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סימוכין108378:
לכבוד
ראשיהרשויותהמקומיות 

שלוםרב, 


היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 18
נכון ליום  23.03.2020בשעה 10:00
להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה .

א .הון אנושי
 היערכות לעבודה במתכונת חירום – בהתאם לתקנות שעת חירום )הגבלת מספר
העובדיםבמקוםעבודהלשםצמצום התפשטותנגיףהקורונההחדש),התש"פ,2020-
חל איסור על שהייה של יותר מ 10-עובדים או  30%ממצבת העובדים ,לפי הגבוה,
במקום עבודה של רשות מקומית (ובאישור מנכ"ל משרד הפנים ניתן להגדיל את
מצבת העובדים :ברשות מקומית שבה עד  10,000תושבים – ל ,50%-וברשויות
מקומיותאחרות–ל.)35%-
נבקש להזכיר כי בהתאם לתקנות ,מקום עבודה הוא "מקום המוחזק בידי מעסיק,
שבומועסקיםעובדיו...והכולביןשמקוםהעבודהכאמורכוללמבנהאחדוביןשהוא
כוללכמהמבנים" .
כמוכן,עובד,לפיהתקנות,הוא"מתנדב...מישמועסק,ומישנותןשירותבחצריושל
מעסיקמדייום,ביןשמתקיימיםעםהמעסיקיחסיעבודהוביןשלאמתקיימים" .
יובהרויודגש: 
 oכל מתנדב שלא שוהה במתקני הרשות המקומית ,אלא מתנדב בחוץ ,בבתים,
במשימות כגון :הבאת סלי מזון ,סיוע לאוכלוסייה מתקשה וכיו"ב ,לא נספר
במצבת העובדים של הרשות המקומית ,לעניין הגבלת נוכחות עובדים במקום
העבודה ,לפי התקנות .הוא גם לא נספר לעניין חופשה כפויה ,כי אין איתו יחסי
עבודה.
מתנדבים שכן נספרים במצבת העובדים של הרשות המקומית ,לעניין הגבלת
נוכחות העובדים במקום העבודה לפי התקנות ,הם אך ורק מתנדבים ששוהים
במתקני הרשות. 
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 oמי שהרשות המקומית התקשרה איתו במיקור חוץ ,ולא שוהה במתקני הרשות
המקומית באופן יומיומי ,אלא פועלממשרדיו-שלואוממקוםעבודהשאינושייך
לרשותהמקומית,לא נספר במצבת העובדים שלהרשותהמקומית,לעניין הגבלת
נוכחות עובדים במקום העבודה ,לפי התקנות .הוא גם לא נספר לעניין חופשה
כפויה,כיאיןאיתויחסיעבודה.
המועסקים במיקור חוץ שכן נספרים במצבת העובדים של הרשות המקומית,
לעניין הגבלת נוכחות העובדים במקום העבודה לפי התקנות ,הם אך ורק אלה
השוהים במתקני הרשות באופן יומיומי. 
למען הסר ספק ,על עובדי הרשות המקומית ,המתנדבים והמועסקים במיקור חוץ,
לפעול בהתאם לתקנות – לצאת רק לפעולות או המטרות המפורטות בסעיף צמצום
היציאהלמרחבהציבוריולפעולבהתאםלכלליהתנהגותבמרחבהציבורי. 
למעןהנוחות,להלןהקישורלתקנות,כפישפורסמוברשומות:
https://drive.google.com/file/d/1PRhj7H_ubBli11tgQRMMAM751b9vVGM3/view?usp=sharing 

ב .חינוך
 תשלומי הסעות וליווי בתקופת חירום – להלן קישור להודעת משרד החינוך בדבר
השתתפותהמשרדבתשלומיהסעותוליוויבתקופהזו:
https://drive.google.com/file/d/1MFeCHpwd26HEeSTrORkCId3XO1XhGJZW/view?usp=sharing 

