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   סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעיר: לסדר הצעה
 

משבר  גל החמישי בבעקבות הבעלי עסקים ועצמאים רבים בעיר  נפגעו  ב  ושים האחרונים  י בחודש
 . המתמשך שנדמה שלא פסח על אף ביתהקורונה  

מזה    פגיעה משמעותית בתזרים, חוסר בעובדים  בגל חמישי זהים  וחובעלי עסקים ועצמאים רבים  
, מרביתם נאלצו להמשיך ולשאת  גיוס עובדים חדשיםו  תשלום ימי מחלה במקביל  וצורך לשאת  

שקיימת    -קבועות  והוצאות  חובה    תשלומי ב מחלוקת  במשמעותי  ה עיפג אין  הקטנים  ת  עסקים 
 . וכך בערים אחרות  ירנובע, כך יםיוהבינונ 

שנועדו לסייע לבעלי  עיריה, שורה של צעדים  והן המועצה  הן חברי.ות  בגלים הקודמים יזמנו ונקטנו,  
ין השאר, דחיית תשלומי ארנונה, הקמת  בעסקים קטנים ובינוניים להתמודד עם הקושי הכלכלי.  

 , קמפיין לעידוד רכישה מקומית, הקלה בועדת הנחות ומתן תקציב ועוד. פארקלטים

ערים שונות נקטו לאלתר צעדים לטובת בעלי עסקים בעריהם ואף פנו  לאחרונה פורסם שראשי  
בקריאה למדינה למתן הקלות וסיוע ולחילופין מתן אפשרות לעיריות להעניק פטור מלא או חלקי  

 חוקי עזר ו/או הוראת שעה.  מאגרות והיטלים שונים באמצעות

לשוב ולהתגייס לטובת עסקים מקומיים, בינוניים וקטנים, ולסייע  כרשות מקומית  עלינו  ברור ש
 ומוסרית.  , זו חובה ציבורית  בעיצומו של הגל החמישיו  במציאות קשה זו

האומיקרון    זן תוצאה מהתפשטות  האמנם אנו חיים בצד הקורונה והממשלה נמנעת מסגרים אך  
 . רביםועסקים פעילות הכלכלית של ענפים א עדיין פגיעה משמעותית וקשה בהי

 : הצעת החלטהעל כן, להלן  ראש

.  ללא חיוב בריבית  2022עד לאמצע אפריל פברואר  -דחיית תשלומי ארנונה לחודשים ינואר .1
אף היא ללא חיוב    2022ביצוע פריסה מקלה בגין תשלומי ארנונה החל ממרץ  העיריה תאשר  

   .ולמניעת הכבדה בשל הדחיה בתשלוםנוסף זאת 

 
הקלה    ןיינת  .2 ו/או  הנחה  ו/או  תשלום  פטור  אודחיית  חורף,  סגירת  כגון  אגרות  גרת  בגין 

וכסאות שולחנות  לרבות  הוצאת  ובינוניים,  קטנים  לעסקים  שילוט  בגין  עצמאים,  ל, 
חות  כמו כן, ועדת הנ  ד הפנים.ותוגש בקשה לאישור אלה במשר  2022מרץ  -חודשים ינואר

  ארנונה תשקול מתן הנחה במקרה שבו תוכח פגיעה כלכלית משמעותית בשל הקורונה.
 

  .בעסקים מקומיים )מוצרים או שרותים( רכישה פעילות ו מבצע פירסום לעידוד יחודש  .3
 

בקשות לכל משרד ו/או  בהגשת  וטיפול  , סיוע  ייעוץלעסקים קטנים ובינוניים  העיריה תעניק   .4
   .באגף לרישוי עסקים שיש בידו לסייע למי שנפגע מקורונהמוסד רלוונטי 

 
 ₪ ליישום המפורט בהחלטה זו.  1,000,000ייפתח סעיף תקציבי בסך  2022תקציב ב .5

 

 בברכה,               

 

 גיא קלנר     עו"ד עידן למדן


