לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות

ה' חשון תשפ"א
 23אוקטובר 2020
סימוכין151031 :

שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 80
נכון ליום  23.10.2020בשעה 16:30
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .חינוך ,רווחה וחברה
 עדכון חזרה לפעילות מסגרות מוכרות לגיל הרך – בהמשך להחלטת הממשלה על החזרת
לפעילות של המסגרות לגיל הרך ,להלן קישור לעדכון שערך אגף בכיר מעונות יום
ומשפחתונים לגיל הרך במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,מיום :17.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1hYJDoTQBphWRvKSbapglfnlZTAC6XejE/view

עדכון זה בא להוסיף על התקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) ,התש"ף.2020-
כמו כן ,להלן קישור לקובץ שאלות ותשובות שערך אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל
הרך במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בעניין פתיחת מעונות יום
ומשפחתונים מוכרים (בעלי סמל) ,עם היציאה מהסגר ,נכון ליום :18.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1xP9yHbvYd-XNbij64RHYkoFCoQFHXksy/view?usp=sharing

 הארכת המועד האחרון לביצוע אירועי תרבות עירונית – להלן קישור למכתב מנהלת תחום
פיקוח ובקרה על רשויות במשרד התרבות וספורט ,מיום  ,18.10.2020בדבר החלטת המשרד
להאריך את המועד האחרון לביצוע אירועי התרבות העירונית ,עד ליום :05.04.2021
https://drive.google.com/file/d/1caVh8tra5REO1t5VIelL5drSrmGGLInr/view

 כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות ספורט – להלן קישור למכתב מנכל משרד התרבות
והספורט ,בדבר כללים והנחיות בדבר קיום פעילות ספורט ,נכון ליום :20.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1TcG3ButCsQlWOPlkboL1JARf0M_poCUo/view
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ב .שמירה ,אכיפה וחירום
 הנחיות מינהלת האכיפה הארצית –
 oלהלן קישור לעדכון מס'  2להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,29בעניין ההכרזה
על אזורים מוגבלים ,נכון ליום :17.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1iRaaZgDKqOo2Hi7W0_qMOm5WGYed_V_1/view

 oעדכון מס'  4להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,31בעניין הגבלת פעילות של
מוסדות המקיימים פעילות חינוך ,נכון ליום :17.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1hghyD_4HQRk8ouH6Fn7XEzFoHHLRZx5e/view

 oעדכון הנחיית מנהלת קורונה מס'  ,38בעניין עדכון מדיניות לאכיפת העבירה של אי
עטיית מסיכה ,נכון ליום :21.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1EzK3UnT092SYVijOHzLUYsB7gkBywpCU/view

 ביטול ההכרזה על אזורים מוגבלים – על רקע השיפור שחל בתחלואה ,החליטה ועדת
השרים להכרזה על אזורים מוגבלים:
 oלבטל את ההכרזה על המועצה המקומית רכסים ,כעל אזור מוגבל – להלן קישור להודעת
הביטול ,במסגרת הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה) (אזורים מוגבלים) (תיקון) ,התשפ"א ,2020-בנוסחה כפי שפורסם
ברשומות ביום :19.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1VH6SpiQiR2DmCg05Lp0e9X_sHIFYJFQT/view?usp=sharing

 oלבטל את ההכרזה על הערים בני ברק ,אלעד ,ביתר עילית ומודיעין עילית ,וכן על שכונת
מטרסדורף ,מעלות דפנה ורמת אשכול בירושלים כעל אזורים מוגבלים – להלן קישור
להודעת הביטול ,במסגרת הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש (הוראת שעה) (אזורים מוגבלים) (תיקון  ,)2התשפ"א ,2020-בנוסחה כפי שפורסם
ברשומות ביום https://drive.google.com/file/d/1Lqa7V1FLus-Pw7UM2jZ71DZ7Y- :20.10.2020
vieWb7/view?usp=sharing

 הוראות והנחיות משרד הבריאות –
 oלהלן קישור להנחיות משרד הבריאות בעניין התוויות לבדיקה ,נכון ליום :21.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1MIT99FijgP3jnEktIXVlOk8eFD00WqXu/view?usp=sharing

 oלהלן קישור לניתוח התחלואה בקורונה בקרב ילדים ,שערך משרד הבריאות ,נכון ליום
https://drive.google.com/file/d/1-HUCN55Q1qq9Vt7ZyJBHq-Eoyhlx3-Tf/view :21.10.2020
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 oלהלן קישור לעדכון משרד הבריאות ,מיום  ,21.10.2020המורה על ביצוע דיגום בעזרת
שני מטושים (לפחות) לכל נבדקhttps://drive.google.com/file/d/12G325TpvypNo6i9I1wKzeEOfVkEkx- :
0y/view

 oלהלן קישור להוראות ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות (בתפקידה
כ"מנהל" לפי פקודת בריאות העם) ,מיום  ,12.10.2020לעניין הגדרת "מחלים" ובענייני
בידודhttps://drive.google.com/file/d/18lyQx2JU-gndYLW34dA_xg2DQnAQ67WP/view :
 oלהלן קישור למסמך  191שערך מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה ,מיום
 ,18.10.2020בעניין נוגדנים חד שבטיים העשויים למנוע הדרדרות במצבם של חולי
קורונה ("התרופה של טראמפ"):
https://drive.google.com/file/d/1ixRMxamd2iDsWnINZ9ZpEifAG_o76I3p/view

