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חברות וחברים יקרים!

כמדי חודש אנו בלשכת המסחר ירושלים מוציאים את המגזין העסקי. 
אני שמח לעדכנכם בפעילותינו לחודש פברואר לשנת 2019.

מאז כניסתו של חברי - משה ליאון לכסא ראש העיר ירושלים, אנו מקדמים 
ביתר נמרצות פעילויות למען המגזר העסקי בישראל ובירושלים בפרט.

שמחתי להתארח בעירייה יחד עם צוות הלשכה בפגישות עבודה ביוזמת 
איובי,  עופר  עם  נפגשתי  בעירייה.   בכירים  עם  יחד  שנוהלו  העיר  ראש 
מחזיק תיק העסקים בעירייה, יהודה בן יוסף, מנהל האגף לקידום העסקים 
פורה  היה  המפגש  שפייזר.  אלון  עדן  חב'  מנכ"ל  חכימיאן,  אמיר  בעיריה 
וסוכם על בניית מתווה לפעילות משותפת בין לשכת המסחר והעירייה וכן 
בחינת פיילוט לפעילות ראשונית. בפגישה נוספת עם מר איובי נפגשנו עם 
נציגי סוחרי שוק מחנה יהודה יו"ר עמותת סוחרי השוק שמעון דרויש ויו"ר 
מחנה  שוק  וקידום  בחיזוק  דנו  כהן.  מאיר  מחנהיודה  בעמותת  הסוחרים 
יהודה והסוחרים ובניית תכנית משותפת למען הסוחרים בשיתוף ההנהגה 

המקומית.

בדיונים  עסק  הכנס  החודש.  התקיים   23 ה-  עבודה  לנושאי  אילת  כנס 
מקצועיים בנושאי: יחסי עבודה ומשפט, אפליה מחמת גיל וגיוון בין גילאים 
ניתוח   - הביטוחי  הכיסוי  בבחירת  לעובד  אוטונומיה  העבודה,  במקום 
עובדים  מאורגנים,  עבודה  במקומות  מינית  הטרדה  מניעת  והשלכות, 
בעשייה  בכירים  עם  נפגשתי  בכנס  ועוד...  העבודה,  במקום  כשותפים 
העבודה  במשרד  עבודה  ליחסי  הממונה  עם  גם  כמו  הישראלית  בחברה 
רבקה ורבנר, חה"כ המיועדת אתי עטיה, שר העבודה והרווחה חה"כ חיים 
כץ וראשת העיר בית שמש עליזה בלוך, דנו על שיתופי פעולה. במסגרת 
ולהעסיק  כי החברה צריכה לקחת אחריות  הכנס הדגשתי בפני החברים 

עובדים בעלי מוגבלויות.

 מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, רן קויתי  התארח 
מעמיד  אותם  בכלים  דנו  בישיבה  המסחר.  לשכת  בבית  עבודה  לישיבת 
משרדו לקידום העסקים והועלו מספר פרויקטים במספר רשויות בירושלים 

והשפלה שלראייתנו יסייעו רבות לחיזוק וקידום חברנו במגזר העסקי. 

למען חברינו במגזר העסקי בפגישה עם  עניפה  מסיים חודש של עשייה 
חברי יואב שמחי, יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית, אני שמח שיותר ויותר 
נציגי עובדים מבינים את חשיבות ההידברות בין ארגוני מעסיקים ועובדים. 
ביקשתי מחברי הכנסת  עובדים  זכויות  בנושא  בכנסת  בישיבה האחרונה 
וארגוני עובדים לדאוג שכל תוספת שכר תשולם על ידי המדינה ושהנטל 
לא יחול על המעסיקים שגם ככה קשה להם. תודה מכובדי יו"ר הסתדרות 

הלאומית יואב שמחי על האירוח והמפגש הפורה.

דבר הנשיא

בידידות,
דרור אטרי

י ק ס ע ן  י ז ג מ

    חדשות הלשכה

    כנסים ואירועים

    דיני עבודה

<  ממשיכים לפעול למען העסקים בישראל .......  

<  כנס אילת לנושאי עבודה ה - 23  ................

<  הרעת תנאים בעבודה ..............................  

<  פועלים לקידום העסקים בירושלים ..............

<  כנס המעסיקים ה - 9 ................................
<  קרן אינגריטי  ..........................................

<  פועלים למען חברינו במגזר העסקי .............

