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 "ה ניסן תש"פכ 
 2020אפריל  19  

 108642סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 43ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 23:00בשעה  19.04.2020נכון ליום 

 להלן ריכוז הנחיות שונות, כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

 הון אנושי .א

 בית הדין  – במתכונת מצומצמת של עובדי הרשויות המקומיות, פעילות בית הדין למשמעת
. של עובדי הרשויות המקומיות, שומר על שגרת עבודה גם בימים מאתגרים אלה למשמעת

, בדבר מתכונת הפעילות בבית להלן קישור למכתבה של ראשת בית הדין, עו"ד עינת איילון
 :למשמעת ופרטי הקשרהדין 

https://drive.google.com/file/d/1KWoNU5lJ1KL34L2dwsIZMFnnFvRpenN0/view?usp=sharing  

  2020שהיית עובדים לא חיוניים בחופשה עד לסוף אפריל  – 18.04.2020הסכם קיבוצי מיום 
נחתם הסכם קיבוצי בעניין המשך שהיית עובדים לא חיוניים במגזר  18.04.2020ביום  –

 . 2020הציבורי בחופשה, עד לסוף אפריל 

תקופת החופשה )להלן: " 30.04.2020ועד ליום  19.04.2020שמיום בתקופה  ,הסכםבהתאם ל
המעסיק.  וחלק ע"ח ,חלק מהימים הם ע"ח העובד"(, השהות בחופשה תעשה כך שהנוספת

 4.75-ב תקופת החופשה הנוספתימים בשבוע, יחויב בגין  5למשל: עובד לא חיוני המועסק 
 הימים הנותרים.    3.75-ימים על חשבון חופשה + יום בחירה(, והמעסיקים יישאו ב 3.75ימים )

-יתן יהיה לקרוא להם לעבודה ביולינ – עובדי מערכת החינוך ברשויות המקומיותלגבי 
ימים לעובד  8.5)עד  בחופשת התקופה הנוספתבאותו היקף ימים שבהם שהו  ,2020 אוגוסט
תן לימים שני בנוסףוזאת  ,ימים בשבוע( 6ימים לעובד שעובד  10.5ימים בשבוע ועד  5שעובד 

  .18.04.2020ועד ליום  22.03.2020שמיום  לתקופה ,ח ההסכםיהיה לקרוא להם מכ

דחיית התשלום לעמותות הוסכם על  ,קומיותתזרים הרשויות המבכדי להקל על 
  המקצועיות:

o למועד שיוסכם עליו בהמשך.  2020ידחה משנת  ,תשלום לעמותה מקצועית אחת 

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1KWoNU5lJ1KL34L2dwsIZMFnnFvRpenN0/view?usp=sharing
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o ולגבי עובדים הזכאים לתשלום , 15.1.2021-עד ל יעשה ,תשלום לעמותה מקצועית שניה
 .  2021התשלום יהיה עד משכורת ינואר  –אגודה מקצועית בשכרם 

הוסכם על מתן אפשרות לרשויות המקומיות להוציא לחל"ת עובדים בדירוג בנוסף 
 .   19.04.2020, וזאת החל מיום משרה )כולל( 50%סטודנטים וסייעות צהרונים המועסקות עד 

 נבהיר כי הסמכות להורות ולהנחות בנוגע להסכמי שכר קיבוציים ברשויות המקומיות
יש לפעול אך ורק בהתאם ל השכר באוצר, בלבד, ונתונה למרכז השלטון המקומי והממונה ע

 להנחיותיהם.

 להלן קישור למכתב ההסבר של ראש שכר והסכמי עבודה במש"מ:
nJs/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1w2znAtJGYNXyqYV3k7KJwJ_C4Eul  

  שבו: בי הצדכתולמלהלן קישור להסכם הקיבוצי שנחתם 

DHY3H_B_7gl98/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1AUPcfxeBtrR9SSynfC  

p=sharing/view?usqPMOevpyTWRoPTzxZJnbhttps://drive.google.com/file/d/1aY04AC4yVDM_  

75ZSOaOOJukvCHKV3Yl3HIWE69ayip/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1L  

S/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1hFX1SXFqPUGdPBUUQmKuTjVESDFLJy  

