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התפרצות נגיף הקורונה אילצה מדינות וערים ברחבי העולם לנקוט בצעדים מהירים למניעת התפשטות  

המחלה. ההחלטה הפתאומית על סגר במישור הלאומי והבינלאומי, הנחיות משרדי הממשלה, שהשתנו  

תאם להתפתחות המשבר והמעבר החד של תשומת הלב לכיוון מערכת הבריאות, חייבו עיריות  בה

 לבצע במהירות שינויים והתאמות נדרשות. 

העיר,   לתושבי  גבוהה  שירות  רמת  על  ולשמור  להמשיך  כדי  רחבה,  מערכתית  לתגובה  נדרשנו  אנו 

המדינ המתבקשת.  ברגישות  לתושבים  ולסייע  מהמצב  הנובעות  את  במגבלות  הציבה  שהובלנו  יות 

 בריאות התושבים בראש, דבר שהוכיח את עצמו במבחן התוצאה פעם אחר פעם במהלך השנה. 

עיריית כפר סבא הגיבה במהירות למשבר המתפתח, בכך שהכינה תוכנית אב ייעודית להתמודדות עם  

ביניהם. התוכנית הייתה  נגיף הקורונה והקימה צוותי עבודה שינהלו את מרחב התחומים ואת התיאום  

חייבת להיות זריזה וגמישה, לכלול תרחישים שונים ולהתעדכן באופן שוטף בתחומי חייו של התושב;  

החוסן העירוני, הבריאות, החינוך, חברה וקהילה, כלכלה עירונית, תרבות, סביבה עירונית, תחבורה  

תוני התחלואה והמשימות העירונית  והון אנושי ברשות. הוקם מרכז שליטה, העוקב באופן שוטף אחר נ

תוך   התושבים,  למען  רבות  עירוניות  פעילויות  בוצעו  נתון.  זמן  בכל  העירונית  המצב  תמונת  ומייצר 

אלף גמלאי העיר, סיוע    21הפעלת מערך נרחב של מתנדבים, תושבי העיר, יצירת קשר טלפוני עם  

זרחים ותיקים ולמשפחות מעוטות יכולת,  במזון ושינוע תרופות. הוקם מרכז לוגיסטי לחלוקת מזון לא

יום מאות ארוחות חמות וסלי מזון, נוצרו חוברות וסרטונים לתושבים הסגורים   במסגרתו חולקו מדי 

 בבתים, הוקמה מנהלת סיוע לעסקים קטנים בעיר ועוד. 

הספר    בתקופה זו, זיהינו גם הזדמנויות להמשך פיתוח התשתיות, ביצוע שיפורים ועבודות פיתוח בבתי 

 הסגורים, ביצענו התאמות והאצנו פרויקטים עירוניים. 

 כפר סבא מהווה עיר דגל להתמודדות עם המגיפה העולמית ומשמשת מודל ודוגמא לערים בישראל.  

ולכל השותפים היקרים, על העבודה המאומצת בימים לא   לכל עובדי הרשות, למתנדבים  אני מודה 

המאמץ המשותף יחד עם המדיניות האחראית שהובלנו הפכו  פשוטים, על היצירתיות ועל המסירות.  

 את כפר סבא לאחת הערים הבטוחות במדינה. 

וטובת העיר   ותושבי כפר סבא  ונמשיך לפעול למען רווחת כל תושבות  ננצח את הקורונה  יחד, 

 כולה. 

 

 רפי סער 
 ראש העיר              
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 דבר מנכ"ל העירייה  4

 

צ'רצ'יל.   לווינסטון  בטעות,  הנראה  ככל  שמיוחסת,  אמירה  היא  טוב"  משבר  תבזבז  אל   "לעולם 

 גם אם לא ידועה זהות הדובר הרי שלדעתי אין ספק בנכונות הדברים עצמם. 

 אמירה זו מהווה עבורנו מצפן לפעילותנו בשנה מורכבת זו. 

 בנפש, של חולי ושל צער, של משבר כלכלי ומשבר נפשי.   אבדותהשנה החולפת הייתה שנה של 

לאחדות, ליוזמה, להתנדבות, לנתינה,    - ולצד זאת, כדרכם של החיים נקרו בדרכנו הזדמנויות אמיתיות

 למקצועיות ועוד. 

 

 החוברת שלפניכם מרכזת את פעילות העירייה בטיפול בנושא מגפת הקורונה בנושאים השונים. 

, פעילות זו בוצעה תוך חשיבה מתמדת, תכנון קצר וארוך טווח, מדידה והערכה  כפי שתוכלו להיווכח

 של נתונים, תחקיר והפקת לקחים. 

 זוהי דרכנו כארגון לומד, השואף לתרבות ארגונית בריאה ויציבה ולמצוינות. 

וחשבון על פועלנו לציבור. כתמיד, אנו משקפים את עשייתנ דין  ציבור אנו חייבים  ו  בנוסף, כמשרתי 

 בשקיפות אמיתית ומלאה.  לציבור הרחב, על הצלחותינו וכישלונותינו, 

 רק כך נתקדם ונשתפר. 

 

 אני רוצה להודות לראש העיר כפר סבא על ההנהגה וההובלה. 

 תודה והערכה עצומה על העשייה המסורה והמקצועית.   -ולכם שותפיי לדרך, עובדים ומנהלים

 יקיריכם! בברכת בריאות טובה לכם ולכל 

 

 

 שלכם, 

 

 איתי צחר 
 מנכ"ל עיריית כפר סבא   

  



 

 עיריית כפר סבא התמודדות עם נגיף הקורונה 

 

  דבר מנהל אגף ביטחון, חירום ובטיחות 5

אגף הביטחון אחראי על תכנון המענה לאירועי חירום שונים והכנת המערכת העירונית להתמודדות עם  

יכולות חדשות  תפיסת ההפעלה העירונית, התרגולים והשפה המשותפת לצד פיתוח    אירועי חירום. 

מענה   ולתת  המשבר  עם  להתמודד  לעירייה  אפשרו  עולמית  מגיפה  עם  להתמודדות  המותאמות 

 לאתגרים השונים שהוצבו בפניה.

ואגף   אסטרטגי  לתכנון  האגף  הובילו  סדורה,  ועבודה  תכנון  של  ארגונית  תרבות  המקדמת  כעירייה 

נגיף הקורונה בכפר סבא הביטחון כבר בשלביו הראשונים של המשבר תכנית אב     להתמודדות עם 

כך   במסגרת תכנית    . (1נספח  )ראה   לצורך  לאוכלוסייה כמאמץ המרכזי.  הוגדר מאמץ הסיוע  האב 

נרתמו כל יחידות העירייה לסייע לאגף שח"ק, הוקמו מוקדים טלפוניים, נבנו צירי סיוע ושופרו מסדי  

המתנדבים העירוני הפעיל מאות מתנדבים במסגרת חלוקת מזון, תרופות, סיוע בקניות  נתונים. חמ"ל  

וצרכים נוספים רבים. תא השליטה ניהל באופן רציף את איסוף הנתונים, גיבוש תמונת מצב עירונית  

 וביצוע מעקב אחר משימות. 

ת עם מצבי חירום  ההתמודדות עם הנגיף אפשרה לנו לשפר את יכולותינו בכלל ולהערכות להתמודדו

יחסי עבודה מעולים עם   יכולות גנריות, נרקמו  יחידות העירייה, הוקמו  בין  בפרט. שופרו הממשקים 

ומשרדי   המקומי  השלטון  הבריאות,  משרד  החולים,  קופות  וההצלה,  החילוץ  כוחות  העורף,  פיקוד 

 ממשלה נוספים. יכולות עלו יעמדו לנו בהתמודדות עם כל תרחיש חירום בעתיד. 

אני רוצה להביע את הערכתי הרבה לכל מי שלקח ועדיין לוקח חלק במערכה המתמשכת להתמודדות  

הקורונה   נגיף  וארגונים  - עם  מתנדבים  ועובדים,  פרטיים    בקהילה,   מנהלים  בארגונים  שותפים 

 וממשלתיים.  

ופה מורכבת  ולמנכ"ל העירייה, איתי צחר על הובלה ומנהיגות בתק  תודה אישית לראש העיר, רפי סער  

 זו. 

 

 

 

 

 שי זייד 

 אגף ביטחון, בטיחות ושרותי חירום  מנהל
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 פתיח  6

 . 2020שמחה להגיש ספר זה, שהינו תוצר של הערכות והתמודדות עם נגיף הקורונה בשנת 

עיריית כפר סבא נערכת בשגרה להתמודדות עם מצבי חירום שונים. עם הגעת הידיעות על התפשטות  

סוף  עד  אותנו  ילווה  הנושא  כי  וההערכה,  הקורונה  הבאות,   2020שנת     נגיף  לשנים  השלכות  עם 

התקבלה ההחלטה על גיבוש תכנית אב עירונית להתמודדות עם הנגיף. תכנית האב שגובשה בחודש  

לצד   פרטהמרץ,   והזדמנויות  נהלים  שירותים,  תהליכים,  העירונית,  המדיניות  הייחוס,  תרחישי  את 

התובנות המרכזיות שהופקו בכל אחד מהתחומים העירוניים. תכנית האב נבנתה בהובלת האגף לתכנון  

הממשקים והשפעות הדדיות, ניתוח תפיסותיהם של   את  אסטרטגי ואגף ביטחון, בטיחות וחירום וכללה

עלי עניין ביחס לחוסנה של העיר והפעולות הנדרשות. התכנון ותוצרי הפעולה הנם תוצר של צוותי  ב

 עבודה מבוססים על הגדרת המטרות, הנחות העבודה ועקרונות המענה הנדרשים.  

יפוי המצב הקיים  עסקה במ (  1נספח  )ראה  "תכנית אב להתמודדות עם נגיף הקורונה בכפר סבא"  

והאתגרים המרכזיים שבפניהם עמדה העיר עם פרוץ המשבר לטווח קצר וטווח ארוך בתחומים הבאים:  

חוסן עירוני, בריאות, חינוך, חברה וקהילה, כלכלה עירונית, כלכלה משלימה, תרבות, סביבה עירונית,  

 תחבורה והון אנושי ברשות.  

פעולות להבטחת הביטחון התזונתי לתושבי העיר וחיזוק  הפעולות הנדרשות לקידום   בתכנית פורטו 

החוסן העירוני, הנגשת שירותים מקוונים לתושב, שימוש בפלטפורמות תקשורת, שירות וזירות מסחר  

יעודי וייחודי בנושא  אתר ידיגיטלי על מנת לתת פתרונות לתושבים ולעסקים המקומיים. בנוסף הוקמו  

 .  ופורטל לסיוע לעסקים המקומיים עבור התושבים  משבר הקורונה

כחלק מתהליך איסוף הנתונים ובקרת משימות, הופעל תא השליטה, ונבנו כלי מדידה והערכה, תוך  

אסטרטגי ושיתופיות בתחום כריית הנתונים, ניתוחם, פיתוח "דשבורד"  שילוב של יכולות האגף לתכנון  

להצגתם בפילוחים הנדרשים ליחידות האופרטיביות וביצוע בקרה על משימות שאפשר לרשות יכולת  

 לביצוע מעקב יום יומי והתאמת הפעילות האפקטיבית למתן המענה לאתגרים שעלו במהלך המשבר. 

 

ה להביע את הערכתי  רוצה  בארגון  אני  לעובדים  למנהלים,  ומנהלי המכלולים,  לצוות ההנהלה  רבה 

ולמתנדבי ותושבי העיר על ההתמודדות היומיומית עם נגיף הקורונה והשפעתו על העיר. תודה אישית  

על    -מנהל אגף ביטחון, חירום ובטיחות -לראש העיר, רפי סער, למנכ"ל העירייה, איתי צחר ולשי זייד

 ר וארגון בתקופה מורכבת זו. הובלה ומנהיגות של עי 

 

 

 

 אופירה מור מזרחי 

 מנהלת אגף תכנון אסטרטגי ושיתופיות 

https://corona.kfar-saba.muni.il/
https://corona.kfar-saba.muni.il/
https://corona.kfar-saba.muni.il/
https://corona.kfar-saba.muni.il/
https://forms.kfar-saba.muni.il/business/
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 רקע  7

דווח בעיר ווהאן במחוז חוביי בסין על תחלואה בדלקת ריאות ממקור נגיפי.    2019חודש דצמבר  החל מ

קורונה השונה מנגיפים שהתגלו בעבר. הנגיף אובחן כנג נגיף  זן חדש של  יף  בחלק מהחולים בודד 

COVID-19  שנת של  הראשונים  השבועות  במהלך  בסין    2020.  נוספים  למחוזות  התפשט  הנגיף 

 לרבות מדינת ישראל. ,  למדינות רבות ברחבי העולם ו

העלה את הערכת הסיכון העולמית להתפשטות  ארגון הבריאות העולמי    2020פברואר    28בתאריך  

 המחלה וההשלכות מכך לרמה הגבוהה ביותר. 

 הכריז ארגון הבריאות העולמי על נגיף הקורונה כמגיפה עולמית.  2020מרץ ב 11בתאריך 

והחשש מהתפשטותו, דבר   COVID -19 עם התפרצות נגיף הקורונה החדשמדינת ישראל מתמודדת  

 .מחייב התייחסות ונקיטת אמצעים לצורך מניעת התפשטות המחלה בקרב הציבור בישראל

ד הבריאות מובילים את הערכות מדינת ישראל להתמודדות עם התפשטות  המטה לביטחון לאומי ומשר 

)הודעה על מחלה מדבקת מסוכנת(,    1940הנגיף. במסגרת ההערכות עודכנה פקודת בריאות העם  

הוצאת צווים המאפשרים ביצוע החלטות להכלת התפשטות הנגיף וביצוע פעולות תיאום עם משרדי  

 ות הכלה וניטור. הממשלה וגופים אחרים בנושא מדיני

אב   תכנית  סבא  כפר  בעיריית  נכתבה  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  העירונית  מהערכות  כחלק 

התפרצות נגיף הקורונה ברמה  לאור    נכתבמסמך "תכנית האב"  .  ( 1נספח  )ראה    להתמודדות עם הנגיף 

במהלך  העולמית וכולל את עיקרי מיפוי המצב הקיים ואת האתגרים המרכזיים שבפניהם עומדת העיר  

בתחומים הבאים: חוסן עירוני, בריאות, חינוך, חברה וקהילה, כלכלה עירונית,    2020שנת העבודה  

הנחת היסוד בכתיבת תכנית  .  רייהכלכלה משלימה, תרבות, סביבה עירונית, תחבורה והון אנושי בעי

שחקן  כ, לצד ההערכות היומיומית. עיריית כפר סבא  2020כי הנושא ילווה אותנו עד סוף  האב הייתה  

תווה  המ  , אבהתכנית    הציגה את  אקטיבי בפעילות משותפת יחד עם השלטון המקומי, משרדי הממשלה  

החלטות והשפעתן  לצד ביצוע  ורונה  התפשטות נגיף הק להתמודדות עם  פעולה  התכנית  את הדרך ואת  

 ברמה העירונית על כפר סבא.  

 המסמך מציג את המדיניות העירונית, תהליכים, שירותים, נהלים והזדמנויות.  

עיר עם מצב חירום בריאותי לאומי ועולמי, בהמשך  הלהתמודדות    ,כלי העבודה  ריכזה את    תכנית האב 

ניתוח   הממשלה,  משרדי  והפעולות  להנחיות  העיר  של  לחוסנה  ביחס  עניין  בעלי  של  תפיסותיהם 

הנדרשות. התובנות המרכזיות שהופקו בכל אחד מהתחומים העירוניים, ממשקים והשפעות הדדיות,  

המסמך מסביר את    מוצגות במסמך זה של תכנית האב להתמודדות עם נגיף הקורונה ברמה עירונית. 

 . של כל צוות המטרות, הנחות העבודה ועקרונות המענה

כלי עבודה ובקרה לטובת   2כחלק מהתמודדות והערכות למצב עתידי, נבנו על ידי צוות תכנית האב 

 . קבלת תמונה עירונית 

 (. 1נספח )ראה תכנית אב להתמודדות עם נגיף הקורונה   .1
 . אוכלוסיית הסיכוןבדגש על   תמונה עירונית על אוכלוסיית העיר  .2
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כחלק מהמשימות הנגזרות מתוכנית האב העירייה ביצעה התאמות נדרשות לאור הנחיות המדינה  

ביצוע   והנחיות,  תוכניות  כתיבת  פעולה,  דרכי  בגיבוש  ביטוי  לידי  באו  אלו  התאמות  בשטח.  והמצב 

 התאמות תפעוליות לצד העברת הנחיות ומידע לציבור ושילוב כוחות עם הקהילה. 

 

 צוותי העבודה;  

 אופירה מור מזרחי   -תכנון אסטרטגי ושיתופיות   אגף מנהלת - ר' צוות תכנון תכנית האב .1

 שי זייד - מנהל אגף ביטחון, חירום ובטיחות  -ר' צוות ביטחון  .2

 אורית כרמי אוזן  -מנהלת אגף משאבי אנוש והדרכה - ר' צוות כ"א ושירות .3

 צחי בן אדרת  - מנהל אגף הכנסות .4

 שגיא רוכל  - גזבר העירייה  -שכר ומדיניות החזרים   ר' צוות תכנון  .5

 ד"ר אורי ארבל גנץ  -מנהל אגף החינוך  - ר' צוות תכנון חינוך .6

 מירב הלפמן -מנהלת אגף קהילה וחברה  - ר' צוות תכנון קהילה .7

 חלי סממה פדידה  - מנהלת מערך הדוברות - ר' צוות תכנון תקשורת .8

 שרון פז  -לתרבות ופנאי ומנהלת אגף התרבות מנכ"ל החברה  -ר' צוות תכנון אירועים  .9

 רוזי נוימן  -מנהלת אגף שח"ק  -ר' צוות תכנון מבודדים ואוכלוסיות בסיכון  .10

 עדי אוליקר   -מנהלת השירות העירוני  -ר' צוות תכנון שירות  .11
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 תפיסת ההפעלה העירונית 9

  .( 2נספח  )ראה    במסמך "עיקרי תפיסת ההפעלה בחירום"תפיסת ההפעלה העירונית מפורטת   . א

 מפורטים מחוללי מצבי החירום הבאים:  במסמך

 תקיפת העיר בעת מלחמה או עימות מוגבל   .1.א

 אירוע טרור, כולל אירוע טב"ק )טרור בלתי קונבנציונאלי(  .2.א

 רעידת אדמה, מזג אוויר סוער  , אסון טבע .3.א

 תקלה תפעולית, אירוע אקולוגי קשה   .4.א

 מגפה .5.א

תפיסת ההפעלה בחירום של עיריית כפר סבא מגדירה מכלול עקרונות ופעולות על פיהן פועלת   . ב

 העירייה על מנת לקיים את יעודה ולמלא את משימותיה בשעת משבר. 

 הנם הצירים הבאים:   צירי המאמץ המרכזיים של העירייה בטיפול באירוע חירום . ג

דאגה לאוכלוסיית העיר, לצרכים פסיכו סוציאליים, בכלל זה מאמץ הצלת החיים, ניהול שגרת   .1.ג

 חירום ושיקום.  

 העברת מידע לציבור  .2.ג

 טיפול בתשתיות ומבנים  .3.ג

 סיוע לכוחות החילוץ והצלה   .4.ג

תתבסס על כוח  בתחומי כוח האדם תפיסת ההפעלה העירונית קובעת כי פעולות העירייה בחירום   . ד

האדם האורגני של העירייה בשגרה ותגבור של מתנדבים מקרב תושבי העיר. גיוס והכשרת מערך  

 המתנדבים יתבצע כחלק מפעולות ההתכוננות של העירייה בשגרה. 

 לנושא טיפול באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, תפיסת ההפעלה העירונית מתייחסת באופן הבא:   .ה

יש .1.ה העיר  אוכלוסיית  רפואיות,  בקרב  שונות:  מסיבות  בשגרה  לסיוע  הזקוקים  תושבים  נם 

לצד   אלו  באוכלוסיות  טיפול  להמשך  בצורך  מתאפיין  חירום  מצב  ועוד.  נפשיות  כלכליות, 

הצטרפות של תושבים נוספים לקבוצת האוכלוסייה הזו עקב נסיבות המצב. לצורך כך מתקיים  

בעלת צרכים מיוחדים במטרה לפעול    מעקב שוטף של מערכת הרווחה ומיפוי של האוכלוסייה

חירום. תרחיש  בכל  ממוקדת  בצורה  להסתייעות    עבורה  מראש  העירייה  נערכת  כך  לצורך 

בארגוני מתנדבים מהעיר והסביבה ושיבוצים למשימות השונות כגון חלוקת מזון ומים, חלוקת  

 תרופות, שמירת קשר עם תושבים עריריים, סיוע במיגון. 

 ים לפעילות העירייה מופיעים בין השאר הנושאים הבאים: בפרק העקרונות המנח . ו

היערכות ופעילות העירייה במצב חירום תתקיים תוך ביצוע שינויים הכרחיים בלבד במאפייני   .1.ו

 הפעילות של העירייה בין מצב שגרה לבין שעת משבר. 

 יתבצע איגום משאבים על מנת למצותם באופן מלא  .2.ו

יוכל לפנות בכל עניין לכתובת אחת, לאספקת מענה היערכות העירייה תהיה כזו, שהתושב   .3.ו

 שלם וכולל לצרכיו. 

עקרונות תפיסת ההפעלה העירונית באים לידי ביטוי בתוכנית האב העירונית להתמודדות עם נגיף   .ז

 הקורונה שנכתבה החודש מרץ ובפעילויות העירוניות להתמודדות עם המשבר. 
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 נתוני אוכלוסייה  11

לפי מדדי איכות החיים של    .1תושבים   111,088-מתגוררים כשנה, בה  711כפר סבא, עיר ותיקה, בת 

( כפי שפורסם על ידי הלמ"ס; תוחלת החיים בכפר סבא היא הגבוהה  9201הערים הגדולות בישראל )

(; שביעות  .%395הגבוהה ביותר )(. שביעות הרצון מאזור המגורים היא  בממוצעשנים    .884ביותר )

  הכלכלי  מצבםמ  התושבים  רצון   שביעות   (; %72.7הרצון מהניקיון באזור המגורים היא הגבוהה ביותר )

 נפשות לחדר(.   0.68וצפיפות הדיור היא הנמוכה ביותר );( 73.2%)היא הגבוהה ביותר  

 .  8העיר מדורגת במצב סוציואקונומי 

 

 

 2התפלגות תושבי העיר לפי גיל

 

 3תש"פ נתוני חינוך לשנת

 גני ילדים 

 )כולל מוכר שאינו רישמי(   193סה"כ  •

 גנ"י חנ"מ  27מתוכם,  •

   מספר הילדים הלומדים בגנ"י: •

 )כולל מוכר שאינו רישמי(    5092סה"כ  •

              ילדים בגנ"י חנ"מ 260 •

 
 2020 הפנים,  דצמברמבוסס על נתוני מפקד האוכלוסין, משרד  1
 2020מבוסס על נתוני מפקד האוכלוסין, משרד הפנים, מרץ  2
 לשנת תש"פ מבוסס על נתוני אגף החינוך 3
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 בתי ספר יסודיים 

 סאדברי( /)לא כולל דמוקרטי  8,152מספר התלמידים הלומדים בבתי ספר ממלכתיים:  •

 212דמוקרטי:  •

 58סאדברי:  •

 ( 52= 21.11)נכון ל  47מונטסורי:  •

   206מתוכם, מספר תלמידים בחנ"מ:  •

   1,512בנוסף, מספר התלמידים הלומדים בממ"ד:  •

 9מתוכם, מספר תלמידים בחנ"מ ממ"ד:  •

 תלמידים  9,981סה"כ:  •

 סאדברי( /)לא כולל דמוקרטי   303מצאי כיתות פיזי :  •

 

 חט"ב ו  מספר בתי ספר על יסודיים 

 סאדברי( /)לא כולל דמוקרטי  3,358מספר התלמידים הלומדים בחט"ב ממלכתי:  •

 דמוקרטי בכיתת תקשורת(   8)מתוכם  112דמוקרטי:  •

 20סאדברי:  •

 )לא כולל חנ"מ דמוקרטי(  177מתוכם, מספר תלמידים בחנ"מ ממלכתי:  •

    373בנוסף, מספר הילדים הלומדים בחט"ב ממ"ד )הראל+תורה ומדע(:  •

 20מתוכם, מספר תלמידים בחנ"מ ממ"ד:  •

 סאדברי( /)לא כולל דמוקרטי 107מצאי כיתות פיזי :   •

 

 תיכונים 

 3,187מספר התלמידים הלומדים בתיכונים:  •

 בדמוקרטי בכיתת תקשורת(  9)מתוכם,  102דמוקרטי:  •

 3סאדברי:  •

 )לא כולל חנ"מ דמוקרטי(  157מתוכם, מספר תלמידים בחנ"מ:  •

 289בנוסף, מספר הילדים הלומדים בתיכונים ממ"ד )הראל+תורה ומדע(: •

 "ר( )מב  23מתוכם, מספר תלמידים בחנ"מ ממ"ד:  •

 סאדברי( /)לא כולל דמוקרטי 115מצאי כיתות פיזי:  •
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 תלמידי חנ"מ

 

 4אוכלוסייה בסיכון 

 מכלל תושבי העיר  25% - , מהווים כ60תושבי העיר מעל גיל 

 

 

 

 
 2020מבוסס על נתוני מפקד האוכלוסין, משרד הפנים, מרץ  4

42

2

3

2

6

7

8

60

113

557

182

76

10

3

2

310

0100200300400500600

על יסודי-קל  -ה גבולי "מש

קשה גני ילדים-ה בינוני"מש

על יסודי/קשה יסודי-ה בינוני"מש

סיעודי גני ילדים/עמוק/ה קשה"מש

על יסודי/סיעודי יסודי/עמוק/ה קשה"מש

מוגבלות פיזית גני ילדים

ס"עי/מוגבלות פיזית יסודי

תקשורת גן' הפר

ס"עי/תקשורת יסודיי' הפר

על יסודי/ל יסודי"ל

עיכוב התפתחותי

על יסודי/נפש יסודי' הפר

על יסודי/התנהגות יסודי' הפר

על יסודי/מוגבלות שמיעה יסודי

על יסודי/התנהגותיות יסודי/רגשיות' הפר

מ"ס ולומדים במסגרות חוץ חנ"ילדים המתגוררים בכפ

מ לפי מוגבלות"תלמידי חנ' מס

2,011

1,571

382432375

150

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

-אזרחים ותיקים 
-מוכרים ברווחה 

אנשים

-אזרחים ותיקים 
-מוכרים ברווחה 

משפחות

-אזרחים ותיקים 
-מוכרים ברווחה
מרותקי בית

-אזרחים ותיקים 
-מוכרים ברווחה 

משפחות במצוקה  
כלכלית

-אזרחים ותיקים 
ללא עורף -מוכרים 

משפחתי 

-אזרחים ותיקים  
מקבלים  , נזקקים

ארוחות חמות 
במימון משרד 

הרווחה

אזרחים ותיקים המוכרים ברווחה



 

 עיריית כפר סבא התמודדות עם נגיף הקורונה 

 

15 
 אזרחים ותיקים 

 

 

 

 מטופלים ברווחה 

  

 סבא. ית כפר י מאוכלוס 1% -המהווים כ 1102סה"כ מספר המוכרים ברווחה עם מוגבלות: 
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 מקבצי דיור 

 איש קשר  כתובת  מס' דיירים  שם המרכז/בית אבות 

 חיים ברקן  1הגבורות  240 בית גיל פז 

 מגדלי הים התיכון / הבית בכפ"ס 

 מחלקה סיעודית 

אנציו סירני   300

58 

 דנה

 ברכה אישח  71בן יהודה  147 בית בכפר  

 רונית מלובני  77בן יהודה  315 בית בכפר הדרים 

 ליאור קפלן  77בן יהודה  35 אור בתוך בית בכפר בית  

   71בן יהודה  35 בית אור בתוך בית בכפר הדרים 

 ישראל עדן  15רופין  230 המבריא 

נתיב האבות   37 סיעודי   -מרכז וורה סולומונס  

1 

 יולי גת  

נתיב האבות   49 דיור מוגן   -מרכז וורה סולומונס  

1 

 נעמי נועם 

דרך קדומים   116 )עמידר( הוסטל הדרים  

19 

 אלינה חייטוב 

 אילנה בס  28משה דיין  140 בית גיל הזהב "פקאן" עמיגור 

     135 עמיגור "שקד" 

 מרגריטה לקאי    147 מרכז קליטה ע"ש "פנחס ספיר" 

מעונות הגיל / דיור להשכרה של הגיל  

 המבוגר 

 יוספה מור  4תל חי  51

 אירני שי   28רופין  110 מעון בר דרור 

 אירית  17דניאל  33 נוווה בנימין 

תל אביב   220 רוחמה 

119 

 דניאל אידסס 

     דיירים   2025סה"כ  מרכזים/בתי אבות  17סה"כ 
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   הנחות עבודה כלל עירוניות - 1פרק  17

, עיריית כפר סבא עברה לעבודה במתכונת חירום, בהתאם להנחיות הממשלה  18.3.2020תאריך  ב

תוכנית אב ראשונה מסוגה לטיפול עירוני  כחלק מתהליך הערכות מהיר נבנתה  .  שהתפרסמו החדשות  

בכל נושא התפשטות הנגיף. מסמך "תוכנית האב" כולל את עיקרי מיפוי המצב הקיים ואת האתגרים  

המרכזיים שבפניהם עומדת העיר בטווח בינוני וארוך טווח בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, בתחומים  

: חוסן עירוני, בריאות, חינוך, חברה וקהילה, כלכלה עירונית, תרבות, סביבה עירונית, תחבורה  הבאים 

והזדמנויות. הנחיות   נהלים  עירונית, תהליכים, שירותים,  מדיניות  כולל  בעירייה. המסמך  והון אנושי 

ועל בסיס הערכה   וקצב התפשטות הנגיף בישראל מחייבים היערכות לתקופה ארוכה,  זו  הממשלה 

 מושתתת תפיסת העבודה העירונית.  

תוכנית האב הינה תוצר אינטגרטיבי של צוות עבודה, המשלב את תפיסת ההפעלה של עיריית  

לטווח   ונתונים, המאפשרים הסתכלות  מדדים  מבוססת  עבודה  ומתודולוגיית  בחירום  כפר סבא 

ים האפשריים ואת כל הבעיות  המקצועיים בעירייה את התרחיש  , ניתחו הצוותים על כן   הבינוני והארוך.

יומית ונגזרו משימות לכלל אגפי העירייה, במטרה לתת שירות מיטבי לתושבי  - העלולות לצוף ברמה יום

במסגרת ההיערכות העירונית הרחבה, הקימה העירייה אתר אינטרנט    .( 1נספח  )ראה    העיר בכל עת

ומפורסמים   בו מתעדכנים התושבים בכל המידע  וראשוני מסוגו בארץ בנושא הקורונה,  ייעודי  חדש 

הנחיות הממשלה, פעילויות לילדים ולמשפחות, דרכי התקשרות, מידע לעסקים, טפסים מקוונים, וכל  

ביתית. זאת בנוסף לערוץ טלגרם עירוני, קו חם ועדכונים שוטפים    הנדרש בהתאם להנחיות לשהייה

 . גם בפייסבוק העירוני

 צוות ביטחון 

 מטרת עבודת הצוות: 

סבא  כפר  בעיר  והבטיחות  הביטחון  לסוגיות  כולל  עירוני  מענה  ההתמודדות    מתן  של  יוצא  כפועל 

 העירונית עם נגיף הקורונה. 

 הנחות עבודה:  

 כינוסים, משלחות וישיבות. כלל  ביטול .1

 השבתת פעילות קבלת קהל בעירייה.  .2

 אבטחת מוסדות עירייה לא פעילים.  .3

 סגירת מרכזי קניות והשבתת פעילויות עירוניות ומערכת החינוך.  .4

 . ואמין  מדויקהעברת מידע  .5

 . שמירה על הסדר הציבורי  .6
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 עקרונות המענה: 

והובלת צוות ביטחון   נגיף הקורונה בהתאם    אחראי לתיאום  המענה העירוני בהתמודדות עם משבר 

לתרחישי הייחוס ומהווה מוקד ידע בתחומי הביטחון, בטיחות ושירותי חירום בעת הזו. מטרת הצוות  

ביטחון, אבטחה והגברת תחושת הביטחון בעיר כפר סבא  בתחום הלמשימות    יהיא מתן מענה אפקטיב

ירה על בטיחותם של התושבים. בנוסף הצוות אמון על שמירת  וביצוע פעולות להקטנת סיכונים ושמ 

 ביטחון עובדי עירית כפר סבא ועמידת הארגון בהנחיות משרד הבריאות. 

  תוצרי פעולה לפי נושאים: 

 . הגברת סיורים להגדלת תחושת הביטחון של בעלי העסקים ועוברי הדרך  .1

 . קבלת החלטה על קיום כנסים, משלחות וישיבות פנים  .2

 . קבלת החלטה על קיום כנסים, משלחות וישיבות עם גורמי חוץ .3

 . המונים - מתקנים לקליטת מפונים/חוליםהמיפוי  .4

 . תא שליטה /חדר מצב הקמת .5

 . הגדרת תכנית פעולה בהתאם להנחיות .6

   . סיוע למשטרת ישראל באכיפת הנחיות ובשמירת הסדר הציבורי .7

 . רדי ממשלה ובעלי עניין נוספים דיווחים על התמודדות עירונית עם נגיף הקורונה למש  .8

 . הנחיות משרד הבריאות כי עבודת גורמים עירוניים נעשית בהלימה ל וידוא  .9

 . כחלק משמירה על הסדר הציבורי ה אכיפ .10

 צוות אוכלוסייה 

 : מטרת עבודת הצוות

המוכרים    פוניםהן ל  -שירותי רווחה, תמיכה ומענה טיפולי לאוכלוסיות השונות בעיר כפר סבא  מתן  

וסיוע  שירותים  המקבלים  הרווחה מ  לרשות,  עירוניים   שירותי  ל   בשוטף   וגורמים  חדשים  והן  פונים 

 הזקוקים לסיוע לאור משבר נגיף הקורונה.  

 : הנחות עבודה

 צמצום מתן שירותי משרדי ממשלה.  .1

 השבתת שירותים עירוניים.  .2

בפניות לטיפול    50%נרשמה עליה של    -עליה בדרישה לשירותי רווחה וטיפול באוכלוסיות סיכון  .3

   פניות לסיוע חומרי.  40% -באלימות במשפחה, בגל הראשון גידול באספקת מזון, גידול של כ

 פניות חדשות(.   7,000עליה משמעותית בדרישה לסיוע נפשי ) .4

 קבלת קהל בקופות חולים ובבתי המרקחת.  שינוי מדיניות  .5

 שינוי מדיניות קבלת קהל בטיפות חלב.  .6
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 עקרונות המענה: 

תפיסת המענה של צוות אוכלוסייה כולל בראש ובראשונה מתן שירותים טיפוליים ותמיכה לקבוצות  

הקורונה. העקרונות  האוכלוסייה השונות ויצירת מערך סיוע בהתמודדות האוכלוסייה עם משבר נגיף  

ושמירה    איתור סיוע כספי נוסף, איתור חלופות לשמירה על המשך מתן שירותי רווחה  ;המנחים הינם

 י קהלי יעד באופן שוטף אשר זקוקים לסיוע. ביצוע פעולות איתור ומיפו על קשר עם מטופלים ו

 

 תוצרי פעולה לפי נושאים: 

 יזומים לתושב תכלול אפיקים לחיזוק החוסן העירוני, שירותים   .1

 איתור כספי סיוע במצב חירום  .2

 מתן מענה בהתאם להנחיות של משרד המשפטים  .3

בגל הראשון מרכז הקשר עבד באופן דיגיטלי  :  בחינת חלופות למרכז קשר למטופלי הרווחה .4

על מנת לאפשר להורים לשמור על רצף מפגשים ועל קשר עם ילדיהם. בגל השני המפגשים  

 הסגול ועל פי הנחיית משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.התקיימו פיזית, לפי התו  

בביתה  .5 רציפה  משהייה  כתוצאה  זה  בתרחיש  לסיוע  שיידרשו  האוכלוסיות  של  מיפוי  ביצוע 

כגון:   במערכת  קיימים  נתונים  בסיס  על  הניתן  ככל  מפורט  להיות  צריך  התכנון  זמן.  לאורך 

תלמידי חינוך מיוחד, משפחות  -נפש, מטופלים בשפ"ח    קשישים, אנשים עם מוגבלויות, תשושי

 במצוקה ונוספים. 

 3/12/2020נכון לתאריך  מטופלי אגף שח"ק

 6,768 מוכרים באגף שח"קאנשים 

 493 עצמאי  הורה  שבראשן  משפחות

 481 משפחות שמקבלות סלי מזון באופן שוטף 

 2,308 אזרחים ותיקים 

 155 אלימות במשפחה 

 97 הזקוקים לתמיכה מיוחדת אנשים  

 1192 מוגבלות  עם אנשים 

 מוגבלות  עם אנשים  

 300 מוגבלות שכלית התפתחותית

 403 אוטיזם 

 142 נכות פיזית 

 144 עיוורון

 35 חירשות 

 168 בעיות נפשיות 

 



 

 עיריית כפר סבא התמודדות עם נגיף הקורונה 

 

20 
 שמירת קשר עם כלל המטופלים  .6

 הערכות להרחבת מתן מענה טיפולי לאוכלוסיות נוספות  .7

פעילויות איתור, כולל מיפוי אוכלוסיות מיוחדות לקבלת שירותי רווחה בשיתוף ראשי צוותי  יזום   .8

 העבודה ברשות בהתאם למדיניות העירונית 

 :  מתודולוגיית עבודה לפניות וטיפול באוכלוסייה נבנתה .9

 מיפוי של אוכלוסיות בסיכון  •

 יישום הנחיות ופעילות על פי חוזרי מנכ"ל.  •

 לתושבי כפר סבא. הפעלת קו חם  •

 פרסום והנגשת מידע אודות המענים של האגף.  •

שיחות יזומות לתמיכה נפשית ולבדיקת צרכים לאוכלוסיות בסיכון )אזרחים ותיקים,   •

אוכלוסייה עם מוגבלויות, משפחות שבראשן הורה עצמאי, אנשים ללא עורף משפחתי  

 וחברתי, משפחות מודרות(.   

לאוכלוסי • מענים מתאימים  חלוקת מחשבים,  בניית  שי,  תווי  מתן   מזון,  יה: חלוקת 

לפעילות   ערכות  חלוקת  ולנערות,  נזקקים  לילדים  ויצירה  משחקים  ערכות  חלוקת 

ויצירה לאזרחים ותיקים, חלוקת ערכות למשפחות של אנשים עם מוגבלויות, הנגשת  

העברת ובו  ותיקים  לאזרחים  פייסבוק  עמוד  ניהול  הבית,  עד  פעילויות,    שירותים 

 הרצאות ומידע, העברת פעילות באמצעים דיגיטליים. 

 הפעלת עשרות מתנדבים בכל הגילאים.  •

גורמי ממשלה )משרד הרווחה, המשרד   • וטיפול בפניות שהועברו באמצעות  קבלה 

 לשוויון חברתי( וגורמים עירונים. 

 ניהול מידע והעברת נתונים לתא שליטה לתמונת מצב עירונית.  •

 מאומתים לבדיקת צרכים וקטיעת שרשרת ההדבקת. שיחות עם חולים,  •

 ים(. י באופן היברידי )פיזי ובאמצעים דיגיטל ת וקבוצתי  תקבלת קהל פרטני •

מועדוני גמלאים, מועדוניות, המחלקות,    -   מסגרות לקבלת קהל פיזי נפתחו    בגל השני  •

במשפחה,   לטיפול  המרכז  קשר  מרכז  עוצמה,  מרכז  מיוחדות,  למשפחות  הבית 

 יפול ב בהתמכרויות.  היחידה לט

מיפוי של העמותות אשר הפסיקו פעילות עירונית ותמיכה בתושבים )חלוקת מזון, ציוד(    בוצע  .10

 . השלכות על מטופלי הרווחה  הוצגוו

 . הצגת מתודולוגיית עבודה לפניות וטיפול באוכלוסייה .11

 . בחינת שימוש במתקנים פנויים .12

 . מספר החולים בעירמיפוי  .13

 . תושבים מבודדיםיצירת קשר עם  .14

 . רשימות של כלל אנשי הקשר בקופות החולים ובתי המרקחת כולל זמינות ומדיניות  .15

 . רשימות של כלל אנשי הקשר בטיפות חלב כולל זמינות ומדיניות .16
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 : מטרת עבודת הצוות

תושבות ותושבי  העברת מידע באופן מהיר והנגשת כלל המידע להתמודדות עם נגיף הקורונה לכלל  

 העיר, ובעלי העניין בכפר סבא. 

 הנחות עבודה:  

 צורך בהעברת מידע מהיר במציאות משתנה בדחיפות גבוהה. .1

 תמיכה להמשך הרציפות התפקודית העירונית.  .2

 קהלי יעד הצורכים מידע בפלטפורמות שונות, בשפות שונות.  .3

 עקרונות המענה: 

הסברה, פרסום ושיקוף של כלל השירותים העירוניים הניתנים  צוות התקשורת אמון על הפצת מידע,  

 לתושבים ובעלי העניין בעיר, לאור אתגרי נגיף הקורונה והמציאות המשתנה. 

 תוצרי פעולה לפי נושאים: 

מ  .1 ואיתור  ומיפוי  העירדיות  ברחבי  והסברה  פרסום  פיזייםפלטפורמות  ודיגיטליים    , 

 . ( iveLערוץ ,   YOUTUBEערוץ , זירת קורונהאינסטגרם, טלגרם,  / פייסבוק)

 בניית שיטת עבודה הכוללת איסוף מידע, אופן הנגשתו לתושב בפלטפורמות השונות.  .2

 (. 3נספח  )ראה  תכנית אסטרטגיית הסברה עירונית .3

 . פרסום נתוני תחלואה בעיר לתושבים .4

 . תפקידים בתחומים שונים סרטוני הסברה מקצועיים של בעלי .5

 . לעסקים בעיר  פרסום  .6

 . הערכות עירונית וכתיבת תכנית האב  לפרסוםהכנת מסמך  .7

 . מסרי שליטה והרגעה -  פרסום והסברה בשפות שונות לתושבי העיר  .8

להנגשת מידע כולל הנחיות עירוניות, סיכומי הערכות מצב,  הנחיות    "זירת קורונה" הוקמה   .9

 . ממשלה לתושבים ועסקים 

 הוקמו קבוצות ווטסאפ לפי שכונות להסברה לתושבים לפי שכונות  .10

 שקיפות מצב התחלואה בעיר לחיזוק אמון התושבים וקידום ההסברה  -קורונה  -זירת שקיפות   .11

  

https://www.facebook.com/kfarsaba.city/
https://corona.kfar-saba.muni.il/
https://www.youtube.com/user/KfarSabaTV/videos
https://www.youtube.com/user/KfarSabaTV/videos
https://www.youtube.com/user/KfarSabaTV/videos
https://www.facebook.com/kfarsaba.city/live_videos/
https://www.facebook.com/kfarsaba.city/live_videos/
https://www.facebook.com/kfarsaba.city/live_videos/
https://www.youtube.com/watch?v=ySl1Dni9s0c&feature=youtu.be
https://corona.kfar-saba.muni.il/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=255&ArticleID=12936
https://corona.kfar-saba.muni.il/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/%d7%a9%d7%a4%d7%95%d7%aa
https://corona.kfar-saba.muni.il/
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3392&ArticleID=13365&sng=1
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3503
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 כ"א ושירות צוות  22

 : מטרת עבודת הצוות

 לצוות כ"א ושירות שתי מטרות עיקריות: 

נגיף   .1 עם  העירונית  בהתמודדות  המשתנה  המציאות  לאור  לתושב  מיטבי  שירות  הענקת 

 הקורונה. 

באופן שימקסם את המענה והשירות הניתנים  דאגה לרווחה ושמירה על חוסן עובדי הארגון   .2

 ב וזאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות. לתוש 

 הנחות עבודה: 

 עבודה על פי הסכמים קיבוציים ועל פי הנחיות של משרד הפנים האוצר והשלטון המקומי.  .1

 העובדים פחות משלוש שנים ברשות  הוצאה של עובדים שעתיים פרויקטאלים  .2

 השבתה של אנשי מפתח ברשות.  .3

 השבתת מוסדות חינוך לאורך זמן.  .4

 השבתת פעילות קבלת קהל בעירייה.  .5

 . ובמוקד העירוני בפרט  חוסר יציבות בהתייצבות עובדים בארגון .6

 שינויים באופן העסקת עובדים המוגדרים כאוכלוסיות סיכון.  .7

 ירידה בהכנסות של עסקים.   .8

 וסיוע.  עליה בדרישה לשירותי רווחה  .9

 עליה משמעותית בכמות עובדים חולים.  .10

 (. 4נספח )ראה   הרחבת השירותים הניתנים "מרחוק" .11

 עקרונות המענה: 

וכלל בעלי העניין    שירות זמין ומיטבי לתושב   הקמת מערך שירותים שיאפשרצוות כ"א ושירות אמון על  

, הרחבת שירותים דיגיטליים וטלפוניים והנגשת  שירותים הניתנים "מרחוק"יצירת סל  בעיר. זאת על ידי  

   המידע לתושב בהתאם למציאות המשתנה והנחיות משרדי הממשלה.

שי בארגון, קרי, הנגשת  על תכלול כלל המשימות הרלוונטיות למשאב האנו   חראי בנוסף צוות הפעולה א

ושיקוף החלטות צוות ההנהלה לעובד, מתן שירותים ותמיכה לעובד, יצירת ותפעול תשתית   המידע 

 המאפשרת המשך התנהלות רציפה של עבודת העירייה. 

 תוצרי פעולה לפי נושאים: 

 . הכשרת צוותי השירות לתת מענה: בהתאם לרמת השירות שתקבע, האמצעים ואופן השירות .1

 . ולתועלתם  הודעות מתפרצות והסברה על אפיקי השירות הקיימים עבור התושבים הכנת .2

כולל שירותים הניתנים באופן פרונטלי והצגת חלופות    מיפוי כלל השירותים המקוונים לתושבים .3

 (. 4נספח )ראה  דיגיטליות 
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לוקת המוקד לשתי קפסולות בהפרדה מלאה  ע"י חשמירה על רצף תפקודי של המוקד העירוני   .4

 והכשרת מחשבים ניידים לעבודה מרחוק.  

  ציוד נדרש ומתן    סימולציות,  ביצוע הכשרההמוקד העירוני,    הוצאת הנחיות כתובות לעובדי  .5

 להקמת מוקד "מהבית" בזמנים בהם העיריה עבדה במתכונת חירום. 

ים החמים הקיימים ברשות; מוקד,  ו הקו  מיפוי קו חם לכלל המענים העירוניים ולצד זה    הקמת .1

 '. רווחה, תרבות וכו 

 . השירותים העירוניים  כולל הנגשתה , בניית קמפיין לכלל תושבי העיר .6

 :  במוקד העירוני  ביצוע פעולות מידיות  .7

 שירות שיחה חוזרת.  •

 . היגיינה הנחיות חיטוי טלפונים ושמירה על  •

 ות מוקדני עתודה מילואים. הכשר •

 ח יומי על נושאי תלונות ונושאי עניין מהציבור "דו •

 דף שאלות ותשובות מאגר מידע קורונה  •

 . תכנית פעולה יזומה לעסקים למתן שירותים מקלים לחיזוק ושימור פעילות העסקים בניית .8

 . קביעת מדיניות הפעלה ו  מיפוי עובדים, הגדרת סוגי אוכלוסייה בסיכון .9

בדיקה מול משרדי הממשלה לאפשרות שהעירייה תייצג את העובדים בצורה מרוכזת מול   .10

   . משרדי הממשלה בדגש על ביטוח לאומי

 . הגדרת רשימת עובדים חיוניים לפי ארבע רמות .11

 . ריכוז נתונים, הנגשת מידע לעובדים, יצירת קשר טלפוני, הכנת ערכה לעובד שנמצא בבידוד .12

ות דרך מערכת הנוכחות והנגשתה למנהלים ולעובדים בנוגע  מעקב שוטף על יתרת החופש .13

 . ליתרות ועלויות 

 . הכנת  דפי מסרים לעובדים ופרסומם  .14

 . הצגת פתרונות חלופיים לדיווח נוכחות עובדים ואישורם בסוף כל חודש  .15

 . לשמירת חוסן העובדים  הצגת תוכנית פעולה  .16

 . הצגת פתרונות חלופיים להדרכות מרחוק  .17

 . ם זמינים ומוכשרים לאיוש ומתן מענה למשימות עירוניות נוספות בניית מאגר עובדי .18

 . על עבודת העובדים בארגון לפי הנחיות משרד הבריאות ביצוע בקרה  .19

בניית עתודה ותכנית פעולה של איוש עובדי עירייה למתן מענה )קפסולות ותגבור( במוקד   .20

 העירוני ובאפיקי מתן שירותים עירוניים 

 . מכרזים מתוכננים לטובת קבלת החלטות הצגה שבועית של  .21

 העסקת צוותי סייעות בגנים/סייעות חנ"מ/מלווים בהסעות.   .22

 . חינוך בלתי פורמלי של חיבור מערכות מרחוק וה  חינוךהמתן תמיכה למוסדות  .23

 . לקיום שיחות ועידה ZOOMהקמת פלטפורמת   .24

מרחוק   VPNהקמת   .25 למערכות  חיבור  כולל  עירונית,  למדיניות  בהתאם  הצורך  לכלל    לפי 

 . עובדים הזקוקים לעבודה עם מערכות אלהה

 . בזמן חירום של העירייה  לשמירת רצף תפקודי   24/7הגדרת תורנים  .26
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 כספים ורכש צוות  24

 : מטרת עבודת הצוות

התקציביות הנובעות מהתמודדות עם משבר נגיף  צוות תקציב וכספים נועד לתת מענה לכלל הסוגיות  

 הקורונה. 

 הנחות עבודה כלכלה עירונית: 

 . העסקת עובדים בארגוןשינויים באופן  .1

 . אירועי תרבות )פנים ותחת כיפת השמים(  ה וצמצום של השבת .2

 . השבתת מוסדות חינוך לאורך זמן .3

 . השבתת מרכזי תרבות עירוניים .4

 . השבתת מתקני עירייה לאורך זמן .5

 . פעילות קהילה ופנאי עירונית  ה וצמצום בתהש .6

 . השבתת שירותים  .7

 . חוסר יציבות בהתייצבות עובדים בארגון .8

 . ירידה בהכנסות מקורות  .9

 . פיתוח-ירידה בהכנסות מקורות  .10

 .ירידה בהכנסות מקורות ארנונה .11

 . ירידה בהכנסות של עסקים  .12

 . סגירת מרכזי קניות  .13

 . עליה בדרישה לשירותי רווחה  .14

 . ביעדי תקציבעמידה  .15

 . צמצום מתן שירותי משרדי ממשלה .16

   . צפי לירידה בהכנסות .17

 . קושי בקבלת מוצרים ועיכוב הזמנות רכש .18

 . תשלום שכר לעובדים בהתאם להנחיות החשב הכללי  .19

 עקרונות המענה: 

תפיסת המענה כוללת תכלול כל המערך הכספי של העיריה כולל הכנסות, הוצאות, שכר, רכש ותקציב  

העיריה וניתוב הכספים בהתאם לאתגרים המשתנים כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה. נדבך חשוב ביותר  

יערכות  בעבודת הצוות הינו בניית תחזיות פיננסיות לתרחישים שונים לפי הנחות העבודה העירוניות וה

 מוקדמת במטרה לשמור על חוסנה הכלכלי של העיר והרשות.   

 תוצרי פעולה לפי נושאים: 

 . בניית תחזית פיננסית לפי מדרגים  .1
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 . השלמת פעילויות במועדים אחרים ו גיבוש מדיניות החזר כספים )כן/לא(  .2

אנשי קשר ברשויות שכנות אשר יעבירו לנו את המידע של מרכזי קניות חיוניים; סופר,   איתור .3

 בתי מרקחת וכו. 

 . לוגיה למעקב אחר הכנסותועסקים ובניית מתוד  אפיון ביצוע ניתוח,  .4

 . הכנת דו"ח תחזית לאור ירידה צפויה בהכנסות .5

 . משמעויות וחלופות  הצגת .6

 . עסקים על מדיניות עירונית להקלות ל  מתן המלצה  .7

 . תחזית ובניית תכנית התמודדות פיננסית הכנת .8

 . פנייה למשרד הרווחה לקבלת תגבור תקציבי .9

 . חלופות של מתנדבים מקצועיים בתחום הטיפול למתן מענה לאוכלוסייה איתור .10

 . בחינה תקציבית כולל כ"א  ביצוע .11

 . הצגת חיסכון הוצאות; הסעות, הזנה, ניקיון  .12

 . העירייה בשל ירידה בהכנסות בחינת השפעה על הכנסות  .13

ניתוח  הצגת .14 והצגת  עובדים  משמעויות  חלופות    העסקת  בשתי  למדיניות שתיקבע  בהתאם 

 . מרכזיות; חופשה וחל"ת

 צוות חינוך 

 : מטרת עבודת הצוות

על תשתית   ושמירה  החינוך  ומענה בתחום  סיוע  העיר  מתן  לתלמידי  ופיסית(  )אנושית  ראויה  חינוך 

 והצוותים החינוכיים.  

 : הנחות עבודה

 השבתת מוסדות חינוך לאורך זמן.  .1

 התארכות זמן ביצוע פרויקטים.  .2

 מוסדות חינוך פרטיים מושבתים לאורך זמן.  .3

 מערכת חינוך מושבתת לאורך זמן.  .4

 צמצום מתן שירותי משרדי ממשלה.  .5

 עקרונות המענה: 

ועד למבוגריםצוות חינוך אחראי   י  . זאת  לשמירת הרצף החינוכי מהגיל הרך  ותגבור    די תמיכהעל 

לכלל תלמידי העיר.    ושמירה על צוותים החינוכיים  ה ראוי  חינוכי  לקידום  מערך  דואג  במקביל הצוות 

היערכות לפתיחת שנת הלימודים על כלל משמעויותיה ובדגש על בינוי, שיפוץ ופיתוח מוסדות החינוך  

 של העיר וזאת על אף משבר הקורונה שפקד את העיר.  
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 תוצרי פעולה לפי נושאים: 

 . וך עדכון הנחייה לתכלול פעולות ניקיון, שיפוץ, הנגשה, התקנות על ידי אגף החינ .1

התאמת לוחות זמנים של בניית החטיבה  ו עדכון משמעויות ,  הערכות לפתיחת שנת הלימודים .2

 . החדשה

 . ביצוע למידה מקוונת )באחריות מנהלי בתי הספר ומשרד החינוך(  .3

 . הערכות לבגרויות )באחריות מנהלי בתי הספר ומשרד החינוך( .4

 . מנהלי בתי הספר ומשרד החינוך(העסקת צוותי ההוראה של הרשות בתיכונים )באחריות  .5

 . בחינת משמעויות של העסקת צוותי חוץ .6

 . יזום פעילויות למתן שירותים  .7

 . שמירת קשר יזום עם אוכלוסייה מאותרת .8

יזוםקשר  יצירת   .9 )מהקשה אל    באופן  לפי דרגת תפקוד  עם משפחות לילדים עם מוגבלויות 

 . הקל( 

 . העסקת צוותים בהתאם למדיניות ומשימות ביצוע בבתי הספר .10

 . ביצוע מעקב ובקרה על עבודת אבות הבית למשימות תחזוקה, שיפוץ ותפעול .11

 . קבלת החלטה לביצוע משימות שיפוץ, בינוי והתקנות במוס"ח .12

 . ימוש בהתאם למתווה פס"חלש אופציונליים מתקנים   .13

 . חינוך  הקמת מוקד טלפוני ומתן מענה מקוון לפניות בנושאי .14

 . הערכות בהתאם למדיניות עירייה למתן מענה חלופי לקייטנות הקיץ  .15

 תכנון פתיחת שנת הלימודים )על בסיס שנה קודמת( והקצאת שעות של משרד החינוך.  .16

 . מנהל חטיבה וצוות הוראה וגיוס בניית החטיבה החדשה בהתאם להמשכיות ביצוע המשימה  .17

 קהילתית צוות פעילות

 : מטרת עבודת הצוות

על  היא  צוות פעילות קהילתית  מטרתה המרכזית של   ושמירה  מתן מענים קהילתיים לצרכי הציבור 

 המציאות המשתנה ומדיניות משרד הבריאות.   מכורח  החוסן העירוני והקשרים הקהילתיים וזאת 

 : הנחות עבודה

 . פעילות קהילה ופנאי עירונית ה וצמצום של השבת .1

 . פעילות קהילה ופנאי פרטית ה וצמצום של השבת .2

 . צמצום תנועה במרחב הציבורי .3

 עקרונות המענה: 

צוות פעילות קהילתית אחראי לתכלול כלל הפעילות הקהילתית בעיר למען שימור קשרים חברתיים  

גאוגרפי,    - שלושה צירי עבודה מרכזייםוקהילתיים ושמירה על חוזקה של הקהילה בעיר בהתבסס על  
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יים  האתגר המרכזי של הצוות, הוא מציאת חלופות לשמירה על השירותים הקהילת גילאי ודיסציפלינרי.  

לתושב וחיזוק החוסן הקהילתי של העיר, באופן שייתן מענה מיטבי  לכלל אוכלוסיות העיר מחד ולא  

 יחרוג מהנחיות משרד הבריאות ומדיניות משרדי הממשלה מאידך. 

  תוצרי פעולה לפי נושאים: 

 . לשימוש במתקנים עירוניים פנויים   ייעודיותגיבוש פעולות  .1

מיפוי הפעילויות, הכנת מערכי    ע"יחברתים פרונטאליים    פיתוח פתרונות חלופיים למפגשים  .2

 . פעילות, איתור שותפים ואמצעים 

קהילתיים   .3 שירותים  איתור    ע"י פיתוח  ואמצעים,  פעילות  מערכי  הכנת  הפעילויות,  מיפוי 

 . מתנדבים וארגוני מתנדבים כולל חלוקת תרופות 

 .התאמת דרך המענהו התושבים לקבלת שירותים קהילתיים מיפוי  .4

מיפוי הפעילויות, הכנת מערכי פעילות    ע"י פיתוח אפיקי שילוב נוער מתנדב לצרכים עירוניים   .5

 . ואמצעים, איתור מתנדבים

לגיוס לצה"ל  יה .6 איתור שותפים    מיפוי  ע"יערכות  חלופיים,  הפעילויות, הכנת מערכי פעילות 

 . ואמצעים

 . גיבוש המלצה למדיניות תשלום לפעילויות פנאי וקהילה והעברה לצוות תקציב וכספים  .7

כמות   .8 ירידת  לצמצום  בשגרה,  הפעילות  משתתפי  עם  קשר  על  לשמירה  תכנית  הצגת 

 . לות עם תום המשברהמשתתפים החוזרים לפעי 

העירוניותמיפוי   .9 הפנאי  שותפים    פעילויות  איתור  פעילות,  מערכי  הכנת  חלופות,  ובניית 

 . ואמצעים

 . למתן שירותים קהילתיים לתושבים בהתאם להנחיות פרויקטים הצגת  .10

 וגיבוש מדיניות עירונית.  אגודות מקצועיות ת מדיניות ארצית לקיום פעילות  בחינ .11

 בהתאם למדיניות   יצירת קשר עם הנהלות הליגה והצגת דוחות זמנים ומשמעויות להמשך  .12

 צוות אירועים 

 : מטרת עבודת הצוות

  , לתושבי העיר ואירועים שונים    פעילויות פנאי מציאת חלופות ל   ההינ  , המטרה העיקרית של צוות אירועים

 מציאות החיים החדשה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. נוכח  , בכל קבוצות האוכלוסייה

 הנחות עבודה:  

 וקידום עסקים בעיר  גידול במספר התושבים הלא מועסקים  .1

 ערכות לאירועי הלאום יה .2

 . השבתת מרכזי תרבות עירוניים .3

 . מיעוט כינוסים, משלחות וישיבות .4
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 עקרונות המענה: 

 עירונית. השבתת פעילות תרבות ואירועים  .1

 השבתת פעילות תרבות ואירועים פרטית.  .2

 צמצום תנועה במרחב הציבורי.  .3

 תוצרי פעולה לפי נושאים: 

 . ואופן טיפול בפניות בהתאם להנחיות שירותי תרבות ואירועים בניית תכנית פעולה להנגשת   .1

 . לאירועי הלאום חלופות הצגתבהתאם למדיניות,  .2

 . הפעלת חוגים מקוונים .3

 . בטוריון רשיעורים מקוונים בקונסהפעלת   .4

 . הכנת מתווה להשאלת ספרי ספריה עד הבית ליישום  .5

 . וידוא עמידה בהנחיות משרד הבריאות והצגת מתווה  .6

 צוות תפעול 

 מטרת עבודת הצוות: 

נועד לתת מענה   ושמירה על הסביבה העירונית  צוות תפעול  להמשך התחזוקה השוטפת של העיר 

 היערכות ומוכנות להשלכות משבר נגיף הקורונה. נקייה ומטופחת תוך 

 :  הנחות עבודה

 .בידוד של אזורים נרחבים בשטח העיר עד בידוד העיר כולה .1

 . הקפאת פעילות של קבלנים .2

 . זמינות נמוכה של קבלני ביצוע .3

 . השקיהקושי בקבלת מוצרים ועיכוב הזמנות רכש בנושא גינון, תשתיות  .4

 עקרונות המענה: 

וגינון העיר ובד בבד  מצב  תפיסת המענה של הצוות עוסקת במציאת פתרונות שונים לשימור   ניקיון 

 לאתגר נגיף הקורונה. בנייה ויישום של תכנית פעולה לטיהור וחיטוי בהתאם 

  תוצרי פעולה לפי נושאים: 

 . עלויות חומרים, ציוד וכ"א/קבלנים , תכנית פעולה לטיהור אזור כולל שיטת עבודה בניית .1

 . תכנון המענה העירוני בהתאם למצאי והצגת חלופות  .2

 . כנית העבודהוה העירוני בהתאם למצאי ולת תכנון המענ .3

 . ומוסדות עירונייםמוסדות חינוך בנייה ותקציב תכנית פעולה לניקיונות  .4

 . העיר  בנייה ותקציב תכנית פעולה לניקיונות וגינון .5

 . התאמת לוחות זמנים בהתאם למדיניות  .6



 

 עיריית כפר סבא התמודדות עם נגיף הקורונה 

 

29 
 . שמירה על פעילות הפארק כמרחב פתוח ללא הפעלת מתקנים .7

 . תברואה ובעלי חיים תכנית פעולה בנושא  .8

 צוות הנדסה ותשתיות

 : מטרת עבודת הצוות

  היא   הצוות  מטרת  בנוסף  למדיניות.  בהתאם  הניתן  ככל  העיר  ופיתוח  תכנון  המשך  על  אחראי  הנדסה  צוות

  של   יוצא   פועל   מהוות ה  הנחיות   אכיפת   על   בדגש  והבניה  התכנון  וחוקי  עסקים   רישוי   אכיפת   המשך

   הקורונה. נגיף משבר עם  ההתמודדות

 הנחות עבודה כלכלה עירונית: 

 הגברת ביצוע פעולות תברואה בבתי עסק.  .1

 הערכות למבצעי טיהור.  .2

 השבתת פעילות עירונית.  .3

 השבתת פעילות קהילה ופנאי עירונית.  .4

 התארכות זמן ביצוע פרויקטים.  .5

 טיפול באוכלוסיית סיכון.  .6

 ירידה בהכנסות.  .7

 ירידה בהכנסות של עסקים.   .8

 . סגירת מרכזי קניות  .9

 עקרונות המענה: 

קידום שיפוץ ובינוי המוסדות העירוניים והמשך  ארבע תפיסות מענה מרכזיות:  צוות הפעולה עוסק ב

מיפוי    , משבר נגיף הקורונההנובעים מהאתגרים החדשים    נוכח פיתוח תשתיות לפי תכנית העבודה  

לטובת ביצוע הערכות סיכונים, ליווי, פיקוח ואכיפה של    מידע של מתקנים חיוניים לתושבי העיר ועסקים

 , קידום תהליכי תכנון ורישוי לטובת מקסום הכנסות העיריה. עסקים בעיר 

 תוצרי פעולה לפי נושאים: 

)ראה הרחבה    התקנות במוסדות חינוך וקהילה  תשתיות,   גיבוש תכנית פעולה לביצוע שיפוצים, .1

 . (ניצול הזדמנויות  -6פרק 

בתי   .2 )סופרים,  החיוניים  המתקנים  המדיניות  מיפוי  ביצוע  לווידוא  קשר  אנשי  כולל  מרקחת( 

 . והנגשת המידע לתושב

 . מיפוי הקניונים ומרכזי הקניות כולל אנשי קשר לווידוא ביצוע המדיניות  .3

 . מיפוי של כלל העסקים בעיר לטובת הערכת סיכונים .4

 . בחינת קידום צורכי שיפוץ לאור פניות המתקנים  .5

 . התאמת לוחות זמנים .6
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 . גורים ושינוי סטאטוס עסקיםמיפוי של עסקים ס .7

 . ע"י קידום הליכי רישוי ותכנון   יצירת מקורות הכנסה חד פעמיים ושוטפים .8

 . שיפוצי קיץ במוסדות חינוך  התאמת לוחות זמנים .9

 . מבצעי טיהור  הערכות לביצוע .10

 . )רישוי עסקים ופיקוח(  ביצוע פעולות ביקורת ואכיפה  .11

 . התאמת לוחות זמנים לבינוי ופיתוח בעיר .12
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  תפיסת הפעלה - 2פרק 

 ושליטה ניהול  

מגדירה את מחוללי מצבי החירום, עקרונות מנחים  תפיסת ההפעלה העירונית באירועי חרום  עיקרי  

 מערך ניהול ושליטה.   ת באמצעוהמשימות  לפעילות העירייה ואת אופן הניהול וביצוע בקרה על ביצוע  
  תמונת מצב יומית יום תא השליטה העירוני אשר ריכז    60  -כ כחלק מתפיסת ההפעלה הופעל במהלך  

 . מעקב ודיווח של הפעילות העירונית והצביע על מגמות הן בהתפתחות המחלה והן 

 

 

 

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3503&ArticleID=13861
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דיווח על אירוע

 שמועה, פיצוץ , ע"אירוע פח, נפילת טיל

תא שליטה –תהליך עבודה 

אימות הזמה

פ לאירוע למכלולים "הפעלת סד

י תא שליטה"מבוצע ע

המשך שיגרת 

פעילות

מכלול לוגיסטיקה
מינוי מנהל אירוע •

ק העירוני"מינוי נציג לחפ •

סיוע בבידוד זירה •

אספקת מחסומים •

שינוע ציוד •

הקצאת כלי רכב •

ה"תדלוק גנרטורים וציוד צמ •

אספקת מזון ומים לכוחות בשטח באמצעות  •

ל"החכ

רכש ציוד •

במידה )אספקת מזון למרכז קליטה  •

(ויפתחו

מכלול אוכלוסייה
מינוי מנהל אירוע •

מינוי חבר צוות התערבות •

ק העירוני"מינוי נציג לחפ •

במידה )ק מודיעין אוכלוסייה "מינוי נציג לחפ •

(ויפתח

/חללים)דיווח על פגיעה באוכלוסייה  •

(חרדה/פצועים

 GISהוצאת נתונים  •

(מוסדות/קשישים/מוגבלויות)באזור האירוע  •

הפעלת צוות התערבות פסיכוסוציאלי  •

בזירת האירוע

הפעלת צוות בתי חולים •

אבו )הפעלת צוות ליווי משפחות חללים  •

(כביר

הפעלת צוות מרכז משפחות •

הערכות למענה מגורים לאוכלוסייה שביתה  •

נפגע

מענה לפניות תושבים -פתיחת קו חם •

מי יציל את המציל -טיפול בעובדי עירייה •

מכלול הנדסה ותשתיות
מינוי מנהל אירוע •

מינוי חבר צוות התערבות •

ק העירוני"מינוי נציג לחפ •

ק גדוד החילוץ הצבאי "מינוי נציג לחפ •

(במידה ויפתח)

דיווח על פגיעה במבנים ובתשתיות  •

חיבור תשתיות גז וחשמל הוצאת /ניתוק •

 GISנתונים 

באזור האירוע •

/קל)התייחסות לרמות נזק ומשמעויות  •

(קשה/בינוני

הוצאת תכניות מבנה •

תיקון תשתיות •

גידור אתר •

אספקת מים לאוכלוסייה •

אספקת גנרטורים •

ה"אספקת ציוד צמ •

חבירה למס רכוש בשיתוף אגף הכנסות •

לבדוק באחריות איזה )הזמנת מכולות  •

(מכלול

תא שליטה
מינוי מנהל אירוע בתא שליטה •

מינוי מנהל אירוע בשטח •

פ למכלולים"הפעלת סד •

הפעלת צוות התערבות •

הגדרת מפקד -ק"הפעלת חפ •

ק"קביעת מיקום חפ •

קביעת מיקום כינוס כוחות •

קביעת מיקום מרכז משפחות •

קביעת מיקום מרכז פינוי בהתאם   •

לצורך

קביעת מתקן קליטת אוכלוסייה  •

בהתאם לצורך

מכלול חינוך
מינוי מנהל אירוע •

ק העירוני"מינוי נציג לחפ •

ח"דיווח על פגיעה במוס •

דיווח על השפעת הפגיעה בפעילות  •

מ והסעות"כולל חנ, ח"מוס

פינוי תלמידים בהתאם לצורך •

ח"תגבור מוס •

פתיחת מתקני קליטה בהתאם לצורך •

עדכון הורים בהתאם לצורך •

מכלול מידע לציבור
מינוי מנהל אירוע •

ק העירוני"מינוי נציג לחפ •

איסוף ועיבוד מידע מהמכלולים  •

והעברה לציבור

י קריאות מוקד "ניתוח מגמות עפ •

פתיחת לשכת מידע בשטח בתאם  •

לצורך

גיבוי בדוברי שפות למוקד העירוני  •

תדרוך דוברי עירוניים •

הוצאת דף מסרים •

מכלול משאבי אנוש
מינוי מנהל אירוע •

ק העירוני"מינוי נציג לחפ •

א ומתנדבים למכלולים "תגבור כ •

בהתאם לצורך

טיפול בנפגעים בקרב עובדי העירייה  •

ובני משפחה

הפעלת מערך המתנדבים •

א חיצוני"גיוס כ •

תמיכה בעובדי העירייה  •

תמיכה במשפחות עובדי עירייה  •

המשרתים במילואים
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תהליך פתיחת אירועים בשגרה

דיווח מהשטח על אירוע 

חירום של גורם פנים

דיווח על אירוע חירום 

משטרה  -מגורמי חוץ 

פיקוד העורף/א"מד

דיווח על חשד לאירוע חירום 

י המוקד עירוני"תיעוד והעברה לטיפול מנהלת תא השליטה ע

ל"במערכת השוע" אירוע מרכזי"הקמה של אירוע כ

תיעוד והעברה לטיפול 

י "מנהלת תא השליטה ע

המוקד עירוני

י מנהלת תא "דיווח ע

שליטה

כן אירוע חירום

העברה להמשך טיפול 

המוקד

לא הקמת אירועי בנים ושליחת 

י מנהלי "משימות למכלולים ע

האירוע 

וידוא ביצוע כלל המשימות אל 

י "מול מנהלי המכלולים ע

בקר המשימות 

קבלת דיווחי המשך  

י מנהלי "ועדכון מדדים ע

האירוע

הקפצה ועדכון של מרכז 

ההפעלה

הערכת מצב 

(שולחן מרכזי)

סגירת אירוע

מנהל אירוע 

בשטח 
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עירוניות משבר  במהלך כל תקופת   . מטרת הערכת  ( 5נספח  )ראה    הקורונה התבצעו הערכות מצב 

ה הרלוונטייהמצב  הזמן  לעת  נכונה  מצב  תמונת  לגבש  להמשך.  תנה  ומשימות  משמעויות  גזירת   ,

נו פורום הכולל  יחירום. פורום הערכת המצב העבודה העירוני בעת  ה  נה חלק מתהליך יהערכת המצב ה

הערכות המצב התבצעו כל עת  את צוות ההנהלה הבכיר ומנהלים נוספים הרלוונטיים לניהול המשבר. 

 שנדרש שינוי בהיערכות העירונית או צורך מתן מענה לבעיות שהתעוררו. 

 הרמזור  תכנית

דדות  התמו ל  שימשה ככלי מרכזיתכנית הרמזור. תוכנית זו  כחלק מהתכנית הלאומית החלה לפעול  

דיפרנציאלית עם התפשטות נגיף הקורונה במדינה בהתאם לנתוני תחלואה אזוריים, על בסיס מדדים  

רמת    – אחידים, קבועים ושקופים. התוכנית הגדירה ארבעה מדרגי תחלואה עם נגיף הקורונה: ירוק  

לואה  רמת תח  -רמת תחלואה גבוהה. אדום    -רמת תחלואה בינונית. כתום    -תחלואה נמוכה. צהוב  

סיווג בצבע ירוק  גבוהה מאוד. מדד התחלואה ברשות נמדד אחת לשבוע וסיווג הרשות נקבע בהתאם.  

  גורר מעיד על תחלואה נמוכה ומאפשר פעילות מותאמת, בעוד שסיווג אדום מעיד על תחלואה גבוהה ו 

יותר  מחמירות  התקהלות  מגבלות  ציבורייםהכגון    הטלת  במקומות  המותרת  והתפוסה  ,  התקהלות 

החינוך  ותושבי    מערכת  המקומית  הרשות  המדינה,  שעל  הפעולות  נקבעות  לכך,  בהתאם  ועסקים. 

 היישוב לעשות כדי להוריד את רמת התחלואה. 

הפעולות שבוצעו במסגרת הרשות המקומית לשם תמיכה בשינוי והורדת מגמת התחלואה בתחומה,  

שאול ואיתור המגעים, הגנה על אוכלוסיות  כוללים הגברת מאמצי בידוק ויכולת בידוד, הגדלת היקפי הת

 בסיכון, ביצוע אכיפה אפקטיבית והסברה ממוקדת. 

פשר הסתכלות אסטרטגית לצד הסתכלות  י א   , שליטהתא ה  כמנהלהאגף לתכנון אסטרטגי ושיתופיות  

יומית  טקטית שהציגה   על  .  להנהלת העירייה תחזיות למצב התחלואה  שיקפהו תמונת מצב עדכנית 

התקבלו החלטות במטרה לצמצם את    , הגדרת "מנועי תחלואה", סמך שיקוף מגמת התחלואה ותחזיות 

הוצגה תחזית    09.12.2020כך לדוגמא בתאריך  התחלואה ולהחזיר את כפר סבא לדירוג עיר ירוקה.  

גובש והופץ מסמך היערכות    בהתאםע ימים.  כי כפר סבא עתידה להפוך מעיר צהובה לכתומה תוך שבו 

 . ( 6נספח  )ראה להחמרה במצב במטרה למגר את התפשטות המחלה 

נבנתה תכנית אסטרטגית להתמודדות הרשות עם נגיף הקורונה במעבר מעיר    2020בחודש ספטמבר  

המתייחסות    (8נספח  )ראה    לצד הנחיות ארציות  אפשרה, תוכנית זו  .  (7נספח  )ראה    אדומה לירוקה 

במטרה להוריד את  עיר כפר סבא. זאת  מותאמות ל   למרחק, עטית מסכה והתקהלויות, מתן הנחיות

 ולהחזיר את חיי התושבים למסלולם. עיר התחלואה ב רמת

הדבקה הוקמו מספר מערכים שתפקידם איתור מהיר ככל הניתן  כחלק מהמאמץ לקטיעת שרשראות ה

 של חולים ומגעים והכנסתם המהירה לבידוד. 
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 מוקד תשאול חולים

כפועל מהתכנית הוקם מוקד תשאול חולים מאומתים באגף שח"ק במסגרתו התבצעו שיחות יומיות  

החולה ובירור פרטים    הבנת מצבו שללכלל החולים המאומתים בעיר ובוצע תשאול ראשוני שייעודו  

אקטיביות מול  - פעילות המוקד אפשרה לבצע פעולות פרו   ראשוניים לצורך קטיעת שרשראות ההדבקה.

אתרים ששהו בהם חולים מאומתים, לעדכנם בדבר העובדה שנחשפו לחולה מאומת בשיתוף פעולה  

 עם הקהילה להכניס את מי שהיה במגע לבידוד. 

 אפידמיולוגיות מערך חקירות 

על פי החלטת המדינה, מפקדת אלון של פיקוד העורף ומשרד הבריאות הכשירו חוקרים אפידמיולוגים  

מקרב עובדי הרשות. חוקרים אלה ביצעו חקירות אפידמיולוגיות רבות של תושבי כפר סבא תוך ניצול  

 ההוויה העירונית. יתרון הכרת השטח ו

 חינוך צוות קטיעת שרשראות הדבקה במוסדות 

עם חזרתם של מוסדות החינוך לפעילות פרונטלית, והתפשטות התחלואה בקרב מוסדות החינוך, הוקם  

מערך עירוני תומך אשר ריכז את הנתונים ממוסדות החינוך, סייע בבידוד מהיר של מי שבא במגע  

דיגיט נבנו טפסים  ומשרד החינוך. לצורך כך  ועמד בקשר עם משרד הבריאות  ליים  הדוק עם חולים 

מול המוקד העירוני והוכשר מומחה תוכן עירוני לנושא. עם הקמת משל"ט משרד  ונקבע נוהל עבודה  

 החינוך התבצעה התאמת הפעילות לנהלים החדשים.  

 הפעלת הכוח 

כחלק ממאמץ  ל אופן הפעלת הכוח העירוני. משבר הקורונה התאפיין במצב בו  עאירועי חירום משפיעים  

שויות נדרשו לעבוד בסד"כ נמוך משמעותית מסך העובדים שעובדים בשעת  בלימת התפשטות הנגיף ר

ועובדים אחרים    ם ואושרו על ידי משרד הפנים  עובדים כעובדים חיוניי  קבוצתשגרה. לצורך כך הוגדרה  

לחל"ת למודל הפעלה מהבית   , הוצאו  הנחיות השלטון  "עברו  פעמים  מספר  שונו  במהלך התקופה   .

, דבר שדרש  ביחס לשיעור מצבת כוח האדם העובדת מהמשרד/מהבית   שוניםו הסכמים  מהמרכזי ונחת

 . לאורך השתלשלות האירועהתאמות רבות 

  הוראות מלאה ב  זאת בכפוף לעמידה  העובדים   כלל  של  מלאה  כמעט  החזרהבוצעה  החל מחודש מאי  

  ויקבלו   לעבודה  יגיעו   לא  אשר "  הסדר"  ולעובדי   רגילים   לעובדים   העובדים   חולקו     על כן   ".הסגול  התו"

 . לרשות להחזיר   ידרשו אותה  מקדמה  12%+  שכר  67.5%

 : (9נספח )ראה   להלן ופורסמו החוזרים  הסכמיםו הבמהלך התקופה נחתמ

 ראשון  סגר 

נגיף הקורונה מיום   • חוזר הממונה על השכר היערכות לעבודה מהבית בתקופת התפשטות 

9.3.20 . 
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על השכר   • מיום    – חוזר הממונה  עובדים(  קבוצות  )חלוקת  חירום  בשעת  לעבודה  הערכות 

12.3.20 . 

היערכות המגזר הציבורי לעבודה המתכונת חירום    –   31.3.20תיקון החלטת הממשלה מיום   •

 בתקופת משבר הקורונה. 

י החופשה, עקב  יציאה לחופשה ע"ח ימ  –  18.3.20הסכם קיבוצי לעובדי המגזר הציבורי מיום   •

 התפרצות נגיף הקורונה. 

עבודה במתכונת חירום, עדכון בעקבות תיקון החלטת הממשלה    – חוזר הממונה על השכר   •

 )עקרו, התנאים על פיהם ניתן להחליף עובד חיוני(.  29.3.20מיום 

 יציאה לחופשה.  18.3בדבר הארכת תוקף הסכם   13.4.20הסכם קיבוצי מיום  •

 בדבר המשך יציאה לחופשה )לאחר חג הפסח(.   17.4.20הסכם קיבוצי מיום  •

תקופה שנייה )לאחר    – בעניין עבודה במתכונת חירום    19.4.20חוזר הממונה על השכר מיום   •

 (. 19-30.4.20 –הפסח 

 עבודה במתכונת חירום.   – 26.4.20חוזר הממונה על השכר מיום   •

 כולל(.   2.5.20)עד ליום הארכת הסכם המשך יציאה לחופשה  –  30.4.20הסכם קיבוצי מיום  •

 חזרה לעבודה.   –  1.5.20הסכם קיבוצי מיום  •

בדבר עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום    3.5.20חוזר הממונה על השכר מיום   •

 בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. 

מיום   • השכר  על  הממונה  חירום    -14.5.20חוזר  לשגרת  חזרה  בנושא  קיבוצי  הסכם  בדבר 

 (.18.5.20וההסכם המתוקן מיום    1.5.20בשל נגיף הקורונה )הסכמים מיום  בשירות המדינה  

מיום   • הציבורי  השירות  קיבוצי  ביום    –   18.5.20הסכם  שנחתם  להסכם  והבהרות  תיקונים 

 בעניין חזרה לשגרה. 1.5.2020

 הארכת הסכם התו הסגול המתוקן )תקופת קורונה(.  –  30.6.20להסכם קיבוצי מיום  •

, להמשך עבודה במתכונת חירום בעקבות התפשטות  1.7.20ל השכר מיום  הנחיות הממונה ע  •

 נגיף הקורונה. 

 . 30%בדבר עבודה מהבית בשיעור של לפחות   7.7.20הנחיות הממונה על השכר מיום  •

  - , בעקבות התגברות התחלואה22.7.20הנחיות נציב שירות המדינה והממונה על השכר מיום   •

 מתכונת עבודה מהבית, קבלת קהל ועוד   ממצבת העובדים, 50%ירידה להיקף 

 . 30.9.20הארכת התו הסגול עד ליום  –  4.8.20להסכם קיבוצי לשירות הציבורי מיום  •

 

 שני  סגר 

בעניין מתווה להעסקת עובדים בתקופת הסגר השני החל מיום    16.9.20הסכם קיבוצי מיום   •

 . 11.10.20ועד ליום  16.9.20

המדינה   • שירות  נציבות  מיום  חוזר  עבודה  והסכמי  השכר  היערכות    16.9.20ואגף  בעניין 

 לעבודה בהתאם להגבלת צמצום השהייה במקומות העבודה.

 (. 16.9.20להסכם הקיבוצי מיום  13)מכח סעיף  25.9.20החלטת וועדת מעקב מיום   •
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מיום   • קיבוצי  מיום  5.10.20הסכם  הקיבוצי  ההסכם  הארכת  שענינו  ליום    16.9.20,  עד 

 הסכם הקיבוצי ל 15.11.20

(  25.9הארכת תוקפה של הנחיית הנציב )מיום   –  8.10.20חוזר נציבות שירות המדינה מיום  •

 בדבר עבודה במתכונת חירום  

( באשר  25.9בדבר הארכה נוספת להנחייתו )מיום    14.10.20חוזר נציב שירות המדינה מיום   •

 לעבודה במתכונת חירום. 

על  • והממונה  המדינה  שירות  נציב  מיום    הנחיות  העבודה    16.10.20השכר  מתכונת  בעניין 

 בעקבות התרת הגבולות על שהיה במקומות עבודה  

הבהרות לעניין קבלת    - הקלות לאחר הסגר השני  –   27.10.20הנחיית הממונה על השכר מיום   •

 קהל 

 15.3.21הארכת הסכם הסגר השני עד ליום  – 12.11.20הסכם קיבוצי מיום  •

 ( 27.12.20 מיום החל )  שלישי סגר 

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות   •

 הנחיות הסגר השלישי  –התפשטות נגיף הקורונה 

 

 פרסום מידע 

 נכתב ופורסם נוהל עבודה מהבית.  •

 מכתבים לעובדים כולל מכתבים ממנכ"ל וראש העיר.  12פורסמו סה"כ  •

 איסוף מידע ונתונים 

 . עובדי עירייה 2850 •

 שנים וותק בעירייה(.   3- יקטלים פחות מיעובדים הוצאו לחל"ת )שעתיים/פרו  56 •

 עובדים נסעו לחו"ל טרם פרוץ המשבר וחזרו לבידוד.  12 •

 עובדים שהו בבידוד עד כה, לעובדים ששהו בבידוד נשלחה ערכה לביתם עם ברכת ראש העיר.   41 •

 . עובדים בבידוד עבר למאגר שהוכן ע"י אגף המחשובבמהלך המשבר ניהול המידע על  

 פעילות שבוצעה 

   מיפוי אוכלוסיות בסיכון  •

 ל גי  744

 ת נשים הרו 21

 מחלות רקע  64

   חלוקת שוברים מתנה לחג •
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מידי שנה בחג הפסח מחלקת העירייה שוברי מתנה לחג, לנוכח ההבנה כי לא   •

העובד  מרבית  הימצאות  בגין  הן  פיזית  חלוקה  לבצע  בגין  ניתן  והן  בביתם  ים 

 האיסור על התכנסות. 

נבחנו מספר חלופות ונבדקו החלטות שהתקבלו ברשויות האחרות, במקביל עלה   •

מסר של צורך ממשי לחלוקה טרם החג מסיבות כלכליות הוחלט על הפקת תו  

דיגיטלי, טרם שליחת ההודעה בוצעו שיחות טלפון לכל אחד ואחד מהעובדים  

 כולל הפנסיונרים. 

 שוברים דיגיטליים לכרטיס.   550ועל פי בקשת עובדים הוחלפו   בפועל •

 מסקנות מהתהליך:  •

i.  .בוצע טיוב ואיסוף נתונים, באמצעות שיחות טלפון 

ii.   במבחן התוצאה נכון היה להנפיק תו דיגיטלי בפעם הבאה שבו מחלקים

תו שי צריך לבחון את רשימת החנויות למימוש, בדגש על רשת מזון  

 חלופית. 

עקב תקשורת  מ העובדים לאורך כל תקופת המשבר ועדכון פרטי    –  פרטים אישייםעדכון   .2

 טלפונית ומייל בלבד. 

 

 פעולות הוקרה לעובדים 

 
  מספר  

 עובדים 

 סטטוס תקציב מתנה  סוג הוקרה

כלל עובדי   1

 העירייה 

מכתב תודה    

 לעובדים 

 מכתב באישור הלשכה     

עובדים   2

 חיוניים  

מכתב תודה   503

 לעובדים  

 מכתב באישור הלשכה     

עובדים   3

שעבדו  

במערכים  

 טלפונים 

מכתב תודה   87

 לעובדים 

 מכתב באישור הלשכה     

שירות יוצא   4

 דופן 

הרמת כוסית   16

במעמד ראש  

 העיר  

עציץ +  

תעודת  

 הוקרה 

מיתוג               

80          ₪

עלות  

עציצים     

400        ₪

כיבוד קל          

ש"ח     200

              סה"כ

680  ₪ 

שעה    19/07/2020

מתנות          16:00

הוזמנו ויגיעו לפני מועד  

 הרמת הכוסית 
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  -מתנדבים 5 39

 שי זייד 

חלוקת מחזיקי   800

 מפתחות 

מחזיקי  

מפתחות עם  

המשפט טופל  

 באהבה 

 הוזמן יגיע ביום חמישי  ₪  6700

  -מתנדבים 6

 רוזי נוימן 

חלוקת מחזיקי   200

 מפתחות 

מחזיקי  

מפתחות עם  

המשפט תודה  

 מכל הלב 

 הוזמן יגיע ביום חמישי   

מתנדבים   7

 מובילים 

הרמת כוסית   20

במעמד ראש  

העיר עם חלוקת  

תעודות הוקרה  

 ומתנה אישית 

עציץ +  

תעודת  

 הוקרה 

מיתוג               

80          ₪

עלות  

עציצים     

540       ₪

כיבוד קל          

ש"ח      200

סה"כ               

 ש"ח    820

שעה    13/07/2020

מתנות             16:00

הוזמנו ויגיעו לפני מועד  

 הרמת הכוסית

     
 ש"ח מתקציב רווחה   8000 
 

 מיוחדים מענה וסיוע לאוכלוסייה עם צרכים 

הגדיל   הקורונה  משבר  חירום.  מצב  בכל  אתגר  מהווה  מיוחדים  צרכים  עם  לאוכלוסייה  המענה 

+ נאלצו  65משמעותית את מספר האנשים שנכנסו להגדרת אוכלוסייה זו, כתוצאה מכך ששכבת הגיל 

לשהות בבתיהם מכורח הנסיבות. במסגרת זו עלה צורך למפות את חסרי עורף כלכלי ועורף משפחתי  

 סוציאלים. - ולהיערך לסייע להם הן בצרכים פיזיים והן בצרכים פסיכו

 אוכלוסיית הגיל השלישי 

מידת התמיכה החברתית המוענקת לאזרח הוותיק מסביבתו, קשורה בהיבטים בריאותיים, חברתיים   

פעילות  דוריים עם חברי המשפחה והסביבה פותחת בפני האזרחים הוותיקים  -ותרבותיים. קשרים בין 

משמעותית המספקת להם תחושת שייכות וזהות חברתית החיונית להצלחת הזדקנותם. נגיף הקורונה  

מנע מהאוכלוסייה המבוגרת את טיפוח קשרים אלה ועל כן הרשות לקחה על עצמה לנסות ולמלא ככל  

 הניתן את הריק הנוצר באמצעות מגוון פעולות המפורטות מטה:
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 סיוע הקמת מוקדי  

 קד טלפוני לאוכלוסייה המבוגרת בעיר הקמת מו  .1

במסגרת היערכות עיריית כפר סבא להתמודדות עם נגיף הקורונה הוקם מוקד טלפוני אשר  

ל   זקוקים לסיוע במזון,    21,694יזם שיחות  ובדק אם  ותיקים בעיר, שאל לשלומם  אזרחים 

 תרופות או כל דבר אחר. 

שע  הרשות,  מתוך  עובדים  גויסו  המוקד  הקמת  עם  במסגרת  לשיחות  ייעודית  הכשרה  ברו 

אזרחים ותיקים. עם הקמת המוקד עיריית כפר סבא ראתה לנגד עינה את המטרה להגיע לכל  

אזרח ותיק שזקוק לסיוע בתקופת הסגר. מהלך השיחות עם התושבים דרש לשלום התושבים  

באמצעות  והבין לעומק מה הצורך, בין אם מדובר בשינוע של תרופות ומזון ועד תמיכה נפשית  

הקו החם הייעודי לתקופה זו. במקביל להקמת מוקד ייעודי זה פותחו מערכים שלמים לחלוקת  

פותח   זה, אשר  ייחודי  שירות  ע"י מתנדבים.  והן  עובדי הרשות  הן באמצעות  ותרופות  מזון 

כלל אלפי שיחות מרגשות לאזרחים ותיקים והיה בעל השפעה משמעותית לרווחתם    -ברשות 

   . יזית של התושבים הוותיקיםהמנטאלית והפ

 

 קו תמיכה .2

 לאור ריבוי מצבי המשבר בהם נמצאים אזרחי המדינה בעקבות התמשכות מחלת הקורונה

באמצעות אגף שירותים חברתיים קהילתיים, קו תמיכה לסיוע בהתמודדות    הפעילה הרשות, 

 עם משבר הקורונה. 

והכלכליות   מתחילות  של משבר הקורונה  מחקרים מראים שההשלכות הרגשיות, הנפשיות 

וסיוע  בקו ניתן מענה נגיש ומהיר לתושבי העיר  ולכן נפתח ק זה.    לתת את אותותיהן כבר היום 

עצות לצורך מיצוי זכויות, וסיוע ראשוני על ידי עובדים סוציאליים. זאת  בתמיכה רגשית, התיי

 במטרה  לתת  מענה מקצועי מהיר לתושבים שזקוקים לסיוע חד פעמי.  

 

 "קו חם"  .3

מענה   16/03/2020בתאריך   נתן  החם  הקו  ברצף,  חודשיים  במשך  שפעל  חם  קו  הוקם 

 בחלוקה להלן:  20:00 – 8:00לתושבים ובעלי עסקים כל יום מהשעה 

 סיוע בתמיכה נפשית, סלי מזון, שינוע מזון, שינוע ורכישת תרופות.  –רווחה  •

 מידע בנוגע לחינוך, לימודים מקוונים.  – חינוך  •

 הגבלות תו סגול, הקלות לעסקים.   – עסקים  •

 

 ותיקים  לתושבים  קורונה לחיסוני  תור לקביעת   סיוע  מוקד  .4

  וקביעת   בתיאום  ותיקים  לתושבים  סיוע  המציע  טלפוני  מוקד  נפתח   29/12/2020  בתאריך

  מקצועי   צוות  לטיפול   מועברת  הקריאה.  106  מוקד  באמצעות  פעיל   הקו.  הקורונה  לנגיף  חיסונים 

  הצוות   מכן  לאחר.  התור  ובהקדמת  בתיאום  לסייע  מ"ע   ח"קופ   נציגי  מול  הדוק  בקשר  שנמצא

 . עבורו שנקבע  בתאריך   אותו  ומעדכן לתושב   חוזר
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 פעילויות להפגת בדידות לאזרחים ותיקים 

 : חוגים, הרצאות, קבוצות, מפגשים.  דיגיטלימועדוני גמלאים באופן   7הפעלת  .1

 חלוקת אלפי ערכות יצירה לבתי הגמלאים חברי מועדונים ומשתתפים בפרויקטים נוספים.  .2

 חברים.  5000גמלאי כפ"ס: המונה היום כבר  בפייסבוק דיגיטלי הפעלת מועדון  .3

 הרצאות, חוגי התעמלות, חוגי אומנות, קבוצת "חשיבה חיובית" גם בפלטפורמת עיריית כפ"ס.   .4

 . הקמת קבוצות חברתיות באמצעות שיחות וידאו בוואטס אפ  .5

 הקמת ספריות שכונתיות מחוץ למועדוני הגמלאים.  .6

 המועדונים. עריכת מאות שיחות טלפון מידי יום לחברי  .7

 הפעלת חוגים במרחב הפתוח.  .8

הזמן")לניצולי   .9 זה  "עכשיו  ו"הדרת",  תכנית  באמצעות:  ותיקים  לאזרחים  התנדבות  מערכי 

 שואה(, תכנית "אוזן קשבת", "איחוד והצלה" סטודנטים. 

 . הרוטרי   ,מתנדבים כמו הליונס עבור כבדי ראייה  וארגוני מתנדבים   .10

יכולים לאמץ אזרחים   16תנדבות ומתנדבים מעל גיל  מדובר במיזם במסגרתו מ  -"אמץ שכן"  .11

ותיקים, משפחות יחידניות ותושבים עם מוגבלויות, על מנת לסייע להם לצלוח את הימים הלא  

הקורונה   נגיף  התפשטות  בהמשך  העירוני  והמאבק  ארצי  הכלל  המאבק  במסגרת  פשוטים 

 בישראל 

 רת קשר חברתי, פעילות פנאי ותרבות. יוניפר: שיטה טכנולוגית ליצי  -תכנית "אופק עד הבית" .12

השרות לבני משפחה מטפלים: מתן מידע, מיצוי זכויות, קבוצות וטיפול פרטני לבני משפחה  .13

 מטפלים. 

 דיגיטלי. תכנית "חוסן": גמלאים מחזקים גמלאים באופן  .14

וסיוע בתחומים    4 .15 רציף  קהילה, מעקב  אב  מוקד מצוקה,  קהילות תומכות מספקות שירותי 

 . מצעות עמותת "סביון" שונים בא

מרכזי יום לקשישים סיעודיים ותשושי נפש באמצעות עמותת סביון. במרכזי    2המשך הפעלת   .16

 יום ניתן ארוחות, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, חוגים. 

 מועדון "קפה בכפר" לשורדי שואה ובני זוגם יזם   קשר טלפוני עם החברים.   .17

 

 אוכלוסייה עם מוגבלויות 

מתחילת משבר הקורונה    השנה קיימנו מגוון פעילות לאנשים עם מגבלות ובני משפחותיהם.במהלך  

 כדלהלן:  ביצענו את ההתאמות הנדרשות להמשך הפעילות 

 . ערכות משחק ויצירה מתואמות אישית לכל משפחה חולקו  .1

 . התקיימו פעילויות פנאי והפגה למשפחה בזום שעת סיפור, סדנאות בישול .2

 . בישול, אילוף כלבים ריצה מתקיימים עפ"י הנחיות התו הסגול – חוגים  התקיימו .3

 עפ"י הנחיות התו הסגול.  אשר התנהלו   מעגלי שמע וחוברים -התקיים מועדון חברתי   .4

 פעילויות להורים ולאחים:  .5

 . הרצאות בזום  •
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 . סדנת מיניות, בישול בריא כתיבה יוצרת-סדנאות בזום   •

 . סדנת אילוף כלבים לאחים •

 . כלבים לאחים חוג אילוף  •

 . כמן כן התקיימו שיחות יזומות למשפחות בהן אנשים עם מוגבלות המטופלים באגף  •

 

 משפחות שבראשן הורה עצמאי 

בתקופת הקורונה גבר הצורך להנגשת מידע ומיצוי זכויות כמו כן לחיזוק הקהילתיות והעזרה הדדית  

וצר בשל הקורונה, פגע באופן  בקרב המשפחות שבראשן הורה עצמאי. המשבר הכלכלי והתעסוקתי שנ

למשפחות   ועדכני  שוטף  מידע  בהעברת  רבה  חשיבות  הייתה  ולכן  עצמאיות  במשפחות  משמעותי 

 באמצעות תפוצת מייל בנושאים כמו מענים תעסוקתיים, זכויות וכד'. 

 הרחבנו את רשימת תפוצת מייל של הקהילה, בה מתקבל באופן שוטף מידע עדכני.  •

היו   • כשלא  במיוחד  הסגר,  בתקופת  הילדים:  עם  עצמאיות  למשפחות  סיוע  פיילוט  קיימנו 

גויסו   מסגרות, עלה צורך לסייע להורים בהתמודדות עם הילדים בבית, כדי להקל על ההורה.

מספר מתנדבות שנכנסו לבתים וסייעו במשחק עם הילדים, עזרה לימודית, אוזן קשבת להורה.  

 . ים אלו אנו מוצאים לפועל פרויקט "קש"ת בקהילה" )קשר ותמיכה( בעקבות הפיילוט, בימ

המתמודדות עם    יחידניות. אימהות יחידניות  תלאימהוהוקמה קבוצת תמיכה ראשונה בכפ"ס   •

תפיסות ועמדות,  -אמא יחידנית, הורות   - סוגיות הייחודיות להן כמו: שאלת זהות האב, מי אני

הי  על  הבלעדית  האחריות  וגבולות,  קבלת  כללים  תהליך  למשפחה,  נוסף  ילד  צירוף  לד, 

 החלטות, זוגיות ועוד.  

מפגשים, בה ההורים לומדים לבצע תיקונים קלים בבית    5התקיימה סדנת "תיקונאות" בת   •

נגרות, איטום,  שני   )אינסטלציה,  ערן  בהנחיית  הסדנה  ועוד(.  "סיירת    -צבע  פרויקט  מרכז 

 תיקונים". 

  מורחבת ומעודכנת שמרכזת זכויות ושירותים למשפחות שבראשן הורה הפקנו חוברת  זכויות   •

צמאי )ארציות ועירוניות( וכן שירותים רלוונטיים ברשות המקומית. מטרת החוברת, להרחיב  ע

ולהנגיש את הידע בתחום הזכויות והשירותים ובכך לסייע במיצוי מירבי של הזכויות, להגביר  

 ת והחוסן הקהילתי.  את הרווחה האישית, תחושת ההשתייכו

 נפתחת קבוצת וואטסאפ לשיתוף והנגשת מידע, תמיכה ועזרה הדדית.  •

הועבר סקר צרכים מקוון לנשים עצמאיות וכתוצאה מהסקר והצרכים שעלו בו הוקם מועדון   •

 חברתי שבימים אלה מתחיל לפעול. 

לות בחגי תשרי  כגון קייטנה בקיץ, סדנת שוקולד, פעי  ם הדיגיטלייהתקיימו פעילויות במרחבים   •

 ועוד. 
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 חברתיות  השלכות

הקורונה   משבר  בתחלואה,  העלייה  עם  להשלכותיחד  כלכליותנפשי  הביא  .  ותוחברתי  ות , 

הבידוד   מהידבקות,  חשש  זמן,  לאורך  וודאות  חוסר  של  השילוב  אך  רבים  לכך  הגורמים 

 בחוסן הנפשי. משמעותית  עלולים במשך להביא לפגיעה  החברתי, אבטלה, פגיעה כלכלית וכו'  

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף עם המועצה לביטחון לאומי   2020בסוף חודש אפריל  

מצב ונתונים חיוניים למקבלי    בזק שמטרתו לספק תמונתקר  ומשרד ראש הממשלה ערכה ס

 -לפי סקר זה הקורונה.  ההחלטות לגבי החוסן האזרחי של הציבור בישראל, בעקבות משבר

מיליון איש, מדווחים שמצבם הנפשי החמיר במהלך   1.2-ומעלה, כ  21מבני    22.5% •

 המשבר. 

