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 אלול תש"פ ז"ט
 2020ספטמבר  05

 110458סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 68ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 22:00בשעה  05.09.2020נכון ליום 

 כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה. להלן ריכוז הנחיות שונות,

 שיטת הרמזור: .א

  ופרויקטור משרד הבריאות  מקדמים מזה מספר שבועות – כללי -שיטת הרמזור
בשיתופנו, את עם המל"ל, משרד הפנים ופיקוד העורף,  יחדהקורונה, פרופ' רוני גמזו, 

ת פעילות ברמה של המדינה )כל עוברים מהגבל ,הרמזורתכנית הרמזור. בהתאם לתכנית 
המקומות במדינה "מתנהגים" אותו הדבר(, להגבלת פעילות ברמה מקומית )הגבלת 
 הפעילות נעשית לפי רמת התחלואה ברשות המקומית הספציפית בה מתקיימת הפעילות(.

למחוברת מודל הרמזור, כפי שנערכה לקראת ישיבת קבינט הקורונה: להלן קישור 
https://drive.google.com/file/d/1SyJCFM_5klurll72P5DS51T3bOb6UVfz/view?usp=sharing  

 :בראשי פרקים, במספר שקפים תכנית הרמזורלמצגת המתווה את וכן 
https://drive.google.com/file/d/1qcreqGUEGYSQ_GnipUdocf4sUOuOCNsk/view 

 חוברת הסברה ומידע לציבור בנושא:ול
https://drive.google.com/file/d/1GzJM8uFVrQlyhuEU2JzbXQvtJMJHxo3Z/view?usp=sharing  

 תכנית ה"רמזור":עיקרי מ 

o .נוהל אחיד לפעילות ערים, בהתאם למצב התחלואה בכל רשות 

o .העברת סמכויות ניהול המשבר לידי הרשויות המקומיות 

o ת הקורונה, בהתאם למצב התחלואה.אוטונומיה רבה יותר ליישובים בניהול מגבלו 

o  דרגות: פעילות רגילה, פעילות מורחבת, פעילות מוגבלת,  5תכנית ה"רמזור" כוללת
 פעילות מצומצמת ופעילות אסורה.

o  רמות תחלואה: 4יישובים יסווגו לפי 

  "בעלות רמת תחלואה נמוכה ומינימום מגבלות על הפעילות  –ערים "ירוקות
 המתקיימת בהן.
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 בעלות רמת תחלואה המחייבת  –"אדומות" -הובות", "כתומות" וערים "צ
 מגבלות, כאשר היקף המגבלות הולך וגדל במעבר בין צבע לצבע.

ובהתאם לו הותקנו תיקון לתקנות  מתווההקורונה את קבינט האישר  30.08.2020ביום 
 הגבלת הפעילות ותקנות להגבלת פעילות מוסדות ללימוד חובה, שיפורטו להלן.

 ון אנושי:ה .ב

 בהמשך לשיחת  – 12.08.2020מיום  סוציאליים עובדים הסכםבעניין  ותשובות שאלות
 שערכה להלן קישור לקובץ שאלות ותשובות בנושא, 27.08.2020שהתקיימה ביום זום ה

 הסוציאליים העובדים הסכם יישוםבעניין  שכר והסכמי עבודהגב' חגית מגן, ראש מינהל 
  :12.08.2020מיום 

https://drive.google.com/file/d/1svdvBwiVAXeRTwur2YDnBsJqJUwREjp2/view 

 , רווחה וחברה:חינוך .ג

  תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת
תקנות הגבלת פעילות מוסדות  – 2020-מוסדות ללימוד חובה(, התש"ף פעילות של

ללימוד חובה הותקנו בהתאם להוראות חוק המסגרת של הקורונה )חוק סמכויות 
(, ומכוחו, 2020-תש"ףהלהתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, מיוחדות 

ופות לפיקוח פרלמנטרי נעשה הדבר בתקנות הכפ –ולמעשה לראשונה מאז משבר הקורונה 
)של ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת(, ולא במסגרת צווים לפי פקודת בריאות 

 העם )הנחתמים ע"י מנכ"ל משרד הבריאות(.

