
 
 מזכירות הממשלה

 

 

  דפים. 14בפרוטוקול זה 

  

  
  פרוטוקול

  35 -ה של הממשלה 41 מספר ישיבה 

  (ממשלת חילופים)

    

  2021ביואר  31 - י"ח בשבט התשפ"א, ראשון יום

 )ZOOM -ועידה חזותית אמצעות ב – 19:30(בשעה 

  

  

 

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

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

  איציק שמולי, פיה תמו שטה ,שוסטר
  

  דוד אמסלם  עדר השר:
  
    

    כן כחו:
    

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה  -  אביחי מדלבליט
      

  היועץ המשפטי, המטה לביטחון לאומי  -  גיל אבריאל 
  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס

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

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

  המטה לביטחון לאומיראש   -  מאיר בן שבת 
  סגית מזכיר הממשלה   -  אתי ברט
  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי 

  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין
  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו

  מכון ויצמן  -  אלי וקסמן
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  דוברת ראש הממשלה   -  כהן  רשי
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  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  MITאויברסיטת   -  רצף לוי 

  יועץ קורוה לעיין המגזר החרדי   -  רוי ומה
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי

  מזכירות הממשלה   -  פיה ס
  מכון ויצמן  -  ערן סגל

  יועץ קורוה לעיין המגזר הערבי  -  איימן סייף 
  המטה לביטחון לאומי   -  יגאל סלוביק

  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד
  , משרד האוצר החשב הכללי  -  יהלי רוטברג

  מפכ"ל המשטרה  -  קובי שבתאי יצב -רב
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות  -  אורי שוורץ 

      
      ם""מהל בית החולים "רמב

      מהלת בית החולים "מעייי הישועה"

 

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

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

  דיון בצעדים הדרשים עקב מצב התחלואה  .769

    
כיסה לישראל מסיבות מיוחדות הקמת ועדת חריגים לאישור היתרי   .770

ומטעמים הומיטריים בתקופה שבה מתקיימות הגבלות כיסה לישראל 

  והסדרתה בחקיקה

    
הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .771

-), התשפ"א5שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות מיוחדות)(מס' 

2021  

    
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקות   .772

-), התשפ"א9שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

2021  

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .773

  2021-), התשפ"א7שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .774

  2021-), התשפ"א4שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 

    
  חיסון שליחי המדיה ובי משפחותיהם בחו"ל  .775
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 דיון בצעדים הדרשים עקב מצב התחלואה  .769

  
  ראש הממשלה פותח.   

ראש המטה לביטחון לאומי מציג תוים על היקפי התחלואה, מספר 

החולים הקשים והתפלגותם לפי גילים.  מר בן שבת מתייחס ליעילות הסגר, 

  קצב ההתחסות והשפעת הווריאטים (מוטציות) על היקפי התחלואה. 

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

וים, המצב בבתי החולים ומפרט על היקפי ההתחסות ומימוש בחתכים ש

  הפוטציאל להתחסות בכלל האוכלוסייה.

בהתאמה, תוים על היקפי  ,ה"ה איימן סייף ורוי ומה מציגים 

  ההתחסות בחברה הערבית ובחברה החרדית. 

ראש שירותי בריאות הציבור, ד"ר שרון אלרעי פרייס, מציגה תמות מצב 

להתפשטות הווריאט הבריטי בארץ בחתך מגזרי ואת פוטציאל ביחס 

  ההדבקה המשמעותי של הווריאט. 

בסיום הסקירה מסכם פרופ' אש כי על אף קצב ההתחסות הגבוה, עדיין 

לא יכר אפקט ירידה במספר החולים הקשים וכי קצב הירידה במפלס 

להאריך את  התחלואה מצוי בהאטה ויתכן שאף בעצירה. פרופ' אש ממליץ

  .7.2.2021הסגר במתכותו הוכחית בשבוע וסף, עד ליום 

מהלי בתי החולים" רמב"ם" בחיפה ו"מעייי הישועה" בבי ברק מציגים 

  תמות מצב על העומסים והקשיים שעימם הם מתמודדים בבתי החולים. 

ן, צוות היועצים, המוה את פרופ' רן בליצר, פרופ' ערן סגל ופרופ' אלי וקסמ

מציג תרחישים שוים ביחס למגמות התחלואה העתידיות בשים לב להיקפי 

  ההתחסות, יעילות הסגרים והווריאטים השוים של הגיף. 

פרופ' רצף לוי מתייחס להשלכות ולהשפעות הסגר על בריאות ותוחלת 

  החיים. 

