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 אייר תש"פ ט"י
 2020מאי  13

 108951סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 51ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 08:00בשעה  13.05.2020נכון ליום 

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

 הון אנושי .א

 חירום במתכונת עבודה בעת המקומיות ברשויות אדם כח מכרזי לניהול עדכון הנחיות 
להלן קישור למכתבה של מנהלת אגף בכיר בקרת הון אנושי  – בתקופת משבר הקורונה

 ברשומ"ק, במשרד הפנים:
https://drive.google.com/file/d/17nsS5GSy8_we4901eczngxVTYDfaFm9B/view?usp=sharing  

 חינוך .ב

 להלן ריכוז פרסומים והודעות בעניין הפעלת הצהרונים: – צהרונים 

o קריטריוניםלהלן קישור למסמך  – 04.07.2019ל קורא ניצנים מיום השלמה לקו 
 מותאמת ניצנים כניתת עבור, פ"תשה הלימודים בשנת מקומיות רשויות לתקצוב

 החברתיים האשכולות בכל'( ב כיתה-גן) 3-8 לגילאי הקורונה נגיף התפרצות בתקופת
 ניצנים: תכנית פועלת בהם כלכליים

https://drive.google.com/file/d/1cgffdshCZ0MziVoU8016CplKx5JGNSuT/view?usp=sharing  

 נא תשומת לבכם למועדים הקבועים במסמך.

o בגין הפעלת צהרונים 6-1לשיפוי רשומ"ק  התחייבות אוצר/המשרד לשוויון חברתי – 
לצורך  ,האוצר לבין המשרד לשוויון חברתי משרדהסכם החתום בין ל להלן קישור

הביטחון שמרכז השלטון המקומי דרש עבור  רשתהמכיל בתוכו את  הוצאת הקול הקורא
 :6-10הפעלת הצהרונים בגני הילדים ברשויות סוציו 

SG7urSLa_PF1QKLA_vrS97SmRO8dq/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1Lx  

 .למי שכבר פועל 10.05.2020לתשומת לבכם, השיפוי תקף רטרואקטיבית מיום 

 .יפורסם, בהתאם קול קורא

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/17nsS5GSy8_we4901eczngxVTYDfaFm9B/view?usp=sharing
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  להלן קישור למכתבנו אל  – בחינוך חזרה לשגרההמתווה עמדת השלטון המקומי לעניין
שמבלי שכל מערכת החינוך , ובו הודעתנו כי מבלי , בנושא12.05.2020ראש הממשלה, מיום 

 :סדיר, לא ניתן יהיה לחזור לשגרה. תחזור לפקוד את ספסל הלימודים באופן
c/view?usp=sharing-e9WJUBB0lNi0foKLmona-https://drive.google.com/file/d/1Yl5mSEXHd  

, התומך 12.05.2020מיום  15-קישור לסיכום מליאת ראשי הערים של פורום הלהלן 
 לטת מרכז השלטון המקומי בנושא:בהח

B/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1k8Fdzgo900vrbx9YGEtLniivA8UEwB   

 מתווהבעניין  ,11.05.2020להלן מכתבנו אל ראש הממשלה ושר החינוך, מיום  – הסעות 
 שלב והפעלתי"ב, -י"א-ג' ו-בכיתות א' והמיוחד הרגיל החינוך תלמידי חזרתתקצוב ויישום 

 :קורונה הסעות מערך הנחיות – המיוחד בחינוך' ב
https://drive.google.com/file/d/1ZNxeFGv6P8GBlTOYCR2j5p6xWqp3fa_4/view?usp=sharing  

 לצד הפניה להפעלת מערך הסעות הקורונה, להלן מכתבנו אל ראש הממשלה ושר התחבורה,
 לשחרור כמנוף, לאלתר במלואה הציבורית התחבורה החזרת, בקריאה ל10.05.2020מיום 

 :במשק הכלכלה
https://drive.google.com/file/d/1XG5sShdXGfEC6hIy38v0F0Pc5utxVYOZ/view?usp=sharing  

 חידוש, בעניין 05.05.2020וזאת בהמשך למכתבנו אל מנכ"לית משרד התחבורה, מיום 
 :תלמידים להסעות ציבורית תחבורה קווי של דיימי

https://drive.google.com/file/d/1WCtZIbtBEi_qUpUIbuiC9PqRKnHnLdoX/view?usp=sharing  

