
 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 17בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021באוגוסט  30 - כ"ב באלול התשפ"א, שי יום

 )ZOOM-וועידת חזותיתב - 20:00(בשעה 

  

  

יושב ראש; יאיר לפיד, זאב אלקין, אורה  -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:
לב, בימין גץ, יצן הורוביץ, מתן כהא, אביגדור ליברמן, -ברביבאי, עמר בר

  ביטון, איילת שקד-סער, יפעת שאשאגדעון 
  
    
  
    

    כן כחו:
    

  שר התרבות והספורט  -  חילי טרופר
  שר   -  חמד עמאר
  השרה לשוויון חברתי   -  מירב כהן 

  שרת החדשות, המדע והטכולוגיה   -  אורית פרקש הכהן 
  שר התיירות  -  יואל רזבוזוב

      
  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלביט

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

  יועץ קורוה   -  רן אחיטוב 
  משרד האוצר   -  אוהד אלקבץ 

  ראש שירותי בריאות הציבור   -  פרייס-שרון אלרעי
  המהל הכללי, משרד הבריאות     חמן אש

  משטרת ישראל   -  יצב אבי ביטון 
  יו"ר מרכז השלטון המקומי  -  חיים ביבס
  משרד האוצר   -  משה בכר

  המהל הכללי, משרד האוצר   -  רם בליקוב
  קורוהיועץ לעייי   -  רן בליצר

  המשרד לביטחון הפים   -  עמוס בן אברהם 
  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
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  משרד האוצר   -  אתי גבאי מורלי
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  אלוף אבי גיל
  הממוה על התקציבים, משרד האוצר  -  יוגב גרדוס
  המשרד לביטחון הפים   -  יהודה דהן
  משרד ראש הממשלה   -  רועי דרור

  לשכת ראש הממשלה  -  איתי הרשקוביץ
  יועץ קורוה לראש הממשלה   -  ברק הרשקוביץ 

  ציב שירות המדיה   -  דיאל הרשקוביץ 
  יועץ לעייי קורוה   -  וקסמןאלי 

  משרד הבריאות  -  אסתי ורהפטיג
  מהל "מגן ישראל"  -  סלמן זרקא

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  משרד ראש הממשלה   -  אורי יחזקאלי

  משרד ראש הממשלה   -  יעל כהן 
  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  רועי כהן 

  המהל הכללי, המשרד לביטחון הפים   -  תומר לוטן
  המטה לביטחון לאומי  -  טליה לקרי
  משרד הבריאות   -  דה ויפלד

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  דובר ראש הממשלה   -  מתן סידי

  יועץ לעייי קורוה   -  ערן סגל
  המהל הכללי, משרד החיוך   -  יגאל סלוביק

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס

  המטה לביטחון לאומי  -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  אביאל פסאפורקאר

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  לשכת שר הבריאות    -  רון קורמוס
  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי  -  עמה שולץ

  מפקד מחוז ירושלים, משטרת ישראל  -  יצב דורון תורג'מן 

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:

  תמות מצב -התפשטות התחלואה   .27קור/

    
  החלת "תו ירוק" על עובדים  .28קור/

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .29קור/

שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות 

  2021-), התשפ"א2וספות) (תיקון מס' 

    
  מתווה תפילות בכותל המערבי  .30קור/
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  תמות מצב -התפשטות התחלואה   .27קור/

  
ראש הממשלה פותח ומתייחס להחלטה שהתקבלה למתן חיסון שלישי לבי   

ומעלה המציבה את מדית ישראל כחלוצה במתן חיסוי "בוסטר" כחלק  12

  מהמאמצים לצמצום התחלואה. 

המשה לראש המטה לביטחון לאומי, מר איתן בן דוד, מציג את מסגרת 

שיתו בדיוי ועדת הדיון ומוסר דיווח על ביצוע החיות ראש הממשלה 

  השרים. 

מהל "מגן ישראל" והמהל הכללי של משרד הבריאות מציגים תוים על 

היקפי התחלואה בימים האחרוים: היקפי המאושפזים והחולים הקשים; 

תמות המצב בבתי החולים; היקפי המתחסים בחתכים שוים, ומעדכים 

שים לב למספר על המדייות החדשה למתן "תו ירוק" למתחסים ב

  החיסוים שיתו ועיתוי קבלתם. 

