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 ' חשון תשפ"אט
 2020אוקטובר  27

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 18ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 21:00בשעה  27.10.2020נכון ליום 

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

 ושירותים חברתיים , רווחהחינוך .א

  ולצורך חזרה  'ד-'ת פתיחת הלימודים בכיתות אלקרא – 'ד-'כיתות אל חינוךמבצע מגן
בטוחה לבתי הספר, משרד הבריאות ממליץ לכל צוותי ההוראה להיבדק לפני תחילת 

 הלימודים. 

 לתשומת לבכם:

 אינם צריכים להכנס לבידוד עד לקבלת התשובה הנבדקים -

 לא צריך להגיע להבדק שוב.  – מי שחלה בעבר -

 בלת תוצאהגם טרם ק, חינוכיהמוסד הניתן לפתוח את הכיתה/ -

*( או באמצעות תיאום תור 3101קוד העורף )ידיגום יתבצע באמצעות מתחמי הבדיקות של פ
  .בקופות החולים

 קישור למכתבו של מנכ"ל מרכז השלטון המקומי אל מנכ"ל משרד להלן  – מילוי מקום גננות
נוך יממן עלות למחליפות של גננות שיעדרו י משרד החי, בדרישה כ25.10.2020החינוך, מיום 

  RuGxIR4EQbxi3Db/view-https://drive.google.com/file/d/12t6bQMSDLb89AB_3מעבודתן: 

 )הגבלת ) תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה
להלן  – 2020-(, התשפ"א5( )תיקון מס' המקיימים פעילות חינוך פעילות של מוסדות

 המסדיר, המקיימים פעילות חינוך הגבלת פעילות של מוסדותלתקנות  5קישור לתיקון מס' 
 תלמידים לכל היותר 15עם  ,יסודי-בשטח פתוח של איש צוות בבית ספר יסודי או על פעילות

 בנוסח מסלול פתוח לפנימיות לתלמידים נושרים/בסיכון, המסדירוכן  ,קנותבתנאים שבת
 :26.10.2020ביום  כפי שפורסם ברשומות

https://drive.google.com/file/d/1ikDVcCCqL9oILAV2QVduL4VZkosAKCOM/view  

: 25.10.2020ובנוסח כפי שהונח בפני ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ביום 
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https://drive.google.com/file/d/1Ld7Arajlg6hwNu8K_FgHzR8aWhJ_viu4/view?usp=sharing  

הגבלת פעילות , בעניין 31להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  5עדכון מס' לוכן קישור 
 :27.10.2020, נכון ליום חינוךהמקיימים פעילות  של מוסדות

W3USgNFTM/view-xapF6npHfYRYFdlDFShm-https://drive.google.com/file/d/16  

 משרד למכתב להלן קישור  – דות החינוךת קורונה במוסורהנחיות משרד החינוך לביצוע בק
לערוך  ,במשרדהמודיע על כוונת מינהל רישוי ואגף הבטיחות , 26.10.2020החינוך מיום 

 :וברשויות המקומיותבמוסדות החינוך , ואכיפת הוראות משרד החינוך קורונה בקרות
https://drive.google.com/file/d/1OY9s3aKHuKcDC4yhfgoqB9dEwswkBAvh/view  

  תקצוב רכישת מכשירי החייאה לבתי ספר ברשויות עבור הצבת מכשירי החייאה
 , בנושא:22.10.2020להלן קישור למכתב משרד החינוך מיום  – החינוךבמוסדות 

https://drive.google.com/file/d/10LYDAoDvdf6wWUrdH3hR9JAbMQLdiyLQ/view  

 צרופות למכתב:ל יםקישור וכן

o 22.10.2020, נכון ליום החייאהההתקנת מכשירי משרד החינוך בדבר הנחיות קישור ל: 
/viewhttps://drive.google.com/file/d/10LYDAoDvdf6wWUrdH3hR9JAbMQLdiyLQ  

o התקנת משרד החינוך בדבר של הנחיות זמניות כרטיס המידע, הכולל וכן קישור ל
: 22.10.2020במוסדות החינוך, נכון ליום  (דפיברילטורים)מכשירי החייאה 

https://drive.google.com/file/d/1xQ3Yt9aR7ZrwoVA9wW9cEdZ_gIzloBX3/view 

 המתייחסות  ,בנושא ודגשיםהנחיות למסמך קישור להלן  –  התנדבות בצל משבר הקורונה
 כולל מתנדבים מבוגרים, נוער, מלגאים,)לכל סוגי ההתנדבות והמעורבות החברתית 

נכון ליום  (, כל עוד אין הוראות דין סותרות, והכלדבי שנת שירות, מתנדבי חו"ל וכד'מתנ
25.10.2020: https://drive.google.com/file/d/1h0Q1pN0TuuiHB7nQO3Xux7yLVgq8Rp6B/view  

 שמירה, אכיפה וחירום .ב

 הגבלת  החדש )הוראת שעה( תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה(
 7להלן קישור לתיקון מס'  – 2020-(, התשפ"א7ת נוספות( )תיקון מס' פעילות והוראו

