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 "זתמוזתש"פי
 2020יולי09

109728סימוכין:
 לכבוד

 ראשיהרשויותהמקומיות

שלוםרב,

 95ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 22:00 בשעה 09.07.2020נכון ליום 

להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה.

 חינוך  .א

 13קישורלתיקוןמס'להלן–הגבלות על פעילות קייטנות ופעילויות חינוך בלתי פורמלי
 )הוראתשעה(בריאותהעם)נגיףהקורונההחדש(לצו ,)הגבלתפעילותמוסדותחינוך(

2020-התש"ף במסגרתו ופעי, קייטנות פעילות על הגבלות בלתינקבעו חינוך לויות
 פורמלי:

https://drive.google.com/file/d/1k1bTw_Q5Xl2byRHiPQX_nQvvwnX6Vves/view?usp=sharing 

בשעותהלילהואיןלומועדתחילה,הואחל,הלכה08.07.2020מאחרשהצופורסםביום
 ואילך.09.07.2020למעשה,למןיום

 ספק– הגדול הספר והגנים של החופש-בתי הסר שינוילמען אין כי להדגיש, נבקש
,וכיהיאמותרתלפיצוהגבלתמוסדותחינוך,גםלאחרתיקוןבהנחיותמתווההתוכנית

 .לו13מס'

ההבהר במסמך החינוך משרד של ,שלהלןות ליום אופן,09.07.2020הנכון על מידע
:לרשויות חישובהתשלום

https://drive.google.com/file/d/1a0r72B_MSfSWmBTtXp8rbZoM_IlJFSh9/view 

תשומתלבכםלהנחיותופעולהולאופןהתקצובבמידהוישלסגורמסגרותבשלהקורונה.

 "–הארכת צו הגבלת מוסדות חינוך והסדרים ל"אזורים מוגבלים קישורלתיקוןלהלן
)הגבלתפעילותמוסדותחינוך()הוראתבריאותהעם)נגיףהקורונההחדש(לצו14מס'
,ונקבעוהסדרים06.08.2020הוארךהצוהמלאעדליום,במסגרתו2020-,התש"ףשעה(

 ל"אזוריםמוגבלים":
https://drive.google.com/file/d/1sd35ULtTaM46aXEY8r_Svaer3nCZxQxw/view?usp=sharing
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 שמירה, אכיפה וחירום .ב

 מרכזהמידעלהלןקישורלתמ"צשערך–תחלואה ארצית ועולמית -  יומית תמונת מצב
 :09.07.2020,נכוןליוםוהידעהלאומילמערכהבקורונה

https://drive.google.com/file/d/1mcYm2TNkMmaVUGPVWf2Zr8QxiStBnKs1/view 

 משטרת–הבהרה לעניין אכיפה במסעדות של והדגשים ההנחיות לאוגדן בהמשך
שהועברלידיעתכםבריכוזהנחיותחדרהמצבמס' נבקש08.07.2020)יום58ישראל, ,)

הבהרה הודעת הוציאה וינקלר, מיה סנ"צ ישראל, במשטרת רישוי רמ"ד כי לעדכן
 עבירות"תוסגול"במסעדות,בזוהלשון:לשוטריםהאוכפים

-למסעדהרשיוןלושישפאבלגביהבהרה"
כמסעדהמתפקדהעסקשביתככלכילבכםשימת באופןלאכוףאין,
 ."הסגולהתותנאיעלשמירהישעודכל,הברעלישיבהדווקני

 למעןהנוחות,להלן)שוב(קישורלאוגדןההנחיותהאמור,לגביויצאהההבהרהשלעיל:
3EItX/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1yawF5UJIZqt3ZHVAPUlosv6Lcu 

 שונות .ג

 קישור– בדבר קיום תפילה בבתי תפילההנחיות הוראות ו הוראותהמנהללפיללהלן
 לתוספותלחוק2סעיף הקורונהב )נגיף תקנותשעתחירום של ולקיוםתוקפן לתיקון
2020-הגבלתפעילות(,תש"ף-החדש ליום, המחליפותאתהנחיותאל)08.07.2020נכון

  :(20.05.2020ההנחיותשפרסמוביום

 sY/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1AeZS_PtRL3wUYU9VDUbmLe9OhbDni 

