לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות

כ' אב תשפ"א
 29יולי 2021
סימוכין157169 :

שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 98
נכון ליום  29.07.2021בשעה 00:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .התו הירוק
 החל מיום  ,29.07.2021ייכנס לתוקף התו הירוק – להלן קישור לתקנות סמכויות
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי
או עסקי) (תיקון) ,התשפ"א ,2021-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :29.07.2021
https://drive.google.com/file/d/1E9Ne0maxG1Hwj0Ouxixit2U1snbDGgPz/view?usp=sharing

כמו כן ,להלן קישור לשו"ת משרד הבריאות בנושא ,מעודכן ליום :29.07.2021
https://drive.google.com/file/d/1e7NOzLgSW09RPhxHw4VdakHfXRy2yGGH/view

להלן עיקרי המתווה המאושר:
 אירוע עד  100משתתפים :ללא שינוי ,אין מגבלות (למעט חובת עטיית מסכה במבנה,
חובת תליית שלטים וכריזה ,ככל שקיימת).
 אירוע מעל  100משתתפים במקום סגור או פתוח :כניסה תתאפשר למחוסנים,
מחלימים ובעלי תוצאת בדיקה שלילית (בדיקה מהירה של עד  24שעות לפני ההגעה
למקום ,או בדיקת  PCRשל עד  72שעות לפני ההגעה למקום) ,לפי הפילוח הבא:
o

ביחס לכל אדם ,למעט ילד מתחת לגיל  12שנים ו 3-חודשים –
 אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה– למעט מקומות כאמור ,שמתקיימים בהם התנאים כמפורט להלן (ב-
הבא).
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-

-

מועדון (מקום שמתקיים בו אירוע ,לרבות מופע בידור ואומנות ,שאינו
בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון – להלן" :מועדון") או
דיסקוטק – למעט מקומות כאמור ,שמתקיימים בהם התנאים כמפורט להלן
(ב -הבא) ,וכן מקום שאינו מועדון ,שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות
תרבות ("פעילות תרבות"  -ובכלל זה הקרנת סרט ,הצגה או מופעי מוזיקה,
מחול או בידור) ,בנוכחות קהל.
מקום לעריכת כנסים – למעט מקומות כאמור ,שמתקיימים בהם התנאים
כמפורט להלן (ב -הבא).
מכון כושר או סטודיו.
אזור הישיבה במבנה בבית אוכל ,לרבות בר או פאב.
בית מלון ,לרבות אכסניה או פנסיון (להלן" :בית מלון") ,ואולם רשאי אדם
להפעילם בדרך של פתיחתם לציבור גם למי שהציג בעת קבלתו לראשונה (צ'ק
אין) בבית המלון אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת
.PCR

 בית תפילה.o

ביחס לכל אדם למעט תינוק מתחת לגיל שנה:
 אולם או גן לשמחות ולאירועים ,או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה– אם האירוע מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח ,והוא אינו
בהושבה בלבד וכולל הגשה של מזון.
 מועדון או דיסקוטק – אם האירוע או הפעילות שבו מתקיימים במבנה אוחלקם במבנה וחלקם בשטח פתוח.
 מקום לעריכת כנסים – אם הכנס מתקיים במבנה או חלקו במבנה וחלקובשטח פתוח ,והוא כולל הגשה או מכירה של מזון.

 פעילות של מקום ציבורי או עסקי ,שאינה מסוג הפעילויות המנויה לעיל :ללא שינוי,
אין מגבלות (למעט חובת עטיית מסכה במבנה ,חובת תליית שלטים וכריזה ,ככל
שקיימת).
החל מיום  ,08.08.2021לא יוכרו תוצאות מבדיקת ( PCRלמעט לצורך כניסה לבתי מלון),
ויידרשו תוצאות שליליות מבדיקות מהירות בלבד (או תעודת מחוסן/מחלים).
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ב .הון אנושי
 שיפוי הרשויות המקומיות בגין העסקת מתשאלים בשלטון המקומי לתקופה שמיום
 20.06.2021ועד  – 31.08.2021להלן קישור למכתבה של מנהלת אגף בכיר בקרת הון
אנושי ברשומ"ק ,במשרד הפנים ,גב' גלית וידרמן ,מיום  ,27.07.2021בנושא:
https://drive.google.com/file/d/13_Ug71em9ksUAy75WM-x5Kd2Y05VcIN8/view

 תיקונים לצווי קבלת עובדים ושירות עובדים – להלן קישור לצו המועצות המקומיות
(שירות העובדים) (תיקון) ,התשפ"א ;2021-צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים
לעבודה) (תיקון) ,התשפ"א ;2021-וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון),
התשפ"א ,2021-בנוסחם כפי שפורסם ברשומות ביום :26.07.2021
https://drive.google.com/file/d/1tMaJ-vPLdOc8wIiW62BLW7y9MDN4Chff/view

ג .שירותים חברתיים
 חוזרי מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים –
 oהנחיות למסגרות חוץ ביתיות – להלן קישור לחוזר מס'  37של מנכ"ל משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,מיום https://drive.google.com/file/d/1DFPI- :22.07.2021
W93RuMoTOgkQoulhg6aaloY-Pwy/view

 oהנחיות להפעלת השירותים בקהילה והמש"חים – להלן קישור לחוזר מס'  38של
מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,מיום  ,22.07.2021בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1ETwKBbOnuDO4k-Gh7iBSd4kyxnPbGJ_7/view

