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חברות וחברים יקרים!

כמדי חודש אנו בלשכת המסחר ירושלים מוציאים את המגזין 
העסקי לעדכונכם ושימושכם.

ראשית ברצוני לברך את חבריי - חברת הנהלה לשעבר אוסנת 
הילה מארק, עם השבעתה כחברת כנסת בישראל. אנו שמחים 
מתוכנו,  שבאה  הישראלי  בפרלמנט  כתובת  לנו  תהיה  שהיום 
הצלחת  הוא  הצלחתך  מארק,  הילה  אוסנת  חברתי  בהצלחה 
המגזר העסקי כולו. וכן, ברכות לחברת הנהלת הלשכה סוזי בר 
שנבחרה כחברת מועצת העיר שוהם וכן, חברינו מהדור הצעיר 
בלשכה עו"ד יוסי קרכילי שסיעתו נכנסה במנדט בעיריית לוד.

 
ראש העיר הנבחר של ירושלים מר  כמו כן ברצוני לברך את 
משה ליאון, בטוחני כי הקהילה העסקית וכלכלת ירושלים תהיה 
מהמגזר  שמגיע  כמי  הנבחר,  העיר  כראש  יומו  סדר  ראש  על 
העסקי ומכיר מקרוב את האתגרים מולם ניצבים חברנו במגזר 

העסקי, בהצלחה בתפקידך הרם.

בקהילה  לחברינו  בינלאומים  שווקים  לפתוח  המשכנו  החודש 
העסקית ונפגשנו עם משלחת של לשכת המסחר מצרפת, דנו 
לדינה סורק  בבחינת שיתופי פעולה עם חברי הלשכה, תודה 
על השותפות לקידום הסחר והזדמנויות העסקיות בין ירושלים 
– צרפת. בנוסף ארחנו בלשכתנו את שגריר גואטמלה בישראל 
היכרות שהתקדם מהר מאוד  זה מפגש  היה  בוקרו,  מר מריו 
למפגש מעשי. כמו כן ארחנו צוות של אנשי עסקים מנורווגיה 
בקהילה  חברינו  בין  וקישור  לתיווך  הדייג,  בתחום  העוסקים 

העסקית.

המציל  ארגון   - והצלה  איחוד  ארגון  במטה  החודש התארחתי 
הפועלים  ומהמתנבים  מהארגון  רבות  התרשמתי  רבים,  חיים 

ללא הפסקה. 

ארגון WJR )הפועל באנגליה לתמיכה הומניטראית באוכלוסיות 
אותנו  הזמינו  בנית  רונית  עם  בשיתוף  העולם(  בכל  נזקקות 
בין  לבבות  לקירוב  קונצרט  עולם",  "תיקון  בקונצרט  להשתתף 
וערבים בירושלים, שמחנו לארח בקונצרט את חברינו  יהודים 
תרבות  כיצד  הציג  האירוע  והפיליפינים.  מקולומביה  שגרירים 
לקידום  גשר  ומהווים  מאיתנו  ואחד  אחד  בכל  נוגעים  ואמנות 

ופיתוח כלכלי בין העם היהודי, הערבים וידידנו בעולם.

דבר הנשיא

בידידות,
 ובברכת

חנוכה שמח!

דרור אטרי

מגזין עסקי

דיני עבודה

שיתופי פעולה

קשרי חוץ

הזדמנויות עסקיות

הדלקת נר רביעי של חנוכה

חדשות הלשכה
< ברכת נשיא הלשכה לאוסנת הילה מארק לרגל  

   השבעתה לכנסת ישראל................................3

< ברכת נשיא הלשכה לסוזי בר וע"וד יוסי קרכילי .3  
< ביקור נשיא הלשכה בארגון איחוד הצלה...........4

< עדכון למעסיק ללחג החנוכה ....................3-4

< לשכת המסחר ירושלים מברכת את חבריה  
   מצרפת ....................................................6

< שגריר גואטמלה מתארח בלשכה..................7
< אנשי עסקים מנורווגיה מתארחים בלשכה ......7

< משרד האנרגיה מחלק מענקים בגובה 3 מיליון ₪
   להתקנת תשתיות להטענת רכבים חשמליים ...9

< הזמנה לאסיפה כללית ולהדלקת נר רביעי של  
   חנוכה בשוק מחנה יהודה ............................9

< קונצרט " תיקון עולם" – קירוב לבבות בין יהודים
    וערבים בירושלים! .....................................3

הנהלת הלשכה והח"מ עומדים לרשותכם ונשמח 
ונשמח להיות לכם לעזר בכל עת.

