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 ' סיון תש"פח
 2020מאי  31

 109163סימוכין: 
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 56ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 13:00בשעה  31.05.2020נכון ליום 

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

 הון אנושי .א

  'לתקנות שעת חירום  8להלן קישור לתיקון מס'  – לתקש"ח הגבלת עובדים 8תיקון מס
-הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, תש"ף)

, הקובע הסדרים ביחס לקבלת לקוחות וקיום פגישות מקצועיות, במקום העבודה: 2020
awts8iCKBl_GvL/view?usp=sharing-j-https://drive.google.com/file/d/1gWtoBGIUr545IQa  

 ור למכתבו של מנכ"ל מש"מ, המרכז פרסומים להלן קיש – מצבת עובדי הוראה בתיכונים
 בנושא:שונים 

https://drive.google.com/file/d/1UNjeoa2collogbftDOpC13AY8RtNJX6t/view?usp=sharing  

 חינוך .ב

  'נגיף  לצו בריאות העם 8להלן קישור לתיקון מס'  – הגבלת מוסדות חינוך לצו 8תיקון מס(
צו )להלן: " 2020-הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, תש"ף

 :"(הגבלת מוסדות חינוך
https://drive.google.com/file/d/1f9zqaHg8OUfgQxvyt0UscQcehk_SFXyS/view?usp=sharing  

 :עיקרי התיקון )לפי סדר הופעתם(

o ילדים,  5הדרישות לקיום הפעילות בקבוצות של עד  – גמישות במעונות יום שיקומיים
 בוטלו. –דקות בין קבוצה לקבוצה  15תוך הקפדה על הפסקה של 

o טלה ההוראה בדבר פעילות משלימהבו. 
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o נמחקה הפסקה העוסקת בפעילות חינוך באזורים אדומים. 

o  לניקוי רכב ההסעה פעם כחלק מהוראות בדבר הפעלת הסעות תלמידים, נקבעה דרישה
 .ביום

o  ובתנאים אנשים 50לקיום לימודים על תיכוניים, בקבוצות של עד נקבעה אפשרות ,
 כמפורט בתיקון.

o צהרונים ציבוריים  ות להפעלת צהרונים שלא בתוך מבני מוסדות החינוךהאפשר נפתחה(
. זאת לצו 3במבני ציבור שאינם מוס"ח וכן צהרונים פרטיים(, במסגרת ובכללים שבסעיף 

לצו, התאפשר עירוב קבוצות גיל בכל הצהרונים הציבוריים  7לאחר שבתיקון מס' 
 ות" קבועות של ילדי הצהרון(.המתקיימים במבני מוס"ח )ובלבד שנשמרות "קפסול

o  ,הפעלת קייטנות ויציאה למחנות הקיץ למעטהותרו כלל פעילויות החינוך הבלתי פורמלי 
 שונות של החינוך הבלתי פורמלי. בהמשך הריכוז יובאו נהלים לקיום פעילויות –

להסדרת פעילות קייטנות בתנאים  ,נו פועלים מול משרד החינוך ומשרד הפניםא
  המתאימים.ובהסדרים 

 להלן קישור למסמך אורחות חיים בגן ילדים בתקופת הקורונה,  – אורחות חיים בגני ילדים
 :27.05.2020מעודכן ליום 

SnXtFmBDLB45CsvkyQhHQv/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1HpwsySyqKO  

 תמצית המסמך:

o  העבודה בגן ובחט''צ ללא קבוצות 

o קישורים להצהרה מקוונת בפורטל הורים 

o  כללי הכניסה לגן 

o תכניות משלימות 

o  כללים לארוחות בגן 

o התייחסות לילדים אלרגיים 

o נוהל פעולה עם היוודע על חולה מאומת 

 להלן ריכוז הנחיות בנושא: – פעילות חינוך בלתי פורמלי 

o  בפעילות החינוך הבלתי פורמלי ואורחות חייםמתווה חזרה לשגרה מדורגת: 
/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1MURmLGjWSpCZA2PHK6ExhdpsYxivVejV  
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 לתשומת לבכם, מתווה זה אינו חל על פעילות סל תרבות.

o  ובבתי הילדים בגני לפעילות ארצי תרבות סל –תנאים מחייבים להפעלת תכנית משלימה 
 ר:הספ

