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 "ד אייר תש"פי
 2020מאי  08

 108861סימוכין:  
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 50ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 08:00בשעה  08.05.2020נכון ליום 

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

 הון אנושי .א

 קישור  להלן – הנחיית הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר בדבר עבודה מהבית
 להנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר בנושא: 

https://drive.google.com/file/d/1VV8yWrcQTS1pAanXnpbFZz2rtT91g6xo/view?usp=sharing  

 – על צרופותיו

https://drive.google.com/file/d/1FCc4-חירום רפואי: –ס הצהרה על עבודה מהבית טופ

zGfM9K/view?usp=sharing-aOWL5sSddkg7mPWrTG1T  

https://drive.google.com/file/d/1QYUub0KCkZH- ומסמך ריכוז נתונים בדבר עבודה מהבית:

6Uxf2ZFCW9D3XCqqm0hh/view?usp=sharing  

אף ניתן בהתאם להנחיות, ניתן אישור לעבודה מהבית, ובמקרים חריגים )להחלטת המעסיק(, 
שעות  5לשלם שעות נוספות וליתן אישור לכוננות בהם העובד עובד גם בבית וגם במשרד )לפחות 

 במשרד(.

 להלן קישור למכתבה של  – היערכות לאיוש כח אדם בגני ילדים, לקראת החזרה ללימודים 
הגב' חגית מגן, ראש מינהל שכר והסכמי עבודה במש"מ, בנושא: 

https://drive.google.com/file/d/1PZ7GzQCybh653vOTXSqXraEPIeSN72vO/view?usp=sharing  

קישור להלן  – קורונה( בתקופת עבודה הילדים )שגרת לגני הדרגתית לחזרה מתווהוכן מסמך 
 למסמך משרד החינוך בנושא:

3X95Yg0JgsU4QgzvAyPB/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1C0Symi0t_d4 

  להלן קישור  – ולעובדים בהסדר החוזרים לעבודה 10/2020הבהרות להודעה בענייני עובדים
 למכתבה של הגב' חגית מגן, ראש מינהל שכר והסכמי עבודה במש"מ:

Duvz_tLnM7/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1NCt3Phich7NHr54hCIaiy7, 
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VQ-https://drive.google.com/file/d/1aIMYESrVa1-: 2020/10להודעה בענייני עובדים מס' קישור  וכן

jQwFN9RcXtVJmfg4x1/view?usp=sharing 

  להלן פנייתנו )יחד עם  – סיכון במצבי עובדים לגבי הרפואית ההנחיהדרישה להבהרת
הסתדרות המורים(, אל מנכ"ל משרד הבריאות, בדרישה כי יבהיר מהי ההנחיה הרפואית 

 מתאים מחלה אישור להוציא המטפל לרופא שתאפשר הנדרשת לגבי עובדים במצבי סיכון,
 :המקומית הרשות עובד או ההוראה לעובד

https://drive.google.com/file/d/13XTTh9fehOISXoZfytB6CQcoUgoZice7/view?usp=sharing  וזאת לאחר ,
, ע"י משרד הקורונה שיגרת בעתג" המדור המעבר" תקופת בנושא הנחיותפרסום מסמכי ה

 הבריאות:
https://drive.google.com/file/d/1USkmvEuKXxCKEh6J_BLS9eI0ymcBF8Fc/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/13RQHeoXOjS_zyEz4fpQaDkRAWNQ95RhI/view?usp=sharing  

 , רווחה וחברהחינוך .ב

  'חינוך( )הוראת מוסדות פעילות החדש( )הגבלת הקורונה לצו בריאות העם )נגיף 4תיקון מס 
 להלן קישור לתיקון האמור: – 2020-התש"ףשעה(, 

YA7Sr4gKWfqbYVOk1LA/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1Wi68bN8jiisf  

 קובע, בין היתר: תיקון זה

o  להפעיל מעונות יום "מפוקחים" ומעונות יום פרטיים, בתנאים הקבועים בצואפשרות 
 להלן(. –)מתווים מפורטים 

o להלן(. –)מתווים מפורטים  אפשרות להפעיל גני ילדים, בתנאים הקבועים בצו 

o  .הסמכת הרשויות המקומיות להפעיל פעילות משלימה עבור מעונות היום ועבור גני הילדים
הסדרת פעילות משלימה עבור כי בעוד שאנו מקיימים דיונים עם המדינה על  ,בעניין זה נציין

ילדי החינוך, כנגד תקצוב של המשימה, אין אף גורם המקיים עמנו דין ודברים על הקצאת 
תקציבים ומשאבים לצורך הפעלת פעילות משלימה לפעוטות. להלן קישור למכתבנו אל 

, המביע את תרעומתנו הרבה על חברתייםמנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים ה
ההתנהלות המזלזלת של השלטון המרכזי ברשויות המקומיות, ולא בפעם הראשונה במהלך 

o3AXvp-S_sitfsfM50wrVSZ8zi4lC_Yhttps://drive.google.com/file/d/1- משבר הקורונה:

/view?usp=sharing  

o  ג', וכן עבור ילדי החינוך -ובכיתות א' התווספה האפשרות לקיים צהרונים עבור ילדים בגנ"י
 המיוחד )בעניין זה ראו מכתבינו ועדכונינו, בהמשך המסמך(.

o סדות על הוסדרו הלימודים במוסד על תיכוני הנתמך ע"י משרד התרבות והספורט ובמו
 תיכוניים להשכלה תורנית או דתית.
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 להלן ריכוז הנחיות רלוונטיות בנושא – היערכות לחזרה הדרגתית ללימודים: 

 :גני ילדים

o להלן קישור לאגרת שהפיץ  – איגרת לגיל הרך, לקראת החזרה ההדרגתית לגני הילדים
הפדגוגי במשרד החינוך, ובו מסמך המתייחס לעבודה המערכתית של צוות הגן,  המינהל

תבים להורים הכוללים הצעות לעבודה עם צוותי הגנים והתארגנות לקראת החזרה לגנים, מכ
גשית של הילדים לקראת החזרה לגן ופעילויות חוסן ושיח רגשי לעבודת הגננת עצות להכנה ר

 והסייעת עם הילדים בגן:
https://drive.google.com/file/d/1pwdS6mgzc0YLVEyHEPTYBknOWKEpwzpQ/view?usp=sharing  

o להלן  – ריכוז חומרי חדר המצב של משרד החינוך, לקראת החזרה לשגרה של גני הילדים
 קישור למסמך:

https://drive.google.com/file/d/1pwdS6mgzc0YLVEyHEPTYBknOWKEpwzpQ/view?usp=sharing  

o  להלן קישור למסמך  – רונה(קו בתקופת עבודה הילדים )שגרת לגני הדרגתית לחזרה מתווה
 משרד החינוך בנושא:

3X95Yg0JgsU4QgzvAyPB/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1C0Symi0t_d4 

o משרד והנחיות לכללים בהתאם הגנים פתיחת לקראת הילדים גן צוות להיערכות כללים 
 להלן קישור למסמך משרד החינוך בנושא: – הבריאות

iew?usp=sharingjIof6IU1y7RAxl/v-https://drive.google.com/file/d/1tUCjp90Q3EWx6Kpn0 

o להלן קישור למסמך משרד החינוך בנושא:  – הקורונה הילדים בתקופת בגני החיים אורחות
L3/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1PeYpYKXALYCMfrruMlNvBU8AcNh7Dq 

o  מיום  פנייתנו אל שר החינוך ושר האוצר,קישור ללהלן  – בגני הילדיםהארכת יום הלימודים
, במסגרת לכל גני הילדים ,16:00עד השעה  בדרישה להארכת יום הלימודים ,05.05.2020

 מפוקחת, מופעלת ע"י הרשות המקומית ומסובסדת ע"י המדינה:
x0NozFi/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1PQuvqBYdgSfUkK_AVUvrjsi7  

 , באותו הנושא:06.05.2020כמו כן ראו פנייתנו אל ראש הממשלה, מיום 
x0NozFi/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1PQuvqBYdgSfUkK_AVUvrjsi7   

 :כללי

o להלן קישור לחוזר מעודכן בנושא, של אגף  – עקרונות לדיווח ותשלום מסלולי קורונה
 ההסעות במשרד החינוך:

https://drive.google.com/file/d/1cTVrsslrrqUig85elhAb84H087q2AQYi/view?usp=sharing  

של חדר המצב )מיום  20כתב ההסבר שלנו, שהועבר במבזק מס' וזאת בהמשך למ
04.05.2020 :)-https://drive.google.com/file/d/1ftX6qK

GjFnTYl1cJ79Elko4dYHnCPZb/view?usp=sharing  
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(: 04.05.2020"הוראות המנהל" מטעם משרד הבריאות, מאותו היום ) ולמכתב
p/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1vbHrai9fgpNrfESUX2l_bOtwvQpLB3  

o להלן מכתב דרישתנו בנושא, מיום  – תלמידים להסעות ציבורית תחבורה קווי של מידי חידוש
05.05.2020 :

aringhttps://drive.google.com/file/d/1WCtZIbtBEi_qUpUIbuiC9PqRKnHnLdoX/view?usp=sh  

 קורונה בתקופת עבודה שגרת –הרך  לגיל ומשפחתונים יום למעונות הדרגתית לחזרה מתווה 
מנחה של מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ה 16להלן קישור לחוזר מס'  –

את מפעילי מעונות היום והמשפחתונים לגיל הרך, המפוקחים על ידי אגף מעונות יום 
ירותים חברתיים בזרוע העבודה של המשרד, ומובא לידיעת המחלקות לשומשפחתונים 

https://drive.google.com/file/d/1DCRCuYlzhhNoQCvZUY8u1wqgOWJ-: ברשויות המקומיות

ringveoG/view?usp=sha  

 להלן קישור לריכוז פעילות הלמידה מקוונת של משרד החינוך,   – מערכת למידה מקוונת
 בפורטל רשויות ובעלויות:

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

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

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

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

 המיועדים לתלמידים:קישורים בנוסף, להלן 

   edu.azurewebsites.net/DefaultGanim.html-https://covid19 לגני ילדים:

  ltYesodi.htmledu.azurewebsites.net/Defau-https://covid19: לבית ספר יסודי

   edu.azurewebsites.net/DefaultHatav.html-https://covid19: לחטיבת ביניים

   edu.azurewebsites.net/DefaultHata.html-https://covid19 :לחטיבה עליונה

 להן קישור לפנייתנו אל ראש הממשלה, שר הבריאות  – בעומר בל"ג ספר ובתי ילדים גני הפעלת
 ושר החינוך, בבקשה לבטל את החופש בל"ג בעומר השנה:

https://drive.google.com/file/d/1BSlwop5ADuCnRhw2UnJD0KiCtkDRWWDi/view?usp=sharing  

 ובץ קלהלן קישור ל – הנחיות לקיום ועדות השגה מחוזיות בתקופת התפשטות נגיף הקורונה
: ות בתקופת התפשטות נגיף הקורונההנחיות לקיום ועדות השגה מחוזי

zSDI/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1ULNgvgEf5QtRjpmWuZECVxinYU9  

ורפים הטפסים המשמשים את הוועדה )זימון, פרוטוקול ומכתבי החלטה(, כפי לנוהל מצ
 :ם החוק, בפורמט נוח ונגיש למילוישמופיעים בנספחים של חוברת ההנחיות ליישו

 ד לפרוטוקול:9נספח 
j1AAl87ZknASeGDaqM/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/10ncW36viBs2jH  
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 ה לפרוטוקול:9נספח 
Ntng6_GdFIBd/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1VdJPJYxN2tcwQ90VPLDk  

 לפרוטוקול: ו9נספח 
EBbXoS2zu/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1Pu2UwOJHJeV6pZTE519Wxx 

 ז לפרוטוקול:9נספח 
https://drive.google.com/file/d/1t78pk9ZRqmqxIkLzZ0bL_MwNZ9ftBmnF/view?usp=sharing  

: תאישור הממונה על הבריאות במשרד החינוך לקיום ועדות מקצועיול להלן קישורכמו כן 
https://drive.google.com/file/d/1VbyrgFBaIlYvFFNP9hJkhD9jHhaUUSbi/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1MXAJ-: פס הצהרת בריאות למשתתפים בוועדהוטו

6wvOt6qNEUU2RltD6YXFh1R2ttz/view?usp=sharing  

 ה להלן קישור למכתב משרד החינוך, המסדיר פני – חריגים ועדת –הקטנה  הכיתה רפורמת
אצלה:  שאינה מעוניינת להקטין את כיתות הלימודלועדת חריגים של רשות מקומית 

https://drive.google.com/file/d/1Oix1_IH4SYZMLwfqH9VisKKDXyRBkd0o/view?usp=sharing  

 החינוך משרד  לפנייתלהלן קישור  – מיוחד חינוך מתווה קורונה חירום בעת הזנה שירותי
 :05.05.2020בנושא, מיום 

https://drive.google.com/file/d/1E1CUv0rfSObI09SG4FyjvD_5CT8Wxrlg/view?usp=sharing   

 : 23.04.2020וכן למסמך ההנחיות מיום 
fyjQku6pshVFgpF0ic33s3rhr9pwg/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1dAz  

 להלן קישור למסמך  – הקורונה בטוח בתקופת פנימייתי חיים אורח שגרת לניהול הנחיות
הנחיות מאת המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, במשרד החינוך, בנושא: 

uDK33Juz39S2nf6l5oH/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1XSTAsOUZ5aSE  

 להלן קישור למכתבנו אל  – הקורונה משבר בצל לנוער פורמלי הבלתי החינוך פעילויות החזרת
 החינוך פעילויות של מדורגת בהחזרה להתחילראש הממשלה ושר הבריאות, הקורא להם 

 המדריכים יוכלו בה, קטנות בקבוצות פעילות ולאפשר, מיידי באופן לנוער פורמלי הבלתי
: הניתן לככ להם ולסייע מצוקות לאתר, לתמוך, הנוער בני עם להיפגש

https://drive.google.com/file/d/1L0KAXtbDO80aJQJkgdel4sOO9e0nKsGH/view?usp=sharing  

  – על צרופותיו

https://drive.google.com/file/d/1ZaOnns- מכתב מזכ"ל מועצת תנועות הנוער:

b4THF6hdTdHfBUl1pBsV4Hekp/view?usp=sharing  

 ומכתב מנכ"ל מועצת ארגוני הילדים והנוער:
https://drive.google.com/file/d/1EHnYrY2GuoxmHMvJ3Bz3UNJqfZc7gnrM/view?usp=sharing  
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 הספר בתקופת בבית מדריכים לשילוב המקומיות הרשויות באמצעות הספר לבית הצעה 
להלן מסמך בנושא, מאת אגף תרבות יהודית במשרד החינוך:  – הקורונה

https://drive.google.com/file/d/17dTEFjMOLrUXYk6po3ejY7HypB_cYQPt/view?usp=sharing   

 להלן קישור למסמך משרד העבודה, הרווחה  – משבר הקורונה הנחיות להתנדבות בצל
 והשירותים החברתיים בנושא:

ringhttps://drive.google.com/file/d/1LstBk_ErfYkaEFS1NPISYdC_NHfWN5s8/view?usp=sha  

  קישורים הבאים:לו
instructions.pdf-treatment-home-http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona 

 

instructions.pdf-https://govextra.gov.il/media/16159/caregivers 

 להלן קישור  – והשלכותיו הקורונה משבר בשל הקהילתיים למרכזים מהממשלה נדרש סיוע
 את שיבטיח, כספי סיועלפנייתנו אל ראש הממשלה, שר האוצר ושר החינוך, בדרישה לקבל 

 : בישובים הקהילתיים המרכזים של ופעילותם קיומם המשך
XCjozhwfxqyL650lWDNp2/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1NExPxBO9be  

 של  17להלן קישור לחוזר מס'  – "תו הסגול"-הפעלת שירותים חברתיים בקהילה בהתאם ל
https://drive.google.com/file/d/1LXe4- מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:

eTNNju9aaQJ4QzAeXL2GXRKmUwP/view?usp=sharing  

ומסדיר את אופן הפעלת ,  15את חוזר מנכ"ל מס'  מחליףנא תשומת לבכם כי חוזר זה 
 לחוזר(. 5הפעילות )כמפורט בסעיף השירותים בקהילה בהתאם לתו הסגול ואת אופן מימון 

 להלן קישור למכתבנו – קורונה ושגרת משבר מגדרי בימי שיוויון –לארגונים"  השווה "התו 
  Gylaf3qZVPXrWi7vLhcx3R8jgRMY/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1RYYwבנושא: 

 וכן קישור למודל התו עצמו:
https://drive.google.com/file/d/19mqnuRnXSoestGQQt42HRKmsG9fyLmhv/view?usp=sharing  

 שמירה, אכיפה וחירום .ג

 שעת חירום )נגיף הקורונה החדשלתקנות  11להלן קישור לתיקון מס'  – תקנות הגבלת פעילות 
 "(:תקנות הגבלת הפעילות)להלן: " 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –

eep1yECQNuPFd_gFqjjH3bB/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1LQbtyzMQ  

 :במסגרת התיקון נקבע

o )ולצד זאת עבירה עונשית. ,איסור על תפילה במבנה של יותר מאדם אחד )למעט הגרים יחד  

o  האנשים המשתתפים בברית צומצמה למקרים שבהם הברית נערכת במבנה,  19מגבלת
 בלבד.
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o  תו הסגול" החלות על מחזיק -הוראות ה –נקבעו הוראות יחודיות למכון כושר ולסטודיו"
במקום פתוח לציבור יחולו, בשינוי של מפתח אדם לשטח )במכון כושר המפתח הוא אדם 

 מ"ר(. 7-מ"ר ובסטודיו המפתח הוא אדם ל 10-ל

o  נקבעו הגבלות ואיסורים על קיום הילולה במירון, לרבות 07-13.05.2020בתקופה שמיום ,
מגבלות על מתן שירותי תחבורה ציבורית ואיסורים על שכירת צימר באזור בתקופה זו. כמו 

שהותרה ע"י השר  כן נקבע איסור על הדלקת מדורות, למעט מדורה באזור קבר רשב"י,
נקבעו הוראות מגבילות דומות )ללא איסור  14-17.05.2020לשירותי דת. בתקופה שמיום 

 הדלקת המדורות, למשל(.

  קישור לאוגדן שנערך להלן  – שגרת חירום בימי קורונה –אוגדן שו"ת מידע והכוונה לציבור
 :06.05.2020, מיום 7חוזר מס'  –ע"י אגף מבצעים של משטרת ישראל 

https://drive.google.com/file/d/1CfS1A_K4jRV8cpg5aR000k1zN_MDuKSD/view?usp=sharing  

 : 07.05.2020והתוספת לו, מיום 
https://drive.google.com/file/d/18lZxPi78oMnz1CY_B5CJIRJaobzFQ5O_/view?usp=sharing  

 לתקש"ח 10בעקבות תיקון מס'  – התנגדות השלטון המקומי למתווה ההכבדה על השווקים 
הגבלת הפעילות, המטילות על הרשויות המקומיות את האחריות לתפעול השווקים בתחומה 
כתנאי לפתיחתם, והצעת החוק שהועברה אלינו, בה הוצע למנות את הרופאים המחוזיים לפקח 

"תו הסגול" לפתיחת השוק, -על ראשי הרשויות בקשר עם "איכות תפקודו" בביצוע הוראות ה
שר הבריאות ושר הפנים, בהתנגדות חריפה. להלן קישור למכתבנו  פנינו אל ראש הממשלה,

  https://drive.google.com/file/d/1dM_bzP8tepRSZvLyhVxKwGtqqbc7tRfV/view?usp=sharingבנושא: 

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

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

o :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 

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: 
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 בריאות וספורט .ד

 נגיף בריאות העם )לצו  17להלן קישור לתיקון מס'  – צו בידוד בית והוראות שונותתיקון ל
 :2020-תש"ףהקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, 

https://drive.google.com/file/d/1qWPjhfyRVqVQkrwlvhlRqOHkaNI7ciuV/view?usp=sharing  

 :, בין היתרבמסגרת התיקון נקבע

o  אנשים בשטח פתוח לא תחשב התקהלות  50ד , התכנסות של ע10.05.2020למן יום
 אנשים בשטח פתוח לא תחשב כהתקהלות(.  19)באזורים מוגבלים התכנסות של עד 

o  לתקש"ח  1א3שהייה של אנשים במקום הפתוח לציבור לפי מפתחות השהות שבתקנה
 הגבלת הפעילות, לא תחשב כהתקהלות.

לדבר משמעות רבה, שכן מתקני ספורט שהם מבנים )ולא שטח פתוח( יוכלו לקיים פעילות 
 1א3"תו הסגול" של מקום הפתוח לציבור )תקנה -בהרכב האנשים לפי המפתחות שב

 לתקש"ח הגבלת הפעילות(.

o .הוסדר הפטור מעטיית מסכה בכל הרכב ספורטאים 

, בדבר הסדרי החזרה לפעילות 7.05.20200של חדר המצב, מיום  22להלן קישור למבזק מס' 
, וזאת בהתבסס על הוראות החלים על ספורטאים תחרותיים והישגיים רשומיםספורט, 

, ומכתב מנכ"ל משרד התרבות 24.04.2020המנהל )מכתב המשנה למנכ"ל משרד הבריאות מיום 
0nMugdkbM5b-https://drive.google.com/file/d/1th43CgpcWQ3-(: 26.04.2020והספורט, מיום 

G/view?usp=sharing-EtLV4u  

, בדבר 07.05.2020בנוסף, להלן קישור להוראות המנהל )המשנה למנכ"ל משרד הבריאות(, מיום 
 יו:התנאים לשימוש במכון כושר ובסטוד

https://drive.google.com/file/d/1b3vjmk9XokobDZwjcdzrSZsaO85xzGDB/view?usp=sharing  

מוסדות חינוך(  נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילותבריאות העם )לצו  3נבהיר כי עפ"י סעיף 
לא יתקיימו פעילויות במסגרות "(, צו הגבלת מוסדות חינוך)להלן: " 2020-)הוראת שעה(, תש"ף
 )זאת, כמובן, אלא אם הותרו פעילויות אלו במפורש(. חינוך הבלתי פורמלי

לפיכך, להבנתנו, במכון כושר ובסטודיו ניתן לקיים פעילות ספורט עממית, לרבות קיום חוגים,  
בכל , וניתן לקיים בהם פעילות עבור ספורטאים תחרותיים והישגיים רשומים, גרים בלבדלמבו

 .גיל שהוא

במסגרות הפעילויות הפורמליות )כגון: בתי ספר, גני  לילדיםכמו כן, להבנתנו ניתן לקיים חוגים 
)כגון:  מוסדות חינוך בצו הגבלת שהותרוילדים, מעונות יום( ובמסגרות הבלתי פורמליות 

 5ד( לצו, שמרטפיה לפי סעיף 2)ב()2( לצו, פעילות משלימה לפי סעיף 4)ב()2צהרונים לפי סעיף 
 באף פעילות בלתי פורמלית אחרת )למשל: מרכזים קהילתיים(. אין לקיימםלצו(, אך 
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בכולם )פתוחים, מקורים וסגורים( ניתן לקיים פעילות ספורט  –בעניין מתקני הספורט השונים 
מבוגרים בלבד, ופעילות ספורט מקצועית לכל הספורטאים, בכפוף לעמידה עממית  עבור 

לתקש"ח הגבלת  1א3"תו הסגול" של מחזיקי מקום הפתוח לציבור )תקנה -בהוראות ה
 הפעילות(. 

 להלן קישור  – הקורונה משבר בתקופת הספורטיבית והפעילות הספורט מתקני ניהול
: 03.05.2020למכתבנו אל מנכ"לי משרד התרבות והספורט ומשרד הבריאות, מיום 

sharingSTP55xvPPRPL/view?usp=-https://drive.google.com/file/d/1MBdOsLpP1irc1ciloEB  

 להלן קישור למכתבנו אל מנכ"ל משרד הבריאות, בבקשה  – חופים לניהול הנחיות לקבל בקשה
 :הקורונה בנגיף הידבקות מניעת בענייןלקבל הוראותיו 

 https://drive.google.com/file/d/1QnaAbTMfsl9yABsGQAtEDVXGvjAEFy0Z/view?usp=sharing  

 להלן מספר מסמכים ובהם מודלים שונים לחזרה לשגרה – מודלים לחזרה הדרגתית לשגרה ,
 לשימושכם ולידיעתכם: 

LTkZ3I3KJ3q1Dk4iHs3GS/view?usp=sharing-y2q8_9-https://drive.google.com/file/d/1ukG 

https://drive.google.com/file/d/1oVuhxBmpHOYT8djwq_BaF0yDXcJOF1yw/view?usp=sharing 

=sharing1xsciJtiQp10URixZ/view?usp-https://drive.google.com/file/d/1yNnpzz3d5g6jHc 

  להלן קישור  – להתפשטות מגיפת הקורונהפרמטרים להגדרת יישוב כנמצא בסיכון בריאותי
למכתבה של ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ובו הפרמטרים האמורים: 

WBqqHADdHVWq/view?usp=sharing-iBagfYm4AdXZc9w-https://drive.google.com/file/d/1gge  

 שונות .ה

  בתובענות ייצוגיות בנושא אי פרסום הגנים הציבוריים המונגשים באתר הצעה לייצוג משותף
כנגד רשויות מקומיות רבות בנושא, ופניות  בעקבות הגשת תובענות יצוגיות – המקומית הרשות

שהגיעו אלינו מהרשומ"ק, מצאנו לנכון להציע לכם ייצוג משותף מוזל; להלן מכתבנו בנושא: 
eJ4TMUPOrEbECCNW7GIDmNfsq_usT6/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Dc  

 והצעת שכר הטרחה של עו"ד עפר שפיר, שהועברה אלינו, לבקשתנו:
W7GIDmNfsq_usT6/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1DceJ4TMUPOrEbECCN  

  המחלקה למשפט כלכלי בייעוץ וחקיקה  – הקלות ברגולציה לאור משבר הקורונה -קול קורא
משרד המשפטים ואגף מדיניות אסטרטגיה במשרד ראש הממשלה פונים לציבור הרחב, עורכי  -

והצעות ביחס לדרישות, דין, המגזר העסקי, המגזר השלישי והאקדמיה, על מנת לקבל רעיונות 
חובות או הוראות ביורוקרטיות בתחומי הרגולציה השונים, אשר מעוררות קושי בימים אלה 

 .שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם השפעת נגיף הקורונה
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https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/corona- להלן קישור לקול הקורא:

2-declaration 

 .13.05.2020נא תשומת לבכם כי עמדה יש להגיש עד ליום 

  להלן קישור לפנייתנו  – לאור משבר הקורונה מקומיותהרשויות השל  (סטטוס)שינוי במעמד
אל שר הפנים, בבקשה לשמר את מעמדן של הרשויות המקומיות שהוכרזו עד כה כ"רשויות 

א)ב( שבפקודת 232איתנות", גם אם תאלצנה לחרוג מהפרמטרים הכלכליים הקבועים בסעיף 
  9xjbM/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1OAssaPc5lCo37HcIx1n8wijAp4העיריות: 

, אל מנכ"ל משרד הפנים: 06.05.2020וכן קישור למכתב הרחבה והבהרה של הנושא, מיום 
Nq0heBE_YlcGWtGnVYerP72g/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1Li8hFQw  

 התכנון ומשרד התחבורה פרסמו מסמך  נהלימ – חזרה למרחב הציבורי וליוממות בימי הקורונה
קצר עם הנחיות להתאמת המרחב הציבורי לחזרה לשגרה לצד קורונה, בדגש על יוממות, על 
הליכה ברגל ועל נגישות של מגוון אוכלוסיות למרחב הציבורי. המסמך כולל המלצות לביצוע 

בחון בהמשך אפשרות שינויים זמניים במרחב הציבורי, לרבות כבישים ומדרכות, שניתן יהיה ל
 להלן קישור למסמך: לאמץ באופן קבוע.

https://drive.google.com/file/d/1SFH89rOwlcL1dTSeX33JqpxTm15NBdew/view?usp=sharing  

 להלן קישור למכתבנו אל  – פתיחה הדרגתית של מסעדות ובתי קפהסיוע השלטון המקומי ל
ראש הממשלה, שר האוצר, שר הפנים ושר הבריאות, בנושא: 

CRENdezCLmaAeQHr/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1wXMjT2suzdAD88ox  

 בעקבות  – פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה
הוראות שונות החלות על מעסיקים ועל בעלי עסקים בקשר עם הבאים למקום עבודה, הוציאה 
הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים מסמך הבהרות וחידוד כללי הגנת הפרטיות והקפדה 

 עליהם תוך קיום הוראות החיקוקים שהתקבלו בעקבות משבר הקורונה. 

 להלן קישור למסמך:
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/trade_work_privacy_corona/he/trade_work_privacy_corona.pd

f 

 להלן  – פעמיות בקשת המשרד להגנת הסביבה להנחות הציבור שלא להשתמש בכפפות חד
קישור למכתבו של סמנכ"ל בכיר שלטון מקומי, במשרד להגנת הסביבה, בנושא: 

https://drive.google.com/file/d/1PgQkK2iMFtDGWAzeJAEY9tdE8jZZud0M/view?usp=sharing 

 להלן קישור למכתבו של ראש המערך הארצי לבריאות  – משקה בקבוקי אריזות החזרת
הסביבה במשרד הבריאות, בדבר ביטול האיסור על קבלת אריזות בקבוקים למחזור: 

prct6TVXtxi9am5k/view?usp=sharing-JuX4aOKnhttps://drive.google.com/file/d/1ztlqUoO  

  ה –חזרה לפעילות-UniverCity עם החזרה  – מבית המינהל ללימודים מוניציפליים
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https://drive.google.com/file/d/1SFH89rOwlcL1dTSeX33JqpxTm15NBdew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wXMjT2suzdAD88oxCRENdezCLmaAeQHr/view?usp=sharing
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/trade_work_privacy_corona/he/trade_work_privacy_corona.pdf
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ההדרגתית לשגרה, גם המינהל ללימודים מוניציפליים במרכז השלטון המקומי שוקד על הכנת 
 תכנים מגוונים בנושאים חשובים לתקופה זו.

למוקד ההרשמה המקוונת כת השעות של הפעילות, הכולל קישור להלן קישור למסמך מער
  https://drive.google.com/file/d/1Ug_MgqjJ05j_1CX6X4dr5Ll_mT2EwuWq/view?usp=sharingשלנו: 

  .דיעתכםלשימושכם ולי 

 קודמיםבהמשך לעדכונים  – רשימת ספקים לציוד וחומרים להתמודדות עם מגיפת הקורונה 
, בעניין ספקי הציוד 03.05.2020בנושא, להלן קישור למכתב המשנה למנכ"ל משכ"ל, מיום 

  והחומרים להתמודדות עם נגיף הקורונה:

https://drive.google.com/file/d/1Lpf6l_55rvFtlMJRR3su6EHBmBCjd9N0/view?usp=sharing  , 
 :03.05.2020מעודכנת ליום וכן טבלת ספקים כאמור, 

wvNZ7ZllF50JvPH6Q/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1eSM592yXnUqUkb  

כמו כן, להלן קישור למכתבו של המשנה למנכ"ל משכ"ל, בנושא מאגר קבלנים לביצוע עבודות 
 :05.05.2020ניקוי וחיטוי, מעודכן ליום 

https://drive.google.com/file/d/1Jp71MqUTODPHRBxf5dyKA1Bi_jPTKa5M/view?usp=sharing , 
 :05.05.2020וכן קישור למאגר לביצוע עבודות חיטוי, נכון ליום 

tshs3l3dnxx6XrL0s/view?usp=sharing-J8EvCnIJOmkHi-.google.com/file/d/1https://drive  

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

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

 מרכז השלטון המקומי ואיגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט ברשויות  – "תו הסגול"-אתר ה
, יקובינפתלי קאמר  מנהל אגף רישוי עסקים ושילוט בעיריית נתניה,המקומיות בראשותו של 

 בארץ. לשימוש חינמי של כל העסקים", תו הסגול"-אתר האת הקימו 

)ביחס לחלק מהעסקים דיווח זה  האתר מאפשר לעסקים לדווח לרשות על עמידתם בתו הסגול
בנוסף לחובת  –הוא במקום הדיווח בדף המקוון של משרד הכלכלה, וביחס לחלק מהעסקים 

 .שליחת הדף המקוון למשרד הכלכלה(

 האתר עומד לרשות כל הרשויות בארץ בחינם.

אשר באמצעותו בעל העסק מדווח לרשות בצורה  פשוטה על  ,םהדיווח מבוסס על טופס חכ
 עמידתו בתנאי התו הסגול. הטופס נשלח למנהל רישוי עסקים ברשות אליה שייך העסק.

 https://business.masham.org.il : ניתן למלא בפורטל העסקים של מש"מאת הטופס 

 /https://www.tavsagol.infoוכמו כן ישירות בכתובת 

 .masham.org.ilhttps://business :לכניסה לפורטל העסקים של השלטון המקומי
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קבצי הנחיות קודמים שהועברו על ידי מרכז השלטון למען הסר ספק, ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על 

 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:

 המועצות האזורית ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז -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
 מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים ברשויות המקומיות -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

 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 -וטרמר איתי ח
 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי -גב' חגית מגן

 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

 וברי הרשויות המקומיותדובר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד ד -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 עלייה  -מר פיני גלינקביץ
 וקליטה ברשויות המקומי 

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים -מר יצחק בורבא

mailto:hamal@masham.org.il

