
 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 6בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021בפברואר  14 - ב' באדר התשפ"א, ראשון יום

 )ZOOM -אמצעות ועידה חזותית ב - 14:30(בשעה 

  

  

יושב ראש, בימין גץ (ראש הממשלה החליפי  -ראש הממשלה  -בימין תיהו   כחו השרים:
ושר הביטחון ומשמש כממלא מקום שר המשפטים), יולי אדלשטיין, אמיר 
אוחה, אריה מכלוף דרעי, עומר יקלביץ', ישראל כ"ץ, עמיר פרץ, אורית פרקש 

  הכהן, מירי רגב
  

  גבי אשכזי  עדר השר:
  
    

    כן כחו:
    

  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 
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  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג
  מפקד פיקוד העורף  -  גורדין אלוף אורי 
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 - תא"ל יקי דולף

  משרד האוצר  -  אסף וסרצוג

  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
המהל הכללי, משרד התחבורה והבטיחות   -  עופר מלכה

  בדרכים
  היועץ המשפטי, משרד האוצר   -  אסי מסיג
  המגזר החרדייועץ  קורוה לעיין   -  רוי ומה 

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי
  מזכירות הממשלה   -  פיה ס

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

  המטה לביטחון לאומי  -  רי פלד
  מהל רשות תעופה אזרחית   -  יואל פלדשו
  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר

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

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

  הממשלה 

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  ברוורמןצחי 
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  רתימת הרשויות המקומיות לסיוע במבצע החיסוים  .144קור/

  
ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מציג תוים על מגמות   

התחלואה המשקפים ירידה באחוזי התחלואה ובמקדם ההדבקה תוך 

  שמירה על רמה יציבה וגבוהה של תחלואה קשה. 

מר בן שבת מציג את ההצעה לרתימת הרשויות המקומיות לעידוד 

  התחסות בקרב אוכלוסיות יעד ברשויותיהן שטרם התחסו. 

היועץ המשפטי לממשלה מציג את הצורך בהגה על זכות הפרטיות במסגרת 

החקיקה הדרשת ומבקש כי תוגש לפיו חוות דעת של משרד הבריאות על 

  הצורך המקצועי בהצעה. 

יון משתתפים: ראש הממשלה והשרים אריה מכלוף דרעי, ישראל כ"ץ, בד

יולי (יואל) אדלשטיין, אורית פרקש הכהן וה"ה אביחי מדלבליט, רז זרי, 

  חזי לוי ומאיר בן שבת. 

  
  מ ח ל י ט י ם:   

להטיל על משרדי הבריאות והמשפטים להעביר לאישור ועדת  .1

השרים לעייי חקיקה הצעת חוק שתכלול תיקוי חקיקה 

שיאפשרו להעביר למשרד הפים ולרשויות המקומיות פרטים על 

מי שטרם התחסו כדי לאפשר לרשויות המקומיות לסייע 

במאמצים לחיסום. משרד הבריאות יציג חוות דעת מפורטת 

יין מיצוי החלופות האחרות להשגת מטרה זו. בע 

הצעת החוק תתייחס גם לתהליכי הבקרה שייקטו כדי למוע  .2

 שימוש אחר במידע זה או את הגעתו למי שאיו מורשה לקבלו. 

בכפוף לאישור ועדת השרים לעייי חקיקה, תועבר הצעת החוק  .3

 לאישור הכסת.

וסמך שר הפים במסגרת זו ובכפוף לאישור החקיקה כאמור, י .4

להפעיל את הרשויות המקומיות, בתיאום עם משרד הבריאות 

 וקופות החולים, כדי לסייע במאמצים לחיסון אוכלוסיית היעד. 

משרד האוצר ומשרד הפים יסכמו את ההיבטים התקציביים  .5

  הכרוכים בהפעלת הרשויות המקומיות למטרה זו. 
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  דיון בהגבלות התעופה  .145קור/

  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מציגה תמות מצב על האופן שבו   

פועלות כעת חברות התעופה הישראליות המורשות להביא אזרחים 

ישראלים לארץ ומציית את הצורך בהגדלת המכסה המותרת לכיסה 

  לישראל. 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה, השרות מירי רגב, אורית פרקש הכהן, 

', סגן השר יואב קיש וה"ה מאיר בן שבת, יואל פלדשו, עופר עומר יקלביץ

  מלכה, אסף וסרצוג, אביחי מדלבליט, רז זרי ומשה אדרי. 

  
  מ ח ל י ט י ם:  

לאשר עקרוית הגדלת מכסת הכסים לישראל באמצעות תעופה  .1

 .2000 -לעד 

בהתאם לכך, יפעל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לאשר  .2

 שילוב טיסות של מפעילים זרים וכן הוספת מדיות יעד. 

יקודמו בהתאם תיקוי חקיקה שיעיקו סמכויות וספות לפקחים  .3

 בתב"ג.

משרד הבריאות ייערך לתת מעה לפיות לוועדת החריגים  .4

 בהיקפים האמורים. 

 משרד הביטחון ייערך לבידוד במלויות בהיקפים האמורים.  .5

פרטי ההחלטה האמורה ילובו בין משרדי הממשלה לקראת גיבוש  .6

  התקות שיותקו על ידי הממשלה. 
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  דיון במתווה היציאה מהסגר  .146קור/

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

מקדם ההדבקה, מצב התחלואה הקשה בחתכים של מאפייי האוכלוסייה 

  בישראל. 

המהל הכללי של משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי, מוסר תוים על היקפי 

ך ההתחסות עד עתה, קצב מתן החיסוים ואחוזי ההתחסות לפי חת

  גילים. 

כן מפרט את הפעולות העשות להאצת תוכית ההתחסות הכוללות 

  הסברה ומאבק ב"פייק יוז" וקמפייים ממוקדים במגזרים.

בתום הצגת הדברים מתקיים דיון על מתווה תוכית ההקלות והיציאה 

  מהסגר בשלוש פעימות ובאמצעות הפעלת "תו ירוק". 

ווה הפעימות ולוחות הזמים פרופ' חמן אש מציג את עקרוות מת

  לההגתו. 

(המצגת שהוצגה המפרטת את תוכית ההקלות מצויה בתיקי מזכירות 

  הממשלה)

  המשך הדיון דחה. 

  
    

    
  

  הישיבה עלת


