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"אאבתש"פכ
2020אוגוסט11

110169סימוכין:
 לכבוד

 ראשיהרשויותהמקומיות

שלוםרב,

 65ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 

 20:30בשעה  11.08.2020נכון ליום 

להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה.

 חינוך .א

  קישורלמתווהלהלן–קורונהשגרת  –מתווה להפעלת מערכת החינוך בשנה"ל התשפ"א
-ישוריםלאורחותחייםבגניקונוהלהפעלתמוסדותהחינוךבעתסגר,בוגםמשרדהחינוך,

החינוכי,הילדים החייםבפנימיות,במוסד מיוחדיםואורחות צרכים עם :לתלמידים
aM_wW2MaAgsEnDj/view-1IE5dDPh-https://drive.google.com/file/d/1cPu2zlT 

אלייםלרשויות,שכונותומוסדות.תשומתלבכםלכךשיתאפשרופתרונותדיפרנצי

תלמידים.18קבוצהולאפשרויותלבקשתחריגהמעלהנחיותלגודלבמתווהכמוכן,

תיבחןלמידהבמשמרות.-בנוסף

להלןקישוריםלמתוויאורחותהחיים)קישוריםלמתוויםאלהנמצא גםיםלמעןהנוחות,
תהמתווהלהפעלתמערכתהחינוך(:רבחוב

  בבתילהלן חיים אורחות למתווה -קישור הלימודים לשנת o :תשפ"אההספר

https://drive.google.com/file/d/1ZnNmACkQEDzdIp1hVPEWOsGk3isa3iaz/view?usp=sharing 

  קישור להלן בגנילמתווה חיים -אורחות :תשפ"אההלימודים-לשנתהילדים o

https://drive.google.com/file/d/1iZopoLUO6QHzdxtV2_Okph0ihLnMUPUf/view?usp=sharing 

  למתווה קישור המיוחדאולהלן החינוך במסגרות חיים הלימודיםלשנתרחות o

 W/viewS7tAH-https://drive.google.com/file/d/1z9h0NWVtvI8GvAwwlt9MagBns :תשפ"אה

ל  קישור הקורונההלהלן בתקופת בטוח פנימייתי חיים אורח שגרת לניהול :נחיות o

wAE9Mkdb1rhWKbig9u7ypO/view-https://drive.google.com/file/d/1kvVHAHRHy 
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 קישור–היסודיים הספר בבתי חינוך עוזרי -קורא קול שהוצגמצגללהלן במפגשהת
לקול המקומיבנושא,הקוראהחשיפה השלטון מרכז משרדשקיים מטה עם בשיתוף

 Afj1J6fbc1/view?usp=sharingHipfcoPM-bk-https://drive.google.com/file/d/1JVHLdXMcuo:החינוך

 קישור–תקשוב -קורא קול בנושא,הקוראהחשיפהלקולבמפגשהתשהוצגמצגללהלן
המקומי השלטון מרכז שקיים החינוך,11.08.2020ביום משרד מטה עם  :בשיתוף
QtF7kIT_Ewmh9/view?usp=sharing-KXYYpQkOI91-https://drive.google.com/file/d/1x7Ha72 

 –ו"ת לפתיחת שנת הלימודש הנוגעיםלהלן בנושאים ותשובות שאלות למסמך קישור
 שנת לפתיחת התשפ"אלהערכות הלימודים ליום נכון :11.08.2020,

https://drive.google.com/file/d/1vQzi98ZSwK75e6ocKxtpOYTCJwL3YIGd/view?usp=sharing 

 –יערכות לפתיחת שנת הלימודה להלן שהוצגה כפי החינוך, משרד למצגת ע"יקישור
 :10.08.2020יוםדיוןשנערךבנושא,בבועדתהחינוךשלהכנסת,בהמשרד

https://drive.google.com/file/d/1XcyGKFLG9n586Dw6bwI391POgtaUopJG/view?usp=sharing 

 שמירה, אכיפה וחירום .ב

 סקירהשלהמצבהמשפטי,בעקבותלהלן–וריכוז הנחיות משטרת ישראל גבלת פעילותה
 של (,שעההוראת)החדשהקורונהנגיףעםלהתמודדותמיוחדותסמכויותחוקחקיקתו