לצד תקנות הגבלת הפעילות של מוסדות ללימוד חובה בוצעו תיקונים ושינויים בצו הגבלת 
בריאות העם(, כך שצו זה חל על פעילות פעילות מוסדות חינוך )זה המותקן מכח פקודת 

לימודית שאינה מוסד ללימוד חובה )מעונות יום, חינוך בלתי פורמלי, מוסד להשכלה גבוה 
 וכיו"ב פעילויות שאינן חלק מהחינוך הרשמי(.

o תקנות אלו מסדירות את  – התקנת תקנות הגבלת פעילות מוסדות ללימוד חובה
הוראות מפורטות של "תו ובמסגרתן ימוד חובה, המגבלות על פעילותם של מוסדות לל
, לרבות מספר השוהים בכיתה, פעילות במקומות סגול" לפתיחת מוסדות ללימוד חובה

: 31.08.2020פתוחים, מפעילים חיצוניים, הסעות ועוד ועוד. להלן קישור לתקנות מיום 
https://drive.google.com/file/d/1UN55qxD7Ivy63KJktZ3LUlhEuSEE82ko/view?usp=sharing  

o (31.08.2020באותו היום ) – התיקון לתקנות הגבלת פעילות מוסדות ללימוד חובה, 
שהוגדר  שעוסק בהגבלת פעילות של מוסדות חינוך ביישובהותקן התיקון לתקנות, 

כאדום )לרבות רשימת היישובים האדומים נכון למועד התקנת התיקון ובתוקף עד 
(, תוך הבהרה כי מגבלת הפעילות אינה חלה על הפעילות שהוגדרה 05.09.2020ליום 

 :)ג( לחוק(10כחיונית בחוק המסגרת )בסעיף 
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https://drive.google.com/file/d/1IF_q0rCmGgA4TYN_xhPHeXD8VlMFWsu9/view?usp=sharing  

: בעקבות אי בהירות בנושא משמעות עיר אדומה לגבי תלמידי חוץ, לתשומת לבכם
 הוציא משרד החינוך את ההודעה הבאה:

ומה ולומדים/מלמדים במוסד חינוכי שמחוץ תלמידים וצוותי חינוך הגרים בעיר אד
 לעיר אדומה, רשאים לצאת ולחזור לצורך כך )בעניין זה אין מגבלת תנועה(.

מוסדות חינוך מיוחד ונוער בסיכון הנמצאים בעיר אדומה, יפתחו את שנת  לגבי
התלמידים וצוותי החינוך וההוראה של החינוך המיוחד ונוער . הלימודים ללא מגבלה

יכולים לצאת ולבוא לצורך ( אלה שגרים בעיר האדומהו)שמחוץ לעיר האדומה  בסיכון
 (.תחבורה ציבורית, הסעות וכו') כך בכל האפשרויות העומדות לרשותם

o  'בתיקון זה תוקנות  – לתקנות הגבלת פעילות מוסדות ללימוד חובה 2תיקון מס
)עד כיתה ב'( מכל  ההוראות הנוגעות להפעלת צהרונים, כך שניתן לאחד קבוצות גיל

תלמידים. להלן קישור  35-סיבה שהיא, ובלבד שבקבוצה המאוחדת לא ישהו יותר מ
לתיקון: 

fWGw/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1_xycuONs2UWdi2zRDCzFIc5mHIja   

  (,הוראת שעה) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) נגיף הקורונה החדש()צו בריאות העם 
  – 2020-התש"ף

o  'הוארך תוקפו של הצו עד ליום ( 27.08.2020)מיום בתיקון זה  – 18תיקון מס
מפוצלות ההוראות הנוגעות לפעילות מוסדות  01.09.2020)והחל מיום  01.09.2020

ללימוד חובה מהצו, ומוסדרות בהוראות תקנות הגבלת פעילות מוסדות ללימוד חובה, 
https://drive.google.com/file/d/1PAWz0N-. להלן קישור לתיקון: כאמור לעיל(

qvEAF2w4pXlkR/view?usp=sharingmDG7jxswLRSs  

o ( '19תיקון מס) –  ההוראות והתקנת תקנות נפרדות למוסדות ללימוד לאחר פיצול
ועד  01.09.2020חובה, נקבעו הוראות מתאימות לפעילויות שנשארו בצו, בתחולה מיום 

 . להלן קישור לתיקון:15.0.9.2020ליום 
https://drive.google.com/file/d/1feHvWrVzouHrH1vXOZIrT8JsM8UENNro/view?usp=sharing  

  משרד הבריאות בענייני חינוךמנהל הוראות –  

o 'קישור להנחיות המנהל בנושאלהלן  – י"ב-פעילות חינוך בלתי פורמלי לילדי כיתות ה ,
  pdf-https://govextra.gov.il/media/26257/mmk.357736420: 04.09.2020נכון ליום 

o 2020.24.08קישור להנחיות המנהל בנושא, נכון ליום להלן  – מודל הפעלת פנימיות 
: (בנושא 26.05.2020 מיום המנהל הנחיותמחליפות את  אלו )הוראות

345344320.pdf-https://govextra.gov.il/media/25677/mmk 
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  בהמשך לעדכון חדר מצב מיום  – תשפ"אה הלימודיםקורס הכנה לעוזרי החינוך בשנת
  –ורא להעסקת עוזרי חינוך בבתי ספר יסודיים (, בעניין קול ק66)עדכון מס'  14.08.2020

