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סימוכין108444:
לכבוד
ראשיהרשויותהמקומיות 

שלוםרב, 


היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 23
נכון ליום  26.03.2020בשעה 07:00
להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה .

א .הון אנושי
 יציאת עובדים לחל"ת–בהמשךלהודעתנובריכוזהנחיותחדרהמצבמס' 19נבקש
לעדכן,כדלקמן :
 oהושגה דחייה בתאריך האחרון להגשת רשימות של עובדים היוצאים לחל"ת,
לביטוח הלאומי .ניתן להעביר רשימות דרך מוקד דיווחי חל"ת של חדר המצב
של השלטון המקומי עד ליום ג' ,ה.29.3.2020-
 oרשויות מקומיות יוכלו לבצע רישום של עובדים שיצאו לחל"ת ,באתר שירות
התעסוקה ,וכך לחסוך לעובדים את ביצוע הרישום האישי המקוון .יובהר כי
רישוםזהלאמייתראתהגשתהשלתביעהאישיתבאתרהביטוחהלאומי.
 oלאור העדכונים כאמור ,להלן הנוהל העדכני להעברת רשימות למוקד דיווחי
חל"תשלחדרהמצבשלהשלטוןהמקומי :
 ישלהעביראלמוקדדיווחיחל"תשלהשלטוןהמקומיאתרשימתהעובדים
שיצאולחל"ת,עלגביקובץהאקסלהמצ"ב:
=https://drive.google.com/file/d/17dUncs4gp8wFLh5N6SGz7A2f0WsUOrjx/view?usp
sharing.

 רשויות מקומיות שכבר העבירו קובץ ,ואשר מבקשות לעשות שימוש
באפשרות לבצע עבור עובדיהן שיצאו לחל"ת את הרישום באתר שירות
התעסוקה,יעבירואתהקובץבשנית,לאחרשהוסיפועמודהנוספתמשמאל
לעמודות הקיימות ,ובה יציינו את מספר הטלפון הנייד של כל אחד
מהעובדיםשיצאולחל"ת. 
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 יש להקפיד על הגשת קבצי אסקל בלבד .לא ניתן לקבל קבצי  PDFאו כל
קובץמסוגאחר.
 ישלהקפידעלמילויהטופסבפורמטשנשלחאליכם.איןלייצרקובץחדש.
 ישלחתוםעלההצהרהשמופיעהמתחתלטבלה.לאניתןלקבלקבציםללא
הצהרה.
 יתקבלואךורקרשימותשיועברווייחתמועל-ידימנהלימשאביאנוש/חשבי
שכר.
 עלשולחהרשימהלהזדהותבשמוותפקידוברשותהמקומית,ולספקפרטים
לצורךיצירתקשרבעתהצורך.
 אנו חוזרים ומדגישים כי ניתן להוציא לחל"ת בגין נגיף הקורונה ,אך ורק
עובדים שעתיים ופרויקטליים .רק עובדים אלה יהיו זכאים להגיש תביעה
לקבלת דמי אבטלה.
ישלהעביראתהקבציםעדל 29.3.20-לכלהמאוחר,למוקדדיווחיחל"תשלמרכז
השלטוןהמקומיבדוא"ל. halatinfo@masham.org.il :לשאלות,ניתןליצורקשר
(מנהלי משאבי אנוש וחשבי שכר בלבד) עם מאיה קרבטרי ,מנהלת מוקד דיווחי
חל"ת,בטלפון .050-3999563
 תגבור מוקדים עירוניים –רשויות הנזקקות לתגבור מוקדים עירוניים ,יוכלו
להעביר בקשה לחדר המצבשל השלטון המקומי ,לפי פרטי ההתקשרות הרשומים
בשולי העמוד ,בציון :שם הרשות המקומיות ,האזור הגיאוגרפי ,איש קשר ומהות
הצורך .אנו נעמוד בקשר עם יחידת גיוס מתנדבים בפיקוד העורף ,ונבצע את
ההתאמותביןהצורךלמענה.
נשובונזכירכיבהתאםלתקנותשעתחירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה
לשםצמצוםהתפשטותנגיףהקורונההחדש),תש"ף2020-(קישורלהלן: 
https://drive.google.com/file/d/1DnhBryZl5OROAe2w2j2nJlCW6RZCPwaP/view?usp=sharing

),עובדימוקדעירוני,לרבותמוקדחירוםוחדרמצב,אינםנכלליםבמצבתהעובדים
המקסימליתהיכולהלשהותבמקוםהעבודהבוזמנית.
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ב .שמירה ,אבטחה וחירום
 תקנות שעת חירום החדשות ,בדבר הגבלת פעילות – להלןקישורשלתקנותשעת
חירום(נגיףהקורונההחדש–הגבלתפעילות),התש"ף2020-(להלן:"תקנות הגבלת
הפעילות") ,הכוללבתצורהשל"עקובאחרשינויים"אתהתיקוןשבוצעבהןביום
:25.03.2020
https://drive.google.com/file/d/1QD3QDBhbvEsmzZtSXiv5uutJkwtuMOwa/view?usp=sharing 

 oתמציתהתיקוניםשבוצעולעומתהנוסחהקודם :
 צמצום נוסף של היכולת להסתובב במרחב הציבורי– בוטלה היכולתלבצע
פעילותספורט,ואדםהמבקשלהתרענןבחוץ(שלאלמטרותיציאהלעבודה,
הצטיידותבדבריםחיונייםוכד'),אינורשאילהתרחקמהביתמעל 100מ';
עריכת חתונות ,בריתות ,והלוויות ,וכן תפילה שלא בבית הפרטי ,יבוצעו
במקוםפתוחבלבד.
 מעסיקנדרשלהעמידעמדהלמדידתחוםבפתח,ולוודאעלשמירתמרחקשל
 2מ' ביןהעובדים (ראובהמשךמסמךזה,הודעתנובדברספקיםמהםניתן
לרכושמדיחום) .
 ייסגרוחנויות שאינןמאלוהמפורטותבתקנה(5ב)לתקנותהגבלתהפעילות
(החנויותהמפורטותבתקנה(5ב),להלן:"חנויות לצרכים חיוניים") .
 צומצמואפשרויותהתחבורההציבורית(אךבניגודלטיוטתהתיקוןלתקנות
–התחבורההציבוריתלאנפסקהכליל)ונקבעכימוניות יכולות להסיענוסע
אחדבלבד,אלאאםזהלצרכירווחהאובריאות .
 נקבעוסנקציותעונשיותחדשות,ובתיקוןעקיףלתקנותשעתחירום(אכיפת
צו בריאותהעם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד ביתוהוראות שונות) (הוראת
שעה),התש"ף,2020-נקבעוקנסותמינהליים.
פקחי הרשויות המקומיות (פקחיםעירונייםכהגדרתםבחוקלייעולהאכיפה
והפיקוח,פקחיהשיטורהעירוניוכןעובדרשותמקומיתשהוסמךלפיסעיף
(5ב) לחוק העבירות המינהליות – להלן :"פקחי הרשויות המקומיות"),
מוסמכים לבצע אכיפה ,ובכלל זה להטיל קנסות מינהליים ,בגין ההפרות
הבאות (להלן במודגש מצוינים הנושאים החדשים בהם הוסמכו פקחי
הרשותהמקומיתלבצעאכיפה):
 -בידודשהופר
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-

-

אידיווחעלבידוד
עסקים שאסור להפעיל בכלל (עסקים בקניון ,שווקים ,חנויות שאינן
מאלוהמותרותומקומותבילויאסורים) – התווספה סמכות לאכוף גם
כנגד אנשים המגיעים למקומיות כאמור (אלה שאינם עובדי המקום
אלאהמבקריםבו)
שהייה בגנים ציבוריים ובחופי הים (בשונה מהתקהלויות במקומות
אחרים).
אכיפה כנגד הפעלת תחבורה ציבורית שלא בהתאם לתקנות (למשל:
אכיפתאיסורהסעתמעללנוסעאחד,במונית).

