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סימוכין108529:

לכבוד
ראשיהרשויותהמקומיות 

שלוםרב, 


היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 30
נכון ליום  01.04.2020בשעה 23:00
להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה .

א .חינוך
 מערכת למידה מקוונת – ריכוזפעילותהלמידה 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
שידור שבנה האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך ,עבור ילדי גני הילדים ,ובהם
לוחשידוריםעשיר,מגווןוחווייתילהנאתם:
ערוץבשפה העברית https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemHebrew:
וערוץבשפה הערבית:https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemArabic

בנוסף,להלןקישורללוחמפגשיםמקוונים לילדיגנים,הוריהםולצוותיםחינוכיים:
https://israelpreschool.wixsite.com/zoom 

באגף לחינוך מיוחד מתקיימים מדי יום שעורים אינטראקטיביים ,בהם המורה
מפעיל את התלמידים .פירוט הפעילות ליום  02.04.2020בקמפוס "לומדים
למרחקים" לתלמידי החינוך המיוחד ,בקישור שלהלן :https://www.campus-
/online.cet.ac.il 
תמיכהטכנית:03-6200622–שלוחה2
 מתווה המענים לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים–בהמשךלאמורבריכוז
הנחיותחדרהמצבמס',28מיום,30.03.2020והודעתנובדבר מעניםשינתנועל-ידי
צוותי ההוראה והטיפול של משרד החינוך ,ובכללם קו מאויש על ידי אנשי מקצוע
מהשירותהפסיכולוגיהייעוציומענהחוזרלפניותההוריםעלידינציגיהאגףלחינוך
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מיוחד של משרד החינוך ,להלן קישור לנוהל הפעלה של מוקד רשותי:
,https://drive.google.com/file/d/15ktxziE61jaDIRBAVXlAnnmPWeliG8Wl/view?usp=sharing
וכןלנוהלהפעלהבדברמפגשבביתהתלמיד:
https://drive.google.com/file/d/18rmDkLmUxmmLbU3ZF7G8v-PobI-k_Ddd/view?usp=sharing 

מטרת הנהלים היא,להסדיר את הפעילות המתקיימת ,בכפוף להנחיות משרד
הבריאותומתווההאגףלחינוךמיוחד .
למעןהנוחות,להלןהקישורים:
מתווה-מענהלתלמידיםהזכאיםלשירותיחינוךמיוחדים-חירוםבקורונה 
אישורמשרדהבריאותלמתןמענהנדרשלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים 
הנחיותמשרדהבריאותלעבודתמטפליםומתנדביםבטיפולבבית:
 מסגרות לימודיות לילדי עובדים חיוניים בגילאי לידה עד  3שנים – בהמשךלתיקון
שנעשה בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך)
(הוראתשעה),התש"ף,2020-ואשרעליודיווחנולכםבריכוזהנחיותחדרהמצבמס'
 ,28מיום  ,30.03.2020נבקש לעדכנכם כי באותו היום ( )30.03.2020פרסם המנהל
הוראות לפי סעיף 1(5א) לצו – להלן קישור להוראות המנהל כאמור:
.https://drive.google.com/file/d/13weVcGH6gBgdbJhZPih8b3-0eEAia6ks/view?usp=sharing

מאחר שנוסח הצו ,כמו גם הוראות המנהל ,מתייחסים ל"-פעילויות לילדי עובדים
חיונייםמגיללידהעדשלוששניםבמקוםהמשמשאוהנועדלשמשמקוםשהייהיומי
לחינוך ולטיפול בפעוטות" ,נראה כי ממילא התיקון מכוון בעיקר לפעילות במעונות
יוםופעוטונים .
למען הנוחות ,להלן קישור לצו (כולל התיקון מיום :)29.03.2020
https://drive.google.com/file/d/1XiwOl1J0Xr30SZFRLOKritKNjoQ2mf3F/view?usp=sharing 
" נשארים בבית עם ציוני דרך" – התכנית "ציוני דרך" שבאגף מורשת במשרד
ירושלים ומורשת ,מרכזת באתרה חידוני טריוויה ,פעילויות מקוונות לכל המשפחה
ותכניםשוניםבנושאהמורשתהלאומית:
https://landmarks.gov.il/%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D-
%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9D.%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%93%D7%A8%D7%9A

