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 "ו סיון תש"פט

 2020יוני  07
 109263סימוכין: 

 
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 57ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 23:00בשעה  07.06.2020נכון ליום 

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

 הון אנושי .א

  'לתקנות שעת חירום  9להלן קישור לתיקון מס'  – לתקש"ח הגבלת עובדים 9תיקון מס
-הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, תש"ף)

, ובמסגרתו ביטול חובת תיעוד )עדיפות לממוחשב( השוהים במקום עבודה בכל רגע 2020
(: 22.06.2020נתון; חידוד השימוש בציוד אישי; והארכת תוקף התקנות )עד ליום 

eot2UfIyf1mhrhR/view?usp=sharing-.google.com/file/d/1RecfFF9940oCm_wbhttps://drive  

  להלן קישור למכתב  – יום עבודה בשבוע מהבית לעובדי המגזר הציבוריקריאה לקידום
מנהלים ממשרדים שונים  850-כ, חתום ע"י לנציב שירות המדינה ולממונה על השכר באוצר

לעובדי המגזר הציבורי לעבוד יום אחד בשבוע , בקריאה לאפשר ומהרשויות המקומיות
  https://drive.google.com/file/d/18rdbIT2lpUplIcJp1mOPpt5p8V7raBii/view?usp=sharing: מהבית

 בהמשך לעדכון שלהלן,  – קת בני נוער בצוות בתי הספר של החופש הגדולקריאה להעס
בדבר פרסום הנחיות הנוגעות להפעלת בתי הספר של החופש הגדול, להלן קישור לפנייתנו 

 הספר בתיל "ש החינוכיים לצוותים, מד"צים נוער בני שיותר כמהאליכם בקריאה לגיוס 
: נוער בני עבודת לחוק בהתאם ולהעסיקם", הגדול החופש של והגנים

R/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1q5W3CqaUyquFBrbQBs8IyTZn9FitQO   
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 , רווחה ושירותים חברתייםחינוך .ב

 להלן מכתבנו הכולל ריכוז הנחיות ונהלי משרד החינוך, בקשר  – ופש הגדולבית הספר של הח
, תוך הרחבת התכנית והחלתה על גני 2020, בקיץ עם הפעלת בית הספר של החופש הגדול

https://drive.google.com/file/d/1xDoorNjg500TDYJBnz59j-ד'(: -הילדים )נוסף על כיתות א'

Z9zVex4XuC/view?usp=sharing  

ובהשתתפות  ZOOM-, באמצעות ה03.06.2020כמו כן ובהמשך למפגש הלמידה שנערך ביום 
 משתתפים, להלן קישור למצגת שהוצגה במפגש: 280-כ

https://drive.google.com/file/d/1ppfvViCn3Ru9f3Mf6ujEfakZGwY4I6Rl/view?usp=sharing  

 קורא לצהרוני המשך לתכנית, ונעדכנכם בהמשך.אנו פועלים לפרסומו של קול 

 להלן קישור למכתבנו אל מנכ"ל משרד החינוך,  – עלויות חיטוי וניקוי רכבי הסעות תלמידים
בדרישה לתקצוב מרכיב החיטוי והניקוי במסגרת מכרזי הסעות התלמידים: 

8MUBK6/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1s6Ukg9VfnrXDjfw1JgRFIBI2O    

 מכתב זה הוא בהמשך לפניות קודמות בנושא: 

 :17.05.2020מכתבנו מיום 
https://drive.google.com/file/d/1HX_pXkeA00jy2XKWQgUxe_vCAaGqXXDo/view?usp=sharing  

 ופניית יו"ר ארגון חברות ההסעה בישראל:
https://drive.google.com/file/d/1LARwpf1Kf3DZgaRPlbyLKaNU3PyXxw6t/view?usp=sharing  

 להלן קישור לפנייתנו אל ראש  – קריאה להבטחת שגרת החינוך בתקופת משבר הקורונה
שהתקבלה  הממשלה החלטתה כי ימשיכו את הממשלה, שר החינוך ושר הבריאות, בקריא

, תוך הבטחת הגיל שכבות בכל החינוך מערכת את להפעיל, בהמלצת השלטון המקומי
, ככל ומיטיבה בטוחה בסביבה הלימודים שגרתוהפעלת  והצוותים התלמידים של שלומם
  mtE1_M3eB9V58d6/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1fBAWAOotjqbEo0Iuהניתן: 