 . מיליון איש  1.9-כ  –וסייה  מהאוכל  34.3%התחושה של לחץ וחרדה מלווה בתקופת זו   •

 מהאוכלוסייה.    23.5%  –מהאוכלוסייה ותחושת בדידות    16.2%תחושת דיכאון מלווה   •

 

של המגיפה הבאות לידי    והנפשיות  בעיריית כפר סבא רואים כעת את ההשלכות החברתיות

לסיוע ביטוי   ובקשות  ופניות  התמכרויות,  במשפחה,  אלימות  מקרי  של  משמעותית  בעלייה 

-בכגדלו הפניות לטיפול באלימות במשפחה    2020בשנת    מהאגף לשירותים חברתיים. כך 

 . 2019לעומת    2020בשנת    33%-. והטיפול במקרי התמכרות עלה ב2019לעומת שנת    50%

 אלימות בינזוגית 

בבית  וקונפליקטים  לחץ  היוצרת  מאתגרת  תקופה  הינה  הקורונה  נגיף  ל  תקופת  התגברות  ומביאה 

של   במשפחהעצימותם  והתעללות  ואלימות  משפחתיים  לשלום    .סכסוכים  למרכז  הפונים  מספר 

עצמו.  את  הכפיל  החשופים    המשפחה  ולילדים  גברים  לנשים,  וקבוצתי  פרטני  מענה  נותן  המרכז 

 לאלימות. 

  בנוסף  התקיימו הרצאות לכלל התושבים וכן פרסמו באתר הערוני נורות אדומים ושאלון אינטרנטי, 

זוגית או מי שמצוי במערכת יחסים זוגית עם  -הרווחה, המיועד לכל נפגע/ת אלימות ביןשיזם משרד  

לסיכון,  לסיכון    חשש  חשש  עם  במשבר  בזוגיות  הנמצאים  משפחה/חבר/ה  בן  שמכיר/ה  אזרח  ולכל 

 ומעוניינים לבחון את המצב ולדעת במי להסתייע. 
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 מוקד קטיעת שרשראות הדבקה

להביא  המאומתים החדשים במטרה    עם כל  ביצעו שיחות טלפוניותמידי יום עובדים סוציאליים  

נפשיים  ,  מטרה השיחה לשאול לשלומם, לזהות צרכים רגשיים.  שרשרת ההדבקה   לקטיעת

האם ידוע גורם    נשאלולתת מענה לסיוע הנדרש. כמו כן, התושבים המאומתים  ו  וקונקרטיים 

ההדבקה, האם עברו חקירה אפידמיולוגית, האם שהו במקומות ציבוריים והאם כל מי שבא 

מקומות ציבוריים כגון בתי כנסת ב  וזוהה כי בוצעה הדבקהבמגע עמם נכנס לבידוד. במידה  

 בת המאומת יכנס לבידוד.לוודא שאנשים שהיו בקר הרשות דאגה
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 הפעלת מתנדבים  45

 הנחות בסיס והגדרת מאמצים 

עם תחילת האירוע הוגדר מאמץ הסיוע לאוכלוסייה המאמץ המרכזי. דבר נוסף שעמד בבסיס התכנון  

העירוני היה כי אנו צפויים להתמודדות לאורך זמן, בהיקפים גדולים ובמספר צירי סיוע משמעותיים.   

מה נדרשת יכולת ניהול הן למערך המתנדבים והן ללוגיסטיקה ובקרת המשימות.  על מנת לעמוד במשי

 לאור האמור הופעל חמ"ל המתנדבים כסיוע למחלקת התנדבות וקהילה. 

עיקרון נוסף ששימש כהנחת יסוד הוא צמצום האחריות של הגורם העיקרי הנושא בנטל, במקרה זה  

טיפולו אך ורק מה שאין תחליף לתחום התמחותו,  אגף שח"ק )שירותים חברתיים וקהילה( ולהשאיר ל

להפוך אותו מספק ללקוח. במקרה זה הסרת כל המטלות הלוגיסטיות וניהול מערך המתנדבים מאגף  

 שח"ק וניהול הנושאים באמצעות צוותים עירוניים ומערך המתנדבים.  

 הגדרת הצורך 

חמ"ל מנהל  שמבצע  המשימה  בהבהרת  בסיס  אבן  מהווה  הצורך  המערכת    הגדרת  מול  מתנדבים 

העירונית ובגיוס המתנדבים המתאימים למשימה. כחלק מההערכות לסיוע במזון ותרופות עלה צורך  

במתנדבים ששולטים בתכנת אקסל ובתוכנות גיאוגרפיות על מנת לבצע אופטימיזציה של המסלולים.  

ס מהיר ויעיל של מתנדבים  הגדרה מדויקת של הצורך ופרסומו בקבוצות הייעודיות למתנדבים אפשרו גיו

למשימה. הנחת העובדה כי ידע רב קיים בקרב קהילת תושבי העיר ואף מחוץ לה. הגדרת צורך מדויק  

 ונכון תאפשר לרשות להסתייע בידע זה בשעת חירום. 

 שותפות 

מתנדבים שולבו בכל שלבי התכנון והביצוע: מנהל חמ"ל המתנדבים לקח חלק בהערכות מצב מטה  

בראשות מנכ"ל העירייה, מתנדבים היוו הלכה למעשה את המטה של כל אחד מצירי הסיוע:  רלוונטיים  

חלוקת מזון, חלוקת תרופות, סיוע בקניות ולקחו חלק בגיבוש השיטה, קבוצות תכנון וכמובן הביצוע  

 בשטח.  

 ניהול מערך המתנדבים  

)ראה    עולה בשעת חירוםבמהלך שגרה פועלות בעיר מספר יחידות מתנדבים אורגניות שערוכות לפ

. על יחידות אלו נמנות היחידות הבאות: יחידת חילוץ והצלה, יחידת מודיעין אוכלוסייה, יחידת  ( 10נספח  

מפעילי רחפניים, צוותי סיוע שכונתיים, סיירות ביטחון אזוריות. בנוסף פועלים בעיר ארגוני מתנדבים  

אפ דרכה הם  - כמד"א, איחוד הצלה, ידיים ועוד. כל מנהלי יחידות המתנדבים מאוגדים בקבוצת ווטס 

מעודכנים באירועים חריגים ובצורך בסיוע. בנוסף בכל אירוע חריג כגון מזג אוויר סוער, חיפוש נעדר  

המאפשרת כניסה הן של מתנדבים מהיחידות והן    , אפ ייעודית-ואירועים נוספים נפתחת קבוצת ווטס 

שתות החברתיות  אפ אלו שמופצות באמצעות הר - של מתנדבים אחרים. במקרים רבים קבוצות ווטס

 אף מאפשרות רישום של מתנדבים מחוץ לעיר.   
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במהלך ההתמודדות עם נגיף הקורונה הפעיל חמ"ל המתנדבים מספר קבוצות עפ"י חלוקה לנושאים  

)מזון, תרופות, קניות(, עפ"י משימות ספציפיות )מבצע חלוקת מזון מוגדר( וקבוצות כלליות. למתנדבים  

פשר בקרה וניהול מושכל לצד בנייה של מסד נתונים על כישורים ויכולות  יאש  , טופס רישום מקוון  ועבר ה

 של המתנדבים בנושאים שונים. 

 תקשורת 

שאפשרו מחד חשיפה רחבה של    , כאמור עיקר התקשורת התבצעה באמצעות קבוצות ווטסאפ ייעודיות

מהיר בצורה  טיפול  מעגלי  וסגירת  מהירים  עדכונים  אפשרה  ומאידך  ומשימות  של  הצרכים  ונוחה  ה 

 מתנדבים.   

 איגוד כלל המתנדבים תחת חמ"ל מתנדבים ורתימת קבוצות וארגונים לפעילות 

עם הפעלת חמ"ל המתנדבים נעשה מאמץ לרכז את כל פעילות ארגוני המתנדבים בעיר תחת מטריית  

דגש  חמ"ל המתנדבים ע"מ לייצר תמונת מצב אחידה של הצרכים ויכולות המענה. במסגרת זו ניתן  

לשמירת זהותו ויחודו של כל גוף בפעילות הכוללת. במסגרת זו איחוד הצלה וידידים פעלו במסגרת  

למבצע של חלוקת    חמ"ל מתנדבים תוך שמירת סימני הזיהוי הארגוניים ופרסום משותף עם העירייה.

 חבילות לחיילים התגייס מועדון האופנוענים ועוד.  

 תנדבותגאוות יחידה, הערכה ושמירת רוח הה 

נגיף הקורונה בפרט על  ובהתמודדות  חירום בכלל  עצם העשייה מלווה בתחושת שותפות    ,באירועי 

לנבחרת. תחושה זו מועצמת ע"י סמלים ייחודיים ומזוהים כגון חולצות אשר שימשו גם כאמצעי זיהוי  

 למתנדבים. 

המשימות. במהלך    "טופל באהבה" ששימש פעמים רבות לסגירת   ביטוי במהלך האירוע הוטבע ה  שפה:

 האירוע הופקו סטיקרים לכלי הרכב ומחזיקי מפתחות עם הסיסמא " טופל באהבה"   

: מנהל חמ"ל המתנדבים הופיע בראיון במסגרת האופן העירוני, מידי יום  פרסומים והוקרת הפעילות

לים  חמ"ל המתנדבים הוציא סקירה על מתנדב היום, כל שבוע לווה בסיכום שבועי, נוכחות של מנה

 בפעילות שטח. 
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 נגיף הקורונה   קבוצות ווטסאפ לניהול פעילות המתנדבים באירועי חירום בשגרה ובתקופת ההתמודדות עם
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   מודל הפעלת מזון וקווי סיוע לנזקקים 48

הקורונה  ערכות לחלוקת מזון במהלך משבר  יחלוקת המזון וקווי הסיוע לאוכלוסייה התבסס על מודל ה

מרוכז    ,חלוקת מזון לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע   תחום   , . בעת שגרה(11נספח  )ראה    בעיריית כפר סבא

 באגף לשירותים חברתיים.  

נו מאמץ הטיפול באוכלוסייה לצד הערכת  יההבנה שהמאמץ המרכזי בהתמודדות עם משבר הקורונה ה

לחלוקת   הוחלט על העברת האחריות   ,סיוע במזון, כמו גם בתרופות יגדל מאוד הביקוש להמצב שהיקף  

מזון לגורם מקצועי בעירייה שמתמחה בניהול שרשרת אספקה. מהלך זה שחרר את האגף לשירותים  

גורם עירוני    ל ידישל תחום חלוקת המזון ע   חברתיים לטיפול בצרכים שבתחום התמחותו וניהול מקצועי

 אחר.  

מערך חלוקת המזון התבסס על מסד נתונים אחוד, הקמת מרכז לוגיסטי, מערכת בקרה ממוחשבת,  

רתימת כלל הארגונים לפעולה תחת מטריה אחת, הקפדה על נהלי חלוקה ושמירת בריאות הציבור.  

 . העירוני  וסן יר וחיזוק החהמהלך אפשר את הבטחת הביטחון התזונתי לתושבי הע

 עקרונות הפעלה 

 . ממאות לאלפים , ת מאמץ מרכזילהגד .1

 . פעילות רווחה או מבצע לוגיסטי  : אחריותהגדרת תחומי  .2

לזכאותהגדרת   .3 מוגבלות,  אוכלוסיי  :  קריטריונים  בעלי  עורף  ת  חסרי  כלכלי,  עורף  חסרי 

 . 65+  , גילימשפחתי

 . ניהול שרשרת אספקה מרכז לוגיסטי  : שיטה .4

 . מרכז לוגיסטי העומד בתנאי סניטציה, בריאות, תפעול ומיגון אישי .5

מזון מבושל, מצרכים, סוגי מזון, תלושי קניה,    –התאמת המענה המיטבי לאוכלוסיות שונות   .6

 . התייחסות לחגים ומועדים כגון פסח ורמדאן

 . עידוד פעילות ואקטיביות  – סן האישי והעירוני  בחינת השפעת חלוקת מזון וסוג המזון, על החו  .7

גודל חבילות, בהתייחס לנושא החלוקה כמו גם יכולת של חלק    ,סוג המצרכים, תדירות חלוקה .8

 . מהאוכלוסייה להתמודד עם המשקל 

ריכוז כלל פעילות הארגונים והעמותות הפועלות במרחב הרשות המקומית תחת "ארגון גג"   .9

 . אחד למניעת כפילויות 

בתוך העשייה יש לתת התייחסות לערכים: פרטיות,     -ירה על ערכי העבודה הסוציאלית שמ .10

   . סודיות, כבוד האדם וחירותו, מניעת גילנות

 . בסיס נתונים, מעקב ובקרה, יכולת אחזור   –ניהול התהליך  .11
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 קהילה וחברה

 

הטכנולוגי נותנים סיוע טלפוני בהתקנת    חברי ההאב  -  סיוע טכנולוגי לוותיקי העיר ולצוותי חינוך .1

 תוכנת זום, תפעול מחשבים ועוד 

יום להסברה נרחבת על שמירה על הכללים    -סיירת הסברה .2 בני נוער ומתנדבי העיר יצאו מידי 

 ועטית מסיכה ברחבי העיר 

פרויקט זה הוקם על מנת להמשיך ולהנציח את מורשת השואה, סיפורי    -  פרויקט מהחושך אל האור  .3

ורדים ולחשוף בני נוער רבים לשורדי השואה בעיר. המטרה החשובה ביותר היא לעודד חיבור  הש

 בין דורי וקשרים בין השורדים לבני הנוער.  

 שורדי שואה וברכו אותם.   1,800-בני נוער יצאו וחילקו עציצים ל 450-כ – מבצע זר לשורד  .4
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רות בעיר, קבוצות המנהיגות, מועצת  לכבוד חג החנוכה, בני הנוער מכלל המסג   -  "ניצחון האור"  .5

הנוער העירונית, מועצות התלמידים,  תנועות הנוער ובני נוער נוספים אשר לא משתייכים למסגרת  

אותם באור שיציף את ביתם. מטרת הפרויקט    לברךאת שורדי השואה ויצאו "לחבק"  ספציפית  

ק את השורדים ולהראות להם  להעצים את בני הנוער בעשייה חיובית וערכית עבור הקהילה ולחב 

 את חשיבותם עבור הנוער ועבור העיר כפר סבא. 

  29במסגרתו הלהקה הייצוגית של הגלריה    סרטון להעלאת המודעות למניעת אלימות נגד נשים .6

 יצרה קליפ מיוחד נגד אלימות כלפיי נשים.  

 סודי בשיעורי בית.  סיוע של בני נוער ממועצת הנוער העירונית לתלמידים בי -  מרכזי למידה בזום  .7

בני הנוער יצאו והגיעו לבתי אבות, מתחת למפרסות ועודדו תושבים וותיקים בגילאי    -   עידוד בבידוד  .8

 לתושבי העיר.    100ומעלה הנמצאים בבידוד, חגגו ימי הולדת  80

, שרו רקדו והופיעו תחת מרפסות  6-2בני הנוער יצאו לשמח ילדים בבידוד בגילאי    - קרקס עד הבית .9

 תים, חילקו ערכות מתנה מפנקות והנעימו את זמן המשפחה.  הב

 שרים וזוכרים, מופע מיוחד לציון יום הזיכרון לרצח יצחק רבין.  .10

הילה האתיופית, בנוסף, במרכז הנוער העירוני פעילויות שונות  קג הסיגד של בני הח ציינו את אירוע   .11

 אתיופיה ומעגלי שיח.  סביב חג הסיגד ובמרכז הנוער קפלן היכרות עם יוצאי קהילת  

סבא בשיתוף הרשות החדשה למלחמה בסמים ואלכוהול, יצרו סרטון חזק ומשמעותי,  - נוער כפר .12

 על עצירת שרשרת האלימות.  

נוער וקשישים חוגגים ביחד, בני הנוער יגיעו לדיורים מוגנים  ויכניסו את    - מאירים את וותיקי העיר .13

 דלקת נרות משותפת.  רוח חג החנוכה על ידי שירים, ריקודים וה

 ניקיון חופים מטעם שבט צופים   .14

חברי תנועת בני עקיבא בנו סוכות לתושבים ותיקים ולתושבים מבודדים ופרקו אותם    -צוות הבונים  .15

 בתום החג.  

( מרכז צעירים, אגף  20.10במסגרת יום ההוקרה למערך המילואים )  -הוקרה לשיאני ימי המילואים .16

זה בקמפיין דיגיטאלי וחלוקת שי למשרתי המילואים. בכל שנה מתקבלים  קהילה וחברה ציינו יום  

השנים    3 -המדידה מתייחסת ל   -מקצין מילואים ראשי נתונים של שיאני ימי המילואים בכפר סבא 

קפה   בערכת  השיאנים  את  והוקיר  קמפיין  לטובת  צילומים  יום  יזם  צעירים,  מרכז  האחרונות. 

מערך המילואים ופועל  ומשרתות    פר סבא מוקירה את משרתימהודרת. זוהי השנה השנייה בה כ

 להנגשת זכויותיהם. 

בחודש מרץ לאור הסגר בבסיסים, עשרות משפחות מכפר סבא ארזו מארזים    - חבילות לחיילים/ות  .17

עיריית כפר סבא בשיתוף החברה הכלכלית ומועדון האופנים נסענו לבסיסים מאצבע הגליל    ם  ליקיר

 יע לכל חייל וחיילת.  ועד אילת על מנת להג 

 . חולקו מלגות עירונית בשווי כמילון שח למלגאים תושבי העיר .18

 . ילדים  2000חלוקת ערכות עפיפונים ל  .19

 . אירוע צפייה מטאורים בפארק העירוני  .20

 . חתונות בפארק העיקוני לזוגות כפרסבאים  .21

שאנשים ועסקים  , הוא להציב מקרר ציבורי בשכונות כך  הפרויקטמטרתו של    -   מיזם מקרר קהילתי .22

 בשכונה יוכלו לשים בתוכו מוצרים גולמיים שנשארו להם בסוף היום לטובת אלו שזקוקים לו. 
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 . כסאות גלגלים עבור אנשים עם מוגבלותסייע בתיקון שבט שליט   – גלגלים של נתינה .23

 הקמת של להקה ייחודית בארץ, שמורכבת מנציגות מכל תנועה. –  להקת תנועות הנוער .24

 ר .משחק משימות יומי בהשתתפות עשרות משפחות ברחבי העי  –  משחקורונה .25

 . בר/בת מצווה לחוגגים בבידוד נשלחו מארזים עד הבית .26

 . בני נוער מקבוצת המנהיגות "ליצנות קהילתית" יצאו לשמח ילדים בבידוד   – קרקס עד הבית  .27

 . הרצאות ופעילות לאזרחים ותיקים  – יום הקשיש הבינלאומי  .28

 אזרחים(  2000במספר סבבים. חלוקת שי לאזרחים ותיקים )  – דורשים בשלומם  .29

 איסוף מזון למשפחות נזקקות  .30

 לתושבים   100חגיגות יום הולדת  .31

 הפצת חוברת חוגים עירונית  אשר מתכללת את כל האגפים והמחלקות  .32

 ערב להקות צעירות  .33

 קורס פודקאסט  .34

 זרנו אהבה ברחובות עם שירי אהבה מכל הזמניםפי – טו באב  .35

 קבוצות ווטצאפ עירוניות בשכונות   22פתיחת   .36

 פתיחת מרכז קהילתי גאה   .37

 אירועי חודש הגאווה במתכונת שונה  .38

 הסברהפעילות 

 . הפעלת אולפן שידורים בלייב במהלך כל הסגר הראשון והפקת שידורים חיים לכל הגילים  .1

 . מסכות, כולל הקרנה על גבי מגדל המים קמפיין עידוד עטיית  .2

 . לעידוד השמירה על ההנחיות – קמפיין מתגעגעים  .3

 . פרסום סיירת ההסברה העירונית .4

הפצת מסרים לתושבים בהודעות ס.מ.ס, וואטצאפים שכונתיים, אמצעי המדיה השונים של   .5

 . העירייה

ואה ולגבורה, זיכרון בסלון,  שידור אירועים עירוניים בפייסבוק העירוני, דוגמת יום הזיכרון לש .6

צעדת יום הזיכרון, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום העצמאות, טקס פעולות האיבה,  

אירועי מרפסות, מרוץ כפר סבא מהבית, מרוץ בלבן, אירועי שבועות, פסח, חנוכה, יום העלייה,  

 . חג הסיגד ועוד

ונים יחד עם המחלקה לבריאות וחוסן  הפקה ושידור של סרטוני הסברה עירוניים, ביניהם סרט  .7

 . עירוני, סיפורי לילה טוב לילדים עם ראש העיר ועוד

 . עיצוב ופרסום אירועי היחידות השונות בעירייה במהלך תקופת הקורונה .8

כפר סבאים קונים בכפר סבא, כולל צילום ופרסום בתי עסק    –קמפיין לעידוד העסקים בעיר   .9

 . שונים

יומי .10 קורונה  נתוני  השונים  עדכון  הדיגיטליים  בנכסים  תחלואה  מקרי  ופרסום  ושבועיים  ים 

 . אתר עירייה, אתר קורונה, פייסבוק, אינטסגרם, טלגרם  –המופעלים על ידי העירייה 
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 . פתיחת ערוץ טלגרם עירוני .11

 . יצירת סרטוני טיקטוק .12

הנחיות ממשלה,   .13 של  והפצה  פרסום  וחיסונים,  בדיקות  מוקדי  של  והפצה  התנהלות  פרסום 

 . עירונית בזמן קורונה

 . ניסוח מכתבים ופרסומם לצוותי חינוך והוראה, תושבים, עובדים ועוד .14

 . קמפיין דיגיטלי תודה למתנדבים .15

 . יצירת זירת ההתנדבות העירונית יחד עם אגף שח"ק .16

 . שידורי לייב חינוך .17

 . קמפיין עירוני לגיוס סייעות ועוזרי הוראה .18

 . צוות ההסברה העירוני –לסיירת רמ"ה קמפיין לגיוס מתנדבים   .19

 . ניהול פלטפורמת שיחות ראש העיר עם תושבים ותיקים .20

 . סרטון תודה יום המורה .21

 IL באמצעי מדיות חברתיות, קידום פלטפורמת תושב  –הגדלת אמצעי התפוצה לתושבים   .22

 . ועוד

 . וארציעיתונות כתובה, רדיו וטלוויזיה, מקומי   –קידום כתבות בכלי התקשורת השונים  .23

 . הפקת חוברת דו"ח לתושב שתגיע לבתי התושבים עם הארנונה של ינואר .24

 . חוברת זמן איכות – הפקה מחודשת והפצה של חדשות העיר  .25
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 דוח ביקורת על הפעלת מקוואות 

סבא   כפר  לאור    4בעיר  הדתית.  המועצה  ידי  על  המופעלים  גברים,  ומקווה  נשים  הנחיות  מקוואות 

פעילות   מיוחדות בעניין  נקבעו הוראות  נגיף הקורונה  עקב התפרצות  משתנות של משרד הבריאות 

המקוואות לצורכי שמירה על הטובלות, העובדים והציבור ככלל. לפי כך, בוצעה ביקורת אד הוק, כאשר  

ח יפורסם  הדו  במסגרתה נבדק אופן התפעול של המקוואות ועדכון הנשים הטובלות בנוגע להנחיות. 

   לפי פקודת העיריות.  1/11/2021לאחר דיון במועצת העיר לא יאוחר מתאריך   באתר העירונילציבור 

 דוח ביקורת סייבר ואבטחת מידע 

ורת סייבר ואבטחת  במסגרת תוכנית העבודה השנתית ולנוכח משבר הקורונה הבלתי צפוי בוצעה ביק 

הרשת   של  והמחשוב  התשתית  מערכות  של  הטכנולוגי  החוסן  של  בחינה  בוצעה  במסגרתה  מידע. 

תוך העמקה ובדיקה של אופן הפעלת עובדים חיוניים שעבדו  הפנימית של הארגון ושל האתר העירוני,  

הס לשם  הביקורת  ממצאי  תוקנו  לכך,  בהתאם  שלהם.  האישיים  המחשבים  באמצעות  דרה  מהבית 

לאחר דיון במועצת    באתר העירוניהדוח יפורסם לציבור  נאותה ומאובטחת גם של העבודה מהבית.  

 לפי פקודת העיריות.   1/11/2021העיר לא יאוחר מתאריך 

 תעסוקה ועסקים 

בעיר, מתוך אמונה כי    עסקיםרות, סיוע ותמיכה בשל העירייה היא מתן שי  אחת המשימות המרכזיות 

חיוני להתפתחות כלכלת העיר, ליצירת מקומות עבודה חדשים ולפיתוח שירותים    והינ  סיוע לעסקים 

 עסקים קטנים.   10,000-בעיר כפר סבא פועלים כ  חברתיים לרווחת התושבים.

 מוקד סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

לרכז את כל המידע עבור העסקים במקום אחד, ולאפשר לבעלות ובעלי העסקים    מוקד זה הוקם במטרה

 לקבל הכוונה מול האפשרויות העומדות לפניהם במסגרת משרדי הממשלה השונים.  

 הקמת מנהלת עסקים קטנים ובינוניים 

במטרה ליצור מעטפת עירונית תומכת, הממריצה את הפעילות העסקית בקרב עסקים קטנים בעיר,  

גש על ערכים עירוניים הוקמה מינהלת העסקים הקטנים והבינוניים. המינהלת נותנת מענה מקצועי  בד

לעסקים קטנים מול גופים עירוניים, יצירת שיתופי פעולה עם פלטפורמות דיגיטליות מובילות וחדשניות   

 להגדלת ההכנסות, פועלת להפיכת תהליך רישוי העסקים לפשוט ונגיש ועוד.  

 סבאים קונים בכפר סבא  קמפיין כפר

בכדי לחזק את העסקים בעיר בתקופת המשבר, עיריית כפר סבא בשיתוף המנהלת יצאה בקמפיין  

עירוני הקורא לתושבות ולתושבי העיר לקנות בעסקים המקומיים. כחלק מהקמפיין העירייה פירסמה  

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=570
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=570
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וניות במטרה לעודד את  בפייסבוק העירוני בתי עסק שונים ברחבי העיר ובפלטפורמות דיגיטליות עיר 

 המסחר ואת הקניות מהעסקים המקומיים.   

פרסומי חוצות על גבי לוחות עירוניים במסגרתו יכולים בתי העסק לפרסם במחיר מסובסד ומוזל על  

 גבי לוחות המודעות העירוניים, הפזורים ברחבי העיר כולה.

 לוח דרושים מקומי  

הפועלים במרחב העירוני ומאפשרת לחברות לגייס    מנהלת העסקים הקימה לוח דרושים/ות לעסקים 

 ח אדם מקומי מקצועי ללא עלות.  וכ

 עסקים בעולם הדיגיטלי  

מתוך מחקר והבנה של האתגרים הניצבים בפני בעלי העסקים בעולם והקשיים שהציב נגיף הקורונה  

ב שיווק  חבילת  לרכוש  בעיר  עסקים  לבעלי  המציע  מיזם  הקטנים  העסקים  מנהלת  דיגיטל   פיתחה 

קידום  , אחת מהחברות המקצועיות בעולם הניו מדיה, לטובת בניית נוכחות דיגיטאלית  , Wisyמחברה  

אורגני בגוגל וקידום ממומן של עסקיהם. בנוסף הציעה החברה לבעלי העסקים המעוניינים לבנות אתר  

 אינטרנטי או חנות אונליין במחיר מוזל. 

   Zeco   " ברטרים" עסקים קונים מעסקים ב

ובילה מיזם פורץ דרך של עיריית כפר סבא, החברה הכלכלית של כפר סבא וחברת  ה מנהלת העסקים  

המאפשרת לעסקים לשלם את    וסחר חופשי בין עסקים בכפר סבא  "ברטרים"   -  Zecoהסטארט אפ  

או השירותים שיש לבית העסק להציע. העסקים מרוויחים לקוחות  \ ההוצאות שלהם דרך המוצרים ו

עיריית כפר סבא והחברה הכלכלית. הפתרון מתאים    בסבסוד   - ם וללא שום עלות, ללא עמלות   חדשי

 לכל עסק, עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה. 

 רישוי עסקים 

השפיעו רבות על עסקי    2020הגבלות שהוטלו בגין משבר נגיף הקורונה החל ממחצית חודש מרץ  

תרבות וספורט,    אירועים וקייטרינג, כולל תעשיות נלוות, תיירות,מסעדות ובתי קפה; אולמות, גני    העיר.

וכו'  ציבוריים  שירותים  ו   חנויות מסחר שונות,  בשירותי משלוחים.  חלקן  היו סגורים  נאלצו להשתמש 

 למצב החדש, לתת תמיכה ואוזן קשבת לבעלי העסקים בתקופה הלא פשוטה הזו. הרשות נערכה  

 בתקופת הקורונה:  להלן פעילות מחלקת רישוי עסקים 

ה לכל בעלי העסקים )לא רק הטעוני רישוי(  -בימי א   18:00עד    08:00מ    – תפעול הקו החם   .1

 ומתן מענה ותמיכה לכל שאלות בעלי העסקים והתושבים. 

בוצעו ביקורות בכלל בתי העסק הרשאים לפעול מתן הסבר והדרכה   – ביקורות התו הסגול   .2

 לעמידה בתנאי התו הסגול. 

פליי  .3 הוויטרינה  חלוקת  על  להדבקה  הסגול  התו  הנחיות  את  הכוללים  העסקים  לבעלי  רים 

 החיצונית של העסק למודעות התושבים והקונים. 
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מתן אפשרות לפניות הציבור והעברת הנחיות והודעות    –רישוי עסקים    WhatsAppהקמת   .4

 הדוברות באופן שוטף, יעיל ונגיש יותר. 

עסקיםהקמת   .5 אינדקס  להירשם    פורטל  העסקים  בעלי  ועידוד  המקומי  השלטון  בשיתוף 

 ולהיחשף לקהל הרחב. 

( ומתן  2, פעימה  1העברת מידע לבעלי העסקים בנוגע למתן קרן הסיוע של האוצר )פעימה   .6

 סיוע ברישום ושליחת טפסים. 

בשיתוף עם דוברות העירייה,    – עידוד צריכת התושבים בעסקים המקומיים    -קמפיין עסקים   .7

העירוני  בפייסבוק  כפוסט  והעלה  העסקים  בעלי  יגרום    -צילום  אשר  ומהותו  העסק  הצגת 

 לתושבים להגיע ולקנות בעסק וגם להכיר את העסקים הקטנים בעיר. 

לבעלי העסקים והנחיות לתפעול בתי העסק  העברת מידע מעודכן    –תפעול אתר קורונה חירום   .8

 לאתר החירום. 

בניית טופס מקוון "תו סגול", המיועד לפשט את הצהרות העסקים על העמדתם בדרישות של   .9

 משרד הבריאות. 

בניית טפסים מקוונים שונים, על מנת לאפשר לבעלי עסקים להגיש בקשות לרישיון או היתר   .10

 )בזמן שאין קבלת קהל(. 

 העסקים לפי סוגי מסחר לנוחיות הציבור.  פרסום רשימות  .11

 הערכת תוקף  של רישיונות עסק, בהתאם להחלטת הממשלה.  .12

 הנחות בארנונה לעסקים 

)הנחה    21.04.2020בתאריך   התקבלה החלטת הממשלה בדבר תקנות ההסדרים למשק המדינה 

  100%הנחה בגובה  בהתאם לתקנות הממשלה, עיריית כפר סבא העניקה    (.2מארנונה( )תיקון מס'  

  מאי( מתשלומי הארנונה לעסקים הנכללים בתקנות הממשלה החדשות. - עבור שלושה חודשים )מרץ

מס'    16/9/2020בתאריך   )תיקון  מארנונה(  )הנחה  המדינה  במשק  ההסדרים  תקנות  (,  4פורסמו 

)תקופת    2020-התש"ף נוספת לבעלי העסקים הנפגעים מהמצב  )"התקנות"( אשר מסדירות הנחה 

אחוז, וזאת לאחר ביצוע    95מדובר בהנחות בשיעור של    הסגר( בצורה המשמעותית ביותר.   – הקורונה  

 בחינת הזכאות להנחה בארנונה על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. 

 עסקים הזכאים הינם: 

לעומת התקופה    בהכנסות,  60%מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה מעל    200עסקים שמחזורם עד   •

 . 2019המקבילה בשנת 

עד    200עסקים שמחזורם   • פגיעה מעל    400מיליון ₪  והוכיחו  בהכנסות,    80%מיליון ש"ח 

 . 2019לעומת התקופה המקבילה בשנת 

ההנחה ניתנת על ידי העירייה לזכאים באופן אוטומטי לאחר קבלת האישור מהסוכנות לעסקים קטנים  

 ובינוניים.  

 העירייהדמי שימוש בנכסי 

 התקבלה החלטה להקלות בנושא דמי שימוש בנכסי העירייה לברי רשות:   24/08/2020בתאריך 

https://forms.kfar-saba.muni.il/business/
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   - שאינם עמותות או אגודות ספורט  - אלפי ₪ בחודש   10עבור מפעילי חוגים  שמשלמים עד  .1

 אוגוסט.  -יולי -לחודשים יוני   50%הנחה בשיעור של 

– אלפי ₪  בחודש ו/או עמותות או אגודות ספורט    10עבור מפעילי חוגים שמשלמים מעל   .2

   בהתאם לירידה באחוז ההכנסות נקבע טבלת שיעור הנחה בהתאם.

 . 25%ההנחה עמדה על  -   2020בגין חודשים ספטמבר אוקטובר 

 תעסוקה 

עובדים  עם   הוצאו  שבמסגרתם  צמצומים,  נקטו  העבודה  ממקומות  חלק  הקורונה,  נגיף  התפרצות 

 וחלק איבדו את עבודתם.   לחופשה ללא תשלום )חל"ת(

 תכנית "אמצע הדרך" 

לקידום תעסוקה, למחפשי    הדרך", מיזם ייחודי אגף התרבות המשיך את הפעילות של תכנית "אמצע  

ניסיון תעסוקתי המעוניינים להשתלב מחדש בעולם העבודה   75עד    45עבודה בגילאי   זאת,  .  בעלי 

והניסיון התעסוקתי   הידע  וחיזוק הכישורים,  תוך שימור  להוביל לשילוב מבוגרים בתעסוקה  במטרה 

לשיפ להוביל  שואפת  התוכנית  השנים.  במרוצת  הכלכלי שצברו  במצבם  שילוב  -ור  באמצעות  חברתי 

המיזם משותף לעיריית  גילית.  - בתעסוקה והעלאת המודעות בארגונים ליתרונות שבסביבת עבודה רב

לעומת    50%תושבים, גידול של    450-ניתנו שירותים לכ  2020כפר סבא וארגון הג'ויינט אשר בשנת  

, כתיבת קורות חיים, דרכים לחיפוש עבודה,  הכוון תעסוקתי   -  - . כחלק מהשירות ניתן סיוע2019שנת  

 וכו'.    הכנה לראיונות

 השכלת מבוגרים 

להרחיב את השכלתו,  המבוגר  המרכז מציע קשת רחבה ומגוונת של מסלולי לימוד המאפשרים לתושב  

צמצום פערי ההשכלה  מטרת המרכז להשכלת מבוגרים הינה    כישוריו וידיעותיו בתחומי ידע מגוונים. 

ידי מתן הזדמנות שנייה להשלמת השכלה. לאור המצב חלק    בקרב אוכלוסיית המבוגרים בעיר, על 

ו דיגיטליים  לאמצעים  הם  גם  הוסטו  הלימוד  מלאים  ממסלולי  באופן    ZOOM  - בהועברו  קורסים  או 

שנות    12   -השלמת השכלת יסוד  ו  מולי השתלמות  זכאי ג  תחת הגבלות התו הסגול עבורפרונטלי  

 . לימוד

 תרבות ואירועים 

אך במקום ביטול והפסקת כלל פעילות התרבות בעיר   מערכות הרשות משבר הקורונה אתגר את כלל  

אירועי העיר הוסטו   כך  לקופסא.  ומחוץ  יצירתי  לחשוב באופן  היחידות השונות  הקורונה הביאה את 

הפתוח   באוויר  הועברו  והתקיימו  רבות  ופעילויות  שירותים  לחילופין  או  השמיים  כיפת  באופן  תחת 

 דיגיטלי. 
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 ספרייה עירונית 

שירות השאלת ספרים עד הבית: במהלך שתי תקופות הסגר, פתחה הספרייה העירונית שירות חדש  

משלוחי ספרים עד הבית, ללא עלות. במסגרת השירות, תושבי העיר    –לתושבות ולתושבי כפר סבא  

בחרו ספרי קריאה מרשימה מקוונת, ולקבלם עד לפתח הבית. על פי ניתוח הנתונים משתי התקופות,  

אלף ספרי קריאה מספריית הילדים והנוער ומספריית    16-עולה כי תושבי כפר סבא השאילו למעלה מ

 המבוגרים. 

 היכל התרבות  פעילות

 יצול הקול הקורא של מופעי התרבות במלואם: נ

 קטורזה ועידן עמדי  – מופעי פארק  .1

 ה הספרייעל מדרגות ההיכל בשיתוף  – מופעי חוץ  .2

 הופעות ומופעי רחוב  -בימות פיס  .3

הרצאות    – , הוחלט להחזיר את פעילות היכל התרבות באופן מקוון כגון  2020בחודש נובמבר   .4

 ושיחות עם אנשי תרבות, שירה בציבור, הצגות לילדים שעות סיפור ועוד.  

 אירועים 

 בכל סגר, אירועי לאום, סוכות    –משאיות שמחה  .1

 לאירועי וטקסי הלאום    ZOOMהפקות   .2

 עירוני/קהילה -אירועים בקפסולות   .3

 שבועות  .4

 אירועי קיץ   .5

 ועד היום   2020החל מקיץ    -הופעות שישי וחמישי ויצמן   .6

 2- ו 1סגר   –"אירועי מרפסות "  .7

 תחת התו הסגול  –פסטיבל האורות בחנוכה  .8

 ואומנות  תרבות

פתיחת תערוכות מלאה בגלריה העירונית כפר סבא בין הסגרים ומגבלות    – אומנות פלסטית   .1

 התו הסגול  

 מלאות בבית האומנים    -פתיח תערוכות   .2

 מיצגים אומנותיים   .3

"בריאת האדם"    - תערוכת "מפזרים אהבה בכפר סבא": תערוכה של הפסל ניצן יואל אבידור   .4

ארבעה מוקדים שונים בעיר, במרחב הפתוח, אשר התקיימה  המציגה פסלים מונומנטליים ב

 . 20בחודש אוקטובר 

 חודש הכרעה לאלימות נגד נשים   - מיזם אומנות עירוני/ארצי .5
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 מוזאון כפר סבא  

 היות ומדובר על מוזאון עם יכולת לפעילויות חוץ, במהלך כל תקופת הקורונה הופעלו: 

 . שביל הראשוניםסיור  .1

 . גן מנשה סיור  .2

 . הארכאולוגי ן ג סיור  .3

 . סיורי עששיות  .4

 . סיורי "אלבום קפלן"  .5

 . למסגרות ילדים בקפסולות, לאורך כל הקיץ  -הפעלת פעילויות לילדים קיץ   .6

 . בין הסגרים ועל פי התו הסגול  - הפעלת פעילויות מוזאון עם מוסדו החינוך העירוניים  .7

 פעילות קונסרבטוריון 

 ילדים בכל תקופות הסגר  1000 -ל   ZOOMהמשך פעילות מלאה של הקונסרבטוריון במערך  .1

 ילדים בכל תקופות הסגר   300-ל  – של בית ספר מנגן  ZOOM - המשך הפעלת ב .2

 –ובשוטף לאורך כל השנה    2המשך הפעלת חזרות של תזמורות תחת כיפת השמיים בסגר  .3

 על פי התו הסגול  

קליפ הללויה, טקס חנוכה )הדלקת חנוכייה עם שגרירות    – השמיים  הפקות אירועים תחת כיפת   .4

 מקדוניה( 

פעילות   .5 וכולל  ועד  עירוניים  טקסים  ויצמן",  מ"שישי  עירוניים  באירועים  פעילה  השתתפות 

 . אירועים "במופעי המרפסות"

 פנאי והעשרה 

 ראשון. ילדים בכל הסגרים ומגבלות התו הסגול החל מהסגר ה 300-400 -ל  ZOOMהמשך פעילות 

 חינוך 

לפני   ימים  הקורונה, מספר  פרוץ משבר  הראשון  החלתעם  מדינת  (,  12/03/2021)  הסגר  החליטה 

ישראל על סגירת כלל מוסדות החינוך. אגף החינוך ומוסדות החינוך בעיר נאלצו בעל כורחם להסתגל  

דשה בחירום וזאת מבלי שניתנה להם תקופת היערכות. על אף האמור מוסדות  למציאות החיים הח 

תחושת שליחות של כלל מנהלי המוסדות,  , מתוך  החינוך פעלו ועבדו מהיום הראשון בהתגייסות מלאה

מורים וצוות אגף החינוך. ההבנה כי קיים מצב חירום הביאה לגילוי סובלנות כלפי המצב ורצון להתגייס  

ע בין הגורמים השונים באופן רציף ושוטף למען תיאום מלא בין אגף חינוך ומוסדות החינוך  בהעברת מיד

 ולמען שמירה על רצף חינוכי אל מול כל ילדי העיר. 

 קלמידה מרחו

לאורך כל תקופת המשבר, אגף חינוך עמד בקשר עם מנהלי מוסדות החינוך וניהל מעקב ובקרה על  

  ת תמיכה עירונית של עוזרי הוראה ומורות הכלה.  היקף פעילות הלמידה המקוונת בעזר
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 אספקת מחשבים לתלמידי העיר 

ממיפוי עירוני ראשוני שנערך על ידי אגף החינוך במהלך חודש אוגוסט וכחלק מהיערכות לפתיחת שנת  

י"ב עלה צורך במחשבים לביצוע למידה  -הלימודים בצל הקורונה, בקרב תלמידות ותלמידים בכיתות א' 

.  מחשבים לתלמידות ותלמידים בעיר אשר בבתיהם אין מחשב כלל  120  - מרחוק. הרשות חילקה כ

"מתחשבים"   מפרויקט  כחלק  התבצעה  ובהם    -החלוקה  אזרחים,  נתבקשו  במסגרתו  ארצי,  מיזם 

תושבות ותושבי העיר, להעביר מחשבים נייחים, מחשבים ניידים, טאבלטים ומסכים בכל גודל ומכל  

להשמישם   במטרה  וזאת  סבא  כפר  ברחבי  מוקדים  לחמישה  ולהעבירם  להם  זקוקים  שאינם  סוג 

שנזקק. מיזם "מתחשבים" מתקיים בשיתוף עמותת "פתחון לב" המפעילה את המיזם  ולהעבירם למי  

 הארצי וכעת מורחב בהיקפו. 

בשלב השני של אספקת מחשבים לתלמידי העיר, קידם אגף החינוך במסגרת קול קורא של משרד  

דכן  החינוך בנושא "מרכיבי הצטיידות לקיום למידה דיגיטאלית ולמידה מרחוק בשנת תשפ"א" שהתע

בהתאם להנחיות הממשלה והרחבת הלמידה המקוונת הצטיידות מחשבים נוספת. בשלב זה, סופקו  

מחשבים נוספים למשפחות בהן יותר מילד אחד הלומד במערכת החינוך אך בבית המשפחה קיים רק  

מחשב אחד, וזאת במטרה לאפשר לימודים מקוונים בזמן אמת לכל ילד וילדה בכפר סבא. עוד במסגרת  

  - קול קורא הוקצו תקציבים משמעותיים ממשרד החינוך למוסדות החינוך בעיר כפר סבא בסך של כה

למוסדות    6,140,000 מחשוב  הצטיידות  החינוך,  במוסדות  תקשורת  תשתיות  שדרוג  לטובת   ,₪

וסופקו ע"י משרד החינוך לבתי הספר    ניידים אשר    412והקצאת אמצעי קצה לתלמידים  מחשבים 

 דים שאין ברשותם מחשבים לטובת למידה מרחוק. הושאלו לתלמי

 מוס"ח  -אפידמיולוגיותהקמת מוקד לחקירות 

ברחבי העיר. נכנסו במשך   למוס"ח תאפידמיולוגי החל במתן שירות חקירות   106מוקד  24/9בתאריך 

וסייע למנהל המוס"ח במענה על שאלות,    24/7מקרים. המוקד נתן שירות    380חודשי פעילותו    3.5

ניהול החקירה האפידמיולוגית, הנחיות לגבי כניסה לבידוד, ריכוז רשימת מגעים, העברת דיווח למשרד  

 הבריאות, הוצאת דיווחים עירוניים וכו'.  

 החינוך המיוחד 

לתלמידים הזכאים לשירותי    אפשרו אגף החינוך בשיתוף עם משרד החינוך,  רך כל תקופת המשבר  לאו 

טיפולים   לקבל  מיוחדים  וחינוך  על  פרונטלית  שמירה  תוך  נעשה  הדבר  המקוונת.  למידה  בשילוב 

כאחד.  וצוותים  תלמידים  המשתתפים,  כלל  של  הלומדים    בריאותם  לתלמידים  מענה  כלל  המתווה 

ך מיוחד )גנים ובתי ספר(, לתלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים,  במוסדות חינו

לתלמידים עם תקצוב אישי ולתלמידים חולים, המקבלים בביתם שירותים רפואיים במסגרות החינוך  

   המיוחד.

 תלמידים עם צרכים מיוחדים

לכל בית ובית בדגש על בתים בהם ילדים בעלי צרכים  אתגר גדול  עמה  תקופת הקורונה הביאה  

לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בתקופת הקורונה היתה מוגבלת לאור  מיוחדים. יכולת מתן המענים  
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ביצע חשיבה מעמיקה ודאג  מגבלות התו הסגול והנחיות משרד הבריאות. על אף זאת אגף החינוך 

 ים בעלי צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם: טיפוליים לרשות תלמיד -חינוכיים לספק מענים 

 קשר במרחב וירטואלי עם המסגרת החינוכית.  .1

 סיוע ממוקד מרחוק עבור תלמידים להם זוהה צורך ייחודי ומורכבות גבוהה.  מתן  .2

 מרכז חינוכי טיפולי בו יינתן טיפול למספר תלמידים מצומצם.   .3

 . קו חם שמופעל על ידי משרד החינוך .4

 כפר סבא.   פעילות מצומצמת בפארק .5

 פורמלי  -או חינוך משלים

קולות קוראים    5הפעלת    -בית ספר של החופש הגדול וצהרונים בקיץ   - הפעלת קולות קוראים .1

 . כולל גנים קצרים

 . 2020קבוצות בקיץ   26הפעלת  -קייטנות מדע   .2

הפעלה תחת מגבלות תו הסגול בקפסולות כל עוד לא היה סגר ממשלתי בתחום    - צהרונים   .3

 100% -ב

הפעלה מלאה תחת מגבלות התו הסגול, כל עוד לא היה סגר ממשלתי בתחום    -צהרוני יול"א   .4

 . 100% -ב

 מלאה עבור צהרוני יול"א וצהרוני בתי הספר בסגר השני.  -הפעלת פעילות מקוונת   .5

 בתקופת הסגר לא חויבו גני יול"א ו/או זוכו בהתאם.   -  החזרי עבור יול"א  .6

 לעובד מערכת הבריאות   הקמת והפעלת שמרטפייה

לפתוח שתי מסגרות יום חינמיות, על חשבון העירייה,  וחלט  ה  העירייה, כחלק מהסיוע אותו מעניקה  

  עובדי מערכת הבריאות   מענה לילדיופעלו באמצעות החברה העירונית לתרבות ופנאי, כדי לתת  הש

שהוריהם עוסקים בהצלת חיים. מדובר במסגרות חינמיות בסבסוד מלא של העירייה עבור ילדים בגיל  

 שהופעלו בסגר ראשון, שני ושלישי בעת שפעילות פיזית ב מסגרות החינוך הושבתה. 3-10

תרבות לתלמידות ותלמידי  העירייה השיבה את שירות סל ה  20/12/2020: החל מתאריך    סל תרבות

העיר המקנה לתלמידות וללמידים מפגשי תרבות איכותיים, עם יוצרים, שחקנים ואומנים. במסגרת זו,  

 .ZOOMהותאמו עשרות מופעים ומפגשי תרבות לצו השעה, והם ייערכו באמצעות שידור באפליקציית  

 מחשוב ומערכות מידע 

מעכשיו לעכשיו הם נאלצו לסגור    -ת טכנולוגית חלקית  משבר הקורונה תפס ארגונים רבים ברמת מוכנו

את שעריהם הפיזיים ולעבור למודל עבודה מרחוק. הטכנולוגיה תמיד הייתה ותהיה בעתיד ה"נשק"  

של הארגונים להתמודדות עם משברים שכאלה. אך שכלול אותו ה"נשק", מהווה אתגר גדול למנהלי  

, אם כן, ניתן ללמוד מלקחי הקורונה כדי להתקדם אל הצעד  הטכנולוגיות ומערכות המידע בארגון. כיצד 

הגדול הבא  איך ארגונים יוכלו לייצב את הפתרונות הטכנולוגיים שלהם, הן ברמה הפנים ארגונית והן  

 ברמת הקשר עם הלקוח  כיצד הם יוכלו לעשות זאת במהירות הנדרשת ובאילו עלויות הדבר כרוך  
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 מה הפנים ארגונית פתרונות טכנולוגיים קבועים בר

אחד האתגרים שניצבו בפני מנהלי הטכנולוגיות ומערכות המידע בארגונים בעת משבר הקורונה הוא  

גם אם    -מציאת פתרונות מהירים, שיאפשרו לארגון להמשיך לתפקד בדגש על יכולות עבודה מרחוק  

הרבה מאוד מעובדי העירייה  .  לא מדובר בפתרונות המיטביים או כאלה שיכולים להחזיק לאורך זמן 

נאלצו לעבוד מהבית עקב בידוד או רידוד הימצאות פיסית במשרד במסגרת התו הסגול. אגף המחשוב  

דאג למנגנוני עבודה מהבית, באופן מאובטח ותקין, באופן כזה שלא ניתן להבדיל בין עבודה מהמשרד  

 או מהבית. 

 שיפור מערכות השירות 

בזמן הקורונה.    ק ן שליטה ובקרה ייחודי בסוגו, לניהול הקשר לתושב הוותיבעיריית כפר סבא פותח מנגנו 

עבור   כללי  פניה  טופס  וכן  לעזרה במגוון תחומים,  עבור תושב שזקוקים  פניה מקוונים  פותחו טפסי 

אזרחים שמכירים תושבי כפר סבא ותיקים הזקוקים לעזרה. מנגנון זה עזר למנהלי העירייה לשלוט  

 גורמי התפעול והמתנדבים לעזרה.   במצב, ולהפעיל את

ולמוקדי שירות נוספים בעירייה יעברו    106בנוסף, שודרג מערך הטלפוניה, כך ששיחות נכנסות למוקד  

באופן מבוקר ישירות לטלפון בבית העובד והוא יוכל לתפקד מהבית כאילו שהוא במוקד. נבנה מנגנון  

ים, מנגנון ששוכפל לאחר מכן למס' רשויות  לקליטת פניות מתושב  CRM"קו חם" ע"י פתיחת מערכת  

 נוספות באשכול רשויות השרון.  

פותח אתר מידע ייחודי לעדכוני קורונה, אתר ששוכפל לאחר מכן למס' רשויות נוספות באשכול רשויות  

 השרון בשפות שונות למען הציבור. 

עיר. ציוד אשר עוזר  בתחום החינוך, נרכש ציוד מחשוב בתמיכה של משרד החינוך לכלל בתי הספר ב

 בלמידה המקוונת, בחלוקה לקפסולות ועוד. 
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היא גישה לפיה החלטות ניהוליות מתבססות על שילוב של חשיבה ביקורתית    נתונים,ניהול מבוסס  

לצד הראיות הזמינות הטובות ביותר על מנת להגדיל את הסיכוי לתוצאה הרצויה. גישה זו מאמצת  

אנליטי  לעיבוד  וכן  לנתונים  לעובדות,  ומבוקר,  ,  מחויבת  מושכל  באופן  לקבלת החלטות  תוך חתירה 

 .תחושות, השערות, ניחושים והערכות מבוסס עובדות ולא רק 

בה  הקורונה,  נגיף  עם  התמודדות  וגבר,    תקופת  הלך  בסביבה  השינויים  יכולות  נדרשנו  קצב  לאמץ 

.  יצירת תמונה עירונית מיטבית בזמן ניהול המשבר הסתגלות והתמודדות עם שינויים בכדי להבטיח  

פשר את אותן יכולות על הארגון לסגל תרבות  טען כי בכדי לא(  MIT- )מומחה עולמי לניהול ב  פיטר סנג'י 

ארגון לומד הוא ארגון שאנשיו משפרים   ."ולהפוך להיות "ארגון לומד  של למידה, פתיחות והתחדשות

באופן מתמיד את יכולותיהם ליצור את התוצאות שהם באמת רוצים, ארגון שבו מטפחים דפוסי חשיבה  

טיפוח   (1992סנג'י, ) חדשים ורחבים, ושאנשיו לומדים כל העת יחד כיצד לראות את המציאות השלמה"  

 ליווה אותנו בניהול המשבר.  ים תרבות ארגונית של שיתוף בידע ובמומחיות של העובד

מוכן,   לא  המשק  רוב  את  תפס  הקורונה  זו  משבר  במגמות    כתקופת מסתמנת  תקופה  ניהול  מפנה 

מהירות הפקת הנתונים החדשים, כמו גם שיפורי תהליכים, מסתמכים יותר ויותר  בהנתונים הזמינים ו

זמני בנתונים ליצירת תמונה  -ובו   על רקע זה התעורר אתגר מרכזי: שימוש יעיל. טיקהיעל נתונים ואנל 

עירונית מיטבית, המציגה צרכים קריטיים, תוך תפיסה כי ככל שאיכות הנתונים טובה יותר, כך גדלה  

 . יכולת הביצועים וקבלת ההחלטות ברשות 

הקורונה משבר  עם  להתמודדות  אב  מתכנית  ממקורות  (1נספח  )ראה    כחלק  מידע  לנהל  נדרשנו   ,

לצורך קבלת החלטות בזמן אמת. ולדווח על מצב התחלואה העירוני  יומית  האתגר    מרובים, ברמה 

  BIהמרכזי הינו ריבוי מקורות המידע )חיצוניים ופנים ארגוני( מהם הפקנו מידע והצורך לייצר תשתית  

 בוססות נתונים: ליצירת תובנות מ

 . נתוני זמן אמת )דשבורד פיקוד העורף, דשבורד משרד הבריאות(  •

 . נתונים יומיים ממקורות חיצוניים )משרד הפנים, משרד הבריאות(  •

 . גילאי חולים( -קבצי פילוחים מזדמנים )שכונות, נתוני תחלואה ממשרד הרווחה  •

ניהולי )תצוגה גרפית, תובנות והמלצות לפעולה  נתונים מכלל המקורות שוקפו ברמה היומית בדו"ח  

  בנושאים שונים:  (12נספח  )דוגמאות ראה ב  וכלל תמונת מצב יומית  להורדת רמת התחלואה העירונית(

תושבים  פניות  נפשי(,  תרופות,  )מזון,  סיוע  נתוני  עירייה,  עובדי  תחלואת  חינוך,  במוסדות    תחלואה 

 . למוקד, נתוני אכיפה, תחלואה בבתי אבות ומוסדות דיור מוגן )אחת לשבוע(

מתודולוגית העבודה של צוות התכנון יצר הזדמנות ללמידה משותפת ושיתופיות, אותם נשמר כבסיס  

שגרה. היעדים    בימי  אחד  הינם  נתונים,  מבוססת  החלטות  וקבלת  הארגוני  המידע  ניהול  תהליכי 

   הארגוניים המרכזיים.

משבר הקורונה זימן עבורנו הזדמנות להמחשת הצורך ביצירת תשתיות נתונים מיטביות, המאפשרות  

 בזמן אמת להנגיש מידע בצורה מיטבית לרמות שונות של בעלי עניין )מקבלי החלטות, תושבי העיר(. 

 כמו גם החשיבות לייצר שקיפות של המידע )זירת השקיפות(, שהינו אחד מערכי הארגון. 

  BIה זו, מהווה זרז לקידום תהליכים פנים ארגוניים להסדרת דאטה, ניהול נתונים ופיתוח כלי  תקופ

ברשות המקומית, כחלק מתפיסה המבוססת על קידום התרבות הארגונית, כרייה וניהול נתונים והגדרת  



 

 עיריית כפר סבא התמודדות עם נגיף הקורונה 

 

63 
א בארגון.  תהליכי  מדדים  את  מדדים המשקפים  בסיס  על  יותר   הליבה, רגונים שמנוהלים  מצליחים 

   ם. מארגונים אחרי

 5דשבורד פיקוד העורף 

 

 

 המבוססים על מקורות מידע בזמן אמת פילוחים 
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 כספים ורכש - 4פרק 

 רכש והצטיידות 

משבר הקורונה חייב היערכות מיוחדת בתחומם ציוד מיגון רפואי וזאת במציאות של מחסור עולמי,  

גבוהים   ומותאביקושים  ניהול הרכש באופן אחראי כלכלית  משימות    םובהתאמה מחירים מאמירים. 

הנושא רוכז ע"י מחלקת רכש שהביאה לידי ביטוי את נסיונה הרב והקשר  היווה אתגר ראשון במעלה.  

והביא   העירוני  הלוגיסטיקה  מרכז  מנהל  ע"י  תמידית שהתבצעה  לבקרה  בנוסף  זאת  הספקים.  מול 

 ומבוקר. לביצוע רכש אפקטיבי  

נוכח מגפת הקורונה וסטנדרט ההיגיינה החדש, משרד החינוך יצא בקול קורא לתקצוב רשויות מקומיות  

והיגיינה עבור מוסדות החינוך. בשל כך מחלקת רכש יחד עם אגף   בעלויות עבור רכישת ציוד מיגון 

החינו למוסדות  מענה  לתת  בכדי  הרשות  של  הניקיון  חומרי  מכרז  את  הרחיבה  והעיריה  החינוך  ך 

₪  ומומן בחלקו    796,320  -ברכישת ציוד מתאים. רכש הרשות עבור ציוד מיגון רפואי והיגיינה נאמד בכ

 . מסיכות כירורגיות, ציוד חיטוי, חליפות מיגון, וכו'  קורא לעיל ע"י הקול 

 תכנית התמודדות פיננסית  

בה  ודש וחצי סגר ותקצ על ח הרשות כבר ידעה  כאשר    03/06/2020תקציב העירייה אושר בתאריך  

כבר  כמו כן הרשות  חודשיים לכל השנה, כלומר הפחתתנו פעילויות בהתאם, ושערנו ירידה בהכנסות.  

. התקציב אושר לאחר עדכוני קורונה, המניחים הנחות יסוד של  גם את גובה השיפוי מהמדינהה  ידע

 סגרים, האטה בהכנסות ותוספת הוצאות להתמודדות עם הנגיף. 

רבעון שלישי, העירייה עצרה את הזמנות העובדה השוטפות   דוחות  ניתן    –לאחר הכנת  היה  אשר 

 להימנע מביצוען, ועיכבה יציאה לעבודות, על מנת לסיים את השנה באיזון תקציבי.  
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ימה. מדובר בתהליך  סיוע עמיתים הוא כלי שתומך בלמידה טרם ביצוע משימה או במהלך ביצוע מש

בו צוות של אנשים נפגש עם צוותים אחרים שמתנסים  באותו סוג פעילות במטרה לחלץ ידע ותובנות.  

כבר   שאחרים  סבירות  שישנה  בבעיה  נתקלת  מסוימת  רשות  בו  במצב  יעיל  להימצא  עשוי  זה  כלי 

שו למתן תגובה  התמודדו או מתמודדים עמה. עם פרוץ משבר הקורונה, כלל הרשויות מקומיות נדר

מערכתית רחבת היקף, שמירה על רמת שירות גבוהה ומתן פתרונות מיטביים במציאות חיים משתנה  

הצליחה   סבא  כפר  עיריית  זאת  אף  על  לשינויים.  מהירה  הסתגלות  ויכולת  מהירים  במקצבים  והכל 

הקורונה, נגיף  עם  להתמודדות  ייעודית  אב  תכנית  שהכינה  בכך  למשבר  במהירות  תכנית    להיערך 

העשייה   תחומי  כלל  את  שניהלו  עבודה  צוותי  עשרה  עבור  והמשימות  התרחישים  כל  את  הפורטת 

לאור היערכותה של העיר להתמודדות עם מצבי חירום בכלל וההערכות    העירוניים בשיתוף פעולה מלא. 

למידה  להתמודדות עם נגיף הקורונה בפרט פנו לעיריית כפר סבא רשויות נוספות אשר ביקשו סיוע ב

הרשות התנהלות  אודות  מידע  רשויות,  .  וקבלת  עם  הדדי  למידה  תהליך  הזמן  כל  התבצע  במקביל 

   .  ארגונים ופיקוד העורף לצורך שיפור המענה ברמה הארצית 

 שיתוף וסנכרון בין רשויות זירת 

במסגרת  עם ראשית המשבר הועלתה והופצה תכנית האב האסטרטגית להתמודדות עם נגיף הקורונה  

הוקמה תיקייה שיתופית לטובת שיתוף ידע וסנכרון  מו כן לטובת ניהול משבר הקורונה,  . כ265מיזם  

 משתמשים.  500-בין רשויות ובעלי עניין נוספים. תיקייה זו שימשה יותר מ 

 קבוצת תכנון עם מחוז דן בפיקוד העורף, הערכות לביצוע סגר על עיר / שכונה

המגיפה בעולם זימן פיקוד העורף את מציג אגף הביטחון  עם הגעת הנתונים הראשונים על התפשטות  

ואגף תכנון אסטרטגי לקבוצת תכנון להערכות לביצוע סגר על עיר או שכונה. בקבוצת התכנון נדונו  

יסוד   מוצרי  הספקת  העירוני,  החוסן  שמירת  זה  ובכלל  להתייחס  צריך  אליהם  העיקריים  הנשואים 

רכים מיוחדים, העברת מסרים, חלוקת תפקידים בין פיקוד  ותרופות, הבטחת סיוע לאוכלוסייה עם צ

הנתונים   בסיס  העירונית,  החירום  תפיסת  הוצגה  התכנון  קבוצת  במהלך  המקומית.  לרשות  העורף 

ייעודי להצגת הנתונים. תוצרי קבוצת   "דשבורד"  ע"י האגף לתכנון אסטרטגי  העירוני ובהמשך נבנה 

 התכנון הוצגו לאלוף פיקוד העורף. 

 ת צוות השלטון המקומי בנושא היערכות חלוקת מזון, תקופות וסיוע לאוכלוסייה הובל

עם סיום הגל הראשון נערך מרכז השלטו המקומי להפקת לקחים ושיפור המענה להמשך ההתמודדות  

עם המגיפה. במהלך הפקת הלקחים הציגה עיריית כפר סבא את המודל שפיתחה לניהול חלוקת מזון,  

לצרכ  וסיוע  כחלק  תקופות  כלכלי.  או  עורף משפחתי  ואזרחים חסרי  מיוחדים  צרכים  עם  אוכלוסייה  י 

מתהליך הפקת הלקחים הוחלט על הקמת צוותים שיציגו הצעות והמלצות לשיפור. מנהל אגף הביטחון  

ובסיומו של התהליך הוגש מסמך המרכז את הניסיון שהצטבר   ע מד בראש צוות שריכז את הצוות 

 המלצות לביצוע. המסמך הופץ לנציגי הרשויות ע"י מרכז השלטון המקומי   ברשויות בנושא, כולל 

https://www.265.org.il/database/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%A8/
https://www.265.org.il/database/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%A8/
https://www.265.org.il/database/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%A8/
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 מפגש אמנת מילאנו

נגיף הקורונה   להתפרצות  מזון בזמן הגל הראשון  לחלוקת  ייחודי  עיריית כפר סבא, שהובילה מודל 

  בישראל ואף הקימה את הצרכנייה )מתחם לוגיסטי לחלוקת מזון( הציגה את מודל ההפעלה בפני נציגי 

למדיניות מזון    – רשויות מקומיות, במסגרת פגישה של מספר רשויות בארץ החתומות על אמנת מילאנו  

עירונית. המפגש עסק בהתמודדות הרשויות עם חלוקת מזון בזמן התמודדות עם נגיף הקורונה לתושבי  

 הערים. 

 השתתפות בצוות שלושת המגזרים  פיקוד העורף  

עם נגיף הקורונה, כמו גם במשברים קודמים העלה כי יש צורך   הניסיון שהצטבר במהלך ההתמודדות

לשפר את הממשק בין פיקוד העורף, הרשויות המקומיות,  ארגוני המתנדבים ומהגזר העסקי. לצורך  

כך גיבש פיקוד העורף קבוצת עבודה שכללה נציגים ממגזרים אלו. מנהל אגף הביטחון ייצג את הרשויות  

 המקומיות בצוות.  

 

 הזדמנויות ניצול   - 6 פרק

בתקופת התמודדות עם נגיף הקורונה, עיריית כפר סבא זיהתה מהר מאוד כי תקופת משבר יכולה  

 להיות הזדמנות לקידום תהליכים בעיר ובארגון. 

 תרבות ארגונית 

חיזוק   נתונים,  מבוססת  החלטות  קבלת  של  ארגונית  תרבות  לקידום  קפיצה  קרש  היוותה  התקופה 

לה בין היחידות בארגון, עם תושבים, עמותות ועסקים. מתודולוגיית העבודה של צוותי  שיתופי הפעו

ושיח   יחידות  ומגבלות של  יכולות  למידת  ללמידה משותפת,  יצרו תשתית  ואיגום המשאבים  התכנון 

לשקיפות   חתירה  תוך  משימה,  מוכוונת  מלוכדת  יחידה  של  תחושה  הדדית,  ערבות  תחושת  פתוח. 

מיד  הנגשת  ניהול  מלאה,  בזמן  שניתן  כמה  עמימות  ממצבי  להימנע  מנת  על  ולתושבים  לעובדים  ע 

 המשבר. 

 דיגיטציה 

הקורונה הדגישה יותר מכל את הצורך בשימוש בשירותים דיגיטליים ובכך "כפתה" על ארגונים שונים  

וביניהם גם על הרשויות המקומיות טרנספורמציה דיגיטלית מואצת בתהליכי עבודה רבים. בשנה זו  

בים  הארגון עבר לנהל את מרבית הפגישות מרחוק באופן דיגיטלי דבר שאפשר התייעלות בזמן ובמשא

 של העובדים.  

הדיגיטליים   השירותים  ומגוון  יכולות  ושדרוג  השירות  רמת  לשיפור  הביאה  הקורונה  לכך  מעבר 

המסופקות לתושבים, כך שמרבית השירותים הניתנים לתושב ניתנים כיום באופן דיגיטלי, מהיר וזמין  

 . וללא צורך בהגעה למשרדי העירייה
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 עבודת תשתיות 

א לדרך מספר חודשים טרם המשבר ולאור מגבלות התנועה, הופעלו הסדרי  פרויקט מהיר לעיר אשר יצ

 . תנועה חדשים וקודמו עבודות בקצב מהיר מאוד 

 עבודות אחזקה, כיבוי אש, בטיחות ובינוי 

 . בוצעו באופן מאסיבי במוסדות החינוך בעיר, אשר לא פעלו בזמן הסגר 

 פרויקט גגות סולאריים 

פועלת לצמצום    ,15  -א לאמנת ברית ערים לשינויי האקלים ופורום המאז הצטרפותה של עיריית כפר סב

פליטות גזי החממה, שהינם הגורם העיקרי לשינוי האקלים שמקורם בידי האדם. כדי לקדם חזון זה  

ומאחר ותחום האנרגיה הינו הגורם המשמעותי ביותר בפליטות גזי החממה, אנו מקדמים חזון השואף  

יה לבין סך ייצור האנרגיה בשטח העיר באמצעות שני תהליכים מקבילים :  לאזן בין סך צריכת האנרג 

פעולות הכוללות החלפת תאורת לד    -התייעלות אנרגטית  ;התייעלות אנרגטית וייצור אנרגיה מתחדשת

רחוב,   אסטרונומיים בתאורת  שעונים  ספורט,  במגרשי  תאורה  בקרי  רחוב,  ותאורת  חינוך  במוסדות 

א  מיזוג  יחידות  בנייה  החלפת  קידום  ירוקה,  בנייה  קידום  גבוה,  אנרגטי  דירוג,  בעלות  ליחידות  ויר 

מכלל    77%  -מוסדות חינוך וציבור, בגודל של כ  7בתקופה זו הותקנו מערכות על    .מאופסת אנרגיה ועוד

 המערכות שהותקנו עד המשבר 

 

 הפקת לקחים  - 7פרק 

 תרבות ארגונית

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

התקופה היוותה קרש  
קפיצה לקידום תרבות  

ארגונית של קבלת  
החלטות מבוססת  

 נתונים  

איסוף הנתונים, אופן  
ניתוח   הצגתם,

משמעויות ומגמות  
מהווה מיצר תמונת מצב  
 אחידה לקבלת החלטות 

שימור גם בפעילות  
 במהלך פעילות שגרה 

 

שיתופיות: מתודולוגיית  
העבודה של צוותי  

התכנון ואיגום המשאבים  
יצרו תשתית ללמידה  

משותפת, למידת יכולות  
ומגבלות של יחידות  

 ושיח פתוח  

שימור והטמעה בפעילות   
 השגרה 

 

ערבות הדדית, תחושה  
של יחידה מלוכדת  

 מוכוונת משימה 

אווירה תומכת פעילות  
ומיצוי הפוטנציאל של כל  

 עובד  

גיבוש דרכי פעולה  
לחיזוק תחושת השייכות  

 בשגרה 
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 תפיסת הפעלה  70

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

ככלל העירייה פעלה על  
פי תפיסת ההפעלה  
בחירום עם השינויים  
 הנובעים מהתרחיש 

תפיסת ההפעלה נותנת  
מענה ברמת השלד  

להתמודדות עם  והשיטה 
מצבי חרום תוך ביצוע  

שינויים נדרשים בהתאם  
 לתרחיש 

המשך אימון, שכלול,  
תיעוד ותרגול תפיסת  

הפעלה העירונית  
 בחירום

 

אירוע חירום בתרחיש  
מגפה קיים אך בשנים  
האחרונות הקשב אליו  

ירד. קיימת פקודת  
נחשול בריא וכך גם  

"בנק" המושגים בנושא  
 מגפה 

המענה נכתבו  עקרונות 
ותוקפו ברמת הגופים  

 המנחים 

ריענון סדר פעולות  
והנחיות לכל התרחישים  
 ומחוללי מצבי החירום  

 

נכתבה תכנית אב  
רשותית להתמודדות עם  

)ראה   נגיף הקורונה
 (. 1נספח 

כתיבת תכנית האב,  
חלוקה לצוותי תכנון  

אפשרה לחזות ולהיערך  
ה מסודרת  בצור

ומתודולוגית לטווח  
הקצר והבינוני במקביל  

 לפעולות יום יומיות  

חשיבות הקצאת צוותי  
תכנון במקביל לצוותי  

ניהול    –עבודה טקטיים 
 הקרב וניהול המערכה 

 

עבודה בסד"כ נמוך של  
עובדי עירייה ביחס  
לשגרה הנו תרחיש  

מתורגל בתרגילים. בד"כ  
מדובר על ירידה של כ  

בפועל   מהסד"כ. 40%
 85%הייתה ירידה של 

עבודה בסד"כ נמוך הנה  
חלק ממרכיבי מצב  

 החירום

ניתוח משמעויות פרטני  
בכל יחידה של משמעות  
ירידה בסד"כ והגדרת קו  

אדום לפגיעה ברמות  
 תפקוד 

 

הגדרת עובדים חיוניים  
מהווה חלק מתפיסת  
ההפעלה, כולל צווי  

 ריתוק  
כאשר במקור נועדו  

להבטיח הגעת עובדים  
למקום העבודה. במקרה  

זה הייתה דרישה  
 לשחרור עובדים  

עבודה בסד"כ נמוך הנה  
חלק ממרכיבי מצב  

החירום. יש להתכונן  
לצורות שונות של דרך  

 הפעולה 

פרטני  ניתוח משמעויות 
בכל יחידה של משמעות  
ירידה בסד"כ והגדרת קו  

אדום לפגיעה ברמות  
 תפקוד 

 

  –הפעלת תא שליטה  
פיתוח של דוחות, דרכי  
תצוגה וניתוח נתונים,  
תמונת מצב מתעדכנת  
ומבוססת נתונים הצוות  
ייצר מנגנון ארגוני של  
היה קיים בשגרה של  

גורם המרכז תמונת מצב  
 מבוססת נתונים 

ימוש  לא נעשה ש 
 במערכת שוע"ל 

תא שליטה נתן מענה  
מלא לייעודו כמרכז  
תמונת מצב עירונית  

מבוססת נתונים ומציינת  
 מגמות.  

צוות תא שליטה נדרש  
 למיומנות, ניסיון ותרגול  

הפעלת תא שליטה  
 כחלק מתורת העבודה 
הפעלת אלמנטים של  
 תא שליטה גם בשגרה 

ציוות צוות קבוע ) הצבת  
שליטה,  חירום( לתא 

 אימונים ועדכונים 
נדרשת בחינה מעמיקה  
למתן כלים טכנולוגים  
לאיסוף וניתוח מידע  
לטובת הצגת תמונת  

 עירונית מיטבית 

 

המשך פעילות שגרה  
במקביל להערכות  

 החירום וקידום פרויקטים  

המשך הפעילות  
בתחומים שהוגדרו  
קידמו פרויקטים:  

מערכות פוטו, מרכז  
הפעלה חדש, מהיר  

תחזוקת מוסדות    לעיר,
 חינוך  

שמירת העיקרון ככל  
הניתן גם בתרחישי  

 חירום נוספים 

נושא ההזדמנויות הופיע  
 בתוכנית האב 
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  – פתיחת שמרטפיות  71
הנושא תורגל במהלך  
תרחיש הלחימה טרם  

האירוע ע"י אגף קהילה.  
במהלך האירוע אחריות  
הפעלת השמרטפיות  

הוטלה על אגף תרבות  
ופנאי  והחברה לתרבות 
עלו סוגיות איוש  

 ותקציבים 

שמרטפיות לגורמי  
עירייה וגורמים חיצוניים  
מהווים חלק מהמענה  

 העירוני 

כתיבת תפיסת הפעלה  
לשמרטפיות כולל  

התייחסות לנושא איוש,  
 תקצוב והודעות לציבור 

 

עבודה עם יחידת  
 הקישור לרשות  

  לשימור  עבודה יעילה ושוטפת  

קודמו ממשקי עבודה  
רדי ממשלה,  מול מש 

קופות חולים, עסקים  
 פרטיים 

שופרו מאוד ממשקי  
העבודה שאפשרו סגירת  

 מעגלים יעילה 

תיעוד בתיקי המכלולים,  
קביעת מתכונת עדכונים  

 בשגרה 

 

ניצול יתרון יחסי של  
יחידות באירוע חירום:  

חכ"ל לפתיחת המרלו"ג,   
צוותי   -אגף קהילה 

הטלפונים לאזרחים  
 הוותיקים 

אגף קהילה, אגף קיימות  
וחדשנות לאיוש תא  

 שליטה   
עובדים להגדלת צוות  

 במוקד העירוני.  

 לשימור  הוכיח את עצמו בפעילות   
הגדרה של צוותים  
 לפעולות וורסטיליות 
התאמת בלי היתרון  
היחסי הרב ביותר  
למשימה גם אם זה  

 "חוצה תורה"  

בחינת ההשפעה על  
 פעילות השגרה 

מרכזי  הגדרת מאמץ 
כמאמץ סיוע לאוכלוסייה,  

שחרור אגף שח"ק  
ממשימות שאינן בציר  
העשייה המרכזי של  

 האגף 

החלטה נכונה, מתבססת  
על לקחי עבר ששחררה  
את אגף שח"ק למשימות  

 בתחום מומחיותו 

שימור עקרון הורדת  
העומס בתרחישי  

החירום מאגף הנושא  
 בנטל המרכזי   

 

  –הפעלת מתנדבים  
הופעלו מאות מתנדבים  
לצרים שונים במסגרת  
חמ"ל המתנדבים ואגף  

 שח"ק

חמ"ל מתנדבים פעל  
בצורה טובה מאוד על פי  

 תורת ההפעלה 

שימור התורה וביצוע  
 התאמות  

 

 

 הפעלת הכוח 

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

העירייה פעלה בסד"כ  
 מכוח האדם  15%של 

הגדרת צרכים מדויקת  
מצד האגפים לצד  
 הגדרת עקרונות  

הערכות מוקדמת של  
  – האגפים לפי מדרגים 

70% ,50%  ,30% 

 עובדי עירייה   2850
 עובדים הוצאו לחל"ת  56

תחושת שייכות לנבחרת  
 של מי  

שהוגדר כעובד חיוני.  
 והתגייסות רוח שליחות  

חיזוק תחושת הנבחרת  
לצד תמיכה בעובדים  

 שאינם בקבוצה 

גיבוש דרך פעולה  
 בשגרה ובחירום 

 

שינויים רבים במתכונת  
 העסקה 
הסכמים   3נחתמו 

 קיבוציים  

צורך שליטה בפרטים  
 רבים ע"י כל עובדי האגף  

הדרכת כלל עובדי האגף  
לתדרוך מדויק בעדכונים  

המגיעים ממשרדי  
הממשלה או השלטון  
המקומי, טרם תחילת  

 הפעילות  

במהלך התקופה נחתמו  
שלושה הסכמים  

 קיבוציים  
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עלה צורך בעדכון רב של   72
עובדים אשר היו  
בסטטוסים שונים  

 בנושאים רבים 

למרות המאמץ הרב  
שהושקע, כולל קשר  

מהלך יום  טלפוני רצוף ב
העבודה עובדים נותרו  

 עם פערי מידע  

מינוי שגרירים /נציגים  
בכל אגף ולא להסתמך  
 רק על מנהלי האגפים 

גיבוש דרך העברת מידע  
והבנת המסר תוך בחינה  

 של כמות מול עלות 
פתיחת "מייל קורונה"  
ייעודי לנשואי משאבי  

 אנוש 
פילוח מידע לאוכלוסיות  
שונות ולא רק העברת  

 י  מידע כלל

 

בוצע מיפוי אוכלוסיות  
 מקרב עובדי העירייה 

אוכלוסיות בסיכון, חולים,  
 מבודדים 

הכנת בסיס נתונים  
 בשגרה 

 

התבצעו הצבות חירום  
 של עובדים: 

 איוש תא שליטה 
איוש מוקד מיון בקשות  

 סיוע  
 תגבור מוקד  

ניהול ציר חלוקת  
 תרופות  

 ניהול ציר סיוע בקניות  
 איוש מוקד ותיקים 

הצבות    –מינוי הצ"ח 
 חירום  

 הגדרת מאגר עובדים
הכשרות צוותי עתודה  

 בזמן שגרה 

  בניית מערכי הדרכה 

הצבות חירום השפיעו  
על פעילות האגף  

בשגרה. בעיקר בתקופת  
 שגרת חירום 

בתקופת חירום  
מתמשכת יש לתת את  

הדעת לתמהיל העובדים  
תוך התייחסות  

 למיומנויות נדרשות  

משאבי  איסוף צרכים ע"י 
אנוש ואיוש הצבות  

 חירום 

 

עובדים שלא היו חלק  
מקבוצת העובדים  
החיוניים לא נחשפו  

 מספיק לפעילות. 
עובדים שלקחו חלק  

בפעילות ציינו לחיוב את  
 תחושת הערך והחיוניות 

  ניתנה התייחסות  ניתנה התייחסות  

יחידות עבדו בהפרדה  
במיקומים שונים ושעות  

 פעילות שונות  

חשש להשפעה על  
 השכר יצר רתיעה  

העברה מוקדמת של  
משמעויות שכר  

 והשפעות מהמעבר 

 

לצד טיפול בפרט חסרו  
יוזמות לטיפול בעובדים  
 בעיקר ברווחת הפרט 

   

אגף משאבי אנוש טיפל  
 במתן תווי שי לפסח

בוצע טיוב רשימות  
 ונתונים 

נכון היה להנפיק תו שי   
 דיגיטלי 

בחינת חנויות למימוש  
התו בדגש על רשת מזון  

 חלופית 

 

פעילות ליום הזיכרון ויום  
 השואה 

משפחות שכולות, בתי  
 עלמין  

עלו פערים בנושא מסד  
הנתונים בנושא פרטי  

נופלים ומשפחות  
 שכולות 

ביצוע טיוב רשימות  
ונתוני משפחות שכולות  

 ונופלים 

שמירת בסיס הנתונים  
 וקביעת נוהל עדכון  

 

פעילות עובדים באגפים  
תפעוליים התבצעה  

 ברציפות במהלך האירוע  

הענות העובדים  
למשימה הייתה מלאה  
למעט עובדים שנמצאו  

 בקבוצות סיכון 

הערכות להשלמות כוח  
אדם במקרה זה עובדים  

 בסיכון 
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פעילות מחלקות   73
)תפעול( התבצעה  

הפרדה מלאה  בחלקה ב
מבחינת מיקומי  

העובדים או שעות  
 הפעילות  

הענות עובדים הייתה  
חלקית בשל בעיות  
לוגיסטיות ובעיות  

הנובעות מחשש לפגיעה  
 בתנאים

הערכות מוקדמת  
הכוללת התייחסות  

לאופן הביצוע ותגמול  
 מול פעילות השגרה 

 

קשר עם סניף ביטוח  
לאומי אפשר טיפול  

עירייה  מרוכז בעובדי 
 שהוצאו לחל"ת 

  נוהל שת"פ קבוע  שימור הקשר 

 

 מוקדים טלפוניים 

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

הוקמו מספר מוקדים  
טלפוניים בנוסף למוקד  

קו חם )רווחה,  –העירוני 
 עסקים(

אזרחים ותיקים  
)קהילה(, דיוק צרכים )  

 קיימות( 
תופעה של אזרחים  

שקיבלו טלפונים חוזרים  
 מוקדם ממספר 

צפי להקמת מוקדים  
דומים גם בתרחישי  

 חירום נוספים 
 נדרשים תסריטי שיחה 
אגף שח"ק נדרש לקו  
חם נפרד. ההפעלה  
האחודה גרמה לכעס  
בקרב תושבים שלא  
 הגיעו למחוז חפצם  

בניית תסריטי שיחה ע"  
 אגף שח"ק  

כתיבת מערך הדרכה  
 למוקדנים  

דיוק מהות הנזקקות  
 לסיוע  

 

מאגר המידע ששימש  
את מוקד אזרחים  

ותיקים היה חלקי ולא  
מעודכן. למאגר נטענו  
שכבות מידע באופן  

ספורדי, דבר שאילץ את  
המוקד לשנות את אופן  

 ביצוע המשימה  
)כפילות, תדרוכים  

מחודשים, אובדן מידע,  
 הקצאת משימות ( 

שם   -טיוב מאגרי מידע  
שפחה,  פרטי, שם מ

תעודת זהות, גיל,  
סטטוס משפחתי, כתובת  

מגורים, אופי מבנה,  
  – קומה, מספרי טלפון 

נייח ונייד, כתובת דואר  
 אלקטרוני, איש קשר  

איחוד מאגרים בהתאם  
 לצרכים  

 

  –מינוי ופעילות מוקדנים 
מיומנות, תחלופה,  

 זמינות 

צורך בכשרות עובדים  
למוקדים נוספים בנוסף  

 עירוני לתגבור מוקד 

הגדרת צורך ובניית  
 תכנית הדרכה  

 אגפים   –הגדרת צורך  
משאבי   –תכנית הדרכה  

 אנוש 

העדר   –טכנולוגיה 
מערכת ייעודית, עובדים  
ללא מיומנות טכנולוגית  
נדרשו למתן פתרונות  

טכנולוגיים, העדר  
פתרונות להקצאת  
רשומות למוקדנים,  
ביטחון מידע, מעקב  

לגורמי  סטאטוס, חיבור 
 טיפול 

 )בשלבי הקמת המוקד( 

מערכת אפליקטיבית  
המאופיינת באפשרות  
כניסה למוקדנים עפ"י  
שם משתמש וסיסמא,  

,  VPNאינה מבוססת  
מבצעת חלוקה  

אוטומטית של רשומות,  
מזהה כפילויות ומיזוג  
של תאים משפחתיים,  

מיפוי לפי מפתחות  
)שיחה שלא נענתה,  
זקוקים לסיוע, שעת  

שיחה, מספר  ביצוע 
 ניסיונות( 

  אפיון מערכת  
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 ה יסיוע לאוכלוסי  74

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

  –הכנת תכנית הסיוע 
צירי הטיפול במסלולים  

 השונים

החלטה נכונה שאפשרה  
רחב ובזמן   ,מענה יעיל

קצר למספר גדול של  
 תושבים 

שימור הקשר ושיתוף  
הפעולה בין גורמי  

העירייה, מתנדבים,  
מתן דגש  . העורף פיקוד 

לחפיפה בשלב "העברת  
המקל" בין אגף שח"ק  

 לצוות המרלו"ג  

 

פתיחת המרכז הלוגיסטי  
 "צרכנייה"   –

החלטה נכונה שאפשרה  
מענה יעיל, רחב ובזמן  
קצר למספר גדול של  

 תושבים 

כתיבת תורת הפעלה  
 למרכז הלוגיסטי 

שימור קשר עם צוות  
 מטה המתנדבים 

 מרץ  30נפתח בתאריך 

מענה ייחודי מותאם  
לאוכלוסיית הקשישים  

 במעונות הגיל  

מענה שהותאם במהלך  
 האירוע  

התבסס על שיתוף  
 פעולה עם אגף שח"ק 

  שימור המענה 

מתנדבים מופעלים  
 – במסגרות שונות 

מתנדבי חירום, נוער,  
מחלקה לעבודה  

 קהילתית  

יש לחדד הגדרת וחלוקת  
 תפקידים בין היחידות  

התאמות בנוהל הפעלת  
 מתנדבים 

 

 חלוקת מזון: 
ארוחות של מזון   45710
 מבושל 
סלי מזון   3123

 )מצרכים(  

יש צורך בדיוק הצורך  
למזון מבושל מול סלי  
מזון בבתי דיור מוגן  
 ובמקומות נוספים.  

תיאום מול גופים נוספים  
 (עמיגור)שמחלקים 

קביעת עקרונות  
ותרגומם לתסריטי שיחה  

 ותחקור 

 

נתוני "כספת נצורה" לא  
 היו מדויקים  

התייחסות למאגרי מידע  
 מותאמי משימה  

התייחסות למאגרי מידע  
 אמי משימה מות

 

מידע ונהלים מהשלטון  
 המקומי  

משרד הרווחה העביר  
נהלים שאינם מספיק 
ברורים ודרש דיווחים  

 שגזלו זמן רב  

תיאום מול משרד  
הרווחה בשגרה וקביעת  

 נהלי דיווח  

 

פניות ממספר גורמים  
מוקד  -גרמו ל"הצפה" 

  118עירוני, קו חם, קו 
של משרד הרווחה,  

 טפסים מקוונים 

שימוש במערכות   צורך בניהול המידע  
 טכנולוגיות לבקרה  

 קביעת נוהל העברה  

 

שמירה על ערכי העבודה  
 הסוציאלית  

בתוך העשייה יש לתת  
התייחסות לערכים:  

פרטיות, סודיות, כבוד  
האדם וחירותו, מניעת  

 גילנות  

קביעת "נאמן" שמירת  
 ערכים

 

   CRMשימוש בתכנת 
האגף נכנס לעבודה  

 בתוכנה תוך כדי האירוע 
האגף עובד עם תכנת  

EPR   שאינה
מתממשקת עם תכנת  

CRM 

הקצאת כוח אדם ייעודי  
  CRMלהפעלת מערכת  

הגדרה של אופן רישום  
 CRMנתונים במערכת  

הקצאת כוח אדם ייעודי  
לאגף שח"ק / הכשרת  
 כוח אדם מקרב האגף 

נוהל מול המוקד  
והמחשוב לשדות ואופן  
הזנת נתונים למערכת  

CRM 

 

ניתן סיוע נפשי תמיכתי  
  4095וסיוע נפשי ל 

אזרחים ותיקים וסיוע  
 נפשי למאות משפחות  

מענה בתחומי הליבה  
 של אגף שחק  

  

המרת פעילויות פיזיות  
 לפעילות דיגיטלית 

בניית מערכי תמיכה   מענה יעיל  
ומערכי תכנים והסברה  

 להעברה דיגיטלית 
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 קהילה וחברה 75

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

התגייסות אגפית  
 למשימות רוחביות 

צוות מגובש, מסור  
ומקצועי שמתורגל  
 לעבוד תחת לחץ 

  לשמר  

הירתמות של בני ובנות  
הנוער לכל משימה ולכל  
בקשה. יוזמות נפלאות  

 שהגיעו מהשטח. 

להמשיך לרתום בני נוער  
למשימות משמעותיות  

 וערכיות 

  לשמר 

שת"פ עם כל יחידות  
 העירייה  

  לשמר  עבודת ממשקים טובה  

שיתוף פעולה עם מנהל  
 חברה ונוער 

 דיווח ברמה היומיומית 

יצא דוח מסודר בכל יום  
 עם עידכון הפעילות  

  לשמר 

מענה יעיל ומהיר  
 ליחידות הקצה  

הצלחנו להעביר את כל  
המידע בצורה עדכנית  
לכל העובדים ביחידות  

בצורה מהירה על  הקצה 
 ידי ראשי צוותים 

  לשמר 

לייצר פורמט אחיד לתא  
 שליטה 

להתכנס לדוח קבוע  
 בשעות קבועות 

  הכנת פורמט קבוע  

ריבוי תכנים מושקעים  
שהופקו על ידי היחידות  
 שונות לא באו לידי ביטוי 

היה עומס על תכנים  
העירוני, וגם   לפייסבוק

אחרי שבני הנוער  
השקיעו והכינו סרטונים.  

לא הייתה אפשרות  
 להעלות. 

לחשוב על פלטפורמות  
 נוספות להעברת תכנים 

 

פרויקט מצוין שסייע   פרויקט "אמץ שכן"
אזרחים   70רבות לכ 

ותיקים. היו גם מתנדבים  
בוגרים וגם מתנדבי  

 נוער.  

לייעד את הפרויקט  
ד  לגילאים בוגרים. מלב 

הסיוע הטכני חלקם היו  
 זקוקים לסיוע נפשי. 

 

פעילות בפארק  
 לאזרחים ותיקים  

בהתחלה פעל רק 
בשעות הבוקר, בשל  

 דרישה נפתח גם בערב.  

  לשמר 

פעילות מגוונת שפנתה   עשרות פעילויות בזום  
 לכלל הגילאים 

  לשמר 

יש לקיים פיקוח הדוק   פעילות "מרפסות"
 התקהלויות. בכדי למנוע 

אחריות של כל אגף  
לוודא כי במידה ויש  

התקהלות מפסיקים את  
 הפעילות באופן מיידי. 

 

חגגנו   –"סיירת שמחה"  
 ימי הולדת  

לאזרחים ותיקים מעל  
/ ילדים בזמן  90גיל 

 הסגר 

התקבלו פניות רבות  
מגורמים שונים )מוקד  

עירוני, לשכת ראש  
העיר, תושבים, אגפים  

 שונים( 

צורה  יש לעבוד ב
מסודרת על ידי פתיחת  

 קריאה 

 

מערך טלפונים ל  
  –אלף קשישים  21,964

 התייחסות בנפרד 
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 דוברות והסברה  76

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

הרחבת הצוות המצומצם   צוות תקשורת עירוני 
תרמה מבחינה מקצועית  
וחלוקת העבודה, כמו גם  
העשרת התכנים ובנק 

 הרעיונות 

במקרי חירום כדאי  
ומומלץ לפעול במתכונת  
צוות התקשורת המורחב  

 שהוקם בעת זו 

אגף   –הערה כללית 
הדוברות מודה לכל  
יחידות העירייה ולכל  

השותפים שסייעו  
בהצלחת העברת  

המסרים והמידע החשוב  
 לציבור 

יש להמציא מערך הפצה   מידע והעברת מסרים 
מוסדר, שיגיע לכל  

 תושב, מבוקר ומנוטר 

מוסדר  יש להקים מאגר 
ומערכת סדורה להפצת  

מידע )דוגמת זו  
 שעובדים עליה כעת( 

 

אפיקים חדשים   3נוצרו  פלטפורמות דיגיטליות 
להעברת מידע ותכנים  

זירת הקורונה,   –לציבור  
אולפן לייב וטלגרם. אלה  
התווספו לאתר העירייה  

 ולפייסבוק העירוני 

הרחבת הפלטפורמות  
העירוניות להפצת מידע  
סייעו רבות להנגשתו  

לכלל הציבור באפיקים  
 השונים

 

הופסק, עברנו לדיוור   דיוור מודפס 
דיגיטלי בכל האמצעים  

העומדים לרשות  
 העירייה 

נחסכו עלויות הדפסה  
ולא נרשם צורך נוסף  
בדיוור מודפס, אך  

מומלץ לייצר מידעון  
 דיגיטלי חודשי/שבועי 

 

בפעילות רציפה ושוטפת   מידע מונגש
המידע לציבור הנוגש  
בדרכים שונות, כגון  
סרטונים בשפות,  

כתוביות, שפת סימנים,  
בדגש גם על מודעות  

 מונגשות 

הנגשת המידע תורמת  
לחיזוק החוסן העירוני  
ותחושת הקהילתיות  

וקבלה מלאה כל כל אחד  
ואחת בעיר באופן שווה  

מסר עירוני המושתתת   –
על ערכי הסובלנות  

 וקבלת האחר 

 

הוקם בשל הצורך   אולפן כפר סבא לייב 
ביצירת תכנים לכלל  

האוכלוסייה. האולפן זכה  
לעשרות אלפי צפיות  

. אולפן  ותגובות נלהבות
ייחודי במינו והיחיד  

בארץ שפעל במתכונת  
לייב מדי יום, והכל  

בהתנדבות ועושר של  
 תכנים 

שיתוף הפעולה בין  
יחידות העירייה השונות  
לבין הדוברות, כמו גם  
הירתמות התושבים  
בעיר, תרמו רבות  

 להצלחתו של הפרויקט 

 

אירועי הזיכרון השונים   שידורי אירועים בלייב 
תיים זכו  וטקסים ממלכ 

לאהדה וצפיות רבות  
מצד הציבור. בד בבד,  
עומס שידורי לייב גרם  

לירידה בחשיפה  
ובמעורבות התושבים  

 בעמוד הפייסבוק העירוני 

בעת שידורי לייב יש  
לקיים שידור אחד ולא  
שידור קטעים קצרים  

מדי מספר דקות. בשל  
עומס המידע וירידה  

בכמות הצפיות, צומצם  
מספר הפוסטים  

 וק העירוני בפייסב
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 שירות ומוקד עירוני  77

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

הפרדת המוקד הינה   הפרדת מוקד  
צורך הכרחי להמשך  

פעילות תקינה למקרה  
של חולה קורונה מאומת  

 בסביבת המוקד  

מרכז ההפעלה הינו  
מקום נח ונכון להמשך  
פעילות שוטפת של  

 המוקד  

לדאוג למלאים וציוד כגון  
חומרי ניקיון והיגיינה  

 לכ"א הקיים. 

עובדים   7למוקד הוכשרו  בניית עתודה למוקד  
 כעתודה למקרה הצורך. 

יש לשמור על הכשרות  
שוטפות של העובדים  
 לתחזוקת המקצועיות  

 

קיים מחסור בזמינות של   תכשירי חיטוי וניקיון  
תכשירי חיטוי תוך שימת  
דגש רב על מקומות של  

קבלות קהל ועמדות  
 מתחלפות 

שריון מראש לטובת  
 מקומות אלו ותיעדוף. 

 

הקו החם הכרחי וקיבל   הקמת קו חם  
  שיחות 4,000מעל ל

במהלך הקורונה אך ללא  
בקרה של הגורמים  

 המקצועיים  

הכשרה לגורמים  
המקצועיים לניהול  
ובקרה שוטפת על  

 המוקד שהוקם
 ) כ"א מקצועיות(  

 

סגירת מענים וקבלת  
קהל ופרסום אופציות  

 מקוונות  

רוב השירותים ניתנים  
למענה בצורה מקוונת  
לתושב והמשך תפעול  

במערכות הליבה  
הניתנים להתממשקות  

 VPNגם בעזרת 

הגדלת שעות המענה  
הטלפוני בעת סגירת  
קבלות קהל יחד עם  

שירותים מקוונים יכול  
לתת מענה כמעט מלא  

 לתושבים. 

 

ההחלטה להעביר את   מערך לוגיסטי ומתנדבים
טיות  הבקשות הלוגיס

באמצעות תוכנת המוקד  
הינה נכונה לניהול סדור  

 ובקרה  

להמשיך וללמוד כיצד  
ניתן להפעיל את  

המתנדבים באמצעות  
 המערך. 

 

 

 חינוך 

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

החלה   פעילות מוס"ח
מפרוץ המשבר גם  

בטרם קבלת הנחיות  
 משרדי ממשלה 

הנהגה חינוכית בעיר  
אוטונומית עם אחריות  

 אישית  

  לשימור 

"רוח לחימה", התגייסות,  
 שליחות של כל המערכת  

רוח זו צריכה להישמר  
 גם בשוטף  

  לשימור 

הבעת אמון של הורים  
במערכת במהלך תקופת  

 הקורונה 

רוח זו צריכה להישמר  
 בשוטף   גם

  לשימור ולטיפוח  

עבודה על פי הנחיות,  
היוועצויות וחלוקת  
אחריות בין בעלי  

 תפקידים  

רוח זו צריכה להישמר  
 גם בשוטף  

  לשימור  

שיתוף פעולה מלא עם  
משרד החינוך ומפקחיו  

תחושה של הנהגה   –
 משותפת  

יחסי עבודה טובים עם  
 משרד החינוך ומפקחיו 

  לשימור ולתחזק
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מענה תמידי ושוטף   78
ברמה יומיומית לכל  

 "השטח"

שיח תורם רבות לתפקוד  
 השוטף  

  לשימור ולפתח  

אוטונומיה למנהל/ת  
 בתחומי הפדגוגיה  

רוח זו צריכה להישמר  
 גם בשוטף  

  לשימור ולפתח  

העברת מידע שוטף  
מהמוסדות כלפי מעלה  

למטה האגף לאור ותחת  
עומסים כבדים ושינויים  

 תמידיים  

אמינות, מסירות,  
מקצועיות ומהימנות  

 ביחס שבין המטה לשטח  

  לשימור ולפתח  

סנכרון עם אגפי העירייה  
לתיאום פעילויות  
 במוסדות החינוך  

אמינות, מסירות,  
מקצועיות ומהימנות  

מטה אגף  ביחס שבין 
חינוך, אגפי העירייה  

 ומוסדות החינוך  

  לשימור 

התייחסות להווה ותכנון  
 לעתיד לפי גאנט שנתי  

במערכת החינוך יש  
שלפיו   –גאנט שנתי  

מתכננים את שנת  
הלימודים. הגאנט אפשר  

 לתכנן קרוב ורחוק 

  לשימור  

באופן   הפעלת השפ"ח
ביחס לרשויות   –מלא 

 אחרות  

מתן מענה פסיכולוגי לכל  
נצרך, במיוחד בתקופה  
זו, ליווי תלמידים, הורים  

 וצוותים הכרחי  

  לשימור 

הנהגה חינוכית בעיר   היערכות ל"יום שאחרי"  
מתכננת את היום  

 day1שאחרי מ

  לשימור 

שימוש מקוון בטפסים  
לכל שירות שניתן על ידי  

 האגף  

מהשירותים של    95%
  –אגף החינוך לציבור 

 מקוונים  

  לשימור ולפתח  

אי העברת מידע באופן  
מלא, מפורט, מהימן  

ובזמן קצר בתוך  
 המערכת העירונית  

קיימים פערי מידע, ריבוי  
 נתונים ומערכות מידע.   

