
היערכות המועצות 
האזוריות למשבר  
הקורונה נכון ליום  

שעה  15.3.20ראשון 
16:00



:נתונים כלליים
שעה 15.3.20ראשון יום )נכון לכתיבת דברים אלה 

16:00  :)

חולי קורונה בישראל200

מחלימים4

(ביממה האחרונה181)מבודדים 38,560

פועלותלא:החינוךמערכות

אנשים10עדהתקהלות

,  המועצותמרכזר"יושלפגישההתקיימההבוקר

,  ר השלטון המקומי עם שר הפנים אריה דרעי"יו

.  שם עלו כל סוגיות השכר לדיון



:מרכז המועצות האזוריות, חדר מצב

מרכז המועצות האזוריות יפעיל חדר מצב לטובת 
עבור ראשי -הנחיות ומתן מענה לשאלות, עידכונים

.מיכלוליםמועצות אזוריות ומנהלי 

ירוכזו גם באתר מרכז המועצות  העידכונים
https://www.mhh.org.il/he/

-03: 'במס16:00–08:00בשעות יפעלהמוקד
6929018

:ניתן לפנות בכל שעה גם לטלפונים האישיים
053-8302014ראש תחום חירום וביטחון , אלון
050-7600197ראש תחום חינוך ורווחה , רינת

יגיעו למועצות האזוריותהתחומיםראשי 

https://www.mhh.org.il/he/


הנחיות משרד הבריאות 
(15.3.20)

יש להקפיד על היגיינה אישית•
להימנע מלחיצת ידיים•
להתעטש לטישו•

'מ2-שמירת מרחק מינימלי של מטר• 
התקהלויות ואירועים•

.אנשים10חל איסור כל התכנסויות מעל 

בילוי ומקומות נוספים ייסגרו, מסחרבתי 
15.03.20החל מתאריך 

מקומות שמוכרים מזון , למעט מרכולים ובתי מרקחת)קניונים 
(.שלא לצריכה במקום

פאבים ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל  , ברים, דיסקוטקים
למעט הפעלת בתי אוכל שיספקו מזון שלא לצריכה  )בבתי מלון 

(.במקום



הנחיות משרד הבריאות 
(15.3.20)
:  המשך מקומות סגורים

.אירועיםאולמות 
פינות  , ספארי, גן חיות, מיםפארקי, חדרי כושר ובריכות שחיה

.חי
.בית מרחץ, (גברים)מקוואות 

.תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים, בתי קולנוע
.מתקני שעשועים ולונה פארק

.עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם
.מקומות לעריכת מופעים וירידים

.כלי שיט ציבורי
.רכבל

.אתרי מורשת
אנשים כל  10תפילה וטקסים דתיים ייערכו בקבוצות של עד 

מטרים בן אדם לאדם ולא יותר  2תוך שמירת מרחק של , אחת
.קבוצות בו זמנית2-מ



הנחיות משרד הבריאות 
(15.3.20)

בתי חולים ומוסדות
המשמשים  , סיעוד או בריאות, חל איסור ביקורים במסגרות רווחה

רצוי , כבתים לחיים עבור תושביהם למעט מלווה אחד לכל היותר
.מלווה קבוע

אנשים עם סימפטומים אינם רשאים ללוות חולים או לבקר במוסדות  
.לאוכלוסייה הקשישה

לצוותי בריאות המטפלים בחולים ניתן להתכנס רק למטרות עבודה  
.אנשים10ובקבוצות שלא יעלו על 

קשישים וחולים
,  ומעלה ולבעלי מחלות רקע כרוניות כגון מחלות לב60מומלץ לבני 

להימנע  , מחלות נשימתיות או דיכוי חיסוני, יתר לחץ דם, סכרת
מהתקהלויות וממגע עם אנשים ששבו מכל יעד בחו״ל או בעלי  

.תוך שמירה על שגרת החיים, תסמינים או אנשים החשודים כחולים
מקומות עבודה

מקומות עבודה ייערכו להמשך העברת עבודה מהבית ללא התקהלויות  
לעת הזאת הם יוכלו להמשיך לעבוד כל עוד הם מקפידים על  . כלל

קיום מרחק של שני מטרים לפחות בין העובדים בכל המקומות  
.והמתארים בהם העובדים נמצאים

.ברכב2-יש להימנע מנסיעה של יותר מ
.איסור מוחלט על הגעת חולים למקום העבודה



הנחיות משרד הבריאות 
(15.3.20)

מוסדות חינוך
משרד הבריאות ידון עם המועצה להשכלה גבוהה על פתיחת 

.הסמסטר באמצעות למידה מרחוק ולא בלמידה פרונטלית
,  כל מוסדות החינוך יפסיקו לפעול15.03.2020החל מתאריך 

בכלל זה ייסגרו גם מסגרות  . ללא קשר למספר הילדים במסגרת
,  המשפחתונים, מעונות היום, הפנימיות, החינוך המיוחד

.הקייטנות והצהרונים, מחנות הנוער
תחבורה ציבורית

משרד הבריאות ממליץ להימנע ככל הניתן משימוש בתחבורה  
.ציבורית

כנסים
.חל איסור גורף על קיום כנסים בינלאומיים בישראל

:כל הפרטים באתר משרד הבריאות
http://bit.ly/MOH-Corona

http://bit.ly/MOH-Corona


שלבי ההיערכות לפנדמיה של  : כללי
: קורונה בישראל/שפעת

מספר נחשפים של  , שלב בו יש מספר נדבקים מועט-2שלב 
כמה אלפים בלבד  

קורונה מחוץ / שלב בו יש התפרצות של שפעת -3שלב 
לישראל ובישראל  

שלב שבו יש הדבקות מוגבלת מאדם והמחלה  -4שלב 
:  ממוקמת

קיום מקבצי תחלואה קטנים מחוץ לישראל  -א                  4
קיום מקבצי תחלואה קטנים גם בישראל  -ב                  4

