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 משרד ראש הממשלה

 באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(

 97763ירושלים מעלות דפנה,  49333, ת.ד. 7רח' מח"ל 

 02-6468056, פקס': 073-3920000טל': 

 
 המשיב

 

  2021נובמבר,  28; "ד כסלו, תשפ"בכ :מועד חתימת המסמךמועד אחרון להגשה ו

 

  מטעם המשיבובקשה הודעה 

 המשיב מתכבד להגיש הודעה ובקשה מטעמו למחיקת העתירה. 

בעניין , לקבל מידע 1998-חופש המידע, התשנ"חבקשת העותרת לפי חוק עניינה של העתירה,  .1

דיוני הממשלה בנושא נגיף הקורונה וכן מידע על אודות התכנית להעברת מנות חיסון לנגיף 

 כדלקמן: , (הבקשה –הקורונה לידי מדינות זרות )להלן 

חומרי הרקע העובדתיים ששימשו בסיס לדיוני הממשלה וועדות השרים בעניין  .א

 ; ת הקורונהמגפ ההתמודדות עם

ועדת השרים לעניין )דיניות הפרסום של "קבינט הקורונה" ההחלטה בדבר מ .ב

 (; משבר הקורונה והשלכותיו ההתמודדות עם

 ; הקורונה קבינט מדיוני החלטות פרוטוקולי .ג
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. לבקשות לא זרות מדינות לידי לקורונה חיסון מנות להעברת התכנית בעניין מידע .ד

 ניתן מענה עד הגשת העתירה.

ניתן מענה ענייני או נמסר מידע ביחס  לבקשתה. בתשובה הועבר לעותרת מענה 27.10.21ביום  .2

 ד' לעיל. -לסעיפים ב'

הובהר כי מדובר במידע שנוצר בידי (, חומרי הרקע -)להלן  ביחס למידע שהתבקש בסעיף א'

רשויות ( לחוק. עם זאת, המשרד החליט לפנות ל5)8רשויות ציבוריות אחרות, בהתאם לסעיף 

הציבוריות שייצרו את המידע כאמור לצורך קבלת התייחסותם לאפשרות מסירת המידע בטרם 

ככל שלא יתקבלו הסתייגויות למסירת המידע, בכוונת המשרד המשרד הודיע כי  מסירתו.

את כלל המצגות שהוגשו למזכירות הממשלה לקראת ובמהלך דיוני העותרת  למסור לידי

ההתמודדות עם מגיפת בעניין  3.10.21ועד ליום  10.12.20יום הממשלה וועדות השרים מ

 ( לחוק. 4)ב()9-( ו2)ב()9(, 3)א()9לסעיפים הקורונה, בכפוף להשחרות ספציפיות בהתאם 

  .1כנספח מצ"ב  27.10.21העתק המענה מיום 

עניין חומרי הרקע. במענה נכתב כי הועבר לעותרת מענה משלים לבקשתה ב 28.11.21ביום  .3

כלל המצגות שהוגשו למזכירות הממשלה לקראת ובמהלך דיוני סכם למסור לעותרת את הו

בעניין ההתמודדות עם מגפת  3.10.21ועד ליום  10.12.20הממשלה וועדות השרים מיום 

במצגות הושחר מידע על אודות מדיניות שנמצאת בשלבי עיצוב שלא עוד צוין כי הקורונה. 

בגדר דיון פנימי ומידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות,  הבשילה לכלל פעולה, מידע שהוא

כמו כן, בוצעה השחרה במצגת אחת בהתאם  ( לחוק.3)א()9 -( ו4)ב()9( , 2)ב()9בהתאם לסעיפים 

 ( לחוק. 1)ב()9לסעיף 

דיסק ובו התבקשה העותרת לאסוף שאינו מאפשר משלוח בדוא"ל, בשל גודלם של הקבצים, 

 אש הממשלה. הקבצים האמורים ממשרד ר

  .2כנספח מצ"ב  28.11.21המשלים מיום העתק המענה 

לאור האמור, . בנסיבות אלו, התייתרה העתירה דנן, שהוגשה על רקע אי מתן החלטה בבקשות .4

 יתבקש בית המשפט הנכבד למחוק את העתירה.

 . לבקשה למחיקה בנפרדת להגיש תגובתה קשמבהעותרת עמדת העותרת:  .5

 

 

 

 ברמן, עו"ד אחוה

 סגנית בכירה א' בפרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי(
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תוכן עניינים

עמ' שם הנספח מס' 

5 העתק המענה מיום 27.10.21  1

412 העתק המענה המשלים מיום 28.11.21  2
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נספח 1

העתק המענה מיום 27.10.21 

עמ' 5



 

 

 

 

 

 
 

    

ב, התשפ"בחשוון כ"א ירושלים,  

 2021 אוקטוברב 27 

 לכבוד:

 איה מרקביץ'  עו"ד

 )ע"ר( התנועה לחופש המידע

 office@meida.org.ilדוא"ל: הבאמצעות 

 

 שלום רב,

 1998-התשנ"ח ,לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ותבקשהנדון: 
 7.3.21, בקשתכם מיום 14.2.21מיום  כםכין: בקשתסימו

                             

 –)להלן  1998-לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, התשנ"חכם שבסימוכין יתובמענה לבקש

הדיונים שקיימה הממשלה בעניין נגיף הקורונה, וכן על אודות התכנית להעברת  אודותעל  (,החוק

 הריני להשיבכם כדלקמן:  מנות חיסון לנגיף הקורונה לידי מדינות זרות

 

שעוסק  ,)להלן: "הבקשה הראשונה"( 14.2.21מיום  הראשונה לבקשתכם 1באשר לסעיף  .1

חומרי הרקע העובדתיים ששימשו בסיס לדיוני הממשלה וועדות השרים בעניין בקבלת 

ועד ליום מתן  10.12.20ההתמודדות עם מגפת הקורונה, שהופצו ו/או הוצגו לשרים מיום 

נשיבכם כי מדובר במידע שנוצר בידי רשויות ציבוריות לעניין זה  –המענה לבקשה זו 

ת, המשרד החליט לפנות לרשויות הציבוריות ( לחוק. עם זא5)8אחרות, בהתאם לסעיף 

המידע בטרם  לאפשרות מסירתצרו את המידע כאמור לצורך קבלת התייחסותם ישי

 מסירתו. 

 

 21בכוונת המשרד למסור לידיכם בתוך ככל שלא יתקבלו הסתייגויות למסירת המידע, 

לה וועדות שהוגשו למזכירות הממשלה לקראת ובמהלך דיוני הממש ימים את כלל המצגות

 בעניין שבנדון. 3.10.21ועד ליום  10.12.20השרים מיום 

  

בשלבי עיצוב שלא הבשילה לכלל שנמצאת על אודות מדיניות הושחר מידע  מצגותיצוין כי ב

כמו כן  .( לחוק4)ב()9-( ו2)ב()9 בהתאם לסעיפיםפעולה, וכן מידע שהוא בגדר דיון פנימי 

מהווה פגיעה גילויו הושחר מידע ש 20.12.20מיום  המטה לביטחון לאומישל במצגת 

  ( לחוק.3)א()9בהתאם לסעיף  בפרטיות

 

 ההחלטה בדבר מדיניות הפרסום של שעוסק בקבלתהראשונה,  לבקשתכם 2באשר לסעיף  .2

ועדת השרים לעניין ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו, כמשמעותה בנוהל מס' 

Prime Minister’s Office 

لحكومة  ا  ديوان رئيس 

 משרד ראש הממשלה
 

 היחידה לחופש המידע
Freedom of Information Unit 
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 המידע בדבר "פרסום מידע בעניין ועדות ציבוריות"של היחידה הממשלתית לחופש  12

של  בשירותההנוהל האמור עוסק בוועדות ציבוריות הפועלות נשיבכם כי  – 2018 משנת

מדיניות הממשלה ולא בממשלה עצמה ובוועדותיה שבאמצעותן היא פועלת. מכל מקום 

הרלוונטית לממשלה ולוועדותיה מעוגנת בתקנון עבודת הממשלה )ראו בפרט הפרסום 

חוק יסוד: סמכותה לפי שהינו הנוהל לעבודת הממשלה מכוח  (, לתקנון 76וסעיף  75סעיף 

 הממשלה.

 
"פרוטוקולי החלטות" מדיוני קבינט  שעוסק בקבלת הראשונה, לבקשתכם 3לסעיף  באשר .3

 28מבדיקה שנערכה, נמצאו   –ועד ליום מתן המענה  8.9.20הקורונה שהתקיימו מיום 

קבינט הקורונה שעסקו בהתמודדות עם הקורונה ושל פרוטוקולים של ישיבות הממשלה 

, המצורפים למכתבנו מסירת המענה הקודם(לאחר )יום  10.12.20שהתקיימו החל מיום 

 זה.

 
 

מידע בעניין התכנית להעברת  בקבלת תשעוסק, 7.3.21מיום ה יהשני לבקשתכםבאשר  .4

נשיבכם כי מבדיקה שנערכה על ידי הגורמים  –מנות חיסון לקורונה לידי מדינות זרות 

, , שנאסף או שמוחזק בידי המטה לביטחון לאומימידע שנוצרנמצא שמדובר ב, הרלוונטיים

בהתאם , משכך. מעבר למידע המצוי במל"ל, כאמור לעילואין בידי המשרד מידע נוסף 

( לצו חופש המידע )יחידות במשרד 3)1( לחוק, וכן בהתאם להוראות סעיף 5)א()14לסעיף 

ה הוראות החוק לא חלות על המטשלפיהם ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן(, 

, אין באפשרותנו כאמור , שנאסף או שמוחזק בידיולביטחון לאומי, ועל המידע שנוצר

  למסור את המידע המבוקש בבקשתכם זו.

 

 
)ו( לחוק, הנכם זכאים לעתור על החלטה זו לפי הוראות חוק בתי המשפט 7לסעיף בהתאם  .5

 .2000-לעניינים מנהליים, התש"ס

 

 
 

                                                                                                      
 בברכה,                                                                                                       

 היחידה לחופש המידע                                                                                                      

 משרד ראש הממשלה                                                                                                      
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 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 93בפרוטוקול זה 

  
  פרוטוקול

  36 -ה של הממשלה 2 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021ביוי  20 - י' בתמוז התשפ"א, ראשון יום

 )מזכירות הממשלהב - 11:00(בשעה 

  

  

, ראש הממשלה החליפי ושר החוץ – ראש הממשלה, יאיר לפיד -לי בט פת  כחו השרים:

לב, בימין גץ, יצן -קארין אלהרר, זאב אלקין, אורה ברביבאי, עמר בר

הורוביץ, יועז הדל, תמר זדברג, חילי טרופר, מתן כהא, מאיר כהן, מירב כהן, 

אביגדור ליברמן, מרב מיכאלי, גדעון סער, חמד עמאר, עיסאווי פריג', עודד 

ביטון, אלעזר שטרן, -הכהן, יואל רזבוזוב, יפעת שאשא-שפורר, אורית פרק

  חמן שי, איילת שקד ופיה תמו שטה

  

  
  

    כן כחו:

    

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט

      

  היועץ המשפטי למערכת הביטחון   -  איתי אופיר

  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר

  בריאות הציבור, משרד הבריאותראש שירותי   -  שרון אלרעי פרייס

  ראש הרשות לפיתוח כלכלי חברתי למגזר החרדי  -  רועי אסף

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  טל גן צבי

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט

  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו

  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי 

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס

  האוצר 
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  המזכיר הצבאי לשר הביטחון   -  תא"ל יקי דולף

  רמ"ט שר החוץ   -  גילי האושר

  לשכת ראש הממשלה החליפי   -  דה כדורי 

  מזכירות הממשלה   -  הילה כהן אייס

  משרד ראש הממשלה   -  יעל כהן 

רוה ליועץ המשפטי לממשלה   -  עה לוזלשכת המש  

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  גיל לימון 

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי

  מזכירות הממשלה   -  ספיה 

  דובר ראש הממשלה   -  מתן סידי

  לשכת שר המשפטים   -  יעקב פרידברג

  רמ"ט שר הבריאות   -  רון קורמוס

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 

 

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
  סגית מזכיר הממשלה  -  סימה טוקטלי
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2021  

    
) (הוראת שעה לעיין 5פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' טיוטת חוק חדלות   .11

  2021-הארכת תוקף), התשפ"א -מיוי אמן 

    
טיוטת חוק העושין (שיאת מאסר בעבודות שירות) (הארכת תוקף והוראת   .12

  2021-שעה), התשפ"א

    
הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש  .1  .13

  2021-) (הארכת תוקף), התשפ"א8(תיקון מס' (הוראת שעה) 

(ד) לחוק 2הארכת הכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה לפי סעיף  .2

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), 

  2020-התש"ף

    
  ועדת שרים לעייי חקיקה  .14
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  דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה  .4

 אמצעי התקשורתבוכחות 

  
  ראש הממשלה  פותח את הישיבה ואומר:  

  

בשעה טובה אחו יוצאים לדרך. כל אחד מהשרים והשרות כבר התחילו "

לעבוד, יצא לי לדבר עם כל אחד מכם בימים האחרוים. הכיסה למשרדים 

הייתה בסך הכול חלקה וטובה ושרי הממשלה מלאים בעשייה ורצון 

 להתקדם.

ועדת השרים אישרה את הצעתו של שר החוץ, יאיר לפיד, כבר הבוקר 

דיפלומטים בתפקידי מפתח בשירות החוץ. זה היה  36לאישור המיוי של 

 משהו שהיה תקוע הרבה מאוד זמן, פתחת את הפקק ויוצאים לדרך.

בשל אופי הממשלה והמגוון של חבריה, המפתח להצלחה שלו זה אמון, 

ון, זה שכשיש איזשהן אי הבות, פשוט אמון הדדי, והדרך להגביר אמ

להרים טלפון אחד לשי ולפתור את זה בשקט, בלי דרמות. אחו באו 

 -לשרת את העם. אי חושב שכולו, כל חברי הממשלה, שותפים להבה 

אחו לא הבוסים של אזרחי ישראל, אחו עובדים אצל אזרחי ישראל וזו 

  הרוח ששורה אצל כל חברי הממשלה.

יראן בחר בסוף השבוע שיא חדש, אבראהים ראיסי. מכל האשים בא

שח'אמאי היה יכול לבחור, ושלא יהיה ספק, זה לא הציבור בחר אלא 

ח'אמאי רק אפשר להם לבחור, הם בחרו את "התליין מטהראן". זה איש 

שידוע לשמצה בקרב העם האיראי ובעולם כולו בשל התפקיד שלו בוועדות 

  את ההוצאות להורג של מתגדי המשטר. המוות שיהלו

ראיסי אחראי באופן אישי לרציחתם של אלפים רבים של אזרחים איראים 

חפים מפשע. הבחירה בראיסי היא איתות למעצמות להתעורר, איתות אולי 

אחרון רגע לפי חזרה להסכם הגרעין, להבין עם מי הן עושות עסקים ואיזה 

מה שברור לכולו זה שמשטר של תלייים, סוג של משטר הן בוחרות לחזק. 

אסור שיחזיק בשק להשמדה המוית. זו העמדה הברורה והעקבית של 

 מדית ישראל.

  

This weekend, Iran chose a new president—Ebrahim Raisi  

Of all the people that Khamenai could have chosen, he 

chose the "Hangman of Tehran", the man infamous among 

Iranians and across the world for leading the Death 

Committees, which executed thousands of innocent Iranian 

citizens throughout the years.  
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Raisi's election is, I would say, the last chance for the world 

powers to wake up before returning to the nuclear 

agreement, and to understand who they are doing business 

with. These guys are murderers, mass murderers. 

A regime of brutal hangmen must never be allowed to have 

weapons of mass destruction that will enable it to not kill 

thousands, but millions. 

Israel's position will not change on this. 

 

כפי שהבטחו, אחו מעלים לאישור הממשלה את הצעתם של ידידיי, שר 

הביטחון בי גץ ושר האוצר אביגדור ליברמן, להקמת ועדת חקירה 

אשים איבדו את חייהם באסון הורא ועל  45ממלכתית לאסון בהר מירון. 

כתפיו מוטלת האחריות להפיק את הלקחים ולמוע את האסון הבא. 

הוועדה לא תוכל להשיב לחיים את אלו שאים, אבל הממשלה כן יכולה 

לעשות הכול כדי למוע אובדן מיותר בעתיד. כפי שאמרו, ועדת חקירה 

 .קום תקום

אחו  -תפללים ולכל האשים שמגיעים למירון לצד הוועדה, חשוב לומר למ

עשה הכול כדי שמסורת החגיגות בל"ג בעומר ובכל ימות השה, תמשיך. 

למירון מגיעים אשים מכל המגזרים: חרדים, ציוות דתית, מסורתיים, 

ספרדים, אשכזים, חילויים. האחריות שלו היא להבטיח את ביטחום, 

 .זה תפקיד הממשלה וכך עשה

בשבוע החולף אחו עדים להתפרצויות קורוה בשי  -קודה לפי אחרוה 

בתי ספר ולהדבקה של עשרות תלמידים. זה בע מחוסר הקפדה על בידוד, 

אלה ששבו מחו"ל, והערכת גורמי המקצוע, זה עוד לא ודאי, כי עוד לא 

השלימו את הריצוף, אבל הערכת גורמי המקצוע היא שמדובר בווריאט 

ודי. אתמול בלילה קיימו דיון קודתי והיום תתקיים הערכת מצב עם הה

השרים הרלווטיים, גורמי המקצוע והמל"ל גם בוגע לווריאט ההודי, גם 

 בוגע לסדרי הכיסה והיציאה מהארץ, ואחו עדכן את הציבור.

האסטרטגיה הלאומית צריכה להישען לא על רגל אחת,  -אי רוצה להבהיר 

חיסוים, כי אם מחר יש וריאט עוקף חיסון, הכול מתמוטט. אחו רק של 

גם עם החיסוים, אבל גם תחת החה שלא לכל מגפה או וריאט בהכרח 

יהיה חיסון. אחו צריכים, על ידי יהול כון, להימע ממצב של אובדן 

 שליטה.

קודה אחרוה, היום אחו מצייים תשע שים לפטירתו של ראש 

ה השביעי, יצחק שמיר ז"ל. כולם מכירים את יצחק שמיר כאיש הממשל
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ארץ ישראל השלמה, חזון ועשייה, שהקדיש את חייו בכל התחות למען 

בלח"י, ב"מוסד", בכסת ובממשלה, אבל יש קודה שפחות  -המדיה 

שמים לב: שמיר, יחד עם פרס, הקימו לראשוה ממשלת אחדות, ששעה 

, והם ידעו להביא יצים אידיאולוגיים לשבת סביב 1984-אגב על רוטציה, ב

שולחן ממשלה ולהציל, אין מילה אחרת, להציל את מדית ישראל 

, 1988-אז, ולהוציא את צה"ל מעומק לבון. גם ב 400%מאיפלציה של מעל 

דמה לי שאז הוא לא היה חייב, אבל גם בלי האילוץ הפוליטי הוא בחר 

זה יצחק שמיר, שלכל הדעות היה איש ימין להקים עוד ממשלת אחדות, ו

 .מובהק

מה שאחו למדים מזה, זה שעת לכל דבר ועת לאחדות, והאחדות 

כשלעצמה היא מטרה קריטית. גם היום מדית ישראל מצאה עד לפי 

שבוע בסחרור, וכל האשים פה בחדר וציבור רחב בחוץ יודעים שהיכולת 

ברים טובים, אז אחו לך בהשראת שלו לעבוד ביחד תאפשר לו לעשות ד

  "יצחק שמיר. תודה רבה ובהצלחה לכולם.

  
    

    
 אישור התקון לעבודת הממשלה  .5

  
  ראש הממשלה פותח.  

  
  (פה אחד)  

  
(ו) לחוק יסוד: הממשלה, לאשר את התקון 31מ ח ל י ט י ם, בהתאם לסעיף   

  ).74-19 לעבודת הממשלה בוסח המצורף בזה (דפים

  
    

    
 הארכת תקופת כהות ראש המטה הכללי של צה"ל  .6

  
  ראש הממשלה פותח.  

  שר הביטחון מציג את ההצעה.

  השר אביגדור ליברמן מתייחס לצורך בקביעת והל למיוי הרמטכ"ל.
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  השרים בימין גץ ואלעזר שטרן ומר אביחי מדלבליט מעירים ומתייחסים.

אלוף אביב כוכבי, -תפקודו של הרמטכ"ל, רבראש הממשלה משבח את 

ומבקש משר הביטחון לפעול, בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, לגיבוש 

שים ללא צורך  5הצעה שתקבע כי כהות הרמטכ"ל היא לתקופה של 

  במגוי הארכה.

  ההצעה בושא תובא לאישור הממשלה.  

  
  (פה אחד)  

  
(ג) לחוק יסוד: הצבא, לפי המלצת שר 3לסעיף בהתאם  מ ח ל י ט י ם,  

 , 25.11.2018של הממשלה מיום  4300מס' החלטה ל ובהמשךיטחון הב

אלוף אביב -להאריך את תקופת כהות ראש המטה הכללי של צה"ל, רב

ביואר  16בטבת התשפ"ג (תקופת הכהוה תסתיים ביום כ"ג כוכבי, כך ש

2023.(  

  
    

    
חקירה ממלכתית בעיין האסון שהתרחש בהילולת ל"ג בעומר הקמת ועדת   .7

 בהר מירון

  
  ראש הממשלה פותח.  

שר הביטחון מציג את הרקע להצעה שעייה הקמת ועדת חקירה ממלכתית   

בעיין האסון שהתרחש בהילולת ל"ג בעומר בהר מירון  ואת הצורך 

באירועים בהקמתה על מת להפיק לקחים ולמוע הישות של אסוות 

  המויים בעתיד.

היועץ המשפטי לממשלה מבהיר את המשמעות המשפטית הובעת מהקמת 

ועדת חקירה ממלכתית על ידי שיאת בית המשפט העליון ומתייחס לדברי 

  המשתתפים בעיין הרכב הוועדה.

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים בימין גץ, אביגדור ליברמן, 

מאיר כהן, מרב מיכאלי, פיה תמו שטה, יועז הדל, גדעון סער, מירב כהן, 

לב, חמן שי, עיסאווי פריג', מתן כהא וה"ה אביחי -קארין אלהרר, עמר בר

  מדלבליט ורועי אסף.
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ראש הממשלה מחה את ראש הסגל בלשכתו לבחון את בקשת השר 

לביטחון הפים בעיין  התקים  המוקצים לוועדה מתוך תקציב המשרד 

  ום ולחיזוק קהילתי.לקיד

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

שתית לקבוע כי האסון שהתרחש בעת קיומה של הילולת ל"ג בעומר ה .1

 45שבו הרגו ), 30.4.2021התשפ"א ( בהר מירון, ביום י"ח באייר

משתתפים וספים (להלן: "האירוע"),  150 -ופצעו למעלה מ משתתפים

לרבות הסיכוים הקיימים באירועים דומים, הוא ושא בעל חשיבות 

 ציבורית חיוית בעת זו, הטעון בירור.

 בהתאם לכך:  .2

קירה, לחוק ועדות ח 1להקים ועדת חקירה בהתאם לסעיף   )א(

אירועים  לגבי האירוע ולשם מיעת הישותם של  1968-התשכ"ט

 דומים (להלן: "הוועדה").

הוועדה תחקור את השתלשלות האירוע ותקבע ממצאים   )ב(

ומסקות בכל הוגע למכלול ההיבטים של האירוע, ובכלל זה 

תתייחס גם לעייים הבאים: מעגלי קבלת ההחלטות שהובילו 

לאישור האירוע וקביעת המתווה שאושר ותאיו; מכלול 

ות הוגעות לבטיחות אירועים השאלות המקצועיות והמשפטי

המויים ובתוכם גם אירועי פולחן דתיים והמקומות המשמשים 

את הציבור לעריכתם, לרבות ובמיוחד מקומות המשמשים 

לקיום אירועים רבי משתתפים, וכן ליהול אירועים כאמור, 

לרבות הגדרת בעלי תפקידים ותחומי אחריותם וכן עמידה 

לה; הכלים העומדים בפי רשויות בהלים קיימים בעייים א

המדיה וגורמים וספים לאפשר הפעלה יעילה ותקיה של 

 המתחם. 

הוועדה תמליץ על הדרך הכוה לעריכתם של אירועים המויים   )ג(

בעיקר במקומות פולחן דתיים לרבות: הכרה לאומית בערכם 

וחשיבותם של האתרים תוך בחית הצורך בקבלת אחריות 

המדיה על חלק מהאתרים ובשיוי הבעלות על האתרים כיאה 

 לערכם וחשיבותם לכלל הציבור; הסדרת האחריות על יהול
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טקסים ושגרת החיים במקומות הפולחן; יצירת מגון תקצוב 

 ראוי ורישוי כחוק לקיומם הבטוח של האירועים. 

הוועדה תמליץ בפרט לגבי השיויים הדרשים באתר הילולת ל"ג 

בעומר בהר מירון ובתשתיותיו לצורך בטיחות קיום אירועים בו 

 בעתיד.

י משטרת ישראל וכח קיומן המקביל של חקירה פלילית על יד  )ד(

וחקירת המחלקה לחקירות שוטרים בוגע לאירוע, ייערך תיאום 

 עם היועץ המשפטי לממשלה ביחס לאמור.  

ככל  תערוך דין וחשבון על תוצאות חקירתה והמלצותיה, הוועדה  )ה(

שתמצא לכון להוסיף המלצות, ותגיש את הדין וחשבון 

 לממשלה.

יים כדי לאפשר במידת הצורך תשקול הוועדה לפרסם דוח בי

  היערכות מתאימה לאירוע ההילולה הבא.

 

 להודיע על החלטה זו לשיאת בית המשפט העליון. .3

תקי  5-מיליון ש"ח באופן חד פעמי ו 6להקצות לההלת בתי המשפט  .4

 ח אדם זמיים שישמשו להוצאות ועדת החקירה.וכ

הקצאת התקציב , 2021עד לאישורו בכסת של תקציב המדיה לשת  .5

ב לחוק יסוד: משק המדיה 3להוראות סעיף  הי החלטה זו כפופלפ

 .1985-ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה49ולהוראות סעיף 

, לצורך מימון פעולה 1985-תשמ"ההלחוק יסודות התקציב, בהתאם 

שהוקצה למשרד מהתקציב  2021ח בשת "שיון לימ 2.2יופחתו  ,מאזת

שהוקצה למשרד  תקציבח מה"שיון לימ 3.8-ו קידום קהילתיחיזוק ול

) לחוק 1ב(ב3לפי סעיף שמוגשת לושאים אסטרטגיים בתכית המפורטת 

שהוקצו למשרד לושאים  תקיםמה 5כן יופחתו ו משק המדיה :יסוד

שעייה  31.5.2020מיום  27 מס' ממשלההאסטרטגיים לפי החלטת 

  ממשלתית.  הקצאת תקים למשרדי הממשלה החדשים ושיוי סדר עדיפות
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 מיויים בשירות החוץ  .8

  
  ראש הממשלה פותח.  

  שר החוץ מציג את הצעת ההחלטה.

  
  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם, לאשר את המיויים בשירות החוץ המפורטים להלן:  

 שדה, שגרירת ישראל לאירלד-לירון בר .1

ושגריר לא תושב  אלי בלוצרקובסקי, שגריר ישראל לדרום אפריקה .2

 של ישראל למאוריציוס, ללסוטו ולסוואזילד

 יעם כהן,  קוסול ישראל בשיקגו, ארצות הברית .3

חיים רגב, ראש המשלחת הקבועה של ישראל לאיחוד האירופי  .4

 ולאט"ו בבריסל, בלגיה

מאור אלבז סטריסקי, קוסול כללי של ישראל במיאמי, ארצות  .5

 הברית

 שגריר ישראל לברזילדיאל זהר זושיין,  .6

 אורן אוליק, שגריר ישראל לקפריסין .7

 , שגריר ישראל לפורטוגלשפיראדור    .8

 גלעד כהן, שגריר ישראל ליפן .9

 איתן סורקיס, שגריר ישראל לירדן . 10

 יעקב ליבה, שגריר ישראל לפולין      . 11

 מיכאל ברודסקי, שגריר ישראל לאוקראיה . 12

 דוד עקוב, שגריר ישראל לדמרק . 13

 אלדד גולן רוזברג, שגריר ישראל להודורס             . 14

שבת של ישראל ואורה שגיב, שגרירת ישראל לתאילד ושגרירה לא ת . 15

 לקמבודיה

 קולמן, שגריר ישראל לשוודיהבו -זיו . 16

יפעת רשף, שגרירת ישראל לשוויץ ושגרירה לא תושבת של ישראל  . 17

 לליכטשטיין

 שגריר ישראל לוותיקן ,רפי שוץ . 18

ית סופה, שגרירת ישראל לגאה ושגרירה לא תושבת של ישראל שלומ . 19

 לליבריה ולסיירה ליאון 

-שגריר ישראל לסגל ושגריר לא תושב של ישראל לגיאה בן בורגל, . 20
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 קוקארי, לגמביה ולקייפ ורדה ביסאו, לגיאה

 איתי בר דב, שגריר ישראל לפמה . 21

וסול כללי לא בהוג קוג וקהקוסול הכללי של ישראל  עמיר לאטי,  . 22

 תושב של ישראל במקאו

 במומבאי, הודוהקוסול הכללי של ישראל  קובי שושי, . 23

 במוטריאול, קדההקוסול הכללי של ישראל  פול הירשון, . 24

 פאולו, ברזיל רפי ארדרייך, הקוסול הכללי של ישראל בסאו . 25

 אילן פלוס, שגריר ישראל לפיליפיים . 26

 ישראל לדרום סודןגרשון קידר, שגריר לא תושב של  . 27

 סימוה פרקל, שגרירה לא תושבת של ישראל לצפון מקדויה . 28

עפרה פרחי, שגרירה לא תושבת של ישראל למיביה, לבוצואה,  . 29

 לזימבבואה ולזמביה

 כרמלה שמיר, הקוסולית הכללית של ישראל במיכן, גרמיה . 30

 עידית שמיר, הקוסולית הכללית של ישראל לטורוטו, קדה . 31

רביב, הקוסולית הכללית של ישראל ביוסטון, ארצות -יקליביה ל . 32

 הברית

 הודו, שגריר לא תושב לסרי לקה ולבהוטןאור גילאון, שגריר ישראל ל . 33

 אה אזארי, שגרירת ישראל לצ'כיה . 34

 אורי רזיק, הקוסול הכללי של ישראל בסט פטרסבורג, רוסיה . 35

וסף על כהותו מתיה כהן, שגריר לא תושב  של ישראל לאל סלבדור,  . 36

  כשגריר ישראל לגואטמלה.

  
    

    
הארכת תוקף ההכרזה על הפריפריה החברתית כאזור בעל עדיפות לאומית   .9

 תיקון החלטת ממשלה -

  
  ראש הממשלה פותח.  

  השר לפיתוח הפריפריה, הגב והגליל מוסיף.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:   

 15.04.2018מיום  של הממשלה 3739  מספרבהחלטה  1את סעיף לתקן   .א

) ולהכריז על הפריפריה החברתית, כהגדרתה 3739החלטה  –(להלן 

החלטה  –(להלן  15.05.2016מיום  1453בהחלטת הממשלה מספר 
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 09.01.2020מיום  4811 מס'  ממשלהה) כפי שתוקה בהחלטת 1453

 31.12.2021) כאזור בעל עדיפות לאומית עד יום 4811החלטה  –(להלן 

או עד למועד שבו הממשלה תאשר מפת פריפריה חברתית שתבוא 

, 15.4.2018מיום  3738ממשלה מס' הבמקומה של זו שקבעה בהחלטת 

 לפי המוקדם.

כפי  1453ההכרזה על הפריפריה החברתית, כהגדרתה בהחלטה   .ב

, כאזור עדיפות לאומית היה לעיין החלטה זו 4811שתוקה בהחלטה 

ור המשרד לפיתוח הפריפריה, הגב והגליל בלבד במגמה בלבד ועב

לאפשר למשרד להשיג את היעדים ולפעול בתחומים שקבעו בהחלטת 

 .1.11.2015יום מ 631הממשלה מספר 

  עדיפות לאומית

לפי  1453  החלטה זו מבוססת על השיקולים והימוקים שביסוד החלטה 

חקיקה ליישום התוכית פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי 

, שעייו עדיפות לאומית, 2009-התשס"ט ), 2010-ו   2009  הכלכלית לשים 

  .3739 הלצד הימוקים וההסברים שהופיעו בהחלט

רשויות מקומיות הפריפריה החברתית כוללת  ,בהתאם להחלטות האמורות

שאין בגב ובגליל, המדורגות במדד חברתי כלכלי לפי דירוג הלשכה 

, כפי שהוא מעת 1-4הלמ"ס) באשכולות  –המרכזית לסטטיסטיקה (להלן 

אזורים בתוך רשויות מקומיות, שאין בגב ובגליל, המדורגים  לעת וכן

 במדד חברתי כלכלי של האזורים הסטטיסטיים לפי דירוג הלמ"ס,

  ., כפי שהוא מעת לעת1-4באשכולות 

     כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הגב,  –לעיין זה "גב" ו"גליל" 

  ., בהתאמה1993-ובחוק הרשות לפיתוח הגליל, התש"ג 1991-התש"ב

  
    

    
-), התשפ"א2והוראת שעה) (תיקון מס'  4מרי פץ (תיקון מס' וטיוטת חוק ח  .10

2021 

  
  פותח. ראש הממשלה  

  שר הביטחון מציג את עיקרי טיוטת החוק.

  בדיון משתתפים: השרים בימין גץ, מרב מיכאלי ומר איתי אופיר.

  
  (פה אחד)  
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  מ ח ל י ט י ם:  

שעה) (תיקון  הוראתו 4מרי פץ (תיקון מס' וטיוטת חוק ח לאשר את  .א

 .)76-75, המצ"ב (דפים 2021-), התשפ"א2ס' מ

בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת לקצר את (ג) 81 ףבהתאם לסעי  .ב

 תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.

את  התירעדת הכסת לותקון הכסת, לבקש מוב(ב) 88 בהתאם לסעיף  .ג

 הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

והוגשה ) הצעת החוק אשר וסחה על יסוד ההחלטה ה"ל 77ף מצורפת (ד

  לכסת.

  
    

    
) (הוראת שעה לעיין 5טיוטת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס'   .11

 2021-הארכת תוקף), התשפ"א -מיוי אמן 

  
  ראש הממשלה פותח.  

  מר רז זרי, המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מציג את טיוטת החוק.

  שטה מעירה.-השרה פיה תמו

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

 )5(תיקון מס'ושיקום כלכלי  חדלות פירעון חוקטיוטת את  לאשר  .א

, 2021-התשפ"א), הארכת תוקף –הוראת שעה לעיין מיוי אמן (

 ).80-78 (דפים "בהמצ

בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת לקצר את (ג) 81 ףבהתאם לסעי  .ב

 תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.

את  התירעדת הכסת לותקון הכסת, לבקש מוב(ב) 88 בהתאם לסעיף  .ג

 הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
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) הצעת החוק אשר וסחה על יסוד ההחלטה ה"ל והוגשה 81מצורפת (דף 

  לכסת.

  
    

    
והוראת טיוטת חוק העושין (שיאת מאסר בעבודות שירות) (הארכת תוקף   .12

 2021-שעה), התשפ"א

  
  ראש הממשלה פותח.  

  שר המשפטים מציג את הושא.

לב ומאיר -שטה, עמר בר-בדיון משתתפים: השרים גדעון סער, פיה תמו

  כהן.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

 העושין (שיאת מאסר בעבודות שירות) לאשר את טיוטת חוק  .א

 ).85-82 , המצ"ב (דפים2021-התשפ"א(הארכת תוקף והוראת שעה), 

בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת לקצר את (ג) 81 ףבהתאם לסעי  .ב

 תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.

 התירעדת הכסת לותקון הכסת, לבקש מוב(ב) 88 בהתאם לסעיף  .ג

 את הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

) הצעת החוק אשר וסחה על יסוד ההחלטה ה"ל והוגשה 86ף מצורפת (ד

  לכסת.
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הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש  .1  .13

  2021-) (הארכת תוקף), התשפ"א8(הוראת שעה) (תיקון מס' 

(ד) לחוק 2הארכת הכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה לפי סעיף  .2

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), סמכויות 

 2020-התש"ף

  
  ראש הממשלה פותח.  

שר הבריאות מציג  את הצורך באישור הצעת החוק ובהארכת ההכרזה על 

מצב חירום בשל גיף הקורוה לאור העובדה ששליש מאוכלוסיית ישראל 

זליגה של תחלואה עדיין איו מחוסן וכדי ליצור כלים משפטיים למיעת 

  מחו"ל.

מהל "מגן ישראל", מר חמן אש, ראש שירותי בריאות הציבור, גב' שרון 

אלרעי והיועץ המשפטי של משרד הבריאות, מר אורי שוורץ, מציגים, 

באמצעות מצגת, את האמצעים למיעת התפשטות התחלואה ומיעת 

בארץ,  זליגתה למדית ישראל, תוים על התפרצות הווריאט ההודי

התשתית  החוקית הקיימת להתקת תקות למיעת התפשטות התחלואה 

  ואת הצורך בהסדרי חקיקה שיאפשרו את התקת התקות.

  מצא בתיקי מזכירות הממשלה)(עותק מהמצגת 

ביטון וגדעון סער מתייחסים לצורך הדרש בהכרזה -השרים יפעת שאשא

  על מצב חירום בשל גיף הקורוה בעת הזו.

-ון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יצן הורוביץ, יפעת שאשאבדי

הכהן, קארין אלהרר, מרב מיכאלי, תמר -ביטון, גדעון סער, אורית פרקש

שטה, בימין גץ, מירב כהן ויואל רזבוזוב וה"ה חמן -זדברג, פיה תמו

  אש, שרון אלרעי, אורי שוורץ, חזי לוי ורז זרי.

שלה את הגורמים הרלווטיים לטפל בדחיפות בתום הדיון מחה ראש הממ

  בושא מתחם החיסוים בתב"ג  המיועד לכסים לישראל. 

  
  קול מע) 1(רוב קולות בעד;   

  
  מ ח ל י ט י ם:  

חוק  הצעתלאשר את  ,עבודת הממשלהללתקון  63בהתאם לסעיף  .1

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), 
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לשם פרסומו  )90-87המצ"ב (דפים , 2021-) התשפ"א8(תיקון מס' 

  ).החוקהצעת  - (להלן ברשומות והגשתו לכסת

בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת לקצר את (ג) 81 ףבהתאם לסעי .2

 החוק.תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת 

את  התירעדת הכסת לותקון הכסת, לבקש מוב(ב) 88 בהתאם לסעיף .3

 הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

(ד) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 2בתוקף סמכותה לפי סעיף  .4

החוק),  - (להלן 2020-עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

לאחר ששוכעה כי יש סיכון ממשי להתפשטות רחבה של גיף הקורוה 

ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור ובשל כך מתחייב לקוט פעולות 

פיה עמדת שר למכוח הסמכויות הקבועות בחוק, לאחר שהובאו 

הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות בעיין, להאריך 

ימים, עד יום י"ט  60-חירום בשל גיף הקורוה ב את ההכרזה על מצב

 של תוקפו תקופת לסיום עד או )2021באוגוסט  27באלול התשפ"א (

 .מבייהם המוקדם לפי, החוק

  ). 91וסח ההכרזה מצורף בזה (דף

לבקש מוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת, ואם לא הוקמה,  .5

לאשר את הארכת  ,הלוועדה של הכסת שוועדת הכסת קבעה לעיין ז

 .4תוקפה של ההכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה כאמור בסעיף 

להחות את ראש הממשלה ואת שר הבריאות, בהתייעצות עם שר  .6

 חודשים ביצוע תיקוים לחוק. 4המשפטים,  לבחון בתוך 

  

) הצעת החוק אשר וסחה על יסוד ההחלטה ה"ל 93-92 מצורפת (דפים

  והוגשה לכסת.

  
    

    
 ועדת שרים לעייי חקיקה  .14

  
  ראש הממשלה פותח.  

  המשה  למזכיר הממשלה מציג את ההצעה.

  
  (פה אחד)  
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  מ ח ל י ט י ם:  

 למות ועדת שרים לעייי חקיקה שהרכבה וסמכויותיה כדלקמן: .1

  הרכב ועדת השרים:

  יושב ראש –שר המשפטים 

  שר האוצר

  השרה קארין אלהרר

  השר זאב אלקין

  השר יועז הדל

  ה תמר זדברגהשר

  השרה מירב כהן

  השר מתן כהא 

  השרה יפעת שאשא ביטון

  השר חמן שי

  השרה איילת שקד

  השרה פיה תמו שטה

  

  מוזמן קבוע לישיבות ועדת השרים

  היועץ המשפטי לממשלה או ציגו

  

  סמכויות הוועדה

  

טרם הבאתן טיפול ואישור של הצעות חוק מטעם הממשלה  -

 .לאישור הכסת

טיפול וקביעת עמדת הממשלה ביחס להצעות חוק פרטיות מטעם  -

 .הכסת

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

 דעת הממשלה.

 .עייי והל הגה משפטית -

 

) לחוק יסוד: הממשלה ובכפוף 2א(ד)(13לאחר שיתוקן סעיף  .2

כך שיתווספו  1להוראותיו, יעודכן הרכב ועדת השרים האמור בסעיף 

לוועדה עד שי שרים בעלי זיקה לראש הממשלה החליפי, על פי הצעת 

 ראש הממשלה  החליפי. 
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במועד שבו יצורף לממשלה, באישור הכסת, שר וסף שיכהן בתפקיד  .3

ההתיישבות, הוא ימוה לחבר הוועדה במקום אחד  השרים שר 

  ".המכהים בוועדה מטעם סיעת "תקווה חדשה

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )12:45(בשעה 

24



 
 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 3בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  36 -ה של הממשלה 5 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021ביולי  11 - ב' באב התשפ"א, ראשון יום

 )מזכירות הממשלהב - 11:05(בשעה 

  

  

 

לפיד, קארין אלהרר, זאב אלקין, אורה ראש הממשלה, יאיר  -פתלי בט   כחו השרים:
לב, בימין גץ, יצן הורוביץ, יועז הדל, תמר זדברג, מתן -ברביבאי, עמר בר

כהא, מאיר כהן, מירב כהן, אביגדור ליברמן, מרב מיכאלי, גדעון סער, חמד 
הכהן, יואל רזבוזוב, יפעת -עמאר, עיסאווי פריג', עודד פורר, אורית פרקש

  שטה.-, אלעזר שטרן, חמן שי, איילת שקד ופיה תמוביטון-שאשא
  

  (בחו"ל) חילי טרופר  השר: עדר
  
    

    כן כחו:
    

  לשכת ראש הממשלה החליפי   -  גלי אופיר
  מזכירות הממשלה   -  מורן בופיל

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  ראש המטה לביטחון לאומי  -  מאיר בן שבת 

  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה - טל גן צבי 
  משרד ראש הממשלה   -  טלל דולב
  משרד ראש הממשלה   -  רועי דרור

  מהל לשכת ראש הממשלה   -  איתי הרשקוביץ 
  משרד האוצר   -  אסף וסרצוג

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור חיימוביץ 
  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי

  לשכת ראש הממשלה החליפי   -  דה כדורי
  מזכירות הממשלה   -  הילה כהן אייס

  משרד האוצר   -  אילה לדר
  משרד ראש הממשלה   -  צביה מארק 

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  דובר ראש הממשלה   -  מתן סידי
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס
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  משרד ראש הממשלה   -  אורלי פישמן 
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  משרד האוצר   -  רועי רייכר
  משרד החוץ   -  דור שפירא
  המהלת הכללית, לשכת ראש הממשלה החליפי   -  עמה שולץ

 

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה   .89

 (בוכחות אמצעי התקשורת)

  
  מר ראש הממשלה, פתלי בט:וא בפתח ישיבת הממשלה  

"אחו פותחים את ישיבת הממשלה החמישית שלו ומצייים חודש ראשון 

מבקש להתייחס למספר סוגיות: אחו ממשיכים לממשלת האחדות. אי 

לטפל בגיף הקורוה בישראל. מדי בוקר אי מקיים הערכת מצב 

בהשתתפות שר הבריאות יצן הורוביץ, צמרת משרדו וכל גורמי המקצוע 

הרלווטיים. אחו עוקבים מקרוב ושארים עם אצבע על הדופק, גם מה 

רות, מתוך מטרה להעיק קורה בישראל וגם מה קורה במדיות אח

מקסימום הגה על בריאות אזרחי ישראל, עם מיימום פגיעה בשגרת 

ישראלים יצאו להתחסן ואחו  200,000החיים. רק בחודש האחרון מעל 

רואים כבר את התוצאות. אי מברך את הצעירות והצעירים שעו 

  לקריאתו, התגייסו למאמץ הלאומי והתחסו בהמויהם.

בלימה ושגרה. עין אחת על בריאות  -מובילים אסטרטגיה בהירה אחו 

הציבור ובלימת הגיף ועין שייה על הכלכלה ושגרת החיים בשיקול דעת, 

  באחריות, בשקיפות ודיאלוג עם הציבור ובעיקר ברוגע ובשקט. 

השבוע אחו דון  בסדרה של מהלכים ברוח זו. אחו כרגע בוחים הסדרה 

רובי משתתפים כדי לצמצם מקרי הדבקה המויים שראיו של אירועים מ

בעבר, כשהמטרה שלו היא לא לבטל את האירועים, אלא לראות איך 

מסדירים את האירועים. לא רק אומרים מה לא, אלא איך כן. במקביל, 

אחו ערכים, יחד עם שרת החיוך, לפתיחת שת הלימודים ולחגי תשרי. 

ואז לשלוף החלטות חפוזות כמו שראיו  90-ה אין שום סיבה להגיע לדקה

  בעבר.

מזה מספר שבועות אחו גם פועלים בתחום החיסוים. הבוקר אי שמח 

לבשר שאחרי שורת שיחות עם מכ"ל פייזר, אלברט בורלא, סגרו אתמול 

באוגוסט. יחד עם  1-בלילה עסקה להקדמת משלוח החיסוים הבא ל

  י רציף של חיסוים במדית ישראל. הקיים, זה מבטיח מרגע זה מלא

יש חיסוים לכולם. גם מה ראשוה יש לו כרגע  -אי מבקש להדגיש 

במלאי וגם מה שייה, שתגיע כאמור בתחילת אוגוסט. לכן, מי שעוד לא 

התחסן, בעיקר צעירים, אבל גם מבוגרים: תצאו היום להתחסן, תצאו היום 

ל עצמו, גם על סבא וסבתא וגם להתחסן. כל אחד שמתחסן, שומר גם ע
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מאפשר למדית ישראל להמשיך להתהל בשגרה ללא סגרים וכו'. לכן, אי 

  מבקש: תצאו להתחסן.

אי רוצה להודות במיוחד לשר הבריאות יצן הורוביץ ולמכ"ל משרד 

הבריאות ולצמרת משרד הבריאות, שביחד תפרו את העסקה הזאת וביחד 

, עסקת חילופין Swapה בעולם, עסקת גם תפרו את העסקה הראשו

  בחיסוי "פייזר" עם דרום קוריאה. 

אי גם שמח לבשר שהיה עוד שלב אחד שהמתו בדריכות, שהם יבדקו את 

החיסוים ויאשרו שהם תקיים, אז הם אישרו, הם תקיים ולכן אחו 

חיסוים בחודשים הקרובים, כאמור כדי להבטיח רצף  700,000קבל חזרה 

  לאי חיסוים בישראל.מ

היום בישיבת הממשלה אחו אשר יציאה לבחיה של הקמת מפעל 

לבן ללא תלות -חיסוים בישראל כדי לייצר לו עצמאות חיסוית כחול

באחרים, גם במסגרת אירוע הקורוה וגם לקראת פדמיות עתידיות. צריך 

בר. אחו להבין, הפדמיות הן מת חלקו של העולם מכאן ואילך, גם בע

  ה.חייבים להיות ערוכים לז

מדית לבון מצאת על סף קריסה, כמו כל המדיות שאיראן  -בעיין לבון 

משתלטת עליהן, והפעם אזרחי לבון משלמים את המחיר. צריך להבין, 

אזרחי לבון משלמים מחיר כבד בגלל ההשתלטות של איראן על המדיה. 

, שר החוץוגם  ב, גם שר הביטחוןאחו עוקבים שם מקרוב אחרי המצ

אתמול צה״ל ומשטרת ישראל תפסו אקדחים  משיך להיות דרוכים.ו

אחת מיי  הכמובן דוגמ , וזאתשהוברחו לישראל בשווי מיליוי שקלים

  רבות. אחו כאמור משיך לעקוב.  

לסיום, כסו לחודש אב, בו חרבו שי הבתים הלאומיים הקודמים שלו 

בגלל שהוויכוחים הפכו להיות אישיים, רעילים ולא לשם  ,חים בגלל שאת

בגלל שחוסר הסכמה בין קבוצות שוות הפך להיות איבה בין כתות  ,שמיים

בפעמיים הקודמות הממלכה היהודית לא צלחה את העשור השמיי.  שוות.

לא  ,הפעם אחו חושים לשמור על הבית הלאומי שלו, על מדית ישראל

להיות פה לצח.  כוותו אלא ,ח את העשור הוכחי שהוא השמיירק לצלו

  בשאת חים חרבה ירושלים, באהבת חים היא בית בעצם ימים אלה. 

זה. ביחד השולחן האי רוצה להודות לכל אחת ואחד מהיושבים סביב 

של שיתוף למסלול ישראל למסלול של עשייה, מדית אחו החזרו את 

בציבור ובמה שחשוב לו. אי גם רוצה להדגיש, אחו פעולה, שמתמקד 
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ממשלה של כל אזרחי מדית ישראל ושל כל עם ישראל, ללא קשר למפלגות 

  "שמיוצגות בממשלה. אחו משיך לדאוג לכולם ומשיך לייצג את כולם.

  
    

    
 מיוי המהל הכללי של משרד הבריאות  .90

  
הממשלה דברי תודה והערכה למכ"ל ראש הממשלה פותח ומביע בשם   

היוצא של משרד הבריאות, מר חזי לוי, על עבודתו בהתמודדות עם גיף 

  הקורוה.

  שר הבריאות מציג את המיוי המוצע.

  
  (פה אחד)  

  
         לחוק שירות המדיה (מיויים),  12בהתאם לסעיף , ם י טמ ח ל י   

למות את חמן אש לתפקיד הבריאות, על פי הצעת שר , 1959–התשי"ט

  המהל הכללי של משרד הבריאות. 

  
    

    
 מיוי המהלת הכללית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  .91

  
  ראש הממשלה פותח.  

  שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מציג את המיוי המוצע.

  
  (פה אחד)  

  
         לחוק שירות מדיה (מיויים),  12בהתאם לסעיף י ט י ם, מ ח ל   

, למות, על פי הצעת שר העבודה, הרווחה והשירותים 1959-התשי"ט

החברתיים, את  סיגל מורן למהלת הכללית של משרד העבודה, הרווחה 

  .והשירותים החברתיים
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 מיוי חברים לוועדת שירות המדיה  .92

  
  פותח.ראש הממשלה   

פרגו, מציגה -היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שלומית ברע

  את המיויים המוצעים.

  השר זאב אלקין ומזכיר הממשלה מעירים.

  
  (פה אחד)  

  
לחוק שירות המדיה (מיויים),            7, בהתאם לסעיף ל י ט י םמ ח   

חברים בוועדת שירות , למות את הרשומים להלן להיות 1959-התשי"ט

  המדיה:

  יאיר פיס, המהל הכללי של משרד ראש הממשלה.

  עמה שולץ, המהלת הכללית של משרד ראש הממשלה החליפי.

  .הודעה על המיויים תפורסם ברשומות

  
    

    
 הארכת כהותו של ראש שירות הביטחון הכללי  .93

  
  ראש הממשלה פותח ומציג את ההצעה.  

  
  אחד) (פה  

  
, 11.4.2021מיום  948ממשלה מס' הבהמשך להחלטת ם,  י ט ימ ח ל   

 2002-ירות הביטחון הכללי, התשס"ב(ב) לחוק ש3לסמכות על פי סעיף 

הביטחון שירות ווכח הקמתה של ממשלה חדשה, להאריך את כהות ראש 

  .13.10.2021יום הכללי, דב ארגמן, עד 
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ציגויות ישראל באיחוד האמירויות הערביות, בממלכת בחריין פתיחת   .94

 ובממלכת מרוקו

  
  ראש הממשלה פותח.  

  שר החוץ מציג את הושא.

  בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יאיר לפיד ועודד פורר.

  
  (פה אחד)  

  
ם, בהמשך לחוזה השלום "הסכמי אברהם לשלום: חוזה שלום, מ ח ל י ט י   

יחסים דיפלומטיים וורמליזציה מלאה בין מדית ישראל לאיחוד 

, ףהאמירויות הערביות", שחתם בוושיגטון ביום כ"ו באלול התש"

בו הסכימו הצדדים, בין היתר, על כיון יחסים דיפלומטיים ש, 15.9.2020

וקוסולריים ועל הקמת שגרירויות וחילופי שגרירים; בהמשך להצהרת 

אברהם: הצהרה בדבר שלום, שיתוף פעולה, ויחסים השלום "הסכמי 

שחתמה בוושיגטון ביום כ"ו באלול  דיפלומטיים בוים וידידותיים",

בה הסכימו ש, בין מדית ישראל לממלכת בחריין, 15.9.2020, ףהתש"

הקמת  הצדדים, בין היתר, על כיון יחסים דיפלומטיים וקוסולריים ועל

ובהמשך ל"הצהרה המשותפת בדבר כיון  םשגרירויות וחילופי שגרירי

קשרי דיפלומטיה, שלום וידידות מלאים", שחתמה ברבאט ביום ז' בטבת 

, על ידי ממלכת מרוקו, ארצות הברית ומדית 22.12.2020התשפ"א, 

בה הסכימו הצדדים, בין היתר, על פתיחה מחדש של משרדי שישראל, 

  קישור בשתי המדיות:

הממוה על התקציבים במשרד על החוץ ו להטיל על מכ"ל משרד .1

 יום הצעה תקציבית למימון: 30האוצר לגבש תוך 

 הקמת שגרירות ישראל באבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות;  .א

הקמת קוסוליה כללית של ישראל בדובאי, איחוד האמירויות   .ב

 הערביות;

 הקמת שגרירות ישראל במאמה, בחריין;  .ג

 ישראלי ברבאט, מרוקו.פתיחה מחדש של משרד קישור   .ד

יכללו בתקציב יההצעה תכלול התייחסות לתקציבים חד פעמיים ש .2

משרד החוץ לצורך הקמת הציגויות ה"ל ומעוותיהם הרשמיים של 
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ראשי הציגויות. כמו כן, ההצעה תכלול התייחסות לתקציב הבסיס של 

ת ה"ל, תמיכת מטה משרד החוץ משרד החוץ לצורך פעילות הציגויו

 ולתקי שיא כוח האדם בארץ ובחו"ל.  ןבה

  יובאו לאישור הממשלה. ות ליישום ההצעה התקציבית שתגובשהמקור .3

  
    

    
 דיווח בדבר התפשטות זן דלתא של גיף הקורוה  .95

  
דלתא של גיף  ראש הממשלה פותח ומתייחס לקצב ההדבקה הגבוה מזן  

  הקורוה ומציין כי היקפי התחלואה הקשה עדיין מוכים.

כן מציין כי האסטרטגיה הקטת כעת היא "בלימה רכה וחכמה" ללא 

  הגבלות הפוגעות במשק.

ראש הממשלה מדווח כי קביט הקורוה יתכס כדי לקבל החלטות ביחס 

ות בתום ימי בין לפעולות שאותן יש לקוט באירועים המויים (תקופת חתו

המצרים, מחות קיץ וחגי תשרי) וכן לבחון מתן חיסוים בפעימה שלישית 

  באופן דיפרציאלי ובהתאם לתוי האוכלוסייה המצויים בסיכון.

שר הבריאות מציג, באמצעות מצגת, תוים על היקפי התחלואה; תמות 

וח על מצב המאומתים ותמות מצב החולים הקשים בחתכים שוים ומדו

  קצב ההתקדמות במתן החיסוים, במיוחד לבי הוער.

השר מדווח על הפעולות שבוצעו לאחרוה הכוללות החיות להחזרת חובת 

עטיית המסכה במקומות סגורים ופעולות שיפור תהליך הכיסה והיציאה 

  מישראל בתב"ג.

השר מציין כי המדייות הקטת היא יהוג ההחיות בהתאם למספר 

ים הקשים ומדגיש את החשיבות הדרשת מהאוכלוסייה לשמירת החול

  ההחיות ובאמצעי אכיפה על אשים המחויבים להישאר בבידוד.

  (עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

ביטון, חמד עמאר, אורה ברביבאי, מירב כהן, מאיר -השרים יפעת שאשא

שטה ובימין גץ -כהן, אלעזר שטרן, אורית פרקש הכהן, פיה תמו

  מתייחסים ומעירים.
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ראש הממשלה מסם ומציין כי לעת עתה או וטלים סיכון מודע מתוך איזון 

  לצורכי המשק והכלכלה ובמטרה למוע פגיעות במשק.

ראש הממשלה מדגיש את הצורך בפעולות הסברה לעטיית מסכה וטילת 

  חיסוים.

  
    

    
 וייצור חיסוים בישראלביסוס תשתית למחקר ולפיתוח   .96

  
  ראש הממשלה פותח.  

שר האוצר מציג את הצורך בבחית כדאיות יצירת תשתית לפיתוח חיסוים 

  משרדי אשר מוצע להקים לשם כך.-בישראל ואת הצוות הבין

  שר הביטחון מבקש לשלב את משרד הביטחון בצוות בדיקת ההיתכות.

יתייחס בהמלצותיו גם שר החקלאות ופיתוח הכפר מבקש כי הצוות 

  למיקום מפעל באזורי הפריפריה.

  
  (פה אחד)  

  
  

חשיבותן של יכולות עצמאיות לפיתוח, ייצור ורישוי וכח ל ,םמ ח ל י ט י 

(כגון שפעת וקורוה) מעה לפתוגים ידועים חיסוים בישראל, לצורך 

 :במשקותית וכלכלית רחבה וחדשים אשר עלולים להביא לפגיעה בריא

הקמת מפעל לייצור חיסוים לבחית היתכות וכדאיות להקים צוות ל  .א

במשרד הצוות יעמוד החשב הכללי  . בראש(להלן: הצוות) בישראל

, משרד ראש הממשלההאוצר וישתתפו בו המהלים הכלליים של 

משרד הביטחון, הממוה , משרד הבריאות, משרד הכלכלה והתעשייה

או  ,המועצה הלאומית לכלכלהבמשרד האוצר וראש  התקציביםעל 

 .ציגיהם

הצוות יקיים הליך סדור ויתייעץ עם גורמי מקצוע רלווטיים במטרה   .ב

  לגבש את הדרך המיטבית להקמת המפעל.  

 עבודת הצוות תתבסס, בין השאר, על העקרוות הבאים:  .ג

המפעל יידרש לייצר תכשירים רפואיים, תוך מתן עדיפות לייצור  .1
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חיסוים באופן רציף בשגרה לשיווק מסחרי רגיל. המפעל יהיה 

בעל יכולת להתאים את פעילותו לייצור חיסוים דרשים בזמן 

 חירום בעדיפות לייצור במספר טכולוגיות שוות.

, לרבות בושא על המפעל לעמוד בתקי הרגולציה הישראלית .2

חברות להצעות המשלבות  , תוך מתן עדיפותתאי ייצור אותים

בעלות תכשירים רפואיים בעלי רישום ברשויות רגולטוריות 

ו/או חברות המתמחות בייצור ובפרט  ) FDA ,EMAמובילות (

 ייצור חיסוים ובפיתוח יכולות מו"פ תומך

)CMOs – contract manufacturing organizations.( 

הייצור הסופי של החיסוים יתבצע על אדמת מדית ישראל, אולם  .3

אפשר ששלבים שוים בשרשרת הייצור יתבצעו על אדמתן של 

) כדי להוות חסם הצוותמדיות זרות, ובלבד שלא יהיה בכך (לדעת 

 עתידי לאספקת חיסוים למדית ישראל במקרה הצורך.

ר הממשלה בהצעה תוצרי עבודת הצוות וכן המלצותיו יובאו לאישו  .ד

 שתוגש על ידי ראש הממשלה, שר האוצר ושר הבריאות. 

לאור החשיבות והיתרוות הגלומים בשיתוף פעולה בין מספר מדיות בוגע 

לייצור חיסוים בהיקף משמעותי במהלך הפדמיה הוכחית של גיף 

הקורוה החדש וכן במקרה של התפרצות משמעותית לרבות פדמיה 

ם צוות היגוי לתיאום השותפות עם מדיות וספות אשר , להקיעתידית

מעוייות לחבור למדית ישראל ביצירת תשתיות למו״פ וייצור חיסוים, 

. (להלן: צוות ההיגוי) בכפוף למזכר הבות בעיין שייחתם בין המדיות

יעמוד ראש המועצה הלאומית לכלכלה, וישתתפו בו  צוות ההיגויבראש 

של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ המהלים הכלליים 

ומשרד המדע הטכולוגיה, החשב הכללי והממוה על התקציבים במשרד 

האוצר, ראש מיהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, ראש רשות 

  החדשות, או ציגיהם, וכן ציגי המדיות השותפות כפי שיסוכם מולן.

  
    

    
לשילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה מדייות ממשלתית   .97

 הארכת תקופת פעילותו של מטה היישום -הישראלית 

  
  ראש הממשל פותח.  
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גב' טלל דולב, ראש אגף בכיר (שילוב יוצאי אתיופיה) במשרד ראש 

של הצוות ליישום  הממשלה, מציגה את הושא ואת הצורך בהמשך פעילותו

ולקידום ההחלטות העוסקות בשילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

  בחברה הישראלית.

שטה, עודד פורר, -בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים פיה תמו

  בימין גץ, מאיר כהן, חמן שי, תמר זדברג, אלעזר שטרן ויועז הדל.

  
  (פה אחד)  

  
, 9.2.2014 מיום 1300 מספרממשלה הבהמשך להחלטות , ם י טמ ח ל י   

 מיום 49ומספר  29.10.2015מיום  609מספר  ,31.7.2015מיום  324מספר 

מטה היישום והמעקב במשרד ראש הממשלה, שהוקם טיל על לה, 4.6.2020

לשם ביצוע מטה היישום)  –(להלן  29.10.2015מיום  609מכוח החלטה מס' 

ות העוסקות בקידום שילובם של יוצאי אתיופיה, מעקב אחר יישום ההחלט

   . 2022למלא את תפקידיו עד סוף יולי 

מסך חודשי ההעסקה  חודשי העסקה 60יוקצו  ,לצורך מימון פעולה מאזת

 27ממשלה מספר הלפי החלטת  לחיזוק ולקידום קהילתילמשרד שהוקצו 

החדשים הקצאת תקים למשרדי הממשלה "שעייה  31.05.2020מיום 

 .2022, וזאת באופן זמי עד סוף יולי "ושיוי סדר העדיפות הממשלתית

כל הקצאות התקציבים  ,2021עד לאישורו בכסת של תקציב המדיה לשת 

ב לחוק יסוד: משק המדיה 3לפי החלטה זו כפופות להוראות סעיף 

  .1985-ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה49ולהוראות סעיף 

  
    

    
טיוטת חוק הארכת תקופות וקיום דיוים בהיוועדות חזותית בעייי תכון   .98

הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף),  -ובייה (גיף הקורוה החדש 

 הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה -2021-התשפ"א

  
  שרת הפים מציגה את הושא.  

  
  (פה אחד)  
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  ם: ימ ח ל י ט   

חוק הארכת תקופות וקיום דיוים טיוטת  אתלאשר עקרוית   .א
הוראת  –בהיוועדות חזותית בעייי תכון ובייה (גיף הקורוה החדש 

, המצורפת בזאת (דפים 2021-שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"א
16-15.(  

להסמיך את ועדת השרים לעייי חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את   .ב
  להגישה מיד לכסת.וסחה הסופי של הצעת החוק ו

  
    

    
טיוטת חוק התכית לסיוע כלכלי (גיף הקורוה החדש) (הוראת שעה)   .99

 הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה - 2021-), התשפ"א6(תיקון מס' 

  
  ראש הממשלה פותח.  

  השר חמד עמאר מציג את הושא.

הכהן, -בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים חמד עמאר, אורית פרקש

ביטון, מרב מיכאלי וה"ה רז זרי ואסף -אורה ברביבאי, יפעת שאשא

  וסרצוג.

בתום הדיון מבקש ראש הממשלה כי הושאים שעלו במהלך הדיון בעיין 

מעמדם של העצמאים ושלילת הזכאות לדמי בידוד למסרבים להתחסן 

  ייבחו במהלך הליכי החקיקה.

  
  (פה אחד)  

  
  ם:מ ח ל י ט י   

טיוטת חוק התכית לסיוע כלכלי (גיף הקורוה החדש) עקרוית  לאשר  .א
, המצורפת בזה (דפים     2021-, התשפ"א)6(הוראת שעה) (תיקון מס' 

30-17.( 

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

הכסת, לבקש מוועדת הכסת לקצר את  (ג) בתקון81בהתאם לסעיף   .ג
 תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.

(ב) לתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת להתיר את 88בהתאם לסעיף   .ד
 הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
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 הסכומים מתוך היהיהחוק האמורה  טיוטתהכרוכה ב העלות מימון  .ה
  .)(ג) לחוק יסוד: משק המדיה1)(ה)(1ב(א)(3 בסעיף שקבעו

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )12:35(בשעה 

38



 
 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 17בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 34 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2020בדצמבר  10 - כ"ד בכסלו התשפ"א, חמישי יום

 )ZOOM -וועידה חזותית  ב - 08:45(בשעה 

  

  )14:45שעה עד  11:30(הממשלה יצאה להפסקה משעה 

  

 

ראש הממשלה החליפי ושר  -ראש הממשלה, בימין גץ  -בימין תיהו   כחו השרים:
הביטחון; יעקב אביטן, יולי (יואל) אדלשטיין, זאב אלקין, אופיר אקויס, , גבי 
אשכזי, מיכאל ביטון, יואב גלט, גילה גמליאל, צחי הגבי, יועז הדל, חילי 

אבקסיס, -', אלי כהן, מירב כהן, ישראל כ"ץ, אורלי לויטרופר, עומר יקלביץ
אבי יסקורן, עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב, אלון שוסטר, 

  יובל שטיייץ,  יזהר שי, איציק שמולי, פיה תמו שטה
  

  אריה מכלוף דרעי,  יעקב ליצמן ,אמיר אוחה, דוד אמסלם  עדרו השרים:
  
    

    כחו:כן 
    

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  היועץ המשפטי, המטה לביטחון לאומי   -  גיל אבריאל
  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי
  משרד הביטחון   -  גלי אופיר

  ממלאת מקום ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס
  , משטרת ישראל ראש אג"מ  -  יצב אמון אלקלעי

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
 האויברסיטה העברית - יון אשכזי

  משרד האוצר   -  כפיר בטט
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

  סגן ראש המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד
  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת

  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר
  יועץ בכיר למזכיר הממשלה   -  עדי ברוך

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 
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  ממלא מקום ראש אגף תקציבים, משרד האוצר   -  יוגב גרדוס
  משרד האוצר   -  לב דרוקר
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר ומהל   -  ערן יעקב

  רשות המיסים
  משרד ראש הממשלה   -  יעל כהן

  ממלא מקום מפכ"ל המשטרה  -  יצב מוטי כהן 
  ראש המטה הכלכלי לשר האוצר   -  תמיר כהן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 

  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי

  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק
  משרד ראש הממשלה   -  אורדן סוחמי

  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  משרד האוצר   -  אפרת פרוקצ'יה

  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 

 

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:
  

  צעדי מע בעקבות העלייה  בממדי התחלואה בגיף הקורוה  .641

    
תיקון  -ועדת השרים לעיין התמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו   .642

  החלטת ממשלה

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .643

), 13פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך) (תיקון מס' שעה) (הגבלת 

  2020-התשפ"א

    
  תוכית לבידוד השבים מחו"ל ("כפי חיל")  .644
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 צעדי מע בעקבות העלייה  בממדי התחלואה בגיף הקורוה  .641

  
ראש הממשלה פותח את הדיון ומתייחס לצעדי המע הדרשים לוכח   

  התחלואה.העלייה בממדי 

ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מציג את עיקרי תמות 

המצב המשקפים עלייה  באחוז התוצאות החיוביות מקרב הבדקים, עלייה 

  ).R  =1.25בהיקפי החולים במצב קשה וביוי ובמקדם ההדבקה (

פרופ' חמן אש, מהל "מגן ישראל", מציג תוים מעודכים על מצב 

ה ומציין כי יכרים סימים להתפרצות מחודשת של התחלואה התחלוא

החולשת על כל המגזרים.  עוד מציין כי מגמות ההתפרצות הן מעריכיות 

  ומחייבות קיטת פעולות מיידיות על מת למוע גל שלישי. 

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצאות בתיקי מזכירות הממשלה)

, ראש הממשלה החליפי והשרים מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה

יולי (יואל) אדלשטיין, ישראל כ"ץ, יובל שטיייץ, אורית פרקש הכהן, 

איציק שמולי, זאב אלקין, אופיר אקויס, מירב כהן, אלון שוסטר, עמיר 

פרץ, גילה גמליאל, יזהר שי, מירי רגב, אורלי לוי אבקסיס, וה"ה חמן אש, 

  י פרייס.רז זרי, מאיר בן שבת, שרון אלרע

  במהלך הדיון דוו, בין היתר,  הושאים הבאים:

הגבלת פעילות במהלך חג החוכה, לרבות הגבלת התקהלויות בשעות  -

  הערב.

  צעדי ריסון מהודק במקומות עבודה ובמסחר. -

 הגעת החיסוים לארץ  והשפעתם על מדייות ההגבלות של הממשלה. -

 ההגת מדייות דיפרציאלית. -

 יקות בבתי אבות.הגדלת מספר הבד -

בתום הדיון מחה ראש הממשלה לקיים דיון בקביט הקורוה  בעיין 

מדייות סגירת המעברים  על מת למוע זליגת תחלואה מהרשות 

  הפלסטיית. 

  
  קולות מעים) 2קול גד;  1(רוב קולות בעד;   
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ולהורדת  מ ח ל י ט י ם, במגמה להוריד את רמת התחלואה ולהביא לבלימה  

), על N>1,000( 1,000-)  ומספר הבדקים אל מתחת לR>1מקדם ההדבקה (

  :פי ממוצע שבועי

 לא לקבוע, לפי שעה ובמהלך חג החוכה, צעדי מע וספים.  .א

) יגיע             Nאו מספר החולים ( R=1.32-ככל שמקדם ההדבקה יגיע ל  .ב

 שבועות. , ייקטו צעדי ריסון מהודק לתקופה של שלושה2,500-ל

אם לאחר שלושה שבועות תוי התחלואה לא ירדו באופן כזה שמקדם   .ג

, יוחלט על קיטת 1,000-יהיה קטן מ N-ו 1-יהיה קטן מ R    ההדבקה

  . כלליסגר 

  
    

    
תיקון  -ועדת השרים לעיין התמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו   .642

 החלטת ממשלה

  
  ומציג את ההצעה להחלטה.מזכיר הממשלה פותח   

  
  (פה אחד)  

  
(להלן  26.7.2020 מיום 264מספר  ת הממשלההחלטלתקן את , ם י ט ימ ח ל   

דדות ), שעייה הקמתה מחדש של ועדת השרים לעיין התמו264החלטה  –

לסמכויות ועדת השרים שקבעו כי  עם משבר הקורוה והשלכותיו , ולקבוע

תתווסף , 15.11.2020מיום  536ובהחלטת הממשלה מספר  264בהחלטה 

החלטות ועדת השרים , וכי ג לחוק22לעיין הכרזה לפי סעיף הסמכות 

  .תהייה על דעת הממשלהן זה בעיי
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .643

), 13המקיימים פעילות חיוך) (תיקון מס' שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות 

 2020-התשפ"א

  
  מזכיר הממשלה פותח את הדיון.  

  היועץ המשפטי של משרד הבריאות מציג את עיקרי ההצעה להחלטה.

שטה, זאב אלקין ואורלי -בדיון משתתפים: השרים יואב גלט, פיה תמו

  לוי אבקסיס.

  
  (פה אחד)  

  
  ל י ט י ם:מ ח   

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  את להתקין  .א

(תיקון ) הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוךהחדש (

 .שלהלןבוסח כמפורט , 2020-התשפ"א), 13מס' 

ועדת החיוך, התרבות והספורט של תקות לאישור את ה להביא  .ב

והתשתית העובדתית  בליווי דברי הסבר (להלן: "הוועדה") הכסת

סמכויות כאמור בחוק שבבסיס ההצעה להתקין את התקות, 

      , מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)

 . 2020-"ףהתש

שעות מהמועד שהוגש  24ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה בתוך   .ג

 לפרסם את התקות ברשומות.–לה לעיין אישור התקות 

  

  תקות:להלן וסח ה

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש טיוטת תקות 

(הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך) 

   2020-), התשפ"א13(תיקון מס' 
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לחוק סמכויות מיוחדות  10-ו 4סמכותה לפי סעיפים בתוקף 

2020-להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

ולאחר שהתקיים האמור ובאישור ועדה של הכסת/החוק),  –(להלן 

  )(א) לחוק, מתקיה הממשלה תקות אלה:2(ד)(4בסעיף 

  תיקון 

 1תקה 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1

הגבלת פעילות של ()הוראת שעה(הקורוה החדש 

0202-, התש"ף)מוסדות המקיימים פעילות חיוך

, אחרי הגדרת 1בתקה  ,)התקות העיקריות -(להלן

 "תלמיד עולה" יבוא:

תועת וער או  –"ארגון וער" , "תועת וער""   

א לחוק יסודות 3לפי סעיף התמכים ארגון וער 

או קבוצות מדריכים  1985-התקציב, התשמ"ה

צעירים עירויים וחיכיהם שבאחריות מחלקת 

 ";הוער העירוית

  תיקון 

 2תקה 

ב) 2(ב) לתקות העיקריות, אחרי פסקה (2בתקה  .2

 יבוא:

 ת וער אופעילות בשטח פתוח של תוע )1ב2"(   

וער בשטחה של רשות או אזור  ןארגו

 "המפורטים בתוספת החמישית;

  תיקון 

 24תקה 

 -) לתקות העיקריות3(24בתקה  .3

בפסקת משה (ג) במקום "בבית ספר יסודי"  )1(  

 ".)7א2(-) ו2א2(ב)(2בפעילות כאמור בתקה יבוא "

  אחרי פסקת משה (ד), יבוא: )2(  

 –) 1ב2(ב)(2לעיין פעילות כאמור בתקה "(ה)    

 "כל מדריך יפגוש קבוצה אחת בלבד;
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  הוספת 

 1ה28תקה 

 ה לתקות העיקריות יבוא:28אחרי תקה  .4

"פעילות   

תועת וער 

 וארגון וער

ה28

1. 

)1ב2(ב)(2פעילות כאמור בתקה 

 תתקיים בתאים אלה:

קבועות הקבוצות אותן הב )1(      

אליהן משתייכים התלמידים 

) 2א2(ב)(2בתקה בפעילות כאמור 

 );7א2(-ו

תפגוש קבועה כל קבוצה  )2(        

מדריך אחד קבוע לכל היותר בכל 

  המפגשים.

