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מסכמים את פעילות דצמבר
עם הפנים קדימה
חברי וחברות הבורסה היקרים,
אנחנו מסכמים בימים אלה את שנת .2021
משנה שהחלה כשאולם המסחר סגור בעקבות מגפת הקורנה ,כשמערכת הבחירות הרביעית
אנו מזמינים אתכם לקרוא על פועלנו
השנה כשהענף
הייתה באופק ומצב הענף ,כמו גם עתידו ,היה לוט בערפל .הצלחנו להגיע לסוף
בתקופה זו.
פעיל וכשבאמתחתנו הישגים משמעותיים.
הנציג הדיגיטלי בטלפון 054-3979990

המשימה הראשונה שלנו עם כניסת החיסונים לחיינו היתה להחזיר את שגרת המסחר בענף.
פתחנו את האולם ודאגנו שהעסקים בבורסה יחזרו לעבוד .במקביל ,החזרנו את ירידי המסחר
 30%הנחה קבועה במבחר מלונות פתאל
‘תערוכת כחול לבן’ על מנת להגדיל את קשרי המסחר והפעילות לכלל החברים ,והובלנו תהליכים
בישראל לחברי וחברות הבורסה.
לחיזוק המסחר אונליין.

הדילים יחכו לכם בכל יום רביעי בין השעות
 ,19:00 - 11:00באתר שנוצר במיוחד
הקמת צוות אזור
בנוסף לפעילות השוטפת ,יצרנו קשרים עם שרת הכלכלה ,ויחד איתה קידמנו
עבורכם!

סחר חופשי – שכולל את מנכ"ל משרד הכלכלה וראש רשות המיסים ,וכן רגולטורים חשובים
נוספים.
במקביל ,הידקנו את הקשרים של הבורסה עם נציגים ושגרירים ברחבי העולם ,על מנת לחזק את
המסחר ברחבי העולם ואף הצלחנו להשיג מנגנון למתן אישורי כניסה ליהלומנים ישראליים לקטאר,
לכשתוקם שם הבורסה.
אך השיא של השנה ,ללא צל של ספק ,הוא ההחלטה של הרשות לאיסור הלבנת הון ורשות
המיסים להוריד את רמת הסיכון של הענף מדירוג ׳גבוה׳ לדירוג ׳בינוני׳ ,מהלך משמעותי שמציג את
חשיבות הצעדים שנקט הענף בשנים האחרונות ואת האמון לו זוכה הענף.
גם בשנת  2022נמשיך לעבוד בשבילכם ,נמשיך לפעול לכך שגם העסקים הקטנים ישובו לפעילות
משמעותית ,נמשיך לקדם את פתיחת אזור סחר חופשי שיפתח עבור כולנו הזדמנויות חדשות .נפעל
לפתיחת שווקים חדשים כמו קטאר ,אנגולה ובחריין .נמשיך לפתח את תחום התכשיטנות בבורסה
שיפתח לחברי הבורסה אפיקי מסחר נוספים ,וכמובן נפעל לקדם דיגיטציה שתקל על תהליכים
למען החברים.
אני מודה לכל חבריי להנהלה על הפעילות המשותפת ומאחל שתהיה לכולנו שנה אזרחית טובה
ומוצלחת.
שלכם,
בועז מולדבסקי ,נשיא הבורסה

הורדת הסיכון מול הרשות לאיסור הלבנת הון

הרשות לאיסור הלבנת הון ורשות המסים החליטו להוריד את דירוג רמת הסיכון
של ענף היהלומים ,מרמת סיכון גבוהה לבינונית .ובמספרים ,מדירוג  3.7בסיכון
גובהה ל 2.7-סיכון בינוני.
לקריאת הכתבה בגלובס לחצו כאן

הקמת צוות איזור סחר חופשי

זה כמה שנים שראשי תעשיית היהלומים פועלים לקידום הקמה של אזור
סחר חופשי בבורסה ,כך שחברות זרות שיפעלו ממנו יהיו פטורות
מתשלומי מסים למדינה.
הצוות שעתיד לקום יבחן אם המהלך ישפר משמעותית את מעמדה של
תעשיית היהלומים הישראלית בעולם.

