י"ח כסלו תשפ"א
 04דצמבר 2020
סימוכין152014 :
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 85
נכון ליום  04.12.2020בשעה 15:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .הון אנושי
 הודעה בעניין עובדים מס'  – 20/2020קייטנות החגים – להלן קישור להודעה משותפת
בענייני עובדים ,מיום  ,03.12.2020בדבר תשלום לסייעות שתועסקנה בקייטנות הגנים ובתי
הספר (ילדים בגילאים  3-9שנים) ,שיתקיימו בחופשת החנוכה התשפ"א ופגרת החורף :2020
https://drive.google.com/file/d/1NXGvsQSUbExMG6uCfacd8gstI2r83wgt/view

 תשלום תגמול למתשאלים אפידמיולוגיים ברשויות המקומיות – להלן קישור להנחיות
תשלום למתשאלים אפידמיולוגיים ברשויות ,כפי שנערכו ע"י ס .בכיר לממונה על השכר
במשרד האוצר ,נכון ליום https://drive.google.com/file/d/1b7szSHO4ay- :03.12.2020
fUIodJYO874v4ZTN4m0e0/view

וכן קישור למכתבו של מנכ"ל משרד הפנים ,מיום  ,01.12.2020בדבר העמדת תקציב נוסף
יעודי לטובת הרשויות המקומיות ,לעמידה ביעדי הבדיקות ,כחלק מסל סיוע לרשויות
במקומיות בהתמודדותן עם משבר הקורונה והשלכותיו:
https://drive.google.com/file/d/1G6bYsDFhHV9Hvjkt2hjY7x8Ri4h9-_d2/view

ב .חינוך ,רווחה וחברה
" בתי הספר של החגים" בחנוכה התשפ"א – להלן קישור לתמצית מתווה של בתי ספר
יסודיים ,כפי שערך משרד החינוך ביום  ,01.12.2020הכולל גם את המתווה להפעלת בתי
הספר של החגיםhttps://drive.google.com/file/d/1NLiSKZsq2eYK-EEqhzF8M8fXTOXANgXP/view :
כמו כן ,להלן קישור לקול הקורא לבתי הספר של החגים ,שפרסם משרד החינוך ביום
 ,01.12.2020ובו קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות בשנת הלימודים התשפ"א ,עבור
תכנית "ניצנים בחופשות" תמיכה מיוחדת במשק במענה למשבר הקורונה לגילאי  8-3שנים
(גן עד כיתה ב')https://drive.google.com/file/d/1hp0-DAALZiVA7hFwGLtNoTH8nX3-bWGL/view :

דרכי התקשרות:
 03-7439600 | hamal@masham.org.il | https://bit.ly/39UV3I0או  |*3676בשעות הפעילות 08:00-17:00

מעיקרי הקול הקורא:
 oשעות הפעילות:
 בבתי הספר13:00-8:00 : בגני הילדים13:00-7:30 : oתשלומי השתתפות ההורים ליום פעילות:
 באשכולות למ"ס  1עד  :4ללא תשלום. באשכולות למ"ס  5עד  20 :7שקלים ליום פעילות. באשכולות למ"ס  8עד  30 :10שקלים ליום פעילות. oהצוות החינוכי בימי החופשה:
 בגני הילדים :גננת וסייעת בכל קבוצה ,או מדריכה וסייעת. בבתי הספר :מורה בכל קבוצה או מדריך בוגר בעל ניסיון שהוא סטודנט או מדריךבתוכניות העשרה של המשרד (כגון קר"ב ומיל"ת).
כמובן ,מומלץ להציע את התפקיד למורים והגננות ,וזאת ,מלבד האפשרות להעסקת צוותי
"ניצנים" .כחלופה ,ניתן להעסיק גם את עוזרי החינוך של כיתות ג'-ד' ,וחיילים משוחררים
שהיו בתפקיד הדרכה.
 תיקון מס'  11לתקנות הגבלת החינוך – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות
עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)
(תיקון מס'  ,)11התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ביום :03.12.2020
https://drive.google.com/file/d/1p0jgFXIWbOcUycWIEOwtNpO2xcKm2Gij/view?usp=sharing

בתיקון זה הוסדרה החזרה ללימודים משולבים של כיתות ז'-ט' (במקומות בהם לא בוצעה
החלפת כיתות מכח תיקון מס'  10לתקנות הגבלת הפעילות) וכניסתו של מפעיל חיצוני למוסד
החינוכי .כמו כן ,התווסף איש צוות במרכז לחינוך ימי ,לרשימת החריגים לכלל האוסר על
פגישת אנשי צוות עם למעלה מ 3-קבוצות.
בנוסף ,להלן קישור למתווה החזרה ללימודים משולבים של שכבות ז'-ט' ,שפרסם משרד
החינוך ביום ( 01.12.2020פורסם בכפוף לאישור תיקון מס'  11לתקנות הגבלת החינוך):
https://drive.google.com/file/d/1oKr0JZIydTwBHhx1YQIXQ7UKdlOGhM9v/view

וכן קישור למכתבנו מיום  ,03.12.2020המעדכן בדבר בדיקות סקר לצוותים ,כחלק
מההיערכות לחזרת כיתות ז'-ט' ללימודים משולבים:
https://drive.google.com/file/d/1gd6rHkfPeu0zBcaMtScpYrplCOiiwnVR/view

ולצרופה למכתב זה – פרטי תכנית "מגן חטיבות הביניים":
https://drive.google.com/file/d/17BAx_CY7msgKr5fC_kCgmDhb_Vlw5YWB/view
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 תיקון מס'  10לתקנות הגבלת החינוך – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות
עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)
(תיקון מס'  ,)10התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :26.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1wGxMlKu4dXB5_AKkKXTbuvqB155-hR_D/view

בתיקון זה הוסדרה החזרה ללימודים משולבים של כיתות י'-י"ב ,מיום  29.11.2020ואילך,
כשלמנהל המחוז הסמכות לאשר חזרה ללימודים משולבים של כיתות ז'-ט' במקום כיתות
י'-י"ב ,שכבה כנגד שכבה .ההסדר כלל גם כללים בדבר מספר הקבוצות שרשאי כל איש צוות
ללמד ,ומספר הקבוצות השונות בהן רשאי כל תלמיד כיתות י'-י"ב ,ללמוד.
להלן קישור למכתבנו מיום  ,26.11.2020המעדכן בדבר בדיקות סקר לצוותים ,כחלק
מההיערכות לחזרת כיתות י'-י"ב ללימודים משולבים:
https://drive.google.com/file/d/1aNTYmkvyMDGW478ymFCuOF4-_kYK2fXG/view

ולנספח למכתב זה – פרטי תכנית "מגן תיכונים" לביצוע בדיקות הסקר:
-

בשפה העבריתhttps://drive.google.com/file/d/1vQZgv4BRem5yBLEMAQcF0Oz_2F4gqKgU/view :

-

ובשפה הערביתhttps://drive.google.com/file/d/1lf_F3D25vNZkj9jYt65c7-s9Toqjdq4C/view :

כמו כן ,להלן קישור לעדכון מס'  11להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  31בדבר הגבלת
פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך ,נכון ליום :28.11.2020
https://drive.google.com/file/d/17C24YUaYqUfDKn6afqxpKb_BEkAJsEmJ/view

