
 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 11בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021באוגוסט  22 - י"ד באלול התשפ"א, ראשון יום

 )מזכירות הממשלהב - 21:25(בשעה 

  

  

יושב ראש; יאיר לפיד, זאב אלקין, אורה  -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:
סער, לב, בימין גץ, יצן הורוביץ, אביגדור ליברמן, גדעון -ברביבאי, עמר בר

  ביטון, איילת שקד-יפעת שאשא
  
  מתן כהא           עדר השר:   
  
    

    כן כחו:
    

  השרה להגת הסביבה   -  תמר זדברג
  שר במשרד האוצר   -  עמארחמד 

  השרה לשוויון חברתי   -  מירב כהן 
  שר התיירות  -  יואל רזבוזוב

      
      

  עוזר שר הביטחון להתגוות   -  משה אדרי
  יועץ קורוה   -  רן אחיטוב 
  ראש שירותי בריאות הציבור   -  פרייס-שרון אלרעי

  המהל הכללי, משרד הבריאות     חמן אש
  משטרת ישראל   -  יצב אבי ביטון 

  יו"ר מרכז השלטון המקומי  -  חיים ביבס
  יועץ לעייי קורוה  -  פרופ' רן בליצר

  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד
  הסתדרות המורים מזכ"לית   -  יפה בן דוד

  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו
  לשכת שר התרבות והספורט  -  גיא גוטמן 

  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין
  הממוה על התקציבים, משרד האוצר  -  יוגב גרדוס
  משרד האוצר   -  שירה גרוס
  משרד ראש הממשלה   -  רועי דרור

  לשכת ראש הממשלה  -  איתי הרשקוביץ
  משרד האוצר   -  אסף וסרצוג
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  יועץ לעייי קורוה   -  פרופ' אלי וקסמן
  מהל "מגן ישראל"  -  פרופ' סלמן זרקא

  המשרד לביטחון הפים   -  יצב אלי כזרי
  לשכת שרת החיוך   -  תמי לוי

  משרד החיוך   -  עיב לוק 
  המהל הכללי, המשרד לביטחון הפים   -  תומר לוטן

  משרד האוצר   -  אורלי ליהמן 
  המהל הכללי, המשרד לשירותי דת   -  מוי מעתוק
  משרד הבריאות   -  דה ויפלד

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  דובר ראש הממשלה   -  מתן סידי

  יועץ לעייי קורוה   -  פרופ' ערן סגל
  המהל הכללי, משרד החיוך   -  יגאל סלוביק

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  לשכת שר הבריאות    -  רון קורמוס

  המטה לביטחון לאומי   -  ערן קרי
  המפכ"ל  -  יצב יעקב שבתאירב 

  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי  -  עמה שולץ
  יו"ר ההגת ההורים הארצית   -  מירום שיף 
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות  -  אורי שוורץ 

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 

  

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

תמות מצב התחלואה ומתווה החיוך לקראת פתיחת שת הלימודים   .23קור/

  תשפ"ב

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .24קור/

  2021 -), התשפ"א 7שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכיסה לישראל) (תיקון מס' 

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .25קור/

-), התשפ"א25שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

2021  
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תמות מצב התחלואה ומתווה החיוך לקראת פתיחת שת הלימודים   .23קור/

  תשפ"ב

  
  ראש הממשלה פותח.   

לאומי, מר איתן בן דוד, מפרט את עיקרי המשה לראש המטה לביטחון 

המאמצים העשים לצמצום התפשטות התחלואה וזן "דלתא" של גיף 

  הקורוה הכוללים:

 40עידוד מתן חיסוי דחף מגיל  -

 פתיחת תחות התחסות ברחבי הארץ  -

 חיזוק מערכת הבריאות ותגבור תקים ומשאבים לבתי החולים -

 י אבותהגה על קשישים בבת –"מגן אבות"  -

 בדיקות מהירות לרבות שימוש בבדיקות עצמיות -

 אכיפה כגד מפרי הוראות ואי עטיית מסכה -

 הפעלת "תו ירוק" ברמה הלאומית  -

 שמירה הדוקה על הכיסות לישראל –מעברים  -

 ביית תוכית להפעלת מערכת החיוך –חיוך  -

  

מהל "מגן ישראל", פרופ' סלמאן זרקא, מציג תוים על מספר 

ומתים; תמות מצב חולי הקורוה; גילי המאומתים ומגמת התחלואה המא

לפי מגזרים; מספר החולים הקשים והמושמים; היקפי המתחסים לפי 

  מות ומקדם ההדבקה. 

עד  –פרופ' זרקא ממליץ כי יאושרו התקהלויות במתווה "תו ירוק" בלבד 

  בתוך מבה.  400-איש בחוץ ו 500

י של משרד החיוך, מר יגאל סלוביק, מציגים שרת החיוך והמהל הכלל

את המתווה לפתיחת שת הלימודים הקרובה תוך הדגשת חשיבות פתיחת 

) אל מול ההשלכות הרגשיות, החיוכיות 1.9שת הלימודים במועד (

  והחברתיות כתוצאה מדחייה של פתיחת שת הלימודים במועד. 



- 5 - 

 

  

 

 

ורים הארצי, מר "ר ועד הה"לית הסתדרות המורים, גב' יפה בן דוד, יומזכ

שלטון מקומי, מר חיים ביבס, מתייחסים ומעירים מירון שיף ויו"ר מרכז ה

על המתווה המוצע תוך הבעת עמדתם התומכת בפתיחת שת הלימודים  

  במועד.

ופרופ' אלי וקסמן מציגים את  המומחים פרופ' ערן סגל, פרופ' רן בליצר

הערכותיהם באשר להמשך מגמת התחלואה ומקדמי ההדבקה ומציגים את 

המלצתם ביחס לצעדים הדרשים לבלימת התחלואה ופתיחת שת 

  הלימודים. 

  (דברי הדוברים לוו במצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה, השרים יפעת שאשא ביטון, בי 

גץ, גדעון סער, איילת שקד, יצן הורוביץ, תמר זדברג, עמר בר לב, חמד 

עמאר, זאב אלקין, מירב כהן, יאיר לפיד, יואל רזבוזוב וציגי משרד 

הבריאות, "מגן ישראל", משרד החיוך והמשה ליועץ המשפטי לממשלה 

לכו מתייחסים המתדייים, בין השאר, לסוגיית פתיחת שת שבמה

  הלימודים, הגבלת התקהלויות והחלת "תו ירוק" במקומות עבודה. 

בתום הדיון מחה ראש הממשלה לבחון את סוגיית הגבלת תוקף תעודת 

המתחסן ו"התו הירוק" על בסיס רמת ההגה של החיסוים ובמגמה לעודד 

  קבלת חיסון שלישי. 

חה ראש הממשלה את הגורמים המשפטיים לבחון את סוגיית החלת כן מ

  "תו ירוק" על עובדים במקומות המחייבים את באי המקום ב"תו ירוק".

  
  קולות מעים) 2קול גד;  1(רוב קולות בעד;   

  
  מ ח ל י ט י ם:  

כפי שהוצג על ידי  לאשר את מתווה פתיחת שת הלימודים התשפ"ב  .א

שרת החיוך וציגי משרדה. שת הלימודים תיפתח כסדרה ביום רביעי, 

 ).1.9.2021כ"ד באלול תשפ"א (

על אף האמור לעיל, ככל שתוי התחלואה יחייבו דחייה במועד פתיחת   .ב

שת הלימודים, תתקיים הערכת מצב וועדת השרים תכוס מחדש לדון 

 דים. בדחיית מועד פתיחת שת הלימו
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כיתה שבה היקף התלמידים  –י"ב) -בערים אדומות (כיתות ח'  .ג

תעבור ללמידה מקוות, ככל שהיקף  70%-המחוסים יהיה מוך מ

 הכיתה תישאר בלמידה פרוטלית.  - 70%-המחוסים מעל ל

תלמידי מערכת החיוך יחוסו בשטח בית הספר בהתאם לצורך ובכפוף   .ד

 לאישור ההורים. 

