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 "ח אלול תש"פי
 2020ספטמבר  07

 110482סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 96ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 21:00בשעה  07.09.2020נכון ליום 

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

 חינוך .א

 19) נוהל טיפול במקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף קורונה החדש - ( COVID 
להלן קישור להנחיות משרד החינוך למקרה של תחלואה במוס"ח, נכון  – חינוכיבמוסד 

ואת  04.06.2020ף את מכתב ראש שירותי הציבור מיום )נוהל זה מחלי 07.09.2020ליום 
 :(31.05.2020מכתב ראש שירותי הבריאות מיום 

https://drive.google.com/file/d/1uMjYdusTToj9Sr_xsomBdei8UjLTq6Qb/view 

  תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת
להלן קישור לצו  – 2020-(, התש"ף3)תיקון מס'  חובה(פעילות של מוסדות ללימודי 

 המאפשר קיום בגרויות בערים אדומות:ו, 07.09.2020 ביוםשנחתם 
https://drive.google.com/file/d/1Nm66sI2owtzgOSxDF7whMf7G5wNcKGMg/view?usp=sharing  

 שמירה, אכיפה וחירום .ב

 הארצית: הנחיות מינהלת האכיפה  

o הגבלת פעילות לתקנות 4תיקון מס' נחיות מינהלת האכיפה הארצית לאור ה 
, 27להנחיות מינהלת אכיפת הקורונה מס' להלן קישור  – )מתווה תכנית ה"רמזור"(

 :03.09.2020, נכון ליום השינויים העיקריים שהתקבלו במסגרת התיקוןדבר ב
https://drive.google.com/file/d/1nTS5oFHe6TssOnUREpE24LZoPBesQxbx/view 

 תמונות מצב – 

o נכון ליום יומית שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות,  להלן קישור לתמ"צ
 :09:00בשעה  07.09.2020

https://drive.google.com/file/d/1lQCboXR33Ltb6ZYBb3ddsDjhDibLCDDW/view 
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o  2020.0970., נכון ליום המטה לביטחון לאומילהלן קישור לתמ"צ שערך: 
https://drive.google.com/file/d/1wc425HMg3mGxDqjjq2ivZh1yiyiSqIB2/view 

o רכה בקורונה, נכון ליום לאומי למעלהלן קישור לתמ"צ שערך מרכז המידע והידע ה
.2020.0907 :https://drive.google.com/file/d/1VgLpQlrRruQkOdKJhV_4Yow6Ap9mrIJr/view 

 

למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז 
 השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ומשרד הפנים.

 ונעדכן בכל התפתחות. אנו נמשיך

 

 
 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 -איציק אשכנזימר 
  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

 שבע ויו"ר איגוד הגזבריםגזבר עיריית באר  -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

 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר
 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן

 סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי -מיכל מנקסגב' 
 ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי -מר יוחאי וג'ימה
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 ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי -עו"ד מירה סלומון
 יו"ר רשת ערים בריאות -ד"ר מילכה דונחין
 כרכור-מקומית פרדס חנההמועצה ב גף לשירותי רווחה וקהילהמנהלת הא -עו"ס תמי ברששת

 יו"ר ארגון מנהלי רווחה ארציו
 מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים -מר נפתלי קאיקוב
 ויו"ר איגוד הקב"טיםקב"ט עיריית בני ברק  -מר חיים נוגלבלט
 יו"ר איגוד מהנדסי ערים -מר אבנר אקרמן

 דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות -אמנון יוסףמר 
 מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות -רו"ח עינב פרץ

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

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -בורבאמר יצחק 
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