לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות

י"ג תשרי תשפ"א
 01אוקטובר 2020
סימוכין150619 :

שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 75
נכון ליום  01.10.2020בשעה 1:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .חינוך ,רווחה וחברה
 עדכון הנחיות משרד החינוך לתקופת הסגר – להלן קישור להנחיות משרד החינוך בנושא,
נכון ליום https://drive.google.com/file/d/1I7zosAhxggXnfRLiKFkkCLYZodnD529x/view :25.09.2020
וכן קישור לריכוז הפעילות החינוכית המותרת בתקופת הסגר (:)25.09.2020-08.10.2020
https://drive.google.com/file/d/157wtGra6RdAHYWI3VZ3zD8f6hgVtZxMd/view

 תקצוב מרכזי צעירים ברשויות המקומיות – להלן קישור למכתבנו מיום  ,29.09.2020אל
החשב הכללי במשרד האוצר ,בבקשה להתערבותו הדחופה להסדרת תקציבים למרכזי
צעירים ברשויות המקומיות ,ואישור חידוש ההרשאות וההסכמים בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1qCjHlvBjlepU26CB4NY3x0-5b6YYDw8m/view

וזאת ,בהמשך למכתבו של ראש עיריית עכו ויו"ר ועדת צעירים במש"מ אל שר האוצר,
בנושאhttps://drive.google.com/file/d/1G9Uhd0xsla70mDguCiaD-ipNg_diZ0v-/view :

ב .שמירה ,אכיפה וחירום
 הגבלת הפגנות – ביום  30.09.2020אישרה הכנסת ,בקריאה  2ו ,3-את תיקון מס'  2לחוק
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-להלן:
"חוק המסגרת") ,במסגרתו היא קובעת תנאים ,אשר בהתקיימם תוכל להכריז על מצב
חירום מיוחד ,שיאפשר קביעת מגבלות להשתתפות בהפגנות (לרבות קביעה כי השתתפות
בהפגנה תעשה במרחק מסוים מהבית ו/או יקבעו הוראות המגבילות התקהלות).
עוד קובע תיקון מס'  2לחוק המסגרת ,את התחומים ,לגביהם ניתן לקבוע סייגים שיבטיחו
את קיומם (כלומר :פעילויות שלא ניתן להגביל כליל ,אלא אך להסדיר את אופן
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התקיימותם) ,גם במצב של הכרזה על מצב חירום מיוחד.
להלן קישור לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(תיקון מס'  ,)2התשפ"א ,2020-בנוסחו כפי שפורסם ברשומות ,ביום :30.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1YQ6b1JI_ucUS5LFqgORLOMZZ_qJoTBqu/view?usp=sharing

נא תשומת לבכם כי בהתאם לתיקון מס'  2האמור ,עם כניסתו של התיקון לתוקף ,הוכרז
מצב חירום מיוחד במשק ,למשך  7ימים (כלומר :ניתן להתקין תקנות המגבילות את ביצוע
ההפגנות מיד לאחר כניסתו של תיקון מס'  2לחוק המסגרת ,לתוקף).
הגבלת פעילות – לאחר חקיקתו של תיקון מס'  2לחוק המסגרת ,כאמור לעיל ,אישרה
הממשלה ,ביום  ,30.09.2020את תיקון מס'  3לתקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי
והגבלת הפעילות .התיקון הועבר לועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,לאישורה .להלן
קישור לנוסח תיקון מס'  3לתקנות כפי שהובאו לאישור ועדת חוקה ,חוק ומשפט:
https://drive.google.com/file/d/1mKxe5BcITIcJJvWuTQ92G6FatUo6svPu/view?usp=sharing

וכן לנוסח המשולב ,שעובד כהכנה לקראת הדיון בועדה ,והכולל את התקנות על  3תיקוניה:
https://drive.google.com/file/d/1tOfvQ0XabStzRGGq9DMeFC8y0u0GEgB0/view?usp=sharing