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

קריאה מהנה!
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 דיני עבודה ממשיכים לפעול למען העסקים בישראל!

התארח  קויתי   רן  הכלכלה,  במשרד  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות   מנהל 
) ד' 20.2.19( לישיבת עבודה בבית לשכת המסחר

העובד  של  זכותו  את  מסדיר  פיטורין  פיצויי  חוק 
להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין באם נגרמו לו הרעת 

תנאים במקום העבודה.

לעבודה  הדין  בתי  עבודתו  במקום  עובד  לניוד  בנוגע 
עקב  הזכאות במקרה של התפטרות  כי  הלכה  קבעו 
העברת מקום העבודה למקום מרוחק יותר – תיבדק 
מהבית  המרחק  שהגדלת  ייתכן  לגופו:  מקרה  כל 
בהמשך  מדובר  כאשר  ק"מ,   30 ב-  העבודה  למקום 
נסיעה על אותו כביש מהיר או באותו קו אוטובוס, לא 
המרחק  שהארכת  בעוד   , מוחשית  להרעה  תיחשב 
אוטובוס  להחליף  יש  בגינה  אשר  בלבד  ק"מ   20 ב- 
או להיקלע לעומסי תנועה מובהקים, תיחשב להרעה 

מוחשית בתנאי העבודה.
  אתר מעסיקולוג מציג את המקרה הבא:

שעבר  בשבוע  דחה  אביב  בתל  לעבודה  הדין  בית 
בעקבות  שהתפטרותה  שטענה  עובדת  של  תביעה 
ניוד לעיר אחרת מהווה הרעת תנאים מוחשית, ומכאן 

שהתפטרותה נחשבת לפיטורים.
אופטומטריה.  חנויות  ברשת  הועסקה  העובדת    
ולאחר  בראשל"צ,  בסניף  כמוכרת  שימשה  בתחילה 
כשנה מונתה למנהלת סניף בדיזינגוף סנטר. בחלוף 
שבע שנים, הודיעה החברה לעובדת שבתוך שלושה 
ימים היא תתחיל לשמש כמנהלת סניף בפתח תקווה.
לעובדת  הודיעה  בו  מהרגע  החל  החברה,  לטענת 
לעצמה  דין  העובדת  עשתה  בהצבתה,  השינוי  על 
נוקטת  שהיא  תוך  עבודתה,  למקום  להגיע  והפסיקה 
אותה  להשיג  הניסיונות  כל  איטלקית".  ב"שביתה 
טלפונית עלו בתוהו, מאחר שהיא "סיננה" את מנכ"ל 

החברה.
  אם כן מדוע פסק בית הדין במקרה זה לשלול את 
תביעת העובדת על הרעת תנאים על אף ניוד מקום 

עבודתה?
העובדת סירבה  להגיע לעבודתה בסניף בפתח . 1

היא  שאם  הדגישה  שהחברה  אף  על  תקווה 
תשוכנע שמדובר בהרעה משמעותית מבחינת 
לממן  מוכנה  תהיה  היא   – לעבודה  הנסיעות 
לעובדת מוניות, מעבר לחובה שהייתה מוטלת 

עליה על פי דין.
האדם . 2 כוח  וצרכי  דינמי,  עסק  מנהלת  החברה 

שלה מחייבים אותה לנייד מפעם לפעם עובדים 
ובין  קבוע  באופן  בין  אחר,  לסניף  אחד  מסניף 

עובד  של  עבודה  מקום  העברת  האם 
נחשבת להרעת תנאים?

פרויקטים  מספר  והועלו  העסקים  לקידום  משרדו  מעמיד  אותם  בכלים  דנו  בישיבה 
חברנו  וקידום  לחיזוק  רבות  יסייעו  שלראייתנו  והשפלה  בירושלים  רשויות  במספר 
במגזר העסקי. רק לאחרונה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בעידוד שר הכלכלה, 
אלי כהן עמדו לצד לשכות המסחר במאבקנו לשמירה על זכות ההתאגדות של העסקים 

ומאבקנו בנושא דמי טיפול ארגוני.
  בתמונה: מימין לשמאל – רחל שור, רכזת אגף בינלאומי בלשכת המסחר ירושלים, 
הסוכנות  מנהל  קיויתי,  רן  ירושלים,  המסחר  בלשכת  הנהלה  חבר  קרויטרו,  נפתלי 
לעסקים קטנים ובינוניים, דרור אטרי, נשיא לשכת המסחר ירושלים, סטלה אבידן, יו"ר 

וועדה אחריות תאגידית וחברת הנהלה בלשכת המסחר ירושלים

כשארגון מעסיקים ועובדים נפגשים!

