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9.11.2020 

 פ"א , תשחשווןב בכ"         

 2020.11.8 ועדת כספים סיכום עיקרי הדברים

 

 , , גיא קלנרצחי שריבדוברת וייזר, יו"ר, יעקב קורצקי,  -אבי גרוברמשתתפים: 

 .רה"ע' ע – ענבר לובין סגנית הגזבר,  -רויטל פיטרמן העירייה,מנכ"ל  –ערן שורץ 

 

 סדר היום: 

 לפי הטבלה המצ"ב. 2020עדכון תקציב לשנת  .1

 

 עיקרי הדברים: 
 

  אנחנו מתכנסים בעקבות בקשה של מגוונים ואגודת הספורט לתקציב  ערב טוב,:   אבי גרובר

 לאור השלכות הקורונה. בהזדמנות זו, סידרנו מספר סעיפים נוספים. ההתאמות שבוצעו:   ףנוס

 ₪. 600,000תוספת של  –סבסוד גנ"י יול"א  – מגוונים 

 ₪  1,400,00תוספת של  –קורונה בגין תוספת סבסוד  – מגוונים 

 ₪.   1,750,000תוספת של  –תוספת סבסוד קורונה  –הספורט אגודת 

 :סעיפים של סיוע לעצמאים ובעלי עסקים קטנים 2בנוסף, 

 ₪   250,000קרן רמת השרון לתרבות ואומנות בסך  .1

 ₪   250,000קורונה בסך  / קרן סיוע עסקים .2

  ן יינת . ועדת משנה לתמיכות והקצאות תגבש קריטריונים לפיהםהסיוע יבוצע באמצעות תב"ר

 הסיוע. אשמח אם נביא לאישור לישיבת המועצה בדצמבר.

הסיוע יינתן  באחת משתי האופציות: או מתן הלוואות לאנשים מהתחום או עריכת אירועים  

כלומר: מתן שירות שווה כסף ובכך נסייע לאנשים שעוסקים בתחומים אלו. הכוונה לסייע לרמת 

 שרונים.

 

שריב: אחרים    צחי  לתושבים  בהשוואה  העסקים  בעלי  זכו  במה  הרעיון.  את  אוהב  לא  אני 

ורונה? להקים קרן אומנות ותרבות בכדי לייצר אירועים כדי להזרים להם כסף? שנפגעו מהק

אני חושב שצריך לעשות אירועים איכותיים ולא מאולצים. קרן תל אביב לאומנות זה גוף ענק. 

 פה אין כלום. 

 

אני מבקש להדגיש שלא יצא שקל מהקרן ללא עמידה בקריטריונים וללא אישור   אבי גרובר:

 הגזבר. 
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זה לא רק אבי. אנחנו מעלים שוב ושוב בישיבות שאנחנו רוצים לסייע לעסקים.    יעקב קורצקי:

בודקים אפשרויות עם גיא ועידן וכולם איך לסייע לעסקים ולתרבות  ו אנחנו כבר חודשים מנסים  

 צעד מבורך. יש יועץ משפטי וגזבר שידאגו שהכל יעשה בצורה מסודרת.  אני רואה בזה 

 

גרובר: אירועים    אבי  הרבה  התקיימו  שלא  מכיוון  כסף  הרבה  יורד  התרבות  בסעיפי  דווקא 

שתוכננו. רצינו בכל זאת להוסיף כסף לתרבות באמצעות הסכומים האלה. לא ניתן לקיים כרגע  

 אין להם עבודה. הם יצטרכו להחזיר הלוואה או שירות.    אירועים. הבעיה שלהם תזרימית. כרגע

 אני בטוח שגם קרן תל אביב התחילה בקטן יותר. אני לא מתכוון להתחרות בהם.

 

 מה קורה אחרי אישור הסעיף?  גיא קלנר:

 משנה לתמיכות.  תלוועדיורד  אבי גרובר:

 אני אצטרך לקבוע?  צחי שריב:

גרובר: שיכין    אבי  חיצוני  יועץ  לקחת  ניתן  מעוניין  לא  אתה  אם  מכיר.  שאני  המסלול  זה 

 אביא את זה לישיבת מועצה הבאה עם הקריטריונים. קריטריונים. 

 

וייזר: השעה.  דוברת  צו  זה  הספורט.  ואגודת  מגוונים  העדכונים:  כל  בעד  בעיה    אני  לי  יש 

 חשבונאית מקצועית.

