ט' כסלו תשפ"א
 25נובמבר 2020
סימוכין151773 :
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 84
נכון ליום  25.11.2020בשעה 18:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .הון אנושי
 חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(תיקון מס'  ,)3התשפ"א-
 – 2020להלן קישור לתיקון מס'  3לחוק התכנית לסיוע כלכלי ,שעניינו בהסדרת הנשיאה
בעלות ימי בידוד של עובד ,בנוסחו כפי שפורסם ברשומות ביום :19.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1FIlZB7tAqc8CK3pI6YTanwR_eCM4_fMJ/view

וכן קישור להנחיות הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ,מיום ,25.11.2020
באשר להנחיות בדבר תשלום עבור ימי בידוד לעובדים במגזר הציבורי:
https://drive.google.com/file/d/1cjhksONONyN25Xzzu-rzuUG4Ei2Vag9g/view?usp=sharing

והשקפים המצורפים כנספח:

https://drive.google.com/file/d/1P-0jx9BQh5yUW_jEb2eabnyemTyLL3fZ/view

 תיקון מס'  3לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה – להלן קישור להודעה על החלטת
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס'  ,)3התשפ"א-
:19.11.2020
ביום
ברשומות
שפורסמה
כפי
,2020
https://drive.google.com/file/d/1veIc_ANxd3TIiLciixeSMCqRyzzKj2D7/view

בהחלטה זו אישרה ועדת החוקה את התיקון שהותקן ביום  ,11.11.2020והמאריך את תקנות
הגבלת מקומות עבודה ,עד ליום .09.12.2020
עוד באותו הקובץ ,הודעה על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות
והוראות נוספות) (תיקון מס'  ,)10התשפ"א ,2020-וכן הודעה על החלטת ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס'  ,)11התשפ"א.2020-
כמו כן ,להלן קישור לטיוטת תיקון מס'  ,3כפי שהובאה לאישור ועדת חוקה ,חוק ומשפט
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ביום  ,10.11.2020הכוללת את דברי ההסבר לתיקון:
https://drive.google.com/file/d/1NmgnnytrLBQz0bT-xfA3ur9nz7Ow6YxX/view

ב .חינוך ,רווחה ושירותים חברתיים
 תיקונים לתקנות הגבלת פעילות החינוך –
 oתיקון מס'  9לתקנות הגבלת פעילות החינוך – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים
פעילות חינוך) (תיקון מס'  ,)9התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום
https://drive.google.com/file/d/1TBVKT-YZNtVGEqhp_oTdoSbz0KWfkhOD/view :23.11.2020
בתיקון זה הוסדרה החזרה ללימודים פרונטליים של כיתות ה'-ו' ,לימודים בכיתות י"ג ו-
י"ד במכללה טכנולוגית מוכרת ,וטיול חד יומי של פנימיות מסוגים שונים.
כמו כן ,להלן קישור למתווה החזרה ללימודים של שכבות ה'-ו' ,כפי שפרסם משרד
החינוך ביום https://drive.google.com/file/d/14wSRUCiRSnfwUmzupduI9ru0c-Z- :24.11.2020
rzAr/view

ולתמצית מתווה הלימודים של בתי ספר יסודיים ,כפי שערך משרד החינוך ביום
https://drive.google.com/file/d/1Ewc9Or9D_qjX5NQagceDhD3FiCnJOeGm/view :24.11.2020
וכן קישור להנחיות משרד החינוך לקיום מפגשים קבוצתיים בדגש חברתי רגשי בשטח
הפתוח ,מיום  ,23.11.2020המהוות עדכון להנחיות הקודמות ,בעקבות תיקון מס' 9
האמורhttps://drive.google.com/file/d/1tGyy72hj9Kd0SbgPWmmWOwUEnGSKu7Aj/view :
ובנוסף קישור לעדכון מס'  10להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,31בדבר הגבלת
פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך ,נכון ליום :24.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1FvBcPWfxzh05NfGtj-yfcx3zrJumOst2/view