 :"(חוק המסגרת)להלן:"2020-ף"תש

:רקע –חוק המסגרת   החוק ביום שנחקק חדש,23.07.2020מסגרת, מתווה קובע o

לחוק39לאישורחקיקתחירוםשלקורונה:במקוםתקש"חיםהמותקנותמכחסעיף
תקנתתקנותשונותבחוקהמסגרת,שיובאולאישוריסוד:הממשלה,נקבעוסמכויותה

 )מלכתחילה השונות הכנסת –ועדות בועדה,24בתוך התקנות של מהנחתן שעות
 בתוךמנייןהימיםהקבועיםבחוק,לפינושאהתקנות(.–ובדיעבד

מנגנוןהאישורבדיעבדשלועדותהכנסת,מסמיךאתהועדותלבטלאתהתקנות)כולן
אולשנותאתתקופתתוקפן.אומקצתן(

יעבורהדיוןלמליאתהכנסת,שתקבל–אםהועדהלאתתכנסו/אולאתקבלהחלטה
תקבל לא הכנסת מליאת אם התקנות(. בסוג )תלוי בחוק הקבועה בתקופה החלטה

יבוטלוהתקנותמאליהן.–החלטהבתוךהתקופההקצובהלה

לנוחותכם,להלן)שוב(קישורלחוקהמסגרת:
HYX89GqbIo2AtPmoxX/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1reg9g_dIDgBi4

הונח:תקנות הגבלת פעילות ותקנות הגבלת מספר עובדים  בהתאםלחוקהמסגרת, o

 במקומות09.08.2020ביום פעילות הגבלת תקנות נוסח ומשפט, חוק חוקה, בועדת ,
עבודה,ובועדתהכנסתהונח,באותוהיום,נוסחתקנותהגבלתפעילות.
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 להתאשר צריכים בפניה הועדה שהיא ומשפט, חוק חוקה, שועדת סוגי2מאחר
בתוך דיון סירבהלקייםבהן שעות24התקנותהאמוריםלעיל, הופך נוסח מהנחתן,

,11.08.2020, למן יום התקנות לתקנות בתוקף נתונים החוקה )עם7ולועדת ימים
ימיםנוספים(לאישורתקנותהגבלתהפעילותבדיעבד,ונתונים3-אפשרותלהארכהב

ב14 להארכה אפשרות )עם 3-ימים הגבלת תקנות לאישור נוספים( פעילותימים
בדיעבד.במקומותעבודה,

להלןקישורלנוסחשהונחבפניועדותהכנסת)חשובלצורךהתחקותאחרדבריההסבר
לתקנות(:

 עבודה במקומות פעילות הגבלת תקנות שהוגשנוסח כפי הסבר, דברי הכולל ,
 :09.08.2020לועדתחוקה,חוקומשפטביום

https://drive.google.com/file/d/1SahHTqhWREVlKaYXSUaG8QfvJiJSwc5R/view?usp=sharing 

 שהוגשלועדתהכנסתביוםנוסחתקנותהגבלתפעילות כפי הסבר, דברי הכולל ,
:09.08.2020

https://drive.google.com/file/d/1qzKA9klCj3AspM4pBvgJfOKvLGAXLEos/view?usp=sharing 

 להלןקישורלתקנות,כפישפורסמוברשומותלאחרשנכנסולתוקף:

 נותהגבלתפעילותבמקומותעבודהתק: 

ברשומות שפורסמו כפי לתקנות, קישור להלן ביום לתוקף :(11.08.2020)ייכנסו
JPKnkjzPbTH/view?usp=sharingsw0vaYYDNq-https://drive.google.com/file/d/1k9x_wVK3id

:נא תשומת לבכם

  מיום לתוקף נכנסות עבודה במקומות פעילות הגבלת 11.08.2020תקנות
 00:00)בשעה למשך בתוקף יעמדו והן או28(, כולן יבוטלו, )אלאאם ימים

 חלקן,ע"ימנגנוניהאישורבדיעבדשהוזכרולעיל(.

 בשלהתקנתןשלתקנותהגבלתפעילותבמקומותעבודה,מכחחוקהמסגרת,
ליוםבוטלו עד בתוקף )שהיו עובדים מספר הגבלת תקש"ח של ההוראות

כולל(.10.08.2020 ישנןהוראותהמופיעותבתקנותהגבלתפעילותבמקומות,
ולכןמומלץלקרו אעבודה,שלאהיוקיימותבתקש"חהגבלתמספרעובדים,

 בקפידהאתהתקנותהחדשות.