 הידוק שיתוף הפעולה עם מועצת התלמידים והנוער הרשותית – נא ראו מכתבנו בנושא,
מיום https://drive.google.com/file/d/1qFMkE2hEHOCl3tMU6pKN5AhaLk7rDqCW/view :30.11.2020
 יום ההתנדבות הבינלאומי – ביום  05.12.2020מצוין ברחבי העולם יום ההתנדבות
הבינלאומי .מועד זה חל ביום שבת ,ולכן מומלץ לציין אותו ביום למחרת ,ביום .06.12.2020
הרשת להתנדבות ישראלית מסייעת לומר תודה למאות אלפי המתנדבים שעושים ימים
כלילות ,כדי להפוך את החברה שלנו לטובה יותר – באמצעות פרסום חינמי של ברכות תודה
למתנדבים ,בפורמט של  .Powerpointאת הברכות ניתן לערוך ,על ידי הוספת לוגו הארגון
והוספת מילים אישיות ,באמצעות הוספת תיבת טקסט .להלן קישור לפורמט :Powerpoint
https://drive.google.com/file/d/1L6MlZC7LLqG9fn5w1eYmXUu_TfiHOnhB/view

בנוסף ,ניתן לעדכן תמונת פרופיל בפייסבוק ,או לחפש את המסגרת 'להתנדב_מהלב' בבואכם
לעדכן את תמונת הפרופיל בפייסבוק .על מנת לצרף את המסגרת ,יש ללחוץ על הקישור:
.https://did.li/L61Hw
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 מפיצים את האור – פרויקט ארצי התנדבותי בחג החנוכה – ארגון "השומר החדש" מוביל
יחד עם רשות הטבע והגנים (רט"ג) מיזם חברתי לגיוס בני נוער מרחבי הארץ ,לטובת פעילות
התנדבותית .כחלק מכך ,יפעלו לטובת ניקיון המרחבים הפתוחים :פארקים ,יערות ועוד,
הנמצאים בשטחי הרשויות המקומיות.
המיזם ייערך בין התאריכים  15-17בדצמבר .2020
מוצע בזה לרשויות המקומיות ,לאתר מרחבים פתוחים מתאימים בשטחיהן ולקדם ניקיונם
כחלק ממיזם ארצי זה .רשות המעוניינת להשתתף במיזם הניקיון ,מתבקשת למנות איש קשר
מטעמה ,אשר יבצע את הרישום.
ראו פרטים נוספים במכתב משותף למרכז השלטון המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ,רשות
הטבע והגנים וארגון "השומר החדש" ,מיום  ,01.12.2020בקישור שלהלן:
https://drive.google.com/file/d/169UirxNkAXNoL_jzpJyvzbrlqFF1wPjt/view

 הארכת תקופת תוספות התשלום בגין הפעלת המסגרות בקהילה לאזרחים ותיקים בתקופת
הקורונה ,עד לסוף חודש ינואר  – 2021להלן קישור לעדכון מס'  7לחוזר מנכ"ל משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים מס'  ,19מיום  ,26.11.2020המסדיר את התשלום
עבור הפעילות של המסגרות בקהילה לאזרחים ותיקים ,לרבות מרכזי היום ומועדוני מופ"ת:
https://drive.google.com/file/d/18j8m2NwbRjaGKWpKw8po7-LjFdKBDDTd/view

ג .שמירה ,אכיפה וחירום
 תיקון מס'  15לתקנות הגבלת הפעילות – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון
מס'  ,)15התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :01.12.2020
https://drive.google.com/file/d/1Ywqjo3ZzYkA0WduVFsh6k0K0mNkcTt4a/view

בתיקון מס'  15שונו מפתחות התפוסה המרבית המותרת בקניון ובחנות ,בפיילוט הקניונים
המבוצע מכח תיקון מס'  14לתקנות הגבלת הפעילות.
כמו כן ,להלן קישור להודעה על החלטת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לגבי תקנות
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות
והוראות נוספות) (תיקון מס'  ,)14התשפ"א 2020-ולהודעה על החלטת ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס'  ,)15התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי
שפורסם ברשומות ביום :03.12.2020
https://drive.google.com/file/d/1M3X5FOGbCbhP39nLQPG1ZDyy9St6KNcY/view

 תיקון מס'  14לתקנות הגבלת הפעילות – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון
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 03-7439600 | hamal@masham.org.il | https://bit.ly/39UV3I0או  |*3676בשעות הפעילות 08:00-17:00

