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 "ט תשרי תשפ"אכ
 2020אוקטובר  17

 150874סימוכין: 
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 79ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 21:30בשעה  17.10.2020נכון ליום 

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

 יציאה הדרגתית מהסגר  .א

  ההקלות בהגבלות ובסגר, שיחולו להלן בתמצית החלטות קבינט הקורונה והממשלה, בדבר
, בכלל הרשויות המקומיות, למעט רשויות עם רמת תחלואה גבוהה 18.10.2020מיום 

 )אזורים מוגבלים(:

o  ובמקום הכולל מבנה 10עד  –איש; בחלל סגור  20עד  –פתוח התקהלויות: במרחב ,
. מותרת התקהלות בחלל סגור, גם איש )כלל שכבר קיים בתקנות( -2עד  –ושטח פתוח 

בוטל האיסור לבקר בבתים אחרים, ובלבד שיעמדו מבמסגרת ההקלות, במבני מגורים )
 (.במגבלת ההתקהלות

o מ'(. נותרו הגבלות על  1,000)יציאה למרחק העולה על  הסרת מגבלות יציאה מהבית
כניסה למקומות שאסורה פתיחתם )למשל: לונה פארק(, והגבלה על שהיה במקומות 

 שאסור לשהות בהם )למשל: ישיבה במסעדה(. 

o .מותר מסחר באמצעות משלוחים. אפשרות לפתיחת מקומות עבודה ללא קהל 

o )וסף לאפשרות המשלוחים., בנאיסוף עצמי ממסעדות )טייק אווי  

o הסדרת מתווים לצהרונים בגילאים אלה, 0-6עונות יום וגני ילדים בגילאי פתיחת מ ,
די לוהמשך פעילות מרכזי יום חינוכיים )שמרטפיות(, לילדי עובדי צוות ההוראה )י

הגננות והסייעות, שהצטרפו לילדי עובדי החינוך המיוחד, שהשמרטפיות פעלו עבורם 
 הסגר(.למן תחילת 

o .פתיחת הר הבית, רחבת הכותל המערבי,  פתיחת שמורות טבע, גנים לאומיים וחופים
וכנסיית הקבר לתפילה במתווה שייקבע ע"י משרד הבריאות, בט"פ ומל"ל לפי 

 קפסולות.

o תאפשר קיום אימונים לספורטאים במשחקי כדור בליגות הגבוהות.מ 
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  עמדו , שיזורים עם רמת תחלואה גבוההאהחלטות קבינט הקורונה והממשלה, בדבר נקבעו
 .18-21.10.2020בתוקף לתקופה 

 להלן קישור לדף הסבר של משרד הבריאות, בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1OHn1DN1jGXo2Wj2W7n39YPdIwbvoBAcw/view?usp=sharing  

 וכן קישור לדף ההסבר של פיקוד העורף:
psSSBDeWyOcUrxtd/viewhttps://drive.google.com/file/d/1Gs1uqdL0fBFCZSGV  

, הציבורכחלק ממאמצי מיגור התפשטות הנגיף, הוציאה המדינה פרסומים בהם ביקשה את 
ם להקפיד על שמירת ההנחיות כדי לאפשר את המשך העמידה בירידת התחלואה בהתא

כך ניתן יהיה להמשיך בשלבי ההקלות , תוך הבהרה כי ליעדים אותם קבע משרד הבריאות
 לנו אלא להצטרף לקריאה.אין  הבאים.

 בהמשך המסמך, פירוט הכללים החדשים, לרבות קישורים לחקיקה ולהנחיות, לפי נושאים.

 הון אנושי .ב

  'של לתיקון  3במסגרת תיקון מס'  – תקנות הגבלת מקומות עבודהללתיקון  3תיקון מס
)הגבלת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( תקנות 

שנקבעו, ואשר  בוטלו הוראות השעה של הסגר, 2020-פעילות במקומות עבודה(, תש"ף
)שקבעה סוגי  3אלא אם הותרו לפי תקנה  ,למקומות עבודה של עובדים קבעו איסור הגעה

עובדים שפעילותם חיונית ואשר רשאים לצאת מביתם ולהגיע למקום עבודתם במהלך 
 .18.10.2020ם הביטול נכנס לתוקף ביוהסגר(. 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( להלן קישור ל
, כפי שפורסמו 2020-(, התשפ"א3)הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון( )תיקון מס' 

  https://drive.google.com/file/d/16VfpEgLlPQtwFY9v7mrQiTHW1sEZ1LjE/view: 16.10.2020ברשומות ביום 

