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"וטבתתשפ"אט
2020דצמבר30

 152472סימוכין:
 לכבוד

ראשיהרשויותהמקומיות

שלוםרב,

 88ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 10:00בשעה  31.12.2020נכון ליום 

שונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה.להלןריכוזהנחיות

 הון אנושי .א

החלטתועדתהחוקהחוקומשפטשל–הגבלת מקומות עבודה   להודעהעל קישור להלן 
הכנסתלגביתקנותסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(

עבודה( במקומות פעילות )הגבלת מס' 5)תיקון התשפ"א שפורסם2020-(, כפי בנוסחן ,
 ביום https://drive.google.com/file/d/15Gl9zQLUM-:29.12.2020ברשומות

7CytdNul8dUJQZia0ExR_M/view 

 חינוך, רווחה ושירותים חברתיים .ב

–להגבלת פעילות חינוך 16מס' תיקון   מיוחדות סמכויות לתקנות קישור להלן 
להתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה()הגבלתפעילותשלמוסדותהמקיימים

 מס' )תיקון חינוך( התשפ"א16פעילות ביום2020-(, ברשומות שפורסם כפי בנוסחן ,
 https://drive.google.com/file/d/1V3fuNVY7lRJLlJWqw2HqPdZisYn8Ho1N/view:29.12.2020

וכןקישורלסיווגרשויותהמקומיותלפיצבעיםעלבסיסנתוניהרמזור,מעודכןנכוןליום
  https://drive.google.com/file/d/190R_WwpP1IH_b6Z8VnTG7YLYxfDLA6sV/view:28.12.2020

ש להסב תשומת לבכםנבק : אישר הקורונה קבינט משרד30.12.2020ביום הצעת את
הרמזור לתכנית בהתאם המקומיות הרשויות רשימת לעדכון קביעתהבריאות לצרכי ,

ההחלטה תיכנס לתוקף החל מיום ראשון, י"ב.-הרשויותבהןיתאפשרהלימודבכיתותה'
 .03.01.2021-ה

יתאפשרהלימודבכיתותה' בהן קישורלרשימתהרשויותהירוקותוהצהובות, י"ב-להלן
https://drive.google.com/file/d/1DEfTUfsowAQn4qkR0X_QBQBy9SWZyuu5/view:03.01.2021החלמיום

מיום–תשלומי הורים בתכנית ניצנים  בנושא, החינוך משרד להנחיות קישור להלן 
 0wl0ObzjqK/view-https://drive.google.com/file/d/1koA7lVnMuCEohH1V4wF_5:27.12.2020
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למכתב–תזונתי למשפחות מוחלשות" של משרד הפניםמיזם "ביטחון   קישור להלן 
בנושא מאת,הפניה מיום הפנים, משרד :24.12.2020מנכ"ל

eZFNS/viewhttps://drive.google.com/file/d/1pyBt1wdhdDoI3WNmzNTEaJVbIy8 

להלןקישורלחוזרמנכ"למשרד– התרבות בתחום פעילויות לקיום בנוגע עדכניים כללים  
 https://drive.google.com/file/d/1TuOveAdjvthkmCh8mh5SkXJ1ZL_TefT0/view :202028.12.התרבותוהספורט,מיום

 שמירה, אכיפה וחירום .ג

להלן– 'פתיחה של חנויות במהלך תקופת "הסגר'  לקישור של הבהרה האכיפהמסמך 
בדברטהארציתשלמש מיוםפעילות הגבלתרתישראל, )בעקבותתיקוןמס'27.12.2020,

  https://drive.google.com/file/d/1_ojWOZwdckBYuIm_jTtZ8M5eJzC6X2z6/view (:הגבלתהפעילותלתקנות21

בהמשךלעדכון–לתקנות הגבלת הפעילות 21-ו 20החלטת ועדת החוקה לעניין תיקונים   
20לתיקוןמס'באשר לתקנותהגבלתהפעילות,שהועלהבריכוזחדרמצב21ותיקוןמס'
הודעהעלהחלטתועדתהחוקהחוקומשפטשל(,להלןקישורל27.12.2020)מיום87מס'

הכנסתלגביתקנותסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(
הודעהעלהחלטתוכןל,2020-(,התשפ"א20)תיקוןמס')הגבלתפעילותוהוראותנוספות(

ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתלגביתקנותסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיף
-(,התשפ"א21הקורונההחדש)הוראתשעה()הגבלתפעילותוהוראותנוספות()תיקוןמס'

2020 , ביום ברשומות שפורסם כפי :30.12.2020בנוסחן
38l2/view-https://drive.google.com/file/d/1jpCuG_gbtSWFghinp3yVrNrYYLC 

קישורלמכתבושלמנכ"למש"מ,להלן– בורד הדש במערכת לדיווח מעבר קורונה אכיפת  
 oOT0BSFFsQ_R/view-https://drive.google.com/file/d/1FuVeIQ41SGhNp74yptV,בנושא:30.12.2020מיום

:,בקישורשלהלןאכיפההשימושבמערכתהזנתנתוניבדברההסבר–לצרופהלמכתבוכן
https://drive.google.com/file/d/1kqW00Tuel27EUBajgnsJn8dfak5fw0rL/view 

ל–שינוי בהסדרי בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה  קישור סמכויותלהלן הכרזת 
שע )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות שנכנסמיוחדות אדם של )בידוד ה(

בנסיבו לישראל )מס' מיוחדות( התשפ"א3ת ל2020-(, וכן מיוחדות, סמכויות הכרזת
להתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה()בידודשלאדםשנכנסלישראלבנסיבות

