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תחומי לתמיכה בקבלת ההחלטות כסיוע לניהול צוות המומחים הרב הנדון: 
 הקורונה  סהמערכה הלאומית בווירו

 

 :כדלהלן ךאליו לטיפול המל"ל ונתכבד להשיב ךמשרד רה"מ העביר את פניית .א

 .12.4.2020-, מתאריך הבנושא שבנדוןהחשוב  ךבעל מכת ךלהודות ל נוברצונ .1

ברמה הלאומית את המאמץ לבלום ולצמצם את  מתכללהמטה לביטחון לאומי  .2

חשיבות רבה  אנו רואים ,אחריותנו נוכח .בישראלהקורונה התפשטות נגיף 

היבטים שהמשבר הנוכחי כרוך הוזוויות העמדות, הרחב של המגוון מודעות לב

  בהם.

הכוללת על בסיס תמונה רחבה, התפיסה כי קבלת החלטות בבסיס עבודתנו  .3

משביחה  ,ממצה יותר של מגזרים, דיסציפלינות ונקודות מבטסות למגוון חהתיי

אגב כך, אף מגבירה , ואת המצע העומד לנגד הממשלה בבואה לגבש את מדיניותה

  את אמון הציבור בממשלה.

שוטף באופן  נועץאף , וופעילויותיבכלל  המל"ל בגישה זונוקט מתחילת המשבר  .4

  .שונים במגוון נושאים מומחיםעם 

ארגוני החברה ולבקול קורא לציבור  יצאנו היום כי נבקש לעדכנך, לכךבנוסף  .5

הקול קורא  .במגוון נושאים הציבור שקף בפנינו את עמדותל , במטרההאזרחית

ובאתר האינטרנט של משרד ראש  1מפורסם באתר האינטרנט של המל"ל

 .2020למאי  17 -תאריך העד לוזאת  2הממשלה

משבר  אתגרילהתמודדות עם  הצעות לדרכי פעולה קבלנשמח ל פרטניבאופן  .6

 , בין היתר,זאת. בנוגע לפרק הזמן הקצר, הבינוני והארוך במגוון תחומיםהקורונה 

למענה מספק במדיניות הנוכחית, או  הזוכאינו  אתגרהש אפשרבנושאים בהם גם 

 נוספת.  או שונה נקודת השקפהינה מבחיש מקום לבנושאים ש

                                                           
1 http://www.nsc.gov.il/he/PublicMessages/Pages/article4.aspx 
2 https://www.gov.il/he/Departments/General/nsc260420 
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 כבר נקבעה מדיניות ממשלתית,נושאים בהם בלטיפול  הצעות נבקש לקבלבנוסף  .7

זה  לנושאאו קשב נוסף דגש ייחודי  ליתןבצעדים משלימים או לנקוט אך נדרש 

 , על מנת שהמענה הלאומי לאתגר יהיה שלם ומקיף.   או אחר

כובד הראש מפאת קוצר הזמנים ועל מנת שיהיה סיפק בידינו לבחון הדברים ב .8

, לעיונך, המועבר  את מכתבנו זה והקול הקורא הנלווה לו כי תביאהמתחייב, נציע 

 .כבר עתה, ככל הניתן בפני כל מי שתמצאו לנכון ובתפוצה רחבה

שיתקבלו בידי גורמי המקצוע  ההצעותהתוצרים ויבחנו בתום פרק הזמן האמור,  .9

  במל"ל ובהתאם לשיקול דעתם של אלה, יגובשו המלצות שיובאו בפני הממשלה.

"שולחן עגול" מקוון   לקיים המל"ל ישקול, ואם הדבר יתאפשר, מצא לנכוןיככל ש .10

על מנת ללבן סוגיות  שהגישו המלצות כאמור מומחיםומומחיות בהשתתפות 

 .סדר היום שעל

להרוויח  תוכלמאמינים כי הממשלה , ואנו ךפנייתנבקש להביע שוב את תודתנו על  .ב

 בעת משבר. בשגרה ואף ביתר שאתהנ"ל רבות מהשיח 

 

 ,הבברכ

 מיכל יניב          

 חרמ"ח קש"         


