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שלוםרב, 


היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 39
נכון ליום  12.04.2020בשעה 22:00
להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה .

א .שמירה ,אכיפה וחירום
 השקת אתר "המדד הלאומי" – משרד הבריאות ומרכז השלטון המקומי השיקו את
"המדדהלאומי"שמדרגעריםעלפיההיענותשלתושביהןלהנחיהלאלהתרחקיותר
מ 100-מטרמהבתים (לפיפרמטריםשל"אחוזהנשאריםבבית"ו"-כמותהנסיעות").
המדדמבוססעלאיכוןסלולריויתעדכןבאופןיומי.
להלןקישורלאתרהמדדהלאומיhttps://hamadad-haleumi.co.il/ :

 עדכוני המטה לביטחון לאומי – להלן קישור לתמונת המצב הלאומית ,נכון ליום
12.04.2020בשעה:21:10
https://drive.google.com/file/d/1glAyRQ0wnH3fh6mlmm3_OMzXTtGBZVff/view?usp=sharing
בנוסף,להלןקישורלתמונתהמצבנכוןלשעה:18:50
https://drive.google.com/file/d/1H81SK_FElZQhG_QgT1PhqczLiWUcaqw6/view?usp=sharing 
ולשעה:10:55 
https://drive.google.com/file/d/1GdBmhIHmR2lCk_tMv59sGADgt_wynAWe/view?usp=sharing

 תמ"צ וסיכום הערכת מצב משרד הבריאות ,נכון ליום  12.04.2020בשעה  09:00–
להלןקישורלסיכוםהערכתמצבכפישפורסםע"ימשרדהבריאות :
https://drive.google.com/file/d/1e-sKcHxhFTZEE9FZJgvxBrZAOsSXbu3o/view?usp=sharing 
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 נתונים כפי שנאספו מהתקשורת בעולם – להלן תמונתהמצב ביחסלמספר מדינות,
כפישהועברהנכוןליום,12.04.2020בשעה:21:30
 oמספרהנדבקיםבישראלעומדעל11,145(103מקרימוות,183במצבקשהומתוכם
131מונשמים,155במצבבינוני;1,627מחלימים) .
 oמתפ"ש ,בסיוע ארגון הבריאות העולמי,פעלו ()12/4להכנסת מכשיר  PCRלרצועת
עזה,המיועדלאיתורהנגיףוצפוילהכפילאתמספרהבדיקותהמבוצעותברצועה .
 oאיטליה:ביממה האחרונה נרשמו  4,092נדבקים (סה"כ )156,363ו 431-מקרי מוות
(סה"כ)19,899( .)WorldMeter
 oירדן:קרןהמימוןהבינ״ל()IFCתתרום2מיליוןדולרלממלכהלחיזוקהשותפותבין
הסקטור הציבורי לפרטי; ביממה האחרונה נרשמו שמונה נדבקים (סה"כ 389
נדבקיםושבעהמתים) .
 oעיראק :הפעילות בשדות התעופה תחודש באופן חלקי לחזרת אזרחים; עד כה,
נרשמובמדינה1,318נדבקיםו72-מקרימוות .
 oסעודיה :הוחלט על הארכת העוצר הלילי עד להודעה חדשה; ביממה האחרונה
נרשמו  429נדבקים (סה"כ  )4,462ושבעה מקרי מוות (סה"כ  )59( Reuters,
 .)WorldMeter
כמוכןלהלןתמונתהמצבביחסלמספרמדינות,כפישהועברהנכוןליום,12.04.2020
בשעה:10:00
 oבארה"ב :טראמפ :אשתמש ב"עובדות ובאינסטינקטים" כדי להחליט מתי יהיה
בטוחלפתוחאתהמדינהמחדש( )Politico
 oנשיאתהנציבותהאירופית:ייתכןשמבוגריםייאלצולהישארבבידודעדסוףהשנה;
מקווים שמעבדה אירופית תייצר חיסון עד אז; מנהלים שיחות עם יצרנים כדי
להתכונןלייצורעולמי( )Deutsche Welle
 oשירותהבריאותהלאומיבבריטניה()NHSמשתףפעולהעםגוגלואפללטובתפיתוח
אפליקציהשתתריעלמשתמשיםעלקרבהאפשריתלחולהקורונהמאומת( Sunday
 )Times
 oשר הבריאות הסודני:בשל מחסור בציוד אנו זקוקים בדחיפות ל 120-מיליון דולר
כדילהתמודדעםהשלכותהתפשטותהנגיף( )Reuters
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 קבלת מידע ממשרד הבריאות על חולי קורונה וחייבים בבידוד–להלןקישורלמכתבו
שלהמשנהלמנכ"למשרדהבריאות,מיום:07.04.2020
,https://drive.google.com/file/d/1b9YuLN6LkoAtWiIk5KjKJqeERPy-GcgD/view?usp=sharing
שהופץ בהמשך להתכתבות שבין משרד המשפטים לבין ראש עיריית ביתר עילית:
https://drive.google.com/file/d/1SafpiUKD_bcFF9PrNpErGqQV9M9YQ6lO/view?usp=sharing 

נשובונזכיר,כילמרבההצערוחרףהעובדהשדרשנולקבלממשרדהבריאותמידעעל
חוליםוחייביבידודברשות,בכדילהתחקותאחרמסלוליהחולים,לוודאכיכלאלה
שבאועמם ב"מגע הדוק" אכןנמצאיםבבידוד,ובכך להציל חיי אדם (והכל במסגרת
סמכותהרשומ"קלאכוףבידודבית,ישלזכור),פורסםבסופושליוםנוהלקבלתמידע,
הקובע כי בכדי שרשות מקומית תקבל מידע ממשרד הבריאות בדבר חולים וחייבי
בידוד ,על הרשות להתחייב ,בחתימה על הצהרה שבטופסהמצורף לנוהל,כי המידע
שימסר ישמש לטובת סיוע רווחתי לחולים ובני משפחתם ולסידור חוץ ביתי
למבודדים ,בלבד .בנוהל נקבע מפורשות כי אסור לרשויות המקומיות ,לעובדיהן ,למי
מטעמן או לכל אדם אחר לעשות שימוש במידע שיועבר לכל מטרה אחרת מהתכליות
האמורות ,ובפרט לא למטרות של ניטור חולים ,התחקות אחר מסלול תנועתם,
חקירות אפידמיולוגיות ,אכיפת הנחיות משרד הבריאות ,והזהרת הציבור .
להלן קישור לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,6/2020המשותף עם משרד הרווחה:
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/corona-mankal/he/news_2020_corona_news-corona_6 2020%20.pdf

אנחנו הודענו למשרדי הממשלה ,כי אנו רואים בהם אחראים לכל אבדן חיי אדם
שיכלו להינצל ,לו היו מסתייעים ברשויות המקומיות ,כפי שהצענו .להלן קישור
למכתבנובנושא :
https://drive.google.com/file/d/1y30UDEh89mf4-HFKGL5HryEsWJO_tOwa/view?usp=sharing 
בעניין זהנבקשלהסבתשומתלבכם לתיקון לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)
(בידוד בית הוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)13התש"ף 2020-(להלן:
"התיקון לצו בידוד הבית"),עליודיווחנולכםבמסגרתריכוזהנחיותחדרהמצבמס'
,36מיום,07.04.2020במסגרתונקבע(ביןהיתר)כיעודנקבעבתיקון,כיחובת הבידוד
לא תחול על נותן שירות חיוני (ובכלל זה עובד במקום למכירת מזון ,בבית מרקחת,
בחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה או ביתר החנויות המפורטות בסעיף
3א(ג)()1לצובידודהבית),שהיה "במגע הדוק" עם חולה במקום עבודתו ,בעת שחבש
מסכה ,וזאת בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור. 
כלומר :עובדי קופה במרכולים ובבתי מרקחת (למשל) ששהו בקרבה לחולה קורונה,
אך חבשו מסכה ,לא נדרשים לפרוש לבידוד!
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להלןקישורלצובידודהבית,בנוסחוהמלא,נכוןליום :12.04.2020
https://drive.google.com/file/d/1BNfPF_tLdlZ82QYwbxBTTgmCQp7c7MJO/view?usp=sharing 

נשוב על המלצתנו לפתוח "חמ"ל מסלולים" ,לפרסם לתושביכם הודעה בה אתם
מזמיניםאתכלהחוליםבתחומיהרשותהמקומיתלעדכןאתהחמ"לבמסלוליםשעשו
לפני שנודע להם שהם חולים .להלן נוסח מוצע של פניה לתושבים:
https://drive.google.com/file/d/1VhYv3eHWZ9zVxdYklKCuMOuffUeSASHk/view?usp=sharing 

 הכרזות ועדת השרים להגדרת "אזור מוגבל" ,במסגרת הטיפול בנגיף הקורונה החדש
(נגף) – בהמשךלתקנותשעתחירום(נגיףהקורונההחדש)(אזורמוגבל),תש"ף,2020-
עליהןעדכנואתכםבמסגרתריכוזהנחיותחדרהמצבמס',32מיום,03.04.2020להלן
קישוריםלהחלטותועדתהשריםלהגדרת"אזורמוגבל":
בענייןירושלים,מיום :12.04.2020
 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4978_2020
בענייןבניברק,מיום:10.04.2020
 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4976_2020
ומיום:07.04.2020https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4966_2020

 קישורים נחוצים – נבקש לשוב ולהזכיר רשימה של קישורים למספר מאגרי הנחיות
והדרכותשלהמדינה,בקשרעםמשברהקורונה.
 oלהלןקישורלמאגרהנחיותוהדרכותשלמשרדהפנים:
https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-ministry_of_interior
o



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

 https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
o

https://www.gov.il/he/lifeevents/corona-gov-
להלן קישור למאגר :gov
main#Tag_45f8c787-3aad-421f-a12c-90a72d075aba

 oלהלןקישורלפורטלהחירוםשלפיקודהעורף:
בעברית: https://info.oref.org.il/
ובערבית:https://info.oref.org.il/12402-ar/Pakar.aspx
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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

בנוסף ,להלן קישור ללוחמפגשים מקוונים לילדי גנים ,הוריהם ולצוותים חינוכיים,
לימים12-13.4.2020וכןליום https://israelpreschool.wixsite.com/zoom:16.04.2020

ג .רווחה ושירותים חברתיים
 חוזר מנכ"ל המשרד בנושא "היערכות שירותי הרווחה להתמודדות עם נגיף הקורונה"
–ראולהלןקישורלחוזרמס' 14שלמנכ"למשרדהרווחה,המסדירסיועלאוכלוסייה
במצוקה בתקופת החירום עקב התפשטות משבר הקורונה ,באמצעות כספים שיוקצו
לרשויות המקומיות ,בשיתוף עם מפעל הפיס:
https://drive.google.com/file/d/1TB07VdZKLYPGALaHYW3lVZ5ZpSYT0xKf/view?usp=sharing

 פעילות היחידות להתפתחות הילד – בעקבות הנחיות משרד הבריאות מיום
 ,17.03.2020בדבר מתן שירותי היחידות להתפתחות הילד בתקופת משבר הקורונה,
פנינו אל משרד הבריאות ,ביום  ,26.03.2020בדרישה כי יורה לקופות החולים לאשר
טפסי  17עבור טיפולים מרחוק הניתנים ע"י היחידות הציבוריות להתפתחות הילד
ברשויות המקומיות.ביום,12.04.2020השיבסגןמנהלהאגףלפיקוחעלקופ"חושב"ן
במשרדהבריאות,כיקופות החולים הונחו להפיק טפסי  17עבור שירות מרחוק ,וכי
ככל שקיימות דוגמאות פרטניות המתייחסות ליחידות התפתחות הילד ברשויות
המקומיות העומדות בכללי אבטחת המידע ,ואחת מהקופות אינה מאפשרת הפקת
טופס  17עבור השירות מרחוק ,מבוקש להעביר המקרה לטיפול במשרד הבריאות.
להלןקישורלהנחיותמשרדהבריאותמיום :17.03.2020
https://drive.google.com/file/d/1u-GqIdzCvRX7IVeLG8tl4F9Vf1QEMtwN/view?usp=sharing 
להלן קישור למכתבנו מיום  :26.03.2020https://drive.google.com/file/d/1nsBvv_-DGbfE-
 _Sj1VQHk4lrSYQsE6PK/view?usp=sharing
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להלן קישור למכתב התשובה של סגן מנהל האגף לפיקוח על קופ"ח ושב"ן במשרד
הבריאות,רו"חליאורברק :
https://drive.google.com/file/d/1KcyM_x0k5NEETe7GZxyQCbv0zn4kRqG1/view?usp=sharing
 קול קורא לתמיכה לשנים  2020-2021של קרן אריה יהודה ישראל בפרויקטים עבור
נשים ונערות – קרן אריה יהודה הוקמה ע"י קהילה של נשים פילנתרופיות ,למען
קידוםנשיםבישראל.במסגרתפעילותהיצאההקרןבקולקוראלתמיכהבפרויקטים
עבור נשים ונערות בלבד ,בתחומים ובתנאים כמפורט בקישור שלהלן:
https://drive.google.com/file/d/1dED9Hw8Q8m_unK3Vi_62cOKZFrFAUECx/view?usp=sharing
נא תשומת לבכם כי המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום  ,10.05.2020וכי את
טופס הגשת המועמדות (אף הוא בקישור שלעיל) ,יש לעביר בדוא"ל בלבד ,לכתובת:
Loji@spiritofisrael.org.il 
לאתרהקרן:/http://www.loji.org.il

דיוני הכנסת בשבוע הקרוב
 להלן דיוני ועדות הכנסת יום חמישי ( )16.04.2020ובשבוע הבא ,בנושאים הרלוונטיים
לשלטון המקומי (מידע נכון ליום  12.04.2020בשעה – )22:00
 oיוםה',:16.04.2020
 בשעה  ,10:30בועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה :שירותי בריאות הנפש
בזמןמשברהקורונה
 בשעה,11:00בועדתהכספים:הצעתאישורבדברהעמדתערבותמדינהלקרן
סיועיעודיתלעסקיםגדוליםבשלהתפשטותנגיףהקורונה
 בשעה,11:45בועדתהכספים:היערכותלמניעתקריסתענףהתעופההישראלי
 בשעה  ,12:00בועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד,
לרבותלשנתהלימודיםהבאה:היערכותמערכתהחינוךלחזרהללימודים(כולל
החינוךהמיוחד)
 בשעה  ,12:30בועדההמיוחדת לענייני עבודה ורווחה :מצבם של מעונות היום
לפעוטות
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 oיוםא',:19.04.2020
 בשעה  ,10:30בועדת הכספים :מעקב אחר יישום וביצוע הלוואות וקרנות
המדינה
 בשעה,12:00בועדתהכספים:הצגתהצעדיםוהפעולותלהובלתהמשקליציאה
ממשברהקורונה
לצערנו,לנוכחהמצבויכולותההיוועדותבאמצעותהזום,ניתןלרשוםלכלדיוןנציג-
שנייםבלבד,מהשלטוןהמקומי.בשלכך,אנונאלציםלרשוםאךורקאתיו"רהועדות
ונציגימש"מהמטפליםמקצועיתבאופןישיר,בסוגיההמלובנתבועדה.נבקשהבנתכם .
בכפוףלאמורלעיל,המבקשיםלהרשםלדיבורלדיוניםיכוליםלפנותאל :
גב'אתילוי,רכזתמינהלמשפטוכנסתומתאמתפעילותלכנסת,בדוא"ל :
 ,etti@masham.org.il
אואלעו"דמירהסלומון,ראשמינהלמשפטוכנסת,בדוא"ל miras@masham.org.il : 

אנונעשהמאמציםלרשוםאתהמבקשיםלהשתתףבדיונים,לדיוניםבהםלאנרשמים
נציגימש"מהאמוריםלעיל .
להלן קישור לשידוריםהישירים שלועדות הכנסת – ניתן לצפות בשידוריםהישירים
שלהועדה(הקלטותהשידוריםהישיריםנמצאותבארכיוןהשידורים,באותוהקישור):
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=1

למעןהסרספק,איןבפירוטמועדיהועדותכאמורלעילבכדילהחליףאתהמתפרסם
באתרהאינטרנטשלכנסתישראל,ובכלמקרהיגברהאמורבאתר .

ד .שונות
 פורטל העסקים של מרכז השלטון המקומי – השלטון המקומי רואה את העסקים
כגורם מרכזי המרכיבאת החוסןהכלכליוהחברתי במדינה בכלל ,וברשות המקומית
בפרט,במיוחדבימיםאלה.
מתוך הכרה בחשיבותם ,הקים מרכז השלטון המקומי פורטל עסקים ,במטרה לחזק
אתהקשרביןהעסקיםלביןהתושביםברמתהרשותהמקומית.הפורטלמאפשרלכל
עסק להירשם במטרה לחשוף את פעילותו בפני התושבים המתגוררים באותה רשות
מקומית ,ולתושבים הואמאפשר לראותאיזהעסקיםפועליםבתחוםהרשותבההם
מתגוררים .בנוסף ,הפורטל מציג לעסקים את המידע הרלוונטי להם ממקורות
מוסמכים ,כמו גם סרטונים ממובילי דעה וידע ,המציעים כיצד נכון להתנהל בימים
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אלה.
לכניסהלפורטלהעסקיםשלהשלטוןהמקומיhttps://business.masham.org.il :

 חג פסחא שמח – נבקשלאחללכם ,החוגגיםאתחגהפסחא ,לבניביתכםולתושבים
שלכם,חגשמחובריאותטובה.הלוואישנשובלשגרהולימיםכתיקונםבמהרה.
להלןקישורלאיגרתברכהלכבודהחג:
https://drive.google.com/file/d/1wwKhbnUGQPMdnEgMoxk2LBn_wegJ4FgK/view?usp=sharing

 רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה – בהמשךלעדכונים
קודמים בנושא ולאור צו בריאות העם המסוקר לעיל ,להלן קישור למכתב המשנה
למנכ"למשכ"לבענייןספקיהציודוהחומריםלהתמודדותעםנגיףהקורונה:
https://drive.google.com/file/d/1NZAtiEr0pxsOTCyYu_LdTDIytNnlgvIv/view?usp=sharing

וכןטבלתספקיםכאמור,מעודכנתליום:05.04.2020
https://drive.google.com/file/d/1F5Z8HHjs5B4DAY0cnD0ZFcJye69J3oBY/view?usp=sharing 

כמו כן ,להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל ,בנושא חומרי החיטוי,
מעודכןליום:01.04.2020
https://drive.google.com/file/d/11tzqSmlFs_ut3_KHyqrmS6E_yhG3GUK4/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-
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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 
רו"חעינבפרץ-מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות 
מרפיניגלינקביץ -מנהלהרשותלקליטהועליהבעירייתירושליםויו"ראיגודמנהלימחלקות
עלייהוקליטהברשויותהמקומי 
מריצחקבורבא-יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים 
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