 oלאדםמותרלצאתמהבית,בסוגיהפעילויותשלהלן :
 לצורךיציאהלמקוםעבודהשהוארשאילעבודבולפיכלדין (כלומר:מקום
שלא נאסרה בו העבודה מכח תקנות הגבלת הפעילות או בכל דין אחר,
ובמצבת העובדים המותרת במקום העבודה) ,וחזרה ממנו .לתשומת לבכם:
עובד–לרבותמתנדב.
 לצורךהצטיידותבמזון,תרופותומוצריםחיונייםוקבלתשירותיםחיוניים,
קבלתשירותרפואי,תרומתדם,טיפולבמסגרתרווחהויציאהלצורךסיוע
רפואילאדםאחראוסיועלאדםעםקושיאומצוקההדורשיםסיוע.
 לצורךהפגנה,הליךמשפטיוהגעהלכנסת.
 לצורךהשתתפותבמסגרותהחינוךהמותרותבמסגרתצובריאותהעם(נגיף
קורונההחדש)2019(הגבלתפעילותמוסדותחינוך)(הוראתשעה),התש"ף-
 ,2020העברת קטין בין הוריו והעברת קטין לבייביסיטר (כשההורה יצא
לפעילותמותרת).
 לצורךיציאהממקום מגורים ,שליחידאו שלאנשים הגרים באותומקום,
לזמןקצרולמרחקשלעד100מטריםממקוםמגורים.
 לצורך יציאה לחתונה ,להלוויה או לברית ,יציאה לתפילה בסמוך למקום
מגורים,וכןיציאתאישהלטבילהבמקווהנשים .
 oהעסקים שאסור להפעילם ,הם :מקומות או עסקים בקניון (למעט מקומות
אוכל,בתימרקחתוחנויותשעיקרעיסוקןמכירתמוצריהיגיינה);מקומותבילוי
(מפורטים בתקנה (5א)( )2לתקנות הגבלת הפעילות) וכל חנות שאינה מסוג
החנויותלצרכיםחיונייםשמפורטותבתקנה(5ב)לתקנותהגבלתהפעילות.
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מותר להפעיל כל יתר סוגי העסקים ומקומות העבודה האחרים.למשל:תחנות
דלק; בנקים; משרדי נותני שירותים מכל הסוגים ,כגון :משרדי רו"ח או עו"ד
(שאינם בקניון); בתי מחסה לבעלי חיים (לא חנויות); חנויות לצרכים חיוניים
(כגון בתי אוכל ,מרכולים ,בתי מרקחת ,חנויות למוצרי חשמל ותקשורת וכו');
מסגרותרווחהומסגרותחינוךמותרותועודועוד. 
לתשומתלבכם,בהתאםלתקנה(2א)לתקנותשעתחירום(הגבלתמספרהעובדים
במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש),תש"ף 2020-(להלן:
"תקנות הגבלת מספר עובדים",בקישור :
https://drive.google.com/file/d/1DnhBryZl5OROAe2w2j2nJlCW6RZCPwaP/view?usp=shari
 ,)ngנדרש כל מקום עבודה שאין לו הסדרה מיוחדת בהמשך התקנות ,לצמצם