 : 18.03.2020למען הנוחות, להלן )שוב( קישור להסכם הקיבוצי מיום 
/view?usp=sharing1k1R3vOzEIrRlDUsldE21lV488qXzOEpLhttps://drive.google.com/file/d/ 

 הסכם )הרחבת חירום לתקנות שעת 2לתיקון מס' להלן קישור  – הרחבת ההסכם הקיבוצי 
, המחיל 2020-החדש(, התש"ף הקורונה נגיף בשל הרחב הציבורי המגזר על לחופשה ציאהי

את ההסכם הקיבוצי, בין היתר גם על עובדים המועסקים בחוזה אישי, ומייצר אפשרות לאי 
 תחולת ההסכם הקיבוצי על גופים ציבוריים מסוימים, בהתקיים התנאים כמפורט בתיקון:

JV3u/view?usp=sharing-jwzo13nkMH32d9iu0P5r9fERtN-https://drive.google.com/file/d/1  

 ספרמ )הגבלת חירום לתקנות שעת 4לתיקון מס להלן קישור  – הגבלת עובדים במקום עבודה 
 :2020-החדש(, התש"ף הקורונה נגיף צמצום התפשטות לשם עבודה במקום העובדים

https://drive.google.com/file/d/1MKXU0SYFh_9GbmEVD2rJcM4Del2rjOMh/view?usp=sharing  

סימלית ממצבת כח האדם המקהמיוחד במסגרת התיקון, בין היתר, הוחרגו עובדי החינוך 
כמו כן נקבעו הקלות למגבלת כח האדם אצל מעסיקים ו ,המותרת ברשויות המקומיות

 פרטיים, בתנאים ובהסדרים כאמור בתיקון.

להלן קישור למכתב משותף למשרד הפנים ולמש"מ,  –בעניין החרגת עובדי החינוך המיוחד 
 החינוך של חזרתו עם המקומי, בשלטון החינוך בתחום אדם כח משרות התאמתבדבר 
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 :הדרגתית המיוחד לפעילות
le.com/file/d/1FmmQrlyczF6PGrIiCCmLI42oKUxWQKJF/view?usp=sharinghttps://drive.goog  

 ושירותים חברתיים חינוך .ב

  לצו בריאות  "(התיקון)להלן: " 2לתיקון מס' להלן קישור  – הגבלת פעילות מוסדות חינוך
 2020-העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, התש"ף

 "(:תקנות הגבלת מוס"ח)להלן: "
https://drive.google.com/file/d/1R2n6kjOSgIKW1IPM_l0zATk2o_1Lnic6/view?usp=sharing  

 , וכן הותר קיום:03.05.2020בתיקון זה הוארכו תקנות הגבלת מוס"ח עד ליום 

o ילדים,  3, בקבוצות קבועות של עד )כולל חינוך משולב( פעילות מסגרות חינוך מיוחד בלבד
 בתנאי ההפסקות כאמור בתיקון ובהתאם להוראות המנהל;

o  ילדים בתנאי ההפסקות כאמור  3פעילות מעון יום שיקומי, בקבוצות קבועות של עד
 בתיקון ובהתאם להוראות המנהל;

o  קבועה הכוללת ילדים השוהים יחד באותו מקום מגורים או בפעילות השגחה על קבוצה-
מקומות מגורים לכל היותר, ובלבד שהפעילות תתקיים במקום המגורים של מבצע  3

 , ובהתאם להוראות המנהל.או של מי מהילדים הנכללים בקבוצההפעילות 

 , המסביר ומפרט את הנחיות משרד החינוך:19.04.2020, מיום מכתבנו בנושאלהלן 

https://drive.google.com/file/d/1BzzCquMi_Z6kQkOScaTb28Yn9Yet6E1L/view?usp=sharing  

 :לצרופות לווכן 

o  13.04.2020מיום בנושא, מכתבנו: 
https://drive.google.com/file/d/1kNwwfg8IBkGXFvHlMU75yqEQxtqT38XI/view?usp=sharing  

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

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

o מיום מ"במש עבודה והסכמי שכר ומינהל ק"ברשומ אנושי הון בקרת אגף משותף מכתב ,
19.04.2020: 

le.com/file/d/1FmmQrlyczF6PGrIiCCmLI42oKUxWQKJF/view?usp=sharinghttps://drive.goog  

