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 ' אייר תש"פח 
 2020מאי  02

 108777סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 48ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 23:00בשעה  02.05.2020נכון ליום 

 להלן ריכוז הנחיות שונות, כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

 הון אנושי .א

 בהמשך למכתבינו מסוף השבוע האחרון, להלן קישור להסכם  – הסכם קיבוצי מעודכן
 :30.06.2020הקיבוצי שנחתם, ואשר בתוקף עד ליום 

/d/1fCU4YnN0ixGulQHeERqZBO6urqgbwSLf/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file  

לצד זאת, להלן קישור למכתב ההנחיות לביצוע, מאת ראש מינהל שכר והסכמי עבודה 
 במרכז השלטון המקומי, גב' חגית מגן:

https://drive.google.com/file/d/1V3xk_MNfpUBplYufnm2qziKOhGDo0Ri5/view?usp=sharing   

 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרינו לעדכנכם בדבר הארכת ההסכם  – הסכם ההארכה
הקיבוצי שהיה בתוקף עד כה, במספר ימים נוספים. להלן קישור להסכם הקיבוצי המאריך 

, כך שיעמוד בתוקף עד ליום 30.04.2020סכם שהיה בתוקף עד ליום את תקופת הה
 "(:הסכם ההארכה)להלן: " 02.05.2020

/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1XWNfEdaNDm9uX1N9yEU07MChNtQ6PDaP  
וכן את תקש"ח ההרחבה, המחילות את הסכם ההארכה, בין היתר גם על עובדים בחוזה 

   TrNO4Z/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1VZi1_Ha01JGFuftJXG6SNwbciPאישי: 

  לתקנות שעת חירום )הגבלת מספר  7להלן קישור לתיקון מס'  – עובדיםתקנות הגבלת
)להלן:  2020-העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, תש"ף

 "(:תקנות הגבלת עובדים"

https://drive.google.com/file/d/1eHhqF47YkUROHSbFYVuXvtEP14GocO9V/view?usp=sharing  

 מעיקרי התיקון:

o ( לתקנות הגבלת עובדים קובעת כי יש להעדיף, במידת הניתן, 1)ז2תקנה  – קבלת קהל
יים, על פני קבלת קהל פרונטלית, וכי שירות מרחוק, לרבות בשימוש באמצעים דיגיטל

לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות  2קבלת קהל פרונטלי תעשה ביחס מקסימלי של 
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מ"ר מאזור שירות הלקוחות. נקבעו הוראות מקלות  15לקוחות, וביחס של אדם לכל 
 יגברו ההוראות המקלות.   –בתקנות קורונה אחרות 

אם אימץ את כללי ה"תו הסגול" ובין אם נשאר בגבולות  על כל מעסיק, בין הוראה זו חלה
  מצבת כח האדם המקסימלית שהוא רשאי להעסיק.

o תו הסגול" על הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים-החלת אפשרות ה" – 
ב לתקנות הגבלת עובדים, רשאים גורמים שונים, וביניהם רשויות 2בהתאם לסעיף 

ות( ותאגידים עירוניים )לפי החלטת מנכ"ל התאגיד(, מקומיות )לפי החלטת ראש הרש
לחרוג ממצבת כח האדם המקסימלית שנקבעה להם, ולקבוע לעצמם מצבת כח אדם 
היכול להגיע בו זמנית למקום העבודה, וזאת על ידי אימוץ ההוראות הקבועות בתוספת 

 "תו הסגול"(.-השניה לתקנות הגבלת העובדים )אימוץ ה

"תו הסגול" צריכה לספור את כל -ת מקומית שבחרה לאמץ את הלתשומת לבכם: רשו
( להגדרת "עובד" לא תחול במקרה 2העובדים שלה )החרגת העובדים המצוינת בפסקה )

 )ב(.4שכזה(, ואולם בכל מקרה, התקנות לא יחולו על המסגרות המצוינות בתקנה 

את מצבת כח  "תו הסגול" מסדרת-לעומת זאת, רשות מקומית שלא בחרה לאמץ את ה
 ( להגדרת "עובד" 2האדם שלה, ללא צורך לספור את העובדים שהוחרגו בפסקה )

למשל: עובדי מערך החינוך המיוחד לא ייספרו במצבת כח האדם המקסימלית ברשות 
שלא אימצה את התו הסגול, אך יימנו במצבת כח האדם ברשות שבחרה לאמץ את התו 

 הסגול.

o ( לתוספת השניה 9פסקה ) – 67עובדים מעל לגיל  הותרה חזרה למקום העבודה של
"תו הסגול" לא יוכל לאפשר -לתקנות הגבלת העובדים, שקבעה כי מעסיק המאמץ את ה

אותו עובד עבד אלא אם )שנים או יותר למקום העבודה  67של עובד שגילו לעבודה כניסה 
 .בוטלהבמקום העבודה במהלך תקופת הקורונה הקבועה שם(, 

o לתקנות הגבלת העובדים,  6בהתאם לתקנה  – פן של תקנות הגבלת עובדיםהארכת תוק
 .31.05.2020בנוסח שלאחר התיקון, הן יעמדו בתוקף עד ליום 

שעת חירום )הגבלת מספר לתקנות  6להלן קישור לתיקון מס' למען הסדר הטוב, 
 2020-העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, תש"ף

"(, המאריך את תוקפן של תקנות הגבלת עובדים עד ליום תקנות הגבלת עובדיםלהלן: ")
02.05.2020 :-https://drive.google.com/file/d/1U0Oon1y2j4da5rvDy_

usp=sharingX1FhRLYjQpCSh/view?  . 

 מבלי לגרוע מהאמור  – החזרת היועצת למעמד האישה לתפקוד מלא ברשות המקומית
לעיל ומהתיקון הנוגע להחלת "התו הסגול" על עובדי הרשויות המקומיות, נבקש לשוב 

, יש לכלול ברשימת העובדים 26.04.2020ולהזכיר כי עפ"י הנחיות משרד הפנים נכון ליום 
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המקומית את כל העובדים הסטטוטוריים, ובכלל זה היועצות למעמד החיוניים ברשות 
 האישה.

 :26.04.2020להלן קישור למכתב משרד הפנים, נכון ליום 
0Cgjk5P_o5xsjDIFYVSDrPYk/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1UrhPblM0   

 וכן לפניית "איתך מעכי משפטניות למען צדק חברתי", בתחום: 
4oDaQmo/view?usp=sharingzQ-https://drive.google.com/file/d/1GSL4ZcI8mjJ8hqslLtKUzh  

 חינוך .ב

  בהמשך למכתבינו מסוף השבוע  – המעודכן המתווה –היערכות לחזרה הדרגתית ללימודים
נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות בריאות העם )לצו  3להלן קישור לתיקון מס' האחרון, 

וההנחיות  , המסדיר, בין היתר, את ההוראות2020-מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, תש"ף
י"ב -י"א-ג' ו-לקיום מסגרות החינוך בבתי הספר בהתאם להחלטת הממשלה )כיתות א'

 י"א בחינוך החרדי(:-דתי וכיתות ז'-בחינוך הממלכתי והממלכתי

gle.com/file/d/1pyyecr2Vk1RtSaA3YCvM4A4yhFUM38tS/view?usp=sharinghttps://drive.goo  

להלן קישור למתווה המעודכן של החזרה לשגרה המדורגת בבתי הספר היסודיים: כמו כן, 
google.com/file/d/1xyvhTXMQch3HeCByJ69pqXBJniC9LRhO/view?usp=sharinghttps://drive.  

