י"ב חשון תשפ"א
 30אוקטובר 2020
סימוכין151150 :
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 82
נכון ליום  30.10.2020בשעה 19:30
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

א .הון אנושי
 בוגרי תכניות הצוערים לשלטון המקומי – להלן קישור למכתבו מיום  ,29.10.2020של
מנהל אגף עתודות ותכנון אסטרטגי ברשומ"ק ,במשרד הפנים ,בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1Ay3kDHR5_HwsCAXmQK3zI_3apO8gifjj/view?usp=sharing

מכתב זה מיועד להבהיר ולהסדיר את מעמדם של בוגרי תוכנית הצוערים לשלטון המקומי,
ובין השאר :מתווה השיבוץ וההשמה; צבירת ניסיון ניהולי ומקצועי; קידום וקליטה בתקן
רשותי; העסקה כעוזרי מנכ"ל /ראש רשות.

ב .חינוך ,רווחה ושירותים חברתיים
 מתווה החזרה ללימודים – כיתות א'-ד' – בעקבות החלטות קבינט הקורונה והממשלה,
בדבר חזרת כיתות א'-ד' ללימודים פרונטליים ,הותקן ,ביום  ,30.10.2020תיקון מס' 6
לתקנות הגבלת החינוך ,במסגרתו הותוו הכללים לחזרה כאמור .להלן קישור לתקנות
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של
מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס'  ,)6התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם
ברשומותhttps://drive.google.com/file/d/1ms9Q02tniPgZAUwWFEy_ERu3uFGEGtla/view :
להלן ,בתמצית ,מתווה החזרה לבתי הספר היסודיים ,שיחול מיום :01.11.2020
 oתלמידי כיתות א'-ד' יחזרו ללמידה פיזית למשך  4ימים ,לפחות ,בכל שכבת גיל ,בהרכב
כמפורט להלן:
 כיתות א' ו-ב' – ילמדו בקבוצות קבועות ונפרדות של עד מחצית מכמות התלמידים
בכיתה המקורית .בכיתה מקורית שמספר התלמידים בה אינו עולה על – 20תיחשב
כל הכיתה כקבוצה קבועה ונפרדת.
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 כיתות ג' ו-ד' – ילמדו בקבוצות קבועות של עד  20תלמידים בכיתה.
 משרד החינוך יקיים מנגנון החרגה שיאפשר לעד  10%מהכיתות ללמוד בקבוצות של
עד  24תלמידים ,תוך מתן עדיפות למוסדות הנמצאים באזורים בעלי שיעור תחלואה
נמוך.
 oפעילות הצהרונים הורחבה כדי לכלול גם צהרונים לילדי כיתות א'-ד' (לפני תיקון מס'
 6לתקנות הגבלת החינוך ,התאפשרה פעילות צהרונים לגילאי לידה עד  6שנים ,בלבד).
ניתן יהיה לצרף ילדים של עד שלוש קבוצות קבועות מאותה שכבת גיל ,ובלבד שהמספר
הסופי לא יעלה על  28ילדים ,אך יעשה מאמץ מרבי לצמצמם ערבוב קבוצות בפעילות
הצהרונים.
 oכל איש צוות יוכל ללמד שלוש קבוצות לכל היותר (למעט מורים לחינוך גופני) ,ובלבד
שבכל עת הוא עוטה מסכה ושומר על מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים.
 oכל התלמידים (לרבות תלמידי כיתות א' ו-ב') ואנשי הצוות יעטו מסכה בכל עת ,לרבות
בהסעה לפעילות כאמור וממנה ,אך למעט בעת אכילה או בפעילות גופנית.
 oהתלמידים יאכלו את ארוחותיהם בשטח פתוח ,ואם הדבר לא אפשרי ,בישיבה בשולחן
נפרד לכל תלמיד בכיתה.
 oבהסעות התלמידים באוטובוסים תתבצע הפרדה באמצעות השארת שורת מושבים
ריקה בין החלק הקדמי של ההסעה לבין חלקה האחורי.
המתווה האמור בתיקון מס'  6לתקנות הגבלת הפעילות ,כמתואר לעיל ,ייכנס לתוקף ביום
 .01.11.2020תוקפן של תקנות הגבלת החינוך (המלאות ,הכוללות את תיקון מס'  ,)6הוארך
עד ליום .29.11.20
כאמור לעיל ,תיקון מס'  6פורסם ברשומות ביום  30.10.2020וייכנס לתוקף ביום
 ,01.112020ובמקביל הועבר לאישור ועדת חינוך ,תרבות וספורט של הכנסת.
בעקבות החלטות קבינט הקורונה והתקנתו של תיקון מס'  6לתקנות הגבלת החינוך ,פרסם
משרד החינוך מספר עדכונים לנהלי הפעלת מסגרות החינוך:
 oלהלן קישור למתווה החזרה לבתי הספר היסודיים ,נכון ליום ( 29.10.2020נכנס לתוקף
ביום https://drive.google.com/file/d/1r5QRJRnG5XTDmSZHmIcGJ9pcAVR- :)01.11.2020
7fQL/view

