
 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 7בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2020בדצמבר  20 - ה' בטבת התשפ"א, ראשון יום

 )ZOOM ועידה חזותית מצעותאב – 11:30(בשעה 

  

  

יושב ראש, בימין גץ, יולי אדלשטיין, אמיר  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
אוחה, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי, מירב כהן, ישראל כ"ץ, אבי יסקורן, 

  עמיר פרץ, מירי רגב,  יזהר שי
  
     

  
    

    כן כחו:
    

  שר החיוך  -  יואב גלט
  שר הארגיה  -  יובל שטיייץ

  שר התרבות והספורט  -  חלי טרופר
      

  סגן שר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט
      

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

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

  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש
  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר

  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  מפקד פיקוד העורף   -  אלוף אורי גורדין

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו
  סגית מזכיר הממשלה    -  סימה טוקטלי

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

  שר האוצרהכלכלי של מטה הראש   -  תמיר כהן 
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי

  ראש רח"ל  -  יורם לרדו
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  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי

  לעיין המגזר הערבייועץ קורוה   -  איימן סייף 
  לשכת שר הבריאות   -  קובי צורף 

  היועץ המשפטי, משרד הבריאות  -  אורי שוורץ 

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

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

  תמות מצב וצעדים דרשים לוכח התפשטות מוטציה של גיף הקורה  .112קור/

    
ג לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 22הכרזה לפי סעיף   .113קור/

בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה  - 2020-החדש (הוראת שעה), התש"ף

  לחוזרים מבריטיה, דמרק ודרום אפריקה

    
  תוכית ההתחסות מפי הגיף  .114קור/

    
  צעדים דרשים לריסון העלייה בהיקף התחלואה  .115קור/
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  תמות מצב וצעדים דרשים לוכח התפשטות מוטציה של גיף הקורה  .112קור/

  
בפתח הדיון מתייחס ראש המטה לביטחון לאומי, מאיר בן שבת, להחלטת   

בעיין התאים למעבר לריסון  10.12.2020הממשלה שהתקבלה ביום 

  מהודק וסגר כללי כפוקציה של מקדם הדבקה ומספר דבקים. 

מר בן שבת מציג תוים על היקפי התחלואה המשקפים עלייה במספר 

הדבקים, במקדם ההדבקה, במספר החולים הקשים המאושפזים ובמספר 

  הפטרים. 

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג תמות מצב בעיין היקפי 

התחלואה הממריאים ומתייחס לצעדי המע הדרשים לוכח התפתחות 

הבריטית" של הגיף הכוללים סגירת השמיים והטלת חובת ה"מוטציה 

בידוד במלוית מטעם המדיה לשבים לישראל מבריטיה, דרום אפריקה 

  ודמרק. 

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, השרים 

ובל שטיייץ, מירי רגב, גבי אשכזי, יזהר שי, מירב יולי (יואל) אדלשטיין, י

כהן, מר מאיר בן שבת וציגי המטה לביטחון לאומי, ציגי משרד הבריאות 

ו"מגן ישראל" על הצעדים הדרשים למיעת זליגה של ה"מוטציה 

  הבריטית" למדית ישראל. 

יין בידודם של השבים למדיה בתום הדיון מוסכם להסדיר בהכרזה את ע

מבריטיה, דמרק ודרום אפריקה על מת למוע את התפשטות המוטציה 

  בארץ. 

  ימים, לפי שעה: 7מוסכם על קיטת צעדים קוקרטיים ליישום מידי למשך 

מיעת כיסתם לישראל של זרים (בשלב זה מבריטיה, דמרק ודרום   .א

 אפריקה) צמצום בהיתר חריגים והגבלת שהיית צוותי תעופה. 

 10-השבים מחו"ל מהמדיות הללו יחויבו בבידוד במלוית לישראלים   .ב

 יום ללא בדיקות.  14בדיקות) או  2ימים (עם 

משרד הבריאות יפעל מידית לאתר ישראלים שכבר כסו מהמדיות   .ג

 ה"ל בשבועיים האחרוים ויזמם לבדיקות. 
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משרד הבריאות יגדיל משמעותית את המשאבים לבדיקות הרצף הגטי   .ד

 מהמדיות ה"ל.לשבים 

משרד הביטחון, באמצעות פיקוד העורף, המשרד לביטחון הפים   .ה

ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ייערכו ליישום 

  בהחיות ולתמיכה בשבים. 

