ועדת עסקים
ישיבה שביעית – 71/77/7/
יו"ר הוועדה  -אורנה רייטר
משתתפים חברי הועדה -אתי אשכנזי
משתתפים קבועים -שגית פרבר ,אילן לוי ,אסתר הלביא
נושאים
 .1אתר העסקיםOranit biz -
יש לקדם את הנושא .אורנה ושגית יפגשו עם אריאל ומיטל מפעילי האתר לבדוק איך אפשר לקדם את
הנושא .נקבעה פגישה ל11:11 21/12
 .2שילוט במשולש קופ"ח (מקור הכנסה למועצה)– מנכ"ל המועצה עדכן שמחכים לקבלת הנחיה מהיועמ"ש
( .שגית תשוחח באופן א-פורמאלי עם גורם המבין בעניין להבין מה ניתן לעשות)
 .3קבוצת הפייסבוק לחשוב מה לעשות – .אורנה תצרף את אתי ואסתר לניהול הקבוצה .כאשר הרעיון
הוא לתת לבעלי עסקים מאורנית במה – מאמרים בעלי תוכן וכו'.
 .1הקמת פורום עסקים באורנית – קונספט של  . BNIאסתר ואתי ינסחו פניה לבעלי העסקים בקבוצת
'עושים עסקים באורנית'
 .5שיתוף פעולה עם מעוף – רוצים להגיע ובעלי העסקים רוצים שיבואו ,אסטרטגיית שווק.
 .5.1יוזמות חדשות:
 .1.7.7להיות חלק משבוע עסקים ויזמות – הרצאות חינם בכל מני ישובים – ר' המועצה כתב
שישוחח עם שר הכלכלה.
 .1.7.5ליזום כנס לעסקים באורנית ובסביבה – .כנס בשיתוף יישובי
שער השומרון .אורנית תיתן את המקום ומעוף יספקו את
המרצים .מדובר על חצי יום של הרצאות – .ר' המועצה כתב
שישוחח עם שר הכלכלה.
היום התקשרה אלי אורית ( (oriti@economy.gov.ilממשרדו
של ר' תחום עסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה ,ואמרה לי
שהנוהל לקיום כנס מסוג זה הוא  -שר' המועצה צריך לכתוב
לרן קויתי מנהל תחום עסקים קטנים ובינוניים במשרד
הכלכלה על רצונו לקיים כנס ( .ניר אם תרצה ,אשמח לסייע
בניסוח)
 .5.2פרסום הקורסים ושאלון העדפות של מעוף בכל הקבוצות .שגית תפרסם בוואטסאפ של המועצה.
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 .6עסקים וקהילה -שת"פ מתנ"ס אורנית וועדת עסקים
 .6.1ליזום כנס הרצאות לבעלי עסקים כולל דוכנים – אתי תשוחח עם זוהר נקבעה פגישה ל11/11 -
 .6.2קיום ירידים בחנוכה ופורים – .אתי תשוחח עם זוהר נקבעה פגישה ל11/11 -
 .6.3הרצאות תוכן של בעלי עסקים  /יועצים תושבי אורנית לקהילה -לתושבי אורנית .אורנה נפגשה עם
זוהר והוחלט שנתחיל עם המומחים הפיננסיים .עשינו חשיבה על שם שיוכל ללוות אותנו בכל סוגי
ההרצאות.
כח הכסף  ,כח הטיפול ,כח הטבע  ,ועוד .
חיבור לכסף  ,חיבור לגוף ,חיבור לטבע.
נטע לי ,נירית ואודי  ...יש רעיונות נוספים ?
 .7להכריז על העדפת בעלי העסקים באורנית בכפוף כמובן לחוק המכרזים .הצעה שהמועצה תצא בהכרזה
כזו שתשפיע על כלל המוסדות הציבור באורנית .בתי ספר מתנ"ס מועצה דתית וכו' – אורנה תעלה את
הנושא בוועדת ההנהלה הקרובה.
 .8נושא הקופונים ידון בפגישה הבאה.

ישיבה  8נקבעה ל -יום א'  22/12ב8:31-11:11 -

.
.

2

