
31.8.20–זום ראשי רשויות 



מטרה-" הרמזור"

הורדת התחלואה על ידי יצירת כלי דיפרנציאלי למיגור  

הקורונה על בסיס כללי התנהגות גנריים עבור הרמה  

שיתוף  תוך הקפדה על עקרונות של , הלאומית והמקומית

.ומדדים מבוססי נתונים ואחידים, ומתן כלים



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

חודשים3: משך הפיילוט*



מבנה הרמזור

:'אחלק 

לאזורי תחלואהסיווג הארץ 

:'חלק ב

לכל אזורמגבלותהתאמת 
:'חלק ג

איזורלכל בכלי ניהול מתן סיוע 



סיווג הרשויות
'חלק א



סיווג הרשויות: מבנה הרמזור

:מדד שבועי אשר מורכב מהפרמטרים הבאיםינתןעבור כל רשות מקומית 

שיעור החולים  

החדשים
קצב גידולבדיקות חיוביות% 



סיווג הרשויות: מבנה הרמזור

השיטה המודל

ln

הרציונל

המודל הינו תחזית עבור 

מספר החולים ביישוב  

בעוד שבועיים

המודל מעודד ריבוי בדיקות 

:בהינתן תחלואה

פקטור על משתנה שיעור 1.

הבדיקות החיוביות

ירידה בצבע מתאפשרת  2.

רק אם לא היה שינוי דפוס  

חריג בבדיקות

קצב גידול

X

חולים חדשים% 

+ בדיקות חיוביות% 



סיווג הרשויות: מבנה הרמזור

התפלגות הציונים נכון לשבוע זה  -תוצאות המודל 
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סיווג הרשויות: מבנה הרמזור

התפלגות הציונים נכון לשבוע זה  -תוצאות המודל 

רשויות ירוקות

51%

רשויות צהובות

30%

רשויות כתומות

13%

רשויות אדומות

6%

רשויות ירוקות רשויות צהובות רשויות כתומות רשויות אדומות



מחשבון ניקוד לרשויות: מבנה הרמזור

ניקודנתוןמשתנה

81.0חיובייםאחוז 

42.8קצב גידול

152.7חולים חדשים

22.0קבוע

8.5ציון

רשות לדוגמה א: מחשבון



מחשבון ניקוד לרשויות: מבנה הרמזור

ניקודנתוןמשתנה

20.3חיובייםאחוז 

10.5קצב גידול

51.6חולים חדשים

22.0קבוע

4.4ציון

רשות לדוגמה ב: מחשבון



מגבלות  
'חלק ב



הרמזוררציונאל

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 



:חינוך

:תחבורה

:מקומות עבודה

:אירועים

:*תיירות פנים

מתווה ארצי-הרמזור

פורמלי ופנימיות

הסעות ותעופה, פרטית, ציבורית

קהלקבלת ללא 

אירועים באוויר הפתוח, קהלספורט עם 

אתרי  , מוזיאונים, קניונים, אטרקציות, מלוןבתי 

גני חיות וספארי, מורשת וגנים לאומיים, טבע

ר"מ7-מקומות אלו יפעלו לפי מתווה של אדם ל*



מתווה מקומי-המצפן

ירידים

שווקים

בתי תפילה

מסעדות

אירועי תרבות בתוך מבנה

חינוך בלתי פורמלי

שטחים ציבוריים-בתי מלון

בריכות שחיה וחדרי כושר

מסחר מקומי

בתי קפה



מגבלות אזוריות: מבנה הרמזור

-רמזור

מגבלות  

אזוריות

מחוץ למבנה

ולא  תפוסה 80%

250-מיותר 

בתוך מבנה

ולא  תפוסה60%

100-יותר מ

*מורחבתפעילות 

מחוץ למבנה

תפוסה ולא  60%

100-מיותר 

בתוך מבנה

תפוסה ולא  40%

50-יותר מ

מחוץ למבנה

תפוסה ולא  40%

50-מיותר 

בתוך מבנה

תפוסה ולא  20%

25-יותר מ

מחוץ למבנה

-לא יותר מ

איש20

בתוך מבנה

-לא יותר מ

איש10

*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 מארבעה יסודות מרכזיים, רשויותארגז הכלים והסיוע שניתן להגיש ל

הסברה
אכיפה וניהוג  

אוכלוסייה

קטיעת

שרשראות
סיועכלי 



קורונהמנהלת אכיפה ארצית

הורדת התחלואה-שותפות באכיפה 

קורונה-מנהלת אכיפה ארצית
אכיפה משותפת  –צ ערן קמין "תנ

31.8.2020



הורדת התחלואה-שותפות באכיפה 

קורונה-מנהלת אכיפה ארצית
אכיפה משותפת  –צ ערן קמין "תנ

31.8.2020

קורונהמנהלת אכיפה ארצית

קורונה-מנהלת אכיפה ארצית
סמכויות הרשות  

הסברה הידברות

נקיטה באמצעים אזהרה ושכנוע

אכיפה



הורדת התחלואה-שותפות באכיפה 

קורונה-מנהלת אכיפה ארצית
אכיפה משותפת  –צ ערן קמין "תנ

31.8.2020

קורונהמנהלת אכיפה ארצית

קורונה-מנהלת אכיפה ארצית
סמכויות הרשות  

סמכויות

הסברסכוםעבירה  

500₪המגוריםמקוםשאינובמקוםמסיכהעטייתאי

לציבורהפתוחמקוםמפעיל/מחזיקחובתהפרת

במקוםמסיכותלעטייתבנוגע

תלייתאיאו,מסיכהעוטהשאינולאדםשירותמתן,מסיכהעוטהשאינואדםהכנסת1,000₪

.מסיכהלעטותהחובהבדברמודעה

:האסוריםהעסקים₪ 500נאסרהשפעילותםעסקובביתבמקוםשהייה

דיסקוטק1.

מיםפארק2.

פארקולונהשעשועיםפארק3.

ולאירועיםלשמחותגןאואולם4.

ופאבבר5.

ירידיםלעריכתמקום6.

רישויטעוןעסקשהואזרמיםבריכת7.

5,000₪נאסרהשהפעלתועסקיאוציבורימקוםהפעלת

שירותישראשלאחרעסקיאוציבורימקוםהפעלת

סגירתועלהורו,סגנואומחוזירופא,הציבורבריאות

5,000₪



הסברסכוםעבירה  

₪  2,000המקומיתלרשותהצהרהלהגישהחובההפרת

2,000₪שירותבדלפקמחיצהלהתקיןהחובההפרת

2,000₪בתורלעמידהמקומותלסמןהחובההפרת

1,000₪בתורמרחקעלהשמירהלענייןשלטלהציבהחובההפרת

1,000₪למעליתבכניסהשלטלתלותהחובההפרת

2,000₪המותרהשוהיםמספרלענייןשלטלהציבהחובההפרת

גישהמניעתאי,המקוםבשטחלאכילהוכסאותשולחנותהצבת₪  5,000לתקנותבניגודשוק\קניוןהפעלת

אכילהאיסורלענייןשלטיםתלייתאיאו,לרצפההמקובעיםלשולחנות

.במקום

מספרלוויסותמנגנוןולהפעיללקבועהחובההפרת

במקוםהשוהים

2,500₪

הורדת התחלואה-שותפות באכיפה 
קורונהמנהלת אכיפה ארצית

תו סגולסמכויות 



סגירת מקוםעילות

.המקוםאתלפתוחאיסורחלשלפיהן,בתקנותשנקבעולהוראותבניגודלציבורפתוחהמקום

פעילותהגבלתבתקנותשנקבעומההוראותניכרתבמידהחורגבמקוםהשוהיםמספר

אתיקיימוהעבודהבמקוםשהעובדיםלכךאחריותואתניכרתבמידההפרהמקוםעלהאחראי

.מסיכהלעטותהחובה

כךבשלוקיים,מקוםלגבי,הפרותכמההפראומהותיתהפרההפרהמקוםעלהאחראיהגורם

.הקורונהבנגיףלהדבקהמשמעותיחשש

קורונהמנהלת אכיפה ארציתהורדת התחלואה-שותפות באכיפה 

סמכויות סגירה



(בלבדלחוקביחס3-4סעיפים)המדווחיםהנתונים

;בהרשעהשהסתיימוהדיןפסקיומספרשהוגשוהאישוםכתבימספר1.

,הקנסאתשהטילהמוסמךהגורם,שהוטלהקנסגובהובציוןהעבירהסעיפילפיבחלוקה,שהוטלוהמינהלייםהקנסותמספר2.

;הזיכוייםומספרההרשעותמספר,להישפטשהוגשוהבקשותמספר,שבוטלוהקנסותמספר

;בההטיפולואופןהפנייהעיקר,הסמכויותהפעלתלאופןבנוגעשהתקבלומהציבורהפניותמספר3.

.מינהלייםקנסותוהטלתפיקוחלצורךהמוקציםהפקחיםמספר4.

הורדת התחלואה-שותפות באכיפה 

קורונה-מנהלת אכיפה ארצית
אכיפה משותפת  –צ ערן קמין "תנ

31.8.2020

קורונהמנהלת אכיפה ארצית

קורונה-מנהלת אכיפה ארצית
סמכויות הרשות  

דיווח

(1.10.20מההחללחודש1בכל)1940,העםבריאותפקודתלפיהדיווחחובת

גורמישלדיווחחובותנקבעולחוקהתיקוןבמסגרת.העםבריאותלפקודת34'מסתיקוןאתהכנסתמליאתאישרה26.8.2020בתאריך

.בפקודהשנקבעולעבירותביחס,האכיפהלמנהלתהשוניםהאכיפה

-ף"התש,(שעההוראת)החדשהקורונהנגיףעםלהתמודדותמיוחדותסמכויותחוקלפיהדיווחחובת

(1.9.20מההחללחודש1בכל)2020

ביחס,האכיפהלמנהלתהשוניםהאכיפהגורמישלדיווחחובותנקבעובמסגרתו,לחוקתיקוןברשומותפורסם,17.8.2020בתאריך

.בחוקשנקבעולעבירות



קטיעת שרשראות הדבקה

דורש יעילות ומהירות  



דורש יעילות ומהירות  

בדיקות למטופלים עם תסמינים  1.

בבידוד ומהר

תחקיר מהיר למאומת ולמגעים  2.

בידוד יעיל  3.

דיגום של מגעים  4.

זיהוי מגעים שנדבקו  5.

תחקיר מגעים מעגל שני6.

קטיעת שרשראות הדבקה



הסברה וגיוס התושבים  1.

זיהוי אוכלוסיות בסיכון  2.

קשישים

עובדים זרים

אחרים

(סל סיוע מותאם)זיהוי פערים וצרכים ייחודיים ומתן מענה . 3

שליטה על נתוני התחלואה וזיהוי מוקדים מוקדם ככל האפשר  . 4

תפקידים נוספים של הרשות



כלי סיוע-הרמזור



כלי סיוע-המצפן

משרד הפנים
החירום  מינהל

חבילות הסיוע לרשויות מקומיות בהיקף תחלואה משמעותי

.צמצומה והבאתה למצב נשלט, סיוע בבלימת התחלואה-מטרת הסל

.י הקופות"בדיקות ע, מניעה, הסברה• עם המעבר לצבע 

כתום

מניעה

בדיקות , מניעה, הסברה ממוקדת•

סיוע , אכיפה ממוקדת, "היבדק וסע"

מוניציפאלי

רשות אדומה  

מיגור

י הקופות"בדיקות ע, הסברה• רשות שסיימה זה  

עתה להיות אדומה  

"שימור הצלחה"

:   נושאי הסיוע:תזמון הסיוע



כלי סיוע-הרמזור

משרד הפנים
החירום  מינהל

שכיחות מאפייני התמודדות הרשויות האדומות

רשויות מגזר מוחלשות

מאות חולים בקהילה

הישענות 

על משאבים 

חיצוניים  

בהתמודדות

קופות  , משרד הבריאות, ר"פקע•

משרד  , משרד הפנים, החולים

.'וכוהביטחון 



כלי סיוע-הרמזור

משרד הפנים
החירום  מינהל

מרכיבי סיוע נדרשים

הסברה כללית וממוקדת

תקשורת כללית  , מקומייםיעודייםייצור סרטונים , כריזה, SMS, עיתונות, פייסבוק, צ מלווה צמוד"משרד יח•