קריאה מהנה!
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 אוסנת הילה מארק רגע לפני השבעתה לכנסת ישראל  
 בבית לשכת המסחר ירושלים!

 דיני עבודה

־נשיא לשכת המסחר ירושלים דרור אטרי מברך את חברתנו חברת הנהלת הל
בחירתה  לפני  רגע  היוצאת  בישראל  העסקים  נשות  לקידום  הוועדה  ויו"ר  שכה 

כחברת כנסת בישראל, יום ב' 19.11.18

חג החנוכה יחל השנה החל מהשלישי ב-דצמבר  
עד העשירי לחודש )כה - כסלו עד ב - טבת(

ככלל חג החנוכה אינו נמנה בין חגי ישראל בהם 
זכאים העובדים לימי חופשה.

אלה,  בימים  חופש  ימי  לקחת  המעוניין  עובד 
ארשאי לבקש זאת מהמעסיק על חשבון ימי החו

פשה השנתית שלו.

במקומות עבודה בהם מונהג ימי עבודה קצרים 
צווי  ו/או  קיבוציים  הסכמים  מכוח  החג  במהלך 

אהרחבה ו/או הסכמים אישיים ו/או נוהג יהיו העו
בדים זכאים לשכר מלא באתם ימים.

מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך החג ייסגר מקום 
שנתית  בחופשה  ישהו  והעובדים  העבודה, 
להחליט  גם  רשאי  מעסיק  מרוכזת(.  )חופשה 
)או  החג  במהלך  לחופשה  יצא  מסוים  עובד  כי 
)כולל  החופשה  ימי  מספר  אם  מהחג(.  בחלק 
ימי המנוחה השבועית( הוא 7 ימים לפחות, יש 
להודיע לעובדים לגבי ההוצאה לחופשה ותאריך 

תחילתה, שבועיים מראש לפחות.

עובד  לחופשה  להוציא  מעוניין  מעסיק  כאשר 
שאין לזכותו מספיק ימי חופשה לניצול )בין אם 
מדובר בחופשה מרוכזת לכל העובדים ובין אם 
בלבד(,  הספציפי  העובד  של  לחופשה  מדובר 
מהפעולות  אחת  את  לנקוט  המעסיק  יוכל 

הבאות:
לא להוציא את אותו עובד לחופשה.	 
לנכות 	  מבלי  בתשלום  לחופשה  להוציאו 

ימים אלה מימי החופשה שיצבור בעתיד.
להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום, 	 

לחופשה  לצאת  מעוניין  שהעובד  בתנאי 
באותו מועד והוא נתן לכך את הסכמתו.

במו לחופשה  לצאת  מעוניין  שהעובד  אבמקרה 
צבורים,  חופשה  ימי  מספיק  לו  ואין  מסוים  עד 

עבודה בחג החנוכה

משלחת אנשי עסקים מגיברלטר בלשכת המסחר ירושלים!

נשיא הלשכה דרור אטרי: "למגזר העסקי בישראל יש היום פרטנרית שבאה מתוכו, 
מכירה את האתגרים עמם הוא מתמודד ביום יום. בתקופה בה כל חבר כנסת מחוקק 
חוקים לטובת העיתון, תוספות תשלומים של עובדים מבלי ששואל מהיכן הכסף מגיע, 
)אנחנו כמובן בעד קידום זכויות עובדים ואף חתמנו על הסכמים קיבוצים שמשפרים 
ובכך,  ולא באופן שרירותי(  יכול להחיל  את תנאיהם, אך באופן שבו המגזר העסקי 
פוגע בלי להבין זאת לעומק במגזר העסקי, הגיע הזמן שיותר ויותר חברים מהמגזר 
תהיה  שהיום  ואנו שמחים  והארצי  המקומי  בשלטון  מפתח  בתפקיד  ישמשו  העסקי 
לנו כתובת בפרלמנט הישראלי שבאה מתוכנו, בהצלחה חברתי אוסנת הילה מארק, 

הצלחתך הוא הצלחת המגזר העסקי כולו."

