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 "ו כסלו תשפ"אכ
 2020דצמבר  12

 152099סימוכין: 
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 86ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 19:00בשעה  12.12.2020נכון ליום 

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

 הון אנושי .א

  'תקנות סמכויות מיוחדות קישור ללהלן  – לתקנות הגבלת מקומות עבודה 4תיקון מס
 (במקומות עבודה הגבלת פעילות) (וראת שעהה)להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

המאריכות את תוקפן של תקנות הגבלת מקומות עבודה , 2020-התשפ"א (,4תיקון מס' )
: 12.2020.08בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום , 06.01.2021עד ליום 
Ak74UN/view-https://drive.google.com/file/d/1L6r2HQP3He6fXIwD1q7EB1bVK  

 חינוך .ב

 קישור להלן  – בתקופת הקורונה חגים"מסגרת "בתי ספר של ההסעה בחופשת חנוכה ב
: 06.12.2020למכתב משרד החינוך בנושא, מיום 

bLeVFMuTAT/view-https://drive.google.com/file/d/1P5DrbZ8qGV_t6Z65SSWUw  

  'תקנות סמכויות מיוחדות קישור ללהלן  – לתקנות הגבלת החינוך 13תיקון מס
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות 

, בנוסחן כפי שפורסם 2020-(, התשפ"א13המקיימים פעילות חינוך( )תיקון מס' 
  https://drive.google.com/file/d/180siYrTHQP1v6s7NUYfg2ladC5nMst17/view :11.12.2020ברשומות, ביום 

 .תנועות הנוערארגוני הנוער ופעילות יקון הוסדר מתווה לבמסגרת הת

פעילות בלתי פורמלית למטרות התנדבות, כמו כן, להלן קישור להוראות המנהל לעניין 
OcNB2O-IBEM-/file/d/1GFig8aHXhttps://drive.google.com-: 08.12.2020נכון ליום 

x9LANOZlzUq/view  

  'תקנות סמכויות מיוחדות קישור ללהלן  – לתקנות הגבלת החינוך 12תיקון מס
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות 
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, בנוסחן כפי שפורסם ביום 0202-(, התשפ"א12המקיימים פעילות חינוך( )תיקון מס' 
05.12.2020 :jDgSaq/view-https://drive.google.com/file/d/1CyVOB1ZOTIzB0R94OR6OPsBVy  

של הכנסת לגבי תקנות  הודעה על החלטת ועדת החינוך התרבות והספורטוכן קישור ל
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות 

 ,2020-(, התשפ"א11ך( )תיקון מס' של מוסדות המקיימים פעילות חינו
דת החינוך התרבות והספורט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות הודעה על החלטת ועול

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות 
בנוסחן כפי שפורסם  ,2020-(, התשפ"א12המקיימים פעילות חינוך( )תיקון מס' 

  https://drive.google.com/file/d/1Ltby2sEA1GGjtYwI2LFtdZPQCKcSzMR7/view: 09.12.2020ברשומות ביום 

, בעניין 31להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  12מס' לעדכון להלן קישור בנוסף, 
, נכון ליום (11)תיקון מס'  הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך

04.12.2020: https://drive.google.com/file/d/1ZNI32qpIKtZprpaHBHOsfBRjZv8BfgA1/view  

 קישור למכתב משרד החינוך בנושא, להלן  – סייעות אישיות במסגרת צהרוני ניצנים
c-https://drive.google.com/file/d/16X15ViL-: 02.12.2020נכון ליום 

uIqgvi4WINTfp2rxUw2SPZ/view  

  מיום  להלן קישור לנוהל משרד החינוך, – תשפ"אהלשנה"ל נוהל בגרות מחודש
 :תשפ"אההחלטה לצמצם את הבגרויות החיצוניות לנבחני , בהמשך ל10.12.2020

https://drive.google.com/file/d/1vXIT6qhdRzi_SlWh0rBJhQLFsOtLxxPP/view  

 שמירה, אכיפה וחירום .ג

  להלן קישור לריכוז עבירות מינהליות  – בירות הקורונהטבלת ע –אכיפה הנחיות רענון
 :09.12.2020)קורונה( מאת מינהלת האכיפה הארצית, נכון ליום 
https://drive.google.com/file/d/1DMcQnWbYvHoZn65ef_b3B8phREHx7Qcz/view  

, בעניין הבהרה לאיסור השהייה 42קישור להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס' וכן 
עלתם בדרך של פתיחה לציבור נאסרה, נכון ליום במקום ציבורי ובבית עסק שהפ

03.12.2020: B/view-hBpo48BPa4RDAccrMG4sEYtUxunc-https://drive.google.com/file/d/1k 

  'תקנות סמכויות קישור ללהלן  – לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות 18תיקון מס
מודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות מיוחדות להת

, בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום 2020-(, התשפ"א18נוספות( )תיקון מס' 
09.12.2020 :/view-1vKdGoWGiVYorM1S6Xw-https://drive.google.com/file/d/12kNHnWCbWv5   

 .23.12.20עד ליום בתיקון זה הוארכו תקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות, 
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, בעניין 30להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  21לעדכון מס'  להלן קישור ,כמו כן
 :09.12.2020, נכון ליום (18-ו 17הגבלת פעילות והוראות נוספות )תיקונים מס' 

https://drive.google.com/file/d/1L2Ic_gxO3oB2JPTzsNVfy0N2a2bFyPzJ/view   

, בעניין הכרזה על 40יות מינהלת האכיפה הארצית מס' חלהנ 2לעדכון מס' וכן קישור 
https://drive.google.com/file/d/1bK- :09.12.2020אזורי תיירות מיוחדים, נכון ליום 

eFJJsqbrGmA3CTbC9qAqhXOEC9010/view 

  'תקנות סמכויות קישור ללהלן  – לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות 17תיקון מס
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות 

שפורסם ברשומות ביום  נוסחן כפי, ב0202-(, התשפ"א17נוספות( )תיקון מס' 
08.12.2020 :https://drive.google.com/file/d/1Hmkrc41AHyV7MQVwmOMvrLdmE7R_cga7/view  

הפעלת קניון, שוק ומוזיאון, לרבות חנויות  ת המתירותתקנוה הוסדרובתיקון זה 
 , בתום תקופת הפיילוט.המצויות בשוק או בקניון

 מעיקרי התיקון: 

o  התפוסה בחנויות תהיה אחידה, מלבד חנויות חיוניות למכירת מזון, תרופות ומוצרי
 היגיינה ומכוני אופטיקה, כמפורט להלן: 

  מ"ר, ולא יותר  7מ"ר, התפוסה המותרת תהיה אדם לכל  150בחנויות שגודלן עד
 אנשים.  10 -מ

  ניתן יהיה להכניס מספר אנשים ביחס  –מ"ר ומעלה  150בחנויות "גדולות" של
 מ"ר. 15–שלא יעלה על אדם אחד ל

o ,התפוסה המירבית המותרת היא לפי , תרופות והיגיינה ומכוני אופטיקה בחנויות מזון
 מ"ר. 7–יחס של אדם ל

o  התפוסה המותרת תהיה ביחס של  –בשטח הכולל של קניונים, שווקים ומוזיאונים
 מ"ר. 15–אדם ל

o רבחנויות המצויות באזור תיירות מיוחד )"איים ירוקים"(, לא יהיה שינוי, כלומ: 
 300אנשים, ובחנויות גדולות שגודלן מעל  20מ"ר ולא יותר מ  7–תפוסה של אדם ל

 מ"ר. 15–ל 1ביחס של  –מ"ר 

o  יתקיים רישום ממוחשב של מספר הנכנסים והיוצאים מהקניון, וכן במוזיאון, שוק
וקניון, ימונו סדרנים שיקפידו על מניעת התקהלויות, עטיית מסיכה, מניעת אכילה 
במקום, מניעת גישה לשולחנות וכיסאות אכילה, מניעת הצבת דוכני מזון וקיום 

 ירידים בקניון ועוד.
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  'סמכויות  תקנותלהלן קישור ל – לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות 16תיקון מס
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות 

ברשומות ביום  שפורסם, בנוסחן כפי 0202-(, התשפ"א16נוספות( )תיקון מס' 
06.12.2020 :9psSx2sWqSgeCJYC1OTiF/viewhttps://drive.google.com/file/d/1PqlwtfAScaB  

