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 'אבתש"פא
 2020יולי22

109778סימוכין:
 לכבוד

 ראשיהרשויותהמקומיות

שלוםרב,

 60ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 23:00בשעה  22.07.2020נכון ליום 

להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה.

 אנושי הון .א

 נוכחהתפרצותשלנגיףלפיהכלמוסדשנסגר– 16.07.2020מיום  החלטת ועדת מעקב
הקורונהאוכתוצאהמהכרזהעלאזורמוגבלבהתאםלתקש"ח)נגיףהקורונההחדש(

אולנייד/מהביתועובדואיןלמעסיקאפשרותלהעסיק,2020–)אזורמוגבל(,התש"ף
להחלטתשכרפנסיוני(.להלןקישור67.5%אלויכנסולהסדר)עובדים-לתפקידאחר

  pv1mhE/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1hZXr82jPRFyMyJozt3w0XcO8R:הוועדה

כן כמו מיום השכר על הממונה להנחיות קישור :21.07.2020להלן
RXWVz2/view?usp=sharing-_wP8aoqq1O-https://drive.google.com/file/d/1a7ghzu44BnLJ90 

 בדירוג– ובדים בדירוג העובדים הסוציאלייםהע שביתת העובדים שביתת בעקבות
הסוציאליים העובדים ביום 06.07.2020שהחלה ביום ניתנה 19.07.2020, ס.הנחיית

בדירוגמורלי,בדברניכוישכרםשלהעובדים-אתיגבאיממונהעלהשכר,הגב'בכירהל
 :19.07.2020הסוציאלייםבגיןהשביתה.להלןקישורלהנחיהמיוםהעובדים

https://drive.google.com/file/d/1kGIHmq2col_xWt3wnoH9QclidyFV6iPV/view?usp=sharing 

מיום מגן, חגית גב' במש"מ, עבודה והסכמי שכר מינהל ראש של למכתבה וכן
-ניתן לפרוס בעל אף האמור בהנחיות, את ניכוי ימי השביתה ,המדגישכי20.07.2020

:תשלומים 10
yxBzwx0tTlgTNCTNSbyhlYh_/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1iG4iFh_

כילאחרסיומהשלהשביתה)ביום בכירה21.07.2020אנושמחיםלעדכן הוציאהס. ,)
ב ייעשה השביתה ימי ניכוי כי וקובע הנחיותיה המעדכן מכתב השכר על 10-לממונה

מיום השכר, על לממונה בכירה ס. של למכתבה קישור להלן שווים. תשלומים
view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/14RcZZ75SGxZXBPvRWKDY6N7S_TNqyy4/:22.07.2020
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 חינוך .ב

  בתאריך–הארכת מועד –נוהל בקשה לפתיחת אשכול גני ילדים בחינוך המיוחד
מיוחד02.07.2020 לחינוך האגף ובאתר מוס"ח בפורטל בקשה,פורסם הגשת נוהל

 להכרהבאשכולגניילדיםלשנה"לתשפ"א.

בדברעיכובבהגשתהמסמכים,ךולאגףלחינוךמיוחדבמשרדהחינולאורפניותשהגיע
הוחלט הקורונה, משבר עקב שנקבעו הזמנים בלוחות לעמוד הארכהוקושי לאפשר

 .02.08.2020ליום ראשון, י"ב באב תש"ף, למועדהגשתהבקשה,עד

שפורסם לנוהל בהתאם להגיש יש הבקשה שלהלן:–את בקישור לנוחותכם
https://drive.google.com/file/d/10CZfocOnlTJ9gmdaWBMGxdnl8nIn1Fg1/view.

 –החינוך הבלתי פורמלי בריכוזהנחיותמס' שלחדרהמצב)מיום59בהמשךלעדכון
09.07.2020 מכוחושלתיקוןמס' פורמלי, בדברההגבלותלפעילותהחינוךהבלתי 13(,

 להיום נכון כי ונבהיר נשוב החינוך, מוסדות הגבלת בלתיפעילותלהפעילמותרלצו
דכיתהעדלילדיםפורמלית ,בסיכוןונוערולילדיםחדהמיובחינוךונוערלילדים',
שבצובתנאים המנהלורשאי, להשכלההמשרדל"ומנכל"המלראשעםבהתייעצות,
 .ב"י-'הבכיתותלילדיםגםפורמליתבלתיפעילותלהתיר,משלימהוהשכלהגבוהה