 מאומת בנגיף חולה תלמיד/מורה על היוודע עם לנוהל פעולהבעניין זה, להלן קישור 
 , שנקבע ע"י משרד החינוך:החינוכי במוסד הקורונה

https://drive.google.com/file/d/1YIOwaXQK_ccub8c2QTQCiEOJPCYSwj56/view?usp=sharing  

 להלן קישור לפנייתנו אל שר החינוך, בקריאה כי  – רוניםקריאה להתקנת צו פיקוח על צה
: 2017-יתקין צו פיקוח על צהרונים, לפי סמכותו מכח חוק הפיקוח על צהרונים, התשע"ז

7kEy7j3i_iowkpX3B8Vf/view?usp=sharing-le/d/1tv653mycYD4https://drive.google.com/fi  
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 משבר תחרותית בצל ספורט לפעילות ספריים הבית הספורט מועדוני לחזרת הנחיות 
 להלן קישור להנחיות משרד החינוך בנושא: – הקורונה

https://drive.google.com/file/d/1o_AM7iE4XNbIh9vVAuKMeAWvzKDVyxCA/view?usp=sharing  

מההנחיות , כדי לגרוע 25.05.2020יובהר ויודגש כי אין בהנחיות פרטניות אלו, שהוצאו ביום 
הכלליות שהוצאו ביום, בעניין הפעלת פעילות החינוך הבלתי פורמלי שהותרה במסגרת תיקון 

)נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(,  לצו בריאות העם 8מס' 
 .2020-תש"ף

ות למען הנוחות, להלן )שוב( קישור למתווה חזרה לשגרה מדורגת ואורחות חיים בפעיל
 החינוך הבלתי פורמלי:

https://drive.google.com/file/d/1MURmLGjWSpCZA2PHK6ExhdpsYxivVejV/view?usp=sharing   

 של  16להלן קישור לחוזר מס'  – מתווה לחזרה מלאה למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך
מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המתווה חזרה מלאה למעונות יום 

(: 31.05.2020)ביום  2ומשפחתונים לגיל הרך, לאחר שהוחל בו עדכון מס' 
https://drive.google.com/file/d/1KwdGdSt80E0K7i5yx4R6uvH3pQkf567i/view?usp=sharing  

 תו -הנחיות להפעלת שירותים בקהילה והמחלקות לשירותים חברתיים, בהתאם ל"
של מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים  17להלן קישור לחוזר מס'  – הסגול"

פעלת שירותים בקהילה ובפעילות המחלקות לשירותים חברתיים, החברתיים, העוסק בה
 :(31.05.2020)ביום  1מס'  , לאחר שהוחל בו עדכון"תו הסגול"-בהתאם ל

9ueD3yPXw/view?usp=sharing-iQkoLDk3aduhNjyyDVhttps://drive.google.com/file/d/12TZG . נזכיר
 . 15-ו 12, 11את הוראות חוזרים מס'  מחליףכי החוזר )והעדכון לו( 

 של  19להלן קישור לחוזר מס'  – חזרה לפעילות של המסגרות בקהילה לאזרחים ותיקים
מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בעניין החזרה לפעילות של המסגרות 

 (:04.06.2020 )ביום 3-1עדכונים בקהילה לאזרחים ותיקים, לאחר שהוחלו בו 
JP14GXoyRig/view?usp=sharing-7y8hBCYiPGlNYjUeAO-https://drive.google.com/file/d/1N  

)ביום  1מס'  עדכוןהאמור, בו הוחל  19למען הסדר הטוב להלן קישורים לחוזר מס' 
31.05.2020:) -https://drive.google.com/file/d/1FXGrE07A0WgXqOPCURREHPZMff

Kq0Cy/view?usp=sharing  

את אופן  המסדיר, 4.4עדכון סעיף ב, שעיקרו (02.06.2020 יום)ב 2מס' עדכון החוזר בו הוחל ו
  :הפעלת סלי שירותים חלופיים בבתים לזכאי חוק סיעוד

https://drive.google.com/file/d/1swyqW4Vv9hrVaAgyemQRPOc7ZGk02Pqr/view?usp=sharing  
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  להלן קישור למכתבנו אל ראש אגף לוט"ר, בט"פ ועורף, במטה  –מעני בידוד לחסרי מעמד
לבטחון לאומי, הכולל את התנגדות מרכז השלטון המקומי לתכנית המל"ל להטיל את 