פרופ' זרקא מציין כי לצורך הורדת היקפי התחלואה יש לפעול לעידוד 

ההתחסות בשי החיסוים הראשוים ובחיסון ה"בוסטר", להחיל "תו 

ומתריע על גורמים מחוללי   ירוק" ולצמצם את מדייות ההתקהלויות

ים, תפילות המויות בימים הוראים, פתיחת שת הלימוד -האצה להדבקה 

  סיעות לאומן ואירועים והופעות המויות. 

צוות המומחים, ערן סגל, רן בליצר ואבי וקסמן מציגים את הערכותיהם 

והמלצותיהם ביחס להמשך מגמת התחלואה ולצמצומה, אפקט חיסוי 

  ה"בוסטר" ופתיחת שת הלימודים. 

  ת בתיקי מזכירות הממשלה)(דברי הדוברים לוו במצגות המצויו

ראש הממשלה והשרים יצן הורוביץ, יאיר לפיד, זאב אלקין, אורה 

  ברביבאי, חמד עמאר ומירב כהן מעירים ומתייחסים.

  
    

    
  החלת "תו ירוק" על עובדים  .28קור/

  
  ראש הממשלה פותח.  

המהלה הכללי של משרד ראש הממשלה, יאיר פיס, מציג את עיקרי 

המתווה להחלת "התו הירוק" על עובדים הכוללים, בין היתר, סקציות 
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לעובדים המסרבים להתחסן/להיבדק ומפרט את מקומות העבודה שבהם 

  יחול המתווה.

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי, מציג את המשמעויות המשפטיות 

  רוכות בהצעה, לרבות הליכי חקיקה דרשים.הכ

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים גדעון סער, אורה ברביבאי, 

הכהן, חילי טרופר וה"ה רז זרי, יאיר פיס, איתן בן דוד, -אורית פרקש

  דיאל הרשקוביץ ואתי גבאי.

  
  (פה אחד)  

  
   :ם י ט י ל ח מ  

לעיין החלת  22.8.2021הבריאות מיום של משרד בהמשך לחוות הדעת  .1

על עובדים במקומות עבודה שלהם מאפייים המעלים סיכון  "תו ירוק"

מוגבר להדבקה ולתחלואה, ולאור הימוקים שפורטו בה, ובהמשך 

מיום ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו להחלטת 

במוסדות חיוך, על עובדים  "תו ירוק"בדבר החלת אישור  22.8.2021

במקומות עבודה  יםעובדעל  "תו ירוק"לפעול בשלב הראשון להחלת 

  מהסוגים הבאים:

י, כפי שהוגדרו בתקות מוסדות החיוך, הפורמלי והבלתי פורמל  .א

 .לעיין זה

מוסדות בריאות ורווחה כפי שיוגדרו בתקות לעיין זה שיותקו   .ב

הקורוה החדש  מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף

 .החוק) –(להלן  2020-שעה), התש"ף (הוראת

מקומות עבודה שקבע לגביהם בתקות סמכויות מיוחדות   .ג

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות 

 -(להלן 2021-של מקום ציבורי או עסקי והוראות וספות), תשפ"א

תקות הגבלת פעילות) כי פתיחתם לציבור מותית בהצגת אישור 

 קת קורוה מידית. או אישור תוצאה שלילית בבדי "תו ירוק"

(עותק מחוות הדעת של משרד הבריאות מצא בתיקי מזכירות 

 הממשלה)

 –לעיין החלטה זו  .2
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כמשמעותו בחוק, ולמעט עובד במקומות עבודה כאמור  –"עובד" 

ה במקום או עם עובדים ישהמעסיק קבע שאיו בא במגע עם האוכלוסי

  בתקות.אחרים הבאים במגע עם אוכלוסייה זו, כפי שיפורט 

   –"תו ירוק לעובד", אחד מאלה 

אישור שמפיק משרד הבריאות לאדם המעיד על כך שהוא זכאי   .א

לתעודת מחלים או שהוא מחוסן בשתי מות חיסון, או תעודת 

 .או מחוסן בשתי מות חיסון כאמור מחלים

מי שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורוה מיידית   .ב

שעות);  84-שביצע פעמיים בשבוע (אחת ל (בדיקת אטיגן),

 PCRבמוסדות שמבוצעות בהם בדיקות סקר יזומות בשיטת 

גם עובד  –מטעם משרד הבריאות לעובדי המוסד אחת לשבוע 

שהציג אחת לשבוע אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורוה 

 במסגרת בדיקות הסקר כאמור. PCRשבוצעה בשיטת 

, כמשמעו לפי פקודת בריאות אישור שקיבל אדם מאת המהל  .ג

העם, על כך שהוא משתתף ביסוי קליי לחיסון גד גיף הקורוה 

  שמתהל בישראל.

לעיל יידרש ליידע את כלל  1המעסיק במקום עבודה כאמור בסעיף  .3

לעובד בדבר  "תו ירוק"העובדים שעליהם חלה הדרישה להצגת אישור 

למקום העבודה או תחולתה, ותחול עליו חובה שלא לאפשר כיסה 

  ."התו הירוק"שהייה בו של עובד שלא עומד בדרישה להצגת אישור 

על עובדים במקומות  "תו ירוק"בתקופה שבה חלה חובת הצגת אישור  .4

עבודה כאמור בהחלטה זו יעמוד מערך בדיקות האטיגן בפריסה 

אפשר את בדיקת העובדים שדרשים י, שותאוגרפית ובזמיות רחביג

בשבוע. המדיה לא תישא בעלות הבדיקות שיידרשו לבצע  לכך פעמיים

, למעט לאדם מוע "תו ירוק"עובדים שחלה עליהם חובה להציג אישור 

  הגבלת פעילות.   כהגדרתו בתקות ,חיסון

בדק יהממשלה רושמת לפיה כי יתאפשר לעובדים המעוייים לה .5

 באופן רציף במתחמי הבדיקות המהירות לשלם מראש עבור מספר

 בדיקות במחיר מופחת.

תו "במערכת החיוך לא תתאפשר הוראה מרחוק לעובד שאיו בעל  .6

 כאמור בהחלטה זו כחלופה לעבודתו במוסד החיוך.  "ירוק
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שרים הועדת לולהטיל על שר האוצר להביא לאישור הממשלה או  .7

תקות מכוח החוק להחלת להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו 

(ג) -(ב) ו1עובדים במקומות עבודה כאמור בסעיפים על  "התו הירוק"

לעיל, וזאת בהמשך לתקות כאמור לעיין מוסדות החיוך ששר 

הבריאות הביא לאישור ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה 

  והשלכותיו. 

להטיל על שרת הכלכלה והתעשייה לקדם תיקון לחוק פיצויי פיטורים,  .8

ופה שבה חלה הגבלה לפי דין על כך שיובהר שבתק 1963-התשכ"ג

, סיום "תו ירוק"כיסה למקום עבודה של עובד שאיו מציג אישור 

יחסי העבודה שבין העובד למעסיקו הובע מאי ביצוע עבודה כתוצאה 

יחשב להתפטרות שאיה י "תו ירוק"מסירובו של העובד כאמור להציג 

רת זו ייבחן במסג .בדין מפוטר ואיו סיום של חוזה לתקופה קצובה

הצורך בתיקוי חקיקה משלימים לעיין זה לרבות לחוק הודעה 

 .2001-מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

טחון החברתי לקדם תיקון לחוק הביטוח ילהטיל על שר הרווחה והב

 חוק הביטוח הלאומי) –(להלן  1995-הלאומי [וסח משולב], התש"ה

, זהופה שחלה הגבלה כאמור בסעיף ולקבוע כי לעיין דמי אבטלה, בתק

התו "גבלות היק את עבודתו בשל סירובו לעמוד ביראו עובד שהפס

כמי שהפסיק את עבודתו מרצוו בלי שהייתה הצדקה לכך  "הירוק

(ב) לחוק הביטוח 166לעיין הזכות לקבלת דמי אבטלה לפי סעיף 

 –מי , ואם הופסקו יחסי העבודה ביו לבין המעסיק באופן זומיהלא

לא יראו אותו כמי שיצא לחל"ת ביוזמת המעסיק לעיין הזכות לקבלת 

  .א לחוק הביטוח הלאומי177ף עידמי אבטלה לפי ס

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .29קור/

שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות 

  2021-), התשפ"א2(תיקון מס'  וספות)

  
  ראש הממשלה פותח.  