//drive.google.com/file/d/1xNJe2PGfkr7b77H3fAavxNleMdIsmoPV/view?usp=sharinghttps:  

o הקורונה משבר בצל שחייה ללימודי הספר בתי תלמידי לחזרת הנחיות :
le.com/file/d/1AT_C2RT98kNVEryLh1BHypUM9LLwdbx0/view?usp=sharinghttps://drive.goog  

o הקורונה בתקופת חוץ ופעילות לטיולים מדורגת לשגרה חזרה מתווה :
/1y4lSP7Sk8POaM1G9cW9JTNcz_xoNbnZo/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d  

o :הנחיות לקיום שיעורי חינוך מוסיקלי 
w?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1cCvrreeCzYLPhgQRvjrr9NpDqbkWEkD2/vie  

 להלן קישור למסמך משרד  – ומצטיינים מחוננים לחינוך במוסדות תלמידים התנהלות
 לעבודה לחזרה ולמצטיינים למחוננים החינוך מוסדות את להנחותהחינוך בנושא, המיועד 

 מחוננים לתלמידים העשרה במרכזי ללמוד הזכאים התלמידים עם ופדגוגית לימודית
 משרד להנחיות החינוך ובכפוף מוסדות לכלל שהוגדרו העקרונות סבסי על, ומצטיינים

 :והבריאות החינוך
https://drive.google.com/file/d/1qqa2b0M3m5vqXomGgu_l47jIp94BofhQ/view?usp=sharing  

 להלן קישור למכתבנו  – 2020קיץ  –הגדול  החופש של הילדים וגני הספר תכנית "בתי
בנושא, המעדכן בדבר מועדי התקיימותה של התכנית ופרטים רלוונטיים נוספים, לנוכח 

 השינויים הנדרשים בשל משבר הקורונה:
https://drive.google.com/file/d/1lJE_wXpde1Jp2b1vFdS0XYF9SXepM9vd/view?usp=sharing  

 : לתשומת לבכם

 ביום,  ZOOMבאמצעות, ברשויות תפקידיםלבעלי  והבהרות לשאלות מפגשבכוונתנו לקיים 
  תתפו:. במפגש יש12:00-13:00, בין השעות 02.06.2020, שלישי

 מטעם מרכז השלטון המקומי:
גב' מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה; עו"ד נועה בן אריה, יועמ"ש; גב' חגית מגן, 

גדש, ראש המינהל ללימודים -ראש מינהל שכר והסכמי עבודה; גב' אילנית דהאן
 מוניציפליים.

 מטעם משרד החינוך: 
סאסי, מנהלת אגף א' לחינוך יסודי; גב' אינה  מר דודי מזרחי, מנהל אגף תקציבים; גב' אתי
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 סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגיזלצמן, 

 בהמשך לעדכון שהעברנו בנושא, בריכוז  – קול קורא למיגון אישי לצוותי החינוך המיוחד
(, להלן קישור לקובץ האקסל, הכולל טופס דוח 22.05.2020)מיום  55הנחיות חדר המצב מס' 

 ביצוע:

gJQZvAUDHLFGAfyY1eFXh_LcL/view?usp=sharin-https://drive.google.com/file/d/1grAgYQj  

 ת/ריכוז לכל רשו -2וגיליון  ,פירוט החשבוניות  -1מחולק לשני גליונות )גיליון  הטופס
  בעלות(.

החשבוניות, חתימה על  אישור הרכישה, בדיקת :הכולל ,ביצוע הרכישה הקשור להליך בכל
 בדומה להליך קול קורא להצטיידות מסגרות החינוך המיוחד. דוחות הביצוע וכו', יש לפעול

 למען הנוחות, להלן )שוב(: 

 להלן קישור להודעת משרד החינוך בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1rAhUvedyrGlxrGgOFw4vvb4U8HzludPH/view?usp=sharing  

 ולקול הקורא:
YSb7pXzh7AL5xKgm/view?usp=sharing-OiH-https://drive.google.com/file/d/100vVaRp57HI  

 להלן קישור למתווה חזרה הדרגתית ללימודים באולפנים:  – אולפנים
https://drive.google.com/file/d/1HGsofWeVQTzp9c7fp9vqA5T0H3A1KIul/view?usp=sharing  

: הקורונה בעת השכלה ובמוסדות באולפנים בחינות לביצועוכן קישור לנוהל 
3gj8uUW7ZL/view?usp=sharing-s://drive.google.com/file/d/1A9vQMZPiRjghSQo8pFShEhttp  

 רווחה ושירותים חברתיים .ג

 להלן קישור לחוזר מנכ"ל משרד  – חזרה לפעילות של המסגרות בקהילה לאזרחים ותיקים
: 24.05.2020העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנושא, מיום 

https://drive.google.com/file/d/1ObMrRkHRCDxrLYVfb9F_INeMp1sO3oO5/view?usp=sharing  

