מינהלת קידום עסקים:
מימיה הראשונים של המדינה ,העיר תל אביב -יפו הפכה לבירתה העסקית ומרכז העצבים
של הכלכלה הישראלית .למעלה מ 05,555-עסקים מכל קשת התחומים פועלים היום בעיר:
החל מבתי מלאכה מסורתיים וכלה בהנהלות בנקים ,דרך בתי מסחר ,פירמות רואי חשבון
ועורכי דין וחברות הי טק ותאגידים בינלאומים .כ 00,555 -מהם טעוני רישוי.
העסקים מהווים גורם מרכזי בצמיחה העירונית וביצירת מקומות תעסוקה.
המגזר העסקי תורם תרומה רבה לחוסנה הכלכלי של העיר ועידודם הוא צורך חברתי חיוני.
עיריית תל-אביב יפו שמה לה למטרה לטפח ולקדם את המגזר העסקי בעיר ובהנחיית ראש
העיר -מר רון חולדאי -תוך ראייה ארוכת טווח ,הקימה את מינהלת קידום העסקים העירונית
בה מתבצעת עבודה מקיפה למען העסקים.
העבודה מתבצעת בו זמנית בשני רבדים -הן בתוכניות אסטרטגיות לטווח הארוך והן
בטיפול יומיומי בצרכיהם המגוונים של העסקים הפועלים בעיר על מנת לממש את המחויבות
בין הממסד המוניציפאלי לבין המגזר העסקי בעיר.
המינהלת מחויבת לעקרונות החברתיים ורואה במגזר העסקי את חוד החנית של מעמד
הביניים והנדבך המרכזי במשק ובחברה.

חזון המינהלת הינו" :תל אביב -יפו – עיר מובילה לעסקים"
בראשות המינהלת עומד משנה לראש העיר -מר ארנון גלעדי ,אשר ממונה על תיק העסקים,
מר אליאב בליזובסקי -מנהל קשרים בין לאומיים ומינהלת קידום עסקים
ומר אייל שביט -מנהל מינהלת קידום עסקים.
במסגרת תוכנית העבודה ,פועלת המינהלת בשני מישורים-
מישור פנים ארגוני -גיוס ושיתוף אגפי העירייה השונים "לחשוב עסקים".
מתן חווית שירות של קש"ר (קלות שקיפות רגישות) לעסקים.
ומישור חוץ ארגוני -שיתוף פעולה בפרויקטים עם המגזר העסקי לתועלת העיר.
העברת מידע בין העירייה למגזר העסקי במספר אמצעים,
ביניהם :עיבוי אתר האינטרנט העירוני ,הפקת חוברת מידע
לעסקים ,שיווק וחשיפת מרכז שירות לעסקים אשר בעירייה.
והידוק הקשר עם המנהיגות העסקים בעיר.
מינהלת קידום עסקים רואה ביצירת שיתופי פעולה נרחבים בין המגזר הפרטי והעירייה
נושא בעל חשיבות גבוהה ליצירת סינרגיה לקידום העסקים בעיר ,ולפיכך פועלת לקידום
יוזמות חדשניות ,בשיתוף גופים פנים ארגוניים וגופים חיצוניים ,להגברה ועידוד הפעילות
הכלכלית בעיר.

המינהלת משתפת את ראשי האיגודים המקצועיים בעיר כגופים יציגים לכלל העסקים בתל
אביב -יפו .במסגרת זו ,מיידעת המינהלת את ראשי האיגודים המקצועיים בתוכניות עתידיות
של העירייה המשפיעות על המגזר העסקי ,מזמינה את ראשי האיגודים לארועים מובילים
בעיר ויוזמת ומארגנת כנסים ומפגשים לראשי המיגזר העסקי בנושאים רלוונטיים לעסקים
בעיר.
המינהלת עומדת לשרותכם בכל הצעת ייעול ונושאים לשיפור בדואר אלקטרוני-
business@mail.tel-aviv.gov.il
ברצוננו להדגיש כי בשלב זה ,בשל מבנה המינהלת ,פעילות המינהלת הינה ברמת
המאקרו מול האיגוד ולא טיפול בבעיות פרטניות.

