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מגמות תחלואה נוכחיות בחתך מגזרי
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נושאים לדיון ולהחלטה

אישור תוכנית הרמזור והצעת המחליטים1.

אישור מתווה תפילות לתקופת סליחות וחגי תשרי2.

מגבלות ערים אדומות-דיון והחלטה 3.



אישור תכנית הרמזור



עקרונות מרכזיים–תוכנית הרמזור 

ניהול דיפרנציאלי של הטיפול בהתפשטות המחלה על בסיס נתונים אזוריים1.

+(שיעור , קצב גידול, חולים חדשים)אדום על בסיס נתוני תחלואה , כתום, צהוב, ירוק: מדרגים24.

המותאם לכל אחד מהצבעים, (בחוץ/בתוך)הפעלת הגבלות קבע להתקהלות 3.

ר"ל עם פקע"חובת הקמת חמ-כתומות/בערים אדומות, סל תמיכה בערים4.

עוצר, סגר סביב, סגירת מסחר ועסקים, החינוך' סגירת מע: סל הגבלות על ערים אדומות5.



הגבלות היסוד של הרמזור
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דגשים–תוכנית הרמזור 

מגבלות הרמזור אינן כוללות הגבלות תנועה בתוך התקנות אך מחייבות מעת לעת הטלת הגבלות שכאלו באחריות  1.

הממשלה

מקומות עבודה, תחבורה, תעופה, חינוך–תוכנית הרמזור מתקיימת במקביל למתווים ארציים 2.

(  וכותפילה , תרבות)התוכנית מבצעת האחדת מתווים בין אירועים מותרים מכל סוג 3.

גדולים וחיוניים, התוכנית כוללת התאמות ופתרונות למקומות ייחודיים4.

.  מים וירידיםפארקי, אירועי ספורט, מועדונים, התוכנית מותירה את מגבלות האיסור הקיימות על אירועים בחלל סגור5.



טבלת מגבלות מסכמת–תוכנית הרמזור 

בעיר ירוקהבעיר צהובהבעיר כתומהבעיר אדומה

מסחר , בתי קפה, מסעדות
מקומות עבודה , שווקים, מקומי

מקוואות  , בריכות, מקבלי קהל
ומוסדות ברמה המקומית

אנשים  10עד : בפנים
אנשים20עד : בחוץ

.  אנשים25-תפוסה ולא יותר מ20%עד : בפנים
.  אנשים50-תפוסה ולא יותר מ40%עד : בחוץ

' מ1:4לפי -במידה ואין תפוסה ברישיון העסק 
.לאדם

.  אנשים50-תפוסה ולא יותר מ40%עד : בפנים
.  אנשים100-תפוסה ולא יותר מ60%עד : בחוץ

.לאדם' מ1:4לפי -במידה ואין תפוסה ברישיון העסק 

.  אנשים100-תפוסה ולא יותר מ60%עד : בפנים
.  אנשים250-תפוסה ולא יותר מ80%עד : בחוץ

.לאדם' מ1:4לפי -במידה ואין תפוסה ברישיון העסק 

בחוץאירועים מאורגנים בישיבה 
כגון אירועי תרבות  )וללא מזון 

(  ותפילה

.  20תוך הפרדה לקפסולות של , אנשים100עד 20תוך הפרדה לקפסולות של , אנשים50עד אנשים20עד 
-250באישור הרשות המקומית ניתן לקיים אירוע של 

באישור רשות מקומית . 20איש בקפסולות של 500
ומעלה  500ל בריאות ניתן לקיים אירוע של "ומנכ

. 20בקפסולות של 

.  20תוך הפרדה לקפסולות של , אנשים250עד 
-250באישור הרשות המקומית ניתן לקיים אירוע של 

באישור רשות מקומית . 20איש בקפסולות של 500
ומעלה  500ל בריאות ניתן לקיים אירוע של "ומנכ

. 20בקפסולות של 
אירועים מאורגנים בישיבה  

כגון אירועי )וללא מזון בפנים
תרבות ותפילה

,  איש בכל כניסה לאולם25ניתן להכניס קפסולה של אנשים10עד 
מרישיון  20%ובכל מקרה לא יותר מתפוסה של 

לפי תפוסה  , במידה ואין רישיון עסק. העסק
.ר לאדם"מ1:4מקסימלית של 

,  איש בכל כניסה לאולם50ניתן להכניס קפסולה של 
מרישיון  40%ובכל מקרה לא יותר מתפוסה של 

לפי תפוסה  , במידה ואין רישיון עסק. העסק
.ר לאדם"מ1:4מקסימלית של 

,  איש בכל כניסה לאולם100ניתן להכניס קפסולה של 
. מרישיון העסק60%ובכל מקרה לא יותר מתפוסה של 