 )מס' )ביט2מיוחדות( התשפ"א( ביום2020-ול(, ברשומות, שפורסם כפי בנוסחן ,
 https://drive.google.com/file/d/1OLyn4Ye6se76oeYFFRCg7zzROEzF3vrt/view:30.12.2020

ל–התחבורה תלתקנות הגבל 6תיקון מס'   קישור מיוחדותתקנולהלן סמכויות ת 
התחבורה( בתחום פעילות )הגבלת שעה( )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות

 מס' התשפ"א6)תיקון 2020-(, ביום ברשומות שפורסם כפי בנוסחן :30.12.2020,
drive.google.com/file/d/149a37WjHXvxSzWepEfqmDL4pqI_sgHLz/viewhttps:// 
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 –תמונות מצב 

o 31.12.2020להלןקישורלתמ"צשערךהאגףלשעתחירוםבמשרדהבריאות,נכוןליום
  https://drive.google.com/file/d/1sYTPAAURxo3FrJsYWM7IOGOAEvRHks2n/view:09:00בשעה

o ליום נכון בקורונה, למערכה הלאומי והידע המידע מרכז שערך לתמ"צ קישור להלן
 google.com/file/d/1k8rXGLMvhQKG03D2v3h_QyYgjafLJwo_/viewhttps://drive.:30.12.2020

o במערכת מצטברת תחלואה בעניין החינוך משרד חמ"ל שערך לתמ"צ קישור להלן
 :31.12.2020החינוך,נכוןליום

https://drive.google.com/file/d/174awv1jdPHJRBACgr7XS7FxSoAsWsfuT/view 

o תחלואהבישראל,נכוןהבענייןמצב,להלןקישורלתמ"צשערךמרכזהשלטוןהמקומי
 AVJX8duz0_d71P2YjFyHPk/view-https://drive.google.com/file/d/1ilfullARe:12.202031.ליום

 שונות .ד

 –מחקרי מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה 

o בדיקותעיתיותעשויותלאפשר:מרכזהמידעוהידעבנושאלמסמךשללהלןקישור"
אוניברסיטתאילינויבארה"בכמקרה–פתיחתמוסדלימודיםחרףתחלואהאזורית

בוחן" ביום שפורסם כפי 31.12.2020, :-https://drive.google.com/file/d/1eKugH
5f7gMVyfJf_FM9QWRQ9zsLTdSp/view 

o "מבצע בנושא: והידע המידע מרכז של למסמך קישור שנערךהמוניםבדיקותלהלן
התחלואהרמותהורדתאתזירזסגרובשילוב,רבהתחלואהלגילויהובילבסלובקיה

 ביום שפורסם כפי :28.12.2020במדינה",
https://drive.google.com/file/d/14Cs03y_QR_9JZwDaYYpwrIJDEUHGUkdr/view 

 –טיוטות תיקונים לתקנות ההנחה מארנונה 

o עיקראשרעניינהבפרסםמשרדהפניםלהערותהציבור,טיוטהלתיקוןשקישורללהלן
ב לתקנותההנחהמארנונה(:8)א()2הזכאותלהנחהמארנונהלנזקקים)תקנהעדכון )

le/d/10goo0SHh3YWgObcqLyQJj1LKXCQzfbUb/viewhttps://drive.google.com/fi 

o  ללהלן שקישור לתיקון טיוטה הציבור, להערות הפנים משרד עניינהפרסם אשר
א33לתקנותההנחהמארנונה,לפטורמארנונהלעסקיםשבתקנה16בהתאמתתקנה

 https://drive.google.com/file/d/1Nb3mavrESZHNKonpR5cuHa6wmaEQmHNB/viewלתקנות:
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מרכז ידי על קודמיםשהועברו הנחיות קבצי על בנוסף הינו זה הנחיות ריכוז ספק, הסר למען
השלטוןהמקומי,מרכזהמועצותהאזוריותומשרדהפנים.

  אנונמשיךונעדכןבכלהתפתחות.

 

 

בברכה,


 חייםביבס
 ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות
 ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי

 

 


העתק:

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

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

מנכ"ליםברשויותהמקומיות
המשנהלמנכ"למרכזהשלטוןהמקומי-מררםסידיס

יםגזברעירייתבארשבעויו"ראיגודהגזבר-רו"חתומרביטון
גזבריםברשויותהמקומיות

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

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

וך,רווחהוחברה,מרכזהשלטוןהמקומיסמנכ"לחינ-גב'מיכלמנקס
ראשמינהלבטחון,חירוםותפקידיםמיוחדים,מרכזהשלטוןהמקומי-מריוחאיוג'ימה

ראשמינהלמשפטוכנסת,מרכזהשלטוןהמקומי-עו"דמירהסלומון
יו"ררשתעריםבריאות-ד"רמילכהדונחין
ברששת -עו"סתמי רווחה לשירותי האגף בוקהילהמנהלת חנההמועצה פרדס כרכור-מקומית

יו"רארגוןמנהלירווחהארציו
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מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים-מרנפתליקאיקוב
ויו"ראיגודהקב"טיםקב"טעירייתבניברק-מרחייםנוגלבלט
יו"ראיגודמהנדסיערים-מראבנראקרמן
יתבארשבעויו"ראיגודדובריהרשויותהמקומיותדוברעירי-מראמנוןיוסף
מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות-רו"חעינבפרץ

גלינקביץ פיני מחלקות-מר מנהלי איגוד ויו"ר ירושלים בעיריית ועליה לקליטה הרשות מנהל
עלייהוקליטהברשויותהמקומי

 גידיםהעירונייםיו"ראיגודהתא-מריצחקבורבא
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