נשיא הלשכה, דרור אטרי נפגש לפגישת עבודה עם 
יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית יואב שמחי

המגזר העסקי והעובדים במשק הישראלי הם מזמן חלק ממשפחה אחת גדולה, 
ואך טבעי שנמשיך לפעול יחדיו לקדם את שיתופי הפעולה בין המגזר העסקי ונציגי 

העובדים במשק הישראלי. 

העובדים הם עמוד השדרה של העסק ובכדי שהעסק ימשיך לפעול חשוב שארגוני 
עובדים ידעו להוביל תהליכים למען העובדים באופן מאוזן ובהדברות עם העסקים. 
בישיבה האחרונה בכנסת בנושא זכויות עובדים דרש נשיא הלשכה מחברי הכנסת 
וארגוני עובדים לדאוג שכל תוספת שכר תשולם על ידי המדינה ושהנטל לא יחול 

על המעסיקים שגם ככה קשה להם.

 שיתופי פעולה
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 פועלים לקידום העסקים בירושלים

ראש העיר ירושלים, משה ליאון שם על ראש סדר יומו את חיזוק העסקים בירושלים 
, עופר איובי, מחזיק תיק העסקים  וזימן ישיבת עבודה עם בכירים בעירייה ביניהם 
יהודה בן יוסף, מנהל האגף לקידום העסקים בעיריה אמיר חכימיאן, מנכ"ל חב' עדן אלון 
שפייזר, אשר יחד עם נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי והצוותים המקצועיים 
של הלשכה – יו"ר אחראיות תאגידית ושיתוף ציבור   Stela Avidan Waintrub   ) סטלה 

אבידן (, עו"ד דב קיבלוביץ עבדו לקידום העסקים בירושלים.

ראש העיר י-ם משה ליאון: "העסקים הם חוד החנית של הכלכלה בעירנו. העירייה 
על כל אגפיה רואה חשיבות רבה בהעמקת שיתוף הפעולה עם לשכת המסחר לקידום 

וחיזוק העסקים. אנחנו כאן בכדי ליצר שיתוף זה."

המסחר  לשכת  בין  משותפת  לפעילות  מתווה  בנית  על  וסוכם  פורה  היה  המפגש 
והעירייה וכן בחינת פיילוט לפעילות ראשונית.

אין ספק כי פעילות משותפת בין לשכת המסחר ועירית ירושלים והעומד בראשה היא 
הכתובת הנכונה לפיתוח הצמיחה הכלכלית של בירתנו אהובה ירושלים.

לשכת המסחר והעירייה ממשיכים לפעול לקידום העסקים בירושלים!

לקבוע  מראש  החברה  דאגה  לכן  זמני.  באופן 
בחוזה העבודה שנחתם עם העובדת סעיף לפיו 
התפקיד  הגדרת  את  לשנות  רשאית  "החברה 
מפעם לפעם על פי צורכה, ועל פי כישורייך, וכן 
בין הסניפים  אותך  לנייד  תהיה רשאית החברה 

באופן זמני או קבוע".
העובדת הועסקה במשך שמונה חודשים בסניף . 3

בסניף  לעבוד  שהועברה  לפני  לציון,  ראשון 
דיזינגוף סנטר. היא אמנם המשיכה לעבוד בסניף 
במהלך  אך  שנים,  שבע  במשך  ברציפות  זה 
נדרשה  שהיא  העובדת  הודתה  ההוכחות  דיון 
עובדים  של  מקומם  את  למלא  בפעם  פעם  מדי 

בסניפים אחרים, לרבות בסניף בפתח תקווה.
העובדת לא התייצבה אפילו לא ליום אחד בסניף . 4