 :20.08.2020, מיום פיתוח פדגוגי במשרד החינוךתחום קישור לפניית מנהל להלן 
U8q9wl5z6F/viewhttps://drive.google.com/file/d/1QTSJYp2l01I77Ajq4SkP8I  

 וכן הצרופות למכתב זה:

o א"תשפה ד' בשנה"ל-ג' כתות לפיצול חינוך לעוזרי ייעודי קורס הודעה על קיומו של ,
  ZebKILogOmI03Q2CfAvIh3pccSxJ/viewhttps://drive.google.com/file/d/1e09X :12.08.2020מיום 

o  :קישור לסילבוס הקורסhttps://drive.google.com/file/d/1nPbjIIOgmDLC7hU7bBrEfPOQTqs9gCL5/view  

o יצוע קורסי הכנת עוזרי חינוךקישור לרשימת המבצעים הפדגוגיים שנרשמו לב :
https://drive.google.com/file/d/1ZirREW8_2UAUDJvf_PpZLuw1SivcjGt_/view   

  מעמיד לרגל פתיחת השנה,   – לשאלות ותשובותופורטלים מוקדים טלפונים ייעודים
מוקדים טלפונים ייעודים לשאלות ותשובות בנושאי אורחות חיים  4משרד החינוך 

 בתקופת הקורונה, הנחיות והיבטים פדגוגיים ללמידה ומענים רגשיים, להלן המוקדים:

o המוקד מופעל ע"י אגף פניות הציבור ונותן מענה לקהל הרחב. מוקד פניות ציבור :
 .25-00-25-800-1, במספר טלפון: 15:00-08:00ות ה' בין השע-המוקד יפעל בימים א'

 https://mosdot.education.gov.il/messages/help_desk וכן קישור לפורטל מוסדות חינוך:

o הוראה ולעובדי  למתן מענה רגשי לתלמידים, להורים: מיועד מוקד סיוע רגשי
וביום ו' בין  08:00-20:00ה' בין השעות -מים א'באמצעות יועצות. המוקד יפעל בי

 .3931888-073 , במספר טלפון:14:00-08:00שעות ה

 /us/service-prhnet/contacthttps://parents.education.gov.ilוכן קישור לפורטל הורים: 

o מענה כללי לעובדי הוראה בכל נושא ובפרט מענה  מיועדת לתת: מוקד עובדי הוראה
ה' בין השעות -יפעל בימים א' המוקדלפניות שכר ותנאי העסקה של עובדי הוראה. 

 *.6552, במספר טלפון 17:30-07:30

 ותמיכה לעובדי הוראה:שירות וכן קישור לפורטל 
https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/SherutVetmicha.aspx 

o המוקד נותן מענה לבעלי תפקידים בבית הספר מוקד למנהלי בתי ספר ומנהלות גן :
וביום  07:30-18:00ה' בין השעות -וך. הוא פועל בימים א'ובגן, לרשויות ולבעלויות חינ

 .6906600-03, במספר טלפון: 14:30-08:00ו' בין השעות 

שירות לרשויות מוקדי תמיכה ו רשימתובעלויות, הכולל רשויות  פורטלקישור לוכן 
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: לצורך סיוע טכני ותפעולי ותמיכה בנושאים שונים ,לפי תחומי פעילות ,ולבעלויות
https://pob.education.gov.il/PniotSherut/Pages/mokdeiTmicha.aspx 

 להלן קישור   –  תשפ"אהגל פתיחת שנת הלימודים , לרדגשים והמלצות מצילות חיים
 :2020נכון לאוגוסט  ,לחוברת שנערכה בנושא ע"י משטרת ישראל

nN2xA8DTVoVcA/view-https://drive.google.com/file/d/1apjEGWip1Wi2ovKOQj  

 להלן קישור לגלויה  – קווים מנחים לחזרה ללימודים בעומס חום כבד בשגרת הקורונה
כללים לשימוש קולרים ומתקני מים ם להכוללת קישורישהוציא משרד החינוך בנושא, 

: קווים מנחים ללמידה בעומס חום בשגרת הקורונהלכן , וקרים בשגרת הקורונה
/view?usp=sharing-VYtxstxIXhttps://drive.google.com/file/d/1NEh2QHoKBJUHcrMoVVaDiD  

  החינוך בדבר  להלן קישור לחוזר מנכ"ל משרד –הוראת שעה לשנת הלימודים תשפ"א 
ור מקצועות עבגביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים 

הוראת שעה לשנת  –כנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי לימוד ברמה מוגברת, ת
 הלימודים תשפ"א

כמו כן, להלן קישור להודעה משרד החינוך בדבר פרסום הסכומים המרביים שאושרו ע"י 
תשלומי  -הנוגע לועדת החינוך של הכנסת לשנת הלימודים תשפ"א, וריענון נהלים בכל 

