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 "ז ניסן תש"פי
 2020אפריל  11

 108592סימוכין:  
 

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 

 שלום רב, 

 
 38ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 

 20:00בשעה  11.04.2020נכון ליום 

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

 שמירה, אכיפה וחירום .א

 2020.0411.נכון ליום , קישור לתמונת המצב הלאומיתלהלן  – עדכוני המטה לביטחון לאומי 
 :19:50בשעה 

https://drive.google.com/file/d/1wWYmlHBigcvHTB3LSSJCGgU0RZtv2FML/view?usp=sharing  

  :16:30 שעהללהלן קישור לתמונת המצב נכון בנוסף, 
https://drive.google.com/file/d/19crOLJdftBYXowSg9rraYr68KX54HZo3/view?usp=sharing  

 :11:00לשעה 
https://drive.google.com/file/d/1ag9L5vCLG8BWFsCp3G_Xj7ZVXkecvKuI/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1d6k4mkbKhbvoZKwWOYOsWU4rp2434UFM/view?usp=sharing  

DJ5Bq3g/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1LVyerh3fPuC7MeK39zYwM7YPO  

https://drive.google.com/file/d/1GKkRspaY5Bmt8riSc7tFvroKEIs7iSbM/view?usp=sharing  

 :09:00לשעה 
gle.com/file/d/1Ps3m25wOGjoNCp9W29VoirA2nOHkit9p/view?usp=sharinghttps://drive.goo  

 :02:55ולשעה 
https://drive.google.com/file/d/1jEve0oM_qPUKPbOzs23OaeSer6aQlbcN/view?usp=sharing  
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 להלן תמונת המצב ביחס למספר מדינות, כפי  – נתונים כפי שנאספו מהתקשורת בעולם
 :00:20, בשעה 2020.0411.הועברה נכון ליום ש

o  129במצב קשה ומתוכם  175מקרי מוות,  101) 10,740עומד על  בישראלמספר הנדבקים 
 מחלימים(. 1,341במצב בינוני;  152מונשמים, 

o  המעבדות לבדיקת הקורונה עברו תהליכי עדכון פנימיים שעיכבו את היקף פעילותן; לאחר
 )משרד הבריאות( 20,000-היומי ל השלמת העדכון והתקנת ציוד נוסף, יעלה קצב הבדיקות

o  רצועת עזהחדרים, בצפון  1,000חמאס חנכה שני מתקני בידוד חדשים המכילים 
ובדרומה; דווח כי מעבר רפיח ייפתח ליום אחד בשבוע הקרוב לטובת כניסת תושבי 

 הרצועה השוהים בצד המצרי. )פלסטין אליום, שהאב(

o טחון הזהירו את בתי החולים מהדלפת מידע על מצב הנדבקים : דווח כי מנגנוני הביסוריה
 25במדינה; לפי מידע רשמי, ביממה האחרונה אובחנו שישה נדבקים חדשים )בסה"כ 

 (SY24מקרי מוות(. ) 2נדבקים, 

o  מתים; מספר  19,666הפכה לגבוהה ביותר בעולם, ועומדת על  בארה"בכמות מקרי המוות

 (Reuters) .507,834-הנדבקים עלה ל

  2020-, התש"ף(דחיית מועדים לתשלום קנסות( )נגיף הקורונה החדש)תקנות שעת חירום 
 "(:תקנות דחיית הקנסותלהלן קישור לתקנות אלו )להלן: " –

Z3LvSC0D5qAxJrlqhGVH7ormbE_XNOz/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1  

( לתוספת השניה 1)ראו פסקה ) בשלב זה, על הרשויות המקומיותאינן חלות, תקנות אלו 
לתקנות דחיית הקנסות, המחריגה קנסות המשתלמים לרשויות המקומיות ולועדות 

עקרון של דחיית הקנסות בהמשך מקומיות לתו"ב( ואולם בכוונת הממשלה לייצר החלת ה
או במסגרת קידום )ככל הנראה לאחר הפסח(, במסגרת תיקון לתקנות דחיית הקנסות 

חקיקה ראשית )להלן תזכיר חוק שפורסם בנושא באתר התזכירים הממשלתי: 
aringhttps://drive.google.com/file/d/1Il1iHWfyv8YvrmBjVX1fpxG__hCGk_2S/view?usp=sh.) 

 שעה( )תיקון שונות( )הוראת הוראות בית החדש( )בידוד הקורונה העם )נגיף בריאות צו 
"(, התיקון לצו בידוד הביתבמסגרת תיקון זה )להלן: "נזכיר כי  – 2020-(, התש"ף13מס' 

נקבעה חובתו של אדם לחבוש מסכה מחוץ לביתו )למעט במקרים מיוחדים בהם אין חובת 
עובדים העובדים בקביעות  2, 6ורט בתיקון, כגון: קטין מתחת לגיל חבישת מסכה, כמפ

וכי על מעסיק האחריות לוודא כי מ' לפחות(,  2באותו החדר, ובלבד שביניהם מרחק של 
 .עובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה

על נותן שירות חיוני )ובכלל זה עובד במקום  לא תחולעוד נקבע בתיקון, כי חובת הבידוד 
או ביתר החנויות  בחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינהלמכירת מזון, בבית מרקחת, 
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( לצו בידוד הבית(, שהיה "במגע הדוק" עם חולה במקום עבודתו, 1א)ג()3המפורטות בסעיף 
 .האמור הסעיף וראותה את קיים העובד ולפיה להצהרה בכפוףבעת שחבש מסכה, וזאת 

 !!07:00בשעה  12.04.2020נכנס לתוקף החל מיום  התיקון לצו בידוד הבית

https://drive.google.com/file/d/1-: הבית בידודלהלן )שוב( קישור לתיקון לצו 

N2YhII_B6glPp1F2XlCx208J4gKgop6/view?usp=sharing  

 תיקון(, התש"ף3( )תיקון מס' פעילות הגבלת - החדש הקורונה נגיף) חירום שעת תקנות( )-
"(, נקבע, בין היתר, כי 3מס' תיקון לתקש"ח הגבלת הפעילות )להלן: " 3בתיקון מס'  – 2020

בניסן התש"ף  י"ח ליום , ועד20:00 (, בשעה2020באפריל  7התש"ף ) בניסן י"ג יוםבתקופה שמ
 , תוגבל התחבורה הציבורית מעבר למגבלות הקיימות כיום. 08:00(, בשעה 2020באפריל  12)

האמור, צומצמה תקופת המגבלה החמורה לתחבורה הציבורית, ונקבע  3בתיקון לתיקון מס' 
עבר מהשעה  12.04.2020כי התחבורה הציבורית תשוב לפעילות המגבלה "הרגילה" ביום 

05:30. 

 :3להלן קישור לתיקון לתיקון מס' 
https://drive.google.com/file/d/1jbitjYIZ4lsiaJgVEt2DXrZ5BZTXOCuA/view?usp=sharing  

 :3למען הנוחות, להלן )שוב( קישור לתיקון מס' 
2/view?usp=sharing-tFBb7Igf-https://drive.google.com/file/d/1BbZ2_8V2BEUhiyDPdYyfP 

 למספר מאגרי הנחיות והדרכות נבקש לשוב ולהזכיר רשימה של קישורים  – קישורים נחוצים
 ורונה.של המדינה, בקשר עם משבר הק

o :להלן קישור למאגר הנחיות והדרכות של משרד הפנים 
ministry_of_interior-https://www.gov.il/he/departments/topics/corona  

o  הבריאות:להלן קישור למאגרי הנחיות והדרכות של משרד 

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

virus/-health/corona/corona-of-xtra.gov.il/ministryhttps://gove 

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: 
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 ושירותים חברתיים רווחה .ב

 משבר בעת ותיקים באזרחים טיפול לטובת לאומי לביטוח מהמוסד המועבר במידע שימוש 
מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים ל משותףמכתב להלן קישור ל – הקורונה

ושא העברת מידע לרשויות בנ ,07.04.2020, מיום ל המוסד לביטוח לאומיהחברתיים ומנכ"
https://drive.google.com/file/d/1SzR-: המקומיות

uozpXHVbLHg6k3a5dcJO/view?usp=sharing7Kum3uMv  

)א( לתקנות העברת 7לפי תקנה  טופס הנדרשל לן קישורלהכמו כן וכפי שמפורט במכתב, 
  https://drive.google.com/file/d/1YlHYxwt_kMLu1dQVde6YCX_eEwmta0mi/view?usp=sharing מידע:

להעברת מידע בין גופים ציבוריים במשרד העבודה, הרווחה החלטת הוועדה ל קישורוכן 
: כאמור לעיל)א(, 7לפי תקנה הכוללת דגשים לעניין הטופס הנדרש , והשירותים החברתיים

ZtbJ61SeTE_1hPXyp1bG0g/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1IUWxjSWjQ  

ווחה ולמוסד לביטוח לאומי התאפשר לרשויות מאחר שבמכתב המשותף למשרד הר
לבצע מיפוי הקשישים הצריכים טיפול, להלן קישור למכתב מנכ"ל  החפצות בכךהמקומיות 

היתרונות החשובים שבביצוע המסביר את , 11.04.2020מיום מרכז השלטון המקומי, 
)מיפוי שאינו  נדרש באמצעות המערכת הלאומית של משרד הרווחה ופיקוד העורףהמיפוי ה

 מונע ביצוע מיפוי נוסף, עצמאי, ע"י הרשות המקומית, לאחר מכן(:
TfCDx9/view?usp=sharing-CyCNXC-https://drive.google.com/file/d/1zdM4vjVmx66Z_DkOpp  

 והצרופות למכתב מנכ"ל מרכז השלטון המקומי: 

 התסריט:
https://drive.google.com/file/d/1EzCZ0tHfddOFMBt1R9JsaS_GSee0Qqgu/view?usp=sharing  

 ורשימת הרשויות שבחרו לבצע את המיפוי באופן עצמאי:
c/view?usp=sharing-9sFPuhttps://drive.google.com/file/d/1KzIzjgmXBepiKX4RqrQCOGSsb  

  מיזם כשכולם מבודדים בבתים, הזו בתקופה  – בהתנדבות מערך סיוע טכנולוגי –מתחברים

ובשיתוף Remote Solutions -ו WorkAwayבהובלת עמותת תפוח, המשרד לשוויון חברתי, 
, "מתחברים"את פרויקט  הקיםוגורמים רבים נוספים להתנדבות המועצה הישראלית 

יסייעו וידריכו ממתנדבים, שלקבל מענה  ,לכל מי שזקוק לתמיכה טכנולוגית המיועד לסייע

למלא  , לרבות בכדיועד כלים לעבודה מרחוק ZOOMהחל משיחות  ם,במגוון נושאי טלפונית
 .טפסים בביטוח לאומי או להזמין משלוח אונליין

או  0552750239חייגו  לערבית ;או שלחו את המילה "עזרה" 0552750238חייגו , לקבלת סיוע
 مساعده"לחו את המילה "ש
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 שונות .ג

  02.04.2020קישור לדו"ח המל"ל בנושא, מיום להלן  –אסטרטגיות יציאה מהמשבר :
yQDEPefVzpBJ4EUe1yn884/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1gJbQCZ7vw  

 בריאותי בנושא:-ולדו"ח כלכלי
://drive.google.com/file/d/1n1gqFkOCuGAMoiN8cE7LBOiJ9PIYuvg9/view?usp=sharinghttps  

  המנכ"לים הבינלאומי איגודפעולה עם שיתוף (ICMA) –  מרכז השלטון המקומי מקיים
שיתופי פעולה עם איגוד המנכ"לים הבינלאומי בימי שגרה, ובזמן משבר הקורונה קיבלנו 
מהאיגוד פניות בבקשה לשיתוף ידע והעברת דפי מידע על ניהול בזמן המשבר. להלן קישור 

 ולל קישורים רבים למאגרי שיתוף ידע:למספר פניות, הכ
fqV1VmzU1/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/10rjoiUBuewoYrumwipqOfS  

 לפונים )ניתן לסייע לכתוב טור או מאמר קצר אנו מזמינים ראשי רשויות המעוניינים כןכמו 
סלע, -שרי חוץ במרכז השלטון המקומי, גב' שירי שטיינהרדטלפנות לראש מינהל ק, בתרגום(

  shiris@masham.org.ilבדוא"ל: 

 בהמשך לעדכונים קודמים  – פת הקורונהעם מגם לציוד וחומרים להתמודדות רשימת ספקי
בנושא ולאור צו בריאות העם המסוקר לעיל, 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  

 :05.04.2020וכן טבלת ספקים כאמור, מעודכנת ליום 
https://drive.google.com/file/d/1F5Z8HHjs5B4DAY0cnD0ZFcJye69J3oBY/view?usp=sharing   

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

https://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/view?usp=sharing  

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

  אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

 בברכה,
 

 חיים ביבס
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי
 

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1gJbQCZ7vw-yQDEPefVzpBJ4EUe1yn884/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n1gqFkOCuGAMoiN8cE7LBOiJ9PIYuvg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10rjoiUBuewoYrumwipqOfS-fqV1VmzU1/view?usp=sharing
mailto:shiris@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1NZAtiEr0pxsOTCyYu_LdTDIytNnlgvIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F5Z8HHjs5B4DAY0cnD0ZFcJye69J3oBY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/view?usp=sharing


 
 

 

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

 העתק:
 המועצות האזוריתראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז  -מר שי חג'ג'

 מנהל כללי, משרד הפנים -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

 ם ברשויות המקומיותמנכ"לי
 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

 מנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומיס -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

 מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומיראש  -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  -מר פיני גלינקביץ
 וקליטה ברשויות המקומי 

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
 

mailto:hamal@masham.org.il

