
 
 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 17בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 34 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2020בדצמבר  10 - כ"ד בכסלו התשפ"א, חמישי יום

 )ZOOM -וועידה חזותית  ב - 08:45(בשעה 

  

  )14:45שעה עד  11:30(הממשלה יצאה להפסקה משעה 

  

 

ראש הממשלה החליפי ושר  -ראש הממשלה, בימין גץ  -בימין תיהו   כחו השרים:
הביטחון; יעקב אביטן, יולי (יואל) אדלשטיין, זאב אלקין, אופיר אקויס, , גבי 
אשכזי, מיכאל ביטון, יואב גלט, גילה גמליאל, צחי הגבי, יועז הדל, חילי 

אבקסיס, -', אלי כהן, מירב כהן, ישראל כ"ץ, אורלי לויטרופר, עומר יקלביץ
אבי יסקורן, עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב, אלון שוסטר, 

  יובל שטיייץ,  יזהר שי, איציק שמולי, פיה תמו שטה
  

  אריה מכלוף דרעי,  יעקב ליצמן ,אמיר אוחה, דוד אמסלם  עדרו השרים:
  
    

    כחו:כן 
    

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  היועץ המשפטי, המטה לביטחון לאומי   -  גיל אבריאל
  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי
  משרד הביטחון   -  גלי אופיר

  ממלאת מקום ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס
  , משטרת ישראל ראש אג"מ  -  יצב אמון אלקלעי

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
 האויברסיטה העברית - יון אשכזי

  משרד האוצר   -  כפיר בטט
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

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

  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר
  יועץ בכיר למזכיר הממשלה   -  עדי ברוך

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 
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  ממלא מקום ראש אגף תקציבים, משרד האוצר   -  יוגב גרדוס
  משרד האוצר   -  לב דרוקר
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר ומהל   -  ערן יעקב

  רשות המיסים
  משרד ראש הממשלה   -  יעל כהן

  ממלא מקום מפכ"ל המשטרה  -  יצב מוטי כהן 
  ראש המטה הכלכלי לשר האוצר   -  תמיר כהן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 

  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי

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

  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  משרד האוצר   -  אפרת פרוקצ'יה

  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף
  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:
  

  צעדי מע בעקבות העלייה  בממדי התחלואה בגיף הקורוה  .641

    
תיקון  -ועדת השרים לעיין התמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו   .642

  החלטת ממשלה

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .643

), 13פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך) (תיקון מס' שעה) (הגבלת 

  2020-התשפ"א

    
  תוכית לבידוד השבים מחו"ל ("כפי חיל")  .644
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 צעדי מע בעקבות העלייה  בממדי התחלואה בגיף הקורוה  .641

  
ראש הממשלה פותח את הדיון ומתייחס לצעדי המע הדרשים לוכח   

  התחלואה.העלייה בממדי 

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

המצב המשקפים עלייה  באחוז התוצאות החיוביות מקרב הבדקים, עלייה 

  ).R  =1.25בהיקפי החולים במצב קשה וביוי ובמקדם ההדבקה (

פרופ' חמן אש, מהל "מגן ישראל", מציג תוים מעודכים על מצב 

ה ומציין כי יכרים סימים להתפרצות מחודשת של התחלואה התחלוא

החולשת על כל המגזרים.  עוד מציין כי מגמות ההתפרצות הן מעריכיות 

  ומחייבות קיטת פעולות מיידיות על מת למוע גל שלישי. 

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצאות בתיקי מזכירות הממשלה)

, ראש הממשלה החליפי והשרים מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה

יולי (יואל) אדלשטיין, ישראל כ"ץ, יובל שטיייץ, אורית פרקש הכהן, 

איציק שמולי, זאב אלקין, אופיר אקויס, מירב כהן, אלון שוסטר, עמיר 

פרץ, גילה גמליאל, יזהר שי, מירי רגב, אורלי לוי אבקסיס, וה"ה חמן אש, 

  י פרייס.רז זרי, מאיר בן שבת, שרון אלרע

  במהלך הדיון דוו, בין היתר,  הושאים הבאים:

הגבלת פעילות במהלך חג החוכה, לרבות הגבלת התקהלויות בשעות  -

  הערב.