לצמצם פערי מידע,  
לשפר ביצועים של מסדי  

נתונים ואופן העברת  
המידעים. ביצוע הערכות  
מצב של הנהגה חינוכית  

 יומי/שבועי/דו יומי  

 

היעדר "יומן מבצעים"  
 אגפי  

יש צורך בתיעוד  
 הפעולות מדי יום  

להקים יומן מבצעים  
   day 1במוקד, להפעיל מ

 

אי למידה בזמן אמת  
 מערים אחרות  

ן להיעזר בידע של  נית 
רשות אחרת  

להתמודדות עם סוגיות  
ולתת זמן ללמידה בתוך  

 ניהול המשבר 

לבצע למידה כהיערכות  
ולהכניס לסדר היום  

 בניהול המשבר 

 

הגדרה חלקית של  
 מדדים לפעילות  

המדדים שנבחרו לא  
הספיקו לשקף תמונה  

 מלאה 

הגדרה של מדדי ביצוע  
 סד   –ועדכון נתונים  

 

היעדר סיוע מנהלי  
למנהלי המחלקות בתוך  
האגף בהתאמה לריבוי  

 המשימות  

היה מחסור בכ"א לסיוע  
 מנהלי 

יש לבצע אפיון צרכים  
מראש ובהתאמה לבנות  

תכנית עבודה בזמן  
משבר. הגדרת כ"א  

 מזכירות כ"חיוני"  -תומך

 

מיעוט שיתופי פעולה  
ים ומנהליים בין  פדגוגי 

 המוסדות  

כל מוסד חינוכי פעל  
"סולו". מעט מאד  

 שיתופי פעולה 

קידום תכנית עבודה  
לשיתופי פעולה בין  
מוסדיים בתיאום עם  
הפיקוח ועם מנהלי  

 המוסדות  

 

  – עבודה במוקד אגפי 
שיפור המענים, אופן  

איוש המשמרת, הפרדה  

יש צורך בשיפור תפקוד  
 המוקד האגפי 

להגדיר משמרות, לטפל  
בהפעלה טכנית, לעודד  
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מרווחה ועידוד הציבור   79
 ליצירת קשר 

את הציבור ליצור קשר,  
 לתת מענה מצוין  

מיעוט שיתופי פעולה עם  
 ההורים  

יש צורך בגיוס ההנהגה  
העירונית של ההורים  

 כגוף תורם למערך 

לקדם שיתופי פעולה  
ושיח מתמיד בשגרה,  
לעודד יוזמות מטעם  

הנהגת ההורים, לשנות  
 את השיח לשיח תורם 

 

מענה חלקי ובאיחור של  
מערך ההיסעים עוקב  
הנחיות משרד החינוך  

 והבריאות  

קציבי היסעים,  עיכוב בת
בהחלטות ממשלה,  
הביאו לפגיעה במתן  

שירותי היסעים לחנ"מ  
 ולתלמידים בכלל  

לקיחת יוזמה ואחריות  
 בסוגיות 

 

אין סנכרון בין הנחיות  
אי   –משרדי הממשלה 
לקיחת יוזמה מול  

 סתירות/לקונות בהנחיות  

ריבוי סתירות למול  
המצב בשטח מאלץ את  
הרשות לפעול לטובת  

פן שהיא  תושביה באו
בוחרת לנכון מתוך  

היכרות מעמיקה עם  
 צרכי העיר 

לקיחת יוזמה ואחריות  
 בסוגיות  

 

עיכוב במענה דיגיטאלי  
  –ליחידות הקצה  

 תלמידים, מורים  

   

שונות גבוהה בפדגוגיה  
בין בתי הספר, בין צוותי  
ההוראה חדשנות למול  
  -למידה שמרנית בזום 

  –למידה פנים מוסדית  
מה עבד טוב ומה פחות  

 מנהלי ופדגוגי  –

 

קושי במתן מענה  
לתלמידים שאין ביכולתם  

 ללמוד מרחוק 

לבצע אפיון ללמידה   
מרחוק לפי יכולות, ולתת  
ת  מענה לימודי לאוכלוסיו 

הזקוקות ללמידה  
  –ותמיכה לימודית אחר  

לבצע למידה רשתית על  
התמודדות ומענים,  

הגדרת זרועות בשטח  
לילדים  

בסיכון/חנ"מ/צרכים  
 מיוחדים  

 

דוברות והסברה חלקיים  
בזמן אמת, ובאופן יזום  

על מדיניות ומענה  
 לשאלות  

פילוח רמות שונות של   
 התייחסות, קהלים שונים  

 

 

ביצעה  אשר    ליוותה את האגף יועצת במסגרת התמודדות אגף החינוך עם מערכת החינוך העירונית,  

ניתוח של התמודדות מערכת החינוך העירונית בעיר עם נגיף הקורונה ותחקור מעמיק של התהליך  

הצלחות ולגבש צעדים לתיקון כשלים,  -הממשקים, לאתר הצלחות ואי ו  התהליכיםבמטרה למפות את  

   (.13נספח )ראה   ייעול בזמן ומשאבים ומינוף הצלחות אופרטיביות,לשיפור  

  



 

 עיריית כפר סבא התמודדות עם נגיף הקורונה 

 

 מחשוב ומערכות מידע  80

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

הורחב השימוש  
לצורך      CRM  במערכת

ניהול מערך הסיוע  
 לאוכלוסייה  

השימוש במערכת אפשר  
בקרה ותיעוד של  כל  

 התהליכים  

הטמעת המערכת בכל  
יחידות העירייה, גיבוי  

 ליחידות מתקשות  

 

כלים טכנולוגיים  
 ודיגיטציה של תהליכים  

יש להמשיך ולקדם  
תהליכי דיגיטציה  

ותוכנית פעולה בתחום  
הטכנולוגי קידום  

פלטפורמות לניהול  
נתונים ומידע, שירותים  

 מקוונים לתושבים 

הגדרת צרכים וקידום  
 הכלים 

 

אפליקציית חלוקת מזון  
)פקע"ר / נעם( הופעלה  

 במהלך חלוקת המזון 

מערכת יעילה ופשוטה  
 להפעלה 

 יש נקודות לשיפור  

בחינה מול פקע"ר על  
סטטוס המערכת, בחינה  

של שיתוף פעולה עם  
 נעם

 

מערכות התחברות  
מרחוק לעובדי עירייה על  

מנת לאפשר עבודה  
מהבית או אתרים  

 מרוחקים 

צרכים מדויקת  הגדרת 
מאפשרת הערכות  
מראש בהיבטי רכש  
 והקצאת משאבים 

ביצוע מיפוי צרכים  
והגדרת המענה הנדרש  

 לכל יחידה 

 

 

 ניהול כלכלי 

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

מחלקת רכש ביצעה את  
 הרכש המבצעי  

המקצועיות של המחלקה  
וניצול יתרונה היחסי  
בשגרה סייעו רבות  
למאמץ הרכש תוך  
שמירה על מסגרת  

 תקציבית   

הקפדה על שימוש  
ביתרון היחסי של יחידות  

 העירייה השונות 

 

הקצאת סעיף תקציבי  
 עבור ניהול המשבר  

ניהול ובקרה תחת סעיף  
 אחד

  

משבר מתמשך  
 בהשלכותיו הכלכליות 

ביצוע התאמות על  חייב 
בסיס תרחישי הייחוס  
 שהוגדרו בתוכנית האב 

התכנון והתחזיות אפשרו  
 לגבש דרך פעולה 

בחינה מתמדת של  
ההשלכות הכלכליות  
 בכל תרחיש חירום 

 

 

 החברה לתרבות הפנאי ואגף התרבות 

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

הפעלה מידית של  
שרותי הספרייה בסגר.  
 כולל "ספר עד הבית"   

פעילות טובה עם מענה  
כמעט מלא לצורכי  

  -התושבים עם חלוקת כ
  1200ספרים ליום ו 400

 מנויים דיגיטליים. 
ביקוש מאוד גבוה  

לשירותי הספרייה בזמן  
 הסגר  

 לשימור 
עם היבט של שדרוג   

שאיפה לשירות   –תוכנה  

–  "AMAZON" 
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הקמת והפעלת   81
"השמרטפייה " לגילאי  

עבור הורים   3-9
המועסקים בבית חולים  

מאיר ושרותי קופות  
בעיקר   –החולים 

 לתושבי כר סבא  

התארגנות מהירה  
  140למענה מלא עבור 

 קבוצות.  18  -ילדים ב
עבד מצוין עם שביעות  

רצון גבוהה של כל  
 מקבלי השירות  

שיתוף פעולה מלא עם  
 עובדי הביטחון  

ימור אך עם ידיעה  לש
מראש שיש תקצוב  
לשירות זה ממשלת  

ישראל או כל גורם חיצוני  
 אחר   

 

מעבר למימד אחר  
ומשלים של פעילות  

של   ZOOMבשרות 

הקונסרבטוריון וחוגי  
 הפנאי 

תפעול מלא ושרות לכל  
מנויי   1350

פעל   –הקונסרבטוריון  
מצוין לא איבדנו אף  

 תלמיד. 
  -מקבלי חוגי פנאי ב 500

ZOOM  

 לשימור 
יש לשפר את מערך חוגי  
הפנאי בהתארגנות מול  

   ZOOMההורים ב 

 

יישום גם בסגר את  
חגיגות העצמאות או כל  

 חג אחר  

המענה של חגיגות  
העצמאות הייתה חשובה  
ובמקום, סבב משאיות,  
הופעות לתושבי העיר  
בסגר מלא.עם הצלחה  

 והערכת התושבים   

כעיקרון לשמר, עם דגש  
על שיפור מערך התפעול  
וההתארגנות לפעילויות  
מסוג זה בטווח קצר ואי  

 ודאות  

 

הפעלת מועדון הגמלאים  
 בירוקה  

פעילות און ליין עשירה  
מול קבוצת הגמלאים.  
קריטית בתקופה זו  

תקשורת עם בני הגיל  
 השלישי  

 לשמר ככל שניתן 
 

מעבר להפעלת אירועי  
לאום וטקסים בפייסבוק  

 ומדיה דיגיטלית 

עם הרבה יצירתיות  
ועבודה ניתן ואפשר  

להפעילו במדיות  
חלופיות בצורה טובה,  
נתן מענה לתושבים  
 בסגר בצורה טובה  

בהחלט נכון לביצוע  
 בתנאי סגר מלאים. 

 

פעילות ענפה של תכני  
  29גלריה  –תרבות  

ופעילות מרפסות כולל  
 פעילות המוזאון  

הפעלת צוות מצומצם  
למתן תכנים עשירים  
 מכל בתי התרבות. 
פעילות אומנותית  

עשירה של נגינה ושירה  
 במרפסות  

עודף תכנים, הרבה  
מאוד מהתכנים  

והפעילויות לא עלו  
 לשידור  

פעילות מרפסות  
מבורכת וטובה לשימור  

עם פיקוח הדוק יותר של  
 התקהלות 
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 לוגיסטיקה, חזות העיר ותפעול  82

 הערות  לקח מסקנות ממצאים 

כניסת קבלנים ואורחים  
הלוגיסטי  למרכז 

התבצעה ללא הקפדה  
מספקת על תנאי "תו  

 סגול"

הקפדה ובקרה באחריות  
 מנהלים 

 שיפור מערך הבקרה  
איוש של עמדת  

האבטחה בכניסה למרכז  
תדרוך    –הלוגיסטי 

 ובקרה 

 

בעיה ביכולת שמירה על  
הניקיון עקב היעדרות  

 מנקות  

הגדרת רמת שרות  
נדרשת לחירום בהתאם  

 להערכות העירונית  

יש לבחון את המענה  
הכולל של מערך הניקיון  
העירוני כולל הכפיפות  

 הארגונית 
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 אב להתמודדות עם נגיף הקורונה תכנית 
 

 תכנית אב 
 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

צמצום  שירות 
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

שמירה על  
רציפות מענה  

שירותי העירייה  
 לתושבים 

מש"א  
 והכשרות 

הכשרת צוותי השירות לתת  
 מענה : 

     . בהתאם לרמת השירות 1  
 שתקבע.       

 . האמצעים. 2 
 . אופן השירות 3 

ההכשרה תכלול מתן  
כלים למתן שירות  
מיטבי, שמירה על  

חוסן העובדים,  
כללי   ,הנחיות בטיחות

עשה ואל תעשה,  
התמודדות עם קהל  

החשוד כחולה,  
 הפרעת סדר ציבורי 

צוות כ"א     עובדים  19/3/20
 ושירות 

עדי  
 אוליקר 

אורית  
אוזן כרמי,  

שרון  
 ג'ורג'י 

צמצום  שירות 
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

שמירה על  
רציפות מענה  

שירותי העירייה  
 לתושבים 

מש"א  
 והכשרות 

בניית עתודה ולהציג תכנית  
פעולה של איוש עובדי עירייה  

למתן מענה במוקד העירוני  
 וביחידות מקבלות קהל  

הצבעה על עובדים  
היכולים לאייש את  

התפקידים  
, הצגת  םהרלוונטיי

תכניית הדרכה.  
פוטנציאל איוש; צוות  

מרכז חוגים עירוני,  
מוקד גביית ארנונה  

 וכו 

כ"א  צוות    עובדים  19/3/20
 ושירות 

עדי  
 אוליקר 

אורית  
אוזן כרמי,  

צחי בן  
אדרת,  
 שרון פז 

צמצום  שירות 
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

קמפיין לעידוד  
שימוש בשירות  

 דיגיטאלי 

הסברה  
 ופרסום 

הכנת הודעות מתפרצות  
והסברה על אפיקי השירות  

הקיימים עבור התושבים  
 ולתועלתם 

תושבי   19/3/20 גיבוש קמפיין הפצה  
 העיר  

צוות כ"א    
 ושירות 

חלי  
סממה 
 פדידה 

עדי  
אוליקר,  

מוטי  
 סרודי 
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 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

צמצום  שירות 
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

מיפוי פתרונות  
קיימים  

לשירותים  
 פרונטאליים 

הכנת רשימת השירותים   שירות 
הניתנים באופן פרונטאלי ומהי  

 החלופה הדיגיטאלית 

יש לבחון האם קיים  
פער והאם יש צורך  

בחלופות מקוונות  
למתן שירותים  

דיגיטאליים ולהציג  
 חלופות  

תושבי   19/3/20
 העיר  

צוות כ"א    
 ושירות 

עדי  
 אוליקר 

מוטי  
 סרודי 

צמצום  שירות 
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

מיפוי שירותים  
קיימים  

לשירותים  
 מקוונים 

השירותים  מיפוי את כלל  שירות 
 המקוונים לתושבים 

יש לבחון האם קיים  
פער והאם יש צורך  

בחלופות מקוונות  
למתן שירותים  

דיגיטאליים ולהציג  
 חלופות  

תושבי   19/3/20
 העיר  

צוות כ"א    
 ושירות 

עדי  
 אוליקר 

מוטי  
 סרודי 

צמצום  שירות 
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

קבלת קהל  
תחת הנחיות  

 מגבילות 

הוצאת הנחיות כתובות   שירות 
לעובדים ולבצע  

 הכשרה/סימולציות/ציוד נדרש 

שמירה על מרחק של  
מטר בין עובדי   2

העירייה למקבלי  
שירות, שמירה על  
מרחק של מטר בין  

אדם לאדם בזמן  
המתנה, הקפדה על  

הנחיות משרד  
הבריאות, הוראות  

 שטיפת ידיים 

תושבי   19/3/20
 העיר  

צוות כ"א    
 ושירות 

עדי  
 קר אולי

 שי זייד 

 שירות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

השבתת  
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

פיתוח פתרונות  
חלופיים  

לשירותים  
 פרונטאליים 

הכנת רשימת השירותים   שירות 
הניתנים באופן פרונטאלי ומהי  

 החלופה הדיגיטאלית 

יש לבחון האם קיים  
פער והאם יש צורך  

בחלופות מקוונות  
למתן שירותים  

דיגיטאליים ולהציג  
 חלופות  

תושבי   19/3/20
 העיר  

צוות כ"א    
 ושירות 

עדי  
 אוליקר 

מוטי  
 סרודי 
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 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

השבתת   שירות 
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

שמירה על  
רציפות מענה  

שירותי העירייה  
 לתושבים 

חוסן  
 עירוני 

בניית עתודה ולהציג תכנית  
פעולה של איוש עובדי עירייה  

למתן מענה במוקד העירוני  
 וביחידות מקבלות קהל  

הצבעה על עובדים  
היכולים לאייש את  

התפקידים  
הרלוונטים, הצגת  

תכנית הדרכה.  
פוטנציאל איוש; צוות  

מרכז חוגים עירוני,  
 מוקד גביית ארנונה  

צוות כ"א     עובדים  19/3/20
 ושירות 

עדי  
 אוליקר 

אורית  
אוזן כרמי,  

צחי בן  
אדרת,  
 שרון פז 

השבתת   שירות 
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

פתיחת קו  
חירום לתושבי  

 העיר 

חוסן  
 עירוני 

פתיחת קו חם לכלל המענים  
העירוניים ולצד זה למפות את  

כל הקוים החמים הקיימים  
ברשות; מוקד, רווחה , תרבות  

 וכו 

הכנת תסריטי  
שאלות   -שיחות

ותשובות, הכשרה  
מאיישי הקו החם,  

מיקום ותשתית  
 הקו החם  לניהול

תושבי   19/3/20
 העיר  

צוות כ"א    
 ושירות 

עדי  
 אוליקר 

מוטי  
סרודי,  

רוזי נוימן,  
עדי  

 אוליקר 

השבתת   שירות 
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

קמפיין לעידוד  
שימוש בשירות  

 דיגיטאלי 

הסברה  
 ופרסום 

בניית קמפיין לכלל תושבי העיר  
שכולל הנגשת כלל השירותים  

 העירוניים 

מסר של שמירה על  
שיגרה במתן  

שירותים עירוניים  
 וחוסן עירוני 

תושבי   19/3/20
 העיר  

צוות כ"א    
 ושירות 

חלי  
סממה 
 פדידה 

עדי  
 אוליקר 

השבתת   שירות 
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

מיפוי פתרונות  
קיימים  

לשירותים  
 פרונטאליים 

הכנת רשימת השירותים   שירות 
הניתנים באופן פרונטאליים  

 ומהי החלופה הדיגיטאלית 

יש לבחון האם קיים  
פער והאם יש צורך  

בחלופות מקוונות  
למתן שירותים  

דיגיטאליים ולהציג  
 חלופות  

תושבי   19/3/20
 העיר  

צוות כ"א    
 ושירות 

עדי  
 אוליקר 

מוטי  
 סרודי 

השבתת   שירות 
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

מיפוי שירותים  
קיימים  

לשירותים  
 מקוונים 

השירותים המקוונים  מיפוי כלל  שירות 
 לתושבים 

יש לבחון האם קיים  
פער והאם יש צורך  

בחלופות מקוונות  
למתן שירותים  

דיגיטאליים ולהציג  
 חלופות  

תושבי   19/3/20
 העיר  

צוות כ"א    
 ושירות 

עדי  
 אוליקר 

מוטי  
 סרודי 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

השבתת   שירות 
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

מיפוי שירותים  
קיימים  

לשירותים  
 מקוונים 

.  1ביצוע פעולות באופן מידי;   שירות 
.  2שירות שיחה חוזרת,  

הנחיות חיטוי טלפונים ושמירה  
  הכשרות מוקדני 3. ה היגיינעל 

דוח יומי על   4עתודה מילואים.  
נושאי תלונות ונושאי עניין  

דף שאלות   5מהציבור,  
 ותשובות מאגר מידע קורונה 

יש לוודא זמינות  
גבוהה של המוקד  

העירוני לכלל תושבי  
 העיר 

תושבי   15/3/20
 העיר  

צוות כ"א    
 ושירות 

עדי  
 אוליקר 

 

צמצום  קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

בהכנסות  ירידה 
מהפעלת חוגים  

ושירותים  
 עירוניים 

בניית תחזית פיננסית לפי   תקציב 
 מדרגים 

בניית תחזית לפי  
מתודולוגיה של  

צמצום פעילויות לפי  
  25רמות; עד 

משתתפים לפי  
חלוקת זמן. מה  

המשמעות הכלכלית  
של הפסקת פעילות  

חוגים )על כל סוגיהם  
ברמה העירונית ולא  

רק של מרכזי  
  -(העשרה ופנאי

בהמשך למיפוי  
החוגים שנעשה  

 )ישלח הקובץ( 

מערכת   25/3/20
 עירונית 

מספר  
המשתתפ 

ים  
  -בחוגים

 להשלים 

צוות   
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

שאול  
מיטלברג,  

מירב  
הלפמן,  
צחי בן  
אדרת,  

 רוזי נוימן 

צמצום  קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

ירידה בהכנסות  
משכירות  

 מבנים עירוניים 

בניית תחזית פיננסית לפי   תקציב 
 מדרגים 

בניית  תחזית לפי  
מתודולוגיה של  

צמצום פעילויות לפי  
  25רמות; עד 

משתתפים לפי  
חלוקת זמן. מה  

המשמעות הכלכלית  
של צמצום תשלום  

שכירויות )על כל  

מערכת   25/3/20
 עירונית 

מספר  
שוכרים/מ 
 שתמשים 

צוות   
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

שאול  
מיטלברג,  

מירב  
הלפמן,  

שרון פז,  
רוזי נוימן,  

 אילה זיו 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

סוגיהן ברמה  
 העירונית ( 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

ירידה בהכנסות  
משכירות  

 מבנים עירוניים 

בניית תחזית פיננסית לפי   תקציב 
 מדרגים 

בניית תחזית לפי  
מתודולוגיה של  

צמצום פעילויות לפי  
  25רמות; עד 

משתתפים לפי  
חלוקת זמן. מה  

המשמעות הכלכלית  
של השבתה כללית  

של תשלום שכירויות  
סוגיהן ברמה   )על כל

 העירונית ( 

מערכת   25/3/20
 עירונית 

מספר  
שוכרים/מ 
 שתמשים 

צוות   
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

שאול  
מיטלברג,  

מירב  
הלפמן,  

שרון פז,  
רוזי נוימן,  

 אילה זיו 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

ירידה בהכנסות  
מהפעלת חוגים  

ושירותים  
 עירוניים 

בניית תחזית פיננסית לפי   תקציב 
 מדרגים 

בניית תחזית לפי  
מתודולוגיה של  

השבתה גורפת. מה  
המשמעות הכלכלית  
של הפסקת פעילות  

חוגים )על כל סוגיהם  
ברמה העירונית ולא  

רק של מרכזי  
  -העשרה ופנאי(

בהמשך למיפוי  
ם שנעשה  החוגי

)ישלח הקובץ( כולל  
 כ"א מפעיל 

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

שאול  
מיטלברג,  

מירב  
הלפמן,  
צחי בן  
אדרת,  

שרון פז,   
 רוזי נוימן 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

שימושים  
אלטרנטיביים  

למרכזי  
 הקהילה 

עירוב  
 שימושים 

ארצית לקיום  בחינת מדיניות 
פעילות בענף הכדורגל  

 המקצועניות 

יש לעדכן ולקבל  
אישור למדיניות  

 עירונית 

תושבי   15/3/20
 העיר  

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

שאול  
מיטלבר 

 ג

אורי טל,  
שרון  

ג'ורגי',  
שני חן,  

רוזי נוימן  
שאול  

מיטלברג,  
אורי  

ארבל גנץ,  
שרון פז,  

שרית  
 סלע 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

שימושים  
אלטרנטיביים  

למרכזי  
 הקהילה 

עירוב  
 שימושים 

לשימוש    תייעודיוגיבוש פעולות 
 במתקנים עירוניים פנויים 

הנחת העבודה  
שמתקנים רבים  

המשמשים לפעילות  
קהילה, חינוך , פנאי  
וספורט יוותרו פנויים  
לאור צמצום/השבתה  

של הפעילות. יש  
להציג הצעות  

לשימוש  חלופיות  
 במתקנים

תושבי   25/3/20
 העיר  

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

מירב  
 הלפמן 

אורי טל,  
שרון  

ג'ורגי',  
שני חן,  

רוזי נוימן  
שאול  

מיטלברג,  
אורי  

ארבל גנץ,  
שרון פז,  

שרית  
 סלע 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

שיפוץ והתקנות  
 מרכזי הקהילה 

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

תכנית פעולה לביצוע  גיבוש 
שיפוצים, התקנות במוסדות  

 חינוך וקהילה פנויים

התכנית צריכה לכלול  
את כל המשימות  
מתכניות העבודה  

תוכננו  ש  2020לשנת 
לביצוע עד סוף שנה  

ובחינת   ולבצע מיפוי
הקדמה והיתכנות  

)שיפוץ,   מידי לביצוע 
לטאי,  וגינון, פוטו ו 

תושבי   25/3/20
 העיר  

צוות    
הנדסה  

 ותשתיות 

עליזה  
זיידלר  
 גרנות 

מירב  
הלפמן,  

אורי  
ארבל גנץ,   

זהר  
מדמון,  

אודי להב,  
חכ"ל,  



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

כיבוי אש, בינוי,  
 מזגנים וכו(

שרית  
 סלע 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

פיתוח פתרונות  
חלופיים  

למפגשים  
חברתיים  

 פרונטאליים 

פיתוח פתרונות חלופיים   שירות 
פרונטאליים  למפגשים חברתים 

מיפוי הפעילויות, הכנת   -
מערכי פעילות, איתור שותפים  

 ואמצעים 

הפעילויות צריכות  
לתת מענה לרצף  

הגילאי ורצף גיאוגרפי  
 בהתאם למדיניות 

תושבי   25/3/20
 העיר  

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

מירב  
 הלפמן 

שני חן,  
טלי רונה,  
רוזי נוימן,  
שרון פז,  

שרית  
סלע,  
שאול  

מיטלברג,  
ון  שמש

 ממליה 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

פיתוח שירותים  
קהילתיים על  
ידי מתנדבים  

כפוף להנחיות  
משרד  

 הבריאות 

חוסן  
 עירוני 

  -פיתוח שירותים קהילתיים 
מיפוי הפעילויות, הכנת מערכי  

פעילות ואמצעים, איתור  
מתנדבים וארגוני מתנדבים  

 כולל חלוקת תרופות 

הפעילויות צריכות  
לתת מענה לרצף  

הגילאי ורצף גיאוגרפי  
 בהתאם למדיניות 

תושבי   25/3/20
 העיר  

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

מירב  
 הלפמן 

שני חן,  
רוזי נוימן,  

שרון  
 ג'ורג'י 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

איתור  
אוכלוסיות  

חדשות  
הנדרשות  

לקבלת  
שירותים  
 קהילתיים 

קביעת דרך ותדירות האיתור   אוכלוסייה 
תושבים לקבלת שירותים  
קהילתיים, התאמת דרך  

 המענה 

המענה צריך  
להתייחס למגבלות  

הנחיות משרד  
הבריאות ומיקום  

 התושב 

תושבי   25/3/20
  העיר

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

מירב  
 הלפמן 

שני חן,  
רוזי נוימן,  

שרון  
 ג'ורג'י 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

פיתוח אפיקי  
שילוב נוער  

מתנדב לצרכים  
 עירוניים  

חוסן  
 עירוני 

פיתוח אפיקי שילוב נוער  
מתנדב לצרכים עירוניים  ע"י  

מיפוי הפעילויות, הכנת מערכי  
פעילות ואמצעים, איתור  

 מתנדבים  

הפעילויות צריכות  
לתת מענה לרצף  

הגילאי ורצף גיאוגרפי  
 בהתאם למדיניות 

תושבי   25/3/20
 העיר  

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

מירב  
 הלפמן 

שני חן,  
רוזי נוימן,  

שרון  
 ורג'י ג'



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

הערכות לגיוס  
 לצה"ל 

חוסן  
 עירוני 

מיפוי   -הערכות לגיוס לצה"ל 
הפעילויות, הכנת מערכי  
פעילות חלופיים, איתור  

 שותפים ואמצעים 

המשכיות ההכנה  
 לקראת הגיוס לצה"ל 

תושבי   25/3/20
 העיר  

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

מירב  
 הלפמן 

אורי  
 ארבל גנץ 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

ירידה בהכנסות  
מהפעלת חוגים  

ושירותים  
 עירוניים 

חוסן  
 עירוני 

גיבוש המלצה למדיניות תשלום  
לפעילויות פנאי וקהילה  

 והעברה לצוות תקציב וכספים 

העברת המלצות  
 לגיבוש מדיניות 

תושבי   25/3/20
 העיר  

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

מירב  
 הלפמן 

 שאול
מיטלברג,  
שרון פז,  

רוזי נוימן,  
שמשון  

ממליה,  
שרית  

 סלע 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

שימור הקשר  
עם התושבים  

הצורכים  
שירותים  
 עירוניים 

חוסן  
 עירוני 

הצגת תכנית לשמירה על קשר  
עם משתתפי הפעילות בשגרה,  

לצמצום ירידת כמות  
המשתתפים החוזרים לפעילות  

 עם תום המשבר 

תושבי   25/3/20 חזרה מהירה לשגרה 
 העיר  

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

מירב  
 הלפמן 

שאול  
מיטלברג,  
שרון פז,  

רוזי נוימן,  
שמשון  

ממליה,  
שרית  

 סלע 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

ביטול פעילות  
החינוך הבלתי  

 פורמאלי 

חוסן  
 עירוני 

מיפוי פעילויות הפנאי  
העירוניות ובניית חלופות,  

הכנת מערכי פעילות, איתור  
 שותפים ואמצעים 

שימור חוסן עירוני  
והנגשת פעילות  

 לתושבי העיר 

תושבי   25/3/20
 העיר  

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

מירב  
 הלפמן 

שאול  
מיטלברג,  
שרון פז,  

רוזי נוימן,  
שמשון  

ממליה,  
שרית  

 סלע 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

צמצום 
המשתתפים  

במסגרות  
 השונות 

גיבוש מדיניות החזר כספים   תקציב 
)כן/לא(, השלמת פעילויות  

 במועדים אחרים 

בניית תחזית פיננסית  
לפי מדרגים והצגת  
  -משמעויות כלכליות

יש לשלב עם בניית  
התחזית הפיננסית  

של נושא החוגים )על  
 (ידי שרון פז

מערכת   25/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

מירב  
הלפמן,  

שאול  
מיטלברג,  
שרון פז,  

רוזי נוימן,  
שמשון  

ממליה,  
שרית  

 סלע 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

הקפאת משחקי  
 ליגה 

חוסן  
 עירוני 

יצירת קשר עם הנהלות הליגה  
והצגת דוחות זמנים ומשמעויות  

 להמשך  

יש לפרט מתי הליגה  
החלה, מספר  

המשתתפים, קהל  
היעד, משמעויות  

ביטול כולל מפעלים  
 בינ"ל 

תושבי   25/3/20
 העיר  

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

שאול  
מיטלבר 

 ג

 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 עירונית 

חוסן   פעילות ביטול  
 עירוני 

הוצאת הודעה מסודרת   
 למשתתפי החוגים  

בהתאם למדיניות   
 ונוסח מאושר 

תושבי   25/3/20
 העיר  

צוות    
 תקשורת 

חלי  
סממה 
 פדידה 

שרון פז,  
מירב  

 הלפמן 

השבתת   קהילה
פעילות  
קהילה  
ופנאי  

 פרטית 

שימור הקשר  
עם השותפים  

 ובעלי העניין 

חוסן  
 עירוני 

לשמירה על קשר  הצגת תכנית 
עם המפעילים והשותפים,  

לצמצום ירידת כמות  
המשתתפים החוזרים לפעילות  

 פנאי עם תום המשבר 

תושבי   25/3/20 חזרה מהירה לשגרה 
 העיר  

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

 מירב
 הלפמן 

שאול  
מיטלברג,  
שרון פז,  

רוזי נוימן,  
שמשון  

ממליה,  
שרית  

 סלע 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

כלכלה  
 עירונית

סגירת  
 קניות מרכזי 

צמצום נפח  
תנועת  

התושבים  
במרחב  
 הציבורי 

הסברה  
 ופרסום 

מיפוי המתקנים החיוניים  
)סופרים, בתי מרקחת( כולל  

אנשי קשר לוידוא ביצוע  
המדיניות והנגשת המידע  

 לתושב 

פעילות מול הרשתות  
ווידוא רמת שירותים  
 הולמת לתושבי העיר 

מרכזי   17/3/20
  קניות

צוות    
הנדסה  

 ותשתיות 

עליזה  
זיידלר  
 גרנות 

שרון  
 ג'ורג'י 

כלכלה  
 עירונית

סגירת  
 מרכזי קניות 

צמצום נפח  
תנועת  

התושבים  
במרחב  
 הציבורי 

הסברה  
 ופרסום 

מיפוי הקניונים ומרכזי הקניות  
כולל אנשי קשר לוידוא ביצוע  

 המדיניות  

עמידה בהנחיות  
משרד הבריאות לצד  

פתיחות לקבלת  
משוב מהסוחרים  

 עצמם

מרכזי   17/3/20
 קניות  

צוות    
הנדסה  

 ותשתיות 

עליזה  
זיידלר  
 גרנות 

רעיה  
 סבירסקי 

כלכלה  
 עירונית

סגירת  
 מרכזי קניות 

מעבר לשימוש  
בחלופות מחוץ  

 לעיר 

הסברה  
 ופרסום 

יש לאתר אנשי קשר ברשויות  
שכנות אשר יעבירו לנו את  

המידע של מרכזי קניות  
 חיוניים; סופר, בתי מרקחת וכו 

פעילות מול הרשתות  
ווידוא רמת שירותים  
 הולמת לתושבי העיר 

תושבי   17/3/20
 העיר  

 צוות  
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

אביטל  
 חדד 

כלכלה  
 עירונית

סגירת  
 מרכזי קניות 

צמצום בהיצע  
של פעילות  

פנאי  
 לאוכלוסייה 

תכלול אפיקים לחיזוק החוסן   אוכלוסייה 
העירוני, שירותים יזומים  

 לתושב 

יש לייצר חבילה  
לתושב להתמודדות  

עם המצב, שיחות  
יזומות, קו חם לתושב  

)הורה, גמלאי וכו(  
הפעלת שיעורי לימוד  
 מרחוק. המטרה היא

שנוכל להנגיש לתושב  
את כל השירותים  
שהוא יכול לקבל :  

 שירות, קהילה, טיפול 

תושבי   19/3/20
 העיר  

צוות    110000
 אוכלוסייה  

שרון  
 ג'ורג'י 

 

כלכלה  
 עירונית

ירידה  
בהכנסות  

 של עסקים  

עיכוב בתשלומי  
 מיסים 

ביצוע ניתוח, איפיון עסקים   תקציב 
ובניית מתודלוגייה למעקב אחר  

 הכנסות 

צפי השפעה על  
התקציב העירוני  
 בהתאם למדיניות 

מערכת   25/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

רעיה  
 סבירסקי 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

כלכלה  
 עירונית

ירידה  
בהכנסות  

 של עסקים  

מיפוי של כלל העסקים בעיר    תקציב  סגירת עסקים 
 לטובת הערכת סיכונים 

מיפוי זה מטרתו  
לאפשר פניות יזומות  
ושירות מותאם לאור  
 המצב לעסקים בעיר 

צוות     עסקים 17/3/20
הנדסה  

 ותשתיות 

רעיה  
סבירסק 

 י 

צחי בן   
 אדרת 

כלכלה  
 עירונית

ירידה  
בהכנסות  

 של עסקים  

חוסן   סגירת עסקים 
 עירוני 

יש לבנות תכנית פעולה יזומה  
לעסקים למתן שירותים מקלים  
לחיזוק ושימור פעילות העסקים  

 בעיר  

צריכה לכלול   התכנית
מתן שירותים מקלים  

לחיזוק ושימור  
פעילות העסקים  

בעיר, פניות יזומות,  
רתימת הקהילה  

 לחיזוק העסקים וכו  

צוות כ"א     עסקים 19/3/20
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

עדי  
 אוליקר 

כלכלה  
 עירונית

ירידה  
בהכנסות  

 של עסקים  

צמצום פעילות  
במרחב  
 הציבורי 

חוסן  
 עירוני 

הגברת סיורים להגדלת  
תחושת הביטחון של בעלי  

 העסקים ועוברי הדרך 

שמירת תחושת  
ביטחון בקרב  

הסוחרים בפרט  
 ותושבי העיר בכלל 

צוות      
 ביטחון 

מיכל שין   שי זייד 
 בן הרוש 

כלכלה  
 עירונית

השבתת  
שירותים  

 מרצון 

הכנת דו"ח תחזית לאור ירידה   תקציב  בקשה להקלות 
 צפויה בהכנסות 

יול"א,    -גני ילדים
 צהרונים, חוגים 

מערכת   25/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

 

כלכלה  
 עירונית

צפי לירידה  
 בהכנסות  

בחינת חלופות של   יש להציג משמעויות וחלופות  תקציב  צמצום הוצאות 
צמצום הוצאות או /ו  

התארגנות  
להתמודדות עם  

 גירעון צפוי 

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

 

כלכלה  
 עירונית

ירידה  
בהכנסות  

מקורות  
 ארנונה 

דחיית תשלומי  
 ארנונה 

יש להמליץ על מדיניות עירונית   תקציב 
 להקלות לעסקים 

מערכת   30/3/20 הצגת מדיניות 
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

כלכלה  
 עירונית

ירידה  
בהכנסות  

מקורות  
 ארנונה 

בחינת הנושא מול   איתור כספי סיוע במצב חירום  תקציב  חיסרון כיס 
הגורמים הרלוונטיים  

 בהתאם למדיניות 

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

 

כלכלה  
 עירונית

ירידה  
בהכנסות  

 מקורות 

ירידה בהכנסות  
 שונות  -פעילות

יש לבצע מיפוי ותחזית ובניית   תקציב 
 תכנית התמודדות פיננסית  

מיפוי הכנסות  
אכיפה,   -עירוניות

חניה, שילוט, רישוי  
 עסקים

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

 

כלכלה  
 עירונית

ירידה  
בהכנסות  

- מקורות 
 פיתוח 

ירידה בהכנסות  
  -פעילות

 הכנסות פיתוח 

יש לבצע מיפוי ותחזית ובניית   תקציב 
 תכנית התמודדות פיננסית  

מיפוי הכנסות  
אגרות    -עירוניות

 והיטלי פיתוח 

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 

כלכלה  
 עירונית

השבתת  
מתקני  
עירייה  

 לאורך זמן 

ירידה בהכנסות  
משכירות  

 מבנים עירוניים 

יש לבצע תחזית ובניית תכנית   תקציב 
 התמודדות פיננסית  

מיפוי הכנסות  
 והגדרת מדיניות 

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 

כלכלה  
 עירונית

השבתת  
מתקני  
עירייה  

 לאורך זמן 

ירידה בהכנסות  
חוגים, יול"א,  

 צהרונים 

יש לבצע תחזית ובניית תכנית   תקציב 
 התמודדות פיננסית  

מיפוי הכנסות  
 והגדרת מדיניות 

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 

כלכלה  
 עירונית

עמידה  
ביעדי  
 תקציב 

עיכוב בהעברת  
תקציבי  
 ממשלה 

יש לבצע תחזית ובניית תכנית   תקציב 
 התמודדות פיננסית  

עיכוב והעברת  
  -תקציבי ממשלה

פיתוח, חינוך,  
כבישים, הרחבת  

, תחבורה,  5504
 עתיר ידע 

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

כלכלה  
 עירונית

עמידה  
ביעדי  
 תקציב 

צמצום מתן  
שירותי משרדי  

 ממשלה 

יש לבצע תחזית ובניית תכנית   תקציב 
 התמודדות פיננסית  

בחינת משמעויות של  
המשך שירותי משרדי  

הממשלה והשפעתן  
על התקציב העירוני;  

עלויות העסקה,  
השתתפות באחזקת  

 מתקנים 

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

אורית  
כרמי אוזן,  
רוזי נוימן,  

אורי  
ארבל גנץ,  

 זייד שי 

כלכלה  
 עירונית

עמידה  
ביעדי  
 תקציב 

צמצום היקפי  
שיתופי הפעולה  

עם גופים  
 עיסקיים 

יש לבצע תחזית ובניית תכנית   תקציב 
 התמודדות פיננסית  

יש לבצע מיפוי של  
שיתופי פעולה עם  

עסקים, אקדמיה  
וההשלכות  
 התקציביות 

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 

כלכלה  
 עירונית

עמידה  
ביעדי  
 תקציב 

פיתוח חלופות  
כלכליות  

 תואמות מצב 

יש לבצע תחזית ובניית תכנית   תקציב 
 התמודדות פיננסית  

צוות       
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 

כלכלה  
 עירונית

עמידה  
ביעדי  
 תקציב 

פיתוח כיווני  
פעולה ליצירת  

 הכנסות חדשות 

יש לבצע תחזית ובניית תכנית   תקציב 
 התמודדות פיננסית  

צוות       
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 

כלכלה  
 עירונית

עמידה  
ביעדי  
 תקציב 

ניתוב תקציבים  
עירוניים  

המתפנים  
כתוצאה משינויי  

 פעילות 

יש לבצע תחזית ובניית תכנית   תקציב 
 התמודדות פיננסית  

בדיקת החיסכון  
שנוצר בהמשך  

לביטולים וצמצום  
אירועים כנגד אובדן  

  תוגירעונו הכנסות  
 ו שייווצר 

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
 תקציב
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 

כלכלה  
 עירונית

תשלום  
שכר  

לעובדים  
בהתאם  
להנחיות  

בימי  עליה 
 מחלה 

יש לבצע תחזית ובניית תכנית   תקציב 
 התמודדות פיננסית  

בדיקת השפעה על  
 התקציב העירוני 

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

החשב 
 הכללי 

כלכלה  
 עירונית

תשלום  
שכר  

לעובדים  
בהתאם  
להנחיות  

החשב 
 הכללי 

עליה/ירידה  
בשעות כוננות  

 ופתע 

יש לבצע תחזית ובניית תכנית   תקציב 
 התמודדות פיננסית  

בדיקת השפעה על  
 התקציב העירוני 

מערכת   30/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 

גידול   קהילה
במספר  

התושבים  
הלא  

 מועסקים 

פיתוח חלופות  
למתן שירותים  

בתחום  
התעסוקה  

)אמצע הדרך+  
תעסוקה  
 לצעירים( 

בניית תכנית  פעולה להנגשת   אוכלוסייה 
השירותים ואופן טיפול בפניות  

 בהתאם להנחיות 

מערכת   30/3/20 בהתאם למדיניות 
 עירונית 

צוות    
 אירועים 

מירב   שרון פז 
  ,הלפמן

 רוזי נוימן 

צמצום מתן   טיפול 
שירותי  
משרדי  
 ממשלה 

מתן מענה בהתאם להנחיות   אוכלוסייה  צווי בתי משפט 
 המשפטים של משרד 

יתקיימו רק דיוני  
 חירום 

מטופלי   15/3/20
 רווחה 

צוות    
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

 

צמצום מתן   טיפול 
שירותי  
משרדי  
 ממשלה 

כספי תמיכות  
 משרדי ממשלה 

תתבצע פנייה למשרד הרווחה   תקציב 
 תקציבי   תגבורלקבלת 

בהתאם למדיניות  
 משרדי הממשלה 

מטופלי   15/3/20
 רווחה 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 

השבתת   טיפול 
שירותים  
 עירוניים 

פעילות שירותי  
טיפול בקרב  

אוכלוסייה  
 מוכרת 

בחינת חלופות למרכז קשר   אוכלוסייה 
 למטופלי הרווחה 

בהתאם למדיניות  
 משרדי הממשלה 

מטופלי   15/3/20
 רווחה 

צוות    
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

עליה   טיפול 
בדרישה  
לשירותי  

 רווחה 

פעילות שירותי  
טיפול בקרב  

 אוכלוסייה  

ביצוע מיפוי של האוכלוסיות   אוכלוסייה 
שיידרשו לסיוע בתרחיש זה  

כתוצאה משהייה רציפה  
בביתה לאורך זמן . התכנון  

צריך להיות מפורט ככל הניתן  
על בסיס נתונים קיימים  

במערכת כגון : קשישים,  
אנשים עם מוגבלויות, תשושי  

נפש, מטופלים בשפ"ח, תלמידי  
משפחות   חינוך מיוחד , 

    במצוקה ונוספים.

קיימת אפשרות  
שהאמצעים לצמצום  

ההדבקה יורחבו  
ויגיעו עד מצב של  

פיקוח מוגבר בו  
תושבים יונחו  

בביתם   רלהישא 
 לפרק זמן מוגדר 

תושבי   16/3/20
 העיר  

צוות    
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

אורי  
גנץ,   ארבל
מירב  

 הלפמן 

עליה   טיפול 
בדרישה  
לשירותי  

 רווחה 

הקמת קו  
 חירום לתושבים 

חוסן  
 עירוני 

פתיחת קו חם מספר הטלפון  
ע"י עובדים    יאוישיפורסם. הקו 

ואו מתנדבים    םסוציאליי
שיקבלו הדרכה מעו"ס. פניות  

  גמלאיםשיגיעו למוקד לגבי  
 נקבע איש קשר יפעת עמית 

זמינות לתושבים  
לטובת מתן מענה  

 פסיכוסוציאלי 

תושבי   16/3/20
 העיר  

צוות כ"א    
 ושירות 

עדי  
 אוליקר 

 רוזי נוימן 

עליה   טיפול 
בדרישה  
לשירותי  

 רווחה 

פעילות שירותי  
טיפול בקרב  

אוכלוסייה  
 מוכרת 

שמירת קשר עם כלל   אוכלוסייה 
 המטופלים 

בחינת חלופות  
יוניפר   -טכנולוגיות 

לתקשורת עם מטופלי  
 הרווחה 

מטופלי   15/4/20
 רווחה 

צוות    
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

מוטי  
 סרודי 

עליה   טיפול 
בדרישה  
לשירותי  

 רווחה 

פעילות שירותי  
טיפול בקרב  

אוכלוסייה  
 מוכרת 

שמירת קשר עם כלל   אוכלוסייה 
 המטופלים 

יצירת קשר יזום ע"י  
עו"סיות, סמך  

 מקצועיות ומתנדבים 

מטופלי   15/3/20
 רווחה 

צוות    
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

 

עליה   טיפול 
בדרישה  
לשירותי  

 רווחה 

פעילות שירותי  
טיפול  

לאוכלוסיות  
 חדשות 

הערכות להרחבת מתן מענה   אוכלוסייה 
 טיפולי לאוכלוסיות נוספות 

תמיכה טלפונית,  
בדיקת קבוצות  

תמיכה באמצעות  
אמצעים טכנולוגיים,  

הפעלת מתנדבים  
ועמותות. בדיקת  

תושבי   15/4/20
 העיר  

צוות    
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

הגדלת תקצוב משרד  
הרווחה לבעיות  

וס תורמים  י וג כלכליות
 לצרכים כלכליים 

עליה   טיפול 
בדרישה  
לשירותי  

 רווחה 

  -פעילות שח"ק
איתור  

אוכלוסיות  
 חדשות 

יזום פעילויות איתור, כולל   אוכלוסייה 
מיפוי אוכלוסיות מיוחדות  

לקבלת שירותי רווחה בשיתוף  
ראשי צוותי העבודה ברשות  
 בהתאם למדיניות העירונית 

המיפוי: בוגרים עם  "
מוגבלויות, ילדים עם  

מוגבלויות ללא  
מסגרת של החינוך  

 המיוחד 

       

             

עליה   טיפול
בדרישה  
לשירותי  

 רווחה 

  -פעילות שח"ק
איתור  

אוכלוסיות  
 חדשות 

אוכלוסיות במשבר משפחתי,   
אוכלוסיות במשבר כלכלי בדגש  

למפוטרים כתוצאה ממשבר  
ילדים ונוער בסיכון  הקורונה.  

 במיוחד לאור העדר מסגרות"

תושבי   16/3/20 
 העיר 

צוות    
 אוכלוסייה 

רוזי  
 נוימן 

אורי  
ארבל גנץ,  

מירב  
הלפמן,  
אורית  

 כרמי אוזן 

עליה   טיפול 
בדרישה  
לשירותי  

 רווחה 

פיתוח פתרונות  
חלופיים  

לשירותים  
 טיפוליים 

הצגת מתודולוגיית עבודה   שירות 
 וטיפול באוכלוסייה לפניות  

עובדות יקיימו קשר  
יה  יעם האוכלוס 

באמצעות מיילים.  
בודקים אפשרות  
לקבוצות תמיכה  
באמצעות כלים  

וירטואליים, תמיכה  
 טלפונית 

תושבי   16/3/20
 העיר  

צוות    
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

עליה   טיפול 
בדרישה  
לשירותי  

 רווחה 

העסקת צוותי  
 טיפול 

חלופות של מתנדבים  יש לאתר  תקציב 
מקצועיים בתחום הטיפול למתן  

 מענה לאוכלוסייה 

מערכת   16/3/20 בהתאם למדיניות 
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 

עליה   טיפול 
בדרישה  
לשירותי  

 רווחה 

שמירה על  
קשר עם 
 המטופל 

הצגת מתודולוגיית עבודה   אוכלוסייה 
 לפניות וטיפול באוכלוסייה 

עובדות יקיימו קשר  
  ה האוכלוסייעם 

באמצעות מיילים.  
בודקים אפשרות  
לקבוצות תמיכה  
באמצעות כלים  

 וירטואליים 

מערכת   16/3/20
 עירונית 

צוות    
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

 

עליה   טיפול 
בדרישה  

 לסיוע נפשי 

הגדלת שיתופי  
הפעולה עם  

עמותות  
 במרחב העירוני 

העמותות  יש לבצע מיפוי של   אוכלוסייה 
אשר הפסיקו פעילות עירונית  

ותמיכה בתושבים )חלוקת מזון,  
ציוד( ולהציג השלכות על  

 מטופלי הרווחה 

המשך מתן שירותים  
 למטופלי הרווחה 

מערכת   16/3/20
 עירונית 

צוות    
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

 

טיפול   טיפול 
באוכלוסיית  

 סיכון 

סגירת מרכזי  
גמלאים ומרכזי  

 יום 

חוסן  
 עירוני 

הצגת מתודולוגיית עבודה  
 לפניות וטיפול באוכלוסייה 

הצוות יעמוד בקשר  
עם החברים, יועברו  

פעילות באמצעות  
הפייסבוק ואמצעים  
טכנולוגיים אחרים.  
לגבי מועדוני מופת  

ומרכזי יום הצוות  
יעביר לבתי החברים  

 אוכל.  

צוות     גמלאים  15/3/20
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

 

עליה   טיפול 
בדרישה  
לשירותי  

 רווחה 

שימושים  
אלטרנטיביים  

 במרכזי גמלאים 

עירוב  
 שימושים 

צוות     גמלאים  15/3/20 לא מוכר צורך  בחינת שימוש במתקנים פנויים 
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

טיפול   טיפול 
באוכלוסיית  

 סיכון 

שיפוץ והתקנות  
מרכזי קהילה  

 לגמלאים 

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

בחינת קידום צורכי שיפוץ לאור  
 פניות המתקנים 

צורך שיפוץ מעון  
לימן, הנגשת מבנים  
פנויים, התקנות תלוי  

 תקציב ואישור 

צוות     גמלאים  15/3/20
הנדסה  

 ותשתיות 

עליזה  
זיידלר  
 גרנות 

 נוימן  רוזי 

טיפול   טיפול 
באוכלוסיית  

 סיכון 

הערכות לסיוע  
לחולי קורונה  

המטופלים  
  -בקהילה

 אשפוז בית 

יש למפות את מספר החולים   אוכלוסייה 
 בעיר 

בהתאם למדיניות  
 משרדי הממשלה 

צוות     גמלאים  15/3/20
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

שרון  
 ג'ורג'י 

טיפול   טיפול 
באוכלוסיית  

 סיכון 

מתן מענה  
 למבודדים 

חוסן  
 עירוני 

יצירת קשר עם תושבים  
 מבודדים 

פורסם באתר העירוני  
פניה לתושבים  

שנמצאים בבידוד.  
צורף טופס למילוי  
מקוון. יינתן מענה  

בהתאם לצרכים ע"י  
עובדי האגף  

 ומתנדבים 

צוות     גמלאים  15/3/20
 אוכלוסייה  

רוזי  
 נוימן 

 

השבתת   חינוך
מוסדות  

חינוך לאורך  
 זמן 

ביצוע פעולות  
 במוס"ח 

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

עדכון הנחייה לתכלול פעולות  
ניקיון, שיפוץ, הנגשה, התקנות  

 על ידי אגף החינוך 

בהתאם לצרכים  
וביצוע היחידות  

 העירוניות השונות 

מערכת   15/3/20
 עירונית 

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

אודי להב,  
זהר  

מדמון,  
עליזה  

זיידלר,  
 חכ"ל 

צמצום מתן   חינוך
שירותי  
משרדי  
 ממשלה 

קייטנות  
 קיץ/פסח

בחינה תקציבית כולל  יש לבצע   תקציב 
 כ"א 

המדינה   תהשתתפו 
 קטנה בשנה הנוכחית 

מערכת   1/4/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

השבתת   חינוך
מוסדות  

חינוך לאורך  
 זמן 

ירידה  
בשירותים  

 למוס"ח 

הצגת חיסכון הוצאות; הסעות,   תקציב 
 הזנה, ניקיון 

בחינת חיסכון  
על   ו והשפעותי

 התקציב העירוני 

מערכת   1/4/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

אורי  
 ארבל גנץ 

צמצום מתן   חינוך
שירותי  
משרדי  
 ממשלה 

פתיחת שנת  
 הלימודים 

מתבצע תכנון על בסיס שנה   תקציב 
הקצאות שעות של   -קודמת 

 משרד החינוך 

יש לבחון השפעה לפי  
מדיניות שתקבע על  

 הממשלה ידי 

מערכת   15/4/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

אורי  
 ארבל גנץ 

השבתת   חינוך
מוסדות  

חינוך לאורך  
 זמן 

מש"א   העסקת עובדים 
 והכשרות 

העסקת צוותי סייעות  
בגנים/סייעות חנ"מ/מלווים  

 בהסעות  

בחינה  ויצירת מאגר  
צרכים עירוניים לצד  

כ"א פנוי לביצוע  
 משימות 

מערכת   1/4/20
 עירונית 

צוות כ"א    
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

אורי  
 ארבל גנץ 

השבתת   חינוך
מוסדות  

חינוך לאורך  
 זמן 

העסקת צוותי סייעות   תקציב  העסקת עובדים 
בגנים/סייעות חנ"מ/מלווים  

 בהסעות  

בחינה  ויצירת מאגר  
צרכים עירוניים לצד  

כ"א פנוי לביצוע  
 משימות 

מערכת   1/4/20
 עירונית 

צוות כ"א    
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

אורי  
 ארבל גנץ 

צמצום מתן   חינוך
שירותי  
משרדי  
 ממשלה 

פתיחת שנת  
 הלימודים 

הערכות לפתיחת שנת   פדגוגיה 
 עדכון משמעויות  --הלימודים

המשך שיבוץ  
תלמידים בכל שכבות  
הגיל ומשמעויות כ"א  

בתיכונים לאור  
 העסקה ישירה 

מערכת   15/4/20
 עירונית 

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 

צמצום מתן   חינוך
שירותי  
משרדי  
 ממשלה 

פתיחת שנת  
 הלימודים 

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

הערכות לפתיחת שנת  
 עדכון משמעויות  --הלימודים

בהתאם לצרכים  
וביצוע היחידות  

 העירוניות השונות 

מערכת   15/4/20
 עירונית 

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

צמצום מתן   חינוך
שירותי  
משרדי  
 ממשלה 

בניית החטיבה  
 החדשה

בניית החטיבה החדשה   תקציב 
בהתאם להמשכיות ביצוע  
המשימה יש לגייס מנהל  
 חטיבה וגיוס צוות הוראה 

גיוס מנהל/ת חטיבה  
 וגיוס צוות הוראה 

מערכת   1/4/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

צחי בן  
 אדרת 

 

צמצום מתן   חינוך
שירותי  
משרדי  
 ממשלה 

בניית החטיבה  
 החדשה

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

הערכות לפתיחת שנת  
 עדכון משמעויות  --הלימודים

קידום המשך הבנייה  
ובחינת תהליכי הרכש  

 וההצטיידות 

מערכת   15/4/20
 עירונית 

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 

התארכות   חינוך
זמן ביצוע  
 פרויקטים

בניית החטיבה  
 החדשה

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

יש לבחון חלופות   התאמת לוחות זמנים
לא    והפרויקטבמידה 

יסתיים עד  המועד  
 המתוכנן 

מערכת   15/4/20
 עירונית 

אורי   צוות חינוך   
 ארבל 

עליזה  
 זיידלר 

מערכת   חינוך
חינוך  

מושבתת  
 לאורך זמן 

פיתוח פתרונות  
חלופיים  
להוראה  

 הפרונטאלית 

למידה מקוונת  מתבצעת  שירות 
באחריות מנהלי בתי הספר  

 ומשרד החינוך 

מדיניות משרד  
 החינוך 

מערכת   15/3/20
 עירונית 

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 

מערכת   חינוך
חינוך  

מושבתת  
 לאורך זמן 

הערכות  
 לבגרויות 

באחריות מנהלי בתי הספר   פדגוגיה 
 ומשרד החינוך 

מדיניות משרד  
 החינוך 

מערכת   15/3/20
 עירונית 

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 

מערכת   חינוך
חינוך  

מושבתת  
 לאורך זמן 

העסקת צוותי  
ההוראה של  

- הרשות י
 תיכונים 

באחריות מנהלי בתי הספר   שכר 
 ומשרד החינוך 

מדיניות משרד  
 החינוך 

מערכת   15/3/20
 עירונית 

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

מערכת   חינוך
חינוך  

מושבתת  
 זמן לאורך 

העסקת צוותי  
  -פדגוגים -חוץ 

 תגבור 

בחינת   -העסקת צוותי חוץ שכר 
 משמעויות 

מערכת   15/3/20 בהתאם למדיניות 
 עירונית 

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 

מערכת   חינוך
חינוך  

מושבתת  
 לאורך זמן 

שמירה על  
קשר עם 
התלמיד  
 וההורה 

באחריות מנהלי בתי הספר   שירות 
 ומשרד החינוך 

למדיניות  בהתאם 
 משרד החינוך 

מערכת   15/3/20
 עירונית 

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 

מערכת   חינוך
חינוך  

מושבתת  
 לאורך זמן 

בהתאם למדיניות,   יזום פעילויות למתן שירותים   חינוך  פעילות שפ"ח 
מעניק   השפ"ח

שירותי טיפול  
בתלמידים, הורים  

 וצוותים חינוכיים  

תושבי   15/3/20
 העיר  

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 

מערכת   חינוך
חינוך  

מושבתת  
 לאורך זמן 

מעקב ביקור  
 סדיר 

שמירת קשר יזום עם   חינוך 
 אוכלוסייה מאותרת 

בכפוף למדיניות  
 משרד החינוך 

תושבי   15/3/20
 העיר  

אורי   חינוך צוות   
ארבל  

 גנץ 

 

מערכת   חינוך
חינוך  

מושבתת  
 לאורך זמן 

מענה לצרכי  
 חינוך מיוחד 

קשר יזום עם משפחות לילדים   חינוך 
עם מוגבלויות לפי דרגת תפקוד  

 )מהקשה אל הקל( 

שמירה על קשר רציף  
ואיתור צרכים  

 מיוחדים ומתן סיוע 

תושבי   15/3/20
 העיר  

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 רוזי נוימן 

מערכת   חינוך
חינוך  

מושבתת  
 לאורך זמן 

העסקת צוותי  
 מנהלה 

העסקת צוותים בהתאם   שכר 
למדיניות ומשימות ביצוע בבתי  

 הספר 

בהתאם למדיניות  
 משרד החינוך 

תושבי   15/3/20
 העיר  

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

אורית  
 אוזן כרמי 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

מערכת   חינוך
חינוך  

מושבתת  
 לאורך זמן 

תחזוקת  
 מוסדות חינוך 

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

ביצוע מעקב של אבות הבית  
למשימות תחזוקה, שיפוץ  

 ותפעול  

בהתאם לתכנית  
העבודה וצרכים  
העולים המשטח  
ומקבלים אישור  

 לביצוע 

תושבי   15/3/20
 העיר  

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 

מערכת   חינוך
חינוך  

מושבתת  
 לאורך זמן 

והתקנות  שיפוץ  
 מוסדות חינוך 

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

קבלת החלטה לביצוע משימות  
 שיפוץ, בינוי והתקנות במוס"ח  

בהתאם לתכנית  
 עבודה ואישור תקציב 

תושבי   15/3/20
 העיר  

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 

מערכת   חינוך
חינוך  

מושבתת  
 לאורך זמן 

שימושים  
אלטרנטיביים  

 למוסדות חינוך 

עירוב  
 שימושים 

לשימוש   אופציונליים מתקנים 
 בהתאם למתווה פס"ח 

מדיניות הקצאת  
מתקנים למשרדי  

ממשלה ופיקוד  
 העורף 

תושבי   15/3/20
 העיר  

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 

מוסדות   חינוך
חינוך  

פרטיים  
מושבתים  
 לאורך זמן 

מתן מענה  
לפניות תושבים  

 בנושאי חינוך 

הקמת מוקד טלפוני ומתן מענה   חינוך 
 מקוון לפניות בנושאי חינוך  

שמירה על מתן  
שירותים רציפה  

 לתושב 

תושבי   15/3/20
 העיר  

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 

מוסדות   חינוך
חינוך  

פרטיים  
מושבתים  
 לאורך זמן 

חוסן   קיץ  תקייטנו 
 עירוני 

הערכות בהתאם למדיניות  
 עירייה למתן מענה חלופי 

תושבי   15/3/20 בהתאם למדיניות 
 העיר  

אורי   צוות חינוך   
ארבל  

 גנץ 

 

הסברה  
 ודוברות

צורך  
בהעברת  

מידע מהיר  
במציאות  
משתנה  

בדחיפות  
 גבוהה 

מיפוי  
פלטפורמות  

    פרסום

יש לבצע מיפוי ואיתור מקומות   אוכלוסייה 
ופלטפורמות פרסום והסברה  

 ברחבי העיר ודיגיטאליים 

העברת מסרים של  
חוסן עירוני, קו פתוח  
לתושבים, שמירה על  

תפקודית של    יציבות
הנחיות   ,העירייה
 בטיחות 

תושבי   17/3/20
 העיר  

110 
,000 

צוות   
 תקשורת 

חלי  
סממה 
 פדידה 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

הסברה  
 ודוברות

צורך  
בהעברת  

מידע מהיר  
במציאות  
משתנה  

בדחיפות  
 גבוהה 

בנית תכנית  
פעולה  

להסברה  
לתושבים  
להעברת  

מסרים  
 ם יומיומיי

שיטת עבודה הכוללת   בניית אוכלוסייה 
איסוף מידע, אופן הנגשתו  

 לתושב בפלטפורמות השונות 

תושבי   17/3/20 בהתאם למדיניות 
 העיר  

110 
,000 

צוות   
 תקשורת 

חלי  
סממה 
 פדידה 

 

הסברה  
 ודוברות

צורך  
בהעברת  

מידע מהיר  
במציאות  
משתנה  

בדחיפות  
 גבוהה 

בנית תכנית  
פעולה  

להסברה  
לתושבים  
להעברת  

מסרים  
 ם יומיומיי

 -הכנת סרטון ראש עיר אוכלוסייה 
https://www.youtube.com/
watch?v=ySl1Dni9s0c&fe

ature=youtu.be 

יש להכין סרטונים של  
ראש העיר לתושבי  

העיר בדגש על  
אוכלוסיות סיכון,  

הערכות עירונית,  
פעולות עירוניות,  
 דגשי בטיחות וכו 

תושבי   17/3/20
 העיר  

110 
,000 

צוות   
 תקשורת 

חלי  
סממה 
 פדידה 

 

הסברה  
 ודוברות

צורך  
בהעברת  

מידע מהיר  
במציאות  
משתנה  

בדחיפות  
 גבוהה 

בנית תכנית  
פעולה  

להסברה  
לתושבים  
להעברת  

מסרים  
 ם יומיומיי

הכנת מסמך לפרסום הערכות   אוכלוסייה 
 עירונית וכתיבת תכנית האב 

יש להכין הודעות  
כתובות מראש  
בשפות שונות  

לתושבי העיר לפי  
תרחישים  

 אופציונאליים 

תושבי   18/3/20
 העיר  

110 
,000 

צוות   
 תקשורת 

חלי  
סממה 
 פדידה 

 

הסברה  
 ודוברות

צורך  
בהעברת  

מידע מהיר  
במציאות  
משתנה  

בדחיפות  
 גבוהה 

בנית תכנית  
פעולה  

להסברה  
לתושבים  
להעברת  

מסרים  
 ם יומיומיי

הכנת הודעות מראש בשפות   אוכלוסייה 
מסרי   -שונות לתושבי העיר

 שליטה והרגעה 

יש להכין הודעות  
כתובות מראש  
בשפות שונות  

לתושבי העיר לפי  
תרחישים  

ציונאליים ולוודא  אופ
הנגשתם במרחב  

 שלטי חוצות  -העירוני

תושבי   17/3/20
 העיר  

110 
,000 

צוות   
 תקשורת 

חלי  
סממה 
 פדידה 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

חוסן 
 עירוני

צמצום 
תנועה  

במרחב  
 הציבורי 

חוסר פעילות  
של תושבי  

 העיר 

חוסן  
 עירוני 

למתן שירותים   פרויקטיםהצגת  
קהילתיים לתושבים בהתאם  

 להנחיות 

יש לפעול לקידום  
החוסן הקהילתי של  
תושבי העיר על ידי  

מתן מענים קהילתיים  
לצרכי הציבור;  

התנדבות נוער,  
לפי    -שמרטפיות וכו

 ההנחיות( 

תושבי   19/3/20
 העיר  

צוות    
פעילות  

 קהילתית 

מירב  
 הלפמן 

 

חוסן 
 עירוני

בידוד של  
אזורים  

נרחבים  
בשטח 

העיר עד  
בידוד העיר  

 כולה 

שמירה על  
אזורים  

סטריליים  
במרחב העירוני  

למניעת  
 הדבקות 

הנחיות  
 בטיחות 

יש להציג תכנית פעולה לטיהור  
אזור כולל שיטת עבודה ועלויות  

 חומרים , ציוד וכ"א/קבלנים 

יש לוודא זמינות  
והערכות קבלנים  

ולהציג רשימה  
בהתאם למתואר  

 במשימה 

תושבי   19/3/20
 העיר  

צוות    
 תפעול 

אודי  
 להב 

 

ביטול   ביטחון
כינוסים,  
משלחות  

 וישיבות 

שמירה על  
רציפות מענה  

שירותי העירייה  
 לתושבים 

הנחיות  
 בטיחות 

קבלת החלטה על קיום כנסים,  
 משלחות וישיבות פנים 

יש להעביר הנחיות  
לגבי כמות משתתפים  
בכל דיון, רמת נחיצות  

ישיבה  דיון, מודל  
 לדיונים פנים ארגוניים 

צוות   0 3000 עובדים  16/3/20
 ביטחון 

  שי זייד 

ביטול   ביטחון
כינוסים,  
משלחות  

 וישיבות 

שמירה על  
רציפות מענה  

שירותי העירייה  
 לתושבים 

הנחיות  
 בטיחות 

קבלת החלטה על קיום כנסים,  
 משלחות וישיבות עם גורמי חוץ 

יש להעביר הנחיות  
לגבי אירוח של  

גורמים מחוץ לעירייה  
מרמת דיון ועד אירוח  

 משלחות עירוניות  

צוות   0 3000 עובדים  16/3/20
 ביטחון 

  שי זייד 

השבתת   תרבות
מרכזי  

תרבות  
 עירוניים 

ירידה בהכנסות  
 עירוניות 

בחינת השפעה על הכנסות   תקציב 
 העירייה בשל ירידה בהכנסות 

תחזית   בניית  
ההשפעה על  

 התקציב העירוני 

מערכת   1/4/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

 שרון פז 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

חוסן 
 עירוני

השבתת  
מרכזי  

תרבות  
 עירוניים 

חוסר פעילות  
של תושבי  

 העיר 

חוסן  
 עירוני 

צוות        
 אירועים 

  שרון פז 

צמצום  תרבות
באירועי  
תרבות  

)פנים ותחת  
כיפת  

 השמים(

ירידה בהכנסות  
 עירוניות 

בחינת השפעה על הכנסות   תקציב 
 העירייה בשל ירידה בהכנסות 

בניית תחזית   
ההשפעה על  

 התקציב העירוני 

מערכת   1/4/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

 שרון פז 

השבתת   תרבות
אירועי  
תרבות  

)פנים ותחת  
כיפת  

 השמים(

ירידה בהכנסות  
 עירוניות 

בחינת השפעה על הכנסות   תקציב 
 העירייה בשל ירידה בהכנסות 

בניית תחזית   
ההשפעה על  

 התקציב העירוני 

מערכת   1/4/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

 שרון פז 

הערכות   תרבות
לאירועי  

 הלאום 

שמירה על  
רציפות מענה  

שירותי העירייה  
 לתושבים 

בהתאם למדיניות שתוגדר, יש   אוכלוסייה 
 להציג חלופות 

  -הצגת מתווה עבודה
מימונה, אירועי יום  
העצמאות, זיכרון,  
השואה בהתאמה  

 לזמן תגובה 

מערכת   1/4/20
 עירונית 

צוות    
 אירועים 

  שרון פז 

קביעת   הון אנושי 
מדיניות  

לאופי  
העסקה של  

אוכלוסיות  
סיכון בקרב  

 העובדים  

צורך במתן  
מענה לעובדים  

המהווים  
אוכלוסיית סיכון  

 לנגיף 

מש"א  
 והכשרות 

מיפוי עובדים, הגדרת סוגי  
אוכלוסייה בסיכון, קביעת  

 מדיניות הפעלה 

בהתאם למדיניות  
 ההפעלה 

צוות כ"א     עובדים  15/3/20
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

הפסקת   הון אנושי 
עבודה של  

עובדים  
 שעתיים 

בניית תכנית  
פעולה לטיפול  

ומתן מענה  
בייצוגם בביטוח  
לאומי ובמשרדי  

 הממשלה 

מש"א  
 והכשרות 

בדיקה מול משרדי הממשלה  
תייצג את    שהעירייהלאפשרות 

העובדים בצורה מרוכזת מול  
משרדי הממשלה בדגש על  

 ביטוח לאומי 

טיפול וליווי מיטבי  
 בעובדים  

צוות כ"א     עובדים  25/3/20
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 

חוסר   הון אנושי 
יציבות  

בהתייצבות  
עובדים  
 בארגון 

הגדרת קבוצות  
של עובדים  

 חיוניים 

מש"א  
 והכשרות 

הגדרת רשימת עובדים חיוניים  
 לפי ארבע רמות  

ע"פ הנחיות הממונה  
 על השכר באוצר 

צוות כ"א     עובדים  14/3/20
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 

עליה   הון אנושי 
משמעותית  

בכמות  
עובדים  

 חולים

שמירת קשר  
ומתן תמיכה  

לעובדים  
 מבודדים  

מש"א  
 והכשרות 

ריכוז נתונים, הנגשת מידע  
לעובדים, יצירת קשר טלפוני,  

הכנת ערכה לעובד שנמצא  
 בבידוד 

צוות כ"א     עובדים  15/3/20 מעקב שוטף 
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 

חוסר   הון אנושי 
יציבות  

בהתייצבות  
עובדים  
 בארגון 

מיפוי סיבות  
  תהיעדרו 

 בסיווגים שונים 

מש"א  
 והכשרות 

מעקב שוטף על יתרת  
החופשות דרך מערכת  

הנוכחות והנגשתה למנהלים  
 ולעובדים בנוגע ליתרות ועלויות 

צוות כ"א     עובדים  15/3/20 מעקב שוטף 
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 

העסקת   הון אנושי 
עובדים  
 בארגון 

יש להציג משמעויות והצגת   תקציב  עלויות שכר 
ניתוח בהתאם למדיניות  

בשתי חלופות  שתיקבע 
 מרכזיות; חופשה וחל"ת 

בהתאם למדיניות  
 משרד האוצר 

צוות     עובדים  1/4/20
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

אורית  
 אוזן כרמי 

חוסר   הון אנושי 
יציבות  

בהתייצבות  
עובדים  
 בארגון 

מיפוי סיבות  
  תהיעדרו 

 בסיווגים שונים 

מעקב שוטף על יתרת   תקציב 
החופשות דרך מערכת  

הנוכחות והנגשתה למנהלים  
 ולעובדים בנוגע ליתרות ועלויות 

בניית תחזית פיננסית  
לפי מדרגים והצגת  
 משמעויות כלכליות 

צוות     עובדים  15/3/20
תקציב  
 וכספים 

שגיא  
 רוכל 

אורית  
 אוזן כרמי 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

חוסר   הון אנושי 
יציבות  

בהתייצבות  
עובדים  
 בארגון 

העברת  
מדיניות  

בהפעלת  
 העובדים  

הנחיות  
 בטיחות 

הכנת  דפי מסרים לעובדים  
 ופרסומם 

לפי המדיניות  
 הנקבעת 

צוות כ"א     עובדים  15/3/20
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 

חוסר   הון אנושי 
יציבות  

בהתייצבות  
עובדים  
 בארגון 

עדכון תנאי  
עובדים בהתאם  

להנחיות  
משרדי  

 הממשלה 

הכנת  דפי מסרים לעובדים   שכר 
 ופרסומם 

לפי המדיניות  
 הנקבעת 

צוות כ"א     עובדים  15/3/20
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 

חוסר   הון אנושי 
יציבות  

בהתייצבות  
עובדים  
 בארגון 

ניהול אופן דיווח  
 נוכחות עובדים 

הצגת פתרונות חלופיים לדיווח   שכר 
נוכחות עובדים ואישורם בסוף  

 כל חודש 

בהקשר לעבודה  
 מהבית או מהשטח 

צוות כ"א     עובדים  15/3/20
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 

חוסר   הון אנושי 
יציבות  

בהתייצבות  
עובדים  
 בארגון 

תמיכה  
פסיכוסוציאלית  
 בעובדי העירייה 

מש"א  
 והכשרות 

שמירה על חוסן    הצגת תוכנית פעולה 
 העובדים 

צוות כ"א     עובדים  15/3/20
 ושירות 

שרון  
 ג'ורג'י 

 

שמירת   הון אנושי 
כשירות  
ופיתוח  
 העובד 

מיפוי הכשרות  
נדרשות לאור  

ההנחיות  
 לעובדי העירייה 

מש"א  
 והכשרות 

הצגת פתרונות חלופיים  
 להדרכות מרחוק 

שמירה על כשירות  
 העובדים 

צוות כ"א     עובדים  15/4/20
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 

שמירת   הון אנושי 
כשירות  
ופיתוח  
 העובד 

בניית מאגר עובדים זמינים   שכר  ניוד כ"א בארגון 
ומוכשרים לאיוש ומתן מענה  

 למשימות עירוניות נוספות 

יש לרכז צרכים  
 עירוניים 

צוות כ"א     עובדים  15/3/20
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

שמירת   הון אנושי 
כשירות  
ופיתוח  
 העובד 

מדיניות פגישות  
וכינוסים תחת  

 מגבלות 

הנחיות  
 בטיחות 

על פי הנחיות משרד   ביצוע בקרה 
 הבריאות 

צוות כ"א     עובדים  15/3/20
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 

השבתה של   הון אנושי 
אנשי מפתח  

 ברשות  

בניית עתודה  
ניהולית ומערכי  

 חפיפה  

מש"א  
 והכשרות 

מספרי   -הכנת רשימת אנשי צל
2 

לפי המדיניות  
 הנקבעת 

צוות כ"א     עובדים  30/3/20
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 

השבתה של   הון אנושי 
אנשי מפתח  

 ברשות  

מכרזים וקליטת  
 כ"א לארגון 

מש"א  
 והכשרות 

יש להציג בכל שבוע מכרזים  
מתוכננים לטובת קבלת  

 החלטות 

לפי המדיניות  
 הנקבעת 

צוות כ"א     עובדים  15/3/20
 ושירות 

אורית  
אוזן  
 כרמי 

 

שמירת   הון אנושי 
כשירות  
ופיתוח  
 העובד 

הספקת  
הסעדה  

באמצעות  
החכ"ל על  

בסיס  
הפלטפורמה  

של הקייטרינג  
 של גני הילדים 

מש"א  
 והכשרות 

יש לקבל רשומות וכמויות  
עובדים מאגף משאבי אנוש  

 והדרכה 

לפי המדיניות  
 הנקבעת 

צוות כ"א     עובדים  17/3/20
 ושירות 

אלעד  
 קנדל 

אורית  
 אוזן כרמי 

השבתת   תרבות
מרכזי  

תרבות  
 עירוניים 

שמירה על  
רציפות מענה  

שירותי העירייה  
 לתושבים 

מערכת   15/3/20 הצגת מתווה עבודה  הפעלת חוגים מקוונים   אוכלוסייה 
 עירונית 

צוות    
 אירועים 

מירב   שרון פז 
הלפמן,  

שאול  
 מיטלברג 

השבתת   תרבות
מרכזי  

תרבות  
 עירוניים 

שמירה על  
רציפות מענה  

העירייה  שירותי 
 לתושבים 

הפעלת שיעורים מקוונים   אוכלוסייה 
 ן בקונסרבטוריו

מערכת   15/3/20 הצגת מתווה עבודה 
 עירונית 

צוות    
 אירועים 

  שרון פז 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

השבתת   תרבות
מרכזי  

תרבות  
 עירוניים 

שמירה על  
רציפות מענה  

שירותי העירייה  
 לתושבים 

הכנת מתווה להשאלת ספרי   אוכלוסייה 
 ספריה עד הבית ליישום  

מערכת   15/3/20 הצגת מתווה עבודה 
 עירונית 

צוות    
 אירועים 

  שרון פז 

ביטול   תרבות
כינוסים,  
משלחות  

 וישיבות 

ישיבות מועצה  
מן המניין ושלא  

מן המניין  
לרבות בדיקת  

חוקיות קיום  
בצורה מקוונת  
וציון כי יתבצע  

ללא קהל  
ובשידור חי  

 בלבד בפייסבוק 

הנחיות  
 בטיחות 

וידוא עמידה בהנחיות משרד  
 הבריאות והצגת מתווה 

לפי המדיניות  
 הנקבעת 

צוות     עובדים  17/3/20
 אירועים 

אלון בן   שרון פז 
 זקן

תמיכה   טכנולוגיה
להמשך  

הרציפות  
התפקודית  

 העירונית 

הגדלת סל  
השירותים  

 המקוונים 

מיפוי כלל השירותים המקוונים   שירות 
 לתושבים 

יש לבחון האם קיים  
פער והאם יש צורך  

בחלופות מקוונות  
למתן שירותים  

דיגיטאליים ולהציג  
 חלופות  

תושבי   19/3/20
 העיר  

צוות כ"א    
 ושירות 

עדי  
 אוליקר 

מוטי  
 סרודי 

תמיכה   טכנולוגיה
להמשך  

הרציפות  
התפקודית  

 העירונית 

פיתוח מערכות  
למידה תומכות  

לצרכי טיפול,  
הפורמלי  חינוך 

 ולבלתי פורמלי 

מתן תמיכה למוסדות חינוך,   שירות 
חינוך בלתי פורמלי של חיבור  

 מערכות מרחוק  

המשך פעילות סדירה  
למתן שירותים  

 מרחוק דיגיטליים

צוות כ"א     עובדים  
 ושירות 

מוטי  
 סרודי 

 

תמיכה   טכנולוגיה
להמשך  

הרציפות  
התפקודית  

 העירונית 

מתן פתרונות  
 דיונים לניהול 

 ZOOM הקמת פלטפורמת שירות 
 לקיום שיחות ועידה 

הקטנת מספר  
הפגישות בהתאם 

 לנהלים 

מערכת   15/3/20
 עירונית 

צוות כ"א    
 ושירות 

מוטי  
 סרודי 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

תמיכה   טכנולוגיה
להמשך  

הרציפות  
התפקודית  

 העירונית 

מענה מיטבי  
לעבודה מרחוק  

לעובדים  
 חיוניים 

לפי הצורך   VPN הקמת תקציב 
בהתאם למדיניות עירונית,  

  -כולל חיבור למערכות מרחוק
יש להציג מיפוי מערכות ושיוך  
עובדים הזקוקים לעבודה עם  

 מערכות אלה 

יש להציג עלויות  
כולל   ותכנית פעולה

מיפוי עובדים וצורך  
 במערכות 

מערכת   15/3/20
 עירונית 

צוות כ"א    
 ושירות 

מוטי  
 סרודי 

 

תמיכה   תקשורת 
להמשך  

הרציפות  
התפקודית  

 העירונית 

הנגשת מידע  
 לעובדים  

הקמת "זירת קורונה" להנגשת   שירות 
מידע כולל הנחיות עירוניות,  

סיכומי הערכות מצב,  הנחיות  
 ממשלה לתושבים ועסקים 

צוות     עובדים  15/3/20 להנגיש מידע לתושב 
 תקשורת 

מירב  
 הלפמן 

מוטי  
סרודי,  

חלי  
סממה 
 פדידה 

תמיכה   טכנולוגיה
להמשך  

הרציפות  
התפקודית  

 העירונית 

שמירה על  
רציפות מענה  

שירותי העירייה  
 לתושבים 

  20 -התקנת מערכות ב שירות 
מחשבים ניידים לטובת הקמת  

 מוקד "מהבית"

המשך פעילות סדירה  
 של המוקד העירוני 

צוות כ"א     עובדים  15/3/20
 ושירות 

מוטי  
 סרודי 

עדי  
 אוליקר 

תמיכה   טכנולוגיה
להמשך  

הרציפות  
התפקודית  

 העירונית 

תמיכה  
בתקשורת  

עירונית )ניידים,  
נייחים,  

 אינטרנט( 

  -פעילות שוטפת בזמן חירום שירות 
כולל   24/7יש להגדיר תורנים 

 נגיש ומהיר 

המשך פעילות סדירה  
 של המוקד העירוני 

מערכת   15/3/20
 עירונית 

צוות כ"א    
 ושירות 

מוטי  
 סרודי 

 

זמינות   תפעול
נמוכה של  

 קבלני ביצוע 

בחינה של   
תכנית העבודה  
 של ניקיון העיר 

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

תכנון המענה העירוני בהתאם 
 למצאי  והצגת חלופות 

חלוקה מחודשת של  
 משמרות, שטחים 

מערכת   25/3/20
 עירונית 

צוות    
 תפעול 

אודי  
 להב 

 

הנדסה  
 ותשתיות

זמינות  
נמוכה של  

 ביצוע קבלני 

  פרויקטיביצוע  
בניה, שיפוץ  

 ותחזוקה 

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

תכנון המענה העירוני בהתאם 
 למצאי  ולתכנית העבודה 

חלוקה מחודשת של  
 משמרות, שטחים 

מערכת   25/3/20
 עירונית 

צוות    
 תפעול 

אודי  
 להב 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

הקפאת   תפעול
פעילות של  

 קבלנים 

בנייה ותקציב תכנית פעולה   תקציב  ניקיון מוס"ח 
לניקיונות מוס"ח ומוסדות  

 עירוניים 

  -בהתאם למדיניות
צפי לצמצום מימון  

לכל פעולות  
 התחזוקה של מוס"ח  

מערכת   25/3/20
 עירונית 

70 5,200,
000 

 ש"ח   

צוות  
 תפעול 

אודי  
 להב 

אגף  
החינוך,  
 תושבים 

הקפאת   תפעול
פעילות של  

 קבלנים 

בנייה ותקציב תכנית פעולה   תקציב  ניקיון מוס"ח 
לניקיונות מוס"ח ומוסדות  

 עירוניים 

בחינת משמעויות  
 חוזיות מול הקבלנים 

מערכת   25/3/20
 עירונית 

צוות    
 תפעול 

אודי  
 להב 

יועמ"ש,  
 קבלנים 

הקפאת   תפעול
פעילות של  

 קבלנים 

שמירה על  
 ניקיון מוס"ח 

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

בנייה ותקציב תכנית פעולה  
לניקיונות מוס"ח ומוסדות  

 עירוניים 

  -בהתאם למדיניות
צפי לצמצום מימון  

לכל פעולות  
 התחזוקה של מוס"ח  

מערכת   25/3/20
 עירונית 

צוות    
 תפעול 

אודי  
 להב 

 

הקפאת   תפעול
פעילות של  

 קבלנים 

שמירה על  
ניקיון העיר  

 וגינון 

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

ותקציב תכנית פעולה  בנייה  
 לניקיונות וגינון העיר 

בחינת משמעויות  
 חוזיות מול הקבלנים 

מערכת   25/3/20
 עירונית 

צוות    
 תפעול 

אודי  
 להב 

 

קושי   תפעול
בקבלת  
מוצרים  
ועיכוב  

הזמנות  
רכש בנושא  

גינון,  
תשתיות  
 השקייה 

עמידה בביצוע  
  פרויקטים
 והזמנות 

התאמת לוחות זמנים בהתאם   תקציב 
 למדיניות 

יש להקדים הזמנות  
רכש;  ציוד , קידום  

 מכרזים 

מערכת   25/3/20
 עירונית 

צוות    
 תפעול 

אודי  
 להב 

מח' גינון,  
תושבים,  

קבלני  
 גינון 

הנדסה  
 ותשתיות

קושי  
בקבלת  
מוצרים  
ועיכוב  

עמידה בביצוע  
  פרויקטים
 והזמנות 

התאמת לוחות זמנים לבינוי   תקציב 
 ופיתוח 

להקדים הזמנות  יש 
רכש; שיפוצי קיץ,  

 ציוד , קידום מכרזים 

מערכת   25/3/20
 עירונית 

צוות    
תקציב  
 וכספים 

אביטל  
 חדד 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

הזמנות  
 רכש 

הנדסה  
 ותשתיות

התארכות  
זמן ביצוע  
 פרויקטים

תחזוקה,   מהיר לעיר 
שיפוץ  
 ובנייה 

מערכת   25/3/20 בהתאם למדיניות  התאמת לוחות זמנים
 עירונית 

צוות    
הנדסה  

 ותשתיות 

עליזה  
זיידלר  
 גרנות 

 

הנדסה  
 ותשתיות

השבתת  
פעילות  
 עירונית 

תחזוקה,   סגירת עסקים 
שיפוץ  
 ובנייה 

מיפוי של עסקים סגורים ושינוי  
 סטאטוס עסקים 

מערכת   25/3/20 בהתאם למדיניות 
 עירונית 

צוות    
הנדסה  

 ותשתיות 

עליזה  
זיידלר  
 גרנות 

אורי  
 ארבל 

הנדסה  
 ותשתיות

התארכות  
זמן ביצוע  
 פרויקטים

בניית החטיבה  
 החדשה

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

יש לבחון חלופות   התאמת לוחות זמנים
לא    והפרויקטבמידה 

יסתיים עד  המועד  
 המתוכנן 

מערכת   25/3/20
 עירונית 

צוות    
הנדסה  

 ותשתיות 

עליזה  
זיידלר  
 גרנות 

אורי  
 ארבל 

הנדסה  
 ותשתיות

ירידה  
 בהכנסות 

הליכי  קידום  
רישוי ותכנון  

להקדמת  
 הכנסות 

יצירת מקורות הכנסה חד   תקציב 
פעמיים ושוטפים ע"י קידום  

 הליכי רישוי ותכנון 

הצגת חלופות   .1
לקיום ועדות תכנון  
עיר לטובת קידום  

. מתן  2היתרים  
הרשאה לעובדי ועדה  

לעבוד הבית לצורך  
.  3הוצאת היתרים 
 היטלים ואגרות   

מערכת   25/3/20
 עירונית 

צוות    
הנדסה  

 ותשתיות 

עליזה  
זיידלר  
 גרנות 

 

הנדסה  
 ותשתיות

התארכות  
זמן ביצוע  

 פרויקטי 

שיפוצי קיץ  
 מוס"ח 

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

התאמת לוחות זמנים שיפוצי  
 קיץ במוסדות חינוך 

מערכת   25/3/20 בהתאם למדיניות  
 עירונית 

צוות    
הנדסה  

 ותשתיות 

עליזה  
זיידלר  
 גרנות 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

סיוע לבית   בריאות 
 חולים מאיר 

עלייה בכמות  
חולים/נפטרים  

 מהנגיף  

יש לבצע ולהציג מיפוי של   אוכלוסייה 
לקליטת  מתקנים  

 המונים  -מפונים/חולים

חולי   17/3/20 
 קורונה 

צוות    
 ביטחון 

  אורי טל 

שינוי   בריאות 
מדיניות  

קבלת קהל  
בקופות  

חולים  
ובבתי  

 המרקחת 

עלייה בכמות  
חולים/נפטרים  

 מהנגיף  

יש לבצע רשימות של כלל אנשי   אוכלוסייה 
הקשר בקופות החולים ובתי  

 ומדיניות המרקחת כולל זמינות 

לסנכרון שוטף של  
 המוקד העירוני 

קופות   17/3/20
חולים  
ובתי  

 מרקחת 

צוות    
אוכלוסייה 

  

שרון  
 ג'ורג'י 

 

שינוי   בריאות 
מדיניות  

קבלת קהל  
בטיפות  

 חלב 

עלייה בכמות  
חולים/נפטרים  

 מהנגיף  

יש לבצע רשימות של כלל אנשי   אוכלוסייה 
הקשר בטיפות חלב כולל  

 ומדיניות זמינות  

לסנכרון שוטף של  
 המוקד העירוני 

טיפות   17/3/20
 חלב 

צוות    
 אוכלוסייה  

שרון  
 ג'ורג'י 

 

הערכות   תפעול
למבצעי  

 טיהור 

לימוד הנושא,  
קשר עם 

ספקים, רכישת  
 ציוד וחומרים

תחזוקה,  
שיפוץ  
 ובנייה 

מערכת   25/3/20 בהתאם למדיניות   הערכות לביצוע מבצעי טיהור 
 עירונית 

צוות    
הנדסה  

 ותשתיות 

אודי  
 להב 

 

הגברת   תפעול
ביצוע  

פעולות  
תברואה  

 בבתי עסק

עמידה בכללי  
 ה נהגיי

ביצוע פעולות ביקורת ואכיפה   עסקים
 )רישוי עסקים ופיקוח( 

מערכת   25/3/20 בהתאם למדיניות  
 עירונית 

צוות    
הנדסה  

 ותשתיות 

עליזה  
זיידלר  
 גרנות 

 

השבתת   ביטחון
פעילות  

קבלת קהל  
 בעירייה 

שמירה על  
רציפות מענה  

שירותי העירייה  
 לתושבים 

מטרתו של חדר   הקמת חדר מצב  ביטחון 
המצב לרכז במקום  

אחד את תמונת  
 המצב העירוני 

צוות     עובדים  16/3/20
 ביטחון 

  שי זייד 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 נושא 
הנחות  
 עבודה

 מדיניות/פירוט משימה  תת תחום משמעויות
מועד לביצוע  

 המשימה 
 קהל יעד

מספר  
תושבים

 עובדים/

תקציב 
 נדרש 

צוות 
 אחראי 

 אחראי 
בעליי 
 עניין

אבטחת   ביטחון
מוסדות  

עירייה לא  
 פעילים 

שמירה על  
רציפות מענה  

שירותי העירייה  
 לתושבים 

הגדרת תכנית פעולה בהתאם   ביטחון 
 להנחיות 

צוות     עובדים  16/3/20 בהתאם למדיניות 
 ביטחון 

  שי זייד 

שמירה על   
הסדר  

 הציבורי 

צמצום נפח  
תנועת  

התושבים  
במרחב  
 הציבורי 

גיבוש תכנית פעולה לאכיפת   ביטחון 
מגבלות הקורונה על רקע  

 המותר והאסור. 

      עובדים  17/3/20 בהתאם למדיניות 

סגירת   ביטחון
מרכזי קניות  

והשבתת  
פעילויות  
עירוניות  
ומערכת  

 החינוך 

צמצום נפח  
תנועת  

התושבים  
במרחב  
 הציבורי 

סיוע למשטרת ישראל באכיפת   ביטחון 
הנחיות ובשמירת הסדר  

 הציבורי  

בהנחיות משרד  
הבריאות והגדלת  

תחושת הבטחון של  
התושבים ושמירת  

 החוסן העירוני 

תושבי   17/3/20
  העיר

צוות    
 ביטחון 

  שי זייד 

העברת   ביטחון
  מדויקמידע 
 ואמין 

העברת דו"ח  
 יומי 

התמודדות עירונית עם נגיף   ביטחון 
 דיווחים  -הקורונה

עדכון משרדי ממשלה  
 ובעליי עניין  

תושבי   15/3/20
 העיר  

צוות    
 ביטחון 

  שי זייד 

שמירת   הון אנושי 
כשירות  
ופיתוח  
 העובד 

הקפדה על  
משמרות  

נפרדות תוך  
הקפדה על  

 הנחיות 

מש"א  
 והכשרות 

וידוא עמידה בהנחיות משרד  
 הבריאות 

צוות     עובדים  17/3/20 תחת ההנחיות 
 ביטחון 

 חויים אבן  שי זייד 

שמירה על   ביטחון
הסדר  

 הציבורי 

אכיפת חניה  
כחלק משמירה  

על הסדר  
 הציבורי 

אכיפת חניה כחלק משמירה על   ביטחון 
 הסדר הציבורי 

תושבי   15/3/20 לפי מדיניות עירונית 
 העיר  

צוות    
 ביטחון 

  שי זייד 

 



  

 ת כפר סבאי עירי                                                                                                               תכנית אב קורונה

 

 צוותי עבודה 
 

 צוות כתיבת תכנית אב 

 מנהלת תכנון אסטרטגי ושיתופיות  -אופירה מור 

 מנהל אגף בטחון, חירום ובטיחות  -שי זייד 

 מנהלת אגף משאבי אנוש  -אורית כרמי אוזן 

 הכנסות מנהל אגף  - צחי בן אדרת

 צוות חינוך 

 מנהל אגף חינוך  - ד"ר אורי ארבל גנץ

 מנהלת המחלקה לבה"ס יסודיים  - אורית לייבוביץ

 מנהלת המחלקה לגנ"י  -אביבה מורדכוביץ

 מנהלת מחלקת פרט  - הדס טרוסטלר

 מנהל אגך מחשוב ומערכות מידע  - מוטי סרודי

 שירלי זלצר 

 רצאבי  - אודליה וייסבלט

 החברה לתרבות ופנאי ומנהלת אגף התרבות מנכ"ל  - שרון פז

 צוות פעילות קהילתית 

 מנהלת אגף קהילה וחברה  - מירב הלפמן

 רשות הספורט -שאול מיטלברג 

 מנהלת אגף קיימות וחדשנות  -שרית סלע 
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 ית נמנהל תרבות תור -שמשון ממליה

 מגדר ושיתוף ציבור  - טלי רונה

 מניעה ומרכז הורים  -שני חן 

 המחלקה לקידום הבריאות וחוסן  מנהלת  - שרון ג'ורג'י

 מנכ"ל החברה לתרבות ופנאי ומנהלת אגף התרבות  - שרון פז

 צוות תקשורת 

 מנהלת מערך דוברות והסברה  -פדידה - חלי סממה

 מנהלת השירות העירוני  -עדי אוליקר 

 סגנית דוברת העירייה  - אירית גרינברג

 ניו מדיה - גל

 מנהלת אגף קהילה וחברה  - מירב הלפמן

 יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה  –  נהטלי רו

 קימות וחדשנות מנהלת אגף   – שרית סלע 

 מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע  - מוטי סרודי

 שח"ק  - אפרת לאור

 צוות  אירועים 

 מנכ"ל החברה לתרבות ופנאי ומנהלת אגף התרבות  - שרון פז

 מנהלת מחלקת אירועים  -עולמית מדמון 

 מחלקת כספים מנהל  -רונן אליסטר 

 היועץ המשפטי  -אלון בן זקן 
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 צוות אוכלוסייה  

 מנהלת אגף שח"ק  -רוזי נוימן 

 מנהלת המחלקה לקידום הבריאות וחוסן  - שרון ג'ורג'י

 צוות כ"א ושירות 

 מנהלת משאבי אנוש  -אורית אוזן כרמי 

 מנהלת השירות העירוני  -עדי אוליקר 

 מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע  - מוטי סרודי

 תשתיות ובינוי  צוות

 מהנדסת עיר  -עליזה זיידלר גרנות 

 מנכ"ל החכ"ל  - אלעד קנדל

 מנהל אגף חזות העיר  - אודי להב

 מנהל אגף תפעול ותחזוקה  - זהר מדמון

 צוות ביטחון 

 מנהל אגף בטחון, חירום ובטיחות  -שי זייד 

 מנהלת הפיקוח העירוני  -מיכל שיין בן הרוש 

 ממונה חירום רשותי  - אורי טל

 ממונה בטיחות רשותי  - בןחיים א

 צוות תפעול

 מנהל אגף חזות העיר  - אודי להב

 מנהל אגף תפעול ותחזוקה  - זהר מדמון
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 צוות תקציב וכספים 

 גזבר העירייה   -שגיא רוכל 

 מנהל אגף הכנסות  - צחי בן אדרת

 מנהלת מחלקת רכש -אביטל חדד 

 

 קישורים נוספים 
 מפת התפשטות  .1

 מידע ממשרדי הממשלה ורשויותיה  - נגיף הקורונה  .2
הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה   .3

 אבטלה | ביטוח לאומי@@@ -

 / saba.muni.il-https://corona.kfar - קורונה כפר סבא   -דף נחיתה  .4

5. https://corona.mako.co.il /     ישראל   -נתונים און ליין 

 

 

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=20ded58639ff4d47a2e2e36af464c36e&locale=he&
https://www.gov.il/he/General/corona_official
http://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx
https://corona.kfar-saba.muni.il/
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 13 מצבי כוננות במערך מל"ח  . 3
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 15-20 עירייה ה לבין  הממלכתיים  החירום  טחון ו י הב גבולות האחריות בין גורמי   . 5

 21 לפעולה בעת משבר העירייה  אבני היסוד בהתארגנות   . 6

 22 עדות חירום  ו ו  . 7

 23 העירייה   דות י יח  . 8

 24-25 מרכז ההפעלה  . 9

 26-28 העירייה של    שמירת כשירות מערך החירום  . 10

 28 "מטה מול מטה" פורום   . 11

 29-30 מצבי כוננות מל"ח   –נספח א   . 12

 31-38 וועדות חירום    –נספח ב   . 13

 39-41 "מטה מול מטה"   –נספח ג   . 14

 



העירייה בחירום                                   עקרונות הפעלת  
 עיריית כפר סבא 

 תפיסת הפעלה     : פרק ב 

 

 נוהל חירום 

 2018נובמבר  בתוקף מ: 

 

 

 

11 

 שעת משברב עירייה השל    ההפעל ה  תפיסת 

 כללי  .1

במצבי משבר/חירום שונים במהותם, את עצמה  למצוא    היעשוהעיר כפר סבא   . א

 : משבריים כתוצאה ממגוון סוגי אירועים

  או עימות מוגבל בעת מלחמה ישובתקיפת ה (1

 ירוע טב"ק )טרור בלתי קונבנציונאלי(, כולל אאירוע טרור כבד (2

 רעידת אדמה, מזג אוויר סוער  -אסון טבע  (3

)תקלה תפעולית,   (4 מאחד    חומרים מסוכנים  דליפתאירוע אקולוגי קשה 

 באזור או מאמצעי שינוע( םמפעליהמ

 .מגיפה (5

של    ההפעלה  "תפיסת .ב פיה  המגדיר  עירייההבחירום"  על  עקרונות   םמכלול 

מנת    ,העירייה  תפעל   בשעת על  משימותיה  את  ולמלא  ייעודה  את  לקיים 

 משבר.

 הגדרת מצבי יסוד  .2

להימצא בכל נקודת זמן שהיא באחד ממצבי היסוד הבסיסיים    עשויה  העירייה . א

 הבאים:

מספקת שירותים  עירייה  מצב בו מתקיימת פעילות שגרתית וה  -  שיגרה (1

לתושבי   ומקבלי שירותים.  העירשוטפים  זו מבצעת , מבקרים  בתקופה 

מטרת פעולות   .לשעת חירוםשונות    ההכנבאופן שוטף פעולות  רייה  העי

בניהול   בעירייה  של כלל הגורמים  גבוהה  להבטיח מוכנות ומיומנות  אלו  

 . ישובבתרחישי הייחוס של ה מופיעיםמצבי החירום, שמאפייניהם 

( בין  מאודקצר  לעיתים  יכול להיות  זמן )פרק ה  –  חירוםל   שיגרה מעבר מ  (2

מצב  לבי  שיגרהמצב   על   ,חירוםן  כלשהי  התרעה  קבלת  עם  המתחיל 

ב להתרחש.  ההולך  משברי  זו  מהלאירוע  תקופה  העירייה  מבצעת  ך 

התרחשותו הכנות סופיות על מנת להיות מוכנה לביצוע משימותיה עם  

  כגון:כי באירועים בהם לא מתקיימת התרעה    חשוב לציין  של המשבר.  

 .מתקיים אופן מיידיזה , מצב ורעידת אדמה תאונות, אירועי טרור
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  העיר מצב שבו מתקיימים שיבושים בשגרת חיי תושבי    –  מקומי  משבר  (3

בסביבתו. מצומצם  בשטח  או  על    בלבד,  גם  להשפיע  יכול  האירוע 

ש ומקבלי  מסוגי  בעיר    רותיםימבקרים  אחד  התרחשות  עקב  וזאת 

 אירועבעת התרחשות    (..א1סעיף  )האירועים המשבריים המנויים לעיל  

תפעל בדפוס עבודה    העירייהלהחליט כי  העיר  , עשוי ראש  מקומימשבר  

לטובת הטיפול    העירייהעל מנת למצות את משאבי    שיגרהשונה ממצב  

  .משברב

בכך שאירועים מתפרשים על  אפיין תמ משבר לאומימצב  - משבר לאומי (4

המדינה   של  גדול  מושטח  אדם  לאומיים  שאבים  בגיוס  )כוח  שונים 

במצב   האזרחי.  מהמגזר  על   עשויהזה  כואמצעים(  להחליט  הממשלה 

במסגרת   למשבר  מענה  או  מתן  מל"ח"  של  הפעלה  "תקופת  על  הכרזה 

להביא בחשבון גם אפשרות העירייה  עם זאת, על    "מצב מיוחד בעורף".

 של אי הכרזה על כך, גם במציאות משברית רחבה. 

תתבצענה מהלכו בש,  המשבררק זמן שתחילתו מיד עם סיום פ  - שיקום (5

הפיזי   מהנזק  כנובע  שונות  בעוצמות  שיקום  לתשתיות פעולות  שנגרם 

תקופ  ותושביל  המשנגר  תהנפשיפגיעה  לוהעיר   המשברבמהלך   . ת 

מתחילה   השיקום  תקופת  לפעול  העירייה  במהלך  בהדרגה  לחזור 

גרת החיים  יהירה של שלהחזרה מ  העירייה.  כשאיפה, תפעל  שיגרהכב

 בדגש על מערכות חיוניות.

שהם בעלי טווח נזקים הנ"ל,  מעבר לאירועי המשבר הגדולים והמשמעותיים   .ב

תקלה או  תאונה  של  תוצאה  שהם    כבד כפי שהוצג, ייתכנו גם אירועי חירום 

למשטר תפקודי מיוחד וזאת העירייה הכנסת הנהלת את  קשה שיחייבו אף הם 

 דוגמאות לאירועים כאלו הם:לזמן יחסית קצר.  

 

כלשהו (1 במפעל  חומ"ס  של  קלה  משא, דליפה  מרכבת  חומ"ס,  מצנרת   ,

 .מרכב הובלה

 העירבתוך שטח השיפוט של קל התרסקות מטוס  (2

 .זה או אחרהתפרעויות קשות על רקע  (3

  .היוצרת חסימת דרכיםאו רכבת תאונת דרכים  (4

 ויר חריג.ונזק בעקבות מזג א (5
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  ללא כל התרעה וייצרו ביקושים לשירותים בלתי   פרוץ עלולים ל אירועים אלו   .ג

שגרתיים כלשהם.  עם זאת, משכן של תקופות החירום הנגזרת מאירועים אלו  

    )ימים בודדים לכל היותר(. בדרך כלל  הינו קצר 

 

 משק לשעת חירום   –  מצבי כוננות במערך מל"ח  .3

המל"ח   במערך  הכוננות  היקף  מצבי  את  הנדרשמגדירים  החירום ממ  הפעילות  ערך 

 צבי הכוננות הם:מ התפתחות משבר. ע"י מערך מל"ח בעת  העירייהשל 

כוננות א . א להכנת מערך החירום בהתאם   עת שגרהפעולות שגרתיות ב  -  מצב 

 . והנחיות הגופים הממונים להחלטות הממשלה

מצב ביניים שבו לא שונה מצב הכוננות אך נדרשת הגברת    -  1מצב כוננות א  .ב

 הכוננות.

 פעילות מוגברת לקראת מעבר למצב חירום מלא או חלקי על  -  נות במצב כונ  .ג

 פי התפתחות המצב.

ג  .ד כוננות  בהיקפים   -  מצב  מל"ח  מערך  מופעל  שבה  חלקית  הפעלה  תקופת 

 שונים בהתאם להתפתחות המצב.

 . "מצב הפעלה"  -מצב כוננות ד   .ה

הכרזה על מצב כוננות מל"ח ד יכולה להיעשות ישירות ממצב כוננות א   (1

 בהדרגה בעקבות מצבי כוננות ב או ג.   או

שונות   (2 לרשויות  שונות  מל"ח  כוננות  רמות  תוגדרנה  בו  מצב  יתכן 

 ומקומיות(. )ייעודיות

 בנספח א מפורטות המשמעויות העיקריות למצבי הכוננות השונים. (3
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 העירייה עקרונות מנחים לפעילות   .4

פעילות   דפוס  העירייההעקרונות המנחים את  העירייה של  ודה  העב  יומגדירים את 

 הם:מקומי  משברבשעת 

השוטפים  העירייה   . א השירותים  במתן  חירום,  תמשיך  במתכונת  לאוכלוסייה  , 

 בהתאם למצב החירום והמדיניות הנקוטה באותה עת.שבתחומה 

שבתחומה,    בעלות צרכים מיוחדיםלאוכלוסיות  תספק שירותי רווחה  העירייה   .ב

  תה עת.בהתאם למצב החירום והמדיניות הנקוטה באו

של   .ג לי תהעירייה  פעילותה  דגש  באתן  לאוכלוסייה  טיפול  פגועיםזורימתן  , ים 

 גג. קורת חסרילרבות סעד חברתי / קהילתי ומתן מענה ל

במצב חירום תתקיים תוך ביצוע שינויים הכרחיים   העירייהערכות ופעילות  יה .ד

 .משברלבין שעת  שיגרהבין מצב העירייה של בלבד במאפייני הפעילות 

 באופן מלא. םמשאבים על מנת למצותשל איגום תבצע י .ה

של    העירייה .ו כוחות  ותפעיל  בלמתנדבים  תכין  סיוע  שירותים צורך  אספקת 

הפועלת   וזאת  ,לאוכלוסייה האדם  כוח  מצבת  את  בפועל  להגדיל  מנת  על 

  .משברבשעת 

השונות, העירייה   .ז בזירות  השונים,  לאירועים  תגובתה  שמהירות  כך  תיערך 

 בבעיות שנוצרו. אפקטיביל תבטיח טיפו

  , ממשית  קירבה פיזיתככל האפשר  באופן שתתקיים  תתוכנן    העירייההיערכות   . ח

  , לבין התושביםונותני השירותים השונים  העירייהנציגי בין  ,באזורי האירועים

 .משברבפתרון בעיותיהם בשעת העיר שתובטח נגישות מרבית לתושבי באופן 

כזו  העירייההיערכות   . ט ל  תושבשה  ,תהיה  עניין  בכל  לפנות  אחתיוכל   , כתובת 

 רכיו. לאספקת מענה שלם וכולל לצ

יכולת ן  תארגתהעירייה   .י בניית  באמצעות  השונים  האירועים  של  יעיל  לניהול 

 לריכוז ולביזור של כוחות.

שירותים  תבטיח  העירייה   .יא במתן  פינוי רציפות  מים,  )בתחום  מוניציפאליים 

 .חיוניים שבתחומה לאוכלוסייה ולמפעלים ,(וכו' אשפה
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מעורבת  העירייה   .יב השיפוט  תהייה  בתחום  המתרחשים  החירום  של באירועי 

, כדי לסייע ולתמוך בפעולות גופי החירום ולהפעיל יחידותיה  מתחילתם  העיר

 לטיפול בצרכי התושבים.

להעירייה   .יג בנושאתיערך  מענה  והסברה  ימתן  את לציבור  מידע  ההולם   ,

אוכלוסיית   ע"י  ן  וכ  ,העיר  מאפייני  הנקבעת  הכללית  המדיניות  את  תואם 

צה"ל  או  ישראל  זה.  משטרת  הוא    בתחום  המנחה  ומידע  ש  העיקרון  הסברה 

ומדוי שיתוףקים  ישלמים  להשגת  חיוניים  אמצעים  הם  מצד    לציבור  פעולה 

 . שובייומהווים מרכיב מרכזי בתחושת החוסן הי העיר תאוכלוסיי

במה .יד להחזיר  במטרה  ייעשו  השיקום  החיים פעולות  את  האפשרית  ירות 

טיפול בקהילה, תיקון מבנים    ויכללו:  משברללמסלולם על בסיס המצב שקדם  

החברתית   הפעילות  החזרת  חיוניות,  תשתיות  תיקון  תושביהם,  והחזרת 

  וכד'. שיגרהל

 מדיניות המיגון.אכיפת הוראות פיקוד העורף בנושא תסייע ב העירייה .טו

 

 העירייה לבין  והחירום הממלכתיים  ן  גבולות האחריות בין גורמי הביטחו  .5

גופים   . א על  חלה  שונים  משברים  לניהול  האחריות  כי  קבעה  ישראל  ממשלת 

של   לזמינותם  ואמצעים(שונים בהתאם  אדם  )כוח  בהתרחש    משאבי הארגון 

כך משבר  ,המשבר.  במצבי  שונים  אחראיים  גורמים  אירועשונים  קיימים    י : 

 .אסון טבע, , מלחמה שגרהחירום ב

באירועים  ,  לכךה  בהתאמ .ב בטיפול  המעורבים  הגופים  משימות  משתנות 

 ומשתנים גבולות האחריות בין המערכות.

עת  ב העירייה  ן  לבי  טחון והחירום הממלכתייםיבגבולות האחריות בין גורמי ה .ג

על     : הם  מלחמה  המיגון,  האחריות  מדיניות  חילוץ  קביעת  משימות  ניהול 

בעורף בלת  והצלה  לחימה  בחומרי  קונבנציונאלייםוהטיפול  בידי ימצו  י  ה 

אש  כיבוי  ישראל,  )משטרת  האחרים  החירום  גורמי  כאשר  צה"ל/פקע"ר, 

אלו משימות  בביצוע  בידו  מסייעים  מילוי לבהמשך  ובמקביל    ומד"א( 

וניהול שגרת העיר    האחריות על הטיפול באוכלוסיית.  משימותיהם כבשגרה

של היא  בשיתוף   העירייה  .העירייהוצוות  העיר  ראש    החירום  פועלת 
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  , )רח"ל(  הלאומית  החירום  רשות  עם  ישראל פעולה  משטרת  העורף,  פיקוד 

    וכוחות החילוץ וההצלה.

בעת    העירייהלבין    ביטחון והחירום הממלכתייםגבולות האחריות בין גורמי ה .ד

אדמה  משטרת    הם:  רעידת  על  בתחילה  היא  האירוע  ניהול  על  האחריות 

שהאחר סביר  מכן  ולאחר  החירום ישראל  גורמי  כאשר  לצה"ל,  תועבר  יות 

משימות  בביצוע  בידו  מסייעים  ומד"א(  אש  כיבוי  ישראל,  )משטרת  האחרים 

הטיפול  על  האחריות  כבשגרה.  משימותיהם  למילוי  ובהמשך  במקביל  אלו 

ראש  העיר    באוכלוסיית של  היא  החירום  שגרת  וצוות   העירוניהול 

בשיתוף  העירייה פועלת  המועצה  ר.  עם  הלאומית פעולה  החירום  שות 

 )רח"ל( , פיקוד העורף, משטרת ישראל וכוחות החילוץ וההצלה.   

את גבולות האחריות בין גורמי החירום הממלכתיים   ותמציג  -  21אות  ו  טבל 

 .ורעידת אדמה במלחמה העירייהלבין 
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 במלחמה   העירייה ין  גבולות האחריות בין גורמי החירום הממלכתיים לב :   1טבלה  

 קביעת מדיניות מיגון והתגוננות  פיקוד העורף 

 תרעה מוקדמת הפעלת מערך הה 

  הפעלת מערך מידע לציבור 

  איתור מוקדי האירועים 

  באזור הפגיעהפיקוד ושליטה 

 טיפול באירוע בלתי קונבנציונאלי 

 חילוץ לכודים 

 עלת משטרת ישראל, מד"א וכב"ה עפ"י הצורך  הפ 

 מהאזור שנפגע פינוי אוכלוסייה 

 הפעלת תחנות ריענון והחלפת ערכות מגן 

 באיתור מוקדי האירועים סיוע לצה"ל   משטרת ישראל 

 שמירת הסדר ובידוד אזור הפגיעה 

  שליטה בצירי הגישה והפינוי 

  שמירת הסדר במוקדי הפעילות השונים 

  שליטה וניהול אירוע מוגבל 

 זיהוי חללים 

 , טיפול בחומרים מסוכנים יפות, כיבוי שרחילוץ והצלה  מד"א, כב"ה 

 טיפול ופינוי נפגעים 

עיריית כפר  
 סבא 

  ניהול שגרת חירום –טיפול בצרכי אוכלוסיית הישוב 

  בעלת צרכים מיוחדיםטיפול באוכלוסייה שנפגעה ובאוכלוסייה 

  הפעלת מערך מידע לציבור 

 מפוניםב טיפול 

 הבטחת זמינות המים 

   הספקת שירותים חיוניים 

  ושמרטפיות החינוךהפעלת מערכת  

 כולל נתוני אוכלוסייה ומבניםסיוע לגורמי חירום והצלה , 

  טיפול בחללים 

 ות שיקום מבנים ותשתי 

  ארגון מערך מתנדבים 
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 ברעידת אדמה העירייה  גבולות האחריות בין גורמי החירום הממלכתיים לבין  :  2טבלה  

 אם להחלטת ממשלהפיקוד ושליטה על האירוע, בהת  צה"ל

 ממבנים שקרסו בהם נדרשים אמצעים    חילוץ לכודים 
 ומיומנויות מיוחדות   

   הפעלת מערך לוגיסטי ומבצעי לסייע למועצה בהספקת 
 שירותים בסיסיים לתושבים   

  הפעלת מערך מידע לציבור 

 שליטה וניהול אירוע עד העברה לצה"ל  משטרת ישראל 

 באיתור מוקדי האירועיםיוע ס 

 במוקדי הפעילות השונים ירת הסדר שמ 

  שליטה בצירי הגישה והפינוי 

 זיהוי חללים 

 , טיפול בחומרים מסוכנים , כיבוי שריפותחילוץ והצלה  מד"א, כב"ה 

 הפעלת בנק הדם ותיאום סיוע בינלאומיטיפול ופינוי נפגעים , 

כפר   עיריית 
 סבא 

  ניהול שגרת חירום –טיפול בצרכי אוכלוסיית הישוב 

 בעלת צרכים מיוחדיםאוכלוסייה שנפגעה ובאוכלוסייה טיפול ב 

  הפעלת מערך מידע לציבור 

 פינוי נפגעים וחילוץ לכודים סיוע ב 

   ובנפגעים בעקורים  )אס"ל(,   –טיפול  לאוכלוסייה  סיוע  אתרי  הקמת 
 נקודות טיפול ראשוניות )נט"ר( וארגון שיירות סעד

  סיוע פיזי ותמיכה נפשית לפרט ולקהילות 

 בסיוע משטרת ישראל ומשרד הפנים )פס"ח(  – לליםטיפול בח 

 ספקת מיםה 

  ציריםפתיחת 

  סיוע באמצעים, בעיקר צמ"ה ותאורה, לחילוץ לכודים 

   המתנדבים מערך  אשר   -ארגון  מתנדבים  של  והכוונה  ארגון  קליטה, 
 יבקשו לסייע בפעולות הצלה ורווחה 

  למרפאות סיוע,  גורמי  לפריסת  ציבור  ומוסדות  מתקנים   הקצאת 
 ולאלתור מחסות לאוכלוסיות חלשות

  סיוע לכוחות ההצלה בנתונים אודות האוכלוסייה ונתונים הנדסיים של
 מבנים שנפגעו

   ביחס מהנדסים  של  מקצועית  דעת  חוות  במתן  ההצלה  לכוחות  סיוע 
 לשמישות/סיכון מבנים 

 סיוע באיתור סיכוני לוואי ממבנים, תשתיות ומפעלים בסביבה 
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 אירועי חירום מוגבלים ב גבולות האחריות   .ה

בסעיף    מוגבלת מהסוג שהוצגו  בעלי משמעות  חירום  גבולות ,    .ב2באירועי 

  יהיו כדלקמן: העירייה לבין  בטחון והחירום הממלכתייםהאחריות בין גורמי ה

ב  (1 חירום  באירוע  לטיפול  באחריות  נושאת  ישראל    ה גר י ש משטרת 

ה האחריות על הטיפול באירוע להיות מועברת יבאירועים חמורים עשו)

 מסייעת בידה. העירייה  ,לצה"ל(

ב (2 החירום  אירועי  בכל  כי  היא  המיידי שגרההמשמעות  המענה   , : 

וכיו יינתן  ,  "בצהשתלטות על האירוע, חילוץ והצלה, מתן טיפול רפואי 

השוניםע"י   החירום  ראשונים"   –  גורמי  העירייה  ימות  ומש  "מגיבים 

. היקף הפעילות נגזר מגודל  שתוארו  משבר  הי  זהות למשימותיה באירוע

 והשפעותיו. האירוע

מתארת את גבולות האחריות בין גורמי החירום הממלכתיים   –  3טבלה  

 באירועי חירום מוגבלים. העירייהלבין 
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  י באירוע   העירייה לכתיים לבין  גבולות האחריות בין גורמי החירום הממ :   3טבלה 

 מוגבלים חירום  

משטרת  

 ישראל

 שליטה וניהול אירוע עד העברה לצה"ל 

 באיתור מוקדי האירועיםיוע ס 

  במוקדי הפעילות השוניםשמירת הסדר 

 שליטה בצירי הגישה והפינוי 

 זיהוי חללים 

, אם פיקוד ושליטה על האירוע, בהתאם להחלטת ממשלה  צה"ל 
 יתבקש

 ישראל ולכוחות החילוץ וההצלה סיוע למשטרת 

 , כיבוי שריפות, טיפול בחומרים מסוכניםחילוץ והצלה  מד"א, כב"ה 

 הפעלת בנק הדם טיפול ופינוי נפגעים , 

כפר   עיריית 

 סבא 

  ניהול שגרה במקביל לניהול  –טיפול בצרכי אוכלוסיית הישוב
 אירוע החירום.

  ם מיוחדיםבעלת צרכיטיפול באוכלוסייה שנפגעה ובאוכלוסייה 

 הפעלת מערך מידע לציבור 

 מפוניםב טיפול 

  הבטחת זמינות המים 

  הספקת שירותים חיוניים 

 הפעלת מערכת החינוך  

 כולל נתוני אוכלוסייה ומבניםסיוע לגורמי חירום והצלה , 

 טיפול בחללים 

 ותשיקום מבנים ותשתי 

 ארגון מערך המתנדבים 

 של מקצועית  דעת  חוות  במתן  ההצלה  לכוחות  מהנדסים    סיוע 
 ביחס לשמישות/סיכון מבנים

 סיוע באיתור סיכוני לוואי ממבנים, תשתיות ומפעלים בסביבה 
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 לפעולה בשעת משבר העירייה  אבני היסוד בארגון   .6

נדרשת   . א משבר  לטהעירייה  בשעת  ומשאבים  קשב  מיוחד ל  ופילהפנות 

שהתרחשו    ושנפגעובתשתיות    הבאוכלוסיי האירועים  וזאת  בעיר  בעקבות   ,

  העירתושבי  לשאר ,שירותים מוניציפאלייםשהיא ממשיכה לספק  תוך

 נשענת על שלושה מרכיבים ארגוניים ראשיים:בשעת משבר העירייה הפעלת  .ב

ועדות המשנה  ועדת מל"ח מקומית  וובראשן ו  -עדות חירום עירוניות  וו (1

 שלה.

 העירייהיחידות  (2

 מרכז ההפעלה (3

 התרשים הבא מתאר את שלושת המרכיבים הללו:

 

 הארגוניים בשעת חירום   םמרכיבי ה :  1 תרשים

 

 תפקיד  מרכיב 

מל"ח   ועדת 

 עירונית 

 
 קביעת מדיניות 

 בהיערכות למצבי משבר   מערכות המועצה הנחיית  

 ביצוע מעקב ובקרה 

 

יחידות  

 העירייה 

התארגנות לביצוע משימות במצב משבר                           

התאמות ארגוניות, רכש,  איסוף נתונים,    משימות,   הגדרת 

 הדרכה ואימון 

מרכז  

 ההפעלה 

  בניית תמונת מצב   ; תפקידים   -התכנסות בעלי   –  ניהול המשבר 

; פיקוד ושליטה; מעקב  קבלת החלטות     שלמה ותומכת החלטות; 

 ביצוע 
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 ת ו עירוני   חירום ת  ו עד ו ו  .7

וועדת  כ"מפעל חיוני" המנוהל  העירייה  מוגדרת    "מל"ח  תב"תקופת הפעל . א ע"י 

 מל"ח מקומית.

קובעת  .ב חירום,  ובעתות  שיגרה  בתקופות  המתכנסת  מקומית,  מל"ח  וועדת 

והשירותים  המוצרים  של  האספקה  להבטחת  הקשור  בכל  ומנחה  מדיניות 

לתושבי   הפעלת  העירהחיוניים  המשך  לשם    –  שניתן  ככלכבשגרה  הישוב  , 

 .ניהול "שגרת חירום"

 ת ע"י וועדת מל"ח מחוזית.וועדת מל"ח מקומית מונחית ומתואמ .ג

של    וועדתל .ד מקומית  סבא מל"ח  כפר  מספר    עיריית   משנה   וועדות קיימות 

ל  ,קבועות בנושאים שמטרתן  ספציפיות  אופרטיביות  המלצות  גבש 

ו  וועדתל  ,שבאחריותן מקומית  בנושאים  מל"ח  אישור לטפל  לאחר  אלה 

 ההמלצות. הוועדות הן: 

 משנה לפס"ח. וועדת (1

 .רמידע לציבו וועדת (2

 ארגון ההתנדבות בעירייה. תיאוםל וועדה (3

 חלק מהוועדות מתכנסות בשיגרה בכל רבעון וחלקן אחת לחצי שנה. .ה

 מפורט בנספח ב. -הרכב הוועדות ותפקידיהם  .ו
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 העירייה יחידות   .8

 , שגרהב  העירייהת על מבנה  תבחירום מוש  העירייההמבנה הארגוני של  ככלל,   . א

ביצוע ההתאמות הנדרשות   למלא ביעילות את תוכל    שהעירייהת  על מנתוך 

 בשעת חירום. הימשימות

 סוגים:  נימשההתאמות הארגוניות לשעת חירום הינן  .ב

התאמת    הוספת (1 משבר  משימותו/או  בשעת  למערכות    לביצוע 

 הארגוניות הקיימות.

פנימיים  שינויים בגיבוש   (2 ,  שיגרהבביחס לאלו שדפוסי פעולה מנהליים 

את על מנת להתאים את המערכת זשים;  היכן וככל ששינויים כאלו נדר

. דוגמא: איחוד מספר מחלקות לפעולה לביצוע משימותיה בשעת משבר

  במסגרת מכלול אחוד כדוגמת מכלול תפעול ותשתיות.
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 מרכז ההפעלה  .9

של  בקרת  מרכז   . א השוטף  ההעירייה  הניהול  המוקד  . (106)מוקד    יישוביהוא 

 וכיו"ב(ישוב  )משטרה, תושבי ה  וניםמקבל דיווחים מגורמים ש  העירונימוקד  ה

והוא מעביר את הנושאים   העיר  ברחבי  וקיום מפגעים  על התרחשות אירועים  

  על פי אחריותם. ,האגפים והמחלקותהשונים לטיפול 

מתחייב . ב  משבר,  התרחשות  הדוק    בעת  הביצועבין  ומורכב  תיאום  גופי  . כל 

מיהמיטבית    "פלטפורמה"ה זרימת  תהליכי  ייעול  החלטות לצורך  וקבלת  דע 

   . רכז ההפעלה מ היא 

ההפעלה .ג התכנסות    מרכז  מקום  של  ישמש  החירום  לניהול    ,  העירייהצוות 

קבלת החלטות. גיבוש תמונת מצב, ביצוע הערכת מצב ואירועי חירום, לצורך  

מבנה    ההפעלהמרכז  פרק   את  ההפעלהיגדיר  התפקידים מרכז  בעלי   ,

 . ואחריותם

 :לעניין זה מספר הבהרות .ד

ההפעלה (1 מהווה    מרכז  אלא  העירוני  הארגוני  המבנה  את  משנה  אינו 

 .משברבעת פיסית וניהולית התומכת בניהול  "פלטפורמה"

צפוי להימשך זמן רב יותר, כך הפורום  או    /חמור יותר ו  המשברככל ש (2

 יותר. רחבהוא  אירוע החירוםלניהול בפועל הנדרש 

משבר   (3 לניהול  הבכיר  ה  הואהצוות    אגפים  ראשיוכ"ל  מנ ,  עיר  ראש 

 .ומחלקות

לעוצמת   ההפעלהמרכז   (4 הגמישה בהתאם  כך שתתאפשר הפעלתו  יבנה 

 עפ"י העקרונות הבאים:ומשכו  אירוע החירום

בהכרח   ( א לא  הבכיר  נוכחהצוות  במרכז    יהיה  הזמן   ההפעלה. כל 

לפעולות שונות חלק מהזמן  העדר  ל  ויוכלבעלי התפקידים בצוות  

אחרים מאתרים  לפעול  במרכז   ויתכנס  ,החלטה/קריאה  ועפ"י  או 

 לצורך דיון וקבלת החלטות. ההפעלה

ההפעלה    המכלולים ( ב במרכז  של  הם  המאוישים   ראשיהמטות 

לתמוך הם  ו,  והמחלקות  אגפיםה צורך  יתקיים  כאשר  יפעלו 

ההפעלה ממרכז  שוטפת  פעילות  באמצעות  זה בעשייה  צורך   .



העירייה בחירום                                   עקרונות הפעלת  
 עיריית כפר סבא 

 תפיסת הפעלה     : פרק ב 

 

 נוהל חירום 

 2018נובמבר  בתוקף מ: 

 

 

 

25 

 יתקיים ככל שהמשבר יהיה חמור יותר ויימשך זמן רב.

גורמים כ ( ג המשבר  לניהול  יצטרפו  כך  יותר  עמוק  שהמשבר  כל 

מרכז   בידי  יסייעו  אשר  האירועים:   ההפעלהנוספים  את  לנהל 

לרשויות קישור  העורף  יחידת  פיקוד  משטרת   של  נציגי  )יקל"ר(; 

 וכו'. ישראל

מסו (5 ברציפות  ימות  יפונקציות  נמשך   ההפעלה  במרכזתפעלנה  עוד  )כל 

הזמן מידע רלוונטי מהציבור וממקורות    לרכז כלבמטרה    (, וזאתהמשבר

לייצר    ;לעקוב אחר כוחות ההתערבות הפועלים בשטחלתאם ו  ;אחרים

מצב"   ואמינה  "תמונת  רלוונטית  כוחות שלמה,  בניהול  שתסייע 

החלטות ובקבלת  להבטיח  ההתערבות  את  ;  הניתן  לזהות  ככל  היכולת 

א פעולה  דפוסי  בשינוי  צרכים  האפשרי  ביותר  המוקדם  הפעלת  בזמן  ו 

 משאבים מיוחדים כלשהם.
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 בעירייה שמירת כשירות מערך החירום   .10

עלול להיקרא לפעילות בהתראה קצרה של שעות העירייה  מערך החירום של   . א

 ספורות.

החירום   .ב מערך  את  העירייה  של  הפעלת   מחלקות ,  אגפיםה  ראשימחייב 

והמער  העירייהויחידות   התפקידים  בעלי  כשירות  על  השונותלשמור   ,כות 

 באופן רציף.

ציוד,   .ג כולל  החמ"לים  הכנת  תפקידים,  בעלי  הכשרת  חירום,  נהלי  הכנת 

באחריות יבוצעו  מטה  ועזרי  ה  תשתיות  האגפים   ראשי,  עירייההנהלת 

 כדי לעמוד בכשירות מבצעית להפעלה. ,בשגרה והמחלקות

ראשון   .ד האירוע,  בשלב  להיערך  של  יש  התפקידים,  בעלי  כל  התכנסות  ועד 

ההפעלההפעלת  ל החירום  מרכז  שלדי  ומטה  מהיר באופן  מעבר  כדי  תוך   ,

 משגרה לחירום.

מערכות   .ה לשמישות  הכוללת  ההפעלה  האחריות  בכוננות  מרכז  ועמידתן 

 ביטחון ושירותי חירום. אגף נה על יהנדרשת, ה

המחייבת לשמירה על כשירות    תהמינימליהטבלה הבאה מציגה את הפעילות   .ו

 ות שנתית לביצוע הפעילויות והגורם האחראי.המערכת לשע"ח, תדיר
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 פעילות מחזורית שנתית מינימלית מחייבת לשמירת כשירות 

 העירייה של  מערך החירום  

מס'  
 סד' 

תדירות ביצוע  הפעילות 
 שנתית

 הגורם האחראי 

ועדת מל"ח וכינוס  .1
 מקומית.

 פעמים   4
 . )פעם בכל רבעון(

 מחלקת מוכנות לחירום 

 ועדות משנה ו .2
,  מידע לציבורס"ח, )פ

 מתנדבים(. 

 פעמים  2
 . פעם בכל חציון()

 עדות. וראשי הו 

אגפים / מפגש  .3
 מחלקות

 פעמים  2
 .)פעם בכל חציון(

 האגפים /מחלקות ראשי

הדרכות פנימיות  .  4
 לאגפים ומחלקות 

 האגפים /מחלקותראשי  . שנהאחת ל

 הערכות לחירום מחלקת .עדכון שוטף נהלים .  5
 מחלקות/האגפים ראשי 

 חירוםתרגיל  .  6
 . עירוני

פעמים             2
 )פעם בכל חציון( 

 

 מחלקת הערכות לחירום

ביקורת כשירות   .7
 וחפ"ק מרכז הפעלה 

 פעמים  2
 .)פעם בכל חציון(

 אחריות כוללת   -  הערכות לחירום  מחלקת  
 בדיקת עזרי שליטה  . א

 נהלים .ב

 ציוד משרדי  .ג

 לוגיסטיקה 
          בדיקת תקינות ושמישות המערכות . א

 טור וכד'( א חשמל, גנר יר,ו )מיזוג או
 ניקיון   .ב

 מחשוב 
בדיקת שמישות ותקינות עמדות החיבור   . א

 מחשבים ולמדפסות  תקשורת, ל

  בדיקת שמישות ותקינות המחשבים והתוכנות .ב
  במחשבים, הניידים והקבועים, )חומרה ותוכנה(

הנמצאים בשימוש ומיועדים להתקנה במרכז  
 ההפעלה 

תקינות מערכות התקשורת  בדיקת שמישות ו .ג
 והטלפונים

 דו"חות ביצוע 
ביטחון ושירותי   מחלקתבסיום כל ביקורת יועברו ל

חירום, דו"חות ביצוע הביקורות ותוצאותיהם,  
 לטיפול ומעקב.

  משולבתביקורת  .8
 ותרגול  חיצונית

  רח"לעפ"י גאנט 
 .ופקע"ר

                                                                
          העירייהשל  כל מנהלי מערך החירום 

 היערכות לביקורת
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ובסמכות   .ז לקבוע את מידת מעורבותם והשתתפותם   אגף הביטחון  באחריות 

יחידות   לקידום מערך החירום  העירייה  של  , העירייהשל  בפעילויות השונות, 

עם ובכללן: השתתפות בתרגילים של פקע"ר ומשטרת ישראל, שיתופי פעולה  

השתלמויות  חדשות,  והנחיות  להוראות  הקשורות  פעילויות  חוץ,  גורמי 

תרגיל עובדי    יםלקראת  בגופים   המועצהוהפניית  והשתלמויות  לקורסים 

 חיצוניים.

 פורום "מטה מול מטה"  .11

של   החירום  מטה  את  להפגיש  נועד  מטה"  מול  "מטה  הנקרא  עם   העירייההפורום 

 או של משטרת ישראל.המטה המקביל של צה"ל/פיקוד העורף ו/

וסיכום  לדיון  נושאים  המשתתפים,  הרכב  המפגש,  מטרות  הפורום,  כינוס  מועדי 

 מפורט בנספח ג.  -הפורום 
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 מצבי כוננות מל"חנספח א:  

 כללי  .1

 זה מפורטות המשמעויות העיקריות למצבי הכוננות במערך מל"ח.         נספחב

 מצבי כוננות במערך מל"ח  .2

 "ח והמשמעויות העיקריות הן:מצבי הכוננות במערך המל . א

א (1 כוננות  ב  -  מצב  שגרתיות  החירום  שגרהפעולות  מערך   , להכנת 

 .והגופים הממונים בהתאם להחלטות הממשלה

 ביצוע פעולות הכנה הכוללות ריכוז נתונים והכנת עזרים לשע"ח. ( א

 המיועדים לפעול בעתות חירום.בעירייה הכשרת בעלי תפקידים  ( ב

 .שעת חירוםלהצטיידות ואחסנת אמצעים  ( ג

 טיפול בריתוק כוח אדם, כלי רכב וצמ"ה. ( ד

פקע"ר   (  ה ישראל,  עם משטרת  ופעילויות משותפות  תאומים  ביצוע 

 וארגוני החירום האחרים.

מרכזי שליטה ניהול ובקרה    :הכנת התשתיות הפיסיות הדרושות (  ו

 בשעת חירום.מועצה להפעלת ה ,ומתקני חירום 

א  (2 כוננות  ש  -  1מצב  לא  ביניים שבו  נדרשת  מצב  אך  הכוננות  ונה מצב 

 הגברת הכוננות.

ב  (3 כוננות  או    -  מצב  מלא  חירום  למצב  מעבר  לקראת  מוגברת  פעילות 

 פי התפתחות המצב. על חלקי 

ועזרים   ( א נתונים  ועדכון  נהלים  רענון  כשירות,   במרכזבדיקת 

 . האגפיםמכלולים וה, ההפעלה

 בדיקה ורענון של התוכניות האופרטיביות. ( ב

 יוד ומתקנים המיועדים לחירום.בדיקת תקינות צ ( ג

 .מרכז ההפעלהביצוע הכנות להפעלת  ( ד
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 בדיקה, עדכון ורענון מלאים המיועדים לחירום. (  ה

 רענון מינויים ובעלי תפקידים במערך החירום. (  ו

 השלמת כוח אדם ואמצעים חסרים. (  ז

 אומים.יתדרוך עובדים וביצוע ת ( ח

  .קביעת תורנות של בעלי תפקידים עיקריים ( ט

 המייעצות. ועדותוהפעלת ה (  י

ג (4 כוננות  מל"ח   -  מצב  מערך  מופעל  שבה  חלקית  הפעלה  תקופת 

 בהיקפים שונים בהתאם להתפתחות המצב.

 על פי החלטה. ,ההפעלההפעלת מרכז  ( א

 המשך ביצוע הפעולות כמו במצב כוננות מל"ח ב.  ( ב

התכוננות ( ג פעולות  הוראות  -על  ,ביצוע  מל"ח   וועדתפי 

 מחוזית/פיקודית.

 הפעלה". "מצב - מצב כוננות ד (5

 מל"ח מקומית בהתאם לנהלים. וועדתתפעל כהעירייה  ( א

 .ההפעלההפעלת מרכז  ( ב

 בהתאם לתפקידיהם בחירום.העירייה הפעלת כל עובדי  ( ג

לתוכנית ו ( ד בהתאם  וכו'(  מחשבים  קשר,  )רכב,  אמצעים  ויסות 

 העירייהשל  החירום 

 הפעלת מרכזי מידע. (  ה

 הכנה והפעלת מערך מתנדבים. (  ו

כוננות   .ב על מצב  כוננות  הכרזה  ישירות ממצב  להיעשות  יכולה  ד  או   אמל"ח 

 . גאו  בבהדרגה בעקבות מצבי כוננות 

)ייעודיות  .ג שונות  לרשויות  שונות  מל"ח  כוננות  רמות  תוגדרנה  בו  מצב  יתכן 

 ומקומיות(.
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 חירום עדות  וו נספח ב:  

 כללי  .1

 עדות חירום.ומספר ו העירייהמפעילה  ,עת משברוב שיגרהבתקופות  . א

 בכל רבעון וחלקן אחת לחצי שנה. שיגרהבתקופת מתכנסות   וועדותחלק מה .ב

 מל"ח מקומית. וועדתהעיקרית הינה   וועדהה .ג

ל  ,משנה קבועות שמטרתן  וועדותקיימות מספר   .ד מל"ח מקומית   וועדתלייעץ 

 בנושאים שבאחריותן:

 משנה לפס"ח. וועדת (1

 .מידע לציבורמשנה ל וועדת (2

 יהבעיריוועדת משנה לתיאום פעילות התנדבות  (3

 מל"ח מקומית   וועדת  .2

ה . א מוגדרת  מל"ח  של  הפעלה"  ע"י   עירייהב"תקופת  המנוהל  חיוני"  כ"מפעל 

 מל"ח מקומית. וועדת

 מל"ח מחוזית. וועדתמל"ח מקומית מונחית ומתואמת ע"י  וועדת .ב

וחברות  .ג הממשלה  משרדי  של  חירום  לשעת  רשויות  פועלות  מל"ח  במערך 

ב המיוצגות  הרמות  וועדותתשתית,  בכל  הפיקודית   מל"ח  )הארצית, 

 והמחוזית(.

בחירום מאורגנת כך שתתקיים הקבלה בין מרכיביה לבין מבנה מערך הערייה   .ד

 מל"ח.

, תוך קביעת מדיניות והנחיות  ההפעלהמרכז  מל"ח מקומית מנחה את    וועדת .ה

לתושבי   החיוניים  והשירותים  המוצרים  של  האספקה  להבטחת  הקשור  בכל 

 .)שגרת חירום( עד כמה שניתן שגרהבלשם המשך הפעלת העיר כ העיר, 

 

 : מל"ח מקומית  וועדת הרכב   .ו

 העירהמל"ח המקומית עומד, כמוגדר בחוק, ראש  וועדתבראש  (1

 : וועדההרכב ה (2
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 או ממלא מקומו. העירראש  -יו"ר  ( א

 .ממלא מקומואו  העירייהמנכ"ל  ( ב

 ביטחון ושירותי חירום. אגףמנהל  - ראש המטה ( ג

 עדה.ומרכז הו -ממונה מל"ח  ( ד

 מחזיקי תיקים.מחלקות, אגפים,  לימנה (  ה

 מחליפים למנהלי אגפים, מחלקות, מחזיקי תיקים. (  ו

 .המשנה וועדותמנהלי  (  ז

 יועץ משפטי. ( ח

 :וועדהבעלי תפקידים נוספים המוזמנים לדיוני ה (3

 .מחוזירמ"ט מל"ח  -מנהל מרחב או מנהל מחוז  -רח"ל  ( א

 . פיקוד העורףנציג  ( ב

 מפקד היקל"ר. ( ג

 .נציג משטרת ישראל  ( ד

 כבאות. נציג (  ה

 נציג מד"א. (  ו

 פס"ח. -נציג משרד הפנים  (  ז

 על פי הצורך. ,עדה יזומנו נציגים נוספיםולו ( ח

 : שיגרהמל"ח מקומית ב   וועדת תפקידי  .ז

 שונים.ה המשברלמצבי  עירייהקידום הכנות ה (1

של   (2 מל"ח  לנושאי  נתונים  תיקי  והכנת  נהלים   העירייהעיבוד  והכנת 

 ח.למצב "הפעלה" של מל" שיגרהשיאפשרו מעבר מ

בתקופת   (3 לפעולת    שיגרהבקרה  הנדרשות  ההכנות  ביצוע  העירייה על 

הכנת   ואמצעים,  אדם  כוח  ריתוק  זה  ובכלל  ההפעלה",  ב"תקופת 

 תשתיות ומערכות מידע, מלאים ומתקנים המיועדים למלחמה.

הכנת   (4 על  לחירום    נהלי מעקב  והבטחת  ,  עבודה  המערכת  תרגול 
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 כשירותה בכל עת.

 ות מקומיות סמוכות. אומים עם רשוייביצוע ת (5

תקיים   (6 שיגרה  שנתיים  4  הוועדהבזמן  בפקודת  ,  מפגשים  כנדרש 

המקומיות הפגישותהרשויות  ה  תתקיימנה  .  יו"ר  או    וועדהבראשות 

יופץ מסמך לכל המשתתפים המסכם את  ממלא מקומו. בתום הישיבה 

 הנושאים שנידונו וההחלטות שהתקבלו.

 : מל"ח מקומית בחירום   וועדת תפקידי  . ח

ההמש (1 הפעלת  חירום   ישובך  שגרת  ניהול  לתושבים,  מענה    ומתן 

 .ושמירה על החוסן היישובי

החירום   (2 מערך  להעירייה  של  הפעלת  מענה כהחירום,    נהליבהתאם 

 למצבי החירום השונים. 

ליחידות   (3 והנחיות  מדיניות  להבטחת   העירייהקביעת  הקשור  בכל 

 העיר.האספקה של שירותים חיוניים לתושבי 

כמה שניתן, להבטחת המשך פעילותם של המפעלים החיוניים סיוע, עד   (4

 )פינוי אשפה, אספקת מים, מתנדבים(. העיר שבתחום המוניציפאלי של 

למדיניות  (5 בהתאם  באוכלוסייה  לטיפול  ואמצעים  דרכים  גיבוש 

משפיעים  וגורמים  העורף  פיקוד  הנחיות  מל"ח,  הנחיות  הממשלה, 

 אחרים.

 מיות סמוכות. אומים עם רשויות מקויביצוע ת (6

 

 

 

   פס"ח משנה ל   וועדת  .3

מל"ח   וועדתשל    וועדההמשנה לפס"ח )פינוי, סעד, חללים(, הינה תת    וועדת . א

 עירונית.

 העירוחבריה ימונו על ידי ראש  וועדהיו"ר ה .ב

 תפעל בהתאם להנחיות הרשות העליונה לפס"ח ומרכז פס"ח מחוזי.  וועדהה .ג
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 : וועדה תפקידי ה .ד

ל (1 הקשו  וועדתייעוץ  בכל  וטיפול  מל"ח  מפונה  אוכלוסייה  לקליטת  ר 

 בחללים.

השותפים   (2 והארגונים  המוסדות  עם  בחירום  הקליטה  מערך  תכנון 

 למשימה.

פסיכ (3 טיפול  מערך  של  והפעלה  תיאום  באוכלוסייהיסוצ-ותכנון    , יאלי 

 במעגלי הטיפול השונים.

ישראל   (4 משטרת  עם  בחללים  הטיפול  מערך  ותיאום  מז"פ   –תכנון 

פליל לזיהוי  חברות  )מחלקה  ומשרד  "קדישא"י(,  הדתית  המועצה   ,

 הבריאות.

 .ישובתיאום ותכנון פריסת תחנות ריכוז חללים בתחומי ה (5

לקבורה (6 והבאתם  בחללים  טיפול  הוראות  והפצת  פי    ,תיאום  על 

 המדיניות וההלכות הרלוונטיות לאותה עת.

 הטיפול בעובדים זרים בשעת חירום. תיאוםתכנון ו (7

 : וועדההרכב ה  .ה

מנציגי  תו  וועדהה (1 וקהילהרכב  חברתיים  שירותים  דת, מערכת  אנשי   ,

 משטרת ישראל וארגוני מתנדבים.

 עדה הם:והנציגים הקבועים בו (2

מכלול מנהל  מערכת שירותים חברתיים וקהילה )  ת/מנהל  –יו"ר   ( א

  סגנו /אוכלוסייה( 

 .אוכלוסייהשל מכלול  צוותיםמנהלי  ( ב

 ."קדישא"נציגי חברות  ( ג

 נציג משטרת ישראל. ( ד

 חינוך. מערכת נציג (  ה

 נציג ביטוח לאומי. (  ו

 נציגי ארגוני מתנדבים.  (  ז

 .ושירותי חירום ביטחוןאגף עדה יזומן באופן קבוע נציג ולו (3
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 עדה יזומנו נציגים נוספים על פי הצורך.ולו (4

   למידע לציבור משנה    וועדת  .4

לציבורמשנה    וועדת . א ליו"ר    וועדההינה    למידע  ונועדה    וועדתמייעצת  מל"ח 

מידע לציבור ואת   העברתבפעילות כלל הגופים העוסקים    ולתאם את  הנחותל

 המסרים המועברים לאוכלוסייה.

הוועדות השונות, להיוועץ עם    מידע לציבור  וועדתעודה, על  יבכדי למלא את י .ב

וגופי החילוץ וההצלה,   ישראל  על מנת להתאים את    פיקוד העורף, משטרת 

 המענה ההסברתי לצורכי התושבים.

 : וועדהתפקידי ה .ג

 לימוד צרכי הציבור למידע והמלצה על המסרים שיש להעביר אליו. (1

תקשורת   (2 אמצעי  באמצעות  ההסברה  ושיטות  אמצעים  על  המלצה 

 המונים בתחום הרשות 

ידי   (3 על  לציבור  מידע  ופרסום  הסברה  לביצוע  והצעות  המלצות  גיבוש 

המוצפים   לצרכים  בהתאם  העורף  ופיקוד  הממלכתיים  הגורמים 

 .בת היישומאוכלוסיי

באמצעי  העירגיבוש מסרים והמלצות להופעות פומביות של ראש  (4

 או פרסומים יזומים של הרשות. התקשורת,

 

 : וועדה הרכב ה  .ד

ניתוח    וועדהה (1 בתחום  מומחים  ציבור,  אנשי  תקשורת,  מאנשי  תורכב 

 העירייההמידע והפצתו וגופי הביצוע של 

 עדה:ונציגים קבועים בו (2

 דוברת העירייה –יו"ר  ( א

 מידע. מרכזמנהל  ( ב

 העירוניהמוקד  ת מנהל ( ג

 .מערכת המחשובמנהל  ( ד
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 נציג מכלול אוכלוסייה. (  ה

 נציג פיקוד העורף בתחום ההסברה והתנהגות האוכלוסייה. (  ו

 .ושירותי חירום ביטחון אגףעדה יזומן באופן קבוע נציג ולו (3

 נציגים שיוזמנו בהתאם לנסיבות והצורך: (4

 נציגי ארגוני החירום. ( א

 נציגי ארגוני המתנדבים.  ( ב

 נציגי רשויות מל"ח ייעודיות או משרדי ממשלה בהתאם לנושא. ( ג

 נציגי התקשורת המקומית. ( ד

 ועדה יזומנו נציגים נוספים על פי הצורך.ול (  ה

 בעירייה ארגון ההתנדבות    תיאום ל   משנה   וועדת  .5

 מל"ח מקומית. וועדתשל  וועדה הינה תת וועדהה . א

 העיר.ימונה ע"י ראש  וועדהיו"ר ה .ב

 : וועדהתפקידי ה .ג

 מל"ח בכל הקשור להפעלת מתנדבים. וועדתלייעוץ  (1

 קביעת מדיניות, יעדים וסדרי עדיפות להפעלת מתנדבים. (2

 בעיר.ייזום ותכנון פעולות התנדבות  (3

מתנדבים  (4 גיוס  ההתנדבות,  לעידוד  פעילויות  ותיאום  תכנון  ייזום, 

 והכשרתם.

הקשר   (5 שמירת  הכשרתם,  מתנדבים,  לקליטת  הולמת  היערכות  תכנון 

 ם במלחמה ובמצבי משבר אחרים.עימם והפעלת

 פיקוח על פעילות המערך ויעילותו. (6

ייזום ותכנון הפעולות לשימור מערך המתנדבים ופיקוח על קיום קשר  (7

גיבוש,   פעולות  כגון:  המתנדב,  למען  פעילות  לרבות  מתנדבים,  עם 

 הוקרה והערכה.

 תיאום הפעלתו של מערך המתנדבים עם גורמי חוץ רלוונטיים. (8

אירוע (9 והקצאת    –  בעת  צרכים  זיהוי  דרישות למשאבי התנדבות,  ריכוז 
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 .מתנדבים לגורמים הדורשים

מעקב ופיקוח אחר פעילות    בעיר,ריכוז תמונת מצב בנושא ההתנדבות   (10

 מתנדבים שהוקצו לגופים שונים

 : וועדההרכב חברי ה  .ד

 ועדה:והנציגים הקבועים ב (1

 העיר.נציג ציבור אשר ימונה ע"י ראש  –יו"ר  ( א

בקהילהמטה    אשר ( ב התנדבות  תחום  )מנהלת  במערכת   מתנדבים 

 .(הרווחה

 משאבי אנוש. אגףנציג  ( ג

 .האגפים והמחלקותרכזי התנדבות של  ( ד

 נציגי ארגוני המתנדבים.  (  ה

 .ושירותי חירום ביטחוןאגף ועדה יזומן באופן קבוע נציג ול (2

 עדה יזומנו נציגים נוספים על פי הצורך.ולו (3

 המשנה:   וועדות ארגון ותפעול   .6

ה   שיגרהבזמן   . א היערכות    וועדותתתמקדנה  ובקרת  בנושאים   העירייהבתכנון 

 שבאחריותן.

  אגפים ה  ראשיאומים שוטפים עם  יתקיימנה קשרי גומלין ותבצענה ת  וועדותה .ב

 .וועדותועם נציגי גורמי חוץ החברים ב בעירייהוהמחלקות 

 ביטחון ושירותי חירום(. אגףהמשנה מונחות ע"י ראש המטה )מנהל  וועדות .ג

 

 : וועדותמועדי התכנסות ה  .ד

 .מפגשים שנתיים 2משנה  וועדתתקיים כל  שיגרהבזמן  (1

מייד עם המעבר לחירום או   וועדהבשעת חירום/מצבי חירום תתכנס ה (2

 התהוות מצב חירום ובהמשך תתכנס על פי הצורך.

 : וועדותה סיכום החלטות   .ה

ה (1 החלטות וועדותהחלטות  הינן  בדבר,  הנוגעים  ידי  על  אישורן  לאחר   ,

גופי   את  יתואמו  העירייהמחייבות  חוץ,  לגופי  הנוגעות  ההחלטות   .
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 ויסוכמו עם נציגי הגורמים הנוגעים בדבר.

ה (2 החלטות  יופצו  אישורן,  ב  וועדותלאחר  הרלוונטיים   עירייהלגורמים 

ה ומחלקות  ראשי ו  עיר)ראש  החברים  אגפים  החוץ  גורמי  ולנציגי   )

 עדה.ובו
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 "מטה מול מטה"  נספח ג: 

הנק .1 של  הפורום  החירום  מטה  את  להפגיש  נועד  מטה"  מול  "מטה  עם   העירייהרא 

 המטה המקביל של צה"ל/פיקוד העורף ו/או של משטרת ישראל.

 מועדי כינוס הפורום: .2

 פי הצורך. הפורום יתכנס ברגיעה על . א

 הצורך. על פיפי החלטה עם עלייה במצב הכוננות או,  הפורום יתכנס על .ב

 : מטרות המפגש  .3

ג . א בין  הדדי  המצב    העירייהורמי  עדכון  תמונת  להשלמת  החירום  גופי  לבין 

 ציפיות. תיאוםו

 סיכום אופן שיתוף הפעולה והסיוע בין הגופים בשגרת החירום ובעת אירוע. .ב

 העירוני.פעילות גופי החירום השונים הפועלים במרחב  תיאום .ג

 : הרכב המשתתפים  .4

 העירייה מטעם   . א

 מנכ"ל/רמ"ט./עירראש ה (1

 .זיקי תיקיםומח, מחלקות אגפים ראשי (2

 .מל"ח עירונית וועדתמשנה  וועדותראשי ה (3

 בהתאם לנושאים ועפ"י הצורך. האגפים/מטותנציגים מ (4

 מפעל המים ותאגיד הביוב .נציגי  (5



העירייה בחירום                                   עקרונות הפעלת  
 עיריית כפר סבא 

 תפיסת הפעלה     : פרק ב 

 

 נוהל חירום 

 2018נובמבר  בתוקף מ: 
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 : של פקע"ר  מרכז מטעם מחוז   .ב

 מפקד / סגן / רמ"ט / קצין אג"מ. (1

 קציני המטה. (2

 מפקד היקל"ר. (3

 : גופי חירום נוספים שיוזמנו .ג

 .משטרת ישראלנציג  (1

 .רח"ליג נצ (2

 נציג פס"ח. (3

 נציגי משטרת ישראל, כב"ה, מד"א. (4

 : נושאים לדיון .5

 הצגת בעלי התפקידים והחלפת נתוני תקשורת. -הכרות וקישור  . א

 הצגת תמונת מצב והערכת מצב. .ב

 הצגת תמונת מצב אוכלוסייה. .ג

 מדיניות ההסברה ומערך המידע לאוכלוסייה. .ד

 תכנון מענה לאירועים. .ה

 פינוי אוכלוסייה. .ו

 בנפגעים.טיפול  .ז

 סיוע הנדסי. . ח

 חומרים מסוכנים. . ט

 תקשורת ושליטה. .י

 סיוע הדדי בתחומים שונים )הקצאת אמצעים, ביצוע פעולות משותפות וכו'(. .יא

 פי דרישה.-נושאים על .יב



העירייה בחירום                                   עקרונות הפעלת  
 עיריית כפר סבא 

 תפיסת הפעלה     : פרק ב 

 

 נוהל חירום 

 2018נובמבר  בתוקף מ: 
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 : סיכום פורום "מטה מול מטה" .6

הנושאים שיועלו בדיונים יסוכמו במסמך ויופצו לכל הגורמים כבסיס להמשך   . א

 פעילות.

 פרטי התקשורת והדיווח המעודכנים של כל הגופים. הסיכום יכלול את .ב

 במידת הצורך יקבע מועד למפגש נוסף כמתחייב ממצב חירום. .ג
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22.6.2020 
 

 התמודדות עם נגיף הקורונה בעיר   - לעובדים ותושבים  אסטרטגיית הסברה 
 " כפר סבא עיר המציעה איכות חיים, בריאות ובטחון לרווחת כלל תושביה ובאיה " 

 
 

 רקע: 
שמירה על  הוא  בפני העירייה אתגרים רבים, כאשר המרכזי שבהם    מציבהההתמודדות עם נגיף הקורונה  
ניהול שגרת החירום תוך שמירת רציפות תפקודית של המערך העירוני  לצד    בריאות וחוסן התושבים בעיר

 וקיום רמת שרות נדרשת לתושבי העיר בכלל ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בפרט.
חיים   אנו  אבכיום,  התמודדנו  שלא  שני  מציאות  ומצד  בהדבקה  עלייה  אחד  מצד  הנגיף.  פרוץ  מאז  יתה 

 מתקיימת "שיגרת" פעילויות בעיר.
 

 :  ניתוח מצב קיים
( 22.6חולים לאלף תושבים ב    0.18  - ל  14.6ב    0.09  - מספר החולים בעיר הכפיל עצמו בשבוע החולף )מ 

 וממשיך במגמת העלייה מאתמול
   בישראל( בפועלהחולים    4,790מסך    0.42%מהווים  )הבכפר סבא  מאומתים  חולים    20נכון להיום ישנם   
מכלל החולים המאומתים בארץ העומד    0.44%)  91סך החולים המאומתים בעיר מפרוץ המגיפה הינו   

 (20,829היום על  
 22.6ב    0.52ל    14.6ב    0.36  - ברמה הארצית גדל שיעור החולים מ 

 
 אסטרטגיית ההסברה: ות  מטר 

ההדבקה, תוך מתן    שיעור אחוזי הקטנת  ל  העירוני למאמץ  והעובדים ברשות    התושביםחיבור כלל   .1
 . במציאות משתנה  אישיתודוגמא  דגש על מסרים של אחריות  

 .על השפעת קצב התחלואה בעיר  ועובדי העירייה  חיזוק תחושת האחריות האישית של תושבי העיר .2

 העירוני יצירת סביבה בטוחה לתושבים במרחב   .3
 

 אסטרטגיית ההסברה:   בעליי עניין בהובלת 
 מסגרות לילדים )חינוך ורווחה(  -   מוס"ח •

 מרכזי גמלאים ואזרחים ותיקים   •
 וספורט  מרכזי קהילה •

 מרכזי נוער  •

 עסקים בעיר •

 תנועות נוער  •

 עובדי העירייה  •

 מתנדבים ופעילים בקהילה •

 
 עקרונות מנחים לקידום אסטרטגית ההסברה:  

 אחריות מנהלים  .1
אחריות ניהולית להעברה והטמעת המסרים בקרב   ; דרג הניהולי, מנהלי אגפים ומנהלי מחלקותה

 . תושבי העירול  עובדי הארגון 
   שקיפות מצב התחלואה  .2

כל המהלכים והנתונים ישוקפו באופן מלא. המידע יונגש לתושבי העיר ולעובדים בצורה הבהירה 
 ביותר.  

 מעורבות הקהילה   .3
 וכו.   באמצעות מתנדבים, ארגוני המתנדבים, קבוצות תושבים, קבוצות נוער

 אכיפה   .4
 שתכלול בשלב ראשון הסברה ואזהרה ושלב שני פעולות אכיפהמותאמת  

 
 שיטה 

 : העירוני מאמץ  ל התושבים    פעולות/משימות לטובת חיבור  .1

נתונים, כולל מסרים    פניית ראש העיר  • ודוגמא אישיתשל  לעובדים מבוססת    בדגש על   אחריות 
 ת בשיתוף מש"א אחריות דוברו   - הנחיות משרד הבריאות

לתושבי העיר עם מסרים של אחריות ודוגמא אישית, כולל הנחיות    של ראש העירפוסט  הוצאת   •
 אחריות דוברות   - משרד הבריאות

 אחריות דוברות   –  הכנת סרטון הסברה של ראש העיר  •



 

 

הנהגת הורים עירונית וחברי ועדי ההורים    להעברת מסרים;   בקרב הציבור  לקבוצות משפיעות פנייה   •
, קבוצות ספורט )מאמאנט, אגודות וכו(, בתי נשים ארגוני רגוני המתנדבים, עמותות, א המוסדיים,

אגף קהילה וחברה בשיתוף אגף שח"ק, ספורט, קידום  אגף החינוך ו  אחריות  - כנסת, מועצה דתית
 מעמד האישה, בריאות 

 אחריות דוברות   - מאז פרוץ נגיף הקורונה )גל ראשון וגל שני(  בתחלואההצגת נתוני העלייה   •

 - על בריאות התושביםהפונים לתושבי העיר לשמירה    יםמבוגרים וילד  של  למבוגריםהכנת סרטון   •
 אחריות דוברות 

ברשתות החברתיות    - הכנת סרטונים קצרים הסברה לילדים ונוער המבוססים על מסרים יום יומיים   •
 אחריות דוברות   - טיקטוק, ווטסאפ, אינסטגרם()

 לתושבים   סלוגן הסברה  קביעת •

הפעלת   • קורונההמשך  מידע  זירת  מקוונים    - ועדכון  שירותים  תחלואה,  נתוני  הנגשת  על  בדגש 
 אחריות דוברות   - הצבת הבאנר לזירה באתר העירוני בצורה נגישה  - , חינוךלתושבים ולעסקים

ברצף    ת שטח הסבר פעולות   • ימים  העירוני במשך שלושה  קהילה   אחריות- בקהילה במרחב  אגף 
 וחברה בשיתוף אגף שח"ק

o  צוות שחקים 
o  הבית של בנג'י 
o  תנועות נוער )בבדיקה( וקבוצות מנהיגות 
o   מתנדבים עבור כפר סבא   –מתנדבים וארגוני המתנדבים בשכונות ובמרחב העירוני 
o אחריות    - החופש הגדול ובגני הילדיםבבתי הספר בבה"ס של    וסיירת הורים  הנהגת ההורים

 חינוך 

 אחריות מחלקת רישוי עסקים   - שלטים לעסקים  500  –תו הסגול  של פוסטר  לעסקים  החלוק •

  חמישי/שישי , הפעלת "סיירת בידוד" לפרק זמן מוגדר עד יום  י הקצאת כוח ייעוד  - אכיפה  פעולות  •
 אחריות פיקוח עירוני   - באזורים מרוכזי קהל ומתקני משחק
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 : 4נספח 

 מיפוי שירותים עירוני וחלופות מקוונות 
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 חלופה  תיאור השירות  השירות  מחלקה  אגף 

 הנדסה
 

תיקי מידע   תכנון  

 להיתר  

 טופס מקוון  תיקי מידע להיתר  

דפי מידע   תכנון  

 מאושרים  

 מייל  דפי מידע מאושרים  

רישוי  

 בניה  

הוצאת היתרי  

 בניה 

קליטת הבקשה להיתר, בדיקת  

 -תנאי סף, בדיקת הבקשה לדיון 

בקרה מרחבית, הכנה הבקשה  

לוועדה, בדיקת האישורים הנדרשים 

לאחר החלטת וועדה, חישוב אגרות  

 והיטלים והפקת היתר בניה. 

תהליך בקשה להיתר בניה  

מתחיל במערכת מקוונת של  

י עורך בקשה "רישוי זמין מוגש ע

להיתר, בקשה נפתחת  

אוטומטית במערכת לניהול  

ועדה, הערות לבקשה נמסרות  

בתוך מערכת רישוי זמין,  

התהליך הוראות חוק ותלוי  

  בזמנים

פיקוח על  

 הבניה  

ליווי בניה חדשה  

והליך טופס  

/תעודת  4

גמר/שחרור  

 ערבות  

מסירת היתר בניה, נוהל תיאום  

הריסת מבנה, טפסי טיולים וטפסי  

דיווח המתחייבים ע"פ חוק  

להתחלת בניה .  ביקורי מפקח  

בשטח לאורך הליך הבניה ובדיקת  

התאמה להיתר לפי שלבי  

 התקדמות הבניה . ריכוז אישורים

    ומסירה.  4לטופס 

  לא

פיקוח על  

 הבניה  

טיפול בתלונות  

 תושבים 

 מוקד עירוני  בדיקת מהות התלונה בשטח  

מנהלת  

התחדשו 

ת  

 עירונית  

ליווי ויעוץ  

מקצועי וטיפול  

בפניות תושבים  

ויזמים בנושאי  

התחדשות  

 עירונית  

הנגשת המידע, ייעוץ, תיאום  

והכוונה בין תושבים לתושבים  

אחרים או בעלי המקצוע הרלוונטים,  

שיקוף צרכי תושבים לשאר  

המחלקות באגף להתאמת השירות,  

 מפגשי תושבים וכו 

 מידע באתר העירוני 

רישוי  

 עסקים 

טיפול בהליך  

הוצאת רישיון  

עסק, טיפול  

בתלונות  

 תושבים 

הדרכה לבעלי עסקים ומתן מענה 

לתושבים, הגשת בקשה לרישיון  

עסק, הגשת תצהיר לכיבוי אש,  

 הגשת תצהיר נגישות  

 כן 



 

 עיריית כפר סבא התמודדות עם נגיף הקורונה 

 

מענה לתושבים   תשתיות   88

או   CRM פניות

 ישירות למייל 

מענה טיפול וסגירה של פניות  

 תושבים 

 טופס מקוון / מוקד עירוני 

מעקב אחר הצעות מחיר למדידה,  מדידות   תשתיות  

אישורן, קבלת תוצרים, תיוקם  

במערכת והעברתם לגורם  

המבוקש, טיפול בחשבונות מול  

 חשבת האגף.  

 טופס מקוון 

תנועה  

 ותחבורה  

חניית נכים  

 כללית/ ייעודית 

בדיקה וריכוז מסמכים ע"י רכזת  

ועדת תנועה, מתן תשובה והעלאה 

 לאישור וועדת תנועה. 

 מקוון / מוקד עירוני טופס 

תנועה  

 ותחבורה  

תזמון רמזורים/  

 עומסי תנועה 

בדיקה בשטח של יועץ רמזורים,  

מתן תשובה ושינוי מערכת  

הרמזורים או מבנה רמזור בהתאם 

 לצורך. 

 טופס מקוון / מוקד עירוני 

תנועה  

 ותחבורה  

בקשות תושבים  

בנושא שינויים  

בהסדרי תנועה  

וחניה כגון:  

בקשה לעמוד  

חסימה, מעבר  

חציה, מצוקת  

חניה, סימון  

 מעטפה וכו'  

בדיקה בשטח של יועץ תנועה/  

מנהלת המחלקה, מתן תשובה  

והעלאה לאישור וועדת תנועה  

 בהתאם לצורך. 

 טופס מקוון / מוקד עירוני 

החברה  

לתרבו 

ת 

הפנאי/  

 תרבות
 

מרכז  

רישום  

 ומידע 

רישום  

 לפעילויות 

 
 טופס מקוון 

מרכז  

רישום  

 ומידע 

 ביטול לפעילויות 
 

 מייל 

מרכז  

רישום  

 ומידע 

עדכון תאריך  

 הרשמה חוגים 

 
 מייל 

מרכז  

רישום  

 ומידע 

 גבייה כספים 
 

 טופס מקוון 

מרכז  

רישום  

 ומידע 

מידע בדבר  

 פעילויות 

 
  אתר עירוני
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עירונית  

 וילדים

השאלת ספרים  

 ורישום 

 
  טופס מקוון/ מוקד עירוני / מייל

מרכז  

רישום  

 ומידע 

שליחת קבלות  

 לפי צורך 

 
 מייל 

 חכ"ל 
 

חניה  

ופיקוח  

 עירוני 

  טופס מקוון קבלת ערעורים על דוחות   טיפול בדוחות 

חניה  

ופיקוח  

 עירוני 

  טופס מקוון קבלת בקשות להישפט  טיפול בדוחות 

חניה  

ופיקוח  

 עירוני 

קבלת תשלום על חובות ודוחות   טיפול בדוחות 

 קיימים

  טופס מקוון

חניה  

ופיקוח  

 עירוני 

תווי חניה  

 לתושבים 

הנפקת/חידוש תווי חניה מסוגים  

 שונים 

  טופס מקוון

הכנסו

 ת
 

  טופס מקוון פנייה באמצעות טופס מקוון  כללי  -בירורים  גביה 

  טופס מקוון באמצעות טופס מקוון פנייה   בקשה להנחה  גביה 

החלפת   גביה 

 משלמים 

  טופס מקוון פנייה באמצעות טופס מקוון 

  טופס מקוון פנייה באמצעות טופס מקוון  אישורי טאבו  גביה 

  טופס מקוון פנייה באמצעות טופס מקוון  עדכון הו"ק  גביה 

  טופס מקוון פנייה פרונטלית  בקשה להנחה  גביה 

פניות בנושא   גביה 

 שומה 

  טופס מקוון פנייה פרונטלית 

בירורים/תשלומי  גביה 

 ם 

טופס מקוון / מוקד פעיל גם   פנייה פרונטלית 

  בקורונה

טופס מקוון / מוקד פעיל גם   פנייה טלפונית למוקד ארנונה  תשלומים  גביה 

  בקורונה

מוקד פעיל גם  טופס מקוון /  פנייה טלפונית למוקד ארנונה  בירורים  גביה 

  בקורונה

נושאי  

 קורונה 
 

 
בקשה למזון /  

 תרופות/ סיוע  

טופס מקוון, טלפון מוקד עירוני,  

 וואטסאפ, מייל 

טופס מקוון, טלפון מוקד עירוני,  

 וואטסאפ, מייל 
 

בקשה לסיוע  

 נפשי 

טופס מקוון, טלפון מוקד עירוני,  

 וואטסאפ, מייל 

טופס מקוון, טלפון מוקד עירוני,  

 וואטסאפ, מייל 

  טופס מקוון  טופס מקוון  התנדבות  

 



 

 עיריית כפר סבא התמודדות עם נגיף הקורונה 

 

90 
 

 

 

 : 5נספח 

 להתמודדות עם נגיף הקורונה   הערכות מצב

  

נספחים/נספחים/נספח%205%20הערכות%20מצב%20-%20התמודדות%20עם%20נגיף%20הקורונה%202020.pdf


 -פנימי-

 9.3.2020סיכום הערכת מצב קורונה מיום 

 
 

 מצ"ב בנפרד מצגת שהוצגה בישיבה על ידי שי זייד.
 

 בן צ'רטוף דאר  : רשם
 

 משתתפים  העתקים: 
 אלון בן זקן, יועמ"ש העירייה                   
 שגיא רוכל, גזבר העירייה                 

 רחלי רם                   
 אליסה ניקיטין                   

 

 
 09/03/2020  סיכום דיון מיום

 513812 סימוכין / תיק: 
  docx. 513812\שי זייד -ביטחון \העירייהמנכל \ /  

 
אורי ארבל  , אופירה מור , אודי להב, שרון ג'ורגי, אורי טל, שי זייד, בן צ'רטוף דאר ראש העיר, דני הרוש, איתי צחר,  : נוכחים 

שרון  , רוזי נוימן , צחי בן אדרת , מירב הלפמן עליזה זיידלר גרנות  , מוטי סרודי, זהר מדמון , אלעד קנדל , אורית אוזן כרמי, גנץ
 , מיכל הילמר. , צביקה פייפר, צבי  אפרתחלי סממה פדידה, שרית סלע , פז

 לו"ז לביצוע    אחריות                 הנושא וההחלטה                                                                                                
 רקע:

 הערכת המצב נערכת לאור מצב התפשטות נגיף הקורונה בישראל. 
 רד הבריאות והחשיבות לשדר רוגע לציבור.בפתח הישיבה ראש העיר חידד את ההיצמדות להנחיות מש

 
מנכ"ל העיריה הודיע כי מנהל אגף ביטחון בטיחות וחירום, שי זייד, הוא הגורם המתכלל העירוני לכל נושא  

 הקורונה.
 לא מחמירים מעבר להנחיות משרד הבריאות.

 מוגברת.כחלק מההיערכות העירונית המטרה היא צמצום נזקים ככל וניתן בזהירות 
 

 שי זייד סקר את תמונת המצב העדכנית כפי שנמסר ממשרד הבריאות וחידד הנחיות משרד הבריאות.  
 העקרון המנחה הוא היצמדות להוראות משרדי הממשלה )משרד הבריאות, משרד החינוך וכו'(.

 

 

 תגבור)היגיינה   התייחסות לנושא. פורים ללימודים מחופשת הערכות לחזרה .1
 (. ציוד ניקיון, ברזיות,חומרי 

 11.3.2020 אורי ארבל גנץ 

 מידי  אורי ארבל גנץ  .מוסדות חינוך סגירת –לימודים  הנחיות במדיניות הערכות לשינוי .2

 שוטף אורית אוזן כרמי בידוד, מחלה  לחו"ל , חזרה מחו"ל, נסיעות –עירייה  בקרה על עובדי .3

 : עירייה תמיכה בעובדי .4

 .  סיוע הנחיות, קוהמלצות,  העברת .א

הוצאת הודעה לעובדים. ניסוח איגרת לעובדים בשם ראש העיר הכוללת  .ב
 הנחיות. 

 שרון ג'ורגי  . א

חלי סממה  . ב
 פדידה

 שוטף . א

 מידי  . ב

 שוטף חלי סממה פדידה ה עובדי עיריי קבוצות הנהגה,, העברת מידע לציבור .5

 . למשרדלהגיע  עבוד מרחוק מבליל תפקידים שיכולים הגדרת בעלימיפוי ו .6
 

 12.3.2020 מנהלי אגפים 

 . תפקידים מרחוק לבעלי פתרון לעבודה .7
 

 12.3.2020 מוטי סרודי

המלצה על .  סיכון ותיקים כאוכלוסיית פעילות אזרחים מדיניות הפעלת .8
 .ופעילות נוספת מועדוני קשישים פעילות

 12.3.2020 רוזי נוימן 

 שוטף נוימן רוזי  .בביתם אזרחים ותיקים קשר עם אוכלוסיית .9

האגפים. במידה ויש  הזמנות ציוד מבצעות ברמת. באגפים הערכות היגיינה .10
 .נדרש הגדלת תקציב צורך

 מידי  מנהלי אגפים 

(. יצירת כרזה  ספר וגני ילדים בתי)מערכת החינוך  קמפיין הסברה לכלל .11
 אחידה עם הנחיות 

 מידי  חלי סממה פדידה

לתרחישים סבירים כולל רשימות תפוצה. בתיאום  יצירת בנק הודעות נצורות  .12
 עם שי זייד

 מידי  חלי סממה פדידה

 10%דמי ביטול עד לקדם כל מה שניתן לקדם.  –אירועי לאום בבתי הספר  .13
חינוך. מעבר לכך באישור מנכ"ל. דמי  מעלות אירוע באישור מנהל אגף

 . האירוע הביטול ככל ויהיו יבואו מהתקציב של

 שוטף גנץ אורי ארבל 



 -פנימי-

 
 12.3.2020נגיף קורונה מיום  - 2סיכום הערכת מצב  

 
 
 

 12/03/2020  סיכום דיון מיום
 514119 סימוכין / תיק: 

   docx.514119\שי זייד  -ביטחון \העירייהמנכל \ /  
 

זיידלר גרנות, אופירה מור, אלון בן זקן, רוזי נוימן, שגיא רוכל,  בן צ'רטוף דאר,עליזה איתי צחר, ראש העיר,  : נוכחים
, מירב הלפמן, אודי להב, שרית צחי בן אדרת, שי זייד, אורי ארבל גנץ, חלי סממה פדידה, אלעד קנדל, מוטי סרודי

 סלע, מיכל שרייבר גלבנדורף, עדי אוליקר, מעיין גלוזברג.
 כחלק מישיבת הנהלה נערכה

 מנחה לעדכן את הציבור באופן שוטף לגבי פעולות העירייה.  ראש העיר
 צריך להמשיך לנהוג באחריות ובזהירות כדי לא להביא למצב של שיתוק ללא צורך.  איתי

 שי זייד הגורם המתכלל של כל נושא הקורונה מבחינת העירייה. 
 ניות )מצ"ב בנפרד(. מציג עקרונות והנחיות העירייה העדכ  שי זייד

 נצמדים להנחיות משרד הבריאות. 
 

אין מקום לביטויים גזעניים  –לגבי האירוע של הפצת מידע לגבי עובדי ועובדות עירייה מערי הסביבה בצורה גזענית 
 . מסוג זה ואנו רואים מקרים אלה בחומרה

 יש לטפל בה באופן נקודתי. –אם יש חשש לחשיפה נקודתית 
 

 לרבות שכר. בחינת הגזברות זה נושא העברת תשלומים נקודת תורפה מ
 

 הוחלט על הקמת קבוצות תכנון בנושאים שונים כמפורט מטה בהובלת מנהלי אגפים. 
 לגבי הנושאים השונים. צות באופן שוטף מלגיש את ההמטרת צוותי התכנון הוא לרכז את המידע ולה

 
  לו"ז לביצוע   אחריות                   הנושא וההחלטה                                                                                                

 מידי  דוברות  הקורונה יש להוציא הודעה לציבור עם פעולות העירייה בנושא  .1

 צוות תכנון תקשורת  .2
 הצוות יכין תכנית פעולה למידע לציבור ומסרים לתקשורת, 

הנחיות +שילוט לקבלת קהל )יחד עם עדי אוליקר(, מסרים לעובדים, סרטון  
 ראש העיר וכו'.

 15.3.2020 חלי פדידה סממה 

 צוות תכנון אירועים .3
 מיפוי אירועים בעיר כולל גורמי חוץ במוסדות עירייה.

 שבוע לשבוע שאחריו. לבצע תכנית שבועית, כל 
 יש להתייחס לאירועים גדולים/משמעותיים

 15.3.2020 שרון פז

 צוות תכנון חינוך .4
 לבצע ניתוח מקיף כולל תרחישים שונים 

 בהתייחס גם לנושא הצהרונים של החברה לתרבות ופנאי 
 יש להתייחס גם למקרה של נוהל סערה ואי יציאת תלמידים לחצר. 

 15.3.2020 אורי ארבל גנץ 

 צוות תכנון קהילה .5
 מיפוי כלל מקומות ההתכנסות בקהילה: 

 מועדוני קשישים, נוער, תנועות נוער, מרכזים קהילתיים ועוד 

 15.3.2020 מירב הלפמן 

 צוות תכנון מבודדים ואוכלוסיות בסיכון .6
יש לייזום קשר עם מבודדים, יצירת מנגנון לפניות ציבור שנמצא בבידוד  

 וזקוק לסיוע.
 יפוי אוכלוסיות בסיכון כגון גיל שלישי ובעלי מערכת חיסונית רגישה. מ

 15.3.2020 רוזי נוימן 

 15.3.2020 עדי אוליקר  צוות תכנון שירות  .7



היערכות לכלל התרחישים לשבוע הקרוב לרבות אי קבלת קהל, צמצום קבלת 
 קהל. 

 צוות תכנון שכר  .8
 מעבודה ועבודה מרחוקיש לנתח משמעות והשלכות לגבי היעדרות 

 15.3.2020 שגיא רוכל 

 צוות תכנון מדיניות החזרים  .9
 ניתוח מתוך שאלות שעולות ממנהלים לגבי החזרים כתוצאה מביטולים.

 
 המדיניות העירונית היא דחייה של אירועים ככל וניתן ולא ביטולם 

 

 15.3.2020 שגיא רוכל 

 מידי  זיידשי  רכישת ערכות מיגון למקרה של ביקורי בית  .10

 ישיבות מועצה + ועדות עירוניות   .11
 יתקיימו ללא קהל במינימום משתתפים

 מידי  בן צ'רטוף דאר 

 תרגילים  .12
 תרגילים בשבוע הקרוב 4לפחות  –יש לקיים סט תרגילים 

 שבוע שי זייד

 עידוד עסקים מקומיים .13
העלאת קמפיין כפר סבאי קונה מכפר סבאי לעידוד וחיזוק העסקים  

 המקומיים בעיר.

 ימים  3 חלי סממה פדידה

   מיחשוב מרחוק .14
 וידוא מוכנות מעבר לעבודה מרחוק. 

 בחינת אופן תמיכה טכנית לעובדים מהבית.

 15.3.2020 מוטי סרודי

 כוננות חיטוי  .15
היערכות לנושא חיטוי מקומות במקרה של אירוע בו ידוע על חולה במבנה 

 ציבור

 מידי  אודי להב

 שימור ידע .16
ריכוז כל המידע מאירועי הקורונה לטובת עדכון נוהלי ההיערכות למקרים  

 דומים בעתיד.

 שוטף אליסה ניקיטין 

 
 רשם:

 בן צ'רטוף דאר
 

 העתקים: 
 משתתפים 

 חגית נחמיאס 
 דוד ציון תורג'מן, מבקר העירייה 

 אליסה ניקיטין 
 רחלי רם 



 
 - פנימי-

 
 3.202031.מיום סערה + נגיף קורונה  טלפונית בנושא  סיכום הערכת מצב

 
 

 
 13/03/2020   סיכום דיון מיום

עליזה זיידלר גרנות, רוזי נוימן, שי זייד, אורי ארבל גנץ, חלי סממה  בן צ'רטוף דאר, איתי צחר,  : נוכחים
מיכאל זלדין, שירלי זלצר, זהר מדמון, מעוז  פדידה, אלעד קנדל, מירב הלפמן, אודי להב, עדי אוליקר, 

 .ליפשיץ, שרון פז, אורית אוזן כרמי
 סדר הדברים: 

 סערה .1

 המשך תפעול ו תמונת מצב .א

 נגיף קורונה .2

 חינוך מערכת  .א

 אירועים .ב

 עובדים .ג
 

  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                
   סערה  –הערכת מצב 

   – כל עובדי השטח .1

בדגש על שבילים   לצאת החוצה, לסרוק רגלית את כל הנזקים .א
 , לדווח,  לתעד, לנהל את הטיפול. ומקומות נסתרים יותר

 סעיף א' רלוונטי גם לעובדי השטח באגף תפעול ואחזקה.  .ב

 לתגבר צוותים לטיפול בתקלות.  -  IPIקבלן   .ג

אודי  .א
 להב

זהר  .ב
 מדמון

זהר  .ג
 מדמון

 מידי  .א

 מידי  .ב

 מידי  .ג

להוציא הודעה מיידית שיש עומס במוקד והפנייה   – עומס פניות במוקד .2
 לערוצי יצירת קשר נוספים עם המוקד: וואסטאפ, אתר וכו'.

חלי סממה  
 פדידה

 מידי 

 הפסקות חשמל  .3
 שעות.  12השחר כבר  - הפסקת חשמל באז"ר

 לייצור קשר מיידי עם מנהל המחוז של חברת חשמל לטיפול.  .א

. עדכון של איתי  הפסקת חשמלבירור לגבי אזורים נוספים בעיר עם  .ב
 . והעברת הטיפול לזהר

 המשך טיפול בדיווחים מהמוקד על הפסקות חשמל.  .ג
 

 זהר מדמון .א
עדי  .ב

 אוליקר 

 זהר מדמון .ג

 מידי  .א

 מידי  .ב

 מידי  .ג

 המייסדים  .4
 . העץ מהשצ"פ.  נזק למבנה

 במהלך הלילה נפרס ברזנט במקום וחוזק.  
חודשה אספקת המים במקום בתיקון זמני. תיקון קבוע יתבצע לאחר  

 הטיפול בעץ.  
 יש קשר עם המשפחה ועם בעל הבית.

יש לערב את דודו דוידוביץ' ולקבל ממנו הנחיות בכתב לגבי אופן    .א
 הפעולה מבחינת הביטוח. 

 יש לקחת הצעות מחיר לתיקון הנזק.  .ב

 להסיר כל מפגע מסכן חיים לרבות הדוד.  .ג

 אלעד קנדל  .א
 אלעד קנדל  .ב

 אלעד קנדל  .ג

 רוזי נוימן .ד

 אודי להב  .ה

מעוז  . ו
 ליפשיץ 

 מידי  .א

עד סוף  .ב
 היום

 מידי  .ג

 שוטף .ד

עד  .ה
סוף 
 היום

 



לתת תמיכה מבחינת המעטפת. אין    –מבחינת הטיפול במשפחה  .ד
 צורך בפינוי. 

 השלמת פינוי העץ.  .ה

 השלמת תיקון הנזק לצנרת המים.  .ו
 

יום  . ו
א', 
15.3 

   נגיף קורונה
 החינוך מערכת 

 
  

   גני ילדים ומעונות היום .1
מסר ברור לכל העובדים, הן בחינוך והן במעונות היום, עד להוראה  

נראה   –להתייצב לעבודה. עובד שלא יגיע לעבודה  נדרשיםאחרת כולם 
 זאת בחומרה. 

יש להעביר את המסר לעיל גם טלפונית לכלל צוותי החינוך בגני   .א
 בטלפון.הילדים. גם בצורה אישית 

יש להעביר את המסר לעיל גם טלפונית לכלל צוותי החינוך   .ב
 במעונות היום. גם בצורה אישית בטלפון. 

 צהרוני גני יול"א ממשיכים כרגיל.  .ג

אורי ארבל   .א
 גנץ

 שרון פז .ב

 שרון פז .ג

 מידי  .א

 מידי  .ב

 שוטף .ג
 

 בתי הספר .2

לייצר פלטפורמה/מנגנון קבוע לעדכון ההורים בנוגע למערכת  .א
 ריכוז המסרים שיוצאים מבתי הספר להורים.החינוך לרבות 

הנחייה לכלל עובדי העירייה בבתי הספר להגיע לעבודה ביום   .ב
 ראשון בבוקר ולקבל הנחיות להמשך. 

לנקות את בתי הספר ולהיערך לצמצום שעות הניקיון בבתי הספר   .ג
 ככל שניתן. 

חלי סממה   .א
פדידה בתיאום  
עם אורי ארבל  

 גנץ

 אורי ארבל גנץ  .ב

 אודי להב  .ג

 

לא מספקים אלכוג'ל למוסדות החינוך בדגש על גני ילדים. יסופקו   .3
 בשבוע הבא ערכות היגיינה. 

 לידיעה  אורי ארבל גנץ 

 אירועים
 

  

 תרבות .4

כל האירועים העירוניים שתוכננו לשבוע הבא בסל תרבות, היכל   .א
 התרבות ואודיטוריום בקריית ספיר נדחים. 

 החוגים של חברה לתרבות ופנאי יפעלו בקבוצות קטנות.  .ב
 הערכת מצב סדורה תתבצע ביום ראשון. 

האירועים החוץ עירוניים במוסדות הציבור לא יתקיימו ביום   .ג
 ראשון.  

   החלטה לגבי ההמשך תתקבל ביום ראשון.
 אושרה באופן חריג פעילות מועדון השחמט בשבת. 

 מידי  שרון פז

 ומועדוני גמלאים קהילה  .5

 משתתפים.   50קיום פעילות עד   הפעילויות במרכזים הקהילתיים, .א
 הערכת מצב סדורה תתבצע ביום ראשון. 

 תתקיים כסדרה בהתאם למגבלות.  מועדוני הגמלאים הפעילות ב .ב
   הערכת מצב סדורה תתבצע ביום ראשון.

לפי הנחיית מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, עדיפות לפעילות   .ג
 משתתפים.   25הנוער בשטח פתוח ועד  

תנועת הצופים וכנפיים של קרמבו כבר הודיעו על ביטול פעילות  
 בשבוע הבא. 

לא תותר התנדבות מתחת  כרגע רק בתכנית. בכל מקרה  –התנדבות  .ד
 בגני ילדים.  16לגיל  

מירב הלפמן ורוזי  
 נוימן

 מידי 



 רט ספו .6
 פעילות מותרת בקבוצות קטנות עד יום ראשון.  

 הערכת מצב סדורה ביום ראשון. 

 מידי  שאול מיטלברג 

 נושאים לדיון ביום ראשון: .7

 אירועי הלאום ומימונה  .א

מועדוני גמלאים, נט"ע, מורשת  ל המשך פעילות בקהילה כול .ב
 ישראל, מועצת נשים.

 עירייה.המשך פעילות גורמי חוץ במוסדות  .ג

 . כולל ספורטבכלל  המשך פעילות חוגים  .ד

  .ה

יום א'  בן צ'רטוף דאר
15.3.20 

   עובדים
 קבלת קהל  .8

תוך שמירה על רציפות מענה שירותי  קבלת קהל מתנהלת כסדרה  
 העירייה לתושבים. 

שירותים כלל הלגבי בכל האמצעים להוציא הודעה לציבור  .א
מהציבור להימנע מלהגיע  ולבקש שהעירייה מספקת טליים י הדיג

 ככל שניתן למשרדי העירייה. 

להכין מודעות לכל מקומות אשר מקבלים קהל כי אדם אינו מרגיש   .ב
טוב או שייחשד שהוא חולה עם חום/שיעולים/ תסמינים  
 נשימתיים לא תורשה כניסתו למקום והוא ייאלץ לעזוב.

לחדד לעובדים בקבלות קהל כי במקרה של הגעת אדם ויש חשד  .ג
כך שהוא חולה עם חום/שיעולים/ תסמינים נשימתיים, יש לבקש  ל

 ממנו לעזוב את המקום בצורה מסבירת פנים אך אסרטיבית.

מ' בין עובדי העירייה והפונים    2יש להקפיד על מרחק של לפחות  .ד
 בעת קבלת קהל. 

לשם כך יש לפעול להרחיק כיסאות של הפונים ואפילו לסמן על  
 המרחק הרצוי.הרצפה בסרט דביק את  

חלי סממה   .א
 פדידה

חלי סממה   .ב
 פדידה

מנהלי אגפים   .ג
ביחידות  

המקבלות  
 קהל 

מנהלי אגפים   .ד
ביחידות  

המקבלות  
 קהל 

 

 מידי   -ד' -א'

 עירונט .9
לחדד ההנחיות מיוחדות לעובדים להפנות לשימוש בעמדות  

 הממוחשבות ופיזור לאזורי השירות רלוונטיים בקומה השנייה. 
 בלובי הכניסה של המבנה.  לא לאפשר התקהלות 

 מידי  עליזה זיידלר גרנות 

 צוות תכנון שמרטפייה .10
 יש להכין תכנית לשמרטפייה עבור ילדי עובדי עירייה.

אורית אוזן כרמי  
מול שרית סלע  

 ומירב הלפמן

יום א', 
15.3.20 

 תקציב .11
, משמעויות  15.3.20כל המשתתפים נדרשים להגיש עד סוף יום ראשון,  

תקציביות )לרבות צמצום הוצאות( של הקורונה והסערה לא רק בטווח  
 הזמן קרוב אלא לשבועות הקרובים. 

יום א'  משתתפים
15.3.20 

 
 רשם:

 בן צ'רטוף דאר 
 

 העתקים:
 משתתפים

 אליסה ניקיטין 
 רחלי רם



 ZOOMתמלול  - 14.03.2020 -קורונה   - הערכת מצב 

 סדר הדברים: 

 ראש העיר: 

 ערב טוב לכולם, 

אנחנו נמצאים לקראת החרפת הצעדים שהמדינה נוקטת. אני מעריך שזה שלב נוסף לקראת צעד  

יום  לאחר  ביומיים הקרובים. כניראה, לא רצו ללכת לצעדים דרסטיים במוצאי שבת. להערכתי,   ידמט

 שבת נחווה עוד שורה של החלטות והודעות. 

 צריך לעשות נגזרות של הודעות לציבור. 

אנשים, מי שלא צריך שלא יגיע לעבודה.   10ראש הממשלה אמר בצורה ברורה לגבי התקהלויות, עד 

דבר נוסף, חשוב לדבר עם   מדובר בצעד נוסף בעוד מחרתיים החרפה בצעדים. בסופו של דבר, 

 הציבור, חשוב לי שהציבור ידע מה קורה. 

או שנוציא הודעה מסודרת ומחר נפתח לשאלות לציבור יחד עם הצוות, בפייסבוק ליב. אפשרות שניה  

ל הרגעה ונחיצות. אני לא  ש  רלהוציא פעמיים ביום הודעות לציבור ונסביר מה קורה. צריך להעביר מס

 רוצה להיות דרמטי, אבל הרע עוד לפנינו. 

השלטון המקומי פתח חדר מצב אשר נותן מענה לנושאים. נצטרך לתת מענה איך אוכפים מקומות  

בידור ואלו הצריכים להיסגר: מסעדות, קניונים וכו'. כיצד דואגים להפעלת שירותי חירום. בהרצליה  

 ?! ון לחכות ואז לקבל החלטותלמשל נפתח חפ"ק. האם נכ

מדברים על כך שנדרש להרגיע את העובדים ולחדד את השמירה על בריאות הציבור. יכול להיות  

  ,צטרך לחשוב איך מתנהלים לאור ההנחיות החדשות. יכול להיות נוציא מחלקות מסוימות לחופשה נש

 אני תוך כדי מקבל עדכונים. 

תי, תהיה החרפה.  כל. להערינכון לעכשיו, כל המערך עובד כרג  -  ון ומערכות החירוםחשירותי ביט 

  .לא יופעל. לא תתקיים קבלת קהל, רק מענה טלפוני  - חינוך בלתי פורמלי, גני עירייה ומעונות יום 

המוקד העירוני ייתן מענה לשאלות. אולי צריך לחשוב על קו פתוח לתושבים למענה לטלפונים. מדובר  

 המקומי.  בהנחיה חדשה מהשלטון 

הסעות, תשלומים, מכרזי כוח   - אוצר ה יש סוגיות שעדיין פתוחות, והשלטון המקומי בקשר עם משרד

 נושאים נוספים רבים. ואדם, 

צריך להיערך למען האוכלוסייה הקשישה, שוחחתי על כך עם המנכ"ל היום. נדרש להפעיל   -  רווחה 

 . גם את מערך המתנדבים שלנו. ביטוח לאומי מטפל בזה

ראש הממלשה אמר בסוף דבריו שתהיינה החרפה בנושא זה, ולכן עלינו להיערך   -  חום הביטחון ת

 לכך, להקדים את המאוחר. 

 איתי: 

המון תודה על העבודה שנעשתה בסוף השבוע. יש לנו הרבה נושאים לפנינו,   ערב טוב ושבוע טוב, 

תכנית אב לעבודה סדורה   בשגבצורה מאוד סדורה. הצוות האסטרטגי מלהיערך  וזה מחייב אותנו 

 בנושא.  

 חילקנו לפי צוותים: ,  אני מתחיל לפי נושאים 

יגבשו מסמך סדור   -  אוזן כרמי  , אוריתבן אדרת  , צחי זייד שי   ,מור אופירה  -  תכנית אב צוות  . א

 בנושא. 
מי שנדרש, על מנת שנוכל  עבור לפתח את המסוגלות   -  ועבודה מרחוק ZOOMשיחות  . ב

 סדורה. לקיים שגרה 



כלל המערכת חינוך מושבתת, למען מעונות יום.   -בראשות אורי ארבל גנץ   -  צוות חינוך  . ג

יגיעו, על פי צורך והנחיות של אורי ארבל   - מושבת. מבחינת עובדים  -מבחינת תלמידים  

 גנץ. למשל: לימוד מרחוק, היערכויות וכל מה שנדרש אל מול תיאום מול משרד החינוך. 
כלל הפעולות בוטלות, כולל ספורט, אירועים   - מירב הלפמן בראשות    -  פעילות קהילתית . ד

 נים וגדולים, עד להודעה חדשה. טק
נים  טבוטלות, כולל ספורט, אירועים קמכלל הפעולות  - שרון פז בראשות   -  צוות אירועים .ה

 וגדולים, עד להודעה חדשה. 
הפעילות מבוטלת   המורכבות ףאנשים, על א 10ההנחיה תקפה, עד  -  אוכלוסייה מבוגרת  . ו

 עד להודעה חדשה. 

 שות. ל לתת התיייחסות לאוכלוסיות החיש   -  נוימן רוזי בראשות    -ות בסיכוןצוות אוכלוסי .ז

אין קבלת קהל. כלל משרדי העירייה  - כרמי  אורית אוזןבראשות   -  צוות כח אדם ושירות . ח

הניתן. להעביר  סגורים. כל מנהל, זו ההזדמנות למפות ולתת שירותים בצורה דיגיטלית ככל 

 פעילויות לעבודה מרחוק. 

 . הנחיות מיוחדות אין   -  זיידלר גרנות עליזהבראשות  -  צוות תשתיות  .ט
להגביר    -  בתחום האכיפה ובתחום החירום והבטיחון  - שי זייד בראשות  -  צוות ביטחון  . י

סיורים, לתת תחושת ביטחון להראות נוכחות. אני כרגע בשיח עם משרד הפנים, מה  

ההנחיות ומה הסמכות לאכיפת ההנחיות למשל עסקים פרטיים וכו'. בהמשך נסכם את  

 . שיינתנו  הנושא על פי ההנחיות

המגזר הפרטי פועל כשגרה, תחת ההנחיות   - החברה הכלכלית  -  פרויקטים של בינוי . יא

 אנשים. אתרי בנייה ממשיכים לעבוד כרגיל, בהתאם להנחיות.  10שדיברנו, עד 

הרבה עבודה ומשמעויות, המון שאלות   - שגיא רוכל בראשות  -  צוות תקציב וכספים  . יב

 לנושא.  מעמיק   פתוחות לגבי עובדי יומיים וקבלן וכו'. נדרש לעשות תכנון

להציג כמה שיותר מידע מהימן החוצה.    -חלי סממה פדידה  בראשות   -  צוות תקשורת . יג

עדכונים יומיים מטעם ראש העיר ברמות שונות, מסרים כללים, שאלות ותשובות כמה שניתן,  

 . בתדירות גבוהה ומהימנה. נדרש להוציא הודעות באופן רציף ותכוף 

נאי וקהילה מושבתת. קבלת קהל מושבת. עירייה גם  לסיכום, מערכת החינוך מושבתת. פעילות פ

כן אין קבלת קהל, העובדים נדרשים להגיע לעבודה כרגיל, תחת המגבלות שניתנו. כל מנהל  

נדרש לעשות את החישוב האם אצלו באגף יש עמידה בהנחיות. נדרש לאשר מול המנכ"ל את  

 פרטני מהמנכ"ל. התכנית, ולגבי עבודה מהבית של עובדים. כל אחד מקבל מענה 

 . ולאשרה מול המנכ"ל  תכנית עבודה  אתנדרש לפרוט   -תקשורת  

   נושאים נוספים: 

   יומי.  יננדרש להעביר שאלון עירו -  זייד  שי

להקפיד יתרה על משמרות ניפרדות ולפעול על פי ההנחיות על מנת למנוע    - מוקד עירוני 

קות, ישיבה, משרדים נוספים, לשמור  הידבקות, תוך להקפיד על בידוד פיסי בין העובדים: הידב

 על מרחק, אין אישור כניסה לאף אחד למוקד. להקפיד על הנושא. 

להראות נוכחות, להקפיד על השמירה והסדר הציבורי. להקפיד על התראות    - אכיפת חנייה 

 בחלק המקומות, להיות בקו סבלני ומסביר פנים, וחשוב לשמור על סובלנות ולמנוע כאוס ציבורי. 

 י הרוש: דנ 

 סוגייה שיש לתת עליה את הדעת.  - פארק עירוני 

 להביא אותם בחשבון של חלוקת מזון לנזקקים, לקחת אותם במקרה של חירום.   -אבות בית  

 הנחית מנכ"ל: פארק עירוני פתוח בשלב זה, מקום טוב לטייל ולהתאוורר בו לתושבים. 

חלי    נוימן.  לפעול בנושא מול רוזי  נאאלעד מנות.   4000העירייה תורמת אוכל,  -חלוקת מזון  

 תוציא הודעה על התרומה לנזקקים. 

 

 



 התייחסויות: 

יצאה הנחייה לכל המנהלים לבטל את הגעת התלמידים להגיע לקחת את הציוד. דבר    -   צוות חינוך

אנשים: אבות בית, מנהלים, סגנים, נדרשות היערכויות    10נוסף, אני רוצה לאפשר להם להגיע עד  

 לנושא. כל מנהל את נושא הלמידה מרחוק בצורה שונה, מטה משרד החינוך מנחה אותם. 

חייבים לשמור    משפחות מרובות ילדים היות ובעיתיות מבחינת מחשבים.   יש בעייתיות עם  : ראש העיר

על שגרת יום לתלמידים, היות ואין מסגרות וההורים נדרשים להתמודד עם הילדים וחשוב לתת פתרון  

ההורים.   לאותם 

לילדים.   איתי:  התנהגות  שגרת  נייצר  אנחנו  מחר.  בנושא  מצב  הערכת   נבצע 

לפונית עם הגימלאים. כל המערכות של החינוך המיוחד נסגרות, כולל  נעשה התקשרות ט  : נוימן  רוזי

 ה רגשית. כאני לא בטוחה שנוכל לעמוד בזה, אולי תמי - מע"ש. כל האנשים יוצאים לחל"ת 

: שני עדכונים קצרים: בחלק מבתי הספר פנו תלמידים שאין להם מחשבים. נתתי אישור  ארבל גנץ  אורי

 ת כוננות, מספרי טלפון הופצו להורים. תכונמ"ח ב פמהלפטופים שלהם. ש

: עדכון לגבי משכורת שוטפת מלאה ע"ח החופשה של העובד. יש ויכוח קשה בין משרדי  ראש העיר

 האוצר, יש כרגע משא ומתן. כדי השהעובדים לא ייפגעו בשלב זה, זה יהיה ע"ח חופשה צבורה. 

על פי ההנחיות לפעילויות הנדרשות    : בתי תרבות וקהילה סגורים, העובדים נדרשים להגיע שרון פז

 לעשות למען הקהל. כולל חוגים, כולל קונסרבטוריון, ובתי תרבות. 

לא חיוניים. אשלח לכל    -  4נדרשים בשטח.  -  1: נשלחו לממונה השכר המיפוי של העובדים. כוח אדם 

לא    -מרטפיה  עובדים בבידוד, מגבשים רשימות של הרות. ש   22המנהלים גם מחר בבוקר. יש בעירייה  

הנחיות.  עם  לעובדים  מסרים  דף  מחר  נכין   רלוונטית. 

 איתי: להפיץ דף מסרים קצר לעובדים עוד היום על מנת למנוע אי וודאות בקרב העובדים. 

זייד  ואבטחה  שי  אככיפה  סיור  אישור    -:  יש  מאאבטח.  יתייצב  ספר  בית  בכל  מלא,  בסד"כ  נעבוד 

יעבדו על פי ההנחיות של משטרת ישראל.  ממשטרת ישראל לרציפות העסקה. שיטור ס  ופיקוח  יור 

 נגבש מתכונת של חדר מצב. אני לא חושב שאנחנו צריכים לעבוד ממרכז ההפעלה. 

   ראש העיר: 

כל מנהל נדרש לעשות הערכה תקציבית של כל הפעילויות שמתבטלות. הגזבר ירכז    - סוגייה תקציבית  

להיות צפי בירידה בהכנסות, הנחות בארנונה. מדובר בתקופה  את זה, חשוב שנהיה מדויקים. יכול  

, וזה בטח ייגע  60%-70%מאתגרת כלכלית, אני יודע על מסעדה בכפר סבא שהולכת לפטר לפחות  

בעובדים רבים נוספים. אנחנו נדרש להתמודד על כך, אולי לתת הנחות. אולי אנחנו יכולים לחסוך את  

ואלו שמתוכננים. חשוב לדייק את הכל. אנחנו בתקופה של חוסר    מה שאפשר, גם באירועים של ספורט

 וודאות. המשימה היא של שגיא. 

השלטון המקומי המליץ להוציא לחופשה. אורית ושגיא מדובר בעבודה מאומצת שלכם על מנת להסביר  

ל  זאת לעובדים. אני לא יודע אם תהיה השבתה מלאה ביום שני, יכול להיות שייסגרו את המשק. יכו 

 להיות שנסגור את העירייה ביום רביעי לאלתר, נעשה הערכות מצב אולי לעשות הדממה. 

 ומי, לרבות תאגידים עירוניים. ההנחיות זהות לכולם. קההנחיות כוללות את השלטון המ

ות  ק ה, לעבור את כל מוסדות החינוך. ברגע שנסיים לנר: פועלים להחזיר את העיר ללפני הסע להב  אודי

 כמובן שננעל אותם. אותם, 

 חשוב להיערך לטיהור ברמת מוכנות, ללא הפעלה.  איתי: 

אנשים    10עד    - אין הנחיות כתובות בנושא, כעיקרון חל כמו משק פרטי: כלומר    - גני ילדים פרטיים  

 בלבד. 

 כנ"ל.  - חוגים פרטיים 



משך. חשוב  ן בהכמדובר בישיבה לטווח הקצר. מחר תהיה ישיבה נוספת, שעה נעד  -המשך התהליך  

קוב על  לעבור  חשוב  העובדים.  אחרון  עד  ועדכון  תפוצה  רשת  להבין    ץלייצר  מנת  על  הטיוטה 

 מההמשימות ולהבין כיצד נעבוד בהמשך בנושא המגיפות. 

: קיבלנו גל פניות של החזרים כספיים מתושבים על חוגים, צהרונים ונושאים נוספים של מקורות  פז   שרון

 מבחינת תשובות.  הכנסה, חשוב להיערך לנושא 

: ההנחיות יתקבלו בימים הקרובים, אנחנו לומדים את הנושא, קיימת אי בהירות בנושא, ונעדכן  איתי

 את הציבור בהתאם. שגיא עושה עבודה בנושא, ניתן תשובות בהמשך. 

 : אני מבקש להתייעץ עם הגזבר ועם אורית, ולהביא את זה להכרעה. ראש העיר

תחת המגבלות, שיהיו בשטח מרבית היום ויקפידו על ההנחיות של שמירת  : מערך כרגיל,  מדמון  זוהר 

 מרחק. העיריות פועלות כרגיל, כולל העובדים באגף. 

 : חשוב להקפיד על החזרת המצב של העיר לקדמותה, לפני הסופה. דני הרוש 

נסויות  לא מקימים, לאור האיסור להתכ -איתי: ללכת ברגל, לטפל במפגעים של הסופה. סוכות אבלים 

 אנשים.  10מעל 

לשיקולו של כל מנהל, ועובד, ע"ח ימי חופש. כרגע, אין פתרון    -מקרים פרטיניים של עובדים עם ילדים  

 מערכתי, גם לא למדינה. 

: צריך להיות ברורים עם העובדים, אנחנו נמצאים בימים של חוסר וודאות וקבלת החלטות  ראש העיר 

 כל הזמן. 

י כוח האדם, כולל אישורים של עבודה מהבית. אורית תאשר ותמפה את  : אורית תרכז את נושאאיתי

הכל מול איתי אל מול עבודה מרחוק. מדובר במדרון חלקלק, וחשוב להדגיש שעובדים נדרשים להגיע  

 להעביר לאורית, באישור מנכ"ל בלבד. אין קבלת קהל בשלב זה.   -לעבודה. מקרים פרטניים  

 קבלת קהל. דני: לדאוג לשילוט בעקבות אי  

 השילוט, והפנייה לאפיקי התקשורת החלופיים האחרים.  ך: חלי באחריותאיתי

: מחר יש רצף של פגישות עם כל מובילי הצוותים, הרבה משימות משולבות לביצוע באקסל  מור   אופירה

שנשלח. הפגישות מתקיימות אצל אורית במשרד, ומטרתה לדייק את המשימות לימים הקרובים ולייצר  

 דוחות מעקב של הצוותים. 

 חשוב שתקראו את זה מחר לפני הפגישה. 

נסגור משמעויות באופן אישי, לאחר    - איתי: אין לפתוח בתי ספר לאיסוף ציוד. לגבי צוותים מנהליים  

 וידוא מול משרד הפנים. 

  לא פגישה עם שרון פז ונקבל החלטות בנושא, יחד עם המנכ"ל. משרד הפנים  מחר : נקיים ראש העיר

 מתעסקים בנושא המצוקות הכלכליות של הרשויות המקומיות. 

חשוב להכין הודעה מסודרת לתקשורת. חשוב לעדכן    -לסיכום, אנחנו בתקופה של חוסר וודאות. חלי  

אותם כל הזמן בפרטים, כולל את העובדים. חשוב שיקבלו הודעה שהעבודה מחר כרגיל, ורק שאין  

הסברה על מנת להעביר את המסרים לציבור בצורה רחבה    קים צוותתקבלת קהל. ביקשתי מחלי ש 

 יותר ונכונה יותר, גם במהלך היום.  

הנושא של הלמידה מרחוק מאוד חשוב, צריך לראות אם יש לנו אפשרות    מדובר לקראת הצעד הגדול.

במערכת.  להשתמש  שיוכלו  מנת  על  משאבים  להם  שאין  לאילו   לסייע 

גדולה מאוד, חשוב להשתמש בכל האמצעים שיש לנו: עובדים    תהייה מצוקה   - האוכלוסייה הקשישה  

ואבות בית, ארגוני מתנדבים. הייתי מציע לחלק לכל מוסדות העירייה את כל הנושא של ההגיינה, שלכל  

 משרד יהיה בקבוקונים לחיטוי. אני יודע שרכשנו, באחריות המנכ"ל הנושא. 

 קחת בחשבון. תודה רבה לכולם, מדובר בתקופה של כחודשיים נא ל 



: תיעשה הערכת מצב כל יום, כרגע לא בשעה קבועה, בשעות הבוקר כמובן, בהתאם ליומנים.  איתי

 נעדכן בהמשך לגבי הפורמט של הפגישות הבאות בנושא. 

 לשיקולך עדכון חברי מועצה.  דני:

אולי כדאי למצוא דרך    -לפי ההתכתבויות, לבחון לדחות את ישיבת המועצה. ועדת כספים    ראש העיר:

 בנוכחות מנכ"ל גזבר וחברי הוועדה בלבד.  אנשים.  10, עד ת מצומצמלקיים אותה בצורה 



 -פנימי-

 
 15.03.20 -קורונה  -הערכת מצב 
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הודעות עדכון לעובדים יצאו אך רק על ידי אגף משאבי   - הודעות לעובדים .1
 אנוש.

 15.3.20 מנהלי אגפים 

 אירועים ופעילויות עירוניות .2
כלל הפעילויות העירוניות לרבות פעילויות תרבות, חוגים, ספורט, מסגרות  

בוגרים ספורט פעילויות של קבוצות זה כולל  .הרווחה לא מתקיימות בשלב זה
 חל איסור על ביקורי בית. .אחרת בנושאעד להודעה 

שרון פז, מירב  
הלפמן, שאול 

 מיטלברג, רוזי נוימן 

15.3.20 

 הקמת זירת מידע עירונית לנושא קורונה .3
יש להקים זירת מידע באתר העירייה שירכז את כל המידע לציבור בנושא  

הנחיות לציבור,   חיפוש מידע,  קורונה.  שאלות ותשובות, עדכונים שוטפים,
 הנחיות לעובדים, מידע מהשלטון המרכזי.

המטרה היא להוות עזר לתושבים בתקופה קשה זו שלפנינו. להפנות כמה 
 שיותר תושבים לאתר מרגע שיקום.

 15.3.20 חלי סממה פדידה

    עובדים .4

העובדים  כלל  להעביר מסר עד אחרון העובדים. למעט מקרים חריגים,  .א
 נדרשים להגיע לעבודה רציפה.  

 באישור הח"מ.  -מקרים חריגים 

כרגע על בסיס  -עובדים שעתיים   -לגבי עובדות הצהרונים/יול"א/מעונות  .ב
 ימי חופשה, חל"ת בהמשך. 

 חופשה למי שיש, ובהמשך חל"ת.  -סייעות משלבות  . ג

חל איסור בשלב זה למעט מקרים חריגים באישור  –עבודה מהבית  .ד
 מנכ"ל. 

מנהלי אגפים   . א
ויחידות 
 עירוניות

 אורית אוזן כרמי . ב

 אורית אוזן כרמי . ג

 15.3.20 . א

 15.3.20 . ב

 15.3.20 . ג

 תקשורת  .5

 . יש להוציא הודעה כל יום.הודעה יומית מפי ראש העיר לציבור .א

מרגיעה לתושבים לגבי מדיניות  ) תשובת ביניים(ניסוח הודעה - תשלומים .ב
 העירייה בשלב זה. 

חשוב להגיע עד אחרון העובדים, חשוב שיראה בצורה  - מסרים לעובדים . ג
 מקצועית. 

חלי סממה  . א
 פדידה

חלי סממה  . ב
 פדידה

חלי סממה  . ג
 פדידה

 15.3.20 . א

 15.3.20 . ב

 15.3.20 . ג

  מוקד תשלומים .6
מערכת  נדרש לבדוק שוב את הנושא, הייתה תלונה לגבי קריסה של 

 התשלומים. 

 15.3.20 צחי בן אדרת

 תכנית אב להתמודדות עם נגיף הקורונה .7
כל המנהלים מתבקשים לעדכן ולדייק את המשימות בהתאם, כולל נתונים,  

 רווחה, כוח אדם וכו', וזאת על מנת לייצר תמונת מצב עירונית מספרית. 

מנהלי האגפים  
 והיחידות העירוניות

16.3.20 

 
 צ'רטוף דאר רשם: בן 

 
 

 העתקים: 
 משתתפים

 רחלי רם



 **תמלול שיחת הועידה** 
 
 

 ראש העיר: 
 צהרים טובים לכולם,

 בהמשך לישיבה אתמול, אני רוצה לשמוע עדכונים. הנושא החשוב ביותר הוא הנושא של כוח אדם. 
 

   :צחר איתי
 חשוב להקפיד על הסדר של הישיבה. . עקב ריבוי משתתפים, יש נושאים ומשימות רבים על הפרק

 
 כרגע אין הנחיות בכל נושא העובדים היומיים והשעתיים.  -בראשות אורית אוזן כרמי  - צוות כוח אדם ושירות

על חשבון ימי   -אין כרגע תשובות והנחיות בנושא, לדבריהם מטפלים בזה בזמן זה. נכון לרגע זה, כל מי שנעדר  
 תו, מכל סיבה שלא תהיה.  חופש

יומיים ולקבל החלטות בהתאם. ההודעה  -םיש משמעויות רבות, המלצתי היא להמתין עוד יו -לגבי תשלומים  
 לתושבים צריכה להיות ברוח הדברים הללו. 

 חל"ת.ע"ח לא נדרשות להגיע,   -נכון לרגע זה, ועל פי הנחיות השלטון המקומי   -סייעות 
צריכות להגיע עד סוף השבוע לצורך משימות, בסוף   -קבוצות של עובדים: סייעות    3מדובר על אורי ארבל גנץ: 

 לא נדרשות. -השבוע נדע להמשך. שתי הקבוצות האחרות  
 רפי סער: חשוב שנושא העדכונים לעובדים תהיינה על ידי אגף כוח אדם בלבד. 

 כרגע ללא שכר, לא נדרשות להגיע. -סייעות נוספות  500
 גם כן בבית, בשלב זה מגבשת הנחיות נוספות.   -פז: תרבות ופנאי, כולל מעונות  שרון

 אני מוטרד מאלו שאין להם ימי חופשה, בעייתי להוציא אותם לחל"ת ללא תשלום.  ראש העיר:
 נדרש לעשות מצבת כוח אדם באופן יומי. 

 . לעירייה ליון אש"חממשיכים בעסקים כרגיל, מדובר בעלות של כמי שאנחנו שגיא רוכל: כל שבוע 
 

נפגשנו כדי להבין את המשמעויות הכספיות, נציג המלצות לגזבר.   -בראשות מירב הלפמן   -  צוות ניהול קהילתי
 עולים מספר נושאים, ישנן הנחיות מבלבלות בנושא.   -פעילות קהילתית 

 נכון לעכשיו, ההנחיה היא עצירת כל פעילויות הספורט, כולל חוגים פרטניים.  
 להערכתי יהיה שינוי בימים הקרובים. אני ממליץ להשאיר את ההנחיות בעינן, 

 
 . ZOOM-לא ניתן להעלות משתתפים דרך ה - ועדת כספים

 לאחר בדיקה משפטית, לא ניתן להיענות לבקשתה של חברת המועצה, הדר לביא. 
 

 אנחנו נפגשים מחר בצהריים. בשלב זה הכל מוקפא. -בראשות שרון פז   - צוות אירועים
 

הנחיית משרד הרווחה לסגור את כל המסגרות, לכל האוכלוסיות. אנחנו    -וזי נוימן בראשות ר  - צוות אוכלוסייה
העובדים קיבלו רשימה של מטופלים על מנת לעשות בדיקת צרכים וקשר  לכל ומוכרים אלינו, החילקנו את האנשים 

 טלפוני.  
 חם בנושא.   ונפתח ק -לא מוכרת  האוכלוסיי לגבי 

  "יוניפר"הנזקקת. אנחנו נערכים להמשך פעילות באמצעים טכנולוגיים:  ההאוכלוסייהיום חילקנו אוכל לכל 
 ואחרים. 

 ממשרד הרווחה.  קיבלנו הוראה לסגור אותו -מרכז קש"ר 
 פחות, עובדות עם ילדים נשארו בבית.  25%הגיעו  -מבחינת הגעת עובדים 

 
כניות  ואנחנו עדיין בודקים את המצב, לא כל הת -שיפוצי קיץ  -בראשות עליזה זיידלר גרנות  - צוות תשתיות

סגר או לא, רוב הפועלים מגיעים משם, לא כדאי  היש נושאים תקציביים גם על הפרק. צריך לדעת האם יש , מוכנות
 להתחיל פרויקטים מבלי לדעת האם נוכל לסיים אותם.  

 כל הנושא נמצא כרגע בבחינה.  , בשלב זה יאין שינו  -אתרי בנייה 
מדיניות של סדר וסובלנות, מעדכנים את בעלי העסקים על פי ההנחיות אנחנו לא אוכפים בשלב זה.   -רישוי עסקים 

 רותית ואדיבה.  ישל משרד הבריאות בצורה ש
 

 אכיפה. שלב ועברו לים הפקחיככל הנראה פי הפרסומים,   לנערכים ע  -בראשות שי זייד  - צוות ביטחון וחירום



מרחוק. חלק מבתי הספר יתחילו מחר,  יםחלק מבתי הספר התחילו לימוד  -אורי ארבל גנץ בראשות  - צוות חינוך
 במשרד החינוך.   םהכל בתאום מול האגפים הרלוונטיי

 תלמידים שאין להם מחשבים.  נעשה טיפול אל מול ה
 והיערכות לשנה הבאה, צוותים מנהליים היו היום בבתי הספר. ם ומדובר בתקופת רישחשוב לציין כי 

על מנת  , יעבדו במשמרות במהלך הימים הקרובים. הם הוסב למענה לכלל מטה החינוך  -הוקם מוקד גני ילדים 
 לייעל את המענה לציבור ולסייעות. 

 
חשוב להעביר עדכונים , מאוד סייעות בקרב אוכלוסיית ההתחיל בחוסר הבנה  -עדי אוליקר בראשות  - עירוני מוקד

 .  עצמם לפני הפצה לעובדים
לא להתקהל במקומות  בנימוס  ומבקשים  נשלח שיטורהאם לפתוח עסקים או לא, פניות רבות   -בעלי עסקים 

 ציבוריים.
יינתן מענה,    20:00עד  08:00-מ -רווחה ומענה לבעלי עסקים החירום של השפ"ח, : ה נפתח קו חם שמאגד את

 מוקד העירוני.  יועברו ל תיענה,שלא  שיחותו
 ים ותפעוליים. פנושאים שוטבבעיקר במהלך היום נפתחו קריאות  

 
 עסקים.  תושבים ומקימים זירה שתכיל את כל המידע לעובדים,  - פדידה   חלי סממהבראשות  - תקשורתצוות 

 . שוטפים שאלות ותשובות ועדכונים , ויכלול צפוי להעלות עד סוף היום
 

 נקיים ישיבה לאור השינויים של הקורונה, עוד היום.  מדמון   זהראני ו - אודי להבבראשות   - צוות חזות העיר
לגבי    מדמון זלדין וזהרמיכאל . כמו כן, הנגזרות של  סגירתםבשלב זה, מתמקדים בסיום הטיפול במוסדות החינוך ו

 שיפוצים. 
 

 בדים בסך הכל סדירה. והעיתר  הגעת , י השטחים לא הגיעועובד  - מדמון  זהרבראשות  -צוות תפעול 
IPI  - .צוותים יצאו לשטח וטיפלו בכל המפגעים 

אין דברים , התקיימו שתי ישיבות היום בנושא, על מנת לתאם את הכניסה למוסדות בכפוף לתקציב -שיפוצי קיץ  
 חריגים נוספים. 

 
מסר עד אחרון העובדים. למעט חריגים, העובדים נדרשים להגיע לעבודה   להעביר   -שירות לתושב : איתי צחר

 רציפה.  
 באישור הח"מ.  -מקרים חריגים 

 כרגע על בסיס ימי חופשה, חל"ת בהמשך.  -עובדים שעתייים  -לגבי עובדות הצהרונים/יול"א/מעונות 
 חופשה למי שיש, ובהמשך חל"ת.   -סייעות משלבות 

 
מחכים , ייקח סדר גדול של כשבוע להגיע למשמעויות,  כרגע רב הנעלם על הגלוי -רוכל  א גיבראשות ש - צוות כספים

 .בנושא ישנה חוסר ידיעהלהנחיות מהשלטון המרכזי בנושא. 
מצב, כרגע אין הנחיות כלל של השלטון  ה תמונת הנחיות בהתאם לצריך לגבש  -וגביית אגרות  מהארנונההכנסות 

חשוב לציין כי  מגבשים המלצה בנושא, על מנת לתת מענה אפילו אם חלקי.   15-המרכזי. בדקות אלו פורום ה
 , על מנת למנוע נזקים.רות לא יכסה את הפערים שנוציוצמצום הפעילו 

 
אחד מראשי הצוותים כפי   להיום התחלנו סדרת פגישות עם כ  - בראשות אופירה מור - יאסטרטגצוות תכנון 

שהוגדרו. ניתן דגש על שיתופי הפעולה, כל אחד בתחום שלו. ישנן פגישות שנדחו למחר, בגלל הרציפות והעומס של 
 מכנסים ומדייקם את המשימות.  ,הפגישות. ברגעים אלו, אנחנו ממשיכים את הפגישות

 , וזאת רווחה, כוח אדם וכו' ,מבקש לעדכן ולדייק את המשימות בהתאם, כולל נתוניםכל אחד    -א דו"ח מעקב ינוצ
 לייצר תמונת מצב עירונית מספרית.  על מנת

 ייקבעו עוד פגישות כאלו במהלך השבוע, על מנת ליצור נקודה עכשווית וגם לראייה קדימה. 
 

 נדרש להחליט לגבי הקבוצה הבוגרת.    -: ליגת על בכדורגל מיטלברג שאול
 סוגייה ארצית, ייבדק.  -ליגת על 

 עד מחר, עצרנו את הפעילות ונמתין להנחיות נוספות. 
 

הודעה.    כל יום תצאמפי ראש העיר לציבור.  ניסוח הודעה יומית  -חלי סממה פדידה   - תקשורת והודעות לציבור
אנחנו אוכפים ומטפלים, ומפעילים שיקול דעת   -מרגיעה בנושא התשלומים ההודעה ה כמו כן, חשוב לטפל בנושא 

 ואחריות.  



בנוסף,  חשוב להגיע עד אחרון העובדים, חשוב שיראה בצורה מקצועית.  -מסרים לעובדים  -לגבי יתר המשימות 
 להסביר את השילוט שנתלה, חשוב לגלות שירותיות וסבלנות ולהסביר.  נדרש
חיפוש  להעלות עד סוף היום, להפנות כמה שיותר תושבים, מידע שיתעדכן בו ויכלול שאלות ותשובות, כולל  -אתר 

 שבים בתקופה קשה זו שלפנינו. ומידע אשר יהווה עזר לת
י רוצה לומר תודה רבה לכולם, הדברים מתנהלים בצורה מצוינת. ישנה עשייה מקצועית ורבה, שוב תודה על  נא

 הכל. 
 נדרש לבדוק שוב את הנושא, הייתה תלונה לגבי קריסה של מערכת התשלומים.  -מוקד תשלומים 

 
 ראש העיר: 

 . של כוח אדםב את הנתונים, אני מאוד מודאג מהנושא ייטך ל להמשי
ע לא בטוח איך זה יהיה: דחיית  גהטבות בנושאי הסוחרים בעיר, כר להקלות ולל לחץ תחיככל שהזמן יעבור, י

 , לא ידוע. התחשבותאו   לוםתש
 נוספת, שיידעו בדיוק במה מדובר.  מצב אחר הישיבה בערב והערכת ללהוציא עדכון לציבור  חשוב 

 
להדק את התקשורת עם המנהלים, חשוב לדעת היכן  נא : נעדכן בהמשך לגבי הערכת מצב נוספת. צחר איתי

 כוח אדם.המצבה פעילה של  , נא לגבש אנחנו נמצאים כעת בחוסר וודאותהעובדים נמצאים. 
 

להרגיע על מנת : צריך לשלוח הודעה להורים בנושא התשלומים, אפילו תשובת ביניים שהנושא מטופל,  ראש העיר
 את הציבור.  

מדובר בתקופה ארוכה, . אני מציע לבנות פורמט של שעה קבועה ופורמט קבוע -בכל הנושא לשגרת יום של הילדים 
 עבודה בקיץ. גם לוחשוב להיערך אולי 

 שוב לעדכן. אסורים, ח -ביקורי בית 
אחר גיבוש רשימה מרוכזת אצל אורית אוזן לבאישור פרטני של המנכ"ל,  -מקרים חריגים ושחרורים של עובדים 

 בימים הקרובים אני מניח שהנושא יתבהר., כרמי
 

 .  רייהומיים הכל יתבהר, גם בנושא של הגעת עובדים לעי י -יום: אני מעריך שתוך  צחר איתי
 נוציא הודעה מרגיעה בנושא, ואנחנו מחכים לעדכונים. בשלב זה שויות, לכן מדובר בנושא חוצה בכל הר 

 .  רגיל מגיעות עד סוף שבוע הזה -ות גני ילדים ע סיי
 לא מגיעות, וגם אין להן ימי חופשה היות והן עובדות יומיות, הן הבעיה העיקרית שלנו.  -ליות א צינסייעות דיפר

 
 .  לתושבים לשאלות  לטובת מענה  נפתח טלגרם - ורג'י'שרון ג

 . טלגרם יש כל הזמן תנועה, גם כדי לתת מידעבאתר וגם בות עוד סרטונים בתקשורת. העל כמו כן, מתוכננים ל 
   בהתפתחויות. אנחנו נעדכן בהמשך



 - פנימי-

 
   :0022 0.3.20261מיום טלפונית נגיף קורונה   סיכום הערכת מצב

 
 

 22:00בשעה  16/03/2020   סיכום דיון מיום
חלי סממה פדידה, שגיא רוכל, אירית גרימברג, ראש העיר, דני הרוש, איתי צחר, אלעד קנדל,  : נוכחים

אורי ארבל גנץ, עדי אוליקר, אופירה מור, אודי להב, שרון ג'ורג'י, צחי בן אדרת, מעיין גלוזברג, שאול  
מיטלברג, מירב הלפמן, אלון בן זקן, שרית סלע, שי זייד, שני חן, זוהר מדמון, רוזי נוימן, שרון פז, עליזה 

 סרודי, בן צ'רטוף דאר, אליסה ניקיטין. זיידלר גרנות, מוטי
 הישיבה התקיימה לאחר מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה ושר האוצר. 

 עיקרי הדברים במסיבת העיתונאים:
 18.3.20 מעבר מגזר ציבורי למתכונת חירום החל מיום ד', .1

חופשה צבורה עד לאחר  החל מיום זה, יציאת כלל העובדים שלא הוגדרו כחיוניים לחופשה ע"ח ימי   .2
 חופשת הפסח.

 . דחיית תשלומי ארנונה עסקית עד אחרי פסח .3
  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                
ההנחיות ההגעה לעבודה מחר, יום ג'  הוצאת הודעה לעובדים לגבי  .1

17.3.20 . 
 

  – 16.3.20 אורית אוזן כרמי 
 בוצע

 מעבר למתכונת חירום .2

על כל מנהל לעבור מול אורית על רשימת העובדים   -  עדכון רשימות .א
ולדייק את רשימות העובדים בדגש על הגדרת חיוניות לפי ארבעת  

 . הקטגוריות

לוודא העברת הודעה לכל עובד/ת  יש  - הודעות אישיות לעובדים .ב
האם נדרש/ת להגיע/ה לעבודה ביום המעבר למתכונת חירום או  

יש לוודא הגעת אישית עד אחרון העובדים בין עם דרך מנהלי   לא.
 או מנהלי אגפים באופן אישי.המשנה 

מסמך שאלות העברת   - לקראת הודעות המנהלים לעובדים .ג
 העובדים למנהלי אגפים.ותשובות ויתרת ימי חופשה של כל 

 

מנהלי אגפים   .א
ויחידות 
 העירייה 

מנהלי אגפים   .ב
ויחידות 
 העירייה 

אורית אוזן   .ג
 כרמי

  17.3.20 .א
10:00 

  17.3.20 .ב
14:00 

  17.3.20 .ג
12:00 

 

 תקציב .3
אליו יתווסף מסמך שינויים לאור מצב   29.3.20-התקציב אמור לעבור ב

 החירום.
שינויים לאור מצב להמשיך עבודת חריש וניתוח ככל שאפשר על  .א

 החירום: פעילות שמתבטלות ודברים שמתווספים. 
 הכנת המסמך לאור הערות המנהלים.  .ב

 

מנהלי   .א
האגפים 
ויחידות 

 העירייה. 
 שגיא רוכל  .ב

 19.3.20 .א

   22.3.20 .ב

 הודעות לציבור .4
 זירת הקורונה.  – הושק האתר העירוני להתמודדות עם נגיף הקורונה 

להעברת המידע הן לציבור והן  האתר הוא הפלטפורמה העיקרית 
 לעובדים. 

 . שלו והגברת הוודאותהציבור עם והרחבתו הידוק הקשר  .א

  הידוק הקשר והרחבתו עם העובדים והגברת הוודאות שלו. .ב

חלי סממה   .א
 פדידה.

אורית אוזן   .ב
 כרמי

 17.3.20 .א

 17.3.20 .ב

 אסטרטגית ה תכנית העיבוי  .5
 עדכון טבלת האקסל 

אופירה  .א
 מור

 17.3.20 .א

 19.3.20 .ב



המציאות החדשה  לאור עיבוי ניתוח  – העברת הנחיות לשלב הבא  .א
 . מעבר לטבלת המשימות

 ביצוע הערכות וניתוח משמעויות נרחבות במבט צופה עתיד. .ב

מנהלי   .ב
אגפים 

ויחידות 
 העירייה 

 ביטחון .6

 הכנת תכנית טווח זמן קרוב לאור מעבר למתכונת חירום.  .א

צופת פני עתיד לאור צפי להחמרה בהגבלות ובהנחיות  הכנת תכנית  .ב
 לציבור לרבות אפשרות לפעולות אכיפה על ידי עובדי עירייה. 

 שי זייד  .א

 שי זייד  .ב
 17.3.20 .א

 18.3.20 .ב

 יציאת עובדים לחל"ת  .7
 עד הצהריים לגבי יציאת עובדים לחל"ת.מחר תינתן תשובה 

 היערכות להוצאת מכתבי חל"ת לעובדי עירייה.  .א

 היערכות להוצאת מכתבי חל"ת לעובדי החברה לתרבות ופנאי.  .ב

אורית אוזן   .א
 כרמי

 שרון פז .ב

  17.3.20 .א
בכפוף 

להחלטה  
 שתתקבל 

  17.3.20 .ב
בכפוף 

להחלטה  
 שתתקבל 

מסגרות חינוך לשירותים חיוניים בדגש על מוסדות בריאות שירותי  .8
 )בי"ח מאיר, קופות חולים( 

כל גורם נוסף הזקוק לקבלת שירותים אלה יש להפנות למנכ"ל או לע.  
 מנכ"ל לטיפול במקרה.  

 בן יוביל את צוות התכנון לנושא מסגרות החינוך לשירותים חיוניים 
אין הכרח שזה יהיה רק החברה לתרבות ופנאי. בעדיפות עובדי העירייה  

 שחייבים לעבוד.  

 18.3.20 בן צ'רטוף דאר
 

 מסגרות ספורט בוגרים  .9
אין אישור לקיים פעילות ספורטיבית של אגודות הספורט המקיימות  

 פעילות קבוצתית. 
 כל בקשה תיבחן פרטנית לאור עמידה בהנחיות במסגרת וועדת חריגים. 

שאול  
 מיטלברג 

17.3.20 

הערכת המצב תתקיים מחר בבוקר במקום ישיבת ההנהלה )לאחר   .10
 ההנהלה(. השעה שנקבעה לישיבת 

מועד סופי יישלח בבוקר. עד הישיבה יש לנסות לברר כמה שיותר  
 מידע לאור ההנחיות החדשות.

  

 
 
 

 רשם:
 בן צ'רטוף דאר 

 
 העתקים:

 משתתפים

 רחלי רם
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ** ZOOM-**תמלול שיחה באמצעות ה
 22:15, 16.03.2020 -קורונה  -הערכת מצב 
 משתתפים: 

איתי צחר, אלעד קנדל, חלי סממה פדידה, שגיא רוכל, אירית גרימברג, אורי ארבל  ראש העיר, דני הרוש, 
גנץ, עדי אוליקר, אופירה מור, אודי להב, שרון ג'ורג'י, צחי בן אדרת, מעיין גלוזברג, שאול מיטלברג, מירב 

זה זיידלר גרנות,  הלפמן, אלון בן זקן, שרית סלע, שי זייד, שני חן, זוהר מדמון, רוזי נוימן, שרון פז, עלי
 מוטי סרודי, בן צ'רטוף דאר, אליסה ניקיטין. 

 
 סדר הדברים: 

: ערב טוב לכולם, נעשה זאת קצר ותמציתי. שמעתם את ההוראות של ראש הממשלה ושל שר ראש העיר
האוצר. אנחנו נלמד היטב את המשמעויות. אני עכשיו בדרך לתל אביב לשתי פגישות קצרות בנושא. הכיוון 

רביעי המערכת יוצאת למשק לשעת חירום. מכאן, כל הנגזרות. זה אומר שמחר צריך לקבל את  הוא שב
הבהירות על מה מדובר. אילו עובדים חיוניים נדרשים במערכת, וכל השאר לצאת לחופשה עד לאחר פסח. 

 להערכתי, החופשה תימשך עד לאחר מכן. 
שוט עם אוכלוסיית הסייעות, חשובה  חשובה ההסברה בתוך הארגון ולציבור. היה היום יום לא פ

 ההיערכות, חשוב לטייב את המערכת כמה שניתן. 
 לחודש.  29-הערב הייתה ועדת הכספים, המטרה היא להיכנס עם משהו שאפשר לחיות איתו ב

 : ערב טוב, ושוב תודה רבה על העבודה הקשה במציאות משתנה זו. איתי צחר
 נת לבהיר את הערכת המצב הנוכחית.אני מקריא לכם הודעה שתופץ לעובדים על מ

 **איתי מקריא את ההודעה שתופץ לעובדים באמצעי התקשורת**
זה המסר הראשון שחשוב להעביר לעובדים. גם אתם, זה המסר וזאת ההודעה, וחשוב לדבוק בה. העובדים 

 פשה מרוכזת.נדרשים להגיע מחר, ומחר נעשה היערכות והיערכות ליום רביעי. מרבית העובדים ייצאו לחו
 נא להעביר ההודעה לעובדים בנוסח זה עוד היום, וגם בתפוצה למנהלים. - אורית אוזן כרמי

שנית, מחר נדרש כל אחד מאיתנו בצמוד לאורית אוזן כרמי, ולאשר מולה, רשימות העובדים ולהגדיר מי 
עשתה, נדייק אותה  לא צריך להגיע, לצמצם למינימום האפשרי. עבודת ההכנה נ -נדרש. מי שלא נדרש 

 מחר. 
נא להעביר ההודעות עד אחרון העובדים, כל אחד צריך לקבל הודעה אישית. "לגעת אישית" בעובדים  

באופן  באמצעותכםולתת לכל אחד הודעה אישית האם נדרש להגיע לעבודה או לא, על פי רשימה מסודרת, 
 ות. ישיר או באמצעות מנהלי המנשה. זה נושא מאוד חשוב, העובדים עדיין נמצאים בחוסר וודא

יש מספיק ימים, לאלו שאין מספיק,  םהוותיקיאורית אוזן כרמי: רידוד כוח האדם ע"ח חופשה. לעובדים 
 נושא שיובהר בהמשך.  -אולי יוכנסו למינוס 

: אורית אוזן כרמי תעביר שאלות ותשובות ויתרת ימי חופשה לכל מנהל, על פי הרשום במערכת איתי צחר
 אצלינו. לא יהיה תשובות להכל, למה שאפשר להעביר לעובדים.

החודש נפעל לאשר את תקציב העירייה, כאשר יהיה לו מסמך שינויים   בסוף -שנית, נושא התקציב 
שמתבלטות מחד   בפעילותהמאומצת בנושא לאור השינויים בעקבות מסמך החירום. חשובה העבודה 

 ודברים שמתווספים מאידך. חשוב להעביר ולאשר זאת במועצה, לאור התפתחות המצב.
שדרכו בעיקר נתקשר לעובדים  האינטרנטהושק אתר   -העובדים והציבור הכללי  -שלישי, הודעות לציבור 

 א משמעותי ואנחנו צריכים להרחיב אותו עוד ועוד. ולתושבים. הידוק הקשר והגברת הוודאות הוא נוש
עיבוי המציאות   -אופירה מור תעביר הנחיות מה השלב הבא  -בנוסף, עיבוי התכנית האסטרטגית 

והמשימות. על כל אחד לנתח משמעויות רחבות יותר, מה שלא נדרש לעשות בצורת משימות פשוטות, אלא 
 וניערך יותר, כך ייטב.  בעבודת תכנון מעמיקה יותר. ככל שנתכונן

שי זייד ניפגש ויפגוש את פיקוד העורף. נכין תכנית למצב הנוכחי, וגם למה שצופה לפניו   -נושא הביטחון 
החמרות. כמו גם, אם נדרש לפעולות אכיפה על ידי העובדים, על כלל המשמעויות  ותהיינההעתיד, במידה 

 הנחיות וכו'.  פיזור תורים והתקהלויות, הפרות של  -העולות מכך 
 מחר בבוקר נעשה הערכת מצב, נוציא עדכון בנושא. 

 האם יכולים לצאת לחל"ת? -עובדים בעלי ימי חופשה ספורים  שרון פז:
עד מחר בצהרים ניתן תשובה בנושא על פי ההקלות של המדינה, המגמה היא חיובית. חשוב   איתי צחר:

 מוקדים של חירום.  לשמור על יתרות של כוח אדם, במידה ונצטרך להפעיל



 : נוציא גם מכתבים בהתאם לעובדים הרלוונטיים. אורית אוזן כרמי
 קופות חולים: מכבי ומאוחדת יקבלו שמרטפיות? שרון ג'ורג'י:

נדרשים לפנות בצורה רשמית לבן צ'רטוף דאר ואנחנו נתייחס בצורה מרוכזת. מדובר בעניינים  איתי צחר:
 דימים רבים. אני מרכז את הנושא, ובן צ'רטוף דאר מטעמי. לבים מקשתקציביים ומשפטיים, יש  

 יש תכניות ואופציות, הכל מוכן וממתין להחלטה. נושא קיים, נכתב במסגרת תכנית מסודרת.  שרון פז:
 אני רוצה לקבל תשובה לגבי אגודה לתרבות הספורט. שאול:

טניס   -ת לספורט פרטניות אין אישור למה שנאמר, התייעצתי עם גורמים רבים. הנחיו איתי צחר:
 יכולות להישקל פרטנית במסגרת וועדת חריגים.-ופינגפונג  

אגודות ספורט לא יכולות לקיים אימונים קבוצתיים תוך הקפדה על ההנחיות. אנחנו לא יכולים לעבוד על 
את   עצמינו, ולכן אין אישור לזה. כרגע הכל סגור, והולך להיות סגור עוד יותר. המטרה היא לרוקן

 התקהלויות.  רהרחובות מאנשים ולא לאפש
 לסיכום, נעביר הודעה לגבי שעת הערכת המצב מחר בבוקר לכולם.

הפכנו להיות מודל בנושא הקורונה. ההנהלה הבכירה של משרד הפנים מתייעצת איתנו, חברות  
בינלאומיות שמשתמשות במודלים שבנינו ובתהליכים שעשינו. את כל החומרים אנחנו מעבירים הלאה,  

 צת. מוזה ראוי להערכה רבה רבה בנושא, לכל אלו שעוסקים במלאכה המאו
 ה. שיהיה לילה טוב. כל הכבוד, המון הערכה ותוד
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ראש העיר, דני הרוש, איתי צחר, אלעד קנדל, חלי סממה פדידה, שגיא רוכל, אירית גרימברג,  : נוכחים
אורי ארבל גנץ, עדי אוליקר, אופירה מור, אודי להב, שרון ג'ורג'י, צחי בן אדרת, מעיין גלוזברג, שאול  

נוימן, שרון פז, עליזה  מיטלברג, מירב הלפמן, אלון בן זקן, שרית סלע, שי זייד, שני חן, זוהר מדמון, רוזי
 בן צ'רטוף דאר, אליסה ניקיטין.עוזי בוכבינדר, אורי טל,  זיידלר גרנות, מוטי סרודי, 

 הישיבה התקיימה לאחר מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה.
 

 עיקרי הדברים כחלק מההקדמה של הערכת המצב העירונית
 

 עדכונים
 .  חירוםהעירייה עוברת מחר לעבודה במתכונת  .1

 מדובר בשלב ביניים שאינו מל"ח. .2

 ממצבת כוח האם בעירייה.  20%-גובשה רשימת עובדים חיוניים של כ .3

 היתרה לא צריכה להגיע.  .4

 יש שתי אפשרויות לעובדים שאינם חיוניים:   .5

יציאה לחל"ת לבקשת העובד ללא ניצול ימי חופשה שנתית ולקבל את דמי האבטלה עד סיום   .א
 . 19/4-הנוכחית שאמורה להסתיים בהתקופה 

 ובסיום הניצול יציאה לחל"ת.ניצול ימי חופשה שנתית  .ב

 
 הנחיות

 מי שהוגדר כחיוני צריך להגיע לעבודה. .1

 .אין עבודה מהבית נכון למחר בבוקר .2

 
 הנחיות משרד הבריאות 

 צמצום מגע בין האוכלוסיה. .1

 איסור יציאה מהבתים למעט מצבים המחייבים יציאה.  .2

 .ומתקני ספורט ים, גני משחקאיסור יציאה לפארקיםהנחיות ממשרד הבריאות מגדירות  .3
 

  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                
 עובדים .1

 יש לוודא הגעת כל העובדים שהוגדרו כחיוניים פיסית לעבודה.  .א

שתרכז את הפניות  כל מקרה חריג יועבר למנהלת אגף משאבי אנוש  .ב
 לאישור מנכ"ל. 

 

מנהלי האגפים  א. 
 ויחידות העירייה 

ב. אורית אוזן 
 כרמי

 18.3.20 .א

 18.3.20 .ב

   הודעה וקריאה לציבור .2
הימנע  הישמע להנחיות משרד הבריאות ולהוצאת הודעה לציבור ל

 מיציאה אל המרחב הציבורי למעט המצבים מהחייבים יציאה. 

 18.3.20 חלי סממה פדידה 

 18.3.20 .א שי זייד  .א לטובת שמירת הסדר הציבורי אכיפה .3



 באמצעות הפיקוח העירוני והשיטור העירוני. הגברת הנוכחות  .א
דרישה   בשלב זה לא תתבצע אכיפה באמצעות קנסות אלא באמצעות

 . לעזוב את המקום בנימוס ובשירותיות
  2-3תוכן תכנית הגברת נוכחות באמצעות – תכנית הגברת נוכחות .ב

אפקט אכיפה אדיבה ומנומסת צוותים מסומן ומזוהה להשגת 
 התכנית תכלול גם שילוט במרחב הציבורי.  לטובת בריאות הציבור.

 

 18.3.20 .ב איתי צחר  .ב

 סגירת מרחבים ציבוריים  .4

 הפארק העירוני  .א

 כלל גינות המשחק   .ב

מתקני כושר  מסלול האתלטיקה, כלל מתקני הספורט בעיר לרבות  .ג
 ספורט.  ומגרשי

 אודי להב  .א

 אודי להב  .ב

שאול   .ג
 מיטלברג 

 17.3.20 .א

 17.3.20 .ב

 17.3.20 .ג

 שמירה על רציפות תפקודית של העירייה  .5
נתן ולא להפחית מאיכות השירות  ייש להקפיד על יעילות בשירות שי

 המספקים לתושבים.
לקדם דברים שיושבים ובדרך כלל לא   -זה הזמן גם "לנקות שולחנות" 

 מגיעים אליהם.

מנהלי האגפים  
 ויחידות העירייה 

18.3.20 

 תקשורת .6

לייב עם ההנחיות    קהפייסבוצילום סרטון  - סרטון ראש העיר .א
הסדר הציבורי לרבות צמצום  שמירה על לציבור הרחב ועדכון לגבי 

מסר ברור עם תסריט שיחה לגבי   עיר.ההציבור ברחובות  נוכחות 
 הנחיות איסור הסתובבות בעיר 

המשך העמקת הקשר עם התושבים   - שביםוהעמקת הקשר עם הת .ב
פלטפורמה של האתר כמקום העיקרי למידע  לדרך האתר. הכוונה 

 העירוני בנושא הקורונה.  

 המשך העלאת מידע לאתר.  .ג

כל הודעה מאגפי העירייה, תאגידים עירוניים   - מסר עירוני אחיד .ד
ויחידות הסמך חייבות לעבור דרך הדוברות )וגם דרך משאבי אנוש  

 מנכ"ל וראש העיר. , לעדכון( -בנושא כח אדם

חלי סממה   .א
 פדידה

חלי סממה   .ב
 פדידה

חלי סממה   .ג
 פדידה

מנהלי אגפים   .ד
ויחידות 
 עירוניות

  18.3.20 .א
על 

 הבוקר

 18.3.20 .ב

 18.3.20 .ג

 18.3.20 .ד

   המשך פיתוח שירותים דיגיטליים לתחום הקהילה .7
 ושמירה על קשר עם התושבים.  לצורך יצירת ליווי אוכלוסייה מרחוק 

 18.3.20 רוזי נוימן

   תקציב .8
השלמת מיפוי המשמעויות התקציביות לרבות שינויים  בהכנסות  

 .ובהוצאות לקראת ישיבת התקציב
הוצאת מכתבים לספקים  ליש להיעזר בלשכה המשפטית בהקשר 

 שתצומצם עבודתם או תיפסק.
 

מנהלי אגפים  
 ויחידות עירייה 

19.3.20 

 מכתבי חל"ת לעובדים .9

ריכוז כל לטובת י האגפים אבי אנוש יפנה לכל מנהל שאגף מ .א
ש עד ייש להג   .במרוכז לביטוח לאומיבקשות לחל"ת והגשתו 

יום בחל"ת וקבלת דמי אבטלה   30המשמעות ל  למרץ בגלל   19
   במועד.

יש לייצור    – חתימה של עובדים על טופס בקשה יציאה לחל"ת .ב
פרוצדורה שתייתר הגעה פיזית  של עובדים לחתימה על  

 הטופס. 

לייזום קשר עם עובדים ללא יתרת ימי חופשה לגבי יציאה  .ג
 . 19/3לחל"ת עד 

 

 18.3.20 אורית אוזן כרמי 



 ריכוז בקשות של עובדים לעבודה .10
כל בקשה לעבודה בתקופה זו תרוכז על ידי המנהלים ותועבר לאורית  

 .  מנכ"לאוזן כרמי לטובת אישור מול 

מנהלי אגפים  
 ויחידות עירוניות 

18.3.20 

 עובדי אגף שח"ק  .11
יש לברר את נושא המסר לעובדי אגף שח"ק המוחרגים כחיוניים. ככל  

 וציא הבהרה בהקדם על הבוקר. ה ויש בעיה יש ל
 

על   18.3.20 אורית אוזן כרמי 
 הבוקר

 
 

 רשם:
 בן צ'רטוף דאר 

 
 העתקים:

 משתתפים

 רחלי רם

 

  



 ** ZOOM- **תמלול שיחה באמצעות ה

 21:30, 17.03.2020 -קורונה   - הערכת מצב 

   משתתפים:

פקע"ר, דני הרוש, שרון ג'ורג'י, רוזי נוימן, שני כהן, שרון פז, אורי ארבל גנץ,   -ראש העיר, איתה צחר, אוזי בוכיבנדר  

אודי להב, אורית ארבל גנץ, צחי בן אדרת, שי זייד, אופירה מור, מיב הלפמן, זהר מדמון, שרית סלע, אלון בן זקן, מירב  

ג, בן צ'רטוף דאר, מעיין גלוזברג, מוטי סרודי, עליזה זיידלר גרנות, אליסה  הלפמן, חלי סממה פדידה, שאול מיטלבר 

 ניקיטין.  

 סדר הדברים: 

 : ערב טוב לכולם, נתחיל עם עדכונים עד שראש העיר יצטרף. איתי צחר 

במתכונת חירום. יש הרבה השלכות למשק בשעת חירום, יש כרגע שלב ביניים. לשלב ביניים יש  החל ממחר מתחילים 

מהעובדים ימשיכו להגיע   20%-ה עקרונות, המטרה היא צמצום העובדים שמגיעים. גובשה רשימה שגובשה, ככמ

 בשלב זה, היתרה לא. 

צריך להגיע פיסית. יש סיכוי שזה ישתנה. כל   - נכון לרגע זה יש הרבה שיח מול מדינת ישראל, מי שצריך להגיע לעבודה 

 ית לעבודה. מי שקיבל הודעה להתייצב, נדרש להגיע פיס 

 אורית אוזן מרכזת ומאשרת פרטנית מולי.   -מקרים פרטניים  

שנית, הרציונאל הוא לצמצם מגע בין האוכלוסיה. מבחינתינו מדובר בעליית מדרגה בסגירת האטרקציות העירוניים:  

בהנחיות. בשלב  פארק, מגרש אתלטיקה, מגרשי ספורט וספורטק. לטעמי גם פה נכנס בשלב כזה או אחר להחמרה 

ראשון הודעה וקריאה לציבור, ובמשך אכיפה באמצעות פקחים וסיירים: לומר לאנשים לעזוב את המקום וכו'. המדינה  

רוצה שהעיר תהיה ריקה מתושבים ברחובות ובנקודות הריכוז. מי שיוצא, יוצא כי נדרש לעבודה, בית מרקחת, וקניית  

 אוכל. 

 יצטמצם מהר מאוד.   -עובדים נדרשים. כל מי שלא נדרש  לאורך כל היום היו הבהרות בנושא  

שלישית, רציפות תפעולית ותפקודית שלנו. אנחנו צריכים לראות שאנחנו מצליחים לתת שירותים יעילים לתושבים. הם  

יפנו אלינו באמצעים אחרים, וזה זמן למי מכם שמגיע לעבודה לנקות שולחן, לטפל בפניות שהצטברו, חשוב לנצל את  

 מן ולעסוק בדברים חשובים אלו. הז

ליווי אוכלוסיות מרחוק. היה היום דיון קצר בנושא, בהיבטי פנאי   - פיתוח של שירותים דיגיטליים לתחום הקהילה 

 ותרבות לתושבים של אגף קהילה וכו'. חשוב להמשיך ולפתח את היכולות האלה, במקביל למה שקיים במדינה. 

פעולות להנגיש מידע לציבור. עדיין יש תחושה של חוסר. אנחנו צריכים להמשיך  אנחנו עושים הרבה  - צוות תקשורת 

ולהעמיק את הקשר עם התושבים, חשוב להעלות עדכונים לאתר, חשוב להפנות את תושבים לאתר העירוני, וגם  

 במענה למוקד העירוני ובכל פלטפורמה אחרת. נשתדל לרכז מידע במקום אלו. 

ם שלא ברורים עד הסוף, כל מיני ספקים, נושאים משפטיים וכו'. הדברים יתבהרו ברמת  יש נושאי - בנושא התפעולי 

המדינה מבחינת ההנחיות, כמובן אנחנו נעדכן בהתאם. כל אחד נדרש למפות את הדברים האלה ברמתו, כל אחד צריך  

 לבדוק מה מתייתר. חשוב להוציא בליווי הלשכה המשפטית לגורמי החוץ עדכונים. 

סוגיות פתוחות ונספחים, חשוב להיערך בתכניות בתקופה זו, בליווי הצוות של אופירה מור. נדרש   - טרטגית תכנית אס

 לעשות עבודה מקיפה שתלווה אותנו בחודשים הקרובים בכל היבטי החיים. 

 בדים. : אנחנו נפנה לכל המנהלים על מנת לפנות באופן מרוכז לביטוח לאומי בכל נושא החל"ת לעו אורית אוזן כרמי 

 להיות במינוס חופשה.   - יש חלופה לעובדים שרוצים לנצל חופשה 

. היום נסגרה רשימת העובדים, ומחר הרשימה תועבר לביטוח לאומי. לא צריך  19.3-: התאריך הקובע הוא ה איתי צחר 

 אנחנו נמצא פתרון לכך, אולי החתמה מרוזת, בתיאום משפטי.   -להביא את כל העובדים פיסית להחתמה  

: עובדים שאינם חיוניים ורוצים להגיע לעבודה, חשוב לגבש רשימה כזאת ואולי לאשר ולהציג אותה אלייך  הרוש  דני

 בצורה מרוכזת. לקבל החלטות לגבי הגעתם ביחד. 



כמו כן, בקשות של תושבים גם מגיעים למנהלים, גם לרשום אותם, תושבים רבים נמצאים במצוקות כאלו ואחרות:  

 הצרכים המיוחדים, לא לדפדף ולהעביר לגורמים הרלוונטיים.  קשישים ואוכלוסית 

: אני רוצה שמחר תצא הודעה ואנחנו נעלה לשידור בבוקר. אנחנו ניזום מהלך, בעזרת הסיור המשטרתי  ראש העיר

והפיקוח העיורני, אנחנו נבקש לכבד את הוראות הממשלה ולא להסתובב ברחובות. אני מבקש שהאכיפה יתחילו  

 ממחר. להסתובב 

 אני חושב שהציבור מצפה לכך. אני אנקוט את המהלך הזה, ואתם תראו שכל הרשויות המקומיות ימשיכו בעקבותינו. 

שנית, הייתה לנו התייעצויות בין ראשי הרשויות. לא מעט התחילו לעשות פעולות של טיהור וחיטוי במקומות מסוימים  

שאני הייתי בדיעת מיעוט שם כנגד המהלך. חלקם כבר התחילו  במרחב הציבורי. מדובר בהעברת מסר לציבור, למרות  

בגני השעשועים ובתחנות אוטובוס. זה לא למען הטיהור, אלא יותר למען ניראות היות ורואים משהו מעשי בשטח. זה 

 גורם לאנשים להיתכנס בבתים. 

יה ותאגידים, עובר קודם כל דרך  אנחנו עדיין לא כמקשה אחת. כל הודעה לתקשורת ולעובדים, עירי  -שלישית, הסברה  

 משאבי אנוש, עדכון ואחר כך תקשורת, עובר למנכ"ל. 

לא מוציאים הודעות ללא ניסוח ראוי, הודעות אישיות, אינפורמטיביות, ממוקדות, בקו הסברה אחיד של מערכות העיר,  

 מי. תוך ציון הנמען. הכל צריך לעבור דרך מנכ"ל העירייה ובידיעתו, והמנכ"ל מתואם עי

 : אתמול הנחיתי שלא מוציאים הודעות לעובדים. לצערי היום היו שני מקרים דומים.  איתי צחר 

אודי להב בדק את הנושא, יש לנו התייחסות של משרד הבריאות גם כן שאומר שזה לא יעיל, אולי    -לגבי נושא החיטוי  

פקטיבי. מחר אציג לך תכנית לצוות שיהיה  רק הצד הפסיכולוגי. מדובר בעלויות מאוד גדולות, מדובר בחומר פחות א

מסומן ומזוהה על מנת לשדר את האכיפה האדיבה כמו שאתה מתכוון אליו, עם ביגוד מתאים ויסתובבו בעיר ויתנו את  

 האפקט הזה שאתה רוצה. אנחנו נעשה משהו בנושא. 

נעשה את זה. אנחנו נתחיל להסתובב  : אני מבקש מראש הממשלה להיות נחרץ וברור, אנחנו במקום שלנו ראש עיר 

והשלטון המקומי. אתם תראו שכולם ינהגו כמונו, אני לא רואה שום   15-ברחובות ואני הולך להודיע את זה לפורום ה

ברירה אחרת. מדובר במסרים ברורים של להישאר בבית. תהיה הנחיה מסודרת עם תסריט שיחה, אני רוצה שתהיה  

 נוכחות בעיר. 

חולים.   10,000חולים, בספרד עמדו במצב הזה לפני עשרה ימים. היום יש  400אנחנו היום עומדים על   צחר:איתי 

כל מי שנדרש להגיע מחר ונמצא כאן בשיחה נמנה על הסגל החיוני של העובדים, ומחר נמשיך עבודה  - מבחינת מחר 

 כרגיל במתכונת מיוחדת זו.  

 ור העובדים של אגף שח"ק, שהוגדרו כחיוניים. מבקשת לחדד את ההחרגה עב  רוזי נוימן: 

 : לדעתי ההנחיות האלו פורטו במכתב והנושא ברור, אוודא בשנית ואם צריך להוציא הבהרה נעשה זאת. איתי צחר 

המון תודה והערכה לכולם שוב פעם. מבקש לציין כי משרד הפנים רואה בנו כתובת לכל השאלות, בדיקות ובירורים. הם  

עבודה, ניהול תהליכים וכוח אדם, אתר אינטרנט ותכנית אב. כל הדברים הללו קרים אודות לעבודתכם    מקבלים שיטות

 המאומצת. 

מבקש לעשות שידור לייב מחר בבוקר. אני מקווה שעד הבוקר אתעדכן בעוד חדשות   -: חלי סממה פדידה ראש העיר

 ת בסדר הציבורי. לקראת יום חמישי. אני רוצה להעביר מסר לתושבים שמתחילים פעולו

 : נשלט וננעל, אציג לך מחר תכנית מסודרת בנושא. איתי צחר 

 



 - פנימי-

 
  טלפונית נגיף קורונה  סיכום הערכת מצב

 
 

 20:00בשעה  18/03/2020  סיכום דיון מיום
ראש העיר, דני הרוש, איתי צחר, אלעד קנדל, חלי סממה פדידה, שגיא רוכל, אירית גרימברג, אורי ארבל  : נוכחים

גנץ, עדי אוליקר, אופירה מור, אודי להב, שרון ג'ורג'י, צחי בן אדרת, מעיין גלוזברג, שאול מיטלברג, מירב הלפמן,  
עוזי נוימן, שרון פז, עליזה זיידלר גרנות, מוטי סרודי,  אלון בן זקן, שרית סלע, שי זייד, שני חן, זוהר מדמון, רוזי

 בן צ'רטוף דאר, אליסה ניקיטין.בוכבינדר, אורי טל, 
 ההערכה היא שפנינו לכיוון החרפת מצב וייתכן מעבר למצב מל"ח בין שבאופן פורמלי או לא פורמלי.

 הציבורי.  חלק מהמגבלות החדשות עלולות לכלול הגבלות תנועה במרחב
 : בהערכות במצב מעתה סדר הדוברים

 ראש העיר  .1
 מנכ"ל  .2
 מפקד היקל"ר  .3
 מנהל אגף ביטחון  .4
 מכלול אוכלוסייה  .5
 מכלול חינוך כולל פעילות פנאי  .6
 מכלול כח אדם  .7
 מכלול מידע לציבור ושירות  .8
 מכלול הנדסה ותשתיות  .9

 מכלול לוגיסטיקה  .10
 סיכום מנכ"ל  .11
 סיכום ראש העיר  .12

 הנחיות ראש העיר: 
 היערכות להחרפה בהגבלות לתקופה ארוכה. •

 תשומת לב מיוחדת לאוכלוסיות מיוחדות ולמצוקות שעולות מהציבור לאור שהייה ארוכה בבידוד.  •

 יש לנו תפקיד חשוב בשמירה על חוסן הציבור.  •

 חשיבות ההתמקדות בהיבטים הכלכליים.  •
  לו"ז לביצוע   אחריות                   הנושא וההחלטה                                                                                                

 היערכות העירייה למעבר למצב מל"ח )ייתכן שבאופן לא פורמלי(  .1

ושגרת העברת סדר פעולות להחמרה בהנחיות פעילות המשק   .א
 החיים. 

על בסיס סדר הפעולות הללו, על כלל המנהלים להיערך   .ב
לתרחישים שונים ולגבש מקרים ותגובות עבור יחידתו  

 כתוצאה ממעבר המשק למצב מל"ח. 

 שי זייד  .א

מנהלי אגפים   .ב
ויחידות 

 העירייה. 

  – 18.3.20א. 
 בוצע

 19.3.20ב. 

 כח אדם  .2

ביותר לגבי העובדים  על כלל המנהלים להכיר את המידע העדכני  .א
 ולדעת להעביר את המסר בצורה ברורה. 

שהובילו את אקט ההתקשרות   יש לקיים בירור בנושא הסייעות .ב
 המורכב למוקד החינוך. 

 במידת האפשר. להוסיף לדוח היומי סטטוס דיווח ימי מחלה .ג

מנהלי אגפים   .א
ויחידות 

 העירייה. 

 ארבל גנץ  אורי .ב

אורית אוזן   .ג
 כרמי

 19.3.20 .א

 19.3.20 .ב

 19.3.20 .ג

 מיפוי תאורה במרחב הציבורי .3

בחינת נושא החשכת התאורה במרחב הציבורי לרבות בשעות   .א
 מסוימות כולל מיפוי חלוקת העיר לאזורים. 

 זהר מדמון .א

 זהר מדמון .ב
 19.3.20 .א

 19.3.20 .ב



 להחשכה של חלקים מהעיר לפי הנחייה. ולפתח יכולת יש להיערך  .ב
 בטיחות עובדים .4

להתנהגות  נהלים לוודא תדרוך עד אחרון העובדים בנוגע  מעל כלל ה
 חשוב לשמור על ביטחונם.  בעבודה בדגש על הרגעת העובדים.בטוחה 

מנהלי אגפים  
ויחידות 
 . העירייה

19.3.20 

 שירותי מוזיקה מרחוק .5

 . יצירת קמפיין שירותי מוזיקה מרחוק .א

 לתושבים.פיתוח אפשרות התוכן מרחוק באמצעים דיגיטליים   .ב

חלי סממה   .א
 פדידה

 שרון פז .ב

 19.3.20 .א

 23.3.20 .ב

מנהלי אגפים   הקפדה על איכות הביצוע בכל תחום בעיקר בעת הזו .6
ויחידות 

 העירייה. 

 

 התקהלויות בני נוער בשעות הלילה  .7
לאור דיווחים על יציאת בני נוער בשעות הלילה המאוחרות )לפנות  

לבצע סיורים יזומים בעיר  בוקר( לגנים הציבוריים כולל הספורטק יש 
בשעות הרלוונטיות בדגש על מיקומי ושעות הדיווחים וזאת על מנת  

 למנוע התקהלויות אסורות.

 18.3.20 שי זייד 

 עדכון מסמך הוורד  .8

 שליחת מסמך הוורד של תכנית האב האסטרטגית לכלל המנהלים.  .א

 לפרוט את המשימות ואופן הפעולה במסמך הוורד.  .ב

 אופירה מור .א

מנהלי אגפים   .ב
ויחידות 

 העירייה. 

  19.3.20 .א
 בבוקר

 19.3.20 .ב

 אוכלוסיות מיוחדות .9

    היערכות לתגבור המוקד .א
זאת כחלק מצפי התגברות הפניות למוקד עם כניסת ההחמרה  

 לתוקף. 

   אנשים ללא דיור .ב
צוות התכנון לנושא אוכלוסייה בסיכון יגבש פתרונות לטיפול  

 ה זו. י באוכלוסי

 רוזי נוימן .א

 נוימןרוזי  .ב
 19.3.20 .א

 19.3.20 .ב

 מענק מפעל הפיס  .10
 אש"ח  273הכנת תוכנית לניצול המענק של מפעלך הפיס בהיקף של  

 22.3.20 רוזי נוימן

 עובדים בבידוד .11
מנהלים שיש להם עובדים שנמצאים בבידוד מחויבים לייצור ולשמר  

 קשר עם העובדים. 

מנהלי אגפים  
 ויחידות העירייה. 

19.3.20 

 אוויר לסופ"שתחזית מזג  .12
 הוצאת תחזית לסופ"ש מבחינת מזג אוויר.  

 19.3.20 בן צ'רטוף דאר

 הערכות מצב עתידיות  .13
על כל מנהל להיערך לישיבה הערכת המצב ולכתוב בנקודות דברים  

 רלוונטיים לפורום כדי למקד את הדיון. 

מנהלי אגפים  
 ויחידות העירייה. 

19.3.20 

 
 

 רשם:
 בן צ'רטוף דאר

 
 העתקים: 

 משתתפים 

 רחלי רם 

 
 

 



 ** ZOOM- **תמלול שיחה באמצעות ה

 20:00, 18.03.2020 -קורונה   - הערכת מצב 

   משתתפים:

פקע"ר, שאול מיטלברג, אודי להב, רוזי נוימן, אורי טל, זוהר מדמון, שרון ג'ורג'י,   -ראש העיר, דני הרוש, עוזי בוכיבנדר  

כרמי, מןטי סרודי, אורי ארבל גנץ, צחי בן אדרת, שרית סלע, בן צ'רטוף דאר, אליסה  שרון פז, מירב הלפמן, אורית אוזן 

 ניקיטין. 

 סדר הדברים: 

 

אנחנו מבינים שנכנסים לעוד החמרה בהנחיות. גלעד ארדן דיבר שהוא מוכן להחמרה. זה אומר שכניראה    -  ראש העיר

בות אלא אם כן מי שמורשה או תושבים שעושים קניות  או היום או מחר יהיה סגר כללי. משמעות היא שאין תנועה ברחו

סופר. יסופקו תעודות מעבר לבעלי תפקידים. אין מנוס מלקבל צו של סגר כללי. ממה שאני מבין זה הכיוון. מעבר לכך,  

אנחנו רק בהתחלה והשיא עוד לפנינו. ככל הניראה, נתחיל להרגיש עלייה במספר החולים, אבל מערכת הבריאות  

לקליטה של אלפי אנשים לבידוד במסגרת בתי מלון. בכל חדר יהיו שני מבודדים, על פי מצבם, וזה יהיה סוג של  נערכת 

 חדר אשפוז קל. בעיקר עבור חולים שרוצים לבודד אותם. שליפה מהאוכלוסייה למלונית, תחת השגחה רפואית.  

יעה לעצירה מוחלטת. חשוב שתשבו עם  חשוב לי מאוד שתתמקדו בהיבטים הכלכליים, גם במקרה שבה המערכת מג 

הגזבר ותתנו עלויות לפעילויות שבוטלו, ותקציב זה יושם לחירום ולבעיות כאלו ואחרות. יכול להיות שיהיה תרחיש לא  

פשוט לגבי הלמידה מרחוק וההוראה, יש הרבה דרמה בנושא. אני מאמין שאחרי שנגמור את הסיפור, תהיה ועדה  

 הייתה ערוכה לכך. אנחנו נעשה את המקסימום על מנת למזער נזקים, ככל הניתן.  שתבדוק כיצד המדינה לא 

יש הרבה אוכלוסיות וקהלים שנדרש לטפח אותם. תתחיל עלית מצוקה של האוכלוסייה המבוגרת בימים הקרובים,  

 משדרים מצוקות של מזון. 

שבועיים, לטיפול בפניות של תושבים  -משימה לרוזי נוימן: חשוב להיערך מבחינת המתנדבים לתרחיש שבעוד שבוע 

 במצוקה אישית או מתן תרופות לאלו שנזקקים, וגם מזון ומצבים קיצוניים אחרים. 

משפחות צעירות שנמצאות בבית, בשגרת חופש גדול כאשר המערכת מנסה לשמור אותם במסגרת לימודית. יש  

תן משפחות צעירות, ואיך להעסיק את  הערכה שתהיה שהות ממושכת בבית. חשוב לחשוב גם על המצוקה של או

 הילדים. 

למרות הכל, יש קהלים ואוכלוסיות שמתפקדים, אני רואה זאת ברשתות החברתיות, מדובר בעניין מנטאלי, ופה יש לנו  

 תפקיד חשוב לשמור על החוסן הנפשי של האוכלוסיות. 

שנתמקד בהן: אין טיולים, קייטנות, חוגים וכו', ונדרש  : להקים צוות טיפול בנושא אותן אוכלוסיות  משימה לאיתי צחר

 לחשוב על פתרונות בנושא זה, ולעשות חשיבה ממוקדת. אולי קו חם ופתרונות נוספים. 

ראש הממשלה לא רצה להכניס את המדינה למשבר, נתנו את השבוע הזה לאנשים לעכל את מה שקורה מבחינה  

 פסיכולוגית, וזה המצב נכון לעכשיו. 

 ערב טוב לכולם, ושוב תודה והערכה. יש המון תוצרים וטוב שכך.  -  ל העירייה מנכ"

היא שונה ממה שעשינו עד עכשיו, אנחנו מתכוננים במתכונת חירום ברוח ראש העיר. חשוב   -הערכת המצב הערב  

 שכל אחד יחשוב בנקודות, כשתי דקות, על משמעויות שנוגעות לכולם, על פי סדר הדוברים. 

נחיות סותרות, אני מניח שהמצב יוגדר בזמן הקרוב. לא הוגדר מצב מל"ח, ולכן אנחנו עכשיו נמצאים בשלב  יש הרבה ה

 ביניים. 

 אנחנו ממשיכים לתת שירות לתושבי העיר, אין חריגים מבחינה תפעולית. 

ם: ראש העיר  הקשר לתושב כולל עובדים ותושבים. הקשר חייב להיות ממוסד ורציף במישורים השוני - נושא התקשורת 

 והדרג המקצועי.  

הנושא האחרון הוא התקציב, משמעויות תקציביות לטווח הקצר ולטווח הארוך: בדגש על קשר לאוכלוסיות. כפי ששגיא  

 אש"ח ממפעל הפיס לצורך כך, אך מדובר בכסף קטן, על הכף עשרות מיליונים.   273רוכל עדכן, התקבל מענק של  



המצב אומרת שאנחנו בזמן יקר. צריך לנסות לנצל את הזמן כדי לחדד עוד יותר את   ערב טוב, הערכת -  מפקד היקל"ר 

המשימות, העירייה מאורגנת בצורה יוצאת מן הכלל. זה לא הזמן להוריד את הרגל מהגז, ההערכה של הפיקוד היא  

איץ את הסעיפים. אין  שהולכים לאירוע משמעותי עוד יותר, נדרשת היערכות לכך. יש תכנית אב טובה, צריך לנסות לה

 משהו שאנחנו יודעים מעבר למה שציין ראש העיר. 

אני אפיץ את סדר הפעולות למעבר לשלב של הגבלת תנועה מוגברת לאחר הערכת המצב הזו.   -  מנהל אגף הביטחון 

 היום היה מאמץ אכיפת הבידוד והתבצע על ידי כל יחידות השטח במרחב הציבורי. 

שאלות, הפצתי היום מייל בנושא שמציג את תמונת המצב. חשוב להדגיש שלא נדרשים כרגע  עלו הרבה   -הנחיות מיגון  

 למיגון, במידת הצורך אנחנו מוכנים וערוכים. 

 מחר בבוקר יועבר מסמך ובו תפורטו המשימות לכולם. 

 

 + דשבורד משימות עירוני**   18.3.20 - **הוצגו נתונים ברמה עירונית 

 גמה בשינוי הנתונים, ועל כן האיסוף היומי. אנחנו מנסים לראות אם יש מ 

 

 מנהלת מכלול אוכלוסייה 

רוזי נוימן: בנושא גימלאים משרד הרווחה מתארגן להוסיף חלוקה של מזון עבור גימלאים שמקבלים קצבאות מביטוח  

לייים  לאומי. מעבר לכך, לקו החם אין הרבה פניות, אבל אנחנו נערכים לכך שתהיה עליה. כל העובדים הסוציא

מתקשרים לכל אלו שנמצאים בסיכון. התחלנו לקבל אנשים שמכל סיבה שהיא נמצאים ללא דיור, וצריך לחשוב איך  

 דואגים להם. עשינוי מיפויים של הנתונים והאנשים. 

 נדרש לגבש צוות עבודה בנושא.   -פתרון לדיור  

 תיעשה תכנית בנושא ותוצג לאישור.  -לגבי המענק  

 מנהל מכלול חינוך 

 אורי ארבל גנץ: יש כמה נושאים עיקריים.  

 בקשות של ספקים להקדמת תשלומים והקדמת תשלומי הורים.    -נושא הכספים  

  9מתעסקת בפניות של סייעות משלבות וועדות זכאות, על פי הנחיות משרד החינוך. היום התקיימו  -מחלקת פרט  

 שעות של דיונים בנושא.  

נושאי משאבי אנוש בצהריים, לדעתי זה היה מתוזמן ומכוון. קבלנו מסמך ממשרד  סייעות בעשרות רבות פנו למוקד ב

החינוך להגיע לבתי הספר להצטיידות, אנחנו מסתייגים בנושא, בתיאום מול ועד ההורים. נחתם הסכם עם הסתדרות  

ות והמדינה לא  המורים. אף אחד לא חושב שזה נכון להפסיק את שגרת ההוראה מרחוק. יש בעיות טכניות בנושא הי 

יכולה לעמוד בעומס מבחינה טכנית. חשוב לציין כי מקור לגאווה מה שקורה עם למידה מרחוק בעיר, יש יצירתיות  

 אדירה. לטעמי, בתי הספר לא יחזרו להיות מה שהיו.  

 מחלקת ההסעות עמוסה באופן מפתיע, משרד החינוך דורש דוחות עם נתונים רבים. 

 ות הלימוד. במקביל יש רישומים למוסד

 הדרכות, היו כמה מקרי חירום שנדרש אליהם ראש השפ"ח זה מוכל ומוחזק בשלב זה.  22הרבה פניות,  -שפ"ח  

 עושים שיחות, ובלילות עושים סיורים בשטחים.   - קבס"ים 

 לטיפול במסגרת האכיפה.   משימה לשי זייד:

 חברה לתרבות ופנאי  - קהילה 

: אנחנו לפני סגירה הרמטית בנושאי כוח אדם ותשלום מהיר לספקים למזעור נזקים. במקביל, עובדים על כל  שרון פז 

ילדים לומדים מרחוק,    1350ההנגשה המקסימלית של השירותים המקוונים. הסיפריה היא הצלחה רבה גם בשלוחות. 

 ניראה אם להמשיך עם זה בהמשך.  סוגים שונים.  14מורה ותמיד. העלנו היום נסיון של חוגים מקוונים, 

יועברו לדוברות להעלאה בכל ערוצי המדיה, ואם יתאפשר נעשה זאת אחת לשבועיים והתכנים   - תכנים לקהילה 

 יעודכנו. 



: אנחנו מקבלים הרבה פניות של בני נוער לקו סיוע, הרבה חששות. הצוות עומד בזה בצורה יפה, אננחנו  מירב הלפמן

 הרבה תכנים לנוער באמצעות הפלטפורמה הקיימת. מצליחים לייצר 

 : כל המשימות בוצעו, כולל שילוט. שאול מיטלברג 

 הכל כרגיל.    -קופות חולים    שרון ג'ורג'י: 

 צריך להעלות לשידור את שי זייד ואת חלי סממה על מנת להרגיע את התושבים.   - סרטונים 

 ק אלו שהצהירו על עצמם. מחסור בנתונים על החולים ור  -בעיה עם משרד הבריאות  

 : מדריכי המוגנות הפסיקו את השיחות. אני חושבת להמשיך עם זה ואפנה בהתאם לגורמים הרלוונטיים. שני כהן חן 

 

 מנהלת מכלול כוח אדם  

 עובדים שנמצאים בבידוד, יצרנו קשר עם כולם, גם שלחנו להם ברכה. 25: אורית אוזן כרמי 

 בדוק לשלומם. : נא ליצור קשר ולמשימה למנהלים

הם נדרשים להגיע לעבודה, בודדים אושרו לעבודה מהבית, רשימה הועברה למשרד    - עובדים חיוניים  538יש לנו 

 הפנים.

עסקנו בקשר עם ביטוח לאומי ביציאה לחל"ת. גילינו שמחצית מהעובדים לא יוכלו לעמוד בתנאים ולקבל זכאות  

 קבועים ועבורם נעשה זאת בצורה מרוכזת אל מול ביטוח לאומי. לתשלום בגין החל"ת, הזכאים יהיו רק עובדים  

מחר נפיץ דוח יתרת ימי חופשה על מנת שכל עובד ידע כמה יש לו, ויש אישור להכניס את העובדים ליתרה שלילית  

 מבלי להיפגע בשכר. 

 כספים ותקציב 

מאוד לחוצים. כל מה שהיה מאושר  עשינו היערכות בנושא תזרים מזומנים על מנת לשלם לספקים, אשר   שגיא רוכל:

 הועבר לתשלום. אנחנו לא מעכבים ולא דוחים על מנת שאנשים יקבלו כספים, לפני החג.  -לתשלום עד תחילת מאי  

גיבשנו הנחיות ברורות בנושא תשלומי הורים, שכירויות ודמי שימוש. נעשות פעולות על ידי היחידות על מנת לממש את  

 ההנחיות הללו.  

 הנחיות והקלות לסקטור העיסקי. גובשנו 

 : נדרשת החלטת מועצה בנושא.  משימה לבן צ'רטוף דאר

 היתר יצא למימוש בימים הקרובים. 

חשבים כבר גיבשו את הנושא ומחר נגבש   4אנחנו מגבשים את הסל של המשמעויות התקציביות של צעדי הבלימה, 

 ל מצב ההכנסות החזוי, על בסיס ההערכות בלבד.  לידי משהו אחד שנוכל להבין מה זה אומר. נכין אומדנים ע 

 מקווה שמחר בסוף היום תהיה לנו תמונת מצב בנושא. 

 מנהלת מכלול מידע לציבור 

: תודה רבה על כל שיתוף הפעולה של כל המנהלים ועל המענה מהרגע להרגע. אעדכן שאנחנו  חלי סממה פדידה 

ם וגם בגזרה של ראש העיר כמוביל המערכה. אנחנו מעלים  פועלים במספר גזרות, מידע לעובדים ולציבור התושבי

 הרבה תכני תרבות ופנאי, גם לגימלאים ונותנים להם שירותים מקוונים דרך אתר קורונה.  

אנחנו מנסים לעשות קידום ממומן של האתר על מנת להגיע לכולם. עושים שת"פים רבים עם רשויות אחרות ואנחנו  

 שויות. גם בטלגרם, ואצאפ, פייסבוק אנחנו מעדכנים, משתדלים להגיע לכולם.  חולקים מידע רב עם דוברי הר

חשוב להמשיך ולהלעות אותנו במידע, חומר שאנחנו יוצרים נותן תחושה אחרת. ההסברה עובדת   - לגבי סרטונים 

 בצורה טובה בסך הכל. 

 שירות 

יה עד עכשיו בנתונים נמוכים יותר. הקו החם  לחץ יורד מבחינת כמות השיחות במוקד, ועליה בקו החם שה  עדי אוליקר:

כוח אדם, והיה קשה  בעניינימיועד עבור אלו שחשים מצוקה, וחשוב להסתכל על הנתון הזה שעלה. הקושי העיקרי היה 

לקבל מענים, המענים לא הספיקו. קיבלנו עובדים מודאגים. גורמי אכיפה נשלחו לפיזור התקהלויות, עיקר היום היה  



 תפעולי ומענה לעובדים המבולבלים. 

 בתהליך מיפוי מה ניתן לעשות עוד.  -מבחינת שירות  

 ה ויש מקרים דחופים יש לפנות למוקד העירוני. השרת נמצא במענה קולי בכלל העירייה שאין כרגע מענה ושבמקר

 מנהלת מכלול הנדסה ותשתיות

ובינוי נמשכות כרגיל, כל עוד אין שינוי במצב העובדים. אנחנו מכינים את    תשתיות: עבודות עליזה זיידלר גרנות 

 כו כרגיל. העובדים לעבודה מרחוק, ובמידה ויקרה אנחנו ממשיכים לעבוד כמעט כרגיל. חשוב שהוועדות ימשי

 חשוב לשוחח עם חברי הוועדות על מנת שיהיה קוורום לפחות.   -  בקשה לדני הרוש וראש העיר

ת ואצאפ, ויש להם קשר ישיר איתי ועם מנהלי  צבאמצעות קבו מולנו פתחנו ערוץ ישיר עם קבלנים ואדריכלים שעובדים 

 המחלקות.  

 בנוסף, אנחנו מעלים מידע באתר.  

 היו הרבה תלונות של כמות חריגה של לקוחות ועל עסקים פתוחים.  עסקים סגורים,  97יש 

 מחלקת רישוי עסקים הדריכה עסקים שהוגדרו בנדרשים לחירום להחזיק מפתח חירום נוסף. 

 מנהלת מכלול לוגיסטיקה 

ם  סך הכל עובדים במתכונת חירום. נותנים שירותי פנים, עבודות יזומות, חבירה לבתי ספר, מבצעי  זוהר מדמון: 

 התכנסות וצמצום משימות שהצטברו.  

 יש חוסר של כוח אדם אצל הקבלנים שעובדיהם לא מגיעים.  

 אנחנו מצליחים לבצע מספר משימות, למשל האשכול פיס היום. 

: מקבלים הרבה פניות בנושאים תפעוליים, זה אומר שהאזרחים מודאגים מחיי היומיום ולא מהוירוס. עד סוף  אודי להב 

 את העיר למצב שהייתה לפני הסערה.  השבוע נחזיר 

 נציג פעילות ותכנית לאישור המנכ"ל, כולל פיצול למשמרות כפולות.  - נערכים למצב של ספק פינוי האשפה שיקרוס 

 סיכום מנכ"ל העירייה 

לפנינו מעבר למצב מל"ח, זאת הכרזה דרמטית והמדינה נמנעת ממנה. חובה על כל מנהל לחשוב על מעבר למצב  

 מל"ח על כלל המשמעויות מכך.  

 פעולות משלימות בתחומו.   ה: להפיץ את סדר הפעולות וכל אחד יבנמשימה לשי זייד 

 דיווח ימי מחלה. : להוסיף לדוח היומי סטטוס  משימה לאופירה מור ואורית אוזן כרמי 

מבקש לעשות בירור בנושא לשתי הסייעות,   -: סייעות שתזמנו אקט התקשרות מרוכז למוקד  משימה לאורי ארבל גנץ 

 ולשימוע לקראת פיטורין במידת הצורך. 

: לבחון נושא החשכת אזורים בעיר. חשוב להכיר את הנושא, במידה ותהיה החלטה להחשיך  משימה לזהר מדמון 

 מסוימת, שנהיה מוכנים מבחינת יכולת. אזורים משעה 

כל מנהל נדרש לתדרך את העובדים   -: הקפדה על נושאי הבטיחות של העובדים והבריאות  משימה למנהלים

 להתנהגות בטוחה, על מנת שעובדים לא יהיו בפאניקה, חשוב לשמור על ביטחונם. 

 תפעוליות. משמעויות   -: תחזית מזג אוויר לסוף השבוע  משימה לבן צ'רטוף דאר

שירותי מוסיקה מרחוק, חשוב לעשות קמפיין עם הדוברות  -: לאור ההצלחה של המוצר שיצרתם  משימה לשרון פז 

 וליצור קהלים נוספים עם תכנים נוספים דומים, חשוב לפתח את זה כמה שניתן. 

 לסיום,  

ים הקטנים וחשיבה מעמיקה  ו עושים נבחן, כל מה שאנחנו עושים חשוב שיהיה תוך הקפדה על הפרט נכל צעד שאנח

 ככל הניתן בזמן הנתון. 

כל אחד נדרש לכתוב לעצמו את הנקודות העיקריות, ולהעלות רק מה שרלוונטי לפורום   - לקראת הערכות מצב עתידיות 

 הרחב על מנת שנהיה יעילים ותכליתיים. 

 שוב המון תודה והערכה, מדובר בתקופה של חוסר וודאות, לילה טוב.  

 

 



 -פנימי-
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 05/04/2020   סיכום דיון מיום
 516769 סימוכין / תיק: 

וירוס  \שי זייד -ביטחון \העירייהמנכל \ /  
  docx.516769\הקורונה

 
בן צ'רטוף דאר, שי זייד, מירב הלפמן, שרית סלע, רוזי נוימן, מוטי סרודי, אורית אוזן איתי צחר,  : נוכחים

 כרמי, עדי אוליקר, אסף גולן, גור דותן.
  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                
 טלפנים על טופס מקוון  .1

רשימה מעודכנת לגבי מי שמבצע שיחות טלפון. אם  יש להעביר  .א
בדוק מול אורית אוזן כרמי וגם לבדוק  צריך להוסיף כח אדם אז ל

 על כל המשתמע מכך.  לגבי מתנדבים
 עדכון לגבי התקדמות המשימה. להעביר יש  .ב

 5/4/20 מירב הלפמן

של  סיוע לגבי טיפול ביצירת קשר ופניות  יצירת דו"ח נתונים יומי   .2
 . תושבים

 

 5/4/20 בן צ'רטוף דאר

לבדיקת מירב לרבות הקצאת עובד/ת לריכוז   –( 2000אמץ שכן )ציונות  .3
הנושא. שי זייד יעבוד מול מירב בנושא מתנדבים לריכוז הנושא. ככל  

יש לפנות לאורית אוזן כרמי לטובת הקצאת עובדים  ויש צורך נוסף,  
 לנושא. 

 6/4/20 מירב הלפמן

 
 

 רשם: בן צ'רטוף דאר 
 
 

 העתקים:
 משתתפים

 אליסה ניקיטין 
 



 -פנימי-
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איתי צחר, חלי סממה פדידה, שי זייד, אלון בן זקן, אלעד קנדל, מירב הלפמן, מיכל שרייבר   : נוכחים

גלבנדורף, אופירה מור, רעיה סבירסקי, שגיא רוכל, אודי להב, צחי בן אדרת, זוהר מדמון, דוד תורג'מן, מוטי 
 סרודי, רוזי נוימן, שרית סלע, אורי ארבל גנץ, שרון פז, בן צ'רטוף דאר, אליסה ניקיטין.

 *היעדרויות: עליזה זיידלר גרנות, רעיה סבירסקי במקומה.
  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                
 מערכת החינוך  .1

דה מרחוק של יתר מערכת  יחזרה לשגרה של חינוך מיוחד וחזרה ללמ
 . החינוך

יש להעביר מתווה מסודר    – חזרה לשגרה של מערכת חינוך מיוחד .א
 לחזרה לשגרה של חינוך מיוחד.

 . מוסדות החינוך המיוחדוחזות ניקיון יש לוודא  -  חזות מוס"ח .ב

 היערכות לאבטחת מוסדות חינוך מיוחד. - אבטחת מוס"ח .ג

באחריות כל גורם: חכ"ל, אגף  -בינוי ותחזוקת מוסדות חינוך  .ד
מוסדות חינוך  הנדסה ואגף אחזקה, לוודא תקינות חזרה לשגרה ב 

 מיוחד לרבות תיקוני ליקויים.

יש להיערך להחלפת אסף גולן מהטיפול בתרופות. אורית   – הסעות .ה
 בראון תחליפו. 

 בהסעות. Ride -Weבדיקה מול חכ"ל לגבי שילוב  –הסעות  .ו

לבחון גם  יש   –ללא מחשבים   רכש מרוכז של מחשבים לתלמידים .ז
 לנושא שימוש בתקציב מפעל הפיס שהוקצה 

יש לייצור טופס    – הצהרות הורים מקוונות לגבי בריאות הילדים .ח
 מקוון. 

 

 אורי ארבל גנץ  .א

 אודי להב  .ב

 שי זייד  .ג

אלעד קנדל,   .ד
עליזה זיידלר  

גרנות, זהר 
 מדמון. 

 שי זייד  .ה

 אורי ארבל גנץ  . ו

 מוטי סרודי .ז

 מוטי סרודי .ח

 19/4/20 .א
 20/4/20ח. -ב

 רישוי עסקים ואכיפה  .2

 לגבי עמידה בתנאים לפתיחת עסק.  לעסקיםטופס הצהרה מקוון  .א

נוסח אחיד לשילוט בכניסה  יש לייצר  –שילוט אחיד לעסקים  .ב
 לעסקים הכולל את ההנחיות לרבות נושא המסיכות. 

 ראש העיר.לדיון מדיניות עם   –מדיניות אכיפה  .ג
 

 מוטי סרודי .א

רעיה  .ב
 סבירסקי

 איתי צחר  .ג

 19/4/20 .א

 20/4/20 .ב

 20/4/20 .ג

 כח אדם   .3
חודש אפריל, מה שהיה הוא שיהיה למעט בקשות חריגות  עד סוף 

 ומערכת החינוך. 
 . 30/4עדכון לגבי הסכם ההעסקה עד העברת  .א

 העברת עדכון והבהרות לגבי נושא תשלום השכר והתוספות. .ב

אורית אוזן   .א
 כרמי

אורית אוזון  .ב
 כרמי

 19/4/20 .א

 19/4/20 .ב
 

 מיגון עובדים כולל מחיצות  .4
 אחזקה ותפעול. השלמת מיפוי מוקדי קבלת קהל והעברה לטיפול אגף 

 21/4/20 שי זייד 



 אירועים  –קהילה ותרבות  .5
יש לבדוק את המגבלות שחלות על נושא המידע אודות   –פרח לניצול 

ניצולי השואה. רוזי תעביר לאלון את ההנחיות לשימוש במידע שקיבלה  
 עם המסמך אודות ניצולי השואה בעיר. 

 

 19/4/20 רוזי נוימן

 חזות העיר  .6
 ולפעול בהתאם למצב הנוכחי.יש לעבור על ספר המועדים  

להכין את כל מוקדי האירועים במהלך אירועי הלאום לרבות  יש 
 אנדרטאות ובתי עלמין. 

 ניקיון וגינון כל המוקדים. .א

 תיקון כל המפגעים במוקדים. .ב
 

 אודי להב  .א

 זהר מדמון .ב
 20/4/20 .א

 20/4/20 .ב

 2% –אוכלוסייה בסיכון  .7

חזרה לשגרה של מעונות יום שיקומיים, ממ"ש, בית ספר   -הסעות   .א
 .We-Rideמפתן. יש לוודא הסעות ולברר לגבי תיגבור באמצעות 

 דיון בנושא המשך פעילות צוות של שרית לבחינת זכאות למזון.  .ב

 רוזי נוימן .א

 בן צ'רטוף דאר .ב
 20/4/20 .א

 20/4/20 .ב

 
 רשם: בן צ'רטוף דאר 

 
 העתקים:

 משתתפים
 ת עליזה זיידלר גרנו

 אליסה ניקיטין 
 רחלי רם
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אורית , שרית סלע, בן צ'רטוף דאר, רוזי נוימן, אסף גולן, דני סובעי, גור דותן ,שי זייד איתי צחר, : נוכחים

 ן, אורית אוזן כרמי ניב גרנות.בראו
  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                
 צרכניה  .1

 נכנסו לשגרה אחרי החג לחלוקת מזון בימים א, ג, ה.
 מרכזי מעונות דיור.  3כתובות +   400מעל 

 המתנדביםחווינו האטה בכמות  
היום בערב מקבלים אספקה גדולה של פיקוד העורף. תסופק עד יום  

 ראשון הקרוב.  
 כמה נושאים:

יש הרבה מתנדבים מזדמנים.   ירידה בכמות. – נושא המתנדבים •
 . FIFOעובדים בשיטת  

מתנדבים בפרק זמן קצר. עם כלי רכב.  65-70  -יש צורך בכ
 המעקב. האפליקציה מאד מייעלת את השילוח ואת 

 

 מזון מבושל לעומת סלי מזון. •
 מהירות חלוקה. -מזון מבושל

משקל וזמן חלוקה. ניתן לפזר את החלוקה ליותר מיום   –סלי מזון 
 אחד.

 בשלב הבא יש לייצור קווי חלוקה קבועים
 

 : משימות
גור רשימה של מתנדבים עם ההתחייבות  ליעביר   חמ"ל מתנדבים .א

ליומיים  רשימה כל יום יש להעביר  .של כל מתנדב לכמות משלוחים
 שעות קדימה. 48קדימה. 

 
לטובת  שמורכב משני נהגים וארבעה עובדים  עירוני להגדיר צוות   .ב

 )מזון מבושל וסלי מזון(  את קצב החלוקההגדלת 
 

ייצאו בקמפיין גיוס מתנדבים. ינסו לגייס מתוך   –גיוס מתנדבים  .ג
 המתנדבים.   1000המאגר של 

 
 לבדוק שכר מתנדב. לכאלה שמובטלים והתנדבו.  .ד

 
 

 ניב גרנות   .א

אורית אוזן   .ב
 כרמי

 ניב גרנות  .ג

אורית אוזן   .ד
 כרמי

 22/4/20 .א

 21/4/20 .ב

 21/4/20 .ג

 23/4/20 .ד

  תרופות .2
 טיפול בכמה עשרות ביום. 

. ואז  משלוחים מרוכזים -מול קופות חולים כללית וסופר פארם 

 בן צ'רטוף דאר .א

 אורית בראון .ב

 אורית בראון .ג

  20/4/20 .א
 בוצע –

 21/4/20 .ב



 מתנדבים אוספים כתובות מרוכזים. 
 הצורך ילך ויפחת לאור ההקלות בהגבלות.  -צפי 

 
קשר ותהליך  פרטי עם אסף ועם שרון ג'ורג'י לגבי  שיחהבן יקיים  .א

 עם קופות חולים אחרות בעיר.
 פארם למתנדבים. -בסופריש לברר לגבי קדימות  .ב
 תחליף את אסף בטיפול בנושא התרופות.אורית בראון  .ג

 20/4/20 .ג

   קניית מזון .3
 קריאות ביום.  20-כ

 הצפי הוא לצמצום השירות ככל וההקלות בהגבלות יימשכו. 
להיערך לצמצום השירות ולהחלפת דני סובעי באורית בראון עד  

 הפסקת השירות. 

 26/4/20 אורית בראון

 טלפונים –למזון בדיקת זכאות  .4
 פניות סה"כ.  1000-טופלו כ

 פניות חדשות ביום.    10-20
 בתהליך ולהעבירה לשח"ק. לסגור את הפונקציה הזו המטרה היא 

 הערוץ הזה.   לסגירתבן יפעל מול רוזי, עדי אוליקר ושרית סלע 

 22/4/20 בן צ'רטוף דאר

 רווחה .5
הגדלנו מאד את הכמויות ויש כאלה שלא רוצים עוד מנות מבושלות.  

 הכוונה היא להגיע להגדרה מי מקבל מתי.   –סלי המזון 
 כמעט אין טלפונים.  16:00אחרי  –קו חם 

יש לבחון המשך מגמה עד סוף השבוע ולגבש החלטה לגבי צמצום שעות  
 קו חם. 

 23/4/20 רוזי נוימן

   הוקרה למתנדבים .6
רגע שתהיה רגיעה  לגבי הוקרה למתנדבים בנפרדת ישיבה יש לקיים 

 . בעומס
 

 27/4/20 שי זייד 

 
 

 רשם: בן צ'רטוף דאר 
 

 
 העתקים:
 םמשתתפי

 אליסה ניקיטין 
 רחלי רם

 



 -פנימי-

 
 מנהלי אגפים  -הערכת מצב 

 
 

 07/05/2020   סיכום דיון מיום
 519971 סימוכין / תיק: 

וירוס  \זיידשי  -ביטחון \מנכל העירייה\ /  
  docx.519971\הקורונה

 
אופירה מור, אלון בן זקן, רוזי נוימן, שגיא רוכל, צחי בן אדרת, שי זייד, בן צ'רטוף דאר, איתי צחר,  : נוכחים

חלי סממה פדידה, מוטי סרודי, דוד תורג'מן, אורית אוזן כרמי, עליזה זיידלר גרנות, מיכל שרייבר  
 מירב הלפמן גלבנדורף, אודי להב, זהר מדמון, 

  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                
 וישיבת אישור תקציב ישיבות מועצה   .1

 הנחת העבודה היא שיהיה אפשר לקיים אותם בקרוב. 
בשבוע הבא תהיה ישיבת תקציב בוועדת כספים   –בהקשר של התקציב 

ולאחר מכן בהתאם להוראות החוק תהיה ישיבת המועצה לאישור  
 התקציב. 

  

 תכנית עבודה מעודכנת  .2
קשור  חלקו עכשיו יש קיצוץ ש  –כל מנהל הכין תכנית עבודה שנתית 

 ון שכר ואי קיום לימודים. גלפעולות, חלקו קשור לגורמים חיצוניים כ 
 

 . התאמה לתכנית העבודה שנשארה השנהיש לבצע 

 11.5.2020 מנהלי אגפים 

 שכר .3
 מיליון ₪ קיצוץ לערך בתקציב.  40הצפי לקיצוץ  

בחוץ יש ענפים שלמים  יש משבר כלכלי חריף שיוצר מציאות חדשה. 
 שנפגעו כולל אובדן משרות. 

 
 :תפקיד המנהלים הוא להעביר את המסרים הבאים לכלל העובדים .א

להעביר לעובדים את התמונה הכוללת בהקשר של  -  ראשוןמסר 
 המשבר.
 נעשה כל מה שניתן כדי שאף אחד לא יפוטר   – מסר שני

שמרנו על רצף תעסוקתי של כלל העובדים בעירייה.   – מסר שלישי
 כמעט כל העובדים בעירייה 

הכנסות העירייה עומדות לרדת: ארנונה עסקים   – מסר רביעי
 שתיפגע. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 מערכת החינוך  .4
 נפתחה בצורה טובה מאד. המערכת עובדת וכולם רתומים.

 7.5.2020 זהר מדמון



 והתוצאה.כל הכבוד לכולם על המאמץ המשותף 
 

 האתגר שלפנינו הוא ביום ראשון הקרוב בנוגע לגני ילדים.
 

לפי המתווה שהמדינה מציעה, נראה שיהיה מימון מלא   – מעונות היום
 מהמדינה לגבי עלויות נוספות.

 בכל מקרה לא ערוכים לפתוח ביום ראשון. נערכים להמשך השבוע.
 

 חלוקת ציוד חיטוי ומיגון לגני ילדים  .א
   לבדוק מול אורי איך ממתין לכל גן הציוד חיטוי ומיגון. -זהר 

 
 עדכון של זהר:  

החלוקה תחל היום, יום ה', וככל שלא תסתיים היום, תימשך 
 בראשון על הבוקר טרם הגעת הילדים לגנים. 

   התנהלות עובדים שחוזרים לעבודה  .5
מרחק, היגיינה התקהלות  חובת מנהלים להקפיד על הנחיות שמירת 

 ונהלי עבודה בתקופת קורונה.

 7.5.2020 מנהלי אגפים 

לבחון אפשרות ליצירת מחיצות באופן עצמאי.  יש  – רכש מחיצות .6
 את המחיצות עצמאית.ברשויות מקומיות אחרות מייצרים 

 10.5.2020 זהר מדמון

 מרחב ציבורי  .7
 
 אכיפה  .א

דרישות גם בהיבט של  להפעיל את האכיפה על ויצמן ולהתחיל לתת  
 פיקוח ושיטור עירוני וגם בנושא רישוי עסקים. 

 
 31/5/20בתאריך  פתיחת מרחבים ציבוריים וגני שעשועים .ב

   .הזנחה של הסימון בגני שעשועיםישנה  
 מה שנראה לא טוב, להסיר.  

 לא להסיר. –מה שנראה בסדר 
 
 ניקיון והיגיינה במרחב הציבורי  .ג

לקראת תאריך הפתיחה של המרחב הציבורי תהיה דרישה לניקיון  
 של מתקני שעשועים ומתקנים במרחב הציבורי.  

 לחשוב מה כן עושים יחד עם שי וזהר   -אודי 
 גם בהיבט שילוט וגם בהיבט תשתיות ותחזוקה 

 
 להציג את משמעות החזרת המצבה של עובדי הניקיון.   –אודי  .ד

 

   ם את המרחב הציבוריאכיפה מוגברת כנגד מי שמזה .ה
 בשטח  להגביר את האכיפה אודי מול מיכל.

 שי זייד  .א

 אודי להב  .ב

 אודי להב  .ג

 אודי להב  .ד

 אודי להב  .ה

 7.5.2020 .א

 8.5.2020 .ב

 20.5.2020 .ג

 10.5.2020 .ד

 7.5.2020 .ה

 
 
 

 העתקים:
 מנהלי אגפים

 אליסה ניקיטין 
 רחלי רם

 



 -פנימי-

 
 14.5.2020פ''ע חלוקת מזון ותרופות 

 
 

 14/05/2020   סיכום דיון מיום
 521122 סימוכין / תיק: 

וירוס  \שי זייד -ביטחון \העירייהמנכל \ /  
  docx.521122\הקורונה

 
 , דני סובעי, אורית בראון שי זייד, מירב הלפמן, רוזי נוימן, בן צ'רטוף דאר, גור דותןאיתי צחר,  : נוכחים

  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                
 סיוע בתרופות  .1

 מפסיקים את חלוקת התרופות.  
 תטופל באופן נקודתי.היא אם תתקבל פנייה למוקד העירוני 

 
סיוע בקניות  רוזי בתיאום עם עדי אוליקר יגדירו מי מטפל בנושא 

 מזון. 

עדי רוזי נוימן ו
 אוליקר 

15/5/2020 

 סיוע בקניות מזון .2
 מפסיקים את הסיוע בקניות. 

 לוודא מול גזברות סגירה של האפשרות מול רשתות המזון. .א

 17/5/2020 בן צ'רטוף דאר

 יצירת קשר עם גמלאים .3
 . לעבוד פרטי קשר חדשים. ממשיכים 3500נוספו 

 צעים שיחות. בהעובדים שמלהעביר פירוט של יש 

 17/5/2020 מירב הלפמן

 חלוקת מזון .4
 שח"ק

 ( 24/5+  17/5)אזרחים וותיקים  220-ל 1100-נרד מ 17/5-החל מ  - מזון מוכן
 הודיעו לכל מי שהפסיק לקבל את המנות המוכנות. 

 
לאזרחים וותיקים  יחולקו על ידי עמותת לתת  סלים גדולים  818  - סלי מזון

 להספיק לתקופה ארוכה. לא ברור האם חד פעמי או רב פעמי.רים ושאמ
 ימשיכו לתת באופן עצמאי. ו"הזן את הכל"  מלוא הטנא  

 
 צרכנייה 
 .  הירד מהצרכניי – מזון יבש

  25כלי רכב לביצוע בשעתיים. מינימום  40-מנות צריך כ 220עבור    - מזון מוכן
 כלי רכב. 

 אנשים לתפעול הצרכנייה.   12 - 10-יש צורך ב
 שיגיעו ביום ראשון הקרוב.   5יש כבר 

 בימי החלוקה. הצרכנייהלתפעול לגייס מבני הנוער  יש לפעול  .א
 
 מזון מוכן  לחלוקות ס מתנדבים  גיו .ב

ארגוני המתנדבים ומה שלא נצליח נשלים מעובדים.  לבדוק מול 
 . 24/5-לגייס בשאיפה תוך התחייבות גם ל

 מלאי 
 ואפילו יותר מזה. 2021מנות בתוקף עד   1000יש כיום במחסן  

 משטחים של קרטונים.  60יש כיום  
גור יעביר דו"ח מלאי עדכני, תוקף ומשמעויות ונגזרות של  .ג

 המלאי. 

 מירב הלפמן .א

שי זייד, מירב   .ב
הלפמן, רוזי 

 נוימן

 גור דותן  .ג

 גור דותן  .ד

 גור דותן  .ה

 16/5/2020 .א

 16/5/2020 .ב

 17/5/2020 .ג

  24/5/2020 .ד
בסיום 

 החלוקה 

 31/5/2020 .ה



ופינוייה למחסן המזון ונרכז. באחריות גור  סגירת צרכנייה  .ד
 . של העירייה בסיוע משאית וטנדר

להעביר לשי לקחים לגבי מודל הפעלת הצרכנייה לאורך יש  .ה
 התקופה.

 
יש להיערך לאירוע מכובד כולל הזמנת   –  טקסית של המרלו"ג הסגיר .5

 כל מי שרלוונטי. 
 25/5/2020 שי זייד 

 הוקרה  .6
הוקרה לכל  יבצעו חשיבה לגבי אופן האורית אוזן כרמי ושי זייד 

 העובדים והמתנדבים. ייתכן וכל אוכלוסייה בנפרד. 

אורית אוזן כרמי,  
 שי זייד 

31/5/2020 

 
 

 רשם: בן צ'רטוף דאר 
 

 העתקים:
 משתתפים

 עדי אוליקר
 
 



 -פנימי-

 
 19.5.2020הערכת מצב קורונה מנהלי אגפים 

 
 

 19/05/2020  סיכום דיון מיום
 521788 סימוכין / תיק: 

וירוס \שי זייד  -ביטחון \העירייהמנכל \ /  
   docx.521788\הקורונה

 
אלון בן זקן, מוטי  איתי צחר, בן צ'רטוף דאר, זהר מדמון, אודי להב, שי זייד, רוזי נוימן,  אופירה מור, : נוכחים

סרודי, אלעד קנדל, מיכל שרייבר גלבנדורף, שגיא רוכל, מירב הלפמן, דוד תורג'מן, אורית אוזן כרמי, עליזה זיידלר 
 גרנות, זהר מדמון, שרון פז, אורי ארבל גנץ. 

  לו"ז לביצוע   אחריות                   הנושא וההחלטה                                                                                                
 הערכת מצב קורונה 

 
 התחיל שלב ב' של החזרה לפעילות:  17/5החל מיום ראשון 

 רייזל. פתיחת מוזיאונים, גלריה ובית  -
 . איש 20מעל ללא מגע במרחב הציבורי ספורט פעילות  -
 חוגים ותנועות נוער עוד לא חוזרים לפעילות.  -
עמותות ואגודות ספורט ניתן לחזור לפעילות אבל לא את המסגרת   -

 החוגית שלהם. 
 להקות, תזמורות וקונסרבטוריון חזרו לשגרה.  -
 הסגול. יש דיווחים על התרופפות של עסקים בנושא התו   -
כל מי שיכול, רוצה ומוכן לקבלת   –חזרה לעבודה במשרדים העירוניים  -

 קהל יכול לקבל קהל אבל ללא פרסום. 
האיסור לפתוח את מגרשי הספורט בבתי הספר ובמרחב הציבורי עדיין   -

 קיים. צפי לפתיחה בסוף החודש. 
 מסלול האתלטיקה נפתח כי עומד בהנחיות.  -

 
 תא שליטה 

 .היום מתקפל ממקומו
 

 מערכת החינוך 
 חזרה לשגרה למרות נוכחות דלה בחטיבות הביניים. 

 
   מעונות היום וצהרונים

 חזרה לשגרה למעט מקרים חריגים שטופלו. 
 

 שח"ק 
 חזרה לשגרה מלאה כולל קבלת קהל.  

 בשבוע האחרון ישנה עלייה במקרי אלימות במשפחה. 
 

 קהילה 
חוגים, ספורט ועוד, בחלוקה  ישנו מהלך של הוצאת חוברת אחת עירונית של כל 

 לאזורים גיאוגרפי וגם גילאי.
 

  

 20.5.2020 מוטי סרודי "אוטומציה".  -יש לקיים תחקיר לגבי נפילת את רישום לגני ילדים  .1

יש לתאם פגישה על נושא הטלפוניה העירונית ומערכת רישום גני   .2
 ילדים. 

 20.5.2020 אליסה ניקיטין



 בית למשפחות מיוחדות פעילות מועדוני קשישים +  .3
רוזי תבדוק את הנושא לגבי רשויות אחרות ותאשר מול שי את  

 פתיחת המסגרות.  

 19.5.2020 רוזי נוימן

 תקציב .4
 אתמול התקיימה ישיבת ועדת כספים. 

 מלש"ח ברוטו.   36-התקציב המקורי רודד ב
 

 יש לוודא התאמה של תכנית העבודה אל מול התקציב שאושר.

מנהלי אגפים  
 ויחידות עירוניות 

24.5.2020 

 
 

 רשם: בן צ'רטוף דאר 
 

 העתקים:
 משתתפים

 צחי בן אדרת 
 שרית סלע

 חלי סממה פדידה 
 שאול מיטלברג
 אליסה ניקיטין 

 רחלי רם
 



 -פנימי-

 
 2.6.2020מנהלי אגפים  -הערכת מצב קורונה 

 
 

 02/06/2020   סיכום דיון מיום
 523982 סימוכין / תיק: 

וירוס  \שי זייד -ביטחון \העירייהמנכל \ /  
  docx.523982\הקורונה

 
אלון בן זקן, מוטי   אופירה מור,צחי בן אדרת, בן צ'רטוף דאר, אודי להב, שי זייד,   איתי צחר, : נוכחים

סרודי, מיכל שרייבר גלבנדורף, אלעד קנדל, שרית סלע, שגיא רוכל, מירב הלפמן, דוד תורג'מן, אורית אוזן 
כרמי, עליזה זיידלר גרנות, זהר מדמון, שרון פז, אורי ארבל גנץ, שאול מיטלברג, אורית בראון, אירית  

 , עדי אוליקר. גרימברג, שרון ג'ורג'י, שני חן
  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                
 שי זייד  –תמונת מצב פעילות עירונית   .1

 החל מתחילת השבוע לשלב ג'.   –לו"ז  .א

טרם אושרה  –איש  100-הגדלת התקבלות במרחב הציבורי ל .ב
 איש.  50בצו. כעת רק 

 בדגש על מערכת החינוך. חובה לדווח על מי שנכנס לבידוד .ג

יסוכם בסיום   – מגרשי ספורט כולל בבתי ספר עדיין סגורים .ד
 הישיבה. 

היום אמורות להגיע   –ניתן לקיים קבלת קהל תחת הגבלות  .ה
 המחיצות.

 איש תחת מגבלות תו סגול. 50מותר ישיבות מקצועיות עד   .ו

 אין עדיין חזרה. –מופעי תרבות  .ז
 

  

 קבלת קהל  .2

אין עדיין את הציוד הנדרש לקבלת הקהל. קבלת קהל  -הנדסה   .א
 נמשכת  

אין עדיין קבלת קהל למעט גני ילדים. בערוצים האחרים   –חינוך  .ב
 יש עומס רב.

 כל יתר היחידות חזרו לקבלת קהל בהתאם לתו סגול.  .ג
 

  

 גל שני  –היערכות להמשך  .3

צריכים להיות ערוכים למעבר מהיר למתן   –אוכלוסיות בסיכון  .א
 מענה לגל שני. 

יש להיערך להקמת מערך הצרכנייה, חלוקת מזון, קשר עם 
, איוש תא שליטה, איוש מערך יצירת קשר עם תושבים עמותות

 קשישים. 
 חולים לדוגמה?  170 –מה קורה בתרחיש של התפרצות בבי"ס 
 בינונית.  –הסבירות להשבתת מערכת החינוך בעיר 

 

סד"פ    –צריך להופיע בדף הראשון   של הלקחים במסמך המרכז .ב
 מעבר חזרה לחירום.  

 מי האנשים שצריכים לבצע מה במעבר מהיר שכזה. 
 

 שי זייד  .א

 שי זייד  .ב
 

 9.6.2020 .א

 9.6.2020 .ב



 עדכון תכנית העבודה   .4
תכנית העבודה לאור השינויים  יש לקיים בקרה ועדכון שוטפים של 

 והמצב. 
 לוודא מה לא יבוצע במהלך  

אגפים ויחידות  מנהלי 
 עירוניות

 שוטף

 מסמך מדיניות אכיפה  .5
שיגדיר במפורש את יש לייצר מסמך . מה אנחנו כעירייה אוכפים

 האיכפה לפי תחומים.אופן  
 להפוך את המסמך לפק"ל כיסים של פקחים ושיטור עירוני. 

 4.6.2020 שי זייד 

 בדיקות  .6
לאור תחנות בדיקה של קופות החולים בעיר, יש יכולת גבוהה לביצוע  

 בדיקות נרחבות בכפר סבא. 
יש חשיבות להעברת מידע באופן מהיר   –לאור היווצרות שמועות 

 והזמת השמועות. 
 

יש להנחות את כלל העובדים לנושא העברת המידע בערוצים 
 במהירות ולא לעכב העברת המידע. הניהוליים 

מנהלי אגפים ויחידות  
 עירוניות

2.6.2020 

 שכר  –כח אדם  .7
חודש יוני חוזרים להתנהל בטווח הקצר כמו שהיה לפני הקורונה  

 מבחינת שעות כוננות ושעות נוספות )עם הערה(. 
שהוזכר במהלך הפגישה לגבי ימי  להסכם עם ההסתדרות יש מתווה 

 . חל"ת
 
 
 

  

 הטרדות מיניות  .8
 התנהגות.מדובר בקו אדום ואין לעבור לסדר היום על שום מקרה או 

 החוק הוא הרף התחתון מבחינת העירייה. 
 

 תימרה אברהמי תחליף את טלי שלמה לאחר שתעבור  
 
 אורית תפיץ את הנוהל מחדש היום לכלל עובדי העירייה. .א
 
 יש לעדכן את המידע באתר העירייה.  .ב
 

 אורית אוזן כרמי  .א
 עדי אוליקר  .ב

 2.6.2020 .א

 4.6.2020 .ב

 ממונה על הנגישות העירונית  .9
 אורית בראון היא ממונה על הנגישות העירונית 

 
 אורית תעביר ריכוז הנחיות ברורות לכלל מנהלי האגפים 

 7.6.2020 אורית בראון

 
 רשם: בן צ'רטוף דאר 

 
 העתקים:
 םמשתתפי

 אליסה ניקיטין 
 רחלי רם



 -פנימי-

 
 16.6.2020הערכת מצב קורונה מנהלי אגפים 

 
 

 16/06/2020 סיכום דיון מיום
 525980 סימוכין / תיק: 

וירוס  \שי זייד -ביטחון \העירייהמנכל \ /  
  docx.525980\הקורונה

 
איתי צחר, בן צ'רטוף דאר, עדי אוליקר, מיכל שרייבר גלבנדורף, שי זייד, אורי ארבל גנץ, אודי  : נוכחים

להב, רוזי נוימן, שרית סלע, שרון פז, עליזה זיידלר גרנות, דוד תורג'מן, צחי בן אדרת, אורית אוזן כרמי, 
 מירב הלפמן, זהר מדמון, אלון בן זקן, מוטי סרודי, אופירה מור, אלעד קנדל, שגיא רוכל.

  לביצועלו"ז             אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                
להכין סדר פעולות קבוע מה עושים במקרה של גילוי מקרה של תלמיד   .1

 . או איש צוות חולה מאומת במערכת החינוך
 16.6.2020 שי זייד 

 לקדם מעבר ללמידה מרחוק בבתי הספר ככל שניתן יש  .2
 

 18.6.2020 אורי ארבל גנץ 

מוסדות חינוך  יש לבחון אפשרות להפעיל את התברואן העירוני לחיטוי   .3
 בכדי לחסוך עלויות 

 

 18.6.2020 אודי להב 

 
 

 רשם: בן צ'רטוף דאר 
 

 העתקים:
 משתתפים

 אליסה ניקיטין 
 רחלי רם

 



 -פנימי-

 
 13:15בשעה  5.7.2020הערכת מצב 

 
 

 05/07/2020   סיכום דיון מיום
 528618 סימוכין / תיק: 

וירוס  \זיידשי  -ביטחון \מנכל העירייה\ /  
  docx.528618\הקורונה

 
אורית אוזן  , אורי טל, אורי ארבל גנץ, אופירה מור, אודי להב איתי צחר,  ראש העיר, דני הרוש,: נוכחים

מעיין , מירב הלפמן, מוטי סרודי, טלי רונה, זהר מדמון  ,בן צ'רטוף דאר, אלון בן זקן, אירית גרימברג, כרמי
שאול , רוזי נוימן, צחי בן אדרת, עליזה זיידלר גרנותפיקוד העורף,  –עוזי בוכבינדר , עדי אוליקר, גלוזברג

 שרית סלע , שרון פז,  שרון ג'ורגי, שני חן, שי זייד, שגיא רוכל, מיטלברג
 

  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                
  להיערך עםקבלת קהל או שירות פיזי לציבור על כל יחידה שמקיימת  .1

למתן השירות באופן מקוון באופן שייתן את אותו השירות גם  תכנית  
 מרחוק. 

 

מנהלי אגפים  
 ויחידות עירוניות 

7.7.2020 

ושמירה  חציצות להיערך לקבלת קהל פרונטלית עם יש   –אגף שח"ק   .2
 על הנחיות תו סגול.

 

 7.7.2020 רוזי נוימן

לסיוע לאוכלוסיות בסיכון לרבות  לחזרת המערך הטלפוני להיערך  .3
לטובת מעבר מהיר   שיבוצי חירום לטלפוניהכולל הכנת שיחות יזומות 

 לחירום. 
 

 ,מירב הלפמן
שרית סלע, רוזי   

 נוימן

7.7.2020 

וחלוקת מזון  מרלו"ג מחדש  היערכות לפתיחת ה –חלוקת מזון  .4
 לאוכלוסיות בסיכון. 

 

 9.7.2020 רוזי נוימן

יפעל תחת מנהלת המוקד העירוני וכחלק   –תא שליטה חזר לפעול  .5
 מהמוקד. יש להסדיר נושא כח אדם

 

 6.7.2020 עדי אוליקר 

יש להכין מסר אחיד לציבור על המצב שאנחנו   –דוברות והסברה  .6
 עומדים בפתחו. צריך לבטא זאת במסרי ההסברה לציבור.

 7.7.2020 אירית גרימברג 

  סדורה מול יחידות קבלת הקהלועבודה  יש לבצע ביקורת –קבלת קהל  .7
 ולוודא עמידה בהנחיות. 

 9.7.2020 אורית בראון

על הכללים: ריחוק +   הקפדוודא הבמגבלות האפשר ל –מערכת החינוך  .8
 שמירה על היגיינה + מסיכות. להחזיר לתודעה. 

אורי ארבל גנץ  
 ושרון פז 

6.7.2020 

 איש 20עד   -התקהלויות במבנה .9
 איש  50עד  –התקהלויות בשטח פתוח 

 
עמידה בהנחיות החדשות כולל כל  לגבי  בעירייה  יחידה אגף וכל בלוודא 

  חיצוניים כגון חוגים,של מפעילים  עירוניים ואירועיםה אירועים ה
 קייטנות, אירועי ספורט וכד'.

מנהלי אגפים  
 ויחידות עירוניות 

5.7.2020 

מבצע את תפקידו ומוודא  יחידתי על כל מנהל לוודא שממונה הקורנה ה  .10
 הקפדה על הכללים לרבות עטיית מסכה במרחב שבין המשרדים.

מנהלי אגפים  
 ויחידות עירוניות 

5.7.2020 



מנהלי אגפים   משתתפים אלא באישור מנכ"ל.  4-אין לקיים פגישות עם יותר מ .11
 ויחידות עירוניות 

5.7.2020 

רכישת ערכות זום לטובת טיפול מרחוק  יש לבחון צורך ב –שח"ק  .12
 ורציפות טיפול של יחידות האגף.

 7.7.2020 רוזי נוימן

לטובת מלוניות.  משרד הבריאות מפנה מבודדים לרשויות המקומיות   .13
 יש לברר את הנושא מול פיקוד העורף ומשרד הבריאות. 

שי זייד ועוזי  
 בוכבינדר

6.7.2020 

מועד  ואין  6.7.2020השביתה אמורה להתחיל ביום  –שביתת עו"סיות  .14
 סיום לשביתה. 

, לא טיפול במקרים  המשמעות היא שלא יגיעו לעבודה, לא תהיה כוננות
 וכד'.  דחופים 

 
 זה מוסיף מורכבות ונצטרך למצוא פתרונות ככל שנוכל. 

 

 6.7.2020 רוזי נוימן

 9.7.2020 שגיא רוכל  מרחוק.   לאישור תשלומיםהשלמת הטיפול באפשרות  –גזברות  .15

מילואים מטעם פיקוד העורף כפי  אין כרגע מעורבות של  -פיקוד העורף  .16
 הראשון. שהיה בגל 

  

 אירועים שתקדם:צוות אירועים להכין תכנית  –אירועים  .17

 העשרת קהילות   .א

 בעיר חיזוק עסקים  .ב

בהתאם ללו"ז   שרון פז
שסוכם 

בישיבה על  
 האירועים.

 
 
 

 רשם: בן צ'רטוף דאר 
 

 העתקים:
 םמשתתפי

 חגית נחמיאס 
 אליסה ניקיטין 

 רחלי רם
 



 -פנימי-

 
 9:00בשעה  7.7.2020סיכום הערכת מצב קורונה מיום 

 
 

 07/07/2020   סיכום דיון מיום
 528866 סימוכין / תיק: 

וירוס  \שי זייד -ביטחון \העירייהמנכל \ /  
  docx.528866\הקורונה

 
אירית  , אורית אוזן כרמי,  אורי טל, אופירה מור, אודי להבאיתי צחר,  דני הרוש, ראש העיר, : נוכחים

מירב ,  מוטי סרודי, טלי רונה, זהר מדמון, בן צ'רטוף דאר,  אלעד קנדל, אליסה ניקיטין, אלון בן זקן, גרימברג
, שי זייד, שגיא רוכל, מעיין גלוזברג, צחי בן אדרת, עליזה זיידלר גרנות, עוזי בוכבינדר, עדי אוליקר, הלפמן
 אורי טל, צבי נוימן, שרית סלע, שרון פז, שרון ג'ורגי, שני חן

 
  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                

 ראשי פרקים 
 מערכת חינוך  .א

 אירועי תרבות, קהילה, ספורט ופנאי  .ב

 עובדים  .ג

 התנהגות הציבור  .ד

  

 מוסדות חינוךמעבר אנשי צוות בין גנים או  .1
 שיכול להביא להשבתה. ובידוד נרחבהדבקה פוטנציאל מדובר ב

ולאחר יומיים של התארגנות לא יתאפשר   9.7.2020החל מיום ה'  .א
 .מעבר של אנשי צוות בין מוסדות חינוך

 
 .יש לדברר את המידע להנהגת ההורים .ב
 

 לא מבטלים את החוגים אלא מקפיאים.
 

 . חמישי יהיה לשבועההקפאה של המצב החל מיום 
 

הסטודנטים/ש"ש תוך שמירה על  המשיך עם אין בעיה ל  – סטודנטים
 בגן קבוע ללא מעבר בין גנים.  יםצוות קבוע נשיא

אורי ארבל גנץ  
 ושרון פז 

9.7.2020 

 עדוני קשישים ומעבר אנשי צוות בין מ .2
 בחינוך.  כנ"ל כמו 

 .9.7.2020הקפאה לשבוע החל מיום חמישי 
 

 באחריות שי זייד לעדכן את רוזי 

 9.7.2020 רוזי נוימן

 עבודה בעירייה  .3

   קבלת קהל  .א
 לשבוע.ההקפאה היא  .אלא באישור מראש 0-מצטמצמת ל

 יש להקפיד על מתן שירות הרבה יותר טוב מדרך כלל. 
 

 לגבי קבלת הקהל. לציבור  צריך להוציא הודעה   .ב
 
 עבודה מהבית  30% .ג

 נכנס לתוקף.  לאנכון לאתמול בלילה זה עוד 

מנהלי אגפים   .א
ויחידות 

 עירוניות.

אירית   .ב
 גרימברג

מנהלי אגפים   .ג
ויחידות 

 עירוניות.

מנהלי אגפים   .ד

 8.7.2020 .א

 7.7.2020 .ב

 8.7.2020 .ג

 9.7.2020 .ד



יש צורך לעשות  אך אם  ככל שניתן אותם אנשים ולא רוטציות 
 לשמור על קפסולות/קבוצות קבועות. אז יש רוטציות  

 כך משמעות של שכר כמו שעות נוספות, כוננות ואחזקת רכב.ליש 
 

 עבודה מהבית.   30%-יש להיערך לתכנית מעבר ל 
 

עובדים בנושא של  נקודת החלפה של   19.7.2020 -עובדים בהסדר 
 עובד בהסדר. יש לעדכן את משאבי אנוש.

 
על כל מנהל לוודא העברת המסר של שמירה על   - מסר לעובדים .ד

 ביטחון תעסוקתי ולא להגיע לפיטורים עד אחרון העובדים.
 

 הסכמות עם וועדת העובדים  .ה
 ההסכם טרם אושר על ידי המדינה.  

 

ויחידות 
 עירוניות.

 
 

 אירועים .4
 הקפאה של כל פעילות לשבוע הקרוב החל מעכשיו.  

 .ראש העיר וכל בקשה לקיום חריג, באישור בכתב ממנכ"ל  
 

 חריגים 
 יתקיימו פעילויות שנועדו למנוע התנהגות    –נוער  .א

 כן להמשיך לתכנן   –הופעות על גבי משאיות  .ב

פעולות נקודתיות שגורמות לאווירה חגיגית של קיץ אבל לא   .ג
 גורמים להתקהלות. 

 כל אירוע באישור מנכ"ל וראש העיר.  .ד
 

שרון פז, מירב 
הלפמן, שאול 

 מיטלברג 

7.7.2020 

 התנהגות אוכלוסייה  .5
 נכון להיום אין סמכות לאכוף מסיכות.   –אכיפה 

 החלטה על מדיניות האכיפה תתקיים בפורום נפרד.  .א
 
 לוודא חידוש סס"ל תיחום.  –גני משחקים וגני שעשועים  .ב

 

 איתי צחר  .א

 אודי להב  .ב
 8.7.2020 .א

 שוטף .ב

 
 

 בן צ'רטוף דאר  רשם:
 

 העתקים:
 משתתפים

 חגית נחמיאס 
 אורי ארבל גנץ 

 רוזי נוימן
 מיטלברגשאול 



 -פנימי-

 
 4.8.2020מנהלי אגפים   -סיכום הערכת מצב קורונה 

 
 

 04/08/2020   סיכום דיון מיום
 534661 סימוכין / תיק: 

וירוס  \שי זייד -ביטחון \העירייהמנכל \ /  
  docx.534661\הקורונה

 
, שרון פז, צחי בן אדרת ,שגיא רוכל, רוזי נוימן, אלון בן זקן, אופירה מור, בן צ'רטוף דאר איתי צחר, : נוכחים
זהר  ,מבקר העיריה  -דוד תורג'מן ציון , מירב הלפמן, אורית אוזן כרמי, מוטי סרודי ,אלעד קנדל ,שי זייד

 .צבי אפרת, עדי אוליקר ,שרית סלע, אודי להב ,מדמון
  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                

 שי זייד  –סקירת קורונה 
 

  

 אין שינוי מהותי.  –תקנות חירום  .1
 אנשים.  10מ"ר לאדם או  7  –מניעת התקהלות 

 קפסולות( איש בשטח הציבורי )לא ידוע לגבי  20
 

  

 מוסדות חינוך בעיר )גנים + בתי ספר(  40נסגרו    –מוסדות חינוך קיץ   .2
 

  

מדיניות הבדיקות השתנתה לפני מספר שבועות. עכשיו לא   –בדיקות  .3
מבצעים באופן חופשי. אנחנו מעבירים עדיין את הרשימות לטובת  

 החקירה האפידמיולוגית אך לא מבוצעות בדיקות באופן גורף אלא  
 

  

יש שתי תחנות באזור האצטדיון של   –תחנות בדיקה באזור האצטדיון  .4
 "מכבי" 

 

  

מתעכב ההעברה לצבא ויש שיח לגבי העברת    –וגיות חקירות אפידמיול .5
 החקירות לרשויות המקומיות.

 

  

   -חובה להמשיך שמירה על ההנחיות של הקורונה  .6
 

  

 מפעלי הקיץ  .7
 

  

 
 נעדרו:

 עליזה זיידלר גרנות 
 מיכל שרייבר גלבנדורף 

 אורי ארבל 
 אירית גרימברג 

 
   בברכה,     

 
 איתי צחר         

 סבא -עיריית כפרמנכ"ל         
 

 העתקים: 
 משתתפים



 -פנימי-

 
 כוח אדם  -סיכום הערכת מצב קורונה 

 
 

 17/09/2020   סיכום דיון מיום
 541046 סימוכין / תיק: 

וירוס  \זיידשי  -ביטחון \מנכל העירייה\ /  
  docx.541046\הקורונה

 
איתי צחר, שי זייד, אופירה מור, רוזי נוימן, אודי להב, שרית סלע, צחי בן אדרת, אורי ארבל, מיכל  : נוכחים

, חיה שפירא, לימור מן נפוסי, שני שרייבר גלבנדורף, דוד תורג'מן, אלון בן זקן, שאול מיטלברג, אליזה רגב
 ל הילמר, בן צ'רטוף דאר.חן, שרון ג'ורג'י, מיכל בן הרוש, מיכ

 לו"ז לביצוע    אחריות                 הנושא וההחלטה                                                                                                
 מה יודעים  

 מעובדי העירייה יכולים להמשיך להגיע פיזית.  50%
 . 50%נים על  יש רשימה של תפקידים שלא נמ

 החל מיום שני בהינתן אישור סופי של הסגר. 
 

 מה לא יודעים? 
 מה דינו של אדם שלא מגיע פיזית לעבודה מבחינת שכרו?

מהשכר לאותו אדם שנמנע    70%מסתמן שיהיה פיצוי כמו בתקופת ההסדר של  
 ממנו להגיע לעבודה. 

שעובד מהבית לא יכול  מי שלא מגיע ויכול לעבוד מביתו תמורת שכר מלא )מי 
 להיות זכאי להחזר היחסי של הוצאות נסיעה, כוננות או שעות נוספות( 

 
 להלן סיווג העובדים:

 עובד/ת שיגיע/תגיע למקום העבודה כרגיל. .1

 עובד/ת מהבית )אופי העבודה, תנאי עובדה מהבית(.  .2

 עובדים שנבצר מהם להגיע לעבודה או לעבוד מהבית.  –עובדים בהסדר  .3
 
 

 דברים היא:רוח ה
לעשות כל מה שניתן עד אחרון העובדים למנוע פגיעה יותר ממה   .1

 שהחוק קובע. 
שלא אותם אנשים ייפגעו מהסגר. יש   –מדיניות שוויונית של רוטציה  .2

 לבצע הצרחות בכפוף לתו סגול וקפסולות ככל שניתן. 
 
 

  

לעבודה  אגף משאבי אנוש  יעביר את רשימת העובדים הנדרשים להגיע   .1
 .50%-ולא נספרים ב

 

 17.9.20 מיכל הילמר 

אגף משאבי אנוש יעביר לכל מנהל אגף/יחידה קובץ אקסל עם רשימת    .2
 העובדים באגף/יחידה. 

 

 17.9.20 מיכל הילמר 

כל מנהל/ת יעבירו את הרשימה חזרה למשאבי אנוש עם ציון סיווג   .3
שלושת הימים  לגבי  16:00העובדים לפי שלושת האפשרויות עד השעה 

 רביעי( -הראשונים אחרי החג. )שני

מנהלי אגפים  
 ויחידות

17.9.20 



יש לוודא עדכון העובדים עד האחרון שבהם כדי שידעו מה קורה 
 איתם ביום שני בבוקר ובשלושת הימים הראשונים שאחרי החג. 

 
ניסוח הודעה לכל העובדים בתיאום עם ועד העובדים שתצא בשעה   .4

 הקרובה. 
 

 17.9.20 הילמר מיכל 

להעביר את המידע לכל המנהלים שלא היו בפגישה כולל תאגידים   .5
 עירוניים. 

 

 17.9.20 מיכל הילמר 

 תגבור עובדים  .6
יש להעביר צרכים לכח אדם לאגף משאבי אנוש ולשלב בין הצורך של  

העירייה לעובדים להתמודדות עם הקורונה לעובדים שבהסדר וזאת על  
 הפגיעה בעובדים.מנת לצמצם את 

 

מנהלי אגפים  
 ויחידות 

21.9.20 

 
 

 רשם: בן צ'רטוף דאר 
 

 העתקים:
 משתתפים
 ראש העיר 

 חגית נחמיאס 
 מנהלי אגפים שלא נכחו בפגישה

 אליסה ניקיטין 
 רחלי רם

 



 מזון במחסנים סלי  600יש עדיין 
 + סיוע בקניית תרופות ומזון.  שעות  12תוך  ערוכים לפתיחת המרלו"גאנו 

 אין היערכות של פיקוד העורף לחלוקת מזון. 
 

משרד הרווחה ופיקוד העורף יוצרים קשר עם מקבלי קצבאות לגבי העלאת  
 בתקופה זו. צרכים שלהם 

נקבל וואוצ'רים ורשימות ממשרד הרווחה לגבי חלוקת מזון   1/10-החל מה
 בהתאם לתוצאות הבדיקות. 

 
אגף שח"ק מבצע שיחות ייזומות למשפחות מוכרות לבירור צרכים שעולים  

 . מהשטח
 

 מועדוני וותיקים 
ומשרד  היא להמשיך פעילות. מועדוני מופ"ת הנחיית משרד הרווחה נכון לעכשיו  

 ל, יוספטל וכיסופים. יהרווחה היא להמשיך עד לסגר מלא. סביון, מעונות הג
 

 בהתאם להנחיות משרד הרווחה.  המשך פעילותבחון ל –המלצה 
 

לצמצם פעילות ככל שניתן עד סוף השבוע  כרגע נערכים במועדוני העצמאיים 
 ולעבור לפעילות מקוונת. 

 לעצור פעילות החל ממחר, יום ה'  –המלצה 
 מועדוני קשישים  .1

  –יוספטל וכיסופים ב  םמועדוניהו)סביון ומעונות הגיל(  מרכזי היום  .א
 יש לבצע ניתוח פנימי וגיבוש המלצות לצמצום פעילויות. 

 . 24.9.2020ייסגרו החל ממחר יום ה',  –מועדוני גמלאים  .ב

 23.9.20 רוזי נוימן

 מרחב ציבורי  .2

 .שצ"פיםבפארקים, ביטחון להגביר נוכחות יש  .א

יש לנעול את כל מתקני הספורט  על מנת למנוע גישה להתקהלויות,  .ב
 . בתי הספרהספורטק והמגרשים בלרבות    שניתן

יש לוודא שהאורות בכל מגרשי הספורט לרבות הספורטק  .ג
והמגרשים בבתי הספר כבויים למניעת עידוד הציבור להתקהל  

 בהם.

סימון בולט ולוודא  יש לסגור את כל מתקני השעשועים בעיר בסרט  .ד
 כי מוצבים בהם שלטים מתאימים. 

 שי זייד  .א
שי זייד,   .ב

שאול  
 מיטלברג 

 זהר מדמון .ג

 אודי להב  .ד

23.9.20 

 אכיפה  .3
אופן הפעילות  בצע הסברה לגבי לובכל העסקים באופן פיזי  יש לעבור 

כי בכוונת העירייה להגביר אכיפה  לציין חשוב   סגול. תחת תנאי תו 
 תנאי התו הסגול. בנושא פעילות לפי 

 יש לבצע רישום באילו עסקים בוצעה ההסברה. 

מיכל בן  , שי זייד
 הרוש

24.9.20 

 הסברה  .4
  הצעדים שננקטים על ידי העירייהלגבי הסברה לציבור יש להכין תכנית  

 על מנת לה 

 23.9.2020 ליעד בראל גיל 

   מחר בבוקר בהמשך היום או הערכת מצב נוספת תיערך  .5

 
 

 העתקים: 
 משתתפים

 דני הרוש
 חגית נחמיאס

 אליסה ניקיטין
 רחלי רם



 
 -פנימי-

 
 24.9.2020סיכום הערכת מצב היערכות לקראת סגר בחגים 

 
 24/09/2020  סיכום דיון מיום

 541774 סימוכין / תיק: רשם: בן צ'רטוף דאר 
וירוס \שי זייד  -ביטחון \מנכל העירייה\ /  

   docx.541774\הקורונה
 

, אורי טל, אורית אוזן אודליה ויסבלט רצהביאודי להב, אופירה מור,  איתי צחר,ראש העיר, דני הרוש,  : נוכחים
בראל גיל, מוטי סרודי, אלון בן זקן, אלעד קנדל, בן צ'רטוף דאר, זהר מדמון, טלי רונה, ליעד , כרמי, אירית גרימברג

מירב הלפמן, מעיין גלוזברג, עדי אוליקר, עוזי בוכבינדר, עליזה זיידלר גרנות, צביקה דוידי, צחי בן אדרת, רוזי נוימן, 
 , שירלי זלצר.שאול מיטלברג, שי זייד, שמעון גיטליץ, שני חן, שרון ג'ורגי, שרון פז, שרית סלע

  לו"ז לביצוע   אחריות                   הנושא וההחלטה                                                                                                
 רקע

 כל המשימות מאתמול בוצעו.
 

 כח אדם  
 לגבי כח האדם. המדינה  טרם הגיעו הנחיות 

 שהיה בגל הראשון. ההערכה שלנו היא חזרה למצב 
ההערכה שלנו היא שההסתדרות הלקח בפעם הקודמת היא מעמדם של מי  

 שאינו נדרש להגיע. 
ת תורפה בנושא התקהלויות בעסקים לקראת הסגר. בשלב זה לא  צפי לנקודו

 יינתנו  
 אנו ערוכים למעבר לעיר אדומה.

 
 תפילות 

 תאפשר תפילה בחוץ. נכון לעכשיו יום כיפור עצמו לא יהיה סגר ות   –יום כיפור 
 ממתינים להנחיות נוספות. 

 בוטלה  –מתפללים ביחד 
 

 אכיפה 
 להיות רגישים עם הסוחרים ובסבלנות. לא לאיים.

 להנחות שהמדיניות היא מדיניות עירונית ולא "ראש העיר אמר". 
 

 חלוקת מזון 
 להיערך להפעלת המרלו"ג. 

 
 סבב בתי אבות 

 בעיר.להמשיך לעשות מעקב אחר בתי האבות 
 

 ספורט ביתי 
 להיערך למתן שירותי ספורט לציבור מרחוק. 

 קידום אורח חיים בריא מבחינת פעילות  

  

   מחר תתקיים הערכת מצב נוספת בשעות הבוקר. .1

   הערכת מצב נוספת תתקיים ביום ראשון לקראת יום כיפור  .2
 העתקים: 

 משתתפים 

 ארבלאורי 
 חגית נחמיאס 

 רחלי רם 



 -פנימי-

 
 היערכות לתום הסגר -הערכת מצב קורונה 

 
 

 18/10/2020  סיכום דיון מיום
 543702 סימוכין / תיק: רשם: בן צ'רטוף דאר 

וירוס \שי זייד  -ביטחון \העירייהמנכל \ /  
   docx.543702\הקורונה

 
אול מיטלברג, אורי טל, עליזה זיידלר גרנות, עוזי אלון בן זקן, שרון פז, שרון ג'ורג'י, ש דני הרוש, איתי צחר, : נוכחים

אוזן כרמי, צביקה דוידי, טלי רונה, בן צ'רטוף דאר, צחי בן יקל"ר, אורי ארבל, שי זייד, רוזי נוימן, אורית  –בוכבינדר 
אדרת, עדי אוליקר, ליעד בראל גיל, שרית סלע, אורן וולשטיין, אופירה מור, זהר מדמון, מוטי סרודי, מירב הלפמן, 

 , אירית גרימברג. שני חן
  לו"ז לביצוע   אחריות                                                         הנושא וההחלטה                                                          

יש לקיים קשר רציף עם כל העובדים שנמצאים בסטטוס הסדר. לא   .1
 . להזניח אף עובד

 

כל מנהלי אגפים  
 ויחידות עירוניות 

18.10.20 

סמסים  יש לקדם את נושא הבדיקות והדיווח בטופס המקוון באמצעות  .2
 . לדיווח בטופס המקוון

 

אורי ארבל ושרון  
 פז מול בן

18.10.20 

   מועדוני גמלאים .3
 . מסגרות תיבחן בדיון נפרדהפתיחה של 

 

  החלטה 

 לבעלי מוגבלויות וטיפולים פסיכותרפיים.–טיפולים בעלי נחיצות גבוהה  .4
 לקיים תחת שמירה קפדנית על ההנחיות והמיגון האישי. יש אישור  

 

  החלטה 

 פתיחת בתי ספר  .5
 יש לבצע עבודת מטה לקראת דיון הערכת מצב שייערך בהמשך.

 

 20.10.20 בן צ'רטוף דאר

 פנאי  .6
 יש להיערך לקראת חזרה לפעילות. יש להיערך לפתיחה  

 

שרון פז, מירב 
הלפמן, שרון 
ג'ורג'י, שאול 
מיטלברג, טלי  

 רונה

21.10.20 

 מדיניות האכיפה  .7
 לאחר אישור ראש העיר ייצא מסמך מרכז לכל גורמי האכיפה. 

 

לפי לו"ז   איתי צחר 
אישור ראש  

 העיר

יש להכין טפסים מקוונים גם ליתר הפעילויות שתיפתח מחדש )בתי ספר   .8
 ופנאי( 

 

 20.10.20 מוטי סרודי

 
 העתקים: 

 משתתפים 
 ראש העיר 

 נחמיאס חגית  
 מעיין גלוזברג 

 אליסה ניקיטין 
 רחלי רם 



 -פנימי-

 
 היערכות עירונית לפתיחת בתי הספר בסוף 

 
 19/10/2020  סיכום דיון מיום

 543884 סימוכין / תיק: 
וירוס  \שי זייד -ביטחון \העירייהמנכל \ /  

   docx. 543884\הקורונה
 

 בן צ'רטוף דאר, אורי ארבל, אורית אוזן כרמי, שרון פז  : נוכחים 
  לו"ז לביצוע   אחריות                 הנושא וההחלטה                                                                                                

 אורי
עם קפסולות מה שהיה הוא  'ד 'בלי קפסולות + ג 'ב -'א -מתווה נכון לשבוע שעבר 

 שיהיה. 
 כפוף לאישור פרטני למעבר לשלב הבא ביציאה מהסגר. 1.11.2020-צפי לפתיחה ב

 

  

 בדיקות  .1
כל צוות בית הספר, משרד  בדומה למתווה של גני הילדים הכוונה היא לקרוא ל

 לבצע בדיקות קורונה טרם החזרה לפעילות.  החינוך וצוות מנהלה
 

מדובר על כמה מאות סייעות משלבות, צוות צהרונים בנוסף על צוות ההוראה 
 בדיקות דרושות. 1,000סה"כ מעל  והמנהלה של בית הספר.

 
 יש להשלים את ההיערכות מבחינת הטופס המקוון לצוותי בתי הספר .א

 האדם שייבדק. כולל רשימות כח
בכדי   ישיבת היערכות עם המפקחת המחוזית קייםאורית לייבוביץ ת .ב

 לקדם את הנושא מולה בנוגע לכל צוותי משרד החינוך. 
הבדיקות לאור  באופן ייזום למטרת סיוע בביצוע לפנות למפקדת אלון יש  . ג

 . הבדיקות כמות

  

 לכיתות ה' ומעלה דה מרחוקילמ .2
  זום ויותר מפגשים אישיים בקבוצות קטנותיהיה פחות הכיוון הוא ש

 במתכונת של למידה
 .המחוזיתהמפקחת זה מול  לבתיאום עאורית 

  

 צהרונים .3
לא תתקיים פעילות בשעות הלימודים ולאחר  -פעילות חוגים )מפעילי חוץ( 

 מכן.
לפי מתווה ניצנים )לא מאחדים יותר משתי שכבות ביחד   שומרים על ההנחייה

 כיתות(.  3-ו
 תהמסגרו הזנה כבר מהיום הראשון )לשים לב למועד פתיחת

  

 ו'-לכיתות ה'  יום נוסף .4
 סיכום המתווה בדיון המשך מולך ועדת קורונה הנהגת ההורים.

  

 הסברה  .5
ד'  -הבא של פתיחת כיתות א' ת לציבור שאנו נערכים לשלב ליעד תנסח הודע

 . להיות יוזמים.ות היעדר הנחיותרלמ
 . של הצוותים ותחשיבות הבדיקהדגשת 

  

 
   בברכה,     

 
 איתי צחר          

 סבא-עיריית כפרמנכ"ל         
 

 העתקים: 
 משתתפים 



 -פנימי-

 
 8.12.2020הערכת מצב קורונה מיום 

 
 

 08/12/2020   סיכום דיון מיום
 551730 סימוכין / תיק: רשם: בן צ'רטוף דאר 

וירוס  \שי זייד -ביטחון \העירייהמנכל \ /  
  docx.551730\הקורונה

דני הרוש, שי זייד, אופירה מור, מירב הלפמן, מוטי סרודי, אורית לייבוביץ, שני חן,  איתי צחר, : נוכחים
ליעד בראל גיל, אירית   שרון פז, צביקה דוידי, אורי טל, צחי בן אדרת, אורית אוזן כרמי, אורן וולשטיין,

עוזי   רונה, אורית בראון,טלי  גרימברג, זהר מדמון, רוזי נוימן, שאול מיטלברג, שרון ג'ורג'י, בן צ'רטוף דאר,
 משרד הבריאות   –יקל"ר, יוסי אבירם  -בוכבינדר

  לו"ז לביצוע            אחריות        הנושא וההחלטה                                                                                                
 אופירה + יוסי אבירם 

  שכונת "משכנות",  לגבי שכונת עלייהגבוהה הוצגו נתונים אודות תחלואה 
 ושכונות גבעת אשכול והדרים.

הסיפור מאחורי המספרים )אירועים נקודתיים(  כדאי לרכז מאמץ להבין את  
 . שרשראות ההדבקה ה אפקטיבית יותר של לקטיע 

 
 שי זייד 

 הידבקות משמעותי. כמוקד הדבקות בתוך המשפחה 
 . בידודים תוך משפחתיים כנדרשצורך בביצוע הסברה אודות ביצוע 

 .לדחוף ללכת להיבדק –מעגל שני 
 משמעויות לרבות אכיפה, מתקני ספורט, אירועים בערב. –סגר לילי 
 אין  -תתבצע פנייה לקופות חולים לגבי ווק  –בדיקות 

 
 עוזי )יקל"ר(  

 . לא ברור עדיין באילו שעות ומה המתווה הסופי. 2/1/2021עד צפוי סגר לילי 
אין מעקב של המדינה   –התקבל מידע שיש הרבה חוזרים מחו"ל כפר סבאים 

 ים מחו"ל. לגבי חוזר
 

 ימשך גם בשבוע הקרוב. תהסברה ע"י חיילים 

  

   צוות משמעויות לסגר לילי .1
צוות בראשות שי זייד יכין מסמך משמעויות והמלצות לקראת הסגר  

 לילי.  
 יש להביא לאישור מנכ"ל וראש העיר 

 

 9.12.2020 שי זייד 

 הסברה לפי קהלי יעד  .2
 יש לקדם הסברה מותאמת לקהל היעד: 

 מבודדים  .א

 בתי ספר ומערכת החינוך  .ב

 בתי אבות  .ג

 אוכלוסייה מבוגרת  .ד

 שכונות כתומות או בדרך  .ה

 ציבור כללי  .ו

 צעירים  .ז

 עובדים  .ח

 8.12.2020 ליעד בראל גיל 



 חנוכה  .3
 לגבי אירועים.בעלי העניין  לתכלל מול כלל גורמי העירייה 

 . יש לנקוט משנה זהירות בקידום אירועים
 

 9.12.2020 שרון פז

 קהילה  .4
 האחרון  עאין שינוי וממשיכים כמו בשבו  -תנועות נוער וחוגים

 

  החלטה 

 אוכלוסיות בסיכון  .5
תכנית פעולה למענה מיטבי ולוודא שלא נופלים  רוזי ושני יש לרכז 

 אוכלוסיות בסיכון. 
 

 9.12.2020 רוזי נוימן ושני חן 

 קורונה  בדיקות .6
ולעודד את  להמשיך לדרוש כמה שיותר בדיקות בכל פורמט אפשרי 

 הציבור להגיע להיבדק. 
 

 שוטף שי זייד 

 מגירה לנושא חיסוני קורונה תכנית  .7
ולהכין תכנית   ללמוד את הנושא מול משרד הבריאות ופיקוד העורף

 לקראת הגעת החיסונים. 
 

 15.12.2020 שי זייד 

 בית חולים מאיר  .8
 לקדם מול דוברות והנהלת בית החולים הסברה בבית הספר.

 

בראל גיל  ליעד 
 ורוזי נוימן

8.12.2020 

  הצהרת בריאות – טופס מקוון .9
 למלא את הצהרת הבריאות  לבדוק האם נדרש חוקית להמשיך

 

 8.12.2020 אורית אוזן כרמי 

 מגן חינוך  .10
 של תכנית זו. המשמעויותלאחר בירור החינוך אגף שי יוביל מול 

 

 10.12.2020 שי זייד 

 ההדבקהניתוח מפורט של מוקדי   .11
יש לבצע ניתוח מפורט ככל הניתן של מוקדי ההדבקה ולהציג נתונים  

 אלה. 
 

 9.12.2020 אופירה מור

 
 
 

 העתקים:
 םמשתתפי

 ראש העיר
 חגית נחמיאס 

 אליסה ניקיטין 
 רחלי רם

 



 -פנימי-

 27.12.2020הערכת מצב קורונה 
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אלון בן  , אירית גרימברג אורית לייבוביץ',  , אורית אוזן כרמי, אורי טל, אופירה מור, אודי להב איתי צחר, ראש העיר,  : נוכחים 

מעיין  , הלפמן מירב , מוטי סרודי, ליעד בראל גיל, פאר-טלי רונה, זהר מדמון, דני הרוש, בן צ'רטוף דאר אלעד קנדל,  , זקן 
שמעון   , הדס שרעבי, שי זייד, שאול מיטלברג, רוזי נוימן  ,צחי בן אדרת, צביקה דוידית, עליזה זיידלר גרנו , עדי אוליקר, גלוזברג
 פיקוד העורף.  –אורי רון , אבי סנדלר, שרית סלע, שרון פז , שרון ג'ורג'י ן, שני חן כה , גיטליץ

  לו"ז לביצוע   אחריות                 הנושא וההחלטה                                                                                                
 רקע: 

 שי זייד
 . 17:00שלישי החל משעה סגר הוכרז 

 ה הוחרג  -מערכת החינוך 
 הוחרגו  –שירותי רווחה 

 לא ייפעלו  –פורמלי -פעילות פנאי ופעילות א
מנכ"ל משרד התרבות  בתהליך מול כל החרגה רק רק ספורט מקצועני.  –ספורט 

 והספורט.
 

 לא תתקיים  – קבלת קהל
 

 ממשיכים במהלך הסגר. –חיסונים 
 ממשיכים בדיקות.  –בדיקות 

 
 ם וביצוע חיסונים. ע בתיאום תורייסייש כוונה ל –אוכלוסיית ניצולי השואה והגמלאים 

 
 מנהלות מחלקות חינוך – חינוך

 כל עוד אנחנו עיר ירוקה /צהובה ממשיכים   -עדכון 
 המנהלים קיבלו הוראה שהם מסיימים את עבודתם בסוף החודש. –תומכי הוראה 

 י"ב + י' של אגף שחר ממשיכים לבוא רגיל לבית הספר.+  י"א
 

 להמשיך ללחוץ לקבל.  –קבלת מחשבים ניידים 
 

 מעונים ויול"א ממשיכים לעבוד כרגיל. 
 

 לא לסגור את מגרשי הספורט בשלב זה.  –מגרשי ספורט 
 

 לקדם ביצוע לאור סגירת חלק מהמוסדות   –תיקוני ליקויים 
 

 מירב תעביר לשי פירוט הפעילות לטובת קבלת החלטה.  –נוער בסיכון 
 

 ההנחה היא לא לקיים את האירוע. –טורניר כדורעף בינלאומי 

  

כל מנהל/ת נדרשים לייצור קשר עד אחרון העובדים ולוודא שכולם יודעים מה   .1
 מצבם.

  

 פעילויות.  –ניתוח לו"ז עד סוף הסגר   .2

 ךלדיון המש –תכנון הפעילות לתקופת הסגר   .3

  

   בברכה,     
 

 איתי צחר         
 סבא -עיריית כפרמנכ"ל         

 
 העתקים:

 משתתפים 
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ערכות להחמרה במצב מתאריך  יה   :6נספח 
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 אגף ביטחון , בטיחות ושרותי חירום

 

 2020דצמבר  9

 להחמרה במצב  הערכות  הנדון :  

 

 

 הערות אחריות פעולות תחום
הגדלת כמות בדיקות באמצעות הקצאת "וולק  בדיקות 

אין" והארכת שעות פעילות נקודות הבדיקה 
 באצטדיון

  ביטחון

מידע 
לציבור 

 והסברה 

 המותרהעברת המסר המגדיר את הנחיות 
אסור בדגש על תחומי מסחר, שגרת חיים ו

ופעילות פנאי. הגדרת המאמץ המרכזי שהנו 
התייחסות לאירועי  –מניעת התקהלויות 

ה , ומסיבות חנוכה, כריסמס, שנה אזרחית חדש
 נובי גוד 

  דוברות

מנהלת עסקים  העברת הנחיות לגבי אסור ומותר  עסקים 
 קטנים 

 רישוי עסקים

 

פעילות 
 פנאי 

אגף קהילה,   צמצום פעילות 
תרבות ופנאי, 
 רשות הספורט

 

סגירת 
החשכת 
 מגרשים

בשלב ראשון סגירת ספורטק ואצטדיון כמוקדי 
התקהלות. סגירת מגרשי בתי ספר יישקל 

 בהמשך 

רשות הספורט  
 אגף תפעול 

 

פארק 
 עירוני

  פארק עירוני סגירת מתחם מנגלים 

פעילות 
 בתי כנסת 

מחלקה  העברת מסר לגבי מה מותר ומה אסור
לתרבות 
 תורנית 

 

ויות בדגש על הגברת אכיפה אל מול התקהל אכיפה 
אימוני קבוצות בשטחים פתוחים וסגורים, 

מסיבות בשטחים פתוחים ומבנים, התקהלויות 
 בבתי עסק 

מוקד, שיטור, 
 פיקוח 

 

פעולות 
 מול הנוער 

אגף קהילה,  העברת מסרים  –מניעת מסיבות והתקהלויות 
חינוך, הרשות 

 החדשה

 

פעילות 
חנוכה 

 עירונית 

  אגף תרבות  התאמת הפעילות 
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התמודדות עם נגיף  -טגיתתכנית אסטר 

 הקורונה מעבר מעיר אדומה לירוקה 
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1 
 

 התמודדות עם נגיף הקורונה   –אסטרטגית תכנית 
 כפר סבא  -אדומה לירוקהמעבר מעיר  

 2020ספטמבר 
 

ישראל מצויה בעיצומו של "גל שני" ומשמעותי בהתמודדותה עם מגפת הקורונה. השבועות האחרונים  
בשיעורי התחלואה, בהרחבת מספר המאושפזים והמונשמים ובהיקף הנפטרים   מתמדתמתאפיינים בעלייה 

הפעלה  מן הנגיף. מגמות אלו מחייבות תפנית מערכתית בהתמודדות עם המחלה, שבמרכזה עדכון תפיסת ה
והאסטרטגיה של המאבק בנגיף, לצד שיפור תהליכי הטיפול הנוכחיים והטמעתם של כלים חדשים. מתוך כך,  
הוחלט על ידי ממשלת ישראל למנות את פרופ' רוני גמזו כפרויקטור לאומי לתכלול מערכתי של מאמצי המאבק 

 1.בנגיף הקורונה
בציבור בשעת חירום. זאת, בהתבסס על היכרות הרשות עם  הרשות המקומית היא אחת מאבני היסוד לטיפול  

תושביה, עם מאפייניה הייחודיים ועם המוסדות והעסקים הפועלים בה. יחסי האמון בין הרשות לתושביה  
והיכולת להמשיך ולתחזק יחסי אמון אלה לצד מוטת השליטה הקצרה של הרשויות מייצרים יכולת אופרטיבית  

 .שרשרת ההדבקה ובהגברת ההיענות הציבורית להנחיותמשמעותית לסייע בקטיעת  
הורדת התחלואה באמצעות הפעלת כלי דיפרנציאלי לניהול המאבק בקורונה, מדדי נתונים מעודכנים, יצירת  
כללי התנהגות ומגבלות אחידים המותאמים למצב התחלואה ברמה המקומית, ותוך גיבוש כלי התערבות  

כפר   .לביצוע להורדת התחלואה בעיר כפר סבא האדומה והפיכתה לירוקה וסיוע, אלה הן הפעולות הנדרשות
 26.9.2020 -סבא הוגדה לפי מודל הרמזור, כעיר אדומה ב

 
 תקציר התכנית העירונית 
  , הכוללת הנחות עבודה תכנית אב להתמודדות עם נגיף הקורונהעיר כפר סבא, בעם הגל הראשון, נכתבה 

שילב את כלי העבודה להתמודדות של עיר עם מצב חירום בריאותי  האב". גיבוש "תכנית לתרחישים שונים
לאומי ועולמי, בהמשך להנחיות משרדי הממשלה, ניתוח תפיסותיהם של בעלי עניין ביחס לחוסנה של העיר,  
והפעולות הנדרשות. התובנות המרכזיות שהופקו בכל אחד מהתחומים העירוניים, תוך מציאת ממשקים  

 הדדיות, מוצגות במסמך של תכנית האב להתמודדות עם נגיף הקורונה ברמה עירונית.והשפעות 
 

אדומה והורדתה לעיר ירוקה, מבוססת על עקרונות    התכנית העירונית להתמודדות עם רמת התחלואה בעיר
 ;צוותי עבודה    בהו  ,העבודה כפי שנכתבו בתכנית האב בתחילת המשבר

 שי זייד- מנהל אגף ביטחון, חירום ובטיחות  -וממונה קורונה עירוני ר' צוות ביטחון, חירום ובטיחות
 אופירה מור מזרחי  -תכנון אסטרטגי ושיתופיותאגף מנהלת  -ר' צוות תכנון תכנית האב

 אורית כרמי אוזן -מנהלת אגף משאבי אנוש והדרכה - ר' צוות כ"א ושירות
 צביקה דוידי -גזבר העירייה -ר' צוות תכנון שכר ומדיניות החזרים 

 ד"ר אורי ארבל גנץ  -מנהל אגף החינוך -ר' צוות תכנון חינוך
 מירב הלפמן -מנהלת אגף קהילה וחברה -ר' צוות תכנון קהילה

 גיל - ליעד בראל -מנהלת מערך הדוברות -ר' צוות תכנון תקשורת
 שרון פז   -"ל החברה לתרבות ופנאי ומנהלת אגף התרבותמנכ -ר' צוות תכנון אירועים

 רוזי נוימן  -מנהלת אגף שח"ק -ר' צוות תכנון מבודדים ואוכלוסיות בסיכון
 

 יעדי התכנית; 
 הורדת מס' החולים הפעילים בעיר, תוך התחשבות בצורך הבריאותי והכלכלי של הציבור   .א
 קטיעה מהירה ויעילה של שרשראות ההדבקה  .ב
 אהמניעת תחלו .ג
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 רקע;
תוכנית זו מאפשרת לצד הנחיות ארציות המתייחסות למרחק, עטית מסכה והתקהלויות, מתן הנחיות  
מותאמות לכל עיר אשר משפיעות על תפקודן של הרשויות המקומיות. כל זאת במטרה להוריד את רמת  

 .התחלואה ביישוב ולהחזיר את חיי התושבים למסלולם
קובעים את צבעה של הרשות ישנן פעולות מגוונות אשר הרשות נדרשת לעשות על  לאור הפרמטרים אשר 

מנת לשנות את דירוגה וביניהן: עידוד התושבים ליציאה לבדיקות, הגברת המודעות לבידוד, אכיפה יעילה 
 .וממוקדת ועוד

 
1 

 ; ייעודיים  עבודה צוותי הקמת 
מטרתו צמצום זמן טיפול מזיהוי חולה מאומת ועד כניסתו וכל מי  ;צוות קטיעת שרשראות הדבקה .א

 שבא איתו במגע לבידוד. הפעולות; 

 מבודדים  -מוקד טלפנים ליצירת קשר טלפוני למאומתים •

 יצירת קשר עם בתי אבות  •

 תהליך אימות חולים במוסדות חינוך •

 דיווח וטיפול בפניות תושבים על חולים מאומתים ומפרי בידוד  •
 
פיתוח מנהיגות מקומית בשיתוף ארגוני מתנדבים, צח"ש, סיירת  ;צוות קידום מנהיגות קהילתית .ב

הורים, חמ"ל מתנדבים, בתי כנסת וכו' לקידום פעולות התערבות בקהילה לרתימת התושבים על  
 הקפדה על ההנחיות ועצירת שרשרת ההדבקה

  
מאמץ הסיוע לאוכלוסייה המאמץ המרכזי. על מנת  עם תחילת האירוע הוגדר  ;  סיוע לאוכלוסייהצוות   .ג

נדרשת יכולת ניהול הן למערך המתנדבים והן ללוגיסטיקה ובקרת   לאורך זמן, לעמוד במשימה
 המשימות. לאור האמור הופעל חמ"ל המתנדבים כסיוע למחלקת התנדבות וקהילה.

הנושא בנטל, במקרה זה עיקרון נוסף ששימש כהנחת יסוד הוא צמצום האחריות של הגורם העיקרי  
אגף שח"ק )שירותים חברתיים וקהילה( ולהשאיר לטיפולו אך ורק מה שאין תחליף לתחום  
התמחותו, להפוך אותו מספק ללקוח. במקרה זה הסרת כל המטלות הלוגיסטיות וניהול מערך 

 ות; המתנדבים מאגף שח"ק וניהול הנושאים באמצעות צוותים עירוניים ומערך המתנדבים. הפעול

 אזרחים ותיקים מוקד טלפנים ליצירת קשר עם   •

 הקמת קו חם  •

 סיוע ברכישה/שינוע תרופות/מזון וסלי מזון •

מיזם במסגרתו מתנדבות ומתנדבים מאמצים אזרחים ותיקים, משפחות יחידניות   - "אמץ שכן" •
 ותושבים עם מוגבלויות, על מנת לסייע להם לצלוח את ימי המשבר.
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 הפעלת מסד נתונים;הקמת תא שליטה ו תהליכי ניטור, בקרה; 
הפעלת תא שליטה לניתוח מגמות של רמת התחלואה בעיר, לפי שכונות, בתי אבות, מוס"ח וכו'.  .א

 של כלל הפעולות העירוניות יומית ניתוח נתונים ויצירת תמונת מצב עירונית 
לתושבים, חלוקת מזון, תרופות, צורך  קו חם, מוקדים טלפונים איסוף נתונים; תחלואה, מוס"ח,  .ב

 בסיוע
 )הרשות, פיקוד העורף, קופות החולים(שיתוף פעולה בין כלל הגורמים  -  הפעלת מרכז שליטה עירוני  .ג
  והמידע שקיפות הנתונים  .ד
מסד נתוני אזרחים ותיקים, מאומתים ומבודדים ליצירת קשר למתן סיוע וקטיעת שרשרת  הקמת  .ה

 ההדבקה
3 

 הערכות מצב;קיום 
מטרת הערכת המצב היא לגבש תמונת מצב יומית של מצב התחלואה בעיר, הצגת בעיות מרכזיות, סטטוס  

בהערכת המצב לוקחים חלק כל הגורמים המנהלים את    .משימות שהתבצעו וגזירת משימות והנחיות להמשך

ככלל תתבצע הערכת מצב יומית , למעט במקרים בהם יוחלט על   .המשבר מהמערכת העירונית וגורמי חוץ

הערכת המצב תתנהל על פי תפיסת ההפעלה הרשותית, כאשר כל מנהל מציג את תמונת   .תדירות אחרת

 .הנתונים, משמעויות, פערים, המלצות

https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3503&ArticleID=13861&sng=1
https://corona.kfar-saba.muni.il/
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4 
  – לבדיקות גברת מודעות וה תיאום מול גופי הבודקים על הגדלת מכסות הבדיקות -הגדלת כמות הבדיקות 

לאור היות אחוז הבדיקות החיוביות מסך כלל הבדיקות אחד מבין הפרמטרים הקובעים את דירוגה וצבעה של  
הרשות ולאור ההנחה כי תושב מאומת מפר פחות בידוד למול תושבים אשר אינם ביצעו בדיקות, הגברת  

 .אות הדבקה המודעות לבדיקות הינה קריטית ותאפשר להאט את קצב ההדבקה ולקטוע שרשר
 
5 

 ; הסברה ורתימת התושבים
רשתות החברתיות וכל   ווטסאפ, /SMS -מערך הסברה אינטנסיבי עם מסרים ברורים וחדים .א

 תוך שימוש בקבוצות והפצה אורגנית   קמפיין עירוני,האמצעים האפשריים, 
 'הסברה לבעלי חנויות, בעלי מסעדות, אולמות אירועים וכו .ב
קמפיין ממוקד לציבור הדתי על בסיס מאגרי המידע של נבחרי הציבור ותרבות תורנית בנוגע להנחיות   .ג

   בזמן התפילה
 קמפיין לעידוד בדיקות בהמשך לאישור הגדלת המכסות  .ד
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 ; פיקוח ואכיפה
האכיפה והפיקוח, על מנת לשפר ולטייב את אפקט האכיפה על ההתנהגות  הובלת חשיבה מעודכנת בתחום 

 .הציבורית
שלא עומדים בהנחיות. כולל סגירת מגרשים  קביעת מדיניות אכיפה ברורה מול תושבים ועסקים  .א

 , איתור התקהלויות ופארקים
 דגשים בנוגע למתפללים, התקהלויות וכד'  -יום כיפור חגי תשרי,  .ב

 

 
 

 הרמזור; מודל 
תוכנית "הרמזור" מאפשרת התמודדות דיפרנציאלית עם התפשטות נגיף הקורונה בהתאם לנתוני תחלואה  
אזוריים, על בסיס מדדים אחידים, קבועים ושקופים. התוכנית מרכזת את כל הטיפול בשגרת החיים לצד  

 .הקורונה ומשלבת הנחיות ברמה הארצית והנחיות ברמה המקומית
  :מורכב מהפרמטרים הבאיםהציון משוקלל  ניתןעבור כל רשות מקומית 

 שיעור החולים החדשים  .א
 בדיקות חיוביות   %  .ב
 קצב הכפלה   .ג

 לפרק זמן של שבועיים  ניתןהציון קובע את צבע הרשות, אשר  •

  .מדי יום על מנת לבחון את השינוי הממוצע הנע על פני זמן נבדקיםהמדדים  •

 .על בסיס תפקוד הרשותצבעי  מתעדכנים בתום השבועיים  •
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 : המודל
 

 :המודל מעודד ריבוי בדיקות בהינתן תחלואה

 פקטור על משתנה שיעור הבדיקות החיוביות •

 משתנה החולים החדשים מנורמל ביחס לסטנדרט בדיקות ארצי •

 בצבע מתאפשרת רק אם לא הייתה ירידה משמעותית בבדיקותירידה  •
"הרמזור" מגדיר ארבעה מדרגי תחלואה והתמודדות עם נגיף הקורונה, שמסומנים בצבעים ירוק, צהוב, כתום  

 ואדום. כל רשות מקומית תסווג בצבע לפי מדרגים אלו.  
וד שסיווג אדום מעיד על תחלואה  סיווג בצבע ירוק מעיד על תחלואה נמוכה ומאפשר פעילות מותאמת, בע

 גבוהה ועל כן הטלת מגבלות התקהלות מחמירות יותר.  
צבע היישוב מבטא את מצב התחלואה ביישוב, וכתוצאה מכך את ההגבלות בתחום ההתקהלות והתפוסה  
המותרת במקומות ציבוריים ועסקיים. בהתאם לכך, נקבעות הפעולות שעל המדינה, הרשות המקומית ותושבי 

 יישוב לעשות כדי להוריד את רמת התחלואה.ה
הפעולות שיבוצעו במסגרת הרשות המקומית לשם תמיכה בשינוי והורדת מגמת התחלואה בתחומה, כוללים  
הגברת מאמצי בידוק ויכולת בידוד, הגדלת היקפי התשאול ואיתור המגעים, הגנה על אוכלוסיות בסיכון, ביצוע 

 אכיפה אפקטיבית והסברה ממוקדת.
 
 

חישוב מצב התחלואה ביישוב יתפרסם לציבור אחת ליום, אולם שינוי סיווג וצבע היישוב יתבצע אחת  
מנת לאפשר תקופת זמן מספקת לביצוע תהליכי שיפור  -לשבועיים לפי ממוצע הנתונים בשבוע האחרון, על

 ושינוי.
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 השיטה;
 
1 

 זכייה באמון הציבור; 
בייחודיותה של כל מגפה ומגפה צריכה להיות אבן יסוד בקביעת כללי ההתנהלות הבריאותיים ההכרה 

וכי אי הוודאות על משך המגפה והיקפה, הנטייה לתגובת יתר על ידי   והציבוריים במגפת הקורונה הנוכחית
ת, רק מגבירים  פרטים וציבורים וסיכון מוסרי או לחילופין זלזול בהנחיות או חוסר אמון בקובעי המדיניו

  2.משמעותית את בעיתיות ההתמודדות במישור החברתי והכלכלי 
 
2 

 ; הורדת אחוז התחלואה
 3.הינה קריטית על מנת לאפשר לתושבים ביטחון בריאותי ביישוב וחזרה לתפקוד מלא ככל שניתן 

 העלאת המודעות לחשיבות הבדיקות, במקביל לשמירה על הנחיות הבריאות.
 המודעות לחשיבות שמירה על בידוד מהמשפחה והחברים.העלאת 

 קטיעת שרשראות הדבקה בעזרת הגעה לכלל התושבים והבהרת הצורך בבידוד 
וידוא לטובת   מבודדיםומאומתים  ויצירת קשר עם הורדת התחלואה בעזרת שליטה מלאה בנתוני התחלואה

 .חומרי/ נפשי ומתן מענה –וע נדרש ומיפוי סי , ועידוד בדיקות לנדבקים פוטנציאליםקיום הנחיות
 
3 

 מיפוי נקודות מגע עם האזרח;
 שיודע כי הרשות מודעת למצבו, ישתף פעולה יותר עם הנחיות הרשות   או תושב בבידוד,חולה מאומת 

אחוז החולים החדשים לעשרת אלפים תושבים בשבוע האחרון וקצב גידול התחלואה בשבוע האחרון הינם  
 קטיעת שרשרת ההדבקה.תחקור אפידמיולוגי לקריטים למיפוי ל

הורדת אחוז התחלואה הינה קריטית ומשפיעה ישירות על דירוג היישוב בתוכנית הרמזור וכתוצאה מכך על  
 .חיי התושבים
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 שקיפות והורדת אי ודאות; 
 ריכוז והנגשת המידע, ייעול תהליכים, שקיפות ורתימה האזרח למהלך 
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 יצירת פתרונות לטווח זמן שונים;
   , לצד הערכות לטווחי זמני קצרים ובינוניים2021הערכות לשגרת חיים בנוכחות הנגיף עד סוף שנת 

 
 

 
 2020עובדות ומדיניות. עורכים; צבי אקשטיין, בנימין בנטל ודב שוורץ. יוני  -ורפואה ציבוריתהקורונה; תחלואה, כלכלה  2

 מודל הרמזור -מגן ישראל 3

https://in.bgu.ac.il/fohs/PrywesCenter/Documents/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20-%20%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%94%2C%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%202020.pdf
https://in.bgu.ac.il/fohs/PrywesCenter/Documents/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20-%20%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%94%2C%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%202020.pdf
https://govextra.gov.il/media/25794/trafic-lights-model.pdf
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עמדת  –עקרונות להפעלת מודל הרמזור 

גזר העסקי  השלטון המקומי, נשיאות המ

 והסתדרות העובדים 

  

נספחים/נספחים/נספח%208%20-%20עקרונות%20להפעלת%20מודל%20הרמזור%20-%20עמדת%20השלטון%20המקומי%20העסקים%20והסתדרות.pdf
נספחים/נספחים/נספח%208%20-%20עקרונות%20להפעלת%20מודל%20הרמזור%20-%20עמדת%20השלטון%20המקומי%20העסקים%20והסתדרות.pdf
נספחים/נספחים/נספח%208%20-%20עקרונות%20להפעלת%20מודל%20הרמזור%20-%20עמדת%20השלטון%20המקומי%20העסקים%20והסתדרות.pdf


 
  

 

 
 "ז תשרי תשפ"אי

 2020אוקטובר  05
  150685 סימוכין:

 
 לכבוד 

   חה"כ בנימין נתניהו
  ראש הממשלה

, נשיאות עמדת השלטון המקומי –מודל הרמזור עקרונות להפעלת הנדון: 
 העובדיםהמגזר העסקי והסתדרות 

מתכבדים להציג עמדתנו  נשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים, יחד עם השלטון המקומי
 ביחס לעקרונות היציאה מהסגר והפעלת מודל הרמזור.

 כללי .1

 נגיף עם משתנה התמודדות המאפשרת, תכנית דיפרנציאליתר" היא הרמזו" תפיסת .1.1
 .ושקופים אחידים מדדים בסיס ועל אזוריים תחלואה תונינ בסיס על, הקורונה

 של ואחריותקביעת מדדים אזוריים ו/או ברמת רשות, תעודד נקיטת פעולות  .1.2
, ותאפשר לפתוח אזורים עם רמת תחלואה נמוכה, ולסגור השטח ברמת מנהיגות

 אזורים עם רמת תחלואה גבוהה.

 הנחיות ומשלבת, הקורונה בתקופת החיים בשגרת הטיפול כל את מרכזת התוכנית .1.3
 .המקומית וברמה הארצית ברמה

 תחלואה מדרגי ארבעה מגדיר", הרמזור" המכונה ההחלטות וקבלת הניהול כלי .1.4
 כל. ואדום כתום, צהוב, ירוק בצבעים שמסומנים ,הקורונה נגיף עם והתמודדות

 ותהמותאמ למגבלות בהתאם ותתנהל אלו מדרגים לפי בצבע תסווג מקומית רשות
 צבעים שונים לאזורים שונים באותה הרשות(. )לעתים ינתנו למצבה

הרחבת  ומאפשר המקומית ברשות נמוכה תחלואה רמת על מעיד ירוק בצבע סיווג .1.5
פעילות ומתן שיקול דעת לראש הרשות בניהול הרשות )עד כדי פתיחה מלאה של 

 מגבלות ועל גבוהה תחלואה על מעיד אדום שסיווג בעודהפעילות באותה רשות(, 
 )עד כדי מתכונת של סגר(. יותר מחמירות

 עקרונות על .2

 הול התכנית על ידי השלטון המקומי:על עקרונות העל הם תנאי לני הסכמה

 החיים בקהילה, למעט חינוך, יופעלו במתווה הרמזור.כל תחומי  .2.1

  :יחד עם השלטון המקומי ייעשה גיבוש הפרמטרים וההנחיות .2.2

 ; צבעי הרמזור והמעבר בין הצבעים קביעת הקריטריונים לפיהם ייקבעו .2.2.1



 
  

 

קביעת תחומי הפעילות המותרת והאסורה בכל צבע, והמתווים לפעילות  .2.2.2
כאשר גיבוש הפעילות העסקית המותרת יעשה המותרת )"תווים סגולים"(, 

 ;וההסתדרות בשיתוף עם נשיאות המגזר העסקי

 קביעת סמכויות פיקוח ואכיפה; .2.2.3

 אפידמיולוגיות;קביעת סמכויות ביצוע חקירות  .2.2.4

העמדת עמדות לבדיקות סרולוגיות ולבדיקות לאיתור הנגיף, כחלק  .2.2.5
 מאסטרטגיית פתיחת המשק ומעבר בין הצבעים.

ועדת השרים ישתתף בוקבינט הקורונה ויהיה חבר ב יו"ר מרכז השלטון המקומי .2.3
. בקביעת אזורים מוגבלים )רשויות אדומות(, תינתן להכרזה על אזורים מוגבלים

רות לראש הרשות להציג בפני ועדת השרים להכרזה על אזורים מוגבלים את האפש
 עמדותיו גם בע"פ )ולא רק במסגרת הקבועה היום בדין, בנושא(.

בגיבוש הכללים והמתווים יש לקחת בחשבון את הצורך בוודאות בדבר גדרי המותר  .2.4
והאסור, כך שהציבור ידע ויבין מה מצופה ממנו, ואת הצורך ביציבות של המשק 

, התושבים ולעסקים הכללים והמתווים יפורסמו לציבורומניעת קריסת עסקים. 
ומתווי הפעילות, ייעשו תוך שיתוף ככל הניתן, קביעת הכללים . באופן ברור ונהיר

, בכדי לייצר ערבות הדדית, למזער את הנזק נשיאות המגזר העסקי וההסתדרות
 . הכלכלי ולפעול משיקולים מקצועיים בלבד

בביצוע הפעילות הנדרשת )הקמת משל"ט רשותי, פיקוח ואכיפה, קטיעת שרשראות  .2.5
על משרד הבריאות וקופות הדבקה, מתן מענה לאוכלוסיות המצויות בקושי וכו'(, 

החולים, פיקוד העורף, משטרת ישראל ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים 
המשרד הרלוונטי לנושא, למשל: בנושאי חינוך  –החברתיים )ובנושאים ספציפיים 

משרד החינוך( לפעול יחד עם הרשות המקומית ובהתאם להנחיית ראש הרשות,  –
 .המקומית לצורך מימון הדרוש להתקצוב מתאים ומלא של הרשות תוך 

 עקרונות הפעלת משל"ט מקומי .3

בכל רשות יפעל מרכז שליטה מקומי, בניהול ראש הרשות ובהשתתפות נציגי משרד  .3.1
הבריאות )הרופא המחוזי( וקופות החולים, מפקד תחנת המשטרה הטריטוריאלית 

ורך, וישלחו והיקל"ר )מפיקוד העורף(. נציגי משרדי ממשלה נוספים יוזמנו לפי הצ
 נציגים מטעמם.

על המדינה, באמצעות נציגיה במשל"ט, לפעול בתחום אחריותם למניעת התפשטות  .3.2
הנגיף, וכן לספק מערך תמיכה משלימה, לרבות תקציבים, בכל נושא שבו אין לרשות 

 המקומית מספיק משאבים ו/או יכולות.

 עקרונות לפעילות מערכת החינוך .4

 החינוך פועל לפי מתווה ארצי כמפורט להלן, ולא לפי הרמזור.  .4.1

 ככל שהחינוך יפעל באופן מלא יותר, מהר יותר, כך המשק יתאושש מהר יותר. .4.2



 
  

 

 יפעלו מוסדות החינוך, כדלקמן: , צהובות וכתומותירוקותברשויות  .4.3

 .ימים בשבוע 6הילדים ילמדו בכיתת הגן,  – ילדיםגני   .4.3.1

כהמשך  16:00ימים כתוכנית מסובסדת להורים עד השעה  5צהרון יופעל במשך 
 של קבוצת הבוקר הקבועה.

 – בתי ספר יסודיים .4.3.2

 ימים 5במשך  הספר, בכיתת האם-למידה פיסית בבית – ב'-כיתות א' .4.3.2.1
 .בשבוע

 ,16:00ימים כתוכנית מסובסדת להורים עד השעה  5צהרון יופעל במשך 
 .כהמשך של קבוצת הבוקר הקבועה

קבוצות,  2-הספר בחלוקת כיתות אם ל-למידה פיסית בבית – ד'-ג'כיתות  .4.3.2.2
 .הספר-למידה מרחוק בימים שלא מגיעים לבית, וימים לפחות 4במשך 

למידה מרחוק בימים , ולמידה פיסית במשך יומיים בשבוע – ו'-כיתות ה' .4.3.2.3
 .הספר-שלא מגיעים לבית

ח האדם , בהתאם לכולמידה היברידית – הביניים והתיכונים-חטיבות .4.3.3
 ולמקומות בהם ניתן לקיים לימודים, האפשריים ברשות.

 הארצי. פי המתווה-לימודים על – חינוך מיוחד .4.3.4

לא יתקיימו לימודים במסגרות הלימודים, למעט חינוך מיוחד  אדומותברשויות  .4.4
 וילדים ונוער בסיכון. 

כמו כן יימצא פתרון ללמידה מרחוק בלבד, לילדי מערכת החינוך על כל סוגיה, 
לומדים ברשות מקומית אחרת. עובדי מערכת והגרים ברשות מקומית אדומה 

החינוך מרשות מקומית אדומה לא יורשו להגיע למוסד חינוך ברשות מקומית 
 אחרת.

וך )עובדי הוראה ועובדי המדינה תציב עמדות לבדיקות קורונה יומיות לצוות החינ .4.5
מינהלה הנמצאים במוסד החינוך במהלך יום הלימודים, לרבות מאבטחי מוס"ח(. 

דקות.  15ככל הניתן, הבדיקות יהיו בדיקות קורונה, שבמסגרתן תינתן תשובה בתוך 
ככל שהבדיקות ייעשו באמצעי לא פולשני, המדינה תעמיד גם לרשות התלמידים 

 בדיקה יומית.

 לפעילות עסקיםעקרונות  .5

הסגולים  התווים בכללי לחזור לפעילות, יוכלו ברשות ירוקה הפועלים העסקים כל .5.1
 להבטחת הדוקה החמרת סנקציות כנגד עסקים המפרים ואכיפה תוך ,הרלוונטיים

 ההנחיות. קיום

 וההסתדרות, לגבי ערים צהובות וכתומות, בתיאום עם נשיאות המגזר העסקי .5.2
סחר בתנאים מייקבעו קריטריונים סדורים המאפשרים המשך ייצור, שירותים ו

 המפחיתים את סיכוני ההדבקה.



 
  

 

עובדים )למעט  10פעילות מקומות עבודה שאין בהם קבלת קהל ושבהם עובדים עד  .5.3
 מערכות החינוך(, תתאפשר בכל הרשויות, לרבות ברשויות אדומות.

 עקרונות פיקוח ואכיפה .6

 הסנקציות כנגד המפרים את חוקי הקורונה. יש להחמיר את .6.1

נציג תחנת המשטרה המקומית ישתתף בדיוני המשל"ט הרשותי, ובאחריותו לפעול  .6.2
בהתאם להנחיות ראש הרשות, לצורך ביצוע פיקוח ואכיפה של דיני הקורונה ברשות. 

 .כל פעילות אכיפה של המשטרה תתואם מראש עם ראש הרשותבנוסף, 

 

 

 'שי חג'ג
 

 המועצה האזורית מרחבים ראש
 יו"ר מרכז המועצות האזוריותו

 חיים ביבס
 

 רעות-מכבים-ראש עיריית מודיעין
 יו"ר מרכז השלטון המקומיו

 

 

 ארנון בר דוד
 

 החדשה יו"ר הסתדרות העובדים

 דובי אמיתי
 

 יו"ר נשיאות המגזר העסקי
 

 

 העתק:
 חברי קבינט הקורונה

 אזור מוגבלחברי ועדת השרים להכרזה על 
 חוקה, חוק ומשפטר ועדת "יו –הרב יעקב אשר חה"כ 

 יו"ר ועדה מיוחדת לעניין נגיף הקורונה – חה"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון
 י הרשויות המקומיותראש

 מנכ"ל משרד רוה"מ – מר רונן פרץ
 הבריאותמנכ"ל משרד  – פרופ' חזי לוי

 הקורונה בישראלבנגיף  מאבקל הפרויקטור הלאומי –פרופ' רוני גמזו 
 המשנה למנכ"ל משרד הבריאות –פרופ' איתמר גרוטו 

 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי –מר שלמה דולברג 
 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות –מר איציק אשכנזי 

 15-מנכ"ל פורום ה –עו"ד איתן אטיה 
 המקומי, מרכז השלטון אסטרטגיה וקשרי ממשל ורמ"ט יו"רסמנכ"ל  – לוי-לירון דורוןגב' 

 ממונת הבריאות, מינהל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי –מדר -עו"ד רות דיין
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מקבץ הסכמים קיבוציים וחוזרים בדבר  

העסקת עובדים במגזר ציבורי בתקופת  

 הקורונה 

  

נספחים/נספחים/נספח%209%20-%20מקבץ%20הסכמים%20קיבוציים%20וחוזרים%20בדבר%20העסקת%20עובדים%20במגזר%20ציבורי.pdf
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 מדינת ישראל 
 האוצר    משרד 

 

 

 

 שכר והסכמי עבודה 
 

 02-5695372, פקס :  02-5317189, ירושלים. טל :  3100, ת.ד. 1רח' קפלן  

 

 
 פ"התש באדר ג"י ירושלים,

 2020 במרץ 9
 הוראות כללי - הע חוזר

2020-1-12 
 
 

 המעסיקים במגזר הציבורי אל:
 
 
 

 הקורונה   וירוס  התפשטות   -  חירום   בתקופת  מהבית  לעבודה   הערכות הנדון :
  
  

ועבודת המטה שמקיים המטה של התפשטות נגיף הקורונה, הנחיות משרד הבריאות ב .1
לביטחון לאומי בנושא, אנו מבקשים להיערך לתרחיש בו המצב בו אנו מצויים ימשך ויתרחב 

יוחלט על סגירת מקומות שאו  ויחייב עובדים רבים לשהות בבידוד למניעת הפצת הנגיף
 .טות הנגיףעבודה בעקבות התפש

 
מנת לתת מענה ליכולתם של הגופים במגזר הציבורי לסייע בהתמודדות הלאומית עם  על .2

יש להיערך  על אף המגבלות הקיימות, התפשטות הנגיף ולשמר רצף תפקודי במגזר הציבורי,
משכך, נבקשכם  .עבודה מהביתלמצב בו נאפשר לחלק מהעובדים בגופים במגזר הציבורי 

 ידרשו לעבוד מהבית, בנסיבות האמורות. כבר בשלב זה לבחון אילו עובדים
 

 בהתאם לחלוקה הבאה, להיעשותלעבוד מהבית צריכה נדרשים אילו עובדים  בחינהה .3
 :)הערכות דומה מבוצעת גם בשירות המדינה(

 
עובדים חיוניים הנדרשים לטובת סיוע ישיר של הגוף להתמודדות עם התפשטות  .א

 מיידי. הזמן עת הקרובה ובטווח ההנגיף ב

הנדרשים לצורך שימור הרציפות התפקודית בתחומי הליבה של חיוניים ובדים ע .ב
, או בתחומים יחודיים לגוף החיוניים לטובת הציבור הגופים בהם הם מועסקים

 .במידה ומספר העובדים שידרשו לשהות בבידוד יגדל ומשך זמן ההיעדרות יוארך

 
לצורך ביצוע המשימות הכרוכות   אשר לעיל הינם עובדים  2סעיף  אשר יבחנו לפיהעובדים  .4

בנוסף, הם , ומרחוק עבודה המאפשרת  טכנולוגית  לתשתית נגישות  בעלי  הם  תפקידםבמסגרת 
 עונים על הקריטריונים הבאים:

 
ביצוע משימות  -אין הכרח בנוכחות פיזית במקום העבודה לצורך ביצוע תפקידם, כלומר  .א

 .מתאפשר בעבודה מרחוקתפקידם 
  גוף.העובדים אינם נותני שירות פרונטלי לציבור ו/או לעובדי ה .ב
מידע בעבודה ביצוע תפקידם של העובדים מרחוק, אינו מעלה סוגיות של אבטחת  .ג

 .מרחוק
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יודגש כי בשלב זה מדובר על הערכות בלבד ולא על אישור לעבודה מהבית של העובדים  .5
 האמורים.

 
בכל הנוגע להשלכות בנושא וכן עבודה מהבית  נושארכות לההעלצורך לכל הבהרה הנדרשת  .6

נה או בשאלות הנוגעות לתרחישים נוספים ושכר וכ"א הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקור
הרלוונטי באגף שכר  צוותיש לפנות ל, אשר עלולים להשפיע על הגוף שהנכם עומדים בראשו

   . במשרד האוצר והסכמי העבודה
 
 
 
 
 
 

 בברכה,  
 
 

 י בר נתןבוק  
 והסכמי עבודה הממונה על השכר  

 
 העתק :

 שר האוצר -מר משה כחלון 
 מנכ"ל משרד האוצר -מר שי באב"ד 

 נציב שירות המדינה -פרופ' דניאל הרשקוביץ 
 ל המרכז לשלטון מקומי"מנכ -מר שלמה דולברג 

 הגדולות, נציג שלוש הערים , עירית ת''אומינהל משאבי אנוש סמנכ"ל  -אבי פרץ מר 
 המועצות האזוריות, ארגון המועצות האזוריותמרכז  יו"ר - איציק אשכנזימר 

 מנכ''ל המוסד לביטוח הלאומי - מר מאיר שפיגלר
 תעסוקהשירות  מנכ"ל - מר רמי גראור

 סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית -מר מיכאל אורן 
 של ור"ה, נציג המוסדות להשכלה גבוההיו"ר פורום המנכ"לים  - מר ברוך מרזן

(2020-35 ) 



 מדינת ישראל 
 האוצר    משרד 
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 הוראות כללי - הע חוזר

2020-1-13 
 
 
 
 

 
 המעסיקים בסקטור הציבורי אל:

 
 

 עדכון   -  הקורונה   וירוס   עם  להתמודדות   הערכות הנדון :
 9.3.2020מיום  2020-1-12הע  סימוכין: חוזרנו 

 
 , אבקש לחדד ולהבהיר את הדברים הבאים:שבסימוכיןנו בהמשך לחוזר

 
בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה,  מגזר הציבורילצורך היערכות לניהול ההון האנושי ב .1

 ביקשנו בחוזרנו שבסימוכין, שכל גוף יחלק את עובדיו כמפורט שם. 
 לארבע קבוצות כמפורט להלן: האמוריםנחדד כי יש לחלק את העובדים 

 

להתמודדות עם התפשטות  הגוף: עובדים חיוניים לטובת הסיוע הישיר של 1קבוצה מס'  •
חוזרנו הנגיף בטווח הזמן המיידי ואשר תפקידם מאפשר לעבוד מרחוק )כמוגדר ב

 .שבסימוכין(

ושירותי הליבה  : עובדים חיוניים הנדרשים לצורך שימור הרציפות התפקודית2קבוצה מס'  •
(, זאת בהתאם להגדרות המשכיות/רציפות תפקודית של רשות החירום הלאומית) גוףשל ה

 (.חוזרנו שבסימוכיןאשר תפקידם מאפשר לעבוד מרחוק )על פי הקריטריונים שפורטו ב

     : עובדים אשר תפקידם מאפשר ביצוע עבודה מרחוק ואשר אינם נמנים על 3קבוצה מס'  •
 . 2-ו 1  קבוצות             

 : עובדים אשר תפקידם אינו מאפשר ביצוע עבודה מרחוק. 4קבוצה מס'  •
 

באופן מפורש ובכתב )בשלב זה  על מנכ"ל הגוף לבחון את רשימות העובדים ולאשר אותם .2
יובהר כי כל עוד לא ניתנה הנחיה של משרד הבריאות המונעת הגעתם   .לצרכי היערכות בלבד(
 . דתם, אין לראות באישור הרשימה כאישור עבודה מהביתשל עובדים למקום עבו 
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עבודתם בגופים במגזר ככל שתתקבל הנחיה ממשרד הבריאות אשר מונעת הגעת עובדים ל .3
, ניתן ע"י מנכ"ל הגוףרשימות שניתן להן אישור במפורש  י כל גוףולאחר שיש ביד הציבורי

, 1מספר יהיה לאפשר, בשלב ראשון, עבודה מהבית אך ורק לעובדים אשר מנויים על קבוצה 
להתמודד עם התפשטות הנגיף בטווח  גוףקרי, עובדים חיוניים לטובת הסיוע הישיר של ה

 .חוזרנו שבסימוכיןהזמן המיידי ואשר יכולים לעבוד מרחוק, כפי שמפורט ב
 

ובדים הוג לגבי כלל עובדי המדינה לגבי אישור עבודה מהבית לעיש לנהוג לפי הניובהר, כי  .4
 . 3או קבוצה מספר  2אשר מנויים על קבוצה מספר 

 

  3  -ו   2הממונה על השכר במשרד האוצר יעדכן לגבי הפעלת עבודה מרחוק לגבי הקבוצות   .5
 .  בשירות המדינה

 
של אופן דיווח הנוכחות לעניין והשכר אשר ישולם לעובדים אשר יורשו לעבוד מהבית לעניין  .6

וכן לגבי אופן דיווח הנוכחות על ידי שאר העובדים שלא יורשו או לא יוכלו  ,עובדים אלו
 יצאו הנחיות נפרדות. ,לעבוד מהבית

 
 

                                                                   

 
 בברכה,  

 
 קובי בר נתן  
 ודהוהסכמי עב הממונה על השכר  

 
 העתק :

 שר האוצר -מר משה כחלון 
 מנכ"ל משרד האוצר -מר שי באב"ד 

 נציב שירות המדינה -פרופ' דניאל הרשקוביץ 
 ל המרכז לשלטון מקומי"מנכ -מר שלמה דולברג 

 , נציג שלוש הערים הגדולות, עירית ת''אומינהל משאבי אנוש סמנכ"ל  -אבי פרץ מר 
 ועצות האזוריות, ארגון המועצות האזוריותהממרכז  יו"ר - איציק אשכנזימר 

 מנכ''ל המוסד לביטוח הלאומי - מר מאיר שפיגלר
 תעסוקהשירות  מנכ"ל - מר רמי גראור

 סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית -מר מיכאל אורן 
 יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה, נציג המוסדות להשכלה גבוהה - מר ברוך מרזן

 מנכ"ל ועד ראשי המכללות –בני אלון מר 
(2020-38) 
 



















 מדינת ישראל
 האוצר  משרד
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 פ"התש בניסן' ד ירושלים,

 2020 במרץ 29
 הוראות כללי - הע חוזר

2020-1-16 
 
 

 המעסיקים במגזר הציבורי אל:
 
 

 עדכון - הקורונה ףנגי משבר בתקופת חירום במתכונת עבודה בדבר השכר על הממונה הנחיית הנדון :
  הממשלה החלטת תיקון בעקבות

 
 25.3.2020מיום  4927החלטת ממשלה מס' 
 20.3.2020מיום  4910החלטת ממשלה מס' 

תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף 
   2020-הקורונה החדש(, התש"ף

שה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף תקנות שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופ
 2020-הקורונה החדש( התש"ף

 23.03.2020 –ו  22.3.2020 תאריכיםממכתבי הממונה על השכר לגופים הציבורים 
 
 

 
מיום  4910, המתקנת את החלטת הממשלה מס' 4927התקבלה החלטת ממשלה מס'   25.03.2020ביום 

התיקון, להלן הוראות מעודכנות בדבר העילות אשר )העתקי ההחלטות מצ"ב(. בעקבות  20.03.2020
 בעטיין ניתן לשנות את רשימת העובדים החיוניים.

 
מנהל גוף )להלן: "מנהל גוף" או "מנהל"(, לא יהיה רשאי לשנות את רשימת העובדים החיוניים, 

 ,20.3.2020מיום  4910במהלך תקופת החירום, כהגדרתם של מונחים אלה בהחלטת הממשלה מס' 
 אלא במקרים הבאים, ובהתאם לתנאים המפורטים להלן לגבי כל אחד מהם:

 
לצורך הרחבת הרשימה מכוח סמכות הממונה לפי תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים  (א)

)להלן:  2020-במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף
 "התקנות"(;

 
)הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי  תקנות שעת חירום)ב( ל2בהתאם לתקנה  (ב)

)להלן: "תקנות יציאה לחופשה"(, לצורך  2020-הרחב בשל נגיף הקורונה החדש( התש"ף
של עובד חיוני נעדר בעובד אחר הכשיר להחליפו, למשך התקופה שבה נעדר העובד  החלפה
 החיוני.

 
 

 בו או לגביו אחד מאלה:עובד חיוני שמתקיים  - "עובד חיוני נעדר"לעניין זה,  
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הוא מצוי בבידוד )מי שהיה במגע הדוק עם חולה או שרופא קבע לגביו כי היה במגע  (1)
 הימים האחרונים( ואינו יכול לבצע את תפקידו בשל כך; 14-הדוק עם חולה ב

 ;1976-הוא נעדר מעבודתו עקב מחלה כהגדרתה בחוק דמי מחלה, התשל"ו (2)
מכוח זכותו להיעדרות בשל ימי אבל, לפי כל דין או לפי הסכם החל  הוא נעדר מעבודתו (3)

 לגביו;
, ולא 2008 –לחוק שירות מילואים, התשס"ח  8הוא נקרא לשירות מילואים לפי סעיף  (4)

, 1967-לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז 16מתקיים לגביו האמור בסעיף 
 ; 2020-רום(, התש"ףכנוסחו בתקנות שעת חירום )שירות עבודה בשעת חי

 ;1954-הוא יצא לתקופת לידה והורות לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד (5)
 

יוגדר כעובד חיוני למשך תקופת ההיעדרות )שהחליף את העובד הנעדר( מובהר כי העובד האחר 
 של העובד החיוני שאותו הוא החליף.

 
 
לצורך גריעת עובדים חיוניים מרשימת העובדים החיוניים והחזרתם לרשימה בהתאם למפורט  (ג)

 להלן: 
 

המנהל יהיה רשאי לעדכן את רשימת העובדים החיוניים במהלך תקופת החירום   (1)
לצורך גריעת עובד מרשימת העובדים החיוניים, בימים מסוימים בתקופת החירום, 

לות או עקב צורכי הגוף הקשורים לאופן עקב שינוי שחל בהיקף הגבלת הפעי
הפעלת הגוף בתקופת החירום, ובלבד שניתנה לעובד הודעה על גריעתו מרשימת 

 שעות לפני כניסת השינוי לתוקף. 24העובדים החיוניים לפחות 
מנהל הגוף לא יהיה רשאי לכלול עובד אחר ברשימת העובדים החיוניים חלף העובד   (2)

 החיוני שנגרע מהרשימה.
מנהל הגוף יהיה רשאי להחזיר עובד חיוני שנגרע כאמור לרשימת העובדים החיוניים   (3)

אם צורכי הגוף מצדיקים זאת, ובלבד שניתנה לעובד הודעה על החזרתו לרשימת 
שעות לפני כניסת השינוי לתוקף, אלא אם כן העובד  24העובדים החיוניים לפחות 

 ר.הסכים לכניסת השינוי לתוקף בהתראה קצרה יות
 2מובהר כי עובד חיוני שייגרע מרשימת העובדים החיוניים של גוף המנוי בתקנה   (4)

,  20.03.2020מיום  4910)ג( להחלטת ממשלה 5קטן לתקנות, בהתאם להוראות סעיף
יחשב, בימים אשר לגביהם הוא נגרע מהרשימה, כ"עובד רגיל" כהגדרתו בתקנות 

מורים, ההוראות החלות על עובד רגיל יציאה לחופשה, ויחולו עליו, לגבי הימים הא
לפי תקנות יציאה לחופשה, וכמפורט במכתבי הממונה על השכר שבסימוכין, 

 לגופים הציבוריים.
מנהל הגוף ימסור לממונה, כהגדרתו בתקנות, הודעה על כל גריעה של עובד חיוני   (5)

 מרשימת העובדים החיוניים או על החזרתו לרשימה.
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במכתב זה מחליף את האמור במכתבי הממונה על השכר שבסימוכין, לגופים הציבוריים,   האמור
 לעניין הסעיפים העוסקים בשינוי רשימת העובדים החיוניים.

 
 
 
 

  
 
 

 בברכה,  
 

 נתן-קובי בר  
 והסכמי עבודה הממונה על השכר  

 
 
 
 

 העתק :
 שר האוצר -מר משה כחלון 

 צרמנכ"ל משרד האו -מר שי באב"ד 
 נציב שירות המדינה -פרופ' דניאל הרשקוביץ 

 ל המרכז לשלטון מקומי"מנכ -מר שלמה דולברג 
 , נציג שלוש הערים הגדולות, עירית ת''אומינהל משאבי אנוש סמנכ"ל  -אבי פרץ מר 
 המועצות האזוריות, ארגון המועצות האזוריותמרכז  יו"ר - איציק אשכנזימר 

 מוסד לביטוח הלאומימנכ''ל ה - מר מאיר שפיגלר
 תעסוקהשירות  מנכ"ל - מר רמי גראור

 סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית -מר מיכאל אורן 
 יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה, נציג המוסדות להשכלה גבוהה - מר ברוך מרזן
 מנכ"ל ועד ראשי המכללות –מר בני אלון 
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  . 31.03.2020מיום  הממשלהשל  4947 מספר  החלטה

  

  

היערכות המגזר הציבורי לעבודה במתכות חירום בתקופת משבר גיף   .4947

  תיקון החלטת ממשלה -הקורוה 

 

  

  :ם י ט י ל ח מ  

לתקות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים  1לתיקון מס'  בהמשך )1

     במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש), 

 עובדי מספר את, היתן ככל, במחצית להפחית ובמטרה, 2020-התש"ף

כאמור בתקות שעת  העבודה במקום זמית בו השוהים הציבורי המגזר

עבודה לשם צמצום התפשטות  חירום (הגבלת מספר העובדים במקום

מס'  ממשלהאת החלטת  תקן, ל-2020גיף הקורוה החדש), התש"ף

, שעייה "היערכות המגזר הציבורי לעבודה 20.3.2020 מיום 4910

) 4910 החלטה - להלן( ירום בתקופת משבר גיף הקורוה"במתכות ח

  : כדלהלן

 יבוא:(א) ואחריו  -יסומן ב 4910להחלטה  1האמור בסעיף   .א

וכח הסמכות שיתה לפקחים בעלי סמכויות פיקוח לפי דין   )ב"(

תקות שעת חירום (אכיפת צו מפקח) בהתאם להוראות  –(להלן 

בריאות העם (גיף הקורוה החדש) (בידוד בית והוראות שוות) 

, להטיל קסות מיהליים בהתאם 2020-(הוראת שעה)), תש"ף

ל משטרת ישראל להסתייע לתקות האמורות ווכח הצורך ש

לא יסרב  בפקחים לשם הגברת האכיפה לפי התקות, משרד

לשם  למשטרה סיועלטובת  להעמיד מפקחמשטרת ישראל  לבקשת

(גיף  )תקות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העםביצוע אכיפה לפי 

 הקורוה החדש) (בידוד בית והוראות שוות) (הוראת שעה), 

שטרה תהיה רשאית להסתייע רק במפקח , ואולם המ2020-תש"ף

שאיו כלול ברשימת העובדים החיויים של המשרד. מובהר כי 

העמדת מפקח שאיו מה ברשימת העובדים החיויים של המשרד 
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לשם סיוע למשטרה בפעולות אכיפה כאמור, לא יהיה בה כדי 

  להביא לשיוי ברשימת העובדים החיויים. 

 1לביטחון הפים לא יאוחר מיום  (ג) כל משרד יעביר למשרד

רשימה של כל המפקחים המוסמכים להטיל קס  2020באפריל 

קות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (גיף מכוח ת מהלי

הקורוה החדש)(בידוד בית והוראות שוות))(הוראת שעה), 

, לאחר אישור הרשימה על ידי ציבות שירות 2020-התש"ף

  .המדיה

(ג) יחול גם על פקחים -המפורט בסעיפים קטים (ב) וסדר (ד) הה

  שהוסמכו בצו אלוף באזור.".

 יבוא: 1אחרי סעיף   .ב

  :2020 אפרילב 1 מיוםא. להחות כל מהל משרד כי החל 1"

יעשה מאמץ וסף ויצמצם ככל היתן את מספר העובדים  .1

ברשימת העובדים החיויים, תוך גריעת עובדים מרשימה 

 .(ד)1זו כאמור בסעיף 

יוותרו ברשימת העובדים ייורה, ככל היתן, לעובדים ש .2

 בכלליםהחיויים ולעובדי מחשוב, אשר עומדים 

את עבודתם במהלך  , לבצע3שקבעו לפי סעיף  ובהחיות

יתרת תקופת החירום ממקום מגוריהם אלא אם כן קבע 

 כי חיוי שאותו עובד יבצע את עבודתו במקום העבודה.

) לעיל, מהל משרד לא 2ור בפסקה (מבלי לגרוע מהאמ .3

יה של עובדים חיויים, במקום ייאפשר כיסה או שה

ממצבת העובדים. על אף  20%העבודה, בשיעור העולה על 

האמור, סבר מהל המשרד כי יש צורך חיוי בשהייה של 

עובדים חיויים וספים במקום העבודה, יגיש דיווח על 

את מספר העובדים  כך לציב שירות המדיה ויפרט בו

החיויים הוספים שוכחותם חיוית והטעמים לכך. 

 הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי כל אלה:

 צבא ההגה לישראל;  .א

 שירות בתי הסוהר;  .ב

 משטרת ישראל;  .ג
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 שירות הביטחון הכללי;  .ד

 המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;  .ה

 הרשות הארצית לכבאות ולהצלה;  .ו

 לביטחון לאומי; המטה  .ז

 להגת עדים; הרשות  .ח

 מערך הסייבר הלאומי;  .ט

 המכון למחקר ביולוגי בישראל;  .י

 ;שלו הסמך ויחידות הביטחון משרד  .יא

 ;הוועדה לארגיה אטומית  .יב

 המדפיס הממשלתי".  .יג

 (ד) יבוא:5אחרי סעיף   .ג

  , על מהל הגוף:2020באפריל  1) החל מיום 1"(ד

לעשות מאמץ וסף ולצמצם, ככל היתן, את מספר העובדים  .1

ברשימת העובדים החיויים, תוך גריעת עובדים מרשימה זו 

 (ג);5) לסיפה של סעיף 3כאמור בפסקה (

בהמשך להוראות סעיף קטן (ד), להורות, ככל היתן,  .2

 אשרוותרו ברשימת העובדים החיויים, ילעובדים שי

קטן (ד) ובכפוף  בסעיף אמורכובכללים  בהחיות עומדים

, לבצע את עבודתם במהלך יתרת תקופת החירום בו מורלא

ממקום מגוריהם אלא אם כן קבע כי חיוי שאותו עובד 

 יבצע את עבודתו במקום העבודה; 

יחול האמור בפסקה זו גם לגבי עובדי  ,ן בק ישראלילעי

דרתה בחוק מערכות מערכת מבוקרת מיועדת, כהג

, עובדים העוסקים באספקת 2008-תשס"חתשלומים, ה

  מזומים, ספירתם והפקתם, וכן עובדי מחשוב;

) לעיל, לא לאפשר כיסה או 3מבלי לגרוע מהאמור בפסקה ( .3

ה של עובדים חיויים במקום העבודה בשיעור שיעלה ישהי
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ממצבת העובדים. על אף האמור, סבר מהל הגוף  20%על 

עובדים חיויים וספים כי יש צורך חיוי בוכחותם של 

במקום העבודה, יגיש על כך דיווח לממוה לגבי היקף 

העובדים החיויים הוספים שוכחותם חיוית והטעמים 

טחוית ייה בילכך. הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי תעש

 תקות הוראות חלות שלגביהם, והגופים כהגדרתה בתקות

 . לתקות(י) 2 -ו) 1(ג)(2

(ב) עד (ד) יחולו לעיין גופים ציבוריים 1סעיף ) הוראות 2(ד

בו כתוב  בהחלטה ש מקוםועובדיהם, בשיויים המחויבים, ובכל 

חובת הדיווח  את העיין לפי גופים אותם לעיין  יקראו, ציבזו 

  ".כלפי הממוה. כאילו היא חלה

  - 8בסעיף   .ד

ים", אחרי "מצבת העובדים" יבוא בהגדרה "מצבת העובד .1

 ו"הממוה"", ובמקום "כהגדרתה" יבוא "כהגדרתם";"

  בהגדרה "מועסק חיצוי", בסופה יבוא: .2

למעט עובדי מערכת  –"ולגבי מועסק בבק ישראל 

דרתה בחוק מערכות תשלומים, מבוקרת מיועדת, כהג

, עובדים העוסקים באספקת מזומים, 2008-התשס"ח

ן או ספירתם והפקתם, וכן עובדי אבטחה, הסעדה, יקיו

  מחשוב;".

להחות את מכ"ל משרד ראש הממשלה, ציב שירות המדיה  .2

 שעות 48 בתוך לממשלהלהגיש  האוצר במשרדוהממוה על השכר 

, לאשר ישהאם  בשאלה ,משותפת המלצה, זו החלטה קבלת ממועד

חיויים  לעובדים כוות בעד תוספת מתן ביתרת תקופת החירום,

  באילו תאים. –שמבצעים את עבודתם ממקום מגוריהם, ואם כן 

 

 

































 מדינת ישראל 
 האוצר    משרד 
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 2020 באפריל 19
 הוראות כללי - הע חוזר

2020-1-20 
 

 המעסיקים במגזר הציבורי אל:
 

תקופה  - םבמתכונת חירו גופים ציבורייםלעבודת עובדי  הממונה על השכרהנחיית  הנדון:
 30.4.2020-19.4.2020שניה )לאחר הפסח( 

 
   , 15.03.2020מכתבי הממונה על השכר לגופים הציבוריים מתאריכים : סימוכין

 23.03.2020 –, ו 22.03.2020 
 15.03.2020מכתב הממונה על השכר ומנהל רשות החברות מיום 

 22.03.2020, מיום 2020-1-14חוזר הממונה על השכר הע 
 . 29.03.2020, מיום 2020-1-16, הע הממונה על השכרחוזר 

        01.04.2020מיום  2020-1-17חוזר הממונה על השכר, הע                  
 18.04.2020מיום  2020-1-19חוזר הממונה על השכר, הע                  

 

 רקע   .א
 

גזר נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים במ 17.4.2020ביום  (1)
ההסכם הקיבוצי  " :הציבורי לבין הסתדרות העובדים החדשה )להלן

ועד יום  19.4.2020"(, לפיו בתקופה שמיום לתקופת החירום השנייה
"(, עובד אשר לא נכלל  תקופת החירום השנייה)להלן: " 30.4.2020

ברשימת העובדים החיוניים בתקופת החירום השנייה, ישהה בחופשה, כפי  
 יבוצי לתקופת החירום השנייה. שפורט בהסכם הק

 
תוקנו תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום  19.4.2020ביום  (2)

(,  4עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש( )תיקון מס' 
"(, תקנות שעת לתקופה השנייה תקנות ההגבלה)להלן: " 2020-התש"ף

הרחב בשל נגיף   חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי
תקנות ההרחבה )להלן: " 2020-(, התש"ף2הקורונה החדש( )תיקון מס 

"(, וכן התקבל על ידי הממשלה תיקון להחלטת ממשלה  לתקופה השניה
, במטרה לאפשר למשרדי הממשלה ולמגזר  20.3.2020מיום  4910מס' 

)להלן,   2020הציבורי להיערך להמשך פעילותם עד לסוף חודש אפריל 
, החלטת  20.03.2020אשר התקבלה ביום  4910ת ממשלה מספר החלט

החלטת ממשלה  , 25.03.2020אשר התקבלה ביום  4927ממשלה מספר 
, והתיקון להחלטת הממשלה 31.03.2020אשר התקבלה ביום  4947מספר 

 "(.החלטת הממשלה, הכל ביחד: "19.04.2020האמור מיום 
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משך תפקוד הגופים הציבוריים במתכונת  לאור האמור, ועל מנת לאפשר ה (3)
חירום בתקופת החירום השנייה, ולאפשר אספקת שירותים חיוניים  
לציבור או המשך רציפות תפקודית ופעילות ליבה במצבת כוח אדם 
מצומצמת בהתאם לתנאי ההסכם הקיבוצי לתקופת החירום השנייה,  

 "(.  הנחיותהלהלן עדכון הנחיות הממונה על השכר אשר בסמך )להלן: "
 

 תוקף  .ב
 

תקופת  )להלן: " 30.4.2020תוקף הנחיות אלה ממועד פרסומן ועד ליום 
 "(. החירום השנייה

 
 עובדים חיוניים בתקופת החירום השנייה  .ג

 
-בהתאם להחלטת הממשלה, מנהל גוף יהיה רשאי להחליף, באופן חד (1)

פעמי, עובדים מתוך רשימת העובדים החיוניים בעובדים שאינם כלולים 
ממספר  25%בשיעור שלא יעלה על רשימת העובדים החיוניים, ב

 . 2020באפריל  20העובדים ברשימת העובדים החיוניים, וזאת עד ליום 
החלפת העובדים כאמור תיכנס לתוקף ממועד החלפת העובדים ברשימה     

 כאמור במכתב זה. 
יובהר כי אין באמור כדי לאפשר את הגדלת מספר העובדים ברשימת 

 ים החיוניים. העובד
 
ובהמשך לרשימת העובדים החיוניים שאושרה לגבי תקופת  לאור זאת, (2)

עד יום   22.3.2020החירום הראשונה אשר הוארכה, דהיינו מיום 
"(, מנהל גוף  רשימת העובדים החיוניים הקיימת)להלן: " 18.4.2020

יעביר לאישור הממונה, כהגדרתו בהחלטת הממשלה, רשימת עובדים 
לגביה יאשר מנהל הגוף בכתב שעבודת כל אחד מהעובדים  מעודכנת, ש

המנויים בה חיונית לטובת הסיוע הישיר של הגוף להתמודדות עם  
השלכות התפשטות נגיף הקורונה המצויות בתחומי אחריותו של הגוף 
בטווח הזמן המידי, או לצורך שימור הרציפות התפקודית ושירותי הליבה  

רשימת העובדים החיוניים הלן: "של הגוף בטווח הזמן המידי )ל
 "(. החדשה

 
שיעור או מספר העובדים לרבות מועסקים חיצוניים, המנויים ברשימת 
העובדים החיוניים החדשה, מתוך מצבת העובדים בגוף לרבות מועסקים  

לתקנות  2חיצוניים, לא יעלה על השיעורים או המספרים הקבועים בתקנה 
 במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  שעת חירום )הגבלת מספר העובדים 
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, כפי שתוקנו מעת לעת )להלן:  2020 -נגיף הקורונה החדש( התש"ף 
 "(, ובהחלטת הממשלה.תקנות ההגבלה"

 
מנהל גוף לא יהיה רשאי לשנות את רשימת העובדים החיוניים החדשה   (3)

במהלך תקופת החירום השנייה, אלא במקרים הבאים ובהתאם לתנאים  
 עים לצדם: הקבו

 
 לצורך הרחבת הרשימה מכוח סמכות המנהל לפי תקנות ההגבלה;  (א)
)ב( לתקנות  2לצורך הכרה בעובד אחר כעובד חיוני, כאמור בתקנה   (ב)

שעת חירום )הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב  
, כפי שתוקנו מעת לעת  2020 –בשל נגיף הקורונה החדש(, התש"ף 

 "(;בהתקנות ההרח)להלן: "
לצורך גריעת עובד מרשימת העובדים החיוניים החדשה, בימים  (ג)

מסוימים בתקופת החירום השנייה, עקב שינוי שחל בהיקף הגבלת  
הפעילות או עקב צורכי הגוף הקשורים לאופן הפעלת הגוף, בתקופה 

 24האמורה, ובלבד שניתנה לעובד כאמור הודעה על שינוי זה לפחות 
י לתוקף. המנהל לא יהיה רשאי לכלול עובד שעות לפני כניסת השינו

אחר ברשימת העובדים החיוניים החדשה חלף העובד שנגרע מרשימה  
זו. עובד שנגרע מרשימת העובדים החיוניים החדשה, יהיה המנהל 

מצדיקים זאת, ובלבד   גוףרשאי להחזירו לרשימה זו אם צורכי ה
ני כניסת השינוי שעות לפ 24שניתנה לעובד הודעה על שינוי זה לפחות 

לתוקף אלא אם כן העובד הסכים לכניסת השינוי לתוקף בהתראה 
קצרה יותר. נגרע העובד מרשימת העובדים החיוניים החדשה או הוסף  
אליה חזרה בהתאם לפסקה זו, ימסור המנהל לממונה, כהגדרתו  

 בהחלטת הממשלה,  הודעה על כך.
 

 מתכונת העבודה בתקופת החירום השנייה  .ד
 
ההעסקה ותשלום השכר לעובדים החיוניים בגופים הציבוריים, אשר כללי  (1)

ימשיכו בעבודתם בתקופת החירום השנייה, במקום עבודתם הרגיל או  
בעבודה מהבית, יהיו כפי שנקבע במכתבי ובחוזרי הממונה על השכר 

 שבסימוכין. 
 

מובהר כי עובד חיוני אשר עבד מביתו ואשר לא הגיע לעבודה במהלך חודש   (2)
א לא יהיה זכאי להחזרי הוצאות עבור נסיעות לעבודה, חופשי חודשי  מל

 ומשתנות. 
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עובדים רגילים )עובדים שלא יוגדרו כעובדים חיוניים בתקופת החירום   .ה
 השנייה( 

 
עובדים אשר לא   לנוכח הנסיבות החריגות שנוצרו ואשר מתוארות לעיל, (1)

עובדים השנייה )להלן: "יוגדרו כעובדים חיוניים בתקופת החירום 
, ויחולו  2020באפריל  30"( ימשיכו לשהות בחופשה עד ליום רגילים

 עליהם הוראות ההסכם הקיבוצי לתקופת החירום השנייה.
 
לצורך הנוחות, יובאו להלן עיקרי ההסכם הקיבוצי לחופשת החירום  (2)

 השנייה החלות על עובדים רגילים:
 

באפריל   30ועד יום  2020 באפריל 19החל מיום  -יציאה לחופשה  .א
, ישהה כל עובד רגיל בחופשה, למעט במועדים המיוחדים אשר  2020

 יפורטו בסעיף ג להלן.  
חצי יום  בעד כל יום עבודה שבו ישהה עובד רגיל בחופשה, ייחשב 

על חשבונו   בחצי יום חופשהעל חשבון המעסיק והעובד יחויב  חופשה
 חושב בהתאמה(.החלוקה ת -)לגבי עובד בחלקיות משרה 

 
כל עוד קיימת לעובד יתרה חיובית של ימי חופשת מנוחה )של ימי  .ב

חופשה הניתנים לצבירה ולפדיון( תהיה החופשה האמורה על חשבון  
 ימי חופשת המנוחה של העובד. 

 
עובד שלא עומדת לרשותו יתרה חיובית של ימי חופשת מנוחה, אך 

שה מיוחדת, חופשה עומדת לרשותו חופשה שנתית אחרת, כגון חופ
יחויב העובד על חשבון היתרה של ימי  -ארעית, ולמעט ימי בחירה 
 החופשה השנתית האחרת. 

 
ככול שלא עומדת לרשות העובד יתרת ימי חופשת מנוחה או ימי 

על   מקדמהחופשה שנתית אחרת, ישהה גם הוא בחופשה כאמור כ
חר תום חשבון ימי חופשת המנוחה להם הוא עתיד להיות זכאי לא

 תקופת ההסכם.  
 

לגבי עובד אשר יסיים העסקתו בטרם יהיה זכאי ליתרת חופשה  
 כאמור, תבוצע התחשבנות בגין ניצול החופשה במסגרת גמר חשבון. 
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 לגבי המועדים המיוחדים שיפורטו להלן יחולו הכללים להלן: .ג
ובד ישהה ביום בחירה, למעט  הע - ביום הזיכרון לשואה ולגבורה (1)

אם אין לו יתרת ימי בחירה, או אם אינו זכאי ליום בחירה, שאז  
ישהה ביום חופשה על חשבונו. מובהר כי עובד רגיל הזכאי  

, יוכל לנצל יום חופשה  ואינו זכאי לימי בחירהלחופשה ארעית 
 ארעית.

)יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי   בערב יום העצמאות  (2)
למעט אם  - ברבע יום חופשהעולות איבה וטרור( העובד יחויב פ

הוא זכאי להיעדר מעבודתו ביום זה )היעדרות מעבודה של קרוב  
א לחוק יום הזיכרון לחללי 4משפחה שכול, כהגדרתו בסעיף 

, או קרוב משפחה כהגדרתו  1963-מערכות ישראל התשכ"ג
 (. 1970-ש"לה לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, הת7בסעיף 

 יום שבתון. -יום העצמאות  (3)
 

בהתאם להסכם הקיבוצי לתקופת החירום השנייה, הוראות סעיף   .ד
 הזה, לא תחולנה על העובדים המפורטים להלן: 

 

עובדים השוהים בחופשה ללא תשלום שהחלה טרם תקופת  (1)
 ההסכם הקיבוצי לתקופה הראשונה.

 

בחופשה   עובד אשר מתקיימים לגביו שני אלה במצטבר: שוהה (2)
ללא תשלום שהחלה טרם תקופת חוזר זה; הסכם יציאה  
לחופשה לא חל לגביו בתקופה הקובעת כהגדרתה בתקנות 

)ג( או 2ההרחבה, לפי אישור הממונה על השכר לפי תקנה משנה 
 )ו( לתקנות אמורות;  2

 

( לתקנות 2.)ג2בהקשר זה יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנה 
משנה )ג( יהווה אישור לעניין   ההרחבה אישור שניתן לפי תקנה

( אלא אם הגוף ביקש מפורשות אחרת והממונה 1תקנת משנה )ג
 על השכר אישר זאת. 

 

עובד רגיל ומעסיקו הציבורי שהוא גוף מתוקצב, גוף נתמך או   (3)
אם אישר זאת הממונה על השכר. וכן עובד רגיל  –תאגיד בריאות 

( להגדרת מעסיק  7( או )6(, )5ומעסיקו הציבורי המנוי בפסקאות )
אם אישר זאת המנכ"ל של משרד  –ציבורי לתקנות ההרחבה 

 ( לתקנות ההרחבה.1.)ג2החינוך. והכל כמפורט בתקנה 
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עובד רגיל ומעסיק ציבורי ובלבד שחל עליהם הסכם קיבוצי אחר  (4)
 )ז( לתקנות ההרחבה. 2כמפורט בתקנה 

 

דים חיוניים עובדים בדירוג הסטודנטים אשר לא הוגדרו כעוב (5)
בתקופת החירום השנייה. אולם ככול שעובד כאמור ייקרא 

ימי החופשה ללא תשלום )להלן גם:  30לעבודה לפני תום 
"( תחול עליו הנחיה זו רטרואקטיבית כאילו לא הוצא  חל"ת"

לחל"ת. למען הסר ספק מובהר כי סטודנט אשר יוגדר כעובד 
ת שחלות בעניין חיוני בתקופת החירום השנייה בהתאם להגבלו

זה, לא ישהה בחל"ת והוראות ההסכם הקיבוצי לתקופה השנייה 
לא יחולו עליו, כך שהוא ימשיך לעבוד בהתאם להנחיות  

 המעסיק.
 

מדריכים שעתיים שמדריכים במוזיאונים, במוסדות תרבות,   (6)
באתרי מורשת ותרבות ובאתרי טבע וגנים. אולם ככול שהעובד 

ימי החל"ת תחול עליו הנחיה  30תום כאמור ייקרא לעבודה לפני 
 זו רטרואקטיבית כאילו לא הוצא לחל"ת.

 

ברשויות המקומיות חוזר זה לא יחול גם על העובדים הבאים:  (7)
עובדים שעתיים; עובדים פרויקטאליים שטרם השלימו שלוש 
שנות עבודה באותה רשות מקומית ואשר תקציב הפרוייקט בו 

על ידי מקור חיצוני;   ומעלה 50% -הם מועסקים ממומן ב
מדריכים שעתיים; מלווים בהסעות שעתיים; עובדים, שהוסכם  

; סייעות בצהרונים  3- 0לגביהן, המועסקים במעונות יום לגילאי 
כולל. יובהר כי ככל שסייעת כאמור  50%שהיקף משרתן הוא עד 

ימי החל"ת תחול עליה הנחיה זו   30תיקרא לעבודה לפני תום 
 לו לא הוצאה לחל"ת.  רטרואקטיבית כאי

 
 

הנחיה זו לא תחול לגבי תקופות בהם עובד במילואים, או שוהה  .ה
)לרבות  1954-בחופשה ללא תשלום מכוח עבודת נשים, התשי"ד

מובהר כי האמור בהסכם לא יחול לגבי עובד  -( חופשת לידה והורות
בתקופה בה הוא שוהה בשירות מילואים או בחופשה ללא תשלום  

 )לרבות חופשת לידה והורות(.  1954-ודת נשים, התשי"דמכוח חוק עב
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בנוסף נוכח הנסיבות   - אין זכאות לדמי מחלה בתקופת ההסכם .ו
עובד רגיל לא יהיה זכאי החריגות שצוינו לעיל ומפורטות בהסכם, 

לדמי מחלה בגין תקופת החירום השנייה, קרי לתקופה שמיום  
)גם במקרה של תעודת מחלה גורפת   30.4.2020ועד ליום  19.4.2020

()הוראות למעסיק של  2019צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש לפי 
 .  2020-עובד בבידוד בית()הוראת שעה(, התש"ף

)לא  15.3.2020יוכרו תעודות מחלה שהונפקו לפני יום  -עם זאת 
ועד   19.4.2020כולל( ואשר חלות לגבי ימים שחלים בתקופה שמיום 

 .30.4.2020ליום 
יצוין כי לפי ההסכם הקיבוצי לתקופת החירום השנייה, על אף 
האמור לעיל, תעודות מחלה בגין אשפוז בבית חולים או מחלה קשה  

 יידונו בוועדת מעקב. 
 

מעסיק לא יאשר  - אין לאשר חופשה ללא תשלום בתקופת ההסכם .ז
לעובד רגיל לצאת לחופשה ללא תשלום בתקופת ההסכם, למעט 

. אין באמור  1954-לא תשלום לפי חוק עבודת נשים, התשי"דחופשה ל
 ( לעיל. 6( עד ד)2כדי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים ד)

 
עובד רגיל ששהה  - 2020ימי חופשה עד סוף שנת  14אפשרות לנצל  .ח

בחופשה במהלך תקופת החירום הראשונה או במהלך תקופת 
 2020סוף שנת  ימי חופשה עד 14החירום השנייה, יהיה זכאי לנצל 

)כולל החופשה המרוכזת בסוכות, ערבי חג וחג בהם מקום העבודה  
סגור(. לשם כך יהיה זכאי העובד להיכנס ליתרה שלילית של ימי  

 . 2022בינואר  1ולגרור יתרה זו עד ליום  2020חופשה במהלך 
לגבי עובד שביום סיום העסקתו יהיה עדיין ביתרה שלילית של ימי  

 התחשבנות במסגרת גמר חשבון. חופשה, תבוצע 
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קריאה לעבודה לעובד רגיל בעניינו חל הסדר לפיו הוא עתיד   .ט
אוגוסט  -להיעדר ממקום העבודה בתשלום במהלך החודשים יולי

לגבי עובד שבעניינו חל הסדר לפיו הוא עתיד להיעדר ממקום  - 2020
, המעסיק 2020 אוגוסט  -העבודה בתשלום במהלך החודשים יולי 

)וככל  2020יהא רשאי לקרוא לעובד לעבודה בחודשים יולי אוגוסט 
  2020אוגוסט -שמקום העבודה של העובד יהיה סגור בחודשים יולי

במועד אחר שיסוכם בין   -בשל הנסיבות המתוארות לעיל, אזי 
הצדדים(, גם בתקופה בה היה אמור להיעדר בתשלום כאמור או  

ארכת שנת הלימודים התש"ף במערכת  בחלקה, לרבות בשל ה 
החינוך, ובלבד שמספר הימים בהם ייקרא העובד לעבודה כאמור לא 
יעלה על מספר הימים שבהם שהה העובד בחופשה בתקופת מכתב זה 

 )ללא יום העצמאות, ולעניין זה יום הזיכרון ייחשב כחצי יום(. 
בוד,  למען הסר ספק כי מעסיק יהיה רשאי לקרוא לעובד כאמור לע

ימים )לעובד המועסק בשבוע עבודה של חמישה  8.5בהיקף של עד 
ימים )לעובד המועסק בשבוע עבודה של  10.5ימים( או בהיקף של עד 

 שישה ימים(.
 

הימים בהם ייקרא עובד לעבודה כאמור, יבואו חלף הפחתת ימי 
חופשה באותו מספר לפי סעיף זה ובלבד שהדבר לא ייצור כפל 

 בד. תשלום שכר לעו
 

מובהר למען הסר ספק, כי היום האמור בסעיף קטן זה, הוא בנוסף  
לימים בהם רשאי המעסיק לקרוא לעובד לעבודה בחודשים יולי  

לפי הוראות ההסכם הקיבוצי בעניין תקופת החירום   2020אוגוסט 
"( )או  הסכם יציאה לחופשה)להלן: " 18.3.2020הראשונה מיום 

)ז( להסכם יציאה  5כאמור בסעיף  במועד אחר שיסוכם בין הצדדים
 לחופשה(.

 
ככל שיתעורר צורך שהעובד שחל עליו סעיף קטן זה, יעבוד לפי 
הנחיית המעסיק, ביום עבודה שחל בתקופת ההסכם, או בחלק ממנו,  
כי אז האמור לעיל לא יחול לגבי השעות שבהן עבד ביום עבודה  

 כאמור.
 

ם העבודה במהלך חודש אפריל מובהר כי כל עובד רגיל אשר לא הגיע למקו (3)

, לא יהיה זכאי להחזרי הוצאות עבור נסיעות לעבודה, חופשי חודשי  2020

 ומשתנות עבור חודש זה, בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר. 
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הוראות ביצוע מפורטות להסכם הקיבוצי לתקופת החירום  השנייה פורטו בחוזר הממונה 
והן מצורפות להנחיות אלה. מובהר כי בכל מקרה  19.4.2020כין מיום על השכר שבסימו

של סתירה, הוראות חוזר הממונה על השכר והוראות ההסכם הקיבוצי לתקופה השנייה, 
 גוברות על האמור בהנחיות אלה.

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,  
 

 נתן-קובי בר  
 והסכמי עבודה הממונה על השכר  

 
 
 
 
 (2020-56 ) 



 מדינת ישראל 
 האוצר    משרד 

 

 

 

 שכר והסכמי עבודה 
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 פ"התש באייר' ב ירושלים,

 2020 באפריל 26
 הסכם כללי - הע חוזר

2020-1-23 
 

 אל: המעסיקים במגזר הציבורי
 
 

  עדכון - וםחיר במתכונת הציבוריים הגופים עובדי לעבודת השכר על הממונה הנחיית הנדון :
 :השכר על הממונה חוזרי

 , 01.04.20מיום  20-1-17, הע 29.03.20מיום  20-1-16, הע 21.02.20מיום  2020-1-14הע 
 19.04.2020מיום  2020-1-20, הע 18.04.2020מיום  2020-01-19הע 

  22.3.2020, 15.3.2020מכתבי הממונה על השכר לגופים הציבוריים מתאריכים: 
 23.3.2020 -ו

 15.03.2020 מיום החברות רשות ומנהל השכר על הממונה מכתב
 

 רקע 

תקנות שעת חירום )הגבלת מספר  , במסגרתעל רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל, הוטלו( 1
 –)להלן  2020-(, התש"ףהחדש הקורונה נגיף התפשטותצמצום  לשםעבודה ההעובדים במקום 

תר, על פתיחת מקומות עבודה וכן על התייצבות של הגבלות משמעותיות, בין הי(, "התקנות"
 . לצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הנגיףוזאת עובדים במקומות עבודתם, 

במטרה להסדיר את הפעילות התקינה של המגזר הציבורי ולשמור על בריאות הציבור ועובדי ( 2
ר נגיף הקורונה המגזר הציבורי, תוך שמירה על מתן שירותים חיוניים לציבור בתקופת משב

מיום  4949, 25.3.2020מיום  4927, 20.3.2020מיום  4910החלטות הממשלה נקבעו, ב
החלטת " – 26.04.2020מיום  5021,  )להלן, ביחד עם החלטה 19.4.2020מיום  4996 , 31.3.2020
 גזר הציבורי.מספר הוראות ביחס למ( "הממשלה

 נגיף התפשטות בדבר הנתונים לאורהתקנות, , תוקנו 19.4.2020( בהמשך, בין היתר ביום 3
 בריאות על שמירה תוך, תפקודו על ושמירה במשק הכלכלית הפעילות האצת ולטובת, הקורונה
על מנת לאפשר את תפקודם התקין  ב לתקנות נקבעו כללים2ובתקנת משנה  ,והציבור העובדים

"; הסגול התו הוראות" – ןלהל) פעילותם הרחבת תוך שם המנויים והגופיםשל עסקים פרטיים 
  (. כנספח לחוזר זה ףב מצור2תו הסגול המפורטות בתקנה העתק מהוראות ה

 שניתנו ההקלות לאוראולם . הציבורי המגזר על, זה בשלב, הוחלו לא הסגול התו הוראות( 4
בחינת  ולנוכח, הסגול התו הוראות לפי לפעילות המשק של ההדרגתית וההחזרה למשק

, קצר זמנים בסד, עליו שיוחלו ככל, הוראות התו הסגול על המגזר הציבורי אפשרות יישום
 .עולה הצורך בהיערכות המגזר הציבורי ליישום הוראות התו הסגול
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 החלטת את המתקנת, 5021' מס ממשלה החלטת התקבלה ,26.04.2020 ביום( בהתאם לכך, 5
להחלטת הממשלה נקבעו, בין היתר, בתיקון (. "הממשלה להחלטת התיקון" – להלן) ממשלהה

 כמומספר צעדים על מנת להיערך לאפשרות של החלת הוראות התו הסגול על המגזר הציבורי. 
 להחלת להיערכות קשורים שאינם נוספים תיקונים נקבעו הממשלה להחלטת בתיקון, כן

גזר המ של ופעילות להמשך רלבנטיים הם אולם, הציבורי המגזר על הסגול התו הוראות
 .להלן והכל כפי שיפורט ,(30.4.2020 ליום שעד התקופה זה בשלב) החירום בתקופת הציבורי

 עדכון לגבי מקרים בהם רשאי מנהל לשנות את רשימת העובדים החיוניים 

( בתיקון להחלטת הממשלה, עודכנו המקרים בהם רשאי מנהל גוף לשנות את רשימת העובדים 6
 5(. כמו כן, במסגרת תיקון 30.04.2020התקופה שעד ליום  החיוניים בתקופת החירום )קרי

, תוקנו התקנות בהתייחס לשיעור מספר העובדים בחלק מן הגופים. 24.04.2020לתקנות, מיום 
למען הסדר הטוב, יפורטו להלן המקרים בהם רשאי מנהל לשנות רשימת עובדים חיוניים. 

 אלא, החירום תקופת במהלך החיוניים םהעובדי רשימת את לשנות רשאי יהיה לאהגוף  מנהל
 :הבאים במקרים

לעניין הרחבת הרשימה  .התקנות לפי הממונה סמכות מכוח הרשימה הרחבת לצורך (א)
 :הבאים התיקונים לשנימופנית  הלב שימתכאמור, 

 
 גוף ואינה ביטחון תומך מפעל אינה, ביטחונית תעשייה שאינה ממשלתית בחברה (1)

 כהגדרתם, גבוהה להשכלה ומוסד תאגידב וכן קנותלת( 1)ג משנה בתקנת המנוי
 העובדים מספר כי להורות, בתקנות כהגדרתו, הממונה רשאי, בתקנות וכמפורט

 אחוזים 30 על יעלה האמורים מהגופים אחד בכל זמנית בו לשהייה המותר המרבי
 החברות בכלל העובדים של הכוללת התוספת ששיעור ובלבד, העובדים ממצבת

 פסקה שהוראות, העניין לפי, גבוהה להשכלה המוסדות או התאגידים, הממשלתיות
 בחברות העובדים מכלל אחוזים 15 על יעלה לא, עליהן חלות לתקנות( 10()ב)2

 ;העניין לפי, האמורים, גבוהה להשכלה במוסדות או בתאגידים, הממשלתיות
 

 ומועצהים( )לרבות חברה עירונית, חברת בת עירונית ואיגוד ער מקומית ברשות (2)
 מספר כי להורות, בתקנות כהגדרתו, הממונה רשאיכהגדרתה בתקנות, , דתית

 45 עד יהיה דתית במועצה או מקומית ברשות זמנית בו לשהייה המותר העובדים
 60 עד - תושבים 10,000 – מ פחות המונה מקומית וברשות, העובדים ממצבת אחוזים
 . ממצבת העובדים אחוזים

 לפי גוף אותו לגבי שקבוע המרבי לשיעור עד ברשימה העובדים ספרמ הגדלת לצורך  (ב)
 ;ובתקנות הממשלה בהחלטת הקבוע

 

שעת חירום )הרחבת  לתקנות( ב)2 בתקנה כאמור, חיוני כעובד אחר בעובד הכרה לצורך (ג)
  2020-הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש(, תש"ף

 ;"(יאה לחופשהיצתקנות " –)להלן 
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 עקב, החירום בתקופת מסוימים בימים, החיוניים העובדים מרשימת עובד גריעת לצורך (ד)
 הגוף הפעלת לאופן הקשורים הגוף צורכי עקב או הפעילות הגבלת בהיקף שחל שינוי

 לפני שעות 24 לפחות זה שינוי על הודעה כאמור לעובד שניתנה ובלבד, האמורה בתקופה
 העובדים ברשימת אחר עובד לכלול רשאי יהיה לא המנהל. לתוקף יהשינו כניסת

 יהיה, החיוניים העובדים מרשימת שנגרע עובד. זו מרשימה שנגרע העובד חלף החיוניים
 לעובד שניתנה ובלבד, זאת מצדיקים הגוף צורכי אם זו לרשימה להחזירו רשאי המנהל
 הסכים העובד כן אם אלא לתוקף נויהשי כניסת לפני שעות 24 לפחות זה שינוי על הודעה

 או החיוניים העובדים מרשימת עובד נגרע. יותר קצרה בהתרעה לתוקף השינוי לכניסת
 .כך על הודעה לממונה המנהל ימסור, זו לפסקה בהתאם חזרה אליה הוסף

 

ההוראה לפיה על מנהל גוף לאשר בכתב שעבודת כל אחד מהעובדים המנויים ברשימה חיונית, (   7
כמפורט בחוזרי ומכתבי הממונה על השכר שבסימוכין, לא תחול לגבי תחום פעילות של גוף 

 יבורי שמפורט בתוספת הראשונה לתקנות, וכמפורט בתקנות. צ

 

רכים שינויים ברשימת העובדים מובהר כי בהתאם לקבוע בהחלטת הממשלה ככל שנע (8
 החיוניים כאמור לעיל, רשימת העובדים החיוניים תאושר על ידי הממונה, כהגדרתו בתקנות.

 

מובהר כי עובד רגיל שיוגדר כעובד חיוני, בשל עריכת שינוי ברשימת העובדים החיוניים  (9
 ים.כמפורט לעיל, יוגדר כעובד חיוני לתקופה בה נכלל ברשימת העובדים החיוני

 

 המנויים, חיצוניים מועסקים לרבות העובדים שיעורמובהר כי בגופים הבאים חל עדכון, לגבי  (10
 לרבות בגוף העובדים מצבת מתוך החירום תקופת במהלך ת העובדים החיונייםברשימ

 :המפורט להלן לא יעלה השיעור ובעניינם שיעור העובדים , חיצוניים מועסקים

 תומר מ"בע מתקדמות לחימה מערכות - ל"רפא, מ"בע ויריתאו תעשיה, מ"בע מערכות אלתא
, וכל גוף ציבורי שהוא מקום האמורות החברות של בנות חברות לרבות ממשלתית חברה

 . 100% –( לתקנות 2)י()2עבודה לפי סעיף 

 

 

 



 

 
 

4 

 שכר והסכמי עבודה 
 

 02-7658360, פקס :  02-5317189, ירושלים. טל :  3100, ת.ד. 1רח' קפלן  

 

 

 

 

 

 

 הסגול התו הוראות להחלת היערכות לצורך הנחיות

האפשרות להחיל את התו הסגול, ככל כל גוף ציבורי לבחון בהקדם האפשרי, את על  (11
 :מפורט להלןשהוראות התו הסגול יוחלו על הגופים הציבורים וכ

גוף הציבורי יבחן את האפשרות לביצוע ההתאמות הסבירות הנדרשות על מנת לעמוד )א( ה
 בהוראות התו הסגול; 

ורטים בתקנה ( לתקנות וכן הגופים המפ2)י()2שהוא מקום עבודה לפי סעיף  ,גוף ציבורי)ב( 
)מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת הראשונה לתקנות  ( לתקנות6( עד )1)ד()2

וכן המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, התאגיד לפיקוח וטרינרי, הרשות לשיקום 
, האסיר, אגודת מגן דוד אדום, תאגיד השידור הישראלי ובנק ישראל, וכמפורט בתקנות(

 תאמת פעילותם, ככל הניתן, להוראות התו הסגול;יבחנו את ביצוע ה

 :  את הנתונים הבאים ,28.04.2020עד ליום כהגדרתו בתקנות, ציבורי יגיש לממונה, וף )ג( כל ג

 החירום בתקופת שנקבעו המגבלות שבשל, משרתם תואר בצירוף, העובדים שימת. ר1
 20 סעיף לפי הבריאות דמשר ל"מנכ צווי או הממשלה: יסוד לחוק 39 סעיף לפי בתקנות
 הסכם או דין לפי אחרת מגבלה כל או, 1.3.2020 שמיום בתקופה העם בריאות לפקודת

 כי מובהר. נדרש אינו עבודתם עיקר, קפןובת עומדות אלה מגבלות עוד וכל, עבודה
 אשר, סגול התו הוראות בשל מגבלות כוללת אינן זה קטן בסעיף המפורטות המגבלות

 ;לעיל כאמור הציבורים גופיםה על הוחלו טרם

 החירום בתקופת נדרש אינו עבודתם שעיקר, משרתם תואר בצירוף, העובדים. רשימת 2
 בשל או, הקורונה נגיף משבר נוכח ממנה בחלק או המשקית בפעילות הירידה בשל

 ;השלכותיו

 ככל ,הסגול התו הוראות מגבלות שבשל, גוףה עובדי כלל מתוך ושיעורם, העובדים. מספר 3
 .העבודה ממקום עבודתם את שיבצעו אפשרות איןגוף, ה על שיוחלו

 עבודה ממקום המגורים

שייקבעו על ידי נציב שירות המדינה והממונה על השכר שיחולו על משרדי  ההנחיות והכללים (12
, לעניין עבודה שלא ממקום העבודהככל שיוחלו הוראות התו הסגול על המשרדים, הממשלה, 

ציבורי שהחיל על עצמו את הוראות התו הסגול, ככל שיוחלו הוראות התו הסגול יחולו על גוף 
 , אלא אם הורה הממונה על השכר אחרת.על הגופים הציבוריים

 

החלטת ל א5 בסעיף כהגדרתם ,הוראה עובדי של העבודה ממקום שלא עבודהלעניין  (13
 הסגל של עבודהה ממקום שלא עבודה ולעניין, האמורא 5 סעיף הוראות יחולו הממשלה,

 יחולו הוראה עובדי להכשרת במכללות הוראה עובדי ושל גבוהה להשכלה במוסדות האקדמי
 בתקופת בעניינם הוחלו או שנחתמו הקיבוציים בהסכמים זה לעניין שנקבעו ההוראות

 .לחופשה יציאה תקנות של תחולתן
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 הסרת מגבלות שנועדו לצמצם את מספר העובדים הנוכחים במקום העבודה 
 

בהם מצומצמות המגבלות שנקבעו בתקופת החירום כאמור, לאור המגמה בימים אלה,  (14
, שקובע צעדים להחלטת הממשלה (1)ד5סעיף  נמחקלהחזרה הדרגתית של המשק לפעילות, 

  עד. 1 בסעיפיםבמגזר הציבורי )כמפורט ביחס למכסת העובדים החיוניים נוספים מצמצמים 
, ומשכך מנהלי הגופים אינם נדרשים יותר לפעול (01.04.2020 מיום 2020-1-17 הע  לחוזרי. 3

ולצמצם כפי שנקבע את מספר העובדים הנוכחים במקום העבודה לפי הסעיף האמור. בכלל 
זה מבוטלת גם ההוראה שהורתה למנהלי הגופים להעדיף עבודה במקום המגורים על פני 

פני עבודה -ודה ממקום המגורים עלעבודה במקום העבודה ומשכך, אין להעדיף עוד עב
 ממקום העבודה.

 

. בכל מקרה בו נפלה סתירה גופים הציבורייםזה נועד להנחות את ה חוזרמובהר כי האמור ב
זה לבין האמור בהחלטת הממשלה או בתקנות, הרי שהוראות החלטת חוזר בין האמור ב

 הממשלה, והתקנות גוברות על האמור בהנחיות אלו.

 
 

 
 
 

 ,בברכה  
 

 קובי בר נתן  
 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

 
 

 העתק :
 שר האוצר -מר משה כחלון 

 מנכ"ל משרד האוצר -מר שי באב"ד 
 נציב שירות המדינה -פרופ' דניאל הרשקוביץ 

 ל המרכז לשלטון מקומי"מנכ -מר שלמה דולברג 
 הערים הגדולות, נציג שלוש , עירית ת''אומינהל משאבי אנוש סמנכ"ל  -אבי פרץ מר 
 המועצות האזוריות, ארגון המועצות האזוריותמרכז  יו"ר - איציק אשכנזימר 

 מנכ''ל המוסד לביטוח הלאומי - מר מאיר שפיגלר
 תעסוקהשירות  מנכ"ל -מר רמי גראור 

 סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית -מר מיכאל אורן 
 כ"לים של ור"ה, נציג המוסדות להשכלה גבוההיו"ר פורום המנ -מר ברוך מרזן 

 מנכ"ל ועד ראשי המכללות –מר בני אלון 
(2020-62) 
 
 
 





































 מדינת ישראל
 האוצר  משרד
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 פ"התש באייר' ט ירושלים,

 2020 במאי 3
 הוראות כללי - הע חוזר

2020-1-24 
 
 

 במגזר הציבוריהמעסיקים  אל:
 

ות התפשטות המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבהנחיית הממונה על השכר לעבודת עובדי  הנדון:
 עדכון -  נגיף הקורונה

 סימוכין:
-20, הע 29.03.20מיום  20-1-16, הע 21.02.20מיום  2020-1-14חוזרי הממונה על השכר, הע 

, 19.04.2020מיום  2020-1-20, הע 18.04.2020מיום  2020-01-19, הע 01.04.20מיום  1-17
 26.04.2020מיום  2020-1-23הע 

 23.3.2020 -ו22.3.2020, 15.3.2020גופים הציבוריים מתאריכים: מכתבי הממונה על השכר ל
 15.03.2020מכתב הממונה על השכר ומנהל רשות החברות מיום 

 
לתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים  7 מספר תיקון את הממשלה אישרה 02.05.2020 ביום .1

"(, התקנות" –)להלן  2020-במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש( התש"ף

 "(. הממשלה החלטת" –)להלן  5038את החלטת הממשלה מספר  וקיבלה

 על הנדרשות ההתאמות את, הניתן ככל, לערוך ציבורי גוף על, והתקנות הממשלה החלטת לפי

דווח לממונה, ל(. על מנהל הגוף "הסגול התו הוראות"–)להלן  הסגול התו בהוראות לעמוד מנת

על עמידת הגוף בהוראות התו הסגול, ואם לא ניתן לעמוד בהוראות התו הסגול  כהגדרתו בתקנות,

 באותו גוף על מידת עמידתו בהוראות.

בגוף ציבורי בו לא ניתן לעמוד בהוראות התו הסגול, לא תתאפשר כניסה או שהייה של עובד 

יבורי, למקום העבודה, מעבר לשיעור או מספר העובדים החיוניים המרבי המאושר לגוף הצ

 כמפורט בחוזריי ומכתביי שבסימוכין. 

 החלטת הממשלה והתקנות מצורפים כנספח א'

, קבוע בחדרבעבודה משרדית יבצע כל עובד את עבודתו  כיהתו הסגול נקבע, בין היתר,  בהוראות .2

זמנית מספר -ולא ישהו באותו חדר בו ,לעובד עובדמטרים לפחות בין  2מרחק של  לתוך שמירה ע

 :ןהעולה על המספר כמפורט להלן, לפי הענייעובדים 
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שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין  –מטרים רבועים  20שגודלו עד  בחדר .2.1

 העברת רסס מאדם לאדם; למניעתעובד לעובד ישנה מחיצה 

עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר של  –מטרים רבועים  20שגודלו עולה על  בחדר .2.2

 העברת רסס מאדם לאדם; למניעתין עובד לעובד ישנה מחיצה עובדים אם ב

 8 עד של מקצועית פגישה בחדר לקיים ניתן –2.2ו  2.1קטנים   בסעיפיםעל אף האמור   .2.3

 .רבועים מטרים 20 על עולה שגודלו בחדר עובדים

 הוראות התו הסגול מצורפת כנספח ב'  תמצית

להעסיק עובדיהם וים המעוניינים להמשיך גופ  - הבהרה בנוגע לעבודה שלא ממקום העבודה .3

 בעבודה שלא ממקום העבודה מתבקשים לאשר הנושא פרטנית מול נציגי הממונה על השכר.

 ת ישראלהסכם קיבוצי מיוחד בין מדינ 01.05.2020המשמעותי בהגבלות, נחתם ביום  השינוי לאור .4

 דתיותוריות חבר המועצות הומעסיקים אחרים, ובכללם מרכז השלטון המקומי מרכז המועצות האז

חד , המאפשר מהמוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה

 להרחיב את פעילות המגזר הציבורי ומאידך נותן מענה לעובדים שלא ניתן להעסיקם לאור

 המגבלות.

 'גהקיבוצי מצורף כנספח  ההסכם

ובד עם בשירות המעסיקים החתומים על ההסכם, וגם על ההסכם הקיבוצי חל על עובדים המועסקי .5

פות אשר מועסק בשירות מעסיק ציבורי אחר, שאינו חתום על ההסכם, אשר יחתום על כתב הצטר

 2ף והכל כמפורט בסעיוימסור הודעה על כך להסתדרות טרם חתימה על כתב הצטרפות, להסכם, 

 להסכם הקיבוצי.

 להסכם לעמוד בקשר עם נציגי הממונה על השכר.נבקש מהגופים המעוניינים להצטרף  .6

 

 הסכםלעיקרי הוראות ההסכם הרלוונטיות למעסיק ציבורי החתום על ההסכם או למעסיק ציבורי שיצטרף 
 

מעסיק ציבורי שחתום על ההסכם או יצטרף להסכם יקבע אילו עובדים שבים לעבודה באותה  .7

ביהם "עובד שבהסדר" ובלבד שמתקיים לגכ ויוגדרו מתכונת ואילו עובדים אינם שבים לעבודה,

 אחד מאלה:

 ולהעובד לא יכול לעבוד לאור מגבלות שהוטלו בדין או מכוחו, לרבות מגבלות התו הסג .7.1

 "(.'א קבוצה)להלן: "

מגבלות שהוטלו בדין או מכוחו, לאור בתקופת ההסכם או חלקה, העובד לא נדרש לעבודה  .7.2

 פעילות הסדירה ערב פרוץ משבר נגיף הקורונה שגרמו לירידה משמעותית בפעילות לעומת

 "(.'ב קבוצה)להלן: "
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 , לא ייקבע30.6.2020האמור, עובד שהעסקתו אמורה להסתיים בתקופה שעד יום  ףעל א .7.3

 כעובד בהסדר.

ודה הקיבוצי להודיע לעובדים שבהסדר כי אינם נדרשים לעבעל המעסיקים החתומים על ההסכם  .8

הם  כמו כן, על המנהלים להודיע לעובדים שבהסדר לאיזו קבוצה. 03.05.2020וזאת עד ליום 

ביר את )כולל(, וכן להע 05.05.2020משתייכים )קבוצה א או ב' כהגדרתן לעיל( וזאת עד ליום 

 07.05.2020רשימת העובדים ואת הקבוצה אליה מתייחס העובד לנציגות העובדים עד ליום 

 )כולל(.

ם עסיקים החתומים על ההסכעל המ תקבלה החלטת הממשלה,נבקש להדגיש כי לאור המועד בו ה .9

להודיע לכל העובדים שלא נדרשים לעבודה לפי ההגדרות שלעיל, בהתאם להוראות ההסכם 

מעבר לרוכים עסיקים שעמובהר כי ההודעה תינתן על ידי מ. הקיבוצי, כבר היום ובהקדם האפשרי

רוך עלא ר ששחתום על ההסכם א עסיקלדוגמא: מ. ים שלא ערוכים לכךעסיקלתו הסגול ועל ידי מ

 להנחיות התו הסגול עקב היעדר יכולת עמידה בהוראות התו הסגול בנוגע לכמות העובדים

זור דר, עליו להודיע לעובדים הרלוונטיים כי אינם נדרשים לחחזמנית באותו -היכולים לשהות בו

 .לעבודה בהקדם האפשרי במהלך היום

ם , יידרשו להודיע לעובדים שבהסדר כי אינם נדרשים לעבודה עהסכםמעסיקים המצטרפים ל  .10

ו ב' הצטרפותם להסכם, וכן להודיע לעובדים שבהסדר לאיזו קבוצה הם משתייכים )קבוצה א' א

את תום יומיים ממועד הצטרפותם וכן להעביר את רשימת העובדים ו עדכהגדרתן לעיל( וזאת 

 ימים ממועד הצטרפותם. 4עובדים עד לתום הקבוצה אליה מתייחס העובד לנציגות ה

דה, נבקש להבהיר שעל מעסיק, המצטרף להסכם, להודיע כאמור לכל העובדים שלא נדרשים לעבו .11

 ביום ההצטרפות המעסיק להסכם. 

בהמשך לכך, במסגרת ההסכם הוסכמו מול ההסתדרות שורה של כלים שנועדו ליתן גמישות  .12

להגדיל את כמות העובדים המועסקים ולהקטין את  העסקה מיוחדת לתקופת ההסכם, במטרה

 כמות העובדים שבהסדר, כדלקמן:

 שינוי שעות עבודה וסדרי עבודה לעובדים המועסקים בתקופת ההסכם  .12.1

 מנהל הגוף רשאי לפעול בהתאם למפורט להלן:

ת את שעות התחלת וסיום יום העבודה למעט פיצול יום עבודה ומבלי לשנו לשנות .12.1.1

 של העובד.  את היקף המשרה

 ביום לעבודה, ימים חמישה של עבודה שבוע במסגרת מועסק אשר לעובד לקרוא .12.1.2

 עד ראשון בימים המועסק עובד)לגבי  שישי יום לרבות(, בו עובד שהוא יום)שאינו  אחר
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 באותו אחר ביום עבודה חלף(, יהודי הלא במגזר ראשון או שבת, שישי ביום או; חמישי

 .שבוע

 בודההע בגין שכר לתוספת זכאי יהיה לא, לעיל כאמור, בשבוע אחר ביום שיועסק עובד

ו הסר ספק,  כל הסדר אחר החל אצל אותו מעסיק באות למען ,לרבות) החלופי ביום

 העניין(.

 שיעבור עובד. נהוג זה אין בהם במקומות אף, במשמרות לעבודה עובד להעביר .12.1.3

 העבודה בגין או האמור נויהשי בגין שכר לתוספת זכאי יהיה לא במשמרות לעבודה

 רהאמו לגביהם יחול לאהסר ספק מובהר כי  ולמען)  משמרות תוספת לרבות במשמרות

ובד כל הסדר אחר החל אצל אותו מעסיק באותו העניין(. למען הסר ספק מובהר כי עב

כדין הועסק במשמרות ערב הסכם יציאה לחופשה והיה זכאי לתוספת משמרות  אשר

 י לתוספת משמרות בעד עבודה במשמרות בתקופת הסכם זה. ימשיך להיות זכא

 הקורונה נגיף משבר נוכח טכנולוגיות הכנסת .12.2

 נגיף טכנולוגיות חדשות הנדרשות לצורך התאמת השירות נוכח משבר יהיה רשאי להכניס מעסיק

 הקורונה. ההסתדרות הצהירה בהסכם כי לא יהיו לה טענות נגד כך. 

בדים ל, בכלים הבאים ניתן לעשות שימוש רק לגבי עובדים שהוגדרו כעובשונה מהכלים שפורטו לעי

 בהסדר, לצורך החזרתם לעבודה

 בהסדר עובדים

ל הגדיעל מנת ל ,מעסיק יהיה רשאי להגדיר תפקיד ומטלות עובדים שבהסדר ולנייד עובדים שבהסדר

 את כמות העובדים המועסקים, כמפורט להלן.

  :ינוי הגדרות תפקיד ומטלות ש .12.3

מעסיק יוכל לשנות את הגדרות התפקיד בהן מועסק עובד, לרבות הפחתת מטלות  (1)

אחר  קיימות, הוספת מטלות חדשות, אף תוך שינוי מקום ביצוע העבודה וכן כל שינוי

 שיידרש גם ללא זיקה לעיסוקו המקורי.

, ייעשה הדבר תוך האמור לעילככל שיחול שינוי במקום ביצוע העבודה בעקבות  (2)

 בצרכי העובד ככל הניתן ובקרבה למקום ביצוע העבודה הקבוע או למקוםהתחשבות 

 מגוריו של העובד.

 ובהשכלתשל עובד ייעשה ככל הניתן תוך התחשבות  תפקיד בהגדרת או בתפקיד שינוי (3)

  .ניתן שהדברדומים ככל  עיסוקשל העובד, ובמאפייני  כישוריוו

 או התפקיד הגדרות שינוי עקב שיידר להן מתאימות הכשרות או הכשרה כל יבצע עובד (4)

 ., ועל חשבונוהמעסיק לדרישת בהתאם, התפקיד מטלות
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 .שכר תוספת כל ללא יבוצע אמור בסעיף זהה (5)

 

 ניוד עובד בהסדר לתפקיד אחר .12.4

 הסכמתמעסיק יהיה רשאי לנייד עובד בהסדר, על פי הסדרי הניוד החלים אצל המעסיק או ב

ל עסיק סבור שהוא אפשרי ומתאים לעובד, וזאת העובד, לפי העניין, לתפקיד אחר שהמע

ההסתדרות הודיעה בהסכם כי היא מסכימה  מנת להגדיל את כמות העובדים המועסקים.

 לניוד כאמור.

 

סדר כמו כן, ככל שמעסיק שהגדיר עובדים שבהסדר מזהה כי ביכולתו להשיב חלק מהעובדים בה .13

ר ים, נבקשו להעביר אלינו פניה בדבלמשרה חלקית ובכך להגדיל את כמות העובדים המועסק

 בצירוף קבוצת העובדים הרלוונטית והסבר ממצה.

 .בהסדר עובדהתגמול לו יהיה זכאי  אתהקיבוצי מפרט  ההסכם .14

 

 היהי ניתן לא" שבהסדר"עובדים כנדרשים לעבודה  שאינם העובדים רשימת שנקבעה לאחר כילחדד  יש

גיע במשרדכם שאינם נדרשים לה העובדים לכל מתאימה הודעה להעביר נבקשכם כאמור ולכן להרחיבה

 . לעבודה

 

 
 
 

 ,בברכה  

 

 קובי בר נתן  

 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

   



 מדינת ישראל
 האוצר  משרד
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 פ"התש באייר' כ ירושלים,

 2020 במאי 14
 הסכם כללי - הע חוזר

2020-1-27 
 
 

 , סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצריוסי איצקוביץ מר  אל:
 
 

  הקורונה נגיף בשל הציבורי ובמגזר המדינה ירותבש חירום לשגרת חזרה בדבר קיבוצי הסכם הנדון :
 18.05.2020 מיום( מתקן) קיבוצי והסכם 01.05.2020 מיום קיבוצי הסכם

 
 
 

 :רקע

פשרו לאור השינוי המשמעותי בהגבלות החלות על המעסיקים במגזר הציבורי, לרבות שינויים שיא

דה לעבו י המעסיקים במגזר הציבורילהחיל את הוראות התו הסגול כאמור, ולהחזיר בהדרגה את עובד

ועד סדירה, במידת האפשר, לצורך הרחבת פעילות השירות הציבורי, ביחס להיקף בו ניתן עד למ

הסכם  01.05.2020, נחתם ביום השינוי בהגבלות, תוך שמירה על בריאות הציבור ועובדי המעסיקים

בין לים נוספים במגזר הציבורי קיבוצי מיוחד בין מדינת ישראל, מרכז השלטון המקומי ומעסיק

סכם נחתם הסכם קיבוצי מיוחד המתקן את הה 18.5.2020וביום הסתדרות העובדים הכללית החדשה 

 "(.הסכם שגרת חירום" -ביחד )להלן  1.5.2020מיום 

 

ת מטרת חוזר זה היא להביא לידיעתכם את עיקרי ההוראות הנדרשות ליישום הוראות הסכם שגר

 חירום.

 סכםתחולת הה .1

"( סכם יציאה לחופשהה" -)להלן  18.03.2020מיום  הקיבוצי המיוחדהסכם ה שלא כמו .1.1

 "(המשך יציאה לחופשה הסכם " -)להלן  17.04.2020 מיום הקיבוצי המיוחד הסכםהו

ות תקנ באמצעותהסכם שגרת חירום יחול על המעסיקים החתומים עליו בלבד ולא יורחב 

 מאוגדים בהסתדרות ומעוניינים להצטרף להסכם שעת חירום. מעסיקים אשר עובדיהם

  .להלן 1.5כמפורט בסעיף  יחתמו על כתב הצטרפות להסכם
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, ההסכם יחול על כל העובדים המועסקים בשירות אחד המעסיקים החתומים על ההסכם .1.2

מדינה לחוק שירות ה 40לרבות מי שמועסק בחוזה עבודה אישי או חוזה מיוחד לפי סעיף 

ת המקומיות, רשות מקומית תהיה רשאית לגבי הרשויו , ואולם,1959-ים(, התשי"ט)מינוי

 להחליט אם להחיל הסכם זה גם לגבי עובד המועסק בחוזה אישי. 

 
 ההסכם לא יחול על עובדים אשר הסכם המשך יציאה לחופשה לא חל לגביהם )בין אם .1.3

 הוצאו לחל"ת טרם הממונה על השכר או עובדים אשרבאישור מכח הסכם אחר, החרגה 

 בי עובדים בדירוג הסטודנטיםהסכם זה יחול לגמובהר כי  הסכם יציאה לחופשה(. תקופת

מיום  המיוחד אשר הסכם המשך יציאה לחופשה חל לגביהם מכוח ההסכם הקיבוצי

פשה )ולא יחול על עובדים בדירוג הסטודנטים אשר הסכם המשך יציאה לחו 21.04.2020

  הסכם האמור(.לא חל לגביהם מכוח ה

  

 רשות מקומית תהיה רשאית להחליט האם להחיל הסכם זה גם לגבי עובד שאינו זכאי .1.4

 לקביעות או טרם השלים את תקופת העבודה המזכה בקביעות.

 
תום ציבורי אחר )שאינו ח מעסיק בשירות יםמועסק אשר, יםעובד על גם יחול זה הסכם .1.5

 רוימסו, (להסכם 'א שבנספחבנוסח )ם ( אשר יחתום על כתב ההצטרפות להסכההסכםעל 

 מנועכדי ל באמורטרם החתימה על כתב ההצטרפות. אין  להסתדרותכך  על הודעה

ובאישור הממונה על  ההסתדרות מול שיסוכמו בהתאמות הצטרפות כתב על חתימה

(. 1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 29השכר )לגבי גוף הכפוף להוראות סעיף 

מעסיק אשר יחתום על כתב הצטרפות כאמור ולא יבצע התאמות, למען הסר ספק, 

ולא על העובדים אשר הסכם  1.2ההסכם יחול על כל העובדים שלו כמפורט בסעיף 

 לעיל. 1.3המשך יציאה לחופשה לא חל לגביהם כאמור בסעיף 

 

 תקופת ההסכם .2

נס הוא נכו 30.06.2020ועד ליום  03.05.2020מיום  הוא לתקופת חירום זמניתההסכם  .2.1

 תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדיםעם קבלת תיקון  03.05.2020לתוקף ביום 

  (7ס' מ)תיקון  2020-במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, תש"ף
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עם זאת, ההסכם יבוטל  .שהחיל ואפשר את החלת הוראות התו הסגול אצל המעסיקים

 ם:באחד משני המקרים הבאי

אחד הצדדים, המעסיק או ההסתדרות, נתן הודעה בכתב לצד השני עד ליום  .2.1.1

כם , ובלבד שההס31.05.2020כי ההסכם לא ימשיך לחול לאחר יום  30.05.2020

 ימים ממתן ההודעה. 3לא יבוא לסיומו בטרם חלפו 

 

בוטלו המגבלות שבדין או מכוח דין, החלות על העובדים והמעסיקים בגין  .2.1.2

 מועד ביטול המגבלות יפסיק לחול ההסכם. ב -הקורונה משבר נגיף 

 הגדרות  .3

  -" מנהל"

הממשלתי או יחידת הסמך, באישור נציב שירות  מנכ"ל המשרד -בשירות המדינה  .1

 המדינה;

מקומית או מנכ"ל הרשות המקומית או מזכיר ראש הרשות ה -ברשויות המקומיות  .2

הרשות המקומית, באישור די ראש י-הרשות המקומית, בהתאם להסמכה לכך על

 משרד הפנים; 

 ;נכ"ל המוסד להשכלה גבוהה באישור יו"ר ות"תמ -במוסדות להשכלה גבוהה  .3

 ו"ר המועצה הדתית באישור המשרד לשירותי דת;י -במועצות הדתיות  .4

 חה; מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי באישור שר העבודה והרוו -במוסד לביטוח לאומי  .5

 שירות התעסוקה באישור שר העבודה והרווחה; מנכ"ל -בשירות התעסוקה  .6

ל תפקיד מקביל אצל אותו מעסיק אם אין מנכ"ל אצל מנכ"ל או בע -במעסיק אחר  .7

יד אותו מעסיק ואם אין מנכ"ל או בעל תפקיד מקביל אצל אותו מעסיק, בעל התפק

/  הבכיר ביותר בהנהלת אותו מעסיק. זאת באישור הגורם המאסדר הרלוונטי לגוף

 האחראי על המשרד הרלוונטי. השר

 

חד עובד אשר המנהל קבע לגביו, לפי שיקול דעתו, כי מתקיים לגביו א -" עובד בהסדר"

 , ובלבד שאין מדובר בעובד שהעסקתו אמורה להסתיים במהלך תקופת ההסכם: מאלה
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הוא אינו יכול להמשיך במתכונת הרגילה של עבודתו, בתקופת ההסכם, לאור  .1

 '"(. קבוצה א" -ת שהוטלו בדין או מכוחו )לרבות הוראות התו הסגול( )להלן מגבלו

 

  ות, לאור ירידה משמעותית בפעיללעבודה בתקופת ההסכם או חלקההוא אינו נדרש  .2

 '"(. קבוצה ב" -)להלן  שהוטלו בדין או מכוחוהסדירה שנגרמה עקב מגבלות 

 תקופה מיוחדת לעובד בהסדר .4

ד בעיהיה זכאי לתשלום ו וא עובד בהסדר, לא יידרש לביצוע תפקידווכל עוד ה בהסדר עובד

"(, בכפוף ובהתאם לאמור התקופה המיוחדת" -התקופה המיוחדת שבה הוא עובד בהסדר )להלן 

 :להלן

 "(, יחושב כמכפלת שלושת אלו :תשלום מיוחד" -תשלום זה )להלן  .4.1

י פיטורים )לגבי מסך רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב השלמת פיצוי 80% .4.1.1

כל אותו עובד( בחודש שקדם לתחילת תקופת ההסכם, למעט רכיבי הבראה וביגוד )כ

  שהם נכללים ברכיבים אלו(, המורכב משני אלה:

 תשלום שאינו מקדמה. 67.5% .4.1.1.1

 תשלום שמהווה מקדמה.   12.5% .4.1.1.2

החלק היחסי של התקופה המיוחדת מתוך חודש העבודה שבה חלה התקופה  .4.1.2

 המיוחדת.

ל לפי ממוצע ש -יות המשרה של העובד, ולגבי עובד המועסק במשרה חלקית חלק .4.1.3

  .2020, ינואר ופברואר 2019חלקיות משרות בחודשים דצמבר 

 

  הוראות בעניין תשלום המקדמה: .4.2

 המקדמה תחושב ותשולם ברכיב נפרד בערכי ברוטו. .4.2.1

  בגין המקדמה לא יבוצעו הפרשות לקרן השתלמות או לקופת גמל לקצבה. .4.2.2

המקדמה תנוכה ברכיב נפרד בערכי ברוטו, החל ממשכורת החודש השלישי לאחר  .4.2.3

שהתאפשר לעובד לשוב לעבודה בהיקף המשרה בו הועסק בחודש שקדם לתקופת 

ווים, ובכפוף לשיעור הניכוי המותר לפי הוראות חוק הגנת תשלומים ש 10-ההסכם, ב

 .1958-השכר, התשי"ח

המקדמה, מלוא העסקתו לא יסיים להשיב את שבמועד סיום  עובדמובהר כי לגבי  .4.2.4

   תבוצע התחשבנות במסגרת גמר חשבון.
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 ך,כהעובד רשאי לבקש מהמעסיק בכתב כי אינו מעוניין בקבלת המקדמה, ואם יבקש  .4.2.5

  לא תינתן לו המקדמה. 

 

 מאזן החופשה של העובד לא יחויב בגין הימים בהם ישהה בתקופה מיוחדת. .4.3

  

כתקופת  תיחשב לגבי עובד שהועסק במשרה מלאה בחודש שקדם להסכם,מיוחדת התקופה ה .4.4

, לצורך חוק שירות המדינה )גמלאות(]נוסח משולב[, 67.5%של  עבודה בחלקיות משרה

קף המשרה הי" -להלן ולצורך שיעור משרה להפרשה לקרן פנסיה ותיקה ) 1970-התש"ל

תחשב  -ודש שקדם להסכם לגבי עובד שהועסק בחלקיות משרה בח ."(בתקופה המיוחדת

חלקיות בהיקף המשרה  -תקופת השירות באופן יחסי בהתאם לחלקיות המשרה )כלומר 

 (.67.5%המשרה האמורה * 

 
ק הימים בהם ישהה העובד בתקופה המיוחדת ייחשבו לצורך צבירת זכויות הקשורות בוות .4.5

 ולצורך רציפות זכויות בהתאם לכללים החלים אצל כל מעסיק.

 
 ,4.1.1.1כאמור בסעיף  67.5%-שאינו מקדמה בלבד, קרי חלק ה התשלום המיוחדק חלבגין  .4.6

 ולעובדים(, השתלמות לקרן להפרשה הזכאים לעובדים) השתלמות לקרן הפרשות יבוצעו

-ל"התש[, ולבמש נוסח] הגמלאות המדינה שירות חוק לפי תקציבית פנסיה של בהסדר שאינם

 ולכללים לשיעורים בהתאם, לקצבה גמל לקופת הפרשות בגינו יבוצעו, הסכם לפי או 1970

 .חוק לפי פיטורים פיצויי חישוב לצורך בחשבון המובא השכר בגין הפרשה לגבי החלים

 

מי עובד אשר ידווח על יום מחלה בתקופת ההסכם, ואשר לזכותו עומדת יתרה צבורה של י .4.7

ח, דיוו על התשלום המיוחד, בגין כל יום עבודה שבו וכאי לדמי מחלה שלא יעלמחלה, יהיה ז

י ם זכאבכפוף לכל הכללים החלים אצל מעסיקו לגבי דיווח על מחלה ולגבי מספר הימים בגינ

 העובד לדמי מחלה. 

 

נוכה מיום המחלה הצבורה שהיה מ 67.5%בגין כל יום המופיע בתעודת המחלה ינוכה לעובד  .4.8

 ממכסת ימי המחלה של העובד אלמלא הוראות הסכם זה.
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ר בהסד לעניין חישוב ותשלום הבראה וביגוד לעובד בהסדר, יראו אותו כאילו לא היה עובד  .4.9

 והיה ממשיך לעבוד כרגיל. 

 
 ישולם במועד תשלום המשכורת החודשית לעובד.התשלום המיוחד  .4.10

 
 /עובד/ת שדמי הלידה שלו/ שלה יחושבו לפי תקופה הכוללת את התקופה המיוחדת, יהיה .4.11

מהתשלום  30%תהיה זכאי/ת, לאחר חזרתו/ה לעבודה, למענק חד פעמי מהמעסיק בגובה 

 ל.ות לקופת גמהמיוחד שלו הוא/היא זכאי/ת לפי סעיף זה. בגין המענק לא יבוצעו הפרש

 

שלום האמור בסעיף זה לא יחול לגבי עובד בהסדר לגבי תקופה בה הוא שוהה בחופשה ללא ת .4.12

 )לרבות תקופת לידה והורות(.  1954-מכוח חוק עבודת נשים, התשי"ד

 
ם אין בהסכם כדי למנוע מעובד לבקש לצאת לחופשה ללא תשלום באופן מלא בהתאם לכללי .4.13

 קו.שחלים בעניין זה אצל מעסי

שינוי שעות עבודה וסדרי עבודה לרבות מעבר להעסקה  -גמישות העסקה מיוחדת לתקופת ההסכם  .5
 לגבי כלל העובדים - במשמרות

 
 גם לגבי עובדים מועסקים שאינםבהסכם נקבעו מספר כלים אשר יעמדו לרשות המעסיק ) .5.1

ים (, במטרה להגדיל את מספר העובדים המועסקים ולהקטין את מספר העובדבהסדר

 ן:שבהסדר. המעסיק יוכל לבצע את השינויים הבאים, כולם או חלקם, בכפוף לאמור להל

 

לשנות את  - שינוי שעות העבודה וסדרי העבודה לעובדים המועסקים בתקופת ההסכם .5.1.1

למעט פיצול יום העבודה, ומבלי לשנות את היקף  שעות התחלת וסיום יום העבודה

 (. 66בסעיף  המשרה של העובד )למעט בהתאם לאמור

 

 :)אף במקומות בהם אין זה נהוג( להעביר עובד לעבודה במשמרות .5.1.2

העברת עובד לעבודה במשמרות תהיה ללא תוספת בגין המעבר למשמרות  .5.1.2.1

 לרבות תוספת משמרות.

ר הועסק במשמרות ערב הסכם יציאה לחופשה והיה זכאי עם זאת, עובד אש .5.1.2.2

 לתוספת משמרות ימשיך להיות זכאי לתוספת משמרות בעד עבודה במשמרות.
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 :שינוי ימי העבודה .5.1.3

המעסיק רשאי לקרוא לעובד אשר מועסק במסגרת שבוע עבודה של חמישה  .5.1.3.1

 י שישי )לגבימים, לעבודה ביום אחר )שאינו יום שהוא עובד בו(, לרבות יום 

 עובד המועסק בימים ראשון עד חמישי; או ביום שישי, שבת או ראשון במגזר

 הלא יהודי(, חלף עבודה ביום אחר באותו שבוע. 

ם עובד שיועסק ביום אחר בשבוע לא יהיה זכאי לתוספת שכר בגין העבודה ביו .5.1.3.2

 החלופי.

ת של העבודה ביום עבודה חלופי לא תביא לחריגה ממכסת השעות השבועי .5.1.3.3

 העובד. 

יף אורך יום העבודה ביום שלפני יום המנוחה של העובד הוא בכפוף לאמור בסע .5.1.3.4

 .1951-)ב( לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א2

 בלבד עובדים שבהסדרלגמישות העסקה מיוחדת לתקופת ההסכם  .6
 

לפי ההסכם, ההסתדרות ומעסיק שהוא צד להסכם ידונו על קבוצות של עובדים בהסדר  6.1.

שהמעסיק יוכל להעסיקן בחלקיות משרה נמוכה מחלקיות המשרה הרגילה שלהם. במידה 

בהתאם לכללים האמורים  בהסדר משרתו של עובדלשנות את היקף מעסיק יוכל ויסכמו, 

 להלן:

 

, מעסיק יוכל לשנות את היקף המשרה הרגילה של העובד, בתקופת ההסכם או בחלקה .6.1.1

 דה או בחלק מימי העבודה.ובכלל זה להעסיקו בחלק מיום העבו

המעסיק יהיה רשאי להגדיל בהמשך ובהתאם לצרכי העבודה, את היקף משרתו של  .6.1.2

 העובד. 

המעסיק לא יהיה רשאי להקטין את היקף המשרה שקבע )לאחר ההגדלה(, אלא  .6.1.3

  בהסכמת העובד.

מעסיקם  מ"ר, וקבע 20-עובדים השוהים דרך קבע בחדר שגודלו מתחת ל 4 - לדוגמה

 שעות במטרה לעמוד בהוראות התו הסגול, כאמור  6ת משמרות בנו 2-לו יחולקו לכי א

העובדים כי לאור  4, יודיע המעסיק לכל שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף 

הוראות התו הסגול אינו יכול להעסיקם במתכונת העבודה הרגילה שלהם וכי הם 

ייכים לקבוצה א'. לאחר מכן יודיע לעובדים על הקטנת אחוזי המשרה שלהם כך משת

 -שאורך יום העבודה שלהם יקטן ל
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עסיק שעות עבודה יומיות, וכן על מעבר לעבודה במשמרות. לאחר מכן, לא יוכל המ 6

 .ומשרתם של העובדים אלא רק להגדיל היקףאת  עוד יותר לצמצם

 

 קבוצות על נמנה אינו אשר שבהסדר לעובד להציע יוכל מעסיק 18.05.2020 מיום החל .6.2

, שלו הרגילה המשרה מחלקיות נמוכה משרה בחלקיות להעסיקו לעיל, כאמור העובדים

 :להלן לתנאים המצטברים בהתאם

  ;הרגיל בתפקידו רק יועסק עובדה .6.2.1

 ;ומעלה 20% של בשיעור משרה בחלקיותהעובד יועסק  .6.2.2

 ;לעבודה נקרא שבו יום בכל, שלו היומי התקן שעות ימחצ פחות לאהעובר יועסק  .6.2.3

 להלן. 6.1.3-ו 6.1.2על עובד כאמור יחול האמור בסעיפים  .6.2.4

ת אם הודיעה הסתדרו 01.06.2020האמור בסעיף זה לא ימשיך לחול החל מיום  .6.2.5

 .30.05.2020בכתב למעסיק, שתינתן עד ליום 

 

 התגמול לעובד ששונתה חלקיות משרתו .6.3

 העובד ישולם בהתאם לחלקיות משרתו של העובד שנקבעה כאמור לעיל. רשכ .6.3.1

 

 דמיוח פיצוי לתשלוםבנוסף לשכרו יהיה זכאי  העובדההפחתה בהיקף המשרה  בגין .6.3.2

 :כדלקמן

 פיצוייהיה זכאי לתשלום  בתקופת ההסכם, העובד שחל חודש כל בגין .6.3.2.1

 לת שלושת אלה:מכפ -" פיצוי מיוחד" -בסעיף זה   .מיוחד

השלמת  חישוב לצורך בחשבון המובא השכרסך רכיבי מ 67.5%  .6.3.2.1.1

למעט רכיבי  שקדם לתקופת הסכם זה, בחודש פיטורים ייפיצו

 הבראה וביגוד. 

החלק היחסי של התקופה שבה הוא הועסק בחלקיות משרה, לפי  .6.3.2.1.2

 ה, מתוך חודש העבודה.סעיף ז
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יף בגין כל חודש בתקופת ההסכם שבגינו יזכה העובד בפיצוי מיוחד לפי סע .6.3.2.2

זה, היקף משרתו ייחשב כאילו גדל בשיעור שיחושב לפיה תוצאת המכפלה 

ה זו תיחשב כתקופת , והגדל67.5%-של שיעור ההפחתה בהיקף המשרה ב

ת יצוי המיוחד, לצורך חוק שירושירות לכל דבר בהיקף האמור ובתשלום הפ

יעור משרה שולצורך  1970-המדינה )גמלאות(]נוסח משולב[, התש"ל

 "(. מובהר כיהגדלת היקף המשרה" - להפרשה לקרן פנסיה ותיקה )להלן

 חלקיות משרתו באותו החודש תחשב, לעניינים כאמור, כצירוף של חלקיות

 .המשרה שבה הועסק בפועל והגדלת היקף המשרה

 

גין תשלום הפיצוי המיוחד יבוצעו הפרשות לקרן השתלמות, ולעובדים ב .6.3.2.3

 שאינם בהסדר של פנסיה תקציבית לפי חוק שירות המדינה הגמלאות ]נוסח

, יבוצעו בגינו הפרשות לקופת גמל לקצבה, או הסכם 1970-משולב[, התש"ל

בהתאם לשיעורים ולכללים החלים לגבי הפרשה בגין השכר המובא בחשבון 

 רך חישוב פיצויי פיטוריםלצו

  

ת עובד כאמור אשר ידווח על יום מחלה בתקופת ההסכם, ואשר לזכותו עומד .6.3.2.4

יתרה צבורה של ימי מחלה, יהיה זכאי לדמי מחלה שיחושבו באופן יחסי 

לדמי מחלה רגילים, כך שלא יעלו על דמי מחלה לפי היקף משרתו בפועל 

כל לשבו דיווח כאמור, בכפוף  בתוספת הפיצוי המיוחד, בגין כל יום עבודה

נם הכללים החלים אצל מעסיקו לגבי דיווח על מחלה ולגבי מספר הימים בגי

  זכאי העובד לדמי מחלה.

 

יום מוסכם כי בגין כל יום המופיע בתעודת המחלה ינוכה לעובד חלק יחסי מ .6.3.2.5

המחלה הצבורה שלו, בהתאם לאופן היחסי שלפיו חושבו לגבי דמי המחלה 

 יל. כאמור לע

 

א לעניין חישוב ותשלום הבראה וביגוד לעובד כאמור, יראו אותו כאילו ל .6.3.2.6

 .עבד בחלקיות משרה לפי סעיף זה, והמשיך לעבוד בהיקף משרתו הרגיל
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עובד/ת שדמי הלידה שלו/שלה יחושבו לפי תקופה הכוללת עבודה  .6.3.2.7

 בודה,בחלקיות משרה לפי סעיף זה, יהיה/תהיה זכאי/ת, לאחר חזרתו/ה לע

מתשלום הפיצוי המיוחד שלו  30%למענק חד פעמי מהמעסיק, בגובה 

 הוא/היא זכאי/ת לפי סעיף זה. מוסכם כי לא יבוצעו הפרשות לקופת גמל

 .בגין המענק האמור

 כללי .7
 

ן ההגבלות שבדין או מכוח דין, ינהלו הצדדים משא ומתבאופן משמעותי אם יוחמרו  .7.1

אינם "עובדים בהסדר" שהחמרת ההגבלות לגבי ההסדר שיחול לגבי העובדים ש

 ת.רלוונטית לגביהם, ועובדים ששוהים בתקופה מיוחדת ימשיכו לשהות בתקופה מיוחד

  ככל שהאמור בסעיף זה יהיה רלבנטי, יצאו הנחיות מפורטות בעניין זה.

 

, לחוק יסודות התקציב 29מובהר כי אין באמור בהסכם כדי להוות אישור לפי סעיף  .7.2

 .1985-התשמ"ה

 
 

 בברכה,  
 
 

 נתן-קובי בר  
 והסכמי עבודה הממונה על השכר  

 
 העתק :

 שר האוצר - ישראל כ"ץמר 
 מנכ"ל משרד האוצר -מר שי באב"ד 

 ציב שירות המדינהנ -פרופ' דניאל הרשקוביץ 
 נכ"ל המרכז לשלטון מקומימ -מר שלמה דולברג 

 'א, נציג שלוש הערים הגדולותמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל, עירית ת'ס  -מר אבי פרץ 
 ו"ר מרכז המועצות האזוריות, ארגון המועצות האזוריותי -מר איציק אשכנזי 
 נכ''ל המוסד לביטוח הלאומימ -מר מאיר שפיגלר 

 עסוקהתמנכ"ל שירות  -מר רמי גראור 
 מנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כלליתס -מר מיכאל אורן 

 מוסדות להשכלה גבוהההיו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה, נציג  -מר ברוך מרזן 
 עד ראשי המכללותמנכ"ל ו –מר בני אלון 

(2020-67) 
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 Pamercal@mof.gov.il דוא"ל:

2020-1-34 

 ' בתמוז התש"פט ירושלים,
 2020ביולי  1

 כללי הוראות -הע  חוזר
2020-1-34 

 

 המעסיקים במגזר הציבורי אל:

 

התפשטות הנחיות הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי במגזר הציבורי מתכונת חירום בעקבות  הנדון :

 נגיף הקורונה

 סימוכין: 

-20-1, הע 29.03.20מיום  20-1-16, הע 21.02.20מיום  2020-1-14חוזרי הממונה על השכר, הע 
, הע 19.04.2020מיום  2020-1-20, הע 18.04.2020מיום  2020-01-19, הע 01.04.20מיום  17

 03.05.2020מיום  25-1-2020 , הע03.05.2020מיום  24-1-2020, הע 26.04.2020מיום  2020-1-23

 23.3.2020 -ו22.3.2020, 15.3.2020מכתבי הממונה על השכר לגופים הציבוריים מתאריכים: 

 15.03.2020מכתב הממונה על השכר ומנהל רשות החברות מיום 

 

 רקע .1

לאור הארכת הוראות ה"תו הסגול" אף בנוגע לגופים הציבוריים ולקראת תום תקופת ההסכם הקיבוצי 
)להלן ביחד עם הסכם התו  18.5.2020( כפי שתוקן ביום "הסכם התו הסגול")להלן:  01.05.2020מיום 

 ת ישראלקיבוצי מיוחד בין מדינהסכם  30.06.2020(, נחתם ביום "הסכם התו הסגול המתוקן"הסגול: 
 (. "הסכם ההארכה")להלן:  ומעסיקים אחרים

 
 תחולה  .2

 יםמיוצג אשר הסכם על החתומים המעסיקים בשירות יםהמועסק יםעובד הסכם ההארכה יחול על (א)
 40חוזה מיוחד לפי סעיף גם לגבי מי שמועסק בחוזה עבודה אישי לרבות , וכן ההסתדרות ידי על

המקומיות, רשות  רשויות. ואולם, לגבי ה1959-התשי"טלחוק שירות המדינה )מינויים(, 
 .אישיבחוזה  המועסקמקומית תהיה רשאית להחליט האם להחיל הסכם זה גם לגבי עובד 

 
 המשךהסכם ) 17.4.2020ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום  אשר עובד על יחול לא ההארכה הסכם (ב)

ההסכם מיום  אשר, למעט לגבי עובדים בדירוג הסטודנטים לגביו חל לא( לחופשה יציאה
מקומית  רשות. כמו כן, חל לגביהם או שניהם 1.6.2020חל לגביהם או ההסכם מיום  19.5.2020

זכאי לקביעות  והמקומית שאינ ברשותתהיה רשאית להחליט האם להחיל הסכם זה גם לגבי עובד 
 עות.את תקופת העבודה המזכה בקבי םאו שטרם השלי

 

 עיקרי הוראות הסכם ההארכה .3

כלל הוראות הסכם התו הסגול המתוקן יוארכו וזאת  -במעסיקים החתומים על הסכם ההארכה  (א)
 .31.07.2020עד ליום 
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יובהר, כי מעסיקים שאינם חתומים על הסכם ההארכה ומעוניינים להצטרף להסכם נדרשים  (ב)
 להצטרפותם.לקבל את הסכמת הסתדרות העובדים הכללית החדשה 

 

מעסיקים עליהם חל הסכם ההארכה יוכלו לקבוע לתקופת הסכם ההארכה, רשימה חדשה של  (ג)
עובדים בהסדר כהגדרתם בהסכם התו הסגול המתוקן, לרבות לצורך תחלופה בין העובדים, 

 בכפוף למגבלות הבאות:
 

המעסיק יוכל לקבוע את הרשימה החדשה עם כניסת הסכם ההארכה לתוקף )רשימה  (1)
)רשימה חדשה שניה( בכל אחד מהמועדים באופן  19.07.2020חדשה ראשונה( וכן ביום 

  חד פעמי;
מספר העובדים בהסדר בתקופת הסכם זה, לא יעלה על מספר העובדים בהסדר כפי  (2)

 ; 30.6.2020שהיה ביום 
עובד שיצטרף לרשימה החדשה של העובדים בהסדר, יהיה באותו תפקיד או באותו  (3)

 ד בהסדר שיצא ממנה; עיסוק של עוב
-)עבור הרשימה החדשה הראשונה( או עד ליום ה 5.7.2020ליום  עד יודיע המעסיק (4)

 על מהרשימה שנגרעו העובדים לכל, )עבור הרשימה החדשה השניה( 19.07.2020
 כי מובהר. ברשימה הכללתם על, ולכל העובדים שהצטרפו לרשימה לעבודה חזרתם
 ;ההודעה מתן מועד לפני ולא לעובד בהודעה בעשייק במועד לתוקף יכנס השינוי

)עבור  21.7.2020)עבור הרשימה החדשה הראשונה( או עד ליום  7.7.2020 ליום עד (5)
 בהסדר העובדים של רשימה העובדים לנציגות המעסיק ימסורהרשימה החדשה השניה( 

 לסעיף בהתאם בהסדר עובד להגדרת" ב קבוצה" על או" א קבוצה" על נמנה הוא והאם
 .המתוקן הסגול התו להסכם 5
 

עובד שהעסקתו אמורה להסתיים במהלך תקופת הסכם ההארכה לא ייקבע כעובד בהסדר.  (ד)
ככל שעובד כאמור שוהה בהסדר ערב חתימת הסכם ההארכה, לא ישהה בהסדר בתקופת 

 הסכם ההארכה.
 

אשר חל עליהם ההסכם  עובדים בדירוג הסטודנטים לגביהסכם ההארכה יחול כאמור גם  (ה)
, או שניהם, וזאת בהתאם 1.6.2020או ההסכם הקיבוצי מיום  19.5.2020הקיבוצי מיום 

המתוקן  הסגול התוהחלת הסכם  בעניין)ההסכם  1.6.2020 מיום הקיבוצי הסכםלהוראות ה
  לגבי עובדים בדירוג הסטודנטים(. 
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 בברכה,  

 

 קובי בר נתן  

 והסכמי עבודה הממונה על השכר  

 
 העתק :

 שר האוצר -מר ישראל כץ 
 מנכ"לית משרד האוצר -גב' קרן טרנר

 נציב שירות המדינה -פרופ' דניאל הרשקוביץ 
 ל המרכז לשלטון מקומי"מנכ -מר שלמה דולברג 

 , נציג שלוש הערים הגדולות, עירית ת''אומינהל משאבי אנוש סמנכ"ל  -אבי פרץ מר 
 המועצות האזוריות, ארגון המועצות האזוריותמרכז  ו"רי - איציק אשכנזימר 

 מנכ''ל המוסד לביטוח הלאומי - מר מאיר שפיגלר
 תעסוקהשירות  מנכ"ל - מר רמי גראור

 סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית -מר מיכאל אורן 
 ה גבוההיו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה, נציג המוסדות להשכל - מר ברוך מרזן
 מנכ"ל ועד ראשי המכללות –מר בני אלון 

(2020-79) 
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 "ו בתמוז התש"פט ירושלים,
 2020ביולי  7

 כללי הוראות -הע  חוזר
2020-1-35 

 

  אל:

 מנהלים כלליים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

 

 עדכון הנחיות בדבר עבודה מהבית במשרדי הממשלה  הנדון :

 32-1-2020כללי הוראות  –הע 

 01.05.2020הנחיית הממונה על השכר ונציב שירות המדינה מיום  

 

כחלק מהמאמצים הלאומיים לבלימת התפשטותו המחודשת של הנגיף קורונה על ידי קטיעת שרשראות 

להנחות כי עבודת עובדי משרדי  י, הרינ07.07.2020ההדבקה, ולאור הנחיית קבינט הקורונה מיום 

, ככול הניתן, בהתאם לכללים ולהנחיות המפורטים 30%ה מהבית תהיה בשיעור של לפחות ממשל

אשר בסמך, במטרה לשמור על  01.05.2020 מיוםונציב שירות המדינה  הממונה על השכרהנחיית ב

 בריאות העובדים והציבור תוך שמירה על מתן שירות הולם לציבור העת הזו.

 

 

 

 בברכה,  

 

 קובי בר נתן  

 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

 
 העתק :

 שר האוצר -מר ישראל כץ 
 נציב שירות המדינה -פרופ' דניאל הרשקוביץ 

 מנכ"לית משרד האוצר -גב' קרן טרנר
(2020-83) 
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 2020ספטמבר  16
 אלול תש"ף ז"כ  

 

 לכבוד

 סמנכ"לים בכירים להון אנושי ומינהל במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

 שלום רב, 

 
 היערכות לעבודה בהתאם להגבלת צמצום השהייה במקומות העבודההנדון: 

 
 

שלבית לבלימת העלייה בתחלואה -"תכנית דו 376כידוע לכם, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 

צפויה הממשלה לאשר , 2020בספטמבר  13וצמצום התפשטות נגיף הקורונה" אשר התקבלה ביום 

תקנות אשר יקבעו כללים להגבלה וצמצום השהייה במקומות עבודה, וכן להגבלת השהייה במרחב 

לא  במשרד ממשלתי לפיההגבלה  לקבועצפויות  וכי תקנות אל מסתמןעילות. הציבורי והגבלת הפ

 ."(שהייהה הגבלות)להלן: " העובדיםממצבת  50%-ישהו בו זמנית למעלה מ

אנו נערכים למעבר המגזר הציבורי לעבודה  ולאור התקנות המסתמנות כאמור, בהמשך לכך,

  הגבלות השהייה. במסגרת

 ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי בימים אלה משא ומתן בין המדינהמתקיים במקביל לכל זאת, 

הקיימות  טרה להתאים את ההסכמות הקיבוציותלבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, במ

אשר יאפשרו  גמישות לכלי" ובכל הנוגע עובדים שבהסדרבכל הנוגע לכללים להגדרת עובדים כ"

 .כפוף למגבלות הצפויותב מספר עובדים גדול ככל הניתןהעסקה של 

, 2020ביולי  22כר מיום שנעדכן כי הנחיית נציב שירות המדינה והממונה על ה קבלת הקהללעניין 

שירותי קבלת הקהל הניתנים לציבור באופן פרונטאלי במשרדי הממשלה וביחידות  צמצום בדבר

הסמך תוך מעבר לשירותי קבלת קהל באופן מקוון או טלפוני עומדת בעינה, בהתאם לחוק מתן 

ובהתאם למגבלות  2020-הוראת שעה(, התש"ף –שירותים חיוניים מרחוק )הגיף הקורונה החדש 

 מעת לעת. ההתקבלות, כפי שיעודכנו 

 

 



ממשלה, יצאו על ידי נציב שירות המדינה והממונה על השכר מיד עם אישור התקנות על ידי ה

 .בתקופה הקרובה למתכונת העבודהבמשרד האוצר הנחיות מפורטות בנוגע 

 אנא העבירו תוכן מכתבנו זה לידיעת העובדים. 

                                                                      

 בברכה,

 

 

 מורלי-אתי גבאי                             אבי חליבה                                                 

 

__________________________ 
 אבי חליבה

 הממונה על משרדי הממשלה ויח' הסמך
 נציבות שירות המדינה

__________________________ 
 מורליאתי גבאי 

 סגנית בכירה לממונה על השכר
 משרד האוצר
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0491-0001-2020-045027 
 
 
 

 
 לכבוד

 מנכ"לים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
 
 

 שלום רב, 
 

 הארכת תוקפה של הנחיית הנציב בדבר עבודה במתכונת חירום הנדון:
 25.9.2020סימוכין: הנחיית נציב מיום 

 

הוטלו מכוח תקנות סמכויות של המגבלות שהוארך תוקפן ( 2020באוקטובר  8ביום ו' בתשרי התשפ"א )

)תיקון()תיקון(, מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה( 

 (. 14.10.2020עד ליום כ"ו בתשרי התשפ"א ) "(התקנות" –להלן ) 2020-פ"אהתש

  

, והיא תעמוד בעינה עד יום , אשר בסמך25.9.2020מיום  הנציב, לאור זאת, מוארך בזאת תוקפה של הנחיית

 (. 14.10.2020רביעי כ"ו בתשרי התשפ"א )

 

צמצם הגעה פיזית למשרדים ולאפשר עבודה מהבית לעובדים ככל המשיך וליש לבהתאם לאמור בהנחיה, 

יה ובתקנות, שניתן. עובד אשר לא יוכל לבצע את עבודתו מהבית או מהמשרד בהתאם לכללים שנקבעו בהנח

ובהתאם למפורט בהנחית נציב שירות המדינה  16.9.2020, כהגדרתו בהסכם הקיבוצי מיום יוגדר כעובד בהסדר

  .17.9.2020והממונה על השכר מיום 

 

 בברכת חג שמח, ובריאות איתנה 

  
 פרופ' דניאל הרשקוביץ  

 נציב שירות המדינה   
 
 
 

 העתק: 
 אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמךסמנכ"לים בכירים למנהל ומשאבי 

 מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים
 חברי הנהלת נציבות שירות המדינה
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0491-0001-2020-045198 

 

 

 לכבוד

 מנכ"לים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך

 

 

 שלום רב, 

 

 נוספת לתוקפה של הנחיית הנציב בדבר עבודה במתכונת חירום ההארכ הנדון:

 25.9.2020סימוכין: הנחיית נציב מיום 

 

הוטלו מכוח תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה שלאור הארכת תוקפן של המגבלות 

א' עד ליום  2020-פ"אהתש(, 2מס'  )תיקון()תיקוןהחדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה( 

, והיא , אשר בסמך25.9.2020מיום  הנציב, מוארך בזאת תוקפה של הנחיית, (18.10.2020התשפ"א )בחשוון 

 . , כולל(18.10.2020התשפ"א )ראשון א' בחשוון תעמוד בעינה עד יום 

 

 

 

 ,ת בריאותבברכ 

  
 פרופ' דניאל הרשקוביץ  

 נציב שירות המדינה   

  

 

 :העתק

 סמנכ"לים בכירים למנהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך
 מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים

 המדינה חברי הנהלת נציבות שירות
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 כ"ח בתשרי תשפ"א
 2020באוקטובר  16
 

0491-0001-2020-045241 
 
 
 

 
 
ההגבלות עניין מתכונת העבודה בעקבות התרת הנחית נציב שירות המדינה והממונה על השכר ב

 על שהייה במקומות עבודה
 

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר הנחיית נציב שירות המדינה ו :סימוכין
 ;22.7.2020בעקבות התגברות התחלואה מיום 

 ;17.9.2020הנחיית נציב שירות המדינה והממונה על השכר מיום 
 החדשה הכללית העובדים הסתדרות לבין המקומי והשלטון ישראל מדינתבין  קיבוצי הסכם

 16.09.2020מיום 
 

 

החליטה הממשלה לתקן את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף , נוכח השיפור במדדי התחלואה .1

, (הוראת שעה"" –)להלן  2020 -הקורונה החדש )הוראת שעה()הגבלת פעילות במקומות עבודה()תיקון(, תשפ"א

כך שתוקפן של המגבלות על שהייה במקומות עבודה מכוחן של תקנות אלה, יפוג ביום ל' בתשרי, תשפ"א 

 .(, ולא כפי שנקבע תחילה17.10.2020)

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש , תוקנו 2020באוקטובר  16יום בהתאם לכך, ב .2

"(, אשר התקנות" –)להלן  2020-, התשפ"א(3)הוראת שעה()הגבלת פעילות במקומות עבודה()תיקון()תיקון מס' 

 מות עבודה והקדימו את תום תוקפה של הוראת השעה כאמור.התירו את המגבלות המחמירות על מקו

הוראות לאור האמור, מתכונת העבודה בשירות המדינה תהיה כפי שנקבע לפני הוראת השעה, דהיינו, בהתאם ל .3

והסכמי עבודה במשרד האוצר בעקבות התגברות הנחית נציב שירות המדינה והממונה על השכר שנקבעו ב

אשר נקבעו בהתאם להחלטת ממשלה מס'  ,)מצ"ב( "(ההנחיה המעודכנת" –)להלן  22.7.2020מיום  ,התחלואה

, אשר 25.9.2020עבודה במתכונת חירום, מיום ובטלות בזאת ההנחיות שפורסמו בעניין  ,16.7.2020מיום  225

 הוארכו מעת לעת.

תימשך כסדרה, תוך צמצום הנוכחות הפיזית של העובדים במשרדי מובהר כי הפעילות במקומות העבודה  .4

במשרד או ביחידת ממצבת העובדים  50% -כך שבכל משרד ממשלתי ישהו לא יותר מ ,ככל הניתןהממשלה, 

 כללי התו הסגול.בו זמנית, וזאת כמפורט בהנחיה המעודכנת ובהתאם להסמך, 

צום הנוכחות הפיזית, תתאפשר עבודה מהבית לעובדים על מנת לאפשר את המשך הפעילות השגרתית לצד צמ .5

ועודכנו  17.3.2020העומדים בתנאים לעבודה מהבית, שנקבעו בהנחיית הנציב והממונה על השכר בעניין זה ביום 

 . 1.5.2020בהנחיה מיום 

הוארך אשר  הסכם הסגר השני"(, " –)להלן  16.9.2020הקיבוצי מיום סכם ה, כי הבנוסף לעבודה מהבית, יובהר .6

"(, ממשיך לחול, כך שבאפשרות משרדי הממשלה ויחידות הסמך הסכם ההסדרה" -)להלן ביחד  5.10.2020ביום 



לרבות שימוש בכלי הגמישות עומדות בפניהם על פי ההסכם האמור, להמשיך להשתמש בכל האפשרויות ה

 17.9.2020יב והממונה על השכר מיום להנחיית הנצ 14סעיף בהניהולית והגדרה של עובד כעובד בהסדר, כמפורט 

 .אשר בסמך

למען הסר ספק, הגדרה של עובד בהסדר מתאפשרת במקרים המפורטים מטה, ובלבד שהאחראי במשרד עשה  .7

את כמות  להגדילעל מנת מאמץ סביר להשתמש בכלי הגמישות העומדים לרשותו מכוח הסכם ההסדרה, 

 :העובדים המועסקים ולהקטין את מספר העובדים שבהסדר

אינו יכול להמשיך במתכונת הרגילה של עבודתו לאור מגבלות שהוטלו בדין או מכוחו עובד ש .א

ולרבות במקרה של עובד המנוע מלהגיע לעבודה כיוון שהוא גר או מועסק באזור מוגבל )

דום"( ואינו יכול לבצע את עבודתו שלא ממקום שנאסרה כניסה אליו או יציאה ממנו )"אזור א

 (.(העבודה הרגיל )כולל ממקום המגורים

עובד אשר עוסק בקבלת קהל ולאור המגבלות לפי דין או מכוחו אינו יכול לבצע את עבודתו  .ב

 ממקום עבודתו או שלא ממקום עבודתו הרגיל )כולל ממקום המגורים(.

לטה על סגירת מקום עבודה מסוים בשל התפרצות עובד אינו יכול לבצע את עבודתו לאור הח .ג

נגיף הקורונה ואשר אינו יכול לבצע את עבודתו שלא ממקום עבודתו הרגיל )כולל ממקום 

 המגורים(.

שגרמו לירידה משמעותית , לאור מגבלות שהוטלו בדין או מכוחולעבודה אינו נדרש  עובד .ד

 הקורונה.בפעילות לעומת הפעילות הסדירה ערב פרוץ משבר נגיף 

 

 

 

 בברכה,

 

 

     ___________________________           ___________________________ 

 

 נתן -בי ברקו      פרופ' דניאל הרשקוביץ                

 הממונה על השכר והסכמי עבודה     נציב שירות המדינה       
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 ' בחשון התשפ"אט ירושלים,
 2020באוקטובר  27

 כללי הוראות -הע  חוזר
2020-1-47 

 

 המעסיקים במגזר הציבורי אל:

 

 הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות הנדון :

 הבהרות לעניין קבלת קהל -הקלות לאחר הסגר השני  -התפשטות נגיף הקורונה 

 16.10.2020חוזרינו מיום 

 

בהמשך לחוזר אשר בסמך, אבקש להבהיר כי בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  .1
)להלן:  2020-הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, תש"ף

נקבעו סייגים למגבלה בדבר פתיחת מקום ציבורי או עסקי, בין היתר, בעניין קבלת "התקנות"( 
 קהל כפי שיפורט להלן.

 
ויות במקום עבודה המופיע בתוספת השנייה לתקנות סמכ( לתקנות, 4)7)א( על פי האמור בסעיף 

 ה(,מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבוד
ם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק ניתן לקבל קהל לש)מצ"ב(,  2020  -התש"ף

 או לשם מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני )בכפוף
 לסייגים ולהוראות שנקבעו בתקנות בדבר הפעלת המקום(. 

 

תתאפשר קבלת קהל לשם קבלת  ברשויות מקומיות( לתקנות קובע כי 8)7)ב( בנוסף, סעיף 
שירות שלא ניתן לספקו בדרך אחרת או לצורך מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק 

מתן שירות כאמור עלול לפגוע בציבור -ובלבד שהמנהל ישתכנע כי איובאופן מקוון או טלפוני, 
משרד הבריאות או בא כוח מוסמך מנהל שירותי הרפואה ב –)לעניין זה "המנהל"  או במשק

( )בכפוף לסייגים ולהוראות שנקבעו בתקנות בדבר 1של מנהל שירותי הרפואה במשרד הבריאות
  הפעלת המקום(.

 

מעבר לאמור יצוין כי בתקנות נקבעו סייגים נוספים להגבלות בדבר פתיחת מקום ציבורי או  .2
( אשר 5)7שונים כגון תקנת משנה עסקי אשר עשויים להיות רלוונטיים למעסיקים ציבורים 

למטרת מתן שירות  2עוסקת במסגרות רווחה, בגופים, בסוגי פעילויות, בסוגי שירותים ובתכניות
)בכפוף לסייגים ולהוראות שנקבעו בתקנות בדבר הפעלת המקום(, וכן תקנת  סוציאלי חיוני

שמורות טבע, אתרים  שמורת טבע וגן לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים,( בדבר 9)7משנה 

                                                 
 לפקודה האמורה 20לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף  2הגדרתו בסעיף כ -לשון התקנות, "מנהל"  1
 2020תש"ף )ב( לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 11כמפורט בסעיף  2
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)בכפוף לסייגים ולהוראות שנקבעו בתקנות בדבר  1998-, התשנ"חלאומיים ואתרי הנצחה
 הפעלת המקום(.

 

למען הסר ספק מובהר כי האמור לעיל מובא לידיעתכם, אולם אין בו כדי להקיף את מכלול  .3
להוות תחליף לייעוץ ההגבלות אשר עשויות לחול על גוף ציבורי מסוים או הסייגים להן, או כדי 

 משפטי בדבר מכלול ההגבלות החלות על פתיחה של גופים ציבוריים שונים, לפי כל דין.

 

  

  

 בברכה,  

 

 קובי בר נתן  

 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

 
 העתק :

 שר האוצר -מר ישראל כץ 
 משרד האוצרמ"מ מנכ"ל  -מר ערן יעקב  

 המדינהנציב שירות  -פרופ' דניאל הרשקוביץ 
 ל המרכז לשלטון מקומי"מנכ -מר שלמה דולברג 

 , נציג שלוש הערים הגדולות, עירית ת''אומינהל משאבי אנוש סמנכ"ל  -אבי פרץ מר 
 המועצות האזוריות, ארגון המועצות האזוריותמרכז  יו"ר - איציק אשכנזימר 

 מנכ''ל המוסד לביטוח הלאומי - מר מאיר שפיגלר
 תעסוקהשירות  "למנכ - מר רמי גראור

 סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית -מר מיכאל אורן 
 יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה, נציג המוסדות להשכלה גבוהה - פרופ' בועז גולני

 מנכ"ל ועד ראשי המכללות –מר בני אלון 
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 ' בטבת התשפ"אי ירושלים,
 2020בדצמבר  25

 כללי הסכם -הע  חוזר
2020-1-56 

 המעסיקים במגזר הציבורי אל:

 

הנחיית הממונה על השכר להמשך עבודת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום בעקבות  הנדון :

 הנחיות הסגר השלישי –התפשטות נגיף הקורונה 

 17.09.2020,  מיום 2020-1-43וחוזר הממונה על השכר, הע  16.9.2020הסכם קיבוצי מיום 

 25.9.2020מיום  2020-1-44וחוזר הממונה על השכר  25.9.2020ועדת מעקב מיום 

 6.10.2020מיום  2020-1-45וחוזר הממונה על השכר  5.10.2020הסכם קיבוצי מיום 

 12.11.2020מיום  2020-1-48וחוזר הממונה על השכר  12.11.2020הסכם קיבוצי מיום 

  

תקנות שונות על תיקון  25.12.2020ביום  הממשלההחליטה התחלואה,  לעליה במדדיבהמשך  .1

על ידי צמצום פחית את ההדבקה בנגיף, העליה בתחלואה ולה אתמידית  בלוםל במטרה

ועד ליום  17:00בשעה  27.12.2020׳ אמיום לתקופה שהחל התקהלויות ומגעים חברתיים, 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  תוקנו. בין היתר, 10.1.2021

 .2020 -, תשפ"א (5)הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה( )תיקון מס' 

 

על כל מעסיק ציבורי לבדוק את השינויים בתקנות הנוגעים אליו  ,כאמורות לאור תיקון התקנ .2

אבקש להפנות  ולעובדים שמועסקים אצלו ולפעול בהתאם לתקנות המעודכנות המפורטות שם.

 , ולכן יש לעקוב אחר פרסומן.שהתקנות טרם פורסמואת תשומת לבכם לכך 

 

מקום העבודה, עוסקות במגבלות על שהייה יצוין, כי התקנות הנוגעות להתייצבות של עובדים ב .3

פיזית של עובדים במקומות העבודה, ואין בהן כדי למנוע העסקה של עובדים באמצעות עבודה 

ושהועברו אליכם זה  שנקבעו בהנחיות הממונה על השכר בעניין זהמהבית, בהתאם לכללים 

 .מכבר

 

כפי שתוקן , שבסמך 16.9.2020מיום  הקיבוציהסכם ה, כי זכירכםאבקש להבהמשך לאמור לעיל,  .4

ממשיך לחול, כך שבאפשרות , (16.9.2020ההסכם הקיבוצי מיום )להלן ביחד: " והוארך מעת לעת

הצטרף אליו, להמשיך להשתמש בכל האפשרויות העומדות בפניו שמעסיק החתום על ההסכם או 
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 עובד בהסדר, כמפורטשל עובד כקביעה ו על פי ההסכם האמור, לרבות שימוש בכלי הגמישות 

  .אשר בסמך 17.9.2020שם וכן בחוזרנו מיום 

 

, יכול גם עתה להצטרף 16.9.2020יובהר כי מעסיק ציבורי שטרם הצטרף להסכם הקיבוצי מיום  .5

 אליו בהתאם להוראות המפורטות שם.

 

 

 בברכה,  

 

 קובי בר נתן  

 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

 
 

 העתק :

 האוצר שר -מר ישראל כץ 

 מ"מ מנכ"ל משרד האוצר -מר ערן יעקב

 נציב שירות המדינה -פרופ' דניאל הרשקוביץ 

 ל המרכז לשלטון מקומי"מנכ -מר שלמה דולברג 

 , נציג שלוש הערים הגדולות, עירית ת''אומינהל משאבי אנוש סמנכ"ל  -אבי פרץ מר 

 צות האזוריותהמועצות האזוריות, ארגון המועמרכז  יו"ר - איציק אשכנזימר 

 מנכ''ל המוסד לביטוח הלאומי - מר מאיר שפיגלר

 תעסוקהשירות  מנכ"ל - מר רמי גראור

 סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית -מר מיכאל אורן 

 יו"ר פורום המנכ"לים של ור"ה, נציג המוסדות להשכלה גבוהה - פרופ' בועז גולני

 מנכ"ל ועד ראשי המכללות –מר בני אלון 
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 עיריית כפר סבא התמודדות עם נגיף הקורונה 

 

95 
 

 

 

 : 10נספח 

 תפיסת הפעלת מתנדבים בחירום  

  

נספחים/נספחים/נספח%2010%20-%20תפיסת%20הפעלת%20ממתנדבים%20בחירום.pdf


 מסמך תפיסת הפעלת ממתנדבים בחירום

 

 כללי

התנדבות היא אחד ממשאביה המרכזיים של קהילה המאופיינת בחוסן קהילתי. מתנדבים 

פעלו ופועלים במגוון אירועי חירום בארץ ובעולם, אם בצורה ספונטאנית ואם בצורה מאורגנת 

הסתכלות נוספת על פעילות  יותר .  ההתמודדות הנוכחית עם נגיף  הקורונה מאפשרת לנו 

התנדבותית ולנסות וייצר בסיס ידע שיאפשר למידה ושיפור המוכנות להתמודדות עם אירועי  

 חירום נוספים. 

הסקירה כוללת את עקרונות החוסן הקהילתי והמפגש בין סיסטם לאקוסיסטם כפי שמופיע  

סיוע במצבי חירום  במאמרו של ד"ר שי בן יוסף, מודל של הכשרה והפעלת מתנדבים להענקת  

כפי שמופיע במאמרה של ד"ר אלינוער פרדס, תפיסת הפעלת המתנדבים בעיריית כפר סבא  

 ואופן הפעלת המתנדבים במהלך ההתמודדות עם נגיף הקורונה בעיר כפר סבא. 

 

 חוסן קהילתי 

חוסן הוא יכולת עמידות של אוכלוסייה בפני שיבוש אורחות החיים ויכולת התאוששות מהירה, 

לאחר שהשיבוש נוצר. מחקרים על 'חוסן קהילתי' מגלים כי זוהי תופעה חמקמקה במיוחד.  

רשימות ארוכות של גורמים משפיעים אלו על אלו ויוצרים את מה שאנחנו מכנים 'חוסן'.  

הגורמים המשפיעים על החוסן כוללים בין השאר: מנהיגות, אמון, תקווה, מידע, משאבים 

קשר למקום, תרבות של מוכנות, מצב סוציואקונומי, חשיפה   ות, חומריים, יכולות התארגנ

אמונה דתית ועוד. מתוך כך מובן שהחוסן אינו תוצר לינארי   ,לאירועי עבר, הסיפור הקהילתי

הן מצא כי הגורם   אלא דפוס הנוצר מתוך רשת של אינטראקציות.   'של שרשרת 'סיבות ותוצאה

 ד בהצלחה עם מצבי חרום אינו עוצמת הפגיעה,המשפיע ביותר על יכולת הקהילה להתמוד

אקונומי. סוד העמידות בפני שיבושים טמון בדפוסי יחסי הגומלין  -רמת המוכנות או מצב סוציו

 בקהילה המכונים 'הון חברתי" כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות: 

ללא חשמל  2013היכולת של אנשים לשרוד ולתפקד, בימי השלג בירושלים בשנת  .1

א אספקת מזון, הייתה תוצאה של רשת אינטראקציות, בין שכנים, מתנדבים, עובדי  ולל

 עירייה, חיילי פיקוד העורף, שוטרים ועוד.  

לא רבים יודעים אך מבצע הפינוי הימי הגדול ביותר בתולדות ארה"ב התרחש בשנת  .2

מתוכנן  . תוך שעות ספורות פונו מאות אלפי אנשים מדרום מנהטן, במבצע לא  2001

 וללא שליטה מרכזית, בהשתתפות אלפי כלי שייט. המבצע הסתיים ללא נפגעים. 



.  2005אורלינס לאחר נזקי סופת ההוריקן "קטרינה" ב-המקרה השלישי הוא שיקום ניו .3

מחקרים מצאו כי הקהילה שהתמודדה באופן המוצלח ביותר בזמן ולאחר ההוריקן,  

י וייטנאם. היכולת שלהם להתארגן יחד  הייתה באופן מפתיע, קהילת המהגרים יוצא

ולהסתדר בתוך הסיטואציה הכאוטית של מצב האסון הייתה אחת הסיבות המרכזיות 

להצלחה. הקהילה  לא רק שנפגעה פחות מאחרים, היא השכילה להפוך את מצב 

החירום למנוף לצמיחה. גורם ההצלחה העיקרי היה רמת ההון החברתי של קהילת 

 . םוייטנאיוצאי 

באקוסיסטם של מצבי אסון. המדיה החברתית  מדיה החברתית הנה גורם משנה משחקה

השתלטה על חיי השגרה שלנו ומשנה לחלוטין את הדרך בה אנו מתפקדים במצבי חרום.  

המדיה הדיגיטלית ממשיכה לתפקד בדרך כלל גם לאחר קריסת תשתיות חשמל ותקשורת 

ה לחשיפה , אין זירה מבודדת, אין מקום מרוחק,  אחרות. אנחנו חיים במציאות בה  כל דבר זוכ

המדיה   .אין פער זמן ואין 'מתווכים'. הציבור נחשף באופן ישיר ומיידי לזירת ההתרחשות

הדיגיטלית, מאפשרת העברת מידע והתארגנות עצמית בהיקף ובקצב המשנים את כללי 

 יות ארגוניות.המדיה הדיגיטלית שוברת חומות בין ארגונים ומשטחת הירארכ המשחק.

ה'שחקנים הגדולים' במרחב הרשתי: גוגל, פייסבוק, טוויטר ורבים אחרים, הופכים להיות  

אפשר לומר שהמדיה הדיגיטלית מאפשרת   .לשחקני מפתח בתחום ניהול החרום

לעולם החיים השפעה רבה על 'עולם המערכת' ובכך היא מציבה רף חדש של  -ל'אקוסיסטם' 

  פני מנהלי החרום.אתגרים והזדמנויות ב

יש הסבורים, כי המשימה המרכזית היא לעשות סדר במרחב האזרחי. לתת הנחיות ברורות,  

לוודא שכל הגורמים מתפקדים כראוי ,  עבודה לפי הנהלים. מבלי להקל ראש בחשיבותם של 

אלו, מסתבר שהגורמים המשמעותיים יותר להצלחת ההתמודדות האזרחית בחרום, הם  

 גמישות תפעולית והסתגלות זריזה במרחב פעילותם.  ם אינטראקציות מועילות, היכולת לקיי

קרנטלי ודיינס, מאבות המחקר על מצבי אסון, תארו בשנות השבעים של המאה העשרים כיצד  

גישות לניהול, רציונלי, סדור המבוסס על שליטה ובקרה, אינן מתאימות לניהול מצבי חרום  

 . אזרחיים

ופקדים על ניהול החירום מחייבת את מציאת האיזון הנדרש בין מה  ראייה מפוכחת של המ

שניתן וצריך לנהל לבין מה שדרוש מנהיגות. בין מה שניתן לשליטה לבין מה שמאפשר 

 השפעה. הדרך למציאת האיזון היא אתגר ניהולי ממדרגה ראשונה.

 למובילי המהלך:הובלת מהלך בנית חוסן היא הובלת מהלך מורכב, להלן ארבע עצות 

: לדעת שאתה לא יודע, לחפש את השאלות הנכונות ואת האנשים הנכונים לשאול  הקשבה

 אותם. להפוך כל יחידה לחיישן של המציאות. לנסות לזהות דפוסי התנהגות.



: להיות הבמאי של המציאות, לכוון את השחקנים, לבנות 'להקות'', לסדר דפוסי תקשורת   עיצוב

 ומערכות יחסים. 

: לתכנן 'ניסוי', ללמוד מזירת החיכוך, לשפר ולתכנן "חיכוך" נוסף, וכך הלאה. קל יותר  תנועה

בתנועה מאשר מערכת עומדת. בתוך כך נסה לזהות נקודות מפנה,   על מערכתלהשפיע 

 דפוסים מתהווים.   

: אמונה בצדקת הדרך, חיונית להצלחת המהלך. מהלך מוצלח שואב כוח מרוח   תקווה

 את הערכים בהם מאמינים שותפי המהלך ואת הטוב שהם רוצים לחולל בעולם. המייצגת

 בן יוסף מציין את החשיבות בבניית 'משוב חיובי' , דרכי ההתארגנות ומשמעות ותכלית.

דינמיקת המשוב החיובי מלמדת כי עשיה קטנה  יצירת דפוס המתחיל בקטן וצובר תאוצה 

 ל לחולל השפעה רחבה.בכיוון, בכוון הנכון שזוכה לחשיפה יכו

 דרכי ההתארגנות

מגוון דרכי ההתארגנות של האוכלוסייה, היכולת להשיג מטרות בדרכים שונות, טיפוח   

 ושימור יחסי אמון, תחושת האחריות המשותפת וההסתמכות העצמית.

 משמעות ותכלית

ר מסגרת האמונה בצדקת הדרך ותקווה לעתיד, חיזוק ערכים ונורמות מקדמי חוסן יצירת סיפו

 והבלטת התנהגות חיובית.

 התנדבות בשעת חירום

מתנדבים יכולים ליטול חלק פעיל במגוון תפקידים במצבי חירום, איום בטחוני ואסון למיניהם,  

כולל איוש של מוקדי חרום, צוותי חילוץ והצלה, סיוע לבתי חולים, תוספת ייחודית לשירותים 

 ולהוות יד מושטת מצד החברה לנפגעים ולנזקקים אחרים. הממשלתיים ושל השלטון המקומי 

“הסולידריות של הקבוצה היא ההגנה החזקה ביותר מפני אימה וייאוש והסם החזק ביותר נגד  

 (.  Herman, 1992, p. 214חוויה טראומטית”, כותבת ג’ודית הרמן )

ידות המהווה גורם  קיומם של מתנדבים, המהווים ביטוי לסולידאריות זו עשוי להפחית את הבד

מתנדבים יכולים גם    טראומטיים במצבי אסון. -סיכון להתפתחות דיכאון וסימפטומים פוסט

להעניק סיוע מיוחד לאוכלוסיות כגון קשישים, חולים ולאנשים עם צרכים מיוחדים. ברצוננו  

להדגיש כי התגייסות זאת משקפת חוסן קהילתי ובו זמנית היא תורמת לאפשרות של צמיחה  

 (. Rosse, 1993טראומטית, הן ברמת הפרט והן ברמת הקהילה )-פוסט

אחד התפקידים החשובים ביותר של המתנדבים בעת חירום/אסון הוא מתן תמיכה חברתית, 

עם  אם בצורת עזרה אינסטרומנטלית, העברת מידע, או תמיכה רגשית ישירה מאדם לאדם. 

אין הם מתוכננים ומאורגנים כהלכה;   זאת, מאמצי המתנדבים עלולים להיות לא יעילים אם

זרימה המונית של מתנדבים ללא ניתוב יעיל וללא תיאום בין הארגונים הפעילים במקביל  

&  Craig) של אסון המוני בשטח עלולה להיות מקור להפרעה במקום לסיוע במצבים

Fuchs, 2002; Gillespie   &Murty, 1994 ) 



ויבות וערבות הדדית. הידיעה שיש אנשים נוכחותם של מתנדבים מעבירה מסר של מח

שמוכנים לצאת מביתם, ולהקדיש מזמנם וממרצם, וזאת מרצונם החופשי, עשויה לתרום 

(. כפי שצוין, תחושת Janoff-Bulman, 1985לתחושת השייכות ולאמון בטבע האנושי )

של השייכות חשובה מאד כמרכיב של חוסן ובתהליך ההבניה מחדש של המשמעות במצבים 

 אובדן וטראומה.  

לעיתים קורה שבמצבי חירום העזרה שמציעים מתנדבים מתקבלת בפתיחות רבה יותר,  

 מהעזרה מצד הרשויות, ובפרט כשזו מתפרשת כביטוי של שותפות גורל והכרה ציבורית. 

 

 מניעים להתנדבות

סלולי הבנת המניעים להתנדבות חשובה כדי לגייס ולכוון מועמדים המעוניינים להתנדב למ

התנדבות מתאימים וכדי לנקוט מראש צעדים העשויים להפחית את שיעורי השחיקה והנשירה 

ולהגביר את הסיכויים להתמדה ארוכת טווח. בנוסף לרצון לתרום ולעשות משהו משמעותי, 

כדרך להתמודדות פעילה ומגנון משמשת ההתנדבות בעקבות אירוע טרור ואסונות אחרים, 

. במקום לצפות באופן פסיבי בזוועות בטלוויזיה, אנשים להחזרת תחושת השליטההמסייע 

בוחרים ליטול חלק פעיל בהגשת עזרה. האופי הפעיל של מתן עזרה לאחרים עשוי לעודד  

הזולת תחושה של שייכות ולהפחית את תחושת חוסר האונים. ההתגייסות לפעילות למען 

 כוחות שלא ידע על קיומם. מזמנת למתנדב גם הזדמנות לגלות בעצמו

הרצון הטוב שמתעורר ביתר שאת במצבי חירום אינו בהכרח ערובה להתמדה והמשך 

מתנדבים יכולים להתגייס בשעת חירום, אך אין לקחת כמובן מאליו לאותה רמה  התנדבות.

מסיבה זו חשוב גבוהה של מוטיבציה ודחף “לעשות משהו” לטובת הכלל גם בשעת שגרה. 

ידאגו מראש לתשתית של כוחות , שארגונים העוסקים בטיפול באוכלוסיות מיוחדות

לשם כך חשוב למצוא דרכים .  שעות חירום“מילואים” של מתנדבים שיהיה אפשר לגייסם ב

 לשמור על קשר רציף עם המתנדבים לאורך התקופות בהן הם לא מגויסים בפועל.

בצד ההיבטים המספקים ומתגמלים בהתנדבות לסיוע במצבי משבר וטראומה, חשוב להכיר 

ת בסיכון של שחיקה בתגובה ללחצים המצטברים הכרוכים בהענקת סיוע וטראומטיזציה משני

ידי מתן תמיכה מתאימה, הכשרה והדרכה רציפה,  -כתוצאה מהחשיפה לסיפורי הטראומה. על

יכולים הארגונים המפעילים מתנדבים לצמצם את הסיכון לשחיקה ולתרום למניעה של 

טראומטיזציה משנית ונשירה של מתנדבים. רצוי למנות צוות מתוך הארגון שייעודו יהיה לבדוק  

 ים של גיוס מתנדבים ולפעול למען שימור וטיפוח המתנדבים בארגון. דרכים לשפר את התהליכ

 

 

 

 

 



 

 חשיפה, מיון, הצבה והכשרה של מתנדבים

התהליך  מיועד לאפשר למתנדב הכרות ראשונית עם הארגון ובכלל זה היכרות עם   -חשיפה

שה, מטרות ויעדי הארגון , היכרות עם הצרכים הייחודיים של אוכלוסיות היעד, סקירת הגי

 -הפעילויות והתוכניות של הארגון; היכרות עם מסלולי ההתנדבות הקיימים בארגון ]למשל

צוותי חירום, יחידת חילוץ, מוקדים טלפוניים, עבודת מטה( חשוב להבהיר מראש את 

 המחויבות הבסיסית נדרשת מכל מתנדב ואת תהליך ההכשרה.

בהתחשב בעומס הלחצים במצבי משבר חריפים, על מתנדבים הפעילים בסיוע בצוותי    -מיון 

חירום להיות בעלי מוטיבציה גבוהה המשולבת עם יציבות, יוזמה, תושייה , יצירתיות בפתרון  

בעיות, בנוסף לרגישות לזולת ויכולת הקשבה. סינון מתאים הינו אחת הדרכים להבטיח  

יו בעלי החוסן הנפשי, המחויבות והיכולת הנחוצים. המיון עוזר  שהמתנדבים בצוותי החרום יה

גם למנוע מראש שחיקה ונשירה לצד יצירת גאוות יחידה. לא כל מתנדב מתאים למחויבות  

ארוכת טווח ולכן חשוב לדעת להפריד בין אלה לבין מתנדבים המתאימים למילוי פרויקטים  

 מירה על קשר קבוע עם המסתייעים. קצרי טווח שאינם דורשים מחויבות מתמשכת של ש

מטרת ההכשרה היא לחזק את היכולת המקצועית של המתנדבים, ליצור לכידות    - הכשרה

 חברתית , חוסן קבוצתי ואישי ולפתח מסוגלות להפעלת שיקול דעת וגיוס חזקות בשעת משבר. 

וממשיך  תהליך ההכשרה מתחיל לפני ההצבה לפעילות בהתאם למסלולי ההתנדבות השונים 

לאורך תהליך ההתנדבות. תהליך ההכשרה מהווה את הבסיס לפעילות ואחד ממרכיבי שימור  

 היכולת והמוטיבציה.  

יש להדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה עם גופים אחרים כדי למנוע מאמצים לא מתואמים,  

חופפים או סותרים. תכנית ההכשרה צריכה לכלול מידע על הגופים הקהילתיים השונים  

המעורבים בתגובה למצבי חרום, והדרכים בהן הם עובדים, כמו גם מהו קהל היעד אליו הם 

 פונים ובאיזו דרך הם עושים זאת.

היא היבט חיוני של השלבים הראשונים בהתנדבות. חשוב בשלבי הפעילות הראשונים   -חניכה  

דמויות לחיקוי  לצרף מתנדבים מנוסים למתנדבים חדשים, המתנדבים הוותיקים יכולים לשמש  

וכמקורות השראה עבור המתנדבים החדשים ולעזור להם לעבור בהדרגה מתפקיד של צפייה  

פסיבית למעורבות פעילה בהתערבות בעתות משבר. בין יתר הדברים, החונכים נותנים דוגמה 

איך להעריך צרכים מידיים בשטח, לבדוק זמינות של משאבים, לקבוע סדר קדימויות , להגיע  

האסון, כיוון שהצרכים והמידע טבעם  ל נבון או לחכות בסבלנות במהלך הבלבול שגורם  לשיקו

 להתברר בהדרגה. 

העיקר בהצבה, גם כדי להשיג יעילות וגם כדי ליצור תחושת מימוש עצמי אצל  -הצבה

המתנדבים, הוא להציב כל מתנדב למסלול הפעילות המתאים לכישוריו והעדפותיו ולעיסוק  

היא עושים בצורה הטובה ביותר. בהפעלת המתנדבים לאחר אסונות המוניים,   במה שהוא או

חשוב לשמור על איזון בין גיוס חסר )כשאין מספקי מתנדבים( לבין גיוס יתר )יותר מדי  



ידי המתנדבים או למצב -מתנדבים(. גיוס חסר עלול לגרום ל”חור” ברשת הביטחון המוענקת על

רובות שהם לא מסוגלים לבצע. גיוס יתר עלול לתסכול על בו המתנדבים מוצפים במשימות מ

רקע המצב בו מתנדבים מרגישים מיותרים או נמצאים במקום בלי לעשות דבר, זאת לאחר 

שפינו מזמנם, עזבו את משפחותיהם ועיסוקים אישיים אחרים. שני מצבים אלו עלולים לגרום  

ם, רצוי להקפיד לשמור על קשר רציף  לדמורליזציה. מכיוון שאי אפשר לצפות מראש מצבי חרו

עם מתנדבים מצוותי “מילואים” גם באזורים השלווים יחסית, לעדכן אותם באופן שוטף באשר 

 לנעשה בשאר חלקי הארץ וכל לאפשר להם להרגיש שהם חלק מהמאמץ המשותף.

 חיזוק משאבים ומניעת שחיקה

, ציפייה לאירוע שלא מתרחש,  שחיקת מתנדבים יכולה לנבוע ממספר מניעים: שגרת פעילות

מניעים אישיים, תחושה חברתית, שינויים בארגון ואף הפעילות במהלך אירוע חירום.  השחיקה 

בקרב מתנדבים באירועי חירום נובעת לא רק מרמת העומס בפעילות בשטח, כי אם מהתסכול 

שאף פעם שנובע מריבוי הצרכים בשטח. לעיתים קשה לדעת איפה להתחיל ועולה התחושה 

 אפשר לעשות מספיק. -אי

עבודת צוות יכולה לעזור למתנדבים להעלאת רמת המודעות ולתרום לרמת הסיפוק ותחושת 

המשמעות סביב השתתפותם בעבודת הסיוע באירוע חירום. זה יכול לעזור להם להכיר נקודות  

קף לעבודה  מבט שונות וללמוד לתקשר עם אנשים מרקעים שונים. קבוצת המתנדבים נותנת תו

שנעשתה בשטח ועשויה לעזור להפוך את החוויה לחוויה מעצימה שמעניקה הזדמנויות 

 להתפתחות אישית וצמיחה.

ברמה הארגונית, חשוב שהמתנדב ירגיש שהוא לא רק “בורג” במערכת כי אם חלק ממערך 

,  פעילות שהוא שותף לה ומעודכן לגבי המתרחש במסגרתה. יצירה ושימור תחושות שייכות

משמעות ותכלית הן חיוניות למניעת שחיקה. כאשר מתנדבים חשים חלק מצוות, מקבלים 

הכרה על מאמציהם ומעורבים בקבלת החלטות, מועצמת ההנעה הראשונית שלהם וקטן  

 הסיכון לשחיקה ולטראומה משנית.

 הפעלת מתנדבים בעיריית כפר סבא:

רה. אחוז ההתנדבות בקרב בני  העיר כפר סבא מאופיינת בפעילות התנדבותית רבה בשג

עמותות, ארגונים ופרויקטים חברתיים ומערך מתנדבי   140, בעיר פועלים  80%הנוער עומד על  

מתנדבים החברים ביחידות שונות כיחידת חילוץ והצלה, יחידת מודיעין   250החירום מונה כ 

 אוכלוסייה, יחידת רחפניים, צוותי חירום שכונתיים וסיירות שכונתיות.

הוקם חמ"ל מתנדבים עירוני כיחידת מתנדבים שתפקידה לרכז את כל פעילות   2017שנת ב

המתנדבים בשעת חירום. את תפקיד הפיקוד על חמ"ל המתנדבים התנדב למלא תושב העיר, 

ניב גרנות , בעל ניסיון של עשרות שנים כמתנדב פעיל ומי שהקים ומנהל את סניף דרור של  

 איחוד והצלה. 

חמ"ל המתנדבים פועל לצד מנהל/ת ההתנדבות העירונית הממוקמים בשגרה באגף שח"ק 

)שירותים חברתיים וקהילה( ובחירום במכלול משאבי אנוש מתוך אחריותו של המכלול לראות 



את כל תמונת הפערים והמענים בנושא כוח אדם בחירום ) עובדי עירייה, מגויסי חוץ,  

ם לסייע בשלבי ההתכוננות בזמן שיגרה והפעלת הכוח בזמן מתנדבים( תפקיד חמ"ל המתנדבי

חירום. חמ"ל המתנדבים מסייע בבניית תמונת מצב מתנדבים , הקצאת מתנדבים למשימות 

 השונות, הפעלה ושימור של המתנדבים. 

עם הקמת חמ"ל המתנדבים נכתב נוהל הפעלה המגדיר את תפקידי היחידה ואת ממשקי 

 רונית בכלל ומנהל/ת ההתנדבות העירונית בפרט. העבודה מול המערכת העי

 עקרונות ההפעלה כפי שנכתבו הנם:

 חמ"ל המתנדבים ירכז את כלל פעולות ההתנדבות בעיר בשעת חירום 

 חמ"ל המתנדבים יתמקד בניהול ובתיאום הגורמים והגופים המתנדבים בעיר בשעת חירום 

 אנושחמ"ל המתנדבים יהיה כפוף למנהל/ת מכלול משאבי 

סדר העדיפות להפעלת המתנדבים יקבע ע"י מנהל/ת מכלול משאבי אנוש בתיאום עם מנהל/ת 

 ההתנדבות

בכל יחידה ברשות יוגדר רכז התנדבות אשר המתנדבים יצוותו אליו. רכז ההתנדבות ידווח  

 לחמ"ל מתנדבים

 ככלל המתנדבים יפעלו בסביבת מגוריהם 

ים במקצוע שלהם , או בתחום בו יש להם יתרון  העדיפות הראשונה תהייה לשלב את המתנדב

 יחסי

 המתנדבים יפעלו במסגרת קבוצות או צוותים על פי הגדרת משימה )ככל הניתן(

 צוות חמ"ל מתנדבים והמתנדבים הקבועים יוכשרו ויתודרכו באופן קבוע ומתמשך במשך השנה

ים בשגרה , בשעת  הנחת העבודה המובילה הייתה שלצד ארגוני ויחידות המתנדבים הפועל

חירום יתייצבו מתנדבים "ספונטניים" רבים אשר יהיו מעוניינים להתגייס למשימות וחמ"ל 

המתנדבים צריך לבנות את עצמו בצורה שתאפשר את קליטתם בצורה אפקטיבית על מנת 

 למצות את הפוטנציאל מחד ולא לגרום לתסכול ואכזבה מאידך.  

 י בתפיסת ההפעלה באופן הבא:נושא קליטת המתנדבים בא לידי ביטו

 בעת אירוע חירום יפתח חמ"ל מתנדבים ויפעל לגיוס וקליטה של מתנדבים בשלושה אפיקים:  

 הוצאת קול קורא באמצעות הדוברות במדיות השונות לגיוס מתנדבים

 פניה יזומה לכל המתנדבים באמצעות קבוצות ווטס אפ ייעודיות / פתיחת קבוצת רישום מקוון 

 ידות מתנדבים אורגניות  הפעלת יח

 קליטה והכוונה של מתנדבים "ספונטניים" 

הנוהל מתייחס לאופן הפעלת המתנדבים בשלבי האירוע ולאחריו וכולל הנחיות לגבי אופן  

קליטת מתנדב, כולל היבטי ביטוח, הכשרות קצרות וממוקדות למתנדבים ייעודיים )החייאה,  

רגוני מתנדבים תוך כדי האירוע, מענה לשחיקה מוקד טלפוני(, תגמול ותחזוקת מתנדבים וא

 ותשישות פיסית ונפשית של מתנדבים, קשר עם ארגוני מתנדבים במרחב.



נקודה מרכזית בתחום הפעלת המתנדבים הנה תיאום הציפיות מול הגורם הקלוט שמפעיל 

 את המתנדבים. חוסר בהירות עלול להביא לתחושת החמצה, תסכול וכעס בקרב המתנדבים. 

 

 לצורך כך נכתבו הנחיות לגורם המפעיל הכולל את הנקודות הבאות:

 רשום את תפקיד המתנדבים  •

 הכן את עובדי המסגרת שלך להגעת המתנדבים  •

בהגיע המתנדבים, תדרך אותם לגבי התפקיד המבוקש והגדר את מיקומו של כל אחד   •

 ותפקידו בצוות 

 משך משמרתםעדכן את המתנדבים במתרחש ובתמונה הרחבה בכל  •

בתום כל משמרת דאג שהמתנדבים יעברו תחקיר קצר, אפשר להם להשמיע את  •

 דעתם ואמור להם מילה טובה

  .בחילופי משמרות בין מתנדבים דאג להעברת מידע בין משמרת למשמרת •

וודא שהמתנדבים פועלים בתנאי בטיחות ומקבלים עליהם תפקידים שהם מוכשרים   •

 .למלא

 .דים בווסט זוהר או אמצעי זיהוי אחרוודא שהמתנדבים מצוי •

 וודא שכל מתנדב מילא טופס ביטוח ובמידת הצורך טופס העדר עבירות מין  •

מזון, מים, מקום לנוח והזכר להם להתקשר  -דאג לצרכים הבסיסיים של המתנדבים   •

 למשפחה

 במקרה הצורך דאג לתמיכה במתנדבים ולסיוע רגשי ונפשי )דרך חמ"ל מתנדבים( •

 .תנדבים על תרומתם ודאג לכך שיהיו גאים בההודה למ •

 . תקן טעויות והדרך את המתנדבים בזמן פעילותם •

 .העבר לחמ"ל מתנדבים דו"ח מצב על המתנדבים כל שש שעות •

 .אל תהסס לפנות לחמ"ל מתנדבים בכל בעיה שמתעוררת •

בתום אירוע החירום קיים מפגש תחקיר ולמידה עם המתנדבים ועם העובדים והעבר  •

 ."ח למנהל תחום ההתנדבות ברשותדו

 . השתתף במפגש ההוקרה הפורמלי בתום אירוע החירום •

הפעיל את המתנדבים באירועי חירום בשגרה כגון אירועי מזג אוויר    חמ"ל המתנדבים העירוני

שמאפשרת  סוער וחיפוש נעדרים תוך שימוש בשיטת ההפעלה באמצעות קבוצת הווטסאפ

כניסה ורישום של מתנדבים בצורה פשוטה ומהירה מחד וביצוע בקרה ע"י חמ"ל המתנדבים 

 מאידך ללא תלות במקום ובזמן. 
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 כללי:

מרכז השלטון המקומי מבצע תהליך הפקת לקחים שמטרתו לשפר את התמודדות הרשויות   .1

 המקומיות עם התפשטות נגיף הקורונה בפרט וההערכות להתמודדות עם מצבי חירום בכלל.

כחלק מתהליך הפקת הלקחים הוחלט על הקמת צוות שיבחן את נושא חלוקת המזון   .2

חשוב לציין שתכנון חלוקה נכון גם לגבי צרכים  בהתרחש אירוע חירום המחייב חלוקת מזון.

 אחרים הנובעים ממצבי חירום: תרופות , ציוד וכו'.

ת מזון כאשר המודל : בניית מודל / מכלול אפקטיבי לחלוקהמטרה שהוגדרה לחברי הצוות .3

יכלול הגדרת מוטת שליטה אחת , הגדרת רשת מתנדבים וקבוצות חלוקה, בניית בסיס 

שינוע וחלוקה ,   –עדוף, מניעת כפל חלוקה, לוגיסטיקה ינתונים אחד מהימן ועדכונו , ת

 הגדרת מסרים בעת חלוקה לנצרכים שונים , מבנה ייעודי לאחסון.

 חברי הצוות:  .4

 מנהל אגף ביטחון , בטיחות ושרותי חירום עיריית כפר סבא -זייד  שי    –יו"ר  .4.1

 מנהל מרכז לוגיסטי לחלוקת מזון בעיריית כפר סבא ) הצבת חירום( –גור דותן  .4.2

 מנהל אגף ביטחון מודיעין מכבים רעות   –שמוליק כהן  .4.3

 מנהל אגף ביטחון אשדוד   –אריה איטח  .4.4

 מנהל אגף ביטחון אשקלון  –ארז שטרית  .4.5

 מנהל ביטחון דיר אל אסד -עומר  וסאם  .4.6

 מנהל ביטחון מועצה אזורית מטה אשר –ישי עפרוני  .4.7

 גורמי ממשק: .5

 מחלקת אוכלוסייה  –פיקוד העורף  .5.1

 מפקד משל"ט חלוקת מזון   –תא"ל יואלי אור  .5.2

 מנהלת מחלקת רווחה מש"מ  –אסא בן יוסף  .5.3

 

 הערכות להתמודדות עם נגיף הקורונה: 

 

דווח בעיר ווהאן במחוז חוביי בסין על תחלואה בדלקת ריאות  2019החל מחודש דצמבר  .1

ממקור נגיפי. בחלק מהחולים בודד זן חדש של נגיף קורונה השונה מנגיפים שהתגלו בעבר.  

הנגיף התפשט  2020. במהלך השבועות הראשונים של שנת COVID-19הנגיף אובחן כנגיף 

 נות רבות ברחבי העולם, לרבות מדינת ישראל.למחוזות נוספים בסין ולמדי 

ארגון הבריאות העולמי העלה את הערכת הסיכון העולמית  2020פברואר  28בתאריך  .2

 להתפשטות המחלה וההשלכות מכך לרמה הגבוהה ביותר.
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 הכריז ארגון הבריאות העולמי על נגיף הקורונה כמגיפה עולמית. 2020במרץ  11בתאריך  .3

והחשש מהתפשטותו, דבר   COVID -19 תמודדת עם התפרצות נגיף הקורונה מדינת ישראל מ .4

 .מחייב התייחסות ונקיטת אמצעים לצורך מניעת התפשטות המחלה בקרב הציבור בישראלה

את הערכות מדינת ישראל שמובילים המטה לביטחון לאומי ומשרד הבריאות הם הגופים  .5

  1940ההערכות עודכנה פקודת בריאות העם להתמודדות עם התפשטות הנגיף. במסגרת 

)הודעה על מחלה מדבקת מסוכנת(, הוצאו צווים המאפשרים ביצוע החלטות להכלת 

התפשטות הנגיף וביצוע פעולות תיאום עם משרדי הממשלה וגופים אחרים בנושא מדיניות 

 הכלה וניטור. 

מפות את האתגרים לומרכז השלטון המקומי במסגרת ההערכות נדרשו הרשויות המקומיות  .6

בתחומים הבאים: חוסן עירוני, בריאות, חינוך, חברה יעמדו הרשויות המרכזיים שבפניהם 

וקהילה, כלכלה עירונית, כלכלה משלימה, תרבות, סביבה עירונית, תחבורה והון אנושי  

   .ברשויות

  מרכזי הההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה ניתן היה להבחין כי מאמץ עם תחילת  .7

מאמץ הסיוע לאוכלוסייה. דבר נוסף שעמד בבסיס התכנון היה כי אנו צפויים  בתרחיש הנו 

להתמודדות לאורך זמן , בהיקפים גדולים ובמספר צירי סיוע  משמעותיים.  על מנת לעמוד 

 במשימה נדרשת יכולת ניהול הן למערך המתנדבים והן ללוגיסטיקה ובקרת המשימות. 

כחלק משיטת ההתמודדות התבקשו אוכלוסיות שונות להגביל את היציאה מביתן, כאשר  .8

 ומעלה לא לצאת מביתה.    65בשלב מסוים התבקשה כל האוכלוסייה הבוגרת בגילאי 

בשלבים הראשונים של האירוע נערכו הרשויות המקומיות לחלוקת מזון באופן עצמאי , כל   .9

בין  ת השגרה ומעבר משגרה לחירום. במסגרת זו נעשה רשות על בסיס היכולות שלה , תרגולו

של פריטי ע"י הרשויות שימוש בעמותות המחלקות מזון בשגרה ובוצע רכש עצמאי השאר , 

 מזון לחלוקה. 

בין התאריכים ______________ משרד הרווחה ופיקוד העורף ניפקו מזון לרשויות במסגרת  .10

 "מבצע" משמרות זהב

 

 

 רשויות המקומיות: הערכות לחלוקת מזון ב 

סיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בשגרה ובחירום נמצא בתחום האחריות של אגפי  .1

ומחלקות הרווחה ברשויות המקומיות. בהתרחש אירוע חירום עולה סוגיית הגדרת 

גבולות האחריות ואבחנה בין תחומים בהם יש לגופי הרווחה יתרון יחסי מובהק לבין  

ן לגופי הרווחה יתקון יחסי ואף את הידע  תחומים שרצוי שלא יעסקו בהם מכיוון שאי

 הנדרש להפעלתם. 
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על הערכות העורף במלחמת לבנון השנייה נושא זה קיבל ביטוי בדו"ח מבקר המדינה  .2

לחימה ותרחיש  מצבי החירום  ןניתן לראות הקבלה בי  .בפרק הדן ברשויות המקומיות

, במגבלת  צורך לתת מענה לקבוצות אוכלוסייה נרחבותהקורונה כאשר בשניהם עלה 

 כוח אדם ומשאבים.

 

 מתוך דו"ח מבקר המדינה:  .3

 מתן שירותי רווחה לאוכלוסייה 

מדינת ישראל מספקת באמצעות משרד הרווחה ובאמצעות המחלקות לשירותים  

המחלקות לש"ח( שירותי רווחה   -המקומיות )להלן חברתיים ואישיים ברשויות 

לשירותים חברתיים  האוכלוסיות המטופלות בעתות רגיעה במחלקות  .לאוכלוסייה

ברשויות המקומיות פגיעות במיוחד, ודווקא במצב חירום הן זקוקות ליתר תשומת לב 

וצה זו  וסיוע, ובנוגע אליהן קיים צורך בהמשך הטיפול ובשמירת רציפות התפקוד. בקב 

ישנם זקנים, נכים ומוגבלים, חולי נפש בקהילה, אוכלוסייה הסובלת מקשיים כלכליים 

+ חסרי עורף משפחתי וחסרי  65)בתרחיש הקורונה נוספה אוכלוסיית ועולים חדשים. 

 עורף כלכלי( 

 

בתיקי אב לחירום נקבעו תפקידי המחלקה לשירותים חברתיים בעתות חירום. על פי  

זו אמורה לפעול במסגרת המכלול לטיפול באוכלוסייה, המרכז את  תיקי האב, מחלקה

 הטיפול בשירותים המוניציפליים לאוכלוסייה ולקהילה.  

 

עוד נמצא כי למרות המחסור החמור בהתייחסו לממצאים באחת הרשויות כתב המבקר : 

מטלות נוספות  לשירותים חברתייםבכוח אדם, הטילה העירייה על עובדי המחלקה 

שאינן חלק מתפקידיה בעתות חירום, כגון טיפול בפינוי כלל האוכלוסייה בשלושת  

חלוקת מזון חם למקלטים ולרבעים וחלוקת תלושים  השבועות הראשונים של המלחמה, 

לתושבים לקניית מזון במרכולים וברשתות שיווק. הצורך לבצע מטלות אלה פגע מאוד  

בצע את המשימות שנקבעו לה בנוהל לשעת חירום כמו  ביכולתה של המחלקה לש"ח ל 

טיפול בנזקקים או סיור במקלטים לאיתור נפגעי חרדה והגשת עזרה נפשית. מלבד זאת,  

 פעילות העירייה בתחום הרווחה  

שיאפשרו מתן הנחיות לציבור ומסירת מידע    מערכות מידע מתקדמותמן הראוי לקיים 

   ...ם וחיונייםשוטף בנוגע לאספקת שירותים קיומיי
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  חלוקת מזון  התייחסות המבקר ל             

בעת המלחמה שהו במקלטים ציבוריים ופרטיים תקופות ממושכות אלפי אזרחים, ואלה 

לא הצליחו לצאת מהם בשל השיבושים שחלו ביישום שיטת חלונות הזמן ומשום  

נוצר  שהתנהגות האוכלוסייה לא תמיד תאמה את ההנחיות להפעלת השיטה, ולפיכך  

 ן, מים ותרופות. תושבים מצרכים חיוניים כמו מזו   הצורך לספק לאותם

 

בעת המלחמה חילקו הרשויות המקומיות באמצעות עובדיהן, חיילים ומתנדבים עשרות  

בעיקר מנות חמות שקבלתן  אלפי מנות מזון שתרמו עשרות גופים תורמים והתנדבותיים, 

   חייבו היערכות מתאימה.  וחלוקתן 

 

על   מוקדם של מידע   חייב ריכוז ביצוע ההוראות בעניין חלוקת המזון לתושבים במלחמה 

פיזור האוכלוסייה במקלטים, ובכלל זה מספר השוהים בהם, כתובותיהם ושמות  

האחראים להם. היה גם צורך לאתר את האוכלוסייה שנותרה ביישובים, להגדיר את 

 . לעדכן את כמות המזון הנדרש, את סוגיו ואת יעדי חלוקתו  -צרכיה, ובהתאם לכך 

 

המדינה ברשויות המקומיות בצפון באמצעות הגופים  ממידע שאסף משרד מבקר 

 הוולונטריים למיניהם ומתלונות רבות שנתקבלו מצטיירת התמונה שלהלן: 

רשויות מקומיות לא איתרו ולא הגדירו הגדרה סדורה ושיטתית את צורכי אספקת המזון  

יות  ומצרכים חיוניים אחרים. ברשויות פעלו גופים תורמים והתנדבותיים רבים שלרשו 

על ארגונים  לא היה קשר עם מרביתם. גם לארגונים ההתנדבותיים עצמם לא היה מידע 

אחרים שפעלו באותה עת באותן רשויות , וכך נוצרה בעיה של הקצאת כפל משאבים ואי  

כדי  מחשב בתיאום בין הגופים והרשויות. ברוב הרשויות לא נרשמו נתוני חלוקת המזון 

 כפילויות ואי העברת מזון לנזקקים. להבטיח חלוקה יעילה ולמנוע 

משרד מבקר המדינה העיר לרשויות המקומיות, לפיקוד העורף ולמל"ח כי לאיסוף מידע 

בעתות חירום על מספר התושבים שנשארו ברשויות , מיקומם, איתור והצגה של  

 צרכיהם יש חשיבות בכל הנוגע לאספקת מזון ומצרכים חיוניים בכמות ובזמן הנדרשים. 
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 הערכות רשויות מקומיות לחלוקת מזון בתרחיש הקורונה: 

 

 כנושאים המחייבים חשיבה בנושא חלוקת מזון:   הנושאים הבאיםבפגישות שביצע הצוות עלו  

חלוקת המזון בנוסף בנושא ישנן רשויות בהן אגפי / מחלקות הרווחה טיפלו אחריות:   .1

. הדבר פגע ביכולת התפקוד של האגפים והמחלקות בביצוע  הנוספותם למשימותיה

 תפקידן וגרם להן לעסוק בתחום שאין להם בו יתרון יחסי מובהק.  

על בסיס מסד נתונים עדכני , קביעת קריטריונים לזכאות לסיוע במזון בשעת חירום   .2

  .מפורט ומתעדכן

רט מחד אך כמענה הסרת חסמים להעברת מידע בין גופים , תוך התייחסות לצנעת הפ .3

 .טגרטיבית של מספר גופים במקביל מאידךנלצורך למתן מענה לפעילות אי

מידע בראיית המשימה, המידע צריך לכלול את מירב הפרטים שיאפשרו ביצוע המשימה   .4

ובכלל זה כתובות מדויקות עד רמת הכניסה והקומה, מספרי טלפון וקישור תושבים  

 למשפחה אורגנית.

בכל שלב. המידע המצטבר ותיעוד מסודר המאפשר אחזור מידע  הסדורצורך בשיטה  .5

 מהווה את הבסיס להערכות הבאה. 

מזון מבושל, מצרכים , סוגי מזון , תלושי   –התאמת המענה המיטבי לאוכלוסיות שונות  .6

  .ןדאקניה, התייחסות לחגים ומועדים כגון פסח ורמ

עידוד פעילות   –בחינת ההשפעה של חלוקת מזון וסוג המזון על החוסן האישי והעירוני  .7

   .ואקטיביות מול סבילות ופסיביות

 .ואיכות הנתוניםזמינות  .8

   ., בריאות , תפעול ומיגון אישיסניטציה ניהול מרכז לוגיסטי העומד בתנאי  .9

. מך ע"י תשתית טכנולוגיתניהול מערך חלוקה אפקטיבי , אופטימיזציה של מסלולים , נת .10

 מערכת שסופקה ע"י פיקוד העורף נתנה פתרון יעיל.  

 .מתנדבים , עובדי עירייה, חיילים , נוספים –כוח אדם לחלוקה  .11

  .הפעלת מתנדבים לאורך זמן כולל במצב של שגרת חירום .12

   .תקצוב רכש מזון .13

כמו גם יכולת של  נושא החלוקהסוג המצרכים, תדירות חלוקה , גודל חבילות בהתייחס ל .14

 . חלק מהאוכלוסייה להתמודד עם המשקל

ריכוז כלל פעילות הארגונים והעמותות הפועלות במרחב הרשות המקומית תחת מטריה  .15

   .אחת למניעת כפילויות

, בחינת פעילות בשלבים השונים של המשבר , שלב המענה המיידי והשלבים המשלימים  .16

 שינוי בתפיסת הפעולה בהתאם לשלבים השונים. 
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   .ביצוע הערכות מצב ממוקדות לנושא חלוקת המזון .17

   .משך הזמן בו מתבצעת חלוקת מזון .18

  –ה נוספת מידע המגיע ממקורות שונים יוצר חוסר בהירות , חוסר אחידות ומעמס .19

נתונים כולל נתונים שהתקבלו ב"כספת נצורה" היו חסרים, לא מעודכנים ו/ או שגויים.  

בנתוני אוכלוסיית האזרחים הוותיקים והעידר נתונים על אוכלוסיית  נמצאו פערים 

  האנשים על צרכים מיוחדים.

ות  היעדר פלטפורמה ממוחשת היכולה להו –פער משמעותי בפיתוח הנגשה טכנולוגית  .20

 רכות מידע, תיעוד, הצלבה והפקת נתונים באופן שוטף ויעיל. עבסיס לניהול מ

 . הכשרת כל השותפים ובעלי העניין בשימוש בפלטפורמות מחשביות ודיגיטליות .21

 פער בכוח אדם עקב הגבלת מספר עובדי רשות יצר צורך בשימוש רחב במתנדבים. .22

 

 

 ספקת מזון בשעת חירום  א מודל  

 

 עקרונות המענה: 

 

 הגדרת חלוקת האחריות בין השלטון המרכזי לרשות המקומית וגבולות הגזרה.  .1

הגורם המנהל את חלוקת המזון בשטח הרשות הנו הרשות המקומית בסיוע   .2

מתנדבים וסיוע אזרחי של פיקוד העורף במידת הצורך. תחת מטריית הרשות יפעלו  

 כל ארגוני המתנדבים ועמותות חלוקת מזון הפועלים בשטח הרשות. 

עות  במצב בו חלוקת מזון מנוהלת ברמה ארצית , אחריות השלטון המרכזי באמצ .3

הגורם המבצע )פיקוד העורף( לאספקת המזון עד לשטח הרשות לאתרים שסוכמו.  

 אחריות הרשות כאמור לחלוקה בשטחה.  

הגדרת   הגדרת תרחיש ייחוס לרשות בתחום חלוקת מזון בתרחישי חירום שונים. .4

ניתוח של כוח אדם נדרש לחלוקה וצפי סיוע אזרחי  מענה בהתאם לתרחיש כולל 

 .  יש הייחוס המשקיכחלק מתרח נדרש

ברמת  , דיוק הצורך והגדרת המענה המדויק לאוכלוסיות השונותהגדרת הצורך .5

הדרישה למזון מבושל, מצרכים, סיוע ברכישה, תלושי מזון. יש לקחת בשיקולים את  

   ההיבטים הפסיכוסוציאליים , חוסן אישי וחוסן עירוני.

אגף / מחלקת הרווחה הם הגורם המגדיר ומאשר את רשימת הזכאים לסיוע במזון   .6

 עפ"י הפרמטרים השונים.  

השיטה, מערכות מידע, בסיס נתונים בשעת שגרה.  ביצוע הכנות מקדימות בתחומי  .7

 ובכלל זה ניסוח הודעות ומידע לציבור.  הכנת סדר פעולות למעבר משגרה לחירום

מסד נתונים אחיד ועדכני המאפשר תיעוד, הצלבה והפקת נתונים באופן שוטף בניית  .8

 ויעיל. עדכון וגיבוי מסד הנתונים באופן שוטף.
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 ה לכל הגופים השותפים לתהליך.  ואחידמערכת מידע תומכת  .9

צמצום האחריות של הגורם העיקרי הנושא בנטל , במקרה זה אגפים ומחלקות  .10

לטיפולו אך ורק מה שאין תחליף לתחום . יש להשאיר לשירותי רווחה

. במקרה זה הסרת כל בתחום הלוגיסטי התמחותו , להפוך אותו מספק ללקוח

מהאגפים ומחלקות לשירות רווחה  המטלות הלוגיסטיות וניהול מערך המתנדבים 

 והעברתם לטיפול יחידות אחרות ברשות.

חלוקת מזון הנו מבצע לוגיסטי המחייב ידע מקצועי בשרשרת אספקה וניהול חלוקה.   .11

הם את הידע קיימים גופים ברשות, כמו גם גופים פרטיים וארגוני מתנדבים שיש ל

 הנדרש.

   הכוללת תהליכי בקרה, נתמכת טכנולוגיה, שיטה סדורה  .12

לל נציגי רווחה, תפעול , מערכות מידע וביצוע  הגדרת צוות עירוני אינטגרטיבי הכו .13

 הערכות מצב עיתיות

 הקמת מרכז לוגיסטי  .14

 הקצאת כוח אדם ) עובדי עירייה, מתנדבים ( לניהול המטה והחלוקה   .15

חלוקה בהתייחסות למגבלת זמן בחלוקת מזון מבושל לעומת העדר קביעת סבבי  .16

 . מגבלת זמן בחלוקת מצרכים יבשים

   עירוני. ת תקציב אהקצ .17

 

 

    מודל שמופעל בכפר סבא –  CRMצעה לשיטת פעולה נתמכת מערכת מידע   
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 פקע"ר מחוז דן   –הצעה לקביעת קריטריון זכאות בשעת חירום  

 

 

 

 

 

 

 

 כז לוגיסטי  מר 

 

המרכז הלוגיסטי לחלוקת מזון צריך לעמוד בתנאים התפעוליים המאפשרים הפעלת שרשרת  .1

וכלי רכב פרטיים , בטיחות בפעולות פריקה והעמסה, הגדרת  אספקה, כניסה ויציאת משאיות

כללי עבודה , שילוט ותנאי מיגון  אזורי כינוס לעובדים ומתנדבים, שירותים , אזור תפעולי , 

. בשלב איתור האתר ופתיחתו מומלץ לשלב אנשי ולעונות השנה  בהתאם לתרחיש

 לוגיסטיקה ובטיחות. 

 , כולל הגדרות תפקידים.למרכז לוגיסטי  וכתיבת נוהל הפעלהגיבוש   .2

 מינוי מנהל וצוות מטה , התייחסות לעבודה במשמרות. .3
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 ציוד ) כמות נגזרת מהיקפי הפעילות( :   .4

 מקררים .4.1

 מלגזות  .4.2

 עגלות נשיאה   .4.3

 טרמופורטרים .4.4

 שולחנות וכיסאות   .4.5

 מחסומים / קונוסים לניתוב תנועה  .4.6

 ( CRM) קבלה של צרכים , ניהול האספקה, סיכום יומי  תמערכת מידע המאפשר .4.7

 מחשב .4.8

 מדפסת .4.9

 חיבור לאינטרנט  .4.10

 טלפון  .4.11

 מסך תצוגת מידע  .4.12

 שילוט .4.13

 הצללות / מחסה .4.14

 ציוד מיגון   .4.15

 

 המלצות להתארגנות ברמת השלטון המרכזי: 

   .בפורמט מותאם משימת סיועואחוד בניית מסד נתונים אחיד  .1

גופים, תוך התייחסות לצנעת הפרט מחד אך כמענה הסרת חסמים להעברת מידע בין  .2

 לצורך למתן מענה לפעילות אינטגרטיבית של מספר גופים במקביל מאידך.

   .בין משרדי הממשלה, פיקוד העורף והרשויותמערכת מידע המאפשרת העברת מידע  .3

המערכת שסופקה ע"י פיקוד העורף  –מערכת טכנולוגית לתמיכה במערך החלוקה   .4

   .)"אפליקציית נעם"( הייתה יעילה

 גמישות בהפעלת כוח האדם העירוני במסגרת הגדרות העובדים החיוניים. .5
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מסך   0.27%הווה . נתון יום חמישימ חולים 5ירידה של , 24 עומד על מספר החולים בעיר כפר סבא •

 . 8,796 החולים בארץ שכיום עומד על
  .ממספר המחלימים בישראל 0.68%מהווה ו 45הינו  מספר המחלימים בכפר סבא •

 .ממספר המבודדים בישראל 0.47%אחוז מבודדים תושבי העיר מהווה  •

 ממספר המתים הארצי. 0.5%אחוז המתים תושבי העיר מהווה  •
 תושבים מהיחס הכללי הארצי העומד 1000 -חולים ל 0.75- ונמוך ב 0.21יחס החולים בעיר עומד על  •

ביחס   4 כמעט פיכלומר, יחס החולים בכלל ארצי, הוא  -תושבים בישראל 1000על כל  0.96 על
  לתושבים החולים בכפר סבא
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 23.4.2020כפר סבא  -ח יומי

48575403

87219699

19263

33923

22306

5121

81-120גילאים60-80גילאים36-59גילאים19-35גילאים7-1112-18גילאים 4-6גילאים 0-3גילאים 
גילאים

כפר סבא-התפלגות תושבים לפי גיל

22306

5121

1

-התפלגות גיל אזרחים ותיקים
כפר סבא

גילאים60-80 גילאים81-120

2,011

1,571

382432375
150

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

אזרחים  
-ותיקים 

מוכרים  
-ברווחה 
אנשים

אזרחים  
-ותיקים 

מוכרים  
-ברווחה 

משפחות

אזרחים  
-ותיקים 

מוכרים  
-ברווחה

מרותקי בית

אזרחים  
-ותיקים 

מוכרים  
-ברווחה 

משפחות 
במצוקה  
כלכלית

אזרחים  
-ותיקים 

ללא -מוכרים 
עורף משפחתי  

אזרחים  
-ותיקים  
, נזקקים

מקבלים  
ארוחות חמות 
במימון משרד 

הרווחה

אזרחים ותיקים המוכרים ברווחה



    
 
 
 

 

 

 כלול בטחוןמ

 26.4.2020 מעקב משימות

פעולות עיקריות   4/5למנהלי מכלולים והתבצעה פניה לעדכון  SMSנשלחה הודעת  ניהול תא שליטה 
 המתבצעות כל יום במכלולים השונים

בידוד אוכלוסייה בסיכום 
+/ הצבת חיילים  65

במוסדות גריאטרים 
וביצוע בדיקות נגיף 

 קורונה 

 אנשים 10צוותים סה"כ  2 -מקבצי דיור+מרלו"ג 
 מוקדים:  5 -בתי אבות 

 חיילים  3 -רים בית אור בבית בכפר הד
 חיילים  2 -בית בכפר הדרים )נקודה חדשה מהיום( 

 חיילים  3 -בית בכפר כ"ס 
 חיילים  3 -ורה סלמונס סיעודית 

 חיילים  3 -בית בר דרור 

 דוח מבודדים:   גיבוש תמונת מצב יומית
 25-מבודדים פעילים

   0-נכנסו היום לבידוד
 24-חולים מאומתים

 45-מחלימים
 1-נפטרים

ניהול "דשבורד" 
 אוכלוסייה

 המציג נתוני עיר, פעולות הרשות והשוואה לרשויות אחרות דשבורד קורונההוקם 

משרד  הנחיות אכיפת
 הבריאות

■ הממשלה אישרה תקנות שעת חירום הקובעות הקלות נוספות במטרה להחזיר 
לתוקפן בחצות הלילה בהדרגה את המשק הישראלי לשגרה זהירה. התקנות נכנסו 

 . 3.5אשון עד רשבין שבת ל
■ התקנות מתירות מכירת מזון בטייק אווי, פתיחת מספרות ומכוני יופי ופתיחה של 
חנויות במרחב הציבורי למעט בקניונים סגורים. עוד סוכם על עבודת מטפלים אשר 

שמירה על יעבדו באופן יחידני או עם אנשים הגרים באותו משק הבית, ללא מגע, תוך 
 מטרים, עטיית מסיכות וחיטוי בין מטופל למטופל.  2מרחק 

למעט מי שעוסק בספורט   7■ חובה על חבישת מסכות גם במרחב הציבורי, החל מגיל 
 או מי שיש לו סיבה רפואית ואישור על כך.  

■ תבוצע אכיפה משמעותית על ידי מפקחים ברשויות המקומיות, לשם פיקוח על 
 נאים אלו.עמידת העסקים בת

 הערכות ליום הזיכרון בבית העלמין הצבאי
 אפריל.   28■ יום הזיכרון יחול בתאריך 

■ עפ"י הנחיות משרד הבריאות חל איסור על קיום טקסים בבתי העלמין הצבאיים, אך 
יש צפי להתקבצות של אנשים שיבואו לפקוד את קברי יקיריהם החל מערב יום הזיכרון  

 אפריל.  27בתאריך 
רייה תפעל בצורה רגישה לסיוע בשמירת הנחיות משרד הבריאות בדגש על ■ העי

 מניעת התקהלויות, חבישת מסכה ושמירת כללי היגיינה 
 הערכות ליום העצמאות

  17:00, בשעה 2020באפריל  28 -יוטלו מגבלות במתכונת דומה לחג הפסח. החל מ
 . 20:00, בשעה 2020באפריל  29 -ועד ה

משרד אכיפת הנחיות 
 הבריאות

 דוחות קורונה אזהרה אנשים מסיכות. 3■ 
 ביקור רישוי עסקים.  30■ 

 קורונה   1 100■ אירוע 
 קורונה. 25■ יזומים 



    
 
 
 

נעילת מגרשים וחצרות 
 בתי ספר 

 ■שוטף
■אבטחת מוסדות חינוך: בהתחשב בהוצאת המאבטחים משלב החל"ת ועל מנת שלא 

שעות עבודה  6באים בהיקף שלא יפחת מ יפגעו יוחזרו כרגע המאבטחים לבתי הספר ה
בנוסף   אוסישקין, בן גוריון, גורדון, יצחק שדה, חט שז"ר, חט שרת וחט אילן רמון. ליום:

 יאובטחו סאלד וגוונים. 
החזרת המאבטחים תתוגבר עם החזרת מוסדות החינוך לעבודה שבשגרה, ובהתאם 

  30)יש לנו במערך   67ל להוראות משרד הבריאות, יוחזרו מאבטחים שלא הגיעו לגי
 מאבטחים(.

מעקב אחר ביצוע 
 משימות עירוניות

 תא שליטה -■שוטף 

 

  



    
 
 
 

 

 

 ואנשים עם מוגבלויות +65 ה המבוגרתיסיוע לאוכלוסי
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 מכלול אוכלוסייה

 שמירת קשר עם מטופלי רווחה
 )לא כולל אזרחים ותיקים(

 אנשים 211■ נוהלו שיחות עם 

יצירת קשר עם תושבים לא מוכרים 
 )לא כולל אזרחים ותיקים( 

 אנשים 28■ נוהלו שיחות עם 

שמירת קשר עם אזרחים ותיקים 
 המוכרים ברווחה

 אנשים 55■ נוהלו שיחות עם 

יצירת קשר עם אזרחים ותיקים לא 
 מוכרים 

 אנשים 34■ נוהלו שיחות עם 

 חברי מועדונים  152תושבים +   31איש:   183■נוהלו שיחות הרגעה עם   שיחות הרגעה עם אזרחים ותיקים

 חברי המועדונים  152■ שיחות עם  מועדוני גמלאים 
 משתתפים  200  –מפגשי זום   6■ סירקין: 

 ■ נחשון: מפגש זום 
 ■ אלי כהן: הכנת ערכות ספורט לחלוקה לבתים  

 חברים  11■ כיסופים: חלוקת ארוחות ל 
 ערכות שהכינה המורה         15חלוקת                  
 לאומנות                 

 ארוחות  25■ יוספטל: חלוקת 

שיחות בנושא מתן סיוע למשפחות, 
 ילדים ונוער ומצוקה כלכלית

 ■ קשר עם משפחות:
 עם מצוקה נפשית  29■    
 עם בעיה כלכלית 38■    
 פחהעם ילדים בסיכון ומתחים במש 85■    

 ■ תפעול פרויקט ליעוץ טלפוני לתמיכה הורית, זוגית ומשפחתית

פעילויות למשפחות שבראשן הורה 
 עצמאי

 ■ קשר טלפוני עם משפחות "נושמים לרווחה" 
■קבוצת ווטסאפ לאימהות ולילדי התוכנית במסגרתה נשמר קשר שוטף 

 ונערכות פעילויות ומשימות של הפגה, בישול, ספורט, ושיחות

פעילות הפגה לילדים מוכרים 
 לרווחה

ו: פעילויות הפגה וכיף, משימות  -■ מועדוניות טיפוליות לילדי כיתות א
 לימודיות וסיוע לימודי באמצעים מקוונים. 

 ■ ילדי פנימיית היום עלומים: פעילויות הפגה וכיף וכן פעילויות לימודיות

 משפחות  13■ קשר טלפוני עם  קשר עם אנשים עם מוגבלויות
ראל ה■ הכנת סרטון למשפחות המיוחדות בו ברכת ראש העיר ובהשתתפות 

 סקעת
 ■ הכנת פלייר פעילות ליום העצמאות 

פעילות שוטפת של שיחות  -■ קהילה תומכת לנכים וסביבה תומכת לנכים 
 . 'טלפון, תיקונים, הבאת תרופות, קניות וכו

 מרכז עוצמה: מיצוי זכויות
 מטופלים  10■ שיחות עם 

 ■ מתן יעוץ בנושא התנהלות כלכלית ומיצוי זכויות  
 ■ תכנון סדנת בישול, הרצאת ליווי כלכלי לחד הוריות והרצאה בנושא תזונה

 תושבים 12מתן יעוץ ל  -■ש.י.ל 



    
 
 
 

תושבים: סלי מזון, ארוחות חמות, תרופות, תווי מזון והסעה  22 -■ סופקו ל סיוע למטופלי רווחה
 חוליםלבית 

 סלי מזון למשפחות 8 -■ הועברה בקשה ל
 מנות חמות 1070■ חולקו 

 מחשבים לילדי רווחה במימון משרד הרווחה 10■ הוזמנו 

עזרה מקרן סיוע לנזקקים בכפר  
 סבא

ש"ח לרכישת מטרנה  200משפחות, כל אחת בסך  2 -מתן תווי שי ל
 וטיטולים לתינוקות.  

 

  



    
 
 
 

 

 

 מכלול כ"א

  

 מכלל העובדים   27% - המהווים כחיוניים עובדים   775 •

 . עובדים לסירוגין מהבית/משרד  22%-בית ו  עובדים מה  14%עובדים ממקום העבודה,  64% •

בהעסקת כ"א בהשוואה לאתמול, לאור תוספת צוותי מנהלה והוראה   7%עובדים חיוניים, המהווים  57עליה של  •

 של החינוך בעיר. 

 

עובדים מעל גיל  ' מס
60

744
מכלל העובדים26%

עובדים עם ' מס
מחלות רקע

64
מכלל העובדים2%

עובדים חיוניים ' מס
65מעל גיל 

20
מכלל העובדים החיוניים4%

עובדי עירייה  ' מס
בשגרה

2850

494

170

111

עובדים חיוניים-התפלגות אופן העבודה 

עובדים פיזית במקום העבודה (חלק מהימים מהבית)עובדים לסירוגין במקום העבודה  מספר עובדים העובדים מהבית

עובדות הרות' מס

17

עובדים חיוניים' מס

775
מכלל  25.0%-המהווים כ

העובדים

עובדים בבידוד' מס

0

עובדים  חולים  ' מס
בקורונה

0



    
 
 
 

 

 

 

 )המשך( מכלול כ"א 

 

 מכלול חינוך וקהילה

שמירת קשר עם תלמידי וצוות 
 מערכת החינוך

ותיווכו לילדים את המעבר מיום   29■ שתי גננות השתתפו באולפן גלריה
 הזכרון ליום העצמאות. 

 מהגננות בקשר עם הילדים  100%■ 

 ■ מתבצעים תהליכי שיבוץ לכל שכבות הגיל פעילות האגף
 2020בחינת תקציב אגף החינוך לשנת ■מתבצע תהליך 

 ■ ישנה התייחסות בבתי הספר לימי הלאום
■ מהיום בכל בתי הספר יחזרו לפעילות: מנהלת, סגנים ועובדי צוות מנהלי 

 )אב בית, מזכירות(
. לא 3.5■ כיתות א עד ג צפויות לחזור לפי מודלים שונים של דירוג מתאריך  

 ילדים( במשמרות ובימים לסירוגין.  15תהיה חזרה מלאה )תתי קבוצות של 
 נבנית תכנית פרטנית בכל בתי הספר לפי הבגרויות  -■ תיכונים 

■ מחלקת גני ילדים עוסקת ברישם ובשיבוץ ונערכים ללמידה מעורבת בגני 
 הילדים

 
 יסודי:  -עדכון 

 . בדיקת נתוני רישום לשנת תש"פ מול היערכות מבחינת מבנים.1
 ת הלמידה מרחוק וקשרי מורים תלמידים. . המשך מעקב אחר הטמע2
 crm. מעקב ומענה לפניות ב3
 . מענה לפניות הורים בנושא רישום ושיבוץ. 4
 . דיון בנושא תקציב החינוך היסודי בימים אלה.5
 . מתן מענה לצרכים שוטפים של תיפעול בתיה"ס .6

 על יסודי:  -עדכון 
 ם בנוגע לבגרויות . התיכונים מזינים במערכות משה"ח נתונים נדרשי1
 . בתי ספר על יסודיים משלימים הוצאת ציוד לתלמידים. 2

  -■הכנות לקראת הנחת פרחים על קברי חללים ונפגעי פעולות איבה למחר  מעקב שוטף אחר עובדים
 יבוצע מחר על ידי עובדות מש"א בסיוע בני נוער 

 ■ השלמת חלוקת מתנות למשפחות שכולות + אלמנות ויתומים  
 ■ החזרה מדורגת של מערכת החינוך 

 אלון בריאות.■ המשך הפצת ש העברת מסרים לעובדים



    
 
 
 

■ ילדים עם תקצוב אישי החלו להגיע לטיפולים במתי"א על פי מערכות   מחלקת פרט ) חנ"מ (
 מוקפדות ובהתאם להנחיית משה"ח.

■ לאחר כחודש הקפאה, קידום טיפול בהנגשות טכנולוגיות פרטניות עם  
 עיים. צוותים רב מקצו

 ■ תיכונים וחט"ב מנהלים, סגני מנהלים וצוותי מנהלה חזרו לעבוד. 
■ בתיכונים רבין, גלילי וכצנלסון החלה היום למידה פרונטלית לתלמידי 

 החנ"מ. 
 בתי ספר שפעלו היום: 

גוונים, סאלד, אוסישקין, בן גוריון, גורדון, יצחק שדה,שז"ר, רמון, הרצוג,  
 דמוקרטי ותורה ומדע.  

 ציוותים בפרוייקט "אמץ שכן". 29■עד כה התבצעו  לויות קהילה פעי
■בשיתוף אגף הביטחון וחזות העיר תתקיים פעילות בפארק העירוני בימים  

 בבוקר, מופרדת לגמלאי העיר.  10ועד  7ה מ-ג-א
■ היום בוצעה חלוקה של כפפות ואלכוג'ל למשפחות השכולות בכניסה לבתי 

 העלמין 
אשר ביקשה שישמחו  80צמאות לתושבת העיר בת ■ התקיימה מסיבת ע

 אותה בתקופה זו.
 ( ZOOM■ התקיים מפגש פרלמנט הילדים עם ראש העיר )

בכיכר העיר יעמוד משמר כבוד של   -השבוע יתקיימו טקסים לציון ימי הלאום■ שמירת קשר עם בני הנוער
 בני נוער ויקחו חלק בתהלוכה שתתקיים בשעות הבוקר

הנוער העירונית הכינה נר זיכרון לכל נופל בו מצויין שם, תמונה,  ■ מועצת 
 יונח על קברי החללים -תאריך הנפילה ומס משפטים על הנופל

 יתקיים אירוע עצמאות "לייב" לבני נוער בעיר    20עד   17מ 29.4■ ב

 -שפ"ח  -( ASD■פניות לגבי אוכלוסיות מיוחדות )דוגמת ילדי  דיווח על פעילות שפ"ח
   -שפ"ח  -ספר כולל התערבויות חירום ■מ

 - שפ"ח  -■מספר התערבויות בנושא אובדנות מתוך התערבויות חירום 
 14 -פרט   –■מספר התקשרויות עם  משפחות שזקוקות לסיוע 

 8 -פרט   -■מספר התערבויות ישירות על ידי ביקור סדיר  
 13 - פרט -■מספר התערבויות עקיפות של צוות קבסים עם צוות ביה"ס  

■מספר התלמידים המשובצים )מתוך תלמידים שעברו ועדת ■השמה( 
 00-פרט  -למוס"ח לשנה"ל תשפ"א  

 -פרט  -■מספר שיחות קב"סים עם צוותי בתי הספר לתמיכה בנוער בסיכון  
9 

 0  -טיפולי. -■מספר משפחות להם ילדים עם צרכים מיוחדים במוקד חינוכי
 10-ם מיוחדים בפארק ■מספר משפחות להם ילדים עם צרכי

 100%-יסודי  -■קשר אישי מורה תלמיד 
 98%-באחוזים  -■היקף פעילות למידה מרחוק יסודי 
 100%  –■קשר אישי מורה תלמיד על יסודי 

 95%  –באחוזים  -■היקף פעילות למידה מרחוק על יסודי 

וועדות  -דיווח פעילות שוטפת 
 אפיון וזכאות וכו'

 10-פרט  –זכאות ואיפיון ביום  ■מספר ועדות 

 

  



    
 
 
 

 

 

 מכלול תרבות ופנאי

מסגרות לילדים של עובדים 
כפר  -חיוניים משרד הבריאות

 (3-10סבא )גילאי 

 קבוצות.  18-ילדים ב  139
 כיתות.  7-גני ילדים ו 10-ב

 חיילים עוברים הכשרה על מנת להחליף צוותים נוכחיים.  14

תוכן העשרה ופנאי מקוון 
 בתשלום

   494 -■ מנויים מקוונים לחוגים העשרה ופנאי 
 1332 -שיעורי נגינה מקוונים  -■ מנויי קונס' 

אחרי יום העצמאות תוצג לראש העיר והמנכ"ל תכנית אב לסיוע בתעסוקה  תעסוקה
 לתושבי כפ"ס עם התחלת היציאה מהמשבר.

 מנויים דיגיטליים  1062 ספרייה
 ספרים  320-כחבילות ספרים  67

 - ■השבוע יתקיימו טקסים לציון ימי הלאום תרבות בשטח ואירועים
 בשלבי גיבוש –יתקיים מצעד זיכרון 

נקודות   60 -ביום העצמאות צפויה תהלוכה של משאיות מוסיקה לתושבים ב
 סבבים של הופעות ילדים  3בעיר. יום למחרת יתקיימו  

 ל ההסרטה שהוקלטהטקס יום הזיכרון יתקיים בכיכר העיר+לייב ש

 

  



    
 
 
 

 

 

 מידע לציבורמכלול 

 (  24/4)נכון  הפעלת המוקד העירוני
 431■מספר שיחות שהתקבלו 

 415מספר שיחות שנענו 
 15מספר שיחות שננטשו 

 96%אחוזי מענה .
 14מספר פניות בנושא קורונה 

 76מספר פניות פלטפורמה דיגיטלית 
 ( 21/4פניות שכיחות: ) 5■

 פניות    1661-מזון קורונה
 44 -השקיית גינות
 29 -נקיון רחובות
 25 -גיזום צמחייה

 24 -פינוי אשפה

מועברים מכתבים ושי מטעם העירייה ויד לבנים למשפחות השכולות  לשכת ראש העיר
 ומטעם העירייה בלבד למשפחות חללי האיבה

הפעלת  אתר אינטרנט יעודי עירוני 
פועל בשפה  -בנושא הקורונה 

 העברית 

 מעודכן באופן שוטף לגבי הנחיות, פעילות עסקים וכו'. 

יצאה קריאה למנהלים להצגת סיפור מרגשים של עובדים נותני שירות   שירות לתושב
 לתושב, אשר עשו מעשה יוצא דופן לטובת הוקרה 

מקודם באגפים והיחידות השונות, יהיה רפרנט למתן   -• נוהל פניות ציבור
 מענה 

ו  הטקסים צולמו מראש וישודר -השבוע יתקיימו טקסים לציון ימי הלאום מצאי סרטונים 
 במועדים בפלטפורמות דיגיטאליות

■  פורסמו בכל המדיות העירוניות ההנחיות החדשות של משרד  פעילות הסברה לתושבי העיר
 הבריאות.

 ■ עלה אתר "גלעד" באתר העירוני. 
 ■ פורסמו בכל המדיות אירועי הלאום.  

 ■  היום ומחר נערכים מפגשי זום עם אחים שכולים. 
 מוזיאון כפ"ס על פעילות הכנת דגל דיגיטלי. ■  עלה פרסום של 

 ■ אולפן מיוחד ליום הזיכרון ויום העצמאות 29 -אולפן גלריה
 ■ פעילות לילדי הגנים בנושא מעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות

 ■ ראיון עם יו"ר יד לבנים 
 ■ מתחברים וזוכרים. מפגש זיכרון וירטואלי 

 

  



    
 
 
 

 

 

 הנדסה ותשתיותמכלול 

 ■ קידום תכניות להתחדשות עירונית ברחבי העיר.   עבודת האגף
 ■ קידום תיקי מידע תכנוניים להיתר, דפי מידע. 

 ■ הכנת בקשות להיתר לדיון בוועדות משנה. 
 ותעודות גמר ובדיקת אתרי בנייה.  4■ בדיקת מבנים לטפסי 

 ■ הכנת מכרזים ליציאה לפרויקטי תשתית
 תנועתי  4בדיקת מקשות להיתר וטפסי ■ תכנון תנועתי לפרויקטים ו

 אבנים מרכזיות:  5 מוקד עסקים
■ שמירה על בריאות הציבור )בדיקות על עמידת בעלי עסקים בתנאי משרד 

 הבריאות ע"מ למנוע הדבקה בנגיף(
 ■ מתן סיוע וליווי אישי לבעלי עסקים )הדרכה, עזרה בבירורים שונים וכו'(. 

טפסים מקוונים כולל טופס הצהרה )תו הסגול(, שיחות  -■ קפיצה דיגיטלית
 יזומות בוואטספ ובזום,  

■ יצירת פלטפורמה דיגיטלית משותפת לבעלי עסקים )טפסים מקוונים(  
 יצירת מאגר מידע של עסקים שלא טעוני רישוי. 

  ■ שמירה על הקיים )שמירה על עבודה שוטפת יצירת קשר עם גורמי רישוי, 
 בקורות משותפות, קליטת בקשות ותוכניות וכו'(.  

 115 -, מספרות334סה"כ   -■ נכון להיום : עסקי מזון פתוחים 
■ תכנון עבודה בשיתוף הפיקוח העירוני בנושא אכיפת עסקים והגברת  

 פיקוח. 
בניית טופס דיווח עמידת עסקים בתנאים ומתן הצהרה )הטופס מיועד  

 למפקחי רישוי עסקים(. 
ארגנות לקראת פתיחת עסקים נוספים )מכוני יופי, מספרות, בתי אוכל,   ■ הת

 חנויות בגדים, נעליים, תיקים וכו'(. 
 תצהירים של בעלי עסקים לצורך קבלת תו סגול באופן מקוון.  208■ נקלטו 

■ פגישה עם בעלת עסק בשוק העירוני והכוונה לגבי תהליך רישוי למתן  
 רישיון. 

 גישה עם בעלי עסקים. ■ סיור במרכז העיר ופ
בתי אוכל והעברת קישור אתר עירוני לגבי הנחיות   95■ יצירת קשר עם 

 משרד הבריאות ומילוי טופס הצהרה.
מספרות, הדרכה   85-■ בדיקות תברואיות ע" צוות מפקחי רישוי עסקים ב

 וסיוע במילוי הצהרות. 
 ■ העברת מידע לדוברות לצורך פרסום באתר.

 ים מול התובע העירוני, כיבוי אש ומשרד הבריאות.■ קידום טיפול בעסק
 שיחה עם מנכ"לית קניון ערים ובעלי עסקים אחרים לגבי קיצור תהליכי רישוי. 

 ■ מתן מענה בקו החם לעסקים ותמיכה בקו החם לחינוך ורווחה 

עובדים, עובדים כרגיל ביום הזיכרון וביום העצמאות לא   50מהיר לעיר:  חכ"ל
 חודש הרמצ'אן אינו משפיע. עובדים. 

 עובדים.  40חטיבה חדשה: 

 

  



    
 
 
 

 

 

 לוגיסטיקהמכלול 

קידום  -עבודות ציבוריות 
 תוכניות תפעול ותחזוקה 

ולדיירי   4תל חי  -חלוקת מנות מזון מהצרכנייה  לבית האבות  -■ רכב 
 30משה דיין  -עמיגור

.פינוי אשפה  05:00■ בעקבות חג הרמאדן פינוי השעה הוקדם  לשעה  ניקיון, פינוי אשפה ומיחזור
 נמשך כסדרו. 

 ■השלמת הכנות לטקסיי יום הזיכרון ולמצעד  
 (.  41עובדיי ניקיון ברחובות)נותרו   15מתחילת המצב ירדו -■ ניקיון

 לא הועבר עדכון.  מחשוב

 ■ השלמת הכנות לטקסיי יום הזיכרון ולמצעד   גינון 
 ■ הקבלנים הונחו לעבודה לפי הנחיות משרד הבריאות

 

 כספיםמכלול 

הוחלט על דחיית תשלומי 
במאי  1-הארנונה לעסקים ל

 אפריל( -)חודשי מרץ

 חודשי פטור מארנונה לעסקים.  3■משרד האוצר פרסם כי יהיו 

הוחלט על אי גבייה של תשלומי 
 יול"א של חודש אפריל

 ■לא גובים את חודש אפריל

בניית תחזית להתמודדות עם 
ירידה בהכנסות; )תשלומי חוגים,  

 צהרונים, פיקוח, ארנונה וכו( 

■בניית תחזית להתמודדות עם ירידה בהכנסות; )תשלומי חוגים, צהרונים,  
 פיקוח, ארנונה וכו(  

דף שאלות ותשובות נפוצות 
מדן ירידת בנושאי ארנונה, או

הכנסות מארנונה אומדן לצפי 
הכנסות מעודכן מהיטלים 

 והשבחה

דף שאלות ותשובות נפוצות בנושאי ארנונה, אומדן ירידת הכנסות  -■בוצע 
 מארנונה אומדן לצפי הכנסות מעודכן מהיטלים והשבחה

נייר עמדה להקלות בתשלומי 
 ארנונה לעסקים

לאישור חקיקה בכנסת ולאחר מכן יאושר ■ תקנות הנחה לעסקים ממתינות 
 לפרסום.

 ■נקבע מתווה איך מחזירים שכירויות לעירייה  שכירויות לעירייה

 

 ,בברכה

 צוות תא שליטה
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 מצבדו"ח 
 2021ינואר  19שלישי  יום

 עיריית כפר סבא

 

 תמונת מצב עירוניתדו"ח  

 התמודדות עם נגיף הקורונה 
 2021ינואר  19שלישי  יום

 עיריית כפר סבא

 



    דו"ח מצב 
 
 
 

 

 06.2030. :תא שליטה דיווחי 

 

 

 

  



    דו"ח מצב 
 
 
 

 

 מוסדות חינוך -תמונת מצב 

 

 

  



    דו"ח מצב 
 
 
 

 

 מוסדות ציבור -תמונת מצב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    דו"ח מצב 
 
 
 

 

 חולים מאומתים 

 היום החולים   996,6מסך  .%460ושיעורם מכלל החולים בארץ נכון להיום  54 - במספרי החולים המאומתים בעיר מתונה עלייה   

 חולים לאלף   0.74) חולים לאלף תושבים היום( במקביל למגמה הארצית 0.41)  ממשיך לעלותמספר החולים בעיר ביחס לאלף תושבים   

 תושבים(  

 ( 24,597מכלל החולים המאומתים בארץ העומד היום על   0.49%)  121סך החולים המאומתים בעיר מפרוץ המגיפה הינו   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כפר סבא רעננה הוד השרון הרצליה כוכב יאיר

מספר מאומתים 45 35 27 49 3

מספר מאומתים מצטבר 121 175 72 164 16

121 

175 

72 

164 

ם 16
תי

מ
או

מ
ר 

פ
ס

מ
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שבת
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24/06
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25/06
היום

26/06
ויום

27/06
שבת

28/06
איום

29/06
ביום

30/06
גיום

ערים שכנות ותמונה ארצית, ס"כ: תושבים1,000מספר חולים ל 

טירה כוכב יאיר רעננה הוד השרון כפר סבא ארצי
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 מאושפזים 

 

 אין תושבים המאושפזים בבתי חוליםנכון להיום   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 8 8 8
10 11 12 12 12

14 15 15

20
23

34

38

34

39 40
42

45

1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

מספר חולים ומאושפזים בכפר סבא

(לאלף תושבים)מספר חולים : ס"כ מספר מאושפזים
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 תושבים הנמצאים בבידוד

 

 המבודדים בישראל   24,879מסך  1.4%)היום בבידוד פעיל מתושבי העיר  360 עלהעומד בעיר  הפעילים המבודדים במספר  ירידה קלה   

 ( להיוםנכון  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

כפר סבא רעננה הוד השרון הרצליה כוכב יאיר

מספר בידודים פעילים 360 372 175 364 40

בידודים שהחלו היום - 1 1 1 -

- ם- 1 1 1
לי

עי
פ

ם 
די

דו
בי

ר 
פ

ס
מ
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גבוה משיעור המבודדים בכלל  עדיין  , אך הוא לאלף תושביםמבודדים  3.25ועומד על במגמת ירידה נכון להיום המבודדים בעיר שיעור   

 מבודדים לאלף תושבים 2.72הארץ העומד היום על  

 

  

1.46 1.48
1.64 1.64

1.75 1.80 1.77 1.82
1.69

1.82
1.99 1.92

2.11 2.06
2.18 2.22

2.37

2.57 2.50
2.60 2.72

0.53
0.45 0.51 0.51

0.65
0.81

0.90

1.37 1.34

1.72
1.88 1.85

1.98

1.40

1.99

2.35

2.61

3.18

3.55
3.42

3.25

1 0 / 0 6 11 / 0 6 1 2 / 0 6 1 3 / 0 6 1 4 / 0 6 1 5 / 0 6 1 6 / 0 6 1 7 / 0 6 1 8 / 0 6 1 9 / 0 6 2 0 / 0 6 2 1 / 0 6 2 2 / 0 6 2 3 / 0 6 2 4 / 0 6 2 5 / 0 6 2 6 / 0 6 2 7 / 0 6 2 8 / 0 6 2 9 / 0 6 3 0 / 0 6

(לאלף תושבים)מספרי מבודדים בכפר סבא בהשוואה לכלל הארץ 

(לאלף תושבים)מספר מבודדים : ארצי (לאלף תושבים)מספר מבודדים : ס"כ
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 נבדקים ונשללים 

 בדיקות(  980,000מתקרב ל צי שמסך הבדיקות האר 1.1%)  10,626 ההינ מפרוץ המשברשבוצעו בעיר המעבדה בדיקות  כמות   

 ביומיים האחרונים בדומה לשיעור לנגיף, ות שליליהבדיקות נמצאו מ 75%  

 ( 754,000עבר את ה מכלל הנבדקים הארצי ש 1.13%) 8,491מספר הנבדקים בעיר    

 

 

 

 

 

 

  

כפר סבא רעננה
הוד 
השרון

הרצליה כוכב יאיר

מספר נבדקים 8,491 6,959 4,341 7,327 687

נבדקים מהיום 39 45 23 17 2
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כפר סבא רעננה
הוד 
השרון

הרצליה כוכב יאיר

כמות בדיקות 10,626 9,864 5,363 9,656 881

מספר נשללים 7,952 6,393 4,006 6,667 625

שיעור הנשללים מסך 
הבדיקות

75% 65% 75% 69% 71%

ת  
קו

די
ב

ת 
מו

כ
ם
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 מחלימים ונפטרים 

 

 17,282מכלל המחלימים הארצי העומד על   0.42%שהינם שחלו בנגיף החלימו, מתושבי העיר  72  

 ( נפטרים בישראל מהנגיף מפרוץ המגפה 319קרב  מ 1.25%) מהנגיף מתושבי העיר נפטרו  ארבעה  

 

 

 

 

 

 

  
כפר סבא רעננה הוד השרון הרצליה כוכב יאיר

מספר מחלימים 72 132 45 110 13

ם
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כפר סבא רעננה הוד השרון הרצליה כוכב יאיר

מספר נפטרים 4 8 - 5 -

ם
רי

ט
פ

 נ
ר
פ

ס
מ
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 נתוני אוכלוסייה בסיכון

 

 מכלל תושבי העיר  25%  -, מהווים כ60תושבי העיר מעל גיל   

 

                                      

 

 

 

 2020מרץ  -*מבוסס נתוני מרשם האוכלוסין

22306

5121

1

התפלגות גיל אזרחים  
כפר סבא-ותיקים

גילאים60-80 גילאים81-120

2,011
1,571

382432375
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במצוקה כלכלית

-אזרחים ותיקים 
ללא -מוכרים 

עורף משפחתי  

אזרחים ותיקים המוכרים ברווחה

11,741
9,644

התפלגות אזרחים  
ותיקים לפי גיל ומין

65הנשים מעל גיל ' מס 65הגברים מעל גיל ' מס

48575403
87219699
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 2020אפריל  -*מבוסס נתוני אגף שח"ק 

 

 

 

 2020אפריל  -מבוסס נתוני אגף חינוך *
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 ן                      .                                     מגמת מאומתים חדשים בשבוע האחרו     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 תובנות מרכזיות
   בנתוני התחלואהוממשיכה בעלייה  (4.9) "מהבהבת"צהובה ■ כפר סבא עיר 

 ( האחרונהחולים ביממה  26)עלייה של  חולים פעילים 95 ■

 נפטרים בעיר( סה"כ   33) 8.12 -נפטר נוסף ב ■

 20:00ועד השעה  12:00החל מהשעה  ,"וולקאין" במנהלת השכונות הירוקותהיום נפתחה עמדת בדיקה  ■

 כיתות ה' ומעלה  -תתבצע סגירה של מוסדות חינוך (5.5) ■ בתרחיש של הפיכה לעיר כתומה

 הדבקה קטיעת שרשראות ו (אלרם וכיסופים ,ד מאמץ בשכונות בהן התחלואה גבוהה )שיכון עלייהוקמי■ 

 אנשי צוות מאומתים  6+ מתוכם תושבי העיר(  22)תלמידים  38מקרי הדבקה במערכת החינוך: * 14מתחילת החודש דווחו  ■

 אנשי צוות מאומתים  3תלמידים +   *34מקרי הדבקה במערכת החינוך:  7ביממה האחרונה  ■

 ( מספר שיא מאז פרוץ המשברמכלל החולים בעיר ) 23%שיעור התלמידים מקרב החולים הפעילים בכ"ס  ■

 בהתאמה(   3.2ו  3.8בהתאמה(, הרצליה וכוכב יאיר ירוקות ) 4.3 -ו  4.5, 4.5ת )ו הוד השרון צהוב, רעננה ו ערים שכנות: טירה ■

 

 

  תמונת מצב עירונית

  דו"ח תא שליטה  -התמודדות עם נגיף הקורונה
10.12.2020 
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מגמות במודל הרמזור לרשויות

כפר סבא הוד השרון רעננה הרצליה כוכב יאיר טירה אדום כתום צהוב ירוק

189
167

535512

217
100 95

מצטבר-ס"התפלגות גילאים של חולים בכ

0-11 12-18 19-40 41-60 61-70 71-80 81+

1 1 1 1 1 1
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1 1 1
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9.4 4.5 14.5 14.6 9.8 31.8 18.9 22.9 25.9 28.9 29.9 30.9 1.10 3.10 4.10 5.10 6.10 19.1020.1028.10 1.11 10.11 14.11 8.12

נפטרים בכפר סבא

170 181 181 181 184 185 186 188 184 185 189

136 146 148 148 150 151 151 156 154 159 167

460 482 496 495 499 504 507 509 521 526 535

407
447 461 462 468 472 475 481 494 503 512

153
189 193 195 196 197 200 204 208 211 217

82
88 90 90 90 90 92 92 96 99 100

78
82 86 86 86 86 87 88 91 94 95

08/10/2020 22/10/2020 03/11/2020 05/11/2020 12/11/2020 17/11/2020 19/11/2020 26/11/2020 03/12/2020 08/12/2020 10/12/2020

מגמות בהתפלגות גילאי החולים הפעילים בעיר

0-11 12-18 19-40 41-60 61-70 71-80 81+
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 תחלואה במוסדות חינוך בעיר 

 . שיא ההדבקות בספטמבר14.6 -התרחש בשהראשון במוסד חינוכי מאז האירוע הדבקה  יאירוע 221 •
 אנשי צוות מאומתים 6תלמידים +  38*מקרי הדבקה במערכת החינוך:  14דווחו מתחילת החודש  •
 מאומתים במוסדות החינוך  278סה"כ  •

 שלא היה בעבר(שיא מספר ) לים בעירמכלל החו 23%שיעור התלמידים מקרב החולים הפעילים בכ"ס  •
 אנשי צוות מאומתים  3תלמידים +  *34מקרי הדבקה במערכת החינוך:  7ביממה האחרונה  •

 

 מהן תלמידות תושבות כפר סבא(  12) ותמאומת תלמידות   28*באירוע הדבקה אחד בו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחלואה בבתי אבות ודיורים מוגנים בעיר 

  ים פעילים חולדיירים   5 ■

 

 

 

 

 

 

 

 תחלואה בארגון 

 מחלימים  69בארגון,  לפעי  1 הנכון להיום חול  •
 עובדים שהו בבידוד מתחילת המשבר(  484עובדים בבידוד נכון להיום )סה"כ  17 •
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 אכיפה 

 דו"חות בהתאמה, בשבוע ראשון של דצמבר,    26 - ו 40ישנה עלייה באכיפת קורונה בנושא התו הסגול ועטיית מסיכות ) •
 בכל נובמבר(    59ו  65לעומת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פניות למוקד השירות 

 הפניות של תושבים בנושאי הקורונה והסגר, בנושא אי ציות לנהלי קורונה והתקהלויות עיקר   •
 לסיוע נפשי  31  - פניות לסיוע בשינוע תרופות ו  48פניות בנושאי מזון במצטבר,  153ישנן  1/10מ  •
 מתחילת החודש לא פנו בנושאים אלה  •
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התמודדות מערכת החינוך 
העירונית עם משבר הקורונה

תובנות ראשוניות

אגף החינוך | 7.7.2020



מטרה
למפות החלטות, תהליכים וממשקים שהתקיימו בחודשים מרץ-מאי במסגרת ההתמודדות 

של מערכת החינוך העירונית עם נגיף הקורונה, ותוצאותיהם

לאתר הצלחות ואי-הצלחות בארבעה מעגלי התייחסות: פנים-מוסדיים; פנים ארגוני באגף 
החינוך; מערכתי-עירוני; מערכתי-כללי

לגבש צעדים לתיקון כשלים, לשיפור מדדים נמוכים ולהגדיל אפקטיביות, לייעול התפקוד 
בזמן ובמשאבים, למיסוד הצלחות ומינופן

נגיף הקורונה  לגל שני של  להיערך למצבי חירום עתידיים כבר בטווח הזמן הקצר ביחס 
ובטווח הבינוני והארוך לתרחישים אחרים 



ראיונות אישיים חצי מובניםשיטה

גני ילדיםיסודיעל יסודי

 ■ פיקוח- ממלכתי, 

   ממ"ד

 ■ 10 מנהלים 

   מתוכם 2 ממ"ד

 ■ 2 חברים 

   בהנהגת הורים 

 ■ פיקוח- ממלכתי, 

   ממ"ד

 ■ 10 מנהלים מתוכם   

   1 ממ"ד, 1 ח"מ

 ■ 2 חברים 

   בהנהגת הורים 

 ■ מפקחות - כוללת  

   )2(, ממ"ד

 ■ 3 מנהלות אשכול 

   גנים

 ■ 15 מנהלות גן 

   )שאלון פתוח(

 ■ 6 חברים בהנהגת 

    הורים )כולל חנ"מ 
   וממ"ד(

עיריית כפר סבא
אגף החינוך 

מנהלי מחלקות -
יסודי, גנים, פרט, שפ"ח, הסעות, כספים, 

תכנון ומינהל 

ממשקים אגפיים
אסטרטגיה

שיפור פני העיר
ביטחון 



מה עבד לנו טוב?
מוסדות החינוך פעלו ועבדו מהיום הראשון גם בטרם ניתנו הנחיות

רוח "לחימה" והתגייסות, שליחות, אחריות של מנהלות/ים, מורות, מנהלה, צוות אגף, פיקוח
באופן כללי ההורים נתנו אמון במערכת החינוך העירונית

עבודה לפי הנחיות בקרב כל בעלי התפקידים; היוועצויות מנהלות/ים וחלוקת אחריות
הכרה במצב "חירום" וגילוי סובלנות וסבלנות גם אל מול קשיים ובעיות

שיתוף פעולה מלא ורציף בין צוות אגף החינוך ובין כלל המפקחות; מנהלות/ים במוסדות החינוך חשו כי עובדים 
מול הנהגה אחת

ניתנו מענים לשטח ותשובות באופן רציף; הקשר היה יום-יומי בכל התחומים
אוטונומיה גבוהה למנהלות/ים בתחומי הפדגוגיה

בתי הספר התגייסו להעברת מידע ופרטים כלפי מעלה על אף העומסים והלחץ הרב
סנכרון וקשר רציף בין האגף ובין יתר האגפים בעירייה לתיאום פעילות ומענים למוסדות החינוך

כל הזמן התייחסות להווה לצד היערכות לעתיד )לחופשת פסח; לימי הזיכרון; ל"יום שאחרי", לסוף השנה וכו'(
מענים לוגיסטיים ומינהליים למוסדות החינוך

הפעלת השפ"ח באופן מלא
היערכות ל"יום שאחרי"



מה לא עבד לנו טוב?
אי העברת מידע מהיר, שלם, מדויק ומהימן בתוך המערכת העירונית

היעדר תיעוד "יומן מבצעים"
אי למידה בזמן אמת מערים אחרות

אי הגדרת מדדים לפעילות
היעדר מענים מינהליים וסיוע בתוך האגף בריבוי המשימות

מיעוט שיתופי פעולה בין מוסדות החינוך
מיעוט שיתופי פעולה עם ההורים

דוברות והסברה בזמן אמת; ובאופן יזום על מדיניות ומענה לשאלות
עיכוב במתן מענים דיגיטאליים ואחרים ליחידות קצה: תלמידים, מורים

שונות גבוהה בפדגוגיה – יוזמות חדשניות לעומת הוראה "פרונטאלית" בזום
מענה חלקי ובאיחור של מערך היסעים עוקב הנחיות משה"ח/בריאות

אי סנכרון הנחיות משרדי הממשלה; אי לקיחת יוזמה מול סתירות/לאקונות בהנחיות



לא היה זמן היערכות לפני יציאה ללמידה מרחוק; לא היה זמן למידה מהמצב והיערכות מחדש באמצע התקופה; 

טיפול פרטני בתלמידים
■ חוסרים באמצעים דיגיטאליים

■ קושי במעקב אחר ילדים/ות/נערים/ות בסיכון

■ קושי במתן מענה רגשי

■ קושי בסיוע לתלמידים/ות בעלי/ות צרכים מיוחדים

■ קושי במעקב אחר תלמידים מתקשים בלמידה מרחוק

פנים מוסדיים

צוות המורים/ות
 ■ קושי בפיתוח דרכי הוראה מגוונות מרחוק בקרב חלק מהמורים  

  )בחלק מבתיה"ס – חלק ניכר מהמורות(
 ■ קושי של מורות לילדים קטנים להיות זמינות להוראה מרחוק 

   במהלך הבוקר
■ חוסרים באמצעים דיגיטאליים

 ■ שונות גבוהה מאד בין דרכי ההוראה של המורות בביה"ס – 

   עד כדי קושי בסנכרון בין המורות 
■ קושי בבניית מערכת הוראה

■ שונות גבוהה באופן שמירת הקשר עם תלמידים

קשר עם הורים
 ■ בחלק מבתיה"ס התקיים בעיקר באמצעות ועדי ההורים    

   ומידע לא עבר באופן רציף
■ לא התקיימו "אסיפות הורים" כלליות/כיתתיות/שכבתיות

 ■ מסרים לא סדורים מביה"ס, מהאגף, ממשה"ח, מהנהגת 

   ההורים
לא  ההורים,  מהנהגת  סיוע  נרשם  לא  בתיה"ס   ■ במרבית 

   הוצעו יוזמות לסיוע ומעורבות פרודוקטיבית מהורים

מינהלי
 ■ קשיים בניהול כ"א מינהלי עקב שהייה בבתים וצמצום הרשאות 

   לעבודה
■ ריבוי טפסים/טבלאות/פרטים/דיווחים



גני ילדים
אפקטיביות נמוכה של למידה מרחוק

דיווחים רבים על גננות שבמהלך השבועות הראשונים כלל או כמעט שכלל לא היו בקשר עם תלמידים/
ות באופן רציף

גננות שהתקשו מאד עם המערך הדיגיטאלי
גננות רבות שלא היה להן מחשב ביתי שאיפשר הוראה מרחוק

מערך הסייעות שכלל לא נוצל במהלך השבועות הראשונים – גם לא לקשר עם תלמידים/ות/משפחות/
גננות/אגף

ימי החזרה ללמידה בקפסולות ולאחר מכן לשגרה – היערכות בלחץ רב, בבלבול, בהנחיות סותרות 
ולא ברורות, ללא שיח עם הצוותים בגנים )אלא רק/בעיקר עם מובילות האשכולות(

גננות וסייעות בקבוצות סיכון



פנים ארגוני
צורך באיסוף מידע יום-יומי בכל הרמות – קושי ביישום בעיקר לאחר צמצום מספר העובדים בפועל

מנהלי/ות מחלקות ללא תמיכה מינהלית )מזכירותית( עקב צמצום כ"א
שעות רבות מאד של עבודה במהלך היממה ובאינטנסיביות גבוהה – אל מול הקושי לעבוד במשמרות נוכח יציאת עובדים 

לחופשה/חל"ת
ניהול העובדים בבית; החזקת האגף כקבוצה )"חיוניים"/"חופשה"(

תחושות פגיעות בקרב העובדים ה"לא חיוניים"
לא תועדו התרחשויות בזמן אמת )"יומן מבצעים"(

לא תויקו באופן מסודר ומאורגן כלל הנחיות קורונה
מערך היסעים מושבת ומתקשה לתת מענים בזמן בהתאם להנחיות של משרדי הממשלה

עומס וקושי במענים לצרכי תחזוקה ושיפוצים במהלך הקורונה
ויצירת מענים  קושי בשמירה על קשר עם כלל התלמידים/ות בעלי/ות צרכים מיוחדים בעיקר הלומדים/ות מחוץ לעיר 

חליפיים בעיר
חוסר גדול מאד במאגרי מידע על בתיה"ס ומערכת החינוך בכללותה בהיבטים שונים )כ"א מינהלי; צוותי חינוך והוראה; 

מערך סייעות תומך; תלמידים; הורים ויכולות בחירום; צרכים; אינוונטר וציוד; ( 
היעדר סדר יום-שבוע מובנה בחירום )פגישות לעדכון; להחלטות; לחשיבה(

עומס במוקד המענה לציבור



מערכתי עירוני
היעדר סנכרון במערכות המידע עם מוסדות החינוך

דברור והסברה – סנכרון חלקי מאד עם המערכת בשטח )יוזמות חינוכיות, הנחיות, ביצוע בשטח, 
נתונים(; 

חשיפה מצומצמת מדיי של הציבור להנהלת אגף החינוך במסרים ישירים
פערים בתשתיות למידה מרחוק בבתי התלמידים/ות

כערוץ  רק  לסיוע; תפקדה  יוזמה  כל  קידמה  לא  אופרטיבית;  מגויסת  לא   – עירונית  הורים  הנהגת 
שאלות ותשובות מהורים ואל ההורים

קושי במתן מענה לתלמידים/ות ומורות שאינם/ן יכולים/ות ללמוד/ללמד מרחוק )חנ"מ; נוער בסיכון; 
פנימיות(

ריבוי גורמים מטפלים ומעורבים )למשל נוער בסיכון: חוסן; שפ"ח; מניעת אלימות; קב"סים; רווחה; 
ביטחון(

אי שיתוף בתמונת מצב יומית/שבועית את בתיה"ס והציבור



מערכתי כללי
היעדר תיאום בין משרדי הממשלה – בריאות, חינוך, פנים; הנחיות סותרות לשטח )למשל: העסקה/
אי-העסקה של סייעות משלבות בבתי המשפחות; מפגשי קבוצות בחינוך המיוחד; עבודת מנהלים 

בבתי הספר; היסעים לחנ"מ(
וספרים  ציוד  הוצאת  )למשל:  מיידי  ביישום  רב  קושי   – העירייה  עם  תיאום  ללא  משה"ח  הנחיות 
מכן  ולאחר  למשפחות  משלבות  סייעות  של  שליחתן  איסור  ציוד;  ללא  מרחוק  למידה  מבתיה"ס; 

התנערות מכך; שלב החזרה המדורגת ללימודים; היסעים בקפסולות(
קבלת החלטות ללא היוועצות עם השטח

ההחלטה כי מפקחות בחל"ת
העסקה  מהבית;  )העסקה  התקציב  על  החלטות  של  ומשמעויות  תקציביות  בהחלטות  רב  עיכוב 

בקפסולות; שמרטפיות; ניקיון; צהרונים; קיזוז והחזרים(



לדיון בחדרים

מה ניתן לעשות ברמה המערכתית-עירונית כדי לשפר את התהליכים והממשקים:
מה הן הבעיות אותן ניתן לפתור ואיך? 

מה הם הקשיים איתם יש להתמודד באופן יעיל יותר וכיצד?

** לא באמצעות תקציב נוסף 

בעיה – פער בין מצוי לרצוי, אותו ניתן לצמצם

קושי – אילוץ, מכשול, מצב קיים שלא ניתן להסיר ומחייב שינוי בהיערכות 
לצורך התמודדות



אז מה צריך לעשות?
למידה פנים-מוסדית – מה עבד טוב ומה פחות, מינהלי ופדגוגי

גיבוש תפיסה פדגוגית להוראה-למידה מרחוק: מטרות ויעדים, שיטות וכלים
בהגדרת מצב חירום – הגדרת משך היערכות )לוגיסטי; כ"א; מנהלות; תכנון; הנחיות; הסברה;(

מאגרי מידע ברמה אגפית מסונכרנים עם מוס"ח
בחינת אפשרות לעבודה מערכתית מטריציונית: חלוקה לפי תחומים ולצד חלוקה לפי גילאים

מפגשים קבועים של הנהגה חינוכית עירונית – "הערכות מצב" יומיות/דו-יומיות/שבועיות
תיעוד אירועים והנחיות מ-Day One ; ניהול "יומן מבצעים" במוקד אגף חינוך

הגדרת כ"א תומך/מזכירותי כ"חיוני"
למידה רשתית )network( על התמודדות ומענים – עירונית; חוץ-עירונית; קהילה

דוברות והסברה – פילוח רמות שונות של התייחסות, קהלים שונים
הגדרה מערכתית של מדדי ביצוע; עדכונים בנתונים

הגדרת "זרועות בשטח" ואופן פעילות ומענים – לילדים/ות/נוער בסיכון/צרכים-מיוחדים