בנושא בתי האבות, , 30.05.2020עוד נבקש לעדכנכם, בתום הערכת מצב אשר התקיימה ביום 
מועדוני האזרחים הוותיקים, בראשות שר העבודה והרווחה איציק שמולי, מרכזי היום ו

 ובנוכחות מטה מגן אבות ואמהות ונציגי משרד הבריאות: 

o  בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הרווחה  01.06.2020-במרכזי היום ייפתחו כסדרם(– 
תוך הקפדה יתרה על עבודה לפי כללי (, 24.05.2020רשאים היו להתחיל לפעול כבר מיום 

 קפיד על קיום הנהלים. תפקידו להש ,תו סגול ומינוי ״נאמן קורונה״ בכל מרכז
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 ,תוחל גם במרכזי היום ,בנוסף, מדיניות קיום הבדיקות היזומות שמופעלת בבתי האבות
 באופן שיטתי. 

o אבות, מרכזי משרד הרווחה יתכלל את עבודת המטה הקשורה במוכנות והיערכות בתי ה
לרבות מלאי ציוד מספק, חידוד  -היום ומועדוני האזרחים הותיקים להתפרצות קורונה 

 נהלים, קיום בדיקות ומינוי נאמני קורונה. 

o כדי לוודא, יחד עם הדרג  ,יתגבר את מערכי הפיקוח באותן המסגרות הרווחה משרד
 הניהולי בהן, את אכיפת הנהלים. 

o  יתוף ציבור קבועים ושיטתיים עם מנהלי המוסדות ומרכזי יניע מהלכי שהרווחה משרד
 על מנת לאפשר הקשבה ולמידה הדדית.  ,היום, אנשי הצוות והמשפחות

o יבחן הקמת מסגרת ייעודית לאוכלוסיות מיוחדות שעלולות להדבק וללא הרווחה  משרד
ת אפשרות לקבל פתרון בבתי החולים. המסגרת תוקם ותופעל במקרי צורך של התפרצו

 בקרב אותן אוכלוסיות. 

 שמירה, אכיפה וחירום .ד

 לקראת בעקבות פניותינו אל שר הפנים והשר לביטחון פנים – , אבטחה וסדר ציבורישמירה ,
תום תקופת הוראות השעה בנושא, הונחו באתר תזכירים הצעות חוק בעניין סמכויות 

 הרשויות המקומיות לפעול בתחומי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי:
LYDLJlC60k6Ym8csQm/view?usp=sharing-ANBa--https://drive.google.com/file/d/1QcX48RW  

 ובעניין החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים )כולל גם שיטור עירוני(:
https://drive.google.com/file/d/1Bj6fAhBITmAiqzWveZi38EY8kKiKoHaB/view?usp=sharing  

המתכנסת ביום  הצעת החוק בעניין השיטור העירוני אף צפויה לעלות לדיון בישיבת הממשלה
, ובעניין זה נא ראו מכתב פנייתנו אל השר לבט"פ: 31.05.2020

FqIc72rQVid3PPHqsbEqJDWhlPu5X9/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1w  

"ל משרד הפנים, בנוגע להוראות מגבלת הגביה שבחוקי העזר לשמירה: נא ראו פניית מנכ
Hy29NMAEVxpYT5Z5QFm0/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1Qu0Q_WIkAvo  

ם כי עליכם לפעול לאישור המשך הגבייה במועצת הרשות המקומית, בהתאם נא תשומת לבכ
 למכתב, ולפעול בהתאם לנוהל:

iew?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/138bbp6gxk9FPJfPZ5AzT_RTXVGOZLDjo/v. 

, להלן קישור לסימולציה שיש למלא ולצרף רשויות המבקשות לשנות את גובה ההיטלעבור 
 לתחשיב, בהתאם להנחיות משרד הפנים:

/view?usp=sharing-/d/166RLNX6buDrEblwl7Hf60HYUPUwkXlJhttps://drive.google.com/file  
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  'והוראות בדבר חזרה לשגרה מדורגת לתקש"ח הגבלת הפעילות 15תיקון מס –  

o  'הגבלת פעילות(,  –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש ל 15להלן קישור לתיקון מס
שיחלו למן יום , וקבעו שורה של הקלות, 26.05.202, שפורסמו ביום 2020-תש"ף

