
  

 

 
 
 

 

 פ תש" ה תמוזב גי״|  05.07.2020 ראשון יום 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 152מסמך מספר 

 
שהוקם על ידי אמ״ן, והינו כיום חלק ממרכז השליטה הפועל תחת משרד הבריאות.  הגוף מורכב מקציני אמ״ן ונעזר במומחים מהאקדמיה, מרכז המידע והידע הוא גוף 

 קישור למסמכי מרכז המידע באתר משרד הבריאות.   רופאים, אפידמיולוגים ועוד, כדי להביא בפני מקבלי ההחלטות ידע רלבנטי במערכה נגד הנגיף

 

 

נרשמו בעולם בעקבות קיום אירועים המוניים; של תחלואה  נרחבותהתפרצויות 

    הנחיות הריחוק החברתית לאכוף באופן הדוק א  לא לקיימם אם לא ניתןמומלץ 

על  עם נגיף הקורונה השיתו מגבלות )עד כדי סגר( ותמדינות רבות המתמודד .1

עם הזמן,  .יםאנשים, ובכלל זאת על קיומם של אירועים המוני התקהלות

נקטו מרבית הממשלות בתוכנית הקלות בת מספר שלבים, בהן נקבעו 

 1 .מגבלות התנועה והריחוק החברתי עד לחזרה לשגרה

ניתן לומר בהכללה כי אולם קצב ההקלות משתנה בין מדינה למדינה,  .2

שלב  נותר עדהאיסור על התכנסות אנשים רבים באירועים המוניים 

יתרה מזאת, כאשר חלה עלייה בתחלואה, נטו  ההקלות. מאוחר בשרשרת

מדינות רבות להגביל את הצפיפות במסעדות, את שעות הפעילות של 

  הפאבים )עד כדי סגירתם(, ואת מספר האנשים המירבי המותר בהתכנסות.

זוהתה אירועים המוניים בהם נכחו חולי קורונה,  במקרים רבים של .3

, ככל הנראה בשל ריבוי . זאתלאחר מכן התפרצות רחבה של הנגיף

בפרט, נצפו מקרי הדבקה המוניים . מועטאוורור עם אנשים בשטח צפוף ו

מספר קשה לאכוף את הגבלת  םבהמקומות  – עוד, פאבים ובמסיבות

 לוודאוהחוגגים , וכן אין דרך מעשית לשמור על ריחוק חברתי בין החוגגים, 

  . עטית מסכה

גל  של תחילתול יות תרמוהתפרצויות במסגרת מסיבות המונכך,  .4

, וייתכן שאף ובדרום קוריאה , קרואטיהבפורטוגלמחודש תחלואה 

החזירו את מגבלות ההתכנסות לאחר במדינות נוספות. ממשלות רבות 

של  מחודשת התפרצות כמוקדי ההמוניים רועיםישזיהו את הא

 .המחלה

 
ס למגיפת הקורונה, נגדיר אירוע המוני בנייר זה על פי מבחן התוצאה )על סמך הדוגמאות שזוהו ברחבי העולם(.  ביח 1

התכנסות של עשרות אנשים ומעלה, במבנה סגור, או בשטח צפוף יכולה להחשב כארוע כזה.   -במבחן התוצאה  
ועוד. נייר זה אינו עוסק בנושא הדבקות   אירועי הדבקה המוניים התרחשו במועדונים, מסעדות, ברים, בתי תפילה,

שהתרחשו בבתי ספר, ובתעשייה/מקומות עבודה. ההבדל בין המקומות השונים הוא באופן ה"חד פעמי" של  
ההתכנסות לעומת התכנסות מחזורית/רציפה בבתי הספר ובתעשייה )אולם ברור שקיים קו ברור בין האמור בנייר  

 שכאלו(.   לבין פוטנציאל ההתפרצות במקומות 

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
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על פי מידת מסוגים שונים  םאירועימדינות ולשכות בריאות בעולם מסווגות  .5

הסכנה שבהם )ראה כרזות לדוגמה בנספח א'(. עם כל הקושי בשימוש 

יאוששו \במקורות מסוג זה, ללא ניתוח אקדמי מבוסס )אלו לא יופרכו

במסמך(, בחרנו להציג כי המגמה 

הכללית המוצגת בהנחיות לציבור ברורה 

המלצה להימנעות  –לחלוטין 

מקומות סגורים, המוניים, ללא מ

 מסווגים. בכרזות אלו, ברתיריחוק ח

כאחד מסוגי  המוניים אירועים

 להתפרצות ביותר יםהמועד פעילותה

 .הקורונה נגיף של משמעותית

ממקרי הדבקה שקרו  לקח עיקריכך, כ .6

 להסברהיפן כלל אצבע אימצה , בשטחה

מיטסו" -לציבור המכונה "מיטסו נו

(密つの三) שלושת ה -. באנגלית"C-:"ים -CloseClosed, Crowded, 

contact  מקומות סגורים, מקומות הומי אדם, קרבה פיזית(, הממחיש את(

  שלושת האיסורים.

