י"ט תשרי תשפ"א
 07אוקטובר 2020
סימוכין150709 :

לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 77
נכון ליום  07.10.2020בשעה 17:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .הון אנושי
 הודעה בענייני עובדים  – 19/2020מתכונת העסקת סייעות לגננות ועובדי מערך החינוך
בתקופת מגבלות על פתיחת מערכת החינוך – להלן קישור להודעה משותפת בנושא ,של
השלטון המקומי והסתדרות המעו"ףhttps://drive.google.com/file/d/1ry1i3P2f52BiAIi7Hykfv- :
k-gVh6Polk/view?usp=sharing

 השתתפות משטרת ישראל במימון אבטחת מוסדות חינוך נוכח סגירת מוסדות החינוך –
נא ראו את מכתבנו ,מיום :05.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1JVrzMLGSnjY0LO9tBZa17KTPhlMXYIHQ/view?usp=sharing

אליו

צורף

מכתבו

של

מנכ"ל

המשרד

לבטחון

פנים,

מיום

:24.09.2020

https://drive.google.com/file/d/1OubSyInPQz6aIbWkylCA9tJeVjuta7BU/view?usp=sharing

כאמור ,ככל שהרשות המקומית בוחרת שלא להוציא את מאבטחי מוס"ח לחל"ת ,אנו
ממליצים כי תפנו לחב' האבטחה והשמירה במטרה להתאים את הפעילות לתקצוב ,בדומה
ל"-עובד בהסדר" ,במסגרת ההסכמים הקיבוציים עליהם אנו חתומים.
 הארכת ההסכם הקיבוצי להעסקת עובדי המגזר הציבורי בתקופת הקורונה – להלן קישור
להסכם קיבוצי ,אשר מאריך את ההסכם הקיבוצי מיום ה ,16.09.2020-עד ליום
https://drive.google.com/file/d/1C-ae_uOT6DMPDMcMGAZSvPkCnPLuYn1u/view :15.11.2020
אין שינוי ביתר הוראות ההסכם הקיבוצי מיום .16.09.2020
 הארכת ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות – ביום ה 4.10.2020-פורסם היתר
כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה) .להלן
קישור לפרסום ההיתר ברשומות:
https://drive.google.com/file/d/1v1q9hk399pASXwGKucjQbHblimGqH3e5/view
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וכן לחוות דעת משרד עורכי דין לפידור ושות' ,בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1K0HldqWJYeRElAacqJ1TRPB_p1RWIV01/view?usp=sharing

ההיתר המאפשר העסקת עובדים בשעות נוספות ללא צורך בהיתר פרטני ,כולל את
ההסדרים הבאים:
 oבשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל  67שעות עבודה כולל שעות נוספות ,ובלבד שמכסת
השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על  90שעות נוספות.
 oניתן להעסיק עובד  14שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות ,לא יותר מ 8-פעמים בחודש
ובכפוף לכך שתינתן לעובד הפסקה בת רבע שעה בין השעה ה 12-לשעה ה 14-ביום
העבודה.
 oהעסקת העובדים תיעשה בהתחשב בצרכים המיוחדים של מקום העבודה ,בבטיחות
העובדים ובטובת העובדים ,בצל המגבלות בתקופת הקורונה.
מעסיק המעסיק מעל  20עובדים יהיה רשאי להעסיק עובדים בהתאם להיתר רק
בהתקיים אחד התנאים הבאים:
 oביום שבו החל להעסיק עובדים לפי היתר זה לפחות  20%ממצבת עובדיו נעדרו מסיבות
שאינן תלויות בו ולא ניתן לבצע את העבודה על ידי עובדיו הקיימים בתפוקה זהה ללא
הידרשות להיתר.
 oהעובדים במקום העבודה מועסקים במשמרות או בקפסולות ונעדרו לפחות 20%
מהעובדים במשמרת/קפסולה מסוימת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע
את העבודה בתפוקה זהה אלא על ידי עובדי אותה משמרת/קפסולה.
היתר זה לא חל על ענפי התחבורה הציבורית /ההובלה/ההיסעים וענף הבנייה ,תשתיות,
צמ"ה ,עבודות ציבוריות ושיפוצים.
תוקף ההיתר מיום פרסומו ב 4.10.2020-ועד ה31.10.2020-

ב .חינוך ,רווחה וחברה
 הגבלת פעילות החינוך – להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון
מס'  ,)2התשפ"א ,2020-המאריכות את תקנות הגבלת פעילות החינוך עד ליום :14.10.2020
https://drive.google.com/file/d/15m2rxjXPELCnB6WnjJlbmy_IqCkKJlzG/view?usp=sharing



