
 
 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 3בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 49 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021באפריל  12 - ל' ביסן התשפ"א, שי יום

 )ZOOM -אמצעות ועידה חזותית ב - 22:15(בשעה 

  

  

 

ראש הממשלה  -, בימין גץ (בתחילת הישיבה) הממשלה ראש -בימין תיהו   כחו השרים:
החליפי ושר הביטחון; יעקב אביטן, יולי (יואל) אדלשטיין, אמיר אוחה, אופיר 
אקויס, דוד אמסלם, גבי אשכזי, מיכאל ביטון, יואב גלט, גילה גמליאל, צחי 

אבקסיס, -הגבי, חילי טרופר, עומר יקלביץ', אלי כהן, ישראל כ"ץ, אורלי לוי
עמיר פרץ, רפי פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב, אלון שוסטר, יובל שטיייץ, 

  פיה תמו שטה
  

  אריה מכלוף דרעי, יעקב ליצמן, איציק שמולי  עדרו השרים:
  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט
      

  המטה לביטחון לאומי   -  גיל אבריאל 
  המהל הכללי, משרד החיוך   -  עמית אדרי

  משרד ראש הממשלה החליפי   -  גלי אופיר
  ראש אג"מ, משטרת ישראל   -  יצב אמון אלקלעי
  ראש שירותי בריאות הציבור   -  שרון אלרעי פרייס 

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט

  ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר   -  קובי בליטשטיין 
  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד

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

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  יועצת משפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו

  המטה לביטחון לאומי  -  עידו גבאי
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ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד     יוגב גרדוס
  האוצר

  משרד האוצר   -  שירה גריברג
  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי

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

  לשכת שר החיוך  -  שחר כץ 
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי

  משרד ראש הממשלה   -  צביה מארק
  משרד האוצר   -  אלי מורגשטרן

המהל הכללי, משרד התחבורה והבטיחות   -  עופר מלכה 
  בדרכים 

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

  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק

  לשכת שר החיוך   -  איתי סתת
  משרד המשפטים   -  דים עבוד

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  משרד האוצר   -  אפרת פרוקצ'יה 

  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף 
  משרד ראש הממשלה החליפי   -  קסם רוזבלט

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

 

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

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

  דברי פתיחה  .950

    
מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקות סמכויות   .951

 2021-), התשפ"א10שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 

  ותיקון החלטת ממשלה

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .952

  2021-), התשפ"א11שעה)(הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .953

  2021-), התשפ"א38שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

    
  פתיחת מערכת החיוך  .954

    
בחית דרכים להגדלת קיבולת מעבר וסעים הכסים לישראל או יוצאים   .955

  ממה
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 פתיחהדברי   .950

  
בפתח הישיבה מתייחס ראש הממשלה למעשיו של כה צה"ל שהצית את   

עצמו במשרדי אגף השיקום של משרד הביטחון סמוך לערב יום הזיכרון 

  לחללי מערכות ישראל. 

  ראש הממשלה מציין את הצורך בביצוע רפורמה בטיפול וביחס לכי צה"ל.

  השר מיכאל ביטון מעיר.

הוא אלץ לעזוב את הישיבה ומבקש משר ראש הממשלה מודיע כי 

  הבריאות להל את הישיבה במקומו. 

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .951

 2021-), התשפ"א10שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 

 ותיקון החלטת ממשלה

  
  מזכיר הממשלה פותח.   

ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי, מציג את הצורך בהתקת המשה 

התקות ומציין כי לאור העובדה שהכסת טרם בחרה ועדה מסדרת שתדון 

בתקות ועל מת למוע את פקיעתן של חלק מהתקות המוצעות, מוצע 

  להאריך את תוקפן. 

  רים. השרים יולי (יואל) אדלשטיין ועמיר פרץ וה"ה אורי שוורץ וחזי לוי מעי

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  התקיןל  .א

), 10(תיקון מס'  החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה)

 . שלהלןהתקות) כמפורט בוסח  -(להלן  2021-התשפ"א

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

ואם לא הוקמה, לוועדה של הכסת שוועדת הכסת קבעה לעיין זה 

ברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס הוועדה) בליווי ד -(להלן 

ההצעה לתיקון התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות 
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 . 2020-עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

טת הוועדה. ככל שלא תתקבל לפרסם את התקות בהתאם להחל  .ג

 –שעות מהמועד שהוגשו לה התקות  24החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות.

