ב' אלול תש"פ
 22אוגוסט 2020
סימוכין110245:
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 67
נכון ליום  22.08.2020בשעה 20:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .חינוך
 קול קורא תקשוב (חדש) – להלן קישור למסמך קריטריונים לתקצוב בעלויות עבור מרכיבי
הצטיידות לקיום למידה דיגיטלית ולמידה מרחוק בבתי ספר בשנה"ל התשפ"א ,שפרסם
משרד החינוך ביום :17.08.2020
https://drive.google.com/file/d/1vPUT6RtVc2nOMfkthpqrkPPo2ZNvpZyn/view?usp=sharing

את הבקשות ניתן למלא באתר – נא תשומת לבכם ללוחות הזמנים לביצוע ,שבפרק ו'.
 כלי לתכנון רשותי – משרד החינוך פרסם כלים כאמור ,לתכנון רשותי בצל הקורונה ,באתר
"לומדים בביטחון" ,בקישור שלהלן:
https://covid.education.gov.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%A9%D7%
95%D7%AA%D7%99

 ערכה לניהול מוסדות חינוך – להלן קישור לערכות שהפיץ משרד החינוך ,לשימושכם:
ערכה לניהול – יסודיhttps://fliphtml5.com/azhcr/ekka/ :

 ערכה לניהול  -על יסודיhttps://online.fliphtml5.com/azhcr/onzq/#p=1 : נוהל פעולה עם היוודע על תלמיד/מורה חולה מאומת בנגיף הקורונה במוסד החינוכי –
להלן קישור לחוברת הנחיות של משרד החינוך ,מיום :18.08.2020
https://drive.google.com/file/d/1opcVYWUDJLPzQJ0r_eEvuRTHB1BzMlZO/view?usp=sharing

וכן קישור לסימולציה עבור צוות החירום של ביה"ס ,הכולל קישורים לנוהל הפעולה,
מסמך אורחות חיים מעודכן ולקובץ מורה נבוכים לתחלואה בקורונה במסגרת החינוך:
https://drive.google.com/file/d/1HAf2BoP07KJkKuYoVxVZBWaYXhVqhvcx/view?usp=sharing

 התכנית הפדגוגית לשנה"ל התשפ"א – להלן קישור לתכנית שפורסמה ע"י משרד החינוך,
באתר "לומדים בביטחון"/http://covid.education.gov.il :
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 דרישה לתיקון מתווה פתיחת שנה"ל התשפ"א – להלן קישור למכתבנו אל ראש
הממשלה ,שר החינוך ופרויקטור הקורונה ,מיום  ,20.08.2020בדרישה לשינוי המתווה
המסתמן ,של למידת כלל תלמידי העל-יסודי בלמידה מקוונת בלבד:
https://drive.google.com/file/d/1ebjAnqKmNtbPHGCVkAyL-0x0YmsevU6N/view?usp=sharing

 איגרת שפ"י לפתיחת שנה"ל התשפ"א – "כל שנה מתחילה בסימן שאלה" – להלן קישור
לעלון השירות הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך ,בו הנחיות להיערכות לפתיחת שנת-
הלימודים התשפ"א:
https://drive.google.com/file/d/1llIiwMOUVtUbJ9ZwG9ovH4lNZo1CDKLf/view?usp=sharing

 הנחיות משרד החינוך להנגשת ההוראה בלמידה מרחוק לצוותי החינוך המלמדים
תלמידים עם מוגבלויות ולהורי התלמידים – להלן קישור לחוברת ההנחיות בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1wedMyP3SIrDUqOSLGMkUtdn5zrL0W7_a/view?usp=sharing

 סקר כשלי בטיחות בסביבת מוסדות החינוך  – 2020להלן קישור למכתב מנכ"ל מש"מ
מיום  ,20.08.2020המפנה לסקר שבוצע ע"י הרלב"ד ,וממליץ לבצע בדיקה מקיפה ולפעול
לתיקון הליקויים במוסדות החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה:
https://drive.google.com/file/d/1ctIIWfxLcw-P4jFG6vgSslFbuB8Ap7NX/view?usp=sharing

