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 "א אייר תש"פכ
 2020מאי  15

 108988סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 52ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 18:00בשעה  15.05.2020נכון ליום 

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

 , רווחה ושירותים חברתייםחינוך .א

 ריכוז פרסומים והודעות בנושא:להלן  – חזרת מערכת החינוך לשגרה  

o 14.05.2020קישור להנחיות, נכון ליום להלן  – אורחות החיים במוסד החינוכי :
https://drive.google.com/file/d/1RkC3hZxZet3BjkM9OFMoCxzdgDPRjVlI/view?usp=sharing  

o קישור להנחיות משרד החינוך בנושא: להלן  – הנחיות לקיום שיעורי חינוך גופני
https://drive.google.com/file/d/1EaFUg13f6O1Pv34NYkDEtfzb6JyfvwbU/view?usp=sharing  

המורה לחינוך גופני רשאי ללמד שעורי חינוך גופני בהתאם  ,17.05.2020החל מתאריך 
יתקיימו , ובתנאי ששיעורי החינוך הגופני צות לימוד ללא הגבלהבמספר קבולצורך, 

 : אולם ספורט, מגרש ספורט, חצר בית הספרבמרחבים גדולים ומרווחים, מחוץ לכתה

 רד העבודה, הרווחה והשירותים נו למשיפניותלאחר  – חזרת מסגרות לפעוטות לשגרה
נכון ליום  16הנחיית המשרד המעדכנת את חוזר מנכ"ל מס'  התשונהחברתיים בנושא, 

ן: ללהקישור  – פעוטות לקפסולה 18ומתירה הכנסת ) 2020.0513.
2WNKtKEuu0tc2zGjCDUyXlltaa6p/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/14wyW ,) והיום

 .יםשנ 3ד פעוטות בגילאי לידה עכל ההתאפשרה פתיחת המסגרות ל

 המאפשר לקלוט את כל ,15.05.2020נכון ליום  ,16מס'  חוזר מנכ"לעדכון להלן קישור ל
הילדים הרשומים במעון תוך כדי שמירה על כל הנחיות משרד הבריאות בדבר חיטוי, 

 : בקבוצות קטנות היגיינה והפעלה
https://drive.google.com/file/d/1UXkuoZmUVQ4EEYsUGrzhKuUB9DYlEd9O/view?usp=sharing  
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 אנו פועלים להסדרת נושא הצהרונים, מעבר לפעילות המותרת  שהודענו לכם,כפי  – צהרונים
 פרטיים. צהרוניםגם לגבי  ובכלל זה ,בכיתות האם

 בהמשך למכתבינו אל ראש הממשלה, שר החינוך ושר התחבורה, ולעדכוננו  – ילדים הסעות
בין  15.05.2020שיחה שהתקיימה ביום סיכום אליו הגענו בכי ב הקודמים, נבקש לעדכנם

 משרד הבריאות, מנכ״ל משרד רוה״ממנכ"ל לבין )יו"ר מש"מ ויו"ר ממ"א(  השלטון המקומי
ה להסיע תלמידים ברכבים בנוגע להסעות, ניתן יהי סוכם כיבמסגרתו , מנכ״ל משרד החינוךו

 בהתקיים התנאים הבאים:, 13.03.2020כפי שהוסעו לפני 

 כל הנוסעים בכל גיל ילבשו מסכות -

 מקומות הישיבה יהיו קבועים -

 הקפדה על הסעת אותם הילדים ברכבים קבועים ככל הניתן -

 יש לוודא שברכב יש אלכוג'ל לשימוש המוסעים -

 יאות.סיכום זה יכנס לתיקון לצו הבר

 קישור למכתבנו אל מנכ"ל משרד העבודה, להלן  – הסעות ילדים ומבוגרים עם מוגבלות
 הרווחה והשירותים החברתיים, בנושא:

https://drive.google.com/file/d/14L6cxbgwvmInsUjXwJEecQ11CEcz4AXi/view?usp=sharing  

 קישור לאגרת משרד החינוך בנושא: להלן  – אגרת לאנשי שפ"י ולאנשי חינוך
https://drive.google.com/file/d/154yyIofpVK4ScJ02Q28luyqwDryULIFT/view?usp=sharing  

 קישור להנחיות משרד להלן  – תהבריאו משרד להנחיות בהתאם א"המתי במבנה פעילות
 החינוך בנושא:

https://drive.google.com/file/d/1_oeUz1eYtrA8dCYI3R4AajDacpX6yeyI/view?usp=sharing  

 נוך בנושא:קישור למכתבי משרד החילהלן  – מתן חיסונים ובדיקות סקר 
google.com/file/d/1YVVtkV0VCTRLvt7gSH5pnGoI4dZhCfJZ/view?usp=sharinghttps://drive.  