ביטול מבחני המדידה וההערכה החיצוניים בשנה"ל התשפ"א – ביום  07.10.2020הודיע
משרד החינוך ,כי בשנת הלימודים הנוכחית (התשפ"א) לא יתקיימו מבחני ההערכה
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החיצוניים של בתי ספר ,וזאת על רקע התמשכות משבר הקורונה והפגיעה ברצף הלימודי
הפיזי בתוך בתי הספר.
יצוין על רקע אתגרי נגיף הקורונה והעליה בתחלואה ,הודיע זה מכבר גם ארגון ה,OECD-
כי הוא דוחה את קיומם של מבחני הפיזה של שנה זו ( )2021לשנה הבאה (.)2022
לפיכך ,לא יתקיימו:
 oהערכה קבועה במקצוע שפת-אם בכיתות :ד' ו -ח'
* המבחן החיצוני אמור היה להתקיים :השנה בחודש דצמבר

 oהערכה משתנה בכיתות במקצועות :מתמטיקה ,אנגלית ,מדעים ושפת-אם ,בכיתות :ה',
ו' ,ח' ו -ט'
* המבחן החיצוני אמור היה להתקיים :השנה בחודש מאי

במקום זאת ,מערכת החינוך תקדיש את השנה לטובת:
 oביסוס השימוש בכלים הפנימיים שפותחו על ידי ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך) לטובת ניטור פערים לימודיים ומתן מענים פנים בית-ספריים
 oצמצום הפערים הרגשיים שצברו התלמידים – לנושא הוקצה תקציב של יותר מ100-
מלש"ח ,המוקדש ,בין היתר לטובת מתן מענים נקודתיים או רציפים לתלמידים שאותרו
עם בעיות רגשיות ,ובכלל זה שילוב של פסיכולוגים חינוכיים או יועצים חינוכיים,
הכשרות מקצועיות של מורים לצורך איתור בעיות ומתן מענים ראשוניים.
 oצמצום פערי המחשוב והפיכת מערכת החינוך לדיגיטלית – לצורך כך הוקצה תקציב של
 1.2מיליארד  ,₪שיאפשר ,בין היתר ,את מימוש הפעולות הבאות:
 הנחה/החלפה של תשתיות ב 3,600-בתי הספר במערכת החינוך
 רכישה של כ 150,000-מחשבים ניידים בעבור תלמידים שידם אינה משגת וכ64,000-
טלפונים ניידים לתלמידי החברה החרדית
 העמקת הכשרות המורים ,לרבות בהיבט רגשי ולימודי
 רכישת תכנים חדשניים באופן המאפשר למידה מודולרית (פרטנית /קבוצתית/
כיתתית)
 פיתוח תכנים לימודיים חדשניים ,חווייתיים ונגישים
 oהמשך ביסוס הלמידה מרחוק

דרכי התקשרות:
 03-7439600 | hamal@masham.org.il | https://bit.ly/39UV3I0או  |*3676בשעות הפעילות 08:00-17:00



שמרטפיות – בהמשך לעדכונים בנושא ,בריכוז חדר מצב מס'  71מיום  17.09.2020ו72-
מיום  ,18.09.2020בדבר הפעלת מסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדים עובדים חיוניים עד
גיל  12וכן מקומות המשמשים או שנועדו לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות
שהם ילדי עובדים חיוניים (המכונים "שמרטפיות") ,נא תשומת לבכם:
 oהנהלים המוסכמים עמנו ,מתייחסים לשמרטפיות לילדי עובדי מערכת הבריאות
ולילדי עובדי החינוך המיוחד ,בלבד.
 בהתייחס לשמרטפיות לילדי עובדי מערכת הבריאות – בהתאם לנוהל המשותף
בנושא ,כל שעל הרשות לעשות הוא לפתוח ולנקות את המתקן בסוף יום.
בעניין זה נזכיר כי הרשויות קיבלו תקציב לניקוי וחיטוי ממשרד החינוך ,וכי הן
רשאיות לעשות שימוש בתקציב זה לצורך ניקיון מבני השמרטפיות.
להלן קישור למכתבנו המשותף עם מנכ"ל משרד הבריאות ,באשר לנוהל הפעלת
השמרטפיות עבור ילדי עובדי מערכת הבריאות ,נכון ליום :21.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1zql4sx35vGzbGn63gzK0Eyjg8Fi9T5sk/view