  צעדי ריסון מהודק במקומות עבודה ובמסחר. -

 הגעת החיסוים לארץ  והשפעתם על מדייות ההגבלות של הממשלה. -

 ההגת מדייות דיפרציאלית. -

 יקות בבתי אבות.הגדלת מספר הבד -

בתום הדיון מחה ראש הממשלה לקיים דיון בקביט הקורוה  בעיין 

מדייות סגירת המעברים  על מת למוע זליגת תחלואה מהרשות 

  הפלסטיית. 

  
  קולות מעים) 2קול גד;  1(רוב קולות בעד;   
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ולהורדת  מ ח ל י ט י ם, במגמה להוריד את רמת התחלואה ולהביא לבלימה  

), על N>1,000( 1,000-)  ומספר הבדקים אל מתחת לR>1מקדם ההדבקה (

  :פי ממוצע שבועי

 לא לקבוע, לפי שעה ובמהלך חג החוכה, צעדי מע וספים.  .א

) יגיע             Nאו מספר החולים ( R=1.32-ככל שמקדם ההדבקה יגיע ל  .ב

 שבועות. , ייקטו צעדי ריסון מהודק לתקופה של שלושה2,500-ל

אם לאחר שלושה שבועות תוי התחלואה לא ירדו באופן כזה שמקדם   .ג

, יוחלט על קיטת 1,000-יהיה קטן מ N-ו 1-יהיה קטן מ R    ההדבקה

  . כלליסגר 

  
    

    
תיקון  -ועדת השרים לעיין התמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו   .642

 החלטת ממשלה

  
  ומציג את ההצעה להחלטה.מזכיר הממשלה פותח   

  
  (פה אחד)  

  
(להלן  26.7.2020 מיום 264מספר  ת הממשלההחלטלתקן את , ם י ט ימ ח ל   

דדות ), שעייה הקמתה מחדש של ועדת השרים לעיין התמו264החלטה  –

לסמכויות ועדת השרים שקבעו כי  עם משבר הקורוה והשלכותיו , ולקבוע

תתווסף , 15.11.2020מיום  536ובהחלטת הממשלה מספר  264בהחלטה 

החלטות ועדת השרים , וכי ג לחוק22לעיין הכרזה לפי סעיף הסמכות 

  .תהייה על דעת הממשלהן זה בעיי
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .643

), 13המקיימים פעילות חיוך) (תיקון מס' שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות 

 2020-התשפ"א

  
  מזכיר הממשלה פותח את הדיון.  

  היועץ המשפטי של משרד הבריאות מציג את עיקרי ההצעה להחלטה.

שטה, זאב אלקין ואורלי -בדיון משתתפים: השרים יואב גלט, פיה תמו

  לוי אבקסיס.

  
  (פה אחד)  

  
  ל י ט י ם:מ ח   

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  את להתקין  .א

(תיקון ) הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוךהחדש (

 .שלהלןבוסח כמפורט , 2020-התשפ"א), 13מס' 

ועדת החיוך, התרבות והספורט של תקות לאישור את ה להביא  .ב

והתשתית העובדתית  בליווי דברי הסבר (להלן: "הוועדה") הכסת

סמכויות כאמור בחוק שבבסיס ההצעה להתקין את התקות, 

      , מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)

 . 2020-"ףהתש

שעות מהמועד שהוגש  24ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה בתוך   .ג

 לפרסם את התקות ברשומות.–לה לעיין אישור התקות 

  

  תקות:להלן וסח ה

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש טיוטת תקות 

(הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך) 

   2020-), התשפ"א13(תיקון מס' 
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לחוק סמכויות מיוחדות  10-ו 4סמכותה לפי סעיפים בתוקף 

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

ולאחר שהתקיים האמור ובאישור ועדה של הכסת/החוק),  –(להלן 

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

  תיקון 

 1תקה 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1

הגבלת פעילות של ()הוראת שעה(הקורוה החדש 

0202-, התש"ף)מוסדות המקיימים פעילות חיוך

, אחרי הגדרת 1בתקה  ,)התקות העיקריות -(להלן

 "תלמיד עולה" יבוא:

תועת וער או  –"ארגון וער" , "תועת וער""   

