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  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 47 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021במרץ  01 - י"ז באדר התשפ"א, שי יום

 )ZOOM -וועידה חזותית ב - 15:45(בשעה 

  

  

 

ראש הממשלה החליפי ושר  -בימין גץ  ראש הממשלה, -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
ס, יעקב ליצמן, עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב, אלון אבקסי

  שוסטר, יובל שטיייץ, איציק שמולי, פיה תמו שטה
  
     

  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  יועץ שר הביטחון להתגוות   -  משה אדרי
  היועץ המשפטי למערכת הביטחון   -  איתי אופיר

  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר
  ראש אגף מבצעים, משטרת ישראל   -  יצב אמון אלקלעי
  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס

  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים   -  יוליה איתן
  מהל "מגן ישראל"  -  אשחמן 

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר   -  קובי בליטשטיין 

  משרד האוצר  -  ישי בן אלול
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  משרד ראש הממשלה   -  איתמר בן ישראל 
  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת 

  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה החליפי   -  הוד בצר
  סגית מזכיר הממשלה  -  אתי ברט
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  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי

  אלוף פיקוד העורף   -  אלוף אורי גורדין 
ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס

  האוצר
  המזכיר הצבאי לשר הביטחון   -  תא"ל יקי דולף 

  משרד הבריאות   -  עה היימן 
  משרד ראש הממשלה  -  גלבוע זיגר

  משטרת ישראל   -  יצב ג'מאל חכרוש
  )848צה"ל (בסעיף מס'   -  תא"ל צחי חפץ 
  הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים   -  חסאן טואפרה

  משרד ראש הממשלה   -  אורן כהן 
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 

  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר  -  תמיר כהן 
  )848הרמטכ"ל (בסעיף מס'   -  רא"ל אביב כוכבי

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

  משרד האוצר   -  תמר לוי בוה 
  משרד הבריאות   -  אסת לוקסבורג

  המהלת הכללית, המשרד להגת הסביבה   -  יעל מבורך 
  משרד הבריאות   -  טל מורגשטיין 

  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  משרד ראש הממשלה   -  רון מרגלית 
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  עמית מררי

  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק

  משרד המשפטים   -  דים עבוד
  )848שיא בית הדין לערעורים (בסעיף מס'   -  אלוף דורון פיילס

  משרד האוצר   -  עפר פלג
  משרד האוצר   -  יותן פלורסהיים 

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  ראש מטה שר הבריאות   -  קובי צורף 
  משרד ראש הממשלה   -  מארק רגב

  משרד ראש הממשלה החליפי   -  קסם רוזבלט
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ 
  ראש המועצה הלאומית לכלכלה   -  אבי שמחון 

  שירותי הבריאות סל יו"ר ועדת   -  שוקי שמר

 

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  צחי ברוורמן
  מזכיר הממשלהסגית   -  סימה טוקטלי
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  סדר היום:
  

  דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה  .847

  (בוכחות אמצעי התקשורת)

    
  העקת אות מערכה לציון השתתפות במערכה ברצועת הביטחון בלבון  .848

    
 -2021-טיוטת חוק אשי צבא דרום לבון ומשפחותיהם (תיקון), התשפ"א  .849

  חקיקההסמכת ועדת השרים לעייי 

    
-הוראת שעה)(מעק חד - 218. טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 1  .850

 - 2021-) (תיקון), התשפ"א2020פעמי חלף הגדלת קצבאות הכות לשת 

  אישור החלטת ועדת השרים לעייי חקיקה 

. הקצאת מקורות למימון טיוטת החוק ולמימון הגדלת סל שירותי 2

  הבריאות

    
  ותיקון החלטות ממשלה 2021הרחבת סל שירותי הבריאות לשת   .851

    
מדייות ממשלתית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית   .852

  והעצמת החברה הערבית בישראל ותיקון החלטות ממשלה

    
  הקמת צוות בין משרדי לאור יישום המהלך להעתקת יחידות צה"ל לגב  .853

    
  ושיתוף המידע לתכון ומימוש ולטיוב הרגולציה בתחום הבייהאיגום   .854

    
תוכית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה"   .855

  תיקון החלטת ממשלה - 2022 - 2021לשים 

    
  סיוע כלכלי לבעלי עסקים  .856

    
  אישור הפעימה השלישית במסגרת המתווה ליציאה מן הסגר  .857

    
  מתווה חזרת אזרחי ישראל מחו"ל  .858

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .859

  2021-), התשפ"א33שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 
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  דברים שאמרו בפתח ישיבת הממשלה  .847

 (בוכחות אמצעי התקשורת)

  
  ואומר:ראש הממשלה פותח   

אחו פותחים את ישיבת הממשלה קודם כול בדגש על המאמץ העיקרי: "

המאמץ העיקרי שלו הוא להשלים את מבצע החיסוים לכלל האוכלוסייה, 

. אחו עושים בזה מאמץ 50אבל בראש ובראשוה לאוכלוסייה מעל גיל 

אדיר והשבוע אחו רותמים את הרשויות המקומיות למאמץ. שר 

לטון המקומי, אריה דרעי, הפרויקטור ואי שוחחו הבריאות, יו"ר הש

עם ראשי הרשויות הערביות, שם יש פער מסוים  ZOOMעכשיו בשיחת 

והמרצו אותם. אי חייב להגיד שהם גם רתמו בעצמם לסגור את הפער 

 בחברה הערבית. 

 50איש מעל גיל  300,000עד  200,000-אם אחו מצליחים לחסן את ה

א מחוסים, במידה רבה יצחו את הקורוה. אחו מחסים שותרו עדיין ל

עשרות אלפים ביום וזה ייקח לו עוד ימים, במאמץ גדול עוד שבועיים 

כראה, אבל הדבר הזה מוציא אותו מכלל הסכה כי כמעט כל התחלואה 

  הקשה וכמעט כל מקרי המוות מצאים בגילים הללו. 

במקביל: להמשיך לשמור על הכללים,  לכן אחו חייבים לעשות שי דברים

להמשיך לרוץ קדימה, לטוס קדימה במאמץ של חיסון האוכלוסייה בכלל 

  . 50ובפרט האוכלוסייה מעל גיל 

אי חייב להגיד שההפרות בפורים, הן בציבור החילוי והן בציבור החרדי, 

  הן בלתי סבלות. אי מקווה שהן גם לא יעלו לו ביוקר. 

יום בישיבה בפעימה השלישית של תוכית היציאה מהסגר. אחו דון ה

לאור התמוות הקשות האלה מסוף השבוע, צטרך לשמוע כמובן את דעת 

המומחים ולהחליט כיצד לפעול. אחו רוצים קודם כול להמשיך בפתיחה 

י' ללימודים, זה כמובן יקרה -של מערכת החיוך, להחזיר גם את שכבות ז'

  "הצהובות" ו"הכתומות" עם אחוז מתחסים גבוה.  בערים "הירוקות",

אחו וכל להמשיך להתקדם במתווה "הדרכון הירוק" לפתיחת המשק, 

אם משיך להגדיל את מספר המתחסים ומשיך לייצב את החולים 

-אומם עולה, ה R-הקשים. אי חייב להגיד שפה יש התייצבות מבורכת, ה

N  ם עולהדבקים המא -אומצליח מספר ה ומתים ליום עולה, אבל אם

לשמור על מספר יציב ואפילו להוריד את מספר החולים הקשים אחו 

בעצם משיגים את היעד שלו. במידה רבה זהו המדד החשוב ביותר: מספר 
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החולים הקשים, כי זה קובע את המגבלה של מערכת הבריאות שלו ושל 

  בתי החולים. 

בה הזאת מתווה שיאפשר לו לשמור על במקביל, שרת התחבורה תציג בישי

גד מוטציות, אבל יאפשר גם לישראלים לחזור הגה הכיסות לישראל 

ארצה בצורה בטוחה להצביע בבחירות. זו זכות יסוד שאחו כמובן 

  שומרים עליה. 

הצגתי אתמול עם שר החיוך ושר האוצר תוכית להארכת שת הלימודים 

הילדים שלו ובי הוער צריכים להשלים  עד סוף יולי, זה דבר הכרחי.

פערים שהצטברו בשה האחרוה, ואחו יודעים עד כמה זה חשוב לתת 

להם גם את המטען האיטלקטואלי וגם את המטען הרגשי של לימוד 

בקבוצות. אחו עשה את זה בתקופת הקורוה משום שצריך להבין שיש 

ורוה ואי רוצה שתביו את לו המקור התקציבי לזה. זו תהיה קופסת ק

ממה שהוצאו עד עכשיו,  3%ואולי  2%-ל 1%ההיקף שלה: זה בערך בין 

ויש לו כלכלה חזקה מאוד שמאפשרת לו לעשות זאת, עם ריביות 

מהמוכות בעולם. החיוך לא צריך להיות במחלוקת, אי מצפה מכל חברי 

  די ישראל. הממשלה לתמוך בהצעה הזאת, היא חשובה לחיוך של יל

השבוע יגיעו לישראל קצלר אוסטריה, סבסטיאן קורץ, וראש ממשלת 

דמרק, מדה פרדריקסן. הם מגיעים לכאן כדי ללמוד ולהתרשם ממבצע 

לאומי לייצור -אחו גם דון יחד בתאגיד בין החיסוים העק שלו.

  חיסוים. 

וחד על בכל מקרה אחו דים כבר בושא הזה עם חברת "פייזר", במי

מרכיב המחקר והפיתוח. אי חושב שזו משימה מאוד חשובה כדי להפוך 

את ישראל למעצמת חיסוים עצמאית שיכולה לייצר לעצמה וגם לאחרים 

חיסוים. אבל יש משהו לא פחות חשוב ולא פחות דחוף, כי במקביל אחו 

ת מיליון חיסוים לאזרחי ישראל כדי להבטיח א 36עובדים על הבאת עוד 

  בריאות אזרחיו. 

אי רוצה להסביר למה: החיסוים שיש לו, אף אחד לא יודע את תוקף 

עמידתם. אחו רשמו ב"דרכון הירוק" חצי שה, זה אולי בערך יהיה שה, 

אחו מקווים שיותר, אחו צריכים להיערך לתרחיש הגרוע. התרחיש 

ים בשי חיסוים, זה מיליון אזרח 9הגרוע אומר שצטרך לחסן כל חצי שה 

מיליון חיסוים רק לשה הקרובה. אם  36מיליון חיסוים לחצי שה,  18

אחו לא עושים את זה ויפוג תוקף החיסון, אז הכול חוזר מחדש: תחלואה, 

  מוות, סגרים. כל העולם מתחרה על החיסוים הללו. 

יד אי חוש שוב להביא את ישראל למעלה הרשימה. אי לא רוצה להג

שאחו ירקו דם, אבל בעשרות שיחות, במאמץ איסופי מול ראשי 

מיליון חיסוים כדי לחסן את  12החברות הללו, הצלחו להביא הה 
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האוכלוסייה הבוגרת, כי לילדים עדיין אין חיסוים, זה יגיע להערכתי 

בחודשים הקרובים. כלומר, אחו חייבים לדאוג להביא עוד עשרות מיליוי 

ים כדי שלא חזור על כל פרשיית הקורוה בשה הקרובה, וזו משימה חיסו

  עליוה שלקחתי על עצמי. 

אי חייב להגיד שאי עזר מאוד בשר הבריאות ובצמרת משרד הבריאות, 

הם עושים בעיין הזה עבודה חשובה. אי חושב שחברת "פייזר" וחברת 

ושאחו מוכים לפעול  "מודרה", כשהן רואות שאחו חושים בעיין הזה

ולקבל החלטות, יש לו סיכוי טוב, גם כאן, להקדים את כל העולם, וזה לא 

מיליון מתוך כלל  9דבר שהוא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שמדיה של 

מיליארד בי אדם, כלומר אחו פרומיל של האושות,  8האושות, של 

וש לעשות את זה גם בשה ואחו משיגים את כל יתר המדיות. אי ח

  הקרובה עם יתרת החיסוים. 

במקביל, שר האוצר ואי מביאים היום לממשלה החלטה על מעקים 

זוהי החלטה חשובה, היא ₪. מיליון  560לאוכלוסיית הכים בעלות של 

מממשת את ההבטחה של הממשלה לציבור הכים, היא מאפשרת את 

  הם בתקופת הקורוה.התקציב שיסייע להם, ובייחוד יסייע ל

במקביל, אי עובד גם על הצעת החלטה לתיקון העיוותים שהצטברו במהלך 

השים, שהוצגו לי בביקורי בבית הלוחם עם כי צה"ל. אי חייב להגיד לכם, 

זה היה ביקור מרגש מאין כמוהו עם יו"ר הארגון עידן קלימן ועם צמרת 

סבל שהם עוברים, אשים הארגון. לשמוע את האשים האלה, לשמוע את ה

שמשלמים יום יום בגופם ובפשם על כך שהם הגו עליו. אי חושב שיש 

לו חוב מוסרי עק להם, אי מקווה לפרוע את החוב הזה ואי בטוח 

שכולכם תצטרפו לזה. זה דבר ראשון במעלה שגם הוא מייחד את מדית 

  ישראל. 

חיזוק יישובי המגזר אי מביא היום להחלטת הממשלה את התוכית ל

המדייות הזו ₪. מיליון  150הערבי ולצמצום הפשיעה. היקף התוכית: 

 2015היא המשך ישיר לתוכית החומש חסרת התקדים שהעברו בשת 

מאז ₪ מיליארד  6עבור החברה הערבית, ועוד ₪ מיליארד  15-ותוקצבה ב

זוק הבטיחות בתוכיות שוות לבדואים בצפון, לבדואים בדרום, לחי 2011

שתוקצבו, מתוך זה ₪ מיליארד  21-שם ודברים אחרים. כלומר, קרוב ל

  הוצאו מיליארדים רבים. 

התוכית הזאת תביא להקמת והרחבת תחות משטרה חדשות וקיימות. 

