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 "ט אלול תש"פכ
 2020ספטמבר  18

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 72ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 16:00בשעה  18.09.2020נכון ליום 

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

 חינוך .א

 נבקש לעדכנכם כי משרד החינוך אישר כי בתקופה בה לא  – הגבלת פעילות מוסדות חינוך
יתקיימו הלימודים בעקבות הסגר, ימשיך המשרד לתקצב את רכיבי הקולות הקוראים 

 במרכיבים הבאים ללא קשר אם מוסד החינוך היה פתוח אם לאו.

o מכוח הקול הקורא לחיטוי והגיינה למוסדות החינוך.  – תקציב מיגון וחיטוי 

o מכוח הקול הקורא להעסקת עוזרי חינוך לטובת פיצול קבוצות הלימוד  – עוזרי החינוך
ימשיכו להיות מתוקצבים ואלה יסייעו גם במסגרת הלמידה מרחוק. כך גם תקצוב 

 בימי הסגר. מרכיב ההעשרה וההצטיידות מכוחו ימשיכו לחול 

o ימשיך כסדרו על בסיס דוחות ביצוע. – תקציב בגין קול קורא תקשוב 

o  לדברים שנוגעים  בתקציב העשרה והצטיידותעוד הבהיר המשרד כי ניתן יהיה להשתמש
 רכישת ספרי לימוד לילדים, אפליקציות מתוקשבות וכו'.  –ללמידה מרחוק 

ת שנכתבו בקולות קוראים, ושבכל חשוב לציין כי בכל מקרה יש לפעול בהתאם להנחיו
 מקרה התשלום יהיה רק כנגד ביצוע בפועל.

 "17.09.2020מיום  71בריכוז חדר מצב מס' כפי שצוין  – )השלמת הנחיות( "שמרטפיות ,
מסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדים עובדים חיוניים עד גיל בתקופת הסגר מותרת הפעלת 

בפעוטות וכן מקומות המשמשים או שנועדו לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול  12
 שהם ילדי עובדים חיוניים )המכונים "שמרטפיות"(.

 –סוגי שמרטפיות  2קיום  בהסכמות שביננו לבין הממשלה, אנו פועלים להסדרת

o להלן קישור למכתבנו המשותף עם  – מרכזי יום לילדי הצוותים של החינוך המיוחד
 :17.09.2020משרד החינוך בנושא, מיום 

https://drive.google.com/file/d/1QrqAkOG69XZxgB8ssgENq3SawgXUIzQi/view?usp=sharing  
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, המשותף למשרד החינוך ולשלטון המקומי: לנוהל הפעלת השמרטפיהוכן קישור 
://drive.google.com/file/d/1gR1qORmADxkqTY53AuqFS6DMMHoPJI5b/view?usp=sharinghttps  

o  18.09.2020להלן קישור להוראות המנהל, מיום  – עובדים חיונייםשמרטפיות לילדי :
ps://drive.google.com/file/d/1ERsJg5V8SGoGT6m_VAOnTOiRZhf37P6g/view?usp=sharinghtt  

 שמירה, אכיפה וחירום .ב

 בהמשך לעדכון מס'  – )השלמת הנחיות( הגבלת שהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות
, הוציאה הממשלה תיקון לתקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי 17.09.2020מיום  71

מ'  1,000-הפעילות, במסגרתן הוגדל מרחק היציאה מהבית לצורך התרעננות לוהגבלת 
 (.17.09.2020מ', כפי שנקבע בתקנות מיום  500)במקום 

כמו כן הוסיפה הממשלה רשויות נוספות לרשימת הרשויות האדומות שבתוספת לתקנות 
 )רשויות לגביהן מתווה שונה בקשר עם קיום תפילות.

 :18.09.2020תקנות, מיום להלן קישור לתיקון ל
VLqst_r_tW6Wk/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1UdGcG_T8lwDm21hQXN  

 :17.09.2020ולנוחותכם )שוב( התקנות מיום 
https://drive.google.com/file/d/1sufhbTqVdpY0Nuivgo3fz09R2EU40VEH/view?usp=sharing  

 :, לאחר התיקון להןהמותר והאסור בתקנות תמציתית של להלן סקירה

o  ולגבי אדם עם מוגבלות מטרים  1,000מותרת יציאה ממקום המגורים, עד למרחק של(
גם למרחק העולה על כך, ובלבד שמדובר  –שהיציאה להתאווררות היא כלי טיפולי עבורו 

נא תשומת  .ובלבד שהיציאה אינה למקום מגורים של אחר, ביציאה ברגל, ולא ברכב(
מהווה עבירה אכיפה, שניתן להטיל קנס  שהות במקום מגורים של אחרלבכם כי 

 .מינהלי בגינה

לצאת למרחב הציבורי )לרבות פארקים וגינות במסגרת מגבלת המרחק האמורה, ניתן 
 .שעשועים(

o למטרה  בין היתר ,וחזרה מחוץ למגבלת המרחק תותר יציאה ממקום המגורים
 מהמטרות המפורטות להלן:

  ממקום שהיה קבוע אחד לאחר.יציאה 

  / חייל למקום עבודתומועמד לעבודה /הגעה של עובד. 

