
 

מדינת ויקטוריה והעיר מלבורן יוצאות בהדרגה מסגר 

 בתחומןהמגיפה  במטרה למגר אתממושך, 
 

 עיקרים 

ויקטוריה   .1 בגודלה  מדינת  השנייה  העיר  מלבורן,  יוצאובירתה  ת  ו באוסטרליה 

החל בעיר מלבורן רבתי )כ־  סגר זה  .)שני במספר( ממושך  בהדרגה מסגר

 1.5, אליו הצטרפה שאר המדינה )עוד כ־ביולי  8מיליון תושבים( כבר ב־  5

ב־ תושבים(  בתחלואה בעקבות  זאת  באוגוסט.    2מיליון  המהירה  העלייה 

יוני, יותר מקודמו  במהלך חודש  מטרתו הייתה  ו  הוחלט על סגר מחמיר 

  100ממה )כ־חולים בי  600מעל ל־למגר את הנגיף. בשיא הגל )סוף יולי( זוהו  

למיליון( הסגר  .חולים חדשים  לאחר  זוהו    26–25)  וכיום  אפס  באוקטובר( 

 במדינה.נדבקים חדשים 

יציאה מהבית הסגר שהוטל על מלבורן, כלל בשיאו, בין היתר, איסור   .2

יחידנית ובהגבלת מרחק ל־  –פרט לעסקים חיוניים, קניית מזון וספורט  

סיומו  5 טרם  אך  הסגר,  במהלך  מוחלט.  לילי  עוצר  ואף  הוצגה  ,  ק"מ, 

שלבים חמישה  בת  מלאה    תוכנית  לחזרה  ועד  מהסגר  מדורגת  ליציאה 

   .לשגרה )ראה פירוט בהמשך(

התכנון   .3 פי  הנמוך,  על  החולים  מספר  אף  מהסגר  על  היציאה  תוכנית 

נמשכת נמצאת   כאשר,  באוקטובר(  27)  הממושך  ויקטוריה  בשלב  מדינת 

ב  י, השליש ייכנס  מלבורן  השלישי ל באוקטובר    28־ ומטרופולין  של    שלב 

  1גר.תוכנית היציאה מהס 

הנגיף,  ,  להבנתנו .4 את  למגר  מצליחות  והממושכות,  המחמירות  ההגבלות 

מדורגת יציאה  תוכנית  אחר  המעקב  מדדי   בזכות  פי  על  המנוהלת 

מערך בדיקות    ם, תוך הסברת היעד והשלבים. בנוסף, הוקתחלואה ברורים

 
1 https://www.coronavirus.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-restrictions-roadmaps 
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ולתושבים.   נרחב לעסקים  כלכלית  סיוע  חבילת  של    2והופעלה  המסר 

חזרה   הממשלה לייצר  שמטרתה  מלאה(הוא  כשהתנאי    )כמעט  לשגרה, 

יתר על כן, המעבר בין   המרכזי לכך הוא חודש ללא מקרים חדשים במדינה.

 שלבים נקבע למשך זמן של בין שבועיים לשלושה.

הצעדים שננקטו עד כה, במלבורן וויקטוריה לאורך הזמן, אל  להלן פירוט סדר   .5

במדינה. בשיא התחלואה הוגדר מצב אסון היומי  מול מספר החולים החדשים  

 . אל מצב האסון בויקטוריהאשר הוביל לתנאי הסגר המחמירים שתוארו לעיל  –

 .הצטרף גם עוצר לילי במלבורן

 

  

 
2 https://global.vic.gov.au/whatson/2020/october-2020/responding-to-coronavirus-
covid19/summary-of-government-assistance-to-businesses-accessible  
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 פירוט 

מיליון בעיר מתוך   5ויקטוריה נמצאת בעיר מלבורן )מרבית אוכלוסיית מדינת   .6

במרץ, והוקל ב־   30מיליון במדינה(. המדינה סיימה סגר ראשון שהחל ב־  6.5־כ

ביוני )אושרה התקהלות    1אנשים( וכן ב־  10במאי )אושרה התקהלות של עד    11

יוניאנשים(.    20עד   אוגוסט )חצי -שיא החורף במדינה מתרחש בין החודשים 

 כדה"א הדרומי(. 