אחו קים תחות כיבוי אש ומבים קהילתיים לשירותים קהילתיים 

ה מיוחדת במשטרת בישובים הערביים. גם הולכת ומוקמת כרגע יחיד

ישראל למאבק בפשיעה במגזר הערבי. אי רוצה לברך את שר הבט"פ 

  והמפכ"ל שעושים רבות בעיין הזה. 
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אחו משיך לחזק את הרשויות המקומיות במגזר הערבי, וילחם יחד 

בפשיעה ובאלימות. אי מבקש להודות לכל מי שסייע בקידום התוכית, 

ך והפים, העבודה והרווחה, שוויון חברתי למשרדי האוצר, הבט"פ, החיו

וחיזוק וקידום קהילתי. אי רוצה גם להודות לך, מכ"ל המשרד ומזכיר 

הממשלה, צחי ברוורמן, אתה מצח על כל זה, וגם לשר הביטחון שעזר 

בעיין הזה. אי מודה גם לך, ואי לא אומר את זה מן השפה אל החוץ. אי 

  גע במאמץ גדול. חושב שכולם וטלים חלק כר

חשוב שמשיך לעבוד יחד, פתור את הבעיות האמיתיות שיש לציבור 

בישראל. אחו מצליחים להוציא את ישראל כאלופת העולם בחיסוים. יש 

לו עוד אתגרים, אחו צריכים להשלים את החיסון של הבוגרים, אחו 

ב גם את פותחים את המשק, את החיוך, את התרבות, אי מקווה שבקרו

הספורט, אי מקווה בימים הקרובים. אחו יוצאים, חוזרים חזרה אל 

החיים, וחשוב שעשה את זה יחד, כי אחו מייצגים את כל אזרחי ישראל, 

   "בלי יוצא מן הכלל.

  מר:וראש הממשלה החליפי, בימין גץ, א

גם אי רוצה לברך על הושאים החשובים שעולים בישיבה הזאת, הן על "

הושא של קידום התוכית למיגור הפשיעה בחברה, הן על אישור המעק 

החצי שתי לכים, שתכף אי אומר עליו עוד מילה אחת, ברשותך, וכמובן 

על אישור העקת "אות לבון" לחיילי צה"ל וצד"ל, מערכה שמשכה כמעט 

ות שים עם הרבה מאוד חללים וחברים שכולו השארו מאחור. כמי עשר

שהיה החייל האחרון לצאת מלבון, אי מאוד שמח על הזכות שפלה בחלקי 

להמשיך ולקדם את העיין הזה, כמובן בשיתוף עם הרמטכ"ל, בוועדה 

מיוחדת שהוקמה בצה"ל בראשות שיא בית הדין הצבאי. אפשר יהיה 

  רמטכ"ל ירחיב בעיין הזה. לשאול שאלות וה

אי שמח, כאמור, שאחו מקדמים את סוגיית הכים. כי צה"ל, קודם כול 

הם חשובים לכולו, בוודאי שחשובים לי. אחו מצאים איתם במשא ומתן 

מתמשך תוך יסיון לפתור את הבעיות של כי צה"ל ותוך מגבלות 

הכים. אי שמח שאחו  המשאבים שעומדים לרשותו, כ"ל גם יתר ציבור

מביאים את ההצעה הזאת להצבעה היום, בהמשך לדיון שערכו אתמול 

בוועדת שרים לעייי חקיקה. אי מצטער על הסיבוב הפוליטי שחלק 

מהשרים עשו על העיין הזה. אי מזכיר לכולו שאחו מביאים הצעת 

את היא תשלום לכים בגלל שאין לו תקציב מדיה, לכן ההחלטה הז

החלטה דרשת. חבל שזהו המצב, אבל לפחות אחו עשה את הצעד 

  המיימלי הזה. 

אי רוצה להזכיר לכולו שלצד הדברים האלה יש לו עדיין עשרות מיויים 

במשרד החוץ ועוד מיויים מקצועיים במשרדים השוים שתקועים כי 
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לחלץ  הממשלה לא מסוגלת לקבל החלטה. חבל שככה, אחו חייבים

  אותם.

אי חושב שיש לו בעיה מאוד חמורה בשדה  -באשר לושא הקורוה 

התעופה. הוועדה ששקלה שיקולים שאי מקווה שהם עיייים, אבל הדרך 

היחידה לדעת שהם עיייים היא לפרסם את ההחלטות של הוועדה עצמה. 

אחו צריכים להגיע למצב שכל ישראלי שרוצה לחזור הביתה, יכול לחזור 

אפשר לעשות את זה עם בדיקות לפי טיסה, בדיקות אחרי טיסה, הביתה. 

  שהייה בבידוד אחר כך ולגרום למצב שהישראלים יכולים לחזור הביתה. 

בדקתי וחקרתי, במרבית מדיות העולם, במרבית המוחלטת של מדיות 

העולם, אין איסור על אזרחים לחזור לארצם. יש איסור לאשים אחרים 

איסור לאשים לחזור לארצם. זהו המצב במרבית מדיות  להיכס, אבל אין

העולם, הגיע הזמן שגם אצלו זה יהיה ככה. אי מקווה מאוד שהמתאר 

  שמובא היום, אכן יהיה מתאר שיקודם. 

י' בערים -צריכים להחזיר קודם כול את תלמידי כיתות ז' -ושא החיוך 

מקווה כמובן שיהיה  "ירוקות" ו"צהובות" בחזרה ללימודים. בהמשך אי

אפשר ביתר המקומות, כשהמצב הבריאותי ישתפר. אי חושב שהעומק 

החיסוי שלו מאפשר לו לבצע את הצעדים האלה בצורה שהיא יחסית 

בטוחה, ואז כמובן שוכל ללכת להשלמת הלימודים בתקופת הקיץ או על 

רים בסיס החופשות שישן, מתוך הידברות עם המורים. אי חושב שהמו

עבדו קשה גם בתקופת הקורוה למרות שהם עשו את זה בצורות אחרות, 

אבל עדיין צריך לבוא איתם בדין ודברים ולגרום למצב שאחו מסוגלים 

  "לתת להם את הפיצוי האות וביחד איתם להתקדם קדימה ולצאת לדרך.

  
    

    
 הביטחון בלבוןהעקת אות מערכה לציון השתתפות במערכה ברצועת   .848

  
  ראש הממשלה פותח את הדיון.  

  ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון מציג את עיקרי הצעת ההחלטה.

  אלוף אביב כוכבי, מוסיף.-ראש המטה הכללי של צה"ל, רב

  בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים בימין גץ, רפי פרץ ויואב גלט.

  
  (פה אחד)  
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  ם: י ט ימ ח ל   

 הגה (א) לחוק העיטורים בצבא7בהתאם להוראת סעיף , לאשר  .א

לקבוע  שר הביטחון הצעת את החוק),  –(להלן  1970-לישראל, התש"ל

אות מערכה לציון השתתפותם של חיילים במערכה ברצועת הביטחון 

 בלבון. 

 שר הביטחון הצעת את ,(א) לחוק7בהתאם להוראת סעיף , לאשר  .ב

צה"ל  חיילי המערכה מקרב לקבלת אות תלקבוע את התבחיים לזכאו

המערכה ההגה לישראל (אות  בצבא תקות העיטורים בהצעת כמפורט

 ,2021-א"פהתש ),זכאים קביעת חיילים  –טחון בלבון יברצועת הב

 ).63-59המצ"ב (דפים  'אהמצורפת להחלטה זו כספח 

 (ב)7 בהתאם לסעיף, לפיה החליטשאת הודעת שר הביטחון,  לרשום  .ג

 ב' בספח, כמתואר המערכה ברצועת הביטחוןאות  צורת על ,חוקל

  ).64 ףהמצ"ב (ד להחלטה זו

  
    

    
 -2021-טיוטת חוק אשי צבא דרום לבון ומשפחותיהם (תיקון), התשפ"א  .849

 הסמכת ועדת השרים לעייי חקיקה

  
  .848הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם הדיון בסעיף מס'   

  
  (פה אחד)  

  
  :ל י ט י םמ ח    

בון ומשפחותיהם את טיוטת חוק אשי צבא דרום ל לאשר עקרוית  .א

 ).68-65, המצ"ב (דפים 2021-(תיקון), התשפ"א

על דעת הממשלה, את  ,חקיקה לאשר לעייי הסמיך את ועדת השריםל  .ב

 וסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכסת.

הקדים עדת הכסת לוהכסת, לבקש מותקון (ג)  ב81התאם לסעיף ב  .ג

 הדיון בהצעת החוק. 
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(ב) בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת להתיר את 88בהתאם לסעיף   .ד

  הקריאה השייה של הצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסת.

  
    

    
-הוראת שעה)(מעק חד - 218. טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 1  .850

 - 2021-) (תיקון), התשפ"א2020פעמי חלף הגדלת קצבאות הכות לשת 

  אישור החלטת ועדת השרים לעייי חקיקה 

. הקצאת מקורות למימון טיוטת החוק ולמימון הגדלת סל שירותי 2

 הבריאות

  
  הדיון.מזכיר הממשלה פותח את   

  שר האוצר מציג את עיקרי הצעת ההחלטה.

  היועץ המשפטי של משרד האוצר, מר אסי מסיג, מוסיף.

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציין כי  למרות הסמיכות 

, אין מיעה משפטית לקדם את טיוטת החוק 24-ליום הבחירות לכסת ה

  האמורה.

  היועץ המשפטי לממשלה, מר אביחי מדלבליט, מוסיף. 

  
  (פה אחד)  

  
  :ם י טמ ח ל י    

 28ום מי  194את החלטת ועדת השרים לעייי חקיקה  מס' חק/ לאשר .1

 ).73-69, המצ"ב (דפים 2021בפברואר 

הקדים (ג) בתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת ל81בהתאם לסעיף  .2

 את הדיון בהצעת החוק.

(ב) לתקון הכסת, לבקש מוועדת הכסת להתיר את 88בהתאם לסעיף  .3

 .על הצעת החוק ביום החתה על שולחן הכסתהקריאה השייה 

וכן לצורך מימון הרחבת  1לצורך מימון טיוטת החוק האמורה בסעיף  .4
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 - 2021סל שירותי הבריאות לשת 

 –)(ג) לחוק יסוד: משק המדיה (להלן 2ב(א)(3 בהתאם לסעיף  .א

) לחוק יסודות התקציב,        3ג(47חוק היסוד) וסעיף 

חוק יסודות התקציב), לקבוע כי  –(להלן  1985-התשמ"ה

מסגרת ההתחייבויות במהלך שת התקציב ההמשכי, 

ב(ד) לחוק היסוד, תפחת בשיעור וסף של 3כהגדרתה בסעיף 

מהסכום העודף הכולל  77.5%כך שהיא לא תעלה על  5%

תקציב השתי הקודם, ולהטיל על הגורמים שותר בחוק ה

 המוסמכים במשרד האוצר לפעול בהתאם.

הפחתת השיעור הוסף כאמור בפסקה (א) תשמש לצורך מימון   .ב

וכן לצורך מימון הרחבת סל  1טיוטת החוק האמורה בסעיף 

, וזאת כל עוד לא אושר 2021שירותי סל הבריאות לשת 

 . 2021תקציב המדיה לשת 

להחות את שר א לחוק יסודות התקציב, 40עיף בהתאם לס  .ג

ואישור תיקוי  2021, לאחר אישור חוק התקציב לשת האוצר

החקיקה הדרשים, להתיר את השימוש בסכומים העודפים 

לפחות, ולהעבירם לטובת  5%בשיעור של  2020בשת  שותרו

 . 2021מימון טיוטת החוק והרחבת סל שירותי הבריאות לשת 

על יסוד החלטה זו והוגשה  ה) הצעת החוק אשר וסח75-74ים מצ"ב (דפ

  לכסת.

  
    

    
 ותיקון החלטות ממשלה 2021הרחבת סל שירותי הבריאות לשת   .851

  
  שר הבריאות מציג את עיקרי הצעת ההחלטה.  

  שר האוצר מוסיף.

  
  (פה אחד)  

  
 :מ ח ל י ט י ם  
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לאשר, לפי הצעת שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, מתוקף סמכות  .1

) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,          1(ב)(8הממשלה לפי סעיף 

החוק), הוספת שירותים לסל שירותי הבריאות  -(להלן  1994-התש"ד

לקופות החולים (תוספת שייה לחוק) ולמשרד הבריאות (תוספת 

ג' בטבלה שלהלן, -בסעיפים א', ב', ו שלישית לחוק), בהתאם למפורט

וזאת החל מתאריך תחולה שיפורט בחוזר מכ"ל משרד הבריאות בדבר 

 . 2021הרחבת סל שירותי הבריאות לשת 

, להוסיף לסל שירותי 1לאור הוספת השירותים כאמור בסעיף  .2

בחלוקה  2021החל משת ₪ מיליון  500הבריאות סכום שתי בסך של 

₪ מיליון  495.514את עלות הסל לקופות בסכום של הבאה: להגדיל 

₪, מיליון  4.486ולהגדיל את עלות הסל למשרד הבריאות בסכום של 

למימון הוספת השירותים לסל הבריאות שבאחריות קופות החולים 

 ומשרד הבריאות, בהתאמה.

לתקציב משרד הבריאות בשת ₪ מיליוי  50להוסיף באופן חד פעמי  .3

יועברו לקופות החולים בחלוקה ₪ מיליוי  20אה: בחלוקה הב 2021

למשרד הבריאות, והכול לצורך יישום ₪  מיליוי  30-קפיטציוית ו

 ה' בטבלה שלהלן. -סעיפים ד' ו

, להפחית באופן חד פעמי בשת 2מתוך סכום התוספת האמור בסעיף  .4

מעלות סל שירותי הבריאות לקופות ₪ מיליון  67.983סכום של  2021

₪  מיליון  57.983ים ולהעביר לתקציב משרד הבריאות סכום של החול

לצורך מימוש פרויקטים חד פעמיים הוגעים לעדכון ויהול סל שירותי 

מיליון  10הבריאות שיסוכמו בין משרדי האוצר והבריאות וסכום של 

 . 3לצורך יישום סעיף ₪ 

ימוש לעיל, לאשר לקופות החולים ש 2לאור תאריך התחילה של סעיף  .5

מתוך הסכום של ₪ מיליון  15.354-בסך של  2021באופן חד פעמי בשת 

, לצורך השלמת מהלך 2021אשר יועבר אליהם בשת ₪ מיליון  427.531

כמפורט בסעיף ה' בטבלה  – 2021שדרוג שתל שמיעה לילדים בשת 

  שלהלן.

) Bedaquiline )Sirturoלאשר העברת האחריות לאספקת התכשיר  .6

 multi-drug resistant tuberculosisלטיפול בשחפת עמידה (המיועד 

(MDR-TB) ייה לחוק וכןמהתוספת השלישית לחוק לתוספת הש (

מתקציב משרד הבריאות לקופות ₪ מיליון  1.336להעביר סכום בסך 

החולים בחלוקה קפיטציוית, לצורך השלמת עלות סל הבריאות 

 בהתאם. 

  -כלהלן 19.01.2020משלה מיום של המ 4820לתקן את החלטה מס'  .7



- 13 - 

 
  

 

 

לחולי  CYP2C9בדיקת  2020להוסיף לסל שירותי הבריאות לשת   .א

  .Siponimod-טרשת פוצה המועמדים לטיפול ב

לשות בהחלטה האמורה את "מזון ייעודי לחולים אוקולוגים   .ב

בסיכון לתת תזוה" ל"מזון ייעודי לחולים  19-14בגילים 

 כון לתת תזוה". בסי 19-13אוקולוגים בגילים 

 -כלהלן 11.1.2018של הממשלה מיום  3379החלטה מס'  לתקן את .8

 300 –ואילך  2021במקום סעיף קטן ד' יבוא: "בשת  10בסעיף   .א

 ₪".מיליוי 

 2021מלש"ח בשת  100במקום סעיף קטן ג' יבוא: " 11בסעיף   .ב

 ואילך".

 מלש"ח 150תווסף סעיף קטן ג: "ילהחלטה המקורית י 12בסעיף   .ג

  ואילך". 2021בשת 

, כל הקצאות 2021עד לאישורו בכסת של תקציב המדיה לשת  .9

ב לחוק יסוד: משק 3התקציבים לפי החלטה זו כפופות להוראות סעיף 

  . 1985-ג לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה47המדיה ולהוראות סעיף 

  

 הרפואיות הטכולוגיות רשימת

  שירותים באחריות המדיה  .א

לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית  בדיקות סקירה

  (הרחבת התוויות):

Warsaw breakage syndrome זיביהודים ממוצא אשכ 

בדיקות סקירה לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית 

  (הרחבת התוויות): 

Meckel Gruber syndrome type 8 יביהודים ממוצא אתיופי או תימ  

בדיקות סקירה לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית 

  (הרחבת התוויות):

HBS9 -Hermansky-Pudlak syndrome בדרוזים 

בדיקות סקירה לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית 

  (הרחבת התוויות): 



- 14 - 

 
  

 

 

Hyper IgE syndrome זרקא-א-בתושבי הישוב ג'יסר 

גילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית בדיקות סקירה ל

  (הרחבת התוויות): 

Peroxisome biogenesis disorder 5A (Zellweger Syndrome 

Spectrum) בקראים  

בדיקות סקירה לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית 

  (הרחבת התוויות): 

 CODAS (Cerebral Ocular Dental Auricular Skeletalתסמות 

syndrome) במוסלמים תושבי כפר קאסם  

בדיקות סקירה לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית 

   -(הרחבת התוויות) 

   -סקר אחיד לכל הדרוזים תושבי הגולן 

Cockayne syndrome,  

Prolidase Deficiency,  

Hyperoxaluria I,  

Hyperoxaluria III,  

Leprechaunism- Donoho Syndrome,  

FHL2,  

CILD3- Primary Ciliary Dyskinesia 

בדיקות סקירה לגילוי שאים של מחלות גטיות באוכלוסייה הכללית 

   -(הרחבת התוויות) 

   -הוספת בדיקות עבור בדואים בדרום הארץ 

Glycogen storage disease II; GSD2 (Pompe disease),  

Anemia, congenital dyserythropoietic type Ia; CDAN1A,  

Leber congenital amaurosis 10  
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Mucopolysaccharidosis type IIIa; MPS3A (SanFilippo 

syndrome A) 

Glaucoma 3a, primary congenital; GLC3A 

Retinitis pigmentosa 25; RP25 

  

הגדרת מצבי ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל, לרבות  �

  הזכאות והקריטריוים הרלבטיים, יפורטו בחוזרי משרד הבריאות

 תרופות ומזון רפואי באחריות קופות החולים  .ב

  התוויה  שם גרי  שם מסחרי

Actemra Tocilizumab  טיפול בדלקת פרקים

 systemic juvenileמסוג 

idiopathic arthritis -   

הרחבת מסגרת ההכללה 

   -בסל 

הקדמת קו טיפול וביטול 

ההתיה לפיה יש צורך 

 -במיצוי טיפולי קודם ב

DMARDs - MTX . 

Kineret  Anakinra  יתטיפול בקדחת ים תיכו

)FMF - Familial 

Mediterranean Fever (

בחולה שמיצה טיפול 

קודם בקולכיצין, על פי 

 קריטריוים  

Otezla Apremilast  טיפול בכיבים בחלל הפה

בכצ'ט אחרי מיצוי  בחולי

 טיפול בקולכיצין

Scenesse Afamelanotide  יעת פוטוטוקסיותמ

בוגרים  EPPבחולי 

)Erythropoietic 

protoporphyria( 
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Staquis  Crisaborole טיפול ב-Atopic 

dermatitis  ברמת חומרה

  קלה עד ביוית

Ilumya  Tildrakizumab  טיפול בפסוריאזיס

עד  בדרגת חומרה ביוית

חמורה, בהתאם למסגרת 

ההכללה של תכשירים 

ביולוגים אחרים הכלולים 

 בסל להתוויה זו

Soolantra  Ivermectin  געיםטיפול מקומי ב

  Rosaceaדלקתיים של 

Betmiga Mirabegron  טיפול בשלפוחית שתן

 )OABפעילה ביתר (

Jardiance  Empagliflozin   2טיפול בחולי סוכרת סוג 

–   

הרחבת מסגרת ההכללה 

   -בסל 

עבור מטופלים העוים על 

  כל אלה:

  90מוך מ  eGFRא. 

   מיוריהומיקרואלבב. 

 7%בערך  HbA1cג. 

ומעלה, על אף טיפול 

  קודם למחלתם.

Jardiance duo  Empagliflozin + 

metformin  

Forxiga  Dapagliflozin  

Xigduo Dapagliflozin + 

metformin  

Steglatro  Ertugliflozin  

Segluromet  Ertugliflozin + 

metformin  

Trulicity  Dulaglutide   2טיפול בחולי סוכרת סוג 

–   

הרחבת מסגרת ההכללה 

  -בסל 

Bydureon  Exenatide  

Victoza  Liraglutide  

Lyxumia  Lixisenatide  
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Xultophy  Liraglutide + 

insulin degludec  

 BMIעבור חולים עם 

ומעלה עם  28בערך 

HbA1c  7.5%בערך 

ומעלה, לאחר מיצוי 

הטיפול התרופתי בשתי 

תרופות פומיות, לכל 

  הפחות.

Suliqua  Lixisenatide + 

insulin glargine  

Trulicity  Dulaglutide   2טיפול בחולי סוכרת סוג 

הרחבת מסגרת ההכללה  -

   -בסל 

 BMIעבור חולים עם 

-ומעלה ו 25בערך  

HbA1c  7.5%בערך 

ומעלה  החולים באחד 

   –מהבאים 

PVD (Peripheral 

vascular disease) ,

מחלת לב כלילית, מחלה 

סרברווסקולרית, מחלת 

  כליה כרוית, 

לאחר מיצוי הטיפול 

התרופתי בשתי תרופות 

  פומיות, לכל הפחות.

Bydureon  Exenatide  

Victoza  Liraglutide  

Lyxumia  Lixisenatide  

Xultophy  Liraglutide + 

insulin degludec  

Suliqua  Lixisenatide + 

insulin glargine  

Veltassa Patiromer  טיפול בהיפרקלמיה- 

עבור חולי מחלת כליה 

 3) דרגות CKDכרוית (

שאים מטופלים  5עד 

בדיאליזה, עם מחלה 

לבבית או יתר לחץ דם 

עמיד, שרמת האשלגן 

 mEq/L 5.5שלהם בערך 

ומעלה, המטופלים 

, שמיצו RAASבמעכבי 

טיפול במשתים מפרישי 
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אשלגן ודיאטה דלת 

 אשלגן.

Ozurdex Dexamethasone  טיפול בבצקת ברשתית

או  BRVOעל רקע 

CRVO כקו ראשון ,

  עבור:

א. חולים לאחר אירוע 

לבבי/מוחי כולל התקף 

לב, מחלת לב איסכמית, 

TIA   

  ב. שים בהיריון

בגיל הפוריות ג. שים 

אשר מתכות היריון 

  בקרוב.

  ד. שים מיקות.

ה. חולים אשר עברו 

 יתוח ויטרקטומיה 

Ozurdex  Dexamethasone  טיפול בבצקת ברשתית

או  BRVOעל רקע 

CRVO עבור חולים ,

פסאודו פאקים שעברו 

יתוח קטרקט ולא הגיבו 

 VEGFלטיפול במעכב 

Ozurdex  Dexamethasone טיפול ב-non infectious 

uveitis  -   

הרחבת מסגרת ההכללה 

אפשרות למתן  -בסל 

 Ciclosporineמשולב עם 

Raxone  Idebenone טיפול ב-Leber's 

hereditary optic 

neuropathy (LHON) -  

הרחבת מסגרת ההכללה 

הארכת משך  -בסל 

הטיפול מהתייצבות 



- 19 - 

 
  

 

 

  חודשים  12-השיפור, מ

 חודשים.  24-ל

Ensure plus 

advance 

השלמה תזותית למשך   מזון רפואי

יום עבור מבוגרים בי  90

שים ומעלה בתת  65

תזוה, לאחר יתוח שבר 

  בצוואר ירך

Easy daily  מזון תרופתי לילדים  מזון רפואי

שים עם  4-19בגילים 

צתר אטרלי, החולים 

במחלות כרויות, מחלות 

מטבוליות, ומחלות 

  וירולוגיות

Nutren Junior 

1.5  

מזון ייעודי להעשרה  מזון רפואי

תזותית חלקית או מלאה 

בקבוצות החולים 

  הבאות:

. חולים במחלת לייפת 1

 CF (Cysticכיסתית 

Fibrosis .(  

. חולים במחלת 2

דיסאוטוומיה משפחתית 

(Familial Dysautonomy) 

FD  .  

 4. להזת ילדים עד גיל 3

שים החולים במחלות 

ת כרויות, מחלו

מטבוליות, מחלות 

וירולוגיות וילדים עם 

צתר אטרלי, אשר אים 

יכולים לקבל כלכלת מזון 

רגילה, העוים על כל 

  אלה:

א. תלויים בהזה 

אטרלית לאורך זמן 
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  באופן בלעדי 

ב. בעלי צרכים תזותיים 

  מיוחדים לאורך זמן. 

. חולים במחלה 4

אטאקסיה טלגיקטאזיה 

)Ataxia Telangiectasia .(  

-4. הזת ילדים בגילים 5

שים עם צתר  19

אטרלי, החולים במחלות 

כרויות, מחלות 

מטבוליות, ומחלות 

  וירולוגיות. 

. מזון ייעודי לילדים 6

חולי סרטן שמלאה להם 

 19שה וטרם מלאו להם 

שים, המצויים בסיכון 

  לתת תזוה.

Rexulti Brexpiprazole  יהטיפול בחולי סכיזופר

עוים על אחד  אשר

  מאלה:

 aripiprazoleא. טופלו ב 

בעבר או באפיזודה 

הוכחית ופיתחו תופעות 

  לוואי לטיפול.

ב. חולים בהם צפתה 

יעילות קליית חלקית 

בטיפול אטיפסיכוטי 

קודם, המועמדים לטיפול 

בתכשיר אטי פסיכוטי 

 D2 partialמסוג 

agonist.  

Atomic Atomoxetine  טיפול בהפרעת קשב

 ADHD –וריכוז 

(Attention deficit 

hyperactivity disorder (

בילדים כקו טיפול 



- 21 - 

 
  

 

 

מתקדם לאחר מיצוי 

-טיפול ב

Methylphenidate.  

במהלך מחלתו יהיה 

החולה זכאי לטיפול 

  באחת מאלה:

Atomoxetine,  

Attent 

(Dextroamphetamine 

saccharate + 

Amphetamine 

aspartate monohydrate 

+ Dextroamphetamine 

sulfate + 

Amphetamine sulfate) 

Epidiolex   טיפול בפרכוסים על רקע

כקו  Dravetתסמות 

 טיפול חמישי והלאה

Epidiolex   טיפול בפרכוסים על רקע

 Lennox-Gastautתסמות 

  כקו טיפול חמישי והלאה

Epidiolex   טיפול בפרכוסים על רקע

Tuberous sclerosis 

complex )TSC כקו (

  טיפול רביעי והלאה

Briviact Brivaracetam  טיפול באפילפסיה- 

הרחבת מסגרת ההכללה 

  -בסל 

הקדמה לקו טיפול שלישי 

 והלאה

Fycompa  Perampanel 

Briviact Brivaracetam 



- 22 - 

 
  

 

 

Fycompa  Perampanel  טיפול באפילפסיה- 

הרחבת מסגרת ההכללה 

אפשרות למתן  -בסל 

משולב של התכשירים 

Retigabine, 

Lacosamide, 

Brivaracetam ,

Perampanel 

Vimpat /  

Lacosamide-

Teva 

Lacosamide 

Neurontin,  

Gabapentin 

generic 

Gabapentin  טיפול באפילפסיה–   

ההכללה הרחבת מסגרת 

הקדמה לקו טיפול  -בסל 

 ,Vimpat  ראשון והלאה

Lacosamide-

Teva 

Lacosamide 

Lamictal,  

Lamotrigine 

generic 

Lamotrigine 

Keppra,  

Levetiracetam 

generic 

Levetiracetam 

Trileptin, 

Oxcarbazepine 

generic 

Oxcarbazepine 

Topamax,  

Topiramate 

generic 

Topiramate 

Botox Botulinum toxin  טיפול בספסטיות

ממוקדת בגפה התחתוה 

על רקע שבץ מוחי 

 במבוגרים

Dysport  Botulinum toxin  טיפול בספסטיות

ממוקדת בגפה התחתוה 
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על רקע שבץ או טראומה 

 מוחית במבוגרים

Vumerity  Diroximel 

Fumarate 

טיפול בטרשת פוצה 

  RRMSמסוג 

  טיפול ראשוןכקו 

Zeposia  Ozanimod  פוצה טיפול בטרשת

  RMSמסוג 

כקו טיפול מתקדם או 

כקו ראשון במחלה 

 סוערת

Enspryng  Satralizumab טיפול ב-Neuromyelitis 

optica spectrum 

disorders  במתבגרים

ומבוגרים עם 

aquaporin-4 IgG 

antibodies לאחר מיצוי ,

טיפול בתכשיר 

או  אימווסופרסיבי

Rituximab 

Forxiga Dapagliflozin  טיפול בחולי אי ספיקת

-NYHA IIלב תסמיית (

IV עם מקטע פליטה (

 40%) בערך HFrEFירוד (

ומטה, אשר מיצו טיפול 

 מיטבי למחלתם 

Vyndamax  Tafamidis  טיפול בקרדיומיופתיה

 wild type orמסוג 

hereditary 

transthyretin-mediated 

amyloidosis (ATTR-

CM) -  עבור חולים עם

 ATTRאבחה של 

 NYHAבדרגות תפקוד 

1, 2 
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Trikafta Elexacaftor + 

Tezacaftor + 

Ivacaftor 

 Cysticטיפול בחולי 

Fibrosis  ושאיםה

לפחות מוטציה אחת  

 CFTRבגן  F508delמסוג 

Ofev  Nintedanib טיפול ב-chronic 

fibrosing interstitial 

lung disease (ILDs)  עם

  פוטיפ פרוגרסיבי

Ofev  Nintedanib  טיפול להפחתת הירידה

בתפקוד הריאתי בחולי 

Systemic sclerosis 

associated interstitial 

lung disease (SSc-ILD) 

Fasenra  Benralizumab   טיפול באסתמה

   -אאוזיופילית קשה 

הרחבת מסגרת ההכללה 

עבור חולי אסתמה  -בסל 

המטופלים באופן קשה 

כרוי 

בגלוקוקורטיקואידים 

סיסטמיים עם ספירת 

 -אאוזיופילים מתחת ל

  תאים/מיקרוליטר 400

Nucala  Mepolizumab  

Cinqair   Reslizumab  

Fasenra  Benralizumab   טיפול באסתמה

   -אאוזיופילית קשה 

הרחבת מסגרת ההכללה 

ביטול החיוב למתן  -בסל 

Omalizumab  כטיפול

כקו ראשון בחולים להם 

גם אסתמה אאוזיופילית 

  וגם אסתמה אלרגית

Nucala  Mepolizumab  

Cinqair   Reslizumab  
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Ultibro 

breezhaler 

Indacaterol + 

Glycopyrronium 

טיפול במחלת ריאות 

חסימתית כרוית 

)COPD (-   

הרחבת מסגרת ההכללה 

ביטול מגבלת  -בסל 

FEV1 

Duaklir 

genuair  

Formoterol + 

Aclidinium  

Spiolto 

respimat  

Olodaterol + 

Tiotropium  

Anoro Ellipta  Vilanterol + 

Umeclidinium  

Trimbow Formoterol 

fumarate + 

Beclomethasone 

dipropionate + 

Glycopyrronium 

bromide 

טיפול במחלת ריאות 

חסימתית כרוית 

)COPD בחולים עם (

FEV1 מוך מ שווה או-

 במצב כרוי 60%

Postinor Levonorgestrel  יעת הריון במקרימ

שיוי והרחבת  –חירום 

מסגרת ההכללה בסל 

בהתאם למסגרת 

ההכללה של התכשיר 

Ulipristal:  

. התרופה תיתן לטיפול 1

  באחד מאלה:

א. פגעות תקיפה מיית 

  לשם מיעת הריון; 

הטיפול בתרופה ייתן 

המרכזים במסגרת 

לטיפול בפגעי תקיפה 

  מיית.

ב. מיעת הריון בחירום 

)emergency 

contraception שיםב (

  ומטה. 20בות 

. מתן התרופה האמורה 2

  ייעשה לפי מרשם רופא.
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. מתן הטיפול בתרופה 3

יהיה ללא השתתפות 

 עצמית.

Orilissa  Elagolix  טיפול בכאב בדרגה

ביוית עד חמורה הלווה 

לשים  -טריוזיס לאדומ

שמיצו טיפולים שמריים 

 על בסיס פרוגסטרון

Tecentriq Atezolizumab  בשילוב עם

Bevacizumab לטיפול ,

בסרטן הפטוצלולארי לא 

תיח או גרורתי, בחולים 

שטרם קיבלו טיפול 

  סיסטמי למחלתם. 

במהלך מחלתו החולה 

יהיה זכאי לאחת 

   –מהתרופות הבאות 

Atezolizumab + 

Bevacizumab, 

Lenvatinib, Sorafenib 

Keytruda  Pembrolizumab  טיפול בסרטן מעי גס לא

 תיח או גרורתי מסוג 

MSI-H  אוdMMR כקו ,

 טיפול ראשון

Tecentriq  Atezolizumab  טיפול בסרטן ריאה

 NSCLCגרורתי מסוג 

כקו טיפול ראשון, בשילוב 

-עם כימותרפיה ו

Bevacizumab  עבור

-חולים ללא מוטציות ב

EGFR / ALK 
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Tecentriq  Atezolizumab  טיפול בסרטן ריאה

כקו  NSCLCגרורתי מסוג 

טיפול ראשון, 

כמוותרפיה (בחולים עם 

ברמה   PDL1ביטוי 

TC≥50% או IC≥10%( 

Opdivo  Nivolumab  טיפול בסרטן ריאה

מתקדם או גרורתי מסוג 

NSCLC  כקו טיפול

ראשון, בשילוב עם 

Ipilimumab 

 וכימותרפיה

Alunbrig Brigatinib  טיפול בסרטן ריאה מסוג

ALK+ NSCLC  כקו

  טיפול ראשון

Keytruda Pembrolizumab  טיפול בסרטן חוזר או

 cutaneousגרורתי מסוג 

squamous cell 

carcinoma  יתן שלא

לריפוי באמצעות יתוח 

  או הקרות.

Nubeqa  Darolutamide  ית לאטיפול בסרטן ערמו

גרורתי עמיד לסירוס 

)nmCRPC( 

Abraxane  Albumin bound 

Paclitaxel 

בשילוב עם 

Atezolizumab לטיפול ,

בסרטן שד מתקדם 

מקומי לא תיח או 

 tripleגרורתי מסוג 

negative  בחולים

(גדול  PD-L1המבטאים 

) שטרם 1%-או שווה ל
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ימותרפי קיבלו טיפול כ

  למחלתם הגרורתית

Piqray  Alpelisib  בשילוב עםFulvestrant ,

לטיפול בחולי סרטן שד 

חיובי,  HRמתקדם, 

HER2  שלילי, עם

, PIK3CAמוטציה מסוג 

בחולים שמחלתם 

התקדמה לאחר טיפול 

אדוקריי והם עם 

 גרורות בכבד או בריאה

Lynparza Olaparib  בשילוב עם

Bevacizumab  לטיפול

אחזקה בסרטן מתקדם 

מסוג שחלה אפיתליאלי / 

חצוצרות / פריטואלי 

ראשוי עם מוטציה מסוג 

HRD ללא מוטציה ב-

BRCA לאחר השגת ,

תגובה מלאה או חלקית 

לכימותרפיה מבוססת 

פלטיום בקו טיפול 

  ראשון.

במהלך מחלתה החולה 

תהיה זכאית לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

 .PARPממשפחת מעכבי 

Zejula Niraparib  טיפול אחזקה בסרטן

מתקדם מסוג שחלה 

אפיתליאלי / חצוצרות / 

פריטואלי ראשוי לאחר 

השגת תגובה מלאה או 

חלקית בקו טיפול ראשון 

עבור  -מבוסס פלטיום 

שים עם מוטציה מסוג 
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HRD ללא מוטציה ב-

BRCA.  

במהלך מחלתה החולה 

תהיה זכאית לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

  PARPשפחת מעכבי ממ

Zejula Niraparib  טיפול אחזקה בסרטן

מתקדם מסוג שחלה 

אפיתליאלי / חצוצרות / 

פריטואלי ראשוי לאחר 

השגת תגובה מלאה או 

חלקית בקו טיפול ראשון 

עבור  -מבוסס פלטיום 

שים עם מוטציה מסוג 

BRCA.  

במהלך מחלתה החולה 

תהיה זכאית לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

 .PARPממשפחת מעכבי 

Lutathera  Lutetium (177Lu) 

oxodotreotide 

-טיפול בגידולים גסטרו

לבלביים -אטרו

 GEPוירואדוקריים (

NETs חיובים לקולטן (

לסומטוסטטין לא 

 תיחים או גרורתיים

Vitrakvi  Larotrectinib דולים סולידיים טיפול בגי

עם איחוי גי מסוג 

NTRK  עם מחלה

מתקדמת מקומית או 

גרורתית אשר מיצו את 

אופציות הטיפול 

 -האפשריות למחלתם 

הרחבת מסגרת ההכללה 

 בסל עבור מבוגרים
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Cablivi Caplacizumab טיפול ב-thrombotic 

thrombocytopenic 

purpura   רכשת)aTTP (

בשילוב עם טיפול 

 PEX-אימווסופרסיבי ו

Ultomiris Ravulizumab טיפול ב-atypical 

hemolytic uremic 

syndrome (aHUS) ,

בהתאם למסגרת 

ההכללה בסל של 

Eculizumab 

Inrebic  Fedratinib  טיפול במיאלופיברוזיס

בדרגת סיכון 

intermediate 2  אוhigh ,

ראשוי או משי (לאחר 

פוליציטמיה ורה או 

 essentialלאחר 

thrombocythemia (-   

עבור חולים שטרם חשפו 

 JAKלמעכב 

Calquence  Acalabrutinib טיפול ב-Chronic 

lymphocytic leukemia 

(CLL)   

 Small lymphocyticאו 

lymphoma (SLL) -   

  קו טיפול ראשון

במהלך מחלתו החולה 

יהיה זכאי לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

 BTKממשפחת מעכבי 

Calquence  Acalabrutinib טיפול ב-Chronic 

lymphocytic leukemia 

(CLL)   

 Small lymphocyticאו 
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lymphoma (SLL) -   

מחלה חוזרת או 

  רפרקטורית

במהלך מחלתו החולה 

יהיה זכאי לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

  BTKממשפחת מעכבי 

Lenalidomide-

Teva 

Lenalidomide  טיפול בלימפומה

כקו טיפול  פוליקולרית

מתקדם, בשילוב עם 

Rituximab 

Xpovio  Selinexor  טיפול בלימפומה מסוג

DLBCL (Diffuse large B 

(cell lymphoma  חוזרת

או רפרקטורית, לאחר 

קווי טיפול  2לפחות 

  .קודמים

במהלך מחלתו החולה 

יהיה זכאי לטיפול באחד 

 ,Selinexor -מהבאים 

Polatuzumab vedotin 

Calquence  Acalabrutinib טיפול ב-Mantle cell 

lymphoma -   

  .קו טיפול מתקדם

במהלך מחלתו החולה 

יהיה זכאי לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

 BTKממשפחת מעכבי 

Brukinsa  Zanubrutinib טיפול ב-Mantle cell 

lymphoma -   

  קו טיפול מתקדם.
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במהלך מחלתו החולה 

יהיה זכאי לטיפול 

בתרופה אחת בלבד 

 BTKממשפחת מעכבי 

Lenalidomide-

Teva  

Lenalidomide  פוצה טיפול במיאלומה

 –כקו טיפול ראשון 

הרחבת מסגרת ההכללה 

עבור חולים  -בסל 

המועמדים להשתלת מח 

 עצם 

Kyprolis  Carfilzomib  פוצה טיפול במיאלומה- 

הרחבת מסגרת ההכללה 

קו טיפול מתקדם  -בסל 

לא בשילוב עם 

Lenalidomide עבור ,

חולים שקיבלו טיפול 

   Lenalidomideקודם עם 

  )Kd 56(משלב 

Jorveza Budesonide טיפול ב-Eosinophilic 

esophagitis   

Dificlir  Fidaxomicin  טיפול בזיהום מסוג

Clostridium difficile 

שים  6בילדים מגיל 

  ומעלה

  

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל, לרבות הגדרת מצבי  �

  הזכאות והקריטריוים הרלבטיים, יפורטו בחוזרי משרד הבריאות

  שירותים באחריות קופות החולים  .ג

-עבור חולים המועמדים לטיפול ב aquaporin-4בדיקת 

Satralizumab 

 Alpelisib-עבור חולים המועמדים לטיפול ב PIK3CAבדיקת 
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עבור חולות בסרטן מתקדם מסוג שחלה אפיתליאלי /  HRDבדיקת 

, המועמדות BRCAחצוצרות / פריטואלי ראשוי ללא מוטציה מסוג 

 PARPלטיפול במעכב 

-להתאמת הטיפול ולמעקב אחר המטופלים ב ADAMTS-13בדיקת 

Caplacizumab 

של  1חולים ביתר לחץ דם ריאתי עורקי (קבוצה שיקום ריאתי עבור 

 ארגון הבריאות העולמי)

שיקום ריאתי עבור חולים עם ברוכיאקטזות עם שתי התלקחויות או 

 80%-מתחת ל FEV1עם התלקחות אחת המצריכה אשפוז ועם 

בדיקת פרופיל מולקולרי של גידולים סולידיים והמטולוגיים 

 25עבור ילדים ומתבגרים עד גיל  -ממאירים לצורך התאמת טיפול 

 שים

בדיקת פרופיל מולקולרי של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול 

עבור  -אשר כלול בסל הבריאות ובהתאם להתוויה המוגדרת בסל 

 חולי סרטן מעי גס וחלחולת גרורתי 

בדיקת פרופיל מולקולרי של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול 

עבור  -אשר כלול בסל הבריאות ובהתאם להתוויה המוגדרת בסל 

 חולי סרטן שלפוחית השתן גרורתי 

בדיקת פרופיל מולקולרי של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול 

עבור  -אשר כלול בסל הבריאות ובהתאם להתוויה המוגדרת בסל 

  ) גרורתיCUPחולי סרטן ממקור לא ידוע (

  

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל, לרבות הגדרת מצבי  �

  הזכאות והקריטריוים הרלבטיים, יפורטו בחוזרי משרד הבריאות

 2021 בשת –באחריות המדיה   .ד

  

תמיכה בהקמת תשתיות להרחבת שירותי שיקום ריאות בפריסה 

  ארצית
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המדויקות למסגרת ההכללה בסל, לרבות הגדרת מצבי ההתוויות  �

  הזכאות והקריטריוים הרלבטיים, יפורטו בחוזרי משרד הבריאות

  2021בשת  –שירותים באחריות קופות החולים   .ה

שדרוג המערכת החיצוית של שתל שמיעה, כולל מעבד שתל שמיעה, 

יכוה , מושתלים בשתלי אוזן פימית ואוזן ת18עבור ילדים עד גיל 

שים או יותר  5חלפו  2021ומעוגי עצם ומשולבים, ואשר בשת 

 מההשתלה או ההחלפה האחרוה שבוצעה להם.

  טיפול דטלי בחבלות שייים בילדים. 

כולל: עזרה ראשוה, אבחון, ייעוץ, טיפולים משמרים והרדמה (כאשר 

  חודשים מהחבלה). 6ההפיה להרדמה יתת עד 

  משקם מלבד הדבקת והארכת כותרת.לא כולל טיפול 

  לא כולל אורתודוטיה.

