
ומידע לציבורהסברה
׳הרמזורתוכנית׳

פקע״ראוכלוסייהמחלקת |הסברהענף

https://www.oref.org.il/


ניהול שגרת חיים על פי מדדי התחלואה ופעולה משותפת של הרשות המקומית  –המטרה •

.ותושביה במטרה להקטין את התחלואה בשטחה

.הרשויות המקומיות ואזרחי ישראל, פיקוד העורף, מענה משולב של משרדי הממשלה•

.בניית אסטרטגיית פעולה ארוכת טווח•

.עקביות ופשטות, צמצום אי הודאות–מסגור רציונל ואמון הציבור •

.יצירת שפה משותפת ותיאום ציפיות עם האזרח•

.שיקוף הרציונל לאזרח ורתימת הציבור למאבק•

הנחות יסוד

https://www.oref.org.il/


איזון בין שגרת החיים למאבק במגיפה

https://www.oref.org.il/


והתמודדות עם נגיף  ארבעה מדרגי תחלואה מגדיר " תוכנית הרמזור"כלי הניהול וקבלת ההחלטות המכונה •
.כל רשות מקומית תסווג בצבע לפי מדרגים אלו. כתום ואדום, צהוב, המסומנים בצבעים ירוק, הקורונה

תוך יצירת שקיפות ובהירות  , התוכנית נבנתה במטרה לנהל בצורה טובה יותר את שגרת החיים לצד הקורונה•
.והסברת הרציונל העומד מאחורי ההנחיות, מול האזרח

קצב גידול  , ביניהם שיעור החולים החדשים, פי מדדים קבועים-סיווג וצבע היישוב יקבע אחת לשבועיים על•
. בהתאמה וביחס לכמות התושבים, ושיעור הבדיקות החיוביות, התחלואה

וכתוצאה מכך מכתיב את ההגבלות בתחום ההתקהלות  , צבע היישוב מבטא את מצב התחלואה ביישוב•
תחומים החיוניים  -פרט לתחומים שבהם נקבעה הסדרה ארצית , והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים

.לתפקוד המשק או תחומים שאינם אזוריים

הפעולות שהרשות המקומית ותושבי היישוב נדרשים לעשות על מנת  הסיווג והצבע של היישוב מגדירים את •
.להוריד את רמת התחלואה

במסגרתו האזרחים  , צעד משמעותי בחוזה החדש שנחתם בין המדינה לבין האזרחתוכנית הרמזור הינה •
עומדים בחלקם ומקפידים על ההנחיות במקביל לכך שמדינת ישראל מבצעת צעדים משמעותיים למיגור  

.  התפשטות הנגיף

מסרים מרכזיים

https://www.oref.org.il/


הרשות המקומית  , שיפור הדרגתי של יישוב מצבע לצבע מבוסס על פעולה משותפת של המדינה•
.והאזרח במטרה להאט את קצב ההדבקה ולהוריד את רמת התחלואה ביישוב

,  הפעולות שיבוצעו במסגרת הרשות המקומית לשם תמיכה בשינוי והורדת מגמת התחלואה בתחומה•
הגדלת היקפי התשאול  , הוצאת חולים למלוניות החלמה, כוללים הגברת מאמצי בידוק ויכולת בידוד

.ביצוע אכיפה אפקטיבית והסברה ממוקדת, הגנה על אוכלוסיות בסיכון, ואיתור המגעים

נכנסים מיד לבידוד  ? נחשפתם לחולה מאומת-ישנה חשיבות גדולה להקפדה על תקופת הבידוד •
!ומשלימים את תקופת הבידוד במלואה

שם יקבלו את כל , חשוב שחולים מאומתים ישמרו על הקרובים ועל סביבתם ויתפנו למלונית החלמה•
.הסיוע והתמיכה הנדרשים עד להחלמה מלאה מהמחלה

ואם מופיעים  , שטיפת ידיים, מרחק, מסכה–ש "פי ההנחיות ביישוב ושומרים ממ-פועלים על! זכרו•
!נבדקים–לא ממתינים , תסמינים

והינה הדרך היחידה להוריד את רמת  הישמעות להנחיות משרד הבריאות הוכחה כמצילת חיים •
.  התחלואה

מסרים מרכזיים

https://www.oref.org.il/


עברית

סרטון הסבר

לחצו כאן להורדת התוצר  

בשפה המבוקשת

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/drive/folders/1vBgfMafxmbNc4-EL-85YxFpx1TBgy7-X
https://drive.google.com/file/d/1K9-Sk3PX8ZyNQUPETUm6pY2otROOXr2U/view?usp=sharing


מקרא לאזרח

https://www.oref.org.il/


ةالعربيעברית

מותאמות לצבע היישוב–הנחיות להתקהלות 

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1zlHc82OGZ6Nz5vfGxWzV1FfjNnbe8s2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sFGwUchQVTsTNJ9hhEsZzw1HduDq_asA/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

הנחיות בהסדרה ארצית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1pQaTKMWjkTZL7Mqzqa_A8ko6RNjSPaPO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cm89x_X68s6LpgHCWwulPQ2Ifj60ZfbH/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

הנחיות בהסדרה ארצית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1SSw8th2CFSRDh08QJAVM2O2cjeK1Q_Ok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gbv76IMP57zt3vNrzlNFW_L524DU4NIF/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