כלל המשתתפים יאכלו  )3(        

  את ארוחותיהם בפרד;

שי  יישמר מרחק של )4(        

מטרים בין משתתף אחד לאחר 

בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע 

  בין המשתתפים;

אחת המרחק בין קבוצה  )5(        

  מטרים. 100-לאחרת לא יפחת מ

בכל תועת וער וארגון  )6(        

וער ימוה ממוה על עייי 

קורוה ובכל סיף של תועה או 

ארגון כאמור ימוה אמן קורוה, 

אשר יהיו אחראים על שמירת 

הכללים המויים בתקות אלה 

  בפעילות התועה או הארגון."
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החלפת 

התוספת 

 החמישית

התוספת החמישית לתקות העיקריות יבוא:במקום  .5

 "תוספת חמישית   

 )7א2(ב)(2(תקה 

  אבו סאן   

  אבן יהודה   

  אופקים   

  אור עקיבא   

  אזור   

  אילת   

  בטוף-אל   

  אל קסום   

  אלוה   

  אליכין   

  אלעד   

  אשדוד   

  אשכול   

  אשקלון   

  גרביה-באקה אל   

  טוביהבאר    

  באר יעקב   

  באר שבע   

  מכסור-ביר אל   

  בית דגן   

  בית חיא   
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  בית שאן   

  בית שמש   

  בי ברק   

  בי עי"ש   

  בי שמעון   

  גבעת עדה-בימיה   

  בסמת טבעון   

  ברטעה   

  ברר   

  בת ים   

  ג'ולס   

  זרקא-ג'סר א   

  ג'ת   

  גבעת שמואל   

  גבעתיים   

  גדרה   

  גדרות   

  גולן   

  גזר   

  גן יבה   

  גן רווה   

  גי תקווה   

  דבוריה   

  דייר חא   

  דימוה   
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  דרום השרון   

  הגלבוע   

  הגליל העליון   

  הגליל התחתון   

  הוד השרון   

  הערבה התיכוה   

  הרצליה   

  זבולון   

  זכרון יעקב   

  אילותחבל    

  חבל יבה   

  חבל מודיעין   

  חדרה   

  חולון   

  חוף אשקלון   

  חוף הכרמל   

  חוף השרון   

  חורה   

  חיפה   

  חצור הגלילית   

  חריש   

  טבריה   

  זגריה-טובא   

  טירה   

  טירת כרמל   
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  יבאל   

  יבה   

  יהוד   

  יואב   

  יסוד המעלה   

  עילית יקעם   

  ירוחם   

בוכרים, גאולה, מקור ברוך ומאה  -ירושלים    
  שערים

  בית הכרם ורמת מוצא -ירושלים    

  בית וגן -ירושלים    

גבעת שאול, גבעת מרדכי, וקריית  -ירושלים    
  משה

  גוים -ירושלים    

  חומת שמואל -ירושלים    

  מ.פ שועפאט ועתא -ירושלים    

  סילואן/ עיר דוד ואבו תור -ירושלים    

סהדריה, מעלות דפה, רמת אשכול,  -ירושלים    
  שמואל הביא ובית ישראל

קרית היובל, רמת שרת, רמת דיה,  -ירושלים    
  הולילד, מלחה

  קרית מחם וגבעת משואה -ירושלים    

  רמות -ירושלים    

  תלפיות מזרח -ירושלים    

  ירכא   

  יתיר   

  היג'א-כאוכב אבו אל   

  כוכב יאיר   
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  כסיפה   

  סמיע-כסרא   

  כפר ברא   

  כפר ורדים   

  כפר יאסיף   

  כפר יוה   

  כפר כמא   

  כפר סבא   

  כפר עקב   

  כפר שמריהו   

  כפר תבור   

  כרמי קטיף              

  לב השרון   

  להבים   

  לוד   

  לכיש   

  לקיה   

  מבואות החרמון   

  מבשרת ציון   

  מגאר   

  מגדל   

  מגדל העמק   

  מגידו   

  רעות-מכבים-מודיעין   

  מזכרת בתיה   
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  מזרעה   

  מחה יתיר   

  מטה אשר   

  מטה יהודה   

  מטולה   

  מיתר   

  משה   

  עזאזמה-מסעודין אל   

  מעיליא   

  מעלה יוסף   

  מצפה רמון   

  מקווה ישראל   

  מרום הגליל   

  מרחבים   

  משגב   

  הריה   

  וה אבות   

  ווה מדבר   

  וף הגליל   

  חל שורק   

  חף   

  מרוד                  

  ס ציוה   

  תיבות   

  מזרח העיר -תיה    
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  מרכז דרום -תיה    

  מרכז צפון -תיה    

  חוף צפון רצועת -תיה    

  שכוות הדרום -תיה    

  סאג'ור   

  סביון   

  ע'ג'ר   

  עומר   

  עכו   

  עמק הירדן   

  עמק המעייות   

  עמק חפר   

  עמק יזרעאל   

  ערד   

  בגב-ערערה   

  פוריידיס   

  פסוטה   

  כרכור-פרדס חה   

  פרדסיה   

  פתח תקווה   

  צפת   

  צורן-קדימה   

  קלסווה   

  קצרין   

  קרית אוו   
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  קרית אתא   

  קרית גת   

  קרית טבעון   

  קרית יערים   

  קרית מוצקין   

  קרית מלאכי   

  קרית עקרון   

  ראש העין   

  ראש פיה   

  ראשון לציון   

  רהט   

  רחובות   

  רייה   

  רכסים   

  רמלה   

  רמת גן   

  רמת ישי   

  גברמת    

  רעה   

  גם-אום אל -שבלי    

  שלום-שגב   

  שדות דן   

  שדות גב   

  שדרות   

  שוהם   
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  שלומי   

  שי   

  שער הגב   

  שפיר   

  יפו -תל אביב    

  תל מוד   

  תל שבע   

  תמר   

תחילתן של תקות אלה ביום כ"ז בכסלו התשפ"א  .6 מועד תחילה

 ).2020בדצמבר  13(

 
  פ"א___ ב________ התש

  )20(___ ב________ ____
____________  

  בימין תיהו
  ראש הממשלה 

  
    

    

 תוכית לבידוד השבים מחו"ל ("כפי חיל")  .644

  
  ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון מציג את הושא.  

עוזר שר הביטחון להתגוות, מר משה אדרי, מציג באמצעות מצגת, את 

שהוכן בתיאום עם רשות שדות התעופה ומשרד הבריאות בעיין  המתווה

  הטיפול בעיין השבים מחו"ל ממדיות אדומות.

  (עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

  שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מתייחסת לושא.

בתום הדיון קבע כי המתווה ייושם בתיאום עם משרד התחבורה 

  הבריאות ומטה "מגן ישראל". והבטיחות בדרכים, משרד

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )15:45(בשעה 

55



 
 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 5בפרוטוקול זה 

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 53 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2020בדצמבר  23 - ח' בטבת התשפ"א, רביעי יום

 )מזכירות הממשלהב - 16:50(בשעה 

  

  

ראש הממשלה החליפי ושר  -ראש הממשלה, בימין גץ  -בימין תיהו   כחו השרים:
הביטחון; יעקב אביטן, יולי (יואל) אדלשטיין, אמיר אוחה, אופיר אקויס, דוד 
אמסלם, גבי אשכזי, מיכאל ביטון, יואב גלט, גילה גמליאל, אריה מכלוף 

מירב כהן, ישראל כ"ץ,  דרעי,  צחי הגבי, חילי טרופר, עומר יקלביץ', אלי כהן,
אבקסיס, יעקב ליצמן, אבי יסקורן, עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית -אורלי לוי

פרקש הכהן, מירי רגב, אלון שוסטר, יובל שטיייץ,  יזהר שי, איציק שמולי, 
  פיה תמו שטה

  
  זאב אלקין  עדר השר:

  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות  -  יואב קיש
      

  עוזר שר הביטחון להתגוות   -  משה אדרי 
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר

  ראש אג"מ, משטרת ישראל  -  יצב אמון אלקלעי 
  ממלאת מקום ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
  האויברסיטה העברית   -  יון אשכזי

  משרד האוצר   -  כפיר בטט
  סגית מזכיר הממשלה  -  אתי ברט
  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר

  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד
  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 

  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר
  הממוה על השכר, משרד האוצר   -  קובי בר תן 

  לביטחון לאומיהמטה   -  עידו גבאי 
  מפקד פיקוד העורף   -  אלוף אורי גורדין 

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר

  משרד הבריאות   -  שירה גריברג
  משרד הבריאות  -  אורלי גריפלד

  משרד האוצר   -  אסף וסרצוג
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  סגית מזכיר הממשלה  -  סימה טוקטלי
הכללי, משרד האוצר ומהל ממלא מקום המהל   -  ערן יעקב

  רשות המיסים
  ראש המטה הכלכלי לשר האוצר   -  תמיר כהן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  מאיר לוין 
  ראש רח"ל  -  יורם לרדו
  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  המטה לביטחון לאומי  -  יגאל סלוביק

  משרד האוצר   -  אפרת פרוקצי'יה

 

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:
  

  כיון יחסים עם מרוקו  .671

    
(ד) לחוק 2הארכת הכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה לפי סעיף   .672

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), 

  2020 -התש"ף 

    
  צעדים דרשים לוכח העלייה בהיקפי התחלואה  .673
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 כיון יחסים עם מרוקו  .671

  
ראש הממשלה מברך את ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת,   

ראש משלחת מדיית שפגשה עם מלך מרוקו, כששב מביקור במרוקו 

  מוחמד השישי, לקראת כיון יחסים בין המדיות. 

  ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון מברך על כיון היחסים בין המדיות. 

ן שבת, מדווח על המפגש עם מלך ראש המטה לביטחון לאומי, מאיר ב

מרוקו והביקור המוצלח שבו חתמו בין המדיות מזכרי הבות והצהרה 

  משותפת לכיון  יחסים דיפלומטיים מלאים.

  
    

    
(ד) לחוק 2הארכת הכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה לפי סעיף   .672

(הוראת שעה), סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

 2020 -התש"ף 

  
  מזכיר הממשלה מציג את הצעת ההחלטה.  

  
  (פה אחד)  

  
  ם: י ט י ל חמ   

(ד) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 2בתוקף סמכותה לפי סעיף  .1

החוק),   -(להלן  2020-עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

להתפשטות רחבה של גיף הקורוה לאחר ששוכעה כי יש סיכון ממשי 

ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור ובשל כך מתחייב לקוט פעולות 

מכוח הסמכויות הקבועות בחוק, לאחר שהובאו בפיה עמדת שר 

להאריך  ,הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות בעיין

ל מיום ימים, הח 60-את ההכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה ב

 3), עד ליום י"ט  באדר התשפ"א (2021ביואר  3י"ט בטבת התשפ"א (

 .)2021מרס ב

לבקש מוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת לאשר את הארכת  .2

  .1תוקפה של ההכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה כאמור בסעיף 
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 צעדים דרשים לוכח העלייה בהיקפי התחלואה  .673

  
ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מציג תוים המשקפים   

  עלייה מגמתית ומדאיגה בתוי התחלואה. 

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג תמות מצב עדכית לגבי תוי 

התחלואה במגזרים השוים, מקדם ההדבקה ותמות מצב התחלואה 

  ביישובים בישראל בהתאם למפת הרמזור.

ופ' אש מתייחס גם לתוכית החיסוים ולקצב ההתקדמות במתן פר

  חיסוים. 

בהתייחס לעלייה בהיקפי התחלואה, מפרט פרופ' אש את המלצותיו 

לצעדים דרשים הכוללים סגר הדוק וקצר המכוון להשגת הורדת קצב 

  התחלואה ומקדם ההדבקה באופן מהיר.

וד מציג את המלצות המשה לראש המטה לביטחון לאומי, מר איתן בן ד

המל"ל לסגר המוצע באופן שיאפשר פתיחה חלקית של מערכת החיוך 

  ומקומות עבודה ללא קבלת קהל. 

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצאות בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון על הצעדים הדרשים לריסון העלייה בהיקפי התחלואה 

בהשתתפות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, השרים יולי (יואל) 

אדלשטיין, מירי רגב, מירב כהן, אריה מלוף דרעי, יואב גלט, אורית פרקש 

הכהן, אלי כהן, ישראל כ"ץ, ציגי המטה לביטחון לאומי, משרד הבריאות, 

  ישראל" ומר רז זרי. "מגן 

ראש הממשלה מודיע על הפסקת הדיון לצורך התייעצויות ומציין שבתום 

ההתייעצויות תובא הצעת החלטה בעיין הצעדים הדרשים לריסון 

  התחלואה באמצעות משאל טלפוי בין חברי הממשלה. 

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )21:10(בשעה 
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 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים.  17 בפרוטוקול זה

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 36 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021ביואר  04 - כ' בטבת התשפ"א, שי יום

 )ZOOM -אמצעות ועידה חזותית ב - 17:15(בשעה 

  

  

ראש הממשלה החליפי ושר  -ראש הממשלה, בימין גץ  -בימין תיהו   כחו השרים:
הביטחון; יעקב אביטן, יולי (יואל) אדלשטיין, אמיר אוחה, אופיר אקויס, גבי 
אשכזי, מיכאל ביטון, יואב גלט, גילה גמליאל, חילי טרופר, עומר יקלביץ', 

, עמיר פרץ, אורית פרקש יעקב ליצמןאבקסיס, -אורלי לויאלי כהן, ישראל כ"ץ, 
  הכהן, מירי רגב, אלון שוסטר, יובל שטיייץ,  יזהר שי, פיה תמו שטה

  
  דוד אמסלם, אריה מכלוף דרעי, צחי הגבי, מירב כהן, רפי פרץ, איציק שמולי  עדרו השרים:

  
    

    כן כחו:
    

  בק ישראל   -  עדי ברד
  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט

  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
  ממלא מקום ראש אגף תקציבים, משרד האוצר  -  יוגב גרדוס

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר ומהל   -  ערן יעקב

  רשות המיסים
  גיד בק ישראל  -  אמיר ירון 
  ראש המטה הכלכלי לשר האוצר   -  תמיר כהן 
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  מאיר לוין 
  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

  משרד האוצר   -  הראל שליסל
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה  -  אבי שמחון

 

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:
  

  דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה  .707

    
א. טיוטת חוק התוכית לסיוע כלכלי (גיף הקורוה החדש) (הוראת שעה)   .708

  לעייי חקיקהאישור החלטת ועדת השרים  - 2020-(תיקון מס'  ) התשפ"א

ב. מתן סיוע וסף למגזר העסקי להאצת המשק לקראת שלב היציאה 

  ממשבר הקורוה

    
טיוטת חוק התוכית להבראת כלכלת ישראל (תיקוי חקיקה להשגת יעדי   .709

 18) (תיקון מס' 2004-ו 2003התקציב והמדייות הכלכלית לשות הכספים 

אישור החלטת  - 2020-התשפ"א(תיקון),  2016-והוראת שעה), התשע"ו

  ועדת השרים לעייי חקיקה
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 דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה  .707

  
 מר ראש הממשלה, בימין תיהו:וא בפתח ישיבת הממשלה  

הבאו לארץ הציבו את ישראל במקום הראשון אחו מיליוי החיסוים ש"

שוכל להמשיך לחסן בקצב ל כדי ובעולם ביציאה מהקורוה. אי עושה הכ

השעות הקרובות כדי  48-אי אכס את הממשלה ב ,המהיר הזה. במקביל

  פה. מאמץ אחרון למיגור המגכלקבל החלטה על הידוק הסגר 

בזכות מיליוי החיסוים וסגר קצר ומהודק, אחו ציל חיים רבים והיה 

 ה. הראשוים בעולם לפתוח את הכלכל

האוצר הצעה לתת מעקים וספים לעצמאים ולבעלי אי מביא היום עם שר 

עוד אלפי שקלים לכל בעל  אלה ₪,מיליארד  2-עסקים בהיקף של למעלה מ

אחו גם מאריכים את תקופת  ,בוסף .עסק שפגע בתקופת הקורוה

יקל מיידית על העסקים ותוך זמן קצר הזה ההחזר של הארוה. הכסף 

 ר.משבפתח את כל המשק וצא סופית מה

בעקבות החיסוים הודיע עכשיו בק ישראל שתחזית ההתכווצות של 

ישראל מובילה את . זה סימן טוב. 3.5%-ל , במקור 6%-המשק ירדה מ

  העולם גם ביציאה מהקורוה הבריאותית וגם ביציאה מהקורוה הכלכלית. 

אי גם מודה לשר הביטחון שותן את ידו למאמץ הזה עכשיו ואי מקווה 

  ה. זה הדבר הראשון. בירו אותה בכסת במהרשיע

איראן הודיעה שתעלה את רמת העשרת האוריום ותקדם את  -הדבר השי 

היכולת התעשייתית להעשיר אוריום מתחת לאדמה. זו הפרה בוטה 

ומוחלטת של ההתחייבויות שלה. אין לכך שום הסבר אחר פרט למימוש 

. אי חוזר ואומר: ישראל לא המשך כוותה של איראן לייצר שק גרעיי

  תאפשר לאיראן לייצר שק גרעיי. 

אי מבקש לשבח את השב"כ, את הימ"מ ואת צה"ל שהביאו ללכידת 

המחבל התעב שרצח באכזריות את אסתר הורגן ז"ל. אחו מצה עימו את 

הדין. אחו מצה את הדין עם כל מי שסייע לו. ידעו כל מבקשי רעתו, הם 

זה פעם אחר פעם, שידה הארוכה של ישראל תגיע אליהם בכל רואים את 

  מקום ובכל עת".

  וסיף: מראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, בי גץ 

"כמו שאמר ראש הממשלה, איראן הודיעה היום שהיא מעלה את ההעשרה 

, זה בהחלט אתגר. אי מזכיר לכולו שאיראן היא אתגר עולמי, 20%-שלה ל
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אזורי וגם אתגר למדית ישראל. מערכת הביטחון וכלל הגופים צריכים 

להמשיך לעקוב אחר העיין הזה ואסור לה, למדית ישראל, להסכים 

שאיראן תהפוך לגרעיית ותוכל להתקדם ביתר שאת לכיוון השאיפות שלה. 

כל העולם צריך להכביד את הלחץ שלו ואחו חייבים להבטיח שלמערכת 

ש את המשאבים הדרשים על מת להיות ערוכים להתמודדות הביטחון י

עם איראן ככל שיידרש, בכל הזירות. אחו עובדים בכל הזירות בסך הכול 

  עם שותפים רבים וצריך להמשיך את המגמה הזאת. 

ברשותכם, אי מבקש להצטרף גם כן להביע את הערכתי לשב"כ, למשטרה, 

הורגן ז"ל. אחו צריכים להמשיך לצבא על תפיסת החוליה שפגעה באסתר 

להילחם בטרור בכל אחת מהזירות ובמקביל להמשיך ולשפר את התשתיות 

הביטחויות שלו בכלל זירות המבצעים של צה"ל, בתוכן גם באזור יהודה 

ושומרון. יש הרבה דברים שעוד אפשר לעשות, אי מקווה שוכל למצוא את 

  המשאבים הדרשים לדבר הזה. 

אי שמח לשתף פעולה עם שר האוצר  -וכית הסיוע שמוצגת פה באשר לת

ועם ראש הממשלה בהקשר הזה, לאפשר סיוע גם לעסקים, גם לחקלאים, 

אסור להשאיר אף אחד מאחור בתקופה הזאת. פגשתי עם אשי עסקים 

  רבים, הם צריכים את העזרה הזאת והם צריכים את ההחלטות שלו.

שאחו קיים את הדיון הזה מחר בישיבת  אי מיח -בושא הקורוה 

הקביט. אי חושב שמבצע החיסוים הוא דבר מאוד מאוד חשוב שצריך 

להקדים אותו. אי חושב שצריך לקדם את חיסוי המורים מהר ככל היתן, 

ולהימע ככל היתן מפגיעה במערכת החיוך. אם יאלץ לפגוע במערכת 

ות הדרשות יחד עם המורים על מת החיוך, כדאי שעשה את כל הפעול

למצוא את האופן שבו אחו מפצים במשך לימודים וסף לתלמידים שכל 

  כך פגעו במהלך השה הזאת כתוצאה ממשבר הקורוה. 

אי חושב שאחו צריכים לבוא לכל הושאים האלה בצורה משותפת 

שראל כממשלה. למרות הוויכוחים הפוליטיים בייו, יש פה דברים שי

  צריכה לפי כל דבר אחר ואי מציע שקדם אותם".

  תייחס:משר האוצר, ישראל כ"ץ 

"אחו מביאים היום צעד וסף שבא לתגבר ולעדכן את רשת הביטחון 

הכלכלית. אחו במסגרת התוכית "מבלימה לצמיחה" מצאים היום 

בישורת האחרוה. ראש הממשלה, שר הביטחון ועוד אחרים שירתו כאן 

כולם זוכרים את המסעות, שאתה יוצא  -בבסיס הצחים סור בשומרון 

ק"מ, בסוף אתה מתחיל לחזור.  20ק"מ,  30ק"מ,  40מהבסיס, לא חשוב 
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אתה רואה את האורות של הבסיס, אתה מגיע לפייה והמפקד ממשיך 

  קילומטר אחד הלאה כדי לבחון את כוח הרצון שלך. 

סקים, עם העצמאים, עם המובטלים, עם אחו מצאים עכשיו עם אשי ע

כל אזרחי ישראל בקילומטר האחרון. אחו צריכים עכשיו לעשות מאמץ 

מיוחד כדי לעזור ולסייע. רשת הביטחון הכלכלית, היא עובדת. היא וגעת 

במובטלים, וגעת בעצמאים, וגעת בבעלי עסקים, אבל עכשיו דרוש סיוע 

בתהליך שבין החיסוים שראש הממשלה, וסף כדי לאפשר להם לעבור ואז, 

שר הבריאות, כולם משקיעים כאן מאמץ אדיר, לבין סגרים שאולי עוד 

אחו מצאים באותה ישורת שבאה לסייע כדי להוציא את  -ידרש להם 

המשק הישראלי לפתיחה מלאה. כמו שאמר ראש הממשלה, המדיה 

  הראשוה בעולם שכראה תגיע למקום הזה. 

הזאת היא מדויקת, היא וגעת, לפי קריטריוים שיפורטו, בכל  התוכית

הגורמים, לא רק במעקים אלא גם בהמשך העקת הפטור מארוות 

מיליון  400ותשלום הארוות, והפעם לראשוה גם וסיף את אלה שמעל 

שגם כן יוכלו להיכס תחת כפי הדבר הזה. זה כמובן בא ביחד עם ₪, 

  חבת שתפורט בהמשך, בימים הקרובים, כדי להקל.תוכית הלוואות ר

אי רוצה להודות מעבר לראש הממשלה על העבודה המשותפת, גם לשר 

הביטחון, בי גץ, שבהחלט בפגישתו הוא גילה גישה ממלכתית. אחו 

מבדילים בין עייים פוליטיים לבין הצורך לסייע למדית ישראל ולאזרחי 

 וחה. זו הדרך שאהג גם עד הבחירות וגם אחרי הבחירות, משום המדי

  שיש עליו את האחריות לסייע לאזרחי ישראל". 

  
    

    
א. טיוטת חוק התוכית לסיוע כלכלי (גיף הקורוה החדש) (הוראת שעה)   .708

  אישור החלטת ועדת השרים לעייי חקיקה - 2020-(תיקון מס'  ) התשפ"א

העסקי להאצת המשק לקראת שלב היציאה ב. מתן סיוע וסף למגזר 

 ממשבר הקורוה

  
  שר האוצר פותח ומציג את עיקרי תוכית הסיוע.  

מר ערן יעקב, ממלא מקום המהל הכללי של משרד האוצר ומר יוגב גרדוס, 

ממלא מקום הממוה על התקציבים במשרד, מציגים באמצעות מצגת את 

₪ מיליארד  22.5-הסיוע לעסקים בתקופת הקורוה בהיקף של כ תוכית

65



- 6 - 

 

  

 

 

הכוללים מעקים לעסקים שפגעו ומתן החזר הוצאות לעסקים תוך 

  הפחתת רף הזכאות למעקים.

  (עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

מר אסי מסיג, היועץ המשפטי של משרד האוצר, מתייחס להיבטים 

  .המשפטיים הכרוכים בהצעה

בדיון משתתפים: ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, השרים ישראל 

כ"ץ, מירי רגב, אורית פרקש הכהן, יובל שטיייץ, אלון שוסטר, אורלי לוי 

אבקסיס, עומר יקלביץ', יולי אדלשטיין ויזהר שי וה"ה יוגב גרדוס, ערן 

  יעקב ואסי מסיג.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

מיום  183לאשר את החלטת ועדת השרים לעייי חקיקה מס. חק/. 1  .א

אישרה את טיוטת חוק התוכית לסיוע כלכלי (גיף אשר  24.12.2020

 .2020-(תיקון מס' ) התשפ"א הקורוה החדש) (הוראת שעה)

(ג) לתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת 81בהתאם לסעיף  .2

 להקדים את הדיון בהצעת החוק.

(ב) לתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת להתיר 88 בהתאם לסעיף .3

 את הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

) הצעת החוק אשר וסחה על יסוד ההחלטה 16-10בזה (דפים  פתמצור

 לכסת.  גשהה"ל והו

רים במשק המדיה . להחות את שר הפים להתקין את תקות הסד1  .ב

 באופן הבא: התקות) -(להלן   1993-התש"ג, (החה מארוה)

 2020דצמבר -לגבי תקופת הזכאות של החודשים ובמבר  .א

א לתקות 33תיתן ההחה מארוה הקבועה בתקה 

בתקופה העוקבת למחזיקים האמורים שם שמחזור 

העסקאות שלהם ירד ביחס לתקופת הבסיס, כהגדרתה 

י הירידה בתקות, בשיעורים הבאים, וזאת במקום שיעור

 במחזור העסקאות הקבועים בתקות בוסחן היום:
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 2019למחזיק שמחזור עסקאותיו בשת  25%ירידה של  .1

 ₪.מיליון  100-אלף ש"ח ל 18ע בין 

 2019למחזיק שמחזור עסקאותיו בשת  40%ירידה של  .2

 ₪.מיליון  200-מיליון ש"ח ל 100עלה על 

 2019 למחזיק שמחזור עסקאותיו בשת 60%ירידה של  .3

 מיליון ש"ח.  400-מיליון ש"ח ועד ל 200עלה על 

ככל שייקבע כי מעק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות   .ב

קבועות מכוח חוק התכית לסיוע כלכלי (גיף הקורוה 

החוק), ייתן  -(להלן  2020-החדש) (הוראת שעה), התש"ף

פברואר -לעוסקים גם בתקופת הזכאות של החודשים יואר

בגין ירידה במחזורי העסקאות  2021אפריל -ומרץ 2021

בשיעורים כפי שייקבעו בחוק לעיין תקופות אלו, תתוקה 

התקות כך שתיתן ההחה בארוה בתקופה העוקבת על פי 

לא  2019אותם שיעורים למחזיק שמחזור עסקאותיו בשת 

 מיליון ש"ח. 400עלה על 

עלה על  2019למחזיק שהוא עוסק שמחזור עסקאותיו בשת    .ג

מיליון ש"ח ושחלה ירידה במחזור עסקאותיו בין תקופת  400

הבסיס לתקופת הזכאות באותו השיעור שקבע בחוק לגבי 

אותה תקופת זכאות למחזיק שמחזור עסקאותיו בשת 

מיליון ש"ח,  400מיליון ש"ח ולא עלה על  200עלה על  2019

ל בלבד ו, לפי הגבוה מבייהם, והכ60%יעור ירידה של או ש

שמחזיק כאמור קיבל אישור על כך מהמהל כהגדרתו בחוק 

המהל), תיתן החה בארוה בגין החודשים  –(להלן 

  כמפורט:

 .2020תקופת הזכאות של החודשים ובמבר דצמבר  .1

תקופת הזכאות של החודשים יואר פברואר ומרץ  .2

שיוחלט על מתן מעק מכוח סיוע בעד , ככל 2021אפריל 

  השתתפות בהוצאות קבועות בתקופות זכאות אלו.

שיעור הירידה האמור יהיה כקבוע בחוק כוסחו דהיום אלא 

אם יתוקן החוק שאז שיעור הירידה יהיה כוסחו לאחר 

 תיקוו. 
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יובהר, כי למחזיק שהוא עוסק שמחזור עסקאותיו בשת   .ד

"ח כאמור בסעיף (ג) לעיל, בדיקת מיליון ש 400עלה על  2019

המהל תיעשה בהתאם לכללים שחלים על קבלת מעק סיוע 

לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות כקבוע בחוק, 

בשיויים המחויבים ובשיוי כי לעיין עוסק הרשום כעוסק 

לחוק מס ערך מוסף,  56אחד עם עוסק אחר לפי סעיף 

 2019סקאות של שת , הבחיה של מחזור הע1975-התשל"ו

ושל הירידה במחזור העסקאות בין תקופת הזכאות לתקופת 

הבסיס, תיעשה לפי מחזור העסקאות המאוחד של העוסקים 

  הרשומים יחד.

ארוה למחזיק כאמור בסעיף (ג) לעיל ביובהר, כי החה   .ה

א(ד) לתקות, 33תותה בהגשת בקשה כמפורט בתקה 

דיעות הדרשים בהמצאת כלל המסמכים, הפרטים והי

למהל לשם בדיקת ירידת המחזורים ובהסכמה מפורשת של 

המחזיק כאמור כי כל אלו יועברו למהל לצורך בדיקת 

 הירידה במחזור עסקאותיו.

על  16לתקות תתוקן לעיין התחולה של תקה  34תקה   .ו

בו ההחה שא, כך שהמועד 33החות מארוה לפי תקה 

ה שהוטלה על הכס בשת תהיה בטלה, אם יתרת הארו

 .2021, יידחה לסוף שת 2020לא פרעה עד סוף שת  2020

בתקות תבוצעה ההתאמות הדרשות לעיין מתן ההחה בין  .2

לבין ההוראות המוצעות ביחס  הוראות התקות הקבועות כיום

התקת התקות תיעשה בכפוף להסכמת שר  .לחודשים האמורים

האוצר מראש לשיפוי מלא של הרשויות המקומיות בגין ההחה 

האמורה, כאשר השיפוי יועבר לרשויות המקומיות על ידי משרד 

הפים, בכפוף ובהתאם לבדיקה מקצועית ואישור של הסוכות 

 לעסקים קטים וביויים במשרד הכלכלה והתעשייה. 

מיליארד ש"ח. סכום זה  2.22-התקציבית מוערכת בכהעלות  .3

 :)(ד) לחוק יסוד1)(ה)(1ב(א)(3יוקצה מהמסגרת שהוגדרה בסעיף 

משק המדיה ובכפוף לאישור הצעת החוק הקובעת שהחלת תקופת 

הזכאות לקבלת מעק השתתפות בהוצאות קבועות על חודשים 

  תותה במציאת מקור תקציבי. 2021מאי ויוי 
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טיוטת חוק התוכית להבראת כלכלת ישראל (תיקוי חקיקה להשגת יעדי   .709

 18) (תיקון מס' 2004-ו 2003התקציב והמדייות הכלכלית לשות הכספים 

אישור החלטת  - 2020-(תיקון), התשפ"א 2016-והוראת שעה), התשע"ו

 ועדת השרים לעייי חקיקה

  
  שר האוצר מציג את עיקרי טיוטת החוק וההצעה.   

  השרים אלון שוסטר ופיה תמו שטה מעירים ומתייחסים.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י  ם:  

מיום  לעייי חקיקה של ועדת השרים 184ה מס. חק/החלטלאשר את   .א

אשר אישרה את  טיוטת חוק התוכית להבראת  2020בדצמבר  24

כלכלת ישראל (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדייות 

והוראת שעה),  18) (תיקון מס' 2004-ו 2003הכלכלית לשות הכספים 

   .2020-(תיקון), התשפ"א 2016-התשע"ו

סת להקדים הכ מוועדת לבקש, הכסת תקוןב) ג(81 לסעיף בהתאם  .ב

 את הדיון בהצעת החוק.

(ב) בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת להתיר את 88בהתאם לסעיף   .ג

 הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

 –(להלן  1985-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה40בהתאם לסעיף   .ד

', , לצורך מימון טיוטת החוק האמורה בסעיף אחוק יסודות התקציב)

לחוק יסודות  13להחות את שר האוצר בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

התקציב, שלא להתיר שימוש בעודפי תקציב שייוותרו בחוקי התקציב 

ור , בהתאמה, בשיע2022-ו 2021, בשות הכספים 2021-ו 2020לשים 

 .לפחות בכל אחת מהשים 1.2%של 

) הצעת החוק אשר וסחה על יסוד ההחלטה ה"ל והוגשה 17ף מצורפת (ד

  לכסת. 

  
  

 הישיבה עלת

  )21:00(בשעה 
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 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 15בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 37 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021ביואר  05 - כ"א בטבת התשפ"א, שלישי יום

 ) ZOOM –אמצעות ועידה חזותית ב – 15:45(בשעה 

  

  

 

ראש הממשלה החליפי ושר  -ראש הממשלה, בימין גץ  -בימין תיהו   כחו השרים:
הביטחון; יעקב אביטן, יולי (יואל) אדלשטיין, אמיר אוחה, אופיר אקויס, דוד 
אמסלם, גבי אשכזי, מיכאל ביטון, יואב גלט, גילה גמליאל, אריה מכלוף 

-ישראל כ"ץ, אורלי לוי דרעי,  צחי הגבי, חילי טרופר, עומר יקלביץ', אלי כהן,
אבקסיס, יעקב ליצמן,  עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב, אלון 

  שוסטר, יובל שטיייץ,  יזהר שי, איציק שמולי, פיה תמו שטה
  

  מירב כהן  :ההשר עדרה
  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  המטה לביטחון לאומי  -  גיל אבריאל
  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר

  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס
  ראש אג"מ, משטרת ישראל  -  יצב אמון אלקלעי

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
  האויברסיטה העברית   -  יון אשכזי

  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר
  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד

  ראש המטה לביטחון לאומי  -  מאיר בן שבת 
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי  -  הוד בצר

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
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  משרד האוצר   -  אתי גבאי
  המטה לביטחון לאומי  -  עידו גבאי

  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג
  מפקד פיקוד העורף   -  אלוף אורי גורדין

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר

  למהל הכללי, משרד הבריאותהמשה   -  איתמר גרוטו
  משרד האוצר  -  שירה גריברג

  משרד הבריאות   -  אורלי גריפלד
  מכון ויצמן   -  אלי וקסמן

  סגן הרמטכ"ל  -  אלוף אייל זמיר
  יועץ למהל "מגן ישראל"  -  יורם חמו

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
ומהל ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר   -  ערן יעקב

  רשות המיסים
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 

  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר  -  תמיר כהן 
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי

  משרד הבריאות   -  תומר לוטן
  רח"ל ראש  -  יורם לרדו
  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  החרדייועץ  קורוה לעיין המגזר   -  רוי ומה

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  מכון ויצמן  -  ערן סגל

  משרד ראש הממשלה   -  אורדן סוחמי
  יועץ קורוה לעיין המגזר הערבי   -  איימן סייף

  המטה לביטחון לאומי  -  יגאל סלוביק
  משרד האוצר  -  אפרת פרוקצ'יה

  לביטחון לאומיהמטה   -  רי פלד
  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף

  משרד הביטחון   -  קסם רוזבלט
  משרד האוצר החשב הכללי,   -  יהלי רוטברג

  ממלא מקום מפכ"ל המשטרה   -  יעקב שבתאי יצב
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 

 

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:
  

  צעדים דרשים לוכח מצב התחלואה מגיף הקורוה  .711

    
גיף הקורוה החדש) (תשלום  -טיוטת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה   .712

הסמכת ועדת שרים  - 2021-בתקופת אבטלה), התשפ"אדמי לידה ליולדת 

  לעייי חקיקה

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .713

-), התשפ"א5שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)(תיקון מס' 

2021  

    
(הוראת  הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש  .714

)(תיקון), 3שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות מיוחדות)(מס' 

  2021-התשפ"א
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 צעדים דרשים לוכח מצב התחלואה מגיף הקורוה  .711

  
  ראש הממשלה פותח.   

ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מציג תמות מצב  המשקפת 

ועלייה במספר החולים הקשים עלייה משמעותית בהיקפי התחלואה 

  ובמספר הפטרים.

מר בן שבת מבהיר כי התחלואה גבוהה מאוד, מפושטת ובמגמת עלייה 

מהירה. המוטציה הבריטית של הגיף עלולה אף לשות דרמטית את קצב 

ההדבקה והמגמות. ההגבלות הוכחיות לא הביאו עד כה להשפעה יכרת 

דרסטיים לבלימה מהירה של על המצב, ואשר על כן דרשים צעדים 

  התפשטות המגפה. 

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג תוים עדכיים על היקפי 

. פרופ' אש מדגיש כי או מצויים בשיא Rהתחלואה ומקדם ההדבקה 

היכולת של מערך הקטיעה ומעלה את החשש מהתפרצות המוטציה 

לאור האפקטיביות הבריטית שאף תחריף את מצב התחלואה. מציין כי 

המוכה של הסגר הוכחי, מומלץ לקוט בצעדים מידיים לסגר הרמטי 

הכוללים הגבלות תועה, סגירת מערכת החיוך, סגירת המסחר, הבילוי 

והפאי, הטלת הגבלות על מקומות העבודה באופן שיתיר עבודה לעובדים 

 14שך חיויים בלבד והגבלת ההתקהלויות והיציאה למרחב הציבורי למ

  יום. 

צוות הייעוץ של "מגן ישראל" שעליו מים ערן סגל, יון אשכזי, יורם חמו, 

רן בליצר ואלי וקסמן מציגים את עמדתם המקצועית ביחס להמלצות 

  שהוצגו. 

המהל הכללי של משרד הבריאות, מר חזי לוי, מעדכן בעיין קצב מתן 

  ה. החיסוים ולוחות הזמים להמשך חיסון האוכלוסיי

שר החיוך מתייחס לצורך להחריג את החיוך המיוחד ואת מוסדות הוער 

המצוי בסיכון ומבקש כי תיתן גם החרגה לקיום של בחיות מתכות 

י"ב ומתן אפשרות לתלמידי כיתות אלה ללמוד במסגרות -לכיתות י"א ו

  מצומצמות לקראת בחיות הבגרות. 

סגירת המשק צריכה להיות מותית שר האוצר וציגי משרדו מצייים כי  

  בשיקולי עלות/תועלת לצד מיימום פגיעה בכלכלה במהלך הסגר.
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  (דברי הדוברים לוו במצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים 

ייץ, אורית יולי אדלשטיין, יואב גלט, ישראל כ"ץ, אמיר אוחה, יובל שטי

פרקש הכהן, מירי רגב, חילי טרופר, אורלי לוי אבקסיס, דוד אמסלם, אלון 

שוסטר, יזהר שי, עמיר פרץ, אריה מכלוף דרעי, פיה תמו שטה היועץ 

המשפטי לממשלה, המשה ליועץ המשפטי לממשלה, ראש המטה לביטחון 

  לאומי, ציגי משרדי האוצר והבריאות וציגי "מגן ישראל".

  בדיון מתייחסים הדוברים, בין השאר, לושאים הבאים:

 צעדי הסגר הדרשים -

 סגירת מערכת החיוך  -

 סגירת המסחר, המשק והתעופה  -

 תכית ההתחסות לאוכלוסייה  -

 הגבלה על קיום הפגות והתקהלויות  -

המוטציה הבריטית  ומוטציות וספות וצעדים דרשים למיעת  -

 התפשטותן.

ראש הממשלה כי העלייה הדרמטית בהיקפי התחלואה בתום הדיון מסכם 

והחשש מהתפרצות המוטציות האמורות של הגיף מחייבים לקבל החלטות 

  בדבר החלת סגר ארצי הדוק.

  
  קולות מעים) 2קול גד;  1(רוב קולות בעד;   

  
  מ ח ל י ט י ם:  

לאשר עקרוית את הצעת משרד הבריאות להטלת סגר כללי הדוק   .א

יום ובהתאם לתקות  14בחצות למשך  7.1.2021שיחל ביום חמישי 

 סמכויות מיוחדות שיובאו לאישור הממשלה ביממה הקרובה. 

להסמיך את שר האוצר ואת שר הבריאות להחריג תחומים מצומצמים   .ב

 וית או עבודה חריגה.שבהם יעבדו בהתאם לעיקרון של עבודה חי
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ככל ששר האוצר ושר הבריאות לא יגיעו להסכמות בעיין ההחרגות,  

העיין יובא לדיון ולהכרעה לפי  צוות בראשות המהל הכללי של 

 משרד ראש הממשלה (בפועל).

ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר יסכמו את המדייות בעף   .ג

יסת פועלים פלסטיייה בהקשר של כים לעבודה בישראל. הב 

לעיין תעופה, יורשו לטוס רק אלו אשר  רכשו כרטיסים לפי מועד   .ד

יורשו לטוס  רק  אלה אשר יקבלו  היתר  –תחילת הסגר. לאחר מכן 

 פרטי מטעם ועדת החריגים  הפועלת בושא.

הכסים ארצה ממדיות אשר יוגדרו על ידי משרד הבריאות כמסוכות   .ה

  בהיבטי בריאות הציבור  יועברו לבידוד במלויות. 

  
    

    
גיף הקורוה החדש) (תשלום  -טיוטת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה   .712

הסמכת ועדת שרים  - 2021-דמי לידה ליולדת בתקופת אבטלה), התשפ"א

 חקיקהלעייי 

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציג את עיקרי טיוטת החוק.

  שר האוצר ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מוסיפים ומעירים.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:   

גיף  –הביטוח הלאומי (הוראת שעה חוק לאשר את טיוטת   .א

הקורוה החדש)(תשלום דמי לידה ליולדת בתקופת אבטלה), 

 המצורפת בזה.,  2021-התשפ"א

שרים לעייי חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, הלהסמיך את ועדת   .ב

הצעת  –את וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת (להלן 

 החוק). 

לקצר לבקש מוועדת הכסת (ג) לתקון הכסת, 81בהתאם לסעיף   .ג
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 את תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.

(ב) לתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת להתיר 88בהתאם לסעיף   .ד

  את הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת. 

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .713

-), התשפ"א5שדות תעופה וטיסות)(תיקון מס' שעה) (הגבלות על הפעלת 

2021 

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציג את עיקרי התקות.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

 

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון 

  בוסח שלהלן.  2021–), התשפ"א5מס' 

להביא את התקות לאישור ועדת הכלכלה של הכסת (להלן:  .2

צעה "הוועדה") בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס הה

להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

 .2020–הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ףגיף 

שעות מהמועד שהוגשו  24בתוך  ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה .3

 לפרסם את התקות ברשומות. -לה לעיין אישור התקות 

  

  להלן וסח התקות:

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 
), 5שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

  2021–התשפ"א
  

לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות  12-ו 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
, ובאישור ועדת 2020–עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

)(א) לחוק 2(ד)(4של הכסת/ ולאחר שהתקיים האמור בסעיף  הכלכלה
 האמור, מתקיה הממשלה תקות אלה:
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תיקון 
תקה 

18  

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1
החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה 

, במקום תקת משה (א) 18בתקה  2020-וטיסות), התש"ף
 יבוא:

מפעיל אווירי יפעיל בשדה התעופה דלפקים   "(א)   
 –) check-inשיאפשרו לוסעים לבצע רישום לטיסה (

שעות לפחות לפי מועד  4  -לאומית -לטיסה בין )1(    
 ההמראה המתוכן;

שעתיים לפחות לפי מועד –לטיסה פים ארצית  )2(    
  ההמראה המתוכן.

 (א) יהיה :מספר הדלפקים כאמור בתקת משה   )1(א   

לאומית המתוכת להתבצע -בטיסה בין )1(    
 200באמצעות מטוס שמספר מושבי הוסעים בו מעל 

 דלפקים לפחות; 8 –מושבים  

לאומית המתוכת להתבצע -בטיסה בין )2(    
 200באמצעות מטוס שמספר מושבי הוסעים בו עד 

  דלפקים לפחות; 6 –מושבים 

  דלפקים לפחות. 4 –בטיסה פים ארצית   )3(    

), מפעיל שדה 1(א -על אף האמור בתקות משה (א) ו  )2(א   
התעופה רשאי לאשר למפעיל אווירי לפתוח דלפקים לרישום 
וסעים לטיסה במועד מאוחר יותר מהאמור בתקת משה 

), אם תפוסת 1(א) או במספר מוך מהאמור בתקת משה (א
ייתן בכתב, לא הוסעים בטיסה מוכה; אישור כאמור 

 שעות לפי מועד ההמראה המתוכן." 5 -יאוחר מ

תיקון 
תקה 

30 

  -לתקות העיקריות  30בתקה  .2

בתקת משה (ב), במקום "ומפעיל אווירי לא יתיר  )1(   
לאומית, אלא אם כן אותו אדם -לאדם להיות וסע בטיסה בין

  הציג למפעיל האווירי אישור כי" יבוא "אלא אם כן";

  אחרי תקת משה (ב) יבוא:  )2(   
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וסע כס או וסע במעבר לא יעלה כוסע לטיסה   )1"(ב   
לאומית, ומפעיל אווירי לא יתיר לאדם כאמור להיות -בין

לאומית, אלא אם כן אותו אדם הציג -וסע בטיסה בין
למפעיל האווירי אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקת 

וסע שהגיע לשדה  -בר" משה (ב); לעיין זה, "וסע במע
התעופה בטיסה ועתיד לעזוב את שדה התעופה בטיסה, מבלי 

  לצאת משדה התעופה בזמן שבין הגעתו לעזיבתו כאמור."

תיקון 
תקה 

35 

  -לתקות העיקריות  35בתקה  .3

  ) יבוא: 6אחרי פסקה ( )1(   

מפעיל אווירי שלא הפעיל בשדה התעופה דלפקים   א)6"(   
 –לרישום לטיסה 

מספר שעות לפי מועד ההמראה המתוכן  )1(    
(א), או שהתיר לו מפעיל שדה התעופה 18כדרש בתקה 

 ;18), ביגוד להוראות תקה 2(א18לפי תקה 

), או שהתיר 1(א18שלא במספר כאמור בתקה  )2(    
), ביגוד 2(א18לו מפעיל שדה התעופה לפי תקה 

  ;"18להוראות תקה 

"כוסע" יבוא "כס או וסע ) אחרי 13בפסקה ( )2(  
 )";1(ב30(ב)" יבוא "30במעבר" ובמקום "

) אחרי "לוסע" יבוא "כס או וסע 14בפסקה ( )3(  
  )".1(ב30(ב)" יבוא "30במעבר" ובמקום "

תיקון 
תקה 

36 

לתקות העיקריות, בתקת משה (א), בטבלה,  36בתקה  .4
 ) יבוא: 5אחרי מס"ד (

  טור ג'  טור ב'  טור א'  מס"ד  

  העבירה  
סכום 

  בשקלים
סכום 

  בשקלים

    5,000  ) 1א)(6(35  א)5"(

    "5,000  ) 2א)(6(35  ב)5(
 

תיקון 
תקה 

41 

לתקות העיקריות, במקום "כ"ב בטבת התשפ"א  41בתקה  .5
בפברואר  3)" יבוא "כ"א בשבט התשפ"א (2021ביואר  6(

2021."(  
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ביואר  7תחילתן של תקות אלה ביום כ"ג בטבת התשפ"א ( .6  תחילה
2021.(  

 
 
  

  כ"א בטבת התשפ"א
  2021ביואר  5
   

____________  
  בימין תיהו

  ראש הממשלה
  
    

    
הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .714

)(תיקון), 3מיוחדות)(מס' שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות 

 2021-התשפ"א

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציג את הצורך בהכרזה.

  
  (פה אחד)  

  
ג לחוק סמכויות 22ם, מתוקף סמכותה של הממשלה לפי סעיף  י ט ימ ח ל   

 2020–(הוראת שעה), התש"ף מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש

  החוק): - (להלן

לאחר ששוכעה הממשלה כי יש סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל  .1

מחוצה לה מכל מדיות העולם, וכי כיסתם לישראל עלולה להביא 

להחמרה ברמת התחלואה במדיה, על סמך חוות דעת אפידמיולוגית 

יעורי מטעם משרד הבריאות הכוללת בין היתר התייחסות לש

התחלואה במדיות העולם ולהתפרצות בעולם של גיף שעבר מוטציה, 

והסיכון השקף ממו, ולאחר שבחה הממשלה דרכי פעולה חלופיות 

ושקלה את הצורך בהכרזה מול מידת הפגיעה בזכויות של חוזר, 

(ח) לחוק, יש הכרח להאריך את הכרזת -ג(א), (ב) ו22ובהתאם לסעיף 

התמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת סמכויות מיוחדות ל

), 3שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות מיוחדות)(מס' 

(להלן: "ההכרזה השלישית") בעשרה ימים וספים, עד  2020-התשפ"א

 ).2021ביואר  18ליום ה' בשבט התשפ"א (
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(ח) לחוק, הארכת ההכרזה, הימוקים לה, -ג(ב), (ו) ו22בהתאם לסעיף  .2

שתית העובדתית שביסודה יוגשו מיד לוועדת החוקה, חוק ומשפט והת

הוועדה רשאית לאשר את הארכת ההכרזה, לא לאשרה או . של הכסת

 שעות מהמועד שהוגשה לה. 48לשות את תקופת תוקפה, בתוך 

) לחוק, הארכת ההכרזה 3) או (2ג(ב)(22לאחר שהתקיים האמור בסעיף  .3

ביואר  9יום כ"ז בטבת התשפ"א (תפורסם ברשומות ותיכס לתוקף ב

2021.( 

הארכת ההכרזה תפורסם באיטרט,  ,ג(י) לחוק22בהתאם לסעיף  .4

ובכלל זה באתרי האיטרט של משרד ראש הממשלה, משרד החוץ 

ורשות האוכלוסין וההגירה, ותובא על ידי משרד החוץ, רשות התעופה 

כל היתן, האזרחית, משרד הבריאות ומשטרת ישראל, לפי העיין, כ

לידיעת הוגעים בדבר ובכלל זה לידיעת אשים המבקשים להיכס 

לישראל, באמצעות חברות התעופה, שגרירויות וקוסוליות, פרסום 

  בערוצי תקשורת או בכל דרך יעילה אחרת.

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )21:00(בשעה 
   

80



- 12 - 

 

  

 

 טיוטת חוק

 

  שם החוק המוצע .א

גיף הקורוה החדש) (תשלום דמי לידה ליולדת  –טיוטת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה 

  2021–בתקופת אבטלה), התשפ"א

 

  מטרת החוק המוצע, הצורך בו, עיקרי הוראותיו והשפעתו על הדין הקיים .א

לכלל הזכאים לדמי  30.6.2021בעקבות משבר הקורוה הוארכה הזכאות לדמי האבטלה עד ליום 

  ה, ללא מגבלת ימים וזאת בשוה מימי שיגרה, לרבות למי שמצוי בחופשה ללא תשלום.אבטל

  

הארכתה של הזכאות לדמי אבטלה לתקופה ממושכת, אשר ביקשה לתת מעה למשבר החמור 

בשוק העבודה, יצרה לאקוה אשר הדין הקיים לא ותן לה מעה, לעיין יולדת אשר שהתה בחל"ת 

לה לתקופה ממושכת. יולדת כאמור, איה זכאית על פי הדין הקיים הן והייתה זכאית לדמי אבט

לדמי אבטלה והן לדמי לידה, כך שמשך כל חופשת הלידה היא ותרת ללא כל סיוע כלכלי מאת 

  המדיה. 

  

ולא חזרו לעבודה מאז  2020הקושי מתעורר לגבי שים המקבלות דמי אבטלה ברציפות מחודש מרץ 

, לא תהייה זכאיות לדמי לידה (מאחר 14.1.2021אלו, אשר תלדה לאחר  תחילת ההיריון. שים

לחוק הביטוח  48ולא היו בהריון בזמן הפסקת העבודה ומשכך אין להן "יום קובע" כמשמעו בסעיף 

) ומאידך, תופסק זכאותן חוק הביטוח הלאומי –(להלן  1995 –הלאומי (וסח משולב) התש"ה 

שבועות לאחר הלידה (כך  15דת שים האוסר על העסקת יולדת במשך לדמי אבטלה לאור חוק עבו

(א) לחוק הביטוח הלאומי, אשר על פיה 163שהן אין עומדות בהגדרת "מובטל" כמשמעה בסעיף 

  הו מי "שמוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו").

  

(ו) ולקבוע כי יולדת אשר שולמו 49ת סעיף מוצע לפיכך לתקן את חוק הביטוח הלאומי, להוסיף א

והיא  30.6.2021ועד ליום  1.1.2021לה דמי אבטלה בתכוף לפי יום הלידה, אשר ילדה החל מיום 

איה זכאית לדמי לידה או לדמי אבטלה בתקופת חופשת הלידה, תהא זכאית לתשלום דמי הלידה 

לחוק הביטוח הלאומי. כן מוצע  48עיף בשיעור שהיה משולם לה לו היה לה יום קובע כמשמעו בס

  כי ה"יום הקובע" לעיין יולדת כאמור יהא היום בו הפסיקה את עבודתה לאחרוה.

  

  השפעת החוק המוצע על קבוצות אוכלוסייה מסוימות   .ב

קבלת תיקון החקיקה יאפשר תשלום דמי לידה בתאים ובשיעורים הקבועים בחוק הביטוח 

, אשר בתכוף ללידה הייתה זכאית לדמי אבטלה ולאור 2021ראשון של הלאומי לכל יולדת בחציון ה

  לידתה איה זכאית לדמי לידה או לדמי אבטלה. 

  

השפעת טיוטת החוק המוצעת על התקציב ועל התקן המהלי של המשרד היוזם, משרדים   .ג

  אחרים ורשויות אחרות. 

 ₪.מיליון  94עלותו המוערכת של התיקון היה כ 
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  ו לתזכיר הערות שהתקבל  .ד

  הערות משרד המשפטים הוטמעו בוסח התיקון.

  

  לעיין הערות ציבור: הערות הציבור בחו ולא מצא כי יש בהם כדי לשות מוסח התיקון המוצע.

  

  אישור המשה ליועמ"ש לממשלה .ה

  חוקתי) אישר כי אין מיעה משפטית לאישור טיוטת החוק.   -המשה ליועמ"ש לממשלה (ציבורי 

  

  וסח טיוטת החוק המוצעת ודברי הסבר להלן .ו

  טיוטת חוק מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ומטעם משרד האוצר: 
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גיף הקורוה החדש) (תשלום דמי לידה ליולדת  –הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה 

  2021–בתקופת אבטלה), התשפ"א

    

 – 49תיקון סעיף 

 הוראת שעה

 31) עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (2021ביואר  1בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (.7

, כך 1 1995-) יקראו את חוק הביטוח הלאומי [וסח משולב], התש"ה2021בדצמבר 

 , אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:49שבסעיף 

"(ו) על אף הוראות סעיף זה, מבוטחת שמתקיימים בה התאים המפורטים להלן,   

תהיה זכאית לדמי לידה, בהתאם להוראות סימן זה, ויראו לעיין זה את "היום 

 יום שבו הפסיקה לעבוד לאחרוה: ה –הקובע" 

)  עד יום 2021ביואר  1היא ילדה בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א ( )1(     
 );2021ביוי  30התשפ"א (כ' בתמוז 

היא איה זכאית לדמי לידה לפי סימן זה מן הטעם שלא מתקיים  )2(    
 לגביה האמור בהגדרה "היום הקובע";

 היא הייתה זכאית לדמי אבטלה בתכוף לפי הלידה". )3(    

 מימון 

 

אוצר המדיה ישפה את המוסד על כל ההוצאות הכרוכות בתשלום דמי הלידה לפי  .8

 1סעיף בכוסחו  1995-לחוק הביטוח הלאומי [וסח משולב], התש"ה (ו)49סעיף 

  לחוק זה, לרבות ההוצאות המהליות הכרוכות בתשלום כאמור.

יום התחילה)  –) (להלן 2021ביואר  1תחילתו של חוק זה ביום י"ז בטבת התשפ"א ( .9 תחילה ותחולה

 30כ' בתמוז התשפ"א (והוא יחול על לידה שאירעה בתקופה שמיום התחילה עד יום 

 ).2021ביוי 

 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 כללי
  

לכלל הזכאים לדמי  30.6.2021בעקבות משבר הקורוה הוארכה הזכאות לדמי האבטלה עד ליום 

  אבטלה, ללא מגבלת ימים וזאת בשוה מימי שיגרה, לרבות למי שמצוי בחופשה ללא תשלום.

  

הארכתה של הזכאות לדמי אבטלה לתקופה ממושכת, אשר ביקשה לתת מעה למשבר החמור 

בשוק העבודה, יצרה לאקוה אשר הדין הקיים לא ותן לה מעה, לעיין יולדת אשר שהתה בחל"ת 

והייתה זכאית לדמי אבטלה לתקופה ממושכת. יולדת כאמור, איה זכאית על פי הדין הקיים הן 

לדמי לידה, כך שמשך כל חופשת הלידה היא ותרת ללא כל סיוע כלכלי מאת  לדמי אבטלה והן

  המדיה. 

  

ולא חזרו לעבודה  2020הקושי מתעורר לגבי שים המקבלות דמי אבטלה ברציפות מחודש מרץ 

, לא תהייה זכאיות לדמי לידה 14.1.2021מאז תחילת ההיריון. שים אלו, אשר תלדה לאחר 

לחוק  48(מאחר ולא היו בהריון בזמן הפסקת העבודה ומשכך אין להן "יום קובע" כמשמעו בסעיף 

                                                           
  .210ס"ח התש"ה, עמ'  1
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) ומאידך, תופסק זכאותן לדמי אבטלה לאור חוק 1995 –אומי (וסח משולב) התש"ה הביטוח הל

שבועות לאחר הלידה (כך שהן אין עומדות בהגדרת  15עבודת שים האוסר על העסקת יולדת במשך 

(א) לחוק הביטוח הלאומי, אשר על פיה הו מי "שמוכן ומסוגל 163"מובטל" כמשמעה בסעיף 

  בכל עבודה אחרת המתאימה לו"). לעבודה במקצועו או

  

  1סעיף 

  

(ו) ולקבוע כי יולדת אשר שולמו לה 49מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי, להוסיף את סעיף 

והיא איה  30.6.2021ועד ליום  1.1.2021דמי אבטלה בתכוף לפי יום הלידה, אשר ילדה החל מיום 

ה, תהא זכאית לתשלום דמי הלידה זכאית לדמי לידה או לדמי אבטלה בתקופת חופשת הליד

לחוק הביטוח הלאומי. כן מוצע  48בשיעור שהיה משולם לה לו היה לה יום קובע כמשמעו בסעיף 

  כי ה"יום הקובע" לעיין יולדת כאמור יהא היום בו הפסיקה את עבודתה לאחרוה.

  

  2סעיף 

  

ת בתשלום דמי הלידה מוצע לקבוע כי אוצר המדיה ישפה את המוסד על כל ההוצאות הכרוכו

  (ו).49לפי סעיף 

  

  3סעיף 

  

יום  –) (להלן 2021ביואר  1מוצע לקבוע כי תחילתו של חוק זה תהא ביום י"ז בטבת התשפ"א (

ביוי  30התחילה) והוא יחול על לידה שאירעה בתקופה שמיום התחילה עד יום כ' בתמוז התשפ"א (

2021.(  
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 מזכירות הממשלה

 

  דפים.  14 זה בפרוטוקול 

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 39 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021ביואר  19 - ו' בשבט התשפ"א, שלישי יום

  )VC –אמצעות ועידה חזותית ב – 14:30(בשעה 

 דרום)(ממספר מוקדים בירושלים, תל אביב ופיקוד 

  

  

 

ראש הממשלה החליפי ושר  -ראש הממשלה, בימין גץ  -בימין תיהו   כחו השרים:
הביטחון; יולי (יואל) אדלשטיין, אמיר אוחה, אופיר אקויס, גבי אשכזי, 

אריה מכלוף דרעי,  צחי הגבי, חילי  גילה גמליאל, ,מיכאל ביטון, יואב גלט
 בקסיס, יעקב ליצמןא-', אלי כהן, ישראל כ"ץ, אורלי לויטרופר, עומר יקלביץ

עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב, אלון  (בתחילת הישיבה),
  שוסטר, יובל שטיייץ, פיה תמו שטה

  
  יעקב אביטן, דוד אמסלם, איציק שמולי  :יםהשר עדרו

  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  היועץ המשפטי, המטה לביטחון לאומי  -  גיל אבריאל 
  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי

  ראש אג"מ משטרת ישראל   -  יצב אמון אלקלעי
  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס 

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
  האויברסיטה העברית   -  יון אשכזי
  מזכירות הממשלה   -  מורן בופיל

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר

  סגן ראש המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד
  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 

  משרד ראש הממשלה   -  אייל ברע
  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט

  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
  המטה לביטחון לאומי  -  עידו גבאי

  מפקד פיקוד העורף   -  אלוף אורי גורדין 
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  משרד האוצר   -  שירה גריברג
  מזכירות הממשלה   -  חוה ויר

  מכון ויצמן   -  אלי וקסמן 
  יועץ למהל "מגן ישראל"  -  יורם חמו

  מזכירות הממשלה   -  רחל חוכה
  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי

ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר ומהל   -  ערן יעקב 
  רשות המיסים

  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 
  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר  -  תמיר כבן

  משרד הבריאות   -  תומר לוטן
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  גיל לימון 
  ראש רח"ל  -  יורם לרדו

המהל הכללי, משרד התחבורה והבטיחות   -  עופר מלכה
  בדרכים

  היועץ המשפטי, משרד האוצר  -  אסי מסיג
  יועץ  קורוה לעיין המגזר החרדי  -  רוי ומה

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  זרירז 
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  מכון ויצמן  -  ערן סגל

  המטה לביטחון לאומי  -  יגאל סלוביק
  המטה לביטחון לאומי  -  רי פלד

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 

  מפכ"ל המשטרה  -  יצב יעקב שבתאירב 
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 

 

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן

    

86



- 3 - 

 

  

 

  סדר היום:
  

  צעדים לוכח מצב התחלואה ומגמותיה  .750

    
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקות   .751

-), התשפ"א7שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

2021  

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .752

  2021-שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון), התשפ"א

  

    
שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע בהתאם לחוק הכרזה על הסמכת   .753

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות 

גיף הקורוה החדש וקידום השימוש בטכולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו 

  2020-במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף
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 ותיהצעדים לוכח מצב התחלואה ומגמ  .750

  
בפתח הישיבה מתייחס ראש הממשלה לצורך בהארכה וספת של הסגר   

הקיים וזאת במקביל למאמצים העשים לחיסון כל האוכלוסייה על מת 

להתגבר על גיף הקורוה ולהחזיר את הכלכלה ומסלול החיים לשגרה  

  בהקדם. 

ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מציג את המאמצים 

המרכזיים העשים להורדת היקף התחלואה הכוללים בלימת העלייה, 

צמצום הסיכוים לכיסת מוטציות של הגיף לישראל, מעה רפואי והגברת 

  קצב מתן החיסוים. 

 מר בן שבת מציג תמות מצב המשקפת עלייה במספר המאומתים באופן

חיובי לגיף, בחולים הקשים, מושמים ומאושפזים ועלייה מצערת בהיקף 

הפטרים. התחלואה גבוהה מאוד ומפושטת ועדיין אין סימים לבלימתה             

  )1-(מקדם ההדבקה גבוה מ

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג תמות מצב בעיין היקפי 

  ב העומס בבתי החולים.התחלואה בחתכים שוים ומדווח על מצ

כן מדווח פרופ' אש על התקדמות בתוכית ההתחסות והיקפי המתחסים 

עד עתה בחתך גילי, ומציג תמות מצב על התפשטות הווריאט הבריטי. 

בסיום דבריו ממליץ פרופ' אש על הארכת הסגר במתכותו הוכחית 

  ).4.2.2021בשבועיים וספים (עד יום 

גן ישראל", פרופ' רן בליצר, פרופ' יון אשכזי, פרופ' צוות היועצים של "מ

ערן סגל ופרופ' אלי וקסמן מציגים את תרחישיהם להמשך מגמות 

התחלואה בשים לב להשפעת החיסוים והמוטציות (וריאטים) השוות של 

  הגיף, וכן את המלצותיהם בעיין המשך הארכת הסגר.

בעיין השבים מחו"ל למיעת שר הבריאות מתייחס לצורך בקיטת צעדים 

  התפשטות המוטציות בארץ.

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, השרים 

יולי (יואל) אדלשטיין, יואב גלט, מיכאל ביטון, אמיר אוחה, יובל שטיייץ, 

קסיס, אריה (מכלוף) דרעי, עומר יקלביץ' אלון מירי רגב, אורלי לוי אב

שוסטר, פיה תמו שטה, צחי הגבי, חילי טרופר, אורית פרקש הכהן, גבי 

אשכזי ואלי כהן, ראש המטה לביטחון לאומי וציגיו, ציגי משרד 
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הבריאות ו"מגן ישראל", היועץ המשפטי לממשלה, המשה ליועץ המשפטי 

  משטרת ישראל. לממשלה והמפקח הכללי של 

  במהלך הדיון  דוים בין השאר הושאים הבאים:

 הארכת הסגר ומשכו -

 תיעדוף מתן החיסוים וקצב ההתחסות -

 קביעת מדייות באשר לשבים מחו"ל וחיוב בדיקות -

 אכיפת החיות הסגר -

 מיעת התפשטות מוטציות של הגיף  -

ים דיון בתום הדיון ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון מבקש כי יתקי

מבעוד מועד על תאי היציאה מהסגר ומבקש לשקול בחיוב תוכית 

ולקיים אכיפה שוויוית כלפי עסקים ומוסדות חיוך  18-16התחסות לגילי 

  הפועלים ביגוד להחיות הסגר. 

  ראש הממשלה מסכם ומחה כדלקמן:

צוות שרים בראשות שר הבריאות ובהשתתפות שרת התחבורה  -

בדרכים, שר הביטחון, שר הפים, ראש המטה לביטחון והבטיחות 

לאומי וציג היועץ המשפטי לממשלה יפעל לגיבוש החיות חדשות 

ו"מהודקות" לכיסה ויציאה מישראל כחלק מהמאמצים למיעת 

כיסת מוטציות (וריאטים) של הגיף לישראל ומיעת התפשטותם 

רים היבשתיים בארץ, לרבות בחית שיויי חקיקה, טיפול במעב

 לישראל ובחית הפיכת מל התעופה ל"אי ירוק".

המטה לביטחון לאומי,  משרדי הבריאות, האוצר והחוץ ויתר הגורמים  -

הממשלתיים הוגעים לושא יפעלו למתן חיסוים בחו"ל לשליחי 

המדיה וכן יבחו את האפשרות למתן חיסוים לישראלים השוהים 

 בחו"ל.

סיוע וספת לעסקים קטים ולחקלאים ולהביאה לפעול לגיבוש חבילת  -

 לאישור הממשלה. 

שר הבריאות יבחן את ושא התיעדוף במתן חיסוים על סמך ההצעות  -

  שהועלו במהלך הדיון ובמסגרת הכללים הקיימים. 
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .751

-), התשפ"א7הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' שעה) (הגבלות על 

2021 

  
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציג את עיקרי התקות.  

 750(עיקר הדיון בושא התקות האמורות עשה במסגרת סעיף הדיון מס' 

  )19.1.2021מיום 

  
  (פה אחד)  

  
להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1  

החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון 

  בוסח שלהלן.  2021–), התשפ"א7מס' 

הוועדה)  -להביא את התקות לאישור ועדת הכלכלה של הכסת (להלן  .2

עה להתקין את בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצ

התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

2020-ה החדש (הוראת שעה), התש"ףהקורו.  

לפרסם את התקות בהתאם להחלטת הוועדה. ככל שלא תתקבל  .3

שעות מהמועד שהוגש לה לעיין אישור  24החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –התקות 

  ח התקות:להלן וס

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 
–), התשפ"א7שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

2021  

  
  

לחוק  25עד  23-ו 12, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים  
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

, ובאישור ועדת הכלכלה 2020–(הוראת שעה), התש"ף
)(א) 2(ד)(4של הכסת/ ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 

 לחוק האמור, מתקיה הממשלה תקות אלה:

תיקון תקה 
17  

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות 

התקות  -(להלן 2020-תעופה וטיסות), התש"ף
לתקות העיקריות, בתקת  17עיקריות), בתקה ה

  -משה (א)
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), המילים "לעיין זה מחלים לא 1בפסקה ( )1(   
 יימחקו; –ייחשב חולה" 

), בפסקת משה (א), בסופה יבוא 2בפסקה ( )2(   
", למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמיים 

וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי  PCRביצע בדיקת 
  ;";nCov-ל

  ) יבוא:2פסקה (אחרי  )3(   

 72א) אם הוא שהה במדיה אחרת מעל 2"(    
 72שעות, ומגיע לישראל לתקופה של מעל 

שעות, מתקיים בו גם האמור בתקה 
 ).";3(א)(30

), בפסקת משה (א), בסופה יבוא 3בפסקה ( )4(   
שעות כאמור  72" ואם שהה במדיה אחרת מעל 

על  א), העביר בוסף אישורים המעידים2בפסקה (
  )."3(א)(30קיום האמור בתקה 

תיקון תקה 
30 

  -לתקות העיקריות 30בתקה  .2

  -בתקת משה (א) )1(   

ברישה, בסופה יבוא "וכן לא ישהה אדם   )א(   
בטיסה אם לא התקיים בו התאי האמור בפסקה 

)3"( 

), המילים "לעיין זה מחלים לא 1בפסקה (  )ב(   
 יימחקו; -ייחשב חולה" 

), בפסקת משה (א), בסופה יבוא 2בפסקה (  )ג(   
", למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמיים 

וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי  PCRביצע בדיקת 
  ;";nCov-ל

  ) יבוא:2אחרי פסקה (  )ד(   

שעות מחוץ  72) על וסע כס ששהה מעל 3"(    
 לישראל יחולו גם הוראות אלה :

בו  מתקיים -אם הוא וסע כס   )א(     
 גם אחד מאלה:
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-הוא קיבל ממצא שלילי ל )1(      
nCov  בבדיקתPCR  שביצע במהלך

השעות שקדמו למועד ההמראה  72
המתוכן של כלי הטיס, ולעיין וסע 
שהגיע בטיסת הכוללת מעבר, קיבל 

 PCRממצא שלילי כאמור בבדיקת 
השעות שקדמו  72שביצע במהלך 

למועד ההמראה המתוכן של 
הטיסה הראשוה, ובלבד שזמן 
ההמתה המתוכן בין הטיסות איו 

 שעות; 24עולה על 

מי שבידו אישור החלמה  )2(       
תקף שיתן כדין בידי משרד 

 הבריאות בישראל;

(ב) על אף האמור בפסקת משה (א),       
המהל הכללי ועדת חריגים הכוללת את 

של משרד רשות האוכלוסין וההגירה, 
המהל הכללי של משרד הבריאות או 
המהל הכללי של משרד החוץ או 

ועדת  -ציגיהם (להלן בפסקת משה זו
החריגים) רשאית לאשר בקשה של וסע 

שעות,  72כס ששהה מחוץ לישראל מעל 
לעלות לטיסה לישראל, גם אם לא 

) 1ת משה (התקיים בו האמור בפסקאו
), אם שוכעה כי צורך הומיטרי או 2או (

צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ובכלל 
זאת אם קיים קושי ממשי של היעדר 
גישות לבדיקות קורוה במקום 
ההמראה; החלטה לעיין אישור כאמור 

  תהיה בכתב ומומקת.";

  -)1בתקת משה (ב )2(  

-ביןברישה, אחרי "לא יעלה כוסע לטיסה   )א(   
לאומית" יבוא "ולא ישהה בה" אחרי "הציג 

 למפעיל האווירי" יבוא "את כל אלה:";

המילים "אישור על מסירת הצהרה כאמור   )ב(   
) ואחריה 1בתקת משה (ב)" יסומו כפסקה (

  יבוא:

 PCRבבדיקת  nCov-) אישור על ממצא שלילי ל2"(   
) או אישור 1)(א)(3כאמור בתקה משה (א)(

) או אישור ועדת 2)(א)(3מור בתקה (א)(החלמה כא
  )(ב);".3חריגים כמפורט בתקת משה (א)(

תיקון תקה 
35 

   -לתקות העיקריות 35בתקה  .3
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), אחרי "בלי שהציג למפעיל 13בפסקה ( )1(   
 30האווירי" יבוא "אישורים לקיום האמור בתקה 

 "; ואחריה יבוא:-ו

 72מעל  א) וסע כס ששהה מחוץ לישראל13"(   
שעות, השוהה בטיסה בלא שיש לו ממצא שלילי, 
אישור החלמה או אישור ועדת חריגים כאמור 

  ) וביגוד לתקה זו;"3(א)(30בתקה 

) אחרי "הציג למפעיל האווירי" 14בפסקה ( )2(   
  ".-ו 30יבוא "אישורים לקיום האמור בתקה 

תיקון תקה 
36 

(א),  לתקות העיקריות, בתקת משה 36בתקה  .4
  -בטבלה

" יבוא 500), בטור ב', במקום "10במס"ד ( )1(   
"2,500;"  

  ) יבוא:10אחרי מס"ד ( )2(   

  טור ג'  טור ב'  טור א'  מס"ד   

  סכום בשקלים  סכום בשקלים  העבירה  

    "2,500א) 13(35א)10"(
  

" יבוא 1,500), בטור ג' במקום "11במס"ד ( )3(    
"2,500."  

תיקון 
התוספת 
 השלישית

בתוספת השייה לתקות העיקריות, בחלק ג', בפרט  .5
למעט אדם שלאחר מועד תחילת  )(א), בסופו יבוא "3(

וקיבל תוצאה עם ממצא  PCRהתסמיים ביצע בדיקת 
  ) יבוא:3, ואחרי פרט (;"nCov-שלילי ל

  )"3(א)(30א) מתקיים בו האמור בתקה 3"(   

 23התשפ"א (תחילתן של תקות אלה ביום  י' בשבט  .6 תחילה 
  ).2021ביואר 

  

  ___ בשבט התשפ"א 

  )2021(___ ביואר 

________________  

  בימין תיהו

  ראש הממשלה
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .752

  2021-שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון), התשפ"א

 

  
  רז זרי, מציג את עיקרי התקות. המשה ליועץ המשפטי לממשלה , מר  

 750(עיקר הדיון בושא התקות האמורות עשה במסגרת סעיף הדיון מס' 

  )19.1.2021מיום 

  
  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם:   

  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

בוסח  2021-התשפ"אהחדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון), 

  שלהלן.

להביא את התקות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט  של הכסת (להלן  .2

הוועדה) בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה   -

להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

 .-2020גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

התקות בהתאם להחלטת הוועדה. ככל שלא תתקבל לפרסם את  .3

שעות מהמועד שהוגש לה לעיין אישור  24החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –התקות 

  

  להלן וסח התקות:

  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 
  2021-שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון), התשפ"א

, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    
) לחוק סמכויות 2(ד)(44 -ו 27, 25, 24, 23ה, 12, 12

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 
החוק), –(להלן  2020 –(הוראת שעה), התש"ף

[ובאישור ועדת החוקה,  חוק ומשפט של הכסת/ 
ק], )(א) לחו2(ד)(4ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 

מתקיה הממשלה תקות אלה:                                   
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בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1 2תיקון תקה 
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), 

התקות העיקריות),  -(להלן  2021-התשפ"א
, בהגדרה "התקופה הקובעת" במקום 2בתקה 

י"ח )" יבוא "2021ביואר  21( "ח' בשבט התשפ"א
 ". ) 2021ביואר  31( 2021-בשבט התשפ"א

   -לתקות העיקריות  11בתקה  .2 11תיקון תקה 

בכותרת השוליים, במקום "הוספת"  )1(   
 יבוא "תיקון";

  האמור בה יסומן (א) ואחריו יבוא: )2(   

לתקות הגבלת  21בתקה   "(ב)    
התשפ"א פעילות, במקום "ח' בשבט 

)" יבוא "כ"ב בשבט 2021ביואר  21(
 )".2021בפברואר  4התשפ"א (

), בסופה 1לתקות העיקריות, בפסקה ( 13בתקה  .3 13תיקון תקה 
של הגדרת "בחיות" יבוא   "וכן בחיות בגרות  
המתקיימות בתקופה הקובעת ובחיות מתכות 

 לבחיות בגרות כאמור".

) 2לתקות העיקריות, במקום בפסקה ( 14בתקה  .4 14תיקון תקה 
 יבוא:

  –) בתקת משה (ב) 2"(   

 -)5א2א) עד (2פסקאות (  )א(    
 יימחקו;

  ), יבוא: 6א2במקום פסקה (  )ב(    

) מתן גישה ל מוסד 6א2"(     
 5%-להשכלה גבוהה ל ל

מהתלמידים במוסד לכל 
היותר, העומדים בתאים 

ו ושקיבלו 28כאמור בתקה 
התקה האמורה;";אישור לפי 

 –ג) 2) עד (7א2פסקאות (  )ג(    
  יימחקו.

