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חברות וחברים יקרים!

למען  הלשכה  של  הרבה  בעשייה  פירות  רואים 
לשכת  חתמה  מרובה  עבודה  לאחר   - העסקים 
לקידום  פעולה  שיתוף  הסכם  על  ירושלים  מסחר 
לפליפינים  ירושלים  בין  עסקיות  והזדמנויות  הסחר 
הסכם זה, מהווה אבן דרך נוספת בחיזוק היחסים 
הגדולות  הכלכלות  ואחת  ישראל  בין  הכלכליים 

והמתפתחות באסיה.

נפגשנו עם סוחרי שוק מחנה יהודה בסיור שערכנו 
יהודה מאיר  סוחרי שוק מחנה  יו"ר  יחד עם  בשוק 
 , יהודה  מחנה  שוק  סוחרי  הנהלת  חברי  כהן, 
מזרחי,  )איציק(  ואיציקו  טל,  טל  יוני  צדקיהו,  ירון 
של  בחירתו  כלפי  רבה  הערכה  הביעו  הסוחרים 

מאיר כהן ליו"ר הסוחרים ולשלום הבית בשוק.

בירושלים  העסקים  את  לקדם  ממשיכים  אנחנו 
וסביבתה, נפגשנו עם מר שלמה נאמן, ראש מועצת 
העסקיים  המעגלים  והרחבת  לקידום  עציון  גוש 
עציון,  בגוש  המסחר  לשכת  של  שלוחה  ולפתיחת 
במגזין  השלוחה  פתיחת  אודות  נוספים  פרטים 

הבא...

אני רוצה לאחל לכם חזרה לשגרה מוצלחת והמשך 
שגשוג וצמיחה לטובת העסקים בירושלים ובישראל.
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לשכת המסחר ירושלים והפיליפינים חותמים על הסכם 
שיתוף פעולה לקידום הסחר והזדמנויות העסקיות!

 דיני עבודה

נשיא  ידי  על  נחתם   4.9.18 ג'  ביום 
אטרי,  דרור  ירושלים   המסחר  לשכת 

־ויו"ר סחר בינלאומי לשכת הסחר והת
עשייה הפיליפיני דליזו הרננדו , הסכם 
לשיתוף פעולה הדדי בין סוכנויות קידום 

־ההשקעות הזרות של המדינות. ההס
־כם בין הגופים עוסק בחיזוק יכולת המ

דינות לסייע לחברות הזרות מהמדינות 
חי לבצע השקעות באמצעות  ־השונות 
־לופי מידע על פוטנציאל ההשקעות הה

דדי, מתן סיוע עסקי, היוועצות ושיתופי 
פעולה בקידום השקעות בתוך ארגונים 
והזדמנויות  שווקים  ופתיחת  אזוריים, 

עסקיות  בינלאומיים ועוד.

נשיא  מביקור  כחלק  נחתם  ההסכם 
ביש דוטרטה  רודריגו  ־הפיליפינים, 

יותר של  רחב  והוא חלק ממהלך  ראל 
והכלכליים  המדיניים  הקשרים  חיזוק 
הפיליפינית  המשלחת  המדינות.  בין 
בכירים  בהם  כ-130 משתתפים,  מונה 
ואנשי  הפיליפינית  העסקית  בקהילה 
שר  התמ״ת,  שר  בהם  בכירים  ממשל 
ורבים  ההגנה  שר  החוץ,  שר  המדע, 

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית הדין לעבודה 
בתל אביב התובעת שירן מלמדובסקי נגד 
הנתבעים קריגר נדל"ן ט.ל.ו בע"מ. מאמץ 
בית הדין את מבחני הפסיקה האמריקנית 

־לבחון אם פניה לעובד לאחר שעות העבו
דה, בין שנעשתה בשיחת טלפון, בהודעת 
טקסט או בדוא"ל, תחוייב כזמן עבודה על 

חשבון המעביד.
אם כן אלו הם מבחני הפסיקה האמריקנית 

־לזכאות עובד לתגמול עבור מסרונים ושי
חות עבודה בשעות הפנאי:

בשעות . 1 ועבודה  העובד  שזמינות  ככל 
הפנאי דרך הסלולרי או המחשב האישי 
נחוצים לביצוע תפקידו, ביהמ"ש יטה 
להחשיב את העבודה שבוצעה בשעות 

הפנאי כשעות נוספות.
שאלה שנשלחה לעובד במסרון, אשר . 2

באופן  עבודה  ביצוע  מצריכה  אינה 
ממשי  לא תחשב כזמן עבודה.

