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 סדר יום:
 
 . הצגת פעילויות בפארק   1
 
 . סקירה על פעילות ויישומם החלטות הוועדה   2
 
 . בחירת נושאים לקידום העסקים על ידי הוועדה   3
 
 
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 
 

מטרת הוועדה היא לקדם את הרעיונות של חברי הוועדה ,   : אורן כהן יו"ר הוועדה פותח בדבריו
 כל רעיון ייבחן ויקודם במידה וניתן . 

 .  2020הצגת סיכום פעילות חברי הוועדה לשנת  
 

הצגת מבנה הפארק העירוני ופעילות הקיימים בפארק , הגינה   מוטי מורי מנהל הפארק העירוני :
עמותות המכשירות עובדי גינון עם צרכים   ע"יהטיפולית והמשתלה העירונית אשר פועלת  

 מיוחדים . 
במגוון פעילויות ספורט לאוכלוסייה הבוגרת המותאמת ליכולות  עמותת אתגרים מסיעת 

 האישיות של כל מתאמן .
  הקמת מרכז טיפולי שיקומי בעזרת בעלי חיים ,  נוכחות בעלי החיים מסייעת להחלמה ולשיפור

פע ע"י מטפלות מוסמכות בעלות תואר שני וניסיון רב בתחום  ולשיפור במצב הרוח מרכז מו
 הטיפול והשיקום בעזרת בעלי חיים , לכל גיל ולכל קושי .

  12  – 5בנוסף מתקיים חוג " טבע ואדם " חוג ייחודי לילדים עם צרכים מיוחדים מגיל 
 בו הילדים לומדים , שרים , שומעים סיפורים ומטפחים את בעלי החיים . 

 
 
 

   01/2021 ישיבה: מס' וועדת עסקים הקטנים ובינוניים  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :   18:00  23/05/2021 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:

רעיה סבירסקי מזכירת הוועדה , לירית שפיר שמש ,  אורן כהן יו"ר ועדת העסקים קטנים ובינונים , 
   קרן גרשון חגואל , אושרית בנאי ,אבי רוקנשטיין , ערן יוז , גיא פופ , ערן פסקל 

שמות חברי  
שלא   הוועדה

 :נכחו

, לימור חכם , אורית פרי  רחלי לושי ברקת , מיה מילר , דינה אונרייך , נטע בר   שרי זהבי , מיה קלימי
יוסף , ברי טל , עמוס שטרית , קובי מועלם , תמיר יהודה , גיא שמואלי , חיים צבי רז , דני דפני , יגאל  

 פאר , צביקה קוגלר , תהילה מימון , יעל סהר  

 וזמנים מ ותשמ
 :שנכחו

 מר מוטי מורי מנהל הפארק העירוני  

 מר אורי אוריאן קלדן מתמלל

 העיריה,  סגן מבקר העירייה  ועדות  ת/רכזמשתתפים,  תפוצה: 



 

  

 רחוב ויצמן לא מואר מספיק , המליץ להוסיף תאורה .  גיא פופ :
 

  אפשר לנצל את מתקני הפארק לעריכת ימי הולדת ולמפגשי בעלי עסקיםאושרי בנאי : 
 
 
 

 המלצות הוועדה :
 
 

 קידום פורטל עירוני של בעלי העסקים ונותני השירות  
 ויקדם את העסקים לקדם משרה של רכז/ת עסקים קטנים ובינוניים שייצג  

 חידוש פרסום על הטבת הדבקת מודעות בלוחות עירוניים 
 לבחון ולהתניע מחדש תהליכים דיגיטליים בעסקים ,כולל כרטיס ביקור דיגיטלי . 
 תוכנית פעילות במרכז העיר ומתן אפשרות לבעלי עסקים מקומיים להשתלב בהם 

ליצור מרכז עיר יותר אטרקטיבי  ביומי חמישי או שישי במטרה  ויצמן למדרחוב רחוב   הפיכת
 ולמשוך לקוחות. 

 הוספת תאורה לרחוב ויצמן 
 .ובאזורים נוספים בעיר לחניות  ש"בחינת סימון כתום לבן של רחוב התע

 אירוע רב משתתפים.  -הפנינג עסקים
 
 

 
 

אורן כהן                                                         גב' רעיה סבירסקי  מר  
 

חתימת מזכיר הועדה        חתימת יו"ר הועדה   

 
 

 
 
 