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

  שרת החיוך מעירה ומתייחסת.
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השרים בימין גץ ואורית פרקש הכהן מבקשים כי תלמידים שהם עולים 

  חדשים יוחרגו בדומה להסדר הקיים לחיוך המיוחד.

ביטון, בימין גץ, -בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יפעת שאשא

הכהן, מירב כהן וה"ה סלמאן זרקא, שרון אלרעי פרייס ורז -אורית פרקש

  זרי.

בתום הדיון מחה ראש הממשלה את שרת הפים ואת שרת החיוך לבוא 

בדברים עם מרכז השלטון המקומי על מת לוודא כי ההסדרים שקבעו 

  כת החיוך ייאכפו בכל המגזרים.במער

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם :  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות 

 בוסח שלהלן.  2021-חיוך והוראות וספות) (תיקון), התשפ"א

לאישור ועדת החיוך, התרבות והספורט של להביא את התקות  .2
הכסת (להלן: "הוועדה") בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית 
שבבסיס ההצעה להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות 

 ה החדש (הוראת שעה),  להתמודדות עם2020-התש"ףגיף הקורו. 

ועד שהוגש שעות מהמ 24ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה בתוך  .3
 .לפרסם את התקות ברשומות –לה לעיין אישור התקות 

, ההחלטה היא על 23.6.2021מיום  15הממשלה מס'  להחלטתבהתאם  .4
 דעת הממשלה.

  להלן וסח התקות:
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש תקות 

(הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות 
  2021-, התשפ"א)2מס'  (תיקוןך והוראות וספות)חיו

לחוק  25-ו 24, 23, 10, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

החוק),  –(להלן  2020-החדש (הוראת שעה), התש"ף
ובאישור ועדת החיוך התרבות והספורט של הכסת/ 

)(א) לחוק, 2(ד)(4ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 
 מתקיה הממשלה תקות אלה:

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1 תיקון הפתיח
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של 
מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות וספות), 

התקות העיקריות), בפתיח, -(להלן 2021-התשפ"א
24, 23, 10, 4סעיפים " יבוא "10-ו 4במקום "סעיפים 

 ".25-ו

תיקון תקה 
1  

  -לתקות העיקריות  1בתקה  .2

  לפי ההגדרה "אישור "תו ירוק"" יבוא: )1(   
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""אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורוה    
כהגדרתו בתקות הגבלת פעילות,  –מיידית" 

יראו כאילו  -ולעיין עובד מוסד בכיסתו למוסד 
 ";84" בא "24במקום "

  אחרי ההגדרה "המהל" יבוא: )2(  

כהגדרתו בתקות חיוך  –""מהל המחוז"    
 ;1956-התשי"זממלכתי (סדרי הפיקוח), 

כמשמעותו בחוק  –"הממוה על החיכות"    
  ;"1953-החיכות, התשי"ג

 תימחק; –ההגדרה "מפעיל חיצוי"  )3(  

  אחרי ההגדרה "תלמיד" יבוא: )4(  

שהעביר את מקום מי  –"""תלמיד עולה"    
, והוא 2017ביואר  1-מגוריו לישראל החל מ

  אחד מאלה:
הוא כס לישראל מכוח חוק השבות או   )1(

מכוח החלטות ממשלה שקבעו כי הכס 
  לישראל מכוחן זכאי לזכויות עולה;

הוא ולד מחוץ לישראל להורה אזרח   )2(
ישראל והיה זכאי למעמד עולה לפי חוק השבות 

  אזרח ישראל;אלמלא היה 
 הוא תלמיד בתכית על"ה;"  )3(

בהגדרה "תקות הגבלת פעילות", אחרי  )5(  
  "מקום ציבורי או עסקי" יבוא "והוראות וספות".

תיקון תקה 
4 

לתקות העיקריות, אחרי תקת משה (ב)  4בתקה  .3
 יבוא:

"(ג) בכיתה שאחד או יותר מהתלמידים בה    
אשי הצוות מסכה חירש או כבד שמיעה, יעטו 

שקופה; בעל המוסד יספק מסכות שקופות 
לאשי הצוות הדרשים לכך לפי תקת משה 

 זאת".

