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נספח מש/6

צילום מכתב מזכיר הממשלה אל 
ראש הממשלה שכותרתו "התקנון 
לעבודת הממשלה" מיום 3.8.81 

עמ' 94

93
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נספח מש/7

צילום הצעה להחלטה בעניין תקנון 
לעבודת הממשלה לישיבת הממשלה 

מיום 23.8.81

עמ' 96
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נספח מש/8

צילום טיוטת המסמך מטעם היועץ 
המשפטי לממשלה דאז, פרופ' אהרן 
ברק לשר המשפטים (במענה לפניה 
של שר המשפטים מיום 10.1.78) 

עמ' 130
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130



131



132



נספח מש/9

מסמך המרכז את כל ההודעות 
לעיתונות שהופצו בתום דיוני קבינט 
הקורונה, מאז שנכנס לתפקידו ראש 
מערך ההסברה הנוכחי במשרד ראש 

הממשלה

עמ' 134
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23.11  

 הודעה לעיתונות

 

ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה 

 )קבינט הקורונה( התכנסה הערב

 

ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה 

 23)קבינט הקורונה( התכנסה הערב )ג׳(, 

 , י"ט בכסלו תשפ"ב.2021בנובמבר 

 

בדיון הוצג מצב התחלואה בפריסה ארצית על 

ידי גורמי המקצוע במשרד הבריאות, וכן 

הוצגה ההיערכות למבצע חיסון הילדים שהחל 

 היום. 

 

כמו כן, דנו השרים בהיערכות למופעי חג 

החנוכה, בהמשך לדיון שהתקיים בתחילת 

השבוע בראשות ראש הממשלה ושר 

 הבריאות.

 

 :להלן עיקרי ההחלטות בדיון

 

רה"מ הנחה להמשיך לקדם את מבצע  -

ההסברה הארצי במטרה להגדיל את היקפי 

ההתחסנות, ולמקדו בשני קהלי יעד עיקריים: 

, ואנשים שטרם קיבלו את 5-11ילדים בגילאי 

 החיסון השלישי )בדגש על בני נוער(.

 

רה"מ הנחה לקדם מבצע אנטיגן נוסף  -

 במערכת החינוך לאחר חופשת החנוכה.

 

הוחלט להאריך את התקנות המיישמות את  -

מתווה התו הירוק ומגבלות התפוסה בחללים 
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סגורים בשבועיים נוספים, בכפוף לאישור 

 ועדת החוקה של הכנסת.

 

הוחלט, כי בשלב זה יימשך המצב הקיים ולא  -

 צפויות הקלות או החמרות בהנחיות הקורונה.

 

בדיון השתתפו שר הבריאות, שר החוץ, שרת 

ינוך, שרת הפנים, שר המשפטים, השר הח

לביטחון פנים, שר השיכון והבינוי, שר 

התרבות והספורט, השרה לשיוויון חברתי, שר 

התיירות, שר במשרד האוצר, שרת החדשנות 

והמדע, יו"ר מרכז השלטון המקומי, מנכ"ל 

משרד רה"מ, מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל 

תי משרד הבט"פ, ממונה הקורונה, ראש שירו

בריאות הציבור במשרד הבריאות, הממונה על 

התקציבים במשרד האוצר, המשנה ליועץ 

המשפטי לממשלה, המשנה לראש המל"ל, 

מפקד פיקוד העורף, הממונה על ההתגוננות 

 במשרד הביטחון, וגורמי מקצוע נוספים.

 

 תקשורת ראש הממשלה

 

חברי ועדת השרים להתמודדות עם נגיף  24.11.21
הקורונה )קבינט הקורונה( אישרו כעת במשאל 

טלפוני את המלצת גורמי המקצוע במשרד 
הבריאות לעדכון הנחיות הכניסה לישראל 

מחו"ל, כך שנוסעים הנכנסים לישראל יורשו 
 24לבצע בדיקת אנטיגן במדינה הזרה עד 

שעות טרם ההמראה, כחלופה למצב הקיים 
שעות טרם  72עד  PCRביצוע בדיקת )

 ההמראה לישראל(.