מצבת עובדים במקום העבודה ל 30%-או  10עובדים לפי הגבוה ,ואף יכול
להעסיק מהבית את כל יתר עובדיו ,לו בכך יבחר .אם אין מדובר באחד מסוגי
העסקיםהאסוריםבהפעלה,כאמורלעיל,העסקיכוללהמשיךולפעול. 
ישנםעסקים בהםנקבעמפורשותכידרךעשייתהעסקיםבהםתהיהבאמצעות
משלוחים בלבד (למשל :בתי אוכל ,חנויות למוצרי חשמל ולמוצרים חיוניים
לבית);ישנםעסקיםבהםמובןכילאתהיהבהםקבלתקהל(שכןלאנשיםאסור
לצאת מהבית למטרותהגעהלאותם עסקים); ישנם עסקים בהםישמגבלהעל
אופן מתן השירות (למשל :במונית מותר להסיע אדם אחד בנוסף לנהג); ישנם
עסקים בהם נקבעו כללים שעל בעל העסק להקפיד על התקיימותם (למשל:
במרכול (מקומותלמכירתמזון) נקבעהחובתהקפדהעל הכנסת אנשים במפתח
של  4אנשיםלכל קופהפעילהלכלהיותר,ושמירה עלמרחק של 2מ'בין אנשים,
בנוסףעלחובתהעמדתמדחוםבכניסהלמקוםהעסק,שהיאחובההחלהעלכל
העסקים).
 oנכון לעכשיו ,עיקר ההערכות הנדרשת מצד הרשויות המקומיות היא להקים
ולהציבעמדותלמדידתחוםבפתחמקוםהעבודה,לדאוגלהגעתהעובדיםלמקום
העבודה,לאורצמצוםהתחבורההציבורית,ולהערךלביצועאכיפהופיקוח,ככל
שירצולבצעםבתחומן .
 העברת מידע בדבר פרטי מסלולי חולים מאומתים – נא ראו מכתבנו אל מנכ"ל
משרדהבריאות,בבקשהכיינחהאת אנשימשרדו,להעבירלראשיהרשויותמידע
אודות מסלולי החולים המאומתים הגרים בתחום שיפוטם ,על מנת לאפשר להם
להביאמידעבדברהמסלוללידיעתהתושבים ,ולאפשרניטורהנחשפים – כל זאת,
מבלילחשוףאתזהותהחולה .
בנוסף לאמור לעיל ,ביקשנו במכתב ,במקרים בהם מדובר בחולים שעצם אשפוזם
גורר מצוקה לבני משפחתם (כדוגמת משפחה חד הורית בה ההורה מאושפז ,או
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הורהלילדיםעםצרכיםמיוחדים),יעודכןראשהרשות ,עלמנתשניתןיהיהלסייע
להםלאלתר .
להלןקישורלמכתב:
.https://drive.google.com/file/d/1fSAb5S_J2qMQA5oFQ6D4B460igdYseYy/view?usp=sharing

מאחרשבאיו"שאיןמחוזשלמשרדהבריאותשמספקמידעעלחוליקורונה,והדבר
נעשה ע"י עורף אוגדת איו״ש ,ביקשנו פרטי איש קשר מהאוגדה ,לביצוע הבירור
מולו.ניתןליצורקשרעםהפקמ"זבניהו,בטלפון:.052-5600245
 סיכום דיון הערכת המצב המיוחדת להיערכות המשטרה וכוחות הביטחון לאכיפת
התקנות החדשות בעניין הגבלת הפעילות – במסגרת דיון הערכת המצב שקיים
השר לביטחון הפנים ארדן בהשתתפות מ״מ המפכ"ל ניצב מוטי כהן ,מ״מ נציב
שב"ס גונדר אשרוקנין,נציב כב״ה רב טפסר דדי שמחי,קציני צה״לואנשי מגן דוד
אדום,נקבע:
 oמדיניותהאכיפהתהיהסובלניתומכילהלאורהמצבהמיוחדוהצורךלהאבקיחד
בהפצתהנגיף .
 oהמיקוד בימים הראשונים לאכיפת התקנות יהיה בהסברה לציבור .ההנחיות
החדשות בדבר הגבלת הפעילות ,יפורסמו גם בערבית ,רוסית ואמהרית ,ע"י
המשטרה .
 oלאור המורכבות באכיפת התקנות ,יש לתעד באמצעות מצלמות הגוף של
השוטריםאתמפגשיהאזרח/שוטרבימיםאלה. 
 oיש לחדד לציבור את החובה של נשיאת תעודת זהות/תעודה מזהה ביציאה
מהביתבפרטבתקופהזו .
 oיש להסמיך את השוטרים להטיל קנס כספי על בעלי סופרמרקטים ,שמכניסים
לקוחותללאבדיקתחום,אומאפשריםעומסוצפיפות .
 oלאור הסיכון המוגבר לאלימות בתוך המשפחה בימים אלה ,יבוצע פיקוח מיוחד
בתחום זה ,כולל ביקורים בבתים של משפחות בהן מתגוררות נשים מאוימות או
שישאינדיקציהאוחששלפגיעהבהן.
 oלוחמי האש ישולבובפעילות הסיור והנוכחות של המשטרה יחד עם חיילי צה"ל.
כמו כן ישולבו מפקחי משרדי הממשלה ורשות הטבע והגנים באכיפת התקנות
בשטחיםשבאחריותם. 
 oבשלבראשוןיצטרפוכ650-חייליצה״ללפעילותהמשטרה,ובהמשךהמספריגדל
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ל3,600-במידהוההסגרוהגבלתהתנועהתתרחבעודיותר.
 oלא דובר על שילוב פקחי הרשויות המקומיות ,שלהם סמכות אכיפה משלהם.
 רשות החירום הלאומית (רח"ל) ומקבילתה האמריקנית  FEMAמקימות מנגנון
משותף למאבק בקורונה – להלן קישור להודעת גופיהחירוםהאמורים על הקמת
קבוצותעבודהמשותפותומנגנוניםלהחלפתידע:
https://drive.google.com/file/d/1Z8UDF249IUN--itDr81WF06eHLJJRzCp/view?usp=sharing