החלפת תקה 
5 

 לתקות העיקריות יבוא: 5במקום תקה  .4

"כיסת עובד   
המוסד 

בהצגת "תו 
 ירוק"

עובד המוסד לא יכס   )א( .5
 למוסד אלא אם כן  

הציג למהל המוסד או למי 
מטעמו אישור "תו ירוק", או 
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת 
קורוה מיידית, והכל בצירוף 

 תעודה מזהה.

תקת משה (א) לא תחול   )ב(      
לעיין עובד שמהל המוסד קבע 
לגביו שאיו בא במגע עם 
תלמידים או עם עובדים אחרים 

 אשר באים במגע עם תלמידים."

הוספת 
-א ו5תקות 

 ב.5

 לתקות העיקריות יבוא: 5אחרי תקה  .5
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לא תתקיים במוסד   )א( א.5 "התקהלות  
התקהלות, כולל בטקס דתי או 
בתפילה, שמספר האשים שבה 
עולה על ההתקהלות המותרת; 

–לעיין זה, "התקהלות מותרת" 
א לתקות הגבלת 1כאמור בתקה 

 פעילות.

לא מהל מוסד יבטיח כי   )ב(      
תתקיים התקהלות שמספר 
האשים שבה עולה על 
ההתקהלות המותרת כאמור 

 בתקת משה (א).

תקה זו לא תחול על מוסד   )ג(      
להשכלה או הכשרה מקצועית 

-לבגירים, או מוסד תורי על
תיכוי, למעט פימייה, אשר 
הכיסה אליו מותית בהצגת 
אישור "תו ירוק" או אישור על 

בבדיקה כאמור תוצאה שלילית 
  א.9בתקה 

כיסה למוסד   
של מי שאיו 
תלמיד ואיו 

 עובד המוסד

מהל מוסד לא יאפשר כיסה  ב.5
למקום הפעילות של מי שאיו 
תלמיד במוסד ואיו עובד המוסד, 
אלא למי שמתקיים לגביו אחד 

 מאלה:

הוא הציג למהל  )1(       
המוסד או מי מטעמו אישור 
"תו ירוק" או אישור על 
תוצאה שלילית בבדיקת 
קורוה מיידית;אישורים 
כאמור יוצגו  בצירוף תעודה 
מזהה, למעט לעיין קטין 

 ;16מתחת לגיל 

הוא אחראי על קטין  )2(       
שחווה קשיים מיוחדים 
ומהל המוסד או מי שהוא 

לו מיה לעיין זה אישר 
באופן פרטי להיכס למקום 
הפעילות, ובלבד שבכל זמן 
לא יימצא בחדר עם 
התלמידים יותר מאחראי 
אחד כאמור אם לא הציג 

); 1אישור כמפורט בפסקה (
לעיין פסקה זאת, "קשיים 

קשיים רגשיים  –מיוחדים" 
או פשיים או מגבלות 
בריאותיות או מגבלות 
אחרות שבשלהן דרש ליווי 

אל הכיתה או  של התלמיד
מחוצה לה, או קשיים 
הוגעים להליך פדגוגי שלו 
שותף האחראי על הקטין, 

  שלא יתן לקיימו מרחוק ;
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הוא אחראי על קטין  )3(       
הכס למקום הפעילות, לשם 
ליווי הקטין בתקופת 
הסתגלות למסגרת חיוך 
חדשה, ובלבד שכס רק 
לשטח פתוח; לעיין פסקה 

הסתגלות זאת, "תקופת 
 –למסגרת חיוך חדשה" 

שבעת ימיו הראשוים של 
  תלמיד בכיתה במוסד;

לעיין מקום שהייה  )4(       
יומי לחיוך ולטיפול 

 3בפעוטות מגיל לידה עד גיל 
הוא אחראי על קטין שהוא  –

פעוט, הכס למקום 
הפעילות לשם ליווי הפעוט 
ככל שהדבר דרש לשם 
התפתחותו ושלומו של 

ובהצגת אישור רפואי הפעוט 
המאשר זאת, ובלבד שבכל 
זמן לא יימצא בכיתה יותר 
מאחראי אחד כאמור אם לא 
הציג אישור כמפורט בפסקה 

)1."(  

תיקון תקה 
7 

(א) לתקות העיקריות, בהגדרת "רשות 7בתקה  .6
מקומית", במקום "שבתוספת" יבוא "שבתוספת 

 הראשוה".