מעיקרי תיקון מס'  3המוצע (טרם נכנס לתוקף):
 oנעשה שינוי בהתקהלות המרבית המותרת 10 :אנשים במבנה;  20אנשים בשטח פתוח ו-
 20אנשים במקום המשלב מבנה ושטח פתוח.
 oנמחקה מרשימת המטרות המותרות ביציאה מהבית ,יציאתו של בעל תפילה ובני
משפחתו לצורך השתתפות בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים ,ויציאה של קרובי
משפחה מדרגה ראשונה לאזכרות של חללי מלחמת יום הכיפורים.
 oנקבעו מגבלות לקיום הפגנות – עד מספר האנשים המרבי המותר בהתקהלות ( 10אנשים
במבנה;  20אנשים בשטח פתוח ו 20-אנשים במקום המשלב מבנה ושטח פתוח) ,ובמרחק
של עד  1,000מ' ממקום המגורים של משתתפי ההפגנה.
 oנקבעה הוראת שעה לחגי תשרי – איסור שהות בסוכה עם אחרים ,למעט אלה
המתגוררים ביחד.
לתשומת לבכם:
 נקבעה הגדרה של סוכה – מבנה ארעי ,המתוחם בצדדיו בדפנות ,העשויים מבד או
מחומר אחר ,והמחופה בסכך או בחומר אחר .כלומר :ניתן לעשות שימוש באמצעי
הצללה אחרים ,שאינם נחשבים כ"-סוכה" עפ"י התקנות ,לצורך מתן צל לציבור
המתקהל התקהלות מותרת בשטח פתוח.
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 האיסור על שהיה בסוכה של מי שאינם מתגוררים יחד ,נקבע כעבירה ,שהקנס
המינהלי על המפר אותה.₪ 500 :
 oתוקפן של תקנות הגבלת השהיה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות הוארך ,עד ליום
 – 14.10.2020זאת למעט הוראות הנוגעות להגבלת הפגנות (העומדות בתוקף עד ליום
 )07.10.2020ההוראות לעניין האפשרות למכור ולקנות  4מינים כחלק מהמטרות
המותרות (העומדות בתוקף עד ליום  )02.10.2020והוראות המתייחסות לשהות אסורה
בסוכה (העומדות בתוקף עד ליום .)07.10.2020
הבהרות לעניין תיקונים :2- 1
 oמחיקת "תיקונים הנדרשים לשם אספקה שוטפת של שירותים כאמור" מתקנה (2א)()2
– בדיוני ועדת החוקה הובהר ע"י משרד המשפטים ,כי המחיקה בוצעה שכן מדובר
בתוספת מיותרת שאין בה צורך .אין שינוי ,מבחינת המטרות המותרות ביציאה מהבית,
ומותרת יציאה לשם מתן וקבלת שירותים חיוניים.
 oעדכון בדבר פעילות הספורט – להלן קישור לחוזר מנכ"ל משרד התרבות והספורט
בנושא ,מיום :30.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1QlWhhL2Y9c__gwDS6Hs0Lm8zCahLppk9/view?usp=sharing

 תמונות מצב –
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך האגף לשעת חירום במשרד החינוך ,נכון ליום 01.10.2020
בשעה https://drive.google.com/file/d/1IKqGaIFZHAkZ4JNfFZErV6UsBOUdjPkC/view :09:00
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך מכרז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה ,נכון ליום
https://drive.google.com/file/d/131gFQwqs1QMfQzBLjJ-plHU-CPyL-LDS/view :01.10.2020

ג .שונות
 היערכות הרשויות להשלמת הנגשת מבנה ציבור קיים ומקום שאינו בניין-הקמת מנהלת
נגישות של השלטון המקומי ע"ש שמואל חיימוביץ ז"ל – בהמשך למכתבו של מנכ"ל
מש"מ מיום  24.09.2020בנושא ,עליו עדכנו בריכוז חדר מצב מס'  ,73מיום ,24.09.2020
הרינו לשוב ולהזכיר כי ביום  ,13.10.2020בין השעות  ,13:00-15:00ייערך מפגש זום ,בו יוצג
האופן בו נדרש לבצע את מיפוי המצב הקיים.
נבקשכם לוודא כי איש המקצוע המתאים מטעמכם ,ישתתף במפגש.
להלן קישור למכתבנו בנושא:

http://www.masham.org.il/html5/web/11357/35639ImageFile3.pdf

דרכי התקשרות:
 03-7439600 | hamal@masham.org.il | https://bit.ly/39UV3I0או  |*3676בשעות הפעילות 08:00-17:00

להלן (שוב) קישור לטופס המיפוי:

http://www.masham.org.il/html5/Web/11357/divoachhangasha.pdf

לרישום למפגש יש לשלוח אישור השתתפות של הנציג מטעם הרשות המקומית ,לדוא"ל של
גב' עדי אבירם ,פרויקטורית המינהלתadia@masham.org.il :
הקישור למפגש:
https://us02web.zoom.us/j/86332014853?pwd=TEM3WStJSEl0YjYwamFoOC90QThwQT09