להלן דברי ראש הממשלה, נפתלי בנט, בפתח  27.11.21
דיון ועדת השרים להתמודדות עם נגיף 

 הקורונה )קבינט הקורונה(:
 

"שבוע טוב לכולם. אנחנו נמצאים כרגע 
במרחב אי ודאות, זה מרחב לא פשוט ולא נוח 

מוקדם יותר  להיות בו. אני הגדרתי את זה
 היום כ"תקופת הערפל".
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המפתח פה הוא זהירות, ומינימום סיכונים, עד 

שנלמד יותר. אנחנו רוצים לשמור על ההישג 
ישראל  –האדיר של מדינת ישראל בדלתא 

פתוחה ומתפקדת, עם כלכלה מתפקדת, 
ומערכת חינוך פעילה, כשהילדים הולכים לבית 

 הספר. זו העדיפות העליונה. 
 

ך אנחנו נצטרך פיקוח הדוק על גבולות לשם כ
המדינה. בכל יום אנחנו נלמד יותר ונדע יותר. 

אנחנו כרגע מקדימים את העולם באיסוף 
 מידע, וגם בקבלת החלטות מהירה. 

 
במהלך השבת קיימנו הרבה מאוד דיונים, עם 

אנשי משרד הבריאות, עם קבוצות מומחים, 
ייזר ובמוצאי השבת קיימתי שיחה עם מנכ"ל פ

 ומנכ"ל מודרנה.
 

ההמלצות שנביא הלילה הן המלצות של ראש 
הממשלה, של שר הבריאות ושל משרד 

הבריאות. יש פה עמדה אחת של כולנו, וזה 
 חשוב מאוד לאמון הציבור. 

 
אני מבקש להעביר פה מסר חשוב, גם לקראת 

האירועים ההמוניים של חג החנוכה: 
ואה האינדיקציות מראות שחיסון מונע תחל

קשה והבוסטר משמעותי מאוד להגנה מפני 
מחלה קשה. כלומר, גם אם נדבקת, הבוסטר 

 שומר עליך ועלייך מפני מחלה קשה. 
 

לכן, דווקא עכשיו, לפני שהווריאנט מתפשט, 
זה בדיוק הזמן להתחסן. זה בדיוק חלון 

ההזדמנות להגן על בני המשפחה שלכם, על 
 הילדים שלכם, על עצמכם.

 
לא התחסן בבוסטר, פשוט מוותר מי שעוד 

 מרצונו על שכבת הגנה חיונית, בזמן קריטי. 
 

לקראת אירועי החנוכה, כדי שהילדים יוכלו 
 לצאת ולחגוג בבטחה, קחו אותם להתחסן. 

 
אני מבקש לאחל לכולם שבוע טוב וחג חנוכה 

 שמח". 
 
וידאו )עולה לשרת(: רועי אברהם /לע"מ,  -

 סאונד: בן פרץ /לע"מ
 טילס: קובי גדעון /לע"מס -
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ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה  27.11.21
)קבינט הקורונה( אישרה את הצעות ראש 

הממשלה ושר הבריאות להתמודדות עם הזן 
 החדש "אומיקרון"

 
ראש הממשלה, נפתלי בנט, כינס הערב )ש'(, 

, כ"ג בכסלו תשפ"ב, את 2021בנובמבר  27
להתמודדות עם נגיף הקורונה ועדת השרים 

 )קבינט הקורונה(.
 

צוות המומחים הציג בפני חברי ועדת השרים 
את עמדתו, לפיה החיסון לקורונה חשוב בשלב 

זה יותר מתמיד, במטרה להגן על בריאות 
 הציבור מפני תחלואה קשה. 

 
בהתאם לכך, קוראים חברי הקבינט לאזרחי 

 -ישראל שטרם קיבלו את החיסון השלישי 
לעשות זאת בהקדם האפשרי. כמו כן, הורי 

 ישראל נקראים לחסן את ילדיהם.
 

 להלן ההחלטות שהתקבלו בדיון:
 
 מתווה הכניסה והיציאה מן הארץ: -
 
תיאסר כניסת זרים לישראל מכל המדינות, • 

 למעט מקרים שיאושרו ע"י ועדת חריגים.
 