 תמונות מצב –
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות ,נכון ליום 22.10.2020
בשעה https://drive.google.com/file/d/1il_RIQNeV5ykpP6FflJfTCZj3caB36IH/view :09:00
 oלהל ן קישור לתמ"צ שערך מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה ,נכון ליום
https://drive.google.com/file/d/1NJccW-ONDZvOaexOaJYul8qu_GC0aajQ/view :22.10.2020

ג .שונות


תכנית "מובילים בשלטון המקומי – בונים חברת מופת" – תכנית "מובילים בשלטון
המקומי – בונים חברת מופת" ,של עמותת קולות וההסתדרות הציונית העולמית ,מזמינה
בכירים ובכירות ברשויות המקומיות להתמודד עם האתגרים המרכזיים של מובילי השלטון
המקומי באמצעות לימוד בית מדרשי השואב השראה ממקורות היהדות והציונות ,סיור
בארצות הברית וביקור במוסדות ההסתדרות הציונית העולמית בירושלים.
להלן קישור לפנייתו של מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ,אל השדרה הניהולית הבכירה
ברשויות המקומיות ,בהזמנה לרישום לתכנית (המחזור הרביעי ,שיתחיל בינואר :)2021
https://drive.google.com/file/d/10ZnUrcpBye47aeqf-eyeAJyxwKj2Cs9K/view?usp=sharing

לתשומת לבכם :הגשת המועמדות לתוכנית בעיצומה והמיונים יתקיימו בחודשים נובמבר
דצמבר.
לפרטים נוספים/http://wzokolot.org.il :
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מיפוי ביצוע ההנגשה עבור מבנה ציבור קיים ומקום שאינו בניין -תנאי סף לבחינת הארכת
המועדים והסדרה תקציבית עבור הרשות – להלן קישור למכתב מנכ"ל מש"מ מיום
 ,14.10.2020בנושאhttps://drive.google.com/file/d/1nETavX_oLiTEOjgmpVS0YxzJ3vNQbihJ/view :
וכן ,קישור לטופס המיפוי (אותו יש לשלוח עד ליום  01.11.2020חתום על ידי ראש הרשות
או מנכ"לה)https://drive.google.com/file/d/1rmVSyHCtvExsb3SAVQU-Kn38dVoG3peT/view :
לשליחת הטופס ובכל שאלה ,ניתן לפנות לגב' עדי אבירם ,ראש תחום נגישות במש"מ ,בנייד
 050-3166373או בדוא"לadia@masham.org.il:



תחבורה ציבורית חשמלית מדריך לרשויות מקומיות – המשרד להגנת הסביבה ,בשיתוף
משרד התחבורה וגורמים נוספים ,פרסם מדריך לרשויות מקומיות בתחום התחבורה
הציבורית החשמלית .להלן קישור למכתב מנכ"ל מש"מ מיום  ,13.10.2020בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1EZ-cVeLlDt56Wnsc59huTdP83dy0b0GN/view

וכן קישורים לצרופות למכתב:
 oקישור למדריך לרשויות מקומיות לקידום תחבורה ציבורית חשמלית ,מאוגוסט :2020
https://drive.google.com/file/d/1SjyHVpwTH3du1mrXhinZVq1zyN1hoVkx/view

 oקישור לנוהל העבודה המעודכן עבור פרויקטים של תשתיות תחבורה ברשויות
המקומיותhttps://drive.google.com/file/d/1rRQgJ991jps7v0-11TeGgDrTirhNDtvE/view :


התייחסות השלטון המקומי לתזכיר חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) ,התש"פ– 2020-
להלן קישור למכתב התייחסות משותף למש"מ ולפורום ה ,15-מיום  ,18.10.2020בנושא:
https://drive.google.com/file/d/17_0xR1N-aClIybj5-3tAxQcv_WJ9Iao_/view?usp=sharing

וכן קישור לתזכיר החוק ,אליו התייחס המכתב ,בנוסחו כפי שפורסם באתר תזכירים:
https://drive.google.com/file/d/1XNV7QYDjx3EW96BwZ8JHweHeaoExntwQ/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
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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
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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