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 "ח אייר תש"פכ
 2020מאי  22

 109127סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 55ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 18:00בשעה  22.05.2020נכון ליום 

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

 חינוך .א

  חיים מעודכן לתאריך אורחות קישור למסמך להלן  – אורחות חייםמסמך  –עדכון
 :(17.05.2020)מיום  מסמך אורחות החיים שקדם לו, המחליף את 21.05.2020

4wN/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/10wMBzQ22OFgIzahIDvj2NsHgWOBd  

 העדכונים המרכזיים הבאים:במסמך, 

o .הגדרת אזורים אדומים 

o .כללים לעטיית מסיכה  

o .כללים והתנהגות בעת ההפסקה 

o .כללי כניסה למוסד החינוכי 

o .כללים לחדרי ספח מעבדות ספריות ומוסיקה 

o  )שימוש במתקני מים קרים )קולרים 

o .הפעלת מזגנים בכיתות ובחדרים 

o כללים לחדר מורים 

o .דיווח בידוד ביתי וחולי של תלמידים ומורים  

o  )תכניות משלימות )קישורים  

o .נוהל פעולה עם היוודע על חולה מאומת 

o ס."נוהל הפעלת מזנון בביה 

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/10wMBzQ22OFgIzahIDvj2NsHgWOBd-4wN/view?usp=sharing
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 בדבר הסעות התלמידים עם החזרה לשגרה, לעדכונים בהמשך  – הסעות תלמידים במונית
 2הסעה של להלן קישור לפנייתנו אל המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, בבקשה לאפשר 

 https://drive.google.com/file/d/1e50Exiw1E3ngpZfe5QR-:במונית ,ומלווה תלמידי חינוך מיוחד

lF3Uz75baO_8/view?usp=sharing  

למען הנוחות, להלן שוב, הקישורים למסמכים בנוגע להסעות, כפי שהועברו לידיעתכם 
 לאורך השבוע:

תיקון ) (הוראת שעה()הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (נגיף הקורונה החדש)בריאות העם צו 
 :2020-התש"ף(, 6מס' 

https://drive.google.com/file/d/15SaIA4b84HpUFBU4RBcoaYM1g7LxuJx8/view?usp=sharing  

 :17.05.2020נוהל הסעות שפורסם ביום 
wjiTQvZOS8JZaqwQ/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1yyEaHOsvvEYUoEr  

 :17.05.2020, מיום מכתבינו למנכ"ל משרד החינוך
6y2r35Yv/view?usp=sharing-bV6U4Q9UO4DQ_ZUxl82Hcmhttps://drive.google.com/file/d/1j  

בנפרד, לכשיבוצע התיקון בצו בהתאם  ,נעדכןנשוב וביחס לקווי התחבורה הציבורית 
 .לסיכום

 פעלנו לקבלת שיפוי בגין רכישת ציוד מיגון אישי לצוותי שעדכנוכפי  – תקצוב למיגון ,
 שהיו הראשונים לחזור למוסדות החינוך. ,מוסדות החינוך המיוחד

 להלן קישור להודעת משרד החינוך בנושא:
/1rAhUvedyrGlxrGgOFw4vvb4U8HzludPH/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d  

 ולקול הקורא:
YSb7pXzh7AL5xKgm/view?usp=sharing-OiH-https://drive.google.com/file/d/100vVaRp57HI  

 התקציב הייעודי יועבר במת"מ.

א נוש – במערכת מית"ר את הסכומים שתוקצבוניתן יהיה לראות , 01.06.2020החל מיום 
 .670מס' 

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1e50Exiw1E3ngpZfe5QR-lF3Uz75baO_8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e50Exiw1E3ngpZfe5QR-lF3Uz75baO_8/view?usp=sharing
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 רווחה ושירותים חברתיים .ב

 של  6לחוזר מס' קישור להלן  – הארכת מועדים לאספקת סלי שירותים לאזרחים ותיקים
העוסק  ,20.05.2020מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מעודכן ליום 

הפועלים  באספקת סלי שירותים לאזרחים ותיקים הבאים בשגרה למועדונים ומרכזי היום
 עד ליום והמאריך המועדים להמשך אספקה,תחת המחלקות לשירותים חברתיים, 

5.20200.31: 
https://drive.google.com/file/d/1dOq7HY96dFMa0jki_mKkcBeimqJetJ7T/view?usp=sharing  

 בעקבות משבר  "תמחל עובדים החזרת על למעסיקים פיצוי מענק בהקצאת הכרחי שינוי
ראש להלן קישור למכתב פנייתנו אל  – ור המרכזים הקהילתייםעבהסדרה  – הקורונה