ישראלים המוגדרים מחוסנים או מחלימים • 

על פי נהלי משרד הבריאות, יבצעו בדיקת 
PCR  עם הנחיתה בישראל שלאחריה ייכנסו

שנייה  PCRלבידוד ביתי. בכפוף לביצוע בדיקת 

ביום השלישי שתוצאתה שלילית, הנ"ל יוכלו 
להשתחרר מבידוד. מי שלא יבצעו את 
ו הבדיקה הנוספת ביום השלישי, יידרש

 להשלים בידוד מלא.
 

עם  PCRישראלים לא מחוסנים יבצעו בדיקת • 

הנחיתה בישראל, שלאחריה ייכנסו לבידוד 
שנייה ביום  PCRביתי. בכפוף לביצוע בדיקת 

השביעי שתוצאתה שלילית, הנ"ל יוכלו 
להשתחרר מבידוד. מי שלא יבצעו את 
הבדיקה הנוספת ביום השביעי, יידרשו 

 להשלים בידוד מלא.
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ישראלים ששבו ממדינות שהוגדרו כאדומות • 
)רשימה מלאה הופצה ע"י מטה ההסברה 

עם  PCRלמאבק בנגיף הקורונה( יבצעו בדיקת 

הנחיתה בישראל, שלאחריה יועברו לבידוד 
במלונית קורונה עד לקבלת תשובה. לאחר 

קבלת תשובה שלילית, הנ"ל יועברו להמשך 
 PCRקת בידוד ביתי וביום השביעי יבצעו בדי

נוספת. בכפוף לתשובה שלילית בבדיקה 
 השנייה, הנ"ל ישוחררו מבידוד.

 
המדינה תיידע את הישראלים שיוצאים לחו"ל 

כי ייתכן שינוי בהנחיות בעת שהייתם מחוץ 
לישראל, וכי הם ישאו באחריות לעמוד 

 בהנחיות העדכניות בעת שובם לישראל.
 
בהידברות בין משרדי האוצר והתיירות, • 
 גובשו דרכים לסייע לענף התיירות בהתאם.י

 
יעשה שימוש באיכונים סלולריים שיופעלו על  -

ידי שירות הביטחון הכללי )שב"כ( למעקב 
אחר מאומתים שנושאים את הזן החדש 
"אומיקרון", במטרה לאתרם ולקטוע את 

 שרשראות ההדבקה.
 

* החלטה זו תיכנס לתוקף לאחר אישור שרי 
עת חירום. במקביל, הממשלה, בתקנות לש

 יקודם הליך החקיקה בנושא.
 
בחללים סגורים, יוחל מתווה התו הירוק  -

משתתפים )במקום  50בהתכנסות העולה על 
 משתתפים, על פי המצב הנהוג כיום(. 100

 
מופעים ופעילויות בחג החנוכה יוותרו ללא  -

שינוי, בהתאם למתווה שאושר בשבוע שעבר, 
הירוק ויישום אכיפה  תוך הקפדה על כללי התו

 מוגברת.
 

ההחלטות ייכנסו לתוקף בחצות הלילה 
, כ"ג 2021בנובמבר  28( בין יום א׳, 00:00)

בנובמבר  29בכסלו תשפ"ב, לבין יום ב׳, 
, כ"ד בכסלו תשפ"ב, ויהיו בתוקף למשך 2021

 ימים. 14
 

בדיון השתתפו שר הבריאות, שר החוץ, שר 
, השר הביטחון, שר המשפטים, שר האוצר

לביטחון פנים, שרת התחבורה, שרת הכלכלה 
והתעשייה, שרת הפנים, שרת החינוך, שר 

השיכון והבינוי, שרת האנרגיה, השר לענייני 
דת, שרת החדשנות והמדע, שר התיירות, שר 
התרבות והספורט, שר במשרד האוצר, ראש 
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שירות הביטחון הכללי )שב"כ(, מזכיר 
, המשנה הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה

לראש המל"ל, מנכ"ל משרד רה"מ, מנכ"ל 
משרד הבריאות, מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל 
משרד החינוך, מנכ"לית משרד רה"מ החליפי, 

מנכ"לית משרד התחבורה, הממונה על 
התקציבים במשרד האוצר, הממונה על 

ההתגוננות במשרד הביטחון,  ראש שירותי 
בריאות הציבור במשרד הבריאות, ממונה 

הקורונה, מפקד פיקוד העורף, מנהל רשות 
האוכלוסין, פרופ' ערן סגל, פרופ' רן בליצר, 

פרופ' ינון אשכנזי, פרופ' דורון גזית, פרופ' אלי 
 וקסמן, וגורמי מקצוע נוספים.

מדברי דברי ראש הממשלה, נפתלי בנט,  21.12.21
בפתח ישיבת ועדת השרים להתמודדות עם 

 נגיף הקורונה )קבינט הקורונה(: 
 

"אנחנו מביאים היום לקבינט שורה של 
החלטות שמיד יוצגו. המטרה שלנו היא 

לאפשר למדינת ישראל לצלוח את גל 
האומיקרון, תוך שימור התפקוד של הכלכלה 

 והמשק ככל האפשר.
 

האומיקרון בישראל מתקדם בדיוק לפי 
הציפיות וההערכות שלנו. לפני כשלושה 
שבועות וחצי קיבלנו כאן, בפורום הזה, 

החלטה אמיצה ומרחיקת ראות, לסגור את 
ישראל לכניסת זרים מכל העולם. זה קנה לנו 

יתרון של כמעט חודש על ידידינו באירופה 
ובארה"ב. אבל עכשיו, אנחנו בהכפלה של 

ר המאומתים ואנחנו נכנסים לקצב מספ
 האקספוננציאלי. 

 
אנחנו צפויים לראות מגמה דומה של הכפלות 

שלושה בזמן הקרוב, אולי פחות. -כל יומיים
הציבור צריך להיות מודע לכך שצפויה עליה 

דרמטית בתחלואה. זה לא הגזמות, זה הצפי 
 ואני מעריך שזה יגיע מאוד מהר. 

 
את הגל, אין אפשרות אנחנו לא יכולים למנוע 

כזו. אבל אנחנו בהחלט יכולים ונותנים את 
הכלים לאזרחי ישראל להגן על עצמם בעיקר 

 מפני תחלואה קשה, לכשחלקם ידבקו.
 

מי שעם חיסון, עוטה מסכה,  -צריך לומר 
ומתנהג בצורה טובה, הסבירות לפגיעה היא 
נמוכה. אנחנו לא יודעים עדיין, גם ברגע זה, 

מרה של הנגיף. עבר פחות את רמת החו
מחודש מאז שניתן לנגיף שם זמני. להערכתי 

נדע את זה תוך שבוע וחצי כשהנתונים 
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מאנגליה ודנמרק יגיעו, הן מדינות שעושות 
עבודת תיעוד רצינית. אנחנו כן יודעים שמי 

שמחוסן באופן מלא מוגן מפני תחלואה קשה 
לאין ערוך, לעומת מי שלא מחוסן או לא מחוסן 

 צורה מלאה.ב
 

 לכן, חיסונים, מסכות וריחוק חברתי.
 

נכון לעכשיו, יש מספר גדול של ישראלים 
שקיבלו שתי זריקות ולא את המנה השלישית. 

יש גם מיליון ילדים שלא קיבלו אפילו זריקה 
ראשונה. כרגע הם חשופים והמטרה שלנו היא 
להניע אותם בהיקפים גדולים בימים הקרובים 

יש גם את קהל המבוגרים,  לצאת ולהתחסן.
שאני ממתין בקוצר רוח שמשרד הבריאות 

יאשר לתת חיסון רביעי לזקנים, לאוכלוסיות 
 מדוכאות חיסון, כדי שנוכל להגן עליהם.