אנומכיניםמסמךהבהרותוהסבריםבנוגעלנושאזה,שיועבראליכםבהמשך.
 מסגרות חינוך בלתי פורמאלי לילדי עובדים חיוניים בתחום הבריאות – בהמשך
לעדכונים שהועברו בריכוז הנחיות חדר המצב בימים האחרונים ,ולנוהל הפעלת
פעילויות חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים שהם עובדי משרד הבריאות
ומוגדריםכעובדיםחיוניים,להלןקישורלמכתבושלמנהלמינהלחברהונוערבמשרד
החינוך ,ובו עקרונות פדגוגיים להפעלת הפעילויות ,המבוסס על הנחיות משרד
הבריאות:
https://drive.google.com/file/d/1WfaO_eVa30B0uLgCfeSZ7Zbeh7Q7Sqy-/view?usp=sharing
בנוסף ,להלן קישור לתוכנית פעילות מוצעת ,המחולקת לשכבות הגיל (חומרים
להפעלהמוצגיםבמסמךבקישורלצדכלפעילותמוצעת) :
https://docs.google.com/document/u/0/d/1gO2bjVCdq2rhkRCwGtZWm76J-
GPQY24bo3ixLOOWjd8/mobilebasic
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לפרטיםושאלות ,ניתןלפנות למשרדהחינוך ,מינהלחברהונוער ,לאחראיםבחמ"ל
החרום:
 דודוביטס,בטלפון:050-6283169
 איריתברוק,בטלפון:050-6283190
נזכיר שוב ,כי רשימות מתנדבים יועברו ממשרד החינוך ישירות לכל רשות בה
תתקייםמסגרתחינוךבלתיפורמלי.עלרשותשנערכתלהפעלהלפנותלמטההחירום
(לדודואולאירית)ולהעבירמיפוישלהצורךבמתנדבים.
להלןקישורלרשימתממוניחירוםמחוזייםבמשרדהבריאות :
.https://drive.google.com/file/d/1baYzfLJtyAq4CwMY46MqrVCSKWt_yAOs/view?usp=sharing
ממוניםאלהמרכזיםאתרשימתהילדיםשנרשמועדכה,בחלוקהלפירשות/כתובת,
ויעבירואתהפרטיםמחרבבוקרלגורמיםהרלבנטייםברשותהמקומית .
למעןהנוחות,להלןפעםנוספתקישורלנוהלהמרכזבנושא :
 .https://drive.google.com/file/d/1c0_VIvO4gQgl2kSeMccRzlkXwzUJDX2P/view?usp=sharing
 מערכת למידה מקוונת – להלןקישורלמערכת הלמידה המקוונתשלמשרדהחינוך
ומערכתהשעותשלשידוריהאולפנים,
בעברית:
https://drive.google.com/file/d/1NGbQ4OMUOm5lskdVWkvQ3i105a7cFSsE/view?usp=sharing

ובערבית :
https://drive.google.com/file/d/1jEYK-PRkmXZzrzptDZNA8uxPTVUy2_ro/view?usp=sharing 
 תלמידים עולים במערכת החינוך – להלן קישור לחומרים לעולים ,שריכז האגף
לקליטתתלמידיםעוליםבמשרדהחינוך:
.https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Pages/hp.aspx

ביןהנושאיםהמרוכזיםבאתר :
 oהנגשתמענהרגשיב6-שפות
 oחומרילמידהמקווניםלתלמידיםעולים
 oתרגומיםלשפותבעבור:שפ"י,חינוךמיוחד,ביטחוןומערכתשעותיומית .
 oמיפויצרכיםשלתלמידיםעוליםומשפחותיהםללמידהמקוונת(ציוד,הדרכה)
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למעןהסרספק,ריכוזהנחיותזההינובנוסףעלקבציהנחיותקודמיםשהועברועלידימרכז
השלטוןהמקומי,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 

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

:דרכי התקשרות
08:00-17:00 *| בשעות הפעילות3676  או03-7439600 | | https://bit.ly/39UV3I0hamal@masham.org.il