והנוהל המשותף לשלטון המקומי ,משרד הבריאות ,משרד החינוך והמשרד להשכלה
גבוהה והשכלה משלימה ,מיום https://drive.google.com/file/d/1- :23.09.2020
nl6kq8di3b5KfpBFz_2AD7phdEnM2P4/view

 בהתייחס לשמרטפיות לילדי עובדי החינוך המיוחד – לצורך כיסוי ההוצאות יעביר
משרד החינוך את כל התקציב לחודשים ספטמבר-אוקטובר ,והרשות יכולה להשאיר
אצלה חלק מהתקציב הגמיש (לדוגמה ניהול עצמי) לטובת כיסוי העלויות.
לנוחותכם (שוב) להלן קישור למכתבנו המשותף עם משרד החינוך בנושא ,מיום
https://drive.google.com/file/d/1QrqAkOG69XZxgB8ssgENq3SawgXUIzQi/view :17.09.2020
וכן קישור לנוהל הפעלת השמרטפיה ,המשותף למשרד החינוך ולשלטון המקומי:
https://drive.google.com/file/d/1gR1qORmADxkqTY53AuqFS6DMMHoPJI5b/view

 oבנוסף לנהלים המוסכמים עלינו ,כאמור ,מאפשרות התקנות להפעיל שמרטפיות לילדי
עובדים חיוניים אחרים .להלן קישור להוראות המנהל מטעם משרד הבריאות ,מיום
 ,06.10.2020בנושאhttps://drive.google.com/file/d/15c6i114TObLAJDba7QI9H3CJykA1GfWH/view :
תשומת לבכם כי הוראות המנהל הללו אינן מופנות לרשויות המקומיות דווקא ,אלא
מתייחסות לכל מסגרת המעוניינת להפעיל שמרטפייה ,וכי אין בהן מנגנון סדור לשיפוי
בגין ההוצאות.
 הוראות מנהל לעניין פעילות בלתי פורמלית למטרות התנדבות – להלן קישור להוראות
המנהל ,מיום https://drive.google.com/file/d/1jFpTGuKM70W9ki-nXTw6DC4j4gbXAr1e/view :05.10.2020
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 התנדבות המכינות הקדם צבאיות בנושאי חקלאות ,חינוך ומגזר ציבורי – המכינות הקדם
צבאיות נמצאות באחריות משרד ההתיישבות ומופעלות ככח משימה לאומי בעתות חירום.
להלן מכתבו של מנכ"ל משרד ההתיישבות ,מיום  ,06.10.2020אל מנהלי המכינות הקדם
צבאיות ,בהנחיה לפיה החל מתאריך  11.10.2020ועד להודעה חדשה ,רשאיות המכינות
הקדם צבאיות להמשיך ולפעול בהתנדבות ,בתחומי החקלאות ,החינוך והמגזר הציבורי,
תוך הדגשת מחויבותו של משרד ההתיישבות לפעול מול פיקוד העורף והשלטון המקומי,
ולהנחות את המכינות על מנת שהסיוע ימשיך להתבצע באופן יעיל ומסודר:
https://drive.google.com/file/d/12CCsuYLiSSPvL7oyEN36yfNvCCBzp5MO/view?usp=sharing

נבקש להזכיר כי מועצת המכינות הקדם צבאיות הציוניות הישראליות מוכרת ומאושרת
ע"י המוסד לביטוח לאומי כארגון חירום לאומי המפעיל מתנדבים במצבי חירום.
 פעילות למניעת אבדנות – כידוע ,למשבר הקורונה השלכות רבות על הציבור ,בין היתר גם
על מצבו הנפשי של הפרט .המצב נגרם בשל החרדה הפיזית של האדם לחייו ולחיי משפחתו,
חרדה אשר מחריפה כיוון שאין עדיין תרופה למחלה ,ובשל אי הוודאות למשך המגפה עד
לסיומה .בנוסף ,המרחק הפיזי ,המשפחתי והחברתי שנכפה על אנשים והמצוקה הכלכלית,
לאור העובדה כי איבדו את עבודתם ,מהווים סיכון למצבם הנפשי ולחוסנם ומעלים את
החשש לאובדנות.
להלן קישור לפנייתו של המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ,פרופ' איתמר גרוטו ,מיום
 ,16.09.2020אל משרדי הממשלה והשלטון המקומי ,עם המלצות שגיבשה המועצה
הלאומית למניעת אובדנות ,במטרה לסייע לציבור בהפחתת חרדה והגברת החוסן הנפשי:
https://drive.google.com/file/d/1qECp6CrtOA7kNXRnBG4KxJ8VxK8QtbxF/view?usp=sharing

