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'ניסןתש"פה
2020מרץ30

 108471סימוכין:
 לכבוד

ראשיהרשויותהמקומיות


שלוםרב,


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

שונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה.הנחיותריכוזלהלן

 הון אנושי .א

 להלןקישורלהנחיותהביטוחהלאומילשלטוןהמקומיבעניין–עובדים לחל"ת יציאת
הצהרותהמעסיקיםבאופןמרוכז:

https://drive.google.com/file/d/1RehVQvJrwLCkSYI_o56kuVbO6B58llKV/view?usp=sharingוכן ,
לטופסהצהרתהמעסיקשעליכםלמלא:

https://drive.google.com/file/d/1Ci3cK7R4LAmG9LhSnkZ37pAMGp5d_kyG/view?usp=sharing

בדוא"ל:מאיהקראבטרי,עליכםלשלוחאתהצהרותהמעסיקלגב'–לתשומתלבכם
Halatinfo@masham.org.il14:00בשעה  04.202002. ה', וזאת עד ליום,. 

לעילמשוםמתןארכהלהעברתהרשימותבהודעהאין לראותלמעןהסרספקיובהרכי
עליהדווחלכםבמסגרתריכוז בטל"אושירותהתעסוקה, המרוכזותבהתאםלטפסי

.29.03.2020מיום27הנחיותחדרהמצב

 חינוך .ב

 פעילותר–מערכת למידה מקוונת בפורטל,החינוךמשרדשלמקוונתמידההליכוז
 :בקישורשלהלן,ובעלויותרשויות

education.aspx-https://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/distance

 בפורטל המוצעות הפעילויות יתר –בין מערכת ובה הלאומית, ערוצי2השידורים
,ובהםלוחיסודיבמשרדהחינוך,עבורילדיגניהילדיםשידורשבנההאגףלחינוךקדם

 :עשיר,מגווןוחווייתילהנאתםשידורים

  https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemHebrew:העברית בשפהערוץ

 space.kaltura.com/ganemArabichttps://learnonair.media:הערבית בשפהערוץו
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המקוונתשלמשרדהחינוךומערכתהשעותשלמידההללמערכתלהלןקישורכמוכן,
,בעבריתובערבית:31.03.2020ליוםשידוריהאולפנים

https://drive.google.com/file/d/1WuTTFwFBnVzcy7OHLXhUQlEK2NwWPYfi/view?usp=sharing 

 –מתווה המענים לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים למתווהלהלן קישור
 :שהופץהיוםבנושא,משרדהחינוך

d/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/15bNSR6cg36wuCSGmjz7sw1yvU5n2vI 

בדגשעלמאפשרמתןמעניםלתלמידיהחינוךהמיוחדוהוריהם,בעתהזו,מתווהזה
צובריאותהעם.בהתאםלהנחיות,מפגשיםטיפוליים

ידי צוותי ההוראה והטיפול -שינתנו עלמענים המתווהכולל,כיולהדגישבקשלחדדנ
בכללם:ו,של משרד החינוך

o מפגשילמידהוטיפולמרחוק

o סיועוליווילמשפחותמאותרותבמיקוד

o מפגשחינוכיטיפוליבביתהתלמידבכפוףלהנחיותהמל"לומשרדהבריאות 

o ומענהחוזרלפניותקומאוישעלידיאנשימקצועמהשירות הייעוצי הפסיכולוגי
 *שלמשרדהחינוךההוריםעלידינציגיהאגףלחינוךמיוחד

החירוםשעתטרם)בשגרהזהטיפולי-חינוכילשירותזכאיםאשר,בביתםחוליםתלמידים* יקבלו(,
.מדעקדימהידיעל,חינוךשירותילאספקתמכרזבאמצעותמענה

טרם)הלימודיםבשגרתרפואייםלשירותיםזכאיםאשר,מיוחדחינוךבמסגרותהלומדיםתלמידים*
(החירוםשעת , מענה באמצעות,וסיעודייםרפואייםשירותיםלאספקתהמכרזבאמצעותיקבלו

 (.רופאביקור,מילגם)מפעיל

משרדהבריאותלפתוחפשרא,שלאבאמצעיםמקווניםהטיפולילצורךשמירתהרצף
.ברשותהמקומיתטיפולי-מוקדחינוכי

.ידיצוותימשרדהחינוך-על,ה'-בימיםא',09:00-15:00המוקדיפעלביןהשעות

פעילות.העלהרשותהמקומיתלאתרמקוםולוודאניקיונובסוףיום

 צוות יפעל העירוני החינוך-חינוכיבמוקד משרד של להורי,טיפולי יפנה אשר
בכך,במוקדעצמו.התלמידיםויזמנםלטיפוליםככלשירצו

והטיפולים המטפלים שיבוץ על,התוכנית, יופעלו וילדם, ההורים זימון גם ידי-כמו
משרדהחינוך.