תיקון תקה 
8 

העיקריות, במקום כותרת לתקות  8בתקה  .7
השוליים יבוא: "פעילות מטעם חוג, תועת וער או 
ארגון וער ברשות מקומית המדורגת בצבע כתום או 

 אדום".

הוספת 
א עד 8תקות 

 ג8

 לתקות העיקריות יבוא: 8אחרי תקה  .8

"לימודים של   
כיתות ח' עד 
י"ב ברשות 

המדורגת 
 בצבע אדום

של לא יתקיימו לימודים   )א( א.8
כיתות ח' עד י"ב בבית ספר שיתן 
בו חיוך יסודי או חיוך על יסודי 
המצא בשטח רשות מקומית 
המדורגת בצבע אדום לפי תקה 

; אין באמור בתקת משה זאת 7
כדי למוע למידה מרחוק, הוראה 
מקוות או לימודים המתקיימים 

 בשטח פתוח בלבד.

על אף האמור בתקת   )ב(      
ברשות מקומית משה (א), 

המדורגת בצבע אדום כאמור בה, 
יתן לקיים לימודים של כיתות ח' 

לפחות מתלמידי  70%עד י"ב אם 
 הכיתה הם בעלי אישור "תו ירוק.
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בעל מוסד שהוא בית ספר   )ג(      
שיתן בו חיוך יסודי או חיוך על 
יסודי בשטח רשות מקומית 

, 7המדורגת בצבע אדום לפי תקה 
פתיחת כיתה מכיתות לא יאפשר 

-ח' עד י"ב לתלמידים אם פחות מ
מתלמידי הכיתה הם בעלי  70%

  אישור "תו ירוק".

תקה זאת לא תחול על   )ד(      
לימודים של מוסד המקיים 
פעילות חיוך כאמור בסעיף 

) לחוק או כיתה 14) או (6), (4(ג)(10
של תלמידים עולים ללימוד השפה 

  העברית.

ראש השירות או רופא   )א( ב.8 סגירת מוסד  
מחוזי, רשאי להורות, בהודעה 
בכתב, למפעיל של מוסד לסגור 
את המקום, כולו או חלקו, 
ובהיקף שאיו עולה על הדרש, 
אם שהה בו אדם הושא את גיף 
הקורוה, לתקופה שיקוב 
בהודעה והדרושה לשם מיעת 
הדבקה בגיף בשל שהייה באותו 
מקום או לשם עריכת חקירה 

דמיולוגית, ובלבד שסגירתו אפי
לשם עריכת חקירה כאמור לא 

שעות, ובמקרים  72תעלה על 
מיוחדים ולפי הוראה של ראש 

שעות, וזאת  120על  –השירות 
בשים לב, בין השאר, להשלכות 
של סגירת המוסד על התלמידים; 

–לעיין זה, "ראש השירות"
 כהגדרתו בצו בידוד בית.

לעיין מוסד בפיקוח משרד   )ב(      
החיוך  או מוסד חיוך לוער 
שהוא מוסד בפיקוח האגף 
להכשרה מקצועית ופיתוח כח 
אדם בזרוע עבודה במשרד 

יהיו  –הכלכלה והתעשייה  
מוסמכים להורות על סגירת 
המוסד כאמור, לפי הוראות תקת 
משה (א), גם מהל המחוז או 
הממוה על החיכות, לפי העיין, 
בהתייעצות עם ראש השירות או 

 עם רופא מחוזי .

על מתן הוראה לסגירה   )ג(      
כאמור בתקת משה (א) של מוסד 
המפורט להלן, יעדכן הרופא 
המחוזי את הגורם המפורט לצד 

  אותו מוסד:  

מוסד בפיקוח משרד  )1(       
מהל   -החיוך או חלק ממו  

 המחוז;
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מוסד בפיקוח משרד  )2(       
והתעשייה או חלק הכלכלה 

הממוה על המחוזות  -ממו 
בזרוע עבודה שבמשרד 

 הכלכלה והתעשייה  ;