ות בשל עלייה בתחלואה.  ביוני הוחלט על הגבלות התקהלות חדש  20כבר ב־ .7

אלו כללו צמצום של מספר המבקרים בבתים של אחרים לחמישה, והתקהלות  

 3בחוץ לעשרה. 

צעד זה לא עצר את התפשטות המגיפה, ולאורך חודש יוני זוהו כמאה מוקדי   .8

הגיע  ביום  החדשים  המקרים  מספר  וכאשר  מלבורן,  בעיר  שונים  הדבקה 

דתי על מספר שכונות ואף עוצר על בלוק  ביולי, הוטל סגר נקו  1ב־לחמישים  

הבדיקה וההסברה במוקדי   צימאמ  ואיש. במקביל, הוגבר  3,000מגורים של כ־

 ההדבקה.

המקרים  .9 שמספר  ולאחר  המגיפה,  את  לבלום  הצליחו  לא  אלו  צעדים  גם 

ב־ה חולים  ה  100  חצה את סףהחדשים ביום    י,ביול  6חדשים ביממה בעיר 

לאחר שזוהו כמעט    למדינת ניו סאות' ויילס השכנה.הוחלט על סגירת המעבר 

ביולי, הוחלט להטיל סגר על מטרופולין מלבורן רבתי    7מקרים חדשים ב־   200

 4ביולי. 8מיליון תושבים(. שתי ההחלטות נכנסו לתוקף ב־ 5כולו )מעל 

נרחב  במקביל,   .10 בקמפיין  החלה  ורשתות  הממשלה  רדיו  )טלוויזיה, 

הצגת ההשפעה ההרסנית של המחלה על  כולל ,  בשפות רבותחברתיות(  

ההסברה הגברת  על  נוסף  זאת,  וצעירים.  הציבור   משפחות  גיוס  לשם 

 למאבק בנגיף.  

ב־ .11 הוחלט  המקרים  מספר  עליית  על    2עם  "אסון"  באוגוסט  מצב 

, נדרשו התושבים להישאר בבתים, בתי הספר . במסגרת זובמדינת ויקטוריה

חינוך )מלבד  מרחוק  ללמידה  מהבית,   חזרו  לעבוד  נדרשו  אזרחים  מיוחד(, 

 
3 https://www.abc.net.au/news/2020-06-20/victoria-coronavirus-restriction-changes-
explained/12376978 
4 https://www.bbc.com/news/world-australia-53319554 

https://www.abc.net.au/news/2020-06-20/victoria-coronavirus-restriction-changes-explained/12376978
https://www.abc.net.au/news/2020-06-20/victoria-coronavirus-restriction-changes-explained/12376978
https://www.bbc.com/news/world-australia-53319554


בעיר מלבורן,    5ועסקים לא חיוניים, חנויות, מסעדות, ברים וחדרי כושר נסגרו. 

הסגרבנוסף   הוכרז  להארכת  לילי,  עד    8מ־  עוצר  לפחות    5בערב  בבוקר 

בספטמבר(, היתר   27)כשבפועל הוא נמשך עוד שבועיים, עד   לשישה שבועות

 5בלבד מכל בית אב לקניות; יציאה מהבית רק ברדיוס של  ליציאת אדם אחד  

ק"מ, לטובת קניות והתעמלות; מסעדות ובתי קפה המשיכו במשלוחים בלבד; 

  6חל איסור חתונות בכלל המדינה ולוויות בהשתתפות עד עשרה אנשים.