 המענים לבידוד עבור חסרי מעמד, על הרשויות המקומיות:
e5PpOR8QHqA83AVjyCOJiVzfIlge1XC/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1d  

 :לרח"ט עורף במטה לבטחון לאומי 02.06.2020מכתבנו מיום לוכן קישור 

t0glHLB2y2OGD1DmyvSrBs/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Al6WtdBm5i  

 :17.05.2020 יוםשערכה רח"ט עורף במטה המל"ל, ב סיכום ישיבהול
https://drive.google.com/file/d/1FKnjm7kcNaZt3GL8GX5AkkykmwMYw0cm/view?usp=sharing  

 תרבות וספורט .ג

 להלן קישור לסטטוס החזרה לשגרה בתחומי  – התרבות בתחומי לשגרה החזרה סטטוס
,  כפי שנמסר ע"י מנכ"ל משרד התרבות והספורט: 01.06.2020התרבות, נכון ליום 

https://drive.google.com/file/d/1WBntpJaLdyeXxOWxwiLrs11yF8jRsy9W/view?usp=sharing  

 להלן קישור להנחיות המשנה למנכ"ל משרד  – "תו הסגול" לחדרי כושר וסטודיו-הנחיות ה
 :04.06.2020הבריאות בנושא, נכון ליום 

https://drive.google.com/file/d/1pyN6LbUqNHPw_VUHAim5BktmFBx9AyYq/view?usp=sharing  

 להלן קישור לפניית ארגון  – פניית ארגון מאמני הכדורסל בישראל, להארכת עונת האימונים
מאמני הכדורסל, המסבירה את חשיבות הארכתה של עונת האימונים, לנוכח הקפאתם בשל 

 משבר הקורונה: 
https://drive.google.com/file/d/1r2fAdeytZN2vDONivSPlzItVUAvN0Es8/view?usp=sharing  

 וחירום בריאות .ד

 היומית, נכון ליום  להלן קישור לתמונת המצב – תמונת מצב יומית של משרד הבריאות
, כפי שפורסמה ע"י משרד הבריאות: 09:00בשעה  07.06.2020

https://drive.google.com/file/d/1nsYZRv7acWWvAeyzoPiez2RR88rzmlMZ/view?usp=sharing  

 להלן קישור למכתב משותף לנו ולארכיון המדינה – תיעוד עבודת הרשות בימי הקורונה ,
 המסמכים במערכות, הקורונה בימי והצטבר שנוצר המידעבקריאה לבצע תיעוד ושמירה של 

: לציבור ולהציגו בארכיון היום בבוא להפקידו יהיה שניתן אופן, בהמשרדיות
https://drive.google.com/file/d/1U9asGzk2aEH43knDW9tZ8yvKbPfsEy1i/view?usp=sharing  
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וכן קישור לתרגום הצהרה בינלאומית, שנכתבה ואומצה ע"י אונסק"ו,  הארגון הבינלאומי 

( וגופים עולמיים נוספים, כפי שהועבר ע"י איגוד הארכיונאים: ICAשל הארכיונים )
https://drive.google.com/file/d/1UtLoSm7GZqV6rRpg0_JZ7UUmc_oEG41G/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1KU-ולמודעה שפורסמה בנושא, בעיתון: 

5vl_s7l9sWZzWxh0GqwMyPKoG9ya1/view?usp=sharing  

  מעדכן בדבר להלן קישור אל מכתבנו בנושא, ה – "קיימא"סקר התנהגות תושבים של חברת
חברת השקת אפליקציה להבנת "התנהגות האזרחים" בתקופת הקורונה החדשה, יחד עם 

 :הבריאות קיימא בהובלתו של פרופ' דן אריאלי, ובשיתוף משרד
le.com/file/d/15sqsTR7gIt_1Vm2fugpspwmD7nSePIvG/view?usp=sharinghttps://drive.goog  