וכן קישור לסקר הרלב"ד מיולי :2020
https://drive.google.com/file/d/1U4LeoGbmlA4RU1OMpqo8uUIB4a72PBj3/view?usp=sharing

 תיקון מס'  17לצו הגבלת מוסדות חינוך – להלן קישור לתיקון מס'  17לצו בריאות העם
(נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) ,התש"ף ,2020-המאריך
את תוקפו של הצו ואת המגבלות על מסגרות החינוך שבו ,עד ליום :28.08.2020
https://drive.google.com/file/d/1Ws5fYJ5Z9ow_wjx9WPDgpKUfYO21QgbY/view?usp=sharing

ב .שמירה ,אכיפה וחירום
 תיקון מס'  1לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),
התש"ף – 2020-במסגרת התיקון לחוק שבכותרת (להלן" :חוק המסגרת") ,מיום
 ,17.08.2020התווספו לחוק הסמכויות  3נושאים עיקריים (וכן בוצעו תיקונים שונים
המטייבים הוראות שהיו קיימות בחוק המסגרת טרם התיקון):
 oסמכות להטלת צווי סגירה מינהליים – חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש (צווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה) ,תש"ף( 2020-להלן" :חוק צווי
הסגירה") ,שהסדיר סמכות הטלת צווי סגירה מינהליים על עסקים שחרגו במידה ניכרת
מהוראות דיני הקורונה ,נחקק מלכתחילה כהוראת שעה קצרה בזמן ,שנועדה להספיק
עד שיחוקק חוק המסגרת.
נזכיר כי תוקפו של חוק צווי הסגירה פג ביום  ,10.08.2020ועל כן ממועד פקיעת התוקף
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ועד לחקיקתו של תיקון מס'  1לחוק המסגרת ,לא ניתן היה להטיל צווי סגירה
מינהליים.
 oהוראות דיווח על פעילות אכיפה – חוק המסגרת עיגן את סמכותם של גורמי האכיפה,
ביניהם מפקחי הרשויות המקומיות המנויים בסעיף  25לחוק ,לבצע אכיפת דיני
הקורונה .תיקון מס'  1לחוק המסגרת קובע חובות דיווח של גורמי האכיפה – למינהלת
האכיפה הארצית במשטרת ישראל ,שבתורה נדרשת לדיווח מפורט לועדת חוקה ,חוק
ומשפט.
נא תשומת לבכם לחובות הדיווח הקבועות בסעיף 28ב ובסעיף 48א לחוק המסגרת
(במתכונתם לאחר תיקון מס'  1האמור).
אנו נמצאים בשיג ושיח על תדירות הדיווח למינהלת ,ונעדכנכם לכשיסתיים התיאום
הנדרש בחוק.
 oבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה – בטרם התיקון לחוק המסגרת פעלה המדינה
בנושא זה ,מכח תקש"ח בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה (שבהמשך עוגן בחוק
לתיקון ולהארכת תוקפן של התקש"ח האמורות) ,שהיו בתוקף עד ליום .17.08.2020
בתיקון לחוק המסגרת התווסף סימן ד' לפרק ג' ,שעוסק בנושא ועיגן את הוראות
התקש"ח ,בשינויים ,כחלק מחוק המסגרת .בין השינויים החשובים :נקבע עיקרון לפיו
במסגרות פנימייתיות ובמסגרות חוץ ביתיות שונות ,ברירת המחדל תהיה בידוד של
חייבי בידוד וחולים (שאינם צריכים להיות מאושפזים) בתוך המסגרת (ולא במלוניות),
ואילו רק אם לא ניתן יהיה לקיים את הבידוד בתוך המסגרת עצמה – ייעשה הבידוד
במלוניות ,תוך הסדרת הליווי הנדרש לקטינים ולחסרי ישע במקרה שכזה.
להלן קישור לנוסח התיקון לחוק המסגרת ,כפי שפורסם ברשומות ,ביום :17.08.2020
https://drive.google.com/file/d/1py3b6uRFVz1Ew2Rdx8L0GVoGblfSZgLp/view?usp=sharing

