
 
 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 20בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 42 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021בפברואר  04 - כ"ב בשבט התשפ"א, חמישי יוםמ

  )zoom -אמצעות ועידה חזותית ב - 15:10(בשעה 

 02:30בשעה  2021בפברואר  05 –כ"ג בשבט התשפ"א  –עד יום שישי 

  

  )01:45 - 00:45ובין השעות  23:50 - 19:45(הממשלה יצאה להפסקות בין השעות 

 

  

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 

-דרעי,  צחי הגבי, חילי טרופר, עומר יקלביץ', אלי כהן, ישראל כ"ץ, אורלי לוי
אבקסיס, יעקב ליצמן, עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב, אלון 

ה תמייץ, איציק שמולי, פו שטהשוסטר, יובל שטיי  
  
    
  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט
      

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  היועץ המשפטי, המטה לביטחון לאומי   -  גיל אבריאל 

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

  ראש אג"מ, משטרת ישראל   -  אמון אלקלעייצב 
  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
  משרד הבריאות   -  קובי בליטשטיין 

  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 
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  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר
  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט

  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי

  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג
  העורףמפקד פיקוד   -  אלוף אורי גורדין 

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו
  משרד האוצר  -  שירה גריברג

  משרד הבריאות   -  אורלי גריפלד
  המזכיר הצבאי לשר הביטחון   -  תא"ל יקי דולף 

  יועץ למהל "מגן ישראל"  -  יורם חמו
  סגית מזכיר הממשלה   -  טוקטליסימה 

ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר ומהל   -  ערן יעקב
  רשות המיסים

  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 
  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר  -  תמיר כהן 

  משרד הבריאות   -  לוטן תומר
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי

  משרד החיוך   -  איציק ליבוביץ 
  ראש רח"ל  -  יורם לרדו
  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  יועץ  קורוה לעיין המגזר החרדי  -  רוי ומה

  המשה ליועץ משפטי לממשלה   -  רז זרי
  משרד ראש הממשלה   -  אורדן סוחמי

  יועץ קורוה לעיין המגזר הערבי  -  איימן סייף 
  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק

  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף
  משרד ראש הממשלה  -  מארק רגב

  משרד ראש הממשלה החליפי   -  קסם רוזבלט
  מפכ"ל המשטרה  -  רב יצב קובי שבתאי

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש   -  אבי שמחון 

  הממשלה 

 

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:
  

  תמות מצב והמלצות באשר להארכת הסגר ושלבי היציאה  .779

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .780

  2021-), התשפ"א25שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות) (תיקון מס' 

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .781

), 18שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך) (תיקון מס' 

  2021-התשפ"א

    
הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .782

)(תיקון), 5שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות מיוחדות)(מס' 

  2021-התשפ"א

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .783

וביצוע הקלות  2021-), התשפ"א5מס' שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון 

  במתכות הסגר

    
תקות  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .784

וקביעת  2021-שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכיסה אליה), התשפ"א

  א לחוק7הרכב ועדת החריגים וועדת ההשגות בהתאם לסעיף 
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 באשר להארכת הסגר ושלבי היציאה תמות מצב והמלצות  .779

  
ראש הממשלה פותח ומתייחס למוטציה הבריטית של הגיף התורמת   

להיקפי תחלואה גבוהה באוכלוסייה והמחייבת זהירות מרבית בעיין 

  קבלת החלטה על יציאה מהסגר.

ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מתייחס לצורך ביהוג 

באופן שיאפשר שליטה בתחלואה ומיעת עלייה  הליכי היציאה מהסגר

  במקדמי ההדבקה.

  מר בן שבת מציג תוים על היקפי המתחסים עד עתה.

מהל מגן ישראל, פרופ' חמן אש, מציג תמות מצב על תוי התחלואה, 

מקדם ההדבקה והתחלואה הקשה. פרופ' אש מפרט על קצב ההתחסות של 

התייחסות למימוש פוטציאל ההתחסות האוכלוסייה בחתכים שוים תוך 

  אל מול בלימת התפשטות התחלואה.

