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חברות וחברים יקרים!

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

האגף  ורכזת  לשכתי  למנהלת  להודות  ברצוני  דבריי  בראשית 
הבינלאומי, אשר יוצאת בימים אלה לגמלאות, הגב' רחל שור על 
וביסוסה של לשכת המסחר  שנים רבות של עשייה למען חיזוקה 

ירושלים ברמה הארצית והבינלאומית.

נפרדנו מרחל. בחרתי  במסגרת הרמת הכוסית לכבוד חג הפסח 
להכיר תודה על עבודתה רבת השנים בלשכה, באירוע חגיגי זה 
בכדי להכיר מעומק ליבנו תודה ענקית לאישה ששירתה 14 שנה 
את הלשכה וחבריה בחריצות ובמקצועית. כמו כן הבעתי את תודתי 
ותודת העם היהודי, והמגזר העסקי בישראל לשגריר הונדורס ידידי 
וכן  מריו קסטילו שמדינתו החליטה להקים לשכת סחר בירושלים 
הודתי למכובדי השגריר על שיתוף הפעולה ומערכת היחסים היפה 

שנרקמה בין השגרירויות ללשכת המסחר ירושלים.

זכיתי השנה בחלוקת חבילות לחג לחיילים בודדים בגולני, בזכות 
בולר,  יורגן  ד"ר  נשיאה  בראשות  הנוצרית  השגרירות  שותפנו 
לידיד  מיוחדת  תודה  זו.  קדושה  מטרה  למען  לתרום  שנרתמו 
הנוצרית  נשיא השגרירות  ולשכת המסחר  היהודי  אמת של העם 
הבינלאומית בירושלים ד"ר יורגן בולר, תודה לחברי חבר הנהלת 
בקידום  ההירתמות  על  גולן  אבי  בשגרירות  הקשר  וקצין  הלשכה 

התרומה.

יחד עם  וחיזוק המגזר העסקי, בקרתי  במסגרת שיתופי הפעולה 
על  סוכם  עקיבא  ואור  אזרקא  ג'סר  יעקב,  בזכרון  הלשכה  צוות 
העסקית.  בקהילה  חברנו  וקידום  לחיזוק  פעולה  שיתוף  המשך 

תודתי לחברתנו אורלי יחזקאל שיזמה את הביקור.

אמריקה   – ישראל  המסחר,  לשכת  נשיא  את  לארח  שמחתי 
ירושלים, מטרת  רוברטו ספינדל, בבית לשכת המסחר  הלטינית, 

הפגישה קידום ושיתוף פעולה בין הלשכות.

ב 6/5/19 תתקיים וועידת ישראל לעסקים קטנים ובינוניים בהפקת 
וחוברת  הזמנתי  רצ"ב  המסחר.  לשכת  עם  ובשותפות  כנס  מידע 

הוועידה.

דבר הנשיא

בידידות,
דרור אטרי

י ק ס ע ן  י ז ג מ

    חדשות הלשכה

    בינלאומי

    הזדמנויות עסקיות

    דיני עבודה

<  הרמת כוסית חגיגית לרגל חג האביב ..........  

<  מקדמים שיתןף פעולה - לשכת המסחר י-ם

<  הוועידה ה-11 לעסקים קטנים ובינוניים .......

<  מוציאים את העסק מעבדות לחרות ............

<  עבודה ביום השואה .................................  

<  הענקת שי לחיילים בודדים ........................

    לשכת המסחר ישראל-אמריקה-לטינית........

<  חיזוק חברינו בזכרון יעקב  ........................

<  חיזוק חברינו באור עקיבא  ........................

<  ממשיכם לעבוד למען העסקים ב-ם  ............

<  ג'סר -אזרקא פונציאל עסקי .......................

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

קריאה מהנה!
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 דיני עבודה הרמת כוסית חגיגית לרגל חג האביב

האביב,  חג  לרגל  כוסית  ירושלים  המסחר  לשכת  בהנהלת  הרמנו   )17.4.19 )ד' 
במעמד ידידנו ושותפנו לדרך העשייה.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה יתקיים השנה 
ביום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ח, 01.05.19,  
תשע"ח,  בניסן  כ"ז  חמישי,  ביום  ויסתיים 

.02.05.19

יום הזיכרון הוא יום עבודה רגיל לכל דבר 
והן  העבודה  שעות  מבחינת  הן  ועניין, 
הסדרים  חלים  אם  אלא  השכר,  מבחינת 
המיטיבים במקום העבודה, מכוח הסכמים 
חוזה  ענפיים,  הרחבה  צווי  ו/או  קיבוציים 

אישי או נוהג.

