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חברות וחברים יקרים!

לטובת  לעבוד  ממשיכים  המסחר,  בלשכת  אנחנו 
אחברנו במגזר העסקי, כפי שאתם רואים חלק מהע
אשייה היא גם באיגרת הנוכחית שקיבלה צורה עד

כנית ורעננה.

הלשכה נמצאת כיום בפעילות ענפה ברמה הארצית 
לחברים  שירותינו  מהנגשת  כחלק  והבינלאומית, 
אודות  תדמית  סרטון  בלשכה  הדוברות  אגף  הכין 
לצד  זאת  הלשכה,  ושירותי  המסחר  לשכות  איגוד 
למעשה   - מחזון  הלשכה   חוברת  האתר,  שדרוג 

אאודות לפעילות הענפה אותם מקדמים חברות וחב
רי הנהלת הלשכה עבורכם - בעלות ובעלי העסקים. 
זו ההזדמנות להודות לכם חברותי וחברי בהנהלת 
חזונו  את  להגשים  יכול  אינו  אדם  המסחר!  לשכת 
חדורי  אנשים  של  ומקצועית  איכותית  כוורת  ללא 
מוטיבציה שבחרו לפעול כמותו, בהתנדבות מלאה, 

מבלי לחפש תמורה, נטו למען הקהילה העסקית.

איחוד  למען  הלשכה  פועלת  האחרונה  בתקופה 
ניהולה התקין של עמותת הסוח אהשורות והשבת 

רים בשוק מחנה יהודה עקב פרוץ משבר אמון חריף 
אבין חברי הנהלת עמותת סוחרי השוק. לשכת המ

סחר ירושלים שמה לה למטרה ליישר את ההדורים 
בין הצדדים ולצאת לדרך חדשה. 

שמדי  המידע  איגרת  את  עבורכם  שדרגנו  כאמור 
חודש תשקף את פעילותינו להרחבת הידע האישי, 

המקצועי והעסקי שלנו.

בתקווה שתהנו מאיגרת זו, הנהלת הלשכה והח"מ 
עומדים לרשותכם ונשמח להיות לכם לעזר בכל עת.
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 דיני עבודה נשיא פנסוניק בלשכת המסחר

 שיתופי פעולה

אנשיא פנסוניק העולמית בתעשיית הת
ושות', טושיהיד טומינאא  SUNX  קנים

התארח   )Toshihide Tominaga( גה 
מפגש  ירושלים,  המסחר  לשכת  בבית 

הלש הנהלת  חברת  ביוזמת  אשקודם 
אכה סטלה אבידן ומנכ"ל אי איי די אל

נציג  וינברג,  יששכר  בע"מ  קטרוניקה 
לה להביא  במטרה  בישראל,  אפנסוניק 

העולמית  פנסוניק  בין  הקשר  עמקת 
 . וישראל  בירושלים  העסקית  לקהילה 
סיור  וכלל  ומעשיר  פורה  היה  המפגש 

נשיא לשכת המסחר דרור אטרי התארח אצל מנכ"ל 
שרונה מרקט ת"א רו"ח ליאור אשכנזי.

על הפרק בחינת שיתופי פעולה בין חברנו בקהילה 
העסקית לשרונה מרקט.

המפגש היה פורה ומעשיר!

אגיל מינימום להעסקת עובד בחופש מהלי
ופחות   14 שמעל  בגיל  שנים.   14 מודים: 
רק בחופשות מהליא להעסיק  מותר  מ15, 
מודים. במהלך שנת הלימודים החוק מתיר 
שעות  בלבד.   15 מגיל  נוער  בני  העסקת 
עבודה: מתחת לגיל -16 עד 8 שעות ביום 

ו40 שעות בשבוע.
מעל גיל 16 – עד 9 שעות ביום ו40 שעות 

בשבוע.
על  אוסר  החוק  אלו.  מהוראות  לחרוג  אין 

העסקת בני נוער בשעות נוספות.
העסקת  על  אוסר  החוק  לילית:  עבודה 
בני נוער שגילם פחות מ-16 אחרי השעה 
בבוקר.   8.00 השעה  ולפני  בערב   20.00
בני  של  העסקתם  מתיר  החוק  בחופשים, 
נוער בגילאי 16 עד 18 עד השעה 24.00 
מחוייב  שהמעסיק  ובלבד  המאוחר  לכל 
השעה  לאחר  לביתו  הנער  להסעת  לדאוג 

.23.00
תנאים להעסקת נער: אישור רפואי עדכני 
בחתימת רופא המשפחה. תעודת זהות של 

הנער או של הוריו.
עותק  לשמור  המעסיק  את  מחייב  החוק 

אמהמסמכים הנ"ל במשך כל תקופת ההע
סקה.