 תקנות הגבלת הפעילות – כפי שעדכנו בריכוזי חדר המצב האחרונים ,ביום 09.08.2020
הניח מזכיר הממשלה בפני יו"ר ועדת הכנסת ,את טיוטת תקנות הגבלת הפעילות .להלן
קישור להודעת הפניה ונוסח התקנות:
https://drive.google.com/file/d/1B1Lw0RnXh7HOVdZ9FY-wRFC_D2Tt8e4I/view?usp=sharing

בהתאם לחוק המסגרת ,ניתנו לועדת החוקה  24שעות להחליט באם לאשר את התקנות או
לבטלן ,כולן או מקצתן ,ולאחריהן – נכנסות התקנות לתוקף .משחלפו  24השעות האמורות
ודיון לא התכנס בועדת החוקה , ,הפכו התקנות מטיוטה למעשה חקיקה ,וביום 10.08.2020
פורסמו ברשומות (מועד תחילתן ,כפי שנקבע בהן – יום  .)11.08.2020להלן קישור לתקנות
כפי שפורסמו ברשומות (את התקנות שפורסמו העברנו ,בתוספת סקירה מפורטת ,בריכוז
חדר מצב מס'  ,65מיום :)11.08.2020
https://drive.google.com/file/d/1dl8Z6qryKG9KxY8ubKlodwDpfXbCTOTq/view?usp=sharing

לועדת החוקה נתונים היו  7ימים (עם אפשרות להארכה ב 3-ימים נוספים) לאישור תקנות
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הגבלת הפעילות בדיעבד ,ובטרם התכנסה ,הונחה בפניה ,ביום  ,14.08.2020טיוטת תיקון
לתקנות הגבלת הפעילות החדשות .להלן קישור לפניית מזכיר המדינה אל יו"ר ועדת
החוקה ,מיום ( 16.08.2020במכתב המחליף את הפניה מיום :)14.08.2020
https://drive.google.com/file/d/1Dr4JMONNLu35b1hPdlDHbYEtJ4M5_xA1/view?usp=sharing

השינוי העיקרי בתיקון :הגדלת השוהים במבנה (מ 10-אנשים בתקנות המקוריות ,ל20-
אנשים בתיקון) ובשטח פתוח (מ 20-אנשים בתקנות המקוריות ,ל 30-אנשים בתיקון).
משחלפו  24שעות ובהתאם לחוק המסגרת ,נכנס גם התיקון לתוקף ,וביום 16.08.2020
פורסם ברשומות .להלן הקישור לתיקון:
https://drive.google.com/file/d/1L09DpfBVUpBiqqys_5aU8dIN7CSdqkqn/view?usp=sharing

לתשומת לבכם :בדיון בועדת החוקה ,מיום  ,17.08.2020אישרה הועדה את תקנות הגבלת
הפעילות ,לרבות התיקון להן ,ואולם זאת כך שיעמדו בתוקף עד ליום  ,25.08.2020בלבד.
להלן קישור להודעת ועדת החוקה בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1ugkaRHEqkQKP5UA8QE1tPiHqptKUNOqY/view?usp=sharing

 תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה – כפי שעדכנו בריכוזי חדר המצב האחרונים ,ביום
 09.08.2020הניח מזכיר הממשלה בפני יו"ר ועדת חוקה ,חוק ומשפט ,את טיוטת תקנות
הגבלת הפעילות במקומות העבודה .להלן קישור להודעת הפניה ונוסח התקנות:
https://drive.google.com/file/d/1rElWTcPdfzJQrJBahcy1Gjx1rfeCpfN0/view?usp=sharing

בהתאם לחוק המסגרת ,ניתנו לועדת החוקה  24שעות להחליט באם לאשר את התקנות או
לבטלן ,כולן או מקצתן ,ולאחריהן – נכנסות התקנות לתוקף .משחלפו  24השעות האמורות
ודיון לא התכנס בועדת החוקה ,הפכו התקנות מטיוטה למעשה חקיקה ,וביום 10.08.2020
פורסמו ברשומות (מועד תחילתן ,כפי שנקבע בהן – יום  .)11.08.2020להלן קישור לתקנות
כפי שפורסמו ברשומות (את התקנות שפורסמו העברנו ,בתוספת סקירה מפורטת ,בריכוז
חדר מצב מס'  ,65מיום https://drive.google.com/file/d/1k9x_wVK3id- :)11.08.2020
sw0vaYYDNqJPKnkjzPbTH/view?usp=sharing

לועדת החוקה נתונים היו  14ימים (עם אפשרות להארכה ב 3-ימים נוספים) לאישור תקנות
הגבלת פעילות במקומות עבודה ,בדיעבד ,ובטרם התכנסה ,הונחה בפניה טיוטת תיקון
לתקנות החדשות של הגבלת הפעילות במקומות עבודה.
משחלפו  24שעות ובהתאם לחוק המסגרת ,נכנס גם התיקון לתוקף ,וביום 18.08.2020
פורסם ברשומות .להלן הקישור לתיקון:
https://drive.google.com/file/d/1QISuxyjmR2c9Yjf3NjvMYDBojbbC2w4c/view?usp=sharing

לתשומת לבכם :בדיון בועדת החוקה ,מיום  ,18.08.2020אישרה הועדה את תקנות הגבלת
הפעילות במקומות עבודה ,לרבות התיקון להן ,כך שחלק מהתקנות יעמדו בתוקף עד ליום
 ,25.08.2020בלבד ,וחלק מהתקנות יעמדו בתוקפן למשך  28ימים ממועד התקנתן .להלן
קישור להודעת ועדת החוקה בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1s37JJKQtHTNh6Pq3kDSrOFbZvakvKjIa/view?usp=sharing
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 צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון
מס' ( )29הוראת שעה) ,התש"ף  – 2020 -במסגרת תיקון מס'  29לצו ,מיום ,16.08.2020
הוארך תוקפו של צו הבידוד (הכולל גם הוראות בדבר חובת עטיית מסכה והצבת מחיצות,
למשל) ,עד ליום  ,16.09.2020וכן נקבע כי מי שהגיע או יגיע מהמדינות הירוקות המצויות
בתוספת ,ולא שהה במדינה שאינה מדינה ירוקה ב 14-הימים שלפני הגעתו לארץ ,אינו חייב
בבידוד .תשומת לבכם כי למרות הנוסח המסורבל מעט ,ולאחר בירור עם משרד הבריאות,
אדם שיצא מישראל למדינה ירוקה ,ושב אליה מבלי שעבר למדינות שאינן ירוקות ,בתוך
פחות מ 14-ימים מהמועד שבו יצא מישראל ,אף הוא לא יצטרך בבידוד עם שובו (למשל:
יציאה מישראל לירדן למשך  4ימים וחזרה לישראל ,אינה מצריכה בידוד).
להלן קישור לתיקון האמור:

https://drive.google.com/file/d/1QnBHjQtmBNN8BI5v9OW-

v4ijMZ9ZpB11/view

להלן

קישור

לרשימת

המדינות

הירוקות

(המצוינות

בתוספת

לצו):

https://drive.google.com/file/d/17LMBtcFWPsJVwHGx66WbkZ_eWIMon0Oy/view

"תעופה בזמן קורונה"  -להלן קישור לאתר  govהחדש של משרד הבריאות ,בו הנחיות
משרד הבריאות לשבים מחו"ל ,חובת בידוד והנחיות לביצוע ,הגשת בקשה לכניסה ויציאה
מישראל לפני טיסה ורשימת מדינות אדומות וירוקות:
https://www.gov.il/he/Departments/air-travel-covid19-israel

