
 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 4בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021ביולי  06 - כ"ו בתמוז התשפ"א, שלישי יום

 )הכסת -אולם ירושלים ב - 20:30(בשעה 

  

  

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

  איילת שקד
  

  יאיר לפיד, אביגדור ליברמן  עדרו השרים:
  
    

    כן כחו:
    

  שרת המדע והטכולוגיה   -  אורית פרקש הכהן
  שר התיירות   -  יואל רזבוזוב

  שר  -  חמד עמאר
      

  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט
      

  עוזר שר הביטחון להתגוות  -  משה אדרי
  לשכת שר הביטחון   -  גלי אופיר

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

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

  יועץ קורוה   -  רן בליצר
  המטה לביטחון לאומי   -  איתן בן דוד

  ראש המטה לביטחון לאומי   -  מאיר בן שבת
  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו

  המטה לביטחון לאומי   -  עידו גבאי
  מפקד פיקוד העורף  -  אלוף אורי גורדין 

ממלא מקום הממוה על התקציבים, משרד   -  יוגב גרדוס
  האוצר

  מהל לשכת ראש הממשלה   -  איתי הרשקוביץ 
  יועץ קורוה   -  אלי וקסמן 
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  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  לשכת ראש הממשלה החליפי   -  דה כדורי

  המזכיר הביטחוי לשר לביטחון הפים   -  יצב אליהו כזרי
  המהל הכללי, משרד הבריאות   -  חזי לוי
  ציבורי)-המשה ליועץ המשפטי לממשלה (חוקתי  -  רז זרי

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  יועץ קורוה   -  ערן סגל

  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס
  המטה לביטחון לאומי   -  רי פלד

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

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  איתמר דרזר

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן

  

  

  

  

  

  סדר היום:

והמלצות של גיף הקורוה  "דלתא" זןתמות מצב בעיין התפשטות   .2קור/

  לפעולה
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והמלצות של גיף הקורוה  "דלתא"  זן תמות מצב בעיין התפשטות   .2קור/

  לפעולה

  
ראש הממשלה פותח ומציין את הצורך בקיטת אמצעים למיעת התפשטות   

הגיף תוך שמירה על העיקרון של מקסימום הגה במיימום אפקט המשפיע 

  על חיי היום יום. 

ראש הממשלה מדגיש את הצורך במציאת מוקדי ההדבקות, אכיפה 

מוגברת בתב"ג והתמקדות בקבוצות אוכלוסייה המצויות בסיכון וקורא 

  להמשיך ופעול להתחסותם של בי וער. 

ראש המטה לביטחון לאומי, מר מאיר בן שבת, מתייחס לשלוש הפעולות 

קוח בתב"ג ובמעברים חיסוים, שליטה ופי –העיקריות המתבצעות כעת 

  ועטיית מסכה במקומות סגורים. 

שר הבריאות מתייחס לתוי ההדבקה מזן "דלתא" של הגיף ולחשיבות 

  השליטה בהיקפי ההידבקות על מת להימע מקיטת צעדים דרסטיים. 

מהל "מגן ישראל", פרופ' חמן אש, מציג, בין היתר, תמות מצב 

ימים; חלוקה למחוסים/לא מחוסים;  7י ממוצע יומי על פ -המאומתים  

אחוז מאומתים מתוך בדיקות לאבחון הגיף; מספר החולים הקשים 

המאושפזים בבתי החולים, קצב ההתקדמות במתן חיסוים בפילוח לפי 

  גילים ותוים על מקדם ההדבקה. 

ראש שירותי בריאות הציבור, גב' שרון אלרעי פרייס, מציגה את המלצות 

  בריאות כדלקמן:משרד ה

 משתתפים). 1000קייטות ומחות קיץ (מעל  –מהירות  PCRבדיקות  -

 בדיקות מהירות בכיסה למוסדות גריאטריים. -

חובת בידוד גם למחוסים ומחלימים המצויים במגע הדוק עם חייבי  -

 בידוד.

 בחזרה מחו"ל. PCRחובת בידוד עד קבלת תשובה על בדיקת  -

למבודדים חוזרי חו"ל (ביום הרביעי מהחזרה תוספת חובת בדיקות  -

 מחו"ל).
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חובת בידוד לחוזרים מחו"ל בהתאם לסיווג מדיות, כולל  -

 למחוסים/מחלימים. 

 (דברי ציגי משרד הבריאות לוו במצגת המצאת בתיקי מזכירות הממשלה)

ביטון, חמד עמאר, -ראש הממשלה והשרים יצן הורוביץ, יפעת שאשא

הכהן, בימין גץ, -גדעון סער, אורה ברביבאי, עומר בר לב, אורית פרקש

  מעירים ומתייחסים.

  פרופ' רן בליצר, יועץ קורוה, מציג את עיקרי המלצותיו.

  
  המשך הדיון דחה.   

  
    

    
  

  הישיבה עלת


