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 בשעת חירום  מנגנונים לחיבור בין צרכים למעניםמיפוי 

 ברמה הלאומית –מנגנונים בין מגזריים לתיאום 

 
בות שיוויון משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד החינוך, בטל"א, משרד האוצר, המשרד לשיוויון חברתי, משרד הפנים, משרד המשפטים, רשות התאגידים, נצי 1

 הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, משרד העלייה והקליטה, רח"ל, פיקוד העורף
קט ישראל, רשת עמית, צופן, אנוש, ויצו, לחיות ביחד, לב אחד, אג'יק, סיכוי, יוזמות אברהם, פידל, שקל, מנהיגות אזרחית, החברה למתנסים, קרן קמח, גוונים, ל 2

 הקואליציה הישראלית לטראומה, הסוכנות היהודית, שיתופים, בטרם, ידידים, בית איזי שפירא, מעוז, אלכא, אשל

 דרציות, הנדיבקרן שוסטרמן, קרן רש"י, קרן אריסון, הקרן לידידות, איחוד הפ 3
 כפופה למיכל עוז ארי מנהלת תחום שותפויות בין מגזריות במשרד החינוך 4

מנגנון קבוע או   מטרה  מי מוביל  גורם מרכז 
 הוקי -אד

 הערות נוספות  המודל  שותפים/חברים ביוזמה 

השולחן  .1
העגול 

 הבין מגזרי 

משרד  
רוה"מ  
)לירית  
 סרפוס( 

משרדי   –מגזרי - בין קבוע  
, עמותות  1ממשלה 
 3, פילנתרופיה2וארגונים 

השולחן העגול 
פועל מספר שנים.  

נציגת המגזר 
השלישי בשולחן  

היא מנכ"לית  
מנהיגות אזרחית  

והיא הגורם  
שמביא אל  

השולחן את צרכי  
הארגונים והשטח  
וגם לאשת הקשר  

שהוגדרה לכך 
במשרד רוה"מ. הן 
אמורות לחשוב על  

בין צרכים  חיבור 
 למענים. 

עסוקים יותר בגיבוש   .1
מדיניות ופחות בתיווך  

 בפועל 

שנים וכלקח   3לפני  .2
ממלחמת לבנון השנייה 

מודל של חוסן נבנה 
. המודל אינו מיושם  בחירום

במלואו נכון לעכשיו כיוון  
שלא התקבל כהחלטת  

ממשלה. מונתה אחראית  
. המודל 4במשרד החינוך 

מתבסס על הרשויות  
המקומיות כנקודת החיבור  
המרכזית אך לא מונו רכזי  

שותפויות ברשויות  
המקומיות כפי שהוגדר  

במודל. תוכנן פיילוט בדרום  
רכזי   20ובצפון עם 

http://beinmigzari.pmo.gov.il/documents/m17.pdf
http://beinmigzari.pmo.gov.il/documents/m17.pdf
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 חינוך, שיוויון חברתי, בריאות, רווחה, קליטה, משרד השיכון, הפנים, משרד רוה"מ 5

שותפויות. ניתנו תקנים רק  
 רכזים בדרום.  10ל 

מתוכנן מפגש של   30.3ב  .3
שאמור   החינוך במשרד

מודל החוסן  יישום לעסוק ב 
 בחירום. 

צוות  –הוקמו צוותי משנה  .4
משנה למענים לצרכי  

המלכ"רים בעת משבר  
 הקורונה

היום השולחן מובל על ידי   .5
 חברת מטריקס 

חמ"ל   .2
מגזר 

 שלישי 

מנהיגות 
אזרחית  
)ליאור  
 פינקל(

ייצוג ארגוני  
 מגזר שלישי 

קבוע אך ישנה 
התארגנות 

ייחודית כעת  
כמענה לצרכי  

ארגוני מגזר  
שלישי במשבר  

 הקורונה

מנכ"לית מנהיגות אזרחית   •  
נציגת המגזר השלישי  

בשולחן ומציפה את צרכי  
המגזר השלישי )של  

המלכ"רים ושל המוטבים  
בשטח( לאשת הקשר  

 במשרד רוה"מ. 

פועלים כעת בדגש על ייצוג  •
ארגוני מגזר שלישי וככל  
הנראה פחות על תכלול  

יעד אל מול  צרכי קהלי ה
 המענים.  

 

אוהל  .3
התיאום  

- הבין
  –מגזרי 

פיקוד 
  העורף

והרשת 

מתן מענה 
ותיאום בין  

הצרכים  
העולים 

אד הוק למצבי  
 חירום 

משרדי    -מגזרי - ביןשיתוף 
פיקוד  , רח"ל, 5ממשלה 
ארגונים    30העורף, 

 חברתיים, שלטון מקומי 

מודל היערכות 
לשעת חירום  

שפותח על ידי  
הרשת הישראלית 

הפניות והצפת הצרכים  •
דרך הארגונים השותפים,  

, המוקדים 106מוקדי  
במשרדים הממשלתיים 
)אזרחים ותיקים, משרד 
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מרכז סיוע 
 לאזרח 

הישראלית  
 להתנדבות

מהשטח 
גורמים  לבין 

היכולים  
לתת מענה  

ארגוני   -
,  מגזר שלישי
מתנדבים,  

רשויות  
מקומיות.  

  דגש על
מענה 

 התנדבותי.

חדר  להתנדבות.
מופעל  מצב ה

פיזית על ידי פיקוד  
העורף. הוקמה  

מערכת טכנולוגית  
אליה מוזנים   –

צרכים ומענים.  
מועברת קריאה  

ארגונים   אל
חברתיים ורשויות  

 מקומיות. 

מתן מענה מקומי  
 וארצי. 

להזנת הצרכים  
לאוהל מקיימים  

פלטפורמות  
נוספות: שולחנות 

עגולים )מזון,  
אנשים עם  

מוגבלות( להצפת  
צרכים, שולחן של 

ארגונים   63
עסקיים שנרתמו  

לתת מענה,  
קבוצות וואטסאפ,  

הפצת שאלון  
 צרכים ומענים 

הרווחה(. הפניה למענים  
- קיימים. יצירת חיבורים בין

 מגזריים. 

יש הרבה בלבול והממשלה   •
לא יודעת מה קורה  

 ברשויות 

הצורך במזון למשפחות  •
נזקקות הוא צורך משמעותי 

ש הרבה בלבול  שעולה. י
בתחום. משפחות  

שמקבלות סלי מזון ממספר  
עמותות אל מול משפחות 

 שלא מקבלות כלל. 

• https://info.oref.org.il/ 

https://info.oref.org.il/
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 לפי תחום חברתי או ברמה המקומית –מנגנונים לתיאום בין צרכים למענים 

 הערות  מה נעשה  תחום/אוכלוסייה  יוזמה 

סנכרון בין צרכים למענים בתוך  STEMחינוך  5P2יוזמת 
 היוזמה

 ארגוני היוזמה  140 •

ישנה התייחסות גם לצרכים  •

 STEMשעולים ואינם קשורים ל  

מחברים בין צרכים של ארגונים   קשישים  התאחדות הסטודנטים 
הנותנים מענה לקשישים לבין 

 מתנדבים סטודנטים 

ארגונים הנותנים    25חברו ל  •
 מענה לקשישים 

ענו   –הפיצו שאלון לסטודנטים  •
סטודנטים שמעוניינים   2000כ 

 להתנדב

פלטפורמה טכנולוגית של תכלול   קשישים  "מבצע נחמה" )משרד הרווחה(
וסנכרון בין צרכי קשישים למענים  

 באמצעות מתנדבים 

מיפוי טלפוני של אזרחים   •
 והצרכים שלהם ותיקים 

)משרד  "מבצע "משמרות זהב
 הביטחון ופיקוד העורף( 

צה"ל יפעל מול הרשויות   קשישים 
המקומיות למיפוי אוכלוסיית 

הקשישים וצרכיהם השונים, יגביר  
את ההסברה לציבור, יתגבר את  

המוקדים הלוגיסטיים בנקודות 
 השונות ועוד

משרד הביטחון יגבש תוכנית  •
ה בנושא שתכלול מתן מענ 

לצרכי האוכלוסייה המבוגרת, 
בהם מזון, צרכים רפואיים, 

שהות ממושכת בבידוד,  
 . קשישים ערירים ועוד

 

 

 יוזמות קיימות למיפוי ואיתור צרכים

 הערות  מטרה  גוף מוביל 

 השאלון יופץ בתפוצה רחבה לעמותות  • מיפוי צרכי עמותות  מנהיגות אזרחית 

 שיופץ גם למענים לא ברור אם תהיה התייחסות בשאלון  •

תהיה שאלה לגבי קשר עם הממשלה ושיתופי פעולה בפורומים שונים של חברה  •
 אזרחית 
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Guidestar  זירת השירותים החברתיים להתמודדות עם   הקמת ישראל
 המשבר 

 פלטפורמה טכנולוגית  •

ולהעלות את סוג השירותים שלו, להגדיר   כל להיכנס לגיידסטארו כל ארגון י •
האם הוא דורש מתנדבים וכו'. בהמשך יוכלו להציג מאגר מידע עם כל  

     השירותים, על בסיס קהל יעד, אזור גיאוגרפי וכו'.

 אחראית: מיכל עוז ארי )משרד החינוך( • מיפוי צרכי ילדים ונוער  משרד החינוך 

 נוער למשרד החינוךמתקבלות הרבה פניות בנושאים של ילדים ו •

 משרד החינוך נמצא בקשר עם פיקוד העורף  •

הרשת להתנדבות 
 ישראלית  

איסוף צרכי מוטבים ומענים בדגש על מענה של 
 התנדבות ומשאבים מהמגזר העסקי 

 הופץ למגזר העסקי והחברתי  •

 כאן ניתן לראות את השאלון שהופץ  •

 

משרד הפנים  
 והשלטון המקומי 

השאלון הופץ לראשי הרשויות המקומיות על ידי משרד הפנים במטרה שיפיצו   • איסוף צרכי התושבים ברשויות המקומיות 
 לתושבים 

משרד הפנים הבטיח לעבד ולנתח את השאלון עבור רשויות שיפיצו אותו   •
 לתושבים שלהן 

 מעבדה של דן אריאלי   –השאלון פותח ע"י קיימא  •

 

 בנוגע לחיבור בין צרכים למענים צרכים שעלו

   שיקוף והנגשה לציבור של המענים הקיימים ברמה המקומית והארצית בתחומי המזון, רווחה ובריאות  .1

 

 המידע נאסף מהמקורות הבאים

 שיחות עם:  .2

 ראש אגף לתכנון ומדיניות במשרד ראש הממשלה  –אודי פראוור  •

 שיתופים  –מיכל רום  •

 שיתופים  –מירי יעקובי הורביץ  •

 הרשת הישראלית להתנדבות –אפרת  •

 מנכ"ל הרשת הישראלית להתנדבות  –רונית בר  •

 מידענות אינטרנטית  .3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmZp0kQFs2Et0y7btAsVgl06kuGReuS4rtKQr_gM2_RFCjIA/viewform
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 של חמ"ל מנהיגות אזרחית  הטלגרם .4

 מסמכים שונים  .5

 

  