 שמוזן משוטף.באמצעות תב"ר זה יעשה  אבי גרובר:

 כללים:  3הייתי מרגישה נוח יותר אם היו מתמלאים  דוברת וייזר:

 שזה יהיה כמו מתן הלוואות. יש תנאים וניתן לפרוע בשווה כסף. הסעיף המאזני ברור.  .1

הרבעון   .2 סוף  ועד  לשלם  מראש.  הוצאה  זומים,    3/21כמו  למיניהם.  אירועים  שלל  מריצים 

 . 31.3.21תהלוכות, ערבי שירה וכו' עד  

של תשתיות, שיפוצים בהנדסה. מפריע לי שזה לא   לפרויקטיםבדרך כלל צבוע    –לגבי תב"ר   .3

 עומד בהגדרות של תב"ר. 

 

הבתים בגין   לועדי  אבי נתן דוגמא: קרן עזרה לשיפוצי בתים. הוצאנו כספים  רויטל פיטרמן:

לאגודה  הגיש בקשה  ועד בית  שיפוצים שאינם במבני העירייה )שיפוצי חזיתות בתים משותפים(  

   . שיקים 36תנו ינומול ההלוואה  לתרבות הדיור

של    בתכלולקורונה. אם רוצים להקים קרן כזו, זה צריך להיות    תהיהלא כל שנה    אבי גרובר:

 אגף תרבות ואומנות. ניתן לתת הלוואות.

תנאים   3סחנו  ייותר קל לי לחיות עם הלוואות. ברגע שהגזבר עונה לי על מסמך ונ  דוברת וייזר:

 . 31.12.20חשבונאיים, כל הזמנות העבודה עד 
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 ₪ לדעתי ניתן רק בהלוואות.  250,000 אבי גורבר:

 יש אנשים שיש להם קשיים ואין להם עסק.  מי יצליח להוכיח? איך ניתן את זה? צחי שריב:

 זה ההנחות בארנונה. גיא קלנר:

₪    395,000  - ( מ84אנחנו מעלים את סעיף עזרה למשפחות במצוקה )סעיף מס'    אבי גרובר:

 ₪.    ₪600,000. סך הכל התקציב המעודכן   205,000הוספנו 

מקיימים קצת הופעות.    נואנח  קרן תרבות ואומנות זו הצהרה של העירייה. לא רק כשנשאר כסף

 ₪ אין להם איך להוציא את זה.  800,000  -קרוב לבתרבות  השארנו 

 

הקרן לעסקים פתוחה לכולם. כולם מוזמנים להגיש בקשה. אבל למה תרבות    דוברת וייזר:

 או תעופה?  ולא מסעדנות לדוגמא

עסקים קיבלו זיכויים על ארנונה. סאונדמן שלא מחזיק משרד ושומר את הציוד    אבי גרובר:

 בבית, לא קיבל שקל חזרה. רבים מהם לגמרי באוויר. לא קיבלו כמעט שום עזרה מהמדינה.

 רוב העוסקים בתרבות הם עוסקים זעירים. העובדים בענף התעופה הוצאו לחל"ת.  קלנר:  גיא

 גיא ביקש הסבר על הטבלה.

 

הנחות קורונה "   ₪   13,123,688סה"כ שינוי בהכנסות. מתוכם    17,798,688  רויטל פיטרמן:

ובהוצאות במקביל. ההפרש בסך    " עסקים שימש לעדכון   ₪   4,675,000שנרשמו בהכנסות 

, הקמת   ש"ח  3,750,000  הספורט ואגודת  מגוונים  הסעיפים האחרים בטבלה ביניהם תוספת ל

סיוע של    500,000  קרנות  ותוספת  במצוקה₪    205,000ש"ח  למשפחות  במקביל עזרה   ,

 הפחתנו סעיפי הוצאה שבהם לא ינוצל התקציב במלואו בעקבות הקורונה. 

סעיף   להגדלנו  ברזרבה  ₪    1-קורונה  המיליון  מסעיף    0.5עברת  ע"י  רזרבה  מלש"ח 

 להתייקרויות.  

שייבחר ראש אגף לתרבות, כאביא עד דצמבר מסודר. זה יוצר מסגרת תקציבית.    אבי גרובר:

 ונראה אם זה משתלב בחזון שלו/ה.  אתונשב 

 

 

 : 2020הצבעה על עדכון תקציב רגיל לשנת 

 )צחי בעד מלבד הסעיף על הקרן לתרבות ואומנות אליו מתנגד(. 4 –בעד 