מעא מחייב  החוק  בזכויותיו  הנער  :עדכון 
טופס  ידו  על  המועסק  לנער  להעניק  סיק 
המפרט את תנאי העסקתו של הנער, שכר, 

המע ופרטי  אחריות  תחומי  ישיר,  אממונה 
סיק, לרבות דרכי התקשרות.

שכר: מחשבון שכר מינימום מטעם משרד 
העבודה.איסור העסקת נער ביום המנוחה 
השבועי: יום המנוחה נקבע על פי דתו של 
העובד )ששי, שבת או ראשון(. החוק קובע 

בבתי עסק בירושלים. במסגרת המפגש 
לנשיא  אטרי  דרור  הלשכה,  נשיא  סיפר 

ההיס על  טומינאגה,  טושיהיד  אפנסוניק 
לבירת וזיקתו  היהודי  העם  של  אטוריה 

שנה,   2000 מזה  ירושלים  האהובה  נו 
המסחר  לשכת  של  ההיסטוריה  על  וכן, 
שהייתה ללשכה הראשונה בישראל עוד 

האימפ בתקופה  המדינה  הקמת  אטרם 
ריה העות'מאנית )1908(

עדכון למעסיקים בדבר העסקת בני 
נוער בחופשת הקיץ

לשכת המסחר ירושלים מארחת את נשיא פנסוניק העולמית 
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 שר הכלכלה בביקור בבית לשכת המסחר

התארח  כהן,  אלי  חה"כ  הכלכלה,  שר 
המסחר  לשכות  איגוד  נשיאי  בישיבת 

בי המסחר  לשכת  בבית  אשהתקיימה 
נשיא הלשכה  בירך את  רושלים. השר 
דרור אטרי על פעילותו הנמרצת למען 

אהעצמאיים והעסקים הקטנים ונענה לק
אריאתו לפעול יחדיו לקידום זכויות הע

סקים, ולהשגת זכותם הבסיסית שהיא 
היכן  לבחור  והזכות  ההתאגדות  חופש 

לש נשיאי  את  בירך  השר  אלהתאגד. 
פעילותם  על  ואילת  ב"ש  המסחר  כות 

חב למען  הכוחות  בשילוב  אהמאוחדת 
ריהם במגזר העסקי.

 שר הכלכלה חה"כ אלי כהן: "אבקש 
אלברך את חברי הטוב נשיא לשכת המ

על ההזמנה  דרור אטרי  ירושלים  סחר 
הלשכות  נשיאי  עמכם.  למפגש  להגיע 

אהעלות בפני נושאים כבדי משקל וחשו
אבים. אני מאמין בכוח ההתאגדות ובז

להתאגד  היכן  לבחור  העסק  בעל  כות 
נפעל  המסחר  לשכות  נשיאי  עם  ויחד 

יחדיו לקדם זכות יסוד זו.
ישראל  יש 6 לשכות אזוריות במדינה   
וירושלים היא הלשכה החשובה ביותר 

אמעצם מיקומה בבירת העם היהודי ירו
אשלים. חברי דרור אטרי, אני עוקב מק

לשכת  את  הבאת  פעילותך.  אחר  רוב 

מכובדים  למחוזות  ירושלים  המסחר 
וראויים ברמה הארצית והבינלאומית. 

הפיליפינים  שגריר  עמנו  כאן  יושבים   
ושגריר  אימפריאל  ג.  נתנאל  בישראל 
קוסטה ריקה בישראל, סטפן פנרוד ואני 

ארואה את טיבה של מערכת היחסים שנ
אבנתה בין לשכת המסחר ירושלים לשג

רירים. מדינת ישראל והמשרד שבראשו 
וחשובים  נושאים רבים  אני עומד קידמו 
לחיזוקם של העסקים הקטנים בישראל. 
א קידמנו את חוק הפנסיה לעצמאים, הור

דנו את מס החברות מ – 25 % ל23%. 
אנו  קטנים  לעסקים  הסוכנות  במסגרת 
וליווי  נותנים מענקים, מעניקים הלוואות 
קצרה  היריעה   – עסקים  לבעלי  עסקי 

אמלהכיל את כל העשייה שלנו למען המג
זר העסקי. אנחנו שותפים שלכם ורואים 

הרמות  בכל  לפעול  חשיבות 
הסחר  לקידום 

הארצית  ברמה 
והבינלאומית.

