
 

 
 
 

 

 ףתש" בניסןי"ח |  12.4.2020 | ראשוןיום 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 31מספר  מסמך

 ?עם מגפת הקורונהאת ההתמודדות מדינות אירופה  מנהלותכיצד 

חלוקת  , לרבותמדינות אירופה נבדלות זו מזו באופן ניהול משבר הקורונה .1

כיצד מנוהלת ההתמודדות עם מנתח  מסמך זהשונים. הגופים ההאחריות בין 

רוסיה בצרפת, בספרד, בגרמניה, בבריטניה, באיטליה, בהקורונה מגפת 

 שוודיה.בו

על ידי  קבלת ההחלטות והובלת המדיניותת ומנוהל במרבית המדינות .2

משרד הבריאות או גופים הכפופים לו. לעיתים לרוב מוביל הממשלה, ובתוכה 

בגופי גם נעזרים מקבלי ההחלטות הסמכויות מחולקות בין מספר משרדים. 

 עוץ מקצועי והכוונה.יהמעניקים להם י ,והרפואה בתחום הבריאותמחקר 

הקימה  צרפת: המגפהלהתמודדות עם  גופים ייעודייםחלק מהמדינות הקימו  .3

אחראית על גיבוש תמונת המצב, תכנון, קבלת החלטות המשרדית -ביןועדה 

הקימה מועצה האחראית על תיאום בין הגופים  רוסיהומאמצים תקשורתיים; 

הרשות הלאומית  ,רוברט קוך מכוןקיבל  בגרמניה; ועל פרסום מידע לאזרחים

סמכויות נרחבות להתמודדות עם  ,מגפותהאמונה על רפואה מונעת ומיגור 

 .הקורונה במדינה

ואחראיות על  כפופות בדרך כלל להנחיות הלאומיותהרשויות המקומיות  .4

בשטחן  ההנחיות את סמכות להחמירהמקרים יש להן ברוב עם זאת,  יישומן.

 .במחוז ולנקוט מדיניות ייעודית למצב
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 באירופה הקורונה משבר ניהול

 מדינה
ממשלתי גוף 

 מנהל

גוף דובר ומפרסם 
 הנחיות

גוף רפואי 
 מייעץ

ת יוסמכובעלי 
 תואזורי

 
 איטליה

ראש הממשלה 
ומועצת השרים; 
 משרד הבריאות

ראש הממשלה 
 ומשרד הבריאות

ISS -  המכון
 הגבוה לבריאות

 נשיאי האזורים

 
 בריטניה

משרד הבריאות; 
משרדי ממשלה 
נוספים )הגנה, 

 שיכון(

NHS  -  שירות
 ;הבריאות הלאומי

PHE - פיגו 
הבריאות הציבורית 

 בארבע האומות

NHS 

 PHE-ו

ממשלות של ארבע ה
האומות )אנגליה, 

 ויילססקוטלנד, 
 ואירלנד הצפונית(

 
 גרמניה

משרד הבריאות 
ושרי הבריאות 

הפדרליות במדינות  

משרד הבריאות 
 הלאומי

 מכון רוברט קוך

מדינות הפדרליות, ה
עיריות ורשויות 

 המקומיות

 
 ספרד

 ראש הממשלה
; משרדי והממשלה

מפתח )ביטחון, 
פנים, תחבורה 

 ובריאות(

  משרד ראה"מ
(La Moncloa )

 והמשרדים השונים

ISCIII –  מכון
הבריאות קרלוס 

 השלישי

 הקהילות
 ותכפופ ותהאוטונומי

להוראות משרד 
 הבריאות

 
 צרפת

 ועדת המשבר 
משרדית -הבין

 ומשרד הבריאות

ועדת התקשורת 
)בתוך ועדת המשבר 

 משרדית(-הבין

המועצה 
 המדעית

 מחוזות המדינה

 
 רוסיה

ראש נשיא המדינה; 
הממשלה והקבינט; 

 מועצה לתיאום

השירות הפדרלי 
 לבריאות הציבור

השירות הפדרלי 
לבריאות 

הציבור; משרד 
 הבריאות

ראשי המחוזות 
 והערים

 
 שוודיה

הממשלה 
)איסורים(; משרד 
 הבריאות )המלצות(

 ת המדינהמחוזו 21 לא ידוע משרד הבריאות
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 ההתמודדות עם המשבר במדינות השונות ניהול

 איטליה: .1

בשם ראש הממשלה מרבית ההנחיות מפורסמות  -פרסום הנחיות  .א

 DPCM(Decree of the President of the Council בתצורה של מועצת השרים ו

of Ministers) בנאום לרוב ההנחיות מוכרזות . [3]רשמי בעל מראה משפטי, צו

בשידור ישיר, ומשרדים ממשלתיים הקשורים לצו המועבר של ראש הממשלה 

 .[5]למימושו מעשייםמפרסמים צעדים 

להוסיף סייגים  שר הבריאות לו שבסמכות –חידוד או שינוי בהנחיות  .ב

ה על ביטול התחבורה הנחיבשמו פורסמה  ,למשל ,כך .להנחיות הקיימות

קמפיין להעלאת . כמו כן, משרד הבריאות מנהל [2]הציבורית והשיתופית

 המודעות לשמירה על היגיינה.

משמש כמרכז העיקרי  ,ISS-ההמכון הגבוה לבריאות,  -מחקר וייעוץ  .ג

מדעי בנושא בריאות הציבור באיטליה. במסגרת -למחקר, בקרה וייעוץ טכני

מקבלי לחות מבוססי מחקר הקורונה, המכון מפרסם דונגיף ההתמודדות עם 

 .[4]הדבקההההחלטות על הדרכים לצמצום 

על במרס( במסיבת עיתונאים  24הכריז )ראש הממשלה  -סמכות אזורית  .ד

. תיאום [1]מגבילים נוספים בשטחםצעדים לנקוט נשיאי האזורים  הסמכת

 נותרו בסמכות הממשלה. לסוגיות לאומיותוהחלטות הנוגעות 

 בריטניה: .2

ממשלת  על ידיההתמודדות עם הקורונה בבריטניה מובלת ברמה הבכירה  .א

משרד הבריאות והשר מאט סטמינסטר(, ובפרט )ו הממלכה המאוחדת

מעורבים בהיבטים מסוימים של המדיניות,  משרדי ממשלה נוספים הנקוק.

כגון משרד ההגנה ומשרד השיכון, קהילות וממשלה מקומית. ״חוק הקורונה״ 
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, במגפה המאבק לצורך ( נועד לאשר מדיניות אחידה לכל בריטניהסבמר 25)

 .[8]אכיפה בהיבטילהקצות משאבים ולהרחיב סמכויות, כולל 

 ויילס)אנגליה, סקוטלנד, מארבע אומות הממלכה המאוחדת מורכבת  .ב

 ויילסלולסקוטלנד,  .ביזור סמכויות( ופועלת בשיטת תואירלנד הצפוני

סמכויות מוגבלות. בהקשרי  בעלותיש ממשלות פרטניות  תיאירלנד הצפונלו

מובילות את המדיניות  תואירלנד הצפוני ויילסהקורונה, ממשלות סקוטלנד, 

 בכפוף להנחיות ממשלת הממלכה המאוחדת. ,בשטחן

שני גופים מרכזיים  על ידי מובלת וממומשתהמדיניות , המעשיתברמה  .ג

 סמכותו של משרד הבריאות:תחת 

1) NHS  )מערכת הבריאות של בריטניה,  -)שירות הבריאות הלאומי

המורכבת מארבע מערכות עצמאיות של כל אחת מאומות האיחוד. 

ניהול בדיקות הקורונה, מתן טיפול רפואי על אחראיות מערכות אלה 

 נוסףגם למגזר הרפואי הפרטי ולבתי אבות.  לחולים וחלוקת משאבים

לציבור ולעובדי מערכת  והמלצותהנחיות מפרסם  NHS-, העל כך

שימוש לצעדי ריחוק חברתי ולקורונה, עם ההבריאות בנוגע להתמודדות 

 .   [7]בציוד מיגון אישי

 ומקבילותיה)״בריאות ציבורית אנגליה״(  PHE -גופי בריאות ציבורית  (2

 ייעוץהן סוכנויות הפועלות לתת  תאירלנד הצפוניבויילס ובובסקוטלנד, 

ולממשלה הבריטית. בהקשר הנוכחי, הן  NHS-ל ותמיכה רפואית

 .[6]ורונהקעם המפורטים להתמודדות  מידע לציבור ומדריכיםמפרסמות 
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 :1גרמניה .3

גורמי  ונקבע (NPP - Nationaler Pandemieplan) לאומיתהפנדמיה הכנית ותב .א

 : גרמניה היקף בגבולות-הסמכות במדינה במקרה של מגפה רחבת

מכון רוברט בהן משרד הבריאות הלאומי ובעיקר  הרשויות הלאומיות, (1

 הכפוף לו.RKI - Robert Koch-Institute) ) 2קוך

 .[26]3הרשויות במדינות הפדרליות (2

הרשות הגרמנית הלאומית האמונה על רפואה  הוא מכון רוברט קוך .ב

 :[27]משימותיו בשבועות האחרונים נמנות םע מגפות.מונעת ומיגור 

ת האסטרטגיה יהתווי ;כנית הפנדמיה הלאומיתוריכוז, תיקוף ועדכון ת (1

עבור שאר הרשויות, הן ברמה בלהתמודדות עם המגפה  הכללית

 הלאומית והן ברמת המדינות הפדרליות.

