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חברות וחברים יקרים!

-כמדי חודש אנו בלשכת המסחר ירושלים מוציאים את המגזין העס
קי לעדכונכם ושימושכם.

המקומיות לרשויות  בחירות  מערכת  של  בפתחה   אנו 
העסקית  בקהילה  וחברי  לחברותי  מרובה  הצלחה  לאחל  ברצוני 
שכמה  מאוד  חשוב  המקומי.  השלטון  בהנהגת  להשתלב  שבחרו 
ויהוו  המקומית  בהנהגה  ישתלבו  העסקי  מהמגזר  חברים  שיותר 

כתובת לחברים.

לשכת המסחר ממשיכה בפעילותה להנגשת שירותיה לחבריה בכל 
איזור ירושלים והשפלה ואני  שמח לעדכן כי החודש פתחנו שלוחה 
המועצה שלמה  ראש  עם  פעולה  בשיתוף  עציון  בגוש  של הלשכה 
להודות  נהדרת  הזדמנות  זאת  עציון.  גוש  מועצת  במבנה  נאמן. 
הקמת  את  שקידם  השושבין  שהיה  וייזר  עמנואל  עו"ד  לחברינו 
השלוחה בגוש. שלוחת הגוש תהווה בית להפריה עסקית ופתיחת 
ובעולם לבעלי העסקים  והזדמנויות עסקיות בארץ  שווקים חדשים 

בגוש.

בקהילה  לחברינו  בינלאומים  שווקים  לפתוח  המשכנו  החודש 
העסקית ואירחנו משלחת של אנשי עסקים מגיברלטר אצלנו בבית 
הלשכה,  חברי  עם  פעולה  שיתופי  בבחינת  דנו  המסחר,  לשכת 
לקידום  ביניכם  לקשר  נשמח  העסקים,  ובעלי  שמות  לרשותכם 

הזדמנויות עסקיות.

במסגרת ועדת איברו-אמריקאית לקידום הסחר בין הלשכה  וידידינו 
ומזכיר הועדה דוד אברהם  בעולם בראשות חברתנו סטלה אבידן 
והחבר דניאל גליברמן בשיתוף שגריר קוסטה ריקה בישראל אסטבן 
פנרוד, קידמנו פרומו לפסטיבל למוסיקה ואומנות איברו-אמריקאית 
לידידי  להודות  נהדרת  הזדמנות  זאת  השגריר,  בבית  הראשון 
השגריר על האירוח ולחברי, דוד אברהם ודניאל גליברמן על יוזמה 

מבורכת זו.

הלשכה קידמה שיתוף פעולה עם מנכ"ל המרכז הישראלי לשיווק, 
דרור כהן לרווחת חברינו.

ליאת  חברתינו  ביוזמת  חבריה,  את  הלשכה  מזמינה  אלה  בימים 
בגוף  מלאים  פרטים  להודו.  עסקים  במשלחת  להשתתף  זילברמן, 

המודעה במגזין.

במזרח  העסקים  בעלי  עם  הקשר  להעמקת  פניה  הגיעה  ללשכה 
ירושלים. אירחנו בלשכה מוכתרים ובעלי עסקים ממזרח ירושלים. 
הפגישה היתה פורה וסוכם על המשך הפגישות לבחינה מעמיקה 

של בקשת החברים להצטרפות ללשכה.
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לעזר בכל עת.

קריאה מהנה!
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 דיני עבודה ממשיכים להרחיב הזדמנויות עסקיות בינלאומיות

 שיתופי פעולה

דרור  ירושלים,  המסחר  לשכת  נשיא 
נשיא  את   )11.10.18( אירח  אטרי, 
שי  ערן  מר  בגיברלטר  מסחר  לשכת 

־ואת איילת ממו שי יו"ר הלשכה בגיבר
לטר יחד עם משלחת של אנשי עסקים 

־מגיברלטר בבית לשכת המסחר בירו
שתופי  לבחון  הגיע  המשלחת  שלים. 