  -לתקות העיקריות  36בתקה  .5 36תיקון תקה 
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ז" 28בכותרת השוליים, במקום "עד  )1(   
 ה";28יבוא "עד 

 ה".28ז" יבוא "עד 28במקום "עד  )2(   

א 36הוספת תקה 
 ב36-ו

 לתקות העיקריות יבוא: 36אחרי תקה  .6

ו לתקות 28בתקה  א.36" ו28"תיקון תקה   
   –החיוך 

במקום פסקה  )1(      
 ), יבוא: 1(

"לא יגיע תלמיד        
למוסד אלא אם כן 
קיבל אישור 
פרטי של מהל 
המוסד והמהל 
הכללי של 
המועצה להשכלה 
גבוהה, כי דרושה 
לו גישה למחשבים 
או לתשתיות 
החשמל או 
האיטרט במוסד 
לצורך קיום מבחן 

או כי מקוון, 
דרושה לו גישה 
למוסד לצורך 
ביצוע מבחן שאיו 
מקוון בשל לקות 
למידה שממה 

 הוא סובל;

), 2בפסקה ( )2(         
במקום "מהל מוסד 
יבטיח" יבוא "מהל 
המוסד והמהל הכללי 
של המועצה להשכלה 
גבוהה יבטיחו", ובמקום 

  ".5%" יבוא "10%"

ז לתקות 28תקה  ב.36 ז28ביטול תקה   
 בטלה.". -החיוך 
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לתקות העיקריות, האמור בה יסומן  39בתקה  .7 39תיקון תקה 
 (א) ואחריו יבוא:  

לתקות החיוך, במקום "ח'  37"(ב) בתקה     
)",  יבוא " 2021ביואר  21בשבט התשפ"א (

 )"2021בפברואר  4כ"ב בשבט התשפ"א (

החלפת שם פרק ה' 
  והוספת סימן א'

לתקות העיקריות, במקום שם הפרק, בפרק ה'  .8
  יבוא:

  תקות התחבורה -"פרק ה'   

  סימן א': הוראת שעה"   

הוספת סימן ב' 
 בפרק ה'

 לתקות העיקריות , יבוא: 46אחרי תקה  .9

  סימן ב': תיקון"  

לתקות  26בתקה  . 47 26תיקון תקה    
התחבורה, במקום "ט"ו 

 28בשבט התשפ"א (
יבוא  .)"2021ביואר 

 4"כ"ב בשבט התשפ"א (
  )".2021בפברואר 

  
  

  ___ בשבט  התשפ"א
  )2021(___ ביואר 

       _____________  
  בימין תיהו
  ראש הממשלה

  
    

    
הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע בהתאם לחוק   .753

התפשטות  הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום

גיף הקורוה החדש וקידום השימוש בטכולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו 

 2020-במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף

  
המשה ליועץ המשפטי  לממשלה, מר רז זרי, מציג את עיקרי הצעת   

ההחלטה בשים לב לפקיעת תוקפו של החוק ולאפשרות הארכת תוקפו 

  יסוד: הכסת. לחוק 38בהתאם לסעיף 
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  השר אלי כהן מעיר ומתייחס.

  
  (פה אחד)  

  
  :ם י ט י ל ח מ  

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי (ב) ל3 -(א) ו3 פיםבהתאם לסעי  .א

לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף הקורוה החדש וקידום 

שהיו במגע קרוב עם חולים השימוש בטכולוגיה אזרחית לאיתור מי 

הממשלה  ה, לאחר ששוכעהחוק) –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף

, כי בשל חשש ת דעת אפידמיולוגית שהוחה לפיהעל בסיס חוו

להתפשטות רחבת היקף של המחלה הגרמת על ידי גיף הקורוה 

עדיין מתקיים צורך מיידי וממשי בהסתייעות בשירות הביטחון  ,החדש

גם בעת הזו, כי  ה הממשלהשוכעחר שהשירות), ולא –הכללי (להלן 

בשים לב לסיכון השקף  ,אין חלופה מתאימה להסתייעות בשירות

 המלצותיו של צוות השרים הולאחר שהוחו לפי ,לציבור מהמחלה

, בין לבחית הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות, לאחר שעמדה בפיו

ת השירות להכריז על הסמכ -חוות דעת הרשות להגת הפרטיות  היתר,

ל לתכלית האמורה ולחוק, והכ 5לבצע פעולות סיוע כמפורט בסעיף 

  (א) לחוק בלבד.  3בסעיף 

(ד) לחוק ובשים לב לכך שתוקף ההכרזה הוכחית 3בהתאם לסעיף   .ב

, תעמוד ההכרזה בתוקפה 20.01.2021שיתה בהתאם לחוק פוקע ביום 

 .10.02.2021ועד ליום  21.01.2021מיום 

(ה) לחוק, לפרסם הכרזה זו ברשומות ובאתר 3בהתאם לסעיף   .ג

  האיטרט של משרד הבריאות. 

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )19:20(בשעה 
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 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 14בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 41 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021ביואר  31 - י"ח בשבט התשפ"א, ראשון יום

 )ZOOM -ועידה חזותית אמצעות ב – 19:30(בשעה 

  

  

 

ראש הממשלה החליפי ושר  -ראש הממשלה, בימין גץ  -בימין תיהו   כחו השרים:
הביטחון; יעקב אביטן, יולי (יואל) אדלשטיין, אמיר אוחה, אופיר אקויס, גבי 
אשכזי, מיכאל ביטון, יואב גלט, גילה גמליאל, אריה מכלוף דרעי,  צחי הגבי, 

אבקסיס, יעקב -אורלי לוי חילי טרופר, עומר יקלביץ', אלי כהן, ישראל כ"ץ,
אלון ליצמן, עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב, יובל שטיייץ, 

  איציק שמולי, פיה תמו שטה ,שוסטר
  

  דוד אמסלם  עדר השר:
  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט
      

  היועץ המשפטי, המטה לביטחון לאומי  -  גיל אבריאל 
  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר 
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  המטה לביטחון לאומיראש   -  מאיר בן שבת 
  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי 

  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין
  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו

  מכון ויצמן  -  אלי וקסמן
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  דוברת ראש הממשלה   -  כהן  רשי
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  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  MITאויברסיטת   -  רצף לוי 

  יועץ קורוה לעיין המגזר החרדי   -  רוי ומה
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי

  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  מכון ויצמן  -  ערן סגל

  יועץ קורוה לעיין המגזר הערבי  -  איימן סייף 
  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק

  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד
  , משרד האוצר החשב הכללי  -  יהלי רוטברג

  מפכ"ל המשטרה  -  קובי שבתאי יצב -רב
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות  -  אורי שוורץ 

      
      ם""מהל בית החולים "רמב

      מהלת בית החולים "מעייי הישועה"

 

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:
  

  דיון בצעדים הדרשים עקב מצב התחלואה  .769

    
כיסה לישראל מסיבות מיוחדות הקמת ועדת חריגים לאישור היתרי   .770

ומטעמים הומיטריים בתקופה שבה מתקיימות הגבלות כיסה לישראל 

  והסדרתה בחקיקה

    
הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .771

-), התשפ"א5שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות מיוחדות)(מס' 

2021  

    
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקות   .772

-), התשפ"א9שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

2021  

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .773

  2021-), התשפ"א7שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .774

  2021-), התשפ"א4שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 

    
  חיסון שליחי המדיה ובי משפחותיהם בחו"ל  .775
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 דיון בצעדים הדרשים עקב מצב התחלואה  .769

  
  ראש הממשלה פותח.   

ראש המטה לביטחון לאומי מציג תוים על היקפי התחלואה, מספר 

החולים הקשים והתפלגותם לפי גילים.  מר בן שבת מתייחס ליעילות הסגר, 

  קצב ההתחסות והשפעת הווריאטים (מוטציות) על היקפי התחלואה. 

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש מציג תמות מצב על היקפי התחלואה 

וים, המצב בבתי החולים ומפרט על היקפי ההתחסות ומימוש בחתכים ש

  הפוטציאל להתחסות בכלל האוכלוסייה.

בהתאמה, תוים על היקפי  ,ה"ה איימן סייף ורוי ומה מציגים 

  ההתחסות בחברה הערבית ובחברה החרדית. 

ראש שירותי בריאות הציבור, ד"ר שרון אלרעי פרייס, מציגה תמות מצב 

להתפשטות הווריאט הבריטי בארץ בחתך מגזרי ואת פוטציאל ביחס 

  ההדבקה המשמעותי של הווריאט. 

בסיום הסקירה מסכם פרופ' אש כי על אף קצב ההתחסות הגבוה, עדיין 

לא יכר אפקט ירידה במספר החולים הקשים וכי קצב הירידה במפלס 

להאריך את  התחלואה מצוי בהאטה ויתכן שאף בעצירה. פרופ' אש ממליץ

  .7.2.2021הסגר במתכותו הוכחית בשבוע וסף, עד ליום 

מהלי בתי החולים" רמב"ם" בחיפה ו"מעייי הישועה" בבי ברק מציגים 

  תמות מצב על העומסים והקשיים שעימם הם מתמודדים בבתי החולים. 

ן, צוות היועצים, המוה את פרופ' רן בליצר, פרופ' ערן סגל ופרופ' אלי וקסמ

מציג תרחישים שוים ביחס למגמות התחלואה העתידיות בשים לב להיקפי 

  ההתחסות, יעילות הסגרים והווריאטים השוים של הגיף. 

פרופ' רצף לוי מתייחס להשלכות ולהשפעות הסגר על בריאות ותוחלת 

  החיים. 

  (חלק מדברי הדוברים לוו במצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)

יון בהשתתפות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, השרים מתקיים ד

יולי (יואל) אדלשטיין, אריה מכלוף דרעי, אורית פרקש הכהן, עומר 

יקלביץ', מירי רגב, ישראל כ"ץ, אורלי לוי אבקסיס, אמיר אוחה, יובל 

שטיייץ, סגן השר יואב קיש, ציגי משרד הבריאות, "מגן ישראל", המטה 
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היועץ המשפטי לממשלה והמשה ליועץ המשפטי לממשלה  לביטחון לאומי,

  ציבורי) שבמהלכו מתייחסים המתדייים לושאים הבאים:-(חוקתי

 המשך הסגר והידוק ההגבלות  -

 תוכית ההתחסות ומימוש הפוטציאל שלה -

 יעילות הסגר ואכיפת ההחיות  -

הצורך בסגירת המעברים היבשתיים ומל התעופה למיעת  -

 םהווריאטיהתפשטות 

היועץ המשפטי לממשלה מתייחס להיבטים המשפטיים הכרוכים במיעת 

כיסה לישראל בשל הצורך להתמודד עם התפשטות הווריאטים ומתייחס 

בין היתר,  קיקה דחופה על ידי הממשלה שתכלוללצורך בהסדרת הושא בח

  מגון החרגה למבקשים להיכס לישראל מטעמים מיוחדים והומיטריים. 

  
    

    
הקמת ועדת חריגים לאישור היתרי כיסה לישראל מסיבות מיוחדות   .770

ומטעמים הומיטריים בתקופה שבה מתקיימות הגבלות כיסה לישראל 

 והסדרתה בחקיקה

  
  )769הדיון בסעיף מס'  (הדיון בסעיף זה התקיים במסגרת  

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, להקים ועדת חריגים שתוסמך לדון בבקשות חריגות מטעמים   

הומיטריים לכיסה לישראל בתקופה שבה מוטלות הגבלות כלליות על 

  כיסה לישראל מחו"ל.

בראשות הוועדה יעמוד השר יובל שטיייץ (או גורם בכיר מטעמו), וחברים 

בה יהיו ציגים מטעם משרדי הפים, החוץ, הבריאות, התחבורה והבטיחות 

  בדרכים, התפוצות, העלייה והקליטה ומשרד המשפטים.

עבודת הוועדה וסמכויותיה יעוגו בחקיקה במסגרת תיקון חוק סמכויות 

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש אשר יובא לאישורה המיידי 

  המהיר בכסת.  ומשל הממשלה לשם קידו
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  .1.2.2021מיום  776הערה: ההחלטה ה"ל תוקה בהחלטת הממשלה מס' 

  
    

    
הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .771

-), התשפ"א5שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות מיוחדות)(מס' 

2021 

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציג את הושא. 

  
  (פה אחד)  

  
ג לחוק סמכויות 22מ ח ל י ט י ם, מתוקף סמכותה של הממשלה לפי סעיף   

 2020–מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

  (להלן: החוק):

להגעת חולים לישראל לאחר ששוכעה הממשלה כי יש סיכון מוגבר  .1

מחוצה לה מכל מדיות העולם, וכי כיסתם לישראל עלולה להביא 

להחמרה ברמת התחלואה במדיה, על סמך חוות דעת אפידמיולוגית 

מטעם משרד הבריאות הכוללת בין היתר התייחסות לשיעורי 

התחלואה במדיות העולם ולהתפרצות בעולם של גיף שעבר מוטציה, 

ממו, ולאחר שבחה הממשלה דרכי פעולה חלופיות  והסיכון השקף

ושקלה את הצורך בהכרזה מול מידת הפגיעה בזכויות של חוזר, 

 (ח) לחוק, לקבוע כמפורט להלן:-ג(א), (ב) ו22ובהתאם לסעיף 

להכריז כי חוזר החייב בבידוד ישהה במקום לבידוד מטעם   .א

הכסת  המדיה, בכפוף לאישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של

 ועדת חוקה). –(להלן 

 7לקבוע כי ההכרזה תעמוד בתוקפה עד ליום כ"ה בשבט התשפ"א (  .ב

 ).2021בפברואר 

לבטל את הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה   .ג

החדש (הוראת שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות 

 .2021-), התשפ"א4מיוחדות)(מס' 
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) 2ג(ח)(22ר ועדת חוקה בהתאם לסעיף להביא את ההכרזה לאישו .2

ג(ו) לחוק, ההכרזה תוגש לוועדת חוקה בצירוף 22לחוק. בהתאם לסעיף 

  הימוקים לה והתשתית העובדתית שביסודה. 

החליטה ועדת חוקה לאשר את ההכרזה, היא תפורסם ברשומות סמוך  .3

בפברואר  2לאחר מכן. ההכרזה תיכס לתוקף ביום כ' בשבט התשפ"א (

 ג(ז) לחוק.22) בהתאם לסעיף 2021

ג(י) לחוק, הארכת ההכרזה תפורסם באיטרט 22בהתאם לסעיף  .4

ובכלל זה באתרי האיטרט של משרד ראש הממשלה, משרד החוץ 

ורשות האוכלוסין וההגירה, ותובא על ידי משרד החוץ, רשות התעופה 

ן, האזרחית, משרד הבריאות ומשטרת ישראל, לפי העיין, ככל הית

לידיעת הוגעים בדבר ובכלל זה לידיעת אשים המבקשים להיכס 

לישראל, באמצעות חברות התעופה, שגרירויות וקוסוליות, פרסום 

  בערוצי תקשורת או בכל דרך יעילה אחרת.

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .772

-), התשפ"א9שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' שעה) (הגבלות על הפעלת 

2021 

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

  מר רז זרי, המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מציג את הושא. 

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

תעופה וטיסות) (תיקון  החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות

 התקות) בוסח שלהלן. –(להלן  2021–), התשפ"א9מס' 

) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 3(ד)(4בהתאם לסעיף  .2

החוק) ווכח  -(להלן  2020-הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

בחצות,  31.1.2021הדחיפות בהתקת התקות בשל פקיעתן ביום 

התקות ברשומות. התקות תיכסה לתוקפן עם  לפרסם מידית את

 פרסומן ברשומות.
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להביא את התקות לאישור ועדת הכלכלה של  הכסת בליווי דברי  .3

הסבר והתשתית העובדתית  שבבסיס ההצעה להתקין את התקות, 

 ) לחוק.3(ד)(4-ו 4כאמור בסעיף 

  

  להלן וסח התקות:

גיף הקורוה החדש (הוראת תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 
), 9שעה)(הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)(תיקון מס' 

  2021–התשפ"א

  
  

לחוק  25עד  23-ו 12, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים  
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

, מתקיה הממשלה תקות 2020–(הוראת שעה), התש"ף
  אלה:

תיקון תקה 
41  

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף   .1
הקורוה החדש (הוראת שעה)(הגבלות על הפעלת שדות 

, במקום 41, בתקה 2020-תעופה וטיסות), התש"ף
)" יבוא "ט"ז 2021בפברואר  3"כ"א בשבט התשפ"א (

  )".2021בפברואר  28באדר התשפ"א (

) 2021בפברואר  1בתקופה שמיום י"ט בשבט התשפ"א (  .2  הוראת שעה
), יראו 2021בפברואר  7עד יום כ"ה בשבט התשפ"א (

  כאילו בתקות העיקריות, אחרי פרק א' בא:

  ': איסור כיסה לישראל של כלי טיס זר1פרק א "  

איסור כיסה   
לישראל של 

 כלי טיס זר

לא ייכס כלי טיס זר אל   )א( א.1
שטח ישראל, ומפעיל שדה תעופה 

תעופה  לא יאשר חיתתו בשדה
בישראל, למעט בסיבות כאמור 

 (ב) לחוק הטיס.76בסעיף 

תקת משה (א) לא תחול על   )ב(      
 כלי טיס זר המופעל באחד מאלה: 

טיסת מטען; לעיין זה  )1(       
טיסה הכסת  –"טיסת מטען" 

לישראל ויוצאת ממה כטיסה 
 להובלת מטען בלבד;

טיסה לפיוי חירום  )2(       
  רפואי;

  טיסת כיבוי אש; )3(       
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טיסה החוצה את  )4(       
המרחב האווירי של ישראל 

  מבלי לחות בה;

טיסה הדרשת לטובת  )5(       
היהול התקין של יחסי החוץ 
של מדית ישראל, לפי אישור 
המהל הכללי של משרד החוץ;

טיסה לצורך תחזוקה  )6(       
ידי בעל רישיון להפעלת -על

מכון בדק לפי חוק הטיס, 
שאיה תחזוקת קו, ומהל 
רשות התעופה האזרחית שוכע 
כי מדובר בטיסה כאמור; 

–לעיין זה "תחזוקת קו" 
כהגדרתה בתקות הטיס 

  ;2013 –(מכוי בדק), התשע"ג 

טיסה שמובילה  )7(       
ספורטאי מקצועי כהגדרתו 
בתקות הגבלת הפעילות לצורך 
השתתפות בתחרות או מפעל 

לאומי, ובלבד שבטיסה -בין
יהיו רק ספורטאים מקצועיים 
או מלוויהם הדרשים לשם 
השתתפות בתחרות או במפעל 

לאומי כאמור, ושהמהל -בין
הכללי של משרד התרבות 
והספורט אישר כי היא טיסה 

  מור." כא

 1תחילתן של תקות אלה ביום י"ט בשבט התשפ"א (  .3  תחילה
  ).2021בפברואר 

  
  

  ___ בשבט התשפ"א
  )2021(___ ביואר  

 
___________  
  בימין תיהו
  ראש הממשלה

  
  

  

  

    

107



- 10 - 

 

  

 

 

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .773

 2021-), התשפ"א7עבודה)(תיקון מס' שעה)(הגבלת פעילות במקומות 

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

  מר רז זרי, המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מציג את ההצעה. 

  
  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם:  

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה להתקין  את תקות  . 1

), 7(הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' (הוראת שעה)  החדש

  כמפורט בוסח שלהלן. התקות) -(להלן  2021-התשפ"א

את התקות לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת  להביא . 2

והתשתית העובדתית שבבסיס  בליווי דברי הסבר) הוועדה -(להלן 

ודדות סמכויות מיוחדות להתמכאמור בחוק ההצעה לתיקון התקות, 

 . 2020-"ףהתש, עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)

. ככל שלא תתקבל הוועדה להחלטת בהתאם התקות את לפרסם . 3

 –לה התקות  שהוגשו מהמועד שעות 24בתוך  ועדהוההחלטה של 

 .לפרסם את התקות ברשומות

  להלן וסח התקות:

(הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 

  2020-), התשפ"א7שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 

סמכויות לחוק  23 -ו 8, 4בתוקף סמכותה  לפי סעיפים   
מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

, באישור ועדת חוקה של 2020–שעה), התש"ף
) לחוק מתקיה הממשלה 2(ד)(4הכסת/ובהתאם לסעיף 

 ה:תקות אל

תיקון תקה 
13  

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף בתקות  .1
(הוראת שעה)(הגבלת פעילות במקומות  הקורוה החדש

התקות העיקריות), -(להלן 2020-עבודה), התש"ף
בפברואר  4"כ"ב בשבט התשפ"א (במקום  13בתקה 

)".2021בפברואר  28)" יבוא "ט"ז באדר התשפ"א (2021
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תיקון 
התוספת 

  השייה

בתוספת השיה לתקות העיקריות, בתחום הפעילות  .2
  שלצד ושא "חקלאות" בסופו יבוא:

 ) שירותים לטיפול חיוי בבעלי חיים;" 21"(   

 1תחילתן של תקות אלה ביום י"ט בשבט התשפ"א ( .3 תחילה
  ).2021בפברואר 

  
  ___ בשבט התשפ"א 

  )2021(___ ביואר 
  

__________  
  תיהובימין 

  ראש הממשלה
  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .774

 2021-), התשפ"א4שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 

  
 ,ראש הממשלה פותח ומציין כי לאחר שבא בדברים עם השר בימין גץ  

מוצע להאריך את התקות העוסקות בהידוק ההגבלות עד ליום שישי, 

, וכי בכוותו לכס את הממשלה קודם לכן כדי לדון 07:00, בשעה 5.2.2021

  על המשך מדייות הממשלה בושא בהתאם לתוי התפשטות התחלואה. 

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

 2021-), התשפ"א4החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 

 בוסח שלהלן. התקות) –(להלן 

) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 3(ד)(4בהתאם לסעיף  .2

לפרסם החוק),  -(להלן  2020-הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

 .1.2.2021מידית את התקות ברשומות וכח מועד פקיעתן ביום 

להביא את התקות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט  של הכסת (להלן  .3

הוועדה) בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה   -

 להתקין את התקות סמוך ככל האפשר לפרסומן, כאמור בחוק.

 

  להלן וסח התקות:

ת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקו
  2021-), התשפ"א4שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 
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, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    
) לחוק סמכויות מיוחדות 2(ד)(44 -ו 27, 25, 24, 23ה, 12

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), 
 החוק):                                   –(להלן   2020 –התש"ף

דות עם גיף בתקות סמכויות מיוחדות להתמוד .1 2תיקון תקה 
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), 

, 2התקות העיקריות), בתקה  -(להלן  2021-התשפ"א
בהגדרה "התקופה הקובעת" במקום "י"ח בשבט 

בשבט התשפ"א  ג)" יבוא "כ"2021ביואר  31התשפ"א (
 . 07:00)" בשעה 2021בפברואר  5(

) 17), בפסקה (2העיקריות, בפסקה (לתקות  5בתקה  .2  5תיקון תקה 
  -המובאת בה  

  -בפסקת משה (א)  )1(  

ברישה, במקום "לטיסה אל מחוץ לישראל"   )א(   
 יבוא "לטיסה למדיה מחוץ לישראל";

  בסופה יבוא:   )ב(   

) מעבר של אדם אל מקום שהייה קבוע 4"(    
 המצא מחוץ לישראל.";

  אחרי פסקת משה (א) יבוא: )2(  

אדם שיציאתו לטיסה למדיה מחוץ   )1"(א   
לישראל מותרת כאמור בפסקת משה (א), ישלח 
הודעה למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, 
באמצעות אתר האיטרט של המשרד, על כך 
שהוא יוצא לטיסה למטרה מהמטרות המפורטות  
בפסקת משה (א), ועל מועד טיסתו או המועד שבו 

אמור תישלח  מוקדם הוא דרש לטוס; הודעה כ
 ככל האפשר.";

בפסקת משה (ב) אחרי "המהל הכללי של  )3(  
משרד הבריאות" יבוא "או ציגו" ואחרי "המהל 
הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים" יבוא 

  "או ציגו".

תיקון תקה 
11 

 לתקות העיקריות, בסופה יבוא:   11בתקה  .3

הגבלת פעילות, במקום לתקות  21"(ג) בתקה    
ג) יבוא "כ"2021ביואר  31"י"ח בשבט התשפ"א (

 .07:00בשעה  )"2021בפברואר  5בשבט התשפ"א (
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תיקון תקה 
14  

)(ב), בפסקה 2לתקות העיקריות, בפסקה ( 14בתקה  .4
) המובאת בה, אחרי "מתן גישה למוסד להשכלה 6א2(

גבוהה" יבוא "למכללה טכולוגית מוכרת כהגדרתה
-בחוק ההדסאים והטכאים המוסמכים, התשע"ג

, למוסד לאמות כהגדרתו בחוק זכויות הסטודט, 2012
ידי משרד התרבות -התמך על 2007–התשס"ז 

) 1והספורט או בית ספר שקיבל הכרה כאמור  בפסקה (
-להגדרה "תעודת הסמכה" שבחוק הספורט, התשמ"ח 

1988." 

תיקון תקה 
  א36

   –ות העיקריות א לתק36בתקה  .5

) המובאת בה, אחרי "והמהל הכללי 1בפסקה ( )1(  
המכון  של המועצה להשכלה גבוהה", יבוא "מהלת

הממשלתי להכשרה בטכולוגיה ובמדע  במשרד 
מהלת מה"ט), או  -התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן

המהל הכללי של משרד התרבות והספורט, לפי העיין 
;" 

"והמהל הכללי של המועצה ), אחרי 2בפסקה ( )2(  
להשכלה גבוהה", יבוא "או מהלת מה"ט, לפי העיין".

תיקון תקה 
39 

 לתקות העיקריות, בסופה יבוא:    39בתקה  .6

לתקות החיוך, במקום "י"ח  37"(ג) בתקה     
בשבט  ג) יבוא " כ"2021ביואר  31בשבט התשפ"א (

 .07:00" בשעה )2021בפברואר  5התשפ"א (

תיקון תקה 
47 

לתקות העיקריות במקום "י"ח בשבט  47בתקה  .7
בשבט התשפ"א  ג)" יבוא "כ"2021ביואר  31התשפ"א (

   .07:00בשעה   )"2021בפברואר  5(

  
  

  ___ בשבט  התשפ"א 
  )2021(___ ביואר 

  
_____________  

  
  בימין תיהו
  ראש הממשלה
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 ובי משפחותיהם בחו"לחיסון שליחי המדיה   .775

  
  ראש הממשלה פותח.  

  שר החוץ מציג את הושא. 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה, השר גבי אשכזי וה"ה איתן בן דוד ויהלי 

  רוטברג. 

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, להחות את החשב הכללי במשרד האוצר ואת המשה לראש   

סוגיית מימון החיסוים לעובדי מדיה המטה לביטחון לאומי להסדיר את 

ובי משפחותיהם, השוהים בשליחות מחוץ לישראל, תוך הקצאת 

המשאבים הדרשים בהיקף תקציב תוספתי (מעבר לתקציב שכבר הוקצה) 

  מיליון ש"ח. 10של עד 

ככל שתידרש תוספת תקציב מעבר לאמור, יובא הושא להכרעתו של ראש 

  הממשלה. 

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )00:30(בשעה 
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 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 20בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 42 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021בפברואר  04 - כ"ב בשבט התשפ"א, חמישי יוםמ

  )zoom -אמצעות ועידה חזותית ב - 15:10(בשעה 

 02:30בשעה  2021בפברואר  05 –כ"ג בשבט התשפ"א  –עד יום שישי 

  

  )01:45 - 00:45ובין השעות  23:50 - 19:45(הממשלה יצאה להפסקות בין השעות 

 

  

ראש הממשלה החליפי ושר  -ראש הממשלה, בימין גץ  -בימין תיהו   כחו השרים:
הביטחון; יעקב אביטן, יולי (יואל) אדלשטיין, אמיר אוחה, אופיר אקויס, דוד 
אמסלם, גבי אשכזי, מיכאל ביטון, יואב גלט, גילה גמליאל, אריה מכלוף 

-דרעי,  צחי הגבי, חילי טרופר, עומר יקלביץ', אלי כהן, ישראל כ"ץ, אורלי לוי
אבקסיס, יעקב ליצמן, עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב, אלון 

ה תמייץ, איציק שמולי, פו שטהשוסטר, יובל שטיי  
  
    
  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט
      

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  היועץ המשפטי, המטה לביטחון לאומי   -  גיל אבריאל 

  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר

  ראש אג"מ, משטרת ישראל   -  אמון אלקלעייצב 
  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
  משרד הבריאות   -  קובי בליטשטיין 

  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 
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  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר
  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט

  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי

  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג
  העורףמפקד פיקוד   -  אלוף אורי גורדין 

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו
  משרד האוצר  -  שירה גריברג

  משרד הבריאות   -  אורלי גריפלד
  המזכיר הצבאי לשר הביטחון   -  תא"ל יקי דולף 

  יועץ למהל "מגן ישראל"  -  יורם חמו
  סגית מזכיר הממשלה   -  טוקטליסימה 

ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר ומהל   -  ערן יעקב
  רשות המיסים

  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 
  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר  -  תמיר כהן 

  משרד הבריאות   -  לוטן תומר
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי

  משרד החיוך   -  איציק ליבוביץ 
  ראש רח"ל  -  יורם לרדו
  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  יועץ  קורוה לעיין המגזר החרדי  -  רוי ומה

  המשה ליועץ משפטי לממשלה   -  רז זרי
  משרד ראש הממשלה   -  אורדן סוחמי

  יועץ קורוה לעיין המגזר הערבי  -  איימן סייף 
  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק

  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף
  משרד ראש הממשלה  -  מארק רגב

  משרד ראש הממשלה החליפי   -  קסם רוזבלט
  מפכ"ל המשטרה  -  רב יצב קובי שבתאי

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש   -  אבי שמחון 

  הממשלה 

 

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:
  

  תמות מצב והמלצות באשר להארכת הסגר ושלבי היציאה  .779

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .780

  2021-), התשפ"א25שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות) (תיקון מס' 

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .781

), 18שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך) (תיקון מס' 

  2021-התשפ"א

    
הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .782

)(תיקון), 5שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות מיוחדות)(מס' 

  2021-התשפ"א

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .783

וביצוע הקלות  2021-), התשפ"א5מס' שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון 

  במתכות הסגר

    
תקות  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .784

וקביעת  2021-שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכיסה אליה), התשפ"א

  א לחוק7הרכב ועדת החריגים וועדת ההשגות בהתאם לסעיף 
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 באשר להארכת הסגר ושלבי היציאה תמות מצב והמלצות  .779

  
ראש הממשלה פותח ומתייחס למוטציה הבריטית של הגיף התורמת   

להיקפי תחלואה גבוהה באוכלוסייה והמחייבת זהירות מרבית בעיין 

  קבלת החלטה על יציאה מהסגר.

ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מתייחס לצורך ביהוג 

באופן שיאפשר שליטה בתחלואה ומיעת עלייה  הליכי היציאה מהסגר

  במקדמי ההדבקה.

  מר בן שבת מציג תוים על היקפי המתחסים עד עתה.

מהל מגן ישראל, פרופ' חמן אש, מציג תמות מצב על תוי התחלואה, 

מקדם ההדבקה והתחלואה הקשה. פרופ' אש מפרט על קצב ההתחסות של 

התייחסות למימוש פוטציאל ההתחסות האוכלוסייה בחתכים שוים תוך 

  אל מול בלימת התפשטות התחלואה.

בסיום סקירתו מדגיש פרופ' אש כי מצב התחלואה מחייב זהירות מרבית 

וביצוע צעדים מדודים וכי פתיחה לא מבוקרת של עפי המשק צפויה 

להעלות את מקדם ההדבקה ולהביא להכפלות במספרי המאומתים ולכן 

  בחצות. 7.2.2021את מתכות הסגר הוכחי עד ליום מומלץ להאריך 

ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, מציית כי הקלות 

  בסגר ייעשו על בסיס מדדי בקרה והגעה לשיעור גבוה של מתחסים.

  שר האוצר וציגי משרדו מציגים תוכית לפתיחת עפי המשק.

  בתיקי מזכירות הממשלה)(דברי הדוברים לוו במצגות המצויות 

ה"ה רן בליצר ויורם חמו, המים על צוות היועצים של "מגן ישראל", 

מציגים את עמדתם והערכותיהם ביחס ליציאה מהסגר והשלכת מהלך זה 

  על היקפי התחלואה. 

השרים אריה מכלוף דרעי, עמיר פרץ, יובל שטיייץ, חילי טרופר, עומר 

שמולי שואלים את ציגי "מגן ישראל" יקלביץ', אמיר אוחה ואיציק 

  ומשרד הבריאות בעיין המלצתם.

שר הבריאות מסביר כי סיום הסגר ופתיחה, ולו חלקית, של המשק ומערכת 

  יעלו את אחוז התחלואה.  –החיוך בתוי התחלואה הקיימים 
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חליפי ושר הביטחון מציע לשקול פתיחה חלקית של המשק הראש הממשלה 

שיעור התחלואה מוך ורמת ההתחסות היה גבוהה באזורים שבהם 

) ומציין את הצורך במציאת פתרון לסוגיית "הרמזור"(בהתאם למודל 

הישראלים השוהים בחו"ל אשר מעת מהם ומהמבקשים לעלות לישראל 

  להגיע לארץ בעת הזו.

ראש הממשלה מבהיר כי או מצויים במצב שבו התחלואה עולה בשל 

  ומעלה.  50התפשטות המוטציות ובמרוץ לחסן את בי 

ראש הממשלה מציע, לאור התוים הקיימים, לאמץ את המלצת משרד 

הבריאות ו"מגן ישראל" להארכת מתכות הסגר ובמקביל להיערך 

ל"פיילוט" שיאפשר פתיחתם של תחומי מסחר ותחומים וספים רק 

  למחלימים ולמתחסים. 

שהתקבלה בעקבות הדיון שערך על המשך  783(ראה להלן החלטה מס. 

  סגר)הארכת ה

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .780

 2021-), התשפ"א25שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות) (תיקון מס' 

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציג את התקות המשקפות 

  בחוק.את הגדלת הקסות כפי שקבע 

  
  קולות מעים) 2(רוב קולות בעד;   

  
  י ם:מ ח ל י ט   

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה   .א

), 25החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות) (תיקון מס' 

 התקות). –(להלן  2021-התשפ"א

כסת של ה ות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט להביא את התק  .ב

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה להתקין את 

התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

 .2020-הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף
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שעות מהמועד שהוגש  24ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה בתוך   .ג

 לפרסם את התקות ברשומות. –ישור התקות לה לעיין א

  להלן וסח התקות:

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

), 25(הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

 2021-התשפ"א

לחוק  27 -ו  25, 24, 23ה, 12, 12,  9, 8, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

החוק) [ובאישור ועדת החוקה,  חוק  –(להלן  2020–שעה), התש"ף

)(א) לחוק] 2(ד)(4ולאחר שהתקיים האמור בסעיף  ,ומשפט של הכסת

  אלה:                                   מתקיה הממשלה תקות 

(ב) לתקות סמכויות מיוחדות 9בתקה .1 9תיקון תקה 

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

לות והוראות וספות), שעה)(הגבלת פעי

התקות העיקריות), -(להלן 2020-התש"ף

בסופה יבוא "ולעיין שטח המקום; שטח 

המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך 

  שטח המקום, הן במבה והן בשטח פתוח."

 -(א) לתקות העיקריות 13בתקה  .2 13תיקון תקה 

  ) יבוא:2במקום פסקה (  )א(  

)המפעיל מקום ציבורי או עסקי ששטחו 2"(  

להלן, בעצמו או באמצעות אחר, כמפורט 

 :7בדרך של פתיחתו לציבור ביגוד לתקה 

  מ"ר; 100שטח המקום לא עולה על   )א(  

מ"ר ולא עולה  100שטח המקום עולה על   )ב(  

  מ"ר; 500על 

  מ"ר." 500שטח המקום עולה על   )ג(  

  ב) יבוא:12במקום פסקה (  )ב(  

מפעיל מקום ציבורי או עסקי שקיים בו  ב)12"(  

אירוע אסור או שקיים בו אירוע מוגבל, ביגוד 

 –א(ג) והאירוע התקיים 11לתקה 

  בשטח פתוח;  )א(  
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  במבה;"   )ב(  

  ג) יבוא:12במקום פסקה (  )ג(  

ג) מחזיק מקום שאיו מקום ציבורי או 12" (  

עסקי שקיים בו אירוע אסור, או שקיים בו 

אירוע מוגבל במספר משתתפים העולה על 

א(ב), 11המשתתפים האמור בתקה מספר 

 א(ד),כמפורט להלן:11ביגוד לתקה 

אירוע אסור בשטח פתוח או אירוע מוגבל   )א(  

בשטח פתוח שבו מספר המשתתפים עולה על 

  א(ב) לשטח פתוח;11המספר האמור בתקה 

אירוע אסור במבה או אירוע מוגבל   )ב(  

במבה שבו מספר המשתתפים עולה על 

  א(ב) למבה";11בתקה המספר האמור 

לתקות העיקריות, אחרי "לפי  16בתקה  .3 16תיקון תקה 

) 1(א)(61העיין" יבוא "או קס לפי סעיף 

 לחוק העושין, לפי המוך מבייהם."

תיקון התוספת 

 השלישית

  –בתוספת השלישית לתקות העיקריות  .4

  ) יבוא:2במקום פרט ( )1(  

  

  

  טור א'

העבירות 
  המיהליות

  טור ב'

קס 
מיהלי 
קצוב 

בשקלים 
  חדשים

  5,000  )(א)2(א)(13  )2"(

  7,500  )(ב)2(א)(13  א)2(

  "10,000  )(ג)2(א)(13  ב)2(

  

  ג) יבוא:12(-ב) ו12במקום פרטים ( )2(  
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  טור א'     

העבירות 

  המיהליות

  טור ב' 

 קס

מיהלי 

קצוב 

בשקלים 

  חדשים

  5,000  ב)(א)12(א)(13  ב)12"(

  10,000  ב)(ב)12(א)(13  )1ב12(

  5,000  ג)(א)12(א)(13  ג)12(

  "10,000  ג)(ב)12(א)(13  )1ג12(
  

  

  ___ בשבט  התשפ"א 
  )2021 פברואר(___ ב

                  
______________________  

  בימין תיהו                                                                  
  ראש הממשלה                                                                     

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .781

), 18שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך) (תיקון מס' 

 2021-התשפ"א

  
  פותח.מזכיר הממשלה   

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציג את עיקרי התקות 

  להחמרת הקסות על מוסדות המקיימים פעולות חיוך.

  השר לביטחון הפים מעיר.

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים אמיר אוחה, אורית פרקש הכהן, 

שוסטר, סגן יולי (יואל) אדלשטיין, פיה תמו שטה, אופיר אקויס ואלון 

  השר יואב קיש ומר רז זרי.

  
  קולות מעים) 2(רוב קולות בעד;   
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  ל י ט י ם:מ ח   

התקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה ל  .א

החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות 

 בוסח שלהלן. התקות) –(להלן  2021-), התשפ"א18חיוך) (תיקון מס' 

, התרבות והספורט של הביא את התקות לאישור ועדת החיוךל  .ב

כסת בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה ה

להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

 .-2020גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

ועדת החיוך, התרבות והספורט של כל שלא תתקבל החלטה של כ  .ג

 –שעות מהמועד שהוגש לה לעיין אישור התקות  24בתוך הכסת 

 לפרסם את התקות ברשומות.

  

  להלן וסח התקות:

הוראת (תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

תיקון מס' ( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך( שעה)

  2021-התשפ"א, ) 18

  

לחוק סמכויות  10-ו 4סמכותה לפי סעיפים  בתוקף  

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

החוק),  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף

ולאחר שהתקיים /הכסת שלת חיוך ועד ובאישור

)(א) לחוק, מתקיה הממשלה 2(ד)(4האמור בסעיף 

 תקות אלה:

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  בתקות .1 30תיקון תקה 

הגבלת פעילות של (ה)הוראת שע(הקורוה החדש 

 ,2020-התש"ף), מוסדות המקיימים פעילות חיוך

במקום  30התקות העיקריות) בתקה  -(להלן

 ) יבוא:1פסקה (

מפעיל מוסד המקיים פעילות חיוך ) 1"(    

בדרך של פתיחתו לתלמידים בו, ביגוד 

  , לפי המפורט להלן:2לאמור בתקה 
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מוסד שמספר התלמידים   )א(      

  ;35השוהים בו לא עולה על 

מוסד שמספר התלמידים   )ב(      

  ;".35השוהים בו עולה על 

לתקות העיקריות, בתקת משה  (ג)  31בתקה  .2 31תיקון תקה 

) לחוק 1(א)(61בסופה יבוא "או קס לפי סעיף 

 מביהם.".העושין, לפי המוך 

תיקון 

התוספת 

 הרביעית

 ) יבוא:1בתוספת הרביעית במקום פסקה ( .3

  טור א'   

  העבירות המיהליות

  טור ב'

קס מיהלי קצוב 

  בשקלים חדשים

  5,000  )2)(א), (1(30)      1"(

  "10,000  )(ב)1(30א)     1(
  

  

  (___ ________ התשפ"א)

 ________ ___)2021( 

                                                                ______________  
  בימין תיהו                                                               
  ראש הממשלה                                                              

  
    

    
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת הכרזת   .782

)(תיקון), 5שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות מיוחדות)(מס' 

 2021-התשפ"א

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

  מר אורי שוורץ, היועץ המשפטי של משרד הבריאות, מציג את הושא.

  
  (פה אחד)  
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  ט י ם:מ ח ל י   

ג לחוק סמכויות מיוחדות 22מתוקף סמכותה של הממשלה לפי סעיף  .1

  2020–להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

החוק) ולאחר ששוכעה הממשלה כי יש סיכון מוגבר להגעת  -(להלן 

חולים לישראל מחוצה לה מכל מדיות העולם, וכי כיסתם לישראל 

חלואה במדיה, על סמך חוות דעת עלולה להביא להחמרה ברמת הת

אפידמיולוגית מטעם משרד הבריאות, ולאחר שבחה הממשלה דרכי 

פעולה חלופיות ושקלה את הצורך בהכרזה מול מידת הפגיעה בזכויות 

ועדת  –של חוזר, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת  (להלן 

מכויות מיוחדות ) לחוק, להאריך את הכרזת ס2ג(ח)(22חוקה) לפי סעיף 

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)(בידוד של אדם 

), עד יום ט' באדר התשפ"א 5שכס לישראל בסיבות מיוחדות)(מס' 

 )".2021בפברואר  21(

) 2ג(ח)(22להביא את ההכרזה לאישור ועדת חוקה בהתאם לסעיף  .2

חוקה בצירוף ג(ו) לחוק, ההכרזה תוגש לוועדת 22לחוק. בהתאם לסעיף 

  הימוקים לה, והתשתית העובדתית שביסודה. 

החליטה ועדת חוקה לאשר את ההכרזה, היא תפורסם ברשומות סמוך  .3

 8לאחר מכן. ההכרזה תיכס לתוקף ביום כ"ו בשבט התשפ"א (

 ג(ז) לחוק.22) בהתאם לסעיף 2021בפברואר 

ג(י) לחוק, הארכת ההכרזה תפורסם באיטרט, 22בהתאם לסעיף  .4

ובכלל זה באתרי האיטרט של משרד ראש הממשלה, משרד החוץ 

ורשות האוכלוסין וההגירה, ותובא על ידי משרד החוץ, רשות התעופה 

האזרחית, משרד הבריאות ומשטרת ישראל, לפי העיין, ככל היתן, 

לידיעת הוגעים בדבר ובכלל זה לידיעת אשים המבקשים להיכס 

ופה, שגרירויות וקוסוליות, פרסום לישראל, באמצעות חברות התע

  בערוצי תקשורת או בכל דרך יעילה אחרת.
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .783

וביצוע הקלות  2021-), התשפ"א5שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 

 במתכות הסגר

  
  )779הדיון בסעיף מס' (הדיון בסעיף זה התקיים במסגרת   

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף . 1  .א

), 5הקורוה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 

 התקות) בוסח שלהלן. –(להלן  2021-התשפ"א

) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 3(ד)(4בהתאם לסעיף  .2

החוק),  -(להלן   -2020גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

לפרסם מיידית את התקות ברשומות וכח מועד פקיעתן ביום כ"ג 

 .  07:00) בשעה 5.2.2021בשבט התשפ"א (

סת  להביא את התקות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט  של הכ .3

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה להתקין 

 את התקות, סמוך ככל האפשר לפרסומן, כאמור בחוק.

 

  להלן וסח התקות:

  

(הוראת  תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש
  2021-), התשפ"א5שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 

  

, 25, 24, 23ה, 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 2(ד)(44 -ו 27

החוק), ובהתקיים דחיפות –(להלן  2020–החדש (הוראת שעה), התש"ף
          לה תקות אלה:      ) לחוק, מתקיה הממש3(ד) (4כאמור בסעיף 

  תיקון 

 2תקה 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), 

התקות העיקריות), בתקה  -(להלן  2021-התשפ"א
, בהגדרה "התקופה הקובעת" במקום "כ"ג בשבט 2

" יבוא 07:00) בשעה 2021בפברואר  5התשפ"א (
בשעה  )2021בפברואר  7( "כ"ה בשבט התשפ"א

07:00 ." 
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  תיקון 

  5תקה 

), בפסקה 2לתקות העיקריות, בפסקה ( 5בתקה  .2
  ) המובאת בה, בסופה יבוא  :17(

"(ד) יציאת אדם למעבר גבול יבשתי למי שהותר    
לו לפי כל דין לצאת מישראל או יציאת אדם 

 למעבר גבול ימי."

  תיקון 

 11תקה 

 לתקות העיקריות, בסופה יבוא:   11בתקה  .3

לתקות הגבלת פעילות, במקום  21"(ד) בתקה    
) בשעה 2021בפברואר  5"כ"ג בשבט התשפ"א (

בפברואר  7" יבוא "כ"ה בשבט התשפ"א (07:00
 ".07:00בשעה  )2021

  תיקון 

 39תקה 

 לתקות העיקריות, בסופה יבוא:    39בתקה  .4

לתקות החיוך, במקום "כ"ג  37"(ד) בתקה     
) בשעה 2021בפברואר  5בשבט התשפ"א (

בפברואר  7" יבוא "כ"ה בשבט התשפ"א (07:00
 ."07:00בשעה ) 2021

  תיקון 

  47תקה 

לתקות העיקריות, במקום "כ"ג בשבט  47בתקה  .5
" יבוא 07.00) בשעה 2021בפברואר  5התשפ"א (

בשעה  )2021בפברואר  7( "כ"ה בשבט התשפ"א
07:00." 

  
  ___ בשבט  התשפ"א

  )2021(___ בפברואר  
                       ____________  

  בימין תיהו
  הממשלה ראש

  
 ייפתחו: 07:00בשעה  7.2.2021החל מיום ראשון   .ב

 מקומות עבודה ללא קבלת קהל בתו הירוק;

  משלוחים ללא קבלת קהל בתו הירוק;

מספריות וציוד שיט משלוח ספרים , לרבות TAKE AWAYמשלוחים 

  ספורט;ב

  צימרים למשפחות גרעייות;

  שירותים אחד על אחד;

  מטר; 1,000-תבוטל הגבלת היציאה מעל ל
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ייפתחו שמורות ואתרי טבע, גים לאומיים, אתרים, שימור אתרים 

  ורשות עתיקות באוויר הפתוח;

  

בין משרד הבריאות לבין  מועד פתיחת החיוך לגיל הרך יסוכם בפרד  .ג
 משרד החיוך.

  
  

תתקיים ישיבת ממשלה שבה תדון הממשלה  7.2.2021ביום ראשון   .ד

  יחת המשק והמסחר.תבהמשך המתווה לפ

  
  

וסח זהה  , התקיים דיון על בעיין התקותחלטה הקודם לקבלת ה הערה:

ובסופו  בחצות 7.2.2021יום שתוקפן היה אמור להסתיים בשל התקות 

התקיימה הצבעה שבה השרים המצויים בזיקה לראש הממשלה תמכו 

בעוד שהשרים המצויים בזיקה לראש הממשלה החליפי  באישור התקות

בשים לב  , שיתה. בשל הערת היועץ המשפטי לממשלהלאישורהתגדו 

התקין את ל(פה אחד) ) לחוק יסוד: הממשלה, הוחלט 1א(ד)(13לסעיף 

  .07:00בשעה  7.2.2021תוקפן יהיה עד יום ש להתקות בוסח האמור לעי

  
    

  

    
    

    
תקות  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .784

וקביעת  2021-שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכיסה אליה), התשפ"א

 א לחוק7הרכב ועדת החריגים וועדת ההשגות בהתאם לסעיף 

  
  פותח.מזכיר הממשלה   

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי, מציג את התקות.

מזכיר הממשלה מציע את ההרכב לוועדת החריגים ולוועדת ההשגות על 

א לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 7סמך סעיף 

  .2021-), התשפ"א6(הוראה שעה) (תיקון מס. 

, פיה תמו שטה ועמיר פרץ ומר בדיון משתתפים: השרים עומר יקלביץ'

  צחי ברוורמן.
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  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם:  

) לחוק סמכויות מיוחדות 1א(א)(7-ו 4. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1  .א

  2020–להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

) 1א(א)(7החוק), לאחר שהממשלה שוכעה באמור בסעיף  –(להלן 

) לחוק, להתקין את 3א(ב)(7) לחוק ושקלה את האמור בסעיף 2(-ו

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

(הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכיסה אליה), 

 להלן.התקות) בוסח ש -(להלן  2021–התשפ"א

) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 3(ד)(4בהתאם לסעיף  .2

, לפרסם מיידית -2020גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

 את התקות ברשומות.

להביא את התקות לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת  .3

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה להתקין 

 ך ככל האפשר לאחר פרסומן, כאמור בחוק.את התקות סמו

  

  להלן וסח התקות:

  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

           ראל והכיסה אליה), (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מיש

  2021–התשפ"א

לחוק  25עד  23 -), ו1א(א)(7, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

החוק), לאחר שהממשלה שוכעה  –(להלן  2020–שעה), התש"ף
) 3א(ב)(7) ושקלה את האמור בסעיף 2(-) ו1א(7באמור בסעיף 

שהתקיים לחוק, ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט/ ולאחר 
  )(א) לחוק, מתקיה הממשלה תקות אלה:2(ד)(4האמור בסעיף 

 פרק א': הגדרות ופרשות  

הגדרות 
  ופרשות

  -בתקות אלה  .1

א(ה) 7ועדת השגות לפי סעיף  –"ועדת השגות"    
  לחוק;
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א(ג) 7ועדת חריגים לפי סעיף  –"ועדת חריגים"    
  לחוק;

ורישיון לישיבת מי שבידו אשרה  –"תושב קבע"    
  קבע לפי חוק הכיסה לישראל;

תקות סמכויות  -"תקות הגבלת הפעילות"    
מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 
(הוראת שעה)(הגבלת פעילות והוראות וספות), 

  .2020-התש"ף

 פרק ב': יציאה וכיסה לישראל   

איסור 
יציאה 

 מישראל 

כן מתקיים בו אחד לא יצא אדם מישראל, אלא אם  .2
 -מאלה 

הוא איו אזרח ישראלי ואיו תושב  )1(   
 קבע;

הוא יוצא מישראל למקום מגורים  )2(   
קבוע מחוצה לה ובלבד שהציג הצהרה 
ומסמכים המעידים על כך לוועדת החריגים 

  ויש לו אסמכתה על הצגה כאמור;

מי שוועדת חריגים אישרה את יציאתו  )3(   
  .4מישראל לפי תקה 

איסור 
כיסה 

  לישראל

לא ייכס אדם לישראל אלא אם כן ועדת   )א( .3
  חריגים אישרה את כיסתו לישראל.

סייגים 
לאיסור 

יציאה 
 מישראל

רשאי לצאת מישראל מי שוועדת חריגים אישרה כי  .4
 -הוא יוצא לאחד מהצרכים המפורטים להלן

לצורך קבלת טיפול רפואי חיוי שאיו  )1(   
 אחר התלוי בו; סובל דיחוי, לו או לאדם

לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב  )2(   
  משפחה מדרגה ראשוה;

לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה  )3(   
ראשוה המצא במצוקה, ושאין ביכולתו 

  להסתייע באדם אחר המצא באותה מדיה;
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לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם  )4(   
צד לו, בעל מעמד בו, או דרש להשתתף בו, 

שהשתתפותו מרחוק איה מתאימה ובתאי 
  בסיבות העיין;

לצורך חיוי הוגע ליחסי החוץ של  )5(   
ישראל או לצורך חיוי הוגע לביטחון המדיה, 
באישור המהל הכללי של משרד החוץ, משרד 
הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי 

  העיין;

ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקות  )6(   
השתתפות בתחרות,  הגבלת הפעילות, לצורך

ומלווהו הדרש לשם השתתפות בתחרות, 
ושהמהל הכללי של משרד התרבות והספורט 
אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה 

  השתכעה שהגעתם לישראל חיוית;

לצורך הומיטרי או צורך אישי מיוחד  )7(   
  המחייב יציאה מישראל.

סייגים 
לאיסור 

כיסה 
 לישראל

או תושב קבע שוועדת חריגים  אזרח ישראל  )א( .5
אישרה כי הוא מבקש להיכס לצורך אחד מן 
המפורטים להלן, או שמתקיים בו אחד האמורים 

 -להלן רשאי להיכס לישראל 

לצורך קבלת טיפול רפואי חיוי שאיו  )1(   
 סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו;

לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב  )2(   
ראשוה ובכלל זה השתתפות משפחה מדרגה 

  בהלוויה של פטר המובא לקבורה בישראל;

לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה  )3(   
ראשוה המצא במצוקה, ושאין ביכולתו 

  להסתייע באדם אחר המצא בישראל;

לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם  )4(   
צד לו, בעל מעמד בו, או דרש להשתתף בו, 

מרחוק איה מתאימה ובתאי שהשתתפותו 
  בסיבות העיין;

  אישה בשליש השלישי להריוה; )5(   

לצורך הומיטרי או צורך אישי מיוחד  )6(   
  המחייב כיסה לישראל;
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לצורך חיוי הוגע ליחסי החוץ של  )7(   
ישראל או לצורך חיוי הוגע לביטחון המדיה, 
באישור המהל הכללי של משרד החוץ, משרד 

משרד ראש הממשלה, לפי הביטחון, או 
  העיין;

הוא יצא כדין מישראל, לפי המגבלות  )8(   
שחלו בעת שיצא, ומקום מגוריו הקבוע 

  בישראל. 

מי שאיו אזרח ישראל או תושב קבע רשאי   )ב(  
להיכס לישראל  באישור וועדת חריגים, אם הוא 
מבקש להיכס לצורך אחד מן המפורטים להלן, או 

 המפורטים להלן:שמתקיים בו אחד 

לצורך הומיטרי או צורך אישי מיוחד  )1(    
  המחייב כיסה לישראל;

לצורך חיוי הוגע ליחסי החוץ של  )2(    
ישראל או מטעמי ביטחון המדיה, באישור 
המהל הכללי של משרד החוץ, משרד 
הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי 

  העיין;

ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקות  )3(    
הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, 
ומלווהו הדרש לשם השתתפות בתחרות, 
ושהמהל הכללי של משרד התרבות והספורט 
אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה 

  השתכעה שהגעתם לישראל חיוית;

מי שזכאי למעמד עולה או לזכויות  )4(    
  עולה ושלא יתן לדחות את עלייתו.

אזרח ישראל או תושב קבע והוא  מי שאיו  )ג(  
בן זוג של אזרח ישראל או תושב קבע או הורה לילד 
שהוא אזרח ישראל או תושב קבע רשאי להיכס 
לישראל באישור ועדת חריגים ובהתקיים הסייגים 

  המפורטים בתקת משה (א).
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דרכי 
עבודת 

ועדת 
חריגים, 

פיה 
לוועדת 
חריגים 

וועדת 
  השגות

גים ולוועדת השגות פייה לוועדת חרי  )א( .6
תתבצע באמצעות טופס מקוון שיהיה זמין בשפה 
העברית, האגלית והערבית באתרים של משרד 
ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ 
ורשות האוכלוסין וההגירה; לפייה יצורפו 
אסמכתאות ואישורים להוכחת התקיימות תאי או 

  , במבקש.5או  4צורך כאמור בתקה 

לטופס המקוון יפורסם באתרים של קישור   )ב(   
משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד 

  החוץ, רשות האוכלוסין וההגירה.

יפורסמו דרכי פיה וספות למי שאיו   )ג(   
מסוגל למלא טופס מקוון, ובכלל זאת כתובת 

  להגשת פיה כאמור.

ועדת חריגים או ועדת השגות תוכל לדרוש   )ד(   
או מסמכים וספים ממגיש בקשה הצגת אישורים 

  להוכחת האמור בפייתו ולצורך הכרעה בפייה.

 פרק ג': הוראות כלליות  

תחילתן של תקות אלה ביום כ"ו בשבט התשפ"א  .7  תחילה
  ).2021בפברואר  8(

 21תוקפן של תקות אלה עד ט' באדר התשפ"א ( .8 תוקף
 ).2021בפברואר 

הוראת 
 מעבר

לטיסה מחוץ יראו במי שקיבל אישור יציאה   )א( .9
)(ב) לתקות הגבלת 17(2לישראל לפי תקה 

הפעילות כמי שקיבל אישור מוועדת חריגים 
 .4כמפורט בתקה 

יראו במי שעומד בתאים המפורטים   )ב(   
) לתקות הגבלת 1(א-)(א) ו17(2בתקה 

 8( הפעילות עד יום כ"ו בשבט התשפ"א
) כמי שקיבל אישור מוועדת 2021בפברואר 

  .2חריגים כמפורט בתקה 

יראו במי שקיבל אישור מוועדת   )ג(   
 1מיום  776החריגים לפי החלטת ממשלה 

על "הקמת ועדת חריגים למתן  2021בפברואר 
אישור לוסע בכלי טיס לישראל מטעמים 
הומיטריים", כמי שקיבל אישור מוועדת 

  .5קה חריגים כמפורט בת
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  כ"ב בשבט התשפ"א
  2021בפברואר  4
  

__________  
  בימין תיהו

 ראש הממשלה

 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  א לחוק7בהתאם לסעיף   .ב

 :2021-), התשפ"א6הקורוה החדש (הוראה שעה) (תיקון מס. 

לקבוע כי בראש ועדת החריגים יעמוד עובד בכיר של רשות  .1

האוכלוסין וההגירה שימה שר הפים ולוועדה  יתווספו ציג 

 משרד העלייה וקליטה.מטעם מטעם משרד התפוצות וציג 

לדיוי הוועדה יוזמן ציג משרד הכלכלה והתעשייה במעמד משקיף 

  בושאים הוגעים למשרדו. 

  ההשגות יעמוד השר צחי הגבי. לקבוע כי בראש ועדת .2

  .31.1.2021מיום  770החלטה זו מבטלת את החלטת הממשלה מס'  .3

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )02:30שעה ב 2021בפברואר  5 –יום שישי (ב
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 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 6בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 46 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021בפברואר  23 - י"א באדר התשפ"א, שלישי יום

 )ZOOM -וועידה חזותית ב - 19:20(בשעה 

  

  

 

ראש הממשלה החליפי ושר  -ראש הממשלה, בימין גץ  -בימין תיהו   כחו השרים:
הביטחון; יעקב אביטן, יולי (יואל) אדלשטיין, אמיר אוחה, אופיר אקויס, דוד 
אמסלם, גבי אשכזי, מיכאל ביטון, יואב גלט, גילה גמליאל, אריה מכלוף 

-ישראל כ"ץ, אורלי לוי דרעי,  צחי הגבי, חילי טרופר, עומר יקלביץ', אלי כהן,
אבקסיס, יעקב ליצמן, עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב, אלון 

  שוסטר, יובל שטיייץ, איציק שמולי, פיה תמו שטה
  
    
  
    

    כן כחו:
    

  סגן שר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט
      

  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר

  ראש אגף מודיעין  -  אמון אלקלעי
  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס 

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

  משרד האוצר   -  קובי בליטשטיין 
  המשה לראש הטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו

  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי
  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג

  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדון 
ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גורדוס

  האוצר
  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי

  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן
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  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר  -  תמיר כהן 
  משרד הבריאות   -  תומר לוטן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  ראש רח"ל  -  יורם לרדו

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס

  משרד ראש הממשלה   -  אורדן סוחמי
  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק

  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

  משרד האוצר  -  פרוקצ'ה אפרת 
  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף 
  משרד ראש הממשלה   -  מארק רגב 

  לשכת ראש הממשלה החליפי   -  קסם רוזבלט
  מפכ"ל המשטרה   -  קובי שבתאי
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 

      

 

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:
  

  הערכות לקראת לחג הפורים על רקע משבר גיף הקורוה  .833

    
החדש (הוראת תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה   .834

  2021-), התשפ"א8שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 

    
  עייים וספים  .835
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 הערכות לקראת לחג הפורים על רקע משבר גיף הקורוה  .833

  
ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מציג בקצרה את עיקרי   

המגמה של ירידה איטית תמות מצב התחלואה ומציין כי משכת 

בתחלואה אך או מצויים עדיין במספר גבוה של חולים מאומתים וקשים 

  ומגמת הירידה במקדם ההדבקה בלמה.

פרופ' חמן אש, מהל "מגן ישראל" מציג תוים על היקפי התחלואה 

בחתכים שוים ומפרט על היקפי ההתחסות עד כה. פרופ' אש מציג את 

  לות המוצעת לקראת חג הפורים. המלצותיו באשר להגב

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)

בדיון משתתפים: ראש הממשלה, ראש הממשלה חליפי, השרים יולי (יואל) 

אדלשטיין, אריה מכלוף דרעי, מירי רגב, גבי אשכזי, יובל שטיייץ, עמיר 

אורית פרקש הכהן, אופיר  פרץ, חילי טרופר, איציק שמולי, אמיר אוחה,

אקויס וציגי "מגן ישראל", משרד הבריאות המטה לביטחון לאומי, 

  משטרת ישראל והיועץ המשפטי לממשלה. 

בתום הדיון מחה ראש הממשלה את שר הפים להורות לראשי הרשויות 

להוציא החיות למיעת קיום אירועים המויים בחוצות הערים והרשויות 

רים והסגר הלילי. ככל שיתבקשו יימצאו פתרון לפיצוי במהלך ימי הפו

  מארגי אירועי התרבות. 

  
  קול מע) 1(רוב קולות בעד;   

  
  מ ח ל י ט י ם:  

 25.2.2021-יופעל סגר לילה במהלך חג הפורים החל מיום חמישי ה  .א

בבוקר. הסגר יופעל בין השעות  28.2.2021-בערב ועד ליום ראשון ה

 בבוקר במתכות הסגר השלישי.  05:00-ועד ל 20:30

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים תקבע מגבלות באשר להפעלת   .ב

הסגר. ככל שהדבר התחבורה הציבורית בימי הפורים ובשעות 

יחייב, יובאו המגבלות לאישורה של הממשלה או ועדת השרים 

 לעיין התמודדות עם משבר הקורוה החדש.

למען הסר ספק יובהר כי לאורך שעות היום של חג הפורים, אין   .ג

אשים  10לקיים אירועים החורגים מהתקות בעיין התקהלות (
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לל זאת אין לקיים אשים במרחב פתוח), ובכ 20-במרחב סגור ו

 תהלוכות, אירועים "עדלאידע", כיוסים מופעים וכיוצ"ב.

  הממשלה תפעל להתקת תקות לאמור לעיל'.   .ד

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .834

 2021-), התשפ"א8שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 

  
  הממשלה פותח.מזכיר   

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי, מציג את עיקרי התקות.

  
  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם :  

את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  התקין ל . 1

), 8(תיקון מס'  החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה)

  בוסח שלהלן. 2021-התשפ"א

להביא את התקות לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת  . 2

הוועדה) בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס  -(להלן 

ההצעה לתיקון התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 

 . 2020 -עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף 

ככל שלא תתקבל לפרסם את התקות בהתאם להחלטת הוועדה.  . 3

 –שעות מהמועד שהוגשו לה התקות  24עדה בתוך והחלטה של הו

 לפרסם את התקות ברשומות.

  להלן וסח התקות:

(הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 
  2021-), התשפ"א8שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 
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לחוק  23 -ו 8, 4ם בתוקף סמכותה לפי סעיפי  
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

, באישור 2020 –החדש (הוראת שעה), התש"ף
) 2(ד)(4ועדת חוקה של הכסת/ובהתאם לסעיף 

 לחוק מתקיה הממשלה תקות אלה:

תיקון תקה 
13  

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף בתקות  ב .1
(הוראת שעה)(הגבלת פעילות  הקורוה החדש

התקות -(להלן 2020-במקומות עבודה), התש"ף
"ט"ז באדר במקום  13העיקריות), בתקה 

)" יבוא "ט"ו ביסן 2021בפברואר  28התשפ"א (
  )".2021במרס  28התשפ"א (

תחילתן של תקות אלה ביום י"ט בשבט  .2 תחילה
  ).2021במרס  1התשפ"א (

  אדר תשפ"אב"א י
  2021פברואר ב 23
  

  בימין תיהו
  ראש הממשלה

  
    

    
 עייים וספים  .835

  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מעלה את הצורך בשיוי המגבלות   

  הקיימות בתחום התעופה והכסים והיוצאים מישראל.

שרת העלייה והקליטה מתייחסים למצבים של עולים חדשים וישראלים 

  מבלי יכולת להגיע ארצה.רבים התקועים בחו"ל 

ראש הממשלה מציין כי יקיים דיון פרד בעיין התעופה וההגבלות 

הקיימות בהשתתפות ראש הממשלה החליפי, שר הבריאות, שר החוץ, שרת 

התחבורה והבטיחות בדרכים, שרת העלייה והקליטה, השר צחי הגבי 

ש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה בו יגובש מתווה בושא. כן מציין רא

כי בישיבתה הבאה של הממשלה יתקיים דיון בושא היערכות לפתיחה 

  י'.-מוקדמת של מערכת החיוך לכיתות ז'

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )21:30(בשעה 
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 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 75בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 47 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021במרץ  01 - י"ז באדר התשפ"א, שי יום

 )ZOOM -וועידה חזותית ב - 15:45(בשעה 

  

  

 

ראש הממשלה החליפי ושר  -בימין גץ  ראש הממשלה, -בימין תיהו   כחו השרים:
הביטחון; יעקב אביטן, יולי (יואל) אדלשטיין, אמיר אוחה, אופיר אקויס, דוד 
אמסלם, גבי אשכזי, מיכאל ביטון, יואב גלט, גילה גמליאל, אריה מכלוף 

-דרעי,  צחי הגבי, חילי טרופר, עומר יקלביץ', אלי כהן, ישראל כ"ץ, אורלי לוי
ס, יעקב ליצמן, עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב, אלון אבקסי

  שוסטר, יובל שטיייץ, איציק שמולי, פיה תמו שטה
  
     

  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  יועץ שר הביטחון להתגוות   -  משה אדרי
  היועץ המשפטי למערכת הביטחון   -  איתי אופיר

  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר
  ראש אגף מבצעים, משטרת ישראל   -  יצב אמון אלקלעי
  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס

  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים   -  יוליה איתן
  מהל "מגן ישראל"  -  אשחמן 

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר   -  קובי בליטשטיין 

  משרד האוצר  -  ישי בן אלול
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  משרד ראש הממשלה   -  איתמר בן ישראל 
  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 

  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר
  סגית מזכיר הממשלה  -  אתי ברט
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  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי

  אלוף פיקוד העורף   -  אלוף אורי גורדין 
ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס

  האוצר
  המזכיר הצבאי לשר הביטחון   -  תא"ל יקי דולף 

  משרד הבריאות   -  עה היימן 
  משרד ראש הממשלה  -  גלבוע זיגר

  משטרת ישראל   -  יצב ג'מאל חכרוש
  )848צה"ל (בסעיף מס'   -  תא"ל צחי חפץ 
  הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים   -  חסאן טואפרה

  משרד ראש הממשלה   -  אורן כהן 
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 

  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר  -  תמיר כהן 
  )848הרמטכ"ל (בסעיף מס'   -  רא"ל אביב כוכבי

  משרד הבריאות   -  תומר לוטן
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי

  משרד האוצר   -  תמר לוי בוה 
  משרד הבריאות   -  אסת לוקסבורג

  המהלת הכללית, המשרד להגת הסביבה   -  יעל מבורך 
  משרד הבריאות   -  טל מורגשטיין 

  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  משרד ראש הממשלה   -  רון מרגלית 
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  עמית מררי

  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק

  משרד המשפטים   -  דים עבוד
  )848שיא בית הדין לערעורים (בסעיף מס'   -  אלוף דורון פיילס

  משרד האוצר   -  עפר פלג
  משרד האוצר   -  יותן פלורסהיים 

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  ראש מטה שר הבריאות   -  קובי צורף 
  משרד ראש הממשלה   -  מארק רגב

  משרד ראש הממשלה החליפי   -  קסם רוזבלט
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 

  שירותי הבריאות סל יו"ר ועדת   -  שוקי שמר

 

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  מזכיר הממשלהסגית   -  סימה טוקטלי
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  סדר היום:
  

  דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה  .847

  (בוכחות אמצעי התקשורת)

    
  העקת אות מערכה לציון השתתפות במערכה ברצועת הביטחון בלבון  .848

    
 -2021-טיוטת חוק אשי צבא דרום לבון ומשפחותיהם (תיקון), התשפ"א  .849

  חקיקההסמכת ועדת השרים לעייי 

    
-הוראת שעה)(מעק חד - 218. טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 1  .850

 - 2021-) (תיקון), התשפ"א2020פעמי חלף הגדלת קצבאות הכות לשת 

  אישור החלטת ועדת השרים לעייי חקיקה 

. הקצאת מקורות למימון טיוטת החוק ולמימון הגדלת סל שירותי 2

  הבריאות

    
  ותיקון החלטות ממשלה 2021הרחבת סל שירותי הבריאות לשת   .851

    
מדייות ממשלתית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית   .852

  והעצמת החברה הערבית בישראל ותיקון החלטות ממשלה

    
  הקמת צוות בין משרדי לאור יישום המהלך להעתקת יחידות צה"ל לגב  .853

    
  ושיתוף המידע לתכון ומימוש ולטיוב הרגולציה בתחום הבייהאיגום   .854

    
תוכית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה"   .855

  תיקון החלטת ממשלה - 2022 - 2021לשים 

    
  סיוע כלכלי לבעלי עסקים  .856

    
  אישור הפעימה השלישית במסגרת המתווה ליציאה מן הסגר  .857

    
  מתווה חזרת אזרחי ישראל מחו"ל  .858

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .859

  2021-), התשפ"א33שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 
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  דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה  .847

 (בוכחות אמצעי התקשורת)

  
  ואומר:ראש הממשלה פותח   

אחו פותחים את ישיבת הממשלה קודם כול בדגש על המאמץ העיקרי: "

המאמץ העיקרי שלו הוא להשלים את מבצע החיסוים לכלל האוכלוסייה, 

. אחו עושים בזה מאמץ 50אבל בראש ובראשוה לאוכלוסייה מעל גיל 

אדיר והשבוע אחו רותמים את הרשויות המקומיות למאמץ. שר 

לטון המקומי, אריה דרעי, הפרויקטור ואי שוחחו הבריאות, יו"ר הש

עם ראשי הרשויות הערביות, שם יש פער מסוים  ZOOMעכשיו בשיחת 

והמרצו אותם. אי חייב להגיד שהם גם רתמו בעצמם לסגור את הפער 

 בחברה הערבית. 

 50איש מעל גיל  300,000עד  200,000-אם אחו מצליחים לחסן את ה

א מחוסים, במידה רבה יצחו את הקורוה. אחו מחסים שותרו עדיין ל

עשרות אלפים ביום וזה ייקח לו עוד ימים, במאמץ גדול עוד שבועיים 

כראה, אבל הדבר הזה מוציא אותו מכלל הסכה כי כמעט כל התחלואה 

  הקשה וכמעט כל מקרי המוות מצאים בגילים הללו. 

במקביל: להמשיך לשמור על הכללים,  לכן אחו חייבים לעשות שי דברים

להמשיך לרוץ קדימה, לטוס קדימה במאמץ של חיסון האוכלוסייה בכלל 

  . 50ובפרט האוכלוסייה מעל גיל 

אי חייב להגיד שההפרות בפורים, הן בציבור החילוי והן בציבור החרדי, 

  הן בלתי סבלות. אי מקווה שהן גם לא יעלו לו ביוקר. 

יום בישיבה בפעימה השלישית של תוכית היציאה מהסגר. אחו דון ה

לאור התמוות הקשות האלה מסוף השבוע, צטרך לשמוע כמובן את דעת 

המומחים ולהחליט כיצד לפעול. אחו רוצים קודם כול להמשיך בפתיחה 

י' ללימודים, זה כמובן יקרה -של מערכת החיוך, להחזיר גם את שכבות ז'

  "הצהובות" ו"הכתומות" עם אחוז מתחסים גבוה.  בערים "הירוקות",

אחו וכל להמשיך להתקדם במתווה "הדרכון הירוק" לפתיחת המשק, 

אם משיך להגדיל את מספר המתחסים ומשיך לייצב את החולים 

-אומם עולה, ה R-הקשים. אי חייב להגיד שפה יש התייצבות מבורכת, ה

N  ם עולהדבקים המא -אומצליח מספר ה ומתים ליום עולה, אבל אם

לשמור על מספר יציב ואפילו להוריד את מספר החולים הקשים אחו 

בעצם משיגים את היעד שלו. במידה רבה זהו המדד החשוב ביותר: מספר 
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החולים הקשים, כי זה קובע את המגבלה של מערכת הבריאות שלו ושל 

  בתי החולים. 

בה הזאת מתווה שיאפשר לו לשמור על במקביל, שרת התחבורה תציג בישי

גד מוטציות, אבל יאפשר גם לישראלים לחזור הגה הכיסות לישראל 

ארצה בצורה בטוחה להצביע בבחירות. זו זכות יסוד שאחו כמובן 

  שומרים עליה. 

הצגתי אתמול עם שר החיוך ושר האוצר תוכית להארכת שת הלימודים 

הילדים שלו ובי הוער צריכים להשלים  עד סוף יולי, זה דבר הכרחי.

פערים שהצטברו בשה האחרוה, ואחו יודעים עד כמה זה חשוב לתת 

להם גם את המטען האיטלקטואלי וגם את המטען הרגשי של לימוד 

בקבוצות. אחו עשה את זה בתקופת הקורוה משום שצריך להבין שיש 

ורוה ואי רוצה שתביו את לו המקור התקציבי לזה. זו תהיה קופסת ק

ממה שהוצאו עד עכשיו,  3%ואולי  2%-ל 1%ההיקף שלה: זה בערך בין 

ויש לו כלכלה חזקה מאוד שמאפשרת לו לעשות זאת, עם ריביות 

מהמוכות בעולם. החיוך לא צריך להיות במחלוקת, אי מצפה מכל חברי 

  די ישראל. הממשלה לתמוך בהצעה הזאת, היא חשובה לחיוך של יל

השבוע יגיעו לישראל קצלר אוסטריה, סבסטיאן קורץ, וראש ממשלת 

דמרק, מדה פרדריקסן. הם מגיעים לכאן כדי ללמוד ולהתרשם ממבצע 

לאומי לייצור -אחו גם דון יחד בתאגיד בין החיסוים העק שלו.

  חיסוים. 

וחד על בכל מקרה אחו דים כבר בושא הזה עם חברת "פייזר", במי

מרכיב המחקר והפיתוח. אי חושב שזו משימה מאוד חשובה כדי להפוך 

את ישראל למעצמת חיסוים עצמאית שיכולה לייצר לעצמה וגם לאחרים 

חיסוים. אבל יש משהו לא פחות חשוב ולא פחות דחוף, כי במקביל אחו 

ת מיליון חיסוים לאזרחי ישראל כדי להבטיח א 36עובדים על הבאת עוד 

  בריאות אזרחיו. 

אי רוצה להסביר למה: החיסוים שיש לו, אף אחד לא יודע את תוקף 

עמידתם. אחו רשמו ב"דרכון הירוק" חצי שה, זה אולי בערך יהיה שה, 

אחו מקווים שיותר, אחו צריכים להיערך לתרחיש הגרוע. התרחיש 

ים בשי חיסוים, זה מיליון אזרח 9הגרוע אומר שצטרך לחסן כל חצי שה 

מיליון חיסוים רק לשה הקרובה. אם  36מיליון חיסוים לחצי שה,  18

אחו לא עושים את זה ויפוג תוקף החיסון, אז הכול חוזר מחדש: תחלואה, 

  מוות, סגרים. כל העולם מתחרה על החיסוים הללו. 