ולקישורים נוספים בנושא:
o

קישור לדיווח עצמי לבאים במגע עם חולה קורונהhttps://go.gov.il/qhe :

 oקישור הנחיות לחוזרים ממדינה אדומה:
https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation@health.gov.il

 oקישור לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) ,התש"ף ,2020-הקובעות תנאי תו סגול למפעיל
של שדה תעופה:
https://drive.google.com/file/d/1BA5rE6TY9Gtcc990m3tuBIxNhLc0aI2e/view?usp=sharing

 תיקון לפקודת בריאות העם – כידוע ,מוציא מנכ"ל משרד הבריאות מעת לעת צווים
לקביעת סוגיות שונות בנוגע לקורונה ,המוצאים מכח סעיף  20לפקודת בריאות העם.
הוראות הצווים נקבעו כעבירות בנות אכיפה בתקש"ח האכיפה ,שהפך לחוק לתיקון ולקיום
תוקפן של תקש"ח האכיפה ,והן עומדות בתוקף עד ליום .31.08.2020
במקביל להארכת התוקף האמורה ,מקדמת הממשלה תיקון לפקודת בריאות העם,
המאפשר לקבוע את הוראות צווי הבריאות המוצאים בתקופת הקורונה כעבירות בנות
אכיפה ,ובנוסף מייצר הסדרה לסמכויות החוקרים האפידימיולוגיים והגופים המוסמכים
לסייע להם.
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להלן

קישור

להצעת

החוק,

שעברה

בקריאה

ראשונה

ביום

:17.08.2020

https://drive.google.com/file/d/1P8KMxqPII-2-Ls6Vs6tzo-BFALgu1zXB/view?usp=sharing

 הגבלת פעילות והנחיות מינהלת האכיפה הארצית –
 oהוראות מנהל לעניין הפעלת בריכות שחייה – להלן קישור להוראות המנהל מיום
 ,18.08.2020שהחליפו את ההוראות מיום :17.08.2020
https://drive.google.com/file/d/1MQSV6cSmh3jkcD7_Dp7e-154Z29Db0Wp/view?usp=sharing

 oהחייאת תחום התרבות – להלן קישור לחוו"ד של המשנה ליועמ"ש לממשלה ,עו"ד דינה
זילבר ,מיום  ,20.08.2020בעניין בחינת שיתופי פעולה בין משרד התרבות והספורט,
השלטון המקומי ומגזר הפילנתרופיה:
https://drive.google.com/file/d/1pqfNC58kz322tsBkobfZL5azXGi1FNnc/view?usp=sharing

וכן הצרופה לחוות דעת זו:
https://drive.google.com/file/d/17K3amchm5xVFBqaCVBtGyFba6jSndKd6/view?usp=sharing

עוד בעניין זה – פנייתנו מיום  ,18.08.2020אל ראש הממשלה וגורמים רלוונטיים נוספים,
בקריאה להחלת מתווה גרוטו הקובע תפוסה של  75%בהיכלי התרבות בערים הירוקות:
https://drive.google.com/file/d/19bW7hX14aM_a3xcQLfNPkiW9nMh8wyll/view?usp=sharing

וכן קישור למתווה גרוטו מיום ( 21.06.2020שאינו בתוקף אך מבוקש להסתמך עליו
לצורך פתיחת היכלי התרבות מחדש ,ב:)01.09.2020-
https://drive.google.com/file/d/1Of_EtA1-ZjPwWSrqOjOCqf_kPK2zljJi/view?usp=sharing