 12ביום פתיחת הלימודים יידרשו תלמידים עד גיל  –בדיקות עצמיות   .ה

 להציג אישור הורים לביצוע בדיקת אטיגן שתוצאתה שלילית. 

 מתווה "התו הירוק" יחול על צוותי ההוראה בגי הילדים ובבתי הספר.   .ו

תקות להסדרת פתיחת שת הלימודים במתווה האמור לעיל, יובאו   .ז

יף הקורוה באמצעות משאל לאישור ועדת השרים להתמודדות עם ג

  טלפוי. 

  
  הערות: שרת החיוך מעה בהצבעה על סעיף ד'.  

  שרת הפים מעה בהצבעה על סעיף א'.                         

    
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .24קור/

  2021 -), התשפ"א 7לישראל) (תיקון מס' שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכיסה 

  
  ראש הממשלה פותח.   

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

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

  

 הקורוה גיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות להתקין את תקות .1

(תיקון מס' )לישראל בכיסה בדיקה ביצוע חובת) (שעה הוראת( החדש

 , בוסח שלהלן.2021–א"התשפ, )7
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   חוקה, חוק ומשפט של הכסת הלהביא את התקות לאישור ועדת  .2

הוועדה) בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס  - (להלן

ההצעה להתקין את התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות 

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

לפרסם את התקות האמורות בהתאם להחלטת הוועדה. ככל שלא  .3

שעות מהמועד שהוגשו לה לעיין  24תתקבל החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –אישור התקות 

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

  ה.דעת הממשל

 

  להלן וסח התקות:

טיוטת תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

(תיקון )חובת ביצוע בדיקה בכיסה לישראלהחדש (הוראת שעה) (

    2021 -), התשפ"א 7מס' 

  

 25עד  23 -ו ),2א(א)(7, 4 לפי סעיפים הבתוקף סמכות   

לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

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

החוק), [ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  –

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

  תקות אלה:לחוק], מתקיה הממשלה 

תיקון תקה 

9  

גיף תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם ב1

הקורוה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה 

 , במקום9בתקה , 2021-תשפ"אה בכיסה לישראל),

)" יבוא "י"ד 2021באוגוסט  23"ט"ו באלול התשפ"א (

  .)"2021בספטמבר  20בתשרי התשפ"א (

ט"ז באלול התשפ"א תחילתן של תקות אלה ביום 2  תחילה
  ).2021באוגוסט  24(

  

  ___ ב________ התש_______ 

  )20(___ ב________ ____

________  

  פתלי בט

  ראש הממשלה
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .25קור/

-), התשפ"א25שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

2021  

  
  ראש הממשלה פותח.  

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

המהל הכללי של המשרד לשירותי דת, מר מוי מעתוק, מציג את המתווה 

  להסדרת הסיעה לתפילות באומן לקראת ראש השה. 

  (ההסדר המוצע מוסדר בתקות שלהלן)

  השרים עמר בר לב וזאב אלקין מעירים ומתייחסים.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון 

 , בוסח שלהלן.התקות) –(להלן  2021–), התשפ"א25מס' 

הוועדה)  - כלכלה של הכסת (להלןהלהביא את התקות לאישור ועדת  .2

בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה להתקין את 

התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

 .2020–החדש (הוראת שעה), התש"ףהקורוה 

לפרסם את התקות האמורות בהתאם להחלטת הוועדה. ככל שלא  .3

גשו לה לעיין שעות מהמועד שהו 24תתקבל החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –אישור התקות 

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

  דעת הממשלה.

  להלן וסח התקות:
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

), 25שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

  2021–התשפ"א

לחוק  25עד  23-ו 12, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה 

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

[ובאישור ועדת הכלכלה של הכסת/ ולאחר שהתקיים 

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

 תקות אלה:

תיקון תקה 

6 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1

הקורוה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת 

התקות  -(להלן  2020–שדות תעופה וטיסות) התש"ף

 -, בתקת משה (א)6ות), בתקה העיקרי

ברישה, במקום "יקיים" יבוא "יסדיר  )1(   

 ויפעיל";

 4-), במקום "כרטיס טיסה ל2בפסקה ( )2(   

השעות הקרובות" יבוא "כרטיס טיסה לטיסה 

שעות ממועד כיסתו  4שמועד המראתה בתוך 

  לטרמיל הוסעים כאמור".

