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תושבים יקרים,
מדינת ישראל והעולם כולו ניצבו בפני אתגר חדש שאינו מוכר לנו - מגיפה עולמית.

בעת תחילת המשבר נערכנו במהרה לתת מענה לתושבי העיר שנצטווו להישאר בביתם ולהיערך בפעם הראשונה לאירוע חירום חדש עבורנו.
עם גיבוש האסטרטגיה הארצית  והעירונית ליציאה הדרגתית ממצב חירום לשיגרה , ביקשתי לשתף אתכם, התושבים ולסכם את פעילות 

העיריה בתקופת חודשי הקורונה.
בחוברת זו מוצג סיכום נתונים במגוון רחב של תחומים ופעילויות ענפות בהן טיפלה ועסקה עירית כרמיאל בפרק הזמן המאתגר שעברנו.

נתונים אלו המוצגים בפניכם, נאספו לאחר שלבי היציאה הראשוניים מחירום לשגרה והם נועדו, מחד, לשתף את עבודתנו עם הציבור ובנוסף 
ליצור בסיס נתונים וזיכרון ארגוני לקראת אתגרים דומים בעתיד.

במשך כחודשיים דאגנו לקשישים ולקבוצות הסיכון, חילקנו מזון, הפעלנו מערך טלפוני, ביצענו פעולות הסברה, הפעלנו מתנדבים, מערך 
למידה מרחוק, סייענו למבודדים ולחולים ועוד עשרות פעולות לטובת תושבי העיר. לאורך כל התקופה פעלנו בשיתוף פעולה מלא עם מפקדי 

פיקוד העורף, המשטרה, מד״א ומשרדי הממשלה השונים. 
אני רוצה להודות לעובדי העירייה, רשת המתנ״סים, החברה הכלכלית, להיכל התרבות, לתאגיד המים ולמאות המתנדבים שעמלו ללא לאות 

בנחישות ובאחריות על מנת לאפשר שיגרת חירום ומתן שירותים ברמה גבוהה עד אחרון התושבים. 
בימים אלו, הקמנו צוות הפקת לקחים על התמודדות העירייה בתקופה זו. הצוות יציג בפנינו מסקנות והמלצות לגבי תפקוד העיריה.

התקופה  לאורך  הבריאות,  משרד  הנחיות  בקיום  שהפגנתם  העצומה  ואחריות  המשמעת  על  התושבים,  אתכם  לשבח  אבקש  זו  בהזדמנות 
שעברנו, עובדה שללא כל ספק נראתה בשטח ומזערה את החשיפה של הקהילה למחלה.

עיריית כרמיאל בראשותי תמשיך להיערך ולהיות מוכנה לכל תרחיש שיעמוד בפנינו.
כרמיאל חזקה - יחד נעמוד בפני כל אתגר!

שלכם,
משה קונינסקי

ראש העיר
נתוני דף הפייסבוק של ראש העיר

במהלך תקופת הקורונה

דבר ראש העיר

603,447457 1877,358
אוהדים חדשיםחשיפות בדף הפייסבוק

הצטרפו לדף
סה״כ אוהדים בדףפוסטים הועלו בתקופת הקורונה



עד הבית...

21,853

100350

450

התקשרנו אליכם...

שיחות טלפון נעשו לאזרחים 
ותיקים

שיחות טלפון אחת לשבוע 
לתושבי העיר, אזרחים ותיקים, 
ילדים, נוער ומשפחות שנזקקו 

לסיוע תמיכתי

שיחות טלפון למשפחות 
לילדים עם צרכים מיוחדים

שיחות טלפון למבודדים בעיר
ולחולים מאומתים

600712

81,254

500

290

23,724

1,834

3,121

ערכות הפגה לאזרחים 
ותיקים

ערכות הפגה למשפחות 
ולילדים עם צרכים מיוחדים

עציצים לניצולי שואה במסגרת 
פעילות הנוער והמתנ"ס ביום 

מתנדבים פעלו בעיר וסייעו בחלוקת מזון, הזיכרון לשואה ולגבורה
בקניית תרופות, שיחות טלפון ובפרוייקטים 

הקהילתיים השונים

מנות מזון חולקו לתושבי העיר, 
בדגש על אזרחים ותיקים

סלי מזון  באמצעות עמותותסלי מזון יבש
)פתחון לב, מתחברים לנשמה(

שוברי מזון
636

סיוע ברכישת תרופות

248
סיוע ורכישת מצרכי מזון

902,581
ביקורי בית, שיחות בדיגיטל

ובטלפון לנוער בסיכון
פניות התקבלו למנהל לשירותים חברתיים

קהילה ושירותים חברתיים



7,857

234

47

51
5

2,045

131

76

פניות למוקד העירוני

טון אשפה פונו במשך 
חודשיים

ביקורות בשיתוף משרד 
הבריאות בעסקי מזון בעיר

חולי קורונה תושבי העיר
מתוכם 50 הבריאו

דירות הוכשרו לבידוד בעיר

פניות בנושא קורונה

פעולות חיטוי 
במרחב הציבורי

פינויי אשפה מבתים 
של מבודדים וחולים 

מאומתים

12,0008,500

1,172

30

17

27

2,433

38

מסכות חולקוכפפות חולקו

נבדקו במתחם ״הבדק וסע״

משתתפים בפורום סיעוד 
חירום בעיר

משתתפים בפורום  חירום
בריאות

מבודדים ששבו מחו״ל שוכנו 
בדירות שהוכשרו לכך

בדיקות נעשו בסה״כ בעיר

תושבי העיר קבלו סיוע
לשוב מחו״ל

נתוני בריאותשירות לתושב



מערך ההסברה

949,339

149277

207

4

659

1,428

179

32,741

חשיפות בדף הפייסבוק
של העירייה

אתר אינטרנט חדש של 
העירייה עם פתיחת 

משבר הקורונה

סרטונים הועלו בדף 
הפייסבוק של העירייה

פוסטים הועלו בדף 
העירייה

גרפיקות חדשות הוכנו 
במיוחד בתקופת 

הקורונה

שפות תורגם המידע 
שהופץ לתושב

אוהדים חדשים בדף 
הפייסבוק של העירייה

חברים בקבוצת הטלגרם
של העירייה

שלטים הופקו ונתלו 
ברחבי העיר

מיסרונים נשלחו 
לתושבים

90,300
הפוסט עם התפוצה 

הגדולה ביותר

19,985
אוהדים בדף הפייסבוק 

של העירייה



מחסומים הוצבו ברחבי העיר

דו״חות ניתנו
למפרי הנחיות לשעת חירום

תחנות משנה הוקמו עבור 
המשטרה, לוחמי האש ופיקוד 

העורף 

חיילים סייעו המשימות 
השונות ברחבי העיר

מצלמות פרוסות ברחבי העיר 
סייעו באכיפת ההנחיות

לשעת חירום

ישיבות ועדת מל״ח / 
ראשי מכלולים

27

2213

76

317

24

ביטחון

נכסי עסקים קבלו זיכוי בארנונה למשך 3 חודשים
2,106

עסקים

138

132

80 5
עסקים נרשמו להפצת מידע 

באתר העירייה

עסקים הצטרפו לקניון קמפיין ״קונים בכרמיאל״
הוירטואלי בסיבסוד העירייה

עסקים הוגדרו כחיוניים 
והמשיכו לעבוד

אגרות מידע לתעשיינים הופצו 
ע״י החברה הכלכלית



תרבות ופעילות קהילתית

כרמיאל. מרכז החיים בגליל

נסתובב ברחבי העיר עם מוסיקה טובה והרבה שמח
אתם מוזמנים לצאת למרפסות ולחצרות ולרקוד איתנו מכל הלב

 בכל יום מהשעה 16:00 עד 19:00
בשלישי 31.3.2020 עושים שמח בשכונת הגליל וגבעת רם

אנו
ב

שות
לע

מח°
ש

כרמיאל. מרכז החיים בגליל

בברכה
משה קונינסקי

ראש העיר
וחברי מועצת העיר

61,368

11,570

122,735

חשיפות לטקסים 
העירוניים הוירטואלים

חשיפות לשעת סיפור עם 
ראש העיר

חשיפות לפעילות פנאי 
בערוץ רשת המתנ״סים 

כרמיאל

34
״ניידות שמחה״ בשכונות

230
סרטוני ברכות של ילדי 

כרמיאל לחיילי צה״ל

38
הפעלות ספורטיביות ברשת

29

705
מופעי אמנים מקומיים בהיכל

 השאלות ספרים בספריה



130

17,280

73%

70%

81%

240

טאבלטים חולקו לתלמידים , 
לצורך למידה מרחוק

שעות לימוד מקוונות מרחוק
נלמדו בכרמיאל

מילדי גני הילדים חזרו ללמוד ביום 
הראשון של פתיחת הגנים

מילדי כיתות א׳-ג׳ חזרו ללמוד ביום 
הראשון של פתיחת בתי הספר

מילדי כיתות ד׳-ו׳ חזרו ללמוד ביום 
הראשון של פתיחת בתי הספר

ילדי צהרוני בתי הספר חזרו לפעילות

20028
חבילות לבסיסי החיילים מגבול 
סוריה ולבנון ועד גבול מצריים

חיילים בודדים קיבלו סיוע 
מעיריית כרמיאל

20047

245

130

עולים חדשים נקלטו בכרמיאל חבילות שי לחטיבת גולני
בתקופת הקורונה

חבילות שי לווטרנים של 
מלחמת העולם השניה, חולקו 

ביום הזכרון לשואה וביום 
הנצחון על גרמניה הנאצית 

חבילות שי חולקו למשפחות 
שכולות

יוזמותחינוך



100

5,000

100

200

200

10,000

5

10,000

100

130

300

600

משקפים, להתמגנות, 
חברת נישה

שקלים מעמותת העולים

מסיכות אל בד – תרומת הפירט 
הקטן, הועברו לבית בראט

מסיכות פלסטיק מספיר ספרינט

מסיכות למטפלות בקשישים
Flirt Nails מחברת

דולר נתרמו מ״שותפות ביחד״

ערכות לחיטוי כלי הרכב של 
העיריה – טיפ טופ כימיקלים.

דולר נתרמו מהנוצרים
למען ישראל

חיילים בודדים קיבלו סיוע 
מעיריית כרמיאל

טאבלטים לתלמדי בתי ספר

מסיכות כירורגיות VFB/רגילות – 
תרומת חב' אמתן בע"מ כרמיאל

סלי מזון תרומת גשרים
למען השלום

המשאב האנושי

66%

10%

20%

4%

מעובדי העירייה יצאו 
לחופשה, על חשבון ימי 

חופשה

מעובדי העירייה הוגדרו 
כחיוניים והמשיכו לעבוד 

מהבית

מעובדי העירייה הגדרו 
כחיוניים והמשיכו לעבוד

מעובדי העירייה יצאו לחל״ת

גיוס משאבים



מיטב הנוער

בני נוער בסיירות ההתנדבות

1,976 1,084

40200

14

683

50

בני נוער פעילים בערוץ 
פעילות הנוער המקוונת: 
CoronaVillageLive

מתנדבי שנת שירות פועלים במגוון 
משימות חיוניות בעיר

בני נוער מתנדבים בפעילות לציון ימי 
הלאום )שי למשפחות שכולות, אמץ 

ניצול, משמר כבוד באנדרטאות, הנחת 
זרים בבית העלמין(

ימי עבודה בחווה החקלאית 
החינוכית לעובדה ולשומרה!

חניכים בפעילויות המקוונות של 
תנועות וארגוני הנוער

משתתפים במבצע 
׳רצים בשבילי עוז'



משה קונינסקי – ראש העיר

טניה מזרסקי – מ"מ ראש העיר

פנחס סירוקה – סגן ראש העיר

גיורא צ'שקין – סגן ראש העיר

ד"ר שולה מנחם – רמ״ט העירייה

ענת חנה לנקסנר – ראש מטה כספים

אלי שדה – רמ״ט ראש העיר

לימור אוזן – ראש תא חולים, מבודדים ופרוייקטים מיוחדים

יעל סמלוי – ראש מכלול אוכלוסיה

אודי איזק – ראש מכלול חינוך

יעקב סודרי – ראש מכלול לוגיסטיקה

מיכאל גינקר – ראש מכלול תפעול

אייל רותם – ראש מכלול הנדסה

עו״ד שלמה גבע - יועץ משפטי

לילך וקסמן רנה – ראש מכלול הסברה

עינב בן יהודה – ראש תא כח אדם

יפה רז – ראש תא פניות הציבור והמוקד העירוני

תמי זוזל – ראש תא בריאות

משה לוי – ראש מכלול בטחון

איריס צין – ראש תא קהילה

בת שבע אבוחצרה – ראש מכלול מים

משה ונגר – ראש מכלול תעשייה ועסקים

רותם ינאי – חבר מועצת העיר

קיצי דונט – יו"ר ועד עובדי העירייה

פקד מופיד פארס – מפקד שיטור עירוני משטרת כרמיאל

סא"ל שרון קניקסברג – מפקד יחידת קישור, פיקוד העורף

פורום ראשי מכלולים / ועדת מל״ח