בסיום סקירתו מדגיש פרופ' אש כי מצב התחלואה מחייב זהירות מרבית 

וביצוע צעדים מדודים וכי פתיחה לא מבוקרת של עפי המשק צפויה 

להעלות את מקדם ההדבקה ולהביא להכפלות במספרי המאומתים ולכן 

  בחצות. 7.2.2021את מתכות הסגר הוכחי עד ליום מומלץ להאריך 

ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, מציית כי הקלות 

  בסגר ייעשו על בסיס מדדי בקרה והגעה לשיעור גבוה של מתחסים.

  שר האוצר וציגי משרדו מציגים תוכית לפתיחת עפי המשק.

  בתיקי מזכירות הממשלה)(דברי הדוברים לוו במצגות המצויות 

ה"ה רן בליצר ויורם חמו, המים על צוות היועצים של "מגן ישראל", 

מציגים את עמדתם והערכותיהם ביחס ליציאה מהסגר והשלכת מהלך זה 

  על היקפי התחלואה. 

השרים אריה מכלוף דרעי, עמיר פרץ, יובל שטיייץ, חילי טרופר, עומר 

שמולי שואלים את ציגי "מגן ישראל" יקלביץ', אמיר אוחה ואיציק 

  ומשרד הבריאות בעיין המלצתם.

שר הבריאות מסביר כי סיום הסגר ופתיחה, ולו חלקית, של המשק ומערכת 

  יעלו את אחוז התחלואה.  –החיוך בתוי התחלואה הקיימים 
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חליפי ושר הביטחון מציע לשקול פתיחה חלקית של המשק הראש הממשלה 

שיעור התחלואה מוך ורמת ההתחסות היה גבוהה באזורים שבהם 

) ומציין את הצורך במציאת פתרון לסוגיית "הרמזור"(בהתאם למודל 

הישראלים השוהים בחו"ל אשר מעת מהם ומהמבקשים לעלות לישראל 

  להגיע לארץ בעת הזו.

ראש הממשלה מבהיר כי או מצויים במצב שבו התחלואה עולה בשל 

  ומעלה.  50התפשטות המוטציות ובמרוץ לחסן את בי 

ראש הממשלה מציע, לאור התוים הקיימים, לאמץ את המלצת משרד 

הבריאות ו"מגן ישראל" להארכת מתכות הסגר ובמקביל להיערך 

ל"פיילוט" שיאפשר פתיחתם של תחומי מסחר ותחומים וספים רק 

  למחלימים ולמתחסים. 

שהתקבלה בעקבות הדיון שערך על המשך  783(ראה להלן החלטה מס. 

  סגר)הארכת ה

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .780

 2021-), התשפ"א25שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות) (תיקון מס' 

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציג את התקות המשקפות 

  בחוק.את הגדלת הקסות כפי שקבע 

  
  קולות מעים) 2(רוב קולות בעד;   

  
  י ם:מ ח ל י ט   

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה   .א

), 25החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות) (תיקון מס' 

 התקות). –(להלן  2021-התשפ"א

כסת של ה ות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט להביא את התק  .ב

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה להתקין את 

התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

 .2020-הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף



- 6 - 

 

  

 

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

 לפרסם את התקות ברשומות. –ישור התקות לה לעיין א

  להלן וסח התקות:

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

), 25(הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

 2021-התשפ"א

לחוק  27 -ו  25, 24, 23ה, 12, 12,  9, 8, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

החוק) [ובאישור ועדת החוקה,  חוק  –(להלן  2020–שעה), התש"ף

)(א) לחוק] 2(ד)(4ולאחר שהתקיים האמור בסעיף  ,ומשפט של הכסת

  אלה:                                   מתקיה הממשלה תקות 

(ב) לתקות סמכויות מיוחדות 9בתקה .1 9תיקון תקה 

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

לות והוראות וספות), שעה)(הגבלת פעי

התקות העיקריות), -(להלן 2020-התש"ף

בסופה יבוא "ולעיין שטח המקום; שטח 

המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך 

  שטח המקום, הן במבה והן בשטח פתוח."

