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 "ב טבת תשפ"א י
 2020דצמבר  27

 152359סימוכין: 
 לכבוד 

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב,  

 87ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 14:30בשעה  27.12.2020נכון ליום 

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

 שלישיהסגר מתווה ה .א

   –  תמצית הסגר •

להלן קישור לעלונים המתמצתים את עיקרי הסגר, כפי שהועלו ע"י פיקוד העורף, בעברית,  
ערבית, אנגלית ורוסית )לאחר כניסת התקנות לתוקף והטמעת החלטת ועדת החינוך(:  

https://drive.google.com/file/d/1xgeDeGJ43i98oAgkmlESB7Ovsv15ljjN/view   

   –  תקופת הסגר •

בשעה    27.12.20 , מיום ראשון –  ימים 14משך תקנות הסגר, כפי שאושרו, הן בתוקף ל
מיום   –)ביטול ההכרזה על אילת וים המלח כעל איים ירוקים   09.01.2021, עד ליום  17:00

28.12.2020.) 

   –  לות במרחב הפרטי והציבוריהגב •

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(  קישור לתקנות  להלן 
, בנוסחן כפי שפורסם  2020-(, התשפ"א21)הגבלת פעילות והוראות נוספות( )תיקון מס'  

:  27.12.2020ברשומות ביום 
https://drive.google.com/file/d/19En5d7Tb80TKvrvTmKF6OW4ATqIS_N0z/view   

כמו כן להלן קישור לנוסח המתוקן והמשולב, כפי שעובד ע"י היעוץ המשפטי לועדת חוקה,  
   https://drive.google.com/file/d/1ABP5DmMKVIYb_cum1OcoU2ztukqIQb_q/viewחוק ומשפט: 

קישור לתמצית התקנות המסדירות את המותר והאסור במרחב הפרטי  למען הנוחות, להלן  
הפתוחים   מקומות  )לרבות  ליום  לקהל(והציבורי  נכון  מעודכן  בנוסח   ,27.12.2020  :

https://drive.google.com/file/d/137UpA03rTQT3J2EWYwBcSw5ksfOMNxud/view  

 

https://drive.google.com/file/d/1xgeDeGJ43i98oAgkmlESB7Ovsv15ljjN/view
https://drive.google.com/file/d/19En5d7Tb80TKvrvTmKF6OW4ATqIS_N0z/view
https://drive.google.com/file/d/1ABP5DmMKVIYb_cum1OcoU2ztukqIQb_q/view
https://drive.google.com/file/d/137UpA03rTQT3J2EWYwBcSw5ksfOMNxud/view
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 תמצית ודגשים:

o כגוןמטר, למעט חריגים  1,000-ל קביעת הגבלות על יציאה ממקום המגורים מעבר ,  : 

 . בתרופות, במזון ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיונייםיציאה לצרכי הצטיידות   ❖

נא תשומת לבכם כי    –תרומת דם  , טיפול רפואי או סוציאלי,לצרכי חיסוןיציאה  ❖
החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הובהר בצורה   ועדת ב  27.12.2020מיום  בדיון 

בחוק זכויות החולה,  מוגדר באופן רחב, בהתאם להגדרה מפורשת כי טיפול רפואי 
   רפואיים, פיזיותרפיה, טיפולים נפשיים וכו'. -, וכולל טיפולים פרא 1996- התשנ"ו

 במקביל הותרה המשך הפעלת בריכה טיפולית.

 .וטיפול חיוני בבעל חיים  דורשים סיועסיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה ה ❖
:  27.12.2020בעניין זה, להלן קישור להנחיות והמלצות להפעלת מתנדבים, נכון ליום 

HDN6QST/view-https://drive.google.com/file/d/113uXB45cMuG9Bw2kcZkBv_TM   

 הגעה למשכן הכנסת. הפגנה, הליך משפטי,   ❖

עבודה או  , יציאה למקום או לצורך השגחה עליו העברת קטין בין הוריו הפרודים ❖
ביקור במסגרות חוץ   , מותרת םשפעילות או למסגרת רווחתית למסגרת חינוכית 

 ביתיות )בתנאים הקבועים בתקנה(. 

בועדת החוקה,   27.12.2020נא תשומת לבכם כי בדיון מיום  – יציאה למקום העבודה   ❖
חוק ומשפט של הכנסת, הובהר בצורה מפורשת כי מותרת יציאה למקום עבודה,  

דה בבתים פרטיים )כגון: עבודה בנקיון, שיפוצים, שיעורים פרטיים וכד'(.  לרבות עבו 
 גם הגעה לחנות האסורה בפתיחה לקהל )למשל: לצורך ספירת מלאי( מותרת.

והגעת  , א בדרך של הגעה למקום בכלי רכב(יציאה לצורך פעילות ספורט )של ❖
במקביל אושרה  ספורטאים מקצועיים למקומות המשמשים לאימוני ספורט.  

 פתיחתם של מקומות לאימון ספורטאים מקצועיים בלבד. 
,  24.12.2020בעניין זה להלן קישור לחוזר מנכ"ל משרד התרבות והספורט, מיום 
:  27.12.2020המתווה כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות ספורט, בתחולה מיום 

https://drive.google.com/file/d/16LOVh2_yP7In3g9FLAaI9XqgRnqtITdl/view   

 הגעה למקווה טהרה.  –ולנשים  יציאה לצורך השתתפות בהלוויה, בחתונה או בברית   ❖

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/113uXB45cMuG9Bw2kcZkBv_TM-HDN6QST/view
https://drive.google.com/file/d/16LOVh2_yP7In3g9FLAaI9XqgRnqtITdl/view
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o  הגבלת ההתקהלויות –   

המגורים לצורך שהייה במקום  יציאה ממקום  , ואולם נאסרה  במבנה  10הכלל ה"גנרי":   ❖
 . בשטח פתוח 20; מגורים של אדם אחר

  7- לפי מפתח של אדם ל  – מותרת במקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור  חריגי תפוסה   ❖
הכלל הגנרי )ובשים לב למקסימום  ככל שמדובר במפתח המקל מ ,  מ"ר מהשטח המדובר

 וכד'(.  המותר במקומות למכירת מוצרי חשמל, מוצרי תקשורת, מכבסה 

 במבנה )בשטח פתוח נשאר כרגיל(.  15עד   – חריג לטיפול רווחה קבוצתי  ❖

 משתתפים )בתנאים שבתקנות(. 50עד  –חריג לישיבות מקצועיות  ❖

מועצה ❖ לישיבות  +    50עד    –   חריג  המועצה  חברי  כלל  או  לפי    5משתתפים  משתתפים, 
 הגבוה. 

o  הגבלת מקומות ציבוריים ועסקיים –   

ועסקייםלקהל  סגרו  נ ציבוריים  חנויות  מקומות  )למעט  הסוגים  מכל  חנויות  לרבות   ,
יחידות אירוח וצימרים, גן חיות, ספארי שמורת טבע, גנים לאומיים, אתרים  חיוניות(,  

לאומיים ואתרי הנצחה; מקום למתן טיפול שאינו רפואי, לרבות מספרה ומקום למתן  
לצפיה   אין  דרייב  משלימה;  רפואה  טיפול  למתן  מקום  וקוסמטיקה;  יופי  טיפולי 

 .  בסרטים; קניון או שוק קמעונאי ומוזאון

פתוחות  חיוניות חנויות   חשמל  נותרו  מוצרי  מרקחת,  בית  אופטיקה,  היגיינה,  מזון,   :
 .  ומוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים בבית

עצמי   איסוף  כולל  )לא  משלוחים  שאסורה  Take Away  –מותרים  ממקומות  גם   ,)
 פתיחתם לקהל, ובכלל זה: מסעדות, חנויות בגדים, חנויות ספרים וכו' וכו'. 

o םהגבלת אירועי  –   

על   נאסר  ואולם  מוגבלים,  לאירועים  אסורים  אירועים  בין  ההבחנה  או  נותרה  ארגון 
 . האפשרות לקיים שיעורי נהיגה מעשיים. כמו כן בוטלה השתתפות בטיול מאורגן 

,  30האכיפה הארצית של משטרת ישראל מס'    להנחיות מינהלת   24להלן קישור לעדכון מס'  
נוספות, מיום   והוראות  לתקנות,    21)בעקבות תיקון מס'    25.12.2020בדבר הגבלת פעילות 

   mOdnD_n4V5tTH0AFIqLsy4X/viewhttps://drive.google.com/file/d/1LfmVE1Lusבממשלה(:  

, הכולל את דברי  הגבלת הפעילות  תקנות ולהשלמת הידע, להלן קישור לנוסח  למען הנוחות  
ההסבר להן, כפי שהובאו ע"י מזכיר הממשלה, לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת,  

   JJ0QkTDTUEwSsMoAw7d/view-https://drive.google.com/file/d/1AIYzj1qQrkWz: 25.12.2020ביום  

https://drive.google.com/file/d/1LfmVE1LusmOdnD_n4V5tTH0AFIqLsy4X/view
https://drive.google.com/file/d/1AIYzj1qQrkWz-JJ0QkTDTUEwSsMoAw7d/view
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   –  הגבלות פעילות חינוך •

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(    להלן קישור לתקנות 
פעילות   המקיימים  מוסדות  של  פעילות  מס'  )הגבלת  )תיקון  התשפ"א15חינוך(   ,)-2020  ,

ביום   ברשומות  שפורסם  כפי  :  27.12.2020בנוסחן 
https://drive.google.com/file/d/1O1oVvc1Nl6JODKqlv4_eB4bAr5Dxbpis/view   

עדת החינוך של הכנסת ביטלה חלק מהתקנות שהובאו בפניה לאישור,  נא תשומת לבכם כי ו
ועל כן יובאו הנוסח המשולב שנערך ע"י היעוץ המשפטי לועדה וכן הנוסח הכולל את דברי  

רק לשם השלמת הידע )שכן, כאמור, הנוסח הסופי שאושר    –ההסבר, רק בהמשך, וגם זאת  
   בועדה שונה מנוסחים אלה(.

 :תמצית ודגשים

o רגילה   במתכונת  היישובים  בכל  יתקיימו  'ד-'א   בכיתותו  הילדים   בגניימודים  הל  
 . (וכתומות אדומות  בערים  לרבות)

o רגילה  במתכונת לפעול  תמשכנה  הצהרונים מסגרות . 

o אדומים   ביישובים;  וצהובים  ירוקים  ביישובים  רק   לפעול  ימשיכו  י"ב-ה'   כיתות  
י"ב  - קביעת צבע הרשות לצורך פתיחת כיתות ה'  .מרחוק  יתקיימו  הלימודים   וכתומים 

לתקנות הגבלת    14)ועד להודעה אחרת(, היא בהתאם לתיקון מס'    28.12.2020ביום  
למען הנוחות, להלן    –החינוך )והתיקון שנעשה במקביל ברשויות הנמצאות באזור(  

:  י"ב, כפי שפרסם פיקוד העורף- קישור למפת צבעי הרמזור לצורך פתיחת כיתות ה'
he/Pakar.aspx-17250-https://www.oref.org.il/12409 . 

o ופנימיות  בסיכון  ונוער   ילדים  של  מסגרות ,  המיוחד  החינוך   במסגרות  לימודיםה  
 תומות(. וכ אדומות  בערים לרבות) היישובים  בכל כרגיל לפעול הם אף  ימשיכו

o   לימודים לבגירים,  מקצועית  הכשרה  או  להשכלה  במוסד  מעשיים  לימודים  יאסרו 
ו  י"ג  או  -בכיתות  נושר  לנוער  המיועד  בתיכון  ללימודים  המשך  לימודי  שהם  י"ד 

 . בסיכון, ופעילות של תנועות נוער

o המערכת בכל וטיולים חוץ פעילויות יתקיימו  לא . 

