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  "ט אדר תש"פכ
  2020מרץ  25

 108404סימוכין:
 לכבוד

  ראשי הרשויות המקומיות
  

  שלום רב, 
  

  22ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
  09:00בשעה  25.03.2020נכון ליום 

  שונות, כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה. הנחיותריכוז להלן 

 הון אנושי  .א

 הודיעה הסתדרות  לבקשתנו,אנו שמחים לעדכן כי  – הסכמות עם הסתדרות המורים
בעניין המשך לימוד מקוון המורים על הגעה להסכמות עם משרד החינוך והאוצר, 

עד (הפסח  חג חופשה שלפניהללמד מרחוק, גם במהלך  המורים יחזרו לפיהןמרחוק, 
 ימים בחופש הגדול.  9הם יחזירו ), ובנוסף 05.04.2020ליום 

  במהלך היום יפעלו הצדדים לעגן את ההבנות אליהן הגיעו, בהסכם קיבוצי, כנדרש. 

  אי הוצאה לחל"ת של העובדים  –הודעת חשב משרד החינוך  –תיקון טעות סופר
, מאת סמנכ"לית 5בהמשך לחוזר לבעלויות תש"פ/ – במערכת החינוך המינהליים

 (עליו דיווחנו 23.03.2020במשרד החינוך, מיום  ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה
ולהודעה מריכוז דיווחי חדר ), 24.03.2020, מיום 20בריכוז דיווחי חדר המצב מס' 

 , נבקש להבהיר:24.03.2020, מיום 21המצב מס' 

יוצא של הודעת חשב משרד החינוך על המשך תקצוב העובדים המינהליים פועל 
(ולא "אלא", כפי שנכתב בשוגג  אלהחל איסור על הוצאת עובדים  –במערכת החינוך 

  ) לחל"ת, ובפרט לצורך קבלת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי.21בריכוז מס' 

 :להודעת חשב משרד החינוך קישור(שוב) הלן מען הנוחות, לל
 https://drive.google.com/file/d/187muJqt7RoDflHVOddWhcKeSD66We9z3/view?usp=sharing  

  : 23.03.2020, מיום 5קישור לחוזר לבעלויות תש"פ/ להלן
a3JvlHL/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1jXe2jydfqrZeeUeGnwv4AXV5  

להלן קישור להנחיות הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר, מיום 
22.03.2020 :

inghttps://drive.google.com/file/d/1mhlYf7hVyQjUht1dsfpiFskNNmdjMxOk/view?usp=shar  



 

 

  דרכי התקשרות:
| https://bit.ly/39UV3I0 hamal@masham.org.il  |7439600-03  17:00-08:00בשעות הפעילות  |*3676או 

 שמירה, אבטחה וחירום  .ב

  בהמשך להודעת ראש הממשלה  – הגבלת פעילותשעת חירום החדשות, בדבר תקנות
להלן קישור לטיוטת התקנות החדשות בדבר הגבלת פעילות, אשר , 24.03.2020מיום 

 צפויות להתפרסם:
https://drive.google.com/file/d/1Gh7jroTNJR2GWsnqgRsiOp0_USxNTRZz/view?usp=sharing  

בשעה  )25.03.2020ד', לתוקף כבר היום (האמורות להכנס טיוטת התקנות,  תמצית
  :שעות) 48הלן, שייכנס לתוקף בתוך של 2(חוץ מסעיף  20:00

o  מ' (ביציאה  100לא להתרחק מהבית מעל  –הציבורי צמצום נוסף של המרחב
  "להתרעננות"); עריכת תפילה במקום פתוח בלבד.

o  מ'. 2מעסיק נדרש להעמיד עמדה למדידת חום בפתח, ולוודא על שמירת מרחק של  

o  בתחום המזון, מוצרי בית  –ייסגרו חנויות שאינן חנויות לממכר צרכים חיוניים
בלבד), תרופות וכד'. משלוחים יתאפשרו רק חשמל ותקשורת (במשלוחים 

  בתחומים בהם יש חנויות שפתוחות.

o  1התחבורה הציבורית נפסקת. (חוץ מהסעות למקומות עבודה ומוניות בהן נוסע 
  בלבד).

o .נקבעה סנקציה עונשית על המפר את הוראות התקנות  

ולהציב נכון לעכשיו, עיקר ההערכות הנדרשת מצד הרשויות המקומיות היא להקים 
ולדאוג להגעת העובדים למקום העבודה,  עמדות למדידת חום בפתח מקום העבודה

. בהמשך וככל שפקחי הרשויות המקומיות יוסמכו לאור צמצום התחבורה הציבורית
 –לאכוף את העבירות החדשות (באמצעות קנס מינהלי שצריך להקבע על ההפרות) 

  יהיה צורך להערך גם לכך.

 נעדכן -ובר בטיוטה בלבד וכשתכנס לתוקף ו/או אם יהיו שינויים מדנשוב ונזכיר כי 

 שונות  .ג

 מינהל פיתוח במשרד הפנים יצר לראשי הרשויות אפשרות  – סקר רשותי לתושבים
יופץ לתושבים וינותח על ידי צוות מומחים להתנהגות מחברת שסקר רשותי, לבצע 

 .קיימא בהובלת פרופ' דן אריאלי

ללמוד על עמדות התושבים ולאתר מהם את  הרשות הסקר מיועד לאפשר לראש
רשויות שונות, נציגי נבנה בשיתוף להם הם נדרשים בימים אלה, והצרכים המרכזיים 

  .נציגי משרד הפנים וחוקרי חברת קיימא

 ,שירותים נדרשים, אוריינות דיגיטלית והורות כגון: ,הסקר עוסק במספר תחומים
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ת ומיידיות ברשויות. על בסיס המידע שיאסף תקבלו ומוכוון ליצירת תובנות אופרטיביו
ו ללמוד על עמדות התושבים ברשות דוח הערכת מצב לאחר מספר ימים, ממנו תוכל

 , לשימושכם.ברשות

להפיץ את הסקר בכל האמצעים: אתר הרשות, רשתות חברתיות, מיילים, הודעות ניתן 
  טקסט וכדומה. 

   https://bit.ly/3aaZ05d: לסקר בעברית קישור

      /https://bit.ly לסקר בערבית: קישור

למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז 
  השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ומשרד הפנים.

   נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.אנו 

  

 בברכה,
  

  חיים ביבס
  ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

  ויו"ר מרכז השלטון המקומי
  

  העתק:
  ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזורית -מר שי חג'ג'

  מנהל כללי, משרד הפנים -מר מרדכי כהן
  מרכז השלטון המקומי ,מנכ"ל -מר שלמה דולברג
  15-מנכ"ל, פורום ה -עו"ד איתן אטיה

  מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות  -מר איציק אשכנזי
  מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות -מר דורון מילברג

  מנכ"לים ברשויות המקומיות
  גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -רו"ח תומר ביטון
  המקומיותגזברים ברשויות 

  יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים-יועמ"ש עיריית תל אביב -עו"ד עוזי סלמן
  יועצים משפטיים ברשויות המקומיות

  סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר
  ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן

  רכז השלטון המקומיסמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מ -גב' מיכל מנקס
  ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי -מר יוחאי וג'ימה

  ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי -עו"ד מירה סלומון
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  מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים -מר נפתלי קאייקוב
  סי עריםיו"ר איגוד מהנד -מר אבנר אקרמן

  דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות -מר אמנון יוסף
  מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות  -רו"ח עינב פרץ

  יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
  