יד אי חוש שוב להביא את ישראל למעלה הרשימה. אי לא רוצה להג

שאחו ירקו דם, אבל בעשרות שיחות, במאמץ איסופי מול ראשי 

מיליון חיסוים כדי לחסן את  12החברות הללו, הצלחו להביא הה 
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האוכלוסייה הבוגרת, כי לילדים עדיין אין חיסוים, זה יגיע להערכתי 

בחודשים הקרובים. כלומר, אחו חייבים לדאוג להביא עוד עשרות מיליוי 

ים כדי שלא חזור על כל פרשיית הקורוה בשה הקרובה, וזו משימה חיסו

  עליוה שלקחתי על עצמי. 

אי חייב להגיד שאי עזר מאוד בשר הבריאות ובצמרת משרד הבריאות, 

הם עושים בעיין הזה עבודה חשובה. אי חושב שחברת "פייזר" וחברת 

ושאחו מוכים לפעול  "מודרה", כשהן רואות שאחו חושים בעיין הזה

ולקבל החלטות, יש לו סיכוי טוב, גם כאן, להקדים את כל העולם, וזה לא 

מיליון מתוך כלל  9דבר שהוא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שמדיה של 

מיליארד בי אדם, כלומר אחו פרומיל של האושות,  8האושות, של 

וש לעשות את זה גם בשה ואחו משיגים את כל יתר המדיות. אי ח

  הקרובה עם יתרת החיסוים. 

במקביל, שר האוצר ואי מביאים היום לממשלה החלטה על מעקים 

זוהי החלטה חשובה, היא ₪. מיליון  560לאוכלוסיית הכים בעלות של 

מממשת את ההבטחה של הממשלה לציבור הכים, היא מאפשרת את 

  הם בתקופת הקורוה.התקציב שיסייע להם, ובייחוד יסייע ל

במקביל, אי עובד גם על הצעת החלטה לתיקון העיוותים שהצטברו במהלך 

השים, שהוצגו לי בביקורי בבית הלוחם עם כי צה"ל. אי חייב להגיד לכם, 

זה היה ביקור מרגש מאין כמוהו עם יו"ר הארגון עידן קלימן ועם צמרת 

סבל שהם עוברים, אשים הארגון. לשמוע את האשים האלה, לשמוע את ה

שמשלמים יום יום בגופם ובפשם על כך שהם הגו עליו. אי חושב שיש 

לו חוב מוסרי עק להם, אי מקווה לפרוע את החוב הזה ואי בטוח 

שכולכם תצטרפו לזה. זה דבר ראשון במעלה שגם הוא מייחד את מדית 

  ישראל. 

חיזוק יישובי המגזר אי מביא היום להחלטת הממשלה את התוכית ל

המדייות הזו ₪. מיליון  150הערבי ולצמצום הפשיעה. היקף התוכית: 

 2015היא המשך ישיר לתוכית החומש חסרת התקדים שהעברו בשת 

מאז ₪ מיליארד  6עבור החברה הערבית, ועוד ₪ מיליארד  15-ותוקצבה ב

זוק הבטיחות בתוכיות שוות לבדואים בצפון, לבדואים בדרום, לחי 2011

שתוקצבו, מתוך זה ₪ מיליארד  21-שם ודברים אחרים. כלומר, קרוב ל

  הוצאו מיליארדים רבים. 

התוכית הזאת תביא להקמת והרחבת תחות משטרה חדשות וקיימות. 

אחו קים תחות כיבוי אש ומבים קהילתיים לשירותים קהילתיים 

ה מיוחדת במשטרת בישובים הערביים. גם הולכת ומוקמת כרגע יחיד

ישראל למאבק בפשיעה במגזר הערבי. אי רוצה לברך את שר הבט"פ 

  והמפכ"ל שעושים רבות בעיין הזה. 
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אחו משיך לחזק את הרשויות המקומיות במגזר הערבי, וילחם יחד 

בפשיעה ובאלימות. אי מבקש להודות לכל מי שסייע בקידום התוכית, 

ך והפים, העבודה והרווחה, שוויון חברתי למשרדי האוצר, הבט"פ, החיו

וחיזוק וקידום קהילתי. אי רוצה גם להודות לך, מכ"ל המשרד ומזכיר 

הממשלה, צחי ברוורמן, אתה מצח על כל זה, וגם לשר הביטחון שעזר 

בעיין הזה. אי מודה גם לך, ואי לא אומר את זה מן השפה אל החוץ. אי 

  גע במאמץ גדול. חושב שכולם וטלים חלק כר

חשוב שמשיך לעבוד יחד, פתור את הבעיות האמיתיות שיש לציבור 

בישראל. אחו מצליחים להוציא את ישראל כאלופת העולם בחיסוים. יש 

לו עוד אתגרים, אחו צריכים להשלים את החיסון של הבוגרים, אחו 

ב גם את פותחים את המשק, את החיוך, את התרבות, אי מקווה שבקרו

הספורט, אי מקווה בימים הקרובים. אחו יוצאים, חוזרים חזרה אל 

החיים, וחשוב שעשה את זה יחד, כי אחו מייצגים את כל אזרחי ישראל, 

   "בלי יוצא מן הכלל.

  מר:וראש הממשלה החליפי, בימין גץ, א

גם אי רוצה לברך על הושאים החשובים שעולים בישיבה הזאת, הן על "

הושא של קידום התוכית למיגור הפשיעה בחברה, הן על אישור המעק 

החצי שתי לכים, שתכף אי אומר עליו עוד מילה אחת, ברשותך, וכמובן 

על אישור העקת "אות לבון" לחיילי צה"ל וצד"ל, מערכה שמשכה כמעט 

ות שים עם הרבה מאוד חללים וחברים שכולו השארו מאחור. כמי עשר

שהיה החייל האחרון לצאת מלבון, אי מאוד שמח על הזכות שפלה בחלקי 

להמשיך ולקדם את העיין הזה, כמובן בשיתוף עם הרמטכ"ל, בוועדה 

מיוחדת שהוקמה בצה"ל בראשות שיא בית הדין הצבאי. אפשר יהיה 

  רמטכ"ל ירחיב בעיין הזה. לשאול שאלות וה

אי שמח, כאמור, שאחו מקדמים את סוגיית הכים. כי צה"ל, קודם כול 

הם חשובים לכולו, בוודאי שחשובים לי. אחו מצאים איתם במשא ומתן 

מתמשך תוך יסיון לפתור את הבעיות של כי צה"ל ותוך מגבלות 

הכים. אי שמח שאחו  המשאבים שעומדים לרשותו, כ"ל גם יתר ציבור

מביאים את ההצעה הזאת להצבעה היום, בהמשך לדיון שערכו אתמול 

בוועדת שרים לעייי חקיקה. אי מצטער על הסיבוב הפוליטי שחלק 

מהשרים עשו על העיין הזה. אי מזכיר לכולו שאחו מביאים הצעת 

את היא תשלום לכים בגלל שאין לו תקציב מדיה, לכן ההחלטה הז

החלטה דרשת. חבל שזהו המצב, אבל לפחות אחו עשה את הצעד 

  המיימלי הזה. 

אי רוצה להזכיר לכולו שלצד הדברים האלה יש לו עדיין עשרות מיויים 

במשרד החוץ ועוד מיויים מקצועיים במשרדים השוים שתקועים כי 
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לחלץ  הממשלה לא מסוגלת לקבל החלטה. חבל שככה, אחו חייבים

  אותם.

אי חושב שיש לו בעיה מאוד חמורה בשדה  -באשר לושא הקורוה 

התעופה. הוועדה ששקלה שיקולים שאי מקווה שהם עיייים, אבל הדרך 

היחידה לדעת שהם עיייים היא לפרסם את ההחלטות של הוועדה עצמה. 

אחו צריכים להגיע למצב שכל ישראלי שרוצה לחזור הביתה, יכול לחזור 

אפשר לעשות את זה עם בדיקות לפי טיסה, בדיקות אחרי טיסה, הביתה. 

  שהייה בבידוד אחר כך ולגרום למצב שהישראלים יכולים לחזור הביתה. 

בדקתי וחקרתי, במרבית מדיות העולם, במרבית המוחלטת של מדיות 

העולם, אין איסור על אזרחים לחזור לארצם. יש איסור לאשים אחרים 

איסור לאשים לחזור לארצם. זהו המצב במרבית מדיות  להיכס, אבל אין

העולם, הגיע הזמן שגם אצלו זה יהיה ככה. אי מקווה מאוד שהמתאר 

  שמובא היום, אכן יהיה מתאר שיקודם. 

י' בערים -צריכים להחזיר קודם כול את תלמידי כיתות ז' -ושא החיוך 

מקווה כמובן שיהיה  "ירוקות" ו"צהובות" בחזרה ללימודים. בהמשך אי

אפשר ביתר המקומות, כשהמצב הבריאותי ישתפר. אי חושב שהעומק 

החיסוי שלו מאפשר לו לבצע את הצעדים האלה בצורה שהיא יחסית 

בטוחה, ואז כמובן שוכל ללכת להשלמת הלימודים בתקופת הקיץ או על 

רים בסיס החופשות שישן, מתוך הידברות עם המורים. אי חושב שהמו

עבדו קשה גם בתקופת הקורוה למרות שהם עשו את זה בצורות אחרות, 

אבל עדיין צריך לבוא איתם בדין ודברים ולגרום למצב שאחו מסוגלים 

  "לתת להם את הפיצוי האות וביחד איתם להתקדם קדימה ולצאת לדרך.

  
    

    
 הביטחון בלבוןהעקת אות מערכה לציון השתתפות במערכה ברצועת   .848

  
  ראש הממשלה פותח את הדיון.  

  ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון מציג את עיקרי הצעת ההחלטה.

  אלוף אביב כוכבי, מוסיף.-ראש המטה הכללי של צה"ל, רב

  בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים בימין גץ, רפי פרץ ויואב גלט.

  
  (פה אחד)  
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  ם: י ט ימ ח ל   

 הגה (א) לחוק העיטורים בצבא7בהתאם להוראת סעיף , לאשר  .א

לקבוע  שר הביטחון הצעת את החוק),  –(להלן  1970-לישראל, התש"ל

אות מערכה לציון השתתפותם של חיילים במערכה ברצועת הביטחון 

 בלבון. 

 שר הביטחון הצעת את ,(א) לחוק7בהתאם להוראת סעיף , לאשר  .ב

צה"ל  חיילי המערכה מקרב לקבלת אות תלקבוע את התבחיים לזכאו

המערכה ההגה לישראל (אות  בצבא תקות העיטורים בהצעת כמפורט

 ,2021-א"פהתש ),זכאים קביעת חיילים  –טחון בלבון יברצועת הב

 ).63-59המצ"ב (דפים  'אהמצורפת להחלטה זו כספח 

 (ב)7 בהתאם לסעיף, לפיה החליטשאת הודעת שר הביטחון,  לרשום  .ג

 ב' בספח, כמתואר המערכה ברצועת הביטחוןאות  צורת על ,חוקל

  ).64 ףהמצ"ב (ד להחלטה זו

  
    

    
 -2021-טיוטת חוק אשי צבא דרום לבון ומשפחותיהם (תיקון), התשפ"א  .849

 הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה

  
  .848הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם הדיון בסעיף מס'   

  
  (פה אחד)  

  
  :ל י ט י םמ ח    

בון ומשפחותיהם את טיוטת חוק אשי צבא דרום ל לאשר עקרוית  .א

 ).68-65, המצ"ב (דפים 2021-(תיקון), התשפ"א

על דעת הממשלה, את  ,חקיקה לאשר לעייי הסמיך את ועדת השריםל  .ב

 וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.

הקדים עדת הכסת לוהכסת, לבקש מותקון (ג)  ב81התאם לסעיף ב  .ג

 הדיון בהצעת החוק. 
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(ב) בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת להתיר את 88בהתאם לסעיף   .ד

  הקריאה השייה של הצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

  
    

    
-הוראת שעה)(מעק חד - 218. טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 1  .850

 - 2021-) (תיקון), התשפ"א2020פעמי חלף הגדלת קצבאות הכות לשת 

  אישור החלטת ועדת השרים לעייי חקיקה 

. הקצאת מקורות למימון טיוטת החוק ולמימון הגדלת סל שירותי 2

 הבריאות

  
  הדיון.מזכיר הממשלה פותח את   

  שר האוצר מציג את עיקרי הצעת ההחלטה.

  היועץ המשפטי של משרד האוצר, מר אסי מסיג, מוסיף.

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציין כי  למרות הסמיכות 

, אין מיעה משפטית לקדם את טיוטת החוק 24-ליום הבחירות לכסת ה

  האמורה.

  היועץ המשפטי לממשלה, מר אביחי מדלבליט, מוסיף. 

  
  (פה אחד)  

  
  :ם י טמ ח ל י    

 28ום מי  194את החלטת ועדת השרים לעייי חקיקה  מס' חק/ לאשר .1

 ).73-69, המצ"ב (דפים 2021בפברואר 

הקדים (ג) בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת ל81בהתאם לסעיף  .2

 את הדיון בהצעת החוק.

(ב) לתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת להתיר את 88בהתאם לסעיף  .3

 .על הצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסתהקריאה השייה 

וכן לצורך מימון הרחבת  1לצורך מימון טיוטת החוק האמורה בסעיף  .4
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 - 2021סל שירותי הבריאות לשת 

 –)(ג) לחוק יסוד: משק המדיה (להלן 2ב(א)(3 בהתאם לסעיף  .א

) לחוק יסודות התקציב,        3ג(47חוק היסוד) וסעיף 

חוק יסודות התקציב), לקבוע כי  –(להלן  1985-התשמ"ה

מסגרת ההתחייבויות במהלך שת התקציב ההמשכי, 

ב(ד) לחוק היסוד, תפחת בשיעור וסף של 3כהגדרתה בסעיף 

מהסכום העודף הכולל  77.5%כך שהיא לא תעלה על  5%

תקציב השתי הקודם, ולהטיל על הגורמים שותר בחוק ה

 המוסמכים במשרד האוצר לפעול בהתאם.

הפחתת השיעור הוסף כאמור בפסקה (א) תשמש לצורך מימון   .ב

וכן לצורך מימון הרחבת סל  1טיוטת החוק האמורה בסעיף 

, וזאת כל עוד לא אושר 2021שירותי סל הבריאות לשת 

 . 2021תקציב המדיה לשת 

להחות את שר א לחוק יסודות התקציב, 40עיף בהתאם לס  .ג

ואישור תיקוי  2021, לאחר אישור חוק התקציב לשת האוצר

החקיקה הדרשים, להתיר את השימוש בסכומים העודפים 

לפחות, ולהעבירם לטובת  5%בשיעור של  2020בשת  שותרו

 . 2021מימון טיוטת החוק והרחבת סל שירותי הבריאות לשת 

על יסוד החלטה זו והוגשה  ה) הצעת החוק אשר וסח75-74ים מצ"ב (דפ

  לכסת.

  
    

    
 ותיקון החלטות ממשלה 2021הרחבת סל שירותי הבריאות לשת   .851

  
  שר הבריאות מציג את עיקרי הצעת ההחלטה.  

  שר האוצר מוסיף.

  
  (פה אחד)  

  
 :מ ח ל י ט י ם  
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לאשר, לפי הצעת שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, מתוקף סמכות  .1

) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,          1(ב)(8הממשלה לפי סעיף 

החוק), הוספת שירותים לסל שירותי הבריאות  -(להלן  1994-התש"ד

לקופות החולים (תוספת שייה לחוק) ולמשרד הבריאות (תוספת 

ג' בטבלה שלהלן, -בסעיפים א', ב', ו שלישית לחוק), בהתאם למפורט

וזאת החל מתאריך תחולה שיפורט בחוזר מכ"ל משרד הבריאות בדבר 

 . 2021הרחבת סל שירותי הבריאות לשת 

, להוסיף לסל שירותי 1לאור הוספת השירותים כאמור בסעיף  .2

בחלוקה  2021החל משת ₪ מיליון  500הבריאות סכום שתי בסך של 

₪ מיליון  495.514את עלות הסל לקופות בסכום של הבאה: להגדיל 

₪, מיליון  4.486ולהגדיל את עלות הסל למשרד הבריאות בסכום של 

למימון הוספת השירותים לסל הבריאות שבאחריות קופות החולים 

 ומשרד הבריאות, בהתאמה.

לתקציב משרד הבריאות בשת ₪ מיליוי  50להוסיף באופן חד פעמי  .3

יועברו לקופות החולים בחלוקה ₪ מיליוי  20אה: בחלוקה הב 2021

למשרד הבריאות, והכול לצורך יישום ₪  מיליוי  30-קפיטציוית ו

 ה' בטבלה שלהלן. -סעיפים ד' ו

, להפחית באופן חד פעמי בשת 2מתוך סכום התוספת האמור בסעיף  .4

מעלות סל שירותי הבריאות לקופות ₪ מיליון  67.983סכום של  2021

₪  מיליון  57.983ים ולהעביר לתקציב משרד הבריאות סכום של החול

לצורך מימוש פרויקטים חד פעמיים הוגעים לעדכון ויהול סל שירותי 

מיליון  10הבריאות שיסוכמו בין משרדי האוצר והבריאות וסכום של 

 . 3לצורך יישום סעיף ₪ 

ימוש לעיל, לאשר לקופות החולים ש 2לאור תאריך התחילה של סעיף  .5

מתוך הסכום של ₪ מיליון  15.354-בסך של  2021באופן חד פעמי בשת 

, לצורך השלמת מהלך 2021אשר יועבר אליהם בשת ₪ מיליון  427.531

כמפורט בסעיף ה' בטבלה  – 2021שדרוג שתל שמיעה לילדים בשת 

  שלהלן.

) Bedaquiline )Sirturoלאשר העברת האחריות לאספקת התכשיר  .6

 multi-drug resistant tuberculosisלטיפול בשחפת עמידה (המיועד 

(MDR-TB) ייה לחוק וכןמהתוספת השלישית לחוק לתוספת הש (

מתקציב משרד הבריאות לקופות ₪ מיליון  1.336להעביר סכום בסך 

החולים בחלוקה קפיטציוית, לצורך השלמת עלות סל הבריאות 

 בהתאם. 

  -כלהלן 19.01.2020משלה מיום של המ 4820לתקן את החלטה מס'  .7
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לחולי  CYP2C9בדיקת  2020להוסיף לסל שירותי הבריאות לשת   .א

  .Siponimod-טרשת פוצה המועמדים לטיפול ב

לשות בהחלטה האמורה את "מזון ייעודי לחולים אוקולוגים   .ב

בסיכון לתת תזוה" ל"מזון ייעודי לחולים  19-14בגילים 

 כון לתת תזוה". בסי 19-13אוקולוגים בגילים 

 -כלהלן 11.1.2018של הממשלה מיום  3379החלטה מס'  לתקן את .8

 300 –ואילך  2021במקום סעיף קטן ד' יבוא: "בשת  10בסעיף   .א

 ₪".מיליוי 

 2021מלש"ח בשת  100במקום סעיף קטן ג' יבוא: " 11בסעיף   .ב

 ואילך".

 מלש"ח 150תווסף סעיף קטן ג: "ילהחלטה המקורית י 12בסעיף   .ג

  ואילך". 2021בשת 

, כל הקצאות 2021עד לאישורו בכסת של תקציב המדיה לשת  .9

ב לחוק יסוד: משק 3התקציבים לפי החלטה זו כפופות להוראות סעיף 

  . 1985-ג לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה47המדיה ולהוראות סעיף 

  

 הרפואיות הטכולוגיות רשימת

  שירותים באחריות המדיה  .א

לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית  בדיקות סקירה

  (הרחבת התוויות):

Warsaw breakage syndrome זיביהודים ממוצא אשכ 

בדיקות סקירה לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית 

  (הרחבת התוויות): 

Meckel Gruber syndrome type 8 יביהודים ממוצא אתיופי או תימ  

בדיקות סקירה לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית 

  (הרחבת התוויות):

HBS9 -Hermansky-Pudlak syndrome בדרוזים 

בדיקות סקירה לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית 

  (הרחבת התוויות): 
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Hyper IgE syndrome זרקא-א-בתושבי הישוב ג'יסר 

גילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית בדיקות סקירה ל

  (הרחבת התוויות): 

Peroxisome biogenesis disorder 5A (Zellweger Syndrome 

Spectrum) בקראים  

בדיקות סקירה לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית 

  (הרחבת התוויות): 

 CODAS (Cerebral Ocular Dental Auricular Skeletalתסמות 

syndrome) במוסלמים תושבי כפר קאסם  

בדיקות סקירה לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית 

   -(הרחבת התוויות) 

   -סקר אחיד לכל הדרוזים תושבי הגולן 

Cockayne syndrome,  

Prolidase Deficiency,  

Hyperoxaluria I,  

Hyperoxaluria III,  

Leprechaunism- Donoho Syndrome,  

FHL2,  

CILD3- Primary Ciliary Dyskinesia 

בדיקות סקירה לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית 

   -(הרחבת התוויות) 

   -הוספת בדיקות עבור בדואים בדרום הארץ 

Glycogen storage disease II; GSD2 (Pompe disease),  

Anemia, congenital dyserythropoietic type Ia; CDAN1A,  

Leber congenital amaurosis 10  
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Mucopolysaccharidosis type IIIa; MPS3A (SanFilippo 

syndrome A) 

Glaucoma 3a, primary congenital; GLC3A 

Retinitis pigmentosa 25; RP25 

  

הגדרת מצבי ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל, לרבות  �

  הזכאות והקריטריוים הרלבטיים, יפורטו בחוזרי משרד הבריאות

 תרופות ומזון רפואי באחריות קופות החולים  .ב

  התוויה  שם גרי  שם מסחרי

Actemra Tocilizumab  טיפול בדלקת פרקים

 systemic juvenileמסוג 

idiopathic arthritis -   

הרחבת מסגרת ההכללה 

   -בסל 

הקדמת קו טיפול וביטול 

ההתיה לפיה יש צורך 

 -במיצוי טיפולי קודם ב

DMARDs - MTX . 

Kineret  Anakinra  יתטיפול בקדחת ים תיכו

)FMF - Familial 

Mediterranean Fever (

בחולה שמיצה טיפול 

קודם בקולכיצין, על פי 

 קריטריוים  

Otezla Apremilast  טיפול בכיבים בחלל הפה

בכצ'ט אחרי מיצוי  בחולי

 טיפול בקולכיצין

Scenesse Afamelanotide  יעת פוטוטוקסיותמ

בוגרים  EPPבחולי 

)Erythropoietic 

protoporphyria( 
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Staquis  Crisaborole טיפול ב-Atopic 

dermatitis  ברמת חומרה

  קלה עד ביוית

Ilumya  Tildrakizumab  טיפול בפסוריאזיס

עד  בדרגת חומרה ביוית

חמורה, בהתאם למסגרת 

ההכללה של תכשירים 

ביולוגים אחרים הכלולים 

 בסל להתוויה זו

Soolantra  Ivermectin  געיםטיפול מקומי ב

  Rosaceaדלקתיים של 

Betmiga Mirabegron  טיפול בשלפוחית שתן

 )OABפעילה ביתר (

Jardiance  Empagliflozin   2טיפול בחולי סוכרת סוג 

–   

הרחבת מסגרת ההכללה 

   -בסל 

עבור מטופלים העוים על 

  כל אלה:

  90מוך מ  eGFRא. 

   מיוריהומיקרואלבב. 

 7%בערך  HbA1cג. 

ומעלה, על אף טיפול 

  קודם למחלתם.

Jardiance duo  Empagliflozin + 

metformin  

Forxiga  Dapagliflozin  

Xigduo Dapagliflozin + 

metformin  

Steglatro  Ertugliflozin  

Segluromet  Ertugliflozin + 

metformin  

Trulicity  Dulaglutide   2טיפול בחולי סוכרת סוג 

–   

הרחבת מסגרת ההכללה 

  -בסל 

Bydureon  Exenatide  

Victoza  Liraglutide  

Lyxumia  Lixisenatide  
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Xultophy  Liraglutide + 

insulin degludec  

 BMIעבור חולים עם 

ומעלה עם  28בערך 

HbA1c  7.5%בערך 

ומעלה, לאחר מיצוי 

הטיפול התרופתי בשתי 

תרופות פומיות, לכל 

  הפחות.

Suliqua  Lixisenatide + 

insulin glargine  

Trulicity  Dulaglutide   2טיפול בחולי סוכרת סוג 

הרחבת מסגרת ההכללה  -

   -בסל 

 BMIעבור חולים עם 

-ומעלה ו 25בערך  

HbA1c  7.5%בערך 

ומעלה  החולים באחד 

   –מהבאים 

PVD (Peripheral 

vascular disease) ,

מחלת לב כלילית, מחלה 

סרברווסקולרית, מחלת 

  כליה כרוית, 

לאחר מיצוי הטיפול 

התרופתי בשתי תרופות 

  פומיות, לכל הפחות.

Bydureon  Exenatide  

Victoza  Liraglutide  

Lyxumia  Lixisenatide  

Xultophy  Liraglutide + 

insulin degludec  

Suliqua  Lixisenatide + 

insulin glargine  

Veltassa Patiromer  טיפול בהיפרקלמיה- 

עבור חולי מחלת כליה 

 3) דרגות CKDכרוית (

שאים מטופלים  5עד 

בדיאליזה, עם מחלה 

לבבית או יתר לחץ דם 

עמיד, שרמת האשלגן 

 mEq/L 5.5שלהם בערך 

ומעלה, המטופלים 

, שמיצו RAASבמעכבי 

טיפול במשתים מפרישי 
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אשלגן ודיאטה דלת 

 אשלגן.

Ozurdex Dexamethasone  טיפול בבצקת ברשתית

או  BRVOעל רקע 

CRVO כקו ראשון ,

  עבור:

א. חולים לאחר אירוע 

לבבי/מוחי כולל התקף 

לב, מחלת לב איסכמית, 

TIA   

  ב. שים בהיריון

בגיל הפוריות ג. שים 

אשר מתכות היריון 

  בקרוב.

  ד. שים מיקות.

ה. חולים אשר עברו 

 יתוח ויטרקטומיה 

Ozurdex  Dexamethasone  טיפול בבצקת ברשתית

או  BRVOעל רקע 

CRVO עבור חולים ,

פסאודו פאקים שעברו 

יתוח קטרקט ולא הגיבו 

 VEGFלטיפול במעכב 

Ozurdex  Dexamethasone טיפול ב-non infectious 

uveitis  -   

הרחבת מסגרת ההכללה 

אפשרות למתן  -בסל 

 Ciclosporineמשולב עם 

Raxone  Idebenone טיפול ב-Leber's 

hereditary optic 

neuropathy (LHON) -  

הרחבת מסגרת ההכללה 

הארכת משך  -בסל 

הטיפול מהתייצבות 
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  חודשים  12-השיפור, מ

 חודשים.  24-ל

Ensure plus 

advance 

השלמה תזותית למשך   מזון רפואי

יום עבור מבוגרים בי  90

שים ומעלה בתת  65

תזוה, לאחר יתוח שבר 

  בצוואר ירך

Easy daily  מזון תרופתי לילדים  מזון רפואי

שים עם  4-19בגילים 

צתר אטרלי, החולים 

במחלות כרויות, מחלות 

מטבוליות, ומחלות 

  וירולוגיות

Nutren Junior 

1.5  

מזון ייעודי להעשרה  מזון רפואי

תזותית חלקית או מלאה 

בקבוצות החולים 

  הבאות:

. חולים במחלת לייפת 1

 CF (Cysticכיסתית 

Fibrosis .(  

. חולים במחלת 2

דיסאוטוומיה משפחתית 

(Familial Dysautonomy) 

FD  .  

 4. להזת ילדים עד גיל 3

שים החולים במחלות 

ת כרויות, מחלו

מטבוליות, מחלות 

וירולוגיות וילדים עם 

צתר אטרלי, אשר אים 

יכולים לקבל כלכלת מזון 

רגילה, העוים על כל 

  אלה:

א. תלויים בהזה 

אטרלית לאורך זמן 
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  באופן בלעדי 

ב. בעלי צרכים תזותיים 

  מיוחדים לאורך זמן. 

. חולים במחלה 4

אטאקסיה טלגיקטאזיה 

)Ataxia Telangiectasia .(  

-4. הזת ילדים בגילים 5

שים עם צתר  19

אטרלי, החולים במחלות 

כרויות, מחלות 

מטבוליות, ומחלות 

  וירולוגיות. 

. מזון ייעודי לילדים 6

חולי סרטן שמלאה להם 

 19שה וטרם מלאו להם 

שים, המצויים בסיכון 

  לתת תזוה.

Rexulti Brexpiprazole  יהטיפול בחולי סכיזופר

עוים על אחד  אשר

  מאלה:

 aripiprazoleא. טופלו ב 

בעבר או באפיזודה 

הוכחית ופיתחו תופעות 

  לוואי לטיפול.

ב. חולים בהם צפתה 

יעילות קליית חלקית 

בטיפול אטיפסיכוטי 

קודם, המועמדים לטיפול 

בתכשיר אטי פסיכוטי 

 D2 partialמסוג 

agonist.  

Atomic Atomoxetine  טיפול בהפרעת קשב

 ADHD –וריכוז 

(Attention deficit 

hyperactivity disorder (

בילדים כקו טיפול 
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מתקדם לאחר מיצוי 

-טיפול ב

Methylphenidate.  

במהלך מחלתו יהיה 

החולה זכאי לטיפול 

  באחת מאלה:

Atomoxetine,  

Attent 

(Dextroamphetamine 

saccharate + 

Amphetamine 

aspartate monohydrate 

+ Dextroamphetamine 

sulfate + 

Amphetamine sulfate) 

Epidiolex   טיפול בפרכוסים על רקע

כקו  Dravetתסמות 

 טיפול חמישי והלאה

Epidiolex   טיפול בפרכוסים על רקע

 Lennox-Gastautתסמות 

  כקו טיפול חמישי והלאה

Epidiolex   טיפול בפרכוסים על רקע

Tuberous sclerosis 

complex )TSC כקו (

  טיפול רביעי והלאה

Briviact Brivaracetam  טיפול באפילפסיה- 

הרחבת מסגרת ההכללה 

  -בסל 

הקדמה לקו טיפול שלישי 

 והלאה

Fycompa  Perampanel 

Briviact Brivaracetam 
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Fycompa  Perampanel  טיפול באפילפסיה- 

הרחבת מסגרת ההכללה 

אפשרות למתן  -בסל 

משולב של התכשירים 

Retigabine, 

Lacosamide, 

Brivaracetam ,

Perampanel 

Vimpat /  

Lacosamide-

Teva 

Lacosamide 

Neurontin,  

Gabapentin 

generic 

Gabapentin  טיפול באפילפסיה–   

ההכללה הרחבת מסגרת 

הקדמה לקו טיפול  -בסל 

 ,Vimpat  ראשון והלאה

Lacosamide-

Teva 

Lacosamide 

Lamictal,  

Lamotrigine 

generic 

Lamotrigine 

Keppra,  

Levetiracetam 

generic 

Levetiracetam 

Trileptin, 

Oxcarbazepine 

generic 

Oxcarbazepine 

Topamax,  

Topiramate 

generic 

Topiramate 

Botox Botulinum toxin  טיפול בספסטיות

ממוקדת בגפה התחתוה 

על רקע שבץ מוחי 

 במבוגרים

Dysport  Botulinum toxin  טיפול בספסטיות

ממוקדת בגפה התחתוה 
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על רקע שבץ או טראומה 

 מוחית במבוגרים

Vumerity  Diroximel 

Fumarate 

טיפול בטרשת פוצה 

  RRMSמסוג 

  טיפול ראשוןכקו 

Zeposia  Ozanimod  פוצה טיפול בטרשת

  RMSמסוג 

כקו טיפול מתקדם או 

כקו ראשון במחלה 

 סוערת

Enspryng  Satralizumab טיפול ב-Neuromyelitis 

optica spectrum 

disorders  במתבגרים

ומבוגרים עם 

aquaporin-4 IgG 

antibodies לאחר מיצוי ,

טיפול בתכשיר 

או  אימווסופרסיבי

Rituximab 

Forxiga Dapagliflozin  טיפול בחולי אי ספיקת

-NYHA IIלב תסמיית (

IV עם מקטע פליטה (

 40%) בערך HFrEFירוד (

ומטה, אשר מיצו טיפול 

 מיטבי למחלתם 

Vyndamax  Tafamidis  טיפול בקרדיומיופתיה

 wild type orמסוג 

hereditary 

transthyretin-mediated 

amyloidosis (ATTR-

CM) -  עבור חולים עם

 ATTRאבחה של 

 NYHAבדרגות תפקוד 

1, 2 
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Trikafta Elexacaftor + 

Tezacaftor + 

Ivacaftor 

 Cysticטיפול בחולי 

Fibrosis  ושאיםה

לפחות מוטציה אחת  

 CFTRבגן  F508delמסוג 

Ofev  Nintedanib טיפול ב-chronic 

fibrosing interstitial 

lung disease (ILDs)  עם

  פוטיפ פרוגרסיבי

Ofev  Nintedanib  טיפול להפחתת הירידה

בתפקוד הריאתי בחולי 

Systemic sclerosis 

associated interstitial 

lung disease (SSc-ILD) 

Fasenra  Benralizumab   טיפול באסתמה

   -אאוזיופילית קשה 

הרחבת מסגרת ההכללה 

עבור חולי אסתמה  -בסל 

המטופלים באופן קשה 

כרוי 

בגלוקוקורטיקואידים 

סיסטמיים עם ספירת 

 -אאוזיופילים מתחת ל

  תאים/מיקרוליטר 400

Nucala  Mepolizumab  

Cinqair   Reslizumab  

Fasenra  Benralizumab   טיפול באסתמה

   -אאוזיופילית קשה 

הרחבת מסגרת ההכללה 

ביטול החיוב למתן  -בסל 

Omalizumab  כטיפול

כקו ראשון בחולים להם 

גם אסתמה אאוזיופילית 

  וגם אסתמה אלרגית

Nucala  Mepolizumab  

Cinqair   Reslizumab  
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Ultibro 

breezhaler 

Indacaterol + 

Glycopyrronium 

טיפול במחלת ריאות 

חסימתית כרוית 

)COPD (-   

הרחבת מסגרת ההכללה 

ביטול מגבלת  -בסל 

FEV1 

Duaklir 

genuair  

Formoterol + 

Aclidinium  

Spiolto 

respimat  

Olodaterol + 

Tiotropium  

Anoro Ellipta  Vilanterol + 

Umeclidinium  

Trimbow Formoterol 

fumarate + 

Beclomethasone 

dipropionate + 

Glycopyrronium 

bromide 

טיפול במחלת ריאות 

חסימתית כרוית 

)COPD בחולים עם (

FEV1 מוך מ שווה או-

 במצב כרוי 60%

Postinor Levonorgestrel  יעת הריון במקרימ

שיוי והרחבת  –חירום 

מסגרת ההכללה בסל 

בהתאם למסגרת 

ההכללה של התכשיר 

Ulipristal:  

. התרופה תיתן לטיפול 1

  באחד מאלה:

א. פגעות תקיפה מיית 

  לשם מיעת הריון; 

הטיפול בתרופה ייתן 

המרכזים במסגרת 

לטיפול בפגעי תקיפה 

  מיית.

ב. מיעת הריון בחירום 

)emergency 

contraception שיםב (

  ומטה. 20בות 

. מתן התרופה האמורה 2

  ייעשה לפי מרשם רופא.
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. מתן הטיפול בתרופה 3

יהיה ללא השתתפות 

 עצמית.

Orilissa  Elagolix  טיפול בכאב בדרגה

ביוית עד חמורה הלווה 

לשים  -טריוזיס לאדומ

שמיצו טיפולים שמריים 

 על בסיס פרוגסטרון

Tecentriq Atezolizumab  בשילוב עם

Bevacizumab לטיפול ,

בסרטן הפטוצלולארי לא 

תיח או גרורתי, בחולים 

שטרם קיבלו טיפול 

  סיסטמי למחלתם. 

במהלך מחלתו החולה 

יהיה זכאי לאחת 

   –מהתרופות הבאות 

Atezolizumab + 

Bevacizumab, 

Lenvatinib, Sorafenib 

Keytruda  Pembrolizumab  טיפול בסרטן מעי גס לא

 תיח או גרורתי מסוג 

MSI-H  אוdMMR כקו ,

 טיפול ראשון

Tecentriq  Atezolizumab  טיפול בסרטן ריאה

 NSCLCגרורתי מסוג 

כקו טיפול ראשון, בשילוב 

-עם כימותרפיה ו

Bevacizumab  עבור

-חולים ללא מוטציות ב

EGFR / ALK 
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Tecentriq  Atezolizumab  טיפול בסרטן ריאה

כקו  NSCLCגרורתי מסוג 

טיפול ראשון, 

כמוותרפיה (בחולים עם 

ברמה   PDL1ביטוי 

TC≥50% או IC≥10%( 

Opdivo  Nivolumab  טיפול בסרטן ריאה

מתקדם או גרורתי מסוג 

NSCLC  כקו טיפול

ראשון, בשילוב עם 

Ipilimumab 

 וכימותרפיה

Alunbrig Brigatinib  טיפול בסרטן ריאה מסוג

ALK+ NSCLC  כקו

  טיפול ראשון

Keytruda Pembrolizumab  טיפול בסרטן חוזר או

 cutaneousגרורתי מסוג 

squamous cell 

carcinoma  יתן שלא

לריפוי באמצעות יתוח 

  או הקרות.

Nubeqa  Darolutamide  ית לאטיפול בסרטן ערמו

גרורתי עמיד לסירוס 

)nmCRPC( 

Abraxane  Albumin bound 

Paclitaxel 

בשילוב עם 

Atezolizumab לטיפול ,

בסרטן שד מתקדם 

מקומי לא תיח או 

 tripleגרורתי מסוג 

negative  בחולים

(גדול  PD-L1המבטאים 

) שטרם 1%-או שווה ל
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ימותרפי קיבלו טיפול כ

  למחלתם הגרורתית

Piqray  Alpelisib  בשילוב עםFulvestrant ,

לטיפול בחולי סרטן שד 

חיובי,  HRמתקדם, 

HER2  שלילי, עם

, PIK3CAמוטציה מסוג 

בחולים שמחלתם 

התקדמה לאחר טיפול 

אדוקריי והם עם 

 גרורות בכבד או בריאה

Lynparza Olaparib  בשילוב עם

Bevacizumab  לטיפול

אחזקה בסרטן מתקדם 

מסוג שחלה אפיתליאלי / 

חצוצרות / פריטואלי 

ראשוי עם מוטציה מסוג 

HRD ללא מוטציה ב-

BRCA לאחר השגת ,

תגובה מלאה או חלקית 

לכימותרפיה מבוססת 

פלטיום בקו טיפול 

  ראשון.

במהלך מחלתה החולה 

תהיה זכאית לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

 .PARPממשפחת מעכבי 

Zejula Niraparib  טיפול אחזקה בסרטן

מתקדם מסוג שחלה 

אפיתליאלי / חצוצרות / 

פריטואלי ראשוי לאחר 

השגת תגובה מלאה או 

חלקית בקו טיפול ראשון 

עבור  -מבוסס פלטיום 

שים עם מוטציה מסוג 
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HRD ללא מוטציה ב-

BRCA.  

במהלך מחלתה החולה 

תהיה זכאית לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

  PARPשפחת מעכבי ממ

Zejula Niraparib  טיפול אחזקה בסרטן

מתקדם מסוג שחלה 

אפיתליאלי / חצוצרות / 

פריטואלי ראשוי לאחר 

השגת תגובה מלאה או 

חלקית בקו טיפול ראשון 

עבור  -מבוסס פלטיום 

שים עם מוטציה מסוג 

BRCA.  

במהלך מחלתה החולה 

תהיה זכאית לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

 .PARPממשפחת מעכבי 

Lutathera  Lutetium (177Lu) 

oxodotreotide 

-טיפול בגידולים גסטרו

לבלביים -אטרו

 GEPוירואדוקריים (

NETs חיובים לקולטן (

לסומטוסטטין לא 

 תיחים או גרורתיים

Vitrakvi  Larotrectinib דולים סולידיים טיפול בגי

עם איחוי גי מסוג 

NTRK  עם מחלה

מתקדמת מקומית או 

גרורתית אשר מיצו את 

אופציות הטיפול 

 -האפשריות למחלתם 

הרחבת מסגרת ההכללה 

 בסל עבור מבוגרים

167



- 30 - 

 
  

 

 

Cablivi Caplacizumab טיפול ב-thrombotic 

thrombocytopenic 

purpura   רכשת)aTTP (

בשילוב עם טיפול 

 PEX-אימווסופרסיבי ו

Ultomiris Ravulizumab טיפול ב-atypical 

hemolytic uremic 

syndrome (aHUS) ,

בהתאם למסגרת 

ההכללה בסל של 

Eculizumab 

Inrebic  Fedratinib  טיפול במיאלופיברוזיס

בדרגת סיכון 

intermediate 2  אוhigh ,

ראשוי או משי (לאחר 

פוליציטמיה ורה או 

 essentialלאחר 

thrombocythemia (-   

עבור חולים שטרם חשפו 

 JAKלמעכב 

Calquence  Acalabrutinib טיפול ב-Chronic 

lymphocytic leukemia 

(CLL)   

 Small lymphocyticאו 

lymphoma (SLL) -   

  קו טיפול ראשון

במהלך מחלתו החולה 

יהיה זכאי לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

 BTKממשפחת מעכבי 

Calquence  Acalabrutinib טיפול ב-Chronic 

lymphocytic leukemia 

(CLL)   

 Small lymphocyticאו 
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lymphoma (SLL) -   

מחלה חוזרת או 

  רפרקטורית

במהלך מחלתו החולה 

יהיה זכאי לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

  BTKממשפחת מעכבי 

Lenalidomide-

Teva 

Lenalidomide  טיפול בלימפומה

כקו טיפול  פוליקולרית

מתקדם, בשילוב עם 

Rituximab 

Xpovio  Selinexor  טיפול בלימפומה מסוג

DLBCL (Diffuse large B 

(cell lymphoma  חוזרת

או רפרקטורית, לאחר 

קווי טיפול  2לפחות 

  .קודמים

במהלך מחלתו החולה 

יהיה זכאי לטיפול באחד 

 ,Selinexor -מהבאים 

Polatuzumab vedotin 

Calquence  Acalabrutinib טיפול ב-Mantle cell 

lymphoma -   

  .קו טיפול מתקדם

במהלך מחלתו החולה 

יהיה זכאי לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

 BTKממשפחת מעכבי 

Brukinsa  Zanubrutinib טיפול ב-Mantle cell 

lymphoma -   

  קו טיפול מתקדם.
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במהלך מחלתו החולה 

יהיה זכאי לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

 BTKממשפחת מעכבי 

Lenalidomide-

Teva  

Lenalidomide  פוצה טיפול במיאלומה

 –כקו טיפול ראשון 

הרחבת מסגרת ההכללה 

עבור חולים  -בסל 

המועמדים להשתלת מח 

 עצם 

Kyprolis  Carfilzomib  פוצה טיפול במיאלומה- 

הרחבת מסגרת ההכללה 

קו טיפול מתקדם  -בסל 

לא בשילוב עם 

Lenalidomide עבור ,

חולים שקיבלו טיפול 

   Lenalidomideקודם עם 

  )Kd 56(משלב 

Jorveza Budesonide טיפול ב-Eosinophilic 

esophagitis   

Dificlir  Fidaxomicin  טיפול בזיהום מסוג

Clostridium difficile 

שים  6בילדים מגיל 

  ומעלה

  

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל, לרבות הגדרת מצבי  �

  הזכאות והקריטריוים הרלבטיים, יפורטו בחוזרי משרד הבריאות

  שירותים באחריות קופות החולים  .ג

-עבור חולים המועמדים לטיפול ב aquaporin-4בדיקת 

Satralizumab 

 Alpelisib-עבור חולים המועמדים לטיפול ב PIK3CAבדיקת 
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עבור חולות בסרטן מתקדם מסוג שחלה אפיתליאלי /  HRDבדיקת 

, המועמדות BRCAחצוצרות / פריטואלי ראשוי ללא מוטציה מסוג 

 PARPלטיפול במעכב 

-להתאמת הטיפול ולמעקב אחר המטופלים ב ADAMTS-13בדיקת 

Caplacizumab 

של  1חולים ביתר לחץ דם ריאתי עורקי (קבוצה שיקום ריאתי עבור 

 ארגון הבריאות העולמי)

שיקום ריאתי עבור חולים עם ברוכיאקטזות עם שתי התלקחויות או 

 80%-מתחת ל FEV1עם התלקחות אחת המצריכה אשפוז ועם 

בדיקת פרופיל מולקולרי של גידולים סולידיים והמטולוגיים 

 25עבור ילדים ומתבגרים עד גיל  -ממאירים לצורך התאמת טיפול 

 שים

בדיקת פרופיל מולקולרי של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול 

עבור  -אשר כלול בסל הבריאות ובהתאם להתוויה המוגדרת בסל 

 חולי סרטן מעי גס וחלחולת גרורתי 

בדיקת פרופיל מולקולרי של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול 

עבור  -אשר כלול בסל הבריאות ובהתאם להתוויה המוגדרת בסל 

 חולי סרטן שלפוחית השתן גרורתי 

בדיקת פרופיל מולקולרי של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול 

עבור  -אשר כלול בסל הבריאות ובהתאם להתוויה המוגדרת בסל 

  ) גרורתיCUPחולי סרטן ממקור לא ידוע (

  

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל, לרבות הגדרת מצבי  �

  הזכאות והקריטריוים הרלבטיים, יפורטו בחוזרי משרד הבריאות

 2021 בשת –באחריות המדיה   .ד

  

תמיכה בהקמת תשתיות להרחבת שירותי שיקום ריאות בפריסה 

  ארצית
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המדויקות למסגרת ההכללה בסל, לרבות הגדרת מצבי ההתוויות  �

  הזכאות והקריטריוים הרלבטיים, יפורטו בחוזרי משרד הבריאות

  2021בשת  –שירותים באחריות קופות החולים   .ה

שדרוג המערכת החיצוית של שתל שמיעה, כולל מעבד שתל שמיעה, 

יכוה , מושתלים בשתלי אוזן פימית ואוזן ת18עבור ילדים עד גיל 

שים או יותר  5חלפו  2021ומעוגי עצם ומשולבים, ואשר בשת 

 מההשתלה או ההחלפה האחרוה שבוצעה להם.

  טיפול דטלי בחבלות שייים בילדים. 

כולל: עזרה ראשוה, אבחון, ייעוץ, טיפולים משמרים והרדמה (כאשר 

  חודשים מהחבלה). 6ההפיה להרדמה יתת עד 

  משקם מלבד הדבקת והארכת כותרת.לא כולל טיפול 

  לא כולל אורתודוטיה.

פרופיל מולקולרי של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול אשר 

הרחבת מסגרת  -כלול בסל הבריאות ובהתאם להתוויה המוגדרת בסל 

חולים שאובחו טרם הכללת הבדיקה בסל  –מבוגרים  –ההכללה בסל 

  וסובלים מאחד מהגידולים הבאים:

 סרטן מעי גס וחלחולת גרורתי;  .א

 סרטן שלפוחית השתן גרורתי;  .ב

 ) גרורתיCUPסרטן ממקור לא ידוע (  .ג

 

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל, לרבות הגדרת מצבי הזכאות 

  והקריטריוים הרלבטיים, יפורטו בחוזרי משרד הבריאות

  
    

    
והאלימות בחברה הערבית מדייות ממשלתית לטיפול בתופעות הפשיעה   .852

 והעצמת החברה הערבית בישראל ותיקון החלטות ממשלה

  
  מזכיר הממשלה פותח את הדיון ומציג את עיקרי הצעת ההחלטה.  
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 את עיקריציג משרד ראש הממשלה, מר אורן כהן, מציג, באמצעות מצגת, 

המדייות הממשלתית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה 

  הערבית והעצמת  החברה הערבית בישראל. 

  (עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

השר לביטחון הפים, אמיר אוחה, מציין כי מפכ"ל המשטרה הכס מייחס 

לטיפול  בפשיעה  החמורה בקרב החברה הערבית חשיבות עליוה ובמסגרת 

זאת תוקם במשטרה יחידה ("סיף") שתתמקד בסיכול ומיעת הפשיעה 

  בחברה הערבית. 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים אמיר אוחה, יובל שטיייץ, 

אורלי לוי אבקסיס, אריה מכלוף דרעי, דוד אמסלם, צחי הגבי וה"ה צחי 

  ברוורמן, אורן כהן והיועץ המשפטי לממשלה. 

  
  (פה אחד)  

  
 , מס' 10.4.2016 מיום 1402' מס הממשלה תולהחלט בהמשך ם,מ ח ל י ט י   

 מיום 513 ומס'  6.1.2019מיום  4439' ס, מ25.10.2020 מיום 469-ו 468

החשיבות ו הערבית בחברה הפשיעה תופעות התגברות, וכח 8.11.2020

הביטחון האישי ואמון הציבור  להחזרתשהממשלה רואה במתן מעה דחוף 

הציבור הערבי לקחת חלק במאמץ  דרישת לאור, החוק אכיפתבמערכות 

 מיום ראש הממשלהואלימות, בהמשך להחיית  פשיעהלמגר את ה

 והאלימות הפשיעה בתופעות לטיפול"לים מכ צוות הקמת על 28.10.2019

  :הערבית בחברה

הפחתת האלימות והפשיעה בחברה  את הממשלה רואה כיעד לאומי  .א

עקרוות הפעולה  אתהערבית והחזרת הביטחון האישי ומאמצת 

 בפשיעה טיפול בעיין משרדי-הבין"לים המכ צוותשבדו"ח 

 .9.11.2020 ביום שפורסמו הערבית בחברה והאלימות

  (לעיון בהמלצות הצוות בשפה העברית:

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/150320_challe

nge/he/arab_Violence_Report_2020_Hebrew.pdf(  

  (לעיון בהמלצות הצוות בשפה הערבית:

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/150320_challe

nge/he/arab_Violence_Report_2020_Ar.pdf(  

 

 עם שהתקיים השיח ולאורצוות המכ"לים  להמלצות בהמשך  .ב

 והוועדה הערביות הרשויות ראשי ועד, הערבית מהחברה ציגים
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 לאמץ, בכסת הערבית בחברה והפשיעה האלימות למיגור המיוחדת

 :הבאים העקרוות את

הערבית, לרבות ראשי  מהחברה ציגים עם השותפות המשך .1

 בגיבוש, המעורבות והערים הערביות המקומיות הרשויות

 .היישום ובתהליך המפורטת התכית

קהילתיים -חברתיים מגוים וחיזוקהחברה הערבית  העצמת .2

 הפעולות בצד, והאלימות הפשיעה תופעות עם התמודדותל

גורמי קהילה, אשי דת . בתוך כך, רתימת הממשלתיות

 אחריותם בתחומי לפעול הערבית בחברהת מקומיות גווהה

 .ולמיעתן ופשיעה אלימות תופעות להוקעת

 ליישום הוגע בכל הממשלה משרדי מצד מלאה שקיפות .3

 לחברה הרלווטיים והתוים התוצאה מדדי, המדייות

 , הן בשלב התכון והן בשלב היישום.הערבית

 .הערבית בחברה ציבור בשיתוף ילווה התכית יישום תהליך .4

 

 התקציבים אגףבתיאום עם  ,על מכ"ל משרד ראש הממשלה להטיל  .ג

 המיעוטים במגזר חברתי-כלכלי לפיתוח הרשות, האוצר במשרד

 120להביא לאישור הממשלה, בתוך  ,ומשרדי הממשלה הרלווטיים

ליישום ההמלצות  מפורטתשתית -חמשימים, תכית פעולה 

 מקורות לרבות, לעיל' וב' אוהעקרוות המפורטים בסעיפים 

ויעדים כמותיים שיגלמו הפחתה יכרת  תקיה היבטי, תקציביים

ומשמעותית בפשיעה ובאלימות. זאת תוך המשך השותפות עם 

 תתואם התכיתלעיל.  ))1ציגים מהחברה הערבית כאמור בסעיף ב

             לפיתוח ההמשכיותשתיות -בהר כיותוהת עם ותסוכרן

 ממשלה בהחלטות הוחלט עליהןש הערבית בחברהחברתי -כלכלי

ן פיתוח לות שעייו, כך שכלל הפע25.10.2020 מיום 469-ו 468 מספר

חברתי במגזר -חברתי ירוכזו ע"י הרשות לפיתוח כלכלי-כלכלי

 המיעוטים.

 משלימות בפעולות לצורך בוגע"לים המכ צוות להמלצות בהמשך  .ד

ולאור הצורך בפעולות  והאלימות הפשיעה בתופעות לטיפול לתכית

  מיידיות:

 שק וחלקי חוקיים הלא הלחימה אמצעי במצאי טיפול לקדם .1

 :באמצעות הערבית בחברה

שי  והמשרד לביטחון הפים ומשטרת ישראל יקדמ )1

שק  וחלקי חוקיים בלתי לחימה אמצעי שלמבצעי איסוף 

, זאת בכפוף לאישורו של היועץ המשפטי 2021 שת במהלך

לממשלה בדבר מתן חסיות מפי העמדה לדין בגין 

 החזקת השק, לאדם המוסר אמצעי לחימה כאמור. 
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ישראל תקדם פעילות מבצעית מאומצת בושא  משטרת  )2

שק באופן  וחלקי"ח, כלי שק בלתי חוקיים אמלתפיסת 

"ח ואמלשק בהיקף כלי ה 10%יה של ישיביא לעל

  . 2021התפסים בשת 

להקים צוות בראשות ראש המטה לביטחון לאומי  .2

בכירים ממשטרת ישראל, שירות  םובהשתתפות ציגי

ביטחון הכללי, צה"ל, משרד הביטחון, המשרד לביטחון ה

פלילי, פרקליטות  –הפים, משרד המשפטים (ייעוץ וחקיקה 

במשרד פלילי), רשות המעברים היבשתיים  –המדיה 

 ישראל דואר חברתהביטחון, משרד האוצר, רשות המיסים, 

שק הומשרד ראש הממשלה, להתמודדות עם סוגיית זליגת 

לחימה באופן בלתי חוקי והברחות של  אמצעימצה"ל, ייצור 

חוקיים לשטח מדית ישראל, בדגש על -אמצעי לחימה בלתי

-ותהחברה הערבית. הצוות ימליץ על דרכי פעולה מערכתי

לצמצום משמעותי של התופעה, תוך התייחסות  ותלאומי

 לושאים הבאים:

ים בין כלל יהעמקת שיתופי הפעולה המודיעייים והמבצע )1

הגופים הרלווטיים להתמודדות עם סוגיית הייצור 

לרבות  הערבית לחברהוההברחות של אמצעי לחימה 

 בחית הקמת מוקד קבוע לחילופי מידע.

לחימה דרך הפרצות והמעברים ההברחות של אמצעי  )2

 היבשתיים במרחב "קו התפר".

הברחות של אמצעי לחימה דרך הגבולות ומעברי הגבול  )3

 לאומיים של מדית ישראל.-ןהבי

 .יום 180 בתוך לממשלה המלצותיו את יגיש הצוות

המשפטים ושוויון חברתי וגיד  ירושמת לפיה כי שר הממשלה .3

צוות שיפעל לגיבוש תכית לאומית להגברת  הקימובק ישראל 

ההכלה הפיסית במשק הישראלי. בין היתר, הצוות ימפה את 

 האשראי תחום לרבותהפערים בהכלה הפיסית בישראל 

, בהסתמך על הספרות לדיור האשראי היתר ובין, בכללותו

המקצועית ועל פרקטיקות הוגות בעולם, ויגבש המלצות 

טיביים. וכח האתגרים הייחודים של לצעדי מדייות אופר

החברה הערבית בתחום זה, ייתן דגש מיוחד בעבודת הצוות 

ים לחברה הערבית ילמיפוי החסמים והאתגרים הייחוד

ל בשים לב וולהצעת חלופות להסרת אותם חסמים, והכ

        קבעו לאישור התוכית ההמשכית יללוחות הזמים שי

תי בחברה הערבית. בצוותים חבר-שתית לפיתוח כלכלי-הרב
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ייקחו חלק הגורמים הרלווטיים במשרדי הממשלה וברשויות 

 הציבוריות.

לרשום את הודעת שר העבודה, הרווחה והשירותים  .4

החברתיים כי לאור תכית הפעולה שגובשה לטיפול בתופעת 

בחברה   ישוביםיהאלימות במשפחה, יוטמעו תכיות ב

דגשים מיוחדים הדרשים הערבית. היישובים יוכלו לשים 

לחברה הערבית. הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים 

וגורמים רלווטיים בחברה הערבית יהיו שותפים לחידוד 

פעל וימשיך לפעול בהתאם לסעיף  הדגשים הדרשים. המשרד

שקבע כי לפחות שליש מהמעים  4439בהחלטה מס'  )2(א

הערבית יוקצו לחברה  4439שהוקצו במסגרת החלטה 

  .8.11.2020מיום  513מס'  ת הממשלהובהתאם להחלט

 16 מיום 326מס'  ממשלה בהחלטת' ב ספח את לתקן .5

  :שבמקום כך 2020 באוגוסט

 עלות ושא
  "ח)מלש(

  250  עידוד הגירה לשירותי ען
קיצור ימי אשראי לספקים 

קטים וביויים מעבר לקבוע 
לחוק מוסר  12בסעיף 

  תשלומים*

400  

 55  במערכת המשפט  טכולוגיות
  

  :יבוא

 עלות ושא
  "ח)מלש(

, משטרה תחות ביוי
 רווחה ומתקי כיבוי תחות
בחברה  תכליתיים רב

 הערבית**

100  

 210  עידוד הגירה לשירותי ען

קיצור ימי אשראי לספקים 
קטים וביויים מעבר 

לחוק  12לקבוע בסעיף 
  מוסר תשלומים*

350  

במערכת  טכולוגיות
  המשפט 

45  

  

  :במקום ,הטבלה ואחרי
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*הכללת עפים במערכת הבריאות ובמערכת הביטחון שהוחרגו 

מלש"ח  300( 2017-התשע"ז ,מחוק מוסר תשלומים לספקים

  מלש"ח במערכת הביטחון). 100-בבריאות ו

  יבוא:

הביטחון שהוחרגו  ובמערכת*הכללת עפים במערכת הבריאות 

מלש"ח  300( 2017-התשע"ז ,מחוק מוסר תשלומים לספקים

  מלש"ח במערכת הביטחון). 50-בבריאות ו

  
  :פירוט** 

  
 שת  עלות ושא

 השלמת
  הפרויקט

תחת משטרה  ביוי
  זגריהבטובה 

 17,000 עד
  "חאלש

2021  

תחת משטרה כפר  ביוי
 כא

 10,000 עד
  "חאלש

2021  

 ודתקל ביה תוספת
  מורדות החרמון משטרה

  2021  "חאלש 500 עד

 משטרה תחת הרחבת
  טירה

  2021  "חאלש 7,000 עד

 כפר משטרה תחת ביוי
  קאסם

 27,000 עד
  "חאלש

2023  

  2022 "חאלש 7,000 עד  עראבה כיבוי תחת ביוי

 2022  "חאלש 7,500 עד  עילוטתחת כיבוי  ביוי

מבי רווחה רב  ביוי
  תכליתיים 

 24,000 עד
  "חאלש

2022 

  "כסה
 100,000 עד

  "חלשא
 

  
  האוצר במשרד התקציבים אגף ידי על יאושרו הפרויקטים בין הסטות

  
 תוקצה להחלטה 5 בסעיף התקציבית העלות, בהתאם .6

 :יסוד לחוק) ט)(1)(ה)(1)(א(ב3 בסעיף שהוגדרה מהמסגרת

 .המדיה משק

גד הטיל על משרד ראש הממשלה לבצע קמפיין הסברה ל .7

מלש"ח מתוך תקציב  1אלימות בחברה הערבית בהיקף של 

 משרד ראש הממשלה.

להחות את המשרד לביטחון הפים ומשטרת ישראל לפעול,  .8

בשלב ראשון, להקמת אגף לסיכול פשיעה וצוותי אכיפה 

כלכלית במחוזות, זאת על מת לתת מעה מידי וראשוי 

משטרת  למאבק בפשיעה בחברה הערבית. לצורך כך תקצה

תקי שוטרים ממקורותיה. בוסף יוקצו למשטרת  50ישראל 

מלש״ח חד פעמיים  50-תקי כוח אדם תוספתיים ו 24ישראל 

177



- 40 - 

 
  

 

 

המשרד לביטחון מהמקורות האמורים מטה.  2021לשת 

פים ומשטרת ישראל יעדכו באופן עתי את הגורמים ה

 בוסף, להחות אתהמויים בסעיף ג' אודות יישום שלב זה. 

טחון הפים והמשטרה לבצע עבודת מטה לשם יהמשרד לב

בחית העלאת מספר מתדבי המשטרה, בתחות וביחידות 

  ייעודיות, כחלק מהסיוע למאבק בפשיעה בחברה הערבית. 

משרד המשפטים יסייע בעבודת צוותי האכיפה במסגרת  .9

יתכלל את  משרד המשפטיםהמעה המידי המוצע. בוסף, 

גורמי האכיפה וגורמים וספים כדי להתוות התיאום הרחב בין 

 לים."המכתכית עבודה משותפת, בהתאם להמלצות צוות 

ח אדם תוספתיים למשרד ותקי כ 6לצורך כך, יוקצו 

תקים ממקורותיו  2המשפטים ומשרד המשפטים יקצה 

הווה חלק י 9-ו 8האמור בסעיפים מעה לטובת הושא. ה

כוללת לתקיפה וסיכול פשיעה בחברה הערבית התכית המ

בין המשרדים במסגרת  ותתואםהמצאת בשלבי גיבוש ותידון 

 תוכית הפעולה החמש שתית כאמור בסעיף ג' לעיל.

הממשלה רושמת לפיה את החלטת היועץ המשפטי לממשלה,  . 10

בהמשך להמלצות צוות המכ"לים, לקבוע מגון לתיאום 

וכלל הגורמים הרלווטיים במשרדי  קבוע בין גורמי האכיפה

הממשלה השוים המתמקד באתגרים במיעת פשיעה בחברה 

הערבית. במסגרת זו יוקם צוות בראשות המשה ליועץ 

המשפטי לממשלה (משפט פלילי). בהתאם להמלצות צוות 

המכ"לים, מטרת צוות התיאום לייצר סכרון, שיתוף מידע 

ופים השוים ולקדם והתאמה בין תפיסות העבודה של הג

פעולה משולבת של מערך האכיפה יחד עם גורמים רלווטיים 

וספים לטובת קידום יעדים משותפים, תוך מיצוי אפשרויות 

. היועץ המשפטי וספים ממשלהשיתופי הפעולה עם משרדי 

לממשלה ומפכ"ל המשטרה יקיימו מפגשים עיתיים למעקב 

  שיגובשו. אחר היעדים

בוה של קטיים מהחברה הערבית אשר וכח השיעור הג  . 11

מורשעים ומעורבים בפשיעה הכללית במדית ישראל, וזאת 

ביחס לכלל אוכלוסיית הקטיים עוברי העבירה ובשל 

המאפייים הייחודים של עברייות וער, להקים צוות ייעודי 

תוי ומאפייי מעורבות הוער בפשיעה בחברה שיבחן את 

ודיים של בי וער בחברה זו ויגיש ואת הצרכים הייח הערבית

המלצות בושא, לרבות בחית הצורך בביית תכית בין 

 לקטיים מעים וגיבוש מיעתהמשרדית לצמצום התופעה, 

הצוות  .עברייות במיעת לסייע מת על, הערבית החברה בי
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יפעל בראשות יחידת התיאום למיעת עברייות וער שבייעוץ 

פטים, בתיאום עם צוות התיאום האמור וחקיקה במשרד המש

לעיל. בצוות יהיו שותפים ציגים מפרקליטות  10בסעיף 

 העבודה, עוץ וחקיקה, משרדיהמדיה, הסיגוריה הציבורית, י

המשרד החיוך, משרד , והשירותים החברתיים הרווחה

ולחיזוק פים ומשטרת ישראל, המשרד לקידום הביטחון ל

קהילתי והמשרד לשוויון חברתי, והמלצותיו יתואמו גם מול 

אגף התקציבים במשרד האוצר. הצוות יגיש את המלצותיו 

 יום. 120תוך בלממשלה 

לאור המספר הגבוה של הצעירים בי החברה הערבית אשר  . 12

אים מצאים במסגרת תעסוקתית, חיוכית, פאי או אחרת, 

עצימה את הפגיעה ולאור ההשלכות של מגפת הקורוה שה

הרווחה והשירותים  ,בצעירים אלה, להטיל על משרד העבודה

חברתיים והמשרד לשוויון חברתי לפתח תכיות להעצמה 

ושילוב צעירים ערבים, במסגרתן צעירים יקבלו הכשרות, 

חיזוק למיומויות הרכות וכלים מקצועיים לשיפור המסוגלות 

ע בהכווה התעסוקתית והחברתית שלהם ובכלל זה סיו

בתקופת המעבר עם סיום הלימודים בבית הספר לקראת 

השתלבות בחברה, באקדמיה ובתעסוקה. תוכיות כאמור 

יפותחו על ידי זרוע העבודה  ,שישימו דגש על התעסוקה

הרווחה והשירותים החברתיים. תוכיות  ,במשרד העבודה

      ל הפיתוח האישי וההיבטים כאמור שישימו דגש ע

קהילתיים, יפותחו על ידי הרשות לפיתוח כלכלי -םחברתייה

וודא במגזרי המיעוטים במשרד לשוויון חברתי. על מת ל

טיים מבלי לייצר כפילות וושהתוכיות יוצעו לקהלים הרל

במעים, המשרד לשוויון חברתי, הרשות לשירות לאומי אזרחי 

וזרוע העבודה יקיימו שיח שוטף וסכרוי למיצוי מיטבי של 

תוכיות, רכיבים התדבותיים בתוכיות ייעשו בתיאום עם ה

בתיאום עם אגף  ,אזרחי. המשרדים-הרשות לשירות לאומי

יום על  120תוך בידווחו לממשלה  ,תקציבים במשרד האוצר

 יעדי התוכיות השתיים והרב שתיים כאמור.

 1985-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה40בהתאם לסעיף  . 13

דות התקציב), לבצע שיויים בסדרי חוק יסו –(להלן 

העדיפויות בתקציב המדיה ולהפחית את בסיס תקציבי 

בשיעור של  2021התפעול של משרדי הממשלה בשת הכספים 

מלש"ח מתוך הפחתה זו ישמשו  50. שלהלןכמפורט בספח  4%

 לעיל. 8לצורך מימון הסכום האמור בסעיף 

להטיל על שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים   .א
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ועל שר האוצר להורות למוסד לביטוח לאומי, מתוקף 

, להפחית, חוק יסודות התקציב(א) ב24סמכותם לפי סעיף 

, בשיעור האמור מהתקציב המיהלי של 2021בשת 

  המוסד לביטוח לאומי.

להטיל על שר האוצר לפות ליושב ראש הכסת ולמבקר   .ב

ה בבקשה לפעול לצמצום הוצאות פעילותם המדי

, וזאת בהתייחס 2021בתקציב התפעול של שת הכספים 

לשיעור ההפחתה האמור בסעיף זה, ולהפחית את תקציב 

 2021ת הכספים סת ותקציב משרד מבקר המדיה בשהכ

  כאמור. יהםבהתאם להחלטות שיתקבלו על יד

, לבצע שיויים 9-ו 8יפים לצורך מימון התקים האמורים בסע . 14

בסדר העדיפות הממשלתית ולהפחית את שיאי כוח האדם 

 מס'  ממשלההורכיבי השכר הלווים להם שהוקצו בהחלטת 

שיאי כוח אדם ולוות ממשרד  7.5 – 2020במאי  31מיום  27

תקים מתוך התקים שהוקצו ללשכות  22.5-המים ו משאבי

 סגי שרים.

, כל 2021ה לשת עד לאישורו בכסת של תקציב המדי . 15

ב 3הקצאות התקציבים לפי החלטה זו כפופות להוראות סעיף 

לחוק יסודות  ד47לחוק יסוד: משק המדיה ולהוראות סעיף 

  .התקציב

  

  סכומי ההפחתה לצורך תעדוף הוצאות הממשלה – ספח

  (אלש"ח) 4%שווי  שם סעיף  קוד סעיף

   291שיא המדיה ולשכתו  01

 5,588 משרד ראש הממשלה  04

 8,805 משרד האוצר  05
 510 משרד הפים  06

 4,828 המשרד לביטחון פים 07

 6,460 משרד המשפטים  08

 1,703 משרד החוץ  09

 368 מטה לביטחון לאומי  10

 495 גמלאות ופיצויים  12

 5,440 משרד ביטחון  15

17  
תאום הפעולות 

 בשטחים
728 

 444 מדע, תרבות וספורט  19

 1,688 החיוךמשרד   20

 1,171 המשרד לשירותי דת  22

 4,250 משרד הבריאות  24

26  
המשרד להגת 

 הסביבה
1,156 

 791 משרד הביוי והשיכון  29
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30  
עלייה משרד ה

 קליטהוה
408 

 2,847 משרד החקלאות  33

 1,247 משרד הארגיה  34

 567 תעסוקה  36

 286 משרד התיירות  37

 1,513 כלכלה ותעשייה  38

 460 משרד התקשורת  39

 2,165 משרד התחבורה  40

41  
רשות ממשלתית 

 למים וביוב
178 

 268 המרכז למיפוי ישראל  43

 2,180 רשויות פיקוח  54

 2,495 רשות האוכלוסין  68

  

  
    

    
 הקמת צוות בין משרדי לאור יישום המהלך להעתקת יחידות צה"ל לגב  .853

  
  הדיון.מזכיר הממשלה פותח את   

סמכ"ל (פים, תכון ופיתוח) במשרד ראש הממשלה, מר ליאור פרבר, מציג 

  את עיקרי הצעת ההחלטה.

  ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, בימין גץ, מוסיף.

  
  (פה אחד)  

  
בעיין  14.07.2013מיום  546ממשלה מס' ההחלטת י ם, בהמשך למ ח ל י ט   

הגב לאור יישום המהלך להעתקת מחות צה"ל התוכית הלאומית לפיתוח 

 23.09.2014מיום  2025 'מס ) והחלטת הממשלה546החלטה  -ב (להלן לג

  :)2025החלטה  -(להלן  שתית לפיתוח הדרום-תכית רב בדבר

 -משרדי (להלן -להטיל על משרד ראש הממשלה להקים צוות בין .1

, 2025-ו 546החלטות הצוות), אשר יגיש לממשלה המלצות לעדכון 

  .צומת שוקתשבע ולאזור -לאור מעבר יחידות התקשוב ואמ"ן לבאר

ויהיו חברים או ציגו מכ"ל משרד ראש הממשלה  דבראש הצוות יעמו .2

משרד משרד הפים,  י המשרדים הבאים או ציגיהם:בו מכ"ל

התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד החיוך, משרד הביטחון, משרד 

181



- 44 - 

 
  

 

 

לפיתוח הפריפריה, משרד העשייה, משרד הביוי והשיכון, תכלכלה והה

, משרד העבודה, הרווחה והשירותים , משרד הבריאותהגב והגליל

והמשלימה, המשרד לחיזוק  משרד ההשכלה הגבוהההחברתיים, 

, המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, קהילתיולקידום 

. משרדי שרד האוצרמ ומכ"ל התקציבים , אגףרשות מקרקעי ישראל

 םממשלה וספים יזומו לדיוי הצוות בהתאם לושאים הרלווטיי

  אליהם.

יום ממועד החלטה זו, תוך התייחסות  120תוך בהמלצות הצוות יגובשו  .3

  :לושאים הבאים

בהלימה למטרות הקבועות  ,ההתערבות הממשלתית הדרשת  .א

לתוים , בשים לב גם ("מטרות התכית") 546להחלטה  2בסעיף 

  .2025והחלטה  546בדבר יישום החלטה 

, שבוצעה בעיין זה הוגעים בדבר הממשלהמשרדי תוצרי עבודת   .ב

 עד כה.

מגבלת התקציב והקצאת המשאבים הדרשת ממשרדי הממשלה   .ג

  .השוים

  
    

    
 איגום ושיתוף המידע לתכון ומימוש ולטיוב הרגולציה בתחום הבייה  .854

  
  פותח את הדיון. מזכיר הממשלה  

סמכ"ל  (פים, תכון ופיתוח)  במשרד ראש הממשלה, מר ליאור פרבר, 

  מציג את עיקרי הצעת ההחלטה.

הכהן, -בדיון משתתפים: השרים יואב גלט, גילה גמליאל,  אורית פרקש

  אבקסיס ומירי רגב.-אורלי לוי

 להתייחס  ילתיקהבמסגרת הדיון דוה בקשת השרה לחיזוק ולקידום 

בהחלטה  לושא הדיור הציבורי וכן  הבקשות להוספת ציגים ממשרד 

  משרדי.-התיירות ומהמשרד להגת הסביבה לצוות הבין

  
  (פה אחד)  

  
) מיום 131(דר/2457ממשלה מספר הבהמשך להחלטת מ ח ל י ט י ם,   

כי התכון, הבייה והקמת מת לשפר ולייעל את תהלי-ועל 02.03.2017
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במסגרת בין היתר משרדי הממשלה וגופי התשתית, ידי -התשתיות על

עבודת הממשלה לייצר מעה ארוך טווח לביקוש לדיור בישראל בעשורים 

  הקרובים:

 מידע לתכון ומימוש ושיתוףאיגום   .א

משרדי בראשות משרד ראש הממשלה לגיבוש -להקים צוות בין .1

י הוגע לתכון, ושיתוף כלל המידע הממשלתאיגום מדייות בעיין 

בור בשלבי עהחל משלבי הייזום והתכון,  –בייה והקמת תשתיות 

 והבייה, וכלה בשלבי האכלוסהשיווק, פיתוח התשתיות, הרישוי 

 .')המידע לתכון ומימוש' -(להלן 

חברי הצוות יהיו ציגי הגופים הבאים: אגף תקציבים, לשכת  .2

מכ"ל משרד האוצר, משרד הביוי והשיכון, משרד התחבורה 

והבטיחות בדרכים, משרד הפים, משרד המשפטים, משרד 

'מטה  -הארגיה, מטה התשתיות הלאומיות במשרד האוצר (להלן 

רמ"י'), ' -התשתיות הלאומיות'), רשות מקרקעי ישראל (להלן 

 'מפ"י') ומיהל התכון.  -המרכז למיפוי ישראל (להלן 

משרדי לעיין איגום ושיתוף מידע לתכון -תפקידי הצוות הבין .3

 ומימוש:

מסמך מיפוי של כלל מקורות המידע הזמיים גיבוש  .3.1

התאגידים  במשרדי הממשלה, יחידות הסמך,

, אשר דרשים עבור הממשלתיים והתאגידים הציבוריים

. , הבייה והקמת התשתיותוייעול עבודת התכוןם תיאו

מיפוי מקורות המידע יכלול בין היתר התייחסות להיקף 

התוים הקיים, סוגיו השוים, אופן עדכום, אופן 

שמירתם ויהולם, רמות אבטחת המידע הדרשות עבורם 

מסמך . ומידת קישוריותם וכן הממשקים הקיימים להם

יום  60בתוך ד ראש הממשלה המיפוי יוגש למכ"ל משר

 .ממועד החלטה זו

המלצות אופרטיביות לפלטפורמות טכולוגיות גיבוש  .3.2

ארגויים, הדרשים לאיגום ויהול של -ולוהלי עבודה בין

המלצות אלה יגובשו בתיאום עם המידע לתכון ומימוש. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועם רשות התקשוב 

הממשלתי במשרד הדיגיטל הלאומי, בהתאם להחיותיה 

של רשות התקשוב, בהלימה למודל התוים הסטדרטי 

ובהתבסס על שדרת המידע הממשלתית ככל היתן. 

הגשת יום ממועד  90בתוך ההמלצות יוגשו לממשלה 

 .לעיל 3.1וי לפי סעיף מסמך המיפ

183



- 46 - 

 
  

 

 

מקור תקציבי תוך איגום משאבים, ככל שיידרשו, איתור  .3.3

, שיוגשו לשם קידום הפתרוות הטכולוגיים האמורים

לאישור הממשלה במסגרת ההמלצות האמורות בסעיף 

 לעיל. 3.2

בשיתוף פעולה  לעיל יגובשו 3.2 סעיף לפי הצוותהמלצות  .3.4

שרד הכלכלה , משרד החיוך, ממיםהמשאבי משרד עם 

משרדים ויחידות והתעשייה, משרד התקשורת וכן 

ם ירלווטיהצוות מצא יאותם וספים שממשלתיות 

לושא, והן יכללו את אבחון המצב הקיים, הגדרת מטרות 

תהליך איגום המידע, הגדרת המידע הדרש לשיתוף 

הערכת התקציב ולוחות  כןויהול, גיבוש הפתרוות ו

 וע.הזמים הדרשים לביצ

יחידות הסמך לשתף פעולה עם ולהחות את כלל משרדי הממשלה  .4

ולמסור את כלל המידע הדרש  משרדי ה"ל-הצוות הבין עבודת

 שרי את להחותכמו כן,  ., בהתאם לכל דיןלהצלחת התהליך

 את ולהחות, שבאחריותם ציבוריים לתאגידים לפות הממשלה

 תאגידים של לדירקטוריוים לפות הממשלתיות החברות רשות

 זו החלטה של יישומה אפשרות את שיבחו מת על, ממשלתיים

 .ידיהם-על

ועדה לשיפור מסד ובשיתוף עם מיהל התכון וה מפ"ילהטיל על  .5

התוים על אודות שוק הדל"ן שהוקמה מכוח החלטת הממשלה 

לאפיין פלטפורמה מחשובית   12.6.2013יום מ )10(דר/374מס' 

לאומית רוחבית על בסיס שרת המפות הממשלתי להצגת כלל 

המידע התכוי על רובדיו השוים, לרבות  כלי יתוח מרחבי לצורך 

אפיון זה יוגש  ייעול תהליכי העבודה ולקידום השקיפות התכוית.