השתתפות ו של רמ"ח משאבים במשטרת ישראל, בדבר בנוסף לכל אלה, להלן קישור למכתב
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https://drive.google.com/file/d/10wnW3aCZ0Fc3TBypWShhS1V6l7OExDWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FmmQrlyczF6PGrIiCCmLI42oKUxWQKJF/view?usp=sharing


  
 
 
 
 
 
 

 

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

להוראות התקנות, בכפוף  בהתאם שיפתחו החינוך מוסדות אבטחת בעלותמשטרת ישראל 
 לתנאי המכתב:

RMEEZpzQTpI7SVQV4DON/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Kt7czlr5ZfPD   

 ולמכתב רמ"ד מוס"ח באגף מבצעים ושיטור במשטרת ישראל:
https://drive.google.com/file/d/1T_DvZAlKrOOGyYDMjFvRES4H747IcXwv/view?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/1MsM9pZolPtJYnpE0deDDDFmZI1v_m1A6/view?usp=sharing  

 ידה מקוונת של משרד החינוך, בפורטל רשויות ריכוז פעילות הלמ  – מערכת למידה מקוונת
 ובעלויות, בקישור שלהלן:

education.aspx-https://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/distance  

 ערוצי שידור: 2מערכת השידורים הלאומית, ובה  –טל בין יתר הפעילויות המוצעות בפור

   https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemHebrew:בשפה העבריתערוץ 

  https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemArabic: בשפה הערביתוערוץ 

כמו כן, להלן קישור למערכת הלמידה המקוונת של משרד החינוך ומערכת השעות של שידורי 
 האולפנים, בעברית ובערבית:

 :20.04.2020ליום 
b6RA57aZg7Ox0/view?usp=sharing-LjEo9AkZNV_jJg-https://drive.google.com/file/d/15PC  

 :21.04.2020וליום 
https://drive.google.com/file/d/1j7sRbtcJmVEEn2Dd66f0x8UlMmJv1zPN/view?usp=sharing  

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

, לשבוע לילדי גנים, הוריהם ולצוותים חינוכיים מפגשים מקוונים לוחבנוסף, להלן קישור ל
  https://israelpreschool.wixsite.com/zoom(:23.04.2020-19הבא )

 וכן דף מתווה מורחב:
V41cf1RXkC0vEMaoy1hpdPa9/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Q4GV_Iql  

 כפי שהוצא ע"י אגף קישור לקובץ שו"תלהלן  – קובץ שו"ת למנהלי בתי ספר על יסודיים ,
 חינוך על יסודי במשרד החינוך:

amlC/view?usp=sharing-hsUhttps://drive.google.com/file/d/1mmNHwcdzg2vmadJIpLPIU3Ws  

 קישור למכתבנו אל ראש הממשלה, שר האוצר ושר להלן  – בתי ספר של החופש הגדול
 מסוף שבועות )החל 3"ס של החופש הגדול יופעל למשך תכנית ביהבקריאה כי החינוך, 
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שנים בגני ילדים,  3מגיל , במודל הקיים, (31.07.2020ועד ליום  ,12.07.2020, ביום שנה"ל
 ג':-כיתות א'בו

W7wuSuZUctzg/view?usp=sharing7cXF--https://drive.google.com/file/d/1vCmarq50rDebGS   

 להלן קישור להודעת מינהל החינוך העל יסודי במשרד  – ירועי יום הזכרון לשואה ולגבורהא
ארועי יום הזכרון לשואה ולגבורה לאור משבר החינוך, בקשר לאופן בו יש לקיים את 

הקורונה: 
https://drive.google.com/file/d/1iOyKWNmp67LXegk3Qisct1HzykG3RG2G/view?usp=sharing  

וכן  לחוברת הכוללת קטעי קריאה, שירה, עיון ודיון, שחיבר וערך הרב שי פירון: 
https://drive.google.com/file/d/1p6uP1upp99cz93hCq3ydV5TpWjTpTHoF/view?usp=sharing  

 למכתבינו בעניין יזמות זכרון לקיום קישור להלן  – אירועי יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
https://drive.google.com/file/d/1o_QcTrW-ביום הזכרון לחללי מערכות ישראל: 

GEtgaZWjz0TuhL3nicON49CJ/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1_ZgmQroIPQUDzkW4eADabHsDnvHzBYN1/view?usp=sharing  

 פניית המפקחת הארצית לנגישות קישור ללהלן  – הנגשת טקסי הזכרון ויום העצמאות
 השירות אצל נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

ive.google.com/file/d/1l5n5WeeUGkYKPqxMGr4GIeosAFZKut4B/view?usp=sharinghttps://dr  

נגישות ישראל: ולמכתב הסברים והמלצות מאת עמותת 
yBVmhrIhB/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1nuJy9kpemQdXvB67rMHjyD  

 "קישור למיזם זק"א להלן  – , של זק"א ואשת לפידותמיזם "לא משאירים אותם לבד
ת התנדבותית של שיחה יומית עם אדם בודד או קשיש הנמצא לבד, לצורך הפגת לפעילו

 בדידותם בימי הקורונה:
KeEgYa_R/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1gbcL81fVMZcKMHN0XcdNDagv 

 שמירה, אכיפה וחירום .ג

 החדש(  הקורונה העם )נגיף בריאות לצו 14לתיקון מס' להלן קישור  – חובת חבישת מסכות
 :2020-שעה(, התש"ף שונות( )הוראת הוראות בית )בידוד

https://drive.google.com/file/d/1ixipNhUtH_jVnFNUoD_DYPpdCm_ak9WI/view?usp=sharing  

 בתיקון זה נקבעה, בין היתר חובת חבישת מסכה במקומות שונים.

 העם )נגיף בריאות צו חירום )אכיפת שעת לתקנות 5תיקון מס' לצד תיקון זה ובמסגרת 
, נקבעה סנקציה 2020-שעה((, התש"ף שונות( )הוראה והוראות החדש( )בידוד בית הקורונה

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1vCmarq50rDebGS--7cXFW7wuSuZUctzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iOyKWNmp67LXegk3Qisct1HzykG3RG2G/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1l5n5WeeUGkYKPqxMGr4GIeosAFZKut4B/view?usp=sharing
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הטיל על המפר את הוראת חובת חבישת עונשית וכן קנס מינהלי שרשאי שוטר )בלבד( ל
 המסכה. להלן קישור לתיקון:

https://drive.google.com/file/d/1Kd463fUfM7IhsnbIn0170zpBDV8cOmh8/view?usp=sharing     

מנהלת המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי הלן קישור להנחיות בעניין זה ל
)ללא הצרופות, שהועברו לעיל או במסגרת עדכונים קודמים(:  19.04.2020מיום  לממשלה

https://drive.google.com/file/d/1syEoeHgYaZiAAqzXfwtzI8nzuTySytmo/view?usp=sharing  

 החדש הקורונה חירום )נגיף שעת לתקנות 5לתיקון מס' להלן קישור  – הרחבת פעילות - 
, במסגרתו הורחבה פעילות מחוץ לבית, לרבות פתיחת עסקים 2020-פעילות(, התש"ף הגבלת

 אים כמפורט בתקנות:מסוימים, והכל בתנ
xb48WM8HWaUY5tRb71V4Tx8S4Tj/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1GVRi  

 וכן קישור לפרסום תיקון טעויות, כפי שפורסם ברשומות:
https://drive.google.com/file/d/1fRZ2Y821c10m5NZMNr2nKLVrstUtNqeP/view?usp=sharing  

 תמצית התקנות:

o  מותרים, והמגבלות לביצוע הפעילות, למשל: נוספיםקביעת סוגי פעילות 

 הגרים אנשים של או, בלבד אחד בועק אדם עם יחיד של, יחיד של ספורט פעילות 
 .המגורים ממקום מטרים 500 עד של ולמרחק, מקום באותו

 גברים  3)עד  גברים למקווה אומשתתפים(  10)במקום פתוח, עד  לחתונה יציאה
מ' מהבית/מהעבודה, במקום  500 ו זמנית( והשתתפות בתפילה )במרחקבמתחם ב
 פים(משתת 19פתוח, עד 

 יציאה לפעילות חינוך מותרת. 

