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  דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה   .89

 (בוכחות אמצעי התקשורת)

  
  מר ראש הממשלה, פתלי בט:וא בפתח ישיבת הממשלה  

"אחו פותחים את ישיבת הממשלה החמישית שלו ומצייים חודש ראשון 

מבקש להתייחס למספר סוגיות: אחו ממשיכים לממשלת האחדות. אי 

לטפל בגיף הקורוה בישראל. מדי בוקר אי מקיים הערכת מצב 

בהשתתפות שר הבריאות יצן הורוביץ, צמרת משרדו וכל גורמי המקצוע 

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

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

מקסימום הגה על בריאות אזרחי ישראל, עם מיימום פגיעה בשגרת 

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

רואים כבר את התוצאות. אי מברך את הצעירות והצעירים שעו 

  לקריאתו, התגייסו למאמץ הלאומי והתחסו בהמויהם.

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

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

  באחריות, בשקיפות ודיאלוג עם הציבור ובעיקר ברוגע ובשקט. 

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

רובי משתתפים כדי לצמצם מקרי הדבקה המויים שראיו של אירועים מ

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

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

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

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

  בעבר.

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

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

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

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

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

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

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

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

  מבקש: תצאו להתחסן.

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

הבריאות ולצמרת משרד הבריאות, שביחד תפרו את העסקה הזאת וביחד 

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

  בחיסוי "פייזר" עם דרום קוריאה. 

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

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

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

  לאי חיסוים בישראל.מ

היום בישיבת הממשלה אחו אשר יציאה לבחיה של הקמת מפעל 

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

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

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

  ה.חייבים להיות ערוכים לז

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

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

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

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

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

אחת מיי  הכמובן דוגמ , וזאתשהוברחו לישראל בשווי מיליוי שקלים

  רבות. אחו כאמור משיך לעקוב.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
    

    
 מיוי המהל הכללי של משרד הבריאות  .90

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

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

  הקורוה.

  שר הבריאות מציג את המיוי המוצע.

  
  (פה אחד)  

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

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

  המהל הכללי של משרד הבריאות. 

  
    

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

  
  ראש הממשלה פותח.  

  שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מציג את המיוי המוצע.

  
  (פה אחד)  

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

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

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

  .והשירותים החברתיים
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 מיוי חברים לוועדת שירות המדיה  .92

  
  פותח.ראש הממשלה   

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

  את המיויים המוצעים.

  השר זאב אלקין ומזכיר הממשלה מעירים.

  
  (פה אחד)  

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

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

  המדיה:

  יאיר פיס, המהל הכללי של משרד ראש הממשלה.

  עמה שולץ, המהלת הכללית של משרד ראש הממשלה החליפי.

  .הודעה על המיויים תפורסם ברשומות

  
    

    
 הארכת כהותו של ראש שירות הביטחון הכללי  .93

  
  ראש הממשלה פותח ומציג את ההצעה.  

  
  אחד) (פה  

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

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

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

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

 ובממלכת מרוקו

  
  ראש הממשלה פותח.  

  שר החוץ מציג את הושא.

  בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יאיר לפיד ועודד פורר.

  
  (פה אחד)  

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

יחסים דיפלומטיים וורמליזציה מלאה בין מדית ישראל לאיחוד 

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

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

וקוסולריים ועל הקמת שגרירויות וחילופי שגרירים; בהמשך להצהרת 

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

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

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

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

ובהמשך ל"הצהרה המשותפת בדבר כיון  םשגרירויות וחילופי שגרירי

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

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

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

  קישור בשתי המדיות:

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

 יום הצעה תקציבית למימון: 30האוצר לגבש תוך 

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

הקמת קוסוליה כללית של ישראל בדובאי, איחוד האמירויות   .ב

 הערביות;

 הקמת שגרירות ישראל במאמה, בחריין;  .ג

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

יכללו בתקציב יההצעה תכלול התייחסות לתקציבים חד פעמיים ש .2

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

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

 ולתקי שיא כוח האדם בארץ ובחו"ל.  ןבה

  יובאו לאישור הממשלה. ות ליישום ההצעה התקציבית שתגובשהמקור .3

  
    

    
 דיווח בדבר התפשטות זן דלתא של גיף הקורוה  .95

  
דלתא של גיף  ראש הממשלה פותח ומתייחס לקצב ההדבקה הגבוה מזן  

  הקורוה ומציין כי היקפי התחלואה הקשה עדיין מוכים.

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

  הגבלות הפוגעות במשק.

ראש הממשלה מדווח כי קביט הקורוה יתכס כדי לקבל החלטות ביחס 

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

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

  באופן דיפרציאלי ובהתאם לתוי האוכלוסייה המצויים בסיכון.

