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סימוכין108202:
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 3
נכון ליום  15.02.2020בשעה 14:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף
הקורונה ,בתחומים אלה:

א .רווחה
 מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך (בפיקוח אגף מעונות היום בזרוע
העבודה) – יושבתו.
 עבודה במחלקות לשירותים חברתיים – כלל עובדי המחלקות לשירותים
חברתיים ברשויות המקומיות ימשיכו לעבוד כרגיל ,תוך תגבור ככל האפשר
של ביקורי בית אצל אוכלוסיות הרווחה הזקוקות לכך ,בכפוף להנחיות
משרד הבריאות והמטה לבטחון לאומי.
 מרכזי יום ומועדונים לאזרחים ותיקים – יושבתו.
 אספקת ארוחות לביתם של באי מרכזי היום ומועדונים – פנינו למשרד
הרווחה להכנת הנחיות בנושא.
במקביל ביקשנו את ארגון הגג של מרכזי היום לקשישים (לא כולם מאוגדים
תחתיו) ,להורות לעובדים במרכזי היום להכין/לשנע (לפי העניין) ,את המזון
לבתי הקשישים המבקרים במרכז היום ,ובכלל זאת להעביר גם את
התרופות.
 מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים – מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים לבוגרים
ומזדקנים עם מוגבלות ,ימשיכו לפעול כרגיל ,לרבות מרכזי יום כאלה
הפועלים במרכזי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות.
 מרכזי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות – יושבתו.

 מעונות יום שיקומיים – יושבתו ,בהתאם להנחיות משרד החינוך לגבי
השבתת מסגרות החינוך המיוחד.
 משפחות אומנה – הארגונים המטפלים במשפחות אומנה ימשיכו לפעול
כרגיל.
 מרכזי הגנה ומרכזי טיפול בנפגעי תקיפה מינית – ימשיכו לפעול כרגיל.
 שתי תוכניות  -מפתנים ומיתרים – המיועדות לנוער בסיכון  -יושבתו.
 ביקורים במוסדות רווחה – חל איסור ביקורים במסגרות רווחה ,סיעוד או
בריאות ,המשמשים כבתים לחיים עבור תושביהם ,למעט מלווה אחד לכל
היותר (רצוי מלווה קבוע).
 פעילות רגילה של מסגרות חוץ-ביתיות – המסגרות המפורטות להלן ,יפעלו
במתכונת רגילה :כלל המסגרות החוץ-ביתיות לאנשים עם מוגבלות; כלל
המסגרות החוץ-ביתיות לאזרחים ותיקים (בתי אבות ודיור מוגן); כלל
המסגרות החוץ-ביתיות באחריות מינהל שירותים אישיים וחברתיים; כלל
המסגרות החוץ-ביתיות באחריות מינהל סיוע לבתי משפט ותקון; דירות
בקהילה המהוות קורת גג עבור מקבלי השירות (בכל סוגי השירותים);
מקלטים לאוכלוסיית ייעודיות בכל סוגי השירותים (כגון :נשים מוכות,
להט"בים ,זנות ,דרי רחוב וכו'); הפנימיות שבאחריות האגף להכשרה
מקצועית בזרוע העבודה.
 מסגרות חוץ-ביתיות שיפעלו בתנאי בידוד – מסגרות אלו יפעלו בהתאם
להנחיות משרד הבריאות ואגף חירום וביטחון של המשרד.
 מערכי היסעים – מערכי ההיסעים למקבלי השירותים עובדי הגופים
המספקים שירותי הסעה למסגרות רווחה הפועלות ימשיכו לספק את
שירותי ההסעה כנדרש ובהתאם להתקשרויות עמם.
שירותים שאינם מפורטים לעיל יושבתו ,למעט שירותים לגביהם ייצאו
הנחיות פרטניות בהמשך.
הנחיות אלו ייכנסו לתוקף החל מיום ב' .16.3.2020 ,עד למועד זה חלות
ההנחיות שבחוזר מס'  4של מנכ"ל משרד הרווחה – קישור לריכוז החוזרים של
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים:
https://www.gov.il/he/departments/policies/molsa-executive-circulars-003-2020

כח אדם
 יציאה לחל"ת באופן מיידי – ניתן לאשר יציאה לחל"ת מיידי עפ"י בקשת
העובד (גם ללא ניצול תחילה של מכסת חופשה צבורה) ,ובתנאי שלא מדובר
על עובד חיוני/נדרש למערכת בעת הזו.
 הבהרה לעניין קובץ הנחיות מס'  1מהיום – סעיפים  4ו 5-בחוזר עוסקים
באישור חל"ת לפי בקשת העובד ,במקרה שתמו לו ימי החופשה השנתית
הצבורה (עובד תקני); סעיף  6לחוזר עוסק בחל"ת לפי החלטת המעסיק.
מלווים בהסעות ,סייעות צמודות ,סייעות רפואיות נכללים בקבוצת
העובדים שבסעיף  5לחוזר (עובדי מערך החינוך).

ב .ישיבות מועצה ו-ועדות החובה
 ישיבות מן המניין – בשל הנחיות החירום של משרד הבריאות ,אין לקיים
ישיבות מן המניין ,בנושאי שגרה.
 נושאים דחופים – בנושאים בהם נדרשת קבלת החלטה דחופה של המועצה,
ניתן לקיים ישיבת מועצה טלפונית (לרבות באמצעות וידאו-קונפרנס) ,בכפוף
להוראות ולתנאי סעיף  47לתוספת השניה לפקודת העיריות [נוסח חדש].

ג .שמירה ,אכיפה וחירום
 מאבטחי מוסדות חינוך – העסקתם תמשך בעבודה חלופית ,עפ"י צרכי
הרשות (כגון :שמירה על מבני ציבור; סיוע בנושאי חירום; בהסכמת הרשות
המקומית – סיוע למשטרת ישראל וכד') .משרד הבט"פ ממשיך לתקצב את
חלקו במימון המאבטחים שיועסקו.
 אכיפת הוראות איסורי התקהלות ואיסורי פתיחת עסקים – פקחי רישוי
עסקים ברשויות המקומיות יוכלו לסייע למשטרה באכיפת איסורי
ההתקהלות ואיסורי פתיחת עסקים ,בהתאם להוראות משרד הבריאות על
עסקים ,לפי תכנית מאושרת ע"י ראש הרשות או מי מטעמו .על הרשויות
לוודא הערכות מקבילה מטעם המשטרה ולתדרך את הפקחים לגבי הוראות
משרד הבריאות ,בטרם היציאה לשטח ומעת לעת לפי השינוי בהנחיות .אנו
ממליצים ליידע את המשטרה בכל מקום שבו נתקלים הפקחים בסירוב עסק
להשמע להוראות.

 אכיפת בידוד בית – בעקבות בקשת המשרד לבטחון פנים להסתייע בפקחים
המסייעים של הרשויות המקומיות (פרויקט השיטור העירוני) ,נבחנת
האפשרות לאפשר סיוע כאמור ,בכפוף להסדרת אמצעי מיגון מתאימים,
קבלת מידע שוטף וברור באשר לתושבים שצריכים להמצא בבידוד וביצוע
הפעילות במשותף עם שוטרי משטרת ישראל .נעדכן אתכם ככל שתתקבל
החלטה בנושא.
ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על חוזרים מס'  1ו ,2-שהועברו בשעות הבוקר.
אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

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 האזוריות
מר שלמה דולברג -מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד איתן אטיה -מנכ"ל ,פורום ה15-
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
גזברים ברשויות המקומיות

