
מנהלת אכיפה ארצית קורונה

הורדת התחלואה-שותפות באכיפה 

שבועי/הוראות מילוי קובץ רשויות דיווח נתוני אכיפה קורונה חודשי

,שלום לכל השותפים במלחמה בנגיף הקורונה 

.השקיעו מאמצים רבים ופיתחו מערכת ממוחשבת לאיסוף נתונים פ"לבטממשל זמין ומשרד , בחודשים האחרונים משטרת ישראל בשיתוף המרכז לשלטון מקומי•

.מהירה ולאורך כל שעות היממה בשונה מהשיטה הנהוגה כעת, המערכת תאפשר לאסוף נתונים בצורה יעילה •

.בעזרת המערכת נוכל לבצע ניתוחים וחיתוכים בזמן אמת הודות לדיווחים השבועיים והחודשיים אותם את מדווחים •

.יהיה ברור כשמש ונוכל לצאת לדרך הכלאך אל דאגה בעזרת הסבר קצר , על כן שיטת הדיווח משתנה •

:הסבר•

https://survey.gov.il/he/doh_korona: מופץ אליכם בצירוף למצגת זאת לינק חדש •

.יש לשמור את הקבצים על שולחן העבודה במחשב .האחד חודשי והאחד שבועי , קבצי אקסל מובנים 2יופץ אליכם בנוסף •

:פעולות בעת הדיווח •

(שבועי/ חודשי)פתיחת קובץ אקסל הרצוי 1.

.שמירת הקובץ מומלץ בתיקייה למעקב וסגירתו, שורה אחת בלבד –מילוי הקובץ 2.

צירוף קובץ האקסל שמילאתם  , סוג דיווח שבועי או חודשי , בחירה מתוך אפשרויות–תפקיד איש הקשר בנושא קורונה , מילוי שם רשות , כניסה ללינק החדש 3.

.בהתאם לסוג הדיווח 

שליחה  4.

...  בשקף הבא לשימושכם הנחיות טכניות למילוי הקבצים5.

https://survey.gov.il/he/doh_korona
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הרכת מצב שבועית

מגמות והמלצות, ניתוח נתונים
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תודה על שיתוף הפעולה

ק"רפ, יאיר בן זקן 

זרוע רשויות מקומיות  ' ר
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:הוראות מילוי

(שבועי/חודשי)יש להזין רשומה אחת בכל קובץ •

(תתקבל הודעת שגיאה במידה ולא יוזן ערך מתאים)יש להזין ערך מתאים בכל תא •

.במידה ואין ערך להשאיר ריק, יש למלא את כל התאים•

אין למחוק רשומה•

.המיחשוביותשם הקובץ מגיע במבנה ייחודי ומשמעותי להמשך תהליך הקליטה שלו במערכות •

:קובץ שבועי
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.שם הקובץ חייב להיות באנגלית•

אין לשנות את  , החלק המסומן בכחול)נדרש לעדכן את שם הרשות ותאריך הדיווח , שם הקובץ חייב להישאר באותו המבנה•

( החלק המודגש באדום

.ללינק ולשלוחהקובץ בסיום המילוי יש לצרף את •

.גם בדיווח השבועי וגם בדיווח החודשי, בכל הפרמטרים 0תדווח –פקחים /רשות שאין לה מנגנון אכיפה•