קישור למסמך "אורחות החיים במוסד החינוך בתקופת הקורונה", במתכונתו  כמו גם
 :02.05.2020המעודכנת נכון ליום 

https://drive.google.com/file/d/1UDPZsH48BNWT5ZhEdZGfSTUzSHqoZR9c/view?usp=sharing , וכן
 למסמך דגשים והנחיות להסעת תלמידים בתקופת הקורונה:

ps://drive.google.com/file/d/1qGh4IKi0WBGH1eU13YWwOesVM2NFTTTX/view?usp=sharinghtt  

 :01.05.2020ולהלן קישור למכתבנו אליכם מיום 
Bv8ZjOs3vUGHE6GLuj_1olrkuFwF9CR7/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1  

 מוסדות אבטחת מערך היערכות - חשיבה צוות תוצרי הצגתבנוסף, להלן קישור למסמך "
, כפי שנערך ע"י רמ"ד ללימודים החינוך ממסגרות חלק החזרת לאורהקורונה"  צל"ב חינוך

 מוס"ח באגף מבצעים ושיטור של משטרת ישראל: 
https://drive.google.com/file/d/1ZDSz07Q4zLNi2XSh80cw6_lP5rXXeIwz/view?usp=sharing  

התעדכנה  03.05.2020, וכי ביום 28.04.2020נא תשומת לבכם כי מדובר במסמך מיום 
במקום העבודה )ראו עדכון לעיל, בפרק  67בדבר אי העסקת עובדים מעל לגיל ההוראה 

ה"הון האנושי"(, ולכן אין עוד תוקף לאמור במסמך רמ"ד מוס"ח ביחס להעסקתם של 
 עובדים כאמור, ויש להניח כי הנחיה מעודכנת תצא.

נקבע נבהיר כי עמדנו על הנזק שנגרם למשק כתוצאה מאי החזרת גני הילדים במועד ש
 מלכתחילה. להלן קישור למכתבנו בנושא:
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https://drive.google.com/file/d/1vtZZaiwqdZU4FTJMl5tFRZvds3I4wovr/view?usp=sharing  

 ריכוז פעילות הלמידה לאה ללימודים, להלן קישור לעד לחזרה מ  – מערכת למידה מקוונת
 מקוונת של משרד החינוך, בפורטל רשויות ובעלויות:

education.aspx-https://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/distance  

 ערוצי שידור: 2מערכת השידורים הלאומית, ובה  –ן יתר הפעילויות המוצעות בפורטל בי

   https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemHebrew:בשפה העבריתערוץ 

  https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemArabic: בשפה הערביתוערוץ 

 המיועדים לתלמידים:קישורים בנוסף, להלן 

   ebsites.net/DefaultGanim.htmledu.azurew-https://covid19 לגני ילדים:

  edu.azurewebsites.net/DefaultYesodi.html-https://covid19: לבית ספר יסודי

   edu.azurewebsites.net/DefaultHatav.html-https://covid19: לחטיבת ביניים

   edu.azurewebsites.net/DefaultHata.html-https://covid19 :לחטיבה עליונה

 שירותים חברתיים .ג

 העוסק באספקת , 6מס'  עדכון לחוזר מנכ"לקישור ל להלן – חוזר מנכ"ל משרד הרווחה
ים תחת סלי שירותים לאזרחים ותיקים הבאים בשגרה למועדונים ומרכזי היום הפועל

google.com/file/d/189S1nO887Nhttps://drive.-: המחלקות לשירותים חברתיים

PRkndM7ByqKK4Dsd5rqDs/view?usp=sharing  

 ולעדכון סלי השירותים האפשריים.(, 15.05.2020עד ליום )לעדכון התוקף  כםתשומת לב

  לאחר שהוסמכנו  – חדשים ביחידות להתפתחות הילדהודעה על הפסקת קבלת מטופלים
ידות להתפתחות הילד בתחומיהן, לקיים בשמן על ידי הרשויות המקומיות המפעילות יח

מו"מ מול קופות החולים לצורך הגעה לתעריף הוגן ואחיד אותו ישלמו קופות החולים 
ליחידות, בגין הטיפול במבוטחיהן, פנינו אל קופות החולים בדרישה לקיים פגישה להגעה 

 להסכמות.

שהצגנו בפניהם את לאחר פגישה כאמור התקיימה עם מרבית קופות החולים ואולם 
 התעריף המבוקש ודרשנו תשובתם, התמהמהו קופות החולים במענה.

לפיכך פנינו אל משרד הבריאות בדרישה כי יידרש לנושא לאלתר, וכי ככל שלא יתערב 
להפסיק לקבל מטופלים חדשים החל נעדכן את הרשויות המקומיות ונבקשן  –בתחום 

 .2020יחידות עד לחודש דצמבר , תוך הערכות לסגירת ה01.06.2020מיום 
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: 30.04.2020 מיוםאל מנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב,  להלן קישור למכתבנו
HD6xnfGpZvaDSO/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1EvUXkBbj2FPQ4siX9k  

 ולהלן קישורים לתכתובת שונה, שצורפה למכתב, כנספחים:
p=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1JftS_N6z8x1frlsnhmJvJ_o72J8s0qwq/view?us  

CAqDq/view?usp=sharing-qvNK770r7IaLlSD-https://drive.google.com/file/d/1slBPG5TB5H  

Y9AOvWL6mQ8KQa90AF8/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1F5LI3ToYmOUY  

G5px2P1SnOSwhQb3fJnfGFvijSIJG/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Zbp 

https://drive.google.com/file/d/1foM9m0dK6YRqv0CW_yukuedSu07HVk0l/view?usp=sharing 

6ZuZhQiBemqUWKTZ0ib/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1PtdpwJMO6QIf 

w1FcIF_iAT77qgQAbHl/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1HfuIgRAkeJgx 

=sharingI8Ql_rzaBJDwC5yLxOkwy3dn/view?usp-https://drive.google.com/file/d/1sS6Cfa7 

https://drive.google.com/file/d/1Q5KOmRwfXugQTrbm_6Qk5xuV3vUrbwQx/view?usp=sharing 

 שמירה, אכיפה וחירום .ד

 שעת חירום )נגיף הקורונה לתקנות  9להלן קישור לתיקון מס'  – תקנות הגבלת פעילות
"(, המאריך את תקנות הגבלת הפעילות)להלן: " 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף -החדש 

e.google.com/file/d/1zC8eiKHhttps://driv- :04.05.2020תקנות הגבלת הפעילות עד ליום 

99745WDZhblsT1qJ9EY2m2Uo/view?usp=sharing  

ההוראות היחודיות לתקנות הגבלת הפעילות, המאריכות את  6וכן לתיקון של תיקון מס' 
, ולצדה דוחות את איסור הפעילות בעסקים, מהשעה 04.05.2020לתקופת הרמדאן עד ליום 

 (:18:00)במקום  19:30

w?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ssIfF3h1TuB1WVTNuZq3IKpdVQRo20Ro/vie  

 שעת חירום )נגיף הקורונה לתקנות  2להלן קישור לתיקון מס'  – תקנות דחיית קנסות
, המאריך את פרק הזמן במהלכו 2020-, התש״ף)דחיית מועדים לתשלום קנסות(ש( החד

ימים:  34-ימים ל 21-מ –מתקיים מנגון דחיית המועדים לתשלום קנסות 
tM9hhpiHKUijlw6xQ/view?usp=sharing-e/d/163bSZhvE6ez4Tfhttps://drive.google.com/fil  

  להלן קישור להחלטת ממשלה בדבר  –החלטת ממשלה בדבר הכרזה על אזורים מוגבלים
שכונות בירושלים ובחורה, הארכת הכרזה של אזור בבית שמש וסיום הכרזה של הכרזה על 

ה החדש( עת חירום )נגיף הקורונאזורים בבית שמש ובנתיבות כ"אזור מוגבל" לפי תקנות ש
 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5027_2020: 0202-)אזור מוגבל(, התש"ף