ההמלצות המצורפות הן עבור:
 oהציבור – להלן קישורים למסמכים המיועדים לציבור הרחב ,לשמירה על בריאות הנפש
בתקופת הסגר:
-

בעבריתhttps://drive.google.com/file/d/1gQJwlMS6qBqOkdQwByw3-qHvG6cy1Y9I/view :

-

בערביתhttps://drive.google.com/file/d/1Et04zFAcVghsX8QE4Hmjc_1-3ui_HiGD/view :

-

וברוסיתhttps://drive.google.com/file/d/1RNIMo9l9-dn64wH0zorRq9Xfw3Atzlyu/view :

 oמרואיינים בתקשורת – להלן קישורים להמלצות למרואיינים ,להעברת מסרים תומכים
חוסן והפחתת לחץ וחרדה:
-

בעבריתhttps://drive.google.com/file/d/1q9BmeBnmZWDsPG4G-YYaq9dzzHSty1Sk/view :

-

בערביתhttps://drive.google.com/file/d/1skQaT-sXBUxbdgJExrA8Wqh-o8C80o-e/view :
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-

וברוסיתhttps://drive.google.com/file/d/10T7qH_M46Aj6RyhHBRr2zqZsMM0RyCol/view :

נבקש ,כי תהיו קשובים לנושא ולהסברת המסרים בצורה הנכונה.

ג .אכיפה ,שמירה וחירום
 הארכת מצב החירום המיוחד – להלן קישור להודעה בדבר החלטת הממשלה מיום
 ,06.10.2020להאריך את מצב החירום המיוחד (המאפשר הטלת מגבלות מרחק והתקהלות
על קיום הפגנות) ,כפי שפורסמה ברשומות (ילקוט הפרסומים) ביום :07.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1B3V7Vw7z0mWO4nfWdcp7qSmb8LHJwthX/view?usp=sharing

 עקרונות להפעלת מודל הרמזור – עמדת השלטון המקומי העסקים והסתדרות העובדים –
להלן מכתבנו המשותף אל ראש הממשלה ,בנושאhttps://drive.google.com/file/d/1SErG-- :
s89pBtAIMc7_cOY7-2VTjzY5gg/view?usp=sharing

להלן סיכום מפגש ההיוועדות מרחוק שהתקיים לראשי הרשויות המקומיות עם ראש
הממשלה ,השר לבטחון פנים ,ראש המל"ל ומוזמנים נוספים:
 oעיתוי הפעלת הרמזור יישקל בהתאם לרמת התחלואה ולעקרונות תכנית היציאה
הנדונים בימים אלה.
 oיו״ר מרכז השלטון המקומי ישתתף בדיוני קבינט הקורונה (ללא זכות הצבעה).
 oהממשלה תבחן מיידית מתן סמכויות לרשויות המקומיות לקיטוע שרשרות הדבקה,
כולל סמכויות בידוד.
 oיש לפעול לסנכרון מערכות המידע ולהבטחת הזרמת המידע הנדרש לרשויות לצורך ניהול
התחומים שבאחריותם.
 oסמכויות אכיפה ורתימת פקחי הרשויות – השלטון המרכזי יפעל יחד עם השלטון
המקומי ,למיצוי הכוחות במשימות הקורונה.
 oיחסי המשטרה והחברה החרדית – רה״מ הנחה את שר הבט״פ לקיים מפגש מיוחד בעניין
זה עם ראשי הרשויות ,מנהיגים ומובילי דעה בציבור החרדי ,כדי לשכך מתחים ולהגביר
את שיתוף הפעולה.
 oמעמד מיוחד לאילת ולאזור יום המלח – הממשלה תבחן את הסוגיה בגישה חיובית ,תוך
כדי התקדמות עם יכולת הבדיקות המהירות.
 oיקבעו מפגשים עתיים (בתדירות שתסוכם בהמשך) עם ראשי הרשויות המקומיות
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 תמונות מצב –
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות ,נכון ליום 07.10.2020
בשעה https://drive.google.com/file/d/1vnIcrIxMHEHRCxs-Ru-r-jwAFNyF0dZH/view :09:00
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך מכרז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה ,נכון ליום
https://drive.google.com/file/d/1TB14vf5ZRXAOg3tqWOJKBxlJso7z7CeK/view :07.10.2020

ד .שונות
 מקצה ד' של מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות
אנרגטית – נא ראו מכתב מנכ"ל מש"מ בנושא ,מיום :05.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1DvI3uCNrnassBMR93PuFk2FMYg-AZ_lP/view?usp=sharing

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:
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
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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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