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 לכבוד:
 עו"ד אלעד מן

 יועמ"ש עמותת הצלחה
 barak.com-elad@man 

 
 שלום רב,

 
מסמכים  -מענה לבקשת מידע בנושא התפרצות מגיפת הקורונה במדינת ישראל הנדון: 

 2020ממאי עד ספטמבר 
 

 26/3/2020בקשתך לקבלת מידע מיום סימוכין: 
 22/9/2020מענה לבקשתך מיום 

 24/9/2020בקשתך לקבלת מידע מיום 
 
, הכולל 22/9/2020ובהמשך למענה שנשלח אליך מיום , שבנדון לבקשתך בהמשך .1

 להשיבך מתכבד ניריה, 2020מאי -מסמכים בנושא הנדון בחלוקה לחודשים מרץ

 להלן: דכ

פירוט המידע אשר נוצר במשרד, לרבות הדיונים המשרדיים, בנושא התפרצות  .א

מצורפים כנספחים למענה זה. לנוחיותך, מצ"ב טבלאות עם פירוט מגיפת הקורונה 

  ה. המידע המצורף למענה ז

 מכים מסוימים הושחרו שמות פרטיים, תוך ציון הגדרת התפקיד.יצוין כי במס .ב

בראשות גופים  בין משרדיים שנערכובקשתך לקבלת מלוא המידע הנוגע לדיונים   .ג

נדחית על  ,התפרצות מגפת הקורונה בנושא למשרד לביטחון הפנים, מחוץ, אחרים

בידי  רהמידע נוצ זאת, שכן. 1998–"חהתשנחופש המידע  לחוק( 5)8 סעיףבסיס 

לצורך קבלת מענה לבקשתך, באפשרותך לפנות למשרד רשות ציבורית אחרת. 

הביטחון, לרח"ל )רשות חירום לאומית(, למל"ל )המטה לביטחון לאומי( ולמשרד 

הבריאות. בדומה, ניתן לפנות בנושא זה לגופי המשרד לביטחון הפנים: למשטרת 

 ישראל, לשירות בתי הסוהר ולרשות הארצית לכבאות והצלה. 

 .למשרדנו הנוגעים בעניינים ולסייע לשוב אשמח .2

                                                                                                     
 בברכה,

                                                                                              
 שלומי בילגי                 
 הממונה על העמדת מידע לציבור         

 2021ספטמבר,  12 
 ' תשרי, תשפ"בו 

5700-0024-2021-000273 

http://www.mops.gov.il/
mailto:elad@man-barak.com
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 הנדון תאריך מאת מס"ד

 תחקיר והפקת לקחים נגיף הקורונה 21/06/2020 לשכת מנכ"ל  .1
2.  

 24/06/2020 לשכת מנכ"ל
סיכום דיון בנושא הקמת מנהלת אכיפה 
ארצית בראשות מנכ"ל המשרד לביטחון 

 הפנים
3.  

 28/07/2020 לשכת מנכ"ל
מנכ"ל בנושא סיכום דיון בראשות 

סטטוס היערכות לגיוס שמ"זים 
 למנהלת האכיפה

 פורום מנכ"ל נגיף הקורונה 29/09/2020 לשכת מנכ"ל  .4

5.  
 הקמת חמ"ל קורונה בט"פ 29/09/2020 לשכת מנכ"ל

6.  
 30/09/2020 לשכת מנכ"ל

סיכום דיון מנכ"ל בנושא גיבוש תמ"צ  
 חמ"ל קורונה -בט"פ לשר  

7.  
 26/05/2020 את"ב

הבטחת שרשרת  – 3ויעוד מס' סיכום 
 ההספקה נוכח משבר הקורונה

8.  
 27/05/2020 את"ב

תוספת תקציב  –משבר נגיף הקורונה 
 פעימה ד'

 את"ב –הפקת לקחים ממשבר הקורונה  08/06/2020 את"ב  .9

10.  
 11/06/2020 את"ב

תובנות  –הפקת לקחי משבר הקורונה 
 חטיבת התכנון

11.  
 15/06/2020 את"ב

בנושא הזדמנויות  3סיכום דיון מס' 
לשינויים מבניים / רפורמות כתוצאה 

 ממשבר הקורונה
12.  

 16/06/2020 את"ב
 –הפקת לקחים משבר קורונה את"ב 

 לקראת דיון מנכ"ל
13.  

 28/06/2020 את"ב
הקמת מנהלת לחיזוק והידוק הוראות 

 קורונה במשק פתוח
 קורונה במשטרת ישראל מנהלתהקמת  13/07/2020 את"ב  .14
15.  

 28/07/2020 את"ב
תוספת תקציב  –משבר נגיף הקורונה 

 פעימה ה'
אגף   .16

 אסטרטגיה
 ניטור טכנולוגי למבודדי בית 03/05/2020

17.  

 16/06/2020 חירום
דיון הפקת  -דגשים לסיכום מנכ"ל

לקחים "משבר הקורנה" והיערכות לגל 
 תחלואה  שני

 משבר הקורונה תחקור והפקת לקחים 17/06/2020 חירום  .18
19.  

