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 ראשונהטיוטא  – מיפוי רשתות חוסן 

מטעם משרד העבודה והרווחה, המשרד לשוויון חברתי  במסגרת פרויקט רשתות חוסן
בקרב בעלי תפקידים ברשויות  תשאול / מיפויביצע אשכול גליל מזרחי והסוכנות היהודית 

 האשכול ובארגונים/עמותות רלוונטיים לאוכלוסיות היעד.

 –בקרב אוכלוסיות יעד  ,פערים וצרכים שעולים מהשטח מבקש לבחוןפרויקט רשתות חוסן 
 .18-35צעירים  ת,קשישים, אנשים עם מוגבלו

התפקידים והתייחס התשאול / מיפוי התבסס על סקר גנרי, באמצעות שיחות טלפון, לבעלי 
גם להתמודדות הרשויות בזמן משבר הקורונה ולתובנות והצרכים שעלו במהלך ההתמודדות 

 עם המשבר. 

הרשויות באזור עברו במהלך השנים אירועי חירום ביטחוניים וכולן שמות דגש על היערכות 
דו במשבר לחירום. עם זאת, ישנם פערים בהיערכות הרשויות השונות וכמו כן, צרכים שהתחד

 הקורונה, שהיה שונה באופיו ממשבר ביטחוני. 

יש לציין לחיוב את ההתמודדות של הרשויות בתקופת הקורונה, במקצועיות ובמסירות של 
בעלי התפקידים, הסתגלותם המהירה למשבר בעל מאפיינים חדשים, שסייעו להמשך רציפות 

 תפקודית של הרשות והתושבים לכל אורך התקופה. 

 ממרבית הרשויות: רוחביתצאים עלו בצורה ממ מספר

 ומפעיל שמניע הכוח הם מתנדבים . תושביםהוא משמעותי לחירום המתנדבים תחום .1
משיחותנו עם הרשויות בזמן משבר הקורונה עולה כי התחום . בחירום לאזרחים סיוע

 התייחסות לחלוקת ולרוב אין לא מוסדר על פי תפיסת הפעלה אסטרטגית ומעשית
 .ומקצועיותו על פי יתרונו היחסי מתנדב לכל מראש מוגדרת עבודה

תחזוקה, שימור והכשרה של  חסרמתנדבים.  רכזי בשגרה ישנם הרשויות בכל לא
 מתנדבים.

 הצרכים עם בהתמודדותהרשויות  שלכוח האדם  בסיסהקורונה המתנדבים היו  בזמן
עליהם לצאת , אך מרבית המתנדבים בשגרה היו גמלאים שנאסר מהשטח שעלו

 מבתיהם ולכן היה צורך לגבש אד הוק מאגר מתנדבים חדש מקרב הצעירים.
 רשויות בהם פעלו צוותי חירום ישוביים הקלו על עבודת הרשות.

מידע טכנולוגית לניהול  במערכת הצורךהרשויות עלה באופן בולט ומהותי  מכל .2
 עדכוןנים נדרשים, לפי מאפיי פילוחם, האוכלוסייה תוניאת נ שתתכלל, אוכלוסייה

 על פי פילוח ועוד. הודעות שליחת, אקסל טבלאות במגוון ולא אחת במערכת
 במתןבלט במיוחד בזמן משבר הקורונה וגרם לקושי באיסוף נתונים, עיכוב  האתגר
 .לסיוע שזקוק למי מתנדבים בין וקושי בחיבור השונות לאוכלוסיות מענים

הרשויות דיווחו שלא היו נתונים מדויקים ומעודכנים על האוכלוסיות השונות  רוב
טרום הקורונה ובעת המשבר נאלצו למפות ולעדכן נתונים, דבר שגזל זמן רב ממתן 

 המענים לאוכלוסיות.
רבות וארגונים פועלים בשטח, אך בעיקר ברשויות היהודיות. אלה סייעו מאד  עמותות .3

, בעיקר בחלוקת סלי מזון וערכות יצירה וביצירת קשר עם לרשויות בזמן הקורונה
 קשישים.