על פי החוק ביום הזיכרון לא יקוימו עינוגים 
ציבוריים ובערב יום הזיכרון יהיו סגורים גם 
העבודה,  מקומות  שאר  לגבי  הקפה.  בתי 
בחוק  אין  ציבורי,  ועינוג  קפה  בתי  שאינם 
והסגירה  הפתיחה  לשעות  התייחסות 
זה  עניין  הזיכרון.  יום  במהלך  שלהם, 
מוסדר באופן מקומי של הרשות המקומית 

הספציפית.

לשואה  הזיכרון  ביום  עבודה  שעות 
ולגבורה - 2019

באירוע השתתפו שגריר הונדורס מריו קסטילו, חה"כ עורכת הדין אוסנת מארק, סגני 
נשיא הלשכה חברות וחברי הנהלה והדור הצעיר בלשכה.

נשיא הלשכה, דרור אטרי הביע את תודתו ותודת העם היהודי, והמגזר העסקי בישראל 
לשגריר הונדורס מריו קסטילו שמדינתו החליטה להקים לשכת סחר בירושלים וכן על 

שיתוף הפעולה ומערכת היחסים היפה שנרקמה בין השגרירויות לבין הלשכה.

ורכזת האגף  במסגרת הרמת הכוסית נפרדנו מרחל שור מנהלת לשכת המסחר 
הבינלאומי בלשכה שיוצאת לגמלאות. 

זה  חגיגי  באירוע  בלשכה  השנים  רבת  עבודתה  על  לרחל  תודה  הכיר  הלשכה  נשיא 
בכדי להכיר מעומק ליבנו תודה ענקית לאישה ששירתה 14 שנה את הלשכה וחבריה 

בחריצות ובמקצועית.
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 השגרירות הנוצרית ולשכת המסחר מעניקים באהבה חבילות שי לחיילים הבודדים 

לשכת המסחר ירושלים בשיתוף השגרירות הנוצרית העניקו חבילות שי לפסח לחיילים בודדים המשרתים בגולני

לשכת המסחר ירושלים מודה לשגרירות הנוצרית על ההיענות לפנית נשיא הלשכה, דרור אטרי להעניק תרומה לרכישת חבילות שי לרגל 
החג לחיילים בודדים בגולני. תודה מיוחדת לחבר הנהלת הלשכה וקצין הקשר בשגרירות אבי גולן שהיה הרוח החיה בקידום שיתוף 

פעולה פורה זה.

בתמונות: נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי, סגן נשיא השגרירות הנוצרית דויד פארסומס, חבר הנהלה אבי גולן, מנהל עמותת 'נמר' גולני, יובל חן
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נשיא לשכת המסחר, דרור אטרי הגיע )א' 7.4.19( יחד עם  חה"כ עורכת 
הדין אוסנת מארק , מרכזת מרכז הבידים הישראלי בלשכה,  סטלה אבידן, 
מרכזת פרויקטים בלשכה ליאת יקיע זילברמן, ורכז קשרי חברים נחום, 
למפגש מקצועי עם מ"מ וסגן ראש מועצת זכרון יעקב מאיר ואנונו, עוזרת 

ראש המועצה ענת קראוס וחברי מועצה מאיר ליאני ומשכית לאופר .

 חיזוק חברנו בקהילה העסקית בזכרון יעקב

שם נפגשו עם חברנו בקהילה העסקית וסוחרים בזכרון יעקב. הסוחרים 
העלו את האתגרים מולם הם מתמודדים.

מ"מ ראש המועצה דיבר על החשיבות אותה רואה המועצה בקידום 
יוזמות  לקידום  הראויות  והדרכים  המסחר  לשכת  עם  פעולה  שיתוף 

מקומיות לפיתוחה הכלכלי של זכרון יעקב.