פרופיל מולקולרי של גידולים סולידיים לצורך התאמת טיפול אשר 

הרחבת מסגרת  -כלול בסל הבריאות ובהתאם להתוויה המוגדרת בסל 

חולים שאובחו טרם הכללת הבדיקה בסל  –מבוגרים  –ההכללה בסל 

  וסובלים מאחד מהגידולים הבאים:

 סרטן מעי גס וחלחולת גרורתי;  .א

 סרטן שלפוחית השתן גרורתי;  .ב

 ) גרורתיCUPסרטן ממקור לא ידוע (  .ג

 

ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל, לרבות הגדרת מצבי הזכאות 

  והקריטריוים הרלבטיים, יפורטו בחוזרי משרד הבריאות

  
    

    
והאלימות בחברה הערבית מדייות ממשלתית לטיפול בתופעות הפשיעה   .852

 והעצמת החברה הערבית בישראל ותיקון החלטות ממשלה

  
  מזכיר הממשלה פותח את הדיון ומציג את עיקרי הצעת ההחלטה.  
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 את עיקריציג משרד ראש הממשלה, מר אורן כהן, מציג, באמצעות מצגת, 

המדייות הממשלתית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה 

  הערבית והעצמת  החברה הערבית בישראל. 

  (עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

השר לביטחון הפים, אמיר אוחה, מציין כי מפכ"ל המשטרה הכס מייחס 

לטיפול  בפשיעה  החמורה בקרב החברה הערבית חשיבות עליוה ובמסגרת 

זאת תוקם במשטרה יחידה ("סיף") שתתמקד בסיכול ומיעת הפשיעה 

  בחברה הערבית. 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים אמיר אוחה, יובל שטיייץ, 

אורלי לוי אבקסיס, אריה מכלוף דרעי, דוד אמסלם, צחי הגבי וה"ה צחי 

  ברוורמן, אורן כהן והיועץ המשפטי לממשלה. 

  
  (פה אחד)  

  
 , מס' 10.4.2016 מיום 1402' מס הממשלה תולהחלט בהמשך ם,מ ח ל י ט י   

 מיום 513 ומס'  6.1.2019מיום  4439' ס, מ25.10.2020 מיום 469-ו 468

החשיבות ו הערבית בחברה הפשיעה תופעות התגברות, וכח 8.11.2020

הביטחון האישי ואמון הציבור  להחזרתשהממשלה רואה במתן מעה דחוף 

הציבור הערבי לקחת חלק במאמץ  דרישת לאור, החוק אכיפתבמערכות 

 מיום ראש הממשלהואלימות, בהמשך להחיית  פשיעהלמגר את ה

 והאלימות הפשיעה בתופעות לטיפול"לים מכ צוות הקמת על 28.10.2019

  :הערבית בחברה

הפחתת האלימות והפשיעה בחברה  את הממשלה רואה כיעד לאומי  .א

עקרוות הפעולה  אתהערבית והחזרת הביטחון האישי ומאמצת 

 בפשיעה טיפול בעיין משרדי-הבין"לים המכ צוותשבדו"ח 

 .9.11.2020 ביום שפורסמו הערבית בחברה והאלימות

  (לעיון בהמלצות הצוות בשפה העברית:

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/150320_challe

nge/he/arab_Violence_Report_2020_Hebrew.pdf(  

  (לעיון בהמלצות הצוות בשפה הערבית:

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/150320_challe

nge/he/arab_Violence_Report_2020_Ar.pdf(  

 

 עם שהתקיים השיח ולאורצוות המכ"לים  להמלצות בהמשך  .ב

 והוועדה הערביות הרשויות ראשי ועד, הערבית מהחברה ציגים
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 לאמץ, בכסת הערבית בחברה והפשיעה האלימות למיגור המיוחדת

 :הבאים העקרוות את

הערבית, לרבות ראשי  מהחברה ציגים עם השותפות המשך .1

 בגיבוש, המעורבות והערים הערביות המקומיות הרשויות

 .היישום ובתהליך המפורטת התכית

קהילתיים -חברתיים מגוים וחיזוקהחברה הערבית  העצמת .2

 הפעולות בצד, והאלימות הפשיעה תופעות עם התמודדותל

גורמי קהילה, אשי דת . בתוך כך, רתימת הממשלתיות

 אחריותם בתחומי לפעול הערבית בחברהת מקומיות גווהה

 .ולמיעתן ופשיעה אלימות תופעות להוקעת

 ליישום הוגע בכל הממשלה משרדי מצד מלאה שקיפות .3

 לחברה הרלווטיים והתוים התוצאה מדדי, המדייות

 , הן בשלב התכון והן בשלב היישום.הערבית

 .הערבית בחברה ציבור בשיתוף ילווה התכית יישום תהליך .4

 

 התקציבים אגףבתיאום עם  ,על מכ"ל משרד ראש הממשלה להטיל  .ג

 המיעוטים במגזר חברתי-כלכלי לפיתוח הרשות, האוצר במשרד

 120להביא לאישור הממשלה, בתוך  ,ומשרדי הממשלה הרלווטיים

ליישום ההמלצות  מפורטתשתית -חמשימים, תכית פעולה 

 מקורות לרבות, לעיל' וב' אוהעקרוות המפורטים בסעיפים 

ויעדים כמותיים שיגלמו הפחתה יכרת  תקיה היבטי, תקציביים

ומשמעותית בפשיעה ובאלימות. זאת תוך המשך השותפות עם 

 תתואם התכיתלעיל.  ))1ציגים מהחברה הערבית כאמור בסעיף ב

             לפיתוח ההמשכיותשתיות -בהר כיותוהת עם ותסוכרן

 ממשלה בהחלטות הוחלט עליהןש הערבית בחברהחברתי -כלכלי

ן פיתוח לות שעייו, כך שכלל הפע25.10.2020 מיום 469-ו 468 מספר

חברתי במגזר -חברתי ירוכזו ע"י הרשות לפיתוח כלכלי-כלכלי

 המיעוטים.

 משלימות בפעולות לצורך בוגע"לים המכ צוות להמלצות בהמשך  .ד

ולאור הצורך בפעולות  והאלימות הפשיעה בתופעות לטיפול לתכית

  מיידיות:

 שק וחלקי חוקיים הלא הלחימה אמצעי במצאי טיפול לקדם .1

 :באמצעות הערבית בחברה

שי  והמשרד לביטחון הפים ומשטרת ישראל יקדמ )1

שק  וחלקי חוקיים בלתי לחימה אמצעי שלמבצעי איסוף 

, זאת בכפוף לאישורו של היועץ המשפטי 2021 שת במהלך

לממשלה בדבר מתן חסיות מפי העמדה לדין בגין 

 החזקת השק, לאדם המוסר אמצעי לחימה כאמור. 
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ישראל תקדם פעילות מבצעית מאומצת בושא  משטרת  )2

שק באופן  וחלקי"ח, כלי שק בלתי חוקיים אמלתפיסת 

"ח ואמלשק בהיקף כלי ה 10%יה של ישיביא לעל

  . 2021התפסים בשת 

להקים צוות בראשות ראש המטה לביטחון לאומי  .2

בכירים ממשטרת ישראל, שירות  םובהשתתפות ציגי

ביטחון הכללי, צה"ל, משרד הביטחון, המשרד לביטחון ה

פלילי, פרקליטות  –הפים, משרד המשפטים (ייעוץ וחקיקה 

במשרד פלילי), רשות המעברים היבשתיים  –המדיה 

 ישראל דואר חברתהביטחון, משרד האוצר, רשות המיסים, 

שק הומשרד ראש הממשלה, להתמודדות עם סוגיית זליגת 

לחימה באופן בלתי חוקי והברחות של  אמצעימצה"ל, ייצור 

חוקיים לשטח מדית ישראל, בדגש על -אמצעי לחימה בלתי

-ותהחברה הערבית. הצוות ימליץ על דרכי פעולה מערכתי

לצמצום משמעותי של התופעה, תוך התייחסות  ותלאומי

 לושאים הבאים:

ים בין כלל יהעמקת שיתופי הפעולה המודיעייים והמבצע )1

הגופים הרלווטיים להתמודדות עם סוגיית הייצור 

לרבות  הערבית לחברהוההברחות של אמצעי לחימה 

 בחית הקמת מוקד קבוע לחילופי מידע.

לחימה דרך הפרצות והמעברים ההברחות של אמצעי  )2

 היבשתיים במרחב "קו התפר".

הברחות של אמצעי לחימה דרך הגבולות ומעברי הגבול  )3

 לאומיים של מדית ישראל.-ןהבי

 .יום 180 בתוך לממשלה המלצותיו את יגיש הצוות

המשפטים ושוויון חברתי וגיד  ירושמת לפיה כי שר הממשלה .3

צוות שיפעל לגיבוש תכית לאומית להגברת  הקימובק ישראל 

ההכלה הפיסית במשק הישראלי. בין היתר, הצוות ימפה את 

 האשראי תחום לרבותהפערים בהכלה הפיסית בישראל 

, בהסתמך על הספרות לדיור האשראי היתר ובין, בכללותו

המקצועית ועל פרקטיקות הוגות בעולם, ויגבש המלצות 

טיביים. וכח האתגרים הייחודים של לצעדי מדייות אופר

החברה הערבית בתחום זה, ייתן דגש מיוחד בעבודת הצוות 

ים לחברה הערבית ילמיפוי החסמים והאתגרים הייחוד

ל בשים לב וולהצעת חלופות להסרת אותם חסמים, והכ

        קבעו לאישור התוכית ההמשכית יללוחות הזמים שי

תי בחברה הערבית. בצוותים חבר-שתית לפיתוח כלכלי-הרב
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ייקחו חלק הגורמים הרלווטיים במשרדי הממשלה וברשויות 

 הציבוריות.

לרשום את הודעת שר העבודה, הרווחה והשירותים  .4

החברתיים כי לאור תכית הפעולה שגובשה לטיפול בתופעת 

בחברה   ישוביםיהאלימות במשפחה, יוטמעו תכיות ב

דגשים מיוחדים הדרשים הערבית. היישובים יוכלו לשים 

לחברה הערבית. הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים 

וגורמים רלווטיים בחברה הערבית יהיו שותפים לחידוד 

פעל וימשיך לפעול בהתאם לסעיף  הדגשים הדרשים. המשרד

שקבע כי לפחות שליש מהמעים  4439בהחלטה מס'  )2(א

הערבית יוקצו לחברה  4439שהוקצו במסגרת החלטה 

  .8.11.2020מיום  513מס'  ת הממשלהובהתאם להחלט

 16 מיום 326מס'  ממשלה בהחלטת' ב ספח את לתקן .5

  :שבמקום כך 2020 באוגוסט

 עלות ושא
  "ח)מלש(

  250  עידוד הגירה לשירותי ען
קיצור ימי אשראי לספקים 

קטים וביויים מעבר לקבוע 
לחוק מוסר  12בסעיף 

  תשלומים*

400  

 55  במערכת המשפט  טכולוגיות
  

  :יבוא

 עלות ושא
  "ח)מלש(

, משטרה תחות ביוי
 רווחה ומתקי כיבוי תחות
בחברה  תכליתיים רב

 הערבית**

100  

 210  עידוד הגירה לשירותי ען

קיצור ימי אשראי לספקים 
קטים וביויים מעבר 

לחוק  12לקבוע בסעיף 
  מוסר תשלומים*

350  

במערכת  טכולוגיות
  המשפט 

45  

  

  :במקום ,הטבלה ואחרי
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*הכללת עפים במערכת הבריאות ובמערכת הביטחון שהוחרגו 

מלש"ח  300( 2017-התשע"ז ,מחוק מוסר תשלומים לספקים

  מלש"ח במערכת הביטחון). 100-בבריאות ו

  יבוא:

הביטחון שהוחרגו  ובמערכת*הכללת עפים במערכת הבריאות 

מלש"ח  300( 2017-התשע"ז ,מחוק מוסר תשלומים לספקים

  מלש"ח במערכת הביטחון). 50-בבריאות ו

  
  :פירוט** 

  
 שת  עלות ושא

 השלמת
  הפרויקט

תחת משטרה  ביוי
  זגריהבטובה 

 17,000 עד
  "חאלש

2021  

תחת משטרה כפר  ביוי
 כא

 10,000 עד
  "חאלש

2021  

 ודתקל ביה תוספת
  מורדות החרמון משטרה

  2021  "חאלש 500 עד

 משטרה תחת הרחבת
  טירה

  2021  "חאלש 7,000 עד

 כפר משטרה תחת ביוי
  קאסם

 27,000 עד
  "חאלש

2023  

  2022 "חאלש 7,000 עד  עראבה כיבוי תחת ביוי

 2022  "חאלש 7,500 עד  עילוטתחת כיבוי  ביוי

מבי רווחה רב  ביוי
  תכליתיים 

 24,000 עד
  "חאלש

2022 

  "כסה
 100,000 עד

  "חלשא
 

  
  האוצר במשרד התקציבים אגף ידי על יאושרו הפרויקטים בין הסטות

  
 תוקצה להחלטה 5 בסעיף התקציבית העלות, בהתאם .6

 :יסוד לחוק) ט)(1)(ה)(1)(א(ב3 בסעיף שהוגדרה מהמסגרת

 .המדיה משק

גד הטיל על משרד ראש הממשלה לבצע קמפיין הסברה ל .7

מלש"ח מתוך תקציב  1אלימות בחברה הערבית בהיקף של 

 משרד ראש הממשלה.

להחות את המשרד לביטחון הפים ומשטרת ישראל לפעול,  .8

בשלב ראשון, להקמת אגף לסיכול פשיעה וצוותי אכיפה 

כלכלית במחוזות, זאת על מת לתת מעה מידי וראשוי 

משטרת  למאבק בפשיעה בחברה הערבית. לצורך כך תקצה

תקי שוטרים ממקורותיה. בוסף יוקצו למשטרת  50ישראל 

מלש״ח חד פעמיים  50-תקי כוח אדם תוספתיים ו 24ישראל 
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המשרד לביטחון מהמקורות האמורים מטה.  2021לשת 

פים ומשטרת ישראל יעדכו באופן עתי את הגורמים ה

 בוסף, להחות אתהמויים בסעיף ג' אודות יישום שלב זה. 

טחון הפים והמשטרה לבצע עבודת מטה לשם יהמשרד לב

בחית העלאת מספר מתדבי המשטרה, בתחות וביחידות 

  ייעודיות, כחלק מהסיוע למאבק בפשיעה בחברה הערבית. 

