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 י' אייר תש"ף
 2020מאי  4

 108811סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 49ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 23:00בשעה  04.05.2020ם נכון ליו

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

 הון אנושי .א

 ( של ראש מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי6ריכוז שו"ת ) –  מצבבעקבות 
במצב  רשמדובהחירום, יוצאים אליכם ריכוזי הנחיות חדר המצב בנושאים שונים. מאחר 

, לעתים בפרק זמן קצר משתנות ההנחיות מקצה לקצה, והדבר עשוי "מתגלגל"שהוא מצב 
 להביא לבלבול. 

( של ריכוז שאלות ותשובות בנושאי ההון האנושי ברשויות המקומיות, כפי 6להלן קובץ מס' )
 שריכזה עבורכם ראש מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי, הגב' חגית מגן:

https://drive.google.com/file/d/1D3EttlvChztJiNnIO_BBhk3XeI_COguA/view?usp=sharing  

  ה:למען הנוחות, הרינו לצרף בז – והוראות ביצוע 30.06.2020הסכם קיבוצי עד ליום 

o  :קישור להסכם הקיבוצי החתום 
https://drive.google.com/file/d/1fCU4YnN0ixGulQHeERqZBO6urqgbwSLf/view?usp=sharing  

o  מאת ראש מינהל שכר והסכמי עבודה 02.05.2020קישור למכתב ההנחיות לביצוע, מיום ,
 במרכז השלטון המקומי, גב' חגית מגן:

https://drive.google.com/file/d/1V3xk_MNfpUBplYufnm2qziKOhGDo0Ri5/view?usp=sharing   

o בדבר ביטול אגודה מקצועית 03.05.2020, מיום ן קישור למכתב מאת ההסתדרותלהל ,
 אחת:

https://drive.google.com/file/d/1mZj8nz511tltyqyp5GkGW40k5bUr90sQ/view?usp=sharing  

o  ,בדבר עבודת הסייעות , 03.05.2020מיום להלן קישור להודעה משותפת בענייני עובדים
 בעקבות החתימה על ההסכם הקיבוצי:

u4TY8GtCSZxgmhUjNZ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1HUToghZG4Do6VX  
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 ושירותים חברתיים חינוך .ב

 ולמען הסדר הטוב,  בהמשך להודעות קודמות בנושא – היערכות לחזרה הדרגתית ללימודים
 :להלן במרוכז

o  עבור תלמידים הזכאים לשירותי חינוך קישור למתווה המעודכן של החזרה לשגרה
https://drive.google.com/file/d/1CfLF-:  מיוחדים

pcA7JaYxktVsHL6MDkPgEyBGIrV/view?usp=sharing  

o  ,י"ב-עבור כיתות י"א וקישור למתווה המעודכן של החזרה לשגרה לצורך למידה לבגרות :
3Afvwl_S6gYyijjrGV7/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1fjVCq1vPpXiB  

o  והנדסאים לטכנאיםי"ד -י"ג הסמכה בחינות לביצועקישור למתווה :
https://drive.google.com/file/d/1t68CgrcBeG6WoZGycQaRnRm1ofiavsuF/view?usp=sharing  

o  במתכונתו המעודכנת: "אורחות החיים במוסד החינוך בתקופת הקורונה"קישור למסמך ,
https://drive.google.com/file/d/1UDPZsH48BNWT5ZhEdZGfSTUzSHqoZR9c/view?usp=sharing   

o  מוגשת  םבה להוראות משרד הבריאות לעניין הגשת ארוחות במוסדות החינוךקישור
https://drive.google.com/file/d/1MhWFNzRDWaY1k-ארוחה: 

UExW3Qsq09L0wK3Wog/view?usp=sharing  

o  ובגופו קישור מתווה התקצוב והיישום של מערך ההסעותקישור למכתב הסבר שלנו את ,
 למתווה עצמו:

GjFnTYl1cJ79Elko4dYHnCPZb/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1ftX6qK  

o  נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות ) בריאות העםלצו  3לתיקון מס' קישור
 :2020-וראת שעה(, תש"ףחינוך( )ה

https://drive.google.com/file/d/1pyyecr2Vk1RtSaA3YCvM4A4yhFUM38tS/view?usp=sharing  

o  ובד הוראה: מכל תלמיד, הורה וע למתווה לקבלת הצהרות בריאותקישור
P8u_kvmkxiBfE6lpAbEirn5HPnJf/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1SvK  