ישר הכלכלה חה"כ אלי כהן: "ירושלים היא הלשכה החשובה ביותר במ
דינת ישראל מעצם מיקומה בבירת העם היהודי ירושלים"

מנוחה שבועית כ 36 שעות לפחות בין שבוע 
העבודה לזה שאחריו.הפסקות: החוק מחייב 

אמעסיק להעניק לבן נוער המועסק אצלו הפ
סקה של 45 דק' כל 6 שעות, מתוכן לפחות 
חצי שעה רצופה. אם העובד מחוייב להיות 
בעסק בזמן ההפסקה, התשלום בגינה יחול 

מה לצאת  רשאי  העובד  אם  המעסיק.  אעל 
יהיה  עסק בזמן ההפסקה, התשלום בגינה 

אעל חשבונו. תשלום בגין תקופת ניסיון, הכ
עבודה":  ו"ישיבות  הכנה  התלמדות,  שרה, 

אהחוק מחייב מעסיק לשלם לנער בגין העס
אקתו בזמן ההתלמדות, החל מהשעה הרא

שונה. זאת, גם אם התקיימו מחוץ לגבולות 
בית העסק. נסיעות: המעסיק מחויב לשלם 

אאת הוצאות הנסיעה של הנער ממקום מגו
ריו ועד למקום העבודה, עד ל22.6 ₪ ליום 
חלה  זו  חובה  שעות:  רישום  חובת  עבודה. 
על המעסיק לביצוע מדי כל יום עבודה. אם 
יש  נוכחות,  נעשה באמצעות שעון  הרישום 

אלאשרר את הפלט מדי יום באמצעות חתי
מה משותפת של הנער והמעסיק.

אאיסור הטלת קנסות: החוק אוסר הטלת קנ
סות או עונשים על בני נוער, לרבות בצורה 

של ניכוי משכרם.
החוק   – גמל  קופות  סוציאליים:  תנאים 
פוטר מעסיקים מהפקדה לקופת גמל עבור 

אבני נוער, זאת ככל שאין באותו מקום עבו
דה הסדר פנסיוני מכח הסכם קיבוצי או צו 
הרחבה )שאינו צו ההרחבה לפנסיה חובה(.
מיסים: דמי ביטוח לאומי – חובת תשלומם 
על המעסיק בלבד )בשיעור מופחת(. הנער 
עצמו פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ואין 

לנכותם משכרו.
מחוייבת  הנער  של  הכנסתו   – הכנסה  מס 

אבמס הכנסה בכפוף לנקודות זיכוי שתקבע
נה לפי גילו המדויק.

על  קנסות  של  שורה  מטיל  החוק  אכיפה: 
הפרת חוק עבודת נוער שנע בין 5,050 ועד 

.₪ 35,830
שנקבעים  ספציפיים  קנסות  ישנם  בנוסף, 

ועיצו וכן קנסות מנהליים  אלפי סוג ההפרה 
מים כספיים אחרים.

החוק מטיל על המעסיקים אחריות פלילית 
בנוגע להפרת חלק מחוקי העסקת בני נוער 

וקובע עונש מירבי של עד שנת מאסר.

 - המשך -  דיני עבודה
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 מחזירים את השוק לסוחרים!
יכבר תקופה שהשוק גועש עקב הת

נהלותו של נינו פרץ שקיבל את אמון 
חבריו וכעת חשים כי בגד באימונם 

ונכשל בתפקידו. 
29.7.18  התכנסו חברי עמוא ביום   

לשכת  בבית  יהודה  מחנה  שוק  תת 
המסחר ירושלים לאסיפה כללית שעל 
לעמותה  זמני  ועד  בחירת  יומה  סדר 
למוסדות  לבחירות  מועד  וקביעת 

אהעמותה. כבר תקופה שהשוק גועש
שקיבל  פרץ  נינו  של  התנהלותו  עקב 
בגד  כי  חשים  וכעת  חבריו  אמון  את 

 באימונם ונכשל בתפקידו. 
התא  2016 בנובמבר   13 ב כידוע,   -

של  ישיבה  המסחר  בלשכת  קיימה 
בישיבה  השוק.  של  הסוחרים  וועד 
לקיי פורום  ה את  למסד  הוחלט  "זו 
יהודה"  מחנה  בשוק  התיירות  דום 

באופן  יאגד  אשר  כגוף 
רשמי את סוחרי השוק 
ואילך.  רגע  מאותו 
ביא  17 ביום לכך,   אי 
התאגד   2017 נואר 
תחת  הנ"ל  הפורום 