 oתיקון מס'  8לתקנות הגבלת פעילות החינוך – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים
פעילות חינוך) (תיקון מס'  ,)9התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום
https://drive.google.com/file/d/1N0QVTiFqo9UqxL7kGU7dLjtKHx30vrUK/view :19.11.2020
וכן להודעה על החלטת ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות
התשפ"א:2020-
,)8
מס'
(תיקון
חינוך)
פעילות
המקיימים
https://drive.google.com/file/d/1IqljWtG4T6M3z4UFmxbqealRXjP06qnv/view
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תמצית תיקון מס'  8לתקנות הגבלת החינוך:
 ניתן לקיים פעילות בשטח פתוח של איש צוות עם תשעה עשר תלמידים של בית הספר
או המוסד כאמור ,לכל היותר ,ולמעט טיול הכולל לינה.
 תתאפשר הכשרה מעשית או לימודים מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית
לבגירים ,לרבות בתי ספר לאמנות ,אשר לא ניתן לבצע באופן מקוון בשל אופיו או
טיבו של הלימוד או הצורך בציוד או תשתית ,הנמצאים במוסד ,ובקבוצות של עד
עשרה תלמידים .כל קבוצה קבועה תיפגש עם שלושה אנשי צוות קבועים שונים לכל
היותר ,בכל המפגשים.
 ניתן לתת גישה לתשתית או לציוד חיוני ,לתלמיד הזקוק לכך לצורך לימוד מקוון ,ועד
 10%מהתלמידים במוסד ,לפי אישור פרטני של המנהל ,בכפוף למגבלות שבתקנות.
בעקבות תיקון מס'  8לתקנות הגבלת החינוך ,הוצאו  2חוזרים המיישמים את התיקון
בתחומי הפעילות שלהם:
 להלן קישור לחוזר מנכ"ל משרד התרבות והספורט ,מיום  ,19.11.2020ובו כללים
עדכניים בנוגע לפעילויות בתחום התרבותhttps://drive.google.com/file/d/11iNh- :
BY_H1Kb0kpZYRwRBWsnU754h4pc/view

 להלן קישור לחוזר הדרכות והכשרות המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה ,מיום
https://drive.google.com/file/d/11iEzhSrM7isyEAdsuMOrAA3p3tV6KwAa/view :24.11.2020
 oתיקון מס'  7לתקנות הגבלת פעילות חינוך – בהמשך לתקנות שפורמו ברשומות ביום
 ,06.11.2020להלן קישור להודעה על החלטת ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת
לגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת
פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס'  ,)7התשפ"א ,2020-כפי
שפורסמה ברשומות ביום :18.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1jiGllsm1_fl49Wm9hMfzp9tfiMT3_bxt/view

כמו כן ולמען הנוחות ,להלן (שוב) קישור לתיקון מס'  7האמור ,בנוסחו כפי שפורסם
ברשומות ביום https://drive.google.com/file/d/183KRYt-1lLTvO7S_aDKHNEMI2fp7sRL9/view :06.11.2020
 oתיקון מס'  6לתקנות הגבלת פעילות חינוך – בהמשך לתקנות שפורמו ברשומות ביום
 ,30.10.2020להלן קישור להחלטה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם
נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)
(תיקון מס'  ,)6התשפ"א ,2020-כפי שפורסמה ברשומות ביום :18.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1ayIkpRbGQZmU5iwrynKE3LY13q4k4RA1/view
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 נוהל ביצוע בדיקות (דיגום) לגילוי נגיף הקורונה במוסד החינוכי – להלן קישור לנוהל משרד
החינוך בנושא ,מיום  ,18.11.2020הכולל קישור לנוהל פעולה בעת גילוי חולה מאומת:
https://drive.google.com/file/d/1kqww36qfumiKzrZGk_mgmr74lO377mhn/view

במסגרת הנוהל החדש יוכלו הגורמים הבאים לבקש את הבדיקה:
-

מטה משרד החינוך והמחוזות שבמשרד החינוך
הרשות המקומית
מנהל בית הספר/מנהלת גן
משרד הבריאות

הבדיקות תתקיימנה על ידי משרד הבריאות ,ותוצאותיהן תועברנה דרך קופות החולים
ישירות אל הנבדקים.
כמו כן ,להלן קישור למכתבנו מיום  ,19.11.2020בנושא בדיקות הסקר ב"מגן יסודי" ,בדגש
על חזרת תלמידי כיתות ה'-ו' ללימודים פרונטליים בבתי הספר:
https://drive.google.com/file/d/1yI5rLXgyiRRKMZogBGpNmdZwVWpsU7T4/view

על צרופותיו – מכתב הסבר משותף למרכז השלטון המקומי ,משרד הבריאות ומשרד החינוך,
אל צוותי החינוך וההוראה:
o

בעבריתhttps://drive.google.com/file/d/1RXxkqN0Yujbr8hyeaNVRBAFQnog2JGZW/view :

o

ובערביתhttps://drive.google.com/file/d/1UHdG1rxEJSwMkzY3ksCUOgFqRp5aHUwY/view :

 קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות עבור העסקת מנהל יחידת הנוער – התשפ"א – חוק
הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) ,התשע"א ,2011-מאפשר לכל
רשות להעסיק מנהל יחידת נוער ,במשרה מלאה בתקן עירוני .להלן קישור לחוק יחידות
הנוער :חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער),תשע"א2011-
במסגרת הקול הקורא ,מבקש מינהל חברה ונוער להסדיר את השתתפות המדינה בעלות
העסקתו של מנהל יחידת הנוער ,בהתאם למדד הטיפוח של הרשות .להלן הקישור לקול
הקוראhttp://pob.education.gov.il/KolotKorim/Pages/KolKore.aspx?misKolKore=138 :
נא תשומת לבכם ,כי המועד האחרון להגשת בקשות בקול הקורא הנ"ל :יום .01.12.2020
נבהיר כי המשרד הממונה על יחידות הנוער ברשויות הוא המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה.
במסגרת ההסדרה בינו לבין משרד החינוך ,נעזר המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה במנגנון
הקולות הקוראים של משרד החינוך ,ועל כן ניתן לראות בקישור שלעיל קולות קוראים
נוספים ,בתחומים אחרים ,המסורים למשרד החינוך .כמו כן ,נעזר המשרד להשכלה גבוהה
ומשלימה במנגנוני ניהול התקציבים מחוזות משרד החינוך ,אך ניהול של קול הקורא נעשה
על ידי המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה.
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 הליכי מיון לחניכי שנת שירות – להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משרד הבריאות,
מיום https://drive.google.com/file/d/1UtGw41vZylj2lqVquBd_l4q-_nRq6_VY/view :25.10.2020

ג .שמירה ,אכיפה וחירום
 תיקונים לתקנות הגבלת הפעילות –
 oתיקון מס'  13לתקנות הגבלת הפעילות – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)
(תיקון מס'  ,)13התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :19.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1_u857KGsadpJSENv_jHGSRt47_17a0X2/view

במסגרת התיקון התאפשר לחנויות הרחוב תפוסה מרבית מותרת של עד  10אנשים בחנות,
בהתאם לגודל "שטח המקום" כמשמעו בתיקון.
בנוסף ,להלן קישור לעדכון מס'  16להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,30בדבר
הגבלת פעילות והוראות נוספות ,נכון ליום ( 19.11.2020לאחר תיקון מס' :)13
https://drive.google.com/file/d/1mtXi3jE8WoI1E0ndJvvx_PovQotM04vo/view

וכן הנספח לקובץ הנחיות זה – קובץ ריכוז העבירות המינהליות (קורונה) מאת מינהלת
האכיפה הארצית ,נכון ליום :19.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1w0ZXanpfZov70gEHzZYaHedOfRxTJt9p/view

כמו כן ,להלן קישור לטיוטת תיקון מס'  ,13כפי שהובאה לאישור ועדת חוקה ,חוק ומשפט
ביום  ,18.11.2020הכוללת את דברי ההסבר לתיקון:
https://drive.google.com/file/d/1sgKLNZwuFhiIu0vfQMcXFvTfy6dR0sNd/view

 oתיקון מס'  12לתקנות הגבלת פעילות – להלן קישור תקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)
(תיקון מס'  ,)12התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :18.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1TXqXjh6Sb2E_d1OLQ0oPb1GYCw1-WwUj/view