 oלהלן קישור למסמך אורחות החיים בבית הספר ,נכון ליום ( 29.10.2020בתחולה מיום
https://drive.google.com/file/d/12qk184YzE7QkTXGSjEa_4nX-N04ykpcG/view :)01.11.2020
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 oלהלן קישור למסמך עדכון הנחיות משרד החינוך בנוגע להסעות תלמידים באוטובוסים,
נכון ליום ( 29.10.2020נכנס לתוקף ביום :)01.11.2020
https://drive.google.com/file/d/1tqVqd1DMes1FP-74_SK8ZQPJXtypL7hf/view?usp=sharing

 oלהלן מספר הבהרות שהפיצה רפ"ק ליליאן סגס ,רמ"ד מוסדות החינוך ,לעניין אבטחת
מוסדות החינוך ,שתאושר החל מיום ראשון( 01.11.2020 ,כולל מסגרות שהתאפשרה
פעילותן עוד קודם לתיקון מס'  6לתקנות הגבלת החינוך):
 בכל גני הילדים שאובטחו לפני הקורונה.
 מוסדות החינוך היסודיים א'-ד'.
 כל מוסדות החינוך בהם משולבים מסגרות חינוך מיוחד.
לתשומת לבכם:
 אבטחה תאושר רק במוסדות חינוך שאושרו לפעול על ידי משרד הבריאות.
 אבטחה תאושר רק במבנה המקורי של המוסד החינוכי.
במידה ויתקיימו לימודים במרחבים הפתוחים ,שלא במסגרת המוסד החינוכי,
משטרת ישראל ,במסגרת אחריותה ההיקפית לאבטחת מוסדות חינוך ,והרשות
המקומית ,נושאים באחריות לאבטחת התלמידים .באחריות הקב"ט ליידע את
תחנת המשטרה הטריטוריאלית ,במקומות בהם מתקיימים לימודים שלא במבנה
המקורי של המוסד החינוכי.
 תכנית מגן חינוך – בדיקות סקר לצוותים – להלן קישור למכתבנו מיום  28.10.2020בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1tcc1UNRSmXKyjQ6AHq2Jnkz34KFNxBUg/view?usp=sharing

וכן מכתב המנכ"לים ,המצורף כצרופה והכולל את פרטי תכנית ביצוע הסקר:
https://drive.google.com/file/d/1nT8B3PO_bLJ732PumBhItfNSUhpCqDBb/view?usp=sharing