 
אנחנו דנים פה על ליבת המדיניות. כמי 

אין בידיים שלנו ברירות  -שנושאים באחריות 
טובות. הברירה היא בין הגבלות וצעדי מנע 

יו, לבין צעדים הרבה יותר קשים אחר כך. עכש
לא צריך להיות נביא בעניין הזה. ליבת 

האסטרטגיה שלנו היא לעכב ככל האפשר 
בעוד יום ועוד יום, לחסן ולהיערך ככל האפשר, 

 ולרדד במעט את קצב ההידבקות.
 

על המתווה שאנחנו מביאים הערב עבדו 
ביממה האחרונה באינטנסיביות מול 

וונטיים, הוא לא נופל כהפתעה המשרדים הרל
על המשרדים, להבנתי זה בהסכמה. אני 

מבקש שכולנו נשדר לציבור רצינות ונחישות, 
 כדי שהציבור יגלה אחריות ויירתם".

תמה ישיבת ועדת השרים להתמודדות עם  21.12.21
 נגיף הקורונה )קבינט הקורונה(

 
ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה 

בדצמבר  21)קבינט הקורונה( הערב )ג'(, 
, י"ז בטבת תשפ"ב, לדיון בעניין המשך 2021

 הטיפול בזן האומיקרון.
 

בדיון הוצגו נתוני התחלואה העדכניים בארץ 
ובעולם על ידי גורמי המקצוע במשרד 

הבריאות, וכן נדונה תכנית הפעולה שגובשה 
 אחרונים. בימים ה

 
 להלן החלטות ועדת השרים:

 
 קניונים ומתחמי מסחר: -
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קניונים יפעלו במתכונת של תו סגול, על פי • 
 15)אדם אחד בכל  1:15יחס תפוסה של 

 מטרים(.
 
מ"ר  100כניסה לחנויות ששטחן עולה על • 

תתאפשר בכפוף להצגת תו ירוק, הן 
במתחמים פתוחים והן בקניונים ובמתחמי 

סגורים. חובת התו הירוק תחול גם קניות 
 העובדים בחנויות אלו.

 
דוכני המזון בקניונים יתנו שירות ללקוחות • 

בכפוף להצגת תו ירוק, ולא תתאפשר בהם 
 ( בלבד.Take awayישיבה )

 
כניסה למסעדות הממוקמות בתוך קניון • 

תתאפשר בכפוף להצגת תו ירוק, בהתאם 
 למתכונת הנהוגה כיום במסעדות.

 
התו הירוק בקניונים ובמתחמי המסחר לא  -

יחול על מקומות המספקים שירותים חיוניים, 
בהם תימשך המתכונת הנהוגה כיום )תו סגול 

 (.1:7ביחס תפוסה של 
 
 מערכת החינוך: -
 
רק  -י"ב ביישובים אדומים וכתומים -כיתות א'• 

כיתות שבהן היקף התלמידים שקיבלו את 
 70%וד על מנת החיסון הראשונה יעמ

ילמדו באופן פרונטאלי. כיתות  -ולמעלה מכך 
, ילמדו 70%-שההיקף ההתחסנות בהן נמוך מ

 באופן מקוון.
 

ההחלטה תוחל בחטיבות הביניים והתיכונים 
י"ב( באופן מיידי, ובבתי הספר -)כיתות ז׳

ו'( החל מעוד שלושה -היסודיים )כיתות א'
שבועות )עד למועד זה תופעל בבתי הספר 

 סודיים מדיניות צמצום מגעים(.  הי
 
ביישובים ירוקים וצהובים מערכת החינוך • 

תמשיך לפעול כסדרה, בכפוף לתכניות "מגן 
 חינוך" ו"כיתה ירוקה".

  
ההחלטות ייכנסו לתוקף לאחר אישור התקנות 

הרלוונטיות, ובכפוף לאישור ועדות החוקה 
 והחינוך של הכנסת.

 
 בנוסף, הוחלט כי:

 
ודש ינואר יופסק מימון המדינה במהלך ח -

עבור בדיקות אנטיגן לילדים למטרת תו ירוק 
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)המדינה תמשיך לממן בדיקות אנטיגן 
 למדוכאי חיסון בכל הגילאים(.