, 2020ביולי  16מיום  225מס'  ת הממשלה להחלט 4לבטל את סעיף   .ד

שעייה "צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקות שעת חירום (גיף 

), 3(מס'  תוספת לחוק)הגבלת פעילות) שיוי ה - הקורוה החדש

 ". 2020-התש"ף

  

  להלן וסח התקות:

 סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 

), 10(תיקון מס'  (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (הוראת שעה)

  2021-התשפ"א

  

לחוק  23 -ו 8, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    

הקורוה סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

, באישור ועדת 2020–החדש (הוראת שעה), התש"ף

באישור ועדה של הכסת חוקה של הכסת/ 

ובהתאם לסעיף /שוועדת הכסת קבעה לעיין זה 

 ) לחוק מתקיה הממשלה תקות אלה:2(ד)(4

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף בתקות  .1  13תיקון תקה 

(הוראת שעה)(הגבלת פעילות  הקורוה החדש

התקות -(להלן 2020-במקומות עבודה), התש"ף

במקום  לתקות העיקריות, 13העיקריות), בתקה 

)" יבוא "א' 2021באפריל  14"ב' באייר התשפ"א (

  )".  2021במאי  12בסיוון התשפ"א (

תחילתן של תקות אלה ביום ג' באייר התשפ"א  .2 תחילה

  ).2021באפריל  15(

  

_____________  
  בימין תיהו 

  ראש הממשלה      
  ___ ביסן התשפ"א

  2021___ באפריל 
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .952

 0212-), התשפ"א11שעה)(הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 

  
  12.4.2021מיום  951הדיון בסעיף הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם   

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  התקיןל  .א

), 11החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 

 שלהלן.בוסח  תקות התחבורה)(להלן:  2021-התשפ"א

ועדת הכלכלה של הכסת, ואם לאישור תקות התחבורה להביא את   .ב

לא הוקמה, לוועדה של הכסת שוועדת הכסת קבעה לעיין זה (להלן: 

"הוועדה") בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה 

להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

 .2020 –ש"ףעה), התגיף הקורוה החדש (הוראת ש

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

שעות מהמועד שהוגשו לה  24החלטה של הוועדה, לפי העיין, בתוך 

 לפרסם את תקות התחבורה ברשומות. -לעיין אישור התקות 

  

  להלן וסח התקות:

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקות 
         , )11 (תיקון מס' שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה)

  2021-התשפ"א

27-ו 25עד  23, 12, 8, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    
לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

החוק),  –(להלן  2020-החדש (הוראת שעה), התש"ף
של באישור של ועדת [באישור ועדת הכלכלה של הכסת/

ולאחר  הכסת שוועדת הכסת קבעה לעיין זה
, מתקיה ])(א) לחוק2(ד)(4שהתקיים האמור בסעיף 

  הממשלה תקות אלה:

תיקון תקה 
26 

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

26,  בתקה 2020 -, התש"ףבתחום התחבורה)
)" 2021באפריל  21ר התשפ"א (במקום "ט' באיי

 )". 2021באפריל  29יבוא "י"ז  באייר התשפ"א (

16תחילתן של תקות אלה ביום  ד' באייר התשפ"א ( .2 תחילה
 ).2021באפריל 
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  ל' ביסן התשפ"א

                           2021באפריל  12 
         

__________
________  

  בימין תיהו 
    ראש הממשלה

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .953

 2021-), התשפ"א38שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

  
  12.4.2021מיום  951הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם הדיון בסעיף   

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

), 38החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות)(תיקון מס' 

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

, ואם חוק ומשפט של הכסת ,להביא את התקות לאישור ועדת החוקה .2

הכסת קבעה לעיין זה (להלן ועדה של הכסת שוועדת לא הוקמה, לו

ה "הוועדה") בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצע –

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  להתקין את התקות, כאמור בחוק

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

לפרסם את התקות בהתאם להחלטת הוועדה; ככל שלא תתקבל  .3

שעות מהמועד שהוגש לה לעיין אישור  24וך החלטה של הוועדה בת

 לפרסם את התקות ברשומות. –התקות 

  

  להלן וסח התקות:

(הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 
  2021-התשפ"א ,)38שעה) (הגבלת פעילות והוראות וספות) (תיקון מס' 
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ה, 12 ,12 ,11 ,9, 8, 7, 6, 4לפי סעיפים בתוקף סמכותה    

להתמודדות מיוחדות סמכויותלחוק  27 -ו 25, 24, 23

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

החוק), [ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  –(להלן 

הכסת/ ובאישור ועדה של הכסת שוועדת הכסת 

קבעה לעיין זה/ ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 

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

תיקון תקה 
21  

גיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות בתקות .1

והוראות פעילותלת (הגב )שעה(הוראת  החדש הקורוה

, במקום "י' באייר 21, בתקה 2020-"ףהתש), וספות

)" יבוא "ט''ז באייר 2021באפריל  22התשפ"א (

  )".2021באפריל  28התשפ"א (

 15תחילתן של תקות אלה ביום ג' באייר התשפ"א ( .2 תחילה

 ).2021באפריל 

  
  ל' ביסן התשפ"א

  2021באפריל  12
__________________  
  בימין תיהו
  ראש הממשלה

  
    

    
 פתיחת מערכת החיוך  .954

  
  שר הבריאות פותח ומתייחס למתכות פתיחת כיתות הלימוד בבתי הספר.  

