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לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,
הנדון :סיוע לרשויות המקומיות בזמן הסגר הכללי
ביום ראשון ה 30.08.20 -אישרה ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו את תכנית
"הרמזור" .לטובת יישום התכנית נקבע כי יוקם צוות היגוי לשם גיבוש כלי הסיוע לרשויות המקומיות והניהול
של התכנית .כאשר נקבע כי בראש הצוות יעמוד מנכ"ל משרד הפנים והחברים בו הם משרד הבריאות ,משרד
הביטחון ,פיקוד העורף ,המשרד לביטחון פנים ,משטרת ישראל ,המועצה לביטחון לאומי ,משרד הרווחה ,משרד
ראש הממשלה ,מרכז השלטון המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ומשרד האוצר .עוד הוסכם כי מודל כלי
הסיוע יהווה כלי משלים לפעילות משרד הביטחון אשר ימשיך להפעיל מנגנון סיוע אופרטיבי בכל הנוגע לסיוע
לחולים והורדת שיעור התחלואה ברשויות הרלבנטיות.
הצוות גיבש יחד מודל לסיוע חודשי לרשויות המקומיות בהתאם לתכנית הרמזור ,אך טרם הגיש את המלצותיו
לממשלה .שכן ,כידוע לכם ,ביום ה 13/09-החליטה הממשלה על סגר כללי בכלל הרשויות המקומיות ללא תלות
בצבעם ברמזור החל מיום שישי ה 18/09-ולמשך שלושה שבועות .משכך ,סוכם בין משרד הפנים ,משרד האוצר,
מרכז שלטון מקומי ,מרכז המועצות האזוריות ופיקוד העורף על מתן 'מקדמה' לרשויות המקומיות לשם סיוע
ותמיכה במשימותיהן הדחופות בעת הסגר הכללי על בסיס העקרונות שגיבש הצוות .יובהר ,כי ייתכנו שינויים
בין ההקצאה המקדמית האמורה לבין ההקצאה החודשית הקבועה המיועדת להינתן עד לחודש יוני  2021או
עד מועד סיום תכנית "הרמזור" ,בכפוף לאישור התקציבי ובהתאם לסיכום המודל הסופי על ידי הצוות.
על כן ,כל רשות מקומית תקבל בהקדם ובאמצעות הממונים על המחוזות במשרד הפנים ,את פירוט ההקצאה
הרלוונטית לה ,כללי הבקרה ותקצובה .כאשר תקציב זה נועד לתמוך ולסייע לרשות המקומית במאמציה
לתגבר את מערך ההסברה ,מערך האכיפה והפיקוח ומערך המתשאלים -במהלך שלושת השבועות הקרובים
ובעת הסגר הכללי.
בהזדמנות זו ,אבקש להודות ליו"ר מרכז השלטון המקומי מר חיים ביבס ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות מר
שי חג'ג' ,מפקד פיקוד העורף האלוף אורי גורדין ,מ"מ הממונה על התקציבים באוצר מר יוגב גרדוס וצוות פנים
באגף התקציבים באוצר -על התגייסותם המהירה והיעילה שהביאה באמצעות שיתוף פעולה מצוין בשורה
אמתית וכה נדרשת לרשויות המקומיות בעת התמודדותן המורכבת.
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לכם ראשי הרשויות ,אבקש לאחל שנה טובה ומוצלחת .משרד הפנים עומד לשירותכם בכל זמן ובכל אשר
תצטרכו ,בימי שגרה ועל אחת כמה וכמה בימי משבר.

בברכת שנה טובה ובריאות איתנה,
מרדכי כהן
מנכ"ל משרד הפנים
העתקים:
מר חיים ביבס ,ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר שי חגג' ,ראש מועצת מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
האלוף אורי גורדין ,מפקד פיקוד העורף
פרופ' רוני גמזו ,הפרויקטור הלאומי להתמודדות עם נגיף הקורונה
מר יוגב גרדוס ,מ"מ הממונה על התקציבים במשרד האוצר
מר שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי ,מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
מר עפר פלג ,חשב משרד הפנים
מר אלי רגב ,מנהל מינהל חירום ,משרד הפנים
מר סיון להבי ,מנהל אגף בכיר לתקצוב ובקרה ,משרד הפנים
הממונים על המחוזות ,משרד הפנים
חברי צוות ההיגוי:
מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר
מרכז המועצות האזוריות –גב' הדסה אלמוג ומר אלון ביטון
משרד הבריאות -גב' שלומית אבני ,גב' רותי גרוס וגב' אנה לרנר
משרד הביטחון -מר משה אדרי
משטרת ישראל -נצ"מ שלמה טולדנו
המשרד לביטחון פנים – מר ישראל אבישר
המועצה לביטחון לאומי -גב' טליה לנקרי
פיקוד העורף -תא"ל איציק בר וסא"ל אהרוני לוי
משרד הרווחה -מר ניר קידר
פרוייקטור מגן ישראל – מר תומר לוטן
משרד ראש הממשלה – מר ליאור פרבר ומר כפיר מצויינים
משרד האוצר– מר איתי טמקין ,גב' מעיין ספיבק וגב' טל ישראלי
משרד הפנים –מר ראני נוג'ידאת ,מר איתן כהן וגב' מיכל ארן
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