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לכבוד
ראשיהרשויותהמקומיות 

שלוםרב, 


היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 28
נכון ליום  30.03.2020בשעה 23:00
להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה .

א .הון אנושי
 יציאת עובדים לחל"ת–להלןקישורלהנחיותהביטוחהלאומילשלטוןהמקומיבעניין
הצהרותהמעסיקיםבאופןמרוכז :
 ,https://drive.google.com/file/d/1RehVQvJrwLCkSYI_o56kuVbO6B58llKV/view?usp=sharingוכן
לטופסהצהרתהמעסיקשעליכםלמלא :
https://drive.google.com/file/d/1Ci3cK7R4LAmG9LhSnkZ37pAMGp5d_kyG/view?usp=sharing 
לתשומתלבכם– עליכםלשלוחאתהצהרותהמעסיקלגב'מאיהקראבטרי,בדוא"ל:
,Halatinfo@masham.org.ilוזאת עד ליום ה' 02.04.2020 ,בשעה .14:00
למעןהסרספקיובהרכיאין לראותבהודעהלעילמשוםמתןארכהלהעברתהרשימות
המרוכזות בהתאם לטפסי בטל"א ושירות התעסוקה ,עליה דווח לכם במסגרת ריכוז
הנחיותחדרהמצב27מיום .29.03.2020

ב .חינוך
 מערכת למידה מקוונת –  ריכוז פעילות הלמידה מקוונת של משרד החינוך ,בפורטל
רשויותובעלויות,בקישורשלהלן:
https://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/distance-education.aspx 

בין יתר הפעילויות המוצעות בפורטל – מערכת השידורים הלאומית ,ובה  2ערוצי
שידורשבנההאגףלחינוךקדםיסודיבמשרדהחינוך,עבורילדיגניהילדים,ובהםלוח
שידוריםעשיר,מגווןוחווייתילהנאתם:
ערוץבשפה העברית https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemHebrew:
וערוץבשפה הערבית:https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemArabic
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כמוכן,להלןקישורלמערכת הלמידה המקוונתשלמשרדהחינוךומערכתהשעותשל
שידוריהאולפניםליום,31.03.2020בעבריתובערבית :
https://drive.google.com/file/d/1WuTTFwFBnVzcy7OHLXhUQlEK2NwWPYfi/view?usp=sharing

 מתווה המענים לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים – להלן קישור למתווה
משרדהחינוךבנושא,שהופץהיום:
https://drive.google.com/file/d/15bNSR6cg36wuCSGmjz7sw1yvU5n2vI-d/view?usp=sharing

מתווהזהמאפשרמתןמעניםלתלמידיהחינוךהמיוחדוהוריהם,בעתהזו,בדגשעל
מפגשיםטיפוליים,בהתאםלהנחיותצובריאותהעם .
נבקשלחדד ולהדגיש,כיהמתווהכוללמענים שינתנו על-ידי צוותי ההוראה והטיפול
של משרד החינוך,ובכללם :
 oמפגשילמידהוטיפולמרחוק 
 oסיועוליווילמשפחותמאותרותבמיקוד 
 oמפגשחינוכיטיפוליבביתהתלמידבכפוףלהנחיותהמל"לומשרדהבריאות
 oקומאוישעל ידיאנשימקצוע מהשירותהפסיכולוגי הייעוציומענה חוזרלפניות
ההוריםעלידינציגיהאגףלחינוךמיוחדשלמשרדהחינוך*
*

תלמידים חולים בביתם ,אשר זכאים לשירות חינוכי-טיפולי זה בשגרה (טרם שעת החירום) ,יקבלו
מענהבאמצעותמכרזלאספקתשירותיחינוך,עלידיקדימהמדע .

* תלמידים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד ,אשר זכאים לשירותים רפואיים בשגרת הלימודים (טרם
שעת החירום) ,יקבלו מענה באמצעות המכרז לאספקת שירותים רפואיים וסיעודיים ,באמצעות
מפעיל(מילגם,ביקוררופא).

