
 
 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


