
משבר קורונה
מתווה ראש העירייה

לסיוע למשפחות במצוקה כלכלית בקרב תושבי העיר

עיריית הרצליה



כלכלית  למצוקה תושבי הרצליה שנקלעו סיוע למשפחות ●
הקורונהנגיף עקב 

ועצמאיים  לשכירים ההנחות יינתנו בארנונה וסיוע חומרי ●
שאינם נתמכו בעבר באגף לשירותים  , ת"בחלמובטלים או 

(.רווחה)חברתיים

מטרה



מסלולי הנחות5
מסלול א

(.רשומים ומטופלים ברווחה)מיועד לנתמכי האגף לשירותים חברתיים •

.שנתי דרך וועדת ההנחות העירונית70%הנחה של עד –הנחה בארנונה •

:  סיוע חומרי•
תלושי מזון•
מזון טרי•
חבילת מזון יבש•
טיפולי שיניים•
מוצרי חשמל•
דרך אגף לשירותים חברתיים–כל סיוע אחר •

תוספת תקציב לאגף שירותים חברתיים: משמעויות•



מסלולי הנחות5
מסלול ב

.אבטלה שאינם מטופלים באגף לשירותים חברתיים/ת"מיועד לתושבים נזקקים בחל•
הנחה בארנונה דרך וועדת ההנחות העירונית•

.'לרבעון ב7.5%הנחה •
.'ד-ו' לרבעון ג7.5%הנחה : לבחינה בעתיד•

באחריות מנהלת  )למשפחה ₪ 250-400ס "סיוע קורונה לרכישת מזון וציוד לביה•
(.רווחה-מחלקת וועדות עירוניות

:הדרישות לסיוע קורונה•
.צילום–אבטלה /ת"אישור חל1.
.חודשים אחרונים3העתק תנועות בנק 2.
.צילום–ספח תעודת זהות 3.
(.י הוועדה"יוכן ע)מילוי טופס לפרטים אישיים וכתובת למשלוח הסיוע הכספי 4.



מסלולי הנחות5

מסלול ג

.הנחות בתאגידים עירוניים בתחילת שנת הלימודים•
.בני הרצליה•

.מעונות יום•

.צהרונים•

.מרכזים קהילתיים•

י קריטריונים קיימים דרך התאגידים העירוניים"עפ•

.2019הגדלת סכומי ההנחות בתאגידים לעומת שנת : לבחינה•



מסלולי הנחות5

מסלול ד

איה ' גב, דרך סגנית ראש העירייה–ס "הנחות בתשלומי חובה לביה•
.פרישקולניק

.סיוע ברכישות ספרים ומחברות•

ע לטובת אלו שנקלעו  "מרזרבת רה₪ 100,000-הגדלת מלגות לסטודנטים ב•
.למצוקה כלכלית



מסלולי הנחות5

מסלול ה

חלוקת מזון חם וחבילות מזון באמצעות עמותות ציבוריות בסיוע כספי של •
(.800,000₪-כ)העירייה 

.חבילות700-800חלוקה שבועית של •

.חבילות3500-חלוקה בחגים כ•

.ע"מרזרבת רה₪ 500,000תוספת : במידה ויהיה סגר•



טבלת הנחות וסיוע לתושבים

משפחות  ' מס
משוער

גובה הארנונה  
ח"השנתי בש

הנחה  אחוז 
'בברבעון

אחוז הנחה  
'  ברבעון ב

שנתי

הנחהכ "סה
'  ברבעון ב
ח"שנתי בש

סיוע במזון 
ס"וציוד ביה

ח"בש' גרבעון 
כ  "סה

כללי
אחוז הנחה  

שנתי
כ תקציב "סה

כללי

600200030%7.5%150 ₪400 ₪550 ₪27.5%330,000

600300030%7.5%225 ₪400 ₪625 ₪20.8%375,000

600400030%7.5%300 ₪400 ₪700 ₪17.5%420,000

500500030%7.5%375 ₪350 ₪725 ₪14.5%362,000

500600030%7.5%450 ₪300₪750 ₪12.5%375,000

500700030%7.5%525 ₪250 ₪775 ₪11.7%387,500

500800030%7.5%600 ₪250 ₪850 ₪10.6%425,000

500900030%7.5%675 ₪250 ₪925 ₪10.3%462,500

43003,137,000



סיכום הנחות וסיוע כספי

₪ מתוקצבלאלבתי ספרוסיוע במזון וציודארנונה  3,137,000

₪ 2020תקציב ב בפועל במתוקצחוגים  –קהילתיים מרכזים  600,000

₪ 2020תקציב ב בפועל במתוקצמעונות–מרכזים קהילתיים  600,000

₪ 2020תקציב ב בפועל במתוקצהרצליהבני  500,000

₪ 2020תקציב ב בפועל במתוקצצהרוניםא"יול 900,000

₪ 2020תקציב ב בפועל במתוקצמזון עמותות סיוע עירוני   800,000

₪ 2020תקציב ב בפועל במתוקצרפואהקרן  מגדה  170,000

₪ 2020תקציב ב בפועל במתוקצלמזוןע "רזרבת רה 500,000

₪ מתוקצבלאלסטודנטיםמלגות  100,000

₪ מתוקצבלאחברתייםהגדלת תקציב האגף שירותים  400,000

₪כ"סה 7,707,000

.ע"מרזרבת רה( לפריט₪ 5)פריטי לבוש חדשים 30,000רכישת •
.פירטי לבוש חדשים כתרומה20,000קבלת •
.פירטי לבוש חדשים לסיוע לתושבים הזקוקים לכך50,000כ "סה•



הבהרה

ל לא כוללים סיוע האגף לשירותים חברתיים בהנחות בארנונה  "הסכומים הנ•
.י האגף"וציוד חומרי לאלפי משפחות הרשומות והנתמכות ע

.2020מתוקצב בפועל בתקציב . בשנה₪ הסיוע מסתכם במיליוני •

.2020במידת הצורך הגדלת תקציב הרווחה בשנת התקציב •



סיכום

2020ביולי 21תחילת הביצוע –הביצוע מיידי •

ההנחיות של ועדת ההנחות/תיקון התקנות•

.הכנת הטפסים בתהליך זרימה ברור•

.הכנת מערכות המחשוב בגזברות וברווחה•

.פרסום מסודר לציבור ולעיתונות•

.בתיבה מיוחדת בעירייה/פקס/הבקשות במייל•

.הערכות פנימית–ביצוע העבודה המקצועית בגזברות והרווחה •

.ל"ע ולמנכ"בקרה ופיקוח שידווח לרה, צוות היגוי למעקב•