"הפו חדשה,  אעמותה 
התיירות  לקידום  רום 

המט )ע"ר(.  אמחניודה 
לעמותה  שנקבעה  רה 

לר דאגה  הנה  אהנ"ל 

ווחת סוחרי שוק מחנה יהודה, מיתוג 
ול לתיירים  אטרקטיבי  כיעד  אהשוק 

בפיתוח  וסיוע  הקיים  לקוחותיו  ציבור 
סוחריו.  וענייני  ענייניו  ובקידום   השוק 
מר  נבחר  העמותה  יו"ר  לתפקיד   
רב  אמון  מתוך  פרץ  )חנניה(  נינו 
השוק  את  להוביל  וביכולותיו  באיש 
העמותה.  מטרות  לאור   להצלחות 

לא מועדים  לקבוע  סירב  נינו  מר  א 
הע מוסדות  ולמינוי  כללית  אסיפה 

ורו"ח  ביקורת  וועדת  לרבות  מותה 
במכוון  מנע  ובכך  דין  פי  על  כנדרש 
האישית.  התנהלותו  על  ביקורת   כל 
לנשיא  שנעשתה  לפניה  במענה   
דרור  מר  ירושלים  המסחר  לשכת 

אאטרי ע"י חברי העמותה בעניין הת
נהלות יו"ר העמותה הזמני נינו פרץ,  
נינו פרץ  ולבקשתם, פנה הח"מ למר 

אוהזמינו ללשכת המסחר. זאת על מנת לתת לו הז
דמנות הגונה וראויה להפריך את הטענות החמורות 

אשהועלו כלפיו ע"י גילוי נאות של כלל המסמכים המ
אתעדים את התנהלותה של העמותה במישור הכס

פי והאירגוני מאז שנבחר לעמוד בראשה ועד היום. 
נשיא  פניית   , והלשכה  לצערם של חברי העמותה 
ממר  התייחסות  או  מענה  לכל  זכתה  לא  הלשכה 
פרץ. לאור המתואר לעיל פנו חברי העמותה לנינו 
כללית.  כינוס של אסיפה  ודרשו   בהתאם לתקנונה 
 נינו פרץ פעל בניגוד להוראות התקנון ולא כינס את 

אהאסיפה הכללית ולפיכך כינסו חברי העמותה אסי
פה כללית ביום 29.7.18 במהלכה נבחרו )אלי לוי, 

איוני טל, איציק מזרחי, ירון צדקיהו, מאיר כהן( כחב
ארי ועד מנהל זמני, עד תום הישיבה התקיימה ישי
אבת וועד מנהל בה נבחר מאיר כהן ליו"ר זמני במ

קום נינו. רו"ח חיים ברוורמן מונה לרו"ח העמותה, 
עו"ד יוסף כארם מבקר לעמותה  ועו"ד עמנואל ויזר 
נשיא  הנחה  שנוצר  המצב  לאור  ליועצה המשפטי. 
הלשכה מר דרור אטרי את 
רגולציה  באגף  הדין  עורכי 
המסחר  בלשכת  וממשל 
את  שיסקור  דו"ח  להכין 
דו"ח  העמותה.  התנהלות 
זה יועבר לרשם העמותות 
בירור  לצורך  השלמתו  עם 
מקיף של הטענות שהועלו 
כנגד  הלשכה  נשיא  בפני 
עד  הזמני  העמותה  יו"ר 

כה.

בתאריך )11/07/2018( התארח בלשכה ד"ר מוג'מיר קאלוס', סגן נשיא לעניינים בינלאומיים 
שגרירות הנוצרים בירושלים.

המפגש הוגדר כמפגש המשך לפגישתנו האחרונה לפני חודשיים )31.5.18( יחד עם ג'ון בנט 
ויקטור )בן( מבכירי הקהילה העסקית בהודו שהגיע לביקור בלשכה ביוזמת השגרירות.

אמהר מאוד המפגש עבר למישורים מעשיים ופרקטיים להעמקת הקשרים עם השגרירות הנוצ
רית ולקידום מספר מיזמים חברתיים וחשובים. דנו בחיבור היפה שישנו בין השגרירות הנוצרית 
יחד עם השגרירות  יחדיו )לשכת המסחר  וכן, בנושאים שבאפשרותנו לקדם  ולשכת המסחר 

הנוצרית( בנושאי: רפואה, חקלאות, סייבר, הייטק, קוסמטיקה וחברה. 

פרטים מורחבים בקרוב….
המפגש קודם תודות  לחבר הנהלת הלשכה וקצין הקשר בשגרירות הנוצרית אבי גולן.

ממשיכים לקדם את הקשרים בין ירושלים לשגרירות הנוצרית לקידום הסחר והזדמנויות עסקיות לחברנו במגזר העסקי 

בתמונה: ד"ר מוג'מיר קאלוס', סגן נשיא לעניינים 
בינלאומיים שגרירות הנוצרים בירושלים, דרור אטרי, נשיא 

לשכת המסחר ירושלים

 שיתופי פעולה
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 -המשך- מחזירים את השוק לסוחרים!

