
 מיום               _____________ועדה.___רוטוקול ישיבת פ  __________
   

 פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . 

 

- 1 - 

 __עסקיםועדת__פרוטוקול 

 

 ______14.5 שלישי ___שהתקיימה ביום  ___2ועדה_____פרוטוקול ישיבת 

 

 בהשתתפות:

 תפקיד שם

 בפועל יו"ר תהילה שאול

 חבר מועצה שניר שבתאי

 חברת ועדה עזאני-מיכל אורון

 חברת ועדה רות זיידנר

 מוזמן 

 

 

 על סדר היום:

 מדחנים ברח המלאכה .1

 נראות חזות העסקיםשיפור  .2

 2019קידום העסקים  .3

 2020תוכנית עבודה  .4

 

 :והמלצותדיון 

 

 מדחנים ברח המלאכה – 1סעיף מספר 

קיימות ברחוב , החניות  135יותקנו מדחנים ברח המלאכה עבור  דיון

 תוי חניה ללא תשלום 177כיום , לזכות העסקים ברחוב מוקצים כ 

חניה המיועדים ללקוחות העסקים  צביעה וסימון איזורי .1 המלצה

החניה   ( בהם בעלי התוים לא יוכלו לחנות.50)נתחיל בכ 

 תוגבל לשעתיים.

בחינה מחדש של  צמצום תוי החניה לעסקים למינימום : .2

 התוים הקיימים והנפקת תוים חדשים.

בדיקה מול בעלי העסקים האם עדיין העסק קיים והאם  •

 בעל העסק זכאי לתו.

עובדים יום בשבוע באזור התעשיה יקבלו בעלי עסקים ה •

 תו רק ליום עצמו בשבוע.
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 תוי החניה יבחנו ויונפקו כל שנה מחדש.  •

 

 שיפור נראות חזות העסקים – 2סעיף מספר 

 עסק הנראה מוזנח מבחוץ הוא פחות אטרקטיבי לקונה הפוטנציאלי דיון

בפגישת ועדת העסקים הקרובה )אוגוסט(  השתתפות שלומי מנהל השפ"מ המלצה

 להבנת הצרכים ומציאת דרך לתיעדוף העסקים .

 נקודת המוצא:

תושב יכול לחכות שעה נוספת לטיפול בקריאתו בעוד ששעה כזו יכולה  .1

 לגרום נזק כספי ותדמיתי לבעל עסק.

 בנוסף , הבעיה תטופל ממילא בשלב כלשהו )כך אין השפעה כספית( .2

 

 2019קידום העסקים  – 3סעיף מספר 

 קיים צורך להגדיל את התנועה , ההיכרות והצריכה בעסקים המקומיים דיון

 אירועי קיץ : 3הוספת  המלצה

 שח ברח המייסדים בהפקת רועי ומיכל  11,000בעלות של כ  – 2019סוף יוני 

 רועי ומיכלשח ברח המייסדים בהפקת  11,000בעלות של כ  – 2019סוף יולי 

אירוע גדול בשיתוף המתנ"ס באזור התעשייה  – 2019סוף קיץ, סוף אוגוסט 

תוכנית תקציבית בעבודה, בדיקת עלויות לתושבים  צבעוניות עירונית. –כוון .

 לכיסוי ההוצאות/חלק מההוצאות(

 

 2020קידום העסקים  – 4סעיף מספר 

 קיים צורך להגדיר תקציב , מדיניות ותוכנית לקידום העסקים המקומיים  דיון

 בתהליך עבודה של הועדה המלצה

עובד מועצה ייעודי לטובת העסקים , משרד יח"צ , כנסים להבאת  כוונים :

עסקים נוספים לבנימינה, שימור האירועים הנוכחיים ומתן דגש על קידום 

 העסקים המקומיים.

 

 המלצות לראש המועצה/הנהלת המועצה ריכוז

 מתן מענה לעובדים בעסקים וכן ללקוחות העסקים. –מדחנים  .1

הכנת תוכנית תעדוף העסקים של מחלקת שפ"מ. והצגתה בעוד כחודשיים  .2

 לחברי ועדת העסקים

פסטיבלי קיץ לרווחת התושבים והעסקים ברח המייסדים בעלות  2מימון  .א3

 ₪ 20,000מוערכת של כ 

ס )הערכת עלות טרם "מימון פסטיבל סוף קיץ באזור התעשייה בשיתוף המתנ .3ב

 (נעשתה

 .2020הוספת סעיפים תקציביים לטובת העסקים בבנימינה ב  4
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 2019קידום העסקים  – 3נספח סעיף מספר 

 

 הוצאה לאירוע במייסדים.₪  11,000הערכה של כ 

 קפה המייסדים.אשר , בעלי -הוכן ע"י רועי בן

 

 

 