את  שהמשיכו  מדהימים  ילדים  של  בקבוצה  פגשו  למועצה  בכניסה 
יום המעשים הטובים וחילקו לתושבים שוברים עם מסרים ליום נפלא 

שמתחיל בחיוך לאחר …

 ג'סר א-זרקא – פוטנציאל עסקי 

נשיא הלשכה יחד עם עו"ד חה"כ אוסנת מארק ואורלי יחזקאל 
נפגשו עם ראש המועצה מורד עמאש אשר ביקש את מעורבות 
לשכת המסחר למען בעלי העסקים בג'סר וסיוע בקידום רצועת 

החוף בתחום אחראיות הישוב.

הפסח  חג  לאחר  המפגש  את  להמשיך  ביקש  המועצה  ראש 
ברמה המקצועית בה נבחן יחדיו את הדרכים הנכונות לקידום 
שיתוף הפעולה בין לשכת המסחר ומועצת ג'סר א-זרקא יחד 
עם  אורלי יחזקאל שמובילה שנים רבות מיזמים לקידום הישוב 

ויחד עם חה"כ עו"ד אוסנת מארק.

נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי: "תודה לך אורלי 
יחזקאל על מפגש מקצועי ומעשיר, תודה לך חה"כ עו"ד אוסנת 
כמי  העסקי  במגזר  חבריה  את  לרגע  שוכחת  שלא  מארק 
ששימשה כחברת הנהלה בלשכת המסחר ירושלים ויו"ר נשות 
העסקים בישראל בלשכה ורואה שליחות בהמשך חיזוק חבריה 

במגזר העסקי. תודה לכן יקירות, זכינו בכן!"

נשיא לשכת המסחר, דרור אטרי ביקר בג'סר א-זרקא ללמוד 
מקרוב על הפוטנציאל התיירותי והעסקי במקום.



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

גליון מס' 32ניסן תשע"ט 4/2019 6

מפגש המשך לישיבת העבודה, אשר בה ביקש ראש העיר לקדם בחינה 
ירושלים למען חיזוק  מעמיקה שיתוף פעולה בין לשכת המסחר לעיריית 

וקידום הקהילה העסקית בירושלים.

ממשיכים לעבוד למען העסקים
בבירתנו האהובה ירושלים!

העיר  מועצת  חבר  ליאון,  משה  ירושלים  עירית  ראש  נכחו  בפגישה 
ומחזיק תיק העסקים יהודה בן יוסף, עוזר ראש העיר עופר איובי, מנהל 
אגף קידום העסקים בעירייה אמיר חכימיאן, מנכ"ל עדן אלון שפייזר, 

וצוות לשכת המסחר יו"ר מרכז הבידים הישראלי סטלה אבידן.

הוצגו  ואף  השת"פ  לקידום  חשובים  נושאים  מספר  הועלו  בישיבה 
תכניות עבודה מפורטות למתווה הנכון שיש לפעול יחדיו. ראש העיר 
בירך את כל הנוכחים על העבודה שנעשתה עד כה ע"י כל הנוכחים 
את  שלה  העדיפות  סדר  בראש  מעמידה  ירושלים  עירית  כי  וסיכם 
הדאגה לעסקים בעירה ותעשה הכל לחזק ולסייע בידם, הישיבה היום 

היא עוד צעד חשוב בקידום הנושא.

נשיא לשכת המסחר, דרור אטרי: "תודה ראש העיר משה ליאון, ולכל 
לא  אם  שגם  כיום  ברור  אחד  דבר  ומעשיר.  פורה  מפגש  על  מכובדי 
נסכים תמיד על הכל, נעמיד במרכז מעינינו את טובת העסקים ועל כך 
תודתי הרבה על התנהלותו הראויה והמכובדת של ראש העיר שהציב 

בראש סדר יומו את הדאגה לעסקים"

חיזוק וקידום חברנו בקהילה 
העסקית באור עקיבא והסביבה

מארק  אוסנת  עו"ד  ח"כ  הצטרפו  הלשכה  נשיא  אל 
ועסקים  חברתים  פרוקיטים  יוזמת  העסקים  ואשת 

אורלי יחזקאל.