ג .חינוך
 מערכת למידה מקוונת – להלןקישורלמערכת הלמידה המקוונתשלמשרדהחינוך
ומערכתהשעותשלשידוריהאולפנים,בעבריתובערבית:
https://drive.google.com/file/d/111u54SuzOiP8XFWI-XyioviaBkM9djYh/view?usp=sharing

 בנוסף,להלןקישורללוחמפגשיםמקווניםלילדיגנים,הוריהםולצוותיםחינוכיים:
https://israelpreschool.wixsite.com/zoom
 עדכון חוזר מנכ"ל  – 4/2019נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד
חינוך ע"י רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך – להלן קישור להודעת עדכון
בעניין הנוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על יסודי,
במסגרתוהוארכההוראתהמעברשבנוהל:
https://drive.google.com/file/d/12iISEyoR8WY-
6BWeHqWk_qU5ENn1wrAV/view?usp=sharing 
למען הנוחות ,להלן קישור לחוזר מנכ"ל משותף פנים-חינוך ,מס' :4/2019
https://drive.google.com/file/d/1vyoIpdf72Ts0HNL5ObWq6QNl_v5as_RW/view?usp=sharing 
 הדרכות מקוונות – ג׳וינט ישראל פיתח הדרכות מקוונות חינמיות לעבודה מקוונת
עםאנשיםעםמוגבלויות.בקישורהמצורףהדרכותלשימושבפלטפורמותZOOMו-
 TEAMS(פלטפורמה מקוונת לישיבות צוות),וכן סוגיות מקצועיות בעבודה פרטנית
מרחוק.פרטיםוהרשמהבקישורהמצורף:
https://drive.google.com/file/d/1tNPZy_0YuHYC7Sp7XSjvmJqHUcsBpRhn/view?usp=sharing
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ד .רווחה
 היערכות שירותי הרווחה להתמודדות עם נגיף הקורונה – להלן קישור לחוזר
מנכ"ל משרד הרווחה מס'  ,10המפרט את שירותי הרווחה שצריכים להמשיך
ולפעול בתקופה זו :https://drive.google.com/file/d/1u-KP49VpguXWsKuD2Uxg4FABAB-
 .IhRki/view?usp=sharingנא תשומת לבכם לסעיף  4לחוזר ,המפרט את השירותים
החיונייםשעלהרשויותהמקומיותלהמשיךולהפעיל .
כמוכן,להלןקישורלחוזר מנכ"ל משרד הרווחה מס' ,11המסדיראתהמימוןשל
מסגרותרווחההפועלותבקהילה :
https://drive.google.com/file/d/1YWBtvNxoFQEOLdAcHsu_hNK27_YbJQ46/view?usp=sharin
g

