סקירת פעילות משרד הפנים
התמודדות עם נגיף הקורונה
 14אפריל 2020
מיקודי משרד הפנים
•

סיוע לרשויות המקומיות בשמירה על רציפות תפקודית ,תוך איזון בין
שמירה על בריאות הציבור לבין שמירה על רמת שירותים נאותה
לתושבים.

•

תכלול פעילות הסיוע לחברה הערבית והחרדית.

•

סיוע למבודדים ללא תנאי בידוד נאותים.

תחומי הפעילות המרכזיים:
תכלול הטיפול
בחברה הערבית
והחרדית

חירום

הון אנושי ברשויות
המקומיות

תקצוב ,ארנונה
ורישוי עסקים

פיתוח ושיתוף ידע

שירות לתושב

תכלול הטיפול בחברה הערבית והחרדית
פעולות מרכזיות:
•
•
•
•
•
•
•

•

בהתאם להנחיית שר הפנים אריה דרעי שקיבל אחריות על תכלול
הטיפול בחברה החרדית והערבית ,מונו פרויקטורים ייעודיים לנושא.
מענה לצרכים שוטפים העולים מ "חדר מצב" ייעודי למגזר הערבי
עם נציגי הרשויות.
הנחיות מותאמות למגזרים בהובלת אגף עדות דתיות ובתיאום עם
משרד הבריאות.
הסברה והיערכות מיוחדת לקראת פסח והרמדאן (לריכוז המלצות
לחברה הערבית לחצו כאן).
גיבוש קריטריונים ופתרונות מקומיים לבידוד חוץ ביתי (חברה חרדית,
חברה ערבית).
גיבוש מודל והקמת חמ"לים אחודים ברשויות חרדיות וערביות.
הקמת דסק 'קהילות רגישות' במשל"ט הלאומי בתל השומר; חיבור
משאבי מודיעין ובריאות לקידום פעולות בנושא; בנית תשתית נתונים
לגיבוש תמונת המצב במשרד ופרסום מידע מעשי ומותאם.
סיוע לרשויות המקומיות ומענה לצרכים מול כלל הגורמים באמצעות
ממוני המחוזות.

אימפקט:
•

•

•

הוקמו  6חמ"לים אחודים במודיעין עילית ,בני ברק ,ירושלים ,אלעד,
בית עילית ובית שמש .החמ"לים הוקמו בשיתוף פעולה פורה עם
פיקוד העורף האמון על נושא פינוי החולים.
התקשרות עם תשתית ארצית למתקני בידוד
חוץ ביתי  .עד כה פונו למתקנים בהובלת
פיקוד העורף  1,895חולים ומבודדים .
בנית פרמטרים משותפים למערכת הבריאות
להגדרת "רשויות אדומות" ואופן הטיפול בהן.

אתגרים:
•
•

הגברת בדיקות ברשויות במיקוד.
התאמת הסיוע הנדרש בהתאם
למודל רשויות אדומות.

תכלול הטיפול בחברה הערבית והחרדית
לינקים מרכזיים מדסק ערבים
בשיתוף ארגון מעוז וחדר מצב חברה ערבית:
פרקטיקות להתמודדות עם
הקורונה בחרה הערבית

נוהל הקמת חדר מצב ברשויות
הערביות

מתווה מערך מתחמי בידוד
בחברה הערבית

רמדאן בימי קורונה

מתוך קמפיין משרד הפנים לחברה הערבית

לחוברת מידע
לציבור החרדי – לחצו כאן

לחוברת היערכות לפסח
בשיתוף ארגון מעוז – לחצו כאן

חירום
פעולות מרכזיות:
• תקשורת רציפה של מינהל החירום עם הרשויות המקומיות
באמצעות מחוזות המשרד לצורך מתן מענה שוטף ובשיתוף פעולה
פורה עם מש"מ ,מרכז המוא"ז וראשיהם חיים ביבס ושי חג'ג'.
• קבלת אחריות ממשלתית לבידוד חוץ ביתי והוצאת הנחיות בשיתוף
משרד הבריאות – נוהל מתקני בידוד | עדכון נוהל מתקני בידוד.
• פרסום נוהל לתהליך הוצאת חולים/מבודדים מהקהילה.
• העברת ציוד פס"ח :מיטות ומזרונים ,מהמחסנים המחוזיים לרשויות.
• הקמת משל"ט ארצי ע"י פקע"ר בשת"פ עם משרד הפנים וכלל
הגורמים הרלוונטיים להליך פינוי החולים למתקנים חוץ ביתיים; קיום
קשר רציף עם קב"טי הרשויות ,אלוף הפיקוד ויתר הסגל הפיקודי.
• הקמת חמ"לים אחודים ברשויות במיקוד.
• שיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות לצורך מענה לצרכים וגיבוש
הנחיות משותפות בנושאים כגון :ייעול הליך פינוי החולים מהרשות
המקומית ,אמצעי המיגון הנדרשים ,העברת מידע אודות חולים
וטעוני בידוד לרשויות המקומיות.
• סיוע בציוד לרשויות מוחלשות; פקע"ר; המשרד לשירותי דת ועוד.
• אוכלוסייה ותיקה – קידום תקצוב ותאום צרכים לפרויקטי הזנה של
משרד הרווחה.
אתגרים:
• ייעול הליך פינוי החולים מהרשויות.
• סיוע לרשויות המקומיות עם אתגרים ייחודיים.

חירום
מיקוד מאמץ ברשויות מקומיות רגישות:
•

•

בכל מחוז הוגדרו רשויות למיקוד מאמץ בדגש על החברה החרדית
והערבית ,בהתאם לאסטרטגיה המשותפת של משרד הפנים ,משרד
הבריאות ופקע"ר.
במסגרת מיקוד המאמץ מסייעים המחוזות בקידום ותכלול הקמת
חמ"לים רשותיים לייעול הליך פינוי החולים והמבודדים מהרשות
ובהאצת שחרור תקציבים ותב"רים.

רשויות במיקוד מאמץ ועיקר האתגרים:
מחוז הצפון

מחוז חיפה

מיקוד מאמץ ברשויות :מגדל
העמק ,צפת ,דבוריה ,דיר אל אסד,
שיבלי ,יבנאל

הקמת אכסניה מרחבית למבודדים
בעיר חיפה .סיוע בין היתר ברשויות
 :ג'סר א-זרקא ,אום אל פאחם
ורכסים.

מחוז יו"ש
סיוע ממוקד ותמיכה באוכלוסייה
החרדית בדגש על בית"ר עלית,
מודיעין עלית ומטה בנימין .פעולות
מרכזיות :תכלול הגברת הבדיקות
וחלוקת סלי מזון.

מחוז המרכז
מיקוד מאמץ באוכלוסייה החרדית
וערבית במחוז ,בדגש על העיר
אלעד.

מחוז ת"א

מחוז ירושלים

מיקוד סיוע ותמיכה בעיר בני ברק.
תכלול הטיפול והסיוע לעובדים
הזרים בדרום תל אביב.

מיקוד מאמץ ברשויות :קריית
יערים ,ירושלים ובית שמש.

מחוז הדרום
תכלול הסיוע ,יחד עם משרד החקלאות ,לאוכלוסייה הבדואית בדגש על
קידום מהלך לשיפור תשתיות התקשורת ללמידה מרחוק ושחרור מענקים
מתוך החלטת הממשלה  .2397כמו כן ,ריכוז מאמצי הממשלה בסיוע לעיר
אילת תוך קידום הקלות תזרימיות ומענק חד פעמי לרשות.

הון אנושי ברשויות המקומיות
פעולות מרכזיות:
• הוצאת הנחיות לרשויות המקומיות אודות כוח אדם ,שכר ,עובדים
חיוניים ,חל"ת ועוד בתקופה זו (בתיאום עם סגן הממונה על השכר
ומינהל הסכמי שכר במש"מ).
• אישור רשימת העובדים החיוניים בהתאם לרשימת התפקידים
החיוניים לרציפות תפקודית שנקבעה על ידי המשרד.
• אישור חוזים אישיים דחופים.
• פרסום הנחיות למכרזי כ"א בעת חירום.
• התאמת המכסות בתקנות לשעת חירום בהתאם לצרכים מהשטח;
קביעת מנגנון חריגים ע"י מנכל המשרד; החרגת אוכלוסיות שיש בהן
צורך מיוחד.
• הובלת  2וובינרים למנכ״לים ומנהלי משאבי אנוש למענה על שאלות
ותשובות עם מינהל הפיתוח וארגון מעוז
• מענה שוטף לאלפי שאלות שהגיעו מהרשויות המקומית איגודי ערים
ואשכולות אזוריים בנושאי כח אדם ושכר
לריכוז הנחיות בתחום הון אנושי ברשומ"ק – לחצו כאן.

אתגרים:
• מתן מענה לסוגיות כח אדם ושכר נרחבות העולות בתקופות זו
בעקבות ההסכמים הקיבוצים ותקופת החירום.
• הערכות לחזרה מדורגת לשגרה והרחבת שגרת העבודה מהבית
מהרשויות המקומיות.

לדו"ח מורחב – לחצו כאן

תקצוב ,ארנונה ורישוי עסקים
פעולות מרכזיות:
•

הקדמת תשלומי מענקי איזון של חודש יוני לכלל הרשויות בשתי
פעימות (הראשונה 120 ,מלש"ח בתחילת התפשטות הנגיף והשנייה,
 70מלש"ח ,לפני היציאה לחג הפסח) כדי לסייע תזרימית
לרשויות המקומיות.

•

ארנונה – פורסמו להערות הציבור תקנות למתן הנחה של 25%
בתשלומי ארנונה לעסקים .ההנחות המדוברות מסתכמות בכ2.8-
מיליארד  .₪המהלך יצא לפועל בתיאום ושיתוף פעולה עם משרד
האוצר ,המשרד להגנת הסביבה ,מרכז השלטון המקומי ומרכז
המועצות האזוריות.

•
•

אושרה דחיית תשלומי ההלוואות האוצריות לרשויות המקומיות.
שוחררו במיידי תקציבי החלטות ממשלה בסך של כ 60-מ'  ₪עבור
ירוחם ,אשקלון ,נהריה ,מטה בנימין ,רשויות החברה הדרוזית
והצ'רקסית ,רשויות עוטף עזה ואילת.
עדכון גובה המענק המותנה  -שחרור כ 40-מלש"ח ל 40-רשויות.
שוחררו בהליך מהיר מעל  500תשלומים בסך של כ 250-מלש"ח
לרשויות בתכניות הבראה ופיתוח.

•
•

רישוי עסקים:
• הארכת תוקף רישיונות העסק בחודשיים.
• ריכוז הנחיות והתייחסויות מכלל משרדי הממשלה לרישוי עסק.
• גיבוש מדריך לרישוי וקידום עסקים בתקופת הקורונה.

פיתוח ושיתוף ידע
פעולות מרכזיות:
• פורסמו  5מדריכים באמצעות מינהל הפיתוח בשיתוף הגורמים
הרלוונטיים לרשויות המקומיות להיערכות ארגונית להתמודדות
עם אתגר הקורונה.
מדריך  | 1מדריך  | 2מדריך  | 3מדריך  | 4מדריך משותף עם משרד הבריאות

•

נערכו חמישה וובינרים לשלטון המקומי עם כ 1,000-משתתפים
בנושאי תקציב ,ארנונה ,בקרת הון אנושי ,ניהול פנים ארגוני,
עבודה מרחוק ועוד .לסיכום וובינרים לחצו כאן.

•

הוקם במסגרת המיזם הלאומי  ,265בשיתוף מטה ישראל
דיגיטלית ,פורטל לשיתוף ידע בין הרשויות בכל הקשור
להתמודדות עם השלכות התפשטות נגיף קורונה (עד כה שותפו
 161פרויקטים).

•

הוקם פורטל אינטרנטי
לעבודה מרחוק עבור
עובדי השלטון המקומי

•

פילוח נתונים יומי למקבלי ההחלטות על מגמות ודגשים
להיערכות לקורונה בשלטון המקומי.

שירות לתושב
פעולות מרכזיות:
• הוקמו  4מוקדים טלפוניים עבור  15רשויות שאין להן מוקד עירוני,
בשיתוף האשכולות האזוריים.

מתוך פרסום המוקדים האזוריים ברשויות.

•
•
•

•

נערכו מיפויים ב 160 -רשויות לגבי האמצעים הדרושים לטובת
עבודה מרחוק בהיבטי חומרה ,תוכנה ,ידע ומיומנויות.
נערכו סקרי חוסן קהילתי ושירותים בקרב עשרות רשויות – מענה של
כ 11 -אלפי תושבים בעשרות רשויות מקומיות.
סיוע בהפצה שוטפת של סקר תסמינים לצורך הרחבת המידע
הקיים על חולים והתאמת הסיוע לרשויות – למכתב מנכ"ל משרד
הפנים לחצו כאן.
פיתוח מענים דיגיטליים לשירותים החיוניים של הרשות; בשלב
ראשון היערכות לשירותים ל"עבודה מרחוק" וכן לשירותי "רווחה
מרחוק" בשיתוף משרד הרווחה.

פורטל רווחה מרחוק

•

פעילות שוטפת ומתואמת של אגף עדות דתיות עם ראשי הדתות
המוסלמים ,הנוצרים והדרוזים לגיבוש הנחיות כלליות ובכלל זה
נהלים ייחודיים לקבורה לבני הדתות השונות.

מידע חמ"לים
חמ"ל מינהל חירום ברמלה

סיוע לרשויות באמצעות עבודה שוטפת מול המחוזות והחמ"לים הרשותיים למשימת הפינוי
ולתיאום מול צה"ל /פקע"ר/מד"ר /קופ"ח
אלי רגב | 09-9783581 | 09-9784748

דסק קהילות רגישות במשלט תל השומר
סיוע ומעטפת לחמ"ל מנהל חירום בגיבוש נתוני מגמות ,אסטרטגיה והעברת ידע בדגש על
החברה ערבית והחרדית .קשר עם משרד הבריאות ,והמשל"ט המרכזי בתל השטמר .קשר
רציף עם חדר מצב חברה ערבית ודסק חרדי .
רועי דהן |  - RoeiD@moin.gov.il | 050-6240462אדית בר | EditBar@moin.gov.il | 050-6240935

מחוזות משרד הפנים
צפון | בועז יוסף | BoazYo@moin.gov.il
חיפה | פאיז חנא | FayezHa@moin.gov.il
יו"ש | תמי נאסה | TamiNa@moin.gov.il
מרכז | יונתן בר סימן טוב | YonatanB@moin.gov.il
ת"א | כרמית פנטון | CarmitFe@moin.gov.il
ירושלים | חיים יפרח | CHaimIf@moin.gov.il
דרום | לילי פיינטוך | LiliFh@moin.gov.il

אנשי קשר מטעם המשרד בחברה החרדית ,ערבית דרוזית וצ'רקסית
חברה חרדית
יהודה אבידן
050-5261729

חברה ערבית
איימן סייף
050-6205017
חדר מצב
04-9861172
054-887-8250

חברה דרוזית וצ'רקסית
האשם חוסיין
050-6205124
03-6060763

ריכוז מידע ממשלתי
 הנחיות משרד הפנים

סקירות פעילויות נוספות
מטעם משרד הפנים
דיגיטציה

 הנחיות משרדי ממשלה
 פיקוד העורף -אתר אחוד

מידע נוסף ולינקים
 אתר המיזם הלאומי  265ייעודי לשיתוף ידע בין הרשויות
 אתר ייעודי לעבודה מרחוק
 ערכה למנהל משאבי אנוש בנושא תקשורת פנים ארגונית
 חוברת ניהול המוקד העירוני
 גיידסטאר -אתר העמותות של ישראל

אשכולות אזוריים

בברכת חגים שמחים ובריאות איתנה
צוות משרד הפנים
 14אפריל 2020