הסגר, שהחל בתחילת יולי במלבורן רבתי, וגם בתחילת אוגוסט במדינת   .12

כולה,   גורמי  ויקטוריה  עם  התייעצות  לאחר  שבועות  שישה  למשך  הוכרז 

מטרות:   מספר  להשיג  כדי  העלייה הרפואה,  את  החולים    לבלום  במספר 

חולים החדשים; לבחון את המצב במשך שלושה מחזורי חיים של הנגיף; לזהות  

  למגר את הוירוס בקהילהולבודדם; ובסופו של דבר כדי    א־סימפטומטיים

 7לגמרי. 

 
5 https://www.abc.net.au/news/2020-08-02/victoria-coronavirus-restrictions-imposed-death-toll-
cases-rise/12515914 
6 https://www.news.com.au/national/victoria/news/coronavirus-australia-victorian-weddings-and-
funerals-hit-by-lockdown-changes/news-story/fc142058f312d01bc713d089293bb54a 
7 https://www.premier.vic.gov.au/statement-from-the-premier-27-09-2020 

https://www.abc.net.au/news/2020-08-02/victoria-coronavirus-restrictions-imposed-death-toll-cases-rise/12515914
https://www.abc.net.au/news/2020-08-02/victoria-coronavirus-restrictions-imposed-death-toll-cases-rise/12515914
https://www.news.com.au/national/victoria/news/coronavirus-australia-victorian-weddings-and-funerals-hit-by-lockdown-changes/news-story/fc142058f312d01bc713d089293bb54a
https://www.news.com.au/national/victoria/news/coronavirus-australia-victorian-weddings-and-funerals-hit-by-lockdown-changes/news-story/fc142058f312d01bc713d089293bb54a
https://www.premier.vic.gov.au/statement-from-the-premier-27-09-2020


בספטמבר, והיא   6מפת היציאה מהסגר הוצגה רק לאחר שכבר הוטל, ב־ .13

ולמטרופולין  ויקטוריה  למדינת  נפרדות  הגבלות  עם  שלבים,  ארבעה  כללה 

  קצב ההדבקה , ובשל  רק במלבורןמלבורן. השלב הראשון במפת היציאה חל  

ב והחל  בשבועיים  המקורי  ממועדו  התכנון  )  בספטמבר  28-נדחה  אף  על 

שהייה של   במלבורן   בספטמבר הותרה  14. ב־(בספטמבר  14הראשוני לסיומו ב־

בשעה קוצר  הלילי  והעוצר  בחוץ,  שעתיים  בו   8.עד  הוסרו    יקטוריהבמקביל, 

  .בתאריך זה מגבלות רבות, כמתוכנן

 
8 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-idUSKBN25X009 

למידה 

 מקוונת

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-idUSKBN25X009


המעבר בין השלבים הותנה בעמידה בפרמטרים אפידמיולוגיים: ממוצע  .14

מספר ימים ללא מקרים חדשים; ומספר   משך שבועיים;יומי ל מקרים חדשים  

  מקרים חדשים ללא מקור הדבקה ידוע. התכנון כלל מעבר מדורג בין השלבים 

בכל שלב התאפשרה פתיחה  ופתיחה איטית וזהירה.    של שבועיים או שלושה 

שונים לסקטורים  בחלוקה  המשק,  של  יותר  בתוכנית רחבה  מעיון   .

 9.התחלואה במדינה לחלוטיןהיציאה מהסגר, נראה כי מטרתה למגר את  

קורונה" בנוסף   .15 "שגרת  מדרגת  גם  קיימת  השלבים    לארבעת 

("Covid Normal" ) מקרים ללא  חודש  לאחר  יהיה  אליה  שהמעבר   ,

ופעילים. במסגרת השגרה כלל ההגבלות מבוטלות , אך מומלץ  חדשים 

 )ולעיתים קיימת חובה( על רישום נוכחים בהתקהלויות. 