להלן קישור נוסח מעובד שנערך ע"י ראש מינהל משפט וכנסת במרכז השלטון המקומי, 
)לאחר ביטול הוראות השעה  18.10.2020הכולל את התקנות בנוסחן כפי שיחול מיום 

  https://drive.google.com/file/d/140Nn4pAIlu1X2KiHOm9JRnRK4NotLlhn/view: הנוגעות לסגר(

למקומות עבודה, חזרו תקנות של עובדים משבוטלו הוראות הסגר, הנוגעות לאיסור הגעה 
אופן פעילות מקומות הבניית תווים סגולים ל קביעתהעבודה לעסוק בהגבלת מקומות 

 עובדים. 10רק על מקומות עבודה שבהם מעל  והן חלותהעבודה במהלך תקופת הקורונה, 

נא תשומת לבכם כי הוראות בדבר מקומות עבודה בהם מקבלים קהל )וקביעת איסור קבלת 
פירוט ביחס להוראות ת הפעילות. קהל במקומות עבודה כאמור( מוסדרות בתקנות הגבל

 בדבר ביטול הגבלת השהיה במרחב הציבורי והקלת הגבלות הפעילות, בהמשך מסמך זה.
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  בעקבות ההקלות שלאחר  ,במשרד האוצרוהסכמי העבודה הנחיית הממונה על השכר
להלן קישור להנחיות הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר,  – הסגר השני

ם בעקבות התפשטות להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירו, 16.10.2020מיום 
: 18.10.2020, כחלק מהחזרה לעבודה במתכונת תו סגול, ביום נגיף הקורונה

R9iB6prcCUvGLJtpDUmzYc_WKG/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1BNui7  

 עדיין קיימות מגבלות על קבלת קהל.   לתשומת לבכם:

  נזכיר:, 18.10.2020עם פתיחתם של גני הילדים ביום א',  – סייעות וגננות בגני ילדיםעבודת 

o ומאפשרים גמישות ניהולית המעו"ף הסתדרות פי ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם ל
סייעות רפואיות של כיתות  :כדוגמת)לנייד עובדים אחרים  ניתןמירבית למעסיקים, 

'(, ס וכו"שלא מלמדות בבתי התלמיד, מזכירות ביה ס"ס, סייעות משלבות של ביה"ביה
, מיום 19/2020להלן קישור להודעה משותפת  .בגני הילדים לתפקיד סייעות

, העוסקת בסוגיית ניוד עובדי מערך החינוך לתפקידים חלופיים: 05.10.2020
gVh6Polk/view?usp=sharing-k-Hykfvhttps://drive.google.com/file/d/1ry1i3P2f52BiAIi7 

o ימים  3ימים בשבוע, וכעת יועסקו  3שבשיגרה מועסקות מעל  ,סייעות סבבביחס ל
 70% :קרי ,שכרן ישולם כעובד בהסדר ,אזי על הימים בהן לא תהיינה מועסקות ,בשבוע

 ימים בשבוע 3גם גננות משלימות עוברות למתכונת של  מהשכר לפיצויי פיטורים.
 משרד החינוך נערך לכך. –ימים בשגרה(  6ום )במק

 חינוך .ג

  'במסגרת תיקון זה התאפשרה פתיחתם של המסגרות  – לתקנות הגבלת חינוך 4תיקון מס
שנים(, החל מיום  6החינוכיות לגיל הרך )מעונות יום, גני ילדים וצהרונים, לגילאי לידה עד 

 . שהוכרזו כאזורים מוגבלים, בכל הרשויות המקומיות, למעט באזורים 18.10.2020

 נא תשומת לבכם לאיסור הכנסת וקיום פעילות מפעיל חיצוני במסגרות החינוך.

הימים הראשונים לשהות תלמיד בכיתה במוסד, בתנאים  7-מנגד, מתאפשרת הסתגלות ב
 שלעיל(. 4()א( )בנוסחה לאחר תיקון מס' 2)ג()7שבתקנה 

 שבה מסגרת(: 18.10.2020למן יום  תן מותרתשונתה ההגדרה של פנימיות )שפתיח כמו כן
חינוכית,  ומעטפת מגורים לספק לתלמידים והמיועדת תלמידים, המספקת מתגוררים

 המקיים תורני מוסד לינה, לרבות שעות היממה, כולל כל במשך טיפולית או חברתית
 ימים 30 של לתקופה בה שוהים שהתלמידים ובלבד כאמור, והכול פנימייתית פעילות
( לחוק המסגרת )פנימיות לתלמידים בלא 5)ג()10בסעיף  כאמור לפחות, ופנימייה רצופים

עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות 
 חוץ־ביתית. מסגרת המקומיות או בצווי בית משפט(, למעט
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הקורונה החדש )הוראת שעה( תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף להלן קישור ל
: 2020-(, התשפ"א4)הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך( )תיקון מס' 

Gi1TkxhI/view?usp=sharingD_t52bcZQB-https://drive.google.com/file/d/1i0zJ530fzPZ9p  

 (:01.11.2020-18.10)לתקנות  4ה שבתיקון מס' הנחיות משרד החינוך לתקופוכן לקובץ 
https://drive.google.com/file/d/1_4VJY3Z7o42T9C9cp_J5DUYUdiENoW8O/view?usp=sharing  

ההנחיות החדשות, ימשיכו ילדי החינוך המיוחד, ילדים תיקוני החקיקה ולצד נזכיר, כי 
 .(אלה הוחרגו בתקנות הסגר מלפני כשבועיים) סיכון והפנימיות בשגרת לימודיהםונוער ב

ילדי החינוך המיוחד ימשיכו ללמוד, ללא מגבלת תנועה, באזור המוגבל או עוד נציין, כי 
 מחוצה לו.

 בהתאם להחלטות בדבר היציאה ההדרגתית מהסגר,  – (6-3)גילאי  פעילות גני ילדים
, שיחולו בכלל הרשויות, (3-6כמתואר לעיל, להלן עקרונות מתווה פעילות גני הילדים )גילאי 

כאזורים מוגבלים )ילדי גני הילדים של החינוך המיוחד ימשיכו למעט באזורים שנקבעו 
 : ללמוד, ללא מגבלת תנועה, באזור המוגבל או מחוצה לו(

o  ,'ערוכה לכך, המקומית ככל שהרשות. 18.10.2020גני הילדים יחזרו לפעילות ביום א 
 שלא תספיק או שידרש לה זמן נוסףמקומית רשות  ;ראשון גני הילדים ביום ויפתח

 .19.10.2020את גני הילדים ביום ב', תוכל לפתוח , להיערך

 שנים(.  3אותו המתווה חל לגבי מעונות יום )מסגרות לפעוטות בגילאי לידה עד 

o פיצול ללא, כבשגרהבכיתות האורגניות,  תתקיים הלמידה – לימוד ימי . 

o הגן לילדי רק יפתחו אלו בכיתות הלימודים – צעירות חטיבות . 

o יחד לעבוד ימשיך'( וכד לאומי שירות בת, סייעת, גננת) הקבוע הגן צוות – הגן צוות 
)בעניין זה נא ראו  היותר לכל גנים 3-ב לעבוד יוכלו משלימות וסייעות גננות .כבשגרה

 .התייחסות קונקרטית, בפרק "הון אנושי"(

לגבי  )הוראה זו רלוונטית גם לא תתקיים פעילות של מפעילים חיצוניים בגני הילדים
 מעונות יום וגם לגבי צהרונים(.

o מעטיה פטורים הילדים. משקף/מסיכות יעטו והסייעות הגננות – משקף/מסכות . 

o  ראו פירוט בהמשך המסמך, בנושא זה. –בדיקות סקר לצוות 

o חתומה הצהרה עם יום מדי יגיעו הילדים – בריאות הצהרת. 

o המרכזים שפעלו למן תחילת הסגר, עבור ילדי עובדי  –( שמרטפיות) חינוכיים יום מרכזי
 . המקומיות ברשויות , ויפעלווהסייעות הגננות ילדי לרשות יעמדוהחינוך המיוחד, 
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ככל שיש צורך, נבקשכם לאפשר למורי התיכונים המלמדים בכיתות מב"ר, אתגר 
 .רכזי יוםומוקדים לתלמידי החינוך המיוחד, לצרף ילדיהם ו/או להקים עבור ילדיהם מ

 בדיון שקיימנו עם מנכ"לי משרד הבריאות והחינוך ומטה משרד האוצר,  – פעילות צהרונים
 : כי קבוצות הצהרונים יפעלו באחת משתי אפשרויותסוכם 

o  ילדים 35עד   –צהרון שהוא המשך של קבוצת הבוקר; 

 –ולחילופין 

o  לקבוצה המונה  והכל ,גנים 3ניתן לאחד עד אך מומלץ לאחד שני גנים,  –איחוד גנים
 ילדים 28לכל היותר 

 ימים בשבוע. 5הצהרונים יפעלו בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים, 

א 24לתקנות הגבלת החינוך )תקנה  4סיכום זה, החל גם על צהרוני ניצנים, עוגן בתיקון מס' 
 נדגיש: ההוראות חלות גם על צהרונים פרטיים. לתקנות(.