  בתקנה ברשויות9נקבעו מועצה ישיבות קיום לאופן הנוגעות הוראות
 המקומיות.

 הוענקהסמכותלמשרדהבריאותלסגורמקומותעבודהעקבהדבקהבמקום
להתיר תוךהסמכתמעסיקיםציבוריים)רשויותמקומיותביניהם(, העבודה,

mailto:hamal@masham.org.il
mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1SahHTqhWREVlKaYXSUaG8QfvJiJSwc5R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SahHTqhWREVlKaYXSUaG8QfvJiJSwc5R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzKA9klCj3AspM4pBvgJfOKvLGAXLEos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzKA9klCj3AspM4pBvgJfOKvLGAXLEos/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k9x_wVK3id-sw0vaYYDNqJPKnkjzPbTH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k9x_wVK3id-sw0vaYYDNqJPKnkjzPbTH/view?usp=sharing


   
 
 
 
 

 דרכי התקשרות:
hamal@masham.org.il| https://bit.ly/39UV3I0   |7439600-03  17:00-08:00בשעות הפעילות  |*3676או 

 לצורךהמשךאספקתשירותחיוני.לעובדלהגיעלמקוםעבודהשנסגר,

סמכותסגירתמקוםהעבודהלאתחולעלפעילותמסגרותהרווחההמנויות
יום11בסעיף מרכזי לחוקהמסגרת)מסגרותחוץביתיותמסוגיםשונים, )ב(

 של פעילות על תחול ולא נוספות(, רווחה ופעילויות שונים מקוםמסוגים
ספתלתקנות.עבודהשתחוםפעילותומנויבתו

 תקנותהגבלתפעילות: 

ברשומות שפורסמו כפי לתקנות, קישור להלן ביום לתוקף :(11.08.2020)יכנסו
https://drive.google.com/file/d/1dl8Z6qryKG9KxY8ubKlodwDpfXbCTOTq/view?usp=sharing

 :נא תשומת לבכם

 חלקן00:00)בשעה11.08.2020תקנותהגבלתפעילותנכנסותלתוקףמיום ,)
 2-6)תקנות למשך בתוקף יעמדו 14( )תקנות ואחרות יעמדו(7-15ימים,

האישורימים)אלאאם28בתוקףלמשך מנגנוני ע"י חלקן, או כולן יבוטלו,
בתוקפן יעמדו זמן כמה למשך בתקנות נקבע לא לעיל(. שהוזכרו בדיעבד

 את16-22תקנות לקבוע היא התקנות מתקין כוונת כי להניח יש ואולם ,
 .הוראותהאכיפהבתוקףזההלהוראותהמגבילותאתהפעילות

 ההוראותבוטלומכחחוקהמסגרת,פעילות,הבשלהתקנתןשלתקנותהגבלת
תקש"חהגבלת ליוםהפעילותשל עד בתוקף ישנן10.08.2020)שהיו כולל(. ,

 הגבלת בתקנות המופיעות בתקש"חההוראות קיימות היו שלא פעילות,
 ,ולכןמומלץלקרואבקפידהאתהתקנותהחדשות.הגבלתהפעילות

 ותובמוסדותתרבות)לרבותהותרהפעילותבמתקנישעשועים,בבריכותלפעוט
 מקוםלעריכתמופעים,ביתקולנוע,תיאטרוןומוזיאון(.

  מקומות לסגור הבריאות למשרד סמכות עסקיים,הוענקה או אםציבוריים
הקורונה נגיף את הנושא אדם בהם שהה תוך עבודה, מקומות החרגת
 .שהוסדרובתקנותלהגבלתפעילותמקוםעבודה

 ופקחי נקבעוהוראותפיקוחואכיפה,לרבותסמכותהטלתקנסותמינהליים,
 שבתקנה )הרשימה המקומיות הפעילות(6)-(3)21הרשויות הגבלת לתקנות )

 הוסמכולהטילקנסותמינהלייםעלהמפריםאתהוראותהתקנות.

 להנחיוקישורלהלן המפרט17תמינהלתאכיפתהקורונהמס' אתעיקריתו,
בתקנות שנקבעו הפעילותההוראות הגבלת ליום נכון :11.08.2020,

https://drive.google.com/file/d/1_f6HIuIpSml4W1j5m8qbOJR1g6nyquvE/view

כמותקש"חהגבלתהפעילותותקש"חהגבלת:תקש"ח אכיפה  גםתקש"חהאכיפה, o
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,מתוךציפייהכיתקנותשיותקנומכח10.08.2020פרעובדים,היובתוקףעדליוםמס
הצורך את שייתרו משלהן, פרטניות ואכיפה פיקוח הוראות יכללו המסגרת, חוק

בתקש"חהאכיפה.