א לחוק יסודות 3לפי סעיף התמכים ארגון וער 

או קבוצות מדריכים  1985-התקציב, התשמ"ה

צעירים עירויים וחיכיהם שבאחריות מחלקת 

 ";הוער העירוית

  תיקון 

 2תקה 

ב) 2(ב) לתקות העיקריות, אחרי פסקה (2בתקה  .2

 יבוא:

 ת וער אופעילות בשטח פתוח של תוע )1ב2"(   

וער בשטחה של רשות או אזור  ןארגו

 "המפורטים בתוספת החמישית;

  תיקון 

 24תקה 

 -) לתקות העיקריות3(24בתקה  .3

בפסקת משה (ג) במקום "בבית ספר יסודי"  )1(  

 ".)7א2(-) ו2א2(ב)(2בפעילות כאמור בתקה יבוא "

  אחרי פסקת משה (ד), יבוא: )2(  

 –) 1ב2(ב)(2לעיין פעילות כאמור בתקה "(ה)    

 "כל מדריך יפגוש קבוצה אחת בלבד;
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  הוספת 

 1ה28תקה 

 ה לתקות העיקריות יבוא:28אחרי תקה  .4

"פעילות   

תועת וער 

 וארגון וער

ה28

1. 

)1ב2(ב)(2פעילות כאמור בתקה 

 תתקיים בתאים אלה:

קבועות הקבוצות אותן הב )1(      

אליהן משתייכים התלמידים 

) 2א2(ב)(2בתקה בפעילות כאמור 

 );7א2(-ו

תפגוש קבועה כל קבוצה  )2(        

מדריך אחד קבוע לכל היותר בכל 

  המפגשים.

כלל המשתתפים יאכלו  )3(        

  את ארוחותיהם בפרד;

שי  יישמר מרחק של )4(        

מטרים בין משתתף אחד לאחר 

בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע 

  בין המשתתפים;

אחת המרחק בין קבוצה  )5(        

  מטרים. 100-לאחרת לא יפחת מ

בכל תועת וער וארגון  )6(        

וער ימוה ממוה על עייי 

קורוה ובכל סיף של תועה או 

ארגון כאמור ימוה אמן קורוה, 

אשר יהיו אחראים על שמירת 

הכללים המויים בתקות אלה 

  בפעילות התועה או הארגון."
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החלפת 

התוספת 

 החמישית

התוספת החמישית לתקות העיקריות יבוא:במקום  .5

 "תוספת חמישית   

 )7א2(ב)(2(תקה 

  אבו סאן   

  אבן יהודה   

  אופקים   

  אור עקיבא   

  אזור   

  אילת   

  בטוף-אל   

  אל קסום   

  אלוה   

  אליכין   

  אלעד   

  אשדוד   

  אשכול   

  אשקלון   

  גרביה-באקה אל   

  טוביהבאר    

  באר יעקב   

  באר שבע   

  מכסור-ביר אל   

  בית דגן   

  בית חיא   
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  בית שאן   

  בית שמש   

  בי ברק   

  בי עי"ש   

  בי שמעון   

  גבעת עדה-בימיה   

  בסמת טבעון   

  ברטעה   

  ברר   

  בת ים   

  ג'ולס   

  זרקא-ג'סר א   

  ג'ת   

  גבעת שמואל   

  גבעתיים   

  גדרה   

  גדרות   

  גולן   

  גזר   

  גן יבה   

  גן רווה   

  גי תקווה   

  דבוריה   

  דייר חא   

  דימוה   



- 11 - 

 
  

 

  דרום השרון   

  הגלבוע   

  הגליל העליון   

  הגליל התחתון   

  הוד השרון   

  הערבה התיכוה   

  הרצליה   

  זבולון   

  זכרון יעקב   

  אילותחבל    

  חבל יבה   

  חבל מודיעין   

  חדרה   

  חולון   

  חוף אשקלון   

  חוף הכרמל   

  חוף השרון   

  חורה   

  חיפה   

  חצור הגלילית   

  חריש   

  טבריה   

  זגריה-טובא   

  טירה   

  טירת כרמל   



- 12 - 

 
  

 

