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'ניסןתש"פח
2020אפריל02

 108542סימוכין:
 לכבוד

ראשיהרשויותהמקומיות


שלוםרב,


 13ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 23:00בשעה  02.04.2020נכון ליום 

שונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה.הנחיותריכוזלהלן

 ון אנושיה .א

 ( של ראש מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי4ריכוז שו"ת )–
שונים. בנושאים המצב חדר הנחיות ריכוזי אליכם יוצאים החירום, מצב בעקבות

 משתנותההנחיותשמדוברמאחר קצר זמן לעתיםבפרק מתגלגל, שהואמצב במצב
 מקצהלקצה,והדברעשוילהביאלבלבול.

) מס' קובץ ברשויות4להלן האנושי ההון בנושאי ותשובות שאלות ריכוז של )
 השלטוןהמקומיות, במרכז עבודה והסכמי שכר מינהל ראש עבורכם שריכזה כפי

מגן חגית הגב' המקומי, והפעם ,פסחמ"בחוהותשלוםהוצאותהחזריעלדגשב,
:שיעבדולעובדים

https://drive.google.com/file/d/1R9DvJiOiZ0kaPQPCB77MuMkimnY6n3_H/view?usp=sharing

לנספחלקובץהשו"תהאמור:וכןקישור
https://drive.google.com/file/d/10wfO9ASbndJcK8GL62N15k6cE9vL4cfT/view?usp=sharing

 חינוך .ב

 באגר–התרחישים העכשוויים מתווה ההיבחנות הצפוי לאור החינוך, תומשרד
 ווהההיבחנותהצפוילאחרחגהפסח.הוהציגאתמתלמוסדותהחינוךהעליסודיים,פנ

ביןהיתר,הודיעלתיכונים,במסגרתהתמשרדהחינוךלהלןקישורלהודע עלצמצום,
:בחינותהבגרות

https://drive.google.com/file/d/1lwwjFgzYZz3PEhZY8d6Ye9gMnGREN38U/view?usp=sharing 

קישורלהודעתמשרדהחינוךלחטיבותהביניים:וכן
zJj/view?usp=sharing-9RGwo1-https://drive.google.com/file/d/1aFcYP0LLpUpown99zYAlI
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https://drive.google.com/file/d/1lwwjFgzYZz3PEhZY8d6Ye9gMnGREN38U/view?usp=sharing
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  קורונה בשלייקס: מגוון תכני תרבות ופנאי, סרטונים והנחיות לניהול שגרה בימי
וויוןחברתימעמידלטובתאזרחיםותיקים,"שלייקס"שהמשרדלשפעילות–הקורונה

 כוללתכיוםאתרבומרוכזיםתכניתרבותופנאי,סרטוניםוהנחיות.

:בעבריתקישורלתכנים
https://www.gov.il/he/departments/news/corona_virus_seniors_activities 

:בערביתקישורלאתר
w.gov.il/ar/departments/news/corona_virus_seniors_activitieshttps://ww 

:ברוסיתקישורלאתר
https://www.gov.il/ru/departments/news/corona_virus_seniors_activities

 –היערכות ליום הזכרון לחללי מערכות ישראל ידלהלן ארגון יו"ר לפניית קישור
 ,בנושא:לבנים

_PkNo84TEEuOVQSj3bYK71x7ln8CLN/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/11g

 רווחה ושירותים חברתיים

  "מבצע–חלוקת מזון לקשישים –מבצע "משמרות הזה"ב כי לעדכן שמחים אנו
ב פועל העורף, ופיקוד הרווחה משרד עם בשיתוף לקשישים, המזון הצלחהחלוקת

 תוצאות. פיקוומשיג ולמפקד לנו המשותפת לפנייה קישור בהודעהלהלן העורף, ד
 :לקראתהפסח

view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1UgeWKra60zutLJrfysRJNgYMhDHrzPl1/ 

לפנייתמנכ"למשרדהרווחהבנושא:שורוכןקי
https://drive.google.com/file/d/1GMNps62dcabYsRpAmmMk1Ngs3ofoM94D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SDYFRa01ArmeMZcxQiG9nwP2yhvHuafp/view?usp=sharing

 יישרכחלכלהעושיםבמלאכה!

