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 "ג ניסן תש"פי
 2020אפריל  07

 108587סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 

 שלום רב, 
 

 36ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 23:00בשעה  07.04.2020נכון ליום 

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

 שמירה, אכיפה וחירום .א

 להלן קישור  – 07.04.2020ום יז מידע בדבר תקנות שעת החירום שאושרו בממשלה ביכור
אשר ביקש לעדכנכם, ראשי הרשויות היקרים, כתבו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, למ

סמנכ"ל  מ"מ בדבר תקנות שעת החירום שאושרו לקראת כניסת הפסח, ולהעמיד לכם את
 לטובת מענה לשאלותיכם:מר ליאור פרבר, פנים, תכנון ופיתוח במשרד רוה"מ, 

https://drive.google.com/file/d/1AvHoJviMIY7xroQKnH9T0uledC6LNpMa/view?usp=sharing  

של האמור בכל אחד פסח לעיל, ולהלן תמצית ריכוז כלל התקנות שאושרו לקראת כניסת ה
 .בפני עצמומדברי החקיקה שאושרו, 

 2020-(, התש"ף3( )תיקון מס' פעילות הגבלת - החדש הקורונה נגיף) חירום שעת תקנות- 
 :נקבעו ההוראות הבאות"(, תיקון לתקנות הגבלת הפעילותבתיקון זה )להלן: "

o נוסעים באותו הרכב, מכל סיבה שהיא, ובלבד  2-של למעלה מ הוחזרה האפשרות לנסיעה
 שמדובר באנשים הגרים באותו מקום. 

o  את לשאול במקום הטלת האחריות על העובד למלא הצהרת בריאות יומית, על המעסיק
, בטרם הכניסה למקום העבודה, את השאלות ובכלל זה את העובדים הנכנסים למקוםכל 

 הבאות:

 ?האם אתה משתעל 

 מעלות ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? 38אם חום גופך ה 

 האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? 

אין לאפשר כניסה למי שהשיב בחיוב לאחת השאלות, אלא אם כן העובד השיב שהוא 
 משתעל מאחר שהוא חולה אסטמה או שהוא בעל אלרגיה אחרת.

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1AvHoJviMIY7xroQKnH9T0uledC6LNpMa/view?usp=sharing


 

 

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

טופס ההצהרה היומי שערך משרד הבריאות, בהתאם לשאלות  אנו ממליצים על עדכון
, וזאת בכדי שיהיה תיעוד והמשך שימוש בו ותיוק השאלונים שמולאו מדי יוםשלעיל, 

 .לשאול את השאלות כאמורלמילוי חובתו  ,מעסיקל

o  ,המעסיק להסדיר ביצוע של מדידת חום לא פולשנית למי שנכנס הוחזרה חובת בנוסף
מעלות  38אין להכניס אדם למקום העבודה שהוא בעל חום גוף של  למקום העבודה.

 ומעלה.

o בניסן  ט"ז ליום ועד ,19:00 (, בשעה2020באפריל  7התש"ף ) בניסן י"ג בתקופה שמיום
 , ביישוב שמרבית תושביו יהודיים:06:00בשעה  ,(2020באפריל  10התש"ף )

 בת הצטיידות במזון, אין לצאת מתחומי היישוב שבו נמצא מקום המגורים לטו
תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים, אלא אם לא ניתן להצטייד 

המסומנים במפה  כאמור, בתחומי היישוב )בירושלים רואים מעבר בין הרובעים
 . סמוך, ואז ניתן יהיה לבצע את ההצטיידות ביישוב , כמעבר בין יישובים(שצורפה

 ועד ליום ט"ו בניסן 15:00(, בשעה 2020באפריל  8"ף )י"ד בניסן התש בתקופה שמיום ,
, לא ניתן יהיה להצטייד במזון ביישוב סמוך 07:00(, בשעה 2020באפריל  9התש"ף )

 )יתר סוגי ההצטיידות המפורטים לעיל מתאפשרים ביישוב סמוך, גם בתקופה הנ"ל(.  

