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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

 הצעת חוק שמירת הניקיון )הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש(
)מענק לרשויות מקומיות(, התש"ף-2020

תיקוןחוקשמירת
הניקיון-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדתוםשלושהחודשיםמהמועדהאמור,יקראוהע
אתחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-4ועהה,כך:

התפשטות החלה עה20 דצמבר חודש במהלך  כללי
מסין covid-עה החדש הקורונה נגיף של 
למקומותרביםבעולם,וישראלבכללםעהמחלההנגרמתעל
ידיהנגיףהוספהלרשימתהמחלותהמידבקותוהמסוכנות
לפיסעיף20)ה(לפקודתבריאותהעם,40עה)להלן-פקודת
בריאותהעם(וננקטוצעדיםרביםעלידימשרדהבריאות
למניעתהתפשטותהשלהמחלה,לרבותצוויםמכוחהשל

פקודתבריאותהעםע

הממשלההטילההגבלותמשמעותיותעלהציבור,
ביניהןצמצוםמספרהעובדיםהנוכחיםבמקומותהעבודה,
מוגבלות למטרות אלא המגורים ממקום יציאה איסור
וסגירתםשלעסקים,לרבותמסעדות,דוכנימזוןמהיר,בתי
קפהומקומותבילויופנאיעהגבלותאלהאינןמאפשרות
לקייםשגרתעבודהושגרתחייםרגילות,ומעסיקיםרבים
לחופשהללא רבים עובדים סגרואתעסקיהםוהוציאו
תשלוםאופיטרואתעובדיהםעכתוצאהמכךנקלעהמגזר

העסקילמשברתקציביותזרימיע

הנגרמות הכלכליות ההשלכות עם להתמודד כדי
כתוצאהמההגבלותשנקבעו,החליטומשרדיהממשלה
לסייעלעסקים,ביןהשארבאמצעותתקנותלתיקוןתקנות
הסדריםבמשקהמדינה)הנחהבארנונה(,התשנ"ד-3עעה
)להלן-תקנותההנחה(;תקנותאלההמותקנותבידישר
זו,מעניקותלעסקיםהנחה הפניםבמקביללהצעתחוק
25%מסכוםהארנונההכלליתעלהנכסים בשיעורשל
זומשקפת 2020עהנחה שבהחזקתם,בעדשנתהכספים
פי על והכול חודשים, 3 של לתקופה מארנונה פטור
תקנות ההנחהע בתקנות המפורטים והתנאים המתווה
הנחה לתת המקומיות הרשויות את מחייבות ההנחה

לעסקיםשבתחומןבהתאםלסיווגיםהקבועיםבהןע

חשוב נתח מהווה עסק מבתי שהארנונה מאחר
ההנחה שתקנות ומאחר המקומיות, הרשויות בתקציב
החליטה אלה, הכנסות משמעותי באופן מפחיתות
הממשלהעלצעדמשליםלתקנותההנחהשמטרתולשפות
להמשיך להן לאפשר במטרה המקומיות הרשויות את
לתפקדולהעניקלתושביהןאתהשירותיםהחיונייםבכל
תחומיאחריותן,כךשההנחהבשיעורהארנונהכמפורט
בתקנותההנחה,לאתפגעביכולתזועבמסגרתהשירותים
החיונייםישחשיבותעליונהכיהרשויותימשיכוויעניקו
לתושביהןשירותיפינויפסולת,שינועהוהבאתהלנקודות

הקצהע

המשרדלהגנתהסביבהפנהלקרןלשמירתהניקיון
שהוקמהבפרקח'לחוקשמירתהניקיון)להלן-הקרן(,
בבקשהלהקצותכ־0עהמיליוןשקליםחדשיםכדילהבטיח
כיהרשויותימשיכולהעניקשירותיפינויוטיפולבפסולת
בהתאםלמחויבותןבדיןעהפנייהנעשתהבעקבותנתונים
המעידיםעלעלייהבכמותהפסולתהביתיתהמטופלתעל
ידיהרשויותהמקומיות,המוערכתבכ־0%הבממוצע,אשר
הובילהלעלייהבהוצאותהרשויותהמקומיותבנושאזהע
נוסףעלכך,משברהקורונהוהמגבלותשהוטלועלכלל
ענפיהמשק)ובכללזההגבלותעלכוחהאדםבענףהובלת
הפסולת,צמצוםהאפשרותלהובלהחוזרתשלסחורות
ומטענים(והירידהבפעילותהמשקיתבכלל,עלוליםלהביא
להתייקרותבעלותהטיפולבפסולתביתיתעהנהלתהקרן

