
הפניםסקירת פעילות משרד 
הקורונההתמודדות עם נגיף 

2020אפריל 14

ביןאיזוןתוך,תפקודיתרציפותעלבשמירההמקומיותלרשויותסיוע•
נאותהשירותיםרמתעלשמירהלביןהציבורבריאותעלשמירה

.לתושבים
.והחרדיתהערביתלחברההסיועפעילותתכלול•
.נאותיםבידודתנאיללאלמבודדיםסיוע•

מיקודי משרד הפנים

חירום
תכלול הטיפול  

בחברה הערבית  
והחרדית

פיתוח ושיתוף ידע ארנונה , תקצוב
שירות לתושבורישוי עסקים

הון אנושי ברשויות  
המקומיות

:הפעילות המרכזייםתחומי 



תכלול הטיפול בחברה הערבית והחרדית

:מרכזיותפעולות
תכלולעלאחריותשקיבלדרעיאריההפניםשרלהנחייתבהתאם•

.לנושאייעודייםפרויקטוריםמונו,והערביתהחרדיתבחברההטיפול
הערבילמגזרייעודי"מצבחדר"מהעוליםשוטפיםלצרכיםמענה•

.הרשויותנציגיעם
עםובתיאוםדתיותעדותאגףבהובלתלמגזריםמותאמותהנחיות•

.הבריאותמשרד
המלצותלריכוז)והרמדאןפסחלקראתמיוחדתוהיערכותהסברה•

.(כאןלחצוהערביתלחברה
,חרדיתחברה)ביתיחוץלבידודמקומייםופתרונותקריטריוניםגיבוש•

.(ערביתחברה
.וערביותחרדיותברשויותאחודיםלים"חמוהקמתמודלגיבוש•
חיבור;השומרבתלהלאומיט"במשל'רגישותקהילות'דסקהקמת•

נתוניםתשתיתבנית;בנושאפעולותלקידוםובריאותמודיעיןמשאבי
.ומותאםמעשימידעופרסוםבמשרדהמצבתמונתלגיבוש

באמצעות  כלל הגורמים ומענה לצרכים מול סיוע לרשויות המקומיות •
.ממוני המחוזות

:אימפקט
,  אלעד, ירושלים, ברקבני , עיליתאחודים במודיעין לים"חמ6הוקמו •

עםפורה פעולה הוקמו בשיתוף לים"החמ. ובית שמשעילית בית 
.החוליםעל נושא פינוי פיקוד העורף האמון 

התקשרות עם תשתית ארצית למתקני  בידוד•
עד כה פונו למתקנים בהובלת . חוץ ביתי

.חולים ומבודדים1,895פיקוד העורף 
למערכת הבריאותפרמטרים משותפים בנית •

.  הטיפול בהןואופן " רשויות אדומות"להגדרת 

:אתגרים
.במיקודברשויותבדיקותהגברת•
בהתאםהתאמת הסיוע הנדרש •

.אדומותלמודל רשויות 

https://drive.google.com/open?id=1cDquM5AKiKuxs7QWTAEoOkzd3ICPPWJh
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/arab-documents-corona/he/news_2020_corona_arab-muni_ramadan-corona.pdf
https://www.gov.il/he/departments/general/corona-muni-arab
https://www.gov.il/he/departments/general/campaign-for-haredim
https://www.gov.il/he/departments/general/campaign-for-arab-corona


תכלול הטיפול בחברה הערבית והחרדית

נוהל הקמת חדר מצב ברשויות  
הערביות

להתמודדות עם פרקטיקות
הקורונה בחרה הערבית

רמדאן בימי קורונה מתווה מערך מתחמי בידוד  
בחברה הערבית

לינקים מרכזיים מדסק ערבים 
:בשיתוף ארגון מעוז וחדר מצב חברה ערבית

לחוברת מידע  
כאןלחצו –לציבור החרדי 

לחוברת היערכות לפסח 
כאןלחצו –בשיתוף ארגון מעוז 

מתוך קמפיין משרד הפנים לחברה הערבית

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/arab-documents-corona/he/news_2020_corona_arab-muni_chadar-mazav-arab-muni.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/arab-documents-corona/he/news_2020_corona_arab-muni_hitmodedut-corona-arab.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/arab-documents-corona/he/news_2020_corona_arab-muni_ramadan-corona.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/arab-documents-corona/he/news_2020_corona_arab-muni_bidud-arab.pdf
https://drive.google.com/open?id=1cDquM5AKiKuxs7QWTAEoOkzd3ICPPWJh
https://drive.google.com/open?id=1cDquM5AKiKuxs7QWTAEoOkzd3ICPPWJh
https://drive.google.com/open?id=1cDquM5AKiKuxs7QWTAEoOkzd3ICPPWJh
https://drive.google.com/open?id=118bpA6CUqMG8IF0EcTypl_Bs0qTEaXRv
https://drive.google.com/open?id=118bpA6CUqMG8IF0EcTypl_Bs0qTEaXRv


