
 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 17בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021באוקטובר  03 - כ"ז בתשרי התשפ"ב, ראשון יום

 )מזכירות הממשלהב - 17:30(בשעה 

  

  

, זאב )zoom(באמצעות  ראש; יאיר לפידיושב  -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:

, יצן )zoom(באמצעות  לב, בימין גץ-אלקין, אורה ברביבאי, עמר בר
(באמצעות  איילת שקד ,ביטון-סער, יפעת שאשאהורוביץ, מתן כהא, גדעון 

zoom(  
  

  אביגדור ליברמן  עדר השר:
  
    

    כן כחו:
    

  שר התרבות והספורט   -  חילי טרופר
  שר  -  עמאר חמד

  שרת החדשות, המדע והטכולוגיה   -  אורית פרקש הכהן 
  שר התיירות   -  יואל רזבוזוב

      
  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט

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

  ראש שירותי בריאות הציבור   -  שרון אלרעי פרייס 
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חמן אש

  יועץ לעייי קורוה   -  יון אשכזי
  יו"ר מרכז השלטון המקומי   -  חיים ביבס

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

  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
  ראש המועצה כסרא סמיע   -  יאסר גדבאן

  הממוה על התקציבים, משרד האוצר   -  יוגב גרדוס
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 

  יועץ לעייי קורוה   -  דורון גזית 
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  אלוף אבי גיל
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  משטרת ישראל   -  ת"צ יהודה דהן
  מהל לשכת ראש הממשלה   -  איתי הרשקוביץ 

  יועץ לעייי קורוה   -  אלי וקסמן 
  מהל "מגן ישראל"  -  סלמאן זרקא

  בית חולים העמק   -  חוזימה חמאיסי אבו סיביה 
  המשרד לשוויון חברתי   -  חסן טואפרה

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  משרד הבריאות   -  ועה טריקי

ראש מועצת ערערה ויו"ר ועד ראשי הרשויות   -  מודר יוס
  הערביות 

  משרד ראש הממשלה   -  אורי יחזקאלי
  המזכיר הביטחוי לשר לביטחון הפים   -  ת"צ אלי כזרי

  המהל הכללי, המשרד לביטחון הפים   -  תומר לוטן
  המהל הכללית, המשרד לשוויון חברתי   -  יעל מבורך

  ראש עיריית אום אל פאחם   -  סמיר מחאמיד
  צה"ל  -  סא"ל שימי מסיקה
  יו"ר ועד הורים ארצי של המגזר הערבי  -  דים מסרי (אטור)

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  היועצת המשפטית, משרד הבריאות   -  דה ויפלד

  משרד ראש הממשלה   -  טל סבג
  יועץ לעייי קורוה   -  ערן סגל

  יועץ קורוה למגזר הערבי   -  סייף  איימן
  המהל הכללי, משרד החיוך   -  יגאל סלוביק

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס

  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  אביאל פסאפורקאר

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  רמ"ט שר הבריאות   -  רון קורמוס

  המטה לביטחון לאומי   -  ערן קרי
  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי   -  עמה שולץ

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  הממשלההמשה למזכיר   -  ליאור תן
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  סדר היום:

  הצגת פעולות הממשלה בהתמודדות עם זן הדלתא של גיף הקורוה  .39קור/

    
תמות מצב ותוכית פעולה לצמצום התחלואה  -הקורוה במגזר הערבי   .40קור/

  ולהגברת ההתחסות בחברה הערבית

    
מתווה "תו הצגת תמות מצב של ממדי התחלואה בגיף הקורוה והצגת   .41קור/

  ירוק" החדש

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .42קור/

שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות וספות)(תיקון 

  2021-), התשפ"ב3מס' 

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .43קור/

(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות שעה) 

  2021-), התשפ"ב2וספות) (תיקון מס' 
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  הצגת פעולות הממשלה בהתמודדות עם זן הדלתא של גיף הקורוה  .39קור/

  
ראש הממשלה פותח את הדיון  ומתאר את תמות המצב ששררה ערב   

של   תוי התחלואה, הסרת  כיוה של הממשלה הוכחית  בהיבטים 

  ההגבלות וסגירת מערכי הקורוה.

ראש הממשלה מציין כי לצורך התמודדות עם  העלייה המהירה בממדי 

התחלואה, קביט הקורוה בראשותו קיבל שורה של החלטות ליישום 

מדייות "הבלימה הרכה" שעיקרה מקסימום הגה תוך מיימום פגיעה 

  ובכלכלה.בשגרת אזרחי המדיה 

ראש הממשלה מפרט את עיקרי הפעולות שקטה הממשלה על ציר הזמן 

  מיום כיוה ועד היום  ומציין את עיקרי ההיערכות להמשך. 

  דברי ראש הממשלה לוו במצגת המצורפת לפרוטוקול  זה.

  
    

    
תמות מצב ותוכית פעולה לצמצום התחלואה  -הקורוה במגזר הערבי   .40קור/

  ולהגברת ההתחסות בחברה הערבית

   

  
ראש הממשלה פותח את הדיון ומדגיש את החשיבות של שמירה על   

בריאותה של החברה הערבית בישראל ומציין כי לצורך ההתמודדות עם 

ממדי התחלואה הגבוהים בחברה הערבית, מוה שית פרויקטור קורוה 

  למגזר הערבי, מר איימן סייף.

סייף מציג, באמצעות מצגת, תוי רקע על ממדי התחלואה   מר איימן

יישובים ערביים מוגדרים אדומים) ומציין כי ישו שיפור  19במגזר הערבי (

  בשיעור ההתחסות:

 עלייה בשיעור הבדקים וגילוי תחלואה סמויה; -

עלייה במספר המתחסים במת החיסוים הראשוה (יותר ממיליון  -

 תחסים במת החיסון השלישית.מ 40%-איש) ועלייה ל

מר סייף מציג את  התוכית  להעלאת שיעור ההתחסות בכל הגילים וגם 

בקרב האוכלוסייה בדרום הארץ ובמזרח ירושלים. במסגרת התוכית ימוו 
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אמי התחסות יישוביים, יוקמו משל"טי חיסוים, יקודמו שיתופי פעולה 

  יות ויורחבו מאמצי ההסברה.  בין קופות החולים לבין הרשויות המקומ

, ראש המועצה המקומית ראש עיריית אום אל פאחם, מר סמיר מחאמיד

ערערה, מר מודר יוס וראש ועד ההורים הארצי במגזר הערבי, מר דים 

מסרי מתארים את תמות מצב התחלואה ביישוביהם, מצייים את 

ממדי  החשיבות של תקציבי הסיוע היתים  לצורך ההתמודדות עם

התחלואה הגבוהים במגזר, הגדלת מספר תחות הבדיקות ושיתוף הפעולה 

  בין קופות החולים לרשויות המקומיות.

ד"ר חוזימה חמאיסי אבו סיביה, המשמשת כרופאה בשירותי בריאות 

הציבור במגזר הערבי בצפון, מפרטת את הפעולות הקטות בקרב בי הוער 

  סות. והאוכלוסייה הערבית לעידוד התח

  
ראש הממשלה מחה את המשה לראש המטה לביטחון לאומי  להקצות    

את תקציבי הסיוע לרשויות המקומיות הערביות  כך שמלוא המאמץ 

  האפידמיולוגי ייתן טרם הפיכת הרשויות לאדומות.

  
    

    
הצגת תמות מצב של ממדי התחלואה בגיף הקורוה והצגת מתווה "תו   .41קור/

  ירוק" החדש

  
  שר הבריאות, יצן הורוביץ, פותח ומתאר את הגדרת "אישור תו ירוק".  

מהל "מגן ישראל", פרופ' סלמן זרקא, מציג באמצעות מצגת  תוים על 

ממדי התחלואה, תמות מצב באשר להתחסות האוכלוסייה לפי פילוח 

ו"מחוסן"  גילים,  "התו הירוק" החדש, הגדרות מעודכות של "מחלים" 

  ויתרוות מת החיסון השלישית בהגה  מפי הידבקות בגיף הקורוה.

  (העתק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מתייחס לאכיפת "התו 

  הירוק" בהיבט המשפטי.

 צוות המומחים המייעצים לעיין ההתמודדות עם גיף הקורוה: פרופ' רן

בליצר, פרופ' ערן סגל, פרופ' יון אשכזי, פרופ' אלי וקסמן ופרופ' דורון 

  גזית מציגים את הערכותיהם והמלצותיהם.
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מתקיים דיון בהשתתפות הוכחים אשר סוב, בין היתר, על הושאים 

  הבאים:

מתן פטור מ"תו ירוק" בכיסת קבוצות אורגיות למוזיאוים; השאלת  -

ת שחייה; אטרקציות בחוץ; חדרי כושר; ; בריכוספרים בספריות

 מסעדות בחוץ.

