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סימוכין108381:
לכבוד
ראשיהרשויותהמקומיות 

שלוםרב, 


היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 19
נכון ליום  23.03.2020בשעה 18:00
להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה .

א .הון אנושי
 יציאת עובדים לחל"ת – בהמשך להודעותינו הקודמות בדבר החתימה על ההסכם
הקיבוצי והתקנת תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר
הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף ,2020-המחילות את ההסכם
הקיבוציבדבריציאהלחופשהחלףחל"תגםעלעובדיםבחוזיםאישיים(שכרבכירים
וחוז האישידירוגי),גובשנוהלמתוקןומעודכןביןהמוסדלביטוחלאומילביןמרכז
השלטוןהמקומיביחסלעובדיםזמנייםושעתייםהיוצאיםלחל"ת.
בהתאם לנוהל החדש ,יש להכין רשימה מרוכזת של העובדים שהוצאו לחל"ת,
בהתאםלקובץהאקסלהמצורףלהלן ,ולהעביראותןאלמוקדדיווחיהחל"תשפתח
מרכז השלטון המקומי ,בכתובת הדוא"ל : ,halatinfo@masham.org.ilלכל
המאוחר עד ליום .26.3.2020
עובדים שייכללו ברשימה זו יהיו פטורים מהגשת מסמכים נלווים ברישום באתרי
שירותהתעסוקהוהביטוחהלאומי .
למען הסר ספק מובהר :כי כל העובדים היוצאים לחל"ת חייבים להגיש בקשה
מקוונת באתר שירות התעסוקה והביטוח הלאומי.עובדיםשיכללובטבלההמרוכזת
שתעבירהרשותהמקומיתדרךמרכזהשלטוןהמקומייהיופטוריםאךורקמצירוף
מסמכיםנוספיםלבקשההמקוונת,אךלאיהיופטוריםמעצםהגשתהבקשה(קרי:
רישום באתר האינטרנט של שירות התעסוקה ולאחר מכן הגשת תביעה מקוונת
לקבלתדמיאבטלהבאתרהמוסדלביטוחלאומי,כאמור). 
להלןקישורלנוהלהמעודכן:
https://drive.google.com/file/d/1Yu6RDN_qJCViVZu7apfwk_Qm0eoMc-1S/view?usp=sharing 
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להלןקישורלקובץהאקסל :
https://drive.google.com/file/d/18M3F_t3cLmB4aJymd6nCL-V0vo4qL0rY/view?usp=sharing 
להלןקישורלתקנותשעתחירום(הרחבתהסכםיציאהלחופשהעלהמגזרהציבורי
הרחבבשלנגיףהקורונההחדש),התש"ף,2020-כפישפורסמוברשומות :
https://drive.google.com/file/d/1jTU2CABpuuGtLPjStFsPSInivJLy5TIi/view?usp=sharing 

ולתיקוןלתקנותאלו,כפישפורסםברשומות :
https://drive.google.com/file/d/11Wv8VA-_BK063O5JT1oBLn2XXytll76K/view?usp=sharing

ב .חינוך
 תשלומי הסעות וליווי בתקופת חירום–כידוע,מאחרשבימיםאלהנאלצותהרשויות
המקומיות להתמודד עם הצורך בהפסקה זמנית של שירותי ההסעות למוסדות
החינוך ,התקיימו דיונים באשר לאפשרות להתלות את הסכמי ההתקשרות עם
המסיעים ,מתוךכוונהלחדשםעםחלוףהתקופההנוכחיתוחזרתהתלמידיםלשגרת
לימודיםתקינהבמוסדותהחינוך .
כפי שציינו בחוזר הקודם ,בעקבות פעולתנו הנמרצת הודיע משרד החינוך (היום,
 )23.03.2020על השתתפות המשרד בתשלומי הסעות וליווי ,ובכך למעשה ביטל את
הודעתו מיום .17.03.2020
להלןריכזנועבורכםאתההנחיותלפעולה :
 oבהתייחס להסעות – עליסודחוותהדעתשהוכנהעלידייועמ"שמשרדהחינוך,
לרשויות המקומיות שפעלו בהתאם להנחיות משרד החינוך וחתמו על הסכמים
בנוסח שנקבע ע"י משרד החינוך ,קיימת סמכות הביטול הזמני של ההתקשרות
בהתראה של  24שעות ,וזאת מכח סעיף  3.2לנוסח החוזה שפורסם ע"י משרד
החינוך,שזוהילשונו-:
"הרשות תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה ,כולם או חלקם,
לתקופה קצובה ושתיקבע בהודעה ,וזאת בהודעה של  24שעות מראש.
ניתנה על ידי הרשות הודעת ביטול ,כאמור ,לא יהא הקבלן זכאי לקבל
תשלום או פיצוי כלשהו בגין שירותי ההסעות המבוטלות".