 החלטות ועדת החינוך בעניין תיקונים מס'  4ו 5-לתקנות הגבלת החינוך – בהתאם לחוק
המסגרת ,על ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת ,לאשר תקנות העוסקות בהגבלת
פעילות החינוך (לרבות תיקונים לתקנות אלו) ,בתוך  14ימים ממועד התקנתן (עם אפשרות
להארכת מועד ב 3-ימים נוספים) שאם לא – יעברו התקנות לאישור מליאת הכנסת .תקנות
שלא אושרו במועד האחרון במליאה ( 7ימים לאחר שהועברו מהועדה) – יפקעו מאליהן.
ועדת החינוך (ואם לא תפעל במועד – המליאה) אינה חייבת לאשר את התקנות ,והיא
רשאית לבטל את התקנות ,כולן או חלקן ,ואף לשנות את תקופת תוקפן.
בהתאם לאמור לעיל ,קיימה ועדת החינוך ,ביום  ,29.10.2020דיון בתיקון מס'  4לתקנות
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הגבלת החינוך ,העוסקות ,בין היתר ,בפעילות לילדים בגילאי לידה עד  6שנים ,לרבות
צהרונים עבור שכבות גיל אלו ,וכן בפעילות פנימיות על תיכוניות (ובכלל זה :מכינות קדם
צבאיות ,כוללים ,ישיבות גבוהות וכד').
בהחלטתה ביטלה הועדה את האיסור על פעילות הפנימיות העל תיכוניות לפעול במסגרת
של "מסלול פתוח" .משמעות החלטת ועדת החינוך היא ,כי למן קבלתה ואילך ,רשאיות
הפנימיות העל תיכוניות לחזור ולפעול במתכונת הכוללת יציאה וחזרה מדי יום (ולא
בקפסולות סגורות ומסוגרות) ,לרבות יציאה לצרכי התנדבות בקהילה.
לתשומת לבכם :החלטת ועדת החינוך לא התייחסה ליתר הנושאים שבתיקון מס'  4לתקנות
הגבלת החינוך ,דהיינו :לא התייחסה בהחלטתה להוראות בדבר פעילות גני הילדים
והצהרונים לילדים בגילאי לידה עד  6שנים .ואולם ,ניתן ללמוד מהחלטתה לבטל את
ההוראות הנוגעות לפנימיות על תיכוניות שבתיקון מס'  4לתקנות הגבלת החינוך ,ולא לבטל
את תיקון מס'  4בכללותו ,כאישורה ליתר ההוראות שבתיקון  4האמור.
להלן קישור להודעה על החלטת ועדת החינוך ,כפי שפורסמה ברשומות ביום :29.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1bEXwEceDMGyLpPLxqrbWKpOvoIp_sxYd/view

ולמען הנוחות ,להלן (שוב) קישור לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' ,)4
התשפ"א ,2020-שבוטלו – בחלקן המתייחס לפנימיות על תיכוניות – ע"י ועדת החינוך,
כאמור לעילhttps://drive.google.com/file/d/1i0zJ530fzPZ9p-D_t52bcZQBGi1TkxhI/view :
החלטת ועדת החינוך מיום  ,29.10.2020היא בהמשך להחלטתה מיום  28.10.2020לבטל את
תיקון מס'  5לתקנות הגבלת החינוך ,העוסק בפעילות צוות חינוך בשטח פתוח .להלן קישור
להודעה על החלטת ועדת החינוך לבטל את תיקון מס'  ,5כפי שפורסמה ברשומות ביום
https://drive.google.com/file/d/1vQZeKpNRs3q6NRaQv0qEmA-vO2VAnnu5/view :28.10.2020
ולמען הנוחות ,להלן (שוב) קישור לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' ,)5
התשפ"א ,2020-שבוטלו ע"י ועדת החינוך:
https://drive.google.com/file/d/141rwrYTPAFecRxJn5MakkIuvSl8mJdm_/view

לתשומת לבכם :גם בהחלטת ועדת החינוך לעניין תיקון מס'  ,5התייחסה הועדה להוראות
שבוטלו על ידה ,ולא להוראות האחרות שבתיקון מס'  5האמור ,ועל כן ניתן להסיק כי
הוראות אחרות אלו אושרו ע"י הועדה.
בנוסף להלן קישור לעדכון מס'  6להנחיות מינהלת האכיפה הארצית מס'  ,31בעניין הגבלת
פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך ,נכון ליום  ,28.10.2020המחיל את החלטת
ועדת החינוך לבטל הוראות בתיקון מס'  5לתקנות הגבלת החינוך ,לתוך ההנחיות העוסקות
בתקנות אלו (עדיין לא הועבר התיקון המתייחס להחלטות ועדת החינוך בעניין תיקון מס'
 4לתקנות הגבלת החינוך ,כמו גם הנחיות המתייחסות להתקנתו של תיקון מס'  6לתקנות
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הגבלת החינוך)https://drive.google.com/file/d/1kRPEKOXQWJOt-K5hUf_tRETTm5V9Sjho/view :

 שילוב חיילים משוחררים במערכת החינוך כעוזרי חינוך המוכרים לצורך עבודה מועדפת
– להלן קישור למכתבנו מיום  ,29.10.2020בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1e9d6pINpV8cHDwwkIphPlzj9l_Ja3PmP/view?usp=sharing

