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 נספח – הפיקוח הפרלמנטרי לאחר חקיקת חוק הקורונה
7.1.2021מעודכן עד לתאריך  6312/20נכתב על ידי העותרת בבג"ץ המסמך   

 
 

 דיונים בועדות תקנה 
הארכת הכרזה על מצב  1

חירום בשל נגיף 
הקורונה לפי חוק 

סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף 

הקורונה החדש )הוראת 
 שעה(

 ומשפט חוק ה,ועדת חוק -
 

 השתלשלות האירועים:  -
האריך את תוקפה של ההכרזה על מצב החליטה הממשלה ל 2020בדצמבר  23בתאריך  .1

לחוק )ד( 2, וזאת בהתאם לסעיף 3.3.2021חירום בשל נגיף הקורונה עד ליום 
זאת בהתאם למכתב מזכיר הממשלה וראש הממשלה ליושב ראש ועדת הסמכויות. 

 ית עובדתית. תהמכתב כלל חוות דעת ותשחוקה, חוק ומשפט. 
הציבורית למשבר , קיבלה הוועדה מכתב ממועצת החירום 2020בדצמבר  29בתאריך  .2

הקורונה, בתגובה למכתב ההארכה של מזכיר הממשלה שהוזכר לעיל. עיקר המכתב 
, שגיאות לוקה באי דיוקים משמעותייםחוות הדעת עליה מבוססת הצעת ההחלטה ש"

, גם הבקשה לארכת משכךבסיסיות וניתוח לקוי, היוצרים מצג שווא של חרום. 
 .)ההדגשה במקור(." ההכרזה על מצב החירום אינה מוצדקת, ודינה להתבטל

 .2020בדצמבר  30הדיון בוועדה התקיים בתאריך  .3
 . 2021בינואר  3ברשומות בתאריך  התקנות פורסמו .4
 

 הדיון בוועדה: -

 בעניין זה.הודעות לעיתונות וה פרוטוקולה מוטרם פורס •

 .הדיון נמשך שעתיים •

  בדיון:לות שעלו נקודות ושא •
ולקבע את עבודת הוועדה בנושא  מה ההצדקה ללכת על התקופה המקסימלית .1

, ובהתבסס על חוות בשלב שיש שינויים עובדתיים כמו תדירות החיסוניםזה, 
דעת ארגון הבריאות העולמי שהכריז שאנחנו בדרך להיכנס לשלב השני שהוא 

  אנחנו לא במצב המגפה?תחלואה אבל השלב האנדמי, שיש 
להתמודד עם  , כמו פקודת בריאות העם, שמאפשריםוחלופות יש כלים אחרים .2

 לתקופה ארוכה. יאותי מבלי להכריז על מצב חירוםמצב בר
 הבריאות: משרד תשובת משרד המשפטים ו .3

o ש צורך למנוע התקהלויות. מנעד אפילו במצב תחלואה טוב, עדיין י
מצב רגיל לא מאפשר החלת מגבלות כאלה לממשלה בלים שיש הכ

 ואחרות. 
o  מהוכפל.מצב התמותה והחולים הקשים יותר  
o  יום לא נצליח לחסן את כל קבוצת הסיכון, במיוחד בחיסון  60בתוך

 השני. 
 

תקנות סמכויות  2
להתמודדות מיוחדות 

עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה( )הגבלת 

פעילות בתחום 
 2020-התחבורה(, תש״ף

 (28.1.2021)עד יום 
 

 ועדת הכלכלה -
 

 השתלשלות האירועים:  -
ת הכלכלה מהמזכיר הממשלה ליו"ר וועד טיוטה הנשלח 2020בדצמבר  29בתאריך  .1

בנושא תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש בתחום פעילות 
בטיוטה צורפו התקנות ודברי הסבר הכוללים את התשתית . 6תיקון מס'  -התחבורה

 העובדתית. 
 התקיים הדיון בוועדה.  2020בדצמבר  30בתאריך  .2
 . 1.1.2021התקנות פורסמו ברשומות, ותחילתן ביום בדצמבר  30בתאריך  .3

 
 הדיון בוועדה:  -

 פרוטוקול.  פורסםדקות. וטרם  17הדיון ארך  •
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 דיונים בועדות תקנה 

מהאוטובוסים מופעלים,  120%הודעה לעיתונות: אין שינוי בתדירות האוטובוסים.  •
  ומספר קווי רכבת יחזרו לפעול בפברואר. , 75%וזאת כדי לשמור על תפוסה של 

 
תקנות סמכויות  3

מיוחדות להתמודדות 
עם נגיף הקורונה החדש 

)הוראת שעה( )הגבלת 
פעילות והוראות 

 נוספות(, תש"ף-2020
(9.1.2021עד יום  ) 

 

 ומשפט חוק ה,ועדת חוק -
 
. התאריך של ()באותן ישיבות התקיימו דיונים לגבי מספר תיקונים השתלשלות האירועים -

 שהאריך את תוקף התקנות.  21הפרסום ברשומות הינו לתיקון מס' 
בדצמבר נשלחה טיוטת התיקון ממזכיר הממשלה ליו"ר הוועדה. הטיוטה  25בתאריך  .1