 תיירות כסת (בקפסולות) -

 מועדים והחרגת קבוצות אוכלוסייה. –אכיפת הברקוד  -

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יאיר לפיד, איילת שקד, בימין 

הכהן, -לב, אורית פרקש-גץ, יצן הורוביץ, גדעון סער, זאב אלקין, עמר בר

ביטון וה"ה סלמן זרקא, חמן אש, -ברביאי, מתן כהא, יפעת שאשאאורה 

  פרייס, רז זרי וצוות  יועצי קורוה. -שרון אלרעי

  בתום הדיון מחה ראש הממשלה:

באשר לסריקת הברקוד המצוי ב"תו הירוק", יש למצוא פתרון עבור  .1

 קבוצות אוכלוסייה אשר יתקשו ליישמו.

יון זה יתקיים בישיבתה הבאה של הדיון בהקלות אשר לא אושרו בד .2

  ועדת השרים.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם, לאשר מתן פטור מהצגת "תו ירוק"  בסיבות הבאות:  

 כיסת קבוצות אורגיות (כגון: כיתות תלמידים) למוזיאוים. .1

  כיסה לספריות לצורך השאלת ספרים. .2
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להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקות סמכויות מיוחדות   .42קור/

שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות וספות)(תיקון 

  2021-), התשפ"ב3מס' 

  
  )41(הדיון בסעיף זה התקיים במשולב עם הדיון בסעיף קור/  

  
  (פה אחד)  

  
    

בהמשך לעדכון ההגדרה לעיין תעודות מחוסן ואישור מ ח ל י ט י ם, 

החלמה בצו בריאות העם (גיף הקורוה החדש)(הוראת שעה)(בידוד בית 

, ועדכון הוראות המהל לפי הצו האמור, 2020-והוראות וספות), התש"ף

 לעיין זה כפי שדווח בקביט: 

 

רוה להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקו  .א

הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי החדש (הוראת שעה) (

 התקות) –(להלן  2021-ב, התשפ")3(תיקון מס' )והוראות וספות

 בוסח שלהלן.

 

(להלן כסת של הות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט להביא את התק  .ב

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה "הוועדה")  –

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  את התקות, כאמור בחוקלהתקין 

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

 

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 

  
, ההחלטה היא על 23.6.2021מיום  15בהתאם להחלטת הממשלה מס'   .ד

 דעת הממשלה.

  

  להלן וסח התקות:

(הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 
שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות וספות)(תיקון 

  2021-), התשפ"ב3מס' 
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 ,8 ,7, 6 ,4סעיפים לפי בתוקף סמכותה    
 סמכויותלחוק  27 -ו 25, 24, 23 ,12

 הקורוה גיף עם להתמודדות מיוחדות
 2020-ף"התש), שעה הוראת( החדש
החוק), [ובאישור ועדת החוקה  –(להלן 

חוק ומשפט של הכסת / ולאחר 
)(א) 2(ד)(4שהתקיים האמור בסעיף 

  לחוק], מתקיה הממשלה תקות אלה:

סמכויות מיוחדות להתמודדות בתקות  . 1  1תיקון תקה 
(הוראת  עם גיף הקורוה החדש

שעה)(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או 
 2021-התשפ"א ,עסקי והוראות וספות)

  :- 1התקות העיקריות), בתקה -(להלן 

 בהגדרה "אישור "תו ירוק"": )1(  

), בסופה 1בפסקה (  )א(    
יבוא "שיתן מיום כ"ז 

 3( בתשרי התשפ"ב
 )";2021באוקטובר 

 -)  2פסקה (  )ב(    
  תימחק;

במקום ההגדרה "מחלים או  )2(  
  מחוסן" יבוא: 

מי שקיבל  -""מחלים או  מחוסן"  
ממשרד הבריאות תעודת מחלים 

 או מחוסן";

בהגדרה "תעודת מחלים או  )3(  
  -מחוסן"

אחרי "אישור   )א(    
החלמה תקף" יבוא 
"שיתן שלא על סמך מידע 

 המטופל";כוזב שמסר 
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במקום   )ב(    
"כמשמעותם בצו בידוד 
בית" יבוא "שטרם חלף 
מועד התוקף המצוין 
בהם; אישור או תעודה 
כאמור ייתו לפי הוראות 
המהל שמפורסמות 

  באתר משרד הבריאות";

אחרי "שטרם חלף   )ג(    
מועד התוקף המצוין 
בהם" יבוא "ובלבד 

מיום כ"ז בתשרי שהופקו 
באוקטובר  3( התשפ"ב

2021"(.  

