ב' ניסן תש"פ
 27מרץ 2020
סימוכין108455:
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 25
נכון ליום  27.03.2020בשעה 15:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .שמירה ,אבטחה וחירום
 העברת מידע בדבר פרטי מסלולי חולים מאומתים – בהמשך לריכוז הנחיות חדר
המצב מס'  23מיום  26.03.202בדבר פנייתנו אל משרד הבריאות לצורך קבלת מידע
בדבר פרטי מסלולי חולים מאומתים  ,הרינו לעדכן כי בשיחה שקיימנו הבוקר
( )27.03.2020עם המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ,פרופ' איתמר גרוטו ,הסכים עמנו
פרופ' גרוטו כי המידע והנתונים הנדרשים הם חיוניים וחשובים בכדי לחתור לשמירה
מקסימלית על שלום התושבים ,ולכן הבטיח המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ,כי החל
מתחילת השבוע הבא ותחת הסכם חיסיון ושמירה על פרטיות ,יועברו נתונים אלה לידי
הרשות המקומית.
נשוב ונזכיר כי מאחר שבאיו"ש אין מחוז של משרד הבריאות שמספק מידע על חולי
קורונה ,והדבר נעשה ע"י עורף אוגדת איו״ש ,ביקשנו פרטי איש קשר מהאוגדה ,לביצוע
הבירור מולו .ניתן ליצור קשר עם הפקמ"ז בניהו ,בטלפון.052-5600245 :
 תמ"צ וסיכום הערכת מצב – להלן קישור לקובץ תמונת מצב וסיכום הערכת מצב של
:08:00
בשעה
27.03.2020
ליום
נכון
הבריאות,
משרד
https://drive.google.com/file/d/1ABJiXRDK34hNEvVrlwREDxJYC_1-YLqt/view?usp=sharing

ב .חינוך
 מערכת למידה מקוונת – להלן קישור למערכת הלמידה המקוונת של משרד החינוך
ומערכת השעות של שידורי האולפנים ,בעברית ובערבית:
https://drive.google.com/file/d/1aqFZebK0U88_1EAfo7jler6Mk62M5J2q/view?usp=sharing
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ג .שונות
 שיפוי עבור הקלות בארנונה לעסקים – בעקבות השיחות המתקיימות בימים אלה,
בנושא השיפוי הממשלתי המיועד להפחתת ארנונה והקלה על המגזר העסקי ,פנינו לשר
האוצר וליו"ר ועדת הכספים ,בתמיכה במהלך ,אך זאת אך ורק באם הוא ילווה בתקצוב
ממשלתי ישיר ומלא לרשויות המקומיות ודרך קופתן.
במקביל לכך קיימנו דיונים עם משרדי הפנים והאוצר ,בנושא חבילת ההטבות לעסקים,
בדגש על סוגיית הפטורים/הנחות בארנונה.
על אף שהמודל טרם סוכם סופית ,מסתמן כי הרשויות המקומיות יעניקו לעסקים
בתחומן הנחות/פטורים ,בהיקף של  3מיליארד  ,₪וזאת על מנת לסייע בידם להתמודד
עם המשבר.
אנו פועלים בנחישות לוודא כי יינתן לרשויות המקומיות שיפוי ראוי בגין הטבה זו.
נודיעכם בפרטים המדויקים ,לאחר שנגיע לסיכומים סופיים עם המשרדים.
 השירות הוטרינרי העירוני והטיפול בחיות בתקופת משבר הקורונה – להלן קישור
למכתבו של יו"ר ארגון הרופאים הוטרינרים ברשויות המקומיות ו-וטרינר עיריית
רחובות ,ד"ר אבי צרפתי:
https://drive.google.com/file/d/1I2opuTvkmw8qUugV-x6z-CMwy63188F3/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
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
עו"ד איתן אטיה -מנכ"ל ,פורום ה15-
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מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
מר דורון מילברג -מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
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
מר נפתלי קאייקוב -מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים
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 יצחק בורבא -יו"ר איגוד התאגידים העירוניים
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