  יבאל   

  יבה   

  יהוד   

  יואב   

  יסוד המעלה   

  עילית יקעם   

  ירוחם   

בוכרים, גאולה, מקור ברוך ומאה  -ירושלים    
  שערים

  בית הכרם ורמת מוצא -ירושלים    

  בית וגן -ירושלים    

גבעת שאול, גבעת מרדכי, וקריית  -ירושלים    
  משה

  גוים -ירושלים    

  חומת שמואל -ירושלים    

  מ.פ שועפאט ועתא -ירושלים    

  סילואן/ עיר דוד ואבו תור -ירושלים    

סהדריה, מעלות דפה, רמת אשכול,  -ירושלים    
  שמואל הביא ובית ישראל

קרית היובל, רמת שרת, רמת דיה,  -ירושלים    
  הולילד, מלחה

  קרית מחם וגבעת משואה -ירושלים    

  רמות -ירושלים    

  תלפיות מזרח -ירושלים    

  ירכא   

  יתיר   

  היג'א-כאוכב אבו אל   

  כוכב יאיר   
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  כסיפה   

  סמיע-כסרא   

  כפר ברא   

  כפר ורדים   

  כפר יאסיף   

  כפר יוה   

  כפר כמא   

  כפר סבא   

  כפר עקב   

  כפר שמריהו   

  כפר תבור   

  כרמי קטיף              

  לב השרון   

  להבים   

  לוד   

  לכיש   

  לקיה   

  מבואות החרמון   

  מבשרת ציון   

  מגאר   

  מגדל   

  מגדל העמק   

  מגידו   

  רעות-מכבים-מודיעין   

  מזכרת בתיה   
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  מזרעה   

  מחה יתיר   

  מטה אשר   

  מטה יהודה   

  מטולה   

  מיתר   

  משה   

  עזאזמה-מסעודין אל   

  מעיליא   

  מעלה יוסף   

  מצפה רמון   

  מקווה ישראל   

  מרום הגליל   

  מרחבים   

  משגב   

  הריה   

  וה אבות   

  ווה מדבר   

  וף הגליל   

  חל שורק   

  חף   

  מרוד                  

  ס ציוה   

  תיבות   

  מזרח העיר -תיה    
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  מרכז דרום -תיה    

  מרכז צפון -תיה    

  חוף צפון רצועת -תיה    

  שכוות הדרום -תיה    

  סאג'ור   

  סביון   

  ע'ג'ר   

  עומר   

  עכו   

  עמק הירדן   

  עמק המעייות   

  עמק חפר   

  עמק יזרעאל   

  ערד   

  בגב-ערערה   

  פוריידיס   

  פסוטה   

  כרכור-פרדס חה   

  פרדסיה   

  פתח תקווה   

  צפת   

  צורן-קדימה   

  קלסווה   

  קצרין   

  קרית אוו   
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  קרית אתא   

  קרית גת   

  קרית טבעון   

  קרית יערים   

  קרית מוצקין   

  קרית מלאכי   

  קרית עקרון   

  ראש העין   

  ראש פיה   

  ראשון לציון   

  רהט   

  רחובות   

  רייה   

  רכסים   

  רמלה   

  רמת גן   

  רמת ישי   

  גברמת    

  רעה   

  גם-אום אל -שבלי    

  שלום-שגב   

  שדות דן   

  שדות גב   

  שדרות   

  שוהם   
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  שלומי   

  שי   

  שער הגב   

  שפיר   

  יפו -תל אביב    

  תל מוד   

  תל שבע   

  תמר   

תחילתן של תקות אלה ביום כ"ז בכסלו התשפ"א  .6 מועד תחילה

 ).2020בדצמבר  13(

 
  פ"א___ ב________ התש

  )20(___ ב________ ____
____________  

  בימין תיהו
  ראש הממשלה 

  
    

    

 תוכית לבידוד השבים מחו"ל ("כפי חיל")  .644

  
  ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון מציג את הושא.  

עוזר שר הביטחון להתגוות, מר משה אדרי, מציג באמצעות מצגת, את 

שהוכן בתיאום עם רשות שדות התעופה ומשרד הבריאות בעיין  המתווה

  הטיפול בעיין השבים מחו"ל ממדיות אדומות.

  (עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

  שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מתייחסת לושא.

בתום הדיון קבע כי המתווה ייושם בתיאום עם משרד התחבורה 

  הבריאות ומטה "מגן ישראל". והבטיחות בדרכים, משרד

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )15:45(בשעה 