 להלן קישור לריכוז פעילות הלמידה מקוונת של משרד החינוך,   – מערכת למידה מקוונת
 בפורטל רשויות ובעלויות:

education.aspx-es/distancehttps://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pag  

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

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

  https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemArabic: בשפה הערביתוערוץ 
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 המיועדים לתלמידים:קישורים בנוסף, להלן 

   edu.azurewebsites.net/DefaultGanim.html-https://covid19 לגני ילדים:

  edu.azurewebsites.net/DefaultYesodi.html-https://covid19: לבית ספר יסודי

   edu.azurewebsites.net/DefaultHatav.html-https://covid19: לחטיבת ביניים

   edu.azurewebsites.net/DefaultHata.html-https://covid19 :לחטיבה עליונה

 להלן קישור למכתבנו  – סדרת הנחיות ברורות להפעלת מסגרות לפעוטותקריאה בהולה לה
: 04.05.2020אל שר הבריאות ואל שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מיום 

wvdopU1IM_knOP/view?usp=sharing-m/file/d/13IwyvP6N8mCIQ7QjEhttps://drive.google.co  

 להלן קישור למתווה שפורסם  – מתווה חזרה לשגרה של האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון
 ע"י האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון, במשרד החינוך: 

https://drive.google.com/file/d/1rgkYNnfpH4SUXYXcIsg_mpFsHLZckGJI/view?usp=sharing  

 להלן קישור לפנייתנו אל  – בקשה להסדרה מיידית של העברת תקציב הספריות הציבוריות
Pd-https://drive.google.com/file/d/1o0wTAv4UnzpUw-שרת התרבות והספורט בנושא: 

eIoBG7rPLCiK7rS/view?usp=sharing   

 להלן קישור להוראות משרד הבריאות בנושא:  – הוראות משרד החינוך להפעלת פנימיה
https://drive.google.com/file/d/1xCzS6cXUS9TchwBktvOnL2dbSwG7CJOd/view?usp=sharing  

 ביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים לצורך שעת ההתאווררות לתושבים מעל בקשה בהולה ל
 :להלן קישור למכתבנו בנושא – 65גיל 

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

UtSZLBFVsU_GXO-_-https://drive.google.com/file/d/1wvaDvEKBDIds-על צרופותיו: 

UB/view?usp=sharing  

/:drive.google.com/file/d/1Tab03_iz4khY5wAdHD6https/-לרבות מצגת בנושא הפרויקט: 

asE5336STNy1/view?usp=sharing  

 שמירה, אכיפה וחירום .ג

 שעת חירום )נגיף הקורונה לתקנות  10להלן קישור לתיקון מס'  – תקנות הגבלת פעילות
"(: תקנות הגבלת הפעילות)להלן: " 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף – החדש

https://drive.google.com/file/d/1wYzmA_QWQ3aAssJmmXc0eV8A8KWWvZGV/view?usp=sharing  

 :לא בהכרח לפי סדר חשיבות לשלטון המקומי() במסגרת התיקון נקבע

o  ביתו וקבעה רשימה סגורה של עילות ליציאה יציאה של אדם מ שהגבילה, 2בוטלה תקנה
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, ואולם עדיין אסורה ונשית בגין הפרת ההגבלות הללוובוטלה הסנקציה הע מהבית
מ' ממקום המגורים,  100הכניסה לגנים הציבוריים  ולחופי הים )אלא אם הם נמצאים 

ובחופי הים מותר בנוסף, לצורך פעילות ספורט בים(, ועדיין אין לפתוח מקומות בילוי 
ראו לעניין זה התייחסות  –תה )רשימת מקומות הבילוי שאסורה פתיחתם השתנ

 .  איסורים אלה עדיין קיימת סנקציה עונשיתהפרת , ובגין בהמשך(

o  בוטלה מגבלת המרחק ממקום המגורים/העבודה בקיום תפילה )עדיין חלה החובה
מ' לפחות  2מתפללים במרחק  19לקיים את התפילה במקום פתוח בלבד, ובהרכב של עד 

 זה מזה(.