ג .שמירה ,אכיפה וחירום
 הארכת מצב החירום עד ליום  – 03.01.2021בהתאם לחוק המסגרת ,ניתן להתקין תקנות
להגבלת פעילויות מסוגים שונים ,כל עוד מוכרז מצב חירום בשל נגיף הקורונה ,במשק.
הכרזה שכזו מתחדשת מעת לעת ,לתקופות של עד  60ימים כל אחת ,לאחר ביצוע בדיקה
עובדתית המבהירה כי המצב אכן קורא להכרזה שכזו (או להארכתה ,לפי העניין) ,ובאישור
ועדת חוקה ,חוק ומשפט (ואם לא קיבלה החלטה – באישור מליאת הכנסת).
ביום  ,29.10.2020אישרה הממשלה במשאל טלפוני את הארכת מצב החירום בשל נגיף
הקורונה ב 60-ימים נוספים ,החל מיום  05.11.2020ועד ליום  .03.01.2021ההחלטה תכנס
לתוקף ,בכפוף לאישורה בוועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת.
להלן קישור להודעה המשותפת למשרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות בנושא ,כפי
שפורסמה באתר משרד ראש הממשלה:
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint_statement291020

 הגבלת פעילות והוראות נוספות – בעקבות החלטות קבינט הקורונה והממשלה ,בדבר
הקלות על ההגבלות בפעילות המשק ,הותקן ,ביום  ,30.10.2020תיקון מס'  8לתקנות
הקבלת הפעילות והוראות שונות .להלן קישור לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם
נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' ,)8
התשפ"א ,2020-בנוסחן כפי שפורסם ברשומות ,ביום :30.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1aUnDgGA1w2YysRiHNQfqv3zF-EV8yPsT/view?usp=sharing