:מרכזיותפעולות
המקומיותהרשויותעםהחירוםמינהלשלרציפהתקשורת•

פעולהובשיתוףשוטףמענהמתןלצורךהמשרדמחוזותבאמצעות
.'ג'חגושיביבסחייםוראשיהםז"המואמרכז,מ"משעםפורה

בשיתוףהנחיותוהוצאתביתיחוץלבידודממשלתיתאחריותקבלת•
.בידודמתקנינוהלעדכון|בידודמתקנינוהל–הבריאותמשרד

.מהקהילהמבודדים/חוליםהוצאתלתהליךנוהלפרסום•
.לרשויותהמחוזייםמהמחסנים,ומזרוניםמיטות:ח"פסציודהעברת•
וכללהפניםמשרדעםפ"בשתר"פקעי"עארציט"משלהקמת•

קיום;ביתייםחוץלמתקניםהחוליםפינוילהליךהרלוונטייםהגורמים
.הפיקודיהסגלויתרהפיקודאלוף,הרשויותטי"קבעםרציףקשר

.במיקודברשויותאחודיםלים"חמהקמת•
וגיבושלצרכיםמענהלצורךהבריאותמשרדעםמלאפעולהשיתוף•

מהרשותהחוליםפינויהליךייעול:כגוןבנושאיםמשותפותהנחיות
חוליםאודותמידעהעברת,הנדרשיםהמיגוןאמצעי,המקומית

.המקומיותלרשויותבידודוטעוני
.ועודדתלשירותיהמשרד;ר"פקע;מוחלשותלרשויותבציודסיוע•
שלהזנהלפרויקטיצרכיםותאוםתקצובקידום–ותיקהאוכלוסייה•

.הרווחהמשרד

חירום

:אתגרים
.מהרשויותייעול הליך פינוי החולים •
.אתגרים ייחודייםעם סיוע לרשויות המקומיות •

https://drive.google.com/open?id=14AGRx9vA_Da77hLr1r0hjf8ClFx3K8Ck
https://drive.google.com/open?id=1jr5USOzCRBNGUFqxW4vTj6n8McfkzvL1
https://www.gov.il/he/departments/policies/emergency-administration-guidelines
https://bit.ly/2JzFS5e


:רגישותמקומיותברשויותמאמץמיקוד
החרדיתהחברהעלבדגשמאמץלמיקודרשויותהוגדרומחוזבכל•

משרד,הפניםמשרדשלהמשותפתלאסטרטגיהבהתאם,והערבית
.ר"ופקעהבריאות

הקמתותכלולבקידוםהמחוזותמסייעיםהמאמץמיקודבמסגרת•
מהרשותוהמבודדיםהחוליםפינויהליךלייעולרשותייםלים"חמ

.רים"ותבתקציביםשחרורובהאצת

:האתגריםועיקרמאמץבמיקודרשויות

חירום

מחוז הצפון

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

יבנאל, שיבלי

מחוז חיפה

הקמת אכסניה מרחבית למבודדים  
בין היתר ברשויות  סיוע . בעיר חיפה

אום אל פאחם  , זרקא-אסר'ג: 
.ורכסים

ש"מחוז יו
סיוע ממוקד ותמיכה באוכלוסייה  

,  ר עלית"על ביתבדגש החרדית 
פעולות  . מודיעין עלית ומטה בנימין

תכלול הגברת הבדיקות  : מרכזיות
.מזוןוחלוקת סלי 

מחוז המרכז

מיקוד מאמץ באוכלוסייה החרדית  
בדגש על העיר  , וערבית במחוז

.אלעד

מחוז ירושלים

קריית  : מיקוד מאמץ ברשויות
.שמשירושלים ובית , יערים

א"מחוז ת

.  מיקוד סיוע ותמיכה בעיר בני ברק
תכלול הטיפול והסיוע לעובדים  

.הזרים בדרום תל אביב

מחוז הדרום

בדגש על  לאוכלוסייה הבדואית , יחד עם משרד החקלאות, תכלול הסיוע
מענקים  ושחרור מרחוק ללמידה מהלך לשיפור תשתיות התקשורת קידום 

הממשלה בסיוע לעיר  ריכוז מאמצי , כמו כן. 2397מתוך החלטת הממשלה 
.לרשותומענק חד פעמי תזרימיותאילת תוך קידום הקלות 



הון אנושי ברשויות המקומיות

:מרכזיותפעולות
עובדים,שכר,אדםכוחאודותהמקומיותלרשויותהנחיותהוצאת•

השכרעלהממונהסגןעםבתיאום)זובתקופהועודת"חל,חיוניים
.(מ"במששכרהסכמיומינהל

התפקידיםלרשימתבהתאםהחיונייםהעובדיםרשימתאישור•
.המשרדידיעלשנקבעהתפקודיתלרציפותהחיוניים

.דחופיםםיאישיחוזיםאישור•
.חירוםבעתא"כלמכרזיהנחיותפרסום•
;מהשטחלצרכיםבהתאםחירוםלשעתבתקנותהמכסותהתאמת•

בהןשישאוכלוסיותהחרגת;המשרדמנכלי"עחריגיםמנגנוןקביעת
.מיוחדצורך

שאלותעללמענהאנושמשאביומנהלילמנכ״ליםוובינרים2הובלת•
מעוזוארגוןהפיתוחמינהלעםותשובות

עריםאיגודיהמקומיתמהרשויותשהגיעושאלותלאלפישוטףמענה•
ושכראדםכחבנושאיאזורייםואשכולות

.כאןלחצו –ק"ברשומאנושי לריכוז הנחיות בתחום הון 
:אתגרים

זובתקופותהעולותנרחבותושכראדםכחלסוגיותמענהמתן•
.החירוםותקופתהקיבוציםההסכמיםבעקבות

מהביתהעבודהשגרתוהרחבתלשגרהמדורגתלחזרההערכות•
.המקומיותמהרשויות

כאןלחצו –ח מורחב "לדו

https://www.gov.il/he/departments/policies/manual-human_assets
https://drive.google.com/open?id=1M82LBDLZEy1AiwXyaPi7NJsUOiIGKwA3
https://drive.google.com/open?id=1M82LBDLZEy1AiwXyaPi7NJsUOiIGKwA3


:מרכזיותפעולות
בשתיהרשויותלכלליוניחודששלאיזוןמענקיתשלומיהקדמת•

,והשנייההנגיףהתפשטותבתחילתח"מלש120,הראשונה)פעימות
תזרימיתלסייעכדי(הפסחלחגהיציאהלפני,ח"מלש70

.המקומיותלרשויות

25%שלהנחהלמתןתקנותהציבורלהערותפורסמו–ארנונה•
2.8-בכמסתכמותהמדוברותההנחות.לעסקיםארנונהבתשלומי
משרדעםפעולהושיתוףבתיאוםלפועליצאהמהלך.₪מיליארד

ומרכזהמקומיהשלטוןמרכז,הסביבהלהגנתהמשרד,האוצר
.האזוריותהמועצות

.המקומיותלרשויותהאוצריותההלוואותתשלומידחייתאושרה•
עבור₪'מ60-כשלבסךממשלההחלטותתקציביבמיידישוחררו•

הדרוזיתהחברהרשויות,בנימיןמטה,נהריה,אשקלון,ירוחם
.ואילתעזהעוטףרשויות,רקסית'והצ

.רשויות40-לח"מלש40-כשחרור-המותנההמענקגובהעדכון•
ח"מלש250-כשלבסךתשלומים500מעלמהירבהליךשוחררו•

.ופיתוחהבראהבתכניותלרשויות

ארנונה ורישוי עסקים, תקצוב

:עסקיםרישוי
.בחודשייםהעסקרישיונותתוקףהארכת•
.עסקלרישויהממשלהמשרדימכללוהתייחסויותהנחיותריכוז•
.הקורונהבתקופתעסקיםוקידוםלרישוימדריךגיבוש•

https://moj.force.com/s/law-item/a093Y00001RFRIxQAP/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95?language=iw
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3806572,00.html
https://www.ynet.co.il/economy/article/BkxwYwDLI
https://www.gov.il/he/departments/general/rishuy_17_3
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/rishuy-asakim-doc/he/news_2020_corona_rishuy-asakim_%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A %D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99 %D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA %D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA %D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94 5.4.20.pdf


פיתוח ושיתוף ידע

:מרכזיותפעולות
הגורמיםבשיתוףהפיתוחמינהלבאמצעותמדריכים5פורסמו•

להתמודדותארגוניתלהיערכותהמקומיותלרשויותהרלוונטיים
.הקורונהאתגרעם

מדריך משותף עם משרד הבריאות| 4מדריך |3מדריך | 2מדריך | 1מדריך 

משתתפים1,000-כעםהמקומילשלטוןוובינריםחמישהנערכו•
,ארגוניפניםניהול,אנושיהוןבקרת,ארנונה,תקציבבנושאי
.כאןלחצווובינריםלסיכום.ועודמרחוקעבודה

ישראלמטהבשיתוף,265הלאומיהמיזםבמסגרתהוקם•
הקשורבכלהרשויותביןידעלשיתוףפורטל,דיגיטלית

שותפוכהעד)קורונהנגיףהתפשטותהשלכותעםלהתמודדות
.(פרויקטים161

אינטרנטיפורטלהוקם •
עבור  לעבודה מרחוק 

המקומיעובדי השלטון 

ודגשיםמגמותעלההחלטותלמקבלייומינתוניםפילוח•
.המקומיבשלטוןלקורונהלהיערכות

https://www.gov.il/BlobFolder/news/news-13-03-2020/he/news_2020_03_hamlaza-muni.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/news-13-03-2020/he/news_2020_03_manuel2-18032020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/manuel-pnim-helath/he/news_2020_03_manuel3-19032020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/madrich-minhal-pituach/he/news_2020_03_manue4-chosen24032020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/control-human-assets-files/he/news_2020_03_manuel-korona-health19032020.pdf
https://drive.google.com/open?id=1rZMjRm3naZwovwfLrgCMlC7JQnJgiIwr
https://www.265.org.il/%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/?
https://www.muni-remote.com/?fbclid=IwAR2jcsNREI04g16P4k4vBwd2vJJwoCrl8JI8qQHk8KteKeonT5NMUK-2NWM
https://www.muni-remote.com/?fbclid=IwAR2jcsNREI04g16P4k4vBwd2vJJwoCrl8JI8qQHk8KteKeonT5NMUK-2NWM


:מרכזיותפעולות
,עירונימוקדלהןשאיןרשויות15עבורטלפונייםמוקדים4הוקמו•

.האזורייםהאשכולותבשיתוף

לטובתהדרושיםהאמצעיםלגבירשויות160-במיפוייםנערכו•
.ומיומנויותידע,תוכנה,חומרהבהיבטימרחוקעבודה

שלמענה–רשויותעשרותבקרבושירותיםקהילתיחוסןסקרינערכו•
.מקומיותרשויותבעשרותתושביםאלפי11-כ

המידעהרחבתלצורךתסמיניםסקרשלשוטפתבהפצהסיוע•
משרדל"מנכלמכתב–לרשויותהסיועוהתאמתחוליםעלהקיים
.כאןלחצוהפנים

בשלב;הרשותשלהחיונייםלשירותיםדיגיטלייםמעניםפיתוח•
רווחה"לשירותיוכן"מרחוקעבודה"ללשירותיםהיערכותראשון

.הרווחהמשרדבשיתוף"מרחוק

הדתותראשיעםדתיותעדותאגףשלומתואמתשוטפתפעילות•
זהובכללכלליותהנחיותלגיבושוהדרוזיםהנוצרים,המוסלמים

.השונותהדתותלבנילקבורהייחודייםנהלים

שירות לתושב

רווחה מרחוקפורטל 

.האזוריים ברשויותהמוקדים מתוך פרסום 

https://drive.google.com/open?id=1ta9H5KAZxPooIB_ck77aqV-VxzqiaYO5
https://www.muni-remote.com/digitalwelfare
https://www.gov.il/he/departments/policies/corona_migzar_no_yehudy
https://www.muni-remote.com/digitalwelfare
https://www.muni-remote.com/digitalwelfare


ברמלהחירום מינהלל "חמ

למשימת הפינוי  הרשותייםלים"והחמסיוע לרשויות באמצעות עבודה שוטפת מול המחוזות 
ח"קופ/ ר"מד/ר"פקע/ ל"ולתיאום מול צה

09-9783581| 09-9784748|  אלי רגב 

לים"חממידע 

השומרדסק קהילות רגישות במשלט תל 
והעברת ידע בדגש על  אסטרטגיה , נתוני מגמותל מנהל חירום בגיבוש "ומעטפת לחמסיוע 

קשר . השטמרהמרכזי בתל ט"והמשל, משרד הבריאותקשר עם . החברה ערבית והחרדית
.רציף עם חדר מצב חברה ערבית ודסק חרדי 

EditBar@moin.gov.il|050-6240935| אדית בר -RoeiD@moin.gov.il| 050-6240462| רועי דהן 

מחוזות משרד הפנים
BoazYo@moin.gov.il|יוסף בועז | צפון 
FayezHa@moin.gov.il| חנאפאיז| חיפה 

TamiNa@moin.gov.il| נאסהתמי | ש "יו
YonatanB@moin.gov.il| טוב יונתן בר סימן | מרכז 

CarmitFe@moin.gov.il|פנטוןכרמית | א "ת
CHaimIf@moin.gov.il|יפרח יים ח| ירושלים 
LiliFh@moin.gov.il|פיינטוךלילי | דרום 

רקסית'ערבית דרוזית וצ, אנשי קשר מטעם המשרד בחברה החרדית

חברה חרדית
יהודה אבידן

050-5261729

חברה ערבית
סייף איימן

050-6205017
חדר מצב

04-9861172
054-887-8250

רקסית'חברה דרוזית וצ
האשם חוסיין

050-6205124
03-6060763

mailto:RoeiD@moin.gov.il
mailto:EditBar@moin.gov.il
mailto:BoazYo@moin.gov.il
mailto:FayezHa@moin.gov.il
mailto:TamiNa@moin.gov.il
mailto:YonatanB@moin.gov.il
mailto:CarmitFe@moin.gov.il
mailto:CHaimIf@moin.gov.il
mailto:LiliFh@moin.gov.il


מידע נוסף ולינקים

 ידע בין הרשויותלשיתוף ייעודי 265המיזם הלאומי אתר

אתר ייעודי לעבודה מרחוק

 ארגוניתערכה למנהל משאבי אנוש בנושא תקשורת פנים

 ניהול המוקד העירוניחוברת

ישראלאתר העמותות של -גיידסטאר

 משרד הפנים הנחיות

 ממשלהמשרדי הנחיות

אחודאתר -פיקוד העורף

סקירות פעילויות נוספות
מטעם משרד הפנים

אשכולות אזורייםדיגיטציה

ריכוז מידע ממשלתי

https://www.265.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/?fbclid=IwAR22WyNuNPWfrQEATvFOckrGkI5OcaMrntzYvNfQbbCD4zuMjelJ_JGw5QQ
https://www.muni-remote.com/?fbclid=IwAR2jcsNREI04g16P4k4vBwd2vJJwoCrl8JI8qQHk8KteKeonT5NMUK-2NWM
https://mifameyz.wixsite.com/coronainfo
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/service-and-contact/he/home_main_local-government_municipal-info_10_service-and-contact-04.pdf
https://www.guidestar.org.il/home
https://www.gov.il/he/departments/news/news-13-03-2020
https://www.gov.il/he/General/corona_official
https://info.oref.org.il/
https://drive.google.com/open?id=19H1CPD43asIRW0eKpKlk5R9O4ajii1A6
https://drive.google.com/open?id=1xe-G2afCZl1X3A8PkuX3BaU377WNzk80
https://drive.google.com/open?id=1xe-G2afCZl1X3A8PkuX3BaU377WNzk80
https://drive.google.com/open?id=19H1CPD43asIRW0eKpKlk5R9O4ajii1A6
https://drive.google.com/open?id=19H1CPD43asIRW0eKpKlk5R9O4ajii1A6
https://drive.google.com/open?id=1xe-G2afCZl1X3A8PkuX3BaU377WNzk80


בברכת חגים שמחים ובריאות איתנה

צוות משרד הפנים
2020אפריל 14


