
 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 5בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020במאי  27 - ףד' בסיון התש", רביעי יום

 )אולם "ירושלים" בכסתב - 19:10(בשעה 

  

  

ראש הממשלה החליפי  -יושב ראש; בימין גץ  -ראש הממשלה, בימין תיהו   כחו השרים:
ממלא מקום יושב ראש הוועדה; אמיר  -ושר הביטחון; יולי (יואל) אדלשטיין 

אוחה, גבי אשכזי, יואב גלט, אריה מכלוף דרעי, אסף זמיר, ישראל כ"ץ, עמיר 
  פרץ, יזהר שי, איציק שמולי

  
  מירי רגב ,(חופשת לידה) כהן מירב  עדרו השרים:

  
    

    כן כחו:
    

  משרד הביטחון   -  משה אדרי 
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

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

  ראש מטה ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  טובמשה בר סימן 

  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי
  משרד האוצר   -  יוגב גרדוס

  מזכירות הממשלה   -  חוה ויר
  גיד בק ישראל   -  אמיר ירון 

  משרד הביטחון   -  מעיין ישראלי
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה  -  מאיר לוין 

  לשכת שר הבריאות   -  טיה לדסמן 
  משרד הביטחון   -  וחי מדל

  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  הממוה על התקציבים, משרד האוצר   -  שאול מרידור

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות   -  סיגל סדצקי

ביטחון ועורף, המטה לביטחון  ראש אגף לוט"ר  -  יגאל סלוביק
  לאומי

  צה"ל  -  יר סעד
  משרד הבריאות   -  ורד עזרא
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  צה"ל  -  ייב עשורתא"ל 
  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד

  ממלא מקום המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  רון פרץ 
  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים   -  יר קידר

  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 
  יועץ הסברה לקורוה, משרד ראש הממשלה  -  גידי שמרליג
  מזכירות הממשלה   -  סיגל שפירא

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן

  

  

  

  

  דר היום:ס

/ים  .1קרה והשלכותיו עדכויין משבר הקורות מצב בעותמו  

    
/ית לחלוקת הסיוע בסך   .2קרמיליארד  14דיווח על התוכ₪  
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/ה והשלכותיו  .1קריין משבר הקורות מצב בעים ותמועדכו  

  
  ראש הממשלה פותח.  

ראש המטה לביטחון לאומי, מאיר בן שבת, מציג תמות מצב ביחס להיקפי 

מגיף הקורוה בישראל ומציין שהתוים מראים על עלייה קלה התחלואה 

  בהיקף הדבקים בשלוש היממות האחרוות.

  מר בן שבת מציג את המדייות הקטת בהתאם ליעדים הבאים:

החזרת המשק הכלכלי וחיי החברה והפרט לפעילות מרבית ולשגרה  -

 יציבה.

המאמצים  מוכות מיטבית להתפרצות וספת של התחלואה וקידום -

 להתחסות.

יציאה מהמיתון, חידוש הצמיחה והתמודדות  –חיזוק החוסן הכלכלי  -

 עם אתגרי התעסוקה.

חזרה הדרגתית, מדודה ומבוקרת תוך שמירה על שולי  –העיקרון המרכזי 

  ביטחון על מת למוע אובדן שליטה.

  מר בן שבת מפרט את מרכיבי האסטרטגיה הקטים:

 יכוןהגה על אוכלוסיות בס -

 זיהוי מהיר של מוקדי התפרצות -

 איתור מהיר של חולים חדשים כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה -

 "תו סגול" לשמירת בריאות הציבור -

 ריחוק חברתי -

 בידוד אפקטיבי של חוזרים מחו"ל. -

שר הבריאות, יולי (יואל) אדלשטיין, מדגיש כי המגיפה טרם הסתיימה ואו 

מתמרץ  –מרסן הדבקה; שחרור  –מצויים במצב של "כלים שלובים" (בידוד 

  הדבקה) ומציין כי בכוות משרדו לפתוח בקמפיין הסברה לציבור בושא.

המהל הכללי של משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב, מציג תוים 

מאומתים על התפלגות החולים בימים האחרוים ומוסר דיווח מעודכן 

  ביחס לחולים במוסדות החיוך.
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מר בר סימן טוב מתייחס לתרחיש הייחוס שאליו ערך משרד הבריאות 

  .2021-2020לקראת עות החורף 

(דבריהם של ראש המל"ל ומכ"ל משרד הבריאות לוו במצגות המצאות 

  ).בתיקי מזכירות הממשלה

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, השרים 

יולי (יואל) אדלשטיין, אריה מכלוף דרעי, גבי אשכזי, ישראל כ"ץ, יזהר שי 

  ועמיר פרץ.

בתום הדיון מסכם ראש הממשלה כי על כולו להיערך לגל שי. כל עוד לא 

ל חולה תוך מצא חיסון, צטרך לפעול לאיתור ומעקב אפקטיבי של כ

  שימוש באמצעים דיגיטליים.

התוים יכתיבו את המדייות שקוט (מדייות "אקורדיון" של פתיחה 

וחשוב כי שמור על אמון  )בהיעדר תחלואה וסגירה עם התגברות התחלואה

  הציבור.

ראש הממשלה מודה למהל הכללי היוצא של משרד הבריאות, מר משה בר 

  בתקופה מאתגרת זו להתמודדות עם גיף הקורוה.סימן טוב, על עבודתו 

  
    

    
/ית לחלוקת הסיוע בסך   .2קרמיליארד  14דיווח על התוכ₪  

  
שר האוצר מציג את עיקרי התוכית לעידוד התעסוקה במשק שבמסגרתה   

ייתו מעקים למעסיקים בגין החזרת עובדים שפלטו ממעגל העבודה 

לפחות ובתאי ₪  3,300ושיועסקו בשכר של בתקופת משבר הקורוה 

  שהמעסיק לא פיטר עובדים אחרים.

שר האוצר מסביר כי המהלך ועד להחזיר עובדים במהירות, לקלוט עובדים 

  לאורך זמן, לצמצם את האבטלה ולהמריץ את המשק.

הממוה על התקציבים במשרד האוצר, מר שאול מרידור, מציג, באמצעות 

ים כי משבר הקורוה צפוי להביא, לראשוה מאז קום מצגת, תוים המרא

המדיה, לצמיחה שלילית במשק. כן מציג מר מרידור תוים על אובדן 

ההכסות הצפוי למדיה, פגיעה בשיעור התעסוקה, עלייה חדה ביחס              

תוצר ותוים על סטטוס חבילות הסיוע שיתו עד כה לעצמאים -חוב

  ביויים.ולעסקים קטים ו
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  (העתק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה).

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ, מתייחס לתוכית המוצעת ומציין כי 

האבטלה והיעדר התעסוקה הם עיקר הבעיה כעת ומבקש כי יישקל מתווה 

  אחר לפיצוי העסקים.

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, איציק שמולי, מציג את 

יתיות בתעסוקת הצעירים שתקופת קבלת דמי האבטלה עבורם הבעי

הסתיימה, בצד הקשיים ביישום הכשרות מקצועיות ללא דמי קיום. 

  האבטלה יוצרת מצוקות ובעיות חברתיות.

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציין כי ישם היבטים 

ם תיקוי ציבוריים בעלי השלכות משפטיות לתוכית שהוצגה והמחייבי

  חקיקה.

השרים גבי אשכזי, אמיר אוחה, אסף זמיר, יזהר שי, יואב גלט, גיד בק 

ישראל, מר אמיר ירון וראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש 

  הממשלה, מר אבי שמחון, מתייחסים ומעירים.

ראש הממשלה החליפי מציין כי המערכת הכלכלית צריכה להיערך לתרחיש 

הוצג ודרש שיתוף פעולה בין המשרדים הממשלתיים במגמה הייחוס כפי ש

  של מדייות פיסקלית מרחיבה.

מר בימין גץ מציע להתקדם עם ההצעה שהוצגה על ידי משרד האוצר 

  ומציע להקים צוות עבודה מצומצם להיערכות הכלכלית הדרשת.

ראש הממשלה מסכם ומציין כי הדברים שהושמעו במהלך הדיון הים בעלי 

  חשיבות וכי כון להקים צוות (פורום עבודה) מצומצם.

ראש הממשלה מדגיש את הצורך בהקמת פורום הסברה לצורך קבלת אמון 

  הציבור לתוכיות הממשלתיות.

בתום הדיון מחה ראש הממשלה את שר האוצר לבוא בדברים  עם שר 

, לרבות סוגיית פיצויי מעסיקים הוגים הכלכלה והתעשייה בעיין תוכיתו

(מעסיקים שלא פיטרו עובדים בתקופת המשבר), ומבקש ממשרד האוצר 

לצורך זה. ההצעה תובא לאישור ₪ מיליון  500למצוא מקור תקציבי של 

  הממשלה בישיבתה הקרובה. 

  
    

    
  

  הישיבה עלת
  )22:00(בשעה 



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 8בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020ביוי  08 - ףט"ז בסיון התש", שי יום

 )אודיטוריום, משרד החוץב - 10:15(בשעה 

  

  

ראש הממשלה החליפי  -יושב ראש; בימין גץ  -ראש הממשלה, בימין תיהו   כחו השרים:
ממלא מקום יושב ראש הוועדה; גבי  -ושר הביטחון; יולי (יואל) אדלשטיין 

אשכזי, יואב גלט, אריה מכלוף דרעי, אסף זמיר, ישראל כ"ץ, עמיר פרץ, מירי 
  רגב, יזהר שי, איציק שמולי

  
  (חופשת לידה) אוחה, מירב כהןאמיר   עדרו השרים:

  
    

    כן כחו:
    
    

  שר המשפטים  -    אבי יסקורן
  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 שב"כ  -  דב ארגמן

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  המשה לראש המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד
  משרד הבריאות   -  אבי בן זקן

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת
  ראש מטה ראש הממשלה החליפי  -  הוד בצר
  עוזר בכיר למזכיר הממשלה   -  עדי ברוך
  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  פרגו-ברעשלומית 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  משה בר סימן טוב
  המטה לביטחון לאומי לשכת ראש   -  עידו גבאי

  ציג מכון "גרטר"  -  עמית הופרט
  מזכירות הממשלה   -  חוה ויר

  חוקתי)-המשה ליועץ המשפטי לממשלה  (מיהלי  -  דיה זילבר
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  חיוןאשר 
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  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  המיועדת לתפקיד המהלת הכללית, משרד האוצר   -  קרן טרר

  לשכת שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  -  עבר יחזקאלי בליליוס
  גיד בק ישראל  -  אמיר ירון

  משרד ראש הממשלה   -  יעל כהן
  לשכת שר הבריאות  -  לדסמןטיה 

  מכ"ל חברת רכבת ישראל   -  מיכאל מייקסר
המהל הכללי, משרד התחבורה והבטיחות   -  עופר מלכה

  בדרכים
  רשות חירום לאומי (רח"ל)  -  וחי מדל
  משרד האוצר   -  אלון מסר

  הממוה על התקציבים, משרד האוצר   -  שאול מרידור
  ציבורי)-המשפטי לממשלה (חוקתיהמשה ליועץ   -  רז זרי

  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות   -  סיגל סדצקי

  לשכת שר החוץ  -  רחלי סוגו
ראש אגף לוט"ר, בט"פ ועורף, המטה לביטחון   -  יגאל סלוביק

  לאומי 
  משרד הביטחון  -  גדי עבאדי
  הרפואית, מהל הרפואהראש החטיבה   -  ורד עזרא

  משרד המשפטים  -  גבריאלה פיסמן
 משרד ראש הממשלה  -  ליאור פרבר

  ממלא מקום המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  רון פרץ
  המטה לביטחון לאומי   -  ערן קרי

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש   -  אבי שמחון

  הממשלה 
  מזכירות הממשלה   -  סיגל שפירא
      ציגי שב"כ

  

 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:

/כ"ל משרד הבריאות היוצא, משה בר סימן טוב  .3קרפרידה ממ  

    
/ית ודיון  .4קרת מצב עדכהצגת תמו  

    
/ה החדש (הוראת   .5קרגיף הקורו טיוטת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם

  2020-שעה), התש"ף

    
/טיוטת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום   .6קר

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

    
/וספים  .7קר יםייע  
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/כ"ל משרד הבריאות היוצא, משה בר סימן טוב  .3קרפרידה ממ  

  
ראש הממשלה פותח את הישיבה בדברי פרידה ממכ"ל משרד הבריאות,   

משה בר סימן טוב ומודה לו על שירותו למען אזרחי ישראל ובריאותם, על 

ההחלטות שקיבל להצלת חיים ומציין את אופן עבודתו המקצועית, קור 

  רוחו, אומץ ליבו ויושרתו.

להתמודדות עם מגפת ראש הממשלה מודה לו על חלקו בהישגים ובתרומה 

  הקורוה ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו.

  השרים יולי (יואל) אדלשטיין, יואב גלט ומירי רגב מוסיפים דברי פרידה.

  מר משה בר סימן טוב משיב למברכים.

  
    

    
/ית ודיון  .4קרת מצב עדכהצגת תמו  

  
בפי חברי ועדת ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מציג   

  השרים את תמרורי האזהרה שקבעו בשעתו והמחייבים הערכת מצב:

 חולים חדשים שאים מתוך מוקדי התפרצות) 100תחלואה חדשה ( -

 ימים) 10-קצב הדבקה (הכפלה ב -

 250מספר החולים במצב קשה מעל  -

בשיעור  8%מר בן שבת מציין כי התוים האחרוים מראים  גידול יומי של 

ים בגיף והמגמות המרכזיות מלמדות על החמרה במצב התחלואה, הדבק

על אף שהמגמה בתחלואה קשה ובמספר המושמים שמרת באופן יציב 

  ומוך.

ד"ר עמית הופרט ממכון גרטר, מכון המייעץ למשרד הבריאות, מציג 

(כל חולה מדביק בממוצע  -1תוים שלפיהם מקדם ההדבקה כעת גדול מ

  ד) וממליץ על קיטת צעדים מידיים להורדת תון זה.יותר מחולה מאח

שר הבריאות ובכירי משרדו מצייים כי מהתוים האחרוים יתן ללמוד 

שאופי התחלואה משתה, קבוצות הגיל באוכלוסייה שדבקות מוכות 

יותר, התפשטות המחלה היה בכל הארץ (התפשטות קהילתית) וכי 

  החולים הקשים.מתחילים לראות עלייה בהיקף 
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  עוד מצייים בכירי המשרד כי קיימת בציבור תודעה שהמחלה גמרה.

אין זו גזירת גורל שיגיע בהכרח גל שי של התפרצות אך קיימת התרופפות 

  במשמעת העצמית ובשמירה על הכללים שקבעו.

  (עדכון תמות המצב לווה במצגות המצאות בתיקי מזכירות הממשלה)

ראש הממשלה החליפי והשרים אריה מכלוף דרעי, יזהר שי, אסף זמיר, גבי 

אשכזי, מירי רגב, יואב גלט, איציק שמולי, ישראל כ"ץ מתייחסים 

לדברים שהוצגו ומצייים, בין השאר, את הצורך בהקפדה על אכיפת 

הכללים שקבעו במרחב הציבורי, שיתוף השלטון המקומי, קיטת צעדי 

ור, הגברת מספר הבדיקות, בידודם של הדבקים וקביעת הסברה לציב

  מדייות שלא תביא לסגירתו מחדש של המשק ושירותי המסחר והעסקים.

בדיון משתתפים: ראש הממשלה ושרים יולי (יואל) אדלשטיין, אריה מכלוף 

דרעי, יזהר שי, מירי רגב, אסף זמיר, גבי אשכזי, עמיר פרץ, יואב גלט, 

ציק שמולי, בימין גץ, סגן השר יואב קיש וה"ה מאיר בן ישראל כ"ץ, אי

שבת, משה בר סימן טוב, סיגל סדצקי, אבי שמחון, אמיר ירון, שאול 

  מרידור ועמית הופרט.

בתום הדיון מציין ראש הממשלה בדאגה את התוים המראים עלייה 

  בהיקפי התחלואה, ואת הצורך בקיטת אמצעי זהירות מרביים.

כי הצלחו בבלימת התפשטות המחלה במחיר כלכלי כבד, ולכן עוד מציין 

המשך מדייות ההקלות מחייבת אותו לקוט במשה זהירות בטרם יהיה 

  קשה יותר לטפל בהיקפי תחלואה עולים.

  
  ראש הממשלה מסכם:  

בשלב זה, המשך מדייות ההקלות מוקפאת. יש צורך להמתין שבוע על   .א

היקפי התחלואה בטרם לך לצעדי הקלה  מת לראות את התוים של

וספים כדוגמת פתיחת מוסדות תרבות, הרחבת שימוש בתחבורה 

 ציבורית (רכבות) ופתיחת התעופה האזרחית.

איש בכפוף לקיומם בתאי  -250אפשר קיום אירועים באולמות עד ל  .ב

 "תו סגול" (בהתאם לקריטריוים שיקבע המטה לביטחון לאומי).

הפיקוח והאכיפה על שמירת ההחיות שיתו במרחב יוגברו צעדי   .ג

 הציבורי תוך שקילת מתן סמכויות פיקוח בושא לגורמים וספים.
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יוקם צוות שרים מצומצם יותר שיכריע באשר לושאים המחייבים   .ד

קבלת החלטות מיידיות. הצוות יורכב מראש הממשלה, ראש הממשלה 

שר וסף הממוה על החליפי, שר הבריאות, שר הכלכלה והתעשייה ו

 הושא שלגביו דרשת הכרעה.

/יין הקמת צוות השרים, ראה להלן סעיף קר7(*) הערה: לע 

  בפרוטוקול זה.

  
    

    
/ה החדש (הוראת   .5קרגיף הקורו טיוטת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם

  2020-שעה), התש"ף

  
  ראש הממשלה פותח.  

בא בדברים עם שר הבריאות בעיין טיוטת שר המשפטים מודיע כי הוא 

החוק והם הגיעו לוסח מוסכם שיובא לאישור בוועדת השרים לעייי 

  חקיקה.

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי, מפרט את עיקרי ההסכמות 

  שהושגו:

 משך תקופת ההכרזה הראשוית על מצב חירום רפואי. -

- ות לפרק הזמן הראשוה בין תכלית התקי המאושר להכרזה.אבח 

 בחית חלופות לרבות השפעה על המשק. -

  סוגיית הפיקוח הפרלמטרי. -

  
  (פה אחד)  

  
  :7.6.2020מיום  66מ ח ל י ט י ם, בהמשך להחלטת הממשלה מס'   

סמכויות מיוחדות לאשר את התיקוים בוסח טיוטת החוק   .א

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

 ), כפי שהוצגו במהלך הישיבה.)60ספח 
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ועדת השרים לעייי חקיקה תדון ותאשר, על דעת הממשלה, את   .ב

  טיוטת החוק בהתאם לתיקוים האמורים.

  
    

    
/טיוטת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום   .6קר

  2020-התש"ףהתפשטות גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), 

  
  ראש הממשלה פותח.  

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

  המוצעת בושא והבאה לידי ביטוי בטיוטת החוק.

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, דיה זילבר, מציגה את עיקרי טיוטת 

  החוק.

להליך החקיקה הראשי  ראש השב"כ, דב ארגמן, מציג את הסתייגותיו

המתוכן להתקיים בושא ומציע כי ארגוו יסייע לקדם אפליקציה אזרחית 

  שתסייע במאמץ לצמצום התפשטות הגיף.

בדיון משתתפים: ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים גבי 

אשכזי, יואב גלט, יולי  (יואל) אדלשטיין וה"ה מאיר בן שבת, דב ארגמן, 

  ן טוב, אביחי מדלבליט, דיה זילבר ורז זרי.משה בר סימ

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

, ועדת השרים 7.6.2020מיום  67בהמשך להחלטת הממשלה מס'   .א

לעייי חקיקה תדון ותאשר על דעת הממשלה את טיוטת חוק הסמכת 

שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות גיף 

 .2020-הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

לאחר האישור האמור בסעיף א' לעיל, הליכי החקיקה של טיוטת החוק   .ב

  לא יקודמו והצעת החוק בושא לא תוח לפי שעה על שולחן הכסת.
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/וספים  .7קר יםייע  

  
ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מציין כי על סדר יומה   .א  

של ועדת השרים ישה הצעת החלטה בעיין הקמת מרכז שליטה 

בקורוה, אך מפאת אילוצי זמן,  (משל"ט) ליהול המאבק הלאומי

א ההצעה לאישור בפעם אחרת. עם זאת, מציין ראש המל"ל, כי בות

מפאת חשיבות הושא ודחיפותו, יש צורך בהכרעה בעיין מיקומו 

 העתידי של המשל"ט.

  ה בהקשר זה לפעול להקמת המשל"ט במרכז הארץ.ראש הממשלה מח

ראש הממשלה מבקש לבחון מחדש את הרכב צוות השרים המצומצם   .ב

/והרכבו יובא, 4שאליו התייחס במהלך הישיבה (סעיף מס' קר (

  בתיאום עם ראש הממשלה החליפי, לידיעת חברי ועדת השרים.

  
    

    
  

  הישיבה עלת
  )14:10(בשעה 



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 12בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020ביוי  17 - ףכ"ה בסיון התש", רביעי יום

 )אודיטוריום, משרד החוץב - 18:10(בשעה 

  

  

ראש הממשלה החליפי  -יושב ראש; בימין גץ  -ראש הממשלה, בימין תיהו   כחו השרים:
ממלא מקום יושב ראש הוועדה; אמיר  -ושר הביטחון; יולי (יואל) אדלשטיין 

אוחה, גבי אשכזי, יואב גלט, אריה מכלוף דרעי, אסף זמיר, מירב כהן, ישראל 
  כ"ץ, עמיר פרץ, מירי רגב

  
  , איציק שמולי(בבידוד בשל גיף הקורוה) ייזהר ש  :עדרו השרים

  
    

    כן כחו:
    

  שר התרבות והספורט   -  חילי טרופר
  שר הביוי והשיכון   -  יעקב ליצמן

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

  מזכירות הממשלה   -  מורן בופיל
  המטה לביטחון לאומיהמשה לראש   -  איתן בן דוד
  משרד הבריאות   -  אבי בן זקן

  לשר לביטחון הפים  ביטחויתההמזכירה   -  אה בן מרדכית"צ 
  ראש המטה לביטחון לאומי  -  מאיר בן שבת

  ראש מטה ראש הממשלה החליפי  -  הוד בצר
  יועץ בכיר למזכיר הממשלה   -  עדי ברוך

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

   התרבות והספורטלשכת שר   -  גיא גוטמן 
  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות   -  איתמר גרוטו

  מזכירות הממשלה   -  חוה ויר
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  דיה זילבר
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 
  המהלת הכללית, משרד האוצר   -  קרן טרר

  גיד בק ישראל   -  אמיר ירון 
  מזכירות הממשלה   -  הילה כהן אייס
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  המטה לביטחון לאומי  -  מיכל ייב
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות  -  חזי לוי
  ראש רשות חירום לאומית   -  וחי מדל

  הממוה על התקציבים, משרד האוצר   -  שאול מרידור
  ציבורי)-המשה ליועץ המשפטי לממשלה (חוקתי  -  רז זרי

  ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות  -  סיגל סדצקי
ראש אגף לוט"ר, בט"פ ועורף, המטה לביטחון   -  יגאל סלוביק

  לאומי
  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד

  משרד ראש הממשלה  -  ליאור פרבר
  ממלא מקום המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  רון פרץ 

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

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  דרזראיתמר 

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
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  סדר היום:

/אמרו בפתח הישיבה  .8קרדברים ש  

    
/ים להמשך   .9קרית וכיוות מצב עדכסקירת ראש המטה לביטחון לאומי -תמו  

    
/פתיחת פעילות הרכבות  .10קר  

    
/אירועי תרבותפתיחת   .11קר  

    
/ה  .12קרגיף הקורויהול המאבק הלאומי בהקמת מרכז שליטה ל  

    
/ושא ההתמודדות   .13קרהקמת צוות שרים מצומצם לקבלת החלטות מיידיות ב

  עם משבר הקורוה
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/אמרו בפתח הישיבה  .8קרדברים ש  

  
ראש הממשלה פותח את הדיון ואומר  כי  מדית ישראל חתמה על הסכם   

עם חברת "מודרה", אשר יאפשר לישראל לרכוש חיסוים.  החברה 

  המצאת בשלבים מתקדמים של פיתוח חיסון לגיף הקורוה החדש,   

ראש הממשלה מציין  כי ישה עלייה תלולה בממדי התחלואה והוועדה 

האמצעים לבלימתה, ברחבי הארץ ובמוקדי תחלואה,  תוך תדון היום על 

  המשך קיטת צעדים לפתיחת המשק.

ראש הממשלה מתייחס לדוח  ה"אקוומיסט" המדרג את מדית ישראל בין 

המדיות שטיפלו  בהצלחה בגיף הקורוה, ומציין כי דוח זה משקף את  7

אה ויש לקוט התהלות המדיה בעבר, לאחרוה  יש עלייה במדדי התחלו

  בדרך אחראית למיגורה.

שר הבריאות מוסיף כי מדית ישראל עוקבת אחר  פיתוחים שוים בעולם 

וגם במדית ישראל של חיסון לגיף הקורוה ומציין כי  בטווח המיידי אין 

פריצת דרך ולכן, לצד המעקב אחר פיתוח החיסוים השוים, יש לפעול 

  וגע לגיף הקורוה. בזהירות ובאחריות המרבית בכל ה

  
    

    
/ים להמשך   .9קרית וכיוות מצב עדכסקירת ראש המטה לביטחון לאומי -תמו  

  
ראש המטה לביטחון לאומי, מאיר בן שבת,  מציג, באמצעות מצגת, תמות   

חולים  287מצב עדכית בכל הוגע לממדי התחלואה בגיף הקורוה (

חולים מוגדרים  במצב קשה), ומציג  את  39חדשים ביממה האחרוה,  

  המגמות המרכזיות המאפייות את התחלואה לאחרוה:

  עלייה מרכזית ורצופה במספר המקרים החדשים.

  .9%קצב הגידול היומי עומד על 

דרום תל אביב, זרים, בדואים  –פיזור גיאוגרפי רחב (מוקדים בולטים 

  בגב).

מוך ויציב של החולים במצב קשה שיעור גבוה של חסרי תסמיים ומספר 

  והמושמים.
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מר בן שבת מציין כי תחומי התעופה, הרכבת והתרבות מתוכים להיפתח 

בקרוב תחת מגבלות שהוסדרו במתווים שסוכמו בין הגורמים הוגעים 

פורמאלי ומתחמי -בדבר. עוד מציין כי תועות הוער, החיוך הלא

  השעשועים לא מתוכים להיפתח כרגע.

המלצות המטה לביטחון לאומי, כפי שמוצגים על ידי ראש המטה לביטחון 

  לאומי:

  השלמת המערך לזיהוי מהיר וקטיעה של שרשרת ההדבקה

  טיפול במוקדים "אדומים"

  המשך פעילות החמ"ל העירוי המשולב בכל הוגע לעובדים הזרים

  הגברת האכיפה וההסברה.

  יתר גם  לושאים הבאים:מר מאיר בן שבת מתייחס בסקירתו, בין ה

שיעור התשובות החיוביות  גבוה באופן יחסי ומספר הבדיקות עלייה ב -

 .1.5%-ועומד על כ

 התפלגות כלל  החולים על פי גיל. -

 .התפלגות החולים  הקשים לפי גיל -

מחצית מהחולים  -: גילאי הדבקים 23.5.2020פילוח המקרים מאז   -

 אכיפה.; תסמיים; 18מתחת לגיל ושליש מהם  31הם מתחת לגיל 

שר הבריאות מציין כי כחלק מההתמודדות עם ממדי התחלואה, שי 

מכלל ההדבקות,  20%-המוקדים המרכזיים של התחלואה, המהווים כ

  יטופלו באופן איטסיבי, ולגבי שאר חלקי הארץ תוגבר האכיפה וההסברה.

ולפיהם, במסגרת  השר לביטחון הפים מציג תוי אכיפה בשבוע החולף

הגברת האכיפה,  ישה עלייה במספר רישומי הדוחות בגין אי עטיית מסכות 

  בתי עסק סגרו בצו. 254-דוחות ליום) ו 1000(מעל 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים אריה 

מכלוף דרעי, אסף זמיר, מירי רגב, חילי טרופר, מירב כהן, גבי אשכזי, 

פרץ, יולי אדלשטיין, ישראל כ"ץ, יואב גלט וה"ה מאיר בן שבת, רז  עמיר

  זרי, יחזקאל לוי ואיתן בן דוד.
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/פתיחת פעילות הרכבות  .10קר  

  
  ראש הממשלה פותח את הדיון.  

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב,  מציגה את עיקרי המתווה  

שהוסכם בין הגורמים הוגעים בדבר לפתיחת פעילות הרכבות ומציית,  כי  

מתפוסת הרכבות, הזמת  75%פעילות הרכבות תיפתח במתכות של 

הכרטיסים תיעשה באופן מקוון ומראש, ייעשה חיטוי, יוצבו מצלמות 

ימדדו את חום האשים בכיסה לתחות הרכבת, יוגבר מערך  תרמיות אשר

  הסדרים והפקחים אשר יוודאו  עטיית מסכות ותיאסר אכילה ברכבות.

  המגבלות אשר עליהן הוסכם במסגרת המתווה יפורסמו לציבור הרחב.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

בין משרד לאשר את החזרת פעילות הרכבות בהתאם למתווה שגובש   .א

התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבריאות, משרד האוצר והמטה 

 לביטחון לאומי.

מתפוסת הרכבות  75%החזרת פעילות הרכבות תיעשה במתכות של   .ב

ורכישת כרטיסים מקוות ומראש ותוך הקפדה על עמידה בכללים 

 וספים שגובשו במסגרת המתווה.

ווה, יתוגבר מערך  לשם הגברת האכיפה על הכללים שקבעו במת  .ג

  הפקחים והסדרים ברכבות. 
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/פתיחת אירועי תרבות  .11קר  

  
  ראש הממשלה פותח את הדיון.  

שר התרבות והספורט, חילי טרופר,  מציג את עיקרי המתווה לפתיחת 

  אירועי התרבות ושעיקריו:

כיסאות תוך הקפדה על מיקום  75%אירועי התרבות יתקיימו בתפוסה של 

במרחק המותר, האירועים יתקיימו ברצף וללא הפסקה, מכירת הכרטיסים 

תיעשה באופן מקוון ויווסתו גם זמי ההגעה של הקהל כדי למוע 

התקהלות. האחריות על הפיקוח בדבר  שמירת ההחיות תושת על מהלי 

  מוסדות התרבות.

משרות  100,000-עוד מציין השר טרופר, כי בהיבט הכלכלי מדובר בכ

  שהשכר הממוצע שלהן מוך מהשכר הממוצע במשק. 

מתקיים דיון בוגע להגבלת מספר האשים אשר תותר בכל אירוע ובוגע 

  לפתיחה גם של  כסים ותערוכות.

  
  מ ח ל י ט י ם:  

לאשר פתיחת אירועי תרבות בהתאם למתווה שסוכם בין משרד   .א

והמטה לביטחון  התרבות והספורט, משרד הבריאות, משרד האוצר

 לאומי.

מכירת הכרטיסים תיעשה באופן מקוון והאחריות על  ביצוע הכללים   .ב

  אשר גובשו במתווה האמור  תושת על מהלי המוסדות.

מגבלת האשים באירועי התרבות תידון ותאושר  על ידי השרים 

 הוגעים לעיין. (*)

פתיחת להסמיך את ראש הממשלה, שר האוצר ושר הבריאות לבחון    .ג

 פעילות גם בתחום הכסים והתערוכות.

(*) בתום הדיון ראש הממשלה, שר הבריאות ושר התרבות והספורט 

החליטו, בתיאום עם המטה לביטחון לאומי, כי עף התרבות ייפתח מיידית 

יאושרו בכפוף לאישור  500-איש ועד ל 250איש. מופעים מעל  250לקהל של 

  מכ"ל משרד התרבות והספורט.
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/ה  .12קרגיף הקורויהול המאבק הלאומי בהקמת מרכז שליטה ל  

  
  ראש הממשלה פותח את הדיון.  

ראש המטה לביטחון לאומי, מאיר בן שבת, מציג, באמצעות מצגת, את 

עיקרי הצעת ההחלטה שעייה הקמת מרכז שליטה ליהול המאבק 

  משל"ט).  –הלאומי בגיף הקורוה (להלן 

המל"ל מציין כי הקמת מרכז השליטה מוקם בעקבות החיות ראש ראש 

הממשלה להקים מרכז ידע איטגרטיבי שיסייע בגיבוש המדייות והכוות 

הפעילות לקטיעת שרשרת ההדבקות ולבות מגון יעיל לבדיקות, למערך 

  תחקור ולאיתור מהיר ויעיל של מודבקים ובידודם. 

  של המשל"ט; תקציבו; ומשך פעילותו.    עוד  מוצג המבה הפוקציואלי

שר החוץ, גבי אשכזי, מבקש, לאור פעילות משרד החוץ והסיוע שיתן 

מטעמו עד כה בכל הקשור להבאת ציוד ממדיות שוות בעולם ולאור זאת 

שלמשל"ט  מיועדים תחומי עשייה הוגעים למשרד החוץ,  לכלול במסגרת 

  תקים עבור משרד החוץ. 3הקמתו 

ר הבריאות מציין כי  פעילות משרד החוץ חיוית וחשובה למשל"ט ש

  ומשרדו יבחן ביסודיות את בקשת שר החוץ.

ראש הממשלה מחה את שר הבריאות ושר החוץ להגיע להסכמה בושא. 

  אם לא תושג הסכמה, תובא המחלוקת להכרעתו.

  
  (פה אחד)  

  
 -(להלן  לוגיסטיקה ותפעול, להקים מרכז שליטה, ידע, מ ח ל י ט י ם  

במשרד הבריאות לצורך ריכוז המאמץ להתמודדות עם ") המשל"ט"

 "גיף (להלן: COVID-19הגורם למחלה  SARS-CoV-2ות גיף התפשט

  .)"הגיף"קורוה" או ה
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  ייעוד המשל"ט: 

ישמש כגוף אופרטיבי, מרכז ידע והכווה במטרה לגבש  המשל"ט .1

המלצות למשרד הבריאות על מדייות ודרכי פעולה בהיבטי המאבק 

 גיף הקורוה בהתאם למדייות הממשלה. התפשטותהלאומי מול 

יפעל במשרד הבריאות ויוחה על ידו מקצועית ויהיה אמון  המשל"ט .2

 על יישום מדייות הממשלה בוגע למאבק הלאומי מול גיף הקורוה. 

 זה ובמועד 31.12.2021 ליום עד יפעל אשר זמי כגוף מוגדר"ט המשל .3

 תוקף את להאריך יוחלט אם אלא, יפורקהוא ו תפקידו יסתיים

 .פעילותו

  תפקידי המשל"ט:

 קידי המשל"ט יהיו:תפ .4

גיבוש תמות מצב לושאי המאבק בגיף הקורוה ושיקוף התוים   .א

 לגורמים הרלווטיים בממשלה.

סיוע בגיבוש המלצות לגבי מדייות ודרכי פעולה דרשות למימוש   .ב

 מדייות. 

במאבק  םמשרדיי-תיאום וסכרון של התוים והצרכים הבין  .ג

 הלאומי מול הגיף על מת להציגם למשרד הבריאות ולמל"ל.

יהול מרכז שליטה איטגרטיבי אשר ירכז את כלל התוים   .ד

טה לביטחון בהתאם להחיות המוהמידע לטובת קבלת החלטות. 

ובכפוף להגה על פרטיות, מרכז המידע יגיש תוים ויספק  לאומי

ים לכך. משרד האוצר, בק מידע לגורמי הממשלה השוים הדרש

ס יוכלו לשלוח ציגים למרכז המידע שיבצעו "ישראל והלמ

יתוחים בכלל המידע המצא במרכז בכפוף להגה על פרטיות 

  וסודיות רפואית. 

חלק באפיון צרכי המידע היתוח והפרסום ויבצעו  יקחויהציגים   .ה

השוואות בילאומיות ומחקרי עומק בתחומים השוים, לרבות 

תיקבע  הכלכליים. תכית העבודה בושאים בעלי השפעה כלכלית

 25%-מ פחתי ותהיה בהיקף שלאעם המלל ומשרד האוצר  במשותף

מתכית העבודה הכללית. התכית תכלול בין היתר מחקרי עומק 

בישראל והרחבה של איסוף התוים וטיובם לצורך יישום התכית 

 תואם כדי לממש אותה.המחקרית, וחלוקת העבודה במרכז הידע ת

וקטיעת  אפידמיולוגיותהחקירות הו, בדיקותתפעול מערך ה  .ו

 . שרשרת ההדבקה

האספקה ויהול המלאי "פ, המוהרכש, ההצטיידות  תחומי ריכוז  .ז

 במידת הצורך.
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סיוע לחטיבת הרפואה במשרד הבריאות ביהול מערך הרפואה   .ח

 בבתי החולים, בקהילה וגופי החירום.

 של מבצע "מגן אבות ואימהות".יהול אופרטיבי   .ט

העברת התרעות על מוקדי התפרצות של גיף הקורוה באזורים   .י

גיאוגרפיים בישראל וכן סיוע בגיבוש המלצות לטיפול במוקדים 

 אלו.

המשך פעילות הסיוע של משרד הביטחון בתחומי הרכש והפיתוח  .5

במשל"ט יהיה בכפוף לאמור בהחלטה זו ובהתאם לסיכומים שיתקבלו 

ין משרד הבריאות ומשרד הביטחון. יובהר כי עבודת גורמי משרד ב

הביטחון תתבצע ממשרדיהם בקריה בת"א, כחלק מפעילותם השוטפת 

ובהתאם לצרכי משרד הבריאות והכל בהתאם לתקים ייעודיים 

 שיוקצו לשם כך למשרד הביטחון. 

לצד המשל"ט יפעל מכלול לטיפול באוכלוסיות מיוחדות כפי שייקבע  .6

ל ידי גורמי המטה בממשלה, והמשאבים להפעלת מכלול זה אים ע

 כללים בהחלטה זו.

במשל"ט יפעל מכלול תעופה אשר יהיה אמון על תיאום וסכרון כלל  .7

הגורמים בכל הקשור לפעילות התעופתית של וסעים אל ומחוץ 

לישראל בהיבטי בריאות הציבור אשר יסיים פעילותו לכל המאוחר עד 

 . סעיף זה לא יחול על שיוע אמצעים על ידי משרד הביטחון.31.12.2020

מידע ממשרדי   יקבלו המשל"טעובדי בכפוף להוראות כל דין,  .8

 ביצוע תפקידם כמפורט לעיל.  לצורך הממשלה והגופים הכפופים להם

  

  מבה ארגוי:

בהתאם לאישור ציב שירות המדיה, ובכפוף להוראות חוק שירות  .9

  .1959-(מיויים), התשי"טהמדיה 

  

  מיקום המשל"ט:

  במרכז הארץ בצמוד לצירי תועה מרכזיים. יוקם ט"משלה . 10

  

  רכש ייעודי לקורוה:

  

להטיל על שר האוצר להתקין, מתוקף סמכותו לפי חוק חובת  . 11

, 31.12.21תקות שתוקפן יהיה עד יום  1992-המכרזים, התש"ב

לצורך רכש דחוף אשר הוגעות לעסקאות משרד הבריאות הדרשות 
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דרש למשרד הבריאות להתמודדות עם גיף הקורוה ואשר החשב 

הכללי אישר כי לא יתן לבצען בדחיפות הדרשת באמצעות ועדת 

המכרזים של משרד הבריאות הפועלת מכח תקות חובת המכרזים, 

. בתקות שיותקו ייקבע כי על עסקאות כאמור יחולו 1993-התש"ג

 1993-מכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התש"גתקות חובת ה

תקות משהב"ט) ובלבד שבמקום ציג הציבור יכהן בוועדת  –(להלן 

הפטור ובוועדת המכרזים כמשמען בתקות משהב"ט, ציג משרד 

הבריאות שימוה בידי מכ"ל משרד הבריאות. למען הסר ספק, אין 

כרזים שבמשרד בתקות שיותקו כדי לגרוע מסמכות ועדות המ

  .1993-הבריאות הפועלות מכח תקות חובת המכרזים, התש"ג

  

  תקציב:

 התקציב לפעולת המשל"ט כאמור ייקבע בין משרדי הבריאות והאוצר.  . 12

למשל"ט יוגדר תקציב ייעודי שיאפשר מסגרות רכש, מו"פ ותפקוד  . 13

 שיאפשר למלא את ייעודו כמפורט בהחלטה זו.

תקי  99, משרד הבריאות יממן את עלותם של לצורך הפעלת המשל"ט . 14

 4-תקים עבור מרכז המידע והידע ו 95קבע ייעודיים (תק"י), מתוכם 

יובהר כי תקי הקבע שיוקצו לטובת הושא הים מתוך  תקי מפא"ת.

באוגוסט  11מיום  136שיאי כוח האדם שקבעו בהחלטת ממשלה ב/

2016. 

תקים אזרחיים זמיים  8וקצו לצורך סיוע משרד הביטחון למשל"ט י . 15

, לטובת רכש, כולל יעוץ משפטי וכספים. 31.12.2021לתקופה שעד 

יובהר כי ככל שלא יבוצע הרכש על ידי משרד הביטחון תקים אלו 

 יועברו לידי משרד הבריאות. 

הביטחון, במסגרת להטיל על שרי הבריאות והאוצר, בתיאום עם שר  . 16

ולהגיש המלצותיהם לממשלה בתוך  דיוי התקציב, להגיע להסכמות

חודש, לגבי הקמת מכלול בושאי מחקר ופיתוח במשרד הבריאות 

  שיפעל במסגרת המשל"ט .

  שמירת דיים:

אין בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכות שיתה לאחר, על פי דין, בושאים  . 17

 שהחלטה זו דה בהם.
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 דיווח לקביט הקורוה: 

 הבריאות:  מוסכם כי על שר  . 18

בכתב לוועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה  לדווח  .א

והשלכותיו (להלן: "קביט הקורוה"), בתוך שבועיים מיום קבלת 

החלטה זו, על אודות תכית העבודה של המשל"ט ליישום תפקידיו 

 לפי החלטה זו. 

לדווח בכתב לקביט הקורוה, אחת לחודש, וכן בכל עת שתידרש   .ב

לכך על ידי קביט הקורוה, על אודות פעילות המשל"ט ליישום 

  תפקידיו לפי החלטה זו.

  

  
    

    
/ושא ההתמודדות   .13קרהקמת צוות שרים מצומצם לקבלת החלטות מיידיות ב

  עם משבר הקורוה

  
  ראש הממשלה מציג את ההצעה.   

  
  (פה אחד)  

  
להקים צוות שרים מצומצם אשר יגבש החלטות מיידיות הוגעות   .א  

 להתמודדות עם משבר הקורוה.

בצוות השרים המצומצם יהיו חברים ראש הממשלה, ראש הממשלה   .ב

החליפי ושר הביטחון, שר הפים, שר האוצר, השר לביטחון הפים, שר 

 הבריאות, שר המשפטים ושר הכלכלה והתעשייה. 

החלטות הצוות יתקבלו בהסכמה בין ראש הממשלה לראש הממשלה   .ג

  החליפי.

  
    
  

  הישיבה עלת



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 8בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020ביוי  22 - ףל' בסיון התש", שי יום

 )אודיטוריום, משרד החוץב - 10:25(בשעה 

  

  

ראש הממשלה החליפי  -יושב ראש; בימין גץ  -ראש הממשלה, בימין תיהו   כחו השרים:
ממלא מקום יושב ראש הוועדה; אמיר  -ושר הביטחון; יולי (יואל) אדלשטיין 

אוחה, גבי אשכזי, יואב גלט, אריה מכלוף דרעי, אסף זמיר, מירב כהן, ישראל 
  רגב, יזהר שי, איציק שמוליעמיר פרץ, מירי יעקב ליצמן, אבי יסקורן, כ"ץ, 

  
    
  
    

    כן כחו:
    

  שר המודיעין  -  אלי כהן
  שר הארגיה   -  יובל שטיייץ

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

 עוזר שר הביטחון להתגוות - משה אדרי

  משרד ראש הממשלה  -  סיון אוברמן
  לשכת שר הביטחון - גלי אופיר

  ראש שירות הביטחון הכללי -  דב ארגמן
  מזכירות הממשלה   -  מורן בופיל
  המשה לראש המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד
  משרד הבריאות - אבי בן זקן

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת
  יועץ בכיר למזכיר הממשלה  -  עדי ברוך
  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  פרגו-ברעשלומית 

  המטה לביטחון לאומי - עידו גבאי

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות - איתמר גרוטו

  הל הכללי, משרד המודיעין מממלא מקום ה -  רון הרליג

  מזכירות הממשלה - חוה ויר

 ציבורי)-(מיהלי המשה ליועץ המשפטי לממשלה - דיה זילבר

  ראש הסגל לשכת רה"מ  -  אשר חיון
 סגית מזכיר הממשלה - סימה טוקטלי
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  המהלת הכללית, משרד האוצר  -  קרן טרר
  גיד בק ישראל  -  אמיר ירון
  דוברת ראש הממשלה - שיר כהן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות  -  חזי לוי
  ראש רשות חירום לאומיתממלא מקום  - וחי מדל

  הממוה על התקציבים, משרד האוצר  -  שאול מרידור
  ציבורי)-המשה ליועץ המשפטי לממשלה (חוקתי  -  רז זרי

  ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות  -  סיגל סדצקי
ראש אגף לוט"ר, בט"פ ועורף, המטה לביטחון   -  יגאל סלוביק

  לאומי
  משרד הביטחון   -  גדי עבאדי

  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד
  ראש הממשלה משרד    ליאור פרבר

  משרד הבריאות -  ודים פרמן
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה ממלא מקום    רון פרץ

  לשכת שר הבריאות - קובי צורף

  לשכת שר הביטחון -  אמיר קורן
  משרד הבריאות  - רוה קייזר
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש   - אבי שמחון

  הממשלה 
  מזכירות הממשלה   -  סיגל שפירא
      ציגי שב"כ

  

 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  .14קר  

    
/ה קביעת  .15קרגיף הקורו ות לגל הבא שלתרחיש הייחוס למוכ  

    
/ים להמשך  .16קרת מצב וכיוותמו  

    
/ית "בית ספר של החופש הגדול"  .17קרות ותוכפעילות של קייט  

    
/ולוגיים   .18קראמצעי איכון דיגיטליים (הסתייעות בשב"כ ופיתוח אמצעים טכ

  חלופיים)
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/דברי פתיחה  .14קר  

  
בפתח הישיבה מתייחס ראש הממשלה בחומרה רבה להקלטות שהושמעו   

באמצעי התקשורת מתוך דיוי ועדת השרים ומבקש בהקשר זה מהיועץ 

  המשפטי לממשלה והגורמים המוסמכים לקיים חקירה יסודית בושא.

ראש הממשלה מציין את העלייה המדאיגה בהיקף התחלואה בגיף 

  בקיטת הצעדים הבאים:הקורוה ואת הצורך 

 ההחיות שיתו לציבור. אכיפתהגברה משמעותית של  -

 שימוש בכלים דיגיטליים לקטיעת שרשראות ההדבקה. -

 שימוש בסגרים אזוריים על מת להימע מסגרים רחבים. -

  החיות למיעת התקהלויות. -

  
    

    
/ה  .15קרגיף הקורו ות לגל הבא שלקביעת תרחיש הייחוס למוכ  

  
  ראש הממשלה פותח.  

ראש המל"ל, מאיר בן שבת, פותח ומציין כי תרחיש הייחוס מיועד לשמש 

בסיס לקביעת יעדים למאמצי המוכות באמצעות הצגה של תמות 

  המציאות שאליה ידרש להתכון.

  בהכת התרחיש לקחו בחשבון תוים שאים ודאיים:

 בתקופת החורף. מידת ההשפעה של ההתמודדות עם גיף הקורוה -

 מקדם ההדבקה שיהיה בזמן שאליו מכוון התרחיש. -

 הקושי לחזות התהלות אוכלוסייה ביחס לגל הוסף.  -

ממלא מקום ראש רשות חירום לאומית (רח"ל) במשרד הביטחון מציג את 

קביעת המסגרת להיערכות המשק לגל שי של התפרצות על בסיס 

משרד הביטחון וממליץ על מסגרת מתודולוגיה ותוים תחשיביים שערך 

  מושמים מהתפרצות הגיף. 2,500להיערכות הכוללת 
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שר הבריאות והמהל הכללי של משרדו מציגים תוים עדכיים על מצב 

התחלואה הקיים, מצייים כי בזמן החורף מערכת הבריאות מצאת בעומס 

מושמים  5,000-שיא בשל תחלואות עותיות וממליצים להיערך ל

  מהתפרצות הגיף.