'וכו

.יעדי הסברה דיפרנציאליים•

ביצוע בדיקות, שמירת הנחיות, פינוי-מסרי הסברה•

מניעה

פינוי אשפה  , סגירת מוקדי תחלואה, צמצום פעילויות/ ביטול•

.מוגבר וחיטוי

ל קורונה רשותי מתוגבר"הקמת חמ

בניית עזרי שליטה וליווי הניהול



כלי סיוע-הרמזור

משרד הפנים
החירום  מינהל

מרכיבי סיוע נדרשים

א כולל מנהלי מוקד  "ויסות כ, ב שעות נוספות"תגבור מוקד בעובדי רשות ע

במשמרות

סיוע חיצוני+ ב עובדי הרשות"ע-אכיפה

ב עובדי הרשות  "ע-חקירות אפידמיולוגיות

ציוד מגן לעובדי הרשות ומתנדבים

מזון לחולים

נושאים מוניציפאליים שונים



כלי סיוע-הרמזור

משרד הפנים
החירום  מינהל

מרכיבי סיוע נדרשים

א"כ

מסדי 

נתונים

תקציב

ניהול 

וידע



כלי סיוע-הרמזור

משרד הפנים
החירום  מינהל

:עיקרי הסיוע מבוסס על הנושאים המוניציפאליים

תקציבי  היקף

רשות סוציו: מוערך
4-6סוציו 1-3סוציו 

10,000רשויות עד

תושבים
300,000200,000

10,000מעל רשויות

תושבים
600,000300,000

500,000ח"מלש30,0001מעל רשויות

נושאי 

כ״א

נחיצות 

משרה
תקציב



ומידע לציבורהסברה
׳הרמזורתוכנית׳

פקע״ראוכלוסייהמחלקת |הסברהענף



קמפיין רמזור
רמה ארצית ומקומיתlהנגשת המידע לאזרח 

קמפיין ארצי באמצעי התקשורת המפנה את האזרח לבדוק מהו הצבע וההנחיות ליישוב שלו                 •

בפורטל חירום לאומי ובמוקד פיקוד העורף  , באתר ובמוקד של הרשות המקומית

ברמה הארצית וברמה המקומית–סלוגן וגריד אחיד , לוגו•

, ולמקומוניםלדיגיטלסרטונים ותוצרים , אינפוגרפיקה, מסרים לראש רשות: קיט הסברה לרשויות המקומיות•

'וכיוצתוצרי דפוס 



מסבירים לאומיים
רמה ארצית  lהנגשת המידע לאזרח 

הצבת מסבירים אזרחים קבועים באמצעי התקשורת•

המסביר יספק מידע מהימן ויעביר את הנחיות הממשלה  •

המסביר יסביר את הרציונל מאחורי ההנחיות ויספק כלים להתמודדות  •

מיטבית עם האירוע

המסביר ידגיש את השינוי ברשויות בהתאם להחלטת הממשלה  •



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

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

צבע והנחיות לכל יישוב -חיפוש לפי יישוב •

שפות  4-מותאם למגוון קהלי יעד וב•

פורטל חירום לאומי
רמה ארצית  lהנגשת המידע לאזרח 



מחשבון התקהלות/ פורטל חירום לאומי



104מרכז מידע פיקוד העורף 
רמה ארצית  lהנגשת המידע לאזרח 

במגוון שפות  24/7מוקד טלפוני הפועל •

את כלל הגופים המספקים מענה לאזרחמתכלל•

מותאם ומקושר לרשויות המקומיות•

זיהוי קולי ומענה יישובי •

קו מידע לציבור החרדי  •



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

אמצעי הרשות המקומית
רמה מקומית  lהנגשת המידע לאזרח 



תודה ובהצלחה


