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  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו

  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי 

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס

  האוצר 
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  המזכיר הצבאי לשר הביטחון   -  תא"ל יקי דולף
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  משרד ראש הממשלה   -  יעל כהן 
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  מזכירות הממשלה   -  ספיה 

  דובר ראש הממשלה   -  מתן סידי
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  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 

 

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
  סגית מזכיר הממשלה  -  סימה טוקטלי
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  דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה  .4

 אמצעי התקשורתבוכחות 

  
  ראש הממשלה  פותח את הישיבה ואומר:  

  

בשעה טובה אחו יוצאים לדרך. כל אחד מהשרים והשרות כבר התחילו "

לעבוד, יצא לי לדבר עם כל אחד מכם בימים האחרוים. הכיסה למשרדים 

הייתה בסך הכול חלקה וטובה ושרי הממשלה מלאים בעשייה ורצון 

 להתקדם.

ועדת השרים אישרה את הצעתו של שר החוץ, יאיר לפיד, כבר הבוקר 

דיפלומטים בתפקידי מפתח בשירות החוץ. זה היה  36לאישור המיוי של 

 משהו שהיה תקוע הרבה מאוד זמן, פתחת את הפקק ויוצאים לדרך.

בשל אופי הממשלה והמגוון של חבריה, המפתח להצלחה שלו זה אמון, 

ון, זה שכשיש איזשהן אי הבות, פשוט אמון הדדי, והדרך להגביר אמ

להרים טלפון אחד לשי ולפתור את זה בשקט, בלי דרמות. אחו באו 

 -לשרת את העם. אי חושב שכולו, כל חברי הממשלה, שותפים להבה 

אחו לא הבוסים של אזרחי ישראל, אחו עובדים אצל אזרחי ישראל וזו 

  הרוח ששורה אצל כל חברי הממשלה.

יראן בחר בסוף השבוע שיא חדש, אבראהים ראיסי. מכל האשים בא

שח'אמאי היה יכול לבחור, ושלא יהיה ספק, זה לא הציבור בחר אלא 

ח'אמאי רק אפשר להם לבחור, הם בחרו את "התליין מטהראן". זה איש 

שידוע לשמצה בקרב העם האיראי ובעולם כולו בשל התפקיד שלו בוועדות 

  את ההוצאות להורג של מתגדי המשטר. המוות שיהלו

ראיסי אחראי באופן אישי לרציחתם של אלפים רבים של אזרחים איראים 

חפים מפשע. הבחירה בראיסי היא איתות למעצמות להתעורר, איתות אולי 

אחרון רגע לפי חזרה להסכם הגרעין, להבין עם מי הן עושות עסקים ואיזה 

מה שברור לכולו זה שמשטר של תלייים, סוג של משטר הן בוחרות לחזק. 

אסור שיחזיק בשק להשמדה המוית. זו העמדה הברורה והעקבית של 

 מדית ישראל.

  

This weekend, Iran chose a new president—Ebrahim Raisi  

Of all the people that Khamenai could have chosen, he 

chose the "Hangman of Tehran", the man infamous among 

Iranians and across the world for leading the Death 

Committees, which executed thousands of innocent Iranian 

citizens throughout the years.  
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Raisi's election is, I would say, the last chance for the world 

powers to wake up before returning to the nuclear 

agreement, and to understand who they are doing business 

with. These guys are murderers, mass murderers. 

A regime of brutal hangmen must never be allowed to have 

weapons of mass destruction that will enable it to not kill 

thousands, but millions. 

Israel's position will not change on this. 

 

כפי שהבטחו, אחו מעלים לאישור הממשלה את הצעתם של ידידיי, שר 

הביטחון בי גץ ושר האוצר אביגדור ליברמן, להקמת ועדת חקירה 

אשים איבדו את חייהם באסון הורא ועל  45ממלכתית לאסון בהר מירון. 

