
 

 

 כ"א חשון תשפ"א
 2020נובמבר  08

 151324סימוכין:
 

 לכבוד
 יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט

 חה"כ יעקב אשר
 

 
 ידידי שלום רב, 

 
 

 יצירת שינוי מציאות שגרת החיים לצד הקורונההנדון: 
 

נגיף הקורונה מלווה את אזרחי ישראל כבר קרוב לשנה, וימשיך להשפיע על כלל תחומי 
 החיים, עוד חודשים רבים, גם כאשר יימצא חיסון.

האתגר העומד לפתחנו הוא לייצר שגרת חיים לצד המגיפה, תוך שמירה על בריאות 

הציבור במקביל לשימור הפעילות הכלכלית בישראל, וזאת על מנת לשמר מרקם חברתי 

 בריא, איתן וחזק. 

השלטון המקומי, כגורם שנמצא הכי קרוב לשטח ולתושבים, חווה באופן בלתי אמצעי את 

הפוקדים את התושבים, בפן הכלכלי, נפשי, חברתי, תרבותי ועוד,  הקשיים חסרי התקדים

 ופועל ללא לאות למציאת פתרונות שיאפשרו קיום שגרת חיים מיטבית לצד הקורונה. 

אפ" עלינו לנצל את הכלים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר שפותחו, -כאומת ה"סטראט

ראל )נותני שירותים וצרכנים, שיכולים לגרום לשינוי המציאות היומיומית של אזרחי יש

מכל הסוגים, כאחד( ובכך להניע את הפעילות העסקית במשק ולהגביר את אמון הציבור 

 במקבלי ההחלטות.

חשיבה יצירתית המשלבת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים עשויה להביא את מדינת 

 ! ישראל למצב של אפס הדבקה בקהילה ותאפשר פתיחה של כל הענפים בכל הרשויות

שיתחבר  כרטיס זיהוי אלקטרוניהשלטון המקומי מציע שימוש קבוע באפליקציה או 

איזור  ובכך תתאפשר הגדרה שללתוצאות הבדיקות ומאגרי החולים של משרד הבריאות, 

בדיקה שעות האחרונות או  72-בטוח בו כל הנוכחים מחזיקים בתוצאת בדיקה שלילית מה

 במקומות המתקדמים בעולם. שנהוגכפי בדיוק  – סרולוגית חיובית

 באופן זה נוכל להחזיר לפעילות את כלל תחומי וענפי החיים.

 

 



 

 

התכנית המפורטת עשויה להביא לשינוי המציאות במדינת  -יצירת אזורים בטוחים 

 :ישראל

 הנחות יסוד: .1

תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מעידה כי  -על סמך החלטה שהממשלה קיבלה  .1.1

שעות מרגע הבדיקה )כפי שמתבצע בנתב"ג ובאיי  72האדם אינו מדבק במהלך 

 התיירות(. 

 .חצי מיליון חולי קורונה שהחלימוישנם כיום כ –מנתוני משרד הבריאות  .1.2

 תפיסת הפעולה: .2

כפועל יוצא, אדם שנבדק וקיבל תוצאה שלילית או אדם שהחלים, יקבל שובר /  .2.1

, אולמי כנסים) סגוריםאישור באפליקציה ייעודית שתאפשר לו כניסה למתחמים 

תרבות, אוניברסיטאות, מפעלים, מרכזים מסחריים, קניונים, מוזיאונים, 

ועומד בכל , כמובן ממוגן במסכה מרכזים קהילתיים, אולמות שמחות ועוד

 דרישות משרד הבריאות(.

בכניסה למתחמים יוצבו עמדות קריאה שיאשרו כי השובר בתוקף, וכי הכניסה  .2.2

 מאושרת לאדם זה. 

