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 ' אייר תש"פג 
 2020אפריל  27  

 108725סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 46ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 12:00בשעה  27.04.2020נכון ליום 

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

 הון אנושי .א

  'תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום ל 5תיקון מס
 האמור: 5להלן קישור לתיקון מס'  – 2020-התפשטות נגיף הקורונה החדש(, תש"ף

t9sjNJu22Cj/view?usp=sharing-SVT5PjGYU-https://drive.google.com/file/d/1KohCj5NzaW  

וברשויות  45%החיוניים ברשויות המקומיות יעלה לעד בהתאם לתקנות מספר העובדים 
 .60%יעלה לעד  –תושבים(  10,000טנות )עד ק

להלן קישור למכתב משרד הפנים באשר לרשימת שירותים חיוניים מקרב עובדי הרשות בנוסף, 
 :לאחר עדכון התקש"ח – 26.04.2020המקומית, נכון ליום 

https://drive.google.com/file/d/1UrhPblM00Cgjk5P_o5xsjDIFYVSDrPYk/view?usp=sharing  

  למכתבנו בנושאקישור להלן  – תו סגול –היערכות לחזרה לאיוש כוח אדם מלא: 
https://drive.google.com/file/d/1O275HC6fidFmNua219jUlkFhHcrmdwUe/view?usp=sharing  

מלא )נוסח לא סופי וכפוף  וכן לטיוטת התו הסגול שיקבע לצורך חזרה לאיוש כח אדם
  lmGBkBL6uRlW/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1JeBgt6T0luO2EvIsN0Ki :לשינויים(

 .28.04.2020נא תשומת לבכם כי את המיפוי כאמור במכתב יש להעביר ביום 

, במסגרתה תוקנה 26.04.2020, מיום 5021בנוסף לכך, להלן קישור להחלטת ממשלה מס' 
, שעניינה "היערכות המגזר הציבורי לעבודה 20.03.2020מיום  4910החלטת ממשלה מס' 

 ":במתכונת חירום בתקופת משבר נגיף הקורונה
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5021_2020 , 

 :26.04.2020וכן הודעת הממונה על השכר, כפי שנשלחה ביום 

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1KohCj5NzaW-SVT5PjGYU-t9sjNJu22Cj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrhPblM00Cgjk5P_o5xsjDIFYVSDrPYk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O275HC6fidFmNua219jUlkFhHcrmdwUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JeBgt6T0luO2EvIsN0KilmGBkBL6uRlW/view?usp=sharing
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5021_2020
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nXVaT7cqJbpcr1nQBH/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1jAca1H6ZFJqm_f  

 ושירותים חברתיים חינוך .ב

 ריכוז פעילות הלמידה מקוונת של משרד החינוך, בפורטל רשויות   – מערכת למידה מקוונת
 ובעלויות, בקישור שלהלן:

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 

  anemArabichttps://learnonair.mediaspace.kaltura.com/g: בשפה הערביתוערוץ 

 חדשים 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

 באשר לאפשרויות השונות קישור למכתב אגף חינוך מיוחד, להלן – דיוני הצוות הרב מקצועי
https://drive.google.com/file/d/1ltRzIfE-: צרופותיו ובהמשךלקיום דיוני הצוות הרב מקצועי, 

GLZb_9g944FoNil9mmjovfh5/view?usp=sharing  

: )א( למכתב העיקרי(5בהתכנסות פיזית )סעיף מפגש ם הקיוהנחיות לעניין קישור ללהלן 
https://drive.google.com/file/d/1QW_CcbC3_CfG83bhf6CkoxIuzkavzova/view?usp=sharing  

 קישור להצהרת הבריאות:
6wvOt6qNEUU2RltD6YXFh1R2ttz/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1MXAJ  

 להלן קישור לפנייתנו למנכ"ל משרד החינוך,  – הסעות – המיוחד החינוך והורי תלמידי מצוקת
, ההסעה שהועברו בהתאם להנחיות גף ההסעים ם לבקשותידאג להסדרת אישורי בבקשה כי

 :בשים לב להנחיות משרד הבריאות בנושא
ZA2nzHost6oSGISbYWb7n8WphQpph/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1f0R  

  קישור למכתבנו אל להלן  – החינוך למוסדותג' -א' וכיתות הגנים תלמידי לקליטתהיערכות
 כי יתקיים עמנו דיון דחוף בנושא: מנכ"ל משרד החינוך, בדרישה

CC_D/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1C0kGXPYqsBNwedxO_3jtMBUqnvr  

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1jAca1H6ZFJqm_fnXVaT7cqJbpcr1nQBH/view?usp=sharing
https://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/distance-education.aspx
https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemHebrew
https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemArabic
https://covid19-edu.azurewebsites.net/DefaultGanim.html
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 קישור לפנייתנו אל רח"ט העורף במטה להלן  – מעמד חסרי תושבים עבור לבידוד מענה
 לבטחון לאומי:

https://drive.google.com/file/d/1T9L1EyO7HUV6XtIPFsst1g5cLROH7RN3/view?usp=sharing  

 שמירה, אכיפה וחירום .ג

  '2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש ל 7תיקון מס – 
https://drive.google.com/file/d/15Gbjr99uv1ZekwRD3_1C- :התקנות האמורתיקון ללהלן קישור 

LQYrPu_4ce5/view?usp=sharing  

 התקנות נועדו לאפשר חזרה של עסקים רבים ככל הניתן, לשגרה בהדרגה.

 :התקנותעיקרי הדברים, עפ"י 

o  התקנות מתירות מכירת מזון במסעדות ללא ישיבה )״טייק אווי״(, פתיחת מספרות
של  )עם "קבלת קהל"( , קוסמטיקה לרבות הסרת שיער בלייזר ופתיחהומכוני יופי

 חנויות במרחב הציבורי למעט בקניונים סגורים.

o .נקבעו כללים שעל בעל העסק לקיים במקום, כתנאי להפעלתו 

o  נוסף על פקחי השיטור העירוני ויתר הפקחים שהיו מוסמכים לאכוף עבירות קורונה
קים שיפרו את הכללים, גם פקחי רישוי עסקים ופקחי עד כה, הוסמכו לאכוף כנגד עס

 האכיפה הסביבתית. 

אנו ממליצים על הסמכת מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית, להפעיל את 
האופרציה )לקבל מהעסקים את ההצהרות ולהסדיר את תכניות הפיקוח מול כל 

ם רישוי, אך המוסמכים לאכיפה(, שכן נסיונם בעבודה עם עסקים )לרוב אלה הטעוני
 לא רק( יכול לתרום ולסייע לעסקים, שהם מנוע הצמיחה של כל רשות.

o  בוטלה חובת ביצוע הביקורת בתוך שבועיים ממועד קבלת הצהרת העסק ברשות
המקומית. משמעות הדבר: כל רשות קובעת לעצמה את מדיניות האכיפה שלה, בשים 

 האדם המוסמך לאכיפה אצלה, ולמספר העסקים הפתוחים בתחומה. לב לכח

 בנושאפניה למשרד הפניםלהלן קישור ל – שמירה, אבטחה וסדר ציבורי , : 
https://drive.google.com/file/d/1Yb45ZdFu6jICF6U8VmZ5JKnem607UrFh/view?usp=sharing  

 https://drive.google.com/file/d/18083orgvz-:21.04.2020מיום זאת בהמשך לפנייתנו לשרים ו

K6zJojnU9/view?usp=sharing-6N2K94mxLKit  

 קישור לתמונת המצב וסיכום הערכת מצב כפי שפרסם משרד להלן  – תמ"צ משרד הבריאות
 :09:00בשעה  27.04.2020נכון ליום הבריאות, 

mailto:hamal@masham.org.il
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https://drive.google.com/file/d/1tvA7eGSrLtRX1nwQFdkZrd9EO_Jw05nQ/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 
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-https://govextra.gov.il/ministry 

o  למאגר להלן קישורgov: -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.ilרית: בעב

 ar/Pakar.aspx-https://info.oref.org.il/12402ובערבית: 

 שונות .ד

 ( הוראת שעהו 10תיקון מס' אישור התכנית המפורטת בהתאם לחוק יסוד: משק המדינה 
 להלן קישור לתכנית האמורה: – (2020לשנת 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec5013_2020 

 הטיפול חזרתוה המים תאגידי לביטול ועמדתנו האזורי התאגוד למתווה מ"מש התנגדות 
קישור למכתבנו בנושא: להלן  – לתושב נלוות עלות ללא סגור מים כמשק לרשות

https://drive.google.com/file/d/1u0p9s7sYii69iqF7kVHt41TeL_PAWKGB/view?usp=sharing  

 , בנושא:וכן מכתבנו אל שר האנרגיה
https://drive.google.com/file/d/170p7mahVSnpvQa69J6hKGReiC0zn_Alu/view?usp=sharing  

 להלן  – הבריאות משרד להנחיות בהתאם תחרותיים לספורטאים לפעילות חזרה אישור
 קישור למכתב מנכ"ל משרד התרבות והספורט, בנושא:

5ZDG/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1q3QBq7VkeLCXNB_B_fw12oZGe48  

 במסגרת שיתוף הפעולה בין מרכז השלטון המקומי  – האוניברסיטה פתוחה לכולם
האוניברסיטה בנתה אתר  והאוניברסיטה הפתוחה באמצעות בית הספר לשלטון מקומי,

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1tvA7eGSrLtRX1nwQFdkZrd9EO_Jw05nQ/view?usp=sharing
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://www.gov.il/he/departments/policies/dec5013_2020
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https://drive.google.com/file/d/1q3QBq7VkeLCXNB_B_fw12oZGe48-5ZDG/view?usp=sharing
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העשרה,  המכיל תוכן למידה רחב ומגוון כולל הרצאות אקדמיות, הרצאות ,חינמי
 פודסקאסטים, ספרים ועוד.

 /https://www.openu.ac.il/todaynews :אתם מוזמנים להפיץ בקרב התושבים

 םקודמיבהמשך לעדכונים  – שימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונהר 
בנושא, להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל בעניין ספקי הציוד והחומרים להתמודדות 

  עם נגיף הקורונה:

https://drive.google.com/file/d/1NZAtiEr0pxsOTCyYu_LdTDIytNnlgvIv/view?usp=sharing , 
 :20.04.2020מעודכנת ליום וכן טבלת ספקים כאמור, 

file/d/1ssqkSnNE_b9eRXJrwbxpJ7QdS1lJP4l4/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/  

כמו כן, להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל, בנושא חומרי החיטוי, מעודכן ליום 
01.04.2020: 

://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/view?usp=sharinghttps וכן ,
 :20.04.2020קישור למאגר לביצוע עבודות חיטוי, נכון ליום 

e.com/file/d/1FQzj1s_xJ9TxiXjUqLWeKXDh2eUXq9F7/view?usp=sharinghttps://drive.googl  

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

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

 .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 
 מרכז המועצות האזוריות ומשרד הפנים.המקומי, 

  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

mailto:hamal@masham.org.il
https://www.openu.ac.il/todaynews/
https://drive.google.com/file/d/1NZAtiEr0pxsOTCyYu_LdTDIytNnlgvIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssqkSnNE_b9eRXJrwbxpJ7QdS1lJP4l4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FQzj1s_xJ9TxiXjUqLWeKXDh2eUXq9F7/view?usp=sharing
https://business.masham.org.il/


   
 
 
 
 
 

 

 דרכי התקשרות:
| https://bit.ly/39UV3I0 hamal@masham.org.il  |7439600-03  17:00-08:00בשעות הפעילות  |*3676או 

 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
 לטון המקומיהמשנה למנכ"ל מרכז הש -מר רם סידיס

 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -רו"ח תומר ביטון
 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
 מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומיראש  -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
 רשויות המקומיותמבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי ה -רו"ח עינב פרץ

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

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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