ט"ז אב תש"פ
 06אוגוסט 2020
סימוכין110097:
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 64
נכון ליום  06.08.2020בשעה 16:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .הון אנושי
 הסכם קיבוצי "תו סגול" – להלן קישור להסכם הקיבוצי ,המאריך בחודש נוסף (עד ליום
 ,)30.09.2020את ההסכם בדבר "התו הסגול" של מספר עובדים במקום עבודה ,והקובע
לתקופת ההסכם ,רשימה חדשה של עובדים בהסדר (כהגדרתם בהסכם התו הסגול
המתוקן) ,לרבות לצורך תחלופה בין העובדים ובכפוף למגבלות שבהסכם הקיבוצי:
https://drive.google.com/file/d/1gaORq0sFhhjOqnLrrk5s7GapxjYarE6O/view

 בוחרות להיות בכירות – להלן קישור להזמנה לכינוס בנושא ,שיערך ביום ,12.08.2020
ובו בין היתר תבוצע חשיפה והכרות עם תכנית עמיתים של קרן וקסנר:
https://drive.google.com/file/d/1x6bsM_tduU3NmRTAXCW9ZXdTzZ1Zq2zG/view?usp=sharing

ב .חינוך
 הגבלות פעילות מוסדות חינוך – להלן קישור לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)
(הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)15התש"ף ,2020-המאריך
את המגבלות הקבועות בו על פעילות חינוך (ובכלל זה חינוך בלתי פורמלי ,לרבות חוגים
וקייטנות) עד ליום ( 13.8.2016ומשאיר את המצב הנוכחי כפי שהוא ,עד לאותו המועד):
https://drive.google.com/file/d/1b5KG8cE0UE8nExygmV5UPQBRziXOONSp/view?usp=sharing

 פתיחת שנת הלימודים התשפ"א – להלן קישור למצגת של משרד החינוך ,בנושא:
https://drive.google.com/file/d/19hrV_W8qY4FtJ_tyHdd82REbRE9sTvhY/view?usp=sharing
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 תקצוב משרד החינוך לרכישת ציוד ניקיון ,היגיינה ותגבור שירותי הניקיון במוסדות
החינוך – בעקבות מאמצינו בנושא ,הוציא משרד החינוך קול קורא דחוף בנושא .להלן
קישור למכתבנו מהיום ,המעדכן בדבר קיומו של הקול הקורא ומזמינכם להשתתף
במפגש זום בשיתוף עם נציגי משרד החינוך ,בכדי לסייע ליישום הנושא:
https://drive.google.com/file/d/1SsQ3y10nKHaz1Z7iuvPTgDNuvzCKTFUM/view?usp=sharing

להלן קישור

לקול

הקורא:

https://drive.google.com/file/d/1v9Z8Dd4DfZd1eNadJajSl-

CeAIJ5M27U/view

וכן לעקרונות מודל אמצעי המיגון:
https://drive.google.com/file/d/1a9IZsiwuUHAvB5_OpY_rC5D_3kQ4tCdN/view

 קול קורא לתקשוב ולרכישת ציוד קצה – בעקבות מאמצינו בנושא ,הוציא משרד החינוך
קול קורא דחוף בנושא .להלן קישור למכתבנו מהיום ,המעדכן בדבר קיומו של הקול
הקורא ומזמינכם להשתתף במפגש זום בשיתוף עם נציגי משרד החינוך ,בכדי לסייע
ליישום הנושא:
https://drive.google.com/file/d/1z2Jc3SqMyC0iC2fGGpFl8ZODib7w3hCI/view?usp=sharing

וכן להלן קישור לקול הקורא:
https://drive.google.com/file/d/1YTFB3z4T8hYbS1cjautHQzenEuHz32m6/view?usp=sharing

 קול קורא לגיוס עוזרי חינוך – להלן קישור לקול קורא דחוף שהוציא משרד החינוך
בנושאhttps://drive.google.com/file/d/1JVHLdXMcuo-bk-HipfcoPMAfj1J6fbc1/view?usp=sharing :
מפגש הזום המתוכנן לשבוע הבא ,בשיתוף עם משרד החינוך ,יכלול את כל הקולות
הקוראים שלעיל.
 הנחיית משרד החינוך בדבר מתווה מעודכן ליציאה לטיולים – להלן קישור למתווה
טיולים מעודכן ,שיצא ביום  30.07.2020ממשרד החינוך ,והמיועד לכיתות גן עד י"ב:
.https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/TripsandOutsideActivbacktoschool.pdf

נדגיש ,כי בהתייחס לכיתות ה' עד י"ב ,הוראות מנכ"ל משרד הבריאות לעניין חינוך בלתי
פורמלי מיום  28.07.2020קובעות ,שאין לקיים טיולים עם לינה לכיתות ה' עד י"ב .כך,
שהפרק העוסק בלינת שטח במתווה שלעיל ,אינו רלוונטי לכיתות ה'-י"ב.
עוד נעדכן ,כי ביום שישי ,01.08.2020 ,בוצעו התאמות ועדכונים באתר מוקד טבע,
בהתאם למתווה המעודכן של משרד החינוך .להלן קישור לאתר 'מוקד טבע':
https://mokedteva.co.il/AboutUs/Contact
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ג .שמירה ,אכיפה וחירום
 הגבלת/התרת פעילות וריכוז הנחיות משטרת ישראל –

o

להלן קישור לצו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה
החדש -הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק) (מס'  ,)5התש"ף ,2020-מכוחו בוטלו
האיסורים על פעילות חנויות ,קניונים שווקים וספריות ,בסופי השבוע:
https://drive.google.com/file/d/1tDntN2oh9rn9o_oaQmvwxV4wQWm_XAHf/view?usp=sh
aring