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

התחלואה בקורוה המשקפים ירידה עקבית במספר הדבקים ובאחוז 

המגזרים וכן ירידה עקבית במספר החולים הקשים ומקדם  החיוביים בכל

  המהווה מקדם מוך. 0.74ההדבקה עומד על 

פרופ' אש מציג תוים על קצב התחסות האוכלוסייה ומימוש פוטציאל 

  ההתחסות. 

באשר לפתיחת מערכת החיוך, ממליץ פרופ' אש כי בתי הספר ייפתחו בכל 

) וכי 18.4.2021העצמאות (יום ראשון, השכבות, ללא קפסולות, לאחר יום 

הפתיחה תיעשה תחת הפעלת מודל התערבות מחמיר להתמודדות עם 
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התפרצויות, המאפשר יטור רחב ומיעת התפשטות. המודל יגובש על ידי 

  משרד הבריאות, משרד החיוך ומרכז השלטון המקומי.

חוגים פרופ' אש מציין כי בשלב זה מערכת החיוך הבלתי פורמאלית, ה

ומערכת ההשכלה הגבוהה ימשיכו לפעול במתכות הקיימת. המשך הקלות 

במסגרות אלו ייבחו בעוד שבועיים, לאחר בחית השפעת פתיחת בתי 

  הספר על ממדי התחלואה.

שר החיוך מסביר את חשיבות החזרה ללמידה מלאה בהיבטים החיוכיים, 

ם במערכת החיוך שולי הפדגוגיים, הרגשיים והחברתיים. מציין כי קיימי

ביטחון גבוהים המאפשרים יהול סיכוים לפתיחת מערכת החיוך באופן 

  מלא. 

(דבריהם של מהל "מגן ישראל" ושר החיוך לוו במצגות המצויות בתיקי 

  מזכירות הממשלה)

שר הבריאות מסכם ומציין כי תקות המסדירות את פעילותם של מוסדות 

באו לאישור הממשלה (באמצעות משאל בין המקיימים פעילות חיוך יו

  חברי הממשלה) בהתאם להסכמות שהושגו עם משרד החיוך.

  
    

    
בחית דרכים להגדלת קיבולת מעבר וסעים הכסים לישראל או יוצאים   .955

 ממה

  
  מזכיר הממשלה פותח.   

המהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מר עופר מלכה, 

מציג את עיקרי המלצות צוות המטה אשר בראשותו להגדלת קיבולת מעבר 

) 177(קור/939הוסעים בתב"ג, בהתאם לסעיף ד' בהחלטות הממשלה מס' 

  .26.3.2021מיום 

מר מלכה מציין כי על מת להגדיל את הקיבולת, יש צורך בשיוי הוראות 

ובהעתקת  שמירת הריחוק החברתי, עיין שמשרד הבריאות מתגד  לו

  מתחם הבדיקות והצבתו מחוץ לטרמיל בתב"ג.

(העתק מדו"ח הצוות לבחית דרכים להגדלת קיבולת מעבר וסעים 

  הכסים לישראל או יוצאים ממה מצוי בתיקי מזכירות הממשלה)
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ציגי משרד האוצר, משרד הבריאות והיועץ המשפטי לממשלה מעירים 

  ומתייחסים. 

מירי רגב, יולי (יואל) אדלשטיין, גבי אשכזי, בדיון משתתפים: השרים 

אורית פרקש הכהן, עומר יקלביץ', פיה תמו שטה, אורלי לוי אבקסיס, 

וה"ה עופר מלכה, אביחי מדלבליט, רז זרי, אלי מורגשטרן ויעקב 

  בליטשטיין. 

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

ומס'  26.3.2021מיום  )177(קור/939בהמשך להחלטות הממשלה מס'   .א

ועל מת להגדיל את יכולת הקיבולת של תועת  7.4.2021מיום  944

הוסעים במל התעופה בן גוריון, להקים מתחם לבדיקות קורוה מחוץ 

 לטרמיל בתב"ג.

לצורך ביצוע האמור לעיל, להקים צוות בראשות מכ"ל משרד ראש   .ב

המשרדים: בריאות, הממשלה (בפועל) או ציגו ובהשתתפות מכ"לי 

אוצר תחבורה ובטיחות בדרכים, תיירות, כלכלה ותעשייה והחשב 

הכללי במשרד האוצר, או מי מטעמם, אשר ידוו בפרטי הוצאת המכרז 

 להקמת המתחם, מיקומו, תפעולו ודרכי מימוו. 

עד להקמת המתחם כאמור, תימשך פעילות הבדיקות המתבצעות כרגע   .ג

 בטרמיל.

  יום.  14וגשו לממשלה בתוך המלצות הצוות י  .ד

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )00:10(בשעה 