לאזרח  התוכנית   .16 ומוצגת  המדדים   מפורטת  ומצב  באתרי הממשל, 

רשמי בפרסום  יום  מדי  התחלואה    מפורסם  נתוני  ל־.  במדינה של    27נכון 

מלבורן(,   באוקטובר )כולל  יומיים  במשך  במדינה  חדשים  מקרים  זוהו   10לא 

וביתר מדינת    2.8ד על  וממוצע המקרים השבועיים החדשים במלבורן רבתי עומ

יזוהו מקרים חדשים במשך חודש, צפויות     0.2.11ל  ויקטוריה ע באם לא 

מדינה ויקטוריה ומלבורן בתוכה להתחיל ב"שגרת קורונה" בסוף חודש 

 נובמבר. 

  

 
9 https://www.coronavirus.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-restrictions-roadmaps 

 
10 https://www.theguardian.com/australia-news/2020/oct/27/melbourne-opens-up-in-home-visits-as-
victoria-records-second-day-of-zero-covid-cases 
11 https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-daily-update 
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https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-daily-update


 12מדינת ויקטוריה  – פירוט השלבים וההקלות בכל שלב –נספח א' 

   4שלב  3שלב  2שלב  1שלב  

טווח  
 תאריכים

רק 
 במלבורן 

 נמשך –18/09 14/09–17/09
 27/10עדכון הגבלות ב־

 טרם 

ממוצע 
מקרים  
 חדשים

 יומי
)במשך 
 שבועיים(

 בפועל 

 טרם  2.3 3.9–2.9 ללא 

פרמטר  
מעבר 
 לשלב

  5של  יומי פחות מממוצע ● החל ישר  –ללא  ללא 
מקרים חדשים במשך  

 שבועיים  
ן אינו מקורש הדבקותללא  ●

 במשך שבועיים  ידוע

ללא מקרים חדשים   שבועייםלאחר  ●
 ברחבי המדינה

לפחות שלושה שבועות מהשלב  ●
 הקודם 

הקלות  
 עיקריות

יציאה מהבתים לארבע   ללא 
סיבות; מגבלת התקהלות של 

; ביקור של לא  אנשים 5עד 
בבית;   מאדם אחדיותר 

פתיחת חלקית של בתי  
הספר תחת מגבלות; עידוד  

רק  עבודה מהבית; הסעדה 
;  בטייק אווי ומשלוחים

פעילות חנויות מוגבלת; 
פעילות ספורט רק בחללים  

 אנשים 5עד חיצוניים; 
  5ו־ בלוויות 10בחתונות,

בבתי תפילה בחוץ )למעט  
איש צוות( וללא טקסים;  

 מתחמי תרבות סגורים 

הגבלת יציאה מהבתים;  ללא
 10עד מגבלת התקהלות של 

ממשק  5עד אנשים; ביקור של 
בית אחד; ללא שינוי בבתי  

עד ספר; הסעדה במגבלות של 
 70ועד אנשים בחלל סגור   10

קבוצה בחלל פתוח, והגבלת 
בחלל פתוח; פעילויות  40עד 

  18ספורט עם מגע מעל גיל  
עד וללא מגע רק למבוגרים; 

  50אנשים בחתונות, 10
בבתי תפילה  50בלוויות, עד  

בחלל    20בחלל פתוח, ועד
; פתיחת כולל טקסים –סגור 

מתחמי תרבות בחלל פתוח  
 עם הגבלת כמות וצפיפות

ללא הגבלת יציאה מהבתים; מגבלת 
נשים; ביקור  א 50עד התקהלות של 
איש; הסעדה   20עד בבתים של 