 .יציאה לקניות או לשירות במקום מותר 

o  להלן  – שרשאים לחזור לפעילות, והמגבלות לביצוע הפעילות חדשיםקביעת סוגי עסקים
 :בנושאמכתב הסברים קישור ל

https://drive.google.com/file/d/14B7mf2qHDwLiTfWI3vCGV5ivX8OkecFO/view?usp=sharing   

 תקנות  – החלת תקש"ח קנסות על קנסות המשולמים לרשומ"ק ולועדות המקומיות לתו"ב

)להלן:   2020-ף"קנסות(, התש לתשלום מועדים החדש( )דחיית הקורונה חירום )נגיף שעת
, קבעו כי כל קנס שהמועד האחרון לתשלומו 10.04.2020"(, שהותקנו ביום תקש"ח הקנסות"

ימים ממועד התקנת התקנות(, יידחה  21במאי ) 01-ועד ל 10.03.2020חל בתקופה שמיום 
הימים  90במאי )כלומר: ניתן יהיה לשלם את הקנס בתוך  01אותו מועד אחרון עד ליום 

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1Kd463fUfM7IhsnbIn0170zpBDV8cOmh8/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/14B7mf2qHDwLiTfWI3vCGV5ivX8OkecFO/view?usp=sharing
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 קש"ח הקנסות(.המקוריים + במסגרת תקופת ההארכה מכח ת

במקור, תקש"ח הקנסות לא חלו על קנסות המשולמים לרשומ"ק ולועדות המקומיות )בשל 
 להרגע"(.-תפעולי של התאמת מערכות הגביה שלנו "מהרגע-קושי טכני

(, תוקנו תקש"ח הקנסות, כך שהן יחולו גם על קנסות המשולמים 19.04.2020היום )
 לרשומ"ק ולועדות המקומיות.

 ור לתקש"ח הקנסות:להלן קיש
Z3LvSC0D5qAxJrlqhGVH7ormbE_XNOz/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1  

 להלן קישור לתיקון:
https://drive.google.com/file/d/1BZr6LgwZlRAeA0p_AAAHokpBgIZgsD6k/view?usp=sharing  

 להלן קישור להחלטת ועדת השרים  – "אזור מוגבל"-אסד ובענה כ-על דיר אל כרזהה
 :להגדרת אזור מוגבל במסגרת הטיפול בנגיף הקורונה החדש

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec6_2020  

 נבקש לשוב ולהזכיר רשימה של קישורים למספר מאגרי הנחיות והדרכות  –ישורים נחוצים ק
 של המדינה, בקשר עם משבר הקורונה.

o :להלן קישור למאגר הנחיות והדרכות של משרד הפנים 
ministry_of_interior-tments/topics/coronahttps://www.gov.il/he/depar  

o :להלן קישור למאגרי הנחיות והדרכות של משרד הבריאות 

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx  

virus/-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry 

o  להלן קישור למאגרgov: -main#Tag_45f8c787-gov-https://www.gov.il/he/lifeevents/corona

90a72d075aba-a12c-421f-3aad 

o :להלן קישור לפורטל החירום של פיקוד העורף 

 /https://info.oref.org.ilבעברית: 

 ar/Pakar.aspx-https://info.oref.org.il/12402ובערבית: 

 דיוני הכנסת בשבוע הקרוב .ד

  (, בנושאים 23.04.2020-20) השבועלהלן דיוני ועדות הכנסת הצפויים להתקיים
 –( 0019:בשעה  2020.0419.הרלוונטיים לשלטון המקומי )מידע נכון ליום 

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1-Z3LvSC0D5qAxJrlqhGVH7ormbE_XNOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZr6LgwZlRAeA0p_AAAHokpBgIZgsD6k/view?usp=sharing
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec6_2020
https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-ministry_of_interior
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-main#Tag_45f8c787-3aad-421f-a12c-90a72d075aba
https://www.gov.il/he/lifeevents/corona-gov-main#Tag_45f8c787-3aad-421f-a12c-90a72d075aba
https://info.oref.org.il/
https://info.oref.org.il/12402-ar/Pakar.aspx
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o  ,'20.04.2020יום ב: 

  המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, לרבות בועדה , 10:00בשעה
 היערכות מערכת החינוך ללימודים לתלמידים חולים: לשנת הלימודים הבאה

o  ,'22.04.2020יום ד: 

  המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, לרבות בועדה , 10:00בשעה
 יוזמות ורעיונות ללימוד מקוון שונה: נת הלימודים הבאהלש