  ת גני הילדים ומעונות היום, יערכות לפתיחהבמסגרת ה – הרךסקר בריאות לצוותי הגיל
לצורך הסדרת מערך בדיקות , ישיבה עם מנכ"ל משרד הבריאות, מנכל חינוך ומל״ל נוקיימ

 הסקר לקורונה בקרב צוותי הגנים בטרם יפתחו.

במימון )שנעשות חשיבות רבה לביצוע הבדיקות מדובר בהמלצה ולא בחובה, ואולם ישנה 
, ועל כן חשוב להביא לידיעת הסייעות / גננות כי מומלץ שתבצענה את הבדיקה (המדינה

 במהלך הימים הקרובים.

ללא תיאום , וגם בקופות החולים ,א"ר ומד"ב אין של פקעיירדמתחמי ב מבוצעותהבדיקות 
 .וללא צורך בהפניה

 :16.10.2020להלן קישור למכתבנו בנושא, מיום 
https://drive.google.com/file/d/1nKacfao6rCtiNHDpJRy6z3V6Wvx3LsKF/view?usp=sharing  

(: 16.10.2020מכתב המנכ"לים, מאותו היום ) –וכן לצרופה למכתב זה 
https://drive.google.com/file/d/1BCpgfVCMtE6aF7mfG8js_laHQU5rX_DM/view?usp=sharing  

 , וימשכו לכל אורך השבוע שאחרי.16.10.2020הבדיקות התקיימו למן יום שישי, 

, גם צוותי החינוך המיוחד ונוער בסיכוןכלול ויהורחב  מבצע הבדיקותנא תשומת לבכם כי 
ן או כל מסמך אחר בו מצוי ,ש משכורתתעודת זהות ועם תלוהנדרשים להגיע לעמדות עם 

 תחום העיסוק.

, צוותי הגיל הרך וגם בעניין צוותי החינוך המיוחד וצוותי נוער בסיכון מידע נוסף בנושא
 tests-https://go.gov.il/teachersבקישור שלהלן: 
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 הגב' האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוךלהלן הודעת מנהלת  – פעילות החינוך המיוחד ,
 רחלי אברמזון, כפי שהתקבלה אצלנו, בענייני החינוך המיוחד:

o  14:30דים עד השעה כולל לימו, שאר כפי שהיהנהחינוך המיוחד מתוה. 

o  לאזורים מוגבליםכניסה מותרת  –עובדי הוראה ותלמידים חינוך מיוחד 

o ותצא הודעה בהמשך )ראו חוזר משרד הנושא בטיפול  – לגבי יציאה מאזורים מוגבלים
 . החינוך, להלן(

o גבלה במספר גנים או מספר אין מ ממקצועות הבריאות ולגננות שילוב למטפלים
 וכולם  יכולים לשוב לעבודה  ללא מגבלה. ,תלמידים

 להלן קישור להנחיות משרד החינוך בנושא )ישנה  – פעילות חינוך בנוגע לאזורים מוגבלים
gle.com/file/d/1SWeO71LFOFk2dtSc5wuoQw7https://drive.goo-שגיאה בתאריך החוזר(: 

cTAgSD5B/view?usp=sharing  

 15.10.2020נא ראו מכתבנו אל שר החינוך בנושא, מיום  – גמישות למנהלי בית הספר :
google.com/file/d/1tPz7MacVNrNn5xZ8DUHcqXFzWXxHtuRj/view?usp=sharinghttps://drive.  

 רווחה .ד

 חוזר מנכ"ל משרד להלן קישור ל – היערכות שירותי הרווחה להתמודדות באזורים מוגבלים
היערכות שירותי הרווחה , בעניין 28בדה, הרווחה והשירותים החברתיים מס' הע

, נכון ליום מקומיות המסווגות אזור מוגבל ברשויותלהתמודדות עם נגיף הקורונה 
17.10.2020 :https://drive.google.com/file/d/1lC4Zelyk_zMba3FCN0bdcM9ulJlzc8ka/view  

 להלן  – מחלקות לשירותים חברתייםעובדי ה רכישת מחשבים אישיים לשימושם של
, בנושא, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמנכ"ל משל  27מס'  קישור לחוזר

  hbL78wTNA48aVr_dP82EwbCw/view-C6Kw-https://drive.google.com/file/d/1gD :14.10.2020 נכון ליום