מס'  ,)14התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ביום :25.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1fd_vMT-AyqrJYnfCGzAQJld5RrTnmQiG/view

וכן קישור לעדכון מס'  18להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,30בדבר הגבלת פעילות
והוראות נוספות ,נכון ליום https://drive.google.com/file/d/1gNB6Ld9BQgQaOf- :27.11.2020
EB8HlHbkaT-jlhdMT/view

מעיקרי תיקון מס' :14
 oפתיחת השווקים – מתווה ה"-תו הסגול" חזר לשווקים ,והם החלו לפעול בכל הארץ
(למעט באזורים שהוכרזו כמוגבלים) .המתווה בתוקף עד ליום .06.12.2020
 oפיילוט פתיחת הקניונים – אושר מתווה להפעלת  15קניונים ברחבי הארץ 6 .מתוכם נקבעו
בתיקון מס'  ,14וביחס ל 9-הנותרים – נערכה הגרלה.
להלן קישור למתווה הפיילוט לענף הקניונים ,שפרסם המשנה למנכ"ל משרד הבריאות,
ביום https://drive.google.com/file/d/14TXU_6vhJ9gfHexzP6s4rDkJCHtsu_Lp/view :24.11.2020
להלן קישור להודעה בדבר זוכים בהגרלה לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם
נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) ,כפי שפורסמה
:29.11.2020
ביום
,9256
מס'
הפרסומים
בילקוט
ברשומות,
https://drive.google.com/file/d/13r4g20Xat3OMt1XKo2_S31cPh2Iv-beX/view

להלן קישור לאתר  govשל משרד הכלכלה והתעשייה ,בו פורסם הקול הקורא להשתתפות
בפיילוט הפעלת הקניוניםhttps://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/malls-:
opening-pilot-announcement

וכן קישור למכתבו של מנכ"ל מרכז השלטון במקומי ,מיום  ,26.11.2020בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1BqLbzLkEBivCZho_60E297AILdJmiGLD/view

 oפיילוט פתיחת מוזיאונים – אושר מתווה להפעלת  7מוזיאונים ברחבי הארץ 4 .מתוכם
נקבעו בתיקון מס'  ,14וביחס ל 3-הנותרים – נערכה הגרלה.
להלן קישור להודעה בדבר זוכים בהגרלה לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם
נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) ,כפי שפורסמה
:30.11.2020
ביום
,9259
מס'
הפרסומים
בילקוט
ברשומות,
https://drive.google.com/file/d/1Eve1FZb7FctKO7Pm848RPu6vfRAb7pWp/view

 oתיקון הגדרת הספורטאים – ספורטאים בגירים התווספו להגדרת "ספורטאי תחרותי"
(שעד כה היתה מסויגת לספורטאים קטינים בלבד ,ולבגירים – רק בענפי השחייה והמים),
והותרה פתיחתם של מקומות סגורים לאימון ספורט ,לספורטאים תחרותיים קטינים
בלבד ,ומקומות פתוחים לאימון ספורט ,עבור ספורטאים תחרותיים קטינים ובגירים
כאחד.
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 עדכונים בתוכנית הרמזור – קבינט הקורונה החליט על מספר שינויים בתכנית הרמזור ,לאור
השינוי שחל ברמות התחלואה הלאומיות .להלן קישור למכתב המשותף של משרד הבריאות,
מרכז השלטון המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ,מגן ישראל ופיקוד העורף ,מיום
 ,01.12.2020המבקש לעדכנכם בדבר החלטות קבינט הקורונה בנושא ,והשלכותיהן:
https://drive.google.com/file/d/1zFRDdqOAurAnlyOc15WEBKE8hqHD-grD/view