 :26.04.2020, מיום משרד הבריאות בנושא להנחיותבהמשך 
sp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Ei0YCsdIdKJP1XzypV38dEI_BKT4Iknk/view?u  

https://drive.google.com/file/d/1DUv9SmWLwievShQ79WoAyOkmU-: והמכתב הנלווה לו

QnQzak/view?usp=sharing  
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 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

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

 ספורט .ב

 קישור להוראות משרד הבריאות להפעלת בריכת שחייה להלן  – הפעלת בריכה טיפולית
 לצרכי אימוני ספורט ולצרכי בריכה טיפולית:

https://drive.google.com/file/d/1x7TsXrydgL0ZL_5Ml6UER1oi0pRo908z/view?usp=sharing  

 health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry-:וכן לקובץ הנהלים בנושאים אלה

corona/-guidelines-virus/medical 

 למכתבו של מנכ"ל משרד התרבות והספורט מיום בהמשך  – הקלות נוספות בספורט
 )בקישור שלהלן: 12.05.2020

https://drive.google.com/file/d/1mRZSFlwqjYkLdsWkBd6rL8EM1rruhGDu/view?usp=sharing) להלן ,
: 12.05.2020, אף הוא נכון ליום רשימת הקלות נוספות הניתנות בתחום הספורט

https://drive.google.com/file/d/1wYV6BNsGA7yRiO3wISPBzluPmR1LFeDQ/view?usp=sharing. 

 הוציא , רד הבריאותומנכ"ל משפנייתנו אל שר הבריאות בעקבות  – פתיחת חופי הרחצה
מנכ"ל משרד הבריאות קבצי הנחיות המשנה למשרד הפנים וב מנהל האגף לחופי רחצה

 ואילך. 20.05.2020לפתיחת חופי הרחצה, למן יום 

 להלן קישור לפנייתנו:
https://drive.google.com/file/d/1lzCWxAgWQdRm4WqqcV5soyUNZ9q8zwXo/view?usp=sharing  
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 משרד הפנים:ב מנהל האגף לחופי רחצהלהלן קישור למכתבו של 
https://drive.google.com/file/d/1IHNHWmZfzhI19OrJo4CtGZlUFUl72EPA/view?usp=sharing  

 מנכ"ל משרד הבריאות:המשנה ללהלן קישור למכתבו של 
 e.google.com/file/d/1tmN8NyBHiHn3DBjd8175apzTvf16J9NL/view?usp=sharinghttps://driv  

 שמירה, אכיפה וחירום .ג

 שעת חירום )נגיף הקורונה לתקנות  13להלן קישור לתיקון מס'  – תקנות הגבלת פעילות
ות הפעלת , המתיר"(תקנות הגבלת הפעילות)להלן: " 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף – החדש

DVeb9-https://drive.google.com/file/d/1ixjUzP3gd1SH_25xyGu2F- :אולמות וגני אירועים

7tbW/view?usp=sharing  

 עין: יקישור למסמך שערך משרד המודלהלן  – התפרצויות "גל שני" של נגיף הקורונה בעולם
Pw/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1eoKRbdadfkgQpq4fCbO8yX2FsvK5s  

 לתמ"צ שערך משרד הכלכלה והתעשייה, קישור להלן  – תמונת מצב עסקים קטנים ובינוניים
1rSzRbq3379wLs2YSxe-https://drive.google.com/file/d/1OrX-: 13.05.2020נכון ליום 

T6OJ1yR/view?usp=sharingk  

 נבקש לשוב ולהזכיר רשימה של קישורים למספר מאגרי הנחיות והדרכות  –ישורים נחוצים ק
 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: 
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 שונות .ד

 הלן  – הקורונה נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת הוועדהשל  והמלצות תובנות סיכום
: 14.05.2020קישור לדו"ח הועדה לענייני קורונה של הכנסת, כפי שפורסם ביום 

https://drive.google.com/file/d/1mVjzL5GFjdYQlFiT_GUXzxeC_RCVDA0p/view?usp=sharing  

 קישור להלן  – הארכת ההרשמה לתחרות בטיחות בדרכים במרחב המוניציפלי בישראל יפה
: 30.06.2020למכתב בנושא, המאריך את המועד לרישום לתחרות, עד ליום 

https://drive.google.com/file/d/1vVMIwgcSgi04VniCwO716otR1K1R6wPa/view?usp=sharing  

 מרכז השלטון המקומי מוביל  – בקשה לקבלת מידע לשירותי ענן לרשויות המקומיות
לקידום הקמת ענן  מש"מ פועלבין היתר, יוזמות רבות לקידום חדשנות ברשויות המקומיות. 

