ונועו הדרום
מתגייסים
כדילעזור קצת אפשרלנסות

המצב הקשה מורגש במיוחד בבת עסקבדרום ,שחלקם עצר כלפעילות
להזמין מוצדש דרך האינטרנט
והטלפון,ואפילולהגועולעשות את הקניות שם עבור מי שרוצהלתמור
רק תתקשרו
יודו! הוכן להתחול ריכזנו כמה עסקים שושמחו לספק את המוצרש אלוכם הכותה
ולא
היאלי

יעקבי־הנדלסמן

לפרטים:

רשם
$DN2$להתרשם$DN2$
לעבור רק
המצב החנות סגורה והן עברו

www.teva-habsor.co.il

דרך משלוחיםללקוחות .״אנחנו
$TS1$מעלות$TS1$
מע־

לות
$DN2$מעלות$DN2$

תגייסיםלעזרה:בעלי

בירה p»uo

בדף

הפריטים

הפייסבוק שלנו

מהפריטיםיוכללעשות

הפייסבוק

$DN2$הנאספים $DN2$באהבה״.
ספים
תמונות של

 0myשיק בוטיק)ושולחות

חצו

זאת בדף

ששמו ״אסיף פריטים הנא־
$TS1$הנאספים$TS1$

בדרות

מדובר בעסק
השמן בעיקר

משפחתי קטן

שמשווק את

בדרום .״אם קונים

שמן

זית בכמותגדולה של  10פכים למשל
של ליטר אנחנו נשמחלהגיעלאזור
ולירושלים ולספק את
המרכז ,לשרון
ללקוח״ ,אומר זוהר.
השמן