שלב שבו יש הדבקות משמעותית מאדם לאדם  -5-שלב
:  והמחלה עדיין ממוקמת

מקבצי תחלואה משמעותיים מחוץ לישראל  -א                5
ל גם בישראל  "תחלואה כנ-ב                5

העברה נרחבת ומפושטת  -קורונה/פנדמיה של שפעת-6-שלב
:  ברחבי העולם

טרם התפשטות המחלה בישראל  -א              6
התפשטות המחלה בישראל  -ב              6



תרחישי ייחוס בתחום הנדסה תשתיות  
שירותים בסיסיים ושירותים  )ולוגיסטיקה 

:(ציבוריים
היעדרות עובדים תשפיע על יכולות ייצור  

ואספקת שירותים חיוניים  
תתכנה הפרעות באספקת חשמל ומים  

מערכות התקשורת תסבולנה מעומס יתר  
קשיים בתחבורה ציבורית עקב הנחיות  

בידוד ההמלצה הצפויה להימנע  / להסגר 
מנסיעה בתחבורה ציבורית   הדבר יביא  
לעליה משמעותית בשימוש ברכב פרטי  

קבלת תרופות זמינות  , פגיעה במענה הרפואי
מרפאות  



4+   3-שלבים  5-שלבים 

שיגור נציג למטה 1.

הרשותיהחרום 

ותרגול התוכניות  רענון2.

4-ו  3שהוכנו בשלב 

  6ביצוע הכנות לשלב 3.

קשר  רציף עם בעלי 4.

י"בצחתפקידים 

ישתלב במאמץ 5.

המועצה לטיפול   

באוכלוסייה על פי 

הנחיות הנהלת הרשות   

קשר  רציף עם בעלי 6.

י"בצחתפקידים 

לוודא בחוזים עם קבלנים 1.

היכולת למתן שירות גם במצב  

של פנדמיה  

עובדים חיוניים בתחומי מפוי2.

, הביוב והחשמל , המים

שהיעדרותם תגרום לקריסה של 

מערכות וזאת לצורך מתן טיפול 

מונע   

טיפול  , מתן מענה להספקת מים3.

בבעיות ביוב  

בחינת תקינות מתקני קליטה 4.

במידה וידרשו להפעלה  

היערכות להפעלת גנראטורים 5.

במתקנים חיוניים של הרשות 

תכנון הקצאת , המתקניםמפוי)

(' גנראטורים וכד

ותרגול התוכניות שהוכנו רענון6.

  3בשלב 

עדכון רשימות העובדים  7.

החיוניים של המכלול  

היערכות מכלול הנדסה  
ותשתיות



:דגשים
. יש להיערך לעבודה מרחוק. 1

יש להיערך למענה חינוכי עבור ילדי עובדים  . 2

.חיוניים

,  שלא מקבלת מידעהאוכלוסיהלזהות את . 3

: ותיקים, למשל)ולמצוא דרכים להגיע אליהם 

(סטודנטים, י"צח

:  כדי לחזק את הערבות ההדדית בקהילה. 4

לקיים פעילויות עבור התושבים  י"לצחהמליצו 

('עזרה בקניות וכו, בישול אוכל, למשל)שבבידוד 

קיים חשש שהמתחים יובילו  -בזמן הבידוד. 5

על הצוותים להיות בקשר . לאלימות במשפחה

.  עם המשפחות



:דגשים
בקירבהלא יעבדו 2-ו1' שמסעדיפות .6

.  פיזית

לוודא שהעובדים ממוגנים כמו  : ע"שפאגף . 7

.  שצריך ושומרים על כללי ההיגיינה הקפדניים

,  י"לצחבנוסף , ליצור מאגר מתנדביםמומלץ . 8

ולהיעזר בהם בהתאם לצורכי הרשות  

.  המקומית



:חקלאות
. ר הועדה להערכות מצב"לזמן את יו*

מרכז המועצות פתח מוקד לסיוע לחקלאים  
המוקד . ת"או שנמצאים בחל/ ולעובדים מפוטרים

וידאג לשדך  , את הפרטים של כולםירכז הטלפוני 
נפרסם טבלה של . בין מחפשי עבודה לחקלאים
,  עם התפקיד הנדרש, חקלאים שזקוקים לעובדים

יישאר חסוי -המידע על העובדים. מקום וטלפון
:  ניתן לפנות גם לאור במייל.  א"בממ

or@azoriot.co.il

-03: 'במס16:00–08:00לפניות בשעות טלפון 
6929018

mailto:or@azoriot.co.il


.  נצמח-מהמשבר הזה
,  ואניא"ממל "מנכ, ראשי התחומים במרכז המועצות

.  לשירותכם, כאן

ונקווה  לחולים בהזדמנות זו נאחל רפואה שלמה 
.  מלאה בהקדםלשיגרהשנחזור 

!!!בהצלחה

'ג'שי חג
ר מרכז המועצות האזוריות"יו

וראש המועצה האזורית מרחבים  