  'חינוך(  מוסדות פעילות החדש( )הגבלת הקורונה לצו בריאות העם )נגיף 5תיקון מס
 להלן קישור לתיקון האמור: – 2020-שעה(, התש"ף )הוראת

https://drive.google.com/file/d/1CpQ_v_MQWHCS2uw5xIoB7k0d5ufamolS/view?usp=sharing  

 וך, להלן קישור לריכוז פעילות הלמידה מקוונת של משרד החינ  – מערכת למידה מקוונת
 בפורטל רשויות ובעלויות:

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

 ערוצי שידור: 2מערכת השידורים הלאומית, ובה  –בין יתר הפעילויות המוצעות בפורטל 

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

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

 המיועדים לתלמידים:קישורים בנוסף, להלן 

   edu.azurewebsites.net/DefaultGanim.html-https://covid19 לגני ילדים:

  edu.azurewebsites.net/DefaultYesodi.html-https://covid19: לבית ספר יסודי

   edu.azurewebsites.net/DefaultHatav.html-https://covid19: לחטיבת ביניים
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   edu.azurewebsites.net/DefaultHata.html-https://covid19 :לחטיבה עליונה

 רווחה ושירותים חברתיים .ג

  להלן קישור לפנייתנו אל מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה  –החזרת פעילות אזרחים ותיקים
 האפשרויות לבחינת, המבקש לקיים דיון משותף 11.05.2020והשירותים החברתיים, מיום 

 מועדוני: כגון בקהילה מסגרות ופתיחת, פעילויות הפגה ופנאי וותיקים מפגשי של לקיומם
המאפשרים את העמידה בהנחיות ת, מרכזי יום, מועדונים חברתיים, והכל במבנים מופ

 ובהמלצות הגופים הנוגעים בדבר:
https://drive.google.com/file/d/1EwF7LeZER5eNuqSKHUoR_ruP1hna4BUf/view?usp=sharing  

 יו"ר התאחדות להלן קישור להתכתבות בין  – יאלוג ברשויות המקומיותמרכזי הגישור והד
לבין נציגת הלשכה המשפטית במשרד  מרכזי הגישור והדיאלוג ברשויות המקומיות

הבריאות, בשאלת אופן הפעלת מרכזי הגישור והדיאלוג בתקופת החזרה ההדרגתית 
לשגרה: 

https://drive.google.com/file/d/1p4NwS7loe9_2bOdOxHLA2SDBUkMVKz7k/view?usp=sharing   

  כפי 06.05.2020להלן קישור למתווה, נכון ליום  – שגרת קורונהבם אולפנילמתווה חזרה ,
 שנערך ע"י האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך: 

view?usp=sharingcr/-https://drive.google.com/file/d/13iRKgyjXNiGIwhNaBat9qbBw6zTBD  

 שמירה, אכיפה וחירום .ד

 שעת חירום )נגיף הקורונה לתקנות  12להלן קישור לתיקון מס'  – תקנות הגבלת פעילות
, המתיר פעילות "(תקנות הגבלת הפעילות)להלן: " 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף – החדש

  :בגן ציבורי ובמתקני ספורט
https://drive.google.com/file/d/1q0Y_LfqV1k_boEMBhwLoLkEtUg34QsOr/view?usp=sharing  

  שנערך  להלן קישור לאוגדן – שגרת חירום בימי קורונה –אוגדן שו"ת מידע והכוונה לציבור
 :2020.0512., מיום 7חוזר מס' ל 3עדכון מס'  –ע"י אגף מבצעים של משטרת ישראל 

https://drive.google.com/file/d/1MTwtMPTvluuz85d25KBauDV6QMIy0vOl/view?usp=sharing  

הקרנת סרטים אין ו-למעני משטרת ישראל בדבר האפשרות לפתוח מתחמי דרייב ובהמשך
בשטח פתוח, להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משרד הבריאות בנושא, מיום 

07.05.2020 :
https://drive.google.com/file/d/1DYQcrS0HYYWOeu8TB5tXvvniPTeFiOl4/view?usp=sharing  

 נגיף בריאות העם )לצו  8להלן קישור לתיקון מס'  – צו בידוד בית והוראות שונותתיקון ל
, שעניינו במגבלת 2020-חדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ףהקורונה ה

