
מיפוי משימות 
תקופת משבר הקורונה–מוארדמיזם 



:  פנים רשותי

o   איסוף והפצה של מידע חיוני לרשות שאני אוסף ממגוון מקורות מידע

o  עדכונים שוטפים לצוות הרשות

oהיעדהפצה לקהל , איסוף חומרים והתאמתם: הסברה

oביצועמשימות ומעקב אחרי חלוקת :ניהול פרויקטים

o יחדיו בשגרה חיבור בין גורמים שלא עובדים

o מהרשות ומעסקים  , וריכוז צרכים שעולים מהתושביםאיתור

:צוותי חירום

o (לא בכולם)הקמת מוקד , ברשותחירום מרכז או שותף לצוות

o (פיקוח הערוף, ח"כמו מל)השתתפות בוועדות וישיבות שונות ברשות

:מיצוי משאבים

o (בתקופה זו יש קשב רב יותר)מעקב ייעודי אחר קולות קוראים ודומיו ושחרור כספים

o הגשה ומעקב מול הגורמים  , שעולים לאור המשברמגוונים לצרכים מקורות מימון איתור

הרלוונטים

:  יוזמות 

oומענהארגון : מתנדבים

o קורונהמיוחד לחירום בפדלטריכוז המידע הפנימי והחיצוני על קורונה

oהעברת צרכים ואתגרים למוקד של המשרד לשוויון חברתי

o סקרים , יזום באמצעות שאלוניםמיפוי צרכים

רשימת  

משימות של  

ממצה  

המשאבים 

ומפתח כלכלי 

בחירום



ומבצע בעצמימוביל שאנימשימות 

משימות שנוספו בחירוםחלק משגרת התפקיד שלי

מעקב אחר פרסום מכרזים וקולות קוראים ולווי ההגשה  

הובלת מנגנון עבודה לתיאום ומעקב

הממשלתייםדיווחים לכלל המשרדים 

קידום צרכי הרשות בהתאם למיפוי והצרכים 

עבודה עבור ממצה משאבים לחודשים  תוכניתהכנת 

הבאים 

בניית מערך קשרים בתוך הרשות ועם סביבת העבודה  

שלה

איסוף והפצה של מידע חיוני לרשות שאני אוסף ממגוון  

מקורות מידע  

עדכונים שוטפים לצוות הרשות 

(לא בכולם)הקמת מוקד , ברשותמרכז צוות חירום 

(ח"כמו מל)שונות ברשות משתתפת בוועדות 

מעקב ייעודי אחר קולות קוראים ודומיו ושחרור כספים 

(בתקופה זו יש קשב רב יותר)

מהרשות  , איתור וריכוז צרכים שעולים מהתושבים

ומעסקים  

. הפצה לקהל היעד, איסוף חומרים והתאמתם: הסברה



ברשותה /שותפאני להםמשימות 

משימות שנוספו בחירוםחלק משגרת התפקיד שלי

ועדת מכרזים וקידום פרויקטים

משימות שאני מקבלת מגזבר המועצה לעבודה מול  

ממשלהגורמים שונים במשרדי 

(כולל תיירות)הכלכלי וקידום הפיתוחתכנון 

המועצה לעבודה מול  קידום משימות בתיאום עם גזבר 

ממשלהגורמים שונים במשרדי 

לווי הקמת חברה כלכלית

תכנון קדימה , מעקב אחר ביצוע 

ט  "פ עם הקב"שת, שותף לוועד חירום

העורףישיבות עם פיקוד 

ביצועאחרי ומעקב משימות חלוקת 

חיבור בין גורמים שלא עובדים יחדיו

מענה לסוגיות שעולות ממחלקת רווחה  

התאמתו לישוב והפצתו, איסוף מידע: הסברה

,  איתור מקורות מימון לצרכים שעולים לאור המשבר

הרלוונטיםהגשה ומעקב מול הגורמים 



יוזמות שהצעתי ואני מקדמת ברשות

משימות שנוספו בחירוםחלק משגרת התפקיד שלי

הקמת חברה כלכלית 

(שולחן רשותי ודומיו)הקמת מנגנונים ניהוליים תומכים 

הכשרת צוות בהגשת קולות קוראים

ייעול תהליכי עבודה סביב חוזים וחתימתם

דיווחים שוטפים ושיטתיים

יוזמות לנשים 

ברווחהההחלטות ישוםמעקב אחרי 

ארגון ומענה: מתנדבים

מיוחד בפדלטהמידע הפנימי והחיצוני על קורונה ריכוז 

קורונהלחירום 

לשוויון  ברת צרכים ואתגרים למוקד של המשרד הע

חברתי

באמצעות שאלוניםפוי צרכים מי



מיפוי צרכים
תקופת משבר הקורונה–מוארדמיזם 



צרכים

(106) הקמת מוקד חירום 

מידע על מבודדים וחשודים במחלה באזור הרשות  

(מגזר עסקי וחברה אזרחית)מקורות מימון וסיוע 

ונוער בסיכון  ילדים 

עסקים קטנים 

הגדרת תפקיד עדכנית  