 מכתבנו אל יו"ר מפעל הפיס, להלן קישור ל – חלוקת מכשירי טאבלט לאוכלוסייה הוותיקה
: שבפרסומים שינוי במתכונת חלוקת מכשירי הטאבלט, בדרישה ל12.10.2020מיום 

fiy69xJ5EU4MI/view-yP-LqpNU-NKYzW-https://drive.google.com/file/d/1A3S  

 שמירה, אכיפה וחירום .ה

  בהמשך לסקירת ההקלות  – הקלות בעקבות היציאה ההדרגתית מהסגר –הגבלת הפעילות
כאמור בפרק היציאה ההדרגתית מהסגר כאמור לעיל, ובהמשך לעדכונים בדבר תקנות 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות מקומות עבודה ותקנות הגבלת החינוך, להלן קישור 

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1SWeO71LFOFk2dtSc5wuoQw7-cTAgSD5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SWeO71LFOFk2dtSc5wuoQw7-cTAgSD5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPz7MacVNrNn5xZ8DUHcqXFzWXxHtuRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lC4Zelyk_zMba3FCN0bdcM9ulJlzc8ka/view
https://drive.google.com/file/d/1gD-C6Kw-hbL78wTNA48aVr_dP82EwbCw/view
https://drive.google.com/file/d/1A3S-NKYzW-LqpNU-yP-fiy69xJ5EU4MI/view


   
 
 
 
 

 דרכי התקשרות: 
| https://bit.ly/39UV3I0 hamal@masham.org.il  |7439600-03  17:00-08:00בשעות הפעילות  |*3676או 

עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות( 
:  16.10.2020כנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום  ,2020-(, התשפ"א6 )תיקון מס'

https://drive.google.com/file/d/1ZzOfK5ccAgDO5oUKVQavOqpzVuvkILTp/view?usp=sharing  

, בעניין הגבלת הפעילות, נכון 30להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  9ס' וכן עדכון מ
  wLnU3lkzqGNdJM/view-https://drive.google.com/file/d/11LnF3B9PULbYNG8Is : 17.10.2020ליום 

 :המתאפשרות במסגרת התיקוןההקלות 

o  ובמקום הכולל מבנה 10עד  –איש; בחלל סגור  20עד  –התקהלויות: במרחב פתוח ,
איש )כלל שכבר קיים בתקנות(. מותרת התקהלות בחלל סגור, גם  -2עד  –ושטח פתוח 

בוטל האיסור לבקר בבתים אחרים, ובלבד שיעמדו במבני מגורים )במסגרת ההקלות, מ
 (.לותבמגבלת ההתקה

o מ'(. נותרו הגבלות על  1,000)יציאה למרחק העולה על  הסרת מגבלות יציאה מהבית
כניסה למקומות שאסורה פתיחתם )למשל: לונה פארק(, והגבלה על שהיה במקומות 

 שאסור לשהות בהם )למשל: ישיבה במסעדה(. 

o .מותר מסחר באמצעות משלוחים. אפשרות לפתיחת מקומות עבודה ללא קהל 

o בנוסף לאפשרות המשלוחים.עצמי ממסעדות )טייק אווי( איסוף ,  

o .פתיחת הר הבית, רחבת הכותל המערבי,  פתיחת שמורות טבע, גנים לאומיים וחופים
וכנסיית הקבר לתפילה במתווה שייקבע ע"י משרד הבריאות, בט"פ ומל"ל לפי 

 קפסולות.

משרד התרבות  בעניין פתיחת מקומות לתרבות הפנאי, נא ראו מכתבו של מנכ"ל
, , בדבר פעילות מוסדות התרבות )ללא פתיחה לקהל(16.10.2020והספורט, מיום 

התייחסות לעניין פתיחת שמורות הטבע והגנים הלאומיים: הכולל, בשוליו, 
https://drive.google.com/file/d/1pnovFfh05efvUaPXu7Pd7X3KJQW6r7UQ/view?usp=sharing 

o בעניין זה ובעניין  תאפשר קיום אימונים לספורטאים במשחקי כדור בליגות הגבוהות.מ
להלן קישור להנחיות מנכ"ל משרד התרבות והספורט, מיום פעילות ספורט )בכלל(, 

16.10.2020 :GHKWXpic3cWWo5/view-https://drive.google.com/file/d/1KNLtOHcC3ryXao4Fn  

בעקבות שיחות שלנו עם נציגי משרד הספורט, נמסר לנו כי בכוונת המשרד להעביר 
 נעדכן לכשיפורסם. עדכון למסמך, הנוגע לפעילות ליגת הנשים.