תמצית תיקון מס'  12לתקנות הגבלת הפעילות:
 התרת פתיחתם של גני החיות והספארי ,במתווה דומה לזה של שמורות הטבע והגנים.
 קביעת תנאים להפעלת מקום ציבורי או עסק באזור תיירות מיוחד (אילת וים המלח),
זאת בהמשך להכרזה על העיר אילת ועל עין בוקק-חמי זוהר ,כאזורי תיירות
מיוחדים ,כפי שיפורט בהמשך המסמך.
 הוראת שעה יחודית לבחירות ברשות מקומית (לצורך ביצוע הבחירות המוניציפליות
במועצה המקומית תל מונד).
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בנוסף ,להלן קישור לטיוטת תיקון מס'  ,12כפי שהובאה לאישור ועדת חוקה ,חוק ומשפט
ביום  ,18.11.2020הכוללת את דברי ההסבר לתיקוןhttps://drive.google.com/file/d/1b4901gIv- :
BIhCCiVsGWg_We5qO7VxA1o/view

 oתיקון מס'  11לתקנות הגבלת הפעילות – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)
(תיקון מס'  ,)11התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :18.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1AcueQzrainEpbQdputbNid1DDqUXjshH/view

במסגרת תיקון מס'  ,11הוארכו תקנות הגבלת הפעילות (בנוסחן המלא) עד ליום
.02.12.2020
כמו כן להלן קישור לטיוטת תיקון מס'  ,11כפי שהובאה לאישור ועדת חוקה ,חוק ומשפט
ביום  ,17.11.2020הכוללת את דברי ההסבר לתיקון:
https://drive.google.com/file/d/1H0S1FYSAKZbxab6flrMX9_uXqsP9vXyk/view

 oתיקון מס'  10לתקנות הגבלת הפעילות – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)
(תיקון מס'  ,)10התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :17.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1lWoHqPuTBgG-wDWXak7zzCgR4BOmVwE2/view

במסגרת תיקון מס'  ,10בוטל האיסור על פתיחת מתחמי קניות (גדולים) פתוחים.
בנוסף ,להלן קישור לעדכון מס'  14להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,30בדבר
:17.11.2020
ליום
נכון
נוספות,
והוראות
פעילות
הגבלת
https://drive.google.com/file/d/1ks13q7eGaRKMz4_FhpzTc8Lvo95S7ixN/view

וכן קישור לטיוטת תיקון מס'  ,10כפי שהובאה לאישור ועדת חוקה ,חוק ומשפט ביום
 ,17.11.2020הכוללת את דברי ההסבר לתיקוןhttps://drive.google.com/file/d/1PJ4mZ- :
3JM8fjhHTk3X4QdkZu7DqYULti/view

 oתיקון מס'  9לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות – בהמשך לעדכון בריכוז חדר מצב
מס'  ,83מיום  ,15.11.2020בדבר תיקון מס'  9והתיקון לתיקון מס'  ,9להלן קישור להודעה
על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)
(תיקון מס'  ,)9התשפ"א ,2020-ולגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' ( )9תיקון),
:18.11.2020
ביום
ברשומות
שפורסם
כפי
בנוסחן
התשפ"א,2020-
https://drive.google.com/file/d/1XLT4Mwe66oOFyEDKaBPjcE9WsIyznh1y/view

וכן קישור להחלטה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס'  ,)9התשפ"א,2020-
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בנוסחה כפי שפורסם ברשומות ביום :18.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1dk46etArPvwcpWXF4VK2epfKP-O0fEzw/view

 תיקון מס'  4לתקנות הגבלת התחבורה – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון
מס'  ,)4התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :24.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1MFrWy7xMVxSCUJynAS2SB6_yxVJtxORB/view

בתיקון זה התאפשרה הגדלת מספר הנוסעים בתחבורה הציבורית.
כמו כן ,להלן קישור לטיוטת תיקון מס'  ,4כפי שהובאה לאישור ועדת הכלכלה ביום
 ,23.11.2020הכוללת את דברי ההסבר לתיקון:
https://drive.google.com/file/d/1c7S7hD8yXIdSE8bHypzBfivUfX7WHeQN/view?usp=sharing

ובנוסף להלן קישור לעדכון מס'  3להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,32בדבר הגבלת
פעילות בתחום התחבורה ,נכון ליום :25.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1Nhdn5rH8HOZB0ck3DBvtFKUz8dKPxMVH/view

