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 "ד אייר תש"פכ
 2020מאי  18

 109029סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 35ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 14:00בשעה  18.05.2020נכון ליום 

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

 הון אנושי .א

 מס משכר עבודה של עובדים למעסיקים לניכוי הנחיות  – עובדי הרשומ"ק שהוחזרו מחל"ת
מכתב מרשות להלן קישור ל –  שחזרו לעבודה לאחר שהוצאו לחל"ת בעקבות נגיף הקורונה

ת נחשבים המבקש להבהיר כי דמי האבטלה שקיבלו עובדים שהוצאו לחל" ,בישראלהמסים 
 :להכנסה חייבת במס

?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1GqBHYkN2Aq1Y1ZeYLp9O3Esq1WXtLe8t/view 

כה מהם בחישוב בהתאם לזאת, על המעסיק להתחשב בהכנסות מדמי האבטלה והמס שנו
 . הכנסתם הרגילה ממשכורת, לאחר החזרתם לעבודהניכוי המס הנדרש מ

 , רווחה ושירותים חברתייםחינוך .ב

  "משרד להלן קישור להנחיות  –הנחיות למתכונת למידה ברחבי המדינה ו "באזורים אדומים
 :17.05.2020החינוך, נכון ליום  

eK2/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/19Vxz_yCEeeiKCzkhFwcqzBhKgqrd 

 הגבלת ) (נגיף הקורונה החדש)בריאות העם בהמשך לתיקון שנעשה בצו  – הסעות ילדים
, נבקש לעדכנכם כי עם 2020-התש"ף(, 6תיקון מס' ) (הוראת שעה()פעילות מוסדות חינוך

ע"י מנכ"ל משרד החינוך, נוהל  17.05.2020מתווה החזרה של המערכת החינוך, הופץ ביום 
חיות קודמות בדבר . במסגרת הנוהל נקבע כי הנ17.05.2020הסעות תלמידים מעודכן ליום 

 ארגון מערך ההסעות, מבוטלות.

הגבלת פעילות מוסדות ) (נגיף הקורונה החדש)בריאות העם צו  –להלן קישור לתקנות 
 :2020-התש"ף(, 6תיקון מס' ) (הוראת שעה()חינוך
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https://drive.google.com/file/d/15SaIA4b84HpUFBU4RBcoaYM1g7LxuJx8/view?usp=sharing 

 בנושא: 17.05.2020שור לנוהל הסעות שפורסם ביום להלן קי
wjiTQvZOS8JZaqwQ/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1yyEaHOsvvEYUoEr 

 להלן מכתבינו למנכ"ל משרד החינוך בנושא:
6y2r35Yv/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1jbV6U4Q9UO4DQ_ZUxl82Hcm 

  במסגרת מתווה החזרה ללימודים שאושר בתיקון לצו,   – לתלמידים ייםתחבורה ציבורקווי
ועל אף שהותרה הסעת תלמידים ללא צורך בפיצול לנספר רכבים, לא הסדירו המשרדים את 

 הנוהל להסעת תלמידים בקווי תחבורה ציבוריים.

 להלן קישור למכתבינו לשרת התחבורה ושר הבריאות בנושא:
       https://drive.google.com/file/d/1Z7uQwg9XYszphfAkaFdSh_b7NpXtsc2P/view?usp=sharing 

 ך , ביטל אמנם את חלוקת הכיתות, א16.05.2020התיקון לצו בריאות העם מיום  – צהרונים
במרבית הרשויות לא פתר את גודל הקבוצה שיאפשר פתיחת צהרונים. מרכז השלטון 
המקומי שפעל להחזרת התלמידים למוסדות החינוך, עמד על כך, כי ללא הפעלת הצהרונים 
אין פתרון אמיתי להורי הילדים. בתיקון לצו, לא מתאפשר חיבור תלמידים מכיתות שונות 

קיים שיחות ודיונים עם כל הנוגעים בדבר, על מנת למצוא ומשכך, מרכז השלטון המקומי מ
 פתרון.

 להלן קישור למכתבנו למנכ"ל משרד החינוך ולסגן הממונה על התקציבים משרד האוצר:
            https://drive.google.com/file/d/1UvUldauYfBPzKOvO7NRQKxx7PmzgJYSX/view?usp=sharing 

להלן קישור לפנייתנו למנכ"ל משרד הבריאות לקיום דיון דחוף להגדרת מתווה להפעלת   
צהרונים: 

https://drive.google.com/file/d/1DX7mC9On9ZZPGqJjbqRf2L2t2IAJoQ0T/view?usp=sharing 

  להלן קישור להנחיות משרד החינוך בנושא:–התנהלות תלמידים בחוות לחינוך חקלאי 
eK2/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/19Vxz_yCEeeiKCzkhFwcqzBhKgqrd 

 שרד ממנכ"ל  של 16מס'  חוזרנוסף של להלן קישור לעדכון  – חזרת מסגרות לפעוטות לשגרה
מתווה לחזרה המאפשר , 17.05.2020, נכון ליום העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

לגיל הרך, המפוקחים על ידי אגף מעונות יום ומשפחתונים  מלאה למעונות יום ומשפחתונים
  :בזרוע העבודה של המשרד

0_TEQ9kG/view?usp=sharing-MoLJI-https://drive.google.com/file/d/1PNsvsWBa_hE5l7Xa8 
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 משרד העבודה, הרווחה  חוזר מנכ"ללהלן קישור ל – למסגרות רווחה תקציבי תגבור
תקציבי למסגרות המסדיר תגבור  ,17.05.2020, נכון ליום 18מס'  רותים החברתייםוהשי

 רווחה שונות כחלק מההתמודדות עם נגיף הקורונה:
RF_E0eUMp/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1Zo7UVyZLhKDkURfxckmEy0 

 

 ספורט .ג

 בנושאלטבלה מרכזת להלן קישור  – כללי החזרה לפעילות ספורט תחרותי, הישגי ועממי : 

w15zMJ_au/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1igCi7BOuZQWkng1c6raABP  

 להלן קישור להנחיות משרד החינוך בנושא:  – הנחיות לקיום שיעורי חינוך גופני
6JyfvwbU/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1EaFUg13f6O1Pv34NYkDEtfzb  

המורה לחינוך גופני רשאי ללמד שעורי חינוך גופני בהתאם לצורך, , 17.05.2020החל מתאריך 
, ובתנאי ששיעורי החינוך הגופני יתקיימו מחוץ לכתה, במספר קבוצות לימוד ללא הגבלה

 : אולם ספורט, מגרש ספורט, חצר בית הספרבמרחבים גדולים ומרווחים

 בעקבות פנייתנו אל שר הבריאות ומנכ"ל משרד הבריאות, הוציא  – פתיחת חופי הרחצה
מנהל האגף לחופי רחצה במשרד הפנים והמשנה למנכ"ל משרד הבריאות קבצי הנחיות 

 ואילך. 20.05.2020לפתיחת חופי הרחצה, למן יום 

 להלן קישור לפנייתנו:
https://drive.google.com/file/d/1lzCWxAgWQdRm4WqqcV5soyUNZ9q8zwXo/view?usp=sharing  

 להלן קישור למכתבו של מנהל האגף לחופי רחצה במשרד הפנים:
https://drive.google.com/file/d/1IHNHWmZfzhI19OrJo4CtGZlUFUl72EPA/view?usp=sharing  

 להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משרד הבריאות:
 https://drive.google.com/file/d/1tmN8NyBHiHn3DBjd8175apzTvf16J9NL/view?usp=sharing  
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 שמירה, אכיפה וחירום .ד

  האגף לשעת חירום להלן קישור לתמ"צ שערך  – תחלואה ארצית ועולמית - תמונת מצב
 : 18.05.2020נכון ליום במשרד הבריאות, 

https://drive.google.com/file/d/1NwwyPsHdDjaEKBQk_VHvtwQ5SgFzzN3i/view?usp=sharing 

  נבקש לשוב ולהזכיר רשימה של קישורים למספר מאגרי הנחיות והדרכות  –קישורים נחוצים
 של המדינה, בקשר עם משבר הקורונה.

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

o :להלן קישור למאגרי הנחיות והדרכות של משרד הבריאות 

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

virus/-health/corona/corona-of-ministryhttps://govextra.gov.il/ 

o  להלן קישור למאגרgov: -main#Tag_45f8c787-gov-https://www.gov.il/he/lifeevents/corona

075aba90a72d-a12c-421f-3aad 

o :להלן קישור לפורטל החירום של פיקוד העורף 

 /https://info.oref.org.ilבעברית: 

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

 שונות .ה

 קודמיםבהמשך לעדכונים  – רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה 
, בעניין ספקי הציוד 03.05.2020בנושא, להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל, מיום 

  והחומרים להתמודדות עם נגיף הקורונה:

https://drive.google.com/file/d/1Lpf6l_55rvFtlMJRR3su6EHBmBCjd9N0/view?usp=sharing , 
 :13.05.2020מעודכנת ליום וכן טבלת ספקים כאמור, 

https://drive.google.com/file/d/1uMyhZSxd9qNaWuh150tLX57JxrULus0b/view?usp=sharing  

כמו כן, להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל, בנושא מאגר קבלנים לביצוע 
 :05.05.2020בודות ניקוי וחיטוי, מעודכן ליום ע

https://drive.google.com/file/d/1Jp71MqUTODPHRBxf5dyKA1Bi_jPTKa5M/view?usp=sharing , 
 :05.05.2020ת חיטוי, נכון ליום וכן קישור למאגר לביצוע עבודו

tshs3l3dnxx6XrL0s/view?usp=sharing-J8EvCnIJOmkHi-https://drive.google.com/file/d/1  
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 בכל  , הקמנושכם ולטובת העסקיםלשימו – 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 :לכניסה לפורטל העסקים של השלטון המקומי

 
שהועברו על ידי מרכז השלטון למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים 

 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:

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

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג
 15-מנכ"ל, פורום ה -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

 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -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

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

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

 ז השלטון המקומיראש מינהל משפט וכנסת, מרכ -עו"ד מירה סלומון
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 יו"ר רשת ערים בריאות -ד"ר מילכה דונחין
 מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים -מר נפתלי קאייקוב

 יו"ר איגוד מהנדסי ערים -מר אבנר אקרמן
 דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות -מר אמנון יוסף
 עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיותמבקרת  -רו"ח עינב פרץ

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

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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