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 י"אניסןתש"פ
2020אפריל05

108563סימוכין:
 לכבוד

 ראשיהרשויותהמקומיות


שלוםרב,


 43ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 21:00בשעה  05.04.2020נכון ליום 

להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה.

 חינוך .א

 –מערכת למידה מקוונת ריכוזפעילותהלמידהמקוונתשלמשרדהחינוך,בפורטל
 רשויותובעלויות,בקישורשלהלן:

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

 בפורטל המוצעות הפעילויות יתר –בין ובה הלאומית, השידורים ערוצי2מערכת
ובהםשידורשבנההאגףלחינוךקדם הילדים, גני עבורילדי במשרדהחינוך, יסודי

לוחשידוריםעשיר,מגווןוחווייתילהנאתם:

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

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

כמוכן,להלןקישורלמערכתהלמידההמקוונתשלמשרדהחינוךומערכתהשעותשל
 ,בעבריתובערבית:06.04.2020שידוריהאולפניםליום

https://drive.google.com/file/d/1bbpFjZI6NehnBD36d9r4DihJAaN65EoV/view?usp=sharing

 :לילדיגנים,הוריהםולצוותיםחינוכייםמפגשיםמקווניםלוחבנוסף,להלןקישורל
https://israelpreschool.wixsite.com/zoom

אינטראקטיבייםממתקיימיםבאגף לחינוך מיוחד  שעורים יום די בהם המורה,
התלמידים את מפעיל הפעילות. פירוט "לומדים01.04.2020ליום בקמפוס

למרחקים" שלהלן: בקישור המיוחד, החינוך https://www.campus-לתלמידי

online.cet.ac.il/

 2שלוחה–03-6200622תמיכהטכנית:
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 בהמשך–מסגרות חינוך בלתי פורמאלי לילדי עובדים חיוניים בתחום הבריאות
שנפתחו:להודעו המסגרות לרשימת קישור להלן בנושא, קודמות ת

https://drive.google.com/file/d/1Z7p_ZsjK_DXa37B4gwo8Emq2WvGFdKH9/view?usp=sharing 

  להלן–(גני ילדיםבתי ספר ו)לאור הגבלת פעילות מוסדות חינוך תשלומי הורים
החינוך: למוסדות הורים לתשלומי הנוגע בכל החינוך משרד להנחיות קישור

https://drive.google.com/file/d/131yOI_Imxf_HspCXbrIra3yt_PW7Eabv/view?usp=sharing 

להנחיות, בהתאם כי לבחוןיצוין חינוכי מוסד מנהל כל לקיימןעל האפשרות את
החינוכי,ולפעוללקיימןבאופןמלאככלהאפשרבעתהזו.ככלשיימצאשאיןבמוסד

יוכללדחותאתקיומןלמועד–ההנחיותבמוסדהחינוכיבעתהזואפשרותלקייםאת

 .לקיימןהמוקדםביותרבוניתןיהיה

 דיוני הכנסת בשבוע הקרוב .ב

  להלן דיוני ועדות הכנסת מחר ובשבוע הקרוב, בנושאים הרלוונטיים לשלטון
 –( 0021:בשעה  04.202050.המקומי )מידע נכון ליום 

o 06.04.2020יוםב',: 

 השלכות:,בועדההמיוחדתבענייןההתמודדותעםנגיףהקורונה00:01בשעה
על הקורונה ומשבר התעופה התיירות, משרד,החקלאותענפי בהשתתפות:

משרד בדרכים, והבטיחות התחבורה משרד התיירות, משרד האוצר,
חברו המלונות, התאחדות איכריםהחקלאות, חקלאים, נציגי התעופה, ת

 םומושבי

 בועדתהכספים10:00בשעה עלהקרןהיעודיתלסיועבהתמודדותעם, :דיון
 קורונההשפעתהתפרצותנגיףה

 אלימותכלפינשיםבצל,בועדההמיוחדתלעניינירווחהועבודה10:00בשעה:
 הקורונה

  המיוחד,10:00בשעה והחינוך החינוך מערכת להיערכות המיוחדת בועדה ,
 :פעילותהחינוךהבלתיפורמליבצלהקורונהלרבותלשנתהלימודיםהבאה

 מאים,בהשתתפותמנהל:תכניתהמענקיםלעצ,בועדתהכספים11:00בשעה
 רשותהמסים

 התמודדותהמגזרהשלישיעםמשברהקורונה:,בועדתהכספים0012:בשעה 
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 ב ורווחה12:00שעה עבודה לענייני המיוחדת בועדה בפעילות:, צמצום
 תוכניותהמטפלותבמשפחותהמצויותבעוניובהדרה

