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חברות וחברים יקרים!

העסקי.  המגזין  את  מוציאים  ירושלים  המסחר  בלשכת  אנו  חודש  כמדי 
עוד בטרם נסכם את השנה החולפת שהתאפיינה בעשייה מרובה למען 
דצמבר  בחודש  בפעילותינו  לעדכנכם  שמח  אני  העסקי,  במגזר  חברנו 

לשנת 2018.

לשכת המסחר ירושלים ו-ועד סוחרי שוק מחנה יהודה המאוגדים בלשכה 
ראש  חברינו  במעמד  בשוק,  חנוכה  של  רביעי  נר  הדלקת  אירוע  קידמו 

העיר ירושלים, משה ליאון.

ענף הפיצוציות בישראל, הוקם בבית לשכת המסחר ירושלים, ענף המונה 
כיום כ 11,000 פיצוציות וקיוסקים ומגלגל כ - 4.5 מיליארד שקל בשנה. 
במטרה להביא למיסוד וחיזוק הענף במשק כמי שמוביל את צמיחתה של 
הכלכלה של מדינתנו. לתפקיד היו"ר מונה דודו מתתיהו, להנהלת הענף 
זיו. בטוחני כי יחד נדע להוביל לצמיחתו של הענף  יוני חדד ואריק  מונו 

ולהובילו למקומו הראוי. בהצלחה חברים!

בהמשך לדברים, השתתפתי בדיון סוער אשר התקיים בוועדת הכלכלה 
טבק,  מוצרי  של  והשיווק  הפרסום  הגבלת  חוק  בהצעת  שעסק  בכנסת, 
בחוק זה ישנם סעיפים שפוגעים באלפי פיצוציות ובעלי עסקים בישראל. 
לצד חברתנו ח"כ אוסנת הילה מארק, השמענו את קול העסקים הקטנים. 
אנחנו בלשכת המסחר לא ניתן לפגוע בעסקים הקטנים והבינוניים, שהם 
בלשכת  הפיצוציות  ענף  ליו"ר  תודה  כולנו.  של  הכלכלה  של  הצמיחה 
המסחר דודו מתתיהו וחבריו להנהלה שהובילו איתו מאבק עיקש למען 

בעלי הפיצוציות בישראל.

לשלום  "קונצרט  את  ארגנו  הלשכה,  של  החוץ  קשרי  חיזוק   במסגרת 
דויד  ביוזמת  בלשכה,  אמריקנית  האיברו  הוועדה  קידמה  אותו   ,"2018
 - בישראל  ריקה  קוסטה  שגריר  בהשתתפות  הוועדה,  מזכיר   - אברהם 
אסטבן פנרוד.  שגרירות קוסטה ריקה בישראל ולשכת המסחר ירושלים 
לעשייה  שהובילה  נפלאה  וידידות  חמה  יחסים  מערכת  לפתח  הצליחו 

משותפת. 

הלשכה ממשיכה להעמיק את הקשרים הבינלאומיים והחודש לקחנו חלק 
באירוע  מדינתם.  של  העצמאות  חג  לרגל  תאילנד  שגרירות  של  באירוע 
נכחו שגרירת תאילנד בישראל - פנפרפה וונגקוביט, חה"כ אוסנת הילה 
הלשכה  הנהלת  חבר  סטרוד,  ערן  תאילנד  של  הכבוד  קונסול  מארק, 
וקונסול הכבוד של הפיליפינים שמעון וינבוים. בין לשכת הסחר ירושלים 
הסחר  פיתוח  להמשך  ונפעל  נפלאה  ידידות  נרקמה  תאילנד  לשגרירות 

והזדמנויות עסקיות בין תאילנד לירושלים.

החודש נפתחה בירושלים וועידת החקלאות ה - 9. ביוזמת חבר הנהלת 
על  בוועידה  הודעתי  אלוש.  חיים   - בלשכה  והחקלאות  הקלינטק  ענף 
בירושלים. השוק החדש  לתוצרת חקלאית  סיטונאי  כוונתי בהקמת שוק 
וינגיש את תוצרת החקלאים  יביא להרחבת התעסוקה  יסייע לחקלאים, 
עבור הסוחרים בירושלים והסביבה. הנושא קרוב ללבי כבוגר בית הספר 

החקלאי כדורי, וכמי שהתחיל את פעילותו 
בפלחה אני מכיר מקרוב את עבודת הכפיים 
והאדמה והצורך בחיזוק החקלאים בישראל.

דבר הנשיא

בידידות,
דרור אטרי

י ק ס ע ן  י ז ג מ

    חדשות הלשכה

    קשרי חוץ

    כנסים ואירועים

    דיני עבודה

<  הוקם ענף הפיצוציות בבית לשכות המסחר ..  

<  קונצרט לשלום 2018 ...............................  

<  וועידת החקלאות .....................................  

<  החוק לצמצום השימוש במזומן....................  

<  נלחמים למען העסקים הקטנים ..................

<  יום העצמאות של תאילנד ..........................

<  חנוכה בשוק מחנה יהודה ..........................

<  וועידת החקלאות ה - 9 בירושלים ...............

<  די לאלימות נגד נשים! ..............................

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

קריאה מהנה!
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 דיני עבודה הוקם ענף הפיצוציות בישראל בבית לשכות המסחר!

ביום ב' 17.12.18 התאגדו בבית לשכת המסחר וותיקי ענף הפיצוציות בישראל 
 4.5  – כ  המגלגל  בישראל  וקיוסקים  פיצוציות   11,000 כיום  המונים  וחבריהם 
מיליארד שקל בשנה, במטרה להביא למיסוד וחיזוק הענף העומד מול אתגרים 

לא פשוטים בימים אלה.

מטרת החוק - לצמצם את ההון השחור ולסייע 
יבמאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמו

רה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

פרטי החוק - החוק כולל הגבלות על השימוש 
במזומן ובשקים, ההגבלות חלות על עוסק, אדם 
דשאינו עוסק, תייר, רוד"ח ועוד" בעת מתן "שיי

רות עסקי" ללקוח. 
 

הגבלות על עוסק - 
לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן בעסקה 	 

מעל 11,000 ₪. 
בעסקה 	  מתייר  במזומן  תשלום  יקבל  לא 

מעל 55,000 ₪.
כשכר 	  במזומן  תשלום  יקבל  ולא  ייתן  לא 

עבודה, תרומה, או הלוואה בסכום העולה 
על 11,000 ₪. חריג: ההגבלה לא תחול 

על הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה 	 

בסכום העולה על 50,000  ₪.
עבור: 	  בשיק   תשלום  יקבל  ולא  ייתן  לא 

הלוואה/  תרומה/  עבודה/  שכר   / עסקה 
נקוב  התשלום  מקבל  ששם  בלי  מתנה, 

בשיק, כנפרע או כנסב, לפי העניין.
לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי 	 

נקובים  המסב  של  זהותו  ומספר  ששמו 
בשיק. 

יעוסק יתעד את אמצעי התשלום שבאמצ	 
עותו שילם תשלום או קיבל תקבול.

הגבלות על אדם שאינו עוסק - 
לא יקבל )מעוסק וגם מאדם שאינו עוסק( 	 

תשלום במזומן בעסקה מעל 50,000 ₪.
בעבור 	  לעוסק,  במזומן  תשלום  ייתן  לא 

עסקה במהלך עסקו של העוסק, כשמחיר 
העסקה גבוה מ- 11,000 ש"ח.

החוק לצמצום השימוש במזומן

לתפקיד יו"ר ענף הפיצוציות בישראל בלשכת המסחר נבחר דודו מתתיהו, להנהלת 
הענף יוני חדד ואריק זיו.

נביא את  כי בכוחות משותפים  "ברכות חברים, בטוחני  נשיא הלשכה דרור אטרי: 
הענף למקומו הראוי במשק הישראלי כמי שמוביל את צמיחתה וכלכלתה של מדינתנו. 
לצערי בתקופה האחרונה נראה כי משהו כאן התבלבל וחשב שיוכל לפגוע בענף גדול 
וחשוב במשק שרובו מושתת על עסקים קטנים, וזאת מבלי לחשוב על ההשלכות של 
מעשיהם. אנחנו בלשכת המסחר המהווים בית לעסקים בענפי המסחר והשירותים 
לא נאפשר פגיעה בחברנו ונעמוד עמידה איתנה לצד חברנו בקהילה העסקית בכלל 
וחברנו הפיצוציות בפרט. מהיום אתם לא לבד, אנחנו כאן אתכם ויחדיו נדע להצעיד 

את הענף למקומו הראוי.

בהצלחה חברים, תודה לכם על האימון והנכונות לפעול למען רווחת חבריכם."

בר:  סוזי  הלשכה  הנהלת  חברת 
די  אומרים  העסקי  במגזר  "כולנו 
נגד נשים" לשתיקה די לאלימות 

 די לשתיקה! די לאלימות נגד נשים!
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 נלחמים למען העסקים הקטנים בוועדת הכלכלה בכנסת!

בהפעלת  לצדנו  שנלחמה  מארק,  הילה  אוסנת  חה"כ  חברתנו  עמדה  העסקים  לצד 
ישפיות בוועדה, שיקול דעת מעמיק בטרם קבלת החלטות ואף הפ

עילה את סמכותה כחברת כנסת בהעלאת הסתייגות בסעיף מסוים 
ישהווה בעייתיות רבה לעסקים וטענה כי מדובר בנושא חדש. בעק
יבות זאת תידרש ועדת הכנסת להכריע בעניין, והסעיף יתווסף לה
צעה רק במידה ויוחלט בוועדת הכנסת כי לא מדובר בנושא חדש.

קול העסקים הקטנים נשמע באופן ברור ביותר, 
ועצירת  בוועדה  שפיות  מעט  להכניס  הצלחנו 
העסקים. של  גבם  על  הפופוליסטית  החקיקה 

העסקי  מי שבאה מהמגזר  לשעבר  הלשכה  לחברת  מיוחד  תודה 
והייתה לנו לשופר חה"כ עורכת הדין אוסנת מארק, תודה לחה"כ 
לאה פדידה על החיזוק שהעניקה לעסקים היום שאין זה מובן מאליו 
בעיננו. וליו"ר הוועדה חה"כ איתן כבל, שלמרות שנשארנו חלוקים 

במספר סעיפים ניהל את הועדה בכבוד ובאופן מעורר הערכה. 

מתתיהו  דודו  המסחר  בלשכת  הפיצוציות  ענף  יוד"ר  הלשכה,  לחבר  תודה 
הקטנים. והעסקים  הפיצוציות  חבריו  למען  עמנו  כתף  לצד  כתף  שנלחם 

:בתמונה נשיא לשכת המי
דרור אטרי ירושלים,  סחר 

ביום ג' 18.12.18, התקיים דיון סוער בוועדת הכלכלה בהשתתפות נשיא לשכת 
חוק  בהצעת  כבל  איתן  בראשות  התקיים  הדיון  אטרי.  דרור  ירושלים,  המסחר 
הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון מס' 7(, התשעד"ח-2018, חוק 
חשוב לכשעצמו, אך לצערנו שוב הועלה חוק מבלי שניתנה הדעת באופן מעמיק 
פיצוציות  באלפי  לפגוע  סעיפים שבאו  בו  היו  להכילו.  ליכולת העסקים הקטנים 

שרובם הינם עסקים קטנים.

לא ייתן תשלום במזומן לאדם שאינו עוסק, 	 
מ-  גבוה  העסקה  כשמחיר  עסקה,  בעבור 

50,000 ש"ח.
כשכר 	  במזומן  תשלום  יקבל  ולא  ייתן  לא 

הג בסכום  כהלוואה  או  כתרומה,  יעבודה, 
בוה מ- 11,000 ש"ח. 