לך  "תודה  מארק:  הילה  אוסנת  הנכנסת  כנסת  וחברת  היוצאת  הנהלת  חברת 
חברי הטוב נשיא לשכת המסחר דרור אטרי, זכיתי להיות שותפה לעשייה היפה של 
הלשכה למען קידום העסקים בישראל ברמה הארצית והבינלאומית. לשכת המסחר 
היא משפחה תודה לכל חברי בהנהלת הלשכה על החברות והשותפות רבת השנים. 
מבטיחה להמשיך ולהיות מחוייבת לחברנו במגזר העסקי והיות לכם לכתובת ונציגה 

בכנסת ישראל."

ברכות חמות לחברת הנהלה סוזי בר 
שנבחרה כחברת מועצת העיר שוהם, 

עומדים  שוהם  תושבי 
הנשים  באחת  לזכות 
והפורצות  המוכשרות 
ובמגזר  דרך בקהילה 

העסקי

הצעיר  מהדור  לחברינו  חמות  ברכות 
בעיריית  במנדט  נכנסה  שסיעתו  בלשכה 
עם  מגיע  יוסי  קרכילי,  יוסי  עו"ד   - לוד 

תנאי  ללא  נתינה  יושרה,  של  ערכים 
לחבריו  לעזור  גדול  ודחף 
העסקים  ובעלי  הצעירים 

בלוד.

     זכינו!!!
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 ביקור בארגון איחוד והצלה – מצילי חיים!

2006 כאא  איחוד הצלה הוקם בשנת
רגון המושתת על מתנדבים ומטרתו 
מתן מענה רפואי ראשוני ומקצועי על 
מנת להציל חיים. כיום )2018( מונה 
 5,000 מעל  הצלה'  'איחוד  ארגון 
 – רפואה  אנשי   4000  – מתנדבים 
 600 ורופאים  פרמדיקים  חובשים, 
400 מתא  מתנדבי פרויקט תן כבוד,
מדן  הפעילים  חוס"ן,  יחידת  נדבי 
מסייע  כגוף  מאושר  והוא  אילת  ועד 
משרד  ידי  על  חירום  בשעת  רשמי 
הצלה”  “איחוד  מתנדבי  הבריאות. 
מגישים סיוע רפואי לחולים ולפצועים 
מיידי.  רפואי  וסיוע  לטיפול  הזקוקים 
אוכלוסיית  בתוך  פזורים  המתנדבים 
ורחוב. הם  שכונה  עיר,  בכל  ישראל 
האוכלוסייה  שכבות  מכל  מגיעים 
חילונים,  ערבים,  יהודים,  בישראל: 
חלקם  כאשר  ונשים.  גברים  חרדים, 
"השירות  במסגרת  בארגון  פעילים 

האזרחי".

יום בשנה, כולל שבתות   365 24 שעות ביממה,  המתנדבים באיחוד הצלה פעילים 
וחגים.

את המפגש יזם פנחס שטרלינג ראש איחוד הצלה יקנעם מגידו.

איחוד  ארגון  במטה  התארח  אטרי  דרור  ירושלים,  המסחר  לשכת  נשיא 
והצלה ע"י המנכ"ל משה טייטלבוים, וסמנכ"ל פיתוח הארגון זאב סופר. 

ארגון המציל חיים רבים.

הוא רשאי, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת 
ימי  וזאת על חשבון  לחופשה ארוכה מזו שצבר 
חופשה שיצבור בעתיד או כחופשה ללא תשלום.

לשכת המסחר ירושלים מברכת את 
כל חבריה בקהילה העסקית בהמשך 

שגשוג וצמיחה 

ובברכת חג אורים שמח 

 - המשך -  דיני עבודה
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הלשכה,  חברי  אטרי  דרור  ירושלים  המסחר  לשכת  נשיא 
מר  קולומביה  ושגריר   Neal Imperial הפיליפינים  שגריר 
עולם"  "תיקון  בקונצרט  התארחו  מוראלס  ארתורו  קרלוס 
שהפיקה רונית בנית יחד עם ארגון WJR הפועל באנגליה 
לתמיכה הומניטראית באוכלוסיות נזקקות בכל העולם ללא 
הבדלי דת, גזע, ומין.  באירוע שמציג כיצד תרבות ואמנות 
נוגעים בכל אחד ואחד מאיתנו ומהווים גשר לקידום ופיתוח 

כלכלי בין העם היהודי, הערבים וידידנו בעולם.