)אין להסתמך על המסמך שלהלן, שכן ועדת החינוך של    בלבד   ולהשלמת הידע למען הנוחות  
, להלן קישור לנוסח תקנות הגבלת החינוך, הכולל את דברי ההסבר להן,  הכנסת שינתה ממנו(

ביום   הכנסת,  של  ומשפט  חוק  חוקה,  ועדת  לאישור  הממשלה,  מזכיר  ע"י  שהובאו  כפי 
25.12.2020 :z5k5DSl7l8MZRsX/view-https://drive.google.com/file/d/1SAi74EZufHSMH2oV   

, התרבות והספורט  וכן קישור לנוסח המשולב כפי שנערך ע"י היעוץ המשפטי לועדת החינוך
  : שינתה ממנו(  )אין להסתמך על המסמך שלהלן, שכן ועדת החינוך של הכנסת  של הכנסת

gR8j7PYNDGW88Am6yh/view-https://drive.google.com/file/d/1MZhDTAvGfcYfX   

https://drive.google.com/file/d/1O1oVvc1Nl6JODKqlv4_eB4bAr5Dxbpis/view
https://www.oref.org.il/12409-17250-he/Pakar.aspx
https://drive.google.com/file/d/1SAi74EZufHSMH2oV-z5k5DSl7l8MZRsX/view
https://drive.google.com/file/d/1MZhDTAvGfcYfX-gR8j7PYNDGW88Am6yh/view
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   –  הגבלת מקומות עבודה )משרדיים( •

להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(  סמכויות מיוחדות  להלן קישור לתקנות  
מס'   )תיקון  עבודה(  במקומות  פעילות  התשפ"א5)הגבלת  שפורסם  2020- (,  כפי  בנוסחן   ,

ביום   7j3qwVjX-ile/d/12B0ySARyc37sAPQNDj0https://drive.google.com/f-:  27.12.2020ברשומות 

o9a/view   

של   ומשפט  חוק  חוקה,  לועדת  המשפטי  היעוץ  ע"י  כפי שנערך  לנוסח המשולב,  קישור  וכן 
   https://drive.google.com/file/d/1GsaG7ECvd4AkLRc6hUKBO1CfLCqLhV_D/viewהכנסת: 

 :תמצית ודגשים

עובדים לא יוכלו לאפשר שהייה בו זמנית של עובדים    10מקומות העבודה המעסיקים מעל  
ש על  בשיעור  העוב  50%עולה  או  ממצבת  העבודה,  במקום  הגבוה  )  עובדים  10דים  לפי 

, למעט חריגים אלה: מקומות עבודה המספקים שירותים חיוניים, מפעלים למתן  (הםימבינ 
ומקומות   המנוחה  בשעות  עובד  להעסקת  מיוחד  היתר  בעלי  מפעלים  קיומיים,  שירותים 

תעשי תשתית,  או  בינוי  בעבודות  שעוסקים  ביטחון  עבודה  תומכי  ומפעלים  ביטחונית  יה 
 )שלגביהם יחולו מגבלות אחרות(. 

 .לעמוד בתנאי התו הסגולולהמשיך  נדרש  המעסיק   

מנכ"ל משרד הפנים( רשאי לאשר חריגה ממצבת כח    –הממונה )לעניין הרשויות המקומיות  
ים  עובדים בתפקידים או בענפים מסוימהאדם המקסימלית המותרת, וכן רשאי לקבוע כי  

 . לא יימנו במסגרת המגבלה

ברשויות   אנושי  הון  בקרת  בכיר  )אגף  הפנים  משרד  להנחיות  קישור  להלן  זה,  לעניין 
d/1CRuZhFLk82xjjNz2hl/https://drive.google.com/file-:  25.12.2020המקומיות( בנושא, נכון ליום  

hnUgPQ0v03LJL/view    

למען הנוחות ולהשלמת הידע, להלן קישור לנוסח תקנות הגבלת מקומות עבודה, הכולל את  
דברי ההסבר להן, כפי שהובאו ע"י מזכיר הממשלה, לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של  

   https://drive.google.com/file/d/16PvSnmvv2cO01INhKIXnnep8s3fQik24/view: 25.12.2020הכנסת, ביום 

   – ביטול ההכרזה על אילת וים המלח כאיים ירוקים •

קורונה החדש )הוראת שעה(  הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הלהלן קישור ל
מיוחד   תיירות  התשפ"א  -)אזור  )ביטול(,  מיוחדות  ול   2020-אילת(  סמכויות  הכרזת 