החליטהלהקצותאתהסכוםכאמור,בחלוקהלשניים-

הקרן של כהשתתפות חדשים שקלים מיליון 50ה )ה(
בשיעוראחידשל20%מסךההפחתהבהכנסותהרשות
המקומיתמארנונהלעסקים,וזאתלכלהרשויותהמקומיות
המקבלותמענקיאיזוןלשנת2020,וכןלעירייתירושלים
המקבלתמענקהבירהלפיחוק־יסוד:ירושליםבירתישראל
כהסדרחלופילמענקאיזוןעלכלרשותמקומיתחושבאומדן
,2020 שלשיעורהגבייהלארנונהשלאלמגוריםלשנת
וכןחושבאומדןשלסךההנחהשאותההיאתחויבלתת

לעסקיםבהתאםלתקנותההנחה;

לרשויות כמענק חדשים שקלים מיליון כ־40 )2(
מקומיותבדירוגהעד5בהתאםלסיווגהחברתי-כלכלי
שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהערשויותאלה
בנטל בגירעונות,ומתקשותלעמוד רובןככולן, מצויות,
התקציביהנדרשלטיפולראויבפסולתהביתיתהמוגדלת
המצטברתבשטחןעחלוקתהתקציבביןהרשויותבדירוגה
עד5מבוססתעלהעלותהממוצעתלטיפולבטונהפסולת
לחודשלאדם,כפולשיעורהממוצעהארצישלהגידול
בפסולת)0%ה(,כפולמספרהתושביםבכלרשות,לפינתוני
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהלשנתוה20)שהםהנתונים
האחרוניםשהתפרסמו(עלפימפתחזהתקבלכלרשות3
שקליםחדשיםלאדםלחודשלמשךתקופהשל3חודשיםע

לפיסעיףההגלחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-4ועה
)להלן-חוקשמירתהניקיון(,כנוסחוהיום,הקרןרשאית
לתתסיועלרשויותמקומיותבדירוגהעד5לצורךהסדרת
הטיפולהשוטףבפסולתלפיאמותמידהשתקבעהנהלת
שמירת בחוק שנקבעה שעה הוראת מכוח וזאת הקרן,

ס"חהתשמ"ד,עמ'42ה;התשע"ח,עמ'30וע ה
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בסעיףההג,בסופויבוא: )ה(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ב(,)בה(ו–)ג(,רשאיתהקרןלתתמענק")ד( )ה(
סיועחד־פעמילטיפולבפסולתביתית,מכספיהיטלההטמנה,לרשות
מקומיתהמנויהבטורא'בתוספתהשנייה,בהתאםלמפורטלהלן,לפי

העניין:

לרשותמקומיתהמקבלתמענקכללילאיזוןממשרדהפנים )א(
לשנת2020אומענקהבירהלפיחוק–יסוד:ירושליםבירתישראל2
-מענקמשליםבסכוםהנקובלצדשםהרשותבטורב'בתוספת

השנייה)בסעיףקטןזה-מענקמשלים(;

כאמור 5 עד ה לאשכולות המשויכת מקומית לרשות )ב(
בסעיףקטן)ב()2()ב(-מענקבסכוםהנקובלצדשםהרשותבטורג'

בתוספתהשנייה)בסעיףקטןזה-מענקתמיכה(ע

בסעיףההג,בסופויבוא: )ה(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ב(,)בה(ו–)ג(,רשאיתהקרןלתתמענק")ד( )ה(
סיועחד־פעמילטיפולבפסולתביתית,מכספיהיטלההטמנה,לרשות
מקומיתהמנויהבטורא'בתוספתהשנייה,בהתאםלמפורטלהלן,לפי

העניין:

לרשותמקומיתהמקבלתמענקכללילאיזוןממשרדהפנים )א(
לשנת2020אומענקהבירהלפיחוק–יסוד:ירושליםבירתישראל2
-מענקמשליםבסכוםהנקובלצדשםהרשותבטורב'בתוספת

השנייה)בסעיףקטןזה-מענקמשלים(;

