקמת מטה תשתיות לאומיות במשרד האוצר
ראש הממשלה פותח.
שר האוצר מציג את הושא.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים ישראל כ"ץ ,יובל שטיייץ ,מירי
רגב ,פיה תמו ,יזהר שי ויועז הדל.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטת הממשלה מס'  1838מיום ) 11.8.2016להלן
– החלטה  (1838ובמטרה לקדם את פרויקטי התשתית הלאומיים הדרשים
להמשך צמיחת המשק ולצמצום הפער במלאי התשתיות
הפיזיות-הכלכליות ,לבצע את אלה:
 .1לצורך התמודדות עם האתגרים הכרוכים בקידום וביצוע פרויקטי
תשתית לאומיים בשיתוף משרד ראש הממשלה בלוחות הזמים
הדרשים ,לרבות הסרת חסמים המאפייים פרויקט תשתית בעל אופי
והיקף לאומי ,להקים במשרד האוצר מטה תשתיות לאומיות )להלן –
המטה( שישמש גוף מטה שמטרתו להבטיח את קידום ,ביצוע והפעלת
פרויקטי תשתית לאומיים והסרת החסמים למימושם.
 .2תפקידי המטה יהיו כדלקמן ,בכפוף לכל דין:
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א.

תיאום עבודת כלל הגורמים הוגעים לפרויקטי תשתית לאומיים
ובכלל כך ,משרדי ממשלה ויחידות סמך ,חברות ממשלתיות,
תאגידים ציבוריים ,רשויות מקומיות וגופי תשתית.

ב.

סיוע ליישום מדייות הממשלה לקידום פרויקטי תשתית
לאומיים.

ג.

לרכז את ושא תיאום התשתיות ואת עבודת הוועדה לתיאום
תשתיות כהגדרתה בסעיף 55א לחוק משק הגז הטבעי,
התשס"ב.2002-

ד.

ריכוז עבודת הגורמים הממשלתיים בכל הוגע לייעול הפיקוח
והבקרה על ביצוע פרויקטי תשתית וכן ריכוז וייעול תהליכי
התיאום בין גופי תשתית וסטדרטיזציה שלהם.

ה.

לתאם את הפעולות הדרושות להסרת חסמים בזמיות המקרקעין
לביצוע תשתיות לאומיות ,ובכלל זה הבטחת התיאום עם משטרת
ישראל והגופים הרלבטיים.

 .3להטיל על שר האוצר להגיש ,בתוך שישים יום ,תזכיר חוק לתיקון חוק
התכית הכלכלית )תיקוי חקיקה ליישום המדייות הכלכלית לשות
התקציב  2017ו ,(2018-התשע"ז ,2016-אשר ייעל את הליכי תיאום
התשתיות בין גופי תשתית ובו ייקבע כי יו"ר המטה ישמש כיו"ר
הוועדה לתיאום תשתיות.
 .4מבלי לגרוע מסמכות ציב שירות המדיה לפי חוק שירות המדיה
)מיויים( ,התשי-ט 1959-בכל הוגע להקצאת תקן ואישורו ,על מת
לאפשר למטה לעבוד ביעילות ולעמוד בתפקידיו המפורטים בסעיף 2
להחלטה זו ,יוקצו התקים הדרושים לפעילותו מתוך תקי כוח אדם
המצויים במשרד האוצר ,או באמצעות תוספת של תקי כוח אדם
שתסוכם בין הממוה על התקציבים לבין מכ"ל משרד האוצר.
 .5למען הסר ספק ,אין בסמכויות מטה התשתיות הלאומיות כדי לגרוע
מסמכויות שרת התחבורה והבטיחות בדרכים ,שר הפים או מוסדות
התכון ,שר הארגיה ,שר הביוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.

- 33 -

.34

הקמת מטה תכון במשרד הפים
ראש הממשלה פותח.
שר הפים מציג את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .להקים במשרד הפים מטה תכון אשר מטרתו תהיה לתאם את פעולת
גורמי התכון מטעמו של שר הפים .הממשלה רושמת לפיה את הודעת
שר הפים כי בכוותו למות את ראש מטה התכון כיושב ראש המועצה
הארצית לתכון ולבייה.
ב .יושבי ראש המועצה הארצית לתכון ולבייה ,הוועדה הארצית לתכון
ולבייה של תשתיות לאומיות והוועדה הארצית לתכון ובייה של
מתחמים מועדפים לדיור ויושבי ראש הוועדות המחוזיות ,יהיו עובדי
משרד הפים וימוו על ידי שר הפים ,שלא מקרב עובדי מיהל התכון.
ג .בכפוף לסמכותו של הציב לפי חוק שירות המדיה לקביעת הקצאת
התקן ואישורו ,אגף התקציבים במשרד האוצר יתקצב למשרד הפים
תקים תוספתיים ,לצורך הקמה וליווי מקצועי של מטה התכון,
בהיקף הזהה לפחות מבחית מספרם לתקי מטה הדיור כפי שהיה
קיים במשרד האוצר .מבה המטה יסוכם בין ציבות שירות המדיה
לבין משרד הפים .עד לאישור התקציב או הצבעה על מקור תקציבי
אחר בהחלטת ממשלה ,התקים שיוקצו למשרד הפים לצורך הקמה
וליווי מקצועי של מטה התכון ,יהיו בהתאם לסיכום כפי שיסוכם בין
מכ"ל משרד הפים לראש אגף התקציבים.
ד .למען הסר ספק ,יובהר כי אין בסמכויות מטה התכון כדי לגרוע
מסמכויות שר הביוי והשיכון ויושב ראש מועצת מקרקעי ישראל.
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.35

העברת סמכויות בעיין מקרקעין ,בייה ודיור ממשרד האוצר למשרד
הביוי והשיכון
ראש הממשלה פותח.
שר הביוי והשיכון והמהל הכללי של משרדו מציגים את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטות הממשלה מספר  16מיום ) ,19.5.2015להלן
– החלטה  ,(16מספר )125דר (2/מיום ) 25.06.2015להלן – החלטה ,(125
ומספר  796מיום  20.10.2013ועל מת להתאים את מבה יהול הדל"ן
בממשלה כך שיאפשר את יישום מדייותה באופן יעיל ,לפעול כדלקמן:
 .1רשות מקרקעי ישראל –
א .להעביר לשר הביוי והשיכון ,בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד:
הממשלה ,את הסמכויות שהוקו לשר האוצר בחוק רשות מקרקעי
ישראל ,התש"ך ,1960-וזאת בכפוף לאישור הכסת.
ב .להעביר את שטח הפעולה של רשות מקרקעי ישראל ,בהתאם לסעיף
)31ד( לחוק יסוד :הממשלה ,ממשרד האוצר למשרד הביוי
והשיכון .על פי סעיף )9א() (11ו)-ב( לחוק הממשלה ,התשס"א,2001-
תימסר הודעה ליושב ראש הכסת על מת שיביאה לידיעת הכסת.
 .2מטה הדיור –
א .להעביר את תחומי הפעילות של מטה הדיור שהוקם במשרד האוצר
בהתאם להחלטה  16ולהחלטה  ,125למעט ושאים שבסמכות שר
הפים ושטחי הפעולה התוים לאחריותו ,למשרד הביוי והשיכון.
ב .בכפוף לסמכותו של ציב שירות המדיה לפי חוק שירות המדיה
)מיויים( ,תשי"ט ,1959-להעביר את עובדי מטה הדיור במשרד
האוצר למשרד הביוי והשיכון ,לצורך שמירה על רצף פעילות
המטה ומימוש מדייות שר הביוי והשיכון והממשלה בושא
מקרקעין ,בייה ודיור על חשבון תקי כוח אדם המצויים במשרד
הביוי והשיכון ,או באמצעות תוספת של תקי כוח אדם שתסוכם
בין הממוה על התקציבים לבין שר הביוי והשיכון.
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ג .למען הסר ספק ,יובהר כי מטה הדיור לא יעסוק בושאים המצאים
בתחום הסמכות ובשטח הפעולה של שר הפים ומשרד הפים.
ד .להחות את שר הביוי והשיכון להביא בפי הממשלה או ועדת
שרים מטעמה ,ו/או מועצת מקרקעי ישראל ,ככל הדרש ,הצעת
החלטה ליישום סעיף זה.
 .3תכון ,שיווק ופיתוח –
א .להחות את שר הביוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל,
בתיאום עם הממוה על התקציבים במשרד האוצר ,להביא לדיון
בממשלה ו/או במועצת מקרקעי ישראל ,לפי העיין ,הצעת החלטה
שבה תיקבע הסדרה של כלל הסמכויות התוות כיום לוועדה
לתכון ופיתוח ,אשר הוקמה בהתאם לסעיף  7להחלטה ) 125להלן
– ות"פ( ,לרבות בתחום הרשאות התכון וקביעת עלויות פיתוח,
עבור דיור או מתחמים המשלבים דיור עם שימושים וספים.
ב .עם קבלת החלטה כאמור בסעיף קטן )א( ,תבוטל הות"פ.
 .4חוק לקידום הבייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(,
תשע"ד–– 2014
להעביר בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,את כל סמכויות
שהוקו לשר האוצר לפי פרק ג' 1לחוק לקידום הבייה במתחמים
מועדפים לדיור )הוראת שעה( ,תשע"ד– 2014לסמכות שר הביוי
והשיכון.
 .5חברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ
)להלן – חברת דירה להשכיר( -
א .לקבוע כי ,בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה ,1975-שר הביוי והשיכון יהיה השר האחראי לעייי
חברת דירה להשכיר.
ב .להטיל על מכ"ל משרד הביוי והשיכון ,החשב הכללי ,הממוה על
התקציבים ומהל רשות החברות הממשלתיות לפעול להעברת
סמכויות ולקביעת הפעולות הדרשות ליישום העברת החברה
לאחריות שר הביוי והשיכון בתוך  45יום ,ומוקדם ככל היתן ,תוך
שמירה על רציפות פעילות החברה ואיתותה הפיסית .בתקופה זו
תמשיך החברה לפעול במתכות הקיימת.
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 .6להטיל על שר הביוי והשיכון להפיץ תזכיר חוק לביצוע כל תיקוי
החקיקה הדרשים ליישום החלטה זו ,ככל שדרשים ,בתוך  45ימים
מיום קבלת החלטה זו.

.36

העברת שטחי הפעולה של מרכז ההסברה ולשכת הפרסום הממשלתית
ממשרד התרבות והספורט למשרד ראש הממשלה ותיקון החלטת ממשלה
ראש הממשלה פותח.
ממלא מקום המהל הכללי של משרד ראש הממשלה מציג את ההצעה.
השר יולי )יואל( אדלשטיין מתייחס.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
.1

העברת שטח הפעולה מרכז ההסברה ממשרד התרבות והספורט
למשרד ראש הממשלה
בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה,
להעביר ממשרד התרבות והספורט למשרד ראש הממשלה את
שטח הפעולה :מרכז ההסברה.

.2

העברת שטח פעולה לשכת הפרסום הממשלתית ממשרד התרבות
והספורט למשרד ראש ממשלה
א .בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31ד( לחוק יסוד:
הממשלה ,להעביר ממשרד התרבות והספורט למשרד ראש
הממשלה את שטח הפעולה :לשכת הפרסום הממשלתית.
ב .לתקן את ספח א' להחלטת הממשלה מס'  3543מיום
 ,11.2.2018כך שבהרכב ועדת האיתור למשרת מהל לשכת
הפרסום הממשלתי ,בכל מקום ,במקום "מכ"ל משרד
התרבות והספורט" יבוא "מכ"ל משרד ראש הממשלה".
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ג .לתקן את התוספת לפי סעיף  23לחוק שירות המדיה
)מיויים( ,התשי"ט ,1959-כך שמשרת "מהל לשכת הפרסום
הממשלתית" בפרט 73א לתוספת תעבור להיות תחת "משרד
ראש הממשלה".
.3

בהתאם לסעיף )9א() (11ו)-ב( לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-על
העברת שטחי הפעולה כאמור בסעיפים  1ו)2-א( תימסר הודעה ליושב
ראש הכסת ,והיא תובא לידיעת הכסת.

.4

להקים צוות בראשות ציג משרד ראש הממשלה ובהשתתפות ציגי
משרד התרבות והספורט ,אגף התקציבים ואגף החשב הכללי במשרד
האוצר וציבות שירות המדיה .הצוות יגיש לראש הממשלה ולשר
התרבות והספורט ,בתוך  14ימים ,את המלצותיו ביחס לאופן ביצוע
העברת שטחי הפעולה כאמור לעיל ,לרבות העברת כוח-אדם ,לוות,
תקציבים ,אמצעים וכל ושא וסף שימצא לכון ,וכן המלצות בדבר
תיקון החלטות ממשלה ,ככל שיידרשו.

.5

למשרד ראש הממשלה יועברו רכיבי התקציב בתקציב משרד התרבות
והספורט אשר יוחדו בתקציבם ו/או שמשו אותם לשטחי הפעולה
שיועברו ,וכן ההתקשרויות וכוח-האדם המשמש לכך.
כמו כן יועברו כוח האדם והתקציב הדרושים מיחידות המטה
כמתחייב מהעברת שטחי הפעולה והסמכויות כאמור ,כפי שיסכמו
השרים לאחר קבלת המלצות הצוות כאמור בסעיף .4

.6

.37

עד להשלמת ההיערכות המהלית לקליטת שטחי הפעולה והסמכויות
ולא יאוחר מתום התקופה שתסוכם בין המשרדים ,ימשיכו הגופים
הכללים בשטח הפעולה שיועבר לקבל את מלוא השירותים הדרושים
לפעולתם הסדירה ממשרד התרבות והספורט.

ועדת שרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.
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)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,למות ועדת שרים לעייי חקיקה שהרכבה וסמכויותיה
כדלקמן:
הרכב ועדת השרים:
 .1שר המשפטים – יושב ראש
 .2השר דוד אמסלם – ממלא מקום יושב ראש הוועדה
 .3שר האוצר
 .4השר יעקב אביטן
 .5השר אמיר אוחה
 .6השר זאב אלקין
 .7השר יועז הדל
 .8השר חילי טרופר
 .9השרה עומר יקלביץ'
 .10השר יעקב ליצמן
 .11השר רפי פרץ
 .12השרה אורית פרקש הכהן
 .13השר איציק שמולי
 .14השרה פיה תמו
מוזמן קבוע:
-

היועץ המשפטי לממשלה או ציגו

סמכויות הוועדה:
-

קביעת סדר היום של ועדת השרים תיעשה בהסכמה מראש בין יושב
ראש ועדת השרים לממלא מקומו.

-

טיפול ואישור של הצעות חוק מטעם הממשלה טרם הבאתן לאישור
הכסת.

-

טיפול וקביעת עמדת הממשלה ביחס להצעות חוק פרטיות מטעם
הכסת.

-

מתן אישור הרשאות על פי חוק כסי המדיה ,התשי"א ,1951-על דעת
הממשלה.

-

עייי והל הגה משפטית.
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.38

ועדת השרים למתן היתרים לפרסום
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,על יסוד הוראות סעיף  117לחוק העושין ,התשל"ז1977-
ובהתאם לכללים למתן היתר לפרסומים אשר אושרו על ידי הממשלה בשת
 ,1975למות ועדת שרים למתן היתרים לפרסום שהרכבה וסמכויותיה
מפורטים להלן:
הרכב ועדת השרים:
שר המשפטים – יושב ראש
השר לביטחון הפים
השר מיכאל ביטון ,שר במשרד הביטחון
השר צחי הגבי
מוזמן קבוע:
ציג שר החוץ
סמכויות הוועדה:
 מתן היתרים לפרסום של עובדי ציבור ועובדי ציבור לשעבר בהתאםלכללים למתן היתר לפרסומים אשר פורסמו בילקוט הפרסומים
התשל"ה ,עמ' .1317-1316
-

הבקשות למתן היתרים לפרסום תוגשה בדרך המצוית בכללים או על
ידי הגשתן ישירות למזכירות הממשלה.

-

החלטות ועדת השרים תהייה על דעת הממשלה.
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.39

ועדת השרים למיויים בשירות החוץ
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.
שר הפים מעיר.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,למות ועדת שרים למיויים בשירות החוץ שהרכבה
וסמכויותיה כדלקמן:
הרכב ועדת השרים:
שר החוץ – יושב ראש
השר צחי הגבי
השר חילי טרופר
השרה עומר יקלביץ'
השר אלי כהן
השר יובל שטיייץ

סמכויות הוועדה:
ועדת השרים תשמש ועדה לבדיקה של מועמדים לכהות שגרירים
וקוסולים כלליים מקרב עובדי משרד החוץ טרם אישורם על ידי הממשלה.
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.40

טיוטת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בעייי הליכי מס )הוראת שעה
 גיף הקורוה החדש( ,התש"ף2020-ראש הממשלה פותח.
היועץ המשפטי של משרד האוצר מציג את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר את טיוטת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בעייי הליכי
מס )הוראת שעה  -גיף הקורוה החדש( ,התש"ף ,2020-המצורפת בזה
)דפים .(59-50
ב .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.
ג .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
מצורפת )דפים  (65-60הצעת החוק אשר וסחה על יסוד החלטה זו והוגשה
לכסת.

.41

טיוטת חוק קיום דיוים באמצעים טכולוגיים )הוראת שעה  -גיף הקורוה
החדש( )דיוים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים ,אסירים
וכלואים( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
שר המשפטים מציג את הושא.
ראש הממשלה החליפי מתייחס.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה ,ראש הממשלה החליפי והשרים אבי
יסקורן ,אורית פרקש הכהן ודוד אמסלם.
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)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר את טיוטת חוק קיום דיוים באמצעים טכולוגיים )הוראת שעה
– גיף הקורוה החדש( )דיוים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות
עצורים ,אסירים וכלואים( ,התש"ף ,2020-המצורפת בזה )דפים
.(124-66
ב .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.
ג .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
מצורפת )דפים  (161-125הצעת החוק אשר וסחה על יסוד החלטה זו
והוגשה לכסת.

.42

טיוטת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירויים ברשויות המקומיות
)הוראת שעה( )תיקון מס' _( ,התש"ף2020-

ראש הממשלה פותח.
השר לביטחון הפים מציג את עיקרי ההצעה.
ראש הממשלה והשרים אורלי לוי-אבקסיס ואמיר אוחה מתייחסים.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר את טיוטת החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירויים ברשויות
המקומיות )הוראת שעה( )תיקון מס' __( ,התש"ף ,2020-המצורפת
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בזה )דפים .(162-166
ב .בהתאם לסעיף )81ג( בתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.
ג .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר
את הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
מצורפת )דפים  (168-167הצעת החוק אשר וסחה על יסוד החלטה זו
והוגשה לכסת.

.43

מפת דרכים לעף המטפלים הישראלים בקשישים הסיעודיים
ראש הממשלה פותח.
מר אורן כהן ,סמכ"ל ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה ,מציג את
הצורך בהיערכות להרחבת תפקיד המטפלים בקשישים הסעודיים
התשושים ותשושי הפש וזאת כחלק מהמלצות ארגון ה OECD-במטרה
למוע את הידרדרות מצבם ולהביאם להזדקות בריאה.
מר כהן מסביר כי מטרות ההחלטה הין לשפר את איכות הטיפול המועק
לקשישים הסעודיים; להגדיל את פריון העבודה של המטפלים; להגדיל את
היצע המטפלים ומעבר לטיפול הותן דגש על מיעת ההידרדרות ושיקום.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים איציק שמולי ,יולי אדלשטיין,
אבי יסקורן ,אריה מכלוף דרעי ,אסף זמיר ,פיה תמו ,גילה גמליאל,
אורלי לוי אבקסיס ויובל שטיייץ.
בתום הדיון מציין ראש הממשלה כי תוחלת החיים עולה ובהתאם מספר
האשים שיזדקקו לשירות זה ילך ויגדל .עובדים ישראלים לא יעבדו בעף
ללא שדרוג תאי השכר ויצירת אופק קידומי ומקצועי בתפקיד חשוב זה.
ראש הממשלה מחה את שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
להגיש לו בתוך ארבעה שבועות הצעה להקמת צוות שרים שיפעל במשותף
לקידום ושא אתגרי הזדקות האוכלוסייה בישראל.
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)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטת הממשלה מספר  150מיום 25.6.2015
ולהמלצות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ) ,(OECDהמיועדות
להתפרסם לציבור הרחב ביוי  2020ועל מת להביא להגדלת היצע
המטפלים הישראלים בקשישים סיעודיים ,תשושים ותשושי פש ,הגדלת
הפריון של המטפלים הישראליים ,שיפור איכות הטיפול שהם מעיקים
לקשישים ומעבר לטיפול הותן דגש למיעת הידרדרות ושיקום:
התמחויות ומסלולי קידום למטפלים הישראלים בקשישים סיעודיים
לפעול בהתאם למפורט בהחלטה זו להרחבת תפקיד המטפלים הישראלים
בקשישים הסיעודיים ,התשושים ותשושי הפש )להלן :המטפלים( גם
לתכליות של מיעת הידרדרות ,שיקום והזדקות בריאה ,וזאת בהתאם
להמלצות ארגון ה ,OECD-בדומה למצב הקיים במרבית המדיות החברות
בארגון ועל מת לייצר אופק תעסוקתי ומקצועי למטפלים .לשם כך:
 .1להטיל על אגף גריאטריה במשרד הבריאות ,בתיאום עם אגף בכיר
לאזרחים ותיקים וזרוע העבודה במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,אגף סיעוד בביטוח הלאומי ,אגף ממשל וחברה במשרד
ראש הממשלה ואגף התקציבים במשרד האוצר ,להגיש למכ"ל משרד
הבריאות עד לתאריך  01.03.2021תכית להרחבת תפקידי המטפלים
כאמור לעיל ,שתכלול ,בין היתר ,מסלולי הכשרה וקידום למטפלים
במוסדות ובקהילה והגדרות תפקיד עם פעולות ואחריות מובחים על
פי המפורט מעלה ,בכפוף להכשרות דרשות ודרישות יסיון .תכית זו
תכלול מדדים כמותיים ,ובכללם מספר המטפלים שיעברו את מסלולי
ההכשרה והקידום על פי שות יישום התוכית.
תשתית לפיתוח הון אושי
 .2לרשום את הודעת שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים כי יחה
את המוסד לביטוח לאומי לבצע פיילוט לקבוצות הדרכה מקצועית,
תמיכה ולמידת עמיתים למטפלים בקהילה .זאת במטרה לצמצם את
תופעת הבדידות בתפקיד ,שחיקת החמלה ושיעורי התחלופה הגבוהים
בעף .פיילוט זה ילווה במחקר הערכה אשר יבחן את מידת
האפקטיביות שלו ,ובהתאם לתוצאותיו תיבחן הרחבת התכית לכלל
אוכלוסיית המטפלים.
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 .3לרשום את הודעת שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים כי יחה
את המוסד לביטוח לאומי לבצע פיילוט לתכית לפיתוח האורייות
הדיגיטלית של המטפלים בקהילה .זאת במטרה להגדיל את פריון
עבודתם ולקדם הזדקות בריאה בקרב מטופליהם .פיילוט זה ילווה
במחקר הערכה אשר יבחן את מידת האפקטיביות שלו ,ובהתאם
לתוצאותיו תיבחן הוספת פיתוח האורייות הדיגיטלית להכשרה
הבסיסית היתת לכלל המטפלים וגיבוש הכשרות מתקדמות במסגרת
מסלולי ההתמחות והקידום.
 .4לרשום את הודעת המוסד לביטוח לאומי כי בכוותו לחייב את
התאגידים המפעילים מטפלים בקשישים הסיעודיים בביתם )להלן:
התאגידים( לבצע הכווה עם כיסה לתפקיד )אורייטציה( למטפלים
חדשים בקהילה בשבועיים הראשוים לתפקיד ,וזאת בהיקף מיימלי
של שעתיים )פרטי( או ארבע שעות )קבוצתי( .במסגרת הכווה זו
יובהרו למטפלים סך תפקידיהם מול המטופל ומול בי משפחתו.
מיצוי זכויות ושיפור תאי עבודה
 .5לרשום את הודעת המוסד לביטוח לאומי כי בכוותו לתמרץ את
התאגידים בגין הגדלת אחוזי המיצוי של מעק העבודה לשיעור מיצוי
של  90%לפחות בקרב המטפלים המועסקים על ידם והזכאים למעק
כאמור ,ביחס לשות המס  ,2021-2020ולהחות את רשות המיסים
לסייע למוסד לביטוח לאומי בבקרה אחר מימוש המעקים לצורך
יישום סעיף זה .זאת בכפוף להסדר שיתואם עמה ובהתאם לדיי
החיסיון בחוקי המס והוראות חוק הגת הפרטיות ,התשמ"א–.1981
 .6לרשום את הודעת המוסד לביטוח לאומי כי בכוותו לתמרץ את
התאגידים להדריך את בי המשפחה או מטפל עיקרי אחר של
המטופלים לגבי הזמיות ואפשרויות השימוש באביזרים טכיים
המקלים על העבודה הפיזית הדרשת מן המטפל בקהילה ,ובמיוחד
בעבור מטופלים מרותקים הדרשים לשיאה ולהרמה.
הגדלת היצע המטפלים
 .7בכפוף להשלמת התכית כאמור בסעיף  1לעיל:
א .להקים צוות בראשות הממוה על זרוע העבודה במשרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ובהשתתפות משרד ראש הממשלה
ומשרד האוצר ,שיגבש תכית להגדלת שיעור ההשתתפות של
אוכלוסיות יעד בעף ולקידום תעסוקתי של המטפלים בקשישים
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סיעודיים ,זאת באמצעות הפעלת כלי סיוע ותכיות מותאמות .כמו
כן ,יגבש הצוות מודל לתמרוץ כיסה והתמדה של צעירים לתחום
הטיפול בקשישים הסיעודיים.
ב .להחות את משרד הבריאות לבחון אפשרות לקידום שיתופי פעולה
לגיוס סטודטים לטיפול בקשישים סיעודיים ,לרבות על ידי בחית
האפשרות עם המוסדות להשכלה גבוהה לגיוס סטודטים
באמצעות מלגות או הכרה כקודות אקדמיות ,לפי חוק עידוד
מעורבות סטודטים בפעילות חברתית וקהילתית ,תשע"ח.2018-
ג .להטיל על משרד הבריאות בשיתוף עם משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים והביטוח הלאומי לבחון את הצורך בהובלת
קמפיין לשיוי מעמד המטפלים בחברה הישראלית ולהציג לו
מתווה רחב.

.44

עובדים זרים בעף הבייה  -תיקון החלטת ממשלה וביטול החלטות ממשלה
ראש הממשלה פותח.
ממלא מקום המהל הכללי במשרד הביוי והשיכון מציג את ההצעה.
גיד בק ישראל מעיר ומתייחס.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1לבטל את החלטות הממשלה מס'  4618מיום  30.6.2019ומס' 4863
מיום  9.2.2020המתקת אותה.
 .2בהמשך לאמור בהחלטות הממשלה מספר  1236מיום  08.03.2016ומס'
)317דר (27/מיום  ,30.07.2015לתקן את החלטת הממשלה מספר 1693
מיום ) 08.06.2014להלן – החלטה  (1693כדלקמן:
א .לתקן את הרישה בסעיף  1להחלטה  1693כך שבמקום "לשים
 "2014-2019יבוא "לשים "2020 – 2014

- 47 -

ב .לתקן את סעיף )1ב( להחלטה  ,1693כך שבמקום "עד ליום 30
ביוי  "2019יבוא "עד ליום  31בדצמבר ."2020
ג .לתקן את הרישה בסעיף  2להחלטה  1693כך שבמקום "  1ביולי
 "2019יבוא " 1ביואר  "2021ובהתאמה לאמור יבוא בסעיפים
)2א( עד )ג( כמפורט:
א" .החל מיום  1ביואר  – 2021עד  8,000עובדים"
ב" .החל מיום  1ביואר  – 2022עד  5,000עובדים"
ג" .החל מיום  1ביואר  – 2023עוד  2,000עובדים"
 .3להוסיף להחלטה  1693סעיף  4חדש ,שבו ייקבע כמפורט :להחות את
שר הפים ,בהסכמת שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
ובהיוועצות עם שר האוצר ,בהתאם לסמכותו לפי סעיף 3א)ג (1לחוק
הכיסה לישראל ,התשי"ב ,1952-להאריך לתקופה וספת של חמישה
חודשים ,עד ליום  ,31.10.2020את רישיוות העבודה של העובדים
הזרים הוותיקים אשר כסו כדין לישראל לראשוה לצורך עבודה בעף
הבייה באשרה ורישיון ב 1/לעף הבייה ,ואשר יהיו מועסקים כדין
בישראל על ידי קבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים לעף
הבייה ביום ) 31.5.2020או לחילופין – שביום  31.5.2020טרם חלפו 90
יום מיום סיום העסקתם האחרוה כדין ,אצל קבלן כוח אדם מורשה
כאמור( ,וזאת בתאי שעברו מעל  93חודשים לפחות מיום כיסתם
לראשוה לישראל ,ושלא קיימת מיעה אחרת להאריך את רישיום לפי
כל דין ובכלל זה והלי או רישומי רשות האוכלוסין וההגירה.
 .4להוסיף להחלטה  1693סעיף  5חדש ,שבו ייקבע כמפורט :על מת
לאפשר תחלופת העובדים הזרים המוזכרים בסעיף  2בעובדים זרים
חדשים שיגיעו מחו"ל במסגרת הסכמים בילטרליים ,וככל שהדבר
יתאפשר בתקופת מגפת הקורוה ,בתקופה החלה מיום קבלת החלטה
זו ועד ליום  30.11.2020המכסה המרבית לעף הבייה תגדל בעוד 1,100
עובדים זרים .יודגש כי החל מיום  1.12.2020המכסה המרבית תחזור
לקבוע בסעיף )1ב(.
 .5לתקן את סעיף  3בהחלטה  1693על ידי החלפת המילה "ביתר" במשפט
"גביית דמי התיווך ביתר" למילים "שאים מעוגים בדין" ,כך
שהפסקה בסעיף  3תהיה בוסח הבא" :למען הסר ספק ,יודגש כי
כיסתם ,שהייתם ועבודתם של עובדים זרים מהווים ושא התון
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לשיויים והמושפעים מאירועים ושיקולים שוים ,ובין היתר מדייותה
של הממשלה ,ובכלל זה מדייות אי כיסת זרים לישראל בתקופת
מגפת הקורוה ו/או התרת הכסתם בתאים מיוחדים בהתחשב
בפדמיה ,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 שאים מעוגים בדין 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".

.45

טיוטת חוק מעק עידוד תעסוקה )הוראת שעה  -גיף הקורוה החדש(,
התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
שר האוצר והממוה על התקציבים במשרד האוצר מציגים את עיקרי
טיוטת החוק שעייה יצירת תמריצים למעסיקים להחזרת העובדים לשוק
העבודה.
השרים עמיר פרץ ,זאב אלקין ,יזהר שי ,אורית פרקש הכהן ,אורלי
לוי-אבקסיס ,אלון שוסטר ואיציק שמולי מתייחסים ומעירים.
ראש הממשלה החליפי מציין כי התוכית המובאת איה סוף פסוק וכי יש
צורך בתוכיות המשך להחזרת התעסוקה וצמיחת המשק.
ראש הממשלה מתייחס לצורך בקידום החקיקה במהירות ומבקש משר
האוצר לבחון כיצד יתן לשלב את ההערות שהשמיעו השרים במהלך הדיון.

)רוב קולות בעד;  2קולות מעים(
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מחליטים:
א .לאשר את טיוטת חוק מעק עידוד תעסוקה )הוראת שעה  -גיף
הקורוה החדש( ,התש"ף ,2020-המצורפת בזה )דפים .(185-169
ב .בהתאם לסעיף )81ג( בתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.
ג .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
ד .לאחר אישור הצעת החוק בכסת ,יגבש שר האוצר תוכית להקצאת
 500מיליון  ₪וספים לצורך מתן מעה משלים בתחומי התעסוקה
במשק.
התוכית תגובש לאחר התייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ושרים
וספים וכן לאחר שמיעת הערות הציבור בושא.
התוכית תובא על ידי שר האוצר לאישור הממשלה.
ככל שיתאפשר להקצות סכום וסף בהקשר זה )מתוך הסכומים
שיוקצו בתיקון לתיקון  10לחוק יסוד :משק המדיה( ,הדבר ייעשה
במגון דומה שיגבש שר האוצר.
מצורפת )דפים  (198-186הצעת החוק אשר וסחה על יסוד החלטה זו
והוגשה לכסת.

הישיבה עלת
)בשעה (15:25

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  4של הממשלה ה35-
)ממשלת חילופים(
יום ראשון ,ט"ו בסיון התש"ף  07 -ביוי 2020
)בשעה  - 11:15באודיטוריום ,משרד החוץ(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יעקב אביטן ,יולי )יואל( אדלשטיין ,אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד
אמסלם ,גלעד ארדן ,גבי אשכזי ,מיכאל ביטון ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה
מכלוף דרעי ,צחי הגבי ,יועז הדל ,אסף זמיר ,ציפי חוטובלי ,חילי טרופר,
עומר יקלביץ' ,אלי כהן ,ישראל כ"ץ ,אורלי לוי-אבקסיס ,יעקב ליצמן ,אבי
יסקורן ,עמיר פרץ ,רפי פרץ ,אורית פרקש הכהן ,מירי רגב ,אלון שוסטר ,יובל
שטיייץ ,יזהר שי ,איציק שמולי ,פיה תמו שטה

עדרה השרה:

מירב כהן )חופשת לידה(

כן כחו:
גיל אבריאל
גלי אופיר
מורן בופיל
תא"ל אבי בלוט
ת"צ אה בן מרדכי
מאיר בן שבת
הוד בצר
עדי ברוך
אתי ברט
שלומית ברע-פרגו
עידו גבאי
משה גארזי
חוה ויר
דיה זילבר
איל זדברג

בפרוטוקול זה  57דפים.

-

היועץ המשפטי ,המטה לביטחון לאומי
לשכת שר הביטחון
מזכירות הממשלה
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המזכירה הביטחוית לשר לביטחון הפים
ראש המטה לביטחון לאומי
ראש מטה ראש הממשלה החליפי
יועץ בכיר למזכיר הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
עוזר ראש המטה לביטחון לאומי
מהל רשות הגז
מזכירות הממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )מיהלי-ציבורי(
משרד המשפטים
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אשר חיון
סימה טוקטלי
ערן יוסף
יעל כהן
צביה מארק
יוי משריקי
רז זרי
פיה ס
אריאל סיזל
ראובן עזר
אפרת פוקס
ליאור פרבר
רון פרץ
אמיר קורן
יובל רותם
אורי שוורץ
אורי שייין
אבי שמחון

-

סיגל שפירא
שירן תורג'מן
ציג שב"כ

-

ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
היועץ המשפטי למערכת הביטחון
הלשכה המשפטית ,משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה
לשכת שר הפים
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי(
מזכירות הממשלה
היועץ המשפטי ,המשרד לביטחון הפים
המטה לביטחון לאומי
משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
לשכת ראש הממשלה החליפי
המהל הכללי ,משרד החוץ
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
רשות החברות הממשלתיות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
מזכירות הממשלה
מזכירות הממשלה

הדס שם טוב
רחל שפירא
איתמר דרזר

-

קצרית הממשלה
קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן
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.55
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.67
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התפשטות גיף הקורוה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף - 2020-הסמכת
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.51

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(
ראש הממשלה ,בימין תיהו ,אומר:
"בעולם היום יש כבר קרוב ל 7-מיליון דבקים ממגפת הקורוה ,שגבתה עד
עכשיו כ 400,000-חיים של בי אדם .גם באזורו המצב לא השתפר  -בוסף
לאיראן ותורכיה שיחד יש להן כמה עשרות אלפי מתים ,אחו עדים בימים
האחרוים לעלייה חדה הן במצרים וגם בסעודיה .סעודיה פתחה את
המסגדים וסגרה אותם לאור ההתפרצות הזאת .גם אצלו בישראל אחו
עדים לעלייה חדה בשיעורי ההדבקה בימים האחרוים.
כפי שאמרתי כל הזמן :הגיף כאן .הוא לא המצאה דמיוית ,לא שלי ,לא
של אף אחד אחר .מדיות שהמעיטו בהערכת הסכה של המגפה ושאימצו
מדייות מאוד מקלה ,מאוד ליברלית ,הביו שאין ברירה אלא לקוט צעדים
ומגבלות שאחו קטו עוד בתחילת הדרך ,זאת אחרי שהם ספגו אלפי
מתים.
מי שאומר שמלכתחילה לא הייתה פה סכה או שכעת אין סכה ,מטעה את
הציבור ומעודד התהגות שמסכת את בריאות הציבור ואת חייהם של
רבים .חלק מהעלייה הברורה שאחו רואים בשמות הימים האחרוים
בשיעור ההדבקה בישראל ,חלק מזה ובע ,וגם היה צפוי ,מההקלות שעשיו
כדי לפתוח את הכלכלה שלו ,אבל חלק גם ובע באופן מובהק
מההתרופפות בהקפדה על הכללים של מסכות ,מרחק והיגייה .גם
כשמטרלים את ההתפרצות בגימסיה העברית בירושלים ואת ההתפרצות
בבתי הספר ,אחו רואים עלייה ברורה בחלקים רבים של המדיה
ובחלקים רבים של האוכלוסייה .לכן מחר בבוקר זימתי את קביט
הקורוה ושקול שם את הצעדים המתבקשים מול התגברות המגפה ,כולל
בבתי הספר ,כולל בתחבורה הציבורית ובתחומים אחרים גם כן.
במקביל ,אחו קיים השבוע ישיבה עם שר האוצר והאשים המקצועיים
שלו ועם כל השרים הכלכליים ,שבה אקבל עדכון על הצעדים שקטו
להחזיר אשים למעגל העבודה וצעדים שאחו מבקשים לקוט כדי לעזור
לעסקים קטים ,לעסקים בכלל ,לחזור לשגרת פעילות .יש סימים
ראשוים מעודדים של התאוששות במשק ,אתם רואים את זה  -פתיחת
עסקים ,פתיחת מסעדות ,לפעמים פתיחה יותר מדי .אחו רואים את
ההתאוששות הזאת ,אבל ההמשך תלוי בכם ,אזרחי ישראל.
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היום שר הביטחון ,שר הבריאות ואוכי בקר במכון הביולוגי בס ציוה
וקבל עדכון על ההתקדמות במאמצים למציאת החיסון .אחו כולו
מייחלים ,מתפללים שהמאמצים האלה יצליחו ,אבל אי אפשר לבות
עליהם  -לא על אלה וגם לא על המתרחש ביתר המכוים והחברות בעולם.
אחו כולו צריכים להבין שאחו צפויים לחיות בשגרת הקורוה הרבה
זמן .בלי הקפדה על מסכות ,מרחק והיגייה לא וכל לעמוד ביעדים שלו
וגם לא וכל להחזיר את המשק למסלולו .לכן אי מבקש מכם ,הקפידו על
הכללים למען הבריאות ,למען החיים ,למען מקומות העבודה.
בהקשר זה אחו דון היום בחוק הקורוה שמטרתו לאזן בין ההכרח
לקוט צעדים מהירים לעצירת המגפה לבין הצורך לשמור על זכויות הפרט
שהן יקרות לכולו.
אי מבקש לציין בפי חברי הממשלה שבסוף השבוע הסוכות הבין-לאומית
לארגיה אטומית קבעה שאיראן סירבה לאשר לפקחי הסוכות גישה
לאתרים סודיים שבהם איראן ביצעה פעילות גרעין צבאית חשאית .איראן
מפרה בשיטתיות את התחייבויותיה גם בהסתרת אתרים ,גם בהעשרה של
חומר בקיע וגם בהפרות אחרות .אי מאמין שהגיעה העת ,אי חושב שכבר
עברה העת אבל בוודאי שכעת זה מחויב המציאות לאור הגילויים הללו,
שהקהילייה הבין-לאומית תצטרף לארצות הברית ותטיל מחדש סקציות
משתקות על איראן.
בכל מקרה ,הקורוה לא מפחיתה כהוא זה מהחישות שלו לפעול גד
התוקפות של איראן ואי חוזר ואומר :ישראל לא תאפשר לאיראן להגיע
לשק גרעיי ותמשיך לפעול באופן שיטתי גד היסיוות של איראן
להתבסס צבאית מול גבולותיו".
השר לביטחון הפים ,אמיר אוחה ,אומר:
"אי רוצה להביע גם מכאן ,משולחן הממשלה ,השתתפות בצערה העמוק
של משפחת אל-חלאק על מותו של איאד ,צעיר בעל מוגבלויות .זה כואב,
זה עצוב.
אי רוצה להודות למשפחה שחלצה לעזרתו של חברו יהודה גליק שבא
לחם אותה והותקף באכזריות ,ולגות את המתקיפים .האירוע כולו
יתוחקר ,יילמד ויופקו ממו לקחים .אי כבר יכול להגיד שתיערך בדיקה
מקיפה במשטרה על היחס לבעלי מוגבלויות ,על זיהוי ,על אבחון ,על האופן
שבו יש לגשת לושא הרגיש הזה ,ואי ,כאמור ,מביע השתתפות עמוקה
בצער של משפחה מסכה ,משפחת אל-חלאק".
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ראש הממשלה ,בימין תיהו ,מוסיף:
"אי מברך על הדברים שלך .מה שקרה עם משפחת אל-חלאק ,עם איאד
אל-חלאק ,זו טרגדיה .בן-אדם עם מוגבלויות ,עם אוטיזם ,שחשד ,אחו
יודעים שלא בצדק ,בהיותו מחבל .אי יודע שאתם עושים את הבדיקות,
אבל כולו משתתפים בצערה של המשפחה ,אי חושב שזה חובק את הציבור
הישראלי כולו וגם את ממשלת ישראל כולה ,אי מצפה לבדיקות המלאות
שלכם בעיין הזה .כמובן שזה לא מצדיק את ההתפלות הפרועה הזו גד
חכ"ל גליק ,אי בטוח שגם כאן תמצו את הדין".

.52

הודעות מזכיר הממשלה
מזכיר הממשלה מודיע לחברי הממשלה כי מחוץ לחדר הדיוים מתבצעות
בדיקות לגילוי גיף הקורוה וחברי הממשלה ,המעוייים בכך ,יכולים
להיבדק.
כמו כן מזכיר הממשלה מרען את ההלים בעיין האיסור להכסת טלפוים
יידים במהלך קיום ישיבת הממשלה ומבקש כי מכשירי הטלפוים היידים
יופקדו במקום המיועד לכך מחוץ לחדר הישיבות.
בוסף מעדכן מזכיר הממשלה כי למען הסדר הטוב תותקן מערכת למתן
זכות דיבור על מת להקל על יהול ישיבות הממשלה.

.53

מיוי המהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ראש הממשלה פותח.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מציגה את המיוי המוצע.

)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט ,1959-למות את עופר מלכה לתפקיד המהל הכללי של משרד
התחבורה והבטיחות בדרכים במקום קרן טרר אשר סיימה את תפקידה.

.54

מיויים בשירות החוץ
ראש הממשלה פותח.
שר החוץ מציג את המיויים לשירות החוץ.
השר זאב אלקין מעיר.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,לאשר את המיויים בשירות החוץ המפורטים להלן:
א .בת עדן קייט ,שגרירת ישראל לטורקמיסטן.
ב .אמירה אורון ,שגרירת ישראל למצרים.

.55

הארכת כהותו של ראש הוועדה לארגיה אטומית
ראש הממשלה פותח ומציג את הושא.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטת הממשלה מס'  99מיום  ,21.6.2015להאריך
את כהות ראש הוועדה לארגיה אטומית ,זאב שיר ,בשה ,עד ליום
.1.7.2021
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.56

הקמת משרד הדיגיטל הלאומי ותיקון החלטות ממשלה
ראש הממשלה פותח.
מר רון פרץ ,ממלא מקום המהל הכללי של משרד ראש הממשלה ,מציג
את ההצעה.
גב' דיה זילבר ,המשה ליועץ המשפטי לממשלה )מיהלי-ציבורי( ,מציגה
את הערות היועץ המשפטי לממשלה בעיין אי-יצוגם של ציגי משרד האוצר
בוועדה למכירת מיות המדיה בחברות שבבעלותה.
השר דוד אמסלם ,השר המיועד לעמוד בראש המשרד ,מבקש להאיץ את
ההליכים להקמת המשרד ומציאת מיקום שממו הוא יפעל.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשר דוד אמסלם וה"ה דיה זילבר ורון
פרץ.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1הקמת משרד הדיגיטל הלאומי ושיוי חלוקת התפקידים בין השרים
א.

בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31ג( לחוק יסוד:
הממשלה ,להקים משרד חדש שייקרא "משרד הדיגיטל
הלאומי".

ב.

בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף )31א( לחוק יסוד:
הממשלה ,למות את השר דוד אמסלם לשר הדיגיטל הלאומי.

להביא את ההחלטות בסעיף זה לאישור הכסת בהתאם לסעיפים
)31א( ו)31-ג( לחוק יסוד :הממשלה.
 .2העברת שטחי פעולה וסמכויות למשרד הדיגיטל הלאומי
א .רשות התקשוב הממשלתי
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) (1בהתאם לסעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר ממשרד
ראש הממשלה למשרד הדיגיטל הלאומי את שטח הפעולה:
רשות התקשוב הממשלתי.
) (2בהתאם לסעיף )9א() (11ו)-ב( לחוק הממשלה ,התשס"א,2001-
למסור הודעה על העברת שטח הפעולה כאמור בסעיף ) (1לעיל
ליושב ראש הכסת ולהביאה לידיעת הכסת.
) (3לתקן את ספח א' להחלטת הממשלה מס'  3543מיום
 ,11.2.2018כך שבהרכב ועדת האיתור למשרת ראש רשות
התקשוב הממשלתית ,בכל מקום ,במקום "מכ"ל משרד ראש
הממשלה" יבוא " מכ"ל משרד הדיגיטל הלאומי".
) (4לתקן את התוספת לפי סעיף  23לחוק שירות המדיה
)מיויים( ,התשי"ט ,1959-כך שיתווסף אליה "משרד הדיגיטל
הלאומי" ולהעביר את משרת "ראש רשות התקשוב
הממשלתי" שבפרט  57לתוספת תחת "משרד הדיגיטל
הלאומי".
) (5לתקן את החלטת ממשלה מס'  2097מיום  10.10.2014בושא
הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי ,עידוד חדשות
במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי "ישראל
דיגיטלית" כך שבסעיף )9ב( לגבי ועדת החריגים ייכתב במקום
"בראשות מכ"ל משרד ראש הממשלה" ,יבוא" :בראשות
מכ"ל משרד הדיגיטל הלאומי" .בוסף ,בסעיף )18ד( במקום
"משרד ראש הממשלה" יבוא "משרד הדיגיטל הלאומי"
) (6לתקן את החלטת הממשלה מס'  1008מיום  17.1.2016בושא
העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפייה אל הממשלה
כחלופה לפקסימיליה ,כך שהמילים "במשרד ראש הממשלה"
שבסעיף )3ב( יימחקו.
ב .המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"
) (1בהתאם לסעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה להעביר מהמשרד
לשוויון חברתי למשרד הדיגיטל הלאומי את שטח הפעולה:
המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית".
) (2לתקן את החלטת הממשלה מס'  1046מיום  ,15.12.2013אשר
תוקה בהחלטתה מס'  36מיום  26.5.2015כדלקמן :בכל מקום
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שבו אמר "השרה לאזרחים ותיקים" או "המשרד לאזרחים
ותיקים" יבואו במקומם "שר הדיגיטל הלאומי" או "משרד
הדיגיטל הלאומי" ,בהתאמה ,למעט בסעיף )1א( שבו במקום
"השרה לשוויון חברתי או מי מטעמה" יבוא "מכ"ל משרד
הדיגיטל הלאומי" .כמו כן ,להוסיף לצוות הבין משרדי הקבוע
בסעיף )4א( את מכ"ל משרד הדיגיטל הלאומי.
) (3לתקן את החלטות הממשלה מס'  151מיום  28.06.2015כך
שבכל מקום שבו אמר "השרה לאזרחים ותיקים" יבוא "שר
הדיגיטל הלאומי" ,למעט בסעיף )א( ,שם במקום "ציג המשרד
לאזרחים ותיקים" יבוא "מכ"ל משרד הדיגיטל הלאומי".
) (4לתקן את החלטות ממשלה מס'  1007מיום  ,17.01.2016מס'
 1933מיום  ,30.8.2016מס'  2262מיום  ,8.1.2017מס' 2733
מיום  ,11.06.2017מס'  3709מיום  ,25.3.2018סעיף )26ב(
להחלטת הממשלה מס'  4328מיום  2.12.2018ומס'  4722מיום
 ,10.11.2019כך שבכל מקום במקום "במשרד לשוויון חברתי"
או "המשרד לשוויון חברתי" או "שוויון חברתי" או "השרה
לשוויון חברתי" יבואו "במשרד הדיגיטל הלאומי" או "משרד
הדיגיטל הלאומי" או "הדיגיטל הלאומי" או "שר הדיגיטל
הלאומי" ,בהתאמה .בהחלטת הממשלה מס'  2733מיום
 11.6.2017יבוצע תיקון וסף כך שצוות מיצוי זכויות באמצעים
דיגיטליים הגשת מידע על זכויות וייעול תהליכים
בירוקרטיים למימוש זכויות יכלול את ציג המשרד לשוויון
חברתי.
) (5בהתאם לסעיף )9א() (11ו)-ב( לחוק הממשלה ,התשס"א,2001-
למסור הודעה על העברת שטח הפעולה כאמור בסעיף )(1
ליושב ראש הכסת ולהביאה לידיעת הכסת.
ג .רשות החברות הממשלתיות
) (1בהתאם לסעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר ממשרד
האוצר למשרד הדיגיטל הלאומי את שטח הפעולה :רשות
החברות הממשלתיות.
בהתאם לסעיף )9א() (11ו)-ב( לחוק הממשלה ,התשס"א,2001-
למסור הודעה על העברת שטח הפעולה ליושב ראש הכסת
ולהביאה לידיעת הכסת.
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) (2בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר לשר
הדיגיטל הלאומי את הסמכויות התוות לשר האוצר לפי
החוקים הבאים:
א .חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה) 1975-להלן – חוק
החברות הממשלתיות( ,לרבות הסמכות לפי סעיף 59א)א(
שהועברה מראש הממשלה לשר האוצר בהתאם להחלטת
הממשלה מס'  42מיום .31.5.2015
ב .סעיף 345לב לחוק החברות ,התש"ט.1999-
ג .סעיף  25לחוק רשות הספות והמלים ,התשס"ד,2004-
בכל הוגע לחברה בהפרטה או חברה ממשלתית או בת
ממשלתית ,לרבות חברה שהופרטה.
) (3בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר את
הסמכות לפי סעיף 59א)א( לחוק משר הכלכלה )אליו הועברה
בהתאם להחלטת הממשלה מס'  42מיום  (31.5.15אל שר
האוצר.
) (4בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להביא את
ההחלטות בסעיפים ) (2ו (3)-לעיל לאישור הכסת .העברת
שטח הפעולה כאמור בסעיף ) (1לעיל תיכס לתוקפה במועד
שיתקבל אישור הכסת להעברת הסמכויות האמורות
בסעיפים קטים ) (2ו.(3)-
) (5מובהר כי במסגרת העברת שטח הפעולה והסמכויות כאמור
בסעיפים ) (2)-(1לעיל ,ומבלי לגרוע מסמכויות השרים
כמשמעם בפרק ח' 2לחוק החברות הממשלתיות או סעיף 25
לחוק רשות הספות והמלים ,התשס"ד) 2004-להלן – חוק
רשות הספות והמלים( ,האחריות של גורמי המקצוע במשרד
האוצר לטיפול עבור השרים הרלווטיים בצווי איטרסים
חיויים לפי פרק ח' 2לחוק החברות הממשלתיות או לפי סעיף
 25לחוק רשות הספות והמלים ובפעולות מכוחם ובמיות
מדיה מיוחדות לפי החלטות ועדת שרים לעייי הפרטה,
ובפעולות מכוחן ,תועבר במסגרת העברת שטח הפעולה
ממשרד האוצר ותהיה באחריות רשות החברות הממשלתיות,
וזאת ,למען הסר ספק ,גם לאחר הפרטת החברות.
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להחות את שר הדיגיטל הלאומי כי הפעלת סמכויותיו לפי
פרק ח' 2לחוק החברות הממשלתיות ,לרבות סמכויות מכוח
אחזקות במיות מדיה מיוחדות וכן סמכויותיו לפי סעיף 25
לחוק רשות הספים והמלים ,והכול ביחס לחברות שהופרטו,
תיעשה בהתייעצות עם שר האוצר.
) (6למען הסר ספק ,אין בהעברת שטח הפעולה או הסמכויות
כאמור בסעיפים ) (2)-(1לעיל כדי לגרוע מסמכויות שר האוצר
מקום שהוא קבע כשר האחראי לעייי חברה לפי חוק
החברות הממשלתיות ,וסמכויותיו כשר הממוה על עייי
חברה ישארו ללא כל שיוי.
) (7בכל מקום בו יתה בהחלטת ממשלה סמכות או תפקיד
מפורשים לשר האוצר או למשרד האוצר מכוח היות שר האוצר
אמון על שטח הפעולה של רשות החברות הממשלתיות ,לרבות
מכוח סמכויות שמו בסעיף )2ג( להחלטה זו ולעיין אחזקת
המדיה במיות מדיה מיוחדות ,יבוא במקומם שר הדיגיטל
הלאומי או משרד הדיגיטל הלאומי לפי העיין ,למעט כאשר
מדובר בסמכויות או תפקידים שיתו מכוח החלטות ממשלה
בוגע לקביעתו של שר האוצר כשר האחראי לעייי החברה,
כמשמעות מוח זה בחוק החברות הממשלתיות.
לרשום את הודעת שר הדיגיטל הלאומי לפיה בכוותו להביא
הצעה דומה לתיקון ההחלטות הרלווטיות של ועדת השרים
לעייי הפרטה כמשמעה בסעיף 59א לחוק החברות
הממשלתיות לאישורה של ועדת השרים האמורה ,ככל הדרש.
) (8בכל מקום בו שקבע בהחלטת ממשלה כי דירקטור מטעם
המדיה בחברה ממשלתית ,בחברת בת ממשלתית או בחברה
מעורבת ימוה מקרב עובדי משרד האוצר ,ייקבע במקום כי
ימוה דירקטור מקרב עובדי המדיה .זאת למעט במקרים
שבהם השר שקבע כאחראי לעייי החברה לפי החוק הוא שר
האוצר .סעיף זה יחול על דירקטורים שימוו החל ממועד
קבלת החלטה זו.
) (9להחות את שר הדיגיטל הלאומי לפעול מכוח סמכותו לפי
תקה  8לתקות חובת המכרזים ,התש"ג) 1993-להלן  -תקות
חובת המכרזים( ,למיוי ועדת מכרזים לעיין מכירת מיות
המדיה בהקדם האפשרי.
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לרשום את הודעת שר הדיגיטל הלאומי לפיה בכוותו למות
ועדה בהרכב כדלהלן 3 :ציגים מרשות החברות הממשלתיות,
החשב הכללי או ציגו וכן ציג מקרב עובדי משרדו .והכול
בכפוף להוראות תקה  8לתקות חובת המכרזים.
) (10להורות לרשות החברות הממשלתיות לפעול ,ככל שיתן וככל
שדרש על פי דין ,לתיקון מסמכי ההתאגדות של התאגידים
הרלווטיים כך שישקפו את האמור בהחלטה זו.
 .3לאחר העברת שטחי הפעולה כמתואר לעיל ,משרד הדיגיטל הלאומי,
בתיאום עם ציבות שירות המדיה ,יקדם את איחוד רשות התקשוב
והמיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד הדיגיטל הלאומי ,בשים
לב לסעיף  4בהחלטת הממשלה מס'  3398מיום .11.01.2018
 .4להטיל על מכ"ל משרד ראש הממשלה וציגי משרד הדיגיטל הלאומי
להציע לראש הממשלה ולשר הדיגיטל הלאומי מתווה להעברת
סמכויות בתחום מערך הסייבר הלאומי וציבות שירות המדיה ,מראש
הממשלה לשר הדיגיטל הלאומי.
 .5להקים צוות בראשות ציג משרד ראש הממשלה ובהשתתפות ציגי
משרד הדיגיטל הלאומי ,המשרד לשוויון חברתי ,אגף התקציבים ,אגף
החשכ"ל במשרד האוצר וציבות שירות המדיה .בכל הוגע לרשות
החברות הממשלתיות ,יהיו חברים בצוות ציגי משרד האוצר ורשות
חברות הממשלתיות במקום ציג המשרד לשוויון חברתי.
הצוות יגיש לראש הממשלה ולשר הדיגיטל הלאומי ,וכן לשר האוצר או
לשרה לשוויון חברתי ,לפי העיין ,בתוך  21יום את המלצותיו ביחס
לאופן ביצוע העברת שטח הפעולה והסמכויות כאמור בסעיף  2לעיל,
לרבות העברת כוח-אדם ,לוות ,תקציבים ,אמצעים ,הסכמים וכל
ושא וסף שימצא לכון ,וכן המלצות בדבר תיקוי חקיקה ותיקון
החלטות ממשלה ,ככל שיידרשו.
 .6למשרד הדיגיטל הלאומי יועברו רכיבי התקציב מתוך תקציב משרד
ראש הממשלה ,משרד האוצר והמשרד לשוויון חברתי אשר יוחדו
בתקציבם ו/או שמשו אותם לשטחי הפעולה ולסמכויות שיועברו ,וכן
ההתקשרויות וכוח-האדם המשמש לכך .כמו כן יועברו כוח האדם
והתקציב הדרושים מיחידות המטה כמתחייב מהעברת שטחי הפעולה
והסמכויות כאמור ,כפי שיסכמו השרים לאחר קבלת המלצות הצוות
כאמור בסעיף .5
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לרשום את הודעת שר הדיגיטל הלאומי שלפיה בכוותו לפות לציב
שירות המדיה במטרה לכלול בתקן המוצע למשרד יועץ משפטי
עצמאי.
 .7עד להשלמת ההיערכות המהלית לקליטת שטחי הפעולה והסמכויות
ולא יאוחר מתום התקופה שתסוכם בין המשרדים ,ימשיכו הגופים
הכללים בשטח הפעולה שיועבר לקבל את מלוא השירותים הדרושים
לפעולתם הסדירה מהמשרדים המקוריים.

.57

העברת שטח פעולה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד הכלכלה
והתעשייה ותיקון החלטות ממשלה
ראש הממשלה פותח.
שר הכלכלה והתעשייה מציג את הושא.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .בהתאם לסעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר את שטח הפעולה
של האגף בכיר לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בגב )להלן –
"האגף"( ושל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בגב )להלן –
"הרשות"( ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד הכלכלה
והתעשייה.
בהתאם לסעיף )9א() (11ו)-ב( לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-על
העברת שטח הפעולה כאמור בהחלטה זו למסור הודעה ליושב ראש
הכסת על מת שיביאה לידיעת הכסת.
ב .לתקן את החלטת הממשלה מס'  2397מיום  12.2.2017כך שבמקום
"משרד החקלאות ופיתוח הכפר" יבוא "משרד הכלכלה והתעשייה",
ובמקום "שר החקלאות ופיתוח הכפר" יבוא "שר הכלכלה והתעשייה"
למעט בסעיף )8ו(.
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ג .לתקן את ספח א' להחלטת ממשלה מס'  3543מיום  ,11.2.2018כך
שבהרכב ועדת האיתור למשרת מהל הרשות לפיתוח והתיישבות
הבדואים בגב בכל מקום ,במקום "מכ"ל משרד החקלאות" יבוא
"מכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה".
ד .בהתאם לסעיף  23לחוק שירות המדיה )מיויים( ,התשי"ט,1959-
לתקן את התוספת כך שמשרת מהל הרשות לפיתוח והתיישבות
הבדואים בגב תהיה תחת אחריות משרד הכלכלה והתעשייה.
ה .עד להשלמת ההיערכות המהלית לקליטת שטח הפעולה ולא יאוחר
מתום התקופה שתסוכם בין המשרדים ,ימשיך משרד החקלאות
ופיתוח הכפר לספק את השירותים שיתו עד כה בשטח הפעולה
שיועבר.

.58

העברת סמכויות התוות לפי חוק לשר הכלכלה והתעשייה בעיין שירות
התעסוקה והמוסד לבטיחות ולגיהות
ראש הממשלה פותח.
שר הכלכלה והתעשייה מציג את הושא.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר לשר הכלכלה
והתעשייה את הסמכות התוה לשר העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים לפי החוקים הבאים ,כך שיהיה השר האחראי על שירות
התעסוקה והמוסד לבטיחות ולגיהות:
א .חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט - 1959-פרקים ראשון ,שי
וחמישי ,וכן סעיפים  ,86-83 ,81 ,77סעיף  90לעיין סעיפים )36ב(
ו)36-ד( ,סעיף )89א( – לכל עיין הוגע לפעילות שירות התעסוקה,
 91ו.92-
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ב .חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד - 1954-פרק שלישי:
המוסד לבטיחות ולגיהות וכן סעיף  43לחוק לעיין הביצוע והתקת
תקות מכוח הפרק השלישי בלבד.
ג .להחות את שר הכלכלה והתעשייה כי הפעלת הסמכות לאשר את
תקציב המוסד לבטיחות ולגיהות תיעשה על ידו בהסכמת שר
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
ד .הממשלה רושמת את הודעת שר הכלכלה והתעשייה כי שליש
מציגי הממשלה במועצת המוסד לבטיחות ולגיהות יהיו ציגים
של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
 .2בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להביא את ההחלטה
לאישור הכסת.

.59

הפקדת האחריות על יחידת הסמך לשכת הקשר "תיב" בידי השר זאב
אלקין
ראש הממשלה פותח.
מר רון פרץ ,ממלא מקום המהל הכללי של משרד ראש הממשלה ,מציג
את הושא.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים פיה תמו שטה וזאב אלקין
וה"ה רון פרץ ושלומית ברע-פרגו.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,לקבוע כי השר זאב אלקין יופקד על יחידת הסמך :לשכת
הקשר "תיב" ,אשר תישאר במשרד ראש הממשלה.
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.60

טיוטת חוק לתיקון פקודת העיריות )הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(5התש"ף-
 - 2020הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר הפים מציג את הושא.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים אריה מכלוף דרעי ,אורלי לוי
אבקסיס ודוד אמסלם.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת החוק לתיקון פקודת העיריות )הוראת שעה(
)תיקון מס'  ,(5התש"ף ,2020-המצ"ב )דפים .(27-25
ב .להסמיך את ועדת שרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

.61

טיוטת חוק חמרי פץ )תיקון מס' -4הוראת שעה( )תיקון( ,התש"ף- 2020-
הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר הביטחון ומר ערן יוסף ממשרדו מציגים את הושא.

)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק חמרי פץ )תיקון מס'  - 4הוראת שעה(
)תיקון( ,התש"ף ,2020-המצ"ב )דפים .(29-28
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה ,לאשר ,על דעת הממשלה,
את וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.

.62

טיוטת חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס'()מסלול מזוות( ,התש"ף- 2020-
הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר המשפטים מציג את הושא.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס'( )מסלול
מזוות( ,התש"ף ,2020-המצ"ב )דפים .(33-30
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה,
את וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( בתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
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.63

טיוטת חוק להסדר התדייויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( )תיקון מס'
 ,(2התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר המשפטים מציג את הושא.
השרה אורלי לוי אבקסיס מעירה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק להסדר התדייויות בסכסוכי משפחה
)הוראת שעה( )תיקון מס'  ,(2התש"ף ,2020-המצ"ב )דפים .(45-34
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( בתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

.64

טיוטת חוק מיעת כיסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ,תחות
משטרה ובתי הסוהר חדרי משמר ובתי הסוהר הצבאיים )הוראת שעה(,
התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
השר לביטחון הפים מציג את ההצעה.

)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק מיעת כיסת מבקרים ועורכי דין
למקומות מעצר ,תחות משטרה ובתי הסוהר חדרי משמר ובתי הסוהר
הצבאיים )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-המצורפת בזה )דפים .(55-46
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש מיד לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

.65

טיוטת חוק הגז )בטיחות ורישוי()תיקון מס'( )הארכת תקופות מעבר(,
התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר הארגיה מציג את ההצעה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים יובל שטיייץ ,אורית פרקש
הכהן ,גילה גמליאל ,יזהר שי ופיה תמו שטה.

)רוב קולות בעד;  1קול גד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק הגז )בטיחות ורישוי()תיקון
מס'()הארכת תקופות מעבר( ,התש"ף ,2020-המצ"ב )דפים .(57-56
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
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.66

טיוטת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש )הוראת
שעה( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
מר רז זרי ,המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי( ,מציין כי
החוק המוצע מסדיר את המסגרת המשפטית המחליפה את השימוש
בתקות שעת חירום להתמודדות עם משבר הקורוה.
שר הבריאות מתייחס לקשיים הקיימים בהצעה בעיין אישור התקות
במסגרת ועדה בכסת ומתייחס לושאים וספים שלא הוכסו לחוק המוצע.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים יולי )יואל( אדלשטיין ,אבי
יסקורן ,דוד אמסלם ,זאב אלקין ,יובל שטיייץ ,אורלי לוי אבקסיס,
איציק שמולי ,אמיר אוחה ,פיה תמו שטה ,יואב גלט ,יזהר שי ,אסף
זמיר ,יועז הדל ,גבי אשכזי ,עמיר פרץ ,מיכאל ביטון ,אלון שוסטר ובימין
גץ.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה להמשיך ולקיים דיון בחקיקה המוצעת
במסגרת ועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף
הקורוה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-בשיויים כפי שתחליט
עליהם ועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה
והשלכותיו ,ככל שיהיו.
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( בתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.
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ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
ה .לרשום את הודעת ראש הממשלה כי בכוותו להפיץ תזכיר משלים,
שיכלול הוראות וסמכויות לעיין בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה
והסדרים משלימים וספים במידת הצורך ,לרבות סמכויות לעיין צו
סגירה מהלי .טיוטת החוק המשלימה תובא לאישור הממשלה בעוד
שבוע ,מתוך כווה לשלב את ההוראות המשלימות כאמור בהצעת
החוק דלעיל במסגרת הליך החקיקה.
ו .לרשום את הודעת ראש הממשלה כי בכוותו להביא לאישור הממשלה
בתוך שבוע הצעה לעיין סדרי העבודה הוגעים להבאת תקות לפי
סעיף  4להצעת החוק לאישור הממשלה.

.67

טיוטת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף - 2020-הסמכת
ועדת השרים לעייי חקיקה
הדיון בסעיף זה ערך התקיים במסגרת הדיון בסעיף מס' .66

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע
במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש )הוראת
שעה( ,התש"ף ,2020-בשיויים כפי שתחליט עליהם ועדת השרים לעיין
ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו ככל שיהיו.
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה לפי הקריאה הראשוה של הצעת החוק.
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ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

הישיבה עלת
)בשעה (14:00

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  5של הממשלה ה35-
)ממשלת חילופים(
יום ראשון ,כ"ב בסיון התש"ף  14 -ביוי 2020
)בשעה  - 11:05באודיטוריום ,משרד החוץ(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יעקב אביטן ,יולי )יואל( אדלשטיין ,אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד
אמסלם ,גבי אשכזי ,מיכאל ביטון ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף
דרעי ,צחי הגבי ,יועז הדל ,אסף זמיר ,ציפי חוטובלי ,חילי טרופר ,עומר
יקלביץ' ,אלי כהן ,ישראל כ"ץ ,אורלי לוי-אבקסיס ,יעקב ליצמן ,אבי
יסקורן ,עמיר פרץ ,רפי פרץ ,אורית פרקש הכהן ,אלון שוסטר ,יובל שטיייץ,
איציק שמולי ,פיה תמו שטה

עדרו השרים:

גלעד ארדן ,מירב כהן )בחופשת לידה( ,מירי רגב ,יזהר שי )בבידוד בשל גיף
הקורוה(

כן כחו:
אפרת אביאי
סיון אוברמן
גלי אופיר
מוטי בבצ'יק
מורן בופיל
תא"ל אבי בלוט
מאיר בן שבת
הוד בצר
עדי ברוך
אתי ברט
שלומית ברע-פרגו
עידו גבאי
חוה ויר
מתן זהבי

בפרוטוקול זה  62דפים.

-

היועצת המשפטית ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד ראש הממשלה
לשכת שר הביטחון
לשכת שר הביוי והשיכון
מזכירות הממשלה
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
ראש מטה ראש הממשלה החליפי
יועץ בכיר למזכיר הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
ראש לשכת ראש המטה לביטחון לאומי
מזכירות הממשלה
לשכת השרה להגת הסביבה
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דיה זילבר
חן זפרי
אשר חיון
אלון חליווה

-

סימה טוקטלי
איתי טמקין
אבי כהן
שיר כהן
תמיר כהן
סיון להבי
כפיר מצויים
יוי משריקי
רז זרי
פיה ס
דים עבוד
אפרת פוקס
אופיר פחימה
אפרת פרוקצ'יה
ליאור פרבר
רון פרץ
אמיר קורן
אורית רביבו
אורי שוורץ
רותי שוורץ
אבי שמחון

-

סיגל שפירא
ציגת שב"כ

-

-

הדס שם טוב
רחל שפירא
איתמר דרזר

צחי ברוורמן
ליאור תן

המשה ליועץ המשפטי לממשלה )מיהלי-ציבורי(
לשכת שר התקשורת
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
סמכ"ל אגף ביטחון וחירום במשרד ראש
הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
משרד האוצר
המהלה כללי ,המשרד לשוויון חברתי
דוברת ראש הממשלה
לשכת שר האוצר
משרד הפים
משרד ראש הממשלה
לשכת שר הפים
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.84

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(
ראש הממשלה ,בימין תיהו ,אומר:
"אי מבקש לברך תחילה את השיא טראמפ ואת מזכיר המדיה פומפאו על
ההחלטה שלהם להטיל סקציות על בית הדין הבין-לאומי הפלילי בהאג .בית
הדין בהאג הוא גוף פוליטי ומוטה שמתעמר בישראל ,בארצות הברית
ובדמוקרטיות אחרות שמכבדות זכויות אדם ,בשעה שהוא מתעלם ממדיות
שמפרות בסיטוות את זכויות האדם ,בראשן ,כמובן ,משטר הטרור באיראן.
בית הדין ממציא האשמות אבסורדיות גד מדית ישראל ,כולל הטעה
השערורייתית שהימצאותם של יהודים בלב המולדת שלו מהווה פשע
מלחמה .זה וגד את השכל הישר ,זה וגד את המשפט הבין-לאומי מאז ועידת
סן-רמו לפי  100שים וזה וגד את הצדק .אי שב ומודה לשיא טראמפ
ולממשל האמריקי על ההתייצבות שלהם לצד האמת והצדק.
אחו תחיל היום צעדים מעשיים להעלות את היישוב רמת טראמפ ברמת
הגולן ,שעל הריבוות שלה בידי ישראל הכיר השיא טראמפ.
הקורוה עדיין כאן .לצערי ,אין כרגע שיפור במצב ההדבקה ,מספר הדבקים
היומי ממשיך להיות בסביבות  200דבקים ליום ,זהו כמובן תמרור אדום.
אי רוצה להביא לתשומת לב הממשלה והציבור מחקר של אויברסיטת
קיימברידג' ואויברסיטת גרייץ' שהתפרסם לאחרוה .המחקר הזה הראה
שעטיית מסכות היא דרך יעילה ביותר למוע גלי התפרצות וספים .אי רוצה
לצטט מהמחקר" :עטיית מסכות בציבור יעילה כפליים בהקטת מקדם
ההדבקה מעטייתן לאחר הופעת התסמיים .בכל המדדים שהמחקר בדק,
מצא שהשימוש במסכות על ידי חצי מהאוכלוסייה הוריד את מקדם ההדבקה
מתחת ל ."1-כלומר ,בעצם עצר את המגפה .אם הורדת את מקדם ההדבקה
מתחת ל ,1-עצרת את המגפה ,ולכן אי חוזר ומבקש מהציבור לכבד את כללי
משרד הבריאות :עטיית מסכות ,שמירה על מרחק ,טילת ידיים  -ממ"י ,כפי
שאחו קוראים לזה.
אי רוצה לספר לכם גם שפרופ' אילן רייס מהטכיון כתב מכתב לראש המל"ל
שבו הוא מתאר את המסכה ,מרחק וידיים ,כמוהם ,הוא אומר ,כמיי סגר,
אבל זה מיי סגר שהאזרח בעצם לוקח על עצמו ,שמוע את הצורך מהטלת
סגרים קהילתיים או ארציים ושאר המגבלות שאחו מעוייים לא לחזור
ולהטיל .בכך בעצם זה מאפשר את המשך פתיחת הכלכלה שלו וכמובן המשך
שמירה על מרחב ציבורי הרבה יותר וח לכל אחד מאיתו.
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גם השבוע אחו משיך לקיים פגישות על מת לפתוח את הכלכלה ,עשה זאת
עם שר האוצר ,עם גיד בק ישראל ועם כל האשים הרלווטיים ,כשהמטרה
היא להחזיר את המשק לצמיחה ולסייע להחזיר את האשים למעגל העבודה,
אבל מעת לעת או גם קוט בסיוע קודתי.
אחו מביאים היום לממשלה סיוע קודתי כזה לעיר אילת .אחו ביא היום
לאישור הממשלה ,יחד עם שר הפים ,החלטה להקצות למעלה מ 50-מיליון
 ₪לתוכית סיוע מיידית לאילת ולחבל אילות .אחו מקצים תקציבים גדולים
כדי לסייע לעסקים הקטים בעיר ולתושבי אילת ,אחו פעל לקדם ולחזק
את התיירות באזור כדי שהעיר תוכל לפעול בבטחה ולמשוך מבקרים רבים גם
בצל הקורוה .זה קורה ,תיירות הפים מחליפה ,בהדרגה ,כמובן לא בצורה
מלאה ,אבל מחליפה חלקית ,את תיירות החוץ שפגעה ,ואחו משיך לפעול
למען תושבי אילת ליישום מלא של ההחלטות שהבאו למען פיתוח העיר
ועתידה.
תודה רבה".

.85

עייי אבטחת חברי הממשלה ודגשים באבטחת מידע
אבי חליווה ,סמכ"ל אגף ביטחון וחירום במשרד ראש הממשלה ,מציג בפי
חברי הממשלה באמצעות מצגת ,את מבה אגף הביטחון במשרד ראש
הממשלה ותחום אחריותו בוגע לאבטחת השרים ,והחיות בוגע להגת מידע
המצוי ברשותם.
כמו כן מציין בפיהם את האיסור על הכסת מכשירי טלפון ייד במהלך
ישיבות הממשלה.
)עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה(
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.86

מיוי השר מיכאל ביטון לשר לושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון
ראש הממשלה פותח.
ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון מציג את הצעה ואת תחומי האחריות
במשרדו שיהיו תוים תחת אחריותו של השר מיכאל ביטון.
השרים יואב גלט ומיכאל ביטון מתייחסים.

מ ח ל י ט י ם:
 .1בהתאם לסעיף 43ד)ז( לחוק-יסוד :הממשלה ובהסכמת ראש הממשלה
וראש הממשלה החלופי ,למות את השר מיכאל ביטון לשר וסף במשרד
הביטחון  -השר לושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון .השר
יהיה אחראי ,בכפוף לשר הביטחון ,לתחומים המפורטים להלן ,מתוך
תחומי פעילות משרד הביטחון:
)א( הכה לקראת שירות צבאי לרבות מסגרות קדם צבאיות ,טיפול
באוכלוסיות מיוחדות וכלל הושאים באחריות האגף
הביטחוי-חברתי במשרד הביטחון.
)ב( זכויות והטבות חיילים משוחררים וכלל פעילות האגף והקרן לקליטת
חיילים משוחררים.
)ג( זכויות והטבות למשרתי המילואים.
)ד( זכויות והטבות לכי צה"ל וכלל הושאים באחריות אגף שיקום כים
במשרד הביטחון.
)ה( ושאים מויציפאליים בתחומי אחריות משרד הביטחון והקשר עם
הרשויות המקומיות ,לרבות קידום שותפויות עם רשויות מקומיות
וקידום פיתוח וייצור תעשייתי התומך בפעילות משרד הביטחון
וצה"ל בשיתוף עם רשויות מקומיות.
)ו( סוגיות הקשורות למוכות העורף האזרחי בחירום )למעט הפעלת
הכוח(.
)ז( המעטפת האזרחית הדרשת לטובת פרויקט "מעבר צה"ל דרומה".
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 .2לפי הוראות סעיף 43ד)ז( האמור ,להודיע לכסת על התחומים שמסרו
לאחריות השר כמפורט לעיל ועל זיקתו של השר לראש הממשלה החלופי,
ולבקש את אישורה להודעה כאמור.

.87

מיוי המהל הכללי של משרד הבריאות
ראש הממשלה פותח.
שר הבריאות מציג את המיוי המוצע.
השרים אריה מכלוף דרעי ,גבי אשכזי ,יעקב אביטן ,יעקב ליצמן ,אבי
יסקורן ויואב גלט מתייחסים ומברכים על המיוי.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט– ,1959למות ,על פי הצעת שר הבריאות ,את פרופ' יחזקאל לוי
לתפקיד המהל הכללי של משרד הבריאות.

.88

מיוי המהל הכללי של משרד הביוי והשיכון
ראש הממשלה פותח.
שר הביוי והשיכון מציג את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט 1959-ובהתאם להצעת שר הביוי והשיכון ,למות את יאיר פיס
לתפקיד המהל הכללי של משרד הביוי והשיכון.
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.89

מיוי המהל הכללי של משרד התרבות והספורט
ראש הממשלה פותח.
שר התרבות והספורט מציג את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט– 1959ועל-פי הצעת שר התרבות והספורט ,למות את רז פרויליך
לתפקיד המהל הכללי של משרד התרבות והספורט.

.90

מיוי המהלת הכללית של משרד התקשורת
ראש הממשלה פותח.
שר התקשורת מציג את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים( ,התשי"ט 1959-ולפי
הצעת שר התקשורת ,למות את לירן אבישר בן חורין לתפקיד המהלת
הכללית של משרד התקשורת.
ב .המיוי ייכס לתוקף ביום ט' בתמוז תש"ף ) 1ביולי  (2020לאחר תקופת
חפיפה ,בהתאם להחלטת הממשלה מס'  5342מיום  27ביואר .2013
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.91

מיוי המהל הכללי של משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה
ראש הממשלה פותח.
שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה מציג את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט 1959-ועל פי הצעת שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ,למות את
מרדכי ביטה לתפקיד המהל הכללי של משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה.

.92

מיוי המהלת הכללית של משרד המדע והטכולוגיה
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את המיוי המוצע בשמו של שר המדע והטכולוגיה
המצא בבידוד מחמת גיף הקורוה.
השרה גילה גמליאל מעירה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט– 1959ולפי הצעת שר המדע והטכולוגיה ,למות את שי-לי שפיגלמן-
כץ לתפקיד המהלת הכללית של משרד המדע והטכולוגיה.

.93

מיוי המהל הכללי של המשרד לחיזוק וקידום קהילתי
ראש הממשלה פותח.
השרה לחיזוק וקידום קהילתי מציגה את המיוי המוצע.
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)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט 1959-ולפי הצעת השרה לחיזוק וקידום קהילתי ,למות את חגי
רזיק לתפקיד המהל הכללי של המשרד לחיזוק וקידום קהילתי.

.94

מיוי המהלת הכללית של משרד האוצר
ראש הממשלה פותח.
שר האוצר מציג את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט 1959-ולפי הצעת שר האוצר ,למות את קרן טרר אייל לתפקיד
המהלת הכללית של משרד האוצר.

.95

מיוי המהל הכללי של המשרד להגת הסביבה
ראש הממשלה פותח.
השרה להגת הסביבה מציגה את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט 1959-ולפי הצעת השרה להגת הסביבה ,למות את דוד יהלומי
לתפקיד המהל הכללי של המשרד להגת הסביבה ,במקומו של גיא סמט.
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.96

ועדת שרים לעייי שירות הביטחון הכללי
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם להוראת סעיף )5ב( לחוק שירות הביטחון הכללי,
התשס"ב–) 2002להלן – החוק( ,המתייחס להרכב הוועדה בעת ממשלת
חילופים ,למות ועדת שרים לעייי שירות הביטחון הכללי ,שהרכבה
וסמכויותיה כדלקמן:
הרכב ועדת השרים:
 .1ראש הממשלה  -יו"ר

 -מיוי על פי חוק

 .2השר אלי כהן – ממלא מקום יושב ראש הוועדה
 .3שר הביטחון

 -מיוי על פי חוק

 .4השר לביטחון הפים

 -מיוי על פי חוק

 .5שר המשפטים

 -מיוי על פי חוק

 .6השר חילי טרופר

סמכויות ועדת השרים:
ועדת השרים תפעל בשם הממשלה בכל הושאים שהממשלה דרשת אליהם
על-פי החוק ,לרבות:
א .פעילות שירות הביטחון הכללי על-פי ייעודו ותפקידיו.
ב .אבטחת אישים.
ג .ביין הכוח של שירות הביטחון הכללי.
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ד .תוכית העבודה השתית והרב-שתית של שירות הביטחון הכללי.
ה .תקציב שירות הביטחון הכללי.
ו .הצעות החלטה ויוזמות חקיקה הוגעות לפעילות שירות הביטחון הכללי.
ז .קבלת דין וחשבון שתי ותקופתי שערך מבקר שירות הביטחון הכללי.
ח .כל ושא אחר שקשור לפעילות השב"כ שראש הממשלה קבע שסיבותיו
מצדיקות שיידון בוועדת שרים זו.
היבטים וספים:
 .1ועדת השרים פועלת מכוח סעיף  5לחוק ,ובהתאם ,החלטת ועדת השרים
היה סופית ואין עליה ערר.
 .2הוראות סעיף  35לחוק יסוד :הממשלה ,יחולו על כלל דיוי ועדת השרים,
לרבות מועדי כיוסה ,מקום כיוסה ,סדר יומה ,החלטותיה והמשתתפים
בישיבותיה.
 .3ועדת השרים תתכס מעת לעת ולא פחות מאחת לשלושה חודשים,
בהתאם לחוק.
 .4ראש הממשלה רשאי להביא לדיון בממשלה ושאים שאמורים להיות
דוים בוועדת שרים זו.
 .5עבודת ועדת השרים תרוכז על ידי המטה לביטחון לאומי ,בתיאום עם
מזכירות הממשלה.

.97

ועדת שרים לעייי חברה וכלכלה )קביט חברתי-כלכלי(
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.

)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם ,למות ועדת שרים לעייי חברה וכלכלה )קביט
חברתי-כלכלי( ,שהרכבה וסמכויותיה כדלקמן:
הרכב ועדת השרים:
ראש הממשלה – יושב-ראש
שר האוצר  -ממלא מקום יושב ראש הוועדה
ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון
השרה להגת הסביבה
שר הארגיה
שר המודיעין
שר הפים
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים
השרה לחיזוק וקידום קהילתי
שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
שר התרבות והספורט
שר הכלכלה והתעשייה
השרה לושאים אסטרטגיים והסברה
שרת העלייה והקליטה
השרה לשוויון חברתי
השר מיכאל ביטון
שר המשפטים
שר הביוי והשיכון
מוזמים קבועים:
 גיד בק ישראל המהל הכללי ,משרד ראש הממשלהסמכויות הוועדה:
 .1טיפול בושאים חברתיים-כלכליים.
 .2טיפול בושאים הוגעים לפרויקטים לאומיים.
 .3טיפול בושאי כלכלה ושכר ,לרבות החלטות בעייים המסורים לממשלה
לפי חוק שירות המדיה )גמלאות( )וסח משולב( ,התש"ל.1970-
 .4אישור עקרוות מסגרת בין משרדי ממשלה לחברות ממשלתיות בהתאם
להוראת תקה 3ד)ג() (3לתקות חובת המכרזים ,התש"ג .1993-בדיוים
כאמור יעמוד שר האוצר בראשות ועדת השרים.
 .5טיפול בסוגיות הוגעות לתקציב המדיה.
 .6המהל הכללי של משרד האוצר יבצע מעקב אחר יישום החלטות הוועדה.
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.98

הקמת יישוב חדש  -רמת טראמפ
ראש הממשלה פותח.
מר רון פרץ ,ממלא מקום המהל הכללי של משרד ראש הממשלה ,מציג את
ההצעה.
שרת ההתיישבות מתייחסת ומעירה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה ,השרה ציפי חוטובלי וה"ה רון פרץ ורז זרי.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטת הממשלה מס'  4607מיום  16.06.2019שלפיה
יזמה הממשלה הקמת יישוב חדש ברמת הגולן ,שיפעל במסגרת המויציפלית
של המועצה האזורית גולן וישמש כיישוב קהילתי ,ובהמשך להמלצת המועצה
הארצית לתכון ובייה מישיבתה מיום  06.08.2019ולחוות הדעת הכלכלית
שהוגשה מטעם משרד האוצר:
א .להקים יישוב קהילתי חדש – "רמת טראמפ"  -ברמת הגולן ,בסמוך
ליישוב קלע אלון.
ב .להטיל על משרד הביוי והשיכון לפעול להשלמת התהליכים הדרושים
לקידום תכון לצורך פיתוח רמת טראמפ .לצורך קידום התכון של
היישוב החדש ,אשר ייעשה באופן שיאפשר את המשך ההתפתחות של
היישוב הסמוך קלע אלון ,יקצה משרד האוצר למשרד הביוי והשיכון סך
של  3מלש"ח בשת  2020למטרה זו.
ג .לקדם בכפוף לכל דין ,לרבות הליכי רישוי ,ובהתאם לתכיות
הסטטוטוריות החלות בשטח תכית ג 15550/הקמת מחה זמי של מבים
יבילים ,וכן גיבוש גרעין התיישבות משימתי ראשוי ,בכפוף לבחית
הושא וקבלת אישור משרד המשפטים .להטיל על משרד ההתיישבות
לבחון את האפשרות לקיום ההליכים לצורך הסתייעות בחטיבה
להתיישבות או ,ככל שיידרש ,אצילת סמכויות אליה ,לשם ביצוע הפעולות
המויות בסעיף זה על-ידי החטיבה להתיישבות ,זאת בכפוף לכל דין,
בהתאם להסכם המסגרת בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר לבין
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ההסתדרות הציוית ,שחתם ביום  ,25.4.2017ובכפוף לקיום כל ההליכים
שקבעו בהחלטת הממשלה מס'  1998מיום  9.10.2016בעיין אצילת
סמכויות הממשלה בתחום ההתיישבות והסדרת מערכת היחסים שבין
ממשלת ישראל לבין החטיבה להתיישבות .לצורך כך ,יקצה משרד האוצר
למשרד ההתיישבות סך של  5מלש"ח בשת .2020
ד .בהתאם לאמור בחוות הדעת הכלכלית ,יציאה לשיווק שלב א' מותית
בקיומו של תקציב מתאים.
ה .עד 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-

.99

העברת שטח פעולה למשרד לשוויון חברתי ,העברת סמכויות התוות לפי חוק
לשרה לשוויון חברתי ותיקון החלטות ממשלה
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את עיקרי ההצעה.
מר אבי כהן ,המהל הכללי של המשרד לשוויון חברתי ,מוסיף.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .בהתאם לסעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר ממשרד האוצר
למשרד לשוויון חברתי את שטח הפעולה של הרשות לזכויות יצולי שואה
)להלן – הרשות(.
על-פי סעיף  9לחוק הממשלה התשס"א 2001-תימסר הודעה בדבר העברת
שטח הפעולה ליו"ר הכסת על-מת שיביאה לידיעת הכסת.
ב .בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להעביר לשרה לשוויון חברתי
את סמכויות שר האוצר שהוקו לו לפי החוקים הבאים:
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 .1חוק הטבות ליצולי שואה ,התשס"ז.2007-
 .2חוק כי רדיפות האצים ,התשי"ז.1957-
 .3חוק כי המלחמה באצים ,התשי"ד.1954-
בהתאם לסעיף )31ב( לחוק יסוד :הממשלה ,להביא את ההחלטה בדבר
העברת הסמכויות כאמור בסעיף זה לאישור הכסת.
ג .להחות את השרה לשוויון חברתי כי הפעלת הסמכויות הבאות מבין אלו
המועברות אליה כאמור בסעיף ב' תיעשה על ידה בהסכמה עם שר האוצר:
 .1סעיפים קטים ) (3ו (6)-להגדרה "קצבה בשל רדיפות האצים"
המופיעה בסעיף  1וסעיף ) 10ככל שהפעלת הסמכות בעלת משמעות
תקציבית( לחוק הטבות ליצולי שואה ,התשס"ז.2007-
 .2הסמכות הקבועה בהגדרה "החלטה בדבר מעק שתי" המופיעה
בסעיף )1א( וסעיפים 4א)ד(4 ,ה) 24 ,ככל שהפעלת הסמכות בעלת
משמעות תקציבית( (2)25 ,לחוק כי רדיפות האצים ,התשי"ז.1957-
 .3סעיפים 4ה)9 ,5 ,ד()17 ,ב()24 ,ב(24 ,ג25 ,א) 27 ,ככל שהפעלת הסמכות
בעלת משמעות תקציבית( לחוק כי המלחמה באצים,
התשי"ד.1954-
ד .הרשות תמשיך להיות הגורם הממשלתי המרכז את הטיפול הממשלתי
ביצולי השואה ובפגעי התכלויות אטישמיות בתקופת מלחמת העולם
השייה הזכאים לסיוע ממשלתי מתוקף חוק כי רדיפות האצים
התשי"ז ,1957-חוק כי המלחמה באצים ,התשי"ד ,1954-חוק הטבות
ליצולי שואה ,התשס"ז 2007-וכל דבר חקיקה ,החלטה מהלית או הסדר
החל על האוכלוסיות ה"ל ואשר על ביצועם מופקדת הרשות לרבות כל
סמכות ופעולה המתבצעות על ידה קודם להעברת שטח הפעולה.
ה .להקים צוות בראשות ציגי שר האוצר והשרה לשוויון חברתי
ובהשתתפות ציגי הרשות ,אגף התקציבים ,אגף החשב הכללי במשרד
האוצר וציבות שירות המדיה .הצוות יגיש לשר האוצר ולשרה לשוויון
חברתי בתוך  45יום את המלצותיו ביחס לאופן ביצוע העברת שטח
הפעולה והסמכויות כאמור בהחלטה זו ,לרבות העברת כוח-אדם ,לוות,
תקציבים ,אמצעים ,הסכמים וכל ושא וסף שימצא לכון ,וכן המלצות
בדבר תיקוי חקיקה ותיקון החלטות ממשלה ,ככל שיידרשו ,כל זאת תוך
שמירת עצמאותה של הרשות בשים לב למאפיייה הייחודיים.
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ו .למשרד לשוויון חברתי יועברו רכיבי התקציב מתוך תקציב משרד האוצר
אשר יוחדו בתקציבם ו/או שמשו אותו לשטחי הפעולה ולסמכויות
שיועברו ,וכן ההתקשרויות וכוח-האדם המשמש לכך .כמו כן יועברו כוח
האדם והתקציב הדרושים מיחידות המטה כמתחייב מהעברת שטחי
הפעולה והסמכויות כאמור; והכול כפי שיסכמו השרים לאחר קבלת
המלצות הצוות כאמור בסעיף ה'.
ז .עד להשלמת ההיערכות המהלית לקליטת שטח הפעולה והסמכויות,
תמשיך הרשות לקבל את מלוא השירותים הדרושים לפעולתה הסדירה
ממשרד האוצר.
ח .העברת שטח הפעולה והסמכויות על פי המפורט בהחלטה זו תיכס לתוקף
במועד קבלת אישור הכסת להעברת הסמכויות כאמור בסעיף ב'.
ט .לתקן את החלטת הממשלה מס'  4252מיום  12.2.2012כך שבסעיף 1
במקום "הרשות לזכויות יצולי השואה במשרד האוצר" יבוא "הרשות
לזכויות יצולי השואה במשרד לשוויון חברתי" ולקבוע כי בראש הוועדה
שהוקמה לפי סעיף  2יעמוד מכ"ל המשרד לשוויון חברתי או ציגו
ובהשתתפות ציגי משרד האוצר ,משרד החוץ ,משרד הבריאות ,הרשות,
הלשכה לפיצויים אישיים ואגף התקציבים.
י .לתקן את החלטת הממשלה מס'  3661מיום  11.3.2018כך שבראש הצוות
האמור בסעיף  1תעמוד השרה לשוויון חברתי וחבריו יהיו ציגים בכירים
ממשרד ראש הממשלה וממשרד האוצר וציגי הגורמים הממשלתיים
הבאים בדרגת סמכ"ל לפחות :הרשות ,משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,המוסד לביטוח לאומי ,משרד הפים ,משרד
הבריאות ,משרד האוצר ,משרד העלייה והקליטה ,משרד הביוי והשיכון
והמשרד לחיזוק וקידום קהילתי .עבודת הצוות תרוכז על ידי הרשות.
יא .לתקן את החלטת הממשלה מס'  4668מיום  15.8.2019כך שבמקום
"הרשות לזכויות יצולי השואה במשרד האוצר" יבוא "הרשות לזכויות
יצולי השואה במשרד לשוויון חברתי".
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.100

טיוטת חוק התכון והבייה )תיקון מס' ) (101תיקון מס'  ,(5התש"ף- 2020-
הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר הפים מציג את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:

.101

א.

לאשר עקרוית את טיוטת חוק התכון והבייה )תיקון מס' ) (101תיקון
מס'  ,(5התש"ף ,2020-בוסח המצורף בזה )דף .(27

ב.

להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.

ג.

בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים את
הדיון בהצעת החוק.

ד.

בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

טיוטת חוק תכון משק החלב )תיקון מס'  ,(3התש"ף  - 2020 -הסמכת ועדת
השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר החקלאות ופיתוח הכפר מציג את עיקרי טיוטת החוק ומבקש לציין כי
מועד תחילתו יהיה מיום .17.6.2020
השרים ישראל כ"ץ ,אורית פרקש הכהן ,יובל שטיייץ ,איציק שמולי ,אורלי
לוי אבקסיס ,אריה מכלוף דרעי ,רפי פרץ ,עמיר פרץ ובימין גץ מתייחסים
למחירי החלב הגבוהים לצרכים המצאים בפער רב ביחס לתשלום המשולם
לחקלאים.

- 20 -

ראש הממשלה מציין כי בושא זה קיים כשל שוק הובע מחוסר תחרות
והממשלה תידרש לדון בכשל זה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק תכון משק החלב )תיקון מס' ,(3
התש"ף– 2020המצ"ב )דף .(28
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה ולאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים את
הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

.102

טיוטת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף - 2020-תיקון החלטת
ממשלה
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים יובל שטיייץ ,אלי כהן ואסף זמיר
וה"ה צחי ברוורמן ,רז זרי ודיה זילבר.

)רוב קולות בעד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך לדיון שהתקיים ביום  8.6.2020בוועדת השרים לעיין
ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו ולהחלטת ועדת השרים לעייי
חקיקה מיום  ,9.6.2020לתקן את החלטת הממשלה מספר  67מיום 7.6.2020
באמצעות מחיקת סעיפים ג' ו-ד' להחלטה ,וכן באמצעות תיקון הסיפה של

- 21 -

סעיף ב' להחלטה ,כך שבמקום המילים "שתוגש לכסת" יירשם "אשר לעת
הזו ,לא תוח על שולחן הכסת".

.103

טיוטת חוק הארכת תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש -
הגבלת פעילות( ,התש"ף -2020-הסמכת ועדת שרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
מר רז זרי ,המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-מיהלי( מציג את
ההיבטים המשפטיים לטיוטת החוק ולטיוטת החוק אשר דוה בסעיף 104
בפרוטוקול זה המובאות לאישור.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים אריה מכלוף דרעי ועמיר פרץ.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק הארכת תוקפן של תקות שעת חירום
)גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף ,2020-המצ"ב )דפים
.(50-29
ב .להסמיך את ועדת שרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים את
הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה על הצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
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.104

טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים
במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( ,תש"ף-2020-
הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
הדיון בסעיף זה ערך במשולב עם הדיון בסעיף מס.103 .

מ ח ל י ט י ם:

.105

א.

לאשר עקרוית את טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקות שעת חירום
)הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף
הקורוה החדש( ,התש"ף ,2020-המצורפת בזה )דפים (62-51

ב.

להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
הוסח הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.

ג.

בהתאם לסעיף )81ג( בתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים
את הדיון בהצעת החוק.

ד.

בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה על הצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

סיוע לעיר אילת ולמועצה אזורית חבל אילות ותיקון החלטת ממשלה
ראש הממשלה פותח.
שר הפים מציג את עיקרי ההצעה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים אריה מכלוף דרעי ,יובל שטיייץ,
ישראל כ"ץ ,עמיר פרץ ,יולי )יואל( אדלשטיין ,יעקב ליצמן ,אלון שוסטר,
בימין גץ ומיכאל ביטון.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה את שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הפים
לבוא בדברים בעיין סיוע לעף החקלאות הימית כפי שמוזכר בהחלטת
הממשלה מס'  4662מיום .4.8.2019
כן מציין ראש הממשלה כי העיר אילת מהווה פוטציאל תיירותי אשר איו
ממוצה ומבקש כי תיבחן מדייות כיסתם של פועלים ירדים לסייע בעף
התיירות.
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)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטת הממשלה מס'  4662מיום  ,4.8.2019שעייה
"תכית רב-שתית לפיתוח העיר אילת וחבל אילות ותיקון החלטת ממשלה"
)להלן – ההחלטה לפיתוח אילת(:
תיירות  -תיקון סעיף )3ב( בהחלטה לפיתוח אילת
 .1לתקן את סעיף )3ב( להחלטה לפיתוח אילת כך שבמקום האמור בו ,יבוא:
"לצורך יצירת תוכן תיירותי וחוויה חיובית שתעיק ערך מוסף לביקור
באילת ובחבל אילות ,לסייע בקידום ובשיווק אירועים רבי-משתתפים
באילת שימשכו מבקרים לאזור.
לצורך יישום סעיף זה ,יוקצו  35מיליון ש"ח בהתאם לפריסה ולחלוקה
שלהלן:
שה

2020

2021

2022

משרד האוצר

 10מיליון ₪

 5מיליון ₪

 5מיליון ₪

 5מיליון ₪

 5מיליון ₪

 10מיליון ₪

 10מיליון ₪

משרד התיירות  5מיליון ₪
סה"כ

 15מיליון ₪

בשת  2020ישמש התקציב עבור אירועים לכל השה ,ובשים
 2022–2021ישמש התקציב עבור עות החורף )ובמבר עד מרץ( כחלק
מפסטיבל אירועי החורף .הפקת האירועים תיעשה על-ידי עיריית אילת
או מועצה אזורית חבל אילות ,לפי העיין ,כאשר תקצוב האירועים
ובחירתם תיעשה על-ידי ועדה משותפת למשרד התיירות ,אגף
התקציבים במשרד האוצר ועיריית אילת או מועצה אזורית חבל אילות,
לפי העיין .יצוין כי על רקע העובדה שמרבית תשתיות התיירות ,ובכללן
חוף הים האדום ,בתי מלון ואטרקציות תיירותיות מצויה בעיר אילת,
רוב מכריע של האירועים ייערכו בה .אופן העברת התקצוב להפקת
האירועים כמפורט תיעשה בתיאום עם ציג היועץ המשפטי לממשלה.
משרד התיירות יקצה מתקציבו  15מיליון ש"ח כאמור בפריסה שווה
כמפורט לעיל לצורך שיווק האירועים במסגרת פעילויות השיווק של
המשרד .מקור המימון עבור  10מיליון  ₪מתוך התקציב שיקצה משרד
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האוצר לשת  2020יהיה מתקציב שיועד לטיפול במשבר הקורוה
בהתאם לסעיף 3ב)א)(2)(2א( לחוק יסוד :משק המדיה".
כלכלה ותעסוקה
 .2לתקן את סעיף )6ד( להחלטה לפיתוח אילת כך שבסופו יבוא" :גיבוש
המודל יאפשר גם שיפוץ והתאמה של מבה ,ככל שיש מבה מתאים".
 .3להקים צוות בראשות מכ"ל משרד ראש הממשלה או ציגו ,בשיתוף
שירות התעסוקה ,זרוע העבודה במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,משרד הכלכלה והתעשייה ואגף תקציבים במשרד האוצר,
שיפעל לקידום התעסוקה בקרב תושבי העיר אילת ,בדגש על שיפור
הכלים הקיימים והגשתם באמצעות כלים דיגיטליים ופיתוח והסבת
הכשרות לפלטפורמה דיגיטלית .המלצות הצוות יגובשו לא יאוחר מ14-
ימים ממועד קבלת החלטת הממשלה ויובאו לאישור המהלים הכלליים
של המשרדים והגופים החברים בצוות .הקצאת התקציב על סך של 15
מיליון  ₪לשת  2020תיעשה בהתאם לקריטריוים ולשימושים שייקבעו
כאמור באישור אגף התקציבים באוצר כאשר מקור המימון יהיה
מתקציב שיועד לטיפול במשבר הקורוה בהתאם לסעיף 3ב)א)(2)(2ד(
לחוק יסוד :משק המדיה ,ובהתאם לפירוט הבא :סך של  7.5מיליון ש"ח
מתוך התקציב שהקצה משרד האוצר עבור משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים לטובת הכשרות מקצועיות וסך של  7.5מיליון
ש"ח מתוך התקציב שהקצה משרד האוצר עבור משרד הכלכלה
והתעשייה לטובת פעילותו.
מויציפלי
 .4להחות את משרד הפים להקצות לעיריית אילת ולמועצה האזורית חבל
אילות מעק חד פעמי עבור התקציב השוטף לשת  2020וכן מעק שוטף
עבור כל אחת מהשים  ,2022 – 2021בהתאם למפורט להלן:
שה

2020

2021

2022

עיריית אילת

 8מיליון ש"ח

 5מיליון ש"ח

 5מיליון ש"ח

המועצה האזורית חבל  0.8מיליון ש"ח  0.5מיליון ש"ח  0.5מיליון ש"ח
אילות
סה"כ

 8.8מיליון ש"ח  5.5מיליון ש"ח  5.5מיליון ש"ח
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לצורך כך יקצה משרד הפים סך של  19.8מיליון  ₪מתקציבו לשים 2020
– .2022
לטובת ביצוע הסעיף לעיל ,יגישו הרשויות המקומיות אילת וחבל אילות
לאישור משרד הפים פירוט של ייעודי התקציבים האמורים לטובת
מטרות שעולות בקה אחד עם השיקולים להכרזה על היישובים כאזור
עדיפות לאומית ,כפי שפורטו בהחלטה .4662
 .5להורות למשרד הפים להקצות לתקציב הפיתוח של עיריית אילת מעק
בסך  4מיליון  ₪ולתקציב הפיתוח של המועצה האזורית חבל אילות מעק
בסך  400אלף  ₪לשת  2020עבור קידום מיזמים לחסכון בהוצאות
שוטפות או ליצירת מקורות הכסה לעירייה .לצורך כך יקצה משרד
האוצר למשרד הפים סך של  4.4מיליון  ₪עבור שת  .2020מקור המימון
לתקציב לשת  2020יהיה מתקציב שיועד לטיפול במשבר הקורוה
בהתאם לסעיף 3ב)א)(2)(2א( לחוק יסוד :משק המדיה.
 .6להורות למשרד הפים להעביר סך של  2מיליון  ₪לשיקום תשתיות
עירויות שפגעו בעקבות הסערה שאירעה בין הימים  14 - 12במרץ .2020
לצורך כך יקצה משרד האוצר למשרד הפים סך של  2מיליון  ₪עבור שת
 .2020מקור המימון לתקציב לשת  2020יהיה מתקציב שיועד לטיפול
במשבר הקורוה בהתאם לסעיף 3ב)א)(2)(2א( לחוק יסוד :משק המדיה.
רווחה
 .7להטיל על משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לתגבר באופן
חד פעמי את פעילות מחלקת הרווחה לטובת טיפול באוכלוסיות שפגעו
כתוצאה ממשבר הקורוה בסך  3מיליון  ₪לשת  .2020לצורך כך ,יקצה
משרד האוצר למשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים סך של 3
מיליון ש"ח לשת  .2020הקצאת התקציב תתבצע בהתאם לקריטריוים
ולשימושים שייקבעו על יד המשרד באישור אגף התקציבים במשרד
האוצר .מקור המימון לתקציב לשת  2020יהיה מתקציב שיועד לטיפול
במשבר הקורוה בהתאם לסעיף 3ב)א)(2)(2א( לחוק יסוד :משק המדיה.
קליטת תיירים לעיר בצל מגפת הקורוה
 .8להחות את משרד הפים להקצות לעיריית אילת סך של  2מיליון  ₪עבור
פעולות המקדמות שמירה והטמעה של החיות הממשלה הוגעות לגיף
הקורוה ,לרבות הסברה לגבי ההחיות שמתפרסמות מעת לעת ,וזאת
כגד הוכחת ביצוע פעולות בפועל .לצורך כך יקצה משרד האוצר למשרד
הפים סך של  2מיליון  ₪עבור שת  .2020מקור המימון לתקציב לשת
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 2020יהיה מתקציב שיועד לטיפול במשבר הקורוה בהתאם לסעיף
3ב)א)(2)(2א( לחוק יסוד :משק המדיה.
מימון
 .9עד 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-
 .10לטובת מימון התקציבים שיעמיד משרד הפים בהתאם למפורט
בהחלטה זו ובהתאם לסעיף 40א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה,1985-
משרד הפים יקצה את התקציבים האמורים לעיל ,בשים המפורטות
בהחלטה מתקציב התמיכות שלו לצורך מימון פעולה מאזת כהגדרתה
בסעיף החוק האמור .משרד הפים ואגף התקציבים במשרד האוצר
רשאים להסכים בייהם על הקצאה מתקציב שוה מהתקציב המפורט
לעיל לשם ביצוע הפעולה המאזת כאמור.
 .11אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מהאמור בסעיף  13להחלטה לפיתוח
אילת אשר לפיו הממשלה רשמה לפיה את ההמלצות שהובאו בסיפה
להחלטה ה"ל ,שעיין צעדים משלימים לפיתוח העיר אילת וחבל אילות,
אשר לא כללו בהחלטה בשל העיתוי שבו התקבלה ,ואשר בכפוף להשלמת
בחיה מקצועית ומשפטית ,מוצע להביאן לאישור הממשלה במסגרת
דיוי התקציב.
עדיפות לאומית
החלטה זו מבוססת על השיקולים והימוקים שביסוד ההחלטה לפיתוח אילת
לפי פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוי חקיקה ליישום התכית
הכלכלית לשים  2009ו ,(2010-התשס"ט 2009-שעייו עדיפות לאומית ,לצד
שיקולים מקצועיים הוגעים להשפעות ההתמודדות עם גיף הקורוה ,בשים
לב למאפייים הייחודיים של האזור ,ובפרט הפריפריאליות של העיר אילת
וחבל אילות והתבססות כלכלת העיר אילת באופן מכריע על עף התיירות.
כאמור בהחלטת ממשלה מס'  ,4662כ 90%-מתושבי העיר אילת עוסקים בעף
התיירות ,במישרין או בעקיפין ,עף אשר הושבת לחלוטין למשך תקופה יכרת
בשל ההתמודדות עם גיף הקורוה.

הישיבה עלת
)בשעה (13:35
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הצעת חוק מטעם הממשלה:
חוק התכון והבייה )תיקון מס' ) (101תיקון מס'  ,(5התש"ף2020-
תיקון סעיף 83

.1

בחוק התכון והבייה )תיקון מס'  ,(101התשע"ד ,12014-בסעיף )83יד(
בפסקה ) ,(2במקום "עד יום כ"ה באדר ב' התשע"ט ) 1באפריל ,"(2019
יבוא "עד יום ו' בתמוז התשפ"א ) 16ביוי ."(2021
דברי הסבר

סעיף  1בחוק התכון והבייה )תיקון מס'  ,(101התשע"ד 2014-קבעה חובת בקרה במכון בקרה
לבייה חדשה למגורים בלבד ,בבייה רוויה לביין שאיו רב קומות .עוד קבע ,כי במשך תקופה של
שה מיום ט"ז ביסן התשע"ח ) 1באפריל  ,(2018מגיש בקשה להיתר רשאי לבחור ולהודיע לרשות
הרישוי ,במהלך שבועיים מיום שהגיש את הבקשה ,כי לא תחול לגביו חובת בקרה במכון בקרה
)להלן – תקופת ההיערכות( .זאת ,כדי לאפשר לשוק להסתגל בהדרגה לכיסת מכוי הבקרה להליך
רישוי הבייה ולסייע בהטמעה מיטבית של תהליכי העבודה והממשקים בין עורכי הבקשה ,רשות
הרישוי ומכוי הבקרה.
תקופת ההיערכות שסיומה קבע ליום כ"ה באדר ב' התשע"ט ) 1באפריל  (2019הוארכה במהלך
תקופות הבחירות לכסת העשרים ואחת ,לכסת העשרים ושתיים ולכסת העשרים ושלוש מכוח
סעיף  38לחוק -יסוד :הכסת והיא עתידה לפקוע במהלך חודש יוי .2020
לאור מצבו של המשק בעת הוכחית ,בשל ההתמודדות עם גיף הקורוה והמגבלות שהוטלו על
המשק ועל הציבור למיעת התפשטותו ,ולאור הרצון לצמצם ככל היתן את אי הוודאות ואת הצורך
להסתגל לטל רגולטורי חדש ,מוצע להאריך את תקופת ההיערכות האמורה עד יום ו' בתמוז
התשפ"א ) 16ביוי .(2021
מוגש על ידי שר הפים
י"ט בסיון התש"ף
 11ביוי 2020

 1ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;474התש"ף ,עמ' .12
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טיוטת חוק תכון משק החלב )תיקון מס'  ,(3התש"ף 2020 -

תיקון סעיף 44

.1

בחוק תכון משק החלב ,התשע"א  ,22011 -בסעיף - 44
בסעיף קטן )א( ,במקום "בתקופה שעד שמוה שים מיום
)(1
התחילה" יבוא "בתקופת המעבר" ובסופו יבוא:
"תקופת המעבר"  -התקופה שמיום התחילה עד יום ט"ז
בטבת התשפ"א ) 31בדצמבר  ;(2020השרים רשאים בצו
להאריך את התקופה האמורה עד יום כ' בתמוז התשפ"א )30
ביוי ;".(2021
)(2

סעיף קטן )ג( – ימחק.
דברי הסבר

בסעיף )44א( לחוק תכון משק החלב ,התשע"א – ) 2011להלן – החוק( קבעה הוראת מעבר
לפיה ,עד יום ז' בתשרי התש"ף ) 6באוקטובר  ,(2019המחירים המזעריים שעל מחלבה לשלם
ליצרן בעד חלב בקר במכסה )להלן  -מחיר המטרה( יקבעו בתקות שיתקיו שר החקלאות
ופיתוח הכפר ושר האוצר ,באישור ועדת הכלכלה של הכסת ,ולא לפי המגון הקבוע בסעיף 13
לחוק ,שהוא לפי חוק הפיקוח .מוצע לדחות את המועד האמור ולקבוע כי תקופת המעבר,
שבמהלכה יחולו ההוראות שעוגו בעיין מחיר המטרה בתקות תכון משק החלב )מגון
לעדכון מחירים מזעריים( ,התשע"ב ,2012-תוארך עד ט"ז בטבת התשפ"א ) 31בדצמבר ,(2020
עם אפשרות להארכה וספת בצו ,עד כ' בתמוז התשפ"א ) 30ביוי ) (2021להלן – תקופת
המעבר( .עוד מוצע למחוק את סעיף קטן )ג( שזו לשוו:
" צו ראשון לגבי מחירים מזעריים לפי סעיף )13ב() ,(1יפורסם שישה חודשים לפחות לפי תום
התקופה האמורה בסעיף קטן )א( ,וייכס לתוקפו בתום אותה תקופה"
הסיבה להצעה למחיקת הסעיף הקטן היא כי לפי לשון החוק צו שעייו מחיר מטרה לפי חוק
פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התש"ו  1996 -אמור היה להתפרסם ששה חודשים לפחות
לפי תום תקופת המעבר – כלומר על השרים לפרסם את הצו כבר בימים אלה ,ועוד בטרם
גובשה מדייות השרים בושא.

מוגש על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר
י"ט בסיון התש"ף
 11ביוי 2020

 2ס"ח התשע"א ,עמ' 762
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הצעת חוק להארכת תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף2020-
הארכת תוקף

.2

תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף-
 ,32020בוסח המפורט בתוספת ,מוארך בזה ב  45-ימים.

סמכות הממשלה

.3

על אף האמור בסעיף  ,1הממשלה רשאית לתקן בצו את מספר השוהים המותר
באירוע המתקיים באולם אירועים ,כאמור בתקה )5ב() (12המובאת בתוספת.

הגדרות

.1

תוספת
)סעיף (1
בתקות שעת חירום אלה -
"אשים הגרים באותו מקום" – בי אותו תא משפחתי או יחידים השוהים
יחד במקום מגורים אחד;
"הוראות המהל" – לפי סעיף  20לפקודת בריאות העם;41940 ,
"המהל" – כהגדרתו בסעיף  2לפקודת בריאות העם ומי שהוא הסמיכו לעיין
סעיף  (1)20לפקודה האמורה;
"מעסיק" – מי שמעסקים עובדים;
"מקום מגורים – לרבות מקום שהייה קבוע;
"מקום עבודה" – חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק ,כל מקום
שעשית בו עבודה לצרכי עסק או משלח יד וכן מקום שעובד מגיע אליו
במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי;
"ספורטאי תחרותי" – ספורטאי החבר באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם
בחוק הספורט ,התשמ"ח;"51988-
"עובד" – לרבות עצמאי ,מתדב ,חייל ,שוטר ,סוהר ,ומי שמועסק על ידי
מעסיק ומי שותן שירות למעסיק ,בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי
עבודה ובין אם לאו.

 3ק"ת התש"ף ,עמ'  ,812עמ'  ,870עמ'  ,974עמ'  ,1062עמ'  ,1102עמ'  ,1170עמ'  ,1200עמ'  ,1236עמ'  ,1250עמ' ,1272
עמ  ,1304עמ'  ,1336עמ'  ,1364עמ'  ,1410עמ'  ,1436עמ'  ,1458ועמ' .1488
 4ע"ר , 1940עמ' .191
 5ס"ח התשמ"ח ,עמ' .122
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איסור שהייה
במרחב הציבורי
ובמקומות
שפעילותם אסורה

 2א.

תאים לקיום
תפילה במבה

2ב.

כללי התהגות
במרחב הציבורי

.3

אחריות מעסיק

3א.

לא ישהה אדם במקומות המפורטים להלן:

) (2גן שעשועים או מיתקי שעשועים המצויים בשטח ציבורי ,מקום או
עסק שפעילותו אסורה לפי תקה )5א(.
תפילה במבה תתקיים בהתאם להוראות המהל.

)א(

השוהים במרחב הציבורי יהגו בהתאם לכללים האלה:
) (1שמירה על מרחק של  2מטרים לפחות בין אדם לאדם ,ככל
האפשר ,ולמעט בין אשים הגרים באותו מקום;
) (2בסיעה ברכב פרטי יהיו עד  2וסעים באותו הרכב ,וסף על ההג,
למעט אשים הגרים באותו מקום ,ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי
אחד ,יתן להסיע וסע וסף ,ובלבד שישב בספסל פרד; פסקה זו לא
תחול במקרה שיש צורך חיוי בסיעה של מעל  3אשים באותו הרכב;

)ב( המחזיק במיתקי כושר בשטח ציבורי ,יציב שלט בסמוך למיתקים
אלה לעיין החובה לשמור מרחק לפי תקת משה )א().(1
מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:
)(1

בטרם כיסה למקום עבודה -
)א( המעסיק או מי מטעמו ,ישאל את הכסים את השאלות
האלה:
)(1

האם אתה משתעל?

) (2האם חום גופך מעל  38מעלות צלזיוס ומעלה או
האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
) (3האם היית במגע קרוב 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 האפשר; בוצעה מדידת חום
כאמור ,לא תותר כיסת אדם עם חום גוף של  38מעלות צלזיוס
ומעלה;
פסקאות משה )א( ו)-ב( לא יחולו על אדם הכס למוסד
)ג(
רפואי לקבלת טיפול רפואי;
) (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 האפשר ,ובכלל זה מקלדת,
עכבר ,טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד ,יעבור חיטוי
קפדי לפי כל העברה מאדם לאדם;
) (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 ,ואולם במקום עבודה המצוי במבה של
למעלה מחמש קומות ,לא יהיו במעלית וסעים במספר הגדול ממחצית
ממספר הוסעים המרבי המותר אלא אם כן הוסעים הם אשים הגרים
באותו מקום; המעסיק יציב שלט בכיסה למעלית לעיין מספר
הוסעים המותר בהתאם לפסקה זו;
) (6לעיין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – ישבץ
המעסיק ,ככל האפשר ,את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
חובות מחזיק מקום 3א) .1א( מבלי לגרוע מהוראות תקה 3א ,על מחזיק של מקום הפתוח לציבור
הפתוח לציבור
שפעילותו לא אסרה לפי תקה )5א( ,יחולו ההוראות המויות להלן:
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) (1המחזיק של המקום יגיש לרשות המקומית ,לפי פתיחת המקום,
הצהרה חתומה בוסח הקבוע בתוספת השייה ,ולפיה הוא עומד
בתאים המפורטים בפסקאות ) (2עד ) ;(10הצהרה כאמור תוגש
באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה;
ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית
באופן מקוון ,להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול מחזיק
המקום כאמור ,בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין,
ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק של המקום;
) (2המחזיק של המקום ימה מבין עובדיו ,עובד שיהיה אחראי על
ביצוע הפעולות המפורטות בתקה זו;
)2א( בדלפק שירות ,אם ישו ,תימצא מחיצה למיעת העברת רסס בין
ותן השירות למקבל השירות; במבה שבו קיימת מערכת כיבוי
אוטומטי )ספריקלרים( או מערכת גילוי אש ועשן ,המחיצה תותקן
מכיוון הרצפה ועד לגובה של  50ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
) (3המחזיק של המקום ,אף אם איו מעסיק ,יפעל בהתאם לאמור
בתקה 3א))(1א( ו)-ב( ו ,(6)-בשיויים המחויבים;
)(4
העם;

המחזיק של המקום ,יעמוד בהוראות סעיף 3ה)ג (1לצו בריאות

) (5

)א( המחזיק של המקום יווסת את כיסת האשים למקום,
לרבות עובדי המקום ,כך שיתקיים אחד מאלה:
) (1בכל עת לא ישהו במקום ,באזור הפתוח לקהל,
למעט החיון ,אשים במספר העולה על המספר הקבוע
בהגדרה "התקהלות במבה" או "התקהלות בשטח פתוח"
שבסעיף 3א)ב( לצו בריאות העם )גיף הקורוה החדש(
)בידוד בית והוראות שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף62020-
)להלן – צו בידוד בית( ,לפי העיין ,ובלבד ששטח המקום
מאפשר שמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין אדם
לאדם;
) (2בכל עת לא ישהו אשים באזור הפתוח לקהל ,למעט
החיון ,ביחס של יותר מאדם אחד לכל  7מטרים רבועים;

 6ק"ת התש"ף ,עמ' .516
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)ב( המחזיק של המקום יקבע ויישם מגון להגבלת מספר
השוהים כאמור וכן יציב שלט לעיין מספר השוהים המותר
במקום;
) (6המחזיק של המקום יקפיד ,ככל האפשר ,על שמירת מרחק של 2
מטרים לפחות בין אשים שאים גרים באותו מקום ,לרבות בתורים,
וכן ימע ,ככל האפשר ,צפיפות של אשים במקום אחד ,לרבות ,ככל
היתן ,התקהלות בכיסה למקום;
) (7המחזיק של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור ,סימון מקומות
לעמידת הממתיים במרחק שי מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל
של המקום יציב במקום בולט לעין ,שלט לעיין שמירה על מרחק
כאמור;
) (8אם מצויה מעלית במקום ,המחזיק של המקום יקפיד ,ככל האפשר,
שלא יהיו במעלית יותר משי וסעים ,או בביין בעל  5קומות ומעלה ,כי
מספר הוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר אלא אם כן
הוסעים הם אשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או
המפעיל של המקום שלט בכיסה למעלית ,לעיין מספר הוסעים
המותר;
) (9המחזיק של המקום יקפיד על שמירת כללי היגייה במקום ויחה את
עובדיו בעיין זה ,לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פימיים באופן
תדיר ,ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; לעיין זה,
"משטחים פימיים"  -כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם
במגע בתדירות גבוהה ,ובכלל זה :ידיות ,דלתות ,מעקים ,דלפק ,מתגים,
לחצי מעלית וכיוצא בהם;
) (10במתחם יוצבו מיתקים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות גישים
וזמיים.
)ב( בתקה זו-
"לקוח" –לרבות מקבל שירות או מבקר במקום הפתוח לציבור ,לפי אופי
המקום;
"מחזיק" של מקום – לרבות בעלים ,מפעיל ומי שחייב ברישיון לפי דין;
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"מקום הפתוח לציבור" – מקום תחום המוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל
הרחב לרבות מקום שהכיסה אליו בתשלום ,בין שהוא מצוי במבה ובין בשטח
פתוח ,ולמעט כל אלה:
)(1

מקום כמפורט בתקה )5ב(;

) (2מקום שחלה לגביו תקה )2ג() (1או )י(2 ,ב או 2ג לתקות שעת
חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות
גיף הקורוה החדש( ,התש"ף  ,72020או שחלה לגביו תקה )4ב( לתקות
כאמור;
)(3
הגבלת תחבורה
ציבורית

3ב.

הפעלת מקווה

3ה.

)א(

מקום ציבורי שיתן בו שירות בריאות.

לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית אלא כמפורט להלן:
) (1אוטובוסים ,רכבות וסעים ושירותי הסעה לוסעים המיועדים
לשירות לציבור – לפי הוראות שר התחבורה בתוקף סמכותו לפי כל דין;
) (2וסף על האמור בפסקה ) ,(1שירותי הסעה לוסעים המיועדים
לשירות הציבור כמפורט להלן ובתאים אלה:
)א( שירות 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;
)ב( הפעלת מוית עם שי וסעים בכל ספסל או הסעה של
אשים הגרים באותו מקום ,ובתאי שהוסעים כאמור ישבו
במושבים האחוריים וחלוות המוית יהיו פתוחים.

)ב( לעיין תקה זו" ,שירות תחבורה ציבורית" – אוטובוסים ,רכבות וסעים
ושירותי הסעה לוסעים המיועדים לשירות הציבור.
לא יפעיל אדם מקווה אלא בכפוף לתאים אלה:
) (1המקווה פועל בכפוף לכל דין ובכלל זה בכפוף להוראות תקה
3א ,1למעט תקת משה )א() (1בה;

 7ק"ת התש"ף ,עמ'  ,(858) 820עמ'  ,966עמ'  ,1060עמ'  ,1114עמ'  ,1144עמ'  ,1234עמ'  ,.1286עמ'  1456ועמ' .1502
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) (2בכל עת שהמקווה פתוח לציבור יהיה וכח במקווה אחראי מטעם
המפעיל לצורך קיום הוראות תקה זו;
) (3בלי לגרוע מהוראות כל דין ,מקוואות יפעלו בהתאם להוראות
המהל;
) (4וסף על האמור בתקה 3א)1א())(5א( ,במקווה גברים ,לא ישהו
בכל עת בבור הטבילה טובלים ביחס של יותר מאדם אחר לכל  6מטרים
רבועים;
)(5
שירות משלוחים

.4

הגבלת פעילות
מסחר ,בילוי ופאי

.5

לפי הגעה למקווה שים ,תתאם אישה מראש את מועד הגעתה.

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

לא יפעיל אדם מקום או עסק ,לרבות בבית מגורים ,כמפורט להלן:
) (2דיסקוטק ,פארק מים ,בית מרחץ ,בית קולוע ,תיאטרון ומוסד
תרבות אחר ,פארק שעשועים ,לוה פארק ,גי שעשועים ומיתקי
שעשועים ,מקום לעריכת מופעים וירידים;

)ב(

אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתאים האלה:
) (1בית אוכל ,ובכלל זה בית אוכל בבית מלון ,בר או פאב ,בתאי
שהמחזיק או המפעיל של בית העסק יפעל בכפוף להוראות תקה 3א,1
ואולם לעיין זה יקראו את תקות המשה שלה שלהלן בשיויים
המפורטים לגביהן ,והכול בהתאם להוראות המהל:
)א( בתקת משה)א() ,(1במקום "המחזיק של המקום" יבוא
"המחזיק או המפעיל של בית העסק" ובמקום "לפי פתיחת
המקום" יבוא "לפי הפעלת העסק בדרך של ישיבת לקוחות בבית
העסק";
)ב( בתקת משה )א() ,(5במקום פסקת משה )א( יבוא:
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")א( המחזיק של המקום יווסת את כיסת האשים
למקום ,לרבות עובדי המקום ,כך שבכל עת לא ישהו
במקום יותר אשים מהתפוסה המותרת לפי רישיון
העסק ,ובלבד שבעסקים שלפי רישיון העסק יכולים להכיל
יותר מ 100-לקוחות ,מספר הלקוחות לא יעלה על 85%
מהמותר ברישיון העסק;";
) (2מקום למכירת מזון ,בית מרקחת ,חות אופטיקה או חות
שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגייה וכן מעבדה לתיקון מוצרי
תקשורת או מחשבים – בכפוף לכל אלה:
)א( 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;
)ב( המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם לאמור
בתקה 3א)1א();(5
על המחזיק או המפעיל של מקום ,אף אם איו מעסיק,
)ג(
תחול תקה 3א))(1א( ו)-ב( ,בשיויים המחויבים ,למעט אם מקום
כאמור פועל בתוך קיון;
)2א( )א( חות שאיה כאמור בתקת משה )ב() – (2בכפוף לתאים
כמפורט להלן:
) (1המחזיק או המפעיל של המקום ,אף אם איו
מעסיק ,יפעל בהתאם לאמור בתקה 3א))(1א( ו)-ב( –
למעט אם החות כאמור בתוך קיון ובהתאם לאמור
בתקה 3א) ,(6בשיויים המחויבים;

- 37 -

)1א( בעל העסק או החות כאמור יגיש לרשות המקומית
לפי תחילת הפעלת החות הצהרה חתומה בוסח הקבוע
בתוספת השייה ,ולפיה הוא עומד בתאים המפורטים
בפסקאות משה ) (1ו (2)-עד ) ;(6הצהרה יכול שתוגש
באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה
והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה
והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון ,להמשך טיפולה
של הרשות המקומית אל מול בעל העסק או החות כאמור,
בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין,
ובכלל זה היבטי הפיקוח על מול בעל העסק או החות;
) (2המחזיק או המפעיל של המקום ימה מבין עובדיו,
עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקת
משה זו )בפסקת משה זו – ממוה על עייי קורוה(;
) (3המחזיק או המפעיל של החות יקפיד על שמירת
כללי היגייה במקום העסק על ידי עובדיו ,לרבות הקפדה
על חיטוי משטחים פימיים בחות ,ובכלל זה המחיצה
כאמור בפסקת משה ) ,(4באופן תדיר;
) (4בדלפק העסק תימצא מחיצה למיעת העברת רסס
בין המוכר ללקוח; במבה שבו קיימת מערכת כיבוי
אוטומטי )ספריקלרים( או מערכת גילוי אש ועשן,
המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של  50ס"מ
מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
) (5המחזיק או המפעיל של החות יקפיד ,ככל האפשר,
על שמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין אשים שאים
גרים באותו מקום ,לרבות בתורים ,וכן ימע ,ככל האפשר,
צפיפויות של אשים במקום אחד ,לרבות ,ככל היתן,
התקהלות בכיסה למקום;
)5א( המחזיק או המפעיל של החות יסמן במקום המיועד
לתור לקופות הרושמות ,סימון מקומות לעמידת הלקוחות
במרחק שי מטרים זה מזה; בעל החות יציב במקום בולט
לעין ,שלט לעיין שמירה על מרחק כאמור;
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) (6המחזיק או המפעיל של החות יפעל בהתאם
לאמור בתקה 3א)1א();(5
)א (1מספרה או עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם ,לרבות
טיפולי רפואה אלטרטיבית – בכפוף לתאים כמפורט להלן:
) (1בעל העסק יגיש לרשות המקומית לפי תחילת
הפעלת העסק הצהרה חתומה בוסח הקבוע בתוספת
השייה ,ולפיה הוא עומד בתאים המפורטים בפסקאות
משה ) (2עד ) ;(6הצהרה כאמור יכול שתוגש באמצעות
טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה;
ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות
המקומית באופן מקוון ,להמשך טיפולה של הרשות
המקומית אל מול בעל העסק כאמור ,בהתאם
לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין ,ובכלל זה
היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק;
) (2המחזיק או המפעיל של העסק ,אף אם איו מעסיק,
יפעל בהתאם לאמור בתקה 3א))(1א( ו)-ב( – למעט אם
החות כאמור בתוך קיון ובהתאם לאמור בתקה 3א),(6
בשיויים המחויבים;
) (3המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד על שמירת
כללי היגייה במקום העסק ,לרבות הקפדה על חיטוי
משטחים פימיים וציוד בעסק; בלי לגרוע מהאמור ,יבצע
חיטוי של הכלים ,הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר
היו בשימוש וכן כביסה של מגבות וחלוקים ,בין לקוח
ללקוח;
) (4המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת
הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה כהגדרתה בצו בריאות
העם ומגן פים ,יעטה כפפות ויחליף את הכפפות ,בין לקוח
ללקוח;
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) (5המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד ,ככל האפשר,
על שמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין הלקוחות ,למעט
אשים הגרים באותו מקום ,ולרבות באזור ההמתה; בעל
העסק יציב ,במקום בולט לעין ,שלט לעיין שמירה על
מרחק כאמור;
) (6המחזיק או המפעיל של העסק יפעל בהתאם לאמור
בתקה 3א)1א();(5
)(3

קיון בכפוף לתאים המפורטים להלן:
)א( המחזיק או המפעיל של הקיון יגיש לרשות המקומית ,לפי
פתיחת הקיון ,הצהרה חתומה בוסח הקבוע בתוספת השייה,
ולפיה הוא עומד בתאים המפורטים בפסקאות משה )ב( עד )יב(;
הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד
הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה
והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון ,להמשך טיפולה של
הרשות המקומית אל מול המחזיק או המפעיל של הקיון כאמור,
בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין ,ובכלל זה
היבטי הפיקוח אל מול המחזיק או המפעיל של הקיון;
)ב( המחזיק או המפעיל של הקיון ימה מבין עובדיו ,עובד שיהיה
אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקה זו;
)ג( המחזיק או המפעיל של הקיון ,יפעל בהתאם לאמור בתקה
3א))(1א( ו)-ב( ו ,(6)-בשיויים המחויבים;
)ד( המחזיק או המפעיל של הקיון ,יעמוד בהוראות סעיף
3ה)ג (1לצו בריאות העם )גיף הקורוה החדש()בידוד בית
והוראות שוות()הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן-צו בריאות
העם(;
)ה( המחזיק או המפעיל של הקיון יפעל בהתאם לאמור
בתקה 3א)1א() ,(5ואולם לעיין זה יקראו את התקה האמורה
כך שבכל מקום ,במקום "באזור הפתוח לקהל למעט החיון"
יבוא "באזור הפתוח לקהל ,לרבות שטחי המכירה שבחויות
ולמעט שטח החיון";
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המחזיק או המפעיל של הקיון יקפיד ,ככל האפשר ,על
)ו(
שמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין אשים שאים גרים באותו
מקום ,לרבות בתורים ,וכן ימע ,ככל האפשר ,צפיפות של אשים
במקום אחד ,לרבות ,ככל האפשר ,התקהלות בכיסה למקום;
המחזיק או המפעיל של הקיון יסמן במקומות המיועדים
)ז(
לתור ,סימון מקומות לעמידת הממתיים במרחק שי מטרים זה
מזה; המחזיק או המפעיל של הקיון יציב במקום בולט לעין,
שלט לעיין שמירה על מרחק כאמור;
)ח( אם מצויה מעלית בקיון ,המחזיק או המפעיל של הקיון
יקפיד ,ככל האפשר ,שלא יהיו במעלית יותר משי וסעים ,אלא
אם כן הוסעים הם אשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה
המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכיסה למעלית ,לעיין
מספר הוסעים המותר;
)ט( המחזיק או המפעיל של הקיון יקפיד על שמירת כללי
היגייה בקיון ויחה את עובדיו בעיין זה ,לרבות הקפדה על
חיטוי משטחים פימיים באופן תדיר ,ולא פחות מפעמיים ביום
ולאחר סיום יום הפעילות; לעיין זה "משטחים פימיים"  -כולל
משטחים שהשוהים במקום באים עימם במגע בתדירות גבוהה,
ובכלל זה :ידיות ,דלתות ,מעקים ,דלפק ,מתגים ,לחצי מעלית
וכיוצא בהם;
בשטחי הקיון יוצבו מיתקים עם חומר לחיטוי ידיים
)י(
במקומות גישים וזמיים;
)יא( המחזיק או המפעיל של הקיון לא יאפשר ישיבה לצורך
אכילה של מבקרים בשטח הקיון ,למעט בית אוכל כאמור
בתקה )5ב() ,(1לא יציב שולחות וכיסאות לאכילה בשטח
הקיון ,וימע גישה לשולחות אכילה המקובעים לרצפה ,אם
קיימים; המחזיק או המפעיל של הקיון יתלה שלטים במקומות
בולטים לעין לעיין איסור אכילה בקיון;
)יב( המחזיק או המפעיל של הקיון יהל רישום בכיסות
לקיון ,ככל האפשר ,באופן ממוחשב ,של מספר האשים השוהים
בקיון בכל עת;
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)(4

שוק קמעואי ,בכפוף לתאים המפורטים להלן:
)א( ראש הרשות המקומית פרסם הודעה לציבור באתר
האיטרט של הרשות המקומית לפי פתיחת השוק ,ולפיה השוק
ערוך לקיום התאים המפורטים בפסקאות משה )ב( עד )ט( וכי
הרשות המקומית ערכה להבטחת התאים כאמור;
)א( הרשות המקומית תפעל בהתאם לאמור בתקה 3א))(1א(
ו)-ב( ו (6)-בשיויים המחויבים;
)ב( לעיין הוראות סעיף 3ה)ג (1לצו בריאות העם ,יראו את
הרשות המקומית כמחזיק או כמפעיל של מקום כאמור באותו
סעיף לגבי השוק;
הרשות המקומית תפעל בהתאם לאמור בתקה
)ג(
3א)1א();(5
)ד( הרשות המקומית תקפיד ,ככל האפשר ,על שמירת מרחק
של  2מטרים לפחות בין אשים שאים גרים באותו מקום ,לרבות
בתורים ,וכן תמע ,ככל האפשר ,צפיפות של אשים במקום אחד,
לרבות ,ככל האפשר ,התקהלות בכיסה למקום;
)ה( הרשות המקומית תסמן במקומות המיועדים לתור,
מקומות לעמידת הממתיים במרחק שי מטרים זה מזה ותציב
במקום בולט לעין ,שלט לעיין שמירה על מרחק כאמור;
הרשות המקומית תקפיד על שמירת כללי היגייה בשוק
)ו(
ותחה את בעלי העסקים במקום ואת עובדיהם בעיין זה ,לרבות
הקפדה על חיטוי משטחים פימיים באופן תדיר ,ולא פחות
מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות;
בשטחי השוק יוצבו מיתקים עם חומר לחיטוי ידיים
)ז(
במקומות גישים וזמיים;
)ח( הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של
מבקרים בשטח השוק למעט בבית אוכל כאמור בתקה )5ב();(1
הרשות המקומית תתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעיין
איסור אכילה בשוק;
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)ט( הרשות המקומית תהל רישום בכיסות לשוק ,ככל
האפשר ,באופן ממוחשב ,של מספר האשים השוהים בשוק בכל
עת; לעיין פסקה זו" ,הרשות המקומית" – הרשות המקומית
שבתחומה מצא השוק הקמעואי;
) (5ספרייה – בכפוף להוראות תקה 3א 1ובתאי שהחזרת ספרים
לספרייה מהשאלה ,תיעשה לתוך מכל איסוף שבו ישהו הספרים בלא
מגע למשך  3ימים מיום החזרתם;
) (6גן חיות ,ספארי ,פית חי – בכפוף להוראות תקה 3א 1ולהוראות
המהל;
) (7מכון כושר ומקום במבה שמתקיימת בו פעילות ספורט או מחול
ואיו מכון כושר )בפסקה זו – סטודיו( – בכפוף להוראות תקה 3א,1
והכול בהתאם להוראות המהל;
) (8מוזאון וחללי תצוגה אחרים בכפוף להוראות תקה 3א ,1למעט
מיתקים או מוצגים שיתן לגעת בהם והם מיועדים לילדים;
) (9בריכת שחייה ,למעט הפעלת בריכת פעוטות ,בתאי שהמחזיק או
המפעיל של העסק יפעל בכפוף להוראות תקה 3א ,1ואולם לעיין זה
יקראו את תקת משה )א() (5לתקה האמורה כך שאחרי פסקת משה
)א( בה יבוא המפורט להלן ,והכול בהתאם להוראות המהל:
")א (1וסף על האמור בפסקת משה )א( ,במי הבריכה ,לא ישהו
אשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל  6מ"ר;"
) (10אטרקציה תיירותית ,בכפוף להוראות תקה 3א ,1ובהתאם
להוראות המהל;
) (11רכבל ,בכפוף להוראות תקה 3א ,1ואולם לעיין זה יקראו את
תקת משה )א( לתקה האמורה כך שבמקום פסקת משה ) (5בה יבוא:
") (5המחזיק של המקום יווסת את כיסת האשים לרכבל ,כך
שמספר הוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר,
אלא אם כן הם אשים הגרים באותו מקום ,ואולם מספר
הוסעים לא יעלה על ;";20
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) (12אולם או גן לשמחות או לאירועים ,בכפוף להוראות תקה 3א,1
למעט תקת משה )א() ,(5בהתאם להוראות המהל ,ובלבד שיתקיימו
התאים המפורטים להלן ,לפי העיין:
)א(

לגבי חתוה או אירוע לציון טקס דתי ,ובכלל זה אירוע לציון
הולדת בן או בת ,אירוע לציון בת או בר מצווה או אירוע דומה
בדתות אחרות ,יתקיימו כל התאים האלה:
)(1

בכל עת לא ישהו באירוע מספר אשים ,ביחס של יותר
מאדם אחד לכל  2מטרים רבועים בשטח שבו מתקיים
האירוע ,ואולם לא ישהו באירוע מספר אשים העולה על
 250למעט עובדי אולם האירועים;

)(2

המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויישם מגון
להגבלת מספר השוהים כאמור בפסקת משה ) (1וכן יציב
שלט לעיין כמות השוהים המותרת במקום;

)(3

המחזיק או המפעיל של המקום ידרוש ממזמין האירוע
להעמיד לרשותו את הרשימה הטלפוית ויידע את
המוזמים לפי קיום האירוע ,בעצמו או באמצעות מזמין
האירוע ,על כך שמספרי הטלפון שלהם צריכים להיות
מועברים לידיו לפי הוראות תקות אלה ,לצורך המפורט
בפסקת משה ) ;(3יידוע כאמור ייעשה ,ככל היתן ,לפי
העברת מספרי הטלפון למחזיק או למפעיל;

)(4

קבע ראש השירות או רופא מחוזי ,כי אחד העובדים או
המשתתפים ששהו באירוע דבק בגיף הקורוה )להלן -
חולה( ,רשאי הוא לדרוש מהמחזיק או המפעיל של המקום
את הרשימה הטלפוית וזאת לסיוע בביצוע חקירה
אפידמיולוגית ולשם שימוש ברשימה הטלפוית למסירת
הודעה לאשים שלפי ממצאי החקירה כאמור ,באו במגע
הדוק עם החולה  -על הממצא כאמור ,ועל החובה החלה
עליהם לפי דין בשל כך ,ולמטרה זו בלבד; ההודעה
לאשים לא תכלול פרטים מזהים לגבי החולה;

)(5

המחזיק או המפעיל של המקום שקיבל את הרשימה
הטלפוית ממזמין האירוע ,ישמור אותה בסוד ,לא יגלה
את האמור בה לאחר ולא יעשה בה כל שימוש פרט לתכלית
האמורה בפסקת משה זו;
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)(6

המחזיק או המפעיל של המקום ימחק את הרשימה
הטלפוית ביחס לאירוע מסוים ,בחלוף  20ימים מאותו
אירוע;

לעיין פסקת משה זו -
"אולם או גן לשמחות ולאירועים"  -כמשמעותו בצו רישוי עסקים
)עסקים טעוי רישוי( ,התשע"ג; 82013 -
"ראש השירות" ו"-רופא מחוזי"  -כהגדרתם בצו בריאות העם )גיף
הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף-
;92020
"רשימה טלפוית" -מספרי הטלפון ,ככל שישם ,של המשתתפים
באירוע לרבות ותי שירות ,ללא שם ,מספר זהות או פרטים מזהים
וספים;
)ב(

לגבי אירוע שאיו כאמור בפסקת משה )א(  -יתקיימו כל
התאים האלה:
)(1

האירוע יתקיים בשטח פתוח ולא במבה;

) (2בכל עת לא ישהו במקום אשים באזור הפתוח
לקהל במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה
"התקהלות בשטח פתוח" שבסעיף 3א)ב( לצו בריאות
העם;
לעיין פסקת משה זו" ,אולם אירועים" – אולם שמחות ,גן
אירועים או עסק אחר שמקיים אירועים.
עושין

.6

העושה אחת מאלה ,דיו – מאסר שישה חודשים או קס לפי סעיף )61א()(1
לחוק העושין ,התשל"ז:101977-
) (1המפעיל מקום או עסק ,בעצמו או באמצעות אחר ,ביגוד לתקה
)5א(; לעיין זה" ,מפעיל" – מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות
המפורטים בתקה )5א( ,ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף  1לחוק
רישוי עסקים ,התשכ"ח ,111968-שדרש לגביו רישיון או היתר
כמשמעותם בסעיף  4לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;

 8ק"ת התשע"ג ,עמ' .821
 9ק"ת התש"ף ,עמ' .516
 10ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 11ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
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)(3

השוהה במקום המפורט בתקה 2א ,ביגוד לתקה האמורה;

) (5המפעיל שירות תחבורה ציבורית ביגוד לתקה 3ב;
) (6המפעיל בית אוכל ,בר או פאב ,בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק,
מבלי שהגיש הצהרה כאמור בתקה 3א)1א() ,(1מבלי שקבע או יישם
מגון להגבלת מספר הכסים למקום כאמור בתקה 3א)1א())(5ב( או
מבלי שבעסק סומו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעיין שמירת
מרחק כאמור בתקה 3א)1א() ,(7והכול ביגוד לתקה )5ב() ;(1לעיין זה,
"מפעיל" – מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף  4לחוק
רישוי עסקים ,התשכ"ח;1968-
) (7המפעיל חות ,בעצמו או באמצעות אחר ,ללא שמסר הצהרה
כאמור בתקה )5ב()2א()א()1א( ,מבלי שבחות ישה מחיצה כאמור
בתקה )5ב()2א()א() ,(4מבלי שבחות סומו מקומות לעמידה או הוצב
שילוט לעיין שמירת מרחק כאמור בתקה )5ב()2א()א()5א( או שלא קבע
או יישם מגון להגבלת מספר הכסים למקום כאמור בתקה
)5ב()2א()א() ;(6לעיין זה" ,מפעיל" – מי שמפעיל חות כאמור בתקה
)5ב()2א()א( ,ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף  1לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ,1968-שדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4
לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;
) (8המפעיל מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה ,פדיקור
ומיקור ובכלל זה הסרת שיער בלייזר ,בעצמו או באמצעות אחר ,בלא
שמסר הצהרה כאמור בתקה )5ב()2א()א ,(1)(1בלי שווידא כי המטפל
עוטה מסכה ,מגן פים או כפפות ,בעת טיפול בלקוח ,כאמור בתקה
)5ב()2א()א ,(4)(1או שלא קבע או יישם מגון להגבלת מספר הכסים
למקום כאמור בתקה )5ב()2א()א ;(6)(1לעיין זה" ,מפעיל" – מי שחייב
ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף  4לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח-
;1968
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) (9המפעיל קיון ,בעצמו או באמצעות אחר ,בלא שמסר הצהרה
כאמור בתקה )5ב())(3א( ,מבלי שקבע ויישם מגון לוויסות מספר
הלקוחות והציב שלט לעיין מספר הלקוחות המותר ,כאמור בתקה
)5ב())(3ה( ,מבלי שבקיון באזור עמידה בתורים ,סומו מקומות לעמידה
או מבלי שהוצב שלט לעיין שמירת מרחק כאמור בתקה )5ב())(3ז(,
מבלי שהציב שלט בכיסה למעליות לעיין מספר השוהים המותר
כאמור בתקה )5ב())(3ח( ,או שהציב שולחות וכיסאות לאכילה בשטח
הקיון ,או מבלי שמע גישה לשולחות או לכיסאות כאמור ,ומבלי
שתלה שלטים לעיין איסור אכילה ,כאמור בתקה )5ב())(3יא(; לעיין
זה" ,מפעיל" – מי שמפעיל קיון כאמור בתקה )5ב() ,(3ואם הוא עסק
טיעון רישוי לפי סעיף  1לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968-שדרש
לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף  4לאותו חוק – בעל הרישיון
או בעל ההיתר.
) (13המפעיל מכון כושר בעצמו או באמצעות אחר ,מבלי שהגיש
הצהרה כאמור בתקה 3א)1א() ,(1מבלי שקבע או יישם מגון להגבלת
מספר הכסים למקום כאמור בתקה 3א)1א())(5ב( ,מבלי שקבע או
יישם מגון להגבלת מספר הכסים למקום כאמור בתקה
3א)1א())(5ב( או מבלי שבעסק סומו מקומות לעמידה או הוצב שלט
לעיין שמירת מרחק כאמור בתקה 3א)1א() ,(7והכול ביגוד לתקה
)5ב() ;(7לעיין זה" ,מפעיל" – מי שמפעיל מכון כושר כאמור בתקה
)5ב() ,(7ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף  1לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ,1968-שדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4
לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;
) (14המפעיל בריכת שחייה בעצמו או באמצעות אחר ,מבלי שהגיש
הצהרה כאמור בתקה 3א)1א() ,(1מבלי שקבע או יישם מגון להגבלת
מספר הכסים למקום כאמור בתקה 3א)1א())(5ב( או מבלי שבעסק
סומו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעיין שמירת מרחק כאמור
בתקה 3א)1א() ,(7והכול ביגוד לתקה )5ב() ;(9לעיין זה" ,מפעיל" –
מי שמפעיל בריכת שחייה כאמור בתקה )5ב() ,(9ואם 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;
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) (15המפעיל אטרקציה תיירותית בעצמו או באמצעות אחר ,מבלי
שהגיש הצהרה כאמור בתקה 3א)1א() ,(1מבלי שקבע או יישם מגון
להגבלת מספר הכסים למקום כאמור בתקה 3א)1א())(5ב( או מבלי
שבעסק סומו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעיין שמירת מרחק
כאמור בתקה 3א)1א() ,(7והכול ביגוד לתקה )5ב() ;(10לעיין זה,
"מפעיל" – מי שמפעיל אטרקציה תיירותית כאמור בתקה )5ב(),(10
ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף  1לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח-
 ,1968שדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף  4לאותו חוק –
בעל הרישיון או בעל ההיתר;
) (16המפעיל אולם או גן לשמחות או לאירועים ,בעצמו או באמצעות
אחר ,מבלי שקבע או יישם מגון להגבלת מספר הכסים למקום ביגוד
לתקה )5ב())(12א() (2או מפעיל אולם אירועים בקיום אירוע במבה או
בקיום אירוע שמשתתפים בו אשים במספר העולה על המספר הקבוע
בהגדרה "התקהלות בשטח פתוח" שבסעיף 3א)ב( לצו בריאות העם,
ביגוד לתקה )5ב())(12ב(; לעיין זה" ,מפעיל" – מי שחייב ברישיון או
בהיתר כמשמעותם בסעיף  4לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח196812-
סמכויות שוטר

6א.

סייג לתחולה

.7

)א(

)ב(

 12ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
 13ק"ת התש"ף ,עמ' .738

לשם אכיפת ההוראות לפי תקות שעת חירום אלה רשאי שוטר -
)(1

להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקות וכן להורות
על הפסקת פעילות המוגדת לאמור בתקות;

)(2

למוע כיסת אדם למקום אם יש בכיסתו של האדם כדי להפר
את האמור בתקה )5ב(.

אין באמור בתקה זו כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין.

תקות אלה לא יחולו על משכן הכסת ,בתי המשפט ,בתי דין לעבודה ,בתי הדין
הדתיים ומוסדות חיוך המפורטים בסעיף  2לצו בריאות העם )גיף הקורוה
החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חיוך( )הוראת שעה( ,התש"ף ;132020-תקה 3
לא תחול על חברי הכסת.
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שמירת דיים

.8

אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש(
)בידוד בית והוראות שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – צו בידוד
בית( ,צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש ) (2019הוראות למעסיק של עובד
בבידוד בית( )הוראת שעה( ,התש"ף ,142020-צו בריאות העם )גיף הקורוה
החדש ) (2019בידוד בבית חולים( )הוראת שעה( ,התש"ף ,152020-וצו בריאות
העם )גיף הקורוה החדש ) (2019הגבלת פעילות מוסדות חיוך( )הוראת שעה(,
התש"ף ;2020-ואולם בתקופת תוקפן של תקות שעת חירום אלה לא יחול
סעיף 3ג לצו בידוד בית.
תוספת שייה
)תקה 3א)1א())5 ,(1ב()2א()א( ו)-א (1ו)5-ב())(3א((

התחייבות בדבר יישום הפעולות הדרשות בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף2020-
שערכה וחתמה ב__________ ביום ______ בחודש ___________ בשת ________
על ידי ______________
ת"ז _______________
המכהן כבעל העסק  /מחזיק בעסק ב_______________ )שם וכתובת העסק(
אי מצהיר כי המקום או העסק עומד בתאים המפורטים בתקה 3א)1א()/ (1
.1
)5ב()2א()א(  /בתקה )5ב()2א()א / (1בתקה )5ב())(3א( לתקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף )להלן – הפעולות(.
אי מודע לחובתי לקיום התאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות
.2
הציבור.
ולראיה באתי על החתום:
.3
____________________
חתימה

דברי הסבר
העולם ,וישראל כחלק ממו ,מצא כעת בעיצומה של פדמיה כתוצאה
כללי
מהתפרצות והתפשטות הגיף  SARS-CoV-2הגורם למחלה ) COVID-19להלן  -המחלה,
 14ק"ת התש"ף ,עמ' .526
 15ק"ת התש"ף ,עמ' 620
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המגיפה או הגיף( .כון להיום ,אין באוכלוסיית ישראל חסיות גד המחלה ,אין חיסון
שבאמצעותו יתן לצמצם את התפשטותה ואין טיפול יעיל למחלה .יצוין כי קיימת
אפשרות של העברת הגיף מאדם עם תסמיים מזעריים או ללא תסמיים כלשהם לאשים
רבים ,מבלי ידיעתו .בישראל כון ליום זה ,דבקו עשרות אלפי חולים ופטרו קרוב ל–300
אשים.
לצורך התמודדות עם המגיפה קבעו הסדרים שוים באמצעות צווים שהותקו מכוח
סמכותו של המהל הכללי של משרד הבריאות לפי פקודת בריאות העם 1940 ,ובאמצעות
תקות שעת חירום שוות ובהן תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף.2020-
תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף) 2020-להלן -
התקות( שהותקו בידי הממשלה ביום כ"ה באדר התש"ף ) 21במרס  ,(2020קובעות
הוראות שמטרתן צמצום התפשטות גיף הקורוה ומיעת הדבקה בגיף באמצעות מגבלות
שוות שמטרתן ריחוק חברתי .התקות מסדירות את התאים לפעילותם של מקומות
הפתוחים לציבור ,מסחר ועסקי בילוי ופאי במטרה לצמצם את סיכון ההדבקה במקומות
אלה ,בוסף התקות מגבילות פעילותם של מקומות ועסקים שבהם מתרחשת התקהלות
משמעותית ומתקיים לגביהם חשש לבריאות הציבור .בוסף ,התקות קובעות כללי
התהגות במרחב הציבורי ,במקומות עבודה ועוד ,מהטעמים שפורטו.
בהיעדר יכולת לפות לכסת בתאריך התקת התקות ,ובשים לב לצורך החיוי
והדחוף להתאים את המגבלות השוות כדי להגן על בריאות הציבור למצב התחלואה
ולסיבות התפשטות הגיף בישראל ,אלצה הממשלה להשתמש בכלי של תקות שעת
חירום .בימים אלה מקדמת הממשלה את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם
גיף הקורוה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020 -כדי להקות לממשלה את הסמכויות
הדרשות להמשך ההתמודדות עם גיף הקורוה ,בחקיקה ראשית .חוק זה ייתן לממשלה
את הכלים המתאימים להתמודדות כאמור בין היתר במקום תקות הגבלת פעילות .אמם
הצעת החוק הוחה על שולחן הכסת השבוע ,אך קיים סיכוי קטן ביותר שהליך חקיקתו
והתקת התקות מכוחו יושלמו לפי מועד פקיעה תקות הגבלת הפעילות.
כמו כן ,לפי סעיף )39ו( לחוק-יסוד :הממשלה ,הקובע כי "תוקפן של תקות שעת
חירום יפקע כעבור שלושה חודשים מיום התקתן ,זולת אם הוארך תוקפן בחוק" ,עתידות
התקות לפקוע ביום כ"ט בסיון התש"ף ) 21ביוי  .(2020כיוון שעדיין לא הסתיים המצב
המיוחד שוצר בישראל בעקבות התפשטות המגיפה וכדי לאפשר את המשך ההסדרים
שקבעו ,לצורך המאבק בהתפשטות המגיפה ,יש להאריך את תוקפן לתקופה של  45ימים.
הארכה זו דרשת עד שיושלם הליך חקיקתו וייכס לתוקף חוק סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם גיף הקורוה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף – 2020-וההסדרים מכוחו.

סעיף  1מוצע לקבוע כי תוקפן של התקות ,בוסחן המובא בתוספת ,יוארך ב 45 -ימים,
וזאת כדי לאפשר המשך תחולתן של ההוראות הקבועות בתקות האמורות.
בתוספת מובאות כלשון תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות(,
התש"ף .2020-תקות אלה קובעות מגבלות על התועה ,המסחר ,הבילוי והפאי במטרה
לצמצם את התפשטות הגיף הקורוה ,ולשמור על בריאות הציבור בישראל.
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סעיף  2מוצע לקבוע כי הממשלה רשאית לתקן בצו את מספר השוהים המותר באירוע
המתקיים באולם אירועים ,כאמור בתקה )5ב() (12המובאת בתוספת ,תון זה קבע לפי
מצב התחלואה בעת תיקון ההוראה והוא עשוי להשתות לפי השיויים במצב התחלואה
ותוים אפידמיולוגיים.
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הצעת חוק להארכת תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש(,
התש"ף2020-
הארכת תוקף

.4

הגדרות

.2

תוקפן של תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם
צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( ,התש"ף ,162020-בוסח המפורט
בתוספת ,מוארך בזה ב 45-ימים.
תוספת
)סעיף (1
בתקות שעת חירום אלה -
"אזור" ו"ישראל" – כהגדרתם בתקות שעת חירום )יהודה והשומרון – שיפוט
בעבירות ועזרה משפטית( ,התשכ"ז ,171967-כפי שהוארך תוקפן ותוקן
וסחן בחוק ,מעת לעת;
"הוועדה לארגיה אטומית" – לרבות הקריה למחקר גרעיי )קמ"ג( והמרכז
למחקר גרעיי )ממ"ג(;
"חברה עירוית" ו"חברת בת עירוית" – כהגדרתן בסעיף  21לחוק יסודות
התקציב ,התשמ"ה;181985-
"חברה ממשלתית" – חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית ,כהגדרתן בחוק
החברות הממשלתיות ,התשל"ה;191975-
"מוסד להשכלה גבוהה" – כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה,
התשי"ח;201958-
"מועצה דתית" – כמשמעותה בחוק שירות הדת היהודיים ]וסח משולב[,
התשל"א;211971-
"הממוה" – כל אחד מאלה ,לפי העיין;
)(1

)מחקה(;

)(2

לעיין רשות מקומית – המהל הכללי של משרד הפים;

)(3

לעיין מועצה דתית – המהל הכללי של המשרד לשירותי דת;

 16ק"ת התש"ף ,עמ'  820ועמ' .1502
 17ס"ח התשכ"ח ,עמ' .20
 18ס"ח התשמ"ה ,עמ'  60ועמ'  ;136ס"ח תשמ"ז ,עמ' .128
 19ס"ח התשל"ה ,עמ' .132
 20ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
 21ס"ח התשל"א ,עמ' .130
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)(4

לעיין תאגיד – הממוה על השכר במשרד האוצר;

)(5

לעיין חברה ממשלתית – מהל רשות החברות הממשלתיות;

) (6לעיין מוסד להשכלה גבוהה – יושב ראש הוועדה לתכון
ולתקצוב;
"מעסיק" – מי שמעסיק עובדים ,ולעיין האזור – מעסיק כאמור שהוא ממשלת
ישראל או ישראלי;
"מערכת בתי המשפט" – בתי המשפט ,בתי הדין לעבודה וההלת בתי המשפט;
"מפעל למתן שירותים קיומיים" – כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום,
התשכ"ז ,221967-כוסחו בתקות שעת חירום )שירות עבודה בשעת
חירום( ,התש"ף;232020-
"מפעל תומך ביטחון" – מקום עבודה שאיו תעשייה ביטחוית ,המספק
שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקיה של כל
אחד מאלה:
)(1

משרד הביטחון;

)(2

הוועדה לארגיה אטומית;

)(3

המטה לביטחון לאומי;

)(4

צבא ההגה לישראל;

)(5

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

)(6

שירות הביטחון הכללי;

)(7

משטרת ישראל;

)(8

שירות בתי הסוהר;

)(9

הרשות הארצית לכבאות ולהצלה;

)(10

הרשות להגת עדים.

"מצבת עובדים" – כל העובדים המועסקים במקום עבודה;

 22ס"ח התשכ"ד ,עמ' .86
 23ק"ת התש"ף ,עמ' .746
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"מקום עבודה" – מקום המוחזק בידי מעסיק ,שבו מועסקים עובדיו ,וכן כל
מקום שעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד ,והכול בין שמקום
העבודה כאמור כולל מבה אחד ובין שהוא כולל כמה מבים;
"עבודות ביוי" – לרבות פיתוח ,ביוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל
תשתיות הוגעות למבה ולשטחים ציבוריים;
"עבודות תשתית" – פעילות פיתוח ,תחזוקה וביוי של תשתיות תחבורה,
ארגיה ,תקשורת ,מים וביוב;
עובד" – עובד המועסק בגבולות מדית ישראל או באזור ,לרבות שוטר וסוהר,
מתדב ,חייל ,מי שמועסק ,ומי שותן שירות בחצריו של מעסיק מדי
יום ,בין שמתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין שלא מתקיימים,
ואולם לעיין תקות שעת חירום אלה ,למעט לעיין מעסיק שמתקיים
לגביו האמור בתקה 2ב –
)(1

)מחקה(;

) (2לא יראו כעובד רשות מקומית – ראש רשות מקומית ,סגן ראש
רשות מקומית ,רב רשות מקומית ,עובד סוציאלי ,פסיכולוג חיוכי ,עובד
לקידום וער ברשות מקומית ,עובד במערך החיוך המיוחד ומי שעיקר
עיסוקו בפיוי אשפה או עובד במוקד עירוי לרבות מוקד חירום וחדר
מצב;
) (3לא יראו כעובד מועצה דתית – מי שעיקר עיסוקו בשירותי
קבורה ,כשרות או מקוואות;
) (4לא יראו כעובד בק ישראל – עובדי מערכת מבוקרת מיועדת,
כהגדרתה בחוק מערכות תשלומים ,התשס"ח ,242008-עובדים העוסקים
באספקת מזומים ,ספירתם והפקתם ,וכן עובדי אבטחה ,הסעדה,
יקיון או מחשוב;
"עובד מעטפת" – )מחקה(;
"רשות מקומית" – לרבות חברה עירוית ,חברת בת עירוית ואיגוד ערים;
"תאגיד" – כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה;251985-
"תעשייה ביטחוית" – כל אחד מאלה:

 24ס"ח התשס"ח ,עמ' .184
 25ס"ח התשמ"ה ,עמ'  60ועמ'  ;136ס"ח תשמ"ז ,עמ' .128
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)(1

אלתא מערכות בע"מ;

)(2

תעשיה אווירית בע"מ;

)(3

רפא"ל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ;

)(4

התקי מצב מוצק )המ"מ( בע"מ;

)(5

אלביט מערכות בע"מ;

)(6

תומר חברה ממשלתית;
) (7חברה בת כהגדרתה בחוק יירות ערך ,התשכ"ח ,261968-של
חברה המויה בפסקאות ) (1עד ) (6וחברה קשורה כהגדרתה באותו חוק,
לחברה המויה בפסקאות האמורות;

"תקות הגבלת פעילות" – תקות שעת חרום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף.272020-
הגבלת מספר
העובדים במקום
עבודה

.5

)א( במקום עבודה לא ישהו בו-זמית יותר מ 10-עובדים או  30אחוזים
ממצבת העובדים ,לפי הגבוה מבייהם )להלן – מספר העובדים המרבי המותר
לשהייה בו-זמית(.
)ב( על אף האמור בתקת משה )א( ,מספר העובדים המרבי המותר לשהייה
בו-זמית בגופים המפורטים להלן יהיה כמפורט לצדם ,ובלבד שהגופים
צמצמו ,ככל האפשר ,את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת
פעילותם החיוית:
) (1החברה הישראלית לחקר מדעי החיים –  100אחוזים ממצבת
העובדים;
)(2

)מחקה(;

)(3

)מחקה(;

)(4

)מחקה(;

)(5

)מחקה(;

)(6

)מחקה(;

)(7

מפעל תומך ביטחון –  60אחוזים ממצבת העובדים;

)7א( )מחקה(;
 26ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234
 27ק"ת התש"ף ,עמ' .812
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) (8תעשייה ביטחוית ,ומקום עבודה המספק שירותים או מוצרים
הדרושים לצורך המשך פעילותם התקיה של התעשיות הביטחויות או
של המכון למחקר ביולוגי במשרד ראש הממשלה –  50אחוזים ממצבת
העובדים;
)(9

)מחקה(;

) (10חברה ממשלתית שאיה תעשייה ביטחוית ,איה מפעל תומך
ביטחון ואיה גוף המוי בתקת משה )ג() ,(1וכן תאגיד ומוסד להשכלה
גבוהה –  10עובדים או  30אחוזים ממצבת העובדים ,לפי הגבוה
מבייהם ,ואולם רשאי הממוה להורות כי מספר העובדים המרבי
המותר לשהייה בו-זמית בכל אחד מהגופים האמורים יעלה על 30
אחוזים ממצבת העובדים ,ובלבד ששיעור התוספת הכוללת של העובדים
בכלל החברות הממשלתיות ,התאגידים או המוסדות להשכלה גבוהה,
לפי העיין ,שהוראות פסקה זו חלות עליהן ,לא יעלה על  15אחוזים
מכלל העובדים בחברות הממשלתיות ,בתאגידים או במוסדות להשכלה
גבוהה ,האמורים ,לפי העיין;
) (11רשות מקומית ומועצה דתית –  10עובדים או  30אחוזים ממצבת
העובדים ,לפי הגבוה מבייהם ,ואולם רשאי הממוה להורות כי מספר
העובדים המותר לשהייה בו-זמית ברשות מקומית או במועצה דתית
יהיה  45אחוזים ממצבת העובדים ,וברשות מקומית המוה פחות מ-
 10,000תושבים –  60אחוזים ממצבת העובדים.
)ב(1

)בוטלה(.

על אף האמור בתקת משה )א( ,מספר העובדים המרבי המותר לשהייה
)ג(
בו-זמית בגופים המפורטים להלן יהיה כמפורט לצדם:
) (1מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות ביוי או בעבודות תשתית,
שאין כוללות התקהלות במבה סגור –  100אחוזים ממצבת העובדים;
לעיין זה" ,מבה סגור" – מבה שהותקו בו  70%ממספר החלוות
והדלתות;
) (2מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המוחה לפי
סעיף  12לחוק שעות עבודה ומוחה ,התשי"א ,281951-שיתן כדי שלא
לפגוע בתהליך העבודה – מספר העובדים שהותרו בהיתר או  30אחוזים
ממצבת העובדים ,לפי הגבוה מבייהם.

 28ס"ח התשי"א ,עמ' .204
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)ד( על אף האמור בתקת משה )א( ,מספר העובדים המרבי המותר לשהייה
בו-זמית בגופים המויים להלן יהיה כמפורט לצדם ובלבד שצמצמו ,ככל
האפשר ,את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיוית:
) (1המוסד לביטוח לאומי כמשמעותו לפי חוק הביטוח הלאומי
]וסח משולב[ ,התש"ה 85 – 291995-אחוזים;
) (2שירות התעסוקה כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט-
 90 – 301959אחוזים;
) (3התאגיד לפיקוח וטרירי שהוקם לפי פרק ו' 1לחוק הרופאים
הווטרירים ,התש"א 100 – 311991-אחוזים;
) (4הרשות לשיקום האסיר לפי חוק הרשות לשיקום האסיר,
התשמ"ג 59 – 321983-אחוזים;
) (5אגודת מגן דוד אדום לפי חוק מגן דוד אדום ,התש"י– 331950-
 100אחוזים;
) (6תאגיד השידור הישראלי לפי חוק השידור הציבורי הישראלי,
התשע"ד 100 – 342014-אחוזים;
)(7

בק ישראל –  40אחוזים.

)ה( מעסיק לא יאפשר כיסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של
עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו-זמית
כאמור בתקות משה )א( עד )ד( ,לפי העיין.
)ו(

)בוטלה(.

)ו(1

)בוטלה(.

עובד שמעסיקו הודיע לו כי איו רשאי להגיע למקום העבודה בשל
)ז(
המגבלות האמורות בתקות משה )א( עד )ה( לא יגיע למקום העבודה.
)ז(1

 29ס"ח התש"ה ,עמ' .210
 30ס"ח התשי"ט ,עמ' .32
 31ס"ח התש"א ,עמ' .76
 32ס"ח התשמ"ג ,עמ' .49
 33ס"ח התש"י ,עמ' .175
 34ס"ח התשע"ד ,עמ' .778

) (1מעסיק יאפשר קבלת קהל במקום העבודה ,ובלבד שיתקיים אחד
מאלה:
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)א( בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר
משי לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות;
)ב( בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר
מלקוח אחד לכל  7מטרים רבועים;
) (2אין בהוראות פסקה ) (1כדי לגרוע מתאים מקלים יותר שקבעו
בתקות הגבלת הפעילות או בצו בריאות העם )גיף הקורוה החדש(
)בידוד בית והוראות שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף ,352020-בוגע למתן
שירות מסוים או להפעלת מקום עבודה מסוים בידי מעסיק ,המאפשרים
לאותו מעסיק לספק את השירות או להפעיל את מקום העבודה אף בלא
קיום התאים האמורים בפסקה ).(1
)ח( כלל מקום עבודה כמה מבים ,יפעל המעסיק ,ככל האפשר ,לפריסת
העובדים ששהייתם בעבודה מותרת לפי תקה זו ,בין המבים השוים ,באופן
שיצמצם ,ככל האפשר ,את הסיכון להדבקה בגיף הקורוה החדש ,ובלבד שאין
בפריסה כאמור כדי לפגוע במידה העולה על הדרש ביכולתו של מקום העבודה
להבטיח את המשך פעילותו.
)ט(

)בוטלה(.

תקות משה )א( עד )ט( לא יחולו על משרדי הממשלה ,וכן לא יחולו על
)י(
הגופים המפורטים להלן ,אלא אם כן הם מויים בתקת משה )ב() (7) ,(1ו(8)-
ו (11)-או בתקת משה )ד(:
) (1מפעל למתן שירותים קיומיים שאיו חברה ממשלתית או
תאגיד;
)(2
)יא(

 35ק"ת התש"ף ,עמ' .516

מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת הראשוה.

)בוטלה(.

2א.

)בוטלה(.

2ב.

)א( מעסיק שחלות עליו תקות משה )א() ,ב() ,ג() (2או )ד( של תקה ,2
רשאי ,על אף האמור באותן תקות משה ,לאפשר שהייה בו-זמית של עובדים
במקום העבודה מעבר למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו-זמית,
בהתקיים כל אלה:
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) (1המעסיק מיה ממוה שיהיה אחראי על שמירת הכללים
המפורטים בתוספת השייה )בסעיף זה – ממוה על עייי קורוה(;
) (2המעסיק יידע את עובדים לגבי הכללים המפורטים בתוספת
השייה באמצעות הצבת שילוט לעיין זה במקום העבודה ,במקום בולט
לעין;
) (3המהל הכללי של מקום העבודה והממוה על עייי קורוה
באותו מקום עבודה חתמו על הצהרה בוסח הקבוע בתוספת השלישית.
)ב( מעסיק שמתקיים לגביו האמור בתקת משה )א( לא יאפשר כיסה של
עובד למקום העבודה או שהייה של עובד במקום העבודה ,אם כיסה או שהייה
של עובד כאמור תביא להפרת הכללים המפורטים בתוספת השייה; הודיע
מעסיק שמתקיים לגביו האמור בתקת משה )א( ,לעובדו ,כי איו רשאי להגיע
למקום העבודה בשל הכללים המפורטים בתוספת השייה ,לא יגיע העובד
למקום העבודה.
)ג(

)בוטלה(.

)ד( הוראות תקה )2ח( לא 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-
)ה (1על אף האמור בתקת משה )ה( ,מעסיק ציבורי יהיה רשאי להתיר לעובד
להגיע למקום עבודה שסגר לפי אותה תקת משה ,אם אישר זאת המהל,
ובלבד שאישור כאמור ייתן בשל צורך הכרחי להמשך אספקת שירות חיוי
ושמספר העובדים שישהו במקום העבודה לא יעלה על מספר העובדים המרבי
המותר לשהייה בו-זמית באותו מקום עבודה לפי תקה  ;2בסעיף קטן זה –
"המהל" – כל אחד מאלה ,לפי העיין:
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) (1לעיין רשות מקומית למעט חברה עירוית וחברת בת
עירוית – ראש הרשות המקומית;
) (2לעיין מוסד להשכלה גבוהה – המהל הכללי של המוסד
להשכלה גבוהה;
)(3

לעיין מועצה דתית – יושב ראש המועצה הדתית;

) (4לעיין חברה ממשלתית ,חברה עירוית וחברת בת עירוית
– המהל הכללי של החברה;
) (5לעיין תאגיד – המהל הכללי של התאגיד ,ואם אין מהל
כללי כאמור – ושא המשרה הבכירה ביותר בתאגיד;
)(6

לעיין בק ישראל – גיד בק ישראל;

"מעסיק ציבורי" – חברה עירוית ,חברת בת עירוית ,חברה ממשלתית,
תאגיד ,בק ישראל ,רשות מקומית ,מועצה דתית ומוסד להשכלה
גבוהה.
חובת מעסיק שהוא 2ג.
משרד ממשלתי
לעמוד בכללים
למיעת התפשטות
גיף הקורוה

) א(

מעסיק שהוא משרד ממשלתי יקיים את הוראות תקה 2ב)א() (1עד ).(3

)ב( תקה )2ז (1ותקה 2ב)ב( יחולו על מעסיק שהוא משרד ממשלתי,
בשיויים המחויבים.
לעיין תקה זו יראו יחידת סמך של משרד ממשלתי כגוף פרד מהמשרד
)ג(
הממשלתי.
עושין

 36ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

.6

מעסיק שאיפשר כיסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים
במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו-זמית ,ביגוד
לתקה )2ה( ,דיו – מאסר שישה חודשים או קס כאמור בסעיף )61א() (1לחוק
העושין ,התשל"ז ;361977-לעיין זה" ,מעסיק" – למעט חברה עירוית ,חברת
בת עירוית ,חברה ממשלתית ,תאגיד ,בק ישראל ,רשות מקומית ,מועצה
דתית ומוסד להשכלה גבוהה.
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.7

)א( תקות שעת חירום אלה לא יחולו על כסת ישראל ,מערכת בתי המשפט,
בתי הדין הדתיים ,משרד מבקר המדיה ,לשכת שיא המדיה וועדת הבחירות
המרכזית לכסת.
) ב(

תקות שעת חירום אלה לא יחולו על גופים אלה:
)(1

צבא הגה לישראל;

)(2

שירות בתי הסוהר;

)(3

משטרת ישראל;

)(4

שירות הביטחון הכללי;

)(5

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

)(6

הרשות הארצית לכבאות ולהצלה;

)(7

המטה לביטחון לאומי;

)(8

הרשות להגת עדים;

)(9

המכון למחקר ביולוגי;

)(10

המרכזים הרפואיים הממשלתיים והמרפאות המסופות להם;

)(11

לשכות הבריאות המחוזיות;

) (12תחות ההסגר; לעיין זה" ,תחת הסגר" – מקום במל כהגדרתו
בפקודת המלים ]וסח חדש[ ,התשל"א ,371971-או במל תעופה או
בסמוך להם שיש בו שירות הסגר כמשמעותו בסעיף  1לפקודת ההסגר
]וסח חדש[ ,התשמ"א;381981-
)(13

המעבדות ,המכוים והמרפאות של משרד הבריאות;

הוועדה לארגיה אטומית;
)(14

יחידות הסמך של משרד הביטחון;

)(15

מערך הסייבר הלאומי;

 37דיי מדית ישראל ]וסח חדש[ מס'  ,20עמ' .443
 38דיי מדית ישראל ]וסח חדש[ מס'  ,35עמ' .747
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) (16מוסדות חיוך המפורטים בסעיף  2לצו בריאות העם )גיף
הקורוה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חיוך( )הוראת שעה( ,התש"ף-
;392020
) (17מסגרות המספקות קורת גג זמית או ממושכת או המספקות
הגה ,הזה ,טיפול וסיוע ,בעבור אשים חסרי קורת גג ,אשים חסרי
עורף משפחתי ,אשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות
בזות ,ובלבד שהמסגרות מופעלות בידי משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים או בידי מי מטעמו או שהן מופעלות בידי רשות
מקומית או בידי מי מטעמה;
) (18מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי
מטעמה;
)(19

מעוות ממשלתיים לאשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית;

)(20

מעוות ממשלתיים לכים;

) (21מעוות ומעוות עולים כהגדרתם בחוק הוער )שפיטה ,עישה
ודרכי טיפול( ,התשל"א ,401971-שהם מעוות ממשלתיים.
שמירת דיים

.8

אין בתקות שעת חירום אלה כדי לגרוע מהוראות אלה:
)(1

תקות שעת חירום )שירות עבודה בשעת חירום( ,התש"ף;2020-

) (2הוראות צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות
שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף;2020-
) (3הוראות צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות
חיוך( )הוראת שעה( ,התש"ף;2020-
) (4הוראות צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )הוראות למעסיק של
עובד בבידוד בית( )הוראת שעה( ,התש"ף;412020-
) (5תקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )בידוד
בית והוראות שוות( )הוראת שעה(( ,התש"ף;2020-
)(6

תקות הגבלת פעילות.
תוספת ראשוה

 39ק"ת התש"ף ,עמ' .738
 40ס"ח התשל"א ,עמ' .134
 41ק"ת התש"ף ,עמ' .526
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)תקה )2י()((2
ושא
מגזר פיסי

תחום פעילות
בקאות:
) (1תאגיד בקאי כהגדרתו בחוק הבקאות )רישוי( ,התשמ"א) 421981-להלן – חוק
הבקאות )רישוי((;
) (2תאגיד עזר כהגדרתו בחוק הבקאות )רישוי(;
) (3סולק כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבקאות )רישוי( ,וחברות בת של סולק כאמור;
) (4מערכת מבוקרת כהגדרתה בחוק מערכות תשלומים ,התשס"ח;432008-
) (5לשכת אשראי כהגדרתה בחוק תוי אשראי ,התשע"ו;442016-
) (6חברות לשיוע מזומים לחברות ושיוע מעות;
) (7ספק שירות של מערכת ליבה בקאית;
) (8תאגיד המפעיל מכוה אוטומטית לביצוע פעולות במטבע כהגדרתה בכללי בק
ישראל )כללים להפעלה סדירה של מערכת המטבע( ,התשע"ז.452017-

 42ס"ח התשמ"א ,עמ' .232
 43ס"ח התשס"ח ,עמ' .184
 44ס"ח התשע"ו ,עמ' .838
 45ק"ת התשע"ז ,עמ' .884

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  6של הממשלה ה35-
)ממשלת חילופים(
יום ראשון ,כ"ט בסיון התש"ף  21 -ביוי 2020
)בשעה  - 11:15באודיטוריום ,משרד החוץ(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יעקב אביטן ,יולי )יואל( אדלשטיין ,אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד
אמסלם ,גבי אשכזי ,מיכאל ביטון ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף
דרעי ,צחי הגבי ,יועז הדל ,אסף זמיר ,ציפי חוטובלי ,חילי טרופר ,עומר
יקלביץ' ,אלי כהן ,מירב כהן ,ישראל כ"ץ ,אורלי לוי-אבקסיס ,יעקב ליצמן,
אבי יסקורן ,עמיר פרץ ,רפי פרץ ,אורית פרקש הכהן ,מירי רגב ,אלון שוסטר,
יובל שטיייץ ,יזהר שי ,איציק שמולי ,פיה תמו שטה

עדר השר:

גלעד ארדן

כן כחו:
יעל אגמון
סיון אוברמן
גלי אופיר
טלי ארפי
מתן בביוף
מוטי בבצ'יק
מורן בופיל
תא"ל אבי בלוט
ת"צ אה בן מרדכי
הוד בצר
עדי ברוך
אתי ברט
שלומית ברע-פרגו
איציק דיאל
חוה ויר
בפרוטוקול זה  80דפים.

-

משרד האוצר
משרד ראש הממשלה
לשכת שר הביטחון
משרד האוצר
משרד הפים
לשכת שר הביוי והשיכון
מזכירות הממשלה
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המזכירה הביטחוית לשר לביטחון הפים
ראש מטה ראש הממשלה החליפי
יועץ בכיר למזכיר הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
משרד האוצר
מזכירות הממשלה
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דיה זילבר
אשר חיון
שירן חלפון
סימה טוקטלי
איתי טמקין
ערן יוסף
איתן כהן
שיר כהן
מאיה מילר משי
כפיר מצויים
יוי משריקי
רז זרי
פיה ס
דים עבוד
ליאור פרבר
רון פרץ
אמיר קורן
אורית רביבו
אורי שוורץ
שושה שטראוס
אבי שמחון

-

פיי שי
סיגל שפירא

-

הדס שם טוב
איתמר דרזר

צחי ברוורמן
ליאור תן

המשה ליועץ המשפטי לממשלה )מיהלי-ציבורי(
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
מזכירות הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
משרד האוצר
הלשכה המשפטית למערכת הביטחון
משרד הפים
דוברת ראש הממשלה
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
משרד ראש הממשלה
לשכת שר הפים
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי(
מזכירות הממשלה
משרד המשפטים
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
לשכת ראש הממשלה החליפי
מזכירות הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
רשות האוכלוסין וההגירה ,משרד הפים
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
משרד התיירות
מזכירות הממשלה
קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

 מזכיר הממשלה -המשה למזכיר הממשלה
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סדר היום:
.115

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(

.116

מיוי המהל הכללי של משרד ההתיישבות

.117

שיוי שם "המשרד לושאים אסטרטגיים והסברה" ל"משרד לושאים
אסטרטגיים"

.118

מיוי המהל הכללי של המשרד לושאים אסטרטגיים

.119

צירוף חברים לוועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה
והשלכותיו

.120

סיוע לעידוד התיירות בעיר טבריה

.121

העסקת עובדים זרים ירדים במלוות באזור אילת ותיקון החלטות ממשלה

.122

טיוטת חוק קליטת חיילים משוחררים )הוראת שעה -גיף הקורוה החדש(,
התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה

.123

טיוטת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים )הוראת שעה  -גיף הקורוה
החדש( )אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים( ,התש"ף - 2020-הסמכת
ועדת השרים לעייי חקיקה

.124

טיוטת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי )תיקון מס' ) (3הוראת שעה לעיין
מיוי אמן( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה

.125

טיוטת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש )בידוד
במקום לבידוד מטעם המדיה וצווי סגירה מיהליים()הוראת שעה( ,התש"ף-
 -2020הסמכת ועדת שרים לעייי חקיקה

.126

טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש(
)אזור מוגבל( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
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.127

טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש(
)בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים
לעייי חקיקה

.128

טיוטת חוק מעק הסתגלות מיוחד לבי  67ומעלה )הוראת שעה  -גיף הקורוה
החדש( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה

.129

ועדת שרים לעייי פים ,שירותים ,תכון ושלטון מקומי
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.115

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(
דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה:
ראש הממשלה ,בימין תיהו ,אומר:
"בסוף השבוע קיימתי התייעצויות בעיין העלייה התלולה בתחלואה של
הקורוה .הבוקר כיסתי ישיבה של כל המכ"לים של המשרדים הרלווטיים,
עם השלטון המקומי ,עם ראש המל"ל וגם עם מומחים שוים שתו את
ההערכות שלהם .הם הראו לי תחזיות שוות של גופים שוים והתחזיות הללו
כולן קשות .אחו חייבים לשטח את העקומה עכשיו.
אי אכס מחר את קביט הקורוה ודון שם בצעדים דרשים לבלימת
התפשטות המגפה .אי רוצה להגיד שאם לא שה באופן מיידי את התהגותו
בעיין חבישת המסכות ושמירה על המרחק ,אחו ביא על עצמו ,ביגוד
לרצוו ,את השבת הסגרים .אף אחד מאיתו איו רוצה בזה ולכן אי מבקש
מכם ,אזרחי ישראל ,לחבוש מסכות ולשמור על המרחק.
במקביל ,אחו עושים כל מאמץ להגיע כמובן לחיסון .זה חלק ממאמצים בין-
לאומיים ,כולל בארץ ,של המכון הביולוגי ,כולל השקעה שלו בחברת
"מודרה" .מתקיים מרוץ מבורך ואחו רוצים לקוות שמישהו יצליח ,אבל עד
אז אין לו ברירה ,אין אלטרטיבה ,אלא לשמור על מדייות אחראית,
מושכלת ,כדי שוכל להמשיך לפתוח את הכלכלה שלו וכדי שוכל להמשיך
להל את החיים שלו באופן סביר בשגרת הקורוה .תחבשו מסכות ,תשמרו
על מרחק.
איראן ממשיכה לשקר לקהילה הבין-לאומית כדי להגיע לשק גרעיי .היום
גם הסוכות הבין-לאומית לארגיה אטומית ,סבא"א ,מביה זאת .הדו״ח
שלה בסוף השבוע מדבר בעד עצמו ,הממשלה תאשר היום החלטה להאריך
את המעק בגובה של עד  ₪ 4,000לבי  67ומעלה שהופסקה עבודתם .אחו
מסייעים כלכלית גם לצעירים – חליט היום לאפשר לחיילים משוחררים
למשוך חלק מכספי הפיקדון שלהם לכל מטרה ,בכל מועד שירצו.
ההחלטות הללו הן רק חלק קטן מתוכית הסיוע הכלכלית הגדולה שהבאו
למען אזרחי ישראל .עשה הכול כדי לעזור למשק להמשיך להתאושש.
אחו מביאים ,כפי שאמרת ,המזכיר ,החלטה וספת  -קצה היום למעלה מ-
 50מיליון  ₪לפיתוח וקידום התיירות בטבריה .זאת תוכית שכוללת מעקים
לעסקים קטים ,ביית תוכית מקיפה לפיתוח התיירות ,מתן תמריצים
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לשדרוג בתי המלון ותקציב לפיתוח העיר .אי מקווה שבכך צעיד את טבריה
קדימה ועודד בה את הכלכלה וגם את התיירות".
ראש הממשלה החליפי ,בימין גץ ,מוסיף:
"ברוח הדברים שלך ,ראש הממשלה ,אצטרף ואומר שהסוגיה של הכרת
מועצת הגידים וההפרות האיראיות היא מאוד מאוד חשובה ומזכירה לעולם
ולו ,על פי הסדר הזה ,שאיראן היא קודם כול בעיה עולמית ,אחר כך היא גם
בעיה אזורית ,שמערערת את היציבות בכל רחבי מזרח התיכון ,קרוב כרחוק,
וכמובן שהיא גם אתגר למדית ישראל.
ההשפעה שלה בלבון ,בסיי ,בעזה ,מזכירה לו שבסופו של דבר גם אתגרי
הביטחון שכרגע ראים פחות בולטים ,וכח האתגר של הקורוה ,לא באמת
עלמו ,והם ישובו ויאתגרו אותו .בצד המאמץ שלו להתעסק בדברים
אקטואליים ,אחו צריכים לזכור גם את הדברים האחרים.
בסוגיית הקורוה ,אי מבקש לומר לציבור ,ולכם ,ברשותכם ,האתגר הגדול
ביותר בעייי הוא איך מתקיימים לאורך זמן בשגרת וכחות קורוה .הושא
הזה ימשיך ללוות אותו בשה וחצי הקרובות .הוא יטריד מאוד את הציבור,
המתח בין בריאות אישית ,סוגיה כלכלית ברמת המיקרו ,ברמת הפרט,
והסוגיה הכלכלית ברמת המדיה ,ימשיך וילווה אותו במהלך כל השה וחצי,
שתיים הקרובות ,אפשר שגם יותר.
לכן ,עליו ,כממשלה ,מוטלת החובה להצליח להל בפורומים הכוים את
התשובה המאוזת בכל מה שקשור לבריאות הציבור מחד ,וקיומו של המשק
והכלכלה מאידך .זאת וסחה מורכבת ורק ,ואך ורק אם צליח לקיים את
השגרה הזאת ,וכל להתמודד עם זה .זה מחייב החיות מדויקות ,זה מחייב
הכווה טובה ברמת  top-downשל הממשלה ,של קביט הקורוה ,של שר
הבריאות והמוסדות הרלווטיים כלפי מטה ,וזה מחייב אחריות אישית
מהציבור כלפי מעלה .אי אפשר שזה יעבוד רק בצורה חד כיווית .אשים לא
יכולים להיות היסטריים מלמטה ולא יקבלו החיות מלמעלה .זה לא משה
כמה החיות מלמעלה ,אם לא תהיה היעות ציבורית מלמטה ,הדבר הזה לא
יתיישב ,ולכן חשוב מאוד שהציבור ימשיך וישתף פעולה עם ההחיות
שמתקבלות ,על מת שוכל ביחד באמת לבוא עם תוכית פעולה מאוזת.
כמו שראש הממשלה אמר וגם ביקרו ביחד ,ראש הממשלה ,שר הבריאות
ואכי ,דמה לי לפי כשבועיים במכון הביולוגי וראיו את המאמצים שעושים
בתוך ישראל ,אבל לא רק בתוך ישראל ,אחו בקשר עם גופים אחרים על מת
לקדם את הושא של החיסון ,שהוא כמובן מאוד מאוד חשוב.
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לסיכום ,בושא של הקורוה אסור לו שהיה היסטריים ,כי אם היה
היסטריים ,אחו שתק את המשק .אחו חייבים להיות אחראים ולהמשיך
לקדם את ההחיות שלו ואת הראייה המאוזת באופן שבו המשק יוכל
לתפקד והחברה תוכל לחיות .תודה רבה".

.116

מיוי המהל הכללי של משרד ההתיישבות
ראש הממשלה פותח.
שרת ההתיישבות מציגה את המיוי המוצע.
השר אמיר אוחה מתייחס.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט 1959-ולפי הצעת שרת ההתיישבות ,למות את אבי עים לתפקיד
המהל הכללי של משרד ההתיישבות.

.117

שיוי שם "המשרד לושאים אסטרטגיים והסברה" ל"משרד לושאים
אסטרטגיים"
ראש הממשלה פותח ומבקש כי שם "המשרד לושאים אסטרטגיים והסברה"
ישוה ל"משרד לושאים אסטרטגיים".

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לשות את שם "המשרד לושאים אסטרטגיים והסברה" ל"המשרד
לושאים אסטרטגיים".
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ב .בהתאם לפקודת פקידי הממשלה )שיוי תארים(  ,1940תפורסם הודעה
ברשומות לפיה ישוה תוארה של "השרה לושאים אסטרטגיים והסברה"
ל"שרה לושאים אסטרטגיים".

.118

מיוי המהל הכללי של המשרד לושאים אסטרטגיים
ראש הממשלה פותח.
השרה לושאים אסטרטגיים מציגה את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התש"יט 1959-ולפי הצעת השרה לושאים אסטרטגיים ,למות את רון מליס
לתפקיד המהל הכללי של המשרד לושאים אסטרטגיים.

.119

צירוף חברים לוועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה
והשלכותיו
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,לצרף את השרים אבי יסקורן ויעקב ליצמן כחברים בוועדת
השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו.
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.120

סיוע לעידוד התיירות בעיר טבריה
ראש הממשלה פותח.
שר הפים מציג את הצעת ההחלטה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים אריה מכלוף דרעי ,אסף זמיר ,יולי
)יואל( אדלשטיין ,יובל שטיייץ ,זאב אלקין ,ישראל כ"ץ ,מירי רגב ופיה
תמו שטה ומר כפיר מצוייים.
בתום הדיון מציין ראש הממשלה כי העיר טבריה וסביבתה רחוקה ממימוש
הפוטציאל התיירותי שלה ,בעיקר בכל הקשור בתיירות המגיעה באמצעות
צלייים.
ראש הממשלה ממליץ להשקיע בתוכיות שיתמרצו גורמים זרים להיות
שותפים בהשקעה בתחום זה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטת הממשלה מס'  4511מיום :1.4.2012
תיירות
.1

להחות את משרד התיירות לפעול כדלקמן:
א .להקצות  20מיליון  ,₪במסגרת והלי מהלת ההשקעות ,בשים
 ,2022 – 2021לטובת מעק מהלי מיוחד לעיר טבריה לצורך עידוד
הקמה והרחבה של בתי מלון וכן לצורך השבה והסבה של מבים
לבתי מלון ,באופן שיביא לתוספת חדרי אירוח לעיר .במסגרת
הקצאת תקציב זה ,פרויקטים שיוגדרו כ"מלואות עממית"
בהתאם לוהלי מהלת השקעות בתיירות ,יהיו זכאים לתוספת
מעק מהלי בשיעור של ) 13%סה"כ  33%מעק( .יתר הפרויקטים
המלואיים יהיו זכאים למעק מהלי בשיעור של ) 8%סה"כ 28%
מעק( .מובהר כי המעק המהלי ייתן בתוספת למעק על פי החוק
לעידוד השקעות הון ובהתאם לוהלי מהלת ההשקעות בתיירות
ועל בסיס מקורות משרד התיירות.
ב .להקצות עבור עיריית טבריה את היקף שעות הייעוץ המקסימלי
) 300שעות( ,במסגרת והל "תורבו" – והל חממות תיירות של
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משרד התיירות ,במימון מלא של המשרד ,וזאת לשם סיוע בגיבוש
תכית אב לתיירות לפיתוח טבריה.
ג .להקצות סך של  5מיליון  ₪מתקציבו לצורך שיקום ,שדרוג
והתאמת מיזם הטיבריום לשת  ,2020וכן לתפעול ותחזוקת
המתקן ל 7-שים.
כלים מויציפליים מוטי תיירות
.2

להורות למשרד הפים להקצות לעיריית טבריה מעק חד פעמי לשת
 2020בסך  5מיליון  ₪למימון פעולות מיוחדות מוטות תיירות בתחום
שיפור פי העיר ,קרי ,פעולות ליקיון ותחזוקה באזורי התיירות בעיר:
מתחם טיילת אלון והמריה ,רחוב הגליל וגן העיר ,רחוב הבים ,רחוב
הקישון ,רחוב הירקון ,רחוב הירדן ,כיכר רסקו ורצועת החוף העירוית.
לצורך כך יקצה משרד האוצר למשרד הפים סך של  5מיליון  ₪כאשר
מקור המימון יהיה מתקציב שיועד לטיפול במשבר הקורוה בהתאם
לסעיף 3ב)א)(2)(2א( לחוק יסוד :משק המדיה.

.3

להורות למשרד לפיתוח הפריפריה ,הגב והגליל להקצות  3מיליון ₪
מתקציבו ,בשת  ,2020עבור תקציב הפיתוח של עיריית טבריה ,לצורך
פיתוח ושדרוג תשתיות תיירות בעיר .לצורך כך יקצה משרד האוצר
למשרד לפיתוח הפריפריה הגב והגליל סך של  1מיליון  ₪כאשר מקור
המימון יהיה מתקציב שיועד לטיפול במשבר הקורוה בהתאם לסעיף
3ב)א)(2)(2א( לחוק יסוד :משק המדיה.

.4

להחות את משרד הפים להקצות סך  15מיליון  ₪לשת  2020לטובת
הקמת יחידת תיירות עירוית תחת אחריות עיריית טבריה בהתאם
למפורט להלן:
ושא

סה"כ

אירועים רבי משתתפים

13

שיווק האירועים

1

הקמת יחידת התיירות העירוית ותפעולה

1

יחידת התיירות העירוית תעסוק בין היתר בקידום ובשיווק האירועים
המיועדים לתיירים .תכית מפורטת לגבי רכיב האירועים רבי
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המשתתפים תסוכם בין משרד הפים ,משרד האוצר ומשרד התיירות,
תוך איזון בין תיירות הפים לתיירות הכסת .תקציב זה ישמש עבור
אירועים חדשים או עבור הגדלת תקציב עבור שדרוג אירועים קבועים.
לצורך כך יקצה משרד האוצר למשרד הפים סך של  15מיליון  ₪כאשר
מקור המימון יהיה מתקציב שיועד לטיפול במשבר הקורוה בהתאם
לסעיף 3ב)א)(2)(2א( לחוק יסוד :משק המדיה.
תעסוקה ועסקים קטים
.5

לרשום את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה לפיה לאור היותה של
טבריה עיר מוטת תיירות ,בה מידת הפגיעה ממשבר הקורוה היתה
רבה יותר ,יתווסף ל –  1.2מיליון  ,₪המוקצים לסיוע לעסקים הקטים
והביויים בעיר טבריה ממקורות משרד הכלכלה והתעשייה ,סכום של
 0.7מיליון  ,₪אותם יקצה משרד האוצר כאשר מקור המימון יהיה
מתקציב שיועד לטיפול במשבר הקורוה בהתאם לסעיף 3ב)א)(2)(2א(
לחוק יסוד :משק המדיה.

מימון

.121

.6

עד 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-

.7

לטובת מימון התקציבים שיעמיד משרד התיירות בהתאם למפורט
בהחלטה זו ובהתאם לסעיף 40א לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה ,1985-משרד התיירות יקצה את התקציבים האמורים לעיל,
בשים המפורטות בהחלטה מתקציב הרכש שלו לצורך מימון פעולה
מאזת כהגדרתה בסעיף החוק האמור .משרד התיירות ואגף
התקציבים במשרד האוצר רשאים להסכים בייהם על הקצאה
מתקציב שוה מהתקציב המפורט לעיל לשם ביצוע הפעולה המאזת
כאמור.

העסקת עובדים זרים ירדים במלוות באזור אילת ותיקון החלטות ממשלה
ראש הממשלה פותח.
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שר התיירות מציג את הושא.
שר החוץ מעיר.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,לתקן את החלטת הממשלה מס'  1773מיום ) 29.06.2014להלן
– החלטה מס'  (1773ואת החלטת הממשלה מס'  4073מיום ) 27.07.2018להלן
– החלטה מס' :(4073
 .1לתקן את סעיף  1בהחלטה מס'  1773ולשלב בו את סעיף  2להחלטה מס'
 ,4073כך שבמקומו יבוא" :לפעול להסדרת מסגרת להעסקתם של עד
 1500עובדים אזרחי ירדן במלוות באזור אילת ,בעבודות שקבעו בוהלי
רשות האוכלוסין וההגירה בהמלצת הוועדה המייעצת מתוקף סעיף
)2ב() (1להחלטה  1773ולהחלטה דן .לעיין החלטה זו יוגדר "אזור
אילת" בכל הוגע להעסקת עובדים ירדים במלוות כאזור עד לגבול
הצפוי של יישוב אות סמדר".
 .2להורות על ביטול סעיף  3להחלטה מס'  4073וסעיף )2ב() (3להחלטה מס'
 1773ובמקומם יבוא "תוקף ההיתרים שהופקו כדין על ידי רשות
האוכלוסין וההגירה יוגבל עד ליום ."31.12.2021
 .3בוסף לאמור ,לתקן את סעיף )2ב() (1להחלטה מס'  1773כך שבמקום
המילים " 30יום" יבוא " 7ימים".
 .4לתקן את סעיף )2ב() (1להחלטה מס'  1773וכל מקום שבו מופיעות
המילים "משרד הכלכלה" ,להחליף במילים "זרוע העבודה במשרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים" מכוח החלטה מס'  1754של
הממשלה מיום  31/7/2016ולעיין סעיף )2ב() (2להחלטה מס' ,1773
להחליף את המילים "שר הכלכלה" למילים "שר העבודה" בהתאם
להחלטה כאמור.
 .5להחות את מכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ,שמוה כממוה על ידי שר
הפים ,לפי סעיף  1לחוק עובדים זרים ,התש"א–) 1991להלן – חוק
עובדים זרים( להקצות היתרים שתוקפם עד ליום  15.8.2020להעסקת עד
 700עובדים אזרחי ירדן בהתאם להחלטה זו )להלן  -מכסה ראשוית או
פעימה ראשוה( ,בהתאם לקריטריוים שייקבעו ע"י הוועדה המייעצת
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שהוקמה מכוח סעיף )2ב() (1בהחלטה מס'  .1773הארכת תקופת היתרים
אלה תהיה בהתאם לאמור בסעיף  7להחלטה זו.
 .6על אף האמור ,לתקן את סעיף )2ב() (2להחלטה מס'  ,1773כך שיש למחוק
את המילים "למעט המכסה הראשוית" ובמקום המילים " 500היתרים
לפעימה הראשוה" יבוא " 700היתרים לפעימה הראשוה" ולהחליף את
המילים "עד  500מהיתרים בכל פעימה" במילים "עד  800היתרים
בפעימה השייה" ,וזאת כדי לא לחרוג מהמכסה המרבית.
 .7מבלי לגרוע מהמגון הקבוע בסעיף )2ב( להחלטה מס'  ,1773להורות על
ביטול סעיף  3בהחלטה  1773וסעיף  5בהחלטה מס'  ,4073ובמקומם
יבוא" :המכסות המוגדרות בהחלטה זו יעמדו בתוקף עד ליום
 .31.12.2021הוועדה המייעצת ,שהוקמה מכוח סעיף )2ב() (1בהחלטה מס'
 ,1773תפעל לבחית שיעור האבטלה בעיר אילת לפי תוי שירות
התעסוקה ,וההחלטה בוגע להיקף ולתוקף המכסות תתקבל באופן הבא:
א .הוועדה המייעצת תתכס ,תקבע את הקריטריוים לחלוקת
ההיתרים ,תבחן את הצורך בהמשך הארכת תוקף והיקף המכסות
וההיתרים להעסקת העובדים הירדים ותתווה תכית לעידוד
העסקתם של עובדים ישראלים בעף המלואות בעיר אילת ובפרט
במקצועות החדרות והיקיון.
ב .הוועדה המייעצת תגיש עד ליום  31.7.2020את המלצותיה בעיין
המשך הארכת תוקף המכסה הראשוית למכ"ל רשות האוכלוסין
וההגירה אשר יפעל בהתאם להתייעצות עם הגורמים הקבועים
בסעיף )2ב() (2להחלטה מס'  ,1773ועל מת שיעביר המלצתו לשר
הפים.
ג .הוועדה המייעצת תגיש עד ליום  15.9.2020את המלצותיה בעיין
המשך הארכת תוקף המכסה הראשוית למכ"ל רשות האוכלוסין
וההגירה אשר יפעל בהתאם להתייעצות עם הגורמים הקבועים
בסעיף )2ב() (2להחלטה מס'  1773ועל מת שיעביר המלצתו לשר
הפים.
ד .לעיין הארכת תוקף והיקף המכסות ,ההמלצות של הוועדה
המייעצת יהיו כפופות להגבלות הבאות:
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 .1אם שיעור האבטלה במועד התכסות הוועדה ,יעלה על ,15%
תעביר הוועדה המלצותיה באם יש מקום להאריך תוקף המכסה
הראשוית.
 .2אם שיעור האבטלה יהיה פחות מ 15%-אך גבוה מ ,7.5%-יוארך
תוקף המכסה הראשוית עד ליום  15.10.2020באופן מידי,
והוועדה תעביר המלצותיה האם יש מקום להאריך את תוקף
המכסה הראשוית לפרק זמן וסף.
ה .הוועדה תתכס בכל קודת זמן וספת ,לפי שיקול דעתה ,ואם שיעור
האבטלה יעמוד על או יהיה פחות מ ,7.5%-יוארך תוקף המכסה
הראשוית עד ליום  31.12.2021ותוגדל המכסה למכסה המרבית על
פי החלטה זו ) (1500באופן אוטומטי.
 .8להורות על ביטול סעיף )2ב() (4להחלטה מס' .1773
 .9לאחר סעיף )4ג( להחלטה מס'  1773יבוא סעיף )4ד( כלהלן" :על אף
האמור בסעיף )4ג( ,בשל משבר הקורוה ובהתאם להחיות משרד
הבריאות 700 ,העובדים אזרחי ירדן )המכסה הראשוית( שיועסקו בעיר
אילת עד ליום  ,15.10.2020בהתאם לאמור בסעיף  5להחלטה זו ,יישארו
ללון בעיר אילת למשך תקופת העסקתם מתוקף החלטה זו .לפי תחילת
עבודתם יידרשו העובדים הירדים לשהות בבידוד של  14יום בהתאם
להחיות משרד הבריאות .יובהר ,כי במהלך תקופת העסקת  700העובדים
הירדים בהתאם לאמור בהחלטה זו ,לא יורשו העובדים לצאת את הארץ
לצורך ביקור משפחות בירדן או כל צורך אחר ולחזור לישראל .עובד ירדי
שבחר לצאת מישראל ,לא יורשה לחזור ולעבוד בישראל ,אלא אם ישהה
שוב בבידוד של  14יום בהתאם להחיות משרד הבריאות .החיות בדבר
תאי הבידוד של העובדים הירדים ,תאי הליה והחיות מקצועיות
אחרות בהקשר של בריאות הציבור ,לרבות בדבר התייחסות במקרה של
תחלואה ,תגובשה על ידי משרד התיירות ,תאושרה על ידי משרד
הבריאות ותחייבה את כלל הוגעים בדבר.
 .10בכל הוגע לתשלום שכר לעובדים בתקופת הבידוד ,חלה ,ככל שלא תבוטל
או תתוקן ,תעודת המחלה הגורפת של משרד הבריאות ,כפי שעודכה ביום
 9.3.2020על ידי משרד הבריאות ,וכותרתה "עדכון תעודת מחלה גורפת
לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש (2019
)בידוד בית( )הוראת שעה( ,התש"ף ,"2020-לפיה רשאי העובד לכות
ממכסת ימי המחלה הצבורה שלו כגד היעדרות בתקופת הבידוד ,ככל
שלא יהיה בה שיוי .ערב תחילת תקופת הבידוד חייב מעסיק לידע את
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עובדו האם קיימת לאותו עובד מכסת מחלה צבורה ואם קיימת  -מספר
ימי הזכאות כאמור .בוסף לכך ,המעסיק ,כהגדרתו להלן ,יידרש לספק
ארוחות לעובדים ורשת אלחוטית ) (wi-fiבשטחי המגורים בתקופה זאת.
 .11בתקופת ליתם של העובדים באילת ,לרבות בתקופת ימי הבידוד ,חלה על
המעסיק בעל ההיתר להעסיקם )להלן  -המעסיק( ,החובה לספק לעובדים
מגורים הולמים לפי סעיף 1ה' לחוק עובדים זרים והתקות שהותקו
מכוחו ,ולעמוד בכל החובות החלות על הצדדים ליחסי העבודה ,לרבות
מכוח חוק עובדים זרים והתקות שהותקו מכוחו.
 .12להטיל על שר החוץ לפעול מול הרשויות בירדן לקידום עיגון ההסדרים
האמורים בהחלטה זו.
 .13יודגש כי כיסתם ,שהייתם ועבודתם של עובדים זרים בישראל הים
ושאים התוים לשיויים ומושפעים 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 או הסדרים
בילטראליים ובאופן התואם את הדין ואת המדייות בישראל להסדרת
הגעת עובדים .אין באמור בהחלטה זו לגבי מכסות מרביות של עובדים
זרים או לגבי מתן עדיפות בהקצאת היתרים או במתן היתר להעסקת
עובדים זרים משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו ,לגבי
שהייתם ,כיסתם לישראל ,עבודתם או המשך עבודתם של מספר מסוים
של עובדים זרים בתקופה או בתקופות מסוימות.

.122

טיוטת חוק קליטת חיילים משוחררים )הוראת שעה -גיף הקורוה החדש(,
התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר הביטחון מציג את הושא.

- 16 -

בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים בימין גץ ,אורלי לוי אבקסיס,
מיכאל ביטון ,ישראל כ"ץ ,זאב אלקין ,פיה תמו שטה ומירי רגב ומר אבי
שמחון.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק קליטת חיילים משוחררים )הוראת שעה -
גיף הקורוה החדש() ,מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה( ,התש"ף,2020-
המצ"ב )דפים .(24-23
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( בתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים את
הדיון בהצעת החוק.

.123

טיוטת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים )הוראת שעה  -גיף הקורוה
החדש( )אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים( ,התש"ף - 2020-הסמכת
ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר המשפטים מציג את עיקרי טיוטת החוק.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים )הוראת
שעה  -גיף הקורוה החדש( )אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים(,
התש"ף ,2020-המצ"ב )דפים .(35-25
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
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וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים את
הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

.124

טיוטת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי )תיקון מס' ) (3הוראת שעה לעיין
מיוי אמן( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר המשפטים מציג את עיקרי הצעת החוק.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי )תיקון מס'
) (3הוראת שעה לעיין מיוי אמן( ,התש"ף ,2020-המצ"ב )דפים .(37-36
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים את
הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

.125

טיוטת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש )בידוד
במקום לבידוד מטעם המדיה וצווי סגירה מיהליים()הוראת שעה( ,התש"ף-
 -2020הסמכת ועדת שרים לעייי חקיקה
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ראש הממשלה פותח.
מר רז זרי ,המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי( ,מציג את עקרי
טיוטת החוק.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים אריה מכלוף דרעי ,עומר יקלביץ',
פיה תמו שטה ,יזהר שי ,יובל שטיייץ ,יואב גלט ,ציפי חוטובלי ובימין
גץ.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף
הקורוה החדש )בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה וצווי סגירה
מהליים()הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-הרצ"ב )דפים .(56-38

.126

ב.

להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.

ג.

בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים את
הדיון בהצעת החוק.

ד.

בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה על הצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש(
)אזור מוגבל( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר הבריאות מציג את עיקרי טיוטת החוק.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים יולי )יואל( אדלשטיין ,מיכאל ביטון
ואריה מכלוף דרעי ומר רז זרי.
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)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק הארכת תוקפן של תקות שעת חירום
)גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף ,2020-הרצ"ב )דפים (66-57
בכפוף לתיקון שיבהיר כי בסעיף  6לטיוטת החוק המתייחס להשגה ,ייקבע
כי ההשגה תיעשה על ידי הגורם שעליו יחליט ראש רח"ל או סגו.
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים את
הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה על הצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

.127

טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש(
)בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים
לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר הבריאות מציג את עיקרי טיוטת החוק.
מר רז זרי ,המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי( מוסיף.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקות שעת חירום
)גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה(,
התש"ף– ,2020המצורפת בזה )דפים .(72-67
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
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ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים את
הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה על הצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

.128

טיוטת חוק מעק הסתגלות מיוחד לבי  67ומעלה )הוראת שעה  -גיף הקורוה
החדש( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר האוצר מציג את עיקרי טיוטת החוק.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים ישראל כ"ץ ,איציק שמולי ומירב
כהן

)פה אחד(

מחליטים:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק מעק הסתגלות מיוחד לבי  67ומעלה
)הוראת שעה  -גיף הקורוה החדש( ,התש"ף ,2020-המצורפת בזה )דפים
.(80-73
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים את
הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
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.129

ועדת שרים לעייי פים ,שירותים ,תכון ושלטון מקומי
מזכיר הממשלה מציג את הצעת ההחלטה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר מעיר.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,למות ועדת שרים לעייי פים ,שירותים ,תכון ושלטון
מקומי שהרכבה וסמכויותיה כלהלן:
א .הרכב ועדת השרים:
שר הפים  -יושב ראש
שר האוצר
שר הביוי והשיכון
השרה להגת הסביבה
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים
שר הארגיה
שר משאבי המים
שר המשפטים
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שרת העלייה והקליטה
שר התרבות והספורט
שר הכלכלה והתעשייה
השרה לשוויון חברתי
השר לושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון
שר התיירות
השרה לחיזוק וקידום קהילתי
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מוזמים קבועים:
המהל הכללי ,משרד הפים
המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד הביוי והשיכון
יושב ראש מטה התכון ,משרד הפים
מכ"ל מיהל התכון ,משרד הפים
ציג היועץ המשפטי לממשלה
ב .סמכויות הוועדה:
 .1ועדת השרים תעסוק בושאי פים ,שירותים ,תכון ורישוי בייה,
שלטון מקומי ,אוכלוסייה והגירה וכן בושאים אחרים המצאים
בתחומי הפעולה של שר הפים ,לרבות קביעת מדייות ,אישור
וקידום רפורמות ושיויים מביים בתחומים האמורים.
 .2ועדת השרים תעסוק בכל הושאים הוגעים לעקרוות וקביעת
מדייות לקידום הסכמי תכון ופיתוח בין גורמים ממשלתיים
לרשויות מקומיות ובתוך כך הסדרים לווים להסכמי גג לתכון
ופיתוח כוללים בשים לב לאיתות הכלכלית של הרשויות
המקומיות ,ובלבד שבהחלטותיה אין גריעה מסמכות שר הביוי
והשיכון ,יו"ר מועצת מקרקעי ישראל.
 .3לוועדת השרים יהיו כל הסמכויות שהוקו לממשלה לפי חוק קידום
הבייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( ,התשע"ד–,2014
לרבות הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור.
 .4ועדת השרים תאשר תכיות מתאר ארציות ותכיות לתשתיות
לאומיות.
ג .שר הביוי והשיכון יגיש הצעות לוועדה לאישור ותיקון הכרזות על
מתחמים מועדפים לדיור.
ועדה זו מתמה לתקופת כהותה של הממשלה ה.35-

הישיבה עלת
)בשעה (13:10
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הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים )הוראת שעה -גיף הקורוה החדש( )מימוש חלק
מהפיקדון לכל מטרה( ,התש"ף2020-

הוראת שעה

.1

תחילה

.2

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום חודשיים מהמועד האמור יקראו את חוק
קליטת חיילים משוחררים ,התש"ד ,11994-כך שאחרי סעיף 18א יבוא:
18ב .בוסף למטרות הקבועות בפרק זה ,חייל משוחרר זכאי
"מימוש חלק
לפות לקרן בבקשה לקבל מיתרת הפיקדון שזקפה
מהפיקדון לכל מטרה
לזכותו סכום שלא יעלה על  4,000שקלים חדשים,
למימוש לכל מטרה".
תחילתו של חוק זה  14ימים מיום פרסומו.

דברי הסבר

חוק קליטת חיילים משוחררים ,התש"ד) 1994-להלן -החוק( קובע זכאות של כל חייל משוחרר
כהגדרתו בחוק )לרבות משרתי השירות הלאומי-אזרחי( )להלן -חייל משוחרר( ,לפיקדון .גובה
הפיקדון קבע לפי סוג השירות ומשכו .יתן לממש את הזכאות לקבל את כספי הפיקדון ,בחמש
השים הראשוות ממועד השחרור ,לאחת המטרות הקבועות בחוק .לאחר מכן יתרת כספי הפיקדון
מועברת לחשבוו של החייל המשוחרר.
מדית ישראל והעולם כולו ,מתמודדים החל מחודש יואר  2020עם מגפה עולמית )פדמיה(
כתוצאה מהתפרצות והתפשטות של המחלה הגרמת מגיף הקורוה החדש Novel ) 2019
) (Coronavirus 2019-nCoVלהלן -משבר הקורוה( .עקב משבר הקורוה ,רבים מן החיילים
המשוחררים קלעו או עלולים להיקלע למצוקה כלכלית .הדבר כון בעיקר לגבי חיילים שהשתחררו
בשה שלפי תחילת משבר הקורוה ופוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום אך לא יכלו לקבל דמי
אבטלה משלא צברו את תקופת האכשרה הדרשת.
ביום י' בסיוון התש"ף ) 2ביוי  (2020פורסם חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה
לשת ) (2020תיקון( ,בהתאם להחלטת ממשלה מס'  16מיום א' בסיון התש"ף ) 24במאי ,(2020
אשר עיגן תכית כלכלית ובה חבילת צעדים לשמירה על יציבות המשק בעקבות משבר הקורוה.
במסגרת התוכית האמורה ,הממשלה הקצתה  1.25מיליארד שקלים חדשים לטובת סיוע כלכלי
בתחומים שוים .כחלק מסיוע כלכלי זה ,מוצע לאפשר לחיילים המשוחררים להשתמש ביתרת
הפיקדון העומדת לזכותם ,לכל מטרה שהיא ,עד לסכום של  4,000שקלים חדשים .זכות זו עומדת
לכל אחד מהחיילים המשוחררים ותוה להחלטתו ,והוא זכאי כמובן לשמור על זכותו למימוש
כספי הפיקדון במועד מאוחר יותר בהתאם למטרות הקבועות כבר היום בחוק.

מובהר כי ,חייל משוחרר לא יידרש להוכיח לצורך מימוש הכספים עמידה בתאים כלשהם ,זולת
עצם הזכאות לפיקדון.
 1ס"ח התש"ד ,עמ'  ; 132ס"ח התשע"ז ,עמ' 1019

- 25 -

מוצע לקבוע את ההסדר המוצע בחוק זה כהוראת שעה המוגבלת לחודשיים ,החוק יכס על פי
המוצע לתוקף בתום  14ימים מיום פרסומו וזאת כדי לאפשר לקרן לקליטת החייל המשוחרר
כמשמעה בחוק ,להיערך לגידול בפיות החיילים המשוחררים למימוש הכספים בהתאם למוצע
בחוק זה.

מוגש על ידי ראש הממשלה,
שר הביטחון
ושר האוצר
כ"ו בסיון התש"ף
 18ביוי 2020
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הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים )הוראת שעה – גיף הקורוה החדש( )אישורים
רגולטוריים ועיצומים כספיים( ,התש"ף2020-

פרק א' :הארכת תוקף אישורים רגולטוריים ודחיית מועדים בהליך להטלת עיצום
כספי – הוראת שעה
הגדרות

.3

הארכת תוקף
אישורים רגולטוריים
– הוראת שעה

.4

בפרק זה -
"אישור רגולטורי" – כל אחד מאלה:
אישור או רישיון הדרש לפי חוק לצורך ביצוע פעילות או פעולה בידי
)(1
אדם ,לרבות אישור או רישיון כאמור היתן לגבי מכשיר ,שתה רשות
ציבורית ,לאותו אדם ,ובלבד שהאישור או הרישיון כאמור יתן מלכתחילה
לתקופה העולה על חודש;
פטור מביצוע פעילות או פעולה ,שתה רשות ציבורית לפי דין לאדם,
)(2
ובלבד שהפטור כאמור יתן מלכתחילה לתקופה העולה על חודש;
)(3

אישור המוי בתוספת הראשוה;

"רישיון" – הרשאה ,ובכלל זה רישיון ,זיכיון או היתר או כל מסמך דומה אחר אף אם
כיויו שוה;
"רשות ציבורית" – כל אחד מהגופים שלהלן ובכלל זה מי שממוה על הגוף או עומד
בראש הגוף ,וכן עובד ציבור או ושא משרה בגוף כאמור ,ולרבות מי שגוף
כאמור אצל לו את סמכותו:
)(1
הממשלה ומשרדי הממשלה ,לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך
שלהם;
)(2

רשות מקומית;

)(3

תאגיד שהוקם לפי חוק;

)(4

מועצה ,ועדה או מיהלה שמותה או שהוקמה לפי חוק.

על אף האמור בכל דין ,אישור רגולטורי שמועד פקיעת תוקפו חל
)(1
בתקופה שמיום י"ד באדר התש"ף ) 10במרס  (2020עד יום ג' בתמוז התש"ף
) 30ביוי  ,(2020תוארך תקופת תוקפו בשלושה חודשים וספים החל ממועד
הפקיעה כאמור )בסעיף זה – תקופת ההארכה( ,אלא אם כן הותלה או בוטל
לפי תום תקופת ההארכה לפי כל דין.
ראש הממשלה רשאי ,בצו ,באישור הממשלה ,להאריך את תקופת
)(2
ההארכה לפי פסקה  1בתקופה וספת אחת שלא תעלה על שלושה חודשים.
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על אף הוראות סעיף קטן )א( ,רשאית הרשות הציבורית המוסמכת למתן
)א(
האישור הרגולטורי לקבוע ,לעיין אישור רגולטורי מסוים ,תקופה קצרה מתקופת
ההארכה לפי אותו סעיף קטן ,או לקבוע כי הוראות הסעיף הקטן האמור לא יחולו
לעיין אותו אישור; קבעה כאמור ,תיכס קביעתה לתוקף החל במועד שבו הודיעה על
כך לבעל האישור.
ההוראות לפי סעיף קטן )א( לא יחולו לעיין אישור רגולטורי או סוגי
)(1
אישורים כאמור המויים בתוספת השייה ,ואם מויים לצד האישור או סוגי
האישורים תאים – ההוראות לפי הסעיף הקטן האמור לא יחולו לעיין אותו
אישור או סוגי אישורים בהתקיים אותם תאים.
ההוראות לפי סעיף קטן )א() (2לא יחולו לעיין אישור רגולטורי או סוגי
)(2
אישורים כאמור המויים בתוספת השלישית.
בעל אישור רגולטורי שתקופת תוקפו הוארכה לפי הוראות סעיף זה ,איו חייב
)ב (
בתשלום אגרה בעד ההארכה כאמור.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל חובה ,תשלום או הוראה אחרת אשר
)ג(
חלה על בעל אישור רגולטורי לפי חוק או שקבעה באישור הרגולטורי שתוקפו מוארך
לפי הוראות סעיף זה.
אישור רגולטורי שתוקפו פקע בתקופה שמיום י"ד באדר התש"ף ) 10במרס
)ד (
 (2020עד יום תחילתו של חוק זה )בסעיף קטן זה – תקופת המעבר( ,ושתקופת תוקפו
מוארכת לפי הוראות סעיף זה ,יראו אותו לכל דבר ועיין כאילו עמד בתוקף גם
בתקופת המעבר.
דחיית מועדים בהליך .5
להטלת עיצום כספי –
הוראת שעה

על אף האמור בכל דין ,חל מועד מהמועדים שלהלן בתקופה שמיום תחילתו של חוק
זה עד יום ג' בתמוז התש"ף ) 30ביוי  ,(2020יידחה המועד בתקופה וספת של שלושה
חודשים )בסעיף קטן זה – תקופת הדחייה( ,ואולם ,רשאי הגורם המוסמך לפי דין
להטיל עיצום כספי )להלן – הגורם המוסמך( לקבוע לעיין הפרה מסוימת תקופת
דחייה קצרה יותר ובלבד שאם קבע אחרת כאמור תחול קביעה זו לגבי כל המועדים
בהליך להטלת עיצום כספי על אותו מפר בקשר לאותה הפרה:
המועד האחרון שבו רשאי הגורם המוסמך למסור למפר הודעה על
)(1
הכווה להטיל עליו עיצום כספי;
המועד האחרון שבו רשאי מפר לטעון את טעותיו לעיין הכווה
)(2
להטיל עליו עיצום כספי ולעיין סכומו;
המועד האחרון להחלטת הגורם המוסמך בדבר הטלת עיצום כספי ,או
)(3
למסירת דרישת תשלום;
המועד האחרון שבו רשאי המפר לפות לגורם המוסמך בבקשה לביטול
)(4
התראה מיהלית ,או למסור לגורם המוסמך כתב התחייבות ועירבון;
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)(5
המועד האחרון שבו רשאי המפר לטעון את טעותיו לעיין חילוט
עירבון;
המועד האחרון לתשלום העיצום הכספי ,ואם התשלום של העיצום
)(6
הכספי חולק לתשלומים – לתשלום חלק ממו.
.6

אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכות התוה לרשות ציבורית לפי דין לשות את
תקופת תוקפו של אישור רגולטורי ,לחדשו ,לסרב לחדשו ,לקבוע בו תאים או לשות
מועד בהליך להטיל עיצום כספי.

שמירת דיים

הארכת מועד לביצוע .7
בדיקה תקופתית של
מיתקן גז – הוראת
שעה

על אף האמור בסעיף  (5)14לחוק הגז ובת"י  ,158חל המועד האחרון לביצוע
)א(
בדיקה תקופתית לגבי מיתקן גז בתקופה שבין יום ד' באדר התש"ף ) 10במרס (2020
ליום ח' בתמוז התש"ף ) 30ביוי  ,(2020רשאי ספק גז להמשיך לספק גז למיתקן הגז,
גם לאחר שחלפה התקופה שקבעה לפי הסעיף או התקן האמורים לביצוע הבדיקה
התקופתית לאותו מיתקן גז ,וזאת למשך שלושה חודשים החל מהמועד האחרון
לביצוע הבדיקה התקופתית או החל מיום תחילתו של חוק זה ,לפי המאוחר מבייהם
)בסעיף זה – תקופת הדחייה(; ואולם ,התקבלה אצל ספק הגז קריאה בוגע לתקלה
או חשש לתקלה במיתקן הגז ,או שודע לו על כך בדרך אחרת ,והתקלה או החשש
מחייבים לבדוק ללא דיחוי את מיתקן הגז ,לא יחולו על מיתקן הגז הוראות סעיף
קטן זה מהמועד שבו ודע לספק הגז כאמור.
ספק הגז יודיע לצרכים בכתב על המועד המעודכן לביצוע בדיקה תקופתית
)ב (
לפי סעיף זה ורשאי הוא להודיע כאמור בחשבוית או בהודעת התשלום שהוא שולח
לצרכיו.
הוראות סעיף זה יחולו גם על אספקת גז שבוצעה לפי יום תחילתו של חוק זה
)ג(
למיתקן גז כאמור בסעיף קטן )א( ,שהמועד האחרון לביצוע בדיקה תקופתית לגביו
חל בתקופה שמיום ד' באדר התש"ף ) 10במרס  (2020עד יום ח' בתמוז התש"ף )30
ביוי .(2020
)ד (

בסעיף זה –

"גז" – גז פחמימי מעובה כהגדרתו בחוק הגז;
"חוק הגז" – חוק הגז )בטיחות ורישוי( ,התשמ"ט;2 1989-
"מיתקן גז" – מיתקן גז המשמש לצריכת גז לשימוש ביתי;
"ספק גז" – מי שהוא בעל רישיון ספק גז לפי פרק ג' לחוק הגז;
"ת"י  – "158תקן ישראלי ת"י  158חלק " - 4מיתקים לגזים פחמימיים מעובים
)גפ"מ( :בדיקות " .
פרק ב'  :ביקורת שיפוטית

 2ס"ח התשמ"ט ,עמ' .108
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ביקורת שיפוטית

.8

תיקון התוספות

.9

ביטול תקות שעת
חירום )הארכת תוקף
ודחיית מועדים(

.10

6על החלטה פרטית כמפורט להלן ,יתן לעתור או לערער לערכאה המוסמכת לפי
החוק שמכוחו יתן האישור הרגולטורי ,או הוטל העיצום הכספי ,לעיין החלטות
הוגעות לאישור כאמור או להטלת העיצום:
החלטה של רשות ציבורית לקבוע לפי הוראות סעיף )2ב( ,לעיין אישור
)(1
רגולטורי מסוים ,תקופת דחייה קצרה יותר מהתקופה האמורה בסעיף )2א(,
או לקבוע כאמור שהוראות אותו סעיף לא יחולו לעיין אישור רגולטורי
מסוים;
החלטה של הגורם המוסמך לקבוע ,לעיין מפר מסוים בקשר להפרה
)(2
מסוימת ,תקופת דחייה קצרה יותר מתקופת הדחייה האמורה בסעיף .3
פרק ג' :הוראות שוות
השר הממוה על ביצוע החיקוק שמכוחו יתן אישור רגולטורי רשאי בצו,
)א(
לאחר התייעצות עם ראש הממשלה ,באישור ועדה של הכסת ,לתקן את התוספת
הראשוה ,התוספת השייה והתוספת השלישית )בסעיף זה – התוספות( ,לעיין אותו
אישור ,ואולם -
הייתה הרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי תאגיד
)(1
שהוקם לפי חוק ,רשאית היא לתקן את התוספות לעיין אותו אישור;
)(2
הייתה הרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי רשות
מקומית ,רשאי שר הפים ,בהתייעצות עם ראש הממשלה ,לתקן את התוספות
לעיין אותו אישור.
)ב (

בסעיף זה" ,אישור רגולטורי" ו"רשות ציבורית" – כהגדרתם בסעיף .1

תקות שעת חירום )הארכת תוקף ודחיית מועדים( ,התש"ף – 32020-בטלות.

תוספת ראשוה
)סעיף  –2ההגדרה "אישור רגולטורי"(
אישור מעבדה מוסמכת לבדיקה תקופתית למיכלית המובילה חומר מסוכן,
)(1
4
כאמור בתקה )3ג() (3לתקות שירותי הובלה ,התשס"א , 2001-לפי תקן ישראלי ת"י
 819או בהתאם לאמה להובלת חומרים מסוכים בכבישים );(ADR
תעודת הכשרה שתן מוסד הכשרה לפי תקה  51לתקות הבטיחות בעבודה
)(2
)עבודה בגובה( ,התשס"ז– ,52007ואישור שיתן לעובד בגובה בהתאם לתקה )6ב( ו-
)ג( לתקות האמורות;
 3ק"ת התש"ף ,עמ' .886
 4ק"ת התשס"א ,עמ' .446
 5ק"ת התשס"ז ,עמ' .757
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)(3
הסמכה שתה רשות הסמכה לפי תקה )6א( לתקות הבטיחות בעבודה
)עגוראים ,מפעילי מכוות הרמה אחרות ואתתים( ,התש"ג– ,61992לאתת או
לעגוראי לעיין הפעלת עגורן מסוג ג' ו-ד';
בדיקה סביבתית תעסוקתית בהתאם להוראות לפי פקודת הבטיחות בעבודה
)(4
]וסח חדש[ ,התש"ל) 71970-להלן – פקודת הבטיחות בעבודה(;
תסקיר על בדיקה שיתן בידי בודק מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה,
)(5
ובלבד שלא הוצא לגבי הכלי שלגביו יתן התסקיר ,בשה האחרוה ,צו שיפור או צו
בטיחות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד;81954-
אישור בדיקה ראשוה למיתקן לפי סעיף 8טו)א() (1לחוק הגז )בטיחות
)(6
ורישוי( ,התשמ"ט ,1989-אשר על המיתקן האמור לקבלו עד למועדים הקובים
בסעיף 8טו)א() (2לחוק האמור.
תוספת שייה
)סעיף )2ג()((1
)(1
אישור שקבעו לגביו תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()דחיית מועדים
בעייי תכון ובייה ותאים למתן תעודת גמר( ,התש"ף;92020-
)(2
היתר או אישור לפי סעיפים  14 ,13או  19לחוק צער בעלי חיים )יסויים בבעלי
10
חיים( ,התש"ד; 1994-
היתר הפעלה כמשמעותו בסעיף 8ג לחוק רישוי שירותי התעופה ,התשכ"ג–
)(3
;111963
)(4
הכרה במוסד מוכר לפי תקה 10ג לתקות הרופאים )אישור תואר מומחה
ובחיות( ,התשל"ג;121973-
פקס ימאי או אישור שירות היתן לפי תקה  13לתקות הספות )ימאים(,
)(5
13
התשס"ב– , 2002או מוארך לפי תקה  14לאותן תקות;
רישיון למסלול מירוץ קבוע או ארעי לפי סעיפים  8ו 9-לחוק ההיגה
)(6
הספורטיבית ,התשס"ו;142005-

 6ק"ת התש"ג ,עמ' .202
 7דיי מדית ישראל ,וסח חדש  ,16עמ' .337
 8ס"ח התשי"ד ,עמ' .202
 9ק"ת התש"ף ,עמ' .882
 10ס"ח התש"ד ,עמ' .298
 11ס"ח התשכ"ג ,עמ' .104
 12ק"ת התשל"ג ,עמ' .1924
 13ק"ת התשס"ב ,עמ' .500
 14ס"ח התשס"ו ,עמ' .110
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)(7
תעודת היתר לפי תקות החומרים המסוכים )יבוא ויצוא פסולת חומרים
מסוכים( ,התש"ד;151994-
היתר לפי תקות  4 ,3או  5לתקות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים
)(8
16
ומוצריהם( ,התש"ם , 1980-וכן היתר למתן שירות קריה לפי תקה  8לתקות
האמורות לעיין שירות המוי בפרטים  6 ,5ו 7-לתוספת השייה לאותן תקות;
)(9

היתר לפי תקה 8א)א (1לתקות הדיג;171937 ,

) (10היתר לפי תקה  2לתקות מחלות בעלי חיים )הסדרת תועת בעלי חיים
בישראל( ,התשמ"ב;181982-
) (11היתר לפי תקות מחלות בעלי-חיים )רישום ,סימון והובלה של בקר(,
התשל"ו–;191976
) (12היתר לפי תקה  24לתקות מחלות בעלי חיים )הקמה והפעלה של משקי
טיפוח ,הפצה ,רבייה וגידול של עופות( ,התשמ"א;201981-
)(13

רישיון לפי תקות מחלות בעלי חיים )יבוא בעלי-חיים( ,התשל"ד;211974-

)(14

אישור רגולטורי לפי חוק עבודת שים ,התשי"ד;221954-

) (15אישור רגולטורי שיתן לפי חוק משק החשמל ,התש"ו ,231996-וחוק החשמל,
התשי"ד ,241954-למעט אישורים רגולטורים לפי סעיף  6לחוק האמור ולפי פרק שי
לתקות החשמל )רישיוות( ,התשמ"ה;251985-
) (16היתר לייבוא או לייצוא של ערך טבע מוגן לפי סעיף  33לחוק גים לאומיים,
שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הצחה ,התש"ח ,261998-לעיין ערך טבע
כאמור שחלה לגביו אכרזת גים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הצחה )יישום האמה בדבר סחר בין-לאומי במיים של חיית בר וצמחיית בר
התוים בסכה( )ערכי טבע מוגים( ,התשס"ד;272004-
) (17אישור רגולטורי לפי תקות המלים )בטיחות השיט( )הוראת שעה( ,התש"ף–
;282020

 15ק"ת התשס"ד ,עמ' .1152
 16ק"ת התש"מ ,עמ' .992
 17ע"ר  ,1937תוס'  ,2עמ' .86
 18ק"ת התשמ"ב ,עמ' .1118
 19ק"ת התשל"ו ,עמ' 2678
 20ק"ת התשמ"א ,עמ' .872
 21ק"ת התשל"ד ,עמ' .991
 22ס"ח התשי"ד ,עמ' .154
 23ס"ח התש"ו ,עמ' .208
 24ס"ח התשי"ד ,עמ' .190
 25ק"ת התשמ"ה ,עמ' .878
 26ס"ח התש"ח ,עמ' .202
 27ק"ת התשס"ד ,עמ' .607
 28ק"ת התש"ף ,עמ' .794
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) (18אישור רגולטורי לפי צו התעבורה )הארכת תקופת תוקף רישיון רכב( ,התש"ף-
;292020
)(19

אישור רגולטורי לפי תקות התעבורה )הוראת שעה מס'  ,(2התש"ף;302020-

)(20

הסמכת ממוים על פיצוצים ,לפי חוק חומרי פץ ,התשי"ד–;311954

) (21בדיקות רפואיות של עובדים לחומרים או לקריה ,שדרשות לפי פקודת
הבטיחות בעבודה;
)(22

תסקיר על בדיקה לגבי מעלית או עגורן צריח לפי פקודת הבטיחות בעבודה;

)(23

היתרים שיתים מכוח חוק שעות עבודה ומוחה ,התשי"א;321951-

) (24אישור רגולטורי לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם ,התש"ו–
;331996
)(25

אישור רגולטורי שיתן לפי חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב;342002-

) (26הסמכה שיתה לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,התש"ז-
;351997
) (27רישיוות היתים לפי כלל  4לכללי רשות שדות התעופה )כיסה לשטחים
מוגבלים( ,התשמ"ג.361983-
)(28

אישורים רגולטוריים לפי חוק הפט ,התשי"ב;1952-

)(29

תעודת כושר טיסה שיתה לפי סעיף  63לחוק הטיס;

)(30

פטור שיתן לפי סעיף  165לחוק הטיס;

)(31

רישיוות לפי סעיף  23לחוק המים ,התשי"ט – .1959
תוספת שלישית
)סעיף )2ג()((2

 29ק"ת התש"ף ,עמ' .766
 30ק"ת התש"ף ,עמ'  766ועמ' .860
 31ס"ח התשי"ד ,עמ' .64
 32ס"ח התשי"א ,עמ' .204
 33ס"ח התש"ו ,עמ' .201
 34ס"ח התשס"ב ,עמ' .55
 35ס"ח התש"ז ,עמ' .156
 36ק"ת התשמ"ג ,עמ' .1069
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דברי הסבר
כללי
על רקע התפשטות גיף הקורוה )) (Novel Coronavirus nCov-2019להלן – גיף הקורוה(
בישראל ,הוטלו בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף) 2020-ק"ת
התש"ף ,עמ' ) (812להלן – תקות הגבלת הפעילות( ,ובתקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים
במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש( ,התש"ף) 2020-ק"ת התש"ף ,עמ' (820
)להלן – תקות הגבלת מספר העובדים במקום עבודה( ,הגבלות שוות על הפעילות במשק ,בין
השאר ,על התייצבות של עובדים במקומות עבודתם ,וזאת לצורך צמצום ההדבקה בגיף
והתפשטותו .בתוך כך ,קבעו הוראות שעיין צמצום פעילות וקביעת מכסות עובדים במשרדי
הממשלה וביחידות הסמך וכן במגזר הציבורי בכללותו.
לוכח ההגבלות המתוארות לעיל ,ועל אף הצמצום באותן מגבלות ערב פרסומה של הצעת חוק
זו ,המגזר הציבורי והמגזר הפרטי עדיין מתמודדים עם אתגרים המקשים על תפקודם בכמה
מישורים.
כאמור לעיל ,ההגבלות שקבעו בתקות הגבלת הפעילות ,שבמסגרתן הוגבלה בין השאר פעילות
המסחר במשק ,ובתקות הגבלת מספר העובדים במקום עבודה ,הקשו על קיום שגרת עבודה רגילה,
הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי .בין השאר ,הקשה הדבר על ההיערכות של רשויות ציבוריות
לחידושם של אישורים רגולטוריים שתוקפם פוקע בעת הזו .גם הגופים המפוקחים מתקשים
בסיבות המתוארות לעיל לפעול לחידוש האישורים הרגולטוריים .לקושי זה יש השפעה ישירה על
יכולת התפקוד של המשק ,ועל יכולת האספקה של מצרכים ושירותים לציבור הרחב.
קושי וסף שבו תקלות רשויות ציבוריות וגע להמשך קיומם של הליכים להטלת עיצום כספי,
בסיבות המתוארות לעיל ,זאת לאור הקושי המתואר לעיל בפעולה במצבת עובדים מצומצמת,
והקושי הכלכלי של עסקים ,בייחוד עסקים קטים וביויים ,מבחיה תזרימית ומהיבטים וספים.
לאור ההגבלות המתוארות לעיל והאתגרים הובעים מהן ,ובמטרה להבטיח רציפות תפקודית
ותקיה של גופים שלטויים ,מוצעים בהצעת חוק זו הסדרים זמיים שועדו להאריך שיאריך באופן
רוחבי את תקופת תוקפם של אישורים רגולטוריים שעתידים לפקוע בתקופה הקרובה ,גם זאת תוך
מתן אפשרות לרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי לקבוע כי תוקפו של אישור
מסוים לא יוארך או יוארך לתקופה קצרה יותר מהמוצע .כמו כן ,השר הממוה על החוק שמכוחו
יתן האישור הרגולטור יוכל לתקן את התוספת השייה לחוק המוצע ולהחריג אישור מסוים או
סוגי אישורים מתחולת הסדר ההארכה המוצע .לבסוף ,ולאור ההגבלות המתוארות לעיל על פעילות
המגזר הציבורי והפרטי ,מוצעת הוראה זמית שעייה דחיית מועדים בהליך להטלת עיצום כספי,
הכל כמפורט להלן.
סעיפים  3 ,2ו 7 -לאור מצב המשק כמתואר לעיל בחלק הכללי של דברי ההסבר ,מוצע הסדר זמי
שיאריך באופן רוחבי את תקופת תוקפם של אישורים רגולטוריים שעתידים לפקוע בתקופה
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הקרובה ,תוך מתן שיקול דעת לרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי לקבוע אחרת
לעיין אישורים מסוימים ,ותוך החרגה מפורשת של אישורים מסוימים או סוגי אישורים כמפורט
בתוספות לחוק המוצע ,הכל כמפורט להלן.
מוצע להבהיר מהם האישורים הרגולטוריים שתוקפם עשוי להיות מוארך במסגרת ההסדר
המוצע בחוק זה .כך ,מוצע כי ההסדר יחול כל אישור או רישיון הדרש לפי חוק לשם ביצוע פעילות
או פעולה בידי אדם ,לרבות כזה שיתן לגבי מכשיר ,ובלבד שאותו אישור או רישיון יתן לתקופה
של יותר מחודש ,כלומר שאין מדובר באישור או רישיון שיתן מלכתחילה באופן זמי .לעיין זה
מוצע לכלול בהגדרה "רישיון" כל סוג של הרשאה ,דוגמת היתר ,זיכיון או רישיון ,וכן מסמכי
הרשאה וספים שמהותם דומה אף אם כיויים שוה ,כגון הסמכה ,תעודה ,הכרה וכדומה.
כמו כן מוצע כי ההסדר יחול גם על פטור מביצוע פעילות או פעולה ,כגון פטור מחובה לביצוע
פעולות לשם הגשת אתר או שירות( ,שקיבל אדם מרשות ציבורית .גם במקרה זה ,אין הכווה
שההסדר המוצע יחול לעיין פטור כאמור שיתן מלכתחילה לתקופה קצרה אלא רק לעיין פטור
כאמור שיתן מלכתחילה ליותר מחודש .יובהר ,כי מדובר בהקשר זה בפטור מפורש שיתן לאדם
מכוח הסמכה בחוק למתן פטור על ידי הרשות הציבורית.
כן מוצע לקבוע כי ההסדר יחול על שורה של אישורים וספים שהם במהותם אישורים
רגולטוריים ,אף אם לא יתו בידי רשות ציבורית כהגדרתה המוצעת .אישורים אלה מויים
בתוספת הראשוה לחוק המוצע.
בגדר המוח "רשות ציבורית" כללים על פי המוצע משרדי הממשלה ויחידותיהם השוות ,וכן
השרים העומדים בראשם או גורמים אחרים הממוים על היחידות ועובדי המשרדים והיחידות.
יחידה כאמור עשויה להיות יחידת סמך של משרד ממשלתי אך גם יחידה אחרת שהיא חלק
מהאישיות המשפטית של המדיה כמו משטרת ישראל .בוסף ,מוצע לכלול בגדר רשות ציבורית גם
רשות מקומית ועובדי ציבור הפועלים מטעמה וכן תאגיד שהוקם לפי חוק והאורגים שלו .לבסוף,
מוצע שגם מועצה ,ועדה או מיהלה שהוקמו לפי חוק ייחשבו לרשות ציבורית לעיין ההסדר המוצע.
על פי המוצע ,אישור רגולטורי שתוקפו פקע או עתיד לפקוע בתקופה שמיום י"ד באדר התש"ף
) 10במרס  ,(2020ימשיך לעמוד בתוקף למשך פרק זמן וסף של שלושה חודשים שיימה מהמועד
המקורי לפקיעתו .כן מוצע להסמיך את ראש הממשלה להאריך ,בצו ,באישור הממשלה ,את תקופת
ההארכה האמורה בתקופה וספת של שלושה חודשים .הארכה וספת זו לא תחול ,על פי המוצע,
לעיין אישורים המויים בתוספת השלישית כוסחה המוצע.
במקביל ,מוצע לאפשר לרשות הציבורית המוסמכת לתת אישור רגולטורי ,לקבוע ,לעיין
אישור מסוים ,תקופה קצרה יותר של הארכה ,וכן לאפשר לרשות כאמור לקבוע כי הוראת ההארכה
הרוחבית לא תחול לעיין אותו אישור רגולטורי .הוראה זו ועדה מחד גיסא לאפשר למשק ולגופים
המפוקחים להמשיך לפעול בצורה סבירה ,וזאת תחת כללי ההסדרה הרגולטורית הרלבטית,
ומאידך גיסא לשמר את יכולתן של הרשויות המוסמכות לפעול בהתאם לסמכויותיהן ביחס
לאישורים רגולטוריים קוקרטיים .כך ,תוכל רשות ציבורית להחריג מהסדר ההארכה המוצע
אישור רגולטורי מסוים ,אם מצאה כי אין מקום להחיל עליו את אותו הסדר לאור אופיו של האישור
או ההשפעה של התקופה האמורה על הגופים המפוקחים .מוצע כי רשות שהחליטה לפעול בדרך זו,
תידרש להודיע לבעל האישור על החרגתו מההסדר .ויובהר כי אם הרשות יכולה ליצור קשר עם בעל
האישור באופן אלקטרוי ,היא תוכל להודיע לו כאמור גם בדרך זו ,זאת מאחר שמדובר בהודעה
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פרטית ולאור סיבות הזמן והמקום.
עוד מוצע להחריג מההסדר ההארכה המוצע בפרק זה אישורים רגולטוריים המויים בתוספת
השייה כוסחה המוצע .הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים אלה תיעשה מכוח הדיים
הספציפיים החלים עליהם.
מוצע להבהיר כי הארכת האישור הרגולטורי מכוח סעיף  2המוצע איה דורשת הגשת בקשה
או תשלום אגרה בעד ההארכה ,אך אין באמור כדי לגרוע מכל חובה או תשלום אחר שבעל האישור
הרגולטורי חייב בהם במהלך חיי האישור .מובן ,שאין גם חובה בתשלום אגרת חידוש כיוון
שהמדובר בסיבות בהארכת תוקפו של רישיון מכוח החוק ולא בהליך של חידוש רישיון.
עוד מוצע להבהיר כי בתקופת ההארכה של האישור הרגולטורי לפי ההסדר המוצע ,יחולו על
בעל האישור כל התאים והחובות כפי שקבעו לפי החוק המסמיך ובאישור עצמו.
מוצע להסמיך את השרים הממוים על ביצועם של חוקים שמכוחם יתים אישורים
רגולטוריים להוסיף אישורים לתוספות השוות לחוק המוצע ולגרוע מהן אישורים ,וזאת בצו,
לאחר התייעצות עם ראש הממשלה .כך יוכלו אותם שרים לקבוע אישורים וספים שהוראות
ההסדר המוצע יחולו לגבי הארכת תקופת תוקפם )על ידי הוספתם לתוספת הראשוה( ,להחריג
אישורים מסוימים או סוגי אישורים מתחולת ההסדר המוצע )על ידי הוספתם לתוספת השייה(
ולקבוע אישורים שלגביהם לא תחול תקופת ההארכה הוספת שרשאי ראש ממשלה לקבוע לפי
הוראות סעיף )2א() (2המוצע )על ידי הוספתם לתוספת השלישית(.
יצוין כי לאור הדחיפות בקשר להארכתם של חלק מהאישורים הרגולטוריים ,ולשם הגברת
הוודאות בפעילות הכלכלית במשק ,קבע תחילה ההסדר המוצע בסעיפים  2ו 3-להצעת החוק
בתקות שעת חירום )הארכת תוקף ודחיית מועדים( ,התש"ף) 2020-ק"ת התש"ף ,עמ' ,(886
שהותקו ביום כ"ט באדר התש"ף ) 25במרס  (2020ועומדות בתוקף ,לפי סעיף )39ו( לחוק יסוד:
הממשלה ,למשך שלושה חודשים מיום התקתן .ההסדר המוצע כאמור בהצעת חוק זו מחליף את
ההסדר שקבע בתקות האמורות ומוצע על כן לבטלן ,בסעיף  8להצעת החוק.
סעיף 3
מוצע ,מהטעמים שפורטו לעיל בחלק הכללי של דברי ההסבר לעיין צמצום הפעילות במשק והקושי
בתפקוד המגזר הציבורי והפרטי ,הסדר שלפיו מועד בהליך להטלת עיצום כספי המוי בסעיף
המוצע ,אשר חל במהלך התקופה הקובעת ,יידחה בפרק זמן וסף של שלושה חודשים .גם בהקשר
זה מוצע כי הגורם המוסמך להטיל עיצום כספי יוכל לקבוע תקופת דחייה קצרה יותר לעיין מפר
מסוים בקשר להפרה מסוימת ,והכול בתאים הקבועים בסעיף המוצע.
סעיף 4
מוצע לקבוע במפורש כי ההסדר המוצע לא בא לגרוע מסמכויות פרטיות שתוות בידי הרשות
הציבורית להאריך או לקצר תוקף של אישור רגולטורי או לדחות מועד בהליך להטלת עיצום כספי.
כך למשל לעיין סמכותה של רשות ציבורית לפעול בהליך הרגיל ולחדש את האישור הרגולטורי,
כמו גם סמכותה לבטל או להתלות את האישור ,לסרב לחדשו או לקבוע בו תאי ,והכל כפי שקבע
בחיקוק שמכוחו תוה לה הסמכות.
סעיף 5
סעיף  (5)14לחוק הגז )בטיחות ורישוי( ,תשמ"ט 1989-קובע כי בעל רישיון יספק גז יבצע בדיקות
תקופתיות לכל הצרכים שהוא מספק להם גז ,ולא יספק גז למיתקן של צרכן שלא איפשר את ביצוע
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הבדיקה כאמור .בדיקות כאמור יבוצעו אחת ל 5-שים לפחות או אחת לתקופה קצרה יותר ככל
שקבעו הוראות לעיין זה על ידי השר או בתקן ישראלי  ,158שהיו תקן רשמי.
במטרה לאפשר המשך אספקה סדירה של גפ"מ )הידוע כ"גז בישול"( לצרכים שמצאים בבידוד
ולצרכים אחרים שחוששים לאפשר לטכאי גז להיכס לדירתם בתקופה זו ,מוצע להאריך את
התקופה לביצוע בדיקה תקופתית של מיתקן גז המשמש צרכן גז ביתי בלבד ,כך שבעל רישיון
ספק הגז יהיה רשאי לספק גז למיתקן על אף שחלף המועד לביצוע הבדיקה התקופתית של
המיתקן .המועד יוארך בשלושה חודשים ממועד הבדיקה או מיום תחילתו של החוק המוצע,
לפי המאוחר ,ושר הארגיה יוכל להאריך תקופה זו בתקופה וספת שלא תעלה על שלושה
חודשים .הסדר זה יחול רק על מיתקים שהמועד האחרון לביצוע בדיקה תקופתית בהם חל עד
יום ג' בתמוז התש"ף ) 30ביוי  .(2020הארכה זו לא תחול במקרה של תקלה במיתקן הגז.
סעיף 6
מוצע כי הביקורת השיפוטית על החלטות פרטיות היתות מכוח החוק המוצע ומפורטות בסעיף
זה ,תיעשה בהתאם להסדר החל בעיין זה על החלטות הוגעות למתן אישור או להטלת עיצום
כספי ,לפי העיין ,שקבע בחוק שמכוחו יתן האישור הרגולטורי או הוטל העיצום הכספי.
סעיף 7
מוצע כי תיקון התוספות יוכל להיעשות בצו .כל תיקון של התוספת ,ובכלל זה הוספת אישור
רגולטורי ,מחיקתו או שיויו ייעשה בידי השר הממוה על החוק שמכוחו יתן האישור .צו זה יקבע
לאחר התייעצות עם ראש הממשלה .לגבי רשויות מקומיות ,ייעשה התיקון בידי שר הפים ,לאחר
התייעצות עם ראש הממשלה .לגבי תאגיד שהוקם לפי חוק ,לאור אופיים של תאגידים אלה ,מוצע
כי התיקון ייעשה על ידי הגורם אשר מוסמך לתת את האישור הרגולטורי .באמצעות הסדר זה יהיה
יתן לעדכן את התוספות בהתאם לצורך ,כך שההסדר ישתה ויתעדכן לאור התקדמות התקופה
והמידע שייאסף על ידי הרשות הציבורית לגבי המצב במשק בכלל ולגבי התחום המאוסדר על ידה
בפרט.

מוגש על ידי שר המשפטים
כ"ו בסיון התש"ף
 18ביוי 2020
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טיוטת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי )תיקון מס' ) (3הוראת שעה לעיין מיוי אמן(,
התש"ף2020-

תיקון סעיף 376א

.1

בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח) ,372018-להלן – החוק העיקרי( ,סעיף
376א)א( ,במקום "עד יום ט' בתמוז התש"ף ) 1ביולי  "(2020יבוא "עד יום י"ז באדר
התשפ"א ) 1במרץ ."(2021

דברי הסבר
טיוטת החוק מבקשת להאריך את הוראת השעה המאפשרת מיוי אמן שלא מתוך רשימת
האמים שתגובש לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח) 2018-להלן – החוק( והתקות
שיותקו מכוחו.
החוק כס לתוקף ביום ט"ו באלול התשע"ט ) 15בספטמבר ) (2019להלן – יום התחילה( .לפי החוק
עם מתן צו לפתיחת הליכים ימוו אמים בהליכי חדלות פירעון בידי בית המשפט ,הממוה על
הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי )להלן – הממוה( או רשם ההוצאה לפועל ,לפי העיין .לפי
סעיפים  33ו־ 125לחוק האמים ימוו מתוך רשימות אמים שתגבשה ועדות ציבוריות לפי כללים
שיקבע שר המשפטים בתקות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכסת )להלן – ועדת חוקה(.
זאת כדי להימע ממצב שבו יופעל לחץ על אמן לפעול לטובת ושה כזה או אחר ,כדי לא לפגוע
ביכולתם של שחקים חדשים להיכס לתחום העיסוק כאמים ובשל החשיבות של זהות האמן
ומומחיותו להצלחת ההליך.
ביום י' בכסלו התשע"ט ) 18בובמבר  (2018פרסמה שרת המשפטים דאז להערות הציבור את טיוטת
תקות חדלות פירעון ושיקום כלכלי )כללים לעיין גיבוש רשימת אמים( ,התשע"ט) 2019-להלן –
התקות( ,שקובעות הליך רב-שלבי לגיבוש רשימות האמים .פרסום הטיוטה במועד האמור עשה
במטרה להשלים את התקת התקות טרם יום התחילה באופן שיאפשר לקיים את ההליך שהותווה
בהן ואת כלל הפעולות הדרושות ,ברמה המשפטית והמעשית ,להשלמת גיבוש הרשימות לפי יום
התחילה.
ואולם בשל הקדמת הבחירות לכסת ה 21-ויציאתה של הכסת לפגרת בחירות וספת לא יתן היה
לסיים את התקת התקות ,שדורשות כאמור את אישורה של ועדת חוקה ,במועד שיאפשר את
השלמת גיבוש רשימות האמים לפי יום התחילה .לוכח האמור ביום  24ביולי  2019התווספה
לחוק הוראת שעה ולפיה במהלך תקופה של כתשעה חודשים מיום התחילה )להלן – תקופת הוראת
השעה( ,יתן למות אמים שלא מתוך רשימת אמים ,בדומה לדין שהיה חל ערב כיסת החוק
לתוקף.
כך ,בתקופת הוראת השעה ,מיויים של אמים בהליכי חדלות פירעון של יחידים המשיך להיעשות
מתוך מאגר המהלים המיוחדים שהקים הכוס הרשמי ,המשמש בהליכים לפי פקודת פשיטת הרגל
]וסח חדש[ ,התש"ם .1980-תאי הסף להכללה במאגר זה ,שעודכן לאחרוה בשת  ,2017כללו

 37ס"ח התשע"ח ,עמ'  ;310התשע"ט ,עמ' .342
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דרישה ליסיון מקצועי מוכח של שלוש שים לפחות ,כעורך-דין או כרואה חשבון ,בתחום של יהול
הליכי פשיטת רגל ,פירוק או הבראת חברות ,וכן עמידה בבחיה מקצועית.
לגבי מיוי אמים בהליכי חדלות פירעון של תאגידים – לפי סעיף  33לחוק בית המשפט ממה את
האמן לפי המלצת הממוה .בוסף התאגיד או כל ושה רשאים להציע לבית המשפט מועמדים
וספים לתפקיד .בתקופת הוראת השעה הממוה ממליץ לפי בית המשפט על אמים העומדים
בתאי כשירות דומים לאלה הקבועים כיום בתקות החברות )כללים בדבר מיוי כוסי כסים
ומפרקים ושכרם( ,התשמ"א) 1981-ק"ת התשמ"א ,עמ'  ,(646ובתקות החברות )בקשה לפשרה או
להסדר( התשס"ב) 2002-ק"ת התשס"ב ,עמ'  .(868מאז תיקון החוק והוספת הוראת השעה ועד
לכסת ה 23-לא הוקמה ועדת חוקה החוצה כאמור לאישור התקות ,ולכן מוצע להאריך את
הוראת השעה לפרק זמן וסף של שמוה חודשים באופן שיאפשר השלמת התקת התקות וגיבוש
רשימת האמים בהתאם לתקות אלה.

מוגש על ידי שר המשפטים
כ"ה בסיון התש"ף
 17ביוי 2020
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הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש )בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה וצווי סגירה מיהליים()הוראת שעה( ,התש"ף2020-

פרק א' :בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה
הגדרות

.2

בידוד חוזר

.3

בפרק זה -
"אדם המצוי בבידוד" – אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף  20לפקודת בריאות
העם;
"חוזר" – אזרח ישראל ,תושב ישראל או עולה חדש שהגיע לישראל מחוצה לה ,למעט
מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדיה אחרת במהלך 14
הימים האחרוים שלפי הגעתו לישראל;
"חוק סמכויות מיוחדות" – חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה
החדש )הוראת שעה( ,התש"ף;382020-
"המהל" – כהגדרתו בפקודת בריאות העם;
"מקום לבידוד מטעם המדיה" – מקום המיועד לבידוד שהוא בית מלון או אכסיה
שקבעו בידי המדיה ובמימוה;
"הציג המוסמך" – אחד מאלה הפועל בהתאם להוראות ולהחיות משרד הבריאות:
)(1

עובד רשות האוכלוסין וההגירה;

עובד המדיה שימוה על ידי ראש הממשלה בהתייעצות עם שר
)(2
הבריאות ושר הפים;
"פקודת בריאות העם" – פקודת בריאות העם;391940 ,
"קופת חולים" – כהגדרתה בסעיף  2לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התש"ד–;401994
"הרופא המוסמך" – רופא מחוזי או רופא ראשי של קופת חולים המוסמך להורות על
בידוד במקום בידוד מטעם המדיה לפי סעיף ;4
"רופא מחוזי" – כהגדרתו בפקודת בריאות העם ,לרבות סגו.

 38הצ"ח התש"ף ,עמ' ...
 39ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' .191
 40ס"ח התש"ד ,עמ' .156

)א( חוזר שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף  20לפקודת בריאות העם )להלן -חובת
בידוד( ישהה בבידוד בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו לפי הסעיף האמור,
ובלבד שביצע את כל אלה:
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החוזר פירט לפי הציג המוסמך ,במסגרת תשאול שערך לו הציג
)(1
המוסמך ,את מקום הבידוד העומד לרשותו ואת תאיו;
החוזר הראה לציג המוסמך כי קיים את חובת הדיווח לפי סעיף 20
)(2
לפקודת בריאות העם;
החוזר חתם בפי הציג המוסמך על התחייבות להגיע למקום הבידוד
)(3
שלא בתחבורה ציבורית בהתאם להוראות לפי סעיף  20לפקודת בריאות העם.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,הציג המוסמך רשאי להורות לחוזר לשהות
במקום לבידוד מטעם המדיה ,אם החוזר לא קיים את אחד התאים המפורטים
בסעיף קטן )א() (2ו (3)-או אם הציג המוסמך השתכע ,בשל התשאול שערך לחוזר
לפי סעיף קטן )א() ,(1כי החוזר איו יכול לקיים את תאי הבידוד במלואם בבידוד
בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו בהתאם להוראות לפי סעיף  20לפקודת
בריאות העם; סעיף קטן זה לא יחול אם הודיע המהל כי אין מקומות פויים במקום
לבידוד מטעם המדיה ולמשך התקופה שהודיע לגביה כאמור.
על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,היה החוזר קטין ,אשר הורהו או אפוטרופסו
)ג(
איו חייב בבידוד יחד עמו ,לא יורה הגורם המוסמך על שהייתו במקום לבידוד מטעם
המדיה אלא בסיבות מיוחדות ,ולאחר שווידא כי אין בשהייתו של הקטין במקום
לבידוד מטעם המדיה כדי לפגוע בטובת הקטין; המהל רשאי להורות על תאים
לשהייתו של הקטין במקום לבידוד מטעם המדיה ,בשים לב לצורך להבטיח את
שלומו ואת טובתו של הקטין.
)ד( המהל רשאי לאשר בקשה של חוזר לשהות במקום בידוד אחר או בתאי
בידוד לא מלאים ,מטעמים בריאותיים או הומיטריים או עקב סיבות אישיות או
בסיבות מיוחדות אחרות ,לרבות בקשה בעייו של קטין ,ובתאים שיורה המהל,
באישור ,לעיין אותו בידוד.
בידוד חוזר בסיבות .4
מיוחדות

)א( על אף האמור בסעיף  ,2השתכעה הממשלה כי קיים סיכון מוגבר להגעת
חולים לישראל מחוצה לה על סמך חוות דעת אפידמיולוגית שיגיש לה משרד
הבריאות ,רשאית היא לאחר ששקלה את מידת הפגיעה בזכויות היסוד של חוזר
מהכרזה כמפורט להלן ,להכריז כי חוזרים שחלה לגביהם חובת בידוד ישהו בבידוד
במקום לבידוד מטעם המדיה; הממשלה רשאית לקבוע בהכרזה כאמור כי חובת
הבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה תחול לגבי כל חוזר או לגבי חוזר ממדיה או
מדיות שתקבע בהכרזה או לגבי קבוצות גיל שתקבע בהכרזה ,והכל לפי שיעורי
התחלואה באותה מדיה או בקרב אותן קבוצות גיל ,לפי העיין.
)ב( הכריזה הממשלה כאמור בסעיף קטן )א( ,ישהה חוזר שחלה עליו ההכרזה
במקום לבידוד מטעם המדיה בהתאם להוראת הציג המוסמך עם הגעתו לישראל.
)ג(

על אף האמור בסעיף קטן )ב( -
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על חוזר כאמור שהוא קטין שלא מלאו לו  16שים אשר הורהו או
)(1
אפוטרופסו איו חייב בבידוד יחד עמו ,יחולו הוראות סעיף )2ג(;
חוזר כאמור שהוא קטין שמלאו לו  16שים אשר הורהו או אפוטרופסו
)(2
איו חייב בבידוד יחד עמו ,ישהה בבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה ,והכל
בהתאם לתאים שיורה המהל לעיין שהייתו של הקטין במקום לבידוד
מטעם המדיה ,בשים לב לצורך להבטיח את שלומו ואת טובתו של הקטין.
)ד( על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,המהל רשאי לאשר בקשה של חוזר לשהות
במקום בידוד אחר ,מטעמים בריאותיים או הומיטריים או עקב סיבות אישיות או
בסיבות מיוחדות אחרות ,לרבות בקשה בעייו של קטין ,ובתאים שיורה המהל,
באישור ,לעיין אותו בידוד.
)ה( הכרזה לפי סעיף קטן )א( תפורסם ברשומות ותיכס לתוקף עם פרסומה או
במועד מאוחר יותר שייקבע בהכרזה.
הכרזה לפי סעיף קטן )א( תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה ושלא תעלה
)ו(
על  10ימים ,ורשאית הממשלה -
להאריך את תוקפה לתקופות וספות שלא יעלו על  10ימים כל אחת,
)(1
ובלבד שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה על  20ימים;
באישור הוועדה – להאריך את תוקפה לתקופות וספות שלא יעלו על
)(2
 14ימים כל אחת; בסעיף זה" ,הוועדה"  -ועדה של הכסת שוועדת הכסת
קבעה לעיין חוק זה ,ואם לא קבעה כאמור  -ועדת הכסת.
והכל ובלבד שתקופת תוקפה של הכרזה לפי סעיף קטן זה תסתיים לא יאוחר מתום
תקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה שיתה לפי חוק סמכויות
מיוחדות.
הממשלה או הוועדה ,רשאיות לבטל הכרזה לפי סעיף קטן )א(; ביטול ההכרזה
)ז (
יפורסם ברשומות וייכס לתוקף עם פרסומו ברשומות.
חדלו להתקיים הסיבות המצדיקות את ההכרזה לפי סעיף קטן )א( ,תבטל
)ח(
הממשלה את ההכרזה.
)ט(
העברה מבידוד
במקום שאיו מקום
לבידוד מטעם
המדיה

.5

ביטול הכרזה לפי סעיף זה יפורסם ברשומות וייכס לתוקף עם פרסומו.

)א( רופא מוסמך רשאי להורות לאדם המצוי בבידוד במקום שאיו מקום לבידוד
מטעם המדיה 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.
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)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לא יורה רופא מוסמך על שהייתו של קטין,
אשר הורהו או אפוטרופסו איו חייב בבידוד יחד עמו ,במקום לבידוד מטעם המדיה,
אלא בסיבות מיוחדות ולאחר שווידא כי אין בשהייתו של הקטין במקום לבידוד
מטעם המדיה כדי לפגוע בטובת הקטין; המהל רשאי להורות על תאים לשהייתו
של הקטין במקום לבידוד מטעם המדיה ,בשים לב לצורך להבטיח את שלומו ואת
טובתו של הקטין.
סמכות המהל

.6

המהל רשאי להתיר לאדם המצוי בבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה להשלים את
חובת הבידוד במקום שאיו מקום לבידוד מטעם המדיה בתאים שיקבע.

מזון ומוצרי יקיון

.7

המדיה תספק למי שמצוי בבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה מזון ומוצרי יקיון.

השגה למהל

.8

)א( על החלטת הציג המוסמך לפי סעיף )2ב( או )3ב( יתן להגיש השגה למהל;
השגה כאמור תוגש בכתב.

עושין

.9

עבירות מיהליות

.10

)ב (

החלטת המהל בהשגה תיתן בתוך  2ימי עבודה מיום הגשת ההשגה.

החלטה לפי סעיף קטן )א( תעמוד בתוקפה ,אלא אם כן התקבלה החלטה
)ג(
אחרת בהשגה.
מי שעשה אחד מאלה ,דיו – קס כאמור בסעיף )61א() (1לחוק העושין ,התשל"ז-
:411977
חוזר אשר הפר את הוראת הציג המוסמך לשהות במקום בידוד מטעם
)(1
המדיה ,ביגוד לסעיף )2ב( או )3ב(;
אדם המצוי בבידוד אשר הפר את הוראת הרופא המוסמך לשהות
)(2
בבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה ,ביגוד לסעיף .4
)א( עבירה כאמור בסעיף  8היא עבירה מיהלית כמשמעותה בחוק העבירות
המיהליות ,התשמ"ו) 421985-להלן – חוק העבירות המיהליות( ,והוראות החוק
האמור יחולו עליה בשיויים המחויבים.
)ב( לעבירה מיהלית כאמור בסעיף קטן )א( יהיה קס מיהלי קצוב של 3,000
שקלים חדשים.
הקס המיהלי הקצוב לעבירה מיהלית כאמור בסעיף קטן )ב( שהיא עבירה
)ג(
מיהלית חוזרת כהגדרתה בסעיף )2ג( לחוק העבירות המיהליות יהיה כפל הקס
המיהלי האמור בסעיף קטן )ב( ,לפי העיין.

 41ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 42ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
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)ד( הקס המיהלי הקצוב לעבירה מיהלית כאמור בסעיף קטן )ב( שהיא עבירה
מיהלית משכת יהיה בשיעור חמישית מהקס הקבוע בסעיף קטן )ב( ,לפי העיין,
לכל יום שבו משכת העבירה לאחר המועד שקבע בהתראה כאמור בסעיף )8ב (1לחוק
העבירות המיהליות.
סמכויות

.11

הגדרות לפרק ב'

.12

לשם אכיפת ההוראות הקבועות בסעיפים  2עד – 4
יהיו תוות לציג המוסמך ,לרופא המוסמך ולשוטר הסמכויות המפורטות
)(1
בסעיפים  25ו 26 -לחוק סמכויות מיוחדות ;
סירב אדם למלא אחר הוראות הציג המוסמך או אחר הוראות הרופא
)(2
המוסמך ,רשאי 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 פסקה זו ,יראו מי שסירב לדרישת הזדהות כמי שסירב למלא
אחר הוראות הציג המוסמך או הרופא המוסמך כאמור;
שימוש בכוח כאמור בפיסקה ) (2ייערך על ידי בן מיו של האדם ,זולת אם
)(3
בסיבות העיין לא יתן לעשות כן ויש בדחיית העברתו למקום בידוד מטעם המדיה
סיכון בלתי סביר לבריאות הציבור.
פרק ב' :צווי סגירה מיהליים
בפרק זה-
"הגורם האחראי על המקום" -כהגדרתו בחוק סמכויות מיוחדות;
"גורם מוסמך" -כמשמעותו בסעיף )25א( לחוק סמכויות מיוחדות;
"גורם מורשה" -כל אחד מאלה:
)(1

ראש הרשות המקומית הוגעת בדבר;

)(2

קצין משטרה בדרגת סגן-יצב ומעלה;

)(3

רופא מחוזי כהגדרתו בפקודת בריאות העם ,1940 ,או סגו.

"חוק סמכויות מיוחדות"  -חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה
החדש )הוראת שעה( ,התש"ף;2020-
"גיף הקורוה" -גיף הקורוה החדש ;(Novel Coronavirus 2019-nCoV ) 2019
"צו סגירה מיהלי" -צו כאמור בסעיף .12
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צו סגירה מיהלי

.13

שיקול הדעת
בהחלטה על מתן צו
סגירה מיהלי

.14

)א( ראה גורם מורשה ,על יסוד דין וחשבון שהגיש לו גורם מוסמך ,כי התקיים
אחד מאלה לגבי מקום הפתוח לציבור )בפרק זה  -מקום( ,רשאי הוא לצוות בכתב ,על
הגורם האחראי על המקום ועל כל מי שמועסק בשירותו ,מימוקים שיירשמו בצו,
להפסיק את העיסוק או את הפעילות במקום או חלק מהם או לסגור את החצרים או
חלק מהם:
המקום פתוח לציבור ביגוד להוראות האוסרות על פתיחת מקום לפי
)(1
חוק סמכויות מיוחדות;
מספר השוהים במקום חורג במידה יכרת מההוראות בעיין זה לפי
)(2
חוק סמכויות מיוחדות;
החובה לעטות מסיכה על ידי העובדים לפי סעיף  20לפקודת בריאות
)(3
העם  ,1940,מופרת במקום ,במידה יכרת;
)ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,ראה הגורם המורשה האמור להלן ,כי
הופרה הפרה מהותית או כי הופרו כמה הפרות ,לגבי מקום ,של הוראה מההוראות
לפי חוק סמכויות מיוחדות וכי קיים בשל כך חשש משמעותי להדבקה בגיף הקורוה,
רשאי הוא לצוות כאמור בסעיף קטן )א(:
)(1

הגורם המורשה האמור בפסקה ) (3להגדרה "גורם מורשה";

)(2
הגורם המורשה האמור בפסקה ) (1להגדרה "גורם מורשה" בהמלצת
הגורם המורשה האמור בפסקה ) (3להגדרה "גורם מורשה".
לא יצווה הגורם המורשה על צו סגירה מהלי כאמור בסעיפים קטים )א( ו-
)ג(
)ב( אלא אם כן יש לו יסוד סביר להיח כי בסיבות העיין שימוש באמצעי שפגיעתו
פחותה לא ימע את המשך ההפרה האמורה בסעיפים אלו; אין באמור כדי לגרוע
מהאפשרות להורות על צו סגירה מיהלי גם אם לא קטו אמצעי אכיפה אחרים,
בהתחשב בחומרת ההפרה.
)ד( תוקפו של צו סגירה מיהלי תהיה כמפורט בו ובלבד שלא תעלה על  7ימים
מיום תיתו ,אלא אם כן בוטל קודם לכן על ידי החלטה בהשגה לפי סעיף  19או על
ידי החלטת בית משפט בעתירה לפי סעיף .20
בבואו של גורם מורשה לתת צו סגירה מיהלי ,ישקול בין השאר את אלה:

מידת הסכה או הזק לציבור או לאדם שעשויים להיגרם כתוצאה מהמשך
)(1
הפעילות או העיסוק במקום;
)(2

ביצוע עבירות או הפרות קודמות לפי חוק סמכויות מיוחדות ,במקום;
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)(3

האפשרות לתקן את הליקוי בתוך זמן סביר;

)(4

האפשרות לקוט באמצעי אכיפה אחרים מכוחו של חוק סמכויות מיוחדות;

ידיעת הגורם האחראי על המקום על ביצוע עבירה לפי חוק סמכויות מיוחדות
)(5
או הפרה של הוראותיו ,במקום ,או על הכווה לבצע עבירה או הפרה כאמור.
תוכו של צו סגירה
מיהלי

.15

גורם מורשה הותן צו סגירה מיהלי יפרט בצו את כל אלה:

)(1
הצו;

פרטים מזהים לעיין המקום ,לרבות כתובתו או מיקום המקרקעין שבהם חל

)(2

משך תוקפו של הצו;

)(3

תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו;

פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו מהגורם המורשה שתן אותו לרבות
)(4
פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם הגורם המורשה ותן הצו;
פרטים בדבר זכות ההשגה לפי סעיף  ,19לרבות פרטים בדבר אופן ההתקשרות
)(5
עם הגורם הדן בהשגה.
המצאה של צו סגירה .16
מיהלי

גורם מורשה או מי מטעמו ימציא את צו הסגירה המיהלי בדרך של מסירה למי
שאחראי באותה עת על המקום ועותק של צו הסגירה המיהלי יוצג במקום שעליו
הוא חל ,ובלבד שהגורם המורשה או מי מטעמו ישלח גם לגורם האחראי על המקום
הודעה בדואר רשום על מתן צו הסגירה.

מועד הסגירה לפי צו .17
סגירה מיהלי

)א( יתן צו סגירה מיהלי ,ייסגר המקום לציבור כאמור בסעיף  12בתוך  24שעות
ממועד מתן הצו.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,הגורם המורשה ותן הצו ,רשאי להורות בצו
על סגירת המקום לאלתר אם מצא כי הופרה לגבי המקום הפרה חמורה של חוק
סמכויות מיוחדות וכי קיים בשל כך חשש משמעותי להדבקה בגיף הקורוה; הוראה
על סגירת המקום לאלתר בצו לפי סעיף )12ב() ,(2תיתן לאחר קבלת המלצה כאמור
באותו סעיף.

יידוע גורמים מורשים .18
אחרים

יתן צו סגירה מיהלי לפי פרק זה ,יודיע על כך הגורם המורשה ותן הצו לגורמים
המורשים האחרים.

הארכת תוקפו של צו .19
סגירה מיהלי

מצא הגורם המורשה ותן צו הסגירה המיהלי כי לא תוקן ליקוי שבשלו יתן הצו עד
תום תקופת תקפו של הצו ,רשאי הוא להאריך את תוקפו לתקופה כמפורט בו ובלבד
שלא תעלה על  7ימים מיום תיתו; הוארך הצו ,יעמוד בתוקפו אלא אם כן בוטל
קודם לכן בהחלטה בהשגה לפי סעיף  19או בהחלטת בית משפט בעתירה לפי סעיף
.20

- 46 -

השגה

.20

עתירה על החלטה
בהשגה

.21

על החלטה שיתה בהשגה לפי סעיף  19יתן לעתור בתוך תקופת תוקפו של הצו לבית
משפט השלום שבו יושב שיא בית משפט השלום ,המצא באזור השיפוט שבו יתה
ההחלטה בהשגה )בסעיף זה – בית המשפט(; הוגשה עתירה כאמור ,יקיים בית
המשפט ביקורת שיפוטית על ההחלטה שיתה בהשגה.

ביצוע של צו סגירה
מיהלי

.22

יתן צו סגירה מיהלי והגורם האחראי על המקום הפר את האמור בצו ,רשאי הגורם
המוסמך לקוט פעולות הדרושות באופן סביר לביצוע צו הסגירה המהלי; המשטרה
רשאית לסייע לגורם המוסמך ,לפי בקשתו ,ולעשות שימוש בכוח סביר לשם כך.

החיות הגורם
הממשלתי

.23

הגורם הממשלתי שקבע לפי סעיף )25ג( לחוק סמכויות מיוחדות יקבע החיות
למימוש הוראות פרק זה ,ובכלל זה לעיין סמכויות הגורם המורשה לפי פרק זה
וסמכויות הגורם שאליו משיגים לפי סעיף  ,19בתוך  72שעות ממועד פרסומו של חוק
זה או ממועד פרסומו של תיקון לתקות שבשל הפרתן יתן להוציא צו סגירה לפי
סעיף .12

תחולה בעת הכרזה
על מצב חירום בשל
גיף הקורוה

.24

הוראות חוק זה יחולו בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה
שיתה לפי חוק סמכויות מיוחדות.

ביצוע

.25

ראש הממשלה ממוה על ביצועו של חוק זה.

)א( מי שפגע מצו סגירה מיהלי שיתן לפי סעיף  12או מהחלטה על הארכתו לפי
סעיף  18רשאי להגיש השגה כמפורט להלן ,לפי העיין ,בתוך תקופת תוקפו של הצו:
)(1
–

על החלטה של גורם מורשה האמור בפסקה ) (1להגדרה "גורם מורשה"

)א( שיתה לפי סעיף )12א( -לרופא מחוזי כהגדרתו בפקודת
בריאות העם;1940 ,
)ב( שיתה לפי סעיף )12ב() -(2לראש שירותי בריאות הציבור
במשרד הבריאות או סגו;
)(2
על החלטה של גורם מורשה האמור בפסקה ) (2להגדרה "גורם
מורשה"– למפקד משטרת המחוז;
)(3
על החלטה של גורם מורשה האמור בפסקה ) (3להגדרה "גורם
מורשה"– לראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגו.
)ב( החלטה בהשגה תהיה מומקת ותיתן בתוך זמן סביר שלא יעלה על  48שעות
ממועד הגשתה.

פרק ג' :הוראות שוות
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ביטול תקות שעת
חירום )גיף הקורוה
החדש( )בידוד במקום
לבידוד מטעם
המדיה(

.26

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה(,
התש"ף – 432020-בטל.

חוק בתי המשפט
לעייים מיהליים –
הוראת שעה

.27

בתקופת תוקפו של חוק זה יקראו את התוספת הראשוה לחוק בתי המשפט לעייים
מיהליים ,התש"ס ,44 2000-כך שבסופו יבוא:

תחילה

.28

תחילתו של חוק זה במועד תחילתו של חוק סמכויות מיוחדות או במועד פרסומו של
חוק זה ,לפי המאוחר מבייהם.

תוקף

.29

חוק זה יעמוד בתוקפו עד תום תקופת תוקפו של סמכויות מיוחדות.

הוראת מעבר

.30

הוראה ,אישור או היתר שיתו לפי תקות שעת החירום )גיף הקורוה החדש()בידוד
במקום לבידוד מטעם המדיה( ,התש"ף ,2020-יראו אותם כאילו יתו לפי חוק זה.

"  .63החלטה פרטית לפי פרק א' לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף
הקורוה החדש )בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה וצווי סגירה מיהליים()הוראת
שעה( ,התש"ף."2020-

כללי

דברי הסבר
העולם ,וישראל כחלק ממו ,מצא בעיצומה של פדמיה כתוצאה מהתפרצות והתפשטות

הגיף  SARS-CoV-2הגורם למחלה ) COVID-19להלן  -המחלה ,המגיפה או הגיף( .כון להיום,
אין באוכלוסיית ישראל חסיות גד המחלה ,אין חיסון שבאמצעותו יתן לצמצם את התפשטותה
ואין טיפול יעיל למחלה .כיוון שכך ,מוצע בהצעת חוק זו להסדיר שי אמצעים שוים להתמודדות
עם התפשטותה של המחלה -בידוד מטעם המדיה ומתן צו סגירה מיהלי ,כפי שיפורט להלן.
אמצעים מוצעים אלה הם דבך וסף לאמצעי הפיקוח והאכיפה המוצעים בהצעת חוק סמכויות
מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף– ) 2020להלן -חוק סמכויות
מיוחדות( והוראות חוק מוצע זה עתידות להשתלב בהוראות החוק האמור.
פרק א'
מוצע להסדיר בפרק א המוצע את האמצעי של בידוד מטעם המדיה .אמצעי זה דרש
כללי
מכיוון שקיימת אפשרות של העברת הגיף מאדם עם תסמיים מזעריים או ללא תסמיים כלשהם
לאשים רבים ,מבלי ידיעתו .לפיכך ,הדרך היעילה ביותר למיעת התפשטות הגיף היא באמצעות
בידוד חולים ואשים שישו סיכוי סביר שדבקו בגיף .בישראל דבקו עשרות אלפי אשים ופטרו

 43ק"ת התש"ף ,עמ' .1022
 44ס"ח התש"ס ,עמ' .190
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יותר מ– 300אשים מהגיף.
לצורך התמודדות עם המגיפה קבעו בצו בריאות העם ,שהותקן מכוח סמכותו של המהל
הכללי של משרד הבריאות לפי פקודת בריאות העם ,1940 ,הסדרים שמטרתם לבודד אשים שהם
שאים פוטציאליים של הגיף )חוזרים מחו"ל או מי שהיו במגע עם חולים( .בוסף להסדרים
האמורים ,ביום ט' ביסן התש"ף ) 3באפריל  (2020התקיה הממשלה את תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה( )תיקון( ,התש"ף) 2020-להלן  -תקות בידוד
במקום לבידוד מטעם המדיה( ,להסדרת בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה כאמור.
עוד יצוין כי במדיות העולם התוים עדיין מצביעים על תחלואה בהיקף גבוה ,וכן במדיות
רבות אין מגון בקרה וטיפול מספק למיעת התפשטות הגיף כך שעדיין קיים חשש שהגיף יופץ
על ידי החוזרים מחו"ל ,ויגרום לגל שי של תחלואה .מאחר שמלכתחילה הגעת הגיף לישראל
עשתה באמצעות חוזרים מחו"ל ,יש הכרח להבטיח שלא יגיע לישראל גל וסף של תחלואה
כתוצאה מהגעת חולים לישראל ממדיות אחרות ובפרט לוכח העלייה במספר המגיעים לישראל
ממדיות אחרות בתקופה האחרוה .לכן ,עדיין דרשות הגבלות מוגברות ומיוחדות ביחס לכסים
לישראל.
בהמשך לאמור לעיל ,מטרתו של הפרק המוצע היא למוע ולצמצם את העלייה בתחלואה
מהפצת גיף הקורוה ,בין השאר ,באמצעות צמצום החשיפה לאשים החייבים בבידוד מכוח צו
בריאות העם )גיף הקורוה החדש()בידוד בית והוראות שוות()הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן
 צו בריאות העם( ובפרט חוזרים לישראל ממדיות אחרות ,וזאת על ידי הסדרת בידוד במקוםלבידוד מטעם המדיה במקרים ובסיבות המתאימים לכך .בכך מוקות לממשלה סמכויות מכוח
חקיקה ראשית ,לצורך המשך ההתמודדות כאמור עם הגיף ,זאת ,במקום הסמכויות שהיו תוות
לממשלה לפי תקות בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה.
לוכח הגדלת מספר הטיסות לישראל ,עולה צורך להמשיך ולפקח באופן הדוק על
סעיף 2
החוזרים מחו"ל כדי למוע התפרצות חוזרת של המגיפה .מוצע להורות שחוזר מחו"ל יוכל לצאת
ממעבר הגבול לבידוד בביתו או למקום אחר העומד לרשותו )להלן -בידוד בית( ,אם פירט ,במסגרת
התשאול שערך הציג המוסמך ,את מקום הבידוד העומד לרשותו ואת תאיו ,הראה לציג המוסמך
כי קיים את חובת הדיווח על הבידוד לפי סעיף  20לפקודת בריאות העם ,1940 ,ביחס למקום הבידוד
כאמור .כמו כן ,בשל החשש שחוזר יגיע למקום הבידוד באמצעות תחבורה ציבורית ,תאי וסף
לבידוד בית הוא חתימת החוזר על התחייבות שלא לסוע בתחבורה ציבורית .במקרה שבו השתכע
הציג המוסמך )אשר מוגדר כעובד רשות האוכלוסין וההגירה שפועל בהתאם להוראות ולהחיות
משרד הבריאות או עובד המדיה שמוה על ידי ראש הממשלה ,בהתייעצות עם שר הבריאות ושר
הפים ופועל בהתאם להוראות ולהחיות משרד הבריאות( ,המצא במעבר הגבול ,כי החוזר איו
יכול לקיים את חובת הבידוד במלואה בבידוד בית ,או אם החוזר מסרב לחתום על ההתחייבות
כאמור או לדווח על מקום הבידוד – רשאי הוא להורות לחוזר לשהות בבידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה .לעיין זה ,מוצע להגדיר בסעיף " 1מקום לבידוד מטעם המדיה "כמקום המיועד לבידוד
שהוא בית מלון או אכסיה שקבעו בידי המדיה ובמימוה.
עוד מוצע לקבוע בעיין זה שקטין שהורהו או אפוטרופוסו לא זקק לבידוד מכח סעיף זה ,לא
יידרש לקיים בידוד מטעם המדיה ,אלא בסיבות מיוחדות ,ולאחר שהציג המוסמך וידא כי אין
בכך כדי לפגוע בטובתו של הקטין .במסגרת הסעיף מוצע גם להקות למהל כהגדרתו בפקודת
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בריאות העם) 1940 ,להלן -המהל( את הסמכות להורות על תאים לעיין בידוד כאמור של אותו
קטין ,בשים לב להבטחת שלומו וטובתו של הקטין .
כדי לאפשר לאדם ,במקרים חריגים שבהם לא יוכל להיות בבידוד מטעם המדיה או בבידוד
בית ,לשהות במקום בידוד אחר ,מוצע להקות למהל ,סמכות לאשר בקשה של חוזר לשהות במקום
בידוד אחר ,גם במקרה שבו אין באפשרות החוזר לקיים את תאי הבידוד במלואם ,זאת מטעמים
בריאותיים או הומיטריים או בסיבות מיוחדות אחרות ובתאים שעליהם יורה המהל .אחד
מאותם מקרים שבו המהל רשאי להפעיל את הסמכות לאשר בקשה של חוזר לשהות במקום בידוד
אחר ,היא בקשה שמוגשת בעייו של קטין.
כאן המקום לציין כי הבידוד המוקפד במקום לבידוד מטעם המדיה ,שהוחל בתחילה במסגרת
תקות בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה ,הביא להפחתה ממשית במספר ההדבקות של
ישראלים על ידי חוזרים מחו"ל .המשך ההקפדה על פיקוח מוגבר על החוזרים ודרישת הצגת פתרון
בידוד מלא ושלם – יכולה לסייע לכך שהחוזרים לא יהיו מקור להדבקה וספת בקהילה.
בהמשך לכך ,ומתוך הכרה בכך שתוי התחלואה בעולם עלולים להשתות ואף להחמיר
סעיף 3
מוצע לקבוע כי במקרה שבו מצאה הממשלה ,על סמך חוות דעת אפידמיולוגית מגורמי המקצוע
במשרד הבריאות ,כי קיים סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל ,רשאית הממשלה להכריז ,לאחר
ששקלה את הפגיעה בזכויות היסוד של חוזר ,כי חוזר שחלה לגביו חובת בידוד ,ישהה בבידוד
במקום לבידוד מטעם המדיה .הממשלה רשאית לקבוע בהכרזה כי חובת הבידוד במקום לבידוד
מטעם המדיה תחול לגבי כל חוזר או לחוזר ממדיה או ממדיות כפי שתקבע בהכרזה או לגבי
קבוצות גיל שתקבע בהכרזה ,והכל לפי שיעורי התחלואה באותה המדיה או בקרב אותן קבוצות
גיל ,לפי העיין.
עוד מוצע לקבוע הוראות שיחולו לגבי קטיים במקרה של הכרזה כאמור ,כשחוזר שהוא קטין
שלא מלאו לו  16שים אשר הורהו או אפוטרופסו איו חייב בבידוד יחד עמו ,לא יידרש לקיים
בידוד מטעם המדיה ,אלא בסיבות מיוחדות ,ולאחר שהציג המוסמך וידא כי אין בכך כדי לפגוע
בטובתו של הקטין ,ואילו חוזר שהוא קטין שמלאו לו  16שים אשר הורהו או אפוטרופסו איו חייב
בבידוד יחד עמו ,ישהה בבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה ,כשבידודו יהיה בהתאם לתאים
שיורה המהל לעיין שהייתו של הקטין במקום לבידוד מטעם המדיה ,בשים לב לצורך להבטיח
את שלומו ואת טובתו של הקטין .בוסף ,כדי לאפשר במקרים חריגים ,שבהם לא יוכל אדם להיות
בבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה ,לשהות במקום בידוד אחר ,מוצע להקות למהל ,כהגדרתו
בפקודת בריאות העם ,סמכות לאשר בקשה של חוזר לשהות במקום בידוד אחר ,זאת מטעמים
בריאותיים או הומיטריים או עקב סיבות אישיות או בסיבות מיוחדות אחרות ובתאים שעליהם
יורה המהל .אחד מאותם מקרים שבו המהל רשאי להפעיל את הסמכות לאשר בקשה של חוזר
לשהות במקום בידוד אחר ,היא בקשה שמוגשת בעייו של קטין.
ההכרזה כאמור תפורסם ברשומות ותעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה ושלא תעלה על 10
ימים .הממשלה רשאית להאריך את תוקפה לתקופות וספות שלא יעלו על  10ימים כל אחת ,ובלבד
שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה על  20ימים .באישור ועדה של הכסת שוועדת הכסת קבעה
לעיין חוק זה )ואם לא קבעה ועדה כאמור – ועדת הכסת( ,רשאית הממשלה להאריך את תוקף
ההכרזה לתקופות וספות שלא יעלו על  14ימים כל אחת .הכול בלבד שתקופת תוקפה של הכרזה
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לפי סעיף קטן זה תסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל גיף
הקורוה שיתה לפי חוק סמכויות מיוחדות .כמו כן ,הממשלה או הוועדה כאמור רשאיות לבטל
את ההכרזה ,ביטול ההכרזה יפורסם ברשומות וייכס לתוקפו עם פרסומו ברשומות .כמו כן
הממשלה תבטל את ההכרזה ,אם חדלו הסיבות המצדיקות את ההכרזה .ביטול הכרזה לפי סעיף
זה יפורסם ברשומות וייכס לתוקף עם פרסומו.
ככלי וסף למיעת התפשטות הגיף מוצע לקבוע כי במקרה שבו מצא רופא מחוזי או
סעיף 4
רופא ראשי של קופת חולים )להלן -רופא מוסמך( כי אדם לא יכול לקיים את תאי הבידוד בבית
מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו ,רשאי הוא להורות כי הלה ישהה במקום לבידוד מטעם
המדיה .בקביעתו זו ייתן הרופא את דעתו לתאי מקום הבידוד שעומד לרשותו של האדם ,דוגמת
גודלו של מקום המגורים ,מספר החדרים ,מספר הפשות הגרות באותו המקום ובלבד שלא תיתן
הוראה כאמור ביחס לקטין ,אלא בסיבות מיוחדות ולאחר שהרופא המוסמך וידא כי אין הדבר
פוגע בטובתו של הקטין ,כאשר למהל מוקית סמכות לקבוע פרטית את התאים לבידוד כאמור
של הקטין.
כדי לאפשר גמישות בסיבות משתות ,מוצע כי המהל יהיה רשאי לאפשר לאדם המצוי
סעיף 5
במקום לבידוד מטעם המדיה להשלים את תאי הבידוד במקום שאיו מקום לבידוד מטעם
המדיה ,הכול לפי התאים שאותם יקבע המהל.
מוצע לקבוע כי המדיה תספק לאדם המצוי בבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה מזון
סעיף 6
ומוצרי יקיון והיא תישא בעלויות אלה.
על החלטות הציג המוסמך יתן יהיה להגיש השגה בכתב למהל .החלטת המהל תיתן
סעיף 7
בתוך  2ימי עבודה מיום הגשת ההשגה .החלטת הציג המוסמך תעמוד בתוקפה ,אלא אם כן קיבל
המהל החלטה אחרת בעקבות ההשגה.
סעיפים  8ו 9-מוצע לקבוע כי הפרת הוראות הציג המוסמך לחוזר החייב בבידוד לשהות בבידוד
במקום לבידוד מטעם המדיה וכן הפרת הוראות הרופא המוסמך לאדם שחלה לגביו חובת בידוד
לשהות במקום לבידוד מטעם המדיה יהוו עבירה פלילית ,שעושה קס .כן מוצע לקבוע כי העבירות
כאמור יהוו עבירה מיהלית ,כמשמעותה בחוק העבירות המיהליות ,התשמ"ו ,1985-שקס קצוב
בצדה ,בסך  3,000שקלים חדשים .וסף על כך מוצע לקבע קס מוגדל לעבירה חוזרת וכן לעבירה
משכת .יובהר כי אין בעבירה המוצעת ,שועדה להרתיע מפי אי ציות להוראות הציג המוסמך או
הרופא המוסמך ,לפי העיין ,כדי לפגוע בהסדרים חקיקתיים אחרים הקובעים סקציה בשל הפרת
חובת הבידוד או חובת הדיווח המוטלת על אדם החייב בבידוד.
סעיף  10לצורך אכיפת הוראות סעיפים  3 ,2ו 4-המוצעים יהיו תוות לציג המוסמך הסמכויות
הקבועות בסעיפים  25ו 26-לחוק סמכויות מיוחדות והמפורטות להלן :סמכות לדרוש הזדהות;
סמכות לדרוש ידיעות ומסמכים; סמכות כיסה למקום ובלבד שהכיסה למקום המשמש למגורים
תיעשה על פי צו של בית משפט; וסמכות להטיל קס מהלי .במקרה שבו סירב אדם למלא אחר
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הוראות הציג המוסמך או הרופא המוסמך יהיה רשאי שוטר ,לבקשת הציג המוסמך או הרופא
המוסמך ,ורק לאחר שהסביר לאדם את הצורך בשהייה במקום בידוד מטעם המדיה לשם מיעת
התפשטות המחלה ואת משמעות סירובו ,לעשות שימוש בכוח סביר לשם העברתו למקום לבידוד
מטעם המדיה .שימוש בכוח כאמור ייעשה 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 .יובהר שאין בסמכויות האמורות בחוק זה לגרוע מהסמכויות הקבועות בחוק סמכויות
מיוחדות.

מוצע להסדיר בפרק ב' המוצע את האמצעי של צווי סגירה מיהליים .השימוש
פרק ב' כללי
באמצעי זה מיועד למקרים חמורים שבהם פתיחת המקום או התהלותו באופן שאיו עומד
בהוראות החוק ותקותיו מעורר חשש משמעותי להדבקה בגיף הקורוה .אמצעי מוצע זה מעיק
סמכות המאפשרת במקרים המתאימים סגירת מקומות כאמור ,בהתאם לתאים המוצעים בפרק.
סעיף  11מוצע להוסיף לחוק המוצע סעיף ההגדרות ובו בעיקר להגדיר כמה מוחים המוגדרים
בחוק סמכויות מיוחדות אשר עשה בהם שימוש בחוק המוצע ,וכן להגדיר את המוח "גורם
מורשה" שבו עשה שימוש רב בהצעת החוק.
להגדרה "מקום הפתוח לציבור" סעיף  12המוצע שעייו צו סגירה מיהלי קובע ,בין השאר ,כי
את צו הסגירה המיהלי יתן לתת לגבי "מקום הפתוח לציבור" )ואשר מוצע גם להגדירו כ"מקום"
שאליו מתייחסות שאר הוראות הפרק( .מוצע להגדיר את המוח האמור בהתאם להגדרתו בחוק
סמכויות מיוחדות ,אשר קובע כך:
""מקום פתוח לציבור" -מקום תחום המוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב ,לרבות מקום
שהכיסה אליו בתשלום ,בין שהוא מצוי במבה ובין בשטח פתוח".
מוצע להגדיר את הגורם האחראי על המקום
להגדרה "הגורם האחראי על המקום"
)שהוא כאמור מקום הפתוח לציבור( בהתאם להגדרת מוח זה בחוק המסגרת ,שזה וסחה:
""הגורם האחראי על המקום" -מעסיק ,מהל ,מחזיק ,מפעיל ,או גורם אחר שיש לו יכולת
שליטה על הפעלת המקום שייקבע בתקות שיותקו לפי סעיף  ,4לפי העיין".
הגורם האחראי על המקום זכר בחוק המוצע בהקשרים שוים :הוא הגורם המרכזי שאליו,
לפי סעיף  2המוצע ,ממוען צו הסגירה המיהלי ושאליו צריך לשלוח בדואר רשום הודעה על מתן
הצו לפי סעיף  5המוצע; כמו כן לפי סעיף  3המוצע חלק מהשיקולים שאותם שוקל ותן הצו ,טרם
תיתו הם הידיעה של הגורם האחראי על הפרה של הוראות חוק סמכויות; זאת ועוד מוצע בסעיף
 11המוצע לקבוע כי אם הגורם האחראי על המקום הפר את צו הסגירה המיהלי שיתן לו ,יתן
לקוט פעולות שדרשות באופן סביר לביצוע הצו.
להגדרה "גורם מוסמך" סעיף  12המוצע ,שעייו צו סגירה מיהלי קובע ,בין השאר ,כי את
ההחלטה לתת צו סגירה מיהלי ייתן "הגורם המורשה" על יסוד דין וחשבון שהגיש לו הגורם
המוסמך .מוצע כי המוח "הגורם המוסמך" יוגדר לפי משמעותו בסעיף )25א( לחוק סמכויות
מיוחדות ולפיו הגורם המוסמך הוא שוטר ,מפקח עובד מדיה או פקח עירוי שהוסמכו לפי חוק
סמכויות מיוחדות .סעיף )25א( לחוק סמכויות מיוחדות שעייו הגורם המוסמך לעיין קס מיהלי,
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קובע כך:
")א( בתקות כאמור בסעיפים  6עד  ,12רשאית הממשלה לקבוע ,על אף הוראות סעיף  5לחוק
העבירות המיהליות ,כי הגורם המוסמך להטיל קס מיהלי שקבע באותן תקות ולפקח על ביצוע
ההוראות שבשלהן יתן להטיל קס כאמור ,יהיה אחד או יותר מאלה )בפרק זה – הגורם המוסמך(:
) (1שוטר;
) (2מפקח שהוא עובד המדיה שתוות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין וכן פקח שמוה על ידי
מהל רשות הטבע והגים הלאומיים לפי סעיף  58לחוק גים לאומיים ,שמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הצחה ,התש"ח;1998-
) (3עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט"ו בסיוון התש"ף ) 7ביוי  (2020לפי סעיף )5ב( לחוק
העבירות המיהליות;
) (4פקח עירוי ,לרבות פקח מסייע ,שהוסמכו לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירויים
ברשויות המקומיות )הוראת שעה( ,התשע"א;2011-
) (5עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף )28א() (2או )ב() (1לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח-
;1968
) (6עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף )3א( לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית
– סמכויות פקחים( ,התשס"ח".2008-
להגדרה "גורם מורשה" מוצע להעיק לשלושה גורמים מיהליים שוים את הסמכות ,לתת צו
מיהלי ,בהתקיים התאים הקבועים בהצעת החוק :ראש הרשות המקומית שבתחומה מצא
המקום או העסק )להלן -ראש הרשות המקומית( ,קצין משטרה בדרגת סגן-יצב ומעלה וכן רופא
מחוזי כהגדרתו בפקודת בריאות העם ,1940 ,או סגו )להלן -רופא מחוזי( .הסמכות לתת צו סגירה
מהלי יתת לגורם בכיר בשל חומרתו של הכלי הקט ובשל ההשלכות הכלכליות שיש לו על הגורם
האחראי על המקום .בצד זאת ,הסמכה של כל אחד מהגורמים הבכירים האמורים ,דרשת כדי
לאפשר אכיפה יעילה של הפרות מהותיות והפרות שיש בהן חשש משמעותי להדבקה בגיף
הקורוה ,כדי למוע את התפשטות הגיף ולהגן על בריאות הציבור.
סעיף 12
סעיף קטן )א( כדי להבטיח כי בתי עסק ומקומות הפתוחים לציבור יפעלו בהתאם להוראות
החיקוקים המפורטים להלן ובאופן שאיו מסכן את בריאות הציבור ,מוצע לקבוע סמכות להוצאת
צו סגירה מיהלי ,שמשמעה סמכות לצוות על הגורם האחראי על המקום ועל כל מי שמועסק
בשירותם את שי אלה :להפסיק את העיסוק או את הפעילות במקום או חלק מהם או לסגור את
החצרים או חלק מהם.
כדי לאפשר גמישות לגבי תוכן הצו באופן שיאפשר לגורם המורשה לקבל החלטה מידתית
ומאוזת ,בהתאם לתאים ולסיבות הספציפיים באותו מקום ובאותה עת ,מוצע כי יתן יהיה
לסגור את העיסוק או רק את הפעילות ,כולם או חלקם .לחילופין ,יתן לסגור את כל החצרים או
רק חלקם .כך ,למשל ,אם במקום מתקיימים שי סוגי פעילויות – בית קפה ,שפעילותו מותרת
בכפוף לתאים ,ומועדון ,שפעילותו אסרה ,יתן ,בהתאם לסיבות ,לצוות רק על סגירת הפעילות
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האסורה ,קרי המועדון ,ולהותיר את בית הקפה פתוח.
בשל חומרתו של הכלי המהלי והשלכותיו וכדי שיהיו בפי הגורם האחראי על המקום ימוקים
למתן הצו מוצע לקבוע את החובה למק בצו את הסיבות שבשלן יתן הצו.
מוצע כי הגורם המורשה ייתן את הצו רק לאחר קבלת דין וחשבון מהגורם המוסמך ,קרי שוטר,
מפקח עובד מדיה או פקח עירוי שהוסמכו לפי חוק סמכויות מיוחדות .זאת ,מאחר שהגורם
המורשה דרש לקבל את התשתית העובדתית המלאה לצורך קבלת ההחלטה בדבר מתן הצו.
כן מוצע לקבוע ,כי מתן צו סגירה מהלי למקום יתאפשר בהתקיים אחת משלוש העילות
שלהלן ,שבכל אחת מהן ישו משום חשש משמעותי להדבקה בגיף הקורוה:
) (1כאשר מקום פתוח לציבור ביגוד להוראות לפי חוק סמכויות מיוחדות האוסרות על פתיחת
המקום .במקרה זה ,משום שמדובר במקומות שמראש פתיחתם אסורה בשל ההוראות לפי חוק
סמכויות מיוחדות ,יוכל הגורם המורשה לעשות שימוש בסמכות הסגירה שבצו ולהביא לסגירת
המקום;
) (2כאשר מספר השוהים במקום חורג במידה יכרת מההוראות בעיין זה שקבעו לפי חוק
סמכויות מיוחדות .יובהר כי סגירת המקום תתאפשר רק במצב שבו כמות השוהים גבוהה
משמעותית מן הקבוע בהוראות או למשך פרק זמן יכר ,מאחר שמצב זה יוצר חשש משמעותי
להדבקה בגיף הקורוה;
) (3כאשר העובדים במקום מפרים במידה יכרת את החובה לעטות מסכה לפי סעיף  20לפקודת
בריאות העם ,אשר מוסדרת כיום במסגרת סעיף 3ה לצו בריאות העם .יובהר כי גם בעילה זו דרשת
הפרה משמעותית של ההוראות ,כגון במצב שבו אף לא אחד מהעובדים במקום איו עוטה מסכה
או שותן שירות הכרוך בקרבה משמעותית ללקוח איו עוטה מסכה .גם הפרה זו יוצרת חשש
משמעותי להדבקה בגיף הקורוה.
סעיף קטן )ב( מוצע להעיק סמכות לתת צו סגירה מיהלי כאשר הופרה הפרה מהותית או
הפרות מספר של הוראה מההוראות לפי חוק סמכויות מיוחדות ,ורק אם ההפרה או ההפרות
מקימה חשש משמעותי להדבקה בגיף הקורוה.
מוצע להעיק סמכות זו רק לרופא המחוזי או סגו או לראש רשות מקומית בהתאם להמלצת
רופא מחוזי או סגו ,מאחר שהקביעה כי קיים חשש משמעותי להדבקה היא עיין שדורש מומחיות
רפואית.
מוצע לקבוע כי הוראות סעיף קטן )ב( המוצע יחולו בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( המוצע
כלומר ,על צו היתן לפי סעיף קטן )ב( המוצע יחולו שאר הוראות סעיף קטן )א( המוצע הוגעות
למתן הצו :הצו ייתן לאחר שהוגש לו דין וחשבון מהגורם המוסמך ,הטעמים למתן הצו יפורטו
בצו ,הצו ייתן לגורם האחראי על המקום ועל כל מי שמועסק בשירותו ,והצו יכול להורות הן על
הפסקת העיסוק או הפעילות במקום והן על סגירת החצרים.
סעיף קטן )ג( כדי להבטיח שימוש מידתי בכלי של צו הסגירה המיהלי ,מוצע לקבוע כי בכל
העילות האמורות לעיל בסעיפים קטים )א( ו) -ב( המוצעים ,הגורם המורשה יצווה על צו סגירה
מהלי רק אם יש יסוד סביר להיח כי בסיבות העיין שימוש באמצעי שפגיעתו פחותה לא ימע את
המשך ההפרה במקום .יחד עם זאת ,מוצע להבהיר כי אין באמור כדי לגרוע מהאפשרות לתת צו
סגירה מהלי גם אם לא קטו אמצעי אכיפה אחרים ,בהתחשב בחומת ההפרה.
סעיף קטן )ד( מוצע להגביל את צו הסגירה לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים מיום תיתו.
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יצוין כי בהתאם לכללי המשפט המהלי ,הגורם המורשה שתן את הצו רשאי לבטלו בסיבות
המתאימות ,כגון אם הוחה דעתו שהליקוי שבשלו הוצא הצו תוקן באופן שאיו מקים עוד חשש
משמעותי להדבקה בגיף הקורוה .בוסף מוצע לקבוע כי יתן לבטל או לקצר את הצו על ידי
החלטה בהשגה לפי סעיף  19המוצע או החלטה בעתירה שתוגש לבית המשפט לפי סעיף  20המוצע.
מוצע להבות את שיקול דעתו של הגורם המורשה להוציא צו סגירה מיהלי ,על ידי
סעיף 3
קביעת השיקולים שעליו לשקול בטרם יקבל החלטה בעיין .כך מוצע כי ,בין השאר ,ישקלו:
) (1מידת הסכה או הזק לציבור או לאדם שעשויים להיגרם כתוצאה מהמשך הפעילות או
העיסוק במקום;
) (2ביצוע עבירות או הפרות קודמות במקום לפי חוק סמכויות מיוחדות ,כך שיילקח בחשבון
האם יתו התראות לגורם האחראי על המקום טרם מתן הצו;
) (3האפשרות לתת התראה או הוראה לתיקון ליקויים במקום טרם מתן הצו .לעיתים ישם
מצבים שבהם חוץ להוציא את הצו מיידית גם אם לא יתה התראה ,למשל ,למקום
שהשוהים בו מצויים בצפיפות קיצוית או במגע פיזי אחד עם האחר .מובהר כי כמקובל
בהליכים מהליים מסוג זה ,הגורם המורשה יתייעץ עם יועץ משפטי או עם תובע ככל היתן
טרם קבלת ההחלטה.
) (4האם קטו אמצעי אכיפה אחרים לפי חוק סמכויות מיוחדות ואם יש מקום לקוט בהם
טרם מתן הצו;
) (5ידיעת הגורם האחראי על המקום על ביצוע עבירה לפי חוק סמכויות מיוחדות או הפרה של
הוראותיו או על הכווה לבצע עבירה או הפרה כאמור במקום ולפיכך יכולתו למוע את
ההפרה.
כדי להגביר את השקיפות והוודאות מול המקומות והעסקים שכלפיהם הוצא צו סגירה
סעיף 4
מהלי ,מוצע לחייב את הגורם המורשה לפרט בצו את פרטי המידע הבסיסיים כמפורט להלן:
פרטים מזהים לעיין המקום או העסק ,לרבות כתובתו או מיקום המקרקעין שבהם חל הצו; משך
תוקפו של הצו; תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו; פרטים בדבר הזכות לבקש את
ביטול הצו מהגורם שתן אותו ופרטים בדבר אופן ההתקשרות עם ותן הצו; פרטים בדבר אפשרות
ההשגה ,לרבות פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם הגורם הדן בהשגה.
סעיף  5כדי לקדם את הוודאות מול המקומות שכלפיהם הוצא צו סגירה מיהלי ולהביא לסגירת
המקום בתוך זמן קצר ,מוצע לקבוע את אופן המצאתו ,בדרך של מסירה למי שאחראי באותה עת
על המקום כדי שימסור אותו לגורם האחראי על המקום ובוסף אף לקבוע כי עותק של הצו יוצג
במקום שעליו הוא חל .אופן המצאה זה אף יוצר שקיפות ביחס לציבור ומאפשר לו להיזהר מכיסה
למקום .כמו כן מוצע כי מעבר למסירה ידית ולהצגת הצו במקום  ,תישלח לגורם האחראי על
המקום גם הודעה על מתן צו הסגירה בדואר רשום.
סעיף  6מוצע להוסיף הוראה המסדירה את המועד שבו תחול הסגירה מרגע היתן צו הסגירה

- 55 -

המיהלי .יובהר כי סגירת המקום היא ביחס לציבור ,קרי אם הגורם האחראי על המקום או מי
מטעמו דרש לשהות במקום לצרכים דחופים ,כגון לצורך טיפול בפסידים )מוצרים שערכם אובד
עם הזמן( ,אין הוא מוע לעשות כן ,ובלבד שהמקום לא יפתח לציבור ולא תתקיים בו הפעילות
שאסרה.
מוצע לקבוע כי במקרה שיתן צו סגירה מיהלי ,ייסגר המקום לציבור בתוך  24שעות ממועד
מתן הצו ,וזאת כדי לאפשר לגורם האחראי על המקום זמן להתארגות.
עם זאת במקרים חמורים מוצע לאפשר גם סגירה לאלתר של המקום .סגירה לאלתר תתאפשר
אם הגורם המורשה שתן את הצו מצא כי הופרה לגבי המקום הפרה חמורה של הוראה מההוראות
לפי החיקוקים שזכרו בסעיף  12המוצע וכי קיים בשל כך חשש משמעותי להדבקה בגיף הקורוה.
יצוין כי הרף של "הפרה חמורה" גבוה יותר מהרף של "הפרה יכרת" המוצע לעיין הפרה של
הוראות מספר השוהים במקום כאמור בסעיף )12א() (2ו (3) -לחוק המוצע .יחד עם זאת ,בהחלטה
של ראש רשות מקומית לסגור מקום בשל חשש משמעותי להדבקה בגיף הקורוה ,כאמור בסעיף
)12ב( המוצע ,מוצע כי החלטה על סגירה כאמור לאלתר תתקבל בהמלצת רופא מחוזי או סגו,
בדומה לאופן קבלת ההחלטה של עצם הסגירה כאמור בסעיף )12ב( המוצע.
סעיף  7מוצע לקבוע כי גורם מורשה שתן צו סגירה מהלי יודיע על כך לגורמים המורשים האחרים
המויים בהגדרה "גורם מורשה" המוצעת בסעיף  11להצעת חוק זו .זאת ,כדי שתהיה בפי כלל
הרשויות הרלווטיות )הרשות המקומית הרלווטית ,משטרת ישראל ומשרד הבריאות( תמוה
עדכית לגבי המקומות שהוצא כלפיהם צו כאמור.
סעיף  8מוצע לעגן את האפשרות להאריך את צו הסגירה המהלי בתקופה וספת שלא תעלה על 7
ימים אם מצא הגורם המורשה כי לא תוקן ליקוי שבשלו יתן הצו .הצו המוארך יעמוד בתוקפו אלא
אם כן בוטל לפי כן בהחלטה בהשגה לפי סעיף  19או בהחלטת בית משפט בעתירה לפי סעיף .20
מוצע לאפשר לגורם האחראי על המקום ולכל מי שפגע מצו הסגירה המיהלי להגיש
סעיף 9
השגה על החלטה של גורם מורשה לתת צו סגירה מהלי או להאריכו ,בתוך תקופת תוקפו של הצו.
מוצע כי השגה על החלטת ראש רשות מקומית לתת צו לפי סעיף )12א( תהיה לרופא מחוזי; השגה
על החלטת ראש ראשות מקומית לתת צו לפי סעיף )12ב() (2תהיה לראש שירותי בריאות הציבור
במשרד הבריאות או לסגו; השגה על החלטת קצין משטרה תהיה למפקד משטרת המחוז; השגה
על החלטת הרופא המחוזי או סגו תהיה לראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או לסגו.
במטרה לקבוע מגון השגה אפקטיבי שיאפשר במקרים המתאימים גם לעתור לבית המשפט
על ההשגה ,מוצע לקבוע כי ההחלטה בהשגה תהיה מומקת ותיתן בתוך זמן סביר שלא יעלה על
 48שעות ממועד הגשתה .כך למשל ככל שתקופת תוקפו של הצו קצרה יותר ,סביר יהיה לצפות
שמשך הזמן הסביר למתן החלטה בהשגה יהיה קצר יותר מ 48 -שעות .החלטה בהשגה תכלול מידע
בדבר אפשרות הגשת העתירה על ההחלטה.
סעיף  10מוצע לקבוע כי על החלטה בהשגה של כל אחד מהגורמים המורשים ,יתן לעתור בתוך
תקופת הצו לבית משפט השלום שבו יושב שיא בית משפט השלום ,המצא באזור השיפוט שבו
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יתה החלטה בהשגה .זאת ,כדי לרכז את ההליכים המיהליים בבית משפט אחד ולפתח בו
מומחיות בתחומי המשפט המיהלי .בעתירה כאמור בית המשפט יקיים ביקורת שיפוטית על
ההחלטה שיתה בהשגה וידון בה לפי כללי המשפט המיהלי.
סעיף  11מוצע לתת לגורם מוסמך סמכות לקוט בפעולות הדרושות באופן סביר לביצוע צו
הסגירה המהלי אם הגורם האחראי על המקום הפר את האמור בצו .עוד מוצע להסמיך את
המשטרה לסייע לגורם המוסמך לבצע את הצו אם ביקש זאת הגורם המוסמך ולעשות שימוש בכוח
סביר לשם כך.
סעיף  12וכח השוות הקיימת בין הגורמים המורשים ובהעדר זיקה לגוף אכיפה מרכזי אחד וכן
וכח המגוון הגדול של המקומות הפתוחים לציבור והתאים החלים לגביהם ,מוצע לקבוע את
החובה לפרט בהחיות את מכלול הכללים הקבועים בפרק מוצע זה באופן שיבטיח אכיפה כלל
ארצית על פי אמות מידה שוויויות ,סבירות ומידתיות .מוצע לקבוע כי ההחיות יקבעו על ידי
הגורם הממשלתי שתיקבע הממשלה לפי סעיף )25ג( לחוק המסגרת .בפרט ייכתבו החיות מפורטות
ביחס לסמכויות הגורם המורשה וסמכויות הגורם שאליו משיגים כאמור בסעיף  .19כך למשל,
יפורטו התאים והסיבות העולות לכדי הפרה יכרת של ההוראות בדבר עטיית מסכה והגבלת
מספר השוהים במקום בהתחשב ,בין השאר ,בסוגי המקומות הפתוחים לציבור ,גודלם
ומאפיייהם ,מספר הקסות שייתו טרם השימוש באמצעי של צו סגירה מיהלי ,תוך אבחה בין
סוגי עסקים והעילות השוות .החיות כאמור יכסו לתוקפן בתוך  72שעות ממועד פרסומו של חוק
זה או ממועד פרסום תיקון לתקות שבשלן יתן להוציא צו סגירה למקום כאמור.
פרק ג
סעיף  23מוצע לקבוע כי הוראות חוק זה יחולו בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל
גיף הקורוה שיתה לפי חוק סמכויות מיוחדות.
סעיף  24מוצע לקבוע כי השר הממוה על החוק יהיה ראש הממשלה ,זאת בשל הפריסה הרחבה
של הסמכויות המוצעות והשפעתן על תחומי אחריות של משרדי ממשלה רבים.
סעיף  25ההסדר המוצע בפרק א המוצע מחליף את ההסדר הקבוע בתקות בידוד במקום לבידוד
מטעם המדיה ,כפי שהוסבר לעיל בהרחבה בחלק הכללי של דברי ההסבר לפרק א .על כן מוצע
לבטל את התקות האמורות.
סעיף  26מוצע לקבוע כי על החלטת פרטית לפי חוק זה ,קרי החלטת המהל לפי סעיפים )2ד()3 ,ד(
ו 5-המוצעים ,החלטת רופא מוסמך לפי סעיף  4המוצע והחלטה בהשגה לפי סעיף  7המוצע,
שהתקבלה לעייו של אדם מסוים ,יתן להגיש עתירה מהלית לבית המשפט לעייים מהליים.
סעיף זה ועד לאפשר לבית המשפט להפעיל את סמכותו בדבר הפעלת שיקול הדעת המעין שיפוטי
של המהל או הרופא המוסמך.
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כאמור הוראות חוק זה יחולו בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום
סעיפים  27ו28 -
בשל גיף הקורוה שיתה לפי חוק סמכויות מיוחדות ,לכן מוצע לקבוע כי תחילתו של חוק זה
תהיה במועד תחילתו של חוק סמכויות מיוחדות או במועד פרסומו של חוק זה ,לפי המאוחר
מבייהם והוא יעמוד בתוקפו עד תום תקופת תוקפו של חוק סמכויות מיוחדות.
סעיף  29בהמשך להוראת סעיף  25המוצע המבטלת את תקות בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה ,מוצע לקבוע הוראת מעבר שלפיה הוראה ,אישור או היתר שיתו לפי תקות בידוד במקום
לבידוד מטעם המדיה ,יראו אותם כאילו יתו לפי חוק זה.

מוגש על ידי ראש הממשלה
כ"ו בסיון התש"ף
 18ביוי 2020
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הצעת חוק להארכת תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )אזור
מוגבל( ,התש"ף2020-
הארכת תוקף

תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( ,התש"ף-
 ,452020בוסח המפורט בתוספת ,מוארך בזה ב  45-ימים.
תוספת
)סעיף (1

הגדרות

בתקות שעת חירום אלה –
"אזור מוגבל" – אזור או מקום שהכריזה עליו ועדת השרים לפי תקה ;2
"איש צוות רפואי" – רופא ,אח ,כוח עזר ,פלבוטומיסט ,פרמדיק או חובש;
"גוף הצלה" – כהגדרתו בפקודת המשטרה ]וסח חדש[ ,התשל"א;461971-
"המהל" – כהגדרתו בסעיף  2לפקודת בריאות העם ,ומי שהוא הסמיכו לעיין
סעיף  (1)20לפקודה האמורה;
"מעבדת תיקוים" – מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם,
למעט מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;
"פקודת בריאות העם" – פקודת בריאות העם;471940 ,
"צו בידוד בית" – צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )בידוד בית והוראת
שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף;482020-
"תקות הגבלת פעילות" – תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף.492020-

 45ק"ת התש"ף עמ'  (1252) 1026ועמ' .1490
 46דיי מדית ישראל  ,וסח חדש  17 ,עמ' .390
 47ע"ר  , 1940תוס'  ,1עמ' .191
 48ק"ת התש"ף ,עמ' .516
 49ק"ת התש"ף ,עמ' .812
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הכרזה
מוגבל

על

אזור.2

)א( התפשטה מחלת הקורוה בהיקף רחב באזור מסוים בישראל ,ושוכעה
ועדת השרים כי יש הכרח בהגבלת הכיסה אליו או היציאה ממו או בהגבלת
היציאה למרחב הציבורי של המתגוררים דרך קבע באזור כאמור ובהגבלת
הפעלת מקום או עסק בתוך אזור כאמור ,כדי למוע את התפשטות המחלה
מחוץ לאזור או בתוך האזור כאמור ,רשאית היא ,על דעת הממשלה ,להכריז
על האזור כאזור מוגבל; הכרזה על אזור כאזור מוגבל בשל הכרח בהגבלת
הכיסה אליו או היציאה ממו תבוצע בכפוף לכך שבתקופת תוקפה של
ההכרזה תתקיים אספקה אותה של מצרכים ושירותים חיויים בתוך האזור;
בתקה זו" ,ועדת שרים" – ועדת שרים המורכבת מראש הממשלה ,שר
הבריאות ,שר הפים ,ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון ,שר הכלכלה ,השר
לביטחון הפים ושר האוצר; החלטה על הכרזה על אזור מוגבל תתקבל ברוב
קולות ,בהסכמת ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי ושר הביטחון.
)א (1הכריזה ועדת שרים כאמור בתקת משה )א( ,וראתה כי לצורך השגת
מטרות ההכרזה כאמור באותה תקת משה אין צורך בהחלת ההגבלות לפי
תקות  3ו3-א במלואן ,וזאת בהתאם לסיבות הקיימות באזור המוגבל ,ובכלל
זה השיקולים הבריאותיים ,מאפייי התחלואה באזור ,יכולת האכיפה,
מאפייי האוכלוסייה ומאפייי הרשות המקומית ,רשאית היא לקבוע בהכרזה
הקלות אלה:
) (1לקבוע כי ההגבלות המויות בתקה  ,3כולן או חלקן ,לא יחולו לגבי
האזור המוגבל ,וכן לקבוע הקלות וספות בהחלת ההגבלות
האמורות בתקה ;3
) (2לקבוע כי תקה 3א בכללותה לא תחול לגבי האזור המוגבל.
)ב( הכריזה ועדת השרים כאמור ,תודיע על כך מיד לראשי הרשויות המקומיות
שבאזור המוגבל ,וכן לוועדה מוועדות הכסת.
)ג( הכרזה על אזור מוגבל תיתן לתקופה שלא תעלה על  7ימים ,ורשאית ועדת
השרים להאריכה לתקופות וספות שלא יעלו על  5ימים כל אחת ,ובלבד
שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה על  21ימים; ואולם רשאית ועדת השרים,
באישור ועדה מוועדות הכסת להאריך את תוקפה לתקופות וספות.
)ד( חדלו להתקיים הסיבות המצדיקות את ההכרזה על אזור מוגבל ,תודיע
ועדת השרים על ביטול ההכרזה ,גם אם טרם חלפו התקופות האמורות בתקת
משה )ג(.
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)ה( הכרזה על אזור מוגבל או הארכת תוקפה של הכרזה כאמור ייכסו לתוקף
עם פרסומן באתר משרד ראש הממשלה ,ויפורסמו ברשומות בסמוך לאחר
מכן.
)ו( בלי לגרוע מתקת משה )ה( ,תובא ההכרזה וההגבלות לפי תקות  3ו3-א
שיחולו לגבי האזור המוגבל לידיעת השוהים באזור המוגבל באמצעות פרסום
בעיתוים ,בערוצי תקשורת ,באיטרט ,במודעות מודפסות על שלטי חוצות או
בכל דרך יעילה אחרת שתבטיח את יידוע הציבור בהיקף הרחב ביותר האפשרי
בסיבות העיין.
הגבלות למיעת
התפשטות מגפה
באזור מוגבל

.3

)א( הכריזה ועדת השרים על אזור מוגבל לפי תקה  ,2יחולו הוראות אלה:

) (1לא יצא אדם המתגורר בדרך קבע באזור 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;
)ו( צורך חיוי אחר ,באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות
החירום הלאומית ,לפי והל שפורסם לציבור;
) (2לא ייכס אדם לאזור מוגבל ,למעט –
)א( כיסת גוף הצלה הפועל במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל
דין ,וכן משטרת ישראל ,צבא ההגה לישראל ושירות
ההתגוות האזרחית ,ובלבד שכיסת צבא ההגה לישראל
ושירות ההתגוות האזרחית תהיה לצורך מתן סיוע אזרחי
בלבד;
)ב( כיסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל;
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)ג( כיסת איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו;
)ד( כיסת עובדים סוציאליים לפי חוק;
)ה( כיסת עובדי רווחה 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( ,התש"ף ,502020-ובלבד
שקיבלו אישור ממשרד העבודה והרווחה;
)ו( כיסת עיתואי ועובד מקצועות התקשורת ,ובלבד שושא
תעודה של לשכת העיתוות הממשלתית ,או של איגוד
העיתואים הפועל בישראל שחבריו עיתואים ועובדי
מקצועות התקשורת;
)ז( כיסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיויים ,לרבות
שירותי חשמל ,מים ,תקשורת ופסולת;
)ח( העברה של קטין שהוריו חיים בפרד על ידי אחד מהוריו
לביתו של ההורה השי;
)ט( כיסת אדם לצורך חיוי אחר ,באישור מי שהוסמך לכך על
ידי ראש רשות החירום הלאומית ,לפי והל שפורסם לציבור.
)ב( כיסה לאזור מוגבל או יציאה ממו לפי תקת משה )א( ,למעט לפי תקת
משה )א())(2א( ,תיעשה ,ככל היתן ,בכפוף להצגת אסמכתא בדבר הצורך.
צמצום יציאה של 3א.
אדם המתגורר
באזור המוגבל
למרחב הציבורי
והגבלות על הפעלת
מקום או עסק
באזור המוגבל

 50ק"ת התש"ף ,עמ' .820

הכריזה ועדת השרים על אזור מוגבל לפי תקה  ,2יחולו הוראות אלה:
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) (1לא יצא אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל ממקום מגוריו או
ממקום שהייה קבוע אחר )להלן – מקום מגורים( למרחב הציבורי,
אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה:
)א( הגעה של עובד או מועמד לעבודה למקום עבודה שהוא רשאי
לעבוד בו לפי כל דין ,וחזרה ממו ,הגעה של עובד למקום
עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיויות ותיקוים דחופים וכן
הסעה של עובד למקום עבודה כאמור;
)ב( הצטיידות במזון ,תרופות ומוצרים חיויים וקבלת שירותים
חיויים;
)ג( קבלת שירות רפואי;
)ד( תרומת דם;
)ה( הפגה;
)ו( הליך משפטי;
)ז( הגעה לכסת;
)ח( טיפול במסגרת רווחה;
)ט( פעילות ספורט של יחיד ,של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד,
או של אשים הגרים באותו מקום;
)י( יציאה ממקום מגורים ,של יחיד או של אשים הגרים באותו
מקום ,לזמן קצר ולמרחק של עד  100מטרים ממקום
המגורים ולמרחב הציבורי;
)יא( יציאה למקווה;
)יב( יציאה לתפילה ,להלוויה ,לברית או לחתוה;
)יג( יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם
קושי או מצוקה הדורשים סיוע;
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)יד( יציאה לפעילות מותרת או לפעילות שיתן לה אישור ,לגבי
אזור מוגבל ,לפי צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש(
)הגבלת פעילות מוסדות חיוך( )הוראת שעה( ,התש"ף-
 ,512020צו בידוד בית ,או לפי תקה )3א())(1ו( ,לפי העיין;
)טו( העברה של קטין ,שהוריו חיים בפרד ,על ידי אחד מהוריו,
לביתו של ההורה השי;
)טז( העברה של קטין שההורה האחראי עליו דרש לצאת
לצורך חיוי כמפורט בתקה זאת ואין במקום המגורים
אחראי שיתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;
) (2בתוך האזור המוגבל –
)א( לא יפעיל אדם מקום או עסק ,מסוג המקומות המפורטים
בתוספת ,לרבות בבית מגורים ,ולא יפעיל אדם חות ,לרבות
בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון )בפסקה זו – בית
אוכל( ,או מעבדת תיקוים שאין כאמור בפסקת משה )ב(,
לרבות בבית מגורים ,בדרך של פתיחתם לציבור ,ואולם אדם
רשאי להפעיל מקום ,עסק או חות כאמור ,בהזמה מראש
באמצעות טלפון או המרשתת )איטרט( ,בשירות משלוחים
בלבד ובלא איסוף מהחות או מהמעבדה;
)ב( הפעלת חות למכירת מזון שאיה בית אוכל ,בית מרקחת,
חות אופטיקה או חות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי
היגייה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים,
תיעשה לפי התאים הקבועים בתקה )5ב() (2לתקות הגבלת
פעילות.
עושין

3ב.

העושה אחת מאלה ,דיו – מאסר שישה חודשים או קס לפי סעיף )61א()(1
לחוק העושין ,התשל"ז:521977-
) (1היוצא ממקום מגורים למטרה או לפעולה שאיה מויה בתקה 3א)(1
וביגוד לתקה כאמור;

 51ק"ת התש"ף ,עמ' .738
 52ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
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) (2המפעיל מקום או עסק או חות ,בעצמו או באמצעות אחר ,בדרך של
פתיחתם לציבור ,ביגוד לתקה 3א))(2א(; בפסקה זו" ,מפעיל" – מי
שמפעיל מקום ,עסק או חות מהמקומות המפורטים בתקה 3א))(2א( ,ואם
הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף  1לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח,531968-
שדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף  4לאותו חוק – בעל
הרישיון או בעל ההיתר.
סמכויות שוטר
באכיפת הכיסה
לאזור המוגבל
והיציאה ממו

.4

סמכויות שוטר
לאכיפת הגבלות
יציאה למרחב
הציבורי והגבלות
על הפעלת מקום או
עסק בתוך האזור
המוגבל

4א.

באזור מוגבל ובסביבתו הקרובה רשאי שוטר ,לשם אכיפת הוראות תקה ,3
וסף על הסמכויות לפי כל דין –

) (1למוע כיסה של אדם או רכב לאזור המוגבל ,או יציאה ממו;
) (2לדרוש מכל אדם להזדהות לפיו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; לצורך כך
רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב;
) (3להורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין ובלבד
שקיבל אישור קצין משטרה לעיין זה;
) (4סירב אדם להוראת או לדרישת שוטר לפי פסקאות ) (1עד ) ,(2רשאי שוטר
לעשות שימוש בכוח סביר לשם מילוי ההוראות או הדרישה.
בתוך האזור המוגבל רשאי שוטר ,לשם אכיפת הוראות תקה 3א ,וסף על
הסמכויות לפי כל דין –

) (1להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקה 3א))(2ב( ,וכן להורות
על הפסקת פעילות המוגדת לאמור בתקות;
) (2למוע כיסה של אדם למקום אם כיסתו לאותו מקום לא ועדה לאחת
מהפעולות או המטרות הקבועות בתקה 3א) (1או אם בכיסת האדם יש
כדי להפר את האמור בתקה 3א).(2

 53ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
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קריאה לשירות
עובד באזור המוגבל

.5

מצא ראש רשות החירום הלאומית כי הספקתם של שירותים קיומיים
לאוכלוסייה באזור המוגבל עלולה להיפגע ,יפה לשר העבודה והרווחה בבקשה
לשקול הפעלת סמכויותיו לפי סעיפים  17או  18לחוק שירות עבודה בשעת
חירום ,התשכ"ז.541967-

השגה

.6

)א( על החלטה פרטית לפי תקה )3א())(1ו( ולפי תקה )3א())(2ט( יתן להגיש
השגה לראש רשות חירום לאומית או סגו; על החלטה פרטית לפי תקה
)3א())(1א() ,ב() ,ד() ,ה( ,ולפי תקה )3א())(2א() ,ב() ,ו() ,ז( ו)-ח( יתן להגיש
השגה לקצין משטרה שהוסמך על ידי המפקח הכללי של המשטרה.

סייג לתחולה

6א.

תקות שעת חירום אלה לא יחולו על משכן הכסת ,בתי המשפט ,בתי הדין
לעבודה ובתי הדין הדתיים; תקות  3ו3-א לא יחולו על חברי הכסת.

שמירת דיים

6ב.

אין בהוראות אלה כדי לגרוע מתחולתן של תקות הגבלת פעילות באזור
המוגבל ,ואולם בתקופת תוקפן של תקות שעת חירום אלה לא יחול באזור
מוגבל אשר חלה עליו תקה 3א לתקות שעת חירום אלה ,תקות  2ו)5-א( ו)-ב(
לתקות הגבלת פעילות ,זולת אם קיימת הפיה מפורשת אליהן בתקות שעת
חירום אלה.

תוקף

.7

תקות שעת חירום אלה יעמדו בתוקפן עד יום כ"ד בסיוון התש"ף ) 16ביוי
.(2020

)ב( החלטה בהשגה תיתן ככל האפשר לא יאוחר מ 24-שעות עובר למועד בגיו
התבקשה היציאה מהאזור המוגבל או הכיסה אליו.
)ג( החלטה לפי תקה  3תעמוד בתוקפה אלא אם כן התקבלה החלטה אחרת
בהשגה.
)ד( על החלטה בהשגה יתן להגיש עתירה מיהלית לבית המשפט לעייים
מיהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעייים מיהליים ,התש"ס552000-
)להלן – חוק בתי משפט לעייים מיהליים(.
)ה( עתירה כאמור בתקת משה )ד( תוגש כעתירה מיהלית לפי הוראות חוק
בתי משפט לעייים מיהליים ,ובכפוף להוראותיו.

תוספת
)תקה 3א))(2א((

 54ס"ח התשכ"ז ,עמ' .86
 55ס"ח התש"ס ,עמ' .190
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) (1קיון למעט חות למכירת מזון שאיה בית אוכל ,בית מרקחת ,חות
אופטיקה או חות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגייה המצויים בקיון;
) (2דיסקוטק ,בר ,פאב ,אולם אירועים ,מכון כושר ,בריכת שחייה ,פארק מים,
גן חיות ,ספארי ,פית חי ,בית מרחץ ,בית קולוע ,תיאטרון ,ספרייה,
מוזאון ומוסד תרבות אחר ,פארק שעשועים ,לוה פארק ,גי שעשועים
ומיתקי שעשועים ,עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם ,לרבות טיפולי
רפואה אלטרטיבית ,מקום לעריכת מופעים וירידים ,כלי שיט ציבורי,
רכבל ,שמורת טבע ,גן לאומי ,אתר מורשת ,ומקום שיש בו אטרקציה
תיירותית;
) (3שוק קמעואי הפתוח לציבור הרחב ,וכן דוכן בשוק כאמור ,ובכלל זה דוכן
למכירת מזון ,ולמעט שוק סיטואי ,ולמעט חות כאמור בתקה 3א))(2ב(,
המצויה במבה סגור בשוק ,בכפוף לתאים כאמור באותה תקה.

דברי הסבר
העולם ,וישראל כחלק ממו ,מצא כעת בעיצומה של פדמיה כתוצאה
כללי
מהתפרצות והתפשטות הגיף  SARS-CoV-2הגורם למחלה ) COVID-19להלן  -המחלה,
המגיפה או הגיף( .כון להיום ,אין חיסון שבאמצעותו יתן לצמצם את התפשטותה ואין
טיפול יעיל למחלה .יצוין כי קיימת אפשרות של העברת הגיף מאדם עם תסמיים
מזעריים או בלא תסמיים כלשהם לאשים רבים ,בלי ידיעתו .בישראל כון ליום זה,
דבקו עשרות אלפי חולים ופטרו קרוב ל– 300אשים.
לצורך התמודדות עם המגיפה קבעו הסדרים שוים באמצעות צווים שהותקו מכוח
סמכותו של המהל הכללי של משרד הבריאות לפי פקודת בריאות העם ,1940 ,ובאמצעות
תקות שעת חירום שוות ובהן ותקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף 2020-וכן תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל(,
התש"ף) 2020-להלן – התקות או תקות אזור מוגבל( .בהיעדר יכולת לפות לכסת
באותה העת ,ובשים לב לצורך החיוי והדחוף להתאים את המגבלות השוות למצב
התחלואה ולסיבות התפשטות הגיף בישראל ,כדי להגן על בריאות הציבור ,אלצה
הממשלה להשתמש בכלי של תקות שעת חירום.
תקות אזור מוגבל שהותקו בידי הממשלה ביום ט' ביסן התש"ף ) 3באפריל ,(2020
מסדירות הוראות שמטרתן צמצום התפשטות גיף הקורוה ומיעת הדבקה בגיף
באמצעות סמכות להכריז על אזורים שבהם קיים צבר תחלואה כאזורים מוגבלים ,קביעת
הגבלות שוות שמטרתן ריחוק חברתי באזור מוגבל והגברת האכיפה באזור זה .קביעת
הגבלות כאמור והגברת האכיפה באזור מוגבל יעילות יותר במיעת התפשטות המגיפה
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מהחמרת ההגבלות על כל שטח המדיה ,שכן כך מתאפשרת הקטת שיעור ההדבקה בתוך
האזור המוגבל בגלל הישארות קפדית יותר של האוכלוסייה בבית ,ומהאזור המוגבל
לאזורים אחרים עקב ירידה ביצוא של ההדבקה מהאזור המוגבל החוצה .התקות
מסדירות את המסגרת להכרזה על אזור כאזור מוגבל ,את ההגבלות שיתן לקבוע על
הכיסה לאזור המוגבל והיציאה ממו במטרה לצמצם את הסיכון לייצא את ההדבקה
החוצה מהאזור המוגבל ,את ההגבלות על היציאה מהבית למרחב הציבורי של מי
שמתגורר באזור המוגבל ואת פעילות החויות והעסקים באזור המוגבל ,כדי לצמצם את
הסיכון להדבקה בתוך האזור האמור בפרט ובתוך המדיה בכלל.
כמו כן ,לפי סעיף )39ו( לחוק-יסוד :הממשלה ,הקובע כי "תוקפן של תקות שעת
חירום יפקע כעבור שלושה חודשים מיום התקתן ,זולת אם הוארך תוקפן בחוק" ,עתידות
התקות לפקוע ביום י"א בתמוז התש"ף ) 3ביולי .(2020
כיוון שטרם הסתיים המצב המיוחד שוצר בישראל בעקבות התפשטות המגיפה,
מקדמת הממשלה בימים אלה את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף
הקורוה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן – חוק סמכויות מיוחדות( ,כדי להקות
לממשלה את הסמכויות הדרשות להמשך ההתמודדות עם גיף הקורוה ,בחקיקה
ראשית .חוק זה ייתן לממשלה את הכלים המתאימים להתמודדות כאמור בין היתר
במקום תקות אזור מוגבל .אמם הצעת החוק הוחה על שולחן הכסת ,עברה קריאה
ראשוה וממתיה להכתה לקריאה שיה ושלישית בוועדת החוקה ,חוק ומשפט ,אך קיים
חשש שהליך חקיקתו והתקת התקות מכוחו לא יושלמו לפי מועד פקיעת תקות אזור
מוגבל .לכן ,כדי לאפשר את המשך החלת ההסדרים שקבעו בתקות לצורך המאבק
בהתפשטות המגיפה ,יש להאריך את תוקפן לתקופה של  45ימים ,כדי לאפשר את השלמת
הליך חקיקתו וכיסתו לתוקף של חוק סמכויות מיוחדות– ושל ההסדרים מכוחו.

סעיף  1מוצע לקבוע כי תוקפן של התקות ,בוסחן המובא בתוספת ,יוארך ב 45 -ימים,
וזאת כדי לאפשר המשך תחולתן של ההוראות הקבועות בתקות האמורות.
בתוספת מובאות כלשון תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל(,
התש"ף ,2020-בוסחן העדכי ביום הגשת הצעת החוק .תקות אלה קובעות את המסגרת
הורמטיבית להכרזה על אזור כאזור מוגבל ,ואת הסמכות לקבוע בו הגבלות על התועה,
המסחר ,הבילוי והפאי בקשר לכיסה לאזור ,היציאה ממו וכן בתוך האזור לאחר הכרזה
כאמור באותו אזור ,וזאת במטרה לצמצם את התפשטות גיף הקורוה ,ולשמור על בריאות
הציבור בישראל.
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הצעת חוק להארכת תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום
לבידוד מטעם המדיה( ,התש"ף2020-
הארכת תוקף

.31

הגדרות

.1

תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה( ,התש"ף ,562020-בוסח המפורט בתוספת ,מוארך בזה ב  45-ימים.
תוספת
)סעיף (1
בתקות שעת חירום אלה –
"אדם המצוי בבידוד" – אחד מאלה:
)(1

חוזר;

)(2

מי שהיה במגע הדוק עם חולה;

מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב 14 -הימים
)(3
האחרוים;
"הוראות המהל" – לפי סעיף  20לפקודת בריאות העם;
"חוזר" – אזרח ישראל או תושב ישראל שהגיע לישראל מחוצה לה ,למעט מי שהגיע
מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדיה אחרת במהלך  14הימים
האחרוים שלפי הגעתו לישראל;
"חולה" – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל;nCoV-
"מגע הדוק" – כל אחד מאלה:

)(1

חשיפה 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;
)(2

עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;

סיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שי מושבים
)(3
ממקום מושב החולה;

 56ק"ת התש"ף ,עמ'  756ועמ' .1461

)(4

בי ביתו של חולה;

)(5

כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;
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"המהל" – כהגדרתו בפקודת בריאות העם;57
"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–;581994
"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.
בידוד של חוזר

.32

)א( לא ישהה חוזר בבידוד בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו לפי צו
בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות שוות( )הוראת שעה(,
התש"ף) 592020-להלן  -צו בידוד בית( ,אלא אם כן ביצע את כל אלה:
)(1

החוזר פירט לפי הציג המוסמך ,במסגרת התשאול שערך לו הציג

המוסמך ,לפי הוראות המהל ,את מקום הבידוד העומד לרשותו ואת תאיו ;
הוראות המהל לעיין תקה זו ייתו בשים לב ,בין השאר ,לגודלו של מקום
המגורים ,מספר החדרים שבו ,מספר הפשות שגרות בו ומאפיייהן;
החוזר הראה לציג המוסמך כי קיים את חובת הדיווח הקבועה בסעיף
)(2
 3לצו בידוד בית;
החוזר חתם בפי הציג המוסמך על התחייבות להגיע למקום הבידוד
)(3
שלא בתחבורה ציבורית בהתאם להוראות סעיף )2ג (1לצו בידוד בית.
)א (1על אף האמור בצו בידוד בית ,הציג המוסמך רשאי להורות לחוזר לשהות
בבידוד מטעם המדיה ,אם החוזר לא קיים את אחד התאים המפורטים בתקת
משה )א() (2ו (3)-או אם הציג המוסמך השתכע ,בשל התשאול שערך לחוזר לפי
תקת משה )א() ,(1כי החוזר איו יכול לקיים את תאי הבידוד במלואם בבידוד בבית
מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו לפי הוראות צו בידוד בית.
)א (2המהל רשאי לאשר בקשה של חוזר לשהות במקום בידוד אחר או בתאי בידוד
לא מלאים ,מטעמים בריאותיים או הומיטריים או עקב סיבות אישיות או סיבה
אחרת שהמהל מצא שהיא מוצדקת ובתאים שיורה המהל ,באישור ,לעיין אותו
בידוד.

 57ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ' .191
 58ס"ח התש"ד ,עמ' .156
 59ק"ת התש"ף ,עמ' .516
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)ב( חוזר השוהה במקום לבידוד שקבע לו כאמור בתקות משה )א() ,א (1או )א(2
– ישהה בבידוד באותו המקום במשך  14ימים )להלן  -תקופת הבידוד(; השתכע
הציג המוסמך ,לפי הוראות המהל ,כי חוזר השוהה במקום לבידוד מטעם המדיה
כאמור בתקת משה )א (1יכול להשלים את תאי הבידוד במלואם בבית מגוריו או
במקום אחר העומד לרשותו  -יתיר לו להשלים את תקופת הבידוד בבית מגוריו או
במקום אחר כאמור ,לאחר שקוימה חובת הדיווח הקבועה בסעיף  3לצו בידוד בית
בוגע למקום הבידוד החדש ושהחוזר חתם בפיו על התחייבות להגיע למקום הבידוד
בהתאם להוראות סעיף )2ג (1לצו בידוד בית.
תקה זו לא תחול אם הודיע המהל כי אין מקומות פויים במקום לבידוד
)ג(
מטעם המדיה ולמשך התקופה שהודיע לגביה כאמור.
)ד( חוזר שחלה לגביו תקת משה )א( או )א (2או שהותר לו להשלים את הבידוד
בבית מגוריו או במקום אחר  -יגיע למקום הבידוד בהתאם להוראות הקבועות לעיין
זה בסעיף )2ג (1לצו בידוד בית.
הפרת חובת בידוד של 2א.
חוזר

)א( וכח שוטר כי חוזר הפר את הוראות סעיף  2לצו בידוד בית ,ובכלל זה הוראות
סעיף קטן )ג (1לאותו סעיף ,יפה לרופא המחוזי לשם קבלת הוראות בדבר מקום
הבידוד מטעם המדיה ,ויורה לחוזר לשהות במקום הבידוד בהתאם להוראות
כאמור ,למשך יתרת תקופת הבידוד.
)ב( על החלטה לפי תקת משה )א( יתן להגיש השגה לקצין משטרה שהוסמך על
ידי המפקח הכללי של המשטרה.
החלטה על השגה לפי תקה זו תיתן ,ככל האפשר ,בתוך  2ימי עבודה מיום
)ג(
הגשת ההשגה.
)ד( החלטה לפי תקת משה )א( תעמוד בתוקפה אלא אם כן התקבלה החלטה
אחרת בהשגה.

בידוד מטעם המדיה .3
של אדם המצוי
בבידוד

רופא מחוזי או רופא ראשי של קופת חולים רשאי להורות לאדם המצוי בבידוד 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.

מזון ומוצרי יקיון

.4

המדיה תספק למי שמצוי בבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה מזון ומוצרי יקיון.

השגה

.5

)א( על החלטה לפי תקת משה )2א (1או )ב( יתן להגיש השגה למהל; השגה
כאמור תוגש בכתב; החלטה לפי תקת משה )2א (1או )ב( תעמוד בתוקפה ,אלא אם
כן התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
)ב (

החלטת המהל בהשגה תיתן בתוך  2ימי עבודה מיום הגשת ההשגה.
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ביקורת שיפוטית

.6

על החלטה לפי תקה )2א ,(2תקה 2א ,תקה  3או תקה )5ב( יתן להגיש עתירה
מיהלית לבית משפט לעייים מיהליים.

עושין

.7

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

סמכויות לוות

.8

)א( לשם אכיפת תקות 2, 2א ו– 3יהיו תוות 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.602020-

שמירת דיים

.10

)ב( סירב אדם למלא אחר הוראות הציג 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.
)ב (1סירב אדם למלא אחר ההוראות כאמור בתקה 2א ,רשאי השוטר לבקשת הרופא
המחוזי ,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 להוראות כאמור בתקה 2א.
שימוש בכוח כאמור בתקת משה )ב( או )ב (1ייערך על ידי בן מיו של האדם,
)ג(
זולת אם בסיבות העיין לא יתן לעשות כן ויש בדחיית העברתו למקום בידוד מטעם
המדיה סיכון בלתי סביר לבריאות הציבור.
)ד (

כללי

אין באמור כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין.

אין בהוראות תקות שעת חירום אלה כדי לגרוע מהוראות צו בריאות העם )בידוד
בית והוראות שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף.2020-

דברי הסבר
העולם ,וישראל כחלק ממו ,מצא כעת בעיצומה של פדמיה כתוצאה מהתפרצות

והתפשטות הגיף  SARS-CoV-2הגורם למחלה ) COVID-19להלן  -המחלה ,המגיפה או הגיף(.
כון להיום ,אין באוכלוסיית ישראל חסיות גד המחלה ,אין חיסון שבאמצעותו יתן לצמצם את
התפשטותה ואין טיפול יעיל למחלה .יצוין כי קיימת אפשרות של העברת הגיף מאדם עם תסמיים

 60ק"ת התש"ף ,עמ'  756ועמ' .(1178) 1164
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מזעריים או ללא תסמיים כלשהם לאשים רבים ,מבלי ידיעתו .בישראל כון ליום זה ,דבקו
עשרות אלפי חולים ופטרו יותר מ– 300אשים.
לצורך התמודדות עם המגיפה קבעו הסדרים שוים באמצעות צווים שהותקו מכוח סמכותו
של המהל הכללי של משרד הבריאות לפי סעיף  (1)20לפקודת בריאות העם 1940 ,ובאמצעות תקות
שעת חירום שוות ובהן תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם
המדיה( ,התש"ף) 2020-להלן – תקות הבידוד(.
תקות הבידוד שהותקו בידי הממשלה ביום ט' ביסן התש"ף ) 3באפריל  ,(2020קובעות
הוראות שמטרתן צמצום התפשטות גיף הקורוה ומיעת הדבקה בגיף ,לרבות הפצת הגיף
ממדיות העולם לישראל .תקות הבידוד מסדירות את האפשרות לפיקוח הדוק יותר על חוזרים
מחו"ל ועל אשים שדרשים להימצא בבידוד ולא יכולים לקיים את תאי הבידוד במלואם בבית
מגוריהם ,זאת על ידי חיובם ,בשהייה במקום לבידוד מטעם המדיה ,קרי במקום המיועד לבידוד
שהוא מלון או אכסייה שקבעו בידי המדיה ובמימוה ,והסדרת המקרים שבהם גורם מהגורמים
המפורטים בתקות הבידוד יורה לחוזר או אדם הדרש להימצא בבידוד ,לשהות במקום לבידוד
מטעם המדיה .לצד זאת ,קבעו בתקות הבידוד הסדרים בדבר הספקת המזון וחומרי היקיון
למקום בידוד כאמור ,השגה וביקורת שיפוטית על החלטות הגורמים המוסמכים לפי תקות
הבידוד ,עישה בגין הפרת הוראות הבידוד ,וסמכויות לוות לשם אכיפת התקות.
בהתאם לסעיף )39ו( לחוק-יסוד :הממשלה ,הקובע כי "תוקפן של תקות שעת חירום יפקע
כעבור שלושה חודשים מיום התקתן ,זולת אם הוארך תוקפן בחוק" ,עתידות תקות הבידוד לפקוע
ביום י"א בתמוז התש"ף ) 3ביולי  .(2020לוכח התכית להגדלת מספר הטיסות לישראל ומכיוון
שתוי התחלואה בארץ מראים על מגמה של עלייה בקצב ההדבקה בגיף יש צורך בהמשך הפיקוח
המוגבר החל על חוזרים ושימוש בכלים המוסדרים בתקות הבידוד.
על מת להקות לממשלה את הסמכויות הדרשות להמשך ההתמודדות עם גיף הקורוה,
מקדמת הממשלה את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש )הוראת
שעה( )בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה וצווי סגירה מיהלים( ,התש"ף) 2020-להלן – חוק בידוד
במקום לבידוד מטעם המדיה( .במסגרת אותה הצעת חוק מוצע לעגן בחקיקה ראשית ,הסדרים
לעיין שהיית אדם המצא בבידוד או חוזר ,במקום לבידוד מטעם המדיה ,אשר יחליפו את
ההסדרים הקבועים בתקות הבידוד ,ובכך להקות לממשלה את הכלים המתאימים להתמודדות
כאמור.
אמם טיוטת תזכיר חוק בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה הופצה זה מכבר להערות ציבור,
אך קיים חשש שהליך חקיקתו לא יושלם לפי מועד פקיעת תקות הבידוד .על מת להמשיך ולהחיל
הסדרים אלה ,ועד שיושלם הליך החקיקה והכיסה לתוקף של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות
עם גיף הקורוה החדש )בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה וצווי סגירה מהליים( )הוראת שעה(,
התש"ף ,2020-דרש להאריך את תוקפן של תקות שעת חירום אלה ,לתקופה של  45ימים.
מוצע לקבוע כי תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום
סעיף 1
לבידוד מטעם המדיה( ,התש"ף ,2020-בוסחן המובא בתוספת ,יוארך ב 45-ימים ,וזאת כדי
לאפשר המשך תחולתן של ההוראות הקבועות בהן.
בתוספת מובאות כלשון תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם
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המדיה( ,התש"ף .2020-תקות שעת חירום אלה קובעות הוראות בדבר המקרים בהם חוזרים
מחו"ל או אזרחים לגביהם קבע שהיו במגע הדוק עם חולה יחויבו ,באמצעות הוראה של גורם
מהגורמים שקבעו בתקות ,בשהייה בבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה ,במטרה לצמצם את
התפשטות גיף הקורוה ,ולשמור על בריאות הציבור בישראל .בין היתר ,עוגה במסגרת הוראות
אלה הסמכות להורות על חוזר שהפר את ההוראות בדבר בידוד בית הקבועות בצו בריאות העם
)גיף הקורוה החדש()בידוד בית והוראות שוות()הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-לשהות בבידוד
במקום לבידוד מטעם המדיה .כמו כן ,תקות שעת חירום אלה קובעות הסדרים משלימים לעיין
הוראות אלה ,ובהם הסדרי השגה וביקורת שיפוטית על החלטות הגורמים המוסמכים לפי אותן
הוראות ,עבירות הוגעות לאותן הוראות וכן סמכויות לוות שיתן לעשות בהן שימוש לשם אכיפת
אותן הוראות .יובהר כי תקה  9לתקות שעת חירום אלה איה כללת בתוספת להצעת חוק זו,
מכיוון שאותה תקה קבעה תיקון עקיף בתקות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם( )גיף הקורוה
החדש( )בידוד בית והוראות שוות( )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-אשר עוגן כבר במסגרת חוק
לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – אכיפה ,התש"ף–) 2020ס"ח
התש"ף ,עמ' (94
עוד יובהר כי תקה  12לתקות איה כללת בתוספת להצעת חוק זו ,וזאת מכיוון שההסדר
שקבוע במסגרתה יתמצה עם קידומה של הצעת חוק זו.

מוגש על ידי שר הבריאות
כ"ט בסיון התש"ף
 18ביוי 2020
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הצעת חוק מעק הסתגלות מיוחד לבי  67ומעלה )הוראת שעה -גיף הקורוה החדש(,
התש"ף2020-

הגדרות

.33

זכאות למעק
הסתגלות מיוחד

.34

מעק הסתגלות
מיוחד בעד חודש
מרס 2020

.35

בחוק זה -
"בקשה למעק" – בקשה למעק לפי סעיף  7המוגשת בתוך המועד לפי סעיף ;8
"הכסה"  -הכסה מקצבת פרישה כהגדרתה בסעיף )175ד( לחוק הביטוח הלאומי;
"חוק הביטוח הלאומי"  -חוק הביטוח הלאומי ]וסח משולב[ ,התש"ה.199561-
מי שמתקיימים לגביו כל התאים כמפורט להלן ,זכאי למעק הסתגלות מיוחד לפי
סעיפים  3עד  ,6לפי העיין:
במהלך התקופה שמיום ה' באדר התש"ף ) 1במרס  (2020עד יום ח'
)(1
בתמוז התש"ף ) 30ביוי ) (2020בסעיף זה – התקופה הקובעת( מתקיימים
לגביו כל אלה:
)א(

מלאו לו  67שים או יותר;

)ב (

הוא תושב ישראל לעיין חוק הביטוח הלאומי;

במהלך התקופה הקובעת הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה
)ג(
ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של  30ימים לפחות )בחוק
זה -הפסקת העסקה(;
הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות
)(2
שבתכוף לפי החודש שבו חל מועד הפסקת העסקתו כאמור בסעיף קטן ))(1ג(.
)א( מעק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס  2020ישולם למי שמועד הפסקת
העסקתו חל בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף ) 1במרס  (2020עד יום ו' ביסן התש"ף
) 31במרס  (2020והיה מחוסר עבודה ממועד הפסקת העסקתו עד יום ו' ביסן התש"ף
) 31במרס .(2020
)ב( סכום המעק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכסתו של הזכאי בעד חודש מרס ,2020
כמפורט להלן ,לפי העיין:
זכאי שהכסתו איה עולה על  2,000שקלים חדשים –  2,000שקלים
)(1
חדשים;

 61ס"ח התש"ה ,עמ' .210
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זכאי שהכסתו עולה על  2,000שקלים חדשים ואיה עולה על 4,000
)(2
שקלים חדשים –  1,500שקלים חדשים;
זכאי שהכסתו עולה על  4,000שקלים חדשים ואיה עולה על 5,000
)(3
שקלים חדשים –  1,000שקלים חדשים.
מעק הסתגלות
מיוחד בעד חודש
אפריל 2020

.36

מעק הסתגלות
מיוחד בעד חודש מאי
2020

.5

)א( מעק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל  2020ישולם למי שמתקיים לגביו
אחד מאלה:
הוא זכאי למעק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס  2020לפי סעיף 3
)(1
והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ז' ביסן התש"ף ) 1באפריל
 (2020עד יום ו' באייר התש"ף ) 30באפריל ;(2020
)(2
העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה ) (1והוא היה
מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום ו' באייר התש"ף ) 30באפריל
.(2020
)ב( סכום המעק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכסתו של הזכאי בעד חודש אפריל
 ,2020כמפורט להלן ,לפי העיין:
מי שהכסתו איה עולה על  2,000שקלים חדשים –  4,000שקלים
)(1
חדשים;
מי שהכסתו עולה על  2,000שקלים חדשים ואיה עולה על 3,000
)(2
שקלים חדשים –  3,000שקלים חדשים;
מי שהכסתו עולה על  3,000שקלים חדשים ואיה עולה על 4,000
)(3
שקלים חדשים 2,000 -שקלים חדשים;
מי שהכסתו עולה על  4,000שקלים חדשים ואיה עולה על 5,000
)(4
שקלים חדשים –  1,000שקלים חדשים.
)א(
מאלה:

מעק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי  2020ישולם למי שמתקיים לגביו אחד

הוא זכאי למעק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל  2020לפי סעיף 4
)(1
והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ז' באייר התש"ף ) 1במאי
 (2020עד יום ח' בסיון התש"ף ) 31במאי ;(2020
העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה ) (1והוא היה
)(2
מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום ח' בסיון התש"ף ) 31במאי .(2020
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)ב( סכום המעק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכסתו של הזכאי בעד חודש מאי ,2020
כמפורט להלן ,לפי העיין:
מי שהכסתו איה עולה על  2,000שקלים חדשים –  4,000שקלים
)(1
חדשים;
מי שהכסתו עולה על  2,000שקלים חדשים ואיה עולה על 3,000
)(2
שקלים חדשים –  3,000שקלים חדשים;
מי שהכסתו עולה על  3,000שקלים חדשים ואיה עולה על 4,000
)(3
שקלים חדשים 2,000 -שקלים חדשים;
מי שהכסתו עולה על  4,000שקלים חדשים ואיה עולה על 5,000
)(4
שקלים חדשים –  1,000שקלים חדשים.
מעק הסתגלות חלקי מיוחד בעד חודש מאי  2020ישולם למי שהופסקה
)ג(
העסקתו ביום ה' באדר התש"ף ) 1במרס  (2020או לאחריו והוא אחד המפורטים להלן
בסכום הקבוע לצדם:
אם הוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום ט"ז באייר
)(1
התש"ף ) 10במאי  (2020לפחות והחל בעבודה בתקופה שמיום י"ז באייר
התש"ף ) 11במאי  (2020עד יום כ"ו באייר התש"ף ) 20במאי  – (2020שליש
מהסכום שקבע לזכאי בסעיף קטן )ב(;
אם היה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום כ"ו באייר התש"ף
)(2
) 20במאי  (2020לפחות והחל בעבודה בתקופה שמיום כ"ז באייר התש"ף )21
במאי  (2020עד יום ח' בסיון התש"ף ) 31במאי  – (2020שי שליש מהסכום
שקבע לזכאי בסעיף קטן )ב(.
מעק הסתגלות
מיוחד בעד חודש יוי
2020

.6

)א(
מאלה:

מעק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוי  2020ישולם למי שמתקיים לגביו אחד

הוא זכאי למעק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי  2020לפי סעיף 5
)(1
והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ט' בסיון התש"ף ) 1ביוי
 (2020עד יום ח' בתמוז התש"ף ) 30ביוי ;(2020
העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה ) (1והוא היה
)(2
מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום ח' בתמוז התש"ף ) 30ביוי .(2020
)ב( סכום המעק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכסתו של הזכאי בעד חודש יוי ,2020
כמפורט להלן ,לפי העיין:
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מי שהכסתו איה עולה על  2,000שקלים חדשים –  4,000שקלים
)(1
חדשים;
מי שהכסתו עולה על  2,000שקלים חדשים ואיה עולה על 3,000
)(2
שקלים חדשים –  3,000שקלים חדשים;
מי שהכסתו עולה על  3,000שקלים חדשים ואיה עולה על 4,000
)(3
שקלים חדשים 2,000 -שקלים חדשים;
מי שהכסתו עולה על  4,000שקלים חדשים ואיה עולה על 5,000
)(4
שקלים חדשים –  1,000שקלים חדשים.
מעק הסתגלות חלקי מיוחד בעד חודש יוי  2020ישולם למי שהופסקה
)ג(
העסקתו ביום ה' באדר התש"ף ) 1במרס  (2020או לאחריו והוא אחד המפורטים להלן
בסכום הקבוע לצדם:
אם הוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום י"ח בסיון
)(1
התש"ף ) 10ביוי  (2020לפחות והחל בעבודה בתקופה שמיום י"ט בסיון
התש"ף ) 11ביוי  (2020עד יום כ"ט בסיון התש"ף ) 21ביוי  – (2020שליש
מהסכום שקבע לזכאי בסעיף קטן )ב(;
אם הוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום כ"ט בסיון
)(2
התש"ף ) 21ביוי  (2020לפחות והחל בעבודה בתקופה שמיום ל בסיון התש"ף
) 22ביוי  (2020עד יום ח' בתמוז התש"ף ) 30ביוי  – (2020שי שליש מהסכום
שקבע לזכאי בסעיף קטן )ב(.
בקשה למעק
הסתגלות מיוחד

.7

)א( בקשה לקבלת מעק הסתגלות מיוחד תכלול את כל הפרטים שלהלן לגבי מגיש
הבקשה:
)(1

שם ושם משפחה;

)(2

מספר תעודת זהות ותאריך הפקתה;

)(3

תאריך לידה;

)(4

מספר טלפון;

)(5

כתובת מגורים ,וכתובת הדואר האלקטרוי אם ישה;

)(6

מועד הפסקת העסקתו וסיבתה;

)(7

תקופת ההעסקה שבתכוף לפי יום הפסקת ההעסקה ופרטי המעסיק;

)(8

ההכסה בחודש מתבקש המעק;

)(9

פרטי חשבון בק;
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) (10הצהרה על כוות הפרטים המופיעים בבקשה למעק ,חתומה בידי
המבקש;
)(11

התחייבות להודיע על כל שיוי בפרטי הבקשה למעק;

) (12פרטים וספים הדרושים לצורך הוכחת התקיימות התאים הדרושים
לשם הזכאות למעק.
)ב( בקשה למעק תוגש באופן מקוון באמצעות אתר האיטרט של המוסד
לביטוח לאומי )בחוק זה -המוסד( ,בדואר או באופן ידי אם הדבר מתאפשר לפי דין,
או בפקסימילה ,ואם באפשרות המוסד לקבל את הבקשה גם בדרך של שיחה
טלפוית -יכול שתוגש באמצעות שיחה כאמור; המוסד יודיע באתר האיטרט שלו
על האפשרות להגיש בקשה למעק באמצעות שיחה טלפוית.
המוסד רשאי לדרוש ממבקש המעק פרט או מסמך וסף הדרשים לו לצורך
)ג(
הכרעה אם המבקש זכאי למעק לפי חוק זה.
המועד האחרון
להגשת בקשה למעק

.8

בקשה למעק לפי חוק זה תוגש עד שים עשר חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

תשלום המעק

.9

המוסד ישלם את מעק ההסתגלות המיוחד לפי סעיפים  3עד  6ויחולו עליו סעיפים
 303ו 315 -לחוק הביטוח הלאומי.

שמירת הזכאות
להטבות לוות
למקבלי המעק

.10

לעיין חוק זה וכל דין אחר ,יראו מעק הסתגלות מיוחד לפי סעיפים  3עד  6כהכסה
לפי סעיף  9לחוק הבטחת הכסה ,התשמ"א ;621980-ואולם מבוטח שהשתלמה לו
גמלת הבטחת הכסה ערב תחילתו של חוק זה ,ובשל תשלום מעק ההסתגלות
המיוחד חדלה להשתלם לו גמלת הבטחת הכסה בעד החודש שבעדו שולם לו המעק,
יוסיף להיות זכאי להטבות היתות לפי כל דין וכן להטבות שותן גוף ציבורי לפי
הסכם או והג למי שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכסה; לעיין זה" ,גוף ציבורי" ו-
"גמלת הבטחת הכסה" ,כהגדרתן בסעיף 251א לחוק הביטוח הלאומי.

ביטול תקות שעת
חירום )גיף הקורוה
החדש( )מעק
הסתגלות מיוחד לבי
 67ומעלה(

.11

תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )מעק הסתגלות מיוחד לבי  67ומעלה(,
התש"ף - 202063-בטלות.

 62ס"ח התשמ"א ,עמ' .30
 63ק"ת התש"ף,עמ'  ;938ק"ת התש"ף ,עמ' .1220
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הוראת מעבר

.12

מי ששולם לו מעק הסתגלות מיוחד מכוח תקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש()מעק הסתגלות מיוחד לבי  67ומעלה( ,התש"ף  642020 -בעד אחד או יותר
מהחודשים מרס ,אפריל או מאי ,לא ישולם לו מעק הסתגלות מיוחד מכוח חוק זה
בעד החודש שלגביו שולם לו מעק כאמור.
דברי הסבר

כללי

מדיות העולם וישראל בתוכן מצאות כעת בעיצומה של פדמיה ,מגיפה כלל-עולמית

כתוצאה מהתפרצות והתפשטות של גיף ) SARS-COV-2להלן  -גיף הקורוה( .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 באמצעות צמצום מגע בין אשים,
בידוד של החולים במחלה ושל מי שחשד כחולה בה ,והימעות מהתקהלות.
ביום א' בשבט התש"ף ) 27ביואר  (2020הכריז שר הבריאות מכוח סמכותו לפי סעיף (1)20
לפקודת 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 היתר ,על פתיחת מקומות עבודה וכן על
התייצבות של עובדים במקומות עבודתם ,לצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הגיף .זאת ,בין
היתר ,בתקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף
הקורוה החדש( ,התש"ף.2020-
הגבלות אלה לא איפשרו לקיים שגרת עבודה רגילה .לאור זאת ,מעסיקים רבים הוציאו את
עובדיהם לחופשה ללא תשלום או לחילופין פיטרו את עובדיהם .יצויין כי מיום ט' באייר התש"ף )3
במאי  (2020הסירה הממשלה חלק יכר מהמגבלות על מקומות העבודה ,אולם חיפוש עבודה של
בי  67ומעלה ותרה סוגיה מורכבת לאור היותם קבוצת סיכון.
במטרה לסייע לבי  67ומעלה שפלטו משוק העבודה כך שתיתן להם האפשרות להסתגל
לעובדה שפלטו באופן פתאומי משוק העבודה כתוצאה מהתפשטות הגיף בישראל ,ביום ב' ביסן
התש"ף ) 27במרס  (2020התקיה הממשלה את תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש() מעק
הסתגלות מיוחד לבי  67ומעלה( ,התש"ף) 2020-להלן  -התקות( .בתקות קבע כי ישולם מעק
הסתגלות מיוחד לזכאים לפי התקות שהופסקה עבודתם בחודשים מרס ואפריל .סכום המעק
תלוי בהכסת הזכאים לאחר הפסקת העסקתם ,כך שסכום המעק בעד חודש מרס לא יעלה על
 2,000שקלים חדשים ,וסכום המעק בעד חודש אפריל לא יעלה על  4,000שקלים חדשים .ביום ל'
ביסן התש"ף ) 24באפריל  (2020התקבל בממשלה תיקון לתקות ווסף לתקות מעק לחודש מאי
שלא יעלה על  4,000ש"ח.
 64ק"ת התש"ף,עמ'  ;938ק"ת התש"ף ,עמ' .1220
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בשל העדיפות החוקתית לעיגון ההסדר המעוגן בתקש"ח כאמור ,בחקיקה ראשית של הכסת,
מוצע בטיוטת החוק )להלן  -טיוטת החוק( לעגן בחקיקה ראשית ,כהוראת שעה ,את ההוראות
שעוגו בתקות בוסחן המעודכן .בשל הקושי העומד עדיין בפי אוכלוסיית היעד למצוא עבודה,
מוצע להעיק מעק הסתגלות גם בעד חודש יוי .בוסף ,מוצע לתת מעקים חלקיים לבי  67שהיו
מחוסרי עבודה בחודשים מאי ויוי ,וחזרו לעבוד במהלך חודשים אלה.
במקביל מוצע לבטל את התקות המוחלפות בטיוטה זו.
כאמור לעיל ,סכום מעק ההסתגלות המיוחד קבע לפי הכסתו של הזכאי למעק
סעיף 1
לאחר הפסקת עבודתו .מוצע להגדיר "הכסה" לעיין זה כהכסה מפסיה בלבד.
מוצע לקבוע כי מעק הסתגלות מיוחד ייתן למי שבמהלך התקופה שמיום ה'
סעיף 2
באדר התש"ף ) 1במרס  (2020עד יום ח' בתמוז התש"ף ) 30ביוי ) (2020להלן -התקופה הקובעת(
מלאו לו  67שים או יותר ,הוא תושב ישראל לעיין חוק הביטוח הלאומי ]וסח משולב[ ,התש"ה-
) 1995להלן -חוק הביטוח הלאומי( ופוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום )להלן -הפסקת
העסקה( ,ועבד כשכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות שבתכוף לפי מועד הפסקת
העסקתו )להלן -זכאי(.
מוצע כי מעק ההסתגלות מיוחד בעד חודש מרס  2020ישולם לזכאי שהעסקתו
סעיף 3
הופסקה במהלך התקופה שמיום ה' באדר התש"ף ) 1במרס  (2020עד יום ו' ביסן התש"ף )31
במרס  ,(2020והוא ותר מחוסר עבודה במהלך כל התקופה שבין מועד הפסקת העסקתו עד יום ו'
ביסן התש"ף ) 31במרס  .(2020סכום המעק ייקבע לפי הכסת הזכאי בחודש מרס  2020לאחר
מועד הפסקת העסקתו ,והוא ע בין  1,000שקלים חדשים ל 2,000-שקלים חדשים ,למי שהכסתו
עולה על  2,000שקלים חדשים ואיה עולה על  5,000שקלים חדשים.
מוצע כי מעק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל  2020ישולם לזכאי שמתקיים
סעיף 4
לגביו האמור בסעיף  3המוצע ,כלומר העסקתו הופסקה במהלך התקופה שמיום ה' באדר התש"ף
) 1במרס  (2020עד יום ו' ביסן התש"ף ) 31במרס  (2020והוא ותר מחוסר עבודה עד סוף חודש
מרס  ,2020שהמשיך להיות מחוסר עבודה עד יום ו' באייר התש"ף ) 30באפריל  , (2020וכן לזכאי
שהופסקה העסקתו בתקופה שמיום ז' ביסן התש"ף ) 1באפריל  (2020עד יום ו' באייר התש"ף )30
באפריל  (2020וותר מחוסר עבודה ממועד הפסקת העסקתו עד יום ו' באייר התש"ף ) 30באפריל
 .(2020סכום המעק ייקבע לפי הכסת הזכאי בחודש אפריל  2020לאחר מועד הפסקת העסקתו,
והוא ע בין  1,000שקלים חדשים ל 4,000 -שקלים חדשים ,למי שהכסתו עולה על  2,000שקלים
חדשים ואיה עולה על  5,000שקלים חדשים.
מוצע כי מעק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי  2020ישולם לזכאי שמתקיים לגביו
סעיף 5
האמור בסעיף  4המוצע ,שהמשיך להיות מחוסר עבודה עד יום ח' בסיון התש"ף ) 31במאי ,(2020
וכן לזכאי שהופסקה העסקתו בתקופה שמיום ז' באייר התש"ף ) 1במאי  (2020עד יום ח' בסיון
התש"ף ) 31במאי  (2020וותר מחוסר עבודה ממועד הפסקת העסקתו עד יום ח' בסיון התש"ף )31
במאי  .(2020סכום המעק ייקבע לפי הכסת הזכאי בחודש מאי  2020לאחר מועד הפסקת העסקתו,
והוא ע בין  1,000שקלים חדשים ל 4,000 -שקלים חדשים ,למי שהכסתו עולה על  2,000שקלים
חדשים ואיה עולה על  5,000שקלים חדשים .בוסף ,מוצע לתת מעק הסתגלות חלקי למי ששייך
לקבוצת היעד של חוק זה כלומר שפוטר מיום  1במרס  ,2020היה מחוסר עבודה בחלק מהחודש,
וחזר לעבוד וללא תיקון החוק עלול להפסיד את המעק גם אם בפועל הוחזר לעבודה ליום אחד
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בלבד .גובה המעק קבע לפי התקופה שבה היה מחוסר עבודה במהלך החודש.
מוצע כי מעק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוי  2020ישולם לזכאי שמתקיים לגביו
סעיף 6
האמור בסעיף  5המוצע ,שהמשיך להיות מחוסר עבודה עד יום ח' בתמוז התש"ף ) 30ביוי ,(2020
וכן לזכאי שהופסקה העסקתו בתקופה שמיום ט' בסיון התש"ף ) 1ביוי  (2020עד יום ח' בתמוז
התש"ף ) 30ביוי  (2020וותר מחוסר עבודה ממועד הפסקת העסקתו עד יום ח' בתמוז התש"ף )30
ביוי  .(2020סכום המעק ייקבע לפי הכסת הזכאי בחודש יוי  2020לאחר מועד הפסקת העסקתו,
והוא ע בין  1,000שקלים חדשים ל 4,000 -שקלים חדשים ,למי שהכסתו עולה על  2,000שקלים
חדשים ואיה עולה על  5,000שקלים חדשים .בוסף ,מוצע לתת מעק הסתגלות חלקי למי ששייך
לקבוצת היעד של חוק זה כלומר שפוטר מיום  1במרס  ,2020היה מחוסר עבודה בחלק מהחודש,
וחזר לעבוד וללא תיקון החוק עלול להפסיד את המעק גם אם בפועל הוחזר לעבודה ליום אחד
בלבד .גובה המעק קבע לפי התקופה שבה היה מחוסר עבודה במהלך החודש.
מוצע להבהיר מהם הפרטים שיש לכלול בבקשה לקבלת מעק ההסתגלות
סעיף 7
המיוחד ,לצורך הוכחת תאי הזכאות למעק ,ובאילו דרכים יתן להגיש את הבקשה למוסד לביטוח
לאומי )להלן  -המוסד(.
מוצע לקבוע כי המועד האחרון להגשת בקשת מעק לפי חוק זה ובכללם הפרטים
סעיף 8
המפורטים בסעיף  7לחוק ,יהיה שים עשר מיום תחילתו של חוק זה.
מוצע להבהיר כי המוסד לביטוח לאומי ישלם את המעק לפי חוק זה ,ויחולו עליו
סעיף 9
הוראות סעיף  315לחוק הביטוח הלאומי ,המאפשר למוסד לכות או לתבוע החזרת סכומים
ששולמו בטעות או לא כדין ,והוראות סעיף  303לחוק הביטוח הלאומי ,לפיו הזכות לגמלה ובעייו
למעק איה יתת להעברה ,לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא למעט לשם תשלום מזוות.
מוצע כי מעק ההסתגלות המיוחד ייחשב כהכסה לפי חוק הבטחת הכסה,
סעיף 10
התשמ"א ,1980-אולם מוצע כי אם בשל כך הופסקה להשתלם לו גמלת הבטחת הכסה בעד החודש
שבו קיבל את המעק ,הוא ימשיך להיות זכאי להטבות הלוות המשתלמות למי שמקבלת גמלת
הבטחת הכסה.
סעיף 11מוצע לבטל את התקות ,המוחלפות בטיוטת חוק זו.
סעיף 12כדי לוודא כי אדם לא יהיה זכאי לתשלום מעק כפול בעד אותה תקופה ,מוצע לקבוע כימי
ששולם לו מעק מכוח התקות ,לא יהיה זכאי למעק בעד אותו חודש גם מכוח החוק המוצע.
מוגש על ידי ראש הממשלה,
שר האוצר
ושר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
כ"ט בסיון התש"ף
 21ביוי 2020

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  7של הממשלה ה35 -
יום רביעי ,ב' בתמוז התש"ף  24 -ביוי 2020
)בשעה  - 14:15באולם ירושלים ,הכסת(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יולי )יואל( אדלשטיין ,אמיר אוחה ,זאב אלקין ,גלעד ארדן ,גבי
אשכזי ,יואב גלט ,צחי הגבי ,יועז הדל ,אסף זמיר ,ציפי חוטובלי ,חילי
טרופר ,עומר יקלביץ' ,אלי כהן ,מירב כהן ,ישראל כ"ץ ,אורלי לוי-אבקסיס,
יעקב ליצמן ,אבי יסקורן ,עמיר פרץ ,רפי פרץ ,אורית פרקש הכהן ,יובל
שטיייץ ,יזהר שי ,איציק שמולי ,פיה תמו שטה

עדרו השרים:

יעקב אביטן ,דוד אמסלם ,מיכאל ביטון ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף דרעי ,מירי
רגב ,אלון שוסטר

כן כחו:
גיל אבריאל
טליה אגמון
גלי אופיר
תא"ל אבי בלוט
מאיר בן שבת
הוד בצר
עדי ברוך
אתי ברט
שלומית ברע-פרגו
דיה זילבר
אשר חיון
שיר כהן
הילה כהן אייס
חזי לוי
רז זרי
פיה ס

בפרוטוקול זה  42דפים.

-

היועץ המשפטי ,המטה לביטחון לאומי
המשה ליועץ המשפטי ,משרד הבריאות
לשכת שר הביטחון
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
ראש מטה ראש הממשלה החליפי
יועץ בכיר למזכיר הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )מיהלי-ציבורי(
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
דוברת ראש הממשלה
מזכירות הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי(
מזכירות הממשלה
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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

-

קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
סגית מזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
סימה טוקטלי

סדר היום:
.139

טיוטת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף2020-
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.139

טיוטת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון ומציין כי יש שיפור בקרב הציבור במילוי
ההחיות הוגעות לעטיית מסכות ,ואולם ישה עוד כברת דרך משמעותית
עד לעטיית המסכות בקרב כלל האזרחים .הממשלה וקטת צעדים שועדו
להגביר את השימוש במסכות עד כדי כלל הציבור ובמצב כזה הסיכוי
להדבקה הדדית יהיה אפסי.
ראש הממשלה מוסיף ,כי מאחר שכון להיום יש אזרחים שלא מקיימים
את ההחיות ועל מת לאתר בהקדם את אלה שדבקו במחלה או ששהו
בקרבת חולים ,הוא ביקש להאיץ את פיתוח האפליקציה הדיגיטלית
שתסייע בקטיעת שרשראות ההדבקה .עד להשלמת פיתוח האפליקציה,
הממשלה מבקשת לקבוע בחקיקה את השימוש בכלי הדיגיטלי של השב"כ.
ראש הממשלה מביע את תקוותו שעד להשלמת הליך החקיקה ,מדית
ישראל תצליח לשטח את העקומה ולא יהיה צורך לעשות שימוש בחוק
האמור.
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי( ,מר רז זרי ,מציג את
עיקרי הצעת ההחלטה.
ציג שירות הביטחון הכללי מציג את עמדת ראש שירות הביטחון הכללי
לגבי הצעת ההחלטה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים בימין גץ ,יובל שטיייץ ,יזהר
שי ,זאב אלקין ,אמיר אוחה ,גבי אשכזי ,אלי כהן ,אבי יסקורן ,יולי
אדלשטיין וה"ה רז זרי ,דיה זילבר ,חזי לוי וציג שב"כ.
בתום הדיון ראש הממשלה מסכם ואומר כי יש דחיפות להיח את הצעת
החוק עוד היום על שולחן הכסת ,ולכן הערות השרים הוגעות לטיוטת
החוק יידוו בישיבה וספת של הממשלה ובמידת הצורך ישולבו בוסח
הצעת החוק לאחר הקריאה הראשוה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .להיח על שולחן הכסת את הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי
לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש
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)הוראת שעה( ,התש"ף 2020-בוסח המצורף בזה )דפים  (28-5שאושר
על ידי ועדת השרים לעייי חקיקה ,על דעת הממשלה ,בהחלטתה מס'
חק 9/מיום  ,9.6.2020בשיויים הבאים:
 .1בסעיף )11א( להצעת החוק יבוא "ראש הממשלה החלופי" לאחר
"ראש הממשלה".
 .2בסיפה של סעיף )2ב( להצעת החוק יירשם" :הצעה להכרזה כאמור
תובא לממשלה על-ידי ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי".
 .3סעיף )2ה( להצעת החוק יתוקן כך שבמקום שההכרזה תעמוד
בתוקפה תקופה שלא תעלה על  30ימים ותוארך על ידי הממשלה
לתקופות וספות שלא יעלו על  30ימים כל אחת ,ייכתב שההכרזה
תעמוד בתוקפה תקופה שלא תעלה על  21ימים ותוארך על ידי
הממשלה לתקופות וספות שלא יעלו על  21ימים כל אחת.
ב .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה לפי הקריאה הראשוה של הצעת החוק.
ג .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה לפי הקריאה השייה של הצעת החוק.
מצורפת )דפים  (42-29הצעת החוק אשר וסחה על יסוד החלטה זו והוגשה
לכסת.

הישיבה עלת
)בשעה (15:10
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טיוטת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות
גיף הקורוה החדש )הוראת שעה( ,התש"ף2020-
פרק א' :הגדרות
הגדרות

.1

בחוק זה -
"גורם מוסמך במשרד הבריאות" – מי שהוסמך לפי סעיף )15א(;
"גורם מוסמך בשירות" -מי שהוסמך לפי סעיף )13ב(;
"ועדת הכסת לעייי השירות" – ועדת המשה למודיעין ולשירותים חשאיים
של ועדת החוץ והביטחון של הכסת;
"חולה" – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי לגיף הקורוה החדש;
"חוק שירות הביטחון הכללי" – חוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב;12002-
"מגע קרוב עם חולה" – מגע עם חולה העלול להביא להדבקה במחלה,
בהתייחס למרחק מהחולה ולזמן החשיפה אליו ,בהלימה ,ככל האפשר,
להחיות הקלייות של ציג משרד הבריאות ,כפי שפורטו בוהל משרד
הבריאות;
"מחלה" – המחלה הגרמת על-ידי גיף הקורוה החדש;
"מידע טכולוגי" – תוי זיהוי ,תוי מיקום ותוי התקשרויות ,למעט תוכן
שיחה כהגדרתו בחוק האזת סתר ,התשל"ט;21979-
"מכשיר טלפון ייד" – ציוד רדיו טלפון ייד כמשמעותו בחוק התקשורת )בזק
ושידורים( ,התשמ"ב;31982-
"גיף הקורוה החדש" – ;Novel Coronavirus 2019-nCoV
"והל משרד הבריאות" – הוהל שקבע לפי סעיף ;9
"והל השירות" – הוהל שקבע לפי סעיף ;8
"ציג משרד הבריאות" – כל אחד מאלה:
)(1

 1ס"ח התשס"ב ,עמ' .179
 2סח התשל"ט ,עמ' .118
 3ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218

המהל הכללי של משרד הבריאות;
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)(2

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגו;

"תוי התקשרויות" – מספר הטלפון של המתקשר ,מספר הטלפון של יעד
ההתקשרות ומועד ההתקשרות;
"תוי זיהוי" – שם ,מספר תעודת זהות ,מספר טלפון ותאריך לידה;
"תוי מיקום" – תוי איכון של מכשיר טלפון ייד;
"פרטי בקשה לקבלת סיוע" – הפרטים כמפורט להלן ,לגבי חולה שהבקשה
וגעת אליו:
)(1

שם החולה;

)(2

מספר תעודת הזהות של החולה;

)(3

מספר הטלפון של החולה;

)(4

המספר הסידורי של החולה ברשימת החולים שמהל משרד הבריאות;

)(5

תאריך אבחוו כחולה;

)(6

התאריך שחל  14ימים לפי תאריך אבחוו כחולה;

"צווי הבידוד" – שיים אלה:
) (1צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש()בידוד בית והוראות
שוות()הוראת שעה( ,התש"ף;42020-
) (2צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש )(2019בידוד בבית חולים(
)הוראת שעה( ,התש"ף;52020-
"השירות" – שירות הביטחון הכללי.
פרק ב' :הסמכת שירות הביטחון הכללי לביצוע פעולות סיוע

 4ק"ת התש"ף ,עמ'  516ועמ' .1362
 5ק"ת התש"ף ,עמ'  620ועמ' .1481
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הכרזה על הסמכת .2
השירות

)2א( הממשלה רשאית להכריז על הסמכת השירות לבצע פעולות כאמור
בסעיף  ,4לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירות אפידמיולוגיות
שמטרתן זיהוי תוי מיקומם של חולים בתקופה של  14ימים לפי תאריך
אבחום במחלה וזיהוי האשים שבאו במגע קרוב עם החולים בתקופה
האמורה ,לשם איתור מי שהיו עלולים להידבק מן החולה ,בהתקיים אחד
מאלה:
) (1אם שוכעה כי בשל חשש ממשי להתפשטות רחבת-היקף של
המחלה קיים צורך מיידי וממשי בהסתייעות בשירות;
) (2אם שוכעה כי בשל חשש להתפשטות של המחלה קיים צורך
בהסתייעות בשירות במקרים פרטיים וייחודיים בלבד שבהם לא יתן
להשלים את זיהוי האשים שבאו במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה
אפידמיולוגית בשיטות אחרות; אמות המידה למקרים הפרטיים
והייחודיים לפי פסקה זו ייקבעו בוהל משרד הבריאות.
)ב( לא תכריז הממשלה כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כן שוכעה כי לא
קיימת חלופה מתאימה להסתייעות בשירות ביחס לסיכון השקף לציבור
מהמחלה ,ולאחר שהוחה בפיה המלצת צוות השרים כאמור בסעיף .11
ההכרזה תוח על שולחן הכסת וועדת החוץ והביטחון של הכסת סמוך
)ג(
ככל האפשר לאחר שהחליטה עליה הממשלה.
)ד( הכרזה לפי סעיף קטן )א( )בחוק זה -הכרזה( תפורסם ברשומות ותיכס
לתוקף עם פרסומה.
)ה( ההכרזה תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה בהתחשב בהתפשטות
הצפויה של גיף הקורוה החדש בישראל ושלא תעלה על  30ימים ,ורשאית
הממשלה להאריך את תוקפה לתקופות וספות שלא יעלו על  30ימים כל אחת.

ביטול הכרזה

.3

סמכויות השירות
בתקופת ההכרזה

.4

)א( חדלו להתקיים הסיבות המצדיקות את ההכרזה ,תבטל הממשלה את
ההכרזה.
) ב(

הכסת רשאית לבטל את ההכרזה.

ביטול ההכרזה ייכס לתוקף עם ההחלטה עליו ,והודעה על הביטול
)ג(
תפורסם ברשומות בהקדם האפשרי.
)3א( בתקופת תוקפה של ההכרזה מוסמך השירות ,על-פי בקשה לקבלת סיוע
כאמור בסעיף  ,5לבצע את הפעולות הבאות )בחוק זה – פעולות סיוע(:
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) (1לעבד מידע טכולוגי לגבי החולה שהבקשה וגעת אליו והאשים
שבאו במגע קרוב עם החולה ,לגבי תקופה של  14ימים לפי תאריך
אבחוו כחולה;
) (2להעביר למשרד הבריאות את פרטי המידע כמפורט להלן ,או
חלק מהם ,ככל שהדבר דרוש ואפשרי )בחוק זה -פרטי המידע
הדרושים(:
)א(

לגבי החולה  -תוי מיקום בתקופה של  14ימים לפי
תאריך אבחוו כחולה;

)ב(

לגבי אשים שבאו במגע קרוב עם החולה  -תוי זיהוי,
התאריך והשעה שבהם היו במגע קרוב אחרון עם החולה
והמיקום שבו התקיים אותו מגע.

)ב( הכריזה הממשלה כאמור בסעיף )2א() (2יתבצעו פעולות הסיוע רק לגבי
מקרים פרטיים וייחודיים כאמור באותו סעיף.
פעולות הסיוע יתבצעו על בסיס מידע טכולוגי בלבד המוחזק בידי
)ג(
השירות לפי כל דין ,ובכפוף להגבלות המפורטות בפרק ג'.
)ד( פעולות הסיוע יתבצעו באופן ממוכן ככל האפשר ותוך שמירה על
פרטיותו וכבודו של החולה ושל האשים שבאו במגע קרוב עם החולה.
בקשה לקבלת סיוע .5
והודעה לחולה

)4א( בקשה לקבלת סיוע תוגש בידי ציג משרד הבריאות באמצעות גורם
מוסמך במשרד הבריאות ,לגורם מוסמך בשירות )בחוק זה  -בקשה לקבלת
סיוע(.
)ב( בקשה לקבלת סיוע תכלול את כל פרטי הבקשה לקבלת סיוע לגבי
החולה שהבקשה וגעת אליו ,המצויים בידי משרד הבריאות.
משרד הבריאות יודיע לחולה שהבקשה לקבלת סיוע וגעת אליו על כך
)ג(
שעקב אבחוו כחולה ,הועברו פרטיו לבדיקה באמצעים טכולוגיים בשירות;
הודעה כאמור תישלח בסמוך להעברת הבקשה לקבלת סיוע ותכלול גם מידע
על מטרת הבדיקה ועל הדרך שבה יוכל החולה לברר פרטים וספים בעיין זה.

העברת פרטי המידע .6
הדרושים

5הוגשה בקשה לקבלת סיוע ,יעביר גורם מוסמך בשירות לגורם מוסמך במשרד
הבריאות את פרטי המידע הדרושים לגבי החולה שהבקשה וגעת אליו ולגבי
מי שבא במגע קרוב עם החולה; גורם מוסמך בשירות לא יעביר כל מידע אחר.
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הודעה לאדם שבא .7
במגע קרוב עם
חולה

)1א( משרד הבריאות יודיע לאדם שמצא כי היה במגע קרוב עם חולה במועד
מסוים ,על הממצא כאמור ועל החובה החלה עליו לפי דין בשל כך; הודעה
כאמור תכלול גם מידע על הדרך שבה יוכל אותו אדם לברר פרטים וספים
בעיין זה ולפות בהשגה לפי סעיף קטן )ג( ,ולא תכלול פרטים מזהים לגבי
החולה.
)ב( משרד הבריאות רשאי לשלוח לאדם ששלחה לו הודעה כאמור בסעיף
קטן )א( הודעות תזכורת לגבי החובה החלה עליו לפי דין כפי שמסר לו בהודעה
כאמור.
אדם שקיבל הודעה לפי סעיף קטן )א( רשאי לפות למשרד הבריאות
)ג(
בבקשה לבחיה חוזרת של התוים שעל בסיסם התקבלה ההודעה )בחוק זה -
השגה(; פה אדם בהשגה ,רשאי משרד הבריאות להעביר לשירות בקשה וספת
לביצוע פעולות הסיוע לגבי החולה שאותו אדם היה במגע קרוב עמו ואת פרטי
ההשגה ככל הדרש ,והשירות יהיה רשאי לבצע פעולות סיוע לגבי אותו חולה,
פעם וספת ,אם הדבר דרש; משרד הבריאות ישיב להשגה בהקדם האפשרי
בסיבות העיין.

והל השירות

.8

והל משרד
הבריאות

.9

)8א( ראש השירות יקבע והל שיאושר על-ידי היועץ המשפטי לממשלה
שיכלול הוראות לעיין דרכי הפעולה של השירות במסגרת פעולות הסיוע.
)ב( והל השירות הוא חסוי וגילויו או פרסומו אסור ,ויחולו לעיין זה
הוראות סעיף )22א( ו)-ב( לחוק שירות הביטחון הכללי.
)א( המהל הכללי של משרד הבריאות יקבע והל שיאושר על-ידי היועץ
המשפטי לממשלה שיכלול את כל אלה:
)(1

הוראות לעיין הגשת בקשה לקבלת סיוע;

) (2אופן השימוש בפרטי המידע הדרושים ,החזקתם ,שמירתם
ומחיקתם;
) (3ההחיות הקלייות של ציג משרד הבריאות לעיין מגע קרוב עם
חולה ,כפי שהן בתוקף מזמן לזמן;
) (4אמות מידה לקביעת מקרים פרטיים וייחודיים לפי סעיף
)2א();(2
)(5

הוראות לעיין טיפול בהשגות לפי סעיף )7ג(.
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)ב( אמות המידה לפי סעיף קטן )א() (4ייקבעו על פי המלצת ראש שירותי
בריאות הציבור במשרד הבריאות ובהסכמת ראש השירות.
)ג(

סייגים בהפעלת
סמכויות השירות

.10

מיוי צוות שרים
לבחית הצורך
בהסתייעות בשירות

.11

שמירת מידע
בשירות ומחיקתו

.12

הגבלות לעיין
שימוש במידע
בשירות ,והסמכת
בעלי תפקידים

.13

והל משרד הבריאות יפורסם באתר האיטרט של משרד הבריאות.

)א( בהפעלת סמכויות השירות לפי חוק זה לא יעמוד השירות בקשר כלשהו
עם חולה או עם אשים שבאו במגע קרוב עם חולה.
)ב( השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד לפי
צווי הבידוד ,ולא יסייע לפעילות כאמור.
)1א( הממשלה תמה צוות שרים שיכלול את ראש הממשלה ,שר הבריאות,
שר המשפטים ,שר המודיעין ושרים וספים כפי שתחליט )בחוק זה  -צוות
השרים( ,לבחית הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות לפי חוק זה ,בהתחשב
במצב התחלואה בישראל בשל גיף הקורוה החדש ,בתרומת תוצאות פעולות
הסיוע לצמצום התפשטות המחלה ובקיומן של חלופות להסתייעות כאמור,
והכל בהתחשב בין השאר בפגיעה בזכות לפרטיות; בפי הצוות תוח חוות-
דעתה של הרשות להגת הפרטיות במשרד המשפטים בעיין זה.
)ב( צוות השרים ידווח לממשלה על ממצאיו והמלצותיו לגבי הושאים
שבחן לפי סעיף קטן )א( ,כדי שהממשלה תבחן את הצורך בהמשך ההסתייעות
בשירות כאמור בסעיף )2א() (1או ) ,(2לפי העיין.
פרק ג' :שמירת מידע ,שימוש בו ,העברתו ומחיקתו
)6א( השירות ישמור את פרטי הבקשה לקבלת סיוע ופרטי המידע הדרושים,
במחשבי השירות בלבד ,ובפרד מכל מידע אחר המוחזק בידי השירות לפי כל
דין.
)ב( מידע כאמור בסעיף קטן )א( יישמר לתקופה של  14ימים מיום העברת
פרטי המידע הדרושים לגורם מוסמך במשרד הבריאות לפי סעיף  ,6ובתום
התקופה  -יימחק; כל מידע אחר שוצר בעת עיבוד המידע הטכולוגי כאמור
בסעיף )4א() – (1יימחק מיד.
)7א( השירות יעשה שימוש בפרטי בקשה לקבלת סיוע ובפרטי המידע
הדרושים לצורך ביצוע פעולות הסיוע בלבד.
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)ב( ראש השירות או מי שהוא הסמיכו לכך יסמיך בעלי תפקידים בשירות
לצורך ביצוע פעולות סיוע )בחוק זה -גורמים מוסמכים בשירות(; הגורמים
המוסמכים בשירות ,והם בלבד ,יהיו רשאים לבצע את פעולות הסיוע ויהיו
מורשי גישה לפרטי בקשות לקבלת סיוע ולפרטי המידע הדרושים.
בעל תפקיד יוסמך לפי סעיף קטן )ב( לאחר שחתם על טופס התחייבות
)ג(
לשמירה על סודיות שבו הובהרה לו המשמעות הפלילית של שימוש במידע
ביגוד להוראות חוק זה.
)ד( מידע לגבי פעולות שביצעו גורמים מוסמכים בשירות לפי הוראות חוק
זה יתועד באופן ממוחשב בשירות.
שמירת מידע
במשרד הבריאות
ומחיקתו

.14

)9א( פרטי המידע הדרושים יישמרו במשרד הבריאות בדרך שתבטיח את
אבטחת המידע ,את סודיותו ואת חיסיון תוי הזיהוי של החולים או של
האשים שבאו במגע קרוב עם חולה.
)ב( בתום תקופת תוקפו של חוק זה ימחק משרד הבריאות את פרטי המידע
הדרושים שהועברו אליו על פי בקשות לקבלת סיוע.
על אף הוראות סעיף קטן )ב( ,רשאי משרד הבריאות לשמור פרטי מידע
)ג(
כאמור באותו סעיף קטן לתקופה שלא תעלה על  60ימים לאחר תום תקופת
תוקפו של חוק זה ,לצורך תחקיר פימי של הפעולות שביצע משרד הבריאות
לצמצום התפשטות המחלה.
)ד(

ציג משרד הבריאות יוודא את ביצוע מחיקת פרטי המידע כאמור בסעיף

זה.
הגבלות לעיין גישה .15
למידע במשרד
הבריאות ועיון בו,
והסמכת בעלי
תפקידים

)1א( המהל הכללי של משרד הבריאות יסמיך בעלי תפקידים במשרד
הבריאות לעיין בפרטי המידע הדרושים ,כולם או חלקם ,בהתאם לדרש לצורך
מילוי תפקידיהם לפי חוק זה ,כמפורט להלן )בחוק זה -גורמים מוסמכים
במשרד הבריאות(:
)(1

טיפול בבקשות לקבלת סיוע;

)(2

קבלת פרטי המידע הדרושים;

) (3ביצוע הפעולות הדרושות לשם משלוח הודעות לחולים לפי סעיף
)5ג( או משלוח הודעות לאשים שבאו במגע קרוב עם חולים לפי סעיף
)7א( או )ב(;
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)(4

טיפול בהשגות לפי סעיף )7ג(;

)(5

אבטחת המידע כאמור בסעיף )14א(;

)(6

בקרה ,פיקוח או דיווח על ביצוע הוראות חוק זה.

)ב( בעל תפקיד יוסמך לפי סעיף קטן )א( לאחר שחתם על טופס התחייבות
לשמירה על סודיות שבו הובהרה לו המשמעות הפלילית של שימוש במידע
ביגוד להוראות חוק זה.
לציג משרד הבריאות ולגורמים המוסמכים במשרד הבריאות ,ולהם
)ג(
בלבד ,תהיה גישה לפרטי המידע הדרושים.
הגבלות לעיין
העברת מידע
מהשירות וממשרד
הבריאות

.16

סודיות ,הגבלת
שימוש וחסיון

.17

דיווח שירות
הביטחון הכללי

.18

)1א( השירות לא יעביר כל מידע שהתקבל או וצר לפי חוק זה ,למעט העברת
פרטי המידע הדרושים למשרד הבריאות לפי סעיף .6

)ב( משרד הבריאות לא יעביר מידע שקיבל מהשירות לפי חוק זה ,למעט
העברת מידע לפי כל דין על כך שאדם כלל ברשימת החייבים בבידוד כאמור
בסעיף )17ג(.
)א( אדם שהגיע אליו מידע לפי חוק זה למעט מידע על כך שאדם כלל
ברשימת החייבים בבידוד ,ישמרו בסוד ,לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל
שימוש ,אלא לצורך ביצוע הוראות חוק זה.
)ב( מידע כאמור בסעיף קטן )א( יהיה חסוי בפי כל אדם ,לא ייעשה בו
שימוש לצורך הליך משפטי לרבות חקירה על פי דין ,ולא יתקבל כראיה
במשפט.
בסעיף זה" ,רשימת החייבים בבידוד" – רשימה שמהל משרד הבריאות
)ג(
הכוללת את פרטיהם של אשים החבים בבידוד מכוח צווי הבידוד.
פרק ד' :דיווחים
ראש השירות ידווח בכתב לוועדת הכסת לעייי השירות ,אחת לשבועיים ,על
כל אלה:
) (1מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לעבד מידע טכולוגי על פי
בקשה לקבלת סיוע;
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) (2מספר האשים שאת פרטי המידע הדרושים לגביהם העביר השירות
למשרד הבריאות בשל הימצאם במגע קרוב עם חולה ,על פי בקשה לקבלת
סיוע;
) (3אירועים מיוחדים ותקלות בהפעלת סמכויות השירות לפי חוק זה ,ודרך
הטיפול בהם;
)(4
דיווח משרד
הבריאות

.19

דיווח ליועץ
המשפטי לממשלה

.20

סטטוס מחיקת המידע לפי סעיף )12ב(.

6ציג משרד הבריאות או מי מטעמו ידווח בכתב לוועדת הכסת לעייי השירות,
אחת לשבועיים ,על כל אלה:
) (1מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לעבד מידע טכולוגי על פי
בקשה לקבלת סיוע ,ואם הבקשה לקבלת סיוע הוגשה בתקופה שבה חלה
הכרזה לפי סעיף )2א() – (2פירוט המקרים הפרטיים והייחודיים שלגביהם
הוגשה כל בקשה לקבלת סיוע;
) (2מספר האשים שלהם הודיע משרד הבריאות כי היו במגע קרוב עם חולה
לפי הוראות סעיף ;7
) (3מספר האשים מתוך האשים כאמור בפסקה ) (2שמצא על בסיס
פעולות הסיוע בלבד ,כי היו במגע קרוב עם חולה ;
) (4מספר האשים שלהם הודיע משרד הבריאות כאמור בפסקה ) ,(2אשר
אובחו כחולים ,ומספר האשים מתוכם שאותרו על בסיס פעולות הסיוע
בלבד;
) (5הפעולות שביצע משרד הבריאות בהתבסס על פרטי המידע הדרושים
שהועברו אליו מהשירות;
) (6אירועים מיוחדים ותקלות בפעולות משרד הבריאות לפי חוק זה ,ודרך
הטיפול בהם;
) (7מספר ההשגות שהוגשו למשרד הבריאות לפי סעיף )7ג( ,אופן הטיפול
בהשגות כאמור וכן מספר ההשגות שלאחר בחיה חוזרת של התוים מצא כי
מידע שכלל בבקשה לקבלת סיוע היה שגוי או לא מדויק;
1ראש אגף בשירות וציג משרד הבריאות או מי מטעמו ידווחו בכתב כאמור
בסעיפים  18ו 19 -גם ליועץ המשפטי לממשלה ,אחת לשבוע.
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ציג משרד הבריאות ידווח בכתב לוועדת הכסת לעייי השירות וליועץ
המשפטי לממשלה על סטטוס מחיקת המידע לפי סעיף )14ב( ו) -ג( ,בתוך שבעה
ימים מהמועד שקבע בהם.

דיווח על מחיקת
מידע במשרד
הבריאות

.21

עושין

.22

אדם שגילה מידע שהגיע אליו לפי חוק זה ,או עשה בו שימוש ,ביגוד להוראות
סעיף )17א( ,דיו – שלוש שות מאסר.

תחולת הוראות חוק .23
שירות הביטחון
הכללי ושמירת
סמכויות

)2א( במילוי הוראות חוק זה יחולו על השירות ועובדיו הוראות חוק שירות
הביטחון הכללי.

פרק ה' :הוראות שוות

)ב(

אין בחוק זה כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף אחר לפי כל

דין.
ביצוע

.24

ראש הממשלה ממוה על ביצוע חוק זה.

הוראות מעבר

.25

)2א( ביום תחילתו של חוק זה יראו כאילו יתה הכרזה לפי סעיף )2א()(2
שתוקפה  30ימים.

תוקף

.26

)ב( הוראות סעיפים  12ו 14 -לעיין שמירה ומחיקה של פרטי בקשה לקבלת
סיוע ופרטי המידע הדרושים יחולו גם על פרטי בקשה לקבלת סיוע ופרטי
המידע הדרושים שהתקבלו ,אספו ,עובדו או שמרו לפי תחילתו של חוק זה
לפי החלטת ממשלה מס'  4950מיום ו' יסן התש"ף ) 31במרס  (2020כפי
שהוארכה בהחלטת ממשלה מס'  5029מיום ו' אייר התש"ף ) 30באפריל ,(2020
בהחלטת ממשלה מס'  5051מיום י"א אייר התש"ף ) 5במאי  (2020ובהחלטת
ממשלה מס'  23מיום ג' בסיון התש"ף ) 26במאי .(2020
בעלי תפקידים בשירות או בעלי תפקידים במשרד הבריאות שהוסמכו
)ג(
לפי החלטת ממשלה מס'  4950מיום ו' יסן התש"ף ) 31במרס  ,(2020והסמכתם
לא בוטלה עד יום תחילתו של חוק זה ,יראו אותם כגורמים מוסמכים בשירות
או כגורמים מוסמכים במשרד הבריאות ,לפי העיין.
)2א( חוק זה ,למעט פרק ג' וסעיפים  22ו ,23-יעמוד בתוקפו שלושה חודשים
מיום פרסומו.
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)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,הממשלה רשאית לבקש מהכסת
להאריך את תוקפו של חוק זה ,אם שוכעה כי יש צורך בכך לוכח התפשטות
גיף הקורוה החדש ובהתחשב במצב התחלואה בישראל בשל הגיף כאמור
והעדר חלופות מתאימות להסתייעות בשירות ביחס לסיכון השקף לציבור
מהמחלה באותה עת; בקשת הממשלה תוח על שולחן ועדת החוץ והביטחון
של הכסת.
ביקשה הממשלה כאמור בסעיף קטן )ב( ,רשאית הכסת ,בהחלטה ,על
)ג(
פי המלצת ועדת החוץ והביטחון של הכסת ,להאריך את תוקפו של חוק זה
לתקופה אחת וספת שלא תעלה על שלושה חודשים.

דברי הסבר
וכח מצב החירום השורר בישראל שבעטיו התקיה הממשלה שורה ארוכה של תקות שעת
חירום ,לשם התמודדות עם הסיבות הקיצויות שוצרו במדיה בשל המגפה העולמית של
גיף הקורוה החדש והמחייבות שימוש יוצא דופן באמצעים חריגים ,הוסמך שירות
הביטחון הכללי )להלן" :השירות"( ,לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף
הקורוה החדש ,ראשית ,במסגרת תקות שעת חירום שהותקו על ידי הממשלה ביום
 ,17.03.20ובהמשך במסגרת החלטת ממשלה מס'  4950מיום ) 31.03.20להלן" :החלטה
 ,("4950מכוח הוראת סעיף )7ב() (6לחוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב) 2002-להלן:
"חוק השב"כ"( ,ובאישור ועדת הכסת לעייי השירות.
במסגרת הסמכה זו ,הוסמך השירות לסייע למשרד הבריאות באמצעות זיהוי תוי מיקום
ותיבי תועות של חולה בתקופה של  14ימים שקדמו לאבחוו וזיהוי מי שבאו עמו במגע
לאורך תקופת הדגירה של המחלה ,לטובת איתור מי שהיה עלול להידבק ממו ,ובאמצעות
העברת פרטי המידע הדרושים בעיין למשרד הבריאות ,על מת שזה יוכל לתת החיות
לחולים ,לאשים שבאו במגע קרוב עמם ולציבור הרחב .כגד הסמכה זו הוגשו מספר
עתירות לבג"ץ )בג"ץ  2190/20עו"ד בן מאיר  'ראש הממשלה ,בג"ץ  2135/20האגודה
לזכויות האזרח בישראל  'ראש הממשלה ,בג"ץ  2141/20עדאלה המרכז המשפטי לזכויות
המיעוט הערבי בישראל  'ראש הממשלה ,בג"ץ  2187/20ארגון העיתואים בישראל  'ראש
הממשלה( .ביום  26.04.20יתן פסק דיו של בית המשפט העליון בעתירות אלה ,ושם קבע
בית המשפט העליון ,בין היתר ,כי בסיבות החריגות והייחודיות שוצרו ,ובמיוחד בהיתן
סד הזמים שהוכתב וכח התפשטותו המהירה של גיף הקורוה ,ההחלטה לפעול באמצעות
סעיף )7ב() (6לחוק השב"כ עשתה בסמכות .עם זאת ,בשל מימד הזמן המהווה כאמור רכיב
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משמעותי במסגרת האפשרות להרחיב את תפקידי השירות באמצעות סעיף )7ב() ,(6ובשל
היותו של ההסדר הקבוע בהחלטת ההסמכה הסדר ראשוי במהותו ,קבע בפסק הדין כי
ככל שדרשת המשך מעורבות השירות ,על הממשלה לפעול לעיגון הבסיס למעורבות כזו
בחקיקה ראשית ,על מת לאפשר השתתפותם של חברי הכסת מכלל סיעות הבית בהכרעות
הוגעות לסוגיה חשובה זו .עוד ציין בית המשפט ,כי חקיקה כזו ,מן הראוי כי תהיה זמית
במהותה ותיחקק כהוראת שעה .בהתאם ,קבע בפסק הדין כי ככל שמבקשת המדיה
להמשיך ולהסתייע באמצעים המצויים בידי השירות ,עליה לפעול לעיגון הסמכה כזו
בחקיקה ראשית ,וככל שיותע הליך חקיקה כאמור ,בהליך שראוי כי יהיה מזורז אך לא
חפוז ,שבמסגרתו תתקבלה הערות הציבור ,ויתקיימו דיוים מתאימים  -יתן יהיה להאריך
את תוקפה של החלטת הממשלה על ההסמכה לפרק זמן קצר וסף ,שלא יעלה על שבועות
ספורים ,על מת לאפשר את השלמתו של הליך החקיקה.
בהמשך לקביעות פסק הדין ולאחר בחיה ושקילה ,הגיעה הממשלה למסקה כי אכן דרש
המשך הסתייעות בשירות וכי יש לפעול להסמכת השירות במסגרת הליך חקיקה ראשית,
תוך שקבע כי במקביל תיבחן האפשרות להסתייע בחלופות אחרות .בהתאם לכך ,האריכה
הממשלה את הסמכת השירות מכוח החלטה  ,4950באישור ועדת הכסת לעייי השירות
למשך שלושה שבועות וספים ,ולאחר מכן אישרה ועדת הכסת לעייי השירות את המשך
הארכת ההסמכה ,תוך צמצום היקף הסיוע שיתן על ידי השירות ,עד ליום ,16.6.2020
ובלבד שהצעת החוק תוגש לכסת עד ליום ) 8.6.2020ר' החלטות ממשלה מס'  5051מיום
 05.05.2020ומס'  23מיום  .(26.5.2020בהמשך להחלטת ממשלה מס'  23על צמצום היקף
ההסמכה לסיוע השירות ,החל מיום  21.5.2020שלחים לבדיקה בשירות רק מקרים
פרטיים ייחודיים ,לאחר הפעלת שיקול דעת ובאישור הגורמים הבכירים ביותר במשרד
הבריאות ובשירות.
ההחלטה להמשיך ולהסתייע בשירות ולעגן את הסמכות בחקיקה התקבלה לאחר שקבע
כי יש לכך הצדקה .זאת ,בין היתר ,על יסוד המלצת צוות שרים שהוקם מכוח החלטה ,4950
אשר דרש לבחון את האפקטיביות של הסתייעות בשירות לפי החלטה זו ,ובמידת הצורך
להציע חלופות והמלצות לשיויים בהחלטה האמורה  -ומצא כי לעת הזו לא קיימת חלופה
אחרת; וכן בשים לב לצורך בהמשך צמצום התפשטות המגיפה והאטת קצב התפשטותה
מחדש ,ככל היתן ,באמצעות איתור במהירות של כל מי שחשפו לחולה ,ובפרט לאור הצורך
במיעת התפשטות מחדש של המחלה לאחר הסרת מגבלות התועה הגורפות ,פתיחתו של
המשק באופן הדרגתי וחזרת מיליוי אזרחים לחיי שגרה .עוד הסתמכה הקביעה כי יש צורך
בהמשך הסתייעות בשירות על חוות הדעת האפידמיולוגית של ראש שירותי בריאות הציבור
במשרד הבריאות מיום  ,25.4.20ממה עלה כי הסיוע שיתן על ידי השירות בביצוע חקירה
אפידמיולוגית באמצעות איתור אשים שבאו במגע קרוב עם חולים היו חוץ והכרחי גם
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בעת הוכחית ,וזאת על מת להמשיך ולצמצם ,ככל היתן ,את התפשטות המחלה ,וכן על
סקירה מקיפה של חלופות אפשריות וזמיותן ,שבוצעה על ידי צוות שרים כאמור ,בסיוע
המטה לביטחון לאומי ,מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורוה וגופים וספים .בחוות
הדעת ובסקירת החלופות הודגש ,ודבר זה עדיין תקף ,כי קיימת חשיבות בהמשך
ההסתייעות בשירות גם כאשר מוסרות באופן מדורג מגבלות הפעילות והתועה שהוטלו על
הציבור ,כל עוד יש חולים חדשים ,באופן המחדד את הצורך באיתור מהיר של האשים
שחשפו לחולה .מספר החשפים לחולה צפוי להיות גדול יותר עתה מאשר מספר החשפים
במצב של הגבלת פעילות או סגר ,והקושי לאתרם באמצעות החולה עצמו  -יגבר.
למהירות התגובה במקרה של איתור חולה חדש ,יש חשיבות מרכזית וקריטית לבלימת
התפרצות של מחלה מידבקת :כאשר אדם דבק בגיף הקורוה חולפים בממוצע כ3-4 -
ימים עד שהוא מתחיל להיות מידבק ,ורק לאחר כ 5-6 -ימים בממוצע מתחיל האדם לחוש
בתסמיים הראשוים ,וחלק מהחולים איו חש בתסמיים כלל .גם במצב זה עשוי החולה
להדביק אחרים וזאת במשך תקופה של עד  14ימים .לכן ,יש חשיבות עצומה לקיצור מירבי
של הזמן המכוה "זמן סגירת מעגל" :הזמן בין פייה של אדם להיבדק וקבלת תוצאה
חיובית בבדיקה  -ועד מסירת הודעה למירב האשים שהיו במגע קרוב איתור ב 14-הימים
האחרוים )מגעים( עם החיה לכיסה מיידית לבידוד אישי .קיצור הזמן מאפשר בידוד
המגעים בטרם החלו להדביק את הסובבים אותם ,ובכך מצומצם פוטציאל ההדבקה של
כל אחד מהם ,כאשר זמן היעד המיטבי והריאלי ל'סגירת מעגל' יעילה ,הוא כ 24-שעות ,ועד
 48שעות .תהליך החקירה האפידמיולוגית של חולה מתחיל כאשר מתקבלת תוצאה חיובית
לגיף .במקביל למסירת התוצאה לחולה מועבר המידע גם לשירותי בריאות הציבור במשרד
הבריאות ,ומופה לאחות לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית אושית מול החולה ומשפחתו.
חקירה זו כוללת שיחה ממושכת עם החולה ,תחקור פעולותיו ב 14-הימים שקדמו לאבחון,
תיעוד פרטי המקומות והאשים המוכרים לו שאליהם חשף ,קביעה אילו מבין האשים
צריכים להיכס לבידוד )והודעה אישית לאותם אשים( ,וקביעה אילו מבין המקומות בהם
שהה יפורסמו לציבור .תהליך זה משך בממוצע  36שעות – שהן זמן ארוך מדי במגיפה מסוג
זה .משרד הבריאות עושה במקביל מאמצים לשיפור וטיוב תהלך הבדיקות והחקירות
האפידמיולוגיות ,אולם בוסף ,ובין יום  18.3.2020ועד  ,21.5.2020העביר משרד הבריאות
את פרטי החולים לבדיקה בשירות ,וקיבל חזרה ,בתוך מספר שעות ,רשימה של מי שבאו
עם החולים במגע קרוב ,בהלימה ככל האפשר להגדרות הקלייות של מגע העלול לגרום
להדבקה ,ואת מועד החשיפה של כל אדם לחולה עימו בא במגע .בהמשך לכך ,שלח משרד
הבריאות לאותם אשים הודעה אוטומטית )במסרון או בהודעה מוקלטת( ובה דרישה
להיכס לבידוד ולדווח על כיסה לבידוד ועל מקום הבידוד ,למשרד הבריאות .התהליך
ממשלוח פרטי החולה ועד השלמת משלוח ההודעות ארך בממוצע בין  12-24שעות ,זמן רב
פחות מהזמן הדרש להשלמת חקירה אפידמיולוגית אושית .מיתוח התוים שבידי משרד
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הבריאות ושדווחו לכסת ,עולה ,באופן עקבי ,כי הסיוע שיתן מהשירות הועיל באיתור
מוקדם ומהיר של אשים שבאו במגע עם חולים באופן שעלול להביא להדבקה ,ובאופן זה
אותרו מראש כשליש ממי שחלו בפועל ,ובפרט כאלה שאים בי משפחה קרובה ,ושלא עלו
בחקירה האפידמיולוגית האושית .בכך ,יש תרומה של ממש לצמצום התפשטות המגיפה,
יחד עם צעדי הגבלות התועה והריחוק החברתי.
וכח תמות המצב העדכית של התחלואה בישראל בגיף הקורוה החדש ,החליטה
הממשלה על צמצום הסמכת השירות לסייע בצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש
במקרים פרטיים וייחודיים בלבד .אף כי בתחילה פתה המדיה לאפיק סיוע זה ככלי
להתמודדות עם מספרים גדולים של חולים בכל יום ,עמדתו המקצועית של משרד הבריאות,
היא כי קיימת חשיבות בהמשך ההסתייעות בשירות גם עתה ,כאשר האיום עדיין מרחף,
והעולם טרם התגבר על המגיפה ,אך בישראל מוסרות באופן מדורג מגבלות הפעילות
והתועה שהוטלו על הציבור .הסרת המגבלות תגדיל באופן משמעותי את מספר המגעים
האפשריים של כל מי שיאובחן כחולה בהמשך ,ובמיוחד את מספר המגעים שאים בי
משפחה קרובים.
בהתאם לאמור לעיל מוצע לעגן בחקיקה ,בהוראת שעה ,את הסמכת השירות לסייע במאמץ
הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש .מוצע לקבוע בחוק את התאים להפעלת
סמכות השירות ואת הפעולות הקוקרטיות שהשירות יוסמך לבצע בהתקיימם .בתוך כך,
יקבע כי תאי להפעלת הסמכויות שיוקו לשירות מכוח חוק זה הוא הכרזה של הממשלה
על הצורך בהסתייעות בשירות ,בהיקף המותאם למצב התחלואה ולקיום חלופות מתאימות
ביחס לסיכון לציבור מהמחלה.
מוצע לקבוע כי על אף צמצום היקף ההסתייעות בשירות בעת הוכחית ,עדיין קיים צורך
להמשך הסתייעות זו ,ולקבוע כי יראו ביום תחילתו של החוק כאילו יתה בו הכרזה על,
לפי סעיף )2א() (2לחוק ,לפיו קיים צורך בהסתייעות בשירות במקרים פרטיים וייחודיים
בלבד כמפורט לעיל .כמו כן מוצע לקבוע כי ככל שתמצא הממשלה שלא מתקיימות עוד
הסיבות שהביאו להכרזה על הסמכת השירות ,תבטל את ההכרזה והסמכויות האמורות
בחוק זה לא יופעלו עוד .סמכות ביטול ההכרזה כאמור ,תוקה גם לכסת .לאחר ביטול
ההכרזה ,תהיה הממשלה רשאית לשוב לחדשה ,ככל שישובו ויתקיימו הסיבות המצדיקות
זאת ,וזאת כל עוד החוק עומד בתוקפו .החוק המוצע יקבע סייגים שוים להסמכת השירות
ומגבלות מחמירות על עיבוד המידע ,שמירתו ,העברתו והשימוש בו ,והכל במטרה לצמצם
ככל היתן את הפגיעה בזכות לפרטיות .לוכח החשיבות הרבה לבחיה מתמדת של הצורך
בהמשך הסתייעות בשירות אל מול חלופות ,מוצע לקבוע כי הממשלה תמה צוות שרים
שיהיה אמון על המשך בחיה זו.
עוד מוצע כי וכח רגישות ההסמכה והחריגות הרבה הכרוכה בהפעלת השירות לצורך
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האמור ,החוק יחוקק כהוראת שעה למשך תקופה של שלושה חודשים ,אשר יתן יהיה
להאריכה לתקופה וספת אחת שלא תעלה על שלושה חודשים.
סעיף 1
מוצע להגדיר בסעיף  1את המוחים השוים הרלווטיים להוראות החוק .הגדרת המוחים
שעת על הפעילות שעשתה מכוח החלטת הממשלה  4950והמוחים שקבעו בה.
להגדרה "ועדת הכסת לעייי השירות" – הגדרה זו מאמצת הגדרה מקבילה בחוק
השב"כ;
להגדרות "חולה"" ,מחלה" ו"-גיף קורוה החדש" – מוצע לקבוע כי רק פרטיו של אדם
החולה במחלה הגרמת על ידי גיף הקורוה החדש ,המאובחן מעבדתית ,ולכן היה עלול
להדביק אחרים בתקופה של כ 14-ימים לפי אבחוו ,יועברו ממשרד הבריאות לשירות;
להגדרה "מגע קרוב עם חולה" – ההגדרה מבהירה את גבולות הבדיקה שמבצע השירות על
מת לאתר אשים העלולים להידבק מהחולה ,כך שיהא מדובר במגע העלול להביא להדבקה
)מרחק מהחולה ומשך המגע( ,בהלימה ככל האפשר להחיות הקלייות של משרד הבריאות,
הרלווטיות לאותה העת .ההחיות בושא זה יוגדרו ביתר פירוט בוהל משרד הבריאות לפי
החוק.
להגדרות "מידע טכולוגי"" ,מכשיר טלפון ייד"" ,תוי התקשרויות" ,תוי זיהוי"
ו"תוי מיקום"  -מוצע להגדיר באופן מפורש וממצה מהו המידע בו עוסק החוק ,מכל
היבטיו .המידע כולל את סוגי המידע שהשירות יהיה מוסמך לעבד לצורך מילוי תפקידו לפי
החוק ובו מספר רכיבים :תוי זיהוי )שם ,מספר תעודת זהות ,מספר טלפון ותאריך לידה(,
תוי מיקום )שהם תוי איכון של מכשיר טלפון ייד( ,ותוי התקשרויות  -למעט תוכן
שיחה כהגדרתו בחוק האזות סתר .מתוך תוי הזיהוי ,תאריך הלידה דרש למשרד
הבריאות לשתי תכליות עיקריות :לשם מתן אפשרות להתייחס באופן מיוחד לחולים
ולמגעים שהם ילדים או קשישים ,וכן על מת לאפשר ,במקרה הצורך ,השלמת פרטים
דרושה ממרשם האוכלוסין )כגון כתובת( ,בהתאם להרשאות הקיימות .מובהר כי המידע
הטכולוגי ,ובכלל זה תוי התקשרויות ,איו כולל תכי שיחות .אלא רק את מספר הטלפון
של המתקשר ,מספר הטלפון של יעד ההתקשרות ומועד ההתקשרות.
להגדרות "גורם מוסמך בשירות"" ,גורם מוסמך במשרד הבריאות"" ,ציג משרד
הבריאות" ,ו"השירות" – החוק המוצע מגדיר את כלל הגורמים המקבלים החלטות
ומבצעים בפועל את הפעולות השוות בשירות ובמשרד הבריאות.
להגדרה "פרטי הבקשה לקבלת סיוע" – בהגדרה זו קבעה רשימה סגורה וממצה של פרטי
המידע שיעביר משרד הבריאות לשירות לשם קבלת סיוע )פרטי המידע שמקבל משרד
הבריאות מהשירות ביחס לחולים וביחס לאשים שבאו עימם במגע קרוב מפורטים בסעיף
) 4א() ((2פרטי המידע בהגדרה זו כוללים את המידע המזערי החיוי לשם ביצוע פעולות
הסיוע על ידי השירות .הרשימה ממצה ,ולא יועבר כל מידע שאיו מפורט בה.
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הגדרת "צווי הבידוד" – מוה את שי הצווים מכוח פקודת בריאות העם ,1940 ,העוסקים
בחובת הבידוד בבית או בבית חולים.
סעיף 2
סעיף  2המוצע קובע את המגון להכרזה של הממשלה על צורך בהסתייעות בשירות ,וזאת
בשים לב לחריגות הכרוכה בהסמכת השירות לביצוע פעולות שאין בליבת יעודו ותפקידיו
הרגילים לפי חוק השב"כ ,ובהסתייעות בו לצורך צמצום התפשטות מחלה .לפי המגון
המוצע ,הפעלת הסמכויות תהיה כפופה להכרזת הממשלה על כך ,לאחר ששוכעה כי
מתקיימות סיבות המצדיקות זאת .לעיין זה מוצע כי יתן יהיה להכריז שתי הכרזות
שוות :בהתקיים חשש ממשי להתפשטות רחבת-היקף של המחלה ,וצורך מידי וממשי
לסייע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית ,יתן יהיה להסמיך את השירות לבצע
פעולות סיוע ביחס לכלל החולים .בהתקיים חשש להתפשטות של המחלה שאיו רחב היקף,
תוכל הממשלה להכריז על צורך בהסתייעות בשירות במקרים פרטיים וייחודיים בלבד,
שבהם לא יתן להשלים את איתור האשים שבאו במגע קרוב עם החולה באמצעות חקירה
אפידמיולוגית בשיטות האחרות העומדות לרשות משרד הבריאות ,וזאת לפי אמות מידה
שיקבעו בוהל משרד הבריאות לפי החוק ,על פי המלצת ראש שירותי משרד הבריאות
ובהסכמת ראש השירות .בסעיף זה מוצע גם להגדיר את התכלית שלשמה בלבד יתן יהיה
להסתייע בשירות ,והיא זיהוי תוי המיקום של חולים בתקופה של  14ימים לפי תאריך
אבחום במחלה ,וזיהוי האשים שבאו עמם במגע קרוב באותה תקופה לשם איתור מי שהיו
עלולים להידבק מן החולה.
עוד מוצע לקבוע ,ההכרזה תעמוד בתוקפה לתקופה שלא תעלה על  30ימים ,ורשאית
הממשלה להאריך את תוקפה לתקופות וספות שלא יעלו על  30ימים כל אחת.
כמו כן מוצע לקבוע ,כי הממשלה לא תכריז על הסמכת השירות כאמור אלא אם שוכעה כי
אין חלופה מתאימה להסתייעות בשירות ביחס לסיכון השקף לציבור מהמחלה ,ולאחר
שהוחה בפייה המלצת צוות השרים לבחית החלופות ,שמוה לפי סעיף  .11הכרזה לפי
סעיף  2תכס לתוקף עם פרסומה ברשומות ,ותוח על שולחה של ועדת החוץ והביטחון של
הכסת ,סמוך ככל האפשר לאחר החלטת הממשלה על כך.
סעיף 3
עוד מוצע לקבוע כי אם תמצא הממשלה שהסיבות המפורטות בסעיף אין מתקיימות עוד,
תבטל את ההכרזה שיתה ,וביטול ההכרזה יכס לתוקף באופן מידי .סמכות ביטול הכרזה
כאמור ,תוקה במקביל גם לכסת .ביטול ההכרזה יכס לתוקפו עם ההחלטה עליו ,והודעה
כאמור ,תיכס לתוקפה באופן מיידי ,ותפורסם ברשומות בהקדם האפשרי .לאחר ביטול
ההכרזה ,תהיה הממשלה רשאית לשוב ולחדשה ,ככל שישובו ויתקיימו הסיבות המצדיקות
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זאת ,וזאת כל עוד החוק עומד בתוקפו.
סעיף 4
במהלך תקופת תוקפה של ההכרזה כאמור ,השירות יוסמך לסייע למשרד הבריאות בביצוע
חקירה אפידמיולוגית כמפורט בסעיף  ,2באמצעות ביצוע פעולות סיוע קוקרטיות.
פעולות הסיוע כוללות בשלב ראשון ,קבלת בקשה לסיוע ממשרד הבריאות ,שפרטיה הוגדרו
בסעיף  .1בהמשך ,השירות יעבד מידע טכולוגי ,כהגדרתו בסעיף  ,1המצוי בידיו לפי כל דין,
אודות החולה ואודות האשים שבאו עמו במגע קרוב ,לצורך איתור פרטי המידע הדרושים
למשרד הבריאות ,המוגדרים בסעיף קטן )א() .(2יובהר ,כי רק המידע הטכולוגי האמור
מוסמך השירות לעבד במסגרת פעולות הסיוע ,וזאת בכפוף לכלל ההגבלות המפורטות בחוק
לעיין השימוש במידע והעברתו .אין במוצע כדי להסמיך את השירות לקבל או לאסוף כל
מידע אחר או וסף לזה שכבר מתקבל או אסף בידיו לפי כל דין.
עוד מוצע לקבוע כי השירות יעביר למשרד הבריאות רק את פרטי המידע הדרושים למשרד
הבריאות ,שהם הפרטים המזעריים ההכרחיים למשרד הבריאות . .לגבי חולה  -פרטי המידע
הדרושים הם תוי המיקום שלו בתקופה של  14ימים לפי יום אבחוו ,ולגבי אדם שבא עם
חולה במגע קרוב  -הפרטים כוללים תוי זיהוי ,התאריך והשעה שבהם היו במגע קרוב
אחרון עם החולה ,והמיקום שבו התקיים אותו מגע קרוב ,והכל ככל שהדבר דרוש ואפשרי.
בוסף ,על מת לצמצם ,ככל היתן ,את הפגיעה בפרטיות ,מוצע לקבוע כי פעולות הסיוע
יבוצעו באופן ממוכן )אוטומטי( ככל האפשר ,הן במסגרת עיבוד המידע המבוצע בשירות והן
במסגרת העברת פרטי המידע הדרושים במעה מהשירות למשרד הבריאות.
סעיף 5
לאור הצורך של משרד הבריאות בהסתייעות בשירות ווכח הרגישות המלווה את פעולות
הסיוע המבוצעות ע"י השירות ובמטרה לצמצם את הפגיעה בפרטיות ,מוצע לקבוע כי
פעולות הסיוע של השירות יתבצעו רק על פי בקשה לקבלת סיוע שתוגש בידי ציג משרד
הבריאות ,באמצעות גורם שיוסמך לכך במשרד הבריאות ,לגורם מוסמך בשירות .עוד מוצע
לקבוע בסעיף זה כי לצורך שקיפות מול החולה ,משרד הבריאות יודיע לחולה שפרטיו
הועברו לשירות בבקשה לקבלת סיוע ,על כך שעקב אבחוו כחולה בקורוה הועברו פרטיו
לבדיקה באמצעים טכולוגיים בשירות ,וזאת בסמוך להעברת פרטיו לבדיקה כאמור ,ותוך
יידוע שלו על מטרת הבדיקה והדרך לפות למשרד הבריאות לבירור פרטים וספים בעיין.
יובהר ,כי לא יתן לשלוח את ההודעה מבעוד מועד ,או לבקש ולקבל את הסכמת החולה
לפי העברת המידע לשירות ,מבלי לפגוע באופן ממשי וקשה ביעילות פעולת הסיוע ,שכן כל
עיכוב באיתור האשים שבאו במגע עם החולה עלול לגרום להמשך הפצה של המחלה,
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ולחוסר יעילות של הסיוע לשם עצירת שרשרת ההדבקה ,וכל צמצום של המשך ההדבקה
האפשרי ושל מספר האשים שימשיכו להפיץ את הגיף ,הוא הכרחי ,וחייב לקרות בהקדם
האפשרי.
סעיף 6
וכח הרגישות המלווה את פעולות הסיוע ובמטרה לצמצם ככל היתן את הפגיעה בפרטיות,
מוצע לקבוע בסעיף זה כי במעה לבקשת הסיוע ,יעביר גורם מוסמך בשירות לגורם מוסמך
במשרד הבריאות ,אך ורק את פרטי המידע הדרושים כפי שקבעו בסעיף )4א() ,(2לגבי
החולה ולגבי מי שבא עמו במגע קרוב ,ולא יועבר כל מידע אחר.
סעיף 7
לאחר קבלת פרטי המידע הדרושים ,משרד הבריאות ישתמש בפרטים אלה על מת להודיע
לאדם שהיה במגע קרוב עם חולה על כך .ההודעה תכלול מידע על המגע שמצא ,ותיידע את
מקבל ההודעה מה החובות החלות עליו עקב קבלת ההודעה ,וכיצד לפות למשרד הבריאות
לבירורים וספים או להגשת 'השגה' – שהיא בקשה לבחיה חוזרת של התוים שעל בסיסם
קיבל את ההודעה.
על מת לשמור על פרטיות החולים ,מוצע לקבוע כי ההודעה לאדם על כך שהיה במגע קרוב
עם חולה ,לא תכלול פרטים מזהים על החולה.
מוצע לקבוע בסעיף קטן )ב( כי משרד הבריאות יהיה רשאי להוסיף ולהזכיר לאדם שקיבל
הודעה כאמור ,את החובות החלות עליו לפי הדין ביחס להודעה זו מכוח צווי הבידוד ,דהייו
להיכס לבידוד ,לדווח למשרד הבריאות על הכיסה לבידוד ,ולקיים את הוראות הבידוד
לתקופה הדרשת .עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן )ג( כי אדם שקיבל הודעה כאמור יוכל לפות
אל משרד הבריאות ולבקש בדיקה של התוים על בסיסם קיבל הודעה ,ואם עשה כן יוכל
משרד הבריאות ,במקרה הצורך ואם לא יתן לבדוק את ההשגה בדרך אחרת ,לפות לשירות
בבקשה לבדוק שית את התוים ,והשירות יהיה מוסמך לעשות זאת .משרד הבריאות ישיב
להשגות בהקדם האפשרי.
סעיף 8
וכח הרגישות בביצוע פעולת הסיוע ,מוצע לקבוע כי דרכי הפעולה של השירות בעיין זה
יקבעו בוהל שיאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה .לצורך מיעת חשיפת שיטות ודרכי
פעולה של השירות ,והל זה ,בדומה להלים אחרים של השירות לפי חוק השב"כ ובהתאם
להוראת סעיף  19לחוק השב"כ ,יהיה חסוי וגילויו או פרסומו אסור ,כמפורט בסעיף 23
לחוק זה.
סעיף 9

- 23 -

וכח רגישות המידע הכלול במסגרת פעולות הסיוע ,מוצע לקבוע שמשרד הבריאות יקבע
בוהל שיאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה הוראות לעיין מכלול הפעולות שמבוצעות
במשרד הבריאות בושא – משלב הגשת הבקשה לקבלת סיוע ,דרך אופן השימוש בפרטי
המידע המתקבלים מהשירות ,החזקתם ,שמירתם ומחיקתם ,וכן את כל ההוראות בחוק
מכוח החוק שיש לקבוע בוהל ,ובכללן את ההחיות הקלייות הקובעות מהו מגע קרוב עם
חולה ,לעיין זה ,אמות המידה לקביעת מקרים פרטיים וייחודיים שיוכלו להיות מועברים
לבדיקה בשירות בעת שחלה הכרזה על הפעלה מצומצמת של הסיוע ,מכוח סעיף )2א()(2
לחוק המוצע ,לפי המלצת ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ובהסכמת ראש
השירות ,וכן הוראות לעיין אופן הטיפול בהשגות כפי שהוסבר בסעיף )7ג( .והל משרד
הבריאות יפורסם באתר האיטרט של משרד הבריאות.
בעיין זה יוער כי העברת פרטי החולים לבדיקה בשירות ,עשית משיקולים בריאותיים -
אפידמיולוגיים .עם זאת ,בפסיקתו ,התייחס בית המשפט העליון בין היתר לסוגיית חופש
העיתוות ,והחשש לחשיפת מקורות ולאפקט מצן על מקורות עיתואיים ,במסגרת הכרעה
בטעות שהועלו בבג"ץ  .2187/20לפי הכרעת בית המשפט ,משרד הבריאות יקבל רשימת
עיתואים המחזיקים בתעודת עיתואי ,ואם עיתואי יאובחן כחולה בגיף הוא יתבקש
להסכים להעברת פרטיו לשירות ,ואלה לא יועברו אוטומטית )כפי שעשה ביחס לחולים
אחרים( .עוד קבע כי ככל שהעיתואי יסרב ,תיתן לו שהות בת  24שעות לפות לבית
המשפט ולקבל צו מיעה בושא ,ובד בבד תיערך לו חקירה אפידמיולוגית אושית,
במסגרתה יתבקש לחתום על הצהרה לפיה הוא מתחייב ליידע בעצמו את מקורותיו
העיתואיים ,ככל שבא עמם במגע ב 14-הימים שקדמו לאבחוו .יוער ,כי פסיקת בית
המשפט העליון בעיין זה מיושמת עתה בכך שמשרד הבריאות קיבל לידיו רשימת
העיתואים מלשכת העיתוות הממשלתית ,ופרטיו של עיתואי שחלה לא שלחים באופן
אוטומטי לבדיקה בשירות ,תוך שבמקביל מבוצעת לו חקירה אפידמיולוגית אושית,
כמקובל .לאור פסיקת בית המשפט העליון ,שקל הצורך לקבוע כללים בעיין זה באופן
מפורש בהצעת החוק ,בין באימוץ ההסדר שבפסיקה )הסדר המצריך פירוט רב ביחס למגון
הפיה לבית המשפט ,הערכאה המוסמכת ועוד( ,ובין בקביעת הסדר חלופי .לאחר בחיה
כאמור ,ותוך הכרה בחשיבות חופש העיתוות ,ובהיתן שמדובר בחוק שהוא הוראת שעה
זמית וחריגה ,מצא כי אין מקום לעגן בהצעת החוק הוראה מיוחדת בושא העיתואים,
דווקא .עם זאת ,מובן כי אין בכך לגרוע מהמשך היישום של פסק הדין בעיין זה ,כפי
שמיושם כרגע .ממילא ,מתן הסמכות לשירות לסייע למשרד הבריאות איה שוללת ממשרד
הבריאות את האפשרות בכפוף לכל כללי המשפט המיהלי ולפי שיקול דעתו המקצועי ,שלא
להגיש בקשה לקבלת סיוע ביחס לחולים מסויימים ,וזאת מסיבות עיייות ורלווטיות,
העשויות להיות אפידמיולוגיות או משפטיות.
והל משרד הבריאות יפורסם באתר האיטרט של משרד הבריאות.
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סעיף 10
השירות מוסמך מלכתחילה לבצע את פעולות הסיוע בלבד .עם זאת ולמען הסר ספק מוצע
לקבוע מספר סייגים והבהרות לעיין זה .האחד ,השירות לא יעמוד בקשר כלשהו עם חולה
או אשים שבאו עמו במגע קרוב .השי ,השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת
חובת בידוד ולא יסייע בפעילות כזו .אין בחוק כדי להסמיך את השירות לסייע בפעילות פרט
לזו שהוסמך לבצע כפי שקבע בסעיף  .4יובהר ,כי העברת המידע למשרד הבריאות –
ומשלוח הודעה על ידי משרד הבריאות לחולה ולאשים שבאו עימו במגע ,אים מהווים
עמידה בקשר של השירות עם החולה או עם אותם אשים.
סעיף 11
וכח רגישות ההסמכה ,מוצע לקבוע בחוק כי לצורך בחית הצורך בהמשך ההסתייעות
בשירות לפי החוק ,הממשלה תמה צוות שרים אשר יבחן באופן רציף את הצורך בהמשך
הסתייעות בשירות בשים לב למצב התחלואה במדיה ,תרומת פעולות הסיוע לצמצום
התפשטות המחלה ,קיומן של חלופות להסתייעות כאמור ולפגיעה בזכות לפרטיות .יובהר,
כי לא יתן לאמוד את הצורך בהסתייעות במספרים מוחלטים ויש להותיר מקום לשיקול
דעת של צוות השרים וכח מאפיייה המשתים והלמדים של המגיפה.
הצוות ידווח לממשלה בעיין אחת לחודש ,על מת שתבחן את הצורך בהמשך ההסתייעות
בשירות .כמו כן ,כאמור בסעיף  2להצעת החוק ,הכרזת הממשלה כי דרש חידוש הפעלת
סמכויות השירות לפי חוק זה ,מותית בהגשת המלצות של צוות השרים בעיין.
סעיף 12
במטרה להגן ככל היתן על פרטיות הציבור ולמוע חשיפה של מידע פרטי ואישי המתקבל
במסגרת פעולות הסיוע ,בפי מי שאיו מורשה לכך בשירות ,מוצע לקבוע כי פרטי הבקשה
לקבלת סיוע ממשרד הבריאות לשירות ופרטי המידע הדרושים במעה לבקשת הסיוע,
יישמרו בשירות במחשבי השירות בלבד ,ובפרד מכל מידע אחר המצוי ברשות השירות לפי
כל דין.
כמו כן ,מוצע לקבוע כי השירות ישמור את המידע האמור לתקופה קצובה של  14ימים בלבד
מיום העברת פרטי המידע הדרושים למשרד הבריאות .השמירה ל  14ימים דרושה על מת
לאפשר ביצוע בדיקות חוזרות ובירורים הוגעים לפעולות הסיוע ,ככל שאלו ידרשו על ידי
משרד הבריאות או עקב השגה ,לאורך תקופת הבידוד המחויבת לפי דין .בתום התקופה
מידע זה יימחק.
עוד מוצע לקבוע ,כי השירות לא ישמור כל פרטי מידע שאים דרושים למשרד הבריאות,
שיתכן ויעלו מביצוע פעולות הסיוע.
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סעיף 13
מוצע לקבוע במפורש כי השירות יעשה שימוש בפרטי בקשה לקבלת סיוע שמתקבלים
ממשרד הבריאות ,ובפרטי המידע שהופקו מפעולות הסיוע ומועברים למשרד הבריאות -
לצורך ביצוע פעולות הסיוע בלבד.
במטרה לצמצם ,ככל היתן ,את מספר האשים החשפים למידע ,מוצע לקבוע בסעיף קטן
)ב( ו)-ג( כי רק בעלי תפקידים בשירות שיוסמכו לכך יהיו רשאים לבצע את פעולות הסיוע,
ורק הם יהיו מורשי גישה למידע .לפי הסמכתם יחתמו בעלי התפקידים כאמור על
התחייבות לשמירה על סודיות ,בה תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע ביגוד
לחוק זה.
כמו כן ,לצורך בקרה פימית של השירות על ביצוע פעולות הסיוע על ידי בעלי התפקידים
שהם גורמים מוסמכים בשירות ,מוצע לקבוע כי פעולות שיעשו על ידי בעלי התפקידים אלו
לפי הוראות החוק ,יתועדו באופן ממוחשב במערכות השירות.
סעיף 14
מוצע לקבוע בסעיף זה הוראות לאבטחת המידע השמר במשרד הבריאות והגה על פרטיות
המידע וחיסיון תוי הזיהוי של החולים ושל האשים שבאו איתם במגע .מוצע לקבוע
הגבלות על תקופת השמירה של פרטי המידע הדרושים המתקבלים מהשירות ,ומחיקתם
בתום תוקפו של החוק .זאת ,תוך מתן אפשרות למשרד הבריאות לשמור פרטי מידע אלו
לפרק זמן של  60ימים לצורך תחקיר פימי שיבצע משרד הבריאות ביחס לפעולות שביצע
לצמצום התפשטות מחלת הקורוה ,לרבות הפעולות שבוצעו מכוח החלטת הממשלה 4950
וחוק זה ,ופעולות אחרות שעשו במסגרת המאבק במגיפה .אף כי יתכן שחלק מפעולות
התחקיר יכולות להיעשות במידע שעבר התממה )אוימיזציה( ,יש הכרח לשמור את המידע
לצרכי התחקיר הפימי ,על מת להבטיח כי לא תיפגע היכולת להפיק לקחים מהאירוע,
לתועלת הציבור בכללותו ולקראת אירועים דומים בעתיד .יובהר כי שמירת המידע איה
למטרות מחקר ,אלא תחקיר פימי בלבד .בתום התקופה שקבעה המידע ימחק ,וציג בכיר
של משרד הבריאות אחראי לוודא את המחיקה.
סעיף 15
וכח רגישות המידע ובמטרה לצמצם ,ככל היתן ,את הפגיעה בפרטיות ואת מספר האשים
החשפים למידע ,מוצע לקבוע כי המהל הכללי של משרד הבריאות יסמיך בעלי תפקידים
במשרד ,שרק הם יהיו רשאים לעיין בפרטי המידע הדרושים ,המתקבלים מן השירות ,וזאת
לשם ביצוע מגוון הפעולות הדרשות לשם טיפול בבקשות לקבלת סיוע ,קבלת המידע
מהשירות ,משלוח ההודעות לחולים ולאשים שבאו איתם במגע קרוב ,טיפול בהשגות,
פעולות לאבטחת מידע ,ולבקרה ,פיקוח ודיווח על הפעילות ,כמתחייב מהחוק .גם בעלי
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תפקידים אלו יחתמו טרם הסמכתם ,על התחייבות לשמירה על סודיות ,בה תובהר להם
המשמעות הפלילית של שימוש במידע ביגוד לחוק זה.
סעיף 16
בסעיף זה מוצע לקבוע כי השירות לא יעביר כל מידע שהתקבל או וצר לפי חוק זה ,למעט
העברת פרטי המידע הדרושים למשרד הבריאות לפי סעיף  ,5ומשרד הבריאות לא יעביר
מידע שקיבל מהשירות לכל גורם.
עם זאת מובהר כי משרד הבריאות רשאי לכלול פרטי אדם שהיה במגע קרוב עם חולה,
ברשימת חייבי הבידוד המתהלת לפי הוראות פקודת בריאות העם וצווי הבידוד ,והאיסור
על העברת המידע איו חל ביחס להכללת פרטי אדם ברשימה זו ,ואיו חל ביחס להעברת
הרשימה ,לפי הוראות הדין.
סעיף 17
מוצע לקבוע הוראות סודיות מחמירות והוראות מפורטות על הגבלת השימוש במידע לפי
חוק זה .כמו כן ,מוצע לקבוע שהמידע הוא חסוי בפי כל אדם ,לרבות בהליך משפטי ובכלל
זה חקירה על פי דין ,ולא יתקבל כראיה במשפט .כאמור לעיל ,רשימת החייבים בבידוד
מוחרגת מכלל זה ,שכן היא מוהלת מכוח דין אחר ,ומכילה מידע ממקורות שוים ,ולא רק
מידע שהגיע מהשירות .משרד הבריאות עושה ברשימה שימוש לתכליות מותרות ובהתאם
לדין בלבד ,ולא לפי חוק זה .משכך ,לא מצא מקום להחיל את הוראות החסיון והסודיות
המחמירות מכוח חוק זה ,על מידע שעייו עצם הכללתו של אדם ברשימה .יובהר למען הסר
ספק כי על המידע הכלול ברשימת חייבי הבידוד חלות הוראות סודיות ופרטיות ,והגבלת
העברה לפי כל דין ,ובפרט לפי חוק הגת הפרטיות ,התשמ"א – .1981

סעיפים 18-21
וכח חריגות הסמכת השירות בושא ,וכן לוכח רגישות המידע ולצורך פיקוח ובקרה
אפקטיביים של הממשלה והכסת ,מוצע לקבוע מגון דיווח עתי ובלוחות זמים קצרים הן
של השירות והן של משרד הבריאות .הדיווח יהיה לוועדת הכסת לעייי השירות אחת
לשבועיים ,וליועץ המשפטי לממשלה אחת לשבוע .דיווחים אלה יכללו מידע אודות
הפעילות ,וכן תוים שיאפשרו להצביע על מידת היעילות של ההסתייעות בשירות ועל
המשך הצורך בהסתייעות כאמור .מוצע כי הדיווחים יוגשו לגורמים האמורים על ידי ראש
השירות ועל ידי ציג משרד הבריאות או מי מטעמו.
כן מוצע לקבוע חובת דיווח של ראש השירות ושל ציג משרד הבריאות על מחיקת המידע,
השירות דרש למחיקת המידע באופן שוטף בחלוף  14יום מהעברת פרטי המידע הדרושים
למשרד הבריאות ,וידווח על כך במסגרת הדיווח השוטף לפי סעיף  .18בחלוף  14יום .משרד
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הבריאות דרש במחיקת פרטי המידע הדרושים לכל המאוחר  60יום לאחר תום תקופת
תוקפו של החוק ,וידווח על סטטוס מחיקת המידע בתוך  7ימים ממועד מחיקת המידע.
סעיף 22
וכח רגישות המידע בהיבטי הגה על הפרטיות והחומרה היתרה שיש בהפרת הוראות חוק
זה ,מוצע לקבוע כי אדם שגילה מידע שהגיע אליו לפי חוק זה או עשה בו שימוש ביגוד
להוראות החוק ,מהווה עבירה פלילית אשר עוש מאסר בצידה.
סעיף 23
מוצע לקבוע כי במילוי תפקידו של השירות לפי חוק זה ,יחולו על השירות ועל עובדיו
הוראות חוק שב"כ .כמו כן ,מוצע להבהיר כי אין בחוק זה כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו
של כל גוף אחר לפי כל דין.
סעיף 24
מוצע לקבוע ,כי ראש הממשלה ,בהיותו השר הממוה על השירות ,יהיה הממוה על ביצועו
של חוק זה.
סעיף 25
וכח מצב התחלואה בעת הוכחית ,ובהתאם להסמכת השירות לסייע למשרד הבריאות
במתכות מצומצמת לפי החלטת ממשלה מס'  ,23מוצע לקבוע כי עם כיסתו לתוקף של חוק
זה ,יראו כאילו יתה הכרזה של הממשלה לפי סעיף )2א() (2לתקופה של  30יום.
לאור הצורך לשמור את פרטי הפיה לבקשת הסיוע ופרטי המידע הדרושים כמפורט בסעיף
 ,6ומאחר שחוק זה מסמיך את השירות להמשיך ולבצע את פעולות הסיוע באופן רציף מאז
החלטה  ,4950כפי שהוארכה מעת לעת ,ומאחר שתכלית שמירת המידע לפי חוק זה זהה לזו
שבהחלטת ממשלה  ,4950מוצע לקבוע כי הוראות לעיין שמירה ומחיקת מידע כאמור יחולו
גם על מידע שהתקבל ,אסף ,שמר או עובד לפי החלטת ממשלה מס'  ,4950וכן לפי החלטות
הממשלה שהאריכו את תוקפה של החלטה זו.
עוד מוצע לקבוע ,כי בעלי התפקידים בשירות ובמשרד הבריאות שהוסמכו לפי החלטת
ממשלה מס'  ,4950והסמכתם לא בוטלה ,יראו בהם כגורמים מוסמכים לפי חוק זה.
סעיף 26
וכח רגישות ההסמכה מוצע לקבוע את החוק כהוראת שעה לתקופה קצרה של  3חודשים.
ככל שהדבר יהיה חוץ וכח רמת התחלואה והעדרן של חלופות מתאימות ,הממשלה תהיה
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רשאית לבקש מהכסת להאריך את תוקפו של חוק זה לתקופה וספת אחת שלא תעלה על
 3חודשים ,באמצעות החת הבקשה על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכסת ,והחלטת
הכסת תתקבל על בסיס המלצת הועדה.

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  8של הממשלה ה35 -
יום ראשון ,ו' בתמוז התש"ף  28 -ביוי 2020
)בשעה  - 10:00באודיטוריום ,משרד החוץ(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יעקב אביטן ,יולי )יואל( אדלשטיין ,אמיר אוחה ,זאב אלקין ,דוד
אמסלם ,גלעד ארדן ,גבי אשכזי ,מיכאל ביטון ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,צחי
הגבי ,יועז הדל ,אסף זמיר ,ציפי חוטובלי ,חילי טרופר ,עומר יקלביץ' ,אלי
כהן ,מירב כהן ,ישראל כ"ץ ,אורלי לוי-אבקסיס ,יעקב ליצמן ,אבי יסקורן,
עמיר פרץ ,רפי פרץ ,אורית פרקש הכהן ,מירי רגב ,אלון שוסטר ,יובל שטיייץ,
יזהר שי ,איציק שמולי ,פיה תמו שטה

עדר השר:

אריה מכלוף דרעי

כן כחו:
סיון אוברמן
גלי אופיר
מורן בופיל
מאיר בן שבת
הוד בצר
עדי ברוך
אתי ברט
שלומית ברע-פרגו
חוה ויר
אסף וסרצוג
דיה זילבר
אשר חיון
אייל טולדו
שיר כהן
אסי מסיג
פיה ס

בפרוטוקול זה  30דפים.

-

משרד ראש הממשלה
לשכת שר הביטחון
מזכירות הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
ראש מטה ראש הממשלה החליפי
יועץ בכיר למזכיר הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
מזכירות הממשלה
משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )מיהלי-ציבורי(
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
משרד האוצר
דוברת ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
מזכירות הממשלה
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עמה פויכטוגר
ליאור פרבר
רון פרץ
אמיר קורן
אורית רביבו
אורי שוורץ
אבי שמחון

-

סיגל שפירא

-

משרד המשפטים
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
לשכת ראש הממשלה החליפי
מזכירות הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
מזכירות הממשלה

הדס שם טוב
רחל שפירא
איתמר דרזר

-

קצרית הממשלה
קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן
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סדר היום:
.146

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(

.147

מיוי המהל הכללי של משרד החוץ

.148

מיוי המהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

.149

מיוי המהל הכללי של משרד הדיגיטל הלאומי

.150

ועדת שרים לעייי מקרקעין ,בייה ודיור

.151

השתתפות בהוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות  -תיקון
החלטת ממשלה

.152

מעק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה
הכלכלית של התפשטות גיף הקורוה  -תיקון החלטת ממשלה

.153

טיוטת חוק יהול דיוי ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעוש )הוראת שעה
 גיף הקורוה החדש( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעיייחקיקה

.154

טיוטת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש  -אכיפה))תיקון( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת שרים לעייי חקיקה
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.146

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(
בפתח ישיבת הממשלה ,אומר ראש הממשלה בימין תיהו:
המגפה מרימה ראש בכל העולם ,עברו את רף עשרת מיליון הדבקים וחצי
מיליון מתים .איי יודע אם זה גל שי ,אי יודע שזה גל עולה .מדיות רבות
שהסירו את ההגבלות עם שוך המחלה ,אלצות עכשיו להחזיר את המגבלות
כדי לבלום את ההתפשטות .ראיו כבר במקומות אחרים שזה לא עיין של
בריאות או כלכלה ,כי פגיעה קשה בבריאות זו גם פגיעה קשה מאוד
בכלכלה .גם אחו אלצים לקוט פעולות  -אי המשלתי את המדייות שלו
כשפתחו את הכלכלה בשוך המחלה .אמרתי שזה משול למדייות
האקורדיון :אתה פותח ואתה רואה ,אם המחלה חוזרת ומתפשטת  -אתה
מהדק .זה לא זגזוג  -זאת המדייות של כל מדיה שפויה ,וכך אחו גם
הג.
לכן לאור עליית ההתפשטות ,אחו ביא היום לדיון בקביט הקורוה
הגבלות על התקהלות לצד צעדים להגברת האכיפה וצעדים שאחו עושים
לייעל את קטיעת שרשרת ההדבקה.
לצד זה ,משרד האוצר התבקש לסייע מיידית לסקטורים שייפגעו ,ולדאוג
כמובן להעברה של הכספים שהקצו ,כספים גדולים ,שחייבים להגיע
לציבור ,כולל את ציבור המובטלים .אם אחו צליח בבריאות  -צליח
בכלכלה .אם יכשל בבריאות  -יכשל גם בכלכלה .בכוותי שצליח
בשיהם .זה דורש פעולות חושות ,לא תמיד פשוטות ,אבל חיויות בעת
הזאת .אחו פעל גם בבריאות ,גם בכלכלה ובעזרת ה' צח"
ראש הממשלה החליפי בי גץ מוסיף:
"חברים ,אי רוצה לגעת ,ברשותכם ,בשלוש קודות קצרות שאין קשורות
לושא הקורוה ,עליו דבר כמובן אחר כך ברוח ההחלטות שראש הממשלה
דיבר עליהן והצורך לתמוך גם את הבריאות וגם את הכלכלה.
יש שלוש קודות שכדאי לשים לב אליהן שמתרחשות בו-זמית :קודה
ראשוה ראיו במהלך השבת  -חופש ההפגה .בעייי ,זו זכות קדושה .אי
משוכע שכל מי שיושב סביב השולחן הזה ,ללא קשר לביתו הפוליטי,
מאמין שזכות ההפגה היא זכות קדושה ,צריך להמשיך לקיים אותה .אי
מגבה את הצורך של המשטרה לפעול לשמירתו של הסדר הציבורי כפי
שראוי ,וצר לי ,שחלק מהאשים מצאו לתקוף את המשטרה כשזה לא וח
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להם מכאן או לא וח להם משם .אחו צריכים לאפשר את חופש ההפגה
באשר הוא .המפגיים האלה מפגיים ,לעיתים בעדי ,לעיתים גדי ,זה אותם
אשים ,זה מוזר ,אבל בעץ או פלי הזה של הזכות להפגין ,אחו כמובן
חייבים לאפשר להם להמשיך את ההפגה בצד אחד ואת הגיבוי למשטרת
ישראל ולרשויות שלטון החוק מצד שי.
קודה שייה שקרתה ,בהצצה קטה ,במהלך השבוע היה יסיון לירות
מרצועת עזה ,יסיון שקיבל בחזרה תגובה מהירה ,חרצת ,מדויקת ,ככל
שרק יתן .אחו משיך במדייות הזאת .כל מי שבודק אותו ,צריך לדעת
את התשובה מראש וכך אחו גם משיך.
קודה שלישית ואחרוה  -השבוע פתחים אירועי שבוע הגאווה .אי חושב
שלכל אדם במדית ישראל ,ללא קשר לאמותו ,תפיסותיו הפוליטיות או
טיותיו האישיות ,מגיעה הזכות לחיות ככל אדם אחר .אי מברך על
העצרות שמתקיימות ואי חושב שאחו צריכים לפעול על מת לאפשר להם
לקיים אותן בצורה טובה ולהמשיך ולדאוג גם לציבור הרחב הזה באשר
הוא".
ראש הממשלה בימין תיהו מסכם:
חופש ההפגה איו עומד על הפרק .ברגעים הקשים ביותר בקורוה ,בסגרים
ההדוקים ביותר ,אפשרו אותו .הטעה שאחו עים להגביל אותו היא
אבסורדית ,אין לה שום מקום .לצד זה ,דרשת כמובן גם שמירה על
הכללים ועל החוק במדית ישראל .זו לא פררוגטיבה של צד אחד להחליט
שהוא בעד שלטון החוק ולהפר אותו ברגל גסה בזמים אחרים .אי לא
מתערב בהחלטות של המשטרה .אי חושב שצריך כאזרחים ,מבחית
שמירה על החוק והסדר ,לעשות את מה שהם אומרים .הגיוי למפירים,
מפירי חוק ומפירי ההפגות ,צריך להיות שוויוי בכל צידי המפה הפוליטית.
תודה רבה".

.147

מיוי המהל הכללי של משרד החוץ
ראש הממשלה פותח.
שר החוץ מציג את המיוי המוצע ומודה למהל הכללי של משרד החוץ
היוצא ,יובל רותם ,על תרומתו הרבה בשירות החוץ של מדית ישראל.
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)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט ,1959-למות על-פי הצעת שר החוץ את אלון אושפיז לתפקיד
המהל הכללי של משרד החוץ.

.148

מיוי המהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ראש הממשלה פותח.
שר החקלאות ופיתוח הכפר מציג את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט– ,1959למות ,על פי הצעת שר החקלאות ופיתוח הכפר ,את חום
איצקוביץ לתפקיד המהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
תוקף המיוי מיום ט' בתמוז התש"ף ) 1ביולי .(2020

.149

מיוי המהל הכללי של משרד הדיגיטל הלאומי
ראש הממשלה פותח.
שר הדיגיטל הלאומי מציג את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט ,1959-למות ,על-פי הצעת שר הדיגיטל הלאומי ,את אשר ביטון
לתפקיד המהל הכללי של משרד הדיגיטל הלאומי.
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.150

ועדת שרים לעייי מקרקעין ,בייה ודיור
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.
ראש הממשלה מציין כי שרים וספים יצטרפו כחברים ככל שהדבר יתבקש
במהלך דיוי הוועדה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים יעקב ליצמן ,מירי רגב ויובל
שטיייץ.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,למות ועדת שרים לעייי מקרקעין ,בייה ודיור שהרכבה
וסמכויותיה כדלקמן:
הרכב ועדת השרים:
שר הביוי והשיכון – יושב ראש
שר האוצר
שר הפים
שר הכלכלה והתעשייה
שר המשפטים
השרה להגת הסביבה
שרת העלייה והקליטה
שר החקלאות ופיתוח הכפר
השרה לושאים אסטרטגיים
שר משאבי המים
השר לושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון
השר צחי הגבי
מוזמים קבועים:
המהל הכללי ,משרד הביוי והשיכון
מהל רשות מקרקעי ישראל
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סמכויות הוועדה:
א .קביעת מדייות ואישור וקידום רפורמות ושיויים מביים בתחום
מקרקעי ישראל ,הדיור ,ייזום התכון והבייה למגורים ותעסוקה
והסדרי פיתוח הקרקע במרחב העירוי והכפרי.
ב .קידום פרויקטים ומודלים מגווים בתחום הבייה למגורים ,בין היתר
לדיור בר-השגה ,דיור להשכרה לטווח ארוך ,פרויקטי דיור ציבורי ,פיוי
מקרקעין לצורכי דיור וכיוצא בזה.
ג .גיבוש מדייות ,רפורמות ושיויים מביים בתחום מקרקעי ישראל אשר
יובאו לאישור מועצת מקרקעי ישראל.
ד .גיבוש פתרוות לחסמים ותיאום בין הגורמים בתחומי תשתיות וסביבה
בכל הוגע לפרויקטי דיור.
ה .פיתוח וקידום ההתחדשות העירוית בישראל לרבות ייזום תכיות
ותכון כוללי ,גיבוש ואישור צעדי מדייות בהיבטי ייזום תכון ובבייה
מתוך מטרה להאיץ את פרויקטי ההתחדשות העירוית באזורי הביקוש
והפריפריה.
ו .החלטות הוועדה לא יעסקו בושאי תכון אשר בסמכות שר הפים.
ז .מכ"ל משרד הביוי והשיכון יבצע מעקב אחר יישום החלטות הוועדה.

ועדה זו מתמה לתקופת כהותה של הממשלה ה.35-

.151

השתתפות בהוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות  -תיקון
החלטת ממשלה
ראש הממשלה פותח.
שר האוצר מציג את הושא.

)פה אחד(
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מ ח ל י ט י ם:
א .בהמשך להחלטת הממשלה מס'  4755מיום  24בובמבר  ,2019לתקן
את סעיף  10להחלטת הממשלה מס'  4026מיום  25בדצמבר ) 2011להלן
– החלטה  (4026כך שתוקף החלטה  4026יהיה עד לחתימה על הסכם
חדש בין חברות התעופה הישראליות לבין משרד האוצר או עד ליום 31
באוגוסט  ,2020לפי המוקדם מבייהם ,ולהסמיך את שר האוצר לאשר
שלושה חודשים וספים מיום  31באוגוסט  ,2020וזאת כל עוד "אל על
תיבי אוויר לישראל בע"מ" תמשיך לספק שירותי אבטחת תעופה
לחברות התעופה הישראליות לפי הוראות והחיות שירות הביטחון
הכללי.
ב .עד 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-
תאי להקצאת הכספים האמורים בהחלטה זו בשת הכספים ,2020
לאחר אישור חוק התקציב לשת  ,2020הוא הכללתם בחוק התקציב
האמור ,לכשיאושר.

.152

מעק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה
הכלכלית של התפשטות גיף הקורוה  -תיקון החלטת ממשלה
ראש הממשלה פותח.
שר האוצר מציג את ההצעה שמטרתה לסייע לעסקים בעקבות משבר
הקורוה במסגרת הפעימה השלישית.
מר אסף וסרצוג ממשרד האוצר מרחיב על פרטי תוכית הסיוע.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים ישראל כ"ץ ,עמיר פרץ ,אורלי לוי
אבקסיס ,איציק שמולי ,פיה תמו שטה ומר אסף וסרצוג.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,לתקן את החלטת הממשלה מס'  5015מיום ) 24.4.2020להלן
– ההחלטה( באופן הבא:
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.1

במטרה להביא בחשבון את ההשפעה הכלכלית המאוחרת של
התפשטות גיף הקורוה על עוסקים שמדווחים לרשות המיסים
בהתאם למועד קבלת התמורה לעסקה )להלן  -עוסקים שמדווחים על
בסיס מזומן( ,לתקן את ההחלטה כמפורט להלן:
א .לקבוע שהתאים לקבלת המעק שקבועים בהחלטה ייקראו
"מסלול מיידי" וכן לקבוע תאים וספים לקבלת מעק עבור
עוסקים שמדווחים על בסיס מזומן ,אשר ייקראו "מסלול
מאוחר" .לצורך כך ,תתוקן כותרת סעיף  ,1כך שכותרתו תהיה:
"תאי הזכאות למעק במסלול המיידי".
ב .יווסף להחלטה סעיף 1א:
"1א .תאי הזכאות למעק במסלול המאוחר
בוסף לתאי הזכאות למעק במסלול המיידי ,יחולו
התאים שמפורטים להלן:
א .העוסק מתחייב במס ,לפי חוק מס ערך מוסף ,עם
קבלת התמורה לעסקה;
ב .העוסק מקבל את עיקר התקבולים השוטפים לעסקו,
בפיגור של למעלה מ 30-ימים מיום ביצוע העסקה;
ג .הפרש המחזורים של העוסק במסלול המיידי ,ככל
שישו ,איו עולה על  60%ממחזור עסקאותיו
בתקופת הבסיס.".
ג.

בסעיף - 3
 .1בסעיף קטן )א( אחרי "לקבלת המעק" יבוא "במסלול
המיידי" ואחרי "במאי  "2020יבוא "; בקשה לקבלת מעק
במסלול המאוחר תהיה בתוך  90ימים מיום  15ביולי
;".2020
 .2אחרי סעיף קטן )ב( :
"ג .עוסק שהגיש בקשה לקבלת מעק במסלול המיידי עד
יום פרסום החלטה זו או שיגישה עד ליום  5ביולי ,2020
יהיה רשאי לשותה לבקשה לקבלת מעק במסלול
המאוחר; החל מיום  12ביולי  ,2020עוסק יהיה רשאי
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להגיש בקשה למעק לאחד מבין שי המסלולים
המוצעים ,על פי בחירתו ,אך לא יהיה זכאי לשות
לאחר מכן את בחירתו.".
ד .אחרי סעיף  5להחלטה יבוא:
"5א .לעיין המעק במסלול המאוחר תחולה הגדרות סעיף 5
להחלטה ,בשיויים הבאים:
א" .מחזור עסקאות בתקופת הבסיס"  -מחזור עסקאות
לחודשים מרץ ,אפריל ,מאי ויוי  ,2019כפי שדווח
לרשות המסים בישראל על פי דין עד ליום  1במרץ
 ,2020כשהוא מחולק ב ;2-לעיין עסק שפעילותו
החלה לאחר יום  1במרס  ,2019יראו את מחזור
העסקאות בתקופת הבסיס בשת  2019כמחזור
העסקאות מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת
העסק עד ליום  29בפברואר  ,2020כשהוא מחולק
במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב 2-ובלבד
שדיווח בתקופה זו על מחזור גדול מאפס;
ב" .מחזור עסקאות בתקופת המעק"  -מחזור עסקאות
לחודשים מרץ ,אפריל ,מאי ויוי  ,2020כפי שדווח
לרשות המסים בישראל על פי דין ,מחולק ב;2-
ג" .תקופת הבסיס" – חודשים מרץ ,אפריל ,מאי ויוי
;2019
ד" .תקופת המעק" – חודשים מרץ ,אפריל ,מאי ויוי
.2020
.2

לקבוע כי סכום המעק של עוסקים שמחזור העסקאות שלהם עולה
על  300,000שקלים חדשים ,לא יפחת מ 3,025-ש"ח .לצורך כך יתוקן
סעיף )2ב( ,כך שבמקום "ובלבד שלא יעלה על  400אלף שקלים
חדשים" יבואו "אולם ,לא יפחת מ 3,025-ש"ח ולא יעלה על  400אלף
ש"ח".

.3

לעיין עף העיסוק של יהלומים ואבים יקרות ,תתוקן ההחלטה
באופן הבא:
א .בסעיף )1ד( ,אחרי "לפי חוק מס ערך מוסף;" יבוא "לגבי עוסק
שבשת המס  2019ובשת המס  2020חל עליו הפטור לפי סעיף
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 33לחוק מס ערך מוסף – הוא הגיש דוח שתי לשת המס 2018
בהתאם לסעיף  131לפקודת מס הכסה ,אם היה חייב בהגשתו,
עד ליום הגשת הבקשה ולא יאוחר מיום  15ביולי ;";2020
ב .בהגדרה "מחזור עסקאות בתקופת הבסיס" ,אחרי "גדול
מאפס;" יבוא "לגבי עוסק שבשת המס  2019ובשת המס 2020
חל עליו הפטור לפי סעיף  33לחוק מס ערך מוסף – מחזור
עסקאות לשת  ,2019כפי שדווח לרשות המסים בישראל בהתאם
לסעיף 21א לתקות מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1976-עד ליום
 ,1.5.2020כשהוא מחולק בשש;".
ג .בהגדרה "מקדם השתתפות בהוצאות קבועות" אחרי "לא יותר
מ "0.075-יבוא "; לגבי עוסק שבשת המס  2019ובשת המס
 2020חל עליו הפטור לפי סעיף  33לחוק מס ערך מוסף – לא יותר
מ;".0.04 -
ד .בהגדרה "עוסק" ,יימחק פרט ) (5להגדרה.
.4

להוסיף את ההגדרה ""תשומות שוטפות לשת  – "2019סך כל
התשומות השוטפות ,למעט תשומות ציוד ,שרכשו לצורכי העסק
ווכה בגים מס תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף ,כפי שדווח
לרשות המסים באמצעות דוח תקופתי לפי סעיפים  67או 67א ,לפי
העיין ,לחוק מס ערך מוסף ,בתוספת התשומות החייבות בשיעור מס
 ;0לגבי עסק שמקום רישומו בעיר אילת  -סך כל התשומות השוטפות
כפי שעולה מהדוח השתי האחרון שהוגש לפקיד השומה; לגבי עסק
שפעילותו החלה לאחר יום  1ביואר  - 2019סך כל התשומות
השוטפות שרכשו לצורכי העסק ווכה בגים מס תשומות בהתאם
לחוק מס ערך מוסף ,כפי שדווח לרשות המסים ,מיום תחילת החודש
העוקב ליום פתיחת העסק ועד ליום  31לדצמבר  ,2019כשהוא מחולק
במספר חודשי העיסוק ומוכפל ב.".12-

.5

בסופה של ההחלטה יבוא:
" .7המהל יהיה רשאי לקבוע שיעור מקדם השתתפות בהוצאות
קבועות אחר ,במקרים בהם שוכע כי שיעור מקדם ההשתתפות
בהוצאות הקבועות איו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק
במקרה של אי הפעלת עסק מסוג עיסוקו של מבקש המעק,
ובלבד שהשיעור האמור לא יעלה על  0.04 ,0.3או  ,0.075לפי
העיין".
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.153

טיוטת חוק יהול דיוי ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעוש )הוראת שעה
 גיף הקורוה החדש( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעיייחקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר המשפטים מציג את טיוטת החוק.

)פה אחד(

מחליטים:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק יהול דיוי ועדות השחרורים והוועדה
לעיון בעוש )הוראת שעה – גיף הקורוה החדש( ,התש"ף,2020-
המצ"ב )דפים .(27-15
ב .להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים
את הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

.154

טיוטת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש  -אכיפה))תיקון( ,התש"ף - 2020-הסמכת ועדת שרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
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שר הבריאות מציג את עיקרי טיוטת החוק ומציין כי טרם הושלמו בכסת
הליכי החקיקה בושא התמודדות עם משבר הקורוה שאותן הממשלה
אישרה.
ראש הממשלה מעיר בהקשר זה כי על סיעות הקואליציה לרכז מאמץ על
מת להעביר במהרה את החקיקה הדרשת להתמודדות עם משבר הקורוה
על פי החלטות הממשלה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים יולי )יואל( אדלשטיין ,מירי רגב
ומיכאל ביטון.

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת
חירום )גיף הקורוה החדש – אכיפה()תיקון( ,התש"ף ,2020-הרצ"ב
)דפים .(30-28
ב .להסמיך את ועדת שרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים
את הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לבקש
מהכסת להתיר את הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על
שולחן הכסת.

הישיבה עלת
)בשעה (11:00
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הצעת חוק יהול דיוי ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעוש )הוראת שעה – גיף הקורוה
החדש( ,התש"ף2020-

פרק א :הגדרות
הגדרות

.1

בחוק זה-
"הודעה על מצב חירום מיוחד" -הודעה של שר המשפטים על מצב חירום
מיוחד לגבי דיוים בבתי המשפט לפי תקה  2לתקות בתי המשפט
ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין במצב חירום מיוחד( ,התש"א-
 ,11991בשל התפשטות של גיף הקורוה;
"הוועדה לעיון בעוש" -כמשמעותה בסעיף  509לחוק השיפוט הצבאי;
"ועדת שחרורים" -כהגדרתה בחוק שחרור על -תאי וכן ועדת שחרורים
מיוחדת כהגדרתה בחוק האמור ,לעיין דיוים לפי סעיפים  4ו – 5
לחוק האמור;
"חוק השיפוט הצבאי" -חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו ;21955-
"חוק שחרור על-תאי" -חוק שחרור על-תאי ממאסר ,התשס"א ;32001-
"גיף הקורוה" -גיף הקורוה החדש ;(Novel Coronavirus 2019-nCoV ) 2019
פרק ב  :ועדות שחרורים

סמכות יושב ראש .2
ועדת שחרורים

 1ק"ת התש"א ,עמ' .446
 2ס"ח התשט"ו ,עמ' .17
 3ק"ת התש"א ,עמ' .446

)א( בלי לגרוע מהוראות סעיפים )7ד()16 ,ד(19 ,א)ב( או )23ד( לחוק שחרור
על-תאי ,יושב ראש ועדת שחרורים רשאי לדון בדן יחיד גם בעייים המויים
בתוספת.
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)ב( החלטה שיושב ראש ועדת שחרורים מוסמך לתיתה בדן יחיד כאמור
בסעיף קטן )א( ,יכול שתיתן על יסוד הכתב וללא קיום דיון בעל פה ,ובלבד
שהחלטה בעיין בקשה של אחד הצדדים תתקבל רק לאחר שיתה לצד השי
הזדמות להגיב בכתב לבקשה.
על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי יושב ראש ועדת שחרורים אחרת
)ג(
לקבל החלטה באחד מהעייים המפורטים באותו סעיף קטן ,לפי הוראות סעיף
זה ,אם טרם מוה מותב לוועדת השחרורים או אם בצר מיושב ראש ועדת
השחרורים לקבל החלטה כאמור.
דחיית דיוי ועדת
שחרורים בשל
קיומו של מצב
חירום מיוחד

.3

)א( פורסמה הודעה על מצב חירום מיוחד ,לא יתקיימו בוועדות השחרורים
דיוים בתקופת תוקפה של ההודעה.

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,הדיוים המפורטים להלן יתקיימו
כסדרם בתקופת תוקפה של ההודעה ,אלא אם כן הורה יושב ראש ועדת
שחרורים שמהל בתי המשפט הסמיכו לעיין זה )בסעיף זה – יושב הראש
המוסמך( ,על דחיית הדיון מטעמים שיירשמו:
) (1דיון בעיין שחרור על-תאי מטעמים רפואיים לפי סעיף  7לחוק
שחרור על-תאי;
) (2דיון שדחייתו תביא לכך שלא יתן יהיה לקיימו לפי שהאסיר
שא שי שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת;
) (3דיון בעיין ביטול שחרור על-תאי לפי סעיפים 21 ,21 , 20א ו-
21ב לחוק שחרור על-תאי.
על אף האמור בסעיף קטן )א( ,רשאי יושב הראש המוסמך להורות
)ג(
מיוזמתו ,לבקשת האסיר או לבקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ,כי בשל
דחיפות העיין יש לקיים דיון בתקופת תוקפה של ההודעה; יושב הראש
המוסמך ימק בכתב את החלטתו בעיין זה.

- 17 -

קיום דיון שלא
בוכחות האסיר
בשל הגבלת
וכחותם של
אסירים בבתי-
משפט

.4

)א( על אף האמור בסעיף )16א( לחוק שחרור על-תאי ,דיון בוועדת
השחרורים שלא יתן לקיימו בוכחות האסיר ,בשל האמור בתקה  2לתקות
שעת חירום )גיף הקורוה החדש()וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי
המשפט ובתי הדין( ,התש"ף 2020-כוסחן בתוספת הראשוה לחוק לתיקון
ולהארכת תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – דיוים
בהשתתפות עצורים ,אסירים וכלואים( ,התש"ף  ,42020-יתקיים בהשתתפותו
של האסיר באמצעות אמצעי טכולוגי.
)ב( על אף האמור בסעיף )16ד( ו)-ד (1לחוק שחרור על-תאי ,יושב ראש
ועדת השחרורים ימה סגור לאסיר המשתתף בדיון כאמור בסעיף קטן )א(,
אשר איו מיוצג.
דיון בוועדת שחרורים המתקיים בהשתתפות האסיר כאמור בסעיף קטן
)ג(
)א( יתקיים בוכחות סיגורו של האסיר.
)ד( בין האסיר לסיגורו תתאפשר שיחה חסויה סמוך לפי הדיון ,במהלכו
ומיד לאחריו לשם ייעוץ משפטי בלבד; השיחה תתקיים באופן שיבטיח את
סודיותה והוראות סעיף )13א() (2לחוק האזת סתר ,התשל"ט –  ,51979לא
יחולו לעיין שיחה כאמור.
)ה( האמצעי הטכולוגי האמור בסעיף קטן )א( יאפשר העברת קול ותמוה
בזמן אמת ,ואם לא יתן לקיים את הדיון באופן שמאפשר העברת תמוה של
האסיר בזמן אמת ,והאסיר הסכים לכך  -יתקיים הדיון באמצעי המאפשר
העברת קולו בלבד ,והכל באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה באסיר בשל
כך שהדיון מתקיים שלא בוכחותו.
דיון בוועדת שחרורים המתקיים בהשתתפות האסיר כאמור בסעיף קטן
)ו(
)א( יתקיים בדרך שתבטיח כי האסיר ,הסיגור ,בא כוח היועץ המשפטי
לממשלה וחברי ועדת השחרורים ישמעו זה את זה ,וככל האפשר גם יראו זה
את זה ,במהלך הדיון ,והכל בהתאם לאמצעי הטכולוגי שבאמצעותו יתקיים
הדיון.

 4ס"ח התש"ף ,עמ' .52
 5ס"ח התשל"ט ,עמ'  ;118התשס"ה ,עמ' .261
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היה האסיר אדם עם מוגבלות ,יתקיים הדיון ,תוך עריכת התאמות
)ז(
הגישות הדרשות לפי תקות שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות )התאמות
גישות לשירות( ,התשע"ג ,62013-כדרש בהתאם לצרכי האסיר כאמור,
בשיויים המחייבים.
דיון חוזר בוכחות .5
האסיר

על אף הוראות סעיף  19לחוק שחרור על-תאי ,החליטה ועדת שחרורים שלא
לשחרר על-תאי אסיר ,בדיון שהתקיים שלא בוכחותו לפי סעיף )4א( ,תשוב
הוועדה לדון בעייו של האסיר ,בוכחותו ,לאחר שלא תהיה עוד מיעה
לעשות כן ,אם ביקש זאת האסיר.

.6

על אף האמור בסעיף )13ד() (3לחוק שחרור על-תאי ,קבעו בדין הוראות
אשר מגבילות יציאה למרחב הציבורי ואשר מצמצמות או מבטלות שירותי
תחבורה ציבורית ,לשם מיעת התפשטות של גיף הקורוה ,וכל עוד ההגבלות
האמורות בתוקף ,תקוים חובתו של אסיר להתייצב לפי השוטר הממוה לפי
הוראות הסעיף האמור בתדירות הקבועה בו ,או בתדירות אחרת שקבעה
ועדת השחרורים בהחלטתה ,באמצעות שיחת טלפון לתחת המשטרה
שתתועד על ידי השוטר הממוה ,אלא אם כן קבע יושב-ראש הוועדה אחרת.

תחליף טלפוי
לחובת התייצבות
במשטרה בשל
הגבלת היציאה
למרחב הציבורי

פרק ג :הוועדה לעיון בעוש
סמכות יושב ראש .7
הוועדה לעיון
בעוש

)א( בלי לגרוע מהוראת סעיף )510ד() (3לחוק השיפוט הצבאי לעיין החלת
סעיף )23ד( לחוק שחרור על-תאי ,רשאי יושב ראש הוועדה לעיון בעוש ,לדון
בדן יחיד גם בעייים המויים בתוספת.
)ב( החלטה שיושב ראש הוועדה לעיון בעוש מוסמך לתתה בדן יחיד כאמור
בסעיף קטן )א( יכול שתיתן על יסוד הכתב וללא קיום דיון בעל פה ,ובלבד
שהחלטה בעיין בקשה של אחד הצדדים תתקבל רק לאחר שיתה לצד השי
הזדמות להגיב בכתב לבקשה.

דחיית דיוי
הוועדה לעיון
בעוש בשל מצב
חירום מיוחד

 6ק"ת התשע"ג ,עמ' .968

.8

)א( פורסמה הודעה על מצב חירום מיוחד ,לא יתקיימו דיוים בוועדה לעיון
בעוש בתקופת תוקפה של ההודעה.
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)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,הדיוים המפורטים להלן יתקיימו
כסדרם בתקופת תוקפה של ההודעה ,אלא אם כן הורה יושב ראש הוועדה לעיון
בעוש על דחיית הדיון מטעמים שיירשמו:
) (1דיון בעיין המתקת העוש או החלפתו לפי סעיף )510א (1לחוק
השיפוט הצבאי;
) (2דיון בעיין ביטול שחרור של עבריין מין לפי סעיף )510ד() (2ו(3)-
לחוק השיפוט הצבאי;
) (3דיון בפסק דין שהביא הפרקליט הצבאי הראשי לעיון הוועדה לפי
סעיף )512א( לחוק השיפוט הצבאי ,שדחייתו תביא לכך שלא יתן יהיה
לקיימו לפי שהאסיר שא מחצית מתקופת המאסר שעליו לשאת;
) (4דיון בפסק דין שהפרקליט הצבאי הראשי סבר שיש להביאו לעיון
הוועדה לפי סעיף )512ג( לחוק השיפוט הצבאי.
על אף האמור בסעיף קטן )א( ,רשאי יושב ראש הוועדה לעיון בעוש
)ג(
להורות מיוזמתו ,לבקשת האסיר או לבקשת בא כוח הפרקליט הצבאי הראשי,
כי בשל דחיפות העיין יש לקיים דיון בתקופת תוקפה של ההודעה; יושב ראש
הוועדה לעיון בעוש ימק את החלטתו בעיין זה.
קיום דיון שלא
בוכחות האסיר
בשל הגבלה על
וכחות כלואים
בבתי דין צבאיים

.9

)א( על אף האמור בסעיף )511א( לחוק השיפוט הצבאי ,דיון בוועדה לעיון
בעוש שלא יתן לקיימו בוכחות האסיר ,בשל האמור בתקה  4לתקות שעת
חירום )גיף הקורוה החדש()וכחות עצורים ואסירים בדיוים בבתי המשפט
ובתי הדין( ,התש"ף ,2020-יתקיים בהשתתפותו של האסיר באמצעות אמצעי
טכולוגי.
)ב( דיון בוועדה לעיון בעוש המתקיים בהשתתפות אסיר כאמור בסעיף קטן
)א( ,יתקיים בוכחות סיגורו של האסיר ,ואם איו מיוצג ימה לו יושב ראש
הוועדה לעיון בעוש סיגור.
בין האסיר לסיגורו תתאפשר שיחה חסויה סמוך לפי הדיון ,במהלכו
)ג(
ומיד לאחריו לשם ייעוץ משפטי בלבד; השיחה תתקיים באופן שיבטיח את
סודיותה ,והוראות סעיף )13א() (2לחוק האזת סתר ,התשל"ט –  , 1979לא
יחולו לעיין שיחה כאמור.
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)ד( האמצעי הטכולוגי האמור בסעיף קטן )א( ,יאפשר העברת קול ותמוה
בזמן אמת ,ואם לא יתן לקיים את הדיון באופן שמאפשר העברת תמוה של
האסיר בזמן אמת ,והאסיר הסכים לכך  -יתקיים הדיון באמצעי המאפשר
העברת קולו בלבד ,והכל באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה באסיר בשל
כך שהדיון מתקיים שלא בוכחותו.
)ה( דיון בוועדה לעיון בעוש המתקיים בהשתתפות אסיר כאמור בסעיף קטן
)א( ,יתקיים בדרך שתבטיח כי האסיר ,הסיגור ,בא כוח הפרקליט הצבאי
הראשי וחברי הוועדה לעיון בעוש ישמעו זה את זה ,וככל האפשר גם יראו זה
את זה ,במהלך הדיון ,והכל בהתאם למכשיר הטכולוגי שבאמצעותו יתקיים
הדיון.
היה האסיר אדם עם מוגבלות ,יתקיים הדיון ,תוך עריכת התאמות
)ו(
הגישות הדרשות לפי תקות שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות )התאמות
גישות לשירות( ,התשע"ג ,2013-כדרש בהתאם לצרכי האסיר כאמור,
בשיויים המחייבים.
דיון חוזר בוכחות .10
האסיר

החליטה הוועדה לעיון בעוש שלא להמתיק עוש או להחליפו ,כולו או
מקצתו ,בעוש על-תאי בדיון שהתקיים שלא בוכחות האסיר לפי סעיף )9א(,
תשוב הוועדה לדון בעייו של האסיר ,בוכחותו ,לאחר שלא תהיה עוד מיעה
לעשות כן ,אם ביקש זאת האסיר.
פרק ד :הוראות שוות

דיווח לכסת

.11

הגופים שלהלן ידווחו לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכסת ,בכתב ,אחת
לחודשיים החל מיום תחילתו של חוק זה על העייים האלה ,בפילוח לפי
מחוזות ובתי סוהר ,לפי העיין ,לגבי התקופה שקדמה למועד הדיווח:
) (1המזכיר הראשי כמשמעותו בסעיף )34א( לחוק שחרור על-תאי
ממאסר -מספר הדיוים בוועדות השחרורים שהתקיימו באמצעות אמצעי
טכולוגי המעביר תמוה וקול בזמן אמת ,מספר הדיוים כאמור שהתקיימו
באמצעות אמצעי טכולוגי המעביר קול בלבד ,ומספר האסירים שהובאו
לדיוים בוועדות השחרורים; דיווח כאמור יימסר גם לשר המשפטים וליועץ
המשפטי לממשלה;
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) (2קצין משטרה צבאית ראשי -מספר הדיוים בוועדה לעיון בעוש
שהתקיימו באמצעות אמצעי טכולוגי המעביר תמוה וקול בזמן אמת ,מספר
הדיוים כאמור שהתקיימו באמצעות אמצעי טכולוגי המעביר קול בלבד,
ומספר האסירים שהובאו לדיוים בוועדה לעיון בעוש; דיווח כאמור יימסר
גם לשר הביטחון ולפרקליט הצבאי הראשי.
תוקף

.12

חוק זה יעמוד בתוקפו עד תום  12חודשים מיום פרסומו.
תוספת
)סעיפים )2א( ו )7 -א((
) (1הוראה להגיש מסמך ,וכן להבהיר או להשלים בקשה או מסמך שהוגשו
לוועדת השחרורים או לוועדה לעיון בעוש ,לפי העיין )בתוספת זו -הוועדה(;
) (2דחיית מועד דיון ,לרבות בשל חסרון של חוות דעת שיש להגישן לוועדה
 ,וכן שיוי מועד הגשת בקשה או מסמך לוועדה כאמור;
)(3

החלטה בבקשה דחופה שהוגשה בהסכמת הצדדים;

) (4הוראה בכל עיין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה או לפי
חוק שחרור על-תאי או חוק השיפוט הצבאי ,לפי העיין ,שיש בה כדי לפשט
את הדיון בוועדה או להקל עליו.

דברי הסבר

כחלק ממכלול המאמצים למיעת התפשטות גיף
כללי
)להלן -גיף הקורוה או הגיף או המחלה( ,ווכח דרכי הפצתו והעליה המתמדת בהיקף
הדבקים בו ,התקיה הממשלה מאז חודש מרץ  2020מגוון תקות שעת חירום שמטרתן
לצמצם את השהייה של אזרחים במרחב הציבורי ולמוע התקהלויות )ראו למשל :תקות
שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף ,2020-ותקות שעת חירום
)הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש(,
התש"ף .2020-בתוך כך הותקו הוראות שועדו למוע הדבקה של השוהים במתקי כליאה,
עצורים ואסירים ,על ידי צמצום מגעם עם שאר האוכלוסייה ,וזאת כדי לתת מעה לחשש
Novel Coronavirus nCov-2019
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המוגבר מהדבקה במקומות אלה שבהם מוחזקים אשים בשטח מחיה סגור ותחום העלול
להוות כר פורה להתפשטות הגיף )ראו :תקות שעת חירום )מיעת כיסת מבקרים ועורכי
דין למקומות מעצר ובתי הסוהר( ,התש"ף .2020-מצב החירום המיוחד הביא גם לצמצום
הדיוים בערכאות השיפוטיות השוות .כך ,בבתי המשפט ובבתי הדין התקיימו בתקופה
מסוימת רק דיוים שקבעו כדחופים ובהם דיוי מעצרים.
בדומה לכך ,עלה הצורך בקביעת הוראות בעיין אופן קיום דיוים בוועדות השחרורים
בתקופה זו .ועדות שחרורים הן ועדות הדות בבקשתו של האסיר לשחרור על-תאי משיאת
יתרת תקופת המאסר ,מכוח חוק שחרור על תאי ממאסר ,התשס"א) 2001 -להלן -חוק
שחרור על-תאי ממאסר( .קביעת ההוראות כאמור ועדה להסדיר את אופן קיום הדיון
בוועדות השחרורים בדרך שתצמצם ככל האפשר את הסיכון להדבקה של אסירים כתוצאה
מחשיפתם לגורמים שמחוץ לכלא .לפיכך ,הותקו ביום כ"ט באדר התש"ף ) 25במרץ (2020
תקות שעת חירום )דיוי ועדות שחרורים( ,התש"ף –  ,2020שבהן קבעו הוראות בעיין
אופן קיום דיוי וועדות השחרורים בתקופה זו ,ללא וכחות האסירים באולם ,אלא
בהשתתפותם מרחוק באמצעים טכולוגיים ,ובמידת הצורך – גם בהשתתפות מרחוק של
הצדדים הוספים לדיון ושל וועדות השחרורים עצמה .כמו כן כללו בתקות האמורות
הוראות וספות הוגעות ליהול דיוי וועדות השחרורים בתקופה זו ,באופן שיצמצם ככל
האפשר את החשש האמור.
בהתאמה ,בעיין הוועדה לעיון בעוש ,הותקו תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש(
)דיוי הוועדה לעיון בעוש( התש"ף –  .2020הועדה לעיון בעוש הפועלת מכוח חוק השיפוט
הצבאי ,התשט"ו) 1955 -להלן -חוק השיפוט הצבאי( היא הוועדה המקבילה ,בדין הצבאי,
לוועדות השחרורים ,והיא דה בעיים של אסירים אשר שפטו לעושי מאסר שוים,
ומוסמכת להחליט על המתקת עוש או החלפתו ,כולו או מקצתו ,בעוש על תאי.
יוער כי הוראות אלה חוצות בפרט במצב שבו גם קיומם של דיוים באולמות הסמוכים
לבתי הסוהר איו יכול להתקיים ,וכח הצפיפות באולמות אלה ,וסיכון הובע מעצם
חשיפתם של האסירים לבאי הדיון הוספים ,כמו לכל גורם אחר מחוץ לבתי הסוהר ,וכן
הבעייתיות שבקיום דיוים באולמות קטים ,שאים מותאמים לשמירה על המרחקים
הדרשים לשם שמירה על בריאותם של כלל הוכחים.
ההגבלות שמטילה המדיה כדי להתמודד עם הסכות הטמוות בהתפשטות המגיפה,
משתות באופן תדיר בהתאם לקצב התפשטות הגיף והיקף התפשטותו .מאז הותקו
תקות שעת החירום הזכרות לעיל ,הואט קצת התפשטות הגיף במדיה ובהתאם גם הוסרו
וצומצמו בהדרגה חלק מההגבלות שהוטלו על הציבור .עם זאת מספר החולים ממשיך
לעלות ועדיין דרשת קיטת אמצעי זהירות שמטרתם למוע הדבקה המוית של השוהים
בבתי הסוהר .ברי ,כי אף אם אין הכרח להטיל מגבלות על הציבור בכללותו או על ציבור
השוהים בבתי הכלא עד למציאת חיסון לגיף ,על שירות בתי הסוהר ומערכת המשפט
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להיערך לאפשרות בעתיד הקרוב של התפרצות רחבת היקף של הגיף כך שלא יתן יהיה
להביא את האסירים לדיוי ועדות השחרורים והוועדה לעיון בעוש )להלן -הוועדות(.
וכח האמור ומאחר שתוקפן של תקות שעת החירום האמורות פג ביום ג' בתמוז
התש"ף ) 25ליוי  ,(2020עולה הצורך בקיומו של הסדר חקיקתי שלא בדרך של תקות שעת
חירום ,שיבטיח היערכות מתאימה כאמור .בהתאם לכך ,מוצע להסדיר את הושא בהצעת
חוק ממשלתית שתחוקק כהוראת שעה למשך תקופה של  12חודשים ,ואשר תחליף את
תקות שעת החירום כאמור .וסח ההסדר המוצע בהצעת החוק מבוסס על ההסדרים
שקבעו בתקות שעת חירום הזכרות ,ואולם ערכו בו שיויים מסויימים שיפורטו להלן.
שיויים אלה ועדו ,בין השאר ,להתאים את ההסדרים המוצעים בהצעת חוק זו ,למגוים
שקבעו בהצעות חוק מקבילות בעיין אופן קיום דיוים משפטיים שוים בתקופה זו,
במטרה ליצור הסדרים עקביים ואחידים בושאים דומים .כמו כן חלק מן ההסדרים
שקבעו בתקות שעת החירום האמורות ,לא כללו בוסחה של הצעת חוק זו מאחר שמוצע
להסדירן במסגרת חקיקה אחרת כמפורט להלן.
סעיף  1מוצע לקבוע סעיף הגדרות למוחים שבהם עשה שימוש בחוק המוצע.
תקה  2לתקות בתי המשפט ולשכות
להגדרה "הודעה על מצב חירום מיוחד"
ההוצאה לפועל )סדרי דין במצב חירום מיוחד( ,התש"א ,1991-קובעת כך:
" .2החלת תקות
)א( תקות  3עד  ,5כולן או מקצתן ,יחולו על בתי המשפט והלשכות ,כולם או מקצתם,
אם פרסם שר המשפטים הודעה על כך בשל מצב חירום מיוחד )להלן בתקות אלה
– ההודעה(.
)ב( תחולתן של התקות כאמור בתקת משה )א( תהיה מן המועד שקבע בהודעה ,אף
אם קדם לפרסומה ,ועד למועד שייקבע.
)ג( פרסום הודעה כאמור בתקת משה )א( ייעשה ,סמוך ככל האפשר למועד חתימתה,
באתרי האיטרט של הרשות השופטת ושל רשות האכיפה והגבייה ,וכן בשידורי
רדיו או טלוויזיה היתים לציבור או בשי עיתוים יומיים וכמו כן ייעשה
ברשומות; הוסח שפורסם ברשומות הוא המחייב אף אם קדם לו פרסום בדרך
אחרת".
והמוח "מצב חירום מיוחד" ,מוגדר כך בתקה  1לאותן תקות:
"מצב חירום מיוחד" – מצב שבו שתבשו סדרי החיים התקיים במדיה או בחלק ממה
מחמת מצב הבטחון ,מחמת חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או מחמת פגע
טבע;"
מוצע בהצעת חוק זו ,כי כאשר יודיע שר המשפטים על מצב חירום מיוחד לפי התקות
האמורות בשל התפשטות גיף הקורוה )להלן -הודעה על מצב חירום או -הודעה( ,ובעקבות
כך אין מתקיימים דיוים בבתי המשפט פרט לדיוים שפורטו בתקות האמורות ,יחול כלל
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זה גם לגבי דיוי הוועדות ,אשר תקות בתי המשפט האמורות אין חלות עליהן ,כמפורט
להלן.
להגדרה "ועדת שחרורים" מוצע להגדיר את הוועדה האמורה לפי הגדרתה בסעיף  1לחוק
שחרור על-תאי ממאסר ,אשר קובע כי ועדת שחרורים היא ועדה שמותה לפי הוראות סעיף
 32של אותו חוק .בוסף ,מוצע לכלול בהגדרה זו גם את ועדת השחרורים המיוחדת
כהגדרתה בסעיף  1לחוק שחרור על-תאי ממאסר ,אשר קובע כי ועדת שחרורים מיוחדת
היא ועדה שמותה לפי הוראות סעיף  33לאותו החוק .ואולם ,מוצע להחיל את ההגדרה גם
לגבי ועדת השחרורים המיוחדת רק לעיין תפקידיה לפי סעיפים  4ו 5 -לחוק שחרור על-
תאי ממאסר ,שלפיהם היא מוסמכת לשחרר על-תאי אסירים כמפורט באותם הסעיפים,
בדומה לתפקידה של ועדת השחרורים .זאת ,להבדיל מתפקידה של ועדת השחרורים
המיוחדת לפי סעיף  29לחוק האמור ,להמליץ לפי שיא המדיה להקל בעושו של אסיר
עולם ולהמירו בעוש מאסר קצוב .דיוים מסוג זה הם דיוים בעלי אופי שוה ,שאים
מתקיימים בוכחות האסיר וההוראות הדיויות והמהותיות לגביהן שוות ,ומשכך-
הוראות הצעת חוק זו אין רלווטיות לגביהם.
מוצע להגדיר את הוועדה האמורה לפי משמעותה
להגדרה "הוועדה לעיון בעוש"
בסעיף  509לחוק השיפוט הצבאי.
סעיף  2מוצע להסמיך את יושב ראש ועדות השחרורים לדון בדן יחיד במספר ושאים
המפורטים בתוספת לתקות ,אשר אים מחייבים קיום דיון בוועדה .מדובר בין השאר על
החלטות בעיין דחיית דיון ,הוראות בעיין חוות דעת ומסמכים שהוגשו לוועדה ,החלטות
בבקשות דחופות שהוגשו בהסכמה ,ועוד .על פי המוצע ,יושב ראש הוועדה מוסמך לקבל
החלטות בעייים אלה על יסוד הכתב .זאת ,במטרה לייעל את הדיוים ולייתר התכסות
של כל חברי הוועדה לצורך קבלת החלטות בושאים שאים מחייבים זאת וכח מהותם.
כמו כן מוצע לקבוע כי יושב-ראש ועדת השחרורים מוסמך לתת החלטה כאמור על יסוד
הכתב ,בתאי שיתה הזדמות למשיב לבקשה להגיב לה בכתב.
עוד מוצע לקבוע כי במצב שבו יושב ראש ועדת השחרורים איו יכול לקבל החלטה
כאמור ,מהסיבות המפורטות בסעיף קטן )ג( המוצע ,רשאי יושב ראש ועדת שחרורים אחרת
לקבל החלטה בעיין וזאת כדי שלא לדחות את קבלת ההחלטה בעייים אלה.
סעיף  3מוצע לקבוע כי אם פרסם שר המשפטים הודעה על מצב חירום מיוחד ,אשר
בשלה אין מתקיימים דיוים בבתי המשפט ,פרט לדיוים המפורטים בתקות האמורות –
אזי יידחו גם כלל הדיוים בוועדות השחרורים ,פרט לסוגי הדיוים המפורטים בסעיף
המוצע ,שלגביהם מתעוררת חשיבות מיוחדת בקיומם במועד .כמו כן מוצע להסמיך יושב
ראש ועדת שחרורים שהוסמך לכך על ידי מהל בתי המשפט ,להורות על קיום דיון מסויים
אף אם לא כלל בסוגי הדיוים שהוחרגו מההסדר ,בשל דחיפות העיין.
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סעיף  4בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()וכחות עצורים ואסירים בדיוים
בבתי המשפט ובתי הדין( ,התש"ף –  ,2020קבעו הוראות לעיין הבאת עצורים ואסירים
לבתי המשפט לצורך דיוים משפטיים .הוראות אלה כוללות קביעת תיעדוף של סוגי
הדיוים המשפטיים שאליהם יש להביא את האסירים והעצורים ,ולפיהן הכלל שקבע הוא
כי יובאו בכל יום מספר העצורים והאסירים המירבי שיתן להביא לדיוים ,תוך עמידה
בהמלצות משרד הבריאות שועדו להתמודד עם החשש להתפשטות גיף הקורוה .כמו כן
קבע כי אם מתקיימים הדיוים בעתירות אסירים ובפי ועדות השחרורים באולמות
המשפט הסמוכים לבתי הסוהר ,ולא מתקיימים בהם דיוים מסוגים אחרים – אזי יובאו
לדיוים אלה עצורים ואסירים בהיקף המירבי שיתן להביא תוך עמידה בהמלצות משרד
הבריאות כאמור ,וזאת – ללא קשר לתיעדוף הדיוים ביתר בתי המשפט .יצויין כי תוקפן
של תקות שעת חירום אלה הוארך ביום כ"ד בסיון התש"ף ) 16ליוי  ,(2020בחוק לתיקון
ולהארכת תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – דיוים בהשתתפות עצורים,
אסירים וכלואים( ,התש"ף  ,2020-עד ליום כ"ד בתמוז התש"ף ) 16ביולי  .(2020אם הוראות
תקות שעת החירום הזכרות יוחלפו בהמשך בחקיקה אחרת שבה יוסדר ושא וכחות
אסירים בדיוים משפטיים בעיים – תתוקן בהתאם גם ההפיה הוגעת לכך בוסח המוצע.
מוצע לקבוע לגבי דיון בוועדת השחרורים שלא יתן לקיימו בוכחות האסיר ,בשל
הוראות האמורות ,כי יש לקיימו בהשתתפות האסיר באמצעות ויעוד חזותי ,או אם לא יתן
לקיים ויעוד חזותי ,והאסיר הסכים לכך – באמצעות תקשורת טלפוית.
עוד מוצע לקבוע הוראות בעיין דיון המתקיים באופן האמור ,קרי – בהשתתפות של
האסיר באמצעי טכולוגי ,ובכלל זה ,הוראות בדבר חובת מיוי סיגור לאסיר שאיו מיוצג,
קיום הדיון בוכחות הסיגור ,אפשרות לשיחה חסויה בין האסיר לסיגורו ,וכן היתכות
לשמיעה הדדית בין כל משתתפי הדיון ,ובמידת האפשר – גם צפיה הדדית .מובן כי וכח
החיסיון החל על שיחת האסיר עם עורך דיו ,לא יתן להאזין לה האזת סתר .ואולם
בהקשר זה מוצע עוד לקבוע כי על שיחת האסיר עם עורך דיו לפי סעיף זה ,לא יחולו הוראות
סעיף )13א() (2לחוק האזת סתר ,התשל"ט ,1979-קרי – תוצרי האזה אסורה לשיחה כזו
לא יהיו קבילים כראיה אף אם התקיימו הסיבות והתאים המפורטים בסעיף האמור.
בוסף מוצע לקבוע כי לגבי אסיר שהוא אדם עם מוגבלות ,יש לקיים את הדיון באמצעי
הטכולוגי תוך עריכת התאמות הגישות הדרשות בהתאם לצרכיו.
יצויין כי ההוראות שקבעו בתקות  4עד  6לתקות שעת החירום )גיף הקורוה
החדש()דיוי ועדות השחרורים( ,התש"ף  ,2020-וכן בתקות שעת החירום)גיף הקורוה
החדש()דיוי הוועדה לעיון בעוש( ,התש"ף ,2020-אין כללות בוסח החוק המוצע .זאת,
מאחר שההוראות הוגעות לקיום דיון בהשתתפות באמצעים טכולוגיים של גורמים
וספים מלבד האסיר – קרי ,באי כוח הצדדים או חברי ועדת השחרורים – שולבו בתזכיר
החוק בעיין יהול דיוים משפטיים באמצעים טכולוגיים )גיף הקורוה החדש()הוראת

- 26 -

שעה( ,התש"ף  ,2020-שם הוסדרו סוגיות אלה לגבי כלל ההליכים המשפטיים ,במסגרת
מגון של הכרזה ייעודית לעיין זה ,ואם יקודם ההסדר בושא זה לגבי כלל ההליכים
המשפטיים -הכווה היא להסדיר היבטים אלה באותו החוק גם לגבי דיוי ועדות
השחרורים.
סעיף  5מוצע לקבוע כי אם החליטה הוועדה לדחות את בקשתו של האסיר לשחרור על
תאי ,בדיון שהתקיים שלא בוכחותו אלא בהשתתפותו באמצעי טכולוגי  -תקיים הוועדה
דיון וסף בעייו של האסיר ,אם ביקש זאת ,כאשר יתן יהיה לקיים את הדיון בוכחותו.
סעיף  6בסעיף )13ד() (3לחוק שחרור על-תאי ,קבע כי אחד התאים בשחרור על תאי
של אסיר הוא כי האסיר יתייצב אחת לחודש לפי השוטר הממוה ,אלא אם כן הוועדה
הורתה אחרת .ואכן ,חובת התייצבות בתחת המשטרה בתדירות כזו או אחרת היא רכיב
שגרתי בהחלטות לשחרור על-תאי .עם זאת ,עשויים להתעורר קשיים של ממש בביצוע
תאי זה בתקופת ההתמודדות עם גיף הקורוה ,בשל החיות שעיין הגבלות על יציאה
מהבית כלפי כלל הציבור וצמצום זמיותה של התחבורה הציבורית .בשל כך מוצע לקבוע
כי אם קבעו בכל דין הגבלות על יציאה למרחב הציבורי ובוגע להפעלת תחבורה ציבורית
לשם מיעת התפשטות גיף הקורוה ,חובת התייצבות זו תקויים באמצעות שיחת טלפון
לתחת המשטרה ,אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת השחרורים אחרת.
בפרק ג' להצעת החוק שעייו הוועדה לדיון בעוש ,מוצע לקבוע
סעיפים  7עד 10
הסדרים הדומים להסדרי ועדות השחרורים המוצעים בפרק ב' להצעת החוק .הוועדה לעיון
בעוש מוסדרת בסעיפים  509עד  513לחוק השיפוט הצבאי ,וכאמור בחלק הכללי לדברי
ההסבר ,היא ועדה המקבילה לוועדות השחרורים לפי חוק שחרר על-תאי ממאסר .ועדה זו
דה בעיים של אסירים אשר שפטו לעושי מאסר שוים ,ואשר מבקשים שהוועדה תקצר
את עושם ,ותשחרר אותם טרם ריצויו המלא של העוש שגזר עליהם.
מערכת בתי הדין הצבאיים מתמודדת בתקופה זו עם אותם האתגרים שעימם
מתמודדים בתי המשפט במדיה ,דהייו חשש מהדבקה של האסירים ושאר השוהים בבתי
הכלא ,של סגלי חיל המשטרה הצבאית ,ושל כלל הגורמים השוים במערכות השיפוטיות.
הדבר כון גם ביחס לעומסים ולקשיים היהוליים במערכת בתי הדין הצבאיים ,הדומים
לקשיים במערכת המשפט האזרחית בתקופה זו ,וקשיים אלה מלווים גם את עבודתן של
הוועדות לעיון בעוש בתקופה זו.
וכח האמור ,גם בוגע לפעילותה של הוועדה לעיון בעוש הותקו ביום כ"ט באדר
התש"ף ) 25במרץ  (2020תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )דיוי הוועדה לעיון
בעוש( ,התש"ף  ,2020 -המקבילות ,בעיקרן ,לתקות שעת חירום )דיוי ועדות שחרורים(,
התש"ף ,2020 -בכפוף לכמה הבדלים הובעים מההבדלים בהסדרה החוקית לגבי פעילותה
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של ועדה זו.
בהתאמה ,בתקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש()וכחות עצורים ואסירים בדיוים
בבתי המשפט ובתי הדין( ,התש"ף –  ,2020קבעו הוראות לעיין הבאת כלואים לבתי הדין
הצבאיים לצורך דיוים משפטיים .הוראות אלה כוללות קביעת תיעדוף בין סוגי הדיוים
המשפטיים שאליהם יש להביא את האסירים והעצורים ,תוך שהכלל שקבע הוא כי יובאו
בכל יום מספר הכלואים המירבי שיתן להביא לדיוים ,תוך עמידה בהמלצות חיל הרפואה.
לפיכך ,הוראות סעיפי פרק ג המוצע מקבילות להוראות סעיפי פרק ב המוצע ,כמפורט
לעיל ,למעט לעיין ההבדלים המצוייים להלן:
בסעיף  8המוצע ,מוצע לקבוע כי בדומה לסעיף  3המוצע אם פורסמה הודעה על מצב
חירום מיוחד ,יידחו גם כלל הדיוים בוועדה לעיון בעוש ,פרט לדיוים המפורטים בסעיף,
המקבילים לדיוים שיתקיימו בוועדות השחרורים לפי סעיף  3המוצע ,כדוגמת דיון בהפרת
תאי שחרור של עבריין מין לפי סעיף )510ד() (2ו (3)-לחוק השיפוט הצבאי .בוסף ,מוצע
לקבוע שככלל ,בתקופת תוקפה של ההודעה על מצב חירום מיוחד יתקיימו בוועדה דיוים
ייחודיים למערכת הצבאית :דיוים לפי סעיף )510א (1לחוק השיפוט הצבאי ,המאפשר
לוועדה לעיון בעוש להקל בעושם של אסירים לאור טעמים מיוחדים )כגון חוליות
מתמדת( ,או עקב קיומו של מצב מלחמה או מצב חירום מיוחד; הפרקליט הצבאי הראשי
יוכל להביא את עיים של אסירים אלה בפי הוועדה בכל עת ,גם אם טרם ריצו את מחצית
עושם; וכן מוצע כי יתקיימו דיוים בוועדה גם לפי סעיף )512א( לחוק השיפוט הצבאי ,אם
הפרקליט הצבאי הראשי הביא בפי הוועדה את עייו של אסיר ואשר דחיית הדיון בעייו
תביא לכך שהדיון לא יתקיים טרם תום תקופת מחצית מעוש המאסר שהאסיר צריך
לשאת.
סעיף  11מוצע לקבוע חובת דיווח לוועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכסת ,מדי שבוע,
אודות מספר הדיוים בוועדות השחרורים ובוועדות לעיון בעוש שהתקיימו בהשתתפות
אסיר בדיון באמצעות אמצעי טכולוגי ,וכן מספר הדיוים שהתקיימו בוועדות בוכחות
האסיר .זאת ,בפילוח לפי מחוזות ובתי סוהר .על פי המוצע ,הדיווח בעיין ועדות השחרורים
יימסר גם לשר המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה ,ואילו הדיווח בעיין הועדה לעיון בעוש
יימסר גם לשר הביטחון ולפרקליט הצבאי הראשי.
סעיף  12מוצע לקבוע כי חוק זה יקבע כהוראת שעה בת תוקף של שה .זאת מאחר שהוא
ועד לקבוע הסדרים זמיים במהותם ,הובעים מהמאפייים והסיכוים הייחודיים
הובעים מההתמודדות עם גיף הקורוה.
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הצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש –

אכיפה()תיקון( ,התש"ף2020 -
תיקון התוספת

.13

בחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה
אכיפה( ,התש"ף ,72020 -בתקות שעת חירום המובאות בתוספת –

החדש –

) (1בתקה  ,10במקום "לפי פרט ) (4לתוספת" יבוא "לפי פרטים ) (4או )8א(
עד )8יב( לתוספת;
)(2

אחרי תקה  10יבוא:

"מועד לתשלום
הקס

)(3

.11

על אף האמור בסעיף  16לחוק העבירות
המיהליות ,8קס מיהלי בשל עבירה לפי פרטים
)3א( או )8א( עד )8יב( לתוספת ישולם בתוך ארבעים
וחמישה ימים לאחר המצאת ההודעה על הטלתו
לפי סעיף )8א( לחוק העבירות המיהליות ,זולת אם
הקס הודיע ,בתקופה הקבועה לכך ,כי ברצוו
להישפט על העבירה;".

בתוספת לתקות ,בפרט )3א( ,במקום " "200יבוא "."500

דברי הסבר
כללי העולם ,וישראל כחלק ממו ,מצא כעת בעיצומה של פדמיה כתוצאה מהתפרצות
והתפשטות הגיף  SARS-CoV-2הגורם למחלה ) COVID-19להלן – המחלה או הגיף( .כון
להיום ,אין באוכלוסיית ישראל חסיות גד המחלה ,אין חיסון שבאמצעותו יתן לצמצם
את התפשטותה ואין טיפול יעיל למחלה .יצוין כי קיימת אפשרות של העברת הגיף מאדם
עם תסמיים מזעריים או בלא תסמיים כלשהם לאשים רבים ,בלי ידיעתו .בישראל
דבקו עשרות אלפי חולים ופטרו יותר מ 300-אשים.
לצורך התמודדות עם המגיפה קבעו הסדרים שוים באמצעות צווים שהותקו מכוח
סמכותו של המהל הכללי של משרד הבריאות לפי פקודת בריאות העם) 1940 ,להלן –
פקודת הבריאות( ,ובעיקר צו בריאות העם )גיף הקורוה החדש( )בידוד בית והוראות
שוות( ,התש"ף) 2020-להלן  -צו בידוד בית( ,ובאמצעות תקות שעת חירום שוות ובהן:

 7ס"ח התש"ף ,עמ' .94
 8ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
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תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש  -הגבלת פעילות( ,התש"ף) 2020-להלן – תקות
הגבלת פעילות( ,תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )אזור מוגבל( התש"ף,2020-
ותקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה( ,התש"ף-
 .2020מטרות הסדרים אלה הן ,בין השאר ,בידוד שאים פוטציאליים של הגיף )חוזרים
מחוץ לארץ או מי שהיו במגע עם חולים( ,בידוד חולים ,מגבלות על התקהלות ,חובת
עטיית מסכה ,הגבלות על פעילות המסחר ,הבילוי והפאי ,איסור שהייה במקומות
ציבוריים מסוימים ,סמכות להכריז על אזורים שבהם קיים צבר תחלואה כאזורים
מוגבלים ,להורות על בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה לגבי חלק מהמבודדים ,ועוד.
ביום כ"ה בסיוון התש"ף ) 17ביוי  (2020פורסם ברשומות חוק לתיקון ולקיום תוקפן
של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – אכיפה( ,התש"ף) 2020 -להלן – החוק או
חוק האכיפה( ,שמטרתו להאריך את תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש –
אכיפה( ,התש"ף) 2020-להלן  -תקות האכיפה( שהותקו בידי הממשלה ביום י"ט באדר
התש"ף ) 15במרס  .(2020תקות האכיפה מסדירות את התשתית הדרשת לצורך אכיפת
הוראות ההסדרים כאמור .תקות האכיפה קובעות את סעיפי העושין בוגע להפרה של
חובות מסוימות הקבועות בצו בידוד בית ,כגון חובת בידוד בית וחובת עטיית מסכה .וסף
על כך ,תקות האכיפה קובעות כי עבירות אלה ,וכן העבירות הקבועות בתקות שעת
חירום האמורות ,הן עבירות מיהליות ,ואת הקס המיהלי הקצוב שיתן להטיל בשל
עבירות אלה .החוק האריך את תוקפן של תקות האכיפה עד יום ט' באב התש"ף ) 30ביולי
 ,(2020בוסח המפורט בתוספת לחוק ,ומאפשר להאריך את התקות ב 45-ימים וספים
בהחלטה של הכסת ,לבקשת הממשלה ועל פי המלצתה של ועדת חוקה ,חוק ומשפט.
סעיף  1בשל העלייה ברמת התחלואה בתקופה האחרוה ואי ציות להוראות שמטרתן
מיעת הדבקה בגיף ובין היתר החובה לעטות מסיכה ,מוצע לתקן את החוק ולקבוע
הוראות שמטרתן ייעול והגברת האכיפה.

פיסקה ) (1בדומה לפרט ) (4לתוספת לתקות ,גם העבירות שבפרטים )8א( עד )8יב( לאותה
תוספת וגעות לעמידה בהוראות הקשורות לפתיחת סוגי עסקים .לפיכך מוצע לקבוע כי
המצאה של הודעה על הטלת קס מיהלי בשל עבירה לפי פרטים )8א( עד )8יב( יכול
שתהיה גם בדרך של מסירה לאחראי על המקום או העסק באותה עת כדי שימסור אותה
למפעיל כהגדרתו בתקה  6לתקות הגבלת פעילות ,ובלבד שתישלח למפעיל גם הודעה
כאמור בדואר רשום; מסרה הודעה לאחראי על המקום או העסק באותה העת לפי תקה
זו ,יראו את התאריך המצוין באישור מסירת הדואר הרשום כתאריך ההמצאה ,זאת
בדומה להסדר שחל על פרט ) .(4התיקון המוצע ,מעדכן את תקה  10כך שתחול על כלל
העבירות הרלווטיות לבעלי עסקים ,ובכך תתאפשר אכיפה יעילה יותר אל מול עסקים,
זאת באמצעות אפשרות אכיפה מידית ויצירת הרתעה על ידי מסירת ההודעה על הטלת
הקס גם לאחראי על המקום או העסק. .... .
פיסקה ) (2עוד מוצע לקבוע כי על אף האמור בסעיף  16לחוק העבירות המיהליות,
התשמ"ו ,1985-לפיו קס מיהלי ישולם בתוך שישים ימים לאחר המצאת ההודעה על
הטלתו ,קס מיהלי בשל עבירה לפי פרטים )3א( או )8א( עד )8יב( לתוספת לתקות ,קרי
קס מיהלי בשל הפרת חובת עטיית מסיכה או בשל הפרת הוראות הקשורות לפתיחה של
סוג עסק ,ישולם בתוך ארבעים וחמישה ימים לאחר המצאת ההודעה על הטלתו לפי סעיף
)8א( לחוק העבירות המיהליות ,זולת אם הקס הודיע ,בתקופה הקבועה לכך ,כי ברצוו
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להישפט על העבירה .קיצור המועד לתשלום הקס יכול שיגרום לציבור להקפיד הקפדה
יתרה על קיום ההסדרים השוים כמפורט ,בשל החשש מהליך אכיפה מהיר יותר.
פיסקה ) (3כמו כן ,בשל ריבוי המקרים בהם מצא כי הציבור איו מקפיד על עטיית
מסיכה מוצע להגדיל את הקס על אי עטיית מסיכה מ 200-שקלים חדשים ל 500-שקלים
חדשים.

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  9של הממשלה ה35-
)ממשלת חילופים(
יום חמישי ,י' בתמוז התש"ף  02 -ביולי 2020
)בשעה  - 19:15באודיטוריום ,משרד החוץ(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יולי )יואל( אדלשטיין ,אמיר אוחה ,גבי אשכזי ,יואב גלט ,גילה
גמליאל ,אריה מכלוף דרעי ,צחי הגבי ,אסף זמיר ,חילי טרופר ,עומר יקלביץ',
אלי כהן ,מירב כהן ,ישראל כ"ץ ,אבי יסקורן ,אורית פרקש הכהן ,יובל
שטיייץ ,יזהר שי ,פיה תמו שטה

עדרו השרים:

יעקב אביטן ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,גלעד ארדן ,מיכאל ביטון ,יועז הדל,
ציפי חוטובלי ,אורלי לוי-אבקסיס ,יעקב ליצמן ,עמיר פרץ ,רפי פרץ ,מירי רגב,
אלון שוסטר ,איציק שמולי

כן כחו:
אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

גיל אבריאל
סיון אוברמן
גלי אופיר
מורן בופיל
איתן בן דוד
מאיר בן שבת
עדי ברוך
עידו גבאי
חוה ויר
אשר חיון
יורם חמו
סימה טוקטלי
פיי יצחקי

-

היועץ המשפטי ,המטה לביטחון לאומי
משרד ראש הממשלה
לשכת שר הביטחון
מזכירות הממשלה
המשה לראש המטה לביטחון לאומי
ראש המטה לביטחון לאומי
יועץ בכיר למזכיר הממשלה
ראש לשכת ראש המטה לביטחון לאומי
מזכירות הממשלה
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
מכון גרטר
סגית מזכיר הממשלה
משרד ראש הממשלה

בפרוטוקול זה  5דפים.
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עמי כהן
שיר כהן
חזי לוי
שאול מרידור
רז זרי
יגאל סלוביק

-

רון פרץ
אורי שוורץ
אבי שמחון

-

לשכת ציב שירות המדיה
דוברת ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
הממוה על התקציבים ,משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי(
ראש אגף לוט"ר ,בט"פ ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

סדר היום:
.168

א .צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש -
הגבלת פעילות( )שיוי התוספת לחוק( ,התש"ף2020-
ב .צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש -
הגבלת פעילות()שיוי התוספת לחוק והוראת שעה( )תיקון( התש"ף2020-
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.168

א .צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש -
הגבלת פעילות( )שיוי התוספת לחוק( ,התש"ף2020-
ב .צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש -
הגבלת פעילות()שיוי התוספת לחוק והוראת שעה( )תיקון( התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח ומציג תוים על היקפי התחלואה ההולכים וגדלים
והצורך בקיטת צעדים בטרם אבד שליטה בקצב הגידול.
ראש הממשלה מציג את הצעדים וההגבלות למיעת התקהלויות שהומלצו
והוצגו בוועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו.
שר האוצר מבקש להחריג לפי שעה את עף המסעדות מההגבלות
המוצעות.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים יובל שטיייץ ,יזהר שי ,גילה
גמליאל ,יולי )יואל( אדלשטיין ,יואב גלט ,ישראל כ"ץ וה"ה אביחי
מדלבליט ורז זרי.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר את הצו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש – הגבלת פעילות( )שיוי התוספת לחוק( ,התש"ף2020-
המצורף )דף  (4וכן את הצו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת
חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות()שיוי התוספת לחוק
והוראת שעה( )תיקון( ,התש"ף 2020-המצורף )דף  (5ולהגישם לאישור
הוועדה המיוחדת לעיין גיף קורוה החדש ולבחית היערכות המדיה
למגפות ולרעידת אדמה הפועלת בכסת.
ב .התקהלויות חברתיות ,לרבות בבתי תפילה ,יוגבלו לעד  20איש ויוסדרו
באמצעות צו המהל הכללי של משרד הבריאות.

הישיבה עלת
)בשעה (19:40
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צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות()שיוי התוספת לחוק( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  (1)2ו  (3)-לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות
שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף) 12020-להלן –
החוק( ,ובאישור הוועדה המיוחדת לעיין גיף הקורוה החדש ולבחית
היערכות המדיה למגפות ולרעידות אדמה ,מצווה הממשלה לאמור:
שיוי התוספת
לחוק

.1

בתוספת לחוק ,בתקות שעת חרום המובאות בה ,בתקה )5ב(-
) (1

בפסקה ))(1ב( ,בפסקת משה )א( המובאת בה ,בסופה יבוא" :ואולם בבר
או בפאב מספר הלקוחות לא יעלה על ;";50

) (2

בפסקה ))(12א()-(1
)א( ברישה ,במקום "על המפורט להלן ,לפי העיין" יבוא "על
;"50
)ב( פסקאות משה )א( ו – )ב( – יימחקו.

____ ב___________ התש"ף
)___ ב__________(2020
)חמ ( 3 - 6069

____________________
בימין תיהו
ראש הממשלה

 1ס"ח התש"ף ,עמ' .128
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צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות()שיוי התוספת לחוק והוראת שעה()תיקון( ,התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  (1)2לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת
חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף– ,22020ובאישור
הוועדה המיוחדת לעיין גיף הקורוה החדש ולבחית היערכות המדיה
למגפות ולרעידות אדמה ,מצווה הממשלה לאמור:
ביטול סעיף 2

.2

בצו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש –
הגבלת פעילות()שיוי התוספת לחוק והוראת שעה( ,התש"ף ,32020 -סעיף – 2
בטל.

____ ב___________ התש"ף
)___ ב__________(2020
)חמ ( 3 - 6069

____________________
בימין תיהו
ראש הממשלה

 2ס"ח התש"ף ,עמ' .128
 3ק"ת התש"ף ,עמ' .1696

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  10של הממשלה ה35 -
)ממשלת חילופים(
יום ראשון ,י"ג בתמוז התש"ף  05 -ביולי 2020
)בשעה  - 11:00באודיטוריום ,משרד החוץ(

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יעקב אביטן ,יולי )יואל( אדלשטיין ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,גלעד
ארדן )בתחילת הישיבה( ,גבי אשכזי ,מיכאל ביטון ,יואב גלט ,גילה גמליאל,
צחי הגבי ,יועז הדל ,אסף זמיר ,ציפי חוטובלי ,חילי טרופר ,עומר יקלביץ',
אלי כהן ,ישראל כ"ץ ,אורלי לוי-אבקסיס ,יעקב ליצמן ,אבי יסקורן ,עמיר
פרץ ,רפי פרץ ,אורית פרקש הכהן ,מירי רגב ,אלון שוסטר ,יובל שטיייץ ,יזהר
שי ,איציק שמולי ,פיה תמו שטה

עדרו השרים:

אמיר אוחה )בבידוד בשל גיף קורוה( ,אריה מכלוף דרעי ,מירב כהן )בבידוד
בשל גיף קורוה(

כן כחו:
גיל אבריאל
סיון אוברמן
גלי אופיר
מוטי בבצ'יק
מורן בופיל
תא"ל אבי בלוט
מאיר בן שבת
הוד בצר
עדי ברוך
אתי ברט
שלומית ברע-פרגו
עידו גבאי
יצחק )בוז'י( הרצוג
חוה ויר
אלי וקסמן
דיה זילבר
ליאור חיימוביץ

בפרוטוקול זה  27דפים.

-

היועץ המשפטי ,המטה לביטחון לאומי
משרד ראש הממשלה
לשכת שר הביטחון
לשכת שר הביוי והשיכון
מזכירות הממשלה
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
ראש מטה ראש הממשלה החליפי
יועץ בכיר למזכיר הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה
ראש לשכת ראש המטה לביטחון לאומי
יושב ראש הסוכות היהודית
מזכירות הממשלה
מכון ויצמן
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )מיהלי-ציבורי(
לשכת השר לשיתוף פעולה אזורי
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סימה טוקטלי
שיר כהן
תמיר כהן
דביר כהא
אורית כהן רביבו
חיים ציון לוי
אירית לקסר
מרוד מימון
שי מעוז
יוי משריקי
רז זרי
פיה ס
ראובן עזר
אפרת פוקס
מקסין פסברג

-

ליאור פרבר
רון פרץ
אמיר קורן
יוג'ין קדל

-

שושה שטראוס
אבי שמחון

-

סיגל שפירא

-

חה"כ יריב לוין
חה"כ יעקב אשר

-

יושב ראש הכסת )בסעיף מס' (185
יושב ראש ועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכסת
)בסעיף מס' (185

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

סגית מזכיר הממשלה
דוברת ראש הממשלה
לשכת שר האוצר
המהל הכללי ,משרד התפוצות
מזכירות הממשלה
משרד הבריאות
משרד הבריאות
משרד הבריאות
משרד האוצר
לשכת שר הפים
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי(
מזכירות הממשלה
המטה לביטחון לאומי
משרד ראש הממשלה
יושבת ראש הוועדה הציבורית המייעצת לבחית
אפיקי הפעילות הממשלתית להבטחת עתיד העם
היהודי בתפוצות
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
לשכת ראש הממשלה החליפי
יושב ראש הוועדה הציבורית המייעצת לבחית
אפיקי הפעילות הממשלתית להבטחת עתיד העם
היהודי בתפוצות
היועצת המשפטית ,רשות האוכלוסין וההגירה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
מזכירות הממשלה
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סדר היום:
.173

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(

.174

א .מיוי ראש המשלחת הקבועה של ישראל לאומות המאוחדות )או"ם(
ביו-יורק ושגריר ישראל לארצות הברית )וושיגטון(
ב .קציבת תקופת כהות די דון כראש המשלחת הקבועה של ישראל
לאומות המאוחדות )או"ם( ביו-יורק

.175

צירוף שר לממשלה ושיוי בחלוקת התפקידים בין השרים

.176

הארכת תקופת כהותו של רון דרמר כשגריר ישראל לארצות הברית
)וושיגטון(

.177

בחירת סגן שר לחבר בוועדה למיוי קאדים מד'הב בוסף לשר המשפטים

.178

ועדת השרים לעייי ביטחון לאומי )הקביט המדיי-ביטחוי(  -צירוף שר
במעמד של משקיף

.179

העברת שטח פעולה ממשרד החיוך למשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה

.180

מיוי צוות שרים בהתאם לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע
במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש )הוראת שעה(,
התש"ף2020-

.181

מיוי חברים לוועדת שירות המדיה

.182

הקמת רשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי

.183

הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים לעף מוסדות סיעודיים

.184

המתווה הממשלתי להבטחת עתיד העם היהודי בתפוצות

.185

תמות מצב עדכית לאור התפשטות גיף הקורוה
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.173

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(
בפתח ישיבת הממשלה ,אומר ראש הממשלה בימין תיהו:
"בימים הקרובים אחו ציג תוכית כלכלית מיוחדת לטפל באתגר הכלכלי
של הקורוה שמעסיק עצמאים ,אזרחים ,בעלי עסקים ,עובדים .זו משימת-
על מבחיתי ומבחית הממשלה ,אבל במקביל אחו בעיצומה של מתקפת
קורוה מחודשת ,התפרצות חזקה מאוד שעולה ומתפשטת גם בעולם וגם
אצלו.
ארגון הבריאות העולמי ציין את המזרח התיכון כמוקד התפשטות עולמי,
זה לא פוסח על ישראל ,זה כאן ,ולכן אחו גם רואים ,כפי שהתרעתי,
שההתפרצות הזאת תלווה גם בעלייה ,בהכפלה של מספר החולים הקשים,
דבר שיאתגר את מדית ישראל ואת מערכת הבריאות שלו .שוחחתי על כך
היום בבוקר עם שר הבריאות ואתמול בלילה עם גורמים שוים ,אחו
ידרש לצעדים וספים מעבר למה שהחליטו קביט הקורוה והממשלה
בסוף השבוע שעבר .לצורך זה אי מבקש בגמר הדיון של ישיבת הממשלה
הזאת להביא הערכה מחודשת על מצבו ,לאן אחו הולכים והצעדים
הדרשים.
כמו כן ,ביקשתי ,בהתאם לדיוים שקיימו ,להביא הה את יושב ראש
הכסת יריב לוין ואת ראש ועדת חוק ,חוקה ומשפט יעקב אשר ,כדי להעמיד
אותם על החומרה של המצב .אחו במצב חירום ,אחו לא יכולים להתהג
בחקיקה בכסת ,בצעדים שאחו עושים ,כאילו אחו בימים כתיקום .לא
כך הדבר ,ועל כן אחו רוצים לקדם גם את האמצעים לקבלת החלטות וגם
את קבלת ההחלטות בהיקף אחר ,בעוצמה אחרת ,כדי לעצור ,לבלום את
התפשטות הקורוה .אם לא בלום את התפשטות הקורוה ,לא תהיה לו,
לא בריאות ולא כלכלה וייגבו חיים של אזרחים רבים במדית ישראל.
אחו חייבים לעשות את מה שדרש .לכן ביממה הקרובה ,לאחר המצגת
שתוצג כאן ,אחו ידרש לישיבת ממשלה וספת כדי לקבל את ההחלטות
הדרושות ,הן בצעדים מעשיים והן בחקיקה.
כפי שאמרת ,אדוי המזכיר ,אחו פרדים היום מגלעד ארדן .גלעד ,אי
רוצה להזכיר לך שאחו פגשו בכהוה הראשוה שלי ב 1996-כשבאת
כאדם צעיר ,אתה עדיין שארת אדם צעיר ,אבל צברת יסיון גדול מאוד.
רשמתי לי רק חלק מהתפקידים ,אי חושב שיש עוד :שר להגת הסביבה,
שר להגת העורף ,שר התקשורת ,שר הבט"פ בתקופה עם אתגרים גדולים
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מאוד של פיגועי בודדים שהייו צריכים להתמודד איתם ,המשטרה הייתה
צריכה לעשות זאת ואכן בההגתך עשתה שורה של צעדים שלא עשו קודם
לכן ,השר לעייים אסטרטגיים  -ההתארגות גד ה ,BDS-חבר קביט
כמובן במשך השים האחרוות.
אלה תפקידים שוודאי גרמו לך להכיר את האתגרים חובקי העולם של
מדית ישראל .אתה ביטאת לא פעם את כוותך וביטחוך שתוכל לייצג את
מדית ישראל בעוצמה ,הייתי אומר בתקיפות הדרושה וגם בימוקים
הדרושים במישורים הללו .אי חושב שהעבודה שעשית ב BDS-ותת לך
משה מרץ ומשה יסיון לפעולה הזאת .אי חושב שהזירה הזאת הולכת
להיות מאתגרת ,אחו רואים מה קורה במסגרת בית הדין הבין-לאומי
בהאג ,בית הדין המוטה שעושה דה-לגיטימציה לישראל .אין ספק שהזירה
של האו"ם והזירה של ארצות הברית הן הזירות הבין-לאומיות החשובות
ביותר שיש לו ,אחו שולחים אותך לשם עם ציפייה גדולה וגם עם ידיעה
שאחו אותגר שם ,ואחו סומכים עליך שתעשה שם את העבודה.
אתה תתמה מעכשיו ,מגמר הישיבה הזאת ,כשגריר ישראל באו"ם ,ומה-
 20ביואר ,עם תום כהותו של רון דרמר שתוארך היום גם כן בשה אחת,
כשגריר ישראל בארצות הברית .היחיד שהיה בתפקיד הזה ,לדעתי,
בכפילות היה אבא אבן ,הרבה שים קודם לכן ,ואי מאחל לך לא פחות
הצלחה.
תודה לך גלעד ,על כל תרומתך".
השר גלעד ארדן מודה לראש הממשלה ואומר:
"חברותיי וחבריי השרים ,הרגע הזה הוא רגע מאוד מאוד מרגש עבורי ,אי
פרד מכם היום אבל באופן זמי.
זכיתי לשרת כשר בממשלות ישראל ב 11-השים האחרוות וקודם לכן
כחבר כסת במשך כ 6-שים .לאורך כ 17-שים הייתה לי הזכות האדירה
לפעול למען אזרחי ישראל ,למען מדית ישראל ולהילחם על קידום
רפורמות ותיקוים בושאים רבים וחשובים ,בייהם ,ראש הממשלה הזכיר
חלק מהם ,הובלת המאבק בתאוות הדרכים בכסת ,ההגה על הסביבה,
רפורמה בתקשורת ,הגת העורף ,הקמת תשתית המאבק ב BDS-וכמובן
הגה על ביטחום האישי של אזרחי מדית ישראל.
אי מודה לבורא עולם על הזכות שהייתה לי לשרת את אזרחי ישראל .אי
מודה לכם ,חברותיי וחבריי ,על השותפות ועל העשייה ,ואי מודה לך ,אדוי
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ראש הממשלה ,על הובלת המדיה בגאון ובעוצמה ,על מהיגותך ועל הדרך
שלך ,הדרך שהיא דרכו ,שמבוססת על האמוה בצח ישראל ,על ביצור
עוצמתה של מדית ישראל ועל קידום החופש והשוויון של כלל אזרחי
ישראל.
אי יוצא לייצג את ישראל בגאווה עצומה  -אין עוד מדיה כמדיתו .אולם,
אלה הם ימים קשים ,הם קשים לאזרחי ישראל ,הם קשים לארצות הברית
והם קשים במיוחד ליהדות ארצות הברית.
הקורוה היכתה ברבים והיא פוגעת ומאיימת על בריאות הציבור ,על
פרסתו ועל יכולת הקיום שלו בישראל ובכל רחבי העולם .זה הזמן שלו
להמחיש את הערבות ההדדית בייו ,ואת הסולידריות עם אחיו ואחיותיו
כאן בארץ ,אולם גם עם אחיו בעולם שחוו טרגדיות איומות ואבקים כיום
על שימור החיים היהודיים ממש.
איום הקורוה התווסף לאטישמיות הגואה ,אותה חוו על בשרם בשים
האחרוות יהודים רבים בכל רחבי העולם .אי רואה ,ראש הממשלה ,כפי
שהגדרת ,את המאבק באטישמיות והשאה כושא מרכזי בשליחותי הן
באו"ם והן בארצות הברית.
בשים הבאות צפויים לו גם אתגרים מדייים מורכבים :איראן,
שממשיכה להוות איום על העולם ושאיפותיה הן לשק גרעיי והן לביסוס
הגמויה קיצוית ורצחית במזרח התיכון ,הצורך להגן על זכותו להחיל
את ריבוותו על מולדת אבותיו והמלחמה בהסתה ובגילויי השאה
ליהודים ולמדית ישראל ,האטישמיות הישה והאטישמיות החדשה.
חבריי לממשלה היקרים ,לפי שים רבות בחרתי לשרת את הציבור מתוך
אמוה עמוקה בצדקתה של מדית ישראל ובצדקת דרכו של עם ישראל,
והיום אתם שולחים אותי להילחם ברחבי העולם על האמת שלו ועל דרכו.
אי מבטיח שאפעל בכל כוחי ואעשה כל שביכולתי כדי לעמוד במשימות
אלה.
אי מאחל לידידתו הגדולה ארצות הברית ולכל אזרחיה ,יום עצמאות
שמח .אי מבקש להודות לך ,אדוי ראש הממשלה ,לך ,שר החוץ ,ולכם,
חבריי לממשלה ,על האמון.
תודה מעומק הלב".
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.174

א .מיוי ראש המשלחת הקבועה של ישראל לאומות המאוחדות )או"ם(
ביו-יורק ושגריר ישראל לארצות הברית )וושיגטון(
ב .קציבת תקופת כהות די דון כראש המשלחת הקבועה של ישראל
לאומות המאוחדות )או"ם( ביו-יורק
ראש הממשלה ושר החוץ מציגים את המיוי המוצע.
ראש הממשלה ושר החוץ מודים לדי דון על שירותו כראש המשלחת
הקבועה של ישראל לאומות המאוחדות )או"ם( ומאחלים הצלחה לשר גלעד
ארדן במילוי תפקידיו בתקופה חשובה זו.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיפים  21ו 23-בחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט 1959-ולהחלטות הממשלה מס'  4990מיום  18.4.1999ומס' 2127
מיום :30.6.2002
א .למות את גלעד ארדן לתפקיד ראש המשלחת הקבועה של ישראל
לאומות המאוחדות )או"ם( ביו יורק ,ארצות הברית ,החל מיום
 .5.7.2020בהתאם ,כהותו של די דון כראש המשלחת הקבועה של
ישראל לאומות המאוחדות )או"ם( ביו יורק ,ארצות הברית ,תיקצב
עד ליום .4.7.2020
ב .בהמשך להחלטת הממשלה מס'  4470מיום  ,8.2.2009לקבוע את
תקופת כהותו של גלעד ארדן בתפקיד ראש המשלחת הקבועה של
ישראל לאומות המאוחדות )או"ם( ביו יורק ,ארצות הברית ,לתקופה
בת  3שים ,וזאת מטעמים מדייים .יתן יהיה להאריך תקופה זו עד
לתקופה כוללת בת  4שים ,לפי המלצת שר החוץ.
ג .למות את גלעד ארדן לתפקיד שגריר ישראל לארצות הברית
)וושיגטון( ,החל מיום  21.1.2021ועד ליום .30.11.2021
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.175

צירוף שר לממשלה ושיוי בחלוקת התפקידים בין השרים
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .בהתאם לסעיף 43ד)ו( לחוק יסוד :הממשלה ועל פי הצעת ראש
הממשלה ,לצרף את ח"כ אופיר אקויס כשר וסף לממשלה.
ב .בהתאם לסעיף )31א( לחוק יסוד :הממשלה ,למות את השר אופיר
אקויס לתפקיד השר לשיתוף פעולה אזורי ,וזאת במקום השר גלעד
ארדן ,שכהותו בממשלה פסקת בהתאם לסעיף )22ג( לחוק יסוד:
הממשלה ,עם קבלת החלטת הממשלה בדבר מיויו לשגריר.
ג .להודיע לכסת על ההחלטות בסעיפים א' ו-ב' ,ועל זיקתו של השר
אופיר אקויס לראש הממשלה ,ולבקש את אישורה של הכסת כדרש
בסעיף 43ד)ו( ובסעיף )31א( לחוק יסוד :הממשלה.

.176

הארכת תקופת כהותו של רון דרמר כשגריר ישראל לארצות הברית
)וושיגטון(
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטת הממשלה מס'  4651מיום ,28.7.2019
לקבוע כי לאור הסיבות המדייות הייחודיות בזירה הבין-לאומית ,בכלל,
ובוגע ליחסי ישראל עם ארצות הברית ,בפרט ,בסיבות הוכחיות ובעת
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הזו ,להאריך את כהותו של רון דרמר כשגריר ישראל לארצות הברית
)וושיגטון( החל מיום  11.7.2020עד ליום .20.1.2021

.177

בחירת סגן שר לחבר בוועדה למיוי קאדים מד'הב בוסף לשר המשפטים
ראש הממשלה פותח.
שר המשפטים מציג את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף )11א() (4לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים,
התשכ"ג ,1962-לבחור בסגן השר ,חבר הכסת פטין מולא ,לחבר בוועדה
למיוי קאדים מד'הב ,בוסף לשר המשפטים המכהן בוועדה מכוח תפקידו.

.178

ועדת השרים לעייי ביטחון לאומי )הקביט המדיי-ביטחוי(  -צירוף שר
במעמד של משקיף
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,לצרף את השר חילי טרופר לוועדת השרים לעייי ביטחון
לאומי )הקביט המדיי-ביטחוי( במעמד של משקיף.

.179

העברת שטח פעולה ממשרד החיוך למשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה
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ראש הממשלה פותח.
שר החיוך מציג את ההצעה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .בהתאם לסעיף )31ד( לחוק יסוד :הממשלה ובהמשך להחלטת
הממשלה מס'  30מיום  ,31.5.2020להעביר את שטח הפעולה "המחלקה
לתרבות חרדית" ממשרד החיוך למשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה.
ב .בהתאם לסעיף )9א() (11ו)-ב( לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-על
העברת שטח הפעולה לעיל ,תימסר הודעה ליושב ראש הכסת על-מת
שיביאה לידיעת הכסת.

.180

מיוי צוות שרים בהתאם לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע
במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש )הוראת שעה(,
התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה להחלטה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .בהתאם לסעיף  12לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ
הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש )הוראת שעה(,
התש"ף) 2020-להלן – החוק( ,למות צוות שרים לבחית הצורך בהמשך
ההסתייעות בשירות הביטחון הכללי )להלן – שב"כ( לפי החוק,
בהתחשב במצב התחלואה בישראל בשל גיף הקורוה החדש ,בתרומת
תוצאות פעולות הסיוע לצמצום התפשטות המחלה ובקיומן של חלופות
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להסתייעות כאמור ,והכול בהתחשב ,בין השאר ,בפגיעה בזכות
לפרטיות.
ב .לפי צוות השרים תוח חוות דעתה של הרשות להגת הפרטיות במשרד
המשפטים כאמור בחוק.
ג .צוות השרים ידווח לממשלה על ממצאיו והמלצותיו לגבי הושאים
שבחן לפי סעיף א' לעיל ,כדי שהממשלה תבחן את הצורך בהמשך
ההסתייעות בשב"כ לפי החוק.
ד .הרכב צוות השרים יהא כדלקמן:
ראש הממשלה
ראש הממשלה החליפי
שר הבריאות
שר המשפטים
שר המודיעין
השר גבי אשכזי
ה .עבודת צוות השרים תרוכז על-ידי שר המודיעין או מי מטעמו.
ו .צוות השרים יפעל כל עוד החוק או דבר חקיקה אחר המחייב את
פעילותו יעמדו בתוקפם.

.181

מיוי חברים לוועדת שירות המדיה
ראש הממשלה פותח.
מזכיר הממשלה מציג את ההצעה להחלטה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  7לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט ,1959-למות את הרשומים להלן לחברים בוועדת שירות המדיה:
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קרן טרר ,המהלת הכללית של משרד האוצר
מרדכי כהן ,המהל הכללי של משרד הפים
אמיר אשל ,המהל הכללי של משרד הביטחון

.182

הקמת רשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי
ראש הממשלה פותח.
ציג משרד ראש הממשלה ,מר ליאור פרבר ,מציג את ההצעה להחלטה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,להקים במשרד ראש הממשלה את הרשות לפיתוח
כלכלי-חברתי של המגזר החרדי )להלן – הרשות( שייעודה ,תפקידיה
והמבה הארגוי שלה הם כמפורט להלן.
ייעוד הרשות ותפקידיה:
 .1הרשות תפעל לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי ולסיוע ותיאום
כלל הפעילות הממשלתית בראייה ממשלתית כוללת.
 .2תפקידי הרשות וסמכויותיה:
א .גיבוש תכית אסטרטגית ומדייות ממשלתית כוללת לקידום
כלכלי-חברתי של המגזר החרדי ,שתוגש לאישור הממשלה.
ב.

ייזום וגיבוש החלטות ממשלה לקידום חברתי כלכלי של המגזר
החרדי ותכיות וכלים מבוססי פתרוות ייחודיים המותאמים
למאפייי האוכלוסייה החרדית.

ג.

הובלת מגוי שיתוף והיוועצות עם ציגי המגזר החרדי.

ד.

יצירת מסד תוים עדכי אודות היבטים כלכליים ,תעסוקתיים
וחברתיים של האוכלוסייה החרדית שיהווה בסיס תומך לקבלת
החלטות וגיבוש מדייות ממשלתית.
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ה .ריכוז ותיאום עבודת הגורמים הממשלתיים בכל הוגע
לפרויקטים המיועדים למגזר החרדי ,לרבות ריכוז עבודת צוותים
בין-משרדיים והסרת חסמים ,בשיתוף ציגים מכלל הגופים
הרלווטיים.
ו.

מעקב אחרי יישום החלטות ממשלה ותכיות עבודה שעיין
פיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי וכן יהול החלטות
ייעודיות.

ז.

השתלבות בצוותים המוקמים במסגרת החלטות ממשלה ,בעלי
השלכות על היבטים כלכליים – חברתיים בעלי קשר ישיר למגזר
החרדי.

ח .ייזום פרויקטים שוים על מת ליצור קידום כלכלי-חברתי למגזר
החרדי.
ט .סיוע בתיאום בין משרדי הממשלה וגופים וספים ,בושא
הטיפול במגפת הקורוה במגזר החרדי.
י.

ייזום במקרים הדרשים הסברה ייעודית למגזר החרדי.

יא .הצגה לממשלה אחת לשה תמות מצב כלכלית וחברתית כוללת
בתחום המגזר החרדי בישראל.
 .3תוקם ועדת היגוי לקביעת מדייות הרשות .ועדת ההיגוי תאשר את
תכיות העבודה של הרשות ,תקבל דיווחים שוטפים על פעילותה
ותעקוב אחר ביצוע תפקידיה .ועדת ההיגוי תפעל גם להסרת חסמים
בכל הוגע לפעולות הממשלה הדורשות התאמה למגזר החרדי בתחום
הכלכלי-חברתי.
 .4בראש ועדת ההיגוי יעמוד סגן השר במשרד התחבורה והבטיחות
בדרכים ,אורי מקלב )להלן  -יו"ר ועדת ההיגוי( ,ויהיו בה חברים
המהלים הכלליים של משרד ראש הממשלה ,משרד ראש הממשלה
החליפי ,משרד הכלכלה והתעשייה ,משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים ומשרד האוצר וכן היועץ המשפטי לממשלה או ציגיהם .יו"ר
ועדת ההיגוי יהיה רשאי להזמין לישיבות ועדת ההיגוי מהלים כלליים
של משרדי ממשלה וספים וכן אשי מקצוע שמתמחים בתחום,
הרלווטיים לושאים הדוים .בושאים הוגעים לשילוב חרדים
בשירות המדיה ,יוזמן ציב שירות המדיה או ציגו.
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 .5הרשות תפעל לקידום תפקידיה בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה
הייעודיים העוסקים בתחומים הכלכליים-חברתיים במגזר החרדי ,תוך
שימוש בכלי ביצוע קיימים במשרדי הממשלה ותוך איגום תקציבים
במקרים המתאימים בתיאום עם המשרדים הרלווטיים.
 .6הרשות תוקם לפרק זמן של חמש שים ,אשר יאפשר גיבוש ויישום
תכית אסטרטגית רב שתית .לקראת תום תקופה זו ,תבחן הממשלה
את הארכת תקופת פעילותה של הרשות.
 .7בתוך  90ימים תציע ועדת ההיגוי לראש הממשלה תכית פעולה
ראשוית לאומית לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי במטרה
להביאה לאישור הממשלה.
 .8אין בהקמתה של הרשות או בתפקידיה כדי לפגוע במעמדם ,אחריותם
או סמכויות הביצוע של משרדי הממשלה ,בתחום סמכותם ,לטיפול
במגזר החרדי.
 .9ועדת ההיגוי המוקמת לפי החלטה זו תפעל בתיאום עם ועדת ההיגוי
שהוקמה לפי החלטת הממשלה מס'  869מיום  ,20.12.2015וציג
הרשות יתווסף כחבר לוועדת ההיגוי האמורה.
מבה ארגוי:
 .10לצורך הקמת הרשות ומימוש היעדים הקבועים בהחלטה זו:
א .מכ"ל משרד ראש הממשלה ,בתיאום עם יו"ר ועדת ההיגוי ,יפעל
מול ציבות שירות המדיה לקביעת המבה הארגוי של הרשות
ובתיאום עם הממוה על התקציבים במשרד האוצר ,בשים לב
למומחיות הדרשת מהעובדים ולהיכרות הדרשת עם עבודת
הממשלה והושאים בתחומי טיפולה.
ב .מבלי לגרוע מסמכות ציב שירות המדיה לפי חוק שירות המדיה
)מיויים( ,התשי"ט ,1959-בכל הוגע להקצאת תקן ואישורו ,על
מת לאפשר לרשות לעבוד ביעילות ולעמוד בתפקידיה המפורטים
בהחלטה זו ,עד לאישור התקציב ,התקים שיוקצו להקמת
הרשות יהיו כפי שיסוכם בין מכ"ל משרד ראש הממשלה לראש
אגף התקציבים באוצר ,בתיאום עם יו"ר ועדת ההיגוי.
תקציב:
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 .11ועדת ההיגוי תגבש בתוך  40ימים ולא יאוחר ממועד הגשת הצעת חוק
התקציב לשת  ,2020תכית כוללת לתקציב הרשות ובכלל זה קביעת
תקציב הרשות בתחום פעולה פרד.
תקציב הרשות יכלול תקציבי תפעול וכן תקציבי פעולות במטרה ליזום
ולתקצב פרויקטים שוים על מת ליצור פיתוח כלכלי-חברתי למגזר
החרדי.

.183

הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים לעף מוסדות סיעודיים
ראש הממשלה פותח.
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,מר אבי שמחון ומר מרוד מימון ,ציג
משרד הבריאות ,מציגים את הצורך בהעסקתם של עובדים זרים במוסדות
סיעודיים מפאת מצוקת כוח האדם הקיימת בתחום זה בשל התפרצות גיף
הקורוה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים איציק שמולי ,יולי )יואל(
אדלשטיין ,יואב גלט ,גבי אשכזי ,דוד אמסלם וה"ה אבי שמחון ,מרוד
מימון ,תמיר כהן ושושה שטראוס.
בתום הדיון מחה ראש הממשלה לפעול כבר עתה להבאתם של עובדים
זרים וספים בעף הסיעוד ולחלוקת ההקצאות בין מוסדות הבריאות
והרווחה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטת הממשלה מספר  3431מיום 11.01.2018
ובשים לב להחלטת הממשלה מס'  ,43מיום  ,31.05.2020בושא מפת
דרכים לעף המטפלים הישראלים בקשישים סיעודיים:
א .לקבוע מכסה של עד  2,500עובדים זרים שיגיעו מחו"ל במסגרת הסכם
בילטראלי בין מדית ישראל לבין מדית המוצא של העובדים הזרים
או הסדר יישום לעף זה מקום שקיים הסכם בילטראלי עם מדית
המוצא )להלן" :הסכם בילטראלי"( ,לצורך העסקתם ככוח עזר ,שאיו
בתפקיד של אח או אחות ,ואשר יסייע לצוות הרפואי והסיעודי
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במוסדות סיעודיים בעלי רישיוות בתוקף כבית חולים מאת משרד
הבריאות מכוח פקודת בריאות העם 1940 ,המאפשרים הפעלת מחלקה
סיעודית ו/או מחלקה לתשושי פש )להלן " -מוסדות סיעודיים"( ,אשר
יקבלו היתרים לפי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים ,התש"א) 1991-להלן
 "חוק עובדים זרים"( ,להעסקת עובדים אלו במחלקות האמורותבלבד .כן יוקם צוות הכולל ציג משרד הבריאות ,משרד האוצר ,משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ורשות האוכלוסין וההגירה
)להלן " -הצוות"( ,שיבחן את הצורך וההיתכות להקצאת עד 500
עובדים זרים מתוך המכסה של  2,500עובדים זרים שתאושר בהחלטה
זו ,למחלקות תשושים במוסדות ברישוי הרווחה )להלן " -מחלקות
תשושים"( .ההקצאה בפועל תבוצע רק לאחר הקצאה של  2,000עובדים
זרים מתוך המכסה של  2,500עובדים שתאושר בהחלטה זו ,למוסדות
סיעודיים ברישוי משרד הבריאות .עבודת הצוות תביא בחשבון בין
היתר את ההשפעה על עובדים ישראלים בתחום זה .הצוות יגיש
המלצותיו בתוך  90ימים מיום קבלת החלטה זו לאישור הממשלה.
ב .מכסת העובדים הזרים שתאושר לפי החלטה זו תהווה עף חדש ופרד
שיוסף על העפים הקיימים להעסקת עובדים זרים .עם כיסתם לארץ
יחולו על העובדים הזרים כל הוראות הדין החלות על עובדים זרים,
לרבות אלה שבעיין המאבק בקורוה ולרבות החיות משרד הבריאות
וחובות העובדים והמעסיקים בדבר בידוד ,תאי הליה בבידוד והחיות
מקצועיות אחרות בהקשר של בריאות הציבור ,כפי שיהיו בתוקף
במועד כיסתם לארץ .ככל שזה רלווטי ,החיות בדבר תאי הבידוד
של העובדים הזרים ,והחיות מקצועיות אחרות בהקשר של בריאות
הציבור ,לרבות בדבר התייחסות במקרה של תחלואה ,תגובשה על ידי
רשות האוכלוסין וההגירה ,תאושרה על ידי משרד הבריאות .לעיין
זה ,החובה לאסדרת ביטוח רפואי ומגורים הולמים כאמור בחוק
עובדים זרים מוטלת על המעסיק .שיאה בעלויות הסדרת תאי
הבידוד ובכלל זה איסוף העובדים משדה התעופה ,הסדרת מגורים
הולמים לעובדים במשך תקופת הבידוד ומתן תאי מחיה סבירים,
לרבות שלוש ארוחות ביום הדרשים בתקופת הבידוד  -לא יחולו על
חשבון העובד.
ג .להטיל על רשות האוכלוסין וההגירה לקבוע והל בדבר העסקת עובד
זר ככוח עזר במוסדות סיעודיים ,שיאושר ויפורסם קודם למועד
כיסתם לישראל של העובדים הזרים בהתאם להחלטה זו .המלצה
מומקת לעיין אמות המידה לחלוקת ההיתרים בין המוסדות
הסיעודיים שיגישו בקשות לקבלת היתרי העסקה ,תועבר על ידי משרד
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הבריאות וזרוע העבודה ואגף בכיר אזרחים ותיקים במשרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,להחלטת רשות האוכלוסין וההגירה.
כמו כן ,בעת יישום הוהל ,משרד הבריאות יעביר לרשות האוכלוסין
וההגירה המלצות לחלוקת  2,000היתרים מהמכסה לעיין המוסדות
אשר עמדו בתאים לקבלת עובדים זרים ,ומספר מרבי של עובדים
זרים לכל מוסד כאמור ,בהתאם לאמות המידה לחלוקת ההיתרים
שפורסמו בוהל רשות האוכלוסין וההגירה; לעיין המכסה של 500
ההיתרים הוספים  -אופן החלוקה ייקבע בהתאם להחלטת הממשלה
בושא עובדים זרים למחלקות תשושים בהתאם לאמור בסעיף א' .והל
רשות האוכלוסין יכלול הסדרה לאופן שבו העובדים הזרים יהיו
רשאים לעבור בין המוסדות הסיעודיים בכפוף לדין ולאשרת העבודה
שבידיהם .הוהל יוכן ויפורסם כך שמיד עם כיסתו לתוקף של הסכם
בילטראלי כמפורט להלן ,יתן יהיה להקצות היתרים ולהזמין עובדים
בהתאם להסכם.
ד .היות שמדובר בעף חדש ,מדיות המוצא של העובדים ותאי סף לגבי
העובדים הזרים שיוסכמו בין המדיות ,לרבות הכשרה דרשת ודרישות
שליטה בשפה ,ייקבעו על ידי הוועדה הבין-משרדית להסכמים
בילטראליים בראשות מכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ,שאליה יצורף
ציג משרד הבריאות לעיין זה.
ה .משרד החוץ יעביר המלצות בעיין מדיות המוצא של העובדים הזרים,
להחלטת הוועדה הבין-משרדית להסכמים בילטראליים ה"ל .תיתן
עדיפות להבאת עובדים ממדיות שעימן כבר קיים הסכם בילטראלי או
ממדיות שעימן קיימת היתכות לחתימה על הסכם בילטראלי כאמור,
וזאת כדי לאפשר הבאה מהירה של עובדים .החלטות הוועדה לפי סעיף
זה וסעיף ד' לעיל ,יבוצעו בהקדם האפשרי ותוך פרק זמן שלא יעלה על
 60ימים מיום קבלת החלטה זו.
ו .להטיל על שר החוץ להוביל מגעים לקידום הסכמים בילטראליים או
תיקון להסכמים קיימים כאמור בסעיף ד' לעיל ,עם מדיות המוצא של
העובדים הזרים ,בהתאם להחלטות הוועדה הבין-משרדית להסכמים
בילטראליים ה"ל ,ולקדם חתימה על הסכמים כאמור .הסכם או
הסדר כאמור ,יכלול מגוים בדבר גיוס והשמה של העובדים לצורך
מיגור גביית דמי תיווך שלא כחוק וכן הסדרים בדבר יידוע העובדים
לגבי זכויותיהם וחובותיהם בישראל ,ובכלל זאת הבהרות לעיין תאי
העסקתם על פי דין לרבות מגורים הולמים וביטוח רפואי.
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ז .להחות את שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,לפי סעיף
1יא)א( לחוק עובדים זרים ,בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם
שר הפים ,ובתוקף סמכות שר הפים לפי חוק עובדים זרים ,בהסכמת
שר האוצר לעיין סעיפים 1יא)ב (1ו)-ז( לחוק ,להגיש לאישור ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכסת הצעת תיקון לתקות עובדים
זרים )פיקדון לעובדים זרים( ,התשע"ו ,2016-על מת לקבוע שהתקות
ה"ל יחולו גם על מוסדות סיעודיים המעסיקים עובדים זרים ככוח עזר
למוסדות סיעודיים ,מכוח החלטה זו ,בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30
ימים ממועד החלטה זו .כיסת העובדים לישראל תותר רק אם יאושרו
תקות כאמור ולאחר כיסת תקות אלה לתוקף.
ח .להטיל על שר הפים ,בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם שר
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הכספים של
הכסת ,לקבוע הוראות ולבצע כל תיקון דרש בחקיקה על מת לעגן
בחקיקה את גובה האגרה שתית לפי סעיף 1י' לחוק עובדים זרים,
למוסדות סיעודיים המעסיקים עובדים זרים לפי החלטה זו ,וכן
לקביעת גובה אגרת בקשה למוסדות אלו .מתן ההוראות והצעת
החקיקה בעייים אלה תקודם בתוך פרק זמן שלא יעלה על  30ימים
ממועד החלטה זו.
ט .להטיל על שר האוצר לתקן את חוק התכית להבראת כלכלת ישראל
)תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדייות הכלכלית לשות
הכספים  2003ו ,(2004-התשס"ג .2003-קביעת שיעור ההיטל תיעשה
תוך התייחסות ,בין היתר ,להשפעתו על קידום הבאת עובדים זרים
במפורט בהחלטה זו.
י .לקבוע כי בהמשך להגשה למכ"ל משרד הבריאות של התכית האמורה
בסעיף  1להחלטת הממשלה  43מיום  31.5.2020ולאחר השלמת יישומה
של תכית זו בהיקף של איוש של  500תקים לפחות של מטפלים
ישראלים שלגביהם קבעו מסלולי הכשרה וקידום בהתאם להחלטה
 – 43יבחן צוות בראשות הממוה על התקציבים במשרד האוצר
ובהשתתפות הממוה על זרוע העבודה במשרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,מכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ,מכ"ל
משרד החוץ ומכ"ל משרד הבריאות או מי מטעמם  -את הצורך
בהפחתת המכסות האמורות בסעיף א' להחלטה זו.
יא .יודגש ,כי כיסתם ,שהייתם ועבודתם של עובדים זרים בישראל הם
ושאים התוים לשיויים ומושפעים מאירועים ושיקולים שוים ,ובין
היתר ,הגבלות ו/או דרישות מיוחדות בעקבות אירועי חירום ובכלל זה
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פדמיה ,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 .אין באמור בהחלטה זו לגבי מכסות מרביות של עובדים
זרים או לגבי מתן עדיפות בהקצאת היתרים או במתן היתר להעסקת
עובדים זרים ,משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו ,לגבי
שהייתם ,כיסתם לישראל ,עבודתם או המשך עבודתם של מספר
מסוים של עובדים זרים בתקופה או בתקופות מסוימות.

.184

המתווה הממשלתי להבטחת עתיד העם היהודי בתפוצות
ראש הממשלה פותח.
שרת התפוצות מציגה את הושא ואת הצורך בחיזוק הקשר עם יהדות
התפוצות במיוחד בתקופה זו שבה הקהילות היהודיות עוברות משבר קשה
כתוצאה מהשלכות התפרצות גיף הקורוה ברחבי העולם.
פרופ' יוג'ין קדל ,שעמד בראש הוועדה הציבורית לבחית אפיקי הפעילות
הממשלתית להבטחת עתיד העם היהודי בעולם ,מציג את עיקרי המלצות
הוועדה שבמסגרתן מוצע לקיים שיתוף פעולה בין הקהילות לבין מדית
ישראל ולהגביר את המעורבות בחיזוק קהילות בעולם ותחושת הערבות
ההדדית במהלך אסטרטגי כולל ובהובלת גורם ממשלתי אחד.
יו"ר הסוכות היהודית ,מר יצחק )בוז'י( הרצוג ,מברך על קידום הושא
וההחלטה ,אך מביע את הסתייגותו מחוסר המעורבות של המוסדות
הלאומיים והסוכות היהודית במהלך זה.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים בימין גץ ,עומר יקלביץ' ,אורית
פרקש הכהן ,מיכאל ביטון ,אורלי לוי אבקסיס ,פיה תמו שטה ,זאב
אלקין ,יובל שטיייץ ,ציפי חוטובלי ,יואב גלט ,יולי )יואל( אדלשטיין ,גבי
אשכזי וה"ה יצחק )בוז'י( הרצוג ,יוג'ין קדל ודביר כהא.
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בתום הדיון מציין ראש הממשלה את המחויבות שיש למדית ישראל כלפי
יהדות התפוצות כפי שהדבר בא לידי ביטוי ב"חוק הלאום" וכי עתידו של
העם היהודי מצא בזיקה ישירה לעתידה ושגשוגה של מדית ישראל.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיפים )6ב( ו)6ג( לחוק יסוד :ישראל – מדית
הלאום של העם היהודי ,שעיים שימור הזיקה בין המדיה ובין בי העם
היהודי בתפוצות ושימור המורשת של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות;
לאור מדייות הממשלה הרואה בחיזוק העם היהודי בתפוצות משימה
בעלת חשיבות עליוה הובעת מתפיסות היסוד של מדית ישראל וכחלק
בלתי פרד של החזון הציוי ,ובהמשך לדוח הוועדה הציבורית המייעצת
לבחית אפיקי הפעילות הממשלתית להבטחת עתיד העם היהודי בתפוצות,
אשר מותה על-ידי מכ"ל משרד התפוצות )להלן – הוועדה(:
א .לאמץ את מתווה העקרוות ותחומי הפעילות להשקעה ממשלתית
בהבטחת עתיד העם היהודי בתפוצות ,כפי שגובש על ידי משרד
התפוצות ברוח דוח הוועדה והמלצותיה ומובא בספח שלהלן.
)עותק מדוח הוועדה המלא מצא בתיקי מזכירות הממשלה(
ב .להטיל על משרד התפוצות בתיאום עם גורמי הממשלה הרלווטיים
ובהתייעצות עם הסוכות היהודית ,ההסתדרות הציוית העולמית
וגורמים וספים הוגעים בדבר ,לפעול ליישום מתווה העקרוות
האמור ,על היבטיו השוים ,וזאת בראייה אסטרטגית ארוכת טווח.
ג .אין באמור בהחלטה זו בכדי לגרוע או לפגוע בסמכויותיהם של משרדי
ממשלה אחרים.
ספח  -מתווה העקרוות ותחומי הפעילות להשקעה ממשלתית בהבטחת
עתיד העם היהודי בתפוצות
בהמשך לדו"ח הוועדה הציבורית וברוח המלצותיו ולאור היסיון בתחום
ועבודת מטה שעשתה ,גיבש משרד התפוצות מתווה עקרוות ותחומי
פעילות כדלקמן:
עקרוות היסוד המחים את הממשלה בהתערבותה
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במסגרת שיתוף הפעולה עם יהודי התפוצות לחיזוק הזהות היהודית והקשר
למדית ישראל ,דרש לשמור על שי עקרוות יסודיים ,אשר בכוחם
להבטיח את הצלחת הפעולה המשותפת עם יהודי התפוצות:
 .1שותפות כה ואמיתית  -פעילות המדיה בתחום צריכה להיעשות מתוך
שותפות מלאה עם השותפים ,יהודי התפוצות .קיימת חשיבות גדולה
לתיאום ציפיות והבהרת הרצון בשותפות מלאה ומכבדת עם כמה
שיותר גורמים בעם היהודי ,וזאת ,החל משלב גיבוש החזון ,עבור
בתכון האסטרטגיה וכלה בביצוע בשטח  -הכול למען המטרה
המשותפת של חיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל.
 .2חשיבותה של יציבות המדייות הממשלתית לצורך מאמץ זה – הקשר
עם יהדות התפוצות הוא רגיש ביותר ומבוסס על אמון הולך ובה .כדי
שלא לפגוע בתהליך זה דרשת יציבות של המדייות הממשלתית באופן
אשר יבטיח שפעולות ופרויקטים שהחלו ומוכיחים יעילות והשפעה,
יאושרו לטווחי זמן ארוכים .אחד המגוים אשר יכולים לסייע
ליציבות היו הקמת ועדת היגוי משותפת לכל פרויקט )במקרים שבהם
לא קיימת ועדת היגוי( .כוחה יישאב מציגי ממשלה ומציגי
פילתרופים שוים ,המייצגים ועדת היגוי מקצועית ,והיא תוכל לייצר
את היציבות הדרשת למהלכים משותפים ,משמעותיים וארוכי טווח
בשיתוף ולמען יהדות התפוצות.
הערך המוסף הממשלתי
לאחר בחיה ארוכת שים ראה שכיסת הממשלה לפעולה בתחום חיזוק
הזהות היהודית והקשר לישראל של יהדות התפוצות טומת בחובה ערך
מוסף בעל שי מרכיבים ייחודיים ,שהממשלה יכולה להביא לשותפות זו:
 .1ראייה גלובלית – העם היהודי בתפוצות ,המוה כשמוה מיליון
יהודים ,מורכב מאוכלוסייה מגוות בעלת שוות גבוהה ,המפוזרת על
פי עשרות רבות של מדיות .מכאן ,שלכל קהילה יש מאפייים שוים
מאלה של קהילות במדיות אחרות .וסף על כך ,קיימים הבדלים בין
הגווים השוים ביהדות התפוצות ,ואף מתקיימת שוות בתוך הגווים
עצמם ,היוצרת קרקע פורה להבדלים וספים בין הקהילות השוות.
המעורבות של הממשלה יכולה לסייע לכולם לשבת סביב שולחן אחד
כפי שקורה בפרויקטים כמו מוזאיק ,תגלית ו .UNIT.ED
 .2חשיבה מערכתית – החשיבה הממשלתית מאופית בראייה מערכתית.
בדומה לאופן שבו הממשלה מביטה על אתגרי העולם היהודי ברמת
המאקרו ולא רק על תרגום ייחודי של אתגרים במופעיהם המקומיים,
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כך גם מתבטאת החשיבה הממשלתית בתחום הפרויקטלי .הממשלה
משתדלת להסתכל בצורה מערכתית על כל הרצף של המסע היהודי
שעובר כל יהודי בתקופות המעצבות את זהותו ,ובשיתוף פעולה עם
החשיבה הקהילתית המקומית יתן ליצור מקסום של השפעת
הפרויקטים השוים על הזהות היהודית המתגבשת של המשתתפים.
היבט וסף של החשיבה המערכתית היו ההבה הממשלתית של
המקום שבו היתרון היחסי והערך המוסף שהיא מביאה לעשייה היו
משמעותי וייחודי ,לעומת המקום שבו כוחה ויכולתה של הממשלה
אים גדולים ,ולצורך מקסום הצלחת הפעילות עליה להעדיף להימע
מלהתרכז בו .יסוח אסטרטגיה כוללת ותכלול עבודת מטה משותפת
עם התפוצות של מיזמים גדולים ומשמעותיים היו יתרון יחסי מובהק
של הממשלה ובו עליה להתרכז ,בעוד שבתחום הביצוע בשטח
בתפוצות ,הממשלה מצאת בחיתות ,ועל כן ,כדי למוע כישלון של
הפעילות והשקעת משאבים רבים אשר ירדו לטמיון ,עליה להיח
לקהילות ולארגוים המקצועיים של יהדות התפוצות המכירים היטב
את השטח לבצע את הפעילות בפועל ,למעט פעילות שליחים ומורים
שליחים שיבוצעו בהובלה ישראלית.
עקרוות הפעולה הממשלתית וההשפעה הרצויה
על פעילותה של הממשלה בתחומי חיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל
של יהדות התפוצות להתבצע בשלוש שיטות פעולה ספציפיות ,המבטאות
את יתרוותיה של הממשלה ואת ההשפעה הרצויה שאותה מבקשת
הממשלה להשיג על התחום:
 .1יצירת שדה פעולה ופלטפורמות ולא פרויקט קודתי – יתרון הגודל של
הממשלה יחד עם אופי הראייה המערכתית המתכללת שלה מאפשרים
לממשלה ליצור עם שותפיה מהתפוצות שדות פעילות חדשים ,או
להפוך פרויקט קודתי מוצלח לשדה פעילות שלם ,שאליו היא תגייס
שותפי תכון ומימון ומפעילים ממגוון קהילות וארגוים .המטרה
ביצירת שדה הפעולה היא יצול כוח המשיכה של הממשלה ושותפיה
לצורך משיכת ספקים מגווים להפעלת הפרויקטים והשפעה על השוק
כולו ולא על ארגון/פרויקט בודד .הממשלה מבקשת ליצור בשדה
הפעילות החדש ,בשיתוף פעולה עם שותפיה למיזם מקרב יהדות
התפוצות ,עקרוות תוכן ברמה גבוהה ,לצד סטדרטים חיוכיים
וטכיים ,שיבטיחו את איכות הפרויקט מצד אחד ,ומצד שי תאפשר
למגוון הרחב ביותר של מפעילים מארגוים ,ומקהילות שוות להציע
את הפרויקט בזוויות מגווות של זהות יהודית ,כך שיוכלו למשוך את
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מספר המשתתפים המקסימלי לפרויקט .כחלק מכך ,הממשלה מבקשת
לאחד פלטפורמות לא ממשלתיות שוות העוסקות בתחומי פעולה
דומים על מת לצל יתרון גודל ולהגדיל את היעילות והאפקטיביות של
הפרויקטים המופעלים על ידיהן.
 .2השקעה בשילוב של תוכן איכותי לצד מספרים גדולים – הממשלה,
בשיתוף יהדות התפוצות ,מבקשת להשיג השפעה אמיתית ומהותית על
צעירי העם היהודי שישתתפו בפרויקטים השוים .על כן ,הממשלה
רואה בעדיפות עליוה את ההשקעה בתכים איכותיים בכל אחד
משדות הפעולה שאליהם היא מבקשת להיכס ,שיבטיחו כי
המשתתפים יזכו לחוויה מעצבת ,עם תכים עמוקים ,משמעותיים
ומעצבי זהות ,ובזכות החוויה המשמעותית בה יזכו המשתתפים לייצר
השפעה אמיתית על חייהם היהודיים ועל האופן שבו יבקשו להכיח
זהות זו בבחירות החיים שלהם ושל משפחתם.
לצד החשיבות העליוה של התכים ,מבקשת הממשלה לצל את יתרון
הגודל שלה וכוח המשיכה הייחודי שיש להתערבות ממשלתית בתוך
העולם היהודי על משיכת שותפים מממים ותפעוליים ,על מת להביא
את ההשפעה העמוקה של התכים למספר המשתתפים הגדול ביותר
האפשרי ,באופן שימקסם את אדוות ההשפעה הרוחביות שיהיו
למשתתפים שיעברו חוויות מעצבות זהות על סביבתם הקרובה
והרחוקה.
התערבות פיסית כוה – על השותפות בין הממשלה לשותפים
הפילתרופים להעמיק ולחקור את ההשקעה המשותפת בשדה פעולה -
כיצד תימדד הצלחה ,היכן כון להשקיע כדי לקבל את התוצאה הטובה
ביותר בטווח הקרוב ובטווח הרחוק ,והיכן אפקטיביות ההשקעה היא
מוכה ועל כן אין להשקיע .חלק מכללי הפעולה הם כי אין לחלק
תמיכות ומעקים )דבר המקובל מאוד בעולם היהודי בתפוצות( ,וכי
באופן כללי יש לשלם על תוצאות ולא על רצון טוב ויסיוות של
ארגוים יהודיים לעמוד בתוצאה .כמו כן חשוב לציין כי השותפות עם
התפוצות מתבטאת גם בתכון משותף וגם במימון משותף.
תחומי הפעולה
בהתאם להמלצות בדו"ח הוועדה הציבורית ,על העשייה הממשלתית
להתמקד בפעילות בתפוצות בששת התחומים הבאים:
 .1חיוך פורמלי – רובם של הילדים ובי הוער היהודים בגילי 18-6
בתפוצות אים הולכים לבתי ספר יהודיים ,ובשל עובדה זו ,עיקר
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פעילותה של ממשלת ישראל בתחומי הזהות היהודית והקשר לישראל
עם התפוצות עד היום ,התמקד בתוכיות בשדה החיוך הבלתי פורמלי
)מסע" ,תגלית"" ,מוזאיק" וכיו"ב( ,בהן יתן היה להגיע לקהל רחב
יותר בהשקעה מוכה יותר .עם זאת ,לצד התמקדות זו ,הממשלה,
ככלל ,לא השקיעה עד כה בעשרות אלפי הילדים היהודים אשר עדיין
לומדים בבתי הספר היהודיים ,אשר בתורם ,מתקשים במקומות רבים
לעודד בקרב תלמידיהם התהוות של תחושת מעורבות קהילתית ,קשר
מעמיק למדית ישראל וזהות יהודית חזקה ומשמעותית ,על מגוון
האפשרויות הקיימות בהגדרה רחבה זו .עם זאת ,ממשלת ישראל
השקיעה ומשקיעה במשך השים בחיוך פורמלי ,אך דרש חיזוק
משמעותי.
בעקבות שיוי תפיסה שהתגבש במשרד התפוצות בשים האחרוות,
התשתית הקיימת של בתי הספר היהודיים תפסת כפוטציאל לשיתוף
פעולה ,שיאפשר למוסדות החיוך היהודיים בעולם היהודי להביא לידי
ביטוי את ההוויה היהודית על גוויה השוים ולהפוך את החיוך היהודי
לאפקטיבי יותר .שיתוף פעולה יוכל להרחיב את השפעת בתי הספר על
בוגריהם ,על משפחות התלמידים ועל הקהילות הסובבות אותם.
במקביל לעשייה הפרטית עם כל בית ספר דרש גם ליצור ולהרחיב
רשת פעילה ותומכת של חיוך יהודי עולמי.
 .2חיוך לא פורמלי – כידוע ,שי הפרויקטים המשמעותיים ביותר של
ממשלת ישראל לחיזוק הזהות היהודית והקשר למדית ישראל בתחום
החיוך הבלתי פורמלי הם "תגלית" ו"מסע" .פרויקטים אלה מביאים
בי וער וסטודטים לחוויות מעצבות זהות בישראל וחשבים
כפרויקטים בעלי השפעה עמוקה על הזהות היהודית של משתתפיהם.
פרויקט "מוזאיק" של ממשלת ישראל בשיתוף העם היהודי בתפוצות
)כוה בתחילה היוזמה המשותפת לממשלת ישראל והעם היהודי( ביקש
להשתמש בשי הפרויקטים כקודות עוגן ,שישתלבו ברצף הפרויקטים
שייצור את המסע היהודי של הצעיר היהודי בתפוצות בתקופת החיים
החשבת כמשפיעה ביותר על עיצוב הזהות ,בין הגילים .35-12
התפיסה של "מוזאיק" עוצה בהבה ,כי בין הגילים  35-12מתעצבת
עיקר זהותו של אדם ,ובתוכה המקום שהיהדות עתידה לתפוס בחייו
של היהודי בתפוצות – החל מתקופת הבת/בר מצווה ,עבור בשות
התיכון ובקמפוסים של ההשכלה הגבוהה ועד שות הקריירה
הראשוות ,הקמת המשפחה ובחירת מערכת החיוך לדור ההמשך .על
מת ליצור את ההשפעה המשמעותית ביותר מבחית הזהות היהודית
בתקופה פורמטיבית זו" ,מוזאיק" מסתכלת בראייה כוללת על כל
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המסע ,מזהה את החיבורים בין הפרויקטים השוים ,דואגת לשימור
הידע של הפרויקטים ולשיתופו ,ממקסמת את ההשפעה על
המשתתפים ויוצרת את היכולת להתאים לכל משתתף ,בכל פרויקט,
את תוכיות ההמשך הרלווטיות עבורו במסע היהודי" .מוזאיק"
מוודאת את קיומה של סדרת הזדמויות עבור כל צעיר יהודי ליצירת
חיבור משמעותי לחיים יהודיים ,בדגש על מאמצים לחיבור יחידים
אשר אים מחוברים לזהותם היהודית ,זאת באמצעות יצירת חזון
חיוכי כולל ועקבי ,שבכוחו להעשיר ולעורר השראה בקרב הדור הצעיר
ולעודד אותו לחקור את זהותו.
 .3פעילות בישראל  -הממשלה משקיעה בשים האחרוות בהליך חשיבה
ותכון מעמיק יחד עם יהדות התפוצות על האופן שבו על הממשלה
לפעול ביחס לאתגרי יהדות התפוצות .עם זאת ,השיח הישראלי הפומבי
כמעט שאיו עוסק בתפוצות העם היהודי ,כאשר יוצאי הדופן הם
משברים מתוקשרים ,מקרי אסון ,פיגועי טרור וגילויי אטישמיות.
כחלק מהתפיסה הדו-כיווית וההדדית של יחסי ישראל והעולם
היהודי ,יש חשיבות ראשוה במעלה להשפיע על התודעה הישראלית
ולהטמיע בציבור הישראלי את התובה ,כי העם היהודי בתפוצות הוא
חלק בלתי פרד מהקיום של הקולקטיב היהודי ,שישראל במרכזו.
המטרה בעיסוק בתחום פעולה זה היא להעמיק את הידע של העם
בישראל לגבי החיים היהודיים בתפוצות ,לחשוף את הישראלים למגוון
הקהילות ופיזורן הגיאוגרפי בעולם ולאתגרים העומדים בפי הקהילות
השוות ,להגביר את תחושת השייכות בין הישראלים בארץ ליהודים
בתפוצות ולהיע את הישראלים למעורבות ולעשייה בושאים
הקשורים ליהודים בתפוצות.
 .4תיקון עולם – אחד הערכים היהודיים והציויים החשובים ביותר הוא
תיקון עולם ותרומה לעולם ולכן צעירים יהודים רבים ברחבי העולם
מרגישים קשר וחיבור לערך זה .חיבור צעירים יהודים בעולם למשימות
לשיפור חיי אשים ברחבי העולם במסגרות יהודיות תוך שימוש
בחדשות טכולוגית ,חברתית ועסקית יכולות להיות כלי מלהיב
ומחבר .רבים מן הצעירים היהודים חשים צורך לסייע לקידום
החלקים החלשים בעולם באמצעות יכולותיהם וטכולוגיות
מתקדמות .מדית ישראל יכולה להיות המקום המתאים לרכז פעילות
מסוג זה.
 .5חדשות וטכולוגיה – מעבר להשקעות ה"ל בתחומים מובחים ,אחת
הדרכים לקדם את הפעילות בתחום התפוצות היא באמצעות שיתופי
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פעולה עם פרויקטים חדשיים ופורצי דרך בתחום התפוצות לפרק זמן
מוגבל ,וזאת כדי לקדמם באופן משמעותי לפרק זמן קצר ובאופן
שישיא תרומה יכרת לפעילות הממשלה עם יהדות התפוצות .בהקשר
זה הפרויקטים צריכים לעות על מספר קריטריוים ,בייהם :פרויקט
בעל משמעות ואפקטיביות; פרויקט התורם למימוש החזון של אחד
התחומים האחרים של המשרד; פרויקט פורץ דרך; שותף אפקטיבי
ובעל יכולות ביצוע גבוהות; פרויקט קיים בעל פוטציאל התרחבות;
תורם להמשכיות ביצוע; תורם למיצוב תחום התפוצות ופעילות
הממשלה והמשרד בתחום.
 .6הערכה ומדידה  -ישה חשיבות רבה לבדיקה מקצועית וסדורה של
מגמות דמוגרפיות בעם היהודי וכן לביצוע בקרה והערכה של התכיות
השוות באמצעות מתודולוגיות מדידה אחידות ליעדי העל וליעדי
הבייים ולאספקת מידע עדכי בדבר העמידה ביעדים ,וזאת על מת
שההשקעה בתחום תהיה יעילה ואפקטיבית.
בוסף ,בהתאם להמלצות הדו"ח יש לפעול ליסוח של מגילת ייעוד משותף
לעם היהודי אשר תהא בעלת קוצזוס רחב ותדגיש את חשיבות קיומו של
העם היהודי בעת הזאת ,את עתידו ואת תפקידו בעולם ,וזאת בכדי שתהווה
בסיס רעיוי רחב לכלל הפעילות.

.185

תמות מצב עדכית לאור התפשטות גיף הקורוה
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,מציג ,באמצעות מצגת,
תוים עדכיים על היקפי התחלואה ומספר הדבקים היומי המלמדים על
עלייה עקבית ועל קצב הדבקה עולה .כן מציג עלייה חדה במספר
המאושפזים ובמספר החולים המצאים במצב קשה.
)עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה(
ראש הממשלה מציין כי ישראל מצאת בקצב הכפלה מהיר מאוד של
הדבקים במחלת הקורוה וכי יש לקוט בצעדי בלימה מיידיים
ומשמעותיים.
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פרופ' אלי וקסמן ,יועץ ממכון ויצמן ,מציג תמות מצב המחייבת קיטת
צעדים חריפים ומיידיים כדי לבלום את היקפי התחלואה ולקטוע את
שרשראות ההדבקה .ממליץ על סגירת כל הפעילות החברתית.
השרים ישראל כ"ץ ,יזהר שי ,אסף זמיר ,יובל שטיייץ ,איציק שמולי ,אלון
שוסטר ,יועז הדל ,מיכאל ביטון ,אורית פרקש הכהן ,יולי )יואל( אדלשטיין
ובימין גץ מתייחסים לתוי התחלואה הגבוהים שהוצגו ולצעדים
המתבקשים.
לאור הצגת התוים ,מבקש ראש הממשלה מחברי הממשלה להגיש לראש
המטה לביטחון לאומי את הצעותיהם באשר לצעדים שיש לקוט ולקיים
דיון על כך בישיבת הממשלה שתכוס מחר.

הישיבה עלת
)בשעה (14:00

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  11של הממשלה ה35 -
)ממשלת חילופים(
יום שי ,י"ד בתמוז התש"ף  06 -ביולי 2020
)בשעה  - 12:05בוועידה חזותית (VC -
)ממספר מוקדים :לשכת ראש הממשלה 3 ,מוקדים וספים במשרד ראש הממשלה,
משרד הביטחון ,משרד החוץ וביין הארגיה )מל"ל((

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יעקב אביטן ,יולי )יואל( אדלשטיין ,זאב אלקין ,דוד אמסלם ,גלעד
ארדן ,גבי אשכזי ,מיכאל ביטון )בתחילת הישיבה( ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף
דרעי ,צחי הגבי ,יועז הדל ,אסף זמיר ,ציפי חוטובלי ,חילי טרופר ,עומר
יקלביץ' ,אלי כהן ,ישראל כ"ץ ,יעקב ליצמן ,אבי יסקורן ,עמיר פרץ ,רפי פרץ,
אורית פרקש הכהן ,מירי רגב ,אלון שוסטר ,יובל שטיייץ ,יזהר שי ,איציק
שמולי ,פיה תמו שטה

עדרו השרים:

אמיר אוחה )בבידוד בשל גיף הקורוה( ,יואב גלט ,אורלי לוי-אבקסיס ,מירב
כהן )בבידוד בשל גיף הקורוה(

כן כחו:
יואב קיש
אביחי מדלבליט

-

סגן השר במשרד הבריאות
היועץ המשפטי לממשלה

גיל אבריאל
גלי אופיר
מוטי בבצ'יק
מורן בופיל
תא"ל אבי בלוט
איתן בן דוד
מאיר בן שבת
הוד בצר
אתי ברט
שלומית ברע-פרגו

-

היועץ המשפטי ,המטה לביטחון לאומי
לשכת ראש הממשלה החליפי
לשכת שר הביוי והשיכון
מזכירות הממשלה
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המשה לראש המטה לביטחון לאומי
ראש המטה לביטחון לאומי
ראש מטה ראש הממשלה החליפי
סגית מזכיר הממשלה
היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה

בפרוטוקול זה  14דפים.
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עידו גבאי
איתמר גרוטו
חוה ויר
אלי וקסמן
אשר חיון
סימה טוקטלי
קרן טרר
אורית כהן רביבו
שיר כהן
חזי לוי
שאול מרידור
רז זרי
פיה ס
סיגל סדצקי
יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר
רון פרץ
אמיר קורן
אורי שוורץ
אבי שמחון

-

סיגל שפירא

-

ראש לשכת ראש המטה לביטחון לאומי
המשה למהל הכללי ,משרד הבריאות
מזכירות הממשלה
מכון ויצמן
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
המהלת הכללית ,משרד האוצר
מזכירות הממשלה
דוברת ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
הממוה על התקציבים ,משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי(
מזכירות הממשלה
ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
ראש אגף לוט"ר ,בט"פ ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
לשכת ראש הממשלה החליפי
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
מזכירות הממשלה

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן
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סדר היום:
.188

טיוטת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף קורוה
החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון( ,התש"ף2020-

.189

קביעת הגבלות לוכח העלייה החדה בהיקפי התחלואה בגיף הקורוה
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.188

טיוטת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף קורוה
החדש  -הגבלת פעילות( )תיקון( ,התש"ף2020-
מזכיר הממשלה מציג את טיוטת החוק המחייבת את אישור הממשלה.
היועץ המשפטי לממשלה ,אביחי מדלבליט והמשה ליועץ המשפטי
לממשלה ,רז זרי ,מציגים את עיקרי טיוטת החוק המאפשרת לממשלה
לקבוע הסדרים דחופים באמצעות צווים לצורך התמודדות עם גיף
הקורוה ללא אישור מיידי של הכסת.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה וה"ה אביחי מדלבליט ורז זרי.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .בהתאם לסעיף  63לתקון לעבודת הממשלה ,לאשר את טיוטת חוק
לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף קורוה החדש –
הגבלת פעילות( )תיקון( ,התש"ף 2020-המצורפת )דפים .(11-8
ב .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים
את הדיון בהצעת החוק.
ג .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
מצורפת )דפים  (14-12הצעת החוק אשר וסחה על יסוד ההחלטה ה"ל
והוגשה לכסת.
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קביעת הגבלות לוכח העלייה החדה בהיקפי התחלואה בגיף הקורוה
ראש הממשלה פותח.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מר מאיר בן שבת ,מציג תוים המשקפים
החמרה במספר הדבקים מדי יום בגיף ועלייה במספר החולים הקשים.
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מר בן שבת מסביר את הצורך הבלתי מע בצעדים לבלימת המגפה ,וכי
תכלית המאמץ כרגע היא להכיל את המגפה ,באופן שיאפשר פעילות מרבית
של המשק והמרחב הציבורי ומתן מעה הולם לאתגרים בתחום הבריאות.
מר בן שבת מציג שקף המפרט את עיקרי המלצותיו לוכח העלייה החדה
בתחלואה.
)דברי ראש המל"ל לוו במצגת המצאת בתיקי מזכירות הממשלה(
שר הבריאות מתייחס להמלצות המוצגות ומקווה שאימוצן יספק ולא
צטרך להכיל סגר על כל המשק.
המהל הכללי של משרד הבריאות ,מר חזי לוי ,מציג תוים אפידמיולוגיים
וכן תוים על היקפי החולים הקשים והמושמים .מר לוי מציג שקף
הממפה את רמת הסיכון ביחס לאופן הפעילות היומית והחברתית ומציין
כי המלצות המל"ל תואמות לרמת הסיכון המוצגת.
)דברי מכ"ל משרד הבריאות לוו במצגת המצאת בתיקי מזכירות
הממשלה(
מתקיים דיון על ההמלצות והצעדים הדרשים לוכח העלייה החדה בהיקפי
התחלואה ובו משתתפים :ראש הממשלה ,ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון ,השרים יולי )יואל( אדלשטיין ,יעקב ליצמן ,זאה אלקין ,איציק
שמולי ,אבי יסקורן ,עמיר פרץ ,אסף זמיר ,רפי פרץ ,אריה מכלוף דרעי,
יזהר שי ,יובל שטיייץ ,אלום שוסטר ,מירי רגב ,גילה גמליאל ,ציפי
חוטובלי ,פיה תמו שטה ,יועז הדל וה"ה מאיר בן שבת ,חזי לוי ,סיגל
סדצקי ,איתמר גרוטו ,שאול מרידור ,אביחי מדלבליט ,רז זרי ורון פרץ.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,לוכח העלייה החדה בהיקפי התחלואה וההידבקות בגיף
הקורוה:
א .לקבוע באמצעות צו ממשלתי את ההגבלות כדלקמן:
 .1ייסגרו אולמות ,מועדוים וברים.
 .2מסעדות – תותר שהייתם של עד  20איש במבה סגור ועד  30איש
בשולחות מרווחים מחוץ למבה הסגור.
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 .3ייסגרו חדרי כושר ,בריכות שחייה ציבוריות.
 .4ייסגרו מופעי תרבות.
 .5בתי מלון ותיירות – מועדוים וברים בתוך בתי המלון ייסגרו.
המסעדות הפועלות בבתי המלון –תותר שהייתם של עד  20איש
בשטח סגור.
מתן היתר לשימוש בחדרי האוכל ייעשה בהסכמת מכ"ל משרד הבריאות
ועל פי ההגבלות שיקבע.
ב .להחות את המהל הכללי של משרד הבריאות לקבוע בצו את ההגבלות
הבאות:
 .1בתי התפילה – עד  19איש .יובהר כי בבתי התפילה תותר תפילה
בלבד ללא היתר לקיום קידוש וסעודות.
 .2פעילות ספורט מאורגת תותר ללא וכחות קהל.
 .3בתי ספר של החופש הגדול ,קייטות ופעילות וער – ימשיכו לפעול
מגיל גן ועד כיתות ד'.
המהל הכללי של משרד הבריאות יוסמך ,לאחר התייעצות עם
המטה לביטחון לאומי ועם שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה,
להחליט בעיין סגירת הפעלת הקייטות מכיתות ה' ומעלה או
לאפשר פעילות זו במסגרות של עד  19משתתפים.
 .4התכסויות והתקהלויות – יותרו עד  20משתתפים ,במרחק של 2
מטרים האחד מהשי ובעטיית מסכות.
ג .ציב שירות המדיה והממוה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר
יקבעו כי לפחות  30%מעובדי משרדי הממשלה יעבדו מהבית ,ככל
היתן.
הסדר זה יעשה ככל האפשר ,גם על עובדי חברות ממשלתיות בהתאם
להחיות הממוה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.
ממלא מקום המהל הכללי של משרד ראש הממשלה יוסמך לקבוע
מגון להחרגת יחידות ממשלתיות ויחידות במשרדי הממשלה
מהקביעה האמורה לעיל ,בדומה למגון שהופעל בגל התפרצות הגיף
הראשון.

-7-

ד .הסיעה באוטובוסים תוגבל לעד  20וסעים באוטובוס ללא הפעלת
מזגים ובחלוות פתוחים.
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים תוסמך לפעול להגדלת מספר
הוסעים באוטובוס ככל שיותקו אמצעים שיאפשרו זאת ובהסכמת
המהל הכללי של משרד הבריאות והמטה לביטחון לאומי.
ה .להחות את שר האוצר לקבוע מגון סיוע כלכלי לגורמים ולבעלי
עסקים אשר ייפגעו כתוצאה מההגבלות האמורות.
מגון הסיוע יוצג לראש הממשלה בתוך  48שעות.

הישיבה עלת
)בשעה (15:00
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טיוטת חוק מטעם משרד הבריאות:
חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף קורוה החדש – הגבלת פעילות( )תיקון(,
התש"ף2020-
החלפת סעיף 2

.1

בחוק חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף קורוה החדש –
הגבלת פעילות( ,התש"ף 12020-במקום סעיף  2יבוא:
)א(

על אף האמור בסעיף  ,1הממשלה ראשית בצו לקבוע–
) (1לקבוע כי מקום או עסק שהפעילות בו אסורה לפי תקה )5א( המובאת
בתוספת יתן להפעלה בכפוף לתאים האמורים בתקה 3א 1המובאת
בתוספת ובהתאם להוראות המהל כהגדרתו בתקות המובאות בתוספת,
אולם הממשלה רשאית לקבוע בדרך האמורה ברישה הוראות שוות לעיין
מספר השוהים באותו מקום או עסק.
) (2לקבוע כי אין להפעיל מקום או עסק שהפעילות בו מותרת לפי תקה )5ב(
בתוספת ,למעט מקום או עסק כאמור בפסקה )5ב() (2לתקה האמורה,
ולקבוע תאים להפעלת עסק או מקום כאמור או מקום או עסק אחר
שפעילותו מוסדרת לפי התקות המובאות בתוספת.
) (3לקבוע איסור שהייה בגיות ,גי שעשועים ,מיתקי ספורט ,חופים פארקים,
שבמרחב הציבורי וכן הגבלות לעיין הגישה אליהם ולעיין קיום פעילות,
שהייה או שימוש בהם.
) (4להגביל תפילה במבה ,ובכלל זה לאסור תפילה במבה ובלבד שאין באמור
כדי להגביל תפילה של אדם במקום מגוריו.
) (5לקבוע עבירות בתקה  6לתוספת ,בהתאם לאיסורים ולהגבלות כאמור
בפסקאות ) (1עד ).(4

 1ס"ח התש"ף ,עמ' .128
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צו שהותקן לפי סעיף קטן )א( יוח סמוך ככל האפשר לאחר פרסומו ברשומות
)ב (
על שולחן הוועדה בליווי דברי הסבר; הוועדה תקיים דיון בצו האמור ותחליט אם
לאשרו ,כולו או חלקו ,בתוך  7ימים מהמועד האמור; ועדת הכסת רשאית ,במהלך
התקופה האמורה ,להאריכה לעיין דיון מסוים ,לפרק זמן שלא יעלה על  3ימים; לא
קיבלה הוועדה החלטה עד תום התקופה האמורה ,ואם הוחלט על הארכתה – עד תום
תקופת ההארכה )בסעיף קטן זה – המועד האחרון להחלטת הוועדה( ,יביא יושב ראש
הכסת את אישור הצו להצבעה בכסת בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד תום 3
ימים מהמועד האמור; החליטה הוועדה שלא לאשר את הצו ואם הובא הצו לאישור
הכסת – החליטה הכסת כאמור או לא קיבלה החלטה בעיין – יפקע תוקף הצו;
הודעה על פקיעת תוקף הצו כאמור תפורסם ברשומות.
בסעיף זה "הוועדה"  -ועדה שהושא מצא בתחום סמכויותיה ,כפי שתקבע
)ג(
ועדת הכסת.
על אף הוראות סעיף )2ב( לחוק העושין ,התשל"ז 1977-אישור לעבירות לפי
)ד (
צו כאמור בסעיף קטן )א() (5ייתן לוועדה בהתאם לאמור בסעיף קטן )ב(; לא אושר
הצו בידי הוועדה או הכסת תתבטל האחריות הפלילית לעשיית העבירות בצו ,לפי
סעיף  4לחוק העושין.

דברי הסבר
כללי

העולם ,וישראל כחלק ממו ,מצא כעת בעיצומה של פדמיה כתוצאה מהתפרצות

והתפשטות הגיף  SARS-CoV-2הגורם למחלה ) COVID-19להלן  -המחלה ,המגיפה או הגיף(.
כון להיום ,אין חיסון שבאמצעותו יתן לצמצם את התפשטותה ואין טיפול יעיל למחלה .מדובר
בגיף אשר עובר מאדם לאדם על ידי הפרשות מדרכי השימה )כגון :עיטוש או שיעול ואף בזמן
דיבור( .בוסף ,קיימת אפשרות של העברת הגיף מאדם עם תסמיים מזעריים או ללא תסמיים
כלשהם לאשים רבים ,מבלי ידיעתו .בישראל כון ליום זה ,דבקו כ 29,500 -חולים ופטרו 330
אשים.
לצורך התמודדות עם המגיפה קבעו הסדרים שוים באמצעות צווים שהותקו מכוח סמכותו
של המהל הכללי של משרד הבריאות לפי פקודת בריאות העם 1940 ,ובאמצעות תקות שעת חירום
שוות ובהן תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף.2020-
ביום כ"ה באדר התש"ף ) 21במרס  (2020התקיה הממשלה את תקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף) 2020-להלן  -התקות( .בתקות קבעו הוראות שמטרתן צמצום
התפשטות גיף הקורוה ומיעת הדבקה בגיף באמצעות מגבלות שוות שמטרתן ריחוק חברתי.
התקות מסדירות את התאים לפעילותם של מקומות הפתוחים לציבור ,מסחר ועסקי בילוי ופאי
במטרה לצמצם את סיכון ההדבקה במקומות אלה ,בוסף התקות מגבילות פעילותם של מקומות
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ועסקים שבהם מתרחשת התקהלות משמעותית ומתקיים לגביהם חשש לבריאות הציבור .בוסף,
קבעו בתקות כללי התהגות במרחב הציבורי ,במקומות עבודה ועוד ,מהטעמים שפורטו.
כמו כן ,לפי סעיף )39ו( לחוק-יסוד :הממשלה ,הקובע כי "תוקפן של תקות שעת חירום יפקע כעבור
שלושה חודשים מיום התקתן ,זולת אם הוארך תוקפן בחוק" ,ובשל פקיעת התקות ביום כ"ט
בסיון התש"ף ) 21ביוי  .(2020כיוון שעדיין לא הסתיים המצב המיוחד שוצר בישראל בעקבות
התפשטות המגיפה וכדי לאפשר את המשך ההסדרים שקבעו ,לצורך המאבק בהתפשטות המגיפה,
הוארכו התקות לתקופה של  45ימים ,בחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף.2020-
מדית ישראל מתמודדת בימים אלה עם גל שי של המחלה .קיימים כיום בישראל מעל 11,000
חולים פעילים במחלה ,מספר החולים החדשים המאובחים מדי יום חצה את רף ה 1,000 -דבקים,
שיעור החולים החיוביים מבין כלל הבדיקות ,עולה מדי יום .כמו כן קיימת עלייה במספר החולים
הקשים והמושמים בישראל ,כאשר מספר החולים הקשים כיום גדול פי שיים ממספרם לפי
שבוע .קצב ההכפלה של הגיף עומד על  24ימים לסה"כ מקרים מתחילת האירוע ,ו 8-10-ימים
למקרים חדשים כל יום .משמעות התון שאם הקצב הוכחי ימשיך ,בעוד  24ימים יהיו כ8,000-
מקרים חדשים כל יום ,וסה"כ יהיו קרוב ל 60,000מקרים .גם אם ישראל תשמור על שיעורי
מאושפזים ,חולים קשים ופטרים כמו בגל הראשון ,מדובר באלפי מאושפזים ,מאות חולים קשים
ומאות פטרים.
מצב זה מחייב את הממשלה לקוט צעדים מידיים לצורך התמודדות עם התחלואה והתפשטות
הגיף.
בימים אלה מקדמת הממשלה את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה
החדש )הוראת שעה( ,התש"ף) 2020 -להלן – חוק הסמכויות( ,כדי להקות לממשלה את הסמכויות
הדרשות להמשך ההתמודדות עם גיף הקורוה ,בחקיקה ראשית .חוק זה ייתן לממשלה את
הכלים המתאימים להתמודדות כאמור בין היתר במקום תקות הגבלת פעילות .החוק אושר
בקריאה ראשוה והוא מצוי בימים אלה בדיוים בוועדת חוקה חוק ומשפט להכה לקריאה שיה
ושלישית .אולם עד לאישור חוק הסמכויות בכסת ,קיים צורך מיידי ודחוף באישור תיקוים
לתקות לצורך ההתמודדות עם המגיפה.
סעיף  1מוצע לתקן את סעיף  2לחוק המסמיך את הממשלה לתקן את הצו ,באישור ועדה ,את
התוספת בעייים מסויימים המפורטים בסעיף .וכח הגידול בתחלואה כאמור ,והצורך בעדכון
מיידי ודחוף של המגבלות המפורטות בתוספת מוצע לקבוע כי הממשלה רשאית לתקן בצו את
התוספת וכי הצו יוח סמוך ככל האפשר לאחר פרסומו ברשומות על שולחן הוועדה בליווי דברי
הסבר; הוועדה תקיים דיון בצו בתוך  7ימים מהמועד האמור כאשר ועדת הכסת רשאית ,במהלך
התקופה האמורה ,להאריכה לעיין דיון מסוים ,לפרק זמן שלא יעלה על  3ימים; לא קיבלה הוועדה
החלטה עד תום התקופה האמורה ,ואם הוחלט על הארכתה – עד תום תקופת ההארכה )בסעיף
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קטן זה – המועד האחרון להחלטת הוועדה( ,יביא יושב ראש הכסת את אישור הצו להצבעה בכסת
בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד תום  3ימים מהמועד האמור; החליטה הוועדה שלא לאשר את
הצו ואם הובא הצו לאישור הכסת – החליטה הכסת כאמור או לא קיבלה החלטה בעיין – יפקע
תוקף הצו; הודעה על פקיעת תוקף הצו כאמור תפורסם ברשומות .האמור ותחליט אם לאשרו ,כולו
או חלקו,

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  12של הממשלה ה35-
)ממשלת חילופים(
יום ראשון ,כ' בתמוז התש"ף  12 -ביולי 2020
)בשעה  - 11:30בוועידה חזותית (VC -
)ממספר מוקדים  -לשכת ראש הממשלה 3 ,מוקדים במשרד ראש הממשלה ,ביתו של ראש
הממשלה החליפי ושר הביטחון ,משרד הביטחון ,משרד החוץ ,ביין הארגיה )מל"ל((

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יעקב אביטן ,יולי )יואל( אדלשטיין ,אמיר אוחה ,זאב אלקין ,אופיר
אקויס ,דוד אמסלם ,גבי אשכזי ,מיכאל ביטון ,גילה גמליאל ,אריה מכלוף
דרעי ,צחי הגבי ,יועז הדל ,אסף זמיר ,ציפי חוטובלי ,חילי טרופר ,עומר
יקלביץ' ,אלי כהן ,ישראל כ"ץ ,אורלי לוי-אבקסיס ,יעקב ליצמן ,אבי
יסקורן ,עמיר פרץ ,אורית פרקש הכהן ,מירי רגב ,אלון שוסטר ,יובל שטיייץ,
יזהר שי ,איציק שמולי ,פיה תמו שטה

עדרו השרים:

יואב גלט ,מירב כהן )בבידוד בשל גיף הקורוה( ,רפי פרץ )בבידוד בשל גיף
הקורוה(

כן כחו:
סיון אוברמן
גלי אופיר
תא"ל אבי בלוט
מאיר בן שבת
הוד בצר
אתי ברט
עידו גבאי
חוה ויר
דיה זילבר
אשר חיון
קרן טרר
ערן יעקב
אמיר ירון

בפרוטוקול זה  9דפים.

-

משרד ראש הממשלה
לשכת שר הביטחון
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
ראש מטה ראש הממשלה החליפי
סגית מזכיר הממשלה
רל"ש ראש המטה לביטחון לאומי
מזכירות הממשלה
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )מיהלי-ציבורי(
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
המהלת הכללית ,משרד האוצר
מהל רשות המסים ,משרד האוצר
גיד בק ישראל
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שיר כהן
תמיר כהן
מאיר לוין
אסי מסיג
שאול מרידור
רז זרי
פיה ס
דים עבוד
אורלי פישמן
ליאור פרבר
רון פרץ
מארק רגב
אורית רביבו כהן
אבי שמחון

-

סיגל שפירא

-

דוברת ראש הממשלה
לשכת שר האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי-פיסקלי(
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
הממוה על התקציבים ,משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי(
מזכירות הממשלה
לשכת היועץ המשפטי לממשלה
משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
יועץ ראש הממשלה לתקשורת זרה
מזכירות הממשלה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
מזכירות הממשלה

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן
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מיוי המהל הכללי של משרד ירושלים ומורשת
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.203

דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(
בפתח ישיבת הממשלה ,אומר ראש הממשלה בימין תיהו:
"בראש סדר העדיפויות שלו זה הבריאות והכלכלה .ביום חמישי האחרון
הודעתי ביחד עם שר האוצר על רשת ביטחון כלכלית לשה הקרובה .אחו
מביאים היום לממשלה את הצעד הראשון של התוכית הזאת  -אחו
חליט על מקדמה מיידית לעצמאים ולבעלי שליטה .התמיכה הזאת,
המעק הזה איו תלוי בחקיקה והחיו שהוא יופעל היום .כבר היום ילחצו
על הכפתור כדי שהכסף יגיע לחשבוות בימים הקרובים .אי מבקש בגמר
דבריי מערן יעקב מרשות המיסים לדווח לממשלה איך הדבר הזה יתבצע.
אי גם מתכוון לעקוב במעקב שוטף אחר הביצוע.
מחר אחו ביא לממשלה את יתרת התוכית שתגיע גם לכסת ותעבור
בחקיקת בזק בשיתוף פעולה ,אי בטוח ,של כל חברי הקואליציה .התוכית
הזאת תביא לשכירים ,לעצמאים ולבעלי העסקים ודאות לשה הקרובה ,ל-
 12החודשים לפיו ,בכסף ישיר לחשבון.
אי חייב להגיד לכם שביום שישי פגשתי שוב עם בעלי העסקים וציגי
החברות ,שמעתי את הצרכים ואת הבעיות שעלו מהשטח ובייחוד את
החשש שלהם שיהיו כל מיי גורמים ,כל מיי אשים ,שיפלו בין הכיסאות.
לצורך זה וגם לצורך שיח שוטף ,החיתי להקים באופן מיידי פורום משותף,
שולחות עגולים יחד עם העצמאים ,יחד עם בעלי העסקים ,כדי שוכל
לפתור את הבעיות.
אי מתכוון יחד אתכם לקבל את שיא שיתוף הפעולה ,זה מה שאחו
צריכים כרגע ,שעבוד כולו כדי לתמוך בתוכית החשובה הזו ושכל אחד
במשרדו יקל בבירוקרטיה ויסייע לעסקים העצמאים.
אחו יכולים להתגבר על הקורוה או לפחות להביא את ישראל לשגרה
כלכלית ובריאותית שמאפשרת לו לחיות בצורה סבירה בשה הקרובה.
זאת המטרה ,זהו הצעד הראשון".
שר האוצר ,ישראל כ"ץ מוסיף:
"אכן ביחד עם ראש הממשלה גיבשו תוכית .כרגע הדבר שמובא היום ,כמו
שאמר ראש הממשלה ,זו מקדמה ,אלה דמי רציות .המקדמה הזאת תהיה
בין  ₪ 500ל ,₪ 7,500-וברגע שתהיה כאן הצבעה ,מהל רשות המיסים רץ
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כדי לוודא שילחצו על הכפתור .עד יום שלישי זה אמור להיות בחשבוות,
ביום רביעי בעלי החשבוות אמורים לראות את הכסף בחשבון.
לגבי השאר אכן אי חייב לשבח את אשי משרד האוצר ,אי חושב בשיתוף
עם אשי משרד המשפטים ,שעמלו קשה מאוד כדי לאפשר להיח מחר
בבוקר ולהפיץ עוד היום את תזכיר החוק לביצוע התוכית הגדולה שהיא
כמובן תידון בממשלה ותעבור לכסת .כולו חייבים להיות מגויסים כדי
להעביר אותה כאשר בפרטים המרכזיים לא יתן לעשות שיוי מהסיבה
שכל שיוי מביא דחייה".
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מעק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים עבור חודשים
מאי ויוי  2020ותיקון החלטת ממשלה
ראש הממשלה פותח.
מר אסי מסיג ,היועץ המשפטי של משרד האוצר ,מציג את עיקרי התוכית
לסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים באמצעות מתן
מעקים מיידיים.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה והשרים בימין גץ ,פיה תמו שטה,
יזהר שי ,אלון שוסטר ,מיכאל ביטון ,אופיר אקויס ,אורית פרקש-הכהן,
אריה מכלוף דרעי ,מיכאל ביטון ,אורלי לוי אבקסיס ,מירי רגב ,עמיר פרץ,
ישראל כ"ץ וה"ה אמיר ירון ,אסי מסיג ,רן יעקב וקרן טרר איל.
בתום הדיון מציין ראש הממשלה כי בכוותו להמשיך מחר ) (13.7.2020את
הדיון בממשלה בעיין תוכית הסיוע הכלכלית בגין השפעת גיף הקורוה.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהמשך להחלטות הממשלה מס'  4970מיום  7באפריל ,2020
מס'  5014מיום  24באפריל ) 2020להלן – החלטה  (5014ומס'  5015מיום 24
באפריל ) 2020להלן – החלטה  ,(5015במטרה לסייע לעצמאים ,לשכירים
בעלי שליטה בחברת מעטים )להלן – שכירים בעלי שליטה( ,ולעסקים ,אשר
הכסתם פגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות גיף קורוה,
לקבוע כמפורט להלן:
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 .1לקבוע כי עצמאי או שכיר בעל שליטה ,אשר הגיש בקשה במועד,
לקבלת מעק סיוע לעצמאי או מעק סיוע לשכיר בעל שליטה בחברת
מעטים ,לפי העיין ,כהגדרתם בסעיפים 18יב18-יג לחוק להגדלת שיעור
ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מעק עבודה(,
התשס"ח) 2007-להלן – החוק( )להלן – מעק פעימה שייה( ,ואושרה
זכאותו למעק כאמור ,יהיה זכאי למעק וסף בגין התקופה של
חודשים מאי ויוי ) 2020להלן – המעק הוסף( ,כדלקמן:
א .המעק הוסף יהיה בגובה מעק הפעימה השייה ,כקבוע בסעיפים
18יד ו18-טז לחוק ובלבד שלא יעלה על סכום של .₪ 7,500
ב .לרשום את הודעת שר האוצר על כוותו להתקין תקות ,באישור
ועדת הכספים של הכסת ,שלפיהן המעק הוסף לא ייחשב כחלק
ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף  12לחוק מס ערך מוסף,
התשל"ו.1975-
ג .להחות את מהל רשות המיסים להוציא את תשלום המעק הוסף
ביום קבלת החלטה זו; ולגבי מי שבקשתו לקבלת מעק פעימה
שייה טרם אושרה – ביחד עם תשלום מעק הפעימה השייה.
 .2להטיל על שר האוצר להפיץ תזכיר חוק התכית לסיוע כלכלי בגין
השפעתו של גיף הקורוה אשר יכלול ,בין היתר:
א .מעקים דו-חודשיים לעצמאים ,לשכירים בעלי שליטה ,וכן
השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים )להלן – הצעת חוק תכית
הסיוע הכלכלי(.
ב .הוראה לפיה המעק הוסף לא ייחשב כהכסה לעיין החיקוקים
הקבועים בסעיף )16א( לחוק ,למעט לעיין פקודת מס הכסה ,וכן
יחולו עליו ,בשיויים המחויבים ,הוראות סעיף )16ב( לחוק וייקבעו
הוראות לעיין גבייתו.
ג .הוראה לפיה המעק הוסף יהיה חלק מהמעק שייתן לעצמאי
ולשכיר בעל שליטה במסגרת החוק לתכית הסיוע הכלכלי עבור
החודשים מאי ויוי  ,2020לכל דבר ועיין; ככל שמקבל המעק
הוסף לא יהיה זכאי למעק שייתן מכוח חוק התכית לסיוע
כלכלי עבור חודשים מאי ויוי  ,2020הוא לא יידרש בהשבת המעק
הוסף.
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ד .תחילתו של חוק התכית לסיוע כלכלי יותה בכיסתו לתוקף של
התיקון לחוק יסוד :משק המדיה ,כאמור בסעיף .3
 .3להטיל על שר האוצר להפיץ תזכיר לתיקון חוק יסוד :משק המדיה
)תיקון מס'  10והוראת שעה לשת  (2020לצורך הגדלת ההוצאה
הממשלתית ,לצורך מימון ההוצאות הכרוכות ביישומו של חוק התכית
לסיוע כלכלי ,כאמור בסעיף .2
 .4לקבוע שככל שבתוך  30ימים מיום החלטה זו ,לא תאושר על ידי
הממשלה טיוטת חוק התכית לסיוע כלכלי ,כאמור ,יגיש שר האוצר
תיקון להחלטה זו לצורך קביעת ההוראות המשלימות שדרשות עבור
המעק הוסף.
 .5לתקן את החלטה  ,5015כך שיתן יהיה להגיש בקשה לקבלת המעק
כמפורט בהחלטה זו בתוך  123ימים מהמועדים הקבועים בסעיף 3
לאותה החלטה.
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טיוטת חוק חובת המכרזים )תיקון מס'  - 24הוראת שעה( )תיקון( ,התש"ף-
 - 2020הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
מזכיר הממשלה פותח.
מר אסי מסיג ,היועץ המשפטי של משרד האוצר ,מציג את טיוטת החוק
שעייה מתן העדפה לתוצרת הארץ במכרזי רכש טקסטיל של מערכת
הביטחון והמשרד לביטחון הפים.
השרים ישראל כ"ץ ועמיר פרץ מעירים.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק חובת המכרזים )תיקון מס'  -24הוראת
שעה()תיקון( ,התש"ף ,2020-המצ"ב.
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ב .להסמיך את ועדת שרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להקדים
את הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הממשלה.

.206

מיוי המהל הכללי של משרד ירושלים ומורשת
מזכיר הממשלה פותח.
השרה גילה גמליאל מציגה את המיוי המוצע.

)פה אחד(

מ ח ל י ט י ם ,בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדיה )מיויים(,
התשי"ט ,1959-למות ,על-פי הצעת שר ירושלים ומורשת ,את אבי כהן
לתפקיד המהל הכללי של משרד ירושלים ומורשת.

הישיבה עלת
)בשעה (12:40
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הצעת חוק חובת המכרזים )תיקון מס'  - 24הוראת שעה( )תיקון( ,התש"ף2020-

תיקון סעיף 1

.1

בחוק חובת המכרזים )תיקון מס'  - 24הוראת שעה( ,התשע"ה) 12015-להלן
– החוק העיקרי( ,בסעיף  ,1במקום "חמש שים" יבוא "שמוה שים".

הוספת סעיף 3

.2

אחרי סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:
"הארכת תוקף
הוראת השעה

.3

שר האוצר רשאי ,בצו ,להאריך בשתיים
וספות את התקופה הקבועה בסעיף ".1

דברי הסבר
סעיף  1בשת  2010תוקן סעיף 3א)א() (1לחוק חובת המכרזים ,התש"ב) 1992-להלן – חוק חובת
המכרזים( ,באופן שהסמיך את הממשלה לקבוע בתקות ,באישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכסת,
הוראות לעיין העדפה של תוצרת הארץ ברכישת טקסטיל בעבור מערכת הביטחון והמשרד לביטחון הפים.
התיקון קבע כהוראת שעה לשתיים )להלן – הוראת השעה  (2010ומכוחו הותקו תקות חובת המכרזים
)העדפת תוצרת הארץ( )הוראת שעה( ,התשע"א) 2011-להלן – תקות העדפה בטקסטיל( .הוראת השעה 2010
הייתה אמורה לפקוע ביום י"ז בטבת התשע"ג ) 30בדצמבר  ,(2012אך בשל הבחירות לכסת התשע-עשרה,
ובהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד :הכסת ,עמדה הוראת השעה בתוקפה עד יום כ"ה באייר התשע"ג
) 5במאי .(2013
ביום י"ט בתמוז התשע"ג ) 27ביוי  (2013חקק חוק חובת המכרזים )תיקון מס'  – 22הוראה שעה( ,התשע"ג-
) 2013להלן – הוראת השעה  ,(2013כהוראת שעה חדשה שתוכה זהה להוראת השעה  ,2010לתקופה של
שתיים וספות .בהוראת השעה  2013קבע כי עד להתקתן של תקות חדשות שיותקו בעיין זה ,יראו
את תקות העדפה בטקסטיל כאילו הותקו מכוח הוראת השעה  .2013בשל הבחירות לכסת העשרים,
ובהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד :הכסת ,הוראת השעה  2013עמדה בתוקפה עד יום י"ג בתמוז
התשע"ה ) 30ביוי .(2015
ביום כ"ה בתמוז התשע"ה ) 15ביולי  (2015כס לתוקף חוק חובת המכרזים )תיקון מס'  – 24הוראת שעה(,
התשע"ה– ,2015אשר קבע הוראת שעה חדשה שתוכה זהה להוראת השעה  ,2013לתקופה של  5שים
וספות ,עד יום כ"ג בתמוז התש"ף ) 15ביולי .(2020
כעת ,כדי להאריך את האפשרות למתן העדפה לתוצרת הארץ במכרזי רכש טקסטיל שעורכים מערכת
הביטחון והמשרד לביטחון הפים ,מוצע להאריך את הוראת השעה בשלוש שים וספות ,עד יום כ"ו בתמוז
התשפ"ג ) 15ביולי .(2023
סעיף  2מוצע להסמיך את שר האוצר ,להאריך ,בצו ,את הוראת השעה בשתיים וספות.
מוגש על ידי שר האוצר
כ' בתמוז התש"ף
 12ביולי 2020

 1ס"ח התשע"ה ,עמ' .197

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  13של הממשלה ה35-
)ממשלת חילופים(
יום שי ,כ"א בתמוז התש"ף  13 -ביולי 2020
)בשעה  - 12:00בוועידה חזותית (VC -
)ממספר מוקדים :לשכת ראש הממשלה 3 ,מוקדים במשרד ראש הממשלה ,ביתו של ראש
הממשלה החליפי ושר הביטחון ,משרד הביטחון ,משרד החוץ ,ביין הארגיה )מל"ל((

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יולי )יואל( אדלשטיין ,אמיר אוחה ,זאב אלקין ,אופיר אקויס ,דוד
אמסלם ,גבי אשכזי ,מיכאל ביטון ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,צחי הגבי ,יועז
הדל ,אסף זמיר ,ציפי חוטובלי ,חילי טרופר ,עומר יקלביץ' ,אלי כהן ,ישראל
כ"ץ ,אורלי לוי-אבקסיס ,יעקב ליצמן ,אבי יסקורן ,עמיר פרץ ,אורית פרקש
הכהן ,מירי רגב ,אלון שוסטר ,יובל שטיייץ ,יזהר שי ,איציק שמולי ,פיה
תמו שטה

עדר השר:

יעקב אביטן ,אריה מכלוף דרעי ,מירב כהן )בבידוד בשל גיף הקורוה( ,רפי פרץ
)בבידוד בשל גיף הקורוה(

כן כחו:
גלי אופיר
מורן בופיל
מאיר בן שבת
הוד בצר
אתי ברט
עידו גבאי
שירה גריברג
חוה ויר
אשר חיון
קרן טרר איל
ערן יעקב
אמיר ירון
בפרוטוקול זה  64דפים.

-

לשכת שר הביטחון
מזכירות הממשלה
ראש המטה לביטחון לאומי
ראש מטה ראש הממשלה החליפי
סגית מזכיר הממשלה
רל"ש ראש המטה לביטחון לאומי
משרד האוצר
מזכירות הממשלה
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
המהלת הכללית ,משרד האוצר
מהל רשות המיסים ,משרד האוצר
גיד בק ישראל
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יעל כהן
שיר כהן
תמיר כהן
מאיר לוין
אסי מסיג
שאול מרידור
רז זרי
פיה ס
דים עבוד
ליאור פרבר
רון פרץ
אורית רביבו כהן
מארק רגב
אבי שמחון

-

סיגל שפירא

-

משרד ראש הממשלה
דוברת ראש הממשלה
לשכת שר האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי-פיסקלי(
היועץ המשפטי ,משרד האוצר
הממוה על התקציבים ,משרד האוצר
המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי(
מזכירות הממשלה
לשכת היועץ המשפטי לממשלה
משרד ראש הממשלה
ממלא מקום המהל הכללי ,משרד ראש הממשלה
מזכירות הממשלה
יועץ ראש הממשלה לתקשורת זרה
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
מזכירות הממשלה

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן
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סדר היום:
.207

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(

.208

טיוטת חוק התוכית לסיוע כלכלי )גיף הקורוה החדש( )הוראת שעה(,
התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה

.209

טיוטת חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת (2020
)תיקון מס'  - (2הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה

-4-

.207

דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
)בוכחות אמצעי התקשורת(
בפתח ישיבת הממשלה אומר ראש הממשלה בימין תיהו:
"צוהריים טובים.
אחו מביאים היום לאישור הממשלה את התוכית הכלכלית המקיפה
לשכירים ,לעצמאים ולבעלי העסקים בשה הקרובה .התוכית הזאת
מיועדת להעיק רשת ביטחון לכל מי שפגע מההתפרצות של הגיף.
אי יודע שהיא לא שלמה ,אי יודע שיש בה גם חורים ,שר האוצר ואי כבר
דיברו ,ואי מתכוון לדבר על כך גם עם בי גץ ביחד ,על מתן מעה גם
לחורים בתוך הרשת .יש הרבה דברים שצריך לטפל בהם ,כולל עזרה
למשפחות ,אחו עסוק בכל הדברים הללו ,לסקטורים ,למשפחות ,לדברים
אחרים ,דון בזה בסוף הישיבה ,מה המגון הטוב ביותר לעשות זאת .אבל
כרגע יש פה תכית מקיפה שלא הייתה כדוגמתה ,כבר העברו אתמול
בהצלחה ,אי רוצה לשבח את הממשלה על כך ,העברו פה אחד את המעק
המיידי לעצמאים ,ועכשיו יש שורה של דברים שאחו צריכים לעשות,
קודם כול כדי לתת את אותה רשת ביטחון ובהמשך כמובן לפעול ביתר שאת
גם לייצר ולתגמל חזרה למעגל העבודה".

.208

טיוטת חוק התוכית לסיוע כלכלי )גיף הקורוה החדש( )הוראת שעה(,
התש"ף - 2020-הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
ראש הממשלה פותח.
שר האוצר מציג את תוכית הסיוע הכלכלית שמטרתה לתת רשת ביטחון
לשכירים ,לעסקים ולעצמאים בצל משבר הקורוה.
גב' קרן טרר-איל ,המהלת הכללית של משרד האוצר ,מציגה ,באמצעות
מצגת ,את פרטי תוכית הסיוע המעיקה תאים משופרים לשכירים
שאיבדו את מקום עבודתם בהטבות בדמי אבטלה ובמעקי הסתגלות.
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כן מוצגת התוכית להכשרות מקצועיות ועידוד תעסוקה ומתן רשת ביטחון
לעסקים ועצמאים והגדלת שיעורי ההלוואות המסובסדות בערבות המדיה
והתאים משופרים במטרה להמריץ את פעילות המשק והכלכלה.
)עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה(
השרים עמיר פרץ ,יואב גלט ,אופיר אקויס ,מירי רגב ,מיכאל ביטון ,עומר
יקלביץ' ,אלון שוסטר ,איציק שמולי ,זאב אלקין ,אסף זמיר ,אורית פרקש
הכהן ,אבי יסקורן ,אורלי לוי אבקסיס ,יזהר שי ,יובל שטיייץ ,אמיר
אוחה ,פיה תמו שטה ,גילה גמליאל וגבי אשכזי מעירים ומתייחסים
לתוכית המוצעת.
)חלק מדברי השרים הועברו למזכירות הממשלה לפי ישיבת הממשלה והם
מצויים בתיקי מזכירות הממשלה(
שר האוצר ,ציגי משרדו וגיד בק ישראל משיבים ומתייחסים לדברים
שאמרו.
שר האוצר והיועץ המשפטי של משרדו מצייים כי בוסח טיוטת החוק
שתובא לאישור ועדת השרים לעייי חקיקה יוכסו שיויים ותיקוים
בהתאם להערות שהושמעו ובהתאם להסכמות שעליהן הסכימו ראש
הממשלה וראש הממשלה החליפי.

)רוב קולות בעד ו 2-קולות מעים(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק התכית לסיוע כלכלי )גיף הקורוה
החדש( )הוראת שעה( ,התש"ף 2020-שפורסמה כתזכיר חוק להערות
הציבור ביום  12ביולי  ,2020המצ"ב )דפים .(58-8
ב .להסמיך את ועדת שרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת )להלן – הצעת החוק(.
ג .לוכח הדחיפות בקידומה של הצעת החוק ,יוקם מגון מיוחד שיפעל
במקביל להתקדמות הליכי החקיקה של הצעת החוק בכסת ,אשר יפעל
כדלקמן:
 .1תתאפשר קבלת הערות ציבור להצעת החוק גם לאחר אישורה
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בקריאה ראשוה בכסת ולא יאוחר מיום  14.7.2020בשעה .10:00
 .2ככל שיוגשו הערות להצעת החוק ,הן יועברו לבחיתם של הממוה
על התקציבים ,היועץ המשפטי של משרד האוצר בתיאום עם ציגי
משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים )להלן – הצוות המקצועי(.
 .3הצוות המקצועי יבחן את ההערות ,ככל שיתקבלו ,ויביא לפי שר
האוצר הצעות לשיויים בהסדרים המוצעים בהצעת החוק ,כפי
שתאושר בקריאה ראשוה ,בהתאם למיטב שיקול דעתו המקצועי.
המלצות הצוות המקצועי יובאו לפי שר האוצר לא יאוחר מיום
 14.7.2020בשעה .17:00
 .4שר האוצר יעדכן את ועדת השרים לעייי חקיקה ,עד ליום
 ,15.7.2020בדבר הערות הציבור שהתקבלו להצעת החוק והחלטתו
בוגע לביצוע שיויים בהצעת החוק.
 .5ככל שבעקבות העדכון האמור בסעיף קטן )ד( ,ועדת השרים
תחליט שיש מקום לשות הסדרים כאלה ואחרים בהצעת החוק,
כפי שתאושר בקריאה ראשוה בכסת ,היא תחה את ציגי
הממשלה להציע שיויים אלה מטעם הממשלה במסגרת הדיוים
להכת הצעת החוק לקריאה שייה ושלישית.
ד .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.
ה .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

.209

טיוטת חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת (2020
)תיקון מס'  - (2הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה
הדיון בסעיף זה ערך במשולב עם הדיון בסעיף מס' .201
שר האוצר מציין כי טיוטת החוק אשר תובא לאישור ועדת השרים לעייי
חקיקה תכלול בתוכה תיקוים בסכומים כפי שצויו במהלך הדיון
בממשלה.
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)רוב קולות בעד ו 2-קולות מעים(

מ ח ל י ט י ם:
א .לאשר עקרוית את טיוטת חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס' 10
והוראת שעה לשת ) (2020תיקון מס'  (2שפורסמה כתזכיר חוק
להערות הציבור ביום  12ביולי  ,2020המצ"ב )דפים .(64-59
ב .להסמיך את ועדת שרים לעייי חקיקה לאשר ,על דעת הממשלה ,את
וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.
ג .בהתאם לסעיף )81ג( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת לקצר את
תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.
ד .בהתאם לסעיף )88ב( לתקון הכסת ,לבקש מוועדת הכסת להתיר את
הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

הישיבה עלת
)בשעה (16:30

-8-

הצעת חוק התכית לסיוע כלכלי )גיף הקורוה החדש( )הוראת שעה( ,התש"ף2020-
פרק א' :הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית
תיקון חוק הפחתת .1
הגירעון

בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית ,התש"ב) 11992-להלן –
חוק הפחת הגירעון( -
)(1

בסעיף  ,16האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:
")ב( על אף הוראות סעיף 6א ,לשם מימון ההוצאות הדרושות
להתמודדות עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף הקורוה )להלן-
משבר הקורוה( ,ולמטרה זו בלבד ,רשאית הממשלה ,בשת התקציב
 ,2020להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור וסף על השיעור
האמור בסעיף קטן )א( ובסעיף 6א ,שלא יעלה על  18.7%ביחס לסכום
ההוצאה הממשלתית בשת התקציב  2019המחושב לפי סעיף 6א.
)ג( הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף קטן )ב( ,לא
יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשת  2020לצורך
חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א לשים הבאות".

)(2

אחרי סעיף  16לחוק הפחתת הגירעון יבוא:
"הוראת שעה לשת .17
 -2021הגדלת סכום
ההוצאה
הממשלתית לשם
התמודדות עם
משבר הקורוה

 1ס"ח התש"ב ,עמ'  ;45התשע"ח ,עמ' .280

)א( על אף הוראות סעיף 6א ,לשם מימון
ההוצאות הדרושות להתמודדות עם משבר
הקורוה ,ולמטרה זו בלבד ,רשאית
הממשלה ,בשת התקציב  ,2021להגדיל את
סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור וסף על
השיעור האמור בסעיף 6א ,שלא יעלה על
 10%ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית
בשת התקציב  2020המחושב לפי סעיף 6א.
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)ב( הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית
כאמור בסעיף קטן )א( ,לא יובא בחשבון
כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשת
 2021לצורך חישוב סכום ההוצאה
הממשלתית לפי סעיף 6א לשים הבאות".
פרק א' :ביטוח אבטלה
תיקון חוק הביטוח .2
הלאומי )גיף
הקורוה החדש –
הוראת שעה –
תיקון מס' (216
)הוראות מיוחדות
לעיין ביטוח
אבטלה(

בחוק הביטוח הלאומי )גיף הקורוה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' (216
)הוראות מיוחדות לעיין ביטוח אבטלה( ,התש"ף) 22020-בחוק זה – תיקון
:(216

) (1בסעיף  ,1ברישה ,במקום "י"ד בכסלו התשפ"א ) 30בובמבר
 "(2020יבוא "כ"ה בחשון התשפ"ב ) 31באוקטובר ;"(2021
) (2בסעיף קטן ) ,(1בסימן ה' בפרק ז' לחוק הביטוח הלאומי ]וסח
משולב[ ,התש"ה ,31995-המובא בו -
)א(

בסעיף 179א:
) (1בהגדרה התקופה הקובעת ,במקום "כ"ו באב
התש"ף ) 16באוגוסט  "(2020יבוא "כ' בתמוז התשפ"א )30
ביוי  (2021או עד  30ימים לאחר המועד שבו פרסמה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור הבלתי
מועסקים פחת מ ,5%.7-המוקדם מבייהם";
)(2

אחרי ההגדרה "התקופה הקובעת" יבוא:

""שיעור הבלתי מועסקים"  -שיעור הבלתי מועסקים
בתוספת אחוז העדרים זמית מעבודה כל השבוע בגלל
סיבות הקשורות בקורוה מכוח העבודה ,בגילאי  25עד ,64
לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.".

 2ס"ח התש"ף ,עמ' .210
 3ס"ח התשס"א ,עמ' .158
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בסעיף 179ה) ,(1אחרי " 30ימים לפחות" יבוא "ולעיין
)ב(
התקופה שמיום כ"ג בתמוז התש"ף ) 15ביולי  (2020ועד תום
התקופה הקובעת  14ימים לפחות";
)ג(

אחרי סעיף 179ו יבוא:

"הוראות מיוחדות 179ז) .א( לעיין חישוב דמי אבטלה והפחתת שיעור
ותקופת התשלום במקרים מיוחדים בעד דמי
לעיין חישוב דמי
אבטלה לתקופה שמיום כ"ג בתמוז התש"ף )15
האבטלה
ביולי  (2020ועד תום התקופה הקובעת או עד 30
יום לאחר המועד שבו פרסמה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה כי שיעור הבלתי מועסקים פחת מ-
 ,10%המוקדם מבייהם -
) (1יקראו את סעיף  167כך שבמקום
סעיף קטן )ב( יראו כאילו אמר:
")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,סכום
דמי האבטלה ליום לא יעלה על סכום השווה
לשכר הממוצע מחולק ב;" 25-
)(2

סעיף 171א לא ייקרא;

) (3יקראו את סעיף 176א)ז( כך שבמקום
")167ב() "(2יבוא ")167ב(";
)ב( פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי
שיעור הבלתי מועסקים פחת מ 10%-אך לא פחת
מ ,7.5%-יעמדו דמי האבטלה למי שזכאי לדמי
אבטלה לפי סימן זה ,החל מ 30-ימים שלאחר
הפרסום ועד תום התקופה הקובעת על 75%
משיעורם ערב הודעת הלשכה כאמור לפי סימן זה".
פרק ג' :מעק לבי  67ומעלה
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תיקון חוק מעק
הסתגלות מיוחד
לבי  67ומעלה
)הוראת שעה – גיף
הקורוה החדש(

.3

בחוק מעק הסתגלות מיוחד לבי  67ומעלה )הוראת שעה – גיף הקורוה
החדש( ,התש"ף– 42020-

)(1

בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "הכסה" יבוא:

""הפסקת העסקה" -הפסקת העסקה כאמור בסעיף )(1)2ג(";
)(2

בסעיף  ,2בפסקה )– (1
)א( ברישה ,במקום "יום כ"ו באב התש"ף ) 16באוגוסט
 ,"(2020יבוא "יום ט"ז בטבת התשפ"א ) 31בדצמבר ;"(2020
)ב( בפסקת משה )ג( ,אחרי " 30ימים לפחות" יבוא "ולעיין
מעק הסתגלות מיוחד לפי סעיף  –8הוא פוטר מעבודתו בשל
התפרצות גיף הקורוה או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת
מעסיקו לתקופה רצופה של  14ימים לפחות בשל התפרצות גיף
הקורוה ";
)ג(

)(3

במקום סעיף  ,8יבוא:

"מעק הסתגלות
מיוחד בעד
החודשים אוגוסט
 2020עד דצמבר
2020

 4ס"ח התש"ף ,עמ' .158

בפסקה ) ,(2בסופה יבוא "לראשוה";

.8

)א( מעק הסתגלות מיוחד בעד כל אחד
מהחודשים אוגוסט  2020עד דצמבר ) 2020להלן –
חודש הזכאות( ,ישולם למי שמתקיים לגביו אחד
מאלה:

)(1

הוא היה זכאי למעק הסתגלות מיוחד בעד
החודש הקודם לחודש הזכאות והיה מחוסר
עבודה גם במהלך כל חודש הזכאות;

)(2

העסקתו הופסקה במהלך חודש הזכאות,
והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת
העסקתו עד תום חודש הזכאות.
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)ב( סכום המעק לפי סעיף זה ייקבע לפי
הכסתו של הזכאי בעד חודש הזכאות ,כמפורט
להלן ,לפי העיין:
)(1

מי שהכסתו בחודש הזכאות איה עולה על
 2,000שקלים חדשים –  000,4שקלים
חדשים;

)(2

מי שהכסתו בחודש הזכאות עולה על 2,000
שקלים חדשים ואיה עולה על  3,000שקלים
חדשים –  3,000שקלים חדשים;

)(3

מי שהכסתו בחודש הזכאות עולה על 3,000
שקלים חדשים ואיה עולה על  4,000שקלים
חדשים –  2,000שקלים חדשים;

)(4

מי שהכסתו בחודש הזכאות עולה על 4,000
שקלים חדשים ואיה עולה על  5,000שקלים
חדשים –  1,000שקלים חדשים.

על אף האמור בסעיפים קטים )א( ו)-ב(,
)ג(
מעק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש
הזכאות ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל
ביום ה' באדר התש"ף ) 1במרס  (2020או לאחריו
וחזר לעבוד בחודש הזכאות; סכום המעק יהיה
שווה למכפלת הסכום שקבע לזכאי לפי סעיף קטן
)ב( ,במספר הימים שחלפו באותו חודש לפי שחזר
לעבוד ,לחלק במספר הימים בחודש הזכאות".
) (4בסעיף )9א() ,(6בסופו יבוא "ובמעקים המשתלמים לפי סעיף 8
– הצהרת המעסיק והצהרת העובד כי העובד פוטר או הוצא לחופשה
ללא תשלום בשל התפרצות גיף הקורוה";
) (5בסעיף  ,14ברישה ,במקום י"ד בכסלו התשפ"א ) 30בובמבר
 (2020יבוא כ' באב התשפ"א ) 29ביולי .(2021
פרק ד' :פיקדון חיילים משוחררים
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תיקון חוק קליטת .4
חיילים משוחררים
)גיף הקורוה
החדש -הוראת
שעה -תיקון מס'
)(20מימוש חלק
מהפיקדון לכל
מטרה(

בחוק קליטת חיילים משוחררים )גיף הקורוה החדש -הוראת שעה -תיקון
מס' )(20מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה( ,התש"ף- 20205 -

)(1

בסעיף - 1
)א( ברישה ,במקום "ב' בחשון התש"ף ) 20באוקטובר "(2020
יבוא "כ' בתמוז התשפ"א ) 30ביוי ;"(2021
)ב( בסעיף 18ב לחוק לקליטת חיילים משוחררים ,התש"ד-
 ,61994המובא בו-
)(1

בפסקה ) ,(1במקום " "5,300יבוא ";"11,000

)(2

בפסקה )-(2
)א( במקום "  18חודשים" יבוא " 18חודשים או
יותר";
)ב(

)(2

במקום " "3,500יבוא ";"7,500

סעיף  - 2בטל.
פרק ה' :קרות השתלמות

תיקון פקודת מס
הכסה  -הוראת
שעה

.5

בתקופה שמיום כ"ג בתמוז התש"פ ) 15ביולי  (2020עד יום א' בשבט התשפ"א
) 14ביואר  (2021יקראו את פקודת מס הכסה ]וסח חדש[ ,7כך שבסעיף ,9
אחרי פסקה )16ב( יבוא:

 5ס"ח התש"ף ,עמ' .220
 6ס"ח התש"ד ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' 1019
 7דיי מדית ישראל ,וסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ה ,עמ' .52
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")16ג()א( סכומים שלא יעלו על  10,500שקלים חדשים בחודש מסוים,
שמשך עובד מחשבוו בקרן השתלמות או שמשך יחיד מחשבוו בקרן
השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 5)17א( ,לרבות הפרשי הצמדה,
וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת ,והכל אם לא
חלפו  6שים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון ,ולגבי עובד או
יחיד שהגיע לגיל הפרישה – אם לא חלפו  3שים ממועד התשלום
הראשון לאותו חשבון ,ובלבד שהתקיימו לפחות אחד מאלה:
) (1העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד פוטרו מעבודתם או
יצאו לחופשה ללא תשלום במהלך התקופה שמיום ה' באדר
התש"פ ) 1במרס  (2020עד ליום שבו הוגשה בקשת המשיכה
לחברה המהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל )בפסקה
זו – החברה המהלת( ,והעובד או היחיד הגישו לעיין זה הצהרה
לחברה המהלת יחד עם בקשת המשיכה;
) (2הכסתו החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו
או היחיד ובן זוגו ,לפי סעיף  (1)2ו ,(2)2 -מיום ה' באדר התש"פ
) 1במרס  (2020עד תום החודש שקדם ליום שבו הגיש העובד או
היחיד את בקשת המשיכה לחברה המהלת ,פחתה ביחס להכסה
החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן
זוגו ,לפי העיין ,לפי סעיף  (1)2ו ,(2)2 -בשת  ,2019והעובד או
היחיד הגישו לעיין זה הצהרה לחברה המהלת יחד עם בקשת
המשיכה;
לעיין זה" ,מועד התשלום הראשון" ו" -הפקדה מוטבת" – כהגדרתם
בפסקאות )16א( ו16) -ב( ,לפי העיין;
)ב( לא יראו במשיכת סכומים לפי פסקה זו כמשיכה בפטור ממס לעיין
תאים שבהם חשבוות שוים של עובד בקרן השתלמות אחת או יותר
ייחשבו לחשבון אחד כפי שקבעו בתקות לפי פסקה )16א()ד(;".
פרק ו :מעק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות
הגדרות

.6

בפרק זה:

"הוצאות שכר חסכות" – סך סכום השכר הקובע לתקופת הזכאות
עבור כלל העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום או שפוטרו,
כשהוא מוכפל ב;6-
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"חוק יסודות התקציב" -חוק יסודות התקציב התשמ"ה;1985-
"חוק מס ערך מוסף" -חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו;1976-
"מוסד ציבורי זכאי"  -מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף )(2)9ב( לפקודת
מס הכסה ,שמתקיימים בו שי אלה:
) (1שליש לפחות מהכסתו בשת המס  ,2018כפי שדווחה
בדוח שהגיש לפי סעיף  131לפקודה ,ואם דווחה לפי יום הגשת
התביעה למעק ,ההכסה לשת המס  – 2019שליש מהכסתו
בשת המס - 2019לא הייתה מתמיכות ותרומות;
) (2עיקר הכסתו בשת המס  ,2018כפי שדווחה בדוח שהגיש
לפי סעיף  131לפקודה ,ואם הוגש לפי יום הגשת התביעה למעק
דוח לשת המס  -2019עיקר הכסתו בשת המס  ,2019שלא
מתמיכות ותרומות ,הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן
שוטף ובמהלך רוב חודשי השה;
"מחזור עסקאות" –
) (1לגבי מי שאיו מוסד ציבורי זכאי  -מחזור עסקאות של
עוסק ,כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,למעט מכירות הויות,
עסקאות שדווחו על ידי הקוה לפי סעיפים  20או  21לחוק מס
ערך מוסף;
) (2לגבי מוסד ציבורי זכאי – הכסה כמשמעותה בסעיף 1
לפקודה;
"מחזור עסקאות לשת  – " 2019מחזור עסקאות לשת  ,2019כפי שדווח
לרשות המיסים בישראל על פי דין ,ולכל אחד מאלה כמפורט
לצדו:
) (1לעוסק שפעילותו החלה לאחר יום כ"ד בטבת התשע"ט )1
ביואר  – (2019מחזור העסקאות שלו מיום תחילת החודש
העוקב ליום תחילת הפעילות ועד ליום ג' בטבת התש"ף )31
בדצמבר  ,(2019כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק בשת
 2019ומוכפל ב;12-
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) (2לגבי עוסק הרשום כשותפות ועוסק הרשום יחד עם עוסק
אחר לפי סעיף  56לחוק מס ערך מוסף – לפי מחזור העסקאות
המאוחד של עוסקים הרשומים יחד ,או של השותפות ,לפי
העיין;
"המהל" – מהל רשות המסים או מי שהוסמך על ידו לצורך ביצוע פרק
זה;
"הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בסעיף 159א לפקודה;
"מקדם הוצאות קבועות" -
) (1לגבי עוסק ,כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף – הסכום
המתקבל מצירוף של שי אלה:
)א(

התוצאה המתקבלת מהכפלת  0.9ביחס שבין שי

אלה:
) (1סך כל התשומות השוטפות ,למעט תשומות
ציוד ,כפי שדווח לרשות המסים בישראל בשל שת
המס ;2019
)(2

מחזור העסקאות לשת ;2019

)ב( סכום הוצאות שכר חסכות כשהוא מחולק במחזור
העסקאות לשת ;2019
)(2
אלה:

לגבי מוסד ציבורי זכאי – הסכום המתקבל מצירוף של שי

)א( סך כל ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או
מוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השה
בשל שת המס  ,2018ואם הוגש לפי יום הגשת התביעה
למעק דוח לשת המס – 2019סך כל ההוצאות האמורות
בשל שת המס  2019כשהוא מחולק בסך הכסתו בשת
המס  2018או  ,2019לפי העיין;
)ב( סכום הוצאות השכר החסכות כשהוא מחולק
במחזור העסקאות לשת  ,2018ואם הוגש לפי יום הגשת
התביעה למעק דוח לשת המס  – 2019מחזור העסקאות
לשת ;2019
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) (3לגבי עוסק הרשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי הוראות
סעיף  56לחוק מס ערך מוסף הסכום המתקבל מצירוף של שי
אלה ,והכל אילולא היה רשום כעוסק אחד עם עוסק אחר:
)א(

התוצאה המתקבלת מהכפלת  0.9ביחס שבין שי

אלה:
) (1סך כל התשומות השוטפות ,למעט תשומות
ציוד ,כפי שדווח לרשות המסים בישראל ,בשל שת
המס ;2019
)(2

סכום מחזור עסקאותיו בשת המס ;2019

)ב( סכום הוצאות השכר החסכות כשהוא מחולק
בסכום הכסתו לשת המס ;2019
"מקדם השתתפות בהוצאות קבועות" –
) (1לגבי עוסק שמחזור עסקאותיו לשת  2019עולה על
 300,000ש"ח ואיו עולה על  1,500,000ש"ח ;0.3 -
) (2לגבי עוסק שמחזור עסקאותיו לשת  2019עולה על
 1,500,000ש"ח  -ההפרש שבין  1לבין מקדם הוצאות קבועות,
ולא יותר מ;0.3-
) (3לגבי עוסק במסחר סיטואי או קמעואי בדלק – ההפרש
שבין  1לבין מקדם הוצאות קבועות ,ולא יותר מ;0.075-
) (4לגבי עוסק שבשת המס  2019ובשת המס  2020חל עליו
הפטור לפי סעיף  33לחוק מס ערך מוסף – ההפרש שבין  1לבין
מקדם הוצאות קבועות ,ולא יותר מ;0.04 -
"סכום השכר הקובע לתקופת הזכאות" – מכפלת  1.25בשי אלה:
) (1ממוצע שכר העבודה החודשי של עובד שהוצא לחופשה
ללא תשלום או שפוטר ,או שהופסקה עבודתו ,החייב בדמי ביטוח
לאומי ,אשר מחושב לפי שלושת החודשים המאוחרים ביותר
שעבד בהם לפי תקופת הזכאות;
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) (2היחס שבין ימי עבודה בתוך תקופת הזכאות שבו לא עבד
העובד בשל פיטוריו או בשל הוצאתו לחופשה ללא תשלום לבין
סך ימי העבודה בתקופת הזכאות;
"עוסק"  -חייב במס ,כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,למעט אלה:
)(1

גוף מתוקצב ,כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודות התקציב;

)(2

קופת חולים;

) (3תאגיד בריאות ,כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודות
התקציב;
) (4מוסד ציבורי ,כהגדרתו בסעיף )(2)9ב( לפקודה ,למעט אם
הוא מוסד ציבורי זכאי;
) (5מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי
בידו או שבשת המס  -2019ו  2020חל בחישוב הכסתו סעיף 8א
לפקודה ,בשל עבודה מתמשכת שמשך ביצועה מעל שה;
)(6

כל אחד מאלה:
)א( תאגיד בקאי ,כהגדרתו בחוק הבקאות )רישוי(,
התשמ"א ,1981-לרבות תאגיד עזר כהגדרתו בחוק
כאמור;
)ב( מבטח ,כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים
פיסיים )ביטוח( ,התשמ"א;1981-
)ג(

חבר בורסה ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח-

;1968
)ד( חברה מהלת ,כהגדרתה בחוק הפיקוח על
שירותים פיסיים )קופות גמל( ,התשס"ה;2005-
)ה( מהל קרן ,כמשמעותו בחוק השקעות משותפות
באמות ,התש"ד;1994-
)(7

תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;
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) (8עוסק שדיווח לרשות המסים בישראל על סגירת עסקו לפי
תקופת הזכאות; לעיין זה יראו עוסק אשר התקיימו לגביו שי
אלה ,כאילו הודיע על סגירת עסקו:
)א( הייתה ירידה מהותית בהוצאותיו לצורך ייצור
הכסה בעסקו ,בשל הפסקת פעילות העסק;
)ב( הוא דיווח על מחזור עסקאות בסכום אפס לתקופת
הזכאות;
) (9עוסק אשר דיווח לשלושת החודשים שקדמו לחודש מרץ
 ,2020על מחזור עסקאות בסכום אפס.
"הפקודה" – פקודת מס הכסה ]וסח חדש[;
"תמיכות ותרומות"  -תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב,
תמיכה מאת רשות מקומית ,או תרומות;
"תקופת הבסיס" – התקופה המקבילה בשת  2019לתקופת הזכאות;
"תקופת זכאות" – כל אחת מהתקופות המפורטות להלן ,לפי העיין,
ובלבד ששר האוצר קבע בצו כי ייתן לגביה מעק:
) (1התקופה שמיום ז' באייר התש"ף ) 1במאי  (2020עד יום ח'
בתמוז התש"ף ) 30ביוי ;(2020
) (2התקופה שמיום ט' בתמוז התש"ף ) 1ביולי  (2020עד יום
י"א באלול התש"ף ) 31באוגוסט ;(2020
) (3התקופה שמיום י"ב באלול התש"ף ) 1בספטמבר (2020
ועד יום י"ג בחשון התשפ"א ) 31באוקטובר ;(2020
) (4התקופה שמיום י"ז בחשון התשפ"א ) 1בובמבר (2020
ועד יום ט"ז בטבת התשפ"א ) 31בדצמבר ;(2020
) (5התקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א ) 1ביואר  (2021ועד
יום ט"ז באדר התשפ"א ) 28בפברואר ;(2021
) (6התקופה שמיום י"ז באדר התשפ"א ) 1במרץ  (2021עד יום
י"ח באייר התשפ"א ) 30באפריל ;(2021
) (7התקופה שמיום י"ט באייר התשפ"א ) 1במאי  (2021ועד
יום כ' בתמוז התשפ"א ) 30ביוי ;(2021
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"תשומות ציוד"  -כהגדרתן בחוק מס ערך מוסף;
"תשומות שוטפות" –
) (1סך כל התשומות השוטפות ,למעט תשומות ציוד ,שרכשו
לצרכי העסק ווכה בגים מס תשומות בהתאם לחוק מס ערך
מוסף ,כפי שדווח לרשות המסים באמצעות דוח תקופתי לפי
סעיפים  67או 67א ,לפי העיין ,לחוק מס ערך מוסף ,בתוספת
התשומות החייבות בשיעור מס ערך מוסף ;0
) (2לגבי עסק שמקום רישומו בעיר אילת  -סך כל התשומות
השוטפות ,כפי שעולה מהדוח השתי האחרון שהוגש לפקיד
השומה;
) (3לגבי עסק שפעילותו החלה בין יום____ ) 1ביואר (2019
ועד יום _____ ) 31בדצמבר  - (2019סך כל התשומות השוטפות,
למעט תשומות ציוד ,שרכשו לצרכי העסק ווכה בגים מס
תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף ,כפי שדווח לרשות המסים,
מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד ליום _____
) 31בדצמבר  ,(2019כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק בשת
 2019ומוכפל ב.12-
מעק בעד
השתתפות
בהוצאות קבועות

.7

עוסק יהיה זכאי למעק עבור תקופת הזכאות ,לפי הוראות פרק זה ,בעד
השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות גיף
הקורוה )בפרק זה  -מעק סיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות( ,אם
מתקיימים לגביו כל אלה:
) (1מחזור עסקאותיו לשת  2019עולה על  18אלף שקלים חדשים
ואיו עולה על  100מיליון שקלים חדשים;
) (2מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות מוך ממחזור עסקאותיו
בתקופת הבסיס בשת  ,2019בסכום העולה על  40%ממחזור העסקאות
בתקופת הבסיס; לגבי עסק שפעילותו החלה לאחר היום הראשון
בתקופת הבסיס  -יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס כמחזור
עסקאותיו מיום תחילת החודש העוקב ליום תחילת הפעילות ועד ____
) 29בפברואר  ,(2020כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק בתקופה
האמורה ומוכפל ב–;2
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) (3ירידת המחזורים כאמור בפסקה ) (2גרמה כתוצאה מההשפעה
הכלכלית של התפשטות גיף הקורוה החדש;
)(4

לא התקיים לגביו אחד מאלה:
)א( הוא היה חייב ביהול פקסים לשת המס  2019ולא
יהלם;
)ב( פקסיו לשת המס  2019קבעו כבלתי קבילים ,בקביעה
שאיה יתת לערר או לערעור;

) (5הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים  67או 67א לחוק מס ערך
מוסף ,לתקופת הזכאות או הצהרה לפי תקה  15לתקות מס ערך מוסף
)רישום( ,התשל"ו ,81976-לשת  ,2020לפי העיין ,אם היה חייב
בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף; לגבי עוסק שבשת המס  2019ובשת
המס  2020חל עליו הפטור לפי סעיף  33לחוק מס ערך מוסף – הוא הגיש
דוח שתי לשת המס  2018בהתאם לסעיף  131לפקודת מס הכסה ,אם
היה חייב בהגשתו ,עד ליום הגשת תביעה לפי סעיף ;6
)(6
.(2020
סכום המעק

.8

העוסק החל בפעילותו לפי יום ד' באדר התש"פ ) 29בפברואר

מעק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות יעמוד על הסכומים המפורטים
להלן:
) (1לעוסק אשר מחזור עסקאותיו לשת  2019איו עולה על  100אלף
שקלים חדשים –  3,000שקלים חדשים;
) (2לעוסק אשר מחזור עסקאותיו לשת  2019עולה על  100אלף
שקלים חדשים אך איו עולה על  200אלף שקלים חדשים – 4,000
שקלים חדשים;
) (3לעוסק אשר מחזור עסקאותיו לשת  2019עולה על  200אלף
שקלים חדשים אך איו עולה על  300אלף שקלים חדשים – 6,000
שקלים חדשים;
) (4לעוסק אשר מחזור עסקאותיו עולה על  300אלף שקלים חדשים
– הסכומים המפורטים להלן ,ובלבד שלא יעלו על  500אלף שקלים
חדשים ולא יפחתו מ 000,6-שקלים חדשים:

 8ק"ת התשל"ו ,עמ'  946ועמ' .1082
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)א( לעוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו כאמור
בסעיף  ,(2)3עולה על  40%ואיה עולה על  - 60%סכום השווה
למכפלה של  0.2במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות
ובמחזור עסקאות בתקופת הבסיס;
)ב( לעוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו כאמור
בסעיף  ,(2)3עולה על  60%אך איו עולה על  - 80%סכום השווה
למכפלה של  0.35במקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות
ובמחזור עסקאות בתקופת הבסיס;
לעוסק ששיעור ירידת מחזור העסקאות שלו כאמור
)ג(
בסעיף  ,(2)3עולה על  - 80%סכום השווה למכפלה של  0.5במקדם
ההשתתפות בהוצאות הקבועות ובמחזור עסקאות בתקופת
הבסיס.
תביעה לקבלת
מעק

.9

)א( מהל רשות המסים יודיע בהודעה שתפורסם ברשומות ובאתר
האיטרט של רשות המסים על המועד בו יתן להגיש תביעה לקבלת מעק
עבור כל אחת מתקופות הזכאות.
)ב( המהל רשאי להאריך את התקופה המירבית להגשת תביעה כאמור
בסעיף קטן )א( בתקופה אחת וספת או יותר ,ובלבד שלא יעלו על  180ימים
ושהודעה על הארכה זו פורסמה ברשומות ובאתר האיטרט של רשות המסים.
תביעה לפי סעיף זה ,תוגש בטופס מקוון שקבע המהל ותכלול את
)ג(
הפרטים הדרושים לשם בחית עמידתו של העוסק ,בתאים לקבלת המעק
ולשם תשלום המעק להוראות פרק זה.

מעק לעוסק אשר .10
החל את פעילותו
בשת 2020

קביעת זכאות
למעק

.11

עוסק אשר החל את פעילותו בתקופה שתחילתה ביום ד' בטבת התש"פ )1
ביואר  (2020ועד יום ד' באדר התש"פ ) 29בפברואר  ,(2020יהיה זכאי למעק
עבור תקופת זכאות בסכומים המפורטים להלן:
)(1

לעוסק מורשה ,כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף –  4,000שקלים חדשים.

)(2

לעוסק פטור ,כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף –  3,000שקלים חדשים.

)א( הגיש עוסק למהל ,תביעה לפי סעיף  ,6יקבע המהל את זכאותו של
העוסק למעק ואת סכומו.
)ב( המהל רשאי ,ביוזמתו או לפי דרישת העוסק לתקן את קביעתו כאמור
בסעיף זה ,אם התגלו עובדות חדשות או אם מצא כי פלה טעות בקביעה זו.
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תשלום מקדמה
ומעק

.12

תשלום ביתר

.13

תשלום בחסר

.14

שולם לעוסק מעק בסכום המוך מסכום המעק שהוא זכאי לו לפי פרק זה,
ישולם לעוסק ההפרש שבין סכומים אלה )להלן – סכום החסר( ,באמצעות
רשות המסים בישראל ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום החסר ,החל
בתום  30ימים מיום הגשת התביעה עד יום התשלום.

קס בגין הגשת
תביעה ביתר

.15

)א( בסעיף זה" -יתר" – ההפרש שבין סכום המעק אשר כלל עוסק בתביעה
שהגיש לפי סעיף  6לבין סכום המעק אשר המהל קבע שהוא זכאי לו

)א( לא הודיע המהל על החלטתו לפי סעיף )7א( בתוך  21יום מיום הגשת
התביעה ,ישלם מקדמה בשיעור של  40%מסכום המעק שלפי דעת המהל מגיע
לו.
)ב( לא הודיע המהל על החלטתו לפי סעיף )7א( בתוך  28יום מיום הגשת
התביעה ,ישלם מקדמה וספת בשיעור של  20%מסכום המעק שלפי דעת
המהל מגיע לו.
המעק והמקדמה ישולם באמצעות רשות המסים בישראל ,על ידי זיכוי
)ג(
חשבון הבק של העוסק אשר פרטיו היו בידי המהל.
)א( שולם לעוסק מעק ,לרבות מקדמה ,בסכום העולה על סכום המעק
שהוא זכאי לו לפי פרק זה ,יוחזר סכום היתר תוך תשעים יום מהיום שהמציא
לו המהל דרישה להחזר ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום היתר ,מיום
ששולם סכום היתר ועד ליום ההחזר.
)ב( סכום היתר וסכום קס לפי סעיף  9ייראו כאילו היה מס ויחולו לגביהם
הוראות פקודת המסים )גביה(
)ג(

סכום היתר יקוזז מכל סכום המגיע לעוסק לפי הוראות חוק זה.

)ב( עוסק שלגביו קבע יתר העולה על  50%מסכום המעק אשר כלול היה
בתביעה שהגיש לקבלת מעק ולא הוכיח להחת דעתו של המהל שלא התרשל
בעריכת התביעה שהגיש ,יהא חייב בקס בשיעור של  50%מסכום היתר
פטור מס ערך מוסף .16

מעק סיוע לפי סעיפים  4ו 5-לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי
סעיף  12לחוק מס ערך מוסף.

.17

.על החלטת המהל לפי סעיף  7יתן לערור לפי ועדת ערר כאמור בסעיף ,12
וזאת בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום שמסרה לעורר ההחלטה בצירוף
הודעה על זכות הערר ועל המועד להגשתו.

ערר
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ועדת ערר

.18

)א( שר המשפטים יקים ועדת ערר של דן יחיד ,אחת או יותר ,שתפקידה לדון
בעררים על החלטות כאמור בסעיף ) 11בסעיף זה – ועדת ערר(; ועדת הערר
מוסמכת לאשר את ההחלטה שעליה עוררים ,לבטלה או להחזיר את העיין עם
הוראות למהל.
)ב( כשיר להתמות לוועדת הערר שופט בדימוס או מי שכשיר להתמות
לשופט בית משפט השלום.
דיו של מי שאיו עובד המדיה ,בפעולתו בוועדת הערר ,כדין עובד
)ג(
המדיה ,לעיין חיקוקים אלה:
)(1

חוק שירות הציבור )מתות( ,התש"ם;1979-

)(2

חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( ,התשכ"ט;1968-

) (3חוק שירות המדיה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(,
התשי"ט – 1959-ההוראות הוגעות לכלל עובדי המדיה;
) (4חוק הבחירות לכסת ]וסח משולב[ ,התשכ"ט – 1969-הוראת
סעיף )56ב( לחוק.
)ד( ההוראות לפי חוק בתי דין מיהליים ,התש"ב ,1992-למעט סעיפים ,22
 37ו 45-לחוק האמור ,יחולו על ערר ועל ועדת ערר לפי פרק זה ,בשיויים
המחויבים ובשיויים אלה:
) (1הסמכויות התוות לבית משפט מחוזי לפי סעיף )28ד( ו)-ה( לחוק
האמור יהיו תוות לבית משפט לעייים מיהליים;
החלטה סופית של ועדת הערר יתת לערעור לפי בית משפט
)(2
לעייים מיהליים;
על אף האמור בסעיף )26ג( לחוק האמור ,ועדת הערר רשאית
)(3
לדון ולהחליט בערר על פי טעות וראיות שהוגשו בכתב בלבד ,אם מצאה
שאין בכך כדי לפגוע בעשיית צדק בעייו של העורר;

- 25 -

החליטה ועדת הערר לקיים דיון בהשתתפות הצדדים ,רשאית
)(4
היא לקיים את הדיון באמצעים טכולוגיים אם קבע שר המשפטים לפי
סעיף קטן )ה( סדרי דין לעיין קיום דיון כאמור; לעיין זה" ,אמצעים
טכולוגיים" – דיון באמצעים המאפשרים העברת תמוה וקול בזמן
אמת ,שבהם יתן לשמוע ולראות את המשתתפים בדיון וכן להישמע
במהלכו.
ועדת הערר רשאית לחייב בעל דין בהוצאות ,לרבות שכר טרחת
)(5
עורך דין ,הוצאות סיעה ושכר בטלה של עדים.
)ה( שר המשפטים רשאי להתקין תקות לעיין סדרי דין ודיי הראיות
ולעיין סדרי המיהל בוועדת הערר לרבות בעייי אגרות.
סמכויות המהל

.19

סמכויות המהל לפי פרק שי לחלק ח' לפקודה ,יהיו תוות לו ככל שדרש
לצורך ביצוע הוראות חוק זה ,בשיויים המחויבים.

סמכויות חקירה
וחיפוש

.20

מי שהוסמך לפי סעיף  227לפקודה יהיו תוות לו הסמכויות כאמור באותו
סעיף לשם מיעת עבירות לפי פרק זה או לשם גילוין.

עושין

.21

עוסק אשר הגיש תביעה לפי סעיף  6ומסר בה פרטים לא ותים לגבי תאי
הזכאות לקבלת המעק ,דיו – מאסר שה.

רשות לייצג

.22

סעיף  236לפקודה יחול על ייצוג עוסק לעיין פרק זה ,בשיויים המחויבים.

המצאת הודעות

.23

על המצאת הודעות לפי פרק זה יחולו הוראות סעיף  238לפקודה.

הוראת מעבר
לעיין ערר

.24

על החלטת רשות המיסים לפי סעיפים  1עד  3להחלטת ממשלה מס'  5015מיום
 24באפריל  ,2020יתן לערור לפי ועדת ערר כאמור בסעיף  ,12וזאת בתוך
ארבעים וחמישה ימים מיום תחילתו של החוק או מיום שמסרה לעורר
ההחלטה בצירוף הודעה על זכות הערר ועל המועד להגשתו ,לפי המאוחר.
פרק ז' :מעקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים
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תיקון חוק להגדלת .25
שיעור ההשתתפות
בכוח העבודה
ולצמצום פערים
חברתיים )מעק
עבודה(  -הוראת
שעה

בתקופה של שתיים מיום פרסומו של חוק זה ,יקראו את חוק להגדלת שיעור
ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מעק עבודה( ,התשס"ח-
) 92007להלן -חוק להגדלת שיעור השתתפות( ,כך -

)(1

בסעיף )1א( ,ברישה ,בסופה יבוא "ולמעט בפרק ג';"3

)(2

אחרי סעיף 18כג יבוא:

"פרק ג': 3מעקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה ,בעד תקופות הזכאות,
לשם סיוע בהתמודדות עם גיף הקורוה
הגדרות

18כד .בפרק זה-
"בן זוג"  -מי שהיה במשך כל שת המס בן זוג,
כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין;
"החלטת הממשלה"  -החלטת ממשלה מס' ___
מיום  12ביולי  ,2020בדבר מתן מעק וסף
לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת
מעטים בעד חודשים מאי ויוי ;2020
" הכסה חודשית ממוצעת מעסק"  -סכום ההכסה
החייבת מעסק לשת  ,2018ולגבי עצמאי
בעל עסק חדש  -סכום ההכסה החייבת
מעסק לשת  ,2019מחולק במספר החודשים
שבהם עסק העצמאי בעסק או במשלח יד
בשת  2018או , 2019לפי העיין
"הכסה חייבת"  -הכסה לאחר היכויים שהותרו
ממה לפי כל דין ולפי הקיזוזים והפטורים
שהותרו ממה לפי כל דין ,למעט רווח הון;

 9ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;84התשע"ט ,עמ'  ;134ק"ת התש"ף ,עמ' 1222
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"הכסה חייבת מעסק"  -הכסה חייבת לפי סעיף
 (1)2לפקודה שהיא הכסה מיגיעה אישית,
לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג'
בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי וגמלה
לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה'
בפרק ג' לחוק האמור ,ולרבות תגמול בעד
ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב
לחוק הביטוח הלאומי;
"הכסה מיגיעה אישית"  -כמשמעותה בפקודה,
למעט הכסה המויה בפסקאות ) (1עד )(7
להגדרה "הכסה מיגיעה אישית" בפקודה;
"הכסת עבודה"  -הכסת עבודה לפי סעיף (2)2
לפקודה ,לרבות דמי לידה המשתלמים לפי
סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי
וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן
ה' בפרק ג' לחוק האמור ,ולרבות תגמול בעד
ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב
לחוק הביטוח הלאומי;
"הכסת עבודה חודשית ממוצעת"  -סכום הכסת
עבודה בשת  2018ששילמה חברת מעטים
לשכיר בעל שליטה בה ,ולגבי שכיר בעל
שליטה בחברת מעטים חדשה -סכום הכסת
העבודה כאמור בשת  ,2019מחולק במספר
החודשים שבהם עבד השכיר בעל השליטה
בחברה בשת  2018או  ,2019לפי העיין;
"חברת מעטים"  -חברה תושבת ישראל שהיא
חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76
לפקודה ,אשר עסקה בעסק או במשלח יד
לפי יום ד' בטבת התש"ף ) 1ביואר (2020
ובמהלך התקופה הקובעת ,לפחות;
"חברת מעטים חדשה"  -חברת מעטים שמתקיים
לגביה אחד מאלה:
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) (1היא החלה לעסוק בעסק או במשלח
יד בשת ;2019
) (2היא החלה לעסוק בעסק או במשלח
יד בשת  2018ובאותה שה לא שילמה
החברה הכסת עבודה לשכיר בעל שליטה
בה;
"חוק הביטוח הלאומי" -חוק הביטוח הלאומי
]וסח משולב[ ,התש"ה;101995-
"חוק מיסוי מקרקעין" -חוק מיסוי מקרקעין )שבח
ורכישה( ,התשכ"ג;111963-
"חוק מס ערך מוסף" -חוק מס ערך מוסף,
התשל"ו;121975-
"המהל"  -כהגדרתו בפקודה;
"יכויים"  -כמשמעותם בהגדרה "הכסה מעסק או
ממשלח יד" שבסעיף ;1
"הפקודה" -פקודת מס הכסה;13
"עצמאי"  -יחיד שהוא תושב ישראל ,שעסק בעסק
או במשלח יד לפי יום ד' בטבת התש"ף )1
ביואר  (2020ובמהלך התקופה הקובעת,
לפחות;
"עצמאי בעל עסק חדש"  -עצמאי שמתקיים בו
אחד מאלה:
)(1
;2019

הוא החל לעסוק בעסק או במשלח יד בשת

) (2היו לו בשת  2018הפסדים לפי סעיף )28א(
לפקודה;

 10ס"ח התש"ה ,עמ' .210
 11ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156
 12ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
 13דיי מדית ישראל ,וסח חדש  ,6עמ' .120
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"רווח הון" -כהגדרתו בסעיף  88לפקודה ,לרבות
שבח כמשמעותו לפי סעיף  6לחוק מיסוי
מקרקעין;
"שכיר בעל שליטה" ,בחברת מעטים  -יחיד שלפי
יום ד' בטבת התש"ף ) 1ביואר (2020
ובמהלך התקופה הקובעת ,לפחות,
מתקיימים לגביו שיים אלה:
) (1הוא היה בעל שליטה כהגדרתו בסעיף
)(9)32א() (3לפקודה ,בחברת המעטים ,והחזיק
במיות החברה;
) (2שולמה לו הכסת עבודה על ידי חברת
המעטים שהוא בעל שליטה בה;
"תושב ישראל"  -כהגדרתו בפקודה ,לרבות אזרח
ישראלי כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה שהוא
תושב אזור כהגדרתו בסעיף האמור;
"התקופה הקובעת" – ששת החודשים שקדמו
לתקופת הזכאות;
"תקופת הזכאות" – כל אחת מהתקופות
המפורטות להלן ,לפי העיין ,ובלבד ששר
האוצר קבע בצו כי ייתן לגביה מעק:
) (1התקופה שמיום ז' באייר התש"ף )1
במאי  ,(2020עד יום ח' בתמוז התש"ף )30
ביוי ;(2020
) (2התקופה שמיום ט' בתמוז התש"ף )1
ביולי  ,(2020עד יום י"א באלול התש"ף )31
באוגוסט ;(2020
) (3התקופה שמיום י"ב באלול התש"ף )1
בספטמבר  (2020עד יום י"ג בחשון התשפ"א
) 31באוקטובר ;(2020
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) (4התקופה שמיום י"ז בחשון התשפ"א
) 1בובמבר  (2020ועד יום ט"ז בטבת
התשפ"א ) 31בדצמבר (2020
) (5התקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א
) 1ביואר  (2021עד יום ט"ז באדר התשפ"א
) 28בפברואר ;(2021
) (6התקופה שמיום י"ז באדר התשפ"א
) 1במרץ  (2021עד יום י"ח באייר התשפ"א
) 30באפריל ; (2021
) (7התקופה שמיום י"ט באייר התשפ"א
) 1במאי  (2021עד יום כ' בתמוז התשפ"א )30
ביוי .(2021
מעק סיוע לעצמאי 18כה .עצמאי שבשת  2019מלאו לו  20שים או יותר יהיה
זכאי למעק לעצמאי ,בעד תקופת זכאות אחת או
יותר ,לפי הוראות פרק זה ,לשם סיוע בתקופת
ההתמודדות עם גיף הקורוה )בפרק זה  -מעק
סיוע לעצמאי( ,אם מתקיימים לגביו כל אלה:
) (1הכסתו החייבת לשת המס ,2018
ולעיין עצמאי בעל עסק חדש  -הכסתו
החייבת לשת המס  ,2019איה עולה על
 640,000שקלים חדשים; היתה לעצמאי
ולבן זוגו הכסה חייבת שאיה הכסה
מיגיעה אישית ,יראו ,לעיין פסקה זו,
מחצית מאותה הכסה חייבת כהכסה
חייבת של כל אחד מבי הזוג;
) (2הכסתו החודשית הממוצעת מעסק
עולה על  714שקלים חדשים;
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) (3מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות
מוך ממחזור עסקאותיו באותם חודשים
בשת ) 2019בפסקה זו – תקופת הבסיס(,
בסכום העולה על  40%ממחזור העסקאות
בתקופת הבסיס; לעיין עצמאי שהחל
לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר היום
הראשון בתקופת הבסיס יראו את מחזור
העסקאות בתקופת הבסיס כמחזור
עסקאותיו מיום תחילת העיסוק כאמור עד
יום ד' באדר התש"ף ) 29בפברואר ,(2020
מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור
ומוכפל ב–;2
) (4לא מתקיימים לגביו בשת המס
 ,2018ולעיין עצמאי בעל עסק חדש  -בשת
המס  ,2019הסייגים הקבועים בסעיף 17א,
בשיויים המחויבים;
) (5הוא הגיש עד מועד הגשת התביעה
למעק לפי סעיף 18כט דוח לפי סעיף 131
לפקודה לשת המס  ,2018ולעיין עצמאי
בעל עסק חדש  -הוא הגיש דוח כאמור לשת
המס  ,2019והכול אם היה חייב בהגשת דוח
כאמור לשות המס האמורות ,לפי העיין,
בהתאם להוראות הפקודה;
) (6הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים
 67או 67א  ,לפי העיין ,לחוק מס ערך מוסף,
לתקופת הזכאות או הצהרה לפי תקה 15
לתקות מס ערך מוסף )רישום( ,התשל"ו-
 ,141976לשת ) 2020בפסקה זו  -הצהרת
עוסק פטור( ,לפי העיין ,אם היה חייב
בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף; להצהרת
עוסק פטור תצורף הצהרה על קיום התאי
האמור בפסקה ).(3
 14ק"ת התשל"ו ,עמ'  946ועמ' .1082
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מעק סיוע לשכיר 18כו .שכיר בעל שליטה שבשת  2019מלאו לו  20שים
או יותר יהיה זכאי למעק לשכיר בעד תקופת
בעל שליטה בחברת
זכאות אחת או יותר ,לפי הוראות פרק זה ,לשם
מעטים
סיוע בתקופת ההתמודדות עם גיף הקורוה )בפרק
זה  -מעק סיוע לשכיר בעל שליטה( ,אם מתקיימים
לגביו כל אלה:
) (1סכום הכסתו החייבת לשת המס
 2018בצירוף חלק הכסתה החייבת של
חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה בשה
זו ,השווה לחלקו היחסי ,במישרין או
בעקיפין ,בקבלת זכויות לרווחים בחברה
)בסעיף זה  -הכסה חייבת לשכיר בעל
שליטה( ,ולעיין שכיר בעל שליטה בחברת
מעטים חדשה  -הכסתו החייבת של השכיר
בעל השליטה לשת המס  ,2019איה עולה
על  640,000שקלים חדשים; הייתה לשכיר
בעל שליטה ולבן זוגו הכסה חייבת שאיה
הכסה מיגיעה אישית ,יראו ,לעיין פסקה
זו ,מחצית מאותה הכסה חייבת כהכסה
חייבת של כל אחד מבי הזוג;
) (2הכסת העבודה החודשית הממוצעת
שלו עולה על  714שקלים חדשים;

- 33 -

) (3מחזור עסקאותיה של חברת המעטים
שבה הוא בעל שליטה ,בתקופת הזכאות,
מוך ממחזור עסקאותיה באותם חודשים
בשת ) 2019בפסקה זו  -תקופת הבסיס(,
בסכום העולה על  40%ממחזור עסקאותיה
בתקופת הבסיס; לעיין חברה שהחלה
לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר היום
הראשון בתקופת הבסיס ,יראו את מחזור
עסקאותיה בתקופת הבסיס כמחזור
עסקאותיה מיום תחילת העיסוק כאמור עד
יום ד' באדר התש"ף ) 29בפברואר ,(2020
מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור
ומוכפל ב–;2
) (4לא מתקיימים לגבי חברת המעטים
שבה השכיר הוא בעל שליטה ,בשת המס
, 2018ולעיין חברת מעטים חדשה  -בשת
המס  ,2019הסייגים הקבועים בסעיף 17א,
בשיויים המחויבים;
) (5חברת המעטים והשכיר בעל השליטה
בה ,הגישו עד מועד הגשת התביעה למעק
לפי סעיף 18כט ,דוח לפי סעיף  131לפקודה
לשת המס  ,2018ולעיין חברת מעטים
חדשה  -הגישו דוח כאמור לשת המס 2019
בהתאם להוראות הפקודה;
) (6חברת המעטים שבה השכיר הוא בעל
שליטה הגישה דוח תקופתי לפי סעיפים 67
או 67א ,לפי העיין ,לחוק מס ערך מוסף,
לתקופת הזכאות;
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)(7

) (1על פי הדיווח החודשי שהוגש
למוסד לביטוח לאומי הוא היה בעל
שליטה בחברה מסוימת כמשמעותו
בסעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי,
בתקופה הקובעת ובתקופת הזכאות,
והוא לא זכאי לדמי אבטלה או
למקדמה על חשבון דמי אבטלה ,בעד
הכסותיו כבעל שליטה באותה
חברה ,לגבי תקופות אלה ,בשל
הוראות סעיף 6ב לחוק הביטוח
הלאומי;:
) (2המהל רשאי לדרוש מהמוסד
לביטוח לאומי מידע לצורך בדיקת
התקיימות התאי האמור בפסקת
משה ) ;(1אדם שהגיע אליו מידע לפי
סעיף זה ,לא יעשה שימוש במידע
אלא למטרת בדיקת התקיימות
התאי האמור; המידע יימחק עם
תום הצורך בו.