פתח תקווה, ובמקום זאת הגישה לחברה אישורי 
מחלה לתקופה של יותר מעשרה ימים. בעקבות 
מחופשה  לפייסבוק  העובדת  שהעלתה  תמונות 
עליהם  בימים  אביב  בתל  ומבילויים  באילת 
שלא  העובדת  נחשדה  מחלה,  כימי  הצהירה 
לא  העובדת  אותנטיים.  מחלה  באישורי  מדובר 
התייחסה לטיעון זה של מנכ"ל החברה שהועלה 
במכתבים בזמן אמת, ואף לא בכתב התביעה או 
בתצהיר שהגישה לבית הדין במסגרת התביעה. 
בעדותה בבית הדין, כל שמסרה בעניין זה היתה 
שצולמו  בתמונות  מדובר  לפיה  קצרצרה  אמירה 
בזמנים אחרים – אמירה שבית הדין לא נתן בה 

אמון.
המשמעות . 5 הייתה  מה  הוכיחה  לא  העובדת 

מבחינת זמן הגעה לעבודה לניודה לסניף אחר, 
בו  לסניף  בסמוך  התגוררה  לא  העובדת  שכן 
שהחברה  העובדה  "נוכח  בדיזינגוף.  הועסקה 
נסיעה  עבורה  לממן  לשקול  לעובדת  הציעה 
פתח  לסניף  ההגעה  זמן  כי  יוכח  אם  במוניות 
השתכנענו  שלא  הרי  בהרבה,  ארוך  תקווה 
פסק  מובהקת",  תנאים  בהרעת  היה  שמדובר 
בית הדין. "כך בוודאי, בהינתן שהעובדת אפילו 
לא נתנה הזדמנות אמתית לבחינת הנושא, אלא 
שבו  ביום  בו  עבודתה  ממקום  נעלמה  כאמור 

התבקשה לעבור לסניף אחר".
העובדת טענה שמדובר בהרעת תנאים מוחשית . 6

גם  אלא  מגוריה,  ממקום  המרחק  בשל  רק  לא 
ובבונוסים"  במשמרות,  בשעות,  "שינוי  בשל 
זו  טענה  דחה  הדין  בית  לקבל.  אמורה  שהיתה 
הצדדים,  בין  בהתכתבות  הועלתה  שלא  מאחר 

ואף לא בכתב התביעה או בתצהיר העובדת.
הסיבות . 7 את  מפורט  באופן  נימקה  החברה 

ובית הדין פסק  ניוד העובדת,  בגללן הוחלט על 
שמדובר בשיקולים לגיטימיים המצויים במסגרת 

הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק.

בהלכה  חבריה  את  לעדכן  דואגת  י-ם  המסחר  לשכת 
זאת,  עם  יחד  והעסקים.  המשפט  בעולמות  הפסוקה, 
אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי ואין האמור מהווה 
סוגיה משפטית  לייעוץ משפטי. ככל שבפניכם  תחליף 

אנא פנו לקבלת ייעוץ מקצועי מעו"ד.

 - המשך -  דיני עבודה
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  פועלים למען חברינו במגזר העסקי

המסחר  לשכת  נשיא  בהשתתפות  היה  המפגש 
ירושלים, דרור אטרי, וסוחרי השוק. את המפגש הוביל 
נציג העירייה עופר איובי שהדגיש את החשיבות אותה 
שוק  וקידום  חיזוק  ב  בראשה  והעומד  העירייה  רואה 
למען  משותפת  תכנית  ובנית  והסוחרים  יהודה  מחנה 

הסוחרים בשיתוף ההנהגה המקומית.

את סוחרי השוק יצגו יו"ר עמותת סוחרי השוק שמעון 
מאיר  מחנהיודה  בעמותת  הסוחרים  יו"ר  דרויש, 
אחדות  למען  יחדיו  ולפעול  כוחות  לאחד  שבחרו  כהן 
חבריהם הסוחרים. עוד לקח חלק אורי עמדי אשר הציג 

את משנתו בנושא.

שיתוף  המשך  על  וסוכם  ומעשיר  פורה  היה  המפגש 
העירייה  כי  והודגש  והסוחרים  העירייה  בין  הפעולה 
כהן,  מאיר  ונציגיו  הנבחר  הוועד  עם  ורק  אך  תפעל 

שמעון דרויש וירון צדקיהו.

