
מדריך להערכות רשות מקומית

להתמודדות עם הגל השני 

של הקורונה

אגף הכשרות וידע ברשויות המקומיות

משרד הפנים, הפיתוחמנהל 



עם הפנים להתמודדות עם הגל השני

התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה וכניסת הגבלות חדשות  בימים אלו של 

.  מהפעם הקודמתכיצד לפעול טוב יותר עולה הצורך לעצור ולדייק , לתוקף

המטרה
היערכות נכונה של הרשות המקומית תוך התאמת אופן התנהלות הרשות 

. לטיפול במשבר הקורונה המתעצם

של תפקוד הרשות  בחינה מהירה המאפשר , מתווה ממוקדמדריך זה מציע 

ומיקודים לפעולות מחר בבוקרעקרונות להמשך , 1בגל 

לא מדובר בהנחיות-וכך יש להתייחס אליו -המדריך מהווה קובץ המלצות המבוסס על תובנות מהשטח * 



?מה במדריך

תזכורת אירועי החודשים האחרונים תוך מבט רפלקטיבי על הרשות–ציר זמן קורונה 1.

עקרונות ההפעלה של מודל רשותי בזמן חירום25.

פעולות נדרשות? מה קורה מחר בבוקר3.

KEEP STOP START-מתודולוגיית רפלקציה ותכנון 4.

לינקים שימושיים5.





בזמן חירוםעקרונות ההפעלה של מודל רשותי

תכנון והיערכות
הטמעת תוכנית אב רשותית  

לפעילות בחירום המתעדכנת  

לפי הצורך

גיבוש צוות מוביל
הקמת חדר מצב רשותי 

, לשגרת ניהול בחירום

הדואג לקשר עם גורמי 

שטח ולקבלת החלטות  

מבוססות נתונים

תגבור יחידות בקו  

קדמי
חיזוק אגפים נותני שירות 

: לפעילות מכוונת חירום, לתושב

עבודה , הסטת כוח אדם

, קיבוע משמרות ברזל, מרחוק

תגבור מערך הפיקוח  

הקמת צוותי פעולה  

חוצי רשות
:  כל צוות לפי הנושא מנהל את

קשר עם -ב; המתנדבים-א

-ג; ארגוני חברה אזרחית

קשר עם משרדי הממשלה

קשר ורתימת תושבים
מתן שירות מותאם 

לאוכלוסיות הרשות  

בעלי  , אוכלוסיות רווחה)

הסברה  , ('עסקים וכו

ותקשורת בערוצים מגוונים

https://drive.google.com/file/d/1PK9ZslkskujuzmVUlu0wZA98iN7wsZR8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nw6baXfOuYEk7OKGMMcqHltiwmUp3f5G/view?usp=sharing


?  מה קורה מחר בבוקר

הקמת צוותים בעלי שגרות ארגוניות קבועות המגיבות לעלייה בתחלואה ברשות או -הנחיית צוותי משימה←

('קבלת הנחיות חדשות מהממשלה לעיסתן והעברתם לעובדים ותושבים וכו

כגון פתיחת שנת , היערכות לפי אירועים ידועים: יצירת וודאות בתוך אי הוודאות-אירועים רשותיגאנטיצירת ←

הלימודים

keep, stop, startשימוש במתודת -עדכון תוכניות ושיפור תהליכי עבודה←

אדם לפי המשימות החדשותשינוי תפקידים והכשרת כוח -תכנון הון אנושי ורוטציית כוח אדם←

בדגש על אוכלוסיות רווחה  , עדכון וטיוב דאטה לפי אוכלוסיות הרשות-הקמת מאגר מידע לקוחות רשותי←

חדשות שנוספו בשל המצב המתמשך  

הידוק הנחיות רכש ויצירת הזמנות , היערכות כספית לחצי השנה הקרובה-תכנון תקציב והסטת משאבים←

חדשות 

פעולות נדרשות



KEEP STOP START-מתודולוגיית רפלקציה ותכנון 

זה הזמן לכנס את הצוות המוביל ברשות המקומית ולהקדיש שעה וחצי לרפלקציה  

ולתכנון  

?איך זה עובד
בונים את טבלת  

KEEP STOP START

וממלאים אותה יחד

?מי בחדר
הצוות המוביל של  

ההתמודדות עם הקורונה  

גורמים ,ברשות המקומית

מעורבים  חיצוניים שהיו 

בניהול הגל הראשון

?  מי מוביל
מנהל חדר מצב 

ל"או מנכהרשותי



שלב ראשון

מרכזים את צירי הפעולה העיקריים להתמודדות עם הקורונה ואת הפעולות המרכזיות 

(ראו דוגמא בשקף הבא)הנעשות לגבם 

שלב שני

דנים בשלושת השאלות הבאות ביחס לפעולות הקריטיות שאותם מערכים נדרשים 

-לעשות

 לבצעלהפסיקאילו משימות על המערך  ?

לבצעלהתחיל אילו על המערך  ?

 והאם באותו האופןלשמר מה המערך צריך?

שלב שלישי

לצד כל פעולה יש לציין מי הגורם האחראי על הביצוע

KEEP STOP START-מתודולוגיית רפלקציה ותכנון 



צירי הפעולה והפעולות הקונקרטיות לבחינה
START

להתחיל

STOP

לעצור

KEEP

להמשיך  

ניהול  החירום

תכנית אב להתמודדות עם הקורונה-

הסברה פנים וחוץ ארגונית-

סנכרון ותיאום בין גורמים פנים וחוץ ארגוניים-

מוקד עירוני

טכנולוגיה-

הון אנושי במוקד-

ניהול קשר עם חולי קורונה-

חוסן קהילתי ושירותים

ניהול הקשר עם אוכלוסיות בסיכון-

מערך מתנדבים-

מערכת החינוך ניהול למידה מרחוק-

משאבי אנוש

עבודה בכלים דיגיטליים-

רציפות תפקודית לעובדים בקבוצות סיכון-

תקציב

הקצאת משאבים לניהול המשבר-

התאמות תקציביות-

טבלה לדוגמה



לינקים שימושיים

.  מצורפים לשימושכם מדריכים וקישורים שימושיים להפעלה עצמית של התהליך

מאושר לכם להסתייע ביועצים  -במימון משרד הפנים , רשויות המצויות בתהליכים ארגוניים

.הארגוניים בתקציב פעולות תומכות לצורך כך

אתרי שיתוף ידע בנושאי 

קורונה

ריכוז  -אתר קורונה של משרד הפנים

הנחיות משרדי ממשלה ומדריכי 

מינהל הפיתוח  

 בשיתוף –265אתר המיזם הלאומי

ישראל דיגיטלית

של  תוצרי תהליכי למידה ארגונית 

1רשויות מגל  

 גזר. א.מ–2והיערכות לגל 1סיכום גל

 התמודדות עירונית עם נגיף הקורונה–

עיריית כפר סבא

 עיריית  –הפקת לקחים מימי קורונה

טבריה

 ראש פינה–ניהול משבר בקהילה

1מדריכים שימושיים מגל 

תרשים זרימה רשות אדומה

מדריך להקמת מוקד בחירום

ע בחירום"יחידת שפ

 מצב יומית  איך לבצע הערכת

ניהול תקשורת פנים ארגונית

 בשיתוף  -לעבודה מרחוק מדריך

וינט'גא"אלכ, ישראל דיגיטלית

https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-ministry_of_interior
https://www.265.org.il/database/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%90%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A4/
https://www.265.org.il/database/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%90%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A4/
https://drive.google.com/file/d/13w3KGtlsMSya9vqvEnCyn6pQfEExEtvT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_1lrigAZHbuT2lDOkvmUt_PVYhOHwcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QYzYhFcNzxspCtWiiMQzllCKG7rR_Uqw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oBdRaAlCxTyKQ3Pr8kE5T-A3xNWh3NyZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15N-zerMZKpD2L70nMINCZ3G2tQdzNRpM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KBr12gxX0qDo4ZTEWBrNo2iL5RSLd3x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18_0nn6tdHTPWxDtpYFx9EuOajaCpNDN3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hNUHC7U0NwgKfL0XXYLqNUl7NyS-rBJN/view?usp=sharing
https://mifameyz.wixsite.com/coronainfo
https://govextra.gov.il/digitalisrael/projects/telecommuting/

