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ראשי הרשויות המקומיות

כ"ח אלול תש"ף
 17ספטמבר 2020
סימוכין150326:

שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 71
נכון ליום  17.09.2020בשעה 22:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .הגבלת פעילות בתקופת החגים


הגבלת פעילות בתקופת החגים – בהמשך לפרסומים מראשית השבוע ,הוגשו לועדת
החוקה ,לאישורה ,תקנות הגבלת שהייה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות ,העוסקות
בהוראות הסגר בתקופת החגים ,וכן תיקון לתקנות הגבלת הפעילות במקומות העבודה,
העוסק בצמצום מצבת כח האדם שיגיע למקומות העבודה.
במקביל נדונו בועדת החינוך תקנות הגבלת פעילות חינוך ,העוסקות בסגירת מסגרות
הלימוד השונות ,החל מיום .17.09.2020
תוך כדי דיוני הועדות התברר כי הממשלה מתכננת שינויים נוספים במתווים להגבלת
הפעילות ולרשת הביטחון שתינתן לעסקים ,וביום  17.09.2020בלילה אף הודיעה הממשלה
על חלק מתכניותיה בנושא – להלן קישור להודעה:
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_finance170920

להלן ,בפרקים העוסקים בסוגיות השונות ,יובאו בפירוט העקרונות שבבסיס כל אחד מסוגי
התקנות ,ללא התיקונים הנובעים מהודעת הממשלה מיום  17.09.2020בלילה.

ב .הון אנושי


תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה – במסגרת תיקון מס'  4לתקנות האמורות ,נקבעה
הוראה לתקופה שמיום  18.09.2020ועד ליום  ,10.10.2020במסגרתה צומצמה מצבת כח
האדם ברשויות המקומיות ל 50%-ממצבת העובדים או  10עובדים ,לפי הגבוה ,כאשר
חריגה ממצבת כח האדם האמורה חזרה להיות בסמכות מנכ"ל משרד הפנים (לפני התיקון
האחרון לא היה צורך לאשר חריגה).
להלן קישור לתקנות ,לאחר שהוטמעו בהן תיקונים מס'  3ו:4-
https://drive.google.com/file/d/1iUzMsAN0LlwbH2PNY2CybbqGojLxrIFw/view?usp=sharing
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תיקון מס'  3אושר ע"י ועדת חוקה ,חוק ומשפט פה אחד; הדיון בתיקון מס'  4נדחה עד
לאחר החגים ,ועל כן ובהתאם לחוק המסגרת ,יכנס תיקון מס'  4לתוקף ,כשלועדת החוקה
סמכות לדון בהן ,בדיעבד ,בתוך  7ימים.
נא תשומת לבכם:
 oבניגוד לדברי החקיקה ב"גל הראשון" של הקורונה ,אין החרגה של עובדים כאלה
ואחרים מהגדרת "עובד" ,וכולם כולם ,לרבות מתנדבים ולרבות המועסקים במיקור חוץ
והשוהים במקום העבודה ,נספרים במצבת כח האדם.
 oניתן לקיים ישיבות מקצועיות בהשתתפות של עד  10עובדים בלבד (ולא  50עובדים ,כפי
שהיה לפני תיקון מס' .)4
 oלא נעשה כל שינוי בהוראות בדבר ישיבות המועצה ,וניתן לקיימן בהרכבן המלא
בתוספת  5אנשים ,או עד  50אנשים ,לפי הגבוה (לפי הכללים הקבועים בתקנה  9לתקנות).


הערכות לתוכנית הדו-שלבית לבלימת העליה בתחלואה ולהתפשטות נגיף הקורונה –
להלן קישור למכתבה של מנהלת אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשומ"ק ,במשרד הפנים ,מיום
 ,17.09.2020לתיקון לתקנות הגבלת הפעילות במקומות עבודה והמשמעויות שלו על עובדי
הרשויות המקומיות:
https://drive.google.com/file/d/1m-6w0L4iQJ6FIlpy_KxVQyP1_SIynAZg/view?usp=sharing

כמו כן להלן קישור להסכם הקיבוצי מיום  ,16.09.2020בדבר הגבלת הפעילות בתקופת
החגים ,הודעה בענייני עובדים  17/2020להעסקת סייעות לגננות ועובדי מערך החינוך ,וכן
דגשים והנחיות להסכם ולהודעה:
https://drive.google.com/file/d/1zcvBsOKBYeR3jEI_II7uLhqojuBqMRj-/view?usp=sharing



הנחיות והערכות הביטוח הלאומי בעקבות הסגר בחגים – נא ראו הודעת המוסד לביטוח
לאומי ,כפי שהופצה לציבור:
 oחל"ת חוזר – עובדים שהיו בחל״ת וקיבלו דמי אבטלה ,חזרו לעבוד ,ויוצאים שוב לחל״ת
יהיו זכאים לדמי אבטלה; התנאי היחיד כדי להיות זכאים מחדש הוא שהחל״ת החדש
יהיה  14ימים לפחות.
יהיה צורך רק לדווח על החל"ת – אין צורך להגיש תביעה חדשה (התביעה הקודמת
שהוגשה מאושרת עד יוני  .)2021בכוונת בטל"א לפרסם הנחיות לדיווח קל ופשוט על
חל"ת חוזר.
 oהודעה למעסיקים – הביטוח הלאומי יאפשר למעסיקים לדווח על הוצאת העובדים
לחל״ת באופן מרוכז; ההנחיות כיצד לדווח באופן מרוכז עבור העובדים יפורסמו ע"י
בטל"א.
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המלצת בטל"א למעסיקים היא לוודא שפורסמו ההנחיות העדכניות בנושא ,בכדי להמנע
מדיווח שגוי.
 oהשפעות הקורונה על עבודת הביטוח הלאומי – הביטוח הלאומי עובד במתכונת חירום
מחודש מרץ .העבודה בביטוח הלאומי נעשית בהתאם להנחיות ׳התו הסגול׳.


קליטת מתשאלים אפידמיולוגים לרשות המקומית – להלן קישור למכתבה של מנהלת
אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשומ"ק ,במשרד הפנים ,מיום  ,16.09.2020בנושא קליטת
מתשאלים אפידימיולוגיים לרשות המקומית ,הכולל גם את סכומי השיפוי לרשויות ,בגין
המתשאלים שיגויסו:
https://drive.google.com/file/d/1KWAf5q3u-9pX2wfsZOTpQJqfu7_T5apY/view?usp=sharing

ג .חינוך


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת
פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) ,התש"ף – 2020-ביום  17.09.2020הותקנו
התקנות האמורות ,המחליפות את התקנות הקודמות בנושא (שעסקו במוסדות ללימוד
חובה) ,והקובעות איסור על קיום פעילות מוסדות המקיימים פעילות חינוך.
התקנות חלות על כל פעילויות הלימוד של כל שכבות הגיל :פעוטות ,ילדים ,נוער ,הלומדים
לימודים על תיכוניים.
לאיסור שבתקנות חריגים רבים ,וביניהם (דוגמאות בודדות מכלל החריגים שבתקנות):
 oהחינוך המיוחד
 oשהות בפנימייה ולימוד שם
 oמסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדים עובדים חיוניים עד גיל  12וכן מקומות המשמשים
או שנועדו לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות שהם ילדי עובדים חיוניים
 oמרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון
 oמרכזי נוער יישובי לנוער בסיכון
 oפעילות בתי ספר שניתן בהם חינוך על-יסודי לנוער נושר ובסיכון
בדיון בועדת החינוך ,התרבות והספורט ,מיום  17.09.2020הוחלט לקצר את תוקף תוקפן
של התקנות ,עד ליום ( 23.09.2020במקום עד ליום  ,08.10.2020כאמור בנוסח הממשלה),
כאשר בתקופה זו נדרשה הממשלה לגבש תיקון לתקנות ,בהתאם להערות שנשמעו מאת
הועדה.
להלן קישור לתקנות בנוסחן כפי שאושרו ע"י הממשלה ופורסמו ברשומות ביום
https://drive.google.com/file/d/10M9klbTHSzHAN3_mP7-THyPiGNr2hiFP/view?usp=sharing :17.09.2020
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להלן קישור להודעה לתקשורת מדיון ועדת החינוך מיום  ,17.09.2020הסוקרת את
השינויים שנדרשו ע"י הועדה ואת קיצור התקופה של התקנות ,עליה החליטה:
https://drive.google.com/file/d/1TmpfD4AnvVTb_Eguogn0ZdnzNorKXY_K/view?usp=sharing

להלן קישור להחלטת ועדת החינוך ,מיום  ,17.09.2020כפי שפורסמה ברשומות:
https://drive.google.com/file/d/1aYlxabVeyp2Xf5-ei7IN8acQ5ZjHvFj8/view?usp=sharing



הנחיות משרד החינוך לפעילות מסגרות החינוך בתקופת הסגר – לאור אישור תקנות
הגבלת פעילות החינוך בועדת החינוך ,ללא שינוי מהנוסח שאושר בממשלה ,למעט תקופת
חלותן (שקוצרה עד ליום  ,)23.09.2020להלן ריכוז הנחיות משרד החינוך לפעילויות חינוך:
 oמתכונת למידה בתקופת הסגר לילדים ונוער בסיכון – להלן קישור לחוזר משרד החינוך
בנושאhttps://drive.google.com/file/d/1ZeihB7_UOl9CEjuejlgZQ3yryDRoAyha/view?usp=sharing :
 oמתכונת למידה בתקופת הסגר לחינוך המיוחד – להלן קישור לחוזר משרד החינוך
בנושאhttps://drive.google.com/file/d/14pSWy92Ynw0kPNjt9lsDkv6WsqrR8i9I/view?usp=sharing :
וכן קישור להנחיות להסעות תלמידי החינוך המיוחד ,נכון ליום :16.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1neQw4MI8pb7WXcrpPjw_EM5vGIZV_meJ/view?usp=sharing

 oדגשים פדגוגיים ללמידה מרחוק בעת סגר (רשויות אדומות/אזורים מוגבלים/סגר מלא)
– להלן קישור לחוזר משרד החינוך בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1tPR5MgoOMcmivLqbLcG8Srz7NlFZb-B0/view?usp=sharing

 oשמירה על קשר בזמן סגר בגני הילדים במהלך חודש ספטמבר – להלן קישור לחוזר
משרד החינוך בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1bI8fQ_Qttw5w-gu_TqEeK18hyuXCx2E6/view?usp=sharing



"שמרטפיות" – כפי שצוין לעיל ,בתקופת הסגר מותרת הפעלת מסגרות לחינוך בלתי
פורמלי לילדים עובדים חיוניים עד גיל  12וכן מקומות המשמשים או שנועדו לשמש מקום
שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות שהם ילדי עובדים חיוניים (המכונים "שמרטפיות").
בהסכמות שביננו לבין הממשלה ,אנו פועלים להסדרת קיום  2סוגי שמרטפיות –
 oמרכזי יום לילדי הצוותים של החינוך המיוחד – להלן קישור למכתבנו המשותף עם
משרד החינוך בנושא ,מיום :17.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1QrqAkOG69XZxgB8ssgENq3SawgXUIzQi/view?usp=sharing

וכן קישור לנוהל הפעלת השמרטפיה ,המשותף למשרד החינוך ולשלטון המקומי:
https://drive.google.com/file/d/1gR1qORmADxkqTY53AuqFS6DMMHoPJI5b/view?usp=sharing

 oשמרטפיות לילדי מערכת הבריאות – אנו פועלים יחד עם רח"ל ,פקע"ר ומשרדי
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הממשלה ,ליצירת נוהל מוסכם.
נבהיר ונדגיש כי בכוונתנו וטייב לחדד במסגרת הנהלים ,את תחומי האחריות של כל אחד
מהגורמים הדרוש לצורך הפעלת המסגרות האמורות ,ובכלל זה לדייק את חלקה של הרשות
המקומית בפעילות האמורה.

ד .שמירה ,אכיפה וחירום


הגבלת שהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות – במהלך השבוע דנה הממשלה מספר
פעמים בסוגיית הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות ,ובמסגרת הדיונים
מקדמת היא הטלת סגר ,החל מיום  18.09.2020בשעה  14:00ולמשך  14ימים.
להלן נוסח התקנות ,כפי שפורסמו ברשומות:
https://drive.google.com/file/d/1sufhbTqVdpY0Nuivgo3fz09R2EU40VEH/view?usp=sharing

תוך כדי דיוני ועדת החוקה בתקנות הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת הפעילות
(תקנות המחליפות את תקנות הגבלת הפעילות הקיימות כיום) ,החליטה הממשלה להתכנס
שוב ,ולדון בתיקונים לתקנות אלו.
לפיכך נסקור בתמצית את המותר והאסור בתקנות שאושרו על ידי ועדת חוקה ,תוך
שנבהיר כי הן עשויות להשתנות:
 oמותרת יציאה ממקום המגורים ,עד למרחק של  500מטרים בלבד (ולגבי אדם עם
מוגבלות שהיציאה להתאווררות היא כלי טיפולי עבורו – גם למרחק העולה על כך ,ובלבד
שמדובר ביציאה ברגל ,ולא ברכב) ,ובלבד שהיציאה אינה למקום מגורים של אחר .נא
תשומת לבכם כי שהות במקום מגורים של אחר ,מהווה עבירה אכיפה ,שניתן להטיל קנס
מינהלי בגינה.
בדיוני ועדת חוקה הודיע יו"ר הועדה כי קיבל הודעת נציגי הממשלה על כוונתם להגדיל
את המרחק המותר ,עד ל 1,000-מ' מהבית (עם אפשרות לחריגה גם ממרחק זה,
כשמדובר באדם עם מוגבלות כאמור לעיל) ,ואולם הדבר כפוף לתיקון חקיקה.
במסגרת מגבלת המרחק האמורה ,ניתן לצאת למרחב הציבורי (לרבות פארקים וגינות
שעשועים).
 oמחוץ למגבלת המרחק תותר יציאה ממקום המגורים וחזרה אליהם ,בין היתר למטרה
מהמטרות המפורטות להלן:
 יציאה ממקום שהיה קבוע אחד לאחר.
 הגעה של עובד  /מועמד לעבודה /חייל למקום עבודתו.
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 הצטיידות בתרופות ,במזון ובמוצרים ושירותים חיוניים ,ובתקופה שמיום 23.09-
 ,01.10.2020שוק  4מינים יהיה פתוח אף הוא.
בהתאמה ישנן חנויות שהותרה פתיחתן ,להצטיידות הציבור.
בדיון בועדת החוקה הובהר ע"י נציגי הממשלה כי פתיחת מקומות למכירת מזון
(שאינם בתי אוכל) ומוצרים חיוניים אחרים ,בשווקים ובקניונים ,מותרת ,לכל אורך
תקופת הסגר.
 טיפול רפואי ,טיפול סוציאלי חיוני או רפואה משלימה – בהתאמה נקבעו הנחיות
בדבר אופן מתן השירותים האמורים.
 יציאת דיירים במסגרות רווחה ,בעלי מוגבלות ,לביקורים אצל קרובי משפחה מדרגה
ראשונה ,וביקורים של בני המשפחה במסגרות.
 סיוע לאדם בעל קושי או מצוקה – בדיוני ועדת החוקה הובהר (ע"י היעוץ המשפטי
לועדה ונציגי היועמ"ש לממשלה) ,כי קושי או מצוקה נפשיים נכללים במסגרת
הקשיים שמתן סיוע לגביהם מאפשר יציאה ממקום המגורים ,למרחק העולה על
 500מ' .כך למשל ,הובהר כי הפגת בדידות אצל קשיש (בביתו או במוסד סיעודי),
מתוך מטרה לסייע לו עם הקושי הנפשי האמור ,מותר עפ"י פסקה זו.
 הגעה למסגרת יום חינוכית שפעילותה מותרת (חינוך מיוחד ,ילדי עובדים חיוניים
וכד').
 העברה של קטין בין הורים שלא חיים יחד ,או העברת קטין להשגחת אדם אחר ,שלו
הורה יחיד שיוצא לצורך חיוני – בדיוני הועדה הובהר כי גם הגעה של שמרטף (לרבות
קרוב משפחה המגיע כדי לשמור על הקטין) מותרת ,תוך חריגה ממגבלת  500המ'
(וזאת בשל הגדרת עובד ,הכוללת גם מתנדב ,וההיתר לצאת למקום העבודה ,ללא
מגבלת מרחק).
 טיפול חיוני בבעלי חיים.
 יציאה לכנסת/להפגנה/להליך משפטי/לתרומת דם.
 יציאה לצרכי דת :להשתתפות בברית או בהלוויה ,וכן יציאה לאזכרה לחללי מלחמת
יום הכיפורים ,של בני משפחה מקרבה ראשונה; יציאת אישה לטבילה במקווה;
יציאת בעל תפילה (חזן או תוקע בשופר) שקיבל אישור לכך מהמשרד לשירותי דת,
ובני משפחתו מדרגה ראשונה ,לשם השתתפות בתפילות הימים הנוראים.
 יציאה לפעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים הגרים יחד – ללא הגבלת מרחק,
ובתנאי שהיציאה לפעילות היא ממקום המגורים ,שלא באמצעות רכב.
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 יציאה לשדה"ת לצורך טיסה מחוץ לישראל ,עד  8שעות טרם הטיסה.
 oחל איסור על שהייה בחוף ים ,למעט לצורך ביצוע פעילות מותרת ,וכן איסור שהייה
במקומות שפתיחתם נאסרה (עסקים ומקומות הפתוחים לציבור ,כגון :מסחר ,מסעדות,
בריכת שחיה ,מכון כושר ,מספרה ,מכון יופי ,מקומות בילוי ופנאי ,בתי מלון ולמעט
החריגים שבתקנות).
 oכללי התנהגות במרחב הציבורי:
 שמירת מרחק של  2מ' בין אדם לאדם ככל הניתן.
 עטיית מסכות (לא חלק מתקנות הגבלת הפעילות אבל תמיד נכון.)...
 איסור התקהלות – עד  10אנשים במבנה ו 20-בשטח פתוח ,ללא הבדל בהתייחס
לצבע הרשות ,וזאת למעט ביחס למקומות בהן מתקיימת תפילה בראש השנה וביום
כיפור ,לגביהם קיים מתווה שונה ,כמוסבר בקישור שלהלן:
https://drive.google.com/file/d/1DEHWnJZh7JzLU-UQcKKt3e8kqhTQmLcI/view?usp=sharing

 oנקבעו כללים לנסיעה בתחבורה פרטית ובתחבורה ציבורית.
 oנקבעו הוראות עונשיות וגורמים המוסמכים לאכפם .בעניין זה הובעה התנגדותנו לכך
שעובדי הרשומ"ק יוסמכו לאכוף כנגד שהות במקום מגורים של אחר ,ונציגי היועמ"ש
לממשלה הודיעו כי בתיקון שמקדמת הממשלה בליל  ,17.09.2020יבוצע התיקון כך
שסמכות האכיפה של עבירה זו תהא נתונה למשטרת ישראל בלבד.


הגבלת תנועה בינלאומית – נקבעו הוראות המאפשרות תנועה גם בתקופת הסגר ,במספר
דברי חקיקה שונים ,לרבות תיקון רשימת המדינות הירוקות.



הוראות ה"מנהל" כהגדרתו בפקודת בריאות העם –
 oהנחיות לעניין עטיית מסכה – בהתאם לסעיף (3ה) לצו בריאות העם ,מוסמך המנהל
לתת פטורים מעטיית מסכות ,מסיבות שונות .להלן קישור להנחיית המנהל מיום
 ,17.09.2020הקובע רשימת פטורים כאמור:
https://drive.google.com/file/d/1WkBBQGpT7DCFAn6VT5HhzUnlhthOR44V/view?usp=sharing

רשימת הפטורים בקישור שלעיל מובאת לתשומת לב מיוחדת של גורמי האכיפה
ברשויות המקומיות ,האוכפים עטיית מסכות.
 oהנחיות תקיעה בשופר בזמן קורונה – להלן קישור להנחיות המנהל בנושא ,נכון ליום
https://drive.google.com/file/d/1giMqa3hUHUezMdOdTvupPA1jQRNdFeHm/view?usp=sharing :17.09.2020
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 oהנחיות לשמירת הנקיון ותנאי תברואה נאותים – להלן קישור לחוזר משרד הבריאות,
מעודכן נכון ליום ( 08.09.2020מחליף את ההנחיות מיום  ,)01.04.2020בעניין שמירת
הנקיון ותנאי תברואה נאותים בעסקים ,מקומות עבודה ,מוסדות ציבור ומשרדים:
https://drive.google.com/file/d/1xyztWVpvwEg8XPWZeIkNxwmoL_aXc1lx/view?usp=sharing



הנחיות מינהלת האכיפה הארצית –
 oהנחיית מינהלת האכיפה בעניין הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות –
להלן קישור להנחיות מינהלת האכיפה מס'  ,30מיום :17.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1VptLjsteipjku63ksYGj5dBFAMlABu9a/view?usp=sharing

וכן קישור למסמך הנלווה להנחיות מס'  30האמורות ,מאותו היום:
https://drive.google.com/file/d/1PqP9bwYDDPZ5tdsF9acJwwlKYazYn69l/view?usp=sharing

נא תשומת לבכם כי בשל השינויים שבוצעו ושצפויים להתבצע בתקנות הגבלת השהייה
במרחב הציבורי והגבלת הפעילות ,כמתואר לעיל ,נדרש עדכון להנחיות אלו.
להלן שקף עדכון להנחיות ,אף הוא מיום :17.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1C15rKvw46wKeDPLobJ4EBfQ2C8qxWlVR/view?usp=sharing

וככל שיתפרסם עדכון נוסף ,בהמשך – נעדכנכם.


תמונות מצב –
o

להלן קישור לתמ"צ יומית שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות ,נכון ליום
 17.09.2020בשעה :09:00
https://drive.google.com/file/d/1Z-fJpTD6fNKavF1Lg_mCJ7oQx8IWRLZU/view?usp=sharing

 oלהלן קישור לתמ"צ שערך המטה לביטחון לאומי ,נכון ליום :17.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1TVWby6EQRFOdimxhbo9e3vMpfDpFWT06/view?usp=sharing

ה .רווחה ושירותים חברתיים


נוהל תגבור תקציבי למסגרות חוץ ביתיות ובקהילה – להלן קישור לחוזר מנכ"ל מס' ,22
המסדיר תגבור תקציבי נוסף למסגרות חוץ ביתיות ובקהילה לצורך התמודדות עם נגיף
הקורונה ,נכון ליום :13.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1QCMe433mROads4UhKAi3xG9jQ6Gzjdk2/view



הפעלת תכנית 'מגן זהב' – להלן קישור לחוזר מנכ"ל מס'  ,23המפרט את הפעלת תכנית
"מגן זהב" ,הכוללת מיפוי צרכים מקיף לאזרחים הוותיקים ומתן מענים רחב עבורם.
החוזר נכון ליום :14.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1jbVhU2bFivssYR98YhXRHCVp0LLbnrD1/view
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תשלום עבור הפעילות של המסגרות בקהילה לאזרחים ותיקים – להלן קישור לחוזר
מנכ"ל מס'  ,19לאחר שהוחל בו תיקון מס'  6מיום  ,16.09.2020המסדיר את התשלום עבור
הפעילות של המסגרות בקהילה לאזרחים ותיקים ,לרבות מרכזי היום ומועדוני מופ"ת:
https://drive.google.com/file/d/1CB2J5KX_B4m1ffXRYDJCS2qGOYDzq0yw/view?usp=sharing



המשך פעילות מסגרות הרווחה ושירותי הרווחה בקהילה בתקופת סגר – להלן קישור
לחוזר מנכ"ל מס'  ,24מיום  ,16.09.2020המבהיר את המשך פעילות מסגרות הרווחה
ושירותי הרווחה בקהילה בתקופת סגר (הנחיות משלימות יופצו על ידי המינהלים
המקצועיים)https://drive.google.com/file/d/1L4G49ZPKIZ94jkxn6pdDRKXChuiHADmw/view?usp=sharing :



סיוע חומרי חיוני בשיתוף הקרן לידידות במצב החירום עקב התפשטות משבר הקורונה –
להלן קישור למכתבו של ד"ר רון שביט ,ראש אגף בכיר ,בארגון מינהל ופיתוח ברשומ"ק
שבמשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,מיום  ,14.09.2020בדבר הרחבת הסיוע
החומרי לאוכלוסייה נזקקת המוכרת במש"חים ,אשר המשבר הנוכחי העמיק את מצוקתה:
https://drive.google.com/file/d/15HjYJpXCu2Q7RpK3Zq0Rxu3OkbAd98z2/view?usp=sharing



הנחיות להתנדבות בצל משבר הקורונה – להלן קישור להנחיות שהפיץ משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,בנושא ,מעודכנות נכון ליום :17.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1Y73B3mEv8xF6FoC0iCnaqrwFOgaMJoUE/view?usp=sharing

ו .שונות


סיוע לרשויות המקומיות בזמן הסגר – להלן קישור למכתבו של שר הפנים בנושא ,מיום
https://drive.google.com/file/d/1PBCSxXYbrLUJfD0rDxRerZzj2q0fvy2B/view?usp=sharing :17.09.2020
סיוע זה הוא מעבר לתמרוץ הניתן בגין קליטת מתשאלים אפידמיולוגיים ברשויות
המקומיות.