 ית עובדתית. תכללה דברי הסבר ותש
הראשונה של הוועדה, אך הסתיימה ללא בדצמבר התקיימה הישיבה  27בתאריך  .2

 הצבעה.
  בדצמבר התקנות פורסמו ברשומות. 27בתאריך  .3
 בדצמבר התקיימה הישיבה השנייה והתקבלה החלטה. 28בתאריך  .4

 
 הדיון בוועדה:  -

ארך כארבע שעות ועשרים דקות, אבל הוא כלל כמה  בדצמבר 27-הדיון של הישיבה מה •
 .21 וכמה תיקונים ולא רק תיקון מס'

 בדצמבר ארך כחמישים דקות. 28הדיון של הישיבה בתאריך  •

 .יםפרוטוקולה פורסמולשתי הישיבות טרם  •

 הודעות לעיתונות:  •
 בדצמבר:  27. הודעה מהישיבה של 1

; ההצבעות 17:00-* ועדת החוקה ננעלה ללא הצבעה על תקנות הסגר שנכנסו לתוקפן ב
 צפויות מחר. 

* ההצבעות יתקיימו מחר בדרישה לתשובות ממשרד הבריאות וחברי האופוזיציה 
 נטשו את הדיון בזעם. 

 בדצמבר:  28. הודעה מהישיבה של 2
לאחר שיועמ"ש הוועדה  7ח"כים מול  8* הועדה אישרה את תקנות הסגר ברוב של 

 הכריע כי ח"כ מרב מיכאלי לא יכולה להצביע. 
 היושב ועדה חבר הוא גינזבורג כ"ח: "אמרת ח"כ מיכאלי * היועמ"ש על מניעת הצבע

 מ"מ אף היה ולא נוכח היה לא גינזבורג כ"ח אם. העבודה סיעת של מקום חשבון על
 . "להצביע יכולה הייתה מיכאלי כ"ח, מסיעתו  אחר חבר או קבוע

בעה מחודשת בכפוף למדדי הצל יעלה לאחר שבוע TAKE AWAY -* נושא ה
 התחלואה. 
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מיוחדות להתמודדות 
עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה( )הגבלות 

על הפעלת שדות תעופה 
 2020-וטיסות(, תש"ף

 (6.1.2021)עד יום 
 

 ועדת הכלכלה -
 

 השתלשלות האירועים: -
 נכנסו לתוקף לפני הדיון בישיבה.התקנות כבר  ▪
כולל דברי הסבר ותשתית  ( בערב2020אוגוסט ב 13הוגשו לוועדה ביום חמישי )התקנות   ▪

 (. 2020אוגוסט ב 14. נכנסו לתוקף ביום שישי )עובדתית
אוגוסט, התקיימה הישיבה הראשונה של הוועדה, אך הסתיימה ללא ב 19בתאריך  ▪

 אלות נשארו פתוחות.הצבעה וללא דיון מעמיק. הרבה ש
אוגוסט, התקיימה הישיבה השנייה של הוועדה ובה אישרו את התקנות ב 23בתאריך  ▪

 עם כמה שינויים. 
ספטמבר, ועדת הכלכלה אישרה להאריך את ההגבלות על הפעלות שדות ב 14בתאריך  ▪

 תעופה בתקופת הקורונה.
קובעות איסור על אוקטובר, ועדה הכלכלה דנה בתיקון לתקנות אשר ב 11בתאריך  ▪

 . בלי הצבעה בתקנותיציאה מישראל
 נכנסו לתוקףנות ק. התספטמבר(ב 20) מועד הדיון שבועיים לפניהתקנות נכנסו לתוקף  ▪

 באוקטובר.  14-לפקוע בהיו ואמורות  לפני סוכות
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 דיונים בועדות תקנה 
 אישרה את התיקון. אוקטובר, ועדת הכלכלה ב 12בתאריך  ▪
 . לתקנות 2תיקון מס' אישרה את ועדת הכלכלה אוקטובר, ב 14בתאריך  ▪
שעות לאשר את  24וועדה היו . כשל00:30אוקטובר, התקנות אושרו בשעה ב 15בתאריך  ▪

 .הנוסח
, עולה מדבריה של היועצת המשפטית של הועדה גב' נעמה 18.10.20בפרוטוקול מיום  ▪

, כיוון שהממשלה הספיקה 15.10.20דניאל שהוועדה לא הספיקה לדון בנוסח מיום 
 פרסם נוסח אחר ממה שהיא הגישה לכנסת וזאת מבלי ליידע את הכנסת.ל

אוקטובר, ועדה הכלכלה אישרה ביטול התקנה שאפשרה לרשות שדות ב 18בתאריך  ▪
 התעופה לבדוק את הבאים לנמל התעופה בן גוריון. 

 הוועדה אישרה את התקנות. נובמבר, ב 11בתאריך  ▪
 הוועדה אישרה את ההארכה של התקנות הקיימות. דצמבר, ב 13בתאריך  ▪

 הדיון בוועדה:  -
 10:00בשעה הישיבה התחילה  – (2020אוגוסט ב 19 ום רביעי,י)הישיבה הראשונה  ▪

 עמודים.  23יש פרוטוקול באורך של . 11:00בשעה וננעלה 
הדיון סבב על חוק הקורונה הגדול והסמכות של התקנות הוגשו מטעם משרד הבריאות. 

התקנות תוך זמן מסוים. הייתה התייחסות לנושא  אתהוועדה לאשר, לשנות או לבטל 
 . לא היה דיון מעמיק בסעיפים ספציפיים. הפיקוח הפרלמנטרי

 רה משפטית וכללית של התקנות. קיסבדיון ערכו 
ם ענתה שהתקנות הוגשו לכנסת נציגת משרד המשפטי –התקנות לא פורסמו לציבור 

הסבר ותשתית עובדתית וענתה שזה פרסום. "יש חריג באתר התזכירים שהם  דבריעם 
לא מפרסמים תקנות מכוח חוק הקורונה באתר התזכירים" )רננה שחר, יועצת 

 .משפטית, רשות התעופה האזרחית(
וננעלה  10:08הישיבה התחילה בשעה  –( 2020אוגוסט ב 23הישיבה השנייה )ראשון,  ▪

 ההצבעה על כל סעיף הייתה בנפרד.עמודים.  81. יש פרוטוקול באורך של 12:50בשעה 
תעופה להתמודד הכנות של שדה הכמו למשל, . לעיוןיש כמה סוגיות שנשארו פתוחות 

הקורונה תקנות תוקף מתחמי המזון.  את פתיחת ושקילה מחדש עם הגבלת הפעילות
 הינו עד ספטמבר וצריך להביא אותן לאישור שוב בפני הכנסת. 

. 09:00וננעלה בשעה  08:30הישיבה התחילה ב – (2020ספטמבר  14הישיבה השלישית ) ▪
 עמודים.  13יש פרוטוקול באורך של 

ונפסקה בשעה  11:00הישיבה התחילה בשעה  – (2020אוקטובר  11הישיבה הרביעית ) ▪
עמודים.  28יש פרוטוקול באורך של  .13:03וננעלה בשעה  13:01והתחדשה בשעה  12:15

 אוקטובר  12-ההצבעה תדחה ל
וננעלה בשעה  11:00הישיבה התחילה בשעה  –( 2020אוקטובר  12הישיבה החמישית ) ▪

 סות רק להצבעה. עמודים. התייח 2. יש פרוטוקול באורך של 11:10
וננעלה בשעה  16:23הישיבה התחילה בשעה  –( 2020אוקטובר  14הישיבה השישית ) ▪

 עמודים. 11. יש פרוטוקול באורך של 16:45
וננעלה שעה  09:45הישיבה התחילה בשעה  –( 2020אוקטובר  18הישיבה השביעית ) ▪

  עמודים.  4פרוטוקול באורך של יש . 10:06
נגד הממשלה: "אנחנו סבורים שמדובר בתקלה שאסור שתקרה. ה ביקורת תהועדה העל

לא יכול להיות שמכוח החוק הזה, שגם ככה מייצר תהליך שהוא תהליך קשה שבו 
התקנות נכנסות לתוקף הרבה פעמים לפני שהכנסת בכלל מספיקה לאשר אותן, 

" הממשלה תעביר משהו אחד לכנסת ותפרסם משהו אחר, אפילו בלי ליידע את הכנסת
 עדה(.ו)נעמה דניאל, יועצת משפטית לו

. יש 10:08וננעלה בשעה  10:00התחילה בשעה  – (2020נובמבר  11הישיבה השמינית ) ▪
 עמודים. לא היה דיון מעמיק.  4פרוטוקול באורך של 

"ואחרי שקראנו יש הערות? גם כשאני נדיב הם לא מנצלים את זה. אוקיי. אז אנחנו 
 נות" )יו"ר יעקב מרגי(.נצביע. מי בעד אישור התק

. יש פרוטוקול 10:00וננעלה בשעה  09:45הישיבה התחילה בשעה   - 2020דצמבר  13 ▪
 עמודים.  4באורך של 

 . התייחסות למה שקורה בשדה התעופה



4 
 

 דיונים בועדות תקנה 
 שאחד כזה מחזה עוד נחזה אם. שפתיים מס או פלסטר זה אם התקנות את נאריך לא"

 ההנחיות על שומרים שלא, מרחקים שומרים שלא, לשני נצמד שאחד, השני על קופץ
 ." )יו"ר יעקב מרגי(.יאושרו לא הבאות התקנות, כאן שאישרנו

 
 נאשר לא. פלסטר מהוועדה נעשה לא כנראה, שראינו כפי כאלה מחזות נחזה "אם

 בשביל, דבר אותו הכל אם. אליהן מתייחס לא אחד שאף, אוכף לא אחד שאף תקנות
, לשני אחד ולהיצמד לרכוב אפשר אם, מקום לכל לנסוע אפשר אם? לקורונה תקנות מה

 אישור בעד מי. לאזהרה בכפוף זה את נאשר אנחנו? הקורונה תקנות מה בשביל
 " )יו"ר יעקב מרגי(?התקנות