 
תתאפשר קבלת תעודת תו ירוק למשך  -

חודש מקבלת החיסון הראשון, לשם כניסה 
למערכת החינוך ולמתחמים בהם חלים כללי 

ם קבלת פטור מבידוד. התו הירוק, אך לא לש
החלטה זו תיכנס לתוקף לאחר השלמת 

ההתאמות הנדרשות במערכות המחשוב של 
 משרד הבריאות. 

 
פעמיים בשבוע לעובדים  PCRיתבצע דיגום  -

שאינם בעלי תו ירוק במסגרות חוץ של משרד 
הרווחה, בהן: מוסדות קשישים, אנשים עם 
ן מוגבלויות, מסגרות ילדים ונוער, מנהל תקי

 ועוד.
 

בדיון השתתפו שר הבריאות, שר החוץ, שר 
הביטחון, שר המשפטים, שר האוצר, השר 

לביטחון פנים, שרת הכלכלה והתעשייה, שרת 
הפנים, שרת החינוך, שר השיכון והבינוי, השר 

לשירותי דת, שרת החדשנות והמדע, שר 
התיירות, שר התרבות והספורט, השרה 

צר, מזכיר לשוויון חברתי, שר במשרד האו
הממשלה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, 

המשנה לראש המל"ל, מנכ"ל משרד רה"מ, 
מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל משרד האוצר, 

מנכ"ל משרד החינוך, מנכ"לית משרד 
התחבורה, הממונה על התקציבים במשרד 

האוצר, הממונה על ההתגוננות במשרד 
 הביטחון, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד

הבריאות, ממונה הקורונה, מפקד פיקוד 
העורף, פרופ' ערן סגל, פרופ' רן בליצר, פרופ' 

ינון אשכנזי, פרופ' דורון גזית, פרופ' אלי 
 וקסמן, וגורמי מקצוע נוספים.

תמה ישיבת ועדת השרים להתמודדות עם  11.1.22
 נגיף הקורונה )קבינט הקורונה(

 
ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה 

 11)קבינט הקורונה( התכנסה הערב )ג'(, 
, ט' בשבט תשפ"ב, לדיון בעניין 2022בינואר 

 המשך הטיפול בזן האומיקרון.
 

בפתח הדיון הציגו ראש הממשלה ושר 
הבריאות את עיקרי מדיניות הממשלה ואת 

פעולותיה במסגרת הטיפול בגל הנוכחי. רה"מ 
את העקרונות המובילים, לפיהם יש חידד 

לשים דגש על האוכלוסייה הפגיעה ועל ילדי 
ישראל, לצד שמירה על כלכלה פתוחה ומשק 
מתפקד. בנוסף, נתבקשו שרי הקבינט ליטול 
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חלק פעיל יותר בהסברה לציבור ובשיקוף 
 המדיניות לאזרחי ישראל.

 
כמו כן, הוצגה בדיון תמונת מצב התחלואה 

, מדיניות הבדיקות והמגעים בזן האומיקרון
 ותרחישי ספיקת מערכת הבריאות.

 
חברי הקבינט קיבלו סקירה מעמיקה מצוות 

המומחים בעניין היקפי התחלואה ומגמות הגל 
 החמישי, וכן שמעו את המלצותיהם. 

 
בדיון השתתפו שר הבריאות, שר החוץ, שר 
הביטחון, שר המשפטים, שר האוצר, שרת 

רת הפנים, שרת הכלכלה והתעשייה, ש
החינוך, שר השיכון והבינוי, השר לשירותי דת, 

שרת החדשנות והמדע, שר התרבות 
והספורט, השרה לשוויון חברתי, שר במשרד 

האוצר, שר התיירות, שרת האנרגיה, שרת 
התחבורה, מזכיר הממשלה, המשנה ליועץ 
המשפטי לממשלה, המשנה לראש המל"ל, 

הבריאות, מנכ"ל משרד רה"מ, מנכ"ל משרד 
מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"לית משרד החינוך, 

מנכ"לית משרד התחבורה, ראש שירותי 
בריאות הציבור במשרד הבריאות, ממונה 
הקורונה, הממונה על התקציבים במשרד 
האוצר, הממונה על ההתגוננות במשרד 

הביטחון, מפקד פיקוד העורף, פרופ' ערן סגל, 
זי, פרופ' דורון פרופ' רן בליצר, פרופ' ינון אשכנ

 גזית, פרופ' אלי וקסמן, וגורמי מקצוע נוספים.

ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה  1.2.22
 )קבינט הקורונה( מתכנסת בשעה זו

 
רה"מ בנט: "אני רוצה לומר באופן ברור: 

הממשלה תסייע לעסקים שנפגעו בצורה קשה 
בגל הזה. הפרטים עוד נידונים ויסוכמו, לא 

 אף אחד מאחור" נשאיר
 

ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה 
 01)קבינט הקורונה( מתכנסת היום )ג'(, 

, ל' בשבט תשפ"ב, לדיון 2022בפברואר 
 בעניין המשך הטיפול בגל האומיקרון.

 
להלן דברי ראש הממשלה, נפתלי בנט, בפתח 

 הדיון:
 

"אנחנו כרגע בעיצומה של המערכה. צפויים 
שבועיים קשים לפנינו, ולכן, -וחצי לנו עוד שבוע
אני לא רוצה לראות אווירת  –כמו שאמרתי 

"סוף קורס", לא בקרב הציבור ולא כאן בחדרי 
 קבלת ההחלטות.
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עכשיו זה הזמן שלנו להדק את השמירה על 

הפגיעים ביותר, על המבוגרים, כדי לצלוח את 
 הגל הזה. 

 
במערכת החינוך אנחנו כבר מיישמים את 

"בודקים ולומדים", והמערכת  מתווה
מתפקדת. בימים אלה מחלקים את הערכות, 

בדיקות לכל ילד בבית ספר יסודי, וזה  20
מאפשר להורים ולתלמידים לשמור על שגרת 

 לימודים וחיים תקינה.
 

בשלב הזה, אנחנו כבר יודעים לומר 
שהחיסונים, בדגש על חיסוני הילדים, מגנים 

ו בהחלט בשורה , וזPIMSבצורה טובה מפני 

 טובה.
 

הדרך שלנו בממשלה היא דרך רציונאלית, 
 מאוזנת ומבוססת עובדות ונתונים. 

אנחנו לא כאלה שאומרים שצריך לרוץ לסגרים 
. כי הקורונה היא סוף העולם, ולא מתבהלים

מצד שני, אנחנו גם לא טוענים שקורונה זו רק 
שפעת, כי זה פשוט לא נכון. הקורונה היא 

מחלה שיכולה לפגוע בצורה קשה, וגם להביא 
למוות. אנחנו בוחרים בדרך המתונה, הנכונה 

 והמאוזנת. 
 

אנחנו נלחמים כל הזמן לשמור על הכלכלה 
פתוחה, על המשק פתוח ועל הכל מתפקד. 

לקשיים ולשיח הציבורי, ואנחנו אנחנו ערים 
קשובים גם למגזר העסקי. לכן, אני רוצה לומר 
באופן ברור: הממשלה תסייע לעסקים שנפגעו 

בצורה קשה בגל הזה. הפרטים עוד נידונים 
ויסוכמו, אבל זו ההחלטה המשותפת של 
 כולנו. אנחנו לא נשאיר אף אחד מאחור.

 
 ".את הגל הזה אנחנו, בעזרת ה', נצלח ביחד

תמה ישיבת ועדת השרים להתמודדות עם  1.2.22
 נגיף הקורונה )קבינט הקורונה(

 
 הקבינט החליט על עדכון מתווה התו הירוק

 
ועדת השרים להתמודדות עם נגיף הקורונה 

 01)קבינט הקורונה( התכנסה היום )ג'(, 
, ל' בשבט תשפ"ב, לדיון 2022בפברואר 

 בעניין המשך הטיפול בגל האומיקרון.
 

 להלן החלטות ועדת השרים:
 
 עדכון מתווה התו הירוק: -
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התו הירוק המעודכן יחול רק באירועים • 

בסיכון גבוה )אירועי שמחות, מסיבות 
וכדומה(, רשימה מלאה תפורסם ע"י מטה 

 ההסברה לקורונה עם השלמת ניסוח התקנות.
 
תוקף התו הירוק יעודכן, כך שיוכלו להחזיק • 

 אות:בו האוכלוסיות הב
 
מחוסנים בשתי מנות, אשר לא חלפו ארבעה  -

 חודשים מהמועד בו קיבלו את המנה השנייה.
 
מחלימים אשר לא חלפו ארבעה חודשים  -

 ממועד החלמתם.
 
מחוסנים בשלוש ובארבע מנות חיסון, ללא  -

 הגבלת זמן.
 

המתווה המעודכן ייכנס לתוקף עם פקיעת 
 06מתווה התו הירוק המלא ביום א׳, 

, ה׳ באדר א׳ תשפ"ב בחצות 2022פברואר ב
 הלילה שבין יום א׳ ליום ב׳.

 
 כניסה לישראל ויציאה ממנה:   -
 
הארכת התקנות הקיימות בנתב"ג )בכללן • 

חובת הבדיקה לפני הטיסה הנכנסת לישראל 
וכן חובת הבדיקה עם הנחיתה  בנתב"ג(, עד 

, ד׳ באדר ב׳ תשפ"ב, 2022במרץ  07ליום ב׳, 
 לילה שבין יום ב׳ ליום ג׳.בחצות ה

 
הוחלט לתקן את התקנות כך שהחל מיום ג׳, • 

, ז׳ באדר א׳ תשפ"ב, 2022בפברואר  08
תבוטל חובת ביצוע בדיקת קורונה לפני טיסה 

יוצאת מישראל למי שאינו מחוסן או מחלים, הן 
 לגבי נוסעים והן לגבי אנשי צוות. 

 
 14-הוחלט לאפשר לנוסע בעל תסמינים ב• 
ימים שלפני הטיסה לישראל, לעלות לטיסה ה

במידה וביצע בדיקת אנטיגן מוסדית שלילית 
לאחר תחילת התסמינים )עד עתה נדרש 

 שלילית לאחר מכן(.  PCRביצוע בדיקת 

 
 החלטות נוספות:

 
כניסה למוסדות מגן אבות ובתי קשיש  - 

 בקהילה תחייב ביצוע בדיקת אנטיגן.
 
טרם מפגש עם  מומלץ לבצע בדיקת קורונה -

 אדם מבוגר.
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מוסד שיחליט  -סיוע בקיום אירועים מוגנים  -

להקים עמדת בדיקות אנטיגן כתנאי כניסה, 
 יקבל סבסוד חלקי מהמדינה.

 
שבועית לעובדים לא -תיוותר חובת בדיקה דו -

 מחוסנים במוסדות רווחה, בריאות וחינוך.
 

ההחלטות ייכנסו לתוקף בכפוף לאישור ועדת 
 של הכנסת.החוקה 

 
בדיון השתתפו שר הבריאות, שר החוץ, שר 

הביטחון, שר המשפטים, שרת הכלכלה 
והתעשייה, שרת הפנים, שרת החינוך, שר 

השיכון והבינוי, שרת החדשנות והמדע, שר 
התרבות והספורט, השרה לשוויון חברתי, שר 
במשרד האוצר, שר התיירות, שרת האנרגיה, 

המשפטי  מזכיר הממשלה, המשנה ליועץ
לממשלה, המשנה לראש המל"ל, מנכ"ל 

משרד רה"מ, מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל 
משרד האוצר, מנכ"לית משרד החינוך, מנכ"ל 
המשרד לביטחון הפנים, ראש שירותי בריאות 

הציבור במשרד הבריאות, ממונה הקורונה, 
סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר, 

הביטחון, הממונה על ההתגוננות במשרד 
רמ"ט פקע"ר, יו"ר מרכז השלטון המקומי, 
פרופ' ערן סגל, פרופ' רן בליצר, פרופ' ינון 

אשכנזי, פרופ' דורון גזית, פרופ' אלי וקסמן, 
 וגורמי מקצוע נוספים.
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