o  10ד אנשים )ולא ע 19הורחבה ההשתתפות בברית, וכעת ניתן לקיימה בהרכב של עד 
 אנשים בלבד, כפי שקבוע היום(.

o .נקבעו הוראות להפעלת מקוואות, וחובת תיאום מראש של הגעת אישה למקווה 

o  ,במכון כושר  וכעת מותר לקיים פעילותמקומות הבילוי האסורים צומצמו משמעותית
A7lT-https://drive.google.com/file/d/1Dou-)נזכיר פנייתנו בנושא, בקישור שלהלן: 

BFR0UxgxlSyde_Kq8Fuegv8/view?usp=sharing  בגן חיות, ספארי, פינת חי, שמורת טבע, גן ,)
"תו הסגול" -בכפוף לעמידה בהוראות הלאומי ואתר מורשת, וכן ניתן להפעיל ספריה )

החלות על עסקים "רגילים", ובכפוף לכך שהמפעיל של הספריה יציב בדלפק ההשאלה 
עשה לתוך מכל איסוף שבו מחיצה למניעת רסס, והחזרת הספרים לספריה מהשאלה, ת

( וניתן לקיים עסק לטיפול לא רפואי ימים מיום חזרתם 3בלא מגע למשך  ישהו הספרים
 בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית.

o  בהתאם להוראות   תחרותי ספורטאי של אימון לצורך שחייה בריכת הפעלתהותרה(
 .במים טיפול לצורך טיפולית בריכה הפעלתהמנהל( וכן 

o ק שאין חובה להקים מחיצה בין במסגרות של טיפול נפשי )לרבות טיפול סוציאלי(, לא ר
המטפל לבין המטופל )בכלל(, אלא שאף ניתן לקיים את הטיפול ללא חובת עטיית מסכה 

 מ' לפחות(. 3)אם נשמר מרחק של 

o .נקבעו הקלות לנסיעה ברכב פרטי או במונית, של אנשים שאינם גרים באותו המקום 

o עד  המעלית בו זמניתאנשים באותה  2-נקבע הסדר יחודי המאפשר עליית יותר מ(
, במקום עבודה המצוי במבנה למחצית ממספר האנשים המרבי המותר לנסיעה במעלית(

נא תשומת לבכם כי לנוכח ההנחיות ב"תו הסגול" כפי שמפורט  קומות. 5-של למעלה מ
קומות לפחות בבניין, אלא כי  5-להלן, נראה כי אין הכוונה כי אותו מעסיק יחזיק ב

 קומות לפחות. 5הבניין עצמו יהיה בן 

o ( לא כולל חנויות למיניהן, נקבעו הוראות "תו סגול" למחזיק במקום הפתוח לציבור
)ב( לתקנות הגבלת 1א3להגדרת מקום הפתוח לציבור שבתקנה  תשומת לבכם –למשל 
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 –הפעילות( 

 .המחזיק יגיש הצהרה לרשות המקומית, על גבי הטופס המקוון של משרד הכלכלה 

 .המחזיק ימנה ממונה קורונה 

  ,המחזיק ישאל כל אדם המגיע למקום, את שאלות "הצהרת הבריאות" )חום
ר מדידת חום בקריאה מרחוק, בטרם תסמינים וקרבה לחולה קורונה(, ויסדי

 הכניסה למקום.

  המחזיק יציב שילוט בדבר חובת עטיית מסכה, יכרוז מדי חצי שעה בדבר חובה זו
)ככל שיש מערכת כריזה( ויאסור על כניסת ומתן שירות למי שאינו עוטה מסכה 

 )למעט הפטור מעטיית מסכה(.

 ות נגישים וזמינים, ויקפיד על המחזיק יציב מתקנים עם חומר חיטוי לידיים במקומ
כללי היגיינה, לרבות הנחיית עובדיו בנושא ולרבות חיטוי משטחים פנימיים לפחות 

 פעמיים ביום ובסוף יום פעילות.

   לקוחות לעובד הנותן  2המחזיק יווסת את מספר הנכנסים למקום לפי יחס של
נגנון להגבלת נכנסים מ"ר, יקבע ויישם מ 15-שירות ללקוחות, או לפי יחס של אדם ל

 כאמור ויציב שילוט בנושא.

