מהמשק לשולחן

אודות הפרויקט

'גולדן מרקט' ,יוזמה מבית
'קבוצת גינדי' ,חברת הייזום והבניה
המובילה בישראל ,הינו מתחם
אוכל ובילוי העתיד לרכז את מיטב
הקולינריה מישראל והעולם תוך
הצגת קונספט חדשני:

אוכל ,מוסיקה ,חברים
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הדבר החם הבא
המתחם אשר יתפרש על פני שטח של  12,000מ"ר 'בקניון הזהב בראשון לציון',
עתיד לשלב דוכני שף לאכילה במקום ומכירת מיטב הקולינריה מן הארץ והעולם
לצד ,תוצרת חקלאית מקומית ומוצרי איכות ארטיזנלים ברמה הגבוהה ביותר.
תכנית מוסיקלית ייחודית ומוקפדת וכן שימת דגש על האינטראקציה החברתית
במקום ,תהפוך את ה'גולדן מרקט' לאבן שואבת למבקרים מן הארץ והעולם.

מהמשק לשולחן
בית לחקלאים ,מגדלים ויצרנים בישראל
• מכירה ישירה מהיצרן לצרכן במסגרת שווקי איכרים
הפכה לתופעה נפוצה בעולם המערבי בעשורים האחרונים
וחוללה מהפיכה צרכנית וחברתית אשר הגיעה לפני מספר
שנים גם לישראל.
• התופעה עולה בקנה אחד עם הביקוש הגובר של הקהל
לתוצרת חקלאית איכותית ,טרייה ועונתית במחירים
הוגנים ואטרקטיבים ותואמת את הלך הרוח הציבורי
של מתן תמיכה לחקלאים אל מול מצוקת פערי התיווך.
• "קבוצת גינדי"" ,קניון הזהב" ומיזם "גולדן מרקט"  -לוקחים
את המגמה לשלב הבא :הקמת בית קבוע ותומך לחקלאים,
מגדלים ויזמים מצטיינים בישראל"-מהמשק לשולחן".
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ההזדמנות שלך לצמוח

מתחם "הגולדן מרקט" צפוי ,על פי הערכות מכון "גיאוקרטוגרפיה“
להגדיל את התנועה לקניון מ 35,000-איש כיום ,לכ 50,000 -איש בכל יום!
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הקמת דוכן במסגרת מיזם "מהמשק לשולחן" ,העתיד להוות חלק ממתחם ה"גולדן מרקט" ,מהווה הזדמנות לחקלאים
ויצרנים קטנים העומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות ללא פשרות להציע את מרכולתם ישירות לציבור,
ליצור קשרים עסקיים ושיתופי פעולה עם השפים והמסעדנים המובילים בארץ ,לשלב את תוצרתם במנות הדגל
המדוברות במדינה ,למנף את עצמם ולבנות עסק רווחי ובר קיימא.

מתחם מובחן וממותג
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יצירת המתחם הממותג" ,מהמשק-לשולחן" ,אשר ירכז את מיטב היצרנים
והמגדלים ,צפוי להעניק בולטות וחשיפה ,למשוך את תשומת ליבם של המבקרים
למיזם ,להקל על חוויית הקניה ולהגביר את המוטיבציה לביצוע רכישה.

טוב למגדל וליצרן
מכירה ישירה
ללא פערי תיווך

מיקום קבע
אסטרטגי
המרקט הגדול
והחדשני ביותר,
ממוקם בקניון
המוביל בישראל.

ראש שקט
תשתית קיימת
חוסכת את הצורך
בשינוע יומיומי
של סחורות.
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סינרגיה
מלאה
בניית קשרים
עסקיים ושיתופי
פעולה קולינריים
עם שפים ומסעדנים
מובילים.

תמיכה
עוטפת
פיננסית ,שיווקית
ולוגיסטית.

הכרות
עם הצרכן
משוב מיידי על
התוצרת

טוב גם לצרכן

שונה ומיוחד
גישה לגידולים וזנים ייחודיים
שלא נמכרים ברשתות השיווק.
העלאת המודעות
מודעות למקור המזון,
אופן הגידול או הייצור ואיכויותיו.
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בריאות והנאה
נגישות לצריכת מזון טרי ,בריא ,מזין
ועונתי ,טוב לכל המשפחה ומסייע
בביסוס הרגלי אכילה נכונים לילדים
מגיל צעיר.
עצות מן המומחה
טיפים לשימוש ואחסון מבר סמכא.

