
 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 67בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021בפברואר  09 - כ"ז בשבט התשפ"א, שלישי יום

 )ZOOM -וועידה חזותית ב - 19:20(בשעה 

  

  

יושב ראש, בימין גץ (ראש הממשלה החליפי  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
ושר הביטחון ומשמש כממלא מקום שר המשפטים), יולי אדלשטיין, אמיר 

עומר יקלביץ', ישראל חילי טרופר, אוחה, גבי אשכזי, אריה מכלוף דרעי, 
  כ"ץ, עמיר פרץ, אורית פרקש הכהן, מירי רגב

  
    
  
    

 כחו:כן    
    

  שר החיוך  -  יואב גלט
      
      

  סגן השר במשרד הבריאות   -  יואב קיש
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  היועץ המשפטי, מל"ל  -  גיל אבריאל
  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי 
  המהל הכללי, משרד החיוך  -  עמית אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר 

  ראש שירותי בריאות הציבור  -  שרון אלרעי פרייס
  מהל "מגן ישראל"  -  חמן אש

  יו"ר השלטון המקומי  -  חיים ביבס
  סגן הממוה על השכר, משרד האוצר   -  משה בכר

  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  תא"ל אבי בלוט
  ממלא מקום המהל הכללי, משרד האוצר   -  קובי בליטשטיין

  יועץ קורוה לראש הממשלה  -  רן בליצר
  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
  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי 

  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 
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ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר

  המשה למהל הכללי, משרד הבריאות  -  איתמר גרוטו
  משרד האוצר  -  שירה גריברג

  משרד הבריאות   -  אורלי גריפלד
  המזכיר הצבאי לשר הביטחון - יקי דולףתא"ל 

  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה   -  אשר חיון 
  יועץ למהל "מגן ישראל"  -  יורם חמו

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  מהל רשות המיסים  -  ערן יעקב 

  משרד ראש הממשלה   -  פיי יצחקי
  דוברת ראש הממשלה   -  שיר כהן 

  ראש המטה הכלכלי של שר האוצר   -  תמיר כהן 
  משרד הבריאות   -  תומר לוטן 

  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  מל"ל  -  טליה לקרי
  ראש רח"ל  -  יורם לרדו 

  משרד ראש הממשלה   -  צביה מארק
  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  יועץ  קורוה לעיין המגזר החרדי  -  רוי ומה 

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  זרירז 
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס

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

  המטה לביטחון לאומי  -  רי פלד
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

  סגן ראש אג"מ, משטרת ישראל  -  ת"צ אילן פרץ
  לשכת שר הבריאות   -  צורףקובי 

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

  הממשלה 

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

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

  תמות מצב ודיון במתווה תוכית ליציאה מהסגר  .137קור/

    
פתיחה חלקית של מסגרות לפעוטות, גי ילדים ובתי ספר ברשויות  .1  .138קור/

ואזורים המסווגים בסיווג "ירוק" ו"צהוב"  ובחלק מרשויות ואזורים 

 המסווגים בסיווג "כתום" לפי תכית הרמזור

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש   .2

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

  2021-פ"א), התש21(תיקון מס' 

    
תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת   .139קור/

-), התשפ"א11(תיקון מס' שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) 

2021  

    
  התוויית צעדים להמשך היציאה מהסגר  .140קור/
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  תמות מצב ודיון במתווה תוכית ליציאה מהסגר  .137קור/

  
ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, פותח בהצגת תוים על   

קשים. התחלואה ומציין כי שמרת עדיין רמה גבוהה של תחלואה בחולים 

האתגר שיצב לפיו הוא לשלוט בתחלואה ולמוע עלייה במספר החולים 

  הקשים והתמותה.

  מר בן שבת מסביר כי כתאי ליציאה מהסגר יש לדבוק בעקרוות הבאים:

 הבטחת שולי ביטחון בבתי החולים -

 השלמת תוכית החיסוים לאוכלוסיית היעד -

 שמירה על מקדם הדבקה מוך -

 יום בין שלב לשלב) 14רגת מהסגר (יציאה מדודה ומדו -

 שליטה במעברי הגבול ובכיסה לישראל למיעת כיסת מוטציות -

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג, באמצעות מצגת, את המתווה 

להקלות באמצעות פעימות תוך הקפדה על מעבר בין פעימות על בסיס מדדי 

  בקרה.

ביהוג הדרגתי לפי מקדם  פרופ' אש מציין כי מתווה ההקלות ייעשה

  ההדבקה, לצורך שליטה בתחלואה ותוך הפעלת שכבות זהירות וספות:

יהוג על פי "הרמזור" (פתיחה באזורים ירוקים וצהובים, פתיחה  –בחיוך 

  חלקית באזורים כתומים)

  פתיחה ב"תו הירוק" כברירת מחדל –בעפי המשק 

  ים יותר.מסקטורים מסוכים פחות למסוכ –מעבר מדורג 

(פירוט הפעימות והמדדים להקלות מצוי במצגת המצויה בתיקי מזכירות 

  הממשלה)

  
    

    
פתיחה חלקית של מסגרות לפעוטות, גי ילדים ובתי ספר ברשויות  .1  .138קור/

ואזורים המסווגים בסיווג "ירוק" ו"צהוב"  ובחלק מרשויות ואזורים 

 הרמזורהמסווגים בסיווג "כתום" לפי תכית 
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תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש   .2

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

  2021-פ"א), התש21(תיקון מס' 

  
שר הבריאות וציגי "מגן ישראל" מציגים את מתווה הפעימה הראשוה   

פתיחת גים וכיתות     שתכלול:  11.2.2021לפתיחת מערכת החיוך ביום 

, 70%ד'  בערים ירוקות וצהובות ובערים כתומות עם רמת חיסון של -א'

 10פעילות חיוכית בשטח פתוח תותר לכל הגילים עד לקבוצות של 

  תלמידים.

שר החיוך מציין כי חלק גדול מתלמידי ישראל פגע בשל הסגר המתמשך 

ות של בי וער. פתיחת והדבר ותן את אותותיו במישור הפשי ובאלימ

מערכת החיוך תיעשה בכפוף לתאים שיציב משרד הבריאות כאשר 

  השיקול הבריאותי יהיה השיקול המכריע.

שר החיוך מבקש לקבל ממשרד הבריאות איפורמציה על המתחסים 

  מקרב עובדי ההוראה.

מוסכם כי מתגבש מגון ולהעברת האיפורמציה בתיאום עם היועץ 

ממשלה. כן מוסכם כי משרד החיוך ומשרד הבריאות יבואו המשפטי ל

בדברים בסוגיית החזרתם ללימודים של תלמידים מחלימים מהגיף תוך 

  פיקוח אות בושא.

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים יולי (יואל) אדלשטיין, יואב גלט, 

ם ביבס עומר יקלביץ', חילי טרופר, אריה מכלוף דרעי וה"ה חמן אש, חיי

  ואיתן בן דוד.

בתום הדיון מתקיימת הצבעה עקרוית על אישור מתווה פתיחת מערכת 

  החיוך ובהמשך הישיבה מובאות התקות והמתווה לאישור ועדת השרים.

  
  (פה אחד)  

  
  ם: מ ח ל י ט י  

,  23.11.2020מיום  )95(קור/570מס' ת הממשלה להחלט בהמשך .1

הרשויות, היישובים או האזורים המפורטים בתוספת השביעית 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש לתקות 

 ,(הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך)

, שבהם בין היתר יתן יהיה לקיים פעילות של מסגרות 2020-תש"ף

בפעוטות, גי ילדים ולימודים של כיתות א' עד ד' וכן  חיוך לטיפול



- 6 - 

 

  

 

 

מוכרת, כמשמעותה  י"ד במכללה טכולוגית-י"ג ולימודי כיתות 

הם רשויות, יישובים ואזורים בסיווג "כתום" שציום לפי  –בתקות 

 50לכל היותר ושיעור המחוסים בהם מגיל  6.5תכית "הרמזור" הוא 

זה, "מחוסים" הם מי שקיבלו שתי  לפחות. לעיין 70%ומעלה הוא 

 מות חיסון וחלפו שבעה ימים מיום מתן המה השייה של החיסון.

תוי "המועד הקובע") ועל סמך  -אחת לשבוע (להלן   .א

שיעור ייקבע , למועד הקובעת עד של כל רשוההתחסות 

 .של אותה רשותהמחוסים 

) (ב1סעיףשהוקם לפי משרדי -על אף האמור, הצוות הבין  .ב

), רשאי לקבוע לגבי 95קור/(570 מספרת הממשלה החלטל

יחידה גיאוגרפית בתוך רשות מסוימת (ובכלל זה שכוה או 

מקבץ שכוות בתוך עיר או יישוב בתוך מועצה אזורית), 

היא  הבששוה מהרשות  שיעור מחוסיםשתוגדר כאזור בעל 

  של אותה יחידה.  החיסויםמצויה, בהתאם לתוי 

 האמור יפורסם לציבור. שיעורה  .ג

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה  התקין אתל .2

) (תיקון הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוךהחדש (

 שלהלן.בוסח כמפורט  2021-), התשפ"א21מס' 

 ועדת החיוך, התרבות והספורט של הכסתתקות לאישור את  להביא .3

והתשתית העובדתית שבבסיס  יווי דברי הסברבל (להלן: הוועדה)

סמכויות מיוחדות כאמור בחוק ההצעה להתקין את התקות, 

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

שעות מהמועד שהוגש  24ככל שלא תתקבל החלטה של הוועדה בתוך  .4

 לפרסם את התקות ברשומות.–לה לעיין אישור התקות 

, ההחלטה היא 26.7.2020מיום  264להחלטת הממשלה מס'  בהתאם .5

 על דעת הממשלה.

  להלן וסח התקות:

הוראת (תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש 

 תיקון מס'()הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך(שעה )
  2021-התשפ"א, )21

  

לחוק סמכויות מיוחדות  10-ו 4סמכותה לפי סעיפים  בתוקף
2020-להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

ולאחר שהתקיים /הכסת שלת חיוך ועד ובאישורהחוק),  –(להלן 
 מתקיה הממשלה תקות אלה:, )(א) לחוק2(ד)(4האמור בסעיף 
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  תיקון 

 1תקה 

בתקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף  .1

הגבלת פעילות של (ה)הוראת שע(הקורוה החדש 

,2020-התש"ף), מוסדות המקיימים פעילות חיוך
,  במקום 1התקות העיקריות), בתקה  -(להלן

 ההגדרה "בחיות", יבוא:

 כל אלה: –""בחיות"    

מתכות בחיותבחיות בגרות,  )1(    
ובחיות גמר המוכרות על ידי משרד 

 ממשלתי;

בחיות הסמכה להשכלה מקצועית  )2(    
  תיכוי;-או טכית במוסד תיכוי או על

בחיות גמר ממשלתיות ובחיות  )3(    
  הגה על פרויקט גמר;

בחיות לשם קבלת ציון סופי בקורס  )4(    
או מסלול לימודי במוסדות שבפיקוח 

והשירותים משרד העבודה הרווחה 
תיכוי להשכלה -החברתיים וכן במוסד על

  מקצועית;

  בחיות הסמכה; )5(    

בחיות  –במוסד להשכלה גבוהה  )6(    
מכלל הבחיות  10%בשיעור שלא יעלה על 

האמורות להתקיים במוסד בתקופת תוקפן 
  של תקות אלה;

בחיות מיון לקראת לימודים  )7(    
  במוסד;

המתקיימות על ידי  בחיות–"בחיות הסמכה"    
גורם המקיים בחיות לצורך עיסוק הטעון 
רישיון, היתר, הסמכה או אישור היתים על פי 

 ;".דין, אם מתקיימות במסגרת פעילות המוסד

  תיקון 

 2תקה 

   –לתקות העיקריות, בתקת משה (ב)  2בתקה  .2

 ) יבוא:2אחרי פסקה ( )1(  
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א) גן ילדים המצא בשטח רשות או אזור 2"(   
המפורטים בתוספת החמישית או בתוספת 

לעיין גן ילדים המצא בשטחה של  ;השביעית
היישוב שבו מצא הגן מפורט  –מועצה אזורית 

 בתוספת השישית;

) לימודים של כיתות א' עד ד' בבית ספר 2א2(   
המצא בשטח רשות או אזור המפורטים 

  ;השביעיתבתוספת החמישית או בתוספת 

פעילות בשטח פתוח של איש צוות העובד ) 3א2(   
יסודי עם -בבית ספר יסודי או עלבגן ילדים, 

  תלמידים לכל היותר; תשעה

ם ) הכשרה מעשית או לימודים מעשיי5א2(   
במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, 
שבהתאם לאופיו ולטיבו של הלימוד לא יתן 
לקיים באופן מקוון, בשל צורך בציוד או 
בתשתיות החיויים ללימודים כאמור אשר 
מצויים במקום הפעילות בקבוצה של עשרה 

  משתתפים לכל היותר;";

 תימחק, ואחריה יבוא: –) 6א2פסקה ( )2(  

י"ד במכללה -לימודים של כיתות י"ג ו) 8א2(   
ולוגית מוכרת כהגדרתה בחוק ההדסאים טכ

, שפועלת 2012-והטכאים המוסמכים, התשע"ג
בסמוך למוסד חיוך שהותרה פעילותו לפי סעיף 

) לחוק ומספקת לימודי המשך למוסד 4(ג)(10
כאמור המצאת בשטח רשות או אזור 
המפורטים בתוספת החמישית או בתוספת

  ;השביעית

ב) צהרון המצא בשטח רשות או אזור 2(   
המפורטים בתוספת החמישית או השביעית; 
לעיין צהרון לילדי גן ילדים המצא בשטחה של 

היישוב שבו מצא הצהרון  –מועצה אזורית 
 מפורט בתוספת השישית;

מקום לשמש שועד או המשמש מקוםג) 2(   
לידה בגילי בפעוטות וטיפול לחיוך יומי שהייה

מקום לטיפול בפעוטות) המצא  -(להלן  3 עד
בשטח רשות או אזור המפורטים בתוספת 
החמישית או בתוספת השביעית; לעיין מקום 
לטיפול בפעוטות המצא בשטחה של מועצה 

היישוב שבו מצא המקום לטיפול  –אזורית 
  בפעוטות מפורט בתוספת השישית;".
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  תיקון 

 5תקה 

ברישה, במקום לתקות העיקריות,  5בתקה  .3
"כמפורט יבוא  )"2(-) ו1(ב)(2"כמפורט בתקה 

 .ג)"2) עד (1(ב)(2בתקה 

  תיקון 

 6תקה 

יבוא בסעיף"" , במקוםעיקריותלתקות ה 6בתקה  .4
 .ג) ובסעיף"2א) עד (2(ב)(2"בתקה 

  תיקון 

 7תקה 

בתקת משה (א), לתקות העיקריות,  7בתקה  .5
א) 2)(ב)(2"בתקה ( , יבוא)"2(ב)(2"בתקה  במקום

 .ג)"2עד (

  תיקון 

 9תקה 

) 1(א לתקות העיקריות, בתקת משה 9בתקה  .6
) 1(ג)(10בסעיף  בפעילות כאמור, במקום "יבוא
-) ו2א2(ב)(2" יבוא "בפעילות כאמור בתקה לחוק

 ) לחוק".1(ג)(10ב) ובסעיף 2(

  תיקון 

 10תקה 

בתקת משה (א), לתקות העיקריות,  10בתקה  .7
"כאמור  , יבוא)"2(-) ו1(ב)(2"כאמור בתקה  במקום
  .ג)"2) עד (1(ב)(2בתקה 

  תיקון 

 12תקה 

המקיים המילים ", עיקריות(א) לתקות ה12בתקה  .8
 יימחקו.  –" )2(-) ו1(ב)(2פעילות כאמור בתקה 

  תיקון 

 13תקה 

 – עיקריותלתקות ה 13בתקה  .9

"כאמור בתקה  בתקת משה (א), במקום )1(  
ג)";2) עד (1(ב)(2"כאמור בתקה  , יבוא)"2(-) ו1(ב)(2

בתקת משה (ג), במקום "כאמור בתקה  )2(  
ג)".2) עד (1(ב)(2"כאמור בתקה , יבוא )"2(-) ו1(ב)(2

  תיקון 

 14תקה 

, בתקת משה (א), עיקריותלתקות ה 14בתקה  . 10
"כאמור יבוא )" 2(-) ו1(ב)(2"כאמור בתקה  במקום
 ג) לחוק".2) עד (1(ב)(2בתקה 

  תיקון 

 15תקה 

כאמור ", במקום עיקריותלתקות ה 15בתקה  . 11
) עד 1(ב)(2"כאמור בתקה  יבוא)" 2(-) ו1(ב)(2בתקה 

"לפי  , יבוא"24"לפי הוראות תקה  ג)"  ובמקום2(
 .ה"28-ו 1ב28ב, 28 ,24הוראות תקה 
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  תיקון 

 16תקה 

, ברישה, במקוםעיקריותלתקות ה 16בתקה  . 12
"כאמור בתקה  יבוא )"2(-) ו1(ב)(2"כאמור בתקה 

-ו 24לפי הוראות תקה  , ובמקום "ג)"2) עד (1(ב)(2
-ו 1ב28ב, 28, 24" יבוא "לפי הוראות תקה ב28
 ה".28

  תיקון 

 17תקה 

(ב) אחרי תקת משה , עיקריותלתקות ה 17בתקה  . 13
 יבוא: 

בבית  (ב),-על אף האמור בתקות משה (א) ו"(ג)    
ספר יסודי או מוסד לחיוך מיוחד המצאים 
בשטחה של רשות או אזור המפורטים בתוספת 

יתן לקיים פעילות של מפעיל חיצוי  החמישית,
–שמקיים פעילות במוסד אחד בלבד (להלן 

 :מפעיל חיצוי קבוע), בתאים האלה

הפעילות תתקיים בקבוצות  )1(    
, ומספר 24הקבועות כמפורט בתקה 

הקבוצות שהמפעיל החיצוי הקבוע יפגוש 
), 4או ( )3(24לא יעלה על המפורט בתקה 

 ;לפי העיין

כל קבוצה קבועה תוכל לפגוש  )2(    
  "מפעיל חיצוי קבוע אחד בלבד.

  תיקון 

 18תקה 

, במקום "כאמור עיקריותלתקות ה 18בתקה  . 14
)  1(ב)(2"כאמור בתקה יבוא  )"2(-) ו1(ב)(2בתקה 

  .ג)"2עד (

  תיקון 

 21תקה 

"כמפורט  , במקוםעיקריות(א) לתקות ה21בתקה  . 15
"כמפורט בתקה  יבוא  )"2(-) ו1(ב)(2בתקה 

(ג) לחוק או בפימייה".10ג) או בסעיף 2א) עד (2(ב)(2

  תיקון 

 א22תקה 

"כאמור  במקום, עיקריותא לתקות ה22בתקה  . 16
) עד 1(ב)(2"כאמור בתקה  יבוא )"2(-) ו1(ב)(2בתקה 

 .ג)"2(

  תיקון 

 24תקה 

 עיקריות, יבוא:לתקות ה 24תקה מקום ב . 17

"פעילות   
בקבוצות 

 קבועות

 א)2(ב)(2פעילות כאמור בתקה  .24
), 1(ג)(10בסעיף  ג) וכאמור2(עד 

) לחוק 14(-) ו13), (8), (6), (4), (3(
 בתאים אלה: תתקיים
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בקבוצות קבועות עם אשי  )1(      
צוות קבועים, בלא תחלופה של 

 תלמידים בין הקבוצות;

          

איש צוות קבוע יוכל לפגוש  )2(        
שוות לכל  קבועות קבוצות ארבע

  ;היותר

) 3על אף האמור בפסקה ( )3(        
–  

ב' בבית -בכיתות א' ו  )א(       
שלוש איש צוות יפגוש  –ספר 

 .קבוצות לכל היותר

לא  )3בפסקה (האמור   )ב(       
לעיין פעילות כאמור יחול 

  .) לחוק6(-) ו4(ג)(10בסעיף 

על מורה לחיוך גופי   )ג(       
בפעילות כאמור בתקה 

לא תחול  )7א2(-) ו2א2(ב)(2
), ובלבד 3הוראת פסקה (

שבכל עת הוא עוטה מסכה 
וששמר מרחק של שי 
 מטרים לפחות ביו לבין

  התלמידים;

על מורה לשל"ח ואיש   )ד(       
צוות בחווה חקלאית או 
במרכז לחיוך ימי לא תחול 

), ובלבד 3הוראת פסקה (
שהפעילות מתקיימת בשטח 
פתוח, שבכל עת הוא עוטה 
מסכה וששמר מרחק של שי 
מטרים לפחות ביו לבין 

  ."התלמידים

  הוספת 

 א24תקה 

 יבוא:לתקות העיקריות,  24אחרי תקה  . 18
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א24 "צהרון  
. 

(א) תלמידים המשתתפים 
בצהרון, ישהו באותה קבוצה 
קבועה שעמה שהו בשעות 

 הלימודים.

(ב) יתן לצרף יחד תלמידים          
לקבוצת צהרון קבועה משתי 
קבוצות קבועות, ככל האפשר, 
ולכל היותר משלוש כיתות 
אורגיות, ובלבד שמספר 
התלמידים בקבוצה זו לא יעלה על 

תלמידים; הוראות תקת  28
משה זו לא יחולו על צהרון 

  ב'."-לתלמידים בכיתות א' ו

הוספת 
ב, 28תקות 

 ה28 -ג ו28

 לתקות העיקריות, יבוא: 28אחרי תקה  . 19

" לימודים   
בכיתות א' 

 ומעלה

) 2א2(ב)(2פעילות כאמור בתקה  ב.28
) תתקיים בכפוף להוראות 7א2( -ו

 אלה:

תיחשב  –ב' -בכיתות א' ו )1(      
כל הכיתה כקבוצה קבועה 

 ופרדת;

 –בכיתות ג' ומעלה  )2(       
 20בקבוצות קבועות של עד 

  תלמידים בכיתה;

של משרד  המהל הכללי )3(       
או שר החיוך רשאי, לפי  החיוך

העיין, לאשר חריגה של מספר 
התלמידים המרבי בקבוצה, מעבר 

), תוך ב( ת משהלאמור בפסק
מתן עדיפות למוסדות המצאים 
באזורים בעלי שיעור תחלואה 
מוך, ובלבד שהמספר הכולל של 
הקבוצות המוחרגות לא יעלה על 

מהכיתות לפי חלוקתן או  10%
פעילותן לפי פרסום תקות אלה; 

אושר באופן תכאמור  החריג
  המפורט להלן:
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 20-חריגה מעל ל  )א(       
תלמידים  22-תלמידים עד ל

תאושר בידי המהל בקבוצה 
 הכללי של משרד החיוך;

 22-חריגה מעל ל  )ב(        
תלמידים  24-תלמידים עד ל

בקבוצה תאושר בידי שר 
  ;החיוך

פעילות   
 בשטח פתוח

) 3א2(ב)(2פעילות כאמור בתקה  ג.28
 תתקיים בתאים אלה:

כל קבוצה קבועה תיפגש  )1(      
אחד בכל  איש צוות קבועעם 

 המפגשים; 

  :)1בפסקה ( על אף האמור )2(      

יתן לקיים פגישה   )א(       
פרטית של תלמיד אחד עם 
יועץ חיוכי שאיו איש הצוות 
הקבוע הפגש עם הקבוצה 
שאליה משתייך אותו 

 תלמיד;

אין בפסקה זו כדי   )ב(       
למוע השתתפות סייע של 
תלמיד, וסף על איש הצוות 
הקבוע הפגש עם הקבוצה, 

כתלמיד לעיין ויראו אותו 
מיין המשתתפים בפעילות 

  כאמור בתקה זו;

כלל המשתתפים יאכלו  )3(      
 את ארוחותיהם בפרד;

יישמר מרחק של שי  )4(      
מטרים בין משתתף אחד לאחר 
בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע 

  בין המשתתפים;

המרחק בין קבוצה אחת  )5(      
  מטרים. 100-לאחרת לא יפחת מ
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לימודים   
 מעשיים

ה28
. 

) 5א2(ב)(2פעילות כאמור בתקה 
תתקיים כך שכל קבוצה קבועה 
תיפגש עם שלושה אשי צוות 
קבועים לכל היותר בכל 

 המפגשים.".

  ביטול 

 ו28תקה 

 בטלה. –ו לתקות העיקריות 28תקה  . 20

הוספת 
התוספות 
החמישית 

 והשישית

 יבוא:אחרי התוספת הרביעית לתקות העיקריות,  . 21

 "תוספת חמישית   

  אבו ג'ווייעד (שבט)   

  אבו סריחאן (שבט)   

  אבו עבדון (שבט)   

  אבו עמאר (שבט)   

  אבו עמרה (שבט)   

  אבו קוריאת (שבט)   

  אבו רובייעה (שבט)   

  אבו רוקייק (שבט)   

  אטרש (שבט)   

  בטוף-אל   

  אל קסום   

  אלוה   

  אסד (שבט)   

  אעבלין   
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  אעצם (שבט)   

  אפייש (שבט)   

  אשכול   

  באר טוביה   

בהתאם  ,האזורים המפורטים להלן -באר שבע    

     :המצורפת למטה 1' מס הלתיאור במפ

 2אזור     

  מרג'-אל-בוסתן   

  בית דגן   

  בי שמעון   

  גבעת עדה-בימיה   

  בעה   

  ברטעה   

  ברר   

  ג'אביב (שבט)   

  זרקא-ג'סר א   

  גבעתיים   

  גדרות   

  גולן   

  גזר   

  גן רווה   

  אסד-דייר אל   
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  דרום השרון   

  הגלבוע   

  הגליל העליון   

  הגליל התחתון   

  הוואשלה (שבט)   

  הוזייל (שבט)   

  הערבה התיכוה   

  הרצליה   

  זבולון   

  ח'ואלד (שבט)   

  חבל אילות   

  חבל יבה   

  חבל מודיעין   

  חוף אשקלון   

  חוף הכרמל   

  חוף השרון   

  חורה   

בהתאם  ,האזורים המפורטים להלן -חיפה    

    :ת למטהוהמצורפ 4' מס ותלתיאור במפ

 כרמל    

  קריות ומפרץ חיפה     

  רמות כרמל     
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  טורעאן   

  טירה   

  יהוד   

  יואב   

  יסוד המעלה   

  ירוחם   

בהתאם  ,האזורים המפורטים להלן -ירושלים    

    :ת למטהוהמצורפ 3 -ו 2מס'  ותלתיאור במפ

 בית הכרם ורמת מוצא    

  בית צפאפא      

  היג'א-כאוכב אבו אל   

  כוכב יאיר   

  כפר ברא   

  כפר ורדים   

  כפר כמא   

  כפר מדא   

  כפר סבא   

  שמריהוכפר    

  כפר תבור   

  לב השרון   

  להבים   

  לכיש   
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  לקיה   

  מבואות החרמון   

  מג'דל שמס   

  מגדל   

  מגידו   

  מטה אשר   

  מטה יהודה   

  מיתר   

  משה   

  מסעדה   

  מעלה יוסף   

  מצפה רמון   

  מרום הגליל   

  מרחבים   

  משגב   

  משהד   

  ווה מדבר   

  וף הגליל   

  מרוד                  

  צאצרה (שבט)   

  שר   

  סואעד (כמאה) (שבט)   



- 19 - 

 

  

 

 

  סייד (שבט)   

  עומר   

  עוקבי (בו עוקבה)   

  עטאווה (שבט)   

  עין קייא   

  עמק הירדן   

  עמק המעייות   

  עמק חפר   

  עמק יזרעאל   

  ערד   

  בגב-ערערה   

  פוריידיס   

  פרדסיה   

 ,האזורים המפורטים להלן -פתח תקווה    

  :המצורפת למטה 5מס'  הבהתאם לתיאור במפ

 3אזור     

  קבועה (שבט)   

  צאע(שבט)-קודייראת א   

  קוואעין (שבט)   

  קרית אוו   

  קרית טבעון   

  רהט   



- 20 - 

 

  

 

 

  רמת השרון   

  רמת גב   

  שלום-שגב   

  שדות גב   

  שוהם   

  שער הגב   

  שפיר   

 ,האזורים המפורטים להלן -יפו  -תל אביב    

  :המצורפת למטה 6 מס' הבהתאם לתיאור במפ

 מזרח 1רובע     

  מערב 2רובע      

  4רובע      

  תל מוד   

  תל שבע   

  תמר   

  צאע (שבט)-תראבין א   

  תוספת שישית   

  ווה מדבר -(יישוב)  אבו קוריאת   

  ווה מדבר -אבו תלול    

  משגב -אבטליון    

  אלוה -אביאל    

  מרום הגליל -אביבים    
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  באר טוביה -אביגדור    

  עמק חפר -אביחיל    

  הגלבוע -אביטל    

  מטה יהודה -אביעזר    

  מעלה יוסף -אבירים    

  מעלה יוסף -אבן מחם    

  מטה יהודה -אבן ספיר    

  גולן -אבי איתן    

  אשכול -אבשלום    

  הגלבוע -אדירים    

  מטה אשר -אדמית    

  מטה יהודה -אדרת    

  גולן -אודם    

  אשכול -אוהד    

  משה -קוטוף -אום אל   

  אל קסום -אום בטין    

  הגלבוע -אומן    

  עמק חפר -אומץ    

  מרום הגליל -אור הגוז    

  שער הגב -אור הר    

  באר טוביה -אורות    

  גולן -אורטל    



- 22 - 

 

  

 

 

  אשכול -אורים    

  זבולון -אורים    

  זבולון -אושה    

  באר טוביה -אחווה    

  לכיש -אחוזם    

  מטה אשר -אחיהוד    

  עמק חפר -אחיטוב    

  שדות דן -אחיעזר    

  דרום השרון -אייל    

  הגליל העליון - איילת השחר   

  מטה אשר -אילון    

  חבל אילות -אילות    

 שפיר -איתן    

 מטה יהודה -איתים    

 יואב -עזי -אל   

 משה -עריאן -אל   

 גולן -רום -אל   

 אל קסום -אל סייד    

 שפיר -אלומה    

 עמק הירדן -אלומות    

 עמק יזרעאל -אלון הגליל    

 עמק יזרעאל - אלוי אבא   
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 גולן -אלוי הבשן    

 משה -אלוי יצחק    

 גולן -עד -אלי   

 לכיש -אליאב    

 חבל אילות -אליפז    

 מבואות החרמון -אליפלט    

 מגידו -אליקים    

 עמק חפר -אלישיב    

 דרום השרון -אלישמע    

 עמק הירדן -אלמגור    

 מעלה יוסף -אלקוש    

 באר טוביה -אמוים    

 מרום הגליל -אמירים    

 מבואות החרמון -אמון    

 לכיש -אמציה    

 גולן -איעם    

 גולן -אפיק    

 עמק הירדן -אפיקים    

 מטה אשר -אפק    

 הגליל התחתון -ארבל    

 שער הגב -ארז    

 חוף השרון -ארסוף    
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 מרחבים -אשבול    

 משגב -אשבל    

 עמק הירדן -אשדות יעקב  (איחוד)    

 עמק הירדן -אשדות יעקב  (מאוחד)    

 משגב -אשחר    

 מרחבים -אשל השיא    

 רמת גב -אשלים    

 מטה אשר -אשרת    

 מטה יהודה -אשתאול    

 חבל אילות -באר אורה    

 חוף אשקלון -באר גים    

 באר טוביה –באר טוביה    

 רמת גב -באר מילכה    

 חבל מודיעין -בארות יצחק    

 עמק חפר -בארותיים    

 אשכול -בארי    

 מטה אשר -בוסתן הגליל    

 עמק חפר -בורגתה    

 עמק חפר -בחן    

 מרחבים -בטחה    

 באר טוביה -ביצרון    

 ווה מדבר -ביר הדאג'    
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 חוף הכרמל -בית אורן    

 ברר -בית אלעזרי    

 הגלבוע -בית אלפא    

 דרום השרון -בית ברל    

 יואב -בית גוברין    

 חבל יבה -בית גמליאל    

 עמק חפר -בית הלוי    

 מבואות החרמון -בית הלל    

 מטה אשר -בית העמק    

 הגלבוע -בית השיטה    

 עמק יזרעאל -בית זיד    

 הירדןעמק  -בית זרע    

 עמק חפר -בית חירות    

 גן רווה -בית חן    

 חוף הכרמל -בית חיה    

 חוף השרון -בית יהושע    

 עמק המעייות -בית יוסף    

 עמק חפר -בית יאי    

 עמק חפר -שער חפר -בית יצחק   

 עמק יזרעאל -בית לחם הגלילית    

 מטה יהודה -בית מאיר    

 חבל מודיעין -חמיה בית    
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 יואב -בית יר    

 מטה יהודה -בית קופה    

 גן רווה -בית עובד    

 גזר -בית עוזיאל    

 באר טוביה -בית עזרא    

 חבל מודיעין -בית עריף    

 חוף הכרמל -בית צבי    

 בי שמעון -בית קמה    

 הגליל התחתון -בית קשת    

 יבהחבל  -בית רבן    

 הגליל התחתון -בית רימון    

 עמק יזרעאל -בית שערים    

 עמק חפר -ביתן אהרן    

 עמק יזרעאל -בלפוריה    

 חבל יבה -בן זכאי    

 מטה אשר -בן עמי    

 חבל מודיעין -בן שמן (כפר וער)    

 חבל מודיעין -בן שמן (מושב)    

 לכיש -בי דקלים    

 חבל יבה -בי דרום    

 לב השרון -בי דרור    

 גולן -בי יהודה    
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 אשכול -בי צרים    

 חבל מודיעין -בי עטרות    

 חוף השרון -בי ציון    

 ברר -ביה    

  חוף השרון -בצרה    

  מטה אשר -בצת    

  שער הגב -ברור חיל    

  בי שמעון -ברוש    

  חוף אשקלון -ברכיה    

  הגליל העליון -ברעם    

  הגלבוע -ברק    

  עמק חפר -בת חן    

  עמק חפר -בת חפר    

  באר טוביה –בת חצור    

  חוף הכרמל -בת שלמה    

  עמק חפר -גאולי תימן    

  לב השרון -גאולים    

  גן רווה -גאליה    

  אשכול -גבולות    

  שער הגב -גבים    

  הגלבוע -גבע    

  חוף הכרמל -גבע כרמל    
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  שדות גב -גבעולים    

  בי שמעון -גבעות בר    

  הגליל התחתון -גבעת אבי    

  עמק יזרעאל -גבעת אלה    

  ברר -גבעת ברר    

  דרום השרון -גבעת השלושה    

  דרום השרון -גבעת ח"ן    

  עמק חפר -גבעת חיים (איחוד)    

  עמק חפר -גבעת חיים (מאוחד)    

  גולן -גבעת יואב    

  מטה יהודה -גבעת יערים    

  מטה יהודה -גבעת ישעיהו    

  חבל מודיעין -גבעת כ"ח    

  אלוה -גבעת יל"י    

  מגידו -גבעת עוז    

  מטה יהודה -גבעת שמש    

  עמק חפר -גבעת שפירא    

  חוף אשקלון -גברעם    

  עמק יזרעאל -גבת    

  הגליל העליון -גדות    

  הגלבוע -גדיש    

  הגלבוע -גדעוה    
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  הגליל העליון -גון    

  מעלה יוסף -גורן    

  מעלה יוסף -גורות הגליל    

  עמק יזרעאל -גזית    

  גזר -גזר    

  חוף אשקלון -גיאה    

  ברר -גיבתון    

  מטה יהודה -גיזו    

  משגב -גילון    

  מרחבים -גילת    

  עמק הירדן -גיוסר    

  עמק יזרעאל -גייגר    

  חבל מודיעין -גיתון    

  מעלה יוסף -גיתה    

  יואב -גלאון    

  חוף השרון -גליל ים    

  מגידו -גלעד (אבן יצחק)    

  חבל מודיעין -גמזו    

  גדרות -גן הדרום    

  משה -גן השומרון    

  השרוןדרום  -גן חיים    

  עמק חפר -גן יאשיה    
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  הגלבוע -גן ר    

  גן רווה -גן שורק    

  ברר -גן שלמה    

  משה -גן שמואל    

  שדות דן -גות    

  לב השרון -גות הדר    

  גזר -גי הדר    

  חל שורק -גי טל    

  גזר -גי יוחן    

  דרום השרון -גי עם    

  חוף השרון -געש    

  מטה אשר -געתון    

  מטה יהודה -גפן    

  חבל אילות -גרופית    

  גולן -גשור    

  עמק המעייות -גשר    

  מטה אשר -גשר הזיו    

  יואב -גת (קיבוץ)    

  דרום השרון -גת רימון    

  הגלבוע -דבורה    

  בי שמעון -דבירה    

  עמק יזרעאל -דברת    
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  הירדןעמק  -דגיה א'    

  עמק הירדן -דגיה ב'    

  מרום הגליל -דוב"ב    

  חוף הכרמל -דור    

  שער הגב -דורות    

  'מרג-אל-בוסתן -דחי    

  מטה יהודה -דייר ראפאת    

  מבואות החרמון -דישון    

  מגידו -דליה    

  מרום הגליל -דלתון    

  משגב -דמיידה    

  הגליל העליון -דן    

  הגליל העליון -דפה    

  אשכול -דקל    

  עמק הירדן -האון    

  חוף הכרמל -הבוים    

  הגליל העליון -הגושרים    

  עמק חפר -הדר עם    

  הגליל התחתון -הודיות    

  חוף אשקלון -הודייה    

  עמק יזרעאל -הושעיה    

  מגידו -הזורע    
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  הגליל התחתון -הזורעים    

  חוף הכרמל -החותרים    

  עמק יזרעאל -היוגב    

  מעלה יוסף -הילה    

  עמק חפר -המעפיל    

  עמק יזרעאל -הסוללים    

  עמק חפר -העוגן    

  תמר -הר עמשא    

  מטה יהודה -הראל    

  עמק יזרעאל -הרדוף    

  משגב -הררית    

  יואב -ורדון    

  שפיר -זבדיאל    

  לכיש -זוהר    

  חוף אשקלון -זיקים    

  מטה יהודה -זכריה    

  שדות גב -זמרת    

  מטה יהודה -זוח    

  שדות גב -זרועה    

  שפיר -זרחיה    

  זבולון -ח'ואלד    

  עמק חפר -חבצלת השרון    
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  הגלבוע -חבר    

  דרום השרון -חגור    

  עמק חפר -חגלה    

  גולן -ס -חד   

  חבל מודיעין -חדיד    

  משגב -חוג'ייראת (ד'הרה)    

  גזר -חולדה    

  אשכול -חולית    

  הגליל העליון -חולתה    

  משגב -חוסייה    

  עמק חפר -חופית    

  עמק הירדן -חוקוק    

  דרום השרון -חורשים    

  מרום הגליל -חזון    

  עמק חפר -חיבת ציון    

  השרוןלב  -חירות    

  משגב -חלוץ    

  מטה בימין -חלמיש    

  חוף אשקלון -חלץ    

  שדות דן -חמד    

  עמק המעייות -חמדיה    

  עמק חפר -חיאל    
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  מטה אשר -חיתה    

  עמק יזרעאל -חתון    

  גולן -חספין    

  חל שורק -חפץ חיים    

  הגלבוע -בה -חפצי   

  התיכוההערבה  -חצבה    

  באר טוביה -אשדוד -חצור   

  בי שמעון -חצרים    

  עמק חפר -חרב לאת    

  חוף השרון -חרוצים    

  משגב -חרשים    

  חבל מודיעין -טירת יהודה    

  עמק המעייות -טירת צבי    

  משגב -אל -טל   

  מטה יהודה -טל שחר    

  רמת גב -טללים    

  הגלבוע -טמרה (יזרעאל)    

  מרום הגליל -טפחות    

  אשכול -יבול    

  זבולון -יגור    

  שדות דן -יגל    

  מטה יהודה -יד השמוה    
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  עמק חפר -יד חה    

  חוף אשקלון -יד מרדכי    

  לכיש -יד תן    

  מטה יהודה -ידידה    

  חבל אילות -יהל    

  מבואות החרמון -יובל    

  משגב -יובלים    

  משגב -יודפת    

  גולן -יותן    

  שדות גב -יושיביה    

  הגלבוע -יזרעאל    

  מטה אשר -יחיעם    

  חבל אילות -יטבתה    

  שער הגב -יכיי    

  לב השרון -יוב    

  באר טוביה -יון    

  חל שורק -יסודות    

  מטה אשר -יסעור    

  משגב -יעד    

  הגלבוע -יעל    

  לב השרון -יעף    

  מעלה יוסף -יערה    
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  עמק יזרעאל -יפעת    

  הגליל העליון -יפתח    

  גזר -יציץ    

  חוף השרון -יקום    

  מגידו -יקעם (מושבה)    

  הגליל העליון -יראון    

  עמק המעייות -ירדה    

  דרום השרון -ירחיב    

  דרום השרון -ירקוה    

  אשכול -ישע    

  מטה יהודה -ישעי    

  גזר -ישרש    

  אשכול -יתד    

  הר חברון –יתיר    

  מטה אשר -כברי    

  הגליל התחתון -כדורי    

  מרום הגליל -כדיתה    

  חוף אשקלון -כוכב מיכאל    

  מבואות החרמון -כורזים    

  מבואות החרמון -כחל    

  אל קסום -כחלה    

  אשכול -כיסופים    
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  משגב -כישור    

  מטה אשר -כליל    

  מרום הגליל -כלית    

  משגב -כמאה    

  רמת גב -כמהין    

  משגב -כמון    

  באר טוביה -כות    

  גולן -כף    

  עמק הירדן -כרת (מושבה)     

  עמק הירדן -כרת (קבוצה)    

  מטה יהודה -כסלון    

  גדרות -אביב כפר    

  מטה יהודה -כפר אוריה    

  באר טוביה -כפר אחים    

  זבולון -כפר ביאליק    

  גזר -כפר ביל"ו    

  הגליל העליון -כפר בלום    

  גזר -כפר בן ון    

  עמק יזרעאל -כפר ברוך    

  עמק יזרעאל -כפר גדעון    

  חוף הכרמל -כפר גלים    

  משה -כפר גליקסון    
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  הגליל העליון -כפר גלעדי    

  חבל מודיעין -כפר דיאל    

     

  עמק יזרעאל -כפר החורש    

  זבולון -כפר המכבי    

  גן רווה -כפר הגיד    

  מטה יהודה -כפר אוריה    

  באר טוביה -כפר אחים    

  זבולון -כפר ביאליק    

  גזר -כפר ביל"ו    

  העליון הגליל -כפר בלום    

  גזר -כפר בן ון    

  עמק יזרעאל -כפר ברוך    

  עמק יזרעאל -כפר גדעון    

  חוף הכרמל -כפר גלים    

  משה -כפר גליקסון    

  הגליל העליון -כפר גלעדי    

  חבל מודיעין -כפר דיאל    

  עמק יזרעאל -כפר החורש    

  זבולון -כפר המכבי    

  רווהגן  -כפר הגיד    

  זבולון -כפר הוער הדתי    
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  הגליל העליון -כפר השיא    

  לב השרון -כפר הס    

  עמק חפר -כפר הרא"ה    

  יואב -כפר הרי"ף    

  עמק חפר -כפר ויתקין    

  באר טוביה -כפר ורבורג    

  מטה יהודה -כפר זוהרים    

  הגליל התחתון -כפר זיתים    

  הגליל מרום -כפר חושן    

  הגליל התחתון -כפר חיטים    

  עמק חפר -כפר חיים    

  מרום הגליל -כפר חיה    

  זבולון -כפר חסידים א'    

  זבולון -כפר חסידים ב'    

  גולן -כפר חרוב    

  חבל מודיעין -כפר טרומן    

  עמק חפר -כפר ידידיה    

  עמק יזרעאל -כפר יהושע    

  הגלבוע -כפר יחזקאל    

  לב השרון -כפר יעבץ    

  עמק חפר -כפר מוש    

  שדות גב -כפר מימון    
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  דרום השרון -כפר מל"ל    

  יואב -כפר מחם    

  מטה אשר -כפר מסריק    

  גדרות -כפר מרדכי    

  חוף השרון -כפר טר    

  הגליל העליון -כפר סאלד    

  חוף אשקלון -כפר סילבר    

  דרום השרון -כפר סירקין    

  לב השרון -כפר עבודה    

  שער הגב -כפר עזה    

  משה -כפר פיס    

  הגליל התחתון -כפר קיש    

  מטה אשר -כפר ראש הקרה    

  מעלה יוסף -כפר רוזואלד (זרעית)    

  עמק המעייות -כפר רופין    

  חבל מודיעין -כפר רות    

  מרום הגליל -כפר שמאי    

  גזר -כפר שמואל    

  מבואות החרמון -כרכום    

  מרום הגליל -כרם בן זמרה    

  חבל מודיעין -כרם בן שמן    

  חבל יבה -כרם יבה (ישיבה)    
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  חוף הכרמל -כרם מהר"ל    

  אשכול -כרם שלום    

  גזר -כרמי יוסף    

  חוף אשקלון -כרמיה    

  לכיש -כרמי קטיף    

  בי שמעון -כרמים    

  משגב -לבון    

  הגליל התחתון -לביא    

  מרום הגליל -לבים    

  בי שמעון -להב    

  הגליל העליון -להבות הבשן    

  משה -להבות חביבה    

  מטה יהודה -לוזית    

  מטה אשר -לוחמי הגיטאות    

  משגב -לוטם    

  חבל אילות -לוטן    

  מטה אשר -לימן    

  לכיש -לכיש    

  חבל מודיעין -לפיד    

  מעלה יוסף -לפידות    

  משה -מאור    

  חוף הכרמל -מאיר שפיה    
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  גולן -מבוא חמה    

  חבל מודיעין -מבוא מודיעים    

  עמק חפר -מבואות ים    

  מרחבים -מבועים    

  אשכול -מבטחים    

  אשקלוןחוף  -מבקיעים    

  חוף הכרמל -מגדים    

  מגידו -מגידו    

  משה -מגל    

  אשכול -מגן    

  הגלבוע -מגן שאול    

  דרום השרון -מגשימים    

  מגידו -מדרך עוז    

  רמת גב -מדרשת בן גוריון    

  עמק חפר -מדרשת רופין    

  אל קסום -מולדה    

  הגלבוע -מולדת    

  מטה יהודה -מוצא עילית    

  הגלבוע -מוקייבלה    

  משגב -מורן    

  חבל מודיעין -מזור    

  עמק יזרעאל -מזרע    
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  גן רווה -מחה הילה    

  רמת גב -מחה טלי    

  עמק יזרעאל -מחה יהודית    

  חבל אילות -מחה יוכבד    

  מרחבים -מחה יפה    

  באר טוביה -מחה מרים    

  ברר -תל וף מחה    

  הגליל העליון -מחיים    

  מטה יהודה -מחסיה    

  מטה יהודה -מטע    

  משה -מי עמי    

  הגלבוע -מיטב    

  משה -מייסר    

  גולן -מיצר    

  עמק המעייות -מירב    

  גדרות -מישר    

  אל קסום -מכחול    

  עמק חפר -מכמורת    

  משגב -מכמים    

  הגלבוע -מלאה    

  שדות גב -מלילות    

  הגליל העליון -מלכיה    
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  עמק המעייות -מלכישוע    

  לכיש -מוחה    

  משגב -מוף    

  מעלה יוסף -מות    

  עמק המעייות -מחמיה    

  הגליל העליון -מרה    

  עמק יזרעאל -משית זבדה    

  הגליל התחתון -מסד    

  עמק הירדן -מסדה    

  עמק המעייות -מסילות    

  מטה יהודה -מסילת ציון    

  מרחבים -מסלול    

  עמק חפר -מעברות    

  עמק הירדן -מעגן    

  חוף הכרמל -מעגן מיכאל    

  עמק המעייות -מעוז חיים    

  מעלה יוסף -מעוה    

  הגליל העליון -מעין ברוך    

  הגליל העליון -מרה    

  עמק יזרעאל -משית זבדה    

  הגליל התחתון -מסד    

  עמק הירדן -מסדה    
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  עמק המעייות -מסילות    

  מטה יהודה -מסילת ציון    

  מרחבים -מסלול    

  עמק חפר -מעברות    

  עמק הירדן -מעגן    

  חוף הכרמל -מעגן מיכאל    

  עמק המעייות -מעוז חיים    

  מעלה יוסף -מעוה    

  הגליל העליון -מעין ברוך    

  חוף הכרמל -מעין צבי    

  עמק המעייות -מעלה גלבוע    

  גולן -מעלה גמלא    

  מטה יהודה -מעלה החמישה    

  משה -מעית    

  דרום השרון -מעש    

  שער הגב -מפלסים    

  מטה אשר -מצובה    

  הגליל התחתון -מצפה    

  משגב -אבי"ב מצפה    

  משה -מצפה אילן    

  הגליל התחתון -מצפה טופה    

  משה -מצר    
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  מבואות החרמון -מרגליות    

  גולן -מרום גולן    

  רמת גב -מרחב עם    

  עמק יזרעאל -מרחביה (מושב)    

  עמק יזרעאל -מרחביה (קיבוץ)    

  שפיר -מרכז שפירא    

  גברמת  -משאבי שדה    

  גדרות -משגב דב    

  הגליל העליון -משגב עם    

  שפיר -משואות יצחק    

  גזר -משמר איילון    

  גזר -משמר דוד    

  מבואות החרמון -משמר הירדן    

  בי שמעון -משמר הגב    

  מגידו -משמר העמק    

  שדות דן -משמר השבעה    

  עמק חפר -משמר השרון    

  משה -משמרות    

  לב השרון -משמרת    

  חוף אשקלון -משען    

  דרום השרון -מתן    

  מעלה יוסף -מתת    
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  מטה בימין -מתתיהו    

  גולן -אות גולן    

  תמר -אות הכיכר    

  הגליל העליון -אות מרדכי    

  חבל אילות -אות סמדר    

  הגלבוע -אעורה    

  בי שמעון -בטים    

  יואב -גבה    

  עמק יזרעאל -הלל    

  גולן -וב    

  אשכול -ווה    

  עמק המעייות -ווה אור    

  גולן -ווה אטי"ב    

  מטה יהודה -ווה אילן    

  עמק המעייות -ווה איתן    

  חבל אילות -אות סמדר    

  הגלבוע -אעורה    

  בי שמעון -בטים    

  יואב -גבה    

  עמק יזרעאל -הלל    

  גולן -וב    

  אשכול -ווה    
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  עמק המעייות -ווה אור    

  גולן -ווה אטי"ב    

  מטה יהודה -ווה אילן    

  עמק המעייות -ווה איתן    

  תמר -ווה זוהר    

  מעלה יוסף -ווה זיו    

  חבל אילות -ווה חריף    

  חוף הכרמל -ווה ים    

  דרום השרון -ווה ימין    

  דרום השרון -ווה ירק    

  באר טוביה -ווה מבטח    

  מטה יהודה -ווה שלום    

  שפיר -ועם    

  זבולון -ופית    

  חבל מודיעין -ופך    

  לב השרון -ורדיה    

  הגלבוע -ורית    

  שער הגב -חל עוז    

  חבל מודיעין -חלים    

  מטה יהודה -חם    

  חוף הכרמל -חשולים    

  מטה יהודה -חשון    
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  דרום השרון -חשוים    

  מעלה יוסף -טועה    

  גולן -טור    

  גן רווה -טעים    

  מטה יהודה -טף    

  'מרג-אל-בוסתן -יין    

  חוף אשקלון -יצן ב'    

  רמת גב -יצה (קהילת חיוך)    

  רמת גב -יצי סיי    

  לב השרון -יצי עוז    

  חוף אשקלון -יצים    

  דרום השרון -יר אליהו    

  באר טוביה -יר בים    

  חבל יבה -יר גלים    

  עמק המעייות -יר דוד (תל עמל)    

  לכיש -יר ח"ן    

  הגלבוע -יר יפה    

  אשכול -יר יצחק    

  חוף אשקלון - יר ישראל   

  מרחבים -יר משה    

  אשכול -יר עוז    

  שער הגב -יר עם    
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  חוף הכרמל -יר עציון    

  מרחבים -יר עקיבא    

  שדות דן -יר צבי    

  אשכול -ירים    

  דרום השרון -ירית    

  מטה יהודה -ס הרים    

  מטה אשר -ס עמים    

  עמק חפר -עורים    

  גזר -ען    

  חל שורק -צר חזי    

  גזר -צר סרי    

  מטה יהודה -תיב הל"ה    

  חוף אשקלון -תיב העשרה    

  מטה אשר -תיב השיירה    

  הגליל העליון -סאסא    

  יואב -סגולה    

  עמק יזרעאל -סואעד (חמרייה)(שבט)    

  אשכול -סופה    

  חבל אילות -סמר    

  הר חברון -ססה    

  מטה אשר -סער    

  הערבה התיכוה -ספיר    



- 51 - 

 

  

 

 

  גזר -סתריה    

  מעלה יוסף -עבדון    

  מטה אשר -עברון    

  מטה יהודה -עגור    

  עמק יזרעאל -עדי    

  דרום השרון -עדים    

  שפיר -עוזה    

  בטוף-אל -עוזייר    

  חוף הכרמל -עופר    

  גברמת  -עזוז    

  באר טוביה -עזר    

  לב השרון -עזריאל    

  באר טוביה -עזריקם    

  הערבה התיכוה -עידן    

  גן רווה -עייות    

  חוף הכרמל -עין איילה    

  מרום הגליל -אסד -עין אל   

  עמק הירדן -עין גב    

  תמר -עין גדי    

  עמק יזרעאל -עין דור    

  אשכול -עין הבשור    

  חוף הכרמל -עין הוד    
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  עמק חפר -עין החורש    

  מטה אשר -עין המפרץ    

  עמק המעייות -עין הצי"ב    

  מגידו -עין העמק    

  מגידו -עין השופט    

  אשכול -עין השלושה    

  לב השרון -עין ורד    

  גולן -עין זיוון    

  חוף הכרמל -עין חוד    

  תמר -עין חצבה    

  הגלבוע -עין חרוד (איחוד)    

  הגלבוע -עין חרוד (מאוחד)    

  הערבה התיכוה -עין יהב    

  מטה יהודה -בי"ס חקלאי -עין כרם   

  חוף הכרמל -עין כרמל    

  משה -עין עירון    

  שפיר -עין צורים    

  משה -עין שמר    

  לב השרון -עין שריד    

  תמר -עין תמר    

  דרום השרון -עית    

  הערבה התיכוה -עיר אובות    
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  שדות גב -עלומים    

  מרום הגליל -עלמה    

  מרום הגליל -עמוקה    

  מטה יהודה -עמידב    

  הגליל העליון -עמיעד    

  אשכול -עמיעוז    

  אלוה -עמיקם    

  הגליל העליון -עמיר    

  מטה אשר -עמקה    

  משגב - עצמון שגב   

  משגב -ערב אל עים    

  באר טוביה -ערוגות    

  גדרות -עשרת    

  חוף הכרמל -עתלית    

  הערבה התיכוה -פארן    

  מרחבים -פדויים    

  גזר -פדיה    

  עמק הירדן -כפר עבודה  -פוריה    

  עמק הירדן -ווה עובד  -פוריה    

  עמק הירדן -פוריה עילית    

  לב השרון -פורת    

  משגב -פלך    
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  גן רווה -פלמחים    

  מרחבים -פעמי תש"ז    

  מעלה יוסף -פקיעין חדשה    

  מרום הגליל -פרוד    

  הגלבוע -פרזון    

  אשכול -פרי גן    

  גזר -פתחיה    

  אשכול -צאלים    

  משגב -צביה    

  הגליל העליון -צבעון    

  יהודהמטה  -צובה    

  אשכול -צוחר    

  דרום השרון -צופית    

  הערבה התיכוה -צופר    

  עמק חפר -צוקי ים    

  הערבה התיכוה -צוקים    

  דרום השרון -צור יצחק    

  לב השרון -צור משה    

  דרום השרון -צור תן    

  מעלה יוסף -צוריאל    

  משגב -צורית    

  עמק יזרעאל -ציפורי    
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  מטה יהודה -צלפון    

  מטה יהודה -צפרירים    

  חוף הכרמל -צרופה    

  מטה יהודה -צרעה    

  חבל יבה -קבוצת יבה    

  יואב -קדמה    

  גולן -קדמת צבי    

  ברר -קדרון    

  הגליל העליון -קדרים    

  שפיר -קוממיות    

  משגב -קורית    

  חבל אילות -קטורה    

  מרחבים -קלחים    

  גולן -קלע    

  משה -קציר    

  ווה מדבר -סר -קצר א   

  מטה יהודה -קרית יערים(מוסד)    

  מטה יהודה -קרית עבים    

  חוף השרון -קרית שלמה    

  גולן -קשת    

  משגב -עין -ראס אל   

  זבולון -ראס עלי    
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  יואב -רבדים    

  רמת גב -רביבים    

  עמק הירדן -רביד    

  מטה אשר -רגבה    

  משה -רגבים    

  שפיר -רווחה    

  עמק המעייות -רוויה    

  רמת גב -רוח מדבר    

  שער הגב -רוחמה    

  בטוף-אל -רומאה    

  בטוף-אל -רומת הייב    

  עמק המעייות -רחוב    

  מרום הגליל -ריחאיה    

  חבל מודיעין - ריתיה   

  הגלבוע -און -רם   

  גולן -רמות    

  דרום השרון -רמות השבים    

  גזר -רמות מאיר    

  מגידו -רמות משה    

  מבואות החרמון -רמות פתלי    

  עמק יזרעאל -רמת דוד    

  דרום השרון -רמת הכובש    
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  מגידו -רמת השופט    

  זבולון -רמת יוחן    

  גולן -מגשימים  רמת   

  הגלבוע -רמת צבי    

  מטה יהודה -רמת רזיאל    

  מטה יהודה -רמת רחל    

  מרחבים -רן    

  אשכול -רעים    

  משגב -רקפת    

  חוף השרון -רשפון    

  עמק המעייות -רשפים    

  רמת גב -רתמים    

  מבואות החרמון -שאר ישוב    

  מרחבים -שבי דרום    

  מטה אשר -שבי ציון    

  הגליל התחתון -שדה אילן    

  עמק המעייות -שדה אליהו    

  מבואות החרמון -שדה אליעזר    

  רמת גב -שדה בוקר    

  לכיש -שדה דוד    

  דרום השרון -שדה ורבורג    

  יואב -שדה יואב    
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  עמק יזרעאל -שדה יעקב    

  משה -שדה יצחק    

  לכיש -משה שדה    

  עמק המעייות -שדה חום    

  הגליל העליון -שדה חמיה    

  אשכול -שדה יצן    

  מרחבים -שדה צבי    

  חוף הכרמל -שדות ים    

  מטה יהודה -שדות מיכה    

  אשכול -שדי אברהם    

  דרום השרון -שדי חמד    

  עמק המעייות -שדי תרומות    

  גדרות -שדמה    

  הגליל התחתון -שדמות דבורה    

  מטה יהודה -שואבה    

  שדות גב -שובה    

  בי שמעון -שובל    

  מעלה יוסף -שומרה    

  שדות גב -שוקדה    

  מטה יהודה -שורש    

  משגב -שורשים    

  עמק חפר -שושת העמקים    
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  מרום הגליל -שזור    

  לכיש -שחר    

  אילותחבל  -שחרות    

  שדות גב -שיבולים    

  חבל אילות -שיטים    

  מטה אשר -שייח' דון    

  חבל מודיעין -שילת    

  משגב -שכיה    

  שפיר -שלווה    

  רמת גב -שלווה במדבר    

  עמק המעייות -שלוחות    

  אשכול -שלומית    

  הגליל העליון -שמיר    

  מטה אשר -שמרת    

  עמק יזרעאל - שמשית   

  הגליל העליון -שיר    

  גולן -שעל    

  לב השרון -שער אפרים    

  עמק הירדן -שער הגולן    

  זבולון -שער העמקים    

  משה -שער משה    

  חוף השרון -שפיים    
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  שפר -שפר    

  מרום הגליל -שפר    

  לכיש -שקף    

  הגליל התחתון -שרוה    

  מטה יהודה -און) -(לישריגים    

  עמק יזרעאל -שריד    

  שדות גב -שרשרת    

  מעלה יוסף -שתולה    

  באר טוביה -שתולים    

  בי שמעון -תאשור    

  בי שמעון -תדהר    

  משגב -תובל    

  הגלבוע -תל יוסף    

  חוף השרון -תל יצחק    

  עמק יזרעאל -תל עדשים    

  הירדן עמק -תל קציר    

  עמק המעייות -תל תאומים    

  אשכול -תלמי אליהו    

  משה -תלמי אלעזר    

  מרחבים -תלמי ביל"ו    

  אשכול -תלמי יוסף    

  באר טוביה -תלמי יחיאל    
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  חוף אשקלון -תלמי יפה    

  לכיש -תלמים    

  עמק יזרעאל -תמרת    

  לב השרון -תובות    

  יהודהמטה  -תעוז    

  שדות גב -תקומה    

  אל קסום -צאע -תראבין א   

  מטה יהודה -תרום    

  תוספת שביעית   

  טירת כרמל   

  כפר יוה   

  כרמיאל   

  מבשרת ציון   

  ס ציוה   

  סביון   

  קרית מוצקין   

  רמת גן   

  רמת ישי   

  .רעה   

  1מפה מס'    
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 2מפה מס'    

  רובעי רמזור: ירושלים דרום   

 

 3מפה מס'    

  רובעי רמזור: ירושלים צפון   

 

 4מפה מס'    
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  רובעי רמזור: חיפה   

 

  5מפה מס'    

   

 

 6מפה מס'    

   

 

    

תיקון תקה 
37 

בשבט במקום כ"ז "לתקות העיקריות,  37בתקה  . 22
" יבוא 07:00" ) בשעה2021בפברואר  11התשפ"א (

 ).2021לפברואר  25"י"ג באדר התשפ"א (

תחילתן של תקות אלה ביום כ"ט בשבט התשפ"א  . 23 תחילה
 ).2021לפברואר  11(
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  ___ בשבט  התשפ"א
  )2021(___ בפברואר 

      __________  
  בימין תיהו

   ראש הממשלה
  
    

    
הקורוה החדש (הוראת תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף   .139קור/

-), התשפ"א11שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

2021  

  
  מזכיר הממשלה פותח.  

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

היועץ המשפטי של משרד הבריאות מציין כי ישן תקות וספות האמורות 

ולוועדת השרים בעיין המשך הגבלות היציאה  להגיע לאישור הממשלה

והכיסה לישראל ובעיין הטלת חובה לביצוע בדיקות לכסים המורשים 

  להיכס לישראל.

  
  (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. 2021–), התשפ"א11מס' 

הוועדה)  - לאישור ועדת הכלכלה של הכסת (להלן התקות להביא את  .2

ההצעה להתקין את בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שבבסיס 

התקות, כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף 

 .2020-הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

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

שעות מהמועד שהוגש להן לעיין אישור  24החלטה של הוועדה בתוך 

 לפרסם את התקות ברשומות. –התקות 

, ההחלטה היא 26.7.2020מיום  264להחלטת הממשלה מס'  בהתאם .4

  על דעת הממשלה.
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  להלן וסח התקות:

תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת 
), 11שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 

  2021–התשפ"א

  

וק סמכויות מיוחדות לח 25עד  23-ו 12, 4בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
–(להלן  2020–להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה), התש"ף

החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכסת/ ולאחר שהתקיים האמור 
 )(א) לחוק, מתקיה הממשלה תקות אלה:2(ד)(4בסעיף 

תיקון תקה 
17  

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

התקות  -(להלן 2020-תעופה וטיסות), התש"ף
)(ב), בסופה יבוא " 2העיקריות), בפסקת משה (א)(

) לצו בידוד 3(ג2למעט אדם שמתקיים בו האמור בסעיף 
  בית".

תיקון תקה 
30 

  -לתקות העיקריות, בתקת משה (א) 30בתקה   .2

 בסופה יבוא:)(ב), 2בפסקת משה (  )א(   

) לצו 3(ג2"למעט אדם שמתקיים בו האמור בסעיף    
  בידוד בית.";

  -)3בפסקה (  )ב(   

), יבוא 2בתחילת פסקת משה (א)(  )א(    
 " –"אם הוא וסע יוצא 

  במקום פסקת משה (ב) יבוא: )2(    

"(ב) על אף האמור בפסקת משה (א), ועדת     
חריגים הכוללת את ראש רשות האוכלוסין 
וההגירה, המהל הכללי של משרד הבריאות 
והמהל הכללי של משרד החוץ או ציגיהם 
רשאית לאשר בקשה של וסע ששהה מחוץ 

שעות, לעלות לטיסה  72לישראל מעל 
לישראל, גם אם לא התקיים בו האמור 

עה כי צורך 1ה  (א)(בפסקת משאם שוכ ,(
הומיטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, 
ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של היעדר 

כאמור בפסקת משה  PCRגישות לבדיקות 
) במקום ההמראה; החלטה לעיין 1(א)(

  אישור כאמור תהיה בכתב ומומקת.";



- 66 - 

 

  

 

 

תיקון תקה 
35 

א), המילים 13(לתקות העיקריות, בפסקה  35בתקה   .3
  יימחקו. –", אישור החלמה" 

  .14.2.2021מיום תחילתן של תקות אלה   .4 תחילה 

  
  

  התשפ"א כ"ז בשבט 
  2021בפברואר  9
  

__________  
  בימין תיהו

  ראש הממשלה
  
    

    
  התוויית צעדים להמשך היציאה מהסגר  .140קור/

  
לקחת בחשבון במזעור  ראש המטה לביטחון לאומי מתייחס לשיקולים שיש  

  הסיכוים ביישום שלבי היציאה מהסגר.

שרת התיירות מציגה מתווה לתוכית יציאה (מתווה "תו ירוק" ועידוד 

חיסוים) המבוסס על מודל דיפרציאלי אזורי ופתיחת הסגר ליישובים 

  בעלי שקלול גבוה של רמת התחסות ותחלואה מוכה.

וכית שתכלול פתיחה רחבת של שר האוצר מציג את הצורך בגיבוש ת

  המסחר בהקדם היתן.

היועץ המשפטי לממשלה והמשה ליועץ המשפטי לממשלה מתייחסים 

לאפשרויות למתן תמריצים חיוביים/שליליים על מת לעודד את 

ההתחסות וממליצים על קידום חקיקה ראשית בושא ובתחומים 

  מסוימים.

לה החליפי, השרים יולי בדיון משתתפים: ראש הממשלה, ראש הממש

(יואל) אדלשטיין, מירי רגב, אורית פרקש הכהן, ישראל כ"ץ, אריה מכלוף 

דרעי, חיל טרופר וציגי המטה לביטחון לאומי, ציגי "מגן ישראל" והיועץ 

  המשפטי לממשלה.

בתום הדיון מברך ראש הממשלה על קבלת ההחלטה במהלך הישיבה 

ת את חשיבות הושא בסדר בושא פתיחת מערכת החיוך המשקפ

  העדיפויות הלאומי.
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ראש הממשלה מחה את השר לביטחון הפים לטפל בחישות בכל היוזמות 

  לפתיחה בלתי חוקית של עסקים ולדווח על האכיפה בושא.

ראש הממשלה מבקש מראש המל"ל וממהל "מגן ישראל", בשיתוף עם 

על סמך  ממלא מקום מכ"ל משרד ראש הממשלה, להציע תוכית

ההמלצות שהוצגו במהלך הדיון, שתתווה תיב יציאה מהסגר לצד יצירת 

  תמריצים להתחסות האוכלוסייה.

  
    

    
  

  הישיבה עלת
  )22:10(בשעה 


