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 הערכות רשויות במצב חירום מתמשך 

 24.3.20, מנכ"לי עיריות סיכום וובינר

 לשאלות על הסיכום: נופר גואטה, מעוז  

 תובנות מרכזיות: 

 שמירה על חוסן עובדי הרשות: •

o חירום שמאפשרת וודאות בתוך האי וודאות עבור עובדי -ישנה חשיבות ביצירת שגרת

-יש להיות פרו  עובדים חיוניים, לו"ז ושגרות עבודה.הרשות שכוללת הגדרת סטנדרט  

 אקטיביים וליזום הנחיות היכן שיש ואקום. 

o  חשוב לשתף גם את עובדי הרשות שאינם מוגדרים כחיוניים מתוך ההבנה שזה

 יאפשר קליטה טובה שלהם בהמשך.

 

 שמירה על חוסן התושבים: •

o יתן לשתף גם בקשיים או שיתוף מידע וידע: חיבור התושב למתרחש הוא קריטי, ונ

בחוסר ודאות. הדבר מגביר אמון ושיתוף פעולה בין רשויות ותושבים. יש להתאים 

, whatsapp, קבוצות facebook live-את אופן ההתקשרות לאוכלוסיית היעד )החל מ

SMS   .)או אנשים בשכונות ששומרים על קשר 

 

 קשישים ואוכלוסיות בסיכון:   •

o להם  –הרלוונטית ולהבין למי אין עורף ותמיכה  החשוב לבצע מיפוי של האוכלוסיי

 הרשות מקצה משאבים בין אם בדמות טלפון יומי או סיוע בצרכים גשמיים. 

 

 סיוע לעסקים:  •

o  "המשבר של העסקים הוא גם המשבר  –"עזרה לעסקים היא עזרה לרשויות

שויות, יש מגוון כלים לסיוע כמו הקמת מוקד לעסקים, סיוע התקציבי של הר

 במציאת כ"א למשלוחים ופרסום העסקים בפלטפורמות רשותיות.

 

 חשיבה על ה"יום שאחרי" וניצול הזדמנויות: •

o תקציבית היכן שניתן באופן אקטיבי.  םכבר עכשיו חשוב מאוד להצטמצ 

o  מומלץ להקים צוות עבודה שעוסק בתכנון ואחראי על איגום הידע ובניית התכניות

הן לטווח הקצר )שבועיים קדימה( והן לארוך )חצי שנה קדימה( מתוך הבנה 

 שהמשבר רלוונטי לכל אחד מהתחומים ברשות, שלא יחזרו לאותה נקודת התחלה.

 

 סיכום הפגישה:  

 יהודה שוויגר: 

שנים, היה הקב"ט של המועצה והקים את מטה  8-אפרת, מנכ"ל כבר כמנכ"ל מועצה מקומית 

 שנה. בנוסף הוא מג"ד במילואים. 14הנוער של המועצה, יש לו ניסיון במועצה 

תושבים, והם נמצאים במציאות בה עד לפני שנתיים הם היו   13,000מועצה מקומית אפרת כוללת  

הגדילה המהירה היא מאתגרת גם  –ים תושב 16,000הם יהיו  2020תושבים ובסוף  10,000

קליטה של אלפי תושבים  –ארגונית, יש לכך השלכות כלכליות משמעותיות, וגם בהיבט הקהילתי 
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חדשים בעיקר לשכונות החדשות. אפרת בנויה בצורה של שביל צר וארוך. זה דומה במבנה למועצה 

 אזורית. התושבים החדשים הגיעו מכל הארץ. 

רופאת משפחה יצרה קשר ואמרה שיש לא מעט כאשר חיל לפני כשבוע, התבמועצה האירוע 

תסמינים שדומים לקורונה. בעקבות כך הם יזמו פעולה תושבים שפנו אליה דרך קופות החולים, עם  

עם מד"א שהם לקחו מתנדבים והכשירו אותם לבצע בדיקות עם כל המשאבים הנדרשים מבחינת 

רד הבריאות לא מסוגל לעמוד בעומס הפניות והם רצו לייעל את התהליך מיגון ורכב. הם הבינו שמש

זה ככל  –מאומתים  חולים 35כרשות. נכון להיום בשכונת התמר, אחת השכונות החדשות, יש 

הנראה הריכוז הכי גבוה בארץ. זו שכונה שנמצאת בבידוד כמעט מלא, וברחבי אפרת, בשאר 

בדיקות שמבוצעות על   150-200הם הצליחו לעשות עוד בין  תושבים בבידוד.    2,000-השכונות יש כ

 יומי, מתנדבי מד"א מבצעים אותם ומשנעים אותם למעבדות בירושלים. -בסיס יום

ההנחה שהמחויבות שלו היא קודם כל כלפיי העובדים והתושבים. הוא מכיר את   ודתהוא יוצא מנק

ההנחיות הסותרות היוצאות מהגופים השונים. הוא מבין שהמשרדים השונים נמצאים באותה חוסר 

איך משתמשים במסגרת המשאבים הקיימים (  1  :ודאות כמו כולם, והתפקיד שלו כמנכ"ל זה לראות

הנחה שלא יוכל לקבל ממשרדי הממשלה הרבה סיוע, ולכן מה שיש  יוצא מנק'( 2המוגבלים, 

 ברשותו רלוונטי להפעלה. 

אחד הדברים החשובים מבחינתו זו שגרת חירום. מעבר לכך שהם היו צריכים להגדיר עובדים 

מעובדי הרשות, הם היו צריכים להבין איך לייצר שגרה. זה בעיקר רלוונטי  30%-ם שהם ביחיוני

ציאליים ופסיכולוגים, והגדירו סטנדרט לכל מחלקה, שכולל למשל שתמיד יש מנהל או לעובדים סו

סגן של בעל תפקיד. הדבר השני הוא לו"ז קשיח שהעובדים מבינים שלא חורגים ממנו. הלו"ז מייצר 

לכל הארגון סדר במציאות החירום. לו"ז קבוע מייצר ודאות ומקל עליהם. התפקיד שלהם כמנהלים 

ודאות בתוך מציאות של אי וודאות. יש המון דברים שאין עליהם תשובה אבל שיתוף של זה לייצר 

 האנשים מסייע מאוד וגורם לעובדים להיות מחויבים יותר.

שיתוף התושב עם כל מידע חדש שיש. פעמים רבות חוששים  –יתרון שני הוא נושא השיתוף 

יספק וכה לרגע שמישהו ידבר איתו ומתלבטים האם להוציא מידע, אבל חשוב להבין שהתושב מח

"לא קיבלתי עדין מידע קונקרטי בנוגע  –לו מידע. זה גם בסדר לשתף בקשיים ובחוסר הבהירות 

זה משהו שהם  Facebook liveלדחיית ארנונה". זה מייצר אמון עם התושב ונמצאים בשיח מתמיד. 

ים מרגיעים, ולתת לאנשים משתמשים בו המון ומצליח מאוד. זו הזדמנות שלהם לתת הרבה מסר

השיח הבלתי אמצעי מאוד חשוב. כל יום מוציאים עדכון יומי לכל  –לאוורר את מה שמטריד אותם  

 אחד מהתושבים. 

( וחולים. 70קשישים )מעל גיל  –בנוסף עוסקים לא מעט בקשר עם אוכ' עם צרכים מיוחדים 

יים והם מדברים מידי יום עם האנשים המשמעות היא שיש חלוקה בין עובדים סוציאליים ופסיכולוג

 שהוגדרו.

דבר נוסף הוא ניתוב לעשייה חיובית. לכולם יש מתנדבים גם בשגרה, ובחירום על אחת כמה וכמה 

-7שכוללים  (צוותי חוסן שכונתיים)אנשים מחפשים לעשות עשייה משמעותית. הם יצרו צח"שים 

בים. בכל אחד מהקבוצות יש צעיר, ותיק מתנדבים לכל שכונה, והם הקשר של הרשות עם התוש 8

ועולה חדש כך שיש מגוון בתוך הצוות. זה מעצים את התושבים בתוך הצוות וזה הפחית משמעותית 

 את הפניות למוקד. 

הצח"ש היה הקשר הראשוני עם התושבים כדי לדעת האם הם חולים  –בשכונת התמר יש צח"ש 

ם כרשות את המידע הזה. דרך הצח"שים הם יצרו מאומתים. משרד הבריאות לא יכול להעביר לה

טופס ויתור על סודיות, תושבים עדכנו את הצח"שים )דרך חתימה על ויתור סודיות( וכך הם יכלו 

בבוקר   9לפרסם את שם החולה לשאר תושבי השכונה. הם יצרו מנגנון דרך הצח"שים שעד השעה  
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הם בנוסף, את האשפה ישירות מהם. חולים מאומתים מניחים שקיות זבל ואגף השפ"ע מפנה 

 משתדלים אחת ליום לפרסם פוסט חיובי שמפרסם את עשיית הטוב, זה חשוב למורל.

הם דיברו ישירות עם בתי העסק, חלקם ממש  –סיוע לעסקים קטנים ומשלוחים דבר נוסף הוא 

 קשו סיוע במציאת כ"א למשלוחים. הם עשו עזרה הדדית בין השכונות השונות ועודדו תושביםיב

 בין השכונות לקנות מעסקים מקומיים ולהביא את זה לשכונות מבודדות.

תנועה. בתוך כל המצב החירומי צריך להבין איך עוצרים   ך כדיהנושא האחרון הוא למידה ושיפור תו

ומגבשים תובנות. הוא השתדל לעשות את זה ברמה שלו כמנכ"ל. כמו בכל משבר יש הזדמנות 

 למשל ישיבות דרך זום וטכנולוגיה.  –תר לראות איך עושים דברים טוב יו

 איתי צחר, מנכ"ל כפ"ס 

מסכים מילה במילה עם הדברים של יהודה. חשוב להגיד את זה כי יש הרבה שונות בין אפרת 

 לכפ"ס, ועצם זה שהתובנות דומות אומר שהדברים בעצם נוגעים לניהול. 

באיטליה, וכן את כמות המתים ]משתף בגרף בו רואים את כמות החולים המאומתים בגרמניה ו

 .המדינות האלו. אחוזי התמותה משתנים דרמטית בין המדינות[

השקף הזה מדגיש מה החשיבות של ניהול בזמן משבר. שנית, יש לנו נטייה להסתכל על מצב דרך 

אירועים שמוכרים לנו ותבניות שאנחנו מכירים, וזה לא בהכרח הדרך הנכונה להסתכל על מציאות 

. רובנו מכירים מכלולי חירום מטילים, מלחמה, הצפות וכו', ומצב הקורונה הוא אחר. במשך הקורונה

מספר חודשים היו כתבות במדורי החוץ של העיתונים וזה לאט לאט התחיל להתקרב, ועדיין לא 

הפנמנו. גם היום אנחנו לא מבינים לאן הדברים הולכים, ואחד העקרונות שהוא הולך לפיהם זה 

אות במצבים של אי ודאות. הוא מאמין וממליץ שמוטב לייצר ודאות, אפילו במחיר שחלק לייצר וד

 מהם זה ודאות שגויה, כך אתה יכול להפוך לעוגן וגם לכתובת שאנשים פונים אליה.

 .[אנשים 3-4]משתף ברשימת צוותי העבודה שהם עשו בכפ"ס, בכל צוות 

ממליץ לכל רשות, לא חייב להיות מתוך יחידות תכנון. הם אלו  –הצוות הראשון הוא צוות תכנון 

שאמונים על הידע, על התיעוד ועל בניית התכניות. חשוב להגדיר את משימת התכנון. הם פתחו 

ובנו תכנית אב לטיפול בקורונה שנוגעת  –שבועיים  –בשתי הגדרות, הראשונה היא למצב מיידי 

תחומי החיים של תושב ומשם למשימות. לצד התכנון חשוב לייצר מנגנון בקרה על ביצוע, כך  בכל

שעל כל משימה יש גורם מוודא. יהודה נגע בעניין השיתופיות והוא מסכים ומדגיש על זה בהקשר 

ת החלטות טובה יותר ויוצר תרבות ארגונית של שקיפות, זה גם למעבר לזה שזה מאפשר קב  –אחר  

עזר ברשויות אחרות יהוא מבין שלא יהיה לו את כל המשאבים ונכון מאוד לה –סגור פערים עוזר ל

רשויות ואוספים ביחד המון ידע ונהלים   13כדי לסגור פערי ידע והתנהלות. הם מאוגדים באשכול של  

 ורכש במסגרת הזאת.

מדרגים בכירים,    דבר נוסף הוא סינון רעשים, שבהרבה מקרים זה מאוד קשה, רעשים יכולים להגיע

 ובכל זאת חשוב לייצר מגנון סינון רעשים שמאפשר להתמקד בעיקר. 

דבר נוסף הוא תגובה לעומת יוזמה. פעמים רבות הוא שומע שאנשים אומרים שהם לא קיבלו, לא 

לייצר  –מוכרחים להיות ביוזמה ובתנועה בתוך המשבר הזה. במקום שאין הנחיות  –הבינו וכו' 

 הנחיות.

יש דברים כמו למשל השיחה שאנחנו מקיימים כרגע, כמו  –הדבר האחרון זה ניצול הזדמנויות 

עירוני, הקשב של   databaseפרויקט ניהול מידע. זה הזמן להושיב טלפנים ולטייב מאגרי מידע ולייצר  

הם  –שבים אליהם הרבה יותר גבוה. דוגמה נוספת היא העובדה שמבני החינוך מושבתים התו

מנצלים את זה לפעולות שיפוץ ותשתית, התקנות ועוד. הוא נעזר בהמון קולגות ואנשי מקצוע 
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הסיפור של השיתופיות צריכה להיות מכנה משותף לכולם בשעה הזו   –להתייעצות ולמידה הדדית  

 ובכלל.

 ות:שלב השאל

 חנן: האם ניתן לקבל דוגמה לפעולה שלא הצלחתם בה ומה היה תהליך הלמידה?  .1

 

שכונה נפרדת ויחסית מבוגרת.  –יהודה: יש חולה מאומתת שנמצאת בשכונת הרימון 

ההתנהלות שם הייתה אחרת משכונת התמר. ניסו לקחת את הדפוסים של שכונת התמר, 

את זה לשכונת  ולהעתיק, whatsappבוצות שהיא קבוצה צעירה יותר ותפקדו איתה דרך ק

סי הפעולה ולהתאים לאוכ' והרימון. לקח להם הרבה זמן להבין שצריך לשנות את דפ

 ים, דיבור עם אנשים ספציפיים שידברו עם האנשים המבוגרים. SMS-מעבר ל –המבוגרת 

 

לחפש איתי: בזמן משבר יש הרבה טעויות, וחשובים כמה דברים: לא לחלק ציונים, לא 

 סוגיהאשמים ולא לעשות תחקירים מיותרים שאין מה ללמוד מהם ברגע מסוים. להם יש 

ניהול שמרטפיות במערכת הבריאות, כשאיתי ניסה להבין מאיפה  -לתקשורת  השגם הוצא 

 לסוגיה תקשורתית מורכבת. ך הפהמקורות התקציביים וזה 

 

ומי הגופים שאתם עם מי אתם מתייעצים  –גלית, יוסף: סביב שיתופי פעולה  .2

 משתפים איתם פעולה? 

 

שיתופית והעלו את כל הידע   dropboxאיתי: זה קורה על בסיס יומי. הם פתחו כעירייה תיבת  

שיש, הכל פתוח לכולם, זה הופץ בקבוצת מנכ"לי הרשויות וברשת מעוז. גם מבקשים 

תהליך  מאחרים להעלות קבצים לשם. ברוב הנושאים הגדולים והמשמעותיים קדם לכך

בדיקת שוק ובדיקת ידע קיים גם מהעולם. הם בקשר עם מנהל הפיתוח במשרד הפנים, 

 הרבה ידע קיים, אפילו יש הצפה, צריך לסנן רעשים.  –פיקוד העורף 

שאפשר להעביר את התשתית שלו לרשויות ייעודי למצב הם גם הקימו אתר אינטרנט 

שירותי חיטוי או   –כל דבר  רשויות עשו זאת. כך גם בנוגע לרכש של    40-למעלה מ  –אחרות  

 שירותי מחשוב לדוגמה, שהם עושים יחד עם האשכול. 

 

בשיתופיות הוא רוצה להתייחס גם לגופים שמחפשים לראות איך הם יכולים לעזור, יהודה:  

הם  –ולמרות שזו מציאות כלכלית קשה במדינה, מפעל הפיס, קרן שלם, משרדי הממשלה 

קשר על כל הגופים שרוצים לעזור, בעשו הסטות תקציביות לטובת הקורונה. צריך להיות 

 גם אם זה מספרים קטנים ודברים פשוטים זה יכול להוסיף המון לתושבים.

 

 הדי: הרבה עסקים קטנים ובינוניים מפסידים. איך אפשר לסייע להם?  .3

יהודה: כל עסק שרוצה לפתוח ולשמר את השגרה שלו, הם מסייעים לו במציאת עובדים או 

הוא עוד לא  –מתנדבים, גם לפרסם ולתת לו פלטפורמה. מה יקרה אח"כ ביחס לעצמאיים  

 מטפל בזה אבל ברור לו שזה יידרש בהמשך.

עניין הוא איתי: זה הנושא המרכזי שיעמוד לפתחם ביום שאחרי. המשמעות בכפ"ס של ה

תשלום ארנונה, עליה  –מיליון ₪ בשנה  50-100כמיליארד שקלים, והוא נזק ישיר של בין 

 באבטלה ועוד. לכן עזרה לעסקים זה עזרה לרשויות. זו ממש משימה של הרשויות. 

מבחינה אופרטיבית, מחר הם יעלו עם מוקד מידע לעסקים שמרוכז על ידי אגף ההכנסות 

בעלי העסקים. בנוסף, הם בוחנים אפשרות שבעל עסק לקבל ליווי שלהם ויהווה כתובת ל

 מקצועי בחסות החכ"ל. הם עוד בדילמה על זה, כנראה שימתינו עם זה. 
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 האם יש את הפניות לחשוב על היום שאחרי? איך מתכוננים?  .4

שמוגדרים שלא   70%יש    –יהודה: חייבים לחשוב על היום שאחרי. דבר ראשון הוא העובדים  

יים. הם משתדלים ביחס לכל הודעה שיוצאת לתושב לעדכן גם את העובדים הלא חיונ

הדבר   חיוניים והקשר איתם הוא משמעותי ומבוסס על ההבנה שרוצים לקלוט אותם חזרה.

השני הוא צמצום עלויות. גינון למשל זה משהו שהם הבינו שאפשר לוותר עליו כרגע אלא 

ימצאו את עצמם במציאות תקציבית מאתגרת  אם זה קריטי. הוא מסכים עם איתי שהם

 ועובר על הנושאים השונים והספקים השונים ומחפש לצמצם הוצאות. 

תהיה הנחיה לבודד באופן מוחלט שוחחו על צפי אפשרי לפיו  עם פיקוד העורףאיתי: בדיון 

כמה אנשים  –הזה ומעלה. הם עושים ניתוח לפי הצפי האפשרי  65-בני ה –את הקשישים 

יבודדו, לכמה מהם יש עורף משפחתי שיכול לדאוג להם, לכמה אין בכלל. זאת דוגמה ל"יום 

 אחרי" של הטווח הקצר.

חודשים קדימה בכל אחד  6-9בטווח הארוך יש להם תכנית אסטרטגית שמתעדכנת ל

 מתחומי החיים: מערכת החינוך לא תחזור לאותה נקודה שהיא הפסיקה בהם וידרשו

 עדכונים. כך גם כלכלית, קהילתית וכל הלאה.

 

 סלע:

אנחנו מבנים שעולה צורך למודל להכנה לשעת חירום וליום שאחרי, בנינו אחד כזה ואנחנו 

 מציעים את הסיוע. בצ'ט יש לינק להרשמה של פגישת תיאום לצורך העניין. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


