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 רשויות המקומיות בזמן הקורונה עשיית עסקים במדד 

 

רשויות מקומיות הן גוף מרכזי בהשפעתו על עסקים קטנים ובינוניים הפועלים בשטחן. הן מרכזות את  

נותנות   מקומיים,  מיסים  גובות  העסקים,  הסביבה  רישוי  ועל  התכנון  על  אחראיות  לעסקים,  שירותים 

הפיזית של העסק ועוד. רשויות מקומיות גם נשענות על העסקים מבחינה כלכלית, מכיוון שמגזר העסקים  

מהווה עבורן את מקור המימון הרווחי ביותר: דורש מעט שירותים )לעסקים( ומאפשר ההכנסות גבוהות  

 שירותי חינוך ורווחה(.מארנונה )למשל, עסקים לא מקבלים 

הפועלים בשטחן,  ם הקטנים והבינוניים  עסקיהעמידות של הבמטרה לעודד רשויות מקומיות לשפר את  

בוחן את    הזמדד  את מדד הקורונה.  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה בנתה  

הרשויותהפעילות   הקורונה,  שבצעו  משבר  בזמן   נשאלו   דירוגה במסגרת  .  העסקיםלמען    המקומיות, 

  גבלות העליהם את ההתמודדות עם ה  ושהקלומספר שאלות בנוגע לפעולות שביצעה הרשות    העסקים

באתר    ,הקשור למשבר הקורונה  ,מידע   הונגש  בעקבות הקורונה. הדירוג בדק גם את המידה בה  שהיו

 הרשות. 

הרשויות המקומיות בהן מספר העסקים הגדול ביותר. המדד מחולק לשלוש קבוצות   75המדד כולל את 

גודל של רשויות לפי מספר התושבים הרשומים בהן, וזאת על מנת לשמור על השוואה מדויקת והוגנת  

אלף   150-למעלה מ  שבהאלף תושבים, אינה דומה לרשות מקומית    50עד    שבהשכן רשות מקומית  

שנקטה  מייצג את הרשות  1בכל קבוצה קבוצת גודל של רשויות יש דירוג של הרשויות, כאשר  שבים.תו

לעסקים   פחות הורגשה בסיוע וככל שהמספר גבוה יותר הרשות    ,לעסקים  את הצעדים הטובים ביותר 

 .שהתמודדו בקשיי הקורונה
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 :הטובה ביותר(=  1) של העסקים קבוצות גודלשלוש  המדד לפילהלן דירוג 

אלף    50רשויות בהן עד 
  תושבים 

  150-לאלף   50רשויות בהן בין  
  אלף תושבים 

- רשויות בהן למעלה מ
 אלף תושבים  150

 רשות מקומית 
מדד 
 רשות מקומית   קורונה

מדד 
 רשות מקומית   קורונה

מדד 
 קורונה

 1 רמת גן   1 נוף הגליל    1 גזר 

 2 יפו-תל אביב   2 הרצליה   2 קרית ביאליק 

 3 אשדוד   3 רעננה   3 דרום השרון  

 4 פתח תקווה   4 אילת  4 מטה אשר  

 5 באר שבע    5 רעות-מכבים-מודיעין  5 קרית אונו 

 6 בת ים    6 עפולה   6 באר טוביה 

 7 ראשון לציון    7 כפר סבא   7 גדרה  

 8 נתניה   8 נהריה   8 חבל מודיעין  

 9 אשקלון   9 גבעתיים  9 חוף הכרמל  

 10 רחובות   10 רמת השרון   10 עמק חפר  

 11 חולון   11 מטה בנימין   11 אור יהודה  

 12 בני ברק    12 הוד השרון   12 גולן 

 13 ירושלים    13 בית שמש  13 כרכור - פרדס חנה 

 14 חיפה    14 יבנה  14 מונוסון -יהוד 

    15 ראש העין   15 נס ציונה  
    16 קרית מוצקין   16 גבעת שמואל  
    17 כרמיאל  17 חוף השרון 
    18 קרית גת  18 שומרון 

    19 עכו   19 כפר קאסם 
    20 מטה יהודה   20 מבשרת ציון 
    21 חדרה   21 מרום הגליל  
    22 פחם -אום אל  22 זכרון יעקב  
    23 לוד  23 הגלבוע  
    24 קרית אתא   24 עמק יזרעאל  
    25 רמלה   25 טייבה 
    26 טבריה  26 טירה  

    27 נצרת  27 באקה אל גרבייה 
    28 רהט   28 סחנין 
       29 מעלה אדומים 
       30 לב השרון 
       31 צורן-קדימה 
       32 שפרעם  
       33 טמרה  
 