:דרור אטרי , נשיא לשכת המסחר ירושלים "לשכת המסחר ירושלים מברכת את מייסדי וחברי וועד העא
מותה על ההליך הדמוקרטי והיפה אשר קיימו היום, ברכות למאיר כהן יו"ר זמני של סוחרי השוק, לחברי 
ירון צדקיהו שנבחר ליו"ר וועדת ההסברה והדוברות של הוועד, לאלי לוי ואיציק מזרחי על בחירתם כנציגי 
הסוחרים מול הרשויות לרבות העירייה והמשטרה, ולכם חברי הוועד. החיבור של סוחרי שוק מחנה יהודה 
ללשכת המסחר ירושלים הוא חיבור טבעי לחלוטין. לשכת המסחר תמשיך להוות כתובת מסייעת ומכוונת 
לסוחרי השוק תוך דאגה ושמירה על האינטרסים המקצועיים שלהם אל מול האתגרים החשובים איתם הם 

מתמודדים .

אלי לוי יו"ר וועד סוחרי מרכז העיר לשעבר ומייסד עמותת סוחרי שוק 
העמותה  את  "הקמנו  היום:  השוק  סוחרי  ועד  בישיבת  יהודה  מחנה 
בברכת לשכת המסחר נתנו את אמוננו בנינו והוא אכזב. כמייסד וחבר וועד  
העמותה יש לי אחריות גדולה שראיתי כי מזה שנה ושבעה חודשים לא 
מתכנסת האסיפה כללית שהתקנון מחייב לפחות פעם בשנה ולא יאוחר 
15 חודש , אין וועדת ביקורת לפחות אני כמייסד לא יודע מי הם, נכא  מ –

נסים כספים לעמותה ואני לא מקבל שום פרוטוקול או דוח כספי זה חמור 
מבחינתי, זאת התנהלות בלתי תקינה, בנסיבות האלה אני לא מוכן לקחת 

אחריות ולכן פנינו ללשכה לסייע בהשבת  המנהל התקין לשוק." 

מאיר כהן יו"ר סוחרי השוק הנבחר אמר עם בחירתו: " תודה חברים על 
אהאמון שנתתם לי, יחד אתכם לא לבד אני מתחייב לפעול לקידום הסוח
ארים, לא נאפשר לכניסה של פוליטיקה לשוק. קורים דברים איומים בתקו

45 שנה בשוק ולא ראיתי דבר כזה בחיי, אנשים מפחא  פה האחרונה , אני
דים ללכת בשוק שלא יפגעו בהם, נהינו בובות של כל מיני גורמים פוליטיים 
ואינטרסנטים, השוק הוא של הסוחרים והריבון בשוק הם הסוחרים עצמם, 
אני קורא לחברי שמעון דרוויש לבוא ולאחד כוחות יחדיו ולעבוד איתי למען 
חיזוק השוק והסוחרים, שמעון הוא איש יקר ואני יודע שהשוק חשוב לו ואני 

מאמין שיקבל את קריאתי.

ירון צדקיהו חבר ועד העמותה ומוותיקי סוחרי השוק: " באנו לבית לשכת 
אהמסחר לפני שנתיים במטרה להביא לאחדות וניהול תקין של השוק, לצע

רי נינו הבטיח כי אחרי חצי שנה יתקיימו בחירות ליו"ר והוועד המנהל דבר 
שלא קרה עד היום. היום נפל דבר בשוק מחנה יהודה, החזרנו את השוק 
אחד  כגוף  נפעל  ומהיום  בקרבנו  לאחדות  מחויבים  כולנו  הסוחרים.  לידי 
ומאוחד. ברכות לחברי מאיר כהן עם בחירתו ליו"ר הסוחרים אדם הנכון 

במקום הנכון, אני בטוח כי יפעל נטו למען הסוחרים, בענווה ובמרץ."
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הקטנים  "העסקים  כבל:  איתן  חה"כ  הכלכלה  וועדת  יו"ר 
יהם לב לבה של הכלכלה בישראל ואנחנו כאן בוועדה נמ

והצעות  דיונים מעמיקם בנושאי תקנות  שיך לפעול לקיום 
חקיקה המוגשות לשולחנו תוך דאגה שלא תפגעו בניסיון 

להביא לאיזון מלא בהצעות המוצעות"

29.5.18 התקיים דיון בוועדת הכלכלה בכנסת בראא  ביום ג'
שות חה"כ איתן כבל בו לקחה חלק גם הלשכה בראשות דרור 

אאטרי עו"ד אוסנת הילה מארק יו"ר הוועדה לקידום נשות הע
אסקים בישראל ויועמ"ש ארגון היבואנים הזעירים בלשכה וח

ברים רבים בענף.
שירותים  רישוי  חוק  הצעת  עמדה  הוועדה  של  שולחנה  על   

ומקצועות בענף הרכב )תיקון( התש"ח 2017 .
 עניינה של החלטת ממשלה מס' 195 מחודש מאי 2009 הנו 
פתיחת ענף ייבוא הרכב לתחרות הוגנת שתטיב עם הציבור 
ובינוניים.  קטנים  עסקים  לבעלי  חדשות  הזדמנויות  ותעניק 
ומעצם  בנוהל  בשינויים  לדון  הכלכלה  וועדת  מתכנסת  עתה 

אהיותה של לשכת המסחר ארגון המאגד עסקים זעירים וקט
נים בענף, נתבקשה הלשכה להביע את עמדתה בעניין בפני 

הוועדה הנכבדת ונעתרה לבקשה זו ברצון.
 למען סיבור האוזן, כחלק מחברותה בארגוני הסחר הבינ"ל, 
מספקת לשכת המסחר תעודות EUR1 ליצואנים המבקשים 
לייצא את סחורתם למדינות האיחוד האירופי ותורכיה ושאותם 
עליהם להחתים ברשויות המכס בישראל. מכאן בקיאותה של 

לשכת המסחר בעניין שעל המדוכה;
הזעירים מהצגת  היבואנים  פטור  עיגון  לגבי   עמדת הלשכה 
חבותם  להפחתת  כתנאי  תנועה(  )תעודת   EUR1 תעודת 
3/16, המגדיר את ההוראות הנוגא  בדמי מכס בישראל: נוהל
עות לפתיחת שוק יבוא הרכב, להלכה אינו מתייחס לסוגיה זו 

אולמעשה היבואנים הזעירים היו פטורים מהצגת תעודת הת
)בשיעור  המכס  בחבות  הנחה  לקבלת  כתנאי  בישראל  נועה 
של 7%(. זאת לעומת היבואנים הראשיים שנאלצו להציג את 

התעודה על מנת לזכות בהנחה זו.
א הנוהג של פטירת היבואנים הזעירים מהתעודה מקורו בה

ידי  על  נעשית   EUR1 תעודות  שהנפקת  לכך  עקרונית  בנה 
היצרניות אשר נוהגות לייצא את כלי הרכב שלהן, ואילו ייבוא 
משווקים  דרך  לרוב  אלא  היצרניות  מול  נעשה  אינו  מקביל 
מקומיים שעיקר עיסוקם הוא שיווק בתוך גבולות מדינותיהם. 
תעודת  מנפיקים  אינם  מקומיים  משווקים  אותם  כך  משום 
כן  ועל  כדאיות(  או משיקולי  חוקיות  מסיבות  אם  )בין  תנועה 
יכולתם של היבואנים הזעירים לקבל תעודת תנועה היא בין 
לביטול  הצינית  כי הדרישה  הרואות,  עינינו  לאפסית.  קלושה 
הנוהג הנ"ל נועדה רק כדי להשיב על כנו את היתרון התחרותי 
הבלתי הוגן שעמד ליבואנים הראשיים ערב הרפורמה בענף, 
לפגוע פגיעה אנושה ביבואנים הזעירים וכמובן לשוב ולהשית 

עלויות עתק על הציבור.
 משום כך הלשכה למסחר תומכת בעיגון מסודר בתוך נוהל 
משרד התחבורה של הנוהג המעניק ליבואנים הזעירים הנחה 
בחבות המכס גם ללא תעודת תנועה ומבלי שתעודת התנועה 

תהווה תנאי מקדים לקבלת ההנחה.
הזעירים  היבואנים  לימין  להתייצב  מבקשת  המסחר  לשכת   
בנוהל:   2.1 לסעיף  הנוגעת  בדרישתם  תמיכתה  את  ולהביע 
הארכת פרק הזמן הנקוב בסיפא של הסעיף מ-12 חודשים 
ל-18 חודשים או החלפת מועד הייצור במועד העלייה לכביש 
כמועד שממנו מתחילה ספירת 12 החודשים. עבור היבואנים 
הזעירים, הגבלת הייבוא לרכבים שיוצרו רק ב-12 החודשים 
מדי  קצר  זמן  פרק  הנו  בישראל  מהמכס  לשחרורם  שקדמו 

