
 
 מזכירות הממשלה

   

   

 דפים. 7בפרוטוקול זה 

  

  

 

  פרוטוקול

  ועדת שרים להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו

  2021ביולי  13 - ד' באב התשפ"א, שלישי יום

 )מזכירות הממשלהב - 19:45(בשעה 

  

  

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

  
  אביגדור ליברמן בימין גץ, מתן כהא, יאיר לפיד,  עדרו השרים:

  
    

    כן כחו:
    

  שר התרבות והספורט  -  חילי טרופר
  שר  -  חמד עמאר

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

      
  במשרד ראש הממשלה סגן שר  -  אביר קארה

      
  היועץ המשפטי לממשלה   -  אביחי מדלבליט

      
  עוזר שר הביטחון להתגוות   -  משה אדרי

  ראש שירותי בריאות הציבור   -  שרון אלרעי פרייס
  המהל הכללי, משרד הבריאות  -  חמן אש

  יו"ר מרכז השלטון המקומי   -  חיים ביבס
  המזכיר הצבאי לראש הממשלה   -  אבי בלוטתא"ל 

  יועץ לעייי קורוה   -  רן בליצר
  המטה לביטחון לאומי  -  איתן בן דוד
  המטה לביטחון לאומי   -  גל בן חיים 

  ראש המטה לביטחון לאומי  -  מאיר בן שבת 
  רמ"ט פיקוד העורף  -  איציק ברתא"ל 

  יועץ לעייי קורוה   -  גבי ברבש
  היועצת המשפטית, משרד ראש הממשלה   -  שלומית ברע פרגו

  משרד הבריאות   -  מיכל גולדברג
  משרד ראש הממשלה   -  רועי דרור

  מהל לשכת ראש הממשלה   -  איתי הרשקוביץ 
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  משרד האוצר   -  ועה היימן 
  יועץ לעייי קורוה   -  אלי וקסמן

  יו"ר מרכז המועצות האזוריות   -  שי חג'ג'
  ראש אג"מ, צה"ל   -  ס"צ מוריס חן 

  סגית מזכיר הממשלה   -  סימה טוקטלי
  משרד הבריאות   -  ועה טריקי
  משרד הביטחון   -  עידן יהושע

  המזכיר הביטחוי לשר לביטחון הפים   -  אלי כזרייצב 
  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  רועי כהן 

  המהל הכללי, המשרד לביטחון הפים   -  תומר לוטן
  משרד ראש הממשלה  -  צביה מארק

  פרויקטור תב"ג  -  רוי ומה 
  המשה ליועץ המשפטי לממשלה   -  רז זרי

  יועץ לעייי קורוה   -  ערן סגל
  דובר ראש הממשלה   -  מתן סידי

  לשכת היועץ המשפטי לממשלה   -  דים עבוד
  המהל הכללי, משרד ראש הממשלה   -  יאיר פיס

  משרד ראש הממשלה   -  ליאור פרבר
  ראש מטה שר הבריאות   -  רון קורמוס 

  המטה לביטחון לאומי   -  ערן קרי 
  המהלת הכללית, משרד ראש הממשלה החליפי   -  עמה שולץ

  

 קצרית הממשלה  -  רחל שפירא

 קצרן הממשלה  -  דרזראיתמר 

 

  

  מזכיר הממשלה  -  שלום שלמה
  המשה למזכיר הממשלה  -  ליאור תן
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  סדר היום:

  צמצום ימי הבידוד למחויבי בידוד  .4קור/

    
הגברת האכיפה במסגרת ההתמודדות עם גיף הקורוה והעברת האחריות   .5קור/

  למשרד לביטחון הפים

    
  הסמכת פקחים ברשויות מקומיות לאכוף עטיית מסכות  .6קור/

    
  היערכות לאירועי חתוות והתהלות בחללים סגורים  .7קור/
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  צמצום ימי הבידוד למחויבי בידוד  .4קור/

  
ראש הממשלה, פתלי בט, פותח ומתייחס לצורך בקיטת צעדים שיאפשרו   

בגיף במיימום פגיעה מקסימום הגה על אזרחי ישראל מפי הידבקות 

  בשגרת החיים ובפעילות המשק.

  ראש הממשלה מפרט את הצעדים שקטו עד עתה הכוללים:

  מיעת כיסה ויציאה מישראל ל"מדיות אדומות". -

 עם קוריאה הדרומית בעיין חיסוים. SWAPעסקת  -

 הבטחת מלאי חיסוים עתידי לאזרחי ישראל. -

 קמפיין התחסות. -

  "מגן אבות".  -

הבריאות, יצן הורוביץ, מציין כי עשים כעת צעדים לא פוגעיים על שר 

  מת להימע מצעדים פוגעיים בעתיד. 

מכ"ל משרד הבריאות, חמן אש, מציג באמצעות מצגת תוים בחתכים 

שוים על מצב המאומתים; אחוזי המאומתים ומספר הבדיקות הערכות; 

ם וקצב ההתחסות של מקדם ההדבקה; המגמות במצב החולים הקשי

  האוכלוסייה.

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, שרון אלרעי פרייס, מציגה 

את ההצעה לקיצור ימי הבידוד המושתים על מחויבי בידוד, תוך השוואה 

  למספר ימי הבידוד ההוגים במדיות שוות. 

 מתקיים דיון בהשתתפות ראש הממשלה והשרים: יצן הורוביץ, זאב

הכהן וה"ה חמן אש, שרון אלרעי פרייס, המומחים -אלקין, אורית פרקש

לעיין הקורוה גבי ברבש, ערן סגל, רן בליצר ואלי וקסמן שבמהלכו דוה 

  סוגיית האכיפה על החייבים בבידוד.

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, להחות את המהל הכללי של משרד הבריאות לפעול   

באמצעות צו לצמצום משך ימי הבידוד המושתים על מחויבי בידוד כך 
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שהמבודדים יוכלו להשתחרר מחובת בידוד לאחר קבלת תוצאה שלילית 

  לבדיקת קורוה שתיערך ביום השביעי לבידוד.

  
    

    
ההתמודדות עם גיף הקורוה והעברת האחריות  הגברת האכיפה במסגרת  .5קור/

  למשרד לביטחון הפים

  
  ראש הממשלה פותח.   

המשה לראש המטה לביטחון לאומי, מר איתן בן דוד, מציג באמצעות 

מצגת את עבודת המטה שבוצעה בעיין חלופות והמלצות להגברת האכיפה 

  והפיקוח על מחויבי בידוד בדגש על השבים מחו"ל.

דוד ממליץ כי האחריות הכוללת למשימות האכיפה תוטל על המשרד  מר בן

  לביטחון הפים.

  (העתק מהמצגת מצא בתיקי מזכירות הממשלה)

לב, יצן הורוביץ וה"ה -בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשר עמר בר

  איתן בן דוד, ליאור פרבר, תומר לוטן, חיים ביבס, רז זרי וחמן אש.

  
  (פה אחד)  

  
  מ ח ל י ט י ם:  

להטיל את האחריות הכוללת למשימות האכיפה במסגרת ההתמודדות   .א

 עם גיף הקורוה על המשרד לביטחון הפים.

המשרד לביטחון הפים יקיים עבודת מטה שתכלול את פירוט כלל   .ב

המשימות, המגוים והיכולות למימוש האחריות, לרבות המשאבים 

 הדרשים, ויציגה למשרד האוצר. 

המהל הכללי של משרד ראש הממשלה יסייע לקדם את האמור בסעיף   .ג

  ב' לעיל בהיבטי משאבים ותקים הדרשים מול משרד האוצר. 
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  הסמכת פקחים ברשויות מקומיות לאכוף עטיית מסכות  .6קור/

  
  ראש הממשלה פותח.   

יושב ראש המרכז לשלטון מקומי, מר חיים ביבס, מציג את הצורך במתן 

הסמכה לפקחים ברשויות המקומיות לסייע באכיפת עטיית המסכות, 

  סמכות שיתה בעבר ופג תוקפה.

  המשה ליועץ המשפטי לממשלה, רז זרי, מתייחס. 

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, לפעול לחידוש הסמכת הפקחים ברשויות מקומיות לאכוף   

  עטיית מסכות בהתאם להחיות.

הושא יוסדר באמצעות תקות שיובאו בהקדם לאישור ועדת השרים 

  להתמודדות עם משבר הקורוה והשלכותיו. 

  
    

    
  היערכות לאירועי חתוות והתהלות בחללים סגורים  .7קור/

  
ראש הממשלה פותח ומבקש לשמוע המלצות להיערכות לתקופת החתוות   

  והאירועים לאחר ט' באב ולקראת ימי חגי תשרי. 

פרייס מציגים את המלצתם  ציגי משרד הבריאות, חמן אש ושרון אלרעי

להיערכות להפעלת "תו ירוק" שישמש כאמצעי זהירות להיתר כיסה ללא 

  הגבלות למחוסים, למחלימים ולבדקים בתאים הבאים:

 פעילות במקום/חלל סגור -

 אשים 100-מקום פעילות מעל ל -

 תחולה על כלל המשק, למעט שירותים חיויים ומסחר -

 רוה)הפעלה לטווח ארוך (שגרת קו -

 ללא הגבלות התקהלות ותפוסה -
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כן ממליצים כי "התו הירוק" יחייב במקומות הבאים: חתוות, אירועי 

  שמחות, הופעות, מסיבות, פסטיבלים, כסים, חדרי אוכל ובתי תפילה. 

צוות מומחים המייעצים למשרד הבריאות, רן בליצר, אלי וקסמן, ערן סגל 

יהם באשר להמשך מגמת וגבי ברבש מעירים ומציגים את הערכות

התחלואה, יעילות החיסוים ודרכי ההתמודדות עם התפשטות זן "דלתא" 

  של הגיף. 

בדיון משתתפים: ראש הממשלה והשרים איילת שקד, עמר בר לב, אורית 

ביטון, אורה ברביבאי, חילי -הכהן, יצן הורוביץ, יפעת שאשא-פרקש

ביר קארה וה"ה אביחי טרופר, גדעון סער, יואל רזבוזוב סגן השר א

  מדלבליט, רז זרי, חיים ביבס, שרון אלרעי פרייס וחמן אש.

בתום הדיון ראש הממשלה מסכם ומציין כי לעת עתה לא הבשילו התאים 

  לקבלת החלטה לאימוץ "תו ירוק" ומחה כדלקמן:

יש לצאת לאלתר  למסע  הסברה  תקשורתי לחובת עטיית מסכות,  -

 לעידוד ההתחסות. 

מחה את מכ"ל משרד ראש הממשלה לסייע בהיבט התקציבי בכל 

הוגע לפעולות ההסברה שיקיים השלטון המקומי לעידוד ההתחסות  

 בקרב בי הוער ולהגשת החיסוים לבי הוער ביישובי הפריפריה.

משטרת ישראל והשלטון המקומי יפעלו  להגברת האכיפה ולעישה  -

המסכות וידגישו את שיוי המדייות בכל  למפרים את חובת עטיית

 הוגע לאמור.

משרד הבריאות יגבש הצעה להיערכות לקיום אירועים המויים בצל  -

התפשטות גיף הקורוה תוך בחית עידוד השימוש בבדיקות עצמיות 

  והקמת מערך לבדיקות מהירות. 

  
    

    
  

  הישיבה עלת