פעולה עסקיים עם חברי הלשכה.
-  המפגש היה פורה ומעשיר ונפתחו ערו
-צים לקידום הזדמנויות עסקיות בין גיבר

לטר לירושלים.
ותחומי  עסקים  בעלי  רשימת  רצ"ב    
פעילותם, חברים המעוניינים בקשר עם 

-מי מבעלי העסקים, מוזמנים לפנות לר
– רחל שור במייל  כזת אגף הבינלאומי 

rahelsjerccom@gmail.com

• John Blake Head of Business 
Development Sovereign Group

• Maurice Levy CEO MYL Ltd 
• Eran Shay Managing Director 

Benefit Business Solutions
• Ayelet Mamo Shay Chairwoman 

Gibrael Chamber
• Danny Hook Managing Director 

Rockolo 
• Shaun Zammitt International 

Marketing & Business 

לפני פגישת המשלחת מגיברלטר בלשכה, נשיא לשכת 
ירושלים, מר דרור אטרי, נפגש עם השר לע -המסחר 

ניינים פיננסים של גיברלטר מר אלברט איסולה, בטקס 
-במלון קראון פלאזה בתל אביב. השניים דנו בשיתוף היחסים בין גיב

רלטר וירושלים וקידום הסחר המשותף. 

אף  לעתים  להעדר,  נאלצים  רבים  מעסיקים 
להפקיד  ונוהגים  מעסיקם  ממושכים,  לזמנים 
העסק  ניהול  על  הוותיקים  העובדים  אחד  את 
בהיעדרם. על מנת לשמר את יכולתם לפקח על 
הנעשה בעסקם, בייחוד בעסקים בהם יש עיסוק 
בכסף מזומן או בסחורה, מעוניינים המעסיקים 

לפקח על הנעשה במקום בעת היעדרותם.
הפר הגנת  בחוק  לראשונה  הוסדר  זה  נושא   -

השנים  ברבות  והורחב   1981 התשמ"א  טיות, 
-בפסיקת בתי הדין לעבודה ובפסיקת בג"ץ. בע

על  מנהליות  הנחיות  פורסמו  אף  האחרון  שור 
ידי הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע שבמשרד 
הגנת  חוק  את  לבאר  נועדה  אשר  המשפטים 
להתפתחויות הטכנולוגיות  ולהתאימו  הפרטיות 
מידע  מאגרי  רשם  הנחית  שנחקק.  מאז  שקרו 
מס' 4/2012 עסק לראשונה בשימוש במצלמות 
הנקלטות  התמונות  ובמאגרי  ומעקב  אבטחה 
 2017 בשנת  פורסמו  משלימות  הנחיות  בהן. 
במסגרת הנחיית רשם מאגרי מידע מס' /571: 

-שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמס
גרת יחסי עבודה.

 ואלו עיקרי ההנחיות:
אפשרויות . 1 לב  בתום  לבחון  המעסיק  על 

חלופיות להשגת מטרת הפיקוח שפגיעתן 
בפרטיות היא פחותה, רצוי תוך היוועצות 
במידה  רק  בכתב.  המגובה  באופן  בעו"ד 
ניתן  אז  חלופיות  אפשרויות  נמצאו  שלא 

לפנות למצלמות אבטחה.
-על המעסיק לקבוע מדיניות מפורשת ומ. 2

בנוגע לשימוש במצלמות אבטחה  פורטת 
על מדי ולהודיע  -ומעקב במקום העבודה 

צריכה  זו  הודעה  בכתב.  לעובדים  זו  ניות 
-לכלול פירוט אודות היקף מצלמות האבט

חה ומיקומן, ויש להחתים את העובדים על 
בהסכמה  להסתפק  אין  להודעה.  הסכמה 
להסכמה  אלא  המשרד  לצילום  "כללית" 

שתתייחס נקודתית לכל מצלמה.

evelopment Gibtelecom
• Peter Howitt Managing 

DirectorRamparts Law Firm 
• Chris Buttigieg Associate 

Hassans Law Firm
• Anthony Provasoli Partner 

Hassans Law Firm 
• Ian Victor Business Development 

ExecutiveHassans Law Firm
• Moises Bentata External Advisor 

Economix
• Ryan Hanley Sales DirectorToken 

Market Ltd 
• Anthony Derek Baglietto Senior 

Relationship Manager Turicum 
Bank

• Keegan Zarb Senior Relationship 
Manager Turicum Bank Juan 

• Lucas Fernandez Senior 
Relationship Manager Turicum 
Bank 

• David Black Managing Director 
Continent 8 Caroline 

• Moran accounts Manager 
Continent 8 

• Luis Garcia General Manager 
Continent 8 

• Oleksandr Lutskevych CEO CEX 
• Oxana Kunets – Hines Business 

Development CEX

־התקנת מצלמות בעסק – זכות המ
עסיק לפקח על העובדים או פגיעה 

אסורה בפרטיות?

