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'אבתש"פח
2020יולי29

109989סימוכין:
 לכבוד

 ראשיהרשויותהמקומיות

שלוםרב,

 63ריכוז הנחיות מס'  –היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
 20:00 בשעה 29.07.2020ליום נכון 

להלןריכוזהנחיותשונות,כחלקמהיערכותהחירוםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה.

 אנושי הון .א

 ביום– 2020-ף"הוראת שעה(, התשיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )חוק התוכנית לס
,3-ו2(,אישרהמליאתהכנסת,בקריאה22:30בשעותהלילה)בסמוךלשעה28.07.2020

 אתהחוקשבנדון.

:מעיקרי החוק

o –זכאותלדמיאבטלה 

 הענקתמענהסוציאלילעובדיםשהוצאולחופשהללאתשלוםאושפוטרובתקופת
משברהקורונה,באמצעותהארכתהזכאותלדמיאבטלהלכלהזכאיםעדחודשיוני

 .2021

הלשכה נתוני החוקקובעכיההארכהתקפהכלעודשיעורהבלתימועסקיםעפ"י
במצבבו7.5%-המרכזיתלסטטיסטיקהלאפחתמ 10%-מספרהמועסקיםירדל.

מ פחות לא דמי7.5%-אך ירדו לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה נתוני עפ"י
 .90%האבטלההמשולמיםלזכאיםויעמדועל

 בדומהלמי)יהיוזכאיםלדמיהאבטלההמלאיםעםילד,28גםצעיריםמתחתלגיל
 .(28שעבראתגיל

 בלבד70%במקום)אבטלהמלאיםעיתיהיהזכאילדמימישנמצאבהכשרהמקצו
 .(בנוסחהחוקהמקורי

o במקום)2021יונילהמשךקבלתמענקיהסתגלותעד–ומעלה67מענקהסתגלותלבני
 ..המענקיוענקלמפוטריםומישהוצאולחל"ת,עפ"יהצהרתם(2020עדאמצעאוגוסט
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o סיועלעצמאיםולשכיריםבעלישליטהבחברת–סיועלעצמאים מעטיםאשרמענקי
שקליםחדשים,אחתלחודשיים15,000נפגעוכתוצאהמהמשבר,דרךמתןמענקשלעד

 נוסףעלהסיועשניתןלעסק.,,כרשתביטחוןסוציאליתאישית2021עדליוני

חלה מדוברבאוכלוסייהשאינהזכאיתלתשלוםדמיאבטלה,אשרבתקופתהזכאות,
 לפחות של עסקאותי40%ירידה עלבמחזור עולה אינה במס החייבת ושהכנסתה ה,

 ₪.651,000

o –סיועלעסקיםבהוצאותקבועות 

 אויותרמהמחזור40%-הארכתמנגנוןהחזרהוצאותקבועותלעסקיםאשרנפגעוב
 .החודשישלהם

 מהלפעי₪500,000-הגדלתהמענקהמרביל. 

 שיעמדובתנאיםשנקבעו.₪,מיליון100הוספתזכאותלעסקיםבעלימחזורשלעד 

 עםירידהבמחזור₪מיליון200גםעסקיםבעלימחזורשלעדנוספולמסלולהפיצוי
עםירידהבמחזור₪מיליון400עד200,ועסקיםבעליגובהמחזורשל60%שלמעל
 .80%שלמעל

 ויהיהזכאי40%,לאיצטרךלהוכיחירידהשל2020בתחילתכלעסקחדששנפתח,
 לחודשיים.₪4,000עד3,000לסיועבגובהשל

 מחזורשלעד עסקיםבעלי לעניין עיקוליםעלמענקיםאלה, לאיהיושעבודיםאו
 .₪אלף300

  100לפחות לרבות₪מיליון שהכנסותיהם, ציבור במוסדות תמיכה לצורך יוקצו
תהציבורלפיהכסףיחולקביןמוסדו.פחתו,בשלהתפרצותנגיףהקורונהתרומות,

 ימיםמיוםתחילתושלהחוק.30מבחניתמיכהשיקבעשרהאוצרבתוך

 .יוםמתחילתושלהחוק,ידווחהשרלוועדהאודותיישוםהסעיף60בתוך

o חיילים הפיקדון–פיקדון בכספי להשתמש משוחררים לחיילים האפשרות הארכת
 האישישלהםלכלמטרה,והגדלתהסכומיםשבהםיוכללעשותשימוש.

חודשיםולאמיצהאתאופצייתהמשיכהעד18-במסגרתזו,חיילששוחררלפניפחותמ
האתחודשיםולאמיצ18-וחיילשמשוחררלמעלהמ₪,11,000יוכללמשוךעד–כה

₪.7,500יוכללמשוךעד–האפשרותעדכה

o השתלמות קרנות הוצאו–משיכת פוטרו, זוגם בן או שהם מי עבור אפשרות מתן
בהכנסתם ירידה חלה או את,לחל"ת למשוך השתלמות, בקרנות כספים ושצברו

בלי לראשונה, הפקדתם מיום הנדרשת התקופה שחלפה לפני גם מהקרן הכספים
עליהם שיחול של סכום על יעלו שלא בתנאי עודף, ₪7,500מיסוי למשך 6בחודש,

mailto:hamal@masham.org.il
mailto:hamal@masham.org.il


   
 
 
 
 
 

 

 דרכי התקשרות:
hamal@masham.org.il| https://bit.ly/39UV3I0   |7439600-03  17:00-08:00בשעות הפעילות  |*3676או 

 חודשים,כדילאפשרלהםמיצוישלמקורותיהםהכלכליים.

o כדי,2021-ו2020הגדלתההוצאההממשלתיתבשנים–הגדלתההוצאההתקציבית
 הצעדים את מגבלתהמצויניםלממן מחישוב חלק יהיה לא הגידול ואולם לעיל,

 פעמיות.-לשניםהבאות,מכיווןשמדוברבהוצאותשצפויותלהיותחדההוצאה

כךקובעהחוקאתתיקוןחוקהפחתתהגירעון,והגדלתההוצאותהממשלתיותבשנת
,2021,ולהגדילאתההוצאותהממשלתיותבשנת18.82%-,בשיעורנוסףשלעדכ2020

 .10.16%בשיעורנוסףשלעד

 המקומיות:דגשים רלוונטיים לרשויות 

o לחוק תקופתהאכשרה01.08.2020מיוםשעניינודמיאבטלה,החל,בהתאםלפרקב'
יום,וזאתעדלתוםהתקופה30יום,ולא14לקבלתדמיאבטלהמהביטוחלאומייהיו

) 30.06.2021הקובעת עד המרכזית30או הלשכה שבו המועד לאחר ימים
-יםהחודשיבתקופתהקורונהפחתמלסטטיסטיקהפרסמהכישיעורהבלתימועסק

 ,לפיהמוקדם(.7.5%

o לדמי הזכאות תנאי )הקלת( שינוי על הודיע לאומי לביטוח המוסד לחוק, בהתאם
 אבטלהבתקופתהקורונה:

 יום.14-יוםל30-קיצורתקופתהחל"תהמזכהבדמיאבטלהמ 

 הבגובהדמיוישעמוילד)ביטולההבחנ28הגדלתדמיאבטלהלמישטרםמלאולו
 (.28האבטלהביןזכאיםלפניואחריגיל

 ביטולההפחתהשקיימתכיום126-סכוםדמיהאבטלההמרבילאיופחתמהיוםה:
גםלאחר,ליום₪422.04דעללדמיהאבטלה.הסכוםהמירבייעמובגובההמרביש

 .126-היוםה

 רותהתעסוקהכשרהמקצועיתמטעםשישלוםדמיאבטלהמלאיםלמישנמצאבהת
 כפישהיהעדכה(.70%)לאבשיעורשל

 תשלוםדמיאבטלהבשיעורמלאלמובטלחוזר:בתקופהזולאיקוצרוולאיופחתו
דמיהאבטלהלמובטלחוזר,אלאיעמדועלשיעורהמלא.

מה תקפות תהיינה לעיל ההקלות ל01.08.2020-כל ל30.06.2021-ועד עד יום30-או
,המוקדםמביניהם.7.5%-לאחרששיעורהאבטלהבמשקיפחתמ

להלןהקישורלחוק,כפישפורסםברשומות:
YWehZip60hQQ2TGuV/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1keILGZJ8SyH8koL 
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 חברה ורווחה ,חינוך .ב

 –הפעלת מערכת החינוך בשנת הלימודים התשפ"א קישור התכניתלהלן לעיקרי
החינוךשמקדם תשפ"א,משרד הלימודים בשנת החינוך מערכת ליוםלהפעלת נכון ,

 https://drive.google.com/file/d/1NzBtRKOxo416aZ2ObhCg342nJOJq5nmW/view:29.07.2020

 " ג(לצובריאותהעםהעם3בהתאםלסעיף–לעניין חינוך בלתי פורמלי "מנהלהוראות(
)הג החדש( הקורונה התש"ף)נגיף שעה(, )הוראת חינוך( מוסדות פעילות ,2020-בלת

הוראות מנהל המאפשרות פעילויות חינוך בלתי פורמלי  28.07.2020 יוםפורסמו ב
)שאינםילדיםונוערבחינוךהמיוחדואינםילדיםונוערמסוימות לילדי כיתות ה' עד יב'

לצו,ותיקוןמס'8בסיכון,שכןעבורםהותרהוהוסדרההפעילותכברבמסגרתתיקוןמס'
13 ובכללן: חוגים פעולות, התנדבות וטיולי יום וטיולים לצולאאסרהפעילותעבורם(,

נהל.,והכלבכפוףלתנאיםהמפורטיםבהוראותהמעם לינה

 :28.07.2020רסמובאתרמשרדהבריאותביוםקישורלהוראותהמנהל,כפישפוהלהלן
https://drive.google.com/file/d/1Be0CSr4jp2jG0dyKU45fkDGtJMLZoi74/view?usp=sharing

נזכירונדגישכיבהתאםלדיןהחלנכוןלעתה,ניתןלקייםפעילותחינוךבלתיפורמליוכן
וכיתותא' כיתותגנ"י לילדי בחוקהפיקוחעלקייטנות, וזאתגם-קייטנותכהגדרתן ד',

 םפעילותביתהספרשלהחופשהגדול.לאחרשתסתיי

 –פעילות המסגרות בקהילה לאזרחים ותיקים לחוזרלהלן קישור מנכ"לשל19מס'
 והשירותיםהחברתיים, הרווחה העבודה, משרד עדכוןבנושאשבנדון, בו שהוחל לאחר

 :28.07.2020מיום5מס'
https://drive.google.com/file/d/1oV_k5Tej8r4VgwoFV3QkqtmtRxJsCnYI/view?usp=sharing 

דרו,ואת,המסדיראתהמימוןבגיןבאימרכזיהיוםשנע4תשומתלבכםלעדכוןסעיףמס'
הארכתתוקףההנחיות.

לחוזרמס'4לנוחותכם,להלןקישורגםלגרסהב"עקובאחרשינויים"ביחסלעדכוןמס'
 e.com/file/d/1UW3p59sI4fBjlysZGlHhRus61AMFG9yw/view?usp=sharinghttps://drive.googlהנ"ל:19

 שמירה, אכיפה וחירום .ג

 מצב תמונות– 

o ללהלן קישור שהדוח ישראליומי משטרת של הארצית המינהלת ליוםל נכון ,
 https://drive.google.com/file/d/1WC_AJTM731kSpuqV9uDHEI3oIwOZYlso/view:29.07.2020

o 29.07.2020להלןקישורלתמ"צשערךהאגףלשעתחירוםבמשרדהבריאות,נכוןליום,
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 E6/view-https://drive.google.com/file/d/1XiDClJ5CZ_e18GZ23g7fcY6FiRJSB:09:00שעהב

 שונות .ד

  הפנים–2021בקשות הרשויות המקומיות לאישורים חריגים בארנונה לשנת משרד
אתבקשותהרשויותהמקומיותלאישורים החליטהשנהלפרסםבאתרהאינטרנטשלו,

אתהרשויותהמקומיותמגישותהבקשות,מצייןהפרסום.2021חריגיםבארנונהלשנת
 ורשות.בסדראלפביתי,וכוללאתדבריההסברלבקשהשלכלרשות

בדיקתתקינותמסמכיהקבציםהועלולאתרהאינטרנטעודבטרםנבחנוהבקשות,לרבות
.2021ההגשה,העמידהבהוראתהדיןו/אועמידהבנוהלהגשתהבקשותלשנת

באתרהאינטרנטשלמשרדהפנים:להלןקישורלפרסום
a?chapterIndex=1-https://www.gov.il/he/Departments/Guides/city 

 

מרכז עלידי הנחיותקודמיםשהועברו בנוסףעלקבצי ריכוזהנחיותזההינו הסרספק, למען
השלטוןהמקומי,מרכזהמועצותהאזוריותומשרדהפנים.

אנונמשיךונעדכןבכלהתפתחות.

 בברכה,
 

 חייםביבס
 ראשעירייתמודיעיןמכביםרעות
 ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי




העתק:
ראשהמועצההאזוריתמרחביםויו"רמרכזהמועצותהאזורית-מרשיחג'ג'

כללי,משרדהפניםמנהל-מרמרדכיכהן
מנכ"ל,מרכזהשלטוןהמקומי-מרשלמהדולברג
15-מנכ"ל,פורוםה-עו"דאיתןאטיה
מנכ"ל,מרכזהמועצותהאזוריות-מראיציקאשכנזי
מנכ"לעירייתרחובותויו"ראיגודהמנכ"ליםברשויותהמקומיות-מרדורוןמילברג

מנכ"ליםברשויותהמקומיות
נהלמנכ"למרכזהשלטוןהמקומיהמש-מררםסידיס

גזברעירייתבארשבעויו"ראיגודהגזברים-רו"חתומרביטון
גזבריםברשויותהמקומיות
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יפוויו"ראיחודהיועמ"שים-יועמ"שעירייתתלאביב-עו"דעוזיסלמן
יועציםמשפטייםברשויותהמקומיות

סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי-מראיתיחוטר
ראשמינהלשכרוהסכמיעבודה,מרכזהשלטוןהמקומי-חגיתמגןגב'

סמנכ"לחינוך,רווחהוחברה,מרכזהשלטוןהמקומי-גב'מיכלמנקס
ראשמינהלבטחון,חירוםותפקידיםמיוחדים,מרכזהשלטוןהמקומי-מריוחאיוג'ימה

ראשמינהלמשפטוכנסת,מרכזהשלטוןהמקומי-עו"דמירהסלומון
יו"ררשתעריםבריאות-ד"רמילכהדונחין
ברששת רווחהוקהילה-עו"סתמי כרכור-מקומיתפרדסחנההמועצהבמנהלתהאגףלשירותי

יו"רארגוןמנהלירווחהארציו
מנהלרישויעסקיםבנתניהויו"ראיגודמנהלירישויעסקים-מרנפתליקאיקוב
ויו"ראיגודהקב"טיםקב"טעירייתבניברק-מרחייםנוגלבלט
יו"ראיגודמהנדסיערים-מראבנראקרמן
דוברעירייתבארשבעויו"ראיגודדובריהרשויותהמקומיות-מראמנוןיוסף
מבקרתעירייתעפולהויו"ראיגודמבקריהרשויותהמקומיות-רו"חעינבפרץ

גלינקביץ פיני ועליהבעירייתירושליםו-מר הרשותלקליטה מחלקותמנהל מנהלי איגוד יו"ר
עלייהוקליטהברשויותהמקומי

 יו"ראיגודהתאגידיםהעירוניים-מריצחקבורבא
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