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 "ז ניסן תש"פט
 2020אפריל  10

 108589סימוכין:  
 

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 

 שלום רב, 

 
 37ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 

 13:00בשעה  10.04.2020נכון ליום 

 להלן ריכוז הנחיות שונות, כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

 נכון ליום , קישור לתמונת המצב הלאומיתלהלן  – טחון לאומייעדכוני המטה לב
  :13:10בשעה  10.04.2020

https://drive.google.com/file/d/1T427_KPymBZwXQmBjoqAhafbYAZVDwMR/view?usp=sharing  

ונתונים שונים מהמטה לביטחון לאומי, נכון ליום לתמונת המצב הלאומית  להלן קישור
 : 11:00בשעה  10.04.2020

https://drive.google.com/file/d/1pS1Dd_MvfUOJpXykQnFmb8CzjRMxB8t8/view?usp=sharing  

lrr68Mx/view?usp=sharingHW68Isk4xF7gYzxG5VF8P-https://drive.google.com/file/d/17JT  

https://drive.google.com/file/d/1Z78yHNOS08GnCGU4rl3mUg2y4hxErBUy/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/16ZP8LzN47YS_pNj_zky3r66dalC_sP0x/view?usp=sharing  

 :02:55שעה , ב10.04.2020יום נכון לונתונים נוספים, 

u7tU5SkDPIedp4y/view?usp=sharing-OxPnnzqNJ-https://drive.google.com/file/d/172loyk  

 להלן  – 09:00בשעה  0.04.20201, נכון ליום תמ"צ וסיכום הערכת מצב משרד הבריאות
 קישור לסיכום הערכת מצב כפי שפורסם ע"י משרד הבריאות:

43BeFIL7/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1u1eZhdZ62BDB9eaZkIA4wwQ1  
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  הפיץ להלן קישור לחוברות מידע ש – הלאומי למערכה בקורונה ידעהמידע ומרכז העדכוני
 :09.04.2020המרכז, נכון ליום 

https://drive.google.com/file/d/1Twob5xiBfMBCFNAHum6IqWC_fkIixttJ/view?usp=sharing  

QX3uWAV8H5qR1SojuztXjuLWXCs/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1yiR9p  

 כפי ביחס למספר מדינות להלן תמונת המצב – תונים כפי שנאספו מהתקשורת בעולםנ ,
 :13:30, בשעה 04.2020.10שהועברה נכון ליום 

o  125במצב קשה ומתוכם  164מקרי מוות,  93) 10,168עומד על  בישראלמספר הנדבקים 
 מחלימים(. 1,083במצב בינוני;  171מונשמים, 

o שלחה היום לבריטניה ציוד רפואי, הכולל מסיכות מגן וסרבלים;  ארדואן תורכיה :
התמודדות עם בשיחתו עם מנהיגי ציבור תורכיים: עלינו להוציא לפעול פתרונות ל

 (Hurriyetהנגיף ולנקוט בצעדים קונקרטיים. )

o כווית( .הממשלה צפויה להרחיב את הסגר לכל מחזות המדינה :Arabnews ) 

o מקרי מוות  117(, ונוספו 66,220נדבקים )סה"כ  1,634: ביממה האחרונה אובחנו איראן

 (World Meter(. )4,110)סה"כ 

o באפריל;  28-: מגבלות התנועה בין הערים במדינה הוארכו היום בשבועיים עד למלזיה
(. 67(, ונוספו שני מקרי מוות )סה"כ 4,228נדבקים )סה"כ  109ביממה האחרונה אובחנו 

(Reuters, World Meter) 

 קישור להנחיות משרד הבריאות להלן  – קורונהה מנגיף תחלואה עם להתמודדות הנחיות
https://drive.google.com/file/d/1lS- :08.04.2020בנושא, נכון ליום 

4bYlb_n7sGQCrGijQ_jP9Ar4uXAQ6/view?usp=sharing  

 ולקובץ הנספחים להנחיות האמורות:
https://drive.google.com/file/d/1CQdBMYaWSjJ10cZhuLq8tnhj75CfsoDo/view?usp=sharing  

למספר מאגרי  קישורים – קישורים נחוצים רשימה שלזו ההזדמנות לשוב ולהזכיר 
 הנחיות והדרכות של המדינה, בקשר עם משבר הקורונה.

 :הלן קישור למאגר הנחיות והדרכות של משרד הפניםל
ministry_of_interior-https://www.gov.il/he/departments/topics/corona 
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 להלן קישור למאגרי הנחיות והדרכות של משרד הבריאות:
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx 

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

gov: -main#Tag_45f8c787-gov-https://www.gov.il/he/lifeevents/coronaמאגר להלן קישור ל

90a72d075aba-a12c-421f-3aad 

 מועצה ב – עצה הלאומית למניעת אובדנות בתקופת משבר הקורונההמלצות מטעם המו
מבקשים לוודא הערכות מנהיגות המקומית,  בדנות במשרד הבריאותהלאומית למניעת או

 שי של אנשים.פבר הקורונה על מצבם הנ, להשלכות משאנשי התקשורת והציבור בכללותו
ברמות שונות:  למניעת אובדנות, הסברהביצוע ל עם המלצותבנושא, למכתב קישור להלן 

-https://drive.google.com/file/d/1ra0g3UaUOaUEUL

8R8C_D71zrA5Mrw28/view?usp=sharing  

לשמירה על בריאות , לציבור ,המועצה הלאומית למניעת אובדנותלהמלצות להלן קישור 
 :רנפשית בזמן הסג

https://drive.google.com/file/d/1i4QVSPloBKo9jJsWGfFJch81W0HA01ow/view?usp=sharing  

לביצוע  תקשור, וערוצי לגופי, להמלצות המועצה הלאומית למניעת אובדנותלהלן קישור 
: קורונה משבר במהלך הציבור של הנפשית להתמודדות המסייע תקשורתי סיקור

lXyrnlK32MoAXvMaR/view?usp=sharing-e.com/file/d/1mj8CbuF0XRDvABhttps://drive.googl  

 מרכזיים מסרים הכוללותבדנות, ולהמלצות המועצה הלאומית למניעת אלהלן קישור 
 משבר במהלך הציבור של הנפשית בהתמודדות תמיכהל, בתקשורת למרואיינים

 הקורונה:
dG1AkV/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1rmkyb7JFxj5fIy0xsdN3fpQ4uY  

  השלטון  – ציאליים במחלקות לשירותים חברתייםהסוהעובדים  –לגיבורי היום הוקרה
המקומי מכיר בעבודתם הקשה והמאומצת של העובדים הסוציאליים בשגרה, וביתר שאת 

 פועלם ומסירותם. בתקופה זו, של משבר הקורונה, ומוקיר את 

 להלן קישור למספר פרסומים בנושא:

[ עבודה לירון מש''מ: 4/10/2020, 14:48] ברכתו של ראש עיריית חולון, מר מוטי ששון:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1308212529371475&id=156612134

531526  

 רסום "גיבורי השעה" בעיתון מעריב:ופ
https://drive.google.com/file/d/1uCzxEmyEi7NkQ4UC9mg7O8nZgZRFeaSm/view?usp=sh

aring  
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מען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז ל
 השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ומשרד הפנים.

  אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

 
 בברכה,

 
 חיים ביבס

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
 ויו"ר מרכז השלטון המקומי

 
 העתק:

 ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזורית -מר שי חג'ג'
 מנהל כללי, משרד הפנים -מר מרדכי כהן

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג
 15-מנכ"ל, פורום ה -עו"ד איתן אטיה

 מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות  -מר איציק אשכנזי
 חובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיותמנכ"ל עיריית ר -מר דורון מילברג

 מנכ"לים ברשויות המקומיות
 המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי -מר רם סידיס

 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -רו"ח תומר ביטון
 גזברים ברשויות המקומיות

 יםיפו ויו"ר איחוד היועמ"ש-יועמ"ש עיריית תל אביב -עו"ד עוזי סלמן
 יועצים משפטיים ברשויות המקומיות

 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר
 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן

 סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי -גב' מיכל מנקס
 מיוחדים, מרכז השלטון המקומיראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים  -מר יוחאי וג'ימה

 ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי -עו"ד מירה סלומון
 יו"ר רשת ערים בריאות -ד"ר מילכה דונחין

 מנהל רישוי עסקים בנתניה ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים -מר נפתלי קאייקוב
 יו"ר איגוד מהנדסי ערים -מר אבנר אקרמן

 עיריית באר שבע ויו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיותדובר  -מר אמנון יוסף
 מבקרת עיריית עפולה ויו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות -רו"ח עינב פרץ

מנהל הרשות לקליטה ועליה בעיריית ירושלים ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות  -מר פיני גלינקביץ
 עלייה וקליטה ברשויות המקומי 

 התאגידים העירוניים יו"ר איגוד -מר יצחק בורבא
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