שר האוצר, המהלת הכללית של משרדו והממוה על התקציבים במשרד 

סביר" ולא לתרחישים -האוצר ממליצים לאמץ היערכות לתרחיש "חמור

קיצויים ומצייים את היקפי התקציב שהוקצו למערכת הבריאות לשם 

  התמודדות עם משבר הקורוה.

ביטחון, משרד הבריאות ומשרד (הדברים שהוצגו על ידי המל"ל, מערכת ה

  האוצר לוו במצגות המצאות בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון על התרחישים השוים שהוצגו ובו השתתפו: ראש הממשלה, 

ראש הממשלה החליפי, השרים יולי (יואל) אדלשטיין, ישראל כ"ץ, יואב 

ר שי, עמיר גלט, אמיר אוחה, גבי אשכזי, אסף זמיר, יובל שטיייץ, יזה

פרץ, מירי רגב, סגן השר יואב קיש וה"ה מאיר בן שבת, שאול מרידור, קרן 

  טרר, חזי לוי, וחי מדל ואבי שמחון.

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, להחות את משרד הבריאות, משרד האוצר ומשרד ראש   

מערכת הממשלה, בשיתוף כל המשרדים הרלווטיים, לפעול לביית יכולות 

הבריאות ומוכותה להתמודד עם מגפת הקורוה באופן שתהיה ערוכה 

מושמים כתוצאה מתחלואת הקורוה,  2,000לספק מעה לתרחיש של עד 

  ובכלל זאת כל הגזרות מתחלואה בהיקף כזה, בוסף למושמים האחרים.

  
    

    
/ים להמשך  .16קרת מצב וכיוותמו  

  
שבת, מציג תמות מצב עדכית המראה תוים ראש המל"ל, מאיר בן   

מדאיגים שמצביעים על המשך עלייה עקבית ורציפה במספר הדבקים 

  .9%החדשים. קצב הגידול של הממוצע היומי עומד על 

מר בן שבת מציג את המלצות מכון גרטר הקובע שאין מוס מלהטיל 

ככל שרוצים להימע מהצורך  –מגבלות ארציות שיורידו את קצב ההדבקה 
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בסגר גורף. כן מציג את עמדת פרופ' אילן ריס מהטכיון שסבור שעטיית 

  מסכה יכולה להיות תחליף לצעדים קיצויים ברמה הארצית.

מר בן שבת מציין כי לאור התוים, המטרה המיידית כרגע היה האטה 

עה משמעותית של קצב התחלואה והקטת סיכוי התמותה תוך פגי

  מיימלית במשק ובשגרת החיים.

מתקיים דיון בהשתתפות חברי ועדת השרים, היועץ המשפטי לממשלה 

וציגיו שבו מובע הצורך להחמיר את צעדי האכיפה ולהגביר את פעילות 

  ההסברה בקרב האוכלוסייה.

בתום הדיון מבקש ראש הממשלה מהמטה לביטחון לאומי לקבל תוים על 

קטו עד כה וכיצד הם השפיעו על התוצאות ההחלטות והצעדים ש

  בהתמודדות עם הגיף.

  
  ראש הממשלה מסכם את הדיון ומחה כדלקמן:  

לפעול להקמת מהלת אכיפה במשרד לביטחון הפים שתכלול את כל   .א

 מערך האכיפה של הרשויות בושא זה.

ולקיצור ₪  500מסכה לגובה של  לפעול להגדלת הקסות בגין אי עטיית  .ב

 יום. 30-זמן התשלום ל

לפעול לתגבור האכיפה באמצעות שילובם של פקחים מהרשויות   .ג

המקומיות ולשם כך ראש הממשלה, שר האוצר, שר הפים והשר 

 לביטחון הפים יבואו בדברים עם ציגי המרכז לשלטון מקומי.

רה של מקומות להגביר, ככל שהדבר מחייב, את השימוש בצווי סגי  .ד

 ובתי עסק המפרים את הוראות והחיות משרד הבריאות.

לבצע מעקב רציף אחר "מוקדים אדומים" ברחבי הארץ ולפעול בהקדם   .ה

 לסגירתם ככל שיתבקש.

להמשיך ולקיים בדיקות בקרב אוכלוסיות המצויות בסיכון, לרבות   .ו

 קשישים ולציידם באמצעי מיגון.

 האוכלוסייה.לתגבר את פעילות ההסברה בקרב   .ז
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 –ככל שצעדי האכיפה והסברה לא יחוללו שיוי במדדי התחלואה   .ח

 יישקל שיוי מדייות ביחס להתקהלויות.

משרד הבריאות יבחן את האפשרות להתיר לקיים תערוכות וכסים,   .ט

וככל שהדבר יתאפשר, הוא יוסדר באמצעות צו של מכ"ל משרד 

  הבריאות.

  
    

    
/ית "בית ספר של החופש הגדול"פעילות של   .17קרות ותוכקייט  

  
  ראש הממשלה פותח.  

שר החיוך, יואב גלט, מבקש כי פעילות הקייטות ובתי הספר לגיל היסודי 

(עד כיתות ו') תתאפשר במסגרת החיוך הבלתי פורמלי בכפוף להחיות 

  ומגבלות של משרד הבריאות.

  ומתייחס.המהל הכללי של משרד הבריאות מעיר 

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט  י ם, לפות למהל הכללי של משרד הבריאות בבקשה לתקן את   

צו בריאות העם (גיף הקורוה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חיוך) 

באופן שיאפשר פעילותם של קייטות ותוכית  2020-(הוראת שעה), התש"ף

  בחיוך היסודי (עד כיתות ו')."בית ספר של החופש הגדול" לתלמידים 

  
    

    
/ולוגיים   .18קראמצעי איכון דיגיטליים (הסתייעות בשב"כ ופיתוח אמצעים טכ

  חלופיים)

  
  ראש הממשלה פותח.  

שר הארגיה, יובל שטיייץ, שעמד בראש צוות השרים לבחית השימוש 

בכלי איכון דיגיטליים ופעולות השב"כ בושא, מציג את המלצות הצוות 
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ואת חשיבות השימוש והסיוע בכלים של השב"כ במאמצים לקטוע את 

  שרשראות ההדבקה של החולים בקורוה.

צא בתיקי מזכירות (מסמך המכיל את המלצות צוות השרים בושא מ

  הממשלה)

שר המודיעין, אלי כהן, מציג את החלופות הטכולוגיות להסתייעות 

ביכולות השב"כ ומעדכן על אפליקציה שפותחה ומוכה לשימוש על בסיס 

  .Bluetoothטכולוגיית 

ראש השב"כ מציג את הסתייגותו לקידום הליכי החקיקה בכסת של הצעת 

הכללי במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות  החוק להסמכת שירות הביטחון

  גיף הקורוה החדש.

בדיון משתתפים: ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים יובל 

שטיייץ, אלי כהן, יולי (יואל) אדלשטיין, עמיר פרץ, אבי יסקורן, אמיר 

אוחה, יזהר שי, סגן השר יואב קיש, היועץ המשפטי לממשלה, ראש השב"כ 

  וראש המל"ל.

ראש הממשלה החליפי מבקש כי יושקעו מרב המאמצים לפיתוח 

"אפליקציה אזרחית" ומציין כי ככל שצטרך להתבסס על תוי השב"כ, זה 

  ייעשה תחת פיקוח ובאופן מוגבל.

ראש הממשלה מסכם ומחה לקדם את הצעת החוק הממשלתית להחה על 

י ההדבקה שולחן הכסת בהתאמה להחמרה בתוי התחלואה. ככל שתו

ימשיכו לעלות, תובא לממשלה הצעה לפעול לקידום הליכי החקיקה בכסת 

  במגבלות שיצמצמו ככל היתן את חשיפת יכולות השב"כ.

  
    

    
  

  הישיבה עלת
  )15:50(בשעה 



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 5בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020ביוי  28 - ףו' בתמוז התש", ראשון יום

 )אודיטוריום, משרד החוץב - 11:15(בשעה 

  

  

ראש הממשלה החליפי  -יושב ראש; בימין גץ  -ראש הממשלה, בימין תיהו   כחו השרים:
ממלא מקום יושב ראש הוועדה; אמיר  -ושר הביטחון; יולי (יואל) אדלשטיין 

אוחה, גבי אשכזי, יואב גלט, אריה מכלוף דרעי, אסף זמיר, מירב כהן, ישראל 
  רגב, יזהר שי, איציק שמולייסקורן, מירי אבי כ"ץ, יעקב ליצמן, עמיר פרץ, 

  
    
  
  
  

    כן כחו:
    

שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ושר משאבי   -  זאב אלקין
  המים

  שר התרבות והספורט  -  חילי טרופר
      

  סגן השר במשרד הבריאות  -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  להתגוותעוזר שר הביטחון     משה אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר

  מזכירות הממשלה   -  מורן בופיל
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

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

  ראש מטה ראש הממשלה החליפי  -  הוד בצר
  יועץ בכיר למזכיר הממשלה   -  עדי ברוך

  סגית מזכיר הממשלה  -  אתי ברט
  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו

  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי
  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות   -  איתמר גרוטו
  מכון גרטר  -  עמית הופרט
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  מזכירות הממשלה   -  חוה ויר
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  דיה זילבר
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  המהלת הכללית, משרד האוצר   -  קרן טרר

  גיד בק ישראל   -  אמיר ירון 
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות  -  חזי לוי
  המטה לביטחון לאומי   -  טליה לקרי

  הממוה על התקציבים, משרד האוצר   -  שאול מרידור
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  עמית מררי

  ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות  -  סיגל סדצקי
ראש אגף לוט"ר, בט"פ ועורף, המטה לביטחון   -  יגאל סלוביק

  לאומי
  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד

  משרד ראש הממשלה  -  ליאור פרבר
  משרד הבריאות  -  ודים פרמן

  ממלא מקום המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  רון פרץ 
  לשכת ראש הממשלה החליפי   -  אמיר קורן

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 
  מזכירות הממשלה   -  סיגל שפירא

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן

  

    



- 3 - 

 

  

 

 

  סדר היום:

/וספים  .19קר ת מצב התחלואה והמלצות לצעדי התמודדותתמו  
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/ת מצב  .19קרוספים תמו התחלואה והמלצות לצעדי התמודדות  

  
  ראש הממשלה פותח.  

ראש המטה לביטחון לאומי מציג תמות מצב ואת המגמות המרכזיות 

  המאופייות כרגע:

 עלייה עקבית במספר הדבקים החדשים. -

 9% –קצב גידול ממוצע ליום  -

 פיזור גיאוגרפי רחב -

 שיעור גבוה של חסרי תסמיים  -

 גילי רחב פיזור -

 המאושפזים ובמספר החולים הקשים עלייה במספר -

מר בן שבת מפרט את המלצות מכון גרטר ומציין כי המטרה המיידית כרגע 

היה האטה משמעותית של קצב התחלואה והקטת סיכוי התמותה תוך 

  פגיעה מיימלית במשק ובשגרת החיים.

  ממליץ ראש המטה לביטחון לאומי על:כחלק מהצעדים המיידיים, 

הגבלת התקהלויות והתכסויות חברתיות (אולמות אירועים, בתי  -
 תפילה וקייטות).

 הגבלות על כיסת עובדים מהרשות הפלסטיית. -

 תגבור עובדים זרים במוסדות סיעודיים. -

 הצפויים להיפגע. תמיכה כלכלית במגזרים -

שר הבריאות, יולי (יואל) אדלשטיין והמהל הכללי של משרדו, חזי לוי, 

יים כי או מצאים בתחילתו של גל שי וכי צפויה עלייה וספת מצי

). 9%ימים וקצב גידול יומי של  8 -בתחלואה בימים הקרובים (זמן הכפלה 

צפויה עלייה גם בתחלואה הקשה וגם  –וככל שלא ייקטו צעדים מהירים 

  בתמותה.

ות מר חזי לוי מציג תוים השוואתיים ביחס למדיות אחרות ומציג תמ

  מצב על היקף החולים הקשים והמושמים מאז חודש מרץ.

ממליץ המהל הכללי של משרד הבריאות על  ,לאור התוים המדאיגים

  קיטת הצעדים הבאים:



- 5 - 

 

  

 

 

 משתתפים. 19הגבלת התקהלויות עד  -

 ."תו סגול"אכיפה מוגברת של מיעת התקהלויות וכללי  -

 ר.לצמצום הדבקה בקרב ילדים ובי ועצעדים  -

 הגבלה במספר המשתתפים בטקסים ובחתוות. -

 מהמגזר הציבורי). 30%מהבית (לפחות  לעבודה המלצות -

 קמפיין הסברה. -

(דבריהם של ראש המטה לביטחון לאומי והמהל הכללי של משרד 

  הבריאות לוו במצגות המצאות בתיקי מזכירות הממשלה)

מולי, בימין השרים ישראל כ"ץ, אריה מכלוף דרעי, יואב גלט, איציק ש

גץ, יזהר שי, אסף זמיר ומירי רגב מעירים ומתייחסים, בין השאר, לצורך 

באכיפה מוגברת, צעדי הסברה, הגבלה על אוכלוסיות מבוגרות ובעלות 

  סיכון, מתן סמכויות אכיפה לרשויות מקומיות.

ה"ה חזי לוי, אבי שמחון, מאיר בן שבת, עמית הופרט ושאול מרידור 

  חסים לדברים שאמרו.מעירים ומתיי

  בתום הדיון מחה ראש הממשלה:

לקבל מדי יום תוים ממשרד הבריאות ומהמטה לביטחון לאומי בוגע   .א

לצמצום זמן הליך החקירה האפידמיולוגית מרגע איתור החולה ועד 

שעות (קיטוע שרשרת  48-כיסתם של הבאים עמו במגע לבידוד ל

 12-ת בדיקה למתן תוצאה לקיצור זמן בין הפייה לקבלההדבקה) ו

 שעות.

) 29.6.2020ישיבה שתתקיים מחר (להמשיך את הדיון בושא ב  .ב

ושלקראתו מתבקשים השרים להתייחס ולהגיש המלצותיהם בושאים 

  הבאים:

 צעדים להגברת האכיפה. -

 הגבלת התקהלויות. -

 הגה על אוכלוסיות בסיכון לרבות הסתייעות בעובדים זרים. -

  להפעלת בית הספר של הקיץ וקייטות באופן בטוח. תוכית -

  
    

    
  

  הישיבה עלת



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 5בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020ביוי  29 - ףז' בתמוז התש", שי יום

 )אודיטוריום, משרד החוץב - 13:15(בשעה 

  

  

ראש הממשלה החליפי  -יושב ראש; בימין גץ  -ראש הממשלה, בימין תיהו   כחו השרים:
ממלא מקום יושב ראש הוועדה; אמיר  -ושר הביטחון; יולי (יואל) אדלשטיין 

אוחה, גבי אשכזי, יואב גלט, אריה מכלוף דרעי, אסף זמיר, מירב כהן, ישראל 
  רגב, יזהר שי, איציק שמוליעמיר פרץ, מירי יסקורן, אבי כ"ץ, יעקב ליצמן, 

  
    
  
    

    כן כחו:
    

שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ושר משאבי   - זאב אלקין
  המים

  שר התרבות והספורט  -  חילי טרופר
      

  סגן השר במשרד הבריאות  -  יואב קיש
      

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

  מזכירות הממשלה   -  בופילמורן 
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

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

  הממוה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר  -  קובי בר תן
  ראש מטה ראש הממשלה החליפי  -  הוד בצר
  יועץ בכיר למזכיר הממשלה   -  עדי ברוך

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

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות   -  איתמר גרוטו
  מכון גרטר  -  עמית הופרט

  מזכירות הממשלה   -  חוה ויר
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  דיה זילבר
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  המהלת הכללית, משרד האוצר   -  קרן טרר

  גיד בק ישראל   -  אמיר ירון 
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  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 
  המהל הכללי, משרד הבריאות  -  חזי לוי

  המטה לביטחון לאומי   -  טליה לקרי
  הממוה על התקציבים, משרד האוצר   -  שאול מרידור

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  עמית מררי
ראש אגף לוט"ר, בט"פ ועורף, המטה לביטחון   -  יגאל סלוביק

  לאומי
  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד

  משרד ראש הממשלה  -  ליאור פרבר
  משרד הבריאות  -  ודים פרמן

  ממלא מקום המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  רון פרץ 
  לשכת ראש הממשלה החליפי   -  אמיר קורן

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
  משרד הבריאות  -  אשר שלמון
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 
  מזכירות הממשלה   -  סיגל שפירא

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן

  

  

  

  

  סדר היום:

/ה  .20קרגיף הקורו וספת של וכח התפשטותדרשים ל צעדים  
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/ה  .20קרגיף הקורו וספת של וכח התפשטותדרשים ל צעדים  

  
הממשלה פותח ומציין את הצורך במציאת האיזון הכון בין השמירה ראש   

  על הבריאות לבין השמירה על הכלכלה והמשק.

ראש המטה לביטחון לאומי, מאיר בן שבת, מציג את מעד האפשרויות 

הקיימות בין פתיחה מוחלטת של המשק והעסקים לבין הטלת מגבלות 

  כלליות (סגר).

שהתגבשו עם משרד הבריאות בעיין הגבלת  מר בן שבת מציג את ההמלצות

התקהלויות לוכח התפשטות הגיף ותוך שיקולים של פגיעה מיימלית 

במשק, תועלת גבוהה בצמצום סיכוי ההדבקה ומיימום הפרעה לחיי 

  החברה.

(דברי ראש המטה לביטחון לאומי לוו במצגת המצאת במזכירות 

  הממשלה)

וצגו ומדגיש כי הן מחייבות הערכת שר הבריאות מתייחס להמלצות שה

מצב יומית על מת לוודא כי הן משיגות את המטרה ולא גורמות להמשך 

  העלייה בהיקפי התחלואה.

מתקיים דיון על ההמלצות שהוצגו בהשתתפות ראש הממשלה והשרים יולי 

(יואל) אדלשטיין, עמיר פרץ, אמיר אוחה, אסף זמיר, גבי אשכזי, אריה 

יואב גלט, זאב אלקין, יזהר שי, איציק שמולי, יעקב ליצמן,  מכלוף דרעי,

חילי טרופר, ישראל כ"ץ, אבי יסקורן, מירב כהן, בימין גץ, סגן השר 

  יואב קיש וה"ה אמיר ירון, קרן טרר, חזי לוי ומאיר בן שבת.

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, בימין גץ, ממליץ לאמץ את 

ם דיון על האופן שבו הממשלה צריכה להל את ההמלצות ומבקש לקיי

משבר הקורוה תוך מתן אפשרות להסרת חסמים ומתן פתרוות בשיח              

  משרדי.-בין

ראש הממשלה מציין את החשיבות בקבלת  החלטות במשבר הקורוה 

בצורה יעילה ואפקטיבית ובאופן מאוחד לאחר קיום עבודת מטה סדורה 

  מון הציבור במערכת.באופן שיחזק את א

  ראש הממשלה מסכם ומחה כדלקמן:
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ישה חשיבות בהקפדה על מיעת התקהלויות עד כמה שהדבר יתן  -

ובמיוחד בקרב האוכלוסייה המצאת בסיכון (לרבות מיעת ריקודים 

  המויים באירועי שמחה).

בהקשר לאוכלוסיות הזקוקות לטיפול סיעודי, מבקש לקדם את עיין  -

להעסקת עובדים זרים וספים על מת להגן על אוכלוסייה מתן היתר 

  זו.

מבקש מהשר לביטחון הפים לוודא כי תפעל תוכית אכיפה מסודרת  -

  אשר תוצג לפיו.

לגבש מדד עדכי למספר החולים הקשים שבאמצעותו תוכל הממשלה  -

 לשקול צעדי החמרה רחבים.

ברשויות לקדם את תהליכי החקיקה בסוגיית הסמכת פקחים  -

 מקומיות לעסוק באכיפת ההחיות.

 לקדם תמיכה כלכלית ישירה לסקטורים שייפגעו מההגבלות. -

ליישם את ההחלטה בעיין הפעלת קייטות ציבוריות לגיל היסודי  -

ולהגיע להסכמה בין שר השכלה הגבוהה והמשלימה למשרד הבריאות 

  בעיין אופן הפעלת הקייטות הפרטיות.

ועדת השרים דון בסוגיית קיום כסים ותערוכות  בישיבות הבאות של -

וכן דון בסוגיית פתיחת התעופה וההתהלות בחופי הרחצה 

  והפארקים הציבוריים.

  
  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם:  

  להגביל את ההתקהלויות כדלקמן:  .א

אפשרות למתן משתתפים ללא  250עד  -במופעי תרבות ואולמות  .1

 .החרגה

 משתתפים. 50עד  –באירועי ברית מילה  .2

 משתתפים. 50עד  –בלוויות  .3
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 באירועי חתוה/בר מצווה: .4

משתתפים (הציבור  250עד  –) 9.7.2020עד יום י"ז בתמוז (  .א

ובעלי האולמות קראים להעדיף קיומם בגים ובמרחבים 

 פתוחים).

במרחב  –) 31.7.2020-10.7.2020מיום י"ח בתמוז עד י' באב (  .ב

מהתפוסה ולא  50%משתתפים; בחלל סגור עד  250ד פתוח ע

 משתתפים. 100-יותר מ

במערכת להשכלה גבוהה יתקיימו מבחים באופן מקוון (למעט  .5

במקרים שיוסכמו בין המועצה להשכלה גבוהה לבין משרד 

 הבריאות).

 משתתפים. 50עד  –בתי תפילה והתקהלויות  למטרות אחרות  .6

מהעובדים במגזר זה  30%לאפשר לעד  –עבודה במגזר הציבורי  .7

לעבוד מהבית תוך מתן גמישות למהלים הכלליים של המשרדים 

והיחידות ובהתאם להסדרים שייקבעו על ידי ציב שירות המדיה 

 והממוה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר.

הושאים האמורים המחייבים תיקון בצו, יובאו לאישור הממשלה   .ב

בהוראת החוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת  2בהתאם לסעיף 

  .2020-הגבלת פעילות), התש"ף –חירום (גיף הקורוה החדש 

  
    

    
  

  הישיבה עלת



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 4בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת השרים לעיין ההתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020ביולי  02 - ףי' בתמוז התש", חמישי יום

 )אודיטוריום, משרד החוץב - 15:30(בשעה 

  

  

ראש הממשלה החליפי  -יושב ראש; בימין גץ  -ראש הממשלה, בימין תיהו   כחו השרים:
ממלא מקום יושב ראש הוועדה; אמיר  -ושר הביטחון; יולי (יואל) אדלשטיין 

אוחה, גבי אשכזי, יואב גלט, אריה מכלוף דרעי, אסף זמיר, מירב כהן, ישראל 
  יזהר שי ץ, יסקורן, מירי רגב,כ"ץ, יעקב ליצמן, עמיר פר

  
  איציק שמולי  עדר השר:

  
    

    כן כחו:
    

  שר התרבות והספורט   -  חילי טרופר 
      

  הבריאות במשרד סגן שר   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
          

  היועץ המשפטי, המטה לביטחון לאומי   -  גיל אבריאל 
  משרד הביטחון   -  משה אדרי

  משרד ראש הממשלה   -  סיון אוברמן 
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר 

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  מזכירות הממשלה   -  מורן בופיל
  המשה לראש המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 
  בכיר למזכיר הממשלה  יועץ  -  עדי ברוך

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

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו
   המזכיר הצבאי לשר הביטחון   -  יקי דולףתא"ל 

 מכון גרטר - עמית הופרט

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 
  מכון גרטר  -  יורם חמו

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
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  המהלת הכללית, משרד האוצר   -  קרן טרר איל 
  משרד ראש הממשלה   -  פיי יצחקי
  גיד בק ישראל  -  אמיר ירון 

  לשכת ציב שירות המדיה   -  עמי כהן 
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 

  מזכירות הממשלה  -  רביבו-אורית כהן
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי

  הממוה על התקציבים, משרד האוצר  -  שאול מרידור
  )ציבורי-המשה ליועץ המשפטי לממשלה (חוקתי  -  רז זרי

  ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות  -  סיגל סדצקי
ועורף, המטה לביטחון  ראש אגף לוט"ר, בט"פ  -  יגאל סלוביק

  לאומי
  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  ממלא מקום המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  רון פרץ 

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

  הממשלה
  מזכירות הממשלה   -  סיגל שפירא

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן

  

  

  

  

  סדר היום:

/יעת   .21קרוספים  למ ת מצב התחלואה והמלצות לצעדי התמודדותתמו

  הקורוה בדגש על הגבלת התקהלויותהתפשטות גיף 
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/יעת   .21קרוספים  למ ת מצב התחלואה והמלצות לצעדי התמודדותתמו

  התפשטות גיף הקורוה בדגש על הגבלת התקהלויות

  
ראש הממשלה פותח ומציג תוים המראים החמרה משמעותית בקצב   

  הקשים. במספר החולים 50%הדבקים מדי יום, לרבות גידול של 

ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, משלים תוים על העלייה 

בהיקפי התחלואה בחתכים שוים ומציג את המלצותיו בעיין הגבלת 

  התקהלויות כדלקמן:

 איש. 50 עד –א. אולמות, ברים, מועדוים ומסעדות  .1

  איש. 20עד  –ב. התקהלויות חברתיות, בתי תפילה 

2. ות ותיירות, תחבורה מקומות עבודה, חים, מלויוויות ומסחר, ק
  ללא שיוי (לפי שעה). –ציבורית 

כן מציין ראש המל"ל כי דרש לקיים דיון בעיין קייטות הקיץ, הגברת 

  צעדי האכיפה ותמיכה כלכלית במגזרים שייפגעו.

  ראש המל"ל מציין כי השיקולים המחים הים:

 מיימום פגיעה במשק. -

 בצמצום סיכוי ההדבקה.תועלת גבוהה  -

 מיימום הפרעה לחיי החברה. -

 קיומן של חלופות -

 פשטות -

  (דברי ראש המל"ל לוו במצגת המצאת בתיקי מזכירות הממשלה)

בהבאת  שר הבריאות, יולי (יואל) אדלשטיין, מתייחס לצורך המיידי

עובדים זרים לטיפול באוכלוסייה הסיעודית ואת הצורך להאיץ בכסת את 

הליכי החקיקה המשלימים את הצעדים המשפטיים השוים בהתמודדות 

  עם הגיף.

המהל הכללי של משרד הבריאות, מר חזי לוי, מציג תוים ותמות מצב 

לואה אפידמיולוגית ביחס לחולים הפעילים, תוים על היקפי התח

באזורים שהוכרזו כ"אזורים מוגבלים" ומציג את המלצותיו ביחס 

  למדייות שתיקט:

 איש (כולל לוויות ובתי כסת). 20-הגבלת התקהלויות חברתיות ל -

 איש. 50-הגבלת התקהלויות באולמות אירועים ומסעדות ל -
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 תגבור האכיפה -

 הסברה -

 שמירה על אוכלוסיות בסיכון ("מגן אבות ואימהות") -

 עת שרשראות ההדבקה (בעדיפות ב"יישובים ירוקים")קטי -

  מר חזי לוי מציג תוים על שיפור בזמי תוצאות הבדיקות מרגע דגימתן.

(דברי מכ"ל משרד הבריאות לוו במצגת המצאת בתיקי מזכירות 

  הממשלה)

ציגי מכון גרטר מתייחסים לקצב הגידול של הדבקים ומסבירים את 

  מכך.המשמעויות הגזרות 

שר האוצר, ישראל כ"ץ, והממוה על התקציבים במשרד האוצר, מר שאול 

מרידור, מתייחסים להמלצות שהוצגו ומצייים את הצורך ביצירת אבחה 

בין אולמות אירועים לעף המסעדות ואת הצורך בהגברה משמעותית של 

צעדי האכיפה (לרבות הסמכת פקחים מטעם הרשויות המקומיות) על מת 

  חית, עד כמה שיתן, את הפגיעה הכלכלית במשק ובמסחר.להפ

השרים מירי רגב, יזהר שי, עמיר פרץ, אסף זמיר, אריה מכלוף דרעי, יעקב 

ליצמן, אמיר אוחה, אבי יסקורן, גבי אשכזי, סגן השר יואב קיש וה"ה 

מאיר בן שבת, אביחי מדלבליט, אבי שמחון, חזי לוי, איתמר גרוטו וסיגל 

  מתייחסים ומעירים להמלצות שהוצגו. סדצקי

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, בימין גץ, מציין כי התוים 

מחייבים התערבות במיעת המשך ההדבקה תוך שמירה על פעילות משקית 

רחבה ככל האפשר. מציע לקבוע "תו לבן" לאירועים חברתיים שייקבע לפי 

  אופי האירוע ויחה מראש הגבלות בהתאם.

כן מציע להסתייע ביכולות פיקוד העורף לצורכי הסברה, בדיקות וכו' 

באמצעות רגולציה של משרד הבריאות ויהול המשבר על ידי משרד ראש 

  הממשלה.

ראש הממשלה מציין את הצורך בקבלת החלטות באופן מאוחד על ידי 

הממשלה כולה, ומחה כי בשל ההחיות המשפטיות, יש לכס את מליאת 

  על מת שתאשר את ההמלצות שהוצגו. הממשלה

  
    

    
  

  הישיבה עלת
  )18:30(בשעה 



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 5בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020באוגוסט  03 - ףי"ג באב התש", שי יום

 )VC -וועידה חזותית ב - 12:15(בשעה 

  

  פיקוד צפון וביין הארגיה (מל"ל)) במשרד ראש הממשלה, פיקוד העורף, 3(ממספר מוקדים: 

  

יושב ראש, בימין גץ, יולי אדלשטיין, אמיר  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
אוחה, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי, ישראל כ"ץ, אבי יסקורן, עמיר פרץ, 

  יזהר שי
  
    
  
    

    כן כחו:
    

  משקיפה -השרה לשוויון חברתי   -  מירב כהן
      

  סגן השר במשרד הבריאות  -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי למערכת הביטחון  -  איתי אופיר
  עוזר שר הביטחון  -  משה אדרי

  משרד ראש הממשלה  -  סיון אוברמן
  לשכת ראש הממשלה החליפי  -  הוד בצר

  המזכירה הביטחוית של השר לביטחון הפים   -  ת"צ אה בן מרדכי
  המשה לראש המטה לביטחון לאומי  -  דודאיתן בן 
  יועץ בכיר למזכיר הממשלה  -  עדי ברוך

  ראש המטה לביטחון לאומי  -  מאיר בן שבת
  יועץ לראש הממשלה  -  רן בליצר

  סגית מזכיר הממשלה  -  אתי ברט
  המשה למכ"ל משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו

  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין
  המזכיר הצבאי לשר הביטחון  -  יקי דולףתא"ל 

  לשכת ראש המטה לביטחון לאומי  -  עידו גבאי
  מהל "מגן ישראל"  -  רוי גמזו

  סגן הרמטכ"ל  -  אלוף אייל זמיר
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה  -  דיה זילבר

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה  -  אשר חיון
  סגית מזכיר הממשלה  -  סימה טוקטלי
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  המהלת הכללית, משרד האוצר  -  טררקרן 
  יועצת  תקשורת לראש הממשלה  -  שיר כהן

  מזכירות הממשלה  -  אורית כהן רביבו
  המטה לביטחון לאומי  -  טליה לקרי

  המהל הכללי, משרד הבריאות  -  חזי לוי
  המטה לביטחון לאומי  -  רפי מירון

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

  יועצת לראש הממשלה  -  לימור סממיאן
  לשכת שר הבריאות  -  קובי צורף

  המטה לביטחון לאומי  -  ערן קרי
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש   -  אבי שמחון

  הממשלה
  מזכירות הממשלה   -  סיגל שפירא

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן

  

  

  

  

  

  

  סדר היום:

  תמות מצב ודיון בכיווי הפעולה -התפשטות מגפת הקורוה   .1קור/
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  תמות מצב ודיון בכיווי הפעולה -התפשטות מגפת הקורוה   .1קור/

  
ומתייחס לרמת התחלואה הגבוהה הקיימת בארץ  ראש הממשלה פותח  

  ולמספרם העולה של המתים מגיף הקורוה.

ראש הממשלה מדגיש את הצורך בקיטת צעדים מיידיים לקטיעת שרשרת 

ההדבקה והורדת היקפי התחלואה בשים לב לכך ששת הלימודים הקרובה 

  אמורה להיפתח בתחילת החודש הקרוב.

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

דבקים ביום, על  1562-התחלואה העומדים בממוצע בשבוע האחרון על כ

עלייה בתמותה ובמספר המתאשפזים ויציבות במספר החולים הקשים 

והמושמים, את המשמעויות הובעות מהתוים הקשים ואת ההכרח 

ולהורדת מקרי  1-ל לקבוע יעד מיידי להורדת מקדם ההדבקה מתחת

עד לסוף החודש. יעד זה יתן להשגה באמצעות  400-ההדבקה ליום לפחות מ

  הפחתת התקהלויות והגברת צעדי הריחוק החברתי.

מר בן שבת מציג את מרחב החלופות הקיימות ומתייחס לסוגיות וספות 

  שאליהן צריכים להידרש.

שיתן בו ומציג את מהל "מגן ישראל", מר רוי גמזו, מודה על האמון 

  הפעולות המרכזיות העשות באמצעות מטה "מגן ישראל":

תוכית "מצפן"  (מדייות ציבורית פעלתית חושה) בשיתוף פיקוד  -

 ."כתומות"ו "אדומות"המתמקדת בערים המוגדרות , העורף

 הסדרת ממשק העבודה עם צה"ל. -

 לוסייה.ת ההיעות של האוכרהסדרת הגבלות אל מול ההקלות תוך הגב -

 הפחתת עומסים בבתי החולים. -

 האחדת מידע וזרימת תוים בכל צירי הפעילות. -

 אכיפה, הסברה, רשויות מקומיות. -הקמת מטות ייעודיים   -

 חרדים, ערבים. –הקמת מטות מגזריים  -

 הקמת מועצה ציבורית להגברת האמון האזרחי. -

 מר גמזו מפרט את התוכית לקטיעת שרשראות ההדבקה ולהסדרת

ההגבלות על המשק באמצעות "שולחות עגולים" עם ארגוים ואיגודים 

  רלווטיים.
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מר גמזו ממליץ לבטל מגבלות שאין אפקטיביות כגון: מגבלות על פעילות 

עסקים בסופי השבוע ומגבלות על שימוש במתקים בגי שעשועים 

  בפארקים ציבוריים.

ג את התוכית המהל הכללי של משרד הבריאות, מר חזי לוי, מצי

להיערכות מערכת הבריאות לתחלואה הגבוהה הצפויה בחודשי החורף 

מתוך החה שמערכת האשפוז תתמודד עם חולים ביויים וקשים הן של 

  תחלואה עותית והן של חולי קורוה.

ומשרדו עסוק  2020מר לוי מציין כי לא צפוי חיסון לקורוה במהלך חורף 

  ת.ברכישת מלאי חיסוים לשפע

מר לוי מדגיש כי משרדו זקוק למשאבים תקציביים ולתוספת תקי כוח 

  אדם בבתי החולים על מת להתקדם בשלבי ההיערכות הדרשת לחורף.

ציגי צה"ל ופיקוד העורף, סגן הרמטכ"ל, אלוף אייל זמיר ומפקד פיקוד 

העורף, אלוף אורי גורדין, מציגים את עבודת המטה העשית לקטיעת 

ההדבקה במאמץ מרכזי צה"לי תחת החיית משרד הביטחון שרשראות 

ובכפוף להחיות הדרג המדיי באמצעות הקמת מפקדה משימתית לושא 

זה. כן מציגים את מודל "המצפן" המייצר מעה משולב בין משרדי 

הממשלה, הרשויות המקומיות ואזרחי ישראל תוך רתימת הציבור למאבק 

  בגיף בהכווה ופעולה משותפת.

  (כל הדיווחים לוו במצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)

שר הבריאות מתייחס לצורך בהגברת  רמת האכיפה שהרי בלעדיה אין ערך 

לקביעת "התו הסגול". יש היום פחות היעות של הציבור להיבדק וחייבים 

  להעלות את מספר הבדיקות לפש.

מגן ישראל" באשר שר הבריאות מודיע כי הוא מקבל את המלצת מהל "

להסרת מגבלות שאין אפקטיביות ומציין כי בתחילת השבוע הבא 

  ) יפוג תוקפן של כל התקות שהתקבלו עד כה בושא.10.8.2020(

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה והשרים אריה מכלוף דרעי, גבי 

 אשכזי, אמיר אוחה, יזהר שי, מירב כהן, אבי יסקורן ויולי אדלשטיין,

ראש המל"ל וה"ה רוי גמזו ורן בליצר על הדרכים להורדת עקומת 

התחלואה, הטיפול בערים המוגדרות "אדומות", הגברת האכיפה וצעדי 

  ההסברה הדרשים. 
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המשה ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי,  מתייחס להיבטים המשפטיים 

ור של הצעדים שוועדת השרים מבקשת לקוט בהם ומציין את הצורך באיש

  תקות חדשות במקום התקות הקיימות שתוקפן פג בעוד מספר ימים.

ראש הממשלה החליפי, בי גץ, מציין את הצורך ביצירת "שולחן עגול" עם 

המעסיקים ובעלי העסקים; יצירת שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות 

בכל הוגע לטיפול ב"ערים אדומות"; צורך בהגברת האכיפה ויצירת מערך 

  רה מסודר עבור האזרחים בשיתוף פיקוד העורף. הסב

בתום הדיון מחה ראש הממשלה לקיים בעוד יומיים ישיבה וספת של 

ועדת השרים ובמהלך פרק זמן זה להטיל על מהל "מגן ישראל", רוי גמזו, 

  להמליץ לוועדת השרים על הפעולות שיש לקוט בושאים הבאים:

לקביעת יעדי תחלואה לקראת תחילת ספטמבר, מועד תחילת  תוכית -

 שת הלימודים.

 יצירת קמפיין הסברה בדגש על עטיית מסכות, בסיוע פיקוד העורף. -

 תוכית להגבלת התקהלות בחללים סגורים. -

 הטלת סגרים תוך בחית האפשרויות הבאות: -

סגר מקומי (באזורים "אדומים" בשיתוף עם הרשויות המקומיות  ×

 לווטיות)הר

 סגר לילי ×

 סגר בסופי שבוע (באופן מלא) ×

בחית האפשרויות להטלת הסגרים כאמור תיעשה במטרה למוע סגר 

  כללי על המדיה כולה.

 סיוע כלכלי לעסקים שייפגעו כתוצאה מהסגרים שעליהם יוחלט. -

  סיוע למערכת הבריאות להיערכות בתי החולים לקראת החורף. -

  
    

    
  

  הישיבה עלת



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 6בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020באוגוסט  05 -ף ט"ו באב התש", רביעי יום

  )VC –בוועידה חזותית  – 18:45(בשעה 

 

במשרד ראש הממשלה; לשכת שר הביטחון; מוקדים  3(ממספר  מוקדים: לשכת ראש הממשלה; 

  פיקוד צפון ומשרד החוץ)

  

יושב ראש, בימין גץ, יולי אדלשטיין, אמיר  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
אוחה, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי, ישראל כ"ץ, אבי יסקורן, עמיר פרץ, 

  שי יזהר
  
  

  

    
  
    

    כן כחו:
    

  שר החיוך  -  גלטיואב 
  שר התרבות והספורט  -  חילי טרופר

  השרה לשוויון חברתי (משקיפה)  -  מירב כהן
  שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  -  מירי רגב

  סגן השר במשרד הבריאות  -  יואב קיש
      

  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס
  משרד ראש הממשלה  -  סיון אוברמן

  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי
  המטה לביטחון לאומי  -  גיל אבריאל
  מזכירות הממשלה  -  מורן בופיל

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה החליפי  -  הוד בצר
  יועץ לראש הממשלה  -  רן בליצר

  סגית מזכיר הממשלה  -  אתי ברט
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה  -  תא"ל אבי בלוט

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

  מהל  "מגן ישראל"  -  רוי גמזו
  המטה לביטחון לאומי  -  עידו גבאי
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  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין
  יועץ לראש הממשלה  -  אלי וקסמן

  סגן הרמטכ"ל  -  אלוף אייל זמיר
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה  -  אשר חיון

  סגית מזכיר הממשלה  -  טוקטליסימה 
  המהל הכללית, משרד האוצר  -  קרן טרר

  יועץ לשר לביטחון הפים  -  אריק יקואל
  ראש מטה שר הביטחון  -  מעיין ישראלי

  ממלא מקום המפקח הכללי, משטרת ישראל  -  יצב מוטי כהן
  יועצת תקשורת לראש הממשלה  -  שיר כהן
  הבריאותהמהל הכללי, משרד   -  חזי לוי

  המטה לביטחון לאומי  -  טליה לקרי
המהל הכללי, משרד התחבורה והבטיחות   -  עופר מלכה

  בדרכים
  המטה לביטחון לאומי  -  רפי מירון

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה  -  רז זרי
  יועץ לעיין המגזר הערבי  -  איימן סייף

  המטה לביטחון לאומי  -  יגאל סלוביק
  יועצת לראש הממשלה  -  לימור סממיאן

  מהל רשות תעופה אזרחית  -  יואל פלדשו
  ראש מטה שר הבריאות  -  קובי צורף

  המטה לביטחון לאומי  -  ערן קרי
  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

  

  סדר היום:

  

  תמות מצב וצעדים דרשים  להורדת ממדי התחלואה בגיף הקורוה  .2קור/
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  תמות מצב וצעדים דרשים  להורדת ממדי התחלואה בגיף הקורוה  .2קור/

  
  פותח.ראש הממשלה   

ראש המטה לביטחון הלאומי, מר מאיר בן שבת, מציג את סיכום הדיון 

ואת החלופות המוצעות  למדייות   3.8.2020שהתקבל  בוועדת השרים ביום 

  "הסגרים".

פרופ' רוי גמזו, מהל "מגן ישראל", מציג תמות מצב שלפיה מקדם 

, ומציין כי למרות התחלואה הגבוהה, רוב אזורי מדית R =1ההדבקה 

ישראל הם "ירוקים". ישם מספר מוקדים "אדומים" שבהם מתרכז מספר 

גדול של חולים, עובדה אשר מציבה את מדית ישראל במקום הראשון או 

  השי בעולם  מבחית מספר החולים החדשים המאומתים בכל יום.

  ות להתמודדות עם המשבר ולהלן עיקריהן:פרופ' גמזו מפרט את החלופ

מבחיה אפידמיולוגית הוא בעל אפקט מצוין, אך  במצב  –סגר כללי  -

 הוכחי אין הצדקה לקיימו.

יש הסכמה בקרב המומחים כי אין  –סגר לילי/סגר בסופי שבוע  -

אפקטיביות לסגרים בסופי שבוע, ולגבי סגר לילי, ישן מספר מדיות 

במדייות זו שלה אפקט חיובי אולם ישו קושי בעולם אשר וקטות 

 באכיפה ויש לזה גם השלכות כלכליות.

ישו היגיון אפידמיולוגי בקיטת  –סגר בערים "אדומות"/"כתומות"  -

סגרים במוקדים אלו והם אפקטיביים, אולם מדובר בערים בעלות 

 אקוומי המקשה על אכיפת סגרים והצלחתם. -מבה דמוגרפי וסוציו

' גמזו מציג את המלצת "מגן ישראל", פיקוד העורף ומשרד הביטחון פרופ

שעיקרה מעבר מסגר מקומי להתערבות איטסיבית בערים "אדומות" 

ו"כתומות". במסגרת מדייות זו ייתן, בוסף לאכיפה מוגברת של ביצוע 

המגבלות על התקהלויות, מערך תמיכה מאסיבי וסיוע סוציאלי 

עורף יהל את קטיעת שרשרת ההדבקה בערים אלה לאוכלוסייה; פיקוד ה

בכלים מבצעיים; ייעשה בידוד משפחתי לחולים מאומתים ויוהל מערך 

  פיויים גמיש. 

פרופ' גמזו מוסיף כי  המודל "ערים בהתערבות איטסיבית" משותף 

לקופות החולים, משטרת ישראל, משרד הבריאות ופיקוד העורף ומציע 

.  10.8.2020האדומות והכתומות למודל זה  החל ביום  להכיס את כל הערים
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באשר לצורך לתת  מעים מיטביים  למגזרים אשר להם  אפיוים ייחודיים, 

פרופ' גמזו מציין כי מוקמים, בהובלת פיקוד העורף, דסק חרדי  ביהולו של 

  מר רוי ומה ודסק ערבי ביהולו של איימן סייף. 

הסרת מגבלות כיום תיצור בלבול בקרב הציבור  –המלצות בעיין המגבלות 

והגברת אי האמון  ולכן מוצע להמעיט בכך ולהסיר רק מגבלות שהן אין 

ביטול סגירת עסקים בסופי שבוע ופתיחת גי שעשועים  –אפקטיביות 

  בשטח הציבורי. 

יש לבחון הקלות ולהתותן בירידה בהיקפי  1.9.2020לאחר  –מודל מצפן 

סגרת זו ולאחר עבודת מטה בשיתוף כל הגורמים התחלואה. במ

הרלווטיים, יופעל מודל מצפן  שעיקריו חלוקת הרשויות המקומיות 

בישראל לפי צבעים (ירוק, צהוב, כתום ואדום), בהתאם לרמת התחלואה 

  בהן, ובהתאם לכך גם ייקבעו החיות להתהלות.

מפיין מקיף בושא בסיום סקירתו מתייחס פרופ' גמזו לחשיבות של גיבוש ק

עטיית מסכות, בשיתוף פיקוד העורף, ומציין גם את החשיבות של העברת 

  מסרים ברורים לציבור.

פרופ' אלי וקסמן ממכון וייצמן  מציג את עמדתו שלפיה יש, ככל 

שמעוייים  להחזיר את המשק לפעילות מלאה, להחמיר באופן משמעותי 

  את  המגבלות על הציבור.

צר  מדגיש את חשיבות ההסברה הברורה לציבור ואת פרופ' רן בלי

החשיבות הרבה בשיתוף הרשויות המקומיות בכל תהליך ההתמודדות עם 

  גיף הקורוה.

עוזר שר הביטחון להתגוות, מר משה אדרי מציין  כי משרד הביטחון פועל, 

במסגרת התוכית "ערים בסיוע איטסיבי" מול הרשויות המקומיות, 

  ווגן:בהתאם לסי

עידוד יציאה למלויות עם מערך הסעים זמין ורצוף,  –"ערים אדומות" 

  הכת מארזי מזון והסברה.

ערים שבהן עשים צעדים לצמצום התחלואה  27ישן  –"מכתום לירוק" 

  בהן ולשות את מצבן ל"ערים ירוקות"

במספר ערים, תמיכה בבתי אב חולים חסרי  –מביטחון לרווחה והבראה 

  קביעת איש קשר בין הרשות המקומות לבתי האב. –יכולת פיוי למלויות 
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מפקד פיקוד העורף, אלוף אורי גורדין, מציין את הצורך בהקצאה תקציבית 

וספת להמשך הובלת הפרויקט. בהקשר זה, מחה ראש הממשלה את שר 

המשאבים הדרשים לשם  ביצוע  האוצר להעביר לפיקוד העורף את

  משימותיו.

  (הסקירות לוו במצגות שהעתקן מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה והשרים אריה מכלוף דרעי, גבי 

אשכזי, אמיר אוחה, יזהר שי, אבי יסקורן, עמיר פרץ, ישראל כ"ץ, יואב 

, מירי רגב  ויולי אדלשטיין, סגן השר יואב קיש, ראש גלט, חילי טרופר

המל"ל וה"ה רוי גמזו, אייל זמיר, אריק יקואל, יגאל סלוביק ומוטי כהן 

על ההמלצות אשר הוצגו על ידי פרופ' רוי גמזו וכן על  חשיבות האכיפה 

והגברתה, ההסברה, שיתוף הפעולה עם  הרשויות המקומיות והוצאת 

  . החולים למלויות

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי,  מתייחס להיבטים המשפטיים 

  של הצעדים שוועדת השרים מבקשת לקוט בהם.