 ות: ודעה לעיתונה -
 . 12:00בשעה  2020אוגוסט  19הודעה מטעם הועדה מיום  ▪

הכנסת ונציג רשות  בין נציגי הממשלה לבין חברידעות במהלך הדיון התגלעו חילוקי 
 ון בנמל.קשר לפתיחת אזור המזשדות התעופה ב

 משרד הבריאות ביקש לסגור את אזורי המזון. ח"כי הגיבו שזה יגביר את הצפיפות.
"היו"ר מרגי סיכם ואמר: 'כבר ביום ראשון תתכנס הוועדה לדיון נוסף בתקנות. נפשנו 

 חפצה בפתיחת השמיים, אולם אנחנו קשובים גם לטענות ולתיקונים המתבקשים'."
 . 14:15בשעה  2020אוגוסט  23הודעה מטעם הישיבה מיום  ▪

הועדה אישרה את התקנות. יו"ר מרגי דרש לבחון פתיחת מתחם המזון בנתב"ג בעוד 
 כשלושה שבועות

וקף לפני כשבוע, לאחר החלטת קבינט הקורונה של הממשלה, "התקנות כבר נכנסו לת
והוועדה דנה בהן והגיעה להסכמה עם הממשלה באשר למספר שינויים. התקנות 

בספטמבר, אז תידרש הממשלה לאשרן  11והשינויים שאושרו היום יהיו בתוקף עד 
 .בוועדה מחדש"

ים או מפקחים שיוסמכו שינויים: זהות האוכפים )הועדה ביקשה להגביל את זה לשוטר
 באוטובוסים.  והקיבולתלפי חוק הטיס( 

. ועדת הכלכלה אישרה להאריך 2020ספטמבר  14הודעה מטעם הישיבה השלישית מיום  ▪
על הפעלת שדות תעופה בתקופת  מדידת החום( )עם שינויים לגבי את ההגבלות

 הקורונה; היו"ר ביקש שיובא מתווה לפתיחת אזור ההסעדה בנתב"ג בהקדם. 
. הממשלה שוקלת להאריך את 2020אוקטובר  11הודעה מטעם הישיבה הרביעית מיום  ▪

אוקטובר. יו"ר הבהיר כי לא יאפשר הארכת התקנות ללא מתווה ברור  17-התקנות עד ה
לפתיחת השמים. חברי האופוזיציה סירבו להצביע בעד התקנות ולכן ההצבעה עליהן 

 אוקטובר.  14-לא התקיימה. צריך להצביע אם הן יישארו בתוקף עד ה
חסות לשמות המצביעים התיי. 2020אוקטובר  12הודעה מטעם הישיבה החמישית מיום  ▪

 .והתייחסות לדיון שהיה יום לפני )בעד; נגד(
. תיקון כולל הגבלות כלליות 2020אוקטובר  14הודעה מטעם הישיבה השישית מיום  ▪

שהוטלו על הענף בתקופת הקורונה, בהן החובה לבצע מדידת חום לפני הכניסה לשדה 
. התקנות 2020בנובמבר  11התעופה והאיסור לעלות למטוס ללא מסיכה, והן הוארכו עד 

 אינן עוסקות באיסור הטיסות בתקופת הסגר. 
 .  2020אוקטובר  18הודעה מטעם הישיבה השביעית מיום  ▪

"נציגת הייעוץ המשפטי של הוועדה, עו"ד נעמה דניאל הסבירה כי התיקון שהוועדה דנה 
בו עוסק בביטול הסמכות של רשות שדות התעופה לתשאל את הנכנסים לנתב"ג, 

 15-ושרה בתקופת הסגר. עו"ד דניאל הוסיפה כי נוסח התקנה הועבר לוועדה בשא
שעות  24והמשמעות היא שהתקנה הייתה צריכה להיכנס לתוקף  – 00:30לחודש בשעה 

לאחר מכן. עם זאת, כדי שהתקנה תיכנס לתוקף בחצות פרסמה הממשלה ברשומות 
היחסים בין הכנסת  נוסח אחר. "לטעמנו מדובר בתקלה שאסור שתקרה במערכת

לממשלה. לא יכול להיות שהממשלה תעביר לוועדה משהו אחר ותפרסם ברשומות 
 ".משהו אחר", אמרה

 ביקורת על התנהלות הממשלה.
 . 2020נובמבר, ב 11קשר לישיבה הודעה בפורסמה  לא ▪
 .2020דצמבר, ב 13-קשר לישיבה של הפורסמה הודעה ב לא ▪

תקנות סמכויות  5
מיוחדות להתמודדות 

 חוקה, חוק ומשפטועדת  -

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_1908201.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_1908201.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_2308201.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_2308201.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_140920.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_140920.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_1110201.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_1110201.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_1210201.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_1210201.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_1410201.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_1410201.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_181020.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/News/Pages/pr_181020.aspx
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_333.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_333.doc
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 דיונים בועדות תקנה 
עם נגיף הקורונה החדש 

)הוראת שעה( )הגבלת 
-פעילות(, תש"ף

שעה   ,18.9.2020)2020
14:00) 

 

 
 השתלשלות האירועים:  -

 .אוגוסט, הממשלה הציעה את התקנות 16בתאריך  ▪
 .אוגוסט, הוועדה אישרה את התקנותב 17בתאריך  ▪
 .ברשומות אוגוסט 17אישור הוועדה, התקנות התפרסמו בתאריך  בעקבות ▪
ספטמבר, הוועדה דנה בתכנית הרמזור והודיעה שהדיון יימשך יום אחרי, ב 6בתאריך  ▪

רשאית הוועדה  אזת המועד שעד לאחר שוועדת הכנסת אישרה להאריך בשלושה ימים א
 להאריך במתווה. 