הנחיות בהסדרה ארצית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1R1utx-LGGvUu0h51Q5v1BpAwAwDN_O1b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/152bR1Q_lV5wYMLEqHZn86XhQZbxs7PRv/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

הנחיות בהסדרה ארצית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1gcyVzcimhBH0xKp1IIzcM8WXLkMS7k6Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZI6FnJE65qeCmI34k-obFLkJMGfeD2ST/view?usp=sharing


גאנט אירועים

https://www.oref.org.il/


https://www.oref.org.il/
https://www.oref.org.il/12577-16808-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12577-16811-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12577-16822-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12577-16819-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12577-16798-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12577-16810-he/Pakar.aspx


https://www.oref.org.il/
https://www.oref.org.il/12577-16813-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12577-16812-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12577-16806-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12577-16815-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12577-16799-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12577-16807-he/Pakar.aspx


יישוב  צבע והנחיות לכל -לפי יישוב חיפוש •

.י מודל הרמזור "עפ

.שפות4-מתורגם ומתואם בפורטל•

,חרדיתחברה:יעדמותאם למגוון קהלי •

.ותיקים ועודאזרחים,מוגבלויותבעלי,ילדים

המידע לאזרח בפורטל החירום הלאומיהנגשת

ةالعربيעברית

https://www.oref.org.il/
https://www.oref.org.il/
https://www.oref.org.il/12402-ar/Pakar.aspx


מחשבון התקהלות

https://www.oref.org.il/


https://www.oref.org.il/
https://www.oref.org.il/12578-16802-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12578-16778-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12578-16824-he/Pakar.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=JseB1Rm1LGs&feature=youtu.be
https://www.oref.org.il/12578-16777-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12578-16782-he/Pakar.aspx


https://www.oref.org.il/
https://www.oref.org.il/12578-16776-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12578-16779-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12578-16781-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12578-16801-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12578-16786-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12578-16800-he/Pakar.aspx


https://www.oref.org.il/
https://www.oref.org.il/12579-16872-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12579-16873-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12579-16874-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12579-16878-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12579-16818-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12579-16814-he/Pakar.aspx


https://www.oref.org.il/
https://www.oref.org.il/12579-16795-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12579-16794-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12579-16809-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12579-16805-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12579-16796-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12579-16804-he/Pakar.aspx


במגוון שפות 24/7מוקד טלפוני הפועל •

מתכלל את כלל הגופים המספקים מענה לאזרח•

מוקדים ברשויות המקומיות120מותאם ומקושר ל•

קו מידע לציבור החרדי•

מהווה מקור מידע עבור הרשויות המקומיות  הפורטל -שער מידע אינטרנטי •

המסרוהאזרח ומסייע בשמירה על אחדות 

צבע והנחיות לכל יישוב  -לפי יישוב חיפוש •

שפות  4-מותאם למגוון קהלי יעד וב•

.רשויות מקומיות164מותאם ומקושר ל•

משרד  )התקשורת הצבת מסבירים אזרחים קבועים באמצעי •
(הבריאות

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  •

המפנה את האזרח לבדוק מהו  קמפיין ארצי באמצעי התקשורת •
,  ובמוקד של הרשות המקומיתשלו באתר הצבע וההנחיות ליישוב 

בפורטל חירום לאומי ובמוקד פיקוד העורף  

ברמה הארצית וברמה המקומית–סלוגן וגריד אחיד , לוגו•

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

'תוצרי דפוס וכיוצ, סרטונים ותוצרים לדיגיטל ולמקומונים

פלטפורמותlהנגשת המידע לאזרח 

https://www.oref.org.il/


קמפיין ארצי

https://www.oref.org.il/


קמפיין ארצי

https://www.oref.org.il/


באנר ומודעה לעיתונות  -קמפיין ארצי

עברית

https://www.oref.org.il/
http://interactive-works.co.il/lpm/2020/8/31/ramzor4_970x330.html
https://drive.google.com/drive/folders/1UYLz-uW2HlEDQWIct-pwfOaFA4HdmHC8
https://drive.google.com/file/d/1gKPETp7aDIrm89y0myAFPt58HU4gLPpj/view?usp=sharing


.עוברים לתכנית הרמזור–החיים הם לא שחור ולבן 

!עם הנחיות מקומיות בהתאם לצבע היישוב שלכם, ישראל עוברת לשיטת הרמזור

.ההנחיות מותאמות למצב התחלואה בכל יישוב ומתעדכנות בהתאם לשינויים באזורכם

קמפיין ארצי

https://www.oref.org.il/


התעדכנו בצבע היישוב שלכם

104בפורטל החירום הלאומי ובמוקד החירום בטלפון 

באתר הרשות המקומית ובמוקד הטלפוני

קמפיין ארצי

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/drive/folders/1aD8GkFa6UKdnWnZY1_m2HjXFLIk9ABkK


ةالعربيעברית

לוגו

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/drive/folders/1At7PI1L3s17BTPQbZacqER8OKEOyw0Iu
https://drive.google.com/drive/folders/1At7PI1L3s17BTPQbZacqER8OKEOyw0Iu
https://drive.google.com/drive/folders/1lY2RaJ1Xzr5QwLbU7Gy8rT4l5c7h5ev5


ةالعربيעברית

קאברים ובאנרים לדיגיטל

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/drive/folders/1sb0xN2DrvE8XzZ_Zx9IuiuG2WZGyXiZf
https://drive.google.com/drive/folders/1JP2r2jvOOna8Uf4Y7_DDoN_lW9kz0PNu