אשר  12.8.2020-ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון מציע לקיים דיון  ב

יתכלל את סך התובות שיתקבלו  לאור ההחלטות והצעדים הקטים 

גרתו גם יוצגו עקרוות המצפן.  כמו להתמודדות עם גיף הקורוה ושבמס

כן מציע לקיים כבר עתה דיוים עקרויים  בושאים כגון היערכות לפתיחת 

השמיים;  פתיחת מופעי תרבות וכדומה ולכשיתאפשר לקבל החלטה על 

  פתיחתם, העקרוות כבר יהיו מגובשים.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים וראש רשות התעופה האזרחית מציגים 

לאומיות לישראל וממה לאור -ת עיקרי המתווה  לקידום טיסות ביןא

התחלואה המשתה בארץ ובעולם (מעבר ממדיה ירוקה למדיה אדומה 

  ולהיפך) 

ראש הממשלה מסכם את הדיון ומציין כי  לאור הידבקותם של שר וחברי 

כסת בגיף הקורוה, השרים מתבקשים להקפיד הקפדה יתרה על הכללים. 

ת היסוד של הדיון בוועדת השרים היום היא כי מדית ישראל מצאת קוד

ברמת תחלואה יציבה אך גבוהה. המשך מצב זה יוביל לאי ספיקה במערכת 

  הבריאות ולכן בלתי אפשרי להמשיך לאורך זמן עם רמת תחלואה כזאת.  

כן מציין כי משרדי הממשלה הכיו, לבקשתו,  תוכיות באשר  להתהלות 

בשגרת  הקורוה. תוכיות אלו יוצגו בוועדת השרים ויקבלו את משרדם 

  אישורה.
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  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם:  

לדחות לעת עתה את השימוש בסגר ארצי או מקומי ולבחון את הצורך  .1

 בו בעוד כשבועיים.

 לקבוע כי ההגבלות הארציות תישארה תקפות. .2

 עסקים בסופי שבוע. להמליץ לממשלה לבטל את  ההגבלה על פתיחת .3

 לפעול  לביטול  ההגבלה על שהות בגי שעשועים בשטח הציבורי. .4

לאשר את המלצות "מגן ישראל", כפי שהוצגו על פרופ' רוי גמזו בעיין  .5

 ערים בהתערבות איטסיבית" ובכללן:  -"ערים אדומות וכתומות

להקפיד על בידוד החולים בערים אדומות שבמסגרתו התא   .א

 מצא כולו בבידוד או מפוה למלויות.המשפחתי 

להעיק מערך תמיכה רחב לאוכלוסייה תוך שיתוף פעולה עם   .ב

 ראשי  הרשויות המקומיות.

לשפר את  קטיעת שרשראות ההדבקה בכלים מבצעיים בהובלת   .ג

 פיקוד העורף.

להגביר את  האכיפה של המגבלות הוכחיות בכל הוגע   .ד

 להתקהלויות.

 מיש  ביהול פיקוד העורף וקופות החולים.להל מערך פיויים ג  .ה

להסמיך את שר הבריאות, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, שר  .6

החוץ והמטה לביטחון לאומי לקדם, בהתייעצות עם משרדי הממשלה 

לאומיות לישראל וממה -הרלווטיים, את המתווה לקידום טיסות בין

 .16.8.2020-ב

הספורט לפעול לכך להסמיך את שר הבריאות ושר התרבות ו .7

שתתאפשר  פעילות תרבות במרחבים פתוחים ובערים ירוקות על פי 

  מתווה שיסוכם בייהם. 

  
    

    
  

  הישיבה עלת



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 39בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020באוגוסט  09 - ףי"ט באב התש", ראשון יום

 )VC -וועידה חזותית ב - 14:25(בשעה 

  

  לשכת שר הביטחון וביין הארגיה (מל"ל))מוקדים במשרד ראש הממשלה;  3(ממספר מוקדים: 

  

  

יושב ראש, בימין גץ, יולי אדלשטיין, אמיר  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
  אוחה, גבי אשכזי, ישראל כ"ץ, אבי יסקורן, עמיר פרץ, יזהר שי

  
  

  אריה מכלוף דרעי  עדר השר:
  
    

    כן כחו:
    

  לשוויון חברתי (משקיפה)השרה   -  מירב כהן
      

  סגן שר במשרד הבריאות  -  יואב קיש
      

 היועץ המשפטי לממשלה - אביחי מדלבליט

     

  יועץ שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי
  משרד ראש הממשלה  -  סיון אוברמן

  ראש המטה לביטחון לאומי  -  מאיר בן שבת
  מזכירות הממשלה  -  מורן בופיל
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה  -  בלוטתא"ל אבי 
  המטה לביטחון לאומי  -  גל בן חיים

  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד
 רמ"ט פקע"ר - תא"ל איציק בר

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו
  המזכיר הצבאי לשר הביטחון  -  תא"ל יקי דולף

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה  -  אשר חיון
  סגית מזכיר הממשלה  -  סימה טוקטלי

  המהלת הכללית, משרד האוצר  -  קרן טרר
  מזכירות הממשלה  -  רביבו-אורית כהן
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  יועצת תקשורת לראש הממשלה  -  שיר כהן
  ראש המטה הכלכלי, לשכת שר האוצר  -  תמיר כהן

  המהל הכללי, משרד הבריאות  -  חזי לוי
  משרד האוצרראש אגף תקציבים,   -  שאול מרידור

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

  יועצת ראש הממשלה  -  לימור סמימיאן
  ממלא מקום המהל הכללי, משרד ראש הממשלה  -  רון פרץ

  סגית היועץ המשפטי, משרד האוצר  -  אפרת פרוקצ'יה
  המטה לביטחון לאומי  -  רי פלד

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

  מזכירות הממשלה  -  סיגל שפירא
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש   -  אבי שמחון

  הממשלה 

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  הממשלהמזכיר   -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן

  

  

  

  סדר היום:

  עיקרי תמות המצב  .3קור/

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .4קור/

  2020-שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .5קור/

  2020-(הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף שעה)
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  עיקרי תמות המצב  .3קור/

  
  ראש הממשלה פותח.  

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

  ולפיה משכת מגמת העלייה בתחלואה.  9.8.2020המצב כון ליום 

, 1445מר בן שבת מציין כי ממוצע מספר החולים המאומתים ליום עומד על 

. ישה התייצבות בקצב 7.1%שיעור המאומתים מקרב הבדיקות היו מעל 

; עלייה עקבית ומתוה במספר החולים R~1הגידול ומקדם ההדבקה 

הקשים, עלייה במספר המושמים ויציבות בשיעור התמותה. הפיזור 

וממדי התחלואה גבוהים בעיקר ביישובים ובשכוות הגיאוגרפי רחב 

  מהמגזר החרדי והמגזר הערבי. טווח הגילים ממשיך להיות רחב. 

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .4קור/

  2020-שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף

  
  ראש הממשלה פותח.  

המהל הכללי של משרד הבריאות, מר חזי לוי, מציג את עיקרי התקות 

שאותן מוצע לאשר.  מציין כי מטרת התקות להסדיר את ההגבלות על 

פעילות עסקים ומקומות הפתוחים לציבור, איסור ההתקהלות וכללי 

  ההתהגות במרחב הציבורי. 

ורות התקות המוצעות אמורות להחליף את תקות שעת חירום שאמ

  . 10.8.2020לפקוע ביום 

מר לוי מציג את השיויים בתקות המוצעות לעומת אלו שתקפות כיום: 

ביטול סגירה גורפת של מוסדות תרבות, פתיחת גי שעשועים ופתיחת 

  בריכות שחייה לפעוטות. 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים יזהר שי, 

גבי אשכזי, סגן השר במשרד הבריאות יואב קיש עמיר פרץ, אמיר אוחה, 

  וה"ה צחי ברוורמן, אורי שוורץ, חזי לוי, רז זרי.

  
  (פה אחד)  
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 מ ח ל י ט י ם:  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  את להתקין  .א

  שלהלן.בוסח  2020-החדש (הגבלת פעילות), התש"ף

את התקות לאישור ועדה של הכסת שוועדת הכסת קבעה  להביא  .ב

והתשתית העובדתית  שבבסיס ההצעה להתקין את  בליווי דברי הסבר

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף כאמור בחוק התקות, 

 .2020-"ףהתש, הקורוה החדש (הוראת שעה)

שעות מהמועד  24ככל שלא תתקבל החלטה של ועדת הכסת בתוך   .ג

 לפרסם את התקות ברשומות. –ש לה לעיין אישור התקות שהוג

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020מיום  264 בהתאם  להחלטת הממשלה מס'  .ד

 היה על דעת הממשלה.

 

 להלן וסח התקות:

גיף הקורוה החדש (הוראת תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 
  2020-שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף

  

לחוק  27 -ו 25, 24, 23, 11, 9, 7,8, 6, 4לפי סעיפים בתוקף סמכותה  
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), 

החוק), ובאישור ועדת החוקה,  חוק ומשפט של –(להלן  2020 –התש"ף
 הכסת, מתקיה הממשלה תקות אלה:

  -בתקות אלה   .1 הגדרות

אותו תא בי  –"אשים הגרים באותו מקום" 
משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או 

  מקום שהייה קבוע אחד;

לפקודת בריאות  20לפי סעיף  –"הוראות המהל"    
  ;1940העם, 

לפקודת בריאות  2כהגדרתו בסעיף  –"המהל"    
לפקודה  20העם ומי שהוא הסמיכו לעיין סעיף 

  האמורה;

שהייה כהגדרתה בחוק למעט  –"התקהלות" 
  בסמיכות של אשים הגרים באותו מקום;

כהגדרתו בחוק, למעט  –"מקום הפתוח לציבור"    
  מקום כאמור שיתן בו שירות רפואי;

מקום הפתוח לציבור או  –"מקום ציבורי או עסקי" 
בית עסק למעט מקום או בית עסק כאמור בתקה 

14;  
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צו בריאות העם (גיף הקורוה  –"צו בידוד בית"    
החדש)(בידוד בית והוראות שוות)(הוראת שעה), 

  ;2020-התש"ף

חלל בוי במבה עם כיסה פרדת  –"שטח סגור" 
לאותו חלל, הפרד מחללים אחרים במבה או 

  המצוי בקומה פרדת.

חובת 
שמירת 
מרחק 

במרחב 
הציבורי 
ובמקום 

ציבורי או 
 עסקי

השוהים במרחב הציבורי ישמרו, ככל האפשר,   )א(  .2
מטרים לפחות בין אדם לאדם,  2מרחק של על 

 למעט אשים הגרים באותו מקום.

השוהים במקום ציבורי או עסקי ישמרו, ככל   )ב(  
האפשר, על מרחק כאמור בתקת משה (א),  

  למעט אשים הגרים באותו מקום. 

איסור 
שהייה 
במקום 
הפתוח 
לציבור 

ובבית עסק  
שפעילותו 

 אסורה 

לא ישהה אדם במקום הפתוח לציבור או בבית עסק   .3
  . 14שפעילותו אסורה לפי תקה 

הגבלת 
התקהלות 

במרחב 
הציבורי, 

במרחב 
הפרטי 

ובמקום 
ציבורי או 

 עסקי

, לא יקיים אדם 2מבלי לגרוע מהאמור בתקה   )א(  .4
ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס 

אשים  10דתי, שמספר האשים בה עולה על 
אשים בשטח פתוח, במרחב  20בה ועל במ

 הציבורי.

לא יקיים אדם ולא ישתתף, בהתקהלות, כולל   )ב(  
תפילה או טקס דתי, שמספר האשים בה עולה 

  על האמור בתקת משה (א), במרחב פרטי.

לא יקיים אדם ולא ישתתף  בהתקהלות, כולל   )ג(  
תפילה או טקס דתי, שמספר האשים בה עולה 

בתקת משה (א), במקום ציבורי או על האמור 
  עסקי.
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הגבלות על 
סיעה בכלי 

תחבורה 
 פרטי

וסעים  - 2הג בסיעה ברכב פרטי לא יסיע יותר מ   .5
באותו הרכב, וסף על ההג, למעט אשים הגרים 
באותו מקום; ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי 
אחד, יתן להסיע וסע אחד וסף בכל ספסל כאמור 
ובלבד שישב בספסל פרד; תקה זו לא תחול 
במקרה שיש צורך חיוי בסיעה של מספר אשים 

 העולה על האמור.

חובת שילוט 
סמוך 

למיתקי 
  שעשועים

הרשות המקומית תציב שלט בסמוך למיתקי   .6
שעשועים המצויים במרחב הציבורי, לעיין שמירת 

מטרים לפחות בין אדם לאדם, חובת  2מרחק של 
ית מסיכה ומיעת התקהלות, בוסח המפורט עטי

  בתוספת הראשוה. 

הוראות 
להפעלת 

מקום ציבורי 
או עסקי 
בדרך של 

פתיחתו 
  לציבור

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל   .7
את המקום בדרך של פתיחתו לציבור אלא בכפוף 

  לקיום הוראות אלה: 

לרשות המחזיק או המפעיל של המקום יגיש  )1(  
המקומית, לפי פתיחת המקום לציבור, 
הצהרה חתומה בוסח הקבוע בתוספת השייה, 
ולפיה הוא עומד בתאים המפורטים בפסקאות 

 – 11-ו 10, 9ובתקות ,  8), בתקה 10) עד (2(
לפי העיין; הצהרה כאמור תוגש באמצעות 
טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה 

ס שיהיה זמין והתעשייה או באמצעות טופ
טופס  –במשרדי הרשות המקומית, (להלן 

ההצהרה); ההצהרה תישלח על ידי משרד 
הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן 
מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית 
על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול 

 הגורם האחראי על המקום;

 המחזיק או המפעיל של המקום ימה אדם )2(  
שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות 

ממוה קורוה) וימסור את  -בתקה זו (להלן 
  שמו בטופס ההצהרה;
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בדלפק שירות, אם ישו, יתקין המחזיק או  )3(  
המפעיל מחיצה למיעת העברת רסס בין ותן 
השירות למקבל השירות; במבה שבו קיימת 
מערכת כיבוי אוטומטי (ספריקלרים) או 

ת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון מערכ
ס"מ מתחת לגובה  50הרצפה ועד לגובה של 

  התקרה לכל היותר;  

בטרם כיסה למקום, למעט בית עסק המצוי  )4(  
   -בקיון או בשוק 

המחזיק או המפעיל של המקום, או מי   )א(   
מטעמו, ישאל את הכסים, למעט עובדי 

 המקום, את השאלות האלה: 

 האם אתה משתעל? )1(     

מעלות  38האם חום גופך הוא  )2(
צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום 

 השעות האחרוות? 48-כאמור ב

האם היית במגע קרוב עם חולה  )3(
 קורוה בשבועיים האחרוים? 

המחזיק או המפעיל של המקום, או מי     
מטעמו, לא יתיר כיסה למקום למי שלא 
 השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות,

למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל 
מצב כרוי כגון אסתמה או אלרגיה 

 אחרת;

המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר   )ב(   
ביצוע של מדידת חום באמצעי שאיו 
פולשי לכסים למקום, ככל האפשר; 
בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר 

מעלות  38כיסת אדם עם חום גוף של 
  צלזיוס ומעלה;

(ב) לא יחולו על  –פסקאות משה (א) ו   )ג(   
אדם הכס למוסד רפואי לקבלת טיפול 

  רפואי;

המחזיק או המפעיל של המקום לא יכיס   )א( )5(  
למקום אדם שאיו עוטה מסיכה בהתאם 

ה לצו בידוד בית, לעיין 3להוראות סעיף 
חובת עטיית מסיכה, ולא ייתן שירות 

 לאדם שאיו עוטה מסיכה כאמור;
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המחזיק או המפעיל של המקום יתלה   )ב(   
במקומות בולטים לעין במקום, לרבות 
בכיסה אליו, מודעה בדבר חובת עטיית 

 מסכה במקום;

המחזיק  –אם יש במקום מערכת כריזה   )ג(   
או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, 
אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית 

  המסכה;

יקפיד, ככל המחזיק או המפעיל של המקום  )6(  
מטרים לפחות  2האפשר, על שמירת מרחק של 

בין אשים שאים גרים באותו מקום, לרבות 
בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למיעת 
הצטופפות של אשים במקום אחד, לרבות 

 הצטופפות בכיסה למקום;

המחזיק או המפעיל של המקום יסמן במקומות  )7(  
לעמידת המיועדים לתור, סימון מקומות 

הממתיים במרחק של שי מטרים זה מזה; 
המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום 
בולט לעין, שלט לעיין שמירה על מרחק 

 כאמור;

אם מצויה מעלית במקום, המחזיק או המפעיל  )8(  
של המקום יתלה שלט בכיסה למעלית,  ובו 
יצוין מספר הוסעים המותר  שלא יעלה על 

מרבי המותר לפי הוראות מחצית מהמספר ה
יצרן המעלית אלא אם כן הוסעים הם אשים 

  הגרים באותו מקום;

המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על  )9(  
שמירת כללי היגייה במקום ויחה את עובדיו 
בעיין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים 
פימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום 

ם הפעילות; לעיין זה, וכן לאחר סיום יו
משטחים שהשוהים –"משטחים פימיים" 

במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, 
ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, 

  מתגים, לחצי מעלית וכיוצא בהם;

המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום  ) 10(  
מיתקים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות 

  גישים וזמיים.
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התפוסה 
המרבית 
המותרת 

במקום 
ציבורי או 

 עסקי

במקום ציבורי או עסקי, המחזיק או המפעיל   )א(  .8
של המקום יקבע ויפעיל מגון לוויסות כיסת 
האשים למקום, למעט עובדי המקום, ובכלל 
זה באמצעות תיאום הגעה מראש כך שיתקיים 

 אחד מאלה:

בכל עת לא ישהו במקום אשים  )1(    
על המספר הקבוע בתקה במספר העולה 

(א), לעיין איסור התקהלות, ובלבד 4
ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 

 מטרים לפחות בין אדם לאדם; 2

בכל עת לא ישהו אשים במקום,  )2(    
מטרים  7ביחס של יותר מאדם אחד לכל 

  רבועים;

תקת משה זו תחול לעיין האזור הפתוח    
לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חיון, 

 מחסים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.  

ובתקת משה (א),  4על אף האמור בתקה   )ב(  
במקום ציבורי או עסקי  כמפורט להלן, 
המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל 

עובדי  מגון לוויסות כיסת האשים, למעט
המקום והתפוסה המותרת תהיה כמפורט 

  להלן:

בבית אוכל, שאיו כאמור בפסקה  )1(    
בתוך  20מספר הלקוחות לא יעלה על  -) 2(

 לקוחות בשטח פתוח; 30 –שטח סגור ו 

בבית אוכל בבית מלון, המיועד  )2(    
מספר הלקוחות לא יעלה  –לאורחי המלון 

מהתפוסה המותרת לפי רישיון  35%על 
  העסק;

בבריכת שחייה ובמקווה, במי  )3(    
לא  –הבריכה או בבור הטבילה, לפי העיין 

ישהו בכל עת אשים ביחס של יותר מאדם 
  מטרים רבועים; 6אחד לכל 
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במקום לעריכת מופעים, בית  )4(    
קולוע, תיאטרון או מוסד תרבות אחר 

מספר הלקוחות בתוך  –למעט מוזיאון 
המספר הקבוע שטח סגור לא יעלה על 

(א), ואולם המהל בהתייעצות 4בתקה 
עם המהל הכללי של משרד התרבות 
והספורט רשאי לאשר למוסד תרבות 
לקיים מופע תרבות שמספר הלקוחות בו 
עולה על האמור בהתאם לתאים שיורה 

  עליהם;

בטיפול קבוצתי במסגרות רווחה  )5(    
אשים; לעיין זה,  15-לא ישתתפו יותר מ

שירות היתן  –ל במסגרות רווחה" "טיפו
לאדם על ידי משרד הרווחה או מטעמו או 
על ידי המחלקות לשירותים חברתיים 

  ;ברשויות המקומיות או מטעמן

המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי   )ג(  
יציב שלט לעיין מספר השוהים המותר 

 (ב).  –במקום, כאמור בתקות משה (א) ו 

הוראות 
 המהל

ותאים 
 מיוחדים

אין בהוראות תקות אלה כדי לגרוע   )א(   .9
מהוראות המהל ובכלל זה הוראות המהל לעיין 
בית תפילה,  מקווה טהרה, בית אוכל, מספרה ועסק 
לטיפול לא רפואי בגוף האדם, לרבות רפואה 
אלטרטיבית, קיון, שוק, מכון כושר וסטודיו, 

ואטרקציה בריכת שחייה, מוזיאון, מתקי שעשועים 
תיירותית, המפורסמות באתר האיטרט של משרד 

 הבריאות.

, מקום ציבורי או 8 -ו 7(ב) וסף על האמור בתקות 
עסקי שהוא קיון או שוק קמעואי יפעל גם בכפוף 

 לתאים המפורטים להלן:

המחזיק או המפעיל של המקום,   )1(     
ובשוק שאין לו מחזיק או מפעיל כאמור 

המקומית שבתחומה מצא הרשות  –
 -השוק 
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לא יאפשר ישיבה לצורך   )א(      
 אכילה במתחם מזון משותף;

לא יציב שולחות וכיסאות   )ב(
לאכילה בשטח המקום, וימע 
גישה לשולחות אכילה המקובעים 

 לרצפה, אם קיימים;

יתלה שלטים במקומות   )ג(
בולטים לעין לעיין איסור אכילה 

 במקום;

על בית האמור בפסקה זו לא יחול 
אוכל המצוי בתוך שטח הקיון או 

 השוק;

המחזיק או המפעיל של המקום,   )2(     
ובשוק שאין לו מחזיק או מפעיל כאמור 

הרשות המקומית שבתחומה מצא  –
השוק, יהל רישום בכיסות למקום, 
ככל האפשר באופן ממוחשב, של מספר 

  האשים השוהים במקום בכל עת;

קמעואי שאין לו לעיין שוק  )3(     
מחזיק או מפעיל יחולו חובות המפעיל 

 8-ו 7או המחזיק של המקום לפי תקות
על הרשות המקומית שבתחומה מצא 

  השוק.

אחריות 
מחזיק או 
 מפעיל קיון 

מבלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של קיון לפי   . 10
, מחזיק או מפעיל כאמור יפעל לעמידת 9עד  7תקות 

שבשטח הקיון בהוראות הקבועות העסקים 
,  ובכלל זה יביא לידיעתם את 9עד  7בתקות 

  ההוראות האמורות.

תאים לבית 
 תפילה 

מקום הפתוח לציבור במבה שמתקיימות בו תפילות   . 11
  יפעל בהתאם להוראות אלה :  

 ;7על המקום יחולו הוראות תקה  )1(  

מספר השוהים בתוך שטח סגור במבה לא  )2(  
 (א).4על המספר הקבוע בתקה יעלה 

שירות 
 משלוחים 

בשירות משלוחים ממקום ציבורי או עסקי למקום   . 12
מגורים, המשלוח יוח בסמוך לפתח בית המגורים, 

  מחוצה לו.
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סגירת מקום 
לשם מיעת 
הדבקה או 
לשם עריכת 

חקירה 
אפידמיולוגי

 ת

(א)ראש השירות או רופא מחוזי רשאים להורות,   . 13
למפעיל של מקום ציבורי או עסקי בהודעה בכתב, 

לסגור את המקום, כולו או חלקו, אם שהה בו אדם 
הושא את גיף הקורוה, לתקופה שיקוב בהודעה, 
הדרושה לשם מיעת הדבקה בגיף בשל שהייה 
באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, 
ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא 

ת, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה שעו 72תעלה על 
שעות, וזאת בשים לב, בין  120על  -של ראש השירות 

השאר, להשלכות של סגירת המקום על בעל המקום; 
 –לעיין זה, "ראש השירות" ו"רופא מחוזי" 

  כהגדרתם בצו בידוד בית.

(ב)  על הוראה לפי תקת משה (א) יתן להגיש השגה 
שעות  48-לא יאוחר מלמהל; החלטה בהשגה תיתן 

ממועד הגשת ההשגה; הוראה לפי תקת משה (א) 
תעמוד בתוקפה זולת אם התקבלה החלטה אחרת 

  בהשגה.

(ג)תקה זו לא תחול לעיין הגעת עובדים למקומות 
לתקות סמכויות  8-ו 7עבודה שהוחרגו בתקות 

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 
לות במקומות עבודה), (הוראת שעה) (הגבלת פעי

  .2020-התש"ף

איסור 
  הפעלה 

לא יפעיל אדם מקום הפתוח לציבור או בית עסק,   . 14
מהמקומות המפורטים להלן, בדרך של פתיחתו 

  לציבור: 

  דיסקוטק;  )1(

  בר, פאב; )2(

  פארק מים; )3(

בריכת זרמים (ג'קוזי) שהיא עסק טעון רישוי  )4(
  ;1968-כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח

שעשועים כולל לוה פארק, לרבות פארק  )5(
  במבה;

 אולם או גן לשמחות ולאירועים; )6(

  מקום לעריכת ירידים.   )7(

הגבלת 
 אירועים

לא יארגן אדם, ולא ישתתף, באירוע כמפורט   )א(  . 15
להלן, שמספר המשתתפים בו עולה על המספר 

(א), בין אם האירוע מתקיים 4האמור בתקה 
אם במרחב הפרטי או במרחב הציבורי, ובין 

 הוא מתקיים במקום ציבורי או עסקי: 
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 מסיבה; )1(    

  כס; )2(    

  טקס, לרבות טקס דתי; )3(    

  פסטיבל; )4(    

  טיול מאורגן; )5(    

מופע בידור או מופע אמות, למעט  )6(    
מופע שיתן לו אישור כאמור בתקה 

  ).4(ב)(8

לא יארגן אדם אירוע ספורט עם קהל, ולא  (ב)  
 ישתתף באירוע כאמור. 

) 1(א)(61קס לפי סעיף  –(א)העושה אחת מאלה, דיו    . 16  עושין
  -  1977-לחוק העושין, התשל"ז

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו  )1(  
לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר 

 );1(7הצהרה כאמור בתקה 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו  )2(  
באמצעות אחר, בלי שהציב  לציבור, בעצמו או

מחיצה למיעת העברת רסס, בדלפק שירות, 
  );3(7אם ישו, כאמור בתקה 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו  )3(  
לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכיס 
למקום אדם שאיו עוטה מסיכה או תן שירות 
לאדם שאיו עוטה מסיכה, כאמור בתקה 

  )(א); 5(7

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו  )4(  
לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב 
שלט לעיין חובת עטיית מסיכה, כאמור בתקה 

  )(ב); 5(7

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו  )5(  
לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שסימן 
במקום, באזור עמידה בתורים, מקומות 

  ); 7(7מידה כאמור בתקה לע
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מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו  )6(  
לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב 

  );7(7שלט לעיין שמירת מרחק כאמור בתקה 

מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו  )7(  
לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה 

יש מעלית במקום, שלט בכיסה למעלית, אם 
לעיין מספר הוסעים המותר, כאמור בתקה 

7)8;(  

מפעיל מקום ציבורי או עסקי, בעצמו או  )8(  
באמצעות אחר, בלי  שקבע והפעיל מגון 
לוויסות מספר השוהים במקום בהתאם 

 –(א) ו 8למספר השוהים המותר כאמור בתקה 
  (ב);

מפעיל מקום ציבורי או עסקי, בעצמו או  )9(  
באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעיין מספר 

  (ג); 8השוהים המותר, כאמור בתקה 

מפעיל קיון או שוק, בעצמו או באמצעות אחר,  ) 10(  
שהציב שולחות וכיסאות לאכילה בשטח 
המקום, או שלא מע גישה לשולחות אכילה 

ם, ובלי  המקובעים לרצפה, אם קיימים במקו
שתלה שלטים לעיין איסור אכילה במקום, 
והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי במקום 

 );1(ב)(9וביגוד לאמור בתקה 

המפעיל מקום ציבורי או עסקי, לאחר שראש  ) 11(  
השירות או רופא מחוזי הורה על סגירת 

  ; 13המקום, כאמור בתקה 

עסק, המפעיל מקום הפתוח לציבור או בית  )12(  
  ;14בעצמו או באמצעות אחר, ביגוד לתקה 

השוהה במקום הפתוח לציבור או בבית עסק  )13(   
  . 3, ביגוד לתקה 14כמפורט בתקה 

מי שמפעיל מקום כאמור  –(ב) בתקה זו, "מפעיל"   
בתקת משה (א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי 

רש , שד1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1סעיף 
לאותו  4לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 

 בעל הרישיון או ההיתר. –חוק 

עבירה 
  מהלית 

עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א'    . 17
  שבתוספת השלישית, היא עבירה מיהלית. 
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קס מיהלי 
  קצוב

יהיה קס  17לעבירה מיהלית כאמור בתקה    . 18
מיהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב' בתוספת 

  השלישית. 

עבירה 
מיהלית 

  חוזרת

הקס המהלי הקצוב לעבירה מיהלית חוזרת    . 19
(ג) לחוק העבירות המהליות, 2כמשמעותה בסעיף 

חוק העבירות המיהליות),  –(להלן  1985-התשמ"ו
, לפי 18המיהלי האמור בתקה יהיה כפל הקס 

  העיין.

עבירה 
מיהלית 

  משכת

הקס המיהלי הקצוב לעבירה מיהלית משכת    . 20
, לפי 18יהיה בשיעור חמישית מהקס הקבוע בתקה 

העיין, לכל יום שבו משכת העבירה לאחר המועד 
) לחוק העבירות 1(ב8שקבע בהתראה כאמור בסעיף 

  המיהליות. 

הגורם 
 המוסמך

להטלת קס 
  מיהלי

הגורם המוסמך להטיל קס מיהלי לפי תקות אלה    . 21
  הגורם המוסמך), הוא כל אחד מאלה:  –(להלן 

 שוטר; )1(   

מפקח שהוא עובד המדיה שתוות לו  )2(   
סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמיה 
מהל רשות הטבע והגים הלאומיים לפי סעיף 

שמורות טבע, אתרים לחוק גים לאומיים,  58
  ;1998-לאומיים ואתרי הצחה, התש"ח

עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום  )3(   
(ב) 5) לפי סעיף 2020ביוי  7ט"ו בסיוון התש"ף (

  לחוק העבירות המיהליות;

פקח עירוי, לרבות פקח מסייע,  )4(   
שהוסמך לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח 

וראת שעה), העירויים ברשויות המקומיות (ה
  ;2011-התשע"א

עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף  )5(   
) לחוק רישוי עסקים, 1) או (ב)(2(א)(28

  ;1968-התשכ"ח

עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף  )6(   
(א) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה 3

  .2008-סמכויות פקחים), התשס"ח –סביבתית 
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סמכויות 
  שוטר

לשם אכיפת ההוראות לפי תקות אלה, יהיו לשוטר   .22
  סמכויות אלה : 

להורות לכל אדם לפעול בהתאם  )1(   
 לתקות או להפסיק פעילות ביגוד להן;

למוע כיסת אדם למקום אם יש בכך  )2(   
  הפרה של התקות;

להורות על פיזור התקהלות העשית  )3(   
ויחולו לעיין זה  4ביגוד להוראות תקה 

  ) לחוק.3(א)(27הוראות סעיף 

 11תחילתן של תקות אלה ביום כ"א באב התש"ף (  . 23  תחילה
  יום התחילה). -) (להלן2020באוגוסט 

   -תוקפן של תקות .24  תוקף 

ימים מיום התחילה.  14 – 6עד  2 )1(  
 

  ימים מיום התחילה.   28  - 15עד  7 )2(  

הוראת 
 מעבר

) לא תחול על 1(7תקהחובת הגשת הצהרה לפי  .25
 מקום ציבורי או עסקי שפתח לפי יום התחילה.

  תוספת ראשוה

 )6(תקה 

  

, עקב מחלת הקורוה חלה חובה על עטיית מסיכה
 מטרים לפחות בין אדם לאדם 2שמירת מרחק של 

 ושמירה על מגבלות ההתקהלות.

 אא שמרו על שלומכם ועל שלום ילדיכם.



- 17 - 

 

  

 

 

  תוספת שייה

  ))1(7(תקה 

  

התחייבות בדבר יישום הפעולות הדרשות בתקות 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

,  שערכה 2020-(הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף
וחתמה ב__________ ביום ______ בחודש 
___________ בשת ________ על ידי 
______________ ת"ז _______________ המכהן 
כבעל/ כמחזיק העסק / המקום ב_______________ (שם 

  וכתובת העסק או המקום)

אי מצהיר כי המקום או העסק עומד בתאים  .1
  7המפורטים בתקות 

,לפי העיין, לתקות סמכויות מיוחדות 11-ו 10, 9 -ו 8 -ו
להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) 

  2020-(הגבלת פעילות), התש"ף

מודע לחובתי לקיום התאים האמורים במקום או  . אי2
  בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.

. שמו של ממוה הקורוה במקום או בעסק הוא: 3
________________  

  ולראיה באתי על החתום:  .3

  

  חתימה ____________________
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  טור א'
העבירות 
  המיהליות

  טור ב'
קס מיהלי קצוב 
  בשקלים חדשים

  2,000  )1(א)(16 )1(

  2,000  )2(א)(16 )2(

  1,000  )3(א)(16 )3(

  1,000  )4(א)(16 )4(

  2,000  )5(א)(16 )5(

  1,000  )6(א)(16 )6(

  )7(א)(16 )7(
1,000  

  

  2,500  )8(א)(16 )8(

  2,000  )9(א)(16 )9(
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  5,000  )10(א)(16 ) 10(  

  5,000  )11(א)(16 ) 11(

  5,000  )12(א)(116 ) 12(

  500  )13(א)(16 ) 13(

  

  
    

    
להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקות סמכויות מיוחדות   .5קור/

  2020-שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף

  
  ראש הממשלה פותח.  

סגית היועץ המשפטי של משרד האוצר, גב' אפרת פרוקצ'יה, מציגה את 

עיקרי התקות שמטרתן לקבוע את התאים להמשך הפעלת מקומות 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  העבודה מכוח סמכויות שקבעו לפי חוק

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

בדיון משתתפים: ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים יזהר שי, 

  ישראל כ"ץ, מירב כהן,  גבי אשכזי והגב' אפרת פרוקצ'יה. עמיר פרץ,

  
  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם:  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  את להתקין  .א

 2020-החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף

  שלהלן.בוסח 
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של הכסת  את התקות לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט להביא  .ב

הוועדה) בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית  שבבסיס   -(להלן 

כאמור בחוק סמכויות מיוחדות  ההצעה להתקין את התקות,

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

שעות מהמועד שהוגש  24בתוך  הוועדה שלככל שלא תתקבל החלטה   .ג

 לפרסם את התקות ברשומות. –לה לעיין אישור התקות 

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020מיום  264 מס' הממשלהבהתאם  להחלטת   .ד

 דעת הממשלה.היה על 

 

 להלן וסח התקות:

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

  2020-שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף

  

לחוק סמכויות מיוחדות  23 -ו 8, 4בתוקף סמכותה  לפי סעיפים 

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

החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת, מתקיה הממשלה  

 תקות אלה:

    -בתקות אלה  .1  הגדרות

כהגדרתן  –"חברת בת עירוית" -"חברה עירוית" ו

  ;1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 21בסעיף 

חברה ממשלתית וחברת בת  –"חברה ממשלתית"     

החברות הממשלתיות, ממשלתית, כהגדרתן בחוק 

  ;1975-התשל"ה

כמשמעותו בחוק המועצה  –"מוסד להשכלה גבוהה"    

  ;1958-להשכלה גבוהה, התשי"ח

כמשמעותה בחוק שירות הדת  –"מועצה דתית"    

  ;1971-היהודיים [וסח משולב], התשל"א

  מי שמעסיק עובדים; –"מעסיק"    

שמועסקים בו כהגדרתו בחוק ובלבד  –"מקום עבודה"    

  עשרה עובדים או יותר;

  לרבות יחידת סמך; –"משרד ממשלתי"    

צו בריאות העם (גיף הקורוה  –"צו בידוד בית"   

החדש)(בידוד בית והוראות שוות)(הוראת שעה), 

 ;2020-התש"ף
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לחוק יסודות התקציב,  21כהגדרתו בסעיף  –"תאגיד"    

  .1985-התשמ"ה

הגבלת 

התקהלות 

במקום 

  עבודה

לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או  .2

אשים  10טקס דתי, שמספר האשים בה עולה על 

אשים בשטח פתוח, במקום עבודה, אלא  20במבה ועל 

  לפי תקות אלה.

שהיית 

עובדים 

במקום 

  עבודה

   

זמית של מעל עשרה -מעסיק רשאי לאפשר שהייה בו .3

  בהתקיים כל אלה:עובדים במקום העבודה, 

  

המעסיק מיה ממוה על עייי קורוה  )1(   

שיהיה אחראי על שמירת הכללים המויים בתקה 

4; 

המעסיק יידע את העובדים במקום לגבי  )2(   

באמצעות הצבת שלט לעיין זה  4הכללים שבתקה 

  במקום העבודה, במקום בולט לעין;

המהל הכללי של מקום העבודה והממוה  )3(   

על עייי קורוה חתמו על הצהרה בוסח הקבוע 

  בתוספת הראשוה. 

כללי ריחוק 

חברתי 

ושמירה על 

היגייה 

במקום 

  העבודה

מעסיק במקום עבודה יעשה ככל האפשר כדי להבטיח  .4

  כי במקום העבודה שמרים כללים אלה:

מטרים  שמירת מרחק, ככל האפשר, של שי )1(   

 לפחות בין אדם לאדם;

לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי  )2(   

קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; אם לא 

יתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד 

בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדי 

  לפי כל העברה מעובד לעובד;
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בדרך  לעיין מקום עבודה שבו מועסקים )3(   

ישבץ המעסיק, ככל  –כלל עובדים במשמרות 

האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה 

  משמרת;

יוסדר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאיו  )4(    

פולשי לעובדים הכסים למקום העבודה; לא 

מעלות צלזיוס  38תותר כיסת עובד עם חום גוף של 

  ומעלה;

  אלה:בעבודה משרדית יחולו הוראות  )5(    

עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה   )א(    

 קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע;

בכל חדר יישמר מרחק של שי מטרים   )ב(    

לפחות בין אדם לאדם זולת אם ישה מחיצה 

למיעת העברת רסס מאדם לאדם, ובמבה 

שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי 

(ספריקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, 

המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של תותקן 

ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר  50

  מחיצה למיעת העברת רסס); -(בתקה זו

(ג) מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות     

מקצועיות בהשתתפות של מספר אשים 

אשים,  50ועד  2העולה על האמור בתקה 

לרבות בהשתתפות מי שאים עובדיו, ובלבד 

  שיתקיימו כל אלה: 

המעסיק או הממוה על עייי  )1(     

קורוה מטעמו קבעו כי קיימים טעמים 

שבשלם לא יתן לקיים את הפגישות 

 באמצעים דיגיטליים חלופיים;

במהלך הישיבה יישמר מרחק של  )2(     

שי מטרים לפחות בין אדם לאדם, או 

  שישה מחיצה למיעת העברת רסס; 

במסגרת ישיבה לא יוגש אוכל  )3(     

  למשתתפים;

אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר,  )6(    

 בחדרו הקבוע של העובד;
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פי שיקול מעסיק יקבע לגבי עובדים שעל  )7(    

דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום 

העבודה, מתכות עבודה אשר תאפשר להם לבצע 

את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכול בכפוף 

לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם 

  מתכות עבודה כאמור;

אם מצויה מעלית במקום העבודה המעסיק  )8(   

יתלה שלט בכיסה למעלית,  ובו יצוין מספר 

הוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר 

המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם 

  כן הוסעים הם אשים הגרים באותו מקום; 

מעסיק יחה את עובדיו על שמירה קפדית  )9(    

  ובכלל זה שטיפת ידיים.של כללי היגייה 

עטיית מסכה 

במקום 

  עבודה

מעסיק במקום עבודה יידע את העובדים במקום  .5

ה 3העבודה בדבר החובה לעטות מסכה כאמור בסעיף 

 לצו בידוד בית. 



- 24 - 

 

  

 

 

סגירת מקום 

עבודה עקב 

הדבקה 

במקום 

  העבודה

 

קבע ראש השירות או רופא מחוזי כי אחד   )א(  .6

הוראות תקות העובדים של מעסיק שחלות עליו 

אלה דבק בגיף הקורוה במקום העבודה, רשאי 

הוא להורות בהודעה בכתב, בשים לב בין היתר, 

להשלכות סגירת המקום על המעסיק, על סגירת 

מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים 

לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על 

ם עריכת ובלבד שסגירתו לש ידי משרד הבריאות,

שעות, ובמקרים  72חקירה כאמור לא תעלה על 

מיוחדים ולפי הוראה של ראש שירותי בריאות 

שעות;  120על  -הציבור במשרד הבריאות או סגו 

עם סיום החקירה כאמור ייפתח מקום העבודה 

בתאים וספים שיורה לו ראש השירות או רופא 

מחוזי, אם יורה; לעיין זה, "ראש השירות" 

  כהגדרתם בצו בידוד בית.  –ופא מחוזי" ו"ר

על הוראה לפי תקת משה (א) יתן להגיש    )ב(

-השגה למהל; החלטה בהשגה תיתן לא יאוחר מ

שעות ממועד הגשת ההשגה; הוראה לפי תקת  48

משה (א) תעמוד בתוקפה זולת אם התקבלה 

 -החלטה אחרת בהשגה; בסעיף זה, "המהל"

ריאות העם ומי שהוא לפקודת ב 2כהגדרתו בסעיף 

  לפקודה האמורה. 20הסמיכו לעיין סעיף 

החרגת 

סגירת מקום 

עבודה ציבורי 

עקב הדבקה 

במקום 

  העבודה 

, מעסיק ציבורי רשאי להתיר 6על אף האמור בתקה  .7

לעובד להגיע למקום עבודה שסגר לפי אותה תקה אם 

אישר זאת המהל, ובלבד שאישור כאמור ייתן בשל 

–הכרחי להמשך אספקת שירות חיוי ; בתקה זו צורך 

 כל אחד מאלה, לפי העיין: –"המהל"    

ראש הרשות  –לעיין רשות מקומית  )1(    

 המקומית;

המהל  –לעיין מוסד להשכלה גבוהה  )2(    

  הכללי של המוסד להשכלה גבוהה;

יושב ראש  –לעיין מועצה דתית  )3(    

  המועצה הדתית;
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חברה ממשלתית, חברה לעיין  )4(    

המהל הכללי  –עירוית וחברת בת עירוית 

  של החברה;

המהל הכללי של  –לעיין תאגיד  )5(    

ושא  –התאגיד, ואם אין מהל כללי כאמור 

  המשרה הבכירה ביותר בתאגיד;

  גיד בק ישראל; –לעיין בק ישראל  )6(    

חברה עירוית, חברת בת  –"מעסיק ציבורי"    

עירוית, חברה ממשלתית, תאגיד, בק ישראל, 

רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה 

 גבוהה.

החרגת מקום 

עבודה חיוי 

ומשרד 

 ממשלתי

לא יחול על מפעל  6-)(ב) ו5(4האמור בתקות   )א( .8

למתן שירותים קיומיים, כהגדרתו בחוק שירות עבודה 

שאיו חברה ממשלתית  1967-חירום, התשכ"ז-בשעת

או תאגיד, על גופים ומסגרות רווחה המויים בסעיף 

(ב) לחוק  ועל מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט 11

 בתוספת השייה. 

 א יחול על משרד ממשלתי. ל 6האמור בתקה   )ב(

סייגים 

להגבלת 

מועצת רשות 

  מקומית

)(ג) לא תחול על ישיבת מועצת רשות 5(4תקה   )א( .9

אשים או  50מקומית, אשר תתקיים בהשתתפות של עד 

אשים, לפי  5בהשתתפות חברי המועצה האמורה ועוד 

הגבוה מבייהם, ובלבד שיישמר מרחק של שי מטרים 

שישה מחיצה למיעת העברת לפחות מאדם לאדם או 

 רסס בין אדם לאדם.

אין בהחלטה על סגירה של מקום עבודה לפי   )ב(

  כדי למוע כיוסה של מועצת רשות מקומית. 6תקה 
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 עושין

  

  

) לחוק 1(א)(61העושה אחת מאלה, דיו קס לפי סעיף  . 10

   -1977-העושין, התשל"ז

מעסיק שהעסיק עובדים במקום עבודה בלי  )1(

 );1(3על עייי קורוה כאמור בתקה  שמיה ממוה

מעסיק שלא יידע את העובדים במקום העבודה  )2(

באמצעות הצבת שלט לעיין  4לגבי הכללים שבתקה 

זה במקום העבודה, במקום בולט לעין, כאמור בתקה 

3)2;( 

מעסיק שלא דאג לכך שהמהל הכללי של מקום  )3(

 העבודה והממוה על עייי הקורוה במקום העבודה

יחתמו על הצהרה בוסח הקבוע בתוספת הראשוה, 

 ). 3(3כאמור בתקה 

  

  

אין באמור בתקות אלה כדי לגרוע מהאמור בתקות  . 11  שמירת דיים

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

, ובכלל זה 2020-(הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף

  ההוראות שוגעות לקבלת קהל.

 11תחילתן של תקות אלה ביום כ"א באב התש"ף ( . 12  תחילה 

  יום התחילה). -) (להלן2020באוגוסט 

  ימים מיום התחילה. 28תוקפן של תקות אלה  .12  תוקף 

) לא תחול על מקום 3(3חובת הגשת הצהרה לפי תקה   .13  רהוראת מעב

עבודה שפתח לשהיית עובדים לפי תחילתן של תקות 

  אלה. 

  
  ראשוהתוספת 

  ))3(3(תקה 

  

לתקות  4התחייבות בדבר יישום הכללים הדרשים בתקה 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

 2020-(הוראת שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף
שערכה וחתמה __________ ביום _______ בחודש 

  ____________ בשת _________

  ________________על ידי 

  ת"ז _________________

  המכהן כמהל כללי/ממוה על עייי קורוה (יש להקיף)

  מקום העבודה) –ב___________________ (להלן 

אי מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח   .1
כי במקום העבודה שמרים כל הכללים המפורטים 

לתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  4בתקה 
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גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות 
  הכללים). –(להלן  2020-במקומות עבודה), התש"ף

לקיים את  אי מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי  .2
הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה 

  על בריאות הציבור.

