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שלוםרב, 


היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 17
נכון ליום  22.03.2020בשעה 19:00
להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה .

א .הון אנושי
 היערכות לעבודה במתכונת חירום – בהתאם לתקנות שעת חירום )הרחבת הסכם
יציאהלחופשהעלהמגזרהציבוריהרחבבשלנגיףהקורונההחדש) ,התש"ף,2020-
שאושרו בליל מוצ"ש ( ,)21.03.2020הורחב ההסכם הקיבוצי בדבר חופשה שנתית
ויתרה שלילית (ואי הכרה בחופשות מחלה) ,גם על עובדים בחוזים אישיים .להלן
קישורלנוסחהתקנות,כפישפורסמוברשומות:
 .)https://drive.google.com/file/d/1jTU2CABpuuGtLPjStFsPSInivJLy5TIi/view?usp=sharing
כמו כן להלן קישור לחוזר הממונה על השכר ,להעסקת עובדים חיוניים מהבית,
עפ"י הקריטריונים והכללים שבחוזר ,על נספחיו .
קישורלחוזר :
https://drive.google.com/file/d/1F2yfil01Sx21nVwI9J3vhQILaBa8o15e/view?usp=sharing 
קישורלנספחא'לחוזר :
https://drive.google.com/file/d/1gloFI-ViTJRILPixRRyltsGifBBFDYGT/view?usp=sharing 
קישורלנספחב'לחוזר :
https://drive.google.com/file/d/1VdJ6waNEMR85UyUhXBGL_5ksVv5F2e4H/view?usp=sharin
g 

למעןהנוחות,להלן(שוב)קישורלהסכם :
https://drive.google.com/file/d/1k1R3vOzEIrRlDUsldE21lV488qXzOEpL/view?usp=sharing
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ב .חינוך ,רווחה ושירותים חברתיים
 הנחיות משרד החינוך ללמידה מקוונת בערבית – להלן קישור להנחיות משרד
החינוך ללמידה מקוונת בערבית :https://sites.google.com/arab.edu.gov.il/digital-
.pedagogy/emergency_distant_learning

 סל שירותים לפעוטות הזכאים למעונות יום שיקומיים–להלןקישורלחוזר מנכ"ל
משרד הרווחה מס'  ,9העוסק באספקת סלי שירותים לפעוטות הזכאים למעונות
יוםשיקומיים:
 https://drive.google.com/file/d/1kcpRfb_FO1Ma1xii-V8PB8o_XFsLK_7u/view?usp=sharing
 התנדבות – בהמשךלהודעתנובריכוזהנחיותחדרהמצבמס',6מיום,16.03.2020
בדבר מיזם עידוד לתקופת הבידוד בסיוע קרן שלם ,נבקש לעדכן כי הנהלת קרן
שלם הגדילה לחצי מלש"ח את הסיוע שלה לרשויות המקומיות ,לרכישת
משחקים,צעצועים,טאבלטים וכו׳ עבור אנשיםעםמוגבלות שכלית והתפתחותית,
שנאלצתלשהותבביתהעקבסגירתמרכזיהיוםוהמסגרותעבורן.
רשות המגישה בקשה מקבלת את ההתחייבות הכספית – בסך 5,000₪לכלרשות
מקומית–בתוך24שעות .
66רשויותבלבדניצלועדכהאתסיועהקרן,והתקציבהולךואוזל–מהרולהגיש. 
למעןהנוחות,להלן(שוב) קישורלפנייתיו"רומנכ"להקרן,הכוללקישורלטפסים:
https://drive.google.com/file/d/1dLklVNENvZp6NgCkdSKdJ83VXO5zkR2o/view?usp=sharing 
בנוסף,ראולהלן קישורלמיזם של הרשת להתנדבות ישראלית,לקידוםהתנדבות
בצלהקורונה:.https://spark.adobe.com/page/e0VFRwIEpsezQ/
כמוכןלהלןקישור למיזם מוצע של עמותת לתת ,להנגשת מזון ומוצרים היגייניים
לקשישים :
https://drive.google.com/file/d/1o9bmEr0-0btTZYAZ_R5qdh7ynL1GxBZ0/view?usp=sharing
למעןהסרספקמובהר ,כיאיןבהפצתמסמךזהמשוםנקיטתעמדהו/אוהמלצה
מצדנו ,ועל הרשויות המקומיות המבקשות להתקשר עם העמותה האמורה לוודא
התאמתהמיזםלצרכיםולפעוללפידין.

דרכי התקשרות:
 03-7439600 | | https://bit.ly/39UV3I0hamal@masham.org.ilאו  |*3676בשעות הפעילות 08:00-17:00

ג .שונות
 הבהרה לעניין המועד לאישור תקציב לשנת  2020– בעקבותפנייתנולמשרדהפנים
בשאלהעדלאיזהתאריךעלהרשותהמקומיתלאשרתקציבלשנת 2020(בשיםלב
לכךשתקציבהמדינהטרםאושרלשנהזו),ראולהלןתשובתוהנחייתמנכ"למשרד
https://drive.google.com/file/d/1Fm2SHd9KnXrflbGxqGoFDRckYjcSE-
הפנים בנושא:
qA/view?usp=sharing
 הסברים אודות פתיחת עסקים במתכונת חירום – בהמשך לריכוז הנחיות חדר
המצב מס'  ,13מיום  ,19.03.2020ומס'  16מיום  ,21.03.2020בהתייחס הרינו
לתקנותחירום(נגיףהקורונההחדש–הגבלתפעילות),התש"פ2020-שהותקנוביום
 ,21.03.2020להלן קישור למסמך הסברים משותף לחדר המצב ולסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה ,הכולל הסברים בדבר תקנות שעת
החירוםשנחתמוומשמעותןלגביסוגיעסקיםשונים:
https://drive.google.com/file/d/18kd5SpcWXZ9YAeLnlO0PtghubNGi7oMK/view?usp=sharing
כמוכןולמעןהנוחות,להלןקישורלתקנותכפישפורסמוברשומות:
https://drive.google.com/file/d/17SGWr1dQyELHlvIHXK0dVYSW56bmOeWj/view?usp=sh
aring 

בנוסף ,להלן קישור לדף מידע מאת הלסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד
הכלכלהוהתעשייה,ביחסלמצבתהעובדיםהנדרשתבפילוחסוגיעסקיםשונים,לפי
תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות נגיף
הקורונההחדש),התש"ף :2020-
https://drive.google.com/file/d/18ZIQ6Yx5Fxhb_qAe6pjDWmwsA9qpPUr6/view?usp=sharin
g 

ולנוסחהתקנותכפישהתפרסמוברשומות :
https://drive.google.com/file/d/1PRhj7H_ubBli11tgQRMMAM751b9vVGM3/view?usp=shari
ng 

 נוהל לפינוי נפטרים שנפטרו מקורונה או החשודים שנדבקו בקורונה–להלןקישור
לנוהלהמשרדלשירותידתבנושא:
https://drive.google.com/file/d/1r9rOgwfGewcfvu7aV3t4X_211fX5gfBQ/view?usp=sharing.
 נוהל מיגון בממשק עם הציבור – להלןקישורלנוהלמיגוןשהוציאהמשנהלמנכ"ל
משרד הבריאות ,פרופ' איתמר גרוטו :https://drive.google.com/file/d/1qMHALh2-
 .grznGzXQ7Yk1eK0eojYDFrM8/view?usp=sharingבהתאם לאמור בנוהל ,במקרה של
צורךלהתייעץ לגבימיגוןשלאוכלוסיותספציפיות,ניתןלעשותכןבאמצעותפנייה
למרכזהארצילמניעתזיהומיםבכתובתהדוא"ל:.NationalEpid_Hosp@tlvmc.gov.il
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למען הסר ספק ,ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי
מרכזהשלטוןהמקומי,מרכזהמועצותהאזוריותומשרדהפנים .
אנונמשיךונעדכןבכלהתפתחות. 

בברכה,

חייםביבס 
ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות 
ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי 

העתק :
מרשיחג'ג'-ראשהמועצההאזוריתמרחביםויו"רמרכזהמועצותהאזורית 
מרמרדכיכהן-מנהלכללי,משרדהפנים 
מרשלמהדולברג-מנכ"ל,מרכזהשלטוןהמקומי 
עו"דאיתןאטיה-מנכ"ל,פורוםה 15-
מראיציקאשכנזי-מנכ"ל,מרכזהמועצותהאזוריות 
מרדורוןמילברג-מנכ"לעירייתרחובותויו"ראיגודהמנכ"ליםברשויותהמקומיות 
מנכ"ליםברשויותהמקומיות 
רו"חתומרביטון-גזברעירייתבארשבעויו"ראיגודהגזברים 
גזבריםברשויותהמקומיות 
עו"דעוזיסלמן-יועמ"שעירייתתלאביב-יפוויו"ראיחודהיועמ"שים 
יועציםמשפטייםברשויותהמקומיות 
מראיתיחוטר-סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי 
גב'חגיתמגן-ראשמינהלשכרוהסכמיעבודה,מרכזהשלטוןהמקומי 
גב'מיכלמנקס-סמנכ"לחינוך,רווחהוחברה,מרכזהשלטוןהמקומי 
מריוחאיוג'ימה-ראשמינהלבטחון,חירוםותפקידיםמיוחדים,מרכזהשלטוןהמקומי 
עו"דמירהסלומון-ראשמינהלמשפטוכנסת,מרכזהשלטוןהמקומי 
מרנפתליקאייקוב-מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים 
מראבנראקרמן-יו"ראיגודמהנדסיערים 
מריצחקבורבא-יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים 
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