והנחיות מנכ"ל משרד התרבות והספורט מיום ( 01.06.2020שאינן בתוקף אך מבוקש
להסתמך עליהן לצורך פתיחת היכלי התרבות מחדש ,ב:)01.06.2020-
https://drive.google.com/file/d/1bWO_5hdVUJ1D1HFn-TiSj-JUnygpuRVM/view?usp=sharing

 oלהלן קישור להנחיית מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,23מיום  ,18.08.2020בעניין
בחינתו של בית עסק לפי המהות:
https://drive.google.com/file/d/1BELxqoOV30gzQPAqVOqX6wV4G2_hDwKM/view?usp=sharing

 oלהלן קישור להנחיית מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,24מיום  ,18.08.2020בעניין צווי
הסגירה המינהליים:
https://drive.google.com/file/d/1_9lVTBRbC4LJP6u7hlX_iDgI7FK73NlS/view?usp=sharing

 oלהלן קישור להנחיית מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,25מיום  ,18.08.2020בענייני בידוד
במקום לבידוד מטעם המדינה:

https://drive.google.com/file/d/1tpLjMb6GXjHOGfWgKof-

DutZPoBut-qq/view?usp=sharing
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 תמונות מצב –
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה ,נכון ליום
https://drive.google.com/file/d/1XsPL0-dabC0Cwx8xUQ53o5ghaiGNfOGB/view :21.08.2020
וליום :20.08.2020
https://drive.google.com/file/d/1VbfWMiaDD2Tvr5uLaQZ3aVcE6qbO5O6d/view?usp=sharing

 oלהלן קישור לתמ"צ שערך המטה לביטחון לאומי במרכז לניהול משברים לאומיים ,נכון
ליום :20.08.2020
https://drive.google.com/file/d/1c6fAlTQm9sLN6i0E0a63JsJbI2RnBIVR/view?usp=sharing

 oלהלן קישור לתמ"צ יומית שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות ,נכון ליום
 20.08.2020בשעה :09:00
https://drive.google.com/file/d/1iYRRIgKgqH7Kq4uDPbK7NWIKLAHn5fXx/view?usp=sharing

למען הסר ספק ,ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז
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:
מר שי חג'ג' -ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזורית
מר מרדכי כהן -מנהל כללי ,משרד הפנים
מר שלמה דולברג -מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
עו"ד איתן אטיה -מנכ"ל ,פורום ה15-
מר דורון מילברג -מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
מר רם סידיס -המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי
רו"ח תומר ביטון -גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים
גזברים ברשויות המקומיות
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עו"ד עוזי סלמן -יועמ"ש עיריית תל אביב-יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים
יועצים משפטיים ברשויות המקומיות
מר איתי חוטר -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
גב' חגית מגן -ראש מינהל שכר והסכמי עבודה ,מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס -סמנכ"ל חינוך ,רווחה וחברה ,מרכז השלטון המקומי
מר יוחאי וג'ימה -ראש מינהל בטחון ,חירום ותפקידים מיוחדים ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד מירה סלומון -ראש מינהל משפט וכנסת ,מרכז השלטון המקומי
ד"ר מילכה דונחין -יו"ר רשת ערים בריאות
עו"ס תמי ברששת -מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה המקומית פרדס חנה-כרכור
ויו"ר ארגון מנהלי רווחה ארצי
מר נפתלי קאיקוב -מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים
מר חיים נוגלבלט -קב"ט עיריית בני ברק ויו"ר איגוד הקב"טים
מר אבנר אקרמן -יו"ר איגוד מהנדסי ערים
מר אמנון יוסף -דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות
רו"ח עינב פרץ -מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות
מר פיני גלינקביץ -מנהל הרשות לקליטה ועליה בעיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות
עלייה וקליטה ברשויות המקומי
מר יצחק בורבא -יו"ר איגוד התאגידים העירוניים
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