כתפיו מוטלת האחריות להפיק את הלקחים ולמוע את האסון הבא. 

הוועדה לא תוכל להשיב לחיים את אלו שאים, אבל הממשלה כן יכולה 

לעשות הכול כדי למוע אובדן מיותר בעתיד. כפי שאמרו, ועדת חקירה 

 .קום תקום

אחו  -תפללים ולכל האשים שמגיעים למירון לצד הוועדה, חשוב לומר למ

עשה הכול כדי שמסורת החגיגות בל"ג בעומר ובכל ימות השה, תמשיך. 

למירון מגיעים אשים מכל המגזרים: חרדים, ציוות דתית, מסורתיים, 

ספרדים, אשכזים, חילויים. האחריות שלו היא להבטיח את ביטחום, 

 .זה תפקיד הממשלה וכך עשה

בשבוע החולף אחו עדים להתפרצויות קורוה בשי  -קודה לפי אחרוה 

בתי ספר ולהדבקה של עשרות תלמידים. זה בע מחוסר הקפדה על בידוד, 

אלה ששבו מחו"ל, והערכת גורמי המקצוע, זה עוד לא ודאי, כי עוד לא 

השלימו את הריצוף, אבל הערכת גורמי המקצוע היא שמדובר בווריאט 

ודי. אתמול בלילה קיימו דיון קודתי והיום תתקיים הערכת מצב עם הה

השרים הרלווטיים, גורמי המקצוע והמל"ל גם בוגע לווריאט ההודי, גם 

 בוגע לסדרי הכיסה והיציאה מהארץ, ואחו עדכן את הציבור.

האסטרטגיה הלאומית צריכה להישען לא על רגל אחת,  -אי רוצה להבהיר 

חיסוים, כי אם מחר יש וריאט עוקף חיסון, הכול מתמוטט. אחו רק של 

גם עם החיסוים, אבל גם תחת החה שלא לכל מגפה או וריאט בהכרח 

יהיה חיסון. אחו צריכים, על ידי יהול כון, להימע ממצב של אובדן 

 שליטה.

קודה אחרוה, היום אחו מצייים תשע שים לפטירתו של ראש 

ה השביעי, יצחק שמיר ז"ל. כולם מכירים את יצחק שמיר כאיש הממשל
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ארץ ישראל השלמה, חזון ועשייה, שהקדיש את חייו בכל התחות למען 

בלח"י, ב"מוסד", בכסת ובממשלה, אבל יש קודה שפחות  -המדיה 

שמים לב: שמיר, יחד עם פרס, הקימו לראשוה ממשלת אחדות, ששעה 

, והם ידעו להביא יצים אידיאולוגיים לשבת סביב 1984-אגב על רוטציה, ב

שולחן ממשלה ולהציל, אין מילה אחרת, להציל את מדית ישראל 

, 1988-אז, ולהוציא את צה"ל מעומק לבון. גם ב 400%מאיפלציה של מעל 

דמה לי שאז הוא לא היה חייב, אבל גם בלי האילוץ הפוליטי הוא בחר 

זה יצחק שמיר, שלכל הדעות היה איש ימין להקים עוד ממשלת אחדות, ו

 .מובהק

מה שאחו למדים מזה, זה שעת לכל דבר ועת לאחדות, והאחדות 

כשלעצמה היא מטרה קריטית. גם היום מדית ישראל מצאה עד לפי 

שבוע בסחרור, וכל האשים פה בחדר וציבור רחב בחוץ יודעים שהיכולת 

ברים טובים, אז אחו לך בהשראת שלו לעבוד ביחד תאפשר לו לעשות ד

  "יצחק שמיר. תודה רבה ובהצלחה לכולם.

  
    

    
 אישור התקון לעבודת הממשלה  .5

  
  ראש הממשלה פותח.  

