
 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 6בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021ביוי  27 - י"ז בתמוז התשפ"א, ראשון יום

 )מזכירות הממשלהב - 19:30(בשעה 

  

  

-זאב אלקין, אורה ברביבאי, עמר בר יושב ראש; -ראש הממשלה  -פתלי בט   כחו השרים:
לב, בימין גץ, יצן הורוביץ, מתן כהא, אביגדור ליברמן, גדעון סער, יפעת 

  שאשא ביטון, איילת שקד
  

  (בחו"ל) יאיר לפיד  עדר השר:
  
    

    כן כחו:
    

  משקיפה -שרת המדע והטכולוגיה   -  השרה אורית פרקש הכהן

  משקיף -התיירות שר   -  השר יואל רזבוזוב
  משקיף -שר   -  השר חמד עמאר

      
  היועץ המשפטי לממשלה - אביחי מדלבליט

     

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

  ראש אג"מ, משטרת ישראל  -  יצב אבי ביטון
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה - תא"ל אבי בלוט

 המשה לראש המל"ל - דודאיתן בן 

  ראש המטה לביטחון לאומי - מאיר בן שבת

  רמ"ט פיקוד העורף -  תא"ל איציק בר
  סגית מזכיר הממשלה - אתי ברט

 היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה - פרגו-שלומית ברע

  רל"ש ראש המל"ל  -  עידו גבאי
  ראש הסגל, לשכת ראש הממשלה - צבי-ןגטל 

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד  - גרדוסיוגב 
 האוצר

  מהל לשכת ראש הממשלה -  איתי הרשקוביץ
  סגית מזכיר הממשלה - סימה טוקטלי



- 2 - 

 

  

 

 

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה  -  רועי כהן
  המזכיר הביטחוי של השר לביטחון הפים  -  ת"צ אלי כזרי

  המהל הכללי, משרד הבריאות - חזי לוי

  ממוה קורוה לאומי בתב"ג  -  רוי ומה
  ציבורי)-המשה ליועץ המשפטי לממשלה (חוקתי  -  רז זרי 

  ראש אגף לוט"ר, בט"פ ועורף, מל"ל  -  יגאל סלוביק
  לשכת המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס

 המטה לביטחון לאומי - רי פלד

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  רמ"ט שר הבריאות   -  רון קורמוס
  היועץ המשפטי, משרד הבריאות   -  אורי שוורץ
  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי  -  עמה שולץ

  משרד האוצר  -  ועה שוקרון

  

 קצרית הממשלה  -  הדס שם טוב

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן

  

    



- 3 - 

 

  

 

 

  סדר היום:

  תמות מצב ועדכוים לוכח התפשטות זן "דלתא" של גיף הקורוה  .1קור/
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  תמות מצב ועדכוים לוכח התפשטות זן "דלתא" של גיף הקורוה  .1קור/

  
למידע המתקבל בעיין התפשטות זן ראש הממשלה פותח ומתייחס   

"דלתא" של גיף הקורוה ולצעדים הדרשים להתמודדות ולמיעת 

  התפשטותו של הגיף.

) 15-12ראש הממשלה מציין את הצורך הדחוף בעידוד חיסון בי  וער (גילי 

  ואת העובדה כי תוקפם של מלאי החיסוים הקיים עומד לפוג.

לגורמים המקצועיים במשרד הבריאות, ראש הממשלה מביע את הערכתו 

במטה לביטחון לאומי ובמשרדי האוצר והביטחון על עבודתם ומאמציהם 

  למיגור גיף הקורוה.

ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, סוקר, באמצעות מצגת, את 

סמכויות ועדת השרים, העקרוות שהתגבשו ליהול המשבר, החוזקות 

על סמך יסיון העבר, היעדים המיידיים והצעדים  והחולשות של המערכות

  שקטו עד כה.

מהל "מגן ישראל", מר חמן אש, מציג תוים על מצב התחלואה בחתכים 

שוים, היקפי התחלואה הקשה, קצב ההתחסות בפילוח לגילי המתחסים 

  ומפרט את הפעולות המידיות העשות:

 25.6.2021ם חובת עטיית מסכה במקומות סגורים החל מיו -

 ביצוע בדיקות ודיגומים לאיתור הגיף ובקשה להחזרת פעילות מד"א -

 חידוש חקירות אפידמיולוגיות -

 דגימות מי שופכין -

 קמפיין הסברתי לעידוד התחסות בקרב בי וער -

 אכיפת ההחיות והבדיקות בתב"ג -

 מגן אבות ואימהות (אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות) -

יבור במשרד הבריאות, גב' שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הצ

מציגה את החלופות האסטרטגיות להתמודדות עם התפשטות זן "דלתא" 

  של הגיף:

מיגור (הגבלות בכיסה לישראל, הגבלות מחמירות עם זיהוי מאומתים,  -

 ריבוי בדיקות)
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צמצום תחלואה (המשך מעקב ובדיקות, הקשחת מדייות בגבולות,  -

 ארץ)הגבלות בתוך ה

(כרוך בסיכוים וספים שיעלו את התחלואה הקשה  –ספיגה  -

 )ובהתפשטות זים וספים של הגיף.

כמו כן מפרטת גברת אלרעי את הסיכוים הכרוכים באי חיסום של בי 

  הוער.

 (המצגות שהוצגו מצאות בתיקי מזכירות הממשלה)

מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה והשרים יצן הורוביץ, יפעת 

ביטון, אורית פרקש הכהן, יואל רזבוזוב, גדעון סער, איילת שקד, -שאשא

לב, אורה ברביבאי וה"ה מאיר בן שבת, -זאב אלקין, חמד עמאר, עמר בר

חמן אש, חזי לוי, שרון אלרעי פרייס וציג היועץ המשפטי לממשלה 

  עולים בין השאר הושאים הבאים:ובמהלכו 

 החלופות האסטרטגיות השוות -

 יעילות אל מול הסיכוים –חיסון בי וער  -

 מדד התחלואה בחולים קשים -

 סקציות לשבים מחו"ל -

 אכיפה פלילית כלפי מפרי בידוד -

 הסברה -

  בתום הדיון מסכם ומחה ראש הממשלה:

במיימום הפרעה היעד כרגע הוא הגה מקסימלית על האוכלוסייה  -

 לחיי השגרה וללא קיטת פעולות מגבילות.

לקוט בפעילות של "בלימה רכה" תוך ביצוע פעולות הסברה לעידוד  -

 חיסון בי וער ועטיית מסכות במקומות סגורים.

יש להתמקד בפעולות אכיפה אפקטיביות של אשים שדבקו בגיף  -

 (בדגש על חוזרים מחו"ל).

יצוע מערך "ריצופים גטיים" לכסים לארץ משרד הבריאות יפעל לב -

 על מת לאתר באופן מוקדם כיסה של וריאטים של הגיף.
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שרת החיוך, בתיאום עם הגורמים הרלווטיים במשרד הבריאות תגיש  -

בתוך שבועיים המלצות להיערכות לקראת פתיחת שת הלימודים 

 תשפ"ב. 

התפרצויות של זים יש חשיבות בהיערכות המערכות השוות במדיה ל -

 וספים ומגפות (פדמיה) בעתיד.

  

  
    

    
  

  הישיבה עלת