נסיעה בתחבורה הציבורית לאדם שנודע לו כי הוא נדרש להכנס לבידוד )וכן לאדם החוזר 
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 :לארץ(
https://drive.google.com/file/d/1EgwNoUZfxAB8xpwZGZpiVzBCWPv2h3Na/view?usp=sharing  

 להלן קישור למכתבנו אליכם, בנושא:  – דחיית יום ההוקרה למערך המילואים
oas9Mz6Qpkg5g_e/view?usp=sharing-//drive.google.com/file/d/17zw4L_Ijdx8gLDjbhttps:  

 נבקש לשוב ולהזכיר רשימה של קישורים למספר מאגרי הנחיות  –ישורים נחוצים ק
 והדרכות של המדינה, בקשר עם משבר הקורונה.

o :להלן קישור למאגר הנחיות והדרכות של משרד הפנים 
ministry_of_interior-https://www.gov.il/he/departments/topics/corona  

o :להלן קישור למאגרי הנחיות והדרכות של משרד הבריאות 

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx  

virus/-health/corona/corona-of-ministryhttps://govextra.gov.il/ 

o  להלן קישור למאגרgov: -main#Tag_45f8c787-gov-https://www.gov.il/he/lifeevents/corona

075aba90a72d-a12c-421f-3aad 

o :להלן קישור לפורטל החירום של פיקוד העורף 

 /https://info.oref.org.ilבעברית: 

 ar/Pakar.aspx-https://info.oref.org.il/12402ובערבית: 

 שונות .ה

 להלן קישור למכתבנו אל  – סדירה לפעילות המשק לפתיחת הנדרשים השינויים מכלול
מנכ"ל משרד הבריאות, המהווה סיכום של הדברים שנאמרו בפגישת ראשי הרשויות עמו, 

 :07.05.2020מיום 
EWr1uDyJb8jN9ezzgJrvVNX_J/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1DlVwlL  

 רקסית'והצ הדרוזית לחברה חברתיים-כלכליים פערים לצמצום חומש תכנית אישור – 
 : 10.05.2020להלן קישור למכתבנו בנושא, מיום 

https://drive.google.com/file/d/19D4sMfR6FFjIYO5wIwRYk9b4ozEnOljx/view?usp=sharing  

 הערביות בפרט, המקומיות ולרשויות ,חלשות בכללמו לרשויות לסיוע מיוחד תקצוב 
: 11.05.2020להלן מכתבנו בנושא אל שר הפנים, מיום  – הקורונה בתקופת

fIk45Dqinmslj/view?usp=sharing-ZJhhttps://drive.google.com/file/d/1Dc6sOh95JKusxyA  

 להלן קישור למכתבנו בנושא, מיום  – אילת לעיר השתלמויות והפניית פנים תיירות עידוד
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11.05.2020 :-https://drive.google.com/file/d/1kwzFZU

mkqJLIumUyTzpUUIov_GS7e17/view?usp=sharing   

 להלן קישור למכתב הפניה של מנהל בתי המשפט  – קיצור פגרת הקיץ של בתי המשפט
: 10.05.2020ונשיא ביהמ"ש המחוזי, אל שר המשפטים, מיום 

4EAOydcZfYMOxM7t_2PYrGr/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1nJ7ctWii    

 להלן קישור למכתבו של מנכ"ל משרד  – תחרותי ספורט לפעילות בנוגע הנחיות סיכום
 :08.05.2020התרבות והספורט, מיום 

https://drive.google.com/file/d/1VbOI2GDSBXkWya2Xa6SovNzxLM3HDz3p/view?usp=sharing  

 להלן קישור  – לשיגרה חזרה צעדי המשך וסיכום עממי ספורט לפעילות בנוגע הבהרות
, בנושא: 12.05.2020למכתבו של מנכ"ל משרד התרבות והספורט, מיום 

https://drive.google.com/file/d/1mRZSFlwqjYkLdsWkBd6rL8EM1rruhGDu/view?usp=sharing  

 בעקבות  – פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה
הוראות שונות החלות על מעסיקים ועל בעלי עסקים בקשר עם הבאים למקום עבודה, 
הוציאה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים מסמך הבהרות וחידוד כללי הגנת 

 יקוקים שהתקבלו בעקבות משבר הקורונה. הפרטיות והקפדה עליהם תוך קיום הוראות הח

 להלן קישור למסמך:
LEvq363YNVibpXhAesniI/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/19KhdNBnR5M  

