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 2020מרץ  22ראשון  יום
 כ"ו אדר תש"ף

 

 עדכונים בדבר מענים לצרכי המלכ"רים בעת במשבר הקורונה 

ידי  -ידי הממשלה כמענה לצרכים שהועלו על-( על22.3.2020להלן הפעולות שנעשו עדכ כה )

 ארגוני המגזר השלישי עד עתה:  

במסגרת  - הקמת צוות משנה למענים לצרכי המלכ"רים בעת במשבר הקורונה .1

)רביעי(  18.3.2020-התכנסות השולחן העגול הבינמגזרי של משרד ראש הממשלה ב

הוחלט להקים  צוות משנה למענים לצרכי המלכ"רים בעת במשבר הקורונה. צוות  

המשנה מורכב מנציגי ממשלה ומנציגי החברה האזרחית וקיים עד כה פגישה  

 . 19.3.2020-ראשונה ב

בתאריך  – האשראי במקרה של תשלומים של הממשלה לעמותותקיצור ימי  .2

יצאה פניה יזומה כדי לקיים מאמץ מרוכז עבור מלכ"רים על מנת   18.3.2020

עמותות שהוציאו חשבוניות או העבירו דווח   38להקדים תשלומים. עד היום פנו 

על פעילות עבוד משרדי הממשלה השונים במטרה לקצר את ימי האשראי שלהן.  

ל הפניות הועברו למשרדים הרלוונטיים לטיפול ואנו מבצעים מעקב אחר  כל

 תשלומן המהיר.  

ביום שישי   -השוואת הקלות במיסים הניתנות למגזר העסקי גם בעבור מלכ"רים .3

( פנה באופן רשמי משרד ראש הממשלה לרשות המיסים בבקשה לדחות  20.3.30)

עת רשות המיסים על  למלכ"רים את תשלום מס מעסיקים. זאת בהתאם להוד

. משרד  2020. באפריל 27-ל 2020פברואר -דחיית תשלום מע"מ בעבור חודשי ינואר

ראש הממשלה ממתין לתשובת רשות המיסים לפניה זו. יש לציין כי שאר ההטבות 

 גזר העסקי חלות גם על המגזר השלישי.  משניתנו ל

קשר לרכוז  משרד ראש הממשלה העמיד מטעמו אשת  - אשת קשר אחת בממשלה  .4

פניות לצרכי המלכ"רים בעת משבר הקורונה, על מנת שלמלכ"רים תהיה כתובת  

אחת בממשלה. הפניות ירוכזו על ידי מנהיגות אזרחית ויועברו לאשת הקשר  

 במשרד רה"מ. 

פרסום מבחני תמיכה של משרד הבריאות  -מבחני תמיכה לסוגיית הקורונה  .5

ן, המעניק עזרה ראשונה נפשית לאנשים  בעמותות המפעילות מוקד טלפוני או מקוו

המצויים במצבי מצוקה בשל מחלת הקורונה. התיקון מאפשר תמיכה משמעותית 

בעמותות אלה ומקנה לפעילות זו עדיפות תקציבית על פני פעילותן השגרתית.  
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התהליך כולו, מרגע הגעת טיוטת המבחנים לאישור היועץ המשפטי לממשלה, כפי  

ד לחתימת השר עליהם ופרסומם ברשומות, שנמשך בדרך שנדרש לפי החוק, וע

שעות. בנוסף, אישר היועץ   48-כלל מספר שבועות ואף יותר, הסתיים בתוך כ

המשפטי לממשלה לפרסם טיוטה להערות הציבור של מבחני תמיכה של משרד  

החקלאות בעמותות המפעילות מתנדבים לסיוע לחקלאים  אשר נפגעו כתוצאה 

 מהמצב.

בין היתר ארכה למסירת מסמכים, אי קיום   –טעם רשם העמותות הקלות מ .6

ועוד. להרחבה הכנסו לאתר    ביקורות במשרדי עמותות וחברות לתועלת הציבור

רשות התאגידים 

://www.gov.il/he/departments/topics/associations_and_companieshttps

_for_the_benefit_of_the_public 

. אגף החשב הכללי ביצע מספר מהלכים להקלה על מלכ"רים בעת משבר הקורונה .7

הקפאת ביקורות במוסדות ציבור; אישור חריגה מהשיעור המרבי  בכללם:

ון המרבי; התאמת והנגשת הקרן  להוצאות הנהלה וכלליות ומשיעור הגרע

להלוואות בערבות מדינה. להרחבה על צעדים אלה של החשכ"ל ראו את "הודעת  

אגף החשב הכללי במשרד האוצר על הקלות וסיוע למוסדות ללא כוונת רווח"  

 )מצ"ב(. 

 

. פרטלמגזר השלישי ישנה תרומה אדירה לחוסן החברתי בישראל בכלל ובעתות משבר ב

נת שהמגזר השלישי יוכל להמשיך ולהיות שותף משמעותי לממשלה  מובן כי על מ

בהתמודדותה עם משבר הקורונה יש לסייע לו בהתמודדדות עם הקשיים הכלכליים  

שמשבר זה מערים עליו, כעל כלל המשק. אנו נמשיך יחד במסגרת צוות המשנה למענים  

זר השלישי  גהמתור צרכים של ילפעול לא ,לצרכי המלכ"רים בעת במשבר הקורונה

 ומציאת מענים להם ככל הניתן.  

 

 בברכה,                  

 צוות השולחן העגול הבינמיגזרי במשרד ראש הממשלה  
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