סיוע לעסקים –
 oמנגנון פטור מתשלום ארנונה לעסקים שנפגעו – בהתאם להחלטת הממשלה לסייע
לעסקים מתקשים ,חתם שר הפנים על תיקון מס'  4לתקנות ההנחה מארנונה ,במסגרתו
יעניקו הרשויות המקומיות הנחה בשיעור של  95%לעסקים מתקשים ,שמחזורם נפגע
מעל  .60%להלן קישור לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' ,)4
https://drive.google.com/file/d/15sBsBYsMuIknENhPNis1D17MhIDהתש"ף:2020-
QTph/view?usp=sharing

לצד התיקון לתקנות ההנחה מארנונה ,סיכמנו על מתווה שיפוי נוסף לרשויות המקומיות
בגין ההנחות שיינתנו .להלן קישור לסיכום התקציבי מיום :11.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1ARwVACrlRFmlsCmw5P1BQp29WYdnYgrJ/view?usp=sharing
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בשונה מהמודל הקודם ,שהיה נורמטיבי וניתן באופן גורף לכלל העסקים המצויים
בסיווגים שונים שבצו הארנונה ,וכלל בנוסף מאצ'ינג של הרשויות ,הפעם סיכמנו על מודל
של "החזר הוצאות" שקל מול שקל ,ללא כל השתתפות של הרשויות ,הנאמד בהיקף של
 1.3מיליארד  ,₪בגין הנחות מארנונה שיינתנו עד לחודש יוני .2021
למנגנון זה ,יתרון גדול :התאמה מלאה של השיפוי להיקף ההטבה שתינתן ,ללא מאצ'ינג.
יחד עם זאת ,יש לקחת בחשבון ,כי השיפוי יינתן לרשויות בדיעבד ,והכספים יגיעו
לקופות הרשויות לאחר הליך של איתור הזכאים על ידי רשות המיסים ותהליכי דיווח
מול הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שבמשרד הכלכלה ,הליך שעלול לארוך זמן מה.
נפעל מול רשות המיסים לקצר את התהליך ככל הניתן.
המודל מהווה רשת ביטחון משמעותית ביותר להכנסות הרשויות המקומיות ,ונועד להקל
על העסקים הקורסים בעיר ,ומכאן חשיבותו העליונה ,הן לעסקים והן לרשויות.
נמשיך לשמור על יציבות הרשויות המקומיות ,ולפעול לחזקן.
 oתיקון נקודתי של חוקי עזר – להלן קישור למכתבו של מנכ"ל משרד הפנים ,מיום
 ,06.09.2020המתווה את הדרך לביצוע תיקון נקודתי וזמני של חוקי עזר ,במגמה לסייע
לעסקים בתחומי הרשות המקומית המתקינה את התיקון האמור:
https://drive.google.com/file/d/1mlWpuHylORlZYfufqHiCGDYOPSQ1KHkd/view?usp=sharing



עדכון תשלום על ידי קופות החולים עבור טיפול ביחידות להתפתחות הילד ברשויות –
:13.09.2020
מיום
בנושא,
מש"מ,
מנכ"ל
למכתב
קישור
להלן
https://drive.google.com/file/d/1lKnsPZ2og2U4LsX_VB4g-1odwy6NGiJE/view?usp=sharing



קול קורא לתמיכה בהכנת תכניות פעולה להיערכות לשינויי אקלים ולהפחתת פליטות –
להלן קישור למכתב מנכ"ל מש"מ בנושא ,מיום  ,16.09.2020המעדכן בדבר יזמת משרד
הפנים:
ומשרד
הסביבה
להגנת
המשרד
בשיתוף
האנרגיה,
https://drive.google.com/file/d/1WqEe5s_cyB9B-hg6D-8795cr276AXJ0P/view?usp=sharing

לתשומת לבכם :המועד האחרון להגשת מענה על הקול הקורא ,הוא יום  ,19.10.2020בשעה
.14:00
להלן קישור למסמכי הקול הקורא ,כפי שפורסמו באתר האינטרנט של משרד האנרגיה:
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_129_20



ייעוץ לרשויות המקומיות בתחום האנרגיה הסולארית – ביום  19.07.2020פנה אליכם מר
איתי חוטר ,סמנכ"ל כלכלה במש"מ ,בהמלצה להשתתף במיזם האמור ,המאפשר קבלת
ייעוץ ללא תשלום בתחום האנרגיה הסולרית .להלן קישור למכתב:
https://drive.google.com/file/d/1Hi9j2YyQcorQ5ZqbdSoxrGN3B7Httk6f/view?usp=sharing

לאחרונה הוצאה הודעה על הארכת המועד האחרון להצטרפות לתכניות הייעוץ הפרטני
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בתחום הסולארי לרשויות המקומיות ,עד ליום  .15.11.2020להלן קישור להודעה בדבר
ההארכהhttps://drive.google.com/file/d/17uPIaIbC18f6or78apWR5hkrJcKfgc2W/view?usp=sharing :
אנו שבים על המלצתנו כי תשתתפו במיזם ותהנו מפירותיו.


טיוטת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' ) (חברות גבייה) ,התש''ף – 2020-בהמשך לדיון
שנערך בועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא ,ביום  ,15.09.2020להלן קישור למכתבנו אל שר
הפנים ,בדרישה כי ישמור על יציבותן התקציבית של קופות הרשויות המקומיות ,ולא יתן
ידו לכל שינוי בסמכויות הרשויות המקומיות לפעול לפי פקודת המסים (גביה):
https://drive.google.com/file/d/1cuy5V5T48vYym4JnFKXTAJODlPmDzyJF/view?usp=sharing



מרכז ידע לשיתוף הקהילות היהודיות בעולם – הסוכנות היהודית ומרכז השלטון המקומי
– עקב משבר הקורונה ,משיקה הסוכנות היהודית בשיתוף מש"מ ,מרכז ידע דיגיטלי שיסייע
לקהילות יהודיות בהתמודדות עם משבר הקורונה ומצבי חירום ,למטרת הקמת רשת סיוע
הדדי ,שתתבסס על הניסיון הישראלי והבינלאומי ,ותתמוך בקהילות עקב נזקי משבר
הקורונה ,וכהיערכות להתמודדות הקהילה עם גל שני.
להלן קישור למכתבנו בנושא ,מיום :16.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1rya0PvAuwHM-X468YJNvbONvmGsfjy0Q/view?usp=sharing

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 .הסמיכה ועדת השרים שמונתה

בברכה,
חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי
העתק:
מר שי חג'ג' -ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזורית
מר מרדכי כהן -מנהל כללי ,משרד הפנים
מר שלמה דולברג -מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
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עו"ד איתן אטיה -מנכ"ל ,פורום ה15-
מר דורון מילברג -מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
מר רם סידיס -המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי
רו"ח תומר ביטון -גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים
גזברים ברשויות המקומיות
עו"ד עוזי סלמן -יועמ"ש עיריית תל אביב-יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים
יועצים משפטיים ברשויות המקומיות
מר איתי חוטר -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
גב' חגית מגן -ראש מינהל שכר והסכמי עבודה ,מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס -סמנכ"ל חינוך ,רווחה וחברה ,מרכז השלטון המקומי
מר יוחאי וג'ימה -ראש מינהל בטחון ,חירום ותפקידים מיוחדים ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד מירה סלומון -ראש מינהל משפט וכנסת ,מרכז השלטון המקומי
ד"ר מילכה דונחין -יו"ר רשת ערים בריאות
עו"ס תמי ברששת -מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה המקומית פרדס חנה-כרכור
ויו"ר ארגון מנהלי רווחה ארצי
מר נפתלי קאיקוב -מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים
מר חיים נוגלבלט -קב"ט עיריית בני ברק ויו"ר איגוד הקב"טים
מר אבנר אקרמן -יו"ר איגוד מהנדסי ערים
מר אמנון יוסף -דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות
רו"ח עינב פרץ -מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות
מר פיני גלינקביץ -מנהל הרשות לקליטה ועליה בעיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות
עלייה וקליטה ברשויות המקומי
מר יצחק בורבא -יו"ר איגוד התאגידים העירוניים
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