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 2020 אוקטובר

 קיימתמקומית מלכלה כ –מ"מ כ

זה לסייע לעסקים וליזמים במועצה לפתח  אחת המטרות ששמנו לעצמנו במועצה ובחכ"ל

להרחיב את העסקים שלהם. מטרות אלו קיבלו מישנה תוקף בכיוונים שהמליאה והועדה 

קיבלו בעבר. אין ספק שהמטרות הללו קיבלו מישנה חשיבות  עסקיהאסטרטגית לפיתוח 

בתקופה המאתגרת שעוברת על כולנו. חשוב להוסיף שמדינת ישראל ומשרד הפנים לצערנו 

 אינם מגבים את רוב הפעילות הזו, ועיקרה צריך להעשות ללא תמיכה מצד הרגולטור.

שנכנס לאזור אינו מספיק, אלא קשור בהכרח בכך שהכסף  ואינהנושא של פיתוח כלכלי מקומי 

במה שעושים איתו התושבים, בעלי העסקים והמגזר הציבורי. כסף שמשולם לתושבי האזור 

יספק תעסוקה ורווחה, בעוד כסף שיוצא אל מחוץ לאזור מפסיק לתמוך בפעילות הכלכלית 

ם דלי שמלא במים, א –הדמיה יפה לנושא מגיעה דרך הדוגמא של הדלי הדולף  המקומית.

 אזיי כמויות המים )כסף( שמגיעות בסופו של דבר להשקיה קטנות. ישנן דליפות מהדלי 

לסתום את ” ובעיקר החורים״ בכלכלה המקומית”לאתר את אחת הפעולות שדרכן ניתן 

לאורך השנה האחרונה . היא ע"י עידוד ודחיפה לרכישות וקניות מהעסקים המקומיים הדליפות״

יר את הרכישות המקומיות, ולחשוף את העסקים המקומיים לציבור ניסינו דרכים שונים להגב

הרחב. גילינו שלעסקים רבים אין פלטפורמה וחשיפה דיגיטאלית, וכן לרבים אין חשיפה 

 מספקת.

שמתמחה בנאמנות לקוחות וגיפט בכדי לסייע בנושא, יצרנו במועצה ובחכ"ל חיבור עם חברה 

 עסק לכליון הוא פלטפורמה נוחה ופשוטה שמאפשרת קארד ויצרנו את פרויקט "שכונתי". הרע

 את משמעותית לחזק וכך ,עלות ללא ,עתידי למימוש דיגיטליים מתנה שוברי ללקוחותיו לשווק

 .נמצאים אנו בה המאתגרת התקופה במהלך המזומנים תזרים

שמשולם  הכסףלבחירת בעל העסק(, ו –הלקוחות רוכשים שוברי מתנה )אפשר עם הנחה 

 –בנוסף, ישנו שובר כולל  .הדיגיטלית הרכישה לאחר מיד במלואו העסקים לבעלי ישירות מגיע

והוא  עמיתים"מלך השכונה". שובר זה מאפשר לתושבים ו/או לחברות לתת אותו כשי ל

 מאפשר שימוש בכל העסקים שנרשמו למיזם.

 העסק של הנגשה .לאוויר עולה העסק ודף פרטים ממלאים רק - ופשוטה קלה ההצטרפות

 ללא עלות לעסק!! –וכל זה  .מוקדמת בתשתית צורך ללא באונליין למכירות שלך

      אז לכל העסקים במשגב, מוזמנים להצטרף לחגיגה:

 -https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7wNovqb0bqtnlmckcd

PZvnfk28sGQDEfSTs6PQTXfdg3og/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7wNovqb0bqtnlmckcd-PZvnfk28sGQDEfSTs6PQTXfdg3og/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7wNovqb0bqtnlmckcd-PZvnfk28sGQDEfSTs6PQTXfdg3og/viewform