 המענק מתן תנאי בשינוי הדחופה םהתערבותהמבקש הממשלה ואל שר האוצר, 
ביחס למרכזים הקהילתיים:  הנדרש המשרה היקף והורדת למעסיקים

https://drive.google.com/file/d/1lF7R59kv96vsJDdgCdQtDPP6kk69Rs9n/view?usp=sharing  

 בריאות .ג

 להתנהלותנו מול משרד הבריאות ומול קופות בהמשך  – פעילות היחידות להתפתחות הילד
ליחידות להתפתחות הילד הפועלות מטעם החולים, בדרישה לגבש תעריף הוגן ואחיד 

ויות המקומיות, להלן קישור למכתבנו בנושא, המאפשר ארכה להמשך קבלת ילדים הרש
 חדשים הסכמים וגיבוש הנתונים של משותפת בחינה לצורך, 01.08.2020ביחידות עד ליום 

: היחידות של תקנית עבודה שיאפשר באופן, המקומיות הרשויות עם שיטיבו
qLnkqUjJOl/view?usp=sharing-uuoOxOEj-https://drive.google.com/file/d/1JnxdN8umyIn9  

 קישור למכתבה של ראש שירותי בריאות להלן  – הוראות "תו סגול" לפתיחת מקוואות
ך בעדכון הוראות המנהל ור, המסביר את הצ20.05.2020הציבור במשרד הבריאות, מיום 

 ל"( להפעלת ולפעילות במקוואות:)"תו סגו
m8zwd46LYaR0vnN/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1gs1kdbfbfyuprM1R  

 :(20.05.2020אף הן מיום המעודכנות )וכן קישור להוראות המנהל 
WVGev_/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1DXjbqZGsCpIXbbGVFc01PT01v  

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1dOq7HY96dFMa0jki_mKkcBeimqJetJ7T/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1JnxdN8umyIn9-uuoOxOEj-qLnkqUjJOl/view?usp=sharing
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 שונות .ד

 למכתב ההתנגדות בהמשך  – ביובמים ותאגידי  – תאגוד האזורימאבק השלטון המקומי ב
https://drive.google.com/file/d/1ubKQL-: 30.04.2020למכתב מיום  )להלן קישור ששלחנו

25dPPr7ozEoEWw0jR1JVPsTFDE/view?usp=sharing)  למפת התאגוד האזורי שפרסמה רשות
 :17.05.2020להלן תשובת מנהל רשות המים, מיום  ,23.04.2020המים והביוב ביום 

https://drive.google.com/file/d/12uT4bh9oVD6pfrR6El8KQEXsdjZezeDI/view?usp=sharing, 
והביוב ולרשויות שאינן מתואגדות, בדבר מועדים  םתאגידי המילמאותו היום והודעתו 

 :מעודכנים לביצוע התאגוד האזורי
https://drive.google.com/file/d/1vcM3lNxgZnyFdjDJLOwEJzqk_oKyexUS/view?usp=sharing  

של רשות המים. להלן קישור אין בכוונתנו לעמוד מנגד אל מול התנהלות לא סבירה בעליל זו 
 למכתב פנייתנו בנושא, אל השר להשכלה גבוהה ומשלימה, ומשאבי המים:

QW53w7KHAqLN1Y8TW6YE4kq/view?usp=shhttps://drive.google.com/file/d/12Y3cZw9JY

aring  

 כחלק מהתייעלות  – מקרקעיןזכויות סדר הרשות לרישום והות קול קורא להתממשק
הרשות  פיתחו, ושיפור השירות לתושב מקרקעין )הטאבו(זכויות  והסדר רישוםל הרשות

המאפשר העברת ממשק ממוחשב  יפו,-עיריית תל אביבו מקרקעיןזכויות לרישום והסדר 
קישור מ"ק לטאבו(, באופן דיגיטלי. להלן תעודות עירייה בדבר העדר חובות )אישורי רשו

לרישום והסדר זכויות מקרקעין, אל הרשויות המקומיות,  קול קורא שהוציאה הרשותל
  התממשקות ממוחשבת עם הרשות: המזמין אותן לפנות ולבצע

https://drive.google.com/file/d/1J1yLsn7p3badTIuC2n61Hphw9Jg16ZGf/view?usp=sharing  

  'קישור לתיקון, להלן  – 2016-ע"ווהבניה )רישוי בניה(, התשלתקנות התכנון  2תיקון מס
 כפי שפורסם ברשומות:

https://drive.google.com/file/d/1nVxIn2npwyQtobol1r3ogCpX0fwmtVnN/view?usp=sharing  

  'קישור לתיקון לתקנות "פטור הקורונה להלן  – לתקנות ההנחה מארנונה 3תיקון מס
תיקון מוצרי לגם על חנויות אופטיקה ומעבדות  "פטור הקורונה"לעסקים", מכוחו חל 

