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 ' ניסן תש"פג
 2020מרץ  28

 108456סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 

 שלום רב, 
 

 26ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 19:00בשעה  28.03.2020נכון ליום 

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

 שמירה, אבטחה וחירום .א

 להלן קישור לנוהל  – הנחיות משטרת ישראל לאכיפת צמצום שהיה במרחב הציבורי
https://drive.google.com/file/d/10cL41dVitA00glSEQw4-אכיפה של משטרת ישראל: 

MTBASqSs35FW/view?usp=sharing  

המדובר בנוהל לאכיפה באמצעות שוטרים, ולא באמצעות פקחי  –לתשומת לבכם 
 .המקומיות. נוהל זה מועבר לידיעתכם בלבדהרשויות 

 חינוך .ב

 לילדי גנים, הוריהם  מפגשים מקוונים לוחלהלן קישור ל – מערכת למידה מקוונת
 .https://israelpreschool.wixsite.com/zoom: ולצוותים חינוכיים

המקוונת של משרד החינוך ומערכת  מידההל למערכתקישור )שוב( להלן לנוחותכם, 
  השעות של שידורי האולפנים, בעברית ובערבית:

https://drive.google.com/file/d/1aqFZebK0U88_1EAfo7jler6Mk62M5J2q/view?usp=sharing  

 ונותש .ג

  לאוכלוסיות בסיכון בהתמודדות עם משבר הקורונה סיועלקול קורא להגשת תכניות – 
 להלן קישור לקול קורא שפורסם ע"י קרנות הביטוח הלאומי:

 OvZkS/view?usp=sharing-9Q-https://drive.google.com/file/d/1QZvnaSaD_eaBRPAjdBO2KgF  

 ₪ 100,000בין הבקשות שתוגשנה יקבלו מענק בגובה מקסימלי של התוכניות שייבחרו מ
 .(מיליון ש"ח לכלל התוכניות 10עד  סה"כ)

 .2020באפריל  5בקשות:  המועד האחרון להגשת
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 להלן  – קורונה חרום בתקופת לנשים טהרה מקוואות ותחזוקת לתפעול והמלצות דגשים
 : קישור למכתב משרד הבריאות בנושא

https://drive.google.com/file/d/1GRA5ZQeUPXqtgEvi5VIRDRsLv2lq_jLO/view?usp=sharing  

 

ידי מרכז למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על 
 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:
 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 -ביטוןרו"ח תומר 

 גזברים ברשויות המקומיות
 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

 שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי ראש מינהל -גב' חגית מגן
 סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי -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
 ל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקיםמנה -מר נפתלי קאייקוב

 יו"ר איגוד מהנדסי ערים -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

 התאגידים העירונייםיו"ר איגוד  -מר יצחק בורבא
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