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 אדר תש"פ כ'
 2020מרץ  16

 108265סימוכין:
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 

 שלום רב, 
 

 6ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 

 21:00בשעה  16.03.2020נכון ליום 

 
 

שונות, כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף  הנחיותריכוז להלן 
 הקורונה.

המדובר בקובץ הנחיות משותף למרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות 
   ומשרד הפנים.

 

 הון אנושי .א

 הממשלה ראש בהמשך להודעת – מעבר המגזר הציבורי למתכונת חירום 
אסדי, סגן בכיר לממונה על השכר מהערב, אנו פועלים יחד עם מר דיאא 

במשרד האוצר, וגב' גלית וידרמן, מנהלת האגף לניהול ההון האנושי במשרד 
הפנים, לצורך הוצאת מסמך הנחיות למעבר הרשויות המקומיות לעבודה 

 במתכונת חירום.

אשר ייתן  ,, מרכז השלטון המקומי, שוקד על הסכם קיבוצי מיוחדבמקביל

 .ן ברשותם יתרת ימי חופשה מספיקהמענה לעובדים אשר אי

 .אנו נשוב ונעדכן בהקדם

 נא ראו קישור למכתבנו בנושא:  – עדכון בדבר תקצוב תקנים
https://drive.google.com/file/d/1lW_urZq5p2AXhPXfAMkjJssZWtdhpMuN/view

?usp=sharing 
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 שמירה, אכיפה וחירום .ב

 עדכון צהריים מיום  3בהמשך לעדכון בחוזר חדר מצב מס'  – מאבטחי מוס"ח(
להזכיר כי הרשויות המקומיות רשאיות להשמיש את נבקש , (15.03.2020

וע אחרים ברשות, תוך שהן מקבלות לאורך מאבטחי המוס"ח לתפקידי סי
, ולהבהיר כי רשות התקופה את התקציב המגיע בעדם מהמשרד לבטחון פנים

)ביחס  מקומית שאינה מעוניינת להמשיך את ההתקשרות עם חברת האבטחה
נדרשת להחזיר למשרד הבט"פ את המקדמות  ,לכל המאבטחים או חלקם(

 .לום בגין רצף ההעסקה בחגיםששולמו בעד מבטחי המוס"ח וכן את התש

 שאלות רבות בנושא, נבהיר כי:כמו כן ולאור 

-במערכת ה ולדווח להתייצב במחוי, אלה בימים שעובד מאבטח כל -

ok2go. .לא יאושרו שעות האבטחה למאבטח שלא ביצע דיווח כאמור 

המאבטח יועסק כמספר שעות התקן המאושרות לו בשגרה. לא ניתן לאשר  -

 .ok2go-לפני או אחרי שעות התקן הקבועות במערכת ההצבת מאבטח 

נא ראו קישור למכתב רמ"ד מוס"ח בחטיבת אבטחה ורישוי במשטרת 
 ישראל:

cwkepfqc9nUTkFnZYFA/view?usp=shttps://drive.google.com/file/d/1NYr1J0Bo64sfC

haring 

 

 רווחה .ג

 קרן שלם מתגייסת לסיוע  – מיזם עידוד לתקופת הבידוד בסיוע קרן שלם
לרשויות במתן מענה לאנשים עם מש"ה )מוגבלות שכלית התפתחותית(, 

  י ההורים עקב סגירת מסגרות היום.בוגרים וצעירים, השוהים בבת

לרשות עבור רכישת ציוד, משחקים  ₪ 5,000ניתן לקבל מענק בסך של עד 
  ואביזרים לפעילות הפגה ופנאי בבתי המשפחות.

 :, הכולל קישור לטפסיםנא ראו קישור לפניית יו"ר ומנכ"ל הקרן
/file/d/1dLklVNENvZp6NgCkdSKdJ83VXO5zkR2o/view?usp=https://drive.google.com

sharing  
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 חוזר מנכ"ל משרד הרווחהלהלן קישור ל – סל שירותים לאזרחים וותיקים, 
ותיקים המבקרים במרכזי  דרכי אספקת סלי שירותים לאזרחים המסדיר את

היום ולאזרחים ותיקים המבקרים במועדוני מופת הפועלים תחת המחלקות 
 :לשירותים חברתיים

https://drive.google.com/file/d/1P6kjnbuZVt1fbRvIStpa2ljXeOVZ7fAv/view?usp=sha

ring 

קודמים שהועברו על למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות 
 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:
 האזוריתראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות  -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

 גזברים ברשויות המקומיות
 יועצים משפטיים ברשויות המקומיות

  המקומיסמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון  -מר איתי חוטר
 

 

 

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1P6kjnbuZVt1fbRvIStpa2ljXeOVZ7fAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P6kjnbuZVt1fbRvIStpa2ljXeOVZ7fAv/view?usp=sharing