 ישת עובדי חירום וגורמי יקל"ר של פיקוד העורף, למידע מרשות האוכלוסין ג
– וההגירה וההגירנא האוכלוסין רשות מכתב ראו מיום המתייחס31.03.2020ה, ,

:לאופןצירוףעובדיחירוםלהרשאותהגישהלמידעהמגיעמרשותהאוכלוסיןוההגירה
K8vyLqvBpvZL7/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1Ml0er4tt5nCdBnMCLo 

 וההגירה, ברשותהאוכלוסין הועדהלהעברתמידע הודעתמרכז פשרותבדברהאוכן
:לגורמייקל"רשלפיקודהעורףלהרשותגישהלמידעזה,גם

https://drive.google.com/file/d/13SJw3dYE6ln4_6XXoek_IV9ETeh24X63/view?usp=sharing.  
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  בימיםהאחרוניםפעלנונמרצות–ממשרד הבריאות וחבי בידודקבלת מידע על חולים
,בדרישהכינקבלומשרדהמשפטים,משרדהרווחהמשרדהפנים,שרדהבריאותמולמ

הסמכותשניתנהאתברשות,בכדילמלאוחביבידודממשרדהבריאותמידעעלחולים
ב המקומיות הקורונהלרשויות )נגיף העם בריאות צו )אכיפת חירום שעת תקנות

תש"ף שעה((, )הוראת שונות( והוראות בית )בידוד הסמכות2020-החדש( ובכללה ,
לוודאכיכל לאכוףבידודבית,כלזאתמתוךכוונהלהתחקותאחרמסלוליהחולים,

 מםב"מגעהדוק"אכןנמצאיםבבידוד,ובכךלהצילחייאדם.אלהשבאוע

ומיועדתלתכליתשלהצלתלמרבההצערוחרףהעובדהשדרישתנועומדתבשורתהדין,
בכדישרשותמקומיתתקבלהקובעכימידע,קבלתחיים,פורסםבסופושליוםנוהל

–)סוגייתחביהבידודועמדתנובנושארחוליםוחביבידודמידעממשרדהבריאותבדב
(בהמשךידמ להתחייב הרשות על, המצורףלנוהלשבטופסהצהרהעלתימהבח,  כי,

 ביתי חוץ ולסידור משפחתם ובני לחולים רווחתי סיוע לטובת ישמש שימסר המידע
 למי, לעובדיהן, המקומיות לרשויות אסור כי מפורשות נקבע בנוהל. בלבד, למבודדים

 מהתכליות אחרת מטרה לכל שיועבר במידע שימוש לעשות אחר אדם לכל או מטעמן
, תנועתם מסלול אחר התחקות, חולים ניטור של למטרות לא ובפרט, האמורות

.הציבור והזהרת,  הבריאות משרד הנחיות אכיפת, אפידמיולוגיות חקירות

 .למטרותיו שלא במידע שימוש שעושה מי כנגד פלילית עבירה קיימת

ומפורשברורכךכלהואבנוהלהקבועשהאיסורמאחר מהחולהלבקשניתןלא,
ממשרדשהגיעמידעבעקבותנעשההחולהאיתורכי)סודיותויתורעללחתום

,אסורשימושמהוויםהציבורוהזהרתושימושסודיותויתורעלוהחתמתו,הבריאות
(.כאמור

 מנכ"ל לחוזר קישור הפניםלהלן המשותף6/2020משרד , הרווחה:עם משרד
-corona_6-mankal/he/news_2020_corona_news-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/corona

2020%20.pdf

 כי הממשלה, למשרדי הודענו אדםאנחנו חיי אבדן לכל אחראים בהם רואים אנו
להינצלשיכל המקומיות,ו ברשויות מסתייעים היו קישור,לו להלן שהצענו. כפי

למכתבנובנושא:
HFKGL5HryEsWJO_tOwa/view?usp=sharing-drive.google.com/file/d/1y30UDEh89mf4https://

מציעיםוממליציםלכם אנו לפרסםלתושביכםהודעהבהלפתוח"חמ"למסלולים",
מסלוליםהחמ"לבבתחומיהרשותהמקומיתלעדכןאתםםמזמיניםאתכלהחוליאת

חולים שהם להם שנודע לפני לתושבים:שעשו פניה של מוצע נוסח להלן .
https://drive.google.com/file/d/1VhYv3eHWZ9zVxdYklKCuMOuffUeSASHk/view?usp=sharing
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 המטרותהיחידותלשמןניתן2-שצויןלעיל,אחתמכפי–סידור חוץ ביתי לחבי בידוד
היאלשםיצירתס בידוד, מידעממשרדהבריאותבדברחוליםוחבי ידוריהיהלקבל

אפשרלרשותמקומיתהחפצהבכך,בידוד.אלאשבמסגרתהסכמתנוליחוץביתילחב
המטילעל,הכוללנוהל,פורסםקולקוראסייעלמדינהבביצועסידוריםחוץביתייםל

הרשויותהמקומיותמטלותוחובותשאינןמקובלותבעליל.לפיכךפנינולמשרדהפנים
 הבריאותולמשרד שינוי ודרשנו והתאמתוה, למכתבנו:נוהל קישור להלן . 

https://drive.google.com/file/d/1YCsu0xhVoYPziszKtd8RzuAXPkxj2ASc/view?usp=sharing 

שפור הקורא לקול קישור מכתבנו(:להלן נשוא הנוהל את שכולל הוא א' )נספח סם
insulated.pdf-2020_coronainsulated/he/tender_-www.gov.il/BlobFolder/rfp/corona   

 בריאות ותברואה .ג

 המצבבעקבות–מפרט סלי מזון בריאים ברשויותוהיוזמותהברוכותלחלוקתמזון
המפרטהרכבמסמךלהלןקישורל,,לאוכלוסיותבסיכוןלאיבטחוןתזונתיהמקומיות

ה,כוללמפרטמומלץלסלי,ואףהצעותמותאמותלאוכלוסיהבריאשלסלימזוןכאל
 :כשרלפסח

https://drive.google.com/file/d/1ag8u4fbCfz22YPyxd5gjhSHFQhCTTl8k/view?usp=sharing

כדיאטניתמחוזיתועירוניתשלשמשרדהבריאותממליץעלשיתופן חלקמהפעילות,
אוכ באיתור לתמוך בכדי פרטיהזו, הצורך. במידת מזון חלופות ולהציע לוסיות

.בנספחג',הדיאטניותהמחוזיותבמסמך

 צותשונותלשמירהעלהמלראוקישורלאתראפשריבריא,ובונא–תזונה בריאה בבית
 בריאה: nutrition/mediterranean-healthy/healthy-https://www.efsharibari.gov.il/eat-תזונה

quarantine/-during-healthy-diet/eating 

 בהמשךלעדכונים–רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה
הציוד ספקי בעניין משכ"ל למנכ"ל המשנה למכתב קישור להלן בנושא, קודמים

  והחומריםלהתמודדותעםנגיףהקורונה:

//drive.google.com/file/d/1NZAtiEr0pxsOTCyYu_LdTDIytNnlgvIv/view?usp=sharinghttps:,
:02.04.2020מעודכנתליוםוכןטבלתספקיםכאמור,

https://drive.google.com/file/d/1zkIYD7ODqouz4Utktt8n_taf8VLZNdWM/view?usp=sharing

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

https://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/view?usp=sharing  
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 שמירה, אכיפה וחירום .ד

 –ניית משטרת ישראל לפקחי הרשויות המקומיות ולמפקחים של משרדי הממשלהפ
  :לפניהכאמורלהלןקישור

https://drive.google.com/file/d/1k8k7efO0ygIfKeZ_nq1KN2SmATLxxCfu/view?usp=sharing 

  ונזכירכיאנומעמידיםלרשותכםמוקדנשוב–מצב ומוקד המגזר הערביהמוקד חדר
 .מטה, בשולי המכתבבשעות ולפי פרטי ההתקשרות כמפורט לפניות,

מעמיד כן המקומיכמו רשויותותושבים,מרכזהשלטון מהמגזרמוקדלפניותעובדי
הערבי . הערבית החברה לתושבי השירות לכלנותןמוקד מענה מקומיותההרשויות

אשפהמהמגזר, איסוף בינויבנושאי אכיפה, רווחה, חינוך, של,, רוחב בנושאי וגם
כגון:סוגיותהקשורותללמידהמרחוק,,השלטוןהמקומיבהתייחסלמשברהקורונה

העסקתעובדים,קשרמולמשרדיהממשלהוהנחיותנוספות.

, בטלפון: הציבור בזמינות מלאה לפניות, 24/7ו', -יפעל בימים אלמגזר הערבי המוקד 

 hamal@masham.org.il* ובדוא"ל: 2792

 למספרמאגריהנחיותוהדרכותשלהמדינה,בקשרעםלהלןקישור–קישורים נחוצים
 משברהקורונה.

:להלןקישורלמאגרהנחיותוהדרכותשלמשרדהפנים
ministry_of_interior-e/departments/topics/coronahttps://www.gov.il/h

הנחיותוהדרכותשלמשרדהבריאות:ילהלןקישורלמאגר
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx 

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

g_45f8c787main#Ta-gov-https://www.gov.il/he/lifeevents/corona-:govלהלןקישורלמאגר

90a72d075aba-a12c-421f-3aad 

mailto:hamal@masham.org.il
mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1k8k7efO0ygIfKeZ_nq1KN2SmATLxxCfu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k8k7efO0ygIfKeZ_nq1KN2SmATLxxCfu/view?usp=sharing
mailto:hamal@masham.org.il
https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-ministry_of_interior
https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-ministry_of_interior
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
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://www.gov.il/he/lifeevents/corona-gov-main#Tag_45f8c787-3aad-421f-a12c-90a72d075aba


 

 

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

 יוני הכנסת בשבוע הקרובד .ה

  מידע  , בנושאים הרלוונטיים לשלטון המקומישבוע הקרובלדיוני ועדות הכנסת להלן(
 –( 0023:בשעה  202004.01.נכון ליום 

o 05.04.2020יוםא',: 

  ב09:30בשעה הקורונה, נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת :ועדה
 החרדי במגזר הקורונה משבר עם אריה-ההתמודדות חה"כ בהשתתפות:

איתמר פרופ' הפנים; משרד מנכ"ל כהן, מרדכי מר הפנים; שר דרעי, מכלוף
-אביב-רחנהשפר,רופאתמחוזתלגרוטו,משנהלמנכ"ל,משרדהבריאות;ד"

 יפו,משרדהבריאות;נציגיהמל"ל;מרשמואלליטוב,מנכ"לעירייתבניברק

o 04.202006.',וםבי: 

  הקורונה09:30בשעה נגיף עם ההתמודדות בעניין המיוחדת בועדה , סוגיית:
הקורונ נגיף לזיהוי הבדיקות גרוטו-ה איתמר פרופ' משנהבהשתתפות: ,

סגניתמנהלהמחלקהלמעבדות,משרדלמנכ"ל,משרדהבריאות;גב'רותיישי,
המחקר, מכון ומנהל ומדיניות מחקר אגף ראש בליצר, רן פרופ' הבריאות;
כללית;פרופ'זאברוטשטיין,מנהלביתהחוליםהדסה;עו"דרויטלסויד,הקרן

 םלמיזמיםחברתיי

  הכספים10:00בשעה בועדת בהתמודד, לסיוע היעודית הקרן על דיון עם: ות
 השפעתהתפרצותנגיףהקורונה

 אלימותכלפינשיםבצל,בועדההמיוחדתלעניינירווחהועבודה10:00בשעה:
 הקורונה

  10:00בשעה בועדה המיוחד,, והחינוך החינוך מערכת להיערכות המיוחדת
 :פעילותהחינוךהבלתיפורמליבצלהקורונהלרבותלשנתהלימודיםהבאה

  בועדת0011:בשעה מנהלהכספים, בהשתתפות לעצמאים, תכניתהמענקים :
 רשותהמסים

 בועדההמיוחדתלענייניעבודהורווחה0012:בשעה :פעילותהשירותלעבודה,
 כלכלי-קהילתיתבזמןהמצבהחברתי
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 אתגריםבמניעת:המיוחדתלמיגורהפשיעהבמגזרהערבי,בועדה12:00בשעה
 פשיעהואלימותבצלהקורונה

 אלימותבתוךהמשפחה .1

 השפעתהמשברהכלכליעלהפשיעה .2

  12:30בשעה בועדה המיוחד,, והחינוך החינוך מערכת להיערכות המיוחדת
 :ישיבתמעקב,בנושאים:לרבותלשנתהלימודיםהבאה

 היערכותמערכתהחינוךוהלימודהמקווןבמגזרהערבי .1

 הטיפולבתלמידיהחינוךהמיוחדבצלהקורונה .2

o 04.202007.',יוםג: 

 מסגרותחוץביתיותשל:,בועדההמיוחדתלענייניעבודהורווחה10:00בשעה
 משרדהרווחהבעתמשברהקורונה

 ב 10:00שעה בועדה המיוחד,, והחינוך החינוך מערכת להיערכות המיוחדת
 פעילותגניהילדיםבצלהקורונה:לרבותלשנתהלימודיםהבאה

הועדותבשידוריםישירים,באתרהאינטרנטשלכנסתישראל.יתןלצפותבדיונינ

למעןהסרספק,איןבפירוטמועדיהועדותכאמורלעילבכדילהחליףאתהמתפרסם
 באתרהאינטרנטשלכנסתישראל,ובכלמקרהיגברהאמורבאתר.



ריכוזהנחיותזההינובנוסףעלקבציהנחיותקודמיםשהועברועלידימרכזלמעןהסרספק,
השלטוןהמקומי,מרכזהמועצותהאזוריותומשרדהפנים.

אנונמשיךונעדכןבכלהתפתחות.


 בברכה,


חייםביבס
ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות

ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי
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העתק:
המועצההאזוריתמרחביםויו"רמרכזהמועצותהאזוריתראש-מרשיחג'ג'

מנהלכללי,משרדהפנים-מרמרדכיכהן
מרכזהשלטוןהמקומי,מנכ"ל-מרשלמהדולברג
15-מנכ"ל,פורוםה-עו"דאיתןאטיה

מנכ"ל,מרכזהמועצותהאזוריות-מראיציקאשכנזי
המנכ"ליםברשויותהמקומיותמנכ"לעירייתרחובותויו"ראיגוד-מרדורוןמילברג

מנכ"ליםברשויותהמקומיות
המשנהלמנכ"למרכזהשלטוןהמקומי-מררםסידיס

גזברעירייתבארשבעויו"ראיגודהגזברים-רו"חתומרביטון
גזבריםברשויותהמקומיות

יפוויו"ראיחודהיועמ"שים-יועמ"שעירייתתלאביב-עו"דעוזיסלמן
ברשויותהמקומיותיועציםמשפטיים

סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי-מראיתיחוטר
ראשמינהלשכרוהסכמיעבודה,מרכזהשלטוןהמקומי-גב'חגיתמגן

סמנכ"לחינוך,רווחהוחברה,מרכזהשלטוןהמקומי-גב'מיכלמנקס
המקומיראשמינהלבטחון,חירוםותפקידיםמיוחדים,מרכזהשלטון-מריוחאיוג'ימה

ראשמינהלמשפטוכנסת,מרכזהשלטוןהמקומי-עו"דמירהסלומון
יו"ררשתעריםבריאות-ד"רמילכהדונחין
מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים-מרנפתליקאייקוב
יו"ראיגודמהנדסיערים-מראבנראקרמן
איגודדובריהרשויותהמקומיותדוברעירייתבארשבעויו"ר-מראמנוןיוסף
מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות-רו"חעינבפרץ

עירייתירושליםויו"ראיגודמנהלימחלקותבמנהלהרשותלקליטהועליה-גלינקביץפינימר
עלייהוקליטהברשויותהמקומי

יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים-מריצחקבורבא
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