זה לא מובן מאליו שרשות מקומית מבינה כי כלכלתה 
של הרשות מושתת על עסקיה ופועלת לחיזוק עסקיה 

בתמונות: נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי, עופר איובי, שמעון כפי שפועל ראש העיר משה ליאון וצוותו.
דרויש, מאיר כהן, אורי עמדי

ב4/2/18 התקיים מפגש פורה בעיריית ירושלים ביוזמת ראש העיר משה ליאון לחיזוק וקידום שוק מחנה יהודה והסוחרים
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 כנס אילת לנושאי עבודה ה-23

בו  מוגבלויות,  עם  אנשים  שילוב  בנושא  שעסק  הפאנל  במסגרת 
בלשכת  ומדיניות  מחקר  תחום  אחראי  זהר  גל  ד"ר  חלק  לקחו 
הממונה על העסקת אנשים עם מוגבלויות בהסתדרות, דפנה מאור 
מנהלת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות במשרד העבודה, גיא 
שמחי ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבליות בהסתדרות, שמעון 
ראש  סטינגר  כרמל  המלונות,  התאחדות  העבודה  ועדת  יו"ר  לוי 
הקרנות  אגף  ראש  סבטו  איציק  עו"ד  לאומי,  ביטוח  שיקום  אגף 
החברים  בפעילות  הוועידה  באיי  את  העשירו  אשר  לאומי  ביטוח 

בפאנל בתחום משרדיהם והוראות החוק.

נשיא לשכת המסחר דרור אטרי:
"חסרים אלפי עובדים בענפים רבים. זה הזמן לעשות מעשה 

ולקחת אחריות חברתית ולהעסיק עובדים עם מוגבלויות.

צורך  זהו  לעסקים,  חשוב  פחות  לא  אך  לחברה  חשוב  זה 
קיומי להמשך השגשוג העסקי שלכם.

המגזר  יותר,  ומוסרית  צודקת  חברה  לקדם  נמשיך  ביחד 
העסקי הוכיח לא אחת את אחריותו החברתית הן בקידום 

הסכם קיבוצי והן בקידום נושאים רבים.
לחיזוק  פעילותינו  את  ולהמשיך  מעשה  לעשות  הזמן  זה 

החברה בישראל"

והרווחה  העבודה  שר  עם  הלשכה  נשיא  נפגש  הכנס  במסגרת 
, אשר נתן לכולנו סקירה רחבה על פעילותו במשרד, והחח ץחיים כ

שיבות אותם רואה בהמשך חיזוק אנשים עם מוגבלויות והדאגה 
לגיל השלישי לחיות בכבוד במדינתו.

עליזה  שמש  בית  העיר  ראשת  עם  הלשכה  נשיא  נפגש  בנוסף 
בלוך, אשר הרשימה בראותה בחשיבות בחיזוק וקידום העסקים 
עירה  את  לפתוח  ברצונה  כי  הדגישה  העיר  ראשת  שמש.  בבית 
ליזמים וחברות, סוכם עלבחינת שיתוף פעולה בין לשכת המסחר 

ועירית בית שמש.

ליחסי עבודה במשרד  הממונה  עם  נשיא הלשכה  נפגש  כן  כמו 
העבודה רבקה ורבנר וחה"כ המיועדת אתי עטיה, נשים פורצות 

דרך הרואות לנגד עיניהן קידום נושאי חברה וכלכלה.

חהיה מפגש מעשיר ופורה, דנו בחשיבות צמצום הרגולציה והחקי
קה הפופוליסטית כנגד העצמאים והעסקים בישראל.

כנס אילת השנתי לנושאי עבודה ה - 23 התקיים ב 12-14.2.19. הכנס עסק בדיונים מקצועיים בנושאי: יחסי עבודה ומשפט, אפליה 
מחמת גיל וגיוון בין גילאים במקום העבודה, אוטונומיה לעובד בבחירת הכיסוי הביטוחי - ניתוח והשלכות, מניעת הטרדה מינית 

במקומות עבודה מאורגנים, עובדים כשותפים במקום העבודה, ועוד...

בתמונות: מימין לשמאל נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי, הממונה ליחסי עבודה במשרד העבודה רבקה ורבנר, חה"כ המיועדת 
אתי עטיה, שר העבודה והרווחה חה"כ חיים כץ, ראשת העיר בית שמש עליזה בלוך.
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כנס המעסיקים ה-9 של עדיף, בשיתוף איגוד לשכות המסחר 
השינויים  עיקרי  את  השנה  יציג  התעשיינים  והתאחדות 
ועובדיו, במטרה  עבור המעסיק  ואת משמעותם  הפנסיוניים 
לתת בידי המעסיק כלים מעשיים להיערכות והתנהלות נכונה 
ב',  ביום  תקיים  יתקיים  עדיף  ביוזמת  הכנס  החדש.  בשוק 

18.3.19, לאונרדו סיטי טאואר, ר"ג.

