
אשלים בימי הקורונה
ח סיכום פעילות שנתי"דו

2021פברואר –2020מרץ 

ל אשלים"מנכמשנה ל , יואב בוקעי

אשלים, מרכז ידע ופיתוח,מנהלת תקציבי קורסים וכנסים, קומיסיונרוטלי 

אשלים, מוביל תחום דאטה, דניאל קרני

ל אשלים"מנכ, ר אריאל לוי"ד

ִניָסן תשפ״א, 24.03.21 י״א בְּ



התגובה שלנו לקורונה
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02
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מבנה הדוח

? מה השתנה בשנה האחרונה

?כיצד אנו נערכים להמשך
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21פברואר –20מרץ : סיכום פעילות ארגונית

:טרנדים ומשמעויות בראי מוביליות, ניתוח השפעות
תובנות ארגוניות בנוגע לעבודת אשלים

עקרונות מנחים והשלכות על העשייה, עוגנים ארגוניים



פתח דבר

52%

.זמןולאורךהרלוונטיותעללשמורהואמשתנהבעולםפיתוחגוףשלביותרוהמאתגריםהחשוביםהתפקידיםאחד
פעולותלהניע,מהרלהגיב,הנולדאתלראותיכולת:ארגוניותמיומנויותשלשללבתוכהמקפלתזומשימה
מקצועיתלפרשנותערכיתכתשתיתוהתנהלותחשיבהתבניותולהציעוידענתוניםומבוססותמגוונות,מדויקות

.המתהווההמציאותשלחדשה

כלכליים-חברתייםוהפיתוחהייזוםעולמותביןבתפרמצויכזהפיתוחארגוןשלהמוסףהייחודיהערך,הזהבהקשר
ובארגוני,העסקיבסקטורוכלה,בממשלהכלקודם:המגזריםמכללענייןובעלישותפיםעםחיבורהיכולתלבין

.האזרחיתוהחברההשלישיהמגזר

פעולותומקייםיוזם,הציבוריבמרחבאחריםרביםלארגוניםבדומה,אשליםישראלוינט'ג,הקורונהמשברפרוץמאז
ביותרהפגיעותהאוכלוסיותהזובתקופהמתמודדותאיתןהמצוקותעל,במעטולו,להקלשנועדותבשדהרבות

כתגובהפיתחשהארגוןייעודייםושירותיםידע,מעניםובמסגרת,האחרונההשנהבמהלך.הישראליתבחברה
בפריפריהמקצועואנשימשפחות,צעירים,נוערבני,ילדים100,000-מלמעלהשלבחייהםלגעתהצלחנו,לקורונה

.ישראלמדינתשלחברתית-הגיאו

מנחיםעקרונותלצד.2021פברואר–2020מרץהחודשיםביןשלנוהפעילותעיקריאתהמסכםדוחמונח,לפניכם
יוזמותאודותעלומגווןרבמידעלמצואניתןבדוח,החדשההחברתיתהמציאותלאורשהופקומקצועיותותובנות
מספרייםנתוניםוכן,בשדההאזרחיתוהחברההמקומיהשלטון,מהממשלההשותפיםעםביחדשבוצעוופעולות

.בשטחהיקפהועלהארגוניתהעשייהמהותעלהמצביעים

דוגמאותיהכלעלהקורונהבזמןהארגוניתהעשייהמובאתהראשוןבחלק:לשלושהמחולקהדוח,לכךבהתאם
מדינתעלמחוללתשהקורונהכלכליות-חברתיותותמורותלמגמותההתייחסותניתנתהשניבחלק;והיקפיה

.אשליםעבודתעלהצפויותוההשלכותהמנחיםהעקרונותמצוינים,והאחרוןהשלישיובחלק;ישראל

.יותרוטובהחיובית,בריאהשנהלכולנוולאחל,ולעשייהלפיתוחהשותפיםלכללהודותברצוני,זובהזדמנות

ל"מנכ,לויאריאלר"ד

וינט אשלים'ל  ג"מנכ,ר אריאל לוי"ד
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בחלוקת מזון לקשישים, עו״ס יתד מתנדבת עם משתתף בתכנית: בתמונה

