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 "ג ניסן תש"פכ
 2020אפריל  17

 108637סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 42ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 14:00בשעה  17.04.2020נכון ליום 

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

 חינוך .א

 פורטל רשויות ריכוז פעילות הלמידה מקוונת של משרד החינוך, ב  – מערכת למידה מקוונת
 ובעלויות, בקישור שלהלן:

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

 :ערוצי שידור 2ובה  מערכת השידורים הלאומית, –בין יתר הפעילויות המוצעות בפורטל 

   https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemHebrew:בשפה העבריתערוץ 

  https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/ganemArabic: בשפה הערביתוערוץ 

מערכת השעות של כמו כן, להלן קישור למערכת הלמידה המקוונת של משרד החינוך ו
 :, בעברית ובערביתשידורי האולפנים

 :19.04.2020ליום 
jFxKAOmfRy970_RCeEIVY0K2MRBST1c/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1  

 :20.04.2020ליום ו
b6RA57aZg7Ox0/view?usp=sharing-LjEo9AkZNV_jJg-https://drive.google.com/file/d/15PC  

, לשבוע לילדי גנים, הוריהם ולצוותים חינוכיים מפגשים מקוונים לוחהלן קישור לבנוסף, ל
  https://israelpreschool.wixsite.com/zoom:(23.04.2020-19הבא )
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 שמירה, אכיפה וחירום .ב

  להלן  – 09:00בשעה  2020.0417.תמ"צ וסיכום הערכת מצב משרד הבריאות, נכון ליום
 קישור לסיכום הערכת מצב כפי שפורסם ע"י משרד הבריאות:

https://drive.google.com/file/d/1Au6Z7eoVyiOhPZhHZEFaBclT2z_g8NsL/view?usp=sharing   

 נבקש לשוב ולהזכיר רשימה של קישורים למספר מאגרי הנחיות  –ישורים נחוצים ק
 והדרכות של המדינה, בקשר עם משבר הקורונה.

o :להלן קישור למאגר הנחיות והדרכות של משרד הפנים 
ministry_of_interior-https://www.gov.il/he/departments/topics/corona  

o :להלן קישור למאגרי הנחיות והדרכות של משרד הבריאות 

ages/default.aspxhttps://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/P  

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

o  להלן קישור למאגרgov: -main#Tag_45f8c787-gov-https://www.gov.il/he/lifeevents/corona

90a72d075aba-a12c-421f-3aad 

o :להלן קישור לפורטל החירום של פיקוד העורף 

 /https://info.oref.org.ilבעברית: 

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

 דיוני הכנסת בשבוע הקרוב .ג

 בנושאים (4.202023.0-19) להלן דיוני ועדות הכנסת הצפויים להתקיים בשבוע הבא ,
 –( 0014:בשעה  2020.0417.הרלוונטיים לשלטון המקומי )מידע נכון ליום 

o  ,'19.04.2020יום א: 

  מעקב אחר יישום וביצוע הלוואות וקרנות המדינה: , בועדת הכספים10:00בשעה 

  סוגיית : בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה, בועדה המיוחדת 10:00בשעה
 ענפי הספורט והשלכות איסור פעילות גופנית לציבורהקפאת  –הספורט 

  הצעת אישור בדבר העמדת ערבות מדינה לקרן סיוע : , בועדת הכספים20:10בשעה
 יעודית לעסקים גדולים בשל התפשטות נגיף הקורונה
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  סיור בעיר רהט: :, בועדה המיוחדת למיגור הפשיעה במגזר הערבי00:11בשעה 

 ן המשפחות ונגד כוחות המשטרה.ריבוי מקרי האלימות והפשיעה בעיר רהט בי .א

 21המתיחות בעיר עקב הצעדים המחמירים של המשטרה נגד תושבי שכונה  .ב
 ברהט

  הצגת הצעדים והפעולות להובלת המשק ליציאה : , בועדת הכספים15:11בשעה
 ממשבר הקורונה

 סטטוס: -עדכון משרד האוצר ועדת הכספים:, ב12:00 בשעה 

 משבר בענף התעופה .א

 שכר הצוותים הרפואיים בתקופת הקורונה .ב

 סיוע למגזר השלישי .ג

  סיוע לחיילים בודדים .ד

  עדכון לגבי לוחות זמנים וקידום חקיקת תקנות שעת : , בועדת הכספים12:30בשעה
 חירום:

  2020-)הארכת תוקף ודחיית מועדים(, התש"ף )נגיף הקורונה החדש( .א

וכן קידום חקיקת  2020-נגיף הקורונה החדש( )מענק סיוע לעצמאיים(, התש"ף) .ב
 תכנית לפיצויים

o  ,'20.04.2020יום ב: 

  המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, לרבות בועדה , 10:00בשעה
 לימודים לתלמידים חוליםהיערכות מערכת החינוך ל: לשנת הלימודים הבאה

o  ,'22.04.2020יום ד: 

  המיוחדת להיערכות מערכת החינוך והחינוך המיוחד, לרבות בועדה , 10:00בשעה
 יוזמות ורעיונות ללימוד מקוון שונה: לשנת הלימודים הבאה

שניים -לצערנו, לנוכח המצב ויכולות ההיוועדות באמצעות הזום, ניתן לרשום לכל דיון נציג
בלבד, מהשלטון המקומי. בשל כך, אנו נאלצים לרשום אך ורק את יו"ר הועדות ונציגי 

 מש"מ המטפלים מקצועית באופן ישיר, בסוגיה המלובנת בועדה. נבקש הבנתכם.

 ם לדיבור לדיונים יכולים לפנות אל:בכפוף לאמור לעיל, המבקשים להרש

 גב' אתי לוי, רכזת מינהל משפט וכנסת ומתאמת פעילות לכנסת, בדוא"ל:
etti@masham.org.il, 
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   miras@masham.org.il דוא"ל:סלומון, ראש מינהל משפט וכנסת, ב או אל עו"ד מירה 

אנו נעשה מאמצים לרשום את המבקשים להשתתף בדיונים, לדיונים בהם לא נרשמים נציגי 
 מש"מ האמורים לעיל.

ניתן לצפות בשידורים הישירים של  –להלן קישור לשידורים הישירים של ועדות הכנסת 
 ו הקישור(:הועדה )הקלטות השידורים הישירים נמצאות בארכיון השידורים, באות

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=1 

ף את המתפרסם באתר למען הסר ספק, אין בפירוט מועדי הועדות כאמור לעיל בכדי להחלי
 האינטרנט של כנסת ישראל, ובכל מקרה יגבר האמור באתר.

 שונות .ד

 בכל  קמנו, הלשימושכם ולטובת העסקים – פורטל העסקים של מרכז השלטון המקומי
רשות פורטל עסקים בו יש את כל העדכונים הרלוונטיים לעסקים, קישורים למומחים 

נודה לכם על פרסום האתר ברשות והפצתו בקרב העסקים  והמלצות להתמודדות עם המצב.
 ברשותכם.

 .masham.org.ilhttps://business :לכניסה לפורטל העסקים של השלטון המקומי

 למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז
 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'
 כללי, משרד הפניםמנהל  -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
 מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות -מר דורון מילברג

 מנכ"לים ברשויות המקומיות
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 נה למנכ"ל מרכז השלטון המקומיהמש -מר רם סידיס
 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים -רו"ח תומר ביטון

 גזברים ברשויות המקומיות
 יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים-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 -חגית מגן גב'
 סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי -גב' מיכל מנקס

 ראש מינהל בטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי -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

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

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

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא
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