 בקשה לקיום דיון דחוף להיערכות לחזרה ללימודים – להלן קישור למכתבנו אל
מנכ"למשרדהחינוך ,בנושא ,במסגרתועמדנועלכךשעםההיערכותלאפשרותחזרה
הדרגתית ללימודיםלאחרתוםהפסח ,ישלפעוללהחזרתם שלילדיהחינוךהמיוחד,
גניהילדיםוהשכבותהנמוכותבשכבתהיסודיים,תחילה,ולוודאכישכבותי"א-י"ב
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יוכלולקייםלמידהמשמעותיתלבחינותהבגרות:
https://drive.google.com/file/d/1IBwQmrWQOgN85LXiq_RCHmHfDoOGeLb/view?usp=sharing

ב .רווחה ושירותים חברתיים
 קו חם לימי קורונה למנהלי בתי ספר ולבעלי מקצוע בנושאי קהילה ,גיל רך – להלן
קישור לפרטים בדבר הקוהחם שהקים המרכז לקהילה ,מנהיגותוהשראה (ק.מ.ה)
https://trailer.web-
באורנים:
view.net/Show/0XE788B2F594C7D0FD16FD4E0781BCF503F031640A02220EF279BF83FF3800B
14FBF2B8A52F813D52F.htm

 תודעה בריאה ומיינדפולנס – להלן קישור לאתר התנדבותי המסייע לאזרחים
וותיקיםומאמץגםסגלרפואי:/https://todaabria.mindfulspace.co.il/volunteer

ג .בריאות ותברואה
 הנחיית משרד הבריאות בדבר חבישת מסיכה במרחב הציבורי ובעבודה – בהמשך
להודעת ראש הממשלה ומנכ"ל משרד הבריאות מהיום ( ,)01.04.2020להלן קישור
מהבית:
לתרשים ההנחיות בדבר חבישת מסיכה בכל יציאה
https://drive.google.com/file/d/1W-oVqI0ujcPBhW1ntAsXl1GAHob7eNo8/view?usp=sharing

 הנחיות לשמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים – להלן קישור לחוזר משרד
הבריאות ,מעודכן נכון ליום  ,01.04.2020בעניין שמירת הניקיון ותנאי תברואה
נאותים בעסקים ,מקומות עבודה ,מוסדות ציבור ,ומשרדים:
https://drive.google.com/file/d/1fMiDJGKRs_mSnIfkZvyAavDJwhkGXe6s/view?usp=sharing

 מדריך מזעור ומניעת הידבקות במקומות עבודה – המוסד לבטיחות ולגיהות פרסם
מדריך מקצועי מעודכן (בעברית ובערבית) למזעור ומניעת הידבקות בנגיף הקורונה
במקומות עבודה ,כפי שעובד והותאם על ידו ,בהתאם למדריך רשות הבטיחות
והבריאותהתעסוקתיתבארה"ב.OSHA
להלןקישורלמדריךבעברית :
https://www.osh.org.il/UploadFiles/03_2020/madrich_osha_f_v5.pdf

 להלןקישורלמדריךבערבית:
 https://www.osh.org.il/UploadFiles/03_2020/madrich_osha_f_aravit.pdf

 רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה – בהמשךלעדכונים
קודמים בנושא ,להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל בעניין ספקי הציוד
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והחומריםלהתמודדותעםנגיףהקורונה:
https://drive.google.com/file/d/1NZAtiEr0pxsOTCyYu_LdTDIytNnlgvIv/view?usp=sharing

וכןטבלתספקיםכאמור,מעודכנתליום :01.04.2020
https://drive.google.com/file/d/1qJYNBViVsPdHK4w28Hv34E5xdWKIsnyd/view?usp=sharing 

כמו כן ,להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל ,בנושא חומרי החיטוי,
מעודכןאףהואליום :01.04.2020
https://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/view?usp=sharing

ד .שמירה ,אכיפה וחירום
 תקציר הנחיות קורונה למוקד/קו מידע – להלן קישור לתקציר שנערך בנושא ע"י
משטרתישראל,מעודכןליום:31.03.2020
https://drive.google.com/file/d/1wPVCfl5cKgrBka53tDidjRdqZ7NdC8OD/view?usp=sharing

 איגרת מסרים מאת פיקוד העורף ,לראשי הרשויות –להלןקישורלמכתבושלאלוף
תמיר ידעי ,מפקד פיקוד העורף ,נכון ליום  01.04.2020בשעה :18:00
https://drive.google.com/file/d/15sWFiBTCeVxnOjtO0PUMZ5IpCLNaUKtG/view?usp=sharing

ה .דיוני הכנסת בשבוע הקרוב
 להלן דיוני ועדות הכנסת מחר ובשבוע הקרוב ,בנושאים הרלוונטיים לשלטון
המקומי (מידע נכון ליום  01.04.2020בשעה – )23:00
 oיוםה',:02.04.2020
 בשעה,09:30בועדההמיוחדתבענייןההתמודדותעםנגיףהקורונה:מערכת
הבריאותבצלמשברהקורונה
 בשעה,12:00בועדההמיוחדתבענייןההתמודדותעםנגיףהקורונה:השלכות
משברהקורונהעלהחברההערבית
 oיוםב',:06.04.2020
 בשעה,10:00בועדתהכספים:דיוןעלהקרןהיעודיתלסיועבהתמודדותעם
השפעתהתפרצותנגיףהקורונה
 בשעה,10:00בועדההמיוחדתלעניינירווחהועבודה:אלימותכלפינשיםבצל
הקורונה
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 בשעה  ,10:00בועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד,
לרבותלשנתהלימודיםהבאה:פעילותהחינוךהבלתיפורמליבצלהקורונה
 בשעה,11:00בועדתהכספים:תכניתהמענקיםלעצמאים,בהשתתפותמנהל
רשותהמסים
 בשעה,12:00בועדההמיוחדתלענייניעבודהורווחה:פעילותהשירותלעבודה
קהילתיתבזמןהמצבהחברתי-כלכלי
 בשעה,12:00בועדההמיוחדתלמיגורהפשיעהבמגזרהערבי:אתגריםבמניעת
פשיעהואלימותבצלהקורונה
 .1אלימותבתוךהמשפחה
 .2השפעתהמשברהכלכליעלהפשיעה
 בשעה  ,12:30בועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד,
לרבותלשנתהלימודיםהבאה:ישיבתמעקב,בנושאים:
 .1היערכותמערכתהחינוךוהלימודהמקווןבמגזרהערבי
 .2הטיפולבתלמידיהחינוךהמיוחדבצלהקורונה
 oיוםג',:07.04.2020
 בשעה,10:00בועדההמיוחדתלענייניעבודהורווחה:מסגרותחוץביתיותשל
משרדהרווחהבעתמשברהקורונה
 בשעה  ,10:00בועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד,
לרבותלשנתהלימודיםהבאה:פעילותגניהילדיםבצלהקורונה
ניתןלצפותבדיוניהועדותבשידוריםישירים,באתרהאינטרנטשלכנסתישראל .
למעןהסרספק,איןבפירוטמועדיהועדותכאמורלעילבכדילהחליףאתהמתפרסם
באתרהאינטרנטשלכנסתישראל,ובכלמקרהיגברהאמורבאתר.

ו .שונות
 קירוי פרגולה ב"-קירוי שקוף" לא יחויב בהיתר בנייה – להלן קישור למכתבנו
בנושא:
https://drive.google.com/file/d/13QldsVeufJAAx_UJfvvFubgbDikmOlJm/view?usp=sharing
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וכן פרוטוקול החלטות המועצה הארצית לתו"ב מיום  31.03.2020(ההחלטה נשוא
המכתבהיאבסעיף4לפרוטוקול):
https://drive.google.com/file/d/1cgx48R0Re5ANQslO0vBQZiBotactKF33/view?usp=sharing 


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 
ד"רמילכהדונחין-יו"ררשתעריםבריאות 
מרנפתליקאייקוב-מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים 
מראבנראקרמן-יו"ראיגודמהנדסיערים 
מראמנוןיוסף-דוברעירייתבארשבעויו"ראיגודדובריהרשויותהמקומיות 
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רו"חעינבפרץ-מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות 
מרפיניגלינקביץ-מנהלהרשותלקליטהועליהבעירייתירושליםויו"ראיגודמנהלימחלקות
עלייהוקליטהברשויותהמקומי 
מריצחקבורבא-יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים 

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