ד .שמירה ,אכיפה וחירום
 תיקון לתקנות הגבלת הפעילות – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות
עם נגיף הקורונה (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי) (תיקון),
:29.07.2021
ביום
ברשומות
שפורסם
כפי
בנוסחן
התשפ"א,2021-
https://drive.google.com/file/d/1E9Ne0maxG1Hwj0Ouxixit2U1snbDGgPz/view

 צווי בידוד בית והוראות שונות –
 oתיקון מס  40לצו בידוד בית והוראות שונות – להלן קישור לצו בריאות העם (נגיף
הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)40התשפ"א-
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,2021

בנוסחו

כפי

שפורסם

ברשומות

ביום

:22.07.2021

https://drive.google.com/file/d/1ypYik7e2OujqucIJQKX_Csem1MEOLbcl/view

וכן קישור להודעה על החלטת ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לגבי צו
בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון
מס'  ,)40התשפ"א ,2021-בנוסחה כפי שפורסם ברשומות ביום :26.07.2021
https://drive.google.com/file/d/1Mj185L5KbkMi0gi8xuKFx7YufkTYlXys/view

 oתיקון מס'  38לצו בידוד בית והוראות שונות – להלן קישור להחלטה בדבר אישור צו
בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון
מס'  ,)38התשפ"א ,2021-בנוסחה כפי שפורסם ברשומות ביום :27.07.2021
https://drive.google.com/file/d/1hWzs_8j073S1dfnbw21bcbb-gIHWkPTj/view

בחוברת זו נכלל גם תיקון טעות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס'
 ,)24התשפ"א2021-
 oאישור תיקון מס'  36לצו בידוד בית והוראות שונות – להלן קישור להחלטה בדבר
אישור צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת
שעה) (תיקון מס'  ,)36התשפ"א ,2021-בנוסחה כפי שפורסמה ברשומות ביום
https://drive.google.com/file/d/1hU4pSZ6uXKM2cAzmNS6Rzlq5fOEl0moe/view :22.07.2021
 תקנות הגבלות הכניסה לישראל והיציאה ממנה –
 oתיקון מס'  7לתקנות הגבלת היציאה מישראל – להלן קישור לתקנות סמכויות
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה
מישראל) (תיקון מס'  ,)7התשפ"א ,2021-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום
https://drive.google.com/file/d/1NSi-I9WvLesOt6zTXuDCMy4Indj6NazR/view :26.07.2021
וכן קישור להודעה על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת
היציאה מישראל) (תיקון מס'  ,)6התשפ"א ,2021-בנוסחה כפי שפורסם ברשומות
ביום https://drive.google.com/file/d/1ZZPVAIBaU6_aJAxE8gc7M2agaSchgOli/view :26.07.2021
 oתיקון מס'  24לתקנות הגבלת שדות התעופה – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה
וטיסות) (תיקון מס'  ,)24התשפ"א ,2021-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום
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:23.07.2021

https://drive.google.com/file/d/1EmOlgi6RpYPEcM45Prw_YbyBCQWiTZkC/view

וכן קישור להודעה על החלטת ועדת הכלכלה של הכנסת לגבי תקנות סמכויות
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות
תעופה וטיסות) (תיקון מס'  ,)24התשפ"א ,2021-בנוסחה כפי שפורסם ברשומות ביום
https://drive.google.com/file/d/1e9F5eC52cH4JN9I1jLqraGQe2UHrM84K/view :28.07.2021
 oתיקון מס'  6לתקנות הבדיקה בכניסה לישראל – להלן קישור לתקנות סמכויות
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה
בכניסה לישראל) (תיקון מס'  ,)6התשפ"א ,2021-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום
https://drive.google.com/file/d/1cWhIHywwIPuYve8B3MLWsRq4aWQUOJVi/view :23.07.2021
 oלהלן קישור לעדכון מס'  17להנחיות מס'  44של מינהלת האכיפה הארצית של משטרת
ישראל ,בנושא הגבלת היציאה מישראל וחובת ביצוע בדיקה ,כפי שפורסם ביום
https://drive.google.com/file/d/1hmRe4IHn8Rj4eFFN0G0i6UB8kZC -6wZC/view :26.07.2021
 תמונות מצב –
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות ,נכון ליום
https://drive.google.com/file/d/1W76_Kau4iD_Z3dJsd3ZfHM39D1G5eXf8/view :28.07.2021
 oלהלן

קישור

שערך

חמ"ל

משרד

החינוך,

נכון

ליום

:28.07.2021

https://drive.google.com/file/d/10eUROq0jbCR38xRgRojeMmfUk3WPXxgI/view

ה .שונות
 תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשפ"א – 2021-להלן
קישור לתקנות ,בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :26.07.2021
https://drive.google.com/file/d/1toYNzzZ4sFNOOuR4sHc2H-GtJ_0-K-J8/view

 מחזור נוסף לתכנית "העסק של כולנו" ,לסיוע לעסקים הקטנים ברשויות המקומיות,
ביוזמת פייסבוק ישראל ומרכז השלטון המקומי– להלן קישור למכתבינו ,מיום
https://drive.google.com/file/d/1_Fmr_O9JpEydiTJ4R0T3dR6oLmwZ16x-/view :22.07.2021
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למען הסר ספק ,ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז
השלטון המקומי ,מרכז השלטון האזורי 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 השלטון האזורי
מר יאיר הירש -מנהל כללי ,משרד הפנים
מר שלמה דולברג -מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל מרכז השלטון האזורי
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
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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
אדר' צחי כץ -מהנדס העיר מודיעין-מכבים-רעות ויו"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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