  (חלק מדברי הדוברים לוו במצגות המצויות בתיקי מזכירות הממשלה)

יון בהשתתפות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, השרים מתקיים ד

יולי (יואל) אדלשטיין, אריה מכלוף דרעי, אורית פרקש הכהן, עומר 

יקלביץ', מירי רגב, ישראל כ"ץ, אורלי לוי אבקסיס, אמיר אוחה, יובל 

שטיייץ, סגן השר יואב קיש, ציגי משרד הבריאות, "מגן ישראל", המטה 
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היועץ המשפטי לממשלה והמשה ליועץ המשפטי לממשלה  לביטחון לאומי,

  ציבורי) שבמהלכו מתייחסים המתדייים לושאים הבאים:-(חוקתי

 המשך הסגר והידוק ההגבלות  -

 תוכית ההתחסות ומימוש הפוטציאל שלה -

 יעילות הסגר ואכיפת ההחיות  -

הצורך בסגירת המעברים היבשתיים ומל התעופה למיעת  -

 םהווריאטיהתפשטות 

היועץ המשפטי לממשלה מתייחס להיבטים המשפטיים הכרוכים במיעת 

כיסה לישראל בשל הצורך להתמודד עם התפשטות הווריאטים ומתייחס 

בין היתר,  קיקה דחופה על ידי הממשלה שתכלוללצורך בהסדרת הושא בח

  מגון החרגה למבקשים להיכס לישראל מטעמים מיוחדים והומיטריים. 

  
    

    
הקמת ועדת חריגים לאישור היתרי כיסה לישראל מסיבות מיוחדות   .770

ומטעמים הומיטריים בתקופה שבה מתקיימות הגבלות כיסה לישראל 

 והסדרתה בחקיקה

  
  )769הדיון בסעיף מס'  (הדיון בסעיף זה התקיים במסגרת  

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, להקים ועדת חריגים שתוסמך לדון בבקשות חריגות מטעמים   

הומיטריים לכיסה לישראל בתקופה שבה מוטלות הגבלות כלליות על 

  כיסה לישראל מחו"ל.

בראשות הוועדה יעמוד השר יובל שטיייץ (או גורם בכיר מטעמו), וחברים 

בה יהיו ציגים מטעם משרדי הפים, החוץ, הבריאות, התחבורה והבטיחות 

  בדרכים, התפוצות, העלייה והקליטה ומשרד המשפטים.

עבודת הוועדה וסמכויותיה יעוגו בחקיקה במסגרת תיקון חוק סמכויות 

מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש אשר יובא לאישורה המיידי 

  המהיר בכסת.  ומשל הממשלה לשם קידו



- 6 - 

 

  

 

 

  .1.2.2021מיום  776הערה: ההחלטה ה"ל תוקה בהחלטת הממשלה מס' 

  
    

    
הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .771

-), התשפ"א5שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות מיוחדות)(מס' 

2021 

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז זרי, מציג את הושא. 

  
  (פה אחד)  

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

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

  (להלן: החוק):

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

מחוצה לה מכל מדיות העולם, וכי כיסתם לישראל עלולה להביא 

להחמרה ברמת התחלואה במדיה, על סמך חוות דעת אפידמיולוגית 

מטעם משרד הבריאות הכוללת בין היתר התייחסות לשיעורי 

התחלואה במדיות העולם ולהתפרצות בעולם של גיף שעבר מוטציה, 

ממו, ולאחר שבחה הממשלה דרכי פעולה חלופיות  והסיכון השקף

ושקלה את הצורך בהכרזה מול מידת הפגיעה בזכויות של חוזר, 

 (ח) לחוק, לקבוע כמפורט להלן:-ג(א), (ב) ו22ובהתאם לסעיף 

להכריז כי חוזר החייב בבידוד ישהה במקום לבידוד מטעם   .א

הכסת  המדיה, בכפוף לאישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של

 ועדת חוקה). –(להלן 

 7לקבוע כי ההכרזה תעמוד בתוקפה עד ליום כ"ה בשבט התשפ"א (  .ב

 ).2021בפברואר 

לבטל את הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה   .ג

החדש (הוראת שעה)(בידוד של אדם שכס לישראל בסיבות 

 .2021-), התשפ"א4מיוחדות)(מס' 
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) 2ג(ח)(22ר ועדת חוקה בהתאם לסעיף להביא את ההכרזה לאישו .2

ג(ו) לחוק, ההכרזה תוגש לוועדת חוקה בצירוף 22לחוק. בהתאם לסעיף 

  הימוקים לה והתשתית העובדתית שביסודה. 

החליטה ועדת חוקה לאשר את ההכרזה, היא תפורסם ברשומות סמוך  .3

בפברואר  2לאחר מכן. ההכרזה תיכס לתוקף ביום כ' בשבט התשפ"א (

 ג(ז) לחוק.22) בהתאם לסעיף 2021

ג(י) לחוק, הארכת ההכרזה תפורסם באיטרט 22בהתאם לסעיף  .4

ובכלל זה באתרי האיטרט של משרד ראש הממשלה, משרד החוץ 

ורשות האוכלוסין וההגירה, ותובא על ידי משרד החוץ, רשות התעופה 

ן, האזרחית, משרד הבריאות ומשטרת ישראל, לפי העיין, ככל הית

לידיעת הוגעים בדבר ובכלל זה לידיעת אשים המבקשים להיכס 

לישראל, באמצעות חברות התעופה, שגרירויות וקוסוליות, פרסום 

  בערוצי תקשורת או בכל דרך יעילה אחרת.

  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .772

-), התשפ"א9שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' שעה) (הגבלות על הפעלת 

2021 

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

  מר רז זרי, המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מציג את הושא. 

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

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

 התקות) בוסח שלהלן. –(להלן  2021–), התשפ"א9מס' 

) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 3(ד)(4בהתאם לסעיף  .2

החוק) ווכח  -(להלן  2020-הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

בחצות,  31.1.2021הדחיפות בהתקת התקות בשל פקיעתן ביום 

התקות ברשומות. התקות תיכסה לתוקפן עם  לפרסם מידית את

 פרסומן ברשומות.
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להביא את התקות לאישור ועדת הכלכלה של  הכסת בליווי דברי  .3

הסבר והתשתית העובדתית  שבבסיס ההצעה להתקין את התקות, 

 ) לחוק.3(ד)(4-ו 4כאמור בסעיף 

  

  להלן וסח התקות:

גיף הקורוה החדש (הוראת תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 
), 9שעה)(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 החדש 

, מתקיה הממשלה תקות 2020–(הוראת שעה), התש"ף
  אלה:

תיקון תקה 
41  

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף   .1
הקורוה החדש (הוראת שעה)(הגבלות על הפעלת שדות 

, במקום 41, בתקה 2020-תעופה וטיסות), התש"ף
)" יבוא "ט"ז 2021בפברואר  3"כ"א בשבט התשפ"א (

  )".2021בפברואר  28באדר התשפ"א (

) 2021בפברואר  1בתקופה שמיום י"ט בשבט התשפ"א (  .2  הוראת שעה
), יראו 2021בפברואר  7עד יום כ"ה בשבט התשפ"א (

  כאילו בתקות העיקריות, אחרי פרק א' בא:

  ': איסור כיסה לישראל של כלי טיס זר1פרק א "  

איסור כיסה   
לישראל של 

 כלי טיס זר

לא ייכס כלי טיס זר אל   )א( א.1
שטח ישראל, ומפעיל שדה תעופה 

תעופה  לא יאשר חיתתו בשדה
בישראל, למעט בסיבות כאמור 

 (ב) לחוק הטיס.76בסעיף 

תקת משה (א) לא תחול על   )ב(      
 כלי טיס זר המופעל באחד מאלה: 

טיסת מטען; לעיין זה  )1(       
טיסה הכסת  –"טיסת מטען" 

לישראל ויוצאת ממה כטיסה 
 להובלת מטען בלבד;

טיסה לפיוי חירום  )2(       
  רפואי;

  טיסת כיבוי אש; )3(       
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טיסה החוצה את  )4(       
המרחב האווירי של ישראל 

  מבלי לחות בה;

טיסה הדרשת לטובת  )5(       
היהול התקין של יחסי החוץ 
של מדית ישראל, לפי אישור 
המהל הכללי של משרד החוץ;

טיסה לצורך תחזוקה  )6(       
ידי בעל רישיון להפעלת -על

מכון בדק לפי חוק הטיס, 
שאיה תחזוקת קו, ומהל 
רשות התעופה האזרחית שוכע 
כי מדובר בטיסה כאמור; 

–לעיין זה "תחזוקת קו" 
כהגדרתה בתקות הטיס 

  ;2013 –(מכוי בדק), התשע"ג 

טיסה שמובילה  )7(       
ספורטאי מקצועי כהגדרתו 
בתקות הגבלת הפעילות לצורך 
השתתפות בתחרות או מפעל 

