
 *הודעה משותפת*

 *משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות*

 

פרופ' רוני   "שראלמגן י "קבינט הקורונה אישר הערב )חמישי( את המלצת משרד הבריאות וראש *

 *.גמזו לתוכנית תלת שלבית ארוכת טווח להורדת נתוני התחלואה בישראל

 

ההחלטה תובא לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב. הממשלה תקבע את המועדים לכניסה *

לתוקף של השלבים השונים, תוך תשומת לב לכך שכניסה לתוקף של השלבים השני והשלישי תהיה  

 *.ים של השלבים הקודמים להםכפופה לעמידה ביעד

 

 .תקנות מפורטות יובאו לאישור סופי של הממשלה לאחר אישור ההחלטה העקרונית ביום א׳

 

 *:השלב הראשון: סגר*

 

 :פעולות שיתבצעו

 .מטר ממקום המגורים  500הגבלות תנועה של  .1

 .רך החגים(סגירת מערכת חינוך, למעט חינוך מיוחד )כיתות ה' ומעלה לימוד מרחוק לאו .2

סגירת פעילות המגזר הפרטי והציבורי )עבודה מהבית ככל הניתן(, למעט עבודות חיוניות,   .3

 .מרכולים, בתי מרקחת ועסקים חיוניים

 .תפילות במרחב הציבורי בהתאם למתווה שיוסכם .4

סגירה מלאה של מסעדות )למעט שירות משלוחים(, פנאי ובילויים, עסקים ומסחר ותיירות   .5

 .ניםפ

 

 *השלב השני: ריסון מהודק *

 

 :פעולות שיתבצעו

 .הגבלת מעבר בין ערים .1

 .הגבלת התקהלויות לאורך כל התקופה על פי מגבלות הצבע האדום ברמזור .2



 .סגירה מלאה של מסעדות, פנאי, בילויים, קניונים, תיירות פנים, מסחר ועסקים מקבלי קהל .3

סגירת מערכת החינוך, למעט חינוך מיוחד, לאורך כל התקופה, מלבד למידה מרחוק לכיתות   .4

 .ה' ומעלה. חידוש הלימודים לאחר סוכות ייבחן בהערכת מצב מיוחדת

 .מגזר ציבורי במתכונת חירום .5

במקומות ללא קבלת קהל )משרדים, מפעלים וכו'(   50%-30%עבודה בהיקף  – מגזר פרטי  .6

 .עבודה מהבית לכל מי שיכול –

 

 *השלב השלישי: תכנית הרמזור*

 

 .מעבר לפעילות בהתאם לתוכנית הרמזור בסיום שני השלבים הראשונים

 

 *:הערות*

תמונת המצב תצביע על מגמה מעבר משלב לשלב ייעשה לאחר הערכת מצב ובכפוף לכך ש •

י הממונה הלאומי למאבק  "פ קריטריונים שיסוכמו ע"מתמשכת מובהקת של ירידה בתחלואה )ע

  .(13.9.20בקורונה עד ליום  

 

פעילות התחבורה הציבורית תותאם להיקף הפעילות במשק, בהתאם למתכונת שהונהגה   •

  .2020אפריל -י משרד התחבורה בתקופת ההגבלות במרס"ע

 

משרד האוצר יפעל יחד עם משרד רה״מ וראש המועצה הלאומית לכלכלה לגיבוש רשת   •

 .ל"ביטחון כלכלית לבעלי עסקים ולאזרחים הצפויים להיפגע כלכלית כתוצאה מההחלטה הנ

 