 אתגריםבמניעת,בועדההמיוחדתלמיגורהפשיעהבמגזרהערבי12:00בשעה:
 פשיעהואלימותבצלהקורונה

 אלימותבתוךהמשפחה .1

 הכלכליעלהפשיעההשפעתהמשבר .2

  בועדה12:15בשעה ההתמודדותעםנגיףהקורונה, תכנית:המיוחדתבעניין
צרכ עם באנשים הקורונהלטיפול בתקופתמשבר מיוחדים בהשתתפות:,ים

 לפיד יאיר בנושא–חה"כ טיפול תכנית סמנכ"להצגת דורפמן, מוריס מר
רגולציהגב'אורליבוני,מנהלתהשירותהארצילריפויבעיסוקמרליאורברק,
סמנכ"לבכירוראש שלום, מרגדעון מנהלאגףלבקרהעלקופ"חושב"ן סגן

 מינהלמוגבלויות,מ'הרווחה;נציגמשרדהחינוך

 ב המיוחד,12:30שעה והחינוך החינוך מערכת להיערכות המיוחדת בועדה ,
 ישיבתמעקב,בנושאים::לרבותלשנתהלימודיםהבאה

 היערכותמערכתהחינוךוהלימודהמקווןבמגזרהערבי .1

 הטיפולבתלמידיהחינוךהמיוחדבצלהקורונה .2

 ריאותב:המיוחדתבענייןההתמודדותעםנגיףהקורונה,בועדה13:30בשעה
בהשתתפות:נציגימשרדהבריאותד"רטלברגמן,,הנפשבצלמשברהקורונה

מנהלתהאגףלבריאותהנפשד"רבלהגרשון,ראשמערךהתנהגותאוכלוסייה
 באגףלבריאותהנפשד"רצביפישל,יו"ראיגודהפסיכיאטריה

o 07.04.2020יוםג',: 

 מסגרותחוץביתיותשלהמיוחדתלענייניעבודהורווחה,בועדה10:00בשעה:
 משרדהרווחהבעתמשברהקורונה

  המיוחד,10:00בשעה והחינוך החינוך מערכת להיערכות המיוחדת בועדה ,
 פעילותגניהילדיםבצלהקורונהלרבותלשנתהלימודיםהבאה:

-לכלדיוןנציגניתןלרשוםלצערנו,לנוכחהמצבויכולותההיוועדותבאמצעותהזום,
מהשלטון בלבד, שניים בשל יו"רהמקומי. את ורק אך לרשום נאלצים אנו כך,

נבקש.המלובנתבועדהבסוגיהבאופןישיר,הועדותונציגימש"מהמטפליםמקצועית
הבנתכם.
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:אללדיבורלדיוניםיכוליםלפנותשםהמבקשיםלהרבכפוףלאמורלעיל,

רכזתמינהלמשפטוכנסתומתאמתפעילותלכנסת,בדוא"ל:ב'אתילוי,ג
etti@masham.org.il,

 miras@masham.org.il דוא"ל:סלומון,ראשמינהלמשפטוכנסת,בעו"דמירהאואל

 מאמצים נעשה לרשוםאנו בדיונים, להשתתף המבקשים לאאת בהם לדיונים
נרשמיםנציגימש"מהאמוריםלעיל.

ניתןלצפותבשידוריםהישירים–להלןקישורלשידוריםהישיריםשלועדותהכנסת
) הועדה בארכיהשידורהקלטותשל נמצאות הישירים באותוים השידורים, ון

 הקישור(:

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

למעןהסרספק,איןבפירוטמועדיהועדותכאמורלעילבכדילהחליףאתהמתפרסם
באתרהאינטרנטשלכנסתישראל,ובכלמקרהיגברהאמורבאתר.

 שמירה, אכיפה וחירום .ג

  משרד–למי שאינם תושבים ,מניעת כניסה ליישוביםאיסור על חוו"ד ראו נא
המשפטיםלמשטרתישראל,לפיהאיןלרשויותהמקומיותסמכותלאסורעלמניעת

לי להדבקה:כניסה ישחשש בהם גםבמצבים המקום, תושבי שאינם למי ישובים,
-Q1AwKR-https://drive.google.com/file/d/12U

xWZDWgEfAYjnGbDW6kXvOV/view?usp=sharing 

לגרוע בכדי הדעת בחוות אין כי יודגש להגבילמהסמכות ויציאה ממקוםכניסה
תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()אזורמוגבל(,"אזורמוגבל"לפי-שהוכרזכ