ואכיפה, פיקוח הוראות כוללות לעיל, המתוארות הפעילות, הגבלת תקנות ואכן,
ההוראותשבתקש"חהמחליפות שנקבעואת עונשיות להוראות שהפנו )אלו האכיפה

(.00:00בשעה11.08.2020בתקש"חהגבלתהפעילות,שאינןבתוקףהחלמיום

ואולםבתקש"חהאכיפהישגםהוראותהמסדירותאכיפהשלהוראותהקיימותבצו
 לפיכך, חובתעטייתמסכות(. שבסעיףבריאותהעם)למשל: 41נעשהשימושבמנגנון

המסגרת,להארכתתוקפןשלחלקמהוראותתקש"חהאכיפה:מזכירהממשלהלחוק
הארכתחלקמהוראותתקש"ח על הועדהתמליץ בבקשהכי ועדתחוקה, ליו"ר פנה

 של לתקופה רלוונטיות(, שנותרו )אלו 7האכיפה ליום )עד ועדת17.08.2020ימים ;)
מבוקשת;ומליאתהכנסת,והמליצהעלההארכהה10.08.2020החוקההתכנסהביום

,אישרהאתההמלצה.10.08.2020בדיוןמיום

החוקה ועדת יו"ר אל הממשלה מזכיר לפניית קישור להלן מיום :09.08.2020,
XNyFZ9OAKT0VsimUxV62ixEPI/view?usp=sharing-le/d/1W0deYKhttps://drive.google.com/fi

ברשומות: שפורסמה כפי בבקשה, ההצבעה לאחר הכנסת, מליאת הודעת להלן
https://drive.google.com/file/d/1faXN0vOrcZ9MARA6hkuT4LSwdolh8hhr/view?usp=sharing

 :11.08.2020,מיום1ס'מ הקורונה אכיפת מינהלת להנחיית 6 'מס לעדכוןלהלןקישור
https://drive.google.com/file/d/19g6M2Vq5miBsXx8u7Z52YrOiepa3QeLv/view?usp=sharing

החדש:צווי סגירה מינהליים  הקורונה נגיף עם חוקסמכויותמיוחדותלהתמודדות o

)הוראתשעה(,תש"ף אשרחוק צווי הסגירה)להלן:"2020-)צוויסגירהמינהליים( ,)"
 גורמים, מספר סגירההסמיך צווי להוציא המקומיות, הרשויות ראשי ביניהם

מינהליים,קבעכייעמודבתוקףעדלתוםתוקפןשלתקש"חהגבלתהפעילות.

,הרישגםחוקצווי10.08.2020מאחרשתוקפןשלתקש"חהגבלתהפעילותפוקעביום
 11.08.2020מיום ולא ניתן להטיל צווי סגירה מינהליים הסגירהפוקעבאותוהמועד,

.ואילך, עד לחקיקת חוק שיסדיר סמכות הטלת צווי הסגירה מחדש

בועדתחוקה,חוקומשפטשלהכנסתמתקיימיםדיוניםבהצעתהחוקשנועדהלהחליף
נעדכנכםבהתאם.–אתחוקצוויהסגירה,שפוקע,כאמור,ועםכניסתולתוקף

קישורלהודעתהשלעוה"דניריתלהב ממחלקתיעוץ-להלן וחקיקהשלמשרדקניזו,
בנושא:,10.08.2020מיוםהמשפטים,

https://drive.google.com/file/d/15ZMXHRZd59IuffegofqF2BLxm3QO5DtN/view?usp=sharing 

 קישור אכולהנחילהלן מינהלת ת מס' הקורונה העוסקות16יפת פקיעתבסוגיית,
חוקסמכויותמ סגירהלהתמודדותיוחדותהתוקףשל עםנגיףהקורונההחדש)צווי
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תש"ף שעה(, )הוראת 2020-מינהליים( ליום נכון :11.08.2020,
VMm4kFDLJh5cZC0dVr72YtUzb9O/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/10pn2

בנושא, לא ניתן להוציא צו  לחקיקת חוקועד  11.08.2020החל מהיום נשוב ונדגיש כי 
סמכותמשרדהבריאותלסגוריובהרכי)הוראות הקורונה בשל הפרתמינהלי סגירה 

