ו' תשרי תשפ"א
 24ספטמבר 2020
סימוכין150464 :
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 73
נכון ליום  24.09.2020בשעה 11:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .העמקת הסגר


מתווה הסגר הצפוי – מהידוע לנו עד כה – והכל נתון לשינויים – להלן מתווה הסגר
המקודם ,שצפוי להכנס לתוקף ביום שישי ,25.09.2020 ,החל מהשעה :14:00
 oסגירת כלל מקומות העבודה ,למעט מקומות עבודה חיוניים שיפעלו על פי תקנות
שיאושרו – נכון לעכשיו ,הענפים שהוגדרו כחיוניים :המגזר הפיננסי; אנרגיה; מזון
ומשקאות; שירותי רווחה; חקלאות; טואלטיקה וניקיון; נמלים ותחבורה; תקשורת;
שירותי בריאות; בינוי ותשתיות .בשעה זו מתקיים דיון לגבי מגבלת העובדים במגזר
הציבורי ובכלל זה גם בשלטון המקומי (מסתמן כי יהיה צמצום מה  50%הקיים).
נודיעכם בנושא ,בהקדם.
 oהפעילות החינוכית של תלמידי החינוך המיוחד ,כפרי הנוער ,ילדים ונוער בסיכון תמשיך
להתקיים כסדרה ,וכך גם הוראה מרחוק (בזום) לתלמידי החינוך הרגיל ,בימות החול
בתקופת הסגר.
בעניין החינוך המיוחד ,נעדכן (ונמשיך לעדכן ,בהמשך):
 בהתאם להודעת מנהל אגף א' (הצטיידות והסעות) במשרד החינוך ,החינוך המיוחד,
כולל השילוב ,ממשיך ללמוד בתקופת העמקת הסגר ,ולפיכך החינוך המיוחד ימשיך
להיות מוסע על פי מסמך ההנחיות שהופץ בנושא ,ב 16-בספטמבר.
 מאידך ,נודע לנו כי קיימת התנגדות הסתדרות המורים להמשך הלימודים.
 oסגירת השווקים ,אך חנויות לממכר מזון ופארם ונותני שירות חיוני יורשו להמשיך
לפעול.
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 oהגבלת מרחק יציאת מהבית עד  1000מטר ,מלבד סיבות שיאושרו – נכון לעכשיו,
החריגים למגבלת היציאה מהבית ,הם :הצטיידות במוצרים חיוניים; סיוע לאדם שיש
לו קושי או מצוקה; קבלת טיפול רפואי חיוני או טיפול סוציאלי חיוני; טבילה במקווה;
העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד או העברה של קטין שההורה נדרש לצאת לצורך
חיוני; טיפול חיוני בבעל חיים; יציאה למקום עבודה חיוני; השתתפות בהפגנה; הגעה
להליך משפטי; תרומת דם; השתתפות בהלוויה של בן משפחה קרוב; מעבר דירה; יציאה
לצורך פעילות ספורט שלא באמצעות רכב ממונע.
 oסגירת כלל ענפי הספורט ,למעט משחקים בינלאומיים רשמית.
 oתפילות והפגנות יתאפשרו במרחב הפתוח בלבד (בתי הכנסת יהיו סגורים) ,עד  20אנשים
וברדיוס של עד  1000מטר ממקום המגורים.
לגבי הפגנות – ההחלטה כפופה לתיקון חקיקה בכנסת;
לגבי תפילות – יש מתווה מיוחד לתפילות יום הכיפורים ,שיכלול גם תפילה בבתי הכנסת,
וזה יפורסם בהמשך.
 oהתחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת שתפורסם בהמשך; תעופה – מסתמנת
סגירת נמלי התעופה לטיסות ,למעט טיסות חירום – החלטה תובא לאישור בהמשך
היום.

ב .שמירה ,אכיפה וחירום


תמונת מצב – להלן קישור לתמ"צ שערך המטה לביטחון לאומי ,נכון ליום :24.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1Oys2zMT4PpWwzWnvt1yLB3ArBJNjCyFk/view?usp=sharing

ג .שונות


קול קורא להגשת מועמדות לתכנית ההטמעה לעבודה מרחוק ברשויות מקומיות – תכנית
ההטמעה ברשויות המקומיות ,בשותפות משרד הדיגיטל הלאומי ,משרד הפנים וג'וינט
אלכא ,מבקשת לסייע לרשות המקומית לחזק את יכולות העבודה מרחוק ,באמצעות חיבור
למערכות מידע ובאופן שיגביר את האפקטיביות ,היעילות והתפקוד הארגוני בזמני שגרה
וחירום .על רשות מקומית העומדת בתנאי הסף המפורטים בכל הקורא ,והמעוניינת
להצטרף לתכנית ,להגיש מועמדותה עד ליום .22.10.2020
מפגשי חשיפה והצגת התכנית יתקיימו ב 29-לספטמבר וב 12-לאוקטובר בזום בשעה .11:00
להלן קישור לפרטי הקול הקורא ,מידע נוסף ,רישום למפגשים והגשת מועמדות:
https://movilimdigital.wixsite.com/website-28
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היערכות הרשויות להשלמת הנגשת מבנה ציבור קיים ומקום שאינו בניין – להלן קישור
לפניית מנכ"ל מרכז השלטון המקומי אליכם בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1jqkZR6stqZCagCyUPF9Oh5CasfS7wsyE/view?usp=sharing

וכן קישור לשאלון ,למילוי ע"י הרשות המקומית:

https://drive.google.com/file/d/1K-

kuQJ5cQji14-mSB5XsmqzIrf6pUlDy/view?usp=sharing

המדובר בסוגיה מדרגה ראשונה במעלת חשיבותה ,ואנו קוראים לכם למלא את השאלון
ולהשיבו אלינו ,בהקדם.


חיישנים לזיהוי נפילות של קשישים וגלמודים – משרד הרווחה' ,יד שרה' וזק"א יצאו
במיזם חדש מציל חיים ,במסגרתו מממן משרד הרווחה חלוקה ,ללא עלות ,של 'חיישנים
המזהים נפילה' ,המחוברים למוקד המצוקה של 'יד שרה' .החיישן החכם מזהה נפילה
המדווחת למוקד ,והמוקד יזעיק את כוחות ההצלה  24שעות ביממה.
בנוסף וכלק מהמיזם ,יסופקו במקרה הצורך שירותי ביקור רופא ,הפגת הבדידות ועוד.
המיזם הוא חלק מהקמפיין הלאומי אותו מוביל ארגון זק"א ,בהעלאת המודעות לנושא
הקשישים והגלמודים ,הנמצאים מתים עבור ימים לבד בביתם .מדי שבוע מטפלים מתנדבי
זק"א בממוצע של ארבעה קשישים וגלמודים ,הנמצאים ללא רוח חיים בביתם כעבור ימים.
תחת הכותרת "כולנו יכולים וחייבים למנוע את המוות הנוראי הבא" יוצאים הארגונים 'יד
שרה' ו'זק"א' בשיתוף משרד הרווחה בקריאה לציבור הרחב ,לשים לב לשכן ,מכר ,או קרוב
משפחה ,קשיש או גלמוד ,למלא את הפרטים המופיעים בקישור שלהלן ,ועל ידי כך להביא
לכך שיקבלו את החיישן החכם ,ללא עלות.
להלן הקישור למיזםhttps://did.li/vwJw5 :

וכן קישור לדף הפרסום של המיזם:
https://drive.google.com/file/d/1fGFUqok3wSfr4Dp8CoXY36F4mBRF38Kk/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.
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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