, בעניין 30להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  20לעדכון מס' להלן קישור כמו כן, 
 :07.12.2020נכון ליום (, 16תיקון מס' ת והוראות נוספות )הגבלת פעילו

https://drive.google.com/file/d/1si72FW6yKR3ydN6hB7FJYl3r3cWs1uto/view 

בעניין הגבלת , 30האכיפה הארצית מס'  יות מינהלתלהנח 19לעדכון מס' קישור וכן 
 :2.12.20200, נכון ליום (17פעילות והוראות נוספות )תיקון מס' 

s/view-https://drive.google.com/file/d/1phSoAkEGKtVAAuijfVFXS_sz9qitlP 

 כרזה על אזורים מוגבליםה –  

o  'הכרזת סמכויות מיוחדות קישור ללהלן  – בליםלהכרזת אזורים מוג 16תיקון מס
( )תיקון 2עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )אזורים מוגבלים( )מס' להתמודדות 

 :10.12.2020, בנוסחה כפי שפורסם ברשומות ביום 0202-(, התשפ"א16מס' 
qHkSSfOhMfJjBh30x6/view-https://drive.google.com/file/d/1wLE8jfaYd1Mvc   

o  'הכרזת סמכויות מיוחדות קישור ללהלן  – בליםלהכרזת אזורים מוג 15תיקון מס
יקון ( )ת2להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )אזורים מוגבלים( )מס' 

 :08.12.2020 , בנוסחה כפי שפורסם ביום0202-(, התשפ"א15מס' 
https://drive.google.com/file/d/1knl4w5p95pJxQBPe9GOnOFpTfDwSZgtN/view  

הכרזה  בעניין ,29מס' הנחיות מינהלת האכיפה הארצית ל 21עדכון מס' לוכן קישור 
 : 08.12.2020, נכון ליום על אזורים מוגבלים

https://drive.google.com/file/d/13XyKMLLV4GXf2f5EfgYWvw0LxglE87b4/view  

o  'הכרזת סמכויות מיוחדות קישור ללהלן  – בליםלהכרזת אזורים מוג 14תיקון מס
( )תיקון 2להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )אזורים מוגבלים( )מס' 

 :07.12.2020בנוסחה כפי שפורסם ברשומות ביום  ,0202-(, התשפ"א14מס' 
https://drive.google.com/file/d/1BiV0AaL0HIFmQ3qqISdk3T3XUi1r0KAq/view  

הכרזה  בעניין ,29מס' הנחיות מינהלת האכיפה הארצית ל 20עדכון מס' לוכן קישור 
https://drive.google.com/file/d/1-: 2020.1207., נכון ליום על אזורים מוגבלים

xl/view-Q58h3tOFCT5-3ibGO5ScB2aSs2ZI   

o  'הכרזת סמכויות מיוחדות קישור ללהלן  – בליםלהכרזת אזורים מוג 13תיקון מס
( )תיקון 2ים( )מס' להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )אזורים מוגבל

: 06.12.2020, בנוסחה כפי שפורסם ברשומות ביום 0202-(, התשפ"א13מס' 
https://drive.google.com/file/d/1jRt45EdPUbYIXlx3wjw2bFTawWTdZrx8/view  
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הכרזה  בעניין ,29מס' הנחיות מינהלת האכיפה הארצית ל 19עדכון מס' לוכן קישור 
 :2020.1206., נכון ליום על אזורים מוגבלים

s://drive.google.com/file/d/1tQbPJTCe2Py_m4Zk8i3nwep6Vz81AlUU/viewhttp  

  'תקנות סמכויות מיוחדות קישור ללהלן  – לתקנות הגבלת תחבורה 5תיקון מס
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות בתחום התחבורה( 

: 09.12.2020, בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום 0202-(, התשפ"א5)תיקון מס' 
2yinx7LbvD0UHnnmRRo/viewhttps://drive.google.com/file/d/1G7L_IhDQJyaUy  