 אזורים עם להלן בתמצית החלטות קבינט הקורונה והממשלה, בדבר  – אזורים מוגבלים
 :18-21.10.2020, שיעמדו בתוקף לתקופה רמת תחלואה גבוהה

o  :השטח המוניציפאלי של בני ברק מרחוב נקבעו אזורים שהוכרזו מוגבלים, והם

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1ZzOfK5ccAgDO5oUKVQavOqpzVuvkILTp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11LnF3B9PULbYNG8Is-wLnU3lkzqGNdJM/view
https://drive.google.com/file/d/1pnovFfh05efvUaPXu7Pd7X3KJQW6r7UQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KNLtOHcC3ryXao4Fn-GHKWXpic3cWWo5/view


   
 
 
 
 

 דרכי התקשרות: 
| https://bit.ly/39UV3I0 hamal@masham.org.il  |7439600-03  17:00-08:00בשעות הפעילות  |*3676או 

השטח המוניציפאלי ; רכסיםהשטח המוניציפאלי של ; ז'בוטינסקי ודרומה לו
שכונות רמת אשכול, מעלות דפנה ; (4שכונת רמת שלמה בירושלים )רובע ; אלעד  של

השטח המוניציפאלי של ; (9בירושלים )רובע   שכונת מטרסדורף; (5בירושלים )רובע 
השטח המוניציפלי של מודיעין עלית )מלבד אזורי ; ביתר עלית )מלבד אזורי התעשייה(

האזורים המוגבלים האחרונים אינם מצוינים בהכרזה שברשומות, שכן  2 .התעשייה(
 הם מוכרזים בצו של מפקד כוחות צה"ל באזור.

o  נקבעו מגבלות לגבי היציאה מאזור מוגבל למקום אחר )שאינו אזור מוגבל( ולגבי
לחוק המסגרת,  15הכניסה ממקום אחר )שאינו אזור מוגבל( לאזור מוגבל, לפי סעיף 

לחוק  16ים קלים, וכן נקבעו הוראות לתנועה בתוך האזור המוגבל לפי סעיף בשינוי
 המסגרת, בשינויים מסוימים.

o אזורים המוגבלים )נוסף בגם שנים,  6לידה עד לאפשר חינוך לגיל הרך בגילאי  הוחלט
החינוך המיוחד ילדים ונוער בסיכון, שהיו פתוחות עוד במהלך הסגר על מסגרות 

  הארצי(.

חוק המסגרת קובע את מטרות זה ובעקבות שאלות שעלו בנושא, נציין כי  בעניין
, ובתקנות ניתן לקבוע מטרות נוספות לצאת מרשות אדומההמינימום, בגינן ניתן 

 והקלה ממטרות המינימום.

כי תלמיד רשאי לצאת מרשות אדומה , להכרזה על אזורים מוגבלים קבעה ועדת השרים
 )ג( לחוק )חינוך מיוחד, מסגרות לילדים ונוער בסיכון וכד'(.10למסגרות החינוך שבסעיף 

אפשרות ליציאה של איש צוות החינוך מרשות אדומה האזור המוגבל  בהכרזתאין 
 למסגרות החינוך האמורות.

, שלא סעיף סל, המאפשר הכנסה של כל מיני מטרות מותרות בחוק קבועואולם 
 : במסגרת ההכרזה

יציאה של עובד חיוני לצורכי עבודתו וכן  צורך חיוני אחר, לרבות
סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש, והכול באישור רשות החירום 
הלאומית או גורם ממשלתי אחר שהממשלה הסמיכה לעניין זה, 

 שיינתן לפי נוהל שפורסם לציבור

ואכן, משרד החינוך פרסם את הנחיות בנושא יציאת אנשי צוות חינוך מאזור מוגבל 
ר בפרק החינוך(, ומשרד הרווחה פרסם הנחיות בנושא פעילות מחלקות )קישו

 לשירותים חברתיים בקשר עם אזורים מוגבלים )קישור בפרק הרווחה(. 

o  נא תשומת לבכם כי מאחר שלא נקבעו הוראות יחודיות בדבר התקהלויות, בהכרזה על
בשטח  20מבנה, ב 10אזורים מוגבלים, חלים באזורים אלה כללי ההתקהלות הרגילים )

 במקום הכולל שטח פתוח ומבנה(. 20פתוח, 
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o  תקנות שיגנו על עובדים מפני פיטוריןיפעלו לעיגון צוות שרים בראשות שר האוצר, 
על . כמו כן גובשה סיוע נוסף לישובים שיינתן ע"י פיקוד העורף ומשרד הפנים ולבחינת

בכל הנוגע  ,אזור מוגבלידי פקע"ר תוכנית לסיוע אופרטיבי לרשויות שהוכרז בהן 

 .להגשת סיוע לחולים ולתושבים ופעולות סיוע להורדת התחלואה

, בנוסחה כפי שפורסם ברשומות: 16.10.2020הכרזה על אזורים מוגבלים, מיום להלן קישור 
NE6hDN6/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/18cCMPR68kn9ES0ZGmoEGtgcV 

 סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף להלן קישור לתקנות  – הגבלות בענייני תחבורה
, לאחר תיקון 2020-הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות בתחום התחבורה(, תש"ף

  https://drive.google.com/file/d/16aVf_eIHj2Nx9et9PnuUUMsru9zEGtl7/view: 0.202014.1שבוצע בהן ביום 

טרם נקבע מתווה לפעילות תחבורה באזורים מוגבלים )וביציאה מהאזורים  נבהיר כי
  נשים שמותרת יציאתם מהאזור המוגבל(.המוגבלים, עבור א

  18.10.2020מספר עדכונים שתוקפם יפוג ביום: 

o להלן קישור לתקנות סמכויות  – בתחום השהיה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב 

בנוסחן כפי שפורסם ברשומות  ,2020-התשפ"א(, 5ת פעילות( )תיקון מס' הציבורי והגבל
  https://drive.google.com/file/d/1MJNtqPWYBgPJH7ma2ztkeHMziEaYla3d/view :14.10.2020ביום 

 :14.10.2020ליום וכן קישור לנוסח המשולב, כפי שפורסם נכון 
https://drive.google.com/file/d/15DWDu_1b1pC1XedQ2SpF6eTpFsbELMY0/view  

של משטרת ישראל,  להנחיות מינהלת האכיפה הארצית ל להלן קישור –עוד בנושא 
 :הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת הפעילותב העוסקות

  '16.10.2020, מיום 30הארצית מס'  להנחיות מינהלת האכיפה 8עדכון מס :
GTwt7/viewhttps://drive.google.com/file/d/1o9J_WJ9RV5lMEZmfLPwTW0QjAmD  

  '14.10.2020, מיום 30הארצית מס'  להנחיות מינהלת האכיפה 7עדכון מס :
NGKWaEHkNkIFNroaZSTZOhfzqbO/view-https://drive.google.com/file/d/13KJr  

  '14.10.2020, מיום 30הארצית מס'  מינהלת האכיפה להנחיות 6עדכון מס: 
N9jdfNwpEjJgiGFe13PzKi/view-https://drive.google.com/file/d/1N2itcNBE7  

  '08.10.2020, מיום 30להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  5עדכון מס :
https://drive.google.com/file/d/1ObTUui6RZhye9tpPn3FHjFa_62ViPgH3/view  

מדובר בהבהרות הרלוונטיות  –חיות אלה נא תשומת לבכם להבהרות שבקבצי הנ
 .ליישום אכיפה, שעשויות להיות רלוונטיות גם לאחר שתוקפן של חלק מהתקנות יפוג
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, נכון ליום , בנושא30נהלת האכיפה הארצית מס' בנוסף, להלן קישור למצגת הנחיות מי
14.10.2020: https://drive.google.com/file/d/16VPWXQ6a50i9_OS3RM5DK9JR6rn9A3GM/view  

o סמכויות מיוחדות להלן קישור לתקנות  – בתחום הגבלת הפעילות במקומות עבודה
( )הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

: 14.10.2020, בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום  2020-(, התשפ"א2)תיקון מס' 
wfiD0Hvi9HWR5oucs/view-https://drive.google.com/file/d/1PFvwLA9FUjf3DR  

תמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת תקנות סמכויות מיוחדות להלהלן קישור ל
בנוסחן , 2020-(, התשפ"א2שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון( )תיקון מס' 

 :14.10.2020כפי שפורסם ברשומות ביום  
e.com/file/d/1GeKBF_BrDW0O8wu6LCQOCJPhgmthikh4/viewhttps://drive.googl  

כפי שפורסם נכון ליום של התקנות יחד עם התיקונים, , וכן קישור לנוסח המשולב
14.10.2020: VCkTN5_Na9ytZj6xEmIq_U3u7wbvY/view-https://drive.google.com/file/d/1tQ  

o  השהיה במרחב לתקנות הגבלת  התיקוןלהלן קישור להחלטות ועדת החוקה בעניין
: 14.10.2020מקומות עבודה, נכון ליום הציבורי והתיקונים לתקנות הגבלת 

https://drive.google.com/file/d/1MDA00AkWUbzmm74rhQu455N1QxZ5zgtg/view  

o תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות להלן קישור ל – בתחום הגבלת פעילות החינוך
שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות  עם נגיף הקורונה החדש )הוראת

