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סימוכין108238:
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

היערכות חירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה – ריכוז הנחיות מס' 4
נכון ליום  15.03.2020בשעה 20:00
להלן ריכוז הנחיות שונות ,כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף
הקורונה ,בתחומים אלה:

א .רווחה
 הירתמות חברת החשמל למתן מענה לציבור ,לרבות מענה יחודי
לאוכלוסיות רגישות – להלן קישור למכתב חברת החשמל בנושא:
=https://drive.google.com/file/d/1iSkW9xKktKyfO5nkeZVehmR23fWnYJYf/view?usp
sharing

ב .סיוע לרשומ"ק המתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה
 הקמת צוות לבחינת צעדי סיוע של המדינה לרשויות המקומיות – הוקם
צוות משותף למשרד הפנים ,משרד האוצר ונציגי השלטון המקומי ,שיבחן
צעדי סיוע לרשויות המקומיות המתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה,
ובכלל זה צעדי סיוע לרשויות שעשויות להתקל בבעיה תזרימית.
 מענקי איזון – נעשתה פניה משותפת של מרכז השלטון המקומי ושר הפנים
אל משרד האוצר ,בדרישה להעברה מיידית של מענקי איזון חסרים ,בסך
 150מלש"ח ,לרשויות המקומיות.
להלן קישור למכתב מנכ"ל משרד הפנים ,מהערב ,המרכז את עשיית המשרד בנוגע
להערכות להשפעות נגיף הקורונהhttps://drive.google.com/file/d/173SICrfIc4scBy7csV- :
DUYgz6RaFcP_l/view?usp=sharing

ג .גביית ארנונה ,אגרות והיטלים
 דחיית מועד תשלום הארנונה מעסקים – רשויות מקומיות רשאיות לדחות
את מועד תשלום הארנונה מעסקים ,עד ליום  .01.05.2020בעקבות פניית
משרד הפנים למשרד האוצר ,נבדקת האפשרות לחייב את התשלום הנדחה,
ללא תשלום ריבית פיגורים .נעדכן בהמשך.
 איסור על מתן הנחות ופטורים שאינם קבועים בדין – ראו הודעת מנכ"ל
משרד הפנים ,הקובעת כי אין ליתן כל הנחה או פטור מתשלומי הארנונה,
ההיטלים והאגרות ,אלא בהתאם להסמכה מפורשת בחקיקה למתן הנחה או
פטור ,ובכפוף לאישורים הנדרשים לכך לפי כל דין:
https://drive.google.com/file/d/1BBzPBbdQsxI7fzcU_RdM5RBzWwyFVJq/view?usp=sharing

ריכוז הנחיות זה הינו בנוסף על חוזרים מס'  ,1-3שהועברו במהלך היום.
אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות.

בברכה,
חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי
העתק:
מר שי חג'ג' -ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
מר שלמה דולברג -מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד איתן אטיה -מנכ"ל ,פורום ה15-
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
גזברים ברשויות המקומיות
יועצים משפטיים ברשויות המקומיות
מר איתי חוטר -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי

