קול קורא  -העסק שלנו עסק חברתי פעיל המחפש ארגון חדש להפעלתו
'העסק שלנו' הוא עסק חברתי בתחום הנגרות ,המקדם בני נוער באמצעות עבודה יצרנית ,איכותית
ומשמעותית.
'העסק שלנו' פועל במפתנים ,בתי הספר המקצועיים של השירות לשיקום נוער במשרד הרווחה ,ביבנה ,כפר
סבא וקריית ים.
העסק הוקם לפני כשבע שנים ,בשיתוף עם השירות לשיקום נוער במשרד הרווחה והביטוח הלאומי ובהנעת
תחום 'עשינו עסק' ב'ציונות .'2000
.
בכל אתר יצור ,שלוש משמרות בשבוע של חמש שעות ,לקבוצות של כשישה בני נוער המלוות ע"י נגר מקצועי
בוגר.
בני הנוער העובדים ,מרוויחים שכר כחוק על עבודתם ,עובדים בצוות ,נדרשים לאיכות ועמידה בנהלים
ורוכשים כלים לחיים ככלל ולעולם העבודה כפרט.
'העסק שלנו' מתמחה בעיקר בתחום ארגזי העץ ,ארגזי שי ואדניות.
מכירות העסק מכלכלות את שכר בני הנוער ומנהלי היצור ,עלות חומרי הגלם ועלויות נוספות.
בין לקוחותיו של העסק חברות מהגדולות במשק ,זאת לצד חנויות ,ארגונים חברתיים ,גופי חינוך ועוד.
עיקר פעילותו של העסק היא במכירה סיטונאית בכמויות גדולות.
בכל שנה מייצרים בני הנוער עשרות אלפי ארגזים במגוון יצירתי ונרחב של סוגים ואפשרויות.
בימים אלה הסתיים בהצלחה חוזה משרד הרווחה מול תחום 'עשינו עסק' ב 'ציונות .'2000
לאור זאת ובעיקר לאור עדכון חוקי האוסר על בני נוער לעבוד בתחום הנגרות ,גם 'העסק שלנו' מספטמבר
יפסיק את פעילותו במפתנים.
כעת מחפש העסק החברתי 'העסק שלנו' (חברה בע"מ השייכת לציונות  ,)2000ארגון חדש שייהנה
מהתשתית העסקית שהוקמה למטרות חברתיות.
קהל היעד החדש אינו בני נוער אלא קבוצות אחרות (מבוגרים ,מתמודדים וכיו"ב).
לצורך המשך הפעלתו של 'העסק שלנו' נדרש ארגון שיהיה הבעלים של העסק החברתי וינהל אותו .קהל
היעד החברתי של הארגון יועסק בקו היצור של 'העסק שלנו' וייהנה מהערכים וההיבט הכלכלי (שכר)
שבשילוב בעבודה.
הארגון המפעיל יהיה הבעלים של העסק על כל המשתמע מכך ,מניסיוננו על מנת למקסם את היכולת
הכלכלית של העסק ,להפעיל אותו במוקד ייצור אחד ,שיפעל שישה ימים בשבוע ויעסיק בכל יום שישה עובדי
יצור במשמרות של שש שעות.
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