המשמעות היא, כי נוצר מתחם בטוח, בו נמצאים אנשים שאין סיכון כי ידביקו  .2.3

אותם  דבר שיחזק את תחושת הביטחון של התושבים ויעודד, בקורונה את זולתם

 )ועל אף זאת כמובן ממוגנים כראוי(. ת חלק בפעילויות השונותלקח

 המתווה יאפשר חזרה לשגרה של כלל תחומי החיים, במתחמים ירוקים:  .2.4

 עובדים.יפתחו מלונות ומתחמי תיירות המעסיקים מאות אלפי  -תיירות  .2.4.1

כנסים תרבות, ספורט, שמחות  - אירועים יוכלו להתקיים בתפוסה מלאה .2.4.2

 שיאפשר היתכנות כלכלית לבעלי העסקים., דבר וכו'

 .הציבור ירגיש בטוח לצאת וחזור לשגרה .2.4.3

כתנאי והתו הסגול,  ידרש ליישם את מודל האזור הירוקכל מוסד המקבל קהל י .2.5

לפעילות בהיקפים המלאים ללא הגבלת התקהלות. משוער כי עלויות הפעלת 

)אירועי תרבות וספורט, האופרציה יכוסו בנקל במסגרת האפשרות לקבל קהל רב 

אולמות שמחות, קניונים, מרכזים מסחריים, חדרי כושר, מוזיאונים, קולנוע, 

מרכזים קהילתיים וכד'(, ובמקומות ציבוריים המקבלים קהל תידרש העמדת 

 תקציב מתאים )משרדי הממשלה ומשרדי הרשויות המקומיות, בתי תפילה וכד'(.



 

 

ן לפעול בעצימות מלאה וללא מגבלות יצירתם של אזורים ירוקים, בהם נית .2.6

התקהלות, באמצעות האופרציה לניהול כניסת ציבור "ירוק" למתחמים הללו, 

מהווה, לצד פתיחת המשק, גם תמריץ מיידי להגברת תדירות ההגעה לבדיקות, 

 .ובכך תורמת לעמידה ביעד מרכזי של משרד הבריאות, לבחינת מדדי התחלואה

שרד הבריאות למפעיל ולעמדות בשטח, לצורך סנכרון נדרש תיאום מערכות בין מ .2.7

 נתוני בדיקות בזמן אמת. 

נדרש סטנדרט אחיד של מערכות מידע שיאפשר קריאת אפליקציות שונות במעבר  .2.8

 בין מתחמים / רשויות מקומיות שונות. 

ניתן להגיע ליצירת מתחמים בטוחים. ניתן ללמוד על כך ממדינות שונות שהצליחו 

ומתקיימת -לחה  יתרה עם המשבר, כמו סינגפור העומדת על אפס חולים )!(להתמודד בהצ

 בה שגרת חיים מלאה תוך התניית נכנסים למתחמים מרובי קהל באישור יישומון.   

אינם יכולים להמשיך במצב הנוכחי ובדרך הנוכחית בה  –המדינה כולה  –הציבור והמשק 

 מנוהל משבר הקורונה. 

המוצע על ידנו, של יצירת מתחמים ירוקים בהם ניתן לקיים פעילות אנו סבורים כי המודל 

ללא מגבלות התקהלות, הוא מודל המאפשר קיום שגרת קורונה בחודשים שעוד יבואו, 

 בצורה בטוחה ובריאה.

אנו קוראים לך, כמי שספג במשך שנים רבות את ערכי השלטון המקומי, לחתור ללא 

לתמוך ביזמה הזו  –תבים עם המציאות בשטח לאות לפתרונות מעשיים, כאלה המתכ

לקידום פתרונות חדשניים, חכמים ואפקטיביים המשלבים הן שמירה   ולפעול יחד איתנו

 .על בריאות הציבור והן חיזוק הכלכלה המקומית כאחד

 נודה לקיום ישיבה דחופה בראשותך בנושא, בועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת. 

 

 

 בכבוד רב,

 
 חיים ביבס

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
 ויו"ר מרכז השלטון המקומי

 

 



 

 

 העתק: 
 שר הבריאות -חה"כ יולי אדלשטיין

 ראש עיריית הרצליה ויו"ר ועדת בריאות, מש"מ -מר משה פדלון
 מנכ"ל משרד הבריאות -פרופ' חזי לוי

 למאבק בנגיף הקורונה בישראלהיוצא  הפרויקטור הלאומי -פרופ' רוני גמזו
 למאבק בנגיף הקורונה בישראלהנכנס  הפרויקטור הלאומי -נחמן אשפרופ' 

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי  -מר שלמה דולברג
 משנה למנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -מר רם סידיס

 סמנכ"לית אסטרטגיה, קשרי ממשל ורמ"ט יו"ר, מש"מ -גב' לירון דורון לוי
 

 


