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 כ"ג תשרי תשפ"א
 2020ר אוקטוב 11

  150771 סימוכין:
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 87ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 18:00בשעה  11.10.2020נכון ליום 

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

 הון אנושי .א

 בעקבות פניות שקיבלנו, לפיהן נאמר כי  – בפעילות חיוניתמכרזי כח אדם לגיוס עובדים  
אין אפשרות לקיים מכרזי כח אדם ברשויות המקומיות, באופן המונע גיוס מפקחים, ערכה 

ניתן ראש מינהל שכר והסכמי עבודה בירור בנושא מול משרד הפנים, במסגרתו הובהר כי 
)למשל: מפקחים(,  במידה ומדובר בפעילות חיוניתבהתאם לתקנות  לקיים מכרזי כ״א

 רך לשלוח למשרד הפנים(.הרשות המקומית )אין צו יועמ"שוזאת בהתייעצות עם 


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת  
קישור לתיקון האמור,  להלן – 0202-פעילות במקומות עבודה( )תיקון( )תיקון(, התשפ"א

החובה למנות ממונה  וקביעה כי 14.10.2020תוקפן של התקנות עד ליום הארכת  –שעיקרו 
קורונה ולפעול בהתאם להוראות התו הסגול הקבוע למקומות עבודה שרשאים לפעול 

עובדים ומעלה )כלומר:  10על מקומות עבודה בהם מועסקים יחולו  –בתקופת הסגר 
קורונה וכיו"ב  מצריכה מינוי ממונהאינה  –משק בית, למשל בנקיון  –ובד אחד העסקה של ע

 ות הגבלת הפעילות במקומות עבודה(: )ב( לתקנ3הוראות התו הסגול שבתקנה 
s://drive.google.com/file/d/1j9SEGbGOBTXfZ6O03PaeC8129ynvFNcB/view?usp=sharinghttp  

 .12.10.2020, עולה לאישור ועדת חוקה ביום תיקון זה, שכבר נכנס לתוקף ופורסם ברשומות

 חינוך .ב



להלן קישור  – עמדת מרכז השלטון המקומי –אסטרטגיית החזרה של מערכת החינוך  
 :09.10.2020, מיום ראש הממשלה ואל שר החינוך, בנושא למכתבנו אל

Ndg19SxZ/view?usp=sharing-S4nU3CAdPkIlzXQhttps://drive.google.com/file/d/1e_ee1YFj 

 3לאחד עד למען הסר ספק נבהיר, כי אנו אוחזים בעמדה לפיה הצהרונים יהיו רשאים 
 .קבוצות )כפי שהיה עם תחילת פתיחת שנת הלימודים(
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להלן קישור  – תן שירותי בריאות לתלמיד בעת התמודדות עם נגיף הקורונה החדשמ 
ן היערכות למתן חיסונים שבשגרה בעניי, 07.10.2020מיום ד הבריאות למכתב משר

  https://drive.google.com/file/d/1tuOLAwuzBkHemUKIhQxksy9CcPvUqoZs/view לתלמידים:

 שמירה, אכיפה וחירום .ג



  – הגבלת פעילות 

o  הארכת הכרזה על מצב חירום מיוחד בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות
, קישור להודעת הממשלהלהלן  – (להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה

הוארכה "תקופת החירום המיוחדת", עד ליום  במסגרתה(, י"פכפי שפורסמה ברשומות )
13.10.2020 :https://drive.google.com/file/d/1B3V7Vw7z0mWO4nfWdcp7qSmb8LHJwthX/view 

o  תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת
להלן  – 0202-(, התשפ"א4השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות( )תיקון מס' 

, המאריך לתקנות הגבלת השהיה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות 4מס' קישור לתיקון 
עד ליום  את תוקפן של תקנות הגבלת השהיה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות, 

https://drive.google.com/file/d/18- :כפי שפורסם ברשומות, בנוסחן 13.10.2020

35RSWaXvs0rZvvkewRpU6J2Vb2WE3f/view?usp=sharing  

, עולה לאישור ועדת חוקה ביום תיקון זה, שכבר נכנס לתוקף ופורסם ברשומות
12.10.2020. 

o מכות ראש רשות להגבלת כניסה לגנים ופארקים ציבוריים במסגרת המאבק לצמצום ס
בבית המשפט המחוזי תל אביב, סק דין שניתן קישור  לפ להלן – התפשטות נגיף הקורונה

 הרשות המקומיתראש בשבתו כבית המשפט לעניינים מינהליים, במסגרתו נקבע כי 
ככל שההחלטה ניתנה באופן מוסמך לשנות את שעות הפתיחה והסגירה של הפארק ו
 :)העתירה המינהלית נדחתה( סביר, מידתי ולתכלית ראויה, בית המשפט לא יתערב בכך

https://drive.google.com/file/d/1MHF_NWF8ZxTnvbtnOv5mcnpgbrHOWal5/view?usp=sharing  

o  קישור למסמך העקרונות, כפי שפורסם להלן  – ליציאה מהסגרמשרד הבריאות עקרונות
  8LxoQHd4Dhi_xcyET15HDPxLZq5HcDr/view-https://drive.google.com/file/d/1: 2010.10.20 ביום



 – תמונות מצב 

o  11.10.2020, נכון ליום הבריאותהאגף לשעת חירום במשרד להלן קישור לתמ"צ שערך 
  7DSqAmjdCuXyq88sK4/view-qrH-https://drive.google.com/file/d/1RqtoYAlZ5 :09:00בשעה 

o  המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה, נכון ליום  מרכזלהלן קישור לתמ"צ שערך
.2020.1011: https://drive.google.com/file/d/1VxruJLMgTC90atdaJ2E31MH7J_SJopJt/view  
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o המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה, נכון ליום מרכזשערך מסמך להלן קישור ל 
 מנזקים הסובלים מקורונה מחלימים על מתרביםה , בדבר הדיווחים06.10.2020

 :קלה יתהה מחלתם אם גם, מתמשכים ותסמינים
https://drive.google.com/file/d/1CobaKrYUlnSFnVHldRodLZ2rYPBE3YfQ/view?usp=sharing  

o קורונה התפרצויות , בדבר07.10.2020, נכון ליום "לרח של שבועי מחקר דףלהלן קישור ל 
: להכלה ופעולות למשק משמעויות, סיבות – הזמן בציר בישראל

ew?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1zLIYKQeTkAaCEKHdY9RTHhl0CunRb39k/vi  

 

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

  אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

 

 
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי
 

 העתק:
 המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריתראש  -מר שי חג'ג'

 מנהל כללי, משרד הפנים -מר מרדכי כהן
 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג
 מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות -מר איציק אשכנזי

  15-מנכ"ל, פורום ה -עו"ד איתן אטיה
 המנכ"לים ברשויות המקומיות מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד -מר דורון מילברג

 מנכ"לים ברשויות המקומיות
 המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי -מר רם סידיס

 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -רו"ח תומר ביטון
 גזברים ברשויות המקומיות

 יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים-יועמ"ש עיריית תל אביב -עו"ד עוזי סלמן
 ברשויות המקומיות יועצים משפטיים

 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 -גב' מיכל מנקס
 המקומי ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון -מר יוחאי וג'ימה

 ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי -עו"ד מירה סלומון
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 יו"ר רשת ערים בריאות -ד"ר מילכה דונחין
 כרכור-מקומית פרדס חנההמועצה ב מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה -עו"ס תמי ברששת

 יו"ר ארגון מנהלי רווחה ארציו
 ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקיםמנהל רישוי עסקים בנתניה  -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 -מר אמנון יוסף
 מקומיותמבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות ה -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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