 הנשקף לגרמניה במסגרת המגפה. הערכת המצב ורמת הסיכון (2

לטיפול בחולים ובאוכלוסיות רגישות, נטילת  פרוטוקולים רשמייםהגדרת  (3

 ועוד.    תעבורהלשמירה על היגיינה, לבידוד ביתי, לבדיקות, 

 אחר התפשטות מחלת  אפידמיולוגי וסטטיסטי מעקב (4

COVID-19 .במדינה ופרסום הנתונים 

 מדינה ומחוצה לה.להידבקות ב הגדרת אזורי סיכון (5

                                                             
1

תוך מיקוד בסוגיית שיעורי התמותה  COVID-19״העמקה בהתמודדות גרמניה עם  בנדוןסקירתנו  אור להרחבה 
 .35-24הנמוכים במדינה״, עמודים 

2
 במרס(. 23מכון רוברט קוך״ ) -״זרקור  בנדוןמסמך  אור להרחבה 
3

(. בדומה לארצות הברית, לכל מדינה יש Bundesländerמדינות פדרליות ) 16-מורכבת מהגרמניה היא פדרציה  
חלק ניכר מהעיסוק בתחום  ואלה אמונות על סוגיות רבות ברמה בסיסית יותר מהרשויות הלאומיות. רשויות משלה

 הוא ברמת המדינות הפדרליות.ה בשגרהבריאות 
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רשויות בריאות לאומיות בשיתוף  על שאלות נפוצות של הציבור, מענה (6

 נוספות.

( ממלא Jens Spahnבראשות השר ינס שפאן ) משרד הבריאות הלאומי .ג

 :[28]מספר תפקידים חשובים להשלמת הפעילות של מכון רוברט קוך

נפוצות ופרטניות באמצעי  הסברה מקיפה לציבור ומענה על שאלות (1

 Bundeszentrale, בהובלת המרכז הלאומי לחינוך בריאותי )[29]מדיה שונים

für gesundheitliche Aufklärung - BZgA.) 

קישור בין רשויות הבריאות לממשלה לצורך הכתבת הנחיות מחייבות  (2

 משפטית ואכיפתן.

 תיאום וקיום שיח בין רשויות הבריאות של המדינות הפדרליות.  (3

כנית פנדמיה ותב מחזיקה בגרמניהכל אחת מהמדינות הפדרליות  .ד

של כל מדינה פדרלית רשויות הבריאות  .NPP-מדינתית הנגזרת מה

לפיכך, כנית הייחודית של אותה המדינה. ואמונות על ההוצאה לפועל של הת

האמצעים הננקטים להתמודדות עם המגפה משתנים בין המדינות 

 בחרה להטיל סגר בגבולותיה למשל, ה ,מדינת בוואריהפדרליות. 

 .[31]מדינות פדרליות אחרות הביעו התנגדות לסגרבעוד  [30]במרס( 20)

קביעת צעדי מדיניות אמונות על  רשויות מקומיותהעיריות והכמו כן,  .ה

במסגרת הסמכויות  ,אחראיות. זאת הן נקודתיים באזורים שעליהם

 קבעה  ,למשל ,(Jenaעיריית ינה ). NPP-ולא מתוקף ה בגרמניה השגרתיות

באפריל תחול על תושביה חובה לעטות מסכה בעת  6-מש( מרסב 31)

 .[32]שהייה במרחב הציבורי
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 ספרד: .4

הגבוה  והמנהליהיא הגוף הביצועי בספרד  "(מועצת השרים)"הממשלה  .א

ותחתיו )"נשיא מועצת השרים"(  ראש הממשלהעומד  הבראש .ביותר

המדינה  פעילות את כלמרכזת  הממשלה שרים.הוו סגני מכהנים

לפיהם שבהתמודדות עם נגיף הקורונה, בחלוקה למשרדים ייעודיים, 

 .[10-9](מרסב 14) חירוםהלאחר ההכרזה על מצב התארגנה 

רשויות כ שישמשוחולקה לארבעה משרדי מפתח, ההחלטות קבלת  .ב

משרד הביטחון, משרד הפנים, משרד : ןבתחומי אחריות מוסמכותה

 .התחבורה ומשרד הבריאות

הגוף הוא  במשרד הבריאות "מרכז התיאום להתראות ומצבי חירום" .ג

להתמודדות עם  כניות מוכנות ותגובהופיתוח תהאחראי הספציפי על 

 .[11]בריאות הציבורעל ם איומי

יהיה , הללוסמכותם של אף אחד מהמשרדים בבתחומי אחריות שאינם  .ד

 .(פרטיים לגבי בתי חולים )כולל הרשות המוסמכת משרד הבריאות

 משרד הבריאות.הוראות ל ותכפופ בספרד ות"האוטונומי "הקהילות .ה
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 צרפת: .5

אחראי על ההיבטים הבריאותיים של ניהול  -משרד הבריאות והרווחה  .א

 המשבר.