משלחת אנשי עסקים מגיברלטר בלשכת המסחר ירושלים!
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 עושים עסקים עם חברינו במזרח ירושלים!

המפגש היה פורה ומעשיר וסוכם בו על 
קידום של צוותים שיעבדו מול הלשכה 
לרווחת קידום העסקים במזרח ירושלים

בפגישה נכחו:
גרו  סעדי,  מוניר  מוחמד  פרננד,  אלכס 
סבי,  מחמוד  חאלסי,  מאהר  נלבידיאן, 
ראשיד  עצור,  כריסטו  בדוקה,  מאהר 
סעדי, חמד שלודי, אבו חאלד סביתאן, 

אעודא ערבי,  אל  כאמל  סיאם,  -דהוד 
ללה, אבו חלאל, זיאד דנה, נביל זאגית, 
מנצ'ה,  מוניר  אומן,  יוסף  חאתם,  אבו 

אבו ארפה, אבולאוה, שמעון תאומס

לשורות  להצטרף  שביקשו  ירושלים  ממזרח  עסקים  ואנשי  מוכתרים   22
לשכת המסחר ולהעניק להם בית וסיוע בקידום הקהילה העסקית במזרח 

ירושלים התארחו בבית לשכת המסחר ירושלים. 

למעט במקרים שיש חשד סביר להתנהגות . 3
בלתי הולמת, אין להתקין מצלמות נסתרות 
במקום העבודה או לצלם עובד ללא ידיעתו 
היות שזוהי מהווה פגיעה חמורה בפרטיות 

העובדים.
ומקלחות, . 4 בשירותים  מצלמות  להתקין  אין 

במלתחות או בחדרי הלבשה.
מטרה . 5 לכל  בצילומים  שימוש  לעשות  אין 

אחרת פרט למטרה שלשמה הם נערכו.
-הפרת הנחיות אלו עלולה לגרור קנסות ות. 6

מצד  פיצויים  לתביעות  המעסיק  את  חשוף 
ועלולה  נזק  בהוכחת  צורך  ללא  העובדים 

לחשוף את המעסיק להליכים פליליים.
מתי ובאיזה תנאים כן מותר להתקין מצלמות 

אבטחה?
)למשל, . 1 סבירה  היא  הצילום  מטרת  כאשר 

צילום סחורה בעסק,  רושמת,  קופה  צילום 
השי ואיכות  העובדים  משמעת  על  -פיקוח 

ומידתית  ללקוחות(  מספקים  שהם  רות 
)הצילומים נשמרים לפרק זמן שאינו עולה 
לגיטימית  המטרה(,  להגשמת  הנדרש  על 

-ושהנה חיונית למטרה העסקית או הארגו
נית של המעסיק, או עם הוראת חיקוק או 
דרישת רשות מוסמכת )למשל המשטרה(.

-מקומות בהם המעסיק נדרש לקבל את הס. 2
כמת העובדים להתקנת מצלמת מעקב:

הקבועות . 3 ובעמדותיהם  העובדים  במשרדי 
לשם ביצוע עבודתם הרגילה.

משרד משותף או עמדות עבודה מתחלפות.. 4
-התקנת מצלמות באזורי מנוחה כגון: מטב. 5

חון, חדר אוכל, או כל מתחם אחר המשמש 
הע משגרת  הפסקה  לצורך  העובדים  -את 

בודה –  מותר להתקין מצלמה רק אם יש 
צורך ממשי בהגנה על ביטחון העובדים או 

על חומר מסווג.
ובין . 6 לצילום  הנלווה  באופן  בין  קול  הקלטת 

שבנפרד, עלולה לסתור גם את הוראות חוק 
שהפרת   1979  – התשל"ט  סתר,  האזנת 

הוראותיו היא עבירה פלילית חמורה.
בולטים . 7 מקומות  במספר  בשילוט  לציין  יש 

מוק )ואם  סגור  במעגל  מצולם  המקום  -כי 
לט אז גם זאת יש לציין(. דרישה זו חשובה 
)כמו  לציבור  הפתוחים  במקומות  במיוחד 
קבלת  יש  בהם  משרדים  או  חנויות  למשל 

קהל( על מנת לידע אדם כי הוא מצולם.

