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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 

מירב כהן, ישראל כ"ץ,  דרעי,  צחי הגבי, חילי טרופר, עומר יקלביץ', אלי כהן,
אבקסיס, יעקב ליצמן, אבי יסקורן, עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית -אורלי לוי

פרקש הכהן, מירי רגב, אלון שוסטר, יובל שטיייץ,  יזהר שי, איציק שמולי, 
  פיה תמו שטה

  
  זאב אלקין  עדר השר:

  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות  -  יואב קיש
      

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

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

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

  משרד האוצר   -  כפיר בטט
  סגית מזכיר הממשלה  -  אתי ברט
  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר

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

  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר
  הממוה על השכר, משרד האוצר   -  קובי בר תן 

  לביטחון לאומיהמטה   -  עידו גבאי 
  מפקד פיקוד העורף   -  אלוף אורי גורדין 

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר

  משרד הבריאות   -  שירה גריברג
  משרד הבריאות  -  אורלי גריפלד

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

  רשות המיסים
  ראש המטה הכלכלי לשר האוצר   -  תמיר כהן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  מאיר לוין 
  ראש רח"ל  -  יורם לרדו
  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  המטה לביטחון לאומי  -  יגאל סלוביק

  משרד האוצר   -  אפרת פרוקצי'יה

 

 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:
  

  כיון יחסים עם מרוקו  .671

    
(ד) לחוק 2הארכת הכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה לפי סעיף   .672

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

  2020 -התש"ף 

    
  צעדים דרשים לוכח העלייה בהיקפי התחלואה  .673
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 כיון יחסים עם מרוקו  .671

  
ראש הממשלה מברך את ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת,   

ראש משלחת מדיית שפגשה עם מלך מרוקו, כששב מביקור במרוקו 

  מוחמד השישי, לקראת כיון יחסים בין המדיות. 

  ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון מברך על כיון היחסים בין המדיות. 

ן שבת, מדווח על המפגש עם מלך ראש המטה לביטחון לאומי, מאיר ב

מרוקו והביקור המוצלח שבו חתמו בין המדיות מזכרי הבות והצהרה 

  משותפת לכיון  יחסים דיפלומטיים מלאים.

  
    

    
(ד) לחוק 2הארכת הכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה לפי סעיף   .672

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

 2020 -התש"ף 

  
  מזכיר הממשלה מציג את הצעת ההחלטה.  

  
  (פה אחד)  

  
  ם: י ט י ל חמ   

(ד) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 2בתוקף סמכותה לפי סעיף  .1

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

להתפשטות רחבה של גיף הקורוה לאחר ששוכעה כי יש סיכון ממשי 

ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור ובשל כך מתחייב לקוט פעולות 

מכוח הסמכויות הקבועות בחוק, לאחר שהובאו בפיה עמדת שר 

להאריך  ,הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות בעיין

ל מיום ימים, הח 60-את ההכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה ב

 3), עד ליום י"ט  באדר התשפ"א (2021ביואר  3י"ט בטבת התשפ"א (

 .)2021מרס ב

לבקש מוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת לאשר את הארכת  .2

  .1תוקפה של ההכרזה על מצב חירום בשל גיף הקורוה כאמור בסעיף 
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 צעדים דרשים לוכח העלייה בהיקפי התחלואה  .673

  
ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מציג תוים המשקפים   

  עלייה מגמתית ומדאיגה בתוי התחלואה. 

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג תמות מצב עדכית לגבי תוי 

התחלואה במגזרים השוים, מקדם ההדבקה ותמות מצב התחלואה 

  ביישובים בישראל בהתאם למפת הרמזור.

ופ' אש מתייחס גם לתוכית החיסוים ולקצב ההתקדמות במתן פר

  חיסוים. 

בהתייחס לעלייה בהיקפי התחלואה, מפרט פרופ' אש את המלצותיו 

לצעדים דרשים הכוללים סגר הדוק וקצר המכוון להשגת הורדת קצב 

  התחלואה ומקדם ההדבקה באופן מהיר.

וד מציג את המלצות המשה לראש המטה לביטחון לאומי, מר איתן בן ד

המל"ל לסגר המוצע באופן שיאפשר פתיחה חלקית של מערכת החיוך 

  ומקומות עבודה ללא קבלת קהל. 

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצאות בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון על הצעדים הדרשים לריסון העלייה בהיקפי התחלואה 

בהשתתפות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, השרים יולי (יואל) 

אדלשטיין, מירי רגב, מירב כהן, אריה מלוף דרעי, יואב גלט, אורית פרקש 

הכהן, אלי כהן, ישראל כ"ץ, ציגי המטה לביטחון לאומי, משרד הבריאות, 

  ישראל" ומר רז זרי. "מגן 

ראש הממשלה מודיע על הפסקת הדיון לצורך התייעצויות ומציין שבתום 

ההתייעצויות תובא הצעת החלטה בעיין הצעדים הדרשים לריסון 

  התחלואה באמצעות משאל טלפוי בין חברי הממשלה. 

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )21:10(בשעה 