דיווח . 3 תהליך  הגדיר  שהמעסיק  ככל 
העובד  על  למשרד,  מחוץ  שעות  על 
לציית לתהליך. עם זאת, גם הקפדה 

־מצד העובד על התהליך אינה משח
מאחריות  המעסיק  את  בהכרח  ררת 

־לתשלום שעות נוספות אם העובד יצ
ליח להוכיח מדיניות בלתי כתובה של 
שעות  גמול  תשלום  לדחיית  המעסיק 

נוספות.
היישומי\אובייקטיבי . 4 במובן  האם 

לכזו העולה  תחשב התנהלות העובד 
כדי 'עבודה'.

ניתן להסיק, אם כן, כי ככל שהנכם נוהגים 
לאחר  תדיר  באופן  מעובדיכם  למי  לפנות 
מנגנון  תגדירו  כי  מומלץ  העבודה,  שעות 
העובד  כי  ותוודאו  הללו  השעות  על  דיווח 
עומד בהוראות הדיווח. התנהלות מסודרת 
על פי נוהלים ברורים עשויה לחסוך עוגמת 

נפש רבה לכל הצדדים!

נוספים. כחלק מהביקור יקודמו מאמצים 
ייחתמו  וכן  רבים  ועסקיים  ממשלתיים 

־מספר הסכמים ומזכרי הבנות בין משר
דים ממשלתיים וארגונים עסקיים משתי 

־המדינות. בנוסף, משרדי הכלכלה והת
עשייה בשתי המדינות הסכימו עקרונית 

־לפעול לשם הקמת ועדה כלכלית מעור
־בת אשר תסייע לחיזוק הקשרים הכלכ

ליים והמסחריים בין המדינות.

אטרי: דרור  המסחר  לשכת   נשיא 
בני הפעולה  שיתוף  הסכם  ־"חתימת 

העם  בירת  ירושלים  המסחר  לשכת  נו, 
תולדה  הינה  הפיליפינים  וידידנו  היהודי 
בין  שנרקמה  יפה  יחסים  מערכת  של 
שגרירות והממשל בפיליפינים בשנתיים 
דרך  אבן  מהווה  זה,  הסכם  האחרונות, 

־נוספת בחיזוק היחסים הכלכליים בין יש
־ראל ואחת הכלכלות הגדולות והמתפת

חות באסיה. עשינו היום עוד צעד חשוב 
העסקיות  והזדמנויות  הסחר  בפתיחת 
פעולה  שיתוף  כי  ובטוחני  המדינות  בין 
העסקי  במגזר  לחברנו  רבות  יתרום  זה 

ולצמיחתה הכלכלית של ישראל. "

עבודה לאחר שעות העבודה

במסגרת ביקור נשיא הפיליפינים דוטרטה, נחתם הסכם שיתוף פעולה  
בין לשכת המסחר ירושלים, לשכת הסחר והתעשייה בינלאומי הפיליפיני 

שיתוף פעולה בתחום לקידום הסחר והזדמנויות העסקיות. זהו הסכם 
ראשון מסוגו בין ירושלים והכלכלה הגדולה ממזרח אסיה.
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 שנה טובה וגמר חתימה טובה לסוחרי שוק מחנה יהודה!

נשיא לשכת המסחר דרור אטרי: " שוק מחנה יהודה היה ונשאר המקום של עם ישראל, מקום של אחווה ורעות, סוחרים עם נשמה. פעם 
ציונות היתה לעבד את האדמה להיות חקלאי, היום להיות בעל עסק זו ציונות לשמה.

זה היה ביקור חם ואוהב של אנשים מדהימים, שמעתי את המצוקות והתמודדויות היום יומיות הלא פשוטות של חברנו הסוחרים, הצגנו 
בפניהם את שלל השירותים אותם מעמידה לחברים, הודעתי לחברים כי דלתי תמיד פתוחה בפניהם ובפני יו"ר וועד הסוחרים מאיר כהן. 

סוחרי שוק מחנה יהודה הם חלק ממשפחת איגוד לשכות המסחר.
תודה לכם סוחרי שוק מחנה יהודה על האירוח והכבוד שהענקתם לחברי בוועד הסוחרים וללשכת המסחר. שנה טובה וגמר חתימה טובה 

לכם ולכל בני ביתכם, מאחל לכם בריאות איתנה, שגשוג אישי , כלכלי ופרנסה טובה."