עילותותקנותהגבלתפעילותבמקומותהגבלתהפמקום,כמתוארלעילבענייןתקנות
 ליבשלהפרתהוראותהקורונה(.צוסגירהמינהסמכותלמתןאינהשעבודה,

 מונות מצבת– 

,מכלולמו"רבפקע"ר)משרדיהממשלהורשויותמקומיות(תיומיקישורלתמ"צלהלן  o

 :15:00בשעה11.08.2020נכוןליום
https://drive.google.com/file/d/1LbgjiBf6DitSr5SV5PlN47Y2_i0YCQUa/view 

  של היומי לדוח קישור ליוםמינהלתלהלן נכון ישראל, משטרת של האכיפה o

 DLJ1Kfah7F0Z1/view--UpGpGRRb7JHXQSRMhttps://drive.google.com/file/d/1t:11.08.2020

  שערך לתמ"צ קישור להלן לאומיהמטה לביטחון ליום נכון :11.08.2020, o

https://drive.google.com/file/d/1yY_JRT51qAxZW0Q__uYIMQyjNQVi6Vum/view 

לתמ"צ  קישור ליוםלהלן נכון בקורונה, למערכה הלאומי והידע המידע מרכז שערך o

 y36EP3krciZ/view-https://drive.google.com/file/d/1k3RxEdqMtjwJcX1Zeq0p:11.08.2020

שערךמרכזהשליטהלמאבקבקורונהבמשרדהבריאות,נכוןליוםלןקישורלתמ"צלה  o

 :בערב11.08.2020
k7tubRMbSC75Bl/view-Dt_21q-https://drive.google.com/file/d/1DjmWO4NG1p 

 תרבות .ג

  בנושאפניותיבעקבות–)הופעות( בשטח פתוחאישור מתווה לפעילות תרבות )להלןנו
 לפניה קישור הרלוונטייםאל הממשלה וחברי ,ראשהממשלה :למשל,11.08.2020מיום

https://drive.google.com/file/d/11qdsvssnQb4I4HMgFAx5auDAKOBXlDEj/view?usp=sharing,)
ההופעותמתווהאושר,והתרבותהבריאותושריהממשלהראשעםלסיכוםבהתאםו

 .פתוחיםבמתחמים

.הבריאותמשרדהנחיותפיועל"הסגולהתו"להנחיותבהתאםיתקיימוהמופעים

 .הבריאות משרד של ההנחיות שישמרו ובלבד ההופעה לסוג הגבלה אין

:)נוסחסופיומאושריועלהבהמשךוהואהמחייב(,כפישנמסרולנוהסגולהתופרטי

:הקהלבאירועתפוסת  o
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 .ספורטהותרבותמשרדהל"מנכבאישור,איש500עדקהלתפוסתעםאירועים

 איש500מעלקהלתפוסתעםאירועים ל"ומנכהבריאותמשרדמנכ״לבאישור,
.והספורטהתרבותמשרד

מרחקעלשמירהלצורךסדרניםויוצבו,שונותכניסות2לפחותבעליהיההמתחם  o

.התקהלויותומניעתבתורים

20עדהמכילותקבוצותשלבמתכונתתהיההפתוחבאווירתרבותמתחמיהפעלת  o

:איש

 דרכןלעבורניתןשלאיציבותמחיצותבאמצעותיתוחם,קבוצההמשמשמתחםכל
(."קפסולה":להלן)

 מטרים2-מיפחתלאהקפסולותביןהמרווח. 

o ,באופןכדלקמן:בכיסאותבלבדבהושבהתתקייםהופעהה 

 ומהירהפשוטהניטוריכולתלאפשרמנתעל,מסומניםבכיסאותתהיהישיבה
 .הצורךבמידת

 .יחדהגריםאנשיםשלבמקריםלמעטלמשתתףמשתתףביןריקכסאלהשאיריש

 שילוטובאמצעותסדרניםבאמצעות,עמידהלאסוריש. 

 ריקודיםיתאפשרולא. 