 -(א) לתקות העיקריות 13בתקה  .2 13תיקון תקה 

  ) יבוא:2במקום פסקה (  )א(  

)המפעיל מקום ציבורי או עסקי ששטחו 2"(  

להלן, בעצמו או באמצעות אחר, כמפורט 

 :7בדרך של פתיחתו לציבור ביגוד לתקה 

  מ"ר; 100שטח המקום לא עולה על   )א(  

מ"ר ולא עולה  100שטח המקום עולה על   )ב(  

  מ"ר; 500על 

  מ"ר." 500שטח המקום עולה על   )ג(  

  ב) יבוא:12במקום פסקה (  )ב(  

מפעיל מקום ציבורי או עסקי שקיים בו  ב)12"(  

אירוע אסור או שקיים בו אירוע מוגבל, ביגוד 

 –א(ג) והאירוע התקיים 11לתקה 

  בשטח פתוח;  )א(  
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  במבה;"   )ב(  

  ג) יבוא:12במקום פסקה (  )ג(  

ג) מחזיק מקום שאיו מקום ציבורי או 12" (  

עסקי שקיים בו אירוע אסור, או שקיים בו 

אירוע מוגבל במספר משתתפים העולה על 

א(ב), 11המשתתפים האמור בתקה מספר 

 א(ד),כמפורט להלן:11ביגוד לתקה 

אירוע אסור בשטח פתוח או אירוע מוגבל   )א(  

בשטח פתוח שבו מספר המשתתפים עולה על 

  א(ב) לשטח פתוח;11המספר האמור בתקה 

אירוע אסור במבה או אירוע מוגבל   )ב(  

במבה שבו מספר המשתתפים עולה על 

  א(ב) למבה";11בתקה המספר האמור 

לתקות העיקריות, אחרי "לפי  16בתקה  .3 16תיקון תקה 

) 1(א)(61העיין" יבוא "או קס לפי סעיף 

 לחוק העושין, לפי המוך מבייהם."

תיקון התוספת 

 השלישית

  –בתוספת השלישית לתקות העיקריות  .4

  ) יבוא:2במקום פרט ( )1(  

  

  

  טור א'

העבירות 
  המיהליות

  טור ב'

קס 
מיהלי 
קצוב 

בשקלים 
  חדשים

  5,000  )(א)2(א)(13  )2"(

  7,500  )(ב)2(א)(13  א)2(

  "10,000  )(ג)2(א)(13  ב)2(

  

  ג) יבוא:12(-ב) ו12במקום פרטים ( )2(  
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  טור א'     

העבירות 

  המיהליות

  טור ב' 

 קס

מיהלי 

קצוב 

בשקלים 

  חדשים

  5,000  ב)(א)12(א)(13  ב)12"(

  10,000  ב)(ב)12(א)(13  )1ב12(

  5,000  ג)(א)12(א)(13  ג)12(

  "10,000  ג)(ב)12(א)(13  )1ג12(
  

  

  ___ בשבט  התשפ"א 
  )2021 פברואר(___ ב

                  
______________________  

  בימין תיהו                                                                  
  ראש הממשלה                                                                     

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .781

), 18שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך) (תיקון מס' 

 2021-התשפ"א

  
  פותח.מזכיר הממשלה   

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

  להחמרת הקסות על מוסדות המקיימים פעולות חיוך.

  השר לביטחון הפים מעיר.

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים אמיר אוחה, אורית פרקש הכהן, 

שוסטר, סגן יולי (יואל) אדלשטיין, פיה תמו שטה, אופיר אקויס ואלון 

  השר יואב קיש ומר רז זרי.

  
  קולות מעים) 2(רוב קולות בעד;   

  
  
  
  



- 9 - 

 

  

 

  ל י ט י ם:מ ח   

התקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה ל  .א

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

 בוסח שלהלן. התקות) –(להלן  2021-), התשפ"א18חיוך) (תיקון מס' 

, התרבות והספורט של הביא את התקות לאישור ועדת החיוךל  .ב

כסת בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה ה

להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

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

ועדת החיוך, התרבות והספורט של כל שלא תתקבל החלטה של כ  .ג

 –שעות מהמועד שהוגש לה לעיין אישור התקות  24בתוך הכסת 

 לפרסם את התקות ברשומות.