שלכם ולהזמין אותם  ומתבקשים להפיץ את הידיעה על היישום החדש לתושביםהנכם 
המצב, באמצעות מענה  להוריד את אפליקציית ״המדד״ שתסייע לכולנו להבין טוב יותר את

 .(מייםהשאלונים אנוני)קורונה יומי -על שאלון שגרת

 bit.ly/36yzGooלנוחותכם, להלן קישור לאפליקציה: 

  'תקנות שעת חירום ל 16להלן קישור לתיקון מס'  – לתקש"ח הגבלת הפעילות 16תיקון מס
, שעיקרו בהסדרה עדכנית של שימוש 2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –)נגיף הקורונה החדש 

: 15.06.2020הגבלת הפעילות עד ליום  במקווה גברים והארכתן של תקש"ח
https://drive.google.com/file/d/1m_RyLy6eapXqL3NNG2bYlYuMmhUvZUMZ/view?usp=sharing  

 להלן הוראות המנהל בנושא, נכון ליום  – הוראות מנהל לעניין מחלים מנגיף הקורונה
2020.07.06 :-https://drive.google.com/file/d/1AHSvROv5F

05bM3FLQBBro9fxPpyNSSz/view?usp=sharing  

 דיוני הכנסת בשבוע הקרוב .ה

 ( בנושאים 2020.0610-08.להלן דיוני ועדות הכנסת הצפויים להתקיים בתקופה הקרובה ,)
 –( 23:00בשעה  07.06.2020הרלוונטיים לשלטון המקומי )מידע נכון ליום 

o  202008.06.', ביום: 

  טיפול מערכת הבריאות במחלות : , בועדה לענייני ביקורת המדינה09:15בשעה
 א70מבקר המדינה דוח  -מתפרצות ומתחדשות 

http://www.masham.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1UtLoSm7GZqV6rRpg0_JZ7UUmc_oEG41G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KU-5vl_s7l9sWZzWxh0GqwMyPKoG9ya1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KU-5vl_s7l9sWZzWxh0GqwMyPKoG9ya1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15sqsTR7gIt_1Vm2fugpspwmD7nSePIvG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_RyLy6eapXqL3NNG2bYlYuMmhUvZUMZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHSvROv5F-05bM3FLQBBro9fxPpyNSSz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHSvROv5F-05bM3FLQBBro9fxPpyNSSz/view?usp=sharing
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o  ,'09.06.2020יום ג: 

  לציון יום הסביבה  –: חינוך סביבתי החינוך, התרבות והספורט , בועדת30:09בשעה
 בכנסת

  דיווח שר האנרגיה  -ישום הרפורמה במשק החשמל : י, בועדת הכלכלה10:00בשעה
 א לחוק60לפי סעיף 

  הסיוע הכלכלי לחיילים היקף : העלייה, הקליטה והתפוצות, בועדת 10:30בשעה
 בודדים

  השפעת הפרדת משרדי הממשלה , בועדת החינוך, התרבות והספורט11:00בשעה :
 על החינוך הבלתי פורמלי

  יעדים ברי  - 2020תכנית שינוי כיוון : , בועדת הפנים והגנת הסביבה11:30בשעה
 ביצוע במדיניות הישראלית להתמודדות עם שינויי האקלים

  ועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה , ב13:30בשעה
דיון דחוף בנושא אתגרי המעבדות במתן מענה בשגרת : למגפות ולרעידות אדמה

 קורונה וההתפרצויות החוזרות

o  ,'10.06.2020יום ד: 

  עתידן של חברות התעופה הישראליותהכלכלה , בועדת00:09בשעה : 

  הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח : הפנים והגנת הסביבה , בועדת09:00בשעה
 2020-(, התש"ף5העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה( )תיקון מס' 

  הצעות לסדר היום בנושא: החזר : החינוך, התרבות והספורט, בועדת 09:30בשעה
 כספי להורים בעקבות ביטול המסעות לפולין

  סקירת פעילות משרד מבקר המדינה: ועדה לענייני ביקורת המדינה, ב09:30בשעה 

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:

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

http://www.masham.org.il/
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2140119
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2140119
mailto:etti@masham.org.il
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   miras@masham.org.il דוא"ל:סלומון, ראש מינהל משפט וכנסת, ב או אל עו"ד מירה 

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(:

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

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

 שונות .ו

 ההולך השימוש – ציבורי ענן בשירותי ליבה מערכות לבניית המקומי השלטון מרכז הסמכת 
, מצריך השקעת משאבים מקום ומכל בכל המידע בזמינות והצורך בטכנולוגיה וגובר

הן לצורך אחסון המידע המצטבר, והן לשמירה  –ותשומות מרובים מצד הרשויות המקומיות 
 עליו )אבטחת מידע(. 