עי הוא שאם חל  בו. משמעות העניין  לעמוד  יכולים  אשאינם 
כוב בהגעת המשלוח לישראל, כפי שקורה מעת לעת בענפי 
חיובי עתק.  וגוררת  נתקעת במכס  הייבוא השונים, הסחורה 
וזאת  מיבוא ראשי  יותר  רב  זמן  לוקח  בהינתן שיבוא מקביל 
מעצם טבעו במסלול מקביל, נסיבות העניין מצריכות פרק זמן 

אארוך יותר. רק היום למשל, ישנם כעש
רה כלי רכב אשר הוזמנו על ידי יבואנים 

זעירים שתקועים במכס בשל אי 
עמידתם בדרישת 12 החודשים 

הנקובה בסעיף 2.1.
 לשכת המסחר שמחה כי יו"ר 
הוועדה חה"כ איתן כבל הציב 

לעס הדאגה  את  עיניו  אלנגד 
קים זעירים וקטנים בענף ולא 
בעניין  החלטות  לקבל  מיהר 
ול לעומקו  הנושא  בחינת  אעד 

מידת הנקודות שהציבה הלשכה 
וארגונים נוספים בפתחו.

 יבואנים זעירים אתם לא לבד!
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 נלחמים נגד התקנות הפוגעות בחברינו העצמאיים 
והעסקים הקטנים בישראל

במשך תקופה ארוכה הצהירה הלשכה 
אכי לא תאפשר לאשר את התיקון לת

קנות דט"א במתכונתו הנוכחית. אלה 
תקנות פוגעניות ובלתי חוקיות, שיפגעו 

קשות בזכותם הבסיסית של חברנו 
בעלי העסקים בחופש הבחירה שלהם 

היכן להתאגד.
 חברי הכנסת התרשמו כי לא יעלה על 

הדעת כי ארגון שלו הסכם קיבוצי וצו 
אהרחבה יתבע בבית משפט מכוח הז

כות הקיימת לו 
בחוק בעל עסק 

החבר בארגון 
מעסיקים אחר 
כשלנו )לשכות 
המסחר( בזמן 

שאינו חפץ 
להיות בארגון 

האחר.
 בסופו של 
דיון הודיע 

יו"ר הוועדה 

ח"כ אלי אלאלוף כי הוועדה לא תאשר 
את התקנות, היא תתכנס עם משרד 

העבודה והרווחה  וחברי הכנסת ותדון 
בנושאים שהועלו ותבחן את האפשרות 
להגיע לישיבה הבאה עם הבנות ברוח 

השינויים אשר נתבקשו לתקן.
 עשינו צעד חשוב ומשמעותי אך, לפנינו 

עוד כברת דרך לסיום המערכה בדבר 
אזכותם הבסיסית של חברנו להנות מחו

פש ההתאגדות ונמשיך במאמץ.

בתאריך )23/05( התקיים דיון בכנסת, בו ביקש שר העבודה ח"כ חיים כץ, לאשר 
בוועדת העבודה והרווחה את תקנות דמי טיפול ארגוני

 קשרי חוץ

פתיחת  אירוע  התקיים   )16.5.18 ד'  )יום 
שגרירות גואטמלה בירושלים במעמד ראש 
נשיא  נתניהו,  בנימין  ישראל  ממשלת 
וחברי  שרים  מוראלס,  ג'ימי  גואטמלה 
פרלמנט משתי המדינות. את הלשכה יצגו 
נשיא לשכת המסחר ירושלים דרור אטרי, 
חברת הנהלת הלשכה סטלה אבידן וחבר 
הוועדה בלשכת המסחר לקידום הקשר בין 
 David הלטינית  ואמריקה  ריקה  קוסטה 

.Abraham
נשיא לשכת המסחר דרור אטרי: "זכות   

אגדולה נפלה בחלקי להיות נוכח ברגע היס
בירוש גואטמלה  אטורי – הקמת שגרירות 

לים, להיות לצד גדול המדינאים שלנו בארץ 
ונ נתניהו  בנימין  ממשלתנו  ראש  אובעולם 
אשיא גואטמלה ג'ימי מוראלס להתרגש מד

בריהם על מחויובותהם ההדדית להעמקת 
השותפות היפה רבת השנים בין המדינות, 

בי גואטמלה  של  מסויגת  הבלתי  אההכרה 
רושלים כבירתו הנצחית של העם היהודי, 

אוהרצון הרב בהרחבת הסחר והצמיחה הכ
לכלית לשתי המדינות.

