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סימוכין150665 :

שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 76
נכון ליום  02.10.2020בשעה 12:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .העמקת הסגר –
בעקבות החמרת שיעורי ההדבקה בתקופה האחרונה ,החליטה הממשלה להחמיר את כללי
הגבלת הפעילות בתחומי החיים השונים ,ולהעמיק את הסגר.
להלן הנחיות הסגר בתחומי הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות ,ובתחום הגבלת
הפעילות במקומות עבודה ,כפי שהן נכון ליום :01.10.2020
 תיקון מס'  2לחוק המסגרת (מצב חירום מיוחד) – ביום  30.09.2020אישרה הכנסת,
בקריאה  2ו ,3-את תיקון מס'  2לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש (הוראת שעה) ,התש"ף( 2020-להלן" :חוק המסגרת") ,במסגרתו היא קובעת תנאים,
אשר בהתקיימם תוכל להכריז על מצב חירום מיוחד ,שיאפשר קביעת מגבלות להשתתפות
בהפגנות (לרבות קביעה כי השתתפות בהפגנה תעשה במרחק מסוים מהבית ו/או יקבעו
הוראות המגבילות התקהלות).
עוד קובע תיקון מס'  2לחוק המסגרת ,את התחומים ,לגביהם ניתן לקבוע סייגים שיבטיחו
את קיומם (כלומר :פעילויות שלא ניתן להגביל כליל ,אלא אך להסדיר את אופן
התקיימותם) ,גם במצב של הכרזה על מצב חירום מיוחד.
להלן קישור לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(תיקון מס'  ,)2התשפ"א ,2020-בנוסחו כפי שפורסם ברשומות ,ביום :30.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1YQ6b1JI_ucUS5LFqgORLOMZZ_qJoTBqu/view?usp=sharing

נא תשומת לבכם כי בהתאם לתיקון מס'  2האמור ,עם כניסתו של התיקון לתוקף ,הוכרז
מצב חירום מיוחד במשק ,למשך  7ימים (כלומר :ניתן להתקין תקנות המגבילות את ביצוע
ההפגנות מיד לאחר כניסתו של תיקון מס'  2לחוק המסגרת ,לתוקף).


בתחום השהיה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות – ביום  25.09.2020פורסמו ברשומות
תיקון מס'  1ותיקון מס'  2לתקנות הגבלת השהיה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות ,וביום

דרכי התקשרות:
 03-7439600 | hamal@masham.org.il | https://bit.ly/39UV3I0או  |*3676בשעות הפעילות 08:00-17:00

 01.10.2020אישרה ועדת החוקה את התיקונים האמורים ,וכן את תיקון מס'  ,3שהובא
לאישורה בטרם פרסומו ברשומות.
להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) (תיקון) ,התשפ"א( 2020-להלן" :תיקון
מס'  ,)1בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :25.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1PhmTF9ydy-GgLIuDF5SXE8_jANjVgzOL/view?usp=sharing

להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) (תיקון מס'  ,)2התשפ"א( 2020-להלן:
"תיקון מס'  ,)"2בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :25.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1f4_vhpun5pJLEkX2S3ZPogP8RM0EcWBT/view?usp=sharing

להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) (תיקון מס'  ,)3התשפ"א( 2020-להלן:
"תיקון מס'  ,)"3בנוסחן כפי שפורסמו ברשומות ביום :01.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1CDIa9gU4qliiz8UUCo1Jg1TnOzR-QylW/view?usp=sharing

ולהחלטת ועדת החוקה ,מיום  ,01.10.2020לאשר את התקנות בנוסחן כפי שהונחו בפניה:
https://drive.google.com/file/d/11jvYbvgf5KssIhi1x54YHLEpF3dP0EFY/view?usp=sharing

וכן לנוסח המשולב ,שעובד כהכנה לקראת הדיון בועדה ,והכולל את התקנות על  3תיקוניה:
https://drive.google.com/file/d/1tOfvQ0XabStzRGGq9DMeFC8y0u0GEgB0/view?usp=sharing

