מעו"ף – הסוכנות לעסקים קטנים
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* במהלך הרבעון ה  3של השנה התקיים ב
 ZOOMע"י סניף המעוף במזרח ירושלים קורס
יוזמים סטארט אפ 14 .יזמים הצטרפו למסע
יזמות טכנולוגית בליווי מרצים דוברי ערבית –
מזרח ירושלמיים
כ 270 -יזמים ובעלי עסקים ממזרח העיר
ירושלים השתתפו בהדרכות בתחומים שונים .
בסה"כ ניתנו כ 347 -שעות הדרכה .
• להלן רשימת הקורסים שנעשו במהלך שנת
יצירת מערך ה ד רכו ת וס דנ או ת
2021
בתחומי המכירות ברשת האינטרנט .
 2קורסים של אי ביי  15-ש"א .
המשך טיפול בנושא הרכש הציבורי.
קורס דרופ שיפנג 16 -ש"א .
קורסים בתחום היזמות וכן קורסים
 3סדנאות תלושי משכורת  4.ש"א /סדנה.
יעודיים ליזמות עילית "יוזמים סטארט-
סדנה לעבודה מול רשויות 4 .ש"א /סדנה.
אפ" .
קידום ממומן בפייס בוק 20.ש"א.
שיווק ומכירות 12 .ש"א
 2קורסים של שיווק דגיטלי  40.ש" א
 3קורסים של יוזמים עסק  70.ש"א
יוזמים עסק עילית "סטארטפ" 60.ש"א
קורס שיווק בווצאפ 8.ש"א
ניהול חשבון בנק תקין  4.ש"א
סדנת רכש ציבורי 4 .ש"א
 2קורסים של יוזמים עסק  70.ש"א
רכש ציבורי והכנה למכרזים 20 .ש"א
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₪ 58,000

₪ 58,000
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מ רכז העס קים מז רח י רו שלים:
בינואר  2021עתיד להפתח מרכז
העסקים בשכונת מוסררה על קו
התפר בין העיר העתיקה לחדשהץ
ועדת ההיגוי המשותפת למשרד
הכלכלה והתעשיה  ,משרד מורשת ,
פאמ"י ונציגי עיריית ירושלים  .ניהול
המקום יהיה בידי היזם המקומי  -מר
מוחמד אמרו  .חתימת ההסכם הוא
ל 3שנים אם אופציה להמשך.

המשך סיוע לעסקים על ידי מי פויים
עס קיים  .עמידה ביעדי הסוכנות .

מרכז העסקים החל לפעול בינואר 2021
הוקם אתר אינטרנט ואל מרכז העסקים מגיעים
יזמים ועסקים לקבל שירות וסיוע לקידום
העסקים והיזמויות
במרכז קיימים  18משרדים אשר מושכרים
בתפוסה מלאה.
בכיתת הלימוד מתקיימות ההדרכות והסדנאות
של סניף המעוף במזרח ירושלים.

כ 590 -יזמים ובעלי עסקים קיבלו שירותי סיוע,
ייעוץ והדרכות במזרח ירושלים
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590

 1מלש"ח

 650לקוחות בעלות של כ3-
מלש"ח

 1מלש"ח

 1מלש"ח

 650לקוחות
 2.7מלש"ח

בעלות של כ3-
מלש"ח
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 650לקוחות בעלות
של כ 3-מלש"ח

 1מלש"ח

 3מלש"ח