אנשים בחלל סגור   50עד במגבלות של 
ובחלל פתוח בהתאם לצפיפות, והגבלת 

; ללא הגבלת אימונים  20קבוצה עד 
בספורט, וחזרה של פעילות ספורט עם  

עד  מגע לכל הגילים; בחתונות ולוויות 
באולם פרטי וחזרה של  20ו־אנשים  50

בבתי תפילה כלל הטקסים והפעילויות 
)למעט טקסים פרטיים(   אנשים 50ועד 

בכל חלל לפי הצפיפות; פתיחה של 
עם הגבלת    בכל חללמתחמי התרבות 

כמות וצפיפות, כשאירועים גדולים  
מטופלים פרטנית לפי הדרישות ומצב  

 התחלואה

 
 

 
12 https://www.coronavirus.vic.gov.au/sites/default/files/2020-10/Victorias%20roadmap-
for%20reopening-How-we-live-in-Regional-Victoria.pdf   

https://www.coronavirus.vic.gov.au/sites/default/files/2020-10/Victorias%20roadmap-for%20reopening-How-we-live-in-Regional-Victoria.pdf
https://www.coronavirus.vic.gov.au/sites/default/files/2020-10/Victorias%20roadmap-for%20reopening-How-we-live-in-Regional-Victoria.pdf


 13מטרופולין מלבורן  – פירוט השלבים וההקלות בכל שלב –נספח ב' 

   4שלב    3שלב  2שלב  1שלב  

טווח 
 תאריכים 

27/09–14/09 27/10–28/09 
 18/10עדכון הגבלות ב־

 טרם  28/10יחל ב־

ממוצע  
מקרים  
  חדשים
 בפועל

למשך  )
 שבועיים( 

 טרם  עוד לא ידוע  20.3–2.8 54.4–22.1

פרמטר  
מעבר  
 לשלב

 28/09לא לפני  ● החל ישר  –ללא 
  50–30ממוצע של  ●

מקרים חדשים למשך  
 שבועיים 

המלצת גורמי הבריאות   ●
 ביחס למקור ההדבקה 

בכפוף לתנאים הארציים  ●
)ממוצע מקרים חדשים 

במשך שבועיים וללא 
מקרים עם מקור הדבקה  

 לא ידוע( 
לפחות שלושה שבועות  ●

 מהשלב הקודם 

בכפוף לתנאים   ●
  שבועייםהארציים )

מקרים חדשים  ללא 
 ברחבי המדינה( 

לפחות שלושה   ●
שבועות מהשלב  

 הקודם 

הקלות 
 עיקריות 

;  5– 21עוצר לילי מקוצר בין  
איסור יציאה מהבתים  

  5לארבע סיבות ובתוך 
; מגבלת התקהלות ק"מ

אנשים מאותו   2ל־עולה 
לא ביקור של   ;תמשק בי

בבית.   יותר מאדם אחד
גנים סגורים, בתי ספר  

עובדים במתכונת מקוונת  
ולימוד פרונטלי במוסדות  
על־יסודיים רק לפי היתר;  

עבודה רק בעסקים חיוניים;  
בטייק אווי רק הסעדה 

; חנויות חיוניות  ומשלוחים
פתוחות וחנויות אחרות 

; רק לאדם  קנייה מקוונת
אחד מותר לצאת לקניות  

ורק פעם ביום; ספורט מותר  
  5ובתוך מגבלת   ק בחוץר

עד  ק"מ, ותרגילים מותרים 
ולא יותר משני   שעתיים
אנשים   5עד סשנים; 