עוד להלן ,קישור לתיקון מס'  4להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,30מיום
 ,01.10.2020בעניין הגבלת השהיה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות:
https://drive.google.com/file/d/1fM2hEBTk7lsysycsbpUNbuFegdQenuIh/view?usp=sharing

למען הסדר הטוב ,להלן פירוט המתווה המתייחס להגבלת השהיה במרחב הציבורי והגבלת
הפעילות ,מעודכן נכון ליום :01.10.2020
 oאיסור התקהלות וכללי התנהגות במרחב הציבורי – עד  20אנשים בשטח פתוח ,ושמירת
מרחק של  2מטרים לפחות בין זה לזה ,למעט אנשים הגרים באותו המקום.
 oמותרת יציאה ממקום המגורים ,עד למרחק של  1,000מטרים ,ובלבד שהיציאה אינה
למקום מגורים של אחר ולגבי אדם עם מוגבלות שהיציאה להתאווררות היא כלי טיפולי
עבורו – גם למרחק העולה על  1,000מ' (ברגל או ברכב).
במסגרת מגבלת המרחק ,ניתן לצאת למרחב הציבורי (לרבות פארקים וגינות שעשועים).
לעניין חג הסוכות – עד ליום  12.10.2020חל איסור על שהייה של אדם בסוכה יחד עם
אדם אחר ,למעט אנשים הגרים באותו מקום.
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לתשומת לבכם:
 נקבעה הגדרה של סוכה – מבנה ארעי ,המתוחם בצדדיו בדפנות ,העשויים מבד או
מחומר אחר ,והמחופה בסכך או בחומר אחר .כלומר :ניתן לעשות שימוש באמצעי
הצללה אחרים ,שאינם נחשבים כ"-סוכה" עפ"י התקנות ,לצורך מתן צל לציבור
המתקהל התקהלות מותרת בשטח פתוח.
 האיסור על שהיה בסוכה של מי שאינם מתגוררים יחד ,נקבע כעבירה ,שהקנס
המינהלי על המפר אותה( ₪ 500 :אכיפה באמצעות שוטרים בלבד).
 oמחוץ למגבלת המרחק תותר יציאה ממקום המגורים וחזרה ,בין היתר למטרה
מהמטרות המפורטות להלן ,כשלעניין זה חל איסור יציאה מתחומי היישוב לצורך ביצוע
הפעילויות המותרות ,אלא אם מקום ביצועה של הפעולה או המטרה המותרת הוא מחוץ
ליישוב שבו נמצא מקום המגורים ,או שלא ניתן לקיימה ביישוב (למעט אם נקבעה
למטרה מגבלת מרחק ספציפית) כאמור:
 יציאה ממקום שהיה קבוע אחד לאחר (למשל :מעבר בין מלונית קורונה לבית
המגורים).
 הגעה של עובד  /מועמד לעבודה /חייל למקום עבודתו שפעילותו מותרת בחוק
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף 2020-
או בתקנות לפיו .נא תשומת לבכם כי בתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה ,נאסר
על חלק ניכר ממקומות העבודה לאפשר הגעת עובדים למקום העבודה ,ועל כן לא כל
עובד יכול להגיע למקום עבודתו (הסבר בנושא – בהמשך המסמך).
 הצטיידות בתרופות ,במזון ובמוצרים ושירותים חיוניים ,ובתקופה שמיום 23.09-
 ,02.10.2020מתאפשרת הצטיידות ב 4-מינים ומוצרים המשמשים לבניית סוכה ,אך
לא מדוכן המצוי בשוק קמעונאי או ביריד.
בהתאמה ישנן חנויות שהותרה פתיחתן לקהל ,לצרכי הצטיידות ,ואולם כחלק
מהחמרת המגבלות והעמקת הסגר – נאסרה פתיחתם של שווקים וירידים ,לרבות
איסור על פתיחת שוק  4מינים.
לתשומת לבכם :בדיוני ועדת החוקה הובהר ע"י משרד המשפטים ,כי מחיקת
"תיקונים הנדרשים לשם אספקה שוטפת של שירותים כאמור" מתקנה (2א)()2
לתקנות ,בוצעה ,שכן מדובר בתוספת מיותרת שאין בה צורך .אין שינוי ,מבחינת
המטרות המותרות ביציאה מהבית ,ומותרת יציאה לשם מתן וקבלת שירותים
חיוניים.
 טיפול רפואי ,טיפול סוציאלי חיוני – בהתאמה נקבעו הנחיות (הוראות תו סגול) בדבר
אופן מתן השירותים האמורים .נא תשומת לבכם כי נאסרו טיפולי רפואה משלימה,
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אך טיפולים פסיכולוגיים ,פרא-רפואיים וכד' נחשבים טיפולים רפואיים ,ומשכך –
מותרים.
 יציאת דיירים במסגרות רווחה ,בעלי מוגבלות ,לביקורים אצל קרובי משפחה מדרגה
ראשונה ,וביקורים של בני המשפחה במסגרות.
 סיוע לאדם בעל קושי או מצוקה – בדיוני ועדת החוקה (במהלך התקנת התקנות
במקור) הובהר ע"י היעוץ המשפטי לועדה ונציגי היועמ"ש לממשלה ,כי קושי או
מצוקה נפשיים נכללים במסגרת הקשיים שמתן סיוע לגביהם מאפשר יציאה ממקום
המגורים ,למרחק העולה על  1,000מ' .כך למשל ,הובהר כי הפגת בדידות אצל קשיש
(בביתו או במוסד סיעודי) ,מתוך מטרה לסייע לו עם הקושי הנפשי האמור ,מותרת
עפ"י פסקה זו.
 הגעה למסגרת יום חינוכית שפעילותה מותרת (חינוך מיוחד ,ילדי עובדים חיוניים
וכד') .לצורך כך ישנה הסדרה מקבילה ,המתייחסת להגבלת פעילות החינוך (הסבר
בנושא – בהמשך המסמך).
 העברה של קטין בין הורים שלא חיים יחד ,או העברת קטין להשגחת אדם אחר ,שלו
הורה יחיד שיוצא לצורך חיוני.
 טיפול חיוני בבעלי חיים.
 יציאה לכנסת /להליך משפטי/לתרומת דם.
 יציאה להפגנה – במסגרת תיקון מס'  1לתקנות נאסרה שהייה במרחק הפחות מ 2-מ'
בין מפגין למפגין ,ובתיקון מס'  3נקבעו מגבלות נוספות לקיום הפגנות (בתוקף עד
ליום  – )07.10.2020עד מספר האנשים המרבי המותר בהתקהלות ( 10אנשים במבנה;
 20אנשים בשטח פתוח ו 20-אנשים במקום המשלב מבנה ושטח פתוח) ,ובמרחק של
עד  1,000מ' ממקום המגורים של משתתפי ההפגנה.
 יציאה לצרכי דת :להשתתפות בברית או בהלוויה של בן משפחה קרוב (הגדרה ל"-בן
משפחה קרוב" נמצאת בתיקון מס'  ;,)2יציאת אישה לטבילה במקווה.
נא תשומת לבכם ,בנוגע לתפילות:
 תפילות בשטח פתוח – התפילה תתבצע בהשתתפות של עד  20אנשים ,ללא אפשרות
לחלוקה לקפסולות.
 נאסרו תפילות במבנה (לרבות בסוכה) ,למעט כשמדובר באנשים הגרים באותו
המקום.
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 יציאה לפעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים הגרים יחד – ללא הגבלת מרחק,
ובתנאי שהיציאה לפעילות היא ממקום המגורים ,שלא באמצעות רכב.
מינהלת האכיפה הארצית של משטרת ישראל חידדה והבהירה ,כי ניתן לרכב על
אופניים (שאינם אופניים חשמליים) ,גם מעבר למרחק של  1,000מ' ממקום המגורים,
אך לא ניתן לנסוע בכלי רכב למקום המרוחק ממקום המגורים מרחק של מעל 1,000
מ' לצורך פעילות ספורטיבית.
נא תשומת לבכם כי במסגרת תיקון מס'  2התאפשרה פתיחת מתקני ספורט מקצועיים
לספורטאים בינלאומיים בלבד ,ועל כן גם ספורטאים מקצועיים (שאינם בינלאומיים)
יכולים לצאת למרחק העולה על  1,000מ' ממקום המגורים ,אך ורק שלא באמצעות
כלי רכב.
כלומר :ספורטאים בינלאומיים בלבד (כהגדרתם בתקנות) ,יכולים לצאת לאימונים
ולמשחקים/פעילויות של הקבוצה ,גם באמצעות כלי רכב.
עוד בנושא – להלן קישור לחוזר מנכ"ל משרד התרבות והספורט ,מיום :30.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1QlWhhL2Y9c__gwDS6Hs0Lm8zCahLppk9/view?usp=sharing