 הארכת מבצע חלוקת מזון לאזרחים ותיקים על בסיס מפעלי ההזנה והודעה על
מבצע משמרות זהב – להלן קישור למכתבו של מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה
והשירותיםהחברתיים,בדברהארכתושלמבצעחלוקתמזוןלאזרחיםותיקיםעל
בסיסמפעילההזנה:
https://drive.google.com/file/d/1-xFwgO1Lau4LvMguKtKKzr2cxWsdKxN9/view?usp=sharing

כמו כן להלן קישור למכתבם של מפקד פיקוד העורף ומנכ"ל משרד העבודה,
הרווחהוהשירותיםהחברתיים,בדברמבצעמשמרותזהב– מבצעמשותףלפיקוד
העורף (ובהובלתו) ,משרד הרווחה ,השלטון המקומי ,המגזר העסקי והמגזר
השלישי ,למיפוי צרכי הקשישים ,לרבות :יצירת קשר טלפוני עם הקשיש והפגת
בדידותובאמצעותמתדביםטלפוניים,ומתןבטחוןתזונתיומענהלצרכיםהדחופים
של הקשישים :https://drive.google.com/file/d/1CEQhVBbTBAzknGYwV24aWBthT3EN-
spg/view?usp=sharing 
 חלוקת תווי קנייה לאוכלוסייה במצוקה כלכלית קשה – להלןקישורלמכתבושל
מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בדבר חלוקת תווי קנייה
לאוכלוסייהבמצוקהכלכליתקשה:
.https://drive.google.com/file/d/1XkkpRNjU_l2m39cZsKkkaKUj9t6jZqR2/view?usp=sharing

נדגיש ,כי תווי קנייה אלה אינם מיועדים לאוכלוסייה מעל גיל  65שמקבלת מענה
באמצעות פרויקט ההזנה ,כי אם לאוכלוסיות אחרות במצוקה כלכלית קשה,
כמפורטבסעיף6למכתב.
 התרעה על הצטופפות צפויה של עשרות אלפי קשישים בסניפי הדואר ,ביום
 29.03.2020– נא ראו פנייתנו למנכ"ל חברת דואר ישראל ,המתריע על כך שביום
 29.03.2020צפוייםלהגיעלסניפיהדואראלפיקשישיםשאיןברשותםחשבוןבנק,
ואשריבואולקבלאתקצבתהביטוחהלאומי:
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.https://drive.google.com/file/d/10ZATkVxprv0pKvA5AGkhgyuzIPtMAx7Y/view?usp=sharing
בשל נגיף הקורונה ,קיים חשש ממשי לשלומם ולבריאותם ,ועל כן והגם שהפניה
למנכ"ל חברת דואר ישראל נעשתה מבעוד מועד ,נבקשכם לבחון דרכים לוודא
היערכותסניפיהדוארהפועליםבתחוםיישובכם.
 תחבורה ציבורית – כפי שדיווחנו לכם בריכוז הנחיות חדר המצב מס'  ,22מיום
 ,25.03.2020טיוטת תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)
(תיקון) ,התש"ף 2020-קבעו איסור על הפעלת תחבורה ציבורית ,למעט הסעת
עובדיםומוניתובהנוסעאחד(קישורלהלן:
.)https://drive.google.com/file/d/1Gh7jroTNJR2GWsnqgRsiOp0_USxNTRZz/view?usp=sharing
פנינואלשרהתחבורהוהתרענובפניו,כימשמעותאיקיוםתחבורהציבוריתהיא
קריטית עבור קשישים ,אנשים עם מוגבלות ואוכלוסיות מוחלשות נוספות,
הנסמכים על שירותיהם של עובדים ,בעיסוקים מגוונים ,הנדרשים לתחבורה
ציבורית בכדי להגיע אליהם ולתת להם מענה יומיומי (להלן קישור למכתבנו:
 .)https://drive.google.com/file/d/1SE3sL59ECI1107iDaejG8etUuSPUw06o/view?usp=sharing
אנו שמחים לעדכן כי בנוסח התקנות שפורסמו ברשומות ,תפעל תחבורה ציבורית
"לפי הוראות שר התחבורה בתוקף תפקידו" (קישור לתקנות המעודכנות ,כולל
התיקוןשבוצעבהןביום,25.03.2020בתצורהשל"עקובאחרשינויים":
.)https://drive.google.com/file/d/1QD3QDBhbvEsmzZtSXiv5uutJkwtuMOwa/view?usp=sharing
אנו קוראים לשר לפרסם הוראות לפריסת תחבורה ציבורית הלוקחת בחשבון את
צרכיהאוכלוסיותהאמורותלעיל.