הוראהדומהקיימתאףבמסגרתהחוזהשגובשמכוחמכרז משכ"ל,וזוהילשונה
(סעיף:)2.47
"הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום ו/או לפיצוי כלשהו בגין הסעות שבוטלו
לקבלן במסגרת חוזה זה על ידי הרשות המזמינה ,בין אם בוטלו באופן קבוע
ובין אם בוטלו זמנית ,ובלבד שהודעה בכתב על ביטול כאמור ,נמסרה לקבלן
לפחות  72שעות מראש כששירותי ההסעה בוטלו באופן קבוע ולפחות 16
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שעות מראש כששירותי ההסעות בוטלו זמנית ,לרבות במקרה של שביתה
או השבתה במוסד החינוך.
במקרים בהם תינתן לקבלן הודעה בכתב על ביטול שירותי ההסעות כאמור,
במועדים קצרים יותר מהמועדים המפורטים לעיל ,יהיה הקבלן זכאי
לתשלום בשיעור של  50%מהסכומים אשר היו מגיעים לקבלן לו ניתנו
אותם שירותים בפועל".

נדגיש כי האמור לעיל מתייחס לסוגי ההסכמים המובילים ברשויות המקומיות,
דהיינו :התקשרויותשבוצעועליסודנוסחהמכרזאותומפרסםמשרדהחינוךאו
מכוחמכרזמשכ"ל. 
על כן ,ככל שרשות מקומית התקשרה מול קבלן הסעות מכוחו של מכרז עצמאי
שאושרע"ימשרדהחינוך,עליהלבצעבדיקהיסודיתופרטניתביחסלקיומהשל
הוראת הפסקה זמנית של ההתקשרות בהסכם שחתמה מול קבלן ההסעות (או,
בהתאםלחוותדעתהיועמ"שלרשות,לפנותלדיןהכללי,להוראותבדברסיכול). 
 oבהתאםלאמורבמכתבמשרדהחינוךמהיום(:)23.03.2020המשרדישתתףבעלות
הסעותהתלמידים באופן יחסי לימי הלימוד ובהתאם לתקופה בה פעלו מוסדות
החינוךוהתקיימובהםהסעותבפועלעפ"יכלליונהלימשרדהחינוך.לפיכך:
מאחר שהחינוך הרגיל פעל עד ליום  12.3.2020(כולל) ,הסעות המשולמות ע"י
המשרדפרתלמיד–יועברבגינןהחלקהיחסיעדליום .12.3.2020
מאחרשהחינוךהמיוחד פעלעדל 13.3.2020-(כולל) ,הסעותהמשולמותפרמסלול
בחינוך הרגילובחינוך המיוחד– ישולמועפ"י החלק היחסי שלהמסלול בהתאם
לימיהלימודבחינוךהרגילוהמיוחדבהתאמה. 
 oבאשרלתשלום לווי בהסעות–פעלמרכזהשלטוןהמקומילהמשךתשלוםהמשרד
בגין המלוות בהסעות המועסקות על ידי הרשות המקומית כך שלגבי אלה יחול
ההסכם הקיבוצי מיום  18.03.2020לעניין ימי חופשה לעובדים במגזר הציבורי
ובכללםעובדיהרשויותהמקומיות(להלן:"ההסכם מיום .)"18.03.2020
לכלשאלהבעניין,ניתןלפנותלגזבריהמחוזותבמשרדהחינוךואלמרכזהשלטון
המקומי .
למען הנוחות ,להלן קישור (שוב) להודעת משרד החינוך מהיום ( ,)23.03.2020בדבר
השתתפותהמשרדבתשלומיהסעותוליוויבתקופהזו:
https://drive.google.com/file/d/1MFeCHpwd26HEeSTrORkCId3XO1XhGJZW/view?usp=sharing 
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ג .שמירה ,אבטחה וחירום
 הסמכת פקחים לאכיפה כנגד בתי עסק–כפישהודענובריכוזהנחיותמס'8שלחדר
המצב(מיום,)17.03.2020בתקנותשעתחירום(אכיפתצובריאותהעם(נגיףהקורונה
החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)) ,התש"פ 2020-(להלן "תקנות
אכיפת הבידוד") ,הוסמכו הפקחים העירוניים (של החוק לייעול האכיפה והפיקוח)
והפקחים המסייעים של השיטור העירוני ועובדי הרשויות המקומיות שהוסמכו לפי
סעיף (5ב) לחוק העבירות המינהליות (להלן :"פקחי הרשות המקומית") ,להטיל
קנסות מינהליים עלכלהעוברעלהוראותהבידודשבסעיפים(2ד)או 3לצובריאות
העם(נגיףהקורונההחדש)(בידודביתוהוראותשונות)(הוראתשעה) ,התש"פ2020-
(להלן:"צו בריאות העם").
בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות אכיפת הבידוד ,ביום  ,21.03.2020ניתנה סמכות
לפקחי הרשויות המקומיות לאכוף גם את סעיף (5א) לתקנות שעת חירום (נגיף
הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) ,התש"ף 2020-(להלן :"תקנות הגבלת הפעילות")
ונקבע לכך קנס מינהלי בסך של  5,000 .₪במדובר באכיפה כנגד קניונים ,שווקים
ומקומות הבילוי ,שבהתאם לתקנה (5א) לתקנות הגבלת הפעילות ,צריכים להיות
סגורים. 
למעןהנוחות :
להלןקישורלתקנותאכיפתהבידוד :
https://drive.google.com/file/d/1iSbVp_jkM2Cu2CTH4KlWWSUTFO_mF7jw/view?usp=sharing 
להלןקישורלתקנותהגבלתהפעילות :
https://drive.google.com/file/d/17SGWr1dQyELHlvIHXK0dVYSW56bmOeWj/view?usp=sharing 
להלןקישורלתקנותצובריאותהעם :
 https://drive.google.com/file/d/1ZrFTKCU5eQ98wqGYcb5NObSmnFur2PUv/view?usp=sharing
למעןהסרספק,ריכוזהנחיותזההינובנוסףעלקבציהנחיותקודמיםשהועברועלידימרכז
השלטוןהמקומי,מרכזהמועצותהאזוריותומשרדהפנים .
אנונמשיךונעדכןבכלהתפתחות. 