.וחוגיםנוערתנועותכוללתפורמליתבלתיפעילות

 מיום החינוך, במשרד מאתמפקחהקייטנותהארצי למכתב קישור ,13.07.2020להלן
 הבלתיבחינוךפעילותכללקייםאיסורחלהמדגישכינכוןלהיוםועדלהודעהאחרת,

למעטזאת,ומחנותסמינרים,קייטנותזהובכלל,ומעלה'הבכיתהלתלמידיםפורמאלי
בסיכוןונוערולילדיםהמיוחדבחינוךונוערלילדיםפורמליהבלתיבחינוךפעילות : 

https://drive.google.com/file/d/1Hj70nz_hsUAmBinCTizBRtNALOMEFYj7/view?usp=sharing

 מרכזהשלטוןהמקומי,בשיתוףפעולהעםקרן–מכינת הקיץ במתמטיקה  –טמטיטק מ
טראמפוהטכניון,מקייםתכניתמכינהבאופןמקוון,ללימודימתמטיקהלבוגריכיתות

 ט'שלמדומתמטיקהבהקבצהא'אובמסלוליהצטיינות.

 בכלרחביהארץ,ללאעלותלמשתתפים.התכניתתפעל

ושא:להלןקישורלמכתבנובנ
 https://drive.google.com/file/d/193j81AwdSxquelvgxDiSRRcW2qnuLwqO/view?usp=sharing
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 –עדכון הנחיות בחינוך מיוחד ביום שניתן דין פסק בבג"צ12.07.2020בעקבות ,
3754/20 להלן המיוחד, החינוך לחוק לתיקון הנוגעת בעתירה הנחיות, לעדכון קישור

 :19.07.2020משרדהחינוך,נכוןליום

ttps://drive.google.com/file/d/1LCFDFnmPMqiMU2OKmwYOVshVZ6BnHFOt/view?usp=sharingh 

 

השגה לוועדת בקשות להגשת המעודכן למועד מתייחסים שינוי,השינויים למועד וכן
.בחירתההוריםבסוגהמסגרת

 .פורסםגםבאתראגףא'חינוךמיוחדובפורטלההוריםשלמשרדהחינוךהמסמך

  כפי–"ף"תשהקיץ  –בתי ספר והגנים של החופש הגדול "הבהרה בנושא תכנית
 בקול שפורסם 03.06.2020מיום אחרת(, יוחלט לא עוד עד)וכל נמשכת הקיץ תכנית

 .06.08.2020ליום

יתהחופשהגדולבמשךלפיכך,הרשויותזכאיותלהגישבקשהלתקצובעבורהפעלתתכנ

שבי הימים 02-06.08.2020ן גבוהה, בשכיחות מוגבלות עם בגני לתלמידים הלומדים
.בלבדבבתיספרלחינוךמיוחד'ד-'ובכיתותא,ילדיםלחינוךמיוחד

,כפישהוצאע"ימנהלתאגףא'15.07.2020להלןקישורלמסמךההבהרהבנושאמיום
חינוךמיוחדבמשרדהחינוך:

https://drive.google.com/file/d/1t4JcUJlIBvxkwR8CaCdWjOohtlbWnBFa/view?usp=sharing

קישורלטופסהרישום:וכן
https://drive.google.com/file/d/1RRnF8JRVKe4N9wKDrjSX_OaQteqbjq9l/view?usp=sharing 

 קישורלמכתבנו–צורך דחוף בתקצוב כיתות לימוד ושרהחינוך,להלן אלשרהאוצר
 :15.07.2020בנושא,מיום

 https://drive.google.com/file/d/1kUZrd8T7UmAnbGhc33C70eNJFVg3OWoa/view?usp=sharing  

 מסובסדים – תשפ"אהשנת הלימודים צהרוני ניצנים וניצנים בחופשות, ב צהרונים
השלטון עבודהמאומצתשלמרכז יוצאשל משרדהחינוךהםפועל ידי ומפוקחיםעל

היוצא החינוך ועדת יו"ר המקומי, והם החינוך, ומשרד מרגי, יעקב מופעליםחה"כ
 תקצובםנעשהמתוקףהחלטתממשלה.בהצלחהמזהשלוששנים.