ةالعربيעברית

כיצד מחושב צבע היישוב

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1w6lu_abXB2Od-7EaVI-c8U7sSrblSAy_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZaFxJriHNQVmJsJq-932I76GxHUvK8XE/view?usp=sharing


נוסחת חישוב הציון לקביעת התחלואה ברשות

וכן בתוספת שיעור הבדיקות  kכלוגריתם הטבעי של מכפלת המשתנים האמורים בסעיף זה ובתוספת מספר קבוע iהציון יחושב עבור כל רשות •
:  כמפורט בנוסחהmהחיוביות מחולק בקבוע 

:  כאשר, זאת•

-תושבים מסומן ב10,000-למספר החולים החדשים בשבוע האחרון ברשות . א

–מסומן ב, בניכוי בדיקות סיקור, שיעור הבדיקות החיוביות החדשות בכל רשות בשבוע האחרון. ב

-משתנה זה יחושב לפי המנה בין מספר החולים החדשים בשבוע האחרון ל-קצב גידול שיעור החולים החדשים בכל רשות בשבוע האחרון יסומן ב. ג
.תושבים לבין משתנה זה בשבוע הקודם10,000

.הציון מותאם לכל רשות ומחושב על סמך נתוניה. ד

.אך צוות ההיגוי רשאי לקבוע מספר אחר אם חלים שינויים בדפוסי התחלואה אשר מחייבים זאת, k=2וכן  m=8יקבע כי, ככלל. ה

.בדיוק0יקבע ציונן על , בדיוק וכן רשויות שציונן שלילי10יקבע ציונן על ,10-רשויות אשר הציון שלהן יהיה גדול מ, לנספח זה( 1)על אף האמור בסעיף •

. הממוצע השבועי לצורך קבלת ההחלטה יעוגל לספרה אחת אחרי הנקודה•

אם לא קיים כלל  . במקרה שבו לא ניתן לחשב את הציון בגלל מחסור בנתון אחד או יותר אודות יום אחד או יותר יוזן הציון האחרון שקיים עבור הרשות•
.0נתון היסטורי כאמור יוזן המספר 

https://www.oref.org.il/


ةالعربيעברית

פוסט עדכון

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1QcORkmrtl0pODMKsAFaP5cQVMDjjLIVO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3e0xl2aBSAFLwspEwDVpvaooj-DUrS3/view?usp=sharing


https://www.oref.org.il/


הרמזורתוכנית
יישוב ירוק  

יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה  
נמוכה ולכן תתאפשר בו פעילות  

.מקסימאלית

https://www.oref.org.il/


.ירידה משמעותית בתפיסת הסיכון בקרב רוב התושבים•

.  לצפות את המחר ולתכנן, אנחנו יכולים לנהל חיי שגרה, הרשות שלנו נקייה-תחושת רווחה והצלחה •

.עיסוק גובר בהיבטים כלכלים וחברתיים של המשבר•

.  עלייה בצריכה ובפעילות קהילתית. חזרה מהירה להתנהגויות של שגרה•

.ירידה בהקפדה על הנחיות האישיות ברמה אישית וקהילתית ועלייה בעיגולי פינה•

.בין מקפידים ולא מקפידים על ההנחיות, תופעה של חיכוכים גוברים•

.ביקורת גוברת על הפגיעה בשגרת חיים ואי קבלת המגבלות•

.                                        ובעיקר בתחומים שלא פוגעים ברווחיות כלכלית או אישית" בערך"–הקפדה חלקית על תו סגול •
.ייתכן הפרה בוטה של ההנחיות

.או הקהילתית/הקפדה על הנחיות במרחב הציבורי תלוי במידה רבה ברמת האכיפה המוסדית ו•

.ירידה במוטיבציה בקרב רבים לעשות בדיקות•

.הקפדה חלקית על בידוד•

בין תקווה לאדישות–התנהגות צפויה 

https://www.oref.org.il/


פעילות מירבית של  לכן מתאפשרת ביישוב , סיווג יישוב בצבע ירוק מעיד על רמת תחלואה נמוכה•
.התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים

חשוב להמשיך ולהקפיד על ההנחיות על ולכן , הצבע הירוק אינו מעיד שהיישוב נקי לחלוטין מתחלואה•
.מנת לשמור על היישוב ירוק

ותמנע מעבר של היישוב  שמירה על רמת תחלואה נמוכה הקפדה של התושבים על ההנחיות תבטיח •
.לצבע הכתום

נכנסים מיד לבידוד  ? נחשפתם לחולה מאומת-ישנה חשיבות גדולה להקפדה על תקופת הבידוד •
!ומשלימים את תקופת הבידוד במלואה

ואם מופיעים  שטיפת ידיים , מרחק, מסכה–ש "פי ההנחיות ביישוב ושומרים ממ-פועלים על! זכרו•
!נבדקים–לא ממתינים , תסמינים

מסרים

https://www.oref.org.il/


ةالعربيעברית

תמונת מצב יישובית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1q-X0ClWLooyAN_QtH3H_KVQWPu_i1ROD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1utw0YKBKt5UQ57LVLhw7sZA4t_TEN204/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

הנחיות התקהלות ליישוב

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1c5JbqNO8RU2zV_H6it4gaQ3EBsNsfHhC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sX3OBtLGg-A-R4zmxHREHaSZC3FX1j69/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