  מ' לפחות בין השוהים, לרבות סימון  2המחזיק יקפיד, ככל האפשר, על מרחק של
 מקומות לממתינים בתור והצבת שילוט בנושא.

 .המחזיק יסדר, ככל האפשר, את אותם העובדים באותן המשמרות 

ות בעממי "תו סגול" )ולכן ולמען ההנחיות הללו )כפי שמופיעות בנוסח התקנות( נקרא
הנוחות יקראו כך גם במסמך זה(, וכפי שיפורט להלן, הן חלות על סוגי עסקים שונים, 

 בשינויים שיצוינו מטה.

o תו -ת שונות במעט מהוראות ה"תו הסגול" ביחס לבתי אוכל, שהן הוראו-הוראות ה"
קהל, אלא למטרת איסוף  הסגול" של עסקים "רגילים" )למשל: בבתי אוכל לא ניתן לקבל

הוראה שאינה קיימת ב"תו הסגול" הרגיל; אין חובת  – take away-אוכל ע"י שליח או ב
 שליחת הצהרה לרשות המקומית(, הוגמשו במעט.

o תו הסגול" ביחס למקומות למכירת מזון, בתי מרקחת, חנויות היגיינה וכו', -ה הוראות"
של עסקים "רגילים" )חלק ניכר מהדרישות "תו הסגול" -שהן הוראות שונות מהוראות ה

 מעסקים "רגילים" לא קיימות ביחס לחנויות המצוינות כאן(, הוגמשו במעט. 

o תו הסגול" החלות על חנויות "רגילות" )שאינן -בוצעה התאמה מסוימת של הוראות ה"
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 "תו הסגול" של עסקים-בתי אוכל / מקומות למכירת מזון, בתי מרקחת וכו'(, להוראות ה
"רגילים". ואולם בשונה מהעסקים ה"רגילים", חנויות "רגילות" יכולות לבחור אם 

"תו הסגול" ישירות לרשות המקומית או דרך -להגיש את ההצהרה על עמידה בתנאי ה
הטופס המקוון של משרד הכלכלה )עסקים "רגילים" חייבים למלא את הטופס המקוון 

 ולעסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם.של משרד הכלכלה(. כנ"ל גם ביחס למספרות 

o  בוטל האיסור על פתיחת עסקים בקניון ונקבעו הוראות "תו סגול" שיחולו על
 מחזיק/מפעיל הקניון )כלומר: בקניון, כל עסק בנפרד צריך לעמוד בהוראות "תו סגול"

המחזיק/מפעיל הקניון צריך לעמוד בהוראות "תו  ובנוסף, החלות על חנויות "רגילות"
ביחס שבוצעה בהם התאמה מסוימת מההוראות החלות על עסקים "רגילים", סגול" 

 נקבעה סנקציה עונשית כנגד המפר את ההוראות.כמו כן  לקניון בכללותו(.

o  .לתשומת בוטל האיסור על פתיחת שווקים ונקבעו הוראות "תו סגול" לפתיחת שוק
"תו הסגול" החלות במקרה של שווקים, חלות על הרשות המקומית, -הוראות ה: לבכם

הוא פרסום הודעה לציבור  ותנאי לפתיחת השוק, םכאילו היא היתה המחזיקה במקו
באתר האינטרנט של הרשות המקומית, ע"י ראש הרשות, לפיה השוק ערוך לקיום 

)ההודעה  "תו הסגול" והרשות המקומית נערכה להבטיח התנאים הללו-תנאי ה
"תו הסגול" -מסגרת הוראות המחליפה למעשה את ההצהרה הנדרשת מאת בעל העסק ב

 קניונים ועל עסקים וחנויות "רגילים"(. החלות על

"תו הסגול" החלות על הרשויות המקומיות לצורך פתיחת שווקים -ואלו הוראות ה
 :בתחומיהן

  את שאלות "הצהרת נשאל , לשוקכל אדם המגיע  לוודא כיעל הרשות המקומית
שלו חום המדידת  ומוסדרתהבריאות" )חום, תסמינים וקרבה לחולה קורונה(, 

 .לשוקה מרחוק, בטרם הכניסה בקריא

 כרוז מדי חצי שעה חובת עטיית מסכה, לשילוט בדבר  על הרשות המקומית להציב
אסור על כניסת ומתן שירות למי שאינו חובה זו )ככל שיש מערכת כריזה( ולבדבר 

 עוטה מסכה )למעט הפטור מעטיית מסכה(.