נשיא  את  אישי  באופן  לפגוש  זכיתי   
בשם  לו  ולהודות  מוראלס  ג'ימי  גואטמלה 

אהמגזר העסקי על החלטתו להעברת הש
אגרירות לירושלים. הדגשתי בפניו כי ההח

עסקיות  הזדמנויות  של  גשר  תהווה  לטתו 
וצמיחה כלכלית לשתי המדינות. בטוחני כי 

להר ויפה  משותפת  לעשייה  להוביל  אנדע 
כפי  וירושלים  גואטמלה  בין  הסחר  חבת 

אשכבר התחלנו עם אנשיו בשגירות. עדכנ
אתי את הנשיא על המפגשים הפוריים שה

הלשכה  הנהלת  וחברי  חברות  בין  תקיימו 
המסחר  לשכת  בבית  השגרירות,  לאנשי 

ירושלים בחודשים האחרונים

לשכת המסחר לקחה חלק בפתיחת 
שגרירות גואטמלה בירושלים
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קוסטה ריקה פותחת לכם דלת לשווקים חדשים והזדמנויות 
עסקיות!

כחלק מהידידות היפה שנרקמה בין לשכת המסחר ירושלים 
 Esteban( ושגריר קוסטה ריקה בישראל אסטבאן פנרוד

Penrod(, מנהל הכללי של סוכנות לקידום הייצוא של קוסטה 
 )Pedro Beirute( פדרו ביירוטה פראדה )Procomer( ריקה
מנהלת המשרד לקידום הסחר קוסטה ריקה בישראל דיאנה 

קורדו )Dyana Cordero( לשכת המסחר ירושלים שמחה לעדכן 
כי הפסים עולים לשלבים של מעשים. בישיבת העבודה האחרונה 
בינינו הוזמנו חברנו בקהילה העסקית לבוא ולקחת חלק באירוע 

גדול המעניק פתיחת דלת להזדמנויות עסקיות בקוסטה ריקה.
 על כן, לשכת המסחר ירושלים קורא לכם לבוא ולהיות חלק 

.PROCOMER של BTM במשלחת הישראלית העסקית הראשונה לאירוע ה
 Buyers Trade Mission-הסוכנות לקידום סחר החוץ של קוסטה ריקה, מתכבדת להזמין אתכם לקחת חלק באירוע ה ,"Procomer"

שייערך בבירת קוסטה ריקה, סן חוסה, בין התאריכים 24-27 בחודש ספטמבר הקרוב. זו השנה העשרים שבה הסוכנות, שנחשבת 
למובילה בעולם בקידום סחר חוץ, מקיימת את האירוע. בשנה שעברה נרשמה השתתפותם של 400 קונים ממדינות שונות ברחבי העולם 

ושל 600 חברות מקוסטה ריקה.
 האירוע במעמד: שרת המסחר של קוסטה ריקה גב' דילה חימנס, מנכ"ל Procomer מר פדרו ביירוטה פראדה ומנהלי הסניפים של 

Procomer ב-42 מדינות ברחבי העולם.

המעוניינים נא לפנות לגב' רחל שור, לשכת המסחר ירושלים, בטל' 02-6254334, בין השעות 08:00-13:00
jerccom@inter.net.il :או במייל

משלחת נשים בעלות עסקים כחול לבן 
יוצאת למסע עסקי בהודו

לשכת המסחר ירושלים בשיתוף היזמיות 
ליאת יקיע זילברמן, בעלים ומנכ"לית 

חברת ליאת הפקות ולואנה ניימן, בעלים 
ומנכ"לית חוויה בצבעים מזמינים אתכן 
בעלות עסקים להשתתף ב - משלחת 

נשות עסקים לסחר בינלאומי ולהיחשף 
לפוטנציאל העסקי הרב הטמון בשוק 

ההודי.
 זוהי הזדמנות להיחשף לפוטנציאל הרב 
הטמון בשוק ההודי, הפותח שעריו עבור 

יזמיות ישראליות, המחפש פתרונות חדשניים בתחומי: חינוך, טכנולוגיה, הייטק, טיפוח, פנאי ועוד.
 ימי מיון והתאמה למשלחת בתאריכים: 2/9/18 חולון, 27/8/18 ירושלים

LIATHAFAKOT@GMAIL.COM :לפרטים ושאלות

 הזדמנויות עסקיות
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ייצוג מול
הרשויות

אישור חתימות
ותעודות מקור

קמפוס
מכללה עסקית לעסקים

קשרים מול
לשכת המסחר
הבינלאומית

Networking

 מידע על
 הזדמנויות עסקיות

בארץ ובחו"ל

שירותי גבייה
של מסי ארנונה 

מרכז למימון עסקים -  
ליווי ופיתוח עסקים

פרסומים מקצועיים
ופעולות תרבות


