
 

תגבור תקציבי למסגרות שם הנוהל: 
 לצורך התמודדות עם נגיף קורונה

 2020-003מס' נוהל: 
 (18מס'  חוזר)

 17.5.2020תאריך הוצאה ראשוני:  אגף בכיר תקצוב וכלכלהגורם אחראי: 
 17.5.2020תאריך כניסה לתוקף: 

 17.5.2020תאריך עדכון אחרון:  2 מתוך 1 עמוד  חוזר מנכ"ל הנוהל: סוג

 

   

 -היערכות שירותי הרווחה להתמודדות עם נגיף הקורונה  - חוזר מנכ"ל

 18חוזר מס'  -התמודדות עם נגיף קורונה לצורך תגבור תקציבי למסגרות 

 

 כללי .1

קורונה, המשרד יזם במהלך תקופת  נגיףהכרוכות בהתמודדות עם מתוך הכרה בהוצאות  .1.1

בגין רכישת מוצרי מיגון, חיטוי והיגיינה, בסיוע פעולות שונות לשיפוי המסגרות  ההתמודדות

 13 'מס ל"מנכ בחוזר שפורסם כפי ,המדינה לטובת עזבונות של ייעודם לקביעת הציבורית הוועדה

 .1.4.2020 מיום

יט המשרד להעמיד לרשות המסגרות החוץ בשל התמשכות ההתמודדות עם נגיף הקורונה החל .1.2

 נקיטה בפעולות מונעות הדבקההמהווה תמריץ ל נוסףייעודי קהילה תקציב במסגרות הביתיות ו

 ולהתמודדות עם הנגיף והוצאות נוספות הכרוכות בכך. 

 

 ביתיות חוץ מסגרות .2

 והדיירים הצוות אנשי בקרב הקורונה בנגיף להדבקות הסיכון את הניתן ככל לצמצם מנת על .2.1

 מיוחד פעמי-חד ייעודי תמריץ, ביתית חוץ מסגרת כל לרשות המשרד העמיד, ביתיות חוץה במסגרות

 צוות תגבור, להמסגרת של השונים במבנים חיטויו קיוןינ לביצוע מיגון מוצרי לרכישת מיועדה

. וכיו"ב נוספות שעותל ,שעות 12 של ארוכות במשמרות עובדים העסקתל ,לתקן מעבר העובדים

 התמריץ יועבר לפי הסכומים המפורטים בטבלה שלהלן:

 

 מוגבלות עם לאנשים מסגרות במסגרת מושמים' מס

 בתי אבותו

 אחרות מסגרות

5-19 6,000  ₪ 3,000  ₪ 

20-49 18,000  ₪ 9,000  ₪ 

50-99 42,000  ₪ 21,000  ₪ 

100-149 68,000  ₪ 34,000  ₪ 

150-199 92,000  ₪ 46,000  ₪ 

200+ 118,000  ₪ 59,000  ₪ 

 

, כפי 2020 פברוארלדיווח  נכון המדווחת תובא בחשבון מצבת המושמים ,לעניין קביעת סכום הסיוע .2.2

 .שמתועדת במערכות המשרד

 .בהקצבה זו ייכללו כל המסגרות החוץ ביתיות הקשורות בהסכם ישיר עם המשרד .2.3

 לצדסכום הסיוע יועבר על ידי המשרד באופן ישיר למסגרות, בהתאם למספר המושמים לעיל  .2.4

 . 2020 מאי חודש בגין השוטפים התשלומים

המסגרות נדרשות להשקיע תקציב זה בנושאים שלשמם הוא נועד. המסגרות תשמורנה אצלן את  .2.5

ותצגנה אותן בפני  ,"חרו בפיקוח כספיים"חות דוו שכר תלושי לרבות ,האסמכתאותו הקבלות

  יקוח השוטפת שיבצע.ככל שידרוש זאת במסגרת עבודת הפ הפיקוח המחוזי
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מסגרת שלא תשקיע את התקציב האמור במלואו או בחלקו עבור הייעוד המפורט לעיל, יקוזז  .2.6

 .הסכום שלא הושקע בהתחשבנות השוטפת עמה

לעיל, לאור חזרה לפעילות של שירותי הרווחה בקהילה, פעילויות תעסוקתיות  רבנוסף לאמו .2.7

יישום ומסגרות החינוך, חלף התגבור התקציבי שניתן עבור שעות היום למסגרות חוץ ביתיות, לצורך 

במסגרת עיבוד מערכת מס"ר  ש"ח 25הנחיות "התו הסגול" יועבר לכל מסגרת חוץ ביתית שיפוי בסך 

 .15.6.2020לבין  15.5.2020בין בגין התקופה ש

 

 קהילהב מסגרות .3

ומקבלי  הצוות אנשי בקרב הסגול התו הנחיות ליישום ערךילה בקהילה תלמסגרו לסייע מנת על .3.1

 על הקפדה, קטנות בקבוצות לעבודה מעבר, הינקי סביבה זה הנחיות לשמירה על ובכלל השירותים,

 .מיוחדפעמי -חד ייעודי תקציב מסגרת כל לרשות המשרד העמיד"ב, וכיו מינימלי מרחק

 הממוצע העובדים למספר בהתאם ,זו למטרה ייעודי תקציב מסגרת כל לרשות יעמיד המשרד .3.2

 .כל מסגרת תקבל הודעה על הסכום שיוקצה לה .המסגרת של הפעילות ולהיקף במסגרת

 .ר לחודש מאי"מסמערכת לתעריף החודשי בעיבוד חד פעמית נתן כתוספת יהסכום י .3.3

המסגרות נדרשות להשקיע תקציב זה בנושאים שלשמם הוא נועד. המסגרות תשמורנה אצלן את  .3.4

יקוח השוטפת ככל שידרוש זאת במסגרת עבודת הפ הפיקוח המחוזיהקבלות ותצגנה אותן בפני 

 שיבצע.

מסגרת שלא תשקיע את התקציב האמור במלואו או בחלקו עבור הייעוד המפורט לעיל, יקוזז  .3.5

 .ושקע בהתחשבנות השוטפת עמההסכום שלא ה

 

 הסעות .4

ולאור ההתארגנות המחודשת הנדרשת בנושא  והיסעים תחבורה בדבר הבריאות משרד הנחיותבעקבות 

יאשר המשרד שיפוי שלא יעלה על  ,זה, במקרים בהם כתוצאה מכך חל גידול בעלות ההסעה ו/או הליווי

 .ההוצאה בפועלגרה, וזאת בכפוף להוכחת תשלום בששמגובה ההוצאה  50%

 פי אותם הכללים כבשגרה. ל ועדיווח אין שינוי בכללי הדיווח והם יתנהלו באותן מערכות מובהר כי 

 

 

 

ר אביגדור קפלן"ד                                                                                                         

מנהל כללי                                                                                                         

 

 

 


