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 ' אב תש"פה
 2020יולי  26

 109925סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 61ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 18:00 בשעה 26.07.2020נכון ליום 

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

 שמירה, אכיפה וחירום .א

 וריכוז הנחיות משטרת ישראל הגבלת פעילות –  

o לבטל את האיסור על פתיחת  הקורונה ועדתהחליטה , 23.07.2020ביום  ,כידוע 
 פינות חי; ספארי; חיות; גנירכבל;  ;אטרקציות תיירותיות) שונותאטרקציות 

למעט מיתקנים או מוצגים שניתן לגעת בהם והם מיועדים תצוגה, וחללי מוזיאונים 
(, וכן החליטה לבטל 23.07.2020בתחולה מאותו היום )במהלך סופי השבוע,  לילדים(

o .06:00, בשעה 26.07.2020 בתחולה מיוםההגבלות על חדרי הכושר, את 

  :הודעות ועדת הקורונהצווי הגבלת הפעילות וללהלן ל 

 אטרקציות תיירותיות וחדרי הכושר:  להלן קישור להודעת ועדת הקורונה בעניין
https://drive.google.com/file/d/1c2avh_kgDAKzCyCMP9oKJA0UP6Lt_laH/view?usp=sharing 

 
 מלון:  אוכל בבתי יתב בעניין (4לת הפעילות )תיקון מס' לצו הגבקישור  להלן

IXWTwFHK/viewB-https://drive.google.com/file/d/1LHsgnuybSVhHh9_AbZXS_R 

 

 ועדת הקורונה בדבר פעילות המסעדותלן קישור להודעת לה :
https://drive.google.com/file/d/1RjUQNrMWjAtgA9rhQTpwRnQz5R6xn9ie/view 

o

 :בנושאים הבאים ,להנחיות משטרת ישראללנוחותכם, להלן הקישורים  

 ביטול  -ל ישרא משטרת של הארצית האכיפה מנהלת הנחיותלהלן קישור ל
 :לפתיחת מסעדות וחדרי כושרמגבלות במהלך סוף השבוע ואישור 
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 :23.07.2020מיום , 6קובץ מס' 
mzn_nIG3/view-IO23-https://drive.google.com/file/d/1DJX1_uOmyH9yf3szpS 

 :26.07.2020נכון ליום  ,6לקובץ מס'  1ועדכון מס' 
iChDz_xOJ/view-syoMJ6Me9YU2B6-https://drive.google.com/file/d/1RbKxvf6 

הנחיות וסמכויות  -ישראל משטרת של הארצית האכיפה מנהלת הנחיות
: 23.07.2020 מיום, 1מס'  קובץל 3מס' עדכון  –לאכיפת "עבירות קורונה" 

https://drive.google.com/file/d/14VU0oAE9N2ZI5arBgYsewUTahsxQR5EQ/view 

 :26.07.2020נכון ליום  ,1לקובץ מס'  4ועדכון מס' 
21cRlV9RBmGf/view-rive.google.com/file/d/1NRsbTmzU8YNurPtVm3xhttps://d 

 הנחיות ודגשים של משטרת ישראל להלן קישור לאוגדני: 

 :23.07.2020, מיום 11מס'  אוגדן
IK/view-https://drive.google.com/file/d/1cwwBzTj4wA2XUugs1rubgnPA39vJf  

 :26.07.2020, מיום 12מס'  אוגדן
https://drive.google.com/file/d/1jrHtJxHvFLB_yw8Z50mtP7M_ZBFLNSqq/view 

 מונות מצבת – o

 : 26.07.2020, כפי שפורסמה ביום לתמ"צ שערך מרכז המידע והידעלהלן קישור  
https://drive.google.com/file/d/1gFWgZSqo_M89c0RD04FTtTrq0oockCsz/view?usp=sharing 

o

  :26.07.2020, נכון ליום המטה לביטחון לאומילתמ"צ שערך להלן קישור  
88AWRpiEsFzg1pFz3whzsYUSZ_2Jb/view?usp=sharing-drive.google.com/file/d/1blhttps:// 

 להלן קישור למכתבנו  – ית מסכהיהכשרת עובדי ופקחי הרשות לאכיפת תו סגול ועט
 hSP5zWWprnGbF/view-https://drive.google.com/file/d/1Lh1FchfCC7V06gc7FQ בנושא:

די מרכז למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על י
 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 -מר שי חג'ג'
 מנהל כללי, משרד הפנים -מר מרדכי כהן

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג
 15-מנכ"ל, פורום ה -עו"ד איתן אטיה

 מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות  -מר איציק אשכנזי
 מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות -מר דורון מילברג

 מנכ"לים ברשויות המקומיות
 המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי -סמר רם סידי

 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

 המקומיסמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון  -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
 ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי -מר יוחאי וג'ימה

 השלטון המקומיראש מינהל משפט וכנסת, מרכז  -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 -יקובמר נפתלי קא

 ויו"ר איגוד הקב"טיםיית בני ברק קב"ט עיר -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

ית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות מנהל הרשות לקליטה ועליה בעירי -מר פיני גלינקביץ
 עלייה וקליטה ברשויות המקומי 

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
 

 

mailto:hamal@masham.org.il