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1EvUXkBbj2FPQ4siX9kHD6xnfGpZvaDSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JftS_N6z8x1frlsnhmJvJ_o72J8s0qwq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1slBPG5TB5H-qvNK770r7IaLlSD-CAqDq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F5LI3ToYmOUY-Y9AOvWL6mQ8KQa90AF8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZbpG5px2P1SnOSwhQb3fJnfGFvijSIJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1foM9m0dK6YRqv0CW_yukuedSu07HVk0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PtdpwJMO6QIf-6ZuZhQiBemqUWKTZ0ib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HfuIgRAkeJgx-w1FcIF_iAT77qgQAbHl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sS6Cfa7-I8Ql_rzaBJDwC5yLxOkwy3dn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5KOmRwfXugQTrbm_6Qk5xuV3vUrbwQx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zC8eiKH-99745WDZhblsT1qJ9EY2m2Uo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zC8eiKH-99745WDZhblsT1qJ9EY2m2Uo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssIfF3h1TuB1WVTNuZq3IKpdVQRo20Ro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163bSZhvE6ez4Tf-tM9hhpiHKUijlw6xQ/view?usp=sharing
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5027_2020
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 נבקש לשוב ולהזכיר רשימה של קישורים למספר מאגרי הנחיות  –ישורים נחוצים ק
 דרכות של המדינה, בקשר עם משבר הקורונה.וה

o :להלן קישור למאגר הנחיות והדרכות של משרד הפנים 
ministry_of_interior-https://www.gov.il/he/departments/topics/corona  

o רי הנחיות והדרכות של משרד הבריאות:להלן קישור למאג 

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx  

virus/-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry 

o  להלן קישור למאגרgov: -in#Tag_45f8c787ma-gov-https://www.gov.il/he/lifeevents/corona

90a72d075aba-a12c-421f-3aad 

o :להלן קישור לפורטל החירום של פיקוד העורף 

 /https://info.oref.org.ilבעברית: 

 /ar/Pakar.aspx-12402https://info.oref.org.ilובערבית: 

 דיוני הכנסת בשבוע הקרוב .ה

 ( בנושאים 07.05.2020-03להלן דיוני ועדות הכנסת הצפויים להתקיים השבוע ,)
 –( 23:00בשעה  02.05.2020.2020הרלוונטיים לשלטון המקומי )מידע נכון ליום 

o  03.05.2020', איום: 

  הלימוד בשל  מערכת ההשכלה הגבוהה ושכר: , בועדת הכספים10:00בשעה
 התפשטות נגיף הקורונה

  המשבר במערכת החינוך והחשיבות בחזרה לפעילות : , בועדת הכספים40:10בשעה
 בהתמודדות עם המשבר הכלכלי כתוצאה מנגיף הקורונה

  תהליכי : ועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ב11:00בשעה
בהשתתפות: נציגי משרד  -לציבור  המידול ועיצוב המידע המקצועי ודרכי ההסברה

הבריאות, נציגי המל"ל, נציגי מכון גרטנר, נציגי מכון וייצמן פרופ' חגי לוין, יו"ר 
 איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, ההסתדרות הרפואית

  מגיפת אלימות במשפחה בצל : ועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה, ב11:00בשעה
 דיון חירום -ע נשים מאז תחילת המשבר רצח ארב -מגיפת הקורונה 

mailto:hamal@masham.org.il
https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-ministry_of_interior
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://www.gov.il/he/lifeevents/corona-gov-main#Tag_45f8c787-3aad-421f-a12c-90a72d075aba
https://www.gov.il/he/lifeevents/corona-gov-main#Tag_45f8c787-3aad-421f-a12c-90a72d075aba
https://info.oref.org.il/
https://info.oref.org.il/12402-ar/Pakar.aspx


   
 
 
 

 

 דרכי התקשרות:
| https://bit.ly/39UV3I0 hamal@masham.org.il  |7439600-03  17:00-08:00בשעות הפעילות  |*3676או 