 משרדי בשלב גיבוש ההמלצות.-לצוות הבין

 :בהחלטה זו .6

 בת וחברות ממשלתיות חברות – לתייםממש תאגידים

 1975-ה"התשל ,הממשלתיות החברות בחוק כהגדרתן ממשלתיות

 .לחוק 60 סעיף הוראות לפי זה חוק עליהם שחל אחרים ותאגידים

 סמכותו מכוח או בחוק שהוקמו תאגידים – ציבוריים תאגידים

 .בחוק שיתה שר של

  

 יצירה והגשה של מידע דרש לתכון ומימוש   .ב
  

 זיהוי מימוש בפועל
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 הל התכון בשיתוף המועצה הלאומית לכלכלהילהטיל על מפ"י ומ .1

ובתיאום עם משרד הביוי והשיכון, רמ"י והרשות להתחדשות  –

עסקאות שיווק של היקפי המימוש ( זיהוי ובחיהלערוך  -עירוית 

, מגורים תסיום בייה) בתכיות לבייו בייהמאושרות, התחלת 

 ובתכיות לתעסוקה ותעשייה, להתחדשות עירוית בתוכיות

חודש ולפרסם את ממצאי הבחיה עד סוף  2019שאושרו עד שת 

 . 2021 מאי

 
  תחזיות מימוש

משרד הביוי והשיכון, רמ"י והרשות להתחדשות להחות את  .2

 500מעל  למגוריםמאושרות לתכיות  לגבש תחזית מימושעירוית 

 יח"ד תוספתיות.   500מעל  ולהתחדשות עירוית יח"ד

 2האמורים בסעיף  משרד הביוי והשיכון יגבש את כלל התוים .3

, משרדי מיהל התכון תועבר לידילכדי תחזית מימוש אחודה, אשר 

אותה על האחרוים להביא הממשלה וגופי התשתית הרלווטיים, ש

בשי  בחשבון בעת גיבוש תכיות העבודה שלהם. הפרסום ייערך

גיבוש תכיות העבודה תחילת בחודש יולי, סמוך ל מועדים בשה:

ובחודש יואר. זאת, מלבד בשת היישום הראשוה, , לשה הבאה

הראשוה תועבר למיהל התכון, משרדי תחזית המימוש בה 

 .2021אפריל חודש הממשלה וגופי התשתית הרלווטיים עד סוף 

 500מעל למגורים אמורות המאושרות הלתכיות תחזית המימוש  .4

תכלול תוספתיות יח"ד  500יח"ד ולתכיות התחדשות עירוית מעל 

 את הרכיבים הבאים:

תחזית עסקאות השיווק הצפויות להיחתם בשה הקרובה   •

 .ישראל מקרקעי: יסוד בחוק כהגדרתם, במקרקעי ישראל

ותחזית הוצאת היתרי בייה תחזית היקפי התחלות הבייה  •

 .הקרובות שתייםלתכיות התחדשות עירוית עבור הביחס 

 תחזית האכלוס בחומש הקרוב.  •

  

 משוערמשוער או מימוש  שיווקבוגע להערכות חומש 

והרשות להתחדשות  ות את משרד הביוי והשיכון, רמ"ילהח .5

 או מימוש משוער שיווק משוערחומש בוגע לעירוית לגבש הערכת 

יח"ד ותכיות התחדשות  500מעל  למגוריםמאושרות כיות ועבור ת

יום עד ולא מומשו , שאושרו תוספתיות יח"ד 500עירוית מעל 

תכיות החומש עבור . פרסום הערכת כיסתה לתוקף של החלטה זו

ורשות מקרקעי ישראל עד אלה ייערך בידי משרד הביוי והשיכון 

בסדר עבור כל תכית , 2021החל מראשית מאי . 2021סוף אפריל 

תאושר, יגבשו משרד הביוי והשיכון, רמ"י אשר הגודל ה"ל 
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או  שיווק משוערחומש בוגע לוהרשות להתחדשות עירוית הערכת 

מימוש משוער. הערכת חומש השיווק תועבר לידי מיהל התכון, 

 משרדי הממשלה וגופי התשתית הרלווטיים.

  
  יהיתחזית פריסת אוכלוס

בתיאום עם מיהל התכון,  -להטיל על המועצה הלאומית לכלכלה  .6

משרד , משרד הפים, רמ"י, משרד הביוי והשיכוןמשרד האוצר, 

 והבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה משרד הארגיהמשאבי המים, 

יום מקבלת החלטה זו את התחזיות הדמוגרפיות  150לעדכן תוך  -

שאושרה  2040לדיור כית האסטרטגית ובת פותבחלוקה ל

עד לשת  ,2.3.2017מיום  )13(דר/2457מס'  ממשלההבהחלטת 

. תחזיות אלו יהוו בסיס לעבודת משרדי הממשלה ויחידות 2050

כמו כן, להחות את שרי הממשלה,  .הסמך בתכון והקמת תשתיות

ולהחות את רשות  ות לתאגידים ציבוריים שבאחריותםלפ

החברות הממשלתיות לפות לדירקטוריוים של תאגידים 

 .ממשלתיים ולהציע תחזיות אלה כבסיס לתכון והקמת תשתיות

  

  תעסוקה תחזית

משוער מימוש הערכות לגבש והתעשייה להחות את משרד הכלכלה  .7

שטחי תעסוקה ותעשייה ברמה האזורית תוך לשל תכיות מאושרות 

תוך התבססות על תוצרי אל מול ההיצע הקיים וזאת בחית הצורך 

הסעיפים מעלה. ההערכה תועבר למשרדי הממשלה הרלווטיים 

 בכפוף לקבלת התוצרים כאמור.יום,  150תוך ב

  שיפור תהליכי הרישוי  .ג

מיהל התכון ומשרד ראש הממשלה, בשיתוף משרד הפים, להטיל על 

משרד האוצר, משרד הביוי והשיכון, רמ"י, משרד הכלכלה והתעשייה, 

המשרד זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

מטה התשתיות משרד משאבי המים,  להגת הסביבה, משרד התיירות,

, המשרד לביטחון הפים, משרד הארגיה, משרד הדיגיטל הלאומיות

, ממשלתיים שיימצאו רלווטיים לתהליךהלאומי וכלל הגורמים ה

הן בהיבטי טיוב יה, יתכית לייעול תהליכי רישוי לבהמלצות ללהגיש 

סכרון של גורמים מוסרי הדרישות הרגולטוריות והן בהיבטי שיפור ה

ההמלצות יוגשו לאישור שר  הרישוי. מידע וגורמים מאשרים בתהליך

יום ממועד  180לה בתוך לאישור הממשידיו -הפים והתכית תובא על

  החלטה זו.

בגים הוגשו , סוק בושאים הקשורים לרישוי עצמיסעיף זה לא יע

ממשלה המשרדי אשר הוקם מתוקף החלטת -המלצות מטעם צוות בין

  .17.01.2019) מיום 241(דר/4477מספר 
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 הציבורי הדיור בתחוםשתית -רב תכית  .ד

רב שתית לטובת זכאי השיכון לגבש תכית הביוי ומוטל על משרד 

 ;הסיוע לדיור ציבורי, בכלל זה: מתן מעה לפגעי הקורוה הכלכלית

בין השאר באמצעות שילוב דיור ציבורי במכרזי  ,הגדלת היצע הדירות

בהתאם לכתוב  ורשות מקרקעי ישראלדיור של משרד הביוי והשיכון 

ת טווח מודל שכירות ארוכ ;לקובץ החלטות מקרקעי ישראל  4.7בסעיף 

  וקיצור התורים לממתיים.

  .2021התכית תובא לאישור הממשלה במסגרת אישור התקציב לשת 

  
    

    
תוכית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה"   .855

 תיקון החלטת ממשלה - 2022 - 2021לשים 

  
  מזכיר הממשלה פותח את הדיון.  

ופיתוח) במשרד ראש הממשלה, מר ליאור פרבר, מציג סמכ"ל (פים, תכון 

  את עיקרי הצעת ההחלטה.

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ, מבקש לבחון  סיוע למפעלים ביישובי 

  עוטף עזה המתקשים, בשל עליית מחירי חומרי הגלם, ליטול חלק במכרזים.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, מציין כי הוא תומך בהצעה 

ומבקש  שושא גרעיי ההתיישבות יתואמו עם ראשי המועצות האזוריות 

  בעוטף עזה.

בדיון משתתפים: השרים עמיר פרץ, רפי פרץ, יובל שטיייץ, אלון שוסטר, 

  בימין גץ וישראל כ"ץ. 

  
  (פה אחד)  

  
(להלן:  22.11.2020מיום  566ממשלה מס' החלטת לתקן את ה, םמ ח ל י ט י   

  :כדלקמן), 566החלטה 
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(ב) -(א) ו3ל בכפוף להוראות סעיפים והכ(ב), בסופו יבוא "16בסעיף   .א

ישובים יבושא  "הגדרת  15.4.2018מיום  3738להחלטת ממשלה מס' 

  המשך דיון". –כאזורי עדיפות לאומית 

 ".מלש"ח 14.5מלש"ח" יבוא " 6, במקום "25בסעיף   .ב

משרד התיישבות יבחן בעזרת משאבי המשרד א "26להוסיף את סעיף   .ג

, לתמיכה בגרעיי 2022-2021הקיימים הכת תכית לסיוע בשים 

 התיישבות אשר מסייעים לקהילות עולים בעוטף עזה."

ח בכל אחת "מיליון ש 1"התקציב בגובה של  :(א) יבוא28בסוף סעיף   .ד

לתקציב היתן למרכזי הצעירים יהיה בוסף    2022-ו 2021השים מ

 ".במסגרת הקול קורא השתי המפורסם על ידי המשרד

לאחר המילים "משרד האוצר, משרד הביטחון," יבוא "רשות  36בסעיף   .ה

 מקרקעי ישראל".

, למחוק את המילים "למועצות ולעיריות בעוטף עזה" לאחר 50בסעיף   .ו

יועבר  מלש"ח"; לאחר המילים "התקציב 1.05המילים "להקצות 

מערבי ממשרד הפים לרשויות ולמועצות", יבוא "ו/או לאשכול גב 

של הסעיף יבוא "כמו כן ישמש התקציב  עבור אזור עוטף עזה"; בסיפה

לפיתוח כלי מקוון לסיוע בכתיבת תכיות פעולה להיערכות לשיוי 

     אקלים וארגיה מקיימת לרשויות בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי

  .של המשרדים השותפים" משרדית-הבין

לפיתוח  משרדה, 1985-א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה40בהתאם לסעיף 

גליל יקצה מתקציב הפעולות שלו את הסכום הוסף והגב ה ,הפריפרייה

א 40לצורך מימון פעולה מאזת כהגדרתה בסעיף  2להחלטה לפי סעיף 

ואגף התקציבים גליל והגב ה ,לפיתוח הפריפרייה משרדהלחוק האמור. 

במשרד האוצר רשאים להסכים בייהם על הקצאה מתקציב שוה 

  הפעולה המאזת כאמור.  מהתקציב המפורט לעיל לשם ביצוע

, לפי פרק 566החלטה זו מבוססת על השיקולים והימוקים שביסוד החלטה 

כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה ליישום התכית הכלכלית 

  שעייו עדיפות לאומית. 2009-), התשס"ט2010-ו 2009לשים 
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 סיוע כלכלי לבעלי עסקים  .856

  
ראש הממשלה פותח ומציין את מצוקת בעלי העסקים הקטים ומבקש   

לקדם החלטת ממשלה  שתאשר פעימת סיוע וספת לבעלי עסקים 

  לצורך כך.שכבר הוקצו ₪ המצאים על סף קריסה, זאת בוסף לכמיליארד 

מתקיים דיון בהשתתפות: ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים 

ישראל כ"ץ, אורלי לוי אבקסיס, חילי טרופר, היועץ למשפטי לממשלה 

  והמשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי.

בתום הדיון מבקש ראש הממשלה משר האוצר להכין הצעת החלטה בושא  

  פטי לממשלה וראש הממשלה החליפי.ולהעבירה לבחית היועץ המש

  
    

    
 אישור הפעימה השלישית במסגרת המתווה ליציאה מן הסגר  .857

  
  ראש הממשלה פותח את הדיון.  

מהל "מגן ישראל", מר חמן אש,  מציג, באמצעות  מצגת, תמות מצב 

עדכית בוגע למדדי התחלואה שלפיהם מקדם ההדבקה מצא בעלייה חדה 

;  אחוז הבדקים החיוביים עומד על ממוצע 1בשבוע החולף ועומד כעת על 

בדיקות בממוצע הערכות ליום; תוי התחלואה  60,000-מתוך כ 5.4%של 

 –ה  יורדים בקצב איטי מהמצופה ותוי התמותה מצאים בירידה הקש

  פטרים ליממה. 25-20

מר אש מציג תמות מצב בכל הוגע לתוי ההתחסות ומציין,  כי  מעל      

מיליון קיבלו כבר את המה  1.4-מיליון איש זכאים לתעודת מתחסן וכ 3-ל

  הראשוה.

ם באים לידי עוד מציין כי אפקט פתיחת הפעימה השייה ואירועי פורים אי

ביטוי בתוים  שהוצגו ומתייחס למדדים שקבעו במסגרת תוכית 

  ההקלות לקראת ביצוע  הפעימה השלישית.

  (עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

שר החיוך, יואב גלט, מציג באמצעות מצגת  תוי תחלואה בקרב תלמידי 

חסות והחלמה בקרב עובדי  הוראה העומדים על ז' ותוי הת-כיתות ד' ו
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(המרכז לבקרת מחלות ומיעתן)  CDC-. עוד מציין כי לפי דוח ה66%-כ

  ודוח משרד החיוך הבריטי עולה, בין היתר, כי:

אין עדויות להדבקה וסכה ייחודית בקרב ילדים בכל הוגע למוטציה  -

 הבריטית.

 ב המקצועות האחרים.הסיכוים לצוותי חיוך דומים לאלה של רו -

 שיעורי ההדבקה במוסדות החיוך משקפים את אלה שבקהילה. -

אין ראיה משמעותית לכך שפתיחת בתי הספר הגבירה את מקרי  -

 ההדבקה בקהילה.

שר החיוך מציג את עקרוות  תוכית משרד החיוך לצמצום פערים 

  .בקרב תלמידי ישראל רגשיים, חברתיים ופדגוגיים

 מצא בתיקי מזכירות הממשלה)(עותק מהמצגת 

פרייס, מציגה  באמצעות  -ראש שירותי בריאות הציבור, גב' שרון אלרעי

מצגת תוים שלפיהם ישה עלייה מטרידה בתוי התחלואה בקרב ילדים 

ותוים השוואתיים באשר למצב התחלואה בקרב ילדים כאשר  9-0בגילים 

  שר היא פתוחה.מערכת החיוך סגורה לעומת מצב התחלואה כא

ראש הממשלה מציין כי תוכית לימודים בקיץ היא בעלת חשיבות לאומית 

  עליוה.

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יעקב ליצמן, צחי הגבי,  גבי 

אשכזי, יובל שטיייץ, אריה מכלוף  דרעי, יולי (יואל) אדלשטיין, חילי 

ה"ה חזי לוי, חמן אש הכהן  ו-אבקסיס, אורית פרקש-טרופר, אורלי לוי

  פרייס.-ושרון אלרעי

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, בהמשך להחלטת ועדת השרים להתמודדות עם משבר   

, לאשר עקרוית את 15.2.2021מיום  148הקורוה והשלכותיו מס' קור/

שבמסגרתה, בין היתר, ייקבע  7.3.2021ביצוע הפעימה השלישית  החל מיום 

  כדלקמן: 
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י' בערים ירוקות,  צהובות וכן בערים כתומות גבוליות -ייפתחו  כיתות ז' -

 וביצוע "מגן חיוך" בהן. 70%שבהן רמות חיסון של 

 בתי קפה ומסעדות קטות ייפתחו ללא צורך בתו ירוק. -

מסעדות (הזמה מראש), מלוות (הפעלה מלאה), גי אירועים, כסים  -

למחוסים ומחלימים וללא ואטרקציות ייפתחו לבעלי תו ירוק  (

 בדקים) .

 בחוץ, למעט ביישובים אדומים. 50איש בפים,  20 –הגבלת התקהלות  -

 תקות שיסדירו את האמור לעיל יותקו על ידי הממשלה וועדת השרים

  להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו.

  
    

    
 מתווה חזרת אזרחי ישראל מחו"ל  .858

  
  פותח את הדיון.מזכיר הממשלה   

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מציגה באמצעות מצגת  את מתווה 

הגעת ישראלים להצבעה ביום הבחירות תוך שמירה על בריאות הציבור 

ומיעת כיסת וריאטים חדשים של גיף הקורוה ופגיעה במאמץ 

  ההתחסות.

מיים השרה מירי רגב מציגה את עקרוות המתווה  שבמסגרתו ייפתחו הש

תוך קביעת מכסה יומית, חובת בדיקות   7.3.2021לישראלים החל מיום 

לכל אזרח, חובת בידוד במלוית/צמיד אלקטרוי לכסים לא מחוסים 

(מחייב חקיקה), הפעלת אכיפה משטרתית הדוקה והיערכות פקע"ר 

  להגדלת קיבולת המלויות. 

מציג, באמצעות  המשה לראש המטה לביטחון לאומי, מר איתן בן דוד,

מצגת, את הצעת המל"ל למתווה החזרת אזרחי ישראל בתהליך מבוקר 

המצמצם את הסיכון הבריאותי. המתווה כולל, בין היתר, הרחבת טיסות 

לאזרחים ישראליים בלבד, ביטול ועדת החריגים  לאישור כיסת אזרחים, 

  עריכת בדיקות וחובת בידוד.

ן את החסרוות והיתרוות של כל אחת מר בן דוד מציג שתי חלופות ומציי

  מהן.
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  בתיקי מזכירות הממשלה) יםת מצאומהמצג ים(עותק

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים 

הכהן, -מירי רגב, אריה מכלוף דרעי, חילי טרופר, גבי אשכזי, אורית פרקש

ן השר יואב קיש וה"ה אבקסיס, עמיר פרץ, סג-שטה, אורלי לוי-פיה תמו

  איתן בן דוד, משה אדרי, אביחי מדלבליט, רז זרי,  חזי לוי, יגאל סלוביק. 

  
  ראש הממשלה מסכם:  

ראש המטה לביטחון לאומי ירכז צוות שרים בהשתתפות שרת  .1

התחבורה  והבטיחות בדרכים, שר הביטחון, השר לביטחון הפים, שר 

שר האוצר, סגן השר במשרד התרבות, שר הבריאות, שר הפים, 

 הבריאות והיועץ המשפטי לממשלה.

צוות השרים יגבש המלצות  בעיין מתווה החזרת אזרחים ישראלים  .2

ארצה תוך שמירה על בריאות הציבור  ויגישן לוועדת השרים 

להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו אשר תתכס מחר, 

 , בשעות הצוהריים.2.3.2021

הצוות  תידון גם יציאה דיפרציאלית של ישראלים במסגרת המלצות  .3

 לחו"ל (מחוסים ומחלימים שקיבלו מת חיסון אחת).

סגן השר במשרד הבריאות יעמוד בקשר עם חברות ייצור הצמיד  .4

 האלקטרוי להתקשרות ללא מכרז.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים תפעל לתגבור והגדלת היקף  .5

  הבדיקות העשות בשדות התעופה.

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .859

 2021-), התשפ"א33שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

  
  מזכיר הממשלה פותח את הדיון.  

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי , מציג את עיקרי התקות.
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  קול מע) 1(רוב קולות בעד;   

  
  :ט י םמ ח ל י   

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה   .א

), 33החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

 , כמפורט בוסח שלהלן.2021-התשפ"א

 –(להלן להביא את התקות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט בכסת   .ב

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה "הוועדה") 

 להתקין את התקות, כאמור בחוק. 

לפרסם את התקות בהתאם להחלטת הוועדה; ככל שלא תתקבל   .ג

שעות מהמועד שהוגש לה לעיין אישור  24החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –התקות 

  להלן וסח התקות:

(הוראת  מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשסמכויות תקות 
  2020-התשפ"א ,)33שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

  

לחוק סמכויות 27-ו 25, 24, 23, 12, 9, 8 ,4בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
–ף"התש), שעה הוראת( החדש הקורוה גיף עם להתמודדות מיוחדות

החוק), [ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכסת/  –(להלן  2020
)(א) לחוק], מתקיה הממשלה 2(ד)(4ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 

 תקות אלה:

  תיקון 

 5תקה 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1
הקורוה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות 

התקות  –(להלן  2020-והוראות וספות), התש"ף
 ) יבוא: 3), אחרי פסקה (2(א5יקריות), בתקה הע

זר המבקר בישראל כמפורט בתקה   א)3"(  
 );".2(ג)(7

  תיקון 

 7תקה 

 (ב) לתקות העיקריות, בסופה יבוא: 7בתקה  .2

 מקום שמתקיים בו כס בחירות."  )7"(  

  תיקון 

 א8תקה 

  -א לתקות העיקריות 8בתקה  .3
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    -) 15בפסקה ( )1(   

בפסקת משה (ט), במקום "במתחם   )א(   
 האירוע" יבוא "במקום האירוע";

  בסופה יבוא:  )ב(   

"(טו) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט    
במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל  

 המקום";

  -) 16בפסקה ( )2(  

בפסקת משה (ט), במקום "במתחם   )א(   
 האירוע" יבוא "במקום האירוע";

  יבוא:בסופה   )ב(   

המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט "(טו)    
במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל  

 המקום";

  בסופה יבוא: )3(   

) מקום שמתקיים בו כס בחירות כאמור בתקה 20"(   
  -) 7(ב)(7

הכס יתקיים כשהקהל בישיבה בלבד,   )א(   
בלא הגשת אוכל או מכירתו במקום  הכס, 

באזור קבלת הפים,, למעט בקבוקי ובכלל זה 
שתייה אישיים, ובלא אכילה במקום; הסדרים 
יידעו את השוהים במקום בוגע לאמור; 
במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק 

 המחזיק או המפעיל את הכס;

בשטח פתוח שאיו כולל ישיבה   )ב(   
המחזיק או  –במקומות ישיבה מקובעים 

המפעיל של המקום יחלק את המקום 
אשים לכל היותר,  20למתחמים פרדים של עד 

מטרים  2ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 
  לפחות; 
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במקום בפסקת משה (ב), המחזיק או   )ג(   
המפעיל של המקום יפריד את המתחמים 

  באמצעות סימון פיזי בייהם;

ודא כי המחזיק או המפעיל של המקום יו  )ד(   
בהושבה של אשים שאים גרים באותו מקום, 
יישמר מרחק של שי מטרים, ככל האפשר, ולכל 

  הפחות כיסא אחד ריק בייהם;

המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי   )ה(   
המרחק בין המשתתפים לבמה, לא יפחת 

  מארבעה מטרים;

המחזיק או המפעיל של המקום יציב   )ו(   
השוהים בכס, ויסבו את סדרים שיידעו את 

תשומת ליבם, בוגע לחובת השמירה על הוראות 
תקות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי 

ה לצו בידוד בית ושמירה על החלוקה 3סעיף 
למתחמים, אם קיימת חלוקה; מספר הסדרים 

  משתתפים; 50יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 

המחזיק או המפעיל של המקום יידע את   )ז(   
הים בכס כי לא יתן לאכול בעת הכס, השו

ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעיין 
  זה;

המתחם יכלול כמה כיסות, ולא פחות   )ח(   
  משתי כיסות;

המחזיק או המפעיל של המקום יווסת   )ט(   
את כיסת המשתתפים לכס ויציאתו ממו, כך 

  שהקהל ייכס ויצא באופן הדרגתי.

של המקום יציב  המחזיק או המפעיל  )י(   
שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל  

  ".המקום

  תיקון 

 9תקה 

) 10(א) לתקות העיקריות, אחרי פסקה (9בתקה  .4
 יבוא:

במקום שמתקיים בו כס בחירות כאמור   א)10"(   
75%מספר אשים שלא יעלה על  –) 7(ב)(7בתקה 

מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 
אשים בשטח פתוח,  500אשים במבה או על  300

  לפי העיין;".
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  תיקון 

 10תקה 

), בסופה 4(ג) לתקות העיקריות, בפסקה (10בתקה  .5
יבוא "ואולם לעיין זה יקראו את פסקת משה (ב) 

ואם הציג מסמך ילים "לפסקה האמורה, כך שהמ
לאחר סריקת המסמך  –) 1ב(ג)(8כאמור בתקה 
 יימחקו.  –" ב(ד)8כמפורט בתקה 

  תיקון 

 א11תקה 

א לתקות העיקריות, בתקת משה (א), 11בתקה  .6
אחרי "ולא ישתתף בכס" יבוא "למעט כס בחירות 

 )".7(ב)(7כאמור בתקה 

  תיקון 

 13תקה 

    -(א) לתקות העיקריות 13בתקה  .7

(ג)" 7א), אחרי "כאמור בתקה 3בפסקה ( )1(  
יבוא "ואיו זר המבקר בישראל כאמור בתקה 

 )";2(ג)(7

  י) יבוא:10במקום פסקה ( )2(  

), 2(ב)(7י) מפעיל מקום כאמור בתקה 10"(   
) או מפעיל 3(ב)(7מפעיל מקום כאמור בתקה 

), שלא מע הגשת 7(ב)(7מקום כאמור בתקה 
אוכל או מכירתו במקום האירוע או במקום 
הכס, לפי העיין, למעט בקבוקי שתייה 

)(ט) 16א(8)(ט), 15א(8אישיים, כאמור בתקה 
 ". )(א), לפי העיין20א(8או 

(א) או 9), במקום "כאמור בתקה 11בפסקה ( )3(  
(א), 9א(ג)" יבוא "כאמור בתקה 9כאמור בתקה 

 א(ג), לפי העיין".9) או כאמור בתקה 3) או (א2(א

 
  

  ___ ב________ התש_______
  )20(___ ב________ ____

__________  
  בימין תיהו

  ראש הממשלה
  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )22:30(בשעה 
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 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 3בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 49 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021באפריל  12 - ל' ביסן התשפ"א, שי יום

 )ZOOM -אמצעות ועידה חזותית ב - 22:15(בשעה 

  

  

 

ראש הממשלה  -, בימין גץ (בתחילת הישיבה) הממשלה ראש -בימין תיהו   כחו השרים:
החליפי ושר הביטחון; יעקב אביטן, יולי (יואל) אדלשטיין, אמיר אוחה, אופיר 
אקויס, דוד אמסלם, גבי אשכזי, מיכאל ביטון, יואב גלט, גילה גמליאל, צחי 

אבקסיס, -הגבי, חילי טרופר, עומר יקלביץ', אלי כהן, ישראל כ"ץ, אורלי לוי
עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב, אלון שוסטר, יובל שטיייץ, 

  פיה תמו שטה
  

  אריה מכלוף דרעי, יעקב ליצמן, איציק שמולי  עדרו השרים:
  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט
      

  המטה לביטחון לאומי   -  גיל אבריאל 
  המהל הכללי, משרד החיוך   -  עמית אדרי

  משרד ראש הממשלה החליפי   -  גלי אופיר
  ראש אג"מ, משטרת ישראל   -  יצב אמון אלקלעי
  ראש שירותי בריאות הציבור   -  שרון אלרעי פרייס 

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

  ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר   -  קובי בליטשטיין 
  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  יועצת משפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו

  המטה לביטחון לאומי  -  עידו גבאי
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ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד     יוגב גרדוס
  האוצר

  משרד האוצר   -  שירה גריברג
  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי

  דוברת ראש הממשלה  -  שיר כהן
  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר  -  תמיר כהן 

  לשכת שר החיוך  -  שחר כץ 
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי

  משרד ראש הממשלה   -  צביה מארק
  משרד האוצר   -  אלי מורגשטרן

המהל הכללי, משרד התחבורה והבטיחות   -  עופר מלכה 
  בדרכים 

  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי

  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק

  לשכת שר החיוך   -  איתי סתת
  משרד המשפטים   -  דים עבוד

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  משרד האוצר   -  אפרת פרוקצ'יה 

  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף 
  משרד ראש הממשלה החליפי   -  קסם רוזבלט

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 

 

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:
  

  דברי פתיחה  .950

    
מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקות סמכויות   .951

 2021-), התשפ"א10שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 

  ותיקון החלטת ממשלה

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .952

  2021-), התשפ"א11שעה)(הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .953

  2021-), התשפ"א38שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

    
  פתיחת מערכת החיוך  .954

    
בחית דרכים להגדלת קיבולת מעבר וסעים הכסים לישראל או יוצאים   .955

  ממה
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 פתיחהדברי   .950

  
בפתח הישיבה מתייחס ראש הממשלה למעשיו של כה צה"ל שהצית את   

עצמו במשרדי אגף השיקום של משרד הביטחון סמוך לערב יום הזיכרון 

  לחללי מערכות ישראל. 

  ראש הממשלה מציין את הצורך בביצוע רפורמה בטיפול וביחס לכי צה"ל.

  השר מיכאל ביטון מעיר.

הוא אלץ לעזוב את הישיבה ומבקש משר ראש הממשלה מודיע כי 

  הבריאות להל את הישיבה במקומו. 

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .951

 2021-), התשפ"א10שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 

 ותיקון החלטת ממשלה

  
  מזכיר הממשלה פותח.   

ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי, מציג את הצורך בהתקת המשה 

התקות ומציין כי לאור העובדה שהכסת טרם בחרה ועדה מסדרת שתדון 

בתקות ועל מת למוע את פקיעתן של חלק מהתקות המוצעות, מוצע 

  להאריך את תוקפן. 

  רים. השרים יולי (יואל) אדלשטיין ועמיר פרץ וה"ה אורי שוורץ וחזי לוי מעי

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  התקיןל  .א

), 10(תיקון מס'  החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה)

 . שלהלןהתקות) כמפורט בוסח  -(להלן  2021-התשפ"א

של הכסת, התקות לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט להביא את   .ב

ואם לא הוקמה, לוועדה של הכסת שוועדת הכסת קבעה לעיין זה 

ברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס הוועדה) בליווי ד -(להלן 

ההצעה לתיקון התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 
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 . 2020-עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

טת הוועדה. ככל שלא תתקבל לפרסם את התקות בהתאם להחל  .ג

 –שעות מהמועד שהוגשו לה התקות  24החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות.

, 2020ביולי  16מיום  225מס'  ת הממשלה להחלט 4לבטל את סעיף   .ד

שעייה "צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום (גיף 

), 3(מס'  תוספת לחוק)הגבלת פעילות) שיוי ה - הקורוה החדש

 ". 2020-התש"ף

  

  להלן וסח התקות:

 סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 

), 10(תיקון מס'  (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (הוראת שעה)

  2021-התשפ"א

  

לחוק  23 -ו 8, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    

הקורוה סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

, באישור ועדת 2020–החדש (הוראת שעה), התש"ף

באישור ועדה של הכסת חוקה של הכסת/ 

ובהתאם לסעיף /שוועדת הכסת קבעה לעיין זה 

 ) לחוק מתקיה הממשלה תקות אלה:2(ד)(4

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף בתקות  .1  13תיקון תקה 

(הוראת שעה)(הגבלת פעילות  הקורוה החדש

התקות -(להלן 2020-במקומות עבודה), התש"ף

במקום  לתקות העיקריות, 13העיקריות), בתקה 

)" יבוא "א' 2021באפריל  14"ב' באייר התשפ"א (

  )".  2021במאי  12בסיוון התשפ"א (

תחילתן של תקות אלה ביום ג' באייר התשפ"א  .2 תחילה

  ).2021באפריל  15(

  

_____________  
  בימין תיהו 

  ראש הממשלה      
  ___ ביסן התשפ"א

  2021___ באפריל 
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .952

 0212-), התשפ"א11שעה)(הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 

  
  12.4.2021מיום  951הדיון בסעיף הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם   

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  התקיןל  .א

), 11החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 

 שלהלן.בוסח  תקות התחבורה)(להלן:  2021-התשפ"א

ועדת הכלכלה של הכסת, ואם לאישור תקות התחבורה להביא את   .ב

לא הוקמה, לוועדה של הכסת שוועדת הכסת קבעה לעיין זה (להלן: 

"הוועדה") בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה 

להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

 .2020 –ש"ףעה), התגיף הקורוה החדש (הוראת ש

לפרסם את התקות בהתאם להחלטת הוועדה; ככל שלא תתקבל   .ג

שעות מהמועד שהוגשו לה  24החלטה של הוועדה, לפי העיין, בתוך 

 לפרסם את תקות התחבורה ברשומות. -לעיין אישור התקות 

  

  להלן וסח התקות:

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקות 
         , )11 (תיקון מס' שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה)

  2021-התשפ"א

27-ו 25עד  23, 12, 8, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    
לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

החוק),  –(להלן  2020-החדש (הוראת שעה), התש"ף
של באישור של ועדת [באישור ועדת הכלכלה של הכסת/

ולאחר  הכסת שוועדת הכסת קבעה לעיין זה
, מתקיה ])(א) לחוק2(ד)(4שהתקיים האמור בסעיף 

  הממשלה תקות אלה:

תיקון תקה 
26 

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף ב  .1
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות 

26,  בתקה 2020 -, התש"ףבתחום התחבורה)
)" 2021באפריל  21ר התשפ"א (במקום "ט' באיי

 )". 2021באפריל  29יבוא "י"ז  באייר התשפ"א (

16תחילתן של תקות אלה ביום  ד' באייר התשפ"א ( .2 תחילה
 ).2021באפריל 
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  ל' ביסן התשפ"א

                           2021באפריל  12 
         

__________
________  

  בימין תיהו 
    ראש הממשלה

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .953

 2021-), התשפ"א38שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

  
  12.4.2021מיום  951הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם הדיון בסעיף   

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

), 38החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

 שלהלן. בוסח  התקות) –(להלן  2021-התשפ"א

, ואם חוק ומשפט של הכסת ,להביא את התקות לאישור ועדת החוקה .2

הכסת קבעה לעיין זה (להלן ועדה של הכסת שוועדת לא הוקמה, לו

ה "הוועדה") בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצע –

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  להתקין את התקות, כאמור בחוק

 .-2020גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

לפרסם את התקות בהתאם להחלטת הוועדה; ככל שלא תתקבל  .3

שעות מהמועד שהוגש לה לעיין אישור  24וך החלטה של הוועדה בת

 לפרסם את התקות ברשומות. –התקות 

  

  להלן וסח התקות:

(הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 
  2021-התשפ"א ,)38שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות) (תיקון מס' 

203



- 8 - 

 

  

 

 

ה, 12 ,12 ,11 ,9, 8, 7, 6, 4לפי סעיפים בתוקף סמכותה    

להתמודדות מיוחדות סמכויותלחוק  27 -ו 25, 24, 23

2020–ף"התש), שעה הוראת( החדש הקורוה גיף עם

החוק), [ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  –(להלן 

הכסת/ ובאישור ועדה של הכסת שוועדת הכסת 

קבעה לעיין זה/ ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 

  )(א) לחוק], מתקיה הממשלה תקות אלה:2(ד)(4

תיקון תקה 
21  

גיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות בתקות .1

והוראות פעילותלת (הגב )שעה(הוראת  החדש הקורוה

, במקום "י' באייר 21, בתקה 2020-"ףהתש), וספות

)" יבוא "ט''ז באייר 2021באפריל  22התשפ"א (

  )".2021באפריל  28התשפ"א (

 15תחילתן של תקות אלה ביום ג' באייר התשפ"א ( .2 תחילה

 ).2021באפריל 

  
  ל' ביסן התשפ"א

  2021באפריל  12
__________________  
  בימין תיהו
  ראש הממשלה

  
    

    
 פתיחת מערכת החיוך  .954

  
  שר הבריאות פותח ומתייחס למתכות פתיחת כיתות הלימוד בבתי הספר.  

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג תוים ותמות מצב על 

התחלואה בקורוה המשקפים ירידה עקבית במספר הדבקים ובאחוז 

המגזרים וכן ירידה עקבית במספר החולים הקשים ומקדם  החיוביים בכל

  המהווה מקדם מוך. 0.74ההדבקה עומד על 

פרופ' אש מציג תוים על קצב התחסות האוכלוסייה ומימוש פוטציאל 

  ההתחסות. 

באשר לפתיחת מערכת החיוך, ממליץ פרופ' אש כי בתי הספר ייפתחו בכל 

) וכי 18.4.2021העצמאות (יום ראשון, השכבות, ללא קפסולות, לאחר יום 

הפתיחה תיעשה תחת הפעלת מודל התערבות מחמיר להתמודדות עם 
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התפרצויות, המאפשר יטור רחב ומיעת התפשטות. המודל יגובש על ידי 

  משרד הבריאות, משרד החיוך ומרכז השלטון המקומי.

חוגים פרופ' אש מציין כי בשלב זה מערכת החיוך הבלתי פורמאלית, ה

ומערכת ההשכלה הגבוהה ימשיכו לפעול במתכות הקיימת. המשך הקלות 

במסגרות אלו ייבחו בעוד שבועיים, לאחר בחית השפעת פתיחת בתי 

  הספר על ממדי התחלואה.

שר החיוך מסביר את חשיבות החזרה ללמידה מלאה בהיבטים החיוכיים, 

ם במערכת החיוך שולי הפדגוגיים, הרגשיים והחברתיים. מציין כי קיימי

ביטחון גבוהים המאפשרים יהול סיכוים לפתיחת מערכת החיוך באופן 

  מלא. 

(דבריהם של מהל "מגן ישראל" ושר החיוך לוו במצגות המצויות בתיקי 

  מזכירות הממשלה)

שר הבריאות מסכם ומציין כי תקות המסדירות את פעילותם של מוסדות 

באו לאישור הממשלה (באמצעות משאל בין המקיימים פעילות חיוך יו

  חברי הממשלה) בהתאם להסכמות שהושגו עם משרד החיוך.

  
    

    
בחית דרכים להגדלת קיבולת מעבר וסעים הכסים לישראל או יוצאים   .955

 ממה

  
  מזכיר הממשלה פותח.   

המהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מר עופר מלכה, 

מציג את עיקרי המלצות צוות המטה אשר בראשותו להגדלת קיבולת מעבר 

) 177(קור/939הוסעים בתב"ג, בהתאם לסעיף ד' בהחלטות הממשלה מס' 

  .26.3.2021מיום 

מר מלכה מציין כי על מת להגדיל את הקיבולת, יש צורך בשיוי הוראות 

ובהעתקת  שמירת הריחוק החברתי, עיין שמשרד הבריאות מתגד  לו

  מתחם הבדיקות והצבתו מחוץ לטרמיל בתב"ג.

(העתק מדו"ח הצוות לבחית דרכים להגדלת קיבולת מעבר וסעים 

  הכסים לישראל או יוצאים ממה מצוי בתיקי מזכירות הממשלה)
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ציגי משרד האוצר, משרד הבריאות והיועץ המשפטי לממשלה מעירים 

  ומתייחסים. 

מירי רגב, יולי (יואל) אדלשטיין, גבי אשכזי, בדיון משתתפים: השרים 

אורית פרקש הכהן, עומר יקלביץ', פיה תמו שטה, אורלי לוי אבקסיס, 

וה"ה עופר מלכה, אביחי מדלבליט, רז זרי, אלי מורגשטרן ויעקב 

  בליטשטיין. 

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

ומס'  26.3.2021מיום  )177(קור/939בהמשך להחלטות הממשלה מס'   .א

ועל מת להגדיל את יכולת הקיבולת של תועת  7.4.2021מיום  944

הוסעים במל התעופה בן גוריון, להקים מתחם לבדיקות קורוה מחוץ 

 לטרמיל בתב"ג.

לצורך ביצוע האמור לעיל, להקים צוות בראשות מכ"ל משרד ראש   .ב

המשרדים: בריאות, הממשלה (בפועל) או ציגו ובהשתתפות מכ"לי 

אוצר תחבורה ובטיחות בדרכים, תיירות, כלכלה ותעשייה והחשב 

הכללי במשרד האוצר, או מי מטעמם, אשר ידוו בפרטי הוצאת המכרז 

 להקמת המתחם, מיקומו, תפעולו ודרכי מימוו. 

עד להקמת המתחם כאמור, תימשך פעילות הבדיקות המתבצעות כרגע   .ג

 בטרמיל.

  יום.  14וגשו לממשלה בתוך המלצות הצוות י  .ד

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )00:10(בשעה 
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 8בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021במרץ  02 - י"ח באדר התשפ"א, שלישי יום

 )ZOOM -אמצעות ועידה חזותית ב - 17:00(בשעה 

  

  

יושב ראש, בימין גץ (ראש הממשלה החליפי  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
ושר הביטחון ומשמש כממלא מקום שר המשפטים), יולי אדלשטיין, אמיר 
אוחה, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי, עומר יקלביץ', ישראל כ"ץ, עמיר פרץ, 

  אורית פרקש הכהן, מירי רגב
  
    
  
    

    כן כחו:
    

  סגן שר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה    אביחי מדלבליט
      

  היועץ המשפטי, המטה לביטחון לאומי - גיל אבריאל

  המהל הכללי, המשרד לביטחון הפים   -  משה ציקו אדרי
 עוזר שר הביטחון להתגוות - משה אדרי 

  ראש הממשלה החליפילשכת  - גלי אופיר 

  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס
  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר   -  קובי בליטשטיין 

  ראש אג"מ, משטרת ישראל   -  יצב אמון אלקלעי
 יועץ קורוה לראש הממשלה - רן בליצר

  המטה לביטחון לאומי   -  בן דודאיתן 
  המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 

  יועץ בכיר למזכיר הממשלה   -  עדי ברוך 
  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט

  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי - הוד בצר

  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי
  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג
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 מפקד פיקוד העורף - אלוף אורי גורדין 

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר

  משרד האוצר   -  שירה גריברג
  משרד הבריאות - אורלי גריפלד

  המזכיר הצבאי לשר הביטחון - תא"ל יקי דולף

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 
 ""מגן ישראל יועץ למהל - יורם חמו

  משרד ראש הממשלה   -  פיי יצחקי
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן

  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר  -  תמיר כהן 
  משרד הבריאות - תומר לוטן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
 ראש רח"ל - יורם לרדו 

  משרד ראש הממשלה   -  צביה מארק
  המשפטי, משרד האוצרהיועץ   -  אסי מסיג

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
 יועץ  קורוה לעיין המגזר החרדי - רוי ומה 

  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  משרד ראש הממשלה   -  אורדן סוחמי

  יועץ קורוה לעיין המגזר הערבי - איימן סייף 

  המטה לביטחון לאומי  -  יגאל סלוביק
  משרד המשפטים   -  דים עבוד

  המטה לביטחון לאומי  -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

  משרד האוצר   -  אפרת פרוקצ'יה 
  משרד הבריאות   -  קובי צורף 
  משרד ראש הממשלה   -  מארק רגב

  ראש הממשלה החליפי לשכת - קסם רוזבלט

  החשב הכללי, משרד האוצר   -  יהלי רוטברג
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
לאומיים, משרד -מהל המחלקה ליחסים בין  -  אשר שלמון

  הבריאות
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 

      

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  סגית מזכיר הממשלה  -  סימה טוקטלי
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  סדר היום:

  מתווה כיסת ישראלים לישראל מחו"ל  .160קור/

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   ).161(קור/865

  2021-), התשפ"א 9שעה)(הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 
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  מתווה כיסת ישראלים לישראל מחו"ל  .160קור/

  
  פותח את הדיון.ראש הממשלה   

ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מציג בקצרה תוים   

בי    280,000-עולה וישם  כ  50שלפיהם  מספר החולים החדשים  מעל גיל 

  ומעלה ועדיין לא חוסו. 50

המשה לראש המטה לביטחון לאומי, מר איתן בן דוד, מציג, באמצעות 

לים ארצה באופן מבוקר ותוך צמצום  מצגת, את ההצעה להחזרת ישרא

  הסיכון להתפשטות מוטציות של גיף הקורוה.

מר בן דוד מציג את החלופות ומציין כי החלופה שמתמקדת בבידוד ביתי 

של החוזרים המבוסס על אמצעים טכולוגיים היא החלופה המועדפת, 

  אולם היא איה  זמיה לביצוע מיידי.

  ת הממשלה)(המצגת מצאת בתיקי מזכירו

סגן השר במשרד הבריאות, יואב קיש, מפרט את מגוון האפשרויות 

איתור פלאפון בכתובת  –הטכולוגיות (צמיד אלקטרוי; "הסכמון" 

בהסכמת המבודד; שימושים באפליקציות זיהוי קול ואיתור מיקומים) 

ומתייחס למספר הצמידים האלקטרויים שיתן יהיה לרכוש        

שה הקרובים. מציין כי כמות זו איה מספיקה לכל הכסים שלו-בשבועיים

  המיועדים להגיע ארצה.

ראש אגף מבצעים במשטרת ישראל, יצב אמון אלקלעי, מציג, באמצעות 

מצגת, את מתווה משטרת ישראל לפיקוח על חוזרים מחו"ל ומציין, בין 

היתר, כי הפיקוח ייעשה בכמה אמצעים: ביקורים פיזיים אצל מבודדים 

וחולים; שימוש ב"הסכמון"; פיקוח טלפוי; הכרזות ובדיקות אקראיות; 

  לקטרוי למי שאין לו טלפון חכם; מלויות.צימוד א

  (המצגת מצאת בתיקי מזכירות הממשלה)

 300לצורך יישום המתווה, יצב אלקלעי מציין כי יש לקבל  תוספת של 

הכשרת מפקחים, קידום  תוספת תקציבית,מפקחים מקרב עובדי המדיה, 

  חקיקה לשימוש ב"הסכמון" והגברת האכיפה.

ת: ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי ושר מתקיים דיון בהשתתפו

הביטחון והשרים מירי רגב, אריה מכלוף דרעי, חילי טרופר, יולי (יואל) 

הכהן, עומר יקלביץ', ישראל כ"ץ, -אדלשטיין, אמיר אוחה, אורית פרקש

פרייס, איתן            -סגן השר יואב קיש וה"ה חזי לוי, חמן אש, שרון אלרעי
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והיועץ לוביק, רז זרי, משה אדרי, יצב אמון אלקלעי דוד, יגאל ס-בן

  המשפטי לממשלה.

  ראש הממשלה מתייחס לושאים שעלו בדיון ומחה:

לקדם את חיסום של פלסטיים הכסים לעבוד בישראל ושל אלו  .1

 השוהים בה.

 לקדם חיסון דיפלומטים ישראלים המצאים בחו"ל. .2

 יבא צמידים אלקטרויים.לבחון מול חברות בחו"ל את האפשרות לי .3

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון מתייחס לעיין העובדים הפלסטיים 

ומציין כי עשות בדיקות מדגמיות במעברים באופן שוטף. כן מתייחס 

  לסוגיית השוהים בסיי הממתיים להיכס ארצה דרך מעבר טאבה.

  השר אריה מכלוף דרעי משיב לראש הממשלה החליפי.

שר הבריאות משיב למתדייים ומציין כי לעיין העובדים הפלסטיים, החל 

מיום ראשון הקרוב יחלו בחיסום. לעיין הדיפלומטים הישראלים בחו"ל, 

מצא הפתרון הטכולוגי לשליחת חיסוים לצפון אמריקה והושא מתקדם. 

ציה  אובחו כושאי מוט 3 –מעדכן כי  התגלו בישראל מוטציות של הגיף 

אפריקאית. השימוש -אובחו כושאי מוטציה דרום 2-יורקית ו-יו

באמצעים טכולוגיים כון להיום איו בשל ולכן הבידוד במלוית הוא 

  החלופה המועדפת כרגע.

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, במטרה לאפשר חזרה של אזרחים ישראלים למדיה בטווח   

המצמצם את הסיכון להתפשטות מוטציות הזמן הקרוב ובתהליך מבוקר 

  של גיף הקורוה:

אזרחים ישראלים ביום החל מיום   3000לאפשר כיסה של  עד  .1

על פי מתווה תעופתי ובהיקף טיסות שייקבעו על ידי משרד  7.3.2021

התחבורה והבטיחות בדרכים בתיאום עם משרד הבריאות (כיסת 

מספר זה יכלול גם את עולים חדשים תימשך במתכות הקיימת). 

העוברים במעברים היבשתיים, בהתאם לתיאום שיבוצע בין שרת 

 התחבורה והבטיחות בדרכים לבין שר הפים.
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שרת התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הבריאות ימסרו דיווח בכל 

 ישיבת ועדת שרים ובהתאם לצורך, ימליצו על שיויים.

י על פי החיות משרד לחייב ישראלים החוזרים מחו"ל בבידוד בית .2

הבריאות, לרבות בעיין הבדיקות המקדמיות, מלבד אזרחים מחוסים 

 או מחלימים שגם הם יידרשו לעבור בדיקות.

לאכוף את הבידוד הביתי בצורה ממוקדת על ידי משטרת ישראל  .3

 ולתעדף את משימת אכיפת הבידוד לחוזרים מחו"ל בעדיפות עליוה.

משאבים והתקציבים הדרשים לביצוע להקצות למשטרת ישראל את ה .4

פקחים מקרב עובדי המדיה,  660משימת האכיפה  בתוספת של עד 

 בתיאום עם המשרד לביטחון הפים ומשרד האוצר.

לקדם מידית את האמצעים הטכולוגיים ואת החקיקה הדרשת  .5

 לשימוש בהם לאכיפת בידוד ביתי.

יכולים לקיים בידוד להפעיל מלויות בידוד לטובת אזרחים אשר אים  .6

 ביתי.

לאפשר לאזרחי ישראל המחוסים לצאת מישראל בהגבלת היקף  .7

הטיסות שייקבע על ידי שרת התחבורה והבטיחות בדרכים ותוך עמידה 

בתאי משרד הבריאות, ובמקביל להפעיל ועדת חריגים ליציאה 

מישראל, שתדון בבקשות של אזרחי ישראל שאים מחוסים 

 מישראל.המבקשים לצאת 

תימשך פעולת ועדת ההיתרים הקבועה לטיפול בבקשות של מי שאים  .8

 אזרחים ישראלים בראשות משרד הפים.

יוקצה תקציב למשימות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הקשורות  .9

 להחלטה זו בתיאום עם משרד האוצר.

יוכשרו שדות תעופה וספים לייעול התהליך בהתאם לצורך ובתיאום  . 10

 האוצר.עם משרד 

תתבצע עבודת מטה של משרדי הבריאות, התחבורה והבטיחות  . 11

בדרכים והתיירות בעיין כיסה עתידית של תיירים מחוסים שתובא 

בבוא העת לאישור ועדת השרים להתמודדות עם משבר הקורוה 

 והשלכותיו. 
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  .7.3.2021יותקו  תקות להארכת המצב הקיים עד ליום  . 12

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   ).161(קור/865

  2021-), התשפ"א 9שעה)(הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 

  
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציג את עיקרי התקות.  

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:   

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

), 9החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 

 (להלן: "תקות התחבורה"), בוסח שלהלן.  2021-התשפ"א

להביא את תקות התחבורה לאישור ועדת הכלכלה של הכסת (להלן:  .2

שתית העובדתית שבבסיס ההצעה הוועדה) בליווי דברי הסבר והת

להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

 .–  2020גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף 

לפרסם את התקות בהתאם להחלטת הוועדה; ככל שלא תתקבל  .3

שעות מהמועד שהוגשו לה  24החלטה של הוועדה, לפי העיין, בתוך 

 לפרסם את תקות התחבורה ברשומות. -קות לעיין אישור הת

, ההחלטה היא 26.7.2020מיום  264בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4

  על דעת הממשלה.

  להלן וסח התקות:

 

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 
  2021-), התשפ"א9שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 

  

לחוק סמכויות  27-ו 25עד  23, 12, 8, 4סמכותה לפי סעיפים בתוקף 
-מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

החוק), [באישור ועדת הכלכלה של הכסת/ ולאחר  –(להלן  2020
)(א) לחוק], מתקיה הממשלה תקות 2(ד)(4שהתקיים האמור בסעיף 

  אלה:
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  תיקון 

 7תקה 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף   .1
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות 

 -,  (להלן2020-בתחום התחבורה), התש"ף
  -(א) 7התקות העיקריות) בתקה 

  -ג)1בפסקה ( )1(    

)(א) או (ה) או 1במקום "בפסקאות (  )א(    
)(א), (ג) או (ה) או 1א)" יבוא "בפסקאות (1(
 א)";1(

אחרי "וסע המתייד בכיסא   )ב(    
גלגלים" יבוא "ואדם אחד המלווה אותו, 

  אם הוסע כאמור צריך ליווי";

במקום "לא ייכלל" יבוא "לא   )ג(    
  ייכללו";

במקום "שהוא" יבוא "שוסע   )ד(    
  כאמור";

), במקום "ההג ווסע אחד 2בפסקה ( )2(   
וסף או אם אחד הוסעים הוא אדם הצריך 

ושי וסעים" יבוא "ההג ושלושה ההג  -ליווי 
 וסעים וספים".

  תיקון

  26תקה  

לתקות העיקריות במקום "כ"ב  26בתקה   .2
)", יבוא  "כ"א 2021במרס  6באדר התשפ"א (
  )".2021באפריל  3ביסן התשפ"א (

תחילתן של תקות אלה ביום כ"ג באדר   .3  תחילה 
  ).2021במרס  7התשפ"א (

 
  

  התשפ"א___ ב________ 
  )                    20(___ ב________ ____

_________  
  בימין תיהו 
  ראש הממשלה

  
    

    
  

  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 6בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021באוגוסט  03 - כ"ה באב התשפ"א, שלישי יום

 )תל אביב)-באולם אח"מ, משרד הביטחון ב - 18:15(בשעה 

  

  

    יושב ראש; זאב אלקין, אורה ברביבאי, עמר  -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:
 ביטון-, גדעון סער, יפעת שאשאין גץ, יצן הורוביץ, מתן כהאלב, בימ-בר

  , איילת שקד(בתחילת הישיבה)
  
  אביגדור ליברמן, יאיר לפיד   עדרו השרים:  

  
    

    כן כחו:
    

  שרת החדשות, המדע והטכולוגיה   -  אורית פרקש הכהן
  שר התרבות והספורט   -  חילי טרופר
  שר  -  חמד עמאר

  שר התיירות   -  יואל רוזבוזוב
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  עוזר שר הביטחון להתגוות   -  משה אדרי
  יועץ קורוה   -  רן אחיטוב
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר 

  משרד האוצר   -  אלקבץ אוהד
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חמן אש

  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס
  יועץ לעייי קורוה   -  רן בליצר

  המשרד לביטחון הפים   -  עמוס בן אברהם
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
  משרד התרבות והספורט   -  גיא גוטמן 

  משרד הכלכלה והתעשייה   -  רון גולשטיין 
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 

  מהל רשות שדות התעופה  -  יעקב גות 
  ממלא מקום הממוה על התקציבים   -  יוגב גרדוס

  משרד הביטחון   -  יקי דולף
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  ציב שירות המדיה   -  דיאל הרשקוביץ 
  מהל "מגן ישראל"   -  אלי וקסמן 

  ממוה הקורוה הלאומי   -  סלמאן זרקא
  המזכיר הביטחוי לשר לביטחון הפים  -  יצב אלי כזרי

  המהל הכללי, המשרד לביטחון הפים   -  תומר לוטן 
  המטה לביטחון לאומי   -  טליה לקרי

  פרויקטור תב"ג  -  רוי ומה
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי

  יועץ לעייי קורוה   -  ערן סגל
  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס

  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד
  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   -  יואל פלדשו

  משרד ראש הממשלה   -  פסאפורקאראביאל 
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  משרד החוץ   -  דיצה פרוים 

המהלת הכללית, משרד התחבורה והבטיחות   -  מיכל פרק
  בדרכים 

  רמ"ט שר הבריאות   -  רון קורמוס
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי   -  עמה שולץ

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:

  תמות מצב התחלואה והמלצות לבלימת התחלואה  .15קור/

    
  מהבית במגזר הממשלתי והציבורי עבודה 50%מעבר למתכות של   .16קור/
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  תמות מצב התחלואה והמלצות לבלימת התחלואה  .15קור/

  
  ראש הממשלה פותח.   

המשה לראש המטה לביטחון לאומי, מר איתן בן דוד, מציג את עיקרי 

הדירקטיבה הוכחית הוהגת מקסימום הגה תוך מיימום פגיעה בשגרת 

  האזרחים והכלכלה. 

מר בן דוד מציג תוים עדכיים על התפשטות הגיף מזן "דלתא" הכוללים 

את מספר המאומתים והחולים הקשים בחתכים שוים, ומפרט את 

  ההמלצות הדרשות לצעדי מיעה וספים לשם בלימת התפשטות הגיף. 

מהל "מגן ישראל", פרופ' סלמאן זרקא, וציגי משרד הבריאות, חמן אש 

י פרייס, מתייחסים לתמות מצב התחלואה ומציגים את ושרון אלרע

תחזיתם למספר החולים הקשים הצפויים, ככל שלא ייקטו צעדי המיעה 

  המומלצים. 

המומחים ערן סגל, רן בליצר ואבי וקסמן, המשמשים כיועצים למאבק 

  בקורוה, מתייחסים ומציגים את המלצותיהם לבלימת התחלואה. 

  מצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)(דברי הדוברים לוו ב

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה והשרים יצן הורוביץ, אורה 

לב, בי גץ, גדעון סער, איילת שקד, חילי -ברביבאי, זאב אלקין, עומר בר

הכהן, יואל רזבוזוב, חמד עמאר, היועץ המשפטי -טרופר, אורית פרקש

ציב שירות המדי ,ציגיוטיים לממשלה וציגי משרדי הממשלה הרלווה ו

במהלכו מתייחסים המתדייים, בין השאר, להמלצות המל"ל ולושאים 

  וספים: הטלת סגרים; עידוד התחסות והטלת סקציות על סרבי חיסון. 

בתום הדיון מבקש ראש הממשלה מהיועץ המשפטי לממשלה לבחון 

  אפשרות להטלת הגבלות למסרבים להתחסן. 

ראש הממשלה את ציגי מערכת הבריאות להרחיב את מתחמי  כן מחה

  הבדיקה לכל הארץ ולבחון הקמת תחת התחסות במל התעופה בן גוריון. 

ראש הממשלה מדגיש כי יש להתייחס לזן ה"דלתא" של הגיף כאל מגפה 

  חדשה. 

  
  מ ח ל י ט י ם, לאמץ את ההמלצות לביצוע צעדי מיעה וספים כדלקמן:  
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(פה אחד) להפעיל תו ירוק מלא באירועים בכל עפי המשק לרבות על   .א

. ילדים עד גיל 8.8.2021איש החל מיום  100-התקהלויות הפחותות מ

 .20.8.2021יוכללו בתקה זו החל מיום  12

איש במרחב  100(פה אחד) תחויב עטיית מסכות בהתקהלויות מעל   .ב

 הפתוח. 

ה מהבית במגזר הממשלתי עבוד 50%(פה אחד) מעבר למתכות של   .ג

 ).16והציבורי (ראה להלן החלטה מס' קור/

קולות מעים) הרחבת מתווה לחוזרים מחו"ל  2(רוב קולות בעד;   .ד

החוזרים מרוב מדיות העולם, כולל מחוסים ומחלימים אשר  ייכסו 

 לבידוד ביתי. 

קול גד) הטלת חובת בידוד על אחד מההורים, גם  1(רוב קולות בעד;   .ה

 .12ם מחוסן, שבא במגע עם ילדו המאומת שגילו קטן מגיל א

  

המלצות המחייבות הסדרה בצווים ובתקות יובאו, לאחר יסוחם, לאישור 

  ועדת השרים. 

  
    

    
  עבודה מהבית במגזר הממשלתי והציבורי 50%מעבר למתכות של   .16קור/

  
  )15(הדיון בסעיף זה ערך במסגרת הדיון בסעיף קור/  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להחות את ציב שירות המדיה והממוה על השכר במשרד האוצר   .א

הממוה על השכר) לקבוע החיות שלפיהן יצומצם  –(להלן 

, שיעור 30.9.2021ועד יום  8.8.2021במשרדי הממשלה החל מיום 

 50%זמית במקום העבודה להיקף של -העובדים השוהים בו

מתן אפשרות למכ"לי המשרדים, לאשר ממצבת העובדים, תוך 

שהייה בו זמית של שיעור עובדים גבוה יותר, ככל שהדבר דרש, 

 ותוך ימוק ויידוע ציבות שירות המדיה. 
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להחות את הממוה על השכר לפות לכל גוף מתוקצב וגוף תמך,   .ב

, על 1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 21כהגדרתם בסעיף 

 היתן, בהתאמה לאמור לעיל, גם לגבי עובדיהם.  מת שיפעלו, ככל

  .4.8.2021מיום  295ההחלטה ה"ל אושרה בהחלטת הממשלה מס' 

  
    

    
  

  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 17בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021באוקטובר  03 - כ"ז בתשרי התשפ"ב, ראשון יום

 )מזכירות הממשלהב - 17:30(בשעה 

  

  

, זאב )zoom(באמצעות  ראש; יאיר לפידיושב  -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:

, יצן )zoom(באמצעות  לב, בימין גץ-אלקין, אורה ברביבאי, עמר בר
(באמצעות  איילת שקד ,ביטון-סער, יפעת שאשאהורוביץ, מתן כהא, גדעון 

zoom(  
  

  אביגדור ליברמן  עדר השר:
  
    

    כן כחו:
    

  שר התרבות והספורט   -  חילי טרופר
  שר  -  עמאר חמד

  שרת החדשות, המדע והטכולוגיה   -  אורית פרקש הכהן 
  שר התיירות   -  יואל רזבוזוב

      
  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט

      
  יועץ שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר

  ראש שירותי בריאות הציבור   -  שרון אלרעי פרייס 
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חמן אש

  יועץ לעייי קורוה   -  יון אשכזי
  יו"ר מרכז השלטון המקומי   -  חיים ביבס

  יועץ לעייי קורוה   -  רן בליצר
  המשה לראש המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
  ראש המועצה כסרא סמיע   -  יאסר גדבאן

  הממוה על התקציבים, משרד האוצר   -  יוגב גרדוס
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 

  יועץ לעייי קורוה   -  דורון גזית 
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  אלוף אבי גיל
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  משטרת ישראל   -  ת"צ יהודה דהן
  מהל לשכת ראש הממשלה   -  איתי הרשקוביץ 

  יועץ לעייי קורוה   -  אלי וקסמן 
  מהל "מגן ישראל"  -  סלמאן זרקא

  בית חולים העמק   -  חוזימה חמאיסי אבו סיביה 
  המשרד לשוויון חברתי   -  חסן טואפרה

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  משרד הבריאות   -  ועה טריקי

ראש מועצת ערערה ויו"ר ועד ראשי הרשויות   -  מודר יוס
  הערביות 

  משרד ראש הממשלה   -  אורי יחזקאלי
  המזכיר הביטחוי לשר לביטחון הפים   -  ת"צ אלי כזרי

  המהל הכללי, המשרד לביטחון הפים   -  תומר לוטן
  המהל הכללית, המשרד לשוויון חברתי   -  יעל מבורך

  ראש עיריית אום אל פאחם   -  סמיר מחאמיד
  צה"ל  -  סא"ל שימי מסיקה
  יו"ר ועד הורים ארצי של המגזר הערבי  -  דים מסרי (אטור)

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  היועצת המשפטית, משרד הבריאות   -  דה ויפלד

  משרד ראש הממשלה   -  טל סבג
  יועץ לעייי קורוה   -  ערן סגל

  יועץ קורוה למגזר הערבי   -  סייף  איימן
  המהל הכללי, משרד החיוך   -  יגאל סלוביק

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס

  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  אביאל פסאפורקאר

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  רמ"ט שר הבריאות   -  רון קורמוס

  המטה לביטחון לאומי   -  ערן קרי
  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי   -  עמה שולץ

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  הממשלההמשה למזכיר   -  ליאור תן
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  סדר היום:

  הצגת פעולות הממשלה בהתמודדות עם זן הדלתא של גיף הקורוה  .39קור/

    
תמות מצב ותוכית פעולה לצמצום התחלואה  -הקורוה במגזר הערבי   .40קור/

  ולהגברת ההתחסות בחברה הערבית

    
מתווה "תו הצגת תמות מצב של ממדי התחלואה בגיף הקורוה והצגת   .41קור/

  ירוק" החדש

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .42קור/

שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות וספות)(תיקון 

  2021-), התשפ"ב3מס' 

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .43קור/

(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות שעה) 

  2021-), התשפ"ב2וספות) (תיקון מס' 
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  הצגת פעולות הממשלה בהתמודדות עם זן הדלתא של גיף הקורוה  .39קור/

  
ראש הממשלה פותח את הדיון  ומתאר את תמות המצב ששררה ערב   

של   תוי התחלואה, הסרת  כיוה של הממשלה הוכחית  בהיבטים 

  ההגבלות וסגירת מערכי הקורוה.

ראש הממשלה מציין כי לצורך התמודדות עם  העלייה המהירה בממדי 

התחלואה, קביט הקורוה בראשותו קיבל שורה של החלטות ליישום 

מדייות "הבלימה הרכה" שעיקרה מקסימום הגה תוך מיימום פגיעה 

  ובכלכלה.בשגרת אזרחי המדיה 

ראש הממשלה מפרט את עיקרי הפעולות שקטה הממשלה על ציר הזמן 

  מיום כיוה ועד היום  ומציין את עיקרי ההיערכות להמשך. 

  דברי ראש הממשלה לוו במצגת המצורפת לפרוטוקול  זה.

  
    

    
תמות מצב ותוכית פעולה לצמצום התחלואה  -הקורוה במגזר הערבי   .40קור/

  ולהגברת ההתחסות בחברה הערבית

   

  
ראש הממשלה פותח את הדיון ומדגיש את החשיבות של שמירה על   

בריאותה של החברה הערבית בישראל ומציין כי לצורך ההתמודדות עם 

ממדי התחלואה הגבוהים בחברה הערבית, מוה שית פרויקטור קורוה 

  למגזר הערבי, מר איימן סייף.

סייף מציג, באמצעות מצגת, תוי רקע על ממדי התחלואה   מר איימן

יישובים ערביים מוגדרים אדומים) ומציין כי ישו שיפור  19במגזר הערבי (

  בשיעור ההתחסות:

 עלייה בשיעור הבדקים וגילוי תחלואה סמויה; -

עלייה במספר המתחסים במת החיסוים הראשוה (יותר ממיליון  -

 תחסים במת החיסון השלישית.מ 40%-איש) ועלייה ל

מר סייף מציג את  התוכית  להעלאת שיעור ההתחסות בכל הגילים וגם 

בקרב האוכלוסייה בדרום הארץ ובמזרח ירושלים. במסגרת התוכית ימוו 
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אמי התחסות יישוביים, יוקמו משל"טי חיסוים, יקודמו שיתופי פעולה 

  יות ויורחבו מאמצי ההסברה.  בין קופות החולים לבין הרשויות המקומ

, ראש המועצה המקומית ראש עיריית אום אל פאחם, מר סמיר מחאמיד

ערערה, מר מודר יוס וראש ועד ההורים הארצי במגזר הערבי, מר דים 

מסרי מתארים את תמות מצב התחלואה ביישוביהם, מצייים את 

ממדי  החשיבות של תקציבי הסיוע היתים  לצורך ההתמודדות עם

התחלואה הגבוהים במגזר, הגדלת מספר תחות הבדיקות ושיתוף הפעולה 

  בין קופות החולים לרשויות המקומיות.

ד"ר חוזימה חמאיסי אבו סיביה, המשמשת כרופאה בשירותי בריאות 

הציבור במגזר הערבי בצפון, מפרטת את הפעולות הקטות בקרב בי הוער 

  סות. והאוכלוסייה הערבית לעידוד התח

  
ראש הממשלה מחה את המשה לראש המטה לביטחון לאומי  להקצות    

את תקציבי הסיוע לרשויות המקומיות הערביות  כך שמלוא המאמץ 

  האפידמיולוגי ייתן טרם הפיכת הרשויות לאדומות.

  
    

    
הצגת תמות מצב של ממדי התחלואה בגיף הקורוה והצגת מתווה "תו   .41קור/

  ירוק" החדש

  
  שר הבריאות, יצן הורוביץ, פותח ומתאר את הגדרת "אישור תו ירוק".  

מהל "מגן ישראל", פרופ' סלמן זרקא, מציג באמצעות מצגת  תוים על 

ממדי התחלואה, תמות מצב באשר להתחסות האוכלוסייה לפי פילוח 

ו"מחוסן"  גילים,  "התו הירוק" החדש, הגדרות מעודכות של "מחלים" 

  ויתרוות מת החיסון השלישית בהגה  מפי הידבקות בגיף הקורוה.

  (העתק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מתייחס לאכיפת "התו 

  הירוק" בהיבט המשפטי.

 צוות המומחים המייעצים לעיין ההתמודדות עם גיף הקורוה: פרופ' רן

בליצר, פרופ' ערן סגל, פרופ' יון אשכזי, פרופ' אלי וקסמן ופרופ' דורון 

  גזית מציגים את הערכותיהם והמלצותיהם.
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מתקיים דיון בהשתתפות הוכחים אשר סוב, בין היתר, על הושאים 

  הבאים:

מתן פטור מ"תו ירוק" בכיסת קבוצות אורגיות למוזיאוים; השאלת  -

ת שחייה; אטרקציות בחוץ; חדרי כושר; ; בריכוספרים בספריות

 מסעדות בחוץ.

 תיירות כסת (בקפסולות) -

 מועדים והחרגת קבוצות אוכלוסייה. –אכיפת הברקוד  -

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יאיר לפיד, איילת שקד, בימין 

הכהן, -לב, אורית פרקש-גץ, יצן הורוביץ, גדעון סער, זאב אלקין, עמר בר

ביטון וה"ה סלמן זרקא, חמן אש, -ברביאי, מתן כהא, יפעת שאשאאורה 

  פרייס, רז זרי וצוות  יועצי קורוה. -שרון אלרעי

  בתום הדיון מחה ראש הממשלה:

באשר לסריקת הברקוד המצוי ב"תו הירוק", יש למצוא פתרון עבור  .1

 קבוצות אוכלוסייה אשר יתקשו ליישמו.

יון זה יתקיים בישיבתה הבאה של הדיון בהקלות אשר לא אושרו בד .2

  ועדת השרים.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם, לאשר מתן פטור מהצגת "תו ירוק"  בסיבות הבאות:  

 כיסת קבוצות אורגיות (כגון: כיתות תלמידים) למוזיאוים. .1

  כיסה לספריות לצורך השאלת ספרים. .2
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להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקות סמכויות מיוחדות   .42קור/

שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות וספות)(תיקון 

  2021-), התשפ"ב3מס' 

  
  )41(הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם הדיון בסעיף קור/  

  
  (פה אחד)  

  
    

בהמשך לעדכון ההגדרה לעיין תעודות מחוסן ואישור מ ח ל י ט י ם, 

החלמה בצו בריאות העם (גיף הקורוה החדש)(הוראת שעה)(בידוד בית 

, ועדכון הוראות המהל לפי הצו האמור, 2020-והוראות וספות), התש"ף

 לעיין זה כפי שדווח בקביט: 

 

רוה להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקו  .א

הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי החדש (הוראת שעה) (

 התקות) –(להלן  2021-ב, התשפ")3(תיקון מס' )והוראות וספות

 בוסח שלהלן.

 

(להלן כסת של הות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט להביא את התק  .ב

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה "הוועדה")  –

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  את התקות, כאמור בחוקלהתקין 

 . -2020גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

 

לפרסם את התקות בהתאם להחלטת הוועדה; ככל שלא תתקבל   .ג

שעות מהמועד שהוגש לה לעיין אישור  24החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –התקות 

  
, ההחלטה היא על 23.6.2021מיום  15בהתאם להחלטת הממשלה מס'   .ד

 דעת הממשלה.

  

  להלן וסח התקות:

(הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 
שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות וספות)(תיקון 

  2021-), התשפ"ב3מס' 
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 ,8 ,7, 6 ,4סעיפים לפי בתוקף סמכותה    
 סמכויותלחוק  27 -ו 25, 24, 23 ,12

 הקורוה גיף עם להתמודדות מיוחדות
 2020-ף"התש), שעה הוראת( החדש
החוק), [ובאישור ועדת החוקה  –(להלן 

חוק ומשפט של הכסת / ולאחר 
)(א) 2(ד)(4שהתקיים האמור בסעיף 

  לחוק], מתקיה הממשלה תקות אלה:

סמכויות מיוחדות להתמודדות בתקות  . 1  1תיקון תקה 
(הוראת  עם גיף הקורוה החדש

שעה)(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או 
 2021-התשפ"א ,עסקי והוראות וספות)

  :- 1התקות העיקריות), בתקה -(להלן 

 בהגדרה "אישור "תו ירוק"": )1(  

), בסופה 1בפסקה (  )א(    
יבוא "שיתן מיום כ"ז 

 3( בתשרי התשפ"ב
 )";2021באוקטובר 

 -)  2פסקה (  )ב(    
  תימחק;

במקום ההגדרה "מחלים או  )2(  
  מחוסן" יבוא: 

מי שקיבל  -""מחלים או  מחוסן"  
ממשרד הבריאות תעודת מחלים 

 או מחוסן";

בהגדרה "תעודת מחלים או  )3(  
  -מחוסן"

אחרי "אישור   )א(    
החלמה תקף" יבוא 
"שיתן שלא על סמך מידע 

 המטופל";כוזב שמסר 
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במקום   )ב(    
"כמשמעותם בצו בידוד 
בית" יבוא "שטרם חלף 
מועד התוקף המצוין 
בהם; אישור או תעודה 
כאמור ייתו לפי הוראות 
המהל שמפורסמות 

  באתר משרד הבריאות";

אחרי "שטרם חלף   )ג(    
מועד התוקף המצוין 
בהם" יבוא "ובלבד 

מיום כ"ז בתשרי שהופקו 
באוקטובר  3( התשפ"ב

2021"(.  

(ד) לתקות העיקריות, ברישה, 3בתקה   . 2  3תיקון תקה 
המילים "המופיע על גבי מסמך כאמור 

  יימחקו.  -)" 1בתקת משה (ג)(

(ב) לתקות העיקריות, בפסקה 4בתקה   . 3  4תיקון תקה 
ואם הציג מסמך כאמור ), במקום "1(

חר סריקת המסמך לא –) 1(ג)(3בתקה 
ד)" יבוא "ולאחר (3כמפורט בתקה 

סריקת האישור האמור כמפורט בתקה 
  (ד)". 3

לתקות העיקריות, במקום  15בתקה  . 4  15תיקון תקה 
אוקטובר ב 4בתשרי התשפ"ב ( ח"כ"

 16)" יבוא "י' בחשוון התשפ"ב (2021
  )". 2021באוקטובר 

תחילתן של תקות אלה ביום כ"ט   . 5 תחילה 
באוקטובר  5התשפ"ב (בתשרי 

2021( 

   

      

  
  ___ ב________ התש_______

  )20(___ ב________ ____ 
  

_________________  
  פתלי בט
  ראש הממשלה
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .43קור/

חיוך והוראות שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות 

  2021-), התשפ"ב2וספות) (תיקון מס' 

  

  
  ראש הממשלה פותח.  

ביטון וה"ה רז זרי -בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרה יפעת שאשא

  פרייס.-ושרון אלרעי

  
  קולות גד) (*) 2רוב קולות בעד; (  

  .(*) שר המשפטים השאיר את הצבעתו בכתב

  
  מ ח ל י ט י ם:  

 

 הקורוה גיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויותתקות להתקין את  .1

 פעילות המקיימים מוסדות של פעילות הגבלת) (שעה הוראת( החדש

 בוסח שלהלן. 2021-ב"התשפ ),2(תיקון מס'  )וספות והוראות חיוך

ועדת החיוך, התרבות והספורט של להביא את התקות לאישור  .2

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה הכסת 

להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

 .2020–החדש (הוראת שעה), התש"ףגיף הקורוה 

לפרסם את התקות בהתאם להחלטת הוועדה; ככל שלא תתקבל  .3

 שעות מהמועד שהוגש לה לעיין אישור 24החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –התקות 

, ההחלטה היא על 23.6.2021מיום  15בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4

 דעת הממשלה.

  

  להלן וסח התקות:

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקות 
שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות 

  2021-, התשפ"ב)2מס' וספות) (תיקון 
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לחוק  25-ו 24, 23, 10, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

החוק),  –(להלן  2020-החדש (הוראת שעה), התש"ף
ועדת החיוך התרבות והספורט של  ובאישור

)(א) 2(ד)(4הכסת/ ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 
 לחוק, מתקיה הממשלה תקות אלה:

החלפת תקה 
 1א8

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף תקות ב .1
הקורוה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של 

, מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות וספות)
במקום  התקות העיקריות),-(להלן, 2021-אהתשפ"
 יבוא: 1א8תקה 

לימודים של   )א( .1א8 "צמצום מגעים   
כיתות ה' עד ז' בבית ספר 
שיתן בו חיוך יסודי או 

יסודי המצא -חיוך על
בשטח רשות מקומית 
המדורגת בצבע אדום 

, ולימודים 7לפי תקה 
של כיתות ז' עד י"ב  
בבית ספר שיתן בו 

-יסודי או חיוך עלחיוך 
יסודי המצא בשטח 
רשות מקומית המדורגת 

 7בצבע כתום לפי תקה 
יתקיימו בכפוף לאחד או 
יותר מאלה, לפי בחירת 

 מהל המוסד:

 למידה )1(       
 ;בשטח פתוח

 למידה )2(       
 למידה המשלבת

 עם פים אל פים
 ;מרחוק למידה
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 בדרך למידה )3(          
שיש בה  אחרת

צמצום מגעים 
 תלמידי בין

, בתוך הכיתה
, שטח בית הספר

או  מחוצה לו
 כפיבשטח פתוח, 

שיחליט מהל 
  ;דהמוס

 למידה )4(       
 למידהמרחוק ו

 ;מקוות

קיום   )ב(      
הלימודים ייעשה, 
ככל שיתן, 
באמצעות החלופות 
הקבועות בתקת 

). 3) עד (1משה (א)(

קת משה ת  )ג(          
על (א) לא תחול 

או  70%-כיתה ש
ה יותר מתלמידי

הם בעלי אישור 
על , "תו ירוק"
מוסד בלימודים 

המקיים פעילות 
חיוך כאמור 

) 6), (4(ג)(10בסעיף 
 וכן על) לחוק 14או (

כיתה של תלמידים 
עולים ללימוד 

  .השפה העברית

  

  ___ ב________ התש_______ 
  )20(___ ב________ ____

  
__________  

  פתלי בט   
 ראש הממשלה

  
    
  

  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 4בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021ביולי  06 - כ"ו בתמוז התשפ"א, שלישי יום

 )הכסת -אולם ירושלים ב - 20:30(בשעה 

  

  

   יושב ראש; זאב אלקין, אורה ברביבאי, עמר  -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:
ביטון, -סער, יפעת שאשאלב, בימין גץ, יצן הורוביץ, מתן כהא, גדעון -בר

  איילת שקד
  

  יאיר לפיד, אביגדור ליברמן  עדרו השרים:
  
    

    כן כחו:
    

  שרת המדע והטכולוגיה   -  אורית פרקש הכהן
  שר התיירות   -  יואל רזבוזוב

  שר  -  חמד עמאר
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר

  ראש שירותי בריאות הציבור   -  שרון אלרעי פרייס
  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש

  מזכירות הממשלה   -  מורן בופיל
  ראש אג"מ, משטרת ישראל   -  יצב אבי ביטון 
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

  יועץ קורוה   -  רן בליצר
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת
  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו

  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר

  מהל לשכת ראש הממשלה   -  איתי הרשקוביץ 
  יועץ קורוה   -  אלי וקסמן 
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  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  לשכת ראש הממשלה החליפי   -  דה כדורי

  המזכיר הביטחוי לשר לביטחון הפים   -  יצב אליהו כזרי
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  ציבורי)-המשה ליועץ המשפטי לממשלה (חוקתי  -  רז זרי

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  יועץ קורוה   -  ערן סגל

  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס
  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד

  משרד ראש הממשלה   -  אביאל פסאפורקר
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר 
  רמ"ט שר הבריאות   -  רון קורמוס
  מזכירות הממשלה   -  חי רחמים 
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי   -  עמה שולץ

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן

  

  

  

  

  

  סדר היום:

והמלצות של גיף הקורוה  "דלתא" זןתמות מצב בעיין התפשטות   .2קור/

  לפעולה
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והמלצות של גיף הקורוה  "דלתא"  זן תמות מצב בעיין התפשטות   .2קור/

  לפעולה

  
ראש הממשלה פותח ומציין את הצורך בקיטת אמצעים למיעת התפשטות   

הגיף תוך שמירה על העיקרון של מקסימום הגה במיימום אפקט המשפיע 

  על חיי היום יום. 

ראש הממשלה מדגיש את הצורך במציאת מוקדי ההדבקות, אכיפה 

מוגברת בתב"ג והתמקדות בקבוצות אוכלוסייה המצויות בסיכון וקורא 

  להמשיך ופעול להתחסותם של בי וער. 

ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מתייחס לשלוש הפעולות 

קוח בתב"ג ובמעברים חיסוים, שליטה ופי –העיקריות המתבצעות כעת 

  ועטיית מסכה במקומות סגורים. 

שר הבריאות מתייחס לתוי ההדבקה מזן "דלתא" של הגיף ולחשיבות 

  השליטה בהיקפי ההידבקות על מת להימע מקיטת צעדים דרסטיים. 

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג, בין היתר, תמות מצב 

ימים; חלוקה למחוסים/לא מחוסים;  7י ממוצע יומי על פ -המאומתים  

אחוז מאומתים מתוך בדיקות לאבחון הגיף; מספר החולים הקשים 

המאושפזים בבתי החולים, קצב ההתקדמות במתן חיסוים בפילוח לפי 

  גילים ותוים על מקדם ההדבקה. 

ראש שירותי בריאות הציבור, גב' שרון אלרעי פרייס, מציגה את המלצות 

  בריאות כדלקמן:משרד ה

 משתתפים). 1000קייטות ומחות קיץ (מעל  –מהירות  PCRבדיקות  -

 בדיקות מהירות בכיסה למוסדות גריאטריים. -

חובת בידוד גם למחוסים ומחלימים המצויים במגע הדוק עם חייבי  -

 בידוד.

 בחזרה מחו"ל. PCRחובת בידוד עד קבלת תשובה על בדיקת  -

למבודדים חוזרי חו"ל (ביום הרביעי מהחזרה תוספת חובת בדיקות  -

 מחו"ל).
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חובת בידוד לחוזרים מחו"ל בהתאם לסיווג מדיות, כולל  -

 למחוסים/מחלימים. 

 (דברי ציגי משרד הבריאות לוו במצגת המצאת בתיקי מזכירות הממשלה)

ביטון, חמד עמאר, -ראש הממשלה והשרים יצן הורוביץ, יפעת שאשא

הכהן, בימין גץ, -גדעון סער, אורה ברביבאי, עומר בר לב, אורית פרקש

  מעירים ומתייחסים.

  פרופ' רן בליצר, יועץ קורוה, מציג את עיקרי המלצותיו.

  
  המשך הדיון דחה.   

  
    

    
  

  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 7בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021ביולי  07 - כ"ז בתמוז התשפ"א, רביעי יום

 )מזכירות הממשלהב - 12:45(בשעה 

  

  

   זאב אלקין, אורה ברביבאי, עמר יושב ראש; -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:
  ביטון, איילת שקד-סער, יפעת שאשאלב, יצן הורוביץ, מתן כהא, גדעון -בר

  
  בימין גץ, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד  עדרו השרים:

  
    

    כן כחו:
    

  שרת המדע והטכולוגיה   -  הכהן -אורית פרקש
  שר  -  חמד עמאר

  שר התיירות   -  יואל רזבוזוב
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי
  לשכת שר הביטחון  -  גלי אופיר

  ראש שירותי בריאות הציבור   -  שרון אלרעי פרייס
  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש

  ראש אג"מ, משטרת ישראל   -  יצב אבי ביטון
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

  יועץ לעיין קורוה   -  רן בליצר 
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד
  המטה לביטחון לאומי   -  גל בן חיים 

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  טל גן צבי

  הממשלההיועצת המשפטית, משרד ראש   -  שלומית ברע פרגו
  מפקד פיקוד העורף   -  אלוף אורי גורדין 

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר

  מהל לשכת ראש הממשלה  -  איתי הרשקוביץ 
  יועץ לעיין  קורוה   -  אלי וקסמן 

  סגן ראש אג"מ, משטרת ישראל  -  ת"צ מוריס חן 
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  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  לשכת היועץ המשפטי לממשלה  -  רועי כהן

  המזכיר הביטחוי לשר לביטחון הפים   -  יצב אלי כזרי
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי

  מכון ויצמן למדע   -  ערן סגל
  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס

  לביטחון לאומיהמטה   -  רי פלד
  ראש מטה שר הבריאות  -  רון קורמוס
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ
  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי   -  עמה שולץ

  

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:

"דלתא" של גיף הקורוה והמלצות תמות מצב בעיין התפשטות זן   .3קור/

  המשך הדיון -לפעולה 
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תמות מצב בעיין התפשטות זן "דלתא" של גיף הקורוה והמלצות   .3קור/

  המשך הדיון -לפעולה 

  
  ראש הממשלה, פתלי בט,  פותח את הדיון.  

, יועץ לעיין גיף הקורוה, מציין כי לאור ההיקף המצומצם פרופ' רן בליצר

של התוים העדכיים בעיין  העלייה בממדי התחלואה ולאור משך הזמן 

הקצר של מגמה זו,  ישו קושי לגבש המלצות לפעולה וכי יש להערכתו 

להמתין עוד כשלושה שבועות כדי שאפשר יהיה לגבש מדייות פעולה 

  מבוססת תוים.

פרופ' ערן סגל, ממכון ויצמן למדע, מציג, באמצעות מצגת, שתי חלופות 

על פי מספר החולים במצב קשה בבתי  –לקביעת מדדי יהוג ליהול המשבר 

החולים או על פי מקדם ההדבקה של המאומתים. להערכתו, לאור יתוח 

תוי התחלואה העדכיים ולאור חלקם היחסי המוך של החולים במצב 

קרב כלל החולים, יתן לבחור ביהוג המשבר לפי מספר החולים קשה מ

  המצאים במצב קשה. 

פרופ' סגל מציע להמשיך ולחסן כמה שיותר מברי החיסון, להגביל סיעות 

למדיות "אדומות", לאכוף בידוד של חולים מאומתים ולשפר תשתיות 

  אוורור וטיהור אוויר. 

לאומי בעיין גיף הקורוה, מציג,  פרופ' אלי וקסמן, יועץ למטה לביטחון

באמצעות מצגת, תוי תחלואה עדכיים ומתח את התפשטות התחלואה 

  בהתאם לאופן הפעולה שתיקט.

הוא מוה  את הפעולות שיש לבצע בהקדם על מת למוע את הסיכון של 

אובדן שליטה בהתפרצות ובין היתר מציע לאכוף עטיית מסכות בחללים 

ילדים, לאכוף בידוד ולהגביל את הלא מחוסים בפעילות  סגורים, לחסן

  ציבורית. 

  (עותק מהמצגות מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

מציין כי  היעדר אכיפה אפקטיבית של הבידוד   שר הבריאות, יצן הורוביץ, 

הוא קודת התורפה של ההתמודדות עם גיף הקורוה וללא אכיפה יעילה, 

  ההחלטות שתתקבלה לא יובילו למיגור ההתפרצות.

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציין כי בתרחישים שהוצגו על ידי 

ומציע לכן לקוט  המומחים יש סיכון גבוה מדי להתפרצות רחבת

באסטרטגיה של צמצום התחלואה שבמסגרתה תצומצם כיסה של לא 
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מחוסים למקומות  סגורים (לא מחוסים אשר יבצעו בדיקת קורוה יוכלו 

  להיכס למקומות סגורים).

פרייס, משיבה לשאלת ראש -ראש שירותי בריאות הציבור, גב' שרון אלרעי

המצויים בבריטיה, במצב שבו הממשלה ומציית כי לאור התוים 

חולים, יהיו במדית ישראל      400-300יאושפזו בבתי החולים במצב קשה 

אלף חולים (תון מצטבר שבועי). הצפי המשוער לתרחיש זה לאור  60,000-כ

  שבועות.  7בעוד  –התוים בבריטיה 

לב, מתייחס לסוגיית האכיפה בתחומים -השר לביטחון הפים, עמר בר

אים: השבים מחו"ל; מבודדים/מאומתים; עטיית מסכות בחללים הב

  סגורים.

לב, -מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה והשרים יצן הורוביץ,עמר בר

ביטון, אורה ברביבאי, זאב אלקין, חמד עמאר, איילת שקד, -יפעת שאשא

הכהן, מתן כהא, יואל רזבוזוב וה"ה חמן אש, שרון     -אורית פרקש

  פרייס וחזי לוי.-אלרעי

ראש הממשלה מתאר את הפעולות שקטו עד כה  לשם מיגור ההתפרצות 

  של גיף הקורוה ובהן: 

 ."אדומה" ח ישראלי לטוס למדיהרמיעת היכולת של אז •

 מבצע מוצלח לתמרוץ בי וער להתחסן. •

 הפעלה מחדש של "מגן אבות" •

 יטור באמצעות דגימות ממערכות הביוב. •

  משלה מסכם:ראש המ

מאמצת את האסטרטגיה , מתוך אחריות קולקטיבית, ועדת השרים .1

שלפיה יהול המשבר יהיה על בסיס פרמטר עיקרי של בחית מספר 

 החולים הקשים ופרמטר משי של בחית מקדם ההדבקה.

א בלימה רכה  וחכמה של התחלואה תוך והזו אסטרטגיה העיקרון של  .2

במסגרת ם ובכלכלת המדיה. מיימום פגיעה בשגרת היומיו

שפיע על תהתהגותו זו מוטלת אחריות על הציבור בכך שאסטרטגיה 

סיכון מחושב של עלייה במספר החולים במצב קשה אך ישו בריאותו. 
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 - להגן על עצמו שבעזרתם הציבור יוכל  אמצעים ישם הסיכוןלצד 

 חיסוים, ריחוק פיזי ושמירה על האזרחים המבוגרים. 

טגיה שקבעה משפיעה גם על  הורדת מקדם ההדבקה האסטר .3

 באמצעות עטיית מסכה וחיסוים.

שימוש ב"תו הירוק" וב"תו הסגול" ייעשה באופן דיפרציאלי כך שהם   .4

 יושתו במקומות שבהם הסבירות לאירועי הדבקה המויים היא גבוהה.

, המלצה 12.7.2021משרד הבריאות יגיש לראש הממשלה, עד יום  .5

 לקיצור ימי הבידוד. 

  לאור הסיכום האמור, מפרט ראש הממשלה את הפעולות שבהן יש לקוט:

הרחבת ההסברה לגבי חשיבות החיסוים, עטיית המסכות והשמירה  .1

 על ריחוק פיזי.

 השלמת הפעילות בתב"ג. .2

 יה, בדגש על  בי הוער.המשך עידוד התחסות האוכלוסי .3

גבש, בשיתוף משרדי הבריאות, האוצר, יהמטה לביטחון לאומי  .4

הכלכלה והתעשייה, הצעה לתמרוץ רכישת מערכות אוורור  וטיהור 

אוויר המסייעות בהתמודדות עם גיף הקורוה על ידי החלת פטור 

עד יום  לראש הממשלה הצעה כאמור תוגש ממכס עבור מוצרים אלו.

13.7.2021.  

, במסגרת המידע ויעבירוהמטה לביטחון לאומי משרד הבריאות  .5

חברי קביט הקורוה  מידע  לגבי  לידיעת העדכי המועבר באופן שוטף 

השעות האחרוות וכן  48-הדבקתם ידוע בשיעור הדבקים שמקור 

 תמות מצב עדכית באשר למצב התחלואה בבריטיה.

רכז עבודת מטה בהשתתפות משרדי הבריאות, י המטה לביטחון לאומי .6

ביטחון הפים, המשפטים, האוצר ופיקוד העורף שבמסגרתה יגובש 

מגון אכיפה ועישה "חכם"  אשר ייראה על ידי הציבור גם לשם 

הרתעתו מפי אי קיום ההחיות.  המגון יוצג לראש הממשלה עד יום 

13.7.2021. 
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לבי וער המשתתפים בפעילות מחות ייערכו בדיקות קורוה מהירות  .7

 הקיץ.

משרד החיוך וגורמים רלווטיים וספים ייערכו בהקדם לפתיחת שת  .8

  הלימודים תשפ"ב ולהתהלות הציבור במהלך חגי תשרי.

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, להסמיך את ראש הממשלה ואת שר הבריאות לקוט בפעולות   

בלימה רכה  וחכמה של  -  האסטרטגיה שעיקרההדרשות לשם יישום 

  התחלואה תוך מיימום פגיעה בשגרת היומיום ובכלכלת המדיה.

ככל שתידרש התקת תקות סמכויות מיוחדות לשם יישום האסטרטגיה 

האמורה, הן תובאה לאישור ועדת השרים להתמודדות עם משבר הקורוה 

  והשלכותיו.

  
    

    
  

  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 67בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021בפברואר  09 - כ"ז בשבט התשפ"א, שלישי יום

 )ZOOM -וועידה חזותית ב - 19:20(בשעה 

  

  

יושב ראש, בימין גץ (ראש הממשלה החליפי  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
ושר הביטחון ומשמש כממלא מקום שר המשפטים), יולי אדלשטיין, אמיר 

עומר יקלביץ', ישראל חילי טרופר, אוחה, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי, 
  כ"ץ, עמיר פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב

  
    
  
    

 כחו:כן    
    

  שר החיוך  -  יואב גלט
      
      

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  היועץ המשפטי, מל"ל  -  גיל אבריאל
  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי 
  המהל הכללי, משרד החיוך  -  עמית אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר 

  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס
  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש

  יו"ר השלטון המקומי  -  חיים ביבס
  סגן הממוה על השכר, משרד האוצר   -  משה בכר

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר   -  קובי בליטשטיין

  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי 

  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 
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ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו
  משרד האוצר  -  שירה גריברג

  משרד הבריאות   -  אורלי גריפלד
  המזכיר הצבאי לשר הביטחון - יקי דולףתא"ל 

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 
  יועץ למהל "מגן ישראל"  -  יורם חמו

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  מהל רשות המיסים  -  ערן יעקב 

  משרד ראש הממשלה   -  פיי יצחקי
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 

  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר   -  תמיר כהן 
  משרד הבריאות   -  תומר לוטן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  מל"ל  -  טליה לקרי
  ראש רח"ל  -  יורם לרדו 

  משרד ראש הממשלה   -  צביה מארק
  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  יועץ  קורוה לעיין המגזר החרדי  -  רוי ומה 

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  זרירז 
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס

  יועץ קורוה לעיין המגזר הערבי   -  איימן סייף 
  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק

  המטה לביטחון לאומי  -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

  סגן ראש אג"מ, משטרת ישראל  -  ת"צ אילן פרץ
  לשכת שר הבריאות   -  צורףקובי 

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות  -  אורי שוורץ 
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש   -  אבי שמחון

  הממשלה 

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  למזכיר הממשלההמשה   -  ליאור תן
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  סדר היום:

  תמות מצב ודיון במתווה תוכית ליציאה מהסגר  .137קור/

    
פתיחה חלקית של מסגרות לפעוטות, גי ילדים ובתי ספר ברשויות  .1  .138קור/

ואזורים המסווגים בסיווג "ירוק" ו"צהוב"  ובחלק מרשויות ואזורים 

 המסווגים בסיווג "כתום" לפי תכית הרמזור

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש   .2

(הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך) 

  2021-פ"א), התש21(תיקון מס' 

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .139קור/

-), התשפ"א11(תיקון מס' שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) 

2021  

    
  התוויית צעדים להמשך היציאה מהסגר  .140קור/
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  תמות מצב ודיון במתווה תוכית ליציאה מהסגר  .137קור/

  
ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, פותח בהצגת תוים על   

קשים. התחלואה ומציין כי שמרת עדיין רמה גבוהה של תחלואה בחולים 

האתגר שיצב לפיו הוא לשלוט בתחלואה ולמוע עלייה במספר החולים 

  הקשים והתמותה.

  מר בן שבת מסביר כי כתאי ליציאה מהסגר יש לדבוק בעקרוות הבאים:

 הבטחת שולי ביטחון בבתי החולים -

 השלמת תוכית החיסוים לאוכלוסיית היעד -

 שמירה על מקדם הדבקה מוך -

 יום בין שלב לשלב) 14רגת מהסגר (יציאה מדודה ומדו -

 שליטה במעברי הגבול ובכיסה לישראל למיעת כיסת מוטציות -

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג, באמצעות מצגת, את המתווה 

להקלות באמצעות פעימות תוך הקפדה על מעבר בין פעימות על בסיס מדדי 

  בקרה.

ביהוג הדרגתי לפי מקדם  פרופ' אש מציין כי מתווה ההקלות ייעשה

  ההדבקה, לצורך שליטה בתחלואה ותוך הפעלת שכבות זהירות וספות:

יהוג על פי "הרמזור" (פתיחה באזורים ירוקים וצהובים, פתיחה  –בחיוך 

  חלקית באזורים כתומים)

  פתיחה ב"תו הירוק" כברירת מחדל –בעפי המשק 

  ים יותר.מסקטורים מסוכים פחות למסוכ –מעבר מדורג 

(פירוט הפעימות והמדדים להקלות מצוי במצגת המצויה בתיקי מזכירות 

  הממשלה)

  
    

    
פתיחה חלקית של מסגרות לפעוטות, גי ילדים ובתי ספר ברשויות  .1  .138קור/

ואזורים המסווגים בסיווג "ירוק" ו"צהוב"  ובחלק מרשויות ואזורים 

 הרמזורהמסווגים בסיווג "כתום" לפי תכית 
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש   .2

(הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך) 

  2021-פ"א), התש21(תיקון מס' 

  
שר הבריאות וציגי "מגן ישראל" מציגים את מתווה הפעימה הראשוה   

פתיחת גים וכיתות     שתכלול:  11.2.2021לפתיחת מערכת החיוך ביום 

, 70%ד'  בערים ירוקות וצהובות ובערים כתומות עם רמת חיסון של -א'

 10פעילות חיוכית בשטח פתוח תותר לכל הגילים עד לקבוצות של 

  תלמידים.

שר החיוך מציין כי חלק גדול מתלמידי ישראל פגע בשל הסגר המתמשך 

ות של בי וער. פתיחת והדבר ותן את אותותיו במישור הפשי ובאלימ

מערכת החיוך תיעשה בכפוף לתאים שיציב משרד הבריאות כאשר 

  השיקול הבריאותי יהיה השיקול המכריע.

שר החיוך מבקש לקבל ממשרד הבריאות איפורמציה על המתחסים 

  מקרב עובדי ההוראה.

מוסכם כי מתגבש מגון ולהעברת האיפורמציה בתיאום עם היועץ 

ממשלה. כן מוסכם כי משרד החיוך ומשרד הבריאות יבואו המשפטי ל

בדברים בסוגיית החזרתם ללימודים של תלמידים מחלימים מהגיף תוך 

  פיקוח אות בושא.

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יולי (יואל) אדלשטיין, יואב גלט, 

ם ביבס עומר יקלביץ', חילי טרופר, אריה מכלוף דרעי וה"ה חמן אש, חיי

  ואיתן בן דוד.

בתום הדיון מתקיימת הצבעה עקרוית על אישור מתווה פתיחת מערכת 

  החיוך ובהמשך הישיבה מובאות התקות והמתווה לאישור ועדת השרים.

  
  (פה אחד)  

  
  ם: מ ח ל י ט י  

,  23.11.2020מיום  )95(קור/570מס' ת הממשלה להחלט בהמשך .1

הרשויות, היישובים או האזורים המפורטים בתוספת השביעית 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש לתקות 

 ,(הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך)

, שבהם בין היתר יתן יהיה לקיים פעילות של מסגרות 2020-תש"ף

בפעוטות, גי ילדים ולימודים של כיתות א' עד ד' וכן  חיוך לטיפול

253



- 6 - 

 

  

 

 

מוכרת, כמשמעותה  י"ד במכללה טכולוגית-י"ג ולימודי כיתות 

הם רשויות, יישובים ואזורים בסיווג "כתום" שציום לפי  –בתקות 

 50לכל היותר ושיעור המחוסים בהם מגיל  6.5תכית "הרמזור" הוא 

זה, "מחוסים" הם מי שקיבלו שתי  לפחות. לעיין 70%ומעלה הוא 

 מות חיסון וחלפו שבעה ימים מיום מתן המה השייה של החיסון.

תוי "המועד הקובע") ועל סמך  -אחת לשבוע (להלן   .א

שיעור ייקבע , למועד הקובעת עד של כל רשוההתחסות 

 .של אותה רשותהמחוסים 

) (ב1סעיףשהוקם לפי משרדי -על אף האמור, הצוות הבין  .ב

), רשאי לקבוע לגבי 95קור/(570 מספרת הממשלה החלטל

יחידה גיאוגרפית בתוך רשות מסוימת (ובכלל זה שכוה או 

מקבץ שכוות בתוך עיר או יישוב בתוך מועצה אזורית), 

היא  הבששוה מהרשות  שיעור מחוסיםשתוגדר כאזור בעל 

  של אותה יחידה.  החיסויםמצויה, בהתאם לתוי 

 האמור יפורסם לציבור. שיעורה  .ג

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  התקין אתל .2

) (תיקון הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוךהחדש (

 שלהלן.בוסח כמפורט  2021-), התשפ"א21מס' 

 ועדת החיוך, התרבות והספורט של הכסתתקות לאישור את  להביא .3

והתשתית העובדתית שבבסיס  יווי דברי הסברבל (להלן: הוועדה)

סמכויות מיוחדות כאמור בחוק ההצעה להתקין את התקות, 

 .2020-"ףהתש, להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)

שעות מהמועד שהוגש  24ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה בתוך  .4

 לפרסם את התקות ברשומות.–לה לעיין אישור התקות 

, ההחלטה היא 26.7.2020מיום  264להחלטת הממשלה מס'  בהתאם .5

 על דעת הממשלה.

  להלן וסח התקות:

הוראת (תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

 תיקון מס'()הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך(שעה )
  2021-התשפ"א, )21

  

לחוק סמכויות מיוחדות  10-ו 4סמכותה לפי סעיפים  בתוקף
2020-להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

ולאחר שהתקיים /הכסת שלת חיוך ועד ובאישורהחוק),  –(להלן 
 מתקיה הממשלה תקות אלה:, )(א) לחוק2(ד)(4האמור בסעיף 

254



- 7 - 

 

  

 

 

  תיקון 

 1תקה 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1

הגבלת פעילות של (ה)הוראת שע(הקורוה החדש 

,2020-התש"ף), מוסדות המקיימים פעילות חיוך
,  במקום 1התקות העיקריות), בתקה  -(להלן

 ההגדרה "בחיות", יבוא:

 כל אלה: –""בחיות"    

מתכות בחיותבחיות בגרות,  )1(    
ובחיות גמר המוכרות על ידי משרד 

 ממשלתי;

בחיות הסמכה להשכלה מקצועית  )2(    
  תיכוי;-או טכית במוסד תיכוי או על

בחיות גמר ממשלתיות ובחיות  )3(    
  הגה על פרויקט גמר;

בחיות לשם קבלת ציון סופי בקורס  )4(    
או מסלול לימודי במוסדות שבפיקוח 

והשירותים משרד העבודה הרווחה 
תיכוי להשכלה -החברתיים וכן במוסד על

  מקצועית;

  בחיות הסמכה; )5(    

בחיות  –במוסד להשכלה גבוהה  )6(    
מכלל הבחיות  10%בשיעור שלא יעלה על 

האמורות להתקיים במוסד בתקופת תוקפן 
  של תקות אלה;

בחיות מיון לקראת לימודים  )7(    
  במוסד;

המתקיימות על ידי  בחיות–"בחיות הסמכה"    
גורם המקיים בחיות לצורך עיסוק הטעון 
רישיון, היתר, הסמכה או אישור היתים על פי 

 ;".דין, אם מתקיימות במסגרת פעילות המוסד

  תיקון 

 2תקה 

   –לתקות העיקריות, בתקת משה (ב)  2בתקה  .2

 ) יבוא:2אחרי פסקה ( )1(  
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א) גן ילדים המצא בשטח רשות או אזור 2"(   
המפורטים בתוספת החמישית או בתוספת 

לעיין גן ילדים המצא בשטחה של  ;השביעית
היישוב שבו מצא הגן מפורט  –מועצה אזורית 

 בתוספת השישית;

) לימודים של כיתות א' עד ד' בבית ספר 2א2(   
המצא בשטח רשות או אזור המפורטים 

  ;השביעיתבתוספת החמישית או בתוספת 

פעילות בשטח פתוח של איש צוות העובד ) 3א2(   
יסודי עם -בבית ספר יסודי או עלבגן ילדים, 

  תלמידים לכל היותר; תשעה

ם ) הכשרה מעשית או לימודים מעשיי5א2(   
במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, 
שבהתאם לאופיו ולטיבו של הלימוד לא יתן 
לקיים באופן מקוון, בשל צורך בציוד או 
בתשתיות החיויים ללימודים כאמור אשר 
מצויים במקום הפעילות בקבוצה של עשרה 

  משתתפים לכל היותר;";

 תימחק, ואחריה יבוא: –) 6א2פסקה ( )2(  

י"ד במכללה -לימודים של כיתות י"ג ו) 8א2(   
ולוגית מוכרת כהגדרתה בחוק ההדסאים טכ

, שפועלת 2012-והטכאים המוסמכים, התשע"ג
בסמוך למוסד חיוך שהותרה פעילותו לפי סעיף 

) לחוק ומספקת לימודי המשך למוסד 4(ג)(10
כאמור המצאת בשטח רשות או אזור 
המפורטים בתוספת החמישית או בתוספת

  ;השביעית

ב) צהרון המצא בשטח רשות או אזור 2(   
המפורטים בתוספת החמישית או השביעית; 
לעיין צהרון לילדי גן ילדים המצא בשטחה של 

היישוב שבו מצא הצהרון  –מועצה אזורית 
 מפורט בתוספת השישית;

מקום לשמש שועד או המשמש מקוםג) 2(   
לידה בגילי בפעוטות וטיפול לחיוך יומי שהייה

מקום לטיפול בפעוטות) המצא  -(להלן  3 עד
בשטח רשות או אזור המפורטים בתוספת 
החמישית או בתוספת השביעית; לעיין מקום 
לטיפול בפעוטות המצא בשטחה של מועצה 

היישוב שבו מצא המקום לטיפול  –אזורית 
  בפעוטות מפורט בתוספת השישית;".
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  תיקון 

 5תקה 

ברישה, במקום לתקות העיקריות,  5בתקה  .3
"כמפורט יבוא  )"2(-) ו1(ב)(2"כמפורט בתקה 

 .ג)"2) עד (1(ב)(2בתקה 

  תיקון 

 6תקה 

יבוא בסעיף"" , במקוםעיקריותלתקות ה 6בתקה  .4
 .ג) ובסעיף"2א) עד (2(ב)(2"בתקה 

  תיקון 

 7תקה 

בתקת משה (א), לתקות העיקריות,  7בתקה  .5
א) 2)(ב)(2"בתקה ( , יבוא)"2(ב)(2"בתקה  במקום

 .ג)"2עד (

  תיקון 

 9תקה 

) 1(א לתקות העיקריות, בתקת משה 9בתקה  .6
) 1(ג)(10בסעיף  בפעילות כאמור, במקום "יבוא
-) ו2א2(ב)(2" יבוא "בפעילות כאמור בתקה לחוק

 ) לחוק".1(ג)(10ב) ובסעיף 2(

  תיקון 

 10תקה 

בתקת משה (א), לתקות העיקריות,  10בתקה  .7
"כאמור  , יבוא)"2(-) ו1(ב)(2"כאמור בתקה  במקום
  .ג)"2) עד (1(ב)(2בתקה 

  תיקון 

 12תקה 

המקיים המילים ", עיקריות(א) לתקות ה12בתקה  .8
 יימחקו.  –" )2(-) ו1(ב)(2פעילות כאמור בתקה 

  תיקון 

 13תקה 

 – עיקריותלתקות ה 13בתקה  .9

"כאמור בתקה  בתקת משה (א), במקום )1(  
ג)";2) עד (1(ב)(2"כאמור בתקה  , יבוא)"2(-) ו1(ב)(2

בתקת משה (ג), במקום "כאמור בתקה  )2(  
ג)".2) עד (1(ב)(2"כאמור בתקה , יבוא )"2(-) ו1(ב)(2

  תיקון 

 14תקה 

, בתקת משה (א), עיקריותלתקות ה 14בתקה  . 10
"כאמור יבוא )" 2(-) ו1(ב)(2"כאמור בתקה  במקום
 ג) לחוק".2) עד (1(ב)(2בתקה 

  תיקון 

 15תקה 

כאמור ", במקום עיקריותלתקות ה 15בתקה  . 11
) עד 1(ב)(2"כאמור בתקה  יבוא)" 2(-) ו1(ב)(2בתקה 

"לפי  , יבוא"24"לפי הוראות תקה  ג)"  ובמקום2(
 .ה"28-ו 1ב28ב, 28 ,24הוראות תקה 

257



- 10 - 

 

  

 

 

  תיקון 

 16תקה 

, ברישה, במקוםעיקריותלתקות ה 16בתקה  . 12
"כאמור בתקה  יבוא )"2(-) ו1(ב)(2"כאמור בתקה 

-ו 24לפי הוראות תקה  , ובמקום "ג)"2) עד (1(ב)(2
-ו 1ב28ב, 28, 24" יבוא "לפי הוראות תקה ב28
 ה".28

  תיקון 

 17תקה 

(ב) אחרי תקת משה , עיקריותלתקות ה 17בתקה  . 13
 יבוא: 

בבית  (ב),-על אף האמור בתקות משה (א) ו"(ג)    
ספר יסודי או מוסד לחיוך מיוחד המצאים 
בשטחה של רשות או אזור המפורטים בתוספת 

יתן לקיים פעילות של מפעיל חיצוי  החמישית,
–שמקיים פעילות במוסד אחד בלבד (להלן 

 :מפעיל חיצוי קבוע), בתאים האלה

הפעילות תתקיים בקבוצות  )1(    
, ומספר 24הקבועות כמפורט בתקה 

הקבוצות שהמפעיל החיצוי הקבוע יפגוש 
), 4או ( )3(24לא יעלה על המפורט בתקה 

 ;לפי העיין

כל קבוצה קבועה תוכל לפגוש  )2(    
  "מפעיל חיצוי קבוע אחד בלבד.

  תיקון 

 18תקה 

, במקום "כאמור עיקריותלתקות ה 18בתקה  . 14
)  1(ב)(2"כאמור בתקה יבוא  )"2(-) ו1(ב)(2בתקה 

  .ג)"2עד (

  תיקון 

 21תקה 

"כמפורט  , במקוםעיקריות(א) לתקות ה21בתקה  . 15
"כמפורט בתקה  יבוא  )"2(-) ו1(ב)(2בתקה 

(ג) לחוק או בפימייה".10ג) או בסעיף 2א) עד (2(ב)(2

  תיקון 

 א22תקה 

"כאמור  במקום, עיקריותא לתקות ה22בתקה  . 16
) עד 1(ב)(2"כאמור בתקה  יבוא )"2(-) ו1(ב)(2בתקה 

 .ג)"2(

  תיקון 

 24תקה 

 עיקריות, יבוא:לתקות ה 24תקה מקום ב . 17

"פעילות   
בקבוצות 

 קבועות

 א)2(ב)(2פעילות כאמור בתקה  .24
), 1(ג)(10בסעיף  ג) וכאמור2(עד 

) לחוק 14(-) ו13), (8), (6), (4), (3(
 בתאים אלה: תתקיים
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בקבוצות קבועות עם אשי  )1(      
צוות קבועים, בלא תחלופה של 

 תלמידים בין הקבוצות;

          

איש צוות קבוע יוכל לפגוש  )2(        
שוות לכל  קבועות קבוצות ארבע

  ;היותר

) 3על אף האמור בפסקה ( )3(        
–  

ב' בבית -בכיתות א' ו  )א(       
שלוש איש צוות יפגוש  –ספר 

 .קבוצות לכל היותר

לא  )3בפסקה (האמור   )ב(       
לעיין פעילות כאמור יחול 

  .) לחוק6(-) ו4(ג)(10בסעיף 

על מורה לחיוך גופי   )ג(       
בפעילות כאמור בתקה 

לא תחול  )7א2(-) ו2א2(ב)(2
), ובלבד 3הוראת פסקה (

שבכל עת הוא עוטה מסכה 
וששמר מרחק של שי 
 מטרים לפחות ביו לבין

  התלמידים;

על מורה לשל"ח ואיש   )ד(       
צוות בחווה חקלאית או 
במרכז לחיוך ימי לא תחול 

), ובלבד 3הוראת פסקה (
שהפעילות מתקיימת בשטח 
פתוח, שבכל עת הוא עוטה 
מסכה וששמר מרחק של שי 
מטרים לפחות ביו לבין 

  ."התלמידים

  הוספת 

 א24תקה 

 יבוא:לתקות העיקריות,  24אחרי תקה  . 18
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א24 "צהרון  
. 

(א) תלמידים המשתתפים 
בצהרון, ישהו באותה קבוצה 
קבועה שעמה שהו בשעות 

 הלימודים.

(ב) יתן לצרף יחד תלמידים          
לקבוצת צהרון קבועה משתי 
קבוצות קבועות, ככל האפשר, 
ולכל היותר משלוש כיתות 
אורגיות, ובלבד שמספר 
התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על 

תלמידים; הוראות תקת  28
משה זו לא יחולו על צהרון 

  ב'."-לתלמידים בכיתות א' ו

הוספת 
ב, 28תקות 

 ה28 -ג ו28

 לתקות העיקריות, יבוא: 28אחרי תקה  . 19

" לימודים   
בכיתות א' 

 ומעלה

) 2א2(ב)(2פעילות כאמור בתקה  ב.28
) תתקיים בכפוף להוראות 7א2( -ו

 אלה:

תיחשב  –ב' -בכיתות א' ו )1(      
כל הכיתה כקבוצה קבועה 

 ופרדת;

 –בכיתות ג' ומעלה  )2(       
 20בקבוצות קבועות של עד 

  תלמידים בכיתה;

של משרד  המהל הכללי )3(       
או שר החיוך רשאי, לפי  החיוך

העיין, לאשר חריגה של מספר 
התלמידים המרבי בקבוצה, מעבר 

), תוך ב( ת משהלאמור בפסק
מתן עדיפות למוסדות המצאים 
באזורים בעלי שיעור תחלואה 
מוך, ובלבד שהמספר הכולל של 
הקבוצות המוחרגות לא יעלה על 

מהכיתות לפי חלוקתן או  10%
פעילותן לפי פרסום תקות אלה; 

אושר באופן תכאמור  החריג
  המפורט להלן:
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 20-חריגה מעל ל  )א(       
תלמידים  22-תלמידים עד ל

תאושר בידי המהל בקבוצה 
 הכללי של משרד החיוך;

 22-חריגה מעל ל  )ב(        
תלמידים  24-תלמידים עד ל

בקבוצה תאושר בידי שר 
  ;החיוך

פעילות   
 בשטח פתוח

) 3א2(ב)(2פעילות כאמור בתקה  ג.28
 תתקיים בתאים אלה:

כל קבוצה קבועה תיפגש  )1(      
אחד בכל  איש צוות קבועעם 

 המפגשים; 

  :)1בפסקה ( על אף האמור )2(      

יתן לקיים פגישה   )א(       
פרטית של תלמיד אחד עם 
יועץ חיוכי שאיו איש הצוות 
הקבוע הפגש עם הקבוצה 
שאליה משתייך אותו 

 תלמיד;

אין בפסקה זו כדי   )ב(       
למוע השתתפות סייע של 
תלמיד, וסף על איש הצוות 
הקבוע הפגש עם הקבוצה, 

כתלמיד לעיין ויראו אותו 
מיין המשתתפים בפעילות 

  כאמור בתקה זו;

כלל המשתתפים יאכלו  )3(      
 את ארוחותיהם בפרד;

יישמר מרחק של שי  )4(      
מטרים בין משתתף אחד לאחר 
בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע 

  בין המשתתפים;

המרחק בין קבוצה אחת  )5(      
  מטרים. 100-לאחרת לא יפחת מ
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לימודים   
 מעשיים

ה28
. 

) 5א2(ב)(2פעילות כאמור בתקה 
תתקיים כך שכל קבוצה קבועה 
תיפגש עם שלושה אשי צוות 
קבועים לכל היותר בכל 

 המפגשים.".

  ביטול 

 ו28תקה 

 בטלה. –ו לתקות העיקריות 28תקה  . 20

הוספת 
התוספות 
החמישית 

 והשישית

 יבוא:אחרי התוספת הרביעית לתקות העיקריות,  . 21

 "תוספת חמישית   

  אבו ג'ווייעד (שבט)   

  אבו סריחאן (שבט)   

  אבו עבדון (שבט)   

  אבו עמאר (שבט)   

  אבו עמרה (שבט)   

  אבו קוריאת (שבט)   

  אבו רובייעה (שבט)   

  אבו רוקייק (שבט)   

  אטרש (שבט)   

  בטוף-אל   

  אל קסום   

  אלוה   

  אסד (שבט)   

  אעבלין   
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  אעצם (שבט)   

  אפייש (שבט)   

  אשכול   

  באר טוביה   

בהתאם  ,האזורים המפורטים להלן -באר שבע    

     :המצורפת למטה 1' מס הלתיאור במפ

 2אזור     

  מרג'-אל-בוסתן   

  בית דגן   

  בי שמעון   

  גבעת עדה-בימיה   

  בעה   

  ברטעה   

  ברר   

  ג'אביב (שבט)   

  זרקא-ג'סר א   

  גבעתיים   

  גדרות   

  גולן   

  גזר   

  גן רווה   

  אסד-דייר אל   
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  דרום השרון   

  הגלבוע   

  הגליל העליון   

  הגליל התחתון   

  הוואשלה (שבט)   

  הוזייל (שבט)   

  הערבה התיכוה   

  הרצליה   

  זבולון   

  ח'ואלד (שבט)   

  חבל אילות   

  חבל יבה   

  חבל מודיעין   

  חוף אשקלון   

  חוף הכרמל   

  חוף השרון   

  חורה   

בהתאם  ,האזורים המפורטים להלן -חיפה    

    :ת למטהוהמצורפ 4' מס ותלתיאור במפ

 כרמל    

  קריות ומפרץ חיפה     

  רמות כרמל     
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  טורעאן   

  טירה   

  יהוד   

  יואב   

  יסוד המעלה   

  ירוחם   

בהתאם  ,האזורים המפורטים להלן -ירושלים    

    :ת למטהוהמצורפ 3 -ו 2מס'  ותלתיאור במפ

 בית הכרם ורמת מוצא    

  בית צפאפא      

  היג'א-כאוכב אבו אל   

  כוכב יאיר   

  כפר ברא   

  כפר ורדים   

  כפר כמא   

  כפר מדא   

  כפר סבא   

  שמריהוכפר    

  כפר תבור   

  לב השרון   

  להבים   

  לכיש   
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  לקיה   

  מבואות החרמון   

  מג'דל שמס   

  מגדל   

  מגידו   

  מטה אשר   

  מטה יהודה   

  מיתר   

  משה   

  מסעדה   

  מעלה יוסף   

  מצפה רמון   

  מרום הגליל   

  מרחבים   

  משגב   

  משהד   

  ווה מדבר   

  וף הגליל   

  מרוד                  

  צאצרה (שבט)   

  שר   

  סואעד (כמאה) (שבט)   
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  סייד (שבט)   

  עומר   

  עוקבי (בו עוקבה)   

  עטאווה (שבט)   

  עין קייא   

  עמק הירדן   

  עמק המעייות   

  עמק חפר   

  עמק יזרעאל   

  ערד   

  בגב-ערערה   

  פוריידיס   

  פרדסיה   

 ,האזורים המפורטים להלן -פתח תקווה    

  :המצורפת למטה 5מס'  הבהתאם לתיאור במפ

 3אזור     

  קבועה (שבט)   

  צאע(שבט)-קודייראת א   

  קוואעין (שבט)   

  קרית אוו   

  קרית טבעון   

  רהט   
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  רמת השרון   

  רמת גב   

  שלום-שגב   

  שדות גב   

  שוהם   

  שער הגב   

  שפיר   

 ,האזורים המפורטים להלן -יפו  -תל אביב    

  :המצורפת למטה 6 מס' הבהתאם לתיאור במפ

 מזרח 1רובע     

  מערב 2רובע      

  4רובע      

  תל מוד   

  תל שבע   

  תמר   

  צאע (שבט)-תראבין א   

  תוספת שישית   

  ווה מדבר -(יישוב)  אבו קוריאת   

  ווה מדבר -אבו תלול    

  משגב -אבטליון    

  אלוה -אביאל    

  מרום הגליל -אביבים    
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  באר טוביה -אביגדור    

  עמק חפר -אביחיל    

  הגלבוע -אביטל    

  מטה יהודה -אביעזר    

  מעלה יוסף -אבירים    

  מעלה יוסף -אבן מחם    

  מטה יהודה -אבן ספיר    

  גולן -אבי איתן    

  אשכול -אבשלום    

  הגלבוע -אדירים    

  מטה אשר -אדמית    

  מטה יהודה -אדרת    

  גולן -אודם    

  אשכול -אוהד    

  משה -קוטוף -אום אל   

  אל קסום -אום בטין    

  הגלבוע -אומן    

  עמק חפר -אומץ    

  מרום הגליל -אור הגוז    

  שער הגב -אור הר    

  באר טוביה -אורות    

  גולן -אורטל    
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  אשכול -אורים    

  זבולון -אורים    

  זבולון -אושה    

  באר טוביה -אחווה    

  לכיש -אחוזם    

  מטה אשר -אחיהוד    

  עמק חפר -אחיטוב    

  שדות דן -אחיעזר    

  דרום השרון -אייל    

  הגליל העליון - איילת השחר   

  מטה אשר -אילון    

  חבל אילות -אילות    

 שפיר -איתן    

 מטה יהודה -איתים    

 יואב -עזי -אל   

 משה -עריאן -אל   

 גולן -רום -אל   

 אל קסום -אל סייד    

 שפיר -אלומה    

 עמק הירדן -אלומות    

 עמק יזרעאל -אלון הגליל    

 עמק יזרעאל - אלוי אבא   
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 גולן -אלוי הבשן    

 משה -אלוי יצחק    

 גולן -עד -אלי   

 לכיש -אליאב    

 חבל אילות -אליפז    

 מבואות החרמון -אליפלט    

 מגידו -אליקים    

 עמק חפר -אלישיב    

 דרום השרון -אלישמע    

 עמק הירדן -אלמגור    

 מעלה יוסף -אלקוש    

 באר טוביה -אמוים    

 מרום הגליל -אמירים    

 מבואות החרמון -אמון    

 לכיש -אמציה    

 גולן -איעם    

 גולן -אפיק    

 עמק הירדן -אפיקים    

 מטה אשר -אפק    

 הגליל התחתון -ארבל    

 שער הגב -ארז    

 חוף השרון -ארסוף    
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 מרחבים -אשבול    

 משגב -אשבל    

 עמק הירדן -אשדות יעקב  (איחוד)    

 עמק הירדן -אשדות יעקב  (מאוחד)    

 משגב -אשחר    

 מרחבים -אשל השיא    

 רמת גב -אשלים    

 מטה אשר -אשרת    

 מטה יהודה -אשתאול    

 חבל אילות -באר אורה    

 חוף אשקלון -באר גים    

 באר טוביה –באר טוביה    

 רמת גב -באר מילכה    

 חבל מודיעין -בארות יצחק    

 עמק חפר -בארותיים    

 אשכול -בארי    

 מטה אשר -בוסתן הגליל    

 עמק חפר -בורגתה    

 עמק חפר -בחן    

 מרחבים -בטחה    

 באר טוביה -ביצרון    

 ווה מדבר -ביר הדאג'    
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 חוף הכרמל -בית אורן    

 ברר -בית אלעזרי    

 הגלבוע -בית אלפא    

 דרום השרון -בית ברל    

 יואב -בית גוברין    

 חבל יבה -בית גמליאל    

 עמק חפר -בית הלוי    

 מבואות החרמון -בית הלל    

 מטה אשר -בית העמק    

 הגלבוע -בית השיטה    

 עמק יזרעאל -בית זיד    

 הירדןעמק  -בית זרע    

 עמק חפר -בית חירות    

 גן רווה -בית חן    

 חוף הכרמל -בית חיה    

 חוף השרון -בית יהושע    

 עמק המעייות -בית יוסף    

 עמק חפר -בית יאי    

 עמק חפר -שער חפר -בית יצחק   

 עמק יזרעאל -בית לחם הגלילית    

 מטה יהודה -בית מאיר    

 חבל מודיעין -חמיה בית    
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 יואב -בית יר    

 מטה יהודה -בית קופה    

 גן רווה -בית עובד    

 גזר -בית עוזיאל    

 באר טוביה -בית עזרא    

 חבל מודיעין -בית עריף    

 חוף הכרמל -בית צבי    

 בי שמעון -בית קמה    

 הגליל התחתון -בית קשת    

 יבהחבל  -בית רבן    

 הגליל התחתון -בית רימון    

 עמק יזרעאל -בית שערים    

 עמק חפר -ביתן אהרן    

 עמק יזרעאל -בלפוריה    

 חבל יבה -בן זכאי    

 מטה אשר -בן עמי    

 חבל מודיעין -בן שמן (כפר וער)    

 חבל מודיעין -בן שמן (מושב)    

 לכיש -בי דקלים    

 חבל יבה -בי דרום    

 לב השרון -בי דרור    

 גולן -בי יהודה    
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 אשכול -בי צרים    

 חבל מודיעין -בי עטרות    

 חוף השרון -בי ציון    

 ברר -ביה    

  חוף השרון -בצרה    

  מטה אשר -בצת    

  שער הגב -ברור חיל    

  בי שמעון -ברוש    

  חוף אשקלון -ברכיה    

  הגליל העליון -ברעם    

  הגלבוע -ברק    

  עמק חפר -בת חן    

  עמק חפר -בת חפר    

  באר טוביה –בת חצור    

  חוף הכרמל -בת שלמה    

  עמק חפר -גאולי תימן    

  לב השרון -גאולים    

  גן רווה -גאליה    

  אשכול -גבולות    

  שער הגב -גבים    

  הגלבוע -גבע    

  חוף הכרמל -גבע כרמל    
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  שדות גב -גבעולים    

  בי שמעון -גבעות בר    

  הגליל התחתון -גבעת אבי    

  עמק יזרעאל -גבעת אלה    

  ברר -גבעת ברר    

  דרום השרון -גבעת השלושה    

  דרום השרון -גבעת ח"ן    

  עמק חפר -גבעת חיים (איחוד)    

  עמק חפר -גבעת חיים (מאוחד)    

  גולן -גבעת יואב    

  מטה יהודה -גבעת יערים    

  מטה יהודה -גבעת ישעיהו    

  חבל מודיעין -גבעת כ"ח    

  אלוה -גבעת יל"י    

  מגידו -גבעת עוז    

  מטה יהודה -גבעת שמש    

  עמק חפר -גבעת שפירא    

  חוף אשקלון -גברעם    

  עמק יזרעאל -גבת    

  הגליל העליון -גדות    

  הגלבוע -גדיש    

  הגלבוע -גדעוה    
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  הגליל העליון -גון    

  מעלה יוסף -גורן    

  מעלה יוסף -גורות הגליל    

  עמק יזרעאל -גזית    

  גזר -גזר    

  חוף אשקלון -גיאה    

  ברר -גיבתון    

  מטה יהודה -גיזו    

  משגב -גילון    

  מרחבים -גילת    

  עמק הירדן -גיוסר    

  עמק יזרעאל -גייגר    

  חבל מודיעין -גיתון    

  מעלה יוסף -גיתה    

  יואב -גלאון    

  חוף השרון -גליל ים    

  מגידו -גלעד (אבן יצחק)    

  חבל מודיעין -גמזו    

  גדרות -גן הדרום    

  משה -גן השומרון    

  השרוןדרום  -גן חיים    

  עמק חפר -גן יאשיה    
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  הגלבוע -גן ר    

  גן רווה -גן שורק    

  ברר -גן שלמה    

  משה -גן שמואל    

  שדות דן -גות    

  לב השרון -גות הדר    

  גזר -גי הדר    

  חל שורק -גי טל    

  גזר -גי יוחן    

  דרום השרון -גי עם    

  חוף השרון -געש    

  מטה אשר -געתון    

  מטה יהודה -גפן    

  חבל אילות -גרופית    

  גולן -גשור    

  עמק המעייות -גשר    

  מטה אשר -גשר הזיו    

  יואב -גת (קיבוץ)    

  דרום השרון -גת רימון    

  הגלבוע -דבורה    

  בי שמעון -דבירה    

  עמק יזרעאל -דברת    
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  הירדןעמק  -דגיה א'    

  עמק הירדן -דגיה ב'    

  מרום הגליל -דוב"ב    

  חוף הכרמל -דור    

  שער הגב -דורות    

  'מרג-אל-בוסתן -דחי    

  מטה יהודה -דייר ראפאת    

  מבואות החרמון -דישון    

  מגידו -דליה    

  מרום הגליל -דלתון    

  משגב -דמיידה    

  הגליל העליון -דן    

  הגליל העליון -דפה    

  אשכול -דקל    

  עמק הירדן -האון    

  חוף הכרמל -הבוים    

  הגליל העליון -הגושרים    

  עמק חפר -הדר עם    

  הגליל התחתון -הודיות    

  חוף אשקלון -הודייה    

  עמק יזרעאל -הושעיה    

  מגידו -הזורע    
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  הגליל התחתון -הזורעים    

  חוף הכרמל -החותרים    

  עמק יזרעאל -היוגב    

  מעלה יוסף -הילה    

  עמק חפר -המעפיל    

  עמק יזרעאל -הסוללים    

  עמק חפר -העוגן    

  תמר -הר עמשא    

  מטה יהודה -הראל    

  עמק יזרעאל -הרדוף    

  משגב -הררית    

  יואב -ורדון    

  שפיר -זבדיאל    

  לכיש -זוהר    

  חוף אשקלון -זיקים    

  מטה יהודה -זכריה    

  שדות גב -זמרת    

  מטה יהודה -זוח    

  שדות גב -זרועה    

  שפיר -זרחיה    

  זבולון -ח'ואלד    

  עמק חפר -חבצלת השרון    
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  הגלבוע -חבר    

  דרום השרון -חגור    

  עמק חפר -חגלה    

  גולן -ס -חד   

  חבל מודיעין -חדיד    

  משגב -חוג'ייראת (ד'הרה)    

  גזר -חולדה    

  אשכול -חולית    

  הגליל העליון -חולתה    

  משגב -חוסייה    

  עמק חפר -חופית    

  עמק הירדן -חוקוק    

  דרום השרון -חורשים    

  מרום הגליל -חזון    

  עמק חפר -חיבת ציון    

  השרוןלב  -חירות    

  משגב -חלוץ    

  מטה בימין -חלמיש    

  חוף אשקלון -חלץ    

  שדות דן -חמד    

  עמק המעייות -חמדיה    

  עמק חפר -חיאל    
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  מטה אשר -חיתה    

  עמק יזרעאל -חתון    

  גולן -חספין    

  חל שורק -חפץ חיים    

  הגלבוע -בה -חפצי   

  התיכוההערבה  -חצבה    

  באר טוביה -אשדוד -חצור   

  בי שמעון -חצרים    

  עמק חפר -חרב לאת    

  חוף השרון -חרוצים    

  משגב -חרשים    

  חבל מודיעין -טירת יהודה    

  עמק המעייות -טירת צבי    

  משגב -אל -טל   

  מטה יהודה -טל שחר    

  רמת גב -טללים    

  הגלבוע -טמרה (יזרעאל)    

  מרום הגליל -טפחות    

  אשכול -יבול    

  זבולון -יגור    

  שדות דן -יגל    

  מטה יהודה -יד השמוה    
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  עמק חפר -יד חה    

  חוף אשקלון -יד מרדכי    

  לכיש -יד תן    

  מטה יהודה -ידידה    

  חבל אילות -יהל    

  מבואות החרמון -יובל    

  משגב -יובלים    

  משגב -יודפת    

  גולן -יותן    

  שדות גב -יושיביה    

  הגלבוע -יזרעאל    

  מטה אשר -יחיעם    

  חבל אילות -יטבתה    

  שער הגב -יכיי    

  לב השרון -יוב    

  באר טוביה -יון    

  חל שורק -יסודות    

  מטה אשר -יסעור    

  משגב -יעד    

  הגלבוע -יעל    

  לב השרון -יעף    

  מעלה יוסף -יערה    
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  עמק יזרעאל -יפעת    

  הגליל העליון -יפתח    

  גזר -יציץ    

  חוף השרון -יקום    

  מגידו -יקעם (מושבה)    

  הגליל העליון -יראון    

  עמק המעייות -ירדה    

  דרום השרון -ירחיב    

  דרום השרון -ירקוה    

  אשכול -ישע    

  מטה יהודה -ישעי    

  גזר -ישרש    

  אשכול -יתד    

  הר חברון –יתיר    

  מטה אשר -כברי    

  הגליל התחתון -כדורי    

  מרום הגליל -כדיתה    

  חוף אשקלון -כוכב מיכאל    

  מבואות החרמון -כורזים    

  מבואות החרמון -כחל    

  אל קסום -כחלה    

  אשכול -כיסופים    
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  משגב -כישור    

  מטה אשר -כליל    

  מרום הגליל -כלית    

  משגב -כמאה    

  רמת גב -כמהין    

  משגב -כמון    

  באר טוביה -כות    

  גולן -כף    

  עמק הירדן -כרת (מושבה)     

  עמק הירדן -כרת (קבוצה)    

  מטה יהודה -כסלון    

  גדרות -אביב כפר    

  מטה יהודה -כפר אוריה    

  באר טוביה -כפר אחים    

  זבולון -כפר ביאליק    

  גזר -כפר ביל"ו    

  הגליל העליון -כפר בלום    

  גזר -כפר בן ון    

  עמק יזרעאל -כפר ברוך    

  עמק יזרעאל -כפר גדעון    

  חוף הכרמל -כפר גלים    

  משה -כפר גליקסון    
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  הגליל העליון -כפר גלעדי    

  חבל מודיעין -כפר דיאל    

     

  עמק יזרעאל -כפר החורש    

  זבולון -כפר המכבי    

  גן רווה -כפר הגיד    

  מטה יהודה -כפר אוריה    

  באר טוביה -כפר אחים    

  זבולון -כפר ביאליק    

  גזר -כפר ביל"ו    

  העליון הגליל -כפר בלום    

  גזר -כפר בן ון    

  עמק יזרעאל -כפר ברוך    

  עמק יזרעאל -כפר גדעון    

  חוף הכרמל -כפר גלים    

  משה -כפר גליקסון    

  הגליל העליון -כפר גלעדי    

  חבל מודיעין -כפר דיאל    

  עמק יזרעאל -כפר החורש    

  זבולון -כפר המכבי    

  רווהגן  -כפר הגיד    

  זבולון -כפר הוער הדתי    

286
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  הגליל העליון -כפר השיא    

  לב השרון -כפר הס    

  עמק חפר -כפר הרא"ה    

  יואב -כפר הרי"ף    

  עמק חפר -כפר ויתקין    

  באר טוביה -כפר ורבורג    

  מטה יהודה -כפר זוהרים    

  הגליל התחתון -כפר זיתים    

  הגליל מרום -כפר חושן    

  הגליל התחתון -כפר חיטים    

  עמק חפר -כפר חיים    

  מרום הגליל -כפר חיה    

  זבולון -כפר חסידים א'    

  זבולון -כפר חסידים ב'    

  גולן -כפר חרוב    

  חבל מודיעין -כפר טרומן    

  עמק חפר -כפר ידידיה    

  עמק יזרעאל -כפר יהושע    

  הגלבוע -כפר יחזקאל    

  לב השרון -כפר יעבץ    

  עמק חפר -כפר מוש    

  שדות גב -כפר מימון    
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  דרום השרון -כפר מל"ל    

  יואב -כפר מחם    

  מטה אשר -כפר מסריק    

  גדרות -כפר מרדכי    

  חוף השרון -כפר טר    

  הגליל העליון -כפר סאלד    

  חוף אשקלון -כפר סילבר    

  דרום השרון -כפר סירקין    

  לב השרון -כפר עבודה    

  שער הגב -כפר עזה    

  משה -כפר פיס    

  הגליל התחתון -כפר קיש    

  מטה אשר -כפר ראש הקרה    

  מעלה יוסף -כפר רוזואלד (זרעית)    

  עמק המעייות -כפר רופין    

  חבל מודיעין -כפר רות    

  מרום הגליל -כפר שמאי    

  גזר -כפר שמואל    

  מבואות החרמון -כרכום    

  מרום הגליל -כרם בן זמרה    

  חבל מודיעין -כרם בן שמן    

  חבל יבה -כרם יבה (ישיבה)    
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  חוף הכרמל -כרם מהר"ל    

  אשכול -כרם שלום    

  גזר -כרמי יוסף    

  חוף אשקלון -כרמיה    

  לכיש -כרמי קטיף    

  בי שמעון -כרמים    

  משגב -לבון    

  הגליל התחתון -לביא    

  מרום הגליל -לבים    

  בי שמעון -להב    

  הגליל העליון -להבות הבשן    

  משה -להבות חביבה    

  מטה יהודה -לוזית    

  מטה אשר -לוחמי הגיטאות    

  משגב -לוטם    

  חבל אילות -לוטן    

  מטה אשר -לימן    

  לכיש -לכיש    

  חבל מודיעין -לפיד    

  מעלה יוסף -לפידות    

  משה -מאור    

  חוף הכרמל -מאיר שפיה    

289
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  גולן -מבוא חמה    

  חבל מודיעין -מבוא מודיעים    

  עמק חפר -מבואות ים    

  מרחבים -מבועים    

  אשכול -מבטחים    

  אשקלוןחוף  -מבקיעים    

  חוף הכרמל -מגדים    

  מגידו -מגידו    

  משה -מגל    

  אשכול -מגן    

  הגלבוע -מגן שאול    

  דרום השרון -מגשימים    

  מגידו -מדרך עוז    

  רמת גב -מדרשת בן גוריון    

  עמק חפר -מדרשת רופין    

  אל קסום -מולדה    

  הגלבוע -מולדת    

  מטה יהודה -מוצא עילית    

  הגלבוע -מוקייבלה    

  משגב -מורן    

  חבל מודיעין -מזור    

  עמק יזרעאל -מזרע    
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  גן רווה -מחה הילה    

  רמת גב -מחה טלי    

  עמק יזרעאל -מחה יהודית    

  חבל אילות -מחה יוכבד    

  מרחבים -מחה יפה    

  באר טוביה -מחה מרים    

  ברר -תל וף מחה    

  הגליל העליון -מחיים    

  מטה יהודה -מחסיה    

  מטה יהודה -מטע    

  משה -מי עמי    

  הגלבוע -מיטב    

  משה -מייסר    

  גולן -מיצר    

  עמק המעייות -מירב    

  גדרות -מישר    

  אל קסום -מכחול    

  עמק חפר -מכמורת    

  משגב -מכמים    

  הגלבוע -מלאה    

  שדות גב -מלילות    

  הגליל העליון -מלכיה    
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  עמק המעייות -מלכישוע    

  לכיש -מוחה    

  משגב -מוף    

  מעלה יוסף -מות    

  עמק המעייות -מחמיה    

  הגליל העליון -מרה    

  עמק יזרעאל -משית זבדה    

  הגליל התחתון -מסד    

  עמק הירדן -מסדה    

  עמק המעייות -מסילות    

  מטה יהודה -מסילת ציון    

  מרחבים -מסלול    

  עמק חפר -מעברות    

  עמק הירדן -מעגן    

  חוף הכרמל -מעגן מיכאל    

  עמק המעייות -מעוז חיים    

  מעלה יוסף -מעוה    

  הגליל העליון -מעין ברוך    

  הגליל העליון -מרה    

  עמק יזרעאל -משית זבדה    

  הגליל התחתון -מסד    

  עמק הירדן -מסדה    
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  עמק המעייות -מסילות    

  מטה יהודה -מסילת ציון    

  מרחבים -מסלול    

  עמק חפר -מעברות    

  עמק הירדן -מעגן    

  חוף הכרמל -מעגן מיכאל    

  עמק המעייות -מעוז חיים    

  מעלה יוסף -מעוה    

  הגליל העליון -מעין ברוך    

  חוף הכרמל -מעין צבי    

  עמק המעייות -מעלה גלבוע    

  גולן -מעלה גמלא    

  מטה יהודה -מעלה החמישה    

  משה -מעית    

  דרום השרון -מעש    

  שער הגב -מפלסים    

  מטה אשר -מצובה    

  הגליל התחתון -מצפה    

  משגב -אבי"ב מצפה    

  משה -מצפה אילן    

  הגליל התחתון -מצפה טופה    

  משה -מצר    
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  מבואות החרמון -מרגליות    

  גולן -מרום גולן    

  רמת גב -מרחב עם    

  עמק יזרעאל -מרחביה (מושב)    

  עמק יזרעאל -מרחביה (קיבוץ)    

  שפיר -מרכז שפירא    

  גברמת  -משאבי שדה    

  גדרות -משגב דב    

  הגליל העליון -משגב עם    

  שפיר -משואות יצחק    

  גזר -משמר איילון    

  גזר -משמר דוד    

  מבואות החרמון -משמר הירדן    

  בי שמעון -משמר הגב    

  מגידו -משמר העמק    

  שדות דן -משמר השבעה    

  עמק חפר -משמר השרון    

  משה -משמרות    

  לב השרון -משמרת    

  חוף אשקלון -משען    

  דרום השרון -מתן    

  מעלה יוסף -מתת    
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  מטה בימין -מתתיהו    

  גולן -אות גולן    

  תמר -אות הכיכר    

  הגליל העליון -אות מרדכי    

  חבל אילות -אות סמדר    

  הגלבוע -אעורה    

  בי שמעון -בטים    

  יואב -גבה    

  עמק יזרעאל -הלל    

  גולן -וב    

  אשכול -ווה    

  עמק המעייות -ווה אור    

  גולן -ווה אטי"ב    

  מטה יהודה -ווה אילן    

  עמק המעייות -ווה איתן    

  חבל אילות -אות סמדר    

  הגלבוע -אעורה    

  בי שמעון -בטים    

  יואב -גבה    

  עמק יזרעאל -הלל    

  גולן -וב    

  אשכול -ווה    
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  עמק המעייות -ווה אור    

  גולן -ווה אטי"ב    

  מטה יהודה -ווה אילן    

  עמק המעייות -ווה איתן    

  תמר -ווה זוהר    

  מעלה יוסף -ווה זיו    

  חבל אילות -ווה חריף    

  חוף הכרמל -ווה ים    

  דרום השרון -ווה ימין    

  דרום השרון -ווה ירק    

  באר טוביה -ווה מבטח    

  מטה יהודה -ווה שלום    

  שפיר -ועם    

  זבולון -ופית    

  חבל מודיעין -ופך    

  לב השרון -ורדיה    

  הגלבוע -ורית    

  שער הגב -חל עוז    

  חבל מודיעין -חלים    

  מטה יהודה -חם    

  חוף הכרמל -חשולים    

  מטה יהודה -חשון    
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  דרום השרון -חשוים    

  מעלה יוסף -טועה    

  גולן -טור    

  גן רווה -טעים    

  מטה יהודה -טף    

  'מרג-אל-בוסתן -יין    

  חוף אשקלון -יצן ב'    

  רמת גב -יצה (קהילת חיוך)    

  רמת גב -יצי סיי    

  לב השרון -יצי עוז    

  חוף אשקלון -יצים    

  דרום השרון -יר אליהו    

  באר טוביה -יר בים    

  חבל יבה -יר גלים    

  עמק המעייות -יר דוד (תל עמל)    

  לכיש -יר ח"ן    

  הגלבוע -יר יפה    

  אשכול -יר יצחק    

  חוף אשקלון - יר ישראל   

  מרחבים -יר משה    

  אשכול -יר עוז    

  שער הגב -יר עם    
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  חוף הכרמל -יר עציון    

  מרחבים -יר עקיבא    

  שדות דן -יר צבי    

  אשכול -ירים    

  דרום השרון -ירית    

  מטה יהודה -ס הרים    

  מטה אשר -ס עמים    

  עמק חפר -עורים    

  גזר -ען    

  חל שורק -צר חזי    

  גזר -צר סרי    

  מטה יהודה -תיב הל"ה    

  חוף אשקלון -תיב העשרה    

  מטה אשר -תיב השיירה    

  הגליל העליון -סאסא    

  יואב -סגולה    

  עמק יזרעאל -סואעד (חמרייה)(שבט)    

  אשכול -סופה    

  חבל אילות -סמר    

  הר חברון -ססה    

  מטה אשר -סער    

  הערבה התיכוה -ספיר    
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  גזר -סתריה    

  מעלה יוסף -עבדון    

  מטה אשר -עברון    

  מטה יהודה -עגור    

  עמק יזרעאל -עדי    

  דרום השרון -עדים    

  שפיר -עוזה    

  בטוף-אל -עוזייר    

  חוף הכרמל -עופר    

  גברמת  -עזוז    

  באר טוביה -עזר    

  לב השרון -עזריאל    

  באר טוביה -עזריקם    

  הערבה התיכוה -עידן    

  גן רווה -עייות    

  חוף הכרמל -עין איילה    

  מרום הגליל -אסד -עין אל   

  עמק הירדן -עין גב    

  תמר -עין גדי    

  עמק יזרעאל -עין דור    

  אשכול -עין הבשור    

  חוף הכרמל -עין הוד    
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  עמק חפר -עין החורש    

  מטה אשר -עין המפרץ    

  עמק המעייות -עין הצי"ב    

  מגידו -עין העמק    

  מגידו -עין השופט    

  אשכול -עין השלושה    

  לב השרון -עין ורד    

  גולן -עין זיוון    

  חוף הכרמל -עין חוד    

  תמר -עין חצבה    

  הגלבוע -עין חרוד (איחוד)    

  הגלבוע -עין חרוד (מאוחד)    

  הערבה התיכוה -עין יהב    

  מטה יהודה -בי"ס חקלאי -עין כרם   

  חוף הכרמל -עין כרמל    

  משה -עין עירון    

  שפיר -עין צורים    

  משה -עין שמר    

  לב השרון -עין שריד    

  תמר -עין תמר    

  דרום השרון -עית    

  הערבה התיכוה -עיר אובות    
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  שדות גב -עלומים    

  מרום הגליל -עלמה    

  מרום הגליל -עמוקה    

  מטה יהודה -עמידב    

  הגליל העליון -עמיעד    

  אשכול -עמיעוז    

  אלוה -עמיקם    

  הגליל העליון -עמיר    

  מטה אשר -עמקה    

  משגב - עצמון שגב   

  משגב -ערב אל עים    

  באר טוביה -ערוגות    

  גדרות -עשרת    

  חוף הכרמל -עתלית    

  הערבה התיכוה -פארן    

  מרחבים -פדויים    

  גזר -פדיה    

  עמק הירדן -כפר עבודה  -פוריה    

  עמק הירדן -ווה עובד  -פוריה    

  עמק הירדן -פוריה עילית    

  לב השרון -פורת    

  משגב -פלך    
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  גן רווה -פלמחים    

  מרחבים -פעמי תש"ז    

  מעלה יוסף -פקיעין חדשה    

  מרום הגליל -פרוד    

  הגלבוע -פרזון    

  אשכול -פרי גן    

  גזר -פתחיה    

  אשכול -צאלים    

  משגב -צביה    

  הגליל העליון -צבעון    

  יהודהמטה  -צובה    

  אשכול -צוחר    

  דרום השרון -צופית    

  הערבה התיכוה -צופר    

  עמק חפר -צוקי ים    

  הערבה התיכוה -צוקים    

  דרום השרון -צור יצחק    

  לב השרון -צור משה    

  דרום השרון -צור תן    

  מעלה יוסף -צוריאל    

  משגב -צורית    

  עמק יזרעאל -ציפורי    
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  מטה יהודה -צלפון    

  מטה יהודה -צפרירים    

  חוף הכרמל -צרופה    

  מטה יהודה -צרעה    

  חבל יבה -קבוצת יבה    

  יואב -קדמה    

  גולן -קדמת צבי    

  ברר -קדרון    

  הגליל העליון -קדרים    

  שפיר -קוממיות    

  משגב -קורית    

  חבל אילות -קטורה    

  מרחבים -קלחים    

  גולן -קלע    

  משה -קציר    

  ווה מדבר -סר -קצר א   

  מטה יהודה -קרית יערים(מוסד)    

  מטה יהודה -קרית עבים    

  חוף השרון -קרית שלמה    

  גולן -קשת    

  משגב -עין -ראס אל   

  זבולון -ראס עלי    
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  יואב -רבדים    

  רמת גב -רביבים    

  עמק הירדן -רביד    

  מטה אשר -רגבה    

  משה -רגבים    

  שפיר -רווחה    

  עמק המעייות -רוויה    

  רמת גב -רוח מדבר    

  שער הגב -רוחמה    

  בטוף-אל -רומאה    

  בטוף-אל -רומת הייב    

  עמק המעייות -רחוב    

  מרום הגליל -ריחאיה    

  חבל מודיעין - ריתיה   

  הגלבוע -און -רם   

  גולן -רמות    

  דרום השרון -רמות השבים    

  גזר -רמות מאיר    

  מגידו -רמות משה    

  מבואות החרמון -רמות פתלי    

  עמק יזרעאל -רמת דוד    

  דרום השרון -רמת הכובש    
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  מגידו -רמת השופט    

  זבולון -רמת יוחן    

  גולן -מגשימים  רמת   

  הגלבוע -רמת צבי    

  מטה יהודה -רמת רזיאל    

  מטה יהודה -רמת רחל    

  מרחבים -רן    

  אשכול -רעים    

  משגב -רקפת    

  חוף השרון -רשפון    

  עמק המעייות -רשפים    

  רמת גב -רתמים    

  מבואות החרמון -שאר ישוב    

  מרחבים -שבי דרום    

  מטה אשר -שבי ציון    

  הגליל התחתון -שדה אילן    

  עמק המעייות -שדה אליהו    

  מבואות החרמון -שדה אליעזר    

  רמת גב -שדה בוקר    

  לכיש -שדה דוד    

  דרום השרון -שדה ורבורג    

  יואב -שדה יואב    
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  עמק יזרעאל -שדה יעקב    

  משה -שדה יצחק    

  לכיש -משה שדה    

  עמק המעייות -שדה חום    

  הגליל העליון -שדה חמיה    

  אשכול -שדה יצן    

  מרחבים -שדה צבי    

  חוף הכרמל -שדות ים    

  מטה יהודה -שדות מיכה    

  אשכול -שדי אברהם    

  דרום השרון -שדי חמד    

  עמק המעייות -שדי תרומות    

  גדרות -שדמה    

  הגליל התחתון -שדמות דבורה    

  מטה יהודה -שואבה    

  שדות גב -שובה    

  בי שמעון -שובל    

  מעלה יוסף -שומרה    

  שדות גב -שוקדה    

  מטה יהודה -שורש    

  משגב -שורשים    

  עמק חפר -שושת העמקים    
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  מרום הגליל -שזור    

  לכיש -שחר    

  אילותחבל  -שחרות    

  שדות גב -שיבולים    

  חבל אילות -שיטים    

  מטה אשר -שייח' דון    

  חבל מודיעין -שילת    

  משגב -שכיה    

  שפיר -שלווה    

  רמת גב -שלווה במדבר    

  עמק המעייות -שלוחות    

  אשכול -שלומית    

  הגליל העליון -שמיר    

  מטה אשר -שמרת    

  עמק יזרעאל - שמשית   

  הגליל העליון -שיר    

  גולן -שעל    

  לב השרון -שער אפרים    

  עמק הירדן -שער הגולן    

  זבולון -שער העמקים    

  משה -שער משה    

  חוף השרון -שפיים    
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  שפר -שפר    

  מרום הגליל -שפר    

  לכיש -שקף    

  הגליל התחתון -שרוה    

  מטה יהודה -און) -(לישריגים    

  עמק יזרעאל -שריד    

  שדות גב -שרשרת    

  מעלה יוסף -שתולה    

  באר טוביה -שתולים    

  בי שמעון -תאשור    

  בי שמעון -תדהר    

  משגב -תובל    

  הגלבוע -תל יוסף    

  חוף השרון -תל יצחק    

  עמק יזרעאל -תל עדשים    

  הירדן עמק -תל קציר    

  עמק המעייות -תל תאומים    

  אשכול -תלמי אליהו    

  משה -תלמי אלעזר    

  מרחבים -תלמי ביל"ו    

  אשכול -תלמי יוסף    

  באר טוביה -תלמי יחיאל    
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  חוף אשקלון -תלמי יפה    

  לכיש -תלמים    

  עמק יזרעאל -תמרת    

  לב השרון -תובות    

  יהודהמטה  -תעוז    

  שדות גב -תקומה    

  אל קסום -צאע -תראבין א   

  מטה יהודה -תרום    

  תוספת שביעית   

  טירת כרמל   

  כפר יוה   

  כרמיאל   

  מבשרת ציון   

  ס ציוה   

  סביון   

  קרית מוצקין   

  רמת גן   

  רמת ישי   

  .רעה   

  1מפה מס'    
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 2מפה מס'    

  רובעי רמזור: ירושלים דרום   

 

 3מפה מס'    

  רובעי רמזור: ירושלים צפון   

 

 4מפה מס'    

310



- 63 - 

 

  

 

 

  רובעי רמזור: חיפה   

 

  5מפה מס'    

   

 

 6מפה מס'    

   

 

    

תיקון תקה 
37 

בשבט במקום כ"ז "לתקות העיקריות,  37בתקה  . 22
" יבוא 07:00" ) בשעה2021בפברואר  11התשפ"א (

 ).2021לפברואר  25"י"ג באדר התשפ"א (

תחילתן של תקות אלה ביום כ"ט בשבט התשפ"א  . 23 תחילה
 ).2021לפברואר  11(
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  ___ בשבט  התשפ"א
  )2021(___ בפברואר 

      __________  
  בימין תיהו

   ראש הממשלה
  
    

    
הקורוה החדש (הוראת תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף   .139קור/

-), התשפ"א11שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

2021  

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

  מר רז זרי, המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מציג את עיקרי התקות.

