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פרוטוקול ישיבת ועדת :וועדת עסקים הקטנים ובינונים מס' ישיבה03/2020 :

נושא:

18:00

אסמכתא :

נערך ביום:

תאריך הישיבה 13/10/2020

נוהל ע"י:

מר אורן כהן יו"ר ועדת עסקים קטנים ובינונים

שמות חברי
הוועדה
הנוכחים:

אורן כהן יו"ר הוועדה  ,רעיה סבירסקי מזכירת הוועדה  ,לירית שפיר שמש  ,קרן גרשון חגואל ,
שרי זאבי ,מיה מילר  ,לימור חכם  ,אושרית בנאי  ,רחלי לושי ברקת  ,מיה קלימי  ,גיא שמואלי  ,אבי
רוקשטיין

שמות חברי
הוועדה שלא
נכחו:

יולי גת  ,אורית פרי  ,יונית צוק  ,הדס אמילי ליברמן  ,דינה אונרייך  ,נטע בר יוסף  ,ברי טל  ,ערן יוז  ,גיא
פופ  ,טלי קליין פרז  ,עמוס שטרית  ,קובי מועלם  ,תמיר יהודה ,חיים צבי רז  ,דני דפדי  ,יגאל פאר ,
צביקה קוגלר  ,תהילה מימון .

נרשם ע"י :

גב' רעיה סבירסקי מזכירת הוועדה

שמות מוזמנים מר גור דותן מנהל מנהלת עסקים קטנים ובינונים
שנכחו:
מר אורי אוריאן קלדן מתמלל
תפוצה:

משתתפים ,רכז/ת ועדות העיריה ,סגן מבקר העירייה

סדר יום:
 . 1הצגת פעילות מנהלת עסקים
 . 2עדכון הטבת פרסום עסקים קטנים ובינונים בלוחות מודעות
 . 3שונות
עיקרי דברי המשתתפים:
אורן כהן פותח בדבריו :אנחנו בפגישה השלישית ,יחסית בתקופה קצרה ,כי בתקופה זו לוועדה
יש חשיבות אדירה  .בעקבות רעיונות הוועדה  ,הקמנו מנהלת עסקים בניהולו של גור דותן  ,שירכז
עסקים קטנים ובינוניים  ,במטרה לתת כלים ואמצעים נוספים  ,שלא קיימים כרגע לבעלי
העסקים וליצור מערכת שתומכת בעסקים בהמון רבדים .
גור דותן יציג את פעולות המנהלת ונציג מצגת ( המצגת מצורפת )
גור דותן  :נפגשנו עם בעלי העסקים בעיר וכך התחלנו ללמוד מהם הקשיים שלהם ,ובעיקר בעידן
משבר הקורונה  ,התברר שאנחנו צריכים לראות איפה ואיך ניתן לתרום ולתמוך בבעלי עסקים .
יש מס' דרכים להנגשת השירות מול הגורמים השונים .
כחלק מהפעילות של מנהלת העסקים  ,השקנו את ממשק  , ZECOברטר ממשק בין עסקים באופן
חדשני ומהפכני וללא תשלום .
זו פלטפורמה שמיועדת לסחר בין עסקים והמטרה היא לאפשר לעסקים להציע ולסחור במוצרים
או בשירות שלהם  .כהיום נרשמו כ 150 -עסקים פעילים והשאיפה היא להביא לביצוע של 750
עסקאות בין עסקים באמצעות  , ZECOהמערכת מתמחרת כל מוצר או שירות ברמה הכספית
שלו.
חברי הוועדה ביקשו לקיים פגישה ולקבל הסבר על ממשק  ZECOלכל המתעניינים .

גב' שרי זהבי  :הבעיה של בעלי העסקים  ,שהם בכלל לא יודעים את הבסיס של ניהול עסק .
לא יודעים לקרוא את הדוח הכספי שלהם  ,ולא יודעים בכלל  ,האם הם מרוויחים וכמה .
ישנם הרבה עסקים שאפשר להסביר להם  ,איך לקרוא נכון את הדוח הכספי או להסביר איך
לדבר עם הבנקאי שלהם  .שרי הציעה לתת הסבר לבעלי העסקים .
סיכום הוועדה :
אורן כהן  :בפגישה הבאה יוזמן ארז מנהל  ZECOלהציג את אפליקציה ולענות על שאלות .
הדבר הבא בנושא ההנגשה לבעלי העסקים הוא  ,קידום פורטל עירוני של בעלי העסקים ונותני
השירות  ,אך הקושי ,שלחלק מבעלי עסקים הוותיקים  ,אין נוכחות ברשתות החברתיות ולכן,
המנהלת בוחנת שיתוף פעולה עם מחלקת הנוער ,שירתמו לעניין ויסייעו לבעלי העסקים לפעול
בעולם הדיגיטלי .
אפשרנו לבעלי העסקים לפרסם את העסק בלוחות המודעות העירוניים ופרסמנו שניתן לתלות
מודעות פרסום לבעלי העסקים הקטנים ובינונים על גבי לוחות מודעות עירוניים בעלות
מסובסדת  .זו הזדמנות נהדרת לעסקים לפרסם את עצמם בכל העיר.
חשוב לציין ,שזה רעיון של חברי הוועדה  ,שהועלה בוועדה הראשונה והביצוע נוהל ע"י רחלי
תורג'מן ורעיה סבירסקי מרישוי עסקים שילוט עסקי .
אנו דוחפים את הרעיון שהועלה בוועדה הראשונה  ,לאפשר פעילות במרכז העיר ולהכניס אמנים
מקומיים ולהפוך את ויצמן למדרחוב ביומי חמישי או שישי .
המטרה שלנו בסופו של דבר  ,ליצור מרכז עיר יותר אטרקטיבי ומתחדש  ,אשר יגרום לגופים
הגדולים להגיע .
מטרת הוועדה  ,היא לקדם את הרעיונות שלכם ונשמח לשמוע וליישם ככול שניתן.
אני מבקש מכל חברי הוועדה ליצור איתי קשר גם אחרי קיום הוועדה ולהציע רעיונות .
כל רעיון ייבחן .

מר אורן כהן
חתימת יו"ר הועדה

גב' רעיה סבירסקי
חתימת מזכיר הועדה