פוסט הנחיות ליישוב

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1EhVt6ygp2zuTglqESDDo4S9r7Zakqzrf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1clGdp9xLAZtgc0AIJckRCAIfioQTQc2G/view?usp=sharing


עלון לחלוקה

ةالعربيעברית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1eoO_KQq6v1OURNVyXmquf78XVn5HQfy8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxVz4-m2Tg3C3T5WDc4UPSwOs99VxS_3/view?usp=sharing


:טקסט לפתיח

איש בשטח פתוח ועד  250ועל כן מותרת התקהלות של עד יישוב ירוק ״יישוב זה הוכרז 
.בהתאם לגודל המקום, איש במבנה100

י משרד החינוך ולא קיימת  "הפעילויות החינוכיות מתקיימות על פי המתווה שנקבע ע
״.הגבלה על הגעת עובדים למקום העבודה

פתיח למוקד רשותי-קובץ שמע מוקלט 

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1u0LIc4C3iidviUamMEJHUC6NcQ3VACvN/view?usp=sharing


הרמזורתוכנית
יישוב צהוב 

יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה  
ובהתאם לכך תתאפשר בו פעילות  , בינונית

.חלקית

https://www.oref.org.il/


.עיקר ההתנהגות כמו במדרג ירוק•

.תפיסת הסיכון הרפואי נשארת נמוכה–בקרב מרבית הציבור •

".ההקפדה"לבין הצורך לחזק את " שגרה"מתח בין הרצון לחזור ל•

לעומת אחרים  ( בעיקר אוכלוסיות פגיעות או רגישות)חלק לכיוון הכתום –פערים בנרטיבים •
.שפונים יותר לכיוון הירוק

.כעס על החרפת מגבלות שפוגעות בשגרת החיים בלי מה שנתפס כסיבה משמעותית•

.חיכוכים גוברים בין מקפידים ולא מקפידים על ההנחיות•

.מגזר מסוים ייתכן שיהיה תהליך של סטיגמה או ריחוק/במקרה שתחלואה מרוכזת בשכונה •

.מוטיבציה נמוכה לבצע בדיקות•

.קושי בגיוס המגזר השלישי לפעולות היערכות•

בין אתגר לחששות  –התנהגות צפויה 

https://www.oref.org.il/


פעילות  מתאפשרת ביישוב , בהתאם לכך. סיווג יישוב בצבע צהוב מעיד על רמת תחלואה בינונית•
תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת  , חלקית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים

.התחלואה ביישוב

.ולעבור להיות יישוב ירוקלצמצם את מגמת התחלואה ביישובנו אנו מחויבים לעשות כל מאמץ כדי •

,  וכולל את הגברת הבדיקות, המאמץ מתבטא בפעילות משותפת של הרשות המקומית והתושבים•
וביצוע אכיפה אפקטיבית מצד הרשויות בשילוב  , שיפור יכולות התשאול, הגנה על אוכלוסייה בסיכון

.  עם הקפדה על ההנחיות מצד התושבים

מעבר היישוב לצבע הירוק יאפשר את הרחבת פעילות ההתקהלות ביישוב והורדת חלק מהמגבלות  •
.החלות כיום על היישוב

נכנסים מיד לבידוד  ? נחשפתם לחולה מאומת-ישנה חשיבות גדולה להקפדה על תקופת הבידוד •
!ומשלימים את תקופת הבידוד במלואה

ואם מופיעים  , שטיפת ידיים, מרחק, מסכה–ש "פי ההנחיות ביישוב ושומרים ממ-פועלים על! זכרו•
!נבדקים–לא ממתינים , תסמינים

מסרים

https://www.oref.org.il/


ةالعربيעברית

תמונת מצב יישוב

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/11Y58Ws7sMdL8kEte6JU1R-Xjti1dxtES/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H4wnQw2d2jYJE8fR_R4wa_NVNSdy3h93/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

הנחיות התקהלות ליישוב  

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1XIWiq4GoZLgLVah-pct0IDEdxjTGhjM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14o-jEBOj_SamZtFxmvab0l9KmssdE-MH/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

פוסט הנחיות ליישוב

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1GIfvgLAYkEoK0vhTXe8BOHKNuyF7j42_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12yh2n1gZoWb4pc_bwTvnyUymFS3UtAMV/view?usp=sharing


עלון לחלוקה

ةالعربيעברית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1A86Owcm6oUApzNUg_k6m5GybVhDeXBBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OMn5bb8rGB0LohCZwJy_-aCFIJ3H4XPt/view?usp=sharing


:טקסט לפתיח

איש בשטח פתוח ועד  100ועל כן מותרת התקהלות של עד יישוב צהוב ״יישוב זה הוכרז 

.בהתאם לגודל המקום, איש במבנה50

י משרד החינוך ולא קיימת  "הפעילויות החינוכיות מתקיימות על פי המתווה שנקבע ע

״.הגבלה על הגעת עובדים למקום העבודה

פתיח למוקד רשותי  –קובץ שמע מוקלט 

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1kSd9ftnTRiEyKO6kwdGl57L0CMXdw8iX/view?usp=sharing


הרמזורתוכנית
יישוב כתום  

יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה  
ובהתאם לכך תתאפשר בו פעילות  , גבוהה