  

  להלן וסח התקות:

הוראת (תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

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

  2021-התשפ"א, ) 18

  

לחוק סמכויות  10-ו 4סמכותה לפי סעיפים  בתוקף  

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

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

ולאחר שהתקיים /הכסת שלת חיוך ועד ובאישור

)(א) לחוק, מתקיה הממשלה 2(ד)(4האמור בסעיף 

 תקות אלה:

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  בתקות .1 30תיקון תקה 

הגבלת פעילות של (ה)הוראת שע(הקורוה החדש 

 ,2020-התש"ף), מוסדות המקיימים פעילות חיוך

במקום  30התקות העיקריות) בתקה  -(להלן

 ) יבוא:1פסקה (

מפעיל מוסד המקיים פעילות חיוך ) 1"(    

בדרך של פתיחתו לתלמידים בו, ביגוד 

  , לפי המפורט להלן:2לאמור בתקה 
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מוסד שמספר התלמידים   )א(      

  ;35השוהים בו לא עולה על 

מוסד שמספר התלמידים   )ב(      

  ;".35השוהים בו עולה על 

לתקות העיקריות, בתקת משה  (ג)  31בתקה  .2 31תיקון תקה 

) לחוק 1(א)(61בסופה יבוא "או קס לפי סעיף 

 מביהם.".העושין, לפי המוך 

תיקון 

התוספת 

 הרביעית

 ) יבוא:1בתוספת הרביעית במקום פסקה ( .3

  טור א'   

  העבירות המיהליות

  טור ב'

קס מיהלי קצוב 

  בשקלים חדשים

  5,000  )2)(א), (1(30)      1"(

  "10,000  )(ב)1(30א)     1(
  

  

  (___ ________ התשפ"א)

 ________ ___)2021( 

                                                                ______________  
  בימין תיהו                                                               
  ראש הממשלה                                                              

  
    

    
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת הכרזת   .782

)(תיקון), 5שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות מיוחדות)(מס' 

 2021-התשפ"א

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

  מר אורי שוורץ, היועץ המשפטי של משרד הבריאות, מציג את הושא.

  
  (פה אחד)  
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  ט י ם:מ ח ל י   

ג לחוק סמכויות מיוחדות 22מתוקף סמכותה של הממשלה לפי סעיף  .1

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

החוק) ולאחר ששוכעה הממשלה כי יש סיכון מוגבר להגעת  -(להלן 

חולים לישראל מחוצה לה מכל מדיות העולם, וכי כיסתם לישראל 

חלואה במדיה, על סמך חוות דעת עלולה להביא להחמרה ברמת הת

אפידמיולוגית מטעם משרד הבריאות, ולאחר שבחה הממשלה דרכי 

פעולה חלופיות ושקלה את הצורך בהכרזה מול מידת הפגיעה בזכויות 

ועדת  –של חוזר, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת  (להלן 

מכויות מיוחדות ) לחוק, להאריך את הכרזת ס2ג(ח)(22חוקה) לפי סעיף 

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)(בידוד של אדם 

), עד יום ט' באדר התשפ"א 5שכס לישראל בסיבות מיוחדות)(מס' 

 )".2021בפברואר  21(

) 2ג(ח)(22להביא את ההכרזה לאישור ועדת חוקה בהתאם לסעיף  .2

חוקה בצירוף ג(ו) לחוק, ההכרזה תוגש לוועדת 22לחוק. בהתאם לסעיף 

  הימוקים לה, והתשתית העובדתית שביסודה. 