"2020-תש"ף קישור"(.תקנות האזור המוגבל)להלן: )שוב( להלן הנוחות, למען
המוגבל האזור https://drive.google.com/file/d/1dMr0ydgoPEdWhYz-:לתקנות

T3x85ByqPtM72jzT/view?usp=sharing

 –אגף ביטחון, חירום ואבטחת מידע, של המשרד לשירותי דת חוזר קישורלהלן
 :31.03.2020לחוזר,מיום

https://drive.google.com/file/d/1jnM0enEEtS4qh2HmU4hQp3sOR1W8gZsq/view?usp=sharing

 הראשיים–הנחיות הלכתיות ערב חג הפסח הרבנים של למכתבם קישור להלן
הלכתיותלישרא הנחיות הכולל האשכנזי(, הראשי והרב הספרדי הראשי )הרב ל

 בתקופתחירוםזו:
https://drive.google.com/file/d/1tgBUGEgn1pRzhlOiIwG_LzP_q8iXYCQS/view?usp=sharing 
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 קישורלרשימתשירותיחירוםוקווימידע,להלן–רשימת שירותי חירום וקווי מידע
:משרדהבריאות-אחראיתמחוזיתבתחוםמניעתאלימותבמשפחהכפישרוכזוע"י

https://drive.google.com/file/d/1Dlf2tcy1kmP8YW_xU1gyc1pzqh72nuMr/view?usp=sharing 

 למעןהסרספקיובהרכיאיןמש"מאחראילתוכןרשימהזו.

 שונות .ד

 "–מאגר פעילויות הפנאי "זקנה בימי קורונה להלן למאגר פנאיקישור פעילויות
לביתם בימלמרותקים "זקנה הרווחה, העבודה, משרד ע"י שנערך קורונה", י

אשל: ישראל הג'וינט בשיתוף החברתיים, והשירותים
aS/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ks6xuvsuvTxOefvHyIDrKsI6iBt30R. 

  לשיחעדיםאנואלובימים–השמצה נגדהליגה של  מכלילים_לא#קמפיין
החרדיהמגזרכלפיוגוברהולךושליליסטריאוטיפי כדי.הקורונהמשברסביב,

פותחתלגיטימציה,-ולמאבקבאנטישמיותובדההשמצהנגדהליגה,בתופעהלהיאבק
הישראליתהחברהחלקילכל,שמבקשלקרואמכלילים_לא#:דמיוחרשתבקמפיין
להלןקישורלפרסוםהליגהנגדהשמצה,.ומגזענותמהכללות,קדומותמדעותלהימנע
.https://www.facebook.com/225859937576032/posts/2008879692607372/?d=nבנושא:

 בעקבות–התקשרויות מכח מכרזי משכ"ל למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור
הרשויותהמקומיותובהמשךלמכתבההבהרהשנשלחעלידיהחברהלמשקמפניות

 ביום בהמשך)26.03.2020וכלכלה לזאת מיום משכ"ל להלן15.03.2020מכתב ,
 _ew-https://drive.google.com/file/d/1ZAfy5aTmm3d34n0OH-קישור:

0atRGNmAOD/view?usp=sharing) קבלני, עם התקשרויות של זמנית להפסקה בנוגע
משכ"ל שההתקשרותעמםנעשתהבאמצעותמכרז למוסדותחינוך( )בעיקר ,ניקיון

להבהיר הניקיכי,הרינו קבלני עם שנחתם ההסכם פי התלייהעל מתאפשרת ון,
 בהתאםלמפורטבמכתב.,מיידיתללאהודעהמוקדמתשלההתקשרות

מוקדמת" הודעה "חלף מעין לתשלום בכפוף המיידיתמתאפשרת  ההפסקה 30של
בתשלוםמחציתמהתמורהבגיןתקופתההודעהכאמור.,ימים

,ימים(30לשאלהמדועישלשלםמחציתתמורהבגיןהתלייתההתקשרות)לתקופת
זההינו מכרז תפוקות, בשונהממכרזי נבהירכי, שירותבימיםאלה, אףשלאניתן

ע מאפשרהתלימכרז ללאחובת,שלההתקשרותמיידיתהתירכוחאדםאשראינו
בהוצאה נשיאה או ההתלי,תשלום משמעות שכן לדאוגהיא,ה צריך הקבלן כי

םעבודהאחר(.לעובדיומיידית)לחל"ת,פיטורים,העברהלמקו

תחלופתהעובדים הניקיון, העובדיםולעיתיםקרובותמאוד,דינאמיתהיאבתחומי
אינםמסיימיםתקופהמינימאליתשלהעסקהשלחצישנהלצורךהוצאתםלחל"ת
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כמוכןבגין)תקופתהזכאותהמינימאליתלתשלוםדמיאבטלהבגיןהוצאהלחל"ת(.
עלהקבלןלקבותההתליעובדיםשכןניתןלהוציאםלחל"תבע המשיךלשלםדמיה,