 הורים לשנת הלימודים התשפ"א

 צווי פיקוח על מחירי ספרי לימוד מאושרים – 

o  ,)צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר מרבי לספר לימוד מאושר( )תיקון
צו בנושא, הכולל רשימת ספרים מעודכנת )באמצעות להלן קישור ל – 2020-התש"ף

(: 2016קביעת תוספת חדשה, המחליפה את התוספת משנת 
/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1StEibgzZ4KczYDwREOjIcy9_kNpwB14  

o  צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר מרבי לספר לימוד מאושר( )ספרים
להלן קישור לצו בנושא, הכולל רשימת  – 2020-לדוברי השפה הערבית( )תיקון(, התש"ף

ספרים מעודכנת )באמצעות קביעת תוספת חדשה, המחליפה את התוספת משנת 
2016 :)

https://drive.google.com/file/d/1aIJqIlO2U4iC6hkK05dty9m0Wv7zl3nH/view?usp=sharing  

 להלן קישור  – הלימודים תשפ"א-לשנת מענים מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 :מידבבית התל לנוהל מפגש

https://drive.google.com/file/d/1L71m_ZIEaFQyQkvYIrORYXZqXQIvy2J7/view 

 :נוהל מענה בבית הספרקישור לו
https://drive.google.com/file/d/1brSjJc3VGWUpW8PMr1TsCxB5zoKDn4r1/view?usp=sharing 
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יש לוודא קיומם של  –לתשומת לבכם בכל הקשור בסייעות אישיות לתלמידים משולבים 
 הסכמת הסייעת. –כל התנאים ובראשם 

של משרד החינוך  "לומדים בביטחון" govלו לאתר הנהלים יעודכנו בקישורים וכן יוע
    https://parents.education.gov.il/prhnet/parents: בכתובת

 ה במוסדות חינוךלהלן קישורים מנחים של משרד החינוך בעניין ציוד מיגון והיגיינ – 

o היגיינה למוסדות חינוך ופנימיותציוד מיגון ו: -https://drive.google.com/file/d/1KcdM

49EP0/view-LEXnHJ9xziIlIEfG5G06N 

o  גני ילדיםלציוד מיגון והיגיינה: 
https://drive.google.com/file/d/1z2Bg8GHs2SyRKWSYcQafbGXrKKvoptrO/view?usp=sharing  

 הצבת התכשיר ) תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים
קנות שבנדון, המסדירות את אופן החזקת להלן קישור לת – 2020-(, התש"ףושילוט

במוסדות החינוך, לרבות הוראות בדבר הצבת שילוט מתאים והוראות  תכשירי האפינפרין
: להתנהגות בעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים

ps://drive.google.com/file/d/11Mzh1VRYE6c6CyjK_6ibhuFEqMwh8TGO/view?usp=sharinghtt  

 למסמך שפ"י, להלן קישור  – בעקבות אירוע האונס באילת -שפ"י ועקרונות לשיח  אגרת
 https://drive.google.com/file/d/1Z2rBER6fJl-: , הכולל הנחיות והמלצות25.08.2020נכון ליום 

TLMb5Mh5u_h6kZted_75y/view?usp=sharing 

 31.08.2020להלן קישור למכתבנו בנושא, מיום  – בדיקת בטיחות חשמל במוסדות חינוך :
GWu7Hib7iKILstli/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1pJnpIbnuDi686T6  

https://drive.google.com/file/d/1TYbT-וכן קישור לסיכום הבדיקות המדגמיות: 

PF56HWtT4gCn5K2BOMmaauzrqWC/view?usp=sharing  

 מכתב בנושא ניהול ביטחון תזונתי ברשותלהלן קישור ל – ניהול ביטחון תזונתי ברשות ,
 :27.08.2020מיום 

https://drive.google.com/file/d/1Tdm76P8eQP1BP21vHsVqR7faMj28yda6/view?usp=sharing  

 :(17.08.2020)מיום  בנושא עדכני מדריךוכן 
https://drive.google.com/file/d/1TOqwvylRJ8x2qniAwe0cRqqDQ59MWP2G/view?usp=sharing  

 להלן מכתב פנייתנו אל השר  – מניעת עצירת פעילות החינוך הבלתי פורמלי לנוער
, בדרישה כי ינקוט באופן מיידי בכל הצעדים 01.09.2020להשכלה גבוהה ומשלימה, מיום 

י חינוך בלתי פורמלי לתנועות נוער, ארגוני נוער ומחלקות נוער: הנדרשים להעברת תקציב
iew?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/101RZ4gHDx1jOYg9Wh2LMmilvwmJZsjpc/v 
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https://drive.google.com/file/d/1Tdm76P8eQP1BP21vHsVqR7faMj28yda6/view?usp=sharing
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 ות לו:וכן הצרופ

אל ראש הממשלה, שר האוצר, השר להשכלה גבוהה ומשלימה  16.08.2020מכתבנו מיום 
  https://drive.google.com/file/d/1Dhx7D338nJ0bvwWlMuz32lYMAiBabCpY/view?usp=sharing ושר החינוך:

אל ראש הממשלה, שר האוצר והשר להשכלה גבוהה  12.07.2020מכתבנו מיום ו
  _bvC03Jxdlw2Zpl9MHw6x/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/13_PpmV48lYומשלימה: 

  להלן  – ידי הרשות לצורך הגנה על מנהלי בתי ספר ברשותביטוחים שמומלץ לקיימם על
 :03.09.2020קישור למכתבנו בנושא, מיום 

https://drive.google.com/file/d/1oMaKWQWidKgtI1SYnaYYpJj94GaMjZcd/view?usp=sharing  

 נדרשים לצורך המסמכים הוז קישור לריכלהלן  – במהלך התשפ"א צהרונים לפעוטות
, כפי שמתפרסם ע"י דפתיחת מוטב לצהרונים וקבלת דרגת זכאות להשתתפות בשכר לימו

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:
daycare-https://www.gov.il/he/departments/general/afternoons 

 מירה, אכיפה וחירוםש

 תקנות הגבלת הפעילות –  

o  'בעקבות הודעת הממשלה על כוונתה לאשר את מתווה הרמזור,  – לתקנות 2תיקון מס
, וזאת במסגרת , ללא שינוי נוסח31.08.2020הוארכו תקנות הגבלת הפעילות, עד ליום 

לתקנות הגבלת הפעילות:  2להלן קישור לתיקון מס' האמור.  2תיקון מס' 
inghttps://drive.google.com/file/d/1QMJ5g1rhxKbBAhsScF_l2iwFiy6SXPJj/view?usp=shar  

o  'בחלוף הימים התברר כי יש צורך בארכה קצרה נוספת, בטרם  – לתקנות 3תיקון מס
קביעת מתווה הרמזור כחובה שבחוק, ועל כן מאריך תיקון זה את תקנות הגבלת 

. להלן קישור לתיקון: 05.09.2020עד ליום  –הפעילות הקיימות, במספר ימים נוספים 
https://drive.google.com/file/d/1a4EEORqxH1DOU32rRQ2XNKwlVfTlzcYi/view?usp=sharing  

o  '(, הותקן 31.08.2020לתקנות )יום  3בו ביום שהותקן תיקון מס'  – לתקנות 4תיקון מס
נקבעו מגבלות  זור )בכל הנוגע להגבלת פעילות(. בתיקון זה, ובו מתווה הרמ4תיקון מס' 

 שונות לפי צבעים. בכל יישוב תתקיים פעילות בהתאם לצבע היישוב.

 500הוסמכו הרשויות המקומיות לאפשר אירועי תרבות בהתכנסויות של עד  כמו כן
ן (, בנוסחה שלאחר התיקון(, הותרה הפעלת ג4)ב()8אנשים )בתנאים כמפורט בתקנה 

  ארועים ונקבעה הוראת שעה ספציפית לתפילות בחודש אלול ובחגי תשרי.

 .06.09.2020תיקון זה נכנס לתוקף מיום 
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https://drive.google.com/file/d/1oMaKWQWidKgtI1SYnaYYpJj94GaMjZcd/view?usp=sharing
https://www.gov.il/he/departments/general/afternoons-daycare
https://drive.google.com/file/d/1QMJ5g1rhxKbBAhsScF_l2iwFiy6SXPJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a4EEORqxH1DOU32rRQ2XNKwlVfTlzcYi/view?usp=sharing


   
  

 
 
 

 

 דרכי התקשרות:
hamal@masham.org.il| https://bit.ly/39UV3I0   |7439600-03  17:00-08:00בשעות הפעילות  |*3676או 

)הטמעת מתווה הרמזור בתקנות הגבלת הפעילות(:  4להלן קישור לתיקון מס' 
https://drive.google.com/file/d/1jHbXziYw6Gf9SZEOsaFVEdvraMKQvHH5/view?usp=sharing  

 האמור: 4לקובץ תיקוני טעויות לתיקון מס' קישור וכן 
4oUkpRM6lv1C/view?usp=sharing-ve.google.com/file/d/1ktEMBNE3flzgGJHcBRahttps://dri  

, ובו רשימה עדכנית של הרשויות האדומות: 4וכן תיקון לתיקון מס' 
D9Q5fddY2h_pste3d6n5brN/view?usp=sharing-m/file/d/1jK5QqCzwhttps://drive.google.co  

מגבלות שונות לפי רמות מאחר שמתווה הרמזור הוא מתווה המייצר  – לתשומת לבכם
קטגוריות חומרת תחלואה, עליכם לוודא את צבע היישוב שלכם, נכון למועד  4

יפוש של צבע הרשות בפורטל החירום הלאומי באתר פיקוד העורף מנוע חהרלוונטי. 
. להלן קישור לאתר: המקומית המעודכן, והמשמעויות מבחינת הפעילות ברשות

https://www.oref.org.il/ 

  ,)צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה
 – 2020-תש"ףה

o  'במסגרת תיקון זה נקבעו הוראות בדבר מטפלי ישירים במסגרת חוץ  – 30תיקון מס
. להלן קישור לתיקון: ביתית, וכן נקבעו הוראות לעניין ספורטאים חוזרים

//drive.google.com/file/d/1E0lv1kuVqPbQKek26dJRrBANm8agg0NG/view?usp=sharinghttps:  

o  'במסגרת תיקון זה נקבעו רשימת מדינות ירוקות, שהשבים מהם אינם  – 31תיקון מס
הימים שלפני שובם לישראל לא שהו במדינה שאינה מדינה  14-חבים בבידוד )ובלבד שב

QvC0TR-https://drive.google.com/file/d/1CrKdO9tFzXfDvxp4K-ירוקה(. להלן קישור לתיקון: 

XoR4Vi5/view?usp=sharing  

 תקנות הגבלת ל 2' הותקן תיקון מס 23.08.2020ביום  – הגבלת פעילות במקום עבודה
במקומות עבודה. בין השאר, בוטלה בתיקון זה ההחרגה החלה על המדינה  הפעילות

מתחולת התקנות, נקבעו פעילויות נוספות כפעילויות חיוניות וחודדו נוסחים המבהירים 
כי מעסיק במקום עבודה צריך לוודא קיומן של הוראות התקנות ביחס לכל השוהים 

לתקנות:  2ק ביחס לעובדיו(. להלן קישור לתיקון מס' במקום העבודה )ולא ר
a0ujCqu1uj0lXgL_orZeMvREmWw/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1rkda    

 מיום  67חדר מצב מס'  לעדכון בריכוזבהמשך  – תיקון לפקודת בריאות העם(
. במסגרת התיקון נקבעה הפרת חובת 3-ו 2(, אושר התיקון שבכותרת בקריאה 22.08.2020

עטיית המסכות כעבירה, בת אכיפה ע"י כלל גורמי האכיפה המוסמכים )לרבות המפקחים 
נוספות  הוראותעובדי הרשויות המקומיות המוסמכים לאכוף עבירות קורונה(, וכן נקבעו 

עוד נקבעו  מרביתן אין סמכות למפקחי הרשומ"ק לאכוף(.את ) , כעבירותובות בידודשל ח
הוראות בדבר פיקוח פרלמנטרי על צווי בריאות העם העוסקים בבידוד )במנגנון דומה 

עניין ת אישור תקנות המותקנות מכח חוק המסגרת של הקורונה(, ונקבעו הוראות ללמנגנו
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להלן קישור לתיקון לפקודה:  כים לסייע להם.מסחוקרים אפידמיולוגיים והמו
mOR/view?usp=sharing-THrxWdQIbMoT7S8G6-https://drive.google.com/file/d/1YR44zkCOwl  

 הוראות המנהל בעניין הגבלת פעילות והנחיות מינהלת האכיפה הארצית – 

o  ותפיקוח והטלת קנסבדבר להלן קישור למסמך  – רשויות מקומיות -סמכויות אכיפה 
ירה מינהליים, כפי פקחים עובדי הרשומ"ק, וכן סמכות הטלת צווי סגמים ע"י מינהלי

 :08.2020.28 נכון ליוםי מינהלת האכיפה, כל זאת שעובד ונסקר ע"
om/file/d/1VBpeahfVliQhAnWZKrssZ71D2WIvvqO_/viewhttps://drive.google.c 

o יום למכתבנו מ קישורלהלן  – נהחובות דיווח בדבר אכיפה מכח דיני הקורו 
27.08.2020 :-bVusMH8pCirs92P-https://drive.google.com/file/d/1

9i1zVCvvVoJLUiw/view?usp=sharing  

: 26.08.2020, מיום וכן אגרת ברכה מאת ראש המינהלת
4XCl/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1AexdV7yqvkjBG9To0I9mdtFIlJS  