החליטה ועדת חוקה לאשר את ההכרזה, היא תפורסם ברשומות סמוך  .3

 8לאחר מכן. ההכרזה תיכס לתוקף ביום כ"ו בשבט התשפ"א (

 ג(ז) לחוק.22) בהתאם לסעיף 2021בפברואר 

ג(י) לחוק, הארכת ההכרזה תפורסם באיטרט, 22בהתאם לסעיף  .4

ובכלל זה באתרי האיטרט של משרד ראש הממשלה, משרד החוץ 

ורשות האוכלוסין וההגירה, ותובא על ידי משרד החוץ, רשות התעופה 

האזרחית, משרד הבריאות ומשטרת ישראל, לפי העיין, ככל היתן, 

לידיעת הוגעים בדבר ובכלל זה לידיעת אשים המבקשים להיכס 

ופה, שגרירויות וקוסוליות, פרסום לישראל, באמצעות חברות התע

  בערוצי תקשורת או בכל דרך יעילה אחרת.
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .783

וביצוע הקלות  2021-), התשפ"א5שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 

 במתכות הסגר

  
  )779הדיון בסעיף מס' (הדיון בסעיף זה התקיים במסגרת   

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף . 1  .א

), 5הקורוה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 

 התקות) בוסח שלהלן. –(להלן  2021-התשפ"א

) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 3(ד)(4בהתאם לסעיף  .2

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

לפרסם מיידית את התקות ברשומות וכח מועד פקיעתן ביום כ"ג 

 .  07:00) בשעה 5.2.2021בשבט התשפ"א (

סת  להביא את התקות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט  של הכ .3

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה להתקין 

 את התקות, סמוך ככל האפשר לפרסומן, כאמור בחוק.

 

  להלן וסח התקות:

  

(הוראת  תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש
  2021-), התשפ"א5שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 

  

, 25, 24, 23ה, 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 2(ד)(44 -ו 27

החוק), ובהתקיים דחיפות –(להלן  2020–החדש (הוראת שעה), התש"ף
          לה תקות אלה:      ) לחוק, מתקיה הממש3(ד) (4כאמור בסעיף 

  תיקון 

 2תקה 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), 

התקות העיקריות), בתקה  -(להלן  2021-התשפ"א
, בהגדרה "התקופה הקובעת" במקום "כ"ג בשבט 2

" יבוא 07:00) בשעה 2021בפברואר  5התשפ"א (
בשעה  )2021בפברואר  7( "כ"ה בשבט התשפ"א

07:00 ." 
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  תיקון 

  5תקה 

), בפסקה 2לתקות העיקריות, בפסקה ( 5בתקה  .2
  ) המובאת בה, בסופה יבוא  :17(

"(ד) יציאת אדם למעבר גבול יבשתי למי שהותר    
לו לפי כל דין לצאת מישראל או יציאת אדם 

 למעבר גבול ימי."

  תיקון 

 11תקה 

 לתקות העיקריות, בסופה יבוא:   11בתקה  .3

לתקות הגבלת פעילות, במקום  21"(ד) בתקה    
) בשעה 2021בפברואר  5"כ"ג בשבט התשפ"א (

בפברואר  7" יבוא "כ"ה בשבט התשפ"א (07:00
 ".07:00בשעה  )2021

  תיקון 

 39תקה 

 לתקות העיקריות, בסופה יבוא:    39בתקה  .4

לתקות החיוך, במקום "כ"ג  37"(ד) בתקה     
) בשעה 2021בפברואר  5בשבט התשפ"א (

בפברואר  7" יבוא "כ"ה בשבט התשפ"א (07:00
 ."07:00בשעה ) 2021

  תיקון 

  47תקה 

לתקות העיקריות, במקום "כ"ג בשבט  47בתקה  .5
" יבוא 07.00) בשעה 2021בפברואר  5התשפ"א (

בשעה  )2021בפברואר  7( "כ"ה בשבט התשפ"א
07:00." 

  
  ___ בשבט  התשפ"א

  )2021(___ בפברואר  
                       ____________  

  בימין תיהו
  הממשלה ראש

  
 ייפתחו: 07:00בשעה  7.2.2021החל מיום ראשון   .ב

 מקומות עבודה ללא קבלת קהל בתו הירוק;

  משלוחים ללא קבלת קהל בתו הירוק;

מספריות וציוד שיט משלוח ספרים , לרבות TAKE AWAYמשלוחים 

  ספורט;ב

  צימרים למשפחות גרעייות;

  שירותים אחד על אחד;

  מטר; 1,000-תבוטל הגבלת היציאה מעל ל
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ייפתחו שמורות ואתרי טבע, גים לאומיים, אתרים, שימור אתרים 

  ורשות עתיקות באוויר הפתוח;

  

בין משרד הבריאות לבין  מועד פתיחת החיוך לגיל הרך יסוכם בפרד  .ג
 משרד החיוך.