 מקומות נגישים ידיים במתקנים עם חומר חיטוי ל על הרשות המקומית להציב
 בעלי העסקים בשוק ועובדיהםקפיד על כללי היגיינה, לרבות הנחיית וזמינים, ולה

 ולרבות חיטוי משטחים פנימיים לפחות פעמיים ביום ובסוף יום פעילות. ,בנושא

  מ"ר,  20-לפי יחס של אדם ל לשוקאת מספר הנכנסים  על הרשות המקומית לווסת
, וכן לנהל רישום ציב שילוט בנושאכנסים כאמור ולהלקבוע וליישם מנגנון להגבלת נ

בכניסות לשוק, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השונים בשוק בכל 
 .עת

 בשוק מ' לפחות בין השוהים 2, ככל האפשר, על מרחק של הרשות המקומית תקפיד ,
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 לרבות סימון מקומות לממתינים בתור והצבת שילוט בנושא.

 השוק בשטח מבקרים של אכילה לצורך ישיבה תאפשר לא המקומית הרשות ,
 ותתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק.

  ככל האפשר, את אותם העובדים באותן המשמרות. סדר,הרשות המקומית לעל 
כל צרכה לדעתנו )האם הכוונה שאותם עובדי הרשות הוראה זו אינה ברורה 

המקומית יהיו באותן המשמרות בעבודה בשוק? האם הכוונה שמצופה מהרשות 
 .א שבעלי העסקים בשוק פועלים באופן זה?(המקומית לווד

כי לא נקבעו כל סנקציות כנגד בעלי עסקים בשוק ו/או המבקרים  עוד תשומת לבכם
 בשוק, על הפרת הוראות הרשות המקומית, הצריכה לבצע את כל האופרציה שלעיל.

o .)ניתנו סמכויות מוגברות לשוטר, לצורך אכיפת הוראות תקנות הגבלת הפעילות )כולן 

o  החדשות . ההוראות 19.05.2020הוראות תקנות הגבלת הפעילות יעמדו בתוקף עד ליום
רשאי ואולם  07.05.2020יחולו החל מיום ביחס לקניונים, שווקים ומקומות הבילוי 

, עם פרסום התקנות, אם הוא עומדמפעיל של העסקים הללו להתחיל להפעיל אותם כבר 
על ימי עבודה את ההצהרה  2ויעביר בתוך  סגול" החל עליו"תו ה-בהוראות ה דה פאקטו,

 .הנדרשת לפי התקנות"תו הסגול" -עמידה בהוראות ה

o 10.05.2020הוארכו עד ליום  ןאדהוראות ההגבלות בתקופת הרמ.  

 ( החדש הקורונה נגיף) חירום שעתלתקנות  3קישור לתיקון מס' להלן  – תקנות האזור המוגבל
 :2020-, התש"ף(מוגבל אזור)

https://drive.google.com/file/d/1Xamnv3OWsm5c4ItZbrr7d6RRbbywT4of/view?usp=sharing  

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

o :להלן קישור למאגר הנחיות והדרכות של משרד הפנים 
ministry_of_interior-https://www.gov.il/he/departments/topics/corona  

o י הנחיות והדרכות של משרד הבריאות:להלן קישור למאגר 

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: -n#Tag_45f8c787mai-gov-https://www.gov.il/he/lifeevents/corona

90a72d075aba-a12c-421f-3aad 
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o :להלן קישור לפורטל החירום של פיקוד העורף 

 /https://info.oref.org.ilבעברית: 

 ar/Pakar.aspx-2402https://info.oref.org.il/1ובערבית: 

 שונות .ד

 קישור להלן  – הקורונה משבר תקופתב הספורטיבית והפעילות הספורט מתקני ניהול
 :03.05.2020והספורט ומשרד הבריאות, מיום למכתבנו אל מנכ"לי משרד התרבות 

STP55xvPPRPL/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1MBdOsLpP1irc1ciloEB  