 וב לכל מטרה אחרתלצאת מתחומי הייש יובהר כי גם בתקופות המצוינות לעיל, ניתן
, אף אם מדובר , לרבות לצורך הגעה לעבודה וחזרה ממנה2מהמטרות המותרות בתקנה 

 .במעבר ליישוב שאינו יישוב סמוך

, ולעניין זה נא ראו מכתבו של לעובדים אין צורך בתקופה זו, באישורי מעברעוד יובהר כי 
https://drive.google.com/file/d/1Iha5mHKbLBmUe8v-: 07.07.2020, מיום ס. ראש המל"ל

7qlQr5gp2tEqo0sU/view?usp=sharing  

o  ,ולמשך אותה במקביל למגבלת המעבר בין יישובים לצרכי הצטיידות כאמור לעיל
יות רחבות יותר, שמאפשרות מגבלת תנועה בהתאם , ניתנות לשוטר סמכוהתקופה

 להוראות הסגר.

 צ"מב ודגשי ייעודיות חיותהכולל הנלהלן קישור לאגדן שו"ת של משטרת ישראל לציבור, 
:  10.04.2020-07בתקופה שבין  הציבורי במרחב ועהנהת  הגבלת להרחבת

9ZIRE_rAzUJSOFLGrE73EHT0_k/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1e8XQH  

o  בניסן  י"ח ליום , ועד20:00 (, בשעה2020באפריל  7התש"ף ) בניסן י"ג שמיוםבתקופה
, תוגבל התחבורה הציבורית מעבר למגבלות 08:00(, בשעה 2020באפריל  12התש"ף )

 הקיימות כיום. 

 לות: להלן קישור לתיקון לתקנות הגבלת הפעי
2/view?usp=sharing-tFBb7Igf-https://drive.google.com/file/d/1BbZ2_8V2BEUhiyDPdYyfP  

mailto:hamal@masham.org.il
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 גיףנ צמצום התפשטות לשם עבודה במקום העובדים מספר חירום )הגבלת שעת תקנות 
התיקון לתקנות הגבלת בתיקון זה )להלן: " – 2020-(, התש"ף2מס  החדש( )תיקון הקורונה

 :נושאים"(, מספר עובדים

o  (, פסיכולוגים חינוכיים , ולא רק אלה שמונו לפי חוק)כולם עובדים סוציאלייםנקבע כי
וך לא נספרים במצבת כח האדם המותרת, אלא מוחרגים מהם, מת ,ועובדי קידום הנוער

 .מעובדים אלה, בלי שזה יבוא "על חשבון" עובדים אחרים 100%כוונה לאפשר העסקה של 

o ( בשעה 2020באפריל  8בתקופה שמיום י"ד בניסן התש"ף )עד יום ט"ז בניסן התש"ף  15:00
 , ביישוב שרוב תושביו יהודים:06:00( בשעה 2020באפריל  10)

 א( 2ק מצבת כח אדם לפי תקנה בעסק "רגיל" )עסק המחזי לא ישהו עובדים כלל(
הכרחית לשם שמירה על מקום העבודה,  שהיההאם אלא , לתקנות הגבלת העובדים(

ובכפוף לצמצום מצבת כח האדם אף תו או ביצוע פעילות חיונית או דחופה בו, קתחזו
 מעבר לרגיל, למינימום ההכרחי לביצוע המטלה.

 לחוק שעות  12מנוחה לפי סעיף מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות הב
יעסקו עובדים עד למספר המקסימלי המצוין בהיתר,  ,1951-עבודה ומנוחה, התשי"א

 בלבד.

 להלן קישור לתקנות הגבלת עובדים בנוסחן המלא, כולל התיקון נשוא פסקה זו:
https://drive.google.com/file/d/1DnhBryZl5OROAe2w2j2nJlCW6RZCPwaP/view?usp=sharing  

 שעה( )תיקון שונות( )הוראת הוראות בית החדש( )בידוד הקורונה העם )נגיף בריאות צו 
ה נקבע, "(התיקון לצו בידוד הבית)להלן: " במסגרת תיקון זה – 2020-(, התש"ף13מס' 

חובתו של אדם לחבוש מסכה מחוץ לביתו )למעט במקרים מיוחדים בהם אין חובת חבישת 
עובדים העובדים בקביעות באותו החדר,  2, 6מסכה, כמפורט בתיקון, כגון: קטין מתחת לגיל 

וכי על מעסיק האחריות לוודא כי עובדים במקום מ' לפחות(,  2ובלבד שביניהם מרחק של 
 .ובה לחבוש מסכההעבודה יקיימו את הח

על נותן שירות חיוני )ובכלל זה עובד במקום  לא תחולעוד נקבע בתיקון, כי חובת הבידוד 
או ביתר החנויות  בחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינהלמכירת מזון, בבית מרקחת, 