 הכרזות על אזורים המוגבלים –
 oהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזורים
מוגבלים) (מס' ( )2תיקון מס'  ,)7התשפ"א – 2020-להלן קישור לתיקון מס'  ,7בנוסחו כפי
שפורסם ברשומות ביום :24.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1pVwXIWPy8Fc_u3olPE8iAf2dADEL9CSZ/view

וכן קישור לתיקון טעות להכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה) (אזורים מוגבלים) (מס' ( )2תיקון מס'  ,)7התשפ"א ,2020-בנוסחו כפי
שפורסם ברשומות ביום :24.11.2020
https://drive.google.com/file/d/13Nuy6xJaW_xIHHCPMN7uNH7d4i1Esnf7/view

ובנוסף להלן קישור לעדכון מס'  13להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,29בדבר
:24.11.2020
ליום
נכון
מוגבלים,
אזורים
על
להכרזה
תיקון
https://drive.google.com/file/d/1vehvLhRGNbBTTK91t83aS45Rb7wVlyyI/view

 oהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזורים
מוגבלים) (מס' ( )2תיקון מס'  ,)6התשפ"א – 2020-להלן קישור לתיקון מס'  ,6כפי שפורסם
ברשומות ביום https://drive.google.com/file/d/132fd_0ugItG7p6NNpP9efN004zBI_JGf/view:20.11.2020
 oהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזורים
מוגבלים) (מס' ( )2תיקון מס'  ,)5התשפ"א – 2020-להלן קישור לתיקון מס'  ,5כפי שפורסם
ברשומות ביום https://drive.google.com/file/d/1-0-bmRALTfb7vQNywfT_0A2gRjQ39g- :18.11.2020
S/view
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וכן קישור לעדכון מס'  11להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,29בדבר ההכרזה על
אזורים מוגבלים ,מעודכן נכון ליום https://drive.google.com/file/d/1iloj7oY1- :18.11.2020
vrJRhOTspkzvLGWz1QrTHDd/view

 oהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזורים
מוגבלים) (מס' ( )2תיקון מס'  )4התשפ"א – 2020-להלן קישור לתיקון מס'  ,4כפי שפורסם
ברשומות ביום https://drive.google.com/file/d/1P_e2pNSvRpSlpDR6SEl1kTX_t3TD4QC0/view :16.11.2020
 הכרזה על העיר אילת ועל עין בוקק-חמי זוהר ,כאזורי תיירות מיוחדים – בהמשך לעדכוננו
בריכוז חדר המצב מס'  ,83מיום  15.11.2020בדבר חוק ההכרה באילת ובים המלח כ"-איים
ירוקים" ,הכריזה ועדת השרים ,ביום  ,17.11.2020על העיר אילת ועל אזור עין בוקק-חמי
זוהר ,כאזורי תיירות מיוחדים .להלן קישור לקובץ ההכרזות ,בנוסחן כפי שפורסם ביום
https://drive.google.com/file/d/1KxybAg-WEvRSpX9S_BSza3Fpm4rOCCIB/view :17.11.2020
כמו כן ,להלן קישור להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,40בדבר הכרזה על אזורי
https://drive.google.com/file/d/1F:17.11.2020
ליום
נכון
מיוחדים,
תיירות
CluyknHZ3xFr1vKcelkDcnK4gQFnUC/view

וכן קישור להנחיות רח"ל לרשות המקומית שבתחומה חלה הכרזת הממשלה על אזור תיירות
מיוחד ,נכון ליום https://drive.google.com/file/d/1jTe6zs0v75YMat1MJq_lKXy8vC9ii8e-/view :19.11.2020
 תיקונים לצווי בידוד הבית –
 oצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה) (תיקון
מס'  ,)10התשפ"א – 2020-להלן קישור לתיקון ,כפי שפורסם ברשומות ביום :23.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1kfbSX6PMjtCA8h1yOlFRCK-iWPLBn8YB/view

וכן לעדכון מס'  6להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,20בדבר הנחיות משרד
הבריאות לשבים מחו''ל ורשימת המדינות ה''-ירוקות'' ,נכון ליום :23.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1gaz_aZL31CS8fbFndITh8SWYmTQgKCNQ/view

 oצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון
מס'  ,)9התשפ"א – 2020-להלן קישור לתיקון ,כפי שפורסם ברשומות ביום :23.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1eThneljjwhrSflS6MT6IMk3GdhdTZ6q9/view