סיפוק
הנובע מסיוע למגדלים והיצרנים
היקרים לליבו של הצרכן.
חיסכון כספי
הקטנת פערי התיווך תאפשר
הצעת מחירים אטרקטיביים לקהל
צרכנים אשר הפך רגיש למחיר.

שותפים לעשייה
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הנהלת המיזם ושותפיו ילוו את החקלאים והיצרנים לאורך התהליך כולו.
בנק הפועלים הבנק המוביל בישראל שם לעצמו למטרה
לקדם את העסקים הקטנים בישראל ,הבנק חבר למיזם
ויספק הלוואות ייעודיות בתנאים מועדפים למשתתפי מיזם
'מהמשק לשולחן'.
מומנטום נבחרה באמצעות מכרז לשמש כחברת הליווי
והייעוץ העסקי למיזם .החברה תספק בדיקת התכנות
כלכלית למועמדים ,תסייע בבניית התכנית העסקית ותספק
ליווי לקבלת תנאי אשראי והלוואה מועדפים למשתתפים.
המסלול האקדמי המכללה למנהל ראשון לציון
מן הגופים המובילים בתחום ההשכלה הגבוה וההכשרה
המקצועית בישראל ,יציע קורס ייעודי בשיתוף בנק הפועלים,
אשר יעניק למשתפים כלים בעלי ערך להתנהלות עסקית
ושיווקית נכונה .הקורס יהיה זמין למשתתפים בסבסוד
קבוצת גינדי השקעות.
תנועת המושבים המייצגת חקלאים מכל רחבי המדינה
ופועלת לקידום מעמדם ,מהווה גורם תומך ומלווה וכן
שותף משמעותי בהוצאת המיזם לפועל .תנועת המושבים
רואה במיזם פלטפורמה מיטבית להצגת החדשנות ,האיכות
והייחודיות של החקלאות המקומית וכן מכשיר בעל ערך
להעצמת החקלאים בישראל.

המשתתפים יזכו לליווי
בעיצוב והקמת הביתן
וכן למתן מענה עבור
פתרונות לוגיסטיים
שונים.
המיזם יקודם ויזכה
לחשיפה ותהודה
תקשורתית רחבה.

יצרנים ומגדלים שהביעו עניין בפרוייקט
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קואופרטיב יצרני המבוסס על מגוון
יזמים המייצרים מזון טבעוני הכולל קו
מוצרי טופו ,מיצים ,כבושים ורטבים.
המוצרים מיוצרים במפעל מסודר
השוכן בדימונה.
מיזם זה מאפשר הצצה אל אורח החיים
הטבעוני המסור של חברי הקהילה.

העבריים מדימונה
יאיר ישראל – אתנטבעי
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מגדל  5זני עגבניות וכן מגוון
פלפלי צ'ילי מתוקים וחריפים
וכן מלפפוני בייבי.
העגבניות מזני לב אדום ,צהוב,
כתום ומנומר גדלות על פי
עקרון הרצף וזמינות לצרכן
במשך  365ימים בשנה.

גונן שדה
חקלאי
עין הבשור | חבל אשכול
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מתמחים בגידול פסיפלורה ואנונה
ומייצרים את פלורה – שיכר עדין
ועטור פרסים המיוצר מפסיפלורה

אסף פישביין
משק פישביין – איש הפסיפלורה
עין עירון מועצה אזורית מנשה
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דני ברזילי בעל השכלה מקיפה בתחום אשר
כללה ,בין היתר 7 ,חודשי השתלמות בעמק
הלואר בצרפת ואפילו השתלמות במחלבת
הוותיקן ברומא.
ברזילי מתמחה בהכנת גבינות עיזים וכבשים
קשות ,גבינת שרדונה ,גבינת בירה ,סנט מור
ועוד המבשילות במרתף מקצועי שבנה מתחת
למחלבה ולחנות שלו.

דני ברזילי
מחלבת הנוקד מצפה גילון
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נשמח לראותכם
ליצירת קשר:
לוני תבל ברנס 050-5254956
הלה ונקרט 054-8034530