לקריאת הכתבה בכלכליסט לחצו כאן
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ביקור המשנה לראש רשות המיסים
המשנה לראש רשות המיסים ,רו''ח מירי סביון ,סמנכ"ל מס הכנסה רובי בוטבול ,רו"ח פזית
קליימן סמנכ"ל שומה וביקורת ,רו"ח אבי בכר פקיד שומה פקיד גוש דן ,הגיעו לביקור יחד עם
צוותיהם במתחם הבורסה ליהולמים.
בפגישה עם ראשי הענף עלו מספר נושאים לקידום תעשיית היהלומים והתכשיטים בישראל,
ובראשם בחינת הסדרי המס ועדכונם ,כמו גם הגדרת מתחם הבורסה כ"איזור סחר חופשי",
בחינת הנושאים השוטפים המחייבים טיפול לרבות ניהול המלאי ,סגירת הליכי גילוי מרצון ועוד.
נציגי רשות המיסים התרשמו מאופן ניהול ענף היהלומים ,הביעו את נכונותם לשיתוף פעולה
במטרה לייעל ולטייב את התהליכים בענף .עוד נקבע כי המשך קידום התהליכים יתבצע
במסגרת צוותי עבודה ייעודיים לכל נושא .בימים אלו מוקמים הצוותים הללו בהתאם לסיכום.
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שגריר אנגולה בישראל
נשיא הבורסה יחד עם חבריי הנהלת
הבורסה ,אירחו את שגריר אנגולה בישראל
מר אוסוולדו דוס סאנטוס ורלה ,שהגיע עם
מסר משר המכרות האנגולי ומיו״ר חברת
היהלומים הממשלתית של אנגולה  -סודיאם.
במהלך הפגישה השגריר עדכן כי ממשלת
אנגולה מעוניינת לקדם שיתוף פעולה ולחזק
את הקשר עם הבורסה בישראל .הצגנו בפניו
את מרכז המכרזים הבינלאומי ואת פוטנציאל
שיווק הגלם מאנגולה בישראל  .השגריר עדכן
שבשלב הבא תגיע לבורסה משלחת בראשות
שר המכרות האנגולי וראשי חברת היהלומים
הממשלתית.

 12יהלומנים קיבלו את תואר יקיר תעשיית היהלומים בישראל
 12יקירים חדשים הצטרפו לרשימה
תעשיית
יקירי
של
המכובדת
היהלומים בישראל.
היקירים ,ובני משפחותיהם של
ארבעה מן היקירים שהלכו לעולמם,
קיבלו את אות הכבוד בטקס מרגש
ומרשים שארגנה התאחדות תעשייני
היהלומים בישראל ,אשר נערך
בתיאטרון “היהלום”.

במהלך הטקס ,הוענק התואר ליקירי הענף יעקב אהרון שלי ,יוסף בן ציון ,צבי יהודה ,בני
מאירוב ,לייביש פולנאור ,אלי צרויה ,יעקב קטן ,ועזר שמילה .כמו כן ,בני משפחה קיבלו את
התואר עבור ארבעה יקירים שהלכו לעולמם :זאב (וולטר) וולקן ז”ל ,שלמה יובל ז”ל ,בני
(בנימין) ירושלמי ז”ל ,ויעקב כהן ז”ל.
לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן
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אש בבורסה  -תרגיל כוחות כיבוי והצלה
כוחות גדולים של לוחמי האש הגיעו למתחם בורסת
היהלומים לטובת תרגול אירוע חירום במגדל שמשון.
לוחמי תחנת רמת גן-גבעתיים חברו לגורמי הביטחון של
הבורסה ותרגלו מספרי אירועי קיצון היכולים להתרחש
במשרדים מסוג זה.
שמחנו לארח את נציב הכבאות הראשי ,דדי שמחי,
שהזמין את מאבטחי הבורסה לעבור אימון מיוחד במתקן
של הכבאות.
תודה ליו"ר ועדת ביטחון שלום פפיר ,למנהל הביטחון,
הקב"ט ,מנהל חדר הבקרה וכלל יחידת הביטחון על
ניהול האירוע כולו.
לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן

הקורונה עדיין כאן  -הנחיות לשמירה על הבריאות
עם המשך עליית גל התחלואה בנגיף האומיקרון  ,אנו ממשיכים לעקוב אחר הנחיות
משרד הבריאות ולפעול באופן אחראי לשמירה על בריאות הציבור:
• חובת עטיית מסיכה בכל מתחם הבורסה
• אולמות הבורסה יפעלו במתכונת התו הירוק
• כניסת מבקרים לבנייני הבורסה – בהצגת תו ירוק בלבד
• מי שנחשף לחולה מאומת עליו לשהות בבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות
• על השבים מחו"ל להיכנס לבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות
• במידה ונדבקתם בנגיף האומיקרון  -יש לעדכן אותנו בטלפון .035750327 / 24111
• אנו רואים בחומרה כל הפרה של תקופת הבידוד ,וסיכון קהל היהלומנים במתחם
הבורסה.
• בימים הקרובים תוגבר האכיפה במתחם ובמידה ותתגלה הפרת בידוד והגעה למתחם
הבורסה נפעל במלוא חומרת הדין.
• בכדי לשמור על כולם ,אנו קוראים לכל מי שטרם התחסן לעשות זאת ובכך להימנע
מהדבקה והפצה של הנגיף.
• שמרו על עצמכם ,הקפידו על ההנחיות ויחד נעבור גם את התקופה הזו!
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