, בעניין הגבלת 32להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  4לעדכון מס' קישור וכן 
 :09.12.2020רה, נכון ליום ופעילות בתחום התחב

https://drive.google.com/file/d/19zDzNE8tWSzgYfMqSqJo0XSSoetzyHxm/view  

  'תקנות סמכויות להלן קישור ל – לתקנות הגבלות שדות תעופה וטיסות 4תיקון מס
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות 

, בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום 0202-(, התשפ"א4תעופה וטיסות( )תיקון מס' 
09.12.2020 :tO9yP1X2FlqKXg8XtrR97T9A9kBZaS8/view-https://drive.google.com/file/d/1  

, בעניין הגבלות על 34האכיפה הארצית מס'  ת מינהלתלהנחיו 4לעדכון מס' קישור וכן 
 https://drive.google.com/file/d/1vgosOVjX-:09.12.2020, נכון ליום הפעלת שדות תעופה וטיסות

PitBQRGoD8V_eT9E9eVc9TQ/view 

  'צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( קישור ללהלן  – לצו בידוד הבית 11תיקון מס
המפרט את  ,2020-(, התשפ"א11)בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 

: 09.12.2020 שפורסם ברשומות ביום בנוסחו כפי הירוקות העדכנית, המדינותרשימת 
https://drive.google.com/file/d/1G6D9k2S5tsfi__LyFArV5S_esBwzpXRU/view   

 תמונות מצב – 

o 11.12.2020ם להלן קישור לתמ"צ שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות, נכון ליו 
  Ex58bJQ_mEeu/viewhttps://drive.google.com/file/d/11Ii8fkJXu7NdwFrCB75H :09:00בשעה 

o שערך מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה, נכון ליום  להלן קישור לתמ"צ
11.12.2020: https://drive.google.com/file/d/1niwB09OLsjlNE8bJGVOwrNXWIF_ECFwm/view  

o אה בישראל, נכון ליום להלן קישור לתמ"צ שערך מרכז השלטון המקומי בעניין, תחלו
.2020.1210: https://drive.google.com/file/d/1dDCQOtFez6Aa9PgCMZkxnenptH5dKC2o/view  

o  ,תחלואה מצטברת במערכת להלן קישור לתמ"צ שערך חמ"ל משרד החינוך בעניין
: 09:00בשעה  2020.1210., כפי שפורסם ביום החינוך

tckuVHoT/view-yqaU8FE5https://drive.google.com/file/d/15Vd5kphSj7AnM7_  
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o המרכז לניהול משברים לאומיים, במטה לבטחון לאומי, הלן קישור לתמ"צ שערך ל
  https://drive.google.com/file/d/1nv1NPxSknnxJFmLTiDrd1satXrOBuBRB/view: 10.12.2020נכון ליום 

 שונות .ד

 קליטת חיסוני  סקירת מאמציהן של מדינות מערביות במסגרת ההיערכות לקראת
קישור למסמך שערך בנושא מרכז המידע והידע להלן  – הקורונה והפצתם לציבור

https://drive.google.com/file/d/1LpI-: 08.12.2020הלאומי למערכה בקורונה, נכון ליום 

T56ycwU8Z9HUEwr3SV2DTOx43MHR/view  

 להלן  – השתתפות הרשויות המקומיות בסיורים ללא תשלום מטעם משרד התיירות
: 07.12.2020מיום  בנושא שבנדון,  ות הטבע והגנים,מכתבנו המשותף עם רש

https://drive.google.com/file/d/13ScMgqd7OdSflVmfa2T_o1LAcywju08A/view  

F-om/file/d/1_https://drive.google.c-ביטוח לרשויות מקומיות: טופס  –וכן קישור לצרופה 

GciYa_w8rmftMrqEfx1_xGP_9sE1/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:
 ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזורית -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
 מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות -מר דורון מילברג

 מנכ"לים ברשויות המקומיות
 שלטון המקומיהמשנה למנכ"ל מרכז ה -מר רם סידיס
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 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
 יועצים משפטיים ברשויות המקומיות

 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר
 ינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומיראש מ -גב' חגית מגן

 סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי -גב' מיכל מנקס
 ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי -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
 מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים -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
 מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות -רו"ח עינב פרץ

לקות מנהל הרשות לקליטה ועליה בעיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מח -מר פיני גלינקביץ
 עלייה וקליטה ברשויות המקומי 

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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