 ( לצו בידוד הבית(, שהיה "במגע הדוק" עם חולה במקום עבודתו,1א)ג()3המפורטות בסעיף 
 .האמור הסעיף הוראות את קיים העובד ולפיה להצהרה בכפוףבעת שחבש מסכה, וזאת 

https://drive.google.com/file/d/1-להלן קישור לתיקון לצו הבידוד: 

208J4gKgop6/view?usp=sharingN2YhII_B6glPp1F2XlCx  

  תקנות שעת חירום )אכיפת צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות
תקנה בדבר חזקת מסירה התווספה  – 2020-, תש"ף(4)תיקון מס'  שונות( )הוראת שעה((

 המינהלי. להלן קישור לתיקון שבוצע: קנסשל ה
VBuMnx_sLzvXZhnsDveYE/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1MQ0HbbR1kl  
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https://drive.google.com/file/d/1-N2YhII_B6glPp1F2XlCx208J4gKgop6/view?usp=sharing
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 של פיקוד העורףקישור לפורטל החירום להלן  – פורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף: 

 g.il/https://info.oref.or בעברית:

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

 , רווחה ושירותים חברתייםחינוך .ב

  להלן קישור  – , הורים וצוותי חינוך מיוחדעם צרכים מיוחדים תלמידיםריכוז מידע עבור
 לאגרת משרד החינוך בנושא:

gle.com/file/d/18C2yi4J3nOcycyKcOxOks_wrv_63DfEu/view?usp=sharinghttps://drive.goo  

 האיגוד הישראלי – פרויקט מחשב בבית לכל ילד ( לתעשיות מתקדמותIATI) , בשיתוף מתן
 ,מנכ"ל חברת ווסטרן דיגיטל ישראל ,אור-בהובלה של שחר ברווארגונים חברתיים נוספים 

ביתם אין מחשבים אשר ב ,ילדים בישראל 10,000-קט איסוף וחלוקת מחשבים לפרוי יוזמים
חברות יתרמו מחשבים ישנים, תורמים יתרמו  ,קטשל נסיבות כלכליות. במסגרת הפרויב

 כספים לשידרוגם ומתנדבים יבצעו התקנת תוכנות בסיסיות. 

קט למנהלת הפרוימוזמנים לפנות  ,ראשי רשויות המעוניינים לקבל הקצאות עבור תושבים

    Tania.vilensky@wdc.com, בדוא"ל:טניה, עובדת חברת ווסטרן דיגיטל ישראל

 ותודה לראש המועצה האזורית דרום השרון, על שהביאה לתשומת לבנו פרויקט זה.

 להלן) החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד – מבצע אספקת מזון לתלמידים :
 במבצע חלק ליטול שיבקשו לרשויות לספק מתכנן, החינוך משרד עם בשיתוף"(, המשרד"

 .לקבלם ומעוניינים ביותר כךל הזקוקים נוער ובני ילדים של לביתם מזון מנות ,לתלמידים

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בנושא: משרד מכתב מנכ"ל להלן קישור ל
txpD/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1jqrnT1Sr5ApdvyIjUX3NXvy8d459  

תשומת לבכם כי רשויות המעוניינות לקחת חלק במבצע נדרשות להודיע על כך עד ליום א' 
 .(12.04.2020) הקרוב

 בריאות ותברואה .ג

 עוסקים בהיבטים ה מסמכיםלהלן קישור לריכוז  – מידעון מרכז המחקר והמידע של הכנסת
ועדות לדיוני מ.מ.מ של כנסת ישראל, -"י העשנכתבו  ,השונים של משבר הקורונה והשלכותיו

 :הכנסת הפועלות בימים אלה
https://drive.google.com/file/d/1KRXRdlFZLYEsv5YrFzubwZ1zG81_Tr0U/view?usp=sharing  

mailto:hamal@masham.org.il
https://info.oref.org.il/
https://info.oref.org.il/12402-ar/Pakar.aspx
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 המכון – המחקר משוו -יבורית בארץ ובעולם בהתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מדיניות צ
מחקר שעוסק בניטור וניתוח המדיניות  מבצע ומפרסםהלאומי לחקר מדיניות הבריאות 

הציבורית ברחבי העולם בניהול משבר הקורונה, תוך השוואה בין המדינות ובדגש על מדינת 
דכנו ויופצו השינויים וההתפתחויות המרכזיים ישראל כנקודת הייחוס. מעת לעת יעו

  במדיניות המאבק בקורונה בארץ ובעולם.

 policy/-corona-http://israelhpr.org.il/research לפרטים נוספים על המחקר:

  להלן קישור  – ההתמודדות עם נגיף הקורונהבעניין מסקנות הביניים של הועדה המיוחדת
 לדוח מסקנות הביניים של הועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה:

my1xqgQ00RD_3D9g/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1PlmFEacOeB7Ko2f  

 קישורים למאגר המידע של ארגון הבריאות העולמי להלן  – מידע מארגון הבריאות העולמי
 WHO/Europe Member State website בעניין הקורונה והערכות המדינות השונות מפני הנגיף:

home pages  19לפי שפות: ובתיקיות מסודרות page on Canto-WHO/Europe COVID  

 בהמשך לעדכונים קודמים  – רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה
, להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל ולאור צו בריאות העם המסוקר לעיל בנושא

  בעניין ספקי הציוד והחומרים להתמודדות עם נגיף הקורונה:

https://drive.google.com/file/d/1NZAtiEr0pxsOTCyYu_LdTDIytNnlgvIv/view?usp=sharing  

 :05.04.2020וכן טבלת ספקים כאמור, מעודכנת ליום 
https://drive.google.com/file/d/1F5Z8HHjs5B4DAY0cnD0ZFcJye69J3oBY/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  

 כלכלה וכספים .ד

 נא ראו  – בשל מגיפת הקורונה לעסקים מארנונה פטור בגין המקומיות הרשויות שיפוי
(, המעדכן על הסיכומים אליהם הגענו בנושא: 07.04.2020שור למכתבנו שלהלן, מהיום )קי

g6Ii72c4yZiM8542pMF8gk2KO_F6OyXl/view?usp=sharin-https://drive.google.com/file/d/1  

יחודי , הסדר 2020לחוק יסוד: משק המדינה, הקובע, כהוראת שעה לשנת  10לתיקון מס' וכן 
ביחס לתקציב לשנה זו, ובין היתר קובע כי בתכנית המפורטת שעל הממשלה להביא לאישור 

 15%לטובת "הנחות מארנונה" )וסטיה של מעל  ₪מיליארד  2.6עליה לכלול סך של  הכנסת, 
https://drive.google.com/file/d/1-(: מסכום זה, מצריך אישור ועדת הכספים

5Q/view?usp=sharing-qDxQjlkMpb7_CqoI1cu9G0V4Bcc0  

להצעת תקנות הנחה מארנונה, כפי שפורסמה ע"י משרד הפנים באתר בנוסף ראו קישור 

mailto:hamal@masham.org.il
http://israelhpr.org.il/research-corona-policy/
https://drive.google.com/file/d/1PlmFEacOeB7Ko2f-my1xqgQ00RD_3D9g/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/view?usp=sharing
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: 10:00בשעה  14.04.2020התזכירים הממשלתי, להערות הציבור עד ליום 
/d/1A5EVf8em9UMAHSHuV6ms9VbgTyvqLATz/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file  

 31.03.2020בעקבות פנייתנו לשר להגנת הסביבה, מיום  – תמיכת הקרן לשמירת הנקיון 
 )להלן קישור:

.google.com/file/d/1bCeUXuX0HQCoFAPcbtFNogZD81ePrPL0/view?usp=sharinghttps://drive  אנו ,)
תמיכה, כמפורט במכתבנו שלהלן:  אישרה הניקיון לשמירת הקרןשמחים לעדכן כי 

A/view?usp=sharing-1Sax231hE4GUNa4z17CuPqVVsg7-ive.google.com/file/d/1sBhttps://dr  

בנוסף, להלן קישור לתזכיר חוק ממשלתי שפורסם באתר התזכירים, להערות הציבור עד 
https://drive.google.com/file/d/1mXnpku7nRuTY- : 08:00בשעה  10.04.2020ליום 

OAVSH_LkodFY1Wfw3hr/view?usp=sharing  

 מערכות  להתקנות תמיכה קרןPV אנו שמחים לעדכן  – המקומיות ברשויות ציבור מבני על
)קישור להלן:  23.03.2020, מיום כי בעקבות פנייתנו אל משרד האנרגיה

405N/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1FJlRO3kRZDfiWPsIq_gjON9VjXm הודיע ,)
 על הכוונה לבחון אפשרות ,06.04.2020במכתבו מיום  סמנכ"ל תשתיות ואנרגיה במשרד,

 הגדלת סכום ההקצאה הראשונה )קישור להלן:
https://drive.google.com/file/d/1prjoPIbgjjDsX2yAaef72VIQaxOp5gFo/view?usp=sharing  ,) 