מעון יום שבהסכם  )3(       
הפעלה עם משרד הכלכלה 
והתעשייה כמשמעותו בסעיף 

לחוק הפיקוח על מעוות  62
 2018-יום לפעוטות, התשע"ט

מהל המחוז באגף למעוות  -
יום ומשפחתוים במשרד 

  והתעשייה."הכלכלה 

תיקון תקה 
 א9

  –א(ב) לתקות העיקריות 9בתקה  .9

 . –) 3בפסקה ( )1(   

בפסקת משה (א), אחרי "תו ירוק"   )א(    
יבוא "בצירוף הצגת תעודה מזהה למעט 

 ";16לעיין קטין מתחת לגיל 

בפסקת משה (ב), בסופה יבוא   )ב(     
  ";16"למעט לעיין קטין מתחת לגיל 

(ג), אחרי "שקדמו בפסקת משה   )ג(    
לכיסתו למוסד" יבוא  "בצירוף הצגת 
תעודה מזהה למעט לעיין קטין מתחת לגיל 

16;"  

  תימחק. –) 5פסקה ( )2(   

החלפת תקה 
 ב9

 ב לתקות העיקריות  יבוא: 9במקום תקה  . 10

דיו קס   –העושה אחד מאלה  ב.9 "עושין  
 ) לחוק העושין:1(א)(61לפי סעיף 

מוסד להשכלה או בעל  )1(      
הכשרה מקצועית לבגירים או בעל 

תיכוי, למעט -מוסד תורי על
פימייה, שהתיר כיסה למוסד 
לאדם שאיו אחד מהמפורטים 
להלן, בעצמו או באמצעות אחר, 

 א:9ביגוד לתקה 

מי שהציג אחד מאלה,   )א(       
 16ולעיין מי שמלאו לו  

גם בצירוף הצגת  –שים
 תעודה מזהה:

אישור "תו  )1(        
 ירוק";

אישור על תוצאה  )2(        
שלילית בבדיקת קורוה 

  מיידית;
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לעיין אדם מוע  )3(        
אישור כאמור  –חיסון 

) או 2בפסקת משה (
אישור שקיבל תוצאה 
שלילית בבדיקה שביצע 

השעות  72במהלך 
שקדמו לכיסתו למוסד 

;  

עובד המוסד שמהל   )ב(       
שאיו בא המוסד קבע לגביו 

במגע עם תלמידים או עם 
עובדים אחרים אשר באים 

 במגע עם תלמידים."

        

בעל מוסד להשכלה או  )2(      
הכשרה מקצועית לבגירים או בעל 

תיכוי, למעט -מוסד תורי על
פימייה, שלא מיה ממוה קורוה 

 );1א(ב)(9כאמור בתקה 

בעל מוסד להשכלה או  )3(      
לבגירים או בעל הכשרה מקצועית 
תיכוי, למעט -מוסד תורי על

פימייה, שלא הציג שלט כאמור 
  );2א(ב)(9בתקה 

השוהה במוסד להשכלה  )4(      
או הכשרה מקצועית לבגירים או 

תיכוי, -השוהה במוסד תורי על
למעט פימייה ולמעט  מקום 
שמתקיימת בו הכשרה מעשית, 
שאיו אחד מהמפורטים להלן, 

א, ובלבד שבמקום 9לתקה ביגוד 
הוצג שלט כאמור בתקה 

  ):2א(ב)(9

 מחלים או מחוסן;  )א(       

אדם שקיבל תוצאה   )ב(       
שלילית בבדיקת קורוה 

 24מיידית שביצע במהלך 
השעות שקדמו לכיסתו 
למקום, ואם הוא עובד 

השעות  84במהלך  –המוסד 
 שקדמו לכיסתו למקום;

אדם שקיבל תוצאה   )ג(       
שלילית בבדיקה שביצע 

השעות שקדמו  72במהלך 
 לכיסתו למקום;

עובד המוסד שמהל   )ד(       
המוסד קבע לגביו שאיו בא 
במגע עם תלמידים או עם 
עובדים אחרים אשר באים 

  במגע עם תלמידים."

תיקון תקה 
 ג9

 –ג לתקות העיקריות 9בתקה  . 11
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  במקום תקת משה (א) יבוא: )1(   

"(א) עבירה על הוראה מההוראות המפורטות    
בטור א' שבתוספת השייה, היא עבירה 

 מיהלית";

 במקום תקת משה (ב) יבוא: )2(  

"(ב) לעבירה מיהלית כאמור בתקת משה (א)    
יהיה קס מיהלי קצוב, כקבוע לצידה בטור ב' 

 בתוספת השייה".