 :ואילך 27.05.2020
https://drive.google.com/file/d/1O9m5_C7kDF3wWSfTBhkfpST3Ks_jav0I/view?usp=sharing  

 בין התיקונים:

 וברכב עם ת()הוראה כנ"ל גם בנסיעה במוני אנשים 3נסיעה ברכב של  התאפשרה ,
אנשים )כשמדובר באנשים הגרים באותו מקום או בכאלה  4 –ספסל אחורי נוסף 

 הנוסעים לצורך חיוני 

 ונקבע מפתח של אדם ל"תו הסגול" למחזיקי מקום הפתוח לציבור, -הוגמשו תנאי ה-
אנשים,  50מ"ר בכניסה למקום הפתוח לציבור ועד למקסימום שאינו "התקהלות" ) 7

 ( באזור הפתוח לקהל )למעט חניון(.31.05.2020נכון ליום 

 מוזיאון,בר, מסעדה, מלון, )למעט בריכת פעוטות( התאפשרה הפעלת בריכת שחייה , 
 אטרקציה תיירותית, רכבל ואולמות אירועים, בתנאים שנקבעו לכל תחום ותחום.

o תכנית משרד הבריאות לחזרה מדורגת לפעילות מלאה: במסגרת לתשומת לבכם ,
אינטרנט של המשרד מתווים מוצעים בתחומים שונים, כתפיסה של מתפרסמים באתר ה

 דברי פרסום כאמור: 2-"שיתוף ציבור" והיערכות מוקדמת להלן קישורים ל
EK122uiou2lRNcrQGx4UrLheTR_d48/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1i  

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

o  ים במוסדות מתווה היערכות לפתיחת מופעכמו כן פרסם משרד התרבות והספורט
, שאף הוא כפוף לתיקון תקש"ח הגבלת הפעילות: התרבות ובבתי הקולנוע

c/view?usp=sharing-C-https://drive.google.com/file/d/1mSLRBPebNfhgnkUobeiY0ov5ydP7  

 והנספח למתווה האמור: 
piTRYET/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1NsO84IIqsNME9NlP_2PSZFTC2  

o יצאו הנחיות המנהל לעניין  20.05.2020ביום  , נבקש לחדד ולהבהיר:בתי התפילהן בעניי
מתפללים בחלל אחד. להלן  50ל נקבעה מגבלה ש הפעלת בתי התפילה, ובין יתר הוראתיו

 קישור להנחיות:
nghttps://drive.google.com/file/d/1lpn3uZWvMHQZgCzalmRnXYrLoVt8_bBx/view?usp=shari  

בקישורי  –שעה לקראת חג השבועות פורסמה הוראת שעה )מתווה מוצע להוראת ה

mailto:hamal@masham.org.il
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 70"שיתוף הציבור" של משרד הבריאות, שצוינו לעיל(, במסגרתה התאפשר כינוס של עד 
 מתפללים בחלל אחד. להלן קישור להוראת השעה:

https://drive.google.com/file/d/1lpn3uZWvMHQZgCzalmRnXYrLoVt8_bBx/view?usp=sharing  

ועד להודעה אחרת, חלות הוראות המנהל מיום  עם פקיעתה של הוראת השעה
20.05.2020 

יש לוודא כי הותרה להשתנות, ולכן עשויות  –הוראות שנקבעו וגם  – מטבע הדברים, תכניות
 פעילות נכון למועד בו מתבצעת הבדיקה.  

 בריאות העם )נגיף הקורונה  לצו 20להלן קישור לתיקון מס'  – לצו הבידוד 20יקון מס' ת
, במסגרתו התאפשר מפתח 2020-החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף

 מבקרים לכל שוהה במוסדות בריאות ורווחה:  2של 
ive.google.com/file/d/1Xn0o13s0hW20qFJA761EHO11jdqaboNw/view?usp=sharinghttps://dr  

 שונות .ה

 להלן קישור למכתב מנכ"ל  – המידע בחדר המצב במרכז השלטון המקומי סגירת מוקד
 :01.06.2020מש"מ, המודיע על סגירת המוקד, בתוקף מיום 

https://drive.google.com/file/d/1RNxCG9pI69A5uZ6fKmvNMoqgIpmIhC3u/view?usp=sharing  

 במידת, עדכון וחוזרי הנחיות להוציא כמובן יוסיף המקומי השלטון מרכז של המצב חדר
 .יחייב שהמצב וככל הצורך

