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 לכבוד 
 ראשי הרשויות

 

 שלום רב,

 מתווי הפעילות ביום הזיכרון ויום העצמאותהנדון: 

 

 ויעברו בתקנות בימים הקרובים. עם השלטון המקומי לקראת המועדים הקרבים אבקש להבהיר את המתווים שסוכמו

אם  אפשרות להתפרצות של ל אף שיעור ההתחסנות הגבוה והירידה המשמעותית בתחלואה עדיין ישחשוב לציין כי עראשית, 
ושמירה על היגיינה. מאחר שיש עדיין  )מניעת התקהלויות( לא נתנהל בהתאם לעקרונות מניעת ההדבקה: עטיית מסיכה, ריחוק

אי הקפדה על ההנחיות תוביל )למעלה משלושה מיליון בסה"כ( יש חשש כי  מספר לא מבוטל של מבוגרים וילדים שלא התחסנו
 .להדבקה נרחבת של אוכלוסיות אלו ושל חלק מהמחוסנים ולעלייה במספר החולים הקשים בבתי החולים

 בחודשיים האחרונים ניצלנו את ההתקדמות המהירה בחיסון האוכלוסייה לפתיחה נרחבת של המשק, מערכת החינוך, מופעי
שלא התחסנו  ת המוניות, בדגש על אוכלוסייתהתרבות ואירועי הספורט, אך אנו מגבילים את ההתכנסות מחשש להדבקו

 .16ובכללם הילדים עד גיל 

יום הזיכרון ויום העצמאות הם בעלי חשיבות מיוחדת באתוס הישראלי ועל כן מצאנו בשיח משותף את הדרך לציין את הימים 
 ן להדבקה ככל שניתן. הללו, תוך הקטנת הסיכו

 טקסי ערב יום הזיכרון

 .חד פעמימפאת חשיבותם של הטקסים גיבשנו מתווה מיוחד 

בכניסה יכנס לאירוע גם עם בדיקות מהירות אם יוצבו הטקסים יתקיימו במתכונת התו הירוק: מחוסנים ומחלימים. אפשר לה
 אליו.

)כולל ילדים, כמובן(. יש לדאוג לכך שמשפחות שלא כולם מחוסנים משפחות שכולות יכולות להיכנס לאירוע גם ללא תו ירוק 
 יהיו בקפסולות משפחתיות נפרדות. ביניהם, או מחלימים

 יש להקפיד על עטיית מסיכות כל הטקס ועל ריחוק בהתאם לכללים.

לגביהם, וגם הם צריכים אני מזכיר שמשתתפים באירוע אנשים מבוגרים, ייתכן שחלקם לא מחוסנים או שהחיסון פחות יעיל 
 .ביטחון באירוע הרגיש הזה להרגיש

 טקסי בתי העלמין ביום הזיכרון

מפאת חשיבות האירועים הם יתקיימו למרות המגבלות הקיימות, אך במטרה לקיימם השנה במתכונת מצומצמת למשפחות 
 בלבד.

ימו בהתאם להנחיות שיוציא האגף למשפחות, הכניסה לבתי העלמין חופשית ללא בקרה בהקשר של הקורונה. הטקסים יתקי
הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. האגף יוביל קמפיין הסברה במסגרתו ימליץ לציבור לפקוד את בתי העלמין בשבוע הקודם 

 ליום הזיכרון בכדי לאפשר למשפחות השכולות לעלות לקברי יקיריהן ביום הזיכרון בבטחה וללא צפיפות.

 י יקיריהן ותימנע התכנסות ברחבת הטקס.המשפחות ישהו ליד קבר

 אירועי יום העצמאות

אירועי יום העצמאות, בדגש על במות הבידור המסורתיות, הינם בסיכון גבוה להדבקות מאחר שחלק גדול מהאוכלוסייה 
 החוגגת אינה מחוסנת )ילדים ובני נוער(, הצפיפות גבוהה באירועים אלו והם מלווים באכילה ושתייה. 

ן יש לצמצם את אירועי השמחה למינימום ולקיימם באופן בטוח אך ורק בהתאם לתו הירוק או על פי מגבלות ההתקהלות על כ
 בשטח פתוח(. 50בתוך מבנה,  20התקפות )נכון להיום 
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 :)ראה פירוט בטבלה מטה( אירועי תו ירוק ניתן לקיים באפשרויות הבאות

 מתפוסת המקום ועד מגבלות המקסימום המופיעות  75%ניתן להכיל עד  –שיש בו הושבה סדורה  איצטדיון / אמפי / באולם

 .בתקנות )בדומה לאירועי תרבות(

 500ועד  איש באירוע המתקיים במבנה 300קהל, ובו ניתן להכיל עד  תנועה שלמתחם ייעודי בו אין הושבה סדורה ויש ב 

 .איש מתחת לכיפת השמיים

ניתן להרחיב לקהל לא מחוסן וילדים עלי תו ירוק בלבד. מחוסנים ומחלימים ב ניתן להכניס לאירועשתי האפשרויות ב
 , תוך הקפדה על ניהול הבדיקות באופן שלא מייצר צפיפות ועומסים.באמצעות בדיקות מהירות

חוסר יכולת לשלוט בנכנסים למתחם  אם יש ספק ביכולת לנהל את האירוע בהתאם להנחיות )חשש להתקהלות גדולה יותר,
 אין לקיים את האירוע. –וכדומה( 

יש להימנע מקיום אירועים במתכונות שיכולות ליצור התכנסויות לא נשלטות, ובכל מקרה להימנע מחריגה ממגבלות 
 ההתקהלות. יש להקפיד על מניעת התקהלויות סביב מוקדי אירוע קטנים.

החשיבות של הפיקוח והאכיפה, באירועים אלו ובכלל. לאחריות של הרשויות באכיפת הפעילויות בהזדמנות זו אני מדגיש את 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  יש ערך גדול בהורדת הפוטנציאל לתחלואה.  בתו הירוק ובתו הסגול, בשיתוף פעולה עם המשטרה,

דרך בשנה הקשה שעברנו. בחודשיים האחרונים הצלחנו יחדיו להחזיר את המשק אני מודה לכם על שיתוף הפעולה לכל אורך ה
והחינוך לחיים. עדיין נותרו מגבלות לא מעטות ויש עוד דרך לעשות עד לשיגרה מלאה. אני קורא לכם להתנהל באחריות כדי 

 .לסכן את העתיד הקרובשלא תהיה עלייה בתחלואה שתחייב אותנו בצעדים לאחור. בא נהנה ממה שיש לנו כיום בלי 
 

 

 בברכה,
 

 
 
 

 פרופ' נחמן אש
 "מגן ישראל"מנהל 

 
 העתקים:

 שר הבריאות -חה"כ יולי אדלשטיין 
 מנכ"ל משרד הבריאות -פרופ' חזי לוי 

 יו"ר השלטון המקומי -חיים ביבס מר 
 ראש מנהלת האכיפה -תנ"צ ערן קמין 

 יועמ"ש משהב"ר -עו"ד אורי שוורץ 
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