 תמונות מצב –
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות ,נכון ליום 25.11.2020
בשעה https://drive.google.com/file/d/1ijcxDJcPpKrUGwqHSUBj3vEuh4ayzVFb/view :09:00
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה ,נכון ליום
https://drive.google.com/file/d/1lWh2U0c9Uo4Jiv0I2q00y183wxl6BCrS/view :25.11.2020
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 oלהלן קישור לתמ"צ שערך המטה לביטחון לאומי ,נכון ליום :25.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1tz13zjBsbPxuKokNo3nLOyupnz6oev4D/view?usp=sharing

 oלהלן קישור לתמ"צ שערך חמ"ל משרד החינוך בעניין ,תחלואה מצטברת במערכת החינוך,
כפי שפורסם ביום https://drive.google.com/file/d/1IE3ubLdE9qpIpzg- :24.11.2020
be3lFrC2CH09yyjn/view

ד .שונות
 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס'  - 52הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש),
התשפ"א – 2020-להלן קישור לחוק ,המסדיר הוראות יחודיות לביצוע בחירות מוניציפליות
בתקופת משבר הקורונה ,בנוסחו כפי שפורסם ברשומות ביום :19.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1njAi3uae4uzbQ-9Z2gM_xK9LBR-I5BYj/view

 צו לקביעת תקופת חירום לפי חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני
תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש  -הוראת שעה) (תיקון) ,התשפ"א – 2020-להלן קישור
לצו ,המאריך את התקופה במהלכה ניתן לקיים דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון
ובניה ,ב 3-חודשים נוספים ,בנוסחו כפי שפורסם ברשומות ,ביום :24.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1Kn9Tx7hB_ngGykzecFQ8_SHNnpKtidHp/view

 מלגות לתכנית לימודים לתואר ראשון ושני בביה"ס לשלטון מקומי – להלן קישור למכתבו
של מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ,מיום  ,19.11.2020המציג תכניות מלגות שונות לעובדי
הרשויות המקומיות ,מתוך עידודם לצאת לתואר ראשון ו/או שני של בית הספר לשלטון
מקומיhttps://drive.google.com/file/d/1GF3CfZKXwJq90oI1A-AmHrh7bOfFvE3B/view :
 הכשרת ממונה קורונה ברשויות המקומיות – המינהל ללימודים מוניציפליים של מרכז
השלטון המקומי פיתח עבור ממוני הקורונה ברשויות המקומיות הכשרה מקיפה ,הכוללת
התייחסות לניהול המשבר ברשות המקומית ,על הרבדים השונים ,כגון :הקשר עם משרד
הבריאות ,משרד הפנים ,פיקוד העורף ,הכרת העדכונים וההנחיות השוטפים ועוד .להלן
קישור למכתבו של מנכ"ל מרכז השלטון המקומי בנושא ,מיום :19.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1NdEBrXM_kWCDI04fYD0mqxBFesu4WUwQ/view

וכן קישור לסילבוס הקורס:

https://drive.google.com/file/d/1XX4OZxEeSXcH8YcTgdpqGZerxkq9ApNr/view

 פרויקטורים לגדיעת שרשרת ההדבקה – נאמני קורונה – נאמני קורונה (פרויקטורים
המסייעים לגדיעת שרשרת ההדבקה בקהילה) הינו מיזם של מערך ההדרכה במגן דוד אדום,
בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי ,במטרה לשמור על רשות ירוקה ולהציל חיי אדם .להלן
קישור למכתב משותף למרכז השלטון המקומי ולמד"א ,מיום  ,22.11.2020המהווה עדכון
למכתב קודם בנושאhttps://drive.google.com/file/d/1aArGnwamskUojK2thJZf7GVBkTg0Rvh4/view :
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וכן הצרופות למכתב זה:
עלון נאמני קורונהhttps://drive.google.com/file/d/1GdZvXe2HdIfoRCI1k8Eg2BA5cdEhoeNJ/view :
אוגדן נאמני הקורונהhttps://drive.google.com/file/d/1ibpUdSHWBfACywzYrjIbun06M1u3ZtuF/view :