 .(10.03.2020רשויות שלב א' )שהגישו מסמכים עד ליום מסר הנחיות להשלמת מסמכים לוכן 

למען הנוחות, להלן קישור להודעה על המיזם, שכאמור לעיל, כעת נבחנת האפשרות להגדיל 
 ההקצאות מכוחו:

oogle.com/file/d/1I4ucX7zSSNGaz3RZcCvkxkrb65aLTQtl/view?usp=sharinghttps://drive.g  

  משבר בתום המקומיות הרשויות לתושבי אירועים חידוש -חזרה הדרגתית לשגרה 
להלן קישור לפנייתה של שרת התרבות והספורט, בנושא:  – הקורונה

PUtFv7xYxJd98wtsC/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1p8XxpkRIQ8ipT0  

 שונות .ה

 להלן קישור לניוזלטר החודשי של איגוד מנהלי רישוי  – ניוזלטר איגוד מנהלי רישוי עסקים
ם של מרכז השלטון המקומי, שהושק זה עסקים, ובמסגרתו הודעה על פעילות פורטל העסקי

  /2020-אפריל-האיגוד-/ניוזלטרhttps://www.rishuyasakim.org.ilלא מכבר: 

 להלן קישור לתיקון שבוצע בתקנות העיריות )מכרזים(,  – פטור ממכרז בהתקשרות המשך
rf-https://drive.google.com/file/d/1Nl9eiCU6UXb-, כהוראת שעה: 1984-שמ"דהת

g4PZMRIW5pTGyKHv6/view?usp=sharing  

 מקומיות:וכן תיקון מקביל שבוצע בתוספת הרביעית לצו המועצות ה

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1A5EVf8em9UMAHSHuV6ms9VbgTyvqLATz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bCeUXuX0HQCoFAPcbtFNogZD81ePrPL0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sB-1Sax231hE4GUNa4z17CuPqVVsg7-A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXnpku7nRuTY-OAVSH_LkodFY1Wfw3hr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXnpku7nRuTY-OAVSH_LkodFY1Wfw3hr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FJlRO3kRZDfiWPsIq_gjON9VjXm-405N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1prjoPIbgjjDsX2yAaef72VIQaxOp5gFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I4ucX7zSSNGaz3RZcCvkxkrb65aLTQtl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8XxpkRIQ8ipT0-PUtFv7xYxJd98wtsC/view?usp=sharing
https://www.rishuyasakim.org.il/ניוזלטר-האיגוד-אפריל-2020/
https://drive.google.com/file/d/1Nl9eiCU6UXb-rf-g4PZMRIW5pTGyKHv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nl9eiCU6UXb-rf-g4PZMRIW5pTGyKHv6/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1B4Sdu1_cWrR3d4nJYfCQXnwetz4qxabi/view?usp=sharing  

 ובתוספת השניה לצו המועצות האזוריות:
https://drive.google.com/file/d/1Rdpm7nTjG5dUQenKNqNjJwIJ2Tzs0vHV/view?usp=sharing   

 חג שמח! .ו

  ובריאות. הלוואי שנעבור את החג לאחל לכם, לבני ביתכם ולתושבים שלכם חג שמחנבקש 
 בקלות, ונשוב לשגרה ולימים כתיקונם.

 ובשבילכם: שלכם  –להלן קישורים לסרטוני ברכה 
fJBQ/view?usp=sharing-AFAWhttps://drive.google.com/file/d/1l81rauOlkT02fCVwthCWiIc  

https://youtu.be/ACniOFIm_Gs  

למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז השלטון 
 רכז המועצות האזוריות ומשרד הפנים.המקומי, מ

  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

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -שלמה דולברג מר
 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
 ון המקומיהמשנה למנכ"ל מרכז השלט -מר רם סידיס

 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -רו"ח תומר ביטון
 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

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1B4Sdu1_cWrR3d4nJYfCQXnwetz4qxabi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rdpm7nTjG5dUQenKNqNjJwIJ2Tzs0vHV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l81rauOlkT02fCVwthCWiIcAFAW-fJBQ/view?usp=sharing
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 ל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומיראש מינה -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
 "ר רשת ערים בריאותיו -ד"ר מילכה דונחין

 מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים -מר נפתלי קאייקוב
 יו"ר איגוד מהנדסי ערים -מר אבנר אקרמן

 דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות -מר אמנון יוסף
 ות המקומיותמבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשוי -רו"ח עינב פרץ

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

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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