לפי תפוסה מקסימלית של  , במידה ואין רישיון עסק
.ר לאדם"מ1:4

ללא ריקודים ועד  , ניתן לקיים אירוע בישיבה בלבדסגוריםסגוריםגני אירועים פתוחים
איש לכל היותר100

100ללא ריקודים ועד , ניתן לקיים אירוע בישיבה בלבד
איש לכל היותר

היגיינה  , חנויות למכירת מזון
ותרופות

10ר לאדם או "מ1:7לפי 
-( לפי הרמזור)אנשים 

המקל מביניהם 

-( לפי הרמזור)אנשים 25ר לאדם או "מ1:7לפי 
המקל מביניהם 

-( לפי הרמזור)אנשים 50ר לאדם או "מ1:7לפי 
המקל מביניהם 

-( לפי הרמזור)אנשים 100ר לאדם או "מ1:7לפי 
המקל מביניהם 

שמורות  , מוזיאונים, קניונים
אתרי  , גנים לאומים, טבע

מקומות קדושים, מורשת

לאדם1:7לפי לאדם1:7לפי לאדם1:7לפי לאדם1:7לפי 

אירועי , אולמות אירועים סגורים
פארקי  , מועדוני ריקודים, ספורט

שעשועים

סגוריםסגוריםסגוריםסגורים

,  השכלה גבוהה, מערכת החינוך
מקומות עבודה , תעופה, תחבורה

לא מקבלי קהל

על הפי המתווה הארציעל פי המתווה הארציעל פי המתווה הארציעל פי המתווה הארצי



ניהול שוטף–תוכנית הרמזור 

צבע הרשויות ייקבע על פי הפרמטרים ויחול למשך שבועיים1.

במהלך השבועיים יפורסמו המדדים לרשויות במטרה לעודד שיפור וניהול2.

.החלפת הצבע תתבצע במועד קבוע אחת לשבועיים ותהיה על בסיס נתוני הרשות בתקופה שקדמה למועד ההחלפה3.

שכונות  , ישובים במועצות אזוריות, gaming-משרדי ייתן מענה לסוגיות כגון עיוותים סטטיסטיים ו-צוות המדד הבין4.

.בערים גדולות ועוד

עוצר/הגבלות נוספות ואף סגר, החינוך' מעת לעת יוחלט לגבי האדומות על מע5.



ז"לו–תוכנית הרמזור 

1.9-החינוך החל מה' קביעת הערים לסגירת מע, אישור בממשלה-30.8

הבאת התקנות לאישור הכנסת-31.8

לרבות סגר, י וועדת השרים והחלטה על הגבלות נוספות בערים אדומות"אישור צבעי הערים ע-1-2.9

אוצר ובריאות על סלי התמיכה, שלטון מקומי, השלמת עבודת מטה פנים-2.9

המשך קמפיין רחב, תחילת פרסום והסברה לציבור-2-3.9

הכנות ליישום הרמזור ברשויות ותיאום מול ראשי הערים-3-6.9

באדומות כתומות  לים"חמהקמת + הפעלת הרמזור -6.9



רמזור-הנגשת מידע לאזרח 

מסבירים לאומיים  

פורטל החירום הלאומי

רשויות מקומיות  

מרכז מידע  

הצבת מסבירים אזרחים קבועים באמצעי התקשורת•

וכן מתן כלים רציונאל, אספקת מידע מהימן להעברת הנחיות•
להתמודדות מיטבית עם האירוע

מידע , תכני הדרכה-עבור האזרח המנגיששער מידע אינטרנטי •
והנחיות

הפורטל מהווה מקור מידע עבור הרשויות המקומיות והאזרח ומסייע  •
בשמירה על אחדות המסר

מחשבון צבע והנחיות לכל יישוב –חיפוש לפי יישוב •

שפות 4-מותאם למגוון קהלי יעד וב•

במגוון שפות 24/7מוקד טלפוני הפועל •

את כלל הגופים המספקים מענה לאזרחמתכלל•

מותאם ומקושר לרשויות המקומיות•

זיהוי קולי ומענה יישובי •

קו מידע לציבור החרדי והערבי•

הרשות המקומית מסונכרנת עם כלל ההנחיות•

מסרים ועזרים–תוכנית הסברה •

פלטפורמות מידע מותאמות עם הפלטפורמות הארציות •

אתר הרשות המקומית –פורטל חירום לאומי 

106מוקד טלפוני –104מרכז מידע 

מנהיגות מקומית ומובילי דעת קהל מעורבים בהתאם  •
למיפוי ומאפייני הרשות המקומית

אפליקציה ייעודית

עדכון מידי על מעבר בין צבעים•

מתן פירוט מלא לאזרח על הגבלות בחתך צבע•



תודה