היועץ המשפטי של משרד הבריאות מציין כי ישן תקות וספות האמורות 

ולוועדת השרים בעיין המשך הגבלות היציאה  להגיע לאישור הממשלה

והכיסה לישראל ובעיין הטלת חובה לביצוע בדיקות לכסים המורשים 

  להיכס לישראל.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון 

  בוסח שלהלן. 2021–), התשפ"א11מס' 

הוועדה)  - לאישור ועדת הכלכלה של הכסת (להלן התקות להביא את  .2

ההצעה להתקין את בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס 

התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

 .2020-הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

בהתאם להחלטת הוועדה. ככל שלא תתקבל  לפרסם את התקות .3

שעות מהמועד שהוגש להן לעיין אישור  24החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –התקות 

, ההחלטה היא 26.7.2020מיום  264להחלטת הממשלה מס'  בהתאם .4

  על דעת הממשלה.
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  להלן וסח התקות:

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 
), 11שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

  2021–התשפ"א

  

וק סמכויות מיוחדות לח 25עד  23-ו 12, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
–(להלן  2020–להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכסת/ ולאחר שהתקיים האמור 
 )(א) לחוק, מתקיה הממשלה תקות אלה:2(ד)(4בסעיף 

תיקון תקה 
17  

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף   .1
(הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות  הקורוה החדש

התקות  -(להלן 2020-תעופה וטיסות), התש"ף
)(ב), בסופה יבוא " 2העיקריות), בפסקת משה (א)(

) לצו בידוד 3(ג2למעט אדם שמתקיים בו האמור בסעיף 
  בית".

תיקון תקה 
30 

  -לתקות העיקריות, בתקת משה (א) 30בתקה   .2

 בסופה יבוא:)(ב), 2בפסקת משה (  )א(   

) לצו 3(ג2"למעט אדם שמתקיים בו האמור בסעיף    
  בידוד בית.";

  -)3בפסקה (  )ב(   

), יבוא 2בתחילת פסקת משה (א)(  )א(    
 " –"אם הוא וסע יוצא 

  במקום פסקת משה (ב) יבוא: )2(    

"(ב) על אף האמור בפסקת משה (א), ועדת     
חריגים הכוללת את ראש רשות האוכלוסין 
וההגירה, המהל הכללי של משרד הבריאות 
והמהל הכללי של משרד החוץ או ציגיהם 
רשאית לאשר בקשה של וסע ששהה מחוץ 

שעות, לעלות לטיסה  72לישראל מעל 
לישראל, גם אם לא התקיים בו האמור 

עה כי צורך 1ה  (א)(בפסקת משאם שוכ ,(
הומיטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, 
ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של היעדר 

כאמור בפסקת משה  PCRגישות לבדיקות 
) במקום ההמראה; החלטה לעיין 1(א)(

  אישור כאמור תהיה בכתב ומומקת.";
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תיקון תקה 
35 

א), המילים 13(לתקות העיקריות, בפסקה  35בתקה   .3
  יימחקו. –", אישור החלמה" 

  .14.2.2021מיום תחילתן של תקות אלה   .4 תחילה 

  
  

  התשפ"א כ"ז בשבט 
  2021בפברואר  9
  

__________  
  בימין תיהו

  ראש הממשלה
  
    

    
  התוויית צעדים להמשך היציאה מהסגר  .140קור/

  
לקחת בחשבון במזעור  ראש המטה לביטחון לאומי מתייחס לשיקולים שיש  

  הסיכוים ביישום שלבי היציאה מהסגר.

שרת התיירות מציגה מתווה לתוכית יציאה (מתווה "תו ירוק" ועידוד 

חיסוים) המבוסס על מודל דיפרציאלי אזורי ופתיחת הסגר ליישובים 

  בעלי שקלול גבוה של רמת התחסות ותחלואה מוכה.

וכית שתכלול פתיחה רחבת של שר האוצר מציג את הצורך בגיבוש ת

  המסחר בהקדם היתן.

היועץ המשפטי לממשלה והמשה ליועץ המשפטי לממשלה מתייחסים 

לאפשרויות למתן תמריצים חיוביים/שליליים על מת לעודד את 

ההתחסות וממליצים על קידום חקיקה ראשית בושא ובתחומים 

  מסוימים.

לה החליפי, השרים יולי בדיון משתתפים: ראש הממשלה, ראש הממש

(יואל) אדלשטיין, מירי רגב, אורית פרקש הכהן, ישראל כ"ץ, אריה מכלוף 

דרעי, חיל טרופר וציגי המטה לביטחון לאומי, ציגי "מגן ישראל" והיועץ 

  המשפטי לממשלה.

בתום הדיון מברך ראש הממשלה על קבלת ההחלטה במהלך הישיבה 

ת את חשיבות הושא בסדר בושא פתיחת מערכת החיוך המשקפ

  העדיפויות הלאומי.
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ראש הממשלה מחה את השר לביטחון הפים לטפל בחישות בכל היוזמות 

  לפתיחה בלתי חוקית של עסקים ולדווח על האכיפה בושא.

ראש הממשלה מבקש מראש המל"ל וממהל "מגן ישראל", בשיתוף עם 

על סמך  ממלא מקום מכ"ל משרד ראש הממשלה, להציע תוכית

ההמלצות שהוצגו במהלך הדיון, שתתווה תיב יציאה מהסגר לצד יצירת 

  תמריצים להתחסות האוכלוסייה.

  
    

    
  

  הישיבה עלת
  )22:10(בשעה 
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 מזכירות הממשלה

   
   

 דפים. 19בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021באוגוסט  11 - ג' באלול התשפ"א, רביעי יום

 )משרד הביטחון, תל אביבב - 18:30(בשעה 

  

  

, זאב zoom)(באמצעות  יושב ראש; יאיר לפיד -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:

, בימין גץ, יצן zoom)(באמצעות  לב-אלקין, אורה ברביבאי, עמר בר
ביטון, איילת -סער, יפעת שאשאהורוביץ, מתן כהא, אביגדור ליברמן, גדעון 

 zoom)(באמצעות  שקד
  

  אביגדור ליברמן   עדר השר:
  
    

    כן כחו:
    
    

  והבטיחות בדרכים השרת התחבור  -  מרב מיכאלי
  שרת החדשות, מדע וטכולוגיה  -  הכהן -אורית פרקש
  שר  -  חמד עמאר 

  שר התיירות   -  בוזוביואל רז
      

  יועץ שר הביטחון להתגוות   -  משה אדרי 
   שר הביטחון לשכת   -  גלי אופיר

  ראש שירותי בריאות הציבור   -  שרון אלרעי פרייס
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חמן אש

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - רו'גל בז

   ראש אג"ם, משטרת ישראל  -  אבי ביטון יצב 
  המהל הכללי, משרד האוצר   -  רם בליקוב

  יועץ לעייי קורוה   -  רן בליצר
  המשרד לביטחון הפים   -  עמוס בן אברהם 

  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד
  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  משרד ראש הממשלה   -  איל ברע

  שר התרבות והספורט לשכת   -  גיא גוטמן
   פיקוד העורף מפקד  -  אלוף אורי גורדין 
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ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר 

  משרד ראש הממשלה   -  וי דגן
  המזכיר הצבאי לשר הביטחון   -  יקי דולףתא"ל 

  משרד ראש הממשלה   -  רועי דרור
  משרד האוצר   -  אסף וסרצוג

  מהל "מגן ישראל"  -  סלמאן זרקא
  המטה לביטחון לאומי   -  ליהיא חיון 

  משרד המשפטים   -  רועי כהן 
  המהל הכללי, המשרד לביטחון הפים   -  תומר לוטן

המטה לביטחון לאומי   -  קריטליה ל  
  משרד ראש הממשלה   -  צביה מארק
  היועצת המשפטית הכסת, משרד הבריאות   -  דה ויפלד

  פרויקטור תב"ג  -  רוי ומה
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי

  יועץ לעייי קורוה   -  ערן סגל
  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס

  המטה לביטחון לאומי  -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
המהלת הכללית, משרד התחבורה והבטיחות   -  מיכל פרק

  בדרכים 
  משרד הבריאות   -  אדם ריגל

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
  משרד ראש הממשלה החליפי  המהלת הכללית,  -  עמה שולץ

  יועץ מזכיר הממשלה   -  דן שחורי
  מזכירות הממשלה   -  שירן תורג'מן 

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:

  הגוברתצעדים להתמודדות עם התחלואה   .18קור/

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .19קור/

שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות 

  -2021וספות), התשפ"א
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  צעדים להתמודדות עם התחלואה הגוברת  .18קור/

  
בריאות הציבור אל מול ראש הממשלה פותח ומציין את החשיבות בשמירת   

  תוי התחלואה העולים ושמירת יציבות הכלכלה.

המשה לראש המטה לביטחון לאומי, מר איתן בן דוד, מציג את עיקרי 

  ההמלצות ותוכית הפעולה להתמודדות עם התחלואה הגוברת:

 מאמצי התחסות בדגש לצעירים -

 חיזוק מערכת הבריאות  -

 "תו ירוק" בכל המגזרים במשק -

 ת אכיפההגבר -

 פעולות הסברה -

 מתווה "בטוח בכיתה" לפתיחת שת הלימודים -

 מתווה מעודכן וחובת בידוד מורחבת –כיסה ויציאה מישראל  -

מר בן דוד מציג תוים על היקפי המאומתים בחתכים שוים, מספר 

  החולים במצב קשה והיקפי המתחסים, לרבות מתחסי המה השלישית.

סלמאן זרקא, מציג תמות מצב ביחס  מהל "מגן ישראל", פרופ'

להתפשטות התחלואה, התפוסה בבתי החולים, מקדם ההדבקה ותוים על 

בדיקות סרולוגיות שערכו במדגמים ביישובים חרדים ומציג את המלצותיו 

  ביחס לצעדים הדרשים להתמודדות עם התחלואה הגוברת הכוללים:

 פן מיידיהפעלת "תו ירוק" מלא וללא החרגת ילדים באו -

 הפעלת "תו סגול" במקומות שבהם לא מופעל "תו ירוק" -

 מיעת אירועים המויים תוך אבחה בין מקומות פתוחים לסגורים -

שר הבריאות וציגי משרדו מצייים כי לאור ההחמרה בתוי התחלואה, 

  יש לפעול ליישום ההמלצות באופן מיידי. 

ם למאבק בקורוה, המומחים רן בליצר וערן סגל, המשמשים יועצי

מתייחסים ומציגים את המלצותיהם ביחס להתמודדות עם התחלואה 

  הגוברת ובלימתה. 
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  (דברי הדוברים לוו במצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה, השרים יצן הורוביץ, בי גץ, 

הכהן, יואל -פרקש לב, זאב אלקין, אורית-מתן כהא, איילת שקד, עומר בר

רזבוזוב, יאיר לפיד, אורה ברביבאי, יפעת שאשא ביטון, מרב מיכאלי, 

גדעון סער, חמד עמאר, ציגי משרד האוצר, משרד הבריאות והמשה ליועץ 

המשפטי לממשלה, שבמהלכו מתייחסים המשתתפים להמלצות בעיין 

  התמודדות עם תוי התחלואה הגוברים. 

ש הממשלה לציגי משרד הבריאות ומשרד האוצר בתום הדיון מודה רא

  ומחה כדלקמן:

"תו המשרד התחבורה והבטיחות בדרכים יבחן את אפשרויות אכיפת  -

ירוק" בתחבורה הציבורית לרבות סמכויות פקחים בושא ובדיקה ה

 השוואתית לעשה במדיות העולם המערבי בתחום. 

-  הל הכללי של משרד ראש הממשלה, בשיתוף עםציגי משרדי המ

האוצר והתיירות, יבחו את סוגיות החלת מודל "איים ירוקים" באילת 

  ובאזורי תיירות וספים.

  
     

  
  מ ח ל י ט י ם:  

(פה אחד) להחיל מתווה "תו ירוק" על כל עפי המשק למעט   .א

. "התו הירוק" יוחל החל 18.8.2021קיוים ומסחר, החל מיום 

 הבדיקות יתבצע על פי המתווה הבא:ותשלום עבור  3מגיל 

 פטור מלא - 3-0גילי  -

 במימון המדיה – 12-3גילי  -

בדיקות במימון פרטי (רק עבור לא מחוסים  –ומעלה  12גילי  -

 מבחירה)

(פה אחד) להחיל מתווה "תו סגול" בקיוים ובבתי מסחר  החל   .ב

 7על ידי הגבלת התפוסה ביחס של אדם אחד לכל  16.8.2021מיום 

 מטרים.

  יוחרגו.  –מטרים  100חויות ובתי מסחר שגודלן עד 
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  כן להחיל "תו סגול" על מקומות עבודה מקבלי קהל.

קול מע) התקהלויות באירועים  1קול גד;  1(רוב קולות בעד;   .ג

 המויים יוגבלו כדלקמן:

אשים בהתאם לכללי  1,000תותר כיסתם של עד  –בחלל סגור 

  "התו הירוק"

אשים בהתאם לכללי  5,000תותר כיסתם של עד  –ח בחלל פתו

  "התו הירוק"

ללא הגבלה בהתאם  –באירועים בעלי מקומות ישיבה מסומים 

  ל"תו ירוק"

(פה אחד) באירועים והתקהלויות בבתים פרטיים ודומיהם תיקבע   .ד

 הגבלת התקהלות כדלקמן:

  אשים 50עד  –בחלל סגור 

  אשים  100עד  –בחלל פתוח 

ד' לעיל יוסדר בתקות ויובא -המתווה כאמור בסעיפים א'יישום   .ה

 לאישור חברי ועדת השרים באמצעות משאל טלפוי.

להסמיך את ראש הממשלה, שר הבריאות, שר האוצר, שרת   .ו

הכלכלה והתעשייה ושרת החדשות, המדע והטכולוגיה לגבש 

  מתווה בעיין אירועים ושמחות אשר יובא לאישור ועדת השרים.

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .19קור/

שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות 

  -2021וספות), התשפ"א

  
  ראש הממשלה פותח.   

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי והיועץ המשפטי של משרד 

  הבריאות, מר אורי שוורץ, מציגים את התקות. 

  שרת החיוך מעירה.
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  (פה אחד)  

  
  :ח ל י ט י םמ   

 הקורוה גיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויותלהתקין את תקות  .1

 פעילות המקיימים מוסדות של פעילות הגבלת) (שעה הוראת( החדש

 בוסח שלהלן. 2021-א"התשפ), וספות והוראות חיוך

תקות לאישור ועדת החיוך, התרבות והספורט של הלהביא את  .2

הכסת (להלן: "הוועדה") בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית 

שבבסיס ההצעה להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות 

ה), וה החדש (הוראת שעמיוחדות להתמודדות עם גיף הקור

 .2020-התש"ף

שעות מהמועד שהוגש  24ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה בתוך  .3

 לפרסם את התקות ברשומות. –לה לעיין אישור התקות 

, ההחלטה היא 23.6.2021מיום  15בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4

  על דעת הממשלה.
  

  להלן וסח התקות:

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת סמכויות מיוחדות תקות 
שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות 

  -2021וספות), התשפ"א
  

לחוק סמכויות  10-ו 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    
מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

החוק),  –(להלן  2020-(הוראת שעה), התש"ף
החיוך התרבות והספורט של ובאישור ועדת 

)(א) 2(ד)(4הכסת/ ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 
 לחוק, מתקיה הממשלה תקות אלה:

   

  –בתקות אלה  .1 הגדרות

  אחד מאלה: –"אישור "תו ירוק""    

אישור שמפיק משרד הבריאות, לאדם,   )1(
המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;

  מחלים או מחוסן;תעודת   )2(

אישור שקיבל אדם מאת המהל על כך   )3(
שהוא משתתף ביסוי קליי לחיסון גד גיף הקורוה 

  שמתהל בישראל;
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  ;PCRבדיקת קורוה שבוצעה בשיטת –"בדיקה"    

  כל אלה: –"בעל מוסד"    

במוסד חיוך רשמי, כמשמעותו בחוק  )1(   
 רשות החיוך המקומית; –לימוד חובה 

במוסד חיוך מוכר כהגדרתו בחוק  )2(   
הגוף בעל הרישיון מהמהל הכללי  –לימוד חובה 

של משרד החיוך להפעלת מוסד החיוך לפי 
  הוראות חוק הפיקוח;

במוסד חיוך תרבותי ייחודי ובמוסד  )3(   
מי שמפעיל את מוסד  –חיוך במעמד פטור 

  החיוך;

במוסד בפיקוח האגף להכשרה מקצועית  )4(   
כוח אדם במשרד העבודה הרווחה ופיתוח 

מי שמפעיל את מוסד  –והשירותים החברתיים 
  החיוך;

  מי שמפעיל את הפימייה; –בפימייה  )5(   

במקום המשמש או שועד לשמש מקום  )6(   
מי  –שהייה יומי לחיוך ולטיפול בפעוטות 

  שמפעיל את המוסד;

במוסד תורי, למעט מוסד חיוך תרבותי  )7(   
  שמפעיל את המוסד;מי  –ייחודי 

–כל מוסד אחר המקיים פעילות חיוך  )8(   
  מי שמפעיל את המוסד;

) 8(ג)(10בפעילות חיוך כמפורט בסעיף  )9(   
  מי שמפעיל את הפעילות; –) לחוק 14עד (

  מוסד המקיים פעילות חיוך; –"מוסד"    

לפקודת בריאות העם,  2כהגדרתו בסעיף  -"המהל"    
לפקודה האמורה; 20לעיין סעיף ומי שהוא הסמיכו 

אדם המבצע פעילות חיוך או  –"מפעיל חיצוי"    
העשרה, לרבות תומך בעובדי הוראה ושאיו מה עם 

  צוות המוסד;
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מסגרת  שבה מתגוררים תלמידים,  –"פימייה"    
המספקת לתלמידים מגורים ומעטפת חיוכית, 

רבות חברתית או טיפולית במשך כל שעות היממה, ל
מוסד תורי המקיים פעילות כאמור ופימייה כאמור 

  ביתית ;-) לחוק, ולמעט מסגרת חוץ5(ג)(10בסעיף 

  צוות העובדים הקבוע במוסד; -"צוות המוסד"    

צו בריאות העם (גיף הקורוה  –"צו בידוד בית"    
החדש) (בידוד בית והוראות שוות) (הוראת שעה), 

  ;20201-התש"ף

מי שלומד במוסד, לרבות חיך או מטופל  – "תלמיד"   
  במוסד;

תועת וער או ארגון  –"תועת וער", "ארגון וער"    
א לחוק יסודות התקציב, 3וער התמכים לפי סעיף 

, או קבוצות מדריכים צעירים 19852-התשמ"ה
עירויים וחיכיהם שבאחריות מחלקת הוער 

  העירוית;

אישור החלמה תקף או  - "תעודת מחלים או מחוסן"   
  תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בידוד בית;

תקות סמכויות מיוחדות  -"תקות הגבלת פעילות"   
להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) 
(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי), 

  .2021-התשפ"א

חובת פעילות 
בכפוף 

 לתקות

מוסד אלא בכפוף בעל מוסד לא יאפשר הפעלת  .2
 לקיום הוראות תקות אלה.

אחריות 
 מהל מוסד

מהל מוסד יפעל לשם עמידה בחובותיו לפי תקות  .3
אלה, לרבות בדרך של אימוץ המלצות המשרד 

 המפקח עליו.

) לצו בידוד בית, 1ה(ב)(3על אף האמור בסעיף   )א( .4 עטיית מסכה
בפעילות בשטח סגור של מוסד תלמידים בכיתות א' 

ואשי הצוות יעטו מסכה, לרבות בהסעה  ומעלה
לפעילות כאמור וממה, למעט בעת אכילה או 

 בפעילות גופית.

                                                           

  .516ק"ת התש"ף, עמ'  1

  .34, התש"ב, עמ' 60ס"ח התשמ"ה, עמ'  2
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מהל מוסד לא יתיר כיסה למקום הפעילות   )ב(   
של המוסד המצא בשטח סגור, של אדם המחויב 

ה לצו 3בעטיית מסכה לפי תקת משה (א) וסעיף 
קים.בידוד בית ושאיו עוטה מסכה  לפי אותם חיקו

לא תתקיים פעילות מפעיל חיצוי במוסד אלא אם כן  .5 מפעיל חיצוי
המפעיל החיצוי הציג למהל המוסד או מי מטעמו 
אישור "תו ירוק" או תוצאה שלילית בבדיקה 

 שעות לכל היותר לפי כיסתו למוסד. 72שבוצעה 

הגבלות על 
קיום טיול 

 הכולל ליה

על טיול הכולל ליה המיועד לתלמידים,   )א( .6
יסודי, יחולו -למעט טיול מטעם בית ספר יסודי או על

 הוראות אלה: 

לא ישתתף אדם בטיול הכולל ליה, ולא  )1(   
ייכס למקום הפעילות של טיול כאמור, אלא 
אם כן הציג למהל המוסד או מי מטעמו אישור 
"תו ירוק" או תוצאה שלילית בבדיקת קורוה 

שעות לכל היותר לפי כיסתו למקום  72שביצע 
 הפעילות.

מהל מוסד לא יאפשר השתתפות של  )2(   
אדם בטיול הכולל ליה ולא יאפשר כיסה 
למקום הפעילות של טיול כאמור, אלא אם כן 
הציג אותו אדם אישור "תו ירוק" או תוצאה 

שעות לכל  72שלילית בבדיקת קורוה שביצע 
  למקום הפעילות. היותר לפי כיסתו

על טיול הכולל ליה המיועד לתלמידים   )ב(  
יסודי יחולו הוראות -מטעם בית ספר יסודי או על

 אלה:

הטיול יתקיים באותן הקבוצות  )1(   
 הקבועות שבהן לומדים התלמידים בשגרה;

המרחק בין קבוצה לקבוצה לא יפחת  )2(   
  מחמישים מטרים לפחות בכל זמן;

יחולו הוראות על הפעלת רכב הסעה  )3(   
  אלה:

בכל אוטובוס ייסעו שתי קבוצות   )א(    
 קבועות לכל היותר במשך כל הטיול;
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כל קבוצה קבועה תשב בפרד   )ב(    
ותתבצע הפרדה באמצעות השארת שתי 
שורות מושבים ריקות לפחות בין החלק 

  הקדמי של ההסעה לבין חלקה האחורי;

בעת השהות בהסעה לא תתקיים   )ג(    
  אכילה;

רשויות  סיווג
 מקומיות

  -בתקה זאת   )א( .7

המועד שבו בחן ממוצע ציוי  -"המועד הקובע"    
הרשות בשבעת הימים שקדמו לאותו מועד לצורך 
העדכון לפי תקות אלה, והוא ביום רביעי בשעה 

  בכל שבוע; 20:00

או חלק ממה, אם חולקה  –"רשות מקומית"    
  לחלקים במפה שבתוספת.

תדורג בכל יום לפי הוסחה כל רשות מקומית   )ב(  
  שלהלן על סמך תויה:

  
������ = � + 
��� × ��

�� +
��
�

 

  –בוסחה זאת  

   = מספר החולים החדשים בשבוע האחרון  �
 תושבים; 10,000-ברשות ל

= שיעור הבדיקות החיוביות החדשות ברשות  ��   
 ביכוי בדיקות סיקור; בשבוע האחרון,

= קצב גידול שיעור החולים החדשים ברשות  ��   
בשבוע האחרון אשר יחושב לפי המה 
המתקבלת מחלוקת מספר החולים החדשים 

תושבים, במספר  10,000-בשבוע האחרון ל
תושבים בשבוע  10,000-החולים החדשים  ל

 שקדם לו;

   k  =2  

   m =8 
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רשות מקומית שממוצע ציויה בשבעת   )ג(  
הימים שקדמו למועד הקובע ובהתאם לאמור 
בתקת משה (ד), הוא כמפורט בטור א שלהלן, 

  תדורג בצבע הקבוע בטור ב' לצדו: 

  טור א  
  ממוצע ציוים

  טור ב
  צבע

  ירוק  4.49עד  0

  צהוב  5.99עד  4.5

  כתום  7.49עד  6

    אדום  10עד  7.5

הציוים כאמור בתקת משה (ג) ממוצע   )ד(  
יעוגל לשתי ספרות אחרי הקודה העשרוית, ואם 

 0-, ואם הוא קטן מ10ייחשב לציון  10-הוא גדול מ
  .0ייחשב לציון 

    

ביום  8תחילתו של הדירוג לעיין תקה   )ה(  
  ראשון שלאחר המועד הקובע בכל שבוע.

דירוגן של הרשויות לצבעים לפי תקה זאת   )ו(  
יפורסם באתר האיטרט של משרד הבריאות, ביום 

, תוך ציון 14:00חמישי בכל שבוע לא יאוחר מהשעה 
תקופת תוקפה של הרשימה המעודכת; באתר 
האמור יישמר תיעוד של הרשימות המעודכות 

  ומועדי תוקפן. 

הוראות 
לעיין רשות 

מקומית 
המסווגת 

בצבע 
"אדום" או 

 "כתום"

פעילות מטעם חוג, תועת וער או ארגון וער  .8
המתקיימת בשטח רשות מקומית המסווגת בצבע 

, תתקיים בשטח 7"כתום" או "אדום" לפי תקה 
 פתוח בלבד.   

  פימייה

 

לא יפעיל בעל מוסד פימייה  -בתקה זאת  )א( .9
בדרך של פתיחתה לתלמידים, אלא לפי תאים אלה: 

למעט מעבר רגלי  –יציאה מחוץ לשטח הפימייה" "   
  בין אזור הלימודים לאזור מגורים סמוך;

)(ב);3כמשמעותו בתקת משה (ב)( –"מסלול סגור"    

)(א).3כמשמעותו בתקת משה (ב)( -"מסלול פתוח"    
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לא יפעיל מהל מוסד פימייה בדרך של   )ב(   
פתיחתה לתלמידים, אלא לפי התאים אלה  

  והוראות תקה זאת:

מהל המוסד ימה אדם שיהיה אחראי  )1(   
על ביצוע הפעולות המפורטות בתקה זאת 

 ממוה קורוה); –(להלן 

מהל המוסד יידע את התלמידים  )2(   
השוהים בפימייה בוגע לכללים החלים 

), ובכלל זה 3בפימייה, לרבות האמור בפסקה (
מהל  בעיין החלוקה לקבוצות והמסלול שקבע

  )(ב);3המוסד כאמור בפסקה (

מהל המוסד יקבע ויפעיל מגון  )3(   
להפרדת השוהים בפימייה לקבוצות קבועות 
פרדות, למשך כל שעות היממה, לרבות בזמן 
פעילות לימודים, בזמן החופשי, באכילה 
ובליה, במסלול פתוח או במסלול סגור כמפורט 

  להלן ובכפוף לתקת משה (ג); 

 36בקבוצות של עד  –מסלול פתוח   )א(    
תלמידים, ללא הגבלה על כיסה ויציאה 

 מחוץ לשטח הפימייה;

 50בקבוצות של עד  –מסלול סגור   )ב(    
תלמידים, ויחולו לעיין כיסה ויציאה 

  מחוץ לשטח הפימייה הוראות אלה:

בשבועיים הראשוים שלאחר  )1(     
הגעתם לפימייה התלמידים ואשי 

יצאו מחוץ לשטח הפימייה, הצוות לא 
 );4אלא כאמור בפסקת משה (

לאחר התקופה האמורה  )2(     
), ואם התלמידים 1בפסקת משה (

במוסד מתכווים לשהות בו לתקופה 
ימים לפחות, יתן לאחד  30של עוד 

קבוצה קבועה עם קבוצות קבועות 
אחרות שקיימו את האמור בפסקת 

), ובלבד שאף אחד 1משה (
ים בכל אחת מהקבוצות מהתלמיד

  איו חולה;
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אוחדו קבוצות קבועות כאמור  )3(     
), לא תתאפשר יציאה 2בפסקת משה (

מחוץ לשטח הפימייה אלא כאמור 
  );4בפסקת משה (

יצא תלמיד או איש צוות מחוץ  )4(     
לשטח הפימייה, לא יוכל לחזור לשטח 
הפימייה, אלא אם כן הצטרף לקבוצה 

תלמידים המגיעים  50חדשה של עד 
); 1לפימייה, כאמור בפסקת משה (

אם אין אפשרות להצטרפות לקבוצה 
חדשה כאמור, החזרה לשטח 
הפימייה תהיה בכפוף לכך שהתלמיד 
שהה בבידוד במקום שהוקצה לכך 
בפימייה, כאמור בתקת משה (ה), 

ימים או לאחר שקיבל  14במשך 
תוצאה שלילית בבדיקה שביצע לכל 

ביום השביעי לתקופת  המוקדם
הבידוד, לפי המוקדם ויחולו הוראות 

) לצו בידוד בית; פסקה זו 1(ז2סעיף 
לא תחול על תלמיד שיצא מהפימייה 

  לטיפול רפואי.

) לא 4(-) ו1פסקאות משה ( )5(     
יחולו על איש צוות המה עם צוות 
המוסד אם מתקיימת הפרדה מוחלטת 
בין איש הצוות לבין התלמידים; 

איש  –עיין זה, "הפרדה מוחלטת" ל
הצוות איו שוהה עם התלמידים בחלל 
משותף במוסד ואיו מצא בקרבתם 
כלל, לרבות בעת מעבר בתוך שטחי 
הפימייה ובעת היציאה ממה 
והכיסה אליה או שישה מחיצה 

ס"מ לפחות בכל הכיווים,  250בגובה 
המפרידה בין איש הצוות לבין 

  התלמידים.

מהל מוסד פימייה יפעיל אותה במסלול פתוח   )ג(  
 או סגור בכפוף להוראות אלה: 

פימייה המיועדת לתלמידים עד גיל  )1(    
) 5(ג)(10תיכון והיא מהסוג האמור בסעיף 
 לחוק, תפעל במסלול פתוח בלבד.;
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פימייה המיועדת לתלמידים עד גיל  )2(    
תיכון ושאיה מהסוג האמור בסעיף 

תפעל במסלול פתוח או  ) לחוק,5(ג)(10
סגור, ואולם על אף האמור בתקת משה 

), יצא תלמיד פימייה מחוץ 4)(ב)(3(ב)(
לשטח הפימייה, לא יוכל לחזור לשטח 
הפימייה אלא אם כן הצטרף לקבוצה 

תלמידים, או לאחר פיזור  50חדשה של עד 
וכיוס מחדש של כל תלמידי הפימייה לפי 

  תקות אלה.

סד פימייה יקבע ויפעיל מגון מהל מו  )ד(  
להקצאת מרחבי פעילות ומיתקים פרדים לכל 

), ובכלל זה 3קבוצה כאמור  בתקת משה (ב)(
אזור מגורים, חצר, חדרי לימוד, שירותים, 
מקלחות וכיורים, ולמיעת מעבר של תלמידים 

  בין מרחבי הפעילות והמיתקים.

האמור התברר למהל מוסד פימייה מהסוג   )ה(  
) לחוק כי תלמיד בפימייה חייב 5(ג)(10בסעיף 

בבידוד לפי צו בידוד בית, ידאג בעל המוסד 
למקום בידוד בשביל התלמיד, ולרווחתו במהלך 

  טו לחוק.22הבידוד, ויפעל לפי סעיף 

בפימייה שקבע כי פעילותה תתקיים במסלול   )ו(  
סגור, ידאג מהל המוסד כי טרם כיסת עובד 

וסברו לעובד כללי הפעלת המוסד לפי למוסד, י
מסלול זה, לרבות לעיין כיסה, יציאה ושהייה, 
ולא יאפשר את כיסת העובד למוסד, אלא 
לאחר שחתם על טופס הסכמה לעבודה ולקיום 
תאי המסלול הסגור; אין באמור בתקה זאת 
כדי לגרוע מזכותם של מהל מוסד ועובד המוסד 

צורך הסכמת להסכים על תאים וספים ל
העובד כאמור בפסקה זאת, ובלבד שלא יהיה 
תוקף לתיה המתגברת על הוראות תקות אלה.

תקה זאת לא תחול על פימייה שבה אחוז   )ז(  
התלמידים שהם בעלי אישור "תו ירוק" מתוך 

או יותר,  90%כלל התלמידים בפימייה הוא 
ובפימייה המיועדת לתלמידים בכיתות ז' עד ט' 

אחוז התלמידים בעלי אישור "תו ירוק" אם  –
 או יותר. 70%הוא 
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  . 10 ביטול 
הקורוה החדש (הוראת שעה) (מוסדות המקיימים 

 בטלות. – 20213-פעילות חיוך), התשפ"א

תחילתן של תקות אלה, למעט כמפורט   )א( . 11 תחילה
 13בתקת משה (ב),  ביום ה' באלול התשפ"א (

 ). 2021באוגוסט 

ביום ז' באלול התשפ"א  8תחילתה של תקה   )ב(   
  )2021באוגוסט  15(

 9תוקפן של תקות אלה עד יום ג' בתשרי  התשפ"ב ( . 12 תוקף
 ).2021בספטמבר 

 תוספת  

  (א))7 (הגדרת "רשות מקומית" בתקה  

  1מפה מס'   

    

  

  2מפה מס'   

  

 3מפה מס'   

                                                           

  .3758ק"ת התשפ"א, עמ'  3
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 4מפה מס'   

  

 

 5מפה מס'   

  

  6מפה מס'   
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 7מפה מס'   

  

  8מפה מס'   

  

 9מפה מס'   
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 10מפה מס'   

  

 

  
  ___ ב________ התשפ"א

  )2021(___ ב________  
__________  

  בטפתלי 
  ראש הממשלה

  
    

    
  

  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 7בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021ביולי  13 - ד' באב התשפ"א, שלישי יום

 )מזכירות הממשלהב - 19:45(בשעה 

  

  

-יושב ראש; זאב אלקין, אורה ברביבאי, עמר בר -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:
  ביטון, איילת שקד-סער, יפעת שאשאלב, יצן הורוביץ, גדעון 

  
  אביגדור ליברמן בימין גץ, מתן כהא, יאיר לפיד,  עדרו השרים:

  
    

    כן כחו:
    

  שר התרבות והספורט  -  חילי טרופר
  שר  -  חמד עמאר

  שרת המדע והטכולוגיה  -  אורית פרקש הכהן 
  שר התיירות   -  יואל רזבוזוב

      
  במשרד ראש הממשלה סגן שר  -  אביר קארה

      
  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט

      
  עוזר שר הביטחון להתגוות   -  משה אדרי

  ראש שירותי בריאות הציבור   -  שרון אלרעי פרייס
  המהל הכללי, משרד הבריאות  -  חמן אש

  יו"ר מרכז השלטון המקומי   -  חיים ביבס
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  אבי בלוטתא"ל 

  יועץ לעייי קורוה   -  רן בליצר
  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד
  המטה לביטחון לאומי   -  גל בן חיים 

  ראש המטה לביטחון לאומי  -  מאיר בן שבת 
  רמ"ט פיקוד העורף  -  איציק ברתא"ל 

  יועץ לעייי קורוה   -  גבי ברבש
  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו

  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג
  משרד ראש הממשלה   -  רועי דרור

  מהל לשכת ראש הממשלה   -  איתי הרשקוביץ 
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  משרד האוצר   -  ועה היימן 
  יועץ לעייי קורוה   -  אלי וקסמן

  יו"ר מרכז המועצות האזוריות   -  שי חג'ג'
  ראש אג"מ, צה"ל   -  ס"צ מוריס חן 

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  משרד הבריאות   -  ועה טריקי
  משרד הביטחון   -  עידן יהושע

  המזכיר הביטחוי לשר לביטחון הפים   -  אלי כזרייצב 
  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  רועי כהן 

  המהל הכללי, המשרד לביטחון הפים   -  תומר לוטן
  משרד ראש הממשלה  -  צביה מארק

  פרויקטור תב"ג  -  רוי ומה 
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי

  יועץ לעייי קורוה   -  ערן סגל
  דובר ראש הממשלה   -  מתן סידי

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  ראש מטה שר הבריאות   -  רון קורמוס 

  המטה לביטחון לאומי   -  ערן קרי 
  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי   -  עמה שולץ

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  דרזראיתמר 

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:

  צמצום ימי הבידוד למחויבי בידוד  .4קור/

    
הגברת האכיפה במסגרת ההתמודדות עם גיף הקורוה והעברת האחריות   .5קור/

  למשרד לביטחון הפים

    
  הסמכת פקחים ברשויות מקומיות לאכוף עטיית מסכות  .6קור/

    
  היערכות לאירועי חתוות והתהלות בחללים סגורים  .7קור/
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  צמצום ימי הבידוד למחויבי בידוד  .4קור/

  
ראש הממשלה, פתלי בט, פותח ומתייחס לצורך בקיטת צעדים שיאפשרו   

בגיף במיימום פגיעה מקסימום הגה על אזרחי ישראל מפי הידבקות 

  בשגרת החיים ובפעילות המשק.

  ראש הממשלה מפרט את הצעדים שקטו עד עתה הכוללים:

  מיעת כיסה ויציאה מישראל ל"מדיות אדומות". -

 עם קוריאה הדרומית בעיין חיסוים. SWAPעסקת  -

 הבטחת מלאי חיסוים עתידי לאזרחי ישראל. -

 קמפיין התחסות. -

  "מגן אבות".  -

הבריאות, יצן הורוביץ, מציין כי עשים כעת צעדים לא פוגעיים על שר 

  מת להימע מצעדים פוגעיים בעתיד. 

מכ"ל משרד הבריאות, חמן אש, מציג באמצעות מצגת תוים בחתכים 

שוים על מצב המאומתים; אחוזי המאומתים ומספר הבדיקות הערכות; 

ם וקצב ההתחסות של מקדם ההדבקה; המגמות במצב החולים הקשי

  האוכלוסייה.

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, שרון אלרעי פרייס, מציגה 

את ההצעה לקיצור ימי הבידוד המושתים על מחויבי בידוד, תוך השוואה 

  למספר ימי הבידוד ההוגים במדיות שוות. 

 מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה והשרים: יצן הורוביץ, זאב

הכהן וה"ה חמן אש, שרון אלרעי פרייס, המומחים -אלקין, אורית פרקש

לעיין הקורוה גבי ברבש, ערן סגל, רן בליצר ואלי וקסמן שבמהלכו דוה 

  סוגיית האכיפה על החייבים בבידוד.

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, להחות את המהל הכללי של משרד הבריאות לפעול   

באמצעות צו לצמצום משך ימי הבידוד המושתים על מחויבי בידוד כך 

338



- 5 - 

 

  

 

 

שהמבודדים יוכלו להשתחרר מחובת בידוד לאחר קבלת תוצאה שלילית 

  לבדיקת קורוה שתיערך ביום השביעי לבידוד.

  
    

    
ההתמודדות עם גיף הקורוה והעברת האחריות  הגברת האכיפה במסגרת  .5קור/

  למשרד לביטחון הפים

  
  ראש הממשלה פותח.   

המשה לראש המטה לביטחון לאומי, מר איתן בן דוד, מציג באמצעות 

מצגת את עבודת המטה שבוצעה בעיין חלופות והמלצות להגברת האכיפה 

  והפיקוח על מחויבי בידוד בדגש על השבים מחו"ל.

דוד ממליץ כי האחריות הכוללת למשימות האכיפה תוטל על המשרד  מר בן

  לביטחון הפים.

  (העתק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

לב, יצן הורוביץ וה"ה -בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשר עמר בר

  איתן בן דוד, ליאור פרבר, תומר לוטן, חיים ביבס, רז זרי וחמן אש.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להטיל את האחריות הכוללת למשימות האכיפה במסגרת ההתמודדות   .א

 עם גיף הקורוה על המשרד לביטחון הפים.

המשרד לביטחון הפים יקיים עבודת מטה שתכלול את פירוט כלל   .ב

המשימות, המגוים והיכולות למימוש האחריות, לרבות המשאבים 

 הדרשים, ויציגה למשרד האוצר. 

המהל הכללי של משרד ראש הממשלה יסייע לקדם את האמור בסעיף   .ג

  ב' לעיל בהיבטי משאבים ותקים הדרשים מול משרד האוצר. 
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  הסמכת פקחים ברשויות מקומיות לאכוף עטיית מסכות  .6קור/

  
  ראש הממשלה פותח.   

יושב ראש המרכז לשלטון מקומי, מר חיים ביבס, מציג את הצורך במתן 

הסמכה לפקחים ברשויות המקומיות לסייע באכיפת עטיית המסכות, 

  סמכות שיתה בעבר ופג תוקפה.

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי, מתייחס. 

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, לפעול לחידוש הסמכת הפקחים ברשויות מקומיות לאכוף   

  עטיית מסכות בהתאם להחיות.

הושא יוסדר באמצעות תקות שיובאו בהקדם לאישור ועדת השרים 

  להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו. 

  
    

    
  היערכות לאירועי חתוות והתהלות בחללים סגורים  .7קור/

  
ראש הממשלה פותח ומבקש לשמוע המלצות להיערכות לתקופת החתוות   

  והאירועים לאחר ט' באב ולקראת ימי חגי תשרי. 

פרייס מציגים את המלצתם  ציגי משרד הבריאות, חמן אש ושרון אלרעי

להיערכות להפעלת "תו ירוק" שישמש כאמצעי זהירות להיתר כיסה ללא 

  הגבלות למחוסים, למחלימים ולבדקים בתאים הבאים:

 פעילות במקום/חלל סגור -

 אשים 100-מקום פעילות מעל ל -

 תחולה על כלל המשק, למעט שירותים חיויים ומסחר -

 רוה)הפעלה לטווח ארוך (שגרת קו -

 ללא הגבלות התקהלות ותפוסה -
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כן ממליצים כי "התו הירוק" יחייב במקומות הבאים: חתוות, אירועי 

  שמחות, הופעות, מסיבות, פסטיבלים, כסים, חדרי אוכל ובתי תפילה. 

צוות מומחים המייעצים למשרד הבריאות, רן בליצר, אלי וקסמן, ערן סגל 

יהם באשר להמשך מגמת וגבי ברבש מעירים ומציגים את הערכות

התחלואה, יעילות החיסוים ודרכי ההתמודדות עם התפשטות זן "דלתא" 

  של הגיף. 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים איילת שקד, עמר בר לב, אורית 

ביטון, אורה ברביבאי, חילי -הכהן, יצן הורוביץ, יפעת שאשא-פרקש

ביר קארה וה"ה אביחי טרופר, גדעון סער, יואל רזבוזוב סגן השר א

  מדלבליט, רז זרי, חיים ביבס, שרון אלרעי פרייס וחמן אש.

בתום הדיון ראש הממשלה מסכם ומציין כי לעת עתה לא הבשילו התאים 

  לקבלת החלטה לאימוץ "תו ירוק" ומחה כדלקמן:

יש לצאת לאלתר  למסע  הסברה  תקשורתי לחובת עטיית מסכות,  -

 לעידוד ההתחסות. 

מחה את מכ"ל משרד ראש הממשלה לסייע בהיבט התקציבי בכל 

הוגע לפעולות ההסברה שיקיים השלטון המקומי לעידוד ההתחסות  

 בקרב בי הוער ולהגשת החיסוים לבי הוער ביישובי הפריפריה.

משטרת ישראל והשלטון המקומי יפעלו  להגברת האכיפה ולעישה  -

המסכות וידגישו את שיוי המדייות בכל  למפרים את חובת עטיית

 הוגע לאמור.

משרד הבריאות יגבש הצעה להיערכות לקיום אירועים המויים בצל  -

התפשטות גיף הקורוה תוך בחית עידוד השימוש בבדיקות עצמיות 

  והקמת מערך לבדיקות מהירות. 

  
    

    
  

  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 6בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021בפברואר  14 - ב' באדר התשפ"א, ראשון יום

 )ZOOM -אמצעות ועידה חזותית ב - 14:30(בשעה 

  

  

יושב ראש, בימין גץ (ראש הממשלה החליפי  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
ושר הביטחון ומשמש כממלא מקום שר המשפטים), יולי אדלשטיין, אמיר 
אוחה, אריה מכלוף דרעי, עומר יקלביץ', ישראל כ"ץ, עמיר פרץ, אורית פרקש 

  הכהן, מירי רגב
  

  גבי אשכזי  עדר השר:
  
    

    כן כחו:
    

  שר החיוך  -  יואב גלט
      

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  היועץ המשפטי, מל"ל  -  גיל אבריאל
  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי 
  המהל הכללי, משרד החיוך  -  עמית אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר 

  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס
  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש

  יו"ר השלטון המקומי  -  חיים ביבס
  סגן הממוה על השכר, משרד האוצר   -  משה בכר

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר   -  קובי בליטשטיין

  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי 
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  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג
  מפקד פיקוד העורף  -  גורדין אלוף אורי 
ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס

  האוצר
  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו
  משרד האוצר  -  שירה גריברג

  משרד הבריאות   -  אורלי גריפלד
  המזכיר הצבאי לשר הביטחון - תא"ל יקי דולף

  משרד האוצר  -  אסף וסרצוג

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 
  יועץ למהל "מגן ישראל"  -  יורם חמו

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  מהל רשות המיסים  -  ערן יעקב 

  משרד ראש הממשלה   -  פיי יצחקי
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 

  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר   -  תמיר כהן 
  משרד הבריאות   -  תומר לוטן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  מל"ל  -  טליה לקרי
  ראש רח"ל  -  יורם לרדו 

  משרד ראש הממשלה   -  צביה מארק
המהל הכללי, משרד התחבורה והבטיחות   -  עופר מלכה

  בדרכים
  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  המגזר החרדייועץ  קורוה לעיין   -  רוי ומה 

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס

  יועץ קורוה לעיין המגזר הערבי   -  איימן סייף 
  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק

  המטה לביטחון לאומי  -  רי פלד
  מהל רשות תעופה אזרחית   -  יואל פלדשו
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

  סגן ראש אג"מ, משטרת ישראל  -  ת"צ אילן פרץ
  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות  -  אורי שוורץ 
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש   -  אבי שמחון

  הממשלה 

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  ברוורמןצחי 
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן

  

343



- 3 - 

 

  

 

 

  סדר היום:

  רתימת הרשויות המקומיות לסיוע במבצע החיסוים  .144קור/

    
  דיון בהגבלות התעופה  .145קור/

    
  דיון במתווה היציאה מהסגר  .146קור/
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  רתימת הרשויות המקומיות לסיוע במבצע החיסוים  .144קור/

  
ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מציג תוים על מגמות   

התחלואה המשקפים ירידה באחוזי התחלואה ובמקדם ההדבקה תוך 

  שמירה על רמה יציבה וגבוהה של תחלואה קשה. 

מר בן שבת מציג את ההצעה לרתימת הרשויות המקומיות לעידוד 

  התחסות בקרב אוכלוסיות יעד ברשויותיהן שטרם התחסו. 

היועץ המשפטי לממשלה מציג את הצורך בהגה על זכות הפרטיות במסגרת 

החקיקה הדרשת ומבקש כי תוגש לפיו חוות דעת של משרד הבריאות על 

  הצורך המקצועי בהצעה. 

יון משתתפים: ראש הממשלה והשרים אריה מכלוף דרעי, ישראל כ"ץ, בד

יולי (יואל) אדלשטיין, אורית פרקש הכהן וה"ה אביחי מדלבליט, רז זרי, 

  חזי לוי ומאיר בן שבת. 

  
  מ ח ל י ט י ם:   

להטיל על משרדי הבריאות והמשפטים להעביר לאישור ועדת  .1

השרים לעייי חקיקה הצעת חוק שתכלול תיקוי חקיקה 

שיאפשרו להעביר למשרד הפים ולרשויות המקומיות פרטים על 

מי שטרם התחסו כדי לאפשר לרשויות המקומיות לסייע 

במאמצים לחיסום. משרד הבריאות יציג חוות דעת מפורטת 

יין מיצוי החלופות האחרות להשגת מטרה זו. בע 

הצעת החוק תתייחס גם לתהליכי הבקרה שייקטו כדי למוע  .2

 שימוש אחר במידע זה או את הגעתו למי שאיו מורשה לקבלו. 

בכפוף לאישור ועדת השרים לעייי חקיקה, תועבר הצעת החוק  .3

 לאישור הכסת.

וסמך שר הפים במסגרת זו ובכפוף לאישור החקיקה כאמור, י .4

להפעיל את הרשויות המקומיות, בתיאום עם משרד הבריאות 

 וקופות החולים, כדי לסייע במאמצים לחיסון אוכלוסיית היעד. 

משרד האוצר ומשרד הפים יסכמו את ההיבטים התקציביים  .5

  הכרוכים בהפעלת הרשויות המקומיות למטרה זו. 
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  דיון בהגבלות התעופה  .145קור/

  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מציגה תמות מצב על האופן שבו   

פועלות כעת חברות התעופה הישראליות המורשות להביא אזרחים 

ישראלים לארץ ומציית את הצורך בהגדלת המכסה המותרת לכיסה 

  לישראל. 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה, השרות מירי רגב, אורית פרקש הכהן, 

', סגן השר יואב קיש וה"ה מאיר בן שבת, יואל פלדשו, עופר עומר יקלביץ

  מלכה, אסף וסרצוג, אביחי מדלבליט, רז זרי ומשה אדרי. 

  
  מ ח ל י ט י ם:  

לאשר עקרוית הגדלת מכסת הכסים לישראל באמצעות תעופה  .1

 .2000 -לעד 

בהתאם לכך, יפעל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לאשר  .2

 שילוב טיסות של מפעילים זרים וכן הוספת מדיות יעד. 

יקודמו בהתאם תיקוי חקיקה שיעיקו סמכויות וספות לפקחים  .3

 בתב"ג.

משרד הבריאות ייערך לתת מעה לפיות לוועדת החריגים  .4

 בהיקפים האמורים. 

 משרד הביטחון ייערך לבידוד במלויות בהיקפים האמורים.  .5

פרטי ההחלטה האמורה ילובו בין משרדי הממשלה לקראת גיבוש  .6

  התקות שיותקו על ידי הממשלה. 

  
  

  

  

  

    

346



- 6 - 

 

  

 

 

  דיון במתווה היציאה מהסגר  .146קור/

  
מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג תוים על תמות מצב התחלואה,   

מקדם ההדבקה, מצב התחלואה הקשה בחתכים של מאפייי האוכלוסייה 

  בישראל. 

המהל הכללי של משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי, מוסר תוים על היקפי 

ך ההתחסות עד עתה, קצב מתן החיסוים ואחוזי ההתחסות לפי חת

  גילים. 

כן מפרט את הפעולות העשות להאצת תוכית ההתחסות הכוללות 

  הסברה ומאבק ב"פייק יוז" וקמפייים ממוקדים במגזרים.

בתום הצגת הדברים מתקיים דיון על מתווה תוכית ההקלות והיציאה 

  מהסגר בשלוש פעימות ובאמצעות הפעלת "תו ירוק". 

ווה הפעימות ולוחות הזמים פרופ' חמן אש מציג את עקרוות מת

  לההגתו. 

(המצגת שהוצגה המפרטת את תוכית ההקלות מצויה בתיקי מזכירות 

  הממשלה)

  המשך הדיון דחה. 

  
    

    
  

  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 6בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021בפברואר  15 - ג' באדר התשפ"א, שי יום

 )ZOOM -אמצעות ועידה חזותית ב - 11:30(בשעה 

  

  הפסקה) - 18:00עד שעה  14:30(משעה 

  

יושב ראש, בימין גץ (ראש הממשלה החליפי  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
ושר הביטחון ומשמש כממלא מקום שר המשפטים), יולי אדלשטיין, אמיר 
אוחה, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי, עומר יקלביץ', ישראל כ"ץ, עמיר פרץ, 

  אורית פרקש הכהן, מירי רגב
  
    
  
    

    כחו:כן 
    

  שר החיוך  -  יואב גלט
      

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  היועץ המשפטי, מל"ל  -  גיל אבריאל
  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי 
  המהל הכללי, משרד החיוך  -  עמית אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר 

 ראש אג"מ, משטרת ישראל - יצב אמון אלקלעי

  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס
  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר   -  קובי בליטשטיין

  לראש הממשלהיועץ קורוה   -  רן בליצר
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  משרד האוצר - קובי בר תן

  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי 
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  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו
  משרד האוצר  -  שירה גריברג

  משרד הבריאות   -  אורלי גריפלד
  המזכיר הצבאי לשר הביטחון - תא"ל יקי דולף

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 
  למהל "מגן ישראל" יועץ  -  יורם חמו

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  מהל רשות המיסים  -  ערן יעקב 

  משרד ראש הממשלה   -  פיי יצחקי
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 

  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר   -  תמיר כהן 
  משרד הבריאות   -  תומר לוטן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  ראש רח"ל  -  יורם לרדו 

  משרד ראש הממשלה   -  צביה מארק
  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  יועץ  קורוה לעיין המגזר החרדי  -  רוי ומה 

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס

  יועץ קורוה לעיין המגזר הערבי   -  איימן סייף 
  המטה לביטחון לאומי   -  סלוביקיגאל 

  המטה לביטחון לאומי  -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף
  משרד ראש הממשלה   -  מארק רגב

  החשב הכללי, משרד האוצר   -  יהלי רוטברג
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות  -  אורי שוורץ 
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש   -  אבי שמחון

  הממשלה 

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:

  מתווה היציאה מהסגר  .148קור/
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  היציאה מהסגרמתווה   .148קור/

  
בפתח הישיבה מתייחס ראש הממשלה להתפשטות המוטציה המחייבת   

פתיחה הדרגתית וזהירה של המסחר, בתי התפילה, חדרי כושר ובתי המלון 

  ומציין כי היקפי התחסות גבוהים מאפשרים את הפתיחה בצורה אחראית.

 שר החיוך מציג מצגת המתייחסת להשפעות הקורוה והימצאותם של

התלמידים בבתיהם על תחלואה סתרת (מצוקות פשיות, אלימות, 

הפרעות אכילה, בדידות) ותוים על היקפי התלמידים המאומתים לפי 

  מגזרים ושכבות גיל.

  (העתק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים 

אורית פרקש הכהן, ישראל כ"ץ, אריה מכלוף דרעי,  יולי (יואל) אדלשטיין,

עמיר פרץ, עומר יקלביץ', אמיר אוחה, חילי טרופר וציגי המטה לביטחון 

  לאומי, "מגן ישראל" משרד הבריאות ומשרד האוצר.

  
  (רוב קולות בעד)  

  
  מ ח ל י ט י ם :  

 פעימות כמפורט להלן: 3-לאשר עקרוית את מתווה ההקלות ב  .א

 

  המעבר בין הפעימות ייעשה על בסיס המדדים כמפורט להלן:
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והתקהלות  07:00בשעה  21.2.2021 –הפעימה השייה תחל ביום ראשון   .ב

 20-אשים בתוך מבה ו 10תותר החל מיום שישי בבוקר במתכות של 

 בחוץ.

תותר פעילות של מערכת החיוך ופעילות מסחר (ללא "תו ירוק")   .ג

ירוק" למחוסים כמפורט במתווה הפעימה השייה  ופעילות עם "תו

 המפורט בסעיף א' לעיל.

בתי מלון יופעלו ללא חדרי אוכל (שירות חדרים בלבד) לבעלי "תו   .ד

ירוק", מתחסים ומחלימים. שרת התיירות תבוא בדברים עם משרד 

הבריאות בסוגיית הסדרת כיסת משפחות עם ילדים שטרם התחסו 

 לבתי מלון.

מלון באיים ירוקים (אזור ים המלח) יורשו לפעול בפתיחה מלאה, בתי   .ה

 לרבות פתיחת חדרי אוכל.

  –חג פורים   .ו

יורשו תפילות בבתי תפילה שבחרו לפעול במסלול "תו ירוק"  .1

(לאחר רישום וקבלת אישור הרשות המקומית). בתי תפילה 

 10שיפעלו ללא "תו ירוק" יפעלו על פי מגבלות התקהלות קיימות (

 בחוץ). 20פים, ב

סעודות חג פורים יתאפשרו במסגרת משפחה מדרגה ראשוה  .2

 בלבד.
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ייסגר מתחם קבר  21.2.2021ועד יום ראשון  19.2.2021החל מיום שישי   .ז

 רשב"י במירון.

ראש המטה לביטחון לאומי יבחן עם משרד הבריאות ועם שר החיוך   .ח

רחבה יותר את מתווה החיוך המוצע על מת לאפשר פתיחה מוקדמת ו

 של מערכת החיוך ככל שתוי התחלואה יאפשרו זאת.

תקות שיסדירו את האמור לעיל יותקו על ידי הממשלה וועדת   .ט

  השרים.

  
    

    
  

  הישיבה עלת
  )18:30(בשעה 
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 7בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020בדצמבר  20 - ה' בטבת התשפ"א, ראשון יום

 )ZOOM ועידה חזותית מצעותאב – 11:30(בשעה 

  

  

יושב ראש, בימין גץ, יולי אדלשטיין, אמיר  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
אוחה, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי, מירב כהן, ישראל כ"ץ, אבי יסקורן, 

  עמיר פרץ, מירי רגב,  יזהר שי
  
     

  
    

    כן כחו:
    

  שר החיוך  -  יואב גלט
  שר הארגיה  -  יובל שטיייץ

  שר התרבות והספורט  -  חלי טרופר
      

  סגן שר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט
      

  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר

  ראש אג"מ, משטרת ישראל   -  יצב אמון אלקלעי
  שירותי בריאות הציבורממלאת מקום ראש   -  שרון אלרעי פרייס

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  מפקד פיקוד העורף   -  אלוף אורי גורדין

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו
  סגית מזכיר הממשלה    -  סימה טוקטלי

מקום המהל הכללי, משרד האוצר ומהל ממלא   -  ערן יעקב
  רשות המיסים

  שר האוצרהכלכלי של מטה הראש   -  תמיר כהן 
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי

  ראש רח"ל  -  יורם לרדו
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  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי

  לעיין המגזר הערבייועץ קורוה   -  איימן סייף 
  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף 

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות  -  אורי שוורץ 

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:

  תמות מצב וצעדים דרשים לוכח התפשטות מוטציה של גיף הקורה  .112קור/

    
ג לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 22הכרזה לפי סעיף   .113קור/

בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה  - 2020-החדש (הוראת שעה), התש"ף

  לחוזרים מבריטיה, דמרק ודרום אפריקה

    
  תוכית ההתחסות מפי הגיף  .114קור/

    
  צעדים דרשים לריסון העלייה בהיקף התחלואה  .115קור/
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  תמות מצב וצעדים דרשים לוכח התפשטות מוטציה של גיף הקורה  .112קור/

  
בפתח הדיון מתייחס ראש המטה לביטחון לאומי, מאיר בן שבת, להחלטת   

בעיין התאים למעבר לריסון  10.12.2020הממשלה שהתקבלה ביום 

  מהודק וסגר כללי כפוקציה של מקדם הדבקה ומספר דבקים. 

מר בן שבת מציג תוים על היקפי התחלואה המשקפים עלייה במספר 

הדבקים, במקדם ההדבקה, במספר החולים הקשים המאושפזים ובמספר 

  הפטרים. 

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג תמות מצב בעיין היקפי 

התחלואה הממריאים ומתייחס לצעדי המע הדרשים לוכח התפתחות 

הבריטית" של הגיף הכוללים סגירת השמיים והטלת חובת ה"מוטציה 

בידוד במלוית מטעם המדיה לשבים לישראל מבריטיה, דרום אפריקה 

  ודמרק. 

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, השרים 

ובל שטיייץ, מירי רגב, גבי אשכזי, יזהר שי, מירב יולי (יואל) אדלשטיין, י

כהן, מר מאיר בן שבת וציגי המטה לביטחון לאומי, ציגי משרד הבריאות 

ו"מגן ישראל" על הצעדים הדרשים למיעת זליגה של ה"מוטציה 

  הבריטית" למדית ישראל. 

יין בידודם של השבים למדיה בתום הדיון מוסכם להסדיר בהכרזה את ע

מבריטיה, דמרק ודרום אפריקה על מת למוע את התפשטות המוטציה 

  בארץ. 

  ימים, לפי שעה: 7מוסכם על קיטת צעדים קוקרטיים ליישום מידי למשך 

מיעת כיסתם לישראל של זרים (בשלב זה מבריטיה, דמרק ודרום   .א

 אפריקה) צמצום בהיתר חריגים והגבלת שהיית צוותי תעופה. 

 10-השבים מחו"ל מהמדיות הללו יחויבו בבידוד במלוית לישראלים   .ב

 יום ללא בדיקות.  14בדיקות) או  2ימים (עם 

משרד הבריאות יפעל מידית לאתר ישראלים שכבר כסו מהמדיות   .ג

 ה"ל בשבועיים האחרוים ויזמם לבדיקות. 
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משרד הבריאות יגדיל משמעותית את המשאבים לבדיקות הרצף הגטי   .ד

 מהמדיות ה"ל.לשבים 

משרד הביטחון, באמצעות פיקוד העורף, המשרד לביטחון הפים   .ה

ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ייערכו ליישום 

  בהחיות ולתמיכה בשבים. 

  
    

    
ג לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 22הכרזה לפי סעיף   .113קור/

בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה  - 2020-התש"ףהחדש (הוראת שעה), 

  לחוזרים מבריטיה, דמרק ודרום אפריקה

  
מיום  112(ההכרזה מתקבלת במהלך הדיון שהתקיים בסעיף קור/  

20.12.2020(  

  
  (פה אחד)  

  
ג לחוק סמכויות 22מתוקף סמכותה של הממשלה לפי סעיף מ ח ל י ט י ם,   

 2020–מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

  החוק): -(להלן 

לאחר ששוכעה הממשלה כי יש סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל  .1

מחוצה לה מהמדיות המפורטות להלן, וכי כיסתם לישראל עלולה 

מת התחלואה במדיה, על סמך חוות דעת להביא להחמרה בר

אפידמיולוגית מטעם משרד הבריאות הכוללת בין היתר התייחסות 

לשיעורי התחלואה במדיות אלו, ולאחר שבחה הממשלה דרכי פעולה 

חלופיות ושקלה את הצורך בהכרזה מול מידת הפגיעה בזכויות של 

, וששהה חוזר, יש הכרח להכריז כי חוזר, החייב בבידוד בשל כך

הימים שקדמו להגעתו  14-בבריטיה, דמרק ודרום אפריקה ב

שעות בשטח שדה התעופה של אותה  12לישראל, ולמעט מי ששהה עד 

  מדיה ובו בלבד, ישהה בבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה.

ג(ו) לחוק, להודיע על ההכרזה מיד לוועדת החוקה, 22בהתאם לסעיף  .2

ועדת חוקה). ההכרזה, הימוקים לה,  – חוק ומשפט של הכסת (להלן

והתשתית העובדתית שביסודה יוגשו לוועדת חוקה בסמוך ככל האפשר 

  לאחר ההכרזה. 
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ג(ז) לחוק, ההכרזה תפורסם ברשומות לאחר אישורה 22בהתאם לסעיף  .3

 ותיכס לתוקף עם פרסומה. 

 26ההכרזה תעמוד בתוקפה לתקופה עד ליום י"א בטבת התשפ"א ( .4

 ). 2020בדצמבר 

ג(י) לחוק, ההכרזה תפורסם באיטרט, ובכלל זה 22בהתאם לסעיף  .5

באתרי האיטרט של משרד ראש הממשלה, משרד החוץ ורשות 

האוכלוסין וההגירה, ותובא על ידי משרד החוץ, רשות התעופה 

האזרחית, משרד הבריאות ומשטרת ישראל, לפי העיין, ככל היתן, 

זה לידיעת אשים המבקשים להיכס לידיעת הוגעים בדבר ובכלל 

לישראל, באמצעות חברות התעופה, שגרירויות וקוסוליות, פרסום 

 בערוצי תקשורת או בכל דרך יעילה אחרת.

, ההחלטה היא 10.12.2020מיום  642בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .6

  על דעת הממשלה.

  
    

    
  תוכית ההתחסות מפי הגיף  .114קור/

  
המהל הכללי של משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי, מציג באמצעות מצגת   

  הערכת מצב ותחזית השפעת החיסוים למול התפשטות התחלואה. 

פרופ' לוי מתייחס ליעילות החיסוים, קצב ההתחסות, סדרי עדיפות במתן 

חיסוים, היבטים לוגיסטיים ומציין שלקראת סוף חודש אפריל צפויה 

בכפוף להיעות הציבור  ,על ממדי התחלואה ית של החיסוןהשפעה משמעות

  לחיסוים.

  (עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

ראש הממשלה, השרים מירב כהן, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי וציג 

  משרד הבריאות מעירים ומתייחסים. 

בתום הדיון מחה ראש הממשלה את ראש המטה לביטחון לאומי לטפל 

גיית החסמים הקיימים להבאת עובדים זרים לסיוע לעף הסיעוד תוך בסו

  תיאום הושא עם משרד האוצר, משרד המשפטים ומשרד הבריאות. 
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  צעדים דרשים לריסון העלייה בהיקף התחלואה  .115קור/

  
מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג את המלצותיו לקיטת צעדים   

מידיים לריסון מהודק שיאפשר המשך פעילות מוסדות החיוך ומקומות 

העבודה תוך הגבלת התקהלויות, מסחר, תחבורה ציבורית, תועת אזרחים 

  והחמרת האמצעים על המשתמשים בשירותי תעופה. 

ומי, מר איתן בן דוד, מציג את החלופות המשה לראש המטה לביטחון לא

  בין ריסון מהודק לסגר ומפרט את היתרוות והחסרוות בכל חלופה. 

שר החיוך מציג תוים על מגמת התחלואה במערכת החיוך וממליץ, לאור 

  התוים המוכים, להותיר את מערכת החיוך פתוחה. 

די צעדים לריסון מהודק פרופ' יון אשכזי מתייחס לצורך להחיל באופן מי

  לאור התוים על עלייה בקצב התחלואה. 

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצאות בתיקי מזכירות הממשלה)

ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים עמיר פרץ, יזהר שי, מירב 

  כהן, יואב גלט וציגי משרדי האוצר והבריאות מתייחסים ומעירים.

הממשלה את ההחלטה שהתקבלה בעיין  בתום הדיון מציין ראש

ההתמודדות עם ה"מוטציה הבריטית" ואת התרשמותו מאופן היערכות 

  משרד הבריאות למתן חיסוים.

באשר לצעדים לריסון התחלואה, מסכם ראש הממשלה כי בכוותו לקיים 

  התייעצויות וספות ולכס בהתאם את ועדת השרים. 

  
    

    
  

  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 4בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020בדצמבר  21 - ו' בטבת התשפ"א, שי יום

 )ZOOM -ועידה חזותית  אמצעותב – 11:20(בשעה 

  

  

יושב ראש, בימין גץ, יולי אדלשטיין, אמיר  -הממשלה ראש  -בימין תיהו   כחו השרים:
אוחה, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי, מירב כהן, ישראל כ"ץ, אבי יסקורן, 

  עמיר פרץ, מירי רגב,  יזהר שי
  
  
    

    כן כחו:
    

  שר הארגיה   -  יובל שטיייץ 
      

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  מדלבליטאביחי 
      

  משרד האוצר   -  יעל אגמון 
  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי 
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר 

  ראש אג"מ, משטרת ישראל  -  יצב אמון אלקלעי
  ממלאת מקום ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס

  ישראל"מהל "מגן   -  חמן אש
  האויברסיטה העברית  -  יון אשכזי

  משרד האוצר   -  כפיר בטט
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  משרד האוצר   -  אתי גבאי

  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי 
  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג

  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 
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ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  גרוטו איתמר
  משרד הבריאות   -  אורלי גריפלד

  משרד האוצר   -  לב דרוקר
  סגן הרמטכ"ל  -  אלוף אייל זמיר

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 
  יועץ למהל "מגן ישראל"  -  יורם חמו

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
מקום המהל הכללי, משרד האוצר ומהל ממלא   -  ערן יעקב 

  רשות המיסים
  יועץ השר לביטחון הפים לעייי חרדים  -  אריק יקואל

  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 
  שר האוצר ראש המטה הכלכלי של   -  תמיר כהן 

  המטה לביטחון לאומי  -  מרדכי כהא
  משרד הבריאות   -  תומר לוטן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  ראש רח"ל  -  יורם לרדו 
  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  יועץ  קורוה לעיין המגזר החרדי  -  רוי ומה 

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס

  משרד ראש הממשלה   -  אורדן סומחי 
  יועץ קורוה לעיין המגזר הערבי   -  איימן סייף 

  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק
  משרד ראש הממשלה   -  רבקה פאלוך

  המטה לביטחון לאומי  -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

  משרד האוצר   -  אפרת פרוקצ'יה 
  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף

  משרד ראש הממשלה החליפי   -  קסם רוזבלט
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות  -  אורי שוורץ 
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן

  

  

  סדר היום:

  צעדים לצמצום התחלואה מצד השבים מחו"לקיטת   .116קור/
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  קיטת צעדים לצמצום התחלואה מצד השבים מחו"ל  .116קור/

  
ראש הממשלה פותח ומציין כי ה"מוטציה הבריטית" מתפשטת במהירות   

ובשל כך יש צורך בקיטת צעדים דחופים כדי למוע את הגעתה 

  והתפשטותה בארץ. 

וציגי משרד הבריאות ו"מגן ישראל" ראש המטה לביטחון לאומי 

  מתייחסים לצעדים הדרשים כלפי השבים מחו"ל.

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי, מתייחס להיבטים המשפטיים 

ג לחוק סמכויות 22ולצורך בהכרזה מכוח סמכות הממשלה לפי סעיף 

  מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש. 

שלה, ראש הממשלה החליפי והשרים מירי בדיון משתתפים: ראש הממ

רגב, יולי (יואל) אדלשטיין, אריה מכלוף דרעי, יזהר שי וציגי המטה 

  לביטחון לאומי, משרד הבריאות, "מגן ישראל" ומשרד הביטחון. 

  
של ועדת השרים להתמודדות   113מ ח ל י ט י ם, בהמשך להחלטה מס' קור/  

  :20.12.2020מיום עם משבר הקורוה והשלכותיו 

לפעול מידית למיעת כיסתם לישראל של זרים מכל המדיות, לרבות   .א

 צמצום היתר למקרים חריגים והגבלת צוותי תעופה. 

 משרד הבריאות יכריז על כלל המדיות כ"אדומות".  .ב

, אזרחים ישראלים השבים 14:00בשעה  23.12.2020החל מיום רביעי,   .ג

בדיקות) או  2ימים (עם ביצוע  10-ל מחו"ל יחויבו בבידוד במלויות

 יום ללא בדיקות.  14-לחלופין ל

משרד הבריאות יקבע  –אם יהיה מחסור במקומות אירוח במלויות   .ד

 את סדר העדיפות לבידוד במלויות ויוסמך לאפשר בידוד ביתי.

השעות הקרובות (למעט בריטיה, דרום אפריקה  48-השבים מחו"ל ב  .ה

ביתי ויוחו לבצע בדיקה בקהילה בסיוע "כפי  ודמרק) יחויבו בבידוד

ימים למי שלא  14בדיקות או  2ימים עם ביצוע  10 –חיל" (סך בידוד 

בדיקות). משרד הפים יעביר למשרד הבריאות את פרטי  2יבצע 

 השבים.

363



- 4 - 

 

  

 

 

עד להחלטה אחרת, מאומתים מקרב האזרחים מחו"ל, יחויבו בבידוד   .ו

 במלויות חולים.

ימים עם אפשרות להארכה, ותוסדר  10-ה לההחלטה תהיה תקפ  .ז

באמצעות הכרזה שתובא לאישור ועדת השרים ולאישור ועדת החוקה, 

  חוק ומשפט של הכסת ותפורסם ברשומות.  

  
    

    
  

  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   
   

 דפים. 12בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021ביולי  22 - י"ג באב התשפ"א, חמישי יום

 )תל אביב-אולם אח"מ, משרד הביטחון ב - 13:30(בשעה 

  

  

עמר   יושב ראש; זאב אלקין, אורה ברביבאי,  -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:
  ביטון, איילת שקד-סער, יפעת שאשאלב, יצן הורוביץ, מתן כהא, גדעון -בר

  
  אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, בימין גץ  עדרו השרים:

  
    

    כן כחו:
    

  שר  -  חמד עמאר 
  שרת החדשות, המדע והטכולוגיה   -  אורית פרקש הכהן 

  שר התיירות   -  יואל רזבוזוב
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  ראש שירותי בריאות הציבור   -  שרון אלרעי פרייס 
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חמן אש

  מזכירות הממשלה   -  מורן בופיל
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

  יועץ לעייי קורוה   -  רן בליצר
  המשרד לביטחון הפים   -  עמוס בן אברהם 

  המשה לראש המל"ל  -  איתן בן דוד
  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט

  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
התקציבים, משרד ממלא מקום הממוה על   -  יוגב גרדוס

  האוצר
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 

  משרד ראש הממשלה   -  רועי דרור 
  יועץ לעייי קורוה   -  אלי וקסמן 
  משרד האוצר   -  אסף וסרצוג

  מהל מל התעופה בן גוריון   -  שמוליק זכאי
  ממוה הקורוה הלאומי  -  סלמאן זרקא 

  ראש המטה לביטחון לאומי הכס   -  אייל חולתא
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  משרד ראש הממשלה   -  רועי כהן 
  המזכיר הביטחוי לשר לביטחון הפים   -  אלי כזרי

  המהל הכללי, המשרד לביטחון הפים   -  תומר לוטן
  המטה לביטחון לאומי   -  טליה לקרי

  משרד הביטחון   -  אדי משה
  פרויקטור תב"ג  -  רוי ומה

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  יועץ לעייי קורוה   -  ערן סגל 

  דובר ראש הממשלה   -  מתן סידי
  משרד החוץ   -  אייל סיסו
  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד

  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד
  ראש מיהל רשות התעופה האזרחית   -  יואל פלדשו

  משרד ראש הממשלה   -  אביאל פסא פורקא
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  המהל הכללי, משרד התרבות והספורט   -  רז פרויליך 

  המטה לביטחון לאומי   -  ערן קרי
  מפכ"ל המשטרה   -  רב יצב יעקב שבתאי

  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי  -  עמה שולץ
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  סגית מזכיר הממשלה  -  סימה טוקטלי

  

    

366



- 3 - 

 
  

 

 

  סדר היום:

  תמות מצב במסגרת ההתמודדות עם גיף הקורוה  .9קור/

    
  מתווה תו ירוק כלל ארצי  .10קור/

    
  מתווה תב"ג -כיסה ויציאה מישראל   .11קור/

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .12קור/

-), התשפ"א24שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

2021  

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .13קור/

  2021 -), התשפ"א 6ת ביצוע בדיקה בכיסה לישראל) (תיקון מס' שעה) (חוב
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  תמות מצב במסגרת ההתמודדות עם גיף הקורוה  .9קור/

  
ראש הממשלה, פתלי בט, פותח את הדיון ומתאר את מאפייי זן הדלתא   

של גיף הקורוה. מציין את חשיבות עטיית המסכות ועידוד אלה שטרם 

בקרב צעירים   Long Covidהתחסן. עוד מציין את תופעת התחסו, ל

  שחלו בגיף הקורוה. 