לסיכום, אירועים המוניים בנוכחות חולי קורונה עשויים לגרום  .7

הדבקה. לעיתים, חולה בודד באירוע אחוז הלקפיצה משמעותית ב

ם מאיציאירועים אלו דביק עשרות עד מאות אנשים נוספים. מ המוני

קיומם, בפרט הוא בעצם את התפרצות המגיפה, ועל כן עיקר הסכנה 

 . / צפופים קומות סגוריםכאשר מתקיימים במ

 בדבר שהונהגו ההקלות את מחדש לבחון ממליציםאנו בהתאם לכך,  .8

מקום ו המקסימלי המשתתפים מספר, תרבות אירועי של קיומם

 באותם והדוקה נרחבת אכיפה לבצע הפחות לכל או ,התרחשותם

)עטית מסיכות, ריחוק חברתי,  הנהלים על ההקפדה לווידוא אירועים

 הקפדה על היגיינה(.  



 

3 
 

' מצורפת טבלת דוגמאות לאירועי הדבקה המוניים במדינות העולם, בבנספח  .9

תיאור מפורט של  - ו ד' 'ג יםופעולות הממשל במדינות אלו. בנספח

 .ינות המערבההתרחשות והמדיניות בחלק מהמדינות, בדגש על מד
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 'אנספח 

 אופן ההתייחסות לסוגי אירועים שונים ורמת הסיכון הכרוכה בהם

כרזות מרחבי הרשת, ומהעולם, המבוססות על הנחיות לשכות  מצורפות .1

הבריאות השונות, ועצות אפידמיולוגים. במסגרת נייר זה לא נעשה מחקר 

 לביסוס/הפרכת הטענות הכתובות בכרזות אלו. 

פעילויות צפופות, בחללים סגורים אשר לא מאפשרות ריחוק  באופן טבעי, .2

התפרצות הדבקה ולחברתי טומנות בחובן את הסיכון הגבוה ביותר ל

משמעותית של תחלואה. על כן, אירועים המוניים ובפרט כאלה המתקיימים 

 בחללים סגורים, מופיעים בכרזות כבעלי הסיכון הגבוה ביותר.

המתקיימות באצטדיונים שקף מפעילויות נ נרחבתסיכון דומה להדבקה  .3

אולמות ספורט )בהם יש התכנסות של אנשים רבים(, )הופעות וקונצרטים(, ב

 . ובתי תפילהבתי כנסת, 

כמובן פעילויות המתבצעות מהבית )עבודה מוזכרות מהצד השני של המתרס  .4

או לכל היותר  ,(לדוגמה מהבית, שיחות וידאו( או פעילות יחידנית )ריצה

 תוך מגע עם המשפחה הגרעינית בלבד.לה המתקיימות כא

בתווך, בסיכון בינוני להדבקה משמעותית מוזכרים לדוגמה עבודה משרדית,  .5

 אכילה במסעדה באוויר הפתוח, ביקור בקניונים פתוחים ועוד
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 2בוושינגטון WHATCOMהערכת סיכונים של מחלקת הבריאות במחוז 

 

 
2risk/-19-covid-to-guide-a-it-is-safe-https://www.whatcomtalk.com/2020/06/25/how  

https://www.whatcomtalk.com/2020/06/25/how-safe-is-it-a-guide-to-covid-19-risk/
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יורק -אפידמיולוגיים והוצג בניו 500סקר שנערך מול כרזה זו מבוססת על ניתוח 

.3טיימס

 
3-riskiest-19-covid-https://informationisbeautiful.net/2020/coronavirus 

ium=email&utm_campaign=Feed%3A+InformationIsBeautiful+activities/?utm_source=feedburner&utm_med
%28Information+Is+Beautiful%29 

https://informationisbeautiful.net/2020/coronavirus-covid-19-riskiest-activities/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+InformationIsBeautiful+%28Information+Is+Beautiful%29
https://informationisbeautiful.net/2020/coronavirus-covid-19-riskiest-activities/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+InformationIsBeautiful+%28Information+Is+Beautiful%29
https://informationisbeautiful.net/2020/coronavirus-covid-19-riskiest-activities/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+InformationIsBeautiful+%28Information+Is+Beautiful%29
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הסמוך גם על  Nebraska medicineמשמאל, כרזה שהוכנה במרכז הרפואי 

מימין סיכום מחקרי שביצעו ארבעה  4.מכון המחקר של אוניברסיטת נברסקה

 5 .מומחים לרפואת הציבור ממישיגן

  

 
4ationssitu-19-covid-risky-identify-to-steps-https://www.nebraskamed.com/COVID/7  
5132702304.html-risk-activities-ranked-experts-health-https://finance.yahoo.com/news/coronavirus  

https://www.nebraskamed.com/COVID/7-steps-to-identify-risky-covid-19-situations
https://finance.yahoo.com/news/coronavirus-health-experts-ranked-activities-risk-132702304.html
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 'בנספח 

