כ"ח אדר תש"פ
 24מרץ 2020
סימוכין108388:
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 20
נכון ליום  24.03.2020בשעה 08:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .הון אנושי
 היערכות לשעת חירום – נבקש לעדכן כי בעקבות פנייתנו אל ס .הממונה על השכר
במשרד האוצר ,הובהר כי יש להתייחס אל עובדי הטיאוט ברשויות המקומיות כאל "מי
שעיקר עיסוקו בפינוי אשפה".
לפיכך ובהתאם לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם
צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) ,התש"פ ,2020-לא נספרים עובדי הטיאוט
במצבת העובדים ,והם מועסקים בנוסף ל 30%-העובדים שמותר לרשות המקומית
להעסיק במקום העבודה בו זמנית (בין שמדובר בעובדי הרשות המקומית ובין
שמועסקים במיקור חוץ).
למען הנוחות ,להלן (שוב) קישור לתקנות:
https://drive.google.com/file/d/1PRhj7H_ubBli11tgQRMMAM751b9vVGM3/view?usp=sharing

 חוזר הממונה על השכר באוצר – אי הוצאה לחל"ת של עובדי הוראה – להלן קישור
לחוזר לבעלויות תש"פ ,5/מאת סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה הממונה
על השכר באוצר (מיום  ,)23.03.2020הקובע כי מאחר שכלל מוסדות החינוך בעלי
הרישיון ,אשר הינם הזכאים לתקצוב ,ממשיכים להיות מתוקצבים על ידי משרד
החינוך ,חל איסור להוציא את עובדי ההוראה לחל"ת ,בשל תקופת החירום ,ובפרט
לצורך קבלת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי.
יצוין כי בהתאם להודעה ,ככל שימצא שעובדי הוראה הוצאו לחל"ת ,בניגוד להנחיות
האמורות ,משרד החינוך עשוי לנקוט צעדים משמעותיים כנגד הבעלויות ולקזז
תשלומים מהתקציבים שיועברו לבעלות.
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להלן קישור לחוזר לבעלויות תש"פ ,5/מיום :23.03.2020
https://drive.google.com/file/d/1jXe2jydfqrZeeUeGnwv4AXV5-a3JvlHL/view?usp=sharing

להלן קישור להנחיות הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר ,מיום
:22.03.2020
https://drive.google.com/file/d/1mhlYf7hVyQjUht1dsfpiFskNNmdjMxOk/view?usp=sharing

ב .חינוך
 מערכת למידה מקוונת – להלן קישור למערכת הלמידה המקוונת של משרד החינוך
ומערכת השעות של שידורי האולפנים ,בעברית ובערבית:
https://drive.google.com/file/d/1eZdeloEs_9Yk84Gjw7se6LmwuB9zhVrK/view?usp=sharing

 בנוסף ,להלן קישור ללוח מפגשים מקוונים לילדי גנים ,הוריהם ולצוותים חינוכיים:
https://israelpreschool.wixsite.com/zoom

ג .שמירה ,אבטחה וחירום
 המלצה על סגירת הכניסה למרחבים הציבוריים – לנוכח התקנתן של תקנות שעת
חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) ,התש"פ 2020-והאיסורים הקבועים בהן
על התקהלות במרחב הציבורי ,אנו ממליצים לכם שלא לאפשר את המשך הפעלת
מגרשי הספורט והגנים הציבוריים .ניתן "לסגור" את המתחם בסרט (צילום של מתחם
לדוגמא ,בקישור שלהלן:
,)https://drive.google.com/file/d/1pIP2A4Enp2Aevw1BwCiQZy4CNVHyDqsJ/view?usp=sharing
ניתן לתלות שלטים (צילום של מתחם לדוגמא ,בקישור שלהלן:
)https://drive.google.com/file/d/165JE2TKJhzw99dH2Eu6UJ2NdBmG9rUUQ/view?usp=sharing
ניתן לכבות את התאורה ובכך לעודד אי הגעה למתחם ,ועוד ועוד.
לנוחותכם ,להלן (שוב) קישור לתקנות הגבלת הפעילות:
https://drive.google.com/file/d/17SGWr1dQyELHlvIHXK0dVYSW56bmOeWj/view?usp=sharing

