
 
 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 6בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 46 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021בפברואר  23 - י"א באדר התשפ"א, שלישי יום

 )ZOOM -וועידה חזותית ב - 19:20(בשעה 

  

  

 

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

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

  שוסטר, יובל שטיייץ, איציק שמולי, פיה תמו שטה
  
    
  
    

    כן כחו:
    

  סגן שר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט
      

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

  ראש אגף מודיעין  -  אמון אלקלעי
  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס 

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

  משרד האוצר   -  קובי בליטשטיין 
  המשה לראש הטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

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

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

  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי
  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג

  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדון 
ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גורדוס

  האוצר
  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי

  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן
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  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר  -  תמיר כהן 
  משרד הבריאות   -  תומר לוטן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  ראש רח"ל  -  יורם לרדו

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס

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

  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

  משרד האוצר  -  פרוקצ'ה אפרת 
  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף 
  משרד ראש הממשלה   -  מארק רגב 

  לשכת ראש הממשלה החליפי   -  קסם רוזבלט
  מפכ"ל המשטרה   -  קובי שבתאי
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 

      

 

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

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

  הערכות לקראת לחג הפורים על רקע משבר גיף הקורוה  .833

    
החדש (הוראת תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה   .834

  2021-), התשפ"א8שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 

    
  עייים וספים  .835
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 הערכות לקראת לחג הפורים על רקע משבר גיף הקורוה  .833

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

המגמה של ירידה איטית תמות מצב התחלואה ומציין כי משכת 

בתחלואה אך או מצויים עדיין במספר גבוה של חולים מאומתים וקשים 

  ומגמת הירידה במקדם ההדבקה בלמה.

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

בחתכים שוים ומפרט על היקפי ההתחסות עד כה. פרופ' אש מציג את 

  לות המוצעת לקראת חג הפורים. המלצותיו באשר להגב

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)

בדיון משתתפים: ראש הממשלה, ראש הממשלה חליפי, השרים יולי (יואל) 

אדלשטיין, אריה מכלוף דרעי, מירי רגב, גבי אשכזי, יובל שטיייץ, עמיר 

אורית פרקש הכהן, אופיר  פרץ, חילי טרופר, איציק שמולי, אמיר אוחה,

אקויס וציגי "מגן ישראל", משרד הבריאות המטה לביטחון לאומי, 

  משטרת ישראל והיועץ המשפטי לממשלה. 

בתום הדיון מחה ראש הממשלה את שר הפים להורות לראשי הרשויות 

להוציא החיות למיעת קיום אירועים המויים בחוצות הערים והרשויות 

רים והסגר הלילי. ככל שיתבקשו יימצאו פתרון לפיצוי במהלך ימי הפו

  מארגי אירועי התרבות. 

  
  קול מע) 1(רוב קולות בעד;   

  
  מ ח ל י ט י ם:  

 25.2.2021-יופעל סגר לילה במהלך חג הפורים החל מיום חמישי ה  .א

בבוקר. הסגר יופעל בין השעות  28.2.2021-בערב ועד ליום ראשון ה

 בבוקר במתכות הסגר השלישי.  05:00-ועד ל 20:30

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים תקבע מגבלות באשר להפעלת   .ב

הסגר. ככל שהדבר התחבורה הציבורית בימי הפורים ובשעות 

יחייב, יובאו המגבלות לאישורה של הממשלה או ועדת השרים 

 לעיין התמודדות עם משבר הקורוה החדש.

למען הסר ספק יובהר כי לאורך שעות היום של חג הפורים, אין   .ג

אשים  10לקיים אירועים החורגים מהתקות בעיין התקהלות (
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לל זאת אין לקיים אשים במרחב פתוח), ובכ 20-במרחב סגור ו

 תהלוכות, אירועים "עדלאידע", כיוסים מופעים וכיוצ"ב.

  הממשלה תפעל להתקת תקות לאמור לעיל'.   .ד

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .834

 2021-), התשפ"א8שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 

  
  הממשלה פותח.מזכיר   

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

  
  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם :  

את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  התקין ל . 1

), 8(תיקון מס'  החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה)

  בוסח שלהלן. 2021-התשפ"א

להביא את התקות לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת  . 2

הוועדה) בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס  -(להלן 

ההצעה לתיקון התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 

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

ככל שלא תתקבל לפרסם את התקות בהתאם להחלטת הוועדה.  . 3

 –שעות מהמועד שהוגשו לה התקות  24עדה בתוך והחלטה של הו

 לפרסם את התקות ברשומות.

  להלן וסח התקות:

(הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 
  2021-), התשפ"א8שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 
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לחוק  23 -ו 8, 4ם בתוקף סמכותה לפי סעיפי  
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

, באישור 2020 –החדש (הוראת שעה), התש"ף
) 2(ד)(4ועדת חוקה של הכסת/ובהתאם לסעיף 

 לחוק מתקיה הממשלה תקות אלה:

תיקון תקה 
13  

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף בתקות  ב .1
(הוראת שעה)(הגבלת פעילות  הקורוה החדש

התקות -(להלן 2020-במקומות עבודה), התש"ף
"ט"ז באדר במקום  13העיקריות), בתקה 

)" יבוא "ט"ו ביסן 2021בפברואר  28התשפ"א (
  )".2021במרס  28התשפ"א (

תחילתן של תקות אלה ביום י"ט בשבט  .2 תחילה
  ).2021במרס  1התשפ"א (

  אדר תשפ"אב"א י
  2021פברואר ב 23
  

  בימין תיהו
  ראש הממשלה

  
    

    
 עייים וספים  .835

  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מעלה את הצורך בשיוי המגבלות   

  הקיימות בתחום התעופה והכסים והיוצאים מישראל.

שרת העלייה והקליטה מתייחסים למצבים של עולים חדשים וישראלים 

  מבלי יכולת להגיע ארצה.רבים התקועים בחו"ל 

ראש הממשלה מציין כי יקיים דיון פרד בעיין התעופה וההגבלות 

הקיימות בהשתתפות ראש הממשלה החליפי, שר הבריאות, שר החוץ, שרת 

התחבורה והבטיחות בדרכים, שרת העלייה והקליטה, השר צחי הגבי 

ש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה בו יגובש מתווה בושא. כן מציין רא

כי בישיבתה הבאה של הממשלה יתקיים דיון בושא היערכות לפתיחה 

  י'.-מוקדמת של מערכת החיוך לכיתות ז'

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )21:30(בשעה 


