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 "ה תמוז תש"פכ
 2020יולי  17

 109815סימוכין: 
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 הוחלט על ההגבלות הבאות, 16.07.2020ישיבת קבינט הקורונה מיום ב: 

o  השבועבכל ימות פעילות שיחולו הגבלות: 

  סגירת מכוני כושר וסטודיו המשמשים לצורך פעילות ספורט או מחול, למעט
 לצורך פעילות של ספורטאי תחרותי, כהגדרתו בצו. 

  תאפשר שירות איסוף עצמי ומשלוחים בלבד, ללא ישיבה מ –מסעדות ובתי אוכל
 במקום. 

 35%–וגבל לממספר השוהים בהם  –כל בבתי מלון לגבי מסעדות ובתי או 
 מהתפוסה המרבית המותרת, וזאת כדי לאפשר המשך פעילות של בתי המלון.

 אנשים  20אנשים במרחב סגור ועד  10המאפשר מפגש של עד  ,איסור התקהלות
 .במרחב פתוח )למעט מקומות עבודה ומשפחות גרעיניות(

o  ועד ליום א'  17:00)מיום שישי בשעה  בלבד השבוע בסופיפעילות שיחולו הגבלות
 :(05:00בשעה 

 קניונים, שווקים (*המספקות שירותים חיונייםחנויות )למעט  חנויות סגירת ,
חללי ינות חי, מוזיאונים וות, גן חיות, פקמעונאים, מספרות, מכוני יופי, ספרי

 , אטרקציות תיירותיות ורכבל.תצוגה

חנויות המספקות שירותים חיוניים: מקומות למכירת מזון, בתי מרקחת וחנות שעיקר עיסוקה מכירת  * 
 מוצרי היגיינה, חנויות אופטיקה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת

  ,בריכת שחייה בבית מלון, המיועדת לאורחי המלון בלבדלמעט סגירת בריכות. 

 .סגירת חופי הים 
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חנויות המספקות שירותים חיוניים: מקומות למכירת מזון, בתי מרקחת וחנות שעיקר 
 עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, חנויות אופטיקה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת

  למעט ההגבלה בנוגע לחופי הים, 17:00בשעה  17.07.2020יחולו החל מיום ההגבלות כולן ,
 .17:00, בשעה 24.07.2020שתחול החל מיום 

 לפני כחצי שעה יצאה הודעה מאת משרד ראש הממשלה, כי בסיכום : לתשומת לבכם
כוונתם לדחות את ההגבלה על פתיחת המסעדות שבינו לבין ראש הממשלה החליפי, ב

 ואילך. 05:00בשעה  21.07.2020לישיבה, כך שהאיסור יחול מיום 

עדיין אינה בת תוקף חוקי, שכן אינה מעוגנת בחקיקה, ואולם לנוכח ההסכמות הודעה זו 
ואם  והעובדה שדחיית המועד מהווה הקלה, יש להניח כי התיקון האמור אכן יותקן בצו.

ההוראות המפורטות מטה, מאת משטרת ישראל, יחולו על מסעדות רק למן יום  –כך הוא 
 ואילך. 05:00בשעה  21.07.2020

  ,האמורות ות לועדת הקורונה של הכנסת רשאית לדון בכל אחת מההגבבהתאם לחוק
 ה או לבטלה., לשנותלהתקהלות( ההגבלה הנוגעתלעיל )למעט 

  החלטות ביחס למסגרות הלימוד השונות, וכן ביחס לקבלידוע לנו כי בכוונת הממשלה 
לקבלת קהל במשרדי הממשלה, ואולם החלטות בנות תוקף בנושאים אלה טרם נתקבלו 

 בכך בהמשך.נעדכנכם  –וטרם נתפרסמו 

 :להלן קישורים לדברי החקיקה ולהנחיות משטרת ישראל בנושא 

o לתיקון לתקש"ח הגבלת הפעילות )ביחס להגבלות המפורטות לעיל, למעט  קישור
 צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום, שנעשה במסגרת הגבלת ההתקהלות(

 :2020-(, התש"ף3( )מס' שינוי התוספת לחוק( )הגבלת פעילות -נגיף הקורונה החדש )
gDFkcu2JTTahK4B/view?usp=sharin-https://drive.google.com/file/d/1Vthbqst9Hd367DQvD  

o  'והוראות בית בידוד( )החדש הקורונה נגיף) העם בריאות צול 26קישור לתיקון מס 
  :2020-(, התש"ףשעה הוראת( )שונות

https://drive.google.com/file/d/1D9uYYXBaHF4Uviu9WlHR4UlF6jYocGKN/view?usp=sharing  

o התיקון בדבר פעילות המסעדותלפני  – קובץ הנחיות ודגשים של משטרת ישראל :
https://drive.google.com/file/d/1DoMQlUdfkhEdm1a49Z3_F6zjEBG3QlF2/view?usp=sharing  

o  1מס' קובץ  –הנחיות מנהלת האכיפה הארצית של משטרת ישראל :
mZMIt_s/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1HnCx7svm0BOGnGvXXgzZRV0pM  
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o  3מס' קובץ  –הנחיות מנהלת האכיפה הארצית של משטרת ישראל :
https://drive.google.com/file/d/1oGWmz4AVIApYCAkQSPVuGrJ9WZjJXxXu/view?usp=sharing  

o :דו"ח יומי של המינהלת הארצית של משטרת ישראל 
https://drive.google.com/file/d/10Bm5t0uyxGBT8XnVv0pJLkRm0gGfBoFN/view?usp=sharing  

 

 נעדכנכם בכל התפתחות.נמשיך ו

 

 

 בברכה,
 

 חיים ביבס
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי
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