  
  

תתקיים ישיבת ממשלה שבה תדון הממשלה  7.2.2021ביום ראשון   .ד

  יחת המשק והמסחר.תבהמשך המתווה לפ

  
  

וסח זהה  , התקיים דיון על בעיין התקותחלטה הקודם לקבלת ה הערה:

ובסופו  בחצות 7.2.2021יום שתוקפן היה אמור להסתיים בשל התקות 

התקיימה הצבעה שבה השרים המצויים בזיקה לראש הממשלה תמכו 

בעוד שהשרים המצויים בזיקה לראש הממשלה החליפי  באישור התקות

בשים לב  , שיתה. בשל הערת היועץ המשפטי לממשלהלאישורהתגדו 

התקין את ל(פה אחד) ) לחוק יסוד: הממשלה, הוחלט 1א(ד)(13לסעיף 

  .07:00בשעה  7.2.2021תוקפן יהיה עד יום ש להתקות בוסח האמור לעי

  
    

  

    
    

    
תקות  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .784

וקביעת  2021-שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכיסה אליה), התשפ"א

 א לחוק7הרכב ועדת החריגים וועדת ההשגות בהתאם לסעיף 

  
  פותח.מזכיר הממשלה   

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

מזכיר הממשלה מציע את ההרכב לוועדת החריגים ולוועדת ההשגות על 

א לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 7סמך סעיף 

  .2021-), התשפ"א6(הוראה שעה) (תיקון מס. 

, פיה תמו שטה ועמיר פרץ ומר בדיון משתתפים: השרים עומר יקלביץ'

  צחי ברוורמן.
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  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם:  

) לחוק סמכויות מיוחדות 1א(א)(7-ו 4. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1  .א

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

) 1א(א)(7החוק), לאחר שהממשלה שוכעה באמור בסעיף  –(להלן 

) לחוק, להתקין את 3א(ב)(7) לחוק ושקלה את האמור בסעיף 2(-ו

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

(הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכיסה אליה), 

 להלן.התקות) בוסח ש -(להלן  2021–התשפ"א

) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 3(ד)(4בהתאם לסעיף  .2

, לפרסם מיידית -2020גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

 את התקות ברשומות.

להביא את התקות לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכסת  .3

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה להתקין 

 ך ככל האפשר לאחר פרסומן, כאמור בחוק.את התקות סמו

  

  להלן וסח התקות:

  

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

           ראל והכיסה אליה), (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מיש

  2021–התשפ"א

לחוק  25עד  23 -), ו1א(א)(7, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

החוק), לאחר שהממשלה שוכעה  –(להלן  2020–שעה), התש"ף
) 3א(ב)(7) ושקלה את האמור בסעיף 2(-) ו1א(7באמור בסעיף 

שהתקיים לחוק, ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט/ ולאחר 
  )(א) לחוק, מתקיה הממשלה תקות אלה:2(ד)(4האמור בסעיף 

 פרק א': הגדרות ופרשות  

הגדרות 
  ופרשות

  -בתקות אלה  .1

א(ה) 7ועדת השגות לפי סעיף  –"ועדת השגות"    
  לחוק;
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א(ג) 7ועדת חריגים לפי סעיף  –"ועדת חריגים"    
  לחוק;

ורישיון לישיבת מי שבידו אשרה  –"תושב קבע"    
  קבע לפי חוק הכיסה לישראל;

תקות סמכויות  -"תקות הגבלת הפעילות"    
מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 
(הוראת שעה)(הגבלת פעילות והוראות וספות), 

  .2020-התש"ף

 פרק ב': יציאה וכיסה לישראל   

איסור 
יציאה 

 מישראל 

כן מתקיים בו אחד לא יצא אדם מישראל, אלא אם  .2
 -מאלה 

הוא איו אזרח ישראלי ואיו תושב  )1(   
 קבע;

הוא יוצא מישראל למקום מגורים  )2(   
קבוע מחוצה לה ובלבד שהציג הצהרה 
ומסמכים המעידים על כך לוועדת החריגים 

  ויש לו אסמכתה על הצגה כאמור;

מי שוועדת חריגים אישרה את יציאתו  )3(   
  .4מישראל לפי תקה 

איסור 
כיסה 

  לישראל

לא ייכס אדם לישראל אלא אם כן ועדת   )א( .3
  חריגים אישרה את כיסתו לישראל.

סייגים 
לאיסור 

יציאה 
 מישראל

רשאי לצאת מישראל מי שוועדת חריגים אישרה כי  .4
 -הוא יוצא לאחד מהצרכים המפורטים להלן

לצורך קבלת טיפול רפואי חיוי שאיו  )1(   
 אחר התלוי בו; סובל דיחוי, לו או לאדם

לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב  )2(   
  משפחה מדרגה ראשוה;

לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה  )3(   
ראשוה המצא במצוקה, ושאין ביכולתו 

  להסתייע באדם אחר המצא באותה מדיה;
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לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם  )4(   
צד לו, בעל מעמד בו, או דרש להשתתף בו, 

שהשתתפותו מרחוק איה מתאימה ובתאי 
  בסיבות העיין;

לצורך חיוי הוגע ליחסי החוץ של  )5(   
ישראל או לצורך חיוי הוגע לביטחון המדיה, 
באישור המהל הכללי של משרד החוץ, משרד 
הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי 

  העיין;

ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקות  )6(   
השתתפות בתחרות,  הגבלת הפעילות, לצורך

ומלווהו הדרש לשם השתתפות בתחרות, 
ושהמהל הכללי של משרד התרבות והספורט 
אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה 

  השתכעה שהגעתם לישראל חיוית;

לצורך הומיטרי או צורך אישי מיוחד  )7(   
  המחייב יציאה מישראל.

סייגים 
לאיסור 

כיסה 
 לישראל

או תושב קבע שוועדת חריגים  אזרח ישראל  )א( .5
אישרה כי הוא מבקש להיכס לצורך אחד מן 
המפורטים להלן, או שמתקיים בו אחד האמורים 

 -להלן רשאי להיכס לישראל 

לצורך קבלת טיפול רפואי חיוי שאיו  )1(   
 סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו;

לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב  )2(   
ראשוה ובכלל זה השתתפות משפחה מדרגה 

  בהלוויה של פטר המובא לקבורה בישראל;

לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה  )3(   
ראשוה המצא במצוקה, ושאין ביכולתו 

  להסתייע באדם אחר המצא בישראל;

לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם  )4(   
צד לו, בעל מעמד בו, או דרש להשתתף בו, 

מרחוק איה מתאימה ובתאי שהשתתפותו 
  בסיבות העיין;

  אישה בשליש השלישי להריוה; )5(   

לצורך הומיטרי או צורך אישי מיוחד  )6(   
  המחייב כיסה לישראל;
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לצורך חיוי הוגע ליחסי החוץ של  )7(   
ישראל או לצורך חיוי הוגע לביטחון המדיה, 
באישור המהל הכללי של משרד החוץ, משרד 

משרד ראש הממשלה, לפי הביטחון, או 
  העיין;

הוא יצא כדין מישראל, לפי המגבלות  )8(   
שחלו בעת שיצא, ומקום מגוריו הקבוע 

  בישראל. 

מי שאיו אזרח ישראל או תושב קבע רשאי   )ב(  
להיכס לישראל  באישור וועדת חריגים, אם הוא 
מבקש להיכס לצורך אחד מן המפורטים להלן, או 

 המפורטים להלן:שמתקיים בו אחד 

לצורך הומיטרי או צורך אישי מיוחד  )1(    
  המחייב כיסה לישראל;

לצורך חיוי הוגע ליחסי החוץ של  )2(    
ישראל או מטעמי ביטחון המדיה, באישור 
המהל הכללי של משרד החוץ, משרד 
הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי 

  העיין;

ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקות  )3(    
הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, 
ומלווהו הדרש לשם השתתפות בתחרות, 
ושהמהל הכללי של משרד התרבות והספורט 
אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שהוועדה 

  השתכעה שהגעתם לישראל חיוית;

מי שזכאי למעמד עולה או לזכויות  )4(    
  עולה ושלא יתן לדחות את עלייתו.