 להלן קישור לאתר משרד  – איכותיות מאושרות משרד הבריאות פעמיות-מסכות בד רב
 https://go.gov.il/masks- :הבריאות, המעלה את המפרט הטכני לייצור עצמי של מסכות

production 

 בהמשך לעדכונים  – רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה
, בעניין 03.05.2020בנושא, להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל, מיום  קודמים

  ספקי הציוד והחומרים להתמודדות עם נגיף הקורונה:

le.com/file/d/1Lpf6l_55rvFtlMJRR3su6EHBmBCjd9N0/view?usp=sharinghttps://drive.goog  , 
 :03.05.2020מעודכנת ליום וכן טבלת ספקים כאמור, 

wvNZ7ZllF50JvPH6Q/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1eSM592yXnUqUkb  

כמו כן, להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל, בנושא מאגר קבלנים לביצוע 
 :05.05.2020עבודות ניקוי וחיטוי, מעודכן ליום 

https://drive.google.com/file/d/1Jp71MqUTODPHRBxf5dyKA1Bi_jPTKa5M/view?usp=sharing , 
 :05.05.2020וכן קישור למאגר לביצוע עבודות חיטוי, נכון ליום 

tshs3l3dnxx6XrL0s/view?usp=sharing-J8EvCnIJOmkHi-https://drive.google.com/file/d/1  

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1kwzFZU-mkqJLIumUyTzpUUIov_GS7e17/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwzFZU-mkqJLIumUyTzpUUIov_GS7e17/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nJ7ctWii-4EAOydcZfYMOxM7t_2PYrGr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbOI2GDSBXkWya2Xa6SovNzxLM3HDz3p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mRZSFlwqjYkLdsWkBd6rL8EM1rruhGDu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KhdNBnR5M-LEvq363YNVibpXhAesniI/view?usp=sharing
https://go.gov.il/masks-production
https://go.gov.il/masks-production
https://drive.google.com/file/d/1Lpf6l_55rvFtlMJRR3su6EHBmBCjd9N0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSM592yXnUqUkb-wvNZ7ZllF50JvPH6Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jp71MqUTODPHRBxf5dyKA1Bi_jPTKa5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-J8EvCnIJOmkHi-tshs3l3dnxx6XrL0s/view?usp=sharing
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 בכל  , הקמנולשימושכם ולטובת העסקים – פורטל העסקים של מרכז השלטון המקומי
רשות פורטל עסקים בו יש את כל העדכונים הרלוונטיים לעסקים, קישורים למומחים 

נודה לכם על פרסום האתר ברשות והפצתו בקרב העסקים  והמלצות להתמודדות עם המצב.
 ברשותכם.

 מרכז השלטון המקומי ואיגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט ברשויות  – "תו הסגול"-אתר ה
נפתלי מר  מנהל אגף רישוי עסקים ושילוט בעיריית נתניה,של  המקומיות בראשותו

 לשימוש חינמי של כל העסקים בארץ.", תו הסגול"-אתר האת הקימו , יקוביקא

)ביחס לחלק מהעסקים דיווח  האתר מאפשר לעסקים לדווח לרשות על עמידתם בתו הסגול
בנוסף  –מהעסקים  זה הוא במקום הדיווח בדף המקוון של משרד הכלכלה, וביחס לחלק

 .לחובת שליחת הדף המקוון למשרד הכלכלה(

 האתר עומד לרשות כל הרשויות בארץ בחינם.

אשר באמצעותו בעל העסק מדווח לרשות בצורה  פשוטה על  ,הדיווח מבוסס על טופס חכם
 עמידתו בתנאי התו הסגול. הטופס נשלח למנהל רישוי עסקים ברשות אליה שייך העסק.

 https://business.masham.org.il : תן למלא בפורטל העסקים של מש"מניאת הטופס 

 /https://www.tavsagol.infoוכמו כן ישירות בכתובת 

 .masham.org.ilhttps://business :לכניסה לפורטל העסקים של השלטון המקומי

 
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-מנכ"ל, פורום ה -עו"ד איתן אטיה

mailto:hamal@masham.org.il
https://business.masham.org.il/
https://www.tavsagol.info/
https://business.masham.org.il/
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 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

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

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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