כ"ז ניסן תש"פ
 21אפריל 2020
סימוכין108674:
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 44
נכון ליום  21.04.2020בשעה 08:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .הון אנושי
 ריכוז שו"ת ( )5של ראש מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי – בעקבות
מצב החירום ,יוצאים אליכם ריכוזי הנחיות חדר המצב בנושאים שונים .מאחר שמדובר
במצב שהוא מצב מתגלגל ,לעתים בפרק זמן קצר משתנות ההנחיות מקצה לקצה ,והדבר
עשוי להביא לבלבול.
להלן קובץ מס' ( )5של ריכוז שאלות ותשובות בנושאי ההון האנושי ברשויות המקומיות,
כפי שריכזה עבורכם ראש מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי ,הגב' חגית
https://drive.google.com/file/d/1ooKmsKQXXIw_S4uXvixlwdrYGUGiמגן:
Y3h/view?usp=sharing

וכן קישור לחוזר הממונה על השכר מיום  ,19.04.2020שצורף כנספח לקובץ השו"ת
https://drive.google.com/file/d/12n5XK1Ev_s8rDr4האמור:
wy35Zp_yjdIIZM1H/view?usp=sharing

כמו כן להלן קישור להחלטת הממשלה מס'  ,4996מיום  ,19.04.2020בדבר היכולת לבצע,
באופן חד פעמי ,החלפת עובדים הרשומים כחיוניים בעובדים הרשומים כלא חיוניים:
.https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4996_2020

ב .חינוך
 אישור חד פעמי לקחת ציוד וחומר לימוד לטובת למידה מרחוק מהבית – להלן קישור
החינוך:
במשרד
חירום
לשעת
היערכות
אגף
מנהל
לחוזר
https://drive.google.com/file/d/1tIP_l0V0dnXL5QTK30KkeaGIX7Y8xmVH/view?usp=sharing
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נא תשומת לבכם למועדים שבחוזר – מדובר באישור חד פעמי ,שלא צפוי לחזור על
עצמו.
 פעילות החינוך המיוחד – בהמשך לעדכון בנושא ,שהועבר במסגרת ריכוז הנחיות חדר
המצב מס'  ,43מיום  ,19.04.2020להלן קישור למכתב הבהרה של רמ"ד מוס"ח באגף
מבצעים ושיטור במשטרת ישראל ,מיום :20.04.2020
https://drive.google.com/file/d/1U7_PlKr9uh64JO6sWkA2nTYattKQyFw7/view?usp=sharing

וזאת בהמשך למכתבו של רמ"ח משאבים במשטרת ישראל ,בדבר השתתפות משטרת
ישראל בעלות אבטחת מוסדות החינוך שיפתחו בהתאם להוראות התקנות ,בכפוף לתנאי
המכתב (להלן קישור:
,) https://drive.google.com/file/d/1Kt7czlr5ZfPDRMEEZpzQTpI7SVQV4DON/view?usp=sharing
ולמכתב רמ"ד מוס"ח מיום ( 19.04.2020להלן קישור:
.) https://drive.google.com/file/d/1sBkmGQpiVGN8qdom4aHg7SDXrv20QglB/view?usp=sharing
למען הנוחות ,להלן (שוב) מכתבנו בנושא ,מיום  ,19.04.2020המסביר ומפרט את הנחיות
משרד החינוך:
https://drive.google.com/file/d/1BzzCquMi_Z6kQkOScaTb28Yn9Yet6E1L/view?usp=sharing

וכן קישור לצרופות למכתב זה:
 oמכתבנו בנושא ,מיום :13.04.2020
https://drive.google.com/file/d/1kNwwfg8IBkGXFvHlMU75yqEQxtqT38XI/view?usp=sharing

 oמכתב פירוט המתווה משרד החינוך אגף החינוך המיוחד ,מיום :19.04.2020
https://drive.google.com/file/d/1A9Zv1yW-zdGzgnJ_rM2P15Arj7HvkIlk/view?usp=sharing

 oמסמך גף הסעים משרה"ח – דגשים והנחיות להסעות בזמן הקורונה ,מיום
:19.04.2020
https://drive.google.com/file/d/10wnW3aCZ0Fc3TBypWShhS1V6l7OExDWA/view?usp=shari
ng
o