מיוחד   תיירות  )אזור  )הוראת שעה(  הקורונה החדש  נגיף  עם  בוקק   -להתמודדות  חמי  -עין 
 :24.12.2020, בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום 2020- זוהר( )ביטול(, התשפ"א 

https://drive.google.com/file/d/1eBGrgN0mvBp7ZgUHmmuIOYCgKbac54GZ/view   

 .28.12.20ביטול ההכרזה ייכנס לתוקף ביום שני,  כפי שצוין לעיל, 

https://drive.google.com/file/d/12B0ySARyc37sAPQNDj0-7j3qwVjX-o9a/view
https://drive.google.com/file/d/12B0ySARyc37sAPQNDj0-7j3qwVjX-o9a/view
https://drive.google.com/file/d/1GsaG7ECvd4AkLRc6hUKBO1CfLCqLhV_D/view
https://drive.google.com/file/d/1CRuZhFLk82xjjNz2hl-hnUgPQ0v03LJL/view
https://drive.google.com/file/d/1CRuZhFLk82xjjNz2hl-hnUgPQ0v03LJL/view
https://drive.google.com/file/d/16PvSnmvv2cO01INhKIXnnep8s3fQik24/view
https://drive.google.com/file/d/1eBGrgN0mvBp7ZgUHmmuIOYCgKbac54GZ/view
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 הון אנושי  . ב

   –  עבודהלתקנות הגבלת מקומות  5תיקון מס'  •

סמכויות מיוחדות  להלן קישור לתקנות  בהמשך לעדכון המפורט לעיל, בדבר הסגר השלישי,  
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון  

התשפ"א 5מס'   ביום  2020-(,  ברשומות  שפורסם  כפי  בנוסחן   ,27.12.2020  :
o9a/view-7j3qwVjX-https://drive.google.com/file/d/12B0ySARyc37sAPQNDj0   

של   ומשפט  חוק  חוקה,  לועדת  המשפטי  היעוץ  ע"י  כפי שנערך  לנוסח המשולב,  קישור  וכן 
   https://drive.google.com/file/d/1GsaG7ECvd4AkLRc6hUKBO1CfLCqLhV_D/viewהכנסת: 

הפנים   • משרד  שלישי    –הנחיות  סגר  בעקבות  המקומי  בשלטון  בחירום  עבודה  מתכונת 
   –  הגבלת מקומות עבודהבהתאם לתקנות 

להלן קישור להנחיות משרד הפנים )אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות( בנושא,  
    hnUgPQ0v03LJL/view-https://drive.google.com/file/d/1CRuZhFLk82xjjNz2hl: 25.12.2020נכון ליום  

  הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות  •
   –  הנחיות הסגר השלישי –התפשטות נגיף הקורונה 

:  25.12.2020  להלן הנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר, מיום
https://drive.google.com/file/d/1Lj5RZ0wGHldcuznOnxkZ_WgorMmf0gEx/view   

   –  תשלום למתשאלים ברשויות המקומיות •

עניין  , ב16.12.2020מיום    , האוצרמשרד  הממונה על השכר בהבהרות נוספות של  להלן קישור ל 
אפידמיולוגים למתשאלים   :תגמול 

 x9T_Kzt0LwoSPqm7UUSqXhu_/view--https://drive.google.com/file/d/1kU95On   

  

https://drive.google.com/file/d/12B0ySARyc37sAPQNDj0-7j3qwVjX-o9a/view
https://drive.google.com/file/d/1GsaG7ECvd4AkLRc6hUKBO1CfLCqLhV_D/view
https://drive.google.com/file/d/1CRuZhFLk82xjjNz2hl-hnUgPQ0v03LJL/view
https://drive.google.com/file/d/1Lj5RZ0wGHldcuznOnxkZ_WgorMmf0gEx/view
https://drive.google.com/file/d/1kU95On--x9T_Kzt0LwoSPqm7UUSqXhu_/view
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 , רווחה וחברהחינוך  .ג

   –  ילדיםאגרת לגני  •
להלן קישור לאגרה משותפת למשרד החינוך ומרכז השלטון המקומי, בעניין מניעת  

התחלואה ושמירה על אורחות החיים בגני הילדים: 
eZ8ypJ886STr7n74UBPs/viewhttps://drive.google.com/file/d/1EyBlrq_541Wk   

   –  תקנות הגבלת החינוך •
להלן התיקונים   ולמען הסדר הטוב,   השלישי,  הסגר  בדבר  לעיל,  לעדכון המפורט  בהמשך 

, מיום  86עליו דיווחנו בריכוז חדר מצב מס'    13לתקנות הגבלת החינוך )לאחר תיקון מס'  
12.12.2020:) 

o   'סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  להלן קישור לתקנות    –  לתקנות החינוך  15תיקון מס
נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(  

מס'   התשפ"א15)תיקון  ביום  2020-(,  ברשומות  שפורסם  כפי  בנוסחן   ,27.12.2020  :
https://drive.google.com/file/d/1O1oVvc1Nl6JODKqlv4_eB4bAr5Dxbpis/view 

o   'מס חינוך  14תיקון  הגבלת  לתקנות    –  לתקנות  קישור  מיוחדות  להלן  סמכויות 
מוסדות   של  פעילות  )הגבלת  שעה(  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 

, בנוסחן כפי שפורסם ברשומות  2020-(, התשפ"א14)תיקון מס'    המקיימים פעילות חינוך(
   DrZ65q6gBHP/view-https://drive.google.com/file/d/1p9Rr7y8ctF4NYSL1gKpjביום: 

ההסבר דברי  את  הכולל  לנוסח  קישור  ביום  וכן  החינוך,  ועדת  לאישור  שהובא  כפי   ,
17.12.2020 :l_AlyOIp87GMqki_p/view-https://drive.google.com/file/d/1pPfNk8NX0tGAw3   

על החלטת ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת לגבי  וכמו כן להלן קישור להודעה  
נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת   תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

