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-ההחלטהמובילישלמהשאיפהכחלקהתגבשהמקומיותברשויותכלכליולפיתוחמשאביםלמיצוימוארדמיזם

שלוהיישוםהמימושיכולתאתלהבטיח-אלכאוינט'וגהאוצר,הפניםמשרדיבשיתוףחברתילשוויוןהמשרד

יישובישלחברתי-כלכלילחיזוק1480והחלטההמיעוטיםלאוכלוסייתכלכלילפיתוח922הממשלההחלטות

.בצפוןהבדואים

תקופת.ראשוניהכשרהתהליךשעברולאחר,ערביותרשויות34-בלתפקידםהמשאביםממצינכנסו2019בדצמבר

ביןנמנוהמשאביםממצי.השונותברשויותוהתמקמותלמידהבתהליךאותםמצאההקורונהמגפתשלהחירום

:מרכזייםציריםמשלושההיתרביןוהושפעהמגוונתהייתהבחירוםופעילותםתפקידם.בחירוםהחיונייםהעובדים

שניתןהפעולהמרחבאול"והמנכהרשותראשידיעלהמשאביםלממצישניתןהסיועמרחב:הרשותמנהיגות▪

.בולפעוללהם

.המטהאנשיביןהעבודהוממשקיהרשותשלהמקצועיהמטהיכולות▪

.לחוסריםמענהומתןמפהקריאת,גמישות,יזמות:ואישיותוהמשאביםממצהשלהאישיותהיכולות▪

במגווןומעורביםמוביליםעצמםמצאוהם,פועליםהמשאביםממצישבהןהרשויותביןבצרכיםהשונותלאור

עםוקשרמשאביםמיצויהכוללים,שלהםהמוגדריםוהמנגנוניםהתפקידממרכיביכחלקאם,ברשותתפקידים

בעלברשותשאיןלצרכיםפתרונותבמתןהמסייעים,הרשותבסגלצוותכאנשיאחריםמעניםבמתןואם,הממשלה

.בכךהעוסקייחודיתפקיד

וקידמוומקצועיותמנהיגותגילוהם–ברשויותמעמדםאתחיזקהבחירוםהמשאביםממצישלהעמוקההמעורבות

ביטוילידיוהביאואיכותייםמקצועכאנשיברשותלמיצובםסייעובכך.התפקידבהגדרתמהםנדרשושלאנושאים

.שלהםוהאישיותהמקצועיותהחוזקותאת

לפעולהמתפקידםוגלישהרביםפעריםקיימיםשבה,(אקוסיסטם)גומליןיחסישלבמערכתפועליםהמשאביםממצי

כמו,קיימיםבפעריםלעסוקנכנסוהםשבהםבמקומות,מנגד.שלהםהמוגדריםהעיסוקבתחומישאינםבתחומים

לאכדי,לשגרההחזרהעם,הרשותבתוךהנושאבהובלתממשיךמילהגדירהיהחשוב,רשותימוקדבהקמתלמשל

.תפקידובליבתשאינםבנושאיםעיסוקממנוולמנועהמשאביםממצהעלעומסליצור

שלהראשונההתקופהעלמוארדמיזםצוותשקיים,והלמידההלקחיםהפקתתהליךשלסיכוםמהווהזהמסמך

ממצהתפקידהגדרתלגביוהמלצותמנחיםקוויםמכילהמסמך.(2020יוניעדמארסבחודשים)הקורונהמגפת

תפקידיםלגביהמקומיתלרשותהמלצותומספרבשגרההתפקידמרכיבילגביההבנותתיקוף,בחירוםהמשאבים

.בחירוםנדרשים

01 תקציר
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חביבאבראהים,כהןאבי,חברתילשוויוןמהמשרדהממשלתייםלשותפים,המיזםצוותלכלוהוקרהתודה,ולסיום

עםרציףקשרשללקיומוסייעואלהשותפים.הפניםבמשרדהפיתוחממינהלברואדיתחוריהלבדיע;מורומורן

מעניםולייצרלתרוםלמיזםאפשרזהמהלך.הערביותהרשויותראשיועדמטהועםהשוניםהממשלהמשרדי

.המתעורריםהצרכיםעלהעונים,ומקצועייםרוחביים

רולה,מרעיחליל,כץ-שרוניעינת,ריחאניאולה'ח–אלכאוינט'מגמאוורדמיזםצוותחברילכלוהוקרהתודה

ולהנהלת.השירותיםואיכותמשאביםמיצוי,אזוריותתחוםמנהלת,כץ-דורוןלקרן;הוכמןופזיתזיאדנהמחאמיד

.הבאהחירוםלקראתולמידהבמידולהצורךאתשסימנהאלכא

בתקופתובעיקרבשגרהוהקשההאינטנסיביתהעבודהעלהמיזםרשויותבכלהמשאביםלממציגדולהתודה,ולבסוף

ההדדיתהלמידהואווירתהחברותאעל,זוקריטיתבתקופהיחדשעשינוהמשמעותיתהמדרגהקפיצתעל,החירום

.הדרךבהמשךלנותסייעועודעתהכברלנוהמסייעת,שיצרנו

!  בתקווה לימים של שגרה ובריאות לכל
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שקלמיליארד15שלתקציבהקצתההמיעוטיםאוכלוסייתבקרבכלכלילפיתוח,2015משנת,922ממשלההחלטת

בסכוםהבדואיםיישובישלחברתי-כלכלילחיזוק1480החלטההתקבלה2016-ב.הערביתבחברההפעריםלצמצום

משמעותילשינויפוטנציאלמייצריםהתקציבוסכומיההחלטותעוסקותשבהןהתחומיםמרחב.₪מיליון900של

