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 ' אב תש"פז
 2020יולי  28

 109957סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 62ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 17:00 בשעה 28.07.2020נכון ליום 

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

 ינוךח .א

  צו בריאות העםא ל3-ו 3סעיפים בהתאם ל – לעניין חינוך בלתי פורמלי מנהלהוראות 
, 2020-, התש"ף(הוראת שעה))הגבלת פעילות מוסדות חינוך(  (נגיף הקורונה החדש)העם 

)שאינם לומדים בחינוך  עלהחינוך בלתי פורמלי לילדים מכיתה ה' ומנאסרה פעילות 
 קייטנות.  , לרבות פעילותהמיוחד ושאינם בסיכון(

  :ואולם לכלל זה נקבעו חריגים

לפי , י"ב-מאפשר קיום פעילות חינוך בלתי פורמלי לילדי כיתות ה' )ג( לצו3סעיף  -
"מנהל" )מנכ"ל משרד הבריאות ומוסמכים על ידו משירותי הבריאות(, -ההוראות 

שיקבעו בהתייעצות עם ראש המל"ל, מנכ"ל המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה 
 ./הרווחה, לפי הענייןומנכ"ל משרד החינוך

, בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד החינוך לות פרטניתלצו מאפשר קיום פעי 4עיף ס -
  )מנכ"ל משרד הבריאות ומוסמכים על ידו משירותי הבריאות(" "מנהל-ה באישור

 .משרד האוצר כ"ובהתייעצות עם מנ

 המאפשרותהוראות מנהל  28.07.2020 יוםפורסמו ב)ג( האמור לעיל, 3בהתאם לסעיף 
שאינם ילדים ונוער ) לילדי כיתות ה' עד יב' תפעילויות חינוך בלתי פורמלי מסוימו

, שכן עבורם הותרה והוסדרה הפעילות כבר בחינוך המיוחד ואינם ילדים ונוער בסיכון
חוגים  ובכללן:, לצו לא אסר הפעילות עבורם( 13לצו, ותיקון מס'  8במסגרת תיקון מס' 

, והכל בכפוף לתנאים המפורטים פעולות, התנדבות וטיולי יום וטיולים עם לינה
  .בהוראות המנהל

 :28.07.2020היום,  רסמו באתר משרד הבריאותוקישור להוראות המנהל, כפי שפהלהלן 
https://drive.google.com/file/d/1L2i4xbwA_e1uGi5R8tPse54f1cHktzJS/view?usp=sharing 
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לעתה, ניתן לקיים פעילות חינוך בלתי פורמלי וכן נזכיר ונדגיש כי בהתאם לדין החל נכון 
ד', וזאת גם -, לילדי כיתות גנ"י וכיתות א'קייטנות כהגדרתן בחוק הפיקוח על קייטנות

 .לאחר שתסתיים פעילות בית הספר של החופש הגדול

 להלן קישור להנחיות הפעלת מתנדבים מטעם משרד  – הנחיות להפעלת מתנדבים
: 28.07.2020העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, כפי שפורסם היום, 

/view?usp=sharing-AqoIGyPu2QaMJu-kNLF6Ozwlhttps://drive.google.com/file/d/1vKkXlJY 

נדגיש כי ההנחיות רלוונטיות להפעלת בגירים ובני נוער מתנדבים, וכוללות התייחסות 
ון והדבקות, פעילות באזורי סגר, חלוקת מז גי התנדבות, הנחיות למניעת הדבקהלסו

 ועוד.

 ריכוז נייתנו אל שר האוצר ואל שר החינוך, שצורפה לפלבהמשך  – בינוי כיתות לימוד
דחוף בתקצוב כיתות הצורך ה(, בדבר 22.07.2020)מיום  60הנחיות חדר המצב מס' 

בבקשה להתערבותו  ,ראש הממשלהאל גם פנייתנו ל קישורלהלן , 2020לימוד בשנת 
 החינוך שמשרד כיתותה 2,400-כ הנדרש לבינוי התקציב להקצאתהדחופה והמיידית 

 הרשאה להוצאת התנאים כל בהן ומתקיימים ,2021-2020 בשנים לבנייתן בצורך הכיר
 fxy2LdBav6e/view-https://drive.google.com/file/d/1n0Wghtd4DOS0hbXqJp3e ן:בגינ

 מיום  בהמשך לישיבת ההנהלה – הלימודים תשפ"א-היערכות לפתיחת שנת
חה"כ יואב גלנט, והכרתו בצורך למתן אוטונומיה  ,שר החינוך בהשתתפות, 23.07.2020

ובהתאם , לימודיםארגון הוהספר לניהול -ניהולית לרשות המקומית ומנהלי בתי
את  לתמיכתם של גופים נוספים בצורך לאפשר גמישות ניהולית זו, לרבות המל"ל, העלנו

 מכתבנוללהלן קישור פעולה הנדרש. הצורך בהגדרת הגמישות ומרחב ה עמדתנו בדבר
 :27.07.2020מיום אל שר החינוך בנושא, 

rive.google.com/file/d/1tGQrwM0acRdfWk5vWjtztMlvC6HAMAqa/viewhttps://d 

 ברה ושירותים חברתייםח .ב

 ביום התרבות והספורט פרסם  משרד – תרבות עירונית יאירועמבחני תמיכה ל
במטרה לסייע לרשויות לקיים  ,מבחן תמיכה ייעודי לרשויות המקומיות 27.07.2020

  מגוון פעולות תרבות ואמנות לציבור הרחב.

