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 אורנה רייטר -יו"ר הוועדה 

 , ליאת אזולאיאתי אשכנזיעו"ד נירית רוזנברג,  -חברי הועדהמשתתפים 

  לי לוי, אסתר הלביא-י וילד, נטעאודגל אלדר, שגית פרבר,  -משתתפים קבועים

 

 שגית פרבר.נירית רוזנברג, גל אדלר, השתתפו:  אורנה רייטר, אתי אשכנזי, 

 :סכום

עסקים  111עובד. החלנו בקמפיין הצטרפו יותר מ     Group Biz ע"י האתר שנבנה–פורטל עסקים  .1

להכניס לינק  עמולא מבצע את שסוכם   CT Connectמאורנית. התהליך נתקע. ספק המועצה 

   .רועי מנכ"ל המועצה מעורב -לאפליקציה של אורנית.
 גל תשלח לי את הלינק ונוציא הודעה לבעלי העסקים. –גל העלה את העובדה שאורנית אזור פיתוח א'  .2

אורנה תיזום פגישה עם בעלי האזור להבין מה בתוכנותיהם ולנסות לבחון  –אזור תעשיה ומסחר  .3

 .We Workאפשרות של 

 וניר )אורנה( יש לתאם ישיבה בנושא לשיחה עם רועי –שילוט במשולש מעל קופ"ח כללית  .4

לי, אתי ,שגית יציעו כללים לקבוצה . נדון -נטע -קבוצת פייסבוק שקבלנו בירושה. עושים עסקים באורנית .5

לא התקדמנו. צריך לחשוב האם להמשיך עם  -בהם. בפגישה הבאה נחשוב יחד על מטרת הקבוצה.

 Oranit Bizהקבוצה / לאחד עם דף 

טרם התקבלה  המועצה יעדכן לגבי קידום התב"ע הרוחבית. עוד אין חדש. מהנדס -שימוש חורג באיוש .6

 )למי מתחשק לשבת למהנדס על הראש? ( תשובה.
רבות תפעוליות נפתח. הקורס סביר + האכסניה לא מתאימה. יש בעיות קורס ראשון  –קורסי מעוף  .7

 בתרבותא. אנו בוחנים פתיחת קורסים נוספים.
 נירית ואורנה יבנו תוכנית פעולה. מאנשי עסקים לאנשי עסקים: .8

a.  כלל  –בניית פלטפורמה לבעלי עסקים לקיום הרצאות חשיפה לעסק שלהם. קהל היעד

 התושבים 
b.  .בעלי  –קהל היעד  –בנית תוכנית הכשרה לעסקים שתבוצע על ידי מרצים מקרב תושבי הישוב

 עסקים מאורנית והסביבה.
c.  בעלי עסקים תינתן הרצאה  -קהל היעד -השוניםפלטפורמת חשיפה ליועצים/ מרצים בנושאים

 חינמית ואחר כך ייעוץ אישי במחירים מוזלים.

d. ורים בעלי ידע, נסיון להעניק טמאגר מתנדבים שישמשו מנ -בעלי עסקים מסייעים לבעלי עסקים

 בהתנדבות לבעלי עסקים בשלבים השונים.
e. נתחיל ת לתושבי אורנית. יצירת קבוצת נותני שרות ובעלי עסקים המעוניינים לתת הנחו

   בקופונים ליולדת בהובלת שגית.
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