 נבקש להביא לידיעתכם  – ם יוברט האמפריהזמנה להגשת מועמדות לתכנית פולברייט על ש
 לקדם נועדה זו כניתת. 2021/22 למחזור, האמפרי יוברט שם על פולברייט תכניתאת 

 התנסות לבין אקדמאיים לימודים בין משלבתהיא ו, הציבורי במגזר מקצוע ואנשי מומחים
 הטבות כולל המענק. אחת אקדמית לשנה מענק יינתן כניתהת במסגרת .מעשית מקצועית

 .כלכלה ודמי לימודים, נסיעה הוצאות מימון: ביניהן ,רבות

 .30.07.2020הוא , המועמדות הגשתאחרון לה מועדה

 מלא מידע .זו למטרה המשמש הייעודי האתר דרך מקוון באופן לתכנית מועמדות להגיש יש
 .ww.fulbright.org.ilw: הקרן של האינטרנט באתר למצוא ניתן, ההרשמה לאתר ולינק

 המצ"ב:מינהל קשרי חוץ, במכתב  –יתר הפרטים 
https://drive.google.com/file/d/1bob26FjAn9RPiQYsehCTorakchjq1vkW/view?usp=sharing  

mailto:hamal@masham.org.il
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 ההולך השימוש – ציבורי ענן בשירותי ליבה מערכות לבניית המקומי השלטון מרכז הסמכת 
, מצריך השקעת משאבים מקום ומכל כלב המידע בזמינות והצורך בטכנולוגיה וגובר

מירה לשלצורך אחסון המידע המצטבר, והן הן  –שויות המקומיות ותשומות מרובים מצד הר
 עליו )אבטחת מידע(. 

 שרשויות רבות אינן יכולות לעמוד בהם, כל רשות לעצמה.  המדובר בהשקעות בהיקפים

מצאנו לנכון, לבחון את האפשרות לבצע הליך שיתן שירות משותף לרשויות, בתחומים  פיכךל
 , בנושא:קישור למכתבנולהלן האמורים. 

kpuI3Q5/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1MY_yJ55XUlASGgd9HpB8meKX  

  נא תשומת לבכם לנוהל שפורסם היום ע"י  – לטאבו" אישורי עירייה"נוהל אופן המצאת
טל בעניין אופן המצאת אישור עירייה )ארנונה והי, לרישום והסדר זכויות מקרקעין רשותה

 :שום עיסקה בלשכות רישום המקרקעיןהשבחה( לצורך רי

https://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/News/Pages/New_25520.aspx 

רשות הכי ניתן לקבל גם העתקים של אישורי על המרשם,  במסגרת הנוהל, נקבע ע"י הממונה
כי  ,בכפוף להטבעת חותמת נאמן למקור של עורך דין, או חתימתו על גבי האישור ,מקומיתה

המסמך הוא העתק מהאישור שהתקבל באופן מקוון/בפקס מהרשות המקומית שהנפיקה 
 אותו.

כמו כן, על מנת שלא לפגוע בהסדרים קיימים עם חלק מהרשויות המקומיות, הובהר כי ניתן 
לקבל העתק מהאישורים הנ"ל, אף ללא חתימת עורך דין כאמור, בכפוף לכך שיצורף העתק 

 מהרשות יחד עם האישור.המייל הנלווה שנשלח 

למען הסר ספק, יצוין כי נוהל זה חל רק מקום בו אין בנמצא ממשק עם הרשות המקומית, 
 יפו.-דוגמת הממשק הקיים עם עיריית תל אביב

 55בהמשך לעדכונים בנושא, שהועלו בריכוז הנחיות חדר המצב מס'  – תאגידי מים וביוב 
 בקשר עם והמלצותינותנו מכתבנו, הכולל את פירוט עמדקישור ללהלן (, 22.05.2020)מיום 

 :מפת שיוך התאגוד האזורי
https://drive.google.com/file/d/1vSqAkLbUGldfS0vpcC0UoQEUXS8CEnGg/view?usp=sharing   

קריאה , בומשלימה, ומשאבי המיםאל השר להשכלה גבוהה למכתבנו  כמו כן להלן קישור
הצעת חוק להארכת הוראות הפטור ממס חברות וממס על דיבידנד ומלוות בעלים: קידום ל

0swMAOfFVEj_42q2bdBlZS/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1vEUiloPkK_  

 :תאגוד אזוריבנוגע לבקריאה לקידום חקיקה אליו, ולמכתב שנשלח 
https://drive.google.com/file/d/1t5MWWI9rs590Q6TjuUJN811SCo_Y3Hpv/view?usp=sharing  
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 אנרגיה מקורות תקנות פי עלכידוע לכם,  – אנרגיה מקורות תקנות פי על צריכה דיווחי ,
 האנרגיה וצריכת הרשות לגודל קשר ללאי, שנת צריכה בדיווח המקומיות הרשויות מחויבות