  
    

    
ג לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 22הכרזה לפי סעיף   .113קור/

בידוד במקום לבידוד מטעם המדיה  - 2020-התש"ףהחדש (הוראת שעה), 

  לחוזרים מבריטיה, דמרק ודרום אפריקה

  
מיום  112(ההכרזה מתקבלת במהלך הדיון שהתקיים בסעיף קור/  

20.12.2020(  

  
  (פה אחד)  

  
ג לחוק סמכויות 22מתוקף סמכותה של הממשלה לפי סעיף מ ח ל י ט י ם,   

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

  החוק): -(להלן 

לאחר ששוכעה הממשלה כי יש סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל  .1

מחוצה לה מהמדיות המפורטות להלן, וכי כיסתם לישראל עלולה 

מת התחלואה במדיה, על סמך חוות דעת להביא להחמרה בר

אפידמיולוגית מטעם משרד הבריאות הכוללת בין היתר התייחסות 

לשיעורי התחלואה במדיות אלו, ולאחר שבחה הממשלה דרכי פעולה 

חלופיות ושקלה את הצורך בהכרזה מול מידת הפגיעה בזכויות של 

, וששהה חוזר, יש הכרח להכריז כי חוזר, החייב בבידוד בשל כך

הימים שקדמו להגעתו  14-בבריטיה, דמרק ודרום אפריקה ב

שעות בשטח שדה התעופה של אותה  12לישראל, ולמעט מי ששהה עד 

  מדיה ובו בלבד, ישהה בבידוד במקום לבידוד מטעם המדיה.

ג(ו) לחוק, להודיע על ההכרזה מיד לוועדת החוקה, 22בהתאם לסעיף  .2

ועדת חוקה). ההכרזה, הימוקים לה,  – חוק ומשפט של הכסת (להלן

והתשתית העובדתית שביסודה יוגשו לוועדת חוקה בסמוך ככל האפשר 

  לאחר ההכרזה. 
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ג(ז) לחוק, ההכרזה תפורסם ברשומות לאחר אישורה 22בהתאם לסעיף  .3

 ותיכס לתוקף עם פרסומה. 

 26ההכרזה תעמוד בתוקפה לתקופה עד ליום י"א בטבת התשפ"א ( .4

 ). 2020בדצמבר 

ג(י) לחוק, ההכרזה תפורסם באיטרט, ובכלל זה 22בהתאם לסעיף  .5

באתרי האיטרט של משרד ראש הממשלה, משרד החוץ ורשות 

האוכלוסין וההגירה, ותובא על ידי משרד החוץ, רשות התעופה 

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

זה לידיעת אשים המבקשים להיכס לידיעת הוגעים בדבר ובכלל 

לישראל, באמצעות חברות התעופה, שגרירויות וקוסוליות, פרסום 

 בערוצי תקשורת או בכל דרך יעילה אחרת.

, ההחלטה היא 10.12.2020מיום  642בהתאם להחלטת הממשלה מס'  .6

  על דעת הממשלה.

  
    

    
  תוכית ההתחסות מפי הגיף  .114קור/

  
המהל הכללי של משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי, מציג באמצעות מצגת   

  הערכת מצב ותחזית השפעת החיסוים למול התפשטות התחלואה. 

פרופ' לוי מתייחס ליעילות החיסוים, קצב ההתחסות, סדרי עדיפות במתן 

חיסוים, היבטים לוגיסטיים ומציין שלקראת סוף חודש אפריל צפויה 

בכפוף להיעות הציבור  ,על ממדי התחלואה ית של החיסוןהשפעה משמעות

  לחיסוים.

  (עותק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

ראש הממשלה, השרים מירב כהן, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי וציג 

  משרד הבריאות מעירים ומתייחסים. 

בתום הדיון מחה ראש הממשלה את ראש המטה לביטחון לאומי לטפל 

גיית החסמים הקיימים להבאת עובדים זרים לסיוע לעף הסיעוד תוך בסו

  תיאום הושא עם משרד האוצר, משרד המשפטים ומשרד הבריאות. 
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  צעדים דרשים לריסון העלייה בהיקף התחלואה  .115קור/

  
מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג את המלצותיו לקיטת צעדים   

מידיים לריסון מהודק שיאפשר המשך פעילות מוסדות החיוך ומקומות 

העבודה תוך הגבלת התקהלויות, מסחר, תחבורה ציבורית, תועת אזרחים 

  והחמרת האמצעים על המשתמשים בשירותי תעופה. 

ומי, מר איתן בן דוד, מציג את החלופות המשה לראש המטה לביטחון לא

  בין ריסון מהודק לסגר ומפרט את היתרוות והחסרוות בכל חלופה. 

שר החיוך מציג תוים על מגמת התחלואה במערכת החיוך וממליץ, לאור 

  התוים המוכים, להותיר את מערכת החיוך פתוחה. 

די צעדים לריסון מהודק פרופ' יון אשכזי מתייחס לצורך להחיל באופן מי

  לאור התוים על עלייה בקצב התחלואה. 

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצאות בתיקי מזכירות הממשלה)

ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והשרים עמיר פרץ, יזהר שי, מירב 

  כהן, יואב גלט וציגי משרדי האוצר והבריאות מתייחסים ומעירים.

הממשלה את ההחלטה שהתקבלה בעיין  בתום הדיון מציין ראש

ההתמודדות עם ה"מוטציה הבריטית" ואת התרשמותו מאופן היערכות 

  משרד הבריאות למתן חיסוים.

באשר לצעדים לריסון התחלואה, מסכם ראש הממשלה כי בכוותו לקיים 

  התייעצויות וספות ולכס בהתאם את ועדת השרים. 

  
    

    
  

  הישיבה עלת


