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 ' אייר תש"פה
 2020אפריל  29  

 108760סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 47ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 16:00בשעה  29.04.2020נכון ליום 

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

 חינוך .א

 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

   efaultHatav.htmledu.azurewebsites.net/D-https://covid19: לחטיבת ביניים

   edu.azurewebsites.net/DefaultHata.html-https://covid19 :לחטיבה עליונה

  רבים וממושכיםלאחר דיונים  – שאושרהמתווה  –הדרגתית ללימודים  לחזרההיערכות ,
, והרינו הספר היסודיים -ג' בבתי-כיתות א'מתווה החזרה ללימודים של גני הילדים ו אושר

 להביאו בפניכם:

o מתווה החזרה של גני הילדיםלהלן קישור ל: 
https://drive.google.com/file/d/1k2yjIVvGzACvrROiDz2W3HTDvAT0Cmh0/view?usp=sharing  

mailto:hamal@masham.org.il
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
https://covid19-edu.azurewebsites.net/DefaultYesodi.html
https://covid19-edu.azurewebsites.net/DefaultHatav.html
https://covid19-edu.azurewebsites.net/DefaultHata.html
https://drive.google.com/file/d/1k2yjIVvGzACvrROiDz2W3HTDvAT0Cmh0/view?usp=sharing
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 וכן לקובץ שאלות ותשובות לקראת החזרה לגני הילדים:
iD9KydHKtQudRkAjwgC_ijv0wuQ/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1iTq0  

, שנענה לפנייתנו בנושא )בקישור שלהלן: ות לראש הממשלה מר בנימין נתניהואבקש להוד
https://drive.google.com/file/d/17BlsF6mdUes1iJKzkFHq4bPEmrEuenqd/view?usp=sharing ,) על

ימי לימוד לכל הפחות, לכל גני הילדים. התערבותו הובילה  3הבנתו את דרישתנו לאפשר 
 ונית.להחלטה השווי

o  ג-'מתווה החזרה של כיתות אללהלן קישור': 
W6luA8/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/18Amm6eivlsxt4CKfNwdUlSZI1  

o  רלוונטי בגני ילדים ובבתי ספר(:  התנהלות בטוחה במוסד החינוכיללי כלהלן קישור לקובץ(
hBQF_BxHee5HUM7dGSnyb/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1CWocm8o0Qg  

o  ,מכתבנו בנושאלהלן קישור ל, היערכות מוקדמת להכנת הגניםשר לאפפעלנו בנוסף :
https://drive.google.com/file/d/1msGfOO0dTfTFUdTSgznd5kNjYJdNdK0A/view?usp=sharing  

ביום חמישי ימשכו הדיונים אודות הלמידה וההסעות בחינוך המיוחד, תגבור למידה לבגרות 
לתלמידים בכיתות אמ"ץ ומב"ר, והיערכות להפעלת הצהרונים בהתאם לדרישות משרד 
הבריאות, על כל המשתמע מהקטנת גודל הקבוצות. אנו מצויים בקשר שוטף עם מנכ"ל משרד 

תוך  ,ות זו אבקש להודות על שיתוף הפעולה ועל התאום עמנובהזדמנוהחינוך ומטה משרדו, 
 הבנת האילוצים והצרכים של השלטון המקומי.

רכז השלטון המקומי נקיים במסגרת חדר המצב של מ 0012-10:00:ביום חמישי בין השעות 

  :הקישור. להלן zoom-, בראשי רשויות בלבד מענה לשאלות
https://zoom.us/j/99208033721?pwd=WDEwRkFYeDlXYXNGeGY4Z3JjYTJTZz09  

 נעדכנכם בכל התפתחות.משיך ונ

 שירותים חברתיים .ב

 קישור למכתב מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה להלן  – לחצני מצוקה לאזרחים ותיקים
חלוקת לחצן מצוקה לאזרחים ים, בדבר מיזם משותף עם "יד שרה", לוהשירותים החברתי

 ₪ 20פקדון במחיר סמלי של ותיקים עריריים העונים על הקריטריונים כמפורט במכתב, כנגד 
יק: , הכולל חיישן המודיע אוטומטית ליד שרה על נפילת האזרח הותבלבד

XwGBmVck/view?usp=sharing-Q1li4vaBJ2-https://drive.google.com/file/d/1gfGfYFZ0tk0q  

 קישור למכתב הפניה: להלן  – אגרת המשרד לשוויון חברתי אל האזרחים הותיקים
pLBpOef/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1_1YqStMSn_FpRdyz95nxnZY3  

 ה "המרחב הבטוח" לעידוד יציאת אזרחים ותיקים למרחב הפתוח במתחמים יעודייםמתוו 
 קישור למצגת המתווה את התכנית המוצעת, בנושא:להלן  –

mailto:hamal@masham.org.il
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asE5336STNy1/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1Tab03_iz4khY5wAdHD6  

 מירה, אכיפה וחירוםש .ג

  '2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –ונה החדש תקנות שעת חירום )נגיף הקורל 8תיקון מס – 
  :התקנות האמורתיקון ללהלן קישור 

https://drive.google.com/file/d/1TGhWaaNPDg98ntxHK8iSCgncX7QZgQkh/view?usp=sharing  

, ובוטל בעת ביצוע פעילות ספורטמ' מהבית(  500עד )בתיקון זה בוטלה מגבלת המרחק 
 .30.04.2020ת למן יום זאכל  –האיסור על ביצוע טיפולי אסתטיקה 

קובע חובת פיקוח של פקחי הסעיף ה ,ואילך( 30.04.2020)בתחולה מיום  בתיקון זה עוד בוטל
שעת חירום בתקנות שהרשויות המקומיות המוסמכים לאכוף עבירות קורונה )לפי הרשימה 

)אכיפת צו בריאות העם( )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, 
 כי ויודגש יובהר ואולם על חנויות, מספרות וכו'.(, "האכיפה תקש"חלהלן: " – 2020-התש"ף

, מכח אלהעסקים תם של הפקחים כאמור לפקח על סמכואין בביטול סעיף זה בכדי לפגוע ב
 .האכיפה תקש"ח

  'הוראת והוראות שונות נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית)לצו בריאות העם  16תיקון מס( )
 האמור: 16קישור לתיקון מס' להלן  – 2020-שעה(, תש"ף

RbrNy3uGlTXGh_jj6vK71I2d5R/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1ouzcB  

ם ר קיומתאפשאנשים,  10מתאפשרת התקהלות במרחב פתוח של עד תיקון זה מסגרת ב
בהתאם להוראות  ובמקצועות שהעיסוק בהן טעון רישוי, בחינות במוסדות להשכלה גבוהה

למתווה שאושר ושעליו  המנהל, בוצעה התאמה של הסעיף לכוונה לחזור ללימודים בהתאם
 "ב תיקונים שנועדו לתאום את היערכות המשק לחזרה הדרגתית לשגרה.דווח לעיל וכיו

 להלן קישור לתמונת המצב וסיכום הערכת מצב כפי שפרסם משרד  – תמ"צ משרד הבריאות
 :09:00בשעה  29.04.2020הבריאות, נכון ליום 

EDoFjVNa7/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Vnzoh_5_1y48bB4xk4NxT43  

 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 

ages/default.aspxhttps://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/P  

virus/-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry 

mailto:hamal@masham.org.il
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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 .ד

 להלן  – לאור משבר הקורונהלעסקים  הנחות ארנונהשיפוי הרשויות המקומיות בגין ל הסכם
ע"י משרד האוצר )ס. הממונה על התקציבים וס. בכיר לחשב הסכם שנחתם בנושא, קישור ל
משרד הפנים )מנכ"ל המשרד( והשלטון המקומי )יו"ר מש"מ ויו"ר ממ"א(:  הכללי(,

https://drive.google.com/file/d/1vyzHhn33xr3jn4a5R8Pgh3GHlxlOZylX/view?usp=sharing  

מלש"ח מסכום השיפוי יועבר לרשויות המקומיות, לא  1,686.8סכום של בהתאם להסכם, 
 .30.04.2020יאוחר מיום 

 ראש  בנושא, מאת קישור להנחיותלהלן  – הנחיות המנהל לעניין טבילה במקווה טהרה
  :27.04.2020יום י בריאות הציבור במשרד הבריאות, נכון לשירות

HsgC1Mk3/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1MNG3_uzZEa0tT4rbHG9ihej  

שהוצאו ע"י משרד הנספח המצורף להוראות, מאמץ הנחיות קודמות נא תשומת לבכם כי 
 .בהתאמות הנדרשות ,בעניין מקוואות נשים, גם למקוואות גברים הבריאות

 כתכנית להתמודדות קישור למסמך שהוכן ע"י עיריית אשדודלהלן  – למידת עמיתים ,
  :העירייה עם משבר הקורונה

.com/file/d/1zOGSBaolP4ez4BBHhJBg7yofMe11zmHi/view?usp=sharinghttps://drive.google  

 תיים:נה" אשר הוכן ע"י עיריית גבעוכן קישור למסמך "עדכוני קורו
https://drive.google.com/file/d/1sRGYySRFz_AOeQzL5knkmofXOIHw6NVI/view?usp=sharing  

 לשימושכם.

 קודמיםבהמשך לעדכונים  – רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה 
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, 

https://drive.google.com/file/d/1ssqkSnNE_b9eRXJrwbxpJ7QdS1lJP4l4/view?usp=sharing  
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ליום  כמו כן, להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל, בנושא חומרי החיטוי, מעודכן
01.04.2020: 

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

https://drive.google.com/file/d/1FQzj1s_xJ9TxiXjUqLWeKXDh2eUXq9F7/view?usp=sharing  

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

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

 //:masham.org.ilbusiness.https :לכניסה לפורטל העסקים של השלטון המקומי

למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז השלטון 
 המקומי, מרכז המועצות האזוריות ומשרד הפנים.

  אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

 
 בברכה,

 
 חיים ביבס

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
 השלטון המקומיויו"ר מרכז 

 
 העתק:

 ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזורית -מר שי חג'ג'
 כללי, משרד הפניםמנהל  -מר מרדכי כהן

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -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

 מנכ"לים ברשויות המקומיות
 המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי -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
 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -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

mailto:hamal@masham.org.il
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/
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 יראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומ -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
 ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיותמבקרת עיריית עפולה  -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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