מכתב משותף אגף בקרת הון אנושי ברשומ"ק ומינהל שכר והסכמי עבודה במש"מ,
:19.04.2020
מיום
https://drive.google.com/file/d/1FmmQrlyczF6PGrIiCCmLI42oKUxWQKJF/view?usp=sharing

 מערכת למידה מקוונת – ריכוז פעילות הלמידה מקוונת של משרד החינוך ,בפורטל
רשויות ובעלויות ,בקישור שלהלן:
https://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/distance-education.aspx

בין יתר הפעילויות המוצעות בפורטל – מערכת השידורים הלאומית ,ובה  2ערוצי שידור:
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https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemHebrew:ערוץ בשפה העברית
https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemArabic :וערוץ בשפה הערבית

 להלן קישור למערכת הלמידה המקוונת של משרד החינוך ומערכת השעות של,כמו כן
: בעברית ובערבית,שידורי האולפנים
:21.04.2020 ליום
https://drive.google.com/file/d/1j7sRbtcJmVEEn2Dd66f0x8UlMmJv1zPN/view?usp=sharing

:22.04.2020 וליום
https://drive.google.com/file/d/1r5i14NKnb81l2GNpH_v8G7JbVp11tIK9/view?usp=sharing

, הוריהם ולצוותים חינוכיים, להלן קישור ללוח מפגשים מקוונים לילדי גנים,בנוסף
https://israelpreschool.wixsite.com/zoom:)19-23.04.2020( לשבוע הבא
:וכן דף מתווה מורחב
https://drive.google.com/file/d/1Q4GV_IqlV41cf1RXkC0vEMaoy1hpdPa9/view?usp=sharing

 אכיפה וחירום, שמירה.ג
' הרחבת פעילות – בהמשך לתיקונים עליהם דיווחנו לכם בריכוז הנחיות חדר המצב מס
:להלן קישור לחוזר מידע והכוונה לציבור של משטרת ישראל,19.04.2020  מיום,43
https://drive.google.com/file/d/1ymVt0wm24mfuPCCG458oLB6KKoeer9Ar/view?usp=sharing

:וכן קישור לקובץ שו"ת לבעלי עסקים
https://drive.google.com/file/d/1Rw2HqWL8oUcSsW_q7TzFPfKJ7QyX-M6w/view?usp=sharing

 קישורים נחוצים – נבקש לשוב ולהזכיר רשימה של קישורים למספר מאגרי הנחיות
. בקשר עם משבר הקורונה,והדרכות של המדינה
: להלן קישור למאגר הנחיות והדרכות של משרד הפניםo
https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-ministry_of_interior

: להלן קישור למאגרי הנחיות והדרכות של משרד הבריאותo
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://www.gov.il/he/lifeevents/corona-gov:gov
למאגר
קישור
להלן
main#Tag_45f8c787-3aad-421f-a12c-90a72d075aba

o
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 oלהלן קישור לפורטל החירום של פיקוד העורף:
בעבריתhttps://info.oref.org.il/ :
ובערביתhttps://info.oref.org.il/12402-ar/Pakar.aspx :

ד .רווחה ושירותים חברתיים
 הפעלת שירותים בקהילה – להלן קישור לחוזר מנכ"ל משרד הרווחה מס'  ,15בנושא
הקורונה":
נגיף
עם
להתמודדות
הרווחה
שירותי
"היערכות
https://drive.google.com/file/d/1_qbBGYvZJcgIVZ84prVO7D5sUu1bnAd3/view?usp=sharing

וכן הנספח לחוזר זה:
https://drive.google.com/file/d/1fqwYpytivHdYpZ2MQnmCO6W_2V4NTRRO/view?usp=sharing