 הכרזות על אזורים המוגבלים –
 oהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזורים
מוגבלים) (מס' ( )2תיקון מס'  ,)12התשפ"א – 2020-להלן קישור להכרזה ,בנוסחה כפי
שפורסם ברשומות ביום :02.12.2020
https://drive.google.com/file/d/1WIOKRVHFdSZWaVTH4JX1qQlbAJUhQnPR/view

 oהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש(הוראת שעה) (אזורים
מוגבלים) (מס' ()2תיקון מס'  ,)11התשפ"א – 2020-להלן קישור להכרזה ,בנוסחה כפי
שפורסם ברשומות ביום :30.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1FJ_bCAog2qkLwZGnwOHPJm9gczVWBzNo/view

וכן קישור לעדכון מס'  17להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,29בדבר הכרזה על
אזורים מוגבלים ,נכון ליום :30.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1EG3NSpxNpfLHjEiIC4MgTEGdmlsStCs1/view

 oהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזורים
מוגבלים) (מס' ( )2תיקון מס'  ,)10התשפ"א – 2020-להלן קישור להכרזה ,בנוסחה כפי
שפורסם ברשומות ביום https://drive.google.com/file/d/1MG9hQ3FCGMXucZgd- :29.11.2020
1ad0Qm_OeWT0IiI/view

 oהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש(הוראת שעה) (אזורים
מוגבלים) (מס' ()2תיקון מס'  ,)9התשפ"א – 2020-להלן קישור להכרזה ,בנוסחה כפי
שפורסם ברשומות ביום :27.11.2020
https://drive.google.com/file/d/13v85ZefrMlxkXEtKIlKIdFzyiDO9ZKSa/view

 oהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש(הוראת שעה) (אזורים
מוגבלים) (מס' ( )2תיקון מס'  ,)8התשפ"א – 2020-להלן קישור להכרזה ,בנוסחה כפי
שפורסם ברשומות ביום :25.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1Oce6yGyzpPHWThJf0xLyqJHrghggYf9C/view

וכן קישור לעדכון מס'  14להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,29בדבר ההכרזה על
אזורים מוגבלים ,מעודכן נכון ליום :25.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1QvUCSp0POMcgQZgF7k46RNqsJ1ZqqaAF/view
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 תמונות מצב –
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות ,נכון ליום 03.12.2020
בשעה https://drive.google.com/file/d/1hO7CQvgNAOG5I4iIx2M8uFT4J1BDrNqn/view :09:00
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה ,נכון ליום
https://drive.google.com/file/d/18uNqptH03lZM8ChZ_h_ntMyExy8U3RfT/view :04.12.2020
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך המטה לביטחון לאומי ,נכון ליום :04.12.2020
https://drive.google.com/file/d/1tXTqm4EfIpoFMnLdKKnucD7xGgcVm4A8/view

 oלהלן קישור לתמ"צ שערך מרכז השלטון המקומי בעניין ,תחלואה בישראל ,נכון ליום
https://drive.google.com/file/d/18lZid-5-kzGTVLaUiM4OFos4TtbmDknW/view :03.12.2020
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך חמ"ל משרד החינוך בעניין ,נתוני תחלואה מצטברת במערכת
:09:00
בשעה
,03.12.2020
ביום
שפורסם
כפי
החינוך,
https://drive.google.com/file/d/18MmBMtLmha1PVbbjuZSVAprO37Jf7WeC/view

ד .שונות
 מחקרי מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה –
 oלהלן קישור למסמך של מרכז המידע והידע ,בנושא" :היום שאחרי החיסון" – מיפוי
תרחישים אפשריים ,כפי שפורסם ביום :01.12.2020
https://drive.google.com/file/d/1qTT9Lgkgi4oTE2JTkoHz-jkRdSLbeDWn/view

 oלהלן קישור למסמך של מרכז המידע והידע ,בנושא :מנהל התרופות האמריקאי ()FDA
אישר לראשונה במנגנון החירום ערכת בדיקה ביתית לאבחון נגיף הקורונה המבוססת על
טכנולוגיית ,RT-LAMPכפי שפורסם ביום :03.12.2020
https://drive.google.com/file/d/1Sa9WADxj8HpTdV2XctUOpfoB_Jp8NdU5/view

 הגנה על הפרטיות במסגרת חקירות אפידמיולוגיות – להלן קישור הנחיות הרשות להגנת
הפרטיות שבמשרד המשפטים ,מיום  ,25.11.2020בעניין דגשים להגנה על פרטיות במסגרת
חקירות אפידמיולוגיות לקטיעת שרשרת הדבקה של נגיף הקורונה:
https://drive.google.com/file/d/1J_UygVSGDR0bM0v5CiBKOI3bJUMcUTmz/view

 רשימת אנשי קשר בקופות החולים – להלן קישור למכתב של משרד הבריאות ,מיום
 ,30.11.2020המפנה לנציגים מטעם קופות החולים לצורכי קשר עם הרשות המוניציפאלית:
https://drive.google.com/file/d/1sY5BeuuOqXa3dZAE_nutotrW2QO-vVOX/view

וכן קישור לצרופה למכתב – טבלת אקסל עם רשימה של נציגים מטעם קופות החולים:
https://drive.google.com/file/d/1eLN5p5f-_u2BimwfWdcffJfvChmXtjGx/view
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 חובת מינוי אחראי/ת למניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות – להלן קישור למכתב
מנכ"ל מש"מ בנושא ,מיום  ,02.12.2020בעקבות דוח מבקר המדינה :06/2019
https://drive.google.com/file/d/1W9UqOKWF0n2v3XQ990pKBGI5bKDeMgen/view

 המלצות משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור – להלן קישור למכתבו של מנכ"ל מש"מ,
מיום  ,03.12.2020המפנה למכתבי נציבות תלונות הציבור בעניין אכיפת האיסור על עישון
באזורים לא מקורים המשמשים את בתי האוכל (ובעניין נוהל בדיקה ואימות חניות נכים,
וממליץ לרשויות לאמץ את הנהלים שהוזכרו בהם ,ככל שימצאו לנכון:
https://drive.google.com/file/d/11IA1za3mNHQPop5z0lnfM22UVfORPCVr/view

וכן קישורים לצרופות:
 oנוהל אכיפת האיסור על עישון באזורים לא מקורים המשמשים את בתי האוכל (נוהל
עיריית ת"א)https://drive.google.com/file/d/16Fywk8MjuG7HnNPRXkmE_a2MMgJKm65A/view :
o

נוהל בדיקה ואימות חניות נכים (מכתב עיריית יבנה)https://drive.google.com/file/d/1lDhSa- :
jQVSGfUsPmsF79cP67KaMBbtWg/view

 פנייתה של מנכ''לית ועדת הבחירות המרכזית בעניין מיפוי מבני ציבור בישובך ,לצורך
הצבת מקומות קלפי – להלן קישור למכתבו של מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ,מיום
 ,03.12.2020המפנה למכתבה מיום  ,22.09.2020של מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית,
בעניין מיפוי מבני הציבור ביישובים ,לצורך הצבת מקומות קלפי ,כחלק מההיערכות למניעת
התפשטות נגיף הקורונהhttps://drive.google.com/file/d/1lmF0oEfISY9s4Kfs7sqr37kxLYRDo78x/view :
וכן קישור למכתב הפניה של מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית ,מיום :22.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1VFYUNtrzhYtI-lRjlUnnp6tppDpBuBTI/view

 הצטרפות לרשת ישראל - 100בהמשך לכנס ראשי רשויות מיום  – 25.11.2020להלן קישור
למכתב משותף של מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ופרופ' שמאי אסיף מישראל  100טכניון,
בנושאhttps://drive.google.com/file/d/1M2tvqL1ee01iQ8AUevyfJJtbNdEukmGE/view :
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
ויו"ר מרכז השלטון המקומי
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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
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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