  
  (פה אחד)  

  
(ו) לחוק יסוד: הממשלה, לאשר את התקון 31מ ח ל י ט י ם, בהתאם לסעיף   

  ).74-19 לעבודת הממשלה בוסח המצורף בזה (דפים

  
    

    
 הארכת תקופת כהות ראש המטה הכללי של צה"ל  .6

  
  ראש הממשלה פותח.  

  שר הביטחון מציג את ההצעה.

  השר אביגדור ליברמן מתייחס לצורך בקביעת והל למיוי הרמטכ"ל.
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  השרים בימין גץ ואלעזר שטרן ומר אביחי מדלבליט מעירים ומתייחסים.

אלוף אביב כוכבי, -תפקודו של הרמטכ"ל, רבראש הממשלה משבח את 

ומבקש משר הביטחון לפעול, בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, לגיבוש 

שים ללא צורך  5הצעה שתקבע כי כהות הרמטכ"ל היא לתקופה של 

  במגוי הארכה.

  ההצעה בושא תובא לאישור הממשלה.  

  
  (פה אחד)  

  
(ג) לחוק יסוד: הצבא, לפי המלצת שר 3לסעיף בהתאם  מ ח ל י ט י ם,  

 , 25.11.2018של הממשלה מיום  4300מס' החלטה ל ובהמשךיטחון הב

אלוף אביב -להאריך את תקופת כהות ראש המטה הכללי של צה"ל, רב

ביואר  16בטבת התשפ"ג (תקופת הכהוה תסתיים ביום כ"ג כוכבי, כך ש

2023.(  

  
    

    
חקירה ממלכתית בעיין האסון שהתרחש בהילולת ל"ג בעומר הקמת ועדת   .7

 בהר מירון

  
  ראש הממשלה פותח.  

שר הביטחון מציג את הרקע להצעה שעייה הקמת ועדת חקירה ממלכתית   

בעיין האסון שהתרחש בהילולת ל"ג בעומר בהר מירון  ואת הצורך 

באירועים בהקמתה על מת להפיק לקחים ולמוע הישות של אסוות 

  המויים בעתיד.

היועץ המשפטי לממשלה מבהיר את המשמעות המשפטית הובעת מהקמת 

ועדת חקירה ממלכתית על ידי שיאת בית המשפט העליון ומתייחס לדברי 

  המשתתפים בעיין הרכב הוועדה.

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים בימין גץ, אביגדור ליברמן, 

מאיר כהן, מרב מיכאלי, פיה תמו שטה, יועז הדל, גדעון סער, מירב כהן, 

לב, חמן שי, עיסאווי פריג', מתן כהא וה"ה אביחי -קארין אלהרר, עמר בר

  מדלבליט ורועי אסף.
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ראש הממשלה מחה את ראש הסגל בלשכתו לבחון את בקשת השר 

לביטחון הפים בעיין  התקים  המוקצים לוועדה מתוך תקציב המשרד 

  ום ולחיזוק קהילתי.לקיד

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

שתית לקבוע כי האסון שהתרחש בעת קיומה של הילולת ל"ג בעומר ה .1

 45שבו הרגו ), 30.4.2021התשפ"א ( בהר מירון, ביום י"ח באייר

משתתפים וספים (להלן: "האירוע"),  150 -ופצעו למעלה מ משתתפים

לרבות הסיכוים הקיימים באירועים דומים, הוא ושא בעל חשיבות 

 ציבורית חיוית בעת זו, הטעון בירור.

 בהתאם לכך:  .2

קירה, לחוק ועדות ח 1להקים ועדת חקירה בהתאם לסעיף   )א(

אירועים  לגבי האירוע ולשם מיעת הישותם של  1968-התשכ"ט

 דומים (להלן: "הוועדה").

הוועדה תחקור את השתלשלות האירוע ותקבע ממצאים   )ב(

ומסקות בכל הוגע למכלול ההיבטים של האירוע, ובכלל זה 

תתייחס גם לעייים הבאים: מעגלי קבלת ההחלטות שהובילו 

לאישור האירוע וקביעת המתווה שאושר ותאיו; מכלול 

ות הוגעות לבטיחות אירועים השאלות המקצועיות והמשפטי

המויים ובתוכם גם אירועי פולחן דתיים והמקומות המשמשים 

את הציבור לעריכתם, לרבות ובמיוחד מקומות המשמשים 

לקיום אירועים רבי משתתפים, וכן ליהול אירועים כאמור, 

לרבות הגדרת בעלי תפקידים ותחומי אחריותם וכן עמידה 

לה; הכלים העומדים בפי רשויות בהלים קיימים בעייים א

המדיה וגורמים וספים לאפשר הפעלה יעילה ותקיה של 

 המתחם. 

הוועדה תמליץ על הדרך הכוה לעריכתם של אירועים המויים   )ג(

בעיקר במקומות פולחן דתיים לרבות: הכרה לאומית בערכם 

וחשיבותם של האתרים תוך בחית הצורך בקבלת אחריות 

המדיה על חלק מהאתרים ובשיוי הבעלות על האתרים כיאה 

 לערכם וחשיבותם לכלל הציבור; הסדרת האחריות על יהול
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טקסים ושגרת החיים במקומות הפולחן; יצירת מגון תקצוב 

 ראוי ורישוי כחוק לקיומם הבטוח של האירועים. 

הוועדה תמליץ בפרט לגבי השיויים הדרשים באתר הילולת ל"ג 

בעומר בהר מירון ובתשתיותיו לצורך בטיחות קיום אירועים בו 

 בעתיד.

י משטרת ישראל וכח קיומן המקביל של חקירה פלילית על יד  )ד(

וחקירת המחלקה לחקירות שוטרים בוגע לאירוע, ייערך תיאום 

 עם היועץ המשפטי לממשלה ביחס לאמור.  

ככל  תערוך דין וחשבון על תוצאות חקירתה והמלצותיה, הוועדה  )ה(

שתמצא לכון להוסיף המלצות, ותגיש את הדין וחשבון 

 לממשלה.

יים כדי לאפשר במידת הצורך תשקול הוועדה לפרסם דוח בי

  היערכות מתאימה לאירוע ההילולה הבא.

 

 להודיע על החלטה זו לשיאת בית המשפט העליון. .3

תקי  5-מיליון ש"ח באופן חד פעמי ו 6להקצות לההלת בתי המשפט  .4

 ח אדם זמיים שישמשו להוצאות ועדת החקירה.וכ

הקצאת התקציב , 2021עד לאישורו בכסת של תקציב המדיה לשת  .5

ב לחוק יסוד: משק המדיה 3להוראות סעיף  הי החלטה זו כפופלפ

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

, לצורך מימון פעולה 1985-תשמ"ההלחוק יסודות התקציב, בהתאם 

שהוקצה למשרד מהתקציב  2021ח בשת "שיון לימ 2.2יופחתו  ,מאזת

שהוקצה למשרד  תקציבח מה"שיון לימ 3.8-ו קידום קהילתיחיזוק ול

) לחוק 1ב(ב3לפי סעיף שמוגשת לושאים אסטרטגיים בתכית המפורטת 

שהוקצו למשרד לושאים  תקיםמה 5כן יופחתו ו משק המדיה :יסוד

שעייה  31.5.2020מיום  27 מס' ממשלההאסטרטגיים לפי החלטת 

  ממשלתית.  הקצאת תקים למשרדי הממשלה החדשים ושיוי סדר עדיפות
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 מיויים בשירות החוץ  .8

  
  ראש הממשלה פותח.  

  שר החוץ מציג את הצעת ההחלטה.

  
  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם, לאשר את המיויים בשירות החוץ המפורטים להלן:  

 שדה, שגרירת ישראל לאירלד-לירון בר .1

ושגריר לא תושב  אלי בלוצרקובסקי, שגריר ישראל לדרום אפריקה .2

 של ישראל למאוריציוס, ללסוטו ולסוואזילד

 יעם כהן,  קוסול ישראל בשיקגו, ארצות הברית .3

חיים רגב, ראש המשלחת הקבועה של ישראל לאיחוד האירופי  .4

 ולאט"ו בבריסל, בלגיה

מאור אלבז סטריסקי, קוסול כללי של ישראל במיאמי, ארצות  .5

 הברית

 שגריר ישראל לברזילדיאל זהר זושיין,  .6

 אורן אוליק, שגריר ישראל לקפריסין .7

 , שגריר ישראל לפורטוגלשפיראדור    .8

 גלעד כהן, שגריר ישראל ליפן .9

 איתן סורקיס, שגריר ישראל לירדן . 10

 יעקב ליבה, שגריר ישראל לפולין      . 11

 מיכאל ברודסקי, שגריר ישראל לאוקראיה . 12

 דוד עקוב, שגריר ישראל לדמרק . 13

 אלדד גולן רוזברג, שגריר ישראל להודורס             . 14

שבת של ישראל ואורה שגיב, שגרירת ישראל לתאילד ושגרירה לא ת . 15

 לקמבודיה

 קולמן, שגריר ישראל לשוודיהבו -זיו . 16

יפעת רשף, שגרירת ישראל לשוויץ ושגרירה לא תושבת של ישראל  . 17

 לליכטשטיין

 שגריר ישראל לוותיקן ,רפי שוץ . 18

ית סופה, שגרירת ישראל לגאה ושגרירה לא תושבת של ישראל שלומ . 19

 לליבריה ולסיירה ליאון 

-שגריר ישראל לסגל ושגריר לא תושב של ישראל לגיאה בן בורגל, . 20
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 קוקארי, לגמביה ולקייפ ורדה ביסאו, לגיאה

 איתי בר דב, שגריר ישראל לפמה . 21

וסול כללי לא בהוג קוג וקהקוסול הכללי של ישראל  עמיר לאטי,  . 22

 תושב של ישראל במקאו

 במומבאי, הודוהקוסול הכללי של ישראל  קובי שושי, . 23

 במוטריאול, קדההקוסול הכללי של ישראל  פול הירשון, . 24

 פאולו, ברזיל רפי ארדרייך, הקוסול הכללי של ישראל בסאו . 25

 אילן פלוס, שגריר ישראל לפיליפיים . 26

 ישראל לדרום סודןגרשון קידר, שגריר לא תושב של  . 27

 סימוה פרקל, שגרירה לא תושבת של ישראל לצפון מקדויה . 28

עפרה פרחי, שגרירה לא תושבת של ישראל למיביה, לבוצואה,  . 29

 לזימבבואה ולזמביה

 כרמלה שמיר, הקוסולית הכללית של ישראל במיכן, גרמיה . 30

 עידית שמיר, הקוסולית הכללית של ישראל לטורוטו, קדה . 31

רביב, הקוסולית הכללית של ישראל ביוסטון, ארצות -יקליביה ל . 32

 הברית

 הודו, שגריר לא תושב לסרי לקה ולבהוטןאור גילאון, שגריר ישראל ל . 33

 אה אזארי, שגרירת ישראל לצ'כיה . 34

 אורי רזיק, הקוסול הכללי של ישראל בסט פטרסבורג, רוסיה . 35

וסף על כהותו מתיה כהן, שגריר לא תושב  של ישראל לאל סלבדור,  . 36

  כשגריר ישראל לגואטמלה.

  
    

    
הארכת תוקף ההכרזה על הפריפריה החברתית כאזור בעל עדיפות לאומית   .9

 תיקון החלטת ממשלה -

  
  ראש הממשלה פותח.  