 הוועדה דנה שוב בתכנית הרמזור ללא הצבעה. ספטמבר, ב 7בתאריך  ▪
 שוב בתכנית הרמזור ללא הצבעה. ספטמבר בבוקר, הוועדה דנה ב 8בתאריך  ▪
 , אישרה את מתווה הרמזור בינתיים.17:00ספטמבר בשעה ב 8בתאריך  ▪
 .החליטה על סגר שני. והציעה תקנות חדשות בהתאםספטמבר, הממשלה ב 13בתאריך  ▪
ספטמבר בבוקר, הממשלה העבירה את הנוסח של התקנות לוועדת הכנסת ב 17בתאריך  ▪

 .לאישור
 לתקנות.  6ספטמבר, הוועדה דנה בתיקון מס'ב 17בתאריך  ▪

 
 מה היה בדיון: -

. יש 14:35וננעלה בשעה  10:00הישיבה התחילה בשעה  – 2020אוגוסט ב 17ישיבה של  ▪
היום כלל תקנות אודות הגבלת פעילות במקומות  עמודים. סדר 65רוטוקול באורך של פ

 עבודה וגם תקנות הגבלות פעילות ותיקון שלהן. 
. הייתה הפסקה בשעה 10:00הישיבה התחילה בשעה  – 2020ספטמבר ב 6ישיבה של  ▪

דים. הדיון התייחס עמו 60. יש פרוטוקול באורך של 14:45 והתחדשה בשעה 14:20
 7מצב החירום וכמו כן בתכנית המתווה. ההצבעה תיערך ביום  ללבקשת הארכה ש

 . 2020ספטמבר 
. יש 10:59וננעלה בשעה  09:00הישיבה התחילה בשעה  – ספטמברב 7ישיבה של  ▪

 עמודים. 34פרוטוקול באורך של 
בלי  12:30. הישיבה ננעלה בשעה 09:30הישיבה התחילה בשעה  – ספטמבר ב 8ישיבה של  ▪

יש פרוטוקול באורך של . הדיון יימשך בהמשך היום. , עקב ישיבת מליאה בכנסתהצבעה
 קריאת דברים ודיון בהם. לא התייחסו לכל הסוגיות.  –עמודים  90

. יש 19:28וננעלה בשעה  17:00הישיבה התחילה בשעה  – ספטמברב 8של  2ישיבה מס'  ▪
 עמודים.  55פרוטוקול באורך של 

הוועדה אישרה את המתווה שנכנס לתוקף לפני הדיון. חלק מן התקנון היו אמורות 
. ההגבלה זו נועדה 15.9.2020וכעת יפקעו כולן ב 1.10.2020-וחלקן ב 19.7.2020-לפקוע ב

הצביעו ח"כ  3יענות לדרישות של הוועדה. לתת לממשלה זמן לתקן את התקנות ולה
 בעד התקנות ואחד נמנע. 

והישיבה ננעלה  11:30הישיבה התחילה בשעה  – )יום חמישי( ספטמברב 17ישיבה של  ▪
 עמודים. 226יש פרוטוקול באורך של  . 20:24בשעה 

 .דיון בתקנות הסגר ותקנות הגבלת פעילות במקומות העבודה
הצבעה הייתה ביום , לעומת שהבאותו בוקרהממשלה העבירה לוועדה את התקנות רק 

  באותו שבוע.ראשון 
 
 הודעות לעיתונאות: -

. ועדת החוקה דורשת מהממשלה להביא את 2020אוגוסט  17הודעה מטעם הישיבה של  ▪
אחרת לא תהיה הארכה נוספת.  התייחסות  "תכנית גמזו" לקבינט הקורונה עוד השבוע,

 לדברי חברי הכנסת.
. הוועדה דנה בהארכת מצב החירום בשל 2020ספטמבר  6הודעה מטעם הישיבה של  ▪

 גמזו נכח בדיון.  הקורונה ובתכנית הרמזור של גמזו. פרופ'

https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_333.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_333.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_333.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_333.doc
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/Pages/170820.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/Pages/170820.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/Pages/press6920.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/Pages/press6920.aspx
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 דיונים בועדות תקנה 
. הוועדה דרשה לצמצם את פער המגבלות 2020ספטמבר  7הודעה מטעם הישיבה של  ▪

