
 

  

2021/11/22 תאריך:  
 

 
 סדר יום:

 
  פיתוח תיירות בכפר סבא .  1
 
   התייחסות חברי הוועדה ומתן רעיונות לקידום העסקים .  2
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 
 

, התכנסנו היום לוועדת העסקים הקטנים והבינוניים   שלום : אורן כהן יו"ר הוועדה פותח בדבריו
 . נשמח לשמוע את דעתכם כיצד ניתן לקדם את התיירות בכפר סבא . 2021השנייה לשנת 

 
גם  אני מציעה לעשות יריד או הפנינג בחצר השוק בימים קבועים ולתת הזדמנות  אושרית בנאי :

 לבעלי העסקים בכפר סבא לפתוח דוכנים כחלק מהיריד . 
 

 מחזק את הדעה של אושרית ומרחיב גם למכרזים.  עמוס שטרית :
 

ועה  ניתן לקיים יריד של בעלי עסקים עצמאים שעובדים מהבית אשר יביא תנ רחלי לושי ברקת :
 ולקוחות לחצר השוק . 

 
  דברי וניתן יהיה למכורבשוק יבואו בעלי עסקים ברישום מראש לפתיחת דוכן  אושרית בנאי :

 . אומנות , מזון , בגדים , ספרים וכו' 
ניתן להגדיר יום מסוים לכך כמו בקניון שיש דוכנים בימי שישי ובכך עיריית כפר סבא תיתן את  

 הבמה לבעלי העסקים בעיר .
ני בתור אמא מחפשת פעילות כל הזמן לילדים שלי כמו שעת סיפור וניתן לשלב מס' דוכנים כך  א

 לתנועה בחצר השוק ועידוד בעלי העסקים בעיר . גם תהיה תעסוקה לילדים וגם נגרום 
 

ניתן להקים יריד או הפנינג אומנים שניתן למכור גרבים מעוצבים או יצירות   רחלי לושי ברקת :
 יגרום גם לתנועה בעסקים בחצר השוק . אומנות וזה 

 
ועל התדירות העירייה צריכה לתקצב את יריד האומנות )  צריך להחליט על מקום  אושרית בנאי :

 הקמת דוכנים , אבטחה וכו' (

   02/2021 ישיבה: מס' וועדת עסקים הקטנים ובינוניים  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :   18:00  21/11/2021 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:

    אושרית בנאי , רעיה סבירסקי מזכירת הוועדה , אורן כהן יו"ר ועדת העסקים קטנים ובינונים , 
    רחלי לושי ברקת , עמוס שטרית , תהילה מימון .

שמות חברי  
שלא   הוועדה

 :נכחו

, לימור חכם , אורית פרי ,           לירית שפיר שמש , עו"ד קרן גרשון חגואל , שרי זהבי , מיה קלימי
מיה מילר , דינה אונרייך , נטע בר יוסף , רו"ח ברי טל , ערן יוז , גיא פופ , קובי מועלם , תמיר יהודה ,     
גיא שמואלי , חיים צבי רז , דני דפני , יגאל פאר , צביקה קוגלר , אבי רוקנשטיין , עו"ד יעל סהר ,          

   ערן פסקל .

 וזמנים מ ותשמ
 :שנכחו

 מר אורי אוריאן קלדן מתמלל

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



 

  

 
הפנינג או יריד בחצר השוק פעם בשבוע ולא להכריז על כך כאירוע אלא כחלק   רחלי לושי ברקת :

עלי העסקים מכפר סבא לפתוח דוכנים אך יש להירשם מראש להקמת  מפעילות השוק , לקרוא לב 
 צריך לחשוב איך ניתן לשלב את כל העסקים כמו עורכי דין , ייעוץ אישי וכו' . דוכן . 

 
ויגרמו להתקהלות ותזוזה , לדעתי האומנים ממש   שיופיעו כובע  אומני לשלב  ניתן:  בנאי  אושרית

 ישמחו לשתף פעולה . 
 

נבדוק את הנושא מול הגורמים הרלוונטיים בעירייה . בנוסף אנו מנסים לקדם רעיונות   אורן כהן :
 נוספים לקידום העסקים. 

 
מיזם חדש במסגרת חוג לניהול ויזמות של העסקים , שמטרתו לתת לבעל עסק    רעיה סבירסקי :

קטן ייעוץ שסייע לו בניהול של העסק . במסגרת חוג לניהול ויזמות של עסקים , סטודנטים  
 נפגשים עם בעלי העסק , לומדים את ההתנהלות העסקית של בעל העסק . 

 שתסייע בפתרון שיווקי , אסטרטגי , ארגוני וכו' .  כותבים תוכניתבסמסטר השני הסטודנטים  
יוכל להניב פירות מהמיזם . כדי שפרויקטור שמלווה את בעל העסק נותן כלים להצלחה 

עובדים ובתנאי   3עד  2הקריטריונים להשתתפות במיזם היה לבחור עסק אחד קטן שיש בו 
 להסכמה לשנה אחת מצד בעל העסק לשתף פעולה .

 .  ורק אחד מהם הסכים קים פנינו למס' עס
 לקדם את הפרויקט ולתת הזדמנות לעוד עסקים .  נוכל אנו מקווים שבמידה והפרויקט יצליח

 
האם ניתן לסייע לבעלי העסקים  ואוניברסיטאות אנו בודקים עם עוד סטודנטים   אורן כהן :

 בניהול הכלכלי וקידום העסק אך הנושא עדין בבדיקה . 
                     ין שעות ייעוץ לוועדת העסקים בלווי של משרד הכלכלה , אני ביקשתי לצורך העני 

 כרגע זה בדין ודברים מקווה לעדכן בעתיד . 
בנושא היריד אתעמק יותר מול הגורמים בעירייה , נמליץ על ספקים מקומיים בסוף אנחנו  

 פניתי למשרד התיירות לקבלת תקציב בנושא התיירות .  הוועדה הממליצה .
לכפר סבא , חשוב להפוך את התיירות לקצת   120ייתי רוצה שהתיירות תהיה חלק מחגיגות ה ה

 יותר מסיור לדברים יותר מעניינים , אנו עושים את מיטב המאמצים . 
 

אני ומס' הורים מבית הספר הגשנו הצעה למכרז קיימות  לעשות סיור    רחלי לושי ברקת :
 בעקבות הנופלים בגן הזיכרון  

 
 את הנושא ,   נבחןרחלי תעבירי לי בבקשה את ההצעה ואנו  כהן :אורן 

 תודה רבה לכל חברי הוועדה שהשתתפו היום . 
 

 המלצות הוועדה :
, הכל בכפוף  לתת עדיפות לבעלי עסקים מכפר סבא במכרזים ואירועים כספקים מקומיים

 לחקיקה, לתקנות ולנהלים. 
דוכנים של בעלי העסקים בכפר סבא ברישום מראש ותחלופה  הקמת יריד או הפנינג, הכולל  נבחן  

 של דוכנים . 
 את ההצעה שהוגשה למרכז קיימות נושא סיור בעקבות הנופלים בגן הזיכרון   לבחון 

  
 
 

 מר אורן כהן                                                         גב' רעיה סבירסקי 
 

 
       חתימת מזכיר /ת הועדה  חתימת יו"ר הועדה 

 
 