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

לפיכך מצאנו לנכון, לבחון את האפשרות לבצע הליך שיתן שירות משותף לרשויות, בתחומים 
 האמורים. להלן קישור למכתבנו, בנושא:

https://drive.google.com/file/d/152I9ZdU15wKGLQEJ6UIFcrYSn2XbhHfv/view?usp=sharing  

וכן למכתבנו אל השדרה הניהולית הבכירה של המועצות האזוריות: 
kpuI3Q5/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1MY_yJ55XUlASGgd9HpB8meKX  

 להלן קישור למכתבנו אל רשות המים, המפרט את התייחסות מרכז  – תאגידי מים וביוב
 :2020תעריפים והקצאות מים למטרות חקלאות לחודש יולי  לליטיוטת כהשלטון המקומי ל

https://drive.google.com/file/d/1OkrGNcz3bRzgE12o4M3T6HtiCwYXCagC/view?usp=sharing  

  מסמך משרד המשב"ש לשינויי רגולציה ל 15-מרכז השלטון המקומי ופורום ההתייחסות
להלן מכתבנו אל מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מנכ"ל משרד  – תכנון אזורי תעשייהבעניין 

הכלכלה והתעשייה ומנהלת מינהל התכנון, ובו התנגדותנו לקידום שינויי רגולציה ומדיניות 
עשיית הבטון בישראל, באופן הפוגע בשיקול הדעת וביכולת אשר בבירור נועדו להיטיב עם ת

 הרשויות המקומיות לתכנן את אזורי התעשייה בתחומיהן:
YH3SeZnu2J/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1HmzoIiFbaGVuk4G_RSkvJo  

http://www.masham.org.il/
mailto:miras@masham.org.il
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=1
https://drive.google.com/file/d/152I9ZdU15wKGLQEJ6UIFcrYSn2XbhHfv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MY_yJ55XUlASGgd9HpB8meKX-kpuI3Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OkrGNcz3bRzgE12o4M3T6HtiCwYXCagC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HmzoIiFbaGVuk4G_RSkvJoYH3SeZnu2J/view?usp=sharing
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 התרענו על התנגדותנו למהלך: 2019שכבר בשנת זאת לאחר 
0G5G7pBSbhZboL4lVC3rWh0V/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1YJlwweU  

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

  ות עם נגיף הקורונה:והחומרים להתמודד

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

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

כמו כן, להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל, בנושא מאגר קבלנים לביצוע 
 :05.05.2020עבודות ניקוי וחיטוי, מעודכן ליום 

https://drive.google.com/file/d/1Jp71MqUTODPHRBxf5dyKA1Bi_jPTKa5M/view?usp=sharing , 
 :05.05.2020עבודות חיטוי, נכון ליום וכן קישור למאגר לביצוע 

tshs3l3dnxx6XrL0s/view?usp=sharing-J8EvCnIJOmkHi-https://drive.google.com/file/d/1  

 בכל רשות  , הקמנולשימושכם ולטובת העסקים – פורטל העסקים של מרכז השלטון המקומי
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

 
 

http://www.masham.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1YJlwweU-0G5G7pBSbhZboL4lVC3rWh0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lpf6l_55rvFtlMJRR3su6EHBmBCjd9N0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMyhZSxd9qNaWuh150tLX57JxrULus0b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jp71MqUTODPHRBxf5dyKA1Bi_jPTKa5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-J8EvCnIJOmkHi-tshs3l3dnxx6XrL0s/view?usp=sharing
https://business.masham.org.il/
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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 -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
 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 מנהל הרשות לקליטה ועליה בעיריית ירושלים ויו -מר פיני גלינקביץ
 עלייה וקליטה ברשויות המקומי 

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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