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 "ו תמוז תש"פט
 2020יולי  07

 109518סימוכין: 
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 הגבלת פעילות .א

  05.07.2020ביום בעקבות ההחמרה בנתוני החולים, התכנסה ועדת הקורונה 
להלן קישור  בצהריים, ואישרה הגבלות נוספות על פעילות אירועים, פאבים ובארים.

 :08:00בשעה  06.07.2020לצו, כפי שפורסם ברשומות ונכנס לתוקף ביום 
EDZAGi_hhRjTN421hUOhH/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1QQ2r5ynf6w  

  ew?usp=sharinggOl__t4Jq1W3d2o9liXlSTWzHj/vi-https://drive.google.com/file/d/1qtS5Tוגם: 

  הגבלות נוספות להחליט על בכדיקבינט הקורונה התכנס  06.07.2020ביום ,
נקבע כי הממשלה תהא  תיקוןב. תיקון לחוק הגבלת הפעילותקודם  בעקבותיהן

, ולהביא לאישור ועדת הקורונה את רשאית לקבוע בצו הגבלות בתחומים שונים
מן אם לא יאושרו יפקעו מעצגבלות . ההבדיעבד, לאחר שכבר נכנסו לתוקףההגבלות 

בתוך  מגיעה להחלטה, במקרה שבו הועדה לא ליאת הכנסתמאו על ידי ע"י הועדה )
 .פרק הזמן שנקבע בחוק(

 להלן קישור לנוסח התיקון, כפי שפורסם ברשומות:
z67LE0H8ycOD_FVkLKTkMOP9se8/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1OYom   

 ו עת, משנחקק התיקון לחוק הגבלת הפעילות, רשאית הממשלה להוציא צו ובכ
/המליאה, לפי )ואישור הועדה ומים המופיעים בתיקון לחוקהגבלות פעילות מהתח

כמו כן ישנן הגבלות שניתן לקבוע . (תוקף הצויפקע  –, שאם לא יינתן בדיעבד העניין
ם המוסמכים וכיו"ב גורמי ל משרד הבריאות, שרת התחבורהאותן בסמכות מנכ"

 .(במסגרת צו לתיקון תקש"ח הגבלת הפעילות שלאלקבוע הגבלות פעילות )

הקובע כי התקהלות צו למעט  טרם יצא צו,( 12:00, בשעה 07.07.2020)נכון לעכשיו 
 קישור לצו:להלן ) אנשים או יותר 21היא שהייה בסמיכות של  פתוח בשטחאסורה 

ApaR/view?usp=sharing-ogle.com/file/d/1eu3C27iHs_5EBEukmCpFdxwxj2hhttps://drive.go) ,
  .05:00בשעה  07.07.2020שנכנס לתוקף ביום 
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והודיעה על כוונתה לקבוע את הגבלות  06.07.2020הממשלה התכנסה ביום ואולם 
 :הפעילות הבאות

o  ופאבים בריםסגירת. 

o  איש בשטח פתוח בשולחנות  30איש בשטח סגור ועד  20מסעדות: הגבלה של עד
 .מרווחים בחוץ

o סגירה של חדרי כושר ובריכות שחייה ציבוריות. 

o סגירה של מופעי תרבות. 

o פעילות  ילות מועדונים וברים בשטח המלון.מלונות ותיירות: לא תתאפשר פע
 .איש בשטח סגור 20וחדרי אוכל תתאפשר עד  מסעדות

o  אירועים.סגירה של אולמות 

הן ו יכולות להתבצע בהן שינויים לעיל אינן הנוסח הסופי, כאמור הגבלות הפעילות
הממשלה יצוין כי . בנושא צו של הממשלהייכנסו לתוקף אך ורק לאחר התקנת 

, 07.07.2020החל מיום לתוקף  המצוינות לעיל ההגבלותאת הודיעה על כוונתה להכניס 
אירועים, שבכוונת הממשלה , זאת למעט ההגבלה בדבר שמחות באולמות 14:00בשעה 

 בבוקר. 08.07.2020להכניס לתוקף ביום 

, ישנן הגבלות אשר הממשלה הודיעה על כוונתה לקבוע אותן, ומצויות בסמכות בנוסף
  :(, לגביהןועדת הקורונה של הכנסת בדיעבד של )ואין צורך באישור גורמים אחרים

o תאפשר רק לגילאי גן עד כיתות ד׳.בית הספר של הקיץ, קייטנות ופעילויות נוער: ת 

מוסדות פעילות זו תכנס לתוקף עם התקנת תיקון לצו בריאות העם )הגבלת  הגבלה
. תיקון , בחתימת מנכ"ל משרד הבריאות2020-ש"ף( )הוראת שעה(, התחינוך

 כאמור עדיין לא הותקן.

את מנכ״ל משרד הבריאות לקבל החלטה בעניין  כמו כן הסמיכה הממשלה
, ה בהתייעצות עם השר להשכלה גבוההפעילויות חינוכיות לגילאי ה׳ ומעל

וההחלטות שיתקבלו יוטמעו אף הן בתיקון לצו הגבלת מוסדות חינוך, בחתימת 
 מנכ"ל משרד הבריאות.

o עם מזגן( איש באוטובוס 20סים: עד אוטובו(  

ה , שאף הוסמכה ע"י הממשלשל שרת התחבורהבהוראה תוקף הגבלה זו תכנס ל
 , בהסכמת שר הבריאות והמל"ל.האנשים באוטובוס אחר של מספרלקבוע 
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 אכיפת עטיית מסכות .ב

  אישרה הכנסת את התיקון לחוק האכיפה, ובמסגרתו עלה גובה  06.07.2020ביום
, וכן נקבעה סמכות לפקחי ₪ 500הקנס המינהלי בגין אי עטיית מסכה לסך של 

לאכוף עטיית מסכות. להלן  –לאחר שיעברו הכשרה מתאימה  –הרשויות המקומיות 
מליאת הכנסת: ב 3-ו 2קישור לחוק בנוסחו כפי שעלה להצבעות בקריאה 

bA/view?usp=sharing-hIoZ6z8PzETPow-https://drive.google.com/file/d/1aSpHi1nVO35L6M  

 הנחיות לניהול מכרזי כח אדם ברשומ"ק  .ג

  במשרד ק"ברשומ אנושי הון בקרת בכיר אגף מנהלתלהלן קישור להודעתה של ,
, העניין לפי, כשירות ועדות או בחינה ועדות קיוםאישור המשרד להפנים, בדבר 

 נוכחים שיהיו ניתן) המכרזי בהליך פיזית בהשתתפות או חזותית היוועדות באמצעות
 (:פיזית בהשתתפות וחלק חזותית בהיוועדות חלק

https://drive.google.com/file/d/1O0nwSHBJWEcsSX22NlkjfP4a7kYbRqS0/view?usp=sharing  

 

 נעדכנכם בכל התפתחות.נמשיך ו

 

 

 בברכה,
 

 חיים ביבס
 מכבים רעותראש עיריית מודיעין 

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי
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