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 י"ט באדר תש"פ

 2020במרץ  15

 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות 

 

 שלום רב,

 

בנוגע להערכות להשפעות  15.3.20עדכון מנכ"ל משרד הפנים לרשויות המקומיות מיום  :הנדון

 נגיף הקורונה

ראשית ברצוני להודות לכל אחד מכם על התגייסותכם והמחויבות האישית שאתם מפגינים בסיוע 

והמשך שמירה על הרציפות התפקודית ברשות. לרשות  לתושביכם בקבלת השירותים החיוניים

 המקומית תפקיד קריטי בשמירה על החוסן האזרחי.

אני מודע לכך שאתם מתמודדים עם קשיים רבים הנוגעים לניהול ההון האנושי, הפיננסי, השוטף 

והנחיות רבות המגיעות ממשרדי הממשלה השונים. אנו במשרד עושים כמיטב יכולתנו לספק לכם 

 סיוע, הנחיות מידע רלוונטי ואוזן קשבת. 

יו"ר מרכז מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, עם יו"ר  ,דרעיהיום נפגש שר הפנים, ח"כ אריה מכלוף 

כדי לתאם ב ואריאל יוצר סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר 'המועצות האזוריות, שי חג'ג

 צוות הקמת על, המענים הנדרשים ואופן הפצת המידע לתושבים. בישיבה סוכם הפעולה ףשיתואת 

 מוחלשות לרשויות סיוע מתן יבחןש, המקומי השלטון ונציגי האוצר משרד, הפנים למשרד משותף

 השר, כן כמו רכז הנחיות אחידות ומחייבות לכלל הרשויות.וי בהמשך תותזרימי בבעיה שיתקלו ככל

 מנת על, ביניהן הסולידריות את ולחזק מקומיות רשויות בין הדדי סיוע לאפשר הצוות את הסמיך

  .הזו בעת לתושביהן ומשותפים נאותים שירותים לספק

מובא בנוסף  , הם אנשי הקשר לכל צורך.כזרוע הקדמית של המשרד ,הממונים על המחוזות

, אנשי הקשר הרלבנטיים וסטאטוס במטה לידיעתכם הנושאים המרכזיים שאנו עוסקים בהם

 ההנחיות:

 , מנהל מנהל החירום. אלי רגבבהובלת מר  -הנחיות הנוגעות לחירום .1

 בחינת המוכנות של הרשויות המקומיות לרציפות  -נושאים מרכזיים שנבחנים כרגע

סגירת נוהלי העבודה המשותפת של משרד הפנים, ו קודית ומה הסיוע הנדרש לצורך כךתפ

 אל מול הרשויות המקומיות.  -מרכז השלטון המקומי ופיקוד העורף

 א. סיום הכנת תוכנית מגירה רשותית של כלל בעלי התפקידים לשימור הרציפות   -הנחיות

ה התפקודית ברשות במקרה של הפעלת סגר מוחלט והשבתת המשק. ב. קיום פגישת עבוד

ותיאום מול מפקד היקל"ר )יחידית קישור לרשות( מטעם פיקוד העורף. ג. סיום ההכנות 
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של הרשות. ד. רענון דרכי תקשורת  )מוכנות לשעת חירום( הנדרשות בהתאם לתיק מל"ח

 מול מרכז ההפעלה המחוזי במשרד הפנים. 

 

 , מנהלת אגף בקרת הון אנושי.גלית וידרמןבהובלת גב'  -הון אנושיהנחיות הנוגעות לבקרת ה .2

 מיפוי עובדים חיוניים, הנחיות שכר ותגמול לעובדים,  -נושאים מרכזיים שנבחנים כרגע

ת. עמדת שר הפנים הינה כי כל הנחיות לגבי עובדי "מעטפת חינוך", הנחיות לגבי חל"

 הנושאים נבחנים כללהחלטה שתתקבל לגבי עובדי מדינה תחול גם על עובדי הרשויות. 

 והאוצר. הממונה על השכר, הנציבות, ההסתדרות מול  באופן קדחתני

 א. הופצה הנחיה בנוגע לעובדים חיוניים. ב. הופצה הנחיה בנוגע לביטול קבלת  -הנחיות

  לחצו כאן.  לצפיה בהנחיותקהל ואי הבאת ילדים לעבודה. 

 

 , מנהל אגף תקציבים.סיון להביבהובלת מר  -הנחיות הנוגעות להתנהלות כספית וארנונה .3

  הייחודים של הרשויות,  םבחינת הצרכים הייחודיי –נושאים מרכזיים שנבחנים כרגע

ביטול הצורך בחינת ו חלשותבחינת מגוון אפשרויות להקלות תזרימיות לרשויות מו

 בתשלומי ריבית פיגורים כתוצאה מדחיית תשלומי ארנונה ואגרות שונות לבעלי העסקים.

במסגרת מענקי מלש"ח החסרים  150להעברת האפשרות מול משרד האוצר  נבחנתבנוסף 

 . 2020האיזון לשנת 

 את תשלום  לדחותשר הפנים הורה כי יש לאפשר לכלל הרשויות המקומיות  נחיות:ה

  .2020מאי ב 1-ההארנונה לבעלי העסקים עד ליום 

 

, מנהלת מנהל אדית ברבהובלת גב'  -ושיתוף ידע יםהנחיות הנוגעות לשירותים דיגיטלי .4

 הפיתוח.

 סיוע לרשויות שאין להם מוקד עירוני לספק שירות,  -נושאים מרכזיים שנבחנים כרגע

 וכלים לעבודה מרחוק, הסתייעות באשכולות לטובת הרשויות. םהנגשת שירותים דיגיטליי

 כך שיאפשר לרשויות להעלות באופן עצמאי מידע 265הורחב "המיזם הלאומי  -כלים "

. נשמח למעורבות ם עם משבר לקורונה וללמוד מהנעשה ברשויות אחרותתאודות התמודדו

שלכם בהעלאת  מידע שיאפשר לכמה שיותר רשויות ללמוד וליישם את היוזמות שכל רשות 

 לחץ כאן. 265לכניסה לאתר מקדמת. 

 

תת מענה לשאלות שוטפות העולות בכדי לשפר את זרימת המידע בין המשרד לרשויות, וכן כדי ל

מהשטח, החל ממחר בבוקר, המשרד יקיים מפגשי לייב בעמוד הפייסבוק של משרד הפנים. בכל יום 

יעלו לשידור, בקבועי זמן, בכירי משרד הפנים הרלוונטיים ויענו על שאלותיכם. זמני שידורי 

את בעלי התפקידים  הפייסבוק לייב יפורסמו בהקדם בעמוד הפייסבוק המשרד. אני מזמין

 הרלוונטיים להצטרף לצפייה.
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אני מודע לכך שיש דברים לא פתורים, מטבע הדברים אנחנו מגבשים תוך כדי את ההנחיות והמענים 

בהתאם לצרכים העולים מהשטח. יחד עם זאת, אני קורא לכם לפעול בהתאם להנחיות, שיתוף 

 ב זה. הפעולה בינינו יהיה מפתח ההצלחה באתגר לאומי מורכ

 בברכה,

 דכי כהןמר

 

 המנהל הכללי

 

 העתקים

משרד הפנים, משרד  -הצוות המשותף להתמודדות הרשויות המקומיות עם התפשטות נגיף הקורונה

 .האוצר, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות

 

 משרד הפנים. -הנהלה מובילה 

 

 מנכ"לי הרשויות המקומיות

 

 