ד .שונות
 מסמך מענה לשאלות נפוצות בהתייחס להיערכות רשויות מקומיות בתחום הבריאות
– להלן קישור למסמך משרד הפנים בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1UUiJmiilFTz9nmFqi3JLuBizAplGIF6h/view?usp=sharing

 תמונת מצב – רשות המים – להלן קישור למסמך רשות המים ,בנושא:
. https://drive.google.com/file/d/14t00Y8qkliz-i6mrA0C_IIVehOpuiozI/view?usp=sharing
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 חיטוי כנגד הקורונה במרחב הציבורי – להלן קישור למכתבה של מנהלת אגף מזיקים
והדברה במשרד להגנת הסביבה ,מיום :23.03.2020
. https://drive.google.com/file/d/1tBfuNqC9jtk3QXCG0eqQLjAD3IPDavs-/view?usp=sharing
בתמצית – ההנחיה של המשרד להגנת הסביבה היא ,שלא לחטא מרחבים ציבוריים ,הן
משום שאין הוכחה שמדובר באמצעי יעיל לחיסול הנגיף והן משום ששימוש בחומרים
רעילים ,מזיק לאדם ולסביבה.
מבדיקתנו מול סמנכ"ל משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה ,רשות מקומית שתבקש
לחטא מתקנים ספציפיים במרחב הציבורי (כגון :ספסלים ומתקני שעשועים) ,יכולה
לעשות זאת באמצעות מים וסבון (במובחן מחומרי חיטוי) – סבון רגיל ,לרבות סבון
לשטיפת ידיים ,הורג את הנגיף.
 הנחיות כלליות מטעם המשרד להגנת הסביבה למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופה
של השבתת המשק באופן חלקי או מלא – להלן קישור להנחיות המשרד להגנת
הסביבה ,לעניין היתרים ורישיונות של המשרד להגנת הסביבה (היתר פליטה ,היתר
רעלים ותנאים סביבתיים ברישיון עסק(https://drive.google.com/file/d/1O- :
.z44xv0vt8cmhwAZ4EEjPlP6pZx5VD5/view?usp=sharing

נא תשומת לבכם כי בימים אלה מקדמת הממשלה (תוך היוועצות בנו) טיוטת תקנות
לשעת חירום ,העוסקות בהארכה אוטומטית של היתרים ורשיונות .ככל שתקנות אלו
יקודמו לאישור ממשלה ויאושרו – יחליף המנגנון שיקבע בהן את ההנחיות שלעיל.
 התגייסות השלטון המקומי לסיוע בפיתוח כלי בינה מלאכותית לאיתור התפרצויות
קורונה – נא ראו מכתבו של מנכ"ל מש"מ ,מר שלמה דולברג ,בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1Tvhii7kkb8Q_K_ZK2gqCnl5xH855k7fs/view?usp=sharing

 כניסת הכנסת ה 23-לתפקוד – הוועדה המסדרת ,בראשות יו״ר סיעת כחול לבן ,ח״כ
אבי ניסנקורן ,אישרה את הקמתן של  6ועדות כנסת זמניות.
בראשות ועדת חוץ וביטחון יעמוד רא"ל (במיל') ח״כ גבי אשכנזי (כחול לבן).
בראשות ועדת הכספים יעמוד ח״כ עודד פורר (ישראל ביתנו).
בראשות הוועדה המיוחדת להתמודדות המדינה עם משבר הקורונה יעמוד ח״כ עפר
שלח (כחול לבן).
בראשות הוועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך יעמוד ח״כ ניצן הורוביץ
(העבודה-מרצ).

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

בראשות הוועדה המיוחדת לעבודה ורווחה יעמוד נציג סיעת הרשימה המשותפת.
בראשות הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית יעמוד נציג סיעת הרשימה
המשותפת.
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
מר דורון מילברג -מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
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
מר נפתלי קאייקוב -מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים
מר אבנר אקרמן -יו"ר איגוד מהנדסי ערים
מר יצחק בורבא -יו"ר איגוד התאגידים העירוניים
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