א'ניסןתש"פ 
26מרץ 2020
סימוכין108450:
לכבוד
ראשיהרשויותהמקומיות 

שלוםרב, 


היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 24
נכון ליום  26.03.2020בשעה 19:00
להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה .

א .הון אנושי
 ריכוז שו"ת ( )2של ראש מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי –
בעקבות מצב החירום ,יוצאים אליכם ריכוזי הנחיות חדר המצב בנושאים שונים.
מאחרשמדוברבמצבשהואמצבמתגלגל,לעתיםבפרקזמןקצרמשתנותההנחיות
מקצהלקצה,והדברעשוילהביאלבלבול.
להלן קובץ מס' ( )2של ריכוז שאלות ותשובות בנושאי ההון האנושי ברשויות
המקומיות ,כפי שריכזה עבורכם ראש מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון
המקומי,הגב'חגיתמגן :
https://drive.google.com/file/d/1MlqciRMc3bvuo5fNCI1cZ2dK08UQAbcL/view?usp=sharing 

ב .שמירה ,אבטחה וחירום
 תקנות שעת חירום החדשות ,בדבר הגבלת פעילות – תיקון טעות – בהמשך
להבהרות שהועברו בריכוז הנחיות חדר המצב מס'  ,23מיום  ,26.03.2020בעניין
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) ,התש"ף 2020-(להלן:
תקנות הגבלת הפעילות") הרינו להבהיר כי לפקחי הרשויות המקומיות (פקחים
עירונייםכהגדרתםבחוקלייעולהאכיפהוהפיקוח,פקחיהשיטורהעירוניוכןעובד
רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף (5ב) לחוק העבירות המינהליות) אין סמכויות
אכיפהכנגדהפעלתתחבורהציבורית.
בעניין זה ראו בנוסף את מכתבו של השר לבטחון פנים ,מיום :26.03.2020
https://drive.google.com/file/d/1P9sCq2L-VCep9R7yRODStgtWD2FB2Kem/view?usp=sharing 
למעןהנוחות,להלןטבלההמציגהאתהעבירותהמינהליותשבסמכותהאכיפהשל

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

פקחיהשלטוןהמקומי :
הסבר

טור ב'
קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים

( )1תקנה  1לעניין סעיף
(2ד) לצו בריאות העם

(2ד) אדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום
הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי ,ראש
השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור.

5,000

( )2תקנה  1לעניין סעיף 3
לצו בריאות העם

(3א) על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד
הבריאות על קיום הוראות צו זה ,ובכלל זה
מקום מגוריו ,מועד הגעתו לישראל כאמור
בסעיף (2ג) או מועד המגע האחרון עם חולה,
לפי העניין ,ותקופת הבידוד.
חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע
(ב)
בישראל ,ידווח למשרד הבריאות עם הגעתו
לישראל או עם פרסום צו זה ,לפי המוקדם
מביניהם ,על מקום שהייתו בתקופת הבידוד.
דיווח או פנייה למשרד הבריאות לפי
(ג)
צו זה יהיה באופן שיפרסם המשרד מזמן
לזמן.
המפעיל מקום או עסק ,בעצמו או באמצעות
אחר ,בניגוד לתקנה (5א) לתקנות הגבלת
פעילות

3,000

טור א'
העבירות המינהליות

( )4תקנה  )1(6לתקנות
הגבלת פעילות
( )6תקנה  )3(6לתקנות
הגבלת פעילות

השוהה במקום המפורט בתקנה 2א לתקנות
הגבלת פעילות ,בניגוד לתקנה האמורה

5,000

500

להלן קישור למסמך משרד הבריאות בדבר המותר והאסור ביחס לעסקים:
 https://govextra.gov.il/media/14703/faq_corona_business.pdf
להלןקישורלתקנותהגבלתהפעילות ,הכולל,בתצורהשל"עקובאחרשינויים",את
התיקוןשבוצעבהןביום:25.03.2020
https://drive.google.com/file/d/1QD3QDBhbvEsmzZtSXiv5uutJkwtuMOwa/view?usp=sharing 
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ג .בריאות
 הזמנת מדי חום–בהמשךלריכוזהנחיותחדרמצבמס'23מיום,26.03.2020הרינו
לעדכןכיהורינולחברהלמשקוכלכלה,אשרנרתמהלסייעבריכוזהזמנתמדיהחום
הנדרשיםברשויותהמקומיותלצורךבדיקותהעובדיםבכניסהליוםהעבודה.
משכ"ל מציעה ביצוע רכש מרוכז עבור הרשויות המקומיות ,כמפורט במכתב
שלהלן :
https://drive.google.com/file/d/12Ww42k_JpbGyDjj952HQfWmlPXx_9n0A/view?usp=sharin
g .

רשותמקומיתהמבקשתלהשתתףברכשהמרוכז,מתבקשתליצורקשרעםמזכירת
החברה במשכ"ל ,הגב' כרמית סספורטה ,אשר תרכז את ההזמנות המגיעות
למשכ"ל,לרבותאופןהחלוקה,בטלפון: .054-2006902
יודגש ויובהר כי הציוד שיוזמן הוא בתשלום ,והרשות המקומית המזמינה תחויב
בגינו.
תודהלמראביקםבלרולחברתמשכ״לעלהסיוע .
 אפליקציית מגן – המגןהיאאפליקציהשלמשרדהבריאות,שמאפשרתלדעתאם
אדםשהה בקרבתחוליקורונה – האפליקציהמצליבהביןהיסטורייתהמיקוםשל
המכשירהטלפוני,לביןנתונימיקוםהחוליםהמעודכניםשלמשרדהבריאות.
אפליקצייתהמגןזמינהבחמששפות:עברית,ערבית,אנגלית,רוסיתואמהרית .
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-
קישור:
להלן
he/?gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT5cSw79y62IJbiPZ4kcKcYam6pQsD_X84lmcxzk3NEr3
.QU-GWdw3aRoChh8QAvD_BwE

 חוזר משרד הבריאות  -הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש –
) (19-COVID– להלן קישור לחוזר משרד הבריאות בנושא:
.https://drive.google.com/file/d/1crMIPOhH7-hcKVvoa7Hyd29Dp5U7-DPk/view?usp=sharing
וכןקישורלקובץהנספחיםלחוזרזה :
 .https://drive.google.com/file/d/1UZSiAEXlJkbnJaY1BWZg4UoTgADUDEwK/view?usp=sharing

נא תשומת לבכם כי חוזר והמתעדכן מעת לעת .באופן כללי אנו ממליצים לעקוב
בקישור:
הבריאות,
משרד
באתר
המתפרסם
המידע
אחר
.https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx
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ד .רווחה ושירותים חברתיים
 המשך פעילות המועדוניות המשותפות לילדים בסיכון – להלן קישור למסמך
הנחיות משותף למשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ולמשרד החינוך
בנושא,מיום:23.03.2020
https://drive.google.com/file/d/1qhVb_yzO5rdCvCYX4L-8xNMnTKKrM-zd/view?usp=sharing
 התרעה על הצטופפות צפויה של עשרות אלפי קשישים בסניפי הדואר ,ביום
 29.03.2020– בהמשךלריכוזהנחיותחדרהמצבמס' 23מיום,26.03.2020ובמענה
לפנייתנו למנכ"ל חברת דואר ישראל ,המתריע על כך שביום  29.03.2020צפויים
להגיע לסניפי הדואר אלפי קשישים שאין ברשותם חשבון בנק ,ואשר יבואו לקבל
אתקצבתהביטוחהלאומי,להלןקישורלמכתבהתשובהשלמנהלהאסדרהבחברת
דוארישראל:
https://drive.google.com/file/d/15JdXSKrqUjqyuo8I1xyrqMfxvSdFNPHQ/view?usp=sharing 
למעןהנוחות,להלן(שוב)קישורלמכתבנוהאמור:
)https://drive.google.com/file/d/10ZATkVxprv0pKvA5AGkhgyuzIPtMAx7Y/view?usp=sharing
 הארכת מבצע חלוקת מזון לאזרחים ותיקים על בסיס מפעלי ההזנה והודעה על
מבצע משמרות זהב – בהמשךלריכוזהנחיותחדרהמצבמס' 23מיום,26.03.2020
נבקש להבהיר כי פיקוד העורף יסייע לרשויות המקומיות ומשרדי ממשלה לספק
מענה מיטבי לצרכים חיוניים ,בדגש על מזון ותרופות לבני  65ומעלה וללא עורף
משפחתי.
מתן מענה של שירותים קיומיים – הרעיון הוא מתן מענה של שירותים קיומיים
ומנטלייםלאכלוסיותבמיקוד(בני65ומעלה,ללאעורףמשפחתי). 
 מתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות במהלך ההתמודדות עם משבר הקורונה –
להלןקישורלריכוזהנחיותוהמלצותלמתןשירותנגישלאנשיםעםמוגבלות,כפי
שנערכוע"ינציבותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,הכוללהתאמותרלוונטיות
לנוכח העובדה שרכזי הנגישות ברשויות המקומיות לא נכללו במצבת כוח האדם
https://drive.google.com/file/d/1a8FygesAvn8543-P2-
חיוניים:
כעובדים
.eIoOWqV1a1UXik/view?usp=sharing
וגם:

https://drive.google.com/file/d/1-ABUavLd8A-5-

3xg1uufPyAiPPaHOw3W/view?usp=sharing
 זירת השירותים החברתיים – להלן קישור לזירת השירותים החברתיים
להתמודדותעםמשברהקורונה,במיזםגיידסטארשלרשםהעמותות:
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https://www.guidestar.org.il/search-services
הזירה מאפשרת לכל ארגוני החברה האזרחית לפרסם עצמאית לציבור הרחב את
השירותיםשלהםלהתמודדותעםהמשבר,לעדכןקהלייעד,סניפים,פרטיקשר,וכן
עלהצורךבגיוסמתנדביםלהפעלתהשירותים .

המידעבזירהיפורסםלציבורהרחבשיוכללחפששירותיםמתאימיםלפיאזור,קהל
יעד וסוג השירות,ויאפשר למשרדיהממשלהולרשויות המקומיות להפנות קהלים
רלוונטייםלקבלתהשירותיםולקבלהחלטותמושכלותבשעתמשבר .

לסיוע והכוונה מוזמנים לפנות לשי ולמר ,מנהל מיזם גיידסטאר ברשות התאגידים,
בטלפון: 052-4605729
 האכלת חתולי הרחוב בשעת חירום–נאראומכתבנובנושא:
https://drive.google.com/file/d/1U8aCaZodhSxhHkM87tbymRmABfLCIt9C/view?usp=sharing

ה .הארכת מועדים אוטומטית
 תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים),
התש"ף2020-–בהמשךלריכוזהנחיותחדרהמצבמס',23מיום,26.03.2020נבקש
להוסיף ולהבהיר כי מכוחן של תקנות אלה מוארכים באופן אוטומטי חוקי עזר
והוראות הגבלת גבייה שבהם ,שהיו פוקעים בטווח הזמנים הרלוונטי ,אלמלא
ההארכה האוטומטית .הבהרה זו הינה לאחר בירור עם משרד המשפטים ומשרד
הפנים.
למעןהנוחות,להלן(שוב)קישורלתקנותכפישפורסמוברשומות:
.https://drive.google.com/file/d/1OfwXPfR_HbbWdk2x5i5-6jIMG2lePX77/view?usp=sharing

ו .שונות
 הנחיות רישוי עסקים לתקופת המשבר–באתרמשרדהפניםבנושא,רוכזוהנחיות
שונות הנוגעות לרישוי עסקים בעת הזו ,לרבות התייחסות לחיטוי בתי עסק
ומרחביםציבוריים.להלןקישור:
https://www.gov.il/he/Departments/General/rishuy_17_3
 פניה לאימאמים ולכרוזים ,לסגירת מסגדים – בדומה לאיסור על תפילה בבית
הכנסת,הקייםבתקנותהגבלתהפעילות,מבקשמשרדהפניםבמכתבשלהלןלוודא
סגירתהמסגדים:
https://drive.google.com/file/d/1GdET5oV-l9ix-in1SNAj3B82dsX_iuaP/view?usp=sharing 
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 קיצור ימי האשראי לספקים – בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ,הנחה החשב
הכללי במשרד האוצר ,רוני חזקיהו ,על ביצוע תשלום לכלל ספקי הממשלה ,זאת
תוך קיצור ימי האשראי מ 45-ימים ל 30-ימים .חשבונות בהם צפוי פירעון עד
לתאריךה31-במרץ,2020ישולמובאופןמידי.
ההנחיהתקפהבשלבזהלחודשמרץבלבד.
להלןקישורלהודעה:https://www.gov.il/he/departments/news/press_16032020

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 
מררםסידיס-המשנהלמנכ"ל,מרכזהשלטוןהמקומי 
מראיתיחוטר-סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי 
גב'חגיתמגן-ראשמינהלשכרוהסכמיעבודה,מרכזהשלטוןהמקומי 
גב'מיכלמנקס-סמנכ"לחינוך,רווחהוחברה,מרכזהשלטוןהמקומי 
מריוחאיוג'ימה-ראשמינהלבטחון,חירוםותפקידיםמיוחדים,מרכזהשלטוןהמקומי 
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עו"דמירהסלומון-ראשמינהלמשפטוכנסת,מרכזהשלטוןהמקומי 
מרנפתליקאייקוב-מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים 
מראבנראקרמן-יו"ראיגודמהנדסיערים 
מראמנוןיוסף-דוברעירייתבארשבעויו"ראיגודדובריהרשויותהמקומיות 
רו"חעינבפרץ-מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות 
מריצחקבורבא-יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים 
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