־נשיא לשכת המ
סחר, דרור אטרי 
בדבריו בפתיחת 
"הדגשא  האירוע:

הקונצרט  כי  תי 
היום זהו רוחו של 
העם היהודי מאז 
כך  ועל  ומעולם 

במקורותי אנכתב 
לרעך  ואהבת  נו: 
עשה  וכן:  כמוך 
יתום,  משפט 
ואהב  ואלמנה, 
לחם  לתת  גר, 

ואהב אושמלה. 
 , הגר  את  תם, 
הייתם,  גרים  כי 
מצרים.  בארץ 

ארוח זו קיבלה בי
אטוי במגילת העצ

מדינת  של  מאות 
הקוראת  ישראל 
ובשיתוף  בשלום 
אפעולה עם כל שכ

ננו.

סלע  שהיא  אף  ועל  הדתות  לכל  הקדושה  עיר  היא  ירושלים 
מחלוקת בימינו, ייעודה במקורות העם היהודי הוא ברור, כפי 

שנכתב בפרק ב' בספר ישעיהו:
ב – והיטה באחרית הימים נכון יהיה הר הבית ה' בראש ההרים 

ונשא מגבהות ונהרו אליו כל הגוים.

ג – והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי 
יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' 

מירושלים.

ד – ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאא

תים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד 
מלחמה.

לשכת המסחר ירושלים, נוסדה בשנת 1908 בצל הכיבוש העות'מני 
אשל ארץ ישראל. למן יום הווסדה שמה לה כמטרה – לתרום לה

גשמת החזון לקירוב לבבות ולהוות גשר כלכלי ועסקי בין חבריה 
אבמגזר העסקי לבין כלל הקהילות העסקיות בעולם לרבות עם שכ

נינו הערבים.

לח אבהתאם 
זוונו זה, מאז 

כנ אנבחרתי 
לשכת  שיא 

הל אהמסחר 
מקד אשכה 

שיתופי  מת 
עם  פעולה 

אהקהילה הע
סקית במזרח 

אירושלים וידי
דותיה בעולם 

ובכ אהערבי 
לל.

אנו תקווה כי 
אלו  יחסים 
ניבנו  אשר 

אבשנים האח
במס ארונות 

האגף  גרת 
הבינלאומי 

לבין  בלשכה 
בעולם  ידידנו 
טוב  ולעתיד  והערבים  היהודי  בין העם  אימון  ליצירת  בסיס  יהווה 

יותר לרווחת כולנו.

התזמורת  על  ניצחה  אשר  בנית  רונית  לידידתי  להודות  אבקש 
 Neal Imperial לידידנו שגריר הפיליפינים , WJR הערב, לארגון
ומכובדי שגריר קולומביה מר קרלוס ארתורו מוראלס , לחברי סגן 
ויינשטוק  ורעיתו,   )  Hagai Avrahamy  ( אברהמי   חגי  נשיא  עו״ד 
 ,Stela Avidan Waintrub הלשכה  הנהלת  חברת  ורעיתו,  יוסי 

אעמנואל ויזר, יעקב רוזנר, רו"ח רונן נאמן, מזכיר הוועדה אפרו אמ
ריקנית בלשכה David Abraham, נציג הדור הצעיר בלשכה עופרי 

שגב, נחום."

 קונצרט " תיקון עולם" – קירוב לבבות בין יהודים וערבים בירושלים!
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 לשכת המסחר ירושלים מברכת את חבריה מצרפת!

ירושלים,  המסחר  לשכת  נשיא  בהשתתפות  הייתה  הפגישה 
העסקים  נשות  ויו"ר  הלשכה  הנהלהת  חברי  עם  אטרי  דרור 
הילה  אוסנת  חה"כ  וכיום  כשבוע  לפני  עד  בלשכה  בישראל 

מארק.

והזדמנויות  הסחר  לקידום  השותפות  על  סורק  לדינה  תודה 
העסקיות בין ירושלים – צרפת.