במשך לאומי חודשייםביטוח במסגרת. הרשומ"ק על מגולגלים תשלומים אותם
והימנעותמתשלומםמהווהעבירהלפיחוקהבטחתזכויותעובדים.,ההתקשרות

ההתל ההודעההמוקדמתלפיכך, ימי יהבהסכמיםאלהכפופהלתשלוםמופחתשל
הי ניתן לענ)אותם בשירותים(. בשימוש להמיר יה ההבהרה את ראו זה בקישורין

:(26.03.2020מיוםלמכתב7-9לנוחותכם)סעיפיםשלהלן
vJvAOzgYZbmLsgVPy3p/view?usp=sharing9BRg11lAM-https://drive.google.com/file/d/1D7b. 

התשלוםבגיןתקופה,כי"ימשכ"לונתבקשנולהביאלידיעתכםעיצויןכיהובהרלנו
השכר הוצאות לגבי אסמכתאות להציג ידרשו והקבלנים משכ"ל ידי על ייבדק זו

וכלזאתעלמנתלצמצםככלהניתןאת,שנגרמולהם,ככלשנגרמולהם,בתקופהזו
 התשלוםשלהרשויותלקבלניםכאמורבחוזה.

 בהמשךלעדכונים–רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה
 המשנה למכתב קישור להלן בנושא, הציודקודמים ספקי בעניין משכ"ל למנכ"ל

  והחומריםלהתמודדותעםנגיףהקורונה:

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

 :05.04.2020בלתספקיםכאמור,מעודכנתליוםוכןט
Hjs5B4DAY0cnD0ZFcJye69J3oBY/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1F5Z8H

המ של למכתבו קישור להלן כן, החיטוי,כמו חומרי בנושא משכ"ל, למנכ"ל שנה
:01.04.2020ליוםמעודכן

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



למעןהסרספק,ריכוזהנחיותזההינובנוסףעלקבציהנחיותקודמיםשהועברועלידימרכז
השלטוןהמקומי,מרכזהמועצותהאזוריותומשרדהפנים.

אנונמשיךונעדכןבכלהתפתחות.


 בברכה,

 
 חייםביבס

 ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות
 ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי
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העתק:
ראשהמועצההאזוריתמרחביםויו"רמרכזהמועצותהאזורית-חג'ג'מרשי

מנהלכללי,משרדהפנים-מרמרדכיכהן
מנכ"ל,מרכזהשלטוןהמקומי-מרשלמהדולברג
15-מנכ"ל,פורוםה-עו"דאיתןאטיה

מנכ"ל,מרכזהמועצותהאזוריות-מראיציקאשכנזי
ויו"ראיגודהמנכ"ליםברשויותהמקומיותמנכ"לעירייתרחובות-מרדורוןמילברג

מנכ"ליםברשויותהמקומיות
המשנהלמנכ"למרכזהשלטוןהמקומי-מררםסידיס

גזברעירייתבארשבעויו"ראיגודהגזברים-רו"חתומרביטון
גזבריםברשויותהמקומיות

יפוויו"ראיחודהיועמ"שים-יועמ"שעירייתתלאביב-עו"דעוזיסלמן
יועציםמשפטייםברשויותהמקומיות

סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי-מראיתיחוטר
ראשמינהלשכרוהסכמיעבודה,מרכזהשלטוןהמקומי-גב'חגיתמגן

סמנכ"לחינוך,רווחהוחברה,מרכזהשלטוןהמקומי-גב'מיכלמנקס
ם,מרכזהשלטוןהמקומיראשמינהלבטחון,חירוםותפקידיםמיוחדי-מריוחאיוג'ימה

ראשמינהלמשפטוכנסת,מרכזהשלטוןהמקומי-עו"דמירהסלומון
יו"ררשתעריםבריאות-ד"רמילכהדונחין
מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים-מרנפתליקאייקוב
יו"ראיגודמהנדסיערים-מראבנראקרמן
בארשבעויו"ראיגודדובריהרשויותהמקומיותדוברעיריית-מראמנוןיוסף
מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות-רו"חעינבפרץ

מנהלהרשותלקליטהועליהבעירייתירושליםויו"ראיגודמנהלימחלקות-מרפיניגלינקביץ
עלייהוקליטהברשויותהמקומי

דיםהעירונייםיו"ראיגודהתאגי-מריצחקבורבא
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