  השר לפיתוח הפריפריה, הגב והגליל מוסיף.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:   

 15.04.2018מיום  של הממשלה 3739  מספרבהחלטה  1את סעיף לתקן   .א

) ולהכריז על הפריפריה החברתית, כהגדרתה 3739החלטה  –(להלן 

החלטה  –(להלן  15.05.2016מיום  1453בהחלטת הממשלה מספר 
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 09.01.2020מיום  4811 מס'  ממשלהה) כפי שתוקה בהחלטת 1453

 31.12.2021) כאזור בעל עדיפות לאומית עד יום 4811החלטה  –(להלן 

או עד למועד שבו הממשלה תאשר מפת פריפריה חברתית שתבוא 

, 15.4.2018מיום  3738ממשלה מס' הבמקומה של זו שקבעה בהחלטת 

 לפי המוקדם.

כפי  1453ההכרזה על הפריפריה החברתית, כהגדרתה בהחלטה   .ב

, כאזור עדיפות לאומית היה לעיין החלטה זו 4811שתוקה בהחלטה 

ור המשרד לפיתוח הפריפריה, הגב והגליל בלבד במגמה בלבד ועב

לאפשר למשרד להשיג את היעדים ולפעול בתחומים שקבעו בהחלטת 

 .1.11.2015יום מ 631הממשלה מספר 

  עדיפות לאומית

לפי  1453  החלטה זו מבוססת על השיקולים והימוקים שביסוד החלטה 

חקיקה ליישום התוכית פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי 

, שעייו עדיפות לאומית, 2009-התשס"ט ), 2010-ו   2009  הכלכלית לשים 

  .3739 הלצד הימוקים וההסברים שהופיעו בהחלט

רשויות מקומיות הפריפריה החברתית כוללת  ,בהתאם להחלטות האמורות

שאין בגב ובגליל, המדורגות במדד חברתי כלכלי לפי דירוג הלשכה 

, כפי שהוא מעת 1-4הלמ"ס) באשכולות  –המרכזית לסטטיסטיקה (להלן 

אזורים בתוך רשויות מקומיות, שאין בגב ובגליל, המדורגים  לעת וכן

 במדד חברתי כלכלי של האזורים הסטטיסטיים לפי דירוג הלמ"ס,

  ., כפי שהוא מעת לעת1-4באשכולות 

     כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הגב,  –לעיין זה "גב" ו"גליל" 

  ., בהתאמה1993-ובחוק הרשות לפיתוח הגליל, התש"ג 1991-התש"ב

  
    

    
-), התשפ"א2והוראת שעה) (תיקון מס'  4מרי פץ (תיקון מס' וטיוטת חוק ח  .10

2021 

  
  פותח. ראש הממשלה  

  שר הביטחון מציג את עיקרי טיוטת החוק.

  בדיון משתתפים: השרים בימין גץ, מרב מיכאלי ומר איתי אופיר.

  
  (פה אחד)  
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  מ ח ל י ט י ם:  

שעה) (תיקון  הוראתו 4מרי פץ (תיקון מס' וטיוטת חוק ח לאשר את  .א

 .)76-75, המצ"ב (דפים 2021-), התשפ"א2ס' מ

בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת לקצר את (ג) 81 ףבהתאם לסעי  .ב

 תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.

את  התירעדת הכסת לותקון הכסת, לבקש מוב(ב) 88 בהתאם לסעיף  .ג

 הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

והוגשה ) הצעת החוק אשר וסחה על יסוד ההחלטה ה"ל 77ף מצורפת (ד

  לכסת.

  
    

    
) (הוראת שעה לעיין 5טיוטת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס'   .11

 2021-הארכת תוקף), התשפ"א -מיוי אמן 

  
  ראש הממשלה פותח.  

  מר רז זרי, המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מציג את טיוטת החוק.