.מצומצמת

https://www.oref.org.il/


.עלייה בעיסוק בהיבטים רפואיים של המשבר במקביל למצוקות הכלכלי•

.עליה בתפיסת האיום במיוחד בקרב אוכלוסיות פגיעות•

.חרדה לגבי מעבר מכתום לאדום ומהמשמעויות כלכליות וחברתיות מסגירה•

.צמצום ההסתובבות במרחב הציבורי בדגש על אוכלוסיות סיכון•

אפקטיבי לגבי רוב תתי אוכלוסייה אך פחות  –לחץ קהילתי להקפדה על ההנחיות במרחב הציבורי •
.לדוגמא צעירים–או בעלי אחריות קהילתית יותר נמוכה /לגבי אוכלוסיות שלא בסיכון ו

.כעס על התנהלות הרשות ודרישה לאכיפה קפדנית, האשמות כלפי קבוצות שונות•

.עלייה בהקפדה על תו סגול של עסקים יחד עם זה מתח בין הציר הרפואי והכלכלי•

תחושה שלמרות העלייה בתחלואה לא זוכים בתמיכה הנדרשת מגורמי חוץ הממוקדים באזורים  •
.אדומים

.תחושת סטיגמה•

.פעילים וגופים לבלימת ההתפשטות וסיוע, התגייסות של מתנדבים•

בין התגייסות למאבד לתחושת אוזלת יד–התנהגות צפויה 

https://www.oref.org.il/


פעילות  מתאפשרת בו , בהתאם לכך. סיווג יישוב בצבע כתום מעיד על רמת תחלואה גבוהה ביישוב•
תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי  , מצומצמת של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים

.מגמת התחלואה בישוב

.ולעבור להיות יישוב צהובצם את מגמת התחלואה ביישובנו אנו מחויבים לעשות כל מאמץ כדי לצמ•

,  וכולל את הגברת הבדיקות, המאמץ מתבטא בפעילות משותפת של הרשות המקומית והתושבים•
וביצוע אכיפה אפקטיבית מצד הרשויות בשילוב  , שיפור יכולות התשאול, הגנה על אוכלוסייה בסיכון

.  עם הקפדה על ההנחיות מצד התושבים

הרשות  , המעבר ההדרגתי מיישוב כתום ליישוב צהוב מבוססת על פעולה משותפת של המדינה•
.המקומית והאזרח

.ולהוריד את רמת התחלואה ביישובלהאט את קצב ההדבקה כולנו נרתמים יחד במטרה •

נכנסים מיד לבידוד  ? נחשפתם לחולה מאומת-ישנה חשיבות גדולה להקפדה על תקופת הבידוד •
!ומשלימים את תקופת הבידוד במלואה

ואם מופיעים  , שטיפת ידיים, מרחק, מסכה–ש "פי ההנחיות ביישוב ושומרים ממ-פועלים על! זכרו•
!נבדקים–לא ממתינים , תסמינים

מסרים

https://www.oref.org.il/


ةالعربيעברית

תמונת מצב יישובית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1yIVij61EloCRH9XLV4nz5q089NZjaaTm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aCtgzQJ_HGTPs26lWsIDNJSVqyUG1QLS/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

הנחיות התקהלות ליישוב

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1ahqi6kvGZfnDcn8sm7WFfLq3AyPlA-1c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12rs54MSbVHyk4TFim1YuHYJ47RtJbbBX/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

פוסט הנחיות ליישוב

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1LFAYypXBiVI3epSupcSUBOTyzRLey0KB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RHkwlBbgOoD1dHZXpC2YPk3tR_RJRGJR/view?usp=sharing


עלון לחלוקה

ةالعربيעברית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1cNQ6DwRGPEy0FvXlbu7iPSY7V1itK4G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAtvvq6G04lMFjHneKastCiAJAHkkKCq/view?usp=sharing


:טקסט לפתיח

איש בשטח פתוח ועד  50ועל כן מותרת התקהלות של עד יישוב כתום ״יישוב זה הוכרז 
.בהתאם לגודל המקום, איש במבנה25

י משרד החינוך ולא קיימת  "הפעילויות החינוכיות מתקיימות על פי המתווה שנקבע ע
״.הגבלה על הגעת עובדים למקום העבודה

פתיח למוקד רשותי–קובץ שמע מוקלט 

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1cT0Ng2K7sYvmbAMud-SZDqmS-G-WqGE-/view?usp=sharing


הרמזורתוכנית
יישוב אדום  

יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה  
ובהתאם לכך תתאפשר בו  , גבוהה מאוד

.פעילות מינימלית בלבד

https://www.oref.org.il/


.חברתיים משפחתיים, כלכליים, רפואיים–עיסוק בשלושת צירי המשבר •

.עליה ברמת החרדה לגבי תחלואה במיוחד בקרב אוכלוסיות פגיעות או בני משפחתם-תפיסת איום גבוהה •

(.במיוחד שנסגר מקומות העבודה)מסיבות חברתיות או כלכליות –לחץ גובר על התא המשפחתי •

.קושי בקבלת חלק משירותים בסיסים הנדרשים עקב המגבלות או חוסר הנגשה•

.עליה בהתנהגויות חריגות, אתגרי ההסתגרות והבדידות–מאפיינים חברתיים •

.ייתכן אף באופן מוחצן, הלחץ הגובר יוציא מהאוכלוסייה זעם ותגובות של התנגדות–התנגדות •