להלן ,בתמצית ,הסוגיות שבתיקון מס'  8לתקנות הגבלת הפעילות:
 oניתן יהיה לקיים אימון ותחרויות לספורטאים תחרותיים :ילדים ונוער ,ובענף השחייה
והספורט המוטורי – גם בגירים ,העומדים בהגדרת ספורטאים תחרותיים שבתיקון
מס'  8לתקנות הגבלת הפעילות.
לתשומת לבכם :הקלה זו מתווספת לאפשרויות הקיימות עוד קודם לתיקון מס'  ,8של
פעילות ספורטאים מקצועיים (כהגדרתם בתקנות הגבלת הפעילות) ושל פעילות ספורט
יחידני.
ואכן ,במקביל להוראה המתירה קיום אימונים ותחרויות כאמור לעיל ,נקבעה גם
הוראה המתירה הפעלת מקום (מתקן הספורט ,לרבות בריכות שחיה שאושרו
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כמשמשות ספורטאים מקצועיים וספורטאים תחרותיים בלבד) עבור אימון או תחרות
של ספורטאי מקצועי וכן של ספורטאי תחרותי.
 oבנוסף להפעלתם של שמורות טבע וגנים לאומיים (שכבר מותרת) ,תתאפשר גם
הפעלתם של שטחים פתוחים של אתרי מורשת ואתרי עתיקות.
 oתתאפשר תפילה במבנה (עד  10אנשים במבנה ועד  20אנשים בשטח פתוח).
תפילה בבית תפילה עם מספר אנשים גבוה מהמותר ,מהווה עבירה פלילית (שהקנס
בגינה – .)₪ 500
 oיתאפשר קיום אירועים מסוג חתונה ,מסיבה ,טיול מאורגן או טקס ,בהם ישתתפו עד
 10אנשים במבנה או  20בחוץ (ולכל היותר עד  20אנשים) .נבהיר כי עד כה התאפשר
הטקס הדתי ,בלבד ,ובהתארגנות שאינה חלק מהפעילות העסקית של המקום (למשל:
התאפשר קיום חופה במרחב הציבורי שאינו "מקום הפתוח לציבור" כהגדרתו בחוק).
נא תשומת לבכם:
 חל איסור מוחלט על מפעיל מקום ציבורי או עסקי לקיים אירועים מהסוג האמור
לעיל (חתונה ,מסיבה ,טיול מאורגן או טקס) .העובר על הוראה זו צפוי לקנס של
.₪ 5,000
 חל איסור על מחזיק במקום פרטי לקיים אירועים מהסוג האמור לעיל (חתונה,
מסיבה ,טיול מאורגן או טקס) ,במספר משתתפים העולה על המותר .העובר על
הוראה זו צפוי לקנס של .₪ 5,000
 חל איסור על נותן שירותים (כגון :שירותי צילום ,הסעדה ,מוסיקה ,תאורה
ותשתיות) לתת שירות עבור אירוע מהסוג האמור לעיל (חתונה ,מסיבה ,טיול מאורגן
או טקס) ,שאורגן ע"י מי שאסור לו לארגן אירוע כאמור ,או כזה שאורגן ע"י מחזיק
במקום פרטי ,אך מספר המשתתפים בו עולה על המותר .העובר על הוראה זו צפוי
לקנס של .₪ 5,000
 חל איסור מוחלט על ארגון או השתתפות באירוע מסוג :אירוע ספורט ,כנס ,פסטיבל
ומופע בידור ואומנות .לא ניתן לארגן אירועים כאמור ,לא להשתתף בהם ולא לתת
שירותים לצורך התקיימותם (כגון :שירותי צילום ,הסעדה ,מוסיקה ,תאורה
ותשתיות) .העובר על הוראה זו צפוי לקנס של .₪ 5,000
 oתתאפשר הפעלת צימרים – מתחם אירוח ,עם עד  4יחידות אירוח נפרדות לגמרי ,כאשר
כל יחידה תשמש בעבור אנשים הגרים יחד ,בלבד .הפעלת מתחם אירוח בניגוד
להוראות מהווה עבירה ,שהקנס בגינה – .₪ 5,000
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 oתתאפשר הפעלת מתחמי דרייב-אין ,לצורך צפייה בסרט.
 oניתן יהיה לקיים שיעורי נהיגה בכפוף להוראות של נסיעה ברכב פרטי – עד נהג ושני
נוסעים ברכב.
 oתתאפשר הפעלתם של מקומות למתן טיפולים לא רפואיים בגוף האדם (כגון :מספרות
וטיפולי יופי וקוסמטיקה) ,וכן טיפולי רפואה משלימה – בכפוף לתנאים הקבועים
בתקנות (כולל חובת תיאום ביקור מראש).
יובהר כי טיפולים אלה כוללים גם טיפולים ,כגון :רכיבה טיפולית ,טיפולי נפשי או רגשי
וכד' וכן בריכות טיפוליות.
 oניתן יהיה להפעיל מסגרת רווחה ושירותים נוספים המנויים בסעיף (11ב) לחוק ,שלא
רק בעבור טיפול סוציאלי חיוני .תיקון זה יאפשר בין היתר הפעלת שירותים במסגרת
"מרכזי יום ומועדונים לאזרחים ותיקים" ,או שירותים להפגת בדידות ,המיועדים
לאזרחים ותיקים ,לרבות אלה שאינם במסגרת שירותי הרווחה של הרשות המקומית,
וכן ספריות לעיוורים.
לתשומת לבכם :עוד לפני תיקון מס'  8התאפשרה פעילות רווחה ושירותים שונים
מהרשימה המצויה בסעיף (11ב) לחוק המסגרת ,ובלבד שהדבר בוצע למטרת מתן
שירות סוציאלי חיוני .בסעיף (11ב) לחוק המסגרת ישנה הפעלה של מרכזי יום
ומועדוניות לאזרחים ותיקים ,ואולם ההגבלה של הפעלתם למטרה של מתן שירות
סוציאלי חיוני ,גרם להבחנה בין מסגרות המופעלות ע"י המחלקות לשירותים חברתיים
למסגרות אחרות .עם הסרת הגבלת המטרה ,מותרת הפעלתם של מרכזי יום ומועדניות
לאזרחים ותיקים ,ללא סייג.
 oתחול חובת שמירת מידע (מספר טלפון ,שם ומועד המפגש) ,על ידי מחזיק של מקום
ציבורי או עסקי ,שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש (כגון :מקום למתן
טיפולים לא רפואיים בגוף האדם ,מקום למתן טיפול רפואה משלימה ועוד) ,לצורך
מסירתו ,במקרה הצורך ,לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית.
תחילתו של תיקון מס'  8לתקנות הגבלת הפעילות יהיה ביום  ,01.11.2020בשעה 6:00
בבוקר ,זאת למעט:
 oהתקנה לעניין הפעלת מקום עבור אימון של ספורטאים תחרותיים ומקצועיים ,שתכנס
לתוקף ביום .31.10.20
 oהתקנה לעניין הגבלת אירועים והנגזרות הפליליות מהוראה זו ,שייכנסו לתוקף ביום
 ,01.11.2020בשעה .14:00
תוקף התקנות (המלאות ,לרבות תיקון מס'  )8הוארך – עד ליום .14.11.20
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 הכרזה על אזור מוגבל – ועדת השרים להכרזה על אזור מוגבל ,החליטה ,ביום ,30.10.2020
להכריז על השטח של בועיינה ,במועצה מקומית בועינה-נוגי'דאת ,כעל אזור מוגבל ,וזאת
למן יום  31.10.2020בשעה  18:00ועד ליום  05.11.2020בשעה  .18:00עוד הוחלט על הארכת
ההכרזה על מועצה מקומית מג'דל שמס כאזור מוגבל עד ליום  05.11.2020בשעה .18:00
להלן קישור להכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(אזור מוגבל) (תיקון) ,התשפ"א ,2020-בנוסחה כפי שפורסם ברשומות ,ביום :30.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1NzFqfrP-WrSAb-qGMF-KLsDuTvQNHoGI/view?usp=sharing

