בהדר יוסף קונים מקומי  -קצת על הפרויקט
רוצים שיותר לקוחות מהאזור יכירו את העסק שלכם ויראו בו חדשני,
דואג לסביבה ולקהילה?
אנחנו מזמינות אתכם להיות שותפים לפרוייקט פורץ דרך וראשון בישראל  -להוציא
את שקיות הניילון הבלתי מתכלות מהמרכז המסחרי בהדר יוסף.
כולנו כבר מודעים לנזקי הפלסטיק ,הכוללים ,בין השאר פגיעה באיכות הסביבה –
בחיות ,במי התהום ,בצמחים וכמובן בבריאות ובעולם של ילדנו .זהו לא "טרנד" של
חובבי איכות הסביבה בלבד אלא עובדה ידועה לכל .אני מודעים גם לחשיבות של
חיזוק הכלכלה המקומית  -לעודד אנשים לקנות בעסקים הנמצאים בשכנותם
מאנשים שהם השכנים שלהם וכך להיות חלק מקהילה חזקה ומבוססת.
יש לך ולעסק שלך אפשרות להיות חלק במהפכה  -להיפרד משקיות הניילון ולמתג
את המרחב כולו כאזור עם חשיבה אקולוגית ומקדמת כלכלה מקומית.
כיום ,כטריליון שקיות פלסטיק חד פעמיות נמצאות בשימוש ,כל שנה ,בכל העולם.
זמן השימוש הממוצע בשקית כזו הוא  12דקות בלבד .הורדת השימוש בשקיות
פלסטיק ,היא אחת הדרכים הכי קלות להתחיל להוריד את טביעת הרגל
ה"פלסטיקית שלנו" .וכאן – אנחנו יחד נכנסים לתמונה 😊😊
הרעיון שלנו ,בשיתוף עם העיריה – הוא להזמין את התושבים שבאים לקנות במרכז
המסחרי ,להגיע עם תיקים רב פעמיים .לאט לאט להחליף את השימוש בשקיות
פלסטיק בתיקים אלו בלי שהעסק שלך יינזק WIN-WIN .לעסקים ,לקהילה
ולסביבה.
איך נעשה זאת ואיך אתם קשורים ,כעסקים במרחב?
העיריה הנפיקה תיקים מיוחדים לפרויקט ,שיחולקו באירוע לתושבים ,במרכז עצמו,
ב  .24/5כל תושב שיגיע לעשות קניות במרכז עם תיק כזה ,יקבל כרטיסיה עליה
יחתום בעל העסק .לאחר  10חתימות ,יהיה זכאי לתשורה בעסק מקומי אחר )כאן
אתם נכנסים לתמונה!( – וכך נעודד כלכלה מקומית ללא שקיות פלסטיק ועם
תחושה שאנחנו עושים משהו קטן וחשוב למען האקולוגיה בעולם.
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הנה הכרטיסיה:

כשהכרטיסיה תתמלא ,היא תזכה את המחזיק בה בתשורה מבעל עסק במרחב
צפון מזרח )זה אתם!( .אפשר יהיה למלא כרטיסיות נוספות אותן יחלקו בעלי
העסקים במרכז .כך נפתח ונעודד את הקניות אצל בעלי עסקים במרחב ,ונחזק
כלכלה מקומית.
בהצלחה לכולנו ותודה על האמון בנו ושיתוף הפעולה למען הסביבה והקהילה.
מי אנחנו :גיל מרטנס ,תושבת נאות אפקה ,ונעה שטרייכמן תושבת מעוז אביב,
בעלות עסקים קטנים .פעילות באופן אקטיבי לחיזוק הקהילה ע"י חיזוק כלכלה
מקומית .פרוייקטוריות למיזם הפיכת המרכז המסחרי בהדר יוסף למרכז ללא
שקיות ניילון.
הפרוייקט מבוצע וממומן ע"י עיריית תל אביב ,מרחב צפון מזרח ,והרשות לאיכות
הסביבה.

כן! אנחנו בפנים!
שם העסק______________________________________ :
התשורה המוצעת _________________________________
שם בעל העסק ________________ טל' _______________
חתימה______________________________________ :
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