 - (la Cellule Interministérielle de Crise  - CIC) יתמשרד-המשבר הביןועדת  .ב

במרכז המשבר במשרד  וממוקמתעם תחילת הסגר,  מרסב 17-הוקמה ב

ועדה החליפה את מרכז המשבר במשרד ו. הבפריז Beauvauהפנים, בארמון 

 ועדות:-תתמורכבת מארבע  , והיאבינואר 27-ב הבריאות שהוקם

 המשבר והשלכותיו. סטטוסאחראית על סקירת  -ועדת המצב  (1

אחראית לזהות קשיים פוטנציאליים בניהול המשבר  -ועדת התכנון  (2

 ולהציע פתרונות.

 ן שלאחראית על קבלת ההחלטות בהתאם לעבודת - ועדת ההחלטה (3

 ועל יישום ההחלטות. ועדת התכנוןועדת המצב ּו

עבודת  שיקוףאחראית על הקשר עם הציבור, כולל  -ועדת התקשורת  (4

 הממשלה והפצת ההוראות.

 .[13-12]אחראים על יישום המדיניות והתפעול בשטח -מחוזות המדינה  .ג

קבוצת חוקרים שתפקידה להמליץ לממשלה ולסייע  -המועצה המדעית  .ד

הממשלה איננה מחויבת להישמע להמלצות. . לה בניהול משבר הבריאות

, סוציולוג ולוגיםיאפידמוכוללת רופאים,  מרסב 11-עדה הוקמה בוהו

 .[33]ואנתרופולוג
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 רוסיה: .6

ראש הממשלה  הוא ברמה הפדרליתיומית -מנהל המאבק ברמה היום .א

פה ההתמודדות עם המג בנושא קבלת ההחלטותחראי על האמישוסטין, 

 . בנושא האחראים לטיפול ניהול הגופים עלו

לי להגנת הצרכן משרד הבריאות והשירות הפדרלממשלה כפופים  .ב

משרד הבריאות אחראי על ההתמודדות עם המגפה  ובריאות הציבור.

חיסון.  ובחיפוש אחרציוד במבחינת הכנת בתי החולים, עיסוק בטיפול ו

השירות הפדרלי לבריאות הציבור מספק המלצות למדיניות ולהתנהלות 

 .  עימם קשרעל הו נמצאים בבידודההאזרחים  מצביבור ואחראי על ניטור הצ

פוטין מקבל דיווח יומי  - רבהלנשיאות בראשות פוטין מעורבות  .ג

הצעדים ברמה ממישוסטין על מדיניות הממשלה ובסמכותו להחליט על 

למשל היציאה לשבוע חופשה  הלאומית להתמודדות עם המגפה,

מדיניות החוץ הנשיא מעורב בעיקר בהיבט של  ,בתשלום. מעבר לכך

 והמדיניות הכלכלית.

 בעליהם אך להחלטות הפדרליות, כפופים  ראשי המחוזות והערים .ד

 . םסמכות להחליט על צעדים נרחבים יותר באזור

את בין הגופים השונים  לתאם שבאחריותה מועצההממשלה הקימה  .ה

במישור הבריאותי והכלכלי ברמה הפדרלית נגד הקורונה הננקטים הצעדים 

גוף . כמו כן, הנשיא הקים מידע מהימן על הצעדיםלציבור והמקומית, ולספק 

)הבית העליון של הפרלמנט( בראשות ראש מועצת המדינה ל הכפוף

 .  [21-14]עיריית מוסקבה לתגובה למשבר
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 שוודיה: .7

בקרה וסיוע לממשלה אמונים על ה משרדיםכולל השוודי  הממשל .א

אלו, שוודיה  לענוסף  .משרד הבריאותביניהם בקבלת החלטות, 

להם סמכויות נרחבות, ביניהן בנושא בריאות שמחוזות  21-מחולקת ל

 .[22]הציבור

לציבור, בעוד הממשלה מפרסמת  המלצותפרסם משרד הבריאות השוודי מ .ב

במקביל, משרדי הבריאות המחוזיים מחילים  .לאיסוריםהחלטות בנוגע 

 .[25-23]על פי שיקול דעתםהנחיות מחייבות במחוזותיהם, 

אם קבלת ההחלטות המחוזית נשענת על מחקר עצמאי או על לא ברור  .ג

  מחקר של משרד הבריאות.
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