  ולראיה באתי על החתום:  .3

  

  ימה ________________תח

  תוספת שייה
  (א))8(תקה 
  

  תחום פעילות  ושא

  מגזר פיסי

  

  בקאות:

) תאגיד בקאי כהגדרתו בחוק הבקאות (רישוי), 1(
  הבקאות (רישוי));חוק  –(להלן  1981-התשמ"א

  ) תאגיד עזר כהגדרתו בחוק הבקאות (רישוי);2(

ט לחוק הבקאות 36) סולק כהגדרתו בסעיף 3(
  (רישוי), וחברות בת של סולק כאמור;

) מערכת מבוקרת כהגדרתה בחוק מערכות 4(
  ;2008-תשלומים, התשס"ח

) לשכת אשראי כהגדרתה בחוק תוי אשראי, 5(
  ;2016-התשע"ו

  ות לשיוע מזומים לחברות ושיוע מעות;) חבר6(

  ) ספק שירות של מערכת ליבה בקאית;7(

) תאגיד המפעיל מכוה אוטומטית לביצוע פעולות 8(
במטבע כהגדרתה בכללי בק ישראל (כללים להפעלה 

  .2017-סדירה של מערכת המטבע), התשע"ז

  שוק ההון:

 ) גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים1(
חוק  –(להלן  1981-פיסיים (ביטוח), התשמ"א

  הפיקוח על הביטוח);

) מערכת סליקה פסיוית מרכזית כהגדרתה בחוק 2(
הפיקוח על שירותים פיסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת 

  ;2005-סליקה פסיויים), התשס"ה

 86בעל פטור לפי הוראות סעיף  –) מורשה לוידס 3(
  לחוק הפיקוח על הביטוח;
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) הפול כהגדרתו בתקות ביטוח רכב מועי (הסדר 4(
-ביטוח שיורי ומגון לקביעת התעריף), התשס"א

2001;  

) מאגר המידע הסטטיסטי ומאגר המידע לאיתור 5(
הואות ביטוח כהגדרתם בתקות ביטוח רכב מועי 

  ;2004-(הקמה ויהול של מאגרי מידע), התשס"ד

א 11ו בסעיף ) בעל רישיון למתן אשראי כהגדרת6(
לחוק הפיקוח על שירותים פיסיים (שירותים 

חוק  –(להלן  2016-פיסיים מוסדרים), התשע"ו
הפיקוח על שירותים פיסיים מוסדרים), שצבר 

 200האשראי שלו כהגדרתו בסעיף האמור, עולה על 
מיליון שקלים חדשים; לעיין זה יראו כעומדים 

וות למתן בתאים האמורים גם כמה בעלי רישי
אשראי השלטים בידי אותו אדם ואשר סך צבר 

  מיליון שקלים חדשים; 200האשראי שלהם עולה על 

) בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי 7(
יז לחוק הפיקוח על שירותים 25כהגדרתה בסעיף 

פיסיים מוסדרים, שצבר האשראי שלו, כהגדרתו 
ים חדשים; מיליון שקל 200בסעיף האמור, עולה על 

), "בעל רישיון למתן אשראי" 7(-ו 6לעיין פסקאות (
 –ו"בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי" 

לרבות מי שהגיש בקשה לקבלת רישיון למתן אשראי 
או לקבלת רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, 
וטרם קיבל רישיון כאמור, אך רשאי להמשיך 

לחוק הפיקוח  115בעיסוקו בהתאם להוראות סעיף 
על שירותים פיסיים מוסדרים, או בהתאם 

לחוק הפיקוח על שירותים  25להוראות סעיף 
פיסיים (שירותים פיסיים מוסדרים) (תיקון מס' 

  , לפי העיין;2017-), התשע"ז4

) מוקד טלפוי לטובת מעה לפיות הציבור 8(
  המופות אל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון;

תאגיד שהוא אמן לתעודות התחייבות, ) 9(
-לחוק יירות ערך, התשכ"ח 1כמשמעותו בפרק ה'

  חוק יירות ערך); –(להלן  1968

 2) חברה הרשומה במרשם החתמים לפי תקה 10(
  ;2007-לתקות יירות ערך (חיתום), התשס"ז

לחוק  1) תאגיד שהוא מפיץ כהגדרתו בסעיף 11(
  יירות ערך;

רכז הצעה כמשמעותו בסעיף  ) תאגיד שהוא12(
  א)(א) לחוק יירות ערך;4ב(15

  ) הבורסה ליירות ערך בתל אביב;13(
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 1) תאגיד שהוא חבר בורסה כהגדרתו בסעיף 14(
לחוק יירות ערך, למעט בק ישראל כמשמעותו 

בק  –(להלן  2010-בחוק בק ישראל, התש"ע
  ישראל);

א ל44) תאגיד שהוא מסלקה כהגדרתה בסעיף 15(
  לחוק יירות ערך;

א 50) תאגיד שהוא חבר מסלקה כהגדרתו בסעיף 16(
  לחוק יירות ערך;

 3) חברה בעלת רישיון זירה כמשמעותה בפרק ז'17(
  לחוק יירות ערך;

) תאגיד שהוא בעל רישיון כהגדרתו בחוק הסדרת 18(
העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות וביהול 

, ותאגיד העוסק 1995-תיקי השקעות, התש"ה
בעיסוק של בעל רישיון, ללא צורך בקבלת רישיון לפי 

  הוראות החוק האמור;

) תאגיד שהוא מהל קרן ואמן כמשמעותם 19(
לחוק השקעות משותפות באמות,  4בסעיף 
  ;1994-התש"ד

לחוק להסדרת  1) חברת דירוג כהגדרתה בסעיף 20(
  ;2014-פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד

) תאגיד שהוא עושה שוק או עושה שוק 21(
לחלק  1סטטוטורי כמשמעותם בפרק ט' ובפרק ט'

 46השלישי של תקון הבורסה כמשמעותו בסעיף 
  לחוק יירות ערך;

) תאגיד שעוסק במתן ייעוץ לגוף מוסדי כהגדרתו 22(
בחוק הפיקוח על הביטוח, בושאי הצבעות באספות 

תאגידי, יהול של מחזיקים ביירות ערך, ממשל 
  סיכוים והוראות חקיקה;

) תאגיד שעיקר עיסוקו הוא השקעה או תיווך 23(
  עסקאות ביירות ערך;

) ותי שירותים בתחום הדיווח לתאגיד מדווח 24(
  כהגדרתו בחוק יירות ערך.

  ארגיה

  

  חשמל:

-) בעלי רישיוות לפי חוק משק החשמל, התש"ו1(
  החשמל);חוק משק  –(להלן  1996

) מיתקי ייצור חשמל בטכולוגיות קובציולי 2(
  וקוגרציה;

  ) מיתקי ייצור חשמל בארגיה מתחדשת;3(
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) כל מי שעוסק בחלוקה כמשמעותה בהגדרה 4(
  "רישיון חלוקה" בחוק משק החשמל;

) חברה בבעלות מלאה של בעל רישיון שיתן לפי 5(
פחם א לחוק משק החשמל, העוסקת ביבוא 60סעיף 

  ומכירתו לבעל הרישיון האמור.

  גז טבעי:

) מפעיל כהגדרתו בתקות הפט (עקרוות פעולה 1(
, לגבי 2016-לחיפושי פט והפקתו בים), התשע"ז

חזקה אשר ביחס אליה התקבל אישור הפעלה מאת 
  הממוה על עייי הפט;

) בעל רישיון מכוח חוק משק הגז הטבעי, 2(
  חוק משק הגז הטבעי); –(להלן  2002-התשס"ב

) מי שעוסק בשיווק כהגדרתו בחוק משק הגז 3(
  הטבעי;

לחוק  9) בעל רישיון ספק גז טבעי דחוס לפי סעיף 4(
חוק  –(להלן  1989-הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט

  הגז (בטיחות ורישוי)).

  פט גולמי ומוצריו:

) פריקה, טעיה, אחסון, הזרמה בצרת, יפוק, 1(
ייצור, זיקוק ושיוע של פט גולמי ומוצריו, שיווק, 

  ושירות תדלוק בתחות דלק, במלי תעופה ומלים.

  גפ"מ:

  ) בעל רישיון ספק גז לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי);1(

) בעל רישיון לעיסוק בעבודות גז לפי חוק הגז 2(
(בטיחות ורישוי), או שהוא פטור מרישיון כאמור לפי 

הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי (א) לתקות 3תקה 
  .2006-העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו

) בעלי רישיון הפקה או רישיון הספקה כמשמעותם 1(  מים
  ;1959-לחוק המים, התשי"ט 23בסעיף 

  ) אספקה של שירותי מים וביוב.2(

זכויות יצולי 
  שואה

  ) טיפולים רפואיים ופשיים ליצולי שואה;1(

טיפול, הפעלת מתדבים להפגת  ) שירותי תיאום2(
  בדידות, וביקורי בית דרשים;

  ) מוקד מרכז מידע ליצולי שואה;3(

) סיעוד בקבילה לרבות ותי שירותי סיעוד 4(
  פרטיים ושירותים היתים על ידי גורם שלישי;
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) שירותים ייחודיים ליצולי שואה כולל אבזרים 5(
  רפואיים ולחצי מצוקה;

  סוציאליים ליצולי שואה.) שירותים 6(

) ייצור, ייבוא, עיבוד, הובלה, אחסה, אספקה, 1(  מזון ומשקאות
חלוקה, אריזה, שיווק, הפצה, מכירה קמעואית 

  וסיטואית, של מזון ומשקאות.

שירותי הובלה, 
אחסה ועמילות 

  מכס

) שירותי שיוע מטעים והובלה בתחבורה 1(
המטען המשמשים יבשתית, אווירית וימית ומסופי 

  אותם;

  ) שירותי אחסה, לרבות בתי קירור וממגורות;2(

) סוכן מכס כהגדרתו בחוק סוכי המכס, 3(
  חוק סוכי המכס); –(להלן  1964-התשכ"ה

א לחוק 24) משלח בילאומי כהגדרתו בסעיף 4(
  סוכי המכס;

  ) מחסן רשוי כהגדרתו בפקודת המכס;5(

  עולמי; ) מערכת שחרור מכסי מל"מ שער6(

  ) עמילות מכס ושילוח סחורות מקומי ובילאומי.7(

) משקים חקלאיים בעפי החי והצומח, לרבות 1(  חקלאות
  חומרי ריבוי;

) קבלים וותי שירותי עיבוד למשקים חקלאיים, 2(
לרבות הדברה, האבקה, קטיף ואיסוף תוצרת 

  חקלאית;

) בתי אריזה ומפעלי עיבוד ראשוי של תוצרת 3(
  חקלאית;

) מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים, מכוי תערובת, 4(
  לרבות ייצור, שיווק ומכירה של מזון לבעלי חיים;

  ) שירותי רפואה וטרירית;5(

) ייצור ושיווק תרופות וטריריות, תרכיבים 6(
  וערכות בדיקה לשימוש וטרירי;

) שירותי טיפול באירועי התפרצות של מחלות בעלי 7(
געים בצמחים;חיים ו  

  ) שירותי פיוי וכילוי של פגרי בעלי חיים;8(

  ) פיוי פסולת חקלאית;9(

) שירותי ביקורת לתוצרת חקלאית, לרבות 10(
  שירותי התעדה ומעבדה;
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  ) מחלבות;11(

  ) מכוי מיון לביצים;12(

  ) תחות מיון ואריזה של דגים;13(

) משחטות, בתי מטבחיים, מפעלי עיבוד ופירוק 14(
  בשר ודגים;

  ) אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי;15(

) ייצור ושיווק דשים וחומרים הדברה 16(
  לחקלאות;

) שירותי הובלה של תוצרת חקלאית ותשומות 17(
  לחקלאות;

  ) שירותי תחזוקה וציוד למבים חקלאיים;18(

  ) מיתקן להחזקת בעלי חיים.19(

טואלטיקה, 
  יקיון ותמרוקים

ייצור, הובלה, אחסה, אספקה, אריזה, ייבוא, ) 1(
שיווק, הפצה ומכירה קמעואית וסיטואית של 
מוצרי פארמה, טואלטיקה, יקיון, תמרוקים, 

  חיתולים והיגייה אישית.

) תפעול המלים, לרבות פריקה וטעיה, אחסה,   )1מלים וספות
שירותי תעבורה ימית, בתי מלאכה, יהול המלים 
ומסופים עורפיים, וכן סוכויות ספות, חברות 
ספות וחברת הפיתוח והכסים כהגדרתה בחוק 

  .2004-רשות הספות והמלים, התשס"ד

) שירותי הסעה בתחבורה ציבורית וברכבות 1(  תחבורה
וסעים, למעט שירותים מסוימים שיוגדרו על ידי 
מכ"ל משרד התחבורה בתיאום עם משרד 

  הבריאות;

  שירותי מויות;) 2(

) פעילות תעופה, לרבות תפעול שדות תעופה 3(
  ומחתים;

  ) בקרה אווירית;4(

  ) מעברי גבול יבשתיים;5(

) עבודות יהול, תכון, פיתוח, תחזוקה והפעלה של 6(
תשתיות תחבורה, ובכלל זה תשתית מסילתית 

  לרבות ציוד ייד, וכבישים, לרבות כבישי אגרה;

)7יעת חבלה או ) עבודה דחופה הדרשת לצורך מ
  זק לציבור;
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) מרכזי שליטה, בקרה ויהול תועה בכבישים, 8(
  באוטובוסים ובמסילות;

  ) שירותי מטאורולוגיה;9(

  ) השכרת רכב וליסיג;10(

) מרכזי שירות (מוסכים) ושירותי דרך, לרבות 11(
  שירותי גרירה וחילוץ.

המוסד לביטוח 
  לאומי

בקהילה, ובכלל זה המטפלים ) מערך הסיעוד 1(
הסיעודיים, לרבות מטפלים המספקים שירותים 

  שלא דרך המוסד לביטוח לאומי;

) ספקי שירותים לזכאי גמלת סיעוד דוגמת שירותי 2(
  כביסה, מוצרי ספיגה, לחצי מצוקה;

) ותי שירותים בתחום הסיעוד לרבות ותי 3(
שירותים המספקים שירותים שלא דרך המוסד 

  יטוח לאומי;לב

) יועצים ומעריכי תלות לקביעת רמת התלות 4(
  בסיעוד;

  ) ספקי מוקד מידע לאזרח;5(

) יועצים רפואיים המספקים למוסד לביטוח 6(
  לאומי ייעוץ רפואי לצורך טיפול בתביעות;

  ) רופאים וותי שירות לעיין קביעת דרגת כות.7(

  ) פיוי אשפה;1(  רשויות מקומיות

  עירוי, מוקד ביטחוי וחדר מצב.) מוקד 2(

ארציים ייחים, שירותי בזק -) שירותי בזק פים1(  תקשורת
לאומי, שירותי רדיו טלפון ייד לרבות ברשת -בין

אחרת, שירותי גישה לאיטרט, שירותי תקשורת 
תוים, שירותי תקשורת לווייית, שירות זימון 

מי, י-("ביפר"), שירותי תמסורת באמצעות כבל תת
  שירות איכון ואיתור כלי רכב;

  ) שירותי דואר ושירות בק הדואר;2(

  ) שירותי שידורים ובכלל זה, טלוויזיה ורדיו;3(

) שידורי חדשות, אתרי חדשות ועיתוים שעיים 4(
  חדשות, לרבות הדפסה וחלוקה;

  );hosting) שירותי אירוח שרתים (5(

  ) שירותי מיתוג איטרט;6(
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 26האיטרט הישראלי כאמור בפרט ) איגוד 7(
בתוספת החמישית לחוק להסדרת הביטחון בגופים 

  .1998-ציבוריים, התש"ח

עבודה, שירותי 
רווחה, עלייה 

  וקליטה

ביתיות למעט מעוות ממשלתיים -) מסגרות חוץ1(
למוגבלים שכליים התפתחותית ומעוות ממשלתיים 

  לכים;

לבוגרים  ) מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים2(
  ומזדקים עם מוגבלות;

) שירותי תמיכה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 3(
  ולמשפחות במצוקה;

  ) מועדויות ופימיות יום לילדים בסיכון;4(

  ) מרכזי היום ומועדוים לאזרחים ותיקים;5(

) גופים מפעילים המטפלים בהשמות ילדים 6(
  במשפחות אומה ובליווין;

טלפויים שמפעיל משרד הרווחה ) מוקדים 7(
  ושירות התעסוקה באמצעות מיקור חוץ;

  ) מרכזי יום לשיקום מוע לעברייי מין;8(

  ) מרכזי יום לטיפול בגברים אלימים;9(

  ) מרכזי הגה ומרכזי טיפול בפגעי תקיפה מיית;10(

  ) מרכזים לטיפול ולמיעה של אלימות במשפחה;11(

  תיקים;) דיור מוגן לאזרחים ו12(

  ) בתי אבות;13(

) גופים המספקים שירותי הסעה לאוכלוסיות 14(
  שזקוקות לסיוע;

  ) מרכזי הכוון תעסוקתי והשמה;15(

) ארגוים ותאגידים הפועלים למען אוכלוסיות 16(
  שזקוקות לסיוע;

) תאגידי אפוטרופסות וכל אדם המבצע בעבורם 17(
את התפקידים שהם מחויבים בהם מכוח מיוים 
לאפוטרופסים, לפי חוק הכשרות המשפטית 

  .1962-והאפוטרופסות, התשכ"ב

 –) מפעלים ואתרים לסילוק מכל סוג (להלן 1(  הגת הסביבה
  פסולת) וטיפול זה;

  ) מסופים לפיוי תמלחות;2(
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  ) תחות מעבר לפסולת;3(

  ) מערכי שיוע פסולת (משאיות או רכבות);4(

  ) ביוביות;5(

  ) אתרי קומפוסט;6(

  ) מחסי חומרי הדברה;7(

  ) מחתים למטוסי ריסוס;8(

  ) חברות הדברה;9(

  ) פעולות הקשורות באסבסט;10(

) יטור ומדידה של זיהום אוויר ושל ימים 11(
  ואגמים.

) מוקד פיות ציבור האזרחים הוותיקים של 1(  שוויון חברתי
  המשרד לשוויון חברתי;

ותיקים  סוציאלי לאזרחים-) שירותי סיוע פסיכו2(
  ולמתדבים;

) יועצים לעייי אזרחים ותיקים ברשויות 3(
  המקומיות;

  המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית; – IL) קמפוס 4(

) הפעלת מערך סטודטים מלגאים למען אזרחים 5(
  ותיקים;

  ) רכזי מעורבות חברתית ברשויות המקומיות;6(

) מובילי ומהלי מיצוי משאבים ברשויות 7(
  במגזר הערבי.המקומיות 

  ) שירותי קבורה, טהרת פטרים והובלת פטרים;1(  דת וקבורה

  ) הפעלת מקוואות שים;2(

  ) שירותי כשרות.3(

) שירותי תחזוקת מבים, ובכלל זה בטיחות, 1(  שוות
  מעליות, איסטלציה, חשמלאות, יקיון ותברואה;

) אספקת שירותים ומוצרים בתחומים אלה: 2(
תקשורת, הגת הסייבר ואבטחת מידע, טכאות, 

מחשוב ובפרט שירותי תמיכה, תחזוקה, אחזקת 
בסיסי תוים, דיגיטל ופיתוח, והכול ובלבד שלא 

  יתן לבצעם באמצעות גישה מרחוק;

  ) אבטחה ושמירה;3(
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  ) מוקדי שירות טלפויים;4(

  ) שירותים תומכים בחישוב, חילול ותשלום שכר;5(

-לפי חוק התקים, התשי"ג ) מעבדות מאושרות6(
1953.  

  ) שירותי שליחות ובלדרות.1(  שליחות ובלדרות

  ) חברות ליהול בתי גיל זהב ומקבצי דיור;1(  שיכון

) חברות לדיור ציבורי כהגדרתן בחוק זכויות 2(
, לצורך 19981-הדייר בדיור הציבורי, התש"ח

  הפעלת מערך הדיור הציבורי;

  בשכר דירה.) חברות ליהול סיוע 3(

שירותי בריאות, 
אופטיקה, 

  פארמה

) בתי חולים, לרבות בתי החולים הפסיכיאטריים, 1(
  הגריאטריים והשיקומיים;

  ) קופות חולים;2(

) שירותי שיקום לפי חוק שיקום כי פש בקהילה, 3(
  ;2000-התש"ס

  ) מרפאות, לרבות מרפאות לבריאות הפש;4(

  ) מכוי דיאליזה;5(

  רפואיים גריאטריים;) מרכזים 6(

  ) מוסדות סיעודיים;7(

  ) בתי מרקחת;8(

  ) מכוי אופטיקה;9(

  ) שירותי רפואת שייים דחופים;10(

מגן דוד אדום לפי חוק  –) שירותי חירום רפואיים 11(
  , טרם ודומיהם;1950-מגן דוד אדום, התש"י

  ) אמבולסים פרטיים;12(

  ) שירותי בריאות הציבור;13(

  וספקים של ציוד ואבזרי שיקום; ) יצרים14(

  ) טיפות חלב;15(

  ) יחידות התפתחות הילד;16(

                                                           

 .278ס"ח התש"ח, עמ'  1
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  ) מעבדות ושירותי דימות;17(

) מחקר ופיתוח, ייצור, ייבוא, שיווק ואספקה של 18(
ציוד רפואי, ציוד ואבזרי שיקום, תרופות ומכשור 

  רפואי;

  ) מרכזים לוגיסטיים ומעבדות;19(

חוות  –שימוש רפואי ) עוסקים בתחום הקביס ל20(
גידול וריבוי, מפעלי ייצור, בתי מסחר למוצרי קביס 

  ושיוע;

  ) מוקד קול הבריאות;21(

  ) מוקדי עזרה ראשוה פשית;22(

) ארגוים ותאגידים הפועלים למען אוכלוסיות 23(
  שזקוקות לסיוע;

  ) עמותות שמסייעות בבתי חולים ובמרפאות;24(

לחוק יסודות  21בסעיף  ) תאגיד בריאות כהגדרתו25(
  .1985-התקציב, התשמ"ה

תומך ביוי 
  ותשתיות

) כרייה, חציבה, ייצור והובלה של מלט, חצץ, 1(
פלדה, בטון, ברזל, אלומייום ובלוקים, חומרי גמר 
ומוצרי גמר לבייה, מוצרי בידוד ואיטום, מערכות 
ביין, מוצרי ריבוד (אספלט), ציוד הרמה ושיוע, 

טרומיים, רכיבים הוצקים בבטון והובלת אלמטים 
  החומרים ה"ל;

  ) שירותי יהול ופיקוח על בייה;2(

) שירותי מדידה ומכוי בקרה כמשמעותם לפי חוק 3(
  .1965-התכון והבייה, התשכ"ה

ותי שירותים 
  לממשלה

) ותי שירותים לממשלה לצורך פעילות קרות 1(
  בערבות מדיה; הלוואות לעסקים קטים וביויים

  ) מערכות ארגויות ליהול כסי ומשאבי המדיה.2(

מפעלים 
שהפסקת 

פעילותם עלולה 
לגרום לפגיעה 
רבה בכלכלה 
המשפיעה על 

  המשק

לחוק לעידוד  51) מפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 1(
  .1959-השקעות הון, התשי"ט

  ) ייצוג ישומים מול רשות המסים.1(  מיסוי
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שירותי למידה מרחוק והוראה מקוות היתים ) 1(  חיוך
מכוח התקשרויות שביצעו משרד החיוך, רשויות 
מקומיות או בלעות על מוסדות חיוך, לרבות 
התקשרויות בושאי תמיכה טכית ופדגוגית 

  הדרשת ללמידה מרחוק;

) שירותים ועובדים הדרשים לשם ארגון ותפעול 2(
  של בחיות הבגרות;

  חיוכיים בבתי חולים;) מרכזים 3(

) שירותים לחיוך המיוחד לרבות הפעלת ועדות 4(
  זכאות ואפיון;

  ) מועדויות לילדים בסיכון;5(

  ) מרכזי חירום לילדים ווער בסיכון;6(

) פימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות 7(
תלמידים שהופו על ידי מחלקות לשירותים 

בצווי בית משפט, חברתיים ברשויות המקומיות או 
  ולתלמידי תכית על"ה (תלמידי חו"ל);

) פעילות חיוך בלתי פורמלי בהפעלת מתדבים 8(
) לצו בריאות העם (גיף הקורוה 4(5לפי סעיף 

החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חיוך) (הוראת 
  ;2020-שעה), התש"ף

) פעילויות חיוך בלתי פורמלי לילדים עובדים 9(
) לצו בריאות העם (גיף 1(5עיף חיויים לפי ס

הקורוה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חיוך) 
  ;2020-(הוראת שעה), התש"ף

) שירותי מעה חיוכי רגשי ליטור ההתמודדות 10(
ואיתור ילדים הזקוקים לתמיכה, טיפול במצבי לחץ, 

טראומה ומצוקות -משבר וסיכון לאובדות ולפוסט
  רגשיות;

ית לפתיחת שת הלימודים ) היערכות חיו11(
פעולות הקשורות לגיוס עובדי הוראה,  –התשפ"א 

כולל מרכזי הערכה ומבחי בקיאות למגזר דוברי 
ערבית, מכרזים לבחירת מהלי מוסדות חיוך, 

  הליכי גמישות בהעסקה;

  ) טיפול בבעלי חיים וביבולים במוסדות חיוך.12(

שירותי  –כללי 
  תמיכה

או מוצרים הדרשים לצורך  ) אספקת שירותים1(
המשך פעילותם התקיה של תחומי הפעילות 

  המפורטים בתוספת זו ושל בק ישראל;

) בלי לגרוע משאר הוראות תוספת זו, אספקת 2(
השירותים או המוצרים המפורטים להלן אשר 
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דרשים לצורך המשך פעילותם התקיה של 
  המדיה:

  (א) שירותי הובלת מטעים והיסעים לעובדים; 

-(ב) גוף מוכר כהגדרתו בחוק שירות אזרחי, התשע"ז
, והגוף המתפעל של מערך מתדבי השירות 2017

  אזרחי;-הלאומי

  (ג) הדפסה.

  

  
    

    
  

  הישיבה עלת



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 37בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020באוגוסט  13 - ףכ"ג באב התש", חמישי יום

 )VC -וועידה חזותית ב - 13:40(בשעה 

 2ראש הממשלה, פיקוד צפון,  מוקדים במשרד 3(ממספר מוקדים: לשכת ראש הממשלה; 

  מוקדים במשרד הביטחון, ביין הארגיה (מל"ל))

  

יולי אדלשטיין, אמיר , בימין גץיושב ראש,  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
 ,יעקב ליצמןישראל כ"ץ, מירב כהן, אוחה, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי, 

   אבי יסקורן, עמיר פרץ, יזהר שי
  
    
  
    

    כן כחו:
    

  שר התיירות   -  אסף זמיר
  שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  -  מירי רגב

      
  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש

      
  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט

      
  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס

  לאומיראש המטה לביטחון   -  מאיר בן שבת
  מזכירות הממשלה  -  מורן בופיל

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה  -  תא"ל אבי בלוט
  המטה לביטחון לאומי  -  גל בן חיים

  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד
 מפקד פיקוד העורף - אלוף אורי גורדין

 יועץ לראש הממשלה - רן בליצר

  מהל "מגן ישראל" -  רוי גמזו
  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו

  צמןמכון וי  -  אלי וקסמן
 סגן הרמטכ"ל - אלוף אייל זמיר

  מכון גרטר  -  יורם חמו
  סגית מזכיר הממשלה  -  סימה טוקטלי

  המהלת הכללית, משרד האוצר  -  קרן טרר
  יועץ השר לביטחון הפים לעייי חרדים  -  אריק יקואל

  מקום המפכ"לממלא   -  יצב מוטי כהן
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  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן
  ראש המטה הכלכלי, לשכת שר האוצר  -  תמיר כהן

  המהל הכללי, משרד הבריאות  -  חזי לוי
  מל"ל  -  רפי מירון

המהל הכללי, משרד התחבורה והבטיחות  - עופר מלכה
 בדרכים

  ראש אגף תקציבים, משרד האוצר  -  שאול מרידור
  לעיין המגזר החרדייועץ   -  רוי ומה
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס

 יועץ לעיין המגזר הערבי - איימן סייף

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

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות  -  אורי שוורץ
  יועץ לראש הממשלה  -  דב 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

  

  

  

  סדר היום:

  והצעדים להמשךהתפשטות גיף הקורוה, תמות מצב, המדייות   .7קור/

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .8קור/

  2020-שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף

    
  קביעת סטדרט אחיד לפעילות במרחבים הסגורים ובמרחבים הפתוחים  .9קור/
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  המדייות והצעדים להמשךהתפשטות גיף הקורוה, תמות מצב,   .7קור/

  
  ראש הממשלה פותח.  

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

המצב המצביעה על המשך העלייה בתחלואה, התייצבות בקצב הגידול 

  במספר החולים הקשים ובשיעור המאושפזים.

התחלואה מציין שהצעדים שקטו עד כה לא הובילו לשיוי כיוון במגמת 

  וכי או מצאים במצב "דשדוש".

מר בן שבת מציג את התכלית שמטרתה להביא להכלת המגפה באופן 

שיאפשר פעילות מרבית של המשק והמרחב הציבורי ומתן מעה הולם 

לאתגרי הבריאות. מפרט את מרכיבי האסטרטגיה האמורים להשיג תכלית 

  זו.

את פעולות התשתית שבוצעו מהל "מגן ישראל", פרופ' רוי גמזו, סוקר 

במסגרת "מגן ישראל" ואת סטטוס הקמת המפקדה המשימתית בפיקוד 

העורף לקטיעת שרשראות ההדבקה (מפקדת "אלון"). מר גמזו מציין כי 

  מוקמים משל"טים ארציים לחברה הערבית ולמגזר החרדי.

חולים  500-200מר גמזו מציג שלוש חלופות אסטרטגיות להגעה ליעד של 

  ומתים ליממה:מא

חלופה א': (שגרת מאמץ) המשך יהול המשבר תוך מאמץ לחיזוק מערכת 

הבריאות לעבוד כדרש, הימעות מרבית מצעדי קיצון, הפחתה והוספה של 

  שבועות). 10-8-כ -מגבלות בהתאם למדדי התחלואה (טווח זמן להגעה ליעד 

אמצעות חלופה ב': (תוכית ריסון חלקי) הורדה של קצב התחלואה ב

החמרת מגבלות התקהלות וצמצום חלק מפעילות המשק לזמן קצוב 

  שבועות) 8-4-כ -ובסופו שחרור של המשך (טווח זמן להגעה ליעד

חלופה ג': (תוכית ריסון מהודק)  עצירת קצב התחלואה על ידי ביצוע 

סגרים מקומיים במקומות התפשטות הגיף, צמצום פעילות המגזר 

(טווח זמן  2020במרץ  25-19-מה לצעדים שקטו בהציבורי והפרטי בדו

  שבועות). 4-3-כ –להגעה ליעד

(דבריהם של ראש המל"ל ופרופ' גמזו לוו במצגות המצאות בתיקי מזכירות 

  הממשלה)
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שבועות (חלופה א')  10-הסיכוי להגיע ליעד בתוך ככי פרופ' רן בליצר מציין 

אזורי סיכון וביכולת לגייס תלוי במודל "הרמזור" המסווג רשויות לפי 

  שיתוף פעולה מצד הציבור.

 400פרופ' דב שוורץ מתריע כי אין יכולת להוריד התחלואה להיקף של 

דבקים ביום ללא החלת סגרים ומציע להתחיל בסגרים בסופי שבוע 

  ובערבים.

פרופ' אלי וקסמן מציין כי במצבה של ישראל כרגע יש לפעול להורדת 

  ופה ב' על אף הקושי בגיוס הציבור לצעדים קשים.התחלואה על פי חל

שר הבריאות, יולי (יואל) אדלשטיין, שר הפים, אריה מכלוף דרעי וה"ה 

איל זמיר, שאול מרידור, קרן טרר, רוי ומה, איימן סייף ואורי גורדין 

  מתייחסים לחלופות השוות שהוצגו וממליצים לאמץ את חלופה א'.

הממשלה את מהל "מגן ישראל", פרופ' רוי גמזו, בתום הדיון מחה ראש 

להמשיך במתווה שהוצג בחלופה א', אך עם זאת מבקש ממו לגבש בתוך 

שבוע תוכית מפורטת ליישום חלופה ג' (תוכית ריסון מהודק) ככל 

  שהערכת המצב ומפת התחלואה לא תשתה.

  
    

    
גיף הקורוה החדש (הוראת תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם   .8קור/

  2020-שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף

  
  ראש הממשלה פותח.  

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים והמהל הכללי של משרדה מציגים, 

באמצעות מצגת, את עיקרי מתווה התעופה לפתיחת השמיים למדיות יעד 

  המוגדרות כ"ירוקות".

והבטיחות בדרכים מציית את שיתוף הפעולה עם משרד שרת התחבורה 

החוץ ומשרד הבריאות המאפשר לישראלים לטוס כרגע לבולגריה, 

קרואטיה וליוון (באופן מוגבל) ומדגישה כי חזרת אזרחים ישראלים ארצה 

  ממדיות אלו לא דורשת תאי בידוד.

לוף דרעי, מתקיים דיון בהשתתפות השרים יולי (יואל) אדלשטיין, אריה מכ

גבי אשכזי, מירי רגב ומר מאיר בן שבת סביב סוגיית חזרתם של ישראלים 

  מחו"ל ממדיות "ירוקות" ללא צורך בהימצאות בבידוד עם חיתתם.
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בתום הדיון מחה ראש הממשלה לקבל בתוך שבוע ימים תוים בדבר 

מספר הוסעים שחזרו ארצה מהמדיות האמורות ובתוך שבועיים  לקבל 

.ים אפידמיולוגיים על מצבםתו  

  
  קול מע) 1-קול גד ו 1קולות בעד;  6(  

  
 מ ח ל י ט י ם:   

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  את להתקין .1

(להלן:  2020–), התש"ףהגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסותהחדש (

 . שלהלן"), בוסח התקות"

את התקות לאישור ועדה של הכסת שוועדת הכסת קבעה  להביא .2

והתשתית העובדתית   בליווי דברי הסברלעיין זה (להלן: הוועדה) 

סמכויות מיוחדות כאמור בחוק שבבסיס ההצעה להתקין את התקות, 

 .2020-"ףהתש, להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)

שעות ממועד הגשת  24ך ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה בתו .3

 לפרסם את התקות ברשומות.  –  2התקות כאמור בסעיף 

, ההחלטה היה 26.7.2020מיום  264בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4

  על דעת הממשלה. 

  

  להלן וסח התקות:

תקות  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 
    2020-, התש"ףוטיסות)שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה 

  

לחוק סמכויות  25עד  23-, ו12, 8, 4 לפי סעיפים הבתוקף סמכות
–(הוראת שעה), התש"ףמיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

ה הממשלה מתקיהחוק), ובאישור ועדה של הכסת,   –(להלן  2020
  תקות אלה:

 פרק א': הגדרות ופרשות  

הגדרות 
  ופרשות

  -בתקות אלה   )א( .1

אדם החייב בבידוד לפי  –"אדם החייב בבידוד"    
  בידוד בית; צו
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"איש צוות אוויר", "דייל", "ספר עזר    
 -למבצעים", "שירותי המידע התעופתי"   

  כהגדרתם בתקות ההפעלה;

ההחיות וההמלצות  –"ההחיות האירופיות"    
לשמירה על בריאות הציבור בתעופה, הכלולות 

  מכים אלה:במס

המדריך האירופי ליהול אשי  )1(   
  ;צוות

המדריך האירופי ליקוי וחיטוי  )2(   
 כלי טיס;

הפרוטוקול האירופי לשמירה על  )3(   
  בריאות בתעופה;

כהגדרתם בצו בידוד  –"מחלים"  -"חולה" ו  
 בית;

  ;2011 –חוק הטיס, התשע"א  –"חוק הטיס"    

חוק שוויון זכויות לאשים  –חוק השוויון" ""   
  ;1988 –עם מוגבלות, התש"ח 

טיסה שקודת המוצא,  –לאומית" -"טיסה בין   
  הבייים או היעד שלה, היא במדיה זרה; 

מקום תחום בשדה  –טרמיל הוסעים" "   
תעופה המשמש לרישום וסעים לטיסה, 
לתהליכי בידוק לוסעים לפי טיסה ואחריה,  

ים לעלייה לכלי הטיס, כולל ולהמתת וסע
  אזורי מסחר; 

מדריך  –" המדריך האירופי ליהול אשי צוות"   
ליהול אשי צוות בקשר למגיפת הקורוה 

")Guidance on Management of Crew 

Members in relation to the SARS-CoV-2 

pandemic  ,(ח' בתמוז  מיום 2 פרמס מהדורה
שפרסמה הסוכות  ,)2020ביוי  30התש"ף (

המצוי לעיון האירופית לבטיחות התעופה, 
הציבור באתר האיטרט של משרד הבריאות 
ובאתר האיטרט של רשות התעופה 

  האזרחית;
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 -המדריך האירופי ליקוי וחיטוי כלי טיס"  "   

 Interimמדריך ליקוי וחיטוי כלי טיס ("

guidance on Aircraft Cleaning and 

Disinfection in relation to the SARS-CoV-

2 pandemics מיום ח'  2), מהדורה מספר
),  המצוי לעיון 2020ביוי  30בתמוז התש"ף (

הציבור באתר האיטרט של משרד הבריאות 
ובאתר האיטרט של רשות התעופה 

  האזרחית;

לפקודת בריאות  2כהגדרתו בסעיף  –המהל" "   
 20כו לעיין סעיף ומי שהוא הסמי 1העם

  ;לפקודה האמורה

   -אחד מאלה  -"מפעיל אווירי"   

בעל רישיון הפעלה אווירית לפי  )1(   
 סימן ג' לפרק ב' לחוק הטיס;

בעל רישיון מקביל לרישיון הפעלה  )2(   
  אווירית כאמור, שתה מדיה זרה;

בעל רישיון להפעלת  –מפעיל שדה תעופה" ""  
שדה תעופה לפי סעיף סימן ו' לפרק ב' לחוק 

 הטיס;

מי שהגיע לטרמיל הוסעים  –"וסע יוצא"    
-בכווה לצאת מישראל כוסע בטיסה בין

  לאומית ;

מי שכס לישראל כוסע בטיסה  –וסע כס" "   
  לאומית;-בין

 -ו 10בתקות משמעותו כ –""יהול סיכוים"    
  ;הטיסמערכת יהול בטיחות לתקות  11

הפרוטוקול האירופי לשמירה על בריאות "   
פרוטוקול לשמירה על בריאות  –" בתעופה

 COVID-19בתעופה בשל גיף הקורוה (

Aviation Health Safety Protocol,(  מהדורה

), 2020ביוי  30מיום ח' בתמוז התש"ף ( 2מספר 
תעופה  ההסוכות האירופית לבטיחות רסמו שפ

 ECDC(והמרכז האירופי לבקרה ומיעת מחלות 

                                                           

 ,191, עמ' 1, תוס' 1940ע"ר  1
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- European Center for Disease Prevention 

and Control  המצוי לעיון הציבור באתר , (
האיטרט של משרד הבריאות ובאתר 

  האיטרט של רשות התעופה האזרחית; 

יף בריאות העם (גצו  –צו בידוד בית" "   
הקורוה החדש) (בידוד בית והוראות שוות) 

   ;2020-(הוראת שעה), התש"ף

פרטי לבוש וציוד להגה מפי  –ציוד מגן אישי" "   
הידבקות בגיף הקורוה כגון מסיכת פים, 

  כפפות, חליפה;

מי שמוה לכך לפי  –"קצין ביקורת גבולות"    
 -(ב) לחוק הכיסה לישראל, התשי"ב 15סעיף 
1952  ;  

יחס בין שי בי אדם שהוא  –קרבה מותרת" "   
  -אחד מאלה 

הם אשים הגרים באותו מקום,  )1(   
כהגדרתם בתקות הגבלת הפעילות, 
ובכלל זה הם עתידים להיות אשים 

 כאמור במדית היעד; 

אחד מהם הוא קטין או אדם עם  )2(   
מוגבלות ואחד מהם מלווה את הקטין או 
  מסייע לאדם בשל מוגבלותו, לפי העיין ; 

שדה תעופה שקבע  –לאומי" -"שדה תעופה בין   
תחת גבול לפי צו הכיסה לישראל (תחות כ

  ;  1987 -גבול), התשמ"ז

מי שרשום במרשם האוכלוסין  -תושב ישראל" "   
 –כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה 

1965;  

  כל אחד מאלה: –"תסמיים"    

או   מעלות צלזיוס 38של חום גוף  )1(   
 יותר;

שיעול או קושי בשימה או תסמין  )2(   
שימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי 
בשימה הובע ממצב כרוי כגון אסתמה 
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או אלרגיה אחרת, ולמעט זלת כתסמין 
  ;בודד

  שיוי בחוש הטעם או בחוש הריח; )3(   

תקות סמכויות  -תקות הגבלת הפעילות "   
מיוחדות להתמודדות עם גיף  הקורוה החדש 

  ;2020-(הגבלת פעילות), התש"ף

תקות הטיס (הפעלת כלי  –"תקות ההפעלה"    
  ;1981 -טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 

יהול (מערכת -"תקות מערכת יהול בטיחות"   
  .2017 –בטיחות), התשע"ח 

בכל מקום בתקות אלה שהוטלה בו   )ב(   
ה לצו 3חובה על אדם לעטות מסכה לפי סעיף 

בידוד בית, הכווה היא כי הוא פטור מעטיית 
  מסכה אם הוא פטור מכוח הסעיף האמור.

 פרק ב': טרמיל הוסעים   

אחריות מפעיל  
 -שדה תעופה 

 כללי 

  -לאומי -מפעיל שדה תעופה בין .2

ימה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי  )1(   
ות אלה;על ביצוע הפעולות המפורטות בתק  

ימסד ויישם הלי עבודה ושיטות עבודה  )2(   
לשם עמידה בחובותיו לפי תקות אלה; הלי 

   -עבודה ושיטות עבודה כאמור  

יהיו בשים לב לזכויות וצרכים של   )א(   
אשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה 

עם ובהתייעצות  , אשים עם מוגבלות
משמעותו מורשה לגישות השירות כ

וכן בשים לב  לחוק השוויון 1מא19בסעיף 
 לזכויות וצרכים של קטיים;

ימוסדו, ככל האפשר, בשים לב   )ב(   
  להחיות האירופיות הישימות;

 למועסקים או יבטיח כי יסופק, ,יספק )3(   
בטחוי או בתפקיד אחר  בידוקב מטעמו

הדרש המחייב קרבה לוסע, ציוד מגן אישי 
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לשם ביצוע תפקידיהם תוך מזעור חשיפתם 
, וידריכם לגבי להדבקות בגיף הקורוה

  השימוש בו;

מטעמו  מעסיק שהוא מיאת  ידריך )4(   
, בדבר 9 -ו 6בבידוק בטחוי, וביישום תקות 

 ),2תקות אלה ואופן יישומן כאמור בפסקה (
; הדרכה כאמור תכלול מזמן לזמן כעדכון

זכויותיהם וצרכיהם של אשים עם  לסבר עה
ולהוראות  הבכל הקשור לתקות אל מוגבלות

וספות הוגעות להתמודדות עם גיף הקורוה, 
י סוגים שוים של מוגבלויות, כיצד ובכלל זה לגב

הם עשויים לבוא לידי ביטוי בעת קבלת 
הדרש לכך בעת מתן  ההמע ואהשירות, ומה ה

  השירות.  

שיויים ביישום 
חובות לפי 
תקות הגבלת 

 הפעילות 

לאומי, יחולו על -לעיין הפעלת שדה תעופה בין .3
 פעילותההגבלת מפעיל שדה התעופה תקות 

 לה:   בשיויים א

) 1(7 ההצהרה הדרשת לפי תקה )1(  
לתקות הגבלת הפעילות, תוגש למהל רשות 
התעופה האזרחית ולא לרשות המקומית, 
במסמך בוסח הערוך לפי בחלק א' לתוספת 

  הראשוה, ולא באופן מקוון; 

)(ב) לתקות 4(7לעיין חובתו לפי תקה  )2(  
הגבלת הפעילות, האמור בה יחול בשיויים אלה 

  :  

  המלים "ככל האפשר" לא יקראו;  )א(   

על אף האמור בצו בידוד בית, וסע   )ב(   
או מעלות צלזיוס  38חום גופו יוצא ש

רשאי לבקש כי תיערך לו מדידת , יותר
חום וספת, שתיערך בסמוך לכיסה 

 לטרמיל הוסעים במקום מבודד;

מצא בבדיקה הוספת כי חום גופו   )ג(   
לא  -מעלות או יותר  38של הוסע הוא 

  תותר כיסתו לטרמיל הוסעים. 

של וסע כס חום גופו מדד   )ד(   
, או יותרמעלות צלזיוס  38ומצא כי הוא 

יתיר לו מפעיל שדה התעופה להיכס 
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רפואי או לשם לטרמיל לשם קבלת טיפול 
  יציאתו כדין מן הטרמיל בלבד.

מעבר וסעים 
בין טרמיל 
הוסעים לבין 

 כלי הטיס

מפעיל שדה התעופה יארגן את מעבר הוסעים  .4
בין טרמיל הוסעים לכלי הטיס ולהיפך, ככל 

(שרוול);  ייד האפשר, באמצעות גשר הליכה
מספר הוסעים המרבי המותר באוטובוס 
המוביל וסעים בין טרמיל הוסעים לבין כלי 

לפי תקות שקבעה הממשלה  והטיס ולהיפך יהי
 .לחוק 12לפי סעיף 

חובה על מפעיל 
שדה תעופה על 

 ידוע הוסעים 

מפעיל שדה התעופה יביא לידיעת ציבור  .5
ות הוסעים את תקות הגבלת הפעילות ותק

אלה הוגעות לדרישות מהוסע, אופן יישומן, 
והעוש על הפרתן, וכן פעולות מומלצות לציבור 

הסיכון להדבקות בגיף הוסעים לשם צמצום 
, באמצעות שילוט ועלוי מידע הקורוה

 -מתאימים; שילוט ועלוי מידע כאמור  

 יהיו בשפות עברית, ערבית ואגלית; )1(  

עם מוגבלות לפי יהיו גישים לאשים  )2(  
 ;4חלק  1918ת"י 

מסרו לבקשת אשים עם יהיו זמיים וי )3(   
מוגבלויות באופן שיבטיח להם גישות למידע 

רבות באמצעות פישוט , לולקבלת השירות
  .פי אופי המידע, לעיצוב ברורו סמלול, לשוי

הגבלות על 
כיסה לטרמיל 

 הוסעים 

 מפעיל שדה התעופה יסדיר ויפעיל מגון  )א( .6
למיעת כיסת אדם לטרמיל הוסעים, אלא 

 –אם כן תקיים בו אחד מאלה 

  הכיסה היא למטרות עיסוקו ; )1(   

    -הוא וסע יוצא  )2(   

 שהציג את שי אלה:    )א(    

כרטיס טיסה לטיסה  )1(     
 4שמועד המראתה בתוך 

 השעות הקרובות;
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אישור כי הגיש למשרד  )2(     
הבריאות הצהרת בריאות 

  ;30כאמור בתקה 

חום גופו בבדיקה שערכה   )ב(    
)(ב) לתקות הגבלת 4(7לפי תקה 

מעלות צלזיוס או  38הפעילות איו 
  יותר.

  הוא וסע כס; )3(   

ארצית, וסע בטיסה פים  הוא )4(   
שהציג כרטיס טיסה לטיסה שמועד 

  ;הקרובותהמראתה בתוך השעתיים 

הוא מלווה של וסע שהוא קטין או  )5(   
אדם עם מוגבלות או צרכים מיוחדים 
אחרים, הזקק לליווי לשם השלמת 

  תהליכי הבידוק והעליה לכלי הטיס.

לא ייכס אדם לטרמיל הוסעים, אלא   )ב(  
אם כן התקיים בו תאי מהתאים האמורים 
בתקת משה (א), ומפעיל שדה התעופה התיר 

כיסתו לטרמיל הוסעים לפי תקת את 
  המשה האמורה.

מפעיל שדה התעופה רשאי לדרוש מכל   )ג(  
וסע או מלווה של וסע שכיסתו לטרמיל 
הוסעים הותרה לפי תקת משה (א), לעוד 
במקום גלוי על בגדיו תג המעיד על כך שכיסתו 
לטרמיל הוסעים הותרה, אם הדבר דרש לשם 

זו; תג כאמור לא יכלול  הבטחת קיום תקה
  פרטים מזהים של וסע או מלווה כאמור. 

 בכיסה יקיים התעופה שדה מפעיל  )ד(  
 שמסירת לוסעלסיוע  עמדהלטרמיל הוסעים, 

הצהרת בריאות איה זמיה לו או איה 
 ; בעמדה לסיועאפשרית לו מחמת מוגבלותו

 המקוות ההצהרה במילוי סיוע לוסע ייתן
   .כך על ורהאיש והפקת

חובות וסע 
למסירת פרטים 
אישיים ופרטים 

החוצים 
  לאיתורו

 24-לאומית, ימסור ב-וסע בטיסה בין  )א( .7
השעות שלפי מועד ההמראה, פרטים אישיים 
ופרטים החוצים לאיתורו כמפורט בחלק א' 

האיטרט באתר לתוספת השייה, באופן מקוון 
 .משרד הבריאותשל 
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בתקת משה (א), וסע וסף על האמור ב  )ב(   
כס שאיו תושב ישראל, ימסור פרטים וספים 
החוצים לאיתורו כמפורט בחלק ב' לתוספת 
השייה, באופן מקוון באתר האיטרט של 

  משרד הבריאות.

לעיין  קטין שהוא וסע כס כאמור   )ג(   
האחראי על אותו קטין  –(ב) -בתקת משה (א) ו

באותה טיסה רשאי למסור את המידע כאמור 
  על אותו קטין. 