: 01.09.2020ון משותף בנושא, מיום ועדכ
wBm/view?usp=sharing-KwqA6pWhaDbh-drive.google.com/file/d/1GT0krN1xp1HpR6Phttps://  

o משרד מנהל להנחיות להלן קישור  – לעניין הפעלת מקווה טהרה הוראות מנהל
 :11.08.2020הבריאות בנושא, נכון ליום 

https://drive.google.com/file/d/1CCTBiEiBqXDhhgDNPZCO3cHJShli4O9S/view 

o מנהל משרד נהלים והנחיות להלן קישור ל – מנהל לעניין הפעלת בתי מלוןוראות ה
לון, כפי שפורסם תיירות בדבר "תו סגול" להפעלת בתי ממשרד ההבריאות בשיתוף עם 

 after-hotels-openning-icies/policyhttps://www.gov.il/he/departments/pol- :24.08.2020ביום 

covid 

o  הנחיות והמלצות המנהל למזעור סכנת התפשטות נגיף הקורונה במרחבים סגורים
הבריאות בנושא, נכון ליום  קישור להנחיות מנהל משרדלהלן  – המשמשים את הציבור

30.08.2020 :350094220.pdf-https://govextra.gov.il/media/25837/mmk 

o ב להודעת נציקישור להלן  – מסוימים ובאזורים במועדיםאיסור הדלקת מדורות  צו
האוסר על הדלקת מדורות צו שעליו חתם,  בדבר, 03.09.2020מיום ה כבאות והצל

 באזורים ובתנאים כמפורט בצו: ,10.2020.31ועד ליום  03.09.2020ה שמיום בתקופ
s://drive.google.com/file/d/1SbrrjcJm3zL1DbDhsjZ7Ad_3pPsDB9I_/view?usp=sharinghttp  

 תמונות מצב – 

o יומית שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות, נכון ליום  להלן קישור לתמ"צ
 :09:00בשעה  03.09.2020

mailto:hamal@masham.org.il
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https://www.gov.il/he/departments/policies/policy-openning-hotels-after-covid
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https://drive.google.com/file/d/1ukn5a1zhLC1wEsqXaAvwhFtXGkqbnQzb/view 

o  03.09.2020, נכון ליום המטה לביטחון לאומילהלן קישור לתמ"צ שערך: 
https://drive.google.com/file/d/1wa0N7yOpunKrqcRZOsLR7_LfQfx_HGBN/view 

 ונותש .ד

 יקונים בדיני המכרזים של הרשויות המקומיותת – 

o  'לנוכח משבר הקורונה המתמשך, המצריך שינויים  – 2הוראת שעה מס
, נקבעה הוראת שעה נוספת, מהרגע להרגעויישומן של הוראות והיערכויות 

המאפשרת הארכתן של התקשרויות קיימות כהתקשרויות המשך ללא מכרז. להלן 
, המבצע תיקונים בדיני המכרזים של 31.08.2020קישור לקובץ התקנות מיום 

הרשויות המקומיות )עיריות ומועצות מקומיות, לרבות מועצות אזוריות(: 
60Lj6S/view?usp=sharing--https://drive.google.com/file/d/1jkP9HSBFeFNwPmnYZvlUdxvu  

o קביעת פטור מהתקשרות במכרז במקרה של העברת בעלות במקרקעין במושע – 
/מים אחר/ים, מצריכה בעלות במקרקעין המשותפת לרשות מקומית ולגורם

התייחסות מיוחדת. כאשר לרשות המקומית זכות בחלק הפחות ממחצית הקרקע, 
נקבע פטור מחובת מכרז להעברת הבעלות בקרקע, בכפוף לתנאי הפטור. להלן 

, המבצע תיקונים בדיני המכרזים של 31.08.2020קישור לקובץ התקנות מיום 
יות, לרבות מועצות אזוריות(: הרשויות המקומיות )עיריות ומועצות מקומ

https://drive.google.com/file/d/1bt8dTBtGGacYAih4mGkAOxTuh6G5DV4U/view?usp=shari

ng  

עצות האזוריות בנושא: כמו כן להלן קישור לקובץ תיקוני טעויות לצו המו
4oUkpRM6lv1C/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1ktEMBNE3flzgGJHcBRa  

 נים בהיוועדות חזותית צו לקביעת תקופת חירום לפי חוק הארכת תקופות וקיום דיו
 מכח – 2020-הוראת שעה(, התש"ף -בענייני תכנון ובנייה )נגיף הקורונה החדש 

בענייני תכנון  הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותיתלחוק  2סמכותו לפי סעיף 
, קבע שר "(החוק)להלן: " 2020-(, התש"ףהוראת שעה -נגיף הקורונה החדש ) ובנייה

במהלכה  )או עד לתום תקופת החירום שבחוק, לפי המוקדם(, חודשים 3ה בת הפנים תקופ
: 26.08.2020, מיום יחולו הוראות החוק על דיוני מוסדות התו"ב השונים. להלן קישור לצו

ve.google.com/file/d/1cNVpnfirl1CbGwWrPRUCNg10aj40Y3aE/view?usp=sharinghttps://dri  