 23.09, ובתקופה שמיום הצטיידות בתרופות, במזון ובמוצרים ושירותים חיוניים-
  מינים יהיה פתוח אף הוא. 4, שוק 01.10.2020
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 בהתאמה ישנן חנויות שהותרה פתיחתן, להצטיידות הציבור.

למכירת מזון  מקומותפתיחת י בדיון בועדת החוקה הובהר ע"י נציגי הממשלה כ
, לכל אורך מותרתובקניונים,  בשווקים ומוצרים חיוניים אחרים, )שאינם בתי אוכל(

 תקופת הסגר.

  בהתאמה נקבעו הנחיות  –רפואה משלימה סוציאלי חיוני או טיפול רפואי, טיפול
 בדבר אופן מתן השירותים האמורים.

  מוגבלות, לביקורים אצל קרובי משפחה מדרגה יציאת דיירים במסגרות רווחה, בעלי
 .ראשונה, וביקורים של בני המשפחה במסגרות

 ע"י היעוץ המשפטי  הובהר ועדת החוקהבדיוני  – סיוע לאדם בעל קושי או מצוקה(
קושי או מצוקה נפשיים נכללים במסגרת כי  לועדה ונציגי היועמ"ש לממשלה(,

, למרחק העולה על ממקום המגוריםהקשיים שמתן סיוע לגביהם מאפשר יציאה 
כך למשל, הובהר כי הפגת בדידות אצל קשיש )בביתו או במוסד סיעודי(,  מ'. 1,000

 מתוך מטרה לסייע לו עם הקושי הנפשי האמור, מותר עפ"י פסקה זו.

 הגעה למסגרת יום חינוכית שפעילותה מותרת )חינוך מיוחד, ילדי עובדים חיוניים 
 .(וכד'

 ן בין הורים שלא חיים יחד, או העברת קטין להשגחת אדם אחר, שלו העברה של קטי
בדיוני הועדה הובהר כי גם הגעה של שמרטף )לרבות  – הורה יחיד שיוצא לצורך חיוני

המ'  1,000קרוב משפחה המגיע כדי לשמור על הקטין( מותרת, תוך חריגה ממגבלת 
ת למקום העבודה, ללא )וזאת בשל הגדרת עובד, הכוללת גם מתנדב, וההיתר לצא

 מגבלת מרחק(.

 טיפול חיוני בבעלי חיים. 

 יציאה לכנסת/להפגנה/להליך משפטי/לתרומת דם. 

  :וכן יציאה לאזכרה לחללי מלחמת הלוויהברית או בלהשתתפות ביציאה לצרכי דת ,
; יציאת אישה לטבילה במקווהיום הכיפורים, של בני משפחה מקרבה ראשונה; 

, )חזן או תוקע בשופר( שקיבל אישור לכך מהמשרד לשירותי דתבעל תפילה יציאת 
 .לשם השתתפות בתפילות הימים הנוראים ,ובני משפחתו מדרגה ראשונה

  ללא הגבלת מרחק,  –יציאה לפעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים הגרים יחד
 .ובתנאי שהיציאה לפעילות היא ממקום המגורים, שלא באמצעות רכב

 הנחיות ליציאה לפעילות ספורט של ספורטאים מקצועיים.עוד נקבעו 

: 18.09.2020בעניין זה ראו בנוסף, הנחיות משרד התרבות והספורט, מיום 
jydFFpGbcUnC_/view?usp=sharing-dIZ1e1WG2Chttps://drive.google.com/file/d/1SQXDpuAD  

 ,שעות טרם הטיסה 8 עד יציאה לשדה"ת לצורך טיסה מחוץ לישראל. 
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o וכן איסור שהייה מותרת חל איסור על שהייה בחוף ים, למעט לצורך ביצוע פעילות ,
מסחר, מסעדות,  , כגון:עסקים ומקומות הפתוחים לציבורבמקומות שפתיחתם נאסרה )

ולמעט  בריכת שחיה, מכון כושר, מספרה, מכון יופי, מקומות בילוי ופנאי, בתי מלון
 .(החריגים שבתקנות

o כללי התנהגות במרחב הציבורי: 

  מ' בין אדם לאדם ככל הניתן 2שמירת מרחק של. 

