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תמונת מצב



תחלואה-תמונת מצב 



בחתך מגזריתחלואה -תמונת מצב 



אפקטיביות הסגר



תנועתיות-אפקט הסגר 



מתווה הדרגתי להמשך  
מדיניות ההגבלות

על בסיס המלצות צוותי המומחים*

(שרון אלרעי' דר)



מתווה הדרגתי להמשך מדיניות ההגבלות

:  האסטרטגיתהמטרה 
ארוך הקורונה לטווח התחלואה לרמה שתאפשר שיגרת חיים תחת דיכוי 

.   תרופה/למציאת חיסוןעד 

:  שלבי ההמשךמתווה 
.  בקרהומנגנוני מבוסס מדדים ביניהם יהיה מחולקת לשלבים שהמעבר תכנית 

תחת כלכלה וחיים תאזן בין הצורך הבריאותי לבין ההכרח לאפשר התכנית 
.הקורונה לטווח ארוך ותהיה שקופה לציבורשגרת 



עקרונות-מתווה ההמשך 

 שלבים שיוגדרו מראשפתיחה מדורגת על פי.

 ולא על ידי תאריכים  מעבר בין שלבים בכפוף לעמידה במדדי תחלואה
.קבועים מראש

 שבועיים בין שלב ושלבהמתנה של לפחות.

 במקרה של החמרת התחלואהעצירה ועדכון צעדי המתווה.

 להחמרה באזורי תחלואה חריפההפעלת כלים דיפרנציאליים משלימים.



מדדים ואמצעי בקרה לניהול המתווה–מתווה ההמשך 

:מדדי הניהוג
:משמשים לצורך קבלת החלטות למעבר בין שלבי המתווה

המחושב כממוצע על פני שבעה ימים, Nמספר המאומתים היומי 1.

Rמקדם ההדבקה 2.

:אמצעי בקרה
:מבטיחים שהמדדים משקפים באופן ראוי את מדדי התחלואה במדינה

בדיקות30,000ממוצע שבועי של לפחות 1.

5%-וקטן ממתוך כלל הבדיקות במגמת ירידה אחוז המאומתים 2.

3%מתוך כלל המאומתים החדשים אינו עולה על שיעור החולים הקשים החדשים 3.



R-מרווחי השינוי על בסיס מקדם ה–מתווה ההמשך 

משמעות להמשך הצעדיםשלבמקדם הדבקה בסיום

R להמשיך במתווה השלביניתן0.8 >

0.8 < R < 0.9לשקול התקדמות לשלב שהערכת ה-R 0.1שלו היא תוספת של עד

0.9 < R < 1.1לעצור ולא להתקדם

R > 1.1במיידיתר שלב לאחור לחזו



לטובת מתווה היציאהR-נוספים להקטנת המנגנונים

הפעלת כלי הידוק והחמרה דיפרנציאליים במוקדי תחלואה מקומיים1.

הגברת אכיפה אפקטיבית2.

מוכנות המפקדה המשימתית3.

הכנת מתווה מעודכן לפתיחת מערכת החינוך4.

מוגדר היטב ובר אכיפה, תו סגול נהיר5.

הפעלת הגבלות הרמזור בצמוד לצעדי פתיחה עתידיים6.



המלצות



הפעלת כלי החמרה דיפרנציאליים–1המלצה 

(להשלים)דוגמאות מהעולם –הפעלת סגרים מקומיים 

:המלצה

:ובהם, זיהוי מוקדי תחלואה חריפים

הפעלת סגר תנועה מלא

מניעת התקהלויות בתוך הישוב

סיוע אינטנסיבי לאוכלוסייה

המשך סגירת מערכת החינוך בישובים אדומים גם לאחר הקלות ארציות



עדכון גובה קנסות-הידוק אכיפה -2המלצה 

:בתיאום עם משרד המשפטים ומשטרת ישראל, קידום תיקוני חקיקה להפרות מרכזיות בעלות סיכון בריאותי משמעותי

הקנסעדכון מוצע לגובהגובה קנס קייםהעבירה

או מקומות ציבוריים או  , פתיחת בתי עסק

בתקנות  שפתיחתם נאסרהעסקיים

5,000₪10,000₪

,  קיום אירועים מרובי משתתפים אסורים

כנסים וטקסים, לרבות מסיבות

5,000₪50,000₪

פתיחת מוסד חינוכי או פנימייתי שפתיחתו  

נאסרה בניגוד להוראות

ח"ש5,000₪50,000

(סמכות לצווי סגירהוכן הוספת)

5,000₪10,000₪בידודהפרת חובת

ח"ש1,000ח"ש500מסיכהעטייתאי



מתווה פתיחה+ האחדת מועדי ההגבלות הקיימות -3המלצה 

 14.10-והארכה עד ל–( מקומות עבודה, חינוך, תנועה , התקהלות)האחדת מועד תקנות ההגבלות

12.10– תתבצע בחינת מדדיR וN:

המלצהערכי מדדים

Rהראשון במתווה פתיחהמעבר מלא לשלב2,000-מספר חולים חדשים קטן מ,0.8-קטן מ

Rמקומות עבודה ללא קהל50%-ביטול מגבלת התנועה ומעבר ל2,000-מספר חולים חדשים גדול מ, 0.8-קטן מ

Rהמגבלות הקיימות בשבוע נוסףהארכת0.8-גדול מ



הקמת צוותים לעדכון מתווים נדרשים–4המלצה 

:לקראת צעדי המשך במדיניות ההגבלות מומלץ על הקמת צוותים ייעודיים

בהובלת משרד החינוך–עדכון מתווה להפעלה מחודשת מערכת החינוך 1.

בהובלת משרד התחבורה–ג והידוק הפיקוח על הנכנסים "עדכון מתווה נתב2.

הדיגיטלבהובלת משרד –הכנת מתווה לרישום ותיעוד דיגיטאלי בכניסה לבתי עסק 3.