(ד) לתקות העיקריות, ברישה, 3בתקה   . 2  3תיקון תקה 
המילים "המופיע על גבי מסמך כאמור 

  יימחקו.  -)" 1בתקת משה (ג)(

(ב) לתקות העיקריות, בפסקה 4בתקה   . 3  4תיקון תקה 
ואם הציג מסמך כאמור ), במקום "1(

חר סריקת המסמך לא –) 1(ג)(3בתקה 
ד)" יבוא "ולאחר (3כמפורט בתקה 

סריקת האישור האמור כמפורט בתקה 
  (ד)". 3

לתקות העיקריות, במקום  15בתקה  . 4  15תיקון תקה 
אוקטובר ב 4בתשרי התשפ"ב ( ח"כ"

 16)" יבוא "י' בחשוון התשפ"ב (2021
  )". 2021באוקטובר 

תחילתן של תקות אלה ביום כ"ט   . 5 תחילה 
באוקטובר  5התשפ"ב (בתשרי 

2021( 

   

      

  
  ___ ב________ התש_______

  )20(___ ב________ ____ 
  

_________________  
  פתלי בט
  ראש הממשלה
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .43קור/

חיוך והוראות שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות 

  2021-), התשפ"ב2וספות) (תיקון מס' 

  

  
  ראש הממשלה פותח.  

ביטון וה"ה רז זרי -בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרה יפעת שאשא

  פרייס.-ושרון אלרעי

  
  קולות גד) (*) 2רוב קולות בעד; (  

  .(*) שר המשפטים השאיר את הצבעתו בכתב

  
  מ ח ל י ט י ם:  

 

 הקורוה גיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויותתקות להתקין את  .1

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

 בוסח שלהלן. 2021-ב"התשפ ),2(תיקון מס'  )וספות והוראות חיוך

ועדת החיוך, התרבות והספורט של להביא את התקות לאישור  .2

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה הכסת 

להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

 .2020–החדש (הוראת שעה), התש"ףגיף הקורוה 

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

 שעות מהמועד שהוגש לה לעיין אישור 24החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –התקות 

, ההחלטה היא על 23.6.2021מיום  15בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .4

 דעת הממשלה.

  

  להלן וסח התקות:

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקות 
שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות 

  2021-, התשפ"ב)2מס' וספות) (תיקון 
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לחוק  25-ו 24, 23, 10, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

החוק),  –(להלן  2020-החדש (הוראת שעה), התש"ף
ועדת החיוך התרבות והספורט של  ובאישור

)(א) 2(ד)(4הכסת/ ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 
 לחוק, מתקיה הממשלה תקות אלה:

החלפת תקה 
 1א8

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

, מוסדות המקיימים פעילות חיוך והוראות וספות)
במקום  התקות העיקריות),-(להלן, 2021-אהתשפ"
 יבוא: 1א8תקה 

לימודים של   )א( .1א8 "צמצום מגעים   
כיתות ה' עד ז' בבית ספר 
שיתן בו חיוך יסודי או 

יסודי המצא -חיוך על
בשטח רשות מקומית 
המדורגת בצבע אדום 

, ולימודים 7לפי תקה 
של כיתות ז' עד י"ב  
בבית ספר שיתן בו 

-יסודי או חיוך עלחיוך 
יסודי המצא בשטח 
רשות מקומית המדורגת 

 7בצבע כתום לפי תקה 
יתקיימו בכפוף לאחד או 
יותר מאלה, לפי בחירת 

 מהל המוסד:

 למידה )1(       
 ;בשטח פתוח

 למידה )2(       
 למידה המשלבת

 עם פים אל פים
 ;מרחוק למידה
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 בדרך למידה )3(          
שיש בה  אחרת

צמצום מגעים 
 תלמידי בין

, בתוך הכיתה
, שטח בית הספר

או  מחוצה לו
 כפיבשטח פתוח, 

שיחליט מהל 
  ;דהמוס

 למידה )4(       
 למידהמרחוק ו

 ;מקוות

קיום   )ב(      
הלימודים ייעשה, 
ככל שיתן, 
באמצעות החלופות 
הקבועות בתקת 

). 3) עד (1משה (א)(

קת משה ת  )ג(          
על (א) לא תחול 

או  70%-כיתה ש
ה יותר מתלמידי

הם בעלי אישור 
על , "תו ירוק"
מוסד בלימודים 

המקיים פעילות 
חיוך כאמור 

) 6), (4(ג)(10בסעיף 
 וכן על) לחוק 14או (

כיתה של תלמידים 
עולים ללימוד 

  .השפה העברית

  

  ___ ב________ התש_______ 
  )20(___ ב________ ____

  
__________  

  פתלי בט   
 ראש הממשלה

  
    
  

  הישיבה עלת
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