
10.8.20–מצגת לראשי רשויות 



יעדי התכנית  

תוך התחשבות בצורך הבריאותי והכלכלי של הציבור, החולים הפעילים בארץ' הורדת מס

קטיעה מהירה ויעילה של שרשראות ההדבקה

תבססות על יכולותיו של השלטון המקומי למניעת תחלואה  ה



מבנה המצפן

:'חלק א

לאזורי תחלואהסיווג הארץ 

:'חלק ב

לכל אזורמגבלותהתאמת 
:'חלק ג

איזורלכל בכלי ניהול מתן סיוע 



סיווג הרשויות
'חלק א



סיווג הרשויות: מבנה המצפן

:מדד שבועי אשר מורכב מהפרמטרים הבאיםינתןעבור כל רשות מקומית 

שיעור החולים  

החדשים
קצב הכפלהבדיקות חיוביות% 



פקטור שיעור החיוביים-שלב א

:הפקטור עבור שיעור החיוביים מוגדר באופן הבא

.ניקוד גבוה לישובים בעלי שיעור חיוביים גבוה: רציונל

5-10%0-5%𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡ומעלה10

421𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡



מגבלות  
'חלק ב



המצפןרציונאל

איזון בין צמצום  

פגיעה  , התחלואה

מינימלית במשק הכלכלי  

ואפשור שגרת חיים  

.תקינה

“

מתווה ארצי

מתפקוד חיוני ורוחבי של חלק תחומים המהווים •

המשק  

המצריכות  פוטנציאל סיכון גבוה פעילויות עם •

מדיניות ארצית

מתווה מקומי

מרקם ושגרת חיים של האזרחתחומים המהווים 



?איך החלטנו מה במתווה הארצי ומה במקומי

תחום אשר מאפשר קיום משק כלכלי–חיוני של המשק תפקוד 

פעילויות עם פוטנציאל גבוה להדבקה-אופי הפעילות  

גבוההבינערוניתנדידה –תנודתיות האוכלוסייה 

את ההנחיותמידת המסוגלות לאכוף –יכולת מימוש סמכות 

הוודאות הנדרשת מזווית האזרחמידת –שמירה על יציבות 



:חינוך

:תחבורה

:מקומות עבודה

:אירועים

מתווה ארצי-המצפן

בלתי פורמלי ופנימיות, פורמלי

הסעות ותעופה, פרטית, ציבורית

קהלקבלת ללא 

אולמות וגני  , כנסים, הופעות, ספורט עם קהל

טקסים ומועדוני ריקוד, אירועים



מוזיאונים

בתי תפילה

קניונים

מתווה מקומי-המצפן

מקוואות

מסעדות

בתי קפה ופאב

שווקים וירידים

בריכת שחיה

מסחר מקומי

מרקם ושגרת חיים 



מגבלות אזוריות: מבנה המצפן

-רמזור

מגבלות  

אזוריות

מחוץ למבנה

ולא  תפוסה 80%

500-מיותר 

בתוך מבנה

ולא  תפוסה60%

250-יותר מ

*מורחבתפעילות 

מחוץ למבנה

תפוסה ולא  60%

250-יותר מ

בתוך מבנה

תפוסה ולא  40%

100-יותר מ

מחוץ למבנה

תפוסה ולא  40%

100-מיותר 

בתוך מבנה

תפוסה ולא  20%

50-יותר מ

מחוץ למבנה

איש30

בתוך מבנה

איש20

מינימליתפעילות *מצומצמתפעילות *מוגבלתפעילות 

. ן עסקרישיולפי ברירת המחדל היא תפוסה. התנאים ייקבעו לפי התנאי המחמיר*

.  ר"מ4-יש לפעול לפי אדם ל, ואין תפוסה ברישיון עסקבמידה



ארגז כלים וסיוע  
'חלק ג



ארגז כלים לרשויות: מבנה המצפן

:מורכב מחמישה יסודות מרכזיים, רשויותארגז הכלים והסיוע שניתן להגיש ל

הסברה אכיפה
קטיעת

שרשראות

ל  "בניית חמ

ומערכות 

מידע

סיוע 

לאוכלוסייה



תודה ובהצלחה


