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 אגף ממשל וחברה

 
Department for Governance and Social Affairs  

                   قسم الحكم والمجتمع

 

 
 

 אל

 רשימת תפוצה

         

 20.381.עם משבר הקורונה  שולחן עגול התמודדות סיכום דיון

 

 משתתפים:

 ממשלה:

משרד הבריאות, משרד הרווחה )שירותים אישיים וחברתיים, אזרחים ותיקים, משאבי קהילה, 

משרד  וויון חברתי,חשכ"ל(, משרד לשד האוצר )אג"ת + התנדבות(, משרד החינוך, בטל"א, משר

וויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, נציבות שרשות התאגידים,  משרד המשפטים,הפנים, 

 , פיקוד העורף. , רח"לה והקליטהימשרד העלי

 : וארגונים עמותות

, קרן קמח, גוונים, לקט ישראל, רשת עמית, צופן, אנוש, ויצו, החברה למתנסיםמנהיגות אזרחית, 

הישראלית הקואליציה  פידל, שקל,יוזמות אברהם, סיכוי, אג'יק, חד, ת ביחד, לב אלחיו

   מעוז, אלכא, אשל.בית איזי שפירא, בטרם, ידידים,  שיתופים,היהודית,  הסוכנותלטראומה, 

 לנתרופיה: יפ

, פורום הקרנות, יד JFNקרן שוסטרמן, קרן רש"י, קרן אריסון, הקרן לידידות, איחוד הפדרציות, 

 הנדיב. 

 

 דברי פתיחה: 

: בימים השולחן העגול מטעם המגזר הציבוריסמנכ"ל ממשל וחברה, מ"מ יו"ר  אורן כהן,

ם דגש ישיש ל משרדי הממשלה. שהציפו תיים בעקבות המשבר חברצרכים האחרונים נערך מיפוי 

על מנת להעריך את כלל המענים הנדרשים. נושאים שעלו באופן על מיפוי של תתי אוכלוסיות 

של אנשי כניסה  נהלי  רוחבי מהמשרדים מטופלים באגף ממשל וחברה ומנסים לקדם  מענה כגון

נושא זה וכיו"ב.  חינוך המיוחדב ילדים ,מתקשים קשישים /או למתן סיוע לאוכלוסיות כגוןצוות ו

במקומות של אי בהירות בהנחיות לפעמים יש נטייה ללכת  -נהלות השוטפתתמציף קושי גדול בה

 ה.המחמיר ולכן נדרש להבהיר את הסוגי על הצד 

יש לקחת הדגישה כי מנכ"לית אנוש ויו"ר השולחן העגול מטעם המגזר השלישי:  ,הילה הדס

על החוסן לשמור כמו כן,  .לדאוג ליום שאחרי ולשמירת הרצף אחריות על יוזמות חדשות שקמו,

 הלאומי גם בשוטף וגם בחירום. 
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لحكومة رئيس ديوان   ا

 משרד ראש הממשלה

 

 

 מטרת הדיון

 משבר הקורונה והתקציב ההמשכי.  רשל הארגונים לאו תפעולייםהצפת צרכים  .1

 שטרם נמצא להם מענה.  בשטח ארגוניםשמזהים האזרחיים  -הצפת צרכים חברתיים  .2

 

 עיקרי הדברים

  והארגונים: תפקוד העמותותשרידות ול עלושהוים חיוניים צרכחלק א: 

למאמצים תגייס ומעוניינים להבצל משבר הקורונה, נמצאים ארגוני החברה האזרחית 

בו החמור תקציבי ה משברה , ורואים בכך משימה לאומית, אולםמלחמה בקורונההמשותפים ל

 לאזרחים. ים מיטבי יםמעניכולתם לספק  ועלתפקודם משפיע על , ארגוניםמצויים ה

  האזרחיים; הופסקו תמיכות  של הארגוניםוקריסה  מביא להשבתההמשבר התקציבי

לא ו עובדים רבים הוצאו לחל"תבעקבות כך בתשלומים. רב עיכוב וחידושי חוזים, יש 

נכון לכלל  המצב  יהיו לעובדים משרות לחזור אליהן. ,לאחר שיסתיים המשברברור אם 

חברה ארגוני ה ולא ברור מה יהיה על , חלקים רבים בחברה הערבית מושבתים. המגזרים

 . האזרחית הערבית שמספקים שירותים ולא מקבלים תשלום כרגע

  ועצירת ההתקשרויות תמוטט את הארגונים ולא  הקפאה התקציביתלהחדשה ההנחיה

 ת ההנחיה ולעצור את ההקפאה. יש צורך דחוף לבטל א .הקורונה יהיה מי שיסייע במשבר

  בתפקוד העמותות ממשלתית לתמיכהקרן חירום הקמת בקשה לעולה : 