 בקניון: המצויותאו מחשבים, תקשורת 
https://drive.google.com/file/d/1p7iZYufKeWT0Iimzjn9zQALwfY7Jf4Kn/view?usp=sharing  

 (:לעיל, המצוין 3 כולל תיקון מס')וכן לתקנות ההנחה מארנונה, בנוסחן המלא 
25/view?usp=sharing-oz0yCpXlA3xFMIDNwPiMLkBh-https://drive.google.com/file/d/1V7nj  
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 מכתבנו אל להלן  – הקורונה משבר לאור המקומיות לרשויות תשלומים העברת – דחוף
לצורך העברה מיידית הקורא לו לפעול בדחיפות ובמיידי  ,17.05.2020הכללי, מיום  בהחש

לות )או קביעת מנגנון מזורז אחר( של העברת תשלומים לרשויות המקומיות, עבור ביצוע מט
ית "עיר ללא אלימות", פעילות תכנ מגרשי ספורט, בינוי , שלטונית )כדוגמת: בינוי מוס"ח

, וכיו"ב תשלומים , תקציבי פיתוח במשרד הפניםמשימות אגף שח"ר במשרד החינוך
https://drive.google.com/file/d/1ony- :המעוכבים(

0Sn_h7163ZBUrWPPbKv2OgQVNKTA/view?usp=sharing  

 :24.03.2020מיום מכתבנו  –וכן הצרופות למכתב 
https://drive.google.com/file/d/1dpFgBxqT7xX1Ui2tq1DrYPt2B5XnNG9h/view?usp=sharing  

 :17.03.2020 מיוםו
5tBtezJ3Fr_tPOWkL_u3eqMT/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1MN4LUqG  

 ם רילמגו חדשה בבניה חשמלית טעינה תשתית להקמת כלכלית טכנו בחינה– 
 תורת אגף מנהלתאל מכתבנו בנושא קישור ללהלן  – המקומי השלטון מרכז התייחסות

 RIA-ה למסמך במשרד הבינוי והשיכון, הכולל את עמדתנו ביחס הנדסי ופיתוח הבניה
 :שפרסם המשרד בעניין עמדות טעינה חשמלית בבניה חדשה למגורים
https://drive.google.com/file/d/1rzE9AFy1mtqJzoyOMjrG4vkcaQdFrNt_/view?usp=sharing  

  https://drive.google.com/file/d/1JUpvcwc3Q1WCDLZlpoWaCoghhBj0Ef_h/view?usp=sharingעצמו:  RIA-ומסמך ה

 בות מועצה, ינו לאפשר כינוס ישינו הרבות ודרישותילאחר פניות – כינוס ישיבות מועצה
 50לצו בריאות העם, הותר כינוסם של עד   19אנו שמחים לעדכנכם כי בהתאם לתיקון מס' 

להלן קישור לתיקון האמור:  ייחשב כ"התקהלות".אנשים במבנה, מבלי שהדבר 
-ODbc1Wvw4nQx9c_Ui-https://drive.google.com/file/d/1PmV

T9VFE1NfaI/view?usp=sharing  

את דרישתנו להסדיר כינוס ישיבות מועצה באמצעי אין משמעות הדבר כי אנו זונחים 
היוועדות מרחוק. מרכז השלטון המקומי חרט על דגלו תפיסות חדשנות וקידמה, וניצול זמן 
באופן יעיל באמצעי היוועדות מרחוק, הוא כלי חדשני חשוב מהמעלה הראשונה. בכוונתנו 

 ימות שגרה.לפעול בנושא, כך שהדבר יתאפשר בצורה ברורה ומסודרת, גם ב

 נא תשומת לבכם להודעת משכ"ל, בנושא:  – מחסור צפוי בעובדי ניקיון
QIz_LayKV/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1PRziX8_MK4VB3EwlnM26ft  
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 בהמשך לעדכונים  – רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה
, בעניין 03.05.2020בנושא, להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל, מיום  קודמים

  ספקי הציוד 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 
 :05.05.2020ן ליום עבודות ניקוי וחיטוי, מעודכ

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

tshs3l3dnxx6XrL0s/view?usp=sharing-J8EvCnIJOmkHi-https://drive.google.com/file/d/1  

 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.ilbusiness.https :לכניסה לפורטל העסקים של השלטון המקומי

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
 השלטון המקומיויו"ר מרכז 

 
 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
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 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 -מילברגמר דורון 
 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
 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר

 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן
 ן המקומיסמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטו -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

 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
 מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות -רו"ח עינב פרץ

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

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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