ב - יום ד' 21.11.18 התקיימה פגישה עם חברים מלשכת המסחר צרפת באירוע עסקי נטו.

בתמונה: נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי, חה"כ אוסנת הילה מארק, רכזת אגף בינלאומי בלשכת המסחר רחל שור, חבר הלשכה 
עופרי שגב, נציגים מלשכת המסחר בצרפת
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ירושלים  המסחר  לשכת  בבית  התארח   12.11.18 ב'  יום   - ב 
בדרכים  התעסק  הדיון  בוקרו,  מריו  בישראל  גואטמלה  שגריר 
בין  העסקיות  והזדמנויות  הסחר  הקשרים,  העמקת  להמשך 

ירושלים לגואטמלה.

אגואטמלה הינה ידידת אמת של ישראל הייתה בין המדינות הראשו
נות שתמכו בהקמת מדינת ישראל, הכרה בירושלים בירתו של העם 
היהודי, ועומדת לצד ישראל באו"ם. נשיא לשכת המסחר ירושלים, 
דרור אטרי, השתתף ברגע היסטורי – הקמת שגרירות גואטמלה 
בירושלים, לצד ראש ממשלתנו בנימין נתניהו ונשיא גואטמלה ג'ימי 
מוראלס. ראויה להערכה רבה הכרה הבלתי מסויגת של גואטמלה 
בירושלים כבירתו הנצחית של העם היהודי, והרצון הרב בהרחבת 

הסחר והצמיחה הכלכלית לשתי המדינות.

הביקור הינו המשך ישיר של שיתופי פעולה מעמיקים בין שגרירות 
גואטמלה וירושלים.

 ממשיכים להרחיב הזדמנויות עסקיות בינלאומיות

בתמונה: נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי, שגריר 
גואטמלה בישראל מריו בוקרו, חברי הלשכה: רן ססובר, עופרי 
שגב, דוד אברהם, סוזי בר, סטלה אבידן, דניאל גילברמן, אלי 

פלץ, רכזת אגף בינלאומי בלשכת המסחר, רחל שור, נחום ברבי, 
עו”ד אורי סופרמן

בתמונה: נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי, שאול בטה, 
נציגי המשלחת הנורווגי

ב - יום רביעי 14/11 התקיימה פגישה בבית לשכת המסחר עם 
אנשי מסחר מנורווגיה בתחום הדייג.

הפגישה קודמה תודות לחבר הלשכה שאול בטה, הוסכם על המשך 
קידום התהליכים, פרטים נוספים בהמשך…



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

גליון מס' 28כסלו תשע"ט 11/2018 8

יקירי,  ליאון  משה  חמות  "ברכות  אטרי:  דרור  הלשכה  נשיא 
ראש  על  תהיה  ירושלים  וכלכלת  העסקית  הקהילה  כי  בטוחני 
העסקי  מהמגזר  שמגיע  כמי  הנבחר,  העיר  כראש  יומך  סדר 
ומכיר מקרוב את האתגרים מולם ניצבים חברנו במגזר העסקי, 

בהצלחה בתפקידך הרם"

ר  ח ס מ ה ת  כ ש ל א  י ש  נ
 דרור אטרי והנהלת הלשכה 
 מברכים את משה ליאון 
 עם בחירתו כראש העיר 

של עירנו ירושלים!
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 משרד האנרגיה מחלק מענקים בגובה 3 מיליון ₪ להתקנת תשתיות להטענת רכבים חשמליים

לשכת המסחר קוראת לחבריה להגיש מועמדות למכרז של משרד האנרגיה לצורך הקמת תשתיות 
הטענה לרכבים חשמליים.

חכמה  ותחבורה  דלקים  תחליפי  מנהלת  האוצר,  במשרד  התקציבים  אגף  עם  בשיתוף  האנרגיה  משרד 
במשרד ראש הממשלה ורשות החשמל מבקש לעודד הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, במסגרת 
פעילותו למימוש החלטת ממשלה מס' 2790 מיום 2011.1.30 והחלטת ממשלה 5327 מיום 2013.1.13 

להפחתת התלות בנפט בתחבורה.
לפיכך, משרד האנרגיה מפרסם בזאת קול קורא לסיוע בהקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים

 הזמנה להדלקת נר רביעי של חנוכה
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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