בחתונות ורק בנסיבות  
מסוימות )הזוג עדים ועורך  

בלוויות   10עד הטקס(, 
; כל  סגוריםובתי תפילה 

מתחמי התרבות סגורים  
ומקומות מלונאות סגורים 

 למעט מקרה חירום 

איסור יציאה ללא עוצר לילי;  
מהבתים לארבע סיבות  

; התקהלויות ק"מ 25ובתוך 
מלא יותר אנשים  10עד 

ביקור של  ;משני משקי בית
בבית;  מאדם אחד לא יותר  

פתיחת גנים; חזרה 
ללימודים פרונטליים עד  

ינוי בעל־ כיתות ו' וללא ש
יסודיים; הרחבת העסקים 

החיוניים לעניין עבודה; ללא  
שינוי בהסעדה ובחנויות,  

למעט הסרת הגבלת אדם  
אחד לקניות; גם פעילויות  

ספורט בהדרכה אישית  
ק"מ,   5מותרות בחוץ ובתוך  

והתקהלויות בחוץ מותרות  
אנשים  10עד  –בהגבלה 

 5עד  ;בית משני משקי
אנשים לכל חתונה )ללא  
עורך הטקס(, ללא שינוי  
בלוויות ופתיחת פעילות 

ללא טקסים בתי תפילה 
; אנשים 5בחוץ בהגבלת 

מתחמי התרבות סגורים  
ומקומות מלונאות סגורים 

 למעט מטרה מותרת 
 

 

 ,ללא איסור יציאה מהבתים
;  הגבלת המרחק נשארת

  אנשים 10עד התקהלויות 
;  ללא הגבלת משקי בית

  2עד  היתר ביקור בבתים 
אנשים ללא הגבלת משקי בית; 

אפשרות להרחבת לימודים  
י'  –פרונטליים גם לכיתות ז'

בכפוף להערכת מצב רפואית, 
ובמוסדות על־יסודיים עידוד 

לימוד מהבית אם אפשרי;  
ללא עידוד עבודה מהבית, 
 ים;הגבלת עסקים חיוני
 20עד הסעדה במגבלות של 

  50ועד אנשים בחלל סגור 
קבוצה בחלל פתוח, והגבלת 

  כלל החנויות ;10עד 
נפתחות; פעילויות ספורט עם  

וללא מגע רק  18מגע מעל גיל 
אנשים    10עד למבוגרים; 

 ועדבלוויות  20עד  בחתונות,
בבתי תפילה כולל טקסים   20

; 10עד בחוץ, בטקסים בפנים 
פתיחת מתחמי תרבות בחלל 

פתוח עם הגבלת כמות  
וצפיפות, ומקומות מלונאות  

פתוחים עם הגבלת כמות  
 האנשים ממשק בית אחד  

עד  התקהלויות מותרות 
אנשים; היתר ביקור   50

  20עד בבתים של 
אנשים; ללא שינוי בבתי  

הספר; עידוד עבודה  
מהבית אם אפשרי;  

עד  הסעדה במגבלות של 
אנשים בחלל סגור   50

ובחלל פתוח בהתאם  
קבוצה  לצפיפות, והגבלת 

; ללא הגבלת 20עד 
אימונים בספורט, וחזרה  

של פעילות ספורט עם  
מגע לכל הגילים;  
  50עד בחתונות ולוויות 

באולם פרטי   20ו־אנשים  
כלל הטקסים  וחזרה של 

בבתי תפילה  והפעילויות
)למעט טקסים פרטיים(  
בכל חלל לפי הצפיפות;  

פתיחה של מתחמי  
עם   בכל חללהתרבות 

הגבלת כמות וצפיפות,  
כשאירועים גדולים  

מטופלים פרטנית לפי  
הדרישות ומצב 

התחלואה, ומקומות  
ללא  מלונאות פתוחים 

 הגבלה 

 
13 https://www.coronavirus.vic.gov.au/sites/default/files/2020-10/Victorias-roadmap-for-reopening-
How-we-live-in-metropolitan-Melbourne-FINAL.pdf   

https://www.coronavirus.vic.gov.au/sites/default/files/2020-10/Victorias-roadmap-for-reopening-How-we-live-in-metropolitan-Melbourne-FINAL.pdf
https://www.coronavirus.vic.gov.au/sites/default/files/2020-10/Victorias-roadmap-for-reopening-How-we-live-in-metropolitan-Melbourne-FINAL.pdf


 