לאומי, ובלבד שבטיסה -בין
יהיו רק ספורטאים מקצועיים 
או מלוויהם הדרשים לשם 
השתתפות בתחרות או במפעל 

לאומי כאמור, ושהמהל -בין
הכללי של משרד התרבות 
והספורט אישר כי היא טיסה 

  מור." כא

 1תחילתן של תקות אלה ביום י"ט בשבט התשפ"א (  .3  תחילה
  ).2021בפברואר 

  
  

  ___ בשבט התשפ"א
  )2021(___ ביואר  

 
___________  
  בימין תיהו
  ראש הממשלה
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .773

 2021-), התשפ"א7עבודה)(תיקון מס' שעה)(הגבלת פעילות במקומות 

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

  מר רז זרי, המשה ליועץ המשפטי לממשלה, מציג את ההצעה. 

  
  (פה אחד)  

  
 מ ח ל י ט י ם:  

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה להתקין  את תקות  . 1

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

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

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

והתשתית העובדתית שבבסיס  בליווי דברי הסבר) הוועדה -(להלן 

ודדות סמכויות מיוחדות להתמכאמור בחוק ההצעה לתיקון התקות, 

 . 2020-"ףהתש, עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)

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

 –לה התקות  שהוגשו מהמועד שעות 24בתוך  ועדהוההחלטה של 

 .לפרסם את התקות ברשומות

  להלן וסח התקות:

(הוראת  סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדשתקות 

  2020-), התשפ"א7שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה)(תיקון מס' 

סמכויות לחוק  23 -ו 8, 4בתוקף סמכותה  לפי סעיפים   
מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 

, באישור ועדת חוקה של 2020–שעה), התש"ף
) לחוק מתקיה הממשלה 2(ד)(4הכסת/ובהתאם לסעיף 

 ה:תקות אל

תיקון תקה 
13  

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

התקות העיקריות), -(להלן 2020-עבודה), התש"ף
בפברואר  4"כ"ב בשבט התשפ"א (במקום  13בתקה 

)".2021בפברואר  28)" יבוא "ט"ז באדר התשפ"א (2021
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תיקון 
התוספת 

  השייה

בתוספת השיה לתקות העיקריות, בתחום הפעילות  .2
  שלצד ושא "חקלאות" בסופו יבוא:

 ) שירותים לטיפול חיוי בבעלי חיים;" 21"(   

 1תחילתן של תקות אלה ביום י"ט בשבט התשפ"א ( .3 תחילה
  ).2021בפברואר 

  
  ___ בשבט התשפ"א 

  )2021(___ ביואר 
  

__________  
  תיהובימין 

  ראש הממשלה
  
    

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .774

 2021-), התשפ"א4שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 

  
 ,ראש הממשלה פותח ומציין כי לאחר שבא בדברים עם השר בימין גץ  

מוצע להאריך את התקות העוסקות בהידוק ההגבלות עד ליום שישי, 

, וכי בכוותו לכס את הממשלה קודם לכן כדי לדון 07:00, בשעה 5.2.2021

  על המשך מדייות הממשלה בושא בהתאם לתוי התפשטות התחלואה. 

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להתקין את תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  .1

 2021-), התשפ"א4החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 

 בוסח שלהלן. התקות) –(להלן 

) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 3(ד)(4בהתאם לסעיף  .2

לפרסם החוק),  -(להלן  2020-הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

 .1.2.2021מידית את התקות ברשומות וכח מועד פקיעתן ביום 

להביא את התקות לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט  של הכסת (להלן  .3

הוועדה) בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס ההצעה   -

 להתקין את התקות סמוך ככל האפשר לפרסומן, כאמור בחוק.

 

  להלן וסח התקות:

ת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת תקו
  2021-), התשפ"א4שעה) (הידוק הגבלות)(תיקון מס' 
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, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים    
) לחוק סמכויות מיוחדות 2(ד)(44 -ו 27, 25, 24, 23ה, 12

להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), 
 החוק):                                   –(להלן   2020 –התש"ף

דות עם גיף בתקות סמכויות מיוחדות להתמוד .1 2תיקון תקה 
הקורוה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), 

, 2התקות העיקריות), בתקה  -(להלן  2021-התשפ"א
בהגדרה "התקופה הקובעת" במקום "י"ח בשבט 

