כ"חאדרתש"פ 
24מרץ 2020
סימוכין108398:
לכבוד
ראשיהרשויותהמקומיות 

שלוםרב, 


היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 21
נכון ליום  24.03.2020בשעה 22:00
להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה .

א .הון אנושי
 ריכוז שו"ת ( )1של ראש מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי –
בעקבותמצבהחירום,יוצאיםאליכםריכוזיהנחיותחדרהמצבבנושאיםשונים.
מאחר שמדובר במצב שהוא מצב מתגלגל ,לעתים בפרק זמן קצר משתנות
ההנחיותמקצהלקצה,והדברעשוילהביאלבלבול.
אנושמחיםלהביאבפניכםאתקובץריכוזשאלותותשובותבנושאיההוןהאנושי
ברשויותהמקומיות,כפישריכזהעבורכםראשמינהלשכרוהסכמיעבודהבמרכז
השלטוןהמקומי,הגב'חגיתמגן :
https://drive.google.com/file/d/1Eg3JsEqHPQG-exn7f6Ol9pqZgJgJsVoq/view?usp=sharing

לשימושכםולידיעתכם.
 היערכות לשעת חירום–נבקשלעדכןכיבעקבותפנייתנואלס.הממונהעלהשכר
במשרדהאוצר,הובהרכיישלהתייחסאלעובדיהטיאוטברשויותהמקומיותכאל
"מישעיקרעיסוקובפינויאשפה".
לפיכךובהתאםלתקנותשעתחירום(הגבלתמספרהעובדיםבמקוםעבודהלשם
צמצוםהתפשטותנגיףהקורונההחדש),התש"פ,2020-לא נספרים עובדי הטיאוט
במצבת העובדים,והםמועסקיםבנוסףל30%-העובדיםשמותרלרשותהמקומית
להעסיק במקום העבודה בו זמנית (בין שמדובר בעובדי הרשות המקומית ובין
שמועסקיםבמיקורחוץ) .
למעןהנוחות,להלן(שוב)קישורלתקנות:
https://drive.google.com/file/d/1PRhj7H_ubBli11tgQRMMAM751b9vVGM3/view?usp=shar
ing 
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 הודעת חשב משרד החינוך – אי הוצאה לחל"ת של העובדים המינהליים במערכת
החינוך–בהמשךלחוזרלבעלויותתש"פ,5/מאתסמנכ"ליתומנהלתאגףבכירכח
אדםבהוראה במשרדהחינוך,מיום 23.03.2020(עליודיווחנו בריכוזדיווחיחדר
המצב מס'  ,20מיום  ,)24.03.2020להלן קישור להודעת חשב משרד החינוך על
החינוך:
במערכת
המינהליים
העובדים
תקצוב
המשך
https://drive.google.com/file/d/187muJqt7RoDflHVOddWhcKeSD66We9z3/view?usp=shari
ng

פועליוצאשלהודעהזו–חלאיסורעלהוצאתעובדיםאלאלחל"ת,ובפרטלצורך
קבלתדמיאבטלהמהביטוחהלאומי .
למעןהנוחות,להלן(שוב)קישורלחוזרלבעלויותתש"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
 צהרוני ניצנים – בעקבות הוראות משרד הבריאות בדבר סגירת מסגרותהחינוך,
נסגרוגםצהרוניניצנים.
בכדי להקל את הנטל על התושבים ,אנו סבורים כי נכון יהיה לעשות צעד אחיד
ולפעול למולהמפעילים,בכדילבטל אתתשלומיההורים לצהרונים,בגיןהתקופה
בהצהרוניםאלהמושבתים.
בתקווהלימיםבריאיםוחזרהלשגרה.
 חיסונים לתלמידי בתי ספר (עדיפות לכיתות א׳-ב׳)–להלןקישורלמכתבמשותף
לנו ולמשרד הבריאות ,בדבר חיסונים בתקופה זו לתלמידי בתי ספר (עדיפות
לכיתותא'-ב'):
https://drive.google.com/file/d/1fVgQdjFDnTvLcB3JcVjpw9MIt84h0aPV/view?usp=sharing
 מערכת למידה מקוונת–להלןקישורלמערכתהלמידההמקוונתשלמשרדהחינוך
ומערכתהשעותשלשידוריהאולפנים,בעבריתובערבית:
https://drive.google.com/file/d/1iMZY45aJKwqya2Xc05g93fisUThH3Apm/view?usp=sharin
g

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

ג .שמירה ,אבטחה וחירום
 איסור על הנפקת תעודת מעבר שלא באמצעות הסמכה והנחיה ישירה מהמל"ל–
ראו להלן קישור למכתב בנושא ,מיום  ,24.03.2020מאת רח"ט העורף במטה
https://drive.google.com/file/d/1-oONng8EG3Co3t-YsUesg-DCf-
לביטחון לאומי:
B0zYce/view?usp=sharing
 תקנות שעת חירום החדשות ,בדבר הגבלת פעילות – בהמשך להודעת ראש
הממשלה מהערב ( ,)24.03.2020אנו נערכים להעברת הוראות והנחיות מסודרות,
בתיאוםעםהמטההלאומילחירוםופיקודהעורף,ונעדכנכםבהמשך.

ד .רווחה
 העברת מידע ממערכת הכספת הנצורה למחלקות לשירותים חברתיים–לתשומת
לבכם – על רשות מקומית שלא קיבלה את הנתונים ממערכת הכספת הנצורה,
לפנותלמחוזמשרדהרווחה,לקבלאתהנתונים.
 חלוקת תוצרת חקלאית עודפת לנתמכים בתקופת משבר הקורונה ברשויות
המקומיות – ראו להלן קישור למכתב מנכ"ל לקט ישראל ,מיום ,24.03.2020
המעונייןליצרקשריעבודהושיתוףפעולהישיריםעםהרשויותהמקומיות,אשר
מעוניינות בפתיחת מוקדי חלוקה לתוצרת חקלאית לנתמכי העיר או בשילוב
כוחות ובחינת סיוע בחלוקת ארוחות מבושלות לבתי הנתמכים בעיר:
https://drive.google.com/file/d/1nWG5bSauvHn3Z5qNE-5fIasm0rbR_E2/view?usp=sharing

ה .בריאות
 חיטוי כנגד הקורונה – להלן קישור למכתבו של ראש המערך הארצי לבריאות
הסביבה במשרד הבריאות :https://drive.google.com/file/d/1UiruAztTTYuvdVy-
L3PDR4IgUFqVQSnL/view?usp=sharing
במסמךזהקובעמשרדהבריאות,ביןהיתר,כי"במקומות ציבוריים בשטח פתוח
(כגון מתקני שעשועים ,ספסלים ,תחנות אוטובוס ברחוב ,מתקני ספורט בשטח
פתוח ,מדרכות) הסיכוי להדבקות ממשטח הוא מזערי ולכן אין צורך בביצוע חיטוי
כולל ביצוע חיטוי באמצעות מטוסי ריסוס או ערפול ביישובים" .
נשובונזכיראתהנחייתמנהלתאגףמזיקיםוהדברהבמשרדלהגנתהסביבה,מיום
 23.03.2020(כפי שהובאה בריכוז הנחיות חדר המצב מס'  ,20מיום ,)24.03.2020
שלא לחטא מרחבים ציבוריים ,הן משום שאין הוכחה שמדובר באמצעי יעיל
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לחיסולהנגיףוהןמשוםששימושבחומריםרעילים,מזיקלאדםולסביבה .
למען הנוחות ,להלן (שוב) קישור להנחיית המשרד להגנת הסביבה:
 https://drive.google.com/file/d/1tBfuNqC9jtk3QXCG0eqQLjAD3IPDavs-/view?usp=sharing
 קריאת השלטון המקומי להקמה מידית של בתי חולים שדה שישמשו כמרכזי
בידוד וטיפול בחולי קורונה–בעקבותקריאתמשרדהבריאותלאזרחיםהנמצאים
בבידוד/אופיתחותסמיניםלהגיעלאוהלבדיקותולהיבדק,פנינוביום24.03.2020
אל משרד הבריאות ,וביקשנו הקמתם של בתי חולים שדה באזורים שיקבעו,
לצורך מתן מענה מיידי לטיפול במבודדי וחולי קורונה .להלן קישור לפנייתנו:
https://drive.google.com/file/d/1yBqwmHlooijIZ_2k6CJ22-6nkn5im9vt/view?usp=sharing

ו .כספים
 הסכמות והבנות עם הממשלה להקלה על המצוקה התזרימית של הרשויות
המקומיות –בעקבותפנייתנולמשרדהפנים,ולמשרדהאוצר,תוךשאנומתריעים
בפניהם על גודל המשבר בו מצויות הרשויות המקומיות (משבר שצפוי אך
להעמיק) ,הודיעו לנו מנכ"ל משרד הפנים וסגן החשב הכללי במשרד האוצר ,על
מספרצעדיםשאמוריםלהקלעלתזריםהרשויותהמקומיות,וביניהם:
 oהקדמת מענקי האיזון של החודשים הבאים ,בסכום של  120מלש"ח ,תוך
שמענקהאיזוןשלחודשאפרילישולםבמלואו.
 oמתןגרייסעלהלוואותתקציביותשניטלועלידירשויותבהבראה(34מלש"ח).
 oדחייתגבייתסכומיהמאצ'ינגשלהרשויותהמקומיותלחודשאפריל,ע"ימשרד
הרווחה.
להלן קישור למכתב מנכ"ל משרד הפנים וס.החשב הכללי במשרד האוצר ,מיום
https://drive.google.com/file/d/1G9ULlgL2rd-QCS_uIQ-
:22.03.2020
g7CHOjZ0KwnxB/view?usp=sharing

 בינוי בחינוך–בהמשךלפנייתנולחשבהכלליוהתרעתנועלהמחסורהחמורהצפוי
בכיתות לימוד ,התחייב חשב משרד החינוך לשחרר עוד השבוע כ 100-מלש"ח
תשלומי בינוי בחינוך ,עבור  3,400כיתות .בנוסף לכך ,התחייב לעשות כל מאמץ
לקצרימיאשראילרשויותהמקומיות.
 על אף הרצון הטוב המסתמן ממשרדי הממשלה כאמור לעיל ,הצעדים עליהם
החליטו הם "טיפה בים" לנוכח הצרה אליה עתידות להיכנס כלל הרשויות
המקומיות.לפיכךפנינואלראשהממשלה,שרהאוצרושרהפנים,בדרישהתקצוב
מיידי של אותם  150מלש"ח של מענקי האיזון ,שנגזלו מהשלטון המקומי
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במסגרת התקציב ההמשכי במעבר בין  2019ל.2020-
https://drive.google.com/file/d/1Te_j-

להלן קישור למכתבנו מיום :23.03.2020
ATjAyJTcDRk_7NGwcYEgCZamirw/view?usp=sharing

למעןהסרספק,ריכוזהנחיותזההינובנוסףעלקבציהנחיותקודמיםשהועברועלידי
מרכזהשלטוןהמקומי,מרכזהמועצותהאזוריותומשרדהפנים .
אנונמשיךונעדכןבכלהתפתחות. 

בברכה,

חייםביבס 
ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות 
ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי 

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 
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