.בקרב חלק יהיה לחץ לעבור בדיקה לעומת אחרים שבכלל לא ירצו להיבדק–בדיקות •

.לחץ קהילתי–עליה חדה בהקפדה על הנחיות במיוחד במרחב הציבורי •

.מופנה בעיקר כלפי חוץ ולעיתים כלפי פנים" תו אדום"כעס על קבלת . תחושת סטיגמה מול האנשים חיצונים•

.יוזמות פרטניות וקהילתיות לסיוע הדדי והרתמות לקטיעת שרשרת ההדבקה•

.יוצאים רק כשמוכרחים במיוחד בקרב אוכלוסיות פגיעות ומעוטי יכולת–הסתגרות •

.או מערכת תמיכה מספיקה מחוץ לאזור/יציאה מהאזור של אנשים עם משאבים ו•

.עימותים אפשריים עם כוחות שפועלים לשמור על הסגר•

בין יאוש לתפיסת התמודדות  –התנהגות צפויה 

https://www.oref.org.il/


פעילות מינימלית בלבד  מתאפשרת בו , בהתאם לכך. סיווג יישוב בצבע אדום מעיד על רמת תחלואה גבוהה מאוד•
.תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת התחלואה, של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים

.לעצור את מגמת עליית התחלואה ביישובנואנו מחויבים לעשות כל מאמץ כדי •

,  וכולל הוצאת חולים למלוניות החלמה, המאמץ מתבטא בפעילות משותפת של הרשות המקומית והתושבים•
וביצוע אכיפה אפקטיבית מצד הרשויות  , שיפור יכולות התשאול, הגנה על אוכלוסייה בסיכון, הגברת הבדיקות

. בשילוב עם הקפדה על ההנחיות מצד התושבים

הרשות המקומית והאזרח  , המעבר ההדרגתי מיישוב אדום ליישוב כתום מבוססת על פעולה משותפת של המדינה•
.ולהוריד את רמת התחלואה ביישובלהאט את קצב ההדבקה במטרה 

במידה ולא נצליח להאט את קצב ההדבקה אנו מסתכנים בהחמרה נוספת עד לכדי הכרזה על אזורים מוגבלים  •
.ביישוב והטלת מגבלות תנועה

!ומתפנים בהקדם למלונית החלמהשומרים על הקרובים ? חולים מאומתים•

נכנסים מיד לבידוד ומשלימים את ? נחשפתם לחולה מאומת-ישנה חשיבות גדולה להקפדה על תקופת הבידוד •
!תקופת הבידוד במלואה

,  שטיפת ידיים, מרחק, מסכה–ש "פי ההנחיות ביישוב ושומרים ממ-פועלים על! זכרו•
!נבדקים–לא ממתינים , ואם מופיעים תסמינים

מסרים

https://www.oref.org.il/


ةالعربيעברית

תמונת מצב יישובית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1rg6myV1PpPcfhruMXIpq1k7SviX0Sl4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MqpVRivE-o5ywYpd3HG1c8edrSKbQfTu/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

הנחיות התקהלות ליישוב

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1qoZGWC6L8lPrzH1qroAFjHC1tcYobr_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19auPH8nkePofAMnF8dSH3YvrCDBsZGWT/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

פוסט הנחיות ליישוב

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1AlqV8vsUIKlT9MkdG2pSu0lDPlzJMUfS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ysgDWhWHTs5YnofzDxCjzka603_MG2-/view?usp=sharing


עלון לחלוקה

ةالعربيעברית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1eZY1CZRbfdzJdU95rv_ZqW0FXyOppmGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_a_GyjljKHhB0OL_b6yBy74JzJbTzxkh/view?usp=sharing


חרדיתةالعربيעברית

כרזות לתליה  

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1y2N0IR66lzKpzUSYFVJZ4-YP0Ubxix87/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CxrZ5G9c4JrEdNBaE0wsZl-RVS_k98rW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FrjBnir_WKtcgtUrExAyL_ON7kVCxCkR/view?usp=sharing


פתיח למוקד רשותי  –קובץ שמע מוקלט 

:טקסט לפתיח

איש בשטח פתוח ועד  20ועל כן מותרת התקהלות של עד יישוב אדום ״יישוב זה הוכרז 
.בהתאם לגודל המקום, איש בלבד במבנה10

י משרד החינוך ולא קיימת  "הפעילויות החינוכיות מתקיימות על פי המתווה שנקבע ע
״.הגבלה על הגעת עובדים למקום העבודה

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1pxRQWaKhqPpKCiPV52h1b2QChuccBVVS/view?usp=sharing


הרמזורתוכנית
אזור מוגבל

יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה  
גבוהה מאוד ולא ניכרת מגמת ירידה בקצב 

יועלה לדיון ובחינה במסגרת  , ההדבקה
בדיון יוחלט  ". וועדת שרים לאזור מוגבל"

האם להכריז עליו או על חלק מהשכונות  
באזור מוגבל  ". אזור מוגבל"ביישוב כ

תתאפשר פעילות חיונית בלבד ויתקיימו  
.מגבלות תנועה לכניסה ויציאה מהאזור

ةالعربيעברית

https://www.oref.org.il/
https://www.oref.org.il/12412-15831-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12412-15548-ar/Pakar.aspx


באזורנו נמדדה רמת התחלואה גבוהה מאוד ולא ניכרת מגמת ירידה בקצב ההדבקה דבר המחייב אותנו  •
.לנקוט בצעדים משמעותיים ובהחמרה נוספת של ההנחיות