 סדר פעולות בסיסי ברשות בעת קבלת חיווי על התפרצות תחלואה – להלן קישור למסמך
משרד הבריאות בנושא ,נכון ליום :22.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1Wbxtdw4_g0atDeMt4-Sjr03UCZ6sRRyL/view?usp=sharing

 תמונות מצב –
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך האגף לשעת חירום במשרד הבריאות ,נכון ליום 29.10.2020
בשעה https://drive.google.com/file/d/1JR2QAAim25MZVf1I0C12kzwrpr03nZ-V/view :09:00
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה ,נכון ליום
https://drive.google.com/file/d/1K_hJ8furferOZemgbQI_NhM7lXybujII/view :29.10.2020
 oלהלן קישור לתמ"צ שערך המטה לבטחון לאומי ,של המרכז לניהול משברים לאומיים,
נכון ליום :29.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1vQq_Otujxgwc7WdkeH7AmrrJGhMs81Ti/view

ד .שונות
 קול קורא לעידוד הרשויות לבסס ולהרחיב תכניות קידום בריאות לפעילות ותזונה בריאה
ברשויות תשפ"א – להלן קישור למכתבו של מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מיום
 ,27.10.2020בנושאhttps://drive.google.com/file/d/1IL4W0CCZwOGR3bI7BWHDYaKiGUfKIjcF/view :
נא תשומת לבכם ,כי המועד האחרון להגשת הקול הקורא הוא יום .01.12.2020
פרטים נוספים בקישור שלהלןhttps://www.efsharibari.gov.il/initiatives-and-projects/at- :
/municipalities-2/public-appeal-efsharibari-at-municipalities-2020

 היערכות לעונת החורף  – 2020-2021להלן קישור למכתבנו בנושא ,מיום :29.10.2020
https://drive.google.com/file/d/1UnyS2nKUUXtKvrvSAU3VymNq54-lZqqk/view?usp=sharing

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

 עדכון כמות המים המוכרת בתעריף הביתי (הנמוך) – להלן קישור להחלטת מועצת רשות
המים ,מיום  ,29.10.2020להגדלת הכמות המוכרת בתעריף נמוך במגזר הביתי:
https://drive.google.com/file/d/1KfSHH60kBc7vmUm-FIKGWYrXw9ZGvTnu/view?usp=sharing

הגדלת הכמות המוכרת מ 3.5-ל 4-קוב לנפש לחודש ,באה על רקע האמרת חשבונות המים
לצרכנים הביתיים ,עקב השהות המוגברת בבתים בתקופת הקורונה.
מועצת רשות המים החליטה כי הגדלת הכמות המוכרת בתעריף נמוך ,תמומן ע"י העלאת
התעריף הגבוה בכ .3%-התעריף הגבוה משולם על צריכה מעבר לכמות המוכרת במגזר
הביתי ,ועל כלל צריכת המים במגזר העסקי.
מרכז השלטון המקומי סבר כי הגדלת הכמות המוכרת בתעריף נמוך למגזר הביתי נכונה
ומתבקשת ,אולם ההגדלה נדרשת להיות ממומנת מתקציב ממשלתי ,ולא ע"י המגזרים
הביתי והעסקי.
יצוין כי אין שינוי בתעריף המשולם עבור צריכת המים במוסדות ציבור ולצרכי גינון ציבורי.

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

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

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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