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חזון והגשמה

כל הפרטים והטפסים הדיגיטליים הרלוונטיים
מתפרסמים באתר העירייהwww.herzliya.muni.il :
ובפייסבוק "הרצליינים קונים בהרצליה"

הרצליה

למען קידום הכלכלה,
המסחר והעסקים בעיר

עיריית הרצליה מתגייסת לעזרת הסוחרים שנפגעו
כלכלית ממשבר הקורונה ,ומציעה מתווה של
הקלות ,ליווי וכלים מקצועיים.
המתווה גובש בעבודת מטה מקצועית ויסודית של ועדה
בראשות מנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא ,בהשתתפות
סגנית ראש העיר עפרה בל ,חברי המועצה ירון עולמי
ויריב פישר וכן מנהלים בעירייה העוסקים בתחומים
הרלוונטיים לבעלי עסקים.
בהחלטותיהם ,נתנו חברי הוועדה משקל גם לנושאים
שהעלו בעלי עסקים  -במפגש ציבור בהובלתו של ראש
העיר משה פדלון אשר גם הורה על הקמת הועדה.

פתוח

מתווה ההקלות:
• מתן פטור מארנונה לעסקים לחודשים מרץ-מאי  2020בהתאם
למתווה משרד הפנים.
• פטור מאגרת שילוט לחודשים מרץ  -מאי  ,2020בהתאם לקבלת אישור המועצה.
• הרחבת תחום הצבת שולחנות וכיסאות  ,בשטח הציבורי  ,מעבר לשטח המוקצה
להם ,מבלי שייגבה תשלום נוסף .בשל ההרחבה עד חודש אוקטובר .2020
•מתן ארכה לפירוק של סגירות החורף דבר שיביא לחסכון תפעולי לבעלי העסק.
•פרסום חינם על לוחות מודעות עירוניים עד חודש יוני השנה .2020
•ייזום שינויים בהסדרי החנייה בכחול לבן במרכז העיר .החנייה תוגבל לתושבי העיר לעד
שעתיים ,ללא תשלום.
•בחינת הקמת מתחמים ייעודיים ,ברחבי העיר ,לקיום ירידים ומתחמי מכירה
לעסקים מקומיים.
• פנייה למשרד הפנים למתן פטור מארנונה מעבר לחודשים מרץ-מאי .2020
• קיום שיתוף ציבור עם כל בעלי העסקים בעיר.
• הענקת קדימות בפעילויות תרבות ואומנות בעיר תוך דגש על אמנים מקומיים.
•ייזום קורסים ,הכשרות וייעוץ כלכלי לבעלי העסקים.
•הגברת המודעות בקרב התושבים לרכישה מעסקים מקומיים.
• עידוד גורמי העירייה לקנייה מעסקים מקומיים על פי דין.
• המשך ניהול פלטפורמות דיגיטליות נוחות לתפעול לעידוד המסחר.
• ניהול קבוצות וואטס-אפ לעסקים.
• הקצאת מוקדן ייעודי במוקד  106שירכז מידע לעסקים.
• מתן הקלות לשוכרי נכסים עירוניים בתשלום דמי השכירות ,בהתאם
לקריטריונים שייקבעו מול כל בית עסק.
• העירייה תקדים תשלומיה לספקים מהעיר.
• הקמת כרטיס עסק במערכות העירוניות לשיפור השירות.
• הקמת פרוייקט כלכלה מקומית מקיימת  ,חיבור בין חברות עוגן לבין עסקים קטנים
ואינטגרציה בין איזורי המסחר השונים.
• בדיקת אפשרות משפטית וכלכלית להקמת קרן להלוואות לעסקים מקומיים.
• הקמת צוות עירוני אשר ירכז ויסביר את ההנחיות לכלל העסקים.
בצוות ישתתפו עו"ד קרין שדה ,מנהלת אגף נכסים ובטוחים  ,מר יאיר גבאי,
מנהל מח' פיתוח עסקי וגב' אורנה רוטברג,מנהלת מח' רשוי עסקים
לפניות :יאיר גבאי ,טל'  , 054-2388181מיילYairGa@herzliya.muni.il :