מבשלת
שיש־
$TS1$שישמחו$TS1$
מהדרום
עסקים
לריהוט,לכליםול־
$TS1$ולחפצים$TS1$
״בחצר״ היא חנות
או
4570718-450
במושב דקל שבקצה הנגב המערבי ליד
$DN2$שישמחו$DN2$להגיע אליכם .רק
מחו
לפרטים:
$DN2$ולחפצים $DN2$לבית במושב גיאה .החנות מצי־
$TS1$מציעה$TS1$
חפצים
ובדף הפייסבוק.
0055905-250
תתקשרו.
לפרטים:
גבול מצרים ,והמבצע פגע קשה בפעי־
$TS1$בפעילות$TS1$.
www.sadetours.co.il
$DN2$מציעה $DN2$פריטים רבים מייבוא וכן תכשיטים,
$DN2$בפעילות$DN2$.״הכל נעצר .אנחנו מספקים בירות
לות.
עה
ים כבית
ירקות אווגנ״!
בגדים ותיקים של מעצביםישראלים.
לברים ומרגישים שאנשים פחות יוצאים
אמץ  pduחהדוום
$TS1$משלימים $TS1$לדברי אביבה שומר,בעלת החנות,בגלל
חנות ״אסיף״ היא חנותלפריטים מש־
וכמובן שותים פחות בירה .בימים רגי־
$TS1$רגילים$TS1$
״טבע הבשור״ הוא משקחקלאי אורג־
$TS1$אורגני$TS1$
אמץ עסק קטן מהדרום היא יוזמה
 2-3לקוחות ביום ,בדרך כלל
המצב יש
$DN2$משלימים $DN2$לבית הממוקמת במושב תלמי
$TS1$עכשיו $TS1$לימים
עוזיהו במושבעין הבשור לים
משפחת
 $DN2$של
ני
$DN2$רגילים $DN2$אנשים מגיעים למכשלה אבל עכ־
המזמינה כל מי שיכול
וגם זה בקושי .״הדרך
רוזנפלד,בעלת הח־
$TS1$החנות$TS1$,
יוסף.לדבריאורלי
$DN2$עכשיו $DN2$היא ריקה ואנשים הפסיקו
שיו
להגיע״,
שבנגב המערבי ,המציע שיווק ישיר עד
לעזור בייעוץ
מהמושב עצמו
פיננסים ,שיווק ,אינטרנט ,נראות,
היחידהלנהל את העסק בימים אלה היא
$DN2$החנות $DN2$,״המקום נוסד מהרעיון לתת במה
נות,
לדבריו ,הס־
$TS1$הספקים$TS1$
אומרהבעלים איציקלוי.
עוזיהו ,״אנחנו מר־
$TS1$מרגישים$TS1$
הבית.לדברי אמנון
$TS1$גלריה $TS1$ייעול,התנהלות ,ארגון ,ייעוץ משפטי
דרך רף הפייסבוקשלנו :בחצר גל־
מהפריטים
$DN2$הספקים $DN2$מסרביםלהגיעולכן הם צריכים לאמנים מהאזור שחלק
פקים
ישים $DN2$את הפגיעה הכלכלית בימי המ־
$TS1$המבצע$TS1$
גישים
לעיצוב הבית .ככה אני מת־
$TS1$מתקשרת$TS1$
ריה
$DN2$גלריה$DN2$
הם שלהם ושאר הדברים הם של
מה
וכדומה לתרום מינימום חמש שעות
ע $DN2$מבחינת תיירות פנים וחוץ .אנשים להביא את כל חומרי הגלם בעצמם
בצע
מזמנו עבור עסק אחד בדרום.
$DN2$מתקשרת $DN2$עםהלקוחות ומראה ׳אות
קשרת
ומחו״ל .הח־
$TS1$החנות$TS1$
אמנים אחרים מהארץ
העלויות .לדברילוי,
שמייקר את כל
לאזור.לנו יש גם צימרים
הפסיקולבוא
בטלפון ,בס־
$TS1$בסקייפ$TS1$
חיים׳ .אני מאוד שמחה שלקוחות
$DN2$החנות $DN2$מאגדת פריטים לבית וגם תכ־
$TS1$תכשיטים$TS1$,
נות
זה נכון שהוא לאיכול לספק כל הזמנה
ומי שהזמיןלפני המבצעביטל .הנח־
$TS1$הנחמה$TS1$
הייעוץיכוללהתבצע
קייפ
מתקשריםאלי ,שואלים שאלות
$DN2$תכשיטים $DN2$,גארג׳טים למטבח ופריטי
שיטים,
ביתית של כמה בירותלמרכז ,אבל אם
 $DN2$הציונית שלנו היא שאנחנו נותנים
מה
$DN2$בסקייפ $DN2$ואפשר גםלהגיע פיזיתלעסק.
ושול־
$TS1$ושולחת$TS1$
מצלמת
ואני
הפריטים
צוק
של
אלה
בימים
נוי״.
הם
להתארגן
שרוצים
חברים
כמה
יש
מבחי־
$TS1$מבחינת$TS1$
בחינם.
בצימרים
ללון
לחיילים
לפרטים:
על
מבצע
n.sendmsg.co.il
$DN2$ושולחת $DN2$להם את התמונות .אם מישהו
חת
$TS1$אנחנו $TS1$יכוליםלהזמין יחד כמה ארגזי בירות
זה לא קל אבל אנח־
ת $DN2$החקלאות
נת
איתן סגרהרוזנפלד את העסק.
ירידית ניפו וברעננה
רוצהלקנות רהיט או פריט מסוים
נו
$DN2$נלחמים .אנחנו מעמיסים סחורה על והוא ישמח מאורלהביא את הבירות עד ״אני לאיכולה להרשותלעצמי
לקבללקוחות כי אין שםמיגון.
ארגזים
פתח הבית .מינימום הזמנה
הרכבים וגם בימים אלה מגיעים לכל
בעקבות המצב ,נמל יפו הזמין מעצ־
$TS1$מעצבים$TS1$
אני בעצמימובילה את זה עד
$DN2$מעצבים $DN2$ומציגים תושבי הדרוםלהציב דוכן
בים
הבית .דברים קטנים יותר אני
יצאתי עםהילדים שלי דרומה
של  24בקבוקים.
מקום .איש לא יעצור אותנו ואת מהלך
שולחת בדואר״.
לערבה .רובהלקוחות שלי הם
החייםשלנו״.
ולהזמנות:
לפרטים
היום ביריד המעצבים במסגרתאירועי
בבוקר עד השקי־
$TS1$השקיעה$TS1$.
00:01
שישי  liveמ־
הפייסבוק
לפרטים :דף
מקומיים ואני מגיעה אליהם
www.isisbeer.co.il
עוזיהו הואמחלוצי החקלאים האור־
$TS1$האורגניים$TS1$
$DN2$השקיעה $DN2$.בין העסקים שאישרו הגעתם :דוכן
״בחצר
אם צריך ,אבל המכירות ירדו
גניים
עה.
גלריה לעיצוב
יים $DN2$בארץ ומספק סחורה מרעננה ועד
ח«ת בוטיק
הבית״.
משמעותית .אנשים בלחץ
ירושלים וגוש
מצפה דמון בדרום,כולל
קפה בוטיק מב״ש ,עסקלרוקחות טבעית
לעוגות טבעוניות מהדרום.
ובמתחולכן לא באים לקנות
הממוקמת
 Omyהיא חנות בוטיק
עציון ,והמחירים נמוכים ביחס לשוק כי
ועסק
שנוו זית
גם
אשמח אם יפנו
מותרות .אני
בנחל הבשור .לדברי אורית הרשטיג,
אין דמי תיווך .״עסקים בדרום לא צרי־
$TS1$צריכים$TS1$
היום בין
ברעננה ייערך
00:31
ב״זוהר בדשא״ במושב עין  00:9ל־
$TS1$המציעה $TS1$אלי מהמרכז ואני אשלח למי
בעלת החנות ,״מדובר בחנות בוטיק המ־
ם $DN2$תרומות אלא רק שיזמינו מאיתנו.
כים
יריד מכירות של עסקים
הבשור מציעים את שמן הזית
שרוצה את הפריטים בדואר
$DN2$המציעה $DN2$בגרי מעצביםישראלים וגם פרי־
$TS1$פריטים$TS1$
אנחנו קשורים לאדמה ואנחנו לא מת־
$TS1$מתכוונים$TS1$
מהדרום ,יוזמתתלמידי אמי״ת רעננה
ציעה
שהם מכינים
״שמן השדה״
לכל אזור בארץ״.
$DN2$פריטים $DN2$מיובאים דוגמת תכשיטים ובגדי ים
טים
ונים $DN2$לנטוש אותה .נמשיך
כוונים
ובשיתוף המועצה הדתית והעירייה.
לעבוד עד
147
שדה,
זוהר
לדברי
להת־
$TS1$להתרשם$TS1$
שרוצה
מי
בגלל
האחרונה
בתקופה
מחירים״.
במגוון
הגבול״.
של
האחרון
המטר
אחוזה
רחום
לפרטים:
בעצמם.
רעננה.
בירת הבוטיקisis

ממוקמת

את

הבגדים בדואר עד הבית״.

