
  
 8/9/2020 הלאומי של קבינט המומחים שישיסיכום דיון 

  
 דר'פרופ' סלמאן זרקא, נדב דוידוביץ, פרופ'  , פרופ' ארנון אפק,)יו"ר( פרופ' רן בליצר משתתפים:

 .ידן, פרופ' גליה רהב, פרופ' שוקי שמראדר' אירית פרופ' חגי לוין, בעז לב, 

   :רקע
סיכום ההמלצות של הפורום מהישיבה הרביעית של קבינט על פרופ' בליצר  חזרבפתח הדיון 

 המומחים לגבי מתווה ריסון הדוק נרשמה הסכמה רחבה:
 שאין מקום לשקול מגבלות תנועה רחבות בגישה ארצית,   .א
אין להגביל פעילות בפארקים וחופי הים )מיעוט קטן סבר שיש למנוע פעילות בחופי  .ב

 הים(. 
ללא פעילות או התכנסות כלל  -ר, ובערים אדומות אנשים מתכנסים בחלל סגו 10עד  .ג

ואת התפילות והפעילות הקהילתית יש לקיים  –אנשים(  10בחללים סגורים )גם לא 
 באוויר הפתוח. 

בעד לאפשר המשך  היו רוב המשתתפים –לגבי משרדים/מפעלים שאינם מקבלי קהל  .ד
פעילותם תחת תנאי התו הסגול מחוץ לערים אדומות. מיעוט סבר שיש להגביל או 

 לסגור מפעלים ומשרדים לא חיוניים לתקופת הריסון המהודק.
-רוב הפורום בהמשך פעילות החינוך לגיל הרך וכיתות א' ךמגם במתווה ריסון הדוק, ת .ה

 ד', בכדי לאפשר המשך פעילות המשק.
 

גמזו סקר את סטטוס התחלואה, ואת המסר של מנהלי בתי חולים בצפון המתריעים מעומס פרופ' 
 כבד וקירבה מטרידה לסף הספיקה ופגיעה בפעילות השגרה.

 

 :והמלצות הדיון סיכום

שהמצב כעת מדאיג, ומתחייבת תגובה והידוק המגבלות בעת  הסכמה רחבהקיימת  .1

החגים מעבר למה שנקבע עד כה במסגרת תוכנית הרמזור. תכנית הרמזור היא תוכנית 

נכונה וטובה לחיי שגרה בנוכחות הקורונה, בה בנוכחות מערכים לאומיים מתפקדים ניתן 

רש הידוק מידתי נוסף של זה אינו המצב, ולכן נד לשמור את שיעורי התחלואה נמוכים.

המגבלות בכדי למנוע הגעה )אשר עלולה להמשך שבועות( לנקודת אי ספיקה של 

מערכת הבריאות ופגיעה באיכות הטיפול, והקטנת היקף התחלואה לכזה אשר יוכל 

 להשמר על כנו בשילוב בין הרמזור לפעילות קטיעת שרשראות ההדבקה. 

 

ות הבאות אשר נתן הקבינט בישיבה הרביעית לגבי תכולת המגבלות, הוסכם שההמלצ .2

נותרות על מכונן לתכולת הריסון המהודק הרצוי )האמור להלן לא מתייחס לימים 

 ייחודיים, כמו ימי ערבי החג(:

  חופי ים ופארקים לא לסגור 

 ד' -א' . כיתות)הפסקת לימודים פרונטליים( לימודים מרחוק בלבד לכיתות ה' ומעלה

 . (גם כיתות א', ב') בקפסולותנטלית מלא, אבל לקיימם ניתן להמשיך פרו –

  לא לסגור. להמשיך לפי תו סגול. –מקומות עבודה שאינם מקבלי קהל 

  ללא התקהלות  –בערים אדומות אנשים בחלל סגור.  10-לא יותר מ -כל התקהלות

  תחת כיפת השמיים(.  –כלל בחלל סגור )כולל תפילות 

 

 : . ביניהםולא הוכרעו בפורוםנושאים נוספים נותרו במחלוקת  .3



 או למועד  האם יש להפעיל את הריסון המהודק מיידית או להמתין לתקופת החגים(

   בו ברמה גבוהה של ודאות, כעבור חודש, נהייה באי ספיקה מורגשת בבתי החולים(.

 .האם יש להפעיל מגבלות תנועה בערבי החג 

 לחילופין מסחר,מקומות ו משרדים עם קבלת קהלו וטין מסעדותהאם יש לסגור לחל-  

לאפשר שירות איסוף מבחוץ / שליחים, או שמא לאפשר המשך פתיחתם האם רק 

 )בחלל סגור(. אנשים 10עד 

  מלונות וכו' )שאינם צימר בודד ללא  –כיצד יש להתייחס למוסדות התיירות

 (. , וקיים חשש להתקהלותאינטראקציה חברתית

 

ת ההכרעה נקודובתכלית האסטרטגית ולדיון נוסף בדיון נוסף של קבינט המומחים  יקבע .4

התמודדות עם ב נוספים רכיבים, וכן הארת ת החורףבתקופהעתידיות להפעלת מגבלות 

 .שלא קיבלו עד כה מענה מספק שברהמ
 

 