 מרחקעללשמוריש לפחות 6של הגעהולאתתאפשר,לבמההקהלביןמטרים
.הבמהלאזור

 .לקהללרדתהמופיעיםעלאיסורחל

ומספרמראשמסומניםמקומותעם,בלבדמקווןבאופןתעשההכרטיסיםמכירת  o

.הקפסולה

הכרטיסגביעלמראשייקבעולמתחםלכניסהזמניםחלונות תכנסקפסולהכל.
.הכרטיסקבלתבמעמדמראשלהשתינתןובשעהבכניסה

.הפסקותתכלוללאההופעה  o

מראשיעשהההזמנהביצוע".אוויטייק"שלבמתכונתבמתחםמזוןקנייתתתאפשר  o

מקווןבאופןאוטלפוניתבהזמנה ומניעתהסדרעללשמירהסדרניםלהציביש.
.התקהלויות
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ידייםלשטיפתעמדותלהציביש  ידייםסבון, ל'אלכוגועמדותידייםלניגובנייר, o

 .זמינות

o .מופעכללאחרחיטוייעברוהסאונדערכות,המיקרופוניםלרבות,הרלוונטיהציוד 

o הוראותלענייןשירותיםציבוריים: 

 איש1:50שלביחסיוצבושירותיםתאי. 

 .הצורךולפילפחותלשעהאחתהשירותיםאתלנקותיש

 .לשירותיםבתוריםצפיפותלמניעתסדרניםלהציביש

אוכריזהמערכתבאמצעותההנחיותעללשמירההקהלאתיתזכרהמפיקהגורם  o

.מתאיםשילוט

:לצורךמתחםבכלקורונהממונהלמנותיש  o

 זהבנוהלהמוגדרתההנחיותיישוםעלפיקוח

 מדידת:זהובכלל,ועסקיציבורימקוםעבורהתקנותהוראותשלואכיפהשמירה
.לשירותיםבכניסהסדרן,וחיטויניקוי,חום

 הפיס, מפעל עם המשותפת מהפעילות אנו קוראים לכם לחדש את חיי התרבות כחלק
נאביישובכם, בין היתר באמצעות תקציב מועצת הפיס לתרבות, למיזם "בימות פיס".

נובנושא:ראומכתב
https://drive.google.com/file/d/1YW2QdYJoUi4Ipsjf_51XsS8jckUlDQlg/view?usp=sharing



בנוסףעל ריכוזהנחיותזההינו הסרספק, מרכזלמען עלידי הנחיותקודמיםשהועברו קבצי
השלטוןהמקומי,מרכזהמועצותהאזוריותומשרדהפנים.

אנונמשיךונעדכןבכלהתפתחות.



 בברכה,
 

 חייםביבס
 ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות
 ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי
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העתק:

המועצותהאזוריתראשהמועצההאזוריתמרחביםויו"רמרכז-מרשיחג'ג'
מנהלכללי,משרדהפנים-מרמרדכיכהן

מנכ"ל,מרכזהשלטוןהמקומי-מרשלמהדולברג
מנכ"ל,מרכזהמועצותהאזוריות-מראיציקאשכנזי
15-מנכ"ל,פורוםה-עו"דאיתןאטיה
מנכ"לעירייתרחובותויו"ראיגודהמנכ"ליםברשויותהמקומיות-מרדורוןמילברג

יםברשויותהמקומיותמנכ"ל
המשנהלמנכ"למרכזהשלטוןהמקומי-מררםסידיס

גזברעירייתבארשבעויו"ראיגודהגזברים-רו"חתומרביטון
גזבריםברשויותהמקומיות

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

סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי-מראיתיחוטר
ראשמינהלשכרוהסכמיעבודה,מרכזהשלטוןהמקומי-גב'חגיתמגן

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

מינהלמשפטוכנסת,מרכזהשלטוןהמקומיראש-עו"דמירהסלומון
יו"ררשתעריםבריאות-ד"רמילכהדונחין
ברששת רווחהוקהילה-עו"סתמי כרכור-מקומיתפרדסחנההמועצהבמנהלתהאגףלשירותי

יו"רארגוןמנהלירווחהארציו
מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים-מרנפתליקאיקוב

ויו"ראיגודהקב"טיםקב"טעירייתבניברק-חייםנוגלבלטמר
יו"ראיגודמהנדסיערים-מראבנראקרמן
דוברעירייתבארשבעויו"ראיגודדובריהרשויותהמקומיות-מראמנוןיוסף
מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות-רו"חעינבפרץ

גלינקביץ פיני ה-מר מחלקותמנהל מנהלי איגוד ועליהבעירייתירושליםויו"ר רשותלקליטה
עלייהוקליטהברשויותהמקומי

 יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים-מריצחקבורבא
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