ראינו בעבר שהדרך האפקטיבית ביותר להתמודד עם נגיף הקורונה היא באמצעות הגבלות תנועה  •
.מחמירות על האזורים בהם חלה התפשטות של הנגיף

וכן  ( אלא באישור בלבד)התקבלה ההחלטה הלא פשוטה לאסור כניסה לאזור ויציאה ממנו , בעקבות כך•
.להגביל יציאה מהבית למקרים חיוניים בלבד

המגבלות נועדו במטרה למנוע את העברת התחלואה מהאזור המוגבל לאזורים אחרים וכן במטרה •
.להקטין את שיעור ההדבקה בתוך האזור המוגבל

.מדובר בצעד זמני אך הכרחי על מנת לעצור את ההתפרצות באזורנו•

פיקוד העורף ומשרדי הממשלה נרתמים כולם על מנת  , בשיתוף משרד הבריאות, הרשות המקומית•
.לספק את צרכי התושבים באזור

מסרים

https://www.oref.org.il/


עלון לחלוקה

ةالعربيעברית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1s425G8GPaNludm3ymountah4F46xWP88/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sq7pLvZLYolN81ShyIvNfz-PdDHGBWe1/view?usp=sharing


ةالعربيעברית

כרזה לתליה

ةالعربيעברית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1_jFS2dP6vgGnR6-izue4nQcc5uPaDZ3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GbQit2jY2qWDtHY1A_AgZNifbEx8hm7q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11C3ozguZ2JaUozc-3bDxIXUptZMeSxop/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FSc_Afr8P1tpkdun7fY5LjAtAO-DXTf-/view?usp=sharing


.חשובההודעהזוהי, לבשימו,םיקרי תושבים
ֲאזורכםהקורונהְנגיףהתפשטותאתלעצורמנתעל בהנחיותלהחמירהוחלט, בריאותכםעלולשמורבַּ

.זהבאזורתנועהמגבלותעלולהכריז
.בלבדחיוניותלמטרותאלא, זהלאזורמחוץלצאתאיסורחל

.הבריאותמשרדהנחיותעלולשמורלהקפידחשוב

.למידע נוסף חייגו למוקד הטלפוני של הרשות המקומית/ 106בטלפוןהעירונילמוקדחייגונוסףלמידע

Русскийחרדיתعربيهעברית

מגבלות יציאה  –כריזה מוקלטת 

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gAzkk-OnnRpdsh5SwB_Bo4ZjaDltHH6X
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DsY23ZG2RXKS7H5M7cHuoKBBoHh3dTXO
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RmK4PhNv2RQzu3ZbZ2ogOC4YwlxDFkeM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1INPqq4HW9GTK5HjDrGzG5C57k0S1xxk9


:קולו של ראש הרשות 
[.תפקיד, שם הרשות]כאן , היקרים[ הרשות הרלוונטית]תושבי 

בהנחיותלהחמירהוחלט, כולנושלהבריאותעללשמורוכדיבאזורנועל מנת לעצור את התפשטות הקורונה 
[שכונה, אזור]בתנועהמגבלותעלולהכריז

ימים[ מספר]מדובר בצעד הכרחי שיימשך בשלב זה ל
.ההיגיינהכללישמירתעלונקפידחיונייםלצרכיםרקמהביתנצא, בביתנוניָשארהתקופהבמהלך

!שלנובידייםהיאהמגפההתפשטותעצירת ,ִזכרו
אתלספקמנתעלכולםנרתמיםהעורףופיקודהממשלהמשרדי ,הבריאותמשרדעםבשיתוף[ שם הרשות]

.הזֹוהתקופהבמהלךלושנזדקקמהכל
.האפשרככלמהרלשגרהונֲחזורההנחיותפיעלנפעל,באתגרשנעמודמשוכנעיאנ

[טלפון הרשות]בטלפוןהמקומיתהרשותלמוקדלפנותמוזמניםאתםנוסףומידעשאלהלכל

טקסט לחייגן אוטומטי  

https://www.oref.org.il/


,תושבים יקרים
על מנת לעצור את התפשטות נגיף הקורונה  באזורנו וכדי לשמור על הבריאות של כולנו הוחלט  

,[שכונה, עיר, שם הרשות]להחמיר בהנחיות ולהכריז על מגבלות תנועה ב 
[.יום, תאריך]מדובר בצעד הכרחי שימשך בשלב זה עד לתאריך 

.במהלך תקופה זו נשאר בביתנו וניצא מהבית רק לצרכים חיוניים ונקפיד על שמירת כללי ההיגיינה

!שלנובידייםהיאהמגפההתפשטותעצירת ,ִזכרו

המוקדלנציגלהמתיןאוהלאומיהחירוםלפורטללהיכנסניתןנוסףלמידע

טקסט לפתיח במוקד הרשותי

https://www.oref.org.il/


:ראש הרשות

על מנת לעצור את התפשטות הקורונה באזורנו ולשמור על הבריאות ועל החיים של  , היקרים[ שם הרשות]תושבי 
.ימים[ מספר]למשך [ שמות האזורים]ים /הוחלט להחמיר בהנחיות ולהכריז על מגבלות תנועה באיזור, כולנו

למעט מקרים חריגים המפורטים בפורטל  , במהלך התקופה חל איסור לצאת מהעיר ולהכנס אליה, שימו לב
אסור לבקר משפחה או שכנים ואין  , אסור לצאת מהבית אלא לצרכים חיוניים. החירום הלאומי ובאתר הרשות