-מידע שהתקבל לפי תקות משה (א) ו  )ד(   
  (ב):

ישמר במשרד הבריאות בפרד מכל  )1(   
מידע אחר, וישמש לצורך עריכת חקירה 

 אפידמיולוגית ולמטרה זו בלבד;

ימים מיום  20כעבור מחק יי )2(   
האמור, מידע כאמור מסירתו; על אף 

מאת וסע כס זר יימחק כעבור חצי שה 
   .מיום מסירתו

וסע כס שאיו תושב ישראל, יציג   )ה(  
למשרד מסר לקצין ביקורת גבולות אישור כי 

הצהרת פרטים כדרש בתקה זו וכן הבריאות 
  .30בריאות כאמור בתקה 

חובת השוהים 
בטרמיל 
 הוסעים

   -כל השוהה בטרמיל הוסעים  .8

יעוד באופן גלוי תג המעיד כי כיסתו  )1(   
(ג), 6לטרמיל הוסעים הותרה כאמור בתקה 

  אם דרש לכך לפי אותה תקה;

ה לצו בידוד בית, 3יעטה מסכה לפי סעיף  )2(   
אלא אם כן הוא דרש להסיר את המסכה לצורך 

  תהליכי בידוק לוסעים;

האפשר, על שמירת מרחק יקפיד, ככל  )3(   
לו  שאיןו לבין כל אדם מטרים לפחות בי 2של 

  .לרבות בתורים עמו קרבה מותרת ,

חש שוסע 
 תסמייםב

בעת שהותו בטרמיל  תסמייםחש בשוסע  .9
הוסעים ולפי עלייתו לכלי הטיס ייפה לאלתר 

; מפעיל שדה הבריאות בשדה התעופהגורמי ל
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בטרמיל 
  הוסעים

יעיק לוסע כאמור סיוע והכווה ככל התעופה 
הדרש לשם הבטחת הגעתו המהירה לגורמי 

מפעיל יודיע על כך לאלתר להבריאות כאמור, ו
  האווירי.

 פרק ג': כלי הטיס  

תחולה על 
  מפעיל אווירי

פרק זה יחול על מפעיל אווירי המפעיל   )א( . 10
טיסה מסחרית להולכת וסעים מישראל אליה 

  או בשטחה, בכפוף לאמור בתקת משה (ב). 

על אף האמור בתקת משה (א), לעיין   )ב(   
מפעיל אווירי כאמור, המפעיל כלי טיס שמספר 

   - 30מושבי הוסעים בו או עולה על 

 -(ג) ו-, ו)4( -) ו3(א)(27,  18תקות  )1(   
 ) לא יחולו; 2(א)(28

(ב) 24התדרוך הדרש לפי תקה  )2(   
  יכול שייעשה בעל פה. 

אחריות מפעיל 
 כללי -אווירי  

  -מפעיל אווירי  . 11

ימה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי  )1(   
  על ביצוע הפעולות המפורטות בתקות אלה;

ימסד ויישם הלי עבודה ושיטות עבודה  )2(   
בחובותיו לפי תקות אלה; הלי לשם עמידה 

    - עבודה ושיטות עבודה כאמור

בשים לב לזכויות וצרכים של ו היי  )א(   
אשים עם  צרכים מיוחדים, ובכלל זה 

עם ובהתייעצות  אשים עם מוגבלות
ו משמעותמורשה לגישות השירות כ

וכן בשים לב  לחוק השוויון 1מא19בסעיף 
 לזכויות ולצרכים של קטיים; 

ימוסדו, ככל האפשר, בשים לב   )ב(   
  להחיות האירופיות הישימות;

אישי מגן ציוד יספק לאשי הצוות  )3(   
הדרש לשם ביצוע תפקידיהם תוך מזעור 
חשיפתם להדבקות בגיף הקורוה, וידריכם 

  לגבי השימוש בו;
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 מי שהוא מעסיק או שמועסקידריך את  )4(   
, הטיסות ומתן שירות לוסעמטעמו בהפעלת 

תקות אלה ואופן יישומן כאמור בפסקה  בדבר
הדרכה כאמור תכלול  ;ןם מזמן לזמכעדכו, )2(

זכויותיהם וצרכיהם של אשים עם  לע הסבר
ולהוראות  המוגבלות, בכל הקשור לתקות אל

וספות הוגעות להתמודדות עם גיף הקורוה 
החדש, ובכלל זה לגבי סוגים שוים של 
מוגבלויות, כיצד הם עשויים לבוא לידי ביטוי 

הדרש  ההמע ואבעת קבלת השירות, ומה ה
  .לכך בעת מתן השירות

 האזרחית התעופה רשות למהליגיש  )5(   
הערוך לפי חלק ב' הצהרה חתומה בוסח 

מקיים את , לפיה הוא ראשוהוספת התל
  האמור בפרק זה.

מידע לרוכשי 
 כרטיסי טיסה 

אווירי המפעיל בטרם מכירת כרטיס טיסה, ה . 12
יביא לידיעת רוכש כרטיס הטיסה כי הוא או כל 
אדם שלו הוא רכש את כרטיס הטיסה לא יהיה 
רשאי לטוס אלא אם כן תקיימו לגביו דרישות 

 .  30תקה 

ים יידוע וסע
לפי הגעתם 

 לשדה התעופה

שעות לפחות  24מפעיל אווירי יעביר לוסעים,  . 13
, מידע לפי מועד ההגעה המשוער לשדה התעופה

 לגבי כל אלה:

יהיה רשאי לטוס אלא אם כן כי וסע לא  )1(   
    ;30תקיימו לגביו דרישות תקה 

כיסה כללי בריאות הציבור החלים ב )2(   
וביציאה ממה, כפי שמסר לו  מדית היעדל

  מפעיל שדה התעופה במדית היעד, אם מסר;

משך תהליכי הבידוק הצפוי בשדה  )3(   
וכללי  של ההמראה ושל החיתה, התעופה

, לרבות לגבי בטרמיל הוסעיםההתהגות 
חובת עטיית חובת עידת תג מזהה אם חלה, 

, כפי שמסר לו מסיכות ושמירה על ריחוק פיזי
  שדה התעופה, אם מסר;מפעיל 

   -ובכלל זה ות בכלי הטיסגכללי ההתה )4(   

לכלי הטיס והירידה ה ייעלכללי ה  )א(   
 20תקות שהוא מיסד ומיישם לפי ממו 

 לפי העיין; 29 -ו
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צמצום השירות בטיסה שהוא   )ב(   
  ;25 תקהמיסד ומיישם לפי 

משך הזמן המרבי המומלץ   )ג(   
הטיסה, לשימוש באותה מסכה במהלך 

ה, יש צורך להחליף מסכ ןבהסיבות ש
  ;ואופן הטיפול במסכה משומשת

 העושים על הפרת תקות אלה. )5(  

הגבלת גישה 
לכלי הטיס 

 ובתוכו

  - בטיח כי מפעיל אווירי י . 14

לא ייכסו לכלי הטיס, אלא ספקי שירות  )1(   
 ;מתן השירותשם חיוית לאם כן כיסתם אליו 

איש ל אלא גישה לתא הטייס, לא תיתן  )2(   
הפעלת כלי וכחותו בתא הטייס חיוית לשצוות 

  הטיס.

וחיטוי יקיון 
 כלי הטיס

כלי הטיס יוקה  מפעיל אווירי יבטיח כי  )א( . 15
   -ויחוטא 

יקוי וחיטוי מיעתי לפי תכית  )1(   
יקוי וחיטוי שהוא מיסד, הכוללת מועדי 
פעולות היקוי והחיטוי, חומרי היקוי 
והחיטוי, הפריטים שיש לקות ולחטא, 

 ואופן ביצוע פעולות היקוי והחיטוי ; 

יקוי וחיטוי במהלך טיסה או  )2(   
אחרי חיתה, בעקבות הימצאותו של חולה 

  או אדם עם תסמיים בכלי הטיס; 

יקוי וחיטוי מיעתי לפי תקת משה   )ב(  
   -) יבוצע 1(א)(

לפי כל טיסה ארוכת טווח , ובתום  )1(   
כל טיסה ארוכת טווח; לעיין זה, "טיסה 

 שעות או יותר, 6טיסה של  -ארוכת טווח" 
כולל טיסה עם חיות בייים, אם הוסעים 
והכבודה אים יורדים או מורדים מכלי 

 הטיס במהלכן;

   -שעות לפחות, אלא אם כן  24כל  )2(   
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בהתאם ליהול סיכוים   )א(    
שביצע המפעילה אווירי לעיין זה, 
הלוקח בחשבון את מאפייי כלי 
הטיס והטיסה , ומשך הזמן של 

מצא כי יש יעילות חומרי החיטוי, 
להגביר את תדירות פעולות היקוי 

 והחיטוי;

לא עשה שימוש בכלי הטיס   )ב(    
להולכת וסעים מזמן סיום פעילות 

  היקוי והחיטוי הקודמת.

הלי המפעיל האווירי ליישום תקה זו   )ג(  
יהיו לפי המדריך האירופי ליקוי וחיטוי כלי 

 טיס.

מפעיל אווירי יתעד את פעולות היקיון   )ד(   
והחיטוי שבוצעו לפי תקה זו בגיליון בוסח 

  הערוך לפי התוספת השלישית. 

תחל טיסה כלי בטרם מפעיל אווירי יבטיח כי  . 16  ציוד בכלי הטיס
  :מצוייד בכל אלהיהיה הטיס 

שקיות חד פעמיות לאיסוף מסכות  )1(   
  משומשות;

שאין להם לוסעים ספק מסכות שיתן ל )2(   
מסכה תקיה לעשות בה שימוש במהלך 

  ;הטיסה

גייה יחומרים לחיטוי ושמירה על ה )3(   
אישית לשימוש הוסעים ואשי הצוות; אין 
באמור כדי לגרוע מהוראות שקבעו לפי סעיף 

  .לחוק הטיס 74

ציוות אשי 
  הצוות לטיסה

לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות  אלא   )א( . 17
  אם כן: 

; לעיין זה מחלים איו חולה הוא )1(   
 ;לא ייחשב חולה

ימים שקדמו לטיסה ה 14 -ב )2(   
 -כל אלה  אותו אדם תקיימו לגבי

 לא היו לו תסמיים;  )א(    
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הוא לא בא במגע הדוק עם   )ב(    
  חולה;

הוא לא שהה באותו מקום   )ג(    
מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם 

המלצות הוא הג לפי  -שהה כאמור  
, שיתו הבריאות לבידוד ביתמשרד 

 (ה) לצו בידוד בית;2לפי סעיף 

סמוך לפי העלייה לכלי הטיס,  )3(   
  -אותו אדם  

העביר למפעיל האווירי   )א(    
הצהרה המאשרת קיום האמור 

 );3) עד (1בפסקאות (

מדד חום גופו באמצעי   )ב(    
שאיו פולשי,  ומצא כי חום גופו 

  יותר.מעלות צלזיוס או  38איו 

מפעיל אווירי יסדיר ויפעיל מגון   )ב(  
שיבטיח כי לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות, 
 אלא אם כן תקיימו הוראות תקת משה (א). 

בכפוף למגבלות לעיין ציוות כלי הטיס   )ג(   
שקבעו לפי חוק הטיס, המפעיל האווירי ייסד 
ויישם שיטה לציוות כלי הטיס, והיערכות 

במצב שבו איש צוות מגלה מתאימה לטיפול 
תסמיים או חולה; שיטה כאמור תהיה ככל 
האפשר, בשים לב להחיות לעיין זה במדריך 

  האירופי ליהול אשי צוות.

רישום וסעים 
  לטיסה

המפעיל האווירי, בתיאום עם מפעיל   )א( . 18
שדה התעופה וסיועו, יתקין בשדה התעופה 

שיאפשרו לוסעים לבצע רישום  אמצעים

  ) באופן עצמאי.check-in(לטיסה 

המפעיל האווירי יעודד את הוסעים   )ב(   
ושאים עימם  םשה הכבודהלמזער את כמות 

; במסגרת זאת המפעיל האווירי לתא הוסעים
לחוק הטיס,  74יידע את הוסעים כי לפי סעיף 

אין לארוז סוללות ליתיום בכבודה שאיה 
  ישאת בתא הוסעים.

מפעיל אווירי ימסד ויישם שיטה לתכון הושבת  . 19הושבת הוסעים 
הוסעים שתגדיל ככל האפשר את המרחק 
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, מותרת קרבה בייהם שאין וסעיםהפיזי בין 
 חובת עטיית מסיכהשלא חלה עליהם ומוסעים 

, והכל בכפוף לשמירה על לפי צו בידוד בית
, ומגבלות הושבת וסעים, מגבלות מסה ואיזון

לפי ספר העזר למבצעים שלו, ובהתחשב 
  .בצרכיהם של וסעים עם מוגבלות

עליית וסעים 
 לכלי הטיס

שדה מפעיל מפעיל אווירי, בתיאום עם   )א( . 20
ככל האפשר, כי בתהליך עליית התעופה, יבטיח 

 הוסעיםהוסעים לכלי הטיס, החל מהתייצבות 

לכלי  הוסעים ) מטרמילgateבשער היציאה  (

תובטח שמירת מרחק , הטיס עד להושבתם בו
בייהם קרבה  שאיןמטרים בין וסעים  2של 

; על אף ובין וסעים לבין אשי צוות מותרת,
האמור, הוראות אלה לא יחולו אם עשה 
שימוש באוטובוס להובלת הוסעים מטרמיל 

 .4הוסעים לכלי הטיס, ותחול תקה 

לכלי הטיס אלא לפי וסע  לא יעלה   )ב(   
החיות ציגי המפעיל האווירי שיתו בהתאם 

  לתקה זו.

הלים מסד ויישם מפעיל אווירי י  )א( . 21 אוורור כלי טיס 
 -לאוורור מירבי של תא הוסעים  ובכלל זה 

שימוש מיטבי במערכת מיזוג  )1(   
אוויר מדוחס, במערכת לשימוש חוזר 

) air recirculation systemבאוויר (

לרבות מסי האוויר שלה, ובמערכת 
המלצות לפי בקרת האקלים בכלי הטיס, 

 יצרן כלי הטיס ויצרן מערכת כאמור;

אוורור תא הוסעים בטרם עליית  )2(   
הוסעים לכלי הטיס, בעת עליית הוסעים 
לכלי הטיס, בכל עת שוסעים שוהים בו,  
ובעת ירידתם ממו, ובכלל זה לעיין 

) או ביחידה APUר (שימוש במוע עז

קרקעית  לאספקת   אוויר ממוזג, לשם 
אספקת אוויר  למערכות  כאמור בפסקה 

)1;(  

של מקרים  ככל האפשר צמצום )3(   
בסיבות  בהם כלי טיס ישוגר לטיסה,ש

לפי גם אם הדבר מותר  כמפורט להלן
רשימת הציוד המזערי שאושרה לגבי אותו 

    -כלי הטיס   
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אוויר  עם מערכת מיזוג  )א(    
 מדוחס לא שמישה;

עם מאוורר מחזור אוויר לא   )ב(    
אם בכלי הטיס מותקים  –שמיש 

מסי חלקיקי אוויר עם יעילות 

  );HEPA filterגבוהה (

לעיין  -לעיין זה, "רשימת ציוד מזערי"   
שר ירשימה שא  -מפעיל אווירי ישראלי  

מהל רשות התעופה האזרחית לעיין 
א לתקות 31לפי תקה אותו כלי טיס 

 –ההפעלה, ולעיין מפעיל אווירי זר 
שרה הרשות ירשימה מקבילה שא

המוסמכת לכך במדית המפעיל, 
 כהגדרתה בחוק הטיס;

תצורה מיטבית של כלי הטיס אם  )4(   
מערכת מיזוג אוויר מדוחס או מאוורר 
לשימוש חוזר באוויר, הופכים לא 

 שמישים במהלך הטיסה;

 חסימת פתחי אוורור.מיעת  )5(   

מפעיל שדה התעופה לא ימע שימוש   )ב(  

פתח כלי הטיס, אם  בקרבת ) APUבמוע עזר (
הדבר דרש להפעלת מערכת מיזוג האוויר של 
כלי הטיס, ולא יתן לעשות שימוש באוויר 

 ממוזג ומסון ממקור חיצוי אחר.

מדידת חום 
לוסעים לפי 
עליה לכלי הטיס

יסדיר ביצוע של מדידת חום מפעיל אווירי  . 22
י לו פולשי באמצעי שאיוסעים סמוך לפ

מעלות   ;38וסע שחום גופו עלייתם לכלי הטיס
, רשאי לבקש כי תיערך לו או יותרצלזיוס 

סמוך מקום מדידת חום וספת, שתיערך ב
מצא בבדיקה הוספת כי חום גופו של  ;ומבודד

עלייתו לא תותר  או יותר,מעלות  38הוסע הוא 
 כלי הטיס.ל

איסור עליה 
לכלי הטיס ללא 

 מסיכה

מפעיל אווירי לא יתיר לוסע לעלות לכלי הטיס,  . 23
ה 3אלא אם כן הוסע עוטה מסיכה לפי סעיף 

 לצו בידוד בית.

הוסעים תדרוך 
לפי טיסה 

 ובמהלכה

יבטיח כי לפי ההמראה, מפעיל אווירי   )א( . 24
על כל וכן במהלך הטיסה, הוסעים יתודרכו 

   אלה: 
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ם שייסד ויישם המפעיל כללי )1(   
, בכלי הטיסהוסעים התהלות האווירי, ל

 לשם מיעת התקהלות ; 

החובה לעטות מסיכה במהלך  )2(   
בהם יתן או דרש שמקרים הטיסה, 

, ואופן השלכתה להסיר את המסכה
  לפסולת;

משך הזמן המרבי המומלץ  )3(   
יש  ןבהלשימוש באותה מסכה,  וסיבות ש

  ;הצורך להחליף מסכ

תדרוך וסעים לפי תקה זו ייעשה   )ב(  
באמצעות הודעות קוליות במערכת להעברת 
מידע לוסעים הדרשת לפי תקות ההפעלה, 
ככל שדרשת,  וכן באמצעות מידע חזותי, או, 

באמצעות  -אם העברת מידע חזותי איה ישימה 
עלון מידע לשימושו האישי של כל וסע; 

, יהיה גיש לאשים עם מוגבלותכאמור התדרוך 
עיצוב ולרבות באמצעות פישוט לשוי סמלול, 

 .לפי אופי המידע, ברור

אין באמור כדי לגרוע מחובות לתדרוך   )ג(   
לפי ההלים הישימים בספר העזר וסעים 

  למבצעים. 

  -מפעיל אווירי  . 25 שירות בטיסה

את השירות בטיסה, צמצם ככל האפשר י )1(  
, ובלבד או מכירה של מזון ושתיה כולל חלוקה

שתובטח וחיות הוסעים ורווחתם, בין השאר 
  בהתחשב במשך הטיסה. 

ייסד ויישם הלים לביצוע תפקידי  )2(   
הדיילים בכלי הטיס, שיבטיחו, ככל האפשר, 
מזעור הסיכון להדבקה, בכפוף לשמירה על 

  בטיחות הטיסה, ולהלי ספר העזר למבצעים.  

 -חובות דייל 
שמירת היגייה 

 בכלי הטיס

  -וסעים בכלי הטיס הדיילים שהיית הבעת  . 26

ימעו ככל האפשר ממגע עם כבודת היד  )1(   
של הוסעים, אלא אם כן הדבר דרש לשם 

  הבטחת בטיחות הטיסה;  
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יציידו את תאי השירותים בכלי הטיס  )2(   
  באמצעים לחיטוי ידיים;

יאספו מהוסעים פסולת של מסכות  )3(   
  ;משומשות

יזכירו לוסעים את חובתם לעטות  )4(   
  , לפי הצורך.מסיכה

וסע בו שמקרה 
תסמיים פתח מ

 אחרי המראה

מפעיל אווירי ייסד ויישם הלים לפעולת   )א( . 27
תסמיים וסע מראה  אשי הצוות למקרה שבו 
, ובכלל תוך כדי טיסהאו מתלון על תסמיים 

   -זה 

 תסמייםמתן הוראות לוסע בעל  )1(   
כאמור, לעיין עטיית מסיכה או אמצעי 

 חליפי לכך; 

 תסמייםהגשת סיוע לוסע בעל  )2(   
כאמור, ועשיית שימוש בציוד המגן 
שבערכת הזהירות הכללית הישאת בכלי 

  לפי תקות ההפעלה; הטיס

יצירת אזור מבודד בתא הוסעים  )3(   
ובידוד הוסע ווסעים הלווים אליו 

  באזור זה;

 תסמייםמתן שירות לוסע בעל  )4(   
כאמור ווסעים לווים אליו  על איש צוות 

  מסוים בלבד;

מתן הודעה על האירוע לרשויות  )5(   
  שדה התעופה הוגע בדבר.  

אם וסע מראה תסמיים או מתלון על   )ב(  
תוך כדי טיסה, אשי הצוות יפעלו לפי  תסמיים

ההלים שייסד ויישם המפעיל האווירי לפי 
 תקת משה (א).

וסע ימלא אחר הוראות איש צוות   )ג(   
שיתו לשם יצירת אזור מבודד בכלי הטיס, 
ובכלל זה הוראה לעבור למושב אחר בכלי 
הטיס, הגבלה על שימוש בחלק ממיתקי כלי 
הטיס או הגבלה על מעבר בשטחים ציבוריים בו. 
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תוך כדי טיסה,  תסמיים שפיתחוסע   )ד(   
יס לאחר וכל וסע לווה אליו, ירדו מכלי הט

  שכל שאר הוסעים סיימו לרדת  ממו.

איש בו שמקרה 
מפתח  צוות

תסמיים אחרי 
 המראה

מפעיל אווירי ייסד ויישם הלים לפעולת   )א( . 28
אשי הצוות למקרה שבו  איש צוות חש 

       -, ובכלל זה תסמיים תוך כדי טיסהב

כללים להתהלות של אותו איש  )1(   
  צוות;

כלי הטיס יצירת אזור מבודד ב )2(   
 באזור זה;איש הצוות ובידוד 

הגשת סיוע לאיש הצוות כאמור,  )3(   
שבערכת ועשיית שימוש בציוד המגן 

  ;הזהירות הכללית הישאת בכלי הטיס

מתן הודעה על האירוע לרשויות  )4(   
  שדה התעופה הוגע בדבר;  

יהול סיכוים למקרה שבו עריכת  )5(   
הוא איש  תסמייםחש בש צוותהאיש 
 קביעתאוויר ליד ההגאים, ובכלל זה צוות 

סיכון כהגדרתו בתקות  אמצעי אפחות
מתאימים  מערכת יהול בטיחות

 . לתרחישים שוים

תסמיים תוך כדי טיסה, חש איש צוות ב  )ב(  
לפי ההלים שייסד ויישם אשי הצוות יפעלו 

  . המפעיל האווירי לפי תקת משה (א)

ירידת וסעים 
 הטיסמכלי 

, בתיאום עם מפעיל שדה מפעיל אווירי  )א( . 29
התעופה, יבטיח ככל האפשר,  כי תהליך ירידת 

כך שתובטח שמירת  יבוצע כלי הטיס מהוסעים 
בייהם  שאיןמטרים בין וסעים  2מרחק של 

קרבה מותרת,  ובין וסעים לבין אשי צוות; על 
עשה שימוש באוטובוס להובלת  אף האמור,

ל הוסעים לכלי הטיס, לעיין הוסעים מטרמי
שמירת המרחק בין הוסעים בהיותם 

 .4באוטובוס תחול תקה 

לא ירד מכלי הטיס אלא לפי  וסע   )ב(   
  .תקה זובהתאם ל שיתואשי הצוות החיות 
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 הצהרת בריאות
 של וסע  

לא יעלה אדם לטיסה כוסע  אלא אם כן   )א( . 30
 תקיימו לגביו כל אלה: 

; לעיין זה, מחלים  איו חולה הוא )1(   
 ;לא ייחשב חולה

ימים שקדמו לטיסה  14 -ב )2(   
  -תקיימו לגביו כל אלה 

 לא היו לו תסמיים;  )א(    

הוא לא בא במגע הדוק עם   )ב(    
  חולה;

שהה באותו מקום הוא לא   )ג(    
מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם 

המלצות הוא הג לפי  -שהה כאמור  
שיתו  לבידוד בית משרד הבריאות

  ;(ה) לצו בידוד בית2לפי סעיף 

לאומית, -לא יהיה אדם וסע בטיסה בין  )ב(  
ומפעיל אווירי לא יתיר לאדם להיות וסע 

לאומית, אלא אם כן אותו וסע -בטיסה בין
שעות  24 -אישור כי ב למפעיל האוויריהציג 

שקדמו למועד ההמראה הוא מסר למשרד 
 באתרמקוון  באופן, הצהרה הבריאות

; בהצהרה האיטרט של משרד הבריאות
  -כאמור

פורטו התוים הדרשים כאמור  )1(   
) לחלק א' לתוספת 4( -) ו2), (1בפרטים (
 השייה; 

הוא אישר, בוסח כאמור בחלק ג'  )2(   
לתוספת השייה,  את כוות הפרטים 

קיום האמור ), ואת  1שמסר לפי פסקה (
לא להגיע בתקת משה (א), התחייב 

לטיסה אם חל שיוי בפרט מהפרטים 
עליהם הצהיר כאמור, והצהיר כי ידוע לו 
שהצהרת שקר עלולה לשמש ראייה גדו 

  בהליך פלילי.

האחראי על קטין באותה טיסה רשאי   )ג(  
 אותו קטין.הצהרה כאמור בתקה זו ל למסור
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מדה לסיוע לוסע ע קייםי אווירי מפעיל  )ד(  
לפי תקה זו, או שמסירת הצהרת בריאות 

מסירת  פרטים החוצים לאיתורו כאמור 
לו  יםאפשרי םלו או אי יםזמי םאי,  7בתקה 

ייתן לוסע  עמדה לסיועב ;מחמת מוגבלותו
מקוון של ההצהרה או הפרטים סיוע במילוי 

    .על כך יםוהפקת האישורכאמור, 

חובות וסע 
 בכלי טיס 

טיס, וסע השוהה באזור ציבורי בכלי   )א( . 31
מטרים לפחות  2, ככל האפשר, מרחק של שמורי

 לו עמו קרבה מותרת; שאין ביו לבין כל אדם
אזור תאי  –לעיין זה "אזור ציבורי" 
 השירותים, המטבח, והמעברים.

ייסד כללים שוסע בכלי טיס יהג לפי ה  )ב(   
התהלות עיין המפעיל האווירי, לויישם 

הוסעים בכלי הטיס, לשם מיעת התקהלות 
  ).1(א)(24כאמור בתקה 

ה 3וסע בכלי טיס יעטה מסכה לפי סעיף   )ג(   
לצו בידוד בית, למעט בסיבות שבהן דרש או 

  יתן להסירה לפי החיות אשי הצוות.

עלייתו לכלי לאחר  תסמייםחש בשוסע   )ד(  
י איש צוות בכלללאלתר יודיע על כך הטיס 

הטיס; איש צוות שמסרה לו הודעה כאמור 
יעביר המידע לטייס המפקד ללא דיחוי; הטייס 

לרשויות המפקד יעביר את המידע ללא דיחוי 
של ההמראה או החיתה, לפי  שדה התעופה

העיין; מסר לטייס המפקד כי וסע חש 
לפי המראת כלי הטיס, יורה הטייס  תסמייםב

 מטוס.המפקד לאותו וסע לרדת מה

חובות סוכן 
סיעת או מארגן

,  חובות 13 -ו 12על אף האמור בתקות   )א( . 32
המפעיל האווירי לעיין יידוע וסעים בטרם 

שעות לפחות לפי  24מכירת כרטיס טיסה, או 
מועד ההגעה המשוער לשדה התעופה לפי 
התקות האמורות, יחולו על סוכן סיעות או 

סוכן סיעות מארגן, לפי העיין, בסיבות שבהן 
או מארגן ביצעו את מכירת כרטיס הטיסה 

 לוסע.

   -בתקה זו   )ב(   

אדם השוכר קיבולת   -"מארגן"  )1(   
בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת 
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וסעים וכבודתם, לצורך מכירתה 
 ם;לאחרי

מי שותן  -"סוכן סיעות"  )2(   
בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, 

, סיעותשירות משירותי סוכות 
-כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו

1976. 

 פרק ד': הוראות כלליות, חובות דיווח,  ועושין  

חובות דיווח של 
מפעיל שדה 
התעופה ומפעיל 

 אווירי 

מפעיל שדה התעופה או מפעיל אווירי, כמפורט  . 33
אחת  ,למהלבטור א' בטבלה שלהלן,  יעבירו 

לשבוע, מידע כאמור בטור ג' בטבלה, על 
 האירועים המפורטים בטור ב' בטבלה: 

     

  המידע הדרש  האירוע  המדווח  מס"ד  

מפעיל   )1(
  אווירי

מפעיל שדה 
  תעופה

לא הותר 
לוסע 

לעלות לכלי 
טיס בשל 

  תסמיים

מספר מקרים 
ושיעורם מכלל 
הוסעים באותה 

  תקופה

מפעיל   )2(
   אווירי

מפעיל שדה 
  תעופה

לא הותר 
לוסע 

לעלות לכלי 
הטיס בשל 

הפרת 
  תקות אלה

מספר מקרים 
ושיעורם מכלל 
הוסעים באותה 

  תקופה

מפעיל   )3(
   אווירי

מפעיל שדה 
  תעופה

וסע הורד 
מכלי הטיס 

בשל 
  תסמיים

מספר מקרים 
ושיעורם מכלל 
הוסעים באותה 

  תקופה
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מפעיל   )4(
  אווירי

וסע הראה 
תסמיים 

או התלון 
על 

 תסמיים
במהלך 
  הטיסה

מספר מקרים 
ושיעורם מכלל 
הוסעים באותה 

  תקופה

מפעיל   )5(
  אווירי

וסע הפר 
את כללי 
ההתהלות 

בכלי הטיס 
שקבעו לפי 
  תקות אלה 

מספר מקרים 
ושיעורם מכלל 
הוסעים באותה 

  תקופה

מפעיל   )6(
  אווירי 

הדבקות 
איש צוות 

בגיף 
  הקורוה

מספר מקרים 
ושיעורם מכלל 
אשי הצוות 
באותה תקופה, 
בחלוקה לאשי 
צוות אוויר 

  ודיילים

מפעיל שדה   )7(
  תעופה

אדם 
השוהה 

בטרמיל 
הוסעים 

הפר את 
כללי 

ההתהלות 
בטרמיל 
הוסעים 

שקבעו לפי 
  תקות אלה

מספר המקרים 
ושיעורם מכלל 

השוהים 
בטרמיל 

הוסעים באותה 
  תקופה

מפעיל שדה   )8(
  התעופה

חום הגוף 
של וסע 
כס היה 

מעלות  38
  או יותר

מספר המקרים 
ושיעורם מכלל 

השוהים 
בטרמיל 

הוסעים באותה 
  תקופה
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מפעיל שדה   )9(
  התעופה

הדבקות 
אדם העובד 

בטרמיל 
הוסעים 

בגיף 
  הקורוה

מספר המקרים 
ושיעורם מכלל 

העובדים 
בטרמיל 

הוסעים באותה 
  תקופה 

 

אמצעים 
חלופיים 
לשמירת 

 בריאות הציבור 

מהל רשות התעופה האזרחית,   )א( . 34
בהסכמת המהל, רשאי להתיר למפעיל שדה 
תעופה או למפעיל אווירי, לבקשתו, לקיים 
אמצעי חלופי לדרישה שקבעה בתקות אלה, 
אם המבקש הוכיח לו, להחת דעתו, כי תקיימו 

 כל אלה: 

קיים צורך, בסיבות העיין,  )1(   
  ליישם אמצעי חלופי; 

האמצעי החלופי הוא מסוג  )2(   
 12שהממשלה רשאית לקבוע לפי סעיף 

  לחוק; 

האמצעי החלופי מבטיח את  )3(   
שמירת בריאות הציבור ברמה שוות ערך 
  לפחות לזו השמרת על ידי קיום התקות;

בזכויות  האמצעי החלופי איו פוגע )4(   
פגיעה הגרמת מיישום ל מעברהציבור 

  .תקותדרישות ה

מהל רשות התעופה האזרחית ידווח   )ב(   
לשר התחבורה והבטיחות בדרכים אחת לשבוע, 

  על היתרים שיתו לפי תקת משה (א). 

) 1(א)(61לפי סעיף  העושה אחד מאלה, דיו קס  . 35  עושין 
  :לחוק העושין

מפעיל שדה תעופה שלא הסדיר או  )1(  
מגון שימע כיסת אדם  לטרמיל  הפעיל

הוסעים  אם לא תקיים בו תאי מהתאים 
 (א);6לכך המפורטים בתקה 

וסע יוצא שכס לטרמיל הוסעים  )2(  
  );2(א)(6מבלי שתקיימו בו הוראות תקה 
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מי שכס לטרמיל הוסעים ואיו וסע  )3(  
כס, בלא שתקיים בו תאי מהתאים 

  (א);6בתקה המפורטים לכך 

מפעיל אווירי  המפעיל טיסות בלא  )4(  
שהגיש הצהרה למהל רשות התעופה האזרחית 

  );5(11כאמור בתקה 

חל לא הבטיח כי בטרם תמפעיל אווירי ש )5(  
היה מצויד בציוד דרש יטיסה כלי הטיס 

  ;16כמפורט בתקה 

מפעיל אווירי שלא הבטיח כי לא ישמש  )6(  
ם כן תקיימו אדם בתפקיד איש צוות אלא א

), ביגוד 3(א)(17באותו אדם הוראות תקה 
  (ב);17להוראות תקה 

מפעיל אווירי שלא הסדיר ביצוע מדידת  )7(  
, חום לוסעים סמוך לפי עלייתם לכלי הטיס

  ;22ביגוד להוראות תקה 

מפעיל אווירי שהתיר עליית אדם לכלי  )8(   
  ;22ביגוד להוראות תקה  ,הטיס

שהתיר לוסע לעלות לכלי  מפעיל אווירי )9(  
הטיס מבלי שאותו וסע עוטה מסיכה לפי 
הוראות צו בידוד בית, ביגוד להוראות תקה 

23;  

הלים  הסדיראווירי שלא  מפעיל ) 10(  
למקרה שבו וסע הראה , הצוות אשילפעולת 

או התלון על תסמיים תוך כדי טיסה  תסמיים
(א), ביגוד להוראות אותה 27כמפורט בתקה 

  תקה;

 אשי מילא אחר הוראות שלא וסע ) 11(  
  (ג) או (ד); 27הצוות שיתו לפי תקה 

אף שלא  עלכוסע לטיסה  העולה ) 12(  
  ;  (א)30תקיימו בו הוראות תקה 

מבלי  כוסעלאומית -ביןלטיסה  העולה ) 13(  
שהציג למפעיל האווירי אישור על מסירת 

   (ב); 30הצהרה כאמור בתקה 
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 מבלי לטוס לוסע שהתיר אווירי מפעיל ) 14(  
 על אישור מפעיל האוויריל הציגאותו וסע ש

  (ב);30בתקה  כאמור הצהרה מסירת

מפעיל שדה תעופה או מפעיל אווירי  ) 15(  
שלא העבירו למהל דיווח על אירועים ביגוד 

  .33להוראות תקה 

עבירות 
  מיהליות

המפורטות  35העבירות המויות בתקה   )א( . 36
בטור א' בטבלה שלהלן, הן עבירות מיהליות 

    -שיתן להטיל בשלן  קס מיהלי קצוב 

לעיין וסע, מפעיל שדה תעופה  )1(   
 -(ב) 10ומפעיל אווירי שלא כאמור בתקה 

 כקבוע לצדן בטור ב' בטבלה;

לעיין מפעיל אווירי כאמור בתקה  )2(   
  כקבוע לצדן בטור ג' בטבלה: –(ב) 10

     

  טור ד'  טור ג'  טור ב'  מס"ד  

סכום   העבירה  
  בשקלים

סכום 
  בשקלים

)1(   35)1(  5,000    

)2(   35)2(  500    

)3(   35)4(  5,000  2,000  

)4(   35)5(  5,000  2,000  

)5(   35)6(  5,000  2,000  

)6(   35)7(  5,000  2,000  

)7(   35)8(  5,000  2,000  

)8(   35)9(  5,000  2,000  

)9(   35)10(  5,000  2,000  

)10 (   35)13(  500    

)11 (   35)14(  2,500  1,500  
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)12 (   35)15(  2,500  1,500  

 

הקס המהלי הקצוב לעבירה מיהלית   )ב(   
(ג) לחוק העבירות 2חוזרת כמשמעותה בסעיף 

 –בתקה זו (להלן  1985-המהליות, התשמ"ו
הקס , יהיה כפל 2חוק העבירות המיהליות)

הלי האמור בתקה (א)המייין.ת משלפי הע ,  

הקס המיהלי הקצוב לעבירה מיהלית   )ג(   
משכת יהיה בשיעור חמישית מהקס הקבוע 

ה (א)בתקיין, לכל יום שבו ת משלפי הע ,
משכת העבירה לאחר המועד שקבע בהתראה 

  ) לחוק העבירות המיהליות.1(ב8כאמור בסעיף 

  הגורם 

המוסמך 
להטלת קס 

 מיהלי

לפי תקות  הגורם המוסמך להטיל קס מיהלי . 37
הגורם המוסמך), הוא כל אחד  –אלה (להלן 

 מאלה:

  ;שוטר )1(   

מפקח שהוא עובד המדיה שתוות לו  )2(   
  סמכויות פיקוח לפי כל דין.

לשם אכיפת ההוראות לפי תקות אלה, יהיו  . 38 סמכויות שוטר
 לשוטר סמכויות אלה:

תקות או לפי הלהורות לכל אדם לפעול  )1(   
  להפסיק פעילות ביגוד להן;

למוע כיסת אדם למקום אם יש בכך  )2(   
  .הפרה של התקות

 –שמירת דיים 
 הוראות המהל

אין בהוראות תקות אלה כדי לגרוע מהוראות  . 39
לפקודת בריאות  20המהל שיתו לפי סעיף 

משרד העם, כפי שפורסמו באתר האיטרט של 
 הבריאות.

דחויה  תחילה
למפעיל אווירי 
כאמור בתקה 

  (ב)10

תחילתן של תקות אלה לעיין מפעיל אווירי  . 40
  (ב),  שבוע מיום פרסומן. 10כאמור בתקה 

                                                           

 .31ס"ח התשמ"ו, עמ'  2
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 ימים מיום תחילתן. 28תוקפן של תקות אלה  . 41 תוקף

  תוספת ראשוה   

 )11 -ו 3(תקות 

התחייבות מפעיל שדה תעופה ליישום  –חלק א'   
 התקות

  )3(תקה   

התחייבות בדבר יישום הפעולות הדרשות   
בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על 

, 2020 -הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף 
שערכה וחתמה ב__________ ביום ______ 

_______ בשת ________ על בחודש ____
ידי ______________ ת"ז 

מהל שדה _______________ המכהן כ
שדה שם [_______________ התעופה 

  התעופה].

הפעלת שדה התעופה אי מצהיר כי   )1(
בתאים  תעומדשדה התעופה] שם _____  [

(ב)  ו 21, 20, 18, 9,  6עד  2ות  המפורטים בתק
מיוחדות להתמודדות עם לתקות סמכויות , 33-

גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על 
 2020 -, התש"ף הפעלת שדות תעופה וטיסות)

לתקות  34או באמצעי חלופי שאושר לפי תקה  
  הפעולות). –(להלן האמורות  

אי מודע לחובתי לקיום התאים   )2(
לטובת שמירה על שדה התעופה האמורים ב

  בריאות הציבור.

שדה שמו של ממוה הקורוה ב  ) 3(
  וא: ________________התעופה ה

  ולראיה באתי על החתום:  )4(

  

  חתימה ____________________

התחייבות מפעיל אווירי ליישום  –חלק ב'   
 התקות

  ))5(11(תקה   
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התחייבות בדבר יישום הפעולות הדרשות   
ף בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גי

הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על 
, 2020 -הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף 

שערכה וחתמה ב__________ ביום ______ 
בחודש ___________ בשת ________ על 
ידי ______________ ת"ז 

מהל חברת _______________ המכהן כ
חברת שם [_______________ התעופה 
  התעופה].

הפעלת הטיסות של מצהיר כי אי   )1(
חברת התעופה] בין שם חברת התעופה _____ [

____ [שם שדה התעופה בישראל] לבין 
_______ [שם שדה התעופה במדית חוץ] 

 30עד   11ות  בתאים המפורטים בתק תעומד
לתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות , 33   -ו

עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלות 
 -, התש"ף ל הפעלת שדות תעופה וטיסות)ע

 34או באמצעי חלופי שאושר לפי תקה   2020
  הפעולות). –(להלן לתקות האמורות  

אי מודע לחובתי לקיום התאים   ) 2(
בהפעלת כלי הטיס של חברת התעופה  האמורים 

  לטובת שמירה על בריאות הציבור.

חברת התעופה שמו של ממוה הקורוה ב)    3(
  וא: ________________ה

  ולראיה באתי על החתום:  ) 4(

  

  חתימה ____________________

  תוספת שייה  

  הצהרת בריאות ופרטי איתור וסע  

 )31 -ו 7(תקות 

  פרטי  הוסע והסיעה   –חלק א'   

  פרטים אישיים: )1(  

 שם פרטי ומשפחה;  )א(   

  אזרחות;  )ב(   
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  תושבות ישראלית (כן / לא);  )ג(   

פרטי דרכון: מספר,  המדיה   )ד(   
  המפיקה;

מספר תעודת זהות (לתושב   )ה(   
  ישראל);

כאמור  -פרטי קטין שבאחריות הוסע   )2(  
 )(א) עד (ו);1בפרט (

  פרטי יצירת קשר: )3(  

-ןקידומת ביכולל   טלפון ייד  )א(   
 ;לאומית

-בין קידומת כולל וסף ייד טלפון  )ב(   
  ;אם ישלאומית, 

  ;אלקטרוידואר כתובת   )ג(   

 פרטי הטיסה: )4(  

 שם המפעיל האווירי;  )א(   

  ;מספר טיסה  )ב(   

  ;ההמראה מדית  )ג(   

  תאריך המראה;  )ד(   

  .חיתההתאריך   )ה(   

פרטי יצירת קשר לוסע כס שאיו  –ב'  חלק  
 תושב ישראל

: מחוץ לישראל קבועהמגורים כתובת  )1(  
מספר ,  רחוב, שם הישוב, שם הימדיהשם ה

  ;מיקוד, דירהמספר , בית

שם  בישראל:מגורים ראשוה  כתובת  )2(  
, מספר דירה,  מספר בית,  רחוב, שם הישובהי

  ;מיקוד
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מצב יצירת קשר בפרטי איש קשר ל )3(  
 טלפון יידומשפחה, מספר  שם פרטי חירום:

  לאומית;-כולל קידומת בין

קבוצה אם הסיעה היא כחלק מ )4(  
  –מאורגת 

טלפון שם מארגן הקבוצה ומספר   )א(   
 לאומית;-כולל קידומת בין

פרטי ראש הקבוצה: שם, מספר   )ב(   
  לאומית.-טלפון כולל קידומת בין

 הצהרת בריאות של וסע –ג'  חלק  

  אי מצהיר בזאת כי:  

הפרטים האישיים שמסרתי בחלק  )1(   
 א' להצהרתי זו כוים ומלאים; 

איו  מחלים זה(לעיין איי חולה  )2(   
  חשב "חולה");

  הימים הקודמים: 14 -ב )3(   

 לא היו לי תסמיים;  )א(    

עם  הדוקלא הייתי במגע   )ב(    
  חולה;

  מתקיים בי אחד מאלה :  )ג(    

באותו מקום  יתילא שה )1(     
 ;מגורים עם מבודד

באותו מקום  יתישה )2(     
פי מגורים עם מבודד והגתי  ל

המלצות משרד הבריאות 
  לבידוד בית;

להגיע לטיסה אם אי מתחייב לא  )4(   
חל שיוי בפרט מהפרטים עליהם הצהרתי 

  ;לעיל
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אי אחראי על קטין שמילאתי  אם )5(   
הצהרה זו כוה גם  –פרטיו בטופס זה  את

  אותו קטין;ל

ידוע לי כי הצהרת שקר עלולה  )6(   
  לשמש ראייה  גדי בהליך פלילי.

  תוספת שלישית  

 

  (ג))15(תקה   

  גיף הקורוה –גיליון בקרה לחיטוי כלי טיס   

  סימי לאומיות ורישום של כלי הטיס: ______  

  
  תאריך לועזי

(יום/חודש/
  שה)

  זמן 

זמן שעות ב 24(
אויברסאלי 

  )מתואם

שדה 
  התעופה

(לפי קוד 
ICAO(  

מבצע  םש  הערות
  החיטוי

          

          

אזורים שחוטאו בכלי 
  הטיס

חומר 
החיטוי בו 

 עשה
  שימוש

 חתימת  הערות
מבצע 

  החיטוי

  תא הטייס �

  תא הוסעים �

  מטען י/תא �

  אחר: ____________

      

 

  AIRCRAFT COVID-19 DISINFECTION 

CONTROL SHEET  

  

Aircraft Registration and nationality: 

__________ 

 

Disinfecto
r name  

Remarks Airport 

(ICAO 
code)  

Time 

(24hr -
UTC)  

Date 

(dd/mm/yy)  
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Disinfecto
r 

signature  

Commen
ts  

Disinfect
ant 

material  

Aircraft areas treated  

   □ Flight deck  

□ Passenger cabin  

□ Cargo compartment(s)  

Other: 
_________________ 

 

  "ף___ ב________ התש
  )20(___ ב________ ____

____________  
  בימין תיהו 
  ראש הממשלה

  
    

    
  קביעת סטדרט אחיד לפעילות במרחבים הסגורים ובמרחבים הפתוחים  .9קור/

  
שר הבריאות פותח ומציין כי עד להשלמת גיבוש מודל "הרמזור" שיאפשר   

סטדרטים המגבילות התקהלויות בהתאם לאזורי התחלואה בארץ, הוא 

  שיאפשר הימצאות בחללים סגורים כדלקמן:מציע לפי שעה לאמץ מודל 

 אשים 10מגבלה של  -מ"ר  80עד  -

 אשים. 20מגבלה של עד  -מ"ר  80מעל  -

  אשים. 30בחללים פתוחים המגבלה תהיה עד 

בדיון משתתפים: השרים יולי (יואל) אדלשטיין, אריה מכלוף דרעי, יעקב 

  קיש. ליצמן, מירב כהן, גבי אשכזי, יזהר שי וסגן השר יואב

בתום הדיון מוסכם כי עד שמשרד הבריאות יסדיר ויקבע סטדרט לפעילות 

במרחבים סגורים באמצעות מודל "הרמזור", הושא יוסדר באופן זמי 

  באמצעות תקות שיובאו לאישור ועדת השרים באמצעות משאל טלפוי.

  
    

    
  

  הישיבה עלת



 
 מזכירות הממשלה

  
  

  
  

 דפים. 3בפרוטוקול זה 

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו החלטת

  

  2020באוגוסט  14 - ףכ"ד באב התש", שישי יום

 

  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .6קור/

  2020-(הגבלת פעילות)(תיקון), התש"ףשעה) 
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .6קור/

  2020-שעה) (הגבלת פעילות)(תיקון), התש"ף

    

  קולות גד) 2(רוב קולות בעד;   

    

  מ ח ל י ט י ם:  

הקורוה להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1

(להלן:  2020-החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות)(תיקון), התש"ף

 "התקות"), בוסח שלהלן. 

של הכסת להביא את התקות לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט  .2

(להלן: הוועדה) בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס 

ההצעה להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות 

 .-2020ה החדש (הוראת שעה), התש"ףדדות עם גיף הקורולהתמו

ביום ראשון, כ"ו  14:00ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה עד השעה  .3

 לפרסם את התקות ברשומות.  –) 2020באוגוסט  16באב התש"ף (

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020מיום  264בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4

 היה על דעת הממשלה.