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

וח על מצב המאומתים ותמות מצב החולים הקשים בחתכים שוים ומדו

  קצב ההתקדמות במתן החיסוים, במיוחד לבי הוער.

השר מדווח על הפעולות שבוצעו לאחרוה הכוללות החיות להחזרת חובת 

עטיית המסכה במקומות סגורים ופעולות שיפור תהליך הכיסה והיציאה 

  מישראל בתב"ג.

השר מציין כי המדייות הקטת היא יהוג ההחיות בהתאם למספר 

ים הקשים ומדגיש את החשיבות הדרשת מהאוכלוסייה לשמירת החול

  ההחיות ובאמצעי אכיפה על אשים המחויבים להישאר בבידוד.

  (עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

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

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

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

  לצורכי המשק והכלכלה ובמטרה למוע פגיעות במשק.

ראש הממשלה מדגיש את הצורך בפעולות הסברה לעטיית מסכה וטילת 

  חיסוים.

  
    

    
 וייצור חיסוים בישראלביסוס תשתית למחקר ולפיתוח   .96

  
  ראש הממשלה פותח.  

שר האוצר מציג את הצורך בבחית כדאיות יצירת תשתית לפיתוח חיסוים 

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

  שר הביטחון מבקש לשלב את משרד הביטחון בצוות בדיקת ההיתכות.

יתייחס בהמלצותיו גם שר החקלאות ופיתוח הכפר מבקש כי הצוות 

  למיקום מפעל באזורי הפריפריה.

  
  (פה אחד)  

  
  

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

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

 :במשקותית וכלכלית רחבה וחדשים אשר עלולים להביא לפגיעה בריא

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

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

, משרד ראש הממשלההאוצר וישתתפו בו המהלים הכלליים של 

משרד הביטחון, הממוה , משרד הבריאות, משרד הכלכלה והתעשייה

או  ,המועצה הלאומית לכלכלהבמשרד האוצר וראש  התקציביםעל 

 .ציגיהם

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

  לגבש את הדרך המיטבית להקמת המפעל.  

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

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

בעל יכולת להתאים את פעילותו לייצור חיסוים דרשים בזמן 

 חירום בעדיפות לייצור במספר טכולוגיות שוות.

, לרבות בושא על המפעל לעמוד בתקי הרגולציה הישראלית .2

חברות להצעות המשלבות  , תוך מתן עדיפותתאי ייצור אותים

בעלות תכשירים רפואיים בעלי רישום ברשויות רגולטוריות 

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

 ייצור חיסוים ובפיתוח יכולות מו"פ תומך

)CMOs – contract manufacturing organizations.( 

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

אפשר ששלבים שוים בשרשרת הייצור יתבצעו על אדמתן של 

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

 עתידי לאספקת חיסוים למדית ישראל במקרה הצורך.

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

 שתוגש על ידי ראש הממשלה, שר האוצר ושר הבריאות. 

לאור החשיבות והיתרוות הגלומים בשיתוף פעולה בין מספר מדיות בוגע 

לייצור חיסוים בהיקף משמעותי במהלך הפדמיה הוכחית של גיף 

הקורוה החדש וכן במקרה של התפרצות משמעותית לרבות פדמיה 

ם צוות היגוי לתיאום השותפות עם מדיות וספות אשר , להקיעתידית

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

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

יעמוד ראש המועצה הלאומית לכלכלה, וישתתפו בו  צוות ההיגויבראש 

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

ומשרד המדע הטכולוגיה, החשב הכללי והממוה על התקציבים במשרד 

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

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

  
    

    
לשילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה מדייות ממשלתית   .97

 הארכת תקופת פעילותו של מטה היישום -הישראלית 

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

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

ולקידום ההחלטות העוסקות בשילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי 

  בחברה הישראלית.

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

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

  
  (פה אחד)  

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

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

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

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

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

   . 2022למלא את תפקידיו עד סוף יולי 

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

 27ממשלה מספר הלפי החלטת  לחיזוק ולקידום קהילתילמשרד שהוקצו 

החדשים הקצאת תקים למשרדי הממשלה "שעייה  31.05.2020מיום 

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

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

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

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

  
    

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

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

 הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה -2021-התשפ"א

  
  שרת הפים מציגה את הושא.  

  
  (פה אחד)  
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  ם: ימ ח ל י ט   

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

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

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

  
    

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

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

  
  ראש הממשלה פותח.  

  השר חמד עמאר מציג את הושא.

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

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

  וסרצוג.

בתום הדיון מבקש ראש הממשלה כי הושאים שעלו במהלך הדיון בעיין 

מעמדם של העצמאים ושלילת הזכאות לדמי בידוד למסרבים להתחסן 

  ייבחו במהלך הליכי החקיקה.

  
  (פה אחד)  

  
  ם:מ ח ל י ט י   

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

30-17.( 

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

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

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

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )12:35(בשעה 