  שטה מעירה.-השרה פיה תמו

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

 )5(תיקון מס'ושיקום כלכלי  חדלות פירעון חוקטיוטת את  לאשר  .א

, 2021-התשפ"א), הארכת תוקף –הוראת שעה לעיין מיוי אמן (

 ).80-78 (דפים "בהמצ

בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת לקצר את (ג) 81 ףבהתאם לסעי  .ב

 תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.

את  התירעדת הכסת לותקון הכסת, לבקש מוב(ב) 88 בהתאם לסעיף  .ג

 הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.
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) הצעת החוק אשר וסחה על יסוד ההחלטה ה"ל והוגשה 81מצורפת (דף 

  לכסת.

  
    

    
והוראת טיוטת חוק העושין (שיאת מאסר בעבודות שירות) (הארכת תוקף   .12

 2021-שעה), התשפ"א

  
  ראש הממשלה פותח.  

  שר המשפטים מציג את הושא.

לב ומאיר -שטה, עמר בר-בדיון משתתפים: השרים גדעון סער, פיה תמו

  כהן.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

 העושין (שיאת מאסר בעבודות שירות) לאשר את טיוטת חוק  .א

 ).85-82 , המצ"ב (דפים2021-התשפ"א(הארכת תוקף והוראת שעה), 

בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת לקצר את (ג) 81 ףבהתאם לסעי  .ב

 תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.

 התירעדת הכסת לותקון הכסת, לבקש מוב(ב) 88 בהתאם לסעיף  .ג

 את הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

) הצעת החוק אשר וסחה על יסוד ההחלטה ה"ל והוגשה 86ף מצורפת (ד

  לכסת.

  
    

  

  

  

    



- 15 - 

 
  

 

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש  .1  .13

  2021-) (הארכת תוקף), התשפ"א8(הוראת שעה) (תיקון מס' 

(ד) לחוק 2הארכת הכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה לפי סעיף  .2

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), סמכויות 

 2020-התש"ף

  
  ראש הממשלה פותח.  

שר הבריאות מציג  את הצורך באישור הצעת החוק ובהארכת ההכרזה על 

מצב חירום בשל גיף הקורוה לאור העובדה ששליש מאוכלוסיית ישראל 

זליגה של תחלואה עדיין איו מחוסן וכדי ליצור כלים משפטיים למיעת 

  מחו"ל.

מהל "מגן ישראל", מר חמן אש, ראש שירותי בריאות הציבור, גב' שרון 

אלרעי והיועץ המשפטי של משרד הבריאות, מר אורי שוורץ, מציגים, 

באמצעות מצגת, את האמצעים למיעת התפשטות התחלואה ומיעת 

בארץ,  זליגתה למדית ישראל, תוים על התפרצות הווריאט ההודי

התשתית  החוקית הקיימת להתקת תקות למיעת התפשטות התחלואה 

  ואת הצורך בהסדרי חקיקה שיאפשרו את התקת התקות.

  מצא בתיקי מזכירות הממשלה)(עותק מהמצגת 

ביטון וגדעון סער מתייחסים לצורך הדרש בהכרזה -השרים יפעת שאשא

  על מצב חירום בשל גיף הקורוה בעת הזו.

-ון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יצן הורוביץ, יפעת שאשאבדי

הכהן, קארין אלהרר, מרב מיכאלי, תמר -ביטון, גדעון סער, אורית פרקש

שטה, בימין גץ, מירב כהן ויואל רזבוזוב וה"ה חמן -זדברג, פיה תמו

  אש, שרון אלרעי, אורי שוורץ, חזי לוי ורז זרי.

שלה את הגורמים הרלווטיים לטפל בדחיפות בתום הדיון מחה ראש הממ

  בושא מתחם החיסוים בתב"ג  המיועד לכסים לישראל. 