  ממשלת  -ועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה )תיקון , ב12:00בשעה
והוראת שעה( )ממשלת  9יסוד: הממשלה )תיקון מס' -קהצעת חו[ 1: ]חילופים(

הצעת חוק ממשלת חילופים  [2; ]גויות והצבעה בלבדייהנמקת הסת -חילופים( 
 .גויות והצבעה בלבדייהנמקת הסת - 2020-ה והוראת שעה(, התש"ף)תיקון חקיק

  ע לעמותות המגזר השלישי סיו :ועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודהב ,13:00בשעה
 .ןלמניעת קריסת

o  2020.0504.', ביום: 

  ועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, לרבות ב, 09:00בשעה
 החזרה ללימודים :לשנת הלימודים הבאה

 אסטרטגיות יציאה ממשבר  :ועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודהב ,30:09עה בש
 הקורונה בתחום מעונות היום והמשפחתונים

  המשבר הכלכלי הפוקד את הרשויות המקומיות  :בועדת הכספים ,10:30בשעה
 רוזיות בשל התפשטות נגיף הקורונההד

  המשבר הכלכלי הפוקד את החברה הערבית : , בועדת הכספים11:30בשעה
 והמצוקה של הרשויות הערביות בשל התפשטות נגיף הקורונה 

  דיון מעקב על  :ונהועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקור, ב00:12בשעה
 הההשלכות הכלכליות והתעסוקתיות של משבר הקורונ

o  2020.0505.', גיום: 

  המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, לרבות  , בועדה09:30בשעה
 מתווה החזרה ללימודים בחינוך החרדי :לשנת הלימודים הבאה

  שירותי  :עדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה, בו10:00בשעה
 הקורונההרפואה בקהילה בתקופת משבר 

 התנהלות בתי  :ועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונהב, 12:00שעה ב
 המשפט בתקופת משבר הקורונה

  תפקיד המדינה בהגנה על : ועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה, ב12:00בשעה
 זכויות עובדים ובמתן בטחון תעסוקתי בשגרת הקורונה

 רבות ועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, ל, ב12:00 בשעה
 ביהחזרה ללימודים בחינוך הער: לשנת הלימודים הבאה

mailto:hamal@masham.org.il
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2087638
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2087638
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2087822
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2087822
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o  2020.0506.', דיום: 

  ועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, לרבות ב, 09:00בשעה
 חינוך לסובלנות: לשנת הלימודים הבאה

שניים -לצערנו, לנוכח המצב ויכולות ההיוועדות באמצעות הזום, ניתן לרשום לכל דיון נציג
ת ונציגי בלבד, מהשלטון המקומי. בשל כך, אנו נאלצים לרשום אך ורק את יו"ר הועדו
 מש"מ המטפלים מקצועית באופן ישיר, בסוגיה המלובנת בועדה. נבקש הבנתכם.

 בכפוף לאמור לעיל, המבקשים להרשם לדיבור לדיונים יכולים לפנות אל:

 גב' אתי לוי, רכזת מינהל משפט וכנסת ומתאמת פעילות לכנסת, בדוא"ל:
m.org.iletti@masha, 

   miras@masham.org.il דוא"ל:סלומון, ראש מינהל משפט וכנסת, ב או אל עו"ד מירה 

אנו נעשה מאמצים לרשום את המבקשים להשתתף בדיונים, לדיונים בהם לא נרשמים נציגי 
 מש"מ האמורים לעיל.

ניתן לצפות בשידורים הישירים של  –ל ועדות הכנסת להלן קישור לשידורים הישירים ש
 הועדה )הקלטות השידורים הישירים נמצאות בארכיון השידורים, באותו הקישור(:

ommittees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=1https://main.knesset.gov.il/Activity/c 

למען הסר ספק, אין בפירוט מועדי הועדות כאמור לעיל בכדי להחליף את המתפרסם באתר 
 האינטרנט של כנסת ישראל, ובכל מקרה יגבר האמור באתר.