 יציאה לשדה"ת לצורך טיסה מחוץ לישראל ,עד  8שעות טרם הטיסה ,בכפוף להגבלות
שבתיקון מס' ( 2יציאה לשדה"ת תותר אך ורק למי שאוחז בכרטיס טיסה שנרכש לפני
יום  ,25.09.2020או שהוא טס לצורך הומניטרי/לצורך אישי מיוחד ,והתקבל על כך
אישור מנכ"ל משרד התחבורה .יש לשים לב לעדכונים בדבר התקיימותן של טיסות,
ככל שיתקיימו.
 oחל איסור על שהייה בחוף ים ,למעט לצורך ביצוע פעילות מותרת ,וכן נקבע איסור שהייה
במקומות שפתיחתם נאסרה (עסקים ומקומות הפתוחים לציבור ,כגון :מסחר ,מסעדות,
בריכת שחיה ,מכון כושר ,מספרה ,מכון יופי ,מקומות בילוי ופנאי ,בתי מלון ולמעט
החריגים שבתקנות).
 oתוקפן של תקנות הגבלת השהיה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות הוארך ,עד ליום
 – 14.10.2020זאת למעט הוראות הנוגעות להגבלת הפגנות (העומדות בתוקף עד ליום
 )07.10.2020ההוראות לעניין האפשרות למכור ולקנות  4מינים כחלק מהמטרות
המותרות (העומדות בתוקף עד ליום  )02.10.2020והוראות המתייחסות לשהות אסורה
בסוכה (העומדות בתוקף עד ליום .)07.10.2020


בתחום הגבלת הפעילות במקומות עבודה – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה)
(תיקון) ,התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :25.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1SYFxK6zmLAUfSbfiiWYkTVp4iVSRXt5G/view?usp=sharing
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ולהחלטת ועדת החוקה ,מיום  ,01.10.2020לאשר את התקנות בנוסחן כפי שהונחו בפניה:
https://drive.google.com/file/d/1ho9Kt0TW7HvFp7oEpQLEFuYlVQYhMGoa/view?usp=sharing