: 14.10.2020, בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום 2020-(, התשפ"א3חינוך( )תיקון מס' 
pGVsASc0FkAVBWoI_yBr/viewhttps://drive.google.com/file/d/1VfvNoAwapz6a  

, בדבר הגבלת פעילות 31להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  3וכן לעדכון מס' 
  aqQkQgOXtMg0GsLTaFmi/viewhttps://drive.google.com/file/d/1uIsIYKDzVxPB: 14.10.2020החינוך, מיום 

o  להתמודדות עם מיוחדות סמכויות תקנותלהלן  – התחבורהבתחום הגבלת פעילות 
(, 2' מס התחבורה( )תיקון בתחום פעילות שעה( )הגבלת החדש()הוראת הקורונה )נגיף

 :14.10.2020, כפי שפורסם ביום 2020-א"התשפ
iHObYOVqW9J/view-https://drive.google.com/file/d/1wTw8mbbgZ2oK2OETt2zZ  

, בדבר הגבלת 32להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  1לעדכון מס' וכן קישור 
: 15.10.2020פעילות בתחום התחבורה, מיום 

1iMdP0QM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/143QNEDF8aDiGQrVq1wiBcqg7  

הגבלות על הפעלת , בדבר 34להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  1לעדכון מס' ו
: 14.10.2020, מיום וטיסות שדות תעופה

cG3MgZY7APj4oiw_UBceU5TaZwZDJyr/viewhttps://drive.google.com/file/d/1n  

הנחיות משרד , בדבר 20להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  3וגם לעדכון מס' 
: 15.10.2020, מיום ''ירוקות''-''ל ורשימת המדיניות המחו הבריאות לשבים
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kqRXe6Nj_3AnEE/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1afELugaltnVedW1Yx  

 תמונות מצב – 

o  15.10.2020להלן קישור לתמ"צ שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות, נכון ליום 
  xGQftXkEErYjycUgTRi3fVE7T/view-https://drive.google.com/file/d/1RbQ1KX :09:00בשעה 

o  מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה, נכון ליום להלן קישור לתמ"צ שערך
.2020.1016: https://drive.google.com/file/d/1L4wlWHkLocDNZdmguM3_xNC1y9FZzcCm/view  

o  תאריכים לבעניין "אכיפה במספרים" , נכון להלן קישור לתמ"צ של משטרת ישראל
14.10.2020-07: 7OOAYu0G2in77XV6occimgGDg/view-https://drive.google.com/file/d/1XAqWEY  

 שונות .ו

 מכתב הבהרה -מתווה מוסכם לקביעת תעריף אחיד לטיפול ביחידות להתפתחות הילד – 
בין מרכז שסיכום כי בהמבהיר , 13.10.2020מיום  להלן קישור למכתב מנכ"ל מש"מ, 

ללא , ₪ 165על סך של  יעמוד לטיפול כי התעריף ,שר הבריאות, נקבעבין השלטון המקומי ל
 תלות בהגדלת היקף הטיפולים/השירותים:

drive.google.com/file/d/18kHdzDmW1mP2uJAO8vzjK8P5ucEnmkmf/viewhttps://  

 הנחיות הוספת מתווה בדיקות לאדם ברשות אדומה ומתווה סקר לעובדי מערכת החינוך, ל

להלן קישור להנחיות משרד  –  (COVID-91)להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש 
 :12.10.2020(, נכון ליום 10.08.2020מיום המסמך מחליף את הבריאות בנושא )מסמך זה 

3YDCNL/view-https://drive.google.com/file/d/13KUrhjkjRwHLNL5yamODL95xU  

 המקומית בשעת חירוםברשות  וקורס ניהול מכלול אוכלוסייה קורס ניהול מכלול חינוך – 
, בעניין הקורסים להלן קישור לעלון הסברה והרשמה של המכללה הלאומית לאיתנות

  https://drive.google.com/file/d/1GqFx03HqOmCQu4kxNDIG4B2aCxJOVKQL/view :הנ"ל

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

 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
 ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות מנכ"ל עיריית רחובות -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
 עצים משפטיים ברשויות המקומיותיו

 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
 מרכז השלטון המקומי ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, -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 מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה -עו"ס תמי ברששת

 יו"ר ארגון מנהלי רווחה ארציו
 ים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקיםמנהל רישוי עסק -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
 הרשויות המקומיות מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי -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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