 /https://energysaving.energydmz.org/consumptionreportלהלן קישור לטופס הדיווח: ן. שלה

 לתאריך עד לדיווח האחרון המועד את האריך האנרגיה משרדנבקש להביא לידיעתכם, כי 
 תגיש שלא רשות כל ולקנוס התקנות את לאכוף בכוונתו זה מועד לאחר ומיד, 30.06.2020

, עליה החלה יווחהד חובת את תבצע שלא רשות כי. בנוסף הודיע משרד האנרגיה, הדיווח את
 הפיס מפעל הלוואות לל, כוהשנה במהלך האנרגיה ממשרד סיוע או תמיכה לקבל תוכל לא

  .שיהיו ככל, נוספות ותמיכות

 קישור למכתב מנכ"ל מש"מ בנושא:להלן 
.google.com/file/d/1Rptpz2IQJjz_mx2Jyza8uQ4PKtWg97oU/view?usp=sharinghttps://drive  

  פועלות המחלקות בתקופה זו של משבר הקורונה,  – ל משרד הרווחהמנכ" –הוקרת תודה
רווחה ושירותים חיוניים,  לספק שירותיגבוהה ביותר, במאמץ לשירותים חברתיים בעצימות 

פעל מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה בתקופה זו, כמו בשגרה, חיוניים ביותר לתושבים.  שהם
כתף אל כתף עמנו. הקשב, ההתייחסות לצרכים המרובים ושיתוף ים החברתיים והשירות

 – בטיפול הנדרש במשבררבות  ומסייעים, הפעולה שהנהיג חלחלו מטה אל כל אגפי המשרד
 :להלן קישור למכתבנו בנושאכך תודתנו. ועל 

https://drive.google.com/file/d/1f74TcFvIY1sv6a5xsMBdHFq4HPZnFQQo/view?usp=sharing  

 מתאם בריאות ברשויות המקומיות למינויוקריאה  סיכוםחוברת  –שת ערים בריאות ר – 
סיכום פעילות מתאמי הבריאות ורשת ערים בריאות, בתקופת משבר חוברת להלן קישור ל

 הקורונה:
https://drive.google.com/file/d/12kHynIDfZAT345YRUxCXhA4J4nlIaU9v/view?usp=sharing  

למינוי מתאם בריאות בכל  , בקריאהרשויות המקומיותה אלערים בריאות רשת של ולמכתב 
 https://drive.google.com/file/d/1XzNyd-:רשות

?usp=sharingaofCNpAMW7dcQaDj3k2yCqHy5Q/view  

 קודמיםבהמשך לעדכונים  – רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה 
י הציוד , בעניין ספק03.05.2020בנושא, להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל, מיום 

  והחומרים להתמודדות עם נגיף הקורונה:

https://drive.google.com/file/d/1Lpf6l_55rvFtlMJRR3su6EHBmBCjd9N0/view?usp=sharing , 
 :13.05.2020נת ליום מעודכוכן טבלת ספקים כאמור, 

https://drive.google.com/file/d/1uMyhZSxd9qNaWuh150tLX57JxrULus0b/view?usp=sharing  

א מאגר קבלנים לביצוע כמו כן, להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל, בנוש
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 :05.05.2020עבודות ניקוי וחיטוי, מעודכן ליום 
https://drive.google.com/file/d/1Jp71MqUTODPHRBxf5dyKA1Bi_jPTKa5M/view?usp=sharing , 

 :05.05.2020שור למאגר לביצוע עבודות חיטוי, נכון ליום וכן קי
tshs3l3dnxx6XrL0s/view?usp=sharing-J8EvCnIJOmkHi-https://drive.google.com/file/d/1  

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

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

 .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

 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 -מר שלמה דולברג
 15-מנכ"ל, פורום ה -עו"ד איתן אטיה
 מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות  -ימר איציק אשכנז
 מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות -מר דורון מילברג

 מנכ"לים ברשויות המקומיות
 המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי -מר רם סידיס

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

 יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים-יועמ"ש עיריית תל אביב -עו"ד עוזי סלמן
 יועצים משפטיים ברשויות המקומיות
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 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר
 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן

 לטון המקומיסמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז הש -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

 יםמנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסק -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

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

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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