 שונות .ו

 וביוב מים תאגידי של לקבוצות המקומיות הרשויותלשיוך  התנגדות השלטון המקומי 
 :בעד עצמו ו בנושא, המדברלמכתבנ רקישולהלן  – אזוריים

0jR1JVPsTFDE/view?usp=sharing25dPPr7ozEoEWw-https://drive.google.com/file/d/1ubKQL  

 בהמשך לעדכונים  – שימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונהר
בנושא, להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל בעניין ספקי הציוד והחומרים  מיםקוד

  להתמודדות עם נגיף הקורונה:

ytNnlgvIv/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1NZAtiEr0pxsOTCyYu_LdTDI , 
 :20.04.2020מעודכנת ליום וכן טבלת ספקים כאמור, 

ghttps://drive.google.com/file/d/1ssqkSnNE_b9eRXJrwbxpJ7QdS1lJP4l4/view?usp=sharin  

כמו כן, להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל, בנושא חומרי החיטוי, מעודכן 
 :01.04.2020ליום 

GUK4/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3 וכן ,

mailto:hamal@masham.org.il
mailto:etti@masham.org.il
mailto:miras@masham.org.il
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=1
https://drive.google.com/file/d/1ubKQL-25dPPr7ozEoEWw0jR1JVPsTFDE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NZAtiEr0pxsOTCyYu_LdTDIytNnlgvIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssqkSnNE_b9eRXJrwbxpJ7QdS1lJP4l4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/view?usp=sharing
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 :20.04.2020קישור למאגר לביצוע עבודות חיטוי, נכון ליום 
sharinghttps://drive.google.com/file/d/1FQzj1s_xJ9TxiXjUqLWeKXDh2eUXq9F7/view?usp=  

 בכל  , הקמנולשימושכם ולטובת העסקים – פורטל העסקים של מרכז השלטון המקומי
רשות פורטל עסקים בו יש את כל העדכונים הרלוונטיים לעסקים, קישורים למומחים 

נודה לכם על פרסום האתר ברשות והפצתו בקרב העסקים  והמלצות להתמודדות עם המצב.
 ברשותכם.

 .masham.org.ilhttps://business :ים של השלטון המקומילכניסה לפורטל העסק

למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז 
 השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ומשרד הפנים.

  פתחות.אנו נמשיך ונעדכן בכל הת

 
 בברכה,

 
 חיים ביבס

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
 ויו"ר מרכז השלטון המקומי

 
 העתק:

 ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזורית -מר שי חג'ג'
 מנהל כללי, משרד הפנים -מר מרדכי כהן

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג
 15-כ"ל, פורום המנ -עו"ד איתן אטיה

 מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות  -מר איציק אשכנזי
 מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות -מר דורון מילברג

 מנכ"לים ברשויות המקומיות
 המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי -מר רם סידיס

 הגזברים גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד -רו"ח תומר ביטון
 גזברים ברשויות המקומיות

 יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים-יועמ"ש עיריית תל אביב -עו"ד עוזי סלמן
 יועצים משפטיים ברשויות המקומיות

 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר
 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן

 "ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומיסמנכ -גב' מיכל מנקס
 ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי -מר יוחאי וג'ימה

 ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי -עו"ד מירה סלומון
 יו"ר רשת ערים בריאות -ד"ר מילכה דונחין

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1FQzj1s_xJ9TxiXjUqLWeKXDh2eUXq9F7/view?usp=sharing
https://business.masham.org.il/
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 יה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקיםמנהל רישוי עסקים בנתנ -מר נפתלי קאייקוב
 יו"ר איגוד מהנדסי ערים -מר אבנר אקרמן

 דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות -מר אמנון יוסף
 מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות -רו"ח עינב פרץ

יית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות מנהל הרשות לקליטה ועליה בעיר -מר פיני גלינקביץ
 עלייה וקליטה ברשויות המקומי 

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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