תיקון תקה 

41 

לתקות העיקריות, במקום "ט"ו באלול  41בתקה  .2

)" יבוא "י"ד בתשרי 2021באוגוסט  23התשפ"א (

  )".2021בספטמבר  20התשפ"א (

 24תחילתן של תקות אלה ביום ט"ז באלול התשפ"א ( .3 תחילה

 ).2021באוגוסט 

באוגוסט  29( בתקופה שמיום כ"א באלול התשפ"א .4  הוראת שעה

) 2021בספטמבר  6) עד יום כ"ט באלול התשפ"א (2021

  -יראו כאילו

  א לתקות העיקריות בא:30אחרי תקה  )1(   
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" חובת הצגת   

תוצאה 

שלילית 

בבדיקה 

לוסע היוצא 

 לאוקראיה

(א) אדם כאמור בתקת משה (ב) לא ב.30

יעלה לטיסה כוסע יוצא, ומפעיל 

אדם לעלות אווירי לא יתיר לאותו 

לטיסה כוסע יוצא, אלא אם כן 

 תקיים באותו אדם אחד מאלה:

-הוא קיבל ממצא שלילי ל )1(       

nCoV  בבדיקתPCR 

השעות  72שביצע במהלך 

שקדמו למועד ההמראה 

המתוכן של כלי הטיס, 

והציג אישור על כך למפעיל 

 האווירי;

ועדת חריגים כמפורט  )2(       

 )(ב) אישרה3(א)(30בתקה 

את בקשתו לעלות לטיסה 

כוסע יוצא לאחר ששוכעה 

שיש לו אישור החלמה 

כמשמעותו בצו בידוד בית, 

שיתן לו לאחר שקיבל 

 n-Cov-ממצא חיובי ל

שביצע  PCRבבדיקת 

בשלושת החודשים שקדמו 

לטיסה, והוא הציג את 

אישור הוועדה כאמור 

 למפעיל האווירי.

אדם  (ב) תקת משה (א) תחול על כל      

שעות  72ששהה בישראל מעל 

  ותקיים בו אחד מאלה:

הוא עולה לטיסה ישירה  )1(       

 מישראל לאוקראיה;
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הוא וסע לאוקראיה  )2(       

בטיסה עם חיתת בייים 

 במדיה אחרת."

א) לתקות 13אחרי פסקה ( 35בתקה  )2(  

  העיקריות בא:

ב(ב) העולה לטיסה 30ב) אדם כאמור בתקה 13"(   

כוסע יוצא, או המסה לעלות לטיסה כוסע יוצא, 

בלא שיש לו ממצא שלילי או אישור ועדת חריגים 

ב; לעיין 30ב(א), וביגוד לתקה 30כאמור בתקה 

מרגע שאדם החל  –זה, יראו יסיון לצאת מישראל 

תהליך בידוק ביטחוי או תשאול ביטחוי לוסעים 

ל ועד יוצאים לפי יציאה בתחום תחת הגבו

 ליציאתו מישראל בפועל.

ג) מפעיל אווירי שהתיר לאדם כאמור בתקה 13(   

ב(ב) לעלות לטיסה כוסע יוצא בלא שהציג 30

למפעיל האווירי ממצא שלילי או אישור ועדת 

ב(א), וביגוד לתקה 30חריגים כאמור בתקה 

  ב."30

לתקות העיקריות, בתקת משה  36בתקה  )3(  

  א) בא10(א), בטבלה, יראו כאילו אחרי מס"ד (

  טור א'  מס"ד  

  העבירה

  טור ב'

סכום 
  בשקלים

  טור ג'

סכום 
  בשקלים

    2,500  ב)13(35  ב)10"(

  "2,500  2,500  ג)13(35  ג)10(

  
  

  ___ ב________ התש_______ 
  )20(___ ב________ ____

 ___________  
  פתלי בט

  ראש הממשלה
  
    

    
  הישיבה עלת