לצורךשמירתהרצףהטיפולי שלאבאמצעיםמקוונים,אפשר משרדהבריאותלפתוח
מוקדחינוכי-טיפוליברשותהמקומית. 
המוקדיפעלביןהשעות,09:00-15:00בימיםא'-ה',על-ידיצוותימשרדהחינוך .
עלהרשותהמקומיתלאתרמקוםולוודאניקיונובסוףיוםהפעילות .
במוקד העירוני יפעל צוות חינוכי-טיפולי של משרד החינוך ,אשר יפנה להורי
התלמידיםויזמנםלטיפוליםככלשירצובכך,במוקדעצמו. 
התוכנית ,שיבוץ המטפלים והטיפולים ,כמו גם זימון ההורים וילדם ,יופעלו על-ידי
משרדהחינוך .
משרדהחינוךשוקדעלהמיפויוהדרושלצורךהפעלתהמערך,על-מנתשהמוקדיםיחלו
פעילותםלאיאוחרמיוםרביעיהקרוב( .)01.04.2020
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נבקש היערכותכם למציאת מקום מותאם ,על-מנת שניתן יהיה לספק לתושבינו את
השירותהחשובוהנדרשבעתהזואףיותרמתמיד .
 נוהל הנחיות מיוחד לחישוב הציונים השנתיים וכן להתקדמות במשימות ההערכה
החלופית ,לקראת מועד קיץ תש"ף – להלן קישור להנחיות משרד החינוך בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1Rqbq67o-sHeZNaNr_0vat_-M6OH1-72C/view?usp=sharing
 פעילויות לילדי עובדים חיוניים מגיל לידה עד  3שנים – הבהרה – במסגרתהתיקון
מיום  ,29.03.2020לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות
חינוך)(הוראתשעה),תש"ף,2020-נקבעההגדרהמצמצתל"עובדחיוני" ,והתווסףסוג
של פעילות לסוגי הפעילות שמותר להפעיל ,בכפוף להוראות "המנהל" כהגדרתו
בפקודתבריאותהעם(מנהלשירותיהרפואהאובאכוחמוסמךשלו).
נדגישונבהירכי לאפורסמוהוראותמנהל ביחסלמסגרותלילדיעובדיםחיונייםמגיל
לידהועדשלוששנים,וכלעודלאפורסמוהוראותמנהל אסורלהפעילמסגרת כאמור
(כשםשאסורלהפעילמסגרותלימודיותלילדיםבגילאי3-12שנים,שלעובדיםחיוניים
שאינםעובדימערכתהבריאות,שכןאיןהוראותמנהללהפעלתמסגרתכאמור). 
עודנבהירכימאחרשנוסחהצומתייחסל"-פעילויותלילדיעובדיםחיונייםמגיללידה
עד שלוש שנים במקום המשמש או הנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול
בפעוטות",נראהכיממילאהתיקוןמכווןבעיקרלפעילותבמעונותיוםופעוטונים .
למען הנוחות ,להלן קישור לצו (כולל התיקון מיום :)29.03.2020
https://drive.google.com/file/d/1XiwOl1J0Xr30SZFRLOKritKNjoQ2mf3F/view?usp=sharing 

ג .רווחה ושירותים חברתיים
 פעילות הרשת להתנדבות ישראלית – להלן קישור לדיווח הפעילות הדו-שבועי של
הרשת,מיום:28.03.2020
 .https://drive.google.com/file/d/15UpIuTnmDbcN9tNjeJWCgYgefcO4UScm/view?usp=sharing
 פעילות יד שרה בתקופת משבר הקורונה – להלן קישור למכתבו של מנכ"ל מש"מ
בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1i8f7AFqa39UqfJiZvnBwCQxzoPTRBDYS/view?usp=sharing

 דחיית אירוע "גיבורות היופי  ,"2020המוקדש לשורדות השואה – להלן קישור
להודעהבדברדחייתמועדהאירוע:
https://drive.google.com/file/d/19MPFnj3JayCw2Sz4IzsSkT3WBN0QNW89/view?usp=sharing

תוך שאנו מזמינים את המעוניינות להגיש מועמדותן עד ליום  ,20.04.2020על גבי
השאלוןהמצ"ב :
https://drive.google.com/file/d/1_bGTpIzE0VZslCQR4A4EiUObhonUGIJu/view?usp=sharing
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ד .בריאות ותברואה
 הקמת בתי חולים שדה – בהמשךלעדכוןשהעברנו,בריכוזהנחיותחדרמצבמס',21
מיום ,24.03.2020בדברקריאתנולראשהממשלהולשרהבריאותלפעוללהקמת בתי
חולים שדה (להלן קישורhttps://drive.google.com/file/d/1yBqwmHlooijIZ_2k6CJ22-:
,)6nkn5im9vt/view?usp=sharing
נא ראו פנייתנו למנכ"ל משרד ראש הממשלה ,מהיום (:)30.03.2020
,https://drive.google.com/file/d/1x17Ub5gYlRVef33hh4Da-ibLsaW9rBNy/view?usp=sharing 
וכןמצגתבנושא:
https://drive.google.com/file/d/1c60zmUB6QS1zmKJWmXB31VT7EYQqQbJM/view?usp=sharing

 הנחיות טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף הקורונה ,במגזר הלא יהודי –
להלן קישור להנחיות האגף לעדות דתיות במשרד הפנים ,בנושא:
https://drive.google.com/file/d/1jT3VEohCqvK8H9LCHMEGPZyQTs5ki2_w/view?usp=sharing
 הנחיות לאיסוף וטיפול במערך הפסולת העירונית ,בעת התפשטות נגיף קורונה –
בנושא:
הסביבה,
להגנת
המשרד
להנחיות
קישור
להלן
https://drive.google.com/file/d/18f8r1UE6_jAIOkFg0-aJJMzDMMd6A24g/view?usp=sharing

ה .שמירה ,אכיפה וחירום
 נוהל הטלת קנסות מינהליים ע"י הרשויות המקומיות – להלן קישור למכתבה של
מנהלת המחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה בנושא (ללא
דבריהחקיקהשצורפוכצרופותלפניה):
https://drive.google.com/file/d/1ERtyxvrhwUSsHYFPMAvQBQrXYuqsHOWI/view?usp=sharing

וכןקישורלנוהלהטלתהקנסותעצמו :
https://drive.google.com/file/d/1REAyWLQdhJt0NGqmk1-RtzLEdhSu2Z1s/view?usp=sharing
 הערכות השלטון המקומי לטיפול בתושבים הנדרשים לבידוד חוץ ביתי–להלןקישור
למכתבושלמנכ"למשרדהפניםבנושא:
https://drive.google.com/file/d/19Ko6CAb92S-Lm_IZvkV6xDYM8PkKGrFZ/view?usp=sharing 
וכן למכתב משרד הבריאות בנושא:

https://drive.google.com/file/d/1UuheNtVJYc-

Cj_LbGqOH8abmw0Vpx2cs/view?usp=sharing 

 השקת מוקד השירות לפניות עובדי רשויות מקומיות ותושבים מהמגזר הערבי –
בעקבות הביקוש וכדי לתת מענה ליישובים הערביים בתקופה זו ,בה אנו מתמודדים
עםמשברהקורונה,השיקמרכזהשלטוןהמקומימוקדלפניותעובדירשויותותושבים
מהמגזרהערבי.
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מוקד השירות לתושבי החברה הערבית נפתח השבוע ,וייתן מענה לכלהרשויות
המקומיות מהמגזר ,בנושאי איסוף אשפה ,חינוך ,רווחה ,אכיפה ,בינוי ,וגם בנושאי
רוחבשלהשלטוןהמקומיבהתייחסלמשברהקורונה ,כגון:סוגיותהקשורותללמידה
מרחוק,העסקתעובדים,קשרמולמשרדיהממשלהוהנחיותנוספות. 
המוקד יפעל בימים א-ו' ,24/7 ,בזמינות מלאה לפניות הציבור ,בטלפון*3673 :
ובדוא"לhamal@masham.org.il :

ו .דיוני הכנסת בשבוע הקרוב
 להלן דיוני ועדות הכנסת בשבוע הקרוב ,בנושאים הרלוונטיים לשלטון המקומי (מידע
נכון ליום  30.03.2020בשעה – )23:00
 oיוםג',:31.03.2020
 בשעה  ,09:30בועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה :השפעת
משברהקורונהעלהרשויותהמקומיות
 בשעה  ,10:00בועדת הכספים :סקירת מנכ"ל משרד התיירות מר אמיר לוי –
בהתייחסלהתמודדותעםמשברהקורונה
 בשעה,10:00בועדההמיוחדתלענייניעבודהורווחה:עצמאייםבמשק-מציאת
פתרונותנוכחהמשברהנוכחי
 בשעה  ,10:00בועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד,
לרבות לשנת הלימודיםהבאה :בחינות הבגרות -אופן צמצוםחומריהלימוד,
ודחייתגיוס
 בשעה  ,12:00בועדת הכספים :סקירת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה שי
רינסקי-בהתייחסלהתמודדותעםמשברהקורונה
 בשעה  ,12:00בועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה:
אסטרטגיות נוספות לטיפול במשבר הקורונה ,השתתפות :מר יגאל סלוביק,
ראש אגףלוט"ר ,בט"פועורף במל"לונציגים נוספים; אלוף (במיל') מר גיורא
איילנד;מררוניאלשייך,המפכ"ללשעבר;פרופ'אמנוןשעשוע;פרופ'שישלו
שוורץ;פרופ'צביבנטואיץ'
 בשעה,12:30בועדההמיוחדתלענייניעבודהורווחה:
 .1ענףהבנייה-מיגוןעובדיהענףכנגדנגיףקורונה
 .2ענף הבנייה  -דיווח זרוע העבודה במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים
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החברתייםבנוגעלתאונותבענףהבנייה
 oיוםד',:01.04.2020
 בשעה  ,09:00בועדת הכספים :עדכון מאת רשות המסים – בהתייחס
להתמודדותעםמשברהקורונה
 בשעה  ,09:00בועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד,
לרבות לשנת הלימודים הבאה :סקירת יו"ר ות"ת על היערכות ההשכלה
הגבוההבצלהקורונה
 בשעה  ,09:30בועדת הכספים :סקירת מנכ"ל משרד הפנים מר מרדכי כהן -
בהתייחסלהתמודדותעםמשברהקורונה
 בשעה,09:30בועדההמיוחדתלעניינירווחהועבודה:אלימותכלפינשיםבצל
הקורונה
 בשעה,09:30בועדההמיוחדתלמיגורהפשיעהבמגזרהערבי:אתגריםבמניעת
פשיעהואלימותבצלהקורונה
 .1אלימותבתוךהמשפחה
 .2השפעתהמשברהכלכליעלהפשיעה
ניתןלצפותבדיוניהועדותבשידוריםישירים,באתרהאינטרנטשלכנסתישראל .
למעןהסרספק,איןבפירוטמועדיהועדותכאמורלעילבכדילהחליףאתהמתפרסם
באתרהאינטרנטשלכנסתישראל,ובכלמקרהיגברהאמורבאתר.

ז .שונות
 רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה – בהמשך לריכוז
הנחיות חדר המצב מס'  ,23מיום  ,26.03.2020ולריכוז הנחיות חדר המצב מס' ,27
מיום  ,29.03.2020להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל בנושא מדי החום:
https://drive.google.com/file/d/1OqZuXWRswTOp-uSO7BoPFOpMB7UI7uMl/view?usp=sharing

וכן

קישור

מכתב

המשנה

למנכ"ל

משכ"ל

בנושא

חומרי

החיטוי:

https://drive.google.com/file/d/1l-_vebxCjy7RLXhzJvAnXc40xYwudWNQ/view?usp=sharing

נבקשלחדדולהבהיר :
א נחנו ,כמו גם משכ"ל ,לא מעודדים שימוש בחומרי חיטוי מקום שאין בכך צורך,
ומפניםבנושאלהוראותהמשרדלהגנתהסביבהומשרדהבריאות .
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ואולם,מאחרשישנםמקומותציבורייםשבהםנדרשחיטוי(מקומותסגורים,כדוגמת
משרדים,כיתותוכד'),ובמענהעלצורךודרישהברשויותהמקומיות,רוכזמאגרחומרי
החיטוישלעיל .
המאגר הוקם בליווי יועץ של משרד הבריאות ,וכולל אך ורק מורשים .החומרים
המוגדרים בו בטוחים ואינם פוגעים בסביבה ,בהתאם לתקנים מחמירים של ה -EPA
(המשרדלהגנתהסביבההאמריקני) .

למעןהסרספק,ריכוזהנחיותזההינובנוסףעלקבציהנחיותקודמיםשהועברועלידימרכז
השלטוןהמקומי,מרכזהמועצותהאזוריותומשרדהפנים .
אנונמשיךונעדכןבכלהתפתחות. 

בברכה,

חייםביבס 
ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות 
ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי 

העתק :
מרשיחג'ג'-ראשהמועצההאזוריתמרחביםויו"רמרכזהמועצותהאזורית 
מרמרדכיכהן-מנהלכללי,משרדהפנים 
מרשלמהדולברג-מנכ"ל,מרכזהשלטוןהמקומי 
עו"דאיתןאטיה-מנכ"ל,פורוםה 15-
מראיציקאשכנזי-מנכ"ל,מרכזהמועצותהאזוריות 
מרדורוןמילברג-מנכ"לעירייתרחובותויו"ראיגודהמנכ"ליםברשויותהמקומיות 
מנכ"ליםברשויותהמקומיות 
מררםסידיס-המשנהלמנכ"למרכזהשלטוןהמקומי 
רו"חתומרביטון-גזברעירייתבארשבעויו"ראיגודהגזברים 
גזבריםברשויותהמקומיות 
עו"דעוזיסלמן-יועמ"שעירייתתלאביב-יפוויו"ראיחודהיועמ"שים 
יועציםמשפטייםברשויותהמקומיות 
מראיתיחוטר-סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי 
גב'חגיתמגן-ראשמינהלשכרוהסכמיעבודה,מרכזהשלטוןהמקומי 
גב'מיכלמנקס-סמנכ"לחינוך,רווחהוחברה,מרכזהשלטוןהמקומי 
מריוחאיוג'ימה-ראשמינהלבטחון,חירוםותפקידיםמיוחדים,מרכזהשלטוןהמקומי 
עו"דמירהסלומון-ראשמינהלמשפטוכנסת,מרכזהשלטוןהמקומי 
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מרנפתליקאייקוב-מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים 
מראבנראקרמן-יו"ראיגודמהנדסיערים 
מראמנוןיוסף-דוברעירייתבארשבעויו"ראיגודדובריהרשויותהמקומיות 
רו"חעינבפרץ-מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות 
מרפיניגלינקביץ -מנהלהרשותלקליטהועליה בעירייתירושליםויו"ראיגודמנהלימחלקות
עלייהוקליטהברשויותהמקומי 
מריצחקבורבא-יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים 

דרכי התקשרות:
 03-7439600 | | https://bit.ly/39UV3I0hamal@masham.org.ilאו  |*3676בשעות הפעילות 08:00-17:00