נא תשומת לבכם ,כי חוזר זה מחליף את חוזר מנכ"ל מס'  ,12ומסדיר את אופן הפעלת
המסגרות בקהילה ,תחולת השירות שיינתן והתשלום בגינו.
למען הנוחות ,להלן (שוב) קישור לחוזר מס'  ,11אליו מתייחס חוזר מס'  15שלעיל:
https://drive.google.com/file/d/1YWBtvNxoFQEOLdAcHsu_hNK27_YbJQ46/view?usp=sharing

 תכנית "מגן אבות ואימהות" – להלן קישור למסמך הנחיות להתמודדות בשגרה
ובהתפרצות נגיף קורונה במוסדות רווחה ובריאות ,כפי שפורסם ע"י משרד הבריאות:
https://drive.google.com/file/d/1AivCFTO9O4zz_aouXD2ragK_-whIcO3y/view?usp=sharing

וכן קישור לעדכון שטח בנושא ,שפורסם ע"י משרד הבריאות ביום :20.04.2020
https://drive.google.com/file/d/1dSIosboqsleApsWlNHGmaazdqAIp3wOT/view?usp=sharing

 בקשה לקיים דיון דחוף לקביעת הנחיות ליצירת שעת התאווררות "סטרילית" קבועה,
לתושבים מעל גיל  – 65להלן קישור למכתבנו אל ראש הממשלה ,שר הבריאות וראש
https://drive.google.com/file/d/1HB6PPZn2ITYT_zKnyxUבנושא:
המל"ל,
kfGOcOdRV02j/view?usp=sharing

ה .דיוני הכנסת בשבוע הקרוב
 אישור הצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות
מקומיות) ,התש"ף ,2020-לקריאה שניה ושלישית ,בועדת הכספים של הכנסת – בדיון
שנערך בועדת הכספים ביום  ,20.04.2020אישרה הועדה ,לקריאה שניה ושלישית ,את
הצעת החוק הנ"ל ,המסדירה מענק חד פעמי לרשויות המקומיות ,בסך של כ200-
מלש"ח ,מתוך הקרן לשמירת הנקיון.
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נשוב ונעדכנכם בנושא ,עם אישורה של הצעת החוק במליאת הכנסת וכניסתה לספר
החוקים של מדינת ישראל.
 להלן דיוני ועדות הכנסת הצפויים להתקיים השבוע ( ,)20-23.04.2020בנושאים
הרלוונטיים לשלטון המקומי (מידע נכון ליום  20.04.2020בשעה – )23:00
 oיום ג':21.04.2020 ,
 בשעה  ,12:30בועדת החוץ והביטחון :הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות
אכיפה – נתוני תקשורת) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (קבלת נתוני מיקום
לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד) ,התש"ף2020-
 oיום ד':22.04.2020 ,
 בשעה  ,09:00בועדת הכספים :התנהלות הבנקים והמדיניות בשל התפשטות
הקורונה ,בהשתתפות המפקחת על הבנקים ,גב' חדוה בר.
 בשעה  ,09:00בועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה :הכנות
בחברה הערבית להתמודדות עם הקורונה לקראת חג הרמדאן
 בשעה  ,09:00בועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה – תשובות משרד האוצר על
ענייני עבודה ורווחה שעלו בועדה
 בשעה  ,09:00בועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד ,לרבות
לשנת הלימודים הבאה :יוזמות ורעיונות ללימוד מקוון שונה
 בשעה  ,10:00בועדת כספים :המשבר הכלכלי הפוקד את העיר אילת
 בשעה  ,10:30בועדת כספים :המשבר הכלכלי הפוקד את העיר טבריה
 oיום ה':23.04.2020 ,
 בשעה  ,09:30בועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה :סיוע למנהלות משפחתונים
מוכרים על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים בעקבות משבר
קורונה
לצערנו ,לנוכח המצב ויכולות ההיוועדות באמצעות הזום ,ניתן לרשום לכל דיון נציג-
שניים בלבד ,מהשלטון המקומי .בשל כך ,אנו נאלצים לרשום אך ורק את יו"ר הועדות
ונציגי מש"מ המטפלים מקצועית באופן ישיר ,בסוגיה המלובנת בועדה .נבקש הבנתכם.
בכפוף לאמור לעיל ,המבקשים להרשם לדיבור לדיונים יכולים לפנות אל:

דרכי התקשרות:
 03-7439600 | hamal@masham.org.il | https://bit.ly/39UV3I0או  |*3676בשעות הפעילות 08:00-17:00

גב' אתי לוי ,רכזת מינהל משפט וכנסת ומתאמת פעילות לכנסת ,בדוא"ל:
,etti@masham.org.il
או אל עו"ד מירה סלומון ,ראש מינהל משפט וכנסת ,בדוא"לmiras@masham.org.il :

אנו נעשה מאמצים לרשום את המבקשים להשתתף בדיונים ,לדיונים בהם לא נרשמים
נציגי מש"מ האמורים לעיל.
להלן קישור לשידורים הישירים של ועדות הכנסת – ניתן לצפות בשידורים הישירים של
הועדה (הקלטות השידורים הישירים נמצאות בארכיון השידורים ,באותו הקישור):
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=1

למען הסר ספק ,אין בפירוט מועדי הועדות כאמור לעיל בכדי להחליף את המתפרסם
באתר האינטרנט של כנסת ישראל ,ובכל מקרה יגבר האמור באתר.

ו .שונות
 תבחינים להגשת תכניות למוסדות תכנון מוטה תחבורה ציבורית ותנועה בת קיימא –
להלן קישור למסמך התבחינים מיום  ,20.04.2020שהוציאו גורמי התכנון בממשלה,
בנוגע לתכנון שכונות מגורים:
https://drive.google.com/file/d/1jhxSurIs0MBUxd7uui8Hq8av_kZyXcbn/view?usp=sharing

המסמך עוסק בתכנון מוטה עירוב שימושים ,נגישות גבוהה למסחר ושירותים ותכנון
מוטה הליכתיות ,אופניים וכד׳ ,ופורסם כעת ,כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה
(עם פנים צופות למשברי העתיד) ,והצורך לבודד/לסגור שכונות/רובעים ספציפיים.
 החזרת שיעורי נהיגה ומבחנים מעשיים לפעילות – להלן קישור למכתב משרד
התחבורה ,בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1ecN4_hATX8jhJPZRTyvQAHD9rRDzQBrp/view?usp=sharing

 רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה – בהמשך לעדכונים
קודמים בנושא ,להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל בעניין ספקי הציוד
והחומרים להתמודדות עם נגיף הקורונה:
,https://drive.google.com/file/d/1NZAtiEr0pxsOTCyYu_LdTDIytNnlgvIv/view?usp=sharing
וכן טבלת ספקים כאמור ,מעודכנת ליום :20.04.2020
https://drive.google.com/file/d/1ssqkSnNE_b9eRXJrwbxpJ7QdS1lJP4l4/view?usp=sharing

כמו כן ,להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל ,בנושא חומרי החיטוי ,מעודכן
ליום :01.04.2020
,https://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/view?usp=sharing
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וכן קישור למאגר לביצוע עבודות חיטוי ,נכון ליום :20.04.2020
https://drive.google.com/file/d/1FQzj1s_xJ9TxiXjUqLWeKXDh2eUXq9F7/view?usp=sharing

 פורטל העסקים של מרכז השלטון המקומי – לשימושכם ולטובת העסקים ,הקמנו בכל
רשות פורטל עסקים בו יש את כל העדכונים הרלוונטיים לעסקים ,קישורים למומחים
והמלצות להתמודדות עם המצב .נודה לכם על פרסום האתר ברשות והפצתו בקרב
העסקים ברשותכם.
לכניסה לפורטל העסקים של השלטון המקומיhttps://business.masham.org.il :

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-
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
מר רם סידיס -המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי
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
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ד"ר מילכה דונחין -יו"ר רשת ערים בריאות
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 פיני גלינקביץ -מנהל הרשות לקליטה ועליה בעיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות
עלייה וקליטה ברשויות המקומי
מר יצחק בורבא -יו"ר איגוד התאגידים העירוניים
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