ויחלמנתשהמוקדים-הפעלתהמערך,עלורךהמיפויוהדרושלצמשרדהחינוךשוקדעל
.(01.04.2020)מיוםרביעיהקרובלאיאוחרתםפעילו
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על יהיה-נבקשהיערכותכםלמציאתמקוםמותאם, אתמנתשניתן לספקלתושבינו
השירותהחשובוהנדרשבעתהזואףיותרמתמיד.

 וכן להתקדמות במשימות ההערכה  נוהל הנחיות מיוחד לחישוב הציונים השנתיים
בנושא:–לקראת מועד קיץ תש"ף, החלופית החינוך משרד להנחיות קישור  להלן

72C/view?usp=sharing-M6OH1-sHeZNaNr_0vat_-https://drive.google.com/file/d/1Rqbq67o 

  התיקוןבמסגרת–הבהרה – שנים 3עובדים חיוניים מגיל לידה עד פעילויות לילדי
 29.03.2020מיום , מוסדותלצו פעילות )הגבלת החדש( הקורונה )נגיף העם בריאות

התווסףסוגו,קבעההגדרהמצמצתל"עובדחיוני"נ,2020-חינוך()הוראתשעה(,תש"ף
פעילות ששל הפעילות לסוגי להפעיל, בכפוףמותר כהגדרתו"המנהל"להוראות

 .(ושלמנהלשירותיהרפואהאובאכוחמוסמךבפקודתבריאותהעם)

ביחסלמסגרותלילדיעובדיםחיונייםמגילמנהללאפורסמוהוראותונבהירכינדגיש
כאמוראסורלהפעילמסגרתוכלעודלאפורסמוהוראותמנהללידהועדשלוששנים,

ונייםשנים,שלעובדיםחי3-12)כשםשאסורלהפעילמסגרותלימודיותלילדיםבגילאי
.ובדימערכתהבריאות,שכןאיןהוראותמנהללהפעלתמסגרתכאמור(שאינםע

פעילויותלילדיעובדיםחיונייםמגיללידה"-עודנבהירכימאחרשנוסחהצומתייחסל
 שנים שלוש לחינועד יומי לשמשמקוםשהייה הנועד ולטיפולבמקוםהמשמשאו ך

.ופעוטוניםמעונותיוםלותביעלפבעיקרמכווןהתיקוןממילאנראהכי",בפעוטות

 מיום התיקון )כולל לצו קישור להלן הנוחות, (:29.03.2020למען
https://drive.google.com/file/d/1XiwOl1J0Xr30SZFRLOKritKNjoQ2mf3F/view?usp=sharing

 רווחה ושירותים חברתיים .ג

 –פעילות הרשת להתנדבות ישראלית קישור ללהלן הדיווח של-הדופעילות שבועי
 :28.03.2020הרשת,מיום

https://drive.google.com/file/d/15UpIuTnmDbcN9tNjeJWCgYgefcO4UScm/view?usp=sharing.

 –פעילות יד שרה בתקופת משבר הקורונה מש"מלהלן מנכ"ל של למכתבו קישור
בנושא:

https://drive.google.com/file/d/1i8f7AFqa39UqfJiZvnBwCQxzoPTRBDYS/view?usp=sharing 

  קישור–מוקדש לשורדות השואה", ה2020דחיית אירוע "גיבורות היופי להלן
 :להודעהבדברדחייתמועדהאירוע

https://drive.google.com/file/d/19MPFnj3JayCw2Sz4IzsSkT3WBN0QNW89/view?usp=sharing 

המעוניינות את מזמינים שאנו מועמדותתוך ליולהגיש עד ן גבי20.04.2020ם על ,
המצ"ב:השאלון

https://drive.google.com/file/d/1_bGTpIzE0VZslCQR4A4EiUObhonUGIJu/view?usp=sharing 
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 ריאות ותברואהב .ד

 21בריכוזהנחיותחדרמצבמס',לעדכוןשהעברנובהמשך–הקמת בתי חולים שדה,
בתילפעוללהקמתבדברקריאתנולראשהממשלהולשרהבריאות,24.03.2020מיום

קישור: )להלן שדה  https://drive.google.com/file/d/1yBqwmHlooijIZ_2k6CJ22-חולים

6nkn5im9vt/view?usp=sharing,) 
הממשלה ראש משרד למנכ"ל פנייתנו ראו )נא מהיום :(30.03.2020,

ibLsaW9rBNy/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1x17Ub5gYlRVef33hh4Da,
  בנושא:וכןמצגת

https://drive.google.com/file/d/1c60zmUB6QS1zmKJWmXB31VT7EYQqQbJM/view?usp=sharing 

 –הנחיות טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף הקורונה, במגזר הלא יהודי
בנושא: הפנים, במשרד דתיות לעדות האגף להנחיות קישור להלן

https://drive.google.com/file/d/1jT3VEohCqvK8H9LCHMEGPZyQTs5ki2_w/view?usp=sharing 

 –הנחיות לאיסוף וטיפול במערך הפסולת העירונית, בעת התפשטות נגיף קורונה
 בנושא:קלהלן הסביבה, להגנת המשרד להנחיות ישור

aJJMzDMMd6A24g/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/18f8r1UE6_jAIOkFg0 

 שמירה, אכיפה וחירום .ה

 –נוהל הטלת קנסות מינהליים ע"י הרשויות המקומיות שללהלן למכתבה קישור
לממשלה המשפטי היועץ מוסמכי התובעים להנחיית המחלקה )ללאמנהלת בנושא

 דבריהחקיקהשצורפוכצרופותלפניה(:

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

להטלתהקנסותעצמו:הווכןקישורלנ
 RtzLEdhSu2Z1s/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1REAyWLQdhJt0NGqmk1

 קישורלהלן–הערכות השלטון המקומי לטיפול בתושבים הנדרשים לבידוד חוץ ביתי
 למכתבושלמנכ"למשרדהפניםבנושא:

Lm_IZvkV6xDYM8PkKGrFZ/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/19Ko6CAb92S

 בנושא: הבריאות משרד למכתב https://drive.google.com/file/d/1UuheNtVJYc-וכן

0Vpx2cs/view?usp=sharingCj_LbGqOH8abmw

  –שירות לפניות עובדי רשויות מקומיות ותושבים מהמגזר הערביהמוקד השקת
לתתמענהליישובים מתמודדיםהערבייםבעקבותהביקושוכדי בהאנו בתקופהזו,

מוקדלפניותעובדירשויותותושביםמרכזהשלטוןהמקומי,השיקעםמשברהקורונה
 .מהמגזרהערבי
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השבוע נפתח הערבית החברה לתושבי השירות לכל,מוקד מענה הרשויותוייתן
ה אשפהמהמגזר,מקומיות איסוף בינויבנושאי אכיפה, רווחה, חינוך, בנושאי,, וגם

כגון:סוגיותהקשורותללמידה,ורונהרוחבשלהשלטוןהמקומיבהתייחסלמשברהק
מרחוק,העסקתעובדים,קשרמולמשרדיהממשלהוהנחיותנוספות.

* 3673 :, בטלפוןבזמינות מלאה לפניות הציבור, 24/7ו', -המוקד יפעל בימים א

  hamal@masham.org.il ובדוא"ל:

 יוני הכנסת בשבוע הקרובד .ו

  מידע  , בנושאים הרלוונטיים לשלטון המקומידיוני ועדות הכנסת בשבוע הקרובלהלן(
 –( 0023:בשעה  03.202003.נכון ליום 

o 31.03.2020יוםג',: 

  ,09:30בשעה הקורונבועדה ההתמודדותעםנגיף ההמיוחדתבעניין השפעת:

  משברהקורונהעלהרשויותהמקומיות

 בועדתהכספים10:00בשעה , נכ"למשרדמסקירת: לויהתיירותמר –אמיר
 בהתייחסלהתמודדותעםמשברהקורונה

 מציאת-עצמאייםבמשק:,בועדההמיוחדתלענייניעבודהורווחה10:00בשעה
 פתרונותנוכחהמשברהנוכחי

  10:00בשעה בועדה המיוחד,, והחינוך החינוך מערכת להיערכות המיוחדת
צמצוםחומריהלימוד,-בחינותהבגרות:לרבותלשנתהלימודיםהבאה אופן

 ודחייתגיוס

  הכספים12:00בשעה בועדת , שי: והתעשייה הכלכלה משרד מנכ"ל סקירת
 בהתייחסלהתמודדותעםמשברהקורונה-רינסקי

  ,12:00בשעה הקורונבועדה נגיף עם ההתמודדות בעניין :ההמיוחדת
הקורונ במשבר לטיפול נוספות האסטרטגיות סלוביק,, יגאל מר השתתפות:

מרגיורא בט"פועורףבמל"לונציגיםנוספים;אלוף)במיל'( ראשאגףלוט"ר,
אמנוןשעשוע;פרופ'שישלו המפכ"ללשעבר;פרופ' איילנד;מררוניאלשייך,

 'שוורץ;פרופ'צביבנטואיץ

 :,בועדההמיוחדתלענייניעבודהורווחה12:30שעהב 

 מיגוןעובדיהענףכנגדנגיףקורונה-ענףהבנייה .1

 .2 הבנייה והשירותים-ענף הרווחה העבודה, במשרד העבודה זרוע דיווח
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 החברתייםבנוגעלתאונותבענףהבנייה

o 01.04.2020יוםד',: 

  הכספים09:00בשעה בועדת , : המסים רשות מאת בהתייחס–עדכון
 להתמודדותעםמשברהקורונה

  0009:בשעה בועדה המיוחד,, והחינוך החינוך מערכת להיערכות המיוחדת
הבאה הלימודים לשנת לרבות ההשכלה: היערכות על ות"ת יו"ר סקירת

 הגבוההבצלהקורונה

  הכספים09:30בשעה בועדת , : כהן מרדכי מר הפנים משרד מנכ"ל -סקירת
 דותעםמשברהקורונהבהתייחסלהתמוד

 אלימותכלפינשיםבצל,בועדההמיוחדתלעניינירווחהועבודה09:30בשעה:
 הקורונה

 אתגריםבמניעת:המיוחדתלמיגורהפשיעהבמגזרהערבי,בועדה09:30בשעה
 פשיעהואלימותבצלהקורונה

 אלימותבתוךהמשפחה .1

 השפעתהמשברהכלכליעלהפשיעה .2

יתןלצפותבדיוניהועדותבשידוריםישירים,באתרהאינטרנטשלכנסתישראל.נ

בפירוטמועדיהועדותכאמורלעילבכדילהחליףאתהמתפרסםלמעןהסרספק,אין
 באתרהאינטרנטשלכנסתישראל,ובכלמקרהיגברהאמורבאתר.

 ונותש .ז

 לריכוז–רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה בהמשך
 מס' המצב חדר 23הנחיות מיום ,26.03.2020, מס' המצב חדר הנחיות ,27ולריכוז

 מ,29.03.2020מיום למנכ"ל המשנה למכתב קישור בנושאלהלן החוםשכ"ל  :מדי

uSO7BoPFOpMB7UI7uMl/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1OqZuXWRswTOp 

 קישור החיטויוכן חומרי בנושא משכ"ל למנכ"ל המשנה :מכתב
_vebxCjy7RLXhzJvAnXc40xYwudWNQ/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1l  

נבקשלחדדולהבהיר:

צורך,א בכך שאין מקום חיטוי בחומרי שימוש מעודדים לא משכ"ל, גם כמו נחנו,
שרדלהגנתהסביבהומשרדהבריאות.ומפניםבנושאלהוראותהמ
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תואולם,מאחרשישנםמקומותציבורייםשבהםנדרשחיטוי)מקומותסגורים,כדוגמ
ים,כיתותוכד'(,ובמענהעלצורךודרישהברשויותהמקומיות,רוכזמאגרחומרימשרד

החיטוישלעיל.

 מורשים. ורק אך וכולל הבריאות, משרד של יועץ בליווי הוקם החומריםהמאגר

EPA-השלמחמיריםלתקניםבהתאם,בסביבהפוגעיםואינםבטוחיםבוהמוגדרים
.(יהאמריקנהסביבהלהגנתהמשרד)



למעןהסרספק,ריכוזהנחיותזההינובנוסףעלקבציהנחיותקודמיםשהועברועלידימרכז
האזוריותומשרדהפנים.השלטוןהמקומי,מרכזהמועצות

אנונמשיךונעדכןבכלהתפתחות.



 בברכה,


חייםביבס
ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות

ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי


העתק:
ראשהמועצההאזוריתמרחביםויו"רמרכזהמועצותהאזורית-מרשיחג'ג'

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

מנכ"ל,מרכזהמועצותהאזוריות-מראיציקאשכנזי
מנכ"לעירייתרחובותויו"ראיגודהמנכ"ליםברשויותהמקומיות-מרדורוןמילברג

מנכ"ליםברשויותהמקומיות
המשנהלמנכ"למרכזהשלטוןהמקומי-מררםסידיס

דהגזבריםגזברעירייתבארשבעויו"ראיגו-רו"חתומרביטון
גזבריםברשויותהמקומיות

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

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

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

ראשמינהלמשפטוכנסת,מרכזהשלטוןהמקומי-עו"דמירהסלומון
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מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים-מרנפתליקאייקוב
יו"ראיגודמהנדסיערים-אבנראקרמןמר

דוברעירייתבארשבעויו"ראיגודדובריהרשויותהמקומיות-מראמנוןיוסף
מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות-רו"חעינבפרץ

תעירייתירושליםויו"ראיגודמנהלימחלקובמנהלהרשותלקליטהועליה-לינקביץגפינימר
עלייהוקליטהברשויותהמקומי

יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים-מריצחקבורבא
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