דוגמאות מרחבי  –ותגובת השלטונות תחלואה באירועים המוניים 

 העולם

  

מאומתים כתוצאה    חולים סוג אירוע  מדינה 

 מהאירוע 

 אופן התמודדות 

 חתונה   ירדן 

 (2020)מרץ 

אנשים נדבקו בחתונה   76לפחות 

 6מוזמנים  350בה השתתפו כ 

 

מדינת  

אורגון  

 בארה"ב 

חתונה או מספר  

 ארועים 

 (2020)יוני 

קה  חולים התגלו בבדי 230מעל 

באי כנסייה באורגון,   350-שנערכה ל

שנדבקו במהלך טקס חתונה, או 

 7במספר התכנסויות שקדמו לכך 

נראה כי הכנסייה קיימה התקהלויות רחבות, 

מסכות. גם במהלך   עטייתבחלק מהזמן ללא 

 סגר שהוטל על האזור )התכנסויות חיצוניות(.

לאור העלייה הכללית בתחלואה, מושלת אורגן  

 דחיית צעדי ההקלה שתוכננו.  הודיעה על

  

 מסיבת יום הולדת  ספרד 

 (2020)מאי 

( משתתפי מסיבת יום הולדת 20כל ) 

 .8בספרד נדבקו 

  ההתקהלותהמסיבה נערכה בניגוד להנחיות 

אנשים( וללא ריחוק חברתי. הרשויות   10)עד 

 החליטו על דחיית ההקלות בסגר באזור.  

מסיבת  יום  פורטוגל 

 הולדת 

שהתגלו, לאחר הדבקה  מקרים  76

שהתרחשה במסיבת יום הולדת בה 

 מוזמנים  100נכחו 

מקרי הדבקה נוספים התרחשו במסיבות, 

 ההתקהלות.  היקףוהופרו ההנחיות בדבר 

הראשויות הגבירו את האכיפה, אסרו מכירת  

 .9בערב  8אלכוהול לאחר 

בחתונה בה שהו מספר חולי קורונה     חתונה קונג -הונג

 ם נוספים חולי 21נדבקו 

 20-הגבלת מספר אורחים בחתונה ל

התקהלות   יפן 

 במועדונים/ברים 

-חולים בשני מועדונים )כ 50לפחות 

 איש( שנחשפו לחולה  400

מושל אוסקה ביקש מכל הנוכחים במקומות  

להיכנס לבידוד מניעתי לשלושה שבועות, נערך  

חיטוי במקומות, וכן סגירה לפי שיקול דעת של  

 מיים. בעלי העסקים המקו

 
61469_article-https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/20  
7say-authorities-church-to-linked-outbreak-aviruscoron-oregon-https://www.foxnews.com/health/latest  
85-2020-cases-ruscoronavi-of-outbreak-to-linked-spain-in-party-https://www.businessinsider.com/birthday  
9-19-covid-of-fears-spark-europe-across-raves-and-https://www.theguardian.com/world/2020/jun/26/parties 

surge 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/20-1469_article
https://www.foxnews.com/health/latest-oregon-coronavirus-outbreak-linked-to-church-authorities-say
https://www.businessinsider.com/birthday-party-in-spain-linked-to-outbreak-of-coronavirus-cases-2020-5
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/26/parties-and-raves-across-europe-spark-fears-of-covid-19-surge
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/26/parties-and-raves-across-europe-spark-fears-of-covid-19-surge
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חולים בכנסייה בה  13לפחות  כנסיה  אוסטריה 

 אנשים לחולה  30נחשפו 

מועצת העיר לינץ בשיתוף כומר הכנסיה ביטלו 

אנשים   30כל האירועים והדרשות בכנסיה, כ

הוכנסו לבידוד. סגירת בתי ספר בחמישה  

 .)בהתאם לחקירה אפידמיולוגית(   מחוזות

דרום  

 קוריאה 

ארוע דתי רב  

משתתפים  

 סייה בכנ

עלייה משמעותית בתחלואה  

נדבקים בשרשרת  5000 -במדינה. כ

הדבקה שהחלה בהדבקה המונית  

בדרום קוריאה,  31של חולה מס' 

כנסיה האשר הגיעה לשני כנסים של  

בהם לא  איש בכל כינוס(  1000) 

 נשמר ריחוק חברתי 

סגירת כללית של אירועי דת וכנסיות ברחבי  

ולוגית ופעילות חקירה אפידמי המדינה.

אגרסיבית להתחקות אחר ההדבקות השונות.  

הטלת קנסות גבוהים על הפרות כללי הריחוק 

 החברתי והבידוד. 

דרום  

 קוריאה 

חולה שעבר בין מועדוני לילה גרם  מועדוני לילה 

אנשים  270לפחות להדבקה של 

 נוספים

סגירת כל המועדונים וברים וכן עיכוב בהקלות 

ה מחודשת  פתיח  ארציות ברחבי המדינה.