 
 

לרשויות הלא יהודיות אין מערכת תומכת של עמותות שיסייעו בזמן משבר ובאופן 
מותאם לצרכים של האוכלוסייה הדרוזית והערבית. יחד עם זאת, המבנה המשפחתי 

 סייע להתמודד עם האתגרים )ראה בהמשך( והקהילה עצמה נרתמה.
אשר מהווים משאב אנושי יוצא דופן, אשר אינו  סטודנטיםבאזורנו לומדים אלפי  .4

 מנוצל נכון בשגרה ובחירום.
בזמן הקורונה הסטודנטים היוו את מסד המתנדבים והחליפו את המתנדבים מגיל 

+ . למרות זאת הדבר לא מוסדר או מנוהל במחשבה מראש כיצד לנצל משאב זה 60
בחלק מהרשויות השתמשו במילגאים בתור ווחת התושבים. בצורה יעילה וטובה לר

 כוח אדם בחירום.
בזמן הקורונה נסגרו המסגרות התומכות של אנשים עם  – מוגבלות עם אנשים .5

מוגבלויות והמשפחות נאלצו להתמודד לבדן בבית עם האתגרים. היה קושי להכניס 
 לבתים מתנדבים ויש צורך להתייחס לאתגר מסוג זה באם ישנה.

ברשויות הלא יהודיות הקשישים מתגוררים עם המשפחה המורחבת וזוכים למעטפת  .6
וגדל  במשפחה באלימותתמיכה רחבה. מצד שני בזמן משבר הקורונה היתה עליה 

שנקלעו לקושי כלכלי. כאמור, אין מספיק עמותות אשר  הרווחה משפחותמספר 
 תמכו ברשויות אלה ובצרכי האוכלוסייה.

ופי פעולה בין הרשויות השונות בשגרה או בחירום, בכל הנוגע יש מיעוט של שית .7
לטיפול באוכלוסייה. בישובים סמוכים, השייכים לרשויות שונות, ניתן סיוע שונה, 

 דבר שגרם לתחושה לא נעימה אצל התושבים.
עובדי הרווחה נשאו בנטל לכל משך תקופת הקורונה ועלה צורך לחזק את העובדים  .8

 ירום וגם לאחריה.עצמם גם בתקופת הח
 שירותים המונגשים לכלל האוכלוסייה גם בשיגרה.את הפתח לך יהמשעלה הצורך ל .9

ניכר כי חלוקת המזון גרמה לעומס גדול על מחלקות הרווחה ויש צורך  – חלוקת מזון .10
שמא תעבור לאחריות מחלקה  לבחון האם אחריות זו תשאר תחת מחלקת הרווחה או

 אחרת.
 . מצבת כ"א של הרשותבקבוע ח"י עולה צורך ברור מהרשויות לחשיבות רכז צ .11

 
 

 להלן ממצאים שעלו מהמיפוי:

 

 אוכלוסיית הצעירים 

אוכלוסיית הצעירים מתחלקת לבני המקום ולסטודנטים תושבי חוץ אשר גרים באזור מספר 
 שנים בזמן לימודיהם.

במרחב, אגודות סטודנטים, ארגון תוצרת לצורך המיפוי התקיימו שיחות עם מרכזי צעירים 
 הארץ ועוד.

 מהמיפוי עולה כי: 

  נאסף עצמאית על ידי מאות אנשים בשטח ומאגר הנתונים אחידה אין מערכת מידע
מרוכז באקסלים. הדבר מהווה בעיה קשה בחירום. )אקסל לא נותן פתרון לניהול ו



 
 

או  ערכת מסודרת שעושהלפלח. צריך לעבוד עם מ ניתןלקוחות. בלחיצת כפתור לא 
 .את זה בצורה מקצועית( מנהלת

 לחלק ממרכזי הצעירים אין תיק חירום או תפקיד מוגדר בחירום. 

  במשבר הקורונה השתמשו במנהלי מרכזי הצעירים לתפקידים שונים ובעיקר לסיוע
 בריכוז התנדבות בקהילה שכן לא ניתן היה להשתמש במתנדבים מבוגרים או בנוער.

 אך גם היא חוותה לחץ אוכלוסיית הצעירים היוותה נכס התנדבותי בזמן הקורונה ,
 וחרדה לה ולסובבים אותה.

 אין מיפוי של אוכלוסיית הסטודנטים הגרים ברשויות . 

  חלק מהסטודנטים שגרים במרחב אינם מחוברים לרשות המקומית לקבלת מידע
 .והדבר מאתגר מבחינה ביטחונית

  מעבר לארגון תוצרת הארץ אשר עובד מול אוכלוסיית הסטודנטים לא היה ערוך
מבקש את סיוע הארגון )משגרה לחירום ולניצול משאב הסטודנטים לטובת התנדבות. 

 .(תיק חירום ונוהל מסודר להתנדבות מול הרשויות האשכול לגיבוש

 רכות חינוך חוסר היכרות בין צעירים במרחב. נובע גם משסעים חברתיים, ממע
כדי לייצר  -נפרדות, פריסה גיאוגרפית רחבה. על פי ארגונים העוסקים באוכלוסייה זו 

חוסן אישי של צעיר צריך רשת, מערכת קשרים חברתיים מגוונת מקהילות ותחומי 
 עיסוק. צריך תשתית לחיבורים וידע.

 
 

 מתנדבים 

 ק מהרשויות פועל , רכז המתנדבים בחלבחלק מהרשויות אין רכז מתנדבים בשגרה
 בהתנדבות או בחצי משרה עם תפקיד נוסף.

 תחום, בזמן הקורונה המתנדבים היו משמעותיים מאד ויש צורך להסדיר ולמסד את ה
 מתקופת הקורונה. ולהפיק לקחים לייצר תפיסת הפעלה סדורה מראש

  רוב המתנדבים בשגרה ברשויות היו גימלאים. בזמן הקורונה לא ניתן היה להיעזר
 .הםב

 התנדבות של בני נוער נאסרה על ידי משרד החינוך בזמן הקורונה. 

 הצעירים והסטודנטים. הנושא לא היה  –ה משמעותית להתנדבות ינותרה אוכלוסי
  . מוסדר מראש אלא בוצע אד הוק לפי צרכים שעלו מהשטח

  מתחילים לעבוד עם מערכת חגי של הגלילית אין מערכת מידע טכנולוגית )בחצור
. (פיקוד העורף ומרום הגליל מתחילים עם מערכת טריביו מטעם המועצות האזוריות

כל בעלי התפקידים העלו צורך במערכת מידע שתדע לפלח אוכלוסיות, לחבר בין 
 מתנדבים לצרכים, לשלוח הודעות ועוד.

  תחזוקה ושימור מתנדבים בחלק מהרשויותמערך אין . 

 מהלקחים שכבר הופקו מתקופת הקורונה בתחום המתנדבים ודורשים חשיבה  חלק
ויצירת תפיסת הפעלה: עייפות החומר במשבר ארוך והתרופפות במחויבותם של 
המתנדבים, הכשרות למתנדבים, יצירת קשת רחבה יותר של מתנדבים בהיבט של גיל, 

שלא ניתן היה  תחום התמחות ותחום ההתנדבות )כדוגמא במ.מ מסעדה שדיווחו
 להסתמך על המתנדבים שאיישו את המוקד ועדיף לאיישו על יד עובדי הרשות(. 



 
 

 

 הימערכת מידע לניהול אוכלוסי

  אנשים עם  –צורך מהותי שעולה מכל הרשויות ומכל בעלי התפקידים השונים
 מוגבלויות, מתנדבים, קשישים ועוד. 

 הרשויות דיווחו שלא היו נתונים מדויקים ומעודכנים על האוכלוסיות השונות  רוב
טרום הקורונה ובעת המשבר נאלצו למפות ולעדכן נתונים, דבר שגזל זמן רב ממתן 

 המענים לאוכלוסיות.

  בחלק מהרשויות עלה קושי לאתר את מקום המגורים על פי הכתובת הרשומה ועלה
 שתקל על הגעה לכתובת. צורך להכין תשתית טכנולוגית

 
 קשישים

  לא היו מעודכנים טרום  ( שאינם במרכזי יום65)מעל גיל  הקשישים אוכלוסייתנתוני
 הקורונה והרשויות נאלצו לעדכן און ליין בזמן המשבר.

  עד אז התייחסו  ומעלה. 65גיל  לוסייתאוככבסיכון הוגדרה  לוסייהאוכ בזמן הקורונה
 ברשות בעיקר לאוכלוסיית קשישים סיעודיים.

 75עד גיל  ת הקשישיםאוכלוסייי. רמחדשה לג נאלצו לגייס נתונים על אוכלוסייהלכן 
הינה ברובה עצמאית, צורכת שירותים ולעיתים אף ממשיכה להיות חלק ממעגל 

 והתקשתה להיחשב כאוכלוסייה בסיכון עם הגבלות. העבודה 

  לטכנולוגיה. ממספר אוכלוסיית הקשישים לא תמיד נגישה למידע ו–מידע הנגשת
 רשויות עלה כי היה קושי לוודא שאוכלוסייה זו אכן קיבלה את כל המידע הדרוש. 

  בתקופת הקורונה עיקר התקשורת עם בני המשפחה וחברים  – מטכנולוגיהרתיעה
קשר זה סייע להפיג את  התקיימה באמצעים טכנולוגיים כגון זום, פייס טיים וכד'.

הבדידות. יש צורך גם בימי שגרה להגביר את המיומנות הטכנולוגית של אוכלוסיית 
 הקשישים.

 הבדידות עלולה לגרום לדיכאון ויש חשיבות לביקורי בית  - חוסר במפגשים אישיים
 בקרב אוכלוסייה זו ולסיוע בהפגת זמן בהיותם לבד בבית. 

  גורם שיכיר את הצרכים של כל הקשישים רכז קשישים ישוביחסרה פונקציה של ,
 .גרה ובחירום, צריך פונקציה כזו בשבישוב

  והיה קשר  בזמן הקורונה , חומרי ניקוידואר, תרופות, מזוןהתבצעה חלוקה של
 טלפוני באמצעות מתנדבים באופן שוטף. 

 

 אנשים עם מוגבלות

  בפנייתנו לרשויות בנושא אנשים עם מוגבלות זיהינו כי כל רשות התייחסה אחרת
לסוגי הלקויות הנכללות מבחינתם בצורך למענים בחירום. לא היתה תפיסה אחידה 
לאילו לקויות מתייחסים. חלקן התייחסו רק לנכות קשה, חלקן שלבו גם נכות נפשית, 

)בזמן הקורונה זוהו כאוכלוסייה שדורשת וחלקן ירדו לרזולוציות של בעיות התנהגות 
)סוגי הלקויות: אנשים על רצף האוטיזם, לקויות שפתיות,  מענה פרטני בבית( ועוד.



 
 

חירשים וכבדי שמיעה, עיוורים ולקויי ראיה, לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז, 
מתמודדי נפש, מוגבלות שכלית התפתחותית, מחלות כרוניות, לקויות מוטוריות, 

יש להבחין בין לקויות פיזיות ללקויות אחרות מבחינת צרכי  .(ילדים חולי סרטן
דדות ייחודית של המערכות האוכלוסייה, כאשר בכל אחד מהתבחינים נדרשת התמו

 . התומכות

  אנשים עם מוגבלויות מטופלים/מלווים על ידי מגוון של מחלקות ברשות שלא תמיד
מחלקה יש את הרשימות שלה ללא סנכרון עם מסונכרנות אחת עם השנייה. לכל 

רשומים במידה וביום יום אינם זקוקים  המוגבלויות בעלי כל השנייה. בנוסף, לא
 לסיוע.

 ( סוגיות של יעוץ משפטי בגלל  תחתיש צורך בנתונים ברורים, מפולחים ומסונכרנים
( שניתן יהיה להשתמש בהם כמערכת אחת. עם מיפוי לפי רמות תפקוד, צנעת הפרט

 תחת כמה קטגוריות בהתאם למאפייניו. להיכנסמאפיינים וצרכים. כל ילד יכול 

  הכשרת מורים וצוותי הוראה, הנחיית צוותי חינוך ומנהיגות יישובית להעלאת
 מודעות לשילוב והכלה בחברה. 

 ומים בטבלאות כאנשים עם מוגבלות ודווקא הם ילדים עם בעיות התנהגות לא רש
 והוריהם היו צריכים סיוע בתקופת הקורונה והסגר.

  לטענת מנהלי רווחה ככל שיש  –שיקול דעת וגמישות בתקציבים מהרמה הארצית
מפעל הפיס יצא  -יותר שיקול דעת למנהל זה מאפשר יותר חופש פעולה. לדוגמא  

הלי הרווחה נמ ,אבל כשמתחילים לרדת לפרטים -במענקים גדולים למחלקות רווחה 
 היו מסונדלים ולא באמת יכלו לתת למי שחשבו שזקוק לו. 

  בזמן הקורונה נסגרו מסגרות של אנשים עם מוגבלויות והיה קושי גדול למצוא
תהליכי בידוד, סגר או הגבלות אחרות  .מתנדבים שיסייעו לאותן משפחות בבית

ותים חיוניים לאנשים עם מוגבלות ולפגוע בזכויות יכולות להוביל לפגיעה בשיר
בסיסיות כגון מזון, שירותי בריאות, שטיפה וסניטציה, תקשורת להוביל לנטישה, 

. לכן יש לתגבר את מרך השירותים לאנשים עם בדידות ומיסוד התנהגויות נרכשות
 מוגבלות כך שכל הצרכים שלהם יקבלו מענה גם בזמן שהמסגרות סגורות.

 ח שירותים ומענים לבוגרים ולילדים בעליי מוגבלויות אשר שוהים בבית וחשיבה פיתו
 מראש על מענים של כ"א.

 

 

 

 רשויות דרוזיות/ערביות

 עמותות או ארגונים שסייעו לרשויות בזמן הקורונה להבדיל מעשרות  הרבה אין
 .לרשויות יהודיות סייעועמותות שתרמו ו

 חדשים ברווחה עקב מצב כלכלי קשה לאחר  היה גידול משמעותי בפתיחת תיקים
 . הקורונה

 לא ש נטל הלימודים נפל על האימהותלהרבה ילדים לא היו מחשבים,  -לימוד מרחוק
 לחץ בתא המשפחתי. מה שגרם ל לעמוד בעומס, בעיקר במשפחות עם כמה ילדים יכלו



 
 

  הקשישים גרים בבית אחד עם המשפחה המורחבת ולכן היתה הרבה תמיכה
 בדידות.תחושת  תהיהי רוב לאשים וללקשי

 ת להפעיל אחוו קושי  ות במשפחה )משפחות מרובות ילדיםמקרים של אלימעליה ב
לחץ נוצר שהאלימות תגדל. בנוסף החשש סיר לחץ. בחופש דבר שהוביל ל, הילדים

 (.שעלול להגביר את מקרי האלימות כלכלי, -הישרדותי 

  העבודה נפלה על עובדי הרשותו המתנדביםלא הצליחו להחזיק את בחלק מהרשויות 
 שעבדו מסביב לשעון, ביום חלוקת מזון ובלילה שמירה בכפר.

 למעט חלוקת ערכות הפגה בחלק היה מענה לאנשים עם מוגבלויות רוב לאל ,
 מהרשויות.

  לתת מענים לכל מי שהיה זקוק נוצר קושיבכוח אדם יחסי מיעוט ברשויות קטנות עם. 

 לניהול אוכלוסייה אין מערכות מידע. 

 ומחשבים לעבודה מהבית. מחסור במחשבים בחלק מהרשויות  
תית הראשונה שלהם יתחושה שזו היתה ההתמודדות האמה עלתה  מהרשויות בחלק

  חירום.  מצבעם 

  במרבית הרשויות אין מערכת שליחת הודעות ב -הנגשת מידע- SMS  שבה ניתן
להוציא הודעה לכל בתי האב במקרה חירום. הנגשת המידע מתבצעת לרוב ע"י כמה 

 עמודי פייסבוק, קבוצות ווטס אפ, פליירים וקריזה מהמסגדים.
 

 נגישות 

   חוק הנגישות מתייחס לכמה רמות של נגישות. נגישות פיזית של מבנים, סוגיות של
  ראיה, ועוד.נגישות כמו מערכות לכבדי שמיעה, לכבדי 

 נגישים. יש פער אדיר בין הצורך למציאות.  אינם  וסדות ציבור רביםמ 

  כמו אזניות שמע לאירועים, משאבים למתרגמים לשפת מותאם יש צורך בציוד
  .הסימנים

  ברשות כדי לחסוך את עלויות הייעוץ  לרישוי אירועיםצורך בהכשרת יועץ נגישות
לייצר פלטפורמה להכשרת יועצי נגישות  מומלץ. החיצוני בכל אירוע או פעילות

 לרשויות. 
 

 

 ריכוז מרואיינים

 רשויות:

 הגלילית גרדה יעקובזון, מנהלת מתנ"ס חצור

 הגלילית מועצה מקומית חצור מנהלת הרווחה, חדוה כרסנטי

 הגלילית מתנ"ס חצור עובד קהילתי ורכז מתנדבים בזמן הקורונה יוסף, אסף

 מרכז יום לקשיש, חצור הגליליתפרני, מנהלת הדסה זע



 
 

 מוא"ז גולן מנהלת מחלקת ותיקים, לי אלין שנבור

 מנהל מרכז קהילתי גולן, שרון פז אגאי

 מוא"ז גולןאגף ייעוץ וטיפול  תמנהל ,אביטל פלכטמן

 גולןרכזת אוכלוסיות מיוחדות במרכז קהילתי  ,שרונה ודר

 מוא"ז גולןרכזת צעירים  ,טל צרפתי

 שרלי שריקי, מנהל רווחה, עיריית צפת

 בר עיריית צפת דו, שלום אלבז

 עיריית צפת מנהלת מרכז צעירים ואחראית מתנדבים בקורונה ,טלי לגזיאל

 מוא"ז מרום הגלילמנהלת שירות לתושב ודוברת  ,שמרית תשובה

 מוא"ז מרום הגלילמנהלת יחידת מתנדבים  ,יובל רחמן

 מוא"ז מרום הגלילמנהלת רווחה , מרב גבעון

 דוברת מועצה מקומית קצרין ,קרן אהרון ביתן

 רחל מועטי, מנהלת רווחה מועצה מקומית קצרין

 ס קצרין "מנהל יחידת מתנדבים מתנ, חיים אלטיט

 מועצה מקומית קצרין ס קהילה וחוסן "עו ,אביטל גולן

 מטולה מנהל מתנ"ס ,לכס מלניקובא

 מועצה מקומית מטולה ס משפחה"עו, אריה סעדה

 מועצה מקומית מטולהשישים מנהלת רווחה וק ,ורד שור

 זנגרייה סאוסאן עיסאת, מנהלת מחלקת רווחה מועצה מקומית טובא

 זנגרייה חנאן זנגרייה, מנהלת מרכז צעירים מועצה מקומית טובא

 זנגרייה מג'די עיאשי, מנהל מחלקת פיתוח כלכלי ופיתוח משאבים מועצה מקומית טובא

 זנגרייה מקומית טובאמיטל הייב, רכזת אזרחים ותיקים מועצה 

 זנגרייה ה מועצה מקומית טובא"מש ס"סלייח, עו עולא

 אווה יוסף סמעאן, מנהלת מחלקת רווחה היוצאת מועצה מקומית גוש חלב

רימה מארון, מנהלת הרווחה הנכנסת וגם רכזת מתנדבים בתקופת הקורונה, מועצה מקומית 
 גוש חלב

 כלכלי, מועצה מקומית גוש חלברואא חטאר, מנהלת מיצוי משאבים ופיתוח 

 נחמה מרדכי, מנהלת מחלקת רווחה מועצה אזורית מבואות החרמון



 
 

 החרמון מבואות אזורית אורטל תשובה, עו"ס הגיל השלישי מועצה

 החרמון מבואות אזורית נטע לי דיויס, רכזת מתנדבים מועצה

 החרמון מבואות אזורית רקפת ראובן, מרכזת חוסן וחירום צוותי צח"י מועצה

 ראמז אסעד, מנהל מחלקת רווחה מועצה מקומית מג'דל שמס

 ויסאם חטאר, רכז מתנדבים מועצה מקומית מג'דל שמס

 לינה עמאשה, מנהלת רווחה מועצה מקומית בוקעתא

 רינאד אבו עואד, עובדת זכאות בתקופת הקורנה עו"ס קשישים מועצה מקומית בוקעתא

 צה מקומית בוקעתאלוטפי אבו שיבלי, רכז מתנדבים מוע

 אדהם בטחיש, מנהל רווחה מועצה מקומית מסעדה

 האדיה אבו סעדיה בטחיש, עו"ס אזרחים ותיקים מועצה מקומית מסעדה

 זאהי בטחיש, רכז נוער ובחירום אחראי תקשורת מועצה מקומית מסעדה

 גודאת בטחיש, רכז מתנדבים מועצה מקומית מסעדה

 ומית עין קינייאמוניר סבאג, מנהל רווחה מועצה מק

חלוה שמיט, רכזת זכאות ומקדמת מרחב תעסוקה בחירום רכזת מתנדבים מועצה מקומית 
 עין קינייא

 ג'אבר מלכ', מנהל רווחה מועצה מקומית עג'ר

 עמאד חטיב, ראש מטה מועצה מקומית עג'ר

 אורלי מאסטרו, מנהלת רווחה מוא"ז הגליל העליון

 מועצה אזורית הגליל העליוןאסף לנגלבן, מנהל מוניציפלי, 

 הילה גבע, רכזת צח"י מועצה אזורית הגליל העליון

 אינאס בוסקילה, מנהלת רווחה מועצה מקומית יסוד המעלה

 אביחייל פרץ, מנהלת לשכה, מועצה מקומית יסוד המעלה

 טלי טמיר, רכזת מתנדבים, מועצה מקומית יסוד המעלה

עם חסן אבו ריש, מנהל נפת צפת ממשרד העבודה מפגש של מנהלי רווחה ברשויות האשכול 
 דיון על התמודדות המחלקות בתקופת הקורונה. –והרווחה 

 

  מכללות 

 דוברת מכללת תל חי  ,סיגל סירואה

 דובר מכללת צפת , יוני לובלינר



 
 

 

 ארגונים ועמותות

 מנהלת תחום צעירים עתודות הצפון  ,אתי מדר

 מנהל תוצרת הארץ צפת ,רונאל תשובה

 פיקוד העורף

 שירה ינאי, ע. קצינת התנהגות אוכלוסייה, נפת נפתלי

 

 שמות שעלו מהרשויות( שפעלו בתקופת הקורנה ריכוז עמותות וארגונים( 

 משאבים

 תוצרת הארץ

 עתודות הצפון

 יעדים לצפון

 כוכב הצפון

 הקרן לידידות

 קרן שלם

 לב אחד

 

 אנשים עם מוגבלות/ קשישים/ נוער בסיכון

 קבוצת מנהיגות הורים עם צרכים מיוחדים.  - קבוצת ממ"ש

 אלו"ט 

 אקי"ם 

 אילן

 וראיטי

 נפש בנפש

 אשל 

 עמותת נירים

 רפואה, ביטחון  והצלה:

 מד"א



 
 

 איחוד הצלה

 מג"ב

 יחידת חילוץ

 א הצלה בגליל לחרדים"מד

 אגודה למען החייל

 

 התנדבות

 בני נוער שעושים התנדבות -ישיבת טפחות 

 מכללת אוהלו 

 אורדימין 

 בני עקיבא

 בנות שירות לאומי

 כלכלה

 פעמונים

 מעוף

 ידיד בחצור

 חסד

 עמותת מתן מיונתן 

 חסדי שבתאי במירון

 קבוצת אביב של פנסיונרים פעילים

 עמותת אחווה

הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר  -מתנדבים אצל ניצולי שואה  -עכשיו זה הזמן 
 של עמותת מטב, אשל בניהולה-בשיתוף ג'וינט ישראל

 עמותה בחיספין "בצדקה תכונני"

 מסייעת במזון לקראת חגים -עמותת אור חסד 

 עמותת מרכז מרגלית לסלי מזון לניצולי שואה

 רוניתה המאעמותה של הכנסיי

 עמותה מטעם התנועה האסלאמית