  

  (א) בתקון לעבודת הממשלה.38ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 

  להלן וסח התקות:

  
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

  2020-שעה) (הגבלת פעילות)(תיקון), התש"ף
  

לחוק סמכויות מיוחדות  8-ו 7, 6, 4בתוקף סמכותה  לפי סעיפים 
2020–להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

תקיה מעדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת, החוק), ובאישור ו–(להלן 
 הממשלה תקות אלה:

  תיקון 

 1תקה 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1
החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות),  הקורוה
התקות העיקריות), בתקה  -(להלן  2020-התש"ף

, בהגדרה "אשים הגרים באותו מקום", בסופה 1
יבוא "וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו 

  מחמת מוגבלותו".
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  תיקון 

 4תקה 

לתקות העיקריות, בתקת משה (א),  4בתקה  .2
שמספר האשים בה במקום הקטע החל במילים "

עולה" ועד סופה, יבוא "במרחב הציבורי, שמספר 
 האשים בה עולה על המפורט להלן:

אשים, ואולם בשטח סגור  20עד  –במבה  )1(   
מטרים רבועים מספר האשים  80-ששטחו קטן מ

  אשים; 10בהתקהלות כאמור לא יעלה על 

  אשים." 30עד  –בשטח פתוח  )2(   

  תיקון 

  7תקה 

)(א) לתקות העיקריות, אחרי "אדם 5(7בתקה  .3
שאיו עוטה מסכה" יבוא "והמחויב בעטיית 

 –מסיכה", והמילים "לעיין חובת עטיית מסיכה" 
  יימחקו. 

  תיקון 

 8תקה 

 -(ב) לתקות העיקריות 8בתקה  .4

), במקום הקטע החל במילים 1בפסקה ( )1(   
 בתוך שטח סגור" ועד סופה יבוא 20"לא יעלה על 

), לפי 1(א)(4"לא יעלה על המספר הקבוע בתקה 
העיין, בתוך שטח סגור, ועל המספר הקבוע 

  ) בשטח פתוח ";2(א)(4בתקה 

), במקום "המספר הקבוע בתקה 4בפסקה ( )2(   
), לפי 1(א)(4(א)" יבוא "המספר הקבוע בתקה 4

  העיין".

  תיקון 

  11תקה 

"המספר ) לתקות העיקריות, במקום 2(11בתקה  .5
(א)" יבוא "המספר הקבוע בתקה 4הקבוע בתקה 

  ), לפי העיין".1(א)(4

  תיקון 

  12תקה 

לתקות העיקריות, בסופה יבוא "למעט  12בתקה  .6
לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע 

  בהכסת המשלוח לביתו".

  
ף  " ש ת ה ב  א ב  _ _ _  

ט  ס ו ג ו א ב  _ _   )2 0 2 0(  
      
                                          

__________________  
  בימין תיהו

  ראש הממשלה
    

  



 
 מזכירות הממשלה

  
  

  
  

 דפים. 3בפרוטוקול זה  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו החלטת

  

  2020באוגוסט  16 - ףכ"ו באב התש", ראשון יום

 

  

ביטול החלטת ועדת שרים והתקת תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות   .10קור/

-גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות)(תיקון), התש"ףעם 

2020  
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ביטול החלטת ועדת שרים והתקת תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות   .10קור/

-עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות)(תיקון), התש"ף

2020  

    

  קול גד) 1(רוב קולות בעד;   

    

 ל י ט י ם: מ ח   

ועדת השרים להתמודדות עם משבר הקורוה לבטל את החלטת   .א

 .14.8.2020מיום  6והשלכותיו מס' קור/

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה   .ב

(להלן:  2020-החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות)(תיקון), התש"ף

  "התקות"), בוסח שלהלן. 

של הכסת אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט להביא את התקות ל  .ג

(להלן: הוועדה) בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס 

ההצעה להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות 

גיף הקורו 2020-ה החדש (הוראת שעה), התש"ףלהתמודדות עם.   

שעות, לפרסם את  24ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה בתוך   .ד

 קות ברשומות. הת

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020מיום  264בהתאם להחלטת הממשלה מס'   .ה

 היה על דעת הממשלה.

  (א) בתקון לעבודת הממשלה.38ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 

  להלן וסח התקות:
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

  2020-התש"ףשעה) (הגבלת פעילות)(תיקון), 

לחוק סמכויות מיוחדות  8-ו 7, 6, 4קף סמכותה  לפי סעיפים בתו
 2020–להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת, –(להלן 
  מתקיה הממשלה תקות אלה:

 

  תיקון 

 1תקה 

גיף בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם .1
הקורוה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות), 

התקות העיקריות), בתקה  -(להלן  2020-התש"ף
, בהגדרה "אשים הגרים באותו מקום", בסופה 1

יבוא "וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו 
  מחמת מוגבלותו".

  תיקון 

 4תקה 

לתקות העיקריות, בתקת משה (א),  4בתקה .2
אשים בשטח  20אשים במבה ועל  10במקום "

אשים  30אשים במבה ועל  20פתוח", יבוא "
 בשטח פתוח". 

  תיקון 

  7תקה 

)(א) לתקות העיקריות, אחרי "אדם 5(7בתקה .3
שאיו עוטה מסכה" יבוא "והמחויב בעטיית 

בת עטיית מסיכה" מסיכה", והמילים "לעיין חו
  יימחקו.  –

  תיקון 

 8תקה 

), 1(ב) לתקות העיקריות, בפסקה (8בתקה .4
במקום הקטע החל במילים "מספר הלקוחות לא 
יעלה" ועד סופה יבוא "מספר הלקוחות לא יעלה 

(א) בתוך שטח סגור 4על המספר הקבוע בתקה 
ועל המספר הקבוע באותה תקה בשטח פתוח, לפי 

 העיין".

  תיקון 

  12תקה 

לתקות העיקריות, בסופה יבוא  12בתקה .5
"למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק 

  לסיוע בהכסת המשלוח לביתו".

  

  ___ באב התש"ף 

  )2020(  __ באוגוסט 

       
                            __________________  

  בימין תיהו

  ראש הממשלה
    

  



 
 מזכירות הממשלה

  
  

  
  

 דפים.  3בפרוטוקול זה  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו החלטת

  

  2020באוגוסט  17 - ףכ"ז באב התש", שי יום

 

  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .11קור/

  2020-(הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון), התש"ףשעה) 
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .11קור/

  2020-שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון), התש"ף

    

  (רוב קולות בעד)  

    

  :ם י ט י ל חמ   

להתמודדות עם גיף הקורוה סמכויות מיוחדות את תקות  להתקין  .א

, (תיקון) (הגבלת פעילות במקומות עבודה)(הוראת שעה)  החדש

  .שלהלן בוסח), התקות -(להלן  2020-התש"ף

של הכסת (להלן  ק ומשפטאת התקות לאישור ועדת חוקה, חו להביא  .ב

והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה  בליווי דברי הסבר) הוועדה -

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף כאמור בחוק לתיקון התקות, 

 . 2020-"ףהתש, הקורוה החדש (הוראת שעה)

שעות מהמועד שהוגש  24בתוך  הוועדהככל שלא תתקבל החלטה של   .ג

 לפרסם את התקות ברשומות. –לה לעיין אישור תיקון התקות 

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020מיום  264בהתאם להחלטת הממשלה מס'   .ד
 על דעת הממשלה. היה

 

  (א) בתקון לעבודת הממשלה.38ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 

  להלן וסח התקות:

(הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 
  2020-שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון), התש"ף

  

סמכויות מיוחדות לחוק  23 -ו 8, 4בתוקף סמכותה  לפי סעיפים 
 2020–להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

מתקיה , של הכסת באישור ועדת החוקה, חוק ומשפטהחוק), ו –(להלן 
 הממשלה  תקות אלה:

תיקון 
  1תקה 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף בתקות   .1
 הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות( הקורוה החדש

התקות העיקריות),  –(להלן  2020-עבודה), התש"ף
   -1בתקה 

"מעסיק", אחרי "מי שמעסיק" יבוא בהגדרה  )1(   
  "מעל עשרה";
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 תימחק; –ההגדרה "מקום עבודה"  )2(   

 בסופה יבוא: )3(

תקות סמכויות מיוחדות  -""תקות הגבלת פעילות"
להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) 

  ".2020-התש"ף (הגבלת פעילות),

תיקון 
  2תקה 

 10עולה על " לתקות העיקריות, במקום 2בתקה  .2
" יבוא "עולה אשים בשטח פתוח 20אשים במבה ועל 

", הגבלת פעילותתקות (א) ל4על הקבוע בתקה 
ובמקום "אלא לפי תקות אלה" יבוא "אלא אם הדבר 

   דרש לצרכי עבודה ובהתאם לתקות אלה".

תיקון 
   3תקה 

מעל זמית של -בולתקות העיקריות, במקום " 3בתקה  .3
  " יבוא "של עובדים". עובדיםעשרה 

תיקון 
  9תקה 

(א) לתקות העיקריות, בסופה יבוא 9בתקה  .4
  למשתתפים ". אוכל יוגש לאבמסגרתה וש"

תיקון 
       11תקה 

5   .  

בתקות לתקות העיקריות, במקום " 11בתקה 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

" יבוא 2020-ת), התש"ף(הוראת שעה) (הגבלת פעילו
  "בתקות הגבלת פעילות".

  
  

    

  



 
 מזכירות הממשלה

  
  

  
  

 דפים.  14 בפרוטוקול זה 

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו החלטת

  

  2020באוגוסט  20 - ףל' באב התש", חמישי  יום

 

  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .15קור/

  2020-(הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון), התש"ףשעה) 
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .15קור/

  2020-שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון), התש"ף

    

  )פה אחד(  

    

  ח ל י ט י ם : מ  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

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

 (להלן: התקות) בוסח שלהלן.  2020–התש"ף

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

יס ההצעה להתקין את בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבס

התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

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

ביום ראשון, ג'  14:00ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה עד השעה  .3

 לפרסם את התקות ברשומות. –) 2020באוגוסט  23באלול התש"ף (

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020יום מ 264בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4

 היה על דעת הממשלה.

  

  (א) בתקון לעבודת הממשלה.38ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 

  

  להלן וסח התקות:

  
  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 
  2020 –שעה)(הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)(תיקון), התש"ף 

  

לחוק סמכויות מיוחדות  25עד  23-ו 12, 8, 4סמכותה לפי סעיפים בתוקף 
–(להלן  2020-להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

 החוק), מתקיה הממשלה תקות אלה:

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

התקות  –(להלן  2020-תעופה וטיסות), התש"ף
העיקריות), ברישה, ימחקו המילים "ובאישור ועדה של 

 הכסת".

  -לתקות העיקריות  1בתקה  .2 1תיקון תקה 

   -בתקת משה (א)  )1(  
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אחרי ההגדרה "אדם החייב בבידוד" יבוא:  )א(   

 כהגדרתו בחוק הטיס;" –""איש צוות"     

בהגדרה ""איש צוות אוויר", "דייל", "ספר   )ב(   
עזר למבצעים", "שירותי המידע התעופתי"", 
אחרי "דייל" יבוא "טיסה מסחרית", והמילים 

 יימחקו; -"שירותי המידע התעופתי" 

בהגדרה ""חולה" ו"מחלים"", אחרי   )ג(   
  "חולה" יבוא ",מגע הדוק";

  אחרי ההגדרה "המהל" יבוא:  )ד(   

–""מהל רשות התעופה האזרחית"     
לחוק רשות התעופה  6כמשמעותו בסעיף 
 ;"2005 –האזרחית, התשס"ה 

), 2בהגדרה "מפעיל אווירי", בפסקה (  )ה(   
במקום "מדיה זרה" יבוא "שתה הרשות 

  המוסמכת במדיה זרה";

בהגדרה "יהול סיכוים" לפי   )ו(   
"כמשמעותו" יבוא "יהול סיכוי בטיחות" 

  " יבוא "בפרק ג";11 -ו 10ובמקום "בתקות 

בהגדרה "ציוד מגן אישי" במקום "חליפה"   )ז(   
  יבוא "חליפת מגן";

תימחק; –ההגדרה "קצין ביקורת גבולות"   )ח(   

), במקום 2בהגדרה "תסמיים", בפסקה (  )ט(   
"אלרגיה אחרת, ולמעט זלת כתסמין בודד" יבוא 

תיחשב "אלרגיה; לעיין זה זלת בלבד לא 
  תסמין";

בתקת משה (ב), במקום "הכווה היא כי הוא  )2(  
פטור מעטיית מסכה אם הוא פטור" יבוא "אותו אדם 
  לא יהיה חייב  בעטיית מסכה אם הוא איו חייב בכך".

  -לתקות העיקריות  2בתקה  .3 2תיקון תקה 

    -) 2בפסקה ( )1(   

ברישה במקום "ימסד" יבוא "יסדיר"   )א(   
 יבוא "יהיו";ובסופה 
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תימחק; –בפסקת משה (א), המלה "יהיו"   )ב(   

 -בפסקת משה (ב), המלים "ימוסדו," ו  )ג(   
  יימחקו; –"הישימות" 

), במקום "בעת קבלת השירות" יבוא 4בפסקה ( )2(  
"בעת עריכת הבידוק הביטחוי או מתן השירות", 
ובמקום "בעת מתן השירות" יבוא "בעת עריכת הבידוק 

 או מתן השירות";הביטחוי 

  ) יבוא:4אחרי פסקה ( )3(  

יגיש למהל רשות התעופה האזרחית   )5"(   
הצהרה חתומה בוסח הערוך לפי חלק א' לתוספת 
הראשוה, לפיה הוא מקיים את האמור בפרק 

 זה.".

   -לתקות העיקריות  3בתקה  .4 3תיקון תקה 

  תימחק; –) 1פסקה ( )1(  

   -) 2בפסקה ( )2(  

בפסקת משה (ב), אחרי "שתיערך" יבוא   )א(   
 "ללא דיחוי"; 

בפסקת משה (ד), בסופה יבוא "; מפעיל   )ב(   
שדה התעופה יבטיח, ככל האפשר, כי מעבר הוסע 
כאמור בטרמיל הוסעים יבוצע באופן המצמצם 

  את הסיכון להדבקה בגיף הקורוה".

החלפת תקה 
4 

 לתקות העיקריות יבוא:  4במקום תקה  .5

"מעבר   
וסעים בין 

טרמיל 
הוסעים לבין 

 כלי הטיס

מפעיל שדה התעופה יארגן   )א( .4
את מעבר הוסעים בין טרמיל 
הוסעים לכלי הטיס ובין כלי הטיס 
לטרמיל הוסעים, ככל האפשר, 

 באמצעות גשר הליכה ייד (שרוול).
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בוצע מעבר הוסעים בין   )ב(      
טרמיל הוסעים לכלי הטיס או בין 
כלי הטיס לטרמיל הוסעים 
באמצעות אוטובוס, מספר הוסעים 
באוטובוס לא יעלה על מחצית 
מקיבולת הוסעים המרבית 
המותרת לפי הוראות יצרן 

 האוטובוס.".

  -לתקות העיקריות  5בתקה  .6 5תיקון תקה 

ברישה, אחרי "הוגעות" יבוא "למגבלות  )1(  
"הקורוה," יבוא הכיסה לטרמיל הוסעים," ובמקום 

  "הקורוה בעת השהייה בשדה התעופה , והכול";

  ) יבוא:2אחרי פסקה ( )2(  

הוא יוצב בכיסה  -לעיין שילוט     א)2"(   
 לטרמיל הוסעים וכן ברחבי הטרמיל;"

), במקום "יהיו זמיים" יבוא  " לעיין 3בפסקה ( )3(  
הם יהיו זמיים ברחבי טרמיל  –עלוי המידע 

  הוסעים". 

   -לתקות העיקריות  6בתקה  .7 6תיקון תקה 

   -בתקת משה (א)  )1(   

 ), בסופה יבוא "של האדם";1בפסקה (  )א(   

) במקום "השעות 1)(א)(2בפסקה (  )ב(   
ממועד כיסתו לטרמיל הקרובות" יבוא "שעות 

  כאמור";

) במקום "השעתיים הקרובות" 4בפסקה (  )ג(   
  יבוא "שעתיים ממועד כיסתו לטרמיל כאמור";

בתקת משה (ד), במקום "איה זמיה לו או  )2(  
איה אפשרית לו" יבוא "איה זמיה לו, או איה 

 אפשרית לו,  בין השאר".

  -לתקות העיקריות  7בתקה  .8 7תיקון תקה 

בתקת משה (א), אחרי "מועד ההמראה" יבוא  )1(   
  "הקוב בכרטיס הטיסה ולפי העלייה לכלי הטיס"; 
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   -בתקת משה (ד)  )2(   

 (ב) יבוא (א) עד (ג);-ברישה, במקום (א) ו )1(   

), במקום "מאת וסע כס זר" 2בפסקה ( )2(   
  ישראל".יבוא  "על וסע כס שאיו תושב 

בתקת משה (ה), בסופה יבוא "; לעיין זה,  )3(   
(ב) 15מי שמוה לכך לפי סעיף   -"קצין ביקורת גבולות" 

  "1952 –לחוק הכיסה לישראל, התשי"ב 

) אחרי "כל 3לתקות העיקריות, בפסקה ( 8בתקה  .9 8תיקון תקה 
 אדם" יבוא "אחר".

במקום "לגורמי הבריאות לתקות העיקריות,  9בתקה  . 10 9תיקון תקה 
בשדה התעופה; מפעיל שדה התעופה יעיק לוסע 
כאמור" יבוא "לציג של מפעיל שדה התעופה; ציג 
כאמור יעיק לאותו וסע" ובמקום "גורמי הבריאות 

 כאמור" יבוא "גורמי הבריאות בשדה התעופה".

תיקון תקה 
11 

  -) 2לתקות העיקריות, בפסקה ( 11בתקה  . 11

ברישה במקום "ימסד" יבוא "יסדיר" ובסופה  )1(  
 יבוא "יהיו";

  תימחק; –בפסקת משה (א), המלה "יהיו"  )2(  

 -בפסקת משה (ב), המלים "ימוסדו," ו )3(  
  יימחקו. –"הישימות" 

תיקון תקה 
12 

לתקות העיקריות,  בתחילתה יבוא "בלי  12בתקה  . 12
"שלו" לגרוע מחובות גילוי לוסע לפי כל דין," ובמקום 

 יבוא "שעבורו".

תיקון תקה 
13 

  -לתקות העיקריות 13בתקה  . 13

שעות לפחות לפי מועד  24ברישה, במקום " )1(   
 -שעות ל 48ההגעה המשוער לשדה התעופה" יבוא "בין 

שעות לפחות לפי מועד ההמראה הקוב בכרטיס  24
  הטיסה";

), במקום "שמירה על ריחוק פיזי" 3בפסקה ( )2(   
  ת מרחק", ובמקום "מסר" יבוא "מסר";יבוא "שמיר
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)(א) במקום "מיסד ומיישם" יבוא 4בפסקה ( )3(   
  "הסדיר ויישם".

   -לתקות העיקריות  15בתקה  . 14 

יבוא " מפעיל אווירי יסדיר ויישם  במקם הרישה )1(  
תכית יקוי וחיטוי של כלי הטיס שהוא מפעיל הכוללת 
מועדי פעולות היקוי והחיטוי, חומרי היקוי והחיטוי, 
הפריטים שיש לקות ולחטא, ואופן ביצוע פעולות 

  היקוי והחיטוי, ויבטיח כי כלי הטיס יוקה ויחוטא";

  ) יבוא: 1במקום פסקה ( )2(   

יקוי וחיטוי מיעתי לפי תכית היקוי   )1"(   
 והחיטוי;"

תיקון תקה 
17 

) עד 1)(א) לתקות העיקריות, במקום "(3(א)(17בתקה  . 15
 )".2( -) ו1)" יבוא "(3(

תיקון תקה 
18 

  -לתקות העיקריות  18בתקה  . 16

בתקת משה (א), במקום "המפעיל האווירי"  )1(   
"וסיועו" יבוא יבוא "מפעיל אווירי" ובמקום 

  "ובסיועו";

בתקת משה (ב), במקום "המפעיל האווירי"  )2(   
יבוא "מפעיל אווירי" והמילים "; במסגרת זאת המפעיל 

לחוק הטיס  74האווירי יידע את הוסעים כי לפי סעיף 
אין לארוז סוללות ליתיום בכבודה שאיה ישאת בתא 

  יימחקו. –הוסעים" 

תיקון תקה 
19 

לתקות העיקריות, האמור בה יסומן (א) ובה  19בתקה  . 17
אחרי "הושבת הוסעים" יבוא "בכלי הטיס", ואחריה 

 יבוא:  

   -מפעיל אווירי   "(ב)   

יהל,  לגבי כל טיסה, רשימה של  )1(    
הוסעים בטיסה, הכוללת את שם הוסע, 
מספר הדרכון שלו, והמושב שבו הושב באותה 

 טיסה;

רשימה כאמור, לפי יעביר למהל כל  )2(    
דרישתו, לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית.".
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תיקון תקה 
20 

מטרים" יבוא  2לתקות העיקריות, אחרי " 20בתקה  . 18
 "לפחות".

תיקון תקה 
21 

  -(א) לתקות העיקריות 21בתקה  . 19

  ברישה, במקום "ימסד" יבוא "יסדיר"; )1(   

  ) בסופה יבוא ", לפי העיין".2בפסקה ( )2(   

החלפת תקה 
22 

 לתקות העיקריות יבוא:  22במקום תקה  . 20

"מדידת חום   
לוסעים לפי 
עליה לכלי 

 הטיס

מפעיל אווירי יסדיר ביצוע של  .22
מדידת חום באמצעי שאיו פולשי 
לוסעים בסמוך לפי עלייתם לכלי 
הטיס ולא יאפשר עלייתו של וסע 

מעלות  38שמצא כי חום גופו הוא 
או יותר לכלי הטיס, ואולם צלזיוס 

מעלות צלזיוס  38וסע שחום גופו 
או יותר, רשאי לבקש כי תיערך לו 
מדידת חום וספת, שתיערך במקום 
סמוך ומבודד, ללא דיחוי; מצא גם 
בבדיקה הוספת כי חום גופו של 

מעלות או יותר, לא  38הוסע הוא 
יאפשר המפעיל האווירי את עלייתו 

 לכלי הטיס".

תיקון תקה 
24 

  -לתקות העיקריות   24בתקה  . 21

) במקום "שייסד" 1בתקת משה (א), בפסקה ( )1(   
)". 3(25יבוא "שהסדיר" ובסופה יבוא ", כאמור בתקה 

  במקום תקת משה (ב) יבוא: )2(   

  –תדרוך וסעים לפי תקה זו   "(ב)    

ייעשה באמצעות הודעות קוליות  )1(    
לוסעים הדרשת לפי במערכת להעברת מידע 

תקות ההפעלה, אם דרשת, וכן באמצעות 
מידע חזותי, או, אם העברת מידע חזותי איה 

באמצעות עלון מידע לשימושו  –ישימה 
 האישי של כל וסע;
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ייתן בשפה האגלית, ובכלי טיס  )2(    
) 1שמפעיל מפעיל אווירי כאמור בפסקה (

  גם בעברית; –להגדרת מפעיל אווירי 

יהיה גיש לאשים עם מוגבלות,  )3(    
לרבות באמצעות פישוט לשוי סמלול, ועיצוב 

  ברור, לפי אופי המידע."

בתקת משה (ג) במקום "באמור" יבוא "בתקה  )3(  
 זו".

תיקון תקה 
25 

) במקום 2לתקות העיקריות, בפסקה ( 25בתקה  . 22
 "ייסד" יבוא "יסדיר" ואחריה יבוא: 

להתהלות הוסעים בכלי הטיס, ) יסדיר כללים 3"(   
לשם מיעת התקהלות באזור ציבורי בכלי הטיס; 

אזור תאי השירותים,  –לעיין זה,  "אזור ציבורי" 
 המטבח והמעברים בכלי הטיס.".

תיקון תקה 
27 

  -לתקות העיקריות  27בתקה  . 23

   -בתקת משה (א)   )1(   

 ברישה, במקום "ייסד" יבוא "יסדיר";  )א(   

), בסופה יבוא ", וככל האפשר, 4בפסקה (  )ב(   
מיעת אותו איש צוות ממגע עם וסעים ואשי 

  צוות אחרים";

בתקת משה (ב),  במקום "שייסד" יבוא  )2(   
  "שהסדיר";

בתקת משה (ג), במקום "בשטחים" יבוא  )3(   
  "באזורים";

  אחרי תקת משה (ד) יבוא: )4(   

בהקדם מפעיל אווירי ידווח למהל,   "(ה)   
האפשרי, על כל מקרה כאמור בסעיף זה ועל ביצוע 
תקה זו, ובלבד שלא יעביר למהל לפי תקה זו 
מידע אישי על הוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים."

   

תיקון תקה 
28 

  -(א) לתקות העיקריות 28בתקה  . 24
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  ברישה, במקום "ייסד" יבוא "יסדיר"; )1(   

  הצורך".), בסופה יבוא ", לפי 3בפסקה ( )2(   

תיקון תקה 
29 

מטרים" יבוא  2לתקות העיקריות, אחרי " 29בתקה  . 25
"לפחות", ובמקום "להובלת הוסעים מטרמיל 
הוסעים לכלי הטיס, לעיין שמירת המרחק בין 

" יבוא 4הוסעים בהיותם באוטובוס תחול תקה 
"להסעת הוסעים מכלי הטיס לטרמיל הוסעים, תחול 

 (ב)".4סעים המרבי באוטובוס תקה לעיין מספר הו

תיקון תקה 
30 

  -לתקות העיקריות  30בתקה  . 26

   -בתקת משה (ב)  )1(   

ברישה, במקום "אותו וסע" יבוא "אותו   )א(   
 אדם"; 

) המילים ", בוסח כאמור בחלק 2בפסקה (  )ב(   
יימחקו, ובסופה יבוא ",  –ג' לתוספת השייה," 

  השייה";הכול כמפורט בחלק ג' לתוספת 

בתקת משה (ד) במקום "אים זמיים לו או  )2(  
אים אפשריים לו" יבוא "אים זמיים לו, או אים 

 אפשריים לו,  בין השאר ".

תיקון תקה 
31 

  -לתקות העיקריות  31בתקה  . 27

בתקת משה (א) אחרי "באזור ציבורי בכלי  )1(   
)," והמילים "; 3(25טיס," יבוא "כמשמעותו בתקה 

אזור תאי השירותים,  –לעיין זה, "אזור ציבורי" 
  יימחקו; –המטבח והמעברים" 

בתקת משה (ג), אחרי "למעט" יבוא  "בעת  )2(   
  אכילה ושתיה בו, וכן";

בתקת משה (ד), אחרי "הטייס המפקד" יבוא  )3(   
  ", כהגדרתו בחוק הטיס,".

תיקון תקה 
32 

לתקות העיקריות, המילים "בטרם מכירת  32בתקה  . 28
שעות לפחות לפי מועד ההגעה  24כרטיס טיסה, או 

 יימחקו.  –המשוער לשדה התעופה" 

תיקון תקה 
33 

  -לתקות העיקריות  33בתקה  . 29
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ברישה, בסופה יבוא  ", ובלבד שלא יעבירו  )1(   
למהל מידע אישי על הוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים 

  לפי סעיף זה";

בטבלה, בכל מקום, במקום "מכלל" יבוא  )2(   
  "מתוך כלל".

החלפת תקה 
24 

 לתקות העיקריות יבוא: 34במקום תקה  . 30

"אמצעים   
חלופיים 
לשמירת 
בריאות 
 הציבור

מהל רשות התעופה   )א( .34
האזרחית, בהסכמת המהל, רשאי 
להתיר למפעיל שדה תעופה או 

ליישם למפעיל אווירי, לבקשתו, 
אמצעי חלופי לדרישה שקבעה 
בתקות אלה, אם התקיימו כל 

 אלה:

המבקש הוכיח לו,  )1(       
להחת דעתו, כי תקיימו כל 

 אלה:

קיים צורך,   )א(        
בסיבות העיין, ליישם 

 אמצעי חלופי;

האמצעי החלופי   )ב(        
הוא הגבלה שהממשלה 
רשאית לקבוע לפי סעיף 

 לחוק; 12

האמצעי החלופי   )ג(        
איו פוגע בזכויות מעבר 
לפגיעה הגרמת מיישום 

  דרישות התקות;

המהל שוכע כי  )2(       
האמצעי החלופי מבטיח את 
שמירת בריאות הציבור ברמה 
שוות ערך לפחות לזו המושגת 
בקיום הדרישה שלגביה ביקש 

 ליישם את האמצעי החלופי.

מהל רשות התעופה   )ב(      
לשר התחבורה  האזרחית ידווח

והבטיחות בדרכים על כל היתר 
 שתן לפי תקת משה (א)."
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תיקון תקה  
37 

 ) יבוא:2לתקות העיקריות, במקום פסקה ( 37בתקה  . 31

  לחוק הטיס.". 94מפקח שמוה לפי סעיף   )2"(  

תיקון 
התוספת 
 הראשוה

  -בתוספת הראשוה לתקות העיקריות  . 32

)" יבוא 11 -ו 3בכותרת, במקום "(תקות  )1(   
  )"; 11 -ו 2"(תקות 

)" יבוא "(תקה 3בכותרת במקום "(תקה  )2(   
2)5 ;"((  

  בחלק ב', בסופו יבוא: )3(   
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"An undertaking regarding the performance of 
the actions that are required in the Special 
Authorities Regulations for the purpose of 
Coping with the Novel Coronavirus (Temporary 
Provision) (Restrictions on the Operation of 
Airports and Flights) 5780-2020, drawn up and 
signed in ______________ on the ______ day in 
the month of _________ in the year
____________ by ______________ passport No
. ______________ acting as the manager of the 
airline ____________________________ 

[insert airline name].  

  

(1) I declare that the operation of the airline 
____________________________ [insert 
airline name] between ______________ [name of 
the airport in Israel] and ______________ [name 
of the airport in the foreign country] satisfies the 
conditions set out in Regulations 11 to 30 and 33 
of the Special Authorities Regulations for the 
purpose of Coping with the Novel Coronavirus 
(Temporary Provision) (Restrictions on the 
Operation of Airports and Flights) 5780-2020 or an 
alternative measure mean approved pursuant to 
Regulation 34 of the said Regulations 

(hereinafter: the "Actions").  

(2) I am aware of my duty to satisfy the said 
conditions in the operation of the aircrafts of the 
airline for the purpose of protecting public 

health.  

(3) The name of the coordinator in charge of 
Coronavirus in the airline is: 

____________________________.  

(4) And in witness hereof I am hereby 
undersigned:   

Signature" 

תיקון 
התוספת 

 השייה

  -בתוספת השייה לתקות העיקריות  . 33

  ) בסופו יבוא "אם יש";2בחלק א', בפרט ( )1(   
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) בסופו יבוא " ואם כתובת 2בחלק ב', בפרט ( )2(   
שם  בית המלון  –המגורים הראשוה היא בית מלון 

  וכתובתו;"

  במקום חלק ג' יבוא: )3(   

 בריאות של וסעהפרטים הכלולים בהצהרת  –חלק ג'   

הפרטים האישיים שמסר כאמור  בחלק א'  )1(   
 זו כוים ומלאים; 

הוא איו חולה (לעיין זה מחלים איו חשב  )2(   
  "חולה");

  הימים שקדמו למתן ההצהרה: 14 -ב )3(   

 לא היו לו תסמיים;  )א(    

  הוא לא היה במגע הדוק עם חולה;  )ב(    

  תקיים בו אחד מאלה :  )ג(    

שהה באותו מקום מגורים עם לא  )1(     
 אדם החייב בבידוד;

שהה באותו מקום מגורים עם  )2(     
אדם החייב בבידוד  והג לפי המלצות 
משרד הבריאות לבידוד בית, שיתו לפי 

  (ה) לצו בידוד בית;2סעיף 

הוא מתחייב לא להגיע לטיסה אם חל שיוי  )4(   
  בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר;

על קטין שמילא את פרטיו אם הוא אחראי  )5(   
  הצהרה זו כוה גם לאותו קטין; –באותו טופס 

ידוע לו כי הצהרת שקר עלולה לשמש  )6(   
  ראייה  גדו בהליך פלילי.".

 
  ___ ב________ התש"ף

  )2020(___ ב________  
  

     _________________  
  בימין תיהו

  ראש הממשלה
    

  



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 8בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020באוגוסט  20 - ףל' באב התש", חמישי יום

 )VC -וועידה חזותית ב - 17:00(בשעה 

 2ראש הממשלה, פיקוד צפון, מוקדים במשרד  3(ממספר מוקדים: לשכת ראש הממשלה; 

  מוקדים במשרד הביטחון, ביין הארגיה (מל"ל))

  

יושב ראש, בימין גץ, יולי אדלשטיין, אמיר  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
ישראל כ"ץ,  ,יעקב ליצמן ,מירב כהןאוחה, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי, 

  אבי יסקורן, עמיר פרץ, יזהר שי
  
    
  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט
      

 להתגוות הביטחון שר עוזר - אדרי משה

 הממשלה ראש משרד - אוברמן סיון

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

  האויברסיטה העברית  -  יון אשכזי
 הממשלה לראש הצבאי המזכיר - בלוט אבי ל"תא

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

 מפקד פיקוד העורף - אלוף אורי גורדין

 יועץ לראש הממשלה - רן בליצר

 לאומי לביטחון המטה - גבאי עידו

  משרד הבריאות  -  מיכל גולדברג
  מהל "מגן ישראל" -  רוי גמזו

  מכון ויצמן  -  אלי וקסמן
 סגן הרמטכ"ל - אלוף אייל זמיר

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון
  סגית מזכיר הממשלה  -  סימה טוקטלי

  המהלת הכללית, משרד האוצר  -  קרן טרר
  הפים לעייי חרדיםיועץ השר לביטחון   -  אריק יקואל
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  ממלא מקום המפכ"ל  -  יצב מוטי כהן
  ראש המטה הכלכלי, לשכת שר האוצר  -  תמיר כהן

  בק ישראל  -  איתמר כספי
  ראש מטה  של מהל "מגן ישראל"  -  תומר לוטן

  המהל הכללי, משרד הבריאות  -  חזי לוי
  משרד האוצר   -  תמר לוי בוה
  תקציבים, משרד האוצרראש אגף   -  שאול מרידור

  יועץ לעיין המגזר החרדי  -  רוי ומה
 לממשלה המשפטי ליועץ המשה - זרי רז

  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
 יועץ לעיין המגזר הערבי - איימן סייף

  המטה לביטחון לאומי  -  יגאל סלוביק
 הממשלה ראש יועצת - סמימיאן לימור

  הממשלהיועצת ראש  -  רבקה פאלוך
 לאומי לביטחון המטה - פלד רי

 הממשלה ראש משרד, הכללי המהל מקום ממלא - פרץ רון

 האוצר משרד, המשפטי היועץ סגית - יה'פרוקצ אפרת

ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש   -  אבי שמחון
  הממשלה 

  יו"ר מועצת המהלים "אסותא"  -  שוקי שמר

  

 הממשלהקצרית   -  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 והצגת תוכית ליישום חלופת "ריסון  -התפשטות גיף הקורוה   .12קור/

  מהודק"

    
"רמזור"  להתמודדות דיפרציאלית עם התפשטות גיף הקורוה  תוכית  .13קור/

  בהתאם לתוי תחלואה אזוריים

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .14קור/

  2020-), התש"ף2שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 
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תמות מצב והצגת תוכית ליישום חלופת "ריסון  -התפשטות גיף הקורוה   .12קור/

  מהודק"

  
הוצגה לפיו התוכית לעידוד  ראש הממשלה פותח את הדיון ומציין כי   

 התעסוקה הכשרות מקצועיות ובמידת הצורך היא תוצג לוועדת השרים.

עוד מציין כי  שר האוצר ושר החיוך  הגיעו להסכמה תקציבית בעיין 

  תוכית היל"ה, קרן "קרב והשירות הלאומי.פתיחת הצהרוים, 

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

המצביעה על המשך העלייה בתחלואה, התייצבות בקצב הגידול במספר 

  החולים הקשים ובשיעור המאושפזים.

מציין שהצעדים שקטו עד כה לא הובילו לשיוי כיוון במגמת התחלואה 

  וכי או מצאים במצב "דשדוש".

, 1-מר בן שבת מציין כי היעד המיידי היו הורדת מקדם ההדבקה מתחת ל

שבועות והפעלת מערך קטיעה  10ליום בתוך  םמקרי 400ירידה לעד 

  אפקטיבי. 

מהל "מגן ישראל", פרופ' רוי גמזו, מציג את ההישגים המרכזיים במהלך 

לואה במגזר הערבי והחרדי, תמות החודש האחרון, מפרט על מצב התח

  המצב בבתי החולים ומצבם.

בהמשך להחיית ראש הממשלה בישיבתה הקודמת של ועדת השרים, מציג 

פרופ' גמזו את מתווה המעבר מחלופת "מבלימה לשליטה" לחלופת 

"הריסון המהודק", הכוללת, בין היתר, סגירת עסקים, אירועים,  מופעים 

ת מערכת החיוך, למעט החיוך המיוחד והגיל הרך, ומקומות תיירות, סגיר

הגבלות תועה לפרט וצעדי הידוק על בסיס הצעדים שעשו במהלך חודש 

  . 2020מרץ 

סגן הרמטכ"ל, אלוף אייל זמיר ומפקד פיקוד העורף, אלוף אורי גורדין 

מציגים את סטטוס ההקמה של מפקדת אלון, שעליה מוטלת המשימה 

דבקה, ומציגים את הפעולות שעשו עד עתה לקטיעת שרשראות הה

  ביישובים החרדים וביישובים במגזר הלא יהודי. 

פרופ' רן בליצר, פרופ' יון אשכזי, פרופ' אלי וקסמן ופרופ' שורי שמר 

מתייחסים לתוכית שהוצגה על ידי פרופ' רוי גמזו  ומציגים את עמדתם  

  בושא ואת הצעותיהם להורדת התחלואה. 



- 5 - 

 

  

 

 

ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים אריה מכלוף דרעי,  ישראל 

כ"ץ, יולי (יואל) אדלשטיין, פרופ' רוי גמזו  ומר מאיר בן שבת  מעירים 

  ומתייחסים.

  
    

    
תוכית "רמזור"  להתמודדות דיפרציאלית עם התפשטות גיף הקורוה   .13קור/

  בהתאם לתוי תחלואה אזוריים

  
מהל "מגן ישראל", פרופ' רוי גמזו, מציג את עקרוות מודל "רמזור"    

המתוכן להתקיים ברשויות המקומיות בשיתוף משרד הבריאות ופיקוד 

  העורף והמושת על בסיס הגבלת התקהלויות על פי הפרמטרים הבאים:

 מספר החולים החדשים לפש -

 שיעור הבדיקות החיוביות ברשות המקומית -

 ה (עולה או יורדת)מגמת התחלוא -

שקלול הפרמטרים יקבע את הצבע שאליו תשויך כל רשות מקומית (ירוק, 

  צהוב, כתום, אדום).

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יולי (יואל) אדלשטיין, יעקב 

ליצמן, אריה מכלוף דרעי, עמיר פרץ, ישראל כ"ץ, סגן השר יואב קיש וה"ה 

  גולדברג.אביחי מדלבליט, רז זרי ומיכל 

  קמן:בתום הדיון  סוכם כדל

ועדת השרים מחה את מהל "מגן ישראל", פרופ' רוי גמזו לבוא   .1

בדברים עם השרים הוגעים בדבר על מת לגבש תוכית "רמזור"  

 שתהא מוסכמת, ככל היתן,  על כלל הגורמים. 

ועדת השרים תפה אל יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכסת  .2

כי הוועדה תבחן את האפשרות לשות את החלטתה הקובעת בבקשה 

כי תוקפן של התקות אשר הותקו בעיין הגבלת פעילות יפקע ביום 

25.8.2020.  

  המשך הדיון דחה.
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .14קור/

  2020-), התש"ף2מס'  שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון

  
המשה ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי, מציג את עיקרי התקות ואת   

המחלוקת בין משרד האוצר לבין משרד הבריאות בושא החרגת מקומות 

  בבייה ובתשתיות.  םעבודה העוסקי

בדיון משתתפים: השר  יולי (יואל) אדלשטיין וה"ה רז זרי ואפרת 

  פרוקצ'יה.

  
  אחד) (פה  

  
  ט י ם: מ ח ל י   

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה תקות  להתקין את  .1

 ),2(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' (הוראת שעה)  החדש

  בוסח שלהלן.התקות)  -(להלן  2020-"ףהתש

את תיקון התקות לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של  להביא .2

והתשתית העובדתית  בליווי דברי הסברהוועדה)  –הכסת (להלן 

סמכויות מיוחדות בחוק  כאמורשבבסיס ההצעה לתיקון התקות, 

 . 2020-"ףהתש, להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)

ביום ראשון, ג'  14:00ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה עד השעה  .3

 תקות ברשומות.לפרסם את ה –) 2020באוגוסט  23באלול התש"ף (

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020מיום  264בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4

 היה על דעת הממשלה. 

  להלן וסח התקות:
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(הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 
  2020-), התש"ף2שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 

  

לחוק סמכויות מיוחדות  23-ו 8, 4בתוקף סמכותה  לפי סעיפים 
 2020–להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

 החוק), מתקיה הממשלה תקות אלה: –(להלן 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף   .1  3תיקון תקה 
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות 

 –(להלן  2020-במקומות עבודה), התש"ף
לתקות  3התקות העיקריות), בתקה 

 4" יבוא "בתקות 4העיקריות, במקום "בתקה 
 -ו 4" יבוא "שבתקות 4" ובמקום "שבתקה 5 -ו
5    ."  

   -לתקות העיקריות  6בתקה  .2  6תיקון תקה 

    -בתקת משה (א)  )1(   

אחרי "דבק בגיף הקורוה במקום   )א(   
העבודה" יבוא "ויש חשש להדבקות 

 וספות במקום העבודה";

במקום "סגירת מקום העבודה,   )ב(   
כולו או חלקו" יבוא "סגירתו של מקום 
העבודה, כולו או חלקו, בהיקף שאיו עולה 

  על הדרש";

" 48 -בתקת משה (ב), במקום "יאוחר מ )2(  
 ".  24 -יבוא "יאוחר מ

   -לתקות העיקריות  7בתקה  .3 7תיקון תקה 

  בהגדרה "המהל", בסופה יבוא:  )1(   

המהל הכללי  -) לעיין משרד ממשלתי 7"(   
של המשרד  הממשלתי או יחידת הסמך;";

בהגדרה "מעסיק ציבורי", לפי "חברה  )2(  
 יבוא "משרד ממשלתי".עירוית" 

 –לתקות העיקריות, תקת משה (ב)  8בתקה  .4 8תיקון תקה 
 בטלה.

   –לתקות העיקריות  10בתקה  .5  10תיקון תקה 

) במקום "שהעסיק עובדים" 1בפסקה ( )1(   
  יבוא "שאפשר שהייה של עובדים";
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), במקום "שלא יידע את 2בפסקה ( )2(   
העובדים" יבוא "שאפשר שהייה של עובדים 

"  4במקום עבודה מבלי" ובמקום "שבתקה 
  ". 5-ו 4יבוא "שבתקות 

), במקום "שלא דאג" יבוא 3בפסקה ( )3(   
"שאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה 

  מבלי שדאג".

 -תקת משה (ב)לתקות העיקריות,  13בתקה  .7  13תיקון תקה 
  בטלה.

תיקון התוספת 
  היהשי

   –בתוספת השייה  לתקות העיקריות .8

בתחום הפעילות שלצד הושא "עבודה,   )1(   
שירותי רווחה, עלייה וקליטה" אחרי פרט 

  ) יבוא:17(

) שירות סוציאלי ורווחתי לכי צה"ל."18"(   

בתחום הפעילות שלצד הושא "שירותי  )2(   
) 25בריאות, אופטיקה, פארמה" אחרי פרט (

  יבוא:

) שירות רפואי ושירותי שיקום לכי 26"(   
 צה"ל." 

   -בתחום הפעילות שלצד הושא "חיוך" )3(  

)  יבוא "כל אחת 1לפי פרט (  )א(    
מהפעילויות שלהלן, ובלבד שאיה 
מתבצעת על ידי מוסד המקיים 

 פעילות חיוך כהגדרתו בחוק"

) 6) ופרטים (4) עד (3פרטים (  )ב(    
 יימחקו. –) 7עד (

  
  _______ באלול 

  )                  2020(______ באוגוסט 
_______________  

  בימין תיהו                                                           
  ראש הממשלה                                                          

  
    

    
  

  הישיבה עלת



 
 מזכירות הממשלה

  
  

  
  

 דפים. 3בפרוטוקול זה  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו החלטת

  

  2020באוגוסט  24 - ףד' באלול התש", שי יום

 

  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   ).16(קור/338

  2020-), התש"ף 2שעה) (הגבלת פעילות) (תיקון מס' 
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   ).16(קור/338

  2020-), התש"ף 2שעה) (הגבלת פעילות) (תיקון מס' 

  

    

  בעד)(רוב קולות   

    

  :ם י ט י ל ח מ  

להאריך את תוקף תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף   .א

   2020-הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף

 .)31.8.2020התקות) עד ליום י"א באלול התש"ף ( -(להלן 

  חוקה ומשפט של הכסת את התקות לאישור ועדת חוק  להביא  .ב

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף כאמור בחוק , )הוועדה -(להלן 

 .2020-"ףהתש, הקורוה החדש (הוראת שעה)

שעות מיום שאלו  24ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה בתוך   .ג

 לפרסם את התקות ברשומות. - מסרו לה

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020מיום  264 מס'  בהתאם להחלטת הממשלה  .ד

 היה על דעת הממשלה.  

 

  ת הממשלה.ד(א) בתקון לעבו38ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 

  

  

  להלן וסח התקות:

  

 סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 

  2020-התש"ף ,)2(הוראת שעה) (הגבלת פעילות)(תיקון מס' 

  

לחוק  27 -ו 25, 24, 23, 11, 9,  8, 7, 6, 4בתוקף סמכותה  לפי סעיפים 

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת סמכויות 

חוק,  החוקה ועדת ובאישורהחוק), [ -(להלן  2020-ףשעה), התש"

מתקיה  ,)]2(ד)(4ולאחר שתקיים האמור בסעיף  /הכסת של ומשפט

 הממשלה תקות אלה:
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  תיקון

 24תקה 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1

(הוראת שעה) (הגבלת פעילות), הקורוה החדש 

) 1, במקום פסקאות (24בתקה  ,2020-התש"ף

 ) יבוא: 2( -ו

  

 31י"א באלול התש"ף (עד יום  - 6עד  2) 1"(   

  ; )2020באוגוסט 

 31י"א באלול התש"ף (עד יום  - 15עד  7) 2(   

  )."2020באוגוסט 

  

  
  __ ב_______ התש"ף

  )2020(___ ב______ 
  

____________  
  בימין תיהו
 ראש הממשלה

  

  

    

  



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 47בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020באוגוסט  30 - ףי' באלול התש", ראשון יום

 )VC -וועידה חזותית ב - 18:20(בשעה 

 2במשרד ראש הממשלה, משרד החוץ, מוקדים  3ממספר מוקדים: לשכת ראש הממשלה; (

  מוקדים במשרד הביטחון, ביין הארגיה (מל"ל) וביתו של השר אבי יסקורן)

  

יושב ראש, בימין גץ, יולי אדלשטיין, אמיר  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
יסקורן, אוחה, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי, יעקב ליצמן, ישראל כ"ץ, אבי 

  עמיר פרץ, יזהר שי
  

  (בבידוד) מירב כהן  :ההשר העדר
  
    

    כן כחו:
    

  שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה  -  זאב אלקין 
  שר החיוך   -  יואב גלט 

      
  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש

      
  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט

      
  המשפטי, המטה לביטחון לאומיהיועץ   -  גיל אבריאל
  יועץ שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי

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

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  יועץ לראש הממשלה  -  רן בליצר
  המל"ל המשה לראש   -  דוד-איתן בן

המהל הכללי, משרד ההשכלה הגבוהה   -  מרדכי ביטה
  והמשלימה

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה החליפי  -  הוד בצר
  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט

  משרד הבריאות     מיכל גולדברג 
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 

  מהל "מגן ישראל"  -  רוי גמזו
  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו



- 2 - 

 

  

 

 

  מזכירות הממשלה   -  חוה ויר
  סגן הרמטכ"ל  -  אלוף אייל זמיר

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  המהלת הכללית, משרד האוצר   -  קרן טרר

  יועץ לשר לביטחון הפים   -  אריק יקואל 
  ממלא מקום המפכ"ל  -  יצב מוטי כהן 

  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 
  ראש המטה הכלכלי, לשכת שר האוצר   -  תמיר כהן 

  מזכירות הממשלה  -  הילה כהן אייס
  בק ישראל   -  איתמר כספי

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  יועץ לעיין הקורוה, המגזר החרדי  -  רוי ומה

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס 

  המטה לביטחון לאומי   -  אל סלוביקגי
  יועצת לראש הממשלה   -  לימור סמימיאן 

  יועץ לעיין הקורוה, המגזר הערבי  -  איימן סייף
  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  ראש מטה שר הבריאות  -  קובי צורף

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש   -  אבי שמחון 

  הממשלה
  מזכירות הממשלה   -  סיגל שפירא

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

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

תוכית "הרמזור" להתמודדות דיפרציאלית עם התפשטות גיף הקורוה   .17קור/

  בהתאם לתוי תחלואה אזוריים

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הגבלת   .18קור/

  2020-), התש"ף3פעילות)(תיקון מס' 

    
מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הגבלת תקות סמכויות   .19קור/

  2020-), התש"ף4פעילות)(תיקון מס' 

    
  . הצגת מתווה החזרה ללימודים 1  .20קור/

. תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 2

  2020-שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה), התש"ף

    
  פעילות מהלת האכיפה של משטרת ישראל סטאטוס  .21קור/
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תוכית "הרמזור" להתמודדות דיפרציאלית עם התפשטות גיף הקורוה   .17קור/

  בהתאם לתוי תחלואה אזוריים

  
  ראש הממשלה פותח.  