.להתיר לידים לפגוש חברים
:בייחוד בתקופה זו חשוב מאוד שנמשיך לשמור על כללי הריחוק וההיגיינה 

שוטפים ידים לעיתים קרובות וחובשים מסכה  , נמנעים מהתקהלויות, מטרים בין אדם לאדם2שומרי מרחק של 
.בכל יציאה מהבית

!עצירת התפשטות המגפה היא בידיים שלנו, זכרו
משרדי הממשלה ופיקוד העורף נרתמים כולם למענכם והם זמינים לשירותכם  , משרד הבריאות, [שם הרשות]

.להציל חיים ולחזור לשגרה בדרך המהירה ביותר, נוכל לעצור את ההדבקה, אם נתנהל לפי הכללי. תמיד
.במהירות ובעיקר בבריאות, כולי אמונה ותקווה שנעבור את התופה הזאת בהצלחה

ניתן לפנות גם למוקד  . היכנסו לפורטל החירום הלאומי או לאתר הרשות, למידע נוסף ולרשימת ההנחיות המלאה
[מספר טלפון] הרשות המקומית בטלפון 

טקסט לסרטון ראש הרשות

https://www.oref.org.il/


ר"סרטון מסביר פקע

עברית عربيه

Русскийאמהרית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/19D7heqJ2_XJw2cCwZ_tYkL9OAYVkjyGz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14yU2IOXz8pYgLLxNDrh4VoA8J-39kGne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TmnVfI8rbWs9_SccCK2hBquQ93MBe5d2?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a9V6P0hdRpcdLKed-87TWZc_FNcdDZFm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioQlp34dJjKExiPZ3rtHV2WFowR39fcn
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1c4qPYGBX_aN3bnpXiJxmDfXv3rPtaQLE
https://drive.google.com/file/d/1AFCFw9LjsXoP0ZQaywCT4CieHmku7tpQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14yU2IOXz8pYgLLxNDrh4VoA8J-39kGne/view?usp=sharing


פתיח למוקד רשותי-קובץ שמע מוקלט 

:טקסט לפתיח

למען בריאותכם ולשם עצירת התפשטות  אזור מוגבל ״יישוב זה הוכרז 
הכנסו, הנגיף קיימות מגבלות כניסה ויציאה מהיישוב והגבלות נוספות

״.לפורטל החירום הלאומי או המתינו לנציג ובדקו מה הן ההנחיות

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1428cno6TwMljDLoQW6R-RFQ9hVI127ZP/view?usp=sharing


ש  "אחראי ממ
קיט לילדים

פקע״ראוכלוסייהמחלקת |הסברהענף

https://www.oref.org.il/


ש"ממאחראי –קיט לילדים 

עברית-מדבקות לילדים 

וגם עלולים להיות נשאים שמעבירים , אין ספק שילדים הינם גורם השפעה מהותי בבית לגבי צורת ההתנהגות
הקיט כולל  ". ש"ממאחראי "לכן הכנו קיט מיוחד לילדים שמגדיר אותם כ. את הקורונה בצורה מהירה מאוד

.  דפי צביעה ופוסטים, מדבקות

חרדיתةالعربيעברית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oEPMqHWX3f2ahdFKCEudUsB3bVYpKGWy
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XDLoGUMlZcibFlJOTFnGq6vPp_I62wTd
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rDCar0GZ7XYgpzGnXpBUpRmlN1m6uAnR


ש"ממאחראי –קיט לילדים 

עברית-דפי צביעה 

חרדיתةالعربيעברית

https://www.oref.org.il/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uYuDbWEXoMzdDl2II_hr35bYCYmBDiLy
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15EZX7onAYdh0khGWuocmxBFXw8vsKD11
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1t15z_SsNOj73mO2cwVPKjSJXFnKMIygp


בואו נדבר
.  פיקוד העורף מוביל את ההסברה לתוכנית הרמזור יחד עם הרשויות המקומיות

.שמירה על אחידות המסר והטמעת השגרה החדשה לפי יישובים, שפה משותפתזו תסייע בידנו ביצירת תוכנית

כוחה של פעולה משותפת ממוקד לתושביה ואנו מאמינים ב מידעבהנגשתלרשות המקומית תפקיד מכריע 
. להשפיע ולייצר שינוי

.במטרה לתת מענה מיטבי לאוכלוסייה, תכנית ההסברה נכתבה ע״י מרכז ההסברה של פיקוד העורף

אנא עשו שימוש מושכל  , המקור ולתוצרים המוגמריםלקבציבתוכנית מופיעים תוצרי הסברה עם קישורים 
.והצורך העולה מהשטח, השפה, בתוצרים בהתאם לקהל היעד

במידה והנכם מבקשים לבצע . של רשות מקומית לצורך המחשה בלבד( לוגו)חלק מהתוצרים כוללים סמליל 
.אנא בצעו זאת ע״י איש מקצוע באמצעות קבצי המקור המצורפים בקישורים, שינויים או להוסיף לוגו רלוונטי

.אנא צרו קשר באמצעות פניה לקצין ההסברה המחוזי. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ובקשה
!זה בידיים שלנו, וזיכרו

,בברכת בריאות איתנה
.צוות הסברה פיקוד העורף

https://www.oref.org.il/

