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 2021מיפוי עסקים דייר אל אסד 

 

הסקר הזה מיודע למיפוי שיבוצע על ידי  חברה מקצועית  ,אשר תענה על צרכי הרשות 

 המקומית דייר אל אסד לכלל העסקים.

 מיקום  העסק 

 

 שם העסק *

 

 שם הבעלים*

 

 מגדר בעל/ת העסק

 

 __בעסק____________________________________________________________

 טלפון פרטי__________________________________________________________

 דואר אלקטרוני_______________________________________________________

 כתובת דואר _________________________________________________________

 _______________________דרך מועדפת להתקשרות __________________________

 טלפון פרטי:__________________________________________________________

 ואצאפ:____________________________________________________________

 טלפון בעסק:__________________________________________________________

 ____________________________________________פרטי העסק:_______________

 

 תחום עיסוק:___________________________________________________________

 

 ימי פעילות 

 א :____________________________________________________________

 _ב:____________________________________________________________

 ג:______________________________________________________________

 ד:______________________________________________________________

 ה:______________________________________________________________

 _____שבת אחר:___________________________________________________

 שעות עבודה:_______________________________________________________
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 הערות לגבי שעות עבודה :______________________________________________

 ותק בשנים:________________________________________________________

 _____________________מספר עובדים בעסק :____________________________

 לשכת העסקים :______________________________________________________

 לאחר ההסבר על  לשכת העסקים:__________________________________________

 מוטיבציה להצטרפות ללשכה :_____________________________________________

 בעלי עסקים )להתאגדות(:_____________________________נושאים בהם יש ערך לקבוצת 

 הסכמי רכש משותף )לדוגמה  דלק(:___________________________________________

 מועדון צרכנים:_________________________________________________________

 ____________אמנת אנשי עסקים:__________________________________________

 קורסים:______________________________________________________________

 ימי עיון:______________________________________________________________

 טיולי עסקים לאנשי עסקים:________________________________________________

 __________________________________________ייצוג:______________________

 ייעוץ:________________________________________________________________

 אחר:________________________________________________________________

 באילו תחומים יש רצון לרכש משותף?

 _____________________________דלק :___________________________________

 ציוד משרדי:___________________________________________________________

 פוליסות ביטוח:_________________________________________________________

 שטח פרסום:___________________________________________________________

 _______________________________________________________אחר:_________

 באילו הדרכות היית מעוניין להשתתף?

 עסקים מדור לדור: _____________________________________________________

 



 דיר אל אסדמועצה מקומית                                                     جملس دير االسد احمللي

 יר אל אסדד                                                       االسد دير       

EMAIL: deir@deiralasad.muni.il                                                       DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL 
 

 

 _______________________________________________________________________ 
  www.deiralasad.muni.il 04-9989591-פקס – 04-9886655-9885444-9885445טל.  -20188, מיקוד: 1ת.ד.

 :________________________________________________________יפרסום בדיגיטל

 וליא -לא                    ד -ג                לא ידוע     -ב          כן               –א   

 איזה הנחות או הטבות אתם מוכנים להציע ?)רעיון(

 

 

 אולי -ג      לא                   -ב                 כן          -יזמות והשקעות:               א 

 

 סקים מקומיים חדשים?האם תהיה מעוניין להשקיע ביוזמות או ע

 וליא -א                               ג ל -כן                    ב –א 

 האם אתה מכיר מישהו שמתכוון להקים עסק חדש?

 אולי -ג  לא     -ב  ____________________________כן :___________________ -א

 

 רישוי עסקים:

 לא  –לא                              ג  –ב    כן                           –א 

 אל -ן                                     ב כ -א   האם יש רישיון עסק?  

 האם מעוניין לקדם רישיון ?

 אולי - ג        לא                       –כן                                                    ב  –א 

 

 )קורונה ( התאמה לחירום

 באיזה מידה ה עסק נפגע ממשבר הקורונה )עד כה(

1              ,2               3          ,4                      5 

 אל -ן                           בכ -האם העסק נותן שירות משלוחים :   א

 הצורך בפלטפורמה דיגיטלית או הסדר למשלוחים

 

1     2      3       4       5 

 

 איך אפשר לעזור בעניין המשלוחים )אם יש הצעות (

 

 

 האם קיימת חנות אינטרנטית לעסק?

 

 ין אתר אינטרנטא -ן קיים אתר תדמיתי בלבד  דכ -ן לא פעילה       גכ-וכרת     במ-כן 

 



 דיר אל אסדמועצה מקומית                                                     جملس دير االسد احمللي

 יר אל אסדד                                                       االسد دير       

EMAIL: deir@deiralasad.muni.il                                                       DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL 
 

 

 _______________________________________________________________________ 
  www.deiralasad.muni.il 04-9989591-פקס – 04-9886655-9885444-9885445טל.  -20188, מיקוד: 1ת.ד.

 

 לאיזה טווח גאוגרפי העסק יודע לתת ממענה :

 יותר - ה  צפון    -ון  דיגליל על-ורי)בקעת בית הכרם(   גאז-ישוב   ב -א

 

 מעוניין בחנות אינטרנטית)קניון דיגיטלי(

 מאוד מעניין  5                     4       3       2לל לא               כ-1

 

 הערות כלליות

 אישור הצטרפות כחבר ללשכת העסקים דיר אל אסד 

 העסקיםני חבר רשום בלשכות א -א מאושר               גל-מאשר    ב -א

 

 א מאשרל -אשר                          במ -אישור קבלת דיבור :   א

 

 צילום העסק

 

 

 

 

 בכבוד רב

 אסדי הייפא

 מנהלת רישוי עסקים

 מועצה מקומית דייר אל אסד

 

 

 

 

 