 .)...עטיית מסכות )לא חלק מתקנות הגבלת הפעילות אבל תמיד נכון 

  ללא הבדל בהתייחס בשטח פתוח 20-אנשים במבנה ו 10עד  –איסור התקהלות ,
לצבע הרשות, וזאת למעט ביחס למקומות בהן מתקיימת תפילה בראש השנה וביום 
כיפור, לגביהם קיים מתווה שונה, כמוסבר בקישור שלהלן: 

UQcKKt3e8kqhTQmLcI/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1DEHWnJZh7JzLU  

o בתחבורה פרטית ובתחבורה ציבורית. נקבעו כללים לנסיעה  

בנוסף ולצד תקנות השהייה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות, הותקנו גם תקנות 
קורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף ה

: 18.09.2020. להלן קישור לתקנות, מיום 2020-בתחום התחבורה(, התש"ף
q1QTOCh/view?usp=sharing-EMhttps://drive.google.com/file/d/12WU0Bal2v1p3ASZh5WGg6C  

מפקחים עובדי הרשויות המקומיות הוסמכו לאכוף עבירות קיימות לתשומת לבכם, 
 בתקנות הללו

o  נקבעו הוראות עונשיות וגורמים המוסמכים לאכפם. בעניין זה הובעה התנגדותנו לכך
יוסמכו לאכוף כנגד שהות במקום מגורים של אחר, ונציגי היועמ"ש  שעובדי הרשומ"ק

, יבוצע התיקון כך 17.09.2020לממשלה הודיעו כי בתיקון שמקדמת הממשלה בליל 
 שסמכות האכיפה של עבירה זו תהא נתונה למשטרת ישראל בלבד.

o 1' נקבעה רשימה עדכנית של רשויות מקומיות אדומות, בתוספת לתקנות, ובתיקון מס 
לתקנות התווספו רשויות מקומיות נוספות לרשימה, ואריאל, בית"ר עלית וגבעת זאב 

 נמחקו מרשימת הרשויות המקומיות.

 הנחיות מינהלת האכיפה הארצית – 

o  2020.0918.מיום  , של משטרת ישראל,14לקובץ הנחיות ודגשים של מס' להלן קישור: 
https://drive.google.com/file/d/1mRcmGG53Pcg7wuqPTTgVwDZSZNV46LxB/view?usp=sharing  

o במסגרת תיקון לחוק הסמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה קיימת  – עדכוני אכיפה
עלת על ידי משטרת ובת דיווח של הרשויות המקומיות למנהלת האכיפה הארצית המופח

 . ישראל
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הדיווח נעשה ברמה שבועית )דיווח כללי( וברמה חודשית )דיווח מפורט(, ונקבע לימי 
 שלישי, כאשר הדיווח החודשי יעשה ביום ג בשבוע הסוגר את החודש. 

 ל את הדיווחים. אנו ממליצים למנות גורם אחד ברשות, שיתכל

על מנת להקל עליכם את הדיווח הכנו עבורכם טפסים מקוונים הכוללים את כל פרטי 
 להלן הקישורים:הדיווח. 

 https://survey.gov.il/he/dohot_korona –קישור לדיווח שבועי  -

 https://survey.gov.il/he/dohot_korona_hodshi –קישור לדיווח חודשי  -

 אנו לרשותכם בכל שאלה והבהרה

 תמונות מצב – 

o יומית שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות, נכון ליום  להלן קישור לתמ"צ
 :09:00בשעה  18.09.2020

UsYkkjFbhZuFjUvHUelpHrosiKlH1/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1DW  

 

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

  אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

בפרוס עלינו השנה החדשה, ברצוני לברת אתכם ואת בני משפחותיכם ואת כל התושבים בשנה 
 טובה, שנה של בריאות, שגשוג, פרנסה ועשייה.

 מדינת ישראל.שנהיה באחדות, שותפות ואחריות, למען תושבי 

 

 
 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
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 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג
 מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות -אשכנזימר איציק 

  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

 ו"ר איגוד הגזבריםגזבר עיריית באר שבע וי -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 -נקסגב' מיכל מ
 ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי -מר יוחאי וג'ימה

 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 לשירותי רווחה וקהילהמנהלת האגף  -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 -יוסףמר אמנון 
 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 -מר יצחק בורבא
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