מהל "מגן ישראל", פרופ' רוי גמזו, מציג את מגמות התחלואה הוכחיות 

במגזרים השוים בחברה הישראלית (כללי, מגזר ערבי, מגזר חרדי) 

  ומתייחס לעקרוות המרכזיים המלווים את תוכית "הרמזור":

אלי של הטיפול בהתפשטות הגיף על בסיס תוים ייהול דיפרצ -

 אזוריים.

 גים על בסיס תוי התחלואה (ירוק, צהוב, כתום ואדום).מדר 4קביעת  -

הפעלת הגבלות קבע להתקהלויות (בחללים סגורים/פתוחים)  -

 המותאמות לכל אחד מהצבעים שקבעו.

 סל תמיכה בערים אדומות/כתומות. -

 סל הגבלות על ערים אדומות. -

מר גמזו מפרט את  עיקרי התוכית, אופן יהולה השוטף ולוחות הזמים 

  ליישומה.

  (מצגת שהוצגה על פרטי התוכית מצויה בתיקי מזכירות הממשלה)

ראש הממשלה והשרים יולי (יואל) אדלשטיין, יעקב ליצמן, אריה מכלוף 

אמיר אוחה, יזהר שי, יואב גלט, סגן השר יואב קיש ומ"מ מפכ"ל דרעי, 

ת משטרת ישראל, מוטי כהן, מעירים ומתייחסים לפרטי התוכית ולסוגיי

  אכיפת ההחיות בכלל ובגי אירועים בפרט על ידי משטרת ישראל.

בתום הדיון מדגיש ראש הממשלה את חובת האכיפה הדרשת כדי שתוכית 

  "הרמזור" שהוצגה תצליח.

ראש הממשלה מחה את משטרת ישראל לרכז מאמצים באכיפת ההוראות 

לות לקיום אירועים בגי האירועים ולאכוף בפרט את איסור הפעי

  המתקיימת בגי אירועים "פיראטיים".
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  (פה אחד)  

  
  ל י ט י ם:מ ח   

 לאמץ מדייות של טיפול דיפרציאלי בהתפשטות גיף הקורוה החדש .1

בהתאם לסיווג של רשויות מקומיות בארץ, לפי  (תוכית "הרמזור")

  בהתאם לפרמטרים מוגדרים. לארבע רמות תוי התחלואה שלהן

לקבוע הגבלות שוות מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם   .2

(להלן: "חוק סמכויות  -2020גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), תש"ף

  בהתאם לסיווג האמור. "רשות") -מיוחדות") לכל רשות מקומית (להלן 

בהתאם לסיווג האמור, לגבש כלי סיוע מותאמים עבור כל רשות  .3

התפשטות גיף הקורוה בשטחה בהיבטי הסברה, להתמודדות עם 

אכיפה, ביית מערכות מידע, סיוע בקטיעת שרשראות הדבקה וסיוע 

יחודיים של כל רשות כאמור, ילתושבים וזאת בשים לב למאפיייה ה

 ל כמפורט בסעיפים א' עד ה' להלן.והכ

 סיווג הרשויות   .א

חה בהתאם לוס 10-ל 0לכל רשות מקומית ייתן ציון בין  .1

  המבוססת על המשתים הבאים:

 תושבים ברשות בשבוע;  10,000-מספר החולים החדשים ל  )א(

 שיעור הבדיקות החיוביות בכל רשות בשבוע;  )ב(

קצב גידול מספר החולים החדשים בכל רשות מקומית   )ג(

 בשבוע.

"המועד הקובע") ועל סמך ממוצע  -אחת לשבועיים (להלן  .2

הקובע ולציון התוים של כל רשות בשבוע שקדם למועד 

שיתן על פיו, ייקבע הסיווג של אותה רשות כדלהלן: רשות 

תוגדר אזור  7.5ציויה במועד הקובע יהיה מעל שממוצע 

 7.5-ל 6אדום; רשות שממוצע ציויה במועד הקובע יהיה בין 

תוגדר אזור כתום; רשות שממוצע ציויה במועד הקובע יהיה 

יה במועד שממוצע ציו תוגדר אזור צהוב; רשות 6-ל 4.5בין 

  תוגדר אזור ירוק.  4.5-הקובע יהיה מתחת ל
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 כאמור בסעיף ב'שיוקם משרדי -ל אף האמור, הצוות הביןע .3

רשאי לקבוע לגבי יחידה גיאוגרפית בתוך רשות  שלהלן

מסוימת (ובכלל זה שכוה או מקבץ שכוות בתוך עיר, או 

ווג שוה יישוב בתוך מועצה אזורית), שתוגדר כאזור בעל סי

בו היא מצויה, בהתאם לתוי התחלואה של אותה שמהרשות 

 יחידה. 

  הסיווג האמור יפורסם לציבור.  .4

לגרוע מסמכות ועדת שרים להכריז  יובהר כי אין בסיווג כאמור .5

לחוק סמכויות  13על אזור מוגבל בהתאם לסמכותה לפי סעיף 

 .מיוחדות

 כית "הרמזור"ומשרדי ליישום ת-ןצוות בי  .ב

שרדי בראשות משרד הבריאות ובהשתתפות מ-ןלהקים צוות בי

משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד הפים, משרד 

, המטה לביטחון לאומי, בק והתעשייה הביטחון, משרד הכלכלה

 –(להלן  במשרד הבריאותישראל וציג מטעם פרויקטור הקורוה 

הצוות),  שתפקידו לקבוע את אופן יישום המדד בוגע לאזורים 

חודיים הדורשים תיקון יגיאוגרפיים בעלי מאפייי גודל י

סטטיסטי, בין היתר, יישובים בתוך מועצות אזוריות. כמו כן 

הצוות יהיה רשאי לקבוע את אופן יישום המדד בסיבות מיוחדות 

  ובתאים שיקבע. 

 ציאלי בהגבלות האזוריות מגון דיפר  .ג

לפיה, ככלל, ההגבלות שתיקבעה בכל אזור לעיין שלאמץ מדייות 

במקומות ציבוריים ועסקיים מכוח  ההתקהלות והתפוסה המותרת 

עשה בהתאם לסיווג האזורי ובשים לב ית סמכויות מיוחדות חוק

למאפיייו הייחודיים של כל מקרה ומקרה ולמעט לגבי תחומים 

 : ' שלהלןיוסדרו במגון הדיפרציאלי, כאמור בסעיף ד אשר לא

אשים בשטח  20מספר האשים לא יעלה על   –" באזור "אדום )1(

 אשים במבה. 10פתוח ועל  

 באזור "כתום" )2(

 איש. 50התקהלות עד  -בשטח פתוח 
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 40%-לא יותר מ  –בשטח פתוח של מקום ציבורי או עסקי 

ן העסק  ואם אין מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיו

 50ל עד ווהכ ,מ"ר 4-לא יותר מאדם ל –תפוסה מרבית כאמור 

 איש לכל היותר. 

  איש.  25התקהלות עד   - במבה

 20% - לא יותר מ –במבה של מקום ציבורי או עסקי 

מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין 

 25ל עד ומ"ר, והכ 4–לא יותר מאדם ל –סה מרבית כאמור תפו

 איש לכל היותר. 

 באזור "צהוב" )3(

 איש. 100התקהלות עד   - בשטח פתוח

 60%-לא יותר מ  –בשטח פתוח של מקום ציבורי או עסקי 

מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין 

ל עד ומ"ר, והכ 4-לא יותר מאדם ל –תפוסה מרבית כאמור 

 איש לכל היותר.  100

  איש. 50ד התקהלות ע  -במבה 

מהתפוסה  40%-לא יותר מ –במבה של מקום ציבורי או עסקי 

סה מרבית המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפו

איש לכל  50ל עד ומ"ר, והכ 4–לא יותר מאדם ל –כאמור 

 היותר. 

 – באזור "ירוק" )4(

 .איש 250התקהלות עד  - בשטח פתוח

 80%-א יותר מל  –בשטח פתוח של מקום ציבורי או עסקי 

מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין 

ל עד ומ"ר, והכ 4-לא יותר מאדם ל –תפוסה מרבית כאמור 

 איש לכל היותר.  250

  איש. 100התקהלות עד  - במבה

מהתפוסה  60%-לא יותר מ –במבה של מקום ציבורי או עסקי 

מרבית  סההמרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפו
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איש לכל  100ל עד ומ"ר, והכ 4–לא יותר מאדם ל –כאמור 

  היותר. 

 הסדרה פרדת  .ד

לקבוע כי על אף האמור לעיל, מספר השוהים בתחומים המפורטים 

  : 'להלן ייקבע בהסדרה פרדת שאיה כאמור בסעיף ג

 פעילות מסגרות רווחה;   .1

ממשלה מספר  ההסדרת פעילות מערכת החיוך לפי החלטת  .2

 ;02.08.2020מיום  295

 פעילות התחבורה הציבורית והתעופה; .3

 פעילות מקומות עבודה, למעט לעיין קבלת קהל; .4

תאי התפוסה בשמורות טבע, גים לאומיים, אתרי מורשת  .5

 והמקומות הקדושים, מוזיאוים, קיוים;

 אירועים מאורגים, בישיבה וללא מזון; .6

 אירועי ספורט; .7

 י היגייה ובית מרקחת.חויות למכירת מזון, מוצר .8

 כלי סיוע ויהול   .ה

להקים צוות היגוי בראשות מכ"ל משרד הפים ובהשתתפות ציגי 

 משרדי הבריאות, ראש הממשלה, הביטחון, האוצר, הרווחה

המטה לביטחון לאומי, פיקוד העורף,  והשירותים החברתיים,

, במשרד הבריאותמשטרת ישראל וציג מטעם פרויקטור הקורוה 

כית  כלי ואשר יגבש את ת ובהתייעצות עם השלטון המקומי,

הסיוע לרשויות המקומיות לביצוע תפקידיהן על פי דין, בהתאמה 

  לכל סוג של אזור, בין השאר, בהיבטים הבאים: 

 הסברה; .1

 אכיפה; .2

 סיוע בקטיעת שרשראות הדבקה;  .3
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 כלי סיוע לתושבים.  .4

צוות ההיגוי להקצות תקציב ליישום התוכית שתגובש על ידי 

לטובת הפעלת כלי הסיוע ברמה המקומית. הקצאת התקציב 

עשה בהתאם לתבחיים שייקבעו ע"י צוות ההיגוי באמצעות ית

מגוי התמיכה הקיימים בכל משרד ממשלתי לפי סמכויותיו, 

בהסכמה עם משרד האוצר ומתוך המסגרת התקציבית 

) 2020שאושרה בחוק יסוד: משק המדיה (הוראת שעה לשת 

-רעון והגבלת ההוצאה התקציבית התש"ביובחוק הפחתת הג

כית ו), ופורטה בת2021-2020(הוראות השעה לשים  1992

  . 2020באוגוסט  16ידי הממשלה בהחלטתה מיום -שאושרה על

תקציבים מויציפליים, ככל שיסוכמו בצוות ההיגוי, שעיים 

(כגון  שמירה על הרציפות התפקודית של השלטון המקומי

  הסברה, כוח אדם, ציוד וכו') יועברו באמצעות משרד הפים.

מבלי לגרוע מהאמור, משרד הביטחון ימשיך להפעיל את מגון 

באזורים המוגדרים הסיוע האופרטיבי לרשויות מקומיות 

בכל הוגע להגשת סיוע לחולים ופעולות סיוע  אדומים וכתומים

  .להורדת שיעור התחלואה

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הגבלת   .18קור/

  2020-), התש"ף3פעילות)(תיקון מס' 

  
  )17(הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם הדיון בסעיף מס' קור/  

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

 בוסח שלהלן.  2020–), התש"ף3החדש (הגבלת פעילות)(תיקון מס' 

חוק ומשפט של הכסת בליווי  ה,להביא את התקות לאישור ועדת חוק .2

עה להתקין את דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצ

וחדות להתמודדות עם גיף סמכויות מי התקות, כאמור בחוק
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ככל שלא תתקבל  .2020-הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

שעות מהמועד שהוגש  24בתוך  החוקה, חוק ומשפט החלטה של ועדת 

 לפרסם את התקות ברשומות. –לה לעיין אישור התקות 

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020מיום  264בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .3

  לה.היה על דעת הממש

  להלן וסח התקות:

(הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 

  2020-התש"ף ,)3שעה) (הגבלת פעילות)(תיקון מס' 

  

לחוק  27 -ו 25, 24, 23, 11, 9,  8, 7, 6, 4בתוקף סמכותה  לפי סעיפים 

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

של ומשפט חוק,  החוקה ועדת ובאישורהחוק), [–(להלן  2020-התש"ף

מתקיה הממשלה תקות  ,)]2(ד)(4ולאחר שתקיים האמור בסעיף  /הכסת

 אלה:

  תיקון תקה

 24 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף   .1

הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), 

 -) ו1, במקום פסקאות (24, בתקה 2020-התש"ף

 ) יבוא: 2(

  

 5ט"ז באלול התש"ף (עד יום  – 6עד  2) 1"(   

  ; )2020בספטמבר 

 5ט"ז באלול התש"ף (עד יום  – 15עד  7) 2(   

  )."2020בספטמבר 

  

  __ ב_______ התש"ף
  )2020(___ ב______ 

          ___________ 

  בימין תיהו    
  ראש הממשלה  
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הגבלת   .19קור/

  2020-), התש"ף4פעילות)(תיקון מס' 

  
  )17קור/(הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם הדיון בסעיף מס'   

  
  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם:  

את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  להתקין .1

 .שלהלןבוסח  2020–), התש"ף4החדש (הגבלת פעילות)(תיקון מס' 

חוק ומשפט של הכסת בליווי  ה,להביא את התקות לאישור ועדת חוק .2

שבבסיס ההצעה להתקין את   דברי הסבר והתשתית העובדתית

 גיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות בחוקכאמור  .התקות

ככל שלא תתקבל . 2020-ף"התש), שעה הוראת( החדש הקורוה

שעות מהמועד שהוגש  24בתוך  החוקה, חוק ומשפט החלטה של ועדת 

 לפרסם את התקות ברשומות. –לה לעיין אישור התקות 

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020מיום  264ה מס' בהתאם להחלטת הממשל .3

  היה על דעת הממשלה.

 

  להלן וסח התקות:

(הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 

  2020-התש"ף ,)4שעה) (הגבלת פעילות)(תיקון מס' 

סמכויות לחוק  27 -ו 25, 24, 23, 11, 9,  8, 7, 6, 4בתוקף סמכותה  לפי סעיפים 

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

 ולאחר /הכסת של ומשפט חוק,  החוקה ועדת ובאישורהחוק), [–(להלן 

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

  תיקון 

 1תקה 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף   .1

-הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף

    - 1התקות העיקריות), בתקה  –(להלן  2020

לפי ההגדרה "אשים הגרים באותו המקום" יבוא:  )1(   
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 -"אזור אדום", "אזור כתום", אזור צהוב" ו"   

אזור הכולל את הרשויות  –"אזור ירוק" 

המקומיות, ובכלל זה יישובים או שכוות בהן, אם 

ייקבעו, המפורטים לצד האזור בתוספת 

 הרביעית;";

  אחרי ההגדרה "צו בידוד בית" יבוא: )2(  

 שטח שאיו במבה"; –""שטח פתוח"     

  תימחק. –ההגדרה "שטח סגור"   )3(   

תיקון תקה 

3 

  -לתקות העיקריות   3בתקה  .2

האמור בה יסומן (א) ובה, אחרי "אסורה לפי  )1(   

" יבוא "למעט מפעיל המקום או בית העסק או 14תקה 

 מי מטעמו, וביגוד לתקה זו";

  אחרי תקת משה (א) יבוא: )2(

יסביר לאדם  21"(ב) גורם מוסמך כאמור בתקה    

השוהה במקום שפעילותו אסורה, ביגוד לתקת 

משה (א), את איסור השהייה במקום ואת 

 משמעות המשך שהייתו במקום." 

תיקון תקה 

4 

לתקות העיקריות, במקום תקת משה (א)  4בתקה  .3

 יבוא:

אדם , לא יקיים 2בלי לגרוע מהאמור בתקה   "(א)   

ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, 

שמספר האשים בה עולה על המפורט להלן, לעיין כל 

  אזור מהאזורים המפורטים בתוספת הרביעית:

 20–אשים במבה ו 10 – אדוםבאזור  )1(   

 אשים בשטח פתוח;

 50–אשים במבה ו 25 –באזור כתום  )2(   

  אשים בשטח פתוח;

 100–אשים במבה ו 50 –באזור צהוב  )3(   

  אשים בשטח פתוח;

 250-אשים במבה ו 100 –באזור ירוק  )4(   

  אשים בשטח פתוח.



- 13 - 

 

  

 

 

תיקון תקה 

7 

 –לתקות העיקריות  7בתקה  .4

)(א), אחרי "למעט עובדי המקום" 4בפסקה ( )1(   

  לרבות את האחראי על הקטין,"; –יבוא "ולעיין קטין 

ככל האפשר, על ) במקום "יקפיד, 6בפסקה ( )2(   

שמירת" יבוא "יפעל, ככל האפשר, לשמירת", ובמקום 

"של אשים השוהים במקום אחד" יבוא "של השוהים 

  במקום מסוים".

  ) יבוא: 10אחרי פסקה ( )3(   

 יגיש לא) המחזיק או המפעיל של המקום, 11"(   

 מזון  הגשתמזון לצריכה במקום ולא יאפשר 

הוראה זו לא תחול על  , למעט שתייה;כאמור

ועל , פאב או גן אירועים בר, אוכל בית שהוא מקום

שעיקר עיסוקו הגשה עסק המצוי במקום דרך קבע 

 ." של מזון לצריכה במקום

תיקון תקה 

8 

  -לתקות העיקריות  8בתקה  .5

  במקום תקת משה (א) יבוא: )1(   

במקום ציבורי או עסקי, המחזיק או   "(א)   

המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מגון לוויסות 

כיסת האשים למקום, למעט עובדי המקום, 

ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש כך שבכל 

עת לא ישהו במקום אשים במספר העולה על 

התפוסה המרבית המותרת; בתקה זו, "התפוסה 

אזור המפורט בהתאם ל –המרבית המותרת" 

בתוספת הרביעית שבו מצוי המקום הציבורי או 

 העסקי, ולפי המפורט להלן לצד כל אזור:
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 20אשים במבה ועד  10עד  -באזור אדום   )1(   

אשים בשטח פתוח ובלבד ששטח המקום מאפשר 

 ; ן אדם לאדםימטרים ב 2שמירת מרחק של 

במקום שהוא עסק טעון  -באזור כתום  )2(

במבה  –רישוי שקבועה לו תפוסה מירבית ברישיון 

מהתפוסה,  40% –מהתפוסה, ובשטח פתוח  20% –

 4 -לא יותר מאדם ל –ואם איו עסק כאמור 

 50אשים במבה ועד  25מטרים רבועים, והכל עד 

אשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות 

 );1מהאמור בפסקה (

במקום שהוא עסק טעון    - צהובבאזור  )3(   

 –רישוי, שקבועה לו תפוסה מירבית ברישיון 

 60% –מהתפוסה, ובשטח פתוח  40% –במבה 

לא יותר מאדם  –כאמור עסק ואם איו  ,מהתפוסה

אשים במבה ועד  50, והכל עד טרים רבועיםמ 4 -ל

, ולא פחות אשים בשטח פתוח, לכל היותר 100

  ;)1בפסקה (מהאמור 

במקום שהוא עסק טעון  -באזור ירוק  )4(   

 –רישוי, שקבועה לו תפוסה מירבית ברישיון 

 80% –מהתפוסה, ובשטח פתוח  60% –במבה 

לא יותר מאדם  –כאמור עסק ואם איו  ,מהתפוסה

אשים במבה  100, והכל עד טרים רבועיםמ 4 -ל

 , ולא פחותאשים בשטח פתוח, לכל היותר 250ועד 

  ;)1מהאמור בפסקה (

לעיין תקה זו, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח   

לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חיון, מחסים, 

  שטחי תפעול וכיוצא בזה.

   -בתקת משה (ב)  )2(  

 יימחקו; –) 3) עד (1פסקאות ( )1(   

  ) יבוא:4במקום פסקה ( )2(   
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פתוח בשטח עסקי או ציבורי במקום  )4"(    

אשר בלבד בישיבה מאורגן אירוע בו שערך

במקומות ישיבה: אלה כל בו מתקיימים

אשים שאים גרים  של בהושבה, מסומים

מטרים שי של מרחק שמרבאותו מקום 

הגשת ללא, בייהם ריק כיסא הפחות ולכל

אשים 20 של למתחמים מחולק המקום, מזון

מרחק שמר למתחם מתחם ובין היותר לכל

בין פיזי סימון יש, לפחות מטרים 2 של

וכן למקום קורוה ממוה מיוי, המתחמים

למתחמים החלוקה לשמירת סדרים

או המחזיק של המקום פועל בכפוף  והמפעיל

מספר השוהים יהיה  –להוראות המהל 

כאמור בתקת משה (א), לפי האזור, ואולם 

במקום כאמור המצוי באזור ירוק או באזור 

צהוב יתן לאשר קיום אירוע כאמור שמספר 

השוהים בו עולה על האמור בתקת משה (א), 

 כמפורט להלן:

תבחן אם התקיימו (א)הרשות המקומית      

התאים שבהוראות המהל; מצאה כי 

התקיימו  התאים האמורים תיתן 

אישור לקיום אירוע כאמור בהשתתפות 

 אשים ; 500של עד 

 בהשתתפות כאמור אירוע לקיים יתן(ב)      

אשים אם תה הרשות  500 מעל של

 כאמור בפסקת לכךהמקומית אישור 

 של הכללי המהלוסף על כך ומשה (א) 

, אישורו את תן הבריאות משרד

 המהל של האישור לתאי ובהתאם

  ".של משרד הבריאות הכללי

  ) יבוא: 4אחרי פסקה ( )3(   
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בו  שישסגור  במבהבמקום ציבורי או עסקי א) 4"(   

פעילות  בו מתקיימתפרדות,  אשר  כיסות כמה

 התפוסה -מזון   הגשת וללאבהושבה בלבד 

התפוסה המרבית המותרת למבה  תהיה המרבית

 כשהיא, רכמפורט בתקת משה (א), לפי האזו

על  תעלההכיסות למקום, ולא  במספרמוכפלת 

  :אלה

שהוא עסק טעון רישוי  במקום  )א(    

–מרבית במבה  תפוסה ברישיוןשקבועה לו 

הקבוע לאותו  , באחוזים,מהתפוסה השיעור

עסק כאמור  איובתקת משה (א), ואם  אזור

 מטרים רבועים; 4 -יחס של אדם ל –

  ;לוהכאשים סך  1,000  )ב(    

 פרדים למתחמים יחולק שהמקום בלבד והכל   

 רק ישהו מתחם ובכל,  הכיסות למספר בהתאם

 עולה שאיו ובמספר  כיסה מאותה שכסו אשים

 בתקת כמפורט המותרת המרבית התפוסה על

 (א). משה

 יבואאשים"  15-מ יותר" אחרי) 5( בפסקה )4(   

 כאמור טיפול לגבי תחול לא זו פסקה ואולם"

 תקת או(א) 4 לתקה שבהתאם באזור המתקיים

 גבוה משתתפים מספר עם לקיימו יתן(א)  משה

  ".יותר

  ) יבוא:5אחרי פסקה ( )5(   

) בקיון, מוזיאון, שמורת טבע, גן לאומי, אתר 6"(   

מספר  –מורשת ומקום מהמקומות הקדושים 

מטרים  7השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 

   רבועים משטח המקום;  

) בחות למכירת מוצרי מזון או מוצרי היגייה 7(   

מספר השוהים לא יעלה על יחס  -ובבית מרקחת 

בועים משטח המקום או מטרים ר 7של אדם לכל 

כמפורט בתקת על התפוסה המרבית המותרת 

  מבייהם." המקל), לפי משה (א

תיקון תקה 

9 

(א) לתקות העיקריות, אחרי "בית אוכל" יבוא 9בתקה  .6

 ",בר ופאב, גן אירועים". 
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תיקון תקה 

10 

לתקות העיקריות, בסופה יבוא "יוודא  10בתקה  .7

והצבת שילוט בתוך החויות סימון מקומות לעמידה 

 (ג)".8 –) ו 7(7ובכיסה אליהן, כאמור בתקה 

תיקון תקה 

11 

 -לתקות העיקריות   11בתקה  .8

  ברישה, המילה "במבה" תמחק. )1(   

  ) יבוא: 2במקום פסקה ( )2(   

מספר השוהים במקום לא יעלה על   )2"(   

 ."8התפוסה המרבית המותרת לפי תקה 

 הוספת

א11 ותתק 

 ב11 -ו

 :יבוא העיקריות לתקות 11 תקה אחרי .9

 תפילות"  

 אלול בחודש

 תשרי ובחגי

א11

. 

  - 11אף האמור בתקה  על

מקוםיתן לקיים תפילה ב )1(      
למתחמים בחלוקהשטח פתוח ב

ישהו מתחם שבכל כך,  פרדים
אשים לכל  20קבוצות קבועות של 

התאים היותר, ובלבד שיתקיימו 
 : המהל והוראות שלהלן

 2שמירת מרחק של   )א(       

 מתחםמטרים לפחות בין 

 למתחם;  

 מתחםסימון כל   )ב(       

 בסימון פיזי כגון חבל או סרט;

 בקבוצות הושבה  )ג(       

 אשים בהושבת, וקבועות

 מקום באותו גרים שאים

מטר ככל  2מרחק של  יישמר

 ריק כיסא היתן ולכל הפחות,

 ;בייהם

 קורוה ממוה מיוי  )ד(       

 לשמירת סדרים וכן למקום

 ההושבהו למתחמים החלוקה

 ;קבועות בקבוצות
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במקום שמספר   )ה(       

השוהים הכולל בו עולה על 

, יש להעביר תשריט מפורט 250

של המקום והחלוקה 

למתחמים לאישור מראש של 

הרשות המקומית ולשכת 

 הבריאות המחוזית.

יתן לקיים תפילה במבה  )2(      

טרים רבועיםמ 40 עולה על ששטחו

המפורטים בפסקה   תאיםבכפוף ל

) ולהוראות המהל, בתפוסה 3(

תפוסה המרבית למרבית השווה 

המותרת למבה כמפורט בתקה 

-ב מוכפלת כשהיא(א), לפי האזור, 8

בלבדובמספר הכיסות למקום, ו 2

המרבית כאמור לא  שהתפוסה

מטרים  4 -של אדם ל יחסתעלה על 

אשים סך הכול;  1,000רבועים ועל 

עולה ששטחו מבה לעיין  ואולם

המצוי טרים רבועיםמ 240 על

לתפוסה  ווספותי ,אדום באזור

אם -אשים  10המרבית כאמור 

-אשים  20-וכיסה אחת,   למבה

 ; אחת מכיסה יותר למבה אם

כאמור במבה התפילה )3(

לתאים בכפוף תהיה) 2( בפסקה

 :אלה
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 במתחמיםהושבה   )א(       

בכל קבוצה  ,בקבוצות קבועות

מספר האשים יהיה בהתאם 

תפוסה המרבית המותרת ל

(א), 8למבה כמפורט בתקה 

פתח  יוקצהקבוצה  לכלו

 כיסה.

בהושבת אשים שאים   )ב(

גרים באותו מקום יישמר 

 ים,מטר 2מרחק של  בייהם

 מרחקולכל הפחות,  ,היתן ככל

  בייהם; כסאות שישל 

 ידי עלסימון כל מתחם   )ג(

 ךכ יילון או קשיחות מחיצות

שלא יתאפשר מעבר בין מתחם 

  למתחם;

 2שמירת מרחק של   )ד(

מטרים לפחות בין מתחם 

 למתחם;  

מיוי ממוה קורוה   )ה(

שיהיה אחראי להסדרת למקום 

כיסת המתפללים והתאים 

 ;הדרשים

שלט בכיסה  הצבת  )ו(

גודל המבה,  יצוין בושלמבה 

מספר השוהים המותר ושם 

  ;הקורוה ממוה

במקום שמספר   )ז(

השוהים הכולל בו עולה על 

, יש להעביר תשריט מפורט 250

של המקום והחלוקה 

למתחמים לאישור מראש של 

הרשות המקומית ולשכת 

 הבריאות המחוזית.
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 גן הפעלת  

 אירועים

מחזיק או  מאחריות לגרוע בלי ב.11

7 תקותמפעיל של גן אירועים לפי 

גן, מחזיק או מפעיל של 9 -ו

באזור או צהוב באזור אירועים

בהתאם להוראות  ולייפע ירוק

 :המהל להוראות ובכפוף להלןש

אירועים יקיים לא )1(      

, אשים 100 -ל מעל של בהשתתפות

וותי האירועים גן עובדי למעט

  ;שירותים

פתוח בשטח אירועים יקיים )2(      

ללאו בלבד בהושבה, בלבד

  ."ריקודים

הוספת תקה 

 א12

 לתקות העיקריות יבוא: 12אחרי תקה  . 10

 רישום"  

 ושמירת

 פרטים

א12

. 

(א) מבקר במקום ציבורי או עסקי 

שהכיסה אליו עשית בתיאום או 

בהזמה מראש, או מותית ברישום 

או בזיהוי בעת הכיסה אליו או 

מבקר וכןבמועד מוקדם יותר,  

) או 4(ב)(8במקום הפועל לפי תקה 

מקום אירוע) או  –א) (בתקה זו 4(

בגן אירועים, ימסור למחזיק או 

ור או מי למפעיל של עסק כאמ

מטעמם, את מספר הטלפון שלו 

למטרת חקירה אפידמיולוגית, ככל 

 שתידרש.

(ב) מחזיק או מפעיל של מקום       

כאמור בתקת משה (א), ישמור 

רשימה של מספרי הטלפון שמסרו 

רשימה טלפוית) לשם  -לו (להלן 

העברתם למשרד הבריאות לצורך 

ביצוע חקירה אפידמיולוגית, 

הרשימה הטלפוית  ובוסף על

 ישמור את הפרטים האלה:
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שם ושם משפחה של  )1(       

המבקרים, אם בעת התיאום, 

ההזמה או הרישום  מסרים 

 פרטים אלה על ידי המבקרים;

זמן הכיסה או היציאה  )2(       

מהמקום,  אם יש בידי המחזיק 

 או המפעיל פרטים אלה;

רשימה   -במקום אירוע  )3(       

מספר המושב של הכוללת את 

המבקרים, אם יש בידי 

המחזיק או המפעיל פרטים 

 אלה.

(ג) לבקשת משרד הבריאות, לשם       

ביצוע חקירה אפידמיולוגית, 

ימסור המחזיק   -ולמטרה זו בלבד 

או המפעיל את הרשימה הטלפוית 

ואת פרטים הוספים לפי תקת 

 משה (ב), אם יש בידו."

תיקון תקה 

13 

  -לתקות העיקריות  13בתקה  . 11

"כולו או חלקו" יבוא  אחרי(א),  משה בתקת )1(   

" המקום"בעל  במקוםו"בהיקף שאיו עולה על הדרש" 

  ";המקום של"המפעיל  יבוא

"  יבוא יאוחר לא" במקום(ב),  משה בתקת )2(   

  ".יאוחר ולא אפשרה ככל בהקדם"

תיקון תקה 

14 

   -לתקות העיקריות  14בתקה  . 12

 תימחק. –) 2פסקה ( )1(   

 אירועים גן"למעט  יבוא בסופה, )6( בפסקה )2(   

  ב".11 תקה לפי הפועל

תיקון תקה 

15 

 - העיקריות לתקות 15 בתקה . 13

  -בתקת משה (א)  )1(   
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יבוא "לא יארגן אדם ולא  הרישה במקום  )א(   

ישתתף, באירוע כמפורט להלן, במרחב הפרטי, 

, עסקי או ציבורי במקום או הציבורי במרחב

 האמור המספר על עולה בו המשתתפים שמספר

 כאמור ובאירוע, האזור לפי(א), 4 בתקה

מספר  –בשטח פתוח  וגם במבה גם המתקיים

המשתתפים לא יעלה על מספר המשתתפים 

(א) לעיין שטח פתוח, לפי 4האמור בתקה 

 האזור:";

  תימחק; –) 6פסקה (  )ב(   

 אחרי תקת משה (א) יבוא: )2(  

 אירוע על תחול לא(א)  משה תקת  )1"(א   

 תקה לפי שערך תקה באותה מהמפורטים

 א)."4( או) 4(ב)(8

הוספת תקה 

 א15

 לתקות העיקריות יבוא: 15אחרי תקה  . 14

"פרסום   

 האזורים 

א15

 . 

האזורים המפורטים בתוספת 

הרביעית יפורסמו באתר האיטרט 

 של משרד הבריאות."

תיקון תקה 

16 

  -(א) לתקות העיקריות  16בתקה  . 15

), במקום "שהציב שלט" יבוא "שתלה 4בפסקה ( )1(   

  שלט"; 

"באזור עמידה בתורים" ), במקום 5בפסקה ( )2(   

  יבוא "במקומות המיועדים לתור";

) במקום "מספר השוהים במקום" 8בפסקה ( )3(   

  יבוא "כיסת האשים למקום, למעט עובדי המקום".

" יבוא 3), במקום "ביגוד לתקה 13בפסקה ( )4(   

"לאחר שגורם מוסמך הסביר לו את איסור השהייה 

שהייתו ואת משמעות המשך  3במקום לפי תקה 

  במקום";

  ):13אחרי פסקה ( )5(   
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גן אירועים, בעצמו או באמצעות  המפעיל  )14"(   

 על עלה המשתתפים מספר שבואחר, שקיים אירוע 

 שלא אירוע קיים, במבה אירוע קיים, אשים 100

, ריקודים הכולל אירוע קיים או בלבד בהושבה

 ב."11 בתקה לאמור ביגוד

החלפת 

 24תקה 

 לתקות העיקריות יבוא: 24תקה במקום  . 16

תקות אלה יעמדו בתוקפן   )א( .24 "תוקף  

 ימים). 28עד יום....(

על אף האמור בתקת משה   )ב(      

(א), ההוראות המפורטות להלן 

ימים): 14יעמדו בתוקף עד יום .....(

 ;6עד  2תקות  )1(       

  התוספת הראשוה; )2(       

 16הוראות תקה  )3(       

השלישית הוגעות והתוספת 

  );1לתקות האמורות בפסקה (

התוספת הרביעית,  )4(       

ואולם אם לא תוקה ולא 

הוארך תוקפה עד המועד 

האמור ברישה, תמשיך לחול 

התוספת הרביעית, כוסחה 

ערב המועד האמור, עד 

יום....[המועד האמור בתקת 

משה (א)] זולת אם תוקה או 

  הוארך תוקפה קודם לכן."

תיקון תקה 

25 

  -לתקות העיקריות  25בתקה  . 17

האמור בה יסומן (א), ובה, במקום "שפתח"  )1(  

יבוא "שהוגשה לגביו הצהרה לפי תקות שעת חירום 

, 2020 -הגבלת פעילות), התש"ף –(גיף הקורוה החדש 

לתיקון ולקיום תוקפן של תקות  כוסחן בתוספת לחוק

הגבלת פעילות),  –שעת חירום (גיף הקורוה החדש 

 תקות של תחילתן ערב בתוקף שהיה כפי, 2020-"ףהתש

 ";אלה
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  אחרי תקת משה (א) יבוא :  )2(   

 בהגשתחייב   היה שלאציבורי או עסקי  מקום"(ב)    

יגיש המחזיק או  בתקת משה (א), כאמור הצהרה

 באלול"ט כ) עד יום 1(7המפעיל שלו הצהרה לפי תקה 

  )".2020בספטמבר  18"ף (התש

 תיקון

 התוספת

 השלישית

 :יבוא) 13( פרט אחרי ,השלישית בתוספת . 18

  'א"טור    
 העבירות

  המיהליות

  'ב טור
 קצוב מיהלי קס

  חדשים בשקלים

  "5,000  )14(א)(16) 14(

  
הוספת 

תוספת 

 רביעית 

  אחרי התוספת השלישית לתקות העיקריות יבוא: . 19

  "תוספת רביעית   

  )8 -(א) ו4, 1(תקות    

  –אזור אדום  )1(   

  –אזור כתום  )2(

   -אזור צהוב )3(

  "-אזור ירוק )4(

 6באלול התש"ף ( י"זביום  תחילתן של תקות אלה   .19  תחילה

  ).2020 בספטמבר

        
 __ ב_______ התש"ף

  )2020ב______ (___ 
  בימין תיהו             
  ראש הממשלה            
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  . הצגת מתווה החזרה ללימודים 1  .20קור/

. תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 2

  2020-שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה), התש"ף

  
פתיחת שת הלימודים הקרובה בהתאם שר החיוך מציג את מתווה   

לקבוצות הגיל בכיתות השוות, את אופן הפעילות הלימודית והפדגוגית  

  והיקפי כוח האדם המוקצים להוראה ולעוזרי הוראה לשם יישום המתווה.

שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה מציג את האתגרים הקיימים במסגרות 

ר, מת"סים, חיוך מבוגרים) החיוך הבלתי פורמלי (תועות וארגוי וע

  ואת היערכות המסגרות לפעילות עם פתיחת שת הלימודים.

מהל "מגן ישראל", פרופ' רוי גמזו, מביע את חששו מהגברת התחלואה 

  בפתיחת מערכת החיוך באזורים המוגדרים כאזורים "אדומים".

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יואב גלט, זאב אלקין, אריה 

  מכלוף דרעי, בי גץ וה"ה רוי גמזו ורז זרי.

בתום הדיון מסכם ראש הממשלה כי שרי הבריאות, האוצר, החיוך והמדע 

והטכולוגיה, ביחד עם מכ"ל משרד הבריאות ומהל "מגן ישראל", פרופ' 

רוי גמזו, יבואו בדברים ויסכמו על הדרך הכוה להפעלת מערכת החיוך 

  כ"אדומים".באזורים המוגדרים 

  
  (פה אחד)  

  
  י ט י ם:מ ח ל   

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

בוסח  2020–החדש (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה), התש"ף

 שלהלן. 

להביא את התקות לאישור ועדת החיוך, התרבות והספורט של  .2

הכסת (להלן: הוועדה) בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית  

שבבסיס ההצעה להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות 

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

שעות מהמועד שהוגש  24תוך ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה ב .3

 לפרסם את התקות ברשומות.  –לה לעיין אישור התקות 

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020מיום  264בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4
  היה על דעת הממשלה.
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  להלן וסח התקות:

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

  2020-מוסדות ללימוד חובה), התש"ףשעה) (הגבלת פעילות של 

לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות  10-ו 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
החוק),  -(להלן  2020-עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

 מתקיה הממשלה תקות אלה:

 פרק א': פרשות  

  –בתקות אלה  .1 הגדרות

אותו תא משפחתי בי  –"אשים הגרים באותו מקום"    
או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום 
שהייה קבוע אחד וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש 

  לו מחמת מוגבלותו;

בחיות בגרות המוכרות על ידי  –"בחיות בגרות"    
  משרד ממשלתי, לרבות בחיות גמר;

בחיות המתקיימות על ידי גורם  –"בחיות הסמכה"    
ים בחיות לצורך עיסוק הטעון רישיון, היתר, המקי

הסמכה או אישור היתים על פי דין, ככל שמתקיימות 
  במסגרת פעילות המוסד;

בחיות לקראת לימודים  במוסד  –"בחיות מיון"    
  המקיים פעילות חיוכית;

בחיות, מחקרים וסקרים  –"בחיות הראמ"ה"    
הארצית  ארציים ובילאומיים שמקיימת הרשות

  למדידה והערכה בחיוך;

בית ספר שבו קיימות כיתות  –"בית ספר לחיוך יסודי"    
א' עד ט', כולן או מקצתן, ובכלל זה בית ספר שפורסמה 

(א) לחוק לימוד 5לגביו הודעה ברשומות לפי סעיף 
  חובה;

  אחד מאלה: –יסודי" -"בית ספר לחיוך על   

  –"בית ספר של חטיבת הבייים"  )1(   
כהגדרתו בתקות לימוד חובה וחיוך ממלכתי 

או חטיבת בייים מוכרת  1959-(רישום), התשי"ט
) לצו 2(-) ו1(2מכוח רובע שקבע לה, לפי סעיף 

לימוד חובה (חיוך חים שלא במוסד חיוך רשמי), 
 ; 1978-התשל"ח



- 27 - 

 

  

 

 

וקיימות יסודי -בית ספר שיתן בו חיוך על )2(   
בו כיתות ט' עד י"ב, כולן או מקצתן, ובכלל זה 
מרכז חיוך טכולוגי או מפעל תעסוקה לוער ובית 

  ספר מקצועי כהגדרתו בחוק החיכות;

  ייחודי; –מוסד חיוך תרבותי  )3(   

  כל אלה:  –"בעל מוסד"    

במוסד חיוך רשמי, כמשמעותו בחוק  )1(   
 המקומית;רשות החיוך  –לימוד חובה 

במוסד חיוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד  )2(   
הגוף בעל הרישיון מהמהל הכללי של  –חובה 

משרד החיוך להפעלת מוסד החיוך לפי הוראות 
 חוק הפיקוח;

ייחודי  ובמוסד  –במוסד חיוך תרבותי  )3(   
אדם או תאגיד המפעיל את  –חיוך במעמד פטור 

 מוסד החיוך

האגף להכשרה מקצועית במוסד בפיקוח  )4(   
ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה הרווחה 

אדם או תאגיד המפעיל  -והשירותים החברתיים
 את מוסד החיוך;

גן ילדים רשמי כמשמעותו בחוק לימוד  –"גן ילדים"    
חובה או גן ילדים שחל עליו חוק הפיקוח, לילדים 

  ;5עד  3בגילים 

לפקודת בריאות  20לפי סעיף  –"הוראות המהל"    
  העם;

כהגדרתה בחוק, למעט שהייה בסמיכות  –"התקהלות"    
  של אשים הגרים באותו מקום;

  כהגדרתם בצו בידוד בית; –"מגע הדוק" -"חולה" ו   

  ;1953-חוק החיכות, התשי"ג –"חוק החיכות"    

;1949-חוק לימוד חובה, התש"ט –"חוק לימוד חובה"    

-חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט –"חוק הפיקוח"    
1969 ;  
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הכיתה הקבועה שעליה מה  –"כיתה אורגית"    
  התלמיד;

  ); 9(5מדידת חום לפי הוראות תקה  –"מדידת חום"    

כהגדרתו בחוק  –ייחודי"  -"מוסד חיוך תרבותי    
; 2008-ייחודיים, התשס"ח -מוסדות חיוך תרבותיים 

  כמשמעותו בחוק החיכות; –"הממוה על החיכות"    

-בית ספר לחיוך יסודי, בית ספר לחיוך על –"מוסד"    
יסודי, מוסד לחיוך מיוחד, גן ילדים, צהרון, 

  קוסרבטוריון ומרכז העשרה למחוים;  

מוסד לחיוך מיוחד כהגדרתו  –"מוסד לחיוך מיוחד"    
  .1988-בחוק חיוך מיוחד, התשמ"ח

    

 

לפקודת בריאות העם  2כהגדרתו בסעיף  –"המהל" 
  לפקודה האמורה; 20ומי שהוא הסמיכו לעיין סעיף 

כהגדרתו בתקות חיוך ממלכתי  –"מהל המחוז"    
  ;1956-(סדרי הפיקוח), התשי"ז

  (א) לחוק;10כהגדרתו בסעיף  –"מקום הפעילות"    

בית ספר לחיוך יסודי או  –"מרכז העשרה למחוים"    
  יסודי המקיים כיתות לילדים ולערים מחוים;-על

עובד משרד החיוך או מי  –"עובד משרד החיוך"    
מטעמו של משרד החיוך ובכלל זה עובד אגף אכיפה 
ואגף בקרה במיהל רישוי בקרה ואכיפה במשרד 
החיוך, הכס למקום הפעילות לשם אכיפה, בקרה 

  ופיקוח;

  ;1940פקודת בריאות העם,   –"פקודת בריאות העם"    

מסגרת חיוכית בלתי פורמלית, המשמשת  –"צהרון"    
לשהות יומית של חמישה משתתפים או יותר ופועלת 
לאחר שעות הלימודים התמכת או המפוקחת על ידי 

  משרד החיוך;

צו בריאות העם (גיף הקורוה  –"צו בידוד בית"    
(הוראת שעה), החדש) (בידוד בית והוראות שוות) 

  ;2020-התש"ף

  צוות העובדים הקבוע במוסד;  –"צוות המוסד"    
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הקבוצה הקבועה לתלמיד לאותה   –"קבוצה קבועה"    
הקבוצה אליה הוא משתייך לצורך  -פעילות, ובטיול

  הפעילות באותו טיול;

מסגרת המקיימת לימודים לקראת  –"קוסרבטוריון"    
  השכלה מקצועית במוסיקה;

חלל בוי במבה עם כיסה פרדת  –"שטח סגור"    
לאותו חלל, הפרד מחללים אחרים במבה או המצוי 

  בקומה פרדת; 

  מי שלומד במוסד; –"תלמיד"    

  כל אחד מאלה: –"תסמיים"    

 מעלות צלזיוס או יותר; 38חום גוף של  )1(   

שיעול או קושי בשימה או תסמין שימתי  )2(   
שיעול או קושי בשימה הובע חד אחר, למעט 

ממצב כרוי כגון אסתמה או אלרגיה; לעיין זה, 
  זלת בלבד לא תיחשב כתסמין;

  שיוי בחוש הטעם או בחוש הריח. )3(   

פרק ב': תאים כלליים להגה מפי הידבקות בגיף   
 הקורוה

לא תתקיים כל פעילות במוסד אלא בכפוף   )א( .2 פעילות מוסד 
 ותקות אלה.להוראות החוק 

אין באמור בתקת משה (א) כדי למוע למידה   )ב(   
  מרחוק או הוראה מקוות. 

אחריות מהל 
 מוסד 

יקבע ויפעיל והלי עבודה לשם עמידה מהל מוסד  .3
 בחובותיו לפי תקות אלה.

