
ג'וינט אלכא פועל לחיזוק יכולת המערכות הציבוריות לספק שירותים חברתיים לתושבי ישראל 
ביעילות ומועילות. אנו מחויבים להתמודדות עם אתגרי המערכת באמצעות פישוט תהליכים 

במערכות הציבוריות המורכבות ויצירת שותפויות חוצות מגזרים.

אתגרי המערכת הם אתגרים שחוזרים על עצמם במגוון רחב של בעיות חברתיות 
ומשפיעים ישירות על איכות אספקת השירותים החברתיים. 

באמצעות פעולות החירום, ג'וינט אלכא מסייע ומלווה את השותפים הממשלתיים / הרשויות המקומיות / ארגוני 
החברה האזרחית לממש לטווח הארוך את משימותיהם

דוגמאות לפעולות נבחרות במענה לצרכי השעה

 הרשויות המקומיות
 מסוגלות לעבוד מרחוק
 באופן דיגיטלי ולספק

 שירותים דיגיטליים
לתושבים

המגזר השלישי שאחראי על 
אספקת שירותים חברתיים 
מקבל מענה חירום למען 

המשך הפעילות

מיצוי ומיקסום 
משאבי הממשלה 
הניתנים לרשויות 

המקומיות והפריפריה 
החברתית
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קידום שיתופי פעולה 
חוצי מערכות רב מגזריות, 

על מנת להגביר את 
איכות השירותים 

החברתיים

האוכלוסיות הפגיעות 
ביותר במדינה זוכות 
לקבל מענה לצרכים 
השונים שמתעוררים 
בעת המשבר

בזמן החירום אנו פועלים במשימות שמחזקות את תפקוד המערכות, 
בהתאם לתפיסה המערכתית של ג'וינט אלכא בשגרה

צרכי השעה להם ג'וינט אלכא נותן מענה

פעילות ג'וינט אלכא מתאפשרת תודות לתמיכתם הנדיבה של שותפינו הפילנתרופיים, בהם פדרציית 
ניו יורק, קרן ראסל ברי, קרן ויומאר, פני וסטיב ווינברג ושותפים נוספים.

חיזוק החברה 
האזרחית 

הגברת מיצוי משאבי 
ממשלה בהקשר 
לאוכלוסיות פגיעות

מעבר לעבודה 
מרחוק במגזר 

הציבורי והרשויות 
המקומיות

יצירת שיתופי 
פעולה רב 

מגזריים

עדכונים משבר קורונה אפריל 2020

אזוריות מיצוי משאבים שיתופיות רב מגזריתאבטחת איכותדיגיטציה

ביצוע מיפוי מוכנות ל-160 
רשויות מקומיות בישראל 
לעבודה מרחוק במטרה 

לייעל את המענים לשירות 
מרחוק.

* משרד הפנים וישראל דיגיטלית

הובלת צוות משימה עבור 
החברה הבדואית הכולל 12 

יחידות ממשלה, 9 ראשי רשויות  
ו-44 ארגונים חברתיים. גיוס 
כספים פילנתרופיים למהלך. 

* הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

* הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

פיתוח והפצה של כלים 
לניהול שותפויות רב 

מגזריות בחירום.

סיוע בחמ"ל המגזר השלישי, 
הפצת מידע חיוני לכ-12,000 
ארגוני חברה אזרחית ומענה 

למעל 300 פניות חירום 
פרטניות מהשטח. 

* מנהיגות אזרחית

קיום סידרת וובינרים ל-350 
חברי וועדים מנהלים 

ומנכ"לים בארגונים 
חברתיים. 

פתיחת ערוץ גיידסטאר 
להפצת מידע בין הממשלה 
לכלל הארגונים החברתיים 

בישראל. הנגשת מידע 
מהימן על שירותי 362  

ארגונים חברתיים. 
* משרד המשפטים 

קידום מיזם להנגשת "הר 
הכסף" בסך של 21 מיליארד 

ש"ח לטובת מיצוי הכסף 
לאוכלוסיות פגיעות. 

* משרד האוצר ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הנגשת מידע חיוני מותאם 
תרבותית עבור אוכלוסיות 

ערבים וחרדים למניעת 
והתמודדות עם מגפת 

הקורונה. 
* ישראל דיגיטלית

הובלת צוות להתרת 
חסמים והנגשת מידע לגבי 
מיקום של אזרחים וותיקים 

ב-257 רשויות מקומיות.

* משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים וביטוח לאומי

953 משתתפים בוובינרים 
ייעודיים וניהול קהילת 

פייסבוק עבור עובדי המגזר 
הציבורי לעבודה מרחוק. 

סיוע בתכלול 5 השולחנות 
הרב מגזריים של משרד 

רוה"מ עבור שותפות 
ממשלה וחברה אזרחית.

פרסום מכתב חתום ע"י 180 
יו"ר עמותות ישראליות 

לתמיכה וחיזוק המנהיגות 
המתנדבת בקהילות 

יהודיות בעולם.

מתן מענה לצרכים שעולים 
בחירום ל-148 חברי רשת 
מעולם הרווחה הכוללים 

בכירי משרדי ממשלה, 
רשויות מקומיות ועמותות. 

* משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מתן מענה לצרכים שעולים 
בחירום ל-230 חברי רשת 

מובילים דיגיטליים הכוללים 
בכירים במשרדי ממשלה, 

רשויות מקומיות ועמותות. 
* ישראל דיגיטלית ומשרד הפנים

הקמת וניהול אתר 
לרשויות המקומיות 

לעבודה מרחוק, אשר 
משרת למעלה מ-1,500 

בעלי תפקידים.
* משרד הפנים וישראל דיגיטלית

ניהול ותכלול שולחנות חירום, 
הנגשה והסברה בשפה הערבית, 
גיוס כספי ממשלה ופילנתרופיה 

בעת חירום והקמת מאגרי 
מתנדבים ב-34 רשויות 

ערביות. 
* המשרד לשיוויון חברתי

מיזם משותף ממשלה 
פילנתרופיה לסלי מזון וסיוע 

כספי לאוכלוסיות מבקשי 
מקלט ברחבי הארץ בהיקף 

של מעל 20 מליון ש"ח

* משרד הבריאות

גיוס 3,000 סלי מזון 
למשפחות נזקקות במזרח 
ירושלים באמצעות פורום 

פילנתרופיה בהובלת 
ג'וינט אלכא.

* המשרד לענייני ירושלים ומורשת

* ישראל דיגיטלית ומשרד הפנים * משרד רוה“מ

https://www.muni-remote.com/
https://www.facebook.com/groups/206036797419636/
https://354346e5-d295-4819-af40-f3680912fa89.usrfiles.com/ugd/354346_ece83f208bad4a6abff0f5c55689ea1d.pdf
https://354346e5-d295-4819-af40-f3680912fa89.usrfiles.com/ugd/354346_047e9a1ecfae42ff86364880f3424baa.pdf
https://www.guidestar.org.il/home
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C:%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=5uZ2U20meFk&feature=youtu.be
https://354346e5-d295-4819-af40-f3680912fa89.usrfiles.com/ugd/354346_1a7a2057d81f4056b0aa98baa52c2433.pdf