 18/06/2020 חירום
התייחסות לסיכום דיון " הוועדה 

המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש 

http://www.mops.gov.il/


 

 

 
לשכת סגן  המנהל 

 

 

www.mops.gov.il I  hofesh.meida@mops.gov.il 

 מדינת ישראל

 
 
 

 המשרד לביטחון הפנים
  הממונה על העמדת מידע לציבור

ולבחינת היערכות המדינה למגפות  
 ולרעידות אדמה" של הכנסת

20.  
 21/06/2020 חירום

כינוס  -דגשים עבור השר לביטחון הפנים
 22.06.2020קורונה  ילעניינועדת השרים 

21.  
 22/06/2020 חירום

  והיערכותמשבר הקורונה הפקת לקחים 
 לגל השני

22.  
 28/06/2020 חירום

משבר הקורונה היערכות להקמת 
 מנהלת אכיפה ארצית

23.  
 30/06/2020 חירום

מנהלת פרוייקט :מנהלת אכיפה 
 הגדרת תפקיד -ארצית" באגף החירום

24.  
 01/07/2020 חירום

תוכנית ההיערכות והמענה של המשרד 
 לבט"פ לתרחיש גל שני במשבר הקורונה

25.  
 06/07/2020 חירום

סיכום דיון הגדרת ממשק מקצועי בין 
 מנהלת אכיפה ארצית שלטון המקומי

26.  
 07/07/2020 חירום

משבר הקורונה היערכות להקמת 
 מנהלת אכיפה ארצית

27.  
 20/07/2020 חירום

העברת דיווח שבועי למנהלת אכיפה 
פעילות אכיפה תקנות ומגבלות  -ארצי

 קורונה
28.  

 28/07/2020 חירום
סטטוס היערכות  -משבר הקורונה

 שוטרים המוצבים זמניתלקליטת 
 מנהלת אכיפה ארצית

 דיווח שעות ושימוש ברכבים שכורים 28/07/2020 חירום  .29
30.  

 29/07/2020 חירום
בקשה להקצאת בדיקות לגילוי נגיף 
הקורונה למערך המבצעי של כבאות 

 והצלה לישראל
31.  

 13/08/2020 חירום
 ל ידינוספים ע השכרת שמונה כלי רכב

רשות ההגירה והאוכלוסין עבור פקחי 
 קורונה

32.  
 20/08/2020 חירום

הצגת " מנהלת אכיפה ארצית" בקבינט 
 דגשים לשר לביטחון הפנים -הקורונה

33.  
 08/09/2020 חירום

תוספת מפקחים רשות  -סיכום וויעוד
הגירה ואוכלוסין למנהלת אכיפה 

 ארצית
34.  

 09/09/2020 חירום
בדיקות לגילוי נגיף  בקשה להקצאת

הקורונה למערך המבצעי של משטרת 
 ישראל

35.  

 22/09/2020 חירום

לדיון  לביטחון הפניםהתייחסות המשרד 
וועדת הכנסת " הוועדה המיוחדת לעניין 
נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות 

המדינה למגיפות ורעידות אדמה" 
 18.06.2020מתאריך 

http://www.mops.gov.il/
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 36.  
 - חירום

פקחי משרדי ממשלה  -טבלת שליטה 
 ורשויות ייעודיות

37.  
 01/05/2020 כלי ירייה

רישיון מיוחד להחזקת חידוש -מצגת 
 2020חברות שמירה מאי  -כלי ירייה

 קבלת קהל בלשכות הרישוי 03/05/2020 כלי ירייה  .38
39.  

 03/05/2020 כלי ירייה
המשך הסתגלות  -שיחת ועידת מנהלים 

3.5.2020 
40.  

 14/05/2020 כלי ירייה
הצעת חוק בארכת תוקף ודחיית 

 משמעויות -מועדים
41.  

 26/05/2020 כלי ירייה
תקנות כלי הירייה  -חובת היוועצות

הוראת השעה(  –)תוקפם של רישיונות 
 2020 -התש"ף

42.  
 27/05/2020 כלי ירייה

)תוקפם של רישיונות  ההירייתקנות כלי 
 חתום 2020-הוראת שעה( תשף

43.  
 30/06/2020 כלי ירייה

חוק הארכת תקופות )אישורים 
 רגולטוריים(

44.  
 02/07/2020 כל ירייה

נגיף  -הארכת תקופות _ הוראת שעה
הקורונה החדש( )אישורים רגולטוריים(, 

 2020 -התש"ף
45.  

 07/07/2020 כלי ירייה
הארכת תוקף רישיונות לנשיאת כלי 
ירייה פרטי ולהכשרת ריענון מיום 

30/06/2020 
46.  

 29/07/2020 כלי ירייה
הארכת רישיונות במסגרת חוק הארכת 

 תקופות
47.  

 14/9/2020 כלי ירייה
אישור לעובדי מוקד תקשוב להגיע 

 למקום העבודה
48.  

 22/9/2020 כלי ירייה
הכרה במטווחי הכשרה ובתי מסחר 

 לנשק כחיוניים
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