 - המשך -  דיני עבודה
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 פסטיבל למוסיקה ואמנות איברו-אמריקאית הראשון
אטרי:  דרור  המסחר  לשכת  נשיא 
אחד  בכל  נוגעים  ואמנות  "תרבות 
לקידום  גשר  ומהווה  מאיתנו  ואחד 

וידי היהודי  העם  בין  כלכלי  -ופיתוח 
ידיד  את  לברך  אבקש  בעולם,  דנו 

קוס -שגריר 
ריקה  טה 

פנ -אסטבן 
ורעייתו  רוד 
פנרוד  הגב' 
האירוח.  על 

המ -לשכת 
ירוש -סחר 
ושגרי -לים 

קוסטה  רות 
ביש -ריקה 

הצליחו  ראל 
מע -לפתח 

יחסים  רכת 
וידי -חמה 

נפלאה  דות 
שהובילה 

לעשייה 
משותפת.

לי תודה   -
מזכיר  דידי 

הוועדה 
האיברו-

אמריקאי 

על  אברהם  דוד   – המסחר  בלשכת 
זו שהינה חלק  יוזמה מבורכת  קידום 
מתכנית עבודת הועדה לשנת 2019. 
ויו"ר  הנהלה  חברת  לחברתי  תודה 
ולחבר  אבידן  סטלה  הגב'  הוועדה 

הוועדה והמתורגמן שלנו דניאל גליברמן.
מריו  הונדורס  שגריר  ידידי  את  לפגוש  שמח  אני   
מוראלס  ארתורו  קרלוס  קולומביה  ושגריר  קסטילו 
שאף עמם נבנתה ידידות ואנו מצפים לקדם יחדיו 

עשייה משותפת בין ירושלים ומדינותיהם.
קוסטה  שגריר   

פנ אסטבן  ־ריקה 
למכו- "תודה  :רוד 
לשכת  נשיא  בדי, 
ירושלים  המסחר 
אטרי  דרור  מר 
מירושלים  שהגיע 
אנו  אותנו.  לכבד 

קו היום  -מקדמים 
ישתתפו  בו  נצרט 
הספרדי  הפסנתרן 

גומ דייגו  -המהולל 
הויוליסטה  לסקי, 
לידה  האיטלקית 
וגדול  צ'ן-ארגרייך, 

גיט עברי  -הכנרים 
גם  המשמש  ליס, 

אונ סוכנות  -כנציג 
-סקו בישראל. ומא

המשך  לכולנו  חל 
משותפת  עשייה 

ופוריה" 

לאחרונה חתם נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי בשם לשכת המסחר ירושלים 
לקידום  שיפעל  כהן,  דרור  לשיווק  הישראלי  המרכז  מנכ"ל  עם  פעולה  שיתוף  על 
העסקית.  בקהילה  לחברנו  חדשים  שווקים  ופתיחת  בהעשרה  יחודיים   פרוייקטים 

פרטים נוספים בקרוב...

שיתוף פעולה יחודיי לרווחת חברנו בקהילה העסקית והצטרפות חברים איכותיים למשפחת לשכת המסחר.

 שיתופי פעולה
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 נפתחה שלוחה של לשכת המסחר י-ם בגוש עציון!

כחלק מפעילותה של לשכת המסחר להנגשת שירותיה לכלל 
מועצת  ונכונות  והשפלה,  ירושלים  באזור  העסקית  הקהילה 
גוש עציון להביא לחיזוק הקהילה העסקית בגוש נפתחה היום 
בית  ומסיעת,  מכוונת  כתובת  עציון אשר תעניק  גוש  שלוחה 
להפריה עסקית ופתיחת שווקים חדשים והזדמנויות עסקיות 

בארץ ובעולם לבעלי העסקים בגוש.

