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 "ט ניסן תש"פכ
 2020אפריל  23  

 108696סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 45ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 22:00בשעה  23.04.2020נכון ליום 

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

 הון אנושי .א

 קישור למכתבנו אל ראש להלן  – מקומי לחל"תהוצאת עשרות אלפי עובדי השלטון ה
לאופן  בהעדר הנחיות ותכנית סדורה ,שכר, בהבהרה כיה על הנהממשלה, שר האוצר והממו

כל עובד שלא  רה, לנוכח המצב,ובלית ברי ,בו יוחזרו עובדים לעבודה לאחר יום העצמאות
 לחל"ת:יוצא  –יוכל לחזור לעבודה לאחר יום העצמאות 

Ladzc/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1Vlt4FdXh0NAJQ0tUTGvCiNqTjN  

 הלימודים התשפ"א שנת לקראת עליונות חטיבות מנהלי למינוי יועצים ועדות התנהלות 
להלן קישור למכתבה של ראש מינהל שכר והסכמי עבודה,  – הקורונה נגיף חירום בתקופת

https://drive.google.com/file/d/1o3v_neJMqTPZ7FWkLXWvd0eMt8-בנושא: 

sp=sharingQsseW/view?u כפי שהוציא משרד 19.04.2020, וכן למכתב הנחיות בנושא, מיום ,
https://drive.google.com/file/d/1uRVfVjcJH9Ziz-החינוך: 

3jWx07b_wRWF2wObgZ/view?usp=sharing  

 ינוך ח .ב

 להנחיות בנוגע למערך אבטחת המוס"ח עם חזרת קישור להלן  – פעילות החינוך המיוחד
החינוך המיוחד לפעילות, כפי שניתנו על ידי אגף מבצעים ושיטור במשטרת ישראל: 

https://drive.google.com/file/d/1LcRqdqs9mLy4jysGrNomwOsShCCvu_v5/view?usp=sharing  

להלן קישור לחוברת מידע להורים, שנערכה ע"י אגף החינוך המיוחד במשרד החינוך: כמו כן 
23IeyzIQRlR0_l_AKYLgmn/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1XvoUVKdnF  

  קישור למכתבנו המשותף, עליו חתומים רבים מראשי להלן  – ללימודיםדרישה לחזרה
ג': -הרשויות, בדרישה כי מיד לאחר יום העצמאות יחזרו ללימודים גני הילדים וכיתות א'

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1Vlt4FdXh0NAJQ0tUTGvCiNqTjN-Ladzc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3v_neJMqTPZ7FWkLXWvd0eMt8-QsseW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3v_neJMqTPZ7FWkLXWvd0eMt8-QsseW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uRVfVjcJH9Ziz-3jWx07b_wRWF2wObgZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uRVfVjcJH9Ziz-3jWx07b_wRWF2wObgZ/view?usp=sharing
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m3FuZ1SOT/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1xzAIfELkrtST8xsxHpHr5WN  

 בנושא )להלן קישור:  19.04.2020בהמשך למכתבנו מיום   – בתי ספר של החופש הגדול
7cXFW7wuSuZUctzg/view?usp=sharing--https://drive.google.com/file/d/1vCmarq50rDebGS) עליו ,

)מאותו התאריך(, ראו קישור למכתבנו מיום  43עדכנו בריכוז הנחיות חדר המצב מס' 
 , בנושא:21.04.2020

https://drive.google.com/file/d/1p8GZ19Q5f7nRdU9z9wyC7qrSfIGPyU_j/view?usp=sharing   

 "קישור לעלון מידע בנושא: להלן  – תכנים ופעילויות לחינוך הבלתי פורמלי כלים, –ף כת
https://drive.google.com/file/d/1v593294Y3niLCvN5MIdXt2H8UYpcsrd6/view?usp=sharing  

 וסד החינוכי בתקופה בה מוסדות החינוך כללים לעבודת צוות ניהולי ומינהלי במבנה המ
להלן קישור להנחיות מאת מנהל אגף היערכות  – בהתאם לכללי "תו סגול" ,סגורים לפעילות

  לשעת חירום במשרד החינוך:
https://drive.google.com/file/d/1e5XIV1xcmYyY2_6rxlgiVuljoAdamAEw/view?usp=sharing  

 להלן  – 22.04.2020מיום  – כוןעד הקורונה במגפת ילדים של והדבקה הידבקות, תחלואה
ל ילדים, כפי שנמצאו ע"י מומחים בתחום: קישור לנתוני תחלואה, הידבקות והדבקה ש

https://drive.google.com/file/d/1pd8eyBI5tgLZcIhCe0nAHuBNVrDPKyGC/view?usp=sharing  

 ווחה ושירותים חברתייםר .ג

  בעקבות פניותינו  – במסגרות לאנשים עם מוגבלות ובמסגרות לקשישיםביקורי משפחות
בבקשה כי תוסדר האפשרות של משפחות לבקר במסגרות לאנשים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית, אנו שמחים לעדכן כי הוסדרו ביקורי משפחות במסגרות לאנשים עם מוגבלות 

 ובמסגרות לקשישים.

 :17.04.2020לפנייתנו מיום  להלן קישור
https://drive.google.com/file/d/1UMBmIfp08yww6HDUYMeHOv5awInfg94f/view?usp=sharing  

מוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הכולל  להלן קישור לדף מינהל
artments/policies/molsahttps://www.gov.il/he/dep-קישורים לחוזרים הרלוונטיים בנושא: 

disabilities-administrations-housing-the-to-visits-parental-policy-corona  

 "להלן קישור לחוברת מידע מפורטת בנושא, נכונה ליום  – תכנית "מגן אבות ואימהות
20.04.2020 :covid19.pdf-care-https://govextra.gov.il/media/16435/elderly 

 להלן קישור לחוברת לפעילות בריאה בבית, המותאמת  – התמודדות בריאה בגיל השלישי
 ומיועדת לאנשים בגיל השלישי: 

https://drive.google.com/file/d/1ABNh2xTYDDpGq6GvFX2V74LGvgD6H3N5/view?usp=sharing  

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1xzAIfELkrtST8xsxHpHr5WNm3FuZ1SOT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vCmarq50rDebGS--7cXFW7wuSuZUctzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8GZ19Q5f7nRdU9z9wyC7qrSfIGPyU_j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v593294Y3niLCvN5MIdXt2H8UYpcsrd6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5XIV1xcmYyY2_6rxlgiVuljoAdamAEw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pd8eyBI5tgLZcIhCe0nAHuBNVrDPKyGC/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1ABNh2xTYDDpGq6GvFX2V74LGvgD6H3N5/view?usp=sharing
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 שמירה, אכיפה וחירום .ד

 קישור למכתבו של רח"ט אבטחה להלן  – הודעה בדבר הארכה אוטומטית של כתבי הסמכה
ורישוי באגף מבצעים ושיטור של משטרת ישראל, המאריך באופן אוטומטי סמכויות 

https://drive.google.com/file/d/1DCdtJ1SYo3tdKLDQBg-כתב: מאבטחים כקבוע במ

ixBUCMv92GiUF/view?usp=sharing  

 שעת חירום )נגיף הקורונה לתקנות  6להלן קישור לתיקון מס'  – תקנות הגבלת הפעילות
 :2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –החדש 

RQPm/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1v2KfMvdPzH45Jz6zXR4VWE6EBiG  

 בין היתר:בתיקון זה נקבע, 

o .גם מועמד לעבודה רשאי לצאת למקום העבודה אליו הוא מועמד 

o  )אנשים. 19 –מספר האנשים המקסימלי הרשאי להשתתף בחתונה )בשטח פתוח 

o כגון: איסור על פעילות במקומות למכירת מזון,  נקבעו הגבלות לפעילות בשעות הלילה(
, ביישובים שמרבית תושביהם אלא באמצעות משלוחים וללא איסוף מהמקום(

, שכן במועד זה פוקע 03.05.2020עד ליום בשלב זה מוסלמים, במהלך חודש הרמדאן )
 .תקנות הגבלת הפעילות( תוקף

o  מותרת יציאה לצורך הגעה לקבר של חלל 16:00בשעה  27.04.2020מהיום ועד ליום ,
ישראל  מערכות לחללי הנצחה מערכות ישראל/נפגע פעולות איבה, וכן לצורך הגעה לאתר

 לבנים. יד לבית איבה, או פעולות לנפגעי או

o ( 28-29.04.2020ביום העצמאות.)(, נקבעו הוראות סגר יישובי )בדומה לאלו שחלו בפסח 

  פניית נציבות הכבאות וההצלה, בבקשה להמנע מיזמת הפרחת כדורי משאלות סיניים ביום
 וההצלה, בנושא: להלן קישור למכתב נציבות הכבאות – העצמאות

https://drive.google.com/file/d/1mnCor2rbFiXLuTzydb39015wNsXKjGSZ/view?usp=sharing  

  21.04.2020נכונה ליום להלן קישור לחוברת בנושא,  – נתונים ומגמות –המאבק בקורונה ,
 לבטחון לאומי:שערך המטה 

https://drive.google.com/file/d/1B1lBSc18MVlkVIReX6PuEgZldELDziy2/view?usp=sharing  

 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 

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1DCdtJ1SYo3tdKLDQBg-ixBUCMv92GiUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DCdtJ1SYo3tdKLDQBg-ixBUCMv92GiUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v2KfMvdPzH45Jz6zXR4VWE6EBiG-RQPm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mnCor2rbFiXLuTzydb39015wNsXKjGSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1lBSc18MVlkVIReX6PuEgZldELDziy2/view?usp=sharing
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ministry_of_interior-tments/topics/coronahttps://www.gov.il/he/depar  

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-https://govextra.gov.il/ministry 

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

90a72d075aba-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

 מיום 43בהמשך לעדכון בריכוז הנחיות חדר המצב מס'  – הארכת הרשאות תקציביות ,
מר ישי בן אלי, ס. בכיר  בנושא, מאת  מכתבנוובה למכתב התשלהלן קישור ל, 19.04.2020

, המודיע כי ינחה את חשבי המשרדים להאריך את מסגרות הזמן להרשאות לחשב הכללי
https://drive.google.com/file/d/1- :תקציביות שניתנו

8tqzFJ1GQFn7IXa4m1t4kq6xgIPPJO6/view?usp=sharing  

 למען הנוחות, להלן )שוב( קישור למכתב הפניה, עליו השיב מר בן אלי:
ogle.com/file/d/1T5Lji89HZSbbPymimgSug44sP1DpmXLT/view?usp=sharinghttps://drive.go  

 לפעילות הציבורי המרחב לפתיחת הנדרשים בתנאים ולדון דחוף דיון לקיים בקשה 
 קישור למכתבנו בנושא:להלן  – הקורונה אילוצי תחת אישי ספורט

https://drive.google.com/file/d/1eRQTG8y939p41tz1c06mnz816_bvZj0G/view?usp=sharing ,
 המפנה למחקר משווה שבוצע ע"י מרכז המידע והמחקר של כנסת ישראל:
https://drive.google.com/file/d/1jM3i2kZ9SutuKQZmjWf1GHGEmTwySJqb/view?usp=sharing  

 מרכז השלטון המקומייישוב סכסוכים בחירום ובשגרה פותרים בבית לגישור ובוררות ב – 
 ור ולבוררות של מרכז השלטון המקומי, עו"דקישור למכתבה של מנהלת הבית לגישלהלן 

של הבית צוות המגשרים  אתכם להיעזר בשירותי מזמין, התשובה-וינקלרמיטל  ומגשרת
ולאפשר לכם פתרון סכסוכים והסרת התנגדויות, ב לסייע בידכםשיוכלו  לגישור ולבוררות,

: ולצוות המקצועי להניע הרשות קדימה לחזרה לשגרה
zC0S95rDFxSRCwFx3MVi69xLH/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1qYRsNK  

mailto:hamal@masham.org.il
https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-ministry_of_interior
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://www.gov.il/he/lifeevents/corona-gov-main#Tag_45f8c787-3aad-421f-a12c-90a72d075aba
https://www.gov.il/he/lifeevents/corona-gov-main#Tag_45f8c787-3aad-421f-a12c-90a72d075aba
https://info.oref.org.il/
https://info.oref.org.il/12402-ar/Pakar.aspx
https://drive.google.com/file/d/1-8tqzFJ1GQFn7IXa4m1t4kq6xgIPPJO6/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1T5Lji89HZSbbPymimgSug44sP1DpmXLT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRQTG8y939p41tz1c06mnz816_bvZj0G/view?usp=sharing
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 לחקר יהלאומ המכון, בעבר שפרסמנו כפי – הבריאות מדיניות לחקר הלאומי המכון יזמת 
 הציבורית המדיניות וניתוח בניטור שעוסק מחקר לביצוע ביזמה יצא הבריאות מדיניות

 ישראל מדינת על ובדגש המדינות בין השוואה תוך, הקורונה משבר בניהול העולם ברחבי

 .הייחוס כנקודת

 ,הסגר מן היציאה ובתוכנית במשק ההקלות בסוגיית ישראל במדינת עסקו האחרון בשבוע

 .ובעולם בארץ הסגר מן היציאה אסטרטגיות של והשוואה בסקירה עוסק הנוכחי וןוהעדכ

 policy/-corona-http://israelhpr.org.il/research :המחקר על נוספים לפרטים

 :הבריאות ומדיניות הבריאות שרותי לחקר הלאומי המכון על נוספים לפרטים
www.israelhpr.org.il 

 03-5303516 : טלפון

 בכל  , הקמנולשימושכם ולטובת העסקים – ורטל העסקים של מרכז השלטון המקומיפ
רשות פורטל עסקים בו יש את כל העדכונים הרלוונטיים לעסקים, קישורים למומחים 

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

 .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 
 רד הפנים.המקומי, מרכז המועצות האזוריות ומש

  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

 מרכז השלטון המקומימנכ"ל,  -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
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 מנכ"לים ברשויות המקומיות
 המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי -מר רם סידיס
 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -יטוןרו"ח תומר ב

 גזברים ברשויות המקומיות
 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

 רכז השלטון המקומיראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מ -גב' חגית מגן
 סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי -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

 מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים -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

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

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
 

 

mailto:hamal@masham.org.il