משרד המשפטים יסייע בעבודת צוותי האכיפה במסגרת  .9

יתכלל את  משרד המשפטיםהמעה המידי המוצע. בוסף, 

גורמי האכיפה וגורמים וספים כדי להתוות התיאום הרחב בין 

 לים."המכתכית עבודה משותפת, בהתאם להמלצות צוות 

ח אדם תוספתיים למשרד ותקי כ 6לצורך כך, יוקצו 

תקים ממקורותיו  2המשפטים ומשרד המשפטים יקצה 

הווה חלק י 9-ו 8האמור בסעיפים מעה לטובת הושא. ה

כוללת לתקיפה וסיכול פשיעה בחברה הערבית התכית המ

בין המשרדים במסגרת  ותתואםהמצאת בשלבי גיבוש ותידון 

 תוכית הפעולה החמש שתית כאמור בסעיף ג' לעיל.

הממשלה רושמת לפיה את החלטת היועץ המשפטי לממשלה,  . 10

בהמשך להמלצות צוות המכ"לים, לקבוע מגון לתיאום 

וכלל הגורמים הרלווטיים במשרדי  קבוע בין גורמי האכיפה

הממשלה השוים המתמקד באתגרים במיעת פשיעה בחברה 

הערבית. במסגרת זו יוקם צוות בראשות המשה ליועץ 

המשפטי לממשלה (משפט פלילי). בהתאם להמלצות צוות 

המכ"לים, מטרת צוות התיאום לייצר סכרון, שיתוף מידע 

ופים השוים ולקדם והתאמה בין תפיסות העבודה של הג

פעולה משולבת של מערך האכיפה יחד עם גורמים רלווטיים 

וספים לטובת קידום יעדים משותפים, תוך מיצוי אפשרויות 

. היועץ המשפטי וספים ממשלהשיתופי הפעולה עם משרדי 

לממשלה ומפכ"ל המשטרה יקיימו מפגשים עיתיים למעקב 

  שיגובשו. אחר היעדים

בוה של קטיים מהחברה הערבית אשר וכח השיעור הג  . 11

מורשעים ומעורבים בפשיעה הכללית במדית ישראל, וזאת 

ביחס לכלל אוכלוסיית הקטיים עוברי העבירה ובשל 

המאפייים הייחודים של עברייות וער, להקים צוות ייעודי 

תוי ומאפייי מעורבות הוער בפשיעה בחברה שיבחן את 

ודיים של בי וער בחברה זו ויגיש ואת הצרכים הייח הערבית

המלצות בושא, לרבות בחית הצורך בביית תכית בין 

 לקטיים מעים וגיבוש מיעתהמשרדית לצמצום התופעה, 

הצוות  .עברייות במיעת לסייע מת על, הערבית החברה בי
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יפעל בראשות יחידת התיאום למיעת עברייות וער שבייעוץ 

פטים, בתיאום עם צוות התיאום האמור וחקיקה במשרד המש

לעיל. בצוות יהיו שותפים ציגים מפרקליטות  10בסעיף 

 העבודה, עוץ וחקיקה, משרדיהמדיה, הסיגוריה הציבורית, י

המשרד החיוך, משרד , והשירותים החברתיים הרווחה

ולחיזוק פים ומשטרת ישראל, המשרד לקידום הביטחון ל

קהילתי והמשרד לשוויון חברתי, והמלצותיו יתואמו גם מול 

אגף התקציבים במשרד האוצר. הצוות יגיש את המלצותיו 

 יום. 120תוך בלממשלה 

לאור המספר הגבוה של הצעירים בי החברה הערבית אשר  . 12

אים מצאים במסגרת תעסוקתית, חיוכית, פאי או אחרת, 

עצימה את הפגיעה ולאור ההשלכות של מגפת הקורוה שה

הרווחה והשירותים  ,בצעירים אלה, להטיל על משרד העבודה

חברתיים והמשרד לשוויון חברתי לפתח תכיות להעצמה 

ושילוב צעירים ערבים, במסגרתן צעירים יקבלו הכשרות, 

חיזוק למיומויות הרכות וכלים מקצועיים לשיפור המסוגלות 

ע בהכווה התעסוקתית והחברתית שלהם ובכלל זה סיו

בתקופת המעבר עם סיום הלימודים בבית הספר לקראת 

השתלבות בחברה, באקדמיה ובתעסוקה. תוכיות כאמור 

יפותחו על ידי זרוע העבודה  ,שישימו דגש על התעסוקה

הרווחה והשירותים החברתיים. תוכיות  ,במשרד העבודה

      ל הפיתוח האישי וההיבטים כאמור שישימו דגש ע

קהילתיים, יפותחו על ידי הרשות לפיתוח כלכלי -םחברתייה

וודא במגזרי המיעוטים במשרד לשוויון חברתי. על מת ל

טיים מבלי לייצר כפילות וושהתוכיות יוצעו לקהלים הרל

במעים, המשרד לשוויון חברתי, הרשות לשירות לאומי אזרחי 

וזרוע העבודה יקיימו שיח שוטף וסכרוי למיצוי מיטבי של 

תוכיות, רכיבים התדבותיים בתוכיות ייעשו בתיאום עם ה

בתיאום עם אגף  ,אזרחי. המשרדים-הרשות לשירות לאומי

יום על  120תוך בידווחו לממשלה  ,תקציבים במשרד האוצר

 יעדי התוכיות השתיים והרב שתיים כאמור.

 1985-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה40בהתאם לסעיף  . 13

דות התקציב), לבצע שיויים בסדרי חוק יסו –(להלן 

העדיפויות בתקציב המדיה ולהפחית את בסיס תקציבי 

בשיעור של  2021התפעול של משרדי הממשלה בשת הכספים 

מלש"ח מתוך הפחתה זו ישמשו  50. שלהלןכמפורט בספח  4%

 לעיל. 8לצורך מימון הסכום האמור בסעיף 

להטיל על שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים   .א
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ועל שר האוצר להורות למוסד לביטוח לאומי, מתוקף 

, להפחית, חוק יסודות התקציב(א) ב24סמכותם לפי סעיף 

, בשיעור האמור מהתקציב המיהלי של 2021בשת 

  המוסד לביטוח לאומי.

להטיל על שר האוצר לפות ליושב ראש הכסת ולמבקר   .ב

ה בבקשה לפעול לצמצום הוצאות פעילותם המדי

, וזאת בהתייחס 2021בתקציב התפעול של שת הכספים 

לשיעור ההפחתה האמור בסעיף זה, ולהפחית את תקציב 

 2021ת הכספים סת ותקציב משרד מבקר המדיה בשהכ

  כאמור. יהםבהתאם להחלטות שיתקבלו על יד

, לבצע שיויים 9-ו 8יפים לצורך מימון התקים האמורים בסע . 14

בסדר העדיפות הממשלתית ולהפחית את שיאי כוח האדם 

 מס'  ממשלההורכיבי השכר הלווים להם שהוקצו בהחלטת 

שיאי כוח אדם ולוות ממשרד  7.5 – 2020במאי  31מיום  27

תקים מתוך התקים שהוקצו ללשכות  22.5-המים ו משאבי

 סגי שרים.

, כל 2021ה לשת עד לאישורו בכסת של תקציב המדי . 15

ב 3הקצאות התקציבים לפי החלטה זו כפופות להוראות סעיף 

לחוק יסודות  ד47לחוק יסוד: משק המדיה ולהוראות סעיף 

  .התקציב

  

  סכומי ההפחתה לצורך תעדוף הוצאות הממשלה – ספח

  (אלש"ח) 4%שווי  שם סעיף  קוד סעיף

   291שיא המדיה ולשכתו  01

 5,588 משרד ראש הממשלה  04

 8,805 משרד האוצר  05
 510 משרד הפים  06

 4,828 המשרד לביטחון פים 07

 6,460 משרד המשפטים  08

 1,703 משרד החוץ  09

 368 מטה לביטחון לאומי  10

 495 גמלאות ופיצויים  12

 5,440 משרד ביטחון  15

17  
תאום הפעולות 

 בשטחים
728 

 444 מדע, תרבות וספורט  19

 1,688 החיוךמשרד   20

 1,171 המשרד לשירותי דת  22

 4,250 משרד הבריאות  24

26  
המשרד להגת 

 הסביבה
1,156 

 791 משרד הביוי והשיכון  29
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30  
עלייה משרד ה

 קליטהוה
408 

 2,847 משרד החקלאות  33

 1,247 משרד הארגיה  34

 567 תעסוקה  36

 286 משרד התיירות  37

 1,513 כלכלה ותעשייה  38

 460 משרד התקשורת  39

 2,165 משרד התחבורה  40

41  
רשות ממשלתית 

 למים וביוב
178 

 268 המרכז למיפוי ישראל  43

 2,180 רשויות פיקוח  54

 2,495 רשות האוכלוסין  68

  

  
    

    
 הקמת צוות בין משרדי לאור יישום המהלך להעתקת יחידות צה"ל לגב  .853

  
  הדיון.מזכיר הממשלה פותח את   

סמכ"ל (פים, תכון ופיתוח) במשרד ראש הממשלה, מר ליאור פרבר, מציג 

  את עיקרי הצעת ההחלטה.

  ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, בימין גץ, מוסיף.

  
  (פה אחד)  

  
בעיין  14.07.2013מיום  546ממשלה מס' ההחלטת י ם, בהמשך למ ח ל י ט   

הגב לאור יישום המהלך להעתקת מחות צה"ל התוכית הלאומית לפיתוח 

 23.09.2014מיום  2025 'מס ) והחלטת הממשלה546החלטה  -ב (להלן לג

  :)2025החלטה  -(להלן  שתית לפיתוח הדרום-תכית רב בדבר

 -משרדי (להלן -להטיל על משרד ראש הממשלה להקים צוות בין .1

, 2025-ו 546החלטות הצוות), אשר יגיש לממשלה המלצות לעדכון 

  .צומת שוקתשבע ולאזור -לאור מעבר יחידות התקשוב ואמ"ן לבאר

ויהיו חברים או ציגו מכ"ל משרד ראש הממשלה  דבראש הצוות יעמו .2

משרד משרד הפים,  י המשרדים הבאים או ציגיהם:בו מכ"ל

התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד החיוך, משרד הביטחון, משרד 
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לפיתוח הפריפריה, משרד העשייה, משרד הביוי והשיכון, תכלכלה והה

, משרד העבודה, הרווחה והשירותים , משרד הבריאותהגב והגליל

והמשלימה, המשרד לחיזוק  משרד ההשכלה הגבוהההחברתיים, 

, המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, קהילתיולקידום 

. משרדי שרד האוצרמ ומכ"ל התקציבים , אגףרשות מקרקעי ישראל

 םממשלה וספים יזומו לדיוי הצוות בהתאם לושאים הרלווטיי

  אליהם.

יום ממועד החלטה זו, תוך התייחסות  120תוך בהמלצות הצוות יגובשו  .3

  :לושאים הבאים

בהלימה למטרות הקבועות  ,ההתערבות הממשלתית הדרשת  .א

לתוים , בשים לב גם ("מטרות התכית") 546להחלטה  2בסעיף 

  .2025והחלטה  546בדבר יישום החלטה 

, שבוצעה בעיין זה הוגעים בדבר הממשלהמשרדי תוצרי עבודת   .ב

 עד כה.

מגבלת התקציב והקצאת המשאבים הדרשת ממשרדי הממשלה   .ג

  .השוים

  
    

    
 איגום ושיתוף המידע לתכון ומימוש ולטיוב הרגולציה בתחום הבייה  .854

  
  פותח את הדיון. מזכיר הממשלה  

סמכ"ל  (פים, תכון ופיתוח)  במשרד ראש הממשלה, מר ליאור פרבר, 

  מציג את עיקרי הצעת ההחלטה.

הכהן, -בדיון משתתפים: השרים יואב גלט, גילה גמליאל,  אורית פרקש

  אבקסיס ומירי רגב.-אורלי לוי

 להתייחס  ילתיקהבמסגרת הדיון דוה בקשת השרה לחיזוק ולקידום 

בהחלטה  לושא הדיור הציבורי וכן  הבקשות להוספת ציגים ממשרד 

  משרדי.-התיירות ומהמשרד להגת הסביבה לצוות הבין

  
  (פה אחד)  

  
) מיום 131(דר/2457ממשלה מספר הבהמשך להחלטת מ ח ל י ט י ם,   

כי התכון, הבייה והקמת מת לשפר ולייעל את תהלי-ועל 02.03.2017
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במסגרת בין היתר משרדי הממשלה וגופי התשתית, ידי -התשתיות על

עבודת הממשלה לייצר מעה ארוך טווח לביקוש לדיור בישראל בעשורים 

  הקרובים:

 מידע לתכון ומימוש ושיתוףאיגום   .א

משרדי בראשות משרד ראש הממשלה לגיבוש -להקים צוות בין .1

י הוגע לתכון, ושיתוף כלל המידע הממשלתאיגום מדייות בעיין 

בור בשלבי עהחל משלבי הייזום והתכון,  –בייה והקמת תשתיות 

 והבייה, וכלה בשלבי האכלוסהשיווק, פיתוח התשתיות, הרישוי 

 .')המידע לתכון ומימוש' -(להלן 

חברי הצוות יהיו ציגי הגופים הבאים: אגף תקציבים, לשכת  .2

מכ"ל משרד האוצר, משרד הביוי והשיכון, משרד התחבורה 

והבטיחות בדרכים, משרד הפים, משרד המשפטים, משרד 

'מטה  -הארגיה, מטה התשתיות הלאומיות במשרד האוצר (להלן 

רמ"י'), ' -התשתיות הלאומיות'), רשות מקרקעי ישראל (להלן 

 'מפ"י') ומיהל התכון.  -המרכז למיפוי ישראל (להלן 

משרדי לעיין איגום ושיתוף מידע לתכון -תפקידי הצוות הבין .3

 ומימוש:

מסמך מיפוי של כלל מקורות המידע הזמיים גיבוש  .3.1

התאגידים  במשרדי הממשלה, יחידות הסמך,

, אשר דרשים עבור הממשלתיים והתאגידים הציבוריים

. , הבייה והקמת התשתיותוייעול עבודת התכוןם תיאו

מיפוי מקורות המידע יכלול בין היתר התייחסות להיקף 

התוים הקיים, סוגיו השוים, אופן עדכום, אופן 

שמירתם ויהולם, רמות אבטחת המידע הדרשות עבורם 

מסמך . ומידת קישוריותם וכן הממשקים הקיימים להם

יום  60בתוך ד ראש הממשלה המיפוי יוגש למכ"ל משר

 .ממועד החלטה זו

המלצות אופרטיביות לפלטפורמות טכולוגיות גיבוש  .3.2

ארגויים, הדרשים לאיגום ויהול של -ולוהלי עבודה בין

המלצות אלה יגובשו בתיאום עם המידע לתכון ומימוש. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועם רשות התקשוב 

הממשלתי במשרד הדיגיטל הלאומי, בהתאם להחיותיה 

של רשות התקשוב, בהלימה למודל התוים הסטדרטי 

ובהתבסס על שדרת המידע הממשלתית ככל היתן. 