:נשיא לשכת המסחר דרור אטרי "לשכת המסחר ממשיכה לה-
צעד  לעשות  זכינו  והיום  בישראל  רחיב את המעגלים העסקיים 
נוסף בכיוון זה עם חברנו בגוש עציון. גוש עציון הינה חלק בלתי 
נפרד ממדינתנו ואך טבעי כי לשכת המסחר בבירת העם היהודי 

ירושלים תפעל לחיזוק חברנו באזור בעלי העסקים בגוש.

לצערי לא מעט ראשי רשויות לא הפנימו כי כלכלתה של רשות 
מקומית מושתת על עסקיה, ולשמחתי מצאתי במועצת גוש עציון 
לידידי  תודה  העסקית  ולקהילה  לתושביו  מחויב  מועצה  ראש 
שלמה נאמן ראש המועצה על שיתוף הפעולה ובטוחני כי יחדיו 

נדע להביא לקידום הצמיחה הכלכלית והעסקית בגוש.

תודה לידידי חבר הלשכה עו"ד עמנואל ויזר על היוזמה בקידום 
השלוחה והשותפות היפה לאורך הדרך, למנכלי"ת גוש עציון יפה 

-שטרית לחברת הנהלת הלשכה סטלה אבידן ודרור כהן ולכל הצ
וותים המקצועיים על הנכונות לקידום השת"פ בין לשכת המסחר 

והגוש."

ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן: "אבקש להודות לך נשיא 
לשכת המסחר דרור אטרי על הנכונות לפתוח את שלוחת לשכת 
ירושלים בגוש, תודה על  שיתוף פעולה הפורה עמנו  המסחר 
רבה  חשיבות  רואים  אנו  זה.  וחשוב  היסטורי  לרגע  שהביאנו 
בקידום הקהילה העסקית שלנו והרחבת המסחר בגוש, מועצת 
גוש עציון נכונה להעמיד את מרב שירותיה ליזמים ועסקים אשר 
יהיו מעוניינים לעשות את עסקיהם אצלנו לרבות העמדת הטבות 

ייחודיות בארנונה ובמסים שלא יקבלו בשום מקום בארץ.

נעשה הכל בכדי ששיתוף פעולה זה יקדם את היעדים והמטרות 
אותם הצבנו לעצמנו בבואנו לקדם את שיתוף הפעולה בנינו."

במעמד נשיא לשכת המסחר דרור אטרי וראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן, נפתחה )יום ג' 2.10.18( שלוחת לשכת 
המסחר ירושלים בגוש עציון.

בתמונה: נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי, ראש מועצת 
גוש עציון, שלמה נאמן, חברי הלשכה: עו"ד עמנואל וייזר, סטלה 

אבידן, דרור כהן, רחל שור, נחום ברבי וחברי מועצת גוש עציון
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רביעי  ביום  בישיבתה  אישרה  לא  הכנסת  של  העבודה  ועדת 
טיפול  דמי  בתקנות  העבודה  שר  שהציע  השינויים  את   )3.10(

ארגוני.

-תזכורת קצרה במה עסקינן?: על פי תקנות דמי טיפול ארגוני מש
נות השבעים, כאשר ניכרת הסכם קיבוצי בין ארגון עובדים לארגון 
מעסיקים, וההסכם מורחב על ידי שר העבודה והרווחה כך שיחול 
על כל הענף, חייבים כל אותם עובדים ומעסיקים שאינם מאוגדים 

-בארגונים וחתמו על ההסכם לשאת בתשלום הקרוי "דמי טיפול אר
גוני" – עבור אותם ארגונים שהביאו לכריתת ההסכם. שזה בסדר , 

כל עוד לא פוגעים בחופש הבחירה של בעל העסק היכן להתאגד.

-התקנות שהנן ישנות אינן נותנות את הדעת למצב העסקים הק
טנים והבינוניים שקורסים תחת הנטל הכספי הכבד שלהם כבעלי 

עסקים.
 נשיא לשכת המסחר ירושלים דרור אטרי: "נראה כי משהוא כאן 

-התבלבל וחשב שנאפשר פגיעה בחברנו העצמאים והעסקים הק
טנים בישראל, רצינו לחשוב, רצינו לקוות שאחרי יום הכיפורים שר 
העבודה בישראל חה"כ חיים כץ יעשה קצת חשבון נפש עם עצמו, 

-קיווינו שבפתיחתה של שנה חדשה יחזור בו מניסיונות לפגוע בח
ברנו במגזר העסקי. רצינו … אך רצונות לחוד ומציאות לחוד…