 פשטות התנהלות הבנקים והמדיניות בשל הת :כספיםהועדת , ב09:00שעה ב
 .גב' חדוה בר ,בהשתתפות המפקחת על הבנקים ,הקורונה

  המשבר הכלכלי הפוקד את העיר אילת: ועדת כספיםב ,10:00שעה ב 

שניים -לצערנו, לנוכח המצב ויכולות ההיוועדות באמצעות הזום, ניתן לרשום לכל דיון נציג
 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:

 גב' אתי לוי, רכזת מינהל משפט וכנסת ומתאמת פעילות לכנסת, בדוא"ל:
etti@masham.org.il, 

   miras@masham.org.il דוא"ל:סלומון, ראש מינהל משפט וכנסת, ב ו אל עו"ד מירהא 

אנו נעשה מאמצים לרשום את המבקשים להשתתף בדיונים, לדיונים בהם לא נרשמים נציגי 
 מש"מ האמורים לעיל.

ניתן לצפות בשידורים הישירים של  –להלן קישור לשידורים הישירים של ועדות הכנסת 
 הועדה )הקלטות השידורים הישירים נמצאות בארכיון השידורים, באותו הקישור(:

main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=1https:// 

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

 שונות .ה

 קישור למכתבנו אל מנכ"לי המשרדים להלן  – הארכת הרשאות תקציביותבקשה ל
וצלו, ותינתן ממשלתיים והחשב הכללי, בבקשה כי יוארכו ההרשאות התקציביות שטרם נה

 שהות לרשומ"ק לנצלן ולממשן:

mailto:hamal@masham.org.il
mailto:etti@masham.org.il
mailto:miras@masham.org.il
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=1
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google.com/file/d/1T5Lji89HZSbbPymimgSug44sP1DpmXLT/view?usp=sharinghttps://drive.  

 קישור לחוזר אגף התזונה ודיאטנות בריאות להלן  – המלצות על אכילה בריאה בזמן הסגר
 הציבור, במשרד הבריאות, בנושא:

https://drive.google.com/file/d/1i95YwFrmR1j3Z36CP29zxXQLOFUTQ91j/view?usp=sharing  

 כי בבקשה קישור לפנייתנו אל שר האנרגיה, להלן  – דחיית מתווה התאגוד האזוריבקשה ל
 תידחה חובת התאגוד האזורי בשנתיים לכל הפחות, על צרופותיו:

https://drive.google.com/file/d/170p7mahVSnpvQa69J6hKGReiC0zn_Alu/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1FtMx7EBAnlZSQOFU4X1dkINYLfbnDHXi/view?usp=sharing  

f/view?usp=sharing-vf8EvUVgIbogyd_LO5VF05H9kSEzE-https://drive.google.com/file/d/1  

 בכל  , הקמנולשימושכם ולטובת העסקים – פורטל העסקים של מרכז השלטון המקומי
רשות פורטל עסקים בו יש את כל העדכונים הרלוונטיים לעסקים, קישורים למומחים 

נודה לכם על פרסום האתר ברשות והפצתו בקרב העסקים  והמלצות להתמודדות עם המצב.
 ברשותכם.

 .masham.org.ilhttps://business :לכניסה לפורטל העסקים של השלטון המקומי

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

 מודיעין מכבים רעותראש עיריית 
 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

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -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

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1T5Lji89HZSbbPymimgSug44sP1DpmXLT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i95YwFrmR1j3Z36CP29zxXQLOFUTQ91j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/170p7mahVSnpvQa69J6hKGReiC0zn_Alu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FtMx7EBAnlZSQOFU4X1dkINYLfbnDHXi/view?usp=sharing
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 המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי -מר רם סידיס
 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -רו"ח תומר ביטון

 ברשויות המקומיותגזברים 
 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
 וחברה, מרכז השלטון המקומיסמנכ"ל חינוך, רווחה  -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
 יו"ר רשת ערים בריאות -ד"ר מילכה דונחין

 מנהלי רישוי עסקיםמנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד  -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

"ר איגוד מנהלי מחלקות עלייה מנהל הרשות לקליטה ועליה בעיריית ירושלים ויו -מר פיני גלינקביץ
 וקליטה ברשויות המקומי 

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
 

 

mailto:hamal@masham.org.il