  
  קול מע) 1(רוב קולות בעד;   

  
  מ ח ל י ט י ם:  

חוק  הצעתלאשר את  ,עבודת הממשלהללתקון  63בהתאם לסעיף  .1

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), 
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לשם פרסומו  )90-87המצ"ב (דפים , 2021-) התשפ"א8(תיקון מס' 

  ).החוקהצעת  - (להלן ברשומות והגשתו לכסת

בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת לקצר את (ג) 81 ףבהתאם לסעי .2

 החוק.תקופת ההחה ולהקדים את הדיון בהצעת 

את  התירעדת הכסת לותקון הכסת, לבקש מוב(ב) 88 בהתאם לסעיף .3

 הקריאה השייה בהצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

(ד) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 2בתוקף סמכותה לפי סעיף  .4

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

לאחר ששוכעה כי יש סיכון ממשי להתפשטות רחבה של גיף הקורוה 

ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור ובשל כך מתחייב לקוט פעולות 

פיה עמדת שר למכוח הסמכויות הקבועות בחוק, לאחר שהובאו 

הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות בעיין, להאריך 

ימים, עד יום י"ט  60-חירום בשל גיף הקורוה ב את ההכרזה על מצב

 של תוקפו תקופת לסיום עד או )2021באוגוסט  27באלול התשפ"א (

 .מבייהם המוקדם לפי, החוק

  ). 91וסח ההכרזה מצורף בזה (דף

לבקש מוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת, ואם לא הוקמה,  .5

לאשר את הארכת  ,הלוועדה של הכסת שוועדת הכסת קבעה לעיין ז

 .4תוקפה של ההכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה כאמור בסעיף 

להחות את ראש הממשלה ואת שר הבריאות, בהתייעצות עם שר  .6

 חודשים ביצוע תיקוים לחוק. 4המשפטים,  לבחון בתוך 

  

) הצעת החוק אשר וסחה על יסוד ההחלטה ה"ל 93-92 מצורפת (דפים

  והוגשה לכסת.

  
    

    
 ועדת שרים לעייי חקיקה  .14

  
  ראש הממשלה פותח.  

  המשה  למזכיר הממשלה מציג את ההצעה.

  
  (פה אחד)  

  

  



- 17 - 

 
  

 

  מ ח ל י ט י ם:  

 למות ועדת שרים לעייי חקיקה שהרכבה וסמכויותיה כדלקמן: .1

  הרכב ועדת השרים:

  יושב ראש –שר המשפטים 

  שר האוצר

  השרה קארין אלהרר

  השר זאב אלקין

  השר יועז הדל

  ה תמר זדברגהשר

  השרה מירב כהן

  השר מתן כהא 

  השרה יפעת שאשא ביטון

  השר חמן שי

  השרה איילת שקד

  השרה פיה תמו שטה

  

  מוזמן קבוע לישיבות ועדת השרים

  היועץ המשפטי לממשלה או ציגו

  

  סמכויות הוועדה

  

טרם הבאתן טיפול ואישור של הצעות חוק מטעם הממשלה  -

 .לאישור הכסת

טיפול וקביעת עמדת הממשלה ביחס להצעות חוק פרטיות מטעם  -

 .הכסת

, על 1951-מתן אישור הרשאות על פי חוק כסי המדיה, התשי"א -

 דעת הממשלה.

 .עייי והל הגה משפטית -

 

) לחוק יסוד: הממשלה ובכפוף 2א(ד)(13לאחר שיתוקן סעיף  .2

כך שיתווספו  1להוראותיו, יעודכן הרכב ועדת השרים האמור בסעיף 

לוועדה עד שי שרים בעלי זיקה לראש הממשלה החליפי, על פי הצעת 

 ראש הממשלה  החליפי. 
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במועד שבו יצורף לממשלה, באישור הכסת, שר וסף שיכהן בתפקיד  .3

ההתיישבות, הוא ימוה לחבר הוועדה במקום אחד  השרים שר 

  ".המכהים בוועדה מטעם סיעת "תקווה חדשה

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )12:45(בשעה 


