כ"ג אדר תש"פ
 19מרץ 2020
סימוכין108336:
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 12
נכון ליום  19.03.2020בשעה 17:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .הון אנושי
 הבהרה בדבר ההסכם הקיבוצי עם ההסתדרות הכללית – בהמשך להודעתנו בריכוז
הנחיות הערב של חדר המצב מיום ( 18.03.2020חוזר מס'  ,)11נבקש להבהיר כי ההסכם
הקיבוצי יכנס לתוקף עם כניסתן לתוקף של תקנות לשעת חירום .למען הנוחות ,להלן
שוב קישור להסכם:
https://drive.google.com/file/d/1k1R3vOzEIrRlDUsldE21lV488qXzOEpL/view?usp=sharing

 היערכות לעבודה במתכונת חירום – להלן קישור למכתבה של מנהלת אגף בכיר לבקרת
ההון האנושי של הרשומ"ק ,במשרד הפנים ,בדבר עובדים חיוניים:
https://drive.google.com/file/d/1glsC0VIL0IfJj7AkUEwf7lB25vvNriid/view?usp=sharing

ב .חינוך
 הנחיות למנהלי בתי הספר העל-יסודיים – להלן קישור למכתב משרד החינוך בנושא:
.https://drive.google.com/file/d/1zbjIHzMS_rkK7OheTJny0DILQ830vVOW/view?usp=sharing

 מערכת למידה מקוונת – נבקש להסב תשומת לבכם ,כי אתר הלמידה המקוונת של
משרד החינוך עובד ,ופתוח לכלל התלמידים ,בכל שכבות הגיל( ,גם) במקום הלמידה
המקוונת של צוותי ההוראה שהפסיקו .להלן קישור ללוח השידורים ומערכת השעות של
שידורי השעורים של משרד החינוךhttps://pop.education.gov.il/online-learning :
מדובר בשיעורים המשודרים מאולפנים של משרד החינוך ,בהם יכולים התלמידים
לצפות בכניסה ישירה מבתיהם.
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נוכח הלמידה המקוונת באמצעות מורי הכיתות ,שהפכה וולנטרית לבחירת המורים
מהיום – יש חשיבות רבה להביא לידיעת ההורים והתלמידים פעילות זו.
 הכנה לבגרויות – מלבד שירותי מערכת הלמידה המקוונת של משרד החינוך ,תימשך
הלמידה המקוונת בתיכונים ,על מנת להכין את התלמידים לבגרויות ,זאת בהתאם
לפנייתנו אל יו"ר ארגון המורים בביה"ס העל יסודיים ,מר רן ארז .להלן קישור למכתבו,
הנותן את המענה לפניה כאמור:
https://drive.google.com/file/d/1yYWHUIvJVWwz8ieqRudbUeloZ4H-3vYo/view?usp=sharing

 הארכת שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים – בנסיבות שנוצרו וככל
שנוכל לחזור לשגרה ,הודיע משרד החינוך על כוונה להאריך את שנת הלימודים בבתי
הספר היסודיים ובגני הילדים ,כך שזו תסתיים ב.09.07.2020-
 הפסקת התקשרות מאבטחי מוס"ח – לאור החלטת משרד האוצר בדבר הפחתת תקציב
אבטחת מוסדות חינוך והודעתו של מנכ"ל המשרד לבט"פ כי משטרת ישראל לא תעביר
תשלום עבור הפעלתו של מערך אבטחת מוסדות חינוך ,אבקש להפסיק כל התקשרות
חוזית עם חברות אבטחה בכל הנוגע לאבטחת מוסדות חינוך ,ולהודיע למאבטחי מוסדות
החינוך לא להתייצב החל ממחר בבוקר.
בכל הנוגע להתחשבנות עם משטרת ישראל ,בגין תקופת העסקת המאבטחים עד כה
(העסקה אשר אושרה על ידה) – הנושא ידון בהמשך אל מול משרד לבטחון פנים והאוצר,
ונעדכנכם בהמשך.

ג .אכיפה  /רווחה
 עובדי חברות הסיעוד – עובדים חיוניים – ראו להלן קישור להודעתה של מנהלת אגף
הסיעוד במוסד לביטוח לאומי:
https://drive.google.com/file/d/1omEtsQajMnkt52143ZCEzSBRqZxT6CJf/view?usp=sharing

נבקש להבהיר כי מטפלים וגם עובדי המינהלה של חברות הסיעוד ומרכזי היום מופו
ע"י המוסד לביטוח לאומי כעובדים חיוניים בתקופה זו ,ועל כן אין לפעול לסגירתם.
כלומר :גם משרדי הסיעוד (שם מתבצעת פעילות מינהלה) הם משרדים בהם מתבצעת
פעילות חיונית ,ועל כן אין לפעול לסגירתם.

ד .שונות
 הנחיות להסעות לעובדים חיוניים – להלן קישור למכתב משרד הבריאות בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1WricE5Gqc6IQ3NBWWcYUTS5i78gdLUjw/view?usp=sharing
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 מידע משרד הבריאות ומשרד הפנים לרשויות המקומיות בדבר התמודדות עם הקורונה
– ראו להלן קישור למצגת בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1-ETJDswnPybubgSIed3XPCRVG41VB4r4/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
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
עו"ד איתן אטיה -מנכ"ל ,פורום ה15-
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
גזברים ברשויות המקומיות
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
מר יצחק בורבא -יו"ר איגוד התאגידים העירוניים

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