  ,עם חיוב סריקת קוד ביישומון בכניסה אושרה 

 והקפדה יתירה על נקיון וחיטוי.

פגישה של ארגון   אוסטריה 

 Rotaryהרוטרי ) 

Club ) 

במפגש של ארגון הרוטרי, ובמסעדה  

 17לפחות בה סעד חולה הודבקו 

 בני אדם 

מאות אנשים שהיו במגע עם המשתתפים  

 הוכנסו לבידוד 

 חתונה   הודו 

 ית החתן( וויול) 

 2020ביוני 

 BIHARבמדינת 

אנשים נדבקו בחתונה בה  100מעל 

החתן היה חולה. החתן מת מספר  

ימים מאוחר יותר, ובמסע הלוויה 

 10נדבקו אנשים נוספים 

נחיות הריחוק ה הנוכחות בארועים אלו חרגה מ

ללוויה. חקירה נפתחה   20 -לחתונה וכ 50 -

הוקם   ד.איש נבדקו ונשלחו לבידו 400ולפחות 

 אוהל לבדיקות וחלקים מהמחוז נסגרו לחיטוי.

נדבקו ממתאמן חולה   38לפחות  מכון כושר  יפן 

 ששהה במכון כושר עימם 

שימוש בכרטיסי  -חקירה אפידמיולוגית יעילה

המנויים הובילה לאיתור מהיר של מגעים  

 קרובים ובדיקתם. המכון נסגר זמנית לחיטוי.

גורמי מערך הבריאות ביקרו את המשתתפים   40 לפחות תפילה בכנסייה  גרמניה 

 ודחקו בהם להיבדק ולשמור על כללי הבידוד 

מיקום הדבקה כללי במסגרת עלייה  ברים  קליפורניה 

 בתחלואה 

מחוזות במדינה והמלצה על   7-סגירת הברים ב

ה בתחלואה ינוספים בשל העלי 8-סגירתם בכ

 וההפצה בנרחבת בעת הישיבה בברים. 

אירוח  מועדוני יפן 

 וברים 

 38לפחות  -התפרצות ראשונה

 60לפחות  -התפרצות שניה

מושלת טוקיו ביקשה מאנשים להימנע לצאת 

המועדונים   בהתפרצות הראשונה -למועדונים

נסגרו לאחר שבועיים עקב סגר ארצי, כרגע,  

נכון לשני ביולי, עדיין לא ננקטו צעדים להכלה, 

בעיקר עקב קושי במציאת המבקרים בגלל 

 45אופי המקומות. לא זוהה מסלול החולים בכ 

 % מהמקרים עד כה. 

מינסוטה,  

ארצות  

  הנחיותה . עצמאי הברים סגרו באופןמחלק  132לפחות  -מתוך חמישה ברים התקהלות בברים 

, הצוות מחויב 50%תפוסה עד  -לברים 

 
10-groom-chain-infection-covid-biggest-off-sets-bihar-in-https://www.hindustantimes.com/patna/wedding 

xyF3JxZMXJmRjsjYsTCvXI.html-infected/story-100-over-dead 

https://www.hindustantimes.com/patna/wedding-in-bihar-sets-off-biggest-covid-infection-chain-groom-dead-over-100-infected/story-xyF3JxZMXJmRjsjYsTCvXI.html
https://www.hindustantimes.com/patna/wedding-in-bihar-sets-off-biggest-covid-infection-chain-groom-dead-over-100-infected/story-xyF3JxZMXJmRjsjYsTCvXI.html
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במסכה, שולחנות במרחק , הזמנת מקום   . הדבקה   מקרים הברית 

 מראש. 

תיירת מספרד שנכחה בחתונה    י אורוגווא

אנשים  44גרמה להדבקתם של 

 11נוספים לפחות

ההדבקה גרמה לעלייה משמעותית בתחלואה  

במדינה. אשר נקטה בשלל אמצעים על מנת  

 להקטין את התחלואה בכללותה. 

 

רועי התפרצות רבים נוספים נרשמו ברחבי העולם. הונג קונג, סינגפור, יא .6

פרצות שונים את הברים, חדרי הקריוקי והשיתו על וטיוואן סגרו בשלבי הת

 מסעדות מגבלות על מנת לצמצם את ההתפרצויות שהם זיהו בהן.

מדינת דלאוור, קליפורניה, טקסס, מינסוטה ומדינות נוספות  –גם בארה"ב  .7

השיתו מגבלות על פתיחת הברים והמסעדות )עד כדי לסגירתם המוחלטת 

וזיהוי מקומו אלו  האפידמיולוגיותהחקירות  לאור ניתוח לפרקי זמן מסוימים(

 כמקומות התפרצות משמעותיים של המחלה.

 

 

 

 
11entinaarg-guest-party-coronavirus-https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/uruguay  

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/uruguay-coronavirus-party-guest-argentina
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 'גנספח 

 לדוגמהואירועים חריגים  ,מדיניות –אירועים המוניים באירופה 

 צרפת

במאי( נאסרו אירועים חברתיים  11מאז תחילת ההקלות בסגר בצרפת ) .8

 1-)עליהן אין הגבלה מה והתקהלויות של יותר מעשרה אנשים, מלבד לוויות

 ביוני(.  

 עד לחודש ספטמבר. סגורים  –מועדוני הלילה  .9

ביוני( קיומם של מיצגים  22-במסגרת ההקלות הותר )החל מה .10

ביולי גם  11-. היתר זה צפוי לחול החל מה12אנשים 5,000והפגנות של עד 

 . 13על אירועי ספורט ותרבות שיתרחשו בהיכלים, באצטדיונים וכדומה

 ריהאוסט

 במאי אושרה באוסטריה פתיחת ברים ברחבי המדינה. 15-ב .11

במאי מותרים באוסטריה אירועים במקומות סגורים או  29-החל מה  .12

 איש.  100פתוחים, עד 

איש במקומות  250אירועים של עד אושרו באוסטריה ביולי,  1-ב .13

 איש במקומות פתוחים. 500סגורים ושל עד 

איש  1,000-עים צפוי להתרחב לבאוגוסט אישור קיום האירו 1-ב  .14

 14איש במקומות פתוחים. 1,250-במקומות סגורים ו

 
12 https://www.thelocal.fr/20200618/what-changes-as-france-enters-phase-3-of-lockdown 

13 https://www.thelocal.fr/20200620/france-allows-up-to-5000-fans-to-watch-sport-in-stadiums 

14 https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information#events 

https://www.thelocal.fr/20200618/what-changes-as-france-enters-phase-3-of-lockdown
https://www.thelocal.fr/20200620/france-allows-up-to-5000-fans-to-watch-sport-in-stadiums
https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information#events
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 צ'כיה

במהלך צ'כיה נמצאת בשלבים מתקדמים של הסרת ההגבלות.  .15

השבועות האחרונים, צ'כיה נוקטת במדיניות מקלה ומסירה מגבלות רבות 

 איש, 1,000-שהיו קיימות עד כה. כיום מותרות התקהלויות מאורגנות עד ל

. 15איש 5,000-ובנוסף לכך בירידים ופסטיבלים מותרת הגעה של עד ל

מציאות זו לא נבחנה לאורך זמן ארוך, וייתכן ותביא לעלייה בתחלואה 

 אחריה מומלץ לעקוב.

עיקר העלייה בתחלואה בצ'כיה בימים אלו, נובעת מהדבקה המונית  .16

 הם. שהתרחשה  במכרה פחם בו נדבקו מעל מאה עובדים ובני משפחותי

 

 פורטוגל

במהלך הגל הראשון, פורטוגל הצליחה לשמור על מספר חולים יחסית  .17

נמוך לעומת שכנתה ספרד. עם זאת, בימים האחרונים מספר החולים 

 . 16ביום 350-החדשים במדינה מגיע לכ

 1,000-אשר הגיעו לכבמסיבות  הםעיקר מוקדי ההתפרצות הנוכחית  .18

 איש. 20סור התקהלות של עד משתתפים, על אף שיש במדינה כיום אי

מסוימות בחמשת  17החזרת הגבלותעקב כך, החליטה הממשלה על  .19

 : Lisbon, Sintra, Azambuja, Loures, Seixal -האזורים הבאים 

 .איש 10איסור התקהלות מעל   •

 .20:00סגירת חנויות בשעה  •

 במקומות ציבוריים. ית אלכוהול איסור שתי •

 
15 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-czech/czech-coronavirus-cases-jump-again-as-

restrictions-are-eased-idUSKBN23W1E5 

16 https://covid19.who.int/region/euro/country/pt 

17 https://www.aa.com.tr/en/europe/portugal-imposes-new-restrictions-as-virus-cases-rise/1886559 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-czech/czech-coronavirus-cases-jump-again-as-restrictions-are-eased-idUSKBN23W1E5
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-czech/czech-coronavirus-cases-jump-again-as-restrictions-are-eased-idUSKBN23W1E5
https://covid19.who.int/region/euro/country/pt
https://www.aa.com.tr/en/europe/portugal-imposes-new-restrictions-as-virus-cases-rise/1886559
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טרתית נרחבת כדי לאכוף את נראה כי כעת תהיה מעורבות מש  .20

בנוסף, פורטוגל מבצעת מספר רב יחסית של בדיקות; .18.ההנחיות החדשות

 .19איש 1,000בדיקות לכל  108-כ

 אנגליה

במרץ(, החלו הרשויות לאכוף חוקי  23עם תחילת הסגר באנגליה ) .21

ריחוק חברתי במדינה, אשר כללו איסור על יציאה מהבית שאינה למטרות 

מטר בין אדם לאדם ומניעת התקהלויות של  2רה על מרחק של חיוניות, שמי

 אנשים. 2-יותר מ

יציאה מהבית גם למטרות שאינן חיוניות, והתרת התקהלויות של עד  .22

 ביוני )בהתאם(. 1-במאי וב 13-שישה אנשים בשטח פתוח, הותרו ב

ביוני נצפו הפרות נרחבות של כללי הריחוק  24-26בתאריכים  .23

חש גל חום במדינה והתושבים התרכזו בחופים ואף החברתי, כאשר התר

ביוני יצא ראש הממשלה בהצהרה  26-עקב כך, ב נרשמו מסיבות וקטטות.