ה .הארכת מועדים אוטומטית
 תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה
ותנאים למתן תעודת גמר) ,התש"ף 2020-– להלן קישור לתקנות כפי שפורסמו
ברשומות:
.https://drive.google.com/file/d/1X5OT90ajYaW_FyXlEIcr8qhosKTAD3ye/view?usp=sharing
תקנותאלומאריכותבאופןאוטומטימועדיםשוניםהקבועיםבדיניהתכנוןוהבניה,
שמועד פקיעתם בתוך התקופה שמיום  15.03.2020ולמשך  60ימים ,מתוך הבנה
שבימים אלה פועלים מוסדות התכנון והרישוי בעצימות נמוכה ובמצבת כח אדם
חסר.ביןיתרהארכותהניתנותבמסגרתן–הארכתהיכולתלהגישהתנגדויות,וזאת
מהטעם הפשוט שאי אפשר לדלג על זכויות של אנשים ,ולכן בכל הנוגע לקידום
תכניותאוהקלותושימושיםחורגיםנקבעההארכתמועדיםאוטומטיתשל60יום.
מעבר לכל האמור לעיל ובכדי לקדם את המשך הבניה גם בזמנים אלה ,מוסמכת
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רשותרישוילהקלבדרישותלתעודתגמר,בתנאיםהקבועיםבתקנות .
 תקנותשעתחירום(נגיףהקורונההחדש)(הארכתתוקףודחייתמועדים),התש"ף-
2020–להלןקישורלתקנותכפישפורסמוברשומות:
.https://drive.google.com/file/d/1OfwXPfR_HbbWdk2x5i5-6jIMG2lePX77/view?usp=sharing
תקנותאלומאריכותבאופןאוטומטיכלרישיוןאוהיתרשמוציאהרשותמקומית
(למעט בנוגע לתחום התכנון והבניה ,המוסדר בסט תקנות אחר) ,שמועד פקיעתם
בתוךהתקופהשמיום 10.05.2020ועדליום10.05.2020–רשיוןעסק,היתרהוצאת
כיסאותושולחנות,היתרשילוט,רשיוןלהחזקתבע"ח(למשל:כלבים),ועודועוד .
בגיןהארכהאוטומטיתכאמור,לאתשלוםאגרה .
ואולם,הרשותהמקומיתרשאיתלקבועביחסלרשיון/היתרמסוים,תקופתהארכה
אוטומטית קצרה יותר ,או לקבוע שלא תתקיים הארכה אוטומטית כלל ,ובמקרה
זהלאיחולוהוראותהפטורמתשלוםאגרה.
 תנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לפי סעיף (5י)
לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין)( 1938 ,הוראת שעה)–להלןקישור
לחוזר 5/2020שלמנכ"למשרדהפנים,הקובעהארכתמועדיםאוטומטיתבתחודש
ימים להגשת בקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב ,ובהתאמה למתן תשובה
ולהגשתתצהירבשניםהעוקבותלמתןההחלטה:
https://drive.google.com/file/d/1x6oJokRM5KM_UW96xSWdwllrUDeg_dFN/view?usp=shari
ng

 בנוסףלתקנותשלעיל,יושבתהממשלהעלהמדוכהלצורךהכנתתקנותשעתחירום
להארכה אוטומטית של מועדי השגה ,תשובה וערר בארנונה .נעדכן לכשאלה
יפורסמו.