  מנהלההוראותלהלןקישורל – מקום או עסק של אטרקציה תיירותית פעלתלההנחיות
-הגבלתפעילות(,התש"ף-(לתקנותשעתחירום)נגיףקורונההחדש10)ב()5לענייןתקנה

 :03.07.2020ליום,נכון2020

vWWcPgWjh3IHuU1NLPY8hMrFUkJV/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1MGu 

  – בתקופת משבר הקורונה משרד התחבורה וראותה קישור הלהלן שינוייםלריכוז
,הקורונהנגיףעםההתמודדותבעקבותהתאמותהו התחבורהמשרדשמפרסם

 :07.07.2020נכוןליום,והבטיחותבדרכים
ws/mot_updates_covid19https://www.gov.il/he/departments/ne 

 –תקנות התכנון והבניה הלקישורלהלן ברשומותקובץ התכנוןתקנותשלפרסום
עבודות)והבנייההתכנוןתקנות,ושל2020-ף"התש(,ממדי–תלתמגרשרישום)והבנייה
)מהיתרהפטוריםומבנים מסתיקון( 2' הפטור2020-ף"התש(, גם מוסדר במסגרתו ,
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שם: כמפורט בתנאים )פרגולות(, https://drive.google.com/file/d/1XTfwZdYgc- למצללות

kzm1jJ2wEVP8CJqPLR8Na9/view?usp=sharing  

 

קבציהנחיותקודמיםשהועברועלידימרכזלמעןהסרספק,ריכוזהנחיותזההינובנוסףעל
השלטוןהמקומי,מרכזהמועצותהאזוריותומשרדהפנים.

אנונמשיךונעדכןבכלהתפתחות.




 בברכה,

 
 חייםביבס

 ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות
 ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי




העתק:
ויו"רמרכזהמועצותהאזוריתראשהמועצההאזוריתמרחבים-מרשיחג'ג'

מנהלכללי,משרדהפנים-מרמרדכיכהן
מנכ"ל,מרכזהשלטוןהמקומי-מרשלמהדולברג
15-מנכ"ל,פורוםה-עו"דאיתןאטיה

מנכ"ל,מרכזהמועצותהאזוריות-מראיציקאשכנזי
מיותמנכ"לעירייתרחובותויו"ראיגודהמנכ"ליםברשויותהמקו-מרדורוןמילברג

מנכ"ליםברשויותהמקומיות
המשנהלמנכ"למרכזהשלטוןהמקומי-מררםסידיס

גזברעירייתבארשבעויו"ראיגודהגזברים-רו"חתומרביטון
גזבריםברשויותהמקומיות

יפוויו"ראיחודהיועמ"שים-יועמ"שעירייתתלאביב-עו"דעוזיסלמן
יועציםמשפטייםברשויותהמקומיות

סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי-יתיחוטרמרא
ראשמינהלשכרוהסכמיעבודה,מרכזהשלטוןהמקומי-גב'חגיתמגן

סמנכ"לחינוך,רווחהוחברה,מרכזהשלטוןהמקומי-גב'מיכלמנקס
ראשמינהלבטחון,חירוםותפקידיםמיוחדים,מרכזהשלטוןהמקומי-מריוחאיוג'ימה
ראשמינהלמשפטוכנסת,מרכזהשלטוןהמקומי-וןעו"דמירהסלומ

יו"ררשתעריםבריאות-ד"רמילכהדונחין
כרכור-מקומיתפרדסחנההמועצהבמנהלתהאגףלשירותירווחהוקהילה-עו"סתמיברששת
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יו"רארגוןמנהלירווחהארציו
מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים-מרנפתליקאייקוב
ויו"ראיגודהקב"טיםקב"טעירייתבניברק-מרחייםנוגלבלט
יו"ראיגודמהנדסיערים-מראבנראקרמן
המקומיותדוברעירייתבארשבעויו"ראיגודדובריהרשויות-מראמנוןיוסף
מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות-רו"חעינבפרץ

מנהלהרשותלקליטהועליהבעירייתירושליםויו"ראיגודמנהלימחלקות-מרפיניגלינקביץ
עלייהוקליטהברשויותהמקומי

 יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים-מריצחקבורבא
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