 ביום  – 2020-קיימה(, התש"ף–תקנות התכנון והבנייה )תכן הבנייה( )בנייה בת
במועצה הארצית  03.03.2020הותקנו התקנות שבכותרת, לאחר שאושרו ביום  02.09.2020

וקובעות  , 15-ה הבניה הירוקה של פורום ההתקנות האמורות מאמצות את מתוולתו"ב. 
, יידרשו בעמידה ברמה ואילך כי כל תכנית חדשה וכל בקשה להיתר, החל ממועד התחולה

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1ukn5a1zhLC1wEsqXaAvwhFtXGkqbnQzb/view
https://drive.google.com/file/d/1wa0N7yOpunKrqcRZOsLR7_LfQfx_HGBN/view
https://drive.google.com/file/d/1jkP9HSBFeFNwPmnYZvlUdxvu--60Lj6S/view?usp=sharing
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כמעט כל בניין חדש יידרש , כך שכוכבים( 55לפחות  –הבסיסית של התקן )כוכב אחד 
 (.5281לעמוד ברמה הבסיסית של התקן הישראלי לבנייה בת קיימה )ת״י 

אפשרת ה לפי הרמה הבסיסית של התקן היא בריאה יותר למשתמשי המבנה, היא מבניי
במהלך התקנת  והיא יעילה יותר בצריכת משאבים. שמל,בצריכת הח 10-20לחסוך בין 

יקבעו סטנדרטים ירוקים ובריאים יותר, על כך כי , 15-התקנות עמדנו, יחד עם פורום ה
 רשויות המקומיות.מבלי שיידרשו תוספת עלויות או תקנים מה

  2dTs1hYyEr556ylQUrvRWgV7a2/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1C9Sbrלהלן קישור לתקנות: 

 התחבורה בנושא,  דקישור להודעת משרלהלן  – הודעה בדבר נסיעות בתחבורה הציבורית
 :25.08.202ליום  נכון

https://drive.google.com/file/d/1OelPKimL0zCHiNP0JB4_XbNj5OGh3z3y/view?usp=sharing  

  החוק בשל התמשכות משבר הקורונה( )מס' תקנות שיקים ללא כיסוי )סייגים לתחולת
בשל המשבר הכלכלי שנגרם בעקבות משבר הקורונה, הוציא שר  – 2020-(, התש"ף2

המשפטים את התקנות שבנדון, כהוראת שעה, ובמסגרתה נקבע כי אין להתחשב בשיקים 
מסורבים שחזרו בתקופת הקורונה, לצורך הכרזה על לקוח כעל מוגבל וכיו"ב. להלן 

 לתקנות: 2ר לתיקון מס' קישו
https://drive.google.com/file/d/1JBIQ2nJ6cmyHnZcF2OouYPslEGvRvzs5/view?usp=sharing  

 

 
למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז 

 השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ומשרד הפנים.

 התפתחות. אנו נמשיך ונעדכן בכל

 
 בברכה,

 
 חיים ביבס

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
 ויו"ר מרכז השלטון המקומי

 
 

 העתק:
 ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזורית -מר שי חג'ג'

 מנהל כללי, משרד הפנים -מר מרדכי כהן
 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג

 מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות -מר איציק אשכנזי

mailto:hamal@masham.org.il
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  15-מנכ"ל, פורום ה -עו"ד איתן אטיה
 מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות -מר דורון מילברג

 מנכ"לים ברשויות המקומיות
 המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי -מר רם סידיס

 גוד הגזבריםגזבר עיריית באר שבע ויו"ר אי -רו"ח תומר ביטון
 גזברים ברשויות המקומיות

 יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים-יועמ"ש עיריית תל אביב -עו"ד עוזי סלמן
 יועצים משפטיים ברשויות המקומיות

 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר
 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן

 מנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומיס -גב' מיכל מנקס
 ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי -מר יוחאי וג'ימה

 ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי -עו"ד מירה סלומון
 יו"ר רשת ערים בריאות -ד"ר מילכה דונחין
 כרכור-מקומית פרדס חנההמועצה ב ווחה וקהילהמנהלת האגף לשירותי ר -עו"ס תמי ברששת

 יו"ר ארגון מנהלי רווחה ארציו
 מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים -מר נפתלי קאיקוב
 ויו"ר איגוד הקב"טיםקב"ט עיריית בני ברק  -מר חיים נוגלבלט
 יו"ר איגוד מהנדסי ערים -מר אבנר אקרמן

 עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות דובר -מר אמנון יוסף
 מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות -רו"ח עינב פרץ

מנהל הרשות לקליטה ועליה בעיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות  -מר פיני גלינקביץ
 עלייה וקליטה ברשויות המקומי 

 ד התאגידים העירונייםיו"ר איגו -מר יצחק בורבא
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