ו .שונות
 רכישת ציוד מיגון ומדי חום–בעקבותהמשברוביתרשאתלנוכחהחמרתהדרישות
שנקבעההיוםבתקנותשעתחירום(נגיףהקורונההחדש– הגבלתפעילות)(תיקון),
התש"ף 2020-(ביןהיתר–הטלתחובהעלמעסיקלהעמידמדיחוםבכניסהלמקום
העבודה) ,להלן קישור למכתב משכ"ל הכולל רשימת ספקים של ציוד מיגון ומדי
חום:
https://drive.google.com/file/d/12O7UFhXm_SiPNosC8tNq_Wp1uqMidWEN/view?usp=shari
ng

ולרשימת הספקים:

https://drive.google.com/file/d/1D8Fdm-R5WJGsb48yqsJA4uuFKX-
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b_KSj/view?usp=sharing 
כמו כן ,ראו להלן רשימת ספקים למד חום קרבה ,שקיבלנו מבדיקה מול קופות
החולים :
גיורא,ELCONטלפון: 054-4271968
רז,YEGEVטלפון: 053-4239042
איציק,CORטלפון: 054-5687447
חברתברטל,טלפון: 054-5451025
חברתפנגיאה,טלפון:054-6622563(הדס) ,
חברהסיניתבארץ,המשווקתמוצרעםתקןאירופאי,טלפון:054-6686542(פרד)
 מסלולי הלוואות והטבות לעובדי הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים –
לצורך יצירת פתרונות כלכליים שיקלו על עובדי הרשויות המקומיות והתאגידים
העירוניים ,ייצר בנק מרכנתיל דיסקונט ,לאחר התייעצות ובשיתוף מרכז השלטון
המקומי ,מספר מסלולי הלוואות והטבות לעובדים .להלן קישור לחוברת מידע
בנושא,לרבותקישורלהלוואהמהירהבאופןישיר,בעברית:
https://drive.google.com/file/d/1FLEMSfUHT3Joh4s0ioLInbpb2tFK4Cq9/view?usp=sharing
ובערבית:
https://drive.google.com/file/d/1Uwg6f6LO_7exMBQ14SS9uXy4jWy8YguJ/view?usp=sharin
g 

אנו מברכים על המהלך ותומכים בו ,וקוראים לכל הבנקים ליזום פעולות דומות,
במטרהלחזקאתעובדיהרשויותוהתאגידיםהעירוניים.
 סקר רשותי לתושבים–בהמשךלהודעתנובריכוזהנחיותחדרהמצבמס',21מיום
 ,25.03.2020בדבר סקר רשותי ,שפותח ע"י משרד הפנים ,והמיועד לאפשר לראש
הרשות ללמוד על עמדות התושבים ולאתר מהם את הצרכים המרכזיים להם הם
נדרשיםבימים אלה,להלן קישור לרשימת השאלות (ללא צורך להתקדם בשאלות
ולעבור את הסקר במלואו) ,בעברית ובערבית ,בכדי שתוכלו לקבל החלטה באם
לפרסםאתהסקרלתושביכם .
קישורלרשימתהשאלותבעברית :
 https://drive.google.com/file/d/14zUymmKqMWBh01YbfTigCs7bOdKjfx_z/view?usp=sharing 
רשימתהשאלותבערבית :
https://drive.google.com/file/d/1AWf0yPj-wx9PCKLBqm0Y0dGfvZ42rWaN/view?usp=sharing 
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למען הסר ספק ,ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי
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 
מראמנוןיוסף-דוברעירייתבארשבעויו"ראיגודדובריהרשויותהמקומיות 
רו"חעינבפרץ-מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות 
מריצחקבורבא-יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים 
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