החינוך שר אל למכתבנו קישור ,להלן 13.07.2020מיום לשנת, התקצוב המשך לצורך
תוךדרישהלכלול וכן6-10גםאתגניהילדיםבאשכולותהלימודיםהקרובה, לשריין,

הצהרוניםבמתכונתאתמראשתקצובעלמנתלהעמידרשתביטחוןככלשנדרשלהפעיל
:בשלהקורונה,מצומצמתמהבסיסהמחושב

4/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1NPyYnlKAYAuOfIlm5Bm8PdRRgkWNjm  
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 ווחה ושירותים חברתייםר .ג

 נא-הקורונה סיוע חומרי חיוני לאוכלוסייה במצוקה בתקופת החירום עקב התפשטות
הרווחהוהשירותיםהחברתייםמס'חוזרלעדכוןכםתשומתלב מנכ"למשרדהעבודה,

14 20.07.2020מיום, הארכהנוספתשלתקופתהשימושבכספיהסלהגמישעדבדבר,
 view-ogle.com/file/d/1hrTUvP2gyQs2_JE6rVejnRCVMm468wohttps://drive.go/ :30.9.2020ליום

 ל–הפעלת פעילויות הקיץ של הרווחה בתקופת משבר הקורונה קישור חוזרלהלן
 מס' החברתיים והשירותים הרווחה העבודה, משרד 20מנכ"ל מיום ,12.07.2020,

ה את מסדיר  הפעלתאופן הקורונה:קיץהפעילויות משבר בתקופת הרווחה של
1fn4H4jTIt/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1FNmSPeK0bGth_J3FH3LFs 

 -ורונההיערכות שירותי הרווחה להתמודדות עם נגיף הק לבנא חוזרלכםתשומת
 הפעלתאופןמסדיראתה,20מנכ"למשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםמס'

:12.07.2020,נכוןליוםהעם בריאות לצו בהתאם הקורונה מגפת במהלך קיץפעילויותה
1fn4H4jTIt/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1FNmSPeK0bGth_J3FH3LFs 

 –תגבור תקציבי נוסף למסגרות חוץ ביתיות ובקהילה לצורך התמודדות עם נגיף קורונה
,מיום21מנכ"למשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםמס'חוזרללהלןקישור
מסדירה,14.07.2020 תקציבי בקהילה,נוסףתגבור והמסגרות ביתיות חוץ למסגרות

 הקורונה: נגיף עם התמודדות https://drive.google.com/file/d/1R-לצורך

_WE7owyxpY4rIAHcUTJI3Yq9q2umG1/view?usp=sharing 

 שמירה, אכיפה וחירום .ד

 הקורונה החדש )הוראת שעה(  הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
נדונההצעתהחוקשבנדון22.07.2020היום)–2020-התש"ף ,"(חוק המסגרת)להלן:"(

לצורךאישורהבקריאה קישורלהצעתהחוקבנוסחהכפי.3-ו2במליאתהכנסת, להלן
  https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_ls2_577771.pdfשהונחהעלשולחןהכנסת:

עלמצבחירוםבשלנגיףמוסמכתהממהצעתהחוקמהווהמסגרתמכוחה שלהלהכריז
תתקיןהממשלהתקנות,ומכוחה)הכרזהקצובהבזמן,שהכנסתרשאיתלבטל(הקורונה

את יחליפו אלו תקנות הקורונה. עםמשבר התמודדות לצורך שונים, בתחומים שונות,
ההוראותהקיימותכיום,במנגנוןהמתווהאתאופןביצועהפיקוחהפרלמנטרישלהכנסת

עלעבודתהממשלה.

 להלןמעיקריהצעתהחוק,הנוגעיםלרשויותהמקומיות:

o  תקנות–התקנתתקנותהגבלותפעילותלמנגנון בחוקהמסגרתאפשרותלהתקין
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יובאותקנותכינקבעבתחומיםשונים,המסוריםלאישורועדותשונותשלהכנסת.
בתוך–לדיוןהועדהלהתכנסותזמן.לתוקףיכנסובטרםהרלוונטיתהועדהלאישור

שעות24 דיוניםלהשלמתעדהתקנותאתלקדםלאלהחליטיוכלובמהלכן,
 .מעמיקים

–שעות24שעותאולאהחליטהבענייןהתקנותבתוך24לאהתכנסההועדהבתוך
הרלוונטיתיכולה ואולםהועדה ברשומות. ויפורסמו התקנותלמעשהעשוי יהפכו