נמשך במתווה הרמזור בין גני אירועים למסעדות ובתים פרטיים באזורים ירוקים; הדיון 
 צבעי היישובים. ב דרש לשנות את דרך חישוהועדה ספטמבר בבוקר. בנוסף, יו"ר ב 8-ב גם

היו"ר ח"כ אשר סיכם את הדיון: "אנחנו רוצים למנוע את ההפקרות שנעשית תחת 
החוק. אנחנו מצפים כוועדה שזה יגיע בתיקון בתקנות הבאות. זו אחריות שלכם להביא 

צפים לשינויים מסוימים שימנעו פרצות ויראו משהו שמתכתב עם המציאות. אנחנו מ
את דרך המלך. אנחנו פתוחים לדון בנושאי האכיפה. יש לצמצם את הפער בין גני 
האירועים לבתים ולמסעדות באזורים הירוקים, לבטל את הקביעה של הוספת חצי 

חולים חדשים בשבוע, ולפתור את  100נקודה לחישוב צבע הישובים ביישוב בו יש מעל 
מ"ר ללא התקרה  4-נושא החנויות הגדולות בהן ניתן להשאיר את הקריטריון של אדם ל

 ." איש 100של 
 . 17:00ספטמבר בשעה  8הודעה מטעם הישיבה של  ▪

נותנים לממשלה לתקן את הדברים הדורשים תיקון עד  "היו"ד ח"כ יעקב אשר: 'אנחנו
על אותן . חזר יום שלישי בחצות; תבואו עם תשובות כך שהדברים מתוקנים ושקופים"

 ספטמבר.  7דרישות של הוועדה מההודעה האחרונה של 
כותרת ההודעה: "ועדת החוקה אישרה את . ספטמבר 17הודעה מטעם הישיבה של  ▪

תקנות הסגר; הממשלה נענתה לדרישת הוועדה להגדיל את מגבלת היציאה מהמגורים 
 התנגדו.  5-ח"כים תמכו ו 8לקילומטר". 

תקנות סמכויות  6
מיוחדות להתמודדות 

עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה( )הגבלת 

פעילות במקומות 
  2020-עבודה(, תש"ף

 )15.1.2021עד יום )
 

 ועדת חוקה, חוק ומשפט.  -
 
 השתלשלות האירועים:  -

 5בדצמבר נשלח מכתב ממזכיר הממשלה ליו"ר הוועדה לאישור תיקון מס'  25בתאריך  ▪
 לתקנות. המכתב כלל את הטיוטה, דברי ההסבר ותשתית עובדתית. 

 בדצמבר התקנות פורסמו ברשומות.  27 ▪
 . 16:30בדצמבר התקיימה ישיבת הוועדה, בשעה  28 ▪

 
 הדיון בוועדה:  -

ארך כרבע שעה. אמנם חשוב להדגיש שהדיון בדצמבר  28הדיון בישיבה בתאריך  ▪
 טרם התפרסם פרוטוקול.  -קשתכלל עוד תקנות ולא רק התקנה המבו

 
 הודעות לעיתונות:  -

 בדצמבר.  28לא פורסמו הודעות מהישיבה של  ▪
תקנות סמכויות  7

מיוחדות להתמודדות 
עם נגיף הקורונה החדש 

)הוראת שעה( )הגבלת 
פעילות של מוסדות 
המקיימים פעילות 

 2020-חינוך(, תש״ף
 (15.1.2021 עד יום)

 

 ועדת החינוך, התרבות והספורט -
 
 השתלשלות האירועים:  -

 .הותקנו התקנות ע"י הממשלה 16.9בתאריך  ▪
 ללא הצבעה.  , הוועדה דנה בתקנותבבוקר 23.9בתאריך  ▪
, הוועדה דנה שוב בתקנות. ללא הצבעה. לפי חוק הקורונה 17:00אחרי  23.9בתאריך  ▪

 ופורסמו ברשומות בזמן הדיון.  20:00הגדול, התקנות נכנסות לתוקף בשעה 
 לתקנות. 2, הממשלה הוציאה תיקון מס' 6.10בתאריך  ▪
 לתקנות 3, הממשלה הוציאה תיקון מס' 14.10התאריך  ▪
 .18.10. תחילתן ביום 4, הממשלה הוציאה תיקון מס' 16.10בתאריך  ▪
 לתקנות.  5, הממשלה תוקנה את תיקון מס' 26.10בתאריך  ▪
 לתקנות. ללא הצבעה.  5הועדה דנה בהצעת הממשלה של תיקון מס' , 27.10בתאריך  ▪
 התחדש הדיון. גם ללא הצבעה., 28.10בתאריך  ▪
  1.11. תחילתן 6, תוקן תיקון מס' 30.10בתאריך  ▪
 .גם ללא הצבעהלתקנות.  6בתיקון מס' , הוועדה דנה 2.11בתאריך  ▪
 . 7, תוקן תיקון מס' 6.11בתאריך  ▪