וחסמיממשלתייםכליםחסמי,אמוןחסמי:כמו,המשאביםשלהמימושליכולתעצוםואתגרהמיעוטיםבקרב

.וכדומהקרקעות,תכנוןלאתגריהנוגעיםחסמיםוכןהמקומיותברשויותאדםוכוחיכולות,ארגון

ואגףהפניםמשרד,חברתילשוויוןהמשרדיזמוההחלטותשלוהיישוםהמימושיכולתאתלהבטיחבמטרה

בקידוםשיעסוק,כלכליומפתחמשאביםממצה:ויעודיחדשתפקיד,אלכאוינט'געםיחד,באוצרהתקציבים

בהתייחסוגם,ל"הנההחלטותבמסגרתהמקומיתהרשותשללרשותההעומדיםהמשאביםכללשלמימושם

,יישובים44-בלהשתלבאמורהמשאביםממצהתפקיד.לממשיכולותשהרשויותנוספיםולתקציביםלתוכניות

34-במשאביםממצי34נקלטו,ובחירהמיוןתהליךלאחר,2019דצמברבתחילת.ההחלטותמתייחסותאליהם

.(1בנספחראו)לתפקידוכניסהעבודהכדיתוךהכשרהבתהליךוהחלוערביותרשויות

הראשונההתקופהכאשר,המקומיותברשויותההתמקמותבתחילתממשהמשאביםממציאת'תפס'הקורונהמשבר

המשאביםלמיפויוכןברשותהעבודהותהליכיהמנגנונים,התפקידיםבעלי-הרשותעםלהיכרותיוחדהבתפקיד

היכרותהתבצעה,2019דצמברבחודששהתקיים,המשאביםממצישלההכשרהבתהליך.והפוטנציאלייםהקיימים

,2020מארסחודשבאמצע,הקורונהמשברבפרוץ,זאתעם.בחירוםתפקידלהםהוגדרלאאך,החירוםנושאעם

הוצאולא,כךועקבבחירוםלפעולהחיוניאדםככוחהוגדרוהםמשאביםממצימוצביםשבהןהרשויותבכלכמעט

יוזמיםעצמםמצאוהם,עצמםהתפקידיםממצישלהיכולותומנעדברשויותמקצועיאדםבכוחחוסרלאור.ת"לחל

.ורשותרשותכלשאפיינוולפעריםלצרכיםבהתאם,ותפקידיםפעולותבמגווןופועלים

לצד.והארציתהקבוצתית,האישיתברמה,מוארדמיזםצוותידיעללווהמשאביםממצי,החירוםתקופתכללאורך

בשטחמהעבודהותובנותצרכים,מידעלאיסוףפעלהמיזםצוות,ואישיתמקצועיתבתמיכהשעסק,האישיהליווי

כדי,זאתכל.נדרשותמקצועיותיכולותובחיזוק(3נספחראו)מקצועייםחומריםשלובכתיבהבמידול,(2נספחראו)

.השונותברשויותומקצועיאיכותיבאופןלפעולהמשאביםלממצילאפשר

02 רקע כללי
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המשאביםממציכללעםמוארדמיזםבמסגרתשבוצעה,לקחיםהפקתלאחרנכתבזהמסמך

.20/5/2020-בהתוכניתוצוות

:ואחריםהמקומיותהרשויות,הממשלהמשרדי-השותפיםבפנילהביאנועדהמסמך

.הקורונהבמשברהמשאביםממציפעלושבהםהתפקידיםמנעדסקירת.א

.בעשייהעיקרייםואתגריםהצלחות.ב

.בחירוםמשאביםממצהתפקידלהגדרת,והתובנותהלקחיםלאור,המלצה.ג

.בשגרההתפקידעלהחירוםהשלכות.ד

03 מטרות המסמך
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רקע

שאיןאףעלברשותהחיוניהאדםמכוחחלקהיוושבתוכניתהרשויותבכלהמשאביםממצי,הקורונהמשברבפרוץ

וכאשריחסיתנמוכהלחירוםהערביותהרשויותומוכנותהחירוםתודעתכי,לצייןחשוב.בחירוםתפקידהגדרתלהם

עד'שירותיםבמתןרביםפעריםעםעצמםמצאווהאגפיםהמחלקותומנהליל"המנכ,הרשותראש,פרץהמשבר

עובדיושלהרשותעובדישלת"לחלהוצאהבשללפעולהאדםכוחהיעדרעםגםכמו,מהאוכלוסייהלחלק'הבית

.עצמםמהעובדיםוחלקהאוכלוסייהבקרבוחרדהבלבול,(צעיריםמרכז,ס"מתנ)מוסדות

בלטוארגוניםממשלהמשרדיעםובממשקהרשותיתהגומליןבמערכתבחירוםעבודהובמיומנויותבידעהחסר

לאסוף:משימותלשללונדרשווהחינוךהרווחה,הפנים:שוניםממשלהממשרדיהנחיותתחתפעלוהרשויות.בשטח

לא)המגוונתלאוכלוסייהמענהלתת,אינטגרטיביתמצבתמונתלספק,בשגרההיושלאומדויקיםעדכנייםנתונים

מסריםבהעברתלעסוק,מעניםבמתןלתאם,צרכיםתמונתלנהל,(רווחהואוכלוסייתתלמידיםאוכלוסייתרק

.שלהלמאפייניםבהתאםרשותבכלייחודיתהתארגנותדרשואלהכל.ועוד,לאוכלוסייהמדויקותוהנחיותברורים

04

המשאביםממצישלפעילותם

ברשויותהמציאותלצד,בולטיםאישייםוכישוריםמנהיגות,מקצועיתיכולתבעליאנשיםשהם,המשאביםממצי

יוזמיםעצמםמצאו,מקצועיאדםכוחוהיעדרבחירוםהנדרשותבפעולותובמקצועיותבידעפעריםקיימיםשבהן

נהנוהמשאביםממצי,התקופהכללאורך.מקצועייםפתרונותבהובלתחשובחלקולוקחיםליוזמותמצטרפיםאו/ו

.מוארדמיזםמצוותמקצועאנשישלשוטפיםומליווימהנחיה

רשותבכלעבודתם.המשאביםממצישליכולותיהםביןגםכמו,הרשויותביןגדולהשונותקיימת,נאמרשכברכפי

מקצועייםאוייעודייםתפקידיםבבעליבמחסורביטוילידישבא,המקומיהחסראתתאמההחירוםבתקופת

מול.בתשתיותוגםבחירוםרשותי'עגולשולחן'שלמנגנוןבניהול,שירותבמוקדי,בהסברהלמשל,שוניםבתחומים

שתאמה',תפקידיתנישה'מילאהמשאביםממצה,והמקצועיותהאישיותליכולותובהתאםרשותכלשאפייןהמצב

.הצרכיםאת

לממצהאפשרו,מאידך,הרשותיהמרחבשלרחבהוהבנהגמישותיכולתלצד,מחדרשותכלשלבצרכיםהשונות

כוחבחסרשהיותפקידיםלבעליולסייעמוגדרתפונקציהלהםהייתהשלא,בחירוםשוניםתפקידיםלבצעהמשאבים

.התארגנותבקשייאואדם

המשיכו,ל"המנכ/הרשותראששלעבודהתפיסתאויותראיטייםכניסהתהליכיבשל,מצומצםרשויותבמספררק

.חירוםמשאבילמיצוימיוחדדגשעםמשאביםבמיצויכלומר,בשגרהכמותפקידםאתהמשאביםממצי

הפעולות והתפקידים שממצי המשאבים  
ביצעו במשבר הקורונה



:בחירוםהמשאביםממצישלהפעולותעיקרילהלן

הקמה ותפעול של 
מוקד רשותי

סיוע  , הסברה
גיוס  , לעסקי

מתנדבים 
והפעלתם

מיצוי משאבים  
בשגרה ובזמן חירום

סיוע בהפעלת שולחן  
רשותי ותיאום בין  

גורמים ברשות

גיוס  , שותפויות
משאבים ותרומות

העברת מידע ממשרדי 
הממשלה לרשות  
והעברת צרכים  

מהרשות לממשלה

בשגרה ובחירום

8
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ברשותגורמיםביןותיאוםרשותישולחןבהפעלתסיוע

,העסקיםמצב,(רווחהאוכלוסייתרקלא)וצרכיההאוכלוסייהמצבלגביאחדבמקוםוהידעהמידעוריכוזאיסוף

פונקציהאיןהערביותהרשויותברוב.השונותלמחלקותוהעברתוהרלוונטיהמידעסיווג;הקיימיםהפערים

.העירוניהמוקדעלהאחראיתברורה

הקורונהתקופתסיוםעם.מידעמוקד/חםקוהיהשבמיזםמהרשויות18%-לכרקהקורונהמשברבתחילת

.כזהשירותפעלשבמיזםמהרשויות91%-בכ(מאיבחודש)הראשונה

תוך,אותווארגנוידעאספוהם.מידעמוקדלהקיםאו/ולקדםעצמםעלולקחוהחסראתזיהויהמשאביםממצי

רמהועדמתנדבבסיועאקסלטבלתידיעלשמנוהל,חםמקוהחל,שהוקמוהמוקדים.טכנולוגייםבכליםשימוש

שעותכלבמשךפעיליםהיוהמשברבמהלךוהשתפרשתפקד,לכךשהוכשרצוותידיעלהמאויש,מלאמוקדשל

כי,לצייןחשוב.(3נספחראו)הפניותאחרובקרהמעקבשליכולותבעליהיוהמוקדים,לכךבנוסף.היממה

פעולתםלהמשךהיסודותהונחוהחירוםבמהלך,החירוםתקופתלפניחםקו/מוקדהיהלאשבהםבמקומות

.בשגרה

רשותימוקדשלותפעולהקמה

הפניםמשרדשלהנחיהוהייתההערביותהמקומיותברשויותהפעלהמרכזינפתחולאהקורונהמשברבמהלך

מצבלקראתכללבדרך)חירוםבנושאיתורגלושהרשויותאףעל.המצבלהערכתפורוםלהקים(4נספחראו)

.בחסרלוקהמהןבחלקואףבתודעתןהיולאלכךהנדרשיםוהנהליםבחירוםעבודה,(אדמהרעידתאומלחמה

.בכללהערביתבחברהלחירוםההתייחסותלאורבחלקן,שונותמסיבות,זאת

מצבהערכתהתקיימהשבמיזםמהרשויות77%-ב24/4/2020-לנכוןכי,נמצאהחירוםבתקופתשנאסףממידע

הובילו/סייעו,השולחןפעילותאתתכללואושיזמוהםהמשאביםממצימהרשויות42%-ב.לחירוםעגולושולחן

בחלק.סיכומיםכתבוואףהנדרשותוהפעולותהפעריםהגדרת,המצבהערכת,המצבתמונתסביבהדיוניםאת

.הסיכומיםיישוםעלבקרהביצעוגםהםמהרשויות

צוות.הרשותיהעגולוהשולחןהחירוםפורוםניהולאופןלגביברוריםומתוויםנהליםהיולאהרשויותברוב

לפעולולרשויותהמשאביםלממצישסייע,ברשותהחירוםלנושאיעגולשולחןלניהולמנחהמערךפיתחהמיזם

.(3נספחראו)אפקטיביבאופן

.להלן נסקור את הפעולות והתפקידים שממצי המשאבים מילאו במהלך התקופה
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:לרשויותאפשרה,החירוםבשולחןוהשתלבותםהמשאביםממציהובלת

.יותרמתואםבאופןולעבודלצרכיםמעניםלתת,נכוןבאופןהחירוםמצבאתלנהל•

אתהפכהזועובדה.והצלחותקשיים,צרכים,מידעהכוללת,מהימנהמצבתמונתהממשלהבפנילהעלות•

.(להלןראו)לממשלהמהרשותמידעבהעברתמרכזילצירהמשאביםממצה

:מכךכתוצאה

.הרשותצורכיביןולאינטגרציהמידעלתכלולמשמעותיכצירברשותמוצבהמשאביםממצה•

כשממצה,ביחדלעבודוהיכולתהאמוןגברו,המחלקותביןהעבודהבממשקמשמעותישיפורנוצר•

בנייתמוביליםעצמםמצאוהמשאביםממצי".הגורמיםכלשלמתואמתעבודהלקיוםפועלהמשאבים

מחלקותביןהממשקיםוהתחזקוהאמוןגבר"..."חוץלגורמיהרשותוביןהרשותבתוךפעולהשיתופי

.(9/6/2020-בשהתקיימה,קבוצתיתסיכוםשיחתמתוך)"הרשות

תשתיתהוארשותיששולחןמשום,ברשותהמשאביםממצהשלאפקטיבילתפקודחשובהתשתיתהונחה•

התכלולעבודתנעשיתרשותישולחןבאמצעות.בשגרההמשאביםממצהשלמשמעותיעבודהומנגנון

מהרשויותבחלק,בחירוםשפעלרשותישולחןלצד.המשאביםמיצויושלהרשותצורכישלוהאינטגרציה

.(בהמשךראו)שותפויותשולחןגםיזמוהמשאביםממצי

לממשלהמהרשויותצרכיםוהעברתלרשויותמהממשלהמידעהעברת-הממשלהעםקשר

ולהפעלתמשאביםלהשגתיכולתןעלשמעיבמה,הממשלהלמשרדיישירקשרנעדרותככללערביותרשויות

לצורךהממשלהלמשרדיהקשרהואבתפקידםהמשאביםממצישלהפעולהביסודותמרכזיציר.שונותתוכניות

הממשלהלנציגיהמשאביםממציביןממשקיםנוצרוההכשרהבתהליך.ברשויותהמשאביםמיצויקידום

.השנהבתחילתפעולתםתחילתעםשהתחזקו,ובמטהבמחוזות

הרשותביןמרכזיקשרכאישתפקדהמשאביםממצהכאשר,לקריטיהזההממשקהפךהחירוםבתקופת

אלהביאוהמשאביםממצי,במקביל.להםנזקקהשהרשותפעריםובהשלמתצרכיםרשימתבהעברת,לממשלה

שמהווים,הרמותבכלהממשלתייםהגורמיםעםהקשריםהתחזקו".ומעניםהנחיות-'הממשלהקול'אתהרשות

וצרכיםהנחיות,מידעבהעברתראשיתכתובתלהיותהפכוהממצים.הממצהלעבודתומבוססטובהמשך

פעולהשיתוףהיה.הממשלהכלפיהצלחותואףבעיות,צרכים-הרשותיהקולאתייצגוומנגד,לרשותמהממשלה

...".נשמעהרשויותוקול

וכדיהרשותבתוךלממשלהמרכזיתכתובתלשמשכדימקצועיותולהפגיןהרשותאתלייצגחייביםהממצים"

.(המשאביםממציעםהסיכוםשיחתמתוך)"ברצינותהערביותהרשויותאתייקחוהממשלהשמשרדי

חשובנכסזהו.ממשלהגורמיעםהקשראתהידקהבחירוםזהבתחוםהמשאביםממצישלפעילותםכי,ספקאין
.ברשותהמשאביםממצהשלובמיצובובעבודה
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ובחירוםבשגרהמשאביםמיצוי

למיצויהמקומיתהרשותשליכולותיהבחיזוקיעסוקהמשאביםממצה":המשאביםממצהשלתפקידויעודמתוך

משאביםמיפוי.אזוריתמתפיסהוכחלקעצמההרשותשלצמיחהמנועילפיתוחמהלכיםקידוםלצדמשאבים

קולות'אחרומעקבהגשה,הממשלהמשרדימולקשר,רשותישולחן-עבודהושגרותעבודהמנגנוניקיום,ונכסים

."פעולהושיתופימשאביםולגיוסלמיצוי'קוראים

שוניםנושאיםוקידמויזמוהם.הממשלהמשרדימולעבודתםבשגרתהמשיכוהמשאביםממציהחירוםבתקופת

ובמקבילהקורונהשלפניהפעילותהמשךכללהעבודתם,למעשה.חדשותתמיכותלייצרכדי'קוראיםקולות'לוענו

:למשל,הממשלהידיעלשהוקצוייעודייםחירוםתקציבימיצוי

משברעםלהתמודדותבסיכוןאוכלוסיותעבורתוכניותלהגשתהלאומיהביטוחקרנותשל'קוראיםקולות'•

.(לארגון₪אלף100עד)₪מיליון10שלכוללסיועיעניקוהקרנותכךלשם.הקורונה

:ביניהם,הקורונהבתקופתשוניםגופיםשלמענקים•

.פעילותערכותחלוקת-הגליללפיתוחהרשות

.בקורונהותיקיםלאזרחיםסיוע-הפיסמפעל

.פנאילציודלרשויותשלםקרןמענק

חדשותבקשותהוגשושבמיזםמרשויות80%-שבכ,נמצא20/5/2020-בהמשאביםממציבקרבשנערךסקרמתוך

.ממשלהמשרדימשלושהליותרלמשאבים

כתובתהיינו":הסיכוםמשיחותשעולהכפי,המשאביםממצישלתפקידםמאודהתבססהקורונהבתקופת

..."הרשויותדימויעלשמשפיע,המרכזילשלטוןהממציםביןהקשרהתחזק"..."משאביםלמיצוילממשלה

וחשיבותהביטויואתיכולותייאתלהביאהזדמנותהייתה"..."הרשותיבמערךבתפקידלהתמצבהצלחתי"

."משאביםוכמגייסכמתחללשליהתפקיד

משאביםממיצויכחלקהרשותבתוךועסקיםארגוניםשלשותפויותשולחןלגיבושגםפעלוהמשאביםממצי

המקומייםהנכסיםשלבהיבטהמשאביםמיצוילפעולתחשובבסיסמהווהזהמהלך.פנימייםמשאביםוניהול

.בשגרהגםהקשריםורשת

ותרומותמשאביםגיוס,שותפויות

עם.ממשלתיים-סמיציבורייםגופיםשלותקציביםממשלהתקציביבעיקרעומדיםהמשאביםממצהשללרשותו

וכן,ועמותותארגונים,עסקים-פנימייםממקורותמשאביםלמיצויגםלפעולעליו,הרשותאתלקדםכדי,זאת

.ופילנתרופיהעסקים-חיצונייםמשאביםלגיוס
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,דלההחיצוניתהקשריםרשתשבהן,ערביותברשויותבעיקר,עתובכלרשותבכלקשהמשימההיאמשאביםיוסג

לגיוסמסודרתתוכניתלרשויותאיןכללבדרךוגםשגרהבזמןבנושאממוקדיםמאמציםשלהשקעהאין

:כי,נמצא20/5/2020-בשנערך,המשאביםממציביןבסקר.משאבים

.(ומתושביםמעסקים,מקרנות)ממשלתיות-חוץתרומותלגיוספניותנעשושבמיזםמהרשויות79%-ב•

.ותושביםעסקים,קרנות:יחדגםהגורמיםמכללתרומותגייסומהרשויות24%•

.ולתושביםלעסקיםישירהפנייהבאמצעותתרומותגייסו19%•

.מקרנותבעיקר,ממשלתיות-חוץתרומותגייסו12%•

.הפיסמפעלכמו,ציבורייםגופים/מוסדותידיעלשהונגשוממשלתיות-חוץתרומותגייסו24%•

בפנייהאול"המנכאוהרשותראשדרךבפנייה,המשאביםממצישליוזמההייתההמשאביםלגיוסההנעה

עבודתנעשתהמהרשויות22%-וב,תרומותלגיוסספונטניתפנייההתבצעהבמיזםמהרשויות68%-ב.עצמאית

.תרומותלגיוססדורהאיתור

רשתלצד,המקצועיותיכולותיוואתמעמדואתביססהמשברבימיהמשאביםממצהשלזהעיסוקכי,ספקאין

.בשגרהבעבודתובהמשךלרשותויעמדואלהכל.שפיתחהקשרים

והפעלתםמתנדביםגיוס,לעסקיםסיוע,הסברה

להיותהרשותשלהצורך.לאוכלוסייהוהתאמהעיבודודרשוברורותהיותמידלאלרשויותהממשלההנחיות

,לנושאמוגדרתפקידאיןהרשויותברובאך,גדולהיהאמיןומידעברורותהנחיותולהעבירהתושביםמולנוכחת

רשתותעםוהיכרותדיגיטציהיכולתעםאנשיםהםהמשאביםשממציהעובדהלאור.הסברהאישאודובראין

,לצייןראויזהבעניין.לתושביםהנחוץהמידעאתהרשותלאתרוהעלובנושאטיפולעצמםעללקחוהם,חברתיות

במקורלהשתמשאותםלעודדצורךוהיההמועצהבאתרלהיעזרמודעותאיןלתושביםהערבייםהיישוביםשברוב

.זה

שבר'בקורונה,זאתעם.עסקיםרישוילמעט,ייחודיגורםידיעלמטופליםאינםברשותהקטניםהעסקים

קשרליצורעצמםעלשלקחו,מהרשויותבחלק,המשאביםממציאלההיו.הרשותשלהתייחסותדרש'העסקים

.הקטניםהעסקיםעם

וצרכיםעסקיםמיפוישלפעולותבאמצעות,לרשותהעסקיםבעליביןומחברמקשרכגורםפעלוהמשאביםממצי

כפי.'הסגולתו'הוהנחיותחיטויחומרי,מסכותלחלוקתהנוגעבכלוהסברהמידעגםכמו,לעסקיםמענהומתן

להקשיבכדילמועצהברשותקטניםמעסקיםנציגים10הבאתי":הסיכוםבשיחתמשאביםממצהשאמר

."הצרכיםמהםולשמועלמצוקות
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.יישובימתנדביםרכזשלתפקידאיןשבמיזםמהרשויותבשלישכי,לצייןיש,והפעלתםמתנדביםלגיוסבקשר

או,הנוערבניאתהמפעיל,נועררכזידיעלמטופלהנושא,מתנדביםרכזשלתפקידקייםשבהם,אחריםבמקומות

עצמםמצאו,גדולהיהבמתנדביםשהצורךמאחר.הקהילתיבמרכזאוהצעיריםבמרכזחברתיתמעורבותרכז

איוש,תרופותחלוקת,מזוןחלוקתכמולפעולותמתנדביםגייסוהם.זהבנושאגםעוסקיםהמשאביםממצי

למעניםצרכיםביןוחיברותיאמו,ההתנדבותיהמערךאתניהלו,המתנדביםאתהדריכוהם.ועוד,הרשותיהמוקד

.התנדבותיים

אך.עצמההרשותכמו,כיווןוחוסרבלבולשלבסוגעצמםמצאוהמשאביםממצי,המשברבפרוץ:לסיכום

נכנסוהם,מהירהוהתארגנותמנהיגות,דיגיטציהיכולותבעלי,מחשבתיתוגמישותיכולותבעלי,צעיריםכאנשים

שבתקופת,קרהכך.בחירוםהרשותלתפקודקריטייםשהיו,שוניםחסריםומילאוהמקומיתברשותשנוצרלחלל

מתוךזהאם,ברשותלנדרשבהתאםנוספיםתפקידיםואימצותפקידםאתהרחיבוהמשאביםממציהחירום

.נדרשמהוהבנהודאותחוסר,בלבולהיו".ברשותהבכירהצוותשלתפקודקשיימתוךואםאדםכוחהיעדר

כאןהייתהולכן,אותםשייקחמיהיהשלאדבריםהמוןהיו"..."מהירהיחסיתלפעולההרשותאתלהניעהצלחתי

להובילשהצלחנובסוףהתחושה"..."בהםשיטפלמיחסרשהיהנוספיםלתחומיםהתפקידשלגבולותפריצת

.(הסיכוםשיחתמתוך)"אתגריםולפתורלומחוצהוגםהתפקידבמסגרתגםפתרונותלתת,מהלכים
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ממצה המשאבים בחירום
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בחלק.הרשותלתפקודומקצועימשמעותיבאופןולתרוםלהשתלבהצליחוהמשאביםממציהרשויותברוב•

שימשוובחלקן,(חירוםשולחן,רשותימוקדהקמת)חסריםשהיומעניםופיתחויוזמותהובילוהםמהרשויות

.ל"המנכ/הרשותראש-ברשותבכיריםתפקידיםבעלישלימיןכיד

,דיגיטציהיכולת,מקצועיתמנהיגותכבעלימעמדםאתמיצבוורובםמשמעותיתהייתהבחירוםנוכחותם•

מאפייניכי,יודגש.ואינטגרטיבייםמקצועייםמעניםולספקפעריםלזהות,ליזוםיכולת,תפקודיתגמישות

והגמישותהיכולותמנעדואכןהמשאביםממצישלהגיוסבתהליךכברנדרשיםככישוריםהוגדרואלהתפקיד

.בחירוםבתפקודםעצמוהוכיחהזה

ממשבריצאועימםהמרכזייםהנכסיםעלהצביעורובם(2020יוני)המשאביםממציעםהסיכוםמשיחת•

.שלהלןבתרשיםכמפורט,ואישייםמקצועיים:עיקרייםתחומיםבשניהקורונה

05

תחומים מקצועיים

רשת קשרים בין ממצי  ▪
המשאבים ולמידה  

מרשויות שונות

תחומים אישיים

מיצוב בתפקיד וכאיש ▪
מקצוע בעל ערך

תפקוד  , עמידה באתגרים▪
,  בתקופה של אי ודאות

.  תחושת הצלחה

מנגנונים
תשתית  

ידע

הידוק הקשר עם משרדי ▪
ממשלה

שיפור הממשק עם ובין ▪
המחלקות ברשות

בניית קשרים עם גורמים ▪
מחוץ לרשות

מיפוי רשותי ונתונים▪

-הבנת הרשות מבפנים▪
חשיפה לצורכי התושבים

עיגון תשתיות ומנגנונים  ▪
שולחן  , רשותיים-פנים

שותפויות, חירום

נכסים מרכזיים עמם יצאו ממצי המשאבים ממשבר הקורונה
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לבעליבדומה,ששילמוהאישיםהמחיריםאתגםהדגישוהמשאביםממציהסיכוםשבשיחת,לצייןחשוב•

,והמשפחההביתלביןהעומסביןלשלבוקושיגבולותללאעבודהזמן:השארביןשכללו,בחירוםתפקידים

כל.פתרונותולחפשחוסריםמתמידבאופןלאתרצורך,ברשויותיכולותוהיעדרתפקידיםריבויבשלרבעומס

.נכוניםעדיפויותסדרילפילעבודוללמדםותפלעיקרביןהבחנהלעשותבשגרהבעבודהדרושיםאלה

עדייןנשחקולאוהםשינויולחולללצמוחומוטיבציהגבוהותיכולותבעליהםהמשאביםממציהגדולבחלקם•

לתתויפעלוייזמוהם,הרשותבתפקודחסרישעודכל,ככאלה.והרשותיתהממשלתיתהביורוקרטיהבתוך

שאינםלתפקידיםכניסהמפנילהישמרישאך,מצוינתתכונהזו.'גדולראש'כויתפקדוהאישיתברמהמענה

.המקומיתהרשותברמתומתחיםכעסיםלעוררשעלולמהלך,זמןלאורךשלהם

: המלצתנו להגדיר את תפקידי ממצה המשאבים בחירום בשני תחומים מרכזיים, לאור כל אלו

בשגרהעבודהבמנגנוניושימושביסוסתוך,משאביםמיצוי.א

ולמצותלהמשיךשניתן,(שגרהותקציביניהוליים,כספיים)הגווניםמכלפנימייםמשאביםותכלולמיפוי:זהבכלל

,בתשתיותשימושויעשהימשיךהמשאביםממצהזהתפקידמביצועכחלק.לחירוםייחודייםומשאביםבחירוםגם

:בחירוםגםרלוונטייםוהםבשגרהמשתמשהואשבהםובכליםבמנגנונים

איסוף,זהבכלל.לאזרחהכוללהשירותראייתמתוךמחלקתית-הביןהעבודהחיזוק:רשותיחירוםשולחן•

.דיגיטלייםכליםבסיועוניהולםנתוניםתחזוקת,נתונים

,עסקים,וארגוניםעמותות,להמחוצהוגםהרשותמתוךמשתתפיםבנוכחות:מגזריביןשותפויותשולחן•

.חיצונייםגיוסומקורותנכסים,מקומייםומשאביםנכסיםמיפוי:זהבכלל.פילנתרופיה

ומגזרפילנתרופיה,אזרחיתחברה,ממשלה:והמשאביםהשחקניםכללביןושותפויותפעולהשיתוף,תיאום•

.עסקי

ועוד,נהלים,מידעבהעברתהממשלהלמשרדיהמקומיתהרשותביןחיבור.ב

המשאביםלממצה.וכדומהמשאבים,תוכניות/נהלים/הנחיות/והסברהמידעהעברת:רשות-ממשלהבממשק•

יבנהזהקשר.לרשותהממשלהביןלקשרוהמשמעותיתהמקצועית,הייצוגיתהדמותבהיותוקריטיתפקיד

.בשגרהתפקידואתגם

אותםישמשובשגרהבתפקידםבוניםהמשאביםשממציוהממשקיםהקשריםרשת:ממשלה-רשותבממשק•

מידעכמקורוישמשלרשותשישובצרכיםהחירוםבשולחןומעורהמוביליהיההמשאביםממצה.בחירוםגם

עוגןיהיההמשאביםממצה,כןכמו.ברשותשקיימיםולחוסריםלצרכיםהקשורבכלהממשלהמשרדיעבור

.בחירוםהערביותהרשויותשלאמינהמצבתמונתליצירת
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תפקידי הממצה בחירום

חיבור בין הרשות  
ממשלה

הסברה ונהלים  , העברת הנחיות▪
מהממשלה לרשויות

העברת צרכים ופערים מהרשות  ▪
למשרדי הממשלה

מיצוי משאבים

איסוף נתונים ומיפויים תוך ▪
שימוש בכלים דיגיטליים

תוך תיאום וגיבוש , שולחן חירום▪
שיתוף פעולה בין כל הגורמים  

הרלוונטיים

תוך ביסוס ושימוש בתשתיות  
ובמנגנונים של שגרה

,  שולחן שותפויות בין מגזריות▪
תוך תיאום וגיבוש שיתוף פעולה  

בין כל הגורמים הרלוונטיים



תובנות והמלצות לגבי תפקיד 

ממצה המשאבים בשגרה

17

מרכיביוכיביותרחשובשהתפקידהוכיח,המשאביםממצישלתפקידםבתחילתשאירע,הקורונהמשבר▪

.הכרחיים-לתפקידםהוכשרוולאורםהדרךבתחילתשהוגדרוכפי-התפקיד

והממשקיםהעבודהלחיזוקותורםרשותיחירוםלשולחןהופךבשגרהרשותישולחןכמו,ותשתיותמנגנונים▪

שגרות.הכוללתהנכסיםמראייתכחלקהאזרחיתהחברהעםהקשראתמפתח,הרשותמחלקותועםבין

.התפקידלביצועוחשיבותערךכבעליהוכחו,נתוניםעםועבודהביצועמעקב,סיכומיםכמו,עבודה

שללקיומםערנותנדרשתושבחירום,החירוםאתגםשבונה,בשגרהצורךהואהמשאביםמיצויכיהוכח▪

לגייסיוכלשבאמצעותם,הערוציםלכללהעתכלקשובלהיותחייבהמשאביםממצה.ייעודייםתקציבים

.משאבים

תוכניתלתכנןנכון.ביותרחשובותושביםעסקים,קרנות,תורמיםעםהקשר,בשגרהמשאביםמגיוסכחלק▪

.חיצונייםמשאביםלגיוסגםשתתייחסעבודה

משרדיעםבקשרהמשאביםממצהתפקידשלחשיבותוובלטהובדיגיטציהבנתוניםבטיפולהצורךהועצם▪

דרכיאתהבנתו.הרשותשלהצרכיםאתיציףהמשאביםממצהזובדרך.הדדיתמידעלהעברתממשלה

,צריךאםסףותנאיהגדרותלשנות,נכונהבדרךהצרכיםאתלהציגלותאפשרוהרשותהממשלהשלהפעולה

לאהמדינהגםובכללמנגנוניםלנואין:במערומינואותנוחשפההקורונה".יותרטובהלהבנהלהביאכדי

לידיבאיםלאאלהגםאבל-וטכנולוגיהביטחוןלמעטכלוםפהואיןבשגרהקורסתהבריאותמערכת.במצב

"...לנואיןראויהוהצלהכבאותמערכתאפילו.שלנובחייםביטוי

לרעיונותהביאוזהמוגבלויותבעלי,מובטלים,זקנים-בסיכוןאוכלוסיותשלצרכיםחשפההקורונה"

.(הסיכוםשיחתמתוך)"והבריאותהרווחהבתחוםתוכנותולבניית

06
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,מרובותויכולותגמישותבעלחשובמקצועיכוחמהווההמשאביםשממצה,היאהמרכזיותהמסקנותאחת▪

לגלות,פועלהואשבהברשותהנדרשיםהייחודייםהצרכיםואתהעוגניםאתלמצואצריךבשגרהשגם

.הרשותל"מנכעםבתיאוםמשימותעצמועללקחת,גמישות

חוזקהשלגורםמהוויםהדדיתוהתמיכהביניהםהקשר,המשאביםממצישלתמיכהלקבוצתהשייכות▪

.עבורם

,לתפקודםמשמעותיים,קבוצתיליוויוהןאישיליוויהן,המיזםמצוותמקבליםהמשאביםשממציהליווי▪

.להומחוצהברשותהמקצועילמיצובםותורמיםמשענתעבורםמהווים

ידיעלבחלקםאומצו,התוכניתצוותידיעלשימושבהםנעשהואשרהמשאביםלממצישהונגשוהעבודהכלי▪

לסיווגpadlet-הפלטפרומתעלעבודהביססהמיזםצוות,לדוגמה.הרשויותברמתוהוטמעוהמשאביםממצי

ברשותלעבודתםזהבכליהשימושאתאימצוהמשאביםממצי.חירוםבנושאיובחומריםבמידעולטיפול

הדרכהמפגשיקייםהמיזםצוות,החירוםבמהלך.חדשותעבודהושיטותמנגנוניםלבססלהםאפשרדברוה

אלה.בחירוםהמשאביםמיצוילעבודתהרלוונטיים,שוניםבנושאיםוובינרומפגשיהזוםבתוכנתשימושעל

שמאפשרדבר,הזוםבאמצעותמרחוקעבודהנוהליהמקומיתלרשותלהכניסהמשאביםממציאתהביאו

.החדשהבמציאותעבודה

מענים/פתרונותעלולחשיבהלגיבוששותפיםהמשאביםבממצילראותיהיהנכוןבתפקידהתחזקותםעם▪

נציגכשיש,ולממשלההמקומיתלרשותמשמעותינכסשזהוספקאין.הערביותלרשויותממשלהמהנכונים

.'שפה'באותהשמדברמקצועי

עםקשר:בחירוםהמקומיתברשותהמשאביםממצהשלכתפקידיולעילשהועלוהתפקידמרכיביאתלאמץ▪

.משאביםומיצויהממשלה

,עיסוקםבלבאינםכללשחלקם,מגווניםבתפקידיםהקורונהבתקופתהמשאביםממציפעלוהרשויותברוב▪

בשגרההפעלתםהמשך.(זהבמסמךשמצויןכפי)בחירוםהרשותשללפעריםמעניםבמתןמשמעותיחלקולקחו

בתחומיםהעיסוקהמשךאתלהעבירהרשותעלולכןמשאביםכממציבעבודתםלפגועעלולאלהבתפקידים

בעקר,זהשירותלספקלרשויותיאפשראשרפתרוןלייצראוברשותאחריםלגורמיםבחירוםגםאלה

.והסברהמידע,חירוםמוקד,מתנדביםשלבתחומים

07מסקנות והמלצות ברמת הרשות המקומית
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שבהן,הערביותהמקומיותברשויותהמקצועיתדרכםבתחילתהמשאביםממציאתפגשהקורונהמשבר▪

.בישראללראשונה,בריאותיחירוםמצבעםהתמודדותעליהםוכפה,מוטמעיםאינםהחירוםנוהלי

.חירוםבעתלתפקידםהתייחסותהייתהלאהמשאביםממצישלתפקידםהגדרתבמסגרת▪

-המוגדרהתפקידציר,הראשון:מרכזייםציריםבשניהרשותיתהחירוםזירתבתוךפעלוהמשאביםממצי▪

הסיועציר-והשני,הממשלהעםוקשר(ייעודייםחירוםמשאבימובהקובאופןכולל)משאביםמיצוי

.בהןשיעסוקמישאיןומשימותאדםכוחלפעריהקשורבכללרשות

שלהפעולהציריבכללפעולהמשאביםלממציהתנסותגםהייתהכזואינטנסיביתבתקופהלתפקידכניסה▪

והןבתפקידםהןברשותלמיצובםסייעהזוהתנסות,הקושילמרות.אירועיםובעומסקצרבזמןהתפקיד

.הרשותמצוותכחלק

,זאתעם.חלקלקחושבהםהתפקודיםבכלמקצועיבאופןפעלוהמשאביםממציכי,הוכיחההמציאות▪

שהוגדרובאפיוניםבחירוםהמשאביםממצהתפקידאתלשמרשישברור,לעילשהועלומהלקחים

.ברשותאחריםלעובדיםמסודרבאופןלהעבירישהחירוםתפקידיואתלשגרהמלכתחילה

בשגרה,פעילותואתלהתאיםישוככזההרשותשלהניהוליבדרגתפקידבעלהואהמשאביםממצה▪

.הרשותלצורכי,ובחירום

המשאביםממצי,עברמכללחצים,מהביתעבודה,שעותמסגרתללאעבודהשכלל,הקורוני'כאוס'הבתוך▪

חברה-עבודה-ביתשלבמתחוגםמקצועיתגם,ואינטנסיביתמורכבתתקופהתפקידםבתחילתעברו

.ומוערךמקצועיבאופןבמשימתםעמדוהם,זאתלמרות.וקהילה

צוות.וקבוצתיאישיבליווי,הממשלתייםהשותפיםכולל,המיזםצוותידיעלמלוויםהמשאביםממצי▪

בקבוצות,צמודבליווי,והאישייםהמקצועייםלצרכיםמעניםלתתהתקופהבכלנמרצותפעלהמיזם

.והתאמותמעניםבפיתוח,וכליםתומכיםחומריםבהכנת,חשיבה

ממציאתמחייבים,הקורונהעםלחייםלהיערךוהצורךהשניהגלעםהתמודדות.תמהלאהחירוםתקופת▪

.ובחירוםבשגרהמשמעותיתפקידבעליולהיותלהמשיךהמשאבים

08סיכום
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09 נספחים

1
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3

4

הרשויות34שלרשימה

פדלט

חירוםמוקד,רשותישולחן

עםהמקומיתהרשותלהתמודדותצעדים

16/3/2020הקורונהנגיף
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