, בנוסחה  2020-(, התשפ"א13וך( )תיקון מס'  פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינ 
 :17.12.2020כפי שפורסם ברשומות ביום 

https://drive.google.com/file/d/1x5658lVEflg_GLW5NKNxKzU1UrhwlVGg/view   

   –  חהמנכ"ל משרד הרוו  יחוזר •
o   פעילות שירותי הרווחה בתקופת סגר   –התמודדות שירותי הרווחה עם נגיף הקורונה   –  

של מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,    30להלן קישור לחוזר מס'  
מפורט:  27.12.2020מיום   באופן  הפעילות  הוסדרה  בהם  שונים  לחוזרים  המפנה   ,

ile/d/1dEFgGEN06bxS07ATQDyDPzzwFhi6mR7F/viewhttps://drive.google.com/f 

o לשירותים והמחלקות  בקהילה  השירותים  להפעלת  ל"תו   הנחיות  בהתאם  חברתיים 
ל  –   הסגול" קישור  מס'  להלן  והשירותים    25חוזר  העבודה, הרווחה  מנכ"ל משרד  של 

מס'   עדכון  את  הכולל  :  27.12.2020מיום    1החברתיים, 
https://drive.google.com/file/d/1IYjraGZdTkHrKHHSWuGSJLb9PTo4QjFY/view 

https://drive.google.com/file/d/1EyBlrq_541WkeZ8ypJ886STr7n74UBPs/view
https://drive.google.com/file/d/1O1oVvc1Nl6JODKqlv4_eB4bAr5Dxbpis/view
https://drive.google.com/file/d/1p9Rr7y8ctF4NYSL1gKpj-DrZ65q6gBHP/view
https://drive.google.com/file/d/1pPfNk8NX0tGAw3-l_AlyOIp87GMqki_p/view
https://drive.google.com/file/d/1x5658lVEflg_GLW5NKNxKzU1UrhwlVGg/view
https://drive.google.com/file/d/1dEFgGEN06bxS07ATQDyDPzzwFhi6mR7F/view
https://drive.google.com/file/d/1IYjraGZdTkHrKHHSWuGSJLb9PTo4QjFY/view
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 , אכיפה וחירום שמירה . ד

   – והוראות שונותהגבלת פעילות  •
ולמען הסדר הטוב,   השלישי,  הסגר  בדבר  לעיל,  לעדכון המפורט  התיקונים  להלן    בהמשך 

, מיום  86עליו דיווחנו בריכוז חדר מצב מס'    18לתקנות הגבלת הפעילות )לאחר תיקון מס'  
12.12.2020:) 

o   'מס הפעילות  21תיקון  הגבלת  לתקנות    –   לתקנות  קישור  מיוחדות  להלן  סמכויות 
נוספות(   והוראות  פעילות  )הגבלת  )הוראת שעה(  נגיף הקורונה החדש  עם  להתמודדות 

מס'   התשפ"א21)תיקון  ביום  2020-(,  ברשומות  שפורסם  כפי  בנוסחן   ,27.12.2020  :
https://drive.google.com/file/d/19En5d7Tb80TKvrvTmKF6OW4ATqIS_N0z/view   

o   'מס הפעילות  20תיקון  הגבלת  קישור    –   לתקנות  מיוחדות  לתקנות  להלן  סמכויות 
נוספות(   והוראות  פעילות  )הגבלת  )הוראת שעה(  נגיף הקורונה החדש  עם  להתמודדות 

מס'   התשפ"א20)תיקון  ביום    , 2020-(,  ברשומות  שפורסם  כפי  :  23.12.2020בנוסחן 
drive.google.com/file/d/19yGwOPeYeViRRkQIhrpZcq71mCQ5SANS/viewhttps://   

 הוסדרה הוראת השעה לחג המולד. 20בתיקון מס' 

לתקנות,    21ואת תיקון    20כמו כן להלן קישור לנוסח המתוקן והמשולב, הכולל את תיקון  
לועדת  המשפטי  היעוץ  ע"י  שנערך  הכנסת:    כפי  של  ומשפט  חוק  חוקה, 

https://drive.google.com/file/d/1ABP5DmMKVIYb_cum1OcoU2ztukqIQb_q/view  

כפי   ההסבר,  דברי  את  הכוללות  לתקנות  קישור  להלן  המידע,  השלמת  ולשם  ובנוסף 
ביום   הכנסת,  של  ומשפט  חוק  חוקה,  ועדת  לאישור  :  24.12.2020שהועברו 

ZBoDp/view-vEt6XB0DM45crk-Tgev-w-https://drive.google.com/file/d/1v94W   

o   'מס הפעילות  19תיקון  הגבלת  ל   –   לתקנות  קישור  מיוחדות  להלן  סמכויות  תקנות 
נגיף הקורונה החדש עם  נוספות )  (הוראת שעה)  להתמודדות  והוראות  פעילות    ( הגבלת 

מס'  ) ביום  2020-התשפ"א  (, 19תיקון  ברשומות  שפורסם  כפי  בנוסחן   ,17.12.2020  :
3vJY5IqQ4/view-https://drive.google.com/file/d/1bSubpESiSZIrVf6eqYXfbM   

על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות  כמו כן, להלן קישור להודעה  
ות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות  סמכויות מיוחדות להתמודד

בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום  ,  2020-(, התשפ"א 19והוראות נוספות( )תיקון מס'  
22.12.2020 :1Z6hGbJEegm_vIubkbTS2qXy9H6p1x5Zv/view/https://drive.google.com/file/d   

על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות  וכן קישור להודעה  
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות  

