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 אדר תש"פ כ'
 2020מרץ  16 

 108239סימוכין:
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 

 שלום רב, 
 

 5ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 

 11:00בשעה  16.03.2020נכון ליום 

 
שונות, כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף  הנחיותריכוז להלן 

  הקורונה, בתחומים אלה:

 הון אנושי .א

 למכתבנו  נא ראו קישור – רענון הנחיות שכר עובדי הרשויות המקומיות
https://drive.google.com/file/d/10E5KItLYjkrye81eJcCe0irA-בנושא: 

mW4lOae/view?usp=sharing 

 להלן קישור למכתב משרד הפנים בנושא:  –שימת עובדים חיוניים ר 

https://drive.google.com/file/d/1uSxphTOqaikQEqu88xFv95BZ3VvYXNOw/view?usp

=sharing  

 חינוך .ב

 למכתב משרד החינוך, בעניין  להלן קישור – ועדת זכאות החינוך המיוחד
פעילותן של ועדות הזכאות )הבוחנות זכאות לחינוך מיוחד(, בהלימה 

 להנחיות משרד הבריאות וצו בריאות העם:

1CRZS6dAd8Q1nFCiJaJXCwQ7noUfDZ56s/view?usp=https://drive.google.com/file/d/

sharing 

קיום הוועדות הינו מתוקף חוק החינוך המיוחד, ויש נחיצות בקיומן בכדי 
תוך קבלת סל למוד במסגרות המותאמות לצרכיהם, שהתלמידים יוכלו ל

 תשפ"א.ה –המשאבים המותאם להם בשנת הלימודים הבאה 
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 בעקבות דרישתנו בנושא, הודע לנו כי ישנה  – מכרזים לניהול תיכונים
המועד האחרון  הסכמה בין מנכ"לי משרד החינוך והפנים, לדחות את

יסודיים באמצעות -חינוך העללהתקשרות מכח מכרז להפעלת מוסדות ה
בימים הקרובים תפורסם הוראת המעבר, בה הארכה הדוחה , וכי רשתות

 פ"ב.תששנה"ל הפי מכרז ל-את חובת ההתקשרות על

רשויות מקומיות שכבר פרסמו מכרזים וטרם סיימו את ההליך, יוכלו 
 .תשפ"אשנה"ל הלהמשיך ולעשות כן להפעלה ב

 המקוונת של משרד  מידההל למערכתלהלן קישור  – מערכת למידה מקוונת
 החינוך ומערכת השעות של שידורי האולפנים: 

https://drive.google.com/file/d/1cQl8k3mbe3tEA4j6UFBIezpfAkD8rglq/view?usp=sh

aring  

 שוקד על פתרונות לקיומן של בחינות  החינוך משרד – בחינות הבגרות
נועדו לסייע  )ר' הקישור לעיל(, אתרי הלמידה המקוונת והאולפניםוהבגרות, 

בנוסף, מסתמן כי המשרד ימקד את . בידי התלמידים להתכונן לבחינות
 .נושאי הבחינה, ובכך יסייע בצמצום היקף הנושאים לבחינות

 שימוש ב-OFFICE כחלק משיתוף  – ללא עלות למחשבים בבתי התלמידים
הפעולה של מרכז השלטון המקומי עם משרד החינוך ומיקרוסופט, במסגרת 

 OFFICEהחינוך המשותף, יכול כל תלמיד ומורה להוריד את תוכנת הסכם 
מכשירים ביתיים: מחשב נייח;  5-ללא עלות, ל –בגרסה המתקדמת ביותר 
 . להלן קישור למכתבנו בנושא: נייד; טאבלט; טלפון חכם

-https://drive.google.com/file/d/1EPA0aNzH

EGD1obNb87PvOuIBQG2eCLz/view?usp=sharing 

לנוסח מוצע של פניית ראש הרשות להורים, המסביר את תהליך קבלת כן ו
YZhP9-https://drive.google.com/file/d/1oQdzmgmX- ההרשאות:

eQFfhuLS57gOVKXha/view?usp=sharing . 

 בנוגע לסוגיות רבות אנו פועלים מול משרד החינוך  – נושאים להמשך עדכון
, הסעות הסכמים והתקשרויותסוגיות הנוגעות ל ובהןהעומדות על הפרק, 

תלמידים, צהרונים, הזנה )מתוקף חוק ארוחה יומית לתלמיד( ועוד. 
 .יתגבשו החלטות כאשרנעדכנכם לאלתר 
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 שונות .ג

 לכך ששר הפנים הודיע  נא תשומת לבכם – עונת הרחצה פתיחת דחיית מועד
  חיית פתיחת עונת הרחצה.הבוקר על ד

 להלן קישור לתמונת  – תמונת מצב עדכנית מאת המטה לבטחון לאומי
י שהועברה מאת המטה לבטחון , כפ08:30המצב העדכנית, נכון לשעה 

לאומי: 
https://drive.google.com/file/d/1R3wqXLzi06khfJ7kV1U4hdTGJFUZ7jua/view?usp=s

haring  

, שהועברו במהלך יום א', 1-4יכוז הנחיות זה הינו בנוסף על חוזרים מס' ר
15.03.2020 . 

 אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

 

 

 בברכה,
 

 חיים ביבס
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

 מרכז השלטון המקומיויו"ר 
 
 

 העתק:
 ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות -מר שי חג'ג'

 מרכז השלטון המקומי ,מנכ"ל -מר שלמה דולברג
 15-מנכ"ל, פורום ה -עו"ד איתן אטיה

 מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות  -מר איציק אשכנזי
 מנכ"לים ברשויות המקומיות

 ברשויות המקומיותגזברים 
 יועצים משפטיים ברשויות המקומיות

  סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר
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