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 "ב ניסן תש"פי
 2020אפריל  06

 108583סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 

 שלום רב, 
 

 35ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 23:00בשעה  06.04.2020נכון ליום 

 להלן ריכוז הנחיות שונות, כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

 הון אנושי .א

  להלן  – 2020-, התש"ף(חוק עבודת נשים( )נגיף הקורונה החדש)תקנות שעת חירום
: 06.04.2020המסביר את התקנות שהותקנו ביום שרד עו"ד לפידור, מקישור לחוזר 

https://drive.google.com/file/d/1lMG59gDPP3vRXyeCPP8RnNyhaIronjev/view?usp=sharing  

 וכן קישור לתקנות, כפי שפורסמו ברשומות:
https://drive.google.com/file/d/1nFcbXs16CKQRz9xTlpxS1UE_Qvx_3az3/view?usp=sharing  

ומכתבה של מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים 
 החברתיים:

https://drive.google.com/file/d/1rfWXGmHG2IjPicPYSVk12Ca5cTCAD1FU/view?usp=sharing  

 חינוך .ב

 פורטל ריכוז פעילות הלמידה מקוונת של משרד החינוך, ב  – מערכת למידה מקוונת
 רשויות ובעלויות, בקישור שלהלן:

education.aspx-https://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/distance  

ערוצי שידור  2ובה  מערכת השידורים הלאומית, –בין יתר הפעילויות המוצעות בפורטל 
שבנה האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך, עבור ילדי גני הילדים, ובהם לוח שידורים 

 עשיר, מגוון וחווייתי להנאתם:

   https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemHebrew:בשפה העבריתערוץ 

  https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemArabic: בשפה הערביתוערוץ 

מערכת השעות של כמו כן, להלן קישור למערכת הלמידה המקוונת של משרד החינוך ו
 , בעברית ובערבית:07.04.2020שידורי האולפנים ליום 

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1lMG59gDPP3vRXyeCPP8RnNyhaIronjev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nFcbXs16CKQRz9xTlpxS1UE_Qvx_3az3/view?usp=sharing
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e6qdQXxnnwZ4pT20MFAEY_Kb/view?usp=sharing-VATCC3-https://drive.google.com/file/d/1   

 :לילדי גנים, הוריהם ולצוותים חינוכיים מפגשים מקוונים לוחהלן קישור לבנוסף, ל
https://israelpreschool.wixsite.com/zoom 

 לחוזר משרד החינוך, במסגרתו  להלן קישור – חוזר נהלים למנהלי בי"ס על יסודיים
: הבחירה מקצוע לבחירת המועד דחהנקבע, בין היתר, כי נ

ringnV2k2czFh9SrG2FU8lOc/view?usp=sha-https://drive.google.com/file/d/1K1ClEeVh5g8    

 ההרשאות על חתם החינוך משרד חשב כי אנו שמחים לעדכן, – הרשאות לבינוי כיתות 
 .2020 לשנת כיתות לבינוי החדשות

 למאמץ תודות, השנה משוחררות כיתות 3,400, האחרונים בשבועות אתכם שעדכנו כפי
 . החינוך ומשרד האוצר משרד, הפיס מפעל, המקומי השלטון מרכז של משותף

 ככל המקומיות ברשויות יציבות וליצירת המקומיות הרשויות לטובת לפעול נמשיך
 .משבר תותבע גם, הניתן

  להלן קישור לפנייתנו אל מנכ"ל משרד  – 2020קול קורא 'ערי הילדים והנוער' קיץ
החינוך, בדרישה כי משרד החינוך יפרסם בהקדם את הקול הקורא ל"ערי ילדים ונוער", 

Au6qTsS95IE7QF0l-oCi9S9PDb-https://drive.google.com/file/d/1fe-: 2020קיץ 

Da/view?usp=sharing  

 שמירה, אכיפה וחירום .ג

 המלצות לשימוש בתוכנת Zoom –  להלן קישור למסמך המלצות בנושא, שנערך ע"י
 סייבר ישראל:

https://drive.google.com/file/d/15F0KYjcdg30mTyjxva6WUJ3oSOyJh8Q3/view?usp=sharing  

, מיום 31בריכוז הנחיות חדר המצב מס' בהמשך לעדכון  – י בידודסידור חוץ ביתי לחב
 )להלן קישור: בנושא מאותו היום, ולמכתבנו 02.04.2020

/d/1YCsu0xhVoYPziszKtd8RzuAXPkxj2ASc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file) ,
, פורסם נוהל משרד הפנים ליצירת סידור חוץ ביתי לחבי בידוד 06.04.2020נעדכן כי ביום 

https://drive.google.com/file/d/1FXk3bha4CLgYhM_d5bBm6X-: שלקח בחשבון פנייתנו

tR2Zg9fJO/view?usp=sharing. 