, בה הזהיר את הציבור הבריטי מפני האפשרות לקחת 20טלוויזיונית לציבור

"צעד לאחור" מההקלות במידה ולא ישמע להנחיות הריחוק החברתי שעודן 

 ואה.בתוקף ותראה עלייה בתחל

על העיר לסטר, בה עלתה התחלואה באופן משמעותי בסוף יוני, הוטל  .24

 סגר מחודש.

 

 גרמניה

 
18 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/portugal-puts-brakes-new-cases-tick-up/ 

19 https://ourworldindata.org/grapher/full-list-cumulative-total-tests-per-thousand-bar-
chart?tab=table&country=~Japan%2C%20tests%20performed 

20 26 June 2020, Coronavirus: PM warns over virus rules after beach crowds, https://www.bbc.com/news/uk-

53190209 

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/portugal-puts-brakes-new-cases-tick-up/
https://ourworldindata.org/grapher/full-list-cumulative-total-tests-per-thousand-bar-chart?tab=table&country=~Japan%2C%20tests%20performed
https://ourworldindata.org/grapher/full-list-cumulative-total-tests-per-thousand-bar-chart?tab=table&country=~Japan%2C%20tests%20performed
https://www.bbc.com/news/uk-53190209
https://www.bbc.com/news/uk-53190209


 

14 
 

הותירו את ההגבלה על מספר  בפדרציההרוב המוחלט של המדינות  .25

 איש. 10-20האנשים שניתן להיפגש עמם במקום ציבורי, שלרוב עומדת על 

ם עם זאת, מותר לקיים אירועים בהיקף משתנה בהתאם לאופיי  .26

אנשים, ורוב המדינות מתכננות להגדיל את  50-300)בפנים או בחוץ( בהיקף 

 מספר המשתתפים המותר מדי חודש. 

על מארגן האירוע לדאוג לרישום הפרטים של המשתתפים, ובחלק  .27

 30מהמדינות צריך לקבל אישור מראש מהמשטרה לאירוע עם מעל 

  .21בחוץ 75משתתפים במקום סגור, או 

 

 קרואטיה

נדחו אירועים רס, עם תחילת ההגבלות בקרואטיה, אבמ 11-ב .28

. אנשים 10המוניים ופסטיבלים, ובהמשך נאסרו התקהלויות של מעל 

קרואטיה נרשמה כמדינה עם ההגבלות  ,לפי אוניברסיטת אוקספורד

למאי היה  29-כך לדוגמה עד ה המחמירות ביותר ביחס למספר החולים בה.

ויה של אדם, כדי שאנשים מחוץ למשפחה אסור לפרסם את מקום ושעת הלו

 .22הקרובה לא יוכלו להגיע, וכן היה אסור לערוך טקסי נישואין

במהלך חודש יוני הותר לקיים משחקי ספורט עם קהל. בהקשר זה,  .29

התרחש טורניר טניס בנוכחות קהל בעיר זדאר, ואף ראש ביוני  20-יצוין כי ב

רניר אובחנו בהמשך כחולים הממשלה נכח בו. מספר טניסאים ששיחקו בטו

ביוני  22-בשל כך, כבר ב בקורונה, ובהמשך החלה התפרצות בעיר זדאר.

 . 23הוחזרו חלק מההגבלות על העיר

 
21 https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#ef504a21 ; 
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/True?AspxAutoDetectCookieSupport=1 ; 
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen#c15825 

22 https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/iz-minute-u-minutu-koronavirus-u-hrvatskoj-17-ozujka-2020---
597832.html 

23 https://time.com/5857058/coronavirus-croatia-tennis-tournament/ 

https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#ef504a21
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/True?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen#c15825
https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/iz-minute-u-minutu-koronavirus-u-hrvatskoj-17-ozujka-2020---597832.html
https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/iz-minute-u-minutu-koronavirus-u-hrvatskoj-17-ozujka-2020---597832.html
https://time.com/5857058/coronavirus-croatia-tennis-tournament/
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רוב ההדבקות במדינה התרחשו הודיעה הממשלה כי ביוני  26-ב .30

וכן היא הודיעה ששוטרים ופקחים יבצעו בדיקות  ,במועדוני הלילה

 .2425ההגבלות עליהםבמועדוני הלילה ויאכפו את 

 