  המחלקה למשפט כלכלי בייעוץ  – הקלות ברגולציה לאור משבר הקורונה -קול קורא
משרד המשפטים ואגף מדיניות אסטרטגיה במשרד ראש הממשלה פונים לציבור  -וחקיקה 

הרחב, עורכי דין, המגזר העסקי, המגזר השלישי והאקדמיה, על מנת לקבל רעיונות והצעות 
לדרישות, חובות או הוראות ביורוקרטיות בתחומי הרגולציה השונים, אשר מעוררות  ביחס

 .קושי בימים אלה שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם השפעת נגיף הקורונה
www.gov.il/he/Departments/publications/reports/coronahttps//:- להלן קישור לקול הקורא:

2-declaration 

 .13.05.2020נא תשומת לבכם כי עמדה יש להגיש עד ליום 

 להלן קישור למכתבנו  – סיוע השלטון המקומי לפתיחה הדרגתית של מסעדות ובתי קפה
אל ראש הממשלה, שר האוצר, שר הפנים ושר הבריאות, בנושא: 

https://drive.google.com/file/d/1wXMjT2suzdAD88oxCRENdezCLmaAeQHr/view?usp=sharing  

 בעקבות  – פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה
אות שונות החלות על מעסיקים ועל בעלי עסקים בקשר עם הבאים למקום עבודה, הור

הוציאה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים מסמך הבהרות וחידוד כללי הגנת 
 הפרטיות והקפדה עליהם תוך קיום הוראות החיקוקים שהתקבלו בעקבות משבר הקורונה. 

 להלן קישור למסמך:
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/trade_work_privacy_corona/he/trade_work_privacy_corona

.pdf 

 קודמים בהמשך לעדכונים – רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה 
בעניין ספקי הציוד  ,03.05.2020, מיום בנושא, להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל

  והחומרים להתמודדות עם נגיף הקורונה:

pf6l_55rvFtlMJRR3su6EHBmBCjd9N0/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1L  , 
 :03.05.2020מעודכנת ליום וכן טבלת ספקים כאמור, 

0JvPH6Q/view?usp=sharingwvNZ7ZllF5-https://drive.google.com/file/d/1eSM592yXnUqUkb  
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מאגר קבלנים לביצוע כמו כן, להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל, בנושא 
 :01.04.2020, מעודכן ליום עבודות ניקוי וחיטוי

e.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/view?usp=sharinghttps://driv וכן ,
 :20.04.2020קישור למאגר לביצוע עבודות חיטוי, נכון ליום 

ile/d/1FQzj1s_xJ9TxiXjUqLWeKXDh2eUXq9F7/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/f  

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

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

 מרכז השלטון המקומי ואיגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט ברשויות  – "תו הסגול"-אתר ה
, יקובינפתלי קאמר  ,מנהל אגף רישוי עסקים ושילוט בעיריית נתניההמקומיות בראשותו של 

 עסקים בארץ.לשימוש חינמי של כל ה", תו הסגול"-אתר האת הקימו 

)ביחס לחלק מהעסקים דיווח  האתר מאפשר לעסקים לדווח לרשות על עמידתם בתו הסגול
בנוסף  –זה הוא במקום הדיווח בדף המקוון של משרד הכלכלה, וביחס לחלק מהעסקים 

 .לחובת שליחת הדף המקוון למשרד הכלכלה(

 האתר עומד לרשות כל הרשויות בארץ בחינם.

אשר באמצעותו בעל העסק מדווח לרשות בצורה  פשוטה על  ,הדיווח מבוסס על טופס חכם
 עמידתו בתנאי התו הסגול. הטופס נשלח למנהל רישוי עסקים ברשות אליה שייך העסק.

 https://business.masham.org.il : ניתן למלא בפורטל העסקים של מש"מטופס את ה

 /https://www.tavsagol.infoוכמו כן ישירות בכתובת 

 .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 
 ות האזוריות ומשרד הפנים.המקומי, מרכז המועצ

  אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

 
 בברכה,

 
 חיים ביבס

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
 ויו"ר מרכז השלטון המקומי
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 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 -ברגמר שלמה דול

 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
 המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי -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
 כמי עבודה, מרכז השלטון המקומיראש מינהל שכר והס -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
 ים בריאותיו"ר רשת ער -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
 ותמבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומי -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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