ומשפט    הודעה על החלטת ועדת החוקה חוק; ל2020-(, התשפ"א 16)תיקון מס'    נוספות(
של הכנסת לגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת  

https://drive.google.com/file/d/19En5d7Tb80TKvrvTmKF6OW4ATqIS_N0z/view
https://drive.google.com/file/d/19yGwOPeYeViRRkQIhrpZcq71mCQ5SANS/view
https://drive.google.com/file/d/1ABP5DmMKVIYb_cum1OcoU2ztukqIQb_q/view
https://drive.google.com/file/d/1v94W-w-Tgev-vEt6XB0DM45crk-ZBoDp/view
https://drive.google.com/file/d/1bSubpESiSZIrVf6eqYXfbM-3vJY5IqQ4/view
https://drive.google.com/file/d/1Z6hGbJEegm_vIubkbTS2qXy9H6p1x5Zv/view
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נוספות והוראות  פעילות  )הגבלת  מס'  שעה(  )תיקון  התשפ"א17(  ל2020-(,  על  ;  הודעה 
החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות  

(,  18ת( )תיקון מס'  שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספועם נגיף הקורונה החדש )הוראת  
הודעה על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות  ; ול 2020-התשפ"א 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות  
ברשומות ביום  , בנוסחן כפי שפורסם  2020- (, התשפ"א4ה( )תיקון מס'  במקומות עבוד

15.12.2020 :https://drive.google.com/file/d/1fzMrIMx4BngYhpS7_1IVav_KWCXhtVnx/view   

   –  איים ירוקים •
ולמען   השלישי,  הסגר  בדבר  לעיל,  לעדכון המפורט  להלן התיקונים  בהמשך  הסדר הטוב,  

 (: 25.11.2020, מיום 84להכרזות )בהמשך לעדכון בריכוז חדר מצב מס'  

o ההכרזות קישור    –  ביטול  נגיף  ל להלן  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  הכרזת 
  2020-אילת( )ביטול(, התשפ"א  -הקורונה החדש )הוראת שעה( )אזור תיירות מיוחד  

תמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )אזור  הכרזת סמכויות מיוחדות לה ול
, בנוסחן כפי שפורסם  2020- חמי זוהר( )ביטול(, התשפ"א-עין בוקק  -תיירות מיוחד  

ביום     :24.12.2020ברשומות 
m/file/d/1eBGrgN0mvBp7ZgUHmmuIOYCgKbac54GZ/viewhttps://drive.google.co   

o ההכרזות להכרזת    –   תיקון  קישור  נגיף  להלן  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות 
  2020-אילת( )תיקון(, התשפ"א  -הקורונה החדש )הוראת שעה( )אזור תיירות מיוחד  

)אזור    הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(ול
, בנוסחן כפי שפורסם  2020- חמי זוהר( )תיקון(, התשפ"א-עין בוקק  - תיירות מיוחד  

ביום   https://drive.google.com/file/d/1M1N7iTw55X58-:  16.12.2020ברשומות 

x7xL2pDX92OW3mvrF3G/view  

   –  בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה )מלונית( •
מהם   שהחוזרים  מקומות  על  הממשלה  הכריזה  המסגרת,  בחוק  הקיימת  הסמכות  מכח 

בביד  לשהות  יכולים  ואינם  )מלונית(,  המדינה  מטעם  לבידוד  במקום  בבידוד  וד  מחויבים 
 בביתם. להלן תמצית ההכרזות: 

o הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  להלן קישור ל
- ת מיוחדות( )ביטול(, התשפ"א)הוראת שעה( )בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבו 

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת  , וכן 2020
,  2020-(, התשפ"א2' שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות( )מסשעה( )בידוד של אדם 

: 22.12.2020בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום 
https://drive.google.com/file/d/19ZRy6yydrUeTDRnC187VRXF5ubpETRvm/view   

o הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת  לן קישור ל לה
בנסיבות מיוחדות(, התשפ"א  לישראל  )בידוד של אדם שנכנס  בנוסחה  2020-שעה(   ,

https://drive.google.com/file/d/1fzMrIMx4BngYhpS7_1IVav_KWCXhtVnx/view
https://drive.google.com/file/d/1eBGrgN0mvBp7ZgUHmmuIOYCgKbac54GZ/view
https://drive.google.com/file/d/1M1N7iTw55X58-x7xL2pDX92OW3mvrF3G/view
https://drive.google.com/file/d/1M1N7iTw55X58-x7xL2pDX92OW3mvrF3G/view
https://drive.google.com/file/d/19ZRy6yydrUeTDRnC187VRXF5ubpETRvm/view
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ביום   ברשומות  שפורסם  https://drive.google.com/file/d/1MVjDZ-:  20.12.2020כפי 

6CkM909CdqJACyFqnE/view-2G8Ul0B   

קישור   מיום  25מס'   הארצית האכיפה מינהלת להנחיות 1מס'   עדכוןלוכן  בנושא,   ,
20.12.2020 :eQm/view-YNcOlJztQo5d-https://drive.google.com/file/d/1nXXOB4UpLlBpgKf   

 –   צווי בידוד בית •
o   'צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש(  להלן קישור ל  –  לצו בידוד בית  12תיקון לתיקון מס

, בנוסחו  2020-( )תיקון(, התשפ"א12והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס' )בידוד בית  
ביום   ברשומות  שפורסם  :  21.12.2020כפי 

8vtb/viewhttps://drive.google.com/file/d/1d3jMBrbjdYE17mGkGVfp3_9sCYNA   

o  'צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד  להלן קישור ל –  לצו בידוד בית  12תיקון מס
, בנוסחו כפי שפורסם  2020-(, התשפ"א12בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס'  