התמודדות עם משבר ליש להם תפקיד מיידי במענים שארגונים ל כי בנוסףבחין יש לה - 

לשמור והכרחי חיוני , במאמצים בחירום גם אם לא משתתפיםארגונים ש ישנםהקורונה 

 גרה. יך ולפעול עם תום המשבר וחזרה לשעל התפקוד רציף שלהם על מנת שיוכלו להמש

-ש בית איזי שפירא לדוגמה פגיעה קשה,חוששים מגם ארגונים גדולים וחזקים עלה כי  -

עצירת התקציב לעמותות כבר מהממשלה.  50%תרומות ומבוסס על   תקציבומ 50%

 אך לא יוכל הפעלות לילדיםשפות ו 3-רגון מפעיל קו חם באהעובדים.  300גרמה לפיטורי 

  לשלם משכורות. 

 :נוגע גם לתורמים  ואה, היקפו העולמי של המשברייחודיותו ובשל  כספי פילנתרופיה

עם זאת, ניכרת עדיין הירתמות של  גייס קשב ותרומות. מחו"ל וניכר קושי ל

הפילנתרופיה גם בארץ וגם בחו"ל, וביכולתה לאפשר גמישות בכספים ולשמר את כוח 

זאת, עולה דרישה מצד הפילנתרופיה לראות כי גם הממשלה האדם בארגונים. יחד עם 

תקציבי בהקצאת  עבור המגזר העסקירתמה נרתמת לעזור  לחברה האזרחית כפי שנ

 תמיכה וסיוע. אם הממשלה תירתם, הפילנתרופיה תיתן את חלקה. 
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פות עם צוות משנה במשרד ראש הממשלה בשותלהקים  סוכםקשיים שהוצפו, כלל במענה ל

  מענים לסיוע. מו יחד ויקד שיפעלונציגי ארגונים נבחרים, החשכ"ל, מנהיגות אזרחית ו

 והוצעו על ידי החשכ"ל:  שכבר קיימיםמענים 

אבל יש מודל יש קושי גדול לאשר תמיכות, בשנה ללא תקציב מודל של תשלום מקדמות:  .1

כונות בחשכ"ל לאשר יש נ. מיליון שקל 400עד כה שולמו מעל ; של תשלום מקדמות

זאת צריך שהמשרדים יקדמו מהלכים מול  אפשרפעולות הקשורות לקורונה. כדי ל

הוצע ביחס למענה זה כי  .לקדם זאת ותפקיד הארגונים ללחוץ על המשרדיםל, החשכ"

נוכח הצורך בפתרון מהיר לחירום, החשכ"ל ייתן מקדמות לארגונים על בסיס תמיכות 

 .2019שלא שולמו בשנת 

קרן ההלוואות של השתמש בל ישנה אפשרות בעיה תזרימיתסיוע ברן הלוואות: לק .2

 בקרן. הסתייעו עמותות כבר  171 עד כה. החשכ"ל

 שולם.תבהתאם לחוזה,  השבוצעהתקשרות כל הודגש מהחשכ"ל כי  .3

 

 : אזרחיים וקשיים במתן מענים -חברתייםצרכים הצפת חלק ב': 

 מיגון : 

 ואם יהיו חולים בסיסיים )מסכות, כפפות, אלכוג'ל( וןמיג יש חוסר גדול באמצעי ,

אצל הספקים יידרשו גם חליפות מיגון. לא ניתן לרכוש בשל מחסור מבודדים בהוסטלים 

יוכלו לא ארגונים המאמירים בשל הביקוש. ללא פתרון לאמצעי המיגון, ומחירים ש

 משרד הבריאות. ולהפעיל עובדים ומתנדבים על פי הנחיות  להמשיך לתת שירות

  הבריאות ביקש לקבל באופן מרוכז דרישות מיגון של הארגונים, יש להעבירמשרד 

המיגון בהתאם לתפקידים  אזרחית את הדרישות על פי הנחיות למנהיגות חברה

   שמבצעים המתנדבים או העובדים.

  חוסר בציוד מיגון בחברה הבדואית ישנו 

והנגשת מידע, בעיקר בחברה הערבית  מחסור חמור בכל הנוגע להסברהניכר הנגשה והסברה:  

  .חיותככלל והבדואית בפרט. ניכר חוסר הבנה ואי עמידה בהנ

  נדרש איש קשר ספרדית וצרפתית רבות, ביניהן בשפותלעולים הסברה חומרי נדרשים .

 במשרד הבריאות למענה בנושא התרגומים. 

 פעילות  . התאמה תרבותית של תכני ההנחיות לחברה הערביתבנוסף לתרגום יש צורך ב

תרבותית של  תאמההיש צורך ב. לפעילות ייעודית סביב הסברה לקורונההעמותה הוסבה 

 התכנים. 

 הינה הכרחית להבנה והפנמת ההנחיות עבריתהדוברי , גם להאתיופיתקהילה ההנגשה ל ,

  על מנת למנוע פגיעה קשה באוכלוסיה. 
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 תחבורה ציבורית: 

 תייצר קושי משמעותי בהפעלת  התחבורה הציבוריתה או צמצום משמעותי של הפסק

שנעשה כעת מאמץ לאשרן  ,עובדות הסיעוד ים. לדוגמהעובדים חיוניים ואף מתנדב

 כחיוניות, יהיו חייבות בתח"צ. עלויות היסעים פרטיים אינן אפשריות. 

 כניסת מתנדבים לבתים: 

 יוצר אי יציבות וחשש לגבי המשך פעילותם של : מתנדביםגבי הנחיות לא ברורות ל

 המתנדבים. 

 מתנדבים המשיב ורחל הוציאו נוהל לגבי פקע"ר  ,רשת ההתנדבות יחד עם משרד הרווחה

 ובאילו מגבלות.  מי יכול להיכנס לבתיםבין השאר 

 :בגלל הנחיות מנהל חברה בני נוער, מתנדבים להפעיל  מגבלהיש  מגבלות הפעלת ילדים

משרד החינוך וייבחן נאמר כי הנושא בבדיקה מול . וזה כוח התנדבות גדול וחשוב ונוער

 מענה. 

 

 וצרכים נוספים שעלו: נקודות 

  יש להעלות את כמות הבדיקות בחברה  :בחברה הערביתהקורונה חוסר בבדיקות

בחברה הערבית שלכאורה אין תחלואה משום אדישות בחברה הערבית הערבית; ישנה 

 . כיוון שלא עושים בדיקותוזאת מ

 בקשות לסיוע לכלים מרכזי הנוער שנסגרו מייצרים עומס ב -בני נוער יוצאי אתיופיה

המגשרים מוצפים בפניות כדי שיסייעו בהנגשת הלימוד מרחוק, החוזה  ללימוד מרחוק.

 . ואין מי שייתן את המענה ההולם הופסקעם משרד החינוך 

  בולט  -הסטודנטים ערבים שמגיעים מירדן ומזרח אירופעבור מיידי היעדר מקום לבידוד

כפרים. בבידוד באינם יכולים להיות תנאי המגורים בשל , שדואיבמגזר הבבמיוחד 

 . בית מלון בים המלחלחלופה נבחנית 

  :לאוכלוסיות בתפקוד יש צורך בהתייחסות מיוחדת אנשים וילדים על הרצף האוטיסטי

 טפלל מסוגלים ופנוייםלא שהורים צורך בסיוע לנמוך כפי שמעניקים לקשישים. 

 . בביתיסטי ילדיהם שעל הרצף האוטב

  מתן כלים להפגת בדידות ון לסוגיית יש לתת פתר הפגת בדידות מרחוק:קשישים ובידוד

בודק אופציה לפנות קומה בבתי אבות על מנת לשכן שם קשישים משרד הרווחה מרחוק. 

כרגע יש  .(שהם מקבלים בבית שלהם )מטפלות וכו'שלא יכולים לקבל את המענה הרגיל 

משרד הרווחה התבקש . נסים לקדם איתם את הרעיוןמשני יזמים של בתי אבות ש

 ומשרד רה"מ יסייע אם נדרש. מיידית להפעלהתהיה ערוכה זו כתכנית ש
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 למשוך את הקצבה  וכלואשראי לא י שאין להםלקצבאות  םזכאי :משיכת קצבאות

  .ובוחן מענה אפשרי עוסק בסוגיה זוביטוח לאומי כי  נאמרמהבית.  הםשל

 עלו:שעדכון והצעות למענים 

 ה חרולאם איזכה יםישקשמשרד הרווחה יחלק ל .חלוקת מזון לאוכלוסיית הקשישים

  .(קשישים 60,000-80,000) ארוחה ליומיים החמ

 היערכות להסבת המחלקות בבתי חולים למחלקות קרן אריסון תבחן סיוע חלקי ב

 סדרי הגודל  הנדרשים. ומבקשת להבין את  קורונה והציוד שנדרש לכך

 על מנת להשקיע דיגיטאלית לאיתור אנשים במצב דיכאוןמערכת הצעה לשימוש ב ,

אפשר ולהציע מענים יעילים.  באיתור האוכלוסייה הנזקקת לסיוע מאמצים ממוקדים

  לחבר בשלב ראשון אלפים ובשלב שני מאות אלפים.

 ים נדרשים. הפקה של סרטונים בנושאישמחו לסייע בדף נחיתה למטפלים,  לאשל יש 

  כל ; זירת השירותים החברתיים להתמודדות עם המשברים את : מקיידסטארהגאתר

ר האם הוא דורש יארגון יכול להיכנס לגיידסטאר ולהעלות את סוג השירותים שלו, להגד

מאגר מידע עם כל השירותים, על בסיס קהל יעד, בהמשך יוכלו להציג מתנדבים וכו'. 

 אוגרפי וכו'. יאזור ג

 נדרשהמידע כל בהם מציעים להסתייע ב ברשות התאגידים . 

 

 סיכום,  ל

יוקם ויעדכן במענים שיגבש.  לבחינת דרכי סיוע לעמותות צוות המשנה המשותף .1

מ, "מגזריים במשרד רהן יופיעו בדף הנחיתה של היחידה לשיתופי פעולה ביהעדכונים 

למנהיגות אזרחית, למשתתפי שולחן זה ולמשתתפי השולחן העגול לדורותיו.  יופצו

 מתבקשים לסייע בהפצת העדכונים לגרומים רלוונטיים נוספים. משתתפים ה

מיננטית והרשות המקומית תהיה יותר דהמענים לצרכים השונים,  מתןב ככל שנתקדם .2

 ותהווה מוקד משמעותי לאספקת השירותים הנדרשים. 

 וספת של השולחן הבינמגזרי. יוחלט בהמשך על פי הצורך על התכנסות נ .3

 

 

 

 רשמה: אנצינאלו סלומון
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لحكومة رئيس ديوان   ا

 משרד ראש הממשלה

 

 

 לוח תפוצה

  משרד הבריאות. יועצת לראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים, לשעבר  ,אורלי ויינשטיין

 תבריאומשרד ה , מנהלת אגף תכנון מדיניות,שלומית אבני

 בריאותצמצום פערים, משרד ה, מנהל תחום  גידי פרץ

לית, ראש מינהל שירותים אישיים וחברתיים, משרד העבודה הרווחה ", סמנכאיריס פלורנטין

 והשירותים החברתיים

 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםרשת ההתנדבות, מנכלית בר, רונית 

, משרד העבודה הרווחה והשירותים מנהלת אגף משאבי קהילה ועבודה קהילתית, דליה לב שדה

 החברתיים 

   תנדבות, משרד העבודה הרוחה והשירותים החברתייםראש תחום ה, ונתן שוורצמןהי

ים תיקים, משרד העבודה הרווחה והשירוגליק, ראש אגף בכיר אזרחים ות -ןציפי נחשו

 החברתיים. 

 וסד לביטוח לאומיל, המ"זכות, יועץ מנכד אלע

 יר, ראש אגף סיעוד, המוסד לביטוח לאומיאורנה זמ

 , משרד האוצרחשכ"להסגנית בכירה, , מירב קדם

 , משרד האוצרחשכ"לורווחה, ה ראש תחום חינוך, גל לנדו

 , משרד האוצררכז רווחה וביטוח לאומי, אגף תקציביםעלי בינג, 

 רי, רפרנט רווחה, אגף תקציבים, משרד האוצרנתנאל אוש

 משרד המשפטים מנהלי,  -ייעוץ וחקיקה, המחלקה למשפט ציבורידהרי, קרן 

 משרד המשפטיםרשות התאגידים, ראש , אייל גלובוס

 משפטים, משרד הת ושיתופיותראש תחום חדשנוד, נועה רוזנפל

 היטלהק תקציבים ומחקר, משרדתכנון מדיניות ל ", סמנכאופיר להב

 ינוךד החבינמגזריות, משר , מנהלת היחידה לשותפויותמיכל עוז ארי

 משרד הפניםבשלטון המקומי,  , ראש מינהל הפיתוחאדית בר

 משרד החקלאותמנהל אגף בכיר לפיתוח חברתי כלכלי, , יריב מן

 רה"מ , ראש אגף בכיר עתודות לישראל, משרדתמר פלד אמיר

 מ"הל, משרד ר"יועצת מנכ, נעמה הולצמן

 יון חברתיחירום מידע וסייבר, המשרד לשוואגף בטחון , מורן מור
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 , יועצת מנכל, המשרד לשוויון חברתיעדי טור פז

  ושילוביות, פיקוד העורףמדור התנדבות ענבר, ראש  מאיה

 , פיקוד העורףראש תחום תודעה ומחקר, איה דולב

 ל"ראש תחום חוסן ציבורי, רחי, מחאיעל ש

 החברה למתנסיםל, "מנכ, רז פרוייליך 

 קרן קמחל, "מנכ, מרדכי פלדשטיין 

 לקט ישראלל, "מנכ, גידי כרוך 

 רשת עמיתל, "מנכ ,אמנון אלדר

 צופן ל,", מנכסאמי סעאדי

 אנושלית, "מנכ, הילה הדס

 בית איזי שפיראנשיאה מייסדת, סטוצ'ינר, נעמי 

 בטרם ,לית"מנכ ,סילבינגר אורלי

 גולדברג, לחיות ביחדה קצבי

 יוזמות אברהםמנהלת שותפה, , עולא נג'מי יוסף

 ויצולית, ", מנכשרית ארבל

 לב אחדר "יו, ארז אשל

 מנהיגות אזרחיתר "יו, אופיר כץ

 מנהיגות אזרחיתלית "מנכ, ר פינקל פרלוליא

 אג'יק ל,", מנכחיר אלבז

 פידל ,לית"מנכ, מיכל אברה

 שקללית, ", מנכקלרה פלדמן

 לטראומה הישראלית הקואליציה לית, "מנכלבנון, טליה 

 לטראומההישראלית קואליציה הלית, "סמנכ, לימור לוי

 יהודיתהסוכנות ה, מנהלת תחום חירום, יעל רז

 שיתופיםל, ", מנכדושישלמה 

 ישראל ג'וינט אלכא, ל"דודאי, מנכרני 

 ישראל ל, אלכא ג'וינט"גיל, משנה למנכאורי  

 ישראל ג'וינטאשל, ל "כמנהיימן, יוסי 

http://www.pmo.gov.il/
http://www.pmo.gov.il/


 
 

                                                      

  

 02-6513131, פקס: 02-6706127, טל: 91007, הקריה, ירושלים 3רח' קפלן 

3 Kaplan St. Jerusalem 91007, Tel: +972 (2) 6706127, Fax: +972 (2) 6513131 

 02-6513131: فاكس, 02-6706127: هاتف ,91007 القدس اورشليم  هكريا, 3 كبالن شارع

www.pmo.gov.il  8  /8 

Prime Minister’s Office 

لحكومة رئيس ديوان   ا

 משרד ראש הממשלה

 

 פרסיקו, מנהל רשת מעוזעמית 

 מנהל מיזם גיידסטארוולמר, שי 

 שוסטרמןלית, קרן ", מנכמירב דדיה מולד 

 רש"י, קרן מיכאל חן

 אריסוןלית, קרן ", מנכדה פריז שלומית 

 איחוד הפדרציות, שטייןדלרינה א

 ישראל   JFN , סיגל יניב פלר

 פורום הקרנות, ר", יואלי בוך

 פורום הקרנות, לית", מנכטליה חורב

 יד הנדיבל, ", משנה למנכיעל שלגי 
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