סכום ישיבה  8של ועדת עסקים
הישיבה נערכה ב11/21/22 -
השתתפו :אורנה רייטר יו"ר הועדה ,אודי וילד ,אילן לוי ,זהר ויסמן ,שגית פרבר ,אתי אשכנזי,
אסתר הלביא ,נטע-לי בן גיא.

ערכנו סקירה של הפעילות שנעשתה ב:1122 -
התקיימו  8פגישות בהשתתפות  8-9חברי ועדה ומשתתפים קבועים.
היעדים שהצבנו לעצמינו -עידוד העסקים :כמה שיותר עסקים באורנית בבעלות תושבי אורנית.
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העדפה של התושבים ,עסקים ומועצה לצרוך ,לקנות מעסקים באורנית.
הרבה יותר אנשים שעובדים בתוך אורנית ,דור ההמשך נשאר כי יאפשר להציע תעסוקה.
מאגר עסקים ,פורטל עסקים.
מרכז מסחרי ראוי -שיפור הנראות וביצוע פעולות למשיכת קהל.
שיפור תשתיות האינטרנט בישוב.
הקמת חממה תומכת -מרכז בו יוכלו בעלי העסקים להתייעץ ולקבל מענה מקצועי.
עסקים מסודרים ,רגולציה ברורה .הנחיות ברורות של מה מותר ומה אסור.
אזור התעשייה והתעסוקה החדש –לחשוב איך ליצר מצב של  Win-Winמרכז מסחרי קיים וחדש.
חוסן קהילתי כלכלי – מעגל המזין עצמו .צריכה מקומית ,קהילה חזקה ,ומועצה שתקבל יותר
ארנונה.

מה עשינו:
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פעילות לקידום העסקים –
 .2.2מעוף – הבאנו את מעוף לאורנית -בוצעו  2קורסים.
 .2.1ירידים ומבצעים  -בצענו מבצע באופן פרטי.
פורטל עסקים – הנושא התקדם עד רמה מסוימת .נוצר מאגר עסקים .החיבור לאפליקציית
המועצה חלקי.
המרכז המסחרי – אודי ורועי טיפלו בנושא .שיפוץ יונים חנייה  ,טופל חלקית
אישור עסקים – במרכז בוצע הליך של רישוי יש עוד מה לשפר את התמיכה בבעלי עסקים
המעוניינים לקבל אישור מערכת דיגיטלית לא בוצע.
 .4.1נושא מעונות וגנים – .לא בוצע
הפרסום מעל קופ"ח – לא התקדם
פרויקט ההרצאות הפיננסיות – עומד לצאת לדרך.

נושאים ל :1111
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העדפה של התושבים ,עסקים ומועצה לצרוך ,לקנות מעסקים באורנית – .להעביר החלטה במועצה
על העדפה בכפוף לחוק המכרזים .
בניה ותחזוקת פורטל העסקים – קבלת החלטה שהמועצה מקדמת את חיבור הפורטל לאפליקציה
או לחלופין בונה כזה באתר המועצה.
צהרונים משפחתונים ורישיון עסק בטיפול נטע-לי ואודי.
דיגיטציה לרישיון עסקים – לתקצב שיפור /שדרוג אתר המועצה שיכלול אפשרות לבקש רישיון עסק.
הכנת תוכנית לביצוע סדנאות קצרות לעסקים באורנית – ידון באריכות בישיבה הבאה .שגית תבוא
עם מידע לאחר שיחה עם סלבה מרגוליס.
ייזום והפקת מבצעים מסוגים שונים כמו ה Friday Oranit -סביב חגים – .קבלת תקציב לקידום
ברשתות החברתיות מהמועצה.
המשך פיתוח ערוץ ההכשרות של מעוף .קורסים וכנסים .קורסים מתואמים עם שגית .בכדי לקיים
כנס יש צורך שר' המועצה יירתם לעניין וישלח בקשה .קבלת החלטה על קיום  2כנסים.
חיבור קהילה ועסקים  -קופונים /עץ לכל ילד ידון ב .2222
העלאת בקשה לדיון בקידום העסקים בישיבת המועצה הבאה.

יום מוצע לפגישה מס'  2יום א'  12/2/11ב8::1 -

