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 .במייל
 

   סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעיר: לסדר הצעה
 

בחודשים האחרונים חוותה מדינת ישראל את משבר הקורונה על שלל תקנות החירום והמגבלות 
 שהוטלו במסגרתו.

כידוע, רבים מבתי העסק בעיר נסגרו ופעילותם נפגעה קשות ועדיין מוגבלת גם היום וחווים בשל 
 טרם נתברר.משבר כלכלי בסדר גודל שהיקפו כך 

 .וכך בערים אחרות בעירנו, כך יםיהעסקים הקטנים והבינוננפגעים משמעותיים ביותר הם 

עצמה העלינו, כמו גם ראש העיריה ואחרים, כבר בהכנות לישיבת התקציב וכן בישיבת המועצה 
 את הצורך למצוא דרכים לסייע לבעלי עסקים, עצמאים ופרטיים ולהקצות לשם כך תקציב.

אך   וכן בהלוואות ומענקים שונים,  בצד הארנונהומענה  תמיכה  ונתנה  לרשות  אמנם המדינה סייעה  
פועל יוצא של חשיבה אחר הוא וחלקם הבעלי משמעות כלכלית עדיין יש לא מעט נושאים, חלקם 

 .אליה נקלעומציאות הקשה  לבעלי ובעלות העסקים בעיר להתמודד עם היצירתית, שיכולים לעזור  

ברור שלנו כרשות מקומית יש לא מעט כלים לצורך סיוע במציאות קשה זו, ומוטלת עלינו החובה 
 ניתן. שהציבורית והמוסרית לעזור להם ככל 

 : החלטההצעת על כן, להלן  ראש

בעלי התפקידים הבכירים בעירייה לצורך בניית חבילת סיוע )ראש של מקצועי -יוקם צוות ציבורי
    (. או מי מטעמם , יועמ"שהעיר, נציגות מועצת העיר, מנכ"ל, גזבר, מנהלת רישוי עסקים

 לתקופה הקרובהאפשרית וייקבעו קריטריונים מתאימים בתיאום הגורמים תגובש חבילת הקלות 
  בהתאם לאופי העסקים ופגיעתם.

קבועה )בכפוף בהתנהלות הבאופן שתקל לעסקים והאגרות תגובש חבילת הקלות בתחום הרישוי 
 גמישות פעולה.לכל הנחיות בריאות הציבור( ותעניק 

ציגות בעלי נשתאפשר ל  -  חרתובין בפלטפורמה א  ינטרנטא/בין בישיבות זום  -תיאום משותף  ייקבע  
 נוספים.הציג ולהעלות לועדה רעיונות לשמבקשים להתייצב, בעיר, וכן לבעלי עסקים העסקים 

 :מערים אחרות כבר כעת חליטההצעות שלנו לטיפול וסיוע לבעלי.ות העסקים שניתן לה

בגין הנחה ו/או קיזוז  - ורףאי חיוב זמני של אגרת הוצאת שולחנות וכסאות וסגירת ח .1
שלושה חודשים לעסקים שהיו סגורים לחלוטין למשך התקופה והנחה יחסית למי שהיו 

 סגורים חלקית.
 

 באופן דומה. -שילוט אי חיוב זמני של אגרת  .2
 

 פורום עסקים וקהילה: מתן במה לפרסום דיגיטלי להרחבת ערוצי הפרסום העסקייצירת  .3
   בעמוד העיריה ובפירסומיה ללא תשלום בשלושת החודשים הקרובים.

 
אמנם נתלו מספר שלטים, אך ראוי  - 'מתשרונים קונים ברמתשרון'ר -קמפיין פרסומי  .4

ועידוד עריכת  לסייע בקמפיין נרחב ומסחרי יותר, בהתמקדות ושיתוף עם עסקים שנפגעו
 עסקים מקומיים.הקניות ב

 
מתן אפשרות להוצאת כסאות נוספים ו/או סחורה  - פה העירוניתהקלה במדיניות האכי .5

 למשך החודשיים הקרובים. באופן שלא יפגע בזכות המעבר



 
למשל, מתן אפשרות להציב  -הקצאת מיקום נוסף במקום שהדבר מתאפשר ללא תשלום  .6

 .לבית עסק במיקום סמוך ושולחן/דוכן בכיכר העיריה לבית עסק בסופי שבוע א
 

או  תוך בחינת יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים כמו 'מ.ט.י.') מוקד לסיוע עסקיהקמת  .7
 או מרכז השלטון המקומי(.  'להב'

 
עצמאים, עצמאיות בעלות שליטה במסגרתו ' לבעלי עסקים,  יוקם 'קו חםבמסגרת המוקד  

לוי במיתמיכה ועזרה נתן תיכן  ו, שיחות ייעוץ ראשוניות, כמיינתן מענה לפניות ושאלות
 להתמודדות המגזר העסקי עם המצב הנוכחי. והגשת בקשות לסיוע טפסים 

 
כאמור, ככל שיידרש תשלום למי מגופים אלה, תיקח העיריה על עצמה לסייע במיקום 

 באמצעים דיגיטאליים ושיחות וידאו.לקיום הפגישות ובתשלום נדרש או במתן אפשרות 
 

יודגש כי ככל שלא תימצא עמותה תסתייע העיריה בארגוני המתנדבים שלה ותעניק את 
השירותים הנ"ל ובכלל זה סיוע לבחינת דרכי פעולה במציאות עיסקית משתנה והגשת 

הירות לקרנות המימון השונות המציעות עזרה תזרימית לעסקים ועצמאים בקשות מ
 קרן "עוגן" ועוד.ת מדינה בעקבות משבר ה"קורונה", כגון, הקרן בערבו

 

 בברכה,

 

 עו"ד עידן למדן

 גיא קלנר

 חברי מועצה