כאמור 5 עד ה לאשכולות המשויכת מקומית לרשות )ב(
בסעיףקטן)ב()2()ב(-מענקבסכוםהנקובלצדשםהרשותבטורג'

בתוספתהשנייה)בסעיףקטןזה-מענקתמיכה(ע

הניקיון)הוראתשעה(,התשע"ג-3ה20)להלן-הוראתשעה
3ה20(,ותוקנהבחוקשמירתהניקיון)הוראתשעה()תיקון(,
של תוקפה 7ה20(ע שעה הוראת - )להלן התשע"ז-7ה20

הוראתהשעההאמורהעדיוםה3בדצמבר2020ע

זומוצעלקבועהוראתשעהלתקופה בהצעתחוק
שלשלושהחודשיםשתחילתםביוםפרסומןשלתקנות
ההנחה)להלן-הוראתשעה(,שבהיקראואתסעיףההג
לחוקשמירתהניקיוןבאופןשיסמיךאתהקרןלתתמענקים
ל200רשויותמקומיותהמנויותבתוספתהשנייהעברשימה
מנויותרשויותמקומיותאשרצפויותלקבלמענקיאיזון
לירושלים, הבירה מענק או 2020 לשנת הפנים ממשרד
ורשויותהמסווגותבאשכולותהעד5בדירוגהמתפרסם

עלידיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

לפסקה )1( סעיף 1

הקרןנועדהלרכזמשאביםלשמירהעלאיכות 
כי קובע הניקיון שמירת לחוק ההג)א( סעיף הסביבהע
מפעיליםשלאתריסילוקפסולתישלמולקרןהיטלהטמנהע
לפיסעיףההג)ב(לחוקשמירתהניקיוןכספיהיטלההטמנה
שיתקבלוכאמורינוהלובחשבוןנפרדעעודנקבעכיכספי
החשבוןהנפרדישמשולמטרותמוגדרות,הכוללותמטרות
פיתוחומטרותנוספותעמטרותהפיתוחהקבועותבסעיף
ההג)ב()ה(לחוקשמירתהניקיוןכוללותפיתוח,הקמהוייעול
שלאמצעיםחלופייםלהטמנתפסולתשפגיעתםבסביבה
פחותהמזושלההטמנהועידודהשימושבהםענוסףעלכך
נקבעובסעיףההג)ב()2(לחוקשמירתהניקיוןמטרותנוספות
שלגביהןרשאיתהקרןלסייעבתמיכהתקציביתעדלשיעור
של35%מכספיהיטלההטמנהשהתקבלובאותהשנה,

כאשרנותרהיתרהבחשבוןהנפרדע

המטרותהנוספותהקבועותבסעיףההגלחוקשמירת
הניקיוןהורחבוכמהפעמים,וביןהשארהועלהשיעור
מ־25 הנוספות למטרות בהם להשתמש שניתן הכספים
אחוזיםל־35אחוזים,לפיסעיףההג)בה(לחוק,בהוראתשעה
3ה20כפישתוקנהבהוראתשעה7ה20,ועומדתבתוקפה

כאמורלעילעדיוםה3בדצמבר2020ע

הקרן את להסמיך מוצע השעה להוראת ה בסעיף
לתתמענקחד–פעמילרשויותמקומיותבתקופתתוקפה
שלהוראתהשעה,קרילשלושהחודשים)להלן-תקופת
הוראתהשעה(,באמצעותתיקוןסעיףההגלחוקשמירת
הניקיון,וזאתבשלהנסיבותהחריגותשלמשברהקורונהע

כמוכןמוצעכיאםסברההנהלתהקרןכירשות
מקומיתמסוימתטיפלהבפסולתבתקופתהוראתהשעה
באופןהגורםלמפגעיםסביבתיים,כגוןבאמצעותשריפה
שלהפסולתאוהשלכתהברשותהרבים,תהיההנהלת
הקרןרשאיתלדרושאתהחזרסכוםהמענקמאותהרשות
מקומית,בכפוףלהסכמתהמנהלהכללישלהמשרדלהגנת

הסביבהוהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצרע

השעהע הוראת לעניין הגדרות לקבוע מוצע עוד
האחתמבהירהאתהמונח"טיפולבפסולתביתית",באופן
מבתי איסוף זה ובכלל הטיפול, שרשרת כל את הכולל

התושבים,הובלהוטיפולעדלאתריהקצהע

השעה הוראת לעניין כי קובעת השנייה ההגדרה
"רשותמקומית"כוללתגםרשויותמקומיותבאזוריהודה
ושומרון,המנויותבתוספתהשנייהעתקנותההנחהעתידות
ולפיכך הביטחון, תחיקת מכוח אלה רשויות על לחול
הצורךבמתןהסמכהלמתןמענקמהקרןקייםגםלעניין
מתןמענקבעבורןעההגדרההמוצעתמפנהלהגדרה"רשות
מקומית"שבסעיףה2לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב7ה20ו־וה20(,

התשע"ז-6ה20

ס"חהתש"ם,עמ'6והע 2
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סברההנהלתהקרןכיקייםחששסבירשרשותמקומיתשקיבלה )2(
שלגביה בתקופה ביתית בפסולת טיפלה )ה( פסקה הוראות לפי מענק
ניתןהמענקבאופןהגורםלמפגעיםסביבתיים,ובכללזההשליכהפסולת
היא רשאית כדין, שלא פסולת סילקה או הבעירה או הרבים ברשות
לאחרשמסרההודעהלאותהרשותמקומיתובהסכמתהמנהלהכללישל
המשרדלהגנתהסביבהוהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר,לדרוש

מהרשותהמקומיתאתהחזרהמענקשקיבלהכאמורע

איןבאמורבסעיףקטןזהכדילגרועמכלסמכותהנתונהלרשות )3(
מקומיתאואחריותהמוטלתעליה,לפיכלדיןע

בסעיףקטןזה- )4(

"טיפולבפסולתביתית"-איסוף,פינויוהעברהשלפסולתביתית
לטיפולאולסילוק,בהתאםלהוראותכלדין;

"רשותמקומית"-כהגדרתהבסעיףה2לחוקההתייעלותהכלכלית
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב7ה20

ו־וה20(,התשע"ז-6ה320ע";

התוספתתיקרא"התוספתהראשונה"ואחריהיבוא: )2(

לפסקה )2(

הניקיון שמירת לחוק שנייה תוספת לקבוע מוצע
שתכלולרשימהשלרשויותמקומיותשלהןיהיהניתןלתת
מענקיםלסיועעלפיהסכומיםהנקוביםבתוספתהשנייהע
יצויןכיהקרןתוכללתתאתהמענקיםמכספיהחשבון
הנפרד,בלאהגבלה,עלפיסוגיהמטרותהשונותשנקבעו
בסעיףההג)ד(המוצעעיובהרכיהסכומיםהנקוביםבתוספת
השנייהנקבעועלבסיסחישובפרטני,באופןשפורטלעיל

בחלקהכללישלדבריההסברע

לפסקה )3(

בהתאםלפקודתהעיריות)להלן-הפקודה(,רשות
242 מקומיתמחויבתלפעוללפינויוסילוקאשפהעסעיף

לפקודהקובעכך:

תעשה ונוחותו, הציבור בריאות תברואה, "בעניין
העיריהפעולותאלה:

עעע

תורהבדברפינויסחיואשפהמכלביתותקבע )2(
אתהאגרותבגיןפינויכאמור"עע

סעיף7לחוקשמירתהניקיוןמורהלרשותמקומית
לקבוע,בכפוףלכלדין,אתריםלסילוקאולריכוזוטיפול
בפסולתמסוגיםמסוימים,ביןבתחומהוביןמחוץלתחומהע
עודנקבעובחוקשמירתהניקיוןובחוקיםסביבתייםנוספים
הוראותשונותהמחייבותאתהרשותהמקומיתלהסדיר
אתפינויהפסולתמתחומהוהטיפולבהעמוצעלהבהיר
לגרוע כדי המקומיות לרשויות המענקים במתן אין כי

מחובותיהןלפיכלדיןע

ס"חהתשע"ז,עמ'7ה2ע 3

ר ב ס ה י  ר ב ד
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"תוספת שנייה
)סעיףההג)ד((

טורא'
שםהרשותהמקומית

טורב'
סכוםמענקמשלים

)בשקליםחדשים(

טורג'
סכוםמענקתמיכה

)בשקליםחדשים(

7וו,60,00067אבוגושהע

25,235ה3,000ואבוסנאן2ע

6,647ע3,0004ה7אוםאל–פחם3ע

עוה,ה4,00026ה7אופקים4ע

-6,000ו2,7אוריהודה5ע

33ה,64ה666,000אורעקיבא6ע

-000,ה2אורנית7ע

30,500ה000,ה2האכסאלוע

3,00070,740האל–בטוףעע

34,235ה000,ה7אלקסום0הע

-2,000אלונהההע

-000,האליכין2הע

5ו536,000430,7אלעד3הע

-25,000האלפימנשה4הע

-000,ו5אלקנה5הע

52ה,והה53,000האעבלין6הע

-20,000אפרתה7הע

-06,000עאריאלוהע

ה66,ה2,02-אשדודעהע

-200,000אשכול20ע

703,ו26,ה-אשקלוןה2ע

000264,546,עו5באקהאל–גרבייה22ע

וה0,הוו,ה0בארשבע23ע

20,00070,353בוסתןאל–מרג'24ע

05ו,6ו35,000בועיינה-נוג'ידאת25ע

752,ו0005,ע2בוקעאתא26ע

"תוספת שנייה
)סעיףההג)ד((

טורא'
שםהרשותהמקומית

טורב'
סכוםמענקמשלים

)בשקליםחדשים(

טורג'
סכוםמענקתמיכה

)בשקליםחדשים(

7וו,60,00067אבוגושהע

25,235ה3,000ואבוסנאן2ע

6,647ע3,0004ה7אוםאל–פחם3ע

עוה,ה4,00026ה7אופקים4ע

-6,000ו2,7אוריהודה5ע

33ה,64ה666,000אורעקיבא6ע

-000,ה2אורנית7ע

30,500ה000,ה2האכסאלוע

3,00070,740האל–בטוףעע

34,235ה000,ה7אלקסום0הע

-2,000אלונהההע

-000,האליכין2הע

5ו536,000430,7אלעד3הע

-25,000האלפימנשה4הע

-000,ו5אלקנה5הע

52ה,והה53,000האעבלין6הע

-20,000אפרתה7הע

-06,000עאריאלוהע

ה66,ה2,02-אשדודעהע

-200,000אשכול20ע

703,ו26,ה-אשקלוןה2ע

000264,546,עו5באקהאל–גרבייה22ע

וה0,הוו,ה0בארשבע23ע

20,00070,353בוסתןאל–מרג'24ע

05ו,6ו35,000בועיינה-נוג'ידאת25ע

752,ו0005,ע2בוקעאתא26ע
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הצעותחוקהממשלה-וע2ה,כ"ובניסןהתש"ף,2020ע4ע20 ו3

טורא'
שםהרשותהמקומית

טורב'
סכוםמענקמשלים

)בשקליםחדשים(

טורג'
סכוםמענקתמיכה

)בשקליםחדשים(

53ו,3ו5,000ביראל–מכסור27ע

ו24,00054,37ביתאלו2ע

-000,הביתאריהע2ע

5ו06,7ה000,ה7ביתג'ן30ע

-330,000ביתדגןה3ע

64,034ה000,עה7ביתשאן32ע

4ו0,ו06,ה76,000ע,3ביתשמש33ע

4ה0,7ה66,0005הביתרעילית34ע

767,עו7,ה64,000ה,2הבניברק35ע

53ה,2,00063הבניעי"ש36ע

-430,000בנימינה-גבעתעדה37ע

הה0,וו22,000בסמ"הו3ע

5ה32,00070,5בסמתטבעוןע3ע

6,00074,700עבענה40ע

66ע,ו5ה,ה000,ה3ע,4בתיםה4ע

0ו2,ווה45,000ג'דיידה-מכר42ע

6,00057,375עג'ולס43ע

47ו,עו000,ההג'לג'וליה44ע

ו32,22ה25,000ג'סרא-זרקא45ע

-4,000הג'ש)גושחלב(46ע

העה,06ה03,000הג'ת47ע

וע2,ה6ה67,000גבעתזאבו4ע

-2,000ע3גדרהע4ע

-2,000והגדרות50ע

-0,000וגולןה5ע

ו4,66ה0002,ע6הגושעציון52ע

-5,000ע6גןיבנה53ע

-2,000ההגניתקווה54ע

34ו,56ה36,000הדאליתאל–כרמל55ע

3,627ע43,000דבוריה56ע

ה4ה,ההה20,000דייראל–אסד57ע

ה2,33ע63,000דיירחנאו5ע
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טורא'
שםהרשותהמקומית

טורב'
סכוםמענקמשלים

)בשקליםחדשים(

טורג'
סכוםמענקתמיכה

)בשקליםחדשים(

5ה2,000307,2ה2דימונהע5ע

ה32,000270,62עהגלבוע60ע

-000,עה0,ההגלילהעליוןה6ע

-2,000ע2הגלילהתחתון62ע

-000,עעהערבההתיכונה63ע

-2,000הראדר64ע

0,073ו44,000הרחברון65ע

-446,000זבולון66ע

ה00062,45,ה4זמר67ע

ו47,ה0007,ו3זרזירו6ע

5ע2,ו03חבלאיילותע6ע

5ו7,ה0006,ע74חבליבנה70ע

-57,000החוףאשקלוןה7ע

ה4,03עה50,000חורה72ע

35ו,53,00056חורפיש73ע

5ו2,4ו000,ע35חצורהגלילית74ע

ה2ה,ו34,0006חריש75ע

7ע0,וע4,040,0003טבריה76ע

00060,003,וטובא-זנגריה77ע

26,324ה3,000עהטורעאןו7ע

52ה,וו527,0003טייבהע7ע

670,000235,467טירה0וע

הוו,עעה000,ו52,הטירתכרמלהוע

ע253,000304,65טמרה2וע

526,ע20,0005יאנוח-ג'ת3וע

646,ו32,0003יבנאל4וע

-4,000ויסודהמעלה5וע

45ה,70ה64,000היפיע6וע

-000,ע2,54יוקנעםעילית7וע

775,עו503,000ירוחםווע

42ע,274,ו000,ה4ו,26ירושליםעוע

וה53,0ה000,ה64ירכא0עע

טורא'
שםהרשותהמקומית

טורב'
סכוםמענקמשלים

)בשקליםחדשים(

טורג'
סכוםמענקתמיכה

)בשקליםחדשים(

5ה2,000307,2ה2דימונהע5ע

ה32,000270,62עהגלבוע60ע

-000,עה0,ההגלילהעליוןה6ע

-2,000ע2הגלילהתחתון62ע

-000,עעהערבההתיכונה63ע

-2,000הראדר64ע

0,073ו44,000הרחברון65ע

-446,000זבולון66ע

ה00062,45,ה4זמר67ע

ו47,ה0007,ו3זרזירו6ע

5ע2,ו03חבלאיילותע6ע

5ו7,ה0006,ע74חבליבנה70ע

-57,000החוףאשקלוןה7ע

ה4,03עה50,000חורה72ע

35ו,53,00056חורפיש73ע

5ו2,4ו000,ע35חצורהגלילית74ע

ה2ה,ו34,0006חריש75ע

7ע0,וע4,040,0003טבריה76ע

00060,003,וטובא-זנגריה77ע

26,324ה3,000עהטורעאןו7ע

52ה,וו527,0003טייבהע7ע

670,000235,467טירה0וע

הוו,עעה000,ו52,הטירתכרמלהוע

ע253,000304,65טמרה2וע

526,ע20,0005יאנוח-ג'ת3וע

646,ו32,0003יבנאל4וע

-4,000ויסודהמעלה5וע

45ה,70ה64,000היפיע6וע

-000,ע2,54יוקנעםעילית7וע

775,עו503,000ירוחםווע

42ע,274,ו000,ה4ו,26ירושליםעוע

וה53,0ה000,ה64ירכא0עע
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טורא'
שםהרשותהמקומית

טורב'
סכוםמענקמשלים

)בשקליםחדשים(

טורג'
סכוםמענקתמיכה

)בשקליםחדשים(

6ו24,6ה64,000כאבולהעע

734,ה0003,הכאוכבאבואל–היג'א2עע

הה7,עוה22,000כסיפה3עע

ה4ו,00077,ה3כסרא-סמיע4עע

הו6,ו3,0004כעביה-טבאש-חג'אג'רה5עע

ו7ה,ע00020,וע2כפרקאסם6עע

7,00032,346הכפרברא7עע

ה0,26ע7,000והכפריאסיףועע

-36,000כפריונהעעע

ווע,ע5,0002הכפרכמא00הע

הע5,ה324,00020כפרכנאה0הע

7ו5,ו7ה000,עוכפרמנדא02הע

075,ו6ה5,000והכפרקרע03הע

-000,ע20כפרתבור04הע

-3,504,000כרמיאל05הע

534,הו4,762,0006לוד06הע

-0,000עהלכיש07הע

20,546ה000,הלקיהו0הע

-73,000מבואותהחרמוןע0הע

-673,000מבשרתציון0ההע

ו37,62ה0,000עהמג'דאלכרוםהההע

405,עע0,000ההמג'דלשמס2ההע

הו000203,4,ע4המגאר3ההע

ע7,46ה000,ע6מגדל4ההע

000230,724,ה2,43מגדלהעמק5ההע

-4,000ההמגילותיםהמלח6ההע

252,000657,720מודיעיןעילית7ההע

-253,000מזכרתבתיהוההע

67,00034,722מזרעהעההע

-05,000ו,המטהאשר20הע
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ה4 הצעותחוקהממשלה-וע2ה,כ"ובניסןהתש"ף,2020ע4ע20

טורא'
שםהרשותהמקומית

טורב'
סכוםמענקמשלים

)בשקליםחדשים(

טורג'
סכוםמענקתמיכה

)בשקליםחדשים(

עעע,330,000603מטהבנימיןה2הע

-0,000ה4,4מטהיהודה22הע

-000,ה6מטולה23הע

-36,000מיתר24הע

-5,000ע6מנשה25הע

50ו,43,00032מסעדה26הע

-63,000מעיליא27הע

-2,040,000מעלהאדומיםו2הע

ע6ה,הה24,000מעלהאפריםע2הע

-4,000והמעלהיוסף30הע

7ע33,4ה64,000מעלהעירוןה3הע

07ו,2עה040,000,המעלות-תרשיחא32הע

0וע,207,00046מצפהרמון33הע

4הה,ו3ה4,000ההמרוםהגליל34הע

-77,000מרחבים35הע

-572,000משגב36הע

ה7ע,00073,ע4משהד37הע

-2,370,000נהריהו3הע

05,066ה000,הנווהמדברע3הע

0ו5,6ו63,000הנחלשורק40הע

5,605הה72,000נחףה4הע

3,567ע6,0006ה3,הנצרת42הע

ה3,652,000370,52נצרתעילית)נוףהגליל(43הע

ע04,000320,67ונתיבות44הע

הוו,0,00037הסאג'ור45הע

504,ע275,00027סח'נין46הע

2,00023,463הע'ג'ר47הע

327,ה0005,ע4עיילבוןו4הע

ו64,00073,72עילוטע4הע

70ה,והה000,והעיןמאהל50הע

טורא'
שםהרשותהמקומית

טורב'
סכוםמענקמשלים

)בשקליםחדשים(

טורג'
סכוםמענקתמיכה

)בשקליםחדשים(

עעע,330,000603מטהבנימיןה2הע

-0,000ה4,4מטהיהודה22הע

-000,ה6מטולה23הע

-36,000מיתר24הע

-5,000ע6מנשה25הע

50ו,43,00032מסעדה26הע

-63,000מעיליא27הע

-2,040,000מעלהאדומיםו2הע

ע6ה,הה24,000מעלהאפריםע2הע

-4,000והמעלהיוסף30הע

7ע33,4ה64,000מעלהעירוןה3הע

07ו,2עה040,000,המעלות-תרשיחא32הע

0וע,207,00046מצפהרמון33הע

4הה,ו3ה4,000ההמרוםהגליל34הע

-77,000מרחבים35הע

-572,000משגב36הע

ה7ע,00073,ע4משהד37הע

-2,370,000נהריהו3הע

05,066ה000,הנווהמדברע3הע

0ו5,6ו63,000הנחלשורק40הע

5,605הה72,000נחףה4הע

3,567ע6,0006ה3,הנצרת42הע

ה3,652,000370,52נצרתעילית)נוףהגליל(43הע

ע04,000320,67ונתיבות44הע

הוו,0,00037הסאג'ור45הע

504,ע275,00027סח'נין46הע

2,00023,463הע'ג'ר47הע

327,ה0005,ע4עיילבוןו4הע

ו64,00073,72עילוטע4הע

70ה,והה000,והעיןמאהל50הע
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טורא'
שםהרשותהמקומית

טורב'
סכוםמענקמשלים

)בשקליםחדשים(

טורג'
סכוםמענקתמיכה

)בשקליםחדשים(

567,וה5,000העיןקנייאה5הע

ה000440,36,הוה,3עכו52הע

20,00033,237העמנואל53הע

-000,ע37,העמקהירדן54הע

-065,000,העמקהמעיינות55הע

6וה,ההה0,000ההעספיא56הע

0465,633עפולה57הע

ה32,ו00022,ה20עראבהו5הע

-73,000ערבותהירדןע5הע

ע05,ו23,00023וערד60הע

45ה,000224,ו0הערערהה6הע

760,ו5ה36,000ערערה-בנגב62הע

7,774הה6,000הפוריידיס63הע

-0,000הפסוטה64הע

66,00052,335פקיעין)בוקייעה(65הע

-25,000עפרדסחנה-כרכור66הע

-33,000פרדסיה67הע

-000,ה50צורןקדימהו6הע

444,ה00032,ע77צפתע6הע

355,ה60,0004קדומים70הע

2ע64,000205,0קלנסווהה7הע

ע7ה,354,00064קצרין72הע

ועו,56,00065קרייתארבע73הע

5ו00050,0,עקרייתיערים74הע

-505,000,הקרייתעקרון75הע

-7,000ה3,2קרייתאתא76הע

-3,357,000קרייתביאליק77הע

ו4,74ע3,0004ה4,4קרייתגתו7הע

72ה,ע5,00035ע3קרייתיםע7הע

-767,000קרייתמוצקין0והע
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טורא'
שםהרשותהמקומית

טורב'
סכוםמענקמשלים

)בשקליםחדשים(

טורג'
סכוםמענקתמיכה

)בשקליםחדשים(

6הה,ו0,00020ו6,הקרייתמלאכיהוהע

6ה000203,6,ו00,הקרייתשמונה2והע

-000,עוקרנישומרון3והע

ע5ו,ו00,0006הראמה4והע

7ע2,ה445,00062רהט5והע

0ה70,0ה65,000ריינה6והע

0עע,ו0ה000,והרכסים7והע

42ו,ע00067,ע5,66רמלהווהע

55ע,6,00053שבלי-אוםאל–גנםעוהע

ו3,25ע60,000השגבשלום0עהע

5,625ע000,ו57שדותנגבהעהע

5ע0,ו00023,העו,השדרות2עהע

-0,000ע5,השומרון3עהע

-622,000שלומי4עהע

ע33,00062,46שעב5עהע

-000,ה4ושערהנגב6עהע

352,וע000,ו6השפיר7עהע

ה000374,03,ע56שפרעםועהע

-50,000התלמונדעעהע

27ו,הוהע"7,000תלשבע200ע

2ה)ב(לחוקהסדריםבמשק2עתחילה תחילתושלחוקזהביוםפרסומןשלתקנותלפיסעיף
המדינה)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"ג-2עעה4,שעניינןהנחותבארנונה

בשנת2020בשלמשברהקורונהע

טורא'
שםהרשותהמקומית

טורב'
סכוםמענקמשלים

)בשקליםחדשים(

טורג'
סכוםמענקתמיכה

)בשקליםחדשים(

6הה,ו0,00020ו6,הקרייתמלאכיהוהע
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בשנת2020בשלמשברהקורונהע

תחילה

משמעותי באופן מפחיתות ההנחה תקנות  סעיף 2
מתשלום המקומיות הרשויות הכנסות את 
בתקציב חשוב נתח המהוות עסק, בתי ידי על ארנונה
משלים צעד היא זו חוק הצעת המקומיותע הרשויות
לתקנותההנחה,שנועדלשפותאתהרשויותהמקומיות
את לתושביהן ולהעניק לתפקד להמשיך להן ולאפשר

השירותיםהחיונייםבכלתחומיאחריותן,כךשההנחה
בשיעורהארנונהלאתפגעביכולתזוע

לפיכךמוצעלקבועבסעיף2להוראתהשעהכימועד
תחילתהיהיהבמועדפרסומןשלתקנותההנחהע

ס"חהתשנ"ג,עמ'0הע 4
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