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 –ייזום, תכלול וביצוע 
 מנהלת קשרי ממשל קידום מדיניות וחקיקה, ויצו ישראל  עו"ד אבישג שחם חדד,

  –ייעוץ אסטרטגי כתיבה ועריכה 
 גב' יעל גוראון

  -צוות היגוי 
 יו"ר ויצו ישראל  כורזים גב' אורה

 מנכ"לית ויצו ישראל ,גב' שרית ארבל

 מנהלת אגף קידום מעמד האישה בויצו ישראל ,עו"ס רבקה נוימן

 מנהלת מיזם תופסים כיוון גב' אתי פרץ היימס,

 הג'וינט גב' מירה זוהר סבן,

 הג'וינט גב' רונית לוי,
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 :ישו שעות רבות לחשיבה וכתיבת דו"ח זההערכתינו ותודתנו הרבה לכל המומחיות המכובדות שהקד

 ב(-)לפי סדר א

 ראש מועצה מקומית ירוחם  גב' טל אוחנה,

פרופ' להנדסת חשמל בפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב במכון ויצמן למדע, ראש המרכז  פרופ' יונינה אלדר,

 להנדסה ביורפואית

ראש המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, האוניברסיטה העברית  פרופ' מיכל אלמוג בר,

 בירושלים

 מנהלת המערך האונקולוגי בבית החולים רמב"ם פרופ' אירית בן אהרון,

 סגנית ראש עיריית תל אביב, ממונה על השוויון המגדרי והחינוך לגיל הרך    גב' ציפי ברנד פרנק,

 מנכ"לית המועצה הישראלית להתנדבות גב' רונית בר,

 מנכ"לית קרן שח"ף ד"ר חיה ג'משי,

מפמ״רית אזרחות במשרד החינוך )לשעבר(. מרצה ויועצת אסטרטגית בתחומים של חינוך, שינוי  גב' יעל גוראון,

 חברתי, עירוניות, מגדר. דירקטורית בחברה העירונית רחובות. 

 לקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון דוקטורנטית, המח-פוסט ד"ר סיגלית גל,

 מנהלת תחום אזוריות ומיצוי משאבים, הג'וינט כץ, –גב' קרן דורון 

 מנכ"לית עלם גב' ענבל דור קרבל,

 מנכ"לית אנוש ד"ר הלה הדס,

 מנהלת תכנית בתחום שיתופיות בין מגזרית ודיגיטציה, הג'וינט גב' מירה זוהר סבן,

 הרך מכללת לוינסקי לחינוך הגיל ד"ר קלודי טל,

 שותפה בקרן אקסלמד ד"ר אירית יניב,

 מנכ"לית קרן רש"י ומנכ"לית משרד החינוך בעבר גב' מיכל כהן,

 עובדת סוציאלית ומנהלת אגף רווחה והשירותים החברתיים בעיריית באר שבע גב' אתי כהן,

 סמנכ"לית "מנהיגות אזרחית" גב' שירה כהן,

פרופ' מן המניין, פרופ' לעבודה סוציאלית מומחית למחקר וטיפול בנפגעים מינית ומנהלת  פרופ' רחל לב ויזל,

 מרכז ע"ש אמילי סגול לטיפול באמצעות אומנויות באוניברסיטת חיפה

מנהלת חדשנות דיגיטלית ודאטה, הג'וינט, סמנכ"לית בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות  גב' שירה לב עמי,

 בעבר

 מנהלת תכניות בכירה, הג'וינט  גב' רונית לוי,

 מנהלת יוזמת "יכולים נותנים" עדות,-גב' מיה לפיד

 לשעבר ראש מ.א. בני שמעון  גב' סיגל מורן,

 מנהלת אגף הגיל הרך, ויצו העולמית ד"ר נעמי מורנו,

 מנהלת קרן גנדיר ד"ר נעמה מירן,

 ראש החוג לנוירוביולגיה באוניברסיטת חיפה פרופ' מונא מרון,
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 מנהלת אגף קידום מעמד האישה בויצו ישראל ו"ס רבקה נוימן,ע

 יו"ר מנפאוור לשעבר גב' דליה נרקיס,

 מנהלת השקעות בכירה, קרן אמון  גב' דורית סוקולוב,

 עצמאית, בעלת עסקים ומנכ"לית קבוצת מאיר אדוני גב' לילך ספיר,

 מהנדסת מג'ד אל כרום  גב' אריג' סרחאן,

 מנהלת המכון למשפט ופילנתרופיה, אוניברסיטת ת"א עו"ד גליה פיט,

 מנכ"לית "מנהיגות אזרחית" גב' ליאור פינקל פרל,

 מנהלת מיזם חברתי "תופסים כיוון" גב' אתי פרץ היימס,

פרופ' מן המניין במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומנהלת המרכז  פרופ׳ ג׳ולי צוויקל,

 אישהלחקר בריאות ה

 מנכ"לית עמותת בעצמי  גב' נירה צימלס,

יועצת עצמאית למיזמים ממוקדי נערות ונערים, חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית  ד"ר מיכל קומם,

 במכללה האקדמית ספיר, מייסדת ומנהלת מרכז רותם

יאת מכללת לוינסקי המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב ונש פרופ' )אמריטה( לאה קסן,

 לחינוך לשעבר

פרופ' מן המניין, מומחית לחקר נשים החיות בעוני ומפתח תכניות רווחה ליציאה ממצבי  פרופ' מיכל קרומר נבו,

 עוני

 חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד גב' סימה שיין,

 נגב מנכ"לית מ.א. שער ה גב' לילך שיינגורטן,

  חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי וחברת פורום דבורה אל"מ( עו"ד פנינה שרביט ברוך,)
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 21החברה הערבית  |  

 

 22  ארגוני החברה האזרחית  |

 

 24בריאות  |  

 

 25שלטון מקומי  |  

 

 28בטחון לאומי ויחסי חוץ  |  

 

 29תם ולא נשלם  |   –סיכום 
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 תקציר מנהלות

 

משבר נגיף הקורונה החל כמשבר בריאותי כלל עולמי והפך למשבר חברתי מורכב שמשפיע על כלל תחומי הכלכלה, 

, מגיפת הקורונה תעמיק את אי השוויון 2020באפריל,  6בתאריך החינוך והרווחה. על פי דו"ח האו"ם שפורסם 

הקיים, ותחשוף פגיעויות חברתיות פוליטיות וכלכליות ובכך תגביר את מעגלי ההשפעה של המגיפה. ארגון העבודה 

( העריך לאחרונה כי המשבר יפגע בכמות ואיכות המשרות במשק, אך ישפיע במיוחד על הקבוצות ILOהבינלאומי )

גיעות ביותר בחברה ובכלל זה מבוגרים, נשים, אנשים עם מוגבלות, מהגרים, צעירים ועובדים המשתייכים הפ

 לענפים שנפגעו במסגרת המשבר והפריפריה. 

המוגש בזאת לראש דו"ח משלים ראשוני  יזמה והובילה פנייה לנשים בכירות ומומחיות בתחומן לכתיבתויצו ישראל 

עלי עניין ופתוח לעיון עבור הציבור הרחב. הדו"ח עוסק בנושאים שלא זכו להתייחסות הממשלה, מקבלי ההחלטות וב

כלכלה, תעסוקה, בדו"ח המל"ל ו/או שלא זכו להתייחסות מעמיקה, וכולל המלצות קונקרטיות בתחומים הבאים: 

טון מקומי, ביטחון אוכלוסיות מיוחדות, חברה ערבית, ארגוני החברה האזרחית, של -חינוך, בריאות, רווחה וחברה

  בהיבט הזה דו"ח המומחיות מעניק למימד החברתי את המקום הראוי לו בניהול המשבר.  לאומי.

היעדר ייצוג של מחצית האוכלוסייה בשולחן קבלת ההחלטות ובדיוני הוועדה המייעצת גוזרים על החברה הישראלית 

השיח כאשר נשים אינן נוכחות בו. הפגיעה אינה רק צמצום קריטי של מגוון הדעות, הערכים והרעיונות שנעלמים מ

בהכרה הציבורית ברעיון השוויון האזרחי וביכולתן של אזרחיות להשתתף בשלטון ולקבוע את סדר היום הציבורי 

הנוגע לחייהן ורווחתן. בהיעדר נציגות נשים מקבלי ההחלטות מחמיצים את האפשרות להתייחס באופן מלא 

 ה שבתוכה אנו חיים וליצור מענה מתאים למשבר מנקודות מבט עשירה ורחבה. לתרבות האנושית ולחבר

במצב הדברים הקיים בחרנו להשמיע את קולנו בדו"ח זה. הדו"ח כולל התייחסות לאוכלוסיות רבות ומצבי חיים 

עבור נשים  מתוך זוית ראיה מגדרית. יש בו המלצות רבות המתייחסות לכלל האוכלוסיה והמלצות ייחודיות וקריטיות

 ואוכלוסיות מוחלשות בפרט. 

  -להלן פירוט ההמלצות בכל תחום בתמצית 

תעסוקה היא המפתח המרכזי באסטרטגיית היציאה מהמשבר. מומלץ לבחון את העלות למשק  -י בהיבט תעסוקת

של פיטורי עובדים, ואת אותה עלות מוערכת, להזרים לעסקים במסגרת תוכניות הסיוע. בדרך הזו, נוכל להפחית 

ים למעסיקים על את שיעור האבטלה הפרמננטי שייווצר, ולהגביר את יעילות המשק בזמן קצר יותר ומתן תמריצ

 החזרת עובדים מחל"ת. 

שנים, בעוד האוכלוסייה בישראל  42 -לאור העובדה שהגיל החציוני במדינות המערב עומד על כ - בהיבט הכלכלי

שנים, מומלץ לגבש תכנית מואצת לפתיחת כלל ענפי הכלכלה, מותאמת  30צעירה משמעותית והגיל החציוני הינו 

תועלת של האיום הבריאותי אל מול האיום הכלכלי, תוך התאמה למאפייני -תנהל עלותלאוכלוסיית הגיל בישראל, ש

 צפיפות האוכלוסייה בישראל. 

פתיחת מערכות החינוך של הגיל הרך, גני הילדים והחינוך היסודי עד כיתה ג' היא תנאי הכרחי  -בהיבט חינוכי 

 לפתיחת המסגרות בקבוצות קטנות ונפרדות.  הורים ובמיוחד האימהות לעבודה, ויש לפעול במהירותליציאת ה

פורמלי, בשיתוף הרשויות המקומיות, -נדרש להתאים את הלמידה מרחוק ולשלב מרכיבים מתחום החינוך הבלתי

דגש כולל פעילות בקבוצות קטנות במרחבים פתוחים, כדרך ליצירת העשרה והפגה לילדים בהתאם להנחיות. זאת ב

תקופה זו בקרב אוכלוסיות מוחלשות. חיוני לתת קדימות מובהקת לשילוב ילדי החינוך על צמצום הפערים הנוצרים ב
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המיוחד וילדים בסיכון במסגרות מתאימות, תוך אפשרות לפתיחה מחודשת של תוכניות ייחודיות עבורם ועבור 

 משפחותיהם, ללא תלות במהלך הכולל של פתיחת מערכת החינוך. 

ודית בנושא בריאות הנפש בשל השלכות הבידוד הממושך, המשבר הכלכלי התייחסות ייח - בהיבט הבריאותי

רפואיים החיוניים לרווחתם של ילדים בחינוך -ותקופת אי הוודאות, פתיחה מדודה ומבוקרת של המכונים הפרה

ת מדיניות המיוחד, מתן טיפולים ייחודים לנשים )הריון, טיפולי פוריות, הפסקות הריון, מחלות ייחודיות לנשים( ונקיט

אחידה. גיבוש מדד "הבריאות" אשר משקלל את התמודדות המערכת עם התפרצות הקורונה, לצד מיפוי צרכי 

 הרפואה השיגרתיים וחיזוק האפשרות לטיפולים מרחוק. 

לנשים שנאלצות להיחלץ מענה התייחסות דיפרנציאלית למקבלי הבטחת הכנסה, נדרשת  - בתחומי רווחה וחברה

פרוטוקול לניהול אירוע סגירת , מהן יופנו למקומות בטוחים להמשך טיפול וקביעת לחייהן עקב אלימותממצבי סכנה 

למגורים זמינים ומידיים לנערות וצעירות שנותרות ללא מענה לינה או  -מקלט עקב הדבקה. הפניה למקלט חירום

 שנמצאות תחת סיכון פיזי. 

צריכה התייחסות מותאמת ומגוונת של הנחיות משרד הבריאות שתאפשר שילוב חברתי  אולוסיית המבוגרים

 והפחתת פגיעה גורפת ודחיקה לשוליים. 

מומלץ להגביר את ההסברה באופן מותאם לאוכלוסייה, בעיקר לקראת חג הרמאדן.  לייחד מענים  ,חברה ערבית

 ים השונים בגיבוי תקציבי. תוך התאמה לערים ולרשויות המקומיות לפי מאפייני היישוב

הקמה של קרן חירום למענקי סיוע לארגונים חברתיים, הקלות במיסוי לארגונים  - בתחום ארגוני החברה האזרחית

חברתיים כפי שנעשה בכלל המשק, ביטול תשלום מס מעסיקים לתקופה זו. מס זה, כאמור, חל רק על המגזר 

 י. החברת

יש להגדיר סוגיות מרכזיות הקשורות למרקם החיים על פי סדר עדיפות ולהנחות את הרשויות  - בתחום המוניציפאלי

המקומיות להכין תכניות עבודה לקראת הגל השני של ההתפרצות. יש לספק לרשויות שאין ביכולתן לעמוד במשימה 

 סיוע על ידי ליווי אנשי שילטון מקומי לשעבר אשר יסייעו בצימצום הפערים.

י מוצע פיתוח יכולות מודיעיניות לגיבוש תמונת מצב לגבי המגיפה באזור ובעולם בהיבטים יטחון לאומבהיבט ב

הנוגעים להתפשטות המגיפה. יש להקים צוות ניהול אסטרטגי קבוע עם חלוקת אחריות ברורה ולמסד תהליך קבלת 

 החלטות סדורים ומבוקרים.

ו הבסיסית היא שעד למציאת חיסון יעיל למגפה, עלינו לקיים תפיסתנכאמור, דו"ח זה הוא מסמך ראשוני משלים. 

נשים מומחיות בתחומן התגייסו בהתנדבות למשימה והקדישו את זמנן וכישוריהן שגרה המותאמת לחיים. 

לכתיבתו, בסד זמנים קצר מאד. אנו חוזרות על פנייתנו לראש הממשלה לשלב בדיוני הוועדה ובצמתי קבלת 

 ות בכדי לנהל את המשבר באופן המיטבי ביותר.  ההחלטות נשים מומחי
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 תעסוקה

 

דורשי  25% -הנתונים הכלכליים של המשק הישראלי כעת הם מן הקשים שידענו מאז ראשית ימי המדינה. קרוב ל

דמי אבטלה, רובם שכירים שהוצאו לחל"ת, שעל פי הערכות לא מעטים מהם יתקשו לשוב לעבודתם גם בתום 

 עצום בקרב העצמאים והעסקים הקטנים, וסכנת קריסה של ענפים שלמים.המשבר. משבר 

 השפעת המשבר באה לידי ביטוי בשלושה מימדים עיקריים:

 מספר משרות נמוך: אחוזי אבטלה גבוהים ותת תעסוקה )משרות באיכות נמוכה(.  .1

 יים.איכות העבודה: שכר ותנאים סוציאלים נמוכים, שיובילו לגידול במספר העובדים הענ .2

כלכלי עקב ההשפעה על קבוצות ספציפיות שהן פגיעות יותר לתוצאות  –החמרה באי השוויון החברתי  .3

 המשבר בשוק העבודה.

-: "הנזק לכלכלה ולחברה לא יהיה בר7.4.20מתוך דו"ח הועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה, 

אדם. החנק הכלכלי, על השלכותיו החברתיות ואף הבריאותיות  תיקון, ועלול להוביל בטווח הארוך אפילו לאובדן חיי

 הנוכחיות והעתידיות, כבר הפך לאיום ממשי וגדול לא פחות מן המגיפה עצמה". 

לנוכח היצע מועמדים גדול לצד ירידה במשרות פנויות, ככל הנראה האוכלוסיות המוחלשות יישארו מחוץ למעגל 

לי" והצורך להשקיע בהכשרה ובשינוע. יש לשים לב במיוחד למצבן של התעסוקה. בשל הבחירה "במי שדומה 

אוכלוסיות מוחלשות או מודרות: ציבור ערבי, ציבור חרדי, אנשים עם מוגבלות, צעירים הנמצאים בשלב הכניסה 

  +, וכעת גם מבוגרים ומי שסובלים מבעיות בריאותיות.45לשוק העבודה, גילאי 

ה יותר לאובדן מקום העבודה בתנאי המשבר כפי שהם מתגלעים בישראל. ככל שהן נשים הן בעלות פוטנציאל גבו

צריכות להישאר בבית עם הילדים שלא הולכים למסגרות החינוכיות, כך הן מאבדות את האפשרות להיות מועילות 

צפי לחזרה בעבודה ולהתחרות בעמיתיהן. לכן חשוב למצוא פתרון בר קיימא גם למערכת החינוך, ולצד זאת לאור ה

חלקית ומדודה, נדרש לשים דגש על מערך עבודה לנשים כמנוע צמיחה, זאת בשימת לב למודלים של תעסוקה 

שיאפשרו לאימהות לשמור על מקום העבודה ועל הכנסה בתקופה הקרובה ולעתיד. במיוחד יש לשים לב לצרכים 

(. אסור לתת לנשים להיחלש מעל הממוצע של נשים ממגזרים מוחלשים )החברה החרדית, ערבית, מעגל הרווחה...

 ככוח עבודה בעקבות המשבר.

לשם כך נדרשת לא רק התערבות המדינה אלא גם הגדרה מפורשת בהוראות החזרה לעבודה, באחריות של 

, כדי למנוע מצב בו נשים נשארות בבית וגברים חזרה שווה ומלאה של נשים וגבריםהמנהלים הבכירים לווידוא 

 ד ובכך נפגעים באופן קשה הכנסתן ומעמדן.חוזרים לעבו

לשם הצלחת המהלך של תמיכה תעסוקתית, נדרשים הסברה ומתן מידע על אמצעי המדיניות שינקטו לשם יצירת 

ודאות ובניית אמון בין מקבלי ההחלטות, המעסיקים והמועסקים. אמון כזה הינו קריטי בהפיכת האמצעים ליעילים, 

דש של גלגלי המשק לצד מיצוי זכויות במיוחד עבור אוכלוסיות מוחלשות, שלעיתים ביצירת מעורבות בהנעה מח

 אינן יודעות לדרוש את זכויותיהן.

חשוב למנות סוכני שינוי ומעצבי דעת קהל שיופיעו באמצעי המדיה המובילים וינגישו את המידע. רצוי להשתמש 

כדוגמת: מחלקות רלוונטיות ברשות המקומית, עובדי  בתשתיות המקומיות להן יש נגישות לאוכלוסיות הרלוונטיות.

החברה למתנסים ועוד. תקשורת כתובה )עיתונים, ניוזלטר, פליירים( לאוכלוסיות שאינן מחוברות למדיה הדיגיטלית 

 חרדים(. -) למשל
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 בתחום התעסוקה המלצות

 עלות מוערכת, להזרים  התוכנית הכלכלית צריכה לבחון את העלות של פיטורי עובדים למשק, ואת אותה

בדרך זו, נוכל להפחית את שיעור האבטלה הפרמננטי שייווצר )לאחר  לעסקים במסגרת תוכניות הסיוע.

סיום החל"ת(, ולהגביר את יעילות המשק בזמן קצר יותר. זו בעצם בחינה של העלות האלטרנטיבית 

עסקים פוגעת בכלכלת המדינה המשקית בקיומו של שיעור אבטלה פרמננטי גבוה. עצמאיים: הפגיעה ב

ומעלה את אחוזי האבטלה. ולכן למדינה קריטי ומשתלם כלכלית לסייע לעסקים לשרוד ולהתאושש 

 מהמשבר.

  )בתקופה זו יש בשל ההוצאות הקבועות של בעלי העסקים )שכ"ד, ביטוח, רו"ח, מיסים עירונים וכיוב

מהמחזור של  25%את המעסיקים ב כפי שקורה בעתות מלחמה, ולפצות להשתמש בקרן מס רכוש,

 .החודש המקביל אשתקד

 .ויש לדאוג לכך רטרואקטיבית, החל ממועד סגירת העסק ועד  עצמאים זכאים לדמי אבטלה ככל בני האדם

 לחזרתו לפעילות.

 משום  בלבד( אינה אפקטיבית, 15%המתכונת הנוכחית של ההלוואות בערבות המדינה )המדינה ערבה ל

מדינת נו במתן הלוואות בריבית נמוכה לאור מצב העסקים הרעוע בעת הזו. לאור כך, שהבנקים לא יסתכ

 .OECD, בהתאם לממוצע במדינות ה80%ישראל צריכה להיות ערבה על 

  בשל החזרה ההדרגתית שתפגע בהיקף ההכנסות, ובשל זכות עובדים הנמצאים בחל"ת להתפטר ולדרוש

  .עובד שיוחזר מחל"תיש לשקול מענק כספי על כל פיצויים, 

 .הקלה בתהליכים הבירוקרטים והנגשת השירות על ידי מילוי טפסים באופן דיגיטלי והקמת קו חם טלפוני 

  ,על מנת לאפשר לאמהות )או אבות(, ובפרט לאמהות חד הוריות, לחזור למעגל התעסוקה באופן מיידי

בקריטריונים שיגדירו נשים אלה  ,9נדרש קיום של מסגרות חינוכיות שיאפשרו זאת, לילדים עד גיל 

 .כראשונות לחזור למעגל העבודה

  ,כפי  יש לבחון אפשרות לקיצור שבוע העבודה,כל עוד מסגרות החינוך יחזרו לפעול במתכונת חלקית

שעות עבודה גמישות ועבודה מהבית כפרקטיקה שנהוג במדינות אחרות טרם משבר הקורונה. כמו כן, 

 .המגיפה והן לאפקטיביות של שוק העבודה ולצמצום זמני נסיעות יועילו הן להכלת נרחבת

  על ידי  הסעות ייעודיותלנוכח החשש מתחבורה ציבורית והחסר בתחבורה ציבורית בשלב זה, ניתן לייצר

מבחינת משאבים,  אנשים שישבו במרחק ובשמירה על כללי הגיינה מחמירים. 20אוטובוסים שיכילו עד 

 סים ששימשו לתיירות פנים, וכך גם תהיה עבודה לנהגים שכרגע לא מועסקים.ניתן להשתמש באוטובו

  בניית תכנית לאומית להכשרה מאסיבית של מפוטרים לכישורים החדשים הנדרשים מהם למציאת

להשקיע בהכשרות מקצועיות, לצמצם פערים דיגיטליים, לדאוג לתשתיות תואמות  משרה בעולם החדש:

והחרדית( ולהעניק דמי קיום. כמו כן, לסייע להם בשיפור קורות חיים, ייעוץ )בדגש על החברה הערבית 

 פנסיוני וכו'.

  משרה שמקבלים קצבת זקנה, מזונות, השלמת  50%מפוטרים או עובדים במשרות חלקיות של מעל

 הכנסה ותוספת תלויים לקצבת הנכות יקבלו גם דמי אבטלה בגין פיטורים עקב משבר הקורונה. 

  שהסיכויים שלהם לחזור לעבודה הם הנמוכים ביותר. כספי לבעלי שכר נמוךסיוע 

 ,"כפי שמופיע בדוח המל"ל. במטרה לזהות ולתעדף  יש להאיץ את הקמת "רשת התמיכה החברתית

 משפחות הנמצאות במצוקה מיוחדת. 
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 כלכלה

 

 "השטחה של העקומה".המטרה המרכזית של הסגר הייתה לאפשר למערכת הבריאות להיערך כראוי ולהשיג 

איום רפואי )ואיום על חיי אדם( ואיום כלכלי )החיים לטווח ארוך של כלל  -האיום במשבר הנוכחי הוא כפול

תוכניות העבודה חייבות לקיים איזון יעיל והולם במדדים של עלות מול תועלת בין שני הסיכונים האוכלוסיה(. 

 הללו.

שהמשך קיפאון במגזרים רבים של הכלכלה יביא לקריסתם של  בימים אלה גוברים החששות המוצדקים מכך

 מגוון רחב של עסקים, וייצר שיעור גבוה של מובטלים לאורך זמן תוך התאוששות איטית.

נפש באוכלוסיה הכללית  1000-לצורך גיבוש המלצותנו, בחנו נתונים אובייקטיביים והשווינו מדד של מיטות ל

ומעלה, ראו גרפים מטה. בשני המדדים הללו, מערכת הבריאות  65וסיית בני ומדד של מיטות לנפש בקרב אוכל

ערכות  2,800 -בישראל ממוקמת במקום טוב. נוסיף לכך, שעל פי המידע שבידינו, במערכת הבריאות קיימות כ

חולים, ובשיא המגפה לא חצתה את  110 -הנשמה זמינות, בעוד שכמות החולים המונשמים כיום עומדת על כ

. לאור זאת, אנו סבורות שהמערכת ערוכה לשחרור האוכלוסייה, ותדע לספק מענה גם לעלייה בחולים 200 -ה

  הקשים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יתרה מזאת, המצב היחסי של ישראל ביחס למדינות השונות, הינו בולט לטובה גם על פי מדד מנורמל של שיעור 

שנייה רק  - 1.16%התמותה מסך המאובחנים פר מדינה. ניתן לראות בגרף המוצג בהמשך, שבישראל שיעור של 

 לסינגפור ואף נמוכה לעומת קוריאה.         
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מבוצעות יותר בדיקות, המספר היה אף נמוך משמעותית. מדד זה מציב את ישראל בראש להערכתנו, אם היו 

 הטבלה ואמור לתת לקובעי המדיניות את הנוחות להוציא אל הפועל תוכנית מבוקרת ומואצת של חזרה לשגרה.

 

ה לוקחת חולים חדשים ביום כדי לשחרר את העסקים, אינ 10-40לכן עמדתנו היא שההמלצה להמתין לקצב של 

 תועלת של הכלכלה, והדבר  יהיה בבחינת "הניתוח הצליח אך החולה מת".-בחשבון שיקולים של עלות
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תחת איום מתמשך של התפרצות הקורונה ושזה אירוע  2020יחד עם זאת, אפשרי וסביר שעלינו להיערך לשנת 

מערכת כללים והגבלות מתמשך. בהתאם לכך נדרשת תוכנית עבודה והתנהלות בשגרה, אשר כוללת גיבוש 

שהציבור יסגל לשגרה ביום שאחרי הסגר, ושתאפשר לספק ביטחון ויציבות לעסקים שיפתחו מחדש. התוכנית 

 צריכה לתת מענה פרטני לכל מגזר ולתכלל את הסיכונים והסיכויים הגלומים בכל החלטה.

הייטק, שירותים  -ענפים מרכזיים 5בדק את מצב העסקים ובחן  5.4.20סקר של הלמ"ס שפורסם ב  -מצב העסקים 

הענפים שבהם עבודה מהבית פיננסיים, תעשייה עילית, מסחר קמעונאי, בינוי ושירותים אחרים. הסקר מציף את 

 11.3% -, למשל ענף הפיננסיים  וענף ההייטק בו הוצאו רק כאפשרית ושבאופן יחסי המשיכו לשמור על שגרה

. ו בינוי ותעשייה שבאופן טבעי מכתיבים נוכחות פיזית במקום העבודהלעומת ענפים כממכוח העבודה לחל"ת, 

עוד  8%חודשים,  3אמרו עוד  32%מהעסקים מעריכים כי יוכלו להמשיך ולתפקד חודש נוסף,  47%מהסקר עולה כי 

 לעומת זאת העסקים הקטנים יתקשו מאוד לשרוד כל יום נוסף.מעל חצי שנה.  13%-חצי שנה ו

 מצב גרף:

המדדים שיצרו המל"ל ומשרד האוצר: מדד תרומה לתוצר ומדד תרומה לתעסוקה, נוצר מצב לפי 

 פרדוקסאלי של יצירת הבדל בלתי מתאים בין ענפי תעסוקה שונים.

מצבה הפיסקאלי של מדינת ישראל טוב ובולט לטובה ערב משבר הקורונה ביחס למרבית  -תוכניות סיוע פיסקליות 

 -מ 6.1% -חוב תוצר. היקף תוכנית סיוע הפיסקאלית של ממשלת ישראל עומדת על כ , מבחינת יחסOECDמדינות 

GDPנמוך משמעותית מההיקפים של מדינות שהטילו סגר מלא )להלן פירוט שיעור תוכנית מ ,-GDPגרמניה :- 

את  (, לכן יש להרחיב11.8% -, אוסטרליה10.5%, ארה"ב 7.8% -, קנדה15% -, צרפת17.7% -, בריטניה14.2%

היקף התוכנית לשיעור גבוה יותר בדומה לממוצע בעולם המערבי. האינטרס הכלכלי )והחברתי( מצביע על כך שיש 

 לפעול בעוצמה ובמהירות בסיוע לעסקים ביום שאחרי.
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בעת גיבוש תוכנית הפעולה יש לקחת בחשבון גם את מאפייני צפיפות אוכלוסייה, ומאפיינים של גיל אוכלוסייה. 

שנים, בעוד האוכלוסייה בישראל צעירה משמעותית והגיל החציוני  42 -יוני במדינות המערב עומד על כהגיל החצ

 שנים. 30הינו 

  

 בתחום הכלכלה המלצות

 בדומה לעולם המערבי בו תוכניות הסיוע הינן בהיקפים דו  הגדלת היקף תוכניות סיוע פיסקאלי

 .GDP -ספרתיים כאחוז מ

 תועלת של האיום -, שתנהל את העלותיחת כלל ענפי הכלכלהגיבוש תוכנית מואצת לפת

הכלכלי אל מול האיום הבריאותי, תוך התאמה למאפייני צפיפות ולמאפייני גיל האוכלוסייה 

 בישראל.

 המלצה  התוכנית הכלכלית תכלול סובסידיות ישירות לעידוד בתי עסק לשמור על כוח האדם(

הסיוע הכלכליות חייבות לכלול תנאים של החזרת עובדים (. תוכניות IMFשניתנה בין היתר ע"י ה 

במקרה בו מעסיק לא יקטין את כוח העבודה לתקופה של שנתיים מקבלת  -לעבודה. לדוגמה

 .הסיוע, ההלוואה תהפוך למענק מהמדינה

 ,לנהל את  - בטחון ויציבות לעסקים שיפתחו מחדשככל הניתן, על מנת לאפשר  יצירת רציפות

עסקים מפתיחה וסגירה חוזרת של העסקים אשר מונעת מהם כיום פתיחה  החשש של בעלי

 מחדש.

 יש לגבש תוכנית פרטנית לענפי תרבות הפנאי, הסעדה, מרכזי  - סיוע מוגבר למגזרים רגישים

מסחר וקניונים כך שיינתן ליווי וסיוע כל עוד ההגבלות על ריחוק חברתי תקפות, בדרך של קביעת 

סובסידה שתאפשר לעסקים הללו להמשיך לפתוח את שעריהם, אחרת התוצאה תהיה משבר 

 רי, ושיעורי אבטלה גבוהים. מגזרי שעלול להתפתח למשבר בענף הנדל"ן המסח

 תוך שימוש בכללי ריחוק חברתי, מדידת חום בכניסה  יש לשאוף לפתוח קניונים ומסחר בהקדם

 והצטיידות במסיכות.  

 יצירת תוכנית האצה של פרויקטי תשתיות להשגת שתי  -האצת פרויקטים בתחום התשתיות

גברת בימי סגר מקומיים/כלליים האחת, יצירת משרות חדשות, וכן תוכנית לעבודה מו -מטרות

אשר כוללת היערכות מראש בכוח אדם, אישורים, האצת בירוקרטיה ואישורי עבודה. יש לאפשר  

לקבלני הביצוע תנאי זכייה בפרוייקטים של גיוס כ"א ישראלי. לצד זאת לתת הטבות ולסבסד 

עבודה לטובת פערי עלויות בכוח אדם ישראלי, כדי שלא לבסס את הביקוש הגדול לכוח ה

 הפרויקטים על עובדים זרים.  

  מטרת תוכניות הסיוע לעסקים צריכה להיות בראש ובראשונה שמירתם בחיים וטיפול במצוקת

לצורך כך, חשוב לוודא שהבנקים שמקבלים הון זול מבנק ישראל לא הנזילות אליה נקלעו. 

את אותן הלוואות. נדרשת  יקשיחו את תנאי האשראי לאור העלייה בסיכון הלווים, אלא יאשרו

לשיעורי  15% -הגדלה משמעותית של שיעור ערבות ממשלתית להלוואות לעסקים קטנים מ

 .60-80%הערבות במדינות אחרות העומד על 

 בהמשך לצורך להקטין תלות בנכונות של הבנקים לתת אשראי, ובפרט  - תוכניות סיוע נוספות

קרנות סיוע ממשלתיות, ו/או קרנות חירום למתן במגזרים שמתקשים לקבל אשראי, יש להפעיל 

קריטי שהכסף שמוקדש אשראי זול ופרוס לתקופות זמן ארוכות, כך שיאפשרו התאוששות. 

 לאשראי זול לעסקים אכן יזרום אליהם.
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  הסברה לציבור הרחב ששמירה על כלכלה בריאה ורמת  -קמפיין לאומי של מוצרים תוצרת הארץ

קנייה של מוצרים מקומיים )ויותר מכך של עסקים קטנים, חקלאים מקומיים, חיים גבוהה מחייבת 

 חנויות מכולת ויוזמות מקומיות(.

 ,אשר תאפשר במאמץ ותכנון,  קידום תוכנית הדרכה לחברות ועסקים להגברת היעילות והתפוקה

 להשלים את פערי הייצור השנתיים בשאר הזמן שנותר.

 ל מתן קנסות לבתי עסק שיפקיעו מחירים למוצר המפוקח.כול - מחיר מפוקח למסכות וכפפות 

 

 

 

 חינוך

 

פוטנציאל ההדבקה אצל ילדים במערכת החינוך גדול במיוחד בשל הקושי לשמור על ריחוק חברתי ובשל מבני 

מערכת נסגרה מיידית מוסדות החינוך המחייבים התכנסות המונית במרחבים סגורים. עם פרוץ המשבר ה

  .מרחוקועברה ללמידה 

מערכת החינוך בישראל נמצאת מזה עשור בתהליכי פיתוח סביבות למידה, קורסים והכשרות להוראה עתירת 

משבר הקורונה זימן  .בלבדבממדים מצומצמים טכנולוגיה המותאמת למאה העשרים ואחת. שיטות אלה נוסו 

גלות, התנסות והתמודדות להסת "מקפצה" גבוהה ומהירה מאד לעולם הטכנולוגי, ומערכת החינוך נדרשת

 הנובעות ממצב חירום.  דרישות משתנות ובלתי צפויותעם למידה אחרת תוך 

המורות והמורים עושים כמיטב יכולתן/ם להיערך לשינויים בזמן משבר מתמשך. מנהלות ומנהלים, יועצות, 

ל מנת לייצר מענה גננות וכן בעלי תפקידים רבים במטה המשרד עובדים שעות רבות במאמץ וביצירתיות ע

 ציבור המורים סופג ביקורת רבה, ללא ליווי מקצועי וללא כלים מתאימים. זאת בשעה שבתנאים קיצוניים

הנוגעת למבנה העבודה והחופשות ולתוצרי עבודתם מרחוק. חרף הפעלת המערכת ותשלום משכורות 

בכל יום שחולף מערך הצרכים  המורים, ההורים חייבים לקחת חלק משמעותי בלמידה ובהשגחה על הילדים.

 המגוון של התלמידים וההורים מתרחב.

; למשל, מבחינה טכנולוגית נדרש למידה מרחוק בקנה מידה לאומי לאורך זמן מזמנת קשיים רבים ומורכבים

מחשב או טלפון סלולרי עם מצלמה לכל ילד במשפחה. קיים צורך קבוע בתיווך וסיוע לילדים בויסות עצמי 

משימות הלמידה עצמן בשעת השיעור )קריאה, כתיבה, הבנה( וכן בהתגברות על קשיים בלמידה וב

מרחיב מאד את טכנולוגיים. פערים טכנולוגיים והיעדר מבוגרים אוריינים בשכבות אוכלוסיה מוחלשות 

 . במשפחה שבה  אחד ההורים או שניהם עובדים נוצרת התנגשות קבועה בין צרכי עבודתוהפערים הלימודיים

של ההורה ובין צרכי ילדיו. הורים ובמיוחד נשים הן אלו שצריכות במקביל בכל בוקר לדאוג לצרכי הבית, לצרכי 

בעיית המשמרת הכפולה של נשים הפכה כעת  .הלמידה של כל אחד מהילדים, ולשמירה על מקום עבודתן

 לאתגר בלתי אפשרי של משמרת משולשת בו זמנית. 

ושי להתרכז, משך זמן ארוך, מול מסך כאשר לילדים שעות מסך רבות בתקופה הלמידה מרחוק מחדדת את הק

קיים קושי מיוחד בלמידה כיתתית מול מסך. שימוש קבוע במצלמה לילדים עם הפרעות קשב וריכוז זו ממילא. 

במשפחות של בתוך הבית במסגרת הלמידה: פוגע בתחושת הפרטיות וגורם קושי אישי לחלק מהמשתתפים. 

. ריבוי המטלות בלמידה מרחוק גורם לחלק בעלי מוגבלות או תלמידי החינוך המיוחד הקושי גדול אף יותרילדים 
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מהתלמידים לחוות לחץ אישי, תסכול וחוסר יכולת להתמודד עם העומס, ורבים מהם "נעלמים" בצורת נשירה 

מי בבית הספר מהווה גלויה או סמויה. במצבים שבהם היחסים הבין משפחתיים מורכבים, המפגש היומיו

מפלט ורווחה עבור תלמידות ותלמידים מסוימים, אשר בימים אלו לא יכולים להתנתק מהדינמיקה 

  .המשפחתית הסבוכה, וכתוצאה מכך יכולת הלמידה שלהם/ן מהבית נמוכות מאד

קשר הללו  רצופה ומשמעותית, מורים ומורות מדווחים על קושי לקיים בתנאים למידהמלבד קושי ברור לקיים 

 .עם תלמידים והורים, אשר נדרש דווקא בתקופה זו ביתר שאת בין אישי

ניכר שמערך הלמידה מרחוק אינו מהווה פתרון מלא  כעת, לאחר למעלה מחודש של הפעלת המערכת מרחוק

  ומתאים מבחינה לימודית, חברתית ורגשית לאורך זמן.

 

 בתחום החינוךהמלצות 

 בליווי  לומדים לקראת בגרות ימשיכו בלמידה מרחוק ממוקדת בגרותתלמידי החטיבה העליונה ה

 המורים אשר מכינים אותם לבחינות הבגרות.  

 עבור תלמידי כיתות ד' עד י' נדרש לבחון חלופות משמעותיות להמשך הלמידה מרחוק 

  באמצעות כלים ומשימות משדה החינוך הלא פורמאלי.במתכונתה הנוכחית 

  ועל כן, ההמלצה היא לשיעורים  לימודים ארוך בדומה למבנה יום הלימודים בכיתה.לא ניתן לבנות יום

דק' ( ובעדיפות לתכנים ויזואליים, קריאה, כתיבה, התנסות  3-5המשלבים הקניות קצרות וממוקדות ) 

 וחקר, למידה מעשית, יצירה, תנועה של הגוף ומיעוט מטלות רחבות היקף לעבודה עצמית.

 יעת שעות יומיות ספציפיות של הוראה מקוונות ולמידה מקוונת, במשימות מומלץ להחליף קב

יומיות המבוססות על שיעורים מוקלטים ומשימות מתוקשבות, לצד למידה מרחוק בשעות מגוונות 

 ללא חובת נוכחות.

 לגבי מצב בתי הספר מנקודת המבט  נדרש תכנון הפעלת בתי הספר תוך קבלת משוב הערכה שבועי

 על מנת  לשפר תהליכים לימודיים ולשפר דרכי תקשורת.הוראה, התלמידים וההורים, של צוות ה

  .במקום הספק של חומר לימוד מומלץ להתמקד בהקניית מיומנויות לימודיות קטנות ובהעשרה 

 ובמקביל, הפעלת  מבחינה מערכתית מומלץ לבחון אפשרות להקדמת חופשת הקיץ לעובדי ההוראה

. לשם כך נדרשים מרחוק או בקבוצות קטנות מאדהחינוך הבלתי פורמאלי  התלמידים על ידי מערך

פתרונות מגוונים שיסופקו על ידי האגפים המתאימים במשרד החינוך, הרשויות המקומיות, ארגוני 

  מתנדבים וסטודנטים.

 כך שסוכני  מומלץ שהמשרד יפרסם קווים מנחים להישגי למידה בסיסיים לכל שכבת גיל היסודי

לזמינותם להתאימה לאוכלוסיות השונות,  תכנית מוסדרת לצמצום פעריםהחינוך השונים יוכלו לבנות 

 של התלמידים, ליכולותיה של הקהילה ולכוחות הפועלים בתוכה. 
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  נדרשים תרחישים ומודלים להיערכות שיאפשרו פתיחה של מסגרות הלימוד במתכונת שטרם

אשר יאפשר להבין אילו אמצעים מסייעים להכלת  ך ניסוי מבוקר אלקטיבימוצע לערוך תהלי הכרנו.

המגיפה, ואילו אינם נדרשים, כדי לפתוח את שנת הלימודים הבאה תוך הפעלת אמצעי ריחוק חברתי 

 מינימליים ומיטביים.

 

 ג'-החינוך בגיל הרך, גני הילדים ותלמידי כיתות א'

אין חולק כי פתיחת מערכות החינוך של הגיל הרך, גני הילדים והחינוך היסודי עד כיתה ג' היא תנאי הכרחי ליציאת 

ההורים ובמיוחד אימהות לעבודה. מוסדות הבריאות חוששים מתהליך הדבקה שעלול להתפרץ בגילים אלו, ובכל 

וע לשמירה על הילדים. מודל זה מתאים זאת ההנחיות הקיימות מאפשרות חבירה של מספר משפחות בהרכב קב

מוצע לאמץ מודל להפעלת מערכות אלה בריחוק קבוצתי במקום לטווח קצר בלבד מבחינה כלכלית ומשפחתית. 

קבוצות שיפעלו בו זמנית בהרכב קבוע ובמרחק מספיק למניעת  3-4לפי מודל זה הילדים יחולקו ל  בריחוק פרטני.

. הצוותים וכדומה מהווים עוגן בטוחיים ואי וודאות הסביבה הבטוחה, כולל המיקום, הידבקות בנגיף. בעיתוי של שינו

הגדרת תקינה של מספר ילדים המותאמת לצרכים ולדרישות משרד הבריאות, תחייב פעילות בעלות גבוהה 

ם פרטיים, משמעותית מהרגיל ועל כן, מפעילי המעונות זקוקים לרשת ביטחון כלכלית מינימלית מהמדינה. גני ילדי

ידרשו להוכחה שיוכלו לעמוד בתנאי הבידוד הקבוצתי. אלה שיעמדו בתנאים יזדקקו לתמיכת הממשלה בתקופת 

 .הקורונה

ככל האפשר; בחצרות בתי ספר ובחצר הגן או בפעילות בטבע, וילוו  פתוחיםהקבוצות הקטנות יפעלו במרחבי חינוך 

תאימים שיתוספו לצוות החינוכי. מומלץ כי בכל מבנה מעון על ידי סטודנטיות להוראת הגיל הרך ומתנדבים מ

)בכיתות ובחצרות נפרדות(. זאת, במבני מעונות שמשמשים בשגרה  בהפרדה מוחלטת ביניהןתפעלנה הכיתות 

כמעונות סמל לילדים בגיל הרך, להם כיתות פעילות, חצרות וחדרי ספח נפרדים לכל כיתה. מומלץ שבכל מעון או 
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ככל האפשר )כולל רקע תחלואת בני משפחה, מגורים באזורי סגר וכד'( והצורך בהפרדה. מומלץ  ת קבועצווגן יעבוד 

שסדרי קדימות לקבלת הילדים למעון או גן יקבעו על ידי המדינה, מתוך מגמת עדיפות לילדים שהיו במעון לפני 

 ה(.המשבר, ילדים לנשים חד הוריות, וכן לעובדים חיוניים )על פי הגדרת ממשל

החזרה לשגרה בתקופת ההתמודדות הכללית עם נגיף הקורונה והמשבר  -תפעולית –התוכנית החינוכית טיפולית  

ניקיון שנוצר סביבו, מצריכה שינוי בעקרונות והרגלי העבודה הקבועים שימת דגש מיוחד והקפדה יתרה בסוגיות של 

על מנת שניתן יהיה  גותיים של ילדים, הורים וצוותוהיגיינה אישית ותקשורת ערה ורגישה במיוחד לשינויים התנה

 לקיים אקלים מיטבי במסגרת החינוכית גם בימים מורכבים אלה.

חיוני לתת קדימות מובהקת ומיידית לילדים ופעוטות בסיכון לשילובם במסגרות, תוך אפשרות לפתיחה מחודשת 

 ת. הכולל של פתיחת המעונו של תוכניות ייחודיות עבורם ועבור משפחותיהם, ללא תלות במהלך

 

 בתחום החינוך בגיל הרך המלצות

לשגרת  -ג'-של הגנים ושל כיתות א' ,נדרש מהלך ממשלתי מקיף להחזרה מבוקרת של המעונות לגיל הרך ●

 . עבודה, כולל  גיבוי תקציבי מותאם

)על אף שהשירות  העלות להורים בגין החזרה למסגרות לא תעלה על זו שהייתה ערב משבר הקורונה ●

 .פערי העלות ימומנו על ידי המדינהבמעון יהיה כרוך בעלויות גבוהות(. כאמור, 

 יש לאפשר לצוותים במעונות לחזור בצורה בטוחה ומכילה לעבודתן. ●

 יש ליצור מערך הכשרה מותאם לענף כהכנה לחזרה לשגרה. ●

 כמטפלות נוספות לצוות המקצועי, לאחר הכשרה בסיסית. ניתן להעסיק נשים מובטלות ●

פיצול והקטנת  בדרך של מוצע לערוך כבר כעת תהליך ניסוי מבוקר ואלקטיבי לפתיחת מסגרות חינוך ●

קבוצות, קיום הלימודים במבנה יום לימודים גמיש והפסקות משתנות מקבוצה לקבוצה על פי צרכי המוסד 

 החינוכי. 
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 אוכלוסיות מיוחדות -וחברהרווחה 

 

  נשים החיות בעוני או משתכרות שכר מינימום:

. הראשון שיפוטרו וימצאו נמצאות בסיכון משולשנשים אלה, כדוגמת הנשים שעובדות כמטפלות או בשירותי ניקיון 

את עצמן נאלצות לחיות מתחת לקו העוני. השני, שימשיכו לעבוד אך יחשפו למחלת הקורונה, ידבקו ויחלו או יעבירו 

הלאה את המחלה. השלישי, שעם יציאתן לעבודה, לא יוכלו לדאוג לילדיהן הנמצאים בבית ולא יוכלו לעזור לילדיהן 

 וסר ידע והן מחוסר משאבים וזמן. ללמוד בלמידה המקוונת, הן מח

כדי לטפל בילדים עקב  –נשים רבות נאלצות להפסיק את עבודתן כמוכרות, קופאיות וכו', או כבעלות עסקים קטנים 

אימהות חד הוריות או אימהות יחידניות שהסכנה לחוסנן הכלכלי גדולה . במיוחד חמור מצבן של סגירת בתי הספר

 פי כמה.

 

 נשים בעוני – המלצות

, כולל בדיקתן לקורונה, וכן למגן ולבדוק את לדאוג באופן מיידי למיגונן של מטפלות סיעודיות ועובדות ניקיון ●

 כל שאר הצוותים אליהם נחשפים הקשישים בביתם, או במרכזי יום ודיור מוגן.

 עם אוכלוסיות בסיכון.במיוחד לאלה שעובדות  לדאוג להיסעים קבועים ובטוחים למטפלות ולעובדות ניקיון. ●

ש"ח לקצבה לימי הקורונה  1,000תוספת של  - התייחסות דיפרנציאלית למקבלי הבטחת הכנסהנדרשת  ●

)בשל הוצאות חריגות על חשמל, מזון, ואבדן הכנסה מעבודות יומיות לא קבועות או מתמיכת בני משפחה שאבדו 

 את מקורות ההכנסה שלהם( 

וקיבלו ארוחות  לילדים שהשתתפו בפרויקט ההזנה של משרד החינוךאספקת ארוחות צהריים לבתים  ●

 . הדבר נעשה במספר מדינות באירופה. בבי"ס

)מחשב לכל ילד במשפחה כדי  אספקת מחשבים ניידים וחיבור לאינטרנט לילדים במשפחות החיות בעוני ●

 לאפשר לימודים מקוונים(.

 ני בישובים העניים ביותרביטול הקיצוץ שנעשה בתכניות המיועדת למשפחות בעו ●

 (. 1-4)אשכול  

 

 אלימות כלפי נשים: 

החרפת המשבר הנוכחי מחייב היערכות לגידול במספר המשפחות המקבלות טיפול וליווי בשל שתי סיבות: האחת, 

"אלימות תגובתית" שהיא תוצר ישיר למשבר המורכב הפוקד את . השניה, האלימות במשפחה נפגעת אלימות

לאור המידע המצטבר מאז ראשית המשבר בארץ ובעולם אודות גידול  שקודם לכן לא חיו בצל אלימות.המשפחות 

בהיקף תלונות ודיווחים של ילדים ונשים החשופים לאלימות, יש צורך ממשי בתוספת של מסגרות חירום והגנה 

 הקורונה.לנשים נפגעות אלימות וילדיהן הן בגל הראשון והן לקראת אפשרות של גל נוסף של 

שבי בכפיפה מאז חודש מרץ בו נסגרו מסגרות החינוך, נשים נפגעות אלימות וילדיהן נמצאות במצב שניתן לכנותו 

. מדיווחים שונים אנו למדות כי כבר יש עדויות לעלייה ללא גישה בטוחה לגורמי סיוע 24/7אחת עם הגבר האלים 

ת המדווחות. למרות החשש והנחייה למניעת התקהלות בפניו 30% -במקריי האלימות כלפי נשים העומדת על כ
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הקליטה בדומה . 90%ומקלטי הנשים המוכות קולטים משפחות ונמצאים בתפוסה של מעל נשים פונות לעזרה 

 מוקדמת או אפשרות לכפות בידוד על המשפחות החדשות. ללא בדיקת קורונהל"רולטה רוסית" מתבצעת 

מה נוספים של יחסים תוקפניים או שתלטנות קיצונית במשפחה. זאת הסגר המתמשך עלול לגרום למתח והסל

מדינת במיוחד כאשר במקרים רבים אחד ההורים או שניהם הוצאו מעבודתם וקיים איום כלכלי מוחשי על המשפחה. 

היקף הניטור והטיפול של שרותי הרווחה ישראל צמצמה את היקף שרותי הרווחה בעשרות אחוזים ויצרה מצב בו 

 .צם ומאות אלפי משפחות הופקרו לגורלןצומ

 

 אלימות כלפי נשים – המלצות

עקב אלימות כלפיהן, גם בתנאי סגר.  נדרש לפתח דרכים חדשניות שיאפשרו לנשים לדווח על מצבי מצוקה ●

חשוב לפרסם כתובות אליהן נשים תוכלנה להגיע גם ללא הודעה מוקדמת כדי להיחלץ ממצבי סכנה לחייהן עקב 

  אלימות, מהן יופנו למקומות בטוחים להמשך טיפול.

ספות ובנוסף, לפתוח מסגרות מקלט נו יש לקבוע פרוטוקול לניהול אירוע סגירת מקלט עקב הדבקה ●

 כאלטרנטיבה לקליטת המשפחות בסיכון גבוה כשמקלט יוצא מכלל פעולה.

באופן שיגדיל את נפח המטופלים בשירותים הקיימים לטיפול באלימות  יש להיערך לחזרה הדרגתית לשגרה ●

 )מרכזים ומקלטים(.

תגבור היקף  בשלב זה היציאה למגורים עצמאיים בקהילה מוקפאת ויש להיערך לביטול ה"פקק" שיווצר תוך ●

למשפחות שסיימו את התהליך הטיפולי ותוך פינוי  half-wayבאמצעות פתיחת מסגרת  דירות המעבר הקיימות

מקום למשפחות בסיכון גבוה הזקוקות למקלט. ניתן להתארגן בפרק זמן קצר יחסית ובעלויות סבירות להפעלת 

השתלבות מיידית במסגרות חינוך, חיים מסגרות הללו באמצעות שימוש בלינה קיבוצית שמאפשרת למשפחות 

 והשתלבות זמנית בעבודה עד כמה שניתן בתוך מתקני הקיבוץ. 24/7במקום מאובטח 

 

 

  :נערים ונערות בסיכון

בפנימיות או מוסדות שונים )במסגרת הרווחה או  15,000 -ילדים בסיכון במדינת ישראל וכ 300,000ישנם כ 

גדול מהילדים הללו סובלים מאי תפקוד הורי, הזנחה ואלימות פיזית או מינית. במסגרת המנהל ההתיישבותי(. חלק 

החזרתם מהמוסדות לביתם, או הפסקת הטיפול התומך בהם )שניתן על ידי עמותות שונות, כמו: פותחים עתיד 

זרה. ועוד( ועוד במצב של סגר, משאירה אותם חשופים לחלוטין להסלמה של האלימות ללא כל אפשרות לקרוא לע

 נזק מתמשך שעלול להיות בלתי הפיך.

מציאות הקורונה, מגבירה סיכונים קיימים ויוצרת סיכונים חדשים: עבור חלק מהנערות והצעירות, החיים תחת קורת 

גג אחת עם משפחותיהן מהווים "סיר לחץ", בצד צמצום אפשרויות התמיכה בקהילה ומובילים לסיכון מוגבר ולמצבי 

 רחוב ואף הידרדרות לזנות. קיצון: דיכאון או פגיעה עצמית, אלימות, בריחה מהבית אל ה

צעירות עובדות מהוות עוגן כלכלי למשפחותיהן. חלק מהמשפחות תלויות בהכנסת הצעירה לפרנסתן והפסקת 

עבודתן ואפשרות הפרנסה מערערת משפחה שלמה. בסקר רחב שנעשה בימים אלו בקרב צעירות וצעירים נמצא 

ם גבוהים מדברים על תחושת בדידות וקושי רב בהעדר קשרים לא מיצו את זכויותיהם לדמי אבטלה, אחוזי 15%כי כ 

 מדווחים על תחושת סכנה.  12%חברתיים. 
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 נוער בסיכון – המלצות

והחזרתם למערך פעיל של  הכרה בגורמים התומכים בנערות ונערים בסיכון כחיוניים למשק ●

 תמיכה בילדים אלו ובמשפחותיהם.

קו חרום, מוקד מענה טלפוני. אלו לא ימתינו  וזמינים באופן וירטואלי:הפעלה מיידית של שירותים נגישים  ●

 לפניות אלא יפעלו אקטיבית לאתר אותן באמצעות נוכחות פעילה ברשתות החברתיות. 

תוכן, ומפגשים המציע  -"בית חם וירטואלי" - חינוכית מותאמת לנערות וצעירות-הצעת פעילות חברתית ●

  .תקבוצתיים ברשת לנערות וצעירו

מועדון או מקום מפגש לכמה שעות ביום שיאפשר לנערות וצעירות שאין להן  - הפעלת שרות חירום קהילתי ●

 לצאת לכמה שעות מהבית. –כל מקום לצאת אליו 

לנערות וצעירות שנותרות ללא מענה לינה או שנמצאות תחת סיכון  למגורים זמינים ומידיים - מקלט חירום ●

 פיזי.

: לטובת צרכים נשיים, תקציבי חירום גמישים ומיידיים עבור נערות וצעירות לשעת חירום - משאבים כספיים ●

 הפסקות הריון או טיפול רפואי כמו גם לטובת מצבי חירום בלתי צפויים.

, צעירות הן הרחבת זכויות ביטוח לאומי לנערות ובעיקר צעירות שנמצאות ללא כל מקור הכנסה. שכן ●

גם מהכנסה זעומה שיש להן. ובהעדר כל הכנסה יש חשש להידרדרותן לקשרים  התומכות בפרנסת משפחותיהן

 פוגעניים ואף לזנות. 

 פתיחת המוסדות שהפכו לבית מוגן לילדים בסיכון, תוך הקפדה על כללי משרד הבריאות. ●

 

    :אוכלוסיית המבוגרים

אוכלוסיות בסיכון, כולל אוכלוסיית במסגרת התוכניות העוסקות בשלב היציאה מהבידוד, מוצע להמשיך לבודד 

אוכלוסיות "מבוגרים"  3כשבוחנים את הבידוד כצעד גורף, יש להבחין בין  ומעלה. 70-או ה 65-"המבוגרים" בני ה

למבוגרים עצמאיים , הבידוד גורר בדידות שיש בה פגיעה מוכחת בבריאות. למבוגרים שאינם עצמאיים שונות:

מחייהם, בכך שנשלל מהם מפגש עם בני משפחותיהם ומיצוי של תרבות פנאי. נפגעת היכולת להמשיך ליהנות 

כעצמאים או שכירים, הבידוד עלול להוביל לפרישה כפויה ממעגל העבודה, תוך פגיעה  למבוגרים שעדיין מועסקים,

עבודתם כלכלית ואובדן משמעות בחייהם, שאף הם מזיקים לבריאות. מחקרים מוכיחים כי אנשים שהמשיכו במקום 

אחרי גיל הפרישה חוו פחות בעיות בריאות, ביניהן לחץ דם, מחלות לב, סכרת ודיכאון. מעבר לכך, בידוד המבוגרים 

פוגע במשק, בשל תרומתם הישירה לכלכלה, וכן תרומתם העקיפה כסבים וכסבתות המהווים תמיכה בהורים 

תוח מסקנות ומתן מענה הולם. יש למצוא פתרונות נדרשת הערכת הסיכון שטמון בבידוד עצמו, ניהיוצאים לעבודה. 

יצירתיים שאינם מבוססים על הגבלות גורפות. נדרש להקים לכך צוות מיוחד, בשיתוף עם מומחים לגרונטולוגיה 

ראוי לחשוב באופן יצירתי על דרכים שיאפשרו להפחית את סיכוני ההידבקות מחד גיסא, ונציגים מציבור המבוגרים. 

 ורות באיכות החיים של המבוגרים מאידך גיסא. בלי לפגוע חמ

יש מקום לאפשר למבוגרים בחירה בין חלופות. נדרשים הסדרים שיאזנו בין הצורך להגן על מערכת הבריאות לבין 

זכותם של המבוגרים לממש את רצונם החופשי ולהמשיך לחיות חיים בעלי משמעות והנאה. המעוניינים להישאר 

זאת, בלי לפגוע בזכויותיהם ותוך קבלת מענה דיגיטלי מרחוק לצרכיהם השונים. למי שאינו בבידוד יוכלו לעשות 
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מעונין בבידוד, יש לאפשר לצאת מהבידוד, תוך הקפדה על תנאים שיצמצמו את סיכון ההידבקות. אין מקום להפוך 

 את השנים האחרונות בחייהם של המבוגרים בישראל לאומללות בשם ההגנה על בריאותם.

 

 מבוגרים - המלצות

וגיבוש מדיניות מותאמת למדדי סיכון מותאמים יותר, על בסיס  על פי גיל הימנעות ממדיניות של סגר גורף ●

 למידה מהעולם ומהנתונים.

, דבר המהווה היום דיגיטלית-מימון ממשלתי לפתרונות דיגיטליים לאוכלוסיות של זקנים נזקקים ומנותקים ●

 צורך תפקודי בסיסי.

, כולל אפשרות לטייל בטבע פשרויות מובנות ובטוחות ועידוד האוכלוסיה המבוגרת לפעילות פיסיתהרחבת א ●

 או במרחבים פתוחים עירוניים, או לצאת לפעילות ספורטיבית. 

 באופן שאינו מחייב אוריינות טכנולוגית מורכבת. הרחבת אפשרויות מובנות לצרוך תרבות פנאי ●

המשך מהבית ומתן אפשרויות מגוונות ל שאינם יכולים לעבוד צמצום פגיעה בקריירה של מבוגרים ●

 בשמירה על הנחיות ברורות. השתתפות מתוך בחירה במעגל העבודה

 עד מספר מסוים של משתתפים וזאת במקום לאסור אותם לגמרי.  אישור למפגשים משפחתיים במרחב פתוח ●

זמני פעילות ייעודיים קחת, וקביעת במרכולים ובבתי המרקביעת שעות ייעודיות לקניות של מבוגרים  ●

 למבוגרים תוך הגבלה על שאר הציבור.  בפארקים או בגנים ציבוריים

, תוך תכנון מענים לאוכלוסיות השונות הכנת תכנית ממשלתית להתמודדות עם אתגר הזיקנה בצל קורונה ●

 בתקופת הביניים הארוכה הצפויה.
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 החברה הערבית
 

משבר הקורונה חשף את התשתיות הרעועות במגזר הערבי בתחום החינוך, הרפואה הציבורית,  

 הכלכלה והחברה האזרחית, לצד הצרכים הגדלים בקהילה זו. 

מבחינה כלכלית, מרבית החברה הערבית בישראל מתפרנסת ממתן שירותים ועסקים קטנים, אשר ניזוקו באופן 

משמעותי במשבר הקורונה. פגיעה חריפה זו, בשילוב עם אחוזי עוני גבוהים בשגרה, מביאים לפגיעה הרסנית 

רב שכירים, ובמיוחד בקרב ביכולת הקיום של משפחות רבות בחברה הערבית. שיעור האבטלה עלה דרמטית בק

נשים שעבדו בתוך הכפרים במקצועות תעשיית היופי, משק בית, מסעדנות או תיירות, ואשר הכנסתן הופסקה 

 כליל. 

הלמידה מרחוק מטעם משרד החינוך, מניחה את קיומם של אמצעי קצה דיגיטליים )מחשבים, מסכים, אוזניות, 

יימים בבתים רבים בחברה הערבית, מה שמדיר חלקים ממנה חיבור אינטרנט ביתי וכיו"ב(, אשר אינם ק

 מהשתתפות בלמידה ומגדיל את הפערים, הגדולים ממילא. 

"סיר הלחץ" שנוצר בעקבות אובדן מקומות עבודה וחוסר וודאות הביא לעלייה גדולה במקרי אלימות בתוך המשפחה 

ח האדם נמצא מלכתחילה במחסור, ובצירוף ואלימות כלפי נשים. עומס העבודה במערכת הרווחה, בחברה בה כ

  .הוצאת אנשי צוות לחל"ת, גרמו למחסור במענים לנשים ולילדים הפונים בעקבות מצבי אלימות במשפחה

חולשה היסטורית בתפקודן של הרשויות המקומיות, ומחסור בגופי חברה אזרחית חזקים בחברה הערבית, מעצימים 

מענה מקומי שהתגבש בזכות גופים אלה ברשויות חזקות. מרבית המועצות  את הקושי, ומדגישים את היעדרו של

 -בסולם הסוציואקונומי, וזקוקות בעת משבר כזו לסיוע ממשלתי משמעותי  2המקומיות הערביות מסווגות ברמה 

 החל בציוד מיגון ועד מענקים מהירים להתמודדות עם הצרכים המיידיים.

ה הערבית הוא של משפחות גדולות בבתים משותפים, דבר שמביא להעלאת מבנה המשפחות ואופי המגורים בחבר

 -הסיכון להדבקה. לצד זאת, פערים באורח החיים הבריא בקרב אוכלוסיה זו, ובפרט עישון, בעיות לב והשמנת יתר 

 מגדילים את הסיכוי לתחלואה קשה בקורונה.

היעדרו של מידע הסברתי מספק בשפה  אופן ההתמודדות עם המשבר העלה פערים במענה לחברה הערבית.

הערבית מטעם הגורמים הרשמיים, הביא ליוזמות תרגום מקומיות ולמידע לא אחיד בתכנים ובאיכות המסרים. חלק 

גדול מן השירותים אשר הועברו לתצורה דיגיטלית, אינם קיימים בשפה הערבית, ובכך נמנעת הגישה אליהם 

רית. בנוסף, התעוררו פערים במיגון האוכלוסיה הערבית, וחלו עיכובים לאוכלוסיה המבוגרת שאינה דוברת עב

 בפריסת בדיקות בהיקף משמעותי. מרכיבים אלה חברו לעיכוב בהכלת ההתפרצות בחברה הערבית.

 

 החברה הערבית – המלצות

הנגשת מידע לאוכלוסייה הערבית ע"י מומחים ערבים בעלי רקע רפואי  נדרשת הסברה בשפה הערבית, ●

 מובהק, מקובלים ומוכרים בחברה ובתקשורת הערבית.

ופנייה ישירה לחברה הערבית בשפה פשוטה ובהירה. חידוד  מינוי דובר ערבי בכיר מטעם משרד הבריאות ●

 המסר של חובת דיווח במקרה הידבקות.

 העלאת המודעות לצריכת ידע רפואי מהימן שלא מסתמך על שמועות.  ●
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על הממשלה לנהוג  הבריאות לבין האוכלוסיה הערבית בעיקר לפני חודש הרמדאן.בניית אמון בין משרד  ●

 בהתאמה תרבותית, ולתאם את צעדי הריחוק החברתי הנחוצים בשיתוף עם הרשויות ועם אנשי דת מובילים. 

 טיפול מונגש בשפה הערבית לביטוח לאומי ולשירותי הדיגיטליים בכלל משרדי הממשלה. ●

בכדי שתוכל לקחת חלק בלמידה מרחוק,  ערך לצייד במחשבים את החברה הערבית,על משרד החינוך להי ●

 לבצע התאמות למתווה שיאפשרו למידה בדרכים חלופיות. -ועד לסיום ההצטיידות 

בבניית אסטרטגיות ייחודיות של כל יש צורך  קיימים הבדלים בין ערים ובין כפרים ובין אוכלוסיות שונות ולכן ●

 עולה עם ההנהגה המקומית או הרשויות בכל ישוב.ישוב תוך שיתוף פ

 בדומה לחברה החרדית. תוך פרסום מוקדי הדבקה שחרור איטי מהסגר ●

הנמצאים בתכנון בישובים ערביים, בכדי לנצל את התקופה בה  קידום מהיר של פרוייקטים לקידום תשתיות ●

 ם שתוכננו להמשך השנה.המרחב הציבורי פנוי, באמצעות אישור מהיר והקדמת מימון לפרוייקטי

התמודדות עם אתגרים  לצורךגמישות בהסטת תקציבים ו ,922דחייה במועדים למימוש תקציבי החלטה  ●

 ייחודיים חדשים בימים אלו.

 

 

 ארגוני החברה האזרחית
  

עמותות וחל"צ( הם גורם מכריע בקידום החברה האזרחית, הדמוקרטיה  –ארגוני המגזר החברתי )ארגונים חברתיים 

והחוסן בישראל. מדובר בקבוצה הטרוגנית של ארגונים הממלאים תפקידים מגוונים )כאמור בנייר עמדה של מכון ון 

ם נדבך משמעותי ברשת הביטחון החברתית של ליר בנושא המגזר השלישי כמגזר אזרחי(. המגזר החברתי, הוא ג

 אוכלוסיית ישראל בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות, הסביבה ועוד. 

 5.4%מדיווחי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי חלקם של הארגונים החברתיים בתוצר בישראל עומד על כ 

מיליארד ש"ח, כאשר כמחצית  85.5דת על מהתמ"ג. הכנסתם הכוללת )בניכוי קופ"ח ובתי חולים ממשלתיים( עומ

מסכום זה משולם עבור מכירת שירותים, כתמיכות וכמענקים ממשלתיים עבור אספקת השירותים. על פי תמונות 

משרות, אשר  500,000 -מצב עדכנית על בסיס נתוני גיידסטאר ישראל נמצא שארגוני המגזר החברתי מעסיקים כ

 משרות התנדבות שעיקרם בתחום הרווחה. 500,000וד כ רובן, בתחום החינוך והמחקר, וע

משבר נגיף הקורונה פוגע בארגונים חברתיים רבים שכאמור, מהווים את התשתית החברתית ומשרתים את החברה 

 50%והכלכלה בישראל. על פי נתונים עדכניים שפירסם ארגון "מנהיגות אזרחית" )ארגון הגג של המגזר השלישי( 

 מהארגונים דיווחו על צמצום או הפסקה כוללת של פעילותם.  25%חברתי הוצאו לחל"ת וכ מעובדי המגזר ה

מכיוון שהמגזר החברתי נמצא על סף קריסה, במידה ולא יינתן מענה מספק וכולל, אוכלוסיות שלמות במדינת ישראל 

לימות, קשישים, בעלי לא יקבלו מענה לצרכים החשובים והרגישים ביותר. החל מילדים ונשים במצבי סיכון וא

מוגבלויות וירידה תפקודית, ארגונים להכשרה תעסוקתית, מוסדות חינוך, תרבות, ועוד. במידה ויקרסו ארגוני המגזר 

החברתי, יהיה בלתי אפשרי ליישם את מדיניות הממשלה ליציאה מחירום ועידוד צמיחה מחודשת של המשק. יתר 

ה בישראל, כמו גם על התשתיות החברתיות שלה, ישנו הכרח לשמור על על כן, כדי לשמור על חוסנה של הדמוקרטי

 התשתיות של כלל ארגוני החברה האזרחית.
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 :שיתוף המגזר החברתי בתהליכי קבלת ההחלטות

ההחלטות ביחס למשך ואופי ההנחיות להתנהלות הציבור הינן בעלות השפעה קריטית על היבטים רבים בחיי אזרחי 

והאוכלוסיות המוחלשות בפרט. היבטים כגון חשיפה מוגברת לאלימות, היעדר ביטחון תזונתי, מצוקה המדינה בכלל 

רגשית המהווה סיכון לפרט ועוד מתגברים באופן ניכר ככל שמתארך המשבר. יש להפנות תשומת לב רבה 

מחים מהמגזר למשמעויות החברתיות של החלטות הממשלה בנושאים חברתיים ולדאוג לשילוב של נציגים ומו

 החברתי בשולחן מקבלי ההחלטות ביחס לניהול המשבר ואסטרטגיית היציאה לשגרה.

-הפרק המוצג בפניכם מכיל המלצות לגבי המגזר החברתי, נושא שלא קיבל כלל התייחסות בדו"ח המל"ל. זאת, על

 אף משקל המגזר החברתי בפעילות המשק, בפרט, והחברה בישראל, בכלל. 

ת הינם איגום חומרים אשר הופצו בשדה החברתי באמצעים שונים ובכלל זה החמ"ל של "מנהיגות המידע וההמלצו

אזרחית" הפועל מתחילת המשבר לייצוג ארגוני החברה האזרחית מול גורמי הממשל השונים ויצירת מענים מגזריים, 

 לצד איסוף צרכים מתמיד מהשטח, איגום הידע והנגשתו לשדה החברתי, ובכלל. 

 

 

 ארגוני החברה האזרחית – מלצותה

, ההולמים את היקף ₪מיליארד  1הקמה של קרן חירום למענקי סיוע לארגונים חברתיים בגובה של     ●

הפעילות של הארגונים במשק. עם הקמת הקרן, יש לוודא שותפות של נציגי המגזר החברתי בהגדרה 

 למענקים.ובקביעה של מודל ההפעלה של הקרן כמו גם הקריטריונים 

כפי שנעשה בכלל המשק, יש לוודא כי כלל הארגונים ייהנו  חברתיים הקלות במיסוי לארגונים    ●

 חודשים בעקבות המשבר. 3מההחלטה לגבי פטור מארנונה לתקופה של 

 מס זה, כאמור, חל רק על המגזר החברתי. ביטול תשלום מס מעסיקים לתקופה זו.    ●

 15%פיו, ישולמו -ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים עלאימוץ מודל חוזר מנכ"    ●

 .מההתקשרויות לעמותות שהשביתו פעילות בהנחיית המשרדים / רשויות

מהמשרדים הממשלתיים  – 2020ומקדמות לשנת  2019העברה מיידית של התמיכות שאושרו ל     ●

 ומהרשויות המקומיות.

 ומות בקרב הארגונים החברתיים:פעולות להגדלת יכולת גיוס התר    ●

 א'.46א.  זירוז תהליכי חידוש והארכה לזכאות בסעיף 

 ₪מיליון  30בשנה לסך של  ₪מיליון  9 -ב.  העלאת התקרה המרבית לקבלת הטבת מס מ

 בשנה.

 מהכנסתו החייבת בשנה זו. 30%ג.  העלאת הטבת המס לתורם בגין תרומה העולה על 

שיפוי ארגונים חברתיים אשר הפעילו מתנדבים בחירום  2020על פי דוחות  -ם שיפוי ארגוני מתנדבי    ●

מהעלות לפי חישוב שעת התנדבות בתעריפים שקבע רשם העמותות לכח אדם. וכן, שיפוי  50%פי -על

 לארגוני המתנדבים לפעילות בחירום.
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למתן מענה לאוכלוסיות החלשות שהתגייסו החברתי  סיוע בציוד מיגון ללא עלות עבור ארגוני המגזר    ●

או מספקים שירותים לממשלה )ציוד מגן כגון מסיכות, כפפות, חומרי חיטוי ועוד(. כמו כן, יש לאפשר 

 לארגונים חברתיים לקבל החזר מע"מ על רכש מוצרים ושירותים חיוניים.

 

 

 בריאות

  

סוגיות הנוגעות למדיניות בריאות, הפכו באחת נגיף הקורונה השפיע בעוצמתו על אורחות החיים בארץ ובעולם. 

לסוגיות מרכזיות בסדר היום הלאומי. המשבר מצא את מערכת הבריאות בישראל ללא כלים מתאימים להתמודדות 

עם התפרצות נרחבת של מגפה, זאת בשל היעדר השקעה נדרשת לאורך שנים, תשתיות ישנות, וצמצום מכוון של 

המגפה מייצרת נקודת מפנה והזדמנות לצמיחה משמעותית  האוכלוסייה. בכל זאת,משאבים שלא הוצמדו לגידול 

רפואה, -שימוש נכון באפשרויות תומכות למערכת הבריאות והרחבת תחום הטלהבכל מה שקשור לעתיד הרפואה. 

 .הניטור, האבחון והטיפול בחולים מרחוק עשויים לאפשר עליית מדרגה בשמירה על בריאות הציבור

באופן  20%-יפול שוטף בחולי קורונה, בתי החולים הונחו בזמן המגפה לצמצם פרוצדורות אלקטיביות לכמלבד ט

היעדר אבחנה וטיפול נדרש לגילוי מוקדם קריטי של גורף, למעט פעילות אונקולוגית אלקטיבית. צעד זה גורר עמו 

ם במקרים של שבץ, סימנים מוקדמים של כגון סרטן, מחלות לב וכלי דם, והיעדר טיפול מתאי מחלות מסכנות חיים

 התקף לב ועוד. 

המסרים באמצעי התקשורת לגבי בתי חולים וחדרי מיון כסביבה מסוכנת, גרמו לציבור להדיר רגליו מבתי החולים 

. כמו כן, נסגרו ובוטלו טיפולים במספר מקרי המוות שנקבעו בבית 22%ניכרת עליה של וחדרי המיון. בתקופה זו, 

ואיים לילדים ונוער בחינוך המיוחד, דבר אשר פוגע באופן ישיר בבריאותם וברווחתם. בנוסף, צומצמו רפ-פרה

שירותים רפואיים חיוניים וטיפולים ייחודיים לנשים בתחום ההריון, נשים לאחר לידה, ובתהליכי טיפולי פוריות. 

ם, לטיפול שוטף באוכלוסיית הנשים נדרשת התייחסות ספציפית ומהירה לגילוי מוקדם של מצבי רפואה מסוכני

 בהריון, טיפולי פוריות, וכן לאוכלוסיית ילדי החינוך המיוחד ובני משפחותיהם.

למצב המשבר. תקופות של סגר, חרדה, חוסר יציבות, אבטלה,  בתחום בריאות הנפש, נדרשת היערכות מתאימה

. עובדי שירותי אובדנות, התמכרות ומצוקה לעליה ניכרת בתחלואה הנפשית,מחסור וקושי כללי, מובילים לרוב 

הבריאות חשופים גם הם להתמודדות נפשית מורכבת, וחווים בדרך כלל תסמינים חמורים יותר של לחץ פוסט 

טראומטי, סטיגמטיזציה ודחיה. צפוי שהצורך בטיפולים פסיכולוגיים בכלל האוכלוסייה יעלה באופן משמעותי בעתיד 

 הקרוב.

ותה את המשבר היתה הגדרת "קבוצות סיכון" שאיננה בהכרח מבוססת על ראיות מדעיות. יש הנחת היסוד שליו

הכרח ללמוד לעומק את דפוסי הופעת המחלה בקבוצות סיכון מגוונות, על מנת ליצור הנחיות ממוקדות ומבוססות 

וף הנתונים לא רק כדי למזער את הנזק בגל הבא. יש להרחיב את איס מבט רחב על כלל האוכלוסיהראיות, וכן 

לבחינת מצב ההתפשטות של המגפה עצמה, אלא גם לאיסוף נתוני הנזקים הבריאותיים העקיפים שנגרמים עקב 

המגפה, כגון היעדר מתן טיפול לחולים אחרים; השלכות הבידוד על מצבם של אנשים ושהות ממושכת בבית, בפרט 

הכלכלי על תחום הבריאות וכיו"ב. רק תמונה מלאה לקשישים בבתי אבות או למתגוררים בגפם; השלכות המצב 

 של הנתונים תוביל להחלטות אסטרטגיות נכונות.
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 בתחום הבריאות המלצות

שמסוגלות לזהות  חזרה מיידית של פרוצדורות אלקטיביות ומרפאות ספציפיות בבית החולים ובקהילה, ●

 אוכלוסיות בסיכון ואנשים עם מחלות רקע לשם בדיקתם ומתן מענה מהיר למאובחנים. 

 הסברה לציבור ועידוד חולים להגיע למרפאות ולבתי חולים במידת הצורך. ●

בשני אופנים: בצורה פאסיבית,  לאבחון, ניטור וטיפול  מרחוק מאמץ מיוחד לשילוב טכנולוגיות דיגיטליות ●

ה: זיהוי חולי קורונה והידרדרות של חולים במחלות אחרות באמצעים טכנולוגיים. בצורה אקטיבית, לדוגמ

לדוגמה: פלטפורמות ממוחשבות לניטור חולים בבית או לטיפול מרחוק בחולי קורונה ובהפרעות חרדה ופוסט 

 טראומה. 

 מתן אמצעי קצה טכנולוגיים ותמיכה טכנית לנותני ולמקבלי השירותים. ●

ייחסות ייחודית בנושא בריאות הנפש לחולים מוכרים למערכת, לאוכלוסיות בסיכון, לצוותים הת ●

 בשל תקופת הבידוד הממושכת או בשל השלכות המשבר הכלכלי.  רפואיים, ולמי שיקלעו למשבר נפשי

טיפולים התייחסות ייחודית בנושא  דרושה התייחסות מיוחדת לילדי החינוך המיוחד ולמשפחותיהם. ●

לרווחתם והתקדמותם של  החיונייםרפואיים -רפואיים לילדים ופתיחה מדודה ומבוקרת של המכונים הפרא-אפר

 ילדים אשר זהו צורך קריטי להם ואין להם מענה מתאים במסגרת המשפחה. 

מתן טיפולים ייחודים לנשים )הריון, טיפולי פוריות, הפסקות הריון, מחלות ייחודיות  –בריאות נשים  ●

כגון: בדיקות קורונה ליולדות, מדיניות אחידה באשר להערכת סיכון לתחלואת יולדות והפרדה. אחידות  –לנשים( 

ה ומתן מענה אנושי במדיניות שהיית מלווים במחלקת יולדות ובתינוקיה. הפעלת מרפאות להריון בסיכון גבו

 לנשים שאין להן נגישות טכנולוגית. המשך עבודה של הוועדות להפסקת הריון בזמן המשבר באופן אחיד.

אשר משקלל את התמודדות המערכת עם התפרצות הקורונה, לצד  גיבוש מדד "מצב מערכת הבריאות" ●

. ידע  זה, יהווה בסיס ל המדד לציבוראיסוף נתונים ודיווח שקוף שובכלל זה  -מיפוי צרכי הרפואה השגרתיים 

 איתן יותר ויאפשר הכנה טובה יותר למקרה של גל קורונה שני. 

 

 

 שלטון מקומי
  

מקומה הקריטי של הרשות המקומית בעת חירום ברור לכל הגופים האמונים על חירום. הרשויות המקומיות 

הפחות על ידי רשויות מקומיות. משרד הבריאות מתורגלות לקראתו. חירום אפדמי לא תורגל בעשור האחרון לכל 

איננו עובד מול רשויות מקומיות בשגרה. ממשקי העבודה של משרד הבריאות עם קופות החולים אל מול הרשות 

 המקומית באים לידי ביטוי זו הפעם הראשונה בעוצמה שלא תורגלה ועל כן ישנו בלבול שעדיין נותן אותותיו.

מתן  -של הרשויות המקומיות מצא את הרשויות עושות הכי טוב את מה שהן יודעות  ניהול המשבר מעל ראשיהם

מענה לתושבים. הרשות המקומית אחראית לחוסן של האזרחים, ולדאגה למירקם החיים. בכך היא בונה אמון בין 

המקומית  התושבים למוסדות. בהעדר הגדרות ברורות ותרגול, בכפוף לריחוק החברתי הבלתי נמנע נאלצה הרשות

לעצב שירותים מחדש עבור תושביה בזמן אפס, תוך ירידה בהכנסות, ירידה במצבת כח האדם וזאת למרות העלייה 

 האקספוננציאלית בצרכים. השונות הגדולה בין הרשויות יצרה איכות חיים שונה עבור התושבים.
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מדגים כמה מהתחומים שבהם חשוב  מדינת ישראל היא אחת המדינות המפותחות הריכוזיות ביותר בעולם. החירום

שמדינה תהיה ריכוזית: בריאות ועידוד צמיחה כלכלית, לצד המקומות שבהם מומלץ לבזר סמכויות לרמה האזורית 

והמקומית. ביזור הסמכויות ומתן האוטונומיה לרשויות צריך לכלול גם תקציבים וסמכויות תואמים שיכולות לפעול 

 ת משרד הבריאות והתקנות. ולאכוף עצמונית בכפוף להנחיו

; רשויות חרדיות, רשויות ערביות. בדואים, מזרח ירושלים. להבדיל יש גם שונות בין ערים גיוון הרשויות המקומיות

 גדולות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות. המענה לצרכיהן עדיין דורש התאמה.

ולפתח אצלם תחושת משימה משותפת, על פי לרבות הקמת פלטפורמות הכוללות את כלל השחקנים הרלוונטיים 

המלצות שולחן עגול משרד רה"מ מתחברים לחוסן בחירום. מומלץ שיתוף פעולה בין רשויות כבסיס ידע ועזרה 

הדדית. מומלץ להגדיר את הרשויות כזרוע ביצועית של המדינה בחירום כולל שיפוי תקציבי מהמדינה ולאפשר שיקול 

 דעת. 

במהלך המשבר התחזקה מאוד תחושת הערבות ההדדית, תחושת ההתגייסות  -ת בציבורחיזוק ערבות הדדי 

המשותפת היא חשובה, היא עוזרת ולתחושת תרומה וחיוניות בקרב האנשים לגבי המצב. זה מעודד את רוחם.  

עשייה והירתמות למתן עזרה למי שנזקק לה מחזקת את תחושת הקהילתיות המקומית ויוצרות חוסן בקרב 

 וכלוסייה. נחוץ להמשיך ולעודד את זה.הא

בהקשר הזה, דגש גדול על התנדבות בין מגזרים מפולגים, זה יהיה אמצעי לחיזוק החוסן והאיחוד הלאומי )חרדים 

ובמיוחד אם הם מגישים עזרה למגזר מוחלש אחר(.   -מתנדבים, ערבים מתנדבים, אסירים לשעבר מתנדבים 

המורל של האנשים גם העוזרים וגם המקבלים. היציאה מהמשבר תלויה במידה  ולעשות לזה יח"צ , זה יעלה את

 רבה במורל של האנשים ואיך הם תופסים את המצב.

בעוד שתפקידה של הרשות המקומית בחירום בטחוני ברור, לא הוגדר תפקידה של רשות בחירום מהסוג שאנו 

לגבי הידבקות בשל חוקי הפרטיות מפחיתה את  חווים. העובדה שרשות  מקומית נסמכת על דיווח של התושבים

יכולתה של הרשות המקומית למנוע הדבקות המונית. אלו ועוד יצרו העדר הגדרה ברורה של  תפקיד הרשות 

 המקומית בחירום הקורונה.

לא בנושאי בריאות, אלא בתחומי הליבה של הרשויות  -יש לייצר מהלכים שמובילים לפחות ריכוזיות יותר ביזור 

 המקומיות: עסקים קטנים וארנונה.

 להגדיר את תפקיד הרשויות ובהתאמה להאציל סמכויות על פי קו הזמן: אסטרטגיית היציאה, גל שני, טווח בינוני. יש

מספר הרשויות בישראל גדול, היכולת של הממשלה לעבוד מול מספר רב של רשויות מאתגר בשוטף   דרגות חופש.

מתעצמות החולשות והחוזקות של הרשויות המקומיות. בעת הקורונה חולקו הרשויות  כל שכן בחירום. במצב חירום

לשלוש קבוצות על בסיס אחוז החולים בשטחן. בכדי למנוע מצב שבו משקיעים יותר ברשויות שאפשר ומוותרים על 

 קוד ניהולי:רמות תפ על חלוקה אחרת של השלטון המקומי המתבססת על מומלץרשויות שיש להן יכולות מעטות.  

מומלץ שמשרדי הממשלה יפעלו מולם בגמישות  - רשויות מקומיות אשר איכות הניהול שלהן אינה מוטלת בספק

מרבית )כ"א, גמישות תקציבית לאפשר הסטות(. לא תוגבל העשייה האפקטיבית של הרשויות, משרדי הממשלה 

 יתייעצו עם הרשויות בכדי להבין מהם המקומות שבהם התערבות ממשלתית תמנף את העשייה.

נמליץ כי משרדי הממשלה יפעלו ליצירת חבילות תימרוץ  אנו -רשויות מקומיות אשר חלשות מבחינה ניהולית 

 לרשויות שיסכימו לקבל תמיכה ניהולית לזמן המשבר במימון המדינה.

 ימשיכו להתנהל בנוהל הנוכחי. -רשויות לא מובהקות 
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 כל הרשויות המקומיות הוגבלו במספר העובדים שהן מעסיקות בחירום. כמות הצרכיםכח אדם ברשויות המקומיות. 

עלתה, רמת המורכבות לספק אותן עלה, מספר העובדים ירד דרמטית. מרבית העובדים יצאו לחופשה בתשלום. 

הרשות המקומית גם המיומנת ביותר לא יכולה בתנאים החדשים לקיים פעילות שנותנת מענה איכותי. אמון 

 הרשות.התושבים ברשות המקומית ובמוסדות פוחת. החוסן יורד. של התושבים, של עובדי 

היא משאב נדרש בתקופה הזו. המשבר מוכיח שהצורך בשותפות ועזרה הדדית הוא קריטי לאחר קהילה מקומית 

הצורך בקיום בסיסי. יותר מתמיד צריכים הגופים הממשלתיים הרלוונטיים, חברה אזרחית ורשויות מקומיות להתאים 

שכונות להפעיל מתנדבים ולחזק קבוצות של את התארגנותם ולעודד הקמת מינהלים ברשויות על מנת להגיע ל

תושבים כך שיפעלו כקהילות תומכות ומועילות לתושבים הנמצאים בבדידות או משבר, מיסוד מערך קשר קבוע 

 המחייב להשאיר את המגזר השלישי בפעולה. 

 

 בתחום השלטון המקומי המלצות

את הימים בתשלום להמיר לימים שבהם עובדי  אנו ממליצות לאפשר העסקת עובדים לפי יכולת הרשות. ●

 הרשות נותנים ערך ומרגישים חיוניים. 

כך שעובדים יועסקו בחלקיות משרה ולא יהיו עובדים  גמישות ברוטציה בין בעלי תפקיד זהה ברשות ●

 שיוצאו לחופשה כפויה ועמיתיהם באותו תפקיד יעבדו במשרה מלאה.  

ולהנחות את הרשויות המקומיות למרקם החיים על פי סדר עדיפות  יש להגדיר סוגיות מרכזיות הקשורות ●

. יש לספק לרשויות שאין ביכולתן לעמוד במשימה סיוע תכניות עבודה לקראת הגל השני של ההתפרצותלהכין 

 על ידי הצמדת אנשי שילטון מקומי לשעבר אשר יסייעו בסגירת הפערים.

מהצלחות בכל תחום, כדי לחקור אותם לעומק  למשרדי הממשלה לאסוף מקרים לשם למידה מומלץ ●

 ולהקשיב למתרחש בשטח. 

 איסוף פתרונות מהרשויות המקומיות והחלתם. -חינוך מיוחד  ●

 הפניית השקעות מדינה להוצאת המשק ממיתון לפרוייקטים שיבוצעו בפריפריה ●

יחסיים התאמת כלי סיוע הקיימים ברשות ההשקעות, רשות החדשנות לטובת ניצול היתרונות ה ●

 .שהפריפריה יכולה להביא לכלכלה הישראלית בעקבות המשבר

 .עידוד התנדבות וחיזוק ערבות הדדית בציבור לסיוע לאוכלוסיות מוחלשות ●
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 ביטחון לאומי  ויחסי חוץ
  

חברתית מסודרת ורחבת היקף היא חלק מעוצמה של המדינה וכזו מהווה מרכיב חשוב -חזרה לפעילות כלכלית

בביטחון הלאומי. לפיכך, מדובר באינטרס עליון להחזיר את המשק לתפקוד תוך הקפדה על כללי הזהירות המרכזיים 

ל קשרים והקשרים אזוריים ובינלאומיים מסכות, היגיינה וריחוק חברתי. כמו כן, מדינת ישראל נמצאת במערך ש –

 שיש לקחת בחשבון בניהול המשבר. 

יש להקים צוות ניהול אסטרטגי קבוע עם חלוקת אחריות ברורה ולמסד תהליך קבלת  - נדרש ניהול אסטרטגי

 החלטות סדורים ומבוקרים. 

הפעלת אמצעי ניטור על אזרחים, ובפרט הפעלת השב"כ, היא צעד מרחיק לכת שטמונות בו סכנות  -ניטור ואיכון 

רבות לזכויות תושבי המדינה ולניצול לרעה על ידי הממשלה. יש לקיים בחינה מתמדת של הצורך בצעדים אלה, 

ם אלה בחקיקה ולא לצמצם אותם ככל הניתן ולקיים פיקוח אפקטיבי ועצמאי על השימוש בהם. יש לעגן צעדי

להמשיך להסתמך על תקנות שעת חירום, זאת כדי לתחום את השימוש בהן באופן ברור הן מבחינת זמן והן מבחינת 

 סוגי המידע המותר לשימוש.

ברור כי בשעת חירום כמו זו, המשאבים השונים של משרד הביטחון ושל צה"ל צריכים להילקח  -שימוש בצה"ל 

היכולות של המדינה, ניתן להיעזר בצה"ל בעיקר לצורך הוצאה לפועל של משימות  בחשבון כחלק מגיוס כלל

מוגדרות. יש לבחון הרחבת שימוש בשירות הלאומי, ולהגדיר משימות שקשורות גם ליום שאחרי המגפה למתנדביו, 

 כולל לציבור הערבי ולציבור החרדי. 

 

 ויחסי חוץ ביטחון לאומיבתחום  המלצות

פיתוח יכולות מודיעיניות לגיבוש תמונת מצב לגבי המגיפה באזור ובעולם בהיבטים הנוגעים להתפשטות  ●

יש להכניס נושא זה לתוך גופי המודיעין ולגבש אסטרטגיה בנושא, הן לגבי אפשרות התפרצות  – המגיפה 

ונים לגבי מי שמגיע מחודשת של המגפה והן למגיפות עתידיות. מודיעין כזה יאפשר גם לבצע הערכות סיכ

 מחו"ל, עם פתיחת הגבולות מחדש.

בהתאם להבנה שלא  גיבוש תוכנית פעולה לשיפור מיידי של בדיקות שוטפות ומקיפות לזיהוי קורונה. ●

 שעות. 48בהכרח יהיה מענה של בדיקות מקיפות עם תוצאות עד 

נדרשים כללים ברורים ואחידים בנושא ואכיפה אחידה, תוך התחשבות  –שמירת הבריאות בבסיסי צה"ל  ●

 בקושי של שמירה על בידוד חברתי בצה"ל. 

יש חשיבות לחיזוק שיתוף הפעולה עם הרשות  –מדיניות מול הפלסטינים באיו"ש וברצועת עזה  ●

 הפלסטינית, להבטחה משותפת של הכלת המשבר.  

 .לה איזוריים וסיוע אזורי להתמודדות עם המשבריש לבחון שיתופי פעו –זירה אזורית  ●

יש להיערך ליום שאחרי המגפה, שצפויה לשנות את מאזן הכוחות העולמי, תוך  –הזירה הבינלאומית  ●

 כרסום אפשרי בהשפעתה העולמית של ארה"ב, ובפרט מול מדינות אירופה. 

ת פעולה למען הקהילות היהודיות יש לגבש תכני –עלייה באנטישמיות ופגיעת המגיפה בקהילות יהודיות  ●

תמיכה והזדהות, ולחזק את הקשר בין מדינת ישראל לקהילות אלו. בהקשר זה, קיים צפי לגל של עליה,  -בעולם 

 בפרט של אוכלוסיות נזקקות מרחבי העולם, ויש להיערך אליו.
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להבטיח שקיפות  מצבי משבר מחייבים רמת אמון גבוהה בשלטון. יש –אמון הציבור במערכות השלטון  ●

 ואמינות מול הציבור, ולייצר הסברה שתחזק את אמון הציבור.

בעקבות המגפה יש לבחון מחדש באלו תחומים נחוץ לשמר  –הבטחת ייצור מקומי של תוצרת חיונית  ●

 יכולת של ייצור עצמי, הן בתחום החקלאות והן בתחומי התעשייה. 

 

 

 

 תם ולא נשלם -סיכום 
  

דו"ח זה הינו דו"ח משלים וקצרה היריעה מלהכיל את כלל הנושאים במלואם, כמו כן נותרו נושאים מהותיים שבשלב 

ראשוני זה לא נידונו; מענה לאנשים עם מוגבלות, תחומי התרבות והספורט, אוכלוסיית המהגרים ובמידת הצורך 

 אלו. ניתן להשלימם באמצעות רתימת צוות מומחיות נוסף בתחומי עניין

סיון העשיר, ותחומי יהידע, הנ את זה תודתנו נתונה לכל המומחיות והארגונים שבסד זמנים קצר שיתפו בדו"ח

  המחקר שלהן.

 