ס בתכנית בבית "עו, דב ויעל; מתנדב בתכנית בתי משפט קהילתיים מקבל את אות נשיא המדינה, גריינדיגרדב :(מימין)בתמונות 
(מ"לע/ עמוס בן גרשום : קרדיט צילום)הנשיא 

.שר העבודה והרווחה מברך את הנוכחים; מאות משתתפי הכנס כוחה של קהילה במשבר ובשגרה בזום: (מימין)בתמונות 

STEMתכנית , הקלטת מערכי שיעור באולפן: בתמונה
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התגובה שלנו לקורונה
21פברואר –20מרץ : סיכום פעילות ארגונית



התגובה של אשלים למשבר הקורונה

52%

03

יוזמות חדשות
מענים לבעיות חברתיות חדשות

אוכלוסיות היעד ואנשי מקצוע

הגשת הסיוע
בהתאם למיפוי צרכי השדה

אוכלוסיות היעד

02

פיתוח ידע
ניתוח תמונת המצב ולמידה עם השותפים, בהמשך לאיסוף הנתונים

אנשי מקצוע

סגר שני וסגר שלישי, סגר ראשון

01

05



מסגרת הפעולה במשבר קורונה

שותפים אסטרטגיים40+
פעילות בפריסה ארצית ובאמצעות רשויות מקומיות רבות

תכניות אשלים45
מלידה ועד בגרות צעירה : על הרצף הגילאי

₪  מיליון 8.8
עלות פעולות החירום במימון אשלים

משרדי ממשלה7

,  המשפטים, הבריאות, החינוך, רווחהוהעבודה 
הקליטה, הביטחון, החקלאות
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₪ מיליון 11.9
עלות פעולות החירום כולל השתתפות הממשלה



עשייה של אשלים בזמן קורונה

חוסן
הצטיידות ומענים בקהילה

סיוע ותמיכה
באוכלוסיות פגיעות

הנגשה
מידע וזכויות, שירותים

למידה ופיתוח
הכשרות, כלים, ידע

ידאת'נג-בבועינהנשים מתנדבות : בתמונה STEMצילומי מערכי שיעור באולפן בתכנית : בתמונה פלייר בנושא הלוואות בתכנית נושמים בעוצמה: בתמונה מוקד חלוקת ערכות הסיוע בעראבה: בתמונה
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סיוע ותמיכה באוכלוסיות פגיעות

חלוקת ערכות היגיינה וציוד

הנפקת תלושים לקניית מצרכי בסיס

מלגות וסיוע בהוצאות

באמצעות,הארץברחבייישוביםעשרותבערכות7,000-מלמעלהשלחלוקה
וכן,ומשפחותצעירים,נוערבני,לילדיםחולקוערכות.מקומימתנדביםמערך

,היגיינהדבריבתוכןכללוערכות.(פנימיות,ספרבתי,גנים)למוסדות
.למשפחותמחשבים243חולקו.(מחשבים,ספרים)וציודמזון,צעצועים

עולים  , הורים שותפים בפנימיות, מוטב יחדיו, אלף הימים הראשונים, מיזם הינקות, מעטפת רכה
, משפחה מיטיבה קבועה, מרכזים למשפחה, נושמים בעוצמה, משפחה בשביל הצמיחה, קדם-לדרך

.עסקי כפרי, יוזמת ויצמן

מצרכיםרכישתלטובתוצעיריםמשפחות1,420-לייעודייםתלושיםמתן
ומתוךגמישסלתציבמתוך)הארץרחביבכלמוביליותמזוןוברשתותבחנויות

.(שוניםממקורותתרומותגיוס

קדם-עולים לדרך, יתד, נושמים בעוצמה, בתי משפט קהילתיים

יש לך כתובת, יתד

משתתפי תכנית יתד לצעירים  , סטודנטים1,884-למלגות סיוע ל₪ מיליון 10.3
. צעירי יתד454בשכר דירה עבור הגשת עזרה כספית וסיוע , כמו כן. במצבי סיכון

.עראבה, ערכות מגיעות למשפחות: בתמונה
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:תכניות

:תכניות

:תכניות



מידע וזכויות, הנגשה של שירותים

הנגשת מידע ומיצוי זכויות, העלאת מודעות
הקורונהנגיףעלאינפורמטיבייםומידעוניםפלייריםשלוהפצההנגשה,פיתוח

התנהלותבתחומיזכויותלמיצוימדריכיםהפקת,והערביתהעבריתבשפות
.מרחוקלטיפולהטיפוליהמענההתאמת,ותעסוקהרווחה,בריאות,פיננסית

.התאום ההורי, מימד, מרכזים למשפחה, נושמים בעוצמה, בתי משפט קהילתיים, יתד

מדריך ; פרסום לקו חם לתמיכה נפשית של ארגון תמר: בתמונות
להתמודדות עם חובות בתקופת הקורונה  

הנגשת מענים מקצועיים
,הקורונהבתקופתמקצועלאנשיייעודימידעבפורטלוהנגשתםתכניםפיתוח
הכולל,קורונהבמשברסיכוןבמצביצעיריםלמלוויאינטרנטאתרשלבנייה
.מקצועלאנשיוכליםמידעבתוכו

ואנשיולהוריםבמצוקהלצעיריםזמיניםטלפונייםומענייםחירוםקוויפתיחת
.הבדואיתבחברההרךבגילמקצוע

.אלף הימים הראשונים, נושמים בעוצמה, יתד

דאטה וסקרים

.מעבדה ללמידה מרחוק, נושמים בעוצמה, תכניות לגיל הרך, נתיבים, יתד

.הקורונהמשבררקעעלסקרים4-מומסקנותמידעופרסוםשאלוניםניתוח
(BI)דשבורדים2.צעירים455-והרךבגיללילדיםהורים809,משפחות2,396

.במשרדיםמקצועואנשיהחלטותלמקבלי
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:תכניות

:תכניות

:תכניות



כלים והכשרות, למידה ופיתוח ידע

פיתוח ידע וכלים
מקצועאנשישללמגווןידעתוצרישלוהפצהכתיבה,פיתוח

,ספרים,מקצועייםמודליםנמניםהחומריםבין.יעדואוכלוסיות
.ועודספרותסקירות,מחקרייםדוחות

למידה מקוונת לאנשי מקצוע
לאנשימקוונותבפלטפורמותולמידהשיחמסגרותהפקת
,בילדיםטיפולוסוגיותמרחוקולמידהעבודה:נושאים.מקצוע
.מקווןבמרחבוצוותיםהורים

חוסן וטראומה, אלף הימים הראשונים,  נושמים בעוצמה, ה"התחל

דוחות מחקר וספרים
;בנושא פיתוח חוסן בקרב תלמידים החווים מצבי לחץ ומצוקה מתמשכים

ספר שירים להורים ואנשי מקצוע בחברה החרדית

למידה מקוונת
200בו השתתפו מעל , סיכום כנס משותף עם משרד החינוך

אנשי מקצוע בנושא היבטים של למידה מרחוק בחברה הבדואית

פיתוח ידע
פ משותפת לאשלים ומשרד  "מסמך ידע תובנות של מעבדת מו

.חברתית-הגיאוהחינוך בנושא למידה מרחוק בפריפריה 

נושמים בעוצמה, חוסן וטראומה, אלף הימים הראשונים, ה"התחל
10

:תכניות:תכניות



הצטיידות ומענים בקהילה: חוסן

אחריות חברתית
מדפסותבאמצעות(הגנהמסכותבעיקר)רפואיציודשליחידות1,700שלייצור
לצוותיםהועברהציוד.רבידבקיבוץגלילדרורתיכוןשלבסדנאממדיותתלת

.(והעמקפוריה)בצפוןהחוליםבתישניברפואיים

שותפים

רתימה והפעלה של מערך מתנדבים
למעןהפועלים(איש1,000-מלמעלה)מתנדביםמערכיוהפעלתרתימה,איתור
,בבתיםתיקונים,הדרכות)והקהילתיהמשפחתי,האישיוהחוסןהלכידותחיזוק

.(יומיות-יוםמשימותוביצועקניות,צרכיםמיפוי,ברשתספורטאימוני,חונכות

נושמים בעוצמה, מרכזים למשפחה, בתי משפט קהילתיים, יתד, מוטב יחדיו

פעילויות העשרה
כושראתגר)והוריהםנוערבני,ילדיםעבורהעשרהפעילויותמגווןויישוםפיתוח

לגילמקווןחלומותתיאטרון,מיוחדותלמשפחותשמחהניידות,נוערלבנייומי
.(נוערמתנועותומדריכיםילדיםשלמקווניםמפגשים)מרחוקמשחקים,הרך

משפחה מיטיבה  , משפחה בשביל הצמיחה, איכות החינוך, מרכזים למשפחה, שותפים, מוטב יחדיו
.קדם-עולים לדרך, קבועה

בקריית שמונה' פעילים ומתנדבים משכונת ד: בתמונה

יצירת מסכות לצוותים רפואיים בצפון בתכנית שותפים: בתמונה
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:תכניות

:תכניות

:תכניות



הפגנו חוסן קהילתי
05

תמכנו באוכלוסיות פגיעות בחברה
01

מידע וזכויות, הנגשנו שירותים
03

דאטה וכלים חדשים, פיתחנו ידע

04

מתנדבים1,800מערך של 

סקרים4, וובינרים5, דוחות ותדריכים14

סרטונים26, קווים חמים4, פורטלים2

מחשבים243, תלושיםוערכות9,000

22,008

24,885
אנשי מקצוע

56,600
בני נוער וצעירים, ילדים

משפחות

02
סייענו לצעירות וצעירים במצבי סיכון

מלגות לימודים וסיוע בשכר דירה₪ מיליון 10

בראי המספרים–אשלים בתקופת הקורונה 

מוטבים100,000-למעלה מ (BI)דשבורדים2
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תכניות ויוזמות חדשות
דוגמאות מרכזיות

למידה מרחוק
משרד החינוך

חובות צעירים
משרד הרווחה, רשות האכיפה והגבייה

קהילה מיטיבה
י"קרן רש, משרד הרווחה

נעים ביחד
משרד החינוך, משרד הרווחה

(נתיבים)קורונה דשבורד
ישראל דיגיטלית, משרד החינוך

קהילות דיגיטליות במרחב הבדואי
פיילוט-פרה
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גלריית הקישורים של אשלים

למידה ופיתוח ידע
מודלים מקצועיים, מחקר, ספרים

מסמך בשפה הערבית, למידה מרחוק בפריפריה

מסמך בשפה העברית, למידה מרחוק בפריפריה

כוחה של מערכת החינוך לפיתוח חוסן בקרב התלמידים: דוח מחקר

ספר שירים להורים ואנשי מקצוע בחברה החרדית

השפעות של משבר כלכלי על צעירים:יתד

בתי המשפט הקהילתיים בתקופת הקורונה: דוח פעילות

מידע וזכויות
מידעונים, מדריכים למשתמש, פורטלים

אתר מידע וכלים של יתד בתקופת הקורונה

פורטל מידע וזכויות של נושמים בעוצמה

מדריך להתמודדות עם חובות

דוחות
סקירות נתונים, סיכומי פעילות

א"תשפ, סיוע לסטודנטים צעירי יתד

בקשה לסיוע בשכר דירה-יתד 

מדריך לשיחה עם המשתתף: סנגורים

מדריך לתביעת הבטחת הכנסה

היבטים של למידה מרחוק בחברה הבדואית בנגב  : סיכום כנס

(דמי אבטלה)הנחיות לפתיחת תיק בלשכת התעסוקה 

א"דוח סיכום פעילות תשפ: נושמים בעוצמה

קול השדה
הניוזלטר של אשלים

26.3.20, התארגנות לאור משבר הקורונה: גיליון ראשון

2.4.20, פעולות ומענים, יוזמות: גיליון שני

23.4.20, תשתיות וידע-מגבירים הילוך : גיליון שלישי

14.5.20, שגרת חירום: גיליון רביעי

24.9.20, סיכום חודשי הקיץ באשלים: גיליון חמישי

משבר וחוסן אישי וארגוני:נושמים בעוצמה

(כלים ומקורות ידע)עבודה מרחוק :נושמים בעוצמה

התמודדות עם לחץ בשגרה ובחירום: תדריך חוסן אישי ומשפחתיהנחיות והמלצות בתקופת משבר הקורונה:נושמים בעוצמה

סקר הורים לילדים בגיל הרך: המרחב הביתי בין חירום לשגרה מדורגת

העוני והסיכוןבתכניותמיפוי מצב דיגיטלי בקרב משפחות המטופלות 

מדריך לבניית כנסים אונליין
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2020-דוח שנתי של תכנית יתד 

של נושמים בעוצמה2021סיכום חצי שנתי : נושמים במספרים

https://drive.google.com/file/d/1uqzvQ2Diip6Vp-x2IUBkiwg9L0JXlXcr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_fCPPlCcs1vUkBvcBex9Jkt9X6zsLqwR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I4JKXiisg2s6t2lPGoc4mH86qH6EJVO1/view
https://drive.google.com/file/d/1ajqwkpu-Of99rfftw3E8ztLzH0HHFJj2/view
https://drive.google.com/file/d/1M_eIOafOyCbczNWiWHlyFA2y49dHR1er/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cff_gYzn7s-51zbpx2hiFZsj6CucFSn/view?usp=sharing
https://www.yated.org/%d7%99%d7%93%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%aa%d7%93-%d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a6%d7%a2-3/
https://padlet.com/noshmimbeotzma/3zhhvvlm4v04
https://drive.google.com/file/d/1w9eX-OWI98eoZkkqftoBIj8lAeo8uHVY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AL2l6RfybyCwBp250N5ohs-r8OYvpBbu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8yBHqFXnPVIXSE2sjQ9E6Y5Ywp4Ppwh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ytW-bwaQ8VYr1RkpjClKoA7p6WTWs_TM/view
https://drive.google.com/file/d/1nbHawdNxth5moj5R5ho3Me7nk7HFXT_i/view
https://drive.google.com/file/d/1zABk-UqUCJC_VdzbVCGbJsN5aqoDhaNy/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=P061N9YhyZE
https://drive.google.com/file/d/1ytsRIFvKR-ydjbMtqSri1ZOcIhq3vbXU/view?usp=sharing
https://ashalim-jdc.ravpage.co.il/newsletter%20Ashalim%201
https://ashalim-jdc.ravpage.co.il/Newsletter%20Ashalim
https://ashalim-jdc.ravpage.co.il/newsletter%20Ashalim%203
https://ashalim-jdc.ravpage.co.il/newsletter%20Ashalim%204
https://ashalim-jdc.ravpage.co.il/newsletter%205
https://ashalim-jdc.ravpage.co.il/newsletter%205
https://drive.google.com/file/d/184wPzed-SNdE2vuApoKN0_CtA3gThe_t/view?usp=sharing
במשפחות%20וקהילות%20כמרחבי%20התערבות%20משמעותיים
https://drive.google.com/file/d/1-jRHBNJjbVnpnMT8mOQvHJD-_eKa8KL9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b4D_x1-er2eFlnSdoqDuBfSeU2aiy0Yj/view
https://www.thejoint.org.il/digital-library/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95/
https://drive.google.com/file/d/163pnvHQ0eYs0Uxvd8d_IpqfQrLVu2nHq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WPpkCCYVWl-kd5GJrVlXq6VkPBNHjkKW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfxyIit4elb_FZ4Hwoas2V8bBd5k_bkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nBG6GH5K2xnizp5lThatNixgFWkczqi6/view?usp=sharing
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? מה השתנה בשנה האחרונה
תובנות ארגוניות בנוגע לעבודת אשלים : טרנדים ומשמעויות בראי מוביליות, ניתוח השפעות



המשק במגמת הירידה: התמונה המקרו כלכלית

ג לנפש"תמ

שיעורי אבטלה

2013-בחזרה ל

Key Policy Insights | OECD Economic Surveys: Israel 2020 | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)
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https://www.oecd-ilibrary.org/sites/af8f331e-en/index.html?itemId=/content/component/af8f331e-en


2020שינוי באורח החיים ישראל 
2019של אזרחי ישראל בהשוואה לשנת השינוי בהרגלים 

Mobility Report | Google Maps: Israel 2020, January 31st, 2021

-46%
תחבורה הציבורית

-40%
הגעה לעבודה

01

-49%
בילוים ופנאי

01 -12%
ביקור בשווקים

-12%
שמורות טבע

17

https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-01-31_IL_Mobility_Report_en.pdf


כלכלית-השפעת הקורונה על המוביליות חברתית
מופעים מרכזיים לפי תחומי החיים

*יני'גמדד , חומרת העוני, עומק העוני, תוחלת העוני: נסיקה בממדי העוני והאי שוויון

2020, המוסד לביטוח הלאומי, אי שוויון ורמת חיים, השפעת המיתון עקב משבר הקורונה על עוני* 

בריאות
תחלואה גבוהה  

ביישובים מוחלשים

יותר חיסונים
ביישובים חזקים

(2021, כלכליסט)

60+מתחסנים בני 
24%–פריפריה 

87%–מרכז 

חינוך והשכלה
,  "זום"עדויות לנשירת 

נשירה סמויה ונשירה גלויה

(2021, עיתון הארץ)

אינם לומדים באופן סדיר
33%–בני נוער יהודים 
50%–בני נוער ערבים 

כלכלה
עלייה בתחולת העוני

עלייה באבטלה

עלייה בלקוחות חדשים  
בלשכות הרווחה

(2020, ס"ולמביטוח לאומי , הארץ)

עליה באלימות במשפחה
13%–יותר תלונות 

16%–יותר כתבי אישום

שייכות

עלייה בתחושת הבדידות

(2020מאי , ס"למ)

ומעלה21בני 
25.3%–ממוצע ארצי 
29.3%–חברה ערבית 

דיגיטל
פער דיגיטלי בין  

הפריפריה והמרכז
(אוריינות ונגישות)

(2021, מ"משרד רוה)

למעבר לקשר מקוון  "
,  השלכות בזירת הלימודים
"טיפולים וספירה החברתית

18

https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/mitun.pdf


חוזרים
שהיהלמצב

הדרדרותמונעים-שנמוך
מצבלאותולהגיעמצליחיםלאאבל

יציבותאי
נסיגה,שיפור,נסיגה,שיפור

איטית/ התדרדרות מהירה 

?מה צפוי להשתנות בשנת המשבר שלאחר המשבר

הקודםלמצביחזרוהרוב
הבריאותייםבמעניםצורךיותר–הבריאותלנושאיותרגבוההמודעות

דיגיטלמבוססיבמעניםצורךיותר–יותרגבוההדיגיטליתאוריינות

תיכוןלימודישלמוצלחסיוםללאשנתוניםשני
גבוההבהשכלהצעיריםבהשתלבותקושי
טראומהפוסט

בעבודהקבועבאופןמשולביםשאינםצעירים
חברתיוניתקבדידות

שבריריותמשפחותיותר

העוניוחומרתעומק,תחולה:ענייםיותר
(NEET's)מנותקיםתלמידיםיותר

אשלים ברמת אוכלוסיית היעד-וינט'ניתוח של ג
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01

02

03

04

אתגר ההישרדות
ירידה בהיקף העמותות ומידת יכולתן לתת מענה לצרכי אוכלוסיית היעד

הסקיילאתגר 
עומס רב על המחלקות לשירותים חברתיים עם העלייה במספר מבקשי הסיוע-
ידרשו יותר מענים לביקור סדיר של תלמידים-

אתגר היכולות
המערכות השונות צריכות לתת מענה בנושאים חדשים ובסוגים חדשים של בעיות-
גם לאחר המשבר, למידה מרחוק לאורך זמן-

אתגר הסנכרון
בדגש על השינוי בקשר , ישנה הבנה גדולה יותר לצורך לעבוד במשותף בין המערכת

שבין שלטון מרכזי לשלטון מקומי ואזורי

?מה צפוי להשתנות בשנת המשבר שלאחר המשבר
האקוסיסטם
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?כיצד אנו נערכים להמשך
עקרונות מנחים והשלכות על העשייה, עוגנים ארגוניים



עקרונות מנחים ארגוניים

01

02

03

04

האזרחיתהחברהוארגוניהממשלהעםאסטרטגיתשותפות
.והמשאביםהידעומיצויההשפעהמקסוםלטובת,המשברבתקופתגםיושםבשגרהאשליםשלמרכזיעקרון

במרכזוקהילהמשפחה
שלהחוסןאתולחזק,הפרטשלהחוסןבמעגלילתמוךנועדוהפעולות

.והקהילתיהמשפחתיהאקוסיסטםואתהחינוךמערכת

מיקוד באוכלוסיות הפגיעות בחברה הישראלית
על המצוקות איתן התמודדו  , ולו במעט, ייזום והובלת פעולות רבות ומגוונות שנועדו להקל

.צעירים ומשפחות במצבי סיכון והדרה, נוער, בתקופה הזו ילדים

מחרשללאתגריםלהיערך,היוםהצרכיםעלמענה
.המשברבימיעוצמתהבמלואהמשיכהאשליםשלהפיתוחיתהעשייה

והיערכותהיעדלאוכלוסיותמיידייםמעניםבמתןלהשקעהבמקביל,זאת
.שאחריוליוםלשגרהלחזרהומעשיתתפיסתית

לסיוע במשבר הקורונה
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ועל המהלכים של אשליםהתכניותעל 

01

02

03

בחברההפגיעותהאוכלוסיותשלבמצבןהחמרה
מעניםפיתוחסביבהממשלהעםאינטנסיביתעבודהנדרשת

החדשותאלועבורוגםפגיעותאוכלוסיותשללצרכיםוזיהוי
.המשברבעקבותהסיכוןלמעגלשהצטרפו

:דוגמאות
עניים"השלחברתייםלשירותיםלמחלקותבפניותעלייה▪

;הקורונהבעקבות"החדשים
'בעוצמהנושמים'משפחותשלהתעסוקהבהיקףפגיעה▪
צעיריםשלהתעסוקהסיכוייעלשליליתהשפעה▪

המקוונתלזירהומעברהדיגיטציהתהליכיזירוז
זכויות,שירותים,ידע,עבודהדרכישלוהנגשהההוגנותעקרוןעלבדגש

.ישראלשלהחברתיתבפריפריהאוכלוסיותלמגווןוהזדמנויות

:דוגמאות
;חברתיותבמערכותמרחוקוטיפולהעשרה,למידהשלמרכיב▪
(משרד-בית)היברידיתתעסוקהשלומודליםהמשתנההעבודהשוק▪
לאזרחמקווניםשירותיםמערך▪

האתגרמקדמיהמהלכיםפיתוחמאמציהתאמת
הגילאיםרצףעלעבודה,נתוניםוניתוחאיסוף:העקרונותי"עפ

,ובמקבציםברשויותהעבודהעלהתבססות,החייםותחומי
משמעותייםהתערבותכמרחביוקהילותבמשפחותמיקוד,וכן

.המוביליותבתחוםאימפקטמנבאותובתוצאות

השלכות מרכזיות של קורונה

I M P A C T

23



רשימת מקורות
בשפה העברית

ובני נוערתכנית עבודה בין מגזרית להתמודדות עם השלכות מגפת הקורונה על ילדים
לילדים ונוערמשרד ראש הממשלהשולחן המשנה לשולחן מגזרי ב

Key Policy Insights: Economic Surveys - Israel 2020 | OECD

Mobility Report: Israel 2020 | Google Maps

2020-לואומדן2019-2018–שוויון בהכנסות -העוני והאי, רמת החיים
המוסד לביטוח הלאומי

ומעלה21בקרב בני , החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

וחה בתקופת מגפת הקורונהנתונים על היקף מקבלי השירות במחלקות לשירותים חברתיים של משרד הרו
מרכז המחקר ומידע של הכנסת

2020-עלייה במספר תיקים על אלימות במשפחה ב
עיתון הארץ

בשפה האנגלית
The Next Normal: How companies and leaders can reset for growth beyond coronavirus | McKinsey & Company

הדשבורד הלאומי, נגיף הקורונה בישראל
משרד הבריאות

ביישובים חזקים מתחסנים יותר: בדיקת נתוני החיסונים חושפת
הכלכליסטעיתון 

שליש מתלמידי התיכון לא לומדים מרחוק באופן סדיר: משרד החינוך מעריך
עיתון הארץ
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https://jdcil.sharepoint.com/:w:/r/sites/yesod/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7EBA464C-CB25-466D-BB18-EF7B8079E232%7D&file=%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8%203.1.21.docx&wdLOR=c5AE0ED43-629B-4889-A2F3-3BC1C43091E5&action=default&mobileredirect=true&cid=c1245d6d-5e2a-406b-a1d2-7445ea93fed9
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/af8f331e-en/index.html?itemId=/content/component/af8f331e-en
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-01-31_IL_Mobility_Report_en.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2019.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/127/19_20_127b.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/34085af9-d0c1-ea11-8107-00155d0aee38/2_34085af9-d0c1-ea11-8107-00155d0aee38_11_16518.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9459348
https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3886753,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9472948