, 01.11.2020עד ליום  הגבלת הפעילות תקנות, המאריך את תוקף פעילותההגבלת לתקנות 
 :26.10.2020ביום  ברשומותכפי שפורסם  בנוסחו

https://drive.google.com/file/d/16Avja_Fy3jeOmj_KGwQwcYuTvPie1eD8/view  

 פעילות, בעניין הגבלת 30צית מס' להנחיות מינהלת האכיפה האר 10עדכון מס' לוכן קישור 
 :27.10.2020והוראות נוספות, נכון ליום 

https://drive.google.com/file/d/112NiV2aD5oZUqMT2oMj1ykeGi92FevFp/view  
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 להכרזה על אזור מוגבל, ועדת השרים החליטה  25.10.2020ביום  – הכרזה על אזור מוגבל
, תוך התוויית ההגבלות שיחולו מג'דל שמס כאזור מוגבלהמועצה המקומית על  להכריז

 31.10.2020עד ליום ו, 18:00בשעה  26.10.2020ום תוקף מיתעמוד ב. ההגבלה באזור זה
הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש ל. להלן קישור 18:00בשעה 

בנוסחה כפי שפורסם ברשומות ביום  ,0202-)הוראת שעה( )אזור מוגבל(, התשפ"א
25.10.2020: cT2Qnju1PDgUlOOjRwkh4Wf2gVMst/view-https://drive.google.com/file/d/1SH  

, בעניין ההכרזה על  29להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  5כן  קישור לעדכון מס' ו
 :26.10.2020אזורים מוגבלים, נכון ליום 

PJUYWm/view-https://drive.google.com/file/d/1lacLJQVIFO4DP6zLj5juHVqfl  

  צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון
העבירה של הורחבה לצו, במסגרתו  4קישור לתיקון מס' להלן  – 0202-(, התשפ"א4מס' 

הפרת חובת בידוד, כך שתחול גם על אי שהייה בבידוד מלכתחילה ועל נסיון להפר חובת 
 :בידוד ע"י אדם שחזר לישראל

https://drive.google.com/file/d/1FmbGZeQ9f3fabtn9Vhh7YlhcCjYksgIz/view?usp=sharing  

 , לאשר את הצו:27.10.2020חלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, מיום ולה
https://drive.google.com/file/d/1kDflSswzTtgAjUXGsnmMrDonyeobaPxZ/view?usp=sharing  

, נכון ליום 26להנחיית מינהלת האכיפה הארצית מס'  1להלן קישור לעדכון מס' כמו כן, 
26.10.2020: viewhttps://drive.google.com/file/d/1Q0n6ui8UUCe5hKsE7DPxe_X1jYW2G7W5/  

 מונות מצבת – 

o  27.10.2020, נכון ליום הבריאותהאגף לשעת חירום במשרד להלן קישור לתמ"צ שערך 
  https://drive.google.com/file/d/1vB6ncwj1viKKBsccfxKPOOZz4YYj9Bi7/view :09:00בשעה 

o  להלן קישור לתמ"צ שערך מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה, נכון ליום
.2020.1072: xrBwojCR7CkDZh1/view-https://drive.google.com/file/d/17ugiIbKD_6mzc5gH  

 ושירותים חברתיים , רווחהחינוך .ג

 הלן קישור למכתב ראשי הרשויות ל – זירוז הליכי חקיקת חוק הסיבים האופטיים
: 27.10.2020שר האוצר, מיום אל המקומיות אל ראש הממשלה ו

B9ih16X7l/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1966XaD9efMUy3sWKcEfzN6  

 בנו אל קישור למכתלהלן  – קריסת תאגידי הרשויות המקומיות בעקבות משבר הקורונה
י לתאגידי לסיוע פיננס, בקריאה לגיבוש תכנית בהולה 27.10.2020מיום  ,שר האוצר

 הרשויות המקומיות העומדים בפני קריסה בעקבות משבר הקורונה:
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https://drive.google.com/file/d/1oOXWvpOZ39LiXVZK9XBY_cYudkdG_kgy/view?usp=sharing  

 נושאב, אל מנכ"לית משרד האוצר )כתוארה דאז(, 21.07.2020מיום קישור למכתבנו וכן 
 מתאגידי הרשויות המקומיות )בהיותם "גוף מתוקצב"(:שלילת "מענק עידוד תעסוקה" 

rkz0iyCfnhXhy/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1VuJEMtwDJ_m2pGHwOq 

, אל 15.06.2020, מיום ו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיותולמכתבו של י
  24kIgROLUAZPb/view-fb4lRnWi48f-https://drive.google.com/file/d/1g4BH7Fשר האוצר: 

 

 

בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו 
 השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ומשרד הפנים.

  אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

 בברכה,
 

 חיים ביבס
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי
 
 

 העתק:
 ויו"ר מרכז המועצות האזוריתראש המועצה האזורית מרחבים  -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

  15-מנכ"ל, פורום ה -עו"ד איתן אטיה
 מיותמנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקו -מר דורון מילברג

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

 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -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 -יתי חוטרמר א
 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן

 סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי -גב' מיכל מנקס
 ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי -מר יוחאי וג'ימה
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 ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי -וןעו"ד מירה סלומ
 יו"ר רשת ערים בריאות -ד"ר מילכה דונחין
 כרכור-מקומית פרדס חנההמועצה ב מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה -עו"ס תמי ברששת

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

 דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות -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 

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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