בברכה,

חייםביבס 
ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות 
ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי 
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העתק :
מרשיחג'ג'-ראשהמועצההאזוריתמרחביםויו"רמרכזהמועצותהאזורית 
מרמרדכיכהן-מנהלכללי,משרדהפנים 
מרשלמהדולברג-מנכ"ל,מרכזהשלטוןהמקומי 
עו"דאיתןאטיה-מנכ"ל,פורוםה 15-
מראיציקאשכנזי-מנכ"ל,מרכזהמועצותהאזוריות 
מרדורוןמילברג-מנכ"לעירייתרחובותויו"ראיגודהמנכ"ליםברשויותהמקומיות 
מנכ"ליםברשויותהמקומיות 
רו"חתומרביטון-גזברעירייתבארשבעויו"ראיגודהגזברים 
גזבריםברשויותהמקומיות 
עו"דעוזיסלמן-יועמ"שעירייתתלאביב-יפוויו"ראיחודהיועמ"שים 
יועציםמשפטייםברשויותהמקומיות 
מראיתיחוטר-סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי 
גב'חגיתמגן-ראשמינהלשכרוהסכמיעבודה,מרכזהשלטוןהמקומי 
גב'מיכלמנקס-סמנכ"לחינוך,רווחהוחברה,מרכזהשלטוןהמקומי 
מריוחאיוג'ימה-ראשמינהלבטחון,חירוםותפקידיםמיוחדים,מרכזהשלטוןהמקומי 
עו"דמירהסלומון-ראשמינהלמשפטוכנסת,מרכזהשלטוןהמקומי 
מרנפתליקאייקוב-מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים 
מראבנראקרמן-יו"ראיגודמהנדסיערים 
מריצחקבורבא-יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים 

דרכי התקשרות:
 03-7439600 | | https://bit.ly/39UV3I0hamal@masham.org.ilאו  |*3676בשעות הפעילות 08:00-17:00