מתוך הכרה בחשיבות  ,שירותי הכולל אבטחת מידע לטובת כלל הרשויות המקומיות בארץ
 תוך ניצול היתרון לגודל ואיגום ,השרות וביתרונות המשמעותיים בהיותנו גורם מתכלל

 המשאבים.

פנייה לקבלת הצעות שמטרתה לקבל  – R.F.Iלטובת העניין, פרסמנו היום בעיתונות הארצית 
 מידע לקראת יציאה למכרז.

 להקמת ענן אבטחת מידע לרשויות   RFIפניה לקבלת מידע

 להקמת ענן עבור הרשויות המקומיות  RFIפניה לקבלת מידע

 לטובת שילובכם במיזם חשוב זה. ,אנו נעביר לכם פנייה נקודתית בנושאבימים הקרובים 

 קישור לפרסום כפי שמופיע גם באתר המרכז :  להלן
M=12175http://www.masham.org.il/html5/?_id=12175&did=11357&G=12174&S   

 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 

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

  והחומרים להתמודדות עם נגיף הקורונה:

le.com/file/d/1Lpf6l_55rvFtlMJRR3su6EHBmBCjd9N0/view?usp=sharinghttps://drive.goog , 
 :13.05.2020מעודכנת ליום וכן טבלת ספקים כאמור, 

https://drive.google.com/file/d/1uMyhZSxd9qNaWuh150tLX57JxrULus0b/view?usp=sharing  
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https://drive.google.com/file/d/1Lpf6l_55rvFtlMJRR3su6EHBmBCjd9N0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMyhZSxd9qNaWuh150tLX57JxrULus0b/view?usp=sharing
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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  

 מנהלי רישוי עסקים פועל איגוד  – פועלו של איגוד מנהלי רישוי עסקים ברשויות המקומיות
, תוך ראיית , במגמה להקל ולהיטיב עם העסקיםרכז השלטון המקומיבשיתוף פעולה עם מ

 צרכי הרשויות המקומיות והאפשרויות העומדות בפניהן.

 כך למשל, פעל האיגוד יחד עם מש"מ להקמת פורטל העסקים ולעדכנו באופן שוטף;

הוקם "תו סגול" ממוכן, במסגרת הפורטל, המיועד לפשט את הצהרות העסקים כחלק  וכך
 מפתיחתם המחודשת;

אף במאבקנו החשוב, בעניין השווקים, הן לעניין ההכבדה המיותרת על הרשויות ובעלי וכך 
, והן ה לשביעות רצוננו ואנו ממשיכים להעלות התנגדותנו()שטרם נפתר הדוכנים בשווקים

הממשלה )שסוכלה, נכון לעכשיו(, להכפיף את ראשי הרשויות ואת הרשויות  לעניין יזמת
המקומיות, להוראות ולהתראות מצד רופאים מחוזיים של משרד הבריאות, בכל הנוגע 

 לפעילות השווקים.

לרמ"ד רישוי עסקים עסקים  להלן קישור למפגש שנעשה )באמצעות הזום( בין מנהלי רישוי
BF6Yo7jxxV85ns0K-https://drive.google.com/file/d/1cZFpdBa9-במשטרת ישראל: 

1x_ZIj/view?usp=sharing    

 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
, יקובינפתלי קאמר  מנהל אגף רישוי עסקים ושילוט בעיריית נתניה,של  המקומיות בראשותו

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

)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.

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1Jp71MqUTODPHRBxf5dyKA1Bi_jPTKa5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-J8EvCnIJOmkHi-tshs3l3dnxx6XrL0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cZFpdBa9-BF6Yo7jxxV85ns0K-1x_ZIj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cZFpdBa9-BF6Yo7jxxV85ns0K-1x_ZIj/view?usp=sharing
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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

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

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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