 יוון

רס( איוון הייתה אחת המדינות הראשונות באירופה לאסור )אמצע מ .31

רס( אירועים אבמ 5אירועים חברתיים. במסגרת זאת, שלושה מחוזות אסרו )

 רס( האיסור הורחב לכל שטחי המדינה. אבמ 13חברתיים, ולאחר כשבוע )

במאי( לאפשר  16עם תחילת ההקלות, הממשלה החליטה )  - חופים .32

חובה על שמירת מספר תנאים. במסגרת זאת,  תוך השתתהגעה לחופים, אך 

על החופים להשמיע ומרחק )בין מטריות ומיטות שיזוף(, נאסר על בתי עסק 

איש לכל  40לחופים ) מרביתתפוסה  המוסיקה או לערוך מסיבות, וכן נקבע

אירו, וצו  25,000עד של לקבל קנס  עלולשלא יעמוד בתנאים דונם(. עסק 

  .26יום 20-סגירה ל

כנית ההקלות, בתחילת יוני הותר ובהתאם לת - אירועי תרבות .33

ביוני( כי תתיר   26. המדינה הכריזה )27מקורים לפעול-למועדוני לילה בלתי

  .28תרים על אירועים הנערכים במקום פתוחיאירועי תרבות, והורחבו הה

ביוני(, סגרו הרשויות והטילו  15ביוני,  12במספר הזדמנויות שונות ) .34

ביוני, נסגר בר  12-קנסות על עסקים ומקומות בילוי שפעלו בניגוד להנחיות. ב

הממוקם בחוף בכפר הנופש אלימוס )דרומית לאתונה(, לאחר שהתקיימה בו 

 
24 vecernji.hr/vijesti/stozer-85-novih-slucajeva-zaraze-u-hrvatskoj-1413013 

25 https://www.vecernji.hr/vijesti/uzivo-stozer-objavljuje-nove-informacije-o-broju-novozarazenih-u-hrvatskoj-
1412762 

26 https://greekcitytimes.com/2020/06/03/greece-implements-new-beach-rules-to-curb-covid-19-spread-
under-the-sun/ 

27 https://www.exhibitionworld.co.uk/greece-to-allow-exhibitions-from-1-july-under-phase-7-reopening 

28 https://www.iq-mag.net/2020/06/greek-allows-outdoor-events-to-operate-at-75-capacity/#.XvuebSgzbb0 

https://www.vecernji.hr/vijesti/uzivo-stozer-objavljuje-nove-informacije-o-broju-novozarazenih-u-hrvatskoj-1412762
https://www.vecernji.hr/vijesti/uzivo-stozer-objavljuje-nove-informacije-o-broju-novozarazenih-u-hrvatskoj-1412762
https://greekcitytimes.com/2020/06/03/greece-implements-new-beach-rules-to-curb-covid-19-spread-under-the-sun/
https://greekcitytimes.com/2020/06/03/greece-implements-new-beach-rules-to-curb-covid-19-spread-under-the-sun/
https://www.exhibitionworld.co.uk/greece-to-allow-exhibitions-from-1-july-under-phase-7-reopening
https://www.iq-mag.net/2020/06/greek-allows-outdoor-events-to-operate-at-75-capacity/#.XvuebSgzbb0
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של  מסיבת חוף במשך הלילה בהשתתפות כאלף איש. הרשויות הטילו קנס

ביוני  15-. ב29יום 60אירו והודיעו על סגירה למפעיל המקום למשך  20,000

ערכה משטרת יוון בדיקות במספר גדול בתי עסק באזורי פיראוס, גאזי  

ואתונה, וסגרה חמישה מועדוני לילה שפעלו בניגוד להנחיות. בנוסף, הרשויות 

 .30יום 60משך אירו על בתי העסק, וסגרו אותם ל 15,000הטילו קנסות בסך 

 
29 https://greekcitytimes.com/2020/06/07/mykonian-beach-bar-in-trouble-for-overcrowding/ ; 
https://greekcitytimes.com/2020/06/12/beach-bar-in-alimos-shut-down-and-fined-after-hosting-
overcrowded-party/ 

30 https://greekcitytimes.com/2020/06/14/five-nightclubs-in-attica-closed-for-violating-pandemic-rules/ 

https://greekcitytimes.com/2020/06/07/mykonian-beach-bar-in-trouble-for-overcrowding/
https://greekcitytimes.com/2020/06/12/beach-bar-in-alimos-shut-down-and-fined-after-hosting-overcrowded-party/
https://greekcitytimes.com/2020/06/12/beach-bar-in-alimos-shut-down-and-fined-after-hosting-overcrowded-party/
https://greekcitytimes.com/2020/06/14/five-nightclubs-in-attica-closed-for-violating-pandemic-rules/
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 'דנספח 

 פירוט התפרצויות שונות שמקורן באירועים המוניים ברחבי המזרח

 

-ששיאה היה בהתפרצות  - רובע הבילויים באיטוואן - דרום קוריאה .35

ההתפרצות החלה מנשא קורונה שבילה במספר מועדונים ברובע במאי.  10

Itaewon ביוני.  4-נכון לדו"ח מה הדבקות, 273-בסיאול והיה אחראי ל

וכן לעיכוב בתהליכי  בסאולהאירוע הוביל לסגירת של מועדונים ופאבים 

החזרה לשגרה במדינה. מועדונים רבים באיטוואן מזוהים עם הקהילה הגאה, 

ולאור זאת אזרחים רבים ששהו במוקדי ההתפרצות לא הלכו להיבדק. 