הביטול נכנס לתוקף כבר מעתה (.)06.08.2020
o

להלן קישור להנחיית מנהלת אכיפת קורונה מס'  – 14ביטול האיסור על פתיחת
השבוע:
סוף
במהלך
קמעונאיים
ושווקים
קניונים
חנויות,
https://drive.google.com/file/d/1o8NdW_7P22GK0x3Et0yhY3tvlQxgn-Gd/view

o

להלן קישור לעדכון מס'  5להנחיית מינהלת אכיפת הקורונה מס' :1
https://drive.google.com/file/d/16rKwc8jMubJjdQpLdu9KZVB72nb3hN7t/view?usp=sharing

 שילוב הרשויות המקומיות בתהליך איתור מגעים של חולי קורונה – להלן קישור
למכתב משותף שלנו עם שר הפנים ,מפקד פיקוד העורף ,מנהל תכנית הקורונה ויו"ר
מרכז המועצות האזוריות ,הקורא לרשויות המקומיות להקצות עובדים (לפי המפתח
שבמסמך) שיוכשרו ע"י משרד הבריאות לביצוע תשאול חולים בנוגע למגעים שלהם עם
אחריםhttps://drive.google.com/file/d/1Z1jpsOifef7fl9bC9ElPggkxzJQNpIgA/view?usp=sharing :
נבהיר ונדגיש כי המתווה שבמכתב המשותף הוא וולונטרי ,ותלוי ברצונה של הרשות
המקומית להכנס לתהליך ,וכי המדינה תשתתף בתקצוב הדרוש ,כסיוע לרשומ"ק,
בהתאם לפרטים שיועברו בהמשך .להלן קישור למכתב הבהרתנו בנושא:
https://drive.google.com/file/d/12bkjv7FKaGni1_qqB__9rLNWiZwLvBLV/view?usp=sharing

 מרכזיות הרשות המקומית בקטיעת שרשרת ההדבקה – נוסף על המכתב המשותף
כאמור לעיל ,להלן קישור למכתבו של מפקד פקע"ר ,מיום :05.08.2020
https://drive.google.com/file/d/1mGN-ID25EsD--3WbMNFd4dKvr9nB0qdj/view

 תמונות מצב –
o

להלן קישור לדוח היומי של מינהלת האכיפה הארצית של משטרת ישראל ,נכון
ליום https://drive.google.com/file/d/1_csMIbdvcP-IMC3Zw-YUmgPfhhMalfLQ/view :06.08.2020

o

להלן קישור לתמ"צ של משרד הבריאות ,נכון ליום  06.08.2020בשעה :09:00
https://drive.google.com/file/d/1uIanwc5Gpw0mSytkYiUu_1E1zpUuPJg4/view

דרכי התקשרות:
 03-7439600 | | https://bit.ly/39UV3I0hamal@masham.org.ilאו  |*3676בשעות הפעילות 08:00-17:00

o

להלן קישור לתמ"צ שערך מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה ,נכון ליום
:06.08.2020
https://drive.google.com/file/d/1nxpMnrBMrzlzU6JogWFX42Agf8htPgnr/view

o

להלן קישור לסקירת חיסונים המפותחים בעולם כנגד נגיף הקורונה ,שערך מרכז
המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה ,נכון ליום :30.07.2020
https://drive.google.com/file/d/1kBf4-mPSa2byUjud77vk7kikHgykkpEc/view

ד .שונות
 כנס מנהיגות מקומית במשבר הקורונה – להלן קישור להזמנה לכנס בנושא ,שעתיד
להתקיים ביום שני ,10.08.2020 ,בהשתתפות ראשי רשויות ,מל"ל ,פיקוד העורף ,ונציגי
הממשלה.https://drive.google.com/file/d/1hGC1dyc8to3WNaDqU0qkCozqv7lj1Idi/view :
לפרטים

נוספים

ולהרשמה,

ניתן

להיכנס

לאתר

הכנס,

בקישור

שלהלן:

https://live2020.formwizard.co.il/

כמן כן ,ניתן לצפות בכנס אינטראקטיבי שישודר בלייב ויסוקר בתקשורת ,בקישורים:
o

פייסבוק:

o

יוטיוב:

https://www.facebook.com/mashampage

https://www.youtube.com/channel/UCQn-EUlZfq8BYFT4005lFCQ

" פרויקט נימבוס" – להלן קישור למכתבנו מיום  ,02.08.2020המעדכן כי בעקבות דין
ודברים שלנו עם מינהל הרכש במשרד האוצר ועם משרד הפנים ,יכלול המכרז המרכזי
של החשכ"ל לאספקת שירותי ענן ,גם את הרשויות המקומיות (ולא רק את משרדי
הממשלה וגופי הסמך ,כפי שיועד בתחילה):
https://drive.google.com/file/d/1ATekTp_vAi0xZsdAkd_u6jxnmSA5Cewh/view

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
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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
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
עו"ד איתן אטיה -מנכ"ל ,פורום ה15-
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
ד"ר מילכה דונחין -יו"ר רשת ערים בריאות
עו"ס תמי ברששת -מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה המקומית פרדס חנה-כרכור
ויו"ר ארגון מנהלי רווחה ארצי
מר נפתלי קאיקוב -מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים
מר חיים נוגלבלט -קב"ט עיריית בני ברק ויו"ר איגוד הקב"טים
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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