ביטול תקה 
 ה9

 בטלה. –ה לתקות העיקריות 9תקה  . 12

תיקון תקה 
12  

לתקות העיקריות, במקום "ג' בתשרי  12בתקה  . 13
)" יבוא "כ"ב בתשרי 2021בספטמבר  9התשפ"ב (
  )".2021בספטמבר  28התשפ"ב (

תיקון 
 התוספת 

בתוספת לתקות העיקריות, במקום "תוספת" יבוא  . 14
 "תוספת ראשוה".

הוספת 
תוספת שייה 

 העיקריות יבוא:אחרי התוספת הראשוה לתקות  . 15

 "תוספת שייה  

  (ב))-ג(א) ו9(תקה   

   

  

  טור א' 
העבירות 
  המיהליות

  טור ב'
קס מיהלי קצוב 

  בשקלים חדשים
  5,000  )1ב(9  )1(

  3,000  )3ב(9  )2(

  "1,000  )4ב(9  )3(
  

 1תחילתן של תקות אלה ביום כ"ד באלול התשפ"א ( . 16 תחילה
 ).2021בספטמבר 

בספטמבר  1בתקופה שמיום כ"ד באלול התשפ"א ( . 17  הוראת שעה 
בספטמבר  28) עד יום כ"ב בתשרי התשפ"ב (2021
א לתקות העיקריות, 8) יראו כאילו בתקה 2021

  לתקות אלה, בסופה בא: 7כוסחה בתקה 
לרבות  –"(ה) בתקה זאת, "בעל אישור "תו ירוק""  

  ."nCovאדם שקיבל מת חיסון ראשוה גד 

 
  _______ התש_______ ___ ב_

  )20(___ ב________ ____
___________  

  פתלי בט
  ראש הממשלה
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  מתווה תפילות בכותל המערבי  .30קור/

  
  ראש הממשלה פותח.   

ועורף במטה  גב' טליה לקרי, ממלאת מקום ראש אגף לוט"ר, בט"פ

לביטחון לאומי, מציגה את מתווה התפילות בכותל המערבי במהלך חגי 

  תשרי במטרה לצמצם את סיכוי ההדבקה לבאי המקום. 

גב' לקרי מציית כי קביעת המתווה עשה ברגישות ובשיתוף עם רב הכותל 

  והמקומות הקדושים, משטרת ישראל ומשרדי הממשלה הרלווטיים.

  את המתווה מצויים בתיקי מזכירות הממשלה) (שקפים המציגים

  מפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל, יצב דורון תורג'מן מעיר ומתייחס. 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים איילת שקד, זאב אלקין, יאיר 

לפיד, בי גץ וה"ה איתן בן דוד, טליה לקרי, רז זרי, סלמאן זרקא ודורון 

  תורג'מן. 

ן מציין ראש הממשלה כי יתקיים דיון עם השר לביטחון הפים בתום הדיו

  באשר לקיום תפילות המויות בהר הבית ובכסיית הקבר. 

  
  קולות גד) 2(רוב קולות בעד;   

  
  מ ח ל י ט י ם:  

לאשר את המתווה המפורט להלן לקיום תפילות בכותל המערבי   .א

 במהלך ימי הסליחות וחגי תשרי:

 מתפללים. 8,000תוגבל לעד  הכיסה לכותל .1

 קפסולות. 18-תיעשה חלוקה פימית ל .2

 חובת עטיית מסכה בשטח פתוח ואכיפה על ידי סדרים בכותל. .3

הקרן למורשת הכותל תסדיר הלכתית העברת תפילה באמצעים  .4

 ויזואליים. 

 פעולות הסברה והמלצה על הגעה של מחוסים ומחלימים בלבד. .5
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יתוב ההמון בכיסות לעיר העתיקה על ידי משטרת  –אכיפה  .6

 ישראל. 

לטובת ביצוע הפעולות ₪ מיליון  2.1משרד האוצר יתקצב  .7

 הדרשות ליישום המתווה.

תקות שיתחייב להתקין לשם הסדרת המתווה האמור, יובאו לאישור   .ב

  (א) בתקון לעבודת הממשלה.38בהתאם לסעיף 

  
    

    
  

  הישיבה עלת