שנקבעוזמןהיבפרקלהמשיךולקייםדיוניםבתקנות,לאשרן/לבטלן,כולןאוחלקן,
 בחוקהמסגרת.

o חיזוקמעמדושלראשהרשותכמנהיגמקומיבסיועבהתמודדותעםמשברהקורונה
סוגיו– מספר קובעת החוק הרשותהצעת ראש של מעמדו את שמחזקות ת,

 המקומיתכמנהיגמקומי,בסיועבהתמודדותעםמשברהקורונה.כךלמשל:

 ההגבלות שיקבעו בתקנות מכוחו של חוק המסגרת, לא יחולו על ראש נקבעכי
הדברמאפשרלראשהרשותחופשהרשות המקומית במסגרת ביצוע תפקידיו .

 תפקידיו,לרבותיציאהמתחוםשלאזורמוגבל.תנועהמוחלטלצורךביצוע

 בטרםהכרזה,הרשות המקומית של הממשלה עם ראש התייעצות חובתנקבעה
וחובהלהציגאתעמדתראשעלאזורבתח כאזורמוגבל, ומיהרשותהמקומית,

 הרשותככתבהוכלשונהבפניועדתהשריםהדנהבנושא.

  כי נקבע לעניין נוהל תקבע שרמתהממשלה לאזורים סיוע ומתן התמודדות
מוגבל כאזור עליהם להכרזה להוביל עלולה בהם התחלואה תותווה שבו דרך,

פעולה בשיתוף לצורך בשיםלב כאמור, סיוע ומתן ההתמודדות לעניין הפעולה
 .ככלהאפשרעםראשיהרשויותהמקומיותהנוגעותבדבר

o ההגבלות שיקבעו בתקנות קבעכינ–קיוםישיבותמועצהבתקופתמשברהקורונה
מכוחו של חוק המסגרת, לא יחולו על חברי מועצה לעניין השתתפותם בישיבות 

 .מועצה

ישלקייםאתישיבת בו האופן הוראותלגבי הממשלהיכולהלקבוע כי נקבע עוד
אבל לא יכולה לקבוע הוראות שאינן המועצה)אמצעיחציצה,מרחקיישיבהוכד'(,

 .קיום ישיבות המועצה מאפשרות את

o ישראל במשטרת האכיפה מינהלת של ארצית–הקמתה אכיפה מינהלת מוקמת
 במשטרתישראל,שתפקידהלקבועמדיניותאכיפהכללארצית.

סעיפיםההוסרובמהלךדיוניועדתחוקה,חוקומשפטבראשותושלח"כיעקבאשר,
ק''הרשומלפקחיפרטניותהוראותלתתהמינהלתאתהמסמיכים חובותואת,
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הלאמתכח–מדוברבסעיפיםשמשמעותםהיאאחת.למינהלתהפקחיםשלהדיווח
הפיקוחשלהרשויותהמקומיות,ואשרלהםהתנגדנונחרצות,ואנושמחיםלעדכןכי
2יו"רהועדה,ח"כיעקבאשר,תמךבהתנגדותנווהסירםמהנוסחשאושרלקריאה

.3-ו

o כיוםנקבעות–החינוךמסגרותהחלתפיקוחפרלמנטריעלחקיקההמגבילהפעילות
 סעיף מכח המותקן העם, בריאות צו במסגרת חינוך מסגרות פעילות 20הגבלות

וללאביקורתופיקוחשל בחתימתמנכ"למשרדהבריאות, לפקודתבריאותהעם,
ב תקנות להתקין הממשלה את מסמיך המסגרת חוק והכנסת. זה, נרשמהנושא

תקנותטיוטתלהניחהממשלההתחייבותלפרוטוקול המהירותבמלואבנושא,
התקנותהאפשרית המסגרתבנושא,. חוק מכח ההוראותאתיחליפו,שיותקנו

.העםבריאותהקיימותהיוםבצו

o הקורונה רווחהמסגרותנקבעו–הכרהבחשיבותפעילותהרווחהבתקופתמשבר
 (.הניתןככל)תוגבללאפעילותם,שככלל,רווחהעובדיסוגילקביעתומנגנון

 –סמכות להוצאת צווי סגירה מינהליים 01.07.2020ביום בקריאה חוק3-ו2עבר
)הוראת סגירהמינהליים( סמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)צווי

הרשויותהמקומיות,לסגורעסקים,מכוחוהוסמכו,ביןהיתר,ראשי2020-תש"ףהשעה(,
 ומקומותפתוחיםלציבור,שביצעוהפרותניכרותשלהוראותהקורונה.

מתקייםנדבךנוסףבפעילותלצמצוםהתפשטותנגיףהקורונה.בכך

 ביום ברשומות שפורסם כפי לחוק, קישור :02.07.2020להלן
LLab/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1xSc2v6dWVTVcgBGrJZcMJ679DE7 

ל סגירה צווי להוצאת נוהלוכן מיום בנושא:07.07.2020, ישראל משטרת שהוציאה ,
https://drive.google.com/file/d/1cIfXuWqnXrMuOQtP4F86R8OJKZ6Gzqw2/view. 

  משטרת ישראלשל להלן קישורים להנחיות ודגשים: 

o  עמדיניות רשותמקומיתאכיפתעבירתאי פקחי קישור–טייתמסיכהע"י להלן
בנושא, ישראל משטרת להנחיות ליום  :06.07.2020נכון

https://drive.google.com/file/d/1yuHbdy0vt4ZijfdsBh0mbEXJjLNYt5bf/view 

o להלןקישורלדו"ח,נכון–דו"חיומישלמינהלתהאכיפההארציתבמשטרתישראל
 :22.07.2020ליום

https://drive.google.com/file/d/1awXihaEFbXqvmNs4EFR7n72SPvt63mcZ/view?usp=sharing
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 מונות מצבת– 

o 22.07.2020,כפישפורסמהביוםשערךמרכזהמידעוהידעלתמ"צלהלןקישור: 
https://drive.google.com/file/d/1U3ajmgV9XCvmIkWukkTev17iE5JCs0OG/view?usp=sharing 

o  קישור להלן שערך הבריאותלתמ"צ במשרד חירום לשעת ליוםהאגף נכון ,
 :09:00,שעה22.07.2020

https://drive.google.com/file/d/1S_83vw6s9IS6sKyosSiDhAv7qJVEqWl6/view?usp=sharing 

 –לותהגבלת פעי 

o כידוע הגבלתצומחלקיםביטלהביטון-שאשאכ"חשלבראשותההקורונהועדת,
:.בעקבותזאתהממשלהשקבעההפעילות

 ריכותבסופישבועתותר.בהשהיהבחופיהיםוב 

 בניאדם20המסעדותישובולפעולעלפיכלליהתוהסגול,שמאפשרישיבהשל
 בניאדםבחללהפתוח.30-בחללהסגורו

והבריכות: הים חופי בעניין הקורונה ועדת להודעת קישור להלן
https://drive.google.com/file/d/19gDVJZ1xMQTS_lmjTtk2yG2SsT6VD_DB/view?usp=sharing

(4)ב()2החוק)סעיףתועדתהקורונהלענייןהמסעדות,ואולםלפיטרםפורסמההודע
שלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדשלחוק ולקיוםתוקפן הגבלת–לתיקון

התש"ף פוקעתוקפהשלהגבלהמידעםהחלטתועדתהקורונהעל2020-פעילות(, ,)
ביטולה,ולאממועדפרסוםהודעתהביטולברשומות.

אחרתלהודעהועדלפיכך הבריאותמשרדשלהסגולהתולכלליבהתאםלפעוליש,
האחרון.הפעילותהגבלתצולפניבתוקףשהיוכפי,בענייןהבריכותובענייןהמסעדות

לנוחותכם,להלןהקישוריםלהוראותהמנהלבנושאיםהאמורים:

 "לבריכות"סגולתוהוראותהמנהלבדבר: 
272946520.pdf-https://govextra.gov.il/media/21268/mmk 

 .בבריכותב"י-'הבכיתותלילדיםחוגיםלקייםניתןלאכילבכםתשומתנא

 לות,בעקבותההגב13.07.2020הוראותהמנהלבדבר"תוסגול"לבתיאוכל,מיום
 pdf-https://govextra.gov.il/media/22365/mmk.297268620החדשות:
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o "הבריאות–הנחיות להפעלת מתחמי "דרייב אין משרד להנחיות קישור להלן
 pdf-https://govextra.gov.il/media/22818/mmk.302326620:19.07.2020בנושא,נכוןליום

o להלןקישורלהנחיותמשרדהבריאותבנושא,נכוןליום–הנחיות לעניין בתי תפילה
 .pdf-https://govextra.gov.il/media/22493/mmk.302039120:17.07.2020

  כללי ושונות –נהלי משרד הבריאות– 

o הקורונה למגיפת בנוגע מידע פרסום משרד–נוהל שפרסם לנוהל קישור להלן
 :19.07.2020הבריאותבנושא,מיום

302912420.pdf-https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/mmk 

o להלןקישורלנוהלבנושא,שפורסםע"י–נוהלהחלמהעלפיזמן,ללאבדיקתהחלמה
 ליום נכון הבריאות, במשרד הציבור בריאות :21.07.2020שירותי

306963420.pdf-https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz 

:נוהלזהחלעלחוליםבלבד)ולאעלחייביבידודשאינםחולים(,ובכללתשומת לבכם
 נדרשאישוררופאבכתבלסיוםתקופתהבידוד.מקרה

o  בית לבידוד הנחיות רענון שירותי–נוהל ע"י שפורסם בנושא, לנוהל קישור להלן
 ליום נכון הבריאות, במשרד הציבור :16.07.2020בריאות

301629820.pdf-https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz 

)החדשהקורונהנגיףלצובריאותהעם)1א2בהתאםלסעיף:לתשומת לבכם בידוד(
)שונותוהוראותבית שעההוראת( 2020-ף"תשה(, , על העולה גוף חום עם 38אדם

,הואנדרשלמדודאתחוםהגוףפעמייםודמעלותצלזיוס,ישההבבידודבמקוםביד
 על עולה שאינו גוף חום מדידת לאחר תסתיים הבידוד וחובת מעלות37.5ביום,

שעותרצופותלפחות.48צלזיוס,במשך

 

למעןהסרספק,ריכוזהנחיותזההינובנוסףעלקבציהנחיותקודמיםשהועברועלידימרכז
האזוריותומשרדהפנים.השלטוןהמקומי,מרכזהמועצות

אנונמשיךונעדכןבכלהתפתחות.


 בברכה,

 
 חייםביבס

 ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות
 ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי
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העתק:

ראשהמועצההאזוריתמרחביםויו"רמרכזהמועצותהאזורית-מרשיחג'ג'
מנהלכללי,משרדהפנים-מרמרדכיכהן

מנכ"ל,מרכזהשלטוןהמקומי-דולברגמרשלמה
15-מנכ"ל,פורוםה-עו"דאיתןאטיה

מנכ"ל,מרכזהמועצותהאזוריות-מראיציקאשכנזי
מנכ"לעירייתרחובותויו"ראיגודהמנכ"ליםברשויותהמקומיות-מרדורוןמילברג

מנכ"ליםברשויותהמקומיות
המקומיהמשנהלמנכ"למרכזהשלטון-מררםסידיס

גזברעירייתבארשבעויו"ראיגודהגזברים-רו"חתומרביטון
גזבריםברשויותהמקומיות

יפוויו"ראיחודהיועמ"שים-יועמ"שעירייתתלאביב-עו"דעוזיסלמן
יועציםמשפטייםברשויותהמקומיות

סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי-מראיתיחוטר
כרוהסכמיעבודה,מרכזהשלטוןהמקומיראשמינהלש-גב'חגיתמגן

סמנכ"לחינוך,רווחהוחברה,מרכזהשלטוןהמקומי-גב'מיכלמנקס
ראשמינהלבטחון,חירוםותפקידיםמיוחדים,מרכזהשלטוןהמקומי-מריוחאיוג'ימה

ראשמינהלמשפטוכנסת,מרכזהשלטוןהמקומי-עו"דמירהסלומון
רשתעריםבריאותיו"ר-ד"רמילכהדונחין
כרכור-מקומיתפרדסחנההמועצהבמנהלתהאגףלשירותירווחהוקהילה-עו"סתמיברששת

יו"רארגוןמנהלירווחהארציו
מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים-מרנפתליקאיקוב
ויו"ראיגודהקב"טיםקב"טעירייתבניברק-מרחייםנוגלבלט

יו"ראיגודמהנדסיערים-נראקרמןמראב
דוברעירייתבארשבעויו"ראיגודדובריהרשויותהמקומיות-מראמנוןיוסף
מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות-רו"חעינבפרץ

מנהלהרשותלקליטהועליהבעירייתירושליםויו"ראיגודמנהלימחלקות-מרפיניגלינקביץ
לייהוקליטהברשויותהמקומיע

 יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים-מריצחקבורבא
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