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6.5.2020 

 

 דגשי המועצה להנהלות הישובים   -הקלות ומתווה יציאה מחירום לשגרת קורונה  

 שלום, 

 הוצגה התכנית המדורגת של הממשלה ל"חזרה לשגרה חדשה".    בתחילת השבוע 

הרציונל המנחה הוא הדרגתיות ובדיקה קבועה של שולי ביטחון לפי קריטריונים של  

 מס' חולים חדשים, קצב הדבקה ומס' חולים קשים.

אנחנו   ברורות במהותן ובהגיון המנחה אותן.חלק מההנחיות אינן קצב השינויים גבוה, 

יהיו עוד שינויים והתאמות בימים הבאים ובינתיים עלינו להישמע להנחיות  מניחים ש 

 ולפעול לפיהן. 

מטרת המסמך הינה להבהיר מהן ההנחיות נכון לרגע זה וכיצד הן באות לידי ביטוי  

 בשגרת הישובים, וכן את השלבים הבאים הצפויים לפנינו. 

וההורים שלא יכולים    גם ילדי הגיל הרך –החינוך נמצא כעת בלב קבלת ההחלטות  

החל    -לשוב לעבודתם בהעדר מסגרת חינוכית פעילה וכמובן סוגיית החינוך החברתי 

 מצהרונים ועד למסגרות של חברת ילדים, נעורים ועוד. 

סוגיות אלו הן בליבן של הקהילות וברור לגמרי המתח המובנה שלכם סביב הצורך  

 ההורים , הקפדה על ההנחיות ועוד. בתכנון והערכות ) כולל כ"א( , הלחצים של  

 

 : בהקפדה עלתמיד כולנו מחויבים 

 . מסיכה במרחב הציבורי •

 .מטר 2ריחוק של   •

 . היגיינה אישית  •

 

 : ונכללים בו התחומים הבאים ביום ב' השלב הראשון בהקלות הנוכחיות התחיל 

 . לכל צורך מותר להתרחק מהבית  .מטר  100ביטול מגבלת   •

 מפגש רב דורי ) הורים, סבים(אישור לביקור משפחות מקרבה ראשונה, כולל  •

 . איש במרחב הפתוח 20התקהלויות עד   •

 ללא אכילה במקום!  –פתיחת קניונים ושווקים  •

 וספריות   פתיחת חדרי כושר •
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 אימוני ספורט לקבוצות תחרותיות רשומות תחת מגבלות.  •

 .י"ב(-ג', י"א -)חינוך מיוחד, כיתות א' כפי שאושר עד כה –חינוך   •

 מותר לצאת לטיול יום.  ללא לינה. - תיירות וטבע, פארקים  •

 צימרים ובתי מלון. פתיחת  •

 . הרחבת פעילות טיפול לא רפואי •

 

 בהתאם לכך: 

פעילות ספורט מאורגנת במועצה חוזרת באופן מדורג בהתאם למותר. בשלב זה  

)קבוצות תחרותיות   הכדורעף, הכדורסל והבדמינגטוןמתאפשרים אימוני קבוצות 

)לבגירים    , וכן חלק מאימוני המבוגרים המתקיימים בחוץ השייכות לאיגוד ספורט( 

 . במקומות בהן להבנתנו ניתן לשמור על ההנחיות( -בלבד

בקבוצות   - בימים הקרובים, תשוב להתקיים פעילות הוותיקים במרחב הפתוח בישובים

 נחיות ובליווי עמותת הוותיקים. קטנות, בהתאם לה

 עדין לא ניתן לפתוח חוגים אחרים, אלה יפתחו עם קבלת הנחיות שיאפשרו זאת. 

במידה וניתן לוודא בהם את שמירת   -ניתן לפתוח את מגרשי הספורטהחל מהיום,  

  20ההנחיות. יש להציב בכניסה למגרשים שילוט המדגיש את ההנחיות )בשלב זה עד 

את גני השעשועים )להם יש   ניתן עדיין לפתוח  לא . (מטר 2מרחק על תוך שמירה  איש 

 התייחסות יעודית(. 

 

 לא ניתן לפתוח עדין את החינוך החברתי, אנו פועלים להקדים את האישור להפעלתו. 

ניתן להקל בבקרת הכניסה לישובים המתבצעת, לשיקול הישוב כמובן. חשוב להבין  

 ה על כניסת אנשים ושירותים לישוב. הנחיות הממשל מבחינת שאין עוד מגבלה 

לפעול   -ת הישוב )מכולת, חד"א ועוד( כללי ההתנהגות במוסדו יש להמשיך ולשמור את  

 מותר אבל תחת שמירת הנחיות קפדנית.  – ע"פ מה שזוכה לכינוי "תו סגול" 

שלב  (. המשמעות היא שכל מה שמופיע ב10.5.20מתוכנן לעוד כמה ימים )   –השלב הבא  

 : הנחיות מפורט כאשר יאושר  ויגיע עדכון  עדין אינו מותר כעתוהלאה זה 

 איש במרחב הפתוח.  50אישור התקהלויות עד  •

גם המתווה  . במתווה שמתהווה מיום ליום וכולנו עוסקים בו פתיחת גני ילדים •

. בכל מקרה אנו  נמצא בתהליך וגם בו כולנו עוסקים( 0-3למעונות )גילאי 
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מתכננים במועצה יום היערכות אחד לפחות מרגע הינתן האישור ועד להפעלה,  

דבר זה הוכיח עצמו היטב בפתיחת בתי הספר. כל התשובות לשאלות וההנחיות  

המפורטות להפעלת הגנים והמעונות מובלות על ידי אגף החינוך, אמיר, חנה  

 . ך בישובים, שמצויים בקשר ישיר עם גורמי החינווהצוות

אין  ת. נכון להיום, ההנחיה היא להימנע מהדלקת מדורות משותפו   –ל"ג בעומר  •

יכולת לשמור על ההנחיות ) ריחוק, מסיכה וכו'( בפעילות מסוג זה. מדורות 

נראה    –ובטיחות  הן בעייתיות מבחינת איכות הסביבה    מרובות"משפחתיות" 

עלינו למצוא דרך להגביל את מספר  לכן, השנה  שהסוגיה הזאת מובנת לכולנו.

עדכון נוסף יצא  המדורות בל"ג בעומר ולא לקיים מדורה מרכזית בישוב, 

 בשבוע הבא.  לקראת

 , תתרחב הפעילות החינוכית:  31.5.20פי המתווה הנוכחי , רק ביום א'  -על

 . תנועות נוער,  חינוך בלתי פורמאלי, חוגי ילדים , ו'-תלמידי ד'  •

לגבי   בנוסף תתאפשר פתיחת גני שעשועים ושטחים ציבוריים ובריכות שחיה. •

מבחינה תברואתית, אך   המנחה כיצד להיערך  מסמךקיים  –פתיחת הבריכות  

 . הנחיות פתיחהלא 

(  נמצא בתחום הזמן הזה , עדיין  נושא פתיחת המסעדות ) חדרי אוכל...גם  •

 יוני.שר במועד זה או ידחה לאמצע בספק האם יאו

 :2020אמצע יוני   –השלב הרביעי  

,  פתיחת קולנוע ותאטרוןהסרה מלאה של הגבלת מספר מתקהלים, אפשרות ל •

 תעופה אזרחית חלקית ועוד. 

 

 לשימושכם, המשיכו לעמוד עימנו בקשר לכל צורך.

 

 איתי זידנברג, מנהל אגף ישובים 

 רונה פויירינג, רכזת בריאות 

 מורן נחמיה, רכזת צח"י 

 מועצה אזורית בני שמעון 