 וועדת העבודה והרווחה של הכנסת קיימה היום )יום ד' 3.10.18( 
דיון סוער של שעתיים בנושא תקנות דמי טיפול ארגוני ששוב ביקש 
וזאת לאחר  בוועדה,  כץ לאשר  חיים  והרווחה חה"כ  שר העבודה 
שבמשך תקופה ארוכה הודענו כי לא נאפשר לאשר את התקנות 

חו ובלתי  פוגעניות  תקנות  אלה  הנוכחית.  במתכונתם  -המוצעות 
קיות, שיפגעו קשות בזכותם הבסיסית של חברנו העסקים בחופש 

-ההתאגדות והבחירה שלהם היכן להתאגד. לשמחתי הצלחנו )לש
כות המסחר: חיפה, י-ם, ב"ש ואילת( להחזיר את השפיות לכנסת, 
חברי הכנסת התרשמו כי לא יעלה על הדעת כי ארגון שלו הסכם 
קיבוצי וצו הרחבה יתבע בבית משפט מכח הזכות הקיימת לו בחוק 
המסחר(  )לשכות  כשלנו  אחר  מעסיקים  בארגון  החבר  עסק  בעל 

בזמן שאינו חפץ להיות בארגון האחר.
 גם היום )כפי שצלח בידנו גם בישיבות הקודמות( לא אישרה הוועדה את 
התקנות שביקש השר לתקן והייתה קשובה להסתייגויות שלנו. בסופו של 
דיון הודיע כאמור יו"ר הוועדה ח"כ אלי אלאלוף כי הוועדה לא תאשר היום 

)יום ד' 3.10.18.( את התקנות המוצעות.
 אני מציע לאף אחד לא להתבלבל גם לא לידידי שר העבודה והרווחה 
חה"כ חיים כץ שחשב שיוכל להעביר גם היום )יום ד' 3.10.18( תקנות 
אין  לאחר  בישראל  הקטנים  והעסקים  העצמאים  חברנו  כנגד  פוגעניות 

-ספור דיונים בנושא שהצלחנו לעצור כאמור, לשמחתי שוב קיבל את הת
שובה!!!

 לא הייתה אבן שלא הפכנו בכדי לעצור את ניסיון שר הרווחה לאשר את 
התקנות בוועדת העבודה. קידמנו ישיבות עם שרים, חברות וחברי כנסת, 
בכירים בעולם המשפט והמשק הישראלי. זה המקום להודות לחברי שר 
Eli Cohen שפעל נמרצות לסייע לחברנו בקהילה  הכלכלה אלי כהן – 
העסקית, ליו"ר הוועדה חה"כ אלי אלאלוף שהכניס שפיות לדיון ולא מהר 

להעביר את התקנה המוצעת.
 תודה לחברי נשיאי לשכות המסחר ; חיפה – David Castel, ב"ש 
צהו"ב  ארגון  יו"ר  הטוב  לחברי  להב.  -דני  אילת   , טרבלסי  משה   –
נעים יוסף שמוביל עמנו עשייה רחבה בנושא, מנהל הסוכנות לעסקים 
קטנים במשרד הכלכלה רן קויתי, וחברות וחברי הוועדה שחיזקו את 
עמדנו בנושא. לחברות וחברי הכנסת שלקחו חלק פעיל בדיון היום והביעו 
עמדה ברורה המחזקת את העסקים הקטנים: חה"כ רועי פולקמן, חה"כ 

מירב בן ארי, חה"כ השכל שרן, חה"כ עבד אלחכים חאג` יחיא.
הקטנים  העסקים  למצב  הדעת  את  נותנות  אינן  ישנות  שהנן  התקנות   

והבינוניים שקורסים תחת הנטל הכספי הכבד שלהם כבעלי עסקים.
יתקן את התקנות  כן, כפי שהודענו לשר העבדה כאמור, באם לא   על 
אותם ביקש להעביר בוועדת העבודה בכנסת בהקדם נפעל לעצור את 
הפגיעה אותה מוביל השר כנגד העצמאיים והעסקים הקטנים בישראל, 

-מי שלא נענה השר לפנייתנו בכבוד הראוי המשכנו במאבקנו ברמה הפו
ליטית ובמסדרונות הכנסת.