תמונות מסיור נשיא הלשכה מר דרור אטרי, יו"ר וועד סוחרי שוק מחנה יהודה מאיר כהן וחברי הנהלת הוועד

נשיא לשכת המסחר דרור אטרי , יו"ר סוחרי שוק מחנה יהודה מאיר כהן, חברי הנהלת סוחרי שוק מחנה יהודה , ירון 
צדקיהו, יוני טל טל, איציקו )איציק( מזרחי באו לברך את סוחרי שוק מחנה יהודה לקראת השנה החדשה, בברכת שנה 

טובה וגמר חתימה טובה.



לשכת המסחר ירושלים
ם י ק ס ע ה ל  ש ת  י ב ה

גליון מס' 26תשרי תשע"ט 09/2018 7

קשרי חוץ

והזדמנויות  השווקים  הרחבת  בהמשך  החדשה  השנה  את  פותחים 
והבינלאומית!  הארצית  ברמה  העסקית  בקהילה  לחברנו  העסקיות 
 )13/09/2018 חמישי,  )יום  אירח  אטרי  דרור  המסחר  לשכת  נשיא 
את קונסול הכבוד של בורונדי, הוברט חדד בלשכת המסחר ירושלים.

כיועצו של  כן  גם  מר חדד, בעל קשרים רבים עם הממשל, משמש 
הנשיא בחוף השנהב.

ב 5.9.14 ארח נשיא לשכת המסחר, דרור אטרי בבית לשכת המסחר 
נציגים של מרכז הסחר של סין, המזוהה עם משרד המסחר של סין, 
סגן  )יריד קנטון(, בראשותו של  סין  והיצוא של  היצוא  יריד  ומארגני 

נשיא מרכז הסחר של סין מר שו בינג.

־המפגש היה פורה וחם וסיכמנו על המשך העמקת הקשרים והפגי
שות בנינו.

נשיא לשכת המסחר דרור אטרי מארח את קונסול כבוד 
של בורונדי מר הוברט חדד

ביקור נציגי מרכז הסחר של סין בלשכת המסחר ירושלים 
לקידום הסחר בין ירושלים וסין

לאור התגברות מתקפות הסייבר על ארגונים במשק, משרד הכלכלה והתעשייה, הרשות 
להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ומערך הסייבר הלאומי ורשות החירום הלאומית 
יוצאים בתכנית סיוע חדשה בסבסוד של עד 40% מהוצאות התמגנות הסייבר לשמירה על 

חיוניות המשק ולזרימה חופשית של מידע, שירותים ומסחר.

אולי אתם זכאים לסיוע באיומי הסייבר?

 מענקים לעסקים
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לשכת המסחר ירושלים מגיעה לגוש עציון!

נשיא לשכת המסחר דרור אטרי נפגש )יום ה' 31.8.17( עם ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן, מנכלי"ת גוש עציון יפה שטרית וסגן 
ראש המועצה יואל סילבר המפגש היינו המשך לדיונים קודמים עם המועצה להעמקת שיתוף הפעולה בין המעוצה ללשכת המסחר.

נשיא לשכת המסחר דרור אטרי: "לשכת המסחר ממשיכה להרחיב את המעגלים העסקיים בישראל והיום זכינו לעשות צעד נוסף בכיוון 
זה עם חברנו בגוש עציון, תודה לידידי שלמה נאמן ראש המועצה על המפגש המעשיר והפורה, על האירוח הלבבי, השי המכובד והזכות 
להיות שותפים במיזם ייחודי שיקדם את המסחר בגוש עציון. בטוחני כי שיתוף הפעולה הפורה שנרקם בנינו יוביל לשגשוגה המסחרי 

והכלכלי של גוש עציון.

תודה לידידי חבר הלשכה עו"ד עמנואל ויזר על היוזמה בקידום המפגש הפורה והשותפות היפה לאורך הדרך, למנכלי"ת גוש עציון יפה 
שטרית ולסגן ראש המועצה יואל סילבר ולצוותים המקצועיים על הנכונות לקידום השת"פ בין הלשכת המסחר והגוש."

ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן: "אבקש להודות לך נשיא לשכת המסחר דרור אטרי על המפגש ונכונות הלשכה לקדם שיתוף 
פעולה עמנו. אנו רואים חשיבות רבה 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. ונעשה הכל בכדי ששיתוף פעולה זה יקדם את היעדים והמטרות אותם הצגנו בפגישה."

בתמונות: ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן יחד עם נשיא הלשכה דרור אטרי צוותי הגוש והלשכה.

פרטים נוספים בהמשך....
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לשכת המסחר ירושלים 
משתתפת בצערם של חברינו 

בפטירת יקירהם, בתפילה שלא 
תדעו עוד צער
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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