הגשת יום ממועד  90בתוך ההמלצות יוגשו לממשלה 

 .לעיל 3.1וי לפי סעיף מסמך המיפ



- 46 - 

 
  

 

 

מקור תקציבי תוך איגום משאבים, ככל שיידרשו, איתור  .3.3

, שיוגשו לשם קידום הפתרוות הטכולוגיים האמורים

לאישור הממשלה במסגרת ההמלצות האמורות בסעיף 

 לעיל. 3.2

בשיתוף פעולה  לעיל יגובשו 3.2 סעיף לפי הצוותהמלצות  .3.4

שרד הכלכלה , משרד החיוך, ממיםהמשאבי משרד עם 

משרדים ויחידות והתעשייה, משרד התקשורת וכן 

ם ירלווטיהצוות מצא יאותם וספים שממשלתיות 

לושא, והן יכללו את אבחון המצב הקיים, הגדרת מטרות 

תהליך איגום המידע, הגדרת המידע הדרש לשיתוף 

הערכת התקציב ולוחות  כןויהול, גיבוש הפתרוות ו

 וע.הזמים הדרשים לביצ

יחידות הסמך לשתף פעולה עם ולהחות את כלל משרדי הממשלה  .4

ולמסור את כלל המידע הדרש  משרדי ה"ל-הצוות הבין עבודת

 שרי את להחותכמו כן,  ., בהתאם לכל דיןלהצלחת התהליך

 את ולהחות, שבאחריותם ציבוריים לתאגידים לפות הממשלה

 תאגידים של לדירקטוריוים לפות הממשלתיות החברות רשות

 זו החלטה של יישומה אפשרות את שיבחו מת על, ממשלתיים

 .ידיהם-על

ועדה לשיפור מסד ובשיתוף עם מיהל התכון וה מפ"ילהטיל על  .5

התוים על אודות שוק הדל"ן שהוקמה מכוח החלטת הממשלה 

לאפיין פלטפורמה מחשובית   12.6.2013יום מ )10(דר/374מס' 

לאומית רוחבית על בסיס שרת המפות הממשלתי להצגת כלל 

המידע התכוי על רובדיו השוים, לרבות  כלי יתוח מרחבי לצורך 

אפיון זה יוגש  ייעול תהליכי העבודה ולקידום השקיפות התכוית.

 משרדי בשלב גיבוש ההמלצות.-לצוות הבין

 :בהחלטה זו .6

 בת וחברות ממשלתיות חברות – לתייםממש תאגידים

 1975-ה"התשל ,הממשלתיות החברות בחוק כהגדרתן ממשלתיות

 .לחוק 60 סעיף הוראות לפי זה חוק עליהם שחל אחרים ותאגידים

 סמכותו מכוח או בחוק שהוקמו תאגידים – ציבוריים תאגידים

 .בחוק שיתה שר של

  

 יצירה והגשה של מידע דרש לתכון ומימוש   .ב
  

 זיהוי מימוש בפועל
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 הל התכון בשיתוף המועצה הלאומית לכלכלהילהטיל על מפ"י ומ .1

ובתיאום עם משרד הביוי והשיכון, רמ"י והרשות להתחדשות  –

עסקאות שיווק של היקפי המימוש ( זיהוי ובחיהלערוך  -עירוית 

, מגורים תסיום בייה) בתכיות לבייו בייהמאושרות, התחלת 

 ובתכיות לתעסוקה ותעשייה, להתחדשות עירוית בתוכיות

חודש ולפרסם את ממצאי הבחיה עד סוף  2019שאושרו עד שת 

 . 2021 מאי

 
  תחזיות מימוש

משרד הביוי והשיכון, רמ"י והרשות להתחדשות להחות את  .2

 500מעל  למגוריםמאושרות לתכיות  לגבש תחזית מימושעירוית 

 יח"ד תוספתיות.   500מעל  ולהתחדשות עירוית יח"ד

 2האמורים בסעיף  משרד הביוי והשיכון יגבש את כלל התוים .3

, משרדי מיהל התכון תועבר לידילכדי תחזית מימוש אחודה, אשר 

אותה על האחרוים להביא הממשלה וגופי התשתית הרלווטיים, ש

בשי  בחשבון בעת גיבוש תכיות העבודה שלהם. הפרסום ייערך

גיבוש תכיות העבודה תחילת בחודש יולי, סמוך ל מועדים בשה:

ובחודש יואר. זאת, מלבד בשת היישום הראשוה, , לשה הבאה

הראשוה תועבר למיהל התכון, משרדי תחזית המימוש בה 

 .2021אפריל חודש הממשלה וגופי התשתית הרלווטיים עד סוף 

 500מעל למגורים אמורות המאושרות הלתכיות תחזית המימוש  .4

תכלול תוספתיות יח"ד  500יח"ד ולתכיות התחדשות עירוית מעל 

 את הרכיבים הבאים:

תחזית עסקאות השיווק הצפויות להיחתם בשה הקרובה   •

 .ישראל מקרקעי: יסוד בחוק כהגדרתם, במקרקעי ישראל

ותחזית הוצאת היתרי בייה תחזית היקפי התחלות הבייה  •

 .הקרובות שתייםלתכיות התחדשות עירוית עבור הביחס 

 תחזית האכלוס בחומש הקרוב.  •

  

 משוערמשוער או מימוש  שיווקבוגע להערכות חומש 

והרשות להתחדשות  ות את משרד הביוי והשיכון, רמ"ילהח .5

 או מימוש משוער שיווק משוערחומש בוגע לעירוית לגבש הערכת 

יח"ד ותכיות התחדשות  500מעל  למגוריםמאושרות כיות ועבור ת

יום עד ולא מומשו , שאושרו תוספתיות יח"ד 500עירוית מעל 

תכיות החומש עבור . פרסום הערכת כיסתה לתוקף של החלטה זו

ורשות מקרקעי ישראל עד אלה ייערך בידי משרד הביוי והשיכון 

בסדר עבור כל תכית , 2021החל מראשית מאי . 2021סוף אפריל 

תאושר, יגבשו משרד הביוי והשיכון, רמ"י אשר הגודל ה"ל 
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או  שיווק משוערחומש בוגע לוהרשות להתחדשות עירוית הערכת 

מימוש משוער. הערכת חומש השיווק תועבר לידי מיהל התכון, 

 משרדי הממשלה וגופי התשתית הרלווטיים.

  
  יהיתחזית פריסת אוכלוס

בתיאום עם מיהל התכון,  -להטיל על המועצה הלאומית לכלכלה  .6

משרד , משרד הפים, רמ"י, משרד הביוי והשיכוןמשרד האוצר, 

 והבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה משרד הארגיהמשאבי המים, 

יום מקבלת החלטה זו את התחזיות הדמוגרפיות  150לעדכן תוך  -

שאושרה  2040לדיור כית האסטרטגית ובת פותבחלוקה ל

עד לשת  ,2.3.2017מיום  )13(דר/2457מס'  ממשלההבהחלטת 

. תחזיות אלו יהוו בסיס לעבודת משרדי הממשלה ויחידות 2050

כמו כן, להחות את שרי הממשלה,  .הסמך בתכון והקמת תשתיות

ולהחות את רשות  ות לתאגידים ציבוריים שבאחריותםלפ

החברות הממשלתיות לפות לדירקטוריוים של תאגידים 

 .ממשלתיים ולהציע תחזיות אלה כבסיס לתכון והקמת תשתיות

  

  תעסוקה תחזית

משוער מימוש הערכות לגבש והתעשייה להחות את משרד הכלכלה  .7

שטחי תעסוקה ותעשייה ברמה האזורית תוך לשל תכיות מאושרות 

תוך התבססות על תוצרי אל מול ההיצע הקיים וזאת בחית הצורך 

הסעיפים מעלה. ההערכה תועבר למשרדי הממשלה הרלווטיים 

 בכפוף לקבלת התוצרים כאמור.יום,  150תוך ב

  שיפור תהליכי הרישוי  .ג

מיהל התכון ומשרד ראש הממשלה, בשיתוף משרד הפים, להטיל על 

משרד האוצר, משרד הביוי והשיכון, רמ"י, משרד הכלכלה והתעשייה, 

המשרד זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

מטה התשתיות משרד משאבי המים,  להגת הסביבה, משרד התיירות,

, המשרד לביטחון הפים, משרד הארגיה, משרד הדיגיטל הלאומיות

, ממשלתיים שיימצאו רלווטיים לתהליךהלאומי וכלל הגורמים ה

הן בהיבטי טיוב יה, יתכית לייעול תהליכי רישוי לבהמלצות ללהגיש 

סכרון של גורמים מוסרי הדרישות הרגולטוריות והן בהיבטי שיפור ה

ההמלצות יוגשו לאישור שר  הרישוי. מידע וגורמים מאשרים בתהליך

יום ממועד  180לה בתוך לאישור הממשידיו -הפים והתכית תובא על

  החלטה זו.

בגים הוגשו , סוק בושאים הקשורים לרישוי עצמיסעיף זה לא יע

ממשלה המשרדי אשר הוקם מתוקף החלטת -המלצות מטעם צוות בין

  .17.01.2019) מיום 241(דר/4477מספר 
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 הציבורי הדיור בתחוםשתית -רב תכית  .ד

רב שתית לטובת זכאי השיכון לגבש תכית הביוי ומוטל על משרד 

 ;הסיוע לדיור ציבורי, בכלל זה: מתן מעה לפגעי הקורוה הכלכלית

בין השאר באמצעות שילוב דיור ציבורי במכרזי  ,הגדלת היצע הדירות

בהתאם לכתוב  ורשות מקרקעי ישראלדיור של משרד הביוי והשיכון 

ת טווח מודל שכירות ארוכ ;לקובץ החלטות מקרקעי ישראל  4.7בסעיף 

  וקיצור התורים לממתיים.

  .2021התכית תובא לאישור הממשלה במסגרת אישור התקציב לשת 

  
    

    
תוכית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה"   .855

 תיקון החלטת ממשלה - 2022 - 2021לשים 

  
  מזכיר הממשלה פותח את הדיון.  

ופיתוח) במשרד ראש הממשלה, מר ליאור פרבר, מציג סמכ"ל (פים, תכון 

  את עיקרי הצעת ההחלטה.

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ, מבקש לבחון  סיוע למפעלים ביישובי 

  עוטף עזה המתקשים, בשל עליית מחירי חומרי הגלם, ליטול חלק במכרזים.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, מציין כי הוא תומך בהצעה 

ומבקש  שושא גרעיי ההתיישבות יתואמו עם ראשי המועצות האזוריות 

  בעוטף עזה.

בדיון משתתפים: השרים עמיר פרץ, רפי פרץ, יובל שטיייץ, אלון שוסטר, 

  בימין גץ וישראל כ"ץ. 

  
  (פה אחד)  

  
(להלן:  22.11.2020מיום  566ממשלה מס' החלטת לתקן את ה, םמ ח ל י ט י   

  :כדלקמן), 566החלטה 
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(ב) -(א) ו3ל בכפוף להוראות סעיפים והכ(ב), בסופו יבוא "16בסעיף   .א

ישובים יבושא  "הגדרת  15.4.2018מיום  3738להחלטת ממשלה מס' 

  המשך דיון". –כאזורי עדיפות לאומית 

 ".מלש"ח 14.5מלש"ח" יבוא " 6, במקום "25בסעיף   .ב

משרד התיישבות יבחן בעזרת משאבי המשרד א "26להוסיף את סעיף   .ג

, לתמיכה בגרעיי 2022-2021הקיימים הכת תכית לסיוע בשים 

 התיישבות אשר מסייעים לקהילות עולים בעוטף עזה."

ח בכל אחת "מיליון ש 1"התקציב בגובה של  :(א) יבוא28בסוף סעיף   .ד

לתקציב היתן למרכזי הצעירים יהיה בוסף    2022-ו 2021השים מ

 ".במסגרת הקול קורא השתי המפורסם על ידי המשרד

לאחר המילים "משרד האוצר, משרד הביטחון," יבוא "רשות  36בסעיף   .ה

 מקרקעי ישראל".

, למחוק את המילים "למועצות ולעיריות בעוטף עזה" לאחר 50בסעיף   .ו

יועבר  מלש"ח"; לאחר המילים "התקציב 1.05המילים "להקצות 

מערבי ממשרד הפים לרשויות ולמועצות", יבוא "ו/או לאשכול גב 

של הסעיף יבוא "כמו כן ישמש התקציב  עבור אזור עוטף עזה"; בסיפה

לפיתוח כלי מקוון לסיוע בכתיבת תכיות פעולה להיערכות לשיוי 

     אקלים וארגיה מקיימת לרשויות בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי

  .של המשרדים השותפים" משרדית-הבין

לפיתוח  משרדה, 1985-א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה40בהתאם לסעיף 

גליל יקצה מתקציב הפעולות שלו את הסכום הוסף והגב ה ,הפריפרייה

א 40לצורך מימון פעולה מאזת כהגדרתה בסעיף  2להחלטה לפי סעיף 

ואגף התקציבים גליל והגב ה ,לפיתוח הפריפרייה משרדהלחוק האמור. 

במשרד האוצר רשאים להסכים בייהם על הקצאה מתקציב שוה 

  הפעולה המאזת כאמור.  מהתקציב המפורט לעיל לשם ביצוע

, לפי פרק 566החלטה זו מבוססת על השיקולים והימוקים שביסוד החלטה 

כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה ליישום התכית הכלכלית 

  שעייו עדיפות לאומית. 2009-), התשס"ט2010-ו 2009לשים 
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 סיוע כלכלי לבעלי עסקים  .856

  
ראש הממשלה פותח ומציין את מצוקת בעלי העסקים הקטים ומבקש   

לקדם החלטת ממשלה  שתאשר פעימת סיוע וספת לבעלי עסקים 

  לצורך כך.שכבר הוקצו ₪ המצאים על סף קריסה, זאת בוסף לכמיליארד 

מתקיים דיון בהשתתפות: ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים 

ישראל כ"ץ, אורלי לוי אבקסיס, חילי טרופר, היועץ למשפטי לממשלה 

  והמשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי.

