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תובנות פעילות בזמן חירום

רשויות ערביות

20.5.2020

רשויות ערביות34תוצאות סקרים מ 

בסיוע ממצי משאבים ופיתוח כלכלי–מוארד
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רשויות  34המצגת סוקרת פעולות ותהליכים שהתבצעו בתקופת חירום הקורונה ב 

מקומיות ערביות בהן פועלים ממצי המשאבים והמפתחים הכלכליים 

מוארדבמסגרת מיזם 

מאי ומבוסס על שני סקרים מרכזיים  -המידע מסכם את הפעילות במהלך החודשים מרץ

.ועל נתונים שנאספו במהלך התקופה כולה20.5וב24.4אשר בוצעו ב 
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היהלאבהםבמקומות.ברשויותמוקדיםלהקמתמהלכיםוהניעובחירוםשעלהלצורךנענוהמשאביםממצי-חירוםמוקדי

.בשגרהגםלפעוללהמשךשיכוליםהחירוםבתקופתיסודותנבנו,חםקו/מוקד

לרשויותאפשרההשולחןפעילות.בחירוםהרשותיהשולחןבעבודתשותפיםהיוהמשאביםממצי–בחירוםרשותישולחן

.ברשותמתואםיותרבאופןולעבודלצרכיםמעניםלתת,החירוםמצבאתלנהל

מתוךושעלואליהםנזקקתשהרשות,צרכיםבהעברת,לממשלה–הרשותביןמרכזיקשרלאישהפךהמשאביםממצה

הרשותיהחירוםשולחן

עסקוהמשאביםמממציוחלק,גדולהיההחרוםבמהלךבמתנדביםהצורך-אזרחיתחברהארגוניעםוקשרמתנדבים

.התנדבותייםומעניםצרכיםביןוחיבורותיאום,ועודמוקד,תרופות,מזוןחלוקתכמולפעולותמתנדביםבגיוס

מפגשיםקודמומהרשויותובחלק,חיטויחומרי,מסכותחלוקת,והסברהמידעבהנגשתפעלוהממצים-קטניםעסקים.

ומענהנושאיםקידוםויזמוממשלהמשרדילמולמשאביםבמיצויעסקוהמשאביםממצי–ותרומותמשאביםוגיוסמיצוי

.ממשלתייםחוץמגופיםמשאביםלגיוסופניותחדשותתמיכותלייצרמנתעלקוראיםלקולות

|תובנות מרכזיות 
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|הרשות המקומית 

תושבים5,000-10,000מהרשויות עם 12

תושבים  10,000מהרשויות עם מעל 18

תושבים5,000מהרשויות עם פחות מ 3

התושבים ברשות' מס
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76%

רשויותמה38%

מוקד  /הפעילו קו חם

חירום

מהרשויות הפעילו79%
מוקד חירום/קו חם

מהרשויות בתהליך  6%
הקמת מוקד

מהרשויות מפעילות  91%
מוקד חירום /קו חם 

38%91%

30.318.44.5

62%

9%

מהרשויות18%

מוקד  /הפעילו קו חם

חירום

15.3

82%

18%

מוקד חירום רשותי

62%

38%

79%

15%
6%

.מוקד חירום/מהרשויות הפעילו קו חם18%בתחילת תקופת החירום רק 

.מוקד חירום/מהרשויות פעל קו חם91%בסוף תקופת החירום ב 
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|מוקד חירום רשותי 
סוגי המוקדים בסוף תקופת החירום

106מוקד 

מוקד חירום מלא

קו חם

לא קיים מוקד

6%

33%

42%

12%

6%

מוקד חירום חלקי

91%

9%

י "עשמאוייש( 106\מלא\חלקי)ברוב הרשויות קיים מוקד חירום 

פעיל ברוב שעות היממה ובעל יכולת  , מוקדנים שעברו הכשרה

.של מעקב ובקרה אחר הפניות

.מוקדים אלה יוכלו לתת מענה גם בשגרה, בהתאמה מסוימת

20.5.2020י סקר שנערך ב "עפ
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106מוקד רשותי  מוקד חירום מלא מוקד חירום חלקי קו חם

3+ 2-3 1 1 מוקדניםמספר

/מפעם /ר"יקל
ספקי טכנולוגיה

עברו הכשרה
מפעם/ר"יקל

- - מקצועיות מוקדנים

,  פועל בשגרה כמקובל

ובחירום בהתאמה לצרכי  
התושבים בזמן משבר

קבלת פניות וחיבור  

לגורמים המתאימים  
או בישוב  /ברשות ו

קבלת פניות וחיבור  

לגורמים המתאימים  
או בישוב  /ברשות ו

קבלת פניות וחיבור  

לגורמים המתאימים  
או בישוב  /ברשות ו

אופי המענה

ייעודייםמוקדניים מתנדב/ט "קב/ס"עו מתנדב/ט "קב/ס"עו מתנדב/ט "קב/ס"עו תפקיד ברשות

מרכזייה חכמה טלפון נייח נייחטלפון ניידטלפון תשתית טכנולוגית

CRM XL XL XL פניותניהול ומעקב

24/7 24/7 שעות פעילות הרשות פעילות הרשותשעות ימי ושעות פעילות

|סוגי המוקדים 
מאפיינים מרכזיים
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שולחן חירום רשותי

מתקיימת הערכת מצב יומית עם ראש הרשותלאמהרשויות 23%

מהרשויות מתקיימת הערכת מצב יומית עם ראש הרשות 77%

הערכת מצב יומית עם ראש הרשות

בתחילת תקופת החירום רוב הרשויות ביצעו הערכת מצב 

.יומית

24.4.2020י סקר שנערך ב "עפ
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שולחן חירום רשותי

פעמיים ביום אחת ליום פעמיים בשבוע אחת לשבוע לא מתכנס

10%18%30%42%

באיזה תדירות  

מתכנס שולחן  

?החירום 

משתתף באופן

חלקי

הוזמן 

להשתתף
יזם את כינוס לא מעורב

השולחן  

ומשתתף במידת  

הצורך

, מכנס, יוזם

ועוקב  מתכלל

אחר ביצוע

ההחלטות
6%6%46%12%30%

מה תפקיד הממצה 

?בשולחן

20.5.2020י סקר שנערך ב "עפ

הרשותירוב ממצי המשאבים היו שותפים לשולחן החירום 

.את פעילות השולחןתכללאו \יזם ו( 42%)וחלקם 

0

פעמיים ביום
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שולחן חירום רשותי

10%

יוצא סיכום
מופץ למשתתפים

יוצא סיכום
לא מופץ

אין סיכום

יוצא סיכום
מופץ לכלל 

עובדי הרשות

יוצא סיכום
מפורסם באתר

המועצה

10%39%33%6%12%

האם יוצא ומופץ  

סיכום לישיבות  

?שולחן החירום

6%30%20%16%

האם מתקיים מעקב 

אחר ביצוע המשימות  

?והחלטות המפגש
27%

מעקב אחר  

חלק מהמשימות
באופן רנדומלי

וללא תיעוד

מעקב אחר חלקאין מעקב

מהמשימות
עם תיעוד

מעקב על כל  

המשימות  
עם התיעוד

מעקב על כל  
המשימות  

ם תיעוד החלטהע

על פעולות נוספות

בהתאם לצורך

ברוב הרשויות יוצא ומופץ סיכום ישיבת החירום ומתבצע מעקב 

.אחר ביצוע המשימות והחלטות שהתקבלו

20.5.2020י סקר שנערך ב "עפ

סיכוםאיו



פרופיל המתנדבים

צים"מד\בני נוער  נשים צעירות
פעילים חברתיים  

(20-50בגילאי )בשגרה 

0-15 16-40 41-80 81-120 120מעל  לא צוין

17% 43% 17% 3% 10% 10%

המתנדבים ברשות' מס

|מתנדבים וחברה אזרחית 

24.4.2020י סקר שנערך ב "עפ

בכלל היישובים הייתה פעילות של מתנדבים בתקופת החירום  

זאת למרות שלא בכל . מתנדבים40וברוב הרשויות פעלו עד 

.היישובים קיימת פעילות מתנדבים סדירה בשגרה



|מתנדבים וחברה אזרחית 

,  חלוקת חבילות מזון

,  משחקי ילדים, תרופות

,  מוצרי היגיינה וחיטוי

חומרי לימוד ועלוני מידע

62%

,  סיוע באכיפת הסגר

מניעת התקהלויות  

במרכזי קניות

19%

מענה טלפוני במוקד  

קשר , הסברה, החירום

טלפוני עם אוכלוסייה  

מבוגרת

81%

השתלבות המתנדבים במענה הרשות בתקופה זו

24.4.2020י סקר שנערך ב "עפ

רוב המתנדבים עסקו בפעולות למען התושב אם במענה טלפוני  

הניסיון להפעיל מתנדבים למשימות של . או בחלוקת סיוע\ו

.שמירה על כללי הסגר ואכיפת נהלי החירום לא צלח
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אין פעילות מתנדבים

מאורגנת על ידי  

הרשות

|מתנדבים וחברה אזרחית 

קיים מאגר מתנדבים לא  

או  \ברשות ו-סדור

בארגוני חברה אזרחית

קיים מאגר מתנדבים  

סדור ברשות אשר  

מתארגן באופן אד  

הוקי בהתאם לצורך  

הפעילות

קיים מאגר מתנדבים  

סדור ופעיל לפי תחומי  

פעילות מוגדרות  

בניהול בעל תפקיד  

ברשות המקומית

קיים מאגר מתנדבים  

סדור ופעיל לפי תחומי  

פעילות מוגדרות בניהול  

בעל תפקיד ברשות  

המקומית הפועל לפי  

תוכנית עבודה שנתית

6% 36% 42% 16% 0

?האם קיים מאגר מתנדבים ברשות ומה הפעילות שלו

קיים מאגר מתנדבים אך אין רכז ( 58%)ברוב רשויות המיזם 

למרות זאת מתקיימת פעילות מתנדבים באופן . מתנדבים יישובי

.אד הוקי לפי צורך

20.5.2020י סקר שנערך ב "עפ
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אין קשר עם ארגוני  

חברה אזרחית

|מתנדבים וחברה אזרחית 

יש קשר עם ארגוני  

אך אין  , חברה אזרחית

שיתוף פעולה סביב 

משימה ספציפית

יש קשר עם ארגון  

חברה אזרחית אחד  

לפחות סביב נושא  

גיוס כספים והגשת  

בקשה משותפת

יש קשר עם  ארגון  

חברה אזרחית אחד  

/  לפחות לקידום פעילות

פרויקט ספציפי ברשות  

מתקיים קשר סדיר עם 

ארגוני חברה אזרחית  

אשר מסייע בקידום  

פעילות הרשות במספר  

משימות/ תחומים

12% 30% 21% 21% 16%

?האם קיים שיתוף פעולה בין הרשות לבין ארגוני חברה אזרחית

ברוב רשויות המיזם קיים קשר נקודתי עם ארגוני חברה 

בחלק . או גיוס כספים\אזרחית בעיקר לצרכי קידום פרויקט ו

.קטן מהרשויות ישנו קשר סדיר וארוך טווח

20.5.2020י סקר שנערך ב "עפ
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|עסקים קטנים 

3% 16% 30% 45% 6%

אין פעילות של  

הרשות  מול עסקים 
בישוב  

פעילות הרשות בנושא  

עסקים מתבטאת  

הסברה   , מידעבהנגשת

והנגשת שירותים  על ידי  
.  רשותייםגורמים חוץ 

התקימה לפחות פגישה  

ראשונה אחת עם בעלי 

העסקים בישוב  

להתייעצות ודיון סביב 
.סיוע לעסקים

גובשה תוכנית לסיוע 

לעסקים קטנים והחלו  
.לבצע צעדים ממנה

הרשות יזמה לפחות  

פעילות אחת עם בעלי  

למשל  )העסקים בישוב 

חלוקת חומרי הסברה 

חלוקת מסכות  , לעסקים
..(וכווחומרי חיטוי 

?מה פעילות הרשות עם עסקים קטנים ביישוב

ברוב היישובים קיימה הרשות בתקופת החירום בעיקר פעילות  

במעט מהרשויות קודמו מפגשים . בתחום הנגשת מידע והסברה

.לסיוע לעסקים הקטניםתכניותאו \ו

20.5.2020י סקר שנערך ב "עפ



16

|מיצוי משאבים 

30%

51%

10%

3%

6%
לא נעשתה עבודה  

לקידום תמיכות חדשות

הרשות לקידום  / הצטרפות הממצה 

תמיכות במסגרת בקשות עם ארגונים  

אחרים  

ממצה המשאבים קידם פניה אחת  

לפחות לאחד המשרדים  

ממצה המשאבים בשיתוף עם ראש הרשות  

צוות הרשות פנה לקבלת תמיכה  /ואו

משלושה משרדים לפחות  

הממצה בשיתוף עם צוות הרשות פנו  

משרדים לקבלת תמיכה ובנוסף  3לפחות ל 

הגישו בקשת תמיכה לתוכנית אותה יזמו  
רשות לקידום /מידת היוזמה של הממצה

קול קורא מול משרדי הממשלה על  /נושא

מנת לייצר תמיכות חדשות

פעילות מיצוי המשאבים בזמן החירום  

מהרשויות הוגשו בקשות  80%ובקודמה 

. משלושה משרדי ממשלהללמעלהחדשות 

20.5.2020י סקר שנערך ב "עפ
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|גיוס משאבים ותרומות 

24%

19%

12%

24%

21%
אין גיוס כספים ותרומות  

חוץ ממשלתיים

גויסו תרומות חוץ ממשלתיות שהונגשו  

סמי /לכלל הרשויות מגופים ציבוריים 

(ממפעל הפיס ועוד-ממשלתיים 

גויסו תרומות חוץ ממשלתיות  

מפניה לקרנות  

גויסו תרומות חוץ ממשלתיות באמצעות  

פניה אישית יזומה של הרשות מעסקים 

ותושבים

:  גויסו תרומות מכלל הגורמים גם יחד 

קרנות ועסקים ותורמים ותושבים  

מקורות גיוס

מרשויות המיזם נעשו פניות לגיוס  79%ב 

עסקים , קרנות)תרומות חוץ ממשלתיות 

(.ותושבים

20.5.2020י סקר שנערך ב "עפ
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|גיוס משאבים ותרומות 

3%

19%

41%

27%

10%
אין פניה ולגיוס משאבים  

ותרומות חוץ ממשלתיים

נעשו מספר פניות באופן ספונטני לגורמים  

חוץ ממשלתיים ועדיין לא גויסו תרומות  

נעשו מספר פניות באופן ספונטני  

לגורמים חוץ ממשלתיים וגויסו  

תרומות מלפחות מקור אחד  

נעשתה עבודת איתור מוסדרת  לגורמי  

פניה לחלק  , מימון חוץ ממשלתיים

. מהגורמים וגיוס מלפחות מקור אחד 

יש לרשות תוכנית מסודרת לאיתור ופנייה  

רשותייםלגיוס משאבים מגורמים חוץ 

וגייסה משאבים ממספר מקורות  

מהות פעילות הרשות בגיוס

מהרשויות התבצעה פנייה  68%ב 

.ספונטנית לגיוס תרומות

מהרשויות נעשתה עבודת איתור  22%ב 

. סדורה לגיוס תרומות

20.5.2020י סקר שנערך ב "עפ