כמתנה 	  במזומן  תשלום  יקבל  ולא  ייתן  לא 
בסכום הגבוה מ-  50,000 ₪ 

על 	  העולה  בסכום  בשיק  תשלום  יקבל  לא 
 / עבודה  שכר   / עסקה  בעבור   ₪  5,000
נקוב  ששמו  בלי  מתנה,  הלוואה/  תרומה/ 

בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
תשלום 	  עסקו,  במסגרת  לעוסק,  ייתן  לא 

תרו עבודה/  שכר   / עסקה  בעבור  יבשיק 
מה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם העוסק נקוב 

בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
בשיק 	  תשלום  עוסק  שאינו  לאדם  ייתן  לא 

בסכום העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה 
/ שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי 
ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או 

כנסב, לפי העניין.
לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי 	 

נקובים  המסב  של  זהותו  ומספר  ששמו 
בשיק.

הגבלות על תייר - 
לא ייתן תשלום במזומן לעוסק עבור עסקה 	 

מעל 55,000 ש"ח.
כשכר 	  במזומן  תשלום  יקבל  ולא  ייתן  לא 

יעבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום העו
לה על 11,000 ש"ח. 

כמתנה 	  במזומן  תשלום  יקבל  ולא  ייתן  לא 
בסכום העולה על 50,000 ₪.

לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי 	 
נקובים  המסב  של  זהותו  ומספר  ששמו 

בשיק.

המידע באדיבות רשות המסים בישראל
https://taxes.gov.il/cash/Pages/Guide-

Cash.aspx

 - המשך -  דיני עבודה

:בתמונה נשיא לשכת המי
סחר ירושלים, דרור אטרי,
מארק הילה  אוסנת  חה"כ 

https://taxes.gov.il/cash/Pages/Guide-Cash.aspx
https://taxes.gov.il/cash/Pages/Guide-Cash.aspx
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נשיא לשכת המסחר, דרור אטרי, קרא בוועידת החקלאות 
סיטונאי  שוק  של  הקמתו  לקדם  ההחלטה  על  בירושלים, 

לתוצרת חקלאית בירושלים.

נשיא לשכת המסחר ירושלים דרור אטרי: "הנהלת הלשכה 
ומו סיטונאי חדיש  כי הגיע הזמן שיהיה שוק  יהגיע למסקנה 

ישראל,  בירת  בירושלים  דרני 
אשר  בישראל,  הגדולה  העיר 

ימשרתת גם את איזור השפ
וזאת כפי  ואזורים אחרים  לה 

שמקובל בכל ערי העולם.

הקמת שוק סיטונאי בירושלים 
שומע  אמיתי שאני  צורך  הוא 
החדש  השוק  מהשטח.  עליו 

להרח יביא  לחקלאים,  ייסייע 
יבת התעסוקה וינגיש את תוצ

רת החקלאים עבור הסוחרים 
אשר  והסביבה,  בירושלים 
הסיטונאי  לשוק  להגיע  נאלצו 

בצריפין.

הצר על  יענה  החדש  יהשוק 
והצרכנים  החקלאים  של  כים 

יכאחד ויפתח את המסחר בי
רושלים ובכל איזור השפלה.

הקמת השוק תשרת בין היתר 
החנויות  המלון,  בתי  הקייטרינג,  חברות  המסעדות,  את  גם 
ופירות ברחבי העיר  לירקות  וכל החנויות  יהודה  בשוק מחנה 

ירושלים והשפלה".

הוכח בכל העולם כי שוק סיטונאי מוזיל באופן משמעותי את 
יוקר המחייה לצרכן, מגביר את התחרות ומקטין את הריכוזיות 

ואת כוחן של רשתות השיווק מול החקלאים.

על מנת שנוכל להמשיך לראות תוצרת ישראלית כחול לבן על 
מדפי רשתות השיווק גם בשנותיה הבאות של מדינת ישראל.

יהנושא קרוב ללבי כבוגר בית הספר החקלאי כדורי, כמי שה
תחיל את הפעילות שלו בפלחה אני מכיר מקרוב את עבודת 

הכפיים והאדמה. 

אני מכיר ומוקיר את עבודת החקלאים הלא פשוטה, בין היתר 
יבגלל הריכוזיות שקיימת כיום והמצב שבו יש מעט מאוד שחק

נים שהם הקונים הפוטנציאלים שלהם. קיומו של שוק סיטונאי 
מרחיב את היכולת של החקלאים לשווק את התוצרת שלהם, 

יוקר המחיה. מיד עם סיום  ומסייע בהורדת  מרחיב את התחרות 
יהוועידה, אני מתכוון לפנות לראש עיריית ירושלים, למועצת הצמ

חים, למשרד החקלאות ולשר לפיתוח ירושלים ולהגיש להם תכנית 
מפורטת להקמת השוק, 

על מנת שישיגו את המשאבים לכך, לטובת כל הצדדים. העיתוי 
לאור  במיוחד  חשוב  לכך 

הח שהמדינה  יהעובדה 
ליטה להקפיא את הקמת 
שתוכנן  הסיטונאי  השוק 
בשוק  ולהישאר  במסובין 

לה שחשוב  צריפין,  ישל 
שוק  בעצם  שהוא  זכיר 

שאמור היה להיות זמני.

אני קורא לאיחוד השורות 
ולהתאגדות משותפת של 

כלל העוסקים בענף.

עסק  בעל  להיות  קל  לא 
יבמדינה שלנו לבטח חק

עסק  בעל  גם  שהוא  לאי 
אתגרים  עם  שמתמודד 

לא פשוטים ביום יום.

כאב את  מכיר  כמוני  ימי 
כם, אך אין לנו את הזמן 
עולם  כמה  ולהגיד  לבכות 
כאן  כבר  בכוחנו. הבחירות  וזה  לשינוי המצב  לפעול  עלינו  אכזר. 

וזה הזמן לפעול.

השמירה על ענף החקלאות התחילה היום ועל כולכם לאחד כוחות 
ישמע בכל פרוזדורי הכנסת  ולהצמיח מנהיגות מהשטח שקולכם 

והממשל.

אנחנו בלשכת המסחר השכלנו לפעול להצמחת מנהיגות מהשטח.
יובבחירות האחרונות לרשויות המקומיות נבחרו חברים רבים שצמ

חו במגזר העסקי ומשמעים בקול ברור וחד את קולם של העסקים 
בישראל.

לא יעלה על הדעת שקולכם לא ישמע. תבנו מנהיגות שתדע לייצג 
אתכם נאמנה.

אנחנו בלשכת המסחר עומדים לרשותכם, בהצלחה!

  וועידת החקלאות ה - 9 בירושלים
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 קשרי חוץ

ביום ה' 6.12.18 התקיים קונצרט לשלום במעמד נשיא הלשכה, 
דרור אטרי, אותו קידמה הועדה האיברו-אמריקאי בלשכה ביוזמת 
ריקה  קוסטה  שגריר  עם  יחד   David Abraham הוועדה  מזכיר 

Esteban Penrod )אסטבן פנרוד( במוזיאון קיסריה.

הצליחו  ירושלים  ולשכת המסחר  בישראל  ריקה  קוסטה  שגרירות 
ילפתח מערכת יחסים חמה וידידות נפלאה שהובילה לעשייה משות

פת. היום הוכחנו שוב שתרבות ואמנות נוגעים בכל אחד ואחד מאיתנו
ומהווים גשר לקידום ופיתוח כלכלי בין העם היהודי וידידנו בעולם.

נשיא הלשכה קרא בדבריו לפלסטיניים ללמוד מידידתנו קוסטה ריקה 
כיצד אפשר לנהל מדינה ללא צבא, וליהנות מתירות ואיכות חיים.

תודה למנהלת מוזיאון קיסריה גב' לילי צהר על האירוח.