אזרח ישראל או תושב קבע והוא  מי שאיו  )ג(  
בן זוג של אזרח ישראל או תושב קבע או הורה לילד 
שהוא אזרח ישראל או תושב קבע רשאי להיכס 
לישראל באישור ועדת חריגים ובהתקיים הסייגים 

  המפורטים בתקת משה (א).
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דרכי 
עבודת 

ועדת 
חריגים, 

פיה 
לוועדת 
חריגים 

וועדת 
  השגות

גים ולוועדת השגות פייה לוועדת חרי  )א( .6
תתבצע באמצעות טופס מקוון שיהיה זמין בשפה 
העברית, האגלית והערבית באתרים של משרד 
ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ 
ורשות האוכלוסין וההגירה; לפייה יצורפו 
אסמכתאות ואישורים להוכחת התקיימות תאי או 

  , במבקש.5או  4צורך כאמור בתקה 

לטופס המקוון יפורסם באתרים של קישור   )ב(   
משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד 

  החוץ, רשות האוכלוסין וההגירה.

יפורסמו דרכי פיה וספות למי שאיו   )ג(   
מסוגל למלא טופס מקוון, ובכלל זאת כתובת 

  להגשת פיה כאמור.

ועדת חריגים או ועדת השגות תוכל לדרוש   )ד(   
או מסמכים וספים ממגיש בקשה הצגת אישורים 

  להוכחת האמור בפייתו ולצורך הכרעה בפייה.

 פרק ג': הוראות כלליות  

תחילתן של תקות אלה ביום כ"ו בשבט התשפ"א  .7  תחילה
  ).2021בפברואר  8(

 21תוקפן של תקות אלה עד ט' באדר התשפ"א ( .8 תוקף
 ).2021בפברואר 

הוראת 
 מעבר

לטיסה מחוץ יראו במי שקיבל אישור יציאה   )א( .9
)(ב) לתקות הגבלת 17(2לישראל לפי תקה 

הפעילות כמי שקיבל אישור מוועדת חריגים 
 .4כמפורט בתקה 

יראו במי שעומד בתאים המפורטים   )ב(   
) לתקות הגבלת 1(א-)(א) ו17(2בתקה 

 8( הפעילות עד יום כ"ו בשבט התשפ"א
) כמי שקיבל אישור מוועדת 2021בפברואר 

  .2חריגים כמפורט בתקה 

יראו במי שקיבל אישור מוועדת   )ג(   
 1מיום  776החריגים לפי החלטת ממשלה 

על "הקמת ועדת חריגים למתן  2021בפברואר 
אישור לוסע בכלי טיס לישראל מטעמים 
הומיטריים", כמי שקיבל אישור מוועדת 

  .5קה חריגים כמפורט בת
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  כ"ב בשבט התשפ"א
  2021בפברואר  4
  

__________  
  בימין תיהו

 ראש הממשלה

 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  א לחוק7בהתאם לסעיף   .ב

 :2021-), התשפ"א6הקורוה החדש (הוראה שעה) (תיקון מס. 

לקבוע כי בראש ועדת החריגים יעמוד עובד בכיר של רשות  .1

האוכלוסין וההגירה שימה שר הפים ולוועדה  יתווספו ציג 

 משרד העלייה וקליטה.מטעם מטעם משרד התפוצות וציג 

לדיוי הוועדה יוזמן ציג משרד הכלכלה והתעשייה במעמד משקיף 

  בושאים הוגעים למשרדו. 

  ההשגות יעמוד השר צחי הגבי. לקבוע כי בראש ועדת .2

  .31.1.2021מיום  770החלטה זו מבטלת את החלטת הממשלה מס'  .3

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )02:30שעה ב 2021בפברואר  5 –יום שישי (ב


