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ממשלה וחברה אזרחית עובדים יחד  –מגזרי במשבר הקורונה עדכון מהשולחן העגול הבין הנדון: 

 על המענים החברתיים

 

 שלום רב,

ארבעה צוותי משנה שיתמקדו  הקמנו, 18/3/20שקיימנו ביום רביעי, הוירטואלי הדיון לבהמשך 

ביל מהחברה וי מוביל ממשלתי ומ"כל צוות מובל במשותף עשדורשים קשב מיוחד. בנושאים 

 :האזרחית

 השלישי לאור המשבר. דיון ראשון: פקוד המגזרצוות משנה של השולחן העגול לסיוע לת .1

 : 19.3.2020בתאריך 

 הילה טל אביטן. "רד – תחום בכירה, חברה ראש –משרד רה"מ  – הממשלהמובילה מ -

 ליאור פינקל פרל.  –מנכ"לית מנהיגות אזרחית  –אזרחית החברה מובילה מה -

 :23.3.2020צוות משנה בנושא ילדים ונוער בסיכון. דיון ראשון בתאריך  .2

ריינות משרדית למניעת עבן מת הביהמתא –משרד המשפטים  -ממשלה  המ מובילה -

 עו"ד מיכל גולד., נוער

 עו"ד ורד וינדמן.  –מנכ"לית המועצה לשלום הילד  –אזרחית החברה מובילה מה -

 : 24.3.2020צוות משנה בנושא זרים וחסרי מעמד. דיון ראשון בתאריך  .3

עו"ד  –מנהלת היחידה למניעת סחר בבני אדם  -משרד המשפטים  -ממשלה המובילה מ -

 נה דומיניץ.די

 איילת עוז.  ר"ד –"לית המוקד למהגרים ופליטים מנכ –אזרחית החברה מובילה מה -

 :26.3.2020צוות משנה למענים לאנשים עם מוגבלות. יקיים דיון וירטואלי ראשון בתאריך  .4

מנהלת תחום  -נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות - מובילה מהממשלה -

 רתי.יונית אפ -שילוב בקהילה 

  הלה הדס.  ר"ד –מנכ"לית אנוש   -אזרחית הברה חמה הלמובי -

 בימים הקרובים.  מועד ייקבע. נשים בעקבות משבר הקורונהצוות משנה ל .5

– וחברתיים מינהל שירותים אישיים משרד הרווחה, סמנכ"לית –ממשלה מובילה מה -

 איריס פלורנטין. 

 מרגליות.  -גראיכל מ – מנכ"לית שדולת הנשים –אזרחית החברה מה מובילה -

 נוספות שעוסקות בנושאים חברתיים:  ירותז

 טחון לאומי. ימופעל ומנוהל ע"י המועצה לב -וות ממשלתי בינמשרדי בנושא הגיל השלישי צ 
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  יריב מן, ראש אגף בכירבהובלת  - החברה הבדואית בדרוםלצרכי צוות ממשלה וחברה אזרחית 

 . ג׳וינט -אלכאובתכלול של לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית, 

 

 ממיפוי הצרכיםשעלו נושאים רוחביים 

סומנו מספר נושאים רוחביים שאנו מבקשים לקדם באפיקים עד כה תוך כלל הצרכים שעלו ב

 השונים: 

המסגרות החוץ  ללבכ ,לך ויגברשרק י ,עלה צורך -במסגרות חוץ ביתיות סוגיית כח האדם .1

 -הנדרשכח האדם ל הצרכיםן רוחבי שירכז את פתרואנו בוחנים ביתיות בנושא כח אדם. 

על שענות ינבחנת ה. שיתרכזו במקום אחד למענים אפשריים ו"ישדך" -עובדים ומתנדבים

 . הנושא בבחינה.למתנדבים מערכת פיקוד העורףובהתעסוקה  מערכת של שירות

בשל אי התאמה למגבלות הקורונה  שירותים חיוניים שנסגרו לגבימחודשת  צורך בבחינה .2

ד ניתן . יש לבחון האם וכיצנזקקים לשירותאזרחים שהנפגעים באופן משמעותי רם היעדוב

שירותים שלא ניתן אופן הפעלת השירות לצרכים ולמגבלות הקורונה. את  תאיםלה

של המשרד בעת אותם לצורך אחר להסב האם וכיצד יש לבחון בשל המגבלות, תאים לה

רציפות מקצועיים של העמותה וגם לתמוך בגם למצות את המשאבים הובכך המשבר, 

 יום שאחרי. בהמשך עבודתה גם את שתאפשר 

אלא לזהות את  ,םרדגיש שפעילותו של השולחן העגול אינה באה להחליף את עבודתו של אף גונ

הכוונה היא לזהות מכפילי כח  ,כמו כןיש ערך לפתרונם באופן רוחבי. הצרכים המשותפים אשר 

 עתשל השירותים החברתיים גם בהבטחת הרציפות שיכולים להצטרף למאמצים ל ,מצד הארגונים

 משבר הקורונה. 

 

 בברכה,

 לירית סרפוס 

 מנהלת היחידה 

 לשיתופי פעולה בין מגזריים

 משרד ראש הממשלה

  