 העסקים הקטנים הינם העובדים השקופים של המשק המתמודדים מול 
מציאות לא פשוטה, כעת מבקשים להמשיך ולפגוע בהם ולמנוע מהם את 

זכותם הבסיסית שהינה זכות הבחירה היכן להתאגד.
- יחד עם חברנו בלשכות המסחר הוכחנו מהי כוחה של ההתאגדות והצל
-חנו להתגבש יחדיו לפעילות משותפת להוצאת העצמאים והעסקים הקט

נים והבינוניים בישראל מעבדות לחירות, אנו נחושים להמשיך בעמידתנו 
האיתנה לצד חברנו העסקים הקטנים ולא נאפשר ליישום הגזרה.

אני מציע לאיש לא להתבלבל, לא נאפשר פגיעה בחברנו וגזירת קופונים 
פוליטיים על גבן של חברנו בקהילה העסקית. אנחנו יודעים לתת מילה 
בכל האמצעים החוקיים  נבחל  לא  ומצד שני  לחברנו  למי שיסייע  טובה 
העומדים לרשותנו כדי לגונן על כל ניסיון לפגוע בחופש ההתאגדות של 

בעל/ת עסק ובזכויותיהן הבסיסיות.
- היום עשינו עוד צעד חשוב ומשמעותי אך, לפנינו עוד דרך לסיום המער
-כה בדבר זכותם הבסיסית של חברנו בחופש ההתאגדות ונמשיך במאמ

צנו שזכות זו לא תיפגע."

 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת דחתה את בקשת שר העבודה להעביר את התקנות  
החדשות של דמי טיפול ארגוני!
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הבינ"ל  המסחר  לשכת  הכריזה   ,2018 יוני  בחודש  לאחרונה, 
MERCURY II. זהו הכינוי שניתן לפרויקט  )ICC( על פרוייקט 
הדיגיטליזציה המוחלטת של תהליך הפקת הקרנה והעברתו בין 
עסקים, רשויות המכס ולשכות המסחר – בין המדינות השונות 

החברות באמנה.

לשכת המסחר ירושלים שמחה לבשר לחבריה כי הפרויקט צפוי 
להתחיל בפיילוט בן חצי שתחילתו באוקטובר 2018 וסיומו במרץ 
של  מצומצם  במספר  המערכת  הטמעת  יכלול  הפיילוט   .2019
הפיילוט,  בתום  שיתקיים  לקחים  הפקת  תהליך  ולאחר  מדינות 

המערכת תיפרס בקרב כל חברות האמנה.

אשר  היצואנים,  עבור  ממש  של  מהפכה  לחולל  צפוי  זה  מהלך 
-כיום נדרשים לעבור תהליך ביורוקרטי מייגע המצריך הגעה פי

זית ללשכות המסחר ועיסוק בניירות רשמיים. התנהלות זו גוררת 
ובין רשויות  בין מדינות  תיאום  בעיות של  רבות  אחריה פעמים 

-שונות אשר עלולה להזיק מאד ליצואנים. המעבר למערכת די
בדבר  הנוגעים  השונים  והצדדים  המדינות  לכל  יאפשר  גיטלית 
להתנהל בשקיפות ובצורה ברורה וחד משמעית באמצעות מספר 
הקשות על המקלדת, ויהפוך את העיסוק בניירת לנחלת העבר.

לשכת המסחר ירושלים )ע"ר( מצפה להטמעת המערכת החדשה 
בישראל ולהעניק ליצואנים את השירות היעיל והאיכותי ביותר.

קרנה אט"א הנו פנקס מעבר מכס המסדיר מעבר זמני של סחורות בין מדינות החתומות על אמנת הקרנה. הפנקס 
מונפק על ידי לשכות המסחר השונות בישראל ובמקביל על ניהולה השוטף של האמנה וכל היוצא ממנה, אמונה לשכת 
המסחר הבינ"ל. אמנת הקרנה נועדה לאפשר לעסקים במדינות החברות באמנה להעביר סחורות בינן לצורך תערוכות 

ותצוגות שונות ולאחר מכן להחזירן למדינת המוצא בהליך קל מול רשויות המכס.

 בשורה ליצואנים: קרנה אט"א יעבור למתכונת דיגיטלית!
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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