Meeting ID: 863 3201 4853
Passcode: 589957
 צו הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים),
התשפ"א – 2020-נא תשומת לבכם להארכת תוקף חוק האישורים הרגולטוריים ,מכוחו
מוארכים באופן אוטומטי רישיונות עסק והיתרים לפי חוקי עזר ,בקישור שלהלן:
https://drive.google.com/file/d/1VScfAmb1E4dElaotwrlLbb6YKLZ2ED5g/view?usp=sharing

 הכשרת עובדי ופקחי הרשות לאכיפת התו הסגול ואי עטיית מסכה – כידוע מרכז השלטון
המקומי ,בשיתוף עם איגוד רישוי עסקים ,מקיים הכשרת בזום ,עבור הרשויות מקומיות
המעוניינות לבצע הכשרה לפקחים (מכל הסוגים) ,לצורך אכיפת עבירות הקורונה (עבירות
תו הסגול וגם עבירות אי עטית מסכה) .ההכרה כוללת גם הכשרה לפיקוח רישוי עסקים,
בהתאם לתכנית ההכשרה שקבע שר הפנים לפי סעיף .28
להלן קישור למכתבה של הגב' אילנית דהאן גדש ,ראש מינהל ללימודים מוניציפאליים
בדבר כל הפרטים אודות ההכשרה:
https://drive.google.com/file/d/1RhrsLjEeZWuT_ynB32NXhOq2Y8qlQqWv/view

 חוק פניה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון) ,התשפ"א – 2020-להלן
קישור לתיקון שנעשה בחוק ,ושבמסגרתו חובה על הגופים הציבוריים לאפשר פניה אליהם
גם באמצעות פקסימיליה (ניתן גם באמצעות שירות :)fax to mail
https://drive.google.com/file/d/1SEw13bC1nZpl7CXDQXWdP4UnrEAJlGFn/view?usp=sharing

נא תשומת לבכם לשינוי בחובות הדיווח ,שנקבעו בתיקון זה.
 הנחיות הלכתיות ערב חג הסוכות  -תשפ"א – להלן קישור להנחיות הלכתיות של הרב
הראשי לישראל ,יצחק יוסף לקראת חג הסוכות בהתאם להוראות השמירה וההגבלות של
משרד הבריאותhttps://drive.google.com/file/d/1iw55i_q7NKwHUVLtknyyo7iOd0vuZXlm/view :
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למען הסר ספק ,ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז
השלטון המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ומשרד הפנים.
אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי
העתק:
מר שי חג'ג' -ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזורית
מר מרדכי כהן -מנהל כללי ,משרד הפנים
מר שלמה דולברג -מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
עו"ד איתן אטיה -מנכ"ל ,פורום ה15-
מר דורון מילברג -מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
מר רם סידיס -המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי
רו"ח תומר ביטון -גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים
גזברים ברשויות המקומיות
עו"ד עוזי סלמן -יועמ"ש עיריית תל אביב-יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים
יועצים משפטיים ברשויות המקומיות
מר איתי חוטר -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
גב' חגית מגן -ראש מינהל שכר והסכמי עבודה ,מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס -סמנכ"ל חינוך ,רווחה וחברה ,מרכז השלטון המקומי
מר יוחאי וג'ימה -ראש מינהל בטחון ,חירום ותפקידים מיוחדים ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד מירה סלומון -ראש מינהל משפט וכנסת ,מרכז השלטון המקומי
ד"ר מילכה דונחין -יו"ר רשת ערים בריאות
עו"ס תמי ברששת -מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה המקומית פרדס חנה-כרכור
ויו"ר ארגון מנהלי רווחה ארצי
מר נפתלי קאיקוב -מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים
מר חיים נוגלבלט -קב"ט עיריית בני ברק ויו"ר איגוד הקב"טים
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מר אבנר אקרמן -יו"ר איגוד מהנדסי ערים
מר אמנון יוסף -דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות
רו"ח עינב פרץ -מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות
מר פיני גלינקביץ -מנהל הרשות לקליטה ועליה בעיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות
עלייה וקליטה ברשויות המקומי
מר יצחק בורבא -יו"ר איגוד התאגידים העירוניים
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