מעמיקה  פגישה  לקדם  סוכם  המפגש  במסגרת 
ומקצועית עם חברותנו חה"כ עו"ד אוסנת מארק ואורלי 

יחזקאל וצוות לשכת המסחר,

תהליכים  ובחינת  הלשכה  עם  פעולה  שיתוף  לקידום 
משותפים עם עיריית אור עקיבא לחיזוק וקידום חברנו 

בקהילה העסקית באור עקיבא והסביבה.

נשיא הלשכה, דרור אטרי נפגש בקיסריה עם ראש 
העיר אור עקיבא, יעקב אדרי. לקידום ופיתוח עירו, 
ללמוד מקרוב על החשיבות אותה הוא רואה בחיזוק 

בעלי העסקים בעירו.
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)15/4/19( אירח נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי  את נשיא לשכת המסחר, ישראל – אמריקה הלטינית, רוברטו ספינדל.
בפגישה סוכם כי לשכת המסחר ירושלים ולשכת המסחר, ישראל – אמריקה הלטינית ישתפו פעולה לקידום הסחר בין אמריקה הלטינית 

וירושלים והסביבה. סוכם על המשך העמקת שיתוף הפעולה ובחינת מספר פרויקטים לקידום הסחר והזדמנויות עסקיות בין הצדדים.
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ועידת ישראל לעסקים קטנים ובינוניים ה – 11 יצאה לדרך
לשכת המסחר ירושלים שמחה לעדכן על יציאתה לדרך של הועידה ה-11 לעסקים קטנים 

ובינוניים SMB 2019 בהפקת "מידע כנסים" ובשיתוף הלשכה.

נשיא הלשכה מר דרור אטרי מוביל מזה 10 שנים את קידומה של וועידת העסקים הקטנים 
והבינוניים שהאחרונה שבהן התקיימה אשתקד במרכז הכנסים אווניו.

דבר נשיא לשכת המסחר ירושלים, דרור אטרי: "אנו שמחים לקחת חלק כשותפים בוועידה 
היום  סדר  להעלאת  פלטפורמה  הינה  הוועידה   ,-11 ה  השנה  זו  ובינוניים  קטנים  לעסקים 
הציבורי על הנושאים הכואבים לבעלי העסקים, בהם בכירי המשק יצטרכו לתת תשובות על 

מה אתם עשיתם לטובת העסקים הקטנים?"

והבינוניים  הקטנים  העסקים  של  ביותר  והיוקרתי  החשוב  הכלכלי  כאירוע  ידועה  הוועידה 
המשק,  בכירי  והבינוניים,  הקטנים  העסקים  העצמאיים,  את  מפגישה  הוועידה  בישראל. 
ואנשי  עסקים  אנשי  הדיפלומטי,  הסגל  חברי  לצד  ורגולטורים,  שרים  והמדינה,  הכלכלה 
אקדמיה מהשורה הראשונה. מייצרת מפגשי נטוורקינג מהגדולים בישראל ומעמידה כלים 

ופתרונות יישומיים, רעיונות והשראה לפריצות דרך עסקיות.
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ועידת ישראל לעסקים קטנים ובינוניים ה – 11 יצאה לדרך

על הועידה:

הוועידה ה-11 לעסקים קטנים ובינוניים 
והמשמעותית  הגדולה  הוועידה  הינה 
ובינוניים  קטנים  לעסקים  ביותר 
בישראל. הוועידה מנוהלת על ידי מידע 
כנסים  לארגון  חברה  בע"מ,  כנסים 
מקצועיים  כנסים   30 כ-  המקיימת 

בשנה בתחומים שונים.

הוועידה פונה לעסקים קטנים ובינוניים 
מ-500,000  למעלה  מונים  אשר 
עסקים בישראל המהווים את לב ליבה 

של כלכלת ישראל.

ועידה זו מספקת הזדמנות מקצועית עבור המשתתפים לפגוש שותפים עסקיים פוטנציאליים, 
לקוחות רלוונטיים, להתעדכן בכל מה שחדש בתחום ובעיקר להיחשף לפתרונות והחידושים 

הרבים שמציב עולם העסקים של היום.

לוועידה יגיעו 650 איש.
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רשימת דוברים:
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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