בתום הדיון מבקש ראש הממשלה משר האוצר להכין הצעת החלטה בושא  

  פטי לממשלה וראש הממשלה החליפי.ולהעבירה לבחית היועץ המש

  
    

    
 אישור הפעימה השלישית במסגרת המתווה ליציאה מן הסגר  .857

  
  ראש הממשלה פותח את הדיון.  

מהל "מגן ישראל", מר חמן אש,  מציג, באמצעות  מצגת, תמות מצב 

עדכית בוגע למדדי התחלואה שלפיהם מקדם ההדבקה מצא בעלייה חדה 

;  אחוז הבדקים החיוביים עומד על ממוצע 1בשבוע החולף ועומד כעת על 

בדיקות בממוצע הערכות ליום; תוי התחלואה  60,000-מתוך כ 5.4%של 

 –ה  יורדים בקצב איטי מהמצופה ותוי התמותה מצאים בירידה הקש

  פטרים ליממה. 25-20

מר אש מציג תמות מצב בכל הוגע לתוי ההתחסות ומציין,  כי  מעל      

מיליון קיבלו כבר את המה  1.4-מיליון איש זכאים לתעודת מתחסן וכ 3-ל

  הראשוה.

ם באים לידי עוד מציין כי אפקט פתיחת הפעימה השייה ואירועי פורים אי

ביטוי בתוים  שהוצגו ומתייחס למדדים שקבעו במסגרת תוכית 

  ההקלות לקראת ביצוע  הפעימה השלישית.

  (עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

שר החיוך, יואב גלט, מציג באמצעות מצגת  תוי תחלואה בקרב תלמידי 

חסות והחלמה בקרב עובדי  הוראה העומדים על ז' ותוי הת-כיתות ד' ו
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(המרכז לבקרת מחלות ומיעתן)  CDC-. עוד מציין כי לפי דוח ה66%-כ

  ודוח משרד החיוך הבריטי עולה, בין היתר, כי:

אין עדויות להדבקה וסכה ייחודית בקרב ילדים בכל הוגע למוטציה  -

 הבריטית.

 ב המקצועות האחרים.הסיכוים לצוותי חיוך דומים לאלה של רו -

 שיעורי ההדבקה במוסדות החיוך משקפים את אלה שבקהילה. -

אין ראיה משמעותית לכך שפתיחת בתי הספר הגבירה את מקרי  -

 ההדבקה בקהילה.

שר החיוך מציג את עקרוות  תוכית משרד החיוך לצמצום פערים 

  .בקרב תלמידי ישראל רגשיים, חברתיים ופדגוגיים

 מצא בתיקי מזכירות הממשלה)(עותק מהמצגת 

פרייס, מציגה  באמצעות  -ראש שירותי בריאות הציבור, גב' שרון אלרעי

מצגת תוים שלפיהם ישה עלייה מטרידה בתוי התחלואה בקרב ילדים 

ותוים השוואתיים באשר למצב התחלואה בקרב ילדים כאשר  9-0בגילים 

  שר היא פתוחה.מערכת החיוך סגורה לעומת מצב התחלואה כא

ראש הממשלה מציין כי תוכית לימודים בקיץ היא בעלת חשיבות לאומית 

  עליוה.

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יעקב ליצמן, צחי הגבי,  גבי 

אשכזי, יובל שטיייץ, אריה מכלוף  דרעי, יולי (יואל) אדלשטיין, חילי 

ה"ה חזי לוי, חמן אש הכהן  ו-אבקסיס, אורית פרקש-טרופר, אורלי לוי

  פרייס.-ושרון אלרעי

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, בהמשך להחלטת ועדת השרים להתמודדות עם משבר   

, לאשר עקרוית את 15.2.2021מיום  148הקורוה והשלכותיו מס' קור/

שבמסגרתה, בין היתר, ייקבע  7.3.2021ביצוע הפעימה השלישית  החל מיום 

  כדלקמן: 
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י' בערים ירוקות,  צהובות וכן בערים כתומות גבוליות -ייפתחו  כיתות ז' -

 וביצוע "מגן חיוך" בהן. 70%שבהן רמות חיסון של 

 בתי קפה ומסעדות קטות ייפתחו ללא צורך בתו ירוק. -

מסעדות (הזמה מראש), מלוות (הפעלה מלאה), גי אירועים, כסים  -

למחוסים ומחלימים וללא ואטרקציות ייפתחו לבעלי תו ירוק  (

 בדקים) .

 בחוץ, למעט ביישובים אדומים. 50איש בפים,  20 –הגבלת התקהלות  -

 תקות שיסדירו את האמור לעיל יותקו על ידי הממשלה וועדת השרים

  להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו.

  
    

    
 מתווה חזרת אזרחי ישראל מחו"ל  .858

  
  פותח את הדיון.מזכיר הממשלה   

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מציגה באמצעות מצגת  את מתווה 

הגעת ישראלים להצבעה ביום הבחירות תוך שמירה על בריאות הציבור 

ומיעת כיסת וריאטים חדשים של גיף הקורוה ופגיעה במאמץ 

  ההתחסות.

מיים השרה מירי רגב מציגה את עקרוות המתווה  שבמסגרתו ייפתחו הש

תוך קביעת מכסה יומית, חובת בדיקות   7.3.2021לישראלים החל מיום 

לכל אזרח, חובת בידוד במלוית/צמיד אלקטרוי לכסים לא מחוסים 

(מחייב חקיקה), הפעלת אכיפה משטרתית הדוקה והיערכות פקע"ר 

  להגדלת קיבולת המלויות. 

מציג, באמצעות  המשה לראש המטה לביטחון לאומי, מר איתן בן דוד,

מצגת, את הצעת המל"ל למתווה החזרת אזרחי ישראל בתהליך מבוקר 

המצמצם את הסיכון הבריאותי. המתווה כולל, בין היתר, הרחבת טיסות 

לאזרחים ישראליים בלבד, ביטול ועדת החריגים  לאישור כיסת אזרחים, 

  עריכת בדיקות וחובת בידוד.

ן את החסרוות והיתרוות של כל אחת מר בן דוד מציג שתי חלופות ומציי

  מהן.
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  בתיקי מזכירות הממשלה) יםת מצאומהמצג ים(עותק

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים 

הכהן, -מירי רגב, אריה מכלוף דרעי, חילי טרופר, גבי אשכזי, אורית פרקש

ן השר יואב קיש וה"ה אבקסיס, עמיר פרץ, סג-שטה, אורלי לוי-פיה תמו

  איתן בן דוד, משה אדרי, אביחי מדלבליט, רז זרי,  חזי לוי, יגאל סלוביק. 

  
  ראש הממשלה מסכם:  

ראש המטה לביטחון לאומי ירכז צוות שרים בהשתתפות שרת  .1

התחבורה  והבטיחות בדרכים, שר הביטחון, השר לביטחון הפים, שר 

שר האוצר, סגן השר במשרד התרבות, שר הבריאות, שר הפים, 

 הבריאות והיועץ המשפטי לממשלה.

צוות השרים יגבש המלצות  בעיין מתווה החזרת אזרחים ישראלים  .2

ארצה תוך שמירה על בריאות הציבור  ויגישן לוועדת השרים 

להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו אשר תתכס מחר, 

 , בשעות הצוהריים.2.3.2021

הצוות  תידון גם יציאה דיפרציאלית של ישראלים במסגרת המלצות  .3

 לחו"ל (מחוסים ומחלימים שקיבלו מת חיסון אחת).

סגן השר במשרד הבריאות יעמוד בקשר עם חברות ייצור הצמיד  .4

 האלקטרוי להתקשרות ללא מכרז.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים תפעל לתגבור והגדלת היקף  .5

  הבדיקות העשות בשדות התעופה.

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .859

 2021-), התשפ"א33שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

  
  מזכיר הממשלה פותח את הדיון.  

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי , מציג את עיקרי התקות.
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  קול מע) 1(רוב קולות בעד;   

  
  :ט י םמ ח ל י   

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה   .א

), 33החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

 , כמפורט בוסח שלהלן.2021-התשפ"א

 –(להלן להביא את התקות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט בכסת   .ב

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה "הוועדה") 

 להתקין את התקות, כאמור בחוק. 

לפרסם את התקות בהתאם להחלטת הוועדה; ככל שלא תתקבל   .ג

שעות מהמועד שהוגש לה לעיין אישור  24החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –התקות 

  להלן וסח התקות:

(הוראת  מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשסמכויות תקות 
  2020-התשפ"א ,)33שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

  

לחוק סמכויות 27-ו 25, 24, 23, 12, 9, 8 ,4בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
–ף"התש), שעה הוראת( החדש הקורוה גיף עם להתמודדות מיוחדות

החוק), [ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכסת/  –(להלן  2020
)(א) לחוק], מתקיה הממשלה 2(ד)(4ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 

 תקות אלה:

  תיקון 

 5תקה 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1
הקורוה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות 

התקות  –(להלן  2020-והוראות וספות), התש"ף
 ) יבוא: 3), אחרי פסקה (2(א5יקריות), בתקה הע

זר המבקר בישראל כמפורט בתקה   א)3"(  
 );".2(ג)(7

  תיקון 

 7תקה 

 (ב) לתקות העיקריות, בסופה יבוא: 7בתקה  .2

 מקום שמתקיים בו כס בחירות."  )7"(  

  תיקון 

 א8תקה 

  -א לתקות העיקריות 8בתקה  .3
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    -) 15בפסקה ( )1(   

בפסקת משה (ט), במקום "במתחם   )א(   
 האירוע" יבוא "במקום האירוע";

  בסופה יבוא:  )ב(   

"(טו) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט    
במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל  

 המקום";

  -) 16בפסקה ( )2(  

בפסקת משה (ט), במקום "במתחם   )א(   
 האירוע" יבוא "במקום האירוע";

  יבוא:בסופה   )ב(   

המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט "(טו)    
במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל  

 המקום";

  בסופה יבוא: )3(   

) מקום שמתקיים בו כס בחירות כאמור בתקה 20"(   
  -) 7(ב)(7

הכס יתקיים כשהקהל בישיבה בלבד,   )א(   
בלא הגשת אוכל או מכירתו במקום  הכס, 

באזור קבלת הפים,, למעט בקבוקי ובכלל זה 
שתייה אישיים, ובלא אכילה במקום; הסדרים 
יידעו את השוהים במקום בוגע לאמור; 
במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק 

 המחזיק או המפעיל את הכס;

בשטח פתוח שאיו כולל ישיבה   )ב(   
המחזיק או  –במקומות ישיבה מקובעים 

המפעיל של המקום יחלק את המקום 
אשים לכל היותר,  20למתחמים פרדים של עד 

מטרים  2ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 
  לפחות; 
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במקום בפסקת משה (ב), המחזיק או   )ג(   
המפעיל של המקום יפריד את המתחמים 

  באמצעות סימון פיזי בייהם;

ודא כי המחזיק או המפעיל של המקום יו  )ד(   
בהושבה של אשים שאים גרים באותו מקום, 
יישמר מרחק של שי מטרים, ככל האפשר, ולכל 

  הפחות כיסא אחד ריק בייהם;

המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי   )ה(   
המרחק בין המשתתפים לבמה, לא יפחת 

  מארבעה מטרים;

המחזיק או המפעיל של המקום יציב   )ו(   
השוהים בכס, ויסבו את סדרים שיידעו את 

תשומת ליבם, בוגע לחובת השמירה על הוראות 
תקות אלה, לרבות חובת עטיית מסכה לפי 

ה לצו בידוד בית ושמירה על החלוקה 3סעיף 
למתחמים, אם קיימת חלוקה; מספר הסדרים 

  משתתפים; 50יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 

המחזיק או המפעיל של המקום יידע את   )ז(   
הים בכס כי לא יתן לאכול בעת הכס, השו

ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעיין 
  זה;

המתחם יכלול כמה כיסות, ולא פחות   )ח(   
  משתי כיסות;

המחזיק או המפעיל של המקום יווסת   )ט(   
את כיסת המשתתפים לכס ויציאתו ממו, כך 

  שהקהל ייכס ויצא באופן הדרגתי.

של המקום יציב  המחזיק או המפעיל  )י(   
שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל  

  ".המקום

  תיקון 

 9תקה 

) 10(א) לתקות העיקריות, אחרי פסקה (9בתקה  .4
 יבוא:

במקום שמתקיים בו כס בחירות כאמור   א)10"(   
75%מספר אשים שלא יעלה על  –) 7(ב)(7בתקה 

מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 
אשים בשטח פתוח,  500אשים במבה או על  300

  לפי העיין;".
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  תיקון 

 10תקה 

), בסופה 4(ג) לתקות העיקריות, בפסקה (10בתקה  .5
יבוא "ואולם לעיין זה יקראו את פסקת משה (ב) 

ואם הציג מסמך ילים "לפסקה האמורה, כך שהמ
לאחר סריקת המסמך  –) 1ב(ג)(8כאמור בתקה 
 יימחקו.  –" ב(ד)8כמפורט בתקה 

  תיקון 

 א11תקה 

א לתקות העיקריות, בתקת משה (א), 11בתקה  .6
אחרי "ולא ישתתף בכס" יבוא "למעט כס בחירות 

 )".7(ב)(7כאמור בתקה 

  תיקון 

 13תקה 

    -(א) לתקות העיקריות 13בתקה  .7

(ג)" 7א), אחרי "כאמור בתקה 3בפסקה ( )1(  
יבוא "ואיו זר המבקר בישראל כאמור בתקה 

 )";2(ג)(7

  י) יבוא:10במקום פסקה ( )2(  

), 2(ב)(7י) מפעיל מקום כאמור בתקה 10"(   
) או מפעיל 3(ב)(7מפעיל מקום כאמור בתקה 

), שלא מע הגשת 7(ב)(7מקום כאמור בתקה 
אוכל או מכירתו במקום האירוע או במקום 
הכס, לפי העיין, למעט בקבוקי שתייה 

)(ט) 16א(8)(ט), 15א(8אישיים, כאמור בתקה 
 ". )(א), לפי העיין20א(8או 

(א) או 9), במקום "כאמור בתקה 11בפסקה ( )3(  
(א), 9א(ג)" יבוא "כאמור בתקה 9כאמור בתקה 

 א(ג), לפי העיין".9) או כאמור בתקה 3) או (א2(א

 
  

  ___ ב________ התש_______
  )20(___ ב________ ____

__________  
  בימין תיהו

  ראש הממשלה
  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )22:30(בשעה 