כל רשות רשאית להגיש בקשה לקבלת תמיכה לקיום פעולות תרבותיות בתחומי 
 . חני התמיכה המפורסמים באתר המשרדהתרבות והאמנות, בהתאם ובכפוף למב

 :, על דגשיו, מסמכיו וצרופותיו27.07.2020מיום  קוראהלהלן קישור לקול 

events-culture-https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/municipal 
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 מירה, אכיפה וחירוםש .ג

 גבלת פעילותה –  

o  ( 10())ב5תקנה לפי להלן קישור להוראות המנהל  – תיירותיות אטרקציותהפעלת
, נכון ליום 2020-, התש"ף(הגבלת פעילות -נגיף קורונה החדש) לתקנות שעת חירום

  :בדבר הפעלת אטרקציה תיירותית, 23.07.2020
https://drive.google.com/file/d/1O8vgtm7rE5bI03v2wKsoDysSJew3gsZp/view?usp=sharing 

o ת שונות( )הוראת שעה()בידוד בית והוראו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( צו 
קבע כי ניתן לקבל אישור אחות במסגרת התיקון נ – 2020-, התש"ף(27)תיקון מס' 

 מוסמכת לצורך היציאה מהבידוד, ואין חובה שרק רופא ינפיק את האישור האמור.

ור חובת עטיית מסכה, איס , בין היתר,הכוללכולו, צו הכי  ,וד נקבע בתיקוןע
 . 27.08.2020עד ליום  , מוארךהתקהלות וגם נושאי בידוד הבית

 להלן קישור לצו:
rive.google.com/file/d/1dDm6d_29ChP4A1PhqQmTptHjXuFiYyUZ/viewhttps://d 

 להלן קישורים להנחיות ודגשים של משטרת ישראל: 

o להלן קישור  –  עבירות למניעת התפשטות נגיף הקורונהדיניות ארצית לאכיפת מ
 , מיום7קובץ מס'  ישראל, משטרתמנהלת האכיפה הארצית של להנחיות 

26.07.2020: bOoMm7PmPmt3M8yA0Qvadw1ltFShbX_/view-https://drive.google.com/file/d/1 

o להלן  – אכיפת "עבירות קורונה" על ידי מערכי הפיקוח במהלך עיד אל אדחא
, 8, קובץ הנחיות מס' מנהלת האכיפה הארצית של משטרת ישראלקישור להנחיות 

 rive.google.com/file/d/1ItDWKDMCPaTgjQFD72hOcPiSyU59dSv4/viewhttps://d: 28.07.2020מיום 

o 2020.0727., נכון ליום ל המינהלת הארצית של משטרת ישראלוח יומי שד: 
https://drive.google.com/file/d/1aI8XeeQrtEgr3JKe_oSWzg8TXnnvcEsk/view 

 מונות מצבת – 

o  להלן קישור לתמ"צ שערך מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה, נכון ליום
.2020.0782: https://drive.google.com/file/d/1EzVfMSZ0aSZ0g1JLzDCKA8cW6ZVTc_h3/view 

o  2020.0772., נכון ליום המטה לביטחון לאומילהלן קישור לתמ"צ שערך: 
https://drive.google.com/file/d/19IbPTeggl964Z_RnE6jrouY5RCgd4I_E/view 

o  להלן קישור לתמ"צ שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות, נכון ליום
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 :09:00שעה ב 27.07.2020
https://drive.google.com/file/d/1vGiblzblaOXzSVJ4soVEgZsGoLVXnCwo/view 

 שונות .ד

 /בחינת העלות  –ן יסוד: משק המדינה )תיקו-הצעת חוק צעת חוקה 1652/23פ
יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, בשיתוף פעולה עמנו, יזמה  – ת(לרשויות מקומיו

הצעת חוק לתיקון חוק יסוד: משק המדינה, והקובעת כי לשם בחינה האם הצעת חוק 
פרטית היא הצעת חוק תקציבית )והסתייגות היא הסתייגות תקציבית(, תיבחן 

 חל החוק.עליהן  העירוניותוהחברות  השלכתה הכספית על כל הרשויות המקומיות

חתמו ח"כים רבים, ביניהם יו"ר הקואליציה, ח"כ מיקי זוהר, ויו"ר על הצעת החוק 
 ועדת הכנסת, ח"כ איתן גינזבורג.

ובתום תקופת ההנחה נפעל  ,27.07.2020ם הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת ביו
 לקידומה, ונעדכנכם בהתאם.

 להלן קישור להצעת החוק:
https://drive.google.com/file/d/1VoBljNRw_AVUgXDSVqJBip1iR4wXSgeM/view 

 

די מרכז למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על י
 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:
 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 -מר איציק אשכנזי
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  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

 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

 יסמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומ -מר איתי חוטר
 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

 משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי ראש מינהל -עו"ד מירה סלומון
 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
 מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים -יקובמר נפתלי קא

 ויו"ר איגוד הקב"טיםקב"ט עיריית בני ברק  -נוגלבלט מר חיים
 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

לקליטה ועליה בעיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות מנהל הרשות  -מר פיני גלינקביץ
 עלייה וקליטה ברשויות המקומי 

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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