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/Pages/70920.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/Pages/70920.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/Pages/press080920.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/Pages/press080920.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/Pages/170920.aspx
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_334.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_334.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_334.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_334.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_334.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_334.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_334.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_362.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_362.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_362.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_362.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_362.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_362.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_362.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_362.doc
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 דיונים בועדות תקנה 
 לתקנות.  7תיקון מס' אישרה את , הוועדה 16.11בתאריך  ▪
 8, הממשלה הותקנה תיקון מס' 19.11בתאריך  ▪
 לתקנות. 8את תיקון מס' אישרה , הוועדה 23.11בתאריך  ▪
 .24.11. תחילתן ביום 9הממשלה הוציאה תיקון מס' , 23.11בתאריך  ▪
 .29.11. תחילתן ביום 10, הממשלה הוציאה תיקון מס' 26.11בתאריך  ▪
 יתר התקנות ידונו יום אחרי. לתקנות.  9, הוועדה אישרה את תיקון מס' 1.12בתאריך  ▪
 לתקנות. 10אישרה את תיקון מס'  , הוועדה2.12בתאריך  ▪
 .6.12. תחילתן ביום 11הוציאה תיקון מס' , הממשלה 3.12בתאריך  ▪
 .12, הממשלה התקינה תיקון מס' 5.12בתאריך  ▪
לתקנות. הוועדה צמצמה את תוקף  11, הוועדה אישרה את תיקון מס' 7.12בתאריך  ▪

 .12כן בתיקון מס' -הוועדה דנה כמוהתקנות. 
 .13.12. תחילתן ביום 12, הממשלה התקינה תיקון מס' 11.12בתאריך  ▪
 . 13, הממשלה הוציאה תקנות מס' 10.12ריך בתא ▪
 לתקנות.  13 הוועדה אישרה את תיקון מס', 15.12בתאריך  ▪
 .14 הממשלה התקינה תקנות מס' ,18.12בתאריך  ▪
 לתקנות ללא הצבעה.  14, הוועדה דנה בתיקון מס'21.12בתאריך  ▪
 לתקנות. והוסיפה כמה שינויים. 15הוועדה דנה בתיקון מס'  ,27.12בתאריך  ▪
 27.12. תחילתן ביום 15, הממשלה התקינה תיקון מס' 27.12בתאריך  ▪
 .14הוועדה דנה בתיקון מס' , 28.12בתאריך  ▪
 16, הממשלה התקינה תיקון מס' 29.12בתאריך  ▪
 3.1.2021. תחילתן ביום 17, הממשלה הוציאה תיקון מס' 31.12בתאריך  ▪

 
 :מה היה בדיון -

וננעלה בשעה  09:00הישיבה התחילה בשעה  – 2020ספטמבר  23ישיבה ביום רביעי,  ▪
 מתן פיצויעמודים.  לא בחרו לאשר את התקנות כי אין  43. יש פרוטוקול באורך של 11:05

 להורים שעובדים עם הפסקת הלימודים. 
וננעלה בשעה  17:19הישיבה התחילה בשעה  – 2020ספטמבר  23ביום רביעי,  2ישיבה מס'  ▪

אוקטובר והוועדה  8התקנות בתוקף עד עמודים.  41. יש פרוטוקול באורך של 20:04
תתכנס שוב לקראת המועד זה לדון שוב, במידה והממשלה תבקש לחדש את תוקף 

 התקנות. 
. יש 15:51וננעל בשעה  13:30הדיון התחיל בשעה  – 2020באוקטובר  27יום שלישי,   ▪

התקנות מגדירות את האפשרות להתקהלות בשטח עמודים.  52פרוטוקול באורך של 
 פתוח, את המרחק בין התלמידים ואת מספר התלמידים. 

. יש פרוטוקול 10:53וננעלה בשעה  09:55התחיל בשעה  – 2020באוקטובר  28יום רביעי,  ▪
 ים. עמוד 21באורך של 

ביקורת על העובדה שהממשלה מחליטה והתקשורת מפרסמת לפני הדיון בכנסת 
 רשמי. מסמךוהמורים לא יודעים על מה צריך להתבסס כי חסר 

 .אם הכנסת לא משנה/מאשרת/מבטלת תקנות לפי חוק הקורונהמה קורה  בשאלהדנו 
. יש פרוטוקול 11:20וננעלה בשעה  09:40הישיבה התחילה בשעה  – 2020בנובמבר,  02 ▪

עלו הצעות לשינויים, דומים לאלו שהיו לפני ומשרדי החינוך  עמודים. 30באורך של 
והבריאות לא נענים. "אני נועל את הדיון הזה בלי לקיים הצבעה. נראה בימים הקרובים 

אפשר לשנות או אולי לא, מכיוון איזה דברים יצופו מהשטח, מה נחשוב שצריך לשנות ו
 שנותרו לנו עוד ימים רבים לדון בזה" )היו"ר רם שפע(

. יש 14:00והישיבה ננעלה בשעה  13:00הישיבה התחילה בשעה  – 2020בנובמבר,  16 ▪
 עמודים. התקנות אישרו.  11פרוטוקול באורך של 

. יש פרוטוקול 13:23וננעלה בשעה  13:00הישיבה התחילה בשעה  – 2020בנובמבר,  23 ▪
 ח"כים נכחו וכולם הצביעו בעד.  3עמודים. התקנות אישרו.  5באורך של 
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 דיונים בועדות תקנה 
. יש פרוטוקול באורך 13:14וננעלה בשעה  09:00הישיבה התחילה בשעה  – 2020דצמבר,  1 ▪

נעים ולא היו מתנגדים. ח"כים הצביעו בעד אישור התקנות. לא היו נמ 2עמודים.  17של 
 הדיון יתמשך ביתר התקנות יום אחרי. 