בשבט התשפ"א  ג)" יבוא "כ"2021ביואר  31התשפ"א (
 . 07:00)" בשעה 2021בפברואר  5(

) 17), בפסקה (2העיקריות, בפסקה (לתקות  5בתקה  .2  5תיקון תקה 
  -המובאת בה  

  -בפסקת משה (א)  )1(  

ברישה, במקום "לטיסה אל מחוץ לישראל"   )א(   
 יבוא "לטיסה למדיה מחוץ לישראל";

  בסופה יבוא:   )ב(   

) מעבר של אדם אל מקום שהייה קבוע 4"(    
 המצא מחוץ לישראל.";

  אחרי פסקת משה (א) יבוא: )2(  

אדם שיציאתו לטיסה למדיה מחוץ   )1"(א   
לישראל מותרת כאמור בפסקת משה (א), ישלח 
הודעה למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, 
באמצעות אתר האיטרט של המשרד, על כך 
שהוא יוצא לטיסה למטרה מהמטרות המפורטות  
בפסקת משה (א), ועל מועד טיסתו או המועד שבו 

אמור תישלח  מוקדם הוא דרש לטוס; הודעה כ
 ככל האפשר.";

בפסקת משה (ב) אחרי "המהל הכללי של  )3(  
משרד הבריאות" יבוא "או ציגו" ואחרי "המהל 
הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים" יבוא 

  "או ציגו".

תיקון תקה 
11 

 לתקות העיקריות, בסופה יבוא:   11בתקה  .3

הגבלת פעילות, במקום לתקות  21"(ג) בתקה    
ג) יבוא "כ"2021ביואר  31"י"ח בשבט התשפ"א (

 .07:00בשעה  )"2021בפברואר  5בשבט התשפ"א (
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תיקון תקה 
14  

)(ב), בפסקה 2לתקות העיקריות, בפסקה ( 14בתקה  .4
) המובאת בה, אחרי "מתן גישה למוסד להשכלה 6א2(

גבוהה" יבוא "למכללה טכולוגית מוכרת כהגדרתה
-בחוק ההדסאים והטכאים המוסמכים, התשע"ג

, למוסד לאמות כהגדרתו בחוק זכויות הסטודט, 2012
ידי משרד התרבות -התמך על 2007–התשס"ז 

) 1והספורט או בית ספר שקיבל הכרה כאמור  בפסקה (
-להגדרה "תעודת הסמכה" שבחוק הספורט, התשמ"ח 

1988." 

תיקון תקה 
  א36

   –ות העיקריות א לתק36בתקה  .5

) המובאת בה, אחרי "והמהל הכללי 1בפסקה ( )1(  
המכון  של המועצה להשכלה גבוהה", יבוא "מהלת

הממשלתי להכשרה בטכולוגיה ובמדע  במשרד 
מהלת מה"ט), או  -התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן

המהל הכללי של משרד התרבות והספורט, לפי העיין 
;" 

"והמהל הכללי של המועצה ), אחרי 2בפסקה ( )2(  
להשכלה גבוהה", יבוא "או מהלת מה"ט, לפי העיין".

תיקון תקה 
39 

 לתקות העיקריות, בסופה יבוא:    39בתקה  .6

לתקות החיוך, במקום "י"ח  37"(ג) בתקה     
בשבט  ג) יבוא " כ"2021ביואר  31בשבט התשפ"א (

 .07:00" בשעה )2021בפברואר  5התשפ"א (

תיקון תקה 
47 

לתקות העיקריות במקום "י"ח בשבט  47בתקה  .7
בשבט התשפ"א  ג)" יבוא "כ"2021ביואר  31התשפ"א (

   .07:00בשעה   )"2021בפברואר  5(

  
  

  ___ בשבט  התשפ"א 
  )2021(___ ביואר 

  
_____________  

  
  בימין תיהו
  ראש הממשלה
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 ובי משפחותיהם בחו"לחיסון שליחי המדיה   .775

  
  ראש הממשלה פותח.  

  שר החוץ מציג את הושא. 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה, השר גבי אשכזי וה"ה איתן בן דוד ויהלי 

  רוטברג. 

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, להחות את החשב הכללי במשרד האוצר ואת המשה לראש   

סוגיית מימון החיסוים לעובדי מדיה המטה לביטחון לאומי להסדיר את 

ובי משפחותיהם, השוהים בשליחות מחוץ לישראל, תוך הקצאת 

המשאבים הדרשים בהיקף תקציב תוספתי (מעבר לתקציב שכבר הוקצה) 

  מיליון ש"ח. 10של עד 

ככל שתידרש תוספת תקציב מעבר לאמור, יובא הושא להכרעתו של ראש 

  הממשלה. 

  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )00:30(בשעה 