ראש הממשלה מתאר את עקרוות הפעולה ליהול המגפה ומציין כי סוגיית 

הקורוה איה וגעת להיבטים בריאותיים בלבד אלא גם לשמירה על 

  הכלכלה, על מערכת החיוך ועל מערכת הבריאות.

לתוכית הפעולה שבמסגרתה יתים לכלל הציבור ראש הממשלה מתייחס 

הכלים הדרושים לשם הגה מפי הגיף (עטיית מסכות, חיסוים, שמירה 

על מרחק חברתי). באשר לאוכלוסייה הפגיעה (קשישים ומדוכאי חיסון), 

מופעלת בהצלחה תוכית "מגן אבות" ומת חיסון שלישית יתת בשלב זה  

  למדוכאי חיסון.

אות, יצן הורוביץ, מתייחס לצורך באיזון בין שמירה על בריאות שר הברי

פתיחת שת לימודים,  –הציבור מחד לבין פעילות שוטפת של המשק מאידך 

מסחר, תעסוקה, פאי ועוד. עוד מציין שר הבריאות את החשיבות של ביצוע 

  בדיקות בתב"ג.

ת מצגת  המהל הכללי של משרד הבריאות, מר חמן אש, מציג באמצעו

תוי תחלואה עדכיים; יתוח החולים במצב קשה על פי התפלגות של גיל, 

תועלת מול הסיכון הדיר של  –מגדר, מחלות רקע ועוד; חיסון בי וער 

דלקת שריר הלב  שהיא דירה ובדרך כלל קלה;   -תופעת לוואי של החיסון 

  .Long Covid-סיבוכים ואפיוים של ה

  בתיקי מזכירות הממשלה) (עותק מהמצגת מצא

פרופ' רן בליצר, יועץ לעייי קורוה, מתייחס, לבקשת ראש הממשלה, 

  ולמידת היעילות של החיסוים בקרב צעירים.   Long Covidלתופעת 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יצן הורוביץ, גדעון סער, זאב 

וה"ה חמן אש, רן  ביטון,  אורה ברביבאי-אלקין, חמד עמאר, יפעת שאשא

  פרייס.-דוד ושרון אלרעי-בליצר, איתן בן

  בתום הדיון ראש הממשלה מחה:
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עד יום המשרד לביטחון הפים יקדם לסוגיית השבים מחו"ל,  בהתייחס .1

הפעלת טכולוגיה לאכיפת בידוד באמצעות מכשירי הטלפון  1.8.2021

  היידים.

המהל הכללי של משרד הבריאות יגבש מסמך שיכלול תוים על  .2

Long Covid   .בישראל ובעולם  

  
    

    
  מתווה תו ירוק כלל ארצי  .10קור/

  
  ראש הממשלה פותח את הדיון.  

המהל הכללי של משרד הבריאות, מר חמן אש, מציג באמצעות מצגת, את 

  עקרוות "התו הירוק":

משתתפים  100שבהם   -סגורים ובחוץ בחללים  -תותר כיסה לאתרים   -

עם הצגת תעודת מתחסן/תעודת מחלים/תוצאה שלילית של  ומעלה

 בדיקת קורוה.

 "התו הירוק" לא יופעל במקומות חיויים ובמסחר. -

 ומעלה. 12יוחל על בי  -

על כולם ויחול  29.7.2021מר אש מציין כי "התו השמח"  ייכס לתוקף ביום 

) בפעילויות שבהן יש סיכון גבוה להידבקויות;  12(כולל ילדים מתחת לגיל 

מפרט את המקומות שבהם יחול "התו הירוק" ומציין כי החל מיום 

  יתן יהיה לעשות שימוש בבדיקות קורוה ביתיות מהירות. 8.8.2021

  (עותק מן המצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

' ערן סגל ופרופ' אלי וקסמן, היועצים לעייי קורוה, פרופ' רן בליצר, פרופ

  מביעים את עמדתם התומכת בהחלת "התו הירוק".

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה והשרים יצן הורוביץ, אורית 

הכהן, איילת שקד, חמד עמאר, זאב אלקין, אורה ברביבאי, יואל -פרקש

לב ומתן כהא וה"ה ערן -בר ביטון, עמר-רזבוזוב, גדעון סער, יפעת שאשא

  סגל, רן בליצר, אלי וקסמן, חמן אש ורז זרי.
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בתום הדיון ראש הממשלה מחה את המהל הכללי של משרד הבריאות 

לבחון האם יתן להפיק תעודת מתחסן גם למי שקיבל את מת החיסון 

  הראשוה.

  
  קול גד) 1(רוב קולות בעד;   

  
  מ ח ל י ט י ם:  

 את מתווה "התו הירוק"  לפי העקרוות שלהלן: לאשר  .א

 100סגורים ובחוץ, שבהם תותר כיסה לאתרים, בחללים  .1

עם הצגת תעודת מתחסן/תעודת מחלים/תוצאה  משתתפים ומעלה

 שלילית של בדיקת קורוה.

 לא יופעל במקומות חיויים ובמסחר."התו הירוק"  .2

 .ומעלה 12חל על בי וי .3

לום עבור הבדיקות לברי חיסון שלא התש 8.8.2021החל מיום  .4

התחסו יהיה על חשבון הבדקים והבדיקות תבוצעה במתחמי 

 בדיקה ייעודיים. 

לבחון את האפשרות להסמיך את המהל הכללי של משרד הבריאות   .ב

ובכלל זה גם עובדי  ,להחיל גם על מפעיל מקום ציבורי או מי מטעמו

  בדיקות קורוה. חובת ביצוע ,המקום

  
    

    
  מתווה תב"ג -כיסה ויציאה מישראל   .11קור/

  
  ראש הממשלה, פתלי בט,  פותח את הדיון.  

שר הבריאות, יצן הורוביץ, מציג רשימת מדיות המתעדכת בהתאם לקצב 

התחלואה בעולם. הרשימה מסווגת למדיות שלגביהן יש אזהרת מסע, 

שבהן רמת הסיכון היא  מדיות שלגביהן יש אזהרת מסע חמורה ולמדיות

  מרבית ולכן היציאה אליהן אסורה. 
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שר הבריאות מציין, כי  לשם צמצום תחלואה באמצעות בקרה על הכסים 

ארצה מחו"ל ומיעה של כיסת וריאטים חדשים לישראל, בכוותו להציע 

לממשלה להוסיף את  בריטיה, גיאורגיה, קפריסין וטורקיה לרשימת 

לטיסה וזאת לאור ממדי התחלואה העולים שם. המדיות האסורות 

  .30.7.2021האיסור ייכס לתוקף ביום 

גוריון מתייחסים -מהל רשות תעופה אזרחית ומהל מל התעופה בן

למתווה המוצע  ובין היתר מצייים את הפגיעה וההשלכות הכספיות של 

  פה.חובת הבידוד לשבים מחו"ל ואיסורי היציאה המוצעים על חברות התעו

גוריון, מציין כי  הגדלת -מר רוי ומה, פרויקטור הקורוה במל התעופה בן

מספר המדיות שהיציאה אליהן תיאסר תביא  לעומס יתר על ועדת 

החריגים המטפלת בבקשות יציאה למדיות אלה, ומציין את ההשלכות 

הכספיות של ההצעה האמורה  על חברות התעופה. מציע כחלופה לבידוד, 

  שעות לאחר החיתה בארץ. 72ת  בדיקה לשבים מחו"ל שתתבצע הוספ

מפקד פיקוד העורף, אלוף אורי גורדין, מציין כי הוספת בדיקות  תצריך 

  תוספת כוח אדם.

בדיון ממשתתפים: ראש הממשלה והשרים חמד עמאר, אורית               

אורה הכהן, גדעון סער, איילת שקד, יצן הורוביץ, זאב אלקין, -פרקש

ברביבאי, יואל רזבוזוב וה"ה שמוליק זכאי, יואל פלדשו, ערן סגל, רוי 

  דוד, אורי גורדין, אייל סיסו ותומר לוטן.-ומה, איתן בן

  בתום הדיון מחה ראש הממשלה:

משרדי הבריאות,  המטה לביטחון לאומי יקים צוות בהשתתפות .1

התחבורה והבטיחות בדרכים, הפים, האוצר וראש הממשלה 

ובהשתתפות פרויקטור הקורוה בתב"ג, שירכז עבודת מטה לקביעת 

 וליציאת ישראלים בתב"ג ובמעברים.       הפרטי המתווה לכיס

 יוגשו לראש הממשלה בהקדם האפשרי.צוות המלצות ה

יאה של אזרחי ישראל בעלי אזרחות משרד הפים יבחן את סוגיית היצ .2

  בהן הם אזרחים באמצעות מגון ועדת החריגים. שוספת למדיות 

  
  (פה אחד)  
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מ ח ל י ט י ם, לאשר עקרוית את הצעת שר הבריאות להוסיף את בריטיה,   

גיאורגיה, טורקיה וקפריסין  לרשימת המדיות שהיציאה אליהן תיאסר 

  .30.7.2021החל מיום 

  תקות בושא יובאו לאישור הממשלה.

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .12קור/

-), התשפ"א24שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

2021  

  
  הממשלה פותח את הדיון.ראש   

חוקתי), מר רז זרי,  מציג את המשה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט 

  עיקרי התקות.

  
  (פה אחד)  

  
  ט י ם:מ ח ל י   

  

קות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה להתקין את ת  .א

החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון 

 התקות) בוסח שלהלן. –(להלן  2021–), התשפ"א24מס' 

הוועדה)  - כלכלה של הכסת (להלןהלהביא את התקות לאישור ועדת   .ב

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה להתקין את 

התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

 .2020-הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

שלא  לפרסם את התקות האמורות בהתאם להחלטת הוועדה. ככל  .ג

שעות מהמועד שהוגשו לה לעיין  24תתקבל החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –אישור התקות 

, ההחלטה היא על 23.6.2021מיום  15בהתאם להחלטת הממשלה מס'   .ד

  דעת הממשלה.

  להלן וסח התקות:

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 
), 24שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

  2021–התשפ"א

372



- 9 - 

 
  

 

 

  

 25עד  23-ו 12, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    
לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

 2020–הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף
[ובאישור ועדת הכלכלה של  החוק), –(להלן 

ולאחר שהתקיים האמור בסעיף  הכסת/
 :תקות אלההממשלה )(א) לחוק], מתקיה 2(ד)(4

הוספת  
 6תקה 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף בתקות  .1
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת 

 -(להלן  2020–"ףשדות תעופה וטיסות) התש
 יבוא:  5התקות העיקריות), אחרי תקה 

"הגבלות על   
כיסה 

לטרמיל 
 הוסעים

מפעיל שדה התעופה   )א( .6
יקיים מגון למיעת כיסת אדם 
לטרמיל הוסעים, אלא אם כן 

   :התקיים בו אחד מאלה

הכיסה היא  )1(       
 למטרות עיסוקו של האדם;

הוא וסע שהציג  )2(       
השעות  4 -ל כרטיס טיסה

, או וסע שכיסתו הקרובות
לטרמיל דרושה לשם ביצוע 

 ;פעילות הקשורה לסיעתו

הוא מלווה של וסע  )3(       
שהוא קטין או של אדם עם 
מוגבלות או עם צרכים 
מיוחדים אחרים, הזקק 
לליווי לשם השלמת תהליכי 
הבידוק והעלייה לכלי 

 הטיס.

לא ייכס אדם לטרמיל   )ב(      
הוסעים, אלא אם כן התקיים בו 
תאי מהתאים האמורים 
בתקת משה (א), ומפעיל שדה 
התעופה התיר את כיסתו 
לטרמיל הוסעים לפי תקת 

 המשה האמורה.

חול לגבי תתקה זו לא   )ג(      
וסע המגיע לשדה התעופה 

 "בטיסה.
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  תיקון 

 15תקה 

לתקות העיקריות, במקום תקת משה  15בתקה  .2
  (ב) יבוא:

יקוי וחיטוי מיעתי לפי תקת משה   "(ב)   
אלא אם  ימים לפחות 7 -) יבוצע אחת ל1)((א
 -כן 

יהול סיכוים שביצע לפי  )1(    
המפעיל האווירי לעיין זה, הלוקח 
בחשבון את מאפייי כלי הטיס והטיסה, 
ומשך הזמן של יעילות חומרי החיטוי, 

או  ומאפייי התחלואה במדית היעד
מדית המוצא, לפי העיין, מצא כי יש 
להגביר את תדירות פעולות היקוי 

 ;והחיטוי

לא עשה שימוש בכלי הטיס  )2(    
להולכת וסעים מזמן סיום פעילות 

  "היקוי והחיטוי הקודמת.

  תיקון 

 35תקה 

לתקות העיקריות, אחרי הרישה יבוא:  35בתקה  .3

הסדיר או מפעיל שדה תעופה שלא   ) 1"(   
הפעיל מגון שימע כיסת אדם לטרמיל 
הוסעים אם לא התקיים בו תאי מהתאים 

 (א);6לכך המפורטים בתקה 

מי שכס לטרמיל הוסעים, בלא   )2(   
שהתקיים בו תאי מהתאים המפורטים לכך 

  ".(ב);6(א), ביגוד לתקה 6בתקה 

  תיקון 

 36תקה 

העיקריות, בתקת משה (א), לתקות  36בתקה  .4
  ) יבוא:2בטבלה, במקום מס"ד (

   
  מס"ד

  טור א'
  העבירה

  טור ב'
סכום 

  בשקלים

  טור ג'
סכום 

  בשקלים
)"2(  35)2(  500"      

  תיקון 

 41תקה 

י"ז באב " לתקות העיקריות, במקום 41בתקה  .5
" יבוא "ט"ו באלול )2021ביולי  26התשפ"א (

  )".2021באוגוסט  23( התשפ"א

תחילתן של תקות אלה ביום י"ח באב התשפ"א  .6 תחילה
 ).2021ביולי  27(
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  ___ ב________ התש_______ 
  )20(___ ב________ ____

  
__________  

  פתלי בט
  שלהראש הממ

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .13קור/

  2021 -), התשפ"א 6שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכיסה לישראל) (תיקון מס' 

  

  
  הממשלה פותח את הדיון.ראש   

המשה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט חוקתי), מר רז זרי, מציג את 

  עיקרי התקות.

  
  (פה אחד)  

  
 ח ל י ט י ם: מ  

 הקורוה גיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות להתקין את תקות  .א

(תיקון מס' )לישראל בכיסה בדיקה ביצוע חובת) (שעה הוראת( החדש

 התקות) בוסח שלהלן. –(להלן    2021 - א"התשפ, )6

 , חוק ומשפט של הכסת (להלןהלהביא את התקות לאישור ועדת חוק  .ב

דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה  הוועדה) בליווי -

להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

 .2020–עה), התש"ףגיף הקורוה החדש (הוראת ש

לפרסם את התקות האמורות בהתאם להחלטת הוועדה. ככל שלא   .ג

שעות מהמועד שהוגשו לה לעיין  24תתקבל החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –שור התקות אי

, ההחלטה היא על 23.6.2021מיום  15בהתאם להחלטת הממשלה מס'   .ד

 דעת הממשלה.
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  להלן וסח התקות:

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

),   6שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכיסה לישראל)(תיקון מס' 

  2021 -התשפ"א 

לחוק סמכויות  25עד  23 -ו ),2א(א)(7, 4 לפי סעיפים הבתוקף סמכות

(הוראת שעה), מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

[ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של החוק),  –(להלן  2020 –התש"ף 

לחוק], מתקיה  )(א)2(ד)(4הכסת/ ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 

  תקות אלה:הממשלה 

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף ב1  9תיקון תקה 

הקורוה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה 

 , במקום9בתקה , 2021-תשפ"אה בכיסה לישראל),

ט"ו )" יבוא "2021ביולי  27"י"ט בתמוז התשפ"א (

  .)"2021באוגוסט  23(באלול התשפ"א 

 27י"ח באב התשפ"א (תחילתן של תקות אלה ביום 2  תחילה

  ).2021ביולי 

  

  ___ ב________ התש_______
  )20(___ ב________ ____ 

_______  
  פתלי בט

  ראש הממשלה
  
    

    
  

  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 11בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021באוגוסט  22 - י"ד באלול התשפ"א, ראשון יום

 )מזכירות הממשלהב - 21:25(בשעה 

  

  

יושב ראש; יאיר לפיד, זאב אלקין, אורה  -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:
סער, לב, בימין גץ, יצן הורוביץ, אביגדור ליברמן, גדעון -ברביבאי, עמר בר

  ביטון, איילת שקד-יפעת שאשא
  
  מתן כהא           עדר השר:   
  
    

    כן כחו:
    

  השרה להגת הסביבה   -  תמר זדברג
  שר במשרד האוצר   -  עמארחמד 

  השרה לשוויון חברתי   -  מירב כהן 
  שר התיירות  -  יואל רזבוזוב

      
      

  עוזר שר הביטחון להתגוות   -  משה אדרי
  יועץ קורוה   -  רן אחיטוב 
  ראש שירותי בריאות הציבור   -  פרייס-שרון אלרעי

  המהל הכללי, משרד הבריאות     חמן אש
  משטרת ישראל   -  יצב אבי ביטון 

  יו"ר מרכז השלטון המקומי  -  חיים ביבס
  יועץ לעייי קורוה  -  פרופ' רן בליצר

  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד
  הסתדרות המורים מזכ"לית   -  יפה בן דוד

  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
  לשכת שר התרבות והספורט  -  גיא גוטמן 

  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין
  הממוה על התקציבים, משרד האוצר  -  יוגב גרדוס
  משרד האוצר   -  שירה גרוס
  משרד ראש הממשלה   -  רועי דרור

  לשכת ראש הממשלה  -  איתי הרשקוביץ
  משרד האוצר   -  אסף וסרצוג
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  יועץ לעייי קורוה   -  פרופ' אלי וקסמן
  מהל "מגן ישראל"  -  פרופ' סלמן זרקא

  המשרד לביטחון הפים   -  יצב אלי כזרי
  לשכת שרת החיוך   -  תמי לוי

  משרד החיוך   -  עיב לוק 
  המהל הכללי, המשרד לביטחון הפים   -  תומר לוטן

  משרד האוצר   -  אורלי ליהמן 
  המהל הכללי, המשרד לשירותי דת   -  מוי מעתוק
  משרד הבריאות   -  דה ויפלד

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  דובר ראש הממשלה   -  מתן סידי

  יועץ לעייי קורוה   -  פרופ' ערן סגל
  המהל הכללי, משרד החיוך   -  יגאל סלוביק

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  לשכת שר הבריאות    -  רון קורמוס

  המטה לביטחון לאומי   -  ערן קרי
  המפכ"ל  -  יצב יעקב שבתאירב 

  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי  -  עמה שולץ
  יו"ר ההגת ההורים הארצית   -  מירום שיף 
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות  -  אורי שוורץ 

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:

תמות מצב התחלואה ומתווה החיוך לקראת פתיחת שת הלימודים   .23קור/

  תשפ"ב

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .24קור/

  2021 -), התשפ"א 7שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכיסה לישראל) (תיקון מס' 

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .25קור/

-), התשפ"א25שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

2021  
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תמות מצב התחלואה ומתווה החיוך לקראת פתיחת שת הלימודים   .23קור/

  תשפ"ב

  
  ראש הממשלה פותח.   

לאומי, מר איתן בן דוד, מפרט את עיקרי המשה לראש המטה לביטחון 

המאמצים העשים לצמצום התפשטות התחלואה וזן "דלתא" של גיף 

  הקורוה הכוללים:

 40עידוד מתן חיסוי דחף מגיל  -

 פתיחת תחות התחסות ברחבי הארץ  -

 חיזוק מערכת הבריאות ותגבור תקים ומשאבים לבתי החולים -

 י אבותהגה על קשישים בבת –"מגן אבות"  -

 בדיקות מהירות לרבות שימוש בבדיקות עצמיות -

 אכיפה כגד מפרי הוראות ואי עטיית מסכה -

 הפעלת "תו ירוק" ברמה הלאומית  -

 שמירה הדוקה על הכיסות לישראל –מעברים  -

 ביית תוכית להפעלת מערכת החיוך –חיוך  -

  

מהל "מגן ישראל", פרופ' סלמאן זרקא, מציג תוים על מספר 

ומתים; תמות מצב חולי הקורוה; גילי המאומתים ומגמת התחלואה המא

לפי מגזרים; מספר החולים הקשים והמושמים; היקפי המתחסים לפי 

  מות ומקדם ההדבקה. 

עד  –פרופ' זרקא ממליץ כי יאושרו התקהלויות במתווה "תו ירוק" בלבד 

  בתוך מבה.  400-איש בחוץ ו 500

י של משרד החיוך, מר יגאל סלוביק, מציגים שרת החיוך והמהל הכלל

את המתווה לפתיחת שת הלימודים הקרובה תוך הדגשת חשיבות פתיחת 

) אל מול ההשלכות הרגשיות, החיוכיות 1.9שת הלימודים במועד (

  והחברתיות כתוצאה מדחייה של פתיחת שת הלימודים במועד. 
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ורים הארצי, מר "ר ועד הה"לית הסתדרות המורים, גב' יפה בן דוד, יומזכ

שלטון מקומי, מר חיים ביבס, מתייחסים ומעירים מירון שיף ויו"ר מרכז ה

על המתווה המוצע תוך הבעת עמדתם התומכת בפתיחת שת הלימודים  

  במועד.

ופרופ' אלי וקסמן מציגים את  המומחים פרופ' ערן סגל, פרופ' רן בליצר

הערכותיהם באשר להמשך מגמת התחלואה ומקדמי ההדבקה ומציגים את 

המלצתם ביחס לצעדים הדרשים לבלימת התחלואה ופתיחת שת 

  הלימודים. 

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה, השרים יפעת שאשא ביטון, בי 

גץ, גדעון סער, איילת שקד, יצן הורוביץ, תמר זדברג, עמר בר לב, חמד 

עמאר, זאב אלקין, מירב כהן, יאיר לפיד, יואל רזבוזוב וציגי משרד 

הבריאות, "מגן ישראל", משרד החיוך והמשה ליועץ המשפטי לממשלה 

לכו מתייחסים המתדייים, בין השאר, לסוגיית פתיחת שת שבמה

  הלימודים, הגבלת התקהלויות והחלת "תו ירוק" במקומות עבודה. 

בתום הדיון מחה ראש הממשלה לבחון את סוגיית הגבלת תוקף תעודת 

המתחסן ו"התו הירוק" על בסיס רמת ההגה של החיסוים ובמגמה לעודד 

  קבלת חיסון שלישי. 

חה ראש הממשלה את הגורמים המשפטיים לבחון את סוגיית החלת כן מ

  "תו ירוק" על עובדים במקומות המחייבים את באי המקום ב"תו ירוק".

  
  קולות מעים) 2קול גד;  1(רוב קולות בעד;   

  
  מ ח ל י ט י ם:  

כפי שהוצג על ידי  לאשר את מתווה פתיחת שת הלימודים התשפ"ב  .א

שרת החיוך וציגי משרדה. שת הלימודים תיפתח כסדרה ביום רביעי, 

 ).1.9.2021כ"ד באלול תשפ"א (

על אף האמור לעיל, ככל שתוי התחלואה יחייבו דחייה במועד פתיחת   .ב

שת הלימודים, תתקיים הערכת מצב וועדת השרים תכוס מחדש לדון 

 דים. בדחיית מועד פתיחת שת הלימו
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כיתה שבה היקף התלמידים  –י"ב) -בערים אדומות (כיתות ח'  .ג

תעבור ללמידה מקוות, ככל שהיקף  70%-המחוסים יהיה מוך מ

 הכיתה תישאר בלמידה פרוטלית.  - 70%-המחוסים מעל ל

תלמידי מערכת החיוך יחוסו בשטח בית הספר בהתאם לצורך ובכפוף   .ד

 לאישור ההורים. 

 12ביום פתיחת הלימודים יידרשו תלמידים עד גיל  –בדיקות עצמיות   .ה

 להציג אישור הורים לביצוע בדיקת אטיגן שתוצאתה שלילית. 

 מתווה "התו הירוק" יחול על צוותי ההוראה בגי הילדים ובבתי הספר.   .ו

תקות להסדרת פתיחת שת הלימודים במתווה האמור לעיל, יובאו   .ז

יף הקורוה באמצעות משאל לאישור ועדת השרים להתמודדות עם ג

  טלפוי. 

  
  הערות: שרת החיוך מעה בהצבעה על סעיף ד'.  

  שרת הפים מעה בהצבעה על סעיף א'.                         

    
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .24קור/

  2021 -), התשפ"א 7לישראל) (תיקון מס' שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכיסה 

  
  ראש הממשלה פותח.   

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי,  מציג את התקות המוצעות. 

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

  

 הקורוה גיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות להתקין את תקות .1

(תיקון מס' )לישראל בכיסה בדיקה ביצוע חובת) (שעה הוראת( החדש

 , בוסח שלהלן.2021–א"התשפ, )7
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   חוקה, חוק ומשפט של הכסת הלהביא את התקות לאישור ועדת  .2

הוועדה) בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס  - (להלן

ההצעה להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות 

 .2020–הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ףלהתמודדות עם גיף 

לפרסם את התקות האמורות בהתאם להחלטת הוועדה. ככל שלא  .3

שעות מהמועד שהוגשו לה לעיין  24תתקבל החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –אישור התקות 

, ההחלטה היא על 23.6.2021מיום  15בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4

  ה.דעת הממשל

 

  להלן וסח התקות:

טיוטת תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

(תיקון )חובת ביצוע בדיקה בכיסה לישראלהחדש (הוראת שעה) (

    2021 -), התשפ"א 7מס' 

  

 25עד  23 -ו ),2א(א)(7, 4 לפי סעיפים הבתוקף סמכות   

לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

(להלן  2020 –(הוראת שעה), התש"ף הקורוה החדש 

החוק), [ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  –

)(א) 2(ד)(4הכסת/ ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 

  תקות אלה:לחוק], מתקיה הממשלה 

תיקון תקה 

9  

גיף תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם ב1

הקורוה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה 

 , במקום9בתקה , 2021-תשפ"אה בכיסה לישראל),

)" יבוא "י"ד 2021באוגוסט  23"ט"ו באלול התשפ"א (

  .)"2021בספטמבר  20בתשרי התשפ"א (

ט"ז באלול התשפ"א תחילתן של תקות אלה ביום 2  תחילה
  ).2021באוגוסט  24(

  

  ___ ב________ התש_______ 

  )20(___ ב________ ____

________  

  פתלי בט

  ראש הממשלה
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .25קור/

-), התשפ"א25שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

2021  

  
  ראש הממשלה פותח.  

  ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציג את עיקרי התקות.המשה 

המהל הכללי של המשרד לשירותי דת, מר מוי מעתוק, מציג את המתווה 

  להסדרת הסיעה לתפילות באומן לקראת ראש השה. 

  (ההסדר המוצע מוסדר בתקות שלהלן)

  השרים עמר בר לב וזאב אלקין מעירים ומתייחסים.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון 

 , בוסח שלהלן.התקות) –(להלן  2021–), התשפ"א25מס' 

הוועדה)  - כלכלה של הכסת (להלןהלהביא את התקות לאישור ועדת  .2

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה להתקין את 

התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

 .2020–החדש (הוראת שעה), התש"ףהקורוה 

לפרסם את התקות האמורות בהתאם להחלטת הוועדה. ככל שלא  .3

גשו לה לעיין שעות מהמועד שהו 24תתקבל החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –אישור התקות 

, ההחלטה היא על 23.6.2021מיום  15בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4

  דעת הממשלה.

  להלן וסח התקות:
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

), 25שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

  2021–התשפ"א

לחוק  25עד  23-ו 12, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

 החוק), –(להלן  2020–החדש (הוראת שעה), התש"ף

[ובאישור ועדת הכלכלה של הכסת/ ולאחר שהתקיים 

)(א) לחוק], מתקיה הממשלה 2(ד)(4האמור בסעיף 

 תקות אלה:

תיקון תקה 

6 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1

הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת 

התקות  -(להלן  2020–שדות תעופה וטיסות) התש"ף

 -, בתקת משה (א)6ות), בתקה העיקרי

ברישה, במקום "יקיים" יבוא "יסדיר  )1(   

 ויפעיל";

 4-), במקום "כרטיס טיסה ל2בפסקה ( )2(   

השעות הקרובות" יבוא "כרטיס טיסה לטיסה 

שעות ממועד כיסתו  4שמועד המראתה בתוך 

  לטרמיל הוסעים כאמור".

תיקון תקה 

41 

לתקות העיקריות, במקום "ט"ו באלול  41בתקה  .2

)" יבוא "י"ד בתשרי 2021באוגוסט  23התשפ"א (

  )".2021בספטמבר  20התשפ"א (

 24תחילתן של תקות אלה ביום ט"ז באלול התשפ"א ( .3 תחילה

 ).2021באוגוסט 

באוגוסט  29( בתקופה שמיום כ"א באלול התשפ"א .4  הוראת שעה

) 2021בספטמבר  6) עד יום כ"ט באלול התשפ"א (2021

  -יראו כאילו

  א לתקות העיקריות בא:30אחרי תקה  )1(   
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" חובת הצגת   

תוצאה 

שלילית 

בבדיקה 

לוסע היוצא 

 לאוקראיה

(א) אדם כאמור בתקת משה (ב) לא ב.30

יעלה לטיסה כוסע יוצא, ומפעיל 

אדם לעלות אווירי לא יתיר לאותו 

לטיסה כוסע יוצא, אלא אם כן 

 תקיים באותו אדם אחד מאלה:

-הוא קיבל ממצא שלילי ל )1(       

nCoV  בבדיקתPCR 

השעות  72שביצע במהלך 

שקדמו למועד ההמראה 

המתוכן של כלי הטיס, 

והציג אישור על כך למפעיל 

 האווירי;

ועדת חריגים כמפורט  )2(       

 )(ב) אישרה3(א)(30בתקה 

את בקשתו לעלות לטיסה 

כוסע יוצא לאחר ששוכעה 

שיש לו אישור החלמה 

כמשמעותו בצו בידוד בית, 

שיתן לו לאחר שקיבל 

 n-Cov-ממצא חיובי ל

שביצע  PCRבבדיקת 

בשלושת החודשים שקדמו 

לטיסה, והוא הציג את 

אישור הוועדה כאמור 

 למפעיל האווירי.

אדם  (ב) תקת משה (א) תחול על כל      

שעות  72ששהה בישראל מעל 

  ותקיים בו אחד מאלה:

הוא עולה לטיסה ישירה  )1(       

 מישראל לאוקראיה;
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הוא וסע לאוקראיה  )2(       

בטיסה עם חיתת בייים 

 במדיה אחרת."

א) לתקות 13אחרי פסקה ( 35בתקה  )2(  

  העיקריות בא:

ב(ב) העולה לטיסה 30ב) אדם כאמור בתקה 13"(   

כוסע יוצא, או המסה לעלות לטיסה כוסע יוצא, 

בלא שיש לו ממצא שלילי או אישור ועדת חריגים 

ב; לעיין 30ב(א), וביגוד לתקה 30כאמור בתקה 

מרגע שאדם החל  –זה, יראו יסיון לצאת מישראל 

תהליך בידוק ביטחוי או תשאול ביטחוי לוסעים 

ל ועד יוצאים לפי יציאה בתחום תחת הגבו

 ליציאתו מישראל בפועל.

ג) מפעיל אווירי שהתיר לאדם כאמור בתקה 13(   

ב(ב) לעלות לטיסה כוסע יוצא בלא שהציג 30

למפעיל האווירי ממצא שלילי או אישור ועדת 

ב(א), וביגוד לתקה 30חריגים כאמור בתקה 

  ב."30

לתקות העיקריות, בתקת משה  36בתקה  )3(  

  א) בא10(א), בטבלה, יראו כאילו אחרי מס"ד (

  טור א'  מס"ד  

  העבירה

  טור ב'

סכום 
  בשקלים

  טור ג'

סכום 
  בשקלים

    2,500  ב)13(35  ב)10"(

  "2,500  2,500  ג)13(35  ג)10(

  
  

  ___ ב________ התש_______ 
  )20(___ ב________ ____

 ___________  
  פתלי בט

  ראש הממשלה
  
    

    
  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 6בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021ביוי  27 - י"ז בתמוז התשפ"א, ראשון יום

 )מזכירות הממשלהב - 19:30(בשעה 

  

  

-זאב אלקין, אורה ברביבאי, עמר בר יושב ראש; -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:
לב, בימין גץ, יצן הורוביץ, מתן כהא, אביגדור ליברמן, גדעון סער, יפעת 

  שאשא ביטון, איילת שקד
  

  (בחו"ל) יאיר לפיד  עדר השר:
  
    

    כן כחו:
    

  משקיפה -שרת המדע והטכולוגיה   -  השרה אורית פרקש הכהן

  משקיף -התיירות שר   -  השר יואל רזבוזוב
  משקיף -שר   -  השר חמד עמאר

      
  היועץ המשפטי לממשלה - אביחי מדלבליט

     

  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס
 "מהל "מגן ישראל - חמן אש

  ראש אג"מ, משטרת ישראל  -  יצב אבי ביטון
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה - תא"ל אבי בלוט

 המשה לראש המל"ל - דודאיתן בן 

  ראש המטה לביטחון לאומי - מאיר בן שבת

  רמ"ט פיקוד העורף -  תא"ל איציק בר
  סגית מזכיר הממשלה - אתי ברט

 היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה - פרגו-שלומית ברע

  רל"ש ראש המל"ל  -  עידו גבאי
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה - צבי-ןגטל 

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד  - גרדוסיוגב 
 האוצר

  מהל לשכת ראש הממשלה -  איתי הרשקוביץ
  סגית מזכיר הממשלה - סימה טוקטלי
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  לשכת היועץ המשפטי לממשלה  -  רועי כהן
  המזכיר הביטחוי של השר לביטחון הפים  -  ת"צ אלי כזרי

  המהל הכללי, משרד הבריאות - חזי לוי

  ממוה קורוה לאומי בתב"ג  -  רוי ומה
  ציבורי)-המשה ליועץ המשפטי לממשלה (חוקתי  -  רז זרי 

  ראש אגף לוט"ר, בט"פ ועורף, מל"ל  -  יגאל סלוביק
  לשכת המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס

 המטה לביטחון לאומי - רי פלד

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  רמ"ט שר הבריאות   -  רון קורמוס
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ
  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי  -  עמה שולץ

  משרד האוצר  -  ועה שוקרון

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:

  תמות מצב ועדכוים לוכח התפשטות זן "דלתא" של גיף הקורוה  .1קור/
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  תמות מצב ועדכוים לוכח התפשטות זן "דלתא" של גיף הקורוה  .1קור/

  
למידע המתקבל בעיין התפשטות זן ראש הממשלה פותח ומתייחס   

"דלתא" של גיף הקורוה ולצעדים הדרשים להתמודדות ולמיעת 

  התפשטותו של הגיף.

) 15-12ראש הממשלה מציין את הצורך הדחוף בעידוד חיסון בי  וער (גילי 

  ואת העובדה כי תוקפם של מלאי החיסוים הקיים עומד לפוג.

לגורמים המקצועיים במשרד הבריאות, ראש הממשלה מביע את הערכתו 

במטה לביטחון לאומי ובמשרדי האוצר והביטחון על עבודתם ומאמציהם 

  למיגור גיף הקורוה.

ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, סוקר, באמצעות מצגת, את 

סמכויות ועדת השרים, העקרוות שהתגבשו ליהול המשבר, החוזקות 

על סמך יסיון העבר, היעדים המיידיים והצעדים  והחולשות של המערכות

  שקטו עד כה.

מהל "מגן ישראל", מר חמן אש, מציג תוים על מצב התחלואה בחתכים 

שוים, היקפי התחלואה הקשה, קצב ההתחסות בפילוח לגילי המתחסים 

  ומפרט את הפעולות המידיות העשות:

 25.6.2021ם חובת עטיית מסכה במקומות סגורים החל מיו -

 ביצוע בדיקות ודיגומים לאיתור הגיף ובקשה להחזרת פעילות מד"א -

 חידוש חקירות אפידמיולוגיות -

 דגימות מי שופכין -

 קמפיין הסברתי לעידוד התחסות בקרב בי וער -

 אכיפת ההחיות והבדיקות בתב"ג -

 מגן אבות ואימהות (אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות) -

יבור במשרד הבריאות, גב' שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הצ

מציגה את החלופות האסטרטגיות להתמודדות עם התפשטות זן "דלתא" 

  של הגיף:

מיגור (הגבלות בכיסה לישראל, הגבלות מחמירות עם זיהוי מאומתים,  -

 ריבוי בדיקות)
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צמצום תחלואה (המשך מעקב ובדיקות, הקשחת מדייות בגבולות,  -

 ארץ)הגבלות בתוך ה

(כרוך בסיכוים וספים שיעלו את התחלואה הקשה  –ספיגה  -

 )ובהתפשטות זים וספים של הגיף.

כמו כן מפרטת גברת אלרעי את הסיכוים הכרוכים באי חיסום של בי 

  הוער.

 (המצגות שהוצגו מצאות בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה והשרים יצן הורוביץ, יפעת 

ביטון, אורית פרקש הכהן, יואל רזבוזוב, גדעון סער, איילת שקד, -שאשא

לב, אורה ברביבאי וה"ה מאיר בן שבת, -זאב אלקין, חמד עמאר, עמר בר

חמן אש, חזי לוי, שרון אלרעי פרייס וציג היועץ המשפטי לממשלה 

  עולים בין השאר הושאים הבאים:ובמהלכו 

 החלופות האסטרטגיות השוות -

 יעילות אל מול הסיכוים –חיסון בי וער  -

 מדד התחלואה בחולים קשים -

 סקציות לשבים מחו"ל -

 אכיפה פלילית כלפי מפרי בידוד -

 הסברה -

  בתום הדיון מסכם ומחה ראש הממשלה:

במיימום הפרעה היעד כרגע הוא הגה מקסימלית על האוכלוסייה  -

 לחיי השגרה וללא קיטת פעולות מגבילות.

לקוט בפעילות של "בלימה רכה" תוך ביצוע פעולות הסברה לעידוד  -

 חיסון בי וער ועטיית מסכות במקומות סגורים.

יש להתמקד בפעולות אכיפה אפקטיביות של אשים שדבקו בגיף  -

 (בדגש על חוזרים מחו"ל).

יצוע מערך "ריצופים גטיים" לכסים לארץ משרד הבריאות יפעל לב -

 על מת לאתר באופן מוקדם כיסה של וריאטים של הגיף.
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שרת החיוך, בתיאום עם הגורמים הרלווטיים במשרד הבריאות תגיש  -

בתוך שבועיים המלצות להיערכות לקראת פתיחת שת הלימודים 

 תשפ"ב. 

התפרצויות של זים יש חשיבות בהיערכות המערכות השוות במדיה ל -

 וספים ומגפות (פדמיה) בעתיד.

  

  
    

    
  

  הישיבה עלת
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 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 17בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021באוגוסט  30 - כ"ב באלול התשפ"א, שי יום

 )ZOOM-וועידת חזותיתב - 20:00(בשעה 

  

  

יושב ראש; יאיר לפיד, זאב אלקין, אורה  -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:
לב, בימין גץ, יצן הורוביץ, מתן כהא, אביגדור ליברמן, -ברביבאי, עמר בר

  ביטון, איילת שקד-סער, יפעת שאשאגדעון 
  
    
  
    

    כן כחו:
    

  שר התרבות והספורט  -  חילי טרופר
  שר   -  חמד עמאר
  השרה לשוויון חברתי   -  מירב כהן 

  שרת החדשות, המדע והטכולוגיה   -  אורית פרקש הכהן 
  שר התיירות  -  יואל רזבוזוב

      
  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלביט

      
  עוזר שר הביטחון להתגוות   -  משה אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר

  יועץ קורוה   -  רן אחיטוב 
  משרד האוצר   -  אוהד אלקבץ 

  ראש שירותי בריאות הציבור   -  פרייס-שרון אלרעי
  המהל הכללי, משרד הבריאות     חמן אש

  משטרת ישראל   -  יצב אבי ביטון 
  יו"ר מרכז השלטון המקומי  -  חיים ביבס
  משרד האוצר   -  משה בכר

  המהל הכללי, משרד האוצר   -  רם בליקוב
  קורוהיועץ לעייי   -  רן בליצר

  המשרד לביטחון הפים   -  עמוס בן אברהם 
  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
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  משרד האוצר   -  אתי גבאי מורלי
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  אלוף אבי גיל
  הממוה על התקציבים, משרד האוצר  -  יוגב גרדוס
  המשרד לביטחון הפים   -  יהודה דהן
  משרד ראש הממשלה   -  רועי דרור

  לשכת ראש הממשלה  -  איתי הרשקוביץ
  יועץ קורוה לראש הממשלה   -  ברק הרשקוביץ 

  ציב שירות המדיה   -  דיאל הרשקוביץ 
  יועץ לעייי קורוה   -  וקסמןאלי 

  משרד הבריאות  -  אסתי ורהפטיג
  מהל "מגן ישראל"  -  סלמן זרקא

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  משרד ראש הממשלה   -  אורי יחזקאלי

  משרד ראש הממשלה   -  יעל כהן 
  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  רועי כהן 

  המהל הכללי, המשרד לביטחון הפים   -  תומר לוטן
  המטה לביטחון לאומי  -  טליה לקרי
  משרד הבריאות   -  דה ויפלד

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  דובר ראש הממשלה   -  מתן סידי

  יועץ לעייי קורוה   -  ערן סגל
  המהל הכללי, משרד החיוך   -  יגאל סלוביק

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס

  המטה לביטחון לאומי  -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  אביאל פסאפורקאר

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  לשכת שר הבריאות    -  רון קורמוס
  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי  -  עמה שולץ

  מפקד מחוז ירושלים, משטרת ישראל  -  יצב דורון תורג'מן 

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:

  תמות מצב -התפשטות התחלואה   .27קור/

    
  החלת "תו ירוק" על עובדים  .28קור/

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .29קור/

שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות 

  2021-), התשפ"א2וספות) (תיקון מס' 

    
  מתווה תפילות בכותל המערבי  .30קור/
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  תמות מצב -התפשטות התחלואה   .27קור/

  
ראש הממשלה פותח ומתייחס להחלטה שהתקבלה למתן חיסון שלישי לבי   

ומעלה המציבה את מדית ישראל כחלוצה במתן חיסוי "בוסטר" כחלק  12

  מהמאמצים לצמצום התחלואה. 

המשה לראש המטה לביטחון לאומי, מר איתן בן דוד, מציג את מסגרת 

שיתו בדיוי ועדת הדיון ומוסר דיווח על ביצוע החיות ראש הממשלה 

  השרים. 

מהל "מגן ישראל" והמהל הכללי של משרד הבריאות מציגים תוים על 

היקפי התחלואה בימים האחרוים: היקפי המאושפזים והחולים הקשים; 

תמות המצב בבתי החולים; היקפי המתחסים בחתכים שוים, ומעדכים 

שים לב למספר על המדייות החדשה למתן "תו ירוק" למתחסים ב

  החיסוים שיתו ועיתוי קבלתם. 

פרופ' זרקא מציין כי לצורך הורדת היקפי התחלואה יש לפעול לעידוד 

ההתחסות בשי החיסוים הראשוים ובחיסון ה"בוסטר", להחיל "תו 

ומתריע על גורמים מחוללי   ירוק" ולצמצם את מדייות ההתקהלויות

ים, תפילות המויות בימים הוראים, פתיחת שת הלימוד -האצה להדבקה 

  סיעות לאומן ואירועים והופעות המויות. 

צוות המומחים, ערן סגל, רן בליצר ואבי וקסמן מציגים את הערכותיהם 

והמלצותיהם ביחס להמשך מגמת התחלואה ולצמצומה, אפקט חיסוי 

  ה"בוסטר" ופתיחת שת הלימודים. 

  ת בתיקי מזכירות הממשלה)(דברי הדוברים לוו במצגות המצויו

ראש הממשלה והשרים יצן הורוביץ, יאיר לפיד, זאב אלקין, אורה 

  ברביבאי, חמד עמאר ומירב כהן מעירים ומתייחסים.

  
    

    
  החלת "תו ירוק" על עובדים  .28קור/

  
  ראש הממשלה פותח.  

המהלה הכללי של משרד ראש הממשלה, יאיר פיס, מציג את עיקרי 

המתווה להחלת "התו הירוק" על עובדים הכוללים, בין היתר, סקציות 
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לעובדים המסרבים להתחסן/להיבדק ומפרט את מקומות העבודה שבהם 

  יחול המתווה.

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי, מציג את המשמעויות המשפטיות 

  רוכות בהצעה, לרבות הליכי חקיקה דרשים.הכ

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים גדעון סער, אורה ברביבאי, 

הכהן, חילי טרופר וה"ה רז זרי, יאיר פיס, איתן בן דוד, -אורית פרקש

  דיאל הרשקוביץ ואתי גבאי.

  
  (פה אחד)  

  
   :ם י ט י ל ח מ  

לעיין החלת  22.8.2021הבריאות מיום של משרד בהמשך לחוות הדעת  .1

על עובדים במקומות עבודה שלהם מאפייים המעלים סיכון  "תו ירוק"

מוגבר להדבקה ולתחלואה, ולאור הימוקים שפורטו בה, ובהמשך 

מיום ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו להחלטת 

במוסדות חיוך, על עובדים  "תו ירוק"בדבר החלת אישור  22.8.2021

במקומות עבודה  יםעובדעל  "תו ירוק"לפעול בשלב הראשון להחלת 

  מהסוגים הבאים:

י, כפי שהוגדרו בתקות מוסדות החיוך, הפורמלי והבלתי פורמל  .א

 .לעיין זה

מוסדות בריאות ורווחה כפי שיוגדרו בתקות לעיין זה שיותקו   .ב

הקורוה החדש  מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף

 .החוק) –(להלן  2020-שעה), התש"ף (הוראת

מקומות עבודה שקבע לגביהם בתקות סמכויות מיוחדות   .ג

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות 

 -(להלן 2021-של מקום ציבורי או עסקי והוראות וספות), תשפ"א

תקות הגבלת פעילות) כי פתיחתם לציבור מותית בהצגת אישור 

 קת קורוה מידית. או אישור תוצאה שלילית בבדי "תו ירוק"

(עותק מחוות הדעת של משרד הבריאות מצא בתיקי מזכירות 

 הממשלה)

 –לעיין החלטה זו  .2

398



- 6 - 

 

  

 

 

כמשמעותו בחוק, ולמעט עובד במקומות עבודה כאמור  –"עובד" 

ה במקום או עם עובדים ישהמעסיק קבע שאיו בא במגע עם האוכלוסי

  בתקות.אחרים הבאים במגע עם אוכלוסייה זו, כפי שיפורט 

   –"תו ירוק לעובד", אחד מאלה 

אישור שמפיק משרד הבריאות לאדם המעיד על כך שהוא זכאי   .א

לתעודת מחלים או שהוא מחוסן בשתי מות חיסון, או תעודת 

 .או מחוסן בשתי מות חיסון כאמור מחלים

מי שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורוה מיידית   .ב

שעות);  84-שביצע פעמיים בשבוע (אחת ל (בדיקת אטיגן),

 PCRבמוסדות שמבוצעות בהם בדיקות סקר יזומות בשיטת 

גם עובד  –מטעם משרד הבריאות לעובדי המוסד אחת לשבוע 

שהציג אחת לשבוע אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורוה 

 במסגרת בדיקות הסקר כאמור. PCRשבוצעה בשיטת 

, כמשמעו לפי פקודת בריאות אישור שקיבל אדם מאת המהל  .ג

העם, על כך שהוא משתתף ביסוי קליי לחיסון גד גיף הקורוה 

  שמתהל בישראל.

לעיל יידרש ליידע את כלל  1המעסיק במקום עבודה כאמור בסעיף  .3

לעובד בדבר  "תו ירוק"העובדים שעליהם חלה הדרישה להצגת אישור 

למקום העבודה או תחולתה, ותחול עליו חובה שלא לאפשר כיסה 

  ."התו הירוק"שהייה בו של עובד שלא עומד בדרישה להצגת אישור 

על עובדים במקומות  "תו ירוק"בתקופה שבה חלה חובת הצגת אישור  .4

עבודה כאמור בהחלטה זו יעמוד מערך בדיקות האטיגן בפריסה 

אפשר את בדיקת העובדים שדרשים י, שותאוגרפית ובזמיות רחביג

בשבוע. המדיה לא תישא בעלות הבדיקות שיידרשו לבצע  לכך פעמיים

, למעט לאדם מוע "תו ירוק"עובדים שחלה עליהם חובה להציג אישור 

  הגבלת פעילות.   כהגדרתו בתקות ,חיסון

בדק יהממשלה רושמת לפיה כי יתאפשר לעובדים המעוייים לה .5

 באופן רציף במתחמי הבדיקות המהירות לשלם מראש עבור מספר

 בדיקות במחיר מופחת.

תו "במערכת החיוך לא תתאפשר הוראה מרחוק לעובד שאיו בעל  .6

 כאמור בהחלטה זו כחלופה לעבודתו במוסד החיוך.  "ירוק
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שרים הועדת לולהטיל על שר האוצר להביא לאישור הממשלה או  .7

תקות מכוח החוק להחלת להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו 

(ג) -(ב) ו1עובדים במקומות עבודה כאמור בסעיפים על  "התו הירוק"

לעיל, וזאת בהמשך לתקות כאמור לעיין מוסדות החיוך ששר 

הבריאות הביא לאישור ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה 

  והשלכותיו. 

להטיל על שרת הכלכלה והתעשייה לקדם תיקון לחוק פיצויי פיטורים,  .8

ופה שבה חלה הגבלה לפי דין על כך שיובהר שבתק 1963-התשכ"ג

, סיום "תו ירוק"כיסה למקום עבודה של עובד שאיו מציג אישור 

יחסי העבודה שבין העובד למעסיקו הובע מאי ביצוע עבודה כתוצאה 

יחשב להתפטרות שאיה י "תו ירוק"מסירובו של העובד כאמור להציג 

רת זו ייבחן במסג .בדין מפוטר ואיו סיום של חוזה לתקופה קצובה

הצורך בתיקוי חקיקה משלימים לעיין זה לרבות לחוק הודעה 

 .2001-מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

טחון החברתי לקדם תיקון לחוק הביטוח ילהטיל על שר הרווחה והב

 חוק הביטוח הלאומי) –(להלן  1995-הלאומי [וסח משולב], התש"ה

, זהופה שחלה הגבלה כאמור בסעיף ולקבוע כי לעיין דמי אבטלה, בתק

התו "גבלות היק את עבודתו בשל סירובו לעמוד ביראו עובד שהפס

כמי שהפסיק את עבודתו מרצוו בלי שהייתה הצדקה לכך  "הירוק

(ב) לחוק הביטוח 166לעיין הזכות לקבלת דמי אבטלה לפי סעיף 

 –מי , ואם הופסקו יחסי העבודה ביו לבין המעסיק באופן זומיהלא

לא יראו אותו כמי שיצא לחל"ת ביוזמת המעסיק לעיין הזכות לקבלת 

  .א לחוק הביטוח הלאומי177ף עידמי אבטלה לפי ס

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .29קור/

שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות 

  2021-), התשפ"א2(תיקון מס'  וספות)

  
  ראש הממשלה פותח.  

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי, מציג את עיקרי התקות.

  שרת החיוך מעירה ומתייחסת.
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השרים בימין גץ ואורית פרקש הכהן מבקשים כי תלמידים שהם עולים 

  חדשים יוחרגו בדומה להסדר הקיים לחיוך המיוחד.

ביטון, בימין גץ, -בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יפעת שאשא

הכהן, מירב כהן וה"ה סלמאן זרקא, שרון אלרעי פרייס ורז -אורית פרקש

  זרי.

בתום הדיון מחה ראש הממשלה את שרת הפים ואת שרת החיוך לבוא 

בדברים עם מרכז השלטון המקומי על מת לוודא כי ההסדרים שקבעו 

  כת החיוך ייאכפו בכל המגזרים.במער

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם :  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות 

 בוסח שלהלן.  2021-חיוך והוראות וספות) (תיקון), התשפ"א

לאישור ועדת החיוך, התרבות והספורט של להביא את התקות  .2
הכסת (להלן: "הוועדה") בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית 
שבבסיס ההצעה להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות 

 ה החדש (הוראת שעה),  להתמודדות עם2020-התש"ףגיף הקורו. 

ועד שהוגש שעות מהמ 24ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה בתוך  .3
 .לפרסם את התקות ברשומות –לה לעיין אישור התקות 

, ההחלטה היא על 23.6.2021מיום  15הממשלה מס'  להחלטתבהתאם  .4
 דעת הממשלה.

  להלן וסח התקות:
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש תקות 

(הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות 
  2021-, התשפ"א)2מס'  (תיקוןך והוראות וספות)חיו

לחוק  25-ו 24, 23, 10, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

החוק),  –(להלן  2020-החדש (הוראת שעה), התש"ף
ובאישור ועדת החיוך התרבות והספורט של הכסת/ 

)(א) לחוק, 2(ד)(4ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 
 מתקיה הממשלה תקות אלה:

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1 תיקון הפתיח
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של 
מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות וספות), 

התקות העיקריות), בפתיח, -(להלן 2021-התשפ"א
24, 23, 10, 4סעיפים " יבוא "10-ו 4במקום "סעיפים 

 ".25-ו

תיקון תקה 
1  

  -לתקות העיקריות  1בתקה  .2

  לפי ההגדרה "אישור "תו ירוק"" יבוא: )1(   
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""אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורוה    
כהגדרתו בתקות הגבלת פעילות,  –מיידית" 

יראו כאילו  -ולעיין עובד מוסד בכיסתו למוסד 
 ";84" בא "24במקום "

  אחרי ההגדרה "המהל" יבוא: )2(  

כהגדרתו בתקות חיוך  –""מהל המחוז"    
 ;1956-התשי"זממלכתי (סדרי הפיקוח), 

כמשמעותו בחוק  –"הממוה על החיכות"    
  ;"1953-החיכות, התשי"ג

 תימחק; –ההגדרה "מפעיל חיצוי"  )3(  

  אחרי ההגדרה "תלמיד" יבוא: )4(  

שהעביר את מקום מי  –"""תלמיד עולה"    
, והוא 2017ביואר  1-מגוריו לישראל החל מ

  אחד מאלה:
הוא כס לישראל מכוח חוק השבות או   )1(

מכוח החלטות ממשלה שקבעו כי הכס 
  לישראל מכוחן זכאי לזכויות עולה;

הוא ולד מחוץ לישראל להורה אזרח   )2(
ישראל והיה זכאי למעמד עולה לפי חוק השבות 

  אזרח ישראל;אלמלא היה 
 הוא תלמיד בתכית על"ה;"  )3(

בהגדרה "תקות הגבלת פעילות", אחרי  )5(  
  "מקום ציבורי או עסקי" יבוא "והוראות וספות".

תיקון תקה 
4 

לתקות העיקריות, אחרי תקת משה (ב)  4בתקה  .3
 יבוא:

"(ג) בכיתה שאחד או יותר מהתלמידים בה    
אשי הצוות מסכה חירש או כבד שמיעה, יעטו 

שקופה; בעל המוסד יספק מסכות שקופות 
לאשי הצוות הדרשים לכך לפי תקת משה 

 זאת".

החלפת תקה 
5 

 לתקות העיקריות יבוא: 5במקום תקה  .4

"כיסת עובד   
המוסד 

בהצגת "תו 
 ירוק"

עובד המוסד לא יכס   )א( .5
 למוסד אלא אם כן  

הציג למהל המוסד או למי 
מטעמו אישור "תו ירוק", או 
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת 
קורוה מיידית, והכל בצירוף 

 תעודה מזהה.

תקת משה (א) לא תחול   )ב(      
לעיין עובד שמהל המוסד קבע 
לגביו שאיו בא במגע עם 
תלמידים או עם עובדים אחרים 

 אשר באים במגע עם תלמידים."

הוספת 
-א ו5תקות 

 ב.5

 לתקות העיקריות יבוא: 5אחרי תקה  .5
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לא תתקיים במוסד   )א( א.5 "התקהלות  
התקהלות, כולל בטקס דתי או 
בתפילה, שמספר האשים שבה 
עולה על ההתקהלות המותרת; 

–לעיין זה, "התקהלות מותרת" 
א לתקות הגבלת 1כאמור בתקה 

 פעילות.

לא מהל מוסד יבטיח כי   )ב(      
תתקיים התקהלות שמספר 
האשים שבה עולה על 
ההתקהלות המותרת כאמור 

 בתקת משה (א).

תקה זו לא תחול על מוסד   )ג(      
להשכלה או הכשרה מקצועית 

-לבגירים, או מוסד תורי על
תיכוי, למעט פימייה, אשר 
הכיסה אליו מותית בהצגת 
אישור "תו ירוק" או אישור על 

בבדיקה כאמור תוצאה שלילית 
  א.9בתקה 

כיסה למוסד   
של מי שאיו 
תלמיד ואיו 

 עובד המוסד

מהל מוסד לא יאפשר כיסה  ב.5
למקום הפעילות של מי שאיו 
תלמיד במוסד ואיו עובד המוסד, 
אלא למי שמתקיים לגביו אחד 

 מאלה:

הוא הציג למהל  )1(       
המוסד או מי מטעמו אישור 
"תו ירוק" או אישור על 
תוצאה שלילית בבדיקת 
קורוה מיידית;אישורים 
כאמור יוצגו  בצירוף תעודה 
מזהה, למעט לעיין קטין 

 ;16מתחת לגיל 

הוא אחראי על קטין  )2(       
שחווה קשיים מיוחדים 
ומהל המוסד או מי שהוא 

לו מיה לעיין זה אישר 
באופן פרטי להיכס למקום 
הפעילות, ובלבד שבכל זמן 
לא יימצא בחדר עם 
התלמידים יותר מאחראי 
אחד כאמור אם לא הציג 

); 1אישור כמפורט בפסקה (
לעיין פסקה זאת, "קשיים 

קשיים רגשיים  –מיוחדים" 
או פשיים או מגבלות 
בריאותיות או מגבלות 
אחרות שבשלהן דרש ליווי 

אל הכיתה או  של התלמיד
מחוצה לה, או קשיים 
הוגעים להליך פדגוגי שלו 
שותף האחראי על הקטין, 

  שלא יתן לקיימו מרחוק ;
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הוא אחראי על קטין  )3(       
הכס למקום הפעילות, לשם 
ליווי הקטין בתקופת 
הסתגלות למסגרת חיוך 
חדשה, ובלבד שכס רק 
לשטח פתוח; לעיין פסקה 

הסתגלות זאת, "תקופת 
 –למסגרת חיוך חדשה" 

שבעת ימיו הראשוים של 
  תלמיד בכיתה במוסד;

לעיין מקום שהייה  )4(       
יומי לחיוך ולטיפול 

 3בפעוטות מגיל לידה עד גיל 
הוא אחראי על קטין שהוא  –

פעוט, הכס למקום 
הפעילות לשם ליווי הפעוט 
ככל שהדבר דרש לשם 
התפתחותו ושלומו של 

ובהצגת אישור רפואי הפעוט 
המאשר זאת, ובלבד שבכל 
זמן לא יימצא בכיתה יותר 
מאחראי אחד כאמור אם לא 
הציג אישור כמפורט בפסקה 

)1."(  

תיקון תקה 
7 

(א) לתקות העיקריות, בהגדרת "רשות 7בתקה  .6
מקומית", במקום "שבתוספת" יבוא "שבתוספת 

 הראשוה".

תיקון תקה 
8 

העיקריות, במקום כותרת לתקות  8בתקה  .7
השוליים יבוא: "פעילות מטעם חוג, תועת וער או 
ארגון וער ברשות מקומית המדורגת בצבע כתום או 

 אדום".

הוספת 
א עד 8תקות 

 ג8

 לתקות העיקריות יבוא: 8אחרי תקה  .8

"לימודים של   
כיתות ח' עד 
י"ב ברשות 

המדורגת 
 בצבע אדום

של לא יתקיימו לימודים   )א( א.8
כיתות ח' עד י"ב בבית ספר שיתן 
בו חיוך יסודי או חיוך על יסודי 
המצא בשטח רשות מקומית 
המדורגת בצבע אדום לפי תקה 

; אין באמור בתקת משה זאת 7
כדי למוע למידה מרחוק, הוראה 
מקוות או לימודים המתקיימים 

 בשטח פתוח בלבד.

על אף האמור בתקת   )ב(      
ברשות מקומית משה (א), 

המדורגת בצבע אדום כאמור בה, 
יתן לקיים לימודים של כיתות ח' 

לפחות מתלמידי  70%עד י"ב אם 
 הכיתה הם בעלי אישור "תו ירוק.

404



- 12 - 

 

  

 

 

בעל מוסד שהוא בית ספר   )ג(      
שיתן בו חיוך יסודי או חיוך על 
יסודי בשטח רשות מקומית 

, 7המדורגת בצבע אדום לפי תקה 
פתיחת כיתה מכיתות לא יאפשר 

-ח' עד י"ב לתלמידים אם פחות מ
מתלמידי הכיתה הם בעלי  70%

  אישור "תו ירוק".

תקה זאת לא תחול על   )ד(      
לימודים של מוסד המקיים 
פעילות חיוך כאמור בסעיף 

) לחוק או כיתה 14) או (6), (4(ג)(10
של תלמידים עולים ללימוד השפה 

  העברית.

ראש השירות או רופא   )א( ב.8 סגירת מוסד  
מחוזי, רשאי להורות, בהודעה 
בכתב, למפעיל של מוסד לסגור 
את המקום, כולו או חלקו, 
ובהיקף שאיו עולה על הדרש, 
אם שהה בו אדם הושא את גיף 
הקורוה, לתקופה שיקוב 
בהודעה והדרושה לשם מיעת 
הדבקה בגיף בשל שהייה באותו 
מקום או לשם עריכת חקירה 

דמיולוגית, ובלבד שסגירתו אפי
לשם עריכת חקירה כאמור לא 

שעות, ובמקרים  72תעלה על 
מיוחדים ולפי הוראה של ראש 

שעות, וזאת  120על  –השירות 
בשים לב, בין השאר, להשלכות 
של סגירת המוסד על התלמידים; 

–לעיין זה, "ראש השירות"
 כהגדרתו בצו בידוד בית.

לעיין מוסד בפיקוח משרד   )ב(      
החיוך  או מוסד חיוך לוער 
שהוא מוסד בפיקוח האגף 
להכשרה מקצועית ופיתוח כח 
אדם בזרוע עבודה במשרד 

יהיו  –הכלכלה והתעשייה  
מוסמכים להורות על סגירת 
המוסד כאמור, לפי הוראות תקת 
משה (א), גם מהל המחוז או 
הממוה על החיכות, לפי העיין, 
בהתייעצות עם ראש השירות או 

 עם רופא מחוזי .

על מתן הוראה לסגירה   )ג(      
כאמור בתקת משה (א) של מוסד 
המפורט להלן, יעדכן הרופא 
המחוזי את הגורם המפורט לצד 

  אותו מוסד:  

מוסד בפיקוח משרד  )1(       
מהל   -החיוך או חלק ממו  

 המחוז;
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מוסד בפיקוח משרד  )2(       
והתעשייה או חלק הכלכלה 

הממוה על המחוזות  -ממו 
בזרוע עבודה שבמשרד 

 הכלכלה והתעשייה  ;

מעון יום שבהסכם  )3(       
הפעלה עם משרד הכלכלה 
והתעשייה כמשמעותו בסעיף 

לחוק הפיקוח על מעוות  62
 2018-יום לפעוטות, התשע"ט

מהל המחוז באגף למעוות  -
יום ומשפחתוים במשרד 

  והתעשייה."הכלכלה 

תיקון תקה 
 א9

  –א(ב) לתקות העיקריות 9בתקה  .9

 . –) 3בפסקה ( )1(   

בפסקת משה (א), אחרי "תו ירוק"   )א(    
יבוא "בצירוף הצגת תעודה מזהה למעט 

 ";16לעיין קטין מתחת לגיל 

בפסקת משה (ב), בסופה יבוא   )ב(     
  ";16"למעט לעיין קטין מתחת לגיל 

(ג), אחרי "שקדמו בפסקת משה   )ג(    
לכיסתו למוסד" יבוא  "בצירוף הצגת 
תעודה מזהה למעט לעיין קטין מתחת לגיל 

16;"  

  תימחק. –) 5פסקה ( )2(   

החלפת תקה 
 ב9

 ב לתקות העיקריות  יבוא: 9במקום תקה  . 10

דיו קס   –העושה אחד מאלה  ב.9 "עושין  
 ) לחוק העושין:1(א)(61לפי סעיף 

מוסד להשכלה או בעל  )1(      
הכשרה מקצועית לבגירים או בעל 

תיכוי, למעט -מוסד תורי על
פימייה, שהתיר כיסה למוסד 
לאדם שאיו אחד מהמפורטים 
להלן, בעצמו או באמצעות אחר, 

 א:9ביגוד לתקה 

מי שהציג אחד מאלה,   )א(       
 16ולעיין מי שמלאו לו  

גם בצירוף הצגת  –שים
 תעודה מזהה:

אישור "תו  )1(        
 ירוק";

אישור על תוצאה  )2(        
שלילית בבדיקת קורוה 

  מיידית;
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לעיין אדם מוע  )3(        
אישור כאמור  –חיסון 

) או 2בפסקת משה (
אישור שקיבל תוצאה 
שלילית בבדיקה שביצע 

השעות  72במהלך 
שקדמו לכיסתו למוסד 

;  

עובד המוסד שמהל   )ב(       
שאיו בא המוסד קבע לגביו 

במגע עם תלמידים או עם 
עובדים אחרים אשר באים 

 במגע עם תלמידים."

        

בעל מוסד להשכלה או  )2(      
הכשרה מקצועית לבגירים או בעל 

תיכוי, למעט -מוסד תורי על
פימייה, שלא מיה ממוה קורוה 

 );1א(ב)(9כאמור בתקה 

בעל מוסד להשכלה או  )3(      
לבגירים או בעל הכשרה מקצועית 
תיכוי, למעט -מוסד תורי על

פימייה, שלא הציג שלט כאמור 
  );2א(ב)(9בתקה 

השוהה במוסד להשכלה  )4(      
או הכשרה מקצועית לבגירים או 

תיכוי, -השוהה במוסד תורי על
למעט פימייה ולמעט  מקום 
שמתקיימת בו הכשרה מעשית, 
שאיו אחד מהמפורטים להלן, 

א, ובלבד שבמקום 9לתקה ביגוד 
הוצג שלט כאמור בתקה 

  ):2א(ב)(9

 מחלים או מחוסן;  )א(       

אדם שקיבל תוצאה   )ב(       
שלילית בבדיקת קורוה 

 24מיידית שביצע במהלך 
השעות שקדמו לכיסתו 
למקום, ואם הוא עובד 

השעות  84במהלך  –המוסד 
 שקדמו לכיסתו למקום;

אדם שקיבל תוצאה   )ג(       
שלילית בבדיקה שביצע 

השעות שקדמו  72במהלך 
 לכיסתו למקום;

עובד המוסד שמהל   )ד(       
המוסד קבע לגביו שאיו בא 
במגע עם תלמידים או עם 
עובדים אחרים אשר באים 

  במגע עם תלמידים."

תיקון תקה 
 ג9

 –ג לתקות העיקריות 9בתקה  . 11
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  במקום תקת משה (א) יבוא: )1(   

"(א) עבירה על הוראה מההוראות המפורטות    
בטור א' שבתוספת השייה, היא עבירה 

 מיהלית";

 במקום תקת משה (ב) יבוא: )2(  

"(ב) לעבירה מיהלית כאמור בתקת משה (א)    
יהיה קס מיהלי קצוב, כקבוע לצידה בטור ב' 

 בתוספת השייה".

ביטול תקה 
 ה9

 בטלה. –ה לתקות העיקריות 9תקה  . 12

תיקון תקה 
12  

לתקות העיקריות, במקום "ג' בתשרי  12בתקה  . 13
)" יבוא "כ"ב בתשרי 2021בספטמבר  9התשפ"ב (
  )".2021בספטמבר  28התשפ"ב (

תיקון 
 התוספת 

בתוספת לתקות העיקריות, במקום "תוספת" יבוא  . 14
 "תוספת ראשוה".

הוספת 
תוספת שייה 

 העיקריות יבוא:אחרי התוספת הראשוה לתקות  . 15

 "תוספת שייה  

  (ב))-ג(א) ו9(תקה   

   

  

  טור א' 
העבירות 
  המיהליות

  טור ב'
קס מיהלי קצוב 

  בשקלים חדשים
  5,000  )1ב(9  )1(

  3,000  )3ב(9  )2(

  "1,000  )4ב(9  )3(
  

 1תחילתן של תקות אלה ביום כ"ד באלול התשפ"א ( . 16 תחילה
 ).2021בספטמבר 

בספטמבר  1בתקופה שמיום כ"ד באלול התשפ"א ( . 17  הוראת שעה 
בספטמבר  28) עד יום כ"ב בתשרי התשפ"ב (2021
א לתקות העיקריות, 8) יראו כאילו בתקה 2021

  לתקות אלה, בסופה בא: 7כוסחה בתקה 
לרבות  –"(ה) בתקה זאת, "בעל אישור "תו ירוק""  

  ."nCovאדם שקיבל מת חיסון ראשוה גד 

 
  _______ התש_______ ___ ב_

  )20(___ ב________ ____
___________  

  פתלי בט
  ראש הממשלה
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  מתווה תפילות בכותל המערבי  .30קור/

  
  ראש הממשלה פותח.   

ועורף במטה  גב' טליה לקרי, ממלאת מקום ראש אגף לוט"ר, בט"פ

לביטחון לאומי, מציגה את מתווה התפילות בכותל המערבי במהלך חגי 

  תשרי במטרה לצמצם את סיכוי ההדבקה לבאי המקום. 

גב' לקרי מציית כי קביעת המתווה עשה ברגישות ובשיתוף עם רב הכותל 

  והמקומות הקדושים, משטרת ישראל ומשרדי הממשלה הרלווטיים.

  את המתווה מצויים בתיקי מזכירות הממשלה) (שקפים המציגים

  מפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל, יצב דורון תורג'מן מעיר ומתייחס. 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים איילת שקד, זאב אלקין, יאיר 

לפיד, בי גץ וה"ה איתן בן דוד, טליה לקרי, רז זרי, סלמאן זרקא ודורון 

  תורג'מן. 

ן מציין ראש הממשלה כי יתקיים דיון עם השר לביטחון הפים בתום הדיו

  באשר לקיום תפילות המויות בהר הבית ובכסיית הקבר. 

  
  קולות גד) 2(רוב קולות בעד;   

  
  מ ח ל י ט י ם:  

לאשר את המתווה המפורט להלן לקיום תפילות בכותל המערבי   .א

 במהלך ימי הסליחות וחגי תשרי:

 מתפללים. 8,000תוגבל לעד  הכיסה לכותל .1

 קפסולות. 18-תיעשה חלוקה פימית ל .2

 חובת עטיית מסכה בשטח פתוח ואכיפה על ידי סדרים בכותל. .3

הקרן למורשת הכותל תסדיר הלכתית העברת תפילה באמצעים  .4

 ויזואליים. 

 פעולות הסברה והמלצה על הגעה של מחוסים ומחלימים בלבד. .5
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יתוב ההמון בכיסות לעיר העתיקה על ידי משטרת  –אכיפה  .6

 ישראל. 

לטובת ביצוע הפעולות ₪ מיליון  2.1משרד האוצר יתקצב  .7

 הדרשות ליישום המתווה.

תקות שיתחייב להתקין לשם הסדרת המתווה האמור, יובאו לאישור   .ב

  (א) בתקון לעבודת הממשלה.38בהתאם לסעיף 

  
    

    
  

  הישיבה עלת
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נספח 2

העתק המענה המשלים מיום 
 28.11.21

עמ' 412



 

 

 

 

 

 
 

    

ב, התשפ"כסלוב ד"כ ירושלים,  

 2021 נובמברב 28 

 לכבוד:

 איה מרקביץ'  עו"ד

 התנועה לחופש המידע )ע"ר(

 office@meida.org.ilדוא"ל: הבאמצעות 

 

 שלום רב,

חומרי רקע לדיונים בנושא  – 1998-התשנ"ח ,לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע ותבקשהנדון: 
 הקורונה

 27.10.21מענה המשרד מיום , 14.2.21מיום  כםכין: בקשתסימו
                             

 )להלן: 1998-המידע, התשנ"חבמענה לבקשתכם שבסימוכין לקבלת מידע על פי חוק חופש 

 שלמה, וכן בהבעניין נגיף הקורונה ו הממשלה וועדות השריםימ(, על אודות הדיונים שקי"החוק"

 הריני להשיבכם כדלקמן:  ,27.10.21למענה שניתן ביום 

 

לצורך קבלת התייחסותן ביחס לאפשרות מסירת הרלוונטיות לאחר פניה לרשויות הציבוריות 

כלל המצגות שהוגשו למזכירות הממשלה  הרינו מתכבדים למסור לכם את, ידןשנוצר על  המידע

בעניין ההתמודדות  3.10.21ועד ליום  10.12.20לקראת ובמהלך דיוני הממשלה וועדות השרים מיום 

 . עם מגפת הקורונה

 

מידע  יצוב שלא הבשילה לכלל פעולה,במצגות הושחר מידע על אודות מדיניות שנמצאת בשלבי ע

 -ו( 4)ב()9, ( 2)ב()9בהתאם לסעיפים  ,מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיותושהוא בגדר דיון פנימי 

  .( לחוק3)א()9

 

שכותרתה "מבצע , 20.12.20מיום במצגת של משרד הבריאות לבקשת משרד הבריאות, נוסף על כך, 

עלול לשבש את יכולת הרשות הושחר מידע אשר גילויו  22בעמ'  ,ועדת שרים" –חיסוני קורונה 

נבקש להפנות את תשומת ליבכם אולם  .לחוק (1)ב()9הציבורית לבצע את תפקידה בהתאם לסעיף 

, שלפיה העילה היא "מדיניות בשלבי האמורה בצד ההשחרה זולטעות הסופר שנפלה במצגת 

 עיצוב". 

 

 מצ"ב טבלה שמשקפת את כלל ההשחרות שבוצעו כאמור. 

  

Prime Minister’s Office 

لحكومة  ا  ديوان رئيس 

 משרד ראש הממשלה
 

 היחידה לחופש המידע
Freedom of Information Unit 

 
 

412

2



גודלם של הקבצים אין באפשרותנו לשלוח אותם באמצעות דוא"ל, ולפיכך יצוין כי מפאת 

ממשרד ראש הממשלה, בתיאום  את הדיסקים שהוכנו עם הקבצים האמוריםבאפשרותכם לאסוף 

 (026705463בירושלים )טלפון לתיאום :  3מראש, ברחוב אליעזר קפלן 

 

י הוראות חוק בתי המשפט לעניינים )ו( לחוק, הנכם זכאים לעתור על החלטה זו לפ7בהתאם לסעיף 

 .2000-מנהליים, התש"ס

 

                                                                                                     
 בברכה,                                                                                                       

 היחידה לחופש המידע                                                                                                      

 משרד ראש הממשלה                                                                                                      

 

  

413



 

 

 ועילה עמוד מספר גוף מציג תאריך 
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  - 23.12.2020ממשלה   .2

  - 4.1.2021ממשלה   .3
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 מדיניות בשלבי עיצוב, דיון פנימי – 9עמוד 
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 פגיעה בפרטיות – 7, 6עמוד  משרד הבריאות 22.7.2021קבינט קורונה   .22

 פגיעה בפרטיות – 8עמוד  משרד הבריאות 3.8.2021קבינט קורונה   .23

 דיון פנימי – 2עמוד  מל"ל

  - 11.8.2021קבינט קורונה   .24

  - 22.8.2021קבינט קורונה   .25
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