יסייע למעסיק בתהיות המתעוררות בעידן הנוכחי, בהן:  הכנס 
מחדל?  ברירת  קרן  מתאימה  למי  פנסיה?  קרן  לבחור  כיצד 
ומהי ההיערכות  גדולה לקטנה  בין קרן פנסיה  מהם ההבדלים 

הנדרשת ממנו לתפעול ההסדר הפנסיוני.

בדרכי  וכן  וכלים  בידע  גדוש  ליום  לזכות  צפויים  המשתתפים 
פעולה מעשיות  באמצעות  הרצאות, פאנלים וראיונות מקצועיים 
כ-600  חלק  לקחת  צפויים  בכנס  בישראל.  התחום  מובילי  עם 
מעסיקים, בהם אנשי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש 
והאחראים ישירות על נושא החיסכון הפנסיוני העבודה והשכר 
ענף  בכירי  לצד  במשק,  והמובילים  הגדולים  המעסיקים  מקרב 

הפנסיה וראשי הרגולציה.

הכנס יעסוק בנשואים הבאים:
 – הפנסיוני  ההסדר  תפעול   • מחדל?  ברירת  קרן  או  מכרז   •
סטנדרטים   • בפנסיה  וחדשנות  דיגיטציה   • הפעלה  הוראות 
את  מעניינת  שלנו  הפנסיה  האם   • מנצח?  שירות  למפרט 
של  העצמאית  הבחירה  האם  ביטוחיים:  כיסויים   • המחוקק? 
אקטואליות  סוגיות   • אחריות?  מכל  אתכם  משחררת  העובד 

בתחומי העבודה והמיסוי

jerccom@inter.net.il :להרשמה לכנס



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

גליון מס' 30אדר תשע"ט 2/2018 9

בישראל קיימות אלפי חברות קטנות ובינוניות אשר אינן מסוגלות 
הקשה  הרגולציה  בשל  שלהן  הרווח  פוטנציאל  את  למצות 
יום  הישרדות  למאבקי  שמוביל  מה  הגלובלית,  וההתחדשות 

יומיים מול הגופים הפיננסיים השונים.

משתפים  אינטגריטי  קרן  בשיתוף  ירושלים  המסחר  לשכת 
עבורכם את הקרן הפרטית הראשונה בישראל המעניקה מענה 
לחברות קטנות ובינוניות, מסייעת לחברות אשר מתקשות לממש 
ונתפסות  בהן  הטמון  הרווח  ומימוש  ההשבחה  פוטנציאל  את 

כבעייתיות בקרב המוסדות הפיננסיים.

ובינוניות  קטנות  חברות  בעלי  אתכם,  מזמינה  אינטגריטי  קרן 
בעלות היקף פעילות של 8-30 מיליון ₪ בשנה, לגדול ולהתפתח 
וישקם  יבסס  החברה,  פעילות  על  שיקל  זמני  משקיע  עם  יחד 

אותה למיצוי הרווח האפשרי.

1
3

2
4

5

מסייעת  אינטגריטי  קרן 
לחברות בעלות הון עצמי 
חוזר,  הון  היעדר  נמוך, 
מזומנים  בתזרים  בעיות 

וקושי בגיוס הון.

קרן אינטגריטי תסייע 
לעסק שלך לצמוח 
ולהתפתח באמצעות 
ליווי עסקי ונטוורקינג 
עם גורמים רלוונטים

קרן   היא  אינטגריטי  קרן 
 private equity  - ה 
לעסקים  מענה  הנותנת 
שנתי  מכירות  היקף  עם 

בסך 8-30 מליון ש"ח

י  ט י ר ג ט נ י א ן  ר ק
ן  ר ק ל ה  א ו ו ש ה ב
ם  י נ ט ק ם  י ק ס ע ל
ובינוניים, לא תחייב 
 25% אתכם להפקיד 
בטוחה כספית כנגד 

"ההשקעה"

והמסחר  התעשייתי  מהמגזר  בחברות  משקיעה  אינטגריטי  קרן 
בתחום  מתמקדת  דווקא  ולאו  רווח  מימוש  פוטנציאל  בעלות 

ההיטק והנל"ן

ומית? י ום  י העסק שלכם הוא הישרדות 

jerccom@inter.net.il
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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