. יש 10:18והישיבה ננעלה בשעה  09:10הישיבה התחילה בשעה  – 2020דצמבר,  2 ▪
 עמודים.  19פרוטוקול באורך של 

. יש פרוטוקול באורך 13:20וננעלה בשעה  12:37הישיבה התחילה בשעה  – 2020דצמבר,  7 ▪
כפי  2.1-ולא עד ה 18.12-קבעה כי תוקפן של התקנות יהיה עד ההוועדה עמודים.  13של 

שדרשה הממשלה. על מנת שהממשלה תגיש לוועדה במהלך השבועיים הקרוסים תקנות 
חדשות שיסדירו בין היתר את פעולתם של תנועות וארגוני הנוער וכן את המעבר של 

 הבריאות התנגדה.מורים בחינוך העל יסודי בין יותר משתי קבוצות. נציגת משרד 
 12:36וננעלה בשעה  12:00הישיבה התחילה בשעה  – 2020דצמבר,  15 ▪

 עמודים. לגבי ארגוני נוער, הוועדה תדון בזה שוב בשבוע הבא. 13יש פרוטוקול באורך של   
. יש פרוטוקול 10:00וננעלה בשעה  09:00הישיבה התחילה בשעה  – 2020דצמבר,  21 ▪

 4שעות להצביע לפי חוק הקורונה הגדול. עברו  14יש להם  עמודים. דנו 13באורך של 
 שבהם היישובים רשימת עדכון למעשה הואהנדון  התיקון עיקרם. ימי 10ימים ונשאר 

 .15.1. הממשלה האריכה את תוקפן עד הפעילות מותרת
 48שעות ו 2 -. לפי השידור, אורך הדיון היה כטרם פורסם פרוטוקול – 2020דצמבר,  27 ▪

ד'. עלתה הדרישה לחסן את כל עובדי ההוראה עם הרופאים. הוועדה קבעה כי שכבות ה 
 עד י ימשיכו ללמוד במתכונת הנוכחית תחת מגבלות הקורונה ומתווה הרמזור. 

 ד'. 17-ו. לפי השידור, אורך הדיון היה כשעה טרם פורסם פרוטוקול – 2020דצמבר,  28 ▪
 ות: הודעות לעיתונ -

. כותרת: "ועדת החינוך טרם הכריעה בעניין 2020ספטמבר  23הודעה מטעם הישיבה של  ▪
התקנות המגבילות את הפעילות של מוסדות החינוך". הדיון הופסק עקב דיון במליאה 

 וצפוי להתחדש אחרי. 
 התייחסות הנוכחים והמשתתפים של הישיבה. 

קשר למי . בלבול במשרדי הממשלה ב2020ספטמבר  23הודעה מטעם הישיבה השנייה של  ▪
 בדים חיוניים. נחשב עובד חיוני ומי זכאי שילדיו ישהו במסגרות יום המיועדת לילדי עו

 אוקטובר. ב 27קשר לישיבה של לא פורסמה הודעה ב ▪
 . אוקטוברב 28קשר לישיבה של לא פורסמה הודעה ב ▪
 נובמבר.ב 02קשר לישיבה של לא פורסמה הודעה ב ▪
 .ובמברבנ 16מה הודעה בקשר לישיבה של פורס לא ▪
שהוועדה אישרה את . התייחסות לעובדה 2020, נובמבר 23הודעה מטעם הישיבה של  ▪

 התקנות ומה הן התקנות שאושרו.
 .דצמברב 1קשר לישיבה של לא פורסמה הודעה ב ▪
לחומרי הבגרויות והחזרה . התייחסות 2020דצמבר,  2הודעה מטעם הישיבה של  ▪

 ללימודים בבתי הספר לבני הנוער.
כי תוקפן של התקנות יהיה עד  . הוועדה קבעה2020דצמבר,  7הודעה מטעם הישיבה של  ▪

 כפי שדרשה הממשלה. 2.1-ולא עד ה 18.12-ה
 .דצמברב 15קשר לישיבה של לא פורסמה הודעה ב ▪
 .דצמברב 21קשר לישיבה של לא פורסמה הודעה ב ▪
 . 2020, דצמבר 27הודעה מטעם הישיבה של  ▪

תלמידי כיתות ה'  -על פי החלטת ועדת החינוך, התרבות והספורט ובניגוד לעמדת הממשלה "
עד י' ימשיכו ללמוד במתכונת הנוכחית במהלך הסגר השלישי. הוועדה לא אישרה את הסעיף 

 ."השלישי ילמדו כיתות ה' עד י' רק באמצעות למידה מקוונת בתקנות הקורונה על פיו בסגר
 .דצמברב 28קשר לישיבה של לא פורסמה הודעה ב ▪
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