הנחיות הממשלה
למועצות ולתושבים
נכון ליום שלישי
 17.3.20שעה 10:00

נתונים כלליים:
נכון לכתיבת דברים אלה (יום שלישי 17.3.20
שעה )09:00
 304חולי קורונה בישראל

 5מחלימים
 50,337מבודדים ( 1,704ביממה האחרונה)
התקהלות עד  10אנשים

תקציר הודעת ראש הממשלה מאמש והמצב נכון
לבוקר :17.3.20

הממשלה אישרה הלילה ( )17.3תקנות לשעת
חירום שיאפשרו שימוש באמצעים דיגיטליים
למלחמה בקורונה .האמצעים הללו יעזרו לאתר
את מיקום החולים ולעצור על ידי כך את
התפשטות הנגיף.

השימוש בכלים דיגיטליים אושר בממשלה לפרק
זמן מוגבל של  30יום.

תקציר הודעת ראש הממשלה מאמש והמצב נכון
לבוקר :17.3.20
עוד אישרה הממשלה  3צעדים שיהיו תקפים עד תום חג
הפסח:

 .1מעבר המגזר הציבורי ,כולל הרשויות
המקומיות ,למתכונת חירום.
המשמעות :עבודה מצומצמת יותר ובמתכונת הזו יגיעו
פחות עובדים למשרדי הממשלה ולרשויות המקומיות.
אי אפשר להעריך כמה זה יהיה בכל משרד ומשרד .זה
משתנה ,זה יכול להגיע עד  80אחוז .אבל כל מנכ'"ל/ית של
משרד ממשלתי /רשות מקומית יודיעו לעובדים עד הערב
(שלישי  )17.3מי מהם יגיעו לעבודה ,מי מהם יעבדו מהבית
ומי ייצאו לחופשה ,זה ייכנס לתוקף ביום רביעי בבוקר.
העובדים שייצאו לחופשה ייצאו לחופשת פסח מוקדמת על
חשבון ימי החופשה השנתיים.

תקציר הודעת ראש הממשלה מאמש והמצב נכון
לבוקר :17.3.20
לכן ,על כל רשות לבצע מיפוי של כל העובדים במועצה
(כפי שהתבקשתם ,עם מדרג) .משרד הפנים שלח מכתב
מי נחשב לחיוני .נדגיש שמדובר בהמלצה ,וכי כל ראש
רשות יכול להחליט מי חיוני.

יש לעדכן בכתב את העובדים בהתאם להחלטתכם.
מי שאינו חיוני -יכול לצאת לחופשה על חשבון ימי
החופשה או יציאה לחל"ת.
היוצאים לחל"ת -ניגשים לביטוח לאומי בבקשה לקבל
דמי אבטלה.

אתר ביטוח לאומי מרכז בעמוד
:המצורף את כל ההנחיות

https://www.btl.gov.il/About/n
ews/Pages/covid192020.aspx?fbclid=IwAR02EDRi
0dy53ZVo71U_4ZHb9bpEH0yy
d0h5Q6TXzywwtLOVR0XL5m
scIkA

תקציר הודעת ראש הממשלה מאמש והמצב נכון
לבוקר :17.3.20

 .2מעבר המגזר הפרטי למתכונת
מצומצמת:
העסקים והחברות נדרשים לצמצם את מספר
העובדים שנמצאים במקומות העבודה ב.70%-
ניתן לעבוד במשמרות ,בעבודה מהבית או
בשיטות אחרות.
יהיו התאמות מסויימות בהתאם לתעשיות
ספציפיות והן יקבעו על ידי אנשי משרד
הבריאות ומשרד האוצר במשותף.
הגישה הזאת לא מתייחסת לעסקים של 10
עובדים ומטה שיכולים לפעול כרגיל בתנאי
שישמרו על כלל ההפרדה של  2המטר.

תקציר הודעת ראש הממשלה מאמש והמצב נכון
לבוקר :17.3.20

שירותים חיוניים פועלים במתכונת
מלאה :רשתות מזון ,מערכת הבריאות,
בתי המרקחת ,שירותי הביטחון,
משטרה ,אבטחה ,בנקאות,
כספומטים ,מוסדות הרווחה ועוד
שירותים חיוניים שמפורטים באתר
משרד האוצר.

חדר מצב ,מרכז המועצות האזוריות:
מרכז המועצות האזוריות מפעיל חדר מצב לטובת
עידכונים ,הנחיות ומתן מענה לשאלות -עבור ראשי
מועצות אזוריות ומנהלי מיכלולים.
העידכונים מרוכזים גם באתר מרכז המועצות
https://www.mhh.org.il/he/

המוקד פועל בשעות  16:00 – 08:00במס'03- :
6929018
ניתן לפנות בכל שעה גם לטלפונים האישיים:
אלון ,ראש תחום חירום וביטחון 053-8302014
רינת ,ראש תחום חינוך ורווחה 050-7600197
בשל ההנחיות החדשות :ראשי התחומים לא יגיעו
למועצות ,אבל יעמדו בקשר עם מקביליהם.

תרחישי ייחוס בתחום הנדסה תשתיות
ולוגיסטיקה (שירותים בסיסיים ושירותים
ציבוריים):
היעדרות עובדים תשפיע על יכולות ייצור
ואספקת שירותים חיוניים
תתכנה הפרעות באספקת חשמל ומים
מערכות התקשורת תסבולנה מעומס יתר
קשיים בתחבורה ציבורית עקב הנחיות
להסגר  /בידוד ההמלצה הצפויה להימנע
מנסיעה בתחבורה ציבורית הדבר יביא
לעליה משמעותית בשימוש ברכב פרטי
פגיעה במענה הרפואי ,קבלת תרופות זמינות
מרפאות

היערכות מכלול הנדסה
ותשתיות
שלבים 4 +3 -
.1

לוודא בחוזים עם קבלנים

שלבים 5 -

.1

היכולת למתן שירות גם במצב

שיגור נציג למטה
החרום הרשותי

של פנדמיה

.2
.2

מפוי עובדים חיוניים בתחומי

רענון ותרגול התוכניות
שהוכנו בשלב 3ו4 -

המים ,הביוב והחשמל ,
שהיעדרותם תגרום לקריסה של
מערכות וזאת לצורך מתן טיפול

.3

ביצוע הכנות לשלב 6

.4

קשר רציף עם בעלי

מונע
.3

תפקידים בצח"י

מתן מענה להספקת מים ,טיפול
בבעיות ביוב

.5

ישתלב במאמץ
המועצה לטיפול

.4

בחינת תקינות מתקני קליטה

באוכלוסייה על פי

במידה וידרשו להפעלה
.5

היערכות להפעלת גנראטורים
במתקנים חיוניים של הרשות
(מפוי המתקנים ,תכנון הקצאת
גנראטורים וכד' )

.6

רענון ותרגול התוכניות שהוכנו
בשלב 3

.7

הנחיות הנהלת הרשות

עדכון רשימות העובדים
החיוניים של המכלול

.6

קשר רציף עם בעלי
תפקידים בצח"י

מהמשבר הזה -נצמח.
ראשי התחומים במרכז המועצות ,מנכ"ל ממ"א ואני,
כאן ,לשירותכם.
בהזדמנות זו נאחל רפואה שלמה לחולים ונקווה
שנחזור לשיגרה מלאה בהקדם.
בהצלחה!!!
שי חג'ג'
יו"ר מרכז המועצות האזוריות
וראש המועצה האזורית מרחבים