 60,000 כתוצאה מכך, הרשויות הקימו מערך בדיקות חינמי אנונימי וערכו

כמו כן,  בדיקות באזור של ההתפרצות, והכילו את ההתפרצות באופן מיטבי.

דרום קוריאה החלה לחייב אנשים שנכנסים למקומות בילוי המוניים כגון 

 .31בכניסה QRפאבים, ברים מועדני קריוקי וכו' לסרוק קוד 

אירעה התפרצות באזור חיי לילה, אצל להקה במרץ  24-ב - הונג קונג .36

נת במסעדות וברים. תשעה מתוך עשרה נמצאו חיוביים, והדביקו עוד שמנג

 סה"כ בהתפרצות הזו(. 106-אנשים ששהו במקומות הבילוי )ההערכה היא כ

 29ב מחלקת הבריאות הורתה לבתי העסק הרלוונטיים לבצע חיטוי במקום. 

אנשים, והתפוסה במסעדות הורדה ל  4במרץ נאסרה התקהלות של מעל 

 3-באפריל נסגרו מועדונים, חדרי כושר, מכוני יופי וקריוקי וב 1-ב ,50%

 32 באפריל גם הברים.

יפן  ,במרץ 21-לרגל החג הלאומי היפני "פסטיבל הדובדבן" ב - יפן .37

הרשויות היפניות העריכו רבים.  בילוי מוקדי לפתוחלילות  3משך אפשרה ל

 
31 https://www.zdnet.com/article/south-korea-to-use-qr-codes-to-contain-covid-19/ 

32 https://docs.google.com/document/d/1uzER5EWavTkb66IkyDmGynJ0kEEsbk65/edit 

https://www.zdnet.com/article/south-korea-to-use-qr-codes-to-contain-covid-19/
https://docs.google.com/document/d/1uzER5EWavTkb66IkyDmGynJ0kEEsbk65/edit
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ם קדימוהאחוזים מההדבקות החדשות בימים שלאחר מכן נבעו מ 30-ש

 .33לילות 3השונים שקיבלו היתר באותם 

המקרים  95כמעט מחצית מבין  -רובע הבילויים שינג'וקו ביפן  .38

ליוני, הינם גברים שעבדו או התארחו  22-וב 21-שהתגלו במחוז טוקיו ב

חרף ההדבקות שנצפו במוקדי הלילה,  ברובע הבילויים שינג'קו בטוקיו.

מוקדי הבילוי השונים בהתאם הרשויות היפניות ממשיכות לפתוח את 

לתוכניות. רובע הבילויים כולל את רובע האורות האדומים קבוקיצ'ו שבמוקדי 

הלילה השונים בתחומיו העובדים והעובדות נמצאים במרחק קטן 

מהלקוחות, שותים מאותם משקאות ואוכלים מאותו אוכל. החללים ברובע 

בות ההתפרצות הרשויות לא מכילים חלונות רבים ולא מאווררים היטב. בעק

המליצו לעסקים השונים ליצור מרווח בין הלקוחות ולרשום את הפרטים 

של עסקים מסוג זה, הלקוחות  םהשונים של הלקוחות. עם זאת, מתוקף טבע

השונים ובעלי העסקים מקפידים לשמור על דיסקרטיות וככל הנראה רבים 

 .34הרשויות על הנחיות מקפידיםמהעסקים לא 

 

 

 
33 https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/japan-coronavirus-bars-nightclubs-
clusters/2020/04/27/190e2f12-84d1-11ea-81a3-9690c9881111_story.html 

34 https://www.bloombergquint.com/coronavirus-outbreak/as-tokyo-reopens-its-nightlife-clubs-become-
virus-danger-zones 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/japan-coronavirus-bars-nightclubs-clusters/2020/04/27/190e2f12-84d1-11ea-81a3-9690c9881111_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/japan-coronavirus-bars-nightclubs-clusters/2020/04/27/190e2f12-84d1-11ea-81a3-9690c9881111_story.html
https://www.bloombergquint.com/coronavirus-outbreak/as-tokyo-reopens-its-nightlife-clubs-become-virus-danger-zones
https://www.bloombergquint.com/coronavirus-outbreak/as-tokyo-reopens-its-nightlife-clubs-become-virus-danger-zones