סכום המעק
לעצמאי

18כז) .א( מעק סיוע לעצמאי יהיה בסכום השווה
למכפלת  0.7בסכום השווה לפעמיים הכסתו
החודשית הממוצעת מעסק ,ובלבד שלא יעלה על
 15,000שקלים חדשים ,ולא יפחת מ 1,000-שקלים
חדשים; ואולם לגבי עצמאי אשר הכסתו
החודשית הממוצעת מעסק עולה על  40,000שקלים
חדשים ,יופחת מהסכום האמור סכום השווה
למכפלת  0.375בסכום שבו עולה הכסתו החודשית
הממוצעת מעסק על  40,000שקלים חדשים.
)ב( שולם לעצמאי הזכאי למעק לפי סעיף זה,
מעק לפי החלטת הממשלה ,יופחת סכום המעק
ששולם מסכום המעק לפי סעיף קטן )א(,
המשתלם בעד תקופת הזכאות הראשוה שלו.
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סכום המעק
18כח) .א( מעק סיוע לשכיר בעל שליטה יהיה בסכום
לשכיר בעל שליטה
השווה למכפלת  0.7בסכום השווה לפעמיים הכסת
עבודה חודשית ממוצעת לשכיר בעל שליטה )בסעיף
זה  -הכסת עבודה חודשית ממוצעת( ,ובלבד שלא
יעלה על  15,000שקלים חדשים ולא יפחת מ1,000-
שקלים חדשים; ואולם לגבי שכיר בעל שליטה אשר
הכסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על
 40,000שקלים חדשים ,יופחת מהסכום האמור
סכום השווה למכפלת  0.375בסכום שבו עולה
הכסת העבודה החודשית הממוצעת שלו על
 40,000שקלים חדשים.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,מעק סיוע
לשכיר בעל שליטה לא יעלה על סכום המעק שלו
היה זכאי השכיר לפי סעיף 18כז אילו היו רואים
בהכסת העבודה החודשית הממוצעת שלו ,אשר
צמחה לו בשת  2018או  ,2019לפי העיין ,מחברת
מעטים אחת או יותר שבה היה בעל שליטה ,הכסה
חודשית ממוצעת מעסק שצמחה אצלו באותה
תקופה ,בשיויים המחויבים.
שולם לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים
)ג(
הזכאי למעק לפי סעיף זה ,מעק לפי החלטת
הממשלה ,יופחת סכום המעק ששולם מסכום
המעק לפי סעיף קטן )א( ,המשתלם בעד תקופת
הזכאות הראשוה שלו
תביעה למעק

18כט )א( מהל רשות המסים יקבע את המועד שהחל
.
ממו יתן יהיה להגיש תביעה למעק בעד כל אחת
מתקופות הזכאות; קביעת המהל על המועד
כאמור תפורסם גם באתר האיטרט של רשות
המסים.
)ב( עצמאי או שכיר בעל שליטה יגיש למהל
תביעה למעק בתוך  90ימים מהמועד שקבע
המהל.
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המהל רשאי להאריך את התקופה הקבועה
)ג(
בסעיף קטן )א( בתקופה אחת וספת או יותר,
ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלו על 180
ימים; קביעת המהל על הארכת התקופה כאמור
תפורסם גם באתר האיטרט של רשות המסים.
)ד( תביעה לפי סעיף זה תוגש בטופס מקוון
שקבע המהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם
בחית עמידתו של העצמאי או השכיר בעל שליטה,
לפי העיין ,בתאים לקבלת המעק ולשם תשלום
המעק בהתאם להוראות פרק זה.
קביעת זכאות
למעק

18ל) .א( הגיש עצמאי או שכיר בעל שליטה ,למהל,
תביעה לפי סעיף 18כט ,יקבע המהל בהקדם ולא
יאוחר מתום  5ימים ממועד הגשת התביעה ,את
זכאותו של העצמאי או של השכיר בעל שליטה
למעק ,ואת סכומם.
)ב( המהל רשאי ,ביוזמתו או לפי דרישת
העצמאי או השכיר בעל שליטה ,לתקן את קביעתו
כאמור בסעיף זה ,אם התגלו עובדות חדשות או אם
מצא כי פלה טעות בקביעה זו.

תשלום המעק

18לא .קבעה זכאותו של עצמאי או של שכיר בעל שליטה
למעק סיוע לעצמאי ,או למעק סיוע לשכיר בעל
שליטה ,ישולם המעק כאמור בהקדם ולא יאוחר
מתום  5ימים ממועד קביעת הזכאות כאמור בסעיף
18ל ,באמצעות רשות המסים בישראל ,או
באמצעות משרד ממשלתי אחר אם יתה לכך
הסכמה מאת המהל ,מאת השר הממוה על
המשרד הממשלתי ומאת המהל הכללי של אותו
משרד ,על ידי זיכוי חשבון הבק של העצמאי או
השכיר בעל שליטה שפרטיו היו בידי המהל או בידי
המשרד הממשלתי ,לפי העיין ,ואושרו על ידי
העצמאי או השכיר בעל שליטה.

השגה וערעור

18לב .סעיפים  10ו– 11יחולו ,בשיויים המחויבים ,לגבי
מעק סיוע לעצמאי ומעק סיוע לשכיר בעל שליטה.
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תשלום ביתר

18לג .סעיף  13יחול ,בשיויים המחויבים ,לגבי מעק
סיוע לעצמאי ומעק סיוע לשכיר בעל שליטה.

תשלום בחסר

18לד .סעיף  14יחול ,בשיויים המחויבים ,לגבי מעק
סיוע לעצמאי ומעק סיוע לשכיר בעל שליטה.

דין מעק

18לה) .א( על אף הוראות כל דין ,מעק סיוע לעצמאי
ומעק סיוע לשכיר בעל שליטה ,לא ייחשבו
כהכסה לעיין החיקוקים האמורים בסעיף )16א(,
למעט לעיין הפקודה.
)ב( מעק סיוע לעצמאי ומעק סיוע לשכיר בעל
שליטה לא ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של
עוסק לפי סעיף  12לחוק מס ערך מוסף.
סעיף )16ב( יחול ,בשיויים המחויבים ,לגבי
)ג(
מעק סיוע לעצמאי ומעק סיוע לשכיר בעל
שליטה".

הוראות החלטת
הממשלה

18לו) .א( הוראות סעיפים 18לב עד 18לד ו -לה)א( ו-
)ב( יחולו על מעק סיוע לפי החלטת ממשלה
ששולם לעצמאי.
)ב( הוראות סעיף 18לה)ג( יחולו על מעק סיוע
לפי החלטת הממשלה עבור תקופת הזכאות לפי
החלטת הממשלה ,אשר שולם לעצמאי או לשכיר
בעל שליטה לאחר יום תחילתו של פרק זה.
פרק ח' :שוות

ביצוע והתקת
תקות

.26

שר האוצר ממוה על חוק זה והוא רשאי להתקין תקות לביצועו.

תוקף

.27

תחילתו של חוק זה ביום כיסתו לתוקף של תיקון לחוק יסוד :משק המדיה
)תיקון מס'  10והוראת שעה לשת )(2020תיקון מס'  ,(2לעיין הגדלת ההוצאה
הממשלתית וסף על האמור בסעיף 3ב)א)(2)(1א( ו)-ב( המובא בו ,בסכום של
 22.5מיליארד שקלים חדשים וספים ,לפחות.
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דברי הסבר

לפרק א'

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית ,התש"ב) 1992-להלן -חוק
כללי
הפחתת הגירעון( ,חוקק בשת  1992כדי לאפשר לממשלה לבות את תקציב המדיה תוך
שמירה על אחריות פיסקאלית ויצירת מסגרת פיסקאלית יציבה ואמיה שתאפשר למשק
להתמודד בהצלחה עם זעזועים כלכליים בטווח הביוי והארוך .חוק זה קבע תקרת גירעון
כאחוז מהתוצר ,שיוצר מגבלה אפקטיבית על תקציב המדיה בעת בייתו .בשת ,2004
בחוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס'  ,(6התשס"ד ,2004 -וספה
לתקרת הגירעון מגבלה וספת  -מגבלת ההוצאה – המגדירה את שיעור הגידול
המקסימאלי המותר בתקציב המדיה ביכוי החזר חובות )למעט החזר חובות לביטוח
לאומי( ,משת תקציב מסוימת לשת התקציב שאחריה )להלן  -מגבלת ההוצאה(.

מגבלת ההוצאה עברה מספר שיויים והתאמות בשים מאז שחקקה ,ובמיוחד בשים
האחרוות .על פי הוסח האחרון של סעיף 6א לחוק הפחתת הגרעון שעודכן בחוק הפחתת
הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' ,(16התשס"ז ,2016 -היקף הגידול השתי
הריאלי המקסימלי המותר בחוק האמור קבע על פי וסחה המשקללת את ממוצע גידול
האוכלוסייה בשלוש השים הקודמות בתוספת היחס בין ) 50%יעד החוב-תוצר הרצוי
לטווח הארוך( ליחס החוב-תוצר הידוע האחרון.

לאור השיויים התכופים במגבלת ההוצאה והתהלות ממשלתית שכללה קבלת החלטות
רבות בעלות משמעות תקציבית במהלך שת התקציב ,באופן שהעמיס התחייבויות רבות
על התקציבים לשים הבאות ,תוקן ביום י"ח בכסלו התשע"ו ) 30בובמבר  (2015חוק
יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985-שבמסגרתו קבעו הוראות לעיין ה"ומרטור" ,בסעיף
40א לחוק האמור .תיקון זה ועד להגביל את יכולתה של הממשלה לקבל החלטות חדשות
הכרוכות בהוצאה תקציבית ללא מציאת מקור תקציבי לכך .השימוש בומרטור החל
משת  2016כבר הוכיח את השפעתו בצמצום ההתחייבויות התקציביות שלקחה הממשלה
על עצמה מעבר למסגרות התקציב ,ובהתאם ,היכולת לעמוד במגבלות התקציביות צפויה
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להמשיך ולהשתפר בשים הקרובות ,באופן שיצמצם בהדרגה גם את הצורך לבצע תיקוים
בכללים הפיסקאליים.

יצוין כי קביעת מגבלות פיסקאליות הוגה ברוב המדיות המפותחות בעולם .לעמידה
במגבלות אלו ישה חשיבות מכרעת בשמירה על אמיותה הפיסקאלית של הממשלה ,והן
הוכיחו את עצמן בשים שלאחר חקיקת מגבלת ההוצאה )עד  ,2008השה שבה פרץ
המשבר העולמי( ,שבהן התחזקה מאוד היציבות והאמיות הפיסקאלית של ישראל ובכך
היא תמכה בצמיחה גבוהה ,בשיפור עקבי בשוק העבודה וביכולת לצלוח באופן מרשים את
המשבר הכלכלי העולמי וזעזועים ביטחויים רבים .בהתאם לכך ,המשך הפחתת הגירעון
ויחס החוב-תוצר בהתאם לעוגים פיסקאליים קשיחים חיוית לחיזוקה של כלכלת
ישראל ,ובפרט על ידי התחייבות לתוואי חוב-תוצר יורד בטווח הביוי.

עם זאת ,לעיתים עולה הצורך לאזן בין חיזוק האיתות הפיסקאלית לצורך עמידה
במשברים בטווח הביוי והארוך ובין צרכי המשק בטווח הקצר .הדבר כון במיוחד בשים
שבהן הצמיחה מוכה יותר.

העולם ,וישראל כחלק ממו ,מצא כעת בעיצומה של פדמיה כתוצאה מהתפרצות
והתפשטות גיף קורוה  SARS-CoV-2הגורם למחלה ) COVID- 19להלן – גיף הקורוה
החדש( .כון להיום ,אין באוכלוסיית ישראל חסיות גד המחלק ,אין חיסון שבאמצעותו
יתן לצמצם את התפשטותה ואין טיפול יעיל למחלה.

מאז תחילת התפרצות המגפה ולצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הגיף והתמודדות עם
גיף הקורוה החדש הוטלו הגבלות שוות ,בין השאר ,על פתיחת מקומות עבודה ועל
התייצבות של עובדים במקומות עבודתם ,אשר לא אפשרו לקיים שגרת עבודה רגילה.
לאור זאת ,מעסיקים רבים הוציאו את עובדיהם לחופשה ללא תשלום או הודיעו על
פיטוריהם .כך גם הוטלו מגבלות שוות על התאים לפעילותם של מקומות הפתוחים
לציבור ,מסחר ועסקי בילוי ופאי במטרה לצמצם את סיכון ההדבקה במקומות אלה.
וסף על כך הוטלו מגבלות על פעילותם של מקומות ועסקים שבהם מתרחשת התקהלות
משמעותית ומתקיים לגביהם חשש לבריאות הציבור .המגבלות האמורות שוו בהתאם
להתפשטות המחלה .הפגיעה במשק כתוצאה מהגבלת הפשטות הגיף צפויה לגרום
לצמיחה שלילית של כ 6%-ביחס לשת  2019וכן להשלכות פיסקאליות משמעותיות
וספות .בכדי לסייע למשק להתמודד עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף הקורוה,
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יצאה הממשלה בתוכיות כלכליות רחבות להתמודדות עם המשבר בארבעה רבדים
מרכזיים :מעה מידי למשרדי ממשלה ,רשת ביטחון סוציאלית ,המשכיות עסקית והאצת
המשק )להלן  -התוכית הכלכלית(.

חלקים ראשוים של התכית הכלכלית כללו הגדלה של מגבלת ההוצאה לשת .2020
מאחר שבמועד קביעתה של התוכית הכלכלית עדיין לא אושר חוק התקציב לשת 2020
פועלת הממשלה לפי סעיף 3ב לחוק יסוד :משק המדיה ,אשר קובע כי כל עוד לא התקבל
חוק התקציב ,תהיה הממשלה רשאית להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השים עשר
מהתקציב השתי הקודם ,בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן .לפיכך ,אושרה הגדלת
מגבלת ההוצאה לשת  2020בחוק יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת
 (2020ובחוק יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10הוראת שעה( )תיקון( ובימים אלה מקודם
תיקון וסף לחוק יסוד :משק המדיה ,במסגרת הצעת חוק יסוד :משק המדיה )תיקון
מס'  10והוראת שעה לשת )(2020תיקון מס' ) (2להלן  -הוראות השעה( .לאור חקיקתו
הצפויה בקרוב של חוק התקציב לשת  ,2020מוצע לעגן את הגדלת מגבלת ההוצאה לשת
 2020שבהוראות השעה ,גם במסגרת חוק הפחתת הגרעון כפי שיפורט להלן.

בשל ההתפרצות המחודשת של משבר הקורוה ,פרסמו ראש הממשלה ושר האוצר ביום
י"ז בתמוז התש"ף ) 9ביולי  (2020חלק וסף של התכית הכלכלית )להלן – החלק הוסף
של התוכית הכלכלית( הכולל גם צעדים ארוכי טווח למשק עד לחודש יוי  .2021מאחר
שהחלק וסף כולל צעדים אשר יחולו גם בשת  2021ולוכח המגבלות "הומרטור"
הקבועות בסעיף 40א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985 -מוצע להגדיל את מגבלת
ההוצאה לשת  2021במסגרת חוק הפחתת הגרעון ,כפי שיפורט להלן.

סעיף 1
לוכח האמור ביחס לתוכית הכלכלית שעייה הוצאה בשת  ,2020מוצע
לפסקה )(1
לתקן את חוק הפחתת הגרעון ולהגדיל את ההוצאה הממשלתית בשת  2020בשיעור וסף
של כ 18.7%-בכדי לממן את הצעדים שבוצעו המעוגים בהוראות השעה וכן את הצעדים
הוספים הכלולים בחלק הוסף של התוכית הכלכלית ,וזאת ,כאשר יאושר חוק התקציב
לשת הכספים  .2020מאחר שמדובר בעלויות חד-פעמיות ,כפי שעשה בעבר במקרים של
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הוצאות חד-פעמיות ,מוצע כי הגידול לא יהיה חלק מחישוב מגבלת ההוצאה לשים
הבאות.

בהתאם לאמור לעיל ,ביחס להוצאות הצפויות לשת  ,2021מוצע לתקן את
לפסקה )(2
חוק הפחתת הגרעון ולהגדיל את ההוצאות הממשלתית בשת  2021בכ 10% -כך שבעד
ההוצאות של החלק הוסף של התוכית הכלכלית כפי שהוכרזה על ידי ראש הממשלה ושר
האוצר ביום י"ז בתמוז ) 9ביולי  ,(2020ועבורן בלבד ,ובמסגרתן העלויות הדרשות
להתמודדות עם משבר הקורוה המפורטים בחוק זה .יצוין כי בשלב זה ישה אי-ודאות
קיצוית בוגע להשפעת הגל הראשון של התפרצות גיף הקורוה ,מידת הפגיעה הכלכלית
הגלובלית וקצב ההתאוששות של המשק ותוואי התחלואה העתידי והתפרצות התחלואה
המחודשת ,ולכן הסכומים המצויים בחוק מהווים מסגרת מוערכת לצורך ההוצאות
שקבעו.

מאחר שגם עלויות אלו צפויות להיות חד-פעמיות ,מוצע כי הגידול לא יהיה חלק מחישוב
מגבלת ההוצאה לשים הבאות.
לפרק ב'
כללי
במטרה לתת מעה סוציאלי למבוטחים שפלטו משוק העבודה כתוצאה ממצב החירום
בעקבות התפרצות גיף הקורוה ,וכדי שמעה זה ייתן בהקדם האפשרי ולפי חג הפסח
התקיה הממשלה ביום ב' ביסן התש"ף ) 27במרס  (2020את תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש()הוראות מיוחדות לעיין ביטוח אבטלה( ,התש"ף) 2020-להלן -תקש"ח
לעיין ביטוח אבטלה( ,שבהן קבעו התאמות בחוק הביטוח הלאומי ]וסח משולב[,
התש"ה) 1995-להלן  -חוק הביטוח הלאומי( ,לשם מתן הקלות והטבות בעיין קבלת דמי
אבטלה לעובדים שהעסקתם הופסקה בעקבות התפרצות גיף הקורוה.
ביום ט"ו בתמוז התש"ף ) 7ביולי  (2020אושר בכסת חוק הביטוח הלאומי )גיף הקורוה
החדש – הוראת שעה – תיקון מס' )(216הוראות מיוחדות לעיין ביטוח אבטלה( ,התש"ף-
) 2020להלן  -תיקון  .(216בתיקון  216עוגו ההקלות וההטבות בעיין דמי האבטלה שיתו
בתקש"ח ,ויתו הטבות וספות כפי שיפורט להלן .הארכת ההטבות קבעה בתיקון עד
ליום כ"ו באב התש"ף ) 16באוגוסט .(2020
סעיף 2
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מוצע לתקן את המועד שבו יחול תיקון  216כך שיוארך תוקפו מיום י"ד
לפסקה )(1
בכסלו התשפ"א ) 30בובמבר  (2020עד ליום כ"ה בחשון התשפ"א ) 31באוקטובר .(2021
זאת בכדי לאפשר למוסד לביטוח לאומי לשלם את ההטבות השוות בתיקון מספר
חודשים לאחר התקופה שלגביה ההטבות יתות ,בדומה לוסח הוכחי של תיקון .216
מוצע לתקן את הוראת השעה המעוגת בתיקון  216את סימן ה' בפרק ז'
לפסקה )(2
לחוק הביטוח הלאומי ,שעייו הוראות מיוחדות לעיין ביטוח אבטלה בתקופת
ההתמודדות עם גיף הקורוה החדש .סימן זה כולל מספר התאמות בחוק הביטוח
הלאומי והטבות שמטרתן להקל על מי שפוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום
)להלן בפרק זה  -הפסקת העסקה( בעקבות התפשטות גיף הקורוה ,הכל כמפורט להלן,
תוך פירוט התיקון שמוצע לבצע:
)א( קיצור תקופת האכשרה לשם זכאות לדמי אבטלה – בסעיף 179ג לחוק הביטוח הלאומי
קבע כי מבוטח שהופסקה העסקתו בתקופה שבין יום ה' באדר התש"ף ) 1במרס (2020
עד יום כ"ו באב התש"ף ) 16באוגוסט ) (2020להלן בפרק זה  -התקופה הקובעת( ולא
זכאי לדמי אבטלה רק בשל כך בלבד שלא צבר תקופת אכשרה בת  12חודשים ,יהיה
זכאי לדמי אבטלה בעד מחצית ממספר ימי האבטלה שלהם זכאי מי שצבר תקופת
אכשרה מלאה ,ובלבד שצבר תקופת אכשרה בת ששה חודשים לפחות ומתקיימים לגביו
כל שאר תאי הזכאות לדמי אבטלה לפי פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי .מוצע להאריך
את התקופה הקובעת עד יום כ' בתמוז התשפ"א ) 30ביוי  (2021או עד  30ימים שלאחר
פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור הבלתי מועסקים במשק פחת מ7.5%-
)להלן בפרק זה -הארכת התקופה הקובעת( ,לפי המוקדם מבייהם.
)ב( הארכת תקופת התשלום המרבית לדמי האבטלה  -בסעיף 179ד קבע כי מבוטח
שתקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו לפי סעיפים  171או 171א או 179ג לחוק
הביטוח הלאומי לעיין ביטוח אבטלה הסתיימה במהלך התקופה הקובעת ,או
שהעסקתו הופסקה בתקופה הקובעת אולם תקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו
לפי סעיפים 171 ,171א או 179ג הסתיימה לפי תחילתה של התקופה הקובעת ,או מי
שהסתיימה תקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו בחודשים יואר או פברואר ,2020
זכאי להארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה עד יום כ"ו באב התש"ף )16
באוגוסט  .(2020בשל הארכת התקופה הקובעת ,הטבה זו תוארך עד תום ההארכה.
)ג( ביטול אי תשלום דמי אבטלה בעד חמישה ימי אבטלה בין תקופות אבטלה – סעיף 172
לחוק הביטוח הלאומי קובע כי לא ישולמו דמי אבטלה בעד חמשת ימי האבטלה
הראשוים ,מכל תקופה של ארבעה חודשים רצופים .בתיקון  216קבע כי בין תקופות
אבטלה לא יקוזזו חמישה ימים .בהתאם להארכת התקופה הקובעת ,הטבה זו תוארך
עד תום ההארכה.
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)ד( ביטול קיזוז כפל קצבאות – בתיקון  216קבעו הוראות לפיהן לא יראו את דמי האבטלה
כהכסת עבודה לעיין קצבאות כות כללית ,אזרח ותיק ,שארים ,הבטחת הכסה
ומזוות ובהתאם לכך לא יקוזזו קצבאות אלו בשל דמי האבטלה .בהתאם להארכת
התקופה הקובעת ,הטבה זו תוארך כאמור.
)ה( תשלום דמי אבטלה לעובד שהוצא לחופשה ללא תשלום – בתיקון  216עוגן במפורש כי
תשלום דמי אבטלה לעובד שהוצא לחופשה ללא תשלום )להלן  -חל"ת( ,ביוזמת
מעסיקו ,ייתן רק אם העובד איו זכאי לשכר ,ותקופת החל"ת היא תקופה רצופה של
 30ימים לפחות .מוצע במסגרת תיקון זה להקל את התאי ולקבוע כי תקופת החל"ת
שתידרש מיום כ"ג בתמוז התש"ף ) 15ביולי  (2020ועד תום תקופת הארכה תהיה תקופה
רציפה של  14ימים לפחות.
)ו( חישוב דמי אבטלה – כיום ,דמי האבטלה מופחתים למובטלים שאין עובדים זמן
ממושך ,בהתאם לסעיפים )167ב( ו171-א לחוק הביטוח הלאומי .לאור המצב ,המביא
לאבטלה ממושכת ,מוצע לבטל הפחתה זו למשך התקופה שמיום כ"ג בתמוז התש"ף
) 15ביולי  (2020ועד תום התקופה הקובעת או עד  30ימים שלאחר פרסום הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור הבלתי מועסקים פחת מ ,10%-המוקדם מבייהם.
לעיין התקופה שבה שיעור הבלתי מועסקים פחת מ 10%-אך לא פחת מ - 7.5%-אם
הודיעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור הבלתי מועסקים פחת מ 10%-אך
לא פחת מ ,7.5%-מוצע כי יחושבו דמי האבטלה באופן רגיל ולא כפי שתואר לעיל,
אולם מוצע כי דמי האבטלה למי שזכאי לדמי אבטלה לפי סימן זה ,מ 30-ימים
שלאחר מועד ההודעה ועד תום התקופה הקובעת יעמדו על  75%משיעורם ערב הודעת
הלשכה כאמור לפי סימן זה.
לפרק ג'

במטרה לסייע לבי  67ומעלה שפלטו משוק העבודה כך שתיתן להם האפשרות
כללי
להסתגל לעובדה שפלטו באופן פתאומי משוק העבודה כתוצאה מהתפשטות גיף הקורוה
החדש בישראל ,ביום ב' ביסן התש"ף ) 27במרס  (2020התקיה הממשלה את תקות שעת
חירום )גיף הקורוה החדש( )מעק הסתגלות מיוחד לבי  67ומעלה( ,התש"ף) 152020-להלן
– תקות מעק הסתגלות( .בתקות מעק הסתגלות קבע כי ישולם מעק הסתגלות מיוחד
לזכאים לפי התקות שהופסקה עבודתם בחודשים מרס ואפריל  .2020סכום המעק תלוי
בהכסת הזכאים לאחר הפסקת העסקתם ,כך שסכום המעק בעד חודש מרס לא יעלה על
 2,000שקלים חדשים ,וסכום המעק בעד חודש אפריל לא יעלה על  4,000שקלים חדשים.
 15ק"ת התש"ף עמ'  938ועמ' .1220

- 44 -

ביום ל' ביסן התש"ף ) 24באפריל  (2020התקבל בממשלה תיקון לתקות מעק הסתגלות
ווסף לתקות האמרות מעק לחודש מאי שלא יעלה על  4,000ש"ח.
ביום כ' בתמוז התש"ף ) 30ביוי  (2020פורסם חוק מעק הסתגלות מיוחד לבי  67ומעלה
)הוראת שעה -גיף הקורוה החדש( ,התש"ף ,2020-שעיגן בחוק את תשלום המעקים
שיתו בתקות מעק הסתגלות ,וכן תשלום מעק חלקי בעד חודש מאי  ,2020וכן תשלום
מעק מלא וחלקי בעד חודשים יוי ,יולי ומחצית מחודש אוגוסט.
לאור התפרצות הגל השי של מגפת הקורוה ,ולוכח השבת מקצת מן ההגבלות החלות
על מקומות עבודה על ידי הממשלה לצורך צמצום התפשטות המגיפה ,ולוכח העובדה
שחיפוש עבודה לבי  67ומעלה בתקופה זו היא קשה במיוחד ,ובמטרה לתת מעה סוציאלי
לחודשים הקרובים לאוכלוסייה זו ,מוצע להאריך את תקופת הזכאות למעק מלא וחלקי,
כך שתחול גם על כל חודש אוגוסט ,עד לסוף חודש דצמבר .2020
לסעיף 3
לפסקאות ) (1ו(2)-
מוצע להגדיר מהי הפסקת עבודה .במסגרת ההגדרה פסקת עבודה מוצע להפחית את
התקופה של הוצאה לחופשה ללא תשלום המזכה במעק לתקופה הוספת ,מ 30 -ימים ל-
 14ימים ,וזאת כדי להקל על אוכלוסיית הזכאים ולהרחיבה.
לפסקאות ) (3ו(4)-
מוצע להאריך את התקופה לתשלום המעק המלא והחלקי בעד חודש אוגוסט כולו ,עד
לחודש דצמבר  .2020בוסף ,מוצע לקבוע כי תאי לתשלום המעק יהיה שהעובד פוטר או
הוצא לחופשה ללא תשלום בשל התפרצות מגפת הקורוה ,כדי לוודא שלא ייתן מעק בשל
פיטורין מחמת הגעה לגיל פרישה .לצורך הוכחת תאי זה יהיה הן על העובד שהופסקה
עבודתו והן על המעביד להצהיר כי זה סיבת הפסקת העבודה.
לפסקה )(5
מוצע להאריך את התקופה לשיפוי ביטוח לאומי עד לסוף חודש יולי  ,2021וזאת לאור
העובדה שיתן להגיש בקשות לביטוח לאומי לפי חוק הזה עד לסוף יוי .2021
לפרק ד'
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סעיף 4
חוק קליטת חיילים משוחררים ,התש"ד) 1994-להלן  -חוק קליטת חיילים משוחררים(,
קובע זכאות של כל חייל משוחרר ,כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים )להלן  -חייל
משוחרר( ,לפיקדון .גובה הפיקדון קבע לפי סוג השירות ומשכו .יתן לממש את הזכאות
לקבל את כספי הפיקדון ,בחמש השים הראשוות ממועד השחרור ,לאחת המטרות
הקבועות בחוק קליטת חיילים משוחררים .לאחר מכן יתרת כספי הפיקדון מועברת
לחשבוו של החייל המשוחרר.
במסגרת חוק קליטת חיילים משוחררים )גיף הקורוה החדש  -הוראת שעה  -תיקון מס'
) (20מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה( ,התש"ף ,2020-שאושר בכסת ביום י"ד בתמוז
התש"ף ) 6ביולי ) (2020להלן -הוראת השעה(  ,הוחלט כי בתקופה שמיום כ"ח בתמוז
התש"ף ) 20ביולי  (2020עד יום ב' בחשון התש"ף ) 20באוקטובר  (2020חייל משוחרר
שביום כ"ח בתמוז התש"ף ) 20ביולי ) (2020להלן  -יום התחילה( טרם חלפו  18חודשים
ממועד שחרורו משירות סדיר יוכל להשתמש ביתרת הפיקדון העומדת לזכותו עד לסכום
של  5,300שקלים חדשים ,לכל מטרה שהיא .כמו כן ,הוחלט כי בתקופה האמורה חייל
משוחרר שביום התחילה חלפו  18חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר יוכל להשתמש
ביתרת הפיקדון העומדת לזכותו ,עד לסכום של  3,500שקלים חדשים ,לכל מטרה שהיא.
מוצע להאריך את התקופה האמורה ולהגדיל את הסכומים האמורים כך שבתקופה
שמיום התחילה ועד יום כ' בתמוז התשפ"א ) 30ביוי  (2021יוכל חייל משוחרר שביום
התחילה טרם חלפו  18חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר להשתמש ב 5,700-שקלים
חדשים וספים מיתרת הפיקדון העומדת לזכותם לכל מטרה שהיא ,כך שגובה הסכום
הכולל לשימוש מיתרת הפיקדון לכל מטרה יעמוד על  11,000שקלים חדשים .כן יוכל חייל
משוחרר שביום התחילה חלפו  18חודשים או יותר ממועד שחרורו משירות סדיר
להשתמש ב 4,000-שקלים חדשים וספים מיתרת הפיקדון העומדת לזכותו ,כך שגובה
הסכום הכולל לשימוש מיתרת הפיקדון לכל מטרה יעמוד על  7,500שקלים חדשים.
זכות זו עומדת לכל אחד מהחיילים המשוחררים ותוה להחלטתו ,והוא זכאי כמובן
לשמור על זכותו למימוש כספי הפיקדון במועד מאוחר יותר בהתאם למטרות הקבועות
כבר היום בחוק חיילים משוחררים .מובהר כי חייל משוחרר לא יידרש להוכיח לצורך
מימוש הכספים עמידה בתאים כלשהם ,זולת עצם הזכאות לפיקדון.
בוסף ,לאור הארכת תקופת ההסדר שקבעה בהוראת שעה ,מוצע לבטל את סעיף  2שבה.
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לפרק ה'

סעיף 5
מטרת פרק זה היא לסייע לעובדים אשר פלטו משוק העבודה ולעצמאים שקלעו לקושי
כלכלי ,ולאפשר להם למשוך כספים מקרן ההשתלמות שלהם בפטור ממס אף על פי שלא
הגיעה קודת הזמן למשיכת הכספים ,וזאת מבלי לפגוע בוותק של כספי העובד או
העצמאי שותרו בקרן ההשתלמות לאחר המשיכה ,כך שאם פתח לו חשבון בקרן
השתלמות שייה יראו את שי החשבוות כחשבון אחד.

מוצע לקבוע את ההסדר בהוראת שעה לתקופה של חצי שה ,מיום כ"ג בתמוז
התש"פ ) 15ביולי  (2020עד יום א' בשבט התשפ"א ) 14ביואר  ,(2021ובמהלכה יקראו את
פקודת מס הכסה )להלן-הפקודה( כך שלסעיף  9לפקודה שעייו הכסות פטורות ממס
תיווסף פסקה )16ג(.
מוצע לקבוע בסעיף קטן )א( לפסקה )16ג( כי משיכה של עד  ₪ 10,500מדי חודש ,כגובה
השכר הממוצע במשק ,מקרות השתלמות שאין זילות )קרי ,טרם חלפו  6שים ממועד
התשלום הראשון אליהן ,ולמי שהגיע לגיל הפרישה – טרם חלפו  3שים ממועד התשלום
הראשון אליהן( ,תהיה פטורה ממס ,והכל אם התקיימו לפחות אחד מאלה:
 .1העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום
במהלך התקופה שמיום ה' באדר התש"פ ) 1במרס  (2020עד ליום שבו הוגשה בקשת
המשיכה לחברה המהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיסיים קופות
גמל ,התשס"ה) 2005-להלן – החברה המהלת( ,והעובד או היחיד הגישו לעיין זה
הצהרה לחברה המהלת יחד עם בקשת המשיכה;
 .2הכסתו החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו ,לפי סעיף
 (1)2ו ,(2)2 -מיום ה' באדר התש"פ ) 1במרס  (2020עד תום החודש שקדם ליום שבו
הגיש העובד או היחיד את בקשת המשיכה לחברה המהלת ,פחתה ביחס להכסה
החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו ,לפי העיין ,לפי
סעיף  (1)2ו ,(2)2 -בשת  ,2019והעובד או היחיד הגישו לעיין זה הצהרה לחברה
המהלת יחד עם בקשת המשיכה.
וסף על כך ,מוצע לקבוע בסעיף קטן )ב( לפסקה )16ג( כי משיכה זו לא תביא לפגיעה
בוותק של כספי העובד או העצמאי בקשר לתקופות האמורות ,וזאת בהתייחס לכספים שלא
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יימשכו בידי העמית לפי הוראת השעה המוצעת.
הוראה זו ועדה להתגבר על התאי שלא משכו כספים בפטור ממס מחשבוו של עובד בקרן
ההשתלמות ,תאי שקבע בתקה )1א() (2לתקות מס הכסה )כללים לתאים שבהם
חשבוות שוים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד( ,התש"ג ,1993-במסגרת התאים
שקבע שר האוצר לכך ששי חשבוות שוים של עובד בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד.
התקות האמורות קבעו לעיין עובד בתוקף סמכותו של שר האוצר לפי סעיף 16)9א()ד(
לפקודה ,והוחלו בסעיף 16)9ב()ב( לפקודה גם לעיין עצמאי.

לפרק ו'
כאמור ,ההגבלות המשמעותיות שהוטלו על המשק ובין היתר על פתיחת מקומות עבודה
ועל התייצבות של עובדים במקומות עבודתם ,לא אפשרו לקיים שגרת עבודה רגילה והדבר
הביא לצמצום משמעותי של הפעילות העסקית של חלק יכר מעפי המגזר העסקי ובכלל
זה גם פיטורי עובדים או הוצאתם לחופשה ללא תשלום.
עסקים שפעילותם פגעה כאמור יכולים לצמצם את הוצאותיהם המשתות ,כגון :רכישות
מספקים ותשלומי שכר ,אולם ישן הוצאות שאין ביכולתם להימע מהן ובהן תשלומי
שכירות ,הוצאות ביטוח ,חשבוות חשמל ומים וכדומה .יחס ההוצאות הקבועות של
עסקים קטים וביוים ביחס למחזור המכירות גבוה יותר לעומת עסקים גדולים ,ועל כן
הם חשופים לפגיעה עקב המשבר הכלכלי בצורה משמעותית יותר.
בשעת משבר זאת ,דרשים העסקים לשלם את הוצאותיהם הקבועות ,אף אם אין להם כל
הכסה .בשל כך ,מוצע ליתן מעק לעסקים ,אשר להם כושר השרידות מוך מלכתחילה,
על מת שיסייע להם בתשלום ההוצאות הקבועות.
סעיף 6
מוצע להחריג מרשימת הזכאים למעק גופים שמתוקצבים על ידי המדיה ,במישרין או
בעקיפין ,וכן גופים שלממשלה בעלות מלאה או חלקית בהם ,מתוך תפיסה שאלה שעים
בדרך זו אחרת על המדיה .כן מוצע להחריג חברות ממשלתיות ,וכח השוי בין לבין
חברות עסקיות רגילות בשל בעלות המדיה במיותיהן והתרומה שיש למעורבות הממשלה
על פעילותן ,מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין שמהווה מלאי עסקי בידו או מי
שבשות המס  2019ו 2020-חל בחישוב הכסתו סעיף 8א לפקודת מס הכסה ,בשל עבודה
ממושכת שביצע במשך למעלה משה ,מוסדות פיסיים שוים ותאגידים סטטוטוריים.
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עוד מוצע להחריג עוד כל עסק שדיווח לרשות המסים על סגירתו ,עסק שהייתה ירידה
מהותית בהוצאותיו לצורך ודיווח על מחזור עסקאות של אפס בתקופה שבגיה הוא מבקש
מעק וכן עסק שבשלושת החודשים שקדמו לחודש מרץ  2020דיווח על מחזור עסקאות
בסכום אפס ,מעת שלאלו אין עוד הוצאות קבועות אשר הוא משלם והמעק ועד לפצות
אותו בגין.
כן מוצע לקבוע תקופות זכאות עוקבות ,כל תקופה תתפרס על חודשיים ,החל מיום 1
במאי  2020ועד ליום  30ביוי .2021
סעיף 7
מוצע לקבוע כי המעק ייתן לעסק אשר מחזור עסקאותיו לשת  2019עולה על 18,000
ש"ח ואיו עולה על  100מיליון ש"ח .זאת וכח פרופיל ההוצאות הקבועות של העסקים
במחזור המוכים מ 18,000-ש"ח והיקפן הזעיר .לצד זאת ,מוצע להגביל את מתן המעק
לעסקים שמחזורם איו עולה על  100מיליון ש"ח.
וסף לכך ,מותה המעק בירידת מחזור עסקאות של למעלה מ 40%-בחודשים המקבילים
בשת ) 2019להלן – תקופת הבסיס( לחודשים שבגים משולם המעק ,בגין ההשפעה
הכלכלית של משבר הקורוה החדש .לגבי עסק שהחל את פעילותו לאחר היום הראשון
לתקופת הבסיס ,תיבחן זכאותו לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פי תקופת
פעילותו עד לסוף חודש פברואר  .2020זאת ,על מת למקד את הסיוע לעסקים שפגעו
באופן משמעותי .כמו כן ,דרש כי העסק הגיש את הדוחות התקופתיים הדרשים לצורך
חישוב המעק וכי הוא מהל את פקסיו כדרש בהתאם לדין.
סעיף 8
מוצע לקבוע את סכום המעק שלו יהיה זכאי העסק ,בהתאם לגובה מחזור עסקאותיו
בשת  ,2019בשל התועלת התפעולית אל מול היקף המעק שייתן ובשים לב להיקף הרב
של עסקים אלה.
כך שעסק שמחזור עסקאותיו עלה על  100,000ש"ח ,יקבל מעק של  3,000ש"ח; עסק
שמחזור עסקאותיו ע בין  100,001ש"ח ל 200,000-ש"ח ,יקבל מעק של  4,000ש"ח; עסק
שמחזור עסקאותיו ע בין  200,001ש"ח ל 300,000-ש"ח ,יקבל מעק של  6,000ש"ח; עסק
שמחזור עסקאותיו עלה על  300,000ש"ח יקבל סכומים משתים ,שלא יפחתו מ6,000-
ש"ח ולא יעלו על  500,000ש"ח ,בהתאם לשיעור הירידה במחזור העסקאות שלו וביחס
לוסחת חישוב אשר מגלמת בתוכה מקדם ורמטיבי אשר משקף את ההוצאות הקבועות
בעסק ממוצע .בשל היקף המעקים ,מוצע לקבוע כי שיעור המעק יוגבל לסכום של
 500,000ש"ח.
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סעיף 9
מוצע כי תביעה לקבלת מעק תוגש בטופס מקוון ,על מת להקל את הטל הבירוקרטי על
הזכאים למעק ולפשט את ההליך הגשת התביעה .מועד הגשת התביעה ייקבע על ידי מהל
רשות המסים והוא יפרסמו בהודעה ברשומות ובאתר האיטרט של הרשות .המהל אף
יוכל לאריך את התקופה להגשת תביעה בתקופות וספות ,שכולן יחד לא יעלו על 180
ימים ,בהודעה שתפורסם ברשומות ובאתר האיטרט של רשות המסים.

סעיף 10
עסק שהחל את פעילותו בחודשים יואר או פברואר  2020יהיה זכאי למעק חד פעמי
קבוע ,כאשר עסק מורשה יהיה זכאי לסכום של  4,000ש"ח ועסק פטור לסכום של 3,000
ש"ח.

סעיפים  11ו12-
בהתאם לאמור בתביעה שתוגש ,יקבע מהל רשות המסים את זכאות העסק למעק ואת
סכומו ,קביעה אשר יתן יוכל לתקן אם התגלו עובדות חדשות או מצא כי פלה טעות
בקביעתו.
במצב שבו מהל רשות המסים לא הודיע על קביעתו בדבר זכאות העסק בתוך  21ימים
מיום הגשת התביעה ,ישלם מקדמה בשיעור של  40%מהסכום שהוא חושב שמגיע לעסק,
ואם לא הודיע על קביעתו בתוך  7ימים וספים ,ישלם מקדמה וספת של  20%מאותו
סכום.
סעיף 13
במצב שבו שולם לעסק תשלום שעולה על הסכום שהוא זכאי לקבל בגין הירידה במחזור
ההכסות שלו ,לרבות במקדמה ,יוחזר הסכום העודף ששולם תוך  90ימים בתוספת
הפרשי ריבית והצמדה ,וככל שלא יוחזר במועד יראו אותם כאילו הם מס ויחולו עליהם
הוראות פקודת המסים )גביה( וכן כי יתן יהיה לקזזו מכל תשלום שלו זכאי העסק לפי
חוק זה.
סעיף 14
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במצב שבו שולם לעסק תשלום מוך מהסכום שלו הוא זכאי לקבל בגין הירידה במחזור
העסקאות שלו ,ישולם לו ההפרדה בתוך  30ימים ,בתוספת הפרשי ריבית והצמדה.
סעיף 16
מוצע כי מעק סיוע לעצמאים ,לפי פרק ז' לחוק ,לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של
עוסק לפי חוק מס ערך מוסף.
סעיפים  17ו18-
מוצע כי על קביעת מהל רשות המסים בדבר זכאות למעק וסכומו יתן יהיה לערור לפי
ועדת ערר ,תוך  30ימים מיום שמסרה לעורר הקביעה האמורה וההודעה בדבר זכותו
לערור .ועדת הערר תוקם על ידי שר המשפטים ,היא תורכב מדן יחיד שיהיה שופט בדימוס
או מי שכשיר להתמות לשופט בית משפט השלום .ועדת הערר תוסמך לאשר את קביעת
המהל ,לבטל אותה או להחזירה אליו הם הוראותיה ,והיא תהיה רשאית להשית הוצאות
על בעל דין .על החלטת ועדת הערר יתן יהיה לערער לפי בית משפט לעייים מיהלים.
שר המשפטים יהיה ממוה על ועדת הערר ,ויורשה להתקין תקות לעיין סדרי דיה ,סדרי
המיהל ודיי הראיות שלפיהם תדון וכן לקבוע אגרות שישולמו עבור הגדת ערר לוועדה.

סעיפים  19עד 21
מוצע כי סמכויות מהל רשות המסים לפי פרק ח' לפקודת מס הכסה יהיו תוות לו גם
במילוי סמכויותיו לפי פרק זה ,בשיויים המחויבים; כי תחול הוראה עושית על מי
שהגיש תביעה למעק ובה ידיעה כוזבת יחול בעיין שיש בו להשפיע על זכאותו למעק וכי
שר האוצר ממוה על פרק זה.
סעיף 22
מוצע לקבוע כהוראת מעבר כי כל השגה שהוגשה ושתוגש על החלטת רשות המסים למעק
לפי החלטת ממשלה מס'  5015מיום  24באפריל  ,2020תיבחן על ידי ועדת הערר שהוקמה
בסעיף  ,18ולא על ידי ועדת ההשגה שקבעה באותה החלטה.
לפרק ז'
כללי
ביום  2באפריל  2020פורסמו תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )מעק סיוע
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לעצמאיים( ,התש"ף ,2020-במסגרתן יתן סיוע לעצמאיים בשל ההשלכה הכלכלית של
התפשטות גיף הקורוה בחודשים מרץ ואפריל  .2020על רקע השפעתו המתמשכת של גיף
הקורוה והפגיעה באוכלוסיית העצמאיים בעקבותיו ,פורסמו ביום  24באפריל  ,2020תקות
שעת חירום )גיף הקורוה החדש( )מעק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת
מעטים( ,התש"ף) 2020-להלן – תקות שעת חירום – פעימה שייה( ,במסגרתן יתן סיוע
וסף לאוכלוסיית העצמאיים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים )להלן – שכירים בעלי
שליטה( ,אשר אים זכאים לדמי אבטלה ,בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות גיף
הקורוה בחודשים מרץ-יוי  .2020ביום  12ביולי  2020אישרה הממשלה מתן מעק וסף
לעצמאיים ולשכירים בעלי שליטה עבור חודשים מאי ויוי  ,2020אשר שולם למי שהגיש
בקשה לקבלת מעק לפי תקות שעת חירום פעימה שייה ומצא כי הוא זכאי ,בסכום לו
היה זכאי עד לסך של  7,500ש"ח.
על רקע כל האמור בשל המשך התפשטותו של גיף הקורוה והחלטות הממשלה בוגע
לחידוש ההגבלות על פתיחת עסקים ויהולם ,מוצע לקבוע תאים והוראות למתן למעק דו-
חודשי עבור עצמאי ושכיר בעל שליטה ,החל ממאי  2020ועד ליוי  ,2021אשר ייתו
לתקופות זכאות ששר האוצר יקבע בצו כי ייתו בגין מעקים.
סעיף 25
מוצע לתקן את חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים
)מעק עבודה( ,התשס"ח) 2007-להלן – חוק מעק עבודה( ,לתקופה של שתיים מיום
פרסומו של חוק זה.
לפסקה )(1
מוצע לקבוע כי סעיף ההגדרות לחוק מעק עבודה לא יחול על הוראות פרק ג' 3המוצע.
לפסקה )(2
מוצע להוסיף בחוק מעק עבודה את פרק ג' 3ובו הוראות למעקי סיוע לעצמאי ולשכיר
בעל שליטה בחברת מעטים בעד תקופות זכאות ,לשם סיוע בהתמודדות עם גיף הקורוה.

לסעיף 18כד המוצע מוצע להוסיף הגדרות לעיין פרק ג' 3המוצע:
להגדרת "בן זוג"  -מוצע לקבוע כי בן זוג יהיה מי שהיה במשך כל שת המס בן זוג,
כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין;
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להגדרת "הכסה חודשית ממוצעת מעסק"  -מוצע להגדירה עבור עצמאי כסכום ההכסה
החייבת מעסק לשת המס  ,2018ולגבי עצמאי בעל עסק חדש – סכום ההכסה החייבת
מעסק לשת המס  ,2019כשהוא מחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק או
במשלח יד בשת  2018או  ,2019לפי העיין;
להגדרת "הכסה חייבת" -מוצע לקבוע כי הכסה חייבת היה הכסה לאחר היכויים
שהותרו ממה לפי כל דין ולפי הקיזוזים והפטורים שהותרו ממה לפי כל דין ,למעט רווח
הון;
להגדרת "הכסה חייבת מעסק" – מוצע לראות כהכסה חייבת מעסק  -הכסה חייבת לפי
סעיף  (1)2לפקודה ,שהיא הכסה מיגיעה אישית ,לרבות רכיבי הכסה המקבילים לה -
דמי לידה שמשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי וגמלה לשמירת הריון
המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור ,ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים
המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;
להגדרת "הכסה מיגיעה אישית" – מוצע להגדירה כמשמעותה בפקודה ,למעט הכסה
המויה בפסקאות ) (1עד ) (7להגדרה "הכסה מיגיעה אישית" בפקודה ,שעיין קצבאות
שוות ,מעק שתקבל עקב פרישה או עקב מוות וכן סכום המתקבל בידי אדם מדמי
שכירות מהשכרת כס ,שבמשך עשר שים לפחות לפי תחילת השכרתו שימש בידי האדם
להפקת הכסה מיגיעה אישית ,מעסק או ממשלח יד.
להגדרת "הכסת עבודה" – מוצע להגדירה כהכסת עבודה לפי סעיף  (2)2לפקודה ,לרבות
רכיבי הכסה המקבילים לה  -דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח
הלאומי וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור ,ולרבות
תגמול בעד ימי שירו במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;
להגדרת "הכסת עבודה חודשית ממוצעת" – מוצע להגדירה עבור בעל שליטה כסכום
הכסת עבודה בשת המס  2018ששילמה חברת מעטים לשכיר בעל שליטה בה ,ולגבי שכיר
בעל שליטה בחברת מעטים חדשה – סכום הכסת העבודה כאמור בשת  ,2019מחולק
במספר החודשים שבהם עבד השכיר בעל השליטה בשת  2018או  ,2019לפי העיין;
להגדרת "חברת מעטים" – חברה תושבת ישראל שהיא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף
 76לפקודה ,אשר עסקה בעסק או במשלח יד ,לפי יום ד' בטבת התש"ף ) 1ביואר (2020
ובמהלך התקופה הקובעת ,לפחות;
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להגדרת "חברת מעטים חדשה"  -חברת מעטים שמתקיים לגביה אחד מאלה:

 .1היא החלה לעסוק בעסק או במשלח יד בשת ;2019
 .2היא החלה לעסוק בעסק או במשלח יד בשת  2018ובאותה שה לא שילמה החברה
הכסת עבודה לשכיר בעל שליטה בה;
להגדרת "עצמאי"– מוצע להגדירו כיחיד שהוא תושב ישראל ,שעסק בעסק או במשלח יד
לפי יום ד' בטבת התש"ף ) 1ביואר  (2020ובמהלך התקופה הקובעת ,לפחות; זאת,
בדומה לשכיר שזכאי לדמי אבטלה ואשר בוחים את ששת החודשים שקדמו לתקופת
הזכאות לדמי אבטלה.
להגדרת "עצמאי בעל עסק חדש"  -על מת לכלול את כלל העצמאיים שיתן ,בשים לב
לקיומם של התוים הדרשים עבורם ,ועל מת שלא לכלול תקופות בהן לא היו לעצמאי
הכסות ,מוצע להגדיר עצמאי בעל עסק חדש כעצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד
בשת  2019או שהיו לו בשת  2018הפסדים לפי סעיף )28א( לפקודה.
עוד מוצע להגדיר מוחים שוים שמשמשים לצורך פרק זה;
סעיף 18כה מוצע לקבוע כי עצמאי אשר בשת המס  2019מלאו לו  20שים ,או יותר,
יהיה זכאי לקבלת מעק סיוע לעצמאי בכפוף להוראות פרק זה ,לשם סיוע בתקופת
ההתמודדות עם גיף הקורוה ,אם מתקיימים לגביו כל אלה:
) (1הכסתו החייבת לשת המס  ,2018ועצמאי בעל עסק חדש ,הכסתו החייבת לשת
המס  ,2019אין עולות על  640,000ש"ח בשה; עצמאי שיש לו יחד עם בן זוגו
הכסה חייבת שאיה הכסה מיגיעה אישית ,יראו כהכסה חייבת לעיין פסקה זו,
עבור על אחד מבי הזוג ,אף מחצית מאותה הכסה החייבת המשותפת;
) (2הכסתו החודשית הממוצעת מהעסק ,עבור שת המס בה בחת הכסתו החייבת,
עולה על  714ש"ח;
) (3מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בגיה יתן המעק ,מוך בלמעלה מ40%-
ממחזור עסקאותיו באותם חודשים בשת ) 2019להלן – תקופת הבסיס(; לעיין
עצמאי שהחל לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר היום הראשון של תקופת הבסיס,
יראו את מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס כמחזור עסקאותיו מיום תחילת
העיסוק כאמור ועד ליום  29בפברואר  ,2020כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק
ומוכפל ב .2-חישוב זה ועד למדוד את ירידת מחזור העסקאות ביחס לתקופה בה
העסק פעל שלא בהשפעתו הכלכלית של גיף הקורוה.
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) (4לא מתקיימים לגבי העצמאי בשת המס לגביה בחת הכסתו החייבת – ,2018
וביחס לעצמאי בעל עסק חדש ,בשת המס  - 2019הסייגים הקבועים בסעיף 17א
לחוק מעק עבודה ,שעיים יהול פקסים שלא כדין ,בשיויים המתחייבים.
) (5הוא הגיש עד מועד הגשת התביעה למעק ,כפי שייקבע ,דוח לפי סעיף  131לפקודה
עבור שת המס  ,2018ואם הוא עסק חדש עבור שת המס  ,2019אם היה חייב
בהגשתם ,בהתאם להוראות הפקודה; דוח זה הוא אשר משקף את ההכסות
החייבות של העסק שבחות במסגרת התאים למעק;
) (6הוא הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים  67או 67א ,לפי העיין ,לחוק מס ערך מוסף,
עבור תקופת הזכאות בשלה הגיש בקשה לקבלת מעק .לחלופין ,עוסק פטור אשר
איו מדווח באופן שוטף על עסקאותיו מידי חודש ,חייב בהגשת הצהרה לפי תקה
 15לתקות מס ערך מוסף )רישום( ,התשל"ו ,1976-עבור שת המס  ,2020אם היה
חייב בהגשתה בהתאם לחוק מס ערך מוסף; להצהרת עוסק פטור תצורף הצהרה על
קיום התאי האמור בפסקה ).(3
סעיף 18כו מוצע לקבוע כי שכיר בעל שליטה אשר בשת המס  2019מלאו לו  20שים ,או
יותר ,יהיה זכאי לקבלת מעק סיוע לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים בכפוף להוראות
פרק זה ,אם מתקיימים לגביו כל אלה:
) (1הכסתו החייבת של השכיר בעל שליטה בשת  ,2018בצירוף החלק של הכסתה
החייבת של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה בשה זו ,השווה לחלקו היחסי,
במישרין באו בעקיפין ,בקבלת זכויות לרווחים בחברה ,באותה שה )להלן – הכסה
חייבת לשכיר בעל שליטה( איה עולה של  640,000ש"ח .זאת על מת לכלול את כלל
ההכסות שלו מהעסק ,בדומה לעצמאי .באופן דומה ,שכיר בעל שליטה בחברת
מעטים חדשה – הכסתו החייבת של השכיר בעל השליטה לשת המס  ,2019איה
עולה על הסכום האמור .כמו כן ,בדומה לעצמאי ,במקרה שבו לשכיר בעל השליטה
ולבן זוגו קיימת הכסה חייבת שאיה הכסה מיגיעה אישית ,יראו כהכסה חייבת
לעיין פסקה זו ,עבור על אחד מבי הזוג ,אף מחצית מאותה הכסה החייבת
המשותפת;
) (2הכסתו החודשית הממוצעת של השכיר בעל השליטה ,עבור שת המס בה בחת
הכסתו החייבת ,עולה על  714ש"ח;
) (3מחזור עסקאותיה של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה ,בתקופת הזכאות בגיה
יתן המעק ,מוך בלמעלה מ 40%-ממחזור עסקאותיו באותם חודשים בשת 2019
)להלן – תקופת הבסיס(; לעיין חברת מעטים שהחלה לעסוק בעסק או במשלח יד
לאחר היום הראשון של תקופת הבסיס ,יראו את מחזור עסקאותיה בתקופת הבסיס
כמחזור עסקאותיה מיום תחילת העיסוק כאמור ועד ליום  29בפברואר ,2020
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כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק ומוכפל ב .2-חישוב זה ועד למדוד את ירידת
מחזור העסקאות ביחס לתקופה בה העסק פעל שלא בהשפעתו הכלכלית של גיף
הקורוה.
) (4לא מתקיימים לגבי חברת המעטים שבה השכיר הוא בעל שליטה ,בשת המס לגביה
בחת הכסתו החייבת –  ,2018וביחס לעצמאי בעל עסק חדש ,בשת המס - 2019
הסייגים הקבועים בסעיף 17א לחוק מעק עבודה ,שעיים יהול פקסים שלא כדין,
בשיויים המתחייבים.
) (5חברת המעטים והשכיר בעל השליטה בה ,הגישו עד מועד הגשת הבקשה לתביעה,
כפי שייקבע ,דוח לפי סעיף  131לפקודה עבור שת המס  ,2018ואם הוא עסק חדש
עבור שת המס  ,2019בהתאם להוראות הפקודה; דוח זה הוא אשר משקף את
ההכסות החייבות של העסק שבחות במסגרת התאים למעק;
) (6חברת המעטים שבה השכיר הוא בעל שליטה בה הגישה דוח תקופתי לפי סעיפים 67
או 67א ,לפי העיין ,לחוק מס ערך מוסף ,עבור תקופת הזכאות בשלה הגיש בעל
השליטה בקשה לקבלת מעק.
) (1) (7על פי הדיווח החודשי שהוגש למוסד לביטוח לאומי הוא היה בעל שליטה בחברה
מסוימת כמשמעותו בסעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי ,בתקופה הקובעת ובתקופת
הזכאות ,והוא לא זכאי לדמי אבטלה או למקדמה על חשבון דמי אבטלה ,בעד
הכסותיו כבעל שליטה באותה חברה ,לגבי תקופות אלה ,בשל הוראות סעיף 6ב
לחוק הביטוח הלאומי;
) (2מוצע לקבוע לצורך בדיקת התאי שבסעיף זה ,כי המהל יהיה רשאי לדרוש
מהביטוח הלאומי מידע לצורך בדיקת התקיימות התאי האמור בפסקה ) ;(1על
מת לוודא כי המידע יעבור רק למטרה שלשמה הוא הועבר ,מוצע לקבוע כי אדם
שהגיע אליו מידע לפי סעיף זה ,לא ייעשה בו שימוש ,אלא למטרת בדיקת
התקיימות התאי האמור וכן כי המידע יימחק עם תום הצורך בו.

סעיף 18כז
פסקה )א(
מוצע לקבוע כי סכום מעק הסיוע לעצמאי יהיה בסכום השווה ל 70% -מפעמיים הכסתו
החודשית הממוצעת מהעסק ,אך לא יותר מ ₪ 15,000-ולא יפחת מ 1,000-ש"ח; ואולם,
לגבי עצמאי שהכסתו החודשית הממוצעת מהעסק עולה על  40,000ש"ח ,יופחת מהסכום
האמור סכום השווה למכפלת  0.3750בסכום שבו עולה הכסתו החודשית הממוצעת
מעסק על  40,000ש"ח.
פסקה )ב(
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מוצע לקבוע אם שולם לעצמאי הזכאי למעק לפי סעיף זה ,מעק לפי החלטת ממשלה,
יופחת סכום המעק ששולם מסכום המעק המשתלם לתקופת הזכאות הראשוה שלו לפי
פרק זה.
סעיף 18כח
פסקה )א(
מוצע לקבוע כי מעק סיוע לשכיר בעל שליטה יהיה בסכום השווה ל 70% -מפעמיים
הכסת עבודה חודשית ממוצעת לשכיר בעל שליטה )בסעיף זה – הכסת עבודה חודשית
ממוצעת( ,אך לא יותר מ ₪ 15,000-ולא פחות מ 1,000-ש"ח; ואולם ,שכיר בעל שליטה
אשר הכסת עבודה חודשית ממוצעת שלו עולה על  40,000ש"ח ,יופחת מהסכום האמור
סכום השווה למכפלה של  0.375בסכום שבו עולה הכסת העבודה החודשית הממוצעת
שלו על  40,000ש"ח.
פסקה )ב(
מוצע לקבוע כי על אף האמור בסעיף קטן )א( ,מעק סיוע לשכיר בעל שליטה לא יעלה על
סכום המעק שלו היה זכאי השכיר לפי סעיף 18כז ,אילו היו רואים בהכסת העבודה
החודשית שלו ,אשר צמחה לו בשת  2018או  ,2019לפי העיין ,מבחרת מעטים אחת או
יותר שבה היה בעל שליטה ,הכסה חודשית ממוצעת מעסק שצמחה אצלו באותה
תקופה ,בשיויים מחייבים.
פסקה )ג(
מוצע לקבוע כי שולם לשכיר בעל שליטה הזכאי למעק לפי סעיף זה ,מעק לפי החלטת
ממשלה – יופחת סכום המעק ששולם מסכום המעק המשתלם לתקופת הזכאות
הראשוה שלו לפי פרק זה.
סעיף 18כט
פסקה )א(
מוצע לקבוע כי מהל רשות המסים יודיע בהודעה שתפורסם ברשומות ובאתר האיטרט
של רשות המסים על המועד בו יתן להגיש תביעה לקבלת מעק עבור כל אחת מתקופות
הזכאות.
פסקה )ב(
מוצע כי תביעה למעק תוגש בתוך  90ימים מיום פרסומה של הודעה כאמור ,וכי המהל
יהיה רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעה בתקופה אחת וספת או יותר ,ובלבד
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שלא יעלו על  180ימים ושהודעה על הארכה זו פורסמה ברשומות ובאתר האיטרט של
רשות המסים.
פסקה )ג(
מוצע לקבוע כי תביעה למעק לפי פרק זה תוגש בטופס מקוון שקבע המהל ותכלול את
הפרטים הדרושים לשם בחית עמידתו של העצמאי או השכיר בעל שליטה ,לפי העיין,
בתאים לקבלת המעק ולשם תשלום המעק בהתאם להוראות פרק זה..
סעיף 18ל
פסקה )א(
מוצע לקבוע כי המהל יקבע את זכאותם של עצמאי ושכיר בעל שליטה אשר הגישו בקשה
לקבלת מעק לפי חוק זה ,לפי העיין ,בהקדם ולא יאוחר מ 5-ימים ממועד הגשת הבקשה
וכן את סכום המעק לו הם זכאים.
פסקה )ב(
מוצע להסמיך את המהל לקבוע ,הן מיוזמתו והן לפי דרישת העצמאי או השכיר בעל
השליטה ,לתקן את קביעתו כאמור בפסקה )א( ,אם התגלו עובדות חדשות או אם מצא כי
פל טעות בקביעה זו.
סעיף 18לא מוצע לקבוע כי תשלום המעק לעצמאי או לשכיר בעל שליטה ,אשר קבעה
זכאותו למעק לפי פרק זה ,לפי העיין ,יהיה בהקדם ולא יאוחר מ 5-ימים ממועד קביעת
הזכאות לפי סעיף 18ל .תשלום המעק יהיה באמצעות רשות המיסים בישראל או
באמצעות משרד ממשלתי אחר ,אם יתה לכך הסכמה מאת המהל ,מאת השר הממוה
על המשרד הממשלתי כאמור ,ואת המהל הכללי של אותו משרד ,ועל ידי זיכוי חשבון
הבק של העצמאי או השכיר בעל השליטה שפריטו היו בידי המהל או בידי המשרד
הממשלתי ,לפי העיין ,ואושרו על ידי העצמאי או השכיר בעל השליטה.
סעיף 18לב מוצע להחיל את הוראות סעיפים  10ו 11-לחוק מעק עבודה שעיים השגה
וערעור ,על מעק סיוע לעצמאי ומעק סיוע לשכיר בעל שליטה.
סעיפים 18לג18-לה מוצע להחיל את סעיפים  13ו 14-לחוק מעק עבודה ,שעייו הוראות
בוגע למקרה בו שולם מעק ביתר או בחסר ולעיין די המעק ,על מעק סיוע לעצמאי
ומעק סיוע לשכיר בעל שליטה.
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סעיף 18לו מוצע לקבוע הוראת מעבר בוגע להחלת הוראות הפרק על המעק המיהלי
אשר משולם מכוח החלטת הממשלה .בהתאם לכך ,מוצע לקבוע להחיל עליו הוראות מחק
מעק עבודה .אולם ,בוגע להגבלת אפשרות הקיזוז ,העברה ,השעבוד והעיקול ,כאמור
בסעיף )16ב( לחוק מעק עבודה ,יחול הסעיף רק על מעק ששולם לאחר יום תחילתו של
פרק זה.
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תזכיר חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת ) (2020תיקון מס' (2
תיקון סעיף 1

.28

בחוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת  ,16(2020בסעיף
- (1 )1
)(1

בסעיף קטן )א (1המובא בו ,בפסקה )- (2
)א(

בפסקת משה )ב(-
)(1

בפסקת משה ) ,(5במקום " "1.45%יבוא ";"1.81%

) (2בפסקת משה ) ,(6במקום "בחודש אוקטובר ,בחודש
ובמבר ובחודש דצמבר –  0.55%יבוא ";"2.59%
)(3

אחרי פסקת משה ) ,(6יבוא:
") (7בחודש אוקטובר – ;1.16%
) (8בחודש ובמבר – ;2.75%
) (9בחודש דצמבר – .".1.53%

)ב( בפסקת משה )ד( ,במקום " 14.6מיליארד שקלים חדשים" יבוא
" 7מיליארד שקלים חדשים";
)(2

בסעיף קטן )א (2המובא בו -
)א(

בפסקה )-(2
) (1בפסקת משה )א( במקום " 14מיליארד שקלים חדשים"
יבוא " 14.1מיליארד שקלים חדשים";
) (2בפסקת משה )ב( במקום " 4.5מיליארד שקלים חדשים"
יבוא " 12.2מיליארד שקלים חדשים";
) (3בפסקת משה )ג( ,במקום " 16מיליארד שקלים חדשים"
יבוא " 31.7מיליארד שקלים חדשים";
) (4בפסקת משה )ד( ,במקום " 1.35מיליארד שקלים
חדשים" יבוא " 0.9מיליארד שקלים חדשים";
) (5בפסקת משה )ה( ,במקום " 2.6מיליארד שקלים חדשים"
יבוא " 3.9מיליארד שקלים חדשים";

 16ס"ח התש"ף ,עמ'  ;16עמ' 46
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) (6בפסקת משה )ו( ,במקום " 5.35מיליארד שקלים חדשים"
יבוא " 6.1מיליארד שקלים חדשים";
) (7בפסקת משה )ז( ,במקום " 4.6מיליארד שקלים חדשים"
יבוא " 3.1מיליארד שקלים חדשים";
) (8בפסקת משה )ח( ,במקום " 1.25מיליארד שקלים
חדשים" יבוא " 2.35מיליארד שקלים חדשים";
)ב( בפסקה )2א( ,במקום "כ"ג בתמוז התש"ף ) 15ביולי  "(2020יבוא
"ט"ז באב התש"ף ) 6באוגוסט ."(2020

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
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  -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.
העולם ,וישראל כחלק ממו ,מצא כעת בעיצומה של פדמיה כתוצאה מהתפרצות
והתפשטות גיף קורוה  SARS-CoV-2הגורם למחלה ) COVID-19להלן – גיף הקורוה
החדש( .כון להיום ,אין באוכלוסיית ישראל חסיות גד המחלק ,אין חיסון שבאמצעותו
יתן לצמצם את התפשטותה ואין טיפול יעיל למחלה.
מאז תחילת התפרצות המגפה ולצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הגיף והתמודדות
עם גיף הקורוה החדש הוטלו הגבלות שוות ,בין השאר ,על פתיחת מקומות עבודה ועל
התייצבות של עובדים במקומות עבודתם ,אשר לא אפשרו לקיים שגרת עבודה רגילה .לאור
זאת ,מעסיקים רבים הוציאו את עובדיהם לחופשה ללא תשלום או הודיעו על פיטוריהם.
כך גם הוטלו מגבלות שוות על התאים לפעילותם של מקומות הפתוחים לציבור ,מסחר
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ועסקי בילוי ופאי במטרה לצמצם את סיכון ההדבקה במקומות אלה .וסף על כך הוטלו
מגבלות על פעילותם של מקומות ועסקים שבהם מתרחשת התקהלות משמעותית ומתקיים
לגביהם חשש לבריאות הציבור .המגבלות האמורות שוו בהתאם להתפשטות המחלה.
המשבר גרם לעלייה עצומה במספר דורשי העבודה ושיעור הבלתי מועסקים עומד על כ-
 20%לחודש מאי.
לאחר חלוף חג הפסח ,ועם הירידה במספר החולים החדשים בישראל ,החלה הסרה
הדרגתית של המגבלות ופתיחה מחודשת של עסקים ,בכפוף לעמידה בתאי "התו הסגול"
)שמירה על מרחקים ואמצעי מיגון שהוגדרו( .היקפי התחלואה בחודש מאי היו מוכים
יחסית וכתוצאה מכך חלו הקלות משמעותיות בהחיות משרד הבריאות אשר איפשרו חזרה
לבתי ספר ,הותר על קיום אירועים של עד  250איש ,פתחו מסעדות ומועדוים ויכר היה
שהגל הראשון מתקרב לסיומו .ואולם החל ביום כ"ח בסיוון התש"ף ) 20ביוי  (2020חלה
עלייה בהיקפי התחלואה של מעל  300חולים מאומתים חדשים ביום ,והחל ביום ט' בתמוז
התש"ף ) 1ביולי  (2020של כ 1,000-מאומתים חדשים ביום ,וזאת ביגוד למגמה העולמית
של ירידה בהיקפי התחלואה .בעקבות כך היקף החולים הפעילים כיום גבוה יותר מהשיא
שהיה באמצע חודש אפריל  .2020כון ליום כ' בתמוז התש"ף ) 12ביולי  ,(2020מספר החולים
הפעילים בישראל עומד על  .18,857מתוך החולים הפעילים 141 ,מוגדרים במצב קשה
ומתוכם  49מושמים.
לוכח המשבר הבריאותי והכלכלי החמור ,דרשה 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
ולעסקים .מכיוון שחוק היסוד הגביל את האפשרות להוציא כספים הן לפי תקרת התקציב
ההמשכי והן לפי מגבלת ההוצאה החודשית ,חקק ביום י"ב ביסן התש"ף ) 6באפריל (2020
חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה לשת ) (2020להלן – הוראת השעה(,
שבמסגרתו קבע כי בתקופה שמיום קבלת הוראת השעה עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )31
בדצמבר  (2020או עד יום קבלת חוק התקציב לשת  ,2020לפי המוקדם ,יתן יהיה להגדיל
את ההוצאה הממשלתית לשם התמודדות עם משבר הקורוה ,וזאת על בסיס תכית
כלכלית ובה חבילת צעדים לשמירה על יציבות המשק בעקבות משבר הקורוה ,הכל בהתאם
לפירוט שקבע בהוראת השעה .בהוראת השעה קבע כי הגדלת ההוצאה הממשלתית כאמור
תשמש אך ורק לשם מימון ההתמודדות עם המשבר והצעדים שיש לבצע באופן מידי ודחוף
לשם כך.
במסגרת הוראת השעה קבע כי שר האוצר יגיש לאישור הממשלה עד יום ז' באייר
התש"ף ) 1במאי  ,(2020תכית מפורטת ביחס לשימושים המתוכים בסכומים שפורטו
בהוראת השעה ובהתאם לרכיבים שפורטו בה .עוד קבע כי הממשלה תיח על שולחן הכסת
את התכית המפורטת וכי שיוי בסכומים של מרכיבי התכית האמורה ,בשיעור העולה על
 15%מאחד ממרכיבי התכית טעון אישור ועדת הכספים של הכסת.
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בהתאם לאמור ,הממשלה אישרה תכית מפורטת ביום ל' ביסן התש"ף ) 24באפריל
 (2020בהחלטה מס'  5013והיא הוחה על שולחן הכסת.
מכיוון שהתכית הוכה בתאי אי ודאות הן לגבי היקף ההגבלות המוטלות לצורך
צמצום ההדבקה בגיף הקורוה והתפשטותו והן לגבי ההשפעות הכלכליות שלהן
והתפשטות גיף הקורוה בעולם ,ווכח צרכים וספים שלא היו צפויים בעת חקיקת הוראת
השעה ,תוקה הוראת שעה במסגרת חוק-יסוד :משק המדיה )תיקון מס'  10והוראת שעה
לשת ) (2020תיקון( )להלן – תיקון מס'  (1ואושרה הגדלה וספת של ההוצאה הממשלתית
כך שסכומי ההוצאה שהממשלה תהא רשאית להוציא בשת  2020הוגדלו בכ 14-מיליארד
שקלים חדשים)לצד זאת הופחתו  1.5מיליארד ש"ח מהמכסה לשם החזר חובות למוסד
לביטוח לאומי שהוגדרה בחוק היסוד( ,וזאת ,עד יום ט"ז בטבת התשפ"א ) 31בדצמבר (2020
או עד יום קבלת חוק התקציב לשת  ,2020לפי המוקדם.
לוכח העלייה בהיקפי התחלואה והתארכות המשבר ,מוצע לתקן פעם וספת את הוראת
השעה .בתיקון המוצע ,מוצע להגדיל את הסכומים הקבועים בהוראת השעה בהיקף של כ-
 24מיליארד שקלים חדשים ולתקן את חלוקת הסכומים בין המרכיבים השוים של
התכית ,כדי לאפשר הוצאת סכומים וספים לטובת הארכת הסיוע הממשלתי שיתן עד
כה.
יובהר כי לפי התחזית המקרו כלכלית של משרד האוצר ובק ישראל התוצר המקומי
הגולמי )התמ"ג( צפוי להתכווץ בכ 5.9%-בשת  2020ושיעור האבטלה צפוי לעלות לכ-
 .13.9%העלייה בהוצאות על דמי אבטלה בשל התכית הכלכלית שקבעה בהוראת השעה,
לצד הירידה החדה בהכסות המדיה ממסים ,צפויים להביא לגירעון תקציבי שאמד ביותר
מ 11%-אחוזי תוצר .עקב הצמיחה השלילית והזיוק בגירעון ,החוב הציבורי צפוי לעלות
בצורה משמעותית.
על רקע הגירעון המבי הגבוה ערב המשבר ,המשך עליית החוב בשת  2021והצורך
להיערך לגל תחלואה שי ,קיים צורך בשימור מרחב פיסקלי כדי שהממשלה תוכל לספק
מעה בריאותי ,רשת ביטחון סוציאלית ותמיכה בעסקים שזקוקים לכך במקרה של השבתת
פעילות וספת .כמו כן ,הגידול המשמעותי בהיקף החוב הממשלתי ,ביחד עם העלייה
המתוה יחסית בסיכון ,מביאים לגידול משמעותי בהיקף החזרי הריבית הצפויים בשים
 2021ואילך.
במסגרת הרחבת התכית ,כמוצע ,כללים ,בין השאר ,הצעדים כמפורט להלן:
זכאות לדמי אבטלה – לאור עצירת הפעילות של המשק כמות דורשי העבודה גדלה
באופן משמעותי .אמם מרביתם הוצאו לחופשה ללא תשלום )שמומה אף היא( ,אך
ההחה היא שהחזרה לשיעורי האבטלה שחלו טרם המשבר תארך תקופה ארוכה
יותר .על פי התכית תוארך הזכאות לדמי אבטלה לכל הזכאים עד חודש יוי .2021
בוסף מי שמלאו להם  67שים והופסקה העסקתם ימשיכו לקבל מעקי הסתגלות עד
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תום שת  2020ויימשך אי קיזוז של כפל קצבאות עד חודש יוי  .2021כך ,תובטח
ודאות לאוכלוסיות אלו על ידי פריסת רשת ביטחון סוציאלית לתקופה ממושכת.
סיוע לעצמאים – על פי התכית ייתן לעצמאים אשר פגעו כתוצאה מהמשבר ,מעק,
אחת לחודשיים ,של עד  15שקלים חדשים ,עד חודש יוי  ,2021וזאת כרשת ביטחון
סוציאלית אישית בוסף לסיוע שיתן לעסק.
סיוע לעסקים – על פי התכית יוארך מגון החזר הוצאות קבועות לעסקים אשר
פגעו בכ 40%-מהמחזור החודשי שלהם ,ויוגדל הסכום המירבי לכ 500,000-אלף
שקלים חדשים לפעימה .כמו כן תוגדל התקרה לזכאים כך שעסקים בעלי מחזור של
עד  100מיליון שקלים חדשים שפגעו מהמשבר יהיו זכאים לסיוע מהמדיה .בוסף,
ייתו החות בארוה לעסקים וקרן אשראי בערבות המדיה תוגדל באופן משמעותי
בכ 23-מיליארד שקלים חדשים.
תמיכה בצמיחה – על פי התכית תהיה הגדלה משמעותית של תכיות ההכשרות
המקצועיות הממוות על ידי המדיה בדגש על השמת עובדים שעבודתם הופסקה
בעפים תומכי צמיחה .בוסף ,יורחב מתן היתר לחיילים משוחררים למשיכה
מהפיקדון האישי לצורך חופשי ותורחב תכית האצה והשקעה בתשתיות
בפרויקטים תומכי צמיחה ומעודדי תעסוקה ישראלית.
לפסקה )(1
בפסקת משה )א( המוצעת ,מוצע לתקן את פסקת משה )ב( של סעיף3ב)א (2)(1לחוק-
יסוד :משק המדיה ,כוסחו בהוראת השעה ,כך שהשיעורים שקבעו בה לשם מימון
ההוצאות הדרושות לשם ההתמודדות עם המשבר שוצר בשל התפשטות גיף הקורוה,
ולמטרה זו בלבד ,יוגדלו ביחס לחודשים יולי עד דצמבר  .2020מדובר באפשרות להוציא את
ההוצאות הדרשות לטובת הצעדים הוספים שפורטו לעיל 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.
בפסקת משה )ב( המוצעת ,מוצע לתקן את פסקת משה )ד( של סעיף 3ב)א (2)(1לחוק-
יסוד :משק המדיה ,כוסחו בהוראת השעה ,ולהפחית את הסכום הקבוע בה לשם החזר
חובות למוסד לביטוח לאומי בשל ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שוצר בשל
התפשטות גיף הקורוה .זאת בשל הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה והגדלת השיפוי
לביטוח לאומי לעומת ההחות הוגעות להחזר החובות למוסד לביטוח לאומי כפי שהיו בעת
אישור התכית .מוצע להסיט סכום זה לצורך מימון תכית לשיפוי המוסד לביטוח לאומי.
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לפסקה )(2
בפסקת משה )א( המוצעת ,מוצע לתקן את סעיף 3ב)א (2)(2לחוק-יסוד :משק המדיה,
כוסחו בהוראת השעה ,ולשות את הסכומים הקובים בסעיפי התכית כדי להתאימם
לשיעורים המוצעים בפסקה ))(1א( המוצעת ,כאמור לעיל .שיויים אלה כוללים הגדלת
הסכומים בסעיפי התכית לטובת מטרות אלה:
 בסעיף בריאות ,רווחה ,סדר ציבורי ,ביטחון פים ומתן מעה לצורכי משרדיהממשלה – לצורך מעה למשרדי הממשלה ובין השאר לצורך ביצוע ההתאמות
להחיות משרד הבריאות בתקופת "שגרת הקורוה";
 בסעיף שיפוי המוסד לביטוח לאומי – לצורך הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה,אי קיזוז כפל קצבאות והארכת הזכאות למעק לבי  67או יותר שפוטרו במהלך
תקופת המשבר;
 בסעיף מעק וסיוע לעסקים ולעצמאים  -לצורך מעקי הסיוע לעצמאים ועסקים; בסעיף עידוד תעסוקה והכשרת הון אושי ,מימון הכשרות מקצועיות ,סיוע לעמותותולארגוי חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטים וביויים  -לצורך הרחבת מערך
ההכשרות המקצועיות;
 בסעיף עלות תקציבית של פתרוות אשראי – לצורך מימון בשל התח התקציבי שלקרן הלוואות לעסקים מעפים בסיכון;
 בסעיף תשתיות ,טכולוגיה עילית ,דיגיטציה ותכית יציאה מהמשבר – לצורךתכיות האצה בתחומי התשתיות והדיגיטציה וכן בתחום הטכולוגיה העילית;
 בסעיף מטרות אחרות – בהיקף של כ 1-מיליארד שקלים חדשים.בפסקת משה )ב( המוצעת ,מוצע לתקן את פסקה )2א( לסעיף 3ב)א (2לחוק-יסוד :משק
המדיה ,כוסחו בהוראת השעה ,ולקבוע כי שר האוצר יגיש לאישור הממשלה ,עד יום ט"ז
באב התש"ף ) 6באוגוסט  ,(2020עדכון לתכית המפורטת ביחס לסכומים הוספים הכלולים
בתיקון מס'  1ובתיקון המוצע שלא כללו במסגרת התכית המפורטת שאושרה בממשלה
ביום ל' ביסן התש"ף ) 24באפריל  (2020בהתאם לסעיף 3ב)א (1)(2לחוק-יסוד:משק
המדיה ,כוסחו בהוראת השעה.

מזכירות הממשלה

פרוטוקול
ישיבה מספר  14של הממשלה ה35 -
יום חמישי ,כ"ד בתמוז התש"ף  16 -ביולי 2020
)בשעה  - 21:00בוועידה חזותית  -אפליקציית (ZOOM

כחו השרים:

בימין תיהו  -ראש הממשלה ,בימין גץ  -ראש הממשלה החליפי ושר
הביטחון; יעקב אביטן ,יולי )יואל( אדלשטיין ,אמיר אוחה ,זאב אלקין ,אופיר
אקויס ,גבי אשכזי ,מיכאל ביטון ,יואב גלט ,גילה גמליאל ,צחי הגבי ,יועז
הדל ,אסף זמיר ,ציפי חוטובלי ,חילי טרופר ,עומר יקלביץ' ,אלי כהן ,מירב
כהן ,ישראל כ"ץ ,אורלי לוי-אבקסיס ,יעקב ליצמן ,אבי יסקורן ,עמיר פרץ,
רפי פרץ ,אורית פרקש הכהן ,מירי רגב ,אלון שוסטר ,יובל שטיייץ ,יזהר שי,
איציק שמולי ,פיה תמו שטה

עדרו השרים:

דוד אמסלם ,אריה מכלוף דרעי

כן כחו:
יואב קיש

-

סגן השר במשרד הבריאות

אביחי מדלבליט

-

היועץ המשפטי לממשלה

מורן בופיל
תא"ל אבי בלוט
איתן בן דוד
מאיר בן שבת
הוד בצר
אתי ברט
עידו גבאי
דיאל הרשקוביץ
אשר חיון
סימה טוקטלי
קרן טרר איל
יצב מוטי כהן
שיר כהן
חזי לוי
שאול מרידור

-

מזכירות הממשלה
המזכיר הצבאי לראש הממשלה
המשה לראש המל"ל
ראש המטה לביטחון לאומי
ראש מטה ראש הממשלה החליפי
סגית מזכיר הממשלה
רל"ש ראש המטה לביטחון לאומי
ציב שירות המדיה
ראש הסגל ,לשכת ראש הממשלה
סגית מזכיר הממשלה
המהלת הכללית ,משרד האוצר
ממלא מקום מפכ"ל משטרת ישראל
דוברת ראש הממשלה
המהל הכללי ,משרד הבריאות
הממוה על התקציבים ,משרד האוצר

בפרוטוקול זה  9דפים.
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רז זרי
יגאל סלוביק

-

ליאור פרבר
קובי צורף
אורי שוורץ
אבי שמחון

-

סיגל שפירא

-

רחל שפירא
איתמר דרזר

-

קצרית הממשלה
קצרן הממשלה

-

מזכיר הממשלה
המשה למזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
ליאור תן

המשה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתי-ציבורי(
ראש אגף לוט"ר ,בט"פ ועורף ,המטה לביטחון
לאומי
משרד ראש הממשלה
לשכת שר הבריאות
היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש
הממשלה
מזכירות הממשלה

סדר היום:
.225

צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש -
הגבלת פעילות()שיוי התוספת לחוק()מס'  ,(3התש"ף2020-
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.225

צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש -
הגבלת פעילות()שיוי התוספת לחוק()מס'  ,(3התש"ף2020-
ראש הממשלה פותח את הדיון ומציין כי מטרת ההצעות המובאות לאישור
הממשלה היום היא לשטח את העקומה שלפיה יש הכפלה של מספר
הדבקים בכל  10ימים ,ובכל שבוע מוכפל מספרם של החולים הקשים.
העקומה מאתגרת את כושר הספיקה של מערכת הבריאות ואם היא תעלה,
מספר המתים יגדל.
ראש הממשלה מציין כי יש לפעול ליישור העקומה תוך הימעות מסגר מלא
וכי המחלה משתה במהירות ,ועל הממשלה לפעול בהתאם להשתות
המחלה .ישה חשיבות עצומה להחלטות מהירות ,משותפות ומאוחדות
מצד חברי הממשלה.
ראש הממשלה מבקש מחברי הממשלה להכין בתוך שבוע ימים תוכית
לפתיחה בטוחה של המשק ,כל שר בתחום משרדו.
בימין גץ ,ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון ,אומר כי המציאות
המסתמת חמורה ומחמירה מיום ליום ומדובר באחריות ממשלתית,
ההחלטה שתתקבל היום היה האופציה האחרוה לפי שהממשלה תצטרך
לקוט בצעדים דרסטיים של סגר כללי.
מעלה שוב את הצורך בשיתוף הפעולה בין משרד הביטחון ופיקוד העורף
לבין משרד הבריאות .כמו כן מעלה את חשיבות ההסברה כדי שהציבור יבין
את ההיגיון הבסיסי שעומד מאחורי קבלת ההחלטות ,ומציע לשתף את
פיקוד העורף בהכת סרטי הדרכה.
ראש המטה לביטחון לאומי ,מאיר בן שבת ,מציג ,באמצעות מצגת ,את
עיקרי תמות המצב ומציין כי הצעדים שעשו עד היום לא הובילו לשיוי
המיוחל .משכת העלייה העקבית במספר המקרים החדשים ,קצב ההכפלה
של מספר הדבקים היו 11-10 :יום ,קצב ההכפלה של מספר החולים
הקשה 8-7 :ימים ,הפיזור הגיאוגרפי והגילי של החולים רחב .מר שבת
מציין כי היעד המיידי הוא הפחתת ההדבקות מתחת ל 400-מקרים ביום
והקטת סיכוי התמותה עד  .31.8.2020לצורך כך ,מוצע להחליט על
הפחתת התקהלויות והגברת צעדי הריחוק החברתי ,ובמקביל להגן על
אוכלוסיות בסיכון .מציג לפי הממשלה את הצעדים המומלצים על מת
להגיע ליעדים הללו:
-

סגר כללי בסופי שבוע במתכות "ליל הסדר".
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-

איסור התקהלויות – עד  10אשים במרחב הסגור ,עד  20אשים במרחב
הפתוח.

-

פעולות חיוך ,לימודים ,הכשרה והשכלה מכל סוג ,בכל גיל ומכל
הזרמים יתאפשרו רק באמצעים קווים או בקפסולות שאושרו ,למעט
חיוך מיוחד ,וער בסיכון ,מסגרות לילדי עובדים חיויים ,בחיות
מיוחדות באישור מכ"ל משרד הבריאות.

-

פעילות ספורט רק במרחבים הפתוחים .מכוי כושר וסטודיו – ייסגרו.

-

מסעדות – רק משלוחים או איסוף עצמי.

-

צמצום קבלת קהל במשרדי הממשלה ומעבר לשירות מקוון.

-

משרדי הממשלה – ירידה ל 50%-וכחות במשרדים.

-

סגירת חדרי אוכל במקומות עבודה.

-

אוכלוסיית סיכון – תוחה לצמצם מגעים ולא להגיע למקום העבודה,
והמדיה תעיק לה רשת ביטחון כלכלי.

)עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה(
שר הבריאות ,יולי אדלשטיין ,מציין כי משרד הבריאות תומך בהמלצות
שהוצגו על ידי ראש המל"ל וכי להחלטות שהתקבלו בשבועיים האחרוים
לא היו תוצאות משמעותיות .עוד מציין כי אחוז התוצאות החיוביות מסך
הבדיקות שעשות עולה בהתמדה ועומד כיום על  7%-6%וחלק מבתי
החולים ערכים לביטול טיפולים אלקטיביים לצורך הטיפול בחולי
הקורוה שמספרם עולה כאמור בהתמדה.
שר הבריאות מציין את שיתוף הפעולה הפורה עם פיקוד העורף וצה"ל בכל
הקשור להיערכות לימים שלאחר שיטוח העקומה.
המהל הכללי של משרד הבריאות ,מר חזי לוי ,מציין כי לא מצא עדיין
טיפול תרופתי למחלת הקורוה .התרופות שבהן משתמשים כיום משמשות
למיעת הידרדרות המחלה ולקיצור מהלך המחלה .הצפי לחיסון זמין היו
תום החציון הראשון של שת .2021
היועץ המשפטי לממשלה ,אביחי מדלבליט ,מתייחס להמלצות שהוצגו על
ידי ראש המל"ל מן ההיבט המשפטי ומסווג אותן לשלוש קטגוריות:
החלטות שהין בסמכות מכ"ל משרד הבריאות )התקהלויות ומוסדות
לימוד( ,החלטות שהין בסמכות הממשלה אך מצריכות בחיה ואישור
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ועדת הכסת המיוחדת בתוך שבוע ימים )תרבות ופאי – כושר ,חוף ים
ומסעדות( והחלטות שצריכות להיות מעוגות בחקיקה ועל כן הן בסמכות
הכסת.
היועץ המשפטי לממשלה מבהיר כי עד לאישור "חוק המסגרת" בכסת ,אין
בסמכות הממשלה לקבל החלטה בעיין סגר כללי ,לרבות סגר בסופי שבוע
או בלילות ללא אישור הכסת .כמו כן מוסיף כי החלטות בוגע להפחתת
כוח האדם במשרדי הממשלה הין בסמכות ציב שירות המדיה.
ראש הממשלה מחה את השרה לשוויון חברתי ,שר העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים והשרה לחיזוק ולקידום קהילתי לקיים עבודת מטה
לסיוע לאוכלוסיית הקשישים השוהים בקהילה ולגבש תוכית שתגן עליהם
ותסייע להם להימע עד כמה שיתן מחשיפה למוקדי הדבקה פוטציאליים
וזאת ,בין השאר ,על ידי הגשת שירותים עד לבתיהם ,הגברת תדירות
הבדיקות ,קיום ביקורי בית ועוד.
ראש הממשלה מודיע ,כי בכוותו לבחון בהקדם את ושא ההסברה
הדרשת בכל הקשור למילוי החיות הממשלה על ידי הציבור.
בדיון משתתפים :ראש הממשלה ,ראש הממשלה החליפי והשרים יולי
)יואל( אדלשטיין ,יזהר שי ,עמיר פרץ ,אורית פרקש הכהן ,יואב גלט,
איציק שמולי ,אבי יסקורן ,מיכאל ביטון ,יובל שטיייץ ,יועז הדל ,גילה
גמליאל ,עומר יקלביץ' ,ציפי חוטובלי ,אסף זמיר ,מירב כהן ,זאב אלקין,
פיה תמו שטה ,ישראל כ"ץ ,צחי הגבי ,אלון שוסטר ,אמיר אוחה ,סגן
השר יואב קיש וה"ה מאיר בן שבת ,אביחי מדלבליט ,רז זרי ויצב מוטי
כהן.
)רוב קולות בעד;  3קולות גד(

מ ח ל י ט י ם:
 .1א .להתקין את הצו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף
הקורוה החדש – הגבלת פעילות()שיוי התוספת לחוק()מס' ,(3
התש"ף) 2020-להלן" :הצו"( ,בוסח שלהלן.
ב .להביא את הצו לאישור הוועדה המיוחדת לעיין גיף הקורוה
החדש ולבחית היערכות המדיה למגפות ולרעידות אדמה מיד עם
פרסומו ברשומות ,בליווי דברי הסבר ,כאמור בחוק לתיקון ולקיום
תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש – הגבלת
פעילות( ,התש"ף–.2020

-6-

.2

.3

.4

להחות את המהל הכללי של משרד הבריאות לקבוע בצו כי תותר
התקהלות של עד  10אשים במרחב סגור ועד  20אשים במרחב
פתוח.
להסמיך את ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי לבחון,
בהתייעצות עם שר האוצר ,שר החיוך ושר הבריאות את מתכות
הפעלת מוסדות ומערכת החיוך.
ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי יחו את מכ"ל משרד
הבריאות לקבוע בצו את ההחלטה שתתקבל בושא.
ציב שירות המדיה והממוה על השכר יקבעו החיות שלפיהן
יצומצם ,ככל היתן ,במשרדי הממשלה שיעור העובדים השוהים
בו-זמית במקום העבודה להיקף של  50%ממצבת העובדים ,וכן
יצומצם ,ככל היתן ,שירות קבלת קהל באופן פרוטלי תוך מעבר
לשירותי קבלת קהל באופן מקוון או טלפוי.
מקום שבו הדבר דורש השלמת הליכי חקיקה ,ייעשה הדבר רק
לאחר השלמת התהליך על ידי השר הרלווטי.

להלן וסח הצו:
צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש –
הגבלת פעילות()שיוי התוספת לחוק()מס'  ,(3התש"ף2020-

בתוקף סמכותה לפי סעיף )2א() (2ו (3)-לחוק לתיקון
ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום )גיף הקורוה
החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף) 2020-להלן –
החוק( ,מצווה הממשלה לאמור:
שיוי
התוספת
לחוק

 .1בתוספת לחוק ,בתקות שעת חירום המובאות בה -

)(1

בתקה  ,1אחרי "מקום עבודה" יבוא:

"סוף שבוע" -יום שישי משעה  17:00ועד יום ראשון
בשעה ;"05:00
)(2

בתקה 2א -
)א(

בפסקה ) ,(2בסופה יבוא "או )ג(";

)ב (

אחרי פסקה ) (2יבוא:
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") (3חוף ים במהלך סוף השבוע";
בתקה - 5

)(3

בתקת משה )א( ,בפסקה ) ,(2בסופה
)א(
יבוא" :וכן מכון כושר או מקום המשמש
לפעילות ספורט או מחול ,ובכלל זה סטודיו,
למעט לשימוש של ספורטאי המחזיק באישור
של איגוד או התאחדות כמשמעותם בחוק
הספורט ,התשמ"ח–) 1988להלן  -חוק הספורט(
המאשר כי הספורטאי עומד בתאים הבאים:
הספורטאי היה רשום באיגוד או התאחדות
כאמור כ"ד בתמוז התש"ף ) 16ביולי ,(2020
הספורטאי מצא כשיר לפי סעיף  5לחוק
הספורט ,ובוטח לפי סעיף  7לחוק הספורט,
ובלבד שתקיימו בו אחד מאלה:
לעיין עף ספורט אישי -הספורטאי
)(1
לקח חלק ב 4-תחרויות לפחות במהלך
השים  2019ו;2020-
לעיין עף ספורט קבוצתי-
)(2
הספורטאי היה רשום בטופס המשחק של
הקבוצה ב 6-תחרויות לפחות במהלך
השים  2019ו;" 2020-
בתקת משה )ב( -

)ב (

בפסקה )- (1

)(1

האמור בה יסומן )ב( ,ובה
)א(
במקום "בית אוכל ,ובכלל זה בית
אוכל בבית מלון" ,יבוא" :בית אוכל
בבית מלון" ,ובפסקת משה )ב(
המובאת בה ,במקום "על  20בתוך
שטח סגור ו –  30לקוחות בשטח
פתוח" יבוא" :על  35%מהתפוסה
המרבית המותרת";
)ב (

לפי פסקת משה )ב( יבוא:
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") (1על בתי אוכל יחולו הוראות אלה:
")א( בית אוכל ,ובכלל זה בית
אוכל במקום עבודה,
בשירות משלוחים או באיסוף
מבית האוכל בלבד ובתאי
שהמחזיק או המפעיל של המקום
יפעל בכפוף לתקה 3א1
ולהוראות המהל";
)(2
)ג(

פסקה ) - (7תימחק.
אחרי תקה משה )ב( יבוא:

")ג( על אף האמור בתקת משה )ב( ,לא יפעיל
אדם מקום או עסק כמפורט בפסקאות משה(,
)2א( עד )-(9) ,(8למעט לעיין אורחי בית מלון
בבית מלון (10) ,ו (11) -לתקת המשה האמורה
במהלך סוף השבוע; ואולם אין באמור כדי
לאסור על שירות משלוחים".
) (4בתקה - 6
בפסקה ) (1אחרי "ביגוד לתקה )5א("
)א(
יבוא " :או )ג( -לעיין הפעלת מקום או עסק
בסוף שבוע ולא יחולו פסקאות )– (9) ,(8) ,(7
למעט לעיין תקה )5ב()-(14),(2למעט בבית
מלון לאורחי בית המלון ;" (15) ,
בפסקה ) ,(6במקום "המפעיל בית אוכל
)ב (
בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק" ,יבוא
"המפעיל בית אוכל ,למעט בית אוכל בבית מלון,
שלא באמצעות משלוחים או איסוף מבית
האוכל בלבד כאמור בתקה )5ב())(1א( ,או
המפעיל בית אוכל";
)ג(

פסקה ) – (13תימחק.
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תחילה

תחילתו של צו זה למעט סעיף קטן )ב( ביום
) .2א(
כ"ה בתמוז התש"ף ) 17ביולי  (2020בשעה .17:00
תחילתה של תקה 2א) (3המובאת בתוספת
)ב (
לחוק ,כוסחה בסעיף  (2)1לצו זה ביום ג' באב
התש"ף ) 24ביולי .(2020

____ ב___________ התש"ף
)___ ב__________(2020

____________________
בימין תיהו
ראש הממשלה

הישיבה עלת
)ביום  17.7.2020בשעה (02:30