אחריות בעל 
 מוסד

בעל מוסד יהיה אחראי לביצוען של הוראות וחובות  .4
 -וכן  שהוטלו עליו לפי תקות אלה

יספק או יבטיח כי יסופק לעובדים במוסד  )1(   
אמצעים הדרשים לצורך ביצוע תפקידם ובכלל 
זה אמצעי לביצוע מדידת חום וציוד מגן אישי, 

  למעט מסיכה, הדרש לשם ביצוע תפקידם;

יספק חומרי יקוי, חיטוי מיעתי ושמירה  )2(   
  על היגייה אישית לשימוש השוהים במוסד.
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בדיקת 
תסמיים, 

תשאול 
והצהרת 

 בריאות

 מהל המוסד יסדיר מגון שיבטיח את כל אלה: .5

שים לפחות,  16לגבי תלמיד קטין שלא מלאו לו  )1(   
תלמיד שלא סיים לימודים בכתה י' לפחות או מי 

שים לפחות שמוה לו אפוטרופוס או  16שמלאו לו 
שמצבו הבריאותי, הפשי או השכלי לא מאפשרים לו 
להצהיר בעד עצמו, תתקבל בתחילת כל יום פעילות 
הצהרת בריאות לפי הוסח שבתוספת הראשוה, 

     חתומה בידי אחראי על הקטין או האפוטרופוס;

לא התקבלה הצהרת בריאות כאמור בפסקה  )2(   
), צוות המוסד ייצור קשר בהקדם עם האחראי על 1(

הקטין או האפוטרופוס, ויתשאל אותו בהתאם לוסח 
  ההצהרה שבתוספת הראשוה;  

במקרה שבו אין אפשרות ליצירת קשר כאמור  )3(   
), או ככל שהאחראי על הקטין או 2בפסקה (

האפוטרופוס לא קיים מדידת חום לקטין, יקיים צוות 
המוסד מדידת חום או יערוך עימו תשאול, לפי הצורך, 
בהתאם לוסח הצהרת הבריאות שבתוספת הראשוה, 

ת הבתו ולמצבו הרגשי, ואם התלמיד תוך התאמה לרמ
באופן גיש ומותאם  -או ההורה אדם עם מוגבלות 

  לצרכיו;

שים לפחות או  16לגבי תלמיד קטין שמלאו לו  )4(   
שסיים לימודים בכתה י' לפחות ושמצבו הבריאותי, 
הפשי והשכלי מאפשר לו להצהיר בעד עצמו, יתקיים 

  ה: בתחילת כל יום פעילות יתקיים אחד מאל

התלמיד יגיש את ההצהרה לפי הוסח   )א(   
 שבתוספת השייה חתומה בידיו;

תוגש בעד תלמיד כאמור הצהרה חתומה   )ב(   
  בידי האחראי עליו כאמור בפסקת משה (א);

) או 1לא הוגשה הצהרה כאמור בפסקאות (  )ג(   
) בתחילת יום הפעילות, צוות המוסד יערוך 2(

עימו תשאול, מדידת חום לתלמיד כאמור ויערוך 
בהתאם לוסח הצהרת הבריאות שבתוספת 
הראשוה, תוך התאמה לרמת הבתו ולמצבו 
הרגשי, ואם התלמיד או ההורה אדם עם מוגבלות 

  באופן גיש ומותאם לצרכיו. -
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תלמיד בגיר שלא מתקיימות לגביו סיבות  )5(   
), יגיש לצוות המוסד עם כיסתו 1המויות בפסקה(

למוסד באותו יום פעילות את ההצהרה לפי הוסח 
שבתוספת השייה; לחלופין, יערוך צוות המוסד מדידת 
חום לאותו תלמיד ויערוך עימו תשאול בהתאם לוסח 

  ההצהרה שבתוספת השייה; 

   )6( מה על צוות המוסד יגיש בתחילת יום כל מי ש
  עבודה את ההצהרה לפי הוסח שבתוספת השייה;

הצהרה לפי תקה זו, יכול שתוגש באמצעים  )7(   
  דיגיטליים ייעודיים;

מהל המוסד יוודא כי המידע שהתקבל  )8(   
24באמצעות הצהרות בריאות יימחק לא יאוחר מתום 

  שעות ממועד קבלתו;

צעות אמצעי לא מדידת חום תיעשה באמ )9(   
  פולשי, שאיו אוגר מידע ביומטרי.

הגבלה על 
כיסה למקום 

 הפעילות

מהל המוסד לא יתיר כיסה למקום הפעילות   )א( .6
 של כל אלה: 

אדם המחויב בעטיית מסכה ושאיו עוטה  )1(   
ה לצו בידוד בית;3מסכה בהתאם להוראות סעיף 

במקרים שבהם על סמך ההצהרה, מדידת  )2(   
, עולה כי 5התשאול לפי הוראות תקה חום או 

 מתקיימים בו אחד מאלה:

השעות האחרוות היו לו  48במהלך   )א(    
 תסמיים;

הוא חוזר החייב בבידוד לפי צו בידוד   )ב(     
  בית ;

היה לו מגע הדוק עם חולה במהלך   )ג(     
  השבועיים האחרוים. 

על אף האמור בתקת משה (א), לעיין תלמיד   )ב(  
שמתקיימים בו התאים בתקת משה (א), מהל 

 . 20המוסד לא ימע את כיסתו ויפעל כאמור בתקה 

(ב), -מבלי לגרוע מהאמור בתקות משה (א) ו  )ג(  
  -לא תותר כיסה למקום הפעילות של 
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מי שמה על צוות המוסד, אם לא הציג  )1(   
 );6(5ה כאמור בתקה בכיסה הצהר

מי שאיו תלמיד במוסד או מה על צוות  )2(   
   המוסד, אלא בהתקיים כל אלה:

מהל המוסד או מי שמיה לעיין זה,   )א(    
אישר באופן פרטי את הכיסה בשל סיבות 
המצדיקות זאת, ובלבד שלא ימצא בכיתת 
הגן או בכיתה בבית ספר, יותר מאחראי אחד 
על הקטין בכל זמן; לעיין פסקה זו, "סיבות 

התלמיד חווה קשיים רגשיים או  -מצדיקות" 
מגבלות  פשיים או מגבלות בריאותיות או

אחרות שבשלהן דרש ליווי של התלמיד אל 
הכיתה או מחוצה לה, או סיבות הקשורות 
בהליך פדגוגי שלו שותף האחראי על הקטין, 

 שלא יתן לקיימו מרחוק; 

5ערך עימו תשאול כאמור בתקה   )ב(    
והתבצעה מדידת חום ומצא כי חום גופו איו 

 מעלות צלזיוס; 38עולה על 

הוסברו לו הכללים בוגע לשמירת   )ג(     
מרחק לפי תקות אלה והצורך להישמע 

  להוראות צוות המוסד בעיין תקות אלה. 

אדם הכס למוסד במסגרת הפעלת סמכויותיו   )ד(  
התוות לו לפי דין, ובכלל זה במוסד שבפיקוח משרד 

עובד משרד החיוך הכס לצורך מילוי  -החיוך 
שבפיקוח משרד העבודה, הרווחה תפקידו, ובמוסד 

עובד המשרד הכס לצורך  -והשירותים החברתיים 
מילוי תפקידו, רשאי להיכס למוסד ובלבד שמתקיים 

  )(ב).2האמור בתקת משה (ג)(

מהל מוסד יידע עובדים, מבקרים, ספקים וכל  .7 חובת יידוע 
השוהים במוסד החיוך, ובכלל זה התלמידים שבו, 

לרבות   -ן ואדם שמוה לו אפוטרופוס ולעיין קטי
האחראי על הקטין או האפוטרופוס, בדבר ההוראות 
שיתו לפי תקות אלה לשם הגה מפי התפשטות גיף 
הקורוה בקשר לשהותם במקום הפעילות; יידוע 
תלמיד במוסד יעשה תוך התאמה לרמת הבתו ואם 

יעשה -התלמיד או אחראי על הקטין אדם עם מוגבלות 
 היידוע באופן גיש ומותאם לצרכיו;

הצהרה בדבר 
יישום 

 התקות

מהל מוסד ימסור הצהרה למשרד ממשלתי שהמוסד  .8
מצוי תחת פיקוחו בתוך שבוע מיום תחילתן של תקות 

 אלה, לפי הטופס שבתוספת הרביעית.
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מהל מוסד יעשה ככל האפשר כדי להבטיח את   )א( .9 עטיית מסכה
עמידת השוהים במוסד המחויבים בעטיית מסכה, 

ה לצו 3בחובה לעטות מסכה בהתאם להוראות סעיף 
 בידוד בית. 

בוסף על מי שאיו חייב בעטיית מסכה לפי   )ב(   
(ה)(ב) לצו בידוד בית, חובת עטיית מסכה כאמור 3סעיף 

במוסד ובתאים  לא תחול גם על אלה בזמן פעילות
  האלה:

עובדי מוסד המלווים תלמידים בגן ילדים; )1(   

  ב';-תלמידים בכיתות א' ו )2(   

  תלמידים בכיתה ג' במהלך השיעורים. )3(   

יקיון המוסד 
והיגייה 
 סביבתית

בעל המוסד יקבע ויפעיל תכית יקוי וחיטוי של   )א( . 10
מקום הפעילות,  הכוללת מועדי פעולות היקוי 

חומרי היקוי והחיטוי, הפריטים שיש לקות והחיטוי, 
ולחטא, ואופן ביצוע פעולות היקוי והחיטוי ויבטיח כי 

- 

יתבצע יקוי וחיטוי מקום הפעילות לפי  )1(   
ההוראות שבתוספת השלישית; הפעולות ליקוי 
וחיטוי מקום הפעילות יבוצעו כך שתימע ככל 
 היתן הפרעה לשימוש בהתאמות גישות במוסד;

יוחו במקום הפעילות פחי אשפה במידה  )2(   
  מספקת וירוקו בטרם התמלאו;

יוצבו בחדרי השירותים ייר ליגוב וסבון  )3(   
  וזלי במידה מספקת.

צוות המוסד יקפיד ככל האפשר על אוורור   )ב(   
מקום הפעילות, ובכלל זה באמצעות פתיחת חלוות 

  בשי כיווי אוויר שוים, ככל האפשר. 

אם מצויה מעלית במוסד, מהל המוסד יתלה שלט  . 11 מעלית
בכיסה למעלית, ובו יצוין מספר הוסעים המותר שלא 
יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות 
יצרן המעלית, אלא אם כן הוסעים הם אשים הגרים 

 באותו מקום.

היגייה 
 אישית

מהל המוסד יחה את צוות המוסד להקפיד   )א( . 12
ל שטיפת ידיים של כלל השוהים במקום ככל היתן ע

הפעילות באופן תכוף, וכן לפי ואחרי ארוחה, פעילות 
 בחצר או עבודה עם ציוד משותף.
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צוות המוסד ימע ככל האפשר העברת מזון   )ב(   
וציוד אישי בין התלמידים  ובכלל זה כלי כתיבה, ציוד 

  לימודי ומשחקים.

הערכת על ציוד ואביזרים המשמשים לפעילות   )ג(   
ידי צוות המוסד או על ידי מפעיל חיצוי, ובכלל זה ציוד 
להפעלה מוזיקלית, למעט ציוד שמשמש את מעביר 
הפעילות בלבד וציוד שהשימוש בו לא כולל מגע, יהיו 

  פרדים לכל קבוצה במהלך אותו יום.

בסיום כל יום פעילות ידאג בעל המוסד או   )ד(   
יקוי וחיטוי הציוד המפעיל החיצוי, לפי העיין, ל

והאביזרים לפי ההוראות ליקוי משטחים שבתוספת 
  השלישית.

במקרה שבו עובד המוסד דרש למגע עם   )ה(   
הפרשות גוף, יעטה עובד המוסד כפפות שיסופקו בידי 
בעל המוסד, ישליך אותן לפח סגור בתום השימוש 

  וישטוף או יחטא את ידיו  מיד לאחר מכן.

הגשת מזון 
 וצריכתו,

 וחדרי אוכל

מהל המוסד יבטיח ככל האפשר כי תלמידים   )א( . 13
האוכלים בשטח סגור במקום הפעילות יאכלו את 
ארוחותיהם כשהם ישובים בכיתת הלימוד הקבועה 

 שלהם, תוך שמירת מרחק זה מזה.

עובד מוסד העוסק בהכת מזון ובהגשתו, ובכלל   )ב(   
זה עובדי מטבח וחדר אוכל, ילבשו בגדי עבודה קיים 

-וציוד מגן אישי הכולל, בין השאר, מסכות וכפפות חד
פעמיות שיוחלפו לפי הצורך, וכן אחרי קבלת סחורה, 

  חזרה מהפסקה, פיוי אשפה ועבודות יקיון.

במוסד המפעיל חדר אוכל,  מהל המוסד יחה   )ג(   
  את צוות המוסד להבטיח כי יתקיימו תאים אלה: 

דלתות בזמן פתיחת חדר האוכל לארוחות,  )1(   
חדר האוכל יהיו פתוחות לכיסת תלמידים ועובדי 

 המוסד, תוך מיעת מגע בידיותיהן;

באי חדר האוכל יעטו מסכות לפי ההוראות  )2(   
החלות עליהן לפי כל דין וישטפו ידיהם בכיסתם 
לחדר האוכל, וכן ישמרו מרחק בין הסועדים בחדר 

  האוכל;

 הגשת המזון, ובכלל זה שתייה, וחלוקת )3(   
כלי האוכל, תבוצע בידי עובד מטבח או עובד 

  המוסד, תוך שימוש במסכה וכפפות;
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יעשה שימוש במות ארוזות ואישיות של  )4(   
רטבים, תבליים וכיוצא באלה, ולא בכלים 

  משותפים, ובכלל זה מלחיות ובקבוקים.

במוסד שבו מוגש מזון, המזון יחולק לתלמידים   )ד(   
  בידי צוות המוסד או באריזות אוכל אישיות. 

ייעשה שימוש בכלי אוכל ושתייה אישיים,   )ה(   
השייכים לתלמיד; על אף האמור, במוסדות שבהם יש 

פעמיים, יודחו הכלים -צורך בשימוש בכלים רב
מעלות  70באמצעות מדיח כלים בטמפרטורה של 

צלזיוס לפחות, עד לחיטויים; במקרה שבו אין אפשרות 
  פעמיים. -הדחה כאמור, ייעשה שימוש בכלים חד

צוות מוסד לא יקיים פעילות הכת מזון   )ו(   
  משותפת עם התלמידים.

במוסדות שבהם קיים מטבחון לשימוש עובדי   )ז(   
-המוסד והתלמידים, לא ישהו יותר מאדם אחד בו

זמית במטבחון אלא אם כן החלל מאפשר שמירה על 
  מרחק של שי מטרים בין אדם לאדם.

מהל המוסד יבטיח, ככל האפשר, כי במקום   )א( . 14שמירת מרחק 
   -הפעילות 

בכל זמן יישמר ככל האפשר מרחק של שי  )1(   
מטרים לפחות, בין אדם לאדם, למעט אשים 

 הגרים באותו מקום;

הפעילות תתקיים ככל האפשר במקומות  )2(   
ובתאים שיאפשרו שמירת מרחק של שי מטרים 

  לפחות בין השוהים במוסד.

האמור בתקת משה (א), בזמן ביצוע על אף   )ב(  
2פעילות המחייבת מגע אין חובה לשמור על מרחק של 

מטרים בין אדם לאדם, כגון במהלך ביצוע פעילות 
ספורט, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק 

 מטרים לפחות בין אדם לאדם. 2של 

הגבלה על 
התקהלות 

במקום 
 הפעילות

מהל המוסד יבטיח כי לא תתקיים התקהלות שלא  . 15
 במסגרת הקבוצות הקבועות לפי תקות אלה. 
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אשי צוות 
המוסד 

ומקומות 
ישיבה 

 קבועים 

במוסד המחויב לפי הוראות פרק ג' לקיים פעילות  . 16
  -בקבוצות קבועות 

מהל המוסד יקצה עובדים קבועים מצוות  )1(   
ל האפשר, המוסד לכל קבוצת תלמידים קבועה, ככ

ויצמצם את מספר הקבוצות אליהם ייחשף עובד 
 במוסד, ככל האפשר;

בפעילות המתקיימת בשטח סגור צוות  )2(   
המוסד ישמור, ככל היתן, על מקומות ישיבה 

  קבועים של התלמידים.

מפעיל חיצוי יהיה רשאי לעבור בין קבוצות תלמידים  . 17 מפעיל חיצוי
קבועות ביום ומהל קבוצות  6במספר שלא יעלה על 

המוסד יעשה ככל האפשר כדי להבטיח עמידה 
 בהוראות תקה זו במוסד.

הקצאת 
אזורים 
 פרדים 

במוסד שבו מתקיימת הפעילות תוך חלוקה לקבוצות  . 18
קבועות לפי הוראות פרק ג', מהל המוסד יפעל כמפורט 

  -להלן ובשים לב לצרכים של אשים עם מוגבלויות 

יקצה מרחבי פעילות פרדים במקום  )1(   
הפעילות, וימע ככל האפשר מעבר של תלמידים 

  בין מרחבי הפעילות; 

יקצה ככל האפשר מתקים פרדים  )2(   
לשימוש הקבוצות השוות, ובכלל זה תאי 

  שירותים;

יצמצם ככל האפשר את השימוש במרחבי  )3(   
פעילות משותפים לקבוצות שוות של תלמידים, 

  מעבדות, חדרי מחשבים וחדרי סטודיו; ובכלל זה

יקבע לכל קבוצה זמי הפסקה פרדים  )4(   
וזמי שהייה פרדים בחצר; במקרה שבו אין 
אפשרות לקבוע זמים פרדים, תחולק החצר 
למתחמי משה מוגדרים ומופרדים לשימוש 
הקבוצות השוות; ככל שהדבר צרך כדי לשמור 

באמצעי  על ההפרדה המתחמית, ייעשה שימוש
  הפרדה פיזיים בין המתחמים.

הפעלת רכב הסעה למוסד וחזרה ממו, או בעת   )א( . 19  הסעות
קיום פעילות מחוץ  לשטח המוסד, תתקיים לפי 

 ההוראות האלה: 
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הוסעים יישבו בצמדים קבועים  )1(   
 ובמקומות קבועים, ככל האפשר;

אין לשבת בשורת המושבים שמאחורי  )2(   
על תלמידי החיוך ההג; פסקה זו לא תחול 

המיוחד או על תלמיד שבשל סיבות רפואיות 
חריגות אין באפשרותו לשבת אלא בשורת 

  המושבים שמאחורי ההג;

הוסעים המחויבים בעטיית מסכה  )3(   
ה לצו בידוד בית ותקות 3בהתאם להוראות סעיף 

  אלה יעטו מסכות; 

הוסעים יחטאו ידיים עם כיסתם לרכב  )4(   
  ההסעה;

ברכב שבו יתן לפתוח חלוות, הסיעה  )5(   
  תהיה בחלוות פתוחים ככל האפשר;

מפעיל מערך רכבי הסעה יחזיק ברכב  )6(   
ההסעה חומרי חיטוי מיעתי לצורך חיטוי 

  הידיים;

  רכב ההסעה יוקה פעם ביום לפחות. )7(   

מפעיל מערך רכבי הסעה יבטיח קיום התאים   )ב(  
 הקבועים בתקה זו.

חשש לחולה 
במוסד וגילוי 
 חולה מאומת

במקרה שבו תלמיד קטין חש בתסמיים, צוות   )א( . 20
המוסד ירחיק אותו משאר התלמידים ככל היתן, 

 וידווח להורה או לאחראי עליו בהקדם לצורך פיויו.

במקרה שבו תלמיד בגיר חש בתסמיים, ידווח   )ב(   
  על כך התלמיד בהקדם לצוות המוסד.

ברע, ידווח על כך במקרה שבו עובד מוסד חש   )ג(   
  למהל המוסד בהקדם.

במקרה שבו התקבל מידע על חשיפה לחולה   )ד(   
מאומת במוסד, יש לפעול בהתאם להוראות משרד 

  הבריאות ויחולו הוראות אלה:

מהל המוסד יבטיח כי צוות המוסד ירחיק  )1(   
ממקום הפעילות את מי שהוא חולה מאומת וכן 

או באדם  מי שחייב בבידוד, ואם מדובר בקטין
בתיאום עם האחראי על  -שמוה לו אפוטרופוס 

 הקטין או האפוטרופוס;
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עד לפיויו של חולה מאומת או מי שחייב  )2(   
בבידוד, ישהה אותו אדם במקום מרוחק משאר 

  השוהים במוסד לפי החיית מהל המוסד;

פעילותו של גן ילדים תופסק והוא ייסגר  )3(   
לאחר פיוי התלמידים והעובדים במוסד ולכל 

  המאוחר בתום אותו יום לימודים;  

התלמידים ועובדי המוסד, ששהו עם חולה  )4(   
מאומת באותו מתחם, ישהו יחדיו ובפרד משאר 
התלמידים במוסד, עד להתפותם מהמוסד ולכל 

  ים;המאוחר בתום אותו יום לימוד

בבית ספר בפיקוח משרד החיוך, המשך  )5(   
הפעילות תתבצע לפי החיות פרטיות של משרד 
החיוך ובכפוף להוראות החוק והוראות תקות 

  אלו.

סגירת מוסד 
 או חלק ממו 

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות   )א( . 21
או רופא מחוזי כהגדרתו בפקודת בריאות העם, רשאי 

בכתב, למפעיל של מוסד לסגור את להורות, בהודעה 
המקום, כולו או חלקו, אם שהה בו אדם הושא את 
גיף הקורוה, לתקופה שיקוב בהודעה, הדרושה לשם 
מיעת הדבקה בגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם 
עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם 

ם שעות, ובמקרי 72עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 
שעות,  120על  –מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות 

וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המוסד 
על התלמידים; לעיין זה, "ראש השירות" ו"רופא 

    כהגדרתם בצו בידוד בית. –מחוזי" 

בוסף לאמור בתקת משה (א), לעיין סגירת   )ב(   
יעדכן  מוסד בפיקוח משרד החיוך או חלק ממו 

הרופא המחוזי את מהל המחוז, ולעיין סגירת מוסד 
בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים או חלק ממו יעדכן הרופא המחוזי  את 

  הממוה על החיכות.

פתיחת מוסד 
או חלק ממו 
  לאחר סגירתו

מוסד המצוי תחת פיקוח משרד החיוך שסגר    )א( . 22
  לא ייפתח אלא באישור מהל המחוז. 21לפי תקה 

מוסד המצוי תחת פיקוח משרד העבודה,   )ב(   
לא  21הרווחה והשירותים החברתיים שסגר לפי תקה 

  ייפתח אלא באישור הממוה על החיכות.

 פרק ג': הגבלת פעילות מוסדות חיוך  
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הגבלת 
פעילות 

 מוסדות 

מהל המוסד וצוות המוסד יקיימו את הפעילות של  . 23
  המוסד בהתאם להוראות פרק זה ובקבוצות קבועות. 

פעילות בגן ילדים תתקיים שישה ימים בשבוע, למעט  . 24 גן ילדים 
הלימודים  גן ילדים הפועל בשגרה חמישה ימים בשבוע;

 יתקיימו ללא פיצול הכיתות האורגיות.

מוסד לחיוך 
  מיוחד

פעילות במוסד לחיוך מיוחד תתקיים שישה ימים  . 25
בשבוע, למעט מוסד כאמור הפועל בשגרה חמישה ימים 

  בשבוע. 

בית ספר 
לחיוך יסודי 

  יסודי-ועל

פעילות בבית הספר תתקיים שישה ימים בשבוע, למעט  . 26
בית ספר הפועל בשגרה חמישה ימים בשבוע, באופן 

  המפורט להלן:  

ב' יתקיימו חמישה ימי לימודים -בכיתות א' ו )1(  
לפחות בשבוע, בימים א' עד ה', למעט בתי ספר 
שהלימודים בהם מתקיימים בשגרה בימים אחרים; 

 הלימודים יתקיימו ללא פיצול הכיתות האורגיות;

ד' יתקיימו לימודים בקבוצות -בכיתות ג' ו )2(  
תלמידים בכיתה  והקבוצה הקבועה  18קבועות של עד 

תהיה הכיתה האורגית, במשך חמישה ימים לפחות 
בשבוע, בימים א' עד ה', למעט בתי ספר שהלימודים 

  בהם מתקיימים בשגרה בימים אחרים; 

בכיתות ה' ומעלה יתקיימו לימודים בקבוצות  )3(  
תלמידים בכיתה והקבוצה הקבועה  18של עד  קבועות

תהיה הכיתה האורגית; הלימודים יתקיימו בבית 
הספר או במבים שיאושרו על ידי משרד החיוך; ככל 
שלא יתן לקיים למידה כאמור במשך כל ימות השבוע 
שבהם מתקיימים לימודים, הלימודים יתקיימו באופן 

הימים  האמור יומיים בשבוע לכל הפחות, ובשאר
תתקיים למידה מהבית; אין באמור כדי למוע למידה 
במשמרות, ובלבד שתתקיים לפחות חמישה ימים 

  בשבוע;
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בבית ספר של חטיבת הבייים או בית ספר  )4(  
יסודי בכיתות י' עד י"ב, בלמידה -שיתן בו חיוך על

במגמות או בהקבצות לפי רמת לימוד, יתקיימו 
תלמידים לאותה  18ד הלימודים בקבוצה קבועה של ע

מגמה או הקבצה; כל תלמיד יוכל להימות בחמש 
קבוצות קבועות לכל היותר, ובמסגרת הקבוצות 
הקבועות ימו גם הכיתה האורגית וגם קבוצות 
המתקיימות במסגרת אחרת לפי פרק זה; מהל המוסד 
ידאג להפחית ככל היתן את מספר הקבוצות שעליהן 

  מה כל תלמיד; 

במקרים שבהם יהיה צורך לחרוג מהוראות  )5(  
) לעיין מספר השוהים המרבי 4) עד (2פסקאות (

בקבוצה, רשאי מהל המחוז או הממוה על החיכות 
לפי העיין לאפשר חריגה של מספר התלמידים בקבוצה 
מעבר לאמור באותן פסקאות, תוך מתן עדיפות 
למוסדות המצאים באזורים בעלי שיעור תחלואה 

ך, ובלבד שהמספר הכולל של הקבוצות המוחרגות מו
מהכיתות לפי חלוקתן או פעילותן  10%-לא יעלה על

לפי פרסום תקות אלה; חריגות כאמור יאושרו באופן 
  המפורט להלן:

 20-תלמידים ועד ל 18-חריגה מעל ל  )א(   
תלמידים בקבוצה, תאושר בידי מהל המחוז או 

 הממוה על החיכות, לפי העיין;

 22-תלמידים ועד ל 20-חריגה מעל ל  )ב(   
תלמידים תאושר בידי המהל הכללי של משרד 
החיוך או ממוה זרוע העבודה במשרד העבודה, 

 הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העיין;

 24-תלמידים ועד ל 22-חריגה מעל ל  )ג(   
תלמידים תאושר בידי שר החיוך או שר העבודה, 

  החברתיים, לפי העיין.הרווחה והשירותים 

חווה חקלאית 
ומרכז לחיוך 

 ימי

פעילות בחווה חקלאית ובמרכז לחיוך ימי תתקיים  . 27
בקבוצות התלמידים הקבועות בבית הספר ממו 

 מגיעים התלמידים.  

בחיות 
בגרות, 
בחיות 

הסמכה, 
בחיות מיון 

ובחיות 
 הראמ"ה

בחיות בגרות, בחיות הסמכה, בחיות מיון ובחיות  . 28
   הראמ"ה יתקיימו לפי כללים אלה:
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15-לא ישהו יותר מ –מ"ר  60בכיתה של עד  )1(  
 בחים ואשי צוות המוסד;

לא ישהו  –מ"ר  150מ"ר ועד  60בכיתה של מעל  )2(  
  בחים ואשי צוות המוסד;  25-יותר מ

50-לא ישהו יותר מ –מ"ר  150בכיתה של מעל  )3(  
  בחים ואשי צוות המוסד; 

בבחיות הערכות באמצעות מחשב, בעל  )4(  
המוסד אחראי לחטא את סביבת הבחן טרם שימוש 

  הבחן במחשב ולאחריו;

לרבות  -לעיין תקה זו, "אשי צוות המוסד"  )5(  
  משגיחים על הבחיות.

מרכז העשרה 
 למחוים 

הפעילות במרכז העשרה למחוים תתקיים   )א( . 29
לתלמידי בית ספר לחיוך יסודי ובית ספר של חטיבת 
הבייים, מכיתות ג' עד ט', ביום שבועי קבוע לאורך כל 

 שת הלימודים.

הפעילות תתקיים בקבוצות קבועות במהלך כל   )ב(   
  שעות הפעילות.

תלמידים  18גודל כל קבוצת למידה יהיה עד   )ג(   
בכל מסגרות הפעילות, בבוקר ואחרי בכל כיתה, 

  הצהריים.

קבוצה קבועה תיסע יחד בהסעה למרכז   )ד(   
ההעשרה ותחזור ממו יחד לפי אותו הרכב קבוצה 

  הלומד באותו יום.

ישובצו עד שלושה מורים קבועים לכל כיתה או   )ה(   
  קבוצת למידה.

הפעילות בקוסרבטוריון תתקיים בקבוצות קבועות  . 30 קוסרבטוריון
תלמידים בכיתה, למעט בפעילות תזמורתית  18עד של 

 ).5(26בה יתן לחרוג לפי המגון בתקה 

תלמידים המשתתפים בצהרון בתוך מוסד,   )א( . 31 צהרון
ישהו באותה כיתה אורגית שעמה שהו בשעות 

 הלימודים.
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, יתן 18-הייתה קבוצת התלמידים קטה מ  )ב(   
לצרף יחד תלמידים משלוש כיתות אורגיות, לכל

היותר ועד כיתה ב' בלבד, לקבוצת צהרון קבועה ובלבד 
25שמספר התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על 

  תלמידים.

  צהרון יפעל חמישה ימים בשבוע.  )ג(   

טיול יומי ורב 
 יומי 

הפעילות בטיול יומי ורב יומי תתקיים בקבוצה   )א( . 32
 האורגית הפועלת בלימודים השגרתיים במוסד.

המרחק בין קבוצה לקבוצה לא יפחת מחמישים   )ב(   
  מטרים לפחות בכל זמן. 

הפעילות תתקיים עם אשי צוות קבועים, בלא   )ג(   
תחלופה של אשי הצוות או של תלמידים בין הקבוצות, 
למעט תחלופה של אשי הצוות הקבועים בין הקבוצות 

  הקבועות.

מכיתה ג' ומעלה ובכל זמן שהפעילות בטיול   )ד(   
בשטח פתוח יתן לאחד עד שתי כיתות  מתקיימת

  אורגיות למשך כל הפעילות.

  - בוסף לאמור לעיל, בלית שטח   )ה(   

סך הלים בין כלל הקבוצות לא יעלה על  )1(   
 איש באותו מקום ליה; 250

יוקצה תא שירותים ומקום לשטיפת ידיים  )2(   
  פרד לכל קבוצה;

  (א).10במקום הליה יחולו הוראות תקה  )3(   

הליה תתקיים במקום המיועד לליה בהתאם   )ו(  
להוראות החלות על אותו מקום לפי כל דין לשם מיעת 

 הדבקה בגיף הקורוה.

 פרק ד': שוות  

הוראות 
 המהל

אין בהוראות תקות אלה כדי לגרוע מהוראות המהל  . 33
ובכלל זה הוראות המהל לעיין הזה, בחיות, טיולים 

ה(ה) 3והוראות המהל לעיין עטיית מסיכה לפי סעיף 
לצו בידוד בית המפורסמות באתר האיטרט של משרד 

  הבריאות.

 ימים מיום תחילתן. 28תוקפן של תקות אלה  . 34  תוקף 
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  ראשוהתוספת   

 )(ג))4(-) ו3), (2), (1(5(תקה 

  שם התלמיד/ה:    

  מספר תעודת זהות:

  אי מצהיר כדלהלן:

מדדתי חום לילדי/ילדתי סמוך ליציאתו למוסד  .1
מעלות  38-החיוכי ומצא כי חום גופו/ה מתחת ל

 צלזיוס.

ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים  .2
הובע בשימה, למעט שיעול או קושי בשימה 

ממצב כרוי כגון אסטמה או אלרגיה. לעיין זה 
 זלת בלבד לא תיחשב כתסמין.

למיטב ידיעתי אין לילדי שיוי בחוש הטעם או  .3
 בחוש הריח.

למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/הייתה במגע  .4
 הדוק עם חולה קורוה בשבועיים האחרוים.

למיטב ידיעתי לילדי/ילדתי לא היה חום גוף מעל  .5
 השעות האחרוות. 48-מעלות צלזיוס ב 38

הימים האחרוים  14-ילדי/ילדתי לא היה ב .6
 במדיה שהחוזרים ממה מחויבים בבידוד.

  

  שם ההורה:

  תעודת זהות:

  תאריך:

  חתימה:

  תוספת שיה  

 ))6(-) ו5)(א), (4(5(תקה 
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  שם מצהיר/ה:    

  מספר תעודת זהות:

  אי מצהיר כדלהלן:

ליציאתי למוסד החיוכי ומצא מדדתי חום סמוך  .1
 מעלות צלזיוס. 38-כי חום גופי מתחת ל

איי משתעל/ת ואין לי קשיים בשימה, למעט  .2
שיעול או קושי בשימה הובע ממצב כרוי כגון 
אסטמה או אלרגיה. לעיין זה זלת בלבד לא 

 תיחשב כתסמין; 

 אין לי שיוי בחוש הטעם או בחוש הריח. .3

הייתי במגע הדוק עם חולה למיטב ידיעתי לא  .4
 קורוה בשבועיים האחרוים.

מעלות  38למיטב ידיעתי חום גוף לא עלה על  .5
 השעות האחרוות. 48-צלזיוס ב

הימים האחרוים במדיה  14-לא הייתי ב .6
 שהחוזרים ממה מחויבים בבידוד.

  

  תאריך:

  חתימה:

  תוספת שלישית  

 (ד))12-) ו1(א)(10(תקות 
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  הציוד, המיתקים והחצר יהיו קיים.מבה המוסד  .1  

יש לבצע יקיון יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד בסוף  .2
  כל יום פעילות.

, יש לבצע יקיון כמה 2בלי לגרוע מהאמור בפרט  .3
פעמים במהלך היום בחדרי שירותים, בחדר 
המטבח, במשחקים ובמיתקי חצר ולאחר כל 

  שימוש במקלדות ומסכי מגע.

יש לבצע חיטוי לכל המפורטים להלן בתדירות  .4
  שלצידם:

  בסוף כל יום. –כל שטח המוסד (א)       

(ב) משטחים המצאים במקומות סגורים (כיתות,        
אולמות וכיו"ב) שבהם וגעים בתדירות גבוהה 
כגון: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי 
מגע, מעקות, שולחות, משטחי עבודה, 

ים ומתקי חצר (מגלשות, דדות, משחק
בתדירות גבוהה במהלך יום  –מעקות) 
  הפעילות.

  החיטוי יתבצע לפי המפורט להלן: .5

חיטוי יתבצע באמצעות חומר חיטוי על בסיס   .א
לפחות או באמצעות  70%אלכוהול בריכוז של 

 sodium hypochloriteתמיסת כלור (למשל 
 .(-40יתן להכין תמיסה המורכבת מ0.1%

 ליטר מים. 1-מ"ל אקוומיקה ו

לפי ביצוע החיטוי יש לקות את המשטח   .ב
המיועד לחיטוי. היקוי יתבצע באמצעות מים 
 וסבון על ידי יגוב ושפשוף האזור שיש לקות.

החיטוי יתבצע על ידי יגוב המשטחים בחומר   .ג
החיטוי וייבוש טבעי. אין לבצע חיטוי בדרך של 

  ("פוגר"). ערפול בחלל או שימוש במערפל

יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים במקומות גישים  .6
 וראים לעין.

  תוספת רביעית    

  )8(תקה 
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 הצהרת מהל מוסד על יישום התקות    

  

הצהרה בדבר יישום הפעולות הדרשות בתקות  
לתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 
הקורוה החדש (הוראת שעה)(מוסדות ללימוד חובה),

          ביום            , שערכה וחתמה ב2020-התש"ף
          ת"ז            על ידי            בשת            בחודש 

[שם המוסד].           המכהן כמהל גן ילדים/בית ספר  

  

[שם            אי מצהיר כי הפעלת המוסד   )1(
, 7עד  5, 3המוסד] עומדת בתאים המפורטים בתקות 

ות סמכויות מיוחדות לתק 23-ו 20, 18עד  11, 9
להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) 

  .2020-(מוסדות ללימוד חובה), התש"ף

אי מודע לחובתי לקיום התאים האמורים   )2(
  במוסד לטובת שמירה על בריאות הציבור.

  ולראיה באתי על התחום:  )4( 

  

  חתימה ___________________

  

  ___ ב________ התש_______

  )2020(___ ב________ 

______________  

  בימין תיהו         

  ראש הממשלה                                                             
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  סטאטוס פעילות מהלת האכיפה של משטרת ישראל  .21קור/

  
השר לביטחון הפים מציג את מטה האכיפה שהוקם במשטרת ישראל   

הפועל להגברת האכיפה גד התקהלויות לא חוקיות ואי ציות לשהייה 

  בבידוד ולעטיית מסכות.

השר מציין כי מוה יועץ מטעמו לצורך תיאום וקשר עם האוכלוסייה 

החרדית, וכי יש לתת את הדעת להיערכות לקראת התפילות במהלך 

  "הימים הוראים".

ממלא מקום מפכ"ל משטרת ישראל, יצב מוטי כהן, וראש אג"מ, יצב 

אמון אלקלעי, מציגים את המאמצים והמשאבים שמשקיעה משטרת 

  ישראל באכיפת ההחיות ובמיעת התחלואה.

יועץ השר לביטחון הפים  למגזר החרדי, אריק יקואל, מתייחס לפעולות 

ורך בהסברה ובהחיות קוהרטיות על מת ליצור העשות במגזר החרדי ולצ

  אמון בציבור זה.

  השרים אריה מכלוף דרעי ויזהר שי מעירים ומתייחסים.

בתום הדברים מחה ראש הממשלה את משטרת ישראל להקצות משאבים 

לאכיפת ההחיות בגי אירועים, להגביר את האכיפה על עטיית מסכות 

  מוכחים.ולמקד את האכיפה במוקדי תחלואה 

  
    

    
  

  הישיבה עלת



 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 5בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020באוגוסט  31 - ףי"א באלול התש", שי יום

 )מצעות ועידה טלפויתאב - 21:50(בשעה 

  

  

יושב ראש, בימין גץ, יולי אדלשטיין, אמיר  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
אוחה, גבי אשכזי, מירב כהן, יעקב ליצמן, ישראל כ"ץ, אבי יסקורן, עמיר 

  פרץ, יזהר שי
  

  אריה מכלוף דרעי  השר: עדר
  
    

    כן כחו:
    

  שר החיוך  -  יואב גלט
      

  הבריאותסגן השר במשרד   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט
      

  לשכת ראש הממשלה החליפי  -  גלי אופיר
  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי
  יועץ שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי

  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד
  יועץ לעייי קורוה  -  רן בליצר
  לשכת ראש הממשלה החליפיראש הסגל,   -  הוד בצר

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו
  משרד הבריאות  -  מיכל גולדברג

  מהל "מגן ישראל"  -  רוי גמזו
  המהלת הכללית, משרד האוצר  -  קרן טרר
  ראש המטה הכלכלי, לשכת שר האוצר  -  תמיר כהן

  משרד ראש הממשלה  -  צביה מארק
  ליועץ המשפטי לממשלההמשה   -  רז זרי

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

  יועצת ראש הממשלה לעייי חרדים  -  רבקה פאלוך
  לשכת שר הבריאות  -  קובי צורף
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  היועץ המשפטי, משרד הבריאות  -  אורי שוורץ
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה  -  אבי שמחון

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 

  

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

  

  

  

  סדר היום:

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .22קור/

  2020-שעה) (הגבלת פעילות על מוסדות לימוד חובה)(תיקון), התש"ף
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מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת  תקות סמכויות  .22קור/

  2020-שעה) (הגבלת פעילות על מוסדות לימוד חובה)(תיקון), התש"ף

  
  ראש הממשלה פותח את הדיון.  

מוסדות  אי פתיחת  שר הבריאות מציג את הצורך בקבלת החלטה בעיין

  החיוך במספר יישובים המוגדרים כיישובים "אדומים". 

רוי גמזו, מהל "מגן ישראל", מציין כי לפי התוים המצויים במשרד פרופ' 

הבריאות ובהמלצת צוות המומחים, קיים סיכון מוגבר להידבקות 

במוסדות החיוך המצאים באזורים האדומים המחייב לפעול בדחיפות 

  למיעת פתיחת מוסדות החיוך ביישובים אלו.

כווה לסגור מוסדות חיוך שר החיוך מציג את עמדתו המסתייגת מה

  ביישובים המוצעים מפאת תוי תחלואה גבוהים. 

מיהלי), מר רז זרי, מציין  כי -המשה ליועץ המשפטי לממשלה (חוקתי

חלק מהיישובים מצאים באזור יהודה ושומרון ולכן יש לפעול לגביהם 

  באמצעות צו אלוף.

דלשטיין, יואב גלט, בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יולי יואל א

אמיר אוחה, מירב כהן, יזהר שי, יעקב ליצמן, בימין גץ וישראל כ"ץ וה"ה 

  רוי גמזו, רז זרי ואורי שוורץ.

בתום הדיון מסכם ראש הממשלה כי בישיבתה הבאה של ועדת השרים, 

, ייקבעו היישובים שיוגדרו כ"אדומים" והמגבלות 3.9.2020שתתקיים ביום 

עליהם. ככל שיוחלט להטיל סגר על רשימת היישובים המוחת היום שיוטלו 

על שולחן ועדת השרים, ממילא מוסדות הלימוד בהם  יישארו סגורים. לגבי 

היישובים שלא יוגדרו "אדומים", סגירת מוסדות החיוך תיבחן מחדש, 

  לאחר התייעצות עם שר החיוך ושר הבריאות.

  
  (פה אחד)  

  
  י ם: מ ח ל י ט  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה)(תיקון), 

התקות) בוסח שלהלן  ולפרסמן מייד  ברשומות   -(להלן  2020-התש"ף

  בשל הדחיפות להכיסן לתוקף לפי פתיחת שת הלימודים.

  תוקף עם פרסומן ברשומות.התקות תיכסה ל .2
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להביא את התקות לאישור ועדת החיוך, התרבות והספורט של  .3

הכסת סמוך ככל האפשר לאחר פרסומן ברשומות בליווי דברי הסבר 

והתשתית העובדתית  שבבסיס ההצעה להתקין את התקות, כאמור 

) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 3(ד)(4-ו 4בסעיף 

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

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020מיום  264בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4

  היה על דעת הממשלה.

 

  להלן וסח התקות:

  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

 2020-שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה)(תיקון), התש"ף

לחוק סמכויות  10-ו 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים     

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

החוק), מתקיה הממשלה  -(להלן  2020-שעה), התש"ף

 תקות אלה:

הוספת תקה 

 א22

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 1

הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של 

 -(להלן 2020-מוסדות ללימוד חובה)(תיקון), התש"ף

 יבוא: 22התקות העיקריות), אחרי סעיף 

"מוסד    

באזור 

 אדום

מוסד המצוי באזור אדום המפורט   )א( א.22

בתוספת הרביעית לתקות סמכויות 

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), 

 , לא ייפתח לתלמידים.2020-התש"ף

(א), אין באמור  בתקת משה   )ב(     

למוע קיום פעילות והפעלה של מוסד 

  (ג) לחוק."10המפורט בסעיף 

) 2020בספטמבר  1בתקופה שמיום י"ב באלול התש"ף (2  הוראת שעה

) יראו 2020בספטמבר  5עד יום ט"ו באלול התש"ף (

 -כאילו

א לתקות העיקריות, בתקת משה 22בתקה  )1(  

 (א), במקום "בתוספת הרביעית לתקות סמכויות

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

" בא "בתוספת 2020-שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף

 החמישית";
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אחרי התוספת הרביעית לתקות העיקריות בא: )2(  

 תוספת חמישית   

  א )22(תקה 

 כרמל; -דאלית אל )1(   

 טירה; )2(  

 עין מאהל; )3(  

 עמואל; )4(  

 כפר קאסם; )5(  

 עספיא; )6(  

 לקיה; )7(  

 בין ג'ן; )8(  

 מעלה עירון; )9(  

 אעבלין; ) 10(  

 כפר ברא; ) 11(   

 ג'לג'וליה; ) 12(   

 כפר עזה; ) 13(   

 בטוף;-אל ) 14(   

 חג'אג'רה;-טבאש-כעביה ) 15(   

 מכר;-ג'דיידה ) 16(   

 פחם;-אום אל ) 17(   

 ג'ת; ) 18(   

 טבריה; ) 19(   

 ביתר עילית; ) 20(   

 כפר כא; ) 21(   

 רכסים; ) 22(   

 זמר; ) 23(   

  __ ב_______ התש"ף
 )2020ב______ (___ 

  
  בימין תיהו     

 ראש הממשלה
  

  
    

    
  

  הישיבה עלת



 
 מזכירות הממשלה

  
  

  
  

 דפים.  3 בפרוטוקול זה 

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו החלטת

  

  2020בספטמבר  01 - ףי"ב באלול התש", שלישי יום

 

  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .23קור/

-), התש"ף2שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה)(תיקון מס' 

2020  
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .23קור/

-), התש"ף2שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה)(תיקון מס' 

2020  

    

  (פה אחד)  

    

  מ ח ל י ט י ם:  

גיף הקורוה תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  את להתקין  .א

  ), 2לימוד חובה)(תיקון מס' לל מוסדות החדש (הגבלת פעילות ש

 שלהלן.) בוסח התקות  - (להלן 2020–התש"ף

ועדת החיוך, התרבות והספורט של את התקות לאישור  להביא  .ב

ת  והתשתית העובדתי בליווי דברי הסבר הוועדה)  -(להלן  הכסת

סמכויות מיוחדות כאמור בחוק שבבסיס ההצעה להתקין את התקות, 

  .2020–"ףהתש, להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)

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

 לפרסם את התקות ברשומות.  –לה לעיין אישור התקות 

, ההחלטה ה"ל 26.7.2020ם מיו 264בהתאם להחלטת הממשלה מס'   .ד

 היא על דעת הממשלה. 

  

  (א) בתקון לעבודת הממשלה.38ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 

 

  להלן וסח התקות:

 החדש תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה

(תיקון מס'  )ללימוד חובה(הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות 

  2020 -),  התש"ף 2

לחוק סמכויות  10-, ו4 לפי סעיפים הסמכות בתוקף   

(הוראת מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

ה מתקיהחוק),  -(להלן 12020 –שעה), התש"ף 

 תקות אלה:הממשלה 

                                                           

  .266ס"ח התש"ף, עמ'  1
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תיקון תקה 

31 

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף ב .1

הקורוה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של 

,   20202 –מוסדות המקיימים פעילות חיוך) התש"ף 

   -(ב)31בתקה 

-המילים "הייתה קבוצת התלמידים קטה מ )1(   

  יימחקו; -"18

  ".35" יבוא " לא יעלה על 25במקום "לא יעלה  )2(   

 

 התש"ף__ ב_______ 

  )2020(___ ב______ 
        
  בימין תיהו     

  ראש הממשלה         

    

  

                                                           

  .2518ק"ת התש"ף, עמ'  2



 
 מזכירות הממשלה

  
  

  
  

 דפים. 3בפרוטוקול זה  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו החלטת

  

  2020בספטמבר  07 - ףי"ח באלול התש", שי יום

 

  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .26קור/

-), התש"ף3(הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה)(תיקון מס'  שעה)

2020  
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .26קור/

-), התש"ף3שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה)(תיקון מס' 

2020  

  

    

  (רוב קולות בעד)  

    

  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

), 3החדש (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה)(תיקון מס' 

 התקות) בוסח  שלהלן. -(להלן  2020–התש"ף

) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 3(ד)(4בהתאם לסעיף  .2

החוק) ווכח  –ן (להל  2020-הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

הדחיפות בהתקת התקות, לפרסם מיידית את התקות ברשומות; 

 התקות תיכסה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.

להביא את התקות לאישור ועדת החיוך, התרבות והספורט של  .3

הכסת בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית  שבבסיס ההצעה 

 ) לחוק.3ד)((4-ו 4להתקין את התקות, כאמור בסעיף 

, ההחלטה  היא 26.7.2020מיום  264בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4

 על דעת הממשלה.

  

 (א) בתקון לעבודת הממשלה.38ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 

 

  להלן וסח התקות:

 

(הוראת  החדש תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה
),  התש"ף 3(תיקון מס'  )חובהללימוד שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות 
- 2020  

  

לחוק סמכויות  10-, ו4 לפי סעיפים הבתוקף סמכות   
(הוראת מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

ה הממשלה מתקיהחוק),  -(להלן 2020–שעה), התש"ף 
 תקות אלה:



- 3 - 

 

  
  

תיקון תקה 
 א22

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף ב .1
הקורוה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של 

א, 22, בתקה 2020 –) התש"ף ללימוד חובהמוסדות 
בתקת משה (א), בסופה יבוא ", למעט לשם ביצוע 

  בחיות בגרות".

 

  
  

 __ ב_______ התש"ף

  )2020(___ ב______ 
  

  
                

  ____________  
      

  בימין תיהו                     
  ראש הממשלה  
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