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מסכמים את פעילות
אפריל

מתן הקלות במעבר הכספים בעסקאות יהלומים בין
דובאי לישראל
החודש ,לאחר מאמצים רבים של ועדת הבנקים הענפית ,והלחצים שהפעלנו אל מול הגורמים הרלוונטיים וביניהם בנק
ישראל ,המפקח על היהלומים ומנהלי הציות של הבנקים הפעילים בענף – התבשרנו כי בנק מזרחי טפחות קיבל החלטה
דרמטית עבורנו על מתן הקלות במעבר הכספים בעסקאות יהלומים בין דובאי לישראל.
זה לא סוד שעל אף הצמיחה המהירה של הענף בחודשים האחרונים ,והפוטנציאל הכלכלי העצום בהיקף הסחר מול
דובאי ,יהלומנים רבים נתקלו בקשיים ,אי וודאות ובעיכוב העברות הכספים לישראל לאחר ביצוע עסקאות בדובאי.
לאחר עבודת מטה מעמיקה בבנק מזרחי טפחות הוחלט כי סמכויותיו של מרכז העסקים במתחם הבורסה יוגדל
משמעותית ,ומותאם לפעילות המסחרית והעסקית של ענף היהלומים.
בנוסף ,אנחנו שמחים לספר כי אחד הנהלים המיותרים שהיו בעבר שבה נדרשתם להמציא מחדש את אותם מסמכים
שהגשתם על לקוח קבוע בדובאי יפסקו.
כמו כן בימים אלו גם בנק דיסקונט מצטרף למתן ההקלות ונערך להסדרת התשלומים בהעברות הכספים מדובאי בצורה
נוחה ויעילה עבור היהלומנים .ככל וחברי וחברות הבורסה נתקעים בקשיים או בבעיה ספציפית ,יש לפנות ליו"ר ועדת
הבקים אורי ספירו.
תודה רבה לנשיא ההתאחדות ניסים זוארץ וליו"ר ועדת הבנקים אורי ספירו ולמנכ"ל ערן זיני על קידום הנושא.

בנק דיסקונט יאפשר משלוחי כסף לחו"ל
לאור הודעת בנק דיסקונט על הקפאת כלל ההעברות
הכספיות לחו"ל ,מחשש להפרת הסנקציות שהטילה ארה"ב
על רוסיה ,ניהלנו במשך מספר ימים מו"מ אינטנסיבי אל מול
מנכ"ל בנק דיסקונט ,אורי לוין, ,המשנה למנכ"ל ,יובל גביש
והצוות המקצועי .כתוצאה מכך ,ניסח בנק דיסקונט הצהרה
עליה חותמים הלקוחות ביחס לעסקאות עם רוסיה ,ובכך
התאפשרה חזרה לפעילות עסקית שוטפת ולמשלוחי כסף
לחו"ל.
תודה רבה ליו"ר ועדת הבנקים אורי ספירו ולמנכ"ל הבורסה
ערן זיני  ,שבהובלת נשיא הבורסה התעסקו בסוגייה הסבוכה
והביאו לפתרונה.

מארחים את נשיאת התאחדות יצרני התכשיטים באיטליה

החודש ,היה לנו הכבוד לארח את נשיאת התאחדות יצרני התכשיטים באיטליה ,הגברת קלאודיה פיאזריקו לביקור
שמטרתו הידוק הקשרים העסקיים בתחומי תכשיטי היהלומים בין ישראל ואיטליה במהלך הביקור קיימנו פגישה יחד
עם הנשיאה ונציגים מטעם נציגות הסחר האיטלקית בישראל.
המפגש כלל סקירה מקיפה של מנכ"ל הבורסה מר ערן זיני על פעילותה הכלכלית של ענף היהלומים הישראלי,
וסרטון קצר .במהלך הפגישