
עובדים יקרים,  לאור בקשות ושאלות ששלחתם בימים האחרונים, ריכזתי עבורכם 
מידע וקישורים למוסדות השונים בשירות המדינה, שיוכלו לשמש אתכם ואת 

קרוביכם בעת הזו.

בנק ישראל קיבץ עבורכם 
תשובות לשאלות נפוצות,

הנוגעות להתמודדות משקי 
הבית ועסקים קטנים עם 

השלכות משבר הקורונה, בכל 
הנוגע להתנהלות מול המערכת 

הבנקאית.

מעבר לאתר >>

מעבר לאתר >>

המוסד לביטוח לאומי ריכז 
מקבץ שאלות ותשובות 

בעקבות משבר הקורונה. 
בלינק הבא ניתן לבדוק זכאות 
לחל''ת, לדמי אבטלה וכן את 

הטפסים שיש להגיש.

מעבר לאתר >>

סל זכויות וקישורים רלוונטיים 
בנושא נגיף הקורונה.

מעבר לאתר >>

מידע עבור האזרחים הוותיקים, 
הכולל הנחיות של משרד 
הבריאות וכללי התנהגות 

וכן קישורים למידע בנושא דיור 
מוגן.

בעקבות התפשטות נגיף 
הקורונה, משרד הבינוי והשיכון 
הכריז על מתן הקלות בפירעון 
תשלומי המשכנתא והנחה את 

הבנקים לפעול בהתאם להוראות. 

הקלות בהחזרי משכנתא >>

מגיפת הקורונה משפיעה על 
החיים של כולנו. בפורטל זה 

תמצאו מידע רחב ועדכני 
שיסייע לכם להכיר ולממש את 

הזכויות הרלבנטיות לכם 
בתקופה זו.

מעבר לאתר >>

הנחיות לדורשי עבודה >>

שירות התעסוקה פועל לשיפור 
השירות וצמצום הבירוקרטיה 

לעובדים הנאלצים לצאת 
לחופשה ללא תשלום, או פוטרו 

בעקבות התפשטות נגיף הקורנה 
וצמצום במקומות העבודה. 

מידע על חופשה ללא תשלום 
בעקבות משבר הקורונה >>

סיוע לעסקים קטנים ובינונים 
בהתמודדות עם משבר הקורונה >>

משרד האוצר מעמיד קרן 
להלוואות לעסקים קטנים 

ובינונים בערבות מדינה, ומסייע 
לעסקים קטנים ובינונים 
בהתמודדות עם הנגיף.

מעבר לקרן הלוואות לעסקים 
קטנים >>

משרד העבודה והרווחה,
ריכוז כל המידע, ההנחיות ונהלי 

משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים, 

להתמודדות בימים אלו בנושא 
משבר הקורונה.

בלינק הבא >>

שאלות ותשובות בנושא יחסי 
עבודה בשעת חירום >>

רשות המסים ריכזה את המידע 
הרלוונטי מטעמה, בכל הנוגע 

להשלכות הכלכליות של 
התפשטות נגיף הקורונה 
והוראות משרד הבריאות.

מעבר לאתר >>

נציבות שירות המדינה פרסמה 
בדף ייעודי את מקבץ ההנחיות 

לעובדי המדינה, בהתאם 
להתפשטות נגיף הקורונה.

מעבר לאתר >>

לינדה בר מנהלת תחום רווחה מ"ה ומסמ"ק 
טלפון נייד  052-2876015

lindaba4@taxes.gov.il  מייל

אריאלה ארז מרכזת רווחה מ"ה ומסמ"ק 
טלפון נייד  050-6722733

 arielaer@taxes.gov.il  מייל

אנו לרשותכם לכל דבר ועניין
מחלקת רווחה שלך ובשבילך

מעבר לפורטל >>

פורטל החירום הלאומי מאגד 
את כל המידע הרלוונטי 

לאזרחים, בתקופת משבר 
הקורונה.

מעבר לאתר >>

הגנת הצרכן - מידע צרכני 
בהקשר למשבר הקורונה 

ומקבץ שאלות ותשובות 
לטובת הציבור.

מעבר לאתר >>

עדכונים לציבור בנוגע לתחבורה 
בתקופת משבר הקורונה.

מעבר לאתר >>

היערכות משרדי הממשלה 
חדשות עדכונים, נהלים, 

מדריכים ופרסומים הנוגעים 
להיערכות משרדי הממשלה 

בתקופת משבר הקורונה.

מעבר לאתר >>

רשויות מקומיות בחירום 
עדכוני משרד הפנים, בנוגע 
לרשויות המקומיות במשבר 

הקורונה.
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