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 ' ניסן תש"פט
 2020אפריל  03

 108543סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 

 שלום רב, 
 

 32 ריכוז הנחיות מס' –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 17:00בשעה  03.04.2020נכון ליום 

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

 חינוך .א

 קישור להלן  – םמיוחדי חינוך לשירותי הזכאים לתלמידים מענה - להורים מידע
 לאגרת מידע בנושא, מאת משרד החינוך:

s6MkoKfGraIJVhRG/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1uFRsmqoywbJSREn  

 שמירה, אכיפה וחירום .ב

  קישור לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )אזור להלן  –תקנות אזור מוגבל
ועדת השרים שהוקמה בתקנות, להכריז על  הוסמכה מכוחן, 2020-מוגבל(, התש"ף

לא במקרים חריגים בל, שאסורה הכניסה והיציאה ממנו, אאזור כעל אזור מוג
 הקבועים בתקנות:

OAsbbgQbsrBG57evf4zsu28WFE/view?usp=sharing--https://drive.google.com/file/d/1iLJ8   

 קישור לתקנות שעת חירום )נגיף להלן  – במקום בידוד מטעם המדינה תקנות בידוד
, במסגרתו 2020-הקורונה החדש( )בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה(, התש"ף

מגיעים מחו"ל, לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה, וכן דל לנקבעה ברירת מח
בית, -הוסמך רופא מחוזי או רופא ראשי של קופת חולים, להורות לאדם הנמצא בבידוד

 לעבור לבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה:
https://drive.google.com/file/d/1rc_UEFxd3lawC0xeuTvP3uTp9CHYyfqA/view?usp=sharing  

 וונה לציבור בעניין נגיף לחוברת מידע והכלהלן קישור  – חוברת מידע והכוונה לציבור
  :משטרת ישראל מדור חוסן והכוונת אוכלוסייהשנערכה על ידי  הקורונה,

https://drive.google.com/file/d/1k6js3v67OTP59cWGAMGzGtC5yRX9oV_W/view?usp=sharing 
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 צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת תיקון ל
(, במסגרתו 12תוקן צו בריאות העם )תיקון מס'  01.04.2020ביום  – 2020-שעה(, תש"ף

 נקבעו הוראות שונות לעניין התנהגות הציבור. 

 :12להלן קישור לתיקון מס' 
usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1l08e9wL583xR5rP7f_WeDiPprTvGjoW8/view?  

 להלן קישור לצו בריאות העם, בנוסחו המלא )לאחר הטמעת התיקון(:
https://drive.google.com/file/d/1BNfPF_tLdlZ82QYwbxBTTgmCQp7c7MJO/view?usp=sharing   

 מצב של משרד הבריאות,תמ"צ והערכת שור לקילהלן  – הערכת מצב משרד הבריאות 
 :09:00( בשעה 03.04.2020נכון להיום )

AUtm1Zn/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1QqVmTVwfRDT9IRC95KdPjF8P 

 יוני הכנסת בשבוע הקרובד .ג

  מידע  יים לשלטון המקומי, בנושאים הרלוונטשבוע הקרובלדיוני ועדות הכנסת להלן(
 –( 0023:בשעה  202004.01.נכון ליום 

o  ,'05.04.2020יום א: 

  ועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ב09:30בשעה :
בהשתתפות: חה"כ אריה  -ההתמודדות עם משבר הקורונה במגזר החרדי 

דרעי, שר הפנים; מר מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים; פרופ' איתמר  מכלוף
-אביב-גרוטו , משנה למנכ"ל, משרד הבריאות; ד"ר חנה שפר, רופאת מחוז תל

 יפו, משרד הבריאות; נציגי המל"ל; מר שמואל ליטוב, מנכ"ל עיריית בני ברק

o 06.04.2020ום ב', י: 

  סוגיית : דות עם נגיף הקורונה, בועדה המיוחדת בעניין ההתמוד09:30בשעה
, משנה בהשתתפות: פרופ' איתמר גרוטו -ה הבדיקות לזיהוי נגיף הקורונ

למנכ"ל, משרד הבריאות; גב' רותי ישי, סגנית מנהל המחלקה למעבדות, משרד 
הבריאות; פרופ' רן בליצר, ראש אגף מחקר ומדיניות ומנהל מכון המחקר, 

בית החולים הדסה; עו"ד רויטל סויד, הקרן  כללית; פרופ' זאב רוטשטיין, מנהל
 למיזמים חברתיים

  דיון על הקרן היעודית לסיוע בהתמודדות עם , בועדת הכספים10:00בשעה :
 השפעת התפרצות נגיף הקורונה

  אלימות כלפי נשים בצל , בועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה10:00בשעה :
 הקורונה
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  להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, המיוחדת , בועדה 10:00בשעה
 : פעילות החינוך הבלתי פורמלי בצל הקורונהלרבות לשנת הלימודים הבאה

  תכנית המענקים לעצמאים, בהשתתפות מנהל, בועדת הכספים0011:בשעה : 
 רשות המסים

  פעילות השירות לעבודה , בועדה המיוחדת לענייני עבודה ורווחה0012:בשעה :
 כלכלי-מן המצב החברתיקהילתית בז

  אתגרים במניעת : המיוחדת למיגור הפשיעה במגזר הערבי, בועדה 12:00בשעה
 פשיעה ואלימות בצל הקורונה

 אלימות בתוך המשפחה  .1

 השפעת המשבר הכלכלי על הפשיעה .2

  המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, , בועדה 12:30בשעה
 בת מעקב, בנושאים:: ישילרבות לשנת הלימודים הבאה

 היערכות מערכת החינוך והלימוד המקוון במגזר הערבי .1

  הטיפול בתלמידי החינוך המיוחד בצל הקורונה .2

o 2020.0407.', יום ג: 

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

 להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, המיוחדת , בועדה 10:00שעה ב
 פעילות גני הילדים בצל הקורונה :לרבות לשנת הלימודים הבאה

 יתן לצפות בדיוני הועדות בשידורים ישירים, באתר האינטרנט של כנסת ישראל.נ

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

 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -רו"ח תומר ביטון
 ברשויות המקומיותגזברים 

 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

 וחברה, מרכז השלטון המקומיסמנכ"ל חינוך, רווחה  -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

 נהלי רישוי עסקיםמנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מ -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

עיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות ב מנהל הרשות לקליטה ועליה -גלינקביץפיני מר 
 עלייה וקליטה ברשויות המקומי 
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 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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