קונצרט לשלום 2018 - במיוחד בימים מתוחים אלה מבחינה ביטחונית אנו בלשכת המסחר 
ממשיכים להעמיק את הקשרים ושיתופי הפעולה בתחומי התרבות והעסקים עם ידידנו בעולם.
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הילה  אוסנת  חה"כ  אטרי,  דרור  ירושלים,  המסחר  לשכת  נשיא 
ימארק, חבר הנהלת הלשכה, קונסול הכבוד של תאילנד ערן סט

הפיליפינים שמעון  הכבוד של  וקונסול  הנהלת הלשכה  רוד, חבר 
וינבוים השתתפו באירוע של שגרירות תאילנד במלון שרתון בת"א  

לרגל יום עצמאותם. 

נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי: 
"גברתי שגרירת תאילנד בישראל פנפרפה 
וונגקוביט, לשכת המסחר ירושלים 
והמגזר העסקי בישראל מברכים 
אותך ואת מדינתך שהינה ידידת 
ומדינת  היהודי,  אמת של העם 
עצמאות  יום  בברכת  ישראל 
נהדרת  הזדמנות  זאת  שמח. 
לברך אתכם על הידידות היפה 
הסחר  לשכת  בין  שנרקמה 
לנו  ולאחל  לשגרירות  ירושלים 
יפה,  שותפות  של  שנים  עוד 
לפיתוח  המשותף  חזוננו  קידום 
בין  עסקיות  והזדמנויות  הסחר 

תאילנד לירושלים.

לקונסול כבוד של  תודה מיוחדת  
תאילנד - ערן סטרוד שהוא הרוח 

יהחיה לקירוב הלבבות ושיתוף הפ
עולה בין ירושלים לתאילנד"

 קשרי חוץ

שגרירת  אטרי,  דרור  ירושלים,  המסחר  לשכת  נשיא  בתמונות: 
תאילנד  של  הכבוד  קונסול  וונגקוביט,  פנפרפה  בישראל  תאילנד 
הלשכה  הנהלת  חבר  מארק,  הילה  אוסנת  חה"כ  סטרוד,  ערן 
ת"א. שרתון  במלון  וינבוים  שמעון  הפיליפינים  של  כבוד  וקונסול 

H A P P Y  I N D E P E N D E N C E  D A Y  T H A I L A N D
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 תמונות מוועידת החקלאות ה - 9 בירושלים

וועידת ישראל ה - 9 לחקלאות התקיימה ב26-7 בדצמבר במלון קראון פלאזה בירושלים. בהנחיית איש התקשורת, דני קושמרו. 
נשאו דברים: נשיא לשכת המסחר ירושלים - דרור אטרי, יו"ר קבוצת "משוב" ומייסד הוועדה - חיים אלוש, המדען הראשי במשרד 
החקלאות  - אבי פרל, יו"ר מרכז המועצות האזוריות - שי חג'ג', יו"ר הלובי החקלאי - חד"כ איציק וקנין, מזכ"ל התנועה הקיבוצית - ניר 

מאיר, יו"ר וועדת הכספים - חד"כ משה גפני
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 חנוכה שמח לחברנו סוחרי שוק מחנה יהודה ותושבי ישראל!

האירוע היה במעמד ראש העיר ירושלים משה ליאון, נשיא לשכת 
המסחר דרור אטרי, חברת הנהלת הלשכה לשעבר חה"כ אוסנת 
הילה מארק, רב העיר י-ם אריה שטרן, יו"ר סוחרי השוק מאיר כהן, 

 
לשכת המסחר ירושלים וועד סוחרי השוק החברים בלשכה קידמו )ד' 5.12.18( אירוע הדלקת נר רביעי של חנוכה בשוק מחנה יהודה

יו"ר וועדת הסברה ירון צדקיהו, יו"ר ועדת קשר עם הרשות המקומית 
אלי וחברי הוועדה יוני טל טל, איצו מזרחי, חברי הנהלת הלשכה ובכירים 

במשק הישראלי.
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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