ונספח קורס הנאמנים:

https://drive.google.com/file/d/1FHMUEw9VUukH4akA6wFHiob0zdfR8WF4/view

 פעילות "מוקד ידידים" – סיוע לרשות המקומית – עמותת ידידים לסיוע בדרכים ,מציעה
סיוע התנדבותי בפריסה ארצית ,למוקדי הרשות המקומית ,למערכת החינוך והרווחה
ולתושבי העיר .להלן קישור למכתב משותף למרכז השלטון המקומי ועמותת ידידים ,מיום
 ,16.11.2020בנושאhttps://drive.google.com/file/d/1YF0no3G2Tv7DvGqS0xfARa9nzuOIzlmQ/view :
וכן קישור לפרופיל העמותה ,בשגרה וחירום:

https://drive.google.com/file/d/1q4dkaX8I2oz9xZsqz -

8PRafOddj0zSjG/view

 מיזם "חורף בטוח" עבור אזרחים ותיקים – להלן קישור למכתבנו מיום  ,18.11.2020בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1HiEZxF6xCqJH5Piy4irJgk9IFuP2TV8k/view

 אתר יוצרים של דיירי מערך המעונות הממשלתיים – המעונות הממשלתיים הם מעונות של
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,ומשמשים קהילות לחיים לאנשים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית .להלן קישור למכתבו של מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ,מיום
 ,24.11.2020המעדכן בדבר הקמתה של חנות דיגיטלית בה ניתן יהיה לרכוש מוצרים שונים
פרי עבודתם של דיירי המעונות הממשלתיים ,כאשר כל ההכנסות יוקדשו לקידום ולשיפור
איכות חייהםhttps://drive.google.com/file/d/1Ml4pi9PRehvr4S9zSCKSryishvVx7N05/view :
וכן קישור לעלון השקת האתר ,שיחל לפעול למן יום  03.12.2020ואילך:
https://drive.google.com/file/d/1gevdnhyB-8fS1E6v0r-HW3mh0t9fvaC8/view

 אות "עשות משפט ואהבת חסד" לרשויות המקומיות – להלן קישור למכתבנו מיום
 ,22.11.2020המציג את יזמת לשכת עורכי הדין ,למתן "אות עשות משפט ואהבת חסד" ל3-
רשויות מצטיינות ,המנגישות את המשפט לכל אדם ומשלבות בעשייתן פעילות משמעותית
בקידום תחום ההתנדבותhttps://drive.google.com/file/d/1uG6JLRULsy2HLw8OL2lTywzv6UNRfTzp/view :
וכן לקישורים למסמכים הנלווים למכתב זה:
o

מסמך הקול הקוראhttps://drive.google.com/file/d/1ZT7L3899-HcAnhdypUdLy_bCZzIhvS9y/view :

 oשאלון להגשת מועמדות:
o

https://drive.google.com/file/d/1BtAIvdfPBHAGfrCiQ9H1WrSTNSnGCZt1/view

תקנון האותhttps://drive.google.com/file/d/122u5burn9X71uQZ9mWCYz-RuAM1gYiE-/view :

האות יוענק בטקס שיערך במהלך חודש מרץ  ,2021במעמד נשיא המדינה.
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לתשומת לבכם :המועד האחרון להגשת מועמדות :יום 30.12.2020
 מחקר עטיית מסכות – להלן קישור למסמך של מרכז המידע והידע הלאומי למערכה
בקורונה ,נכון ליום  ,24.11.2020בנושא "מחקר של ה CDC-על עטיית מסכות ,המציג את
הבדלי התחלואה בין מחוזות במדינת קנזס שבארה"ב אשר הנחו לעטות מסכה לבין אלו
המגפה":
בריסון
יעילותן
את
נוספת
פעם
מדגיש
שלא,
https://drive.google.com/file/d/1XWKkeQJXNjM1JRyBBNsMr8n6SKi5K62S/view

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
יועצים משפטיים ברשויות המקומיות
מר איתי חוטר -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
גב' חגית מגן -ראש מינהל שכר והסכמי עבודה ,מרכז השלטון המקומי

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

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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