 משרד  בהמשך לחוו"ד – למי שאינם תושבים ,מניעת כניסה ליישוביםיסור על א
, לפיה אין לרשויות המקומיות סמכות 02.04.2020המשפטים למשטרת ישראל, מיום 

לאסור על מניעת כניסה ליישובים, למי שאינם תושבי המקום, גם במצבים בהם יש חשש 
Q1AwKR-ttps://drive.google.com/file/d/12Uh-להדבקה )להלן קישור: 
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xWZDWgEfAYjnGbDW6kXvOV/view?usp=sharing להלן קישור להתייחסות המשך של משרד ,)
 :06.04.2020המשפטים, מיום 

https://drive.google.com/file/d/1cjxq6N12YQVoJHq8mBa1KqghRvGDgkIv/view?usp=sharing  

 יודגש כי אין בחוות הדעת בכדי לגרוע מהסמכות להגביל כניסה ויציאה ממקום שהוכרז
 2020-תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )אזור מוגבל(, תש"ף"אזור מוגבל" לפי -כ

"(. למען הנוחות, להלן )שוב( קישור לתקנות האזור תקנות האזור המוגבל)להלן: "
https://drive.google.com/file/d/1dMr0ydgoPEdWhYz-המוגבל: 

T3x85ByqPtM72jzT/view?usp=sharing , 06.04.2020ולתיקון שנעשה בתקנות אלו ביום :
le/d/1XXZ5hO2YIR27UROrmQW30WHYvJG1WKd5/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/fi  

 הפנים: להלן קישור לחוברת מידע שערך משרד  – חוברת מידע והנחיות לציבור החרדי
https://drive.google.com/file/d/1vJO3fGeSYyMIRyq8DSlN9P5Sbt4cEkcp/view?usp=sharing   

 להלן קישור למכתבו של נציב כבאות והצלה, מר דדי  – יערכות לקיץ בתקופת הקורונהה
https://drive.google.com/file/d/1wVmwPUxaNdoSOEnoHd_ygfk-שמחי: 

9DmnqPtj/view?usp=sharing  

 רווחה ושירותים חברתיים .ד

 להלן קישור  – הירתמות לאימוץ משפחות נזקקות על ידי משפחות בכל רשות מקומית
 משפחה שיש לה יכולת כלכלית ורצון, "תאמץ" – "משפחה מאמצת משפחה"ליזמת 

 :משפחה שנקלעה למשבר כלכלי על רקע המצב הנוכחי
WQo5A7yMrzA/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1atG3jKIdIhK744hRu5aw  

 להלן קישור  – בקהילה שכולות במשפחות לתמיכה חירום מערך –" ממעמקים" מיזם
 למיזם "ממעמקים":

UcG5wjxClmCrp6x3LodK_yAak5FKPj/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1c  

 /https://www.outotd.org: התכנית אתרלהלן קישור ל

 להלן ארסנל כלים לניהול ההתנדבות המשותפת לרשות  – כלים לסיוע בניהול התנדבות
 המקומית ומפעל הפיס, אל מול הסטודנטים המלגאים ומתנדבים אחרים: 

o  זה איך עושים ואיך מנהלים את –התנדבות וירטואלית  :
https://drive.google.com/file/d/1TpAa6jTYba7lHmXmhfuCpr0IZnrUI1pD/view?usp=sharing  

o טיפים למתנדבים באמצעים וירטואליים – 

https://drive.google.com/file/d/1QgwUo2nJnVJgqo8ItlvOwtQqm0Z-בעברית: 

0rJ1/view?usp=sharing  
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https://drive.google.com/file/d/1z-ובערבית: 

qI6SM4qBo37PBUr3Oggmbft5NRph1q/view?usp=sharing  

o עשה ואל תעשה למתנדב בתקופת הקורונה + הצהרת בריאות – 

  בעברית:
https://drive.google.com/file/d/1ZH5GpDRxPFRqFdQaUk8JD1AEd1OwCdX0/view?usp=sharin

g  

ובערבית: 
G/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1x2jfXCBOqUxrxffLbZwLpIFpweFEtuV  

o  מדריך פשוט וקל –איך עובדים עם תוכנת הזום – 

בעברית: 
https://drive.google.com/file/d/1vVNllPdO2jhiBA6Zg5xPRZ_rJdjaiTor/view?usp=sharing  

ובערבית: 
https://drive.google.com/file/d/1fp5UoDPPH1mIPVy7n304WJ3mybSOb4ze/view?usp=sharin

g  

 http://www.ivolunteer.org.il/?CategoryID=1095 :בקישור הבא נוספים ניתן לראות חומרים

 בריאות ותברואה .ה

 עם ארגון בטרם לבטיחות ילדים ומרכז השלטון המקומי ,שומרים על הילדים בבית – 
כולנו נמצאים בבית עם הילדים ומגנים עליהם ועלינו מפני וירוס הקורונה.  הבימים אל

 הבית הופך למבצר מוגן. הבעיה שהמבצר הזה לא תמיד בטוח לילדים. 

, חשוב לאמץ התנהגות בטוחה ולהתאים את הבית לילדים כדי הבמיוחד בימים אל
 להימנע מתאונות ביתיות.

o סגר בבית להלן קישור להנחיות כלליות לתקופת ה– 

https://drive.google.com/file/d/1MMupQC4-בעברית: 

qE_zWenlB5YNWm2_XKtsThnI/view?usp=sharing  

ובערבית: 
https://drive.google.com/file/d/1ygrhS2B6BmdYwLJEu9U4odh5Qyf9nZCj/view?usp=sharing  

o  :להלן קישור להנחיות לפסח
https://drive.google.com/file/d/1N4OQ_2bqTXFzR3VVPYYULUgyNOJmwcgf/view?usp=sharin

g  
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בנוסף, להלן קישור לסרטון בערבית, בכיכובה של כוכבת הילדים אמל ח'אזון: 
https://www.facebook.com/bterem/videos/229848621712354/ 

 להלן קישור לחוזר שאלות ותשובות של משרד הבריאות, בענייני תזונה  –ו"ת בריאות ש
 בריאה בימות הקורונה:

https://drive.google.com/file/d/1WisySne8rUfAkz8WblMUF19quiLZGiyx/view?usp=sharing  

 להלן קישור לחוזר משרד הבריאות, ובו המלצות לתחליפים בריאים  – תחליפי ביצים
 שיהוו השלמה לתזונה מלאה על אף המחסור בביצים:

https://drive.google.com/file/d/1kcOJXRm_PoFuQAz0EybIEVVttlZLxutl/view?usp=sharing  

 בהמשך לעדכונים  – רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה
ספקי הציוד קודמים בנושא, להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל בעניין 

  והחומרים להתמודדות עם נגיף הקורונה:

https://drive.google.com/file/d/1NZAtiEr0pxsOTCyYu_LdTDIytNnlgvIv/view?usp=sharing  

 :05.04.2020מעודכנת ליום וכן טבלת ספקים כאמור, 
https://drive.google.com/file/d/1F5Z8HHjs5B4DAY0cnD0ZFcJye69J3oBY/view?usp=sharing   

, בנושא חומרי החיטוי, מעודכן כמו כן, להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל
 :01.04.2020ליום 

https://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/view?usp=sharing  

 יוני הכנסת בשבוע הקרובד .ו

  להלן דיוני ועדות הכנסת מחר ובשבוע הקרוב, בנושאים הרלוונטיים לשלטון המקומי
 –( 21:00בשעה  05.04.2020)מידע נכון ליום 

o  ,'07.04.2020יום ג: 

  מסגרות חוץ ביתיות של , בועדה המיוחדת לענייני עבודה ורווחה10:00בשעה :
 משרד הרווחה בעת משבר הקורונה

  המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, לרבות  , בועדה10:00בשעה
 פעילות גני הילדים בצל הקורונה לשנת הלימודים הבאה:

-לצערנו, לנוכח המצב ויכולות ההיוועדות באמצעות הזום, ניתן לרשום לכל דיון נציג
שניים בלבד, מהשלטון המקומי. בשל כך, אנו נאלצים לרשום אך ורק את יו"ר הועדות 

 ציגי מש"מ המטפלים מקצועית באופן ישיר, בסוגיה המלובנת בועדה. נבקש הבנתכם.ונ

 בכפוף לאמור לעיל, המבקשים להרשם לדיבור לדיונים יכולים לפנות אל:

 גב' אתי לוי, רכזת מינהל משפט וכנסת ומתאמת פעילות לכנסת, בדוא"ל:

mailto:hamal@masham.org.il
https://www.facebook.com/bterem/videos/229848621712354/
https://drive.google.com/file/d/1WisySne8rUfAkz8WblMUF19quiLZGiyx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kcOJXRm_PoFuQAz0EybIEVVttlZLxutl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NZAtiEr0pxsOTCyYu_LdTDIytNnlgvIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F5Z8HHjs5B4DAY0cnD0ZFcJye69J3oBY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/view?usp=sharing
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rg.iletti@masham.o, 

   miras@masham.org.il דוא"ל:סלומון, ראש מינהל משפט וכנסת, ב או אל עו"ד מירה 

אנו נעשה מאמצים לרשום את המבקשים להשתתף בדיונים, לדיונים בהם לא נרשמים 
 נציגי מש"מ האמורים לעיל.

ניתן לצפות בשידורים הישירים של  –דות הכנסת להלן קישור לשידורים הישירים של וע
 הועדה )הקלטות השידורים הישירים נמצאות בארכיון השידורים, באותו הקישור(:

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=1 

למען הסר ספק, אין בפירוט מועדי הועדות כאמור לעיל בכדי להחליף את המתפרסם 
 באתר האינטרנט של כנסת ישראל, ובכל מקרה יגבר האמור באתר.

 שונות .ז

  להלן קישור למכתב מנכ"ל מש"מ בנושא:  –השפעת מגפת הקורונה על תחום הבניין
W6QEoni9Kn/view?usp=sharing-3-https://drive.google.com/file/d/1CcslqZx3f9mRE2B_nJI  

  על צרופותיו:

https://drive.google.com/file/d/1ndH7k8mqeJbeaCiQx_vngJxABjUOgM7J/view?usp=sharing  

Yl3TEYu5Co5sCgm5VQ/view?usp=sharing-L7I3r-https://drive.google.com/file/d/1atoo8I9  

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:

 ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזורית -מר שי חג'ג'
 מנהל כללי, משרד הפנים -מר מרדכי כהן

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

 מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות  -מר איציק אשכנזי

mailto:hamal@masham.org.il
mailto:etti@masham.org.il
mailto:miras@masham.org.il
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=1
https://drive.google.com/file/d/1CcslqZx3f9mRE2B_nJI-3-W6QEoni9Kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ndH7k8mqeJbeaCiQx_vngJxABjUOgM7J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1atoo8I9-L7I3r-Yl3TEYu5Co5sCgm5VQ/view?usp=sharing
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 מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות -מר דורון מילברג
 מנכ"לים ברשויות המקומיות

 המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי -מר רם סידיס
 הגזבריםגזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד  -רו"ח תומר ביטון

 גזברים ברשויות המקומיות
 יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים-יועמ"ש עיריית תל אביב -עו"ד עוזי סלמן

 יועצים משפטיים ברשויות המקומיות
 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר

 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן
 ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומיסמנכ" -גב' מיכל מנקס

 ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי -מר יוחאי וג'ימה
 ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי -עו"ד מירה סלומון
 יו"ר רשת ערים בריאות -ד"ר מילכה דונחין

 ה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקיםמנהל רישוי עסקים בנתני -מר נפתלי קאייקוב
 יו"ר איגוד מהנדסי ערים -מר אבנר אקרמן

 דובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות -מר אמנון יוסף
 מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות -רו"ח עינב פרץ

מנהל הרשות לקליטה ועליה בעיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות  -מר פיני גלינקביץ
 עלייה וקליטה ברשויות המקומי 

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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