 :18.12.2020ברשומות ביום 
https://drive.google.com/file/d/1iSn7YlsJsauNV_9q5TxLxYSRpH3RKM55/view   

o ( נגיף הקורונה החדש) צו בריאות העם  להלן קישור ל  –   בידוד בית לצו    8יקון מס'  יקון לתת  
, במסגרתו  2020-, התשפ"א(תיקון( )8מס'    תיקון ( )ההוראת שע )  (שונות  והוראות בידוד בית  )

תקופת ל  קוצרה  ל   ,ימים  10-הבידוד  הכניסה  )  שליליות  תוצאות  2-בכפוף  עם  הראשונה 
והשני הי לבידוד  ביום  החשיפה  9-ה  ברשומות  ,  ( ממועד  שפורסם  כפי  ביום  בנוסחו 

13.12.2020: view/-K_6tuQO53IyIEn7Nv8HXsnwR-https://drive.google.com/file/d/157HVPs   

   – הכרזה על אזורים מוגבלים •
אזורים    ( אין הכרזה בתוקף על27.12.2020נזכיר כי במועד תחילתו של הסגר השלישי )יום  

שדווח בריכוז    16מוגבלים, וכי להלן מקובצים התיקונים בהכרזות, שבוצעו מאז תיקון מס'  
 (:12.12.2020)מיום   86חדר מצב מס' 

o   'הכרזת סמכויות מיוחדות  להלן קישור להכרזת    –  להכרזת אזורים מוגבלים  18תיקון מס
( )תיקון מס'  2)אזורים מוגבלים( )מס'  להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(  

התשפ"א18 ביום2020-(,  ברשומות  שפורסם  כפי  בנוסחה   ,  17.12.2020  :
https://drive.google.com/file/d/1RjNM8JV9qeTeF_JmH7se2AoH3XscQOfh/view   

o   'מס מוגבלים  17תיקון  אזורים  ל   –  להכרזת  קישור  מיוחדות  להלן  סמכויות  הכרזת 
תיקון מס'  )  (2מס'  )  (אזורים מוגבלים)  (הוראת שעה)להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  

ביום  ,  2020-התשפ"א  (,17 ברשומות  שפורסם  כפי    : 13.12.2020בנוסחה 
coatE6MvCh_Z/view-https://drive.google.com/file/d/1b0x40upDUpg1DyPARlJ   

   –  עדכונים עתיים למינהלת האכיפה הארצית •
  50%-הלכה למעשה בכ דשים, והוא מתבצע  קורונה מתנהל מזה מס' חועבירות ה דיווח אכיפת  

https://drive.google.com/file/d/1MVjDZ-2G8Ul0B-6CkM909CdqJACyFqnE/view
https://drive.google.com/file/d/1MVjDZ-2G8Ul0B-6CkM909CdqJACyFqnE/view
https://drive.google.com/file/d/1nXXOB4UpLlBpgKf-YNcOlJztQo5d-eQm/view
https://drive.google.com/file/d/1d3jMBrbjdYE17mGkGVfp3_9sCYNA8vtb/view
https://drive.google.com/file/d/1iSn7YlsJsauNV_9q5TxLxYSRpH3RKM55/view
https://drive.google.com/file/d/157HVPs-K_6tuQO53IyIEn7Nv8HXsnwR-/view
https://drive.google.com/file/d/1RjNM8JV9qeTeF_JmH7se2AoH3XscQOfh/view
https://drive.google.com/file/d/1b0x40upDUpg1DyPARlJ-coatE6MvCh_Z/view
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 . המקומיות מהרשויות 

זו, למען   אנו מודעים למאמץ הרב הנעשה על ידכם בערים ובמועצות ומוקירים פעילותכם 
 מיגור הקורונה והורדת שיעורי התחלואה. 

מתוך הממצאים עולה, כי ברשויות אשר בוצעה אכיפה מוגברת ובהתמדה, אחוז התחלואה  
 פעולות נוספות. ירד, בד בבד עם נקיטת  

לייעל את שיטת דיווח נתוני האכיפה, פעלנו יחד עם פקע"ר ומנהלת האכיפה הארצית,  בכדי  
באמצעות ממשק הזנת נתונים פשוט ויעיל, לבעלי    , להפוך את הדיווח השבועי והחודשי לנגיש

 באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי.  ,התפקיד הרלוונטיים

הנתונים,  , ובהתאם לנושאי הדיווחהיו, הפרמטרים סווגו ונצבעו קטגוריות הדיווח נותרו כש
 .מערכת הדש בורד  –הקורונה הרשותי יוצגו בפורטל 

המערכת פרוסה בכל הרשויות בארץ והיא מאפשרת לראש הרשות ולגורמי הרשות, לצפות  
הנדרשות   הפעולות  את  ולבצע  נכונות  החלטות  לקבל  ובכך  נתון,  רגע  בכל  תחלואה  בנתוני 

 רשות. ב

החל   ייעשה  החדשה,  במתכונת  קורונה  אכיפת  רשות   ,03.01.2021מיום  דיווח  תוכל    וכל 
 לצפות בנתוני הדיווח שלה בלבד. 

   –  ריכוז עבירות מינהליות )קורונה( •
האכיפה הארצית, ופורסם   להלן קישור לריכוז עבירות הקורונה, כפי שאוגם ע"י מינהלת

, בכפוף לתיקון שבוצע ע"י ועדת  17:00בשעה  27.12.2020)בתחולה מיום  25.12.2020ביום  
החינוך של הכנסת, בתקנות הגבלת החינוך(:  

le/d/1Wy0AAAutak6nbkodeqJQD1rerkQzGjza/viewhttps://drive.google.com/fi    

 –   תמונות מצב •
o   ליום נכון  הבריאות,  במשרד  חירום  לשעת  האגף  שערך  לתמ"צ  קישור    27.12.2020להלן 

   YOOhSjOPhvHKtV6eNsKLfSAwT8FC3/view-https://drive.google.com/file/d/11q :09:00בשעה 

o   ליום נכון  בקורונה,  למערכה  הלאומי  והידע  המידע  מרכז  שערך  לתמ"צ  קישור  להלן 
27.12.2020: https://drive.google.com/file/d/1p7_D4HUhQbSUmWqwq_Obkugtq4EjRe3c/view   

o רח"ל שערכה  משק  לתמ"צ  קישור  ליום  להלן  נכון   ,27.12.2020 :  
https://drive.google.com/file/d/1ys5zqI9hdZZR1M6AuHbRLYxz6Q6LVWNd/view   

o תחלוא בעניין,  המקומי  השלטון  מרכז  שערך  לתמ"צ  קישור  ליום  להלן  נכון  בישראל,  ה 
27.12.2020 :https://drive.google.com/file/d/15x9nEsZvbEsGYFnpBHS7JcpXUlinub8x/view   

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Wy0AAAutak6nbkodeqJQD1rerkQzGjza/view
https://drive.google.com/file/d/11q-YOOhSjOPhvHKtV6eNsKLfSAwT8FC3/view
https://drive.google.com/file/d/1p7_D4HUhQbSUmWqwq_Obkugtq4EjRe3c/view
https://drive.google.com/file/d/1ys5zqI9hdZZR1M6AuHbRLYxz6Q6LVWNd/view
https://drive.google.com/file/d/15x9nEsZvbEsGYFnpBHS7JcpXUlinub8x/view
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 שונות  .ה

   –  הארכת אכרזת המסים •
)גביה(   המסים  לאכרזת  קישור  המקומילהלן  לרשויות  חובה  ותשלומי  כללית    ות( )ארנונה 

, במסגרה הוארכה אכרזת המסים המסדירה שימוש  2020-)הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א 
הרשויות המקומיות בפקודת המסים )גביה( לצורך גביית חובותיהן בהליכי גביה מינהליים,  

ביום   ברשומות  שפורסמה  כפי  :  22.12.2020בנוסחה 
6g/view-ps://drive.google.com/file/d/15Pu4X4G11lTAH_uoW4NAMgrOZpTIChtt   

 

   – תעדוף החיסונים נגד קורונה •
עדוף חיסונים  נושא ת, ב16.12.2020של משרד הבריאות, מיום  מסמך מסכם  להלן קישור ל

קורונה קורונה  נגד  נגד  לחיסונים  הוועדה  המלצת  פי  :  על 
LMEV28GO7KsA8Owz/view-https://drive.google.com/file/d/1K2oQXAXVfxgaEXF   

   –  הודעה חשובה בנושא חיסוני קורונה לעובדים זרים בענף הסיעוד •
, בדבר ביצוע חיסונים מפני  24.12.2020, מיום  להלן קישור למכתב של רשות האכיפה וההגירה

הסיעוד   בענף  זרים  לעובדים   : קורונה 
https://drive.google.com/file/d/1sHsuaDhd0Wp7ZhCHbzZvv0nIXP_xqpb1/view   

   – דגימת רוק לזיהוי נגיף הקורונה •
מס'   למסמך  קישור  מיום    207להלן  בקורונה,  למערכה  הלאומי  והידע  המידע  מרכז  של 

בנושא:  20.12.2020  ,-https://drive.google.com/file/d/1Mou1RoA0pW9t6zzasMPphJodzcQeh4

e/view   

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 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/15Pu4X4G11lTAH_uoW4NAMgrOZpTIC-6g/view
https://drive.google.com/file/d/1K2oQXAXVfxgaEXF-LMEV28GO7KsA8Owz/view
https://drive.google.com/file/d/1sHsuaDhd0Wp7ZhCHbzZvv0nIXP_xqpb1/view
https://drive.google.com/file/d/1Mou1RoA0pW9t6zzasMPphJodzcQeh4-e/view
https://drive.google.com/file/d/1Mou1RoA0pW9t6zzasMPphJodzcQeh4-e/view
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 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  -אשכנזי מר איציק 
   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 

 ו"ר איגוד הגזברים גזבר עיריית באר שבע וי -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 

 סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי  -נקס גב' מיכל מ 
 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
יו"ר ו   כרכור -מקומית פרדס חנההמועצה  ב   רותי רווחה וקהילהמנהלת האגף לשי  -עו"ס תמי ברששת 

 ארגון מנהלי רווחה ארצי 
 מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים  -מר נפתלי קאיקוב 
 ויו"ר איגוד הקב"טים קב"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 עלייה    -מר פיני גלינקביץ
 וקליטה ברשויות המקומי  

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים  -מר יצחק בורבא
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	• הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הנחיות הסגר השלישי –
	• הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – הנחיות הסגר השלישי –
	• תשלום למתשאלים ברשויות המקומיות –

	ג. חינוך, רווחה וחברה
	• אגרת לגני ילדים –
	• תקנות הגבלת החינוך –
	• חוזרי מנכ"ל משרד הרווחה –
	• הגבלת פעילות והוראות שונות –
	• איים ירוקים –
	• בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה (מלונית) –
	• צווי בידוד בית –
	• הכרזה על אזורים מוגבלים –
	• עדכונים עתיים למינהלת האכיפה הארצית –
	• ריכוז עבירות מינהליות (קורונה) –
	• תמונות מצב –

	ה. שונות
	• הארכת אכרזת המסים –
	• תעדוף החיסונים נגד קורונה –
	• הודעה חשובה בנושא חיסוני קורונה לעובדים זרים בענף הסיעוד –
	• דגימת רוק לזיהוי נגיף הקורונה –