לתשומת לבכם :נערכו שינויים בנוסח הסופי שפורסם ברשומות ,לעומת טיוטת התקנות
שהועברו במסגרת מבזק מס'  30של חדר המצב .כך למשל ,תוקנה הגדרת מעסיק ,כך
שההגבלות מכח התיקון לתקנות הגבלת הפעילות נקבעו כהוראת שעה ,לתקופה שמיום
 25.09.2020בשעה  14:00ועד ליום  ,10.10.2020ותחולתן מתפרסת על כל סוגי המעסיקים,
לרבות מעסיקים המעסיקים פחות מ 10-עובדים (בעניין זה ראו ההגדרה הרחבה ל"עובד",
בחוק המסגרת).
להלן דגשים חשובים הנוגעים לתקנות בנוסחן שלאחר התיקון:
 oהגבלת פתיחת מקומות העבודה המבוקשת בתיקון ,ביחס למקומות העבודה עליהם
חלות התקנות ,אינה אוסרת על ביצוע עבודה מהבית ,ככל שניתן.
 oהתיקון קובע רשימה מעודכנת של מקומות עבודה ,אשר פתיחתם מותרת גם לאחר
החלתו ,תוך יצירת מתווה לקביעת מצבת כח האדם שתגיע למקום העבודה:
 מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת השנייה ,ובלבד שהעובדים הכרחיים
לשם אספקת המוצר או השירות;
 מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום ,התשכ"ז-
;1967
 מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף  12לחוק שעות עבודה
ומנוחה ,התשי"א ,1951-וביחס למפעל כאמור מצבת כח האדם המקסימלית המותרת
היא מס' העובדים שהורו בהיתר 30%/ממצבת כח האדם ,לפי הגבוה;
 מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתית ,שאינן כוללות
התקהלות במבנה סגור –  100אחוזים ממצבת העובדים;
 משרד ממשלתי ,רשות מקומית ,מועצה דתית ,מוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעולתם
אינם מפורטים בתוספת השנייה –במתכונת חירום כפי שיורה הממונה ,ובלבד שלא
תיפגע אספקת שירותים חיוניים; פירוט לעניין היקפי העסקה מותרים ברשויות
המקומיות – בהמשך המסמך;
 תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון – ;60%
 חברה שעומדת בתנאים  1ו– 2להגדרה "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד
השקעות הון ,התשי"ט ,1959-לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
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 oביחס לרשויות המקומיות – כל העובדים העוסקים באחד מהתחומים שבתוספת השניה
לתקנות הגבלת הפעילות (ותקנות אלו ,יחד עם התיקון להן ,כוללים תחומים רבים
נוספים המבוצעים ע"י הרשויות המקומיות – להלן" :פעילות חיונית") יכללו במניין
העובדים הרשאים להמשיך ולהגיע למקום העבודה ,ובנוסף להם הוסמך מנכ"ל משרד
הפנים לקבוע את מצבת כח האדם המותרת במקום העבודה ,כך שמניין העובדים
המועסקים בפעילות חיונית לא ייחשבו במניין העובדים שהוא קובע.
להלן קישור להודעתו של מנכ"ל משרד הפנים ,מיום  ,25.09.2020בדבר מצבת כח האדם
המקסימלית המותרת ברשויות המקומיות (לא כולל העובדים המועסקים בתחום
מהתחומים שבתוספת השניה לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה):
https://drive.google.com/file/d/14jrIT734Is7rrZi9eF-8agu_mKFGO-Eo/view?usp=sharing

וכן קישור למסמך הנחיות מאת מנהלת אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשומ"ק ,במשרד
הפנים ,מאותו היום (:)25.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1XLJ3xfXa3mIM0aRxq_qCeS-YPHBJ5HGy/view?usp=sharing

כמו כן ,בעקבות העמקת הסגר ,הוחלט על שינוי בהסכם הקיבוצי שנחתם ביום
 ,16.09.2020לפיו ברשויות מקומיות שבהן נהוגה חופשה מרוכזת בחוה"מ סוכות,
העובדים שהיו אמורים להיות בהסדר ,יצאו לחופשה גם בשלושת הימים שבין יום
הכיפורים לבין ערב סוכות ,דהיינו :בימים  29-30.09.2020ו.01.10.2020-
חיוב מאזן ימי החופשה של העובד יהיה באותו יחס שבו מנוכה לו חופשה בגין חוה"מ
סוכות (כך למשל ,אם בגין  5ימי חופשת סוכות מנוכים לעובד  2.5ימים כך ינוכו לעובד
 1.5ימים בגין  3הימים שבין יום הכיפורים לסוכות).
להלן קישור להחלטת ועדת המעקב ,מיום :25.09.2020
https://drive.google.com/file/d/17FGel1P3-TpDACsayEgE3g-RAHlo0y7V/view?usp=sharing

ולהנחיות הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ,בנושא ,מאותו היום:
https://drive.google.com/file/d/1EWvV_DX4WDDORM0BTJeaodFvTmKuJmem/view?usp=sharing

 oלא נעשה כל שינוי במתווה קיום ישיבות המועצה של הרשויות המקומיות .תקנה 9
לתקנות הגבלת הפעילות במקומות עבודה נותרה כפי שהיא ,וישיבות המועצה יתקיימו
בהתאם למתווה הקיים ,דהיינו :חברי המועצה  5 +משתתפים או עד  50אנשים ,לפי
הגבוה ,בישיבה לפי הכללים שבתקנה  9לתקנות הגבלת פעילות מקומות עבודה.


בתחום הגבלת פעילות החינוך – פעילות החינוך נותרה ללא שינוי ,דהיינו :מסגרות החינוך
המיוחד (לרבות ההסעות) יפעלו כסדרן (בהתאם למתווה הקיים) ,הלמידה מרחוק תבוצע
בימות החול ,שמרטפיות לילדי עובדי החינוך המיוחד ולילדי עובדי מערכת הבריאות
ימשיכו לפעול ,והעובדים שיקיימו את הפעילויות האמורות ,לא יספרו במצבת כח האדם
המקסימלית המותרת.
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ב .הון אנושי


ניכוי ימי מחלה לעובד השוהה בבידוד – להלן קישור להחלטת ביהמ"ש העליון בבג"צ
( 1663/20נדון יחד עם בג"צ  ,)2070/20להאריך עד ליום  28.10.2020את תעודת המחלה
הגורפת לעובדים הנדרשים לבידוד:
https://drive.google.com/file/d/16tHwc1hF0knb8D7yruD4i0ubsAf3CAqV/view?usp=sharing

המשמעות היא ,כי יש להמשיך לנכות ימי מחלה לעובדים השוהים בבידוד.
עובד שיכול ומסכים לעבוד מהבית בזמן היותו בבידוד – ימים אלה יחשבו כימי עבודה.

ג .חינוך
 עדכון הנחיות משרד החינוך לתקופת הסגר – להלן קישור להנחיות משרד החינוך בנושא,
נכון ליום https://drive.google.com/file/d/1I7zosAhxggXnfRLiKFkkCLYZodnD529x/view :25.09.2020
וכן קישור לריכוז הפעילות החינוכית המותרת בתקופת הסגר (:)25.09.2020-08.10.2020
https://drive.google.com/file/d/157wtGra6RdAHYWI3VZ3zD8f6hgVtZxMd/view



הכשרות למד"צים ולרכזי ומדריכי נוער בדיגיטל– מנהל חברה ונוער והחברה למתנ"סים
בשיתוף האיגוד למנהלי ועובדי נוער ברשומ"ק מקיים הכשרות למד"צים ולרכזי ומדריכי
תנועת נוער ,באופן מקוון ובחינם.
 oלהלן קישור לפרטים אודות הכשרת מד"צים בדיגיטל –
 -בשפה העברית:

https://drive.google.com/file/d/1zp7jX1E5nNoF64mI5bT0WaoN38HK_t2z/view

 -בשפה הערבית:

https://drive.google.com/file/d/15Q3N6WQW_ZbhdVm7RX9P_woQLtDymas7/view

 oלהלן קישור לפרטים אודות הכשרת רכזים מדריכי נוער –
 -בשפה העברית:

https://drive.google.com/file/d/1-DwW9I1sWAXxlflVdBZ6E4kGrUyei6_d/view

 -בשפה הערבית:

https://drive.google.com/file/d/11r3tXvlGkdqtkiATU3WBJiyYcF_NKzPL/view?usp=sharing

ד .שונות
 תמונות מצב –
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות ,נכון ליום 02.10.2020
בשעה https://drive.google.com/file/d/15TUZaBsW8MbgvXJ-I4OeX1XbY1qq1raX/view :09:00
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 oלהלן קישור לתמ"צ שערך מכרז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה ,נכון ליום
https://drive.google.com/file/d/1LkP8WQVWTALGF7J0f1EPUUpoHZUCdDER/view :02.10.2020
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך המטה לבטחון לאומי ,נכון ליום  02.10.2020בשעה :08:30
https://drive.google.com/file/d/1gQV82vRRqFd00lf_pXJfInvkp14vZuRr/view?usp=sharing



מתן היתר אשראי לאיזון תקציב  2020רשויות המקומיות – לידיעתכם ,לאור משבר
הקורונה החליטו משרד הפנים ומשרד האוצר ,לאפשר לרשויות מקומיות ,תחת תנאים
מסיימים ,לפנות בבקשה לקבלת היתר אשראי לאיזון תקציב  .2020להלן מכתב המשותף
למשרד הפנים לבין משרד האוצר בנושא ,נכון ליום :01.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1lN6rfxfMBEpOhkpDOYYkTZxIIneIT7ty/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
עו"ד עוזי סלמן -יועמ"ש עיריית תל אביב-יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים
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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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