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 סדר יום: 
 
  דברי פתיחה יו"ר הוועדה מר אורן כהן .  1
 
 זירת המסחר סמנכ"ל ארז שמילוביץ   Zecoהצגת התוכנה .  2
 
 . שונות  3
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

  4ערב טוב , אנו בוועדת העסקים הקטנים והבינונים מס'  :פותח בדבריואורן כהן  
מכתבים בשמי לכל חברי הוועדה שלא אעדכן שבמהלך השבוע שעבר מזכירת הוועדה הוציאה 

 נכחו באף ישיבה . ביקשתי שבמידה ולא מסתדר להשתתף, שיפנו אליי וננסה לעזור .
 השקנו ביחד עם מנהלת העסקים מספר פעולות ובכוונתנו להנגיש את כל הרשות לעסקים .

  אחד הדברים שהגדרתי כיעד מרכזי, זה להנגיש את המרחב הדיגיטלי לבעלי העסקים ,
 מר ארז שמילוביץ להציג את הפלטפורמה הזו . Zecoולכן הזמנו לכאן את סמנכ"ל חברת 

 
אני לוקח  -, ברטרים בין עסקים בפלטפורמה ייחודית " Zecoזירת המסחר של  :ארז שמילוביץ 

שקל, שניתן  2000ממישהו והוא לוקח מימני ". עסקים שמצטרפים מקבלים אשראי על סה"כ 
 שקל .  500באתר. לעסקים זעירים ניתן אשראי על סה"כ  להשתמש בו למסחר

 ניתן לסנן עסקים באתר לפי תת קטגוריות , או עסקים שפועלים בכפר סבא בלבד .
 אנו יכולים להוסיף את כל המוצרים והשירותים שלנו ולסחור בהם .

העסקאות  ביצוע עסקאות מול עסק אחר בכפר סבא פטור מתשלום עמלה , בנוסף חשוב לציין, כי
 מתבצעות בצורה חוקית עם חשבוניות , יש המון חשבוניות און ליין שמציינות את המילה ברטר .

עסקים שרואים בחנויות על הקרקע,  5000מבחינתי הלקוחות הפוטנציאלים, זה לא רק אותם 
 אלא גם עסקים שעובדים מהבית .

 ניתן לגבות אותו .  בנוסף יש תקנון שבמידה ותוך חצי שנה צברתם סכום כסף יהיה
 חשוב לציין שהזכאות נשמרת וניתן לעשות עסקאות בכל הארץ, אך בתשלום עמלה .

 המקום היחידי שפטור מעמלה, עסקאות שמבוצעות בכפר סבא . 
 עסקים מכפר סבא ויש היענות גבוהה של עסקים להצטרף . 190כהיום רשומים כ 

  04/2020 מס' ישיבה:וועדת עסקים הקטנים ובינונים   פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא: 

   אסמכתא :   17:00  18/11/2020 תאריך הישיבה נערך ביום:

 גב' רעיה סבירסקי מזכירת הוועדה  נרשם ע"י : מר אורן כהן יו"ר ועדת עסקים קטנים ובינונים  נוהל ע"י:

שמות חברי 
הוועדה 

 הנוכחים:

אורן כהן יו"ר הוועדה , רעיה סבירסקי מזכירת הוועדה , לירית שפיר שמש , רחלי לושי ברקת , מאיה 
  זהבי , אבי רוקשטיין , תהילה מימון .מילר , תמיר יהודה , יגאל פאר , גיא פופ , שרי 

שמות חברי 
הוועדה שלא 

 :נכחו

קרן גרשון חגואל , יולי גת , מיה מילר , לימור חכם , אושרית בנאי , אורית פרי ף יונית צוק , הדס אמילי 
קובי מועלם , ליברמן , דינה אונרייך , נטע בר יוסף , ברי טל , ערן יוז , טליה קליין פרז , עמוס שטרית , 

  גיא שמואלי , חיים צבי רז , דני דפדי , צביקה קוגלר .

 ות מוזמניםשמ
 :שנכחו

 Zecoמר ארז שמילוביץ סמנכ"ל זירת מסחר 

 מר אורי אוריאן קלדן מתמלל

 העיריה,  סגן מבקר העירייה רכז/ת ועדותמשתתפים,  תפוצה: 



 

 

 
 
 
 

 אני זמין . -יש מערכת תמיכה וגם ניתן לפנות אלייהוצאנו קמפיין הסברה לבעלי העסקים , 
 כל מי שמצטרף מקבל מימני שיחה וגם קישור לקבוצת הווטסאפ .

 
: אני יכולה להעיד שארז שירותי ואפילו יוזם , אני הצטרפתי לקבוצה, אך עדין  רחלי לושי ברקת

 לא עשיתי עסקאות. אני מאוד מאמינה ברעיון .  
 
 
 
 
 
 
 

 מר אורן כהן                                                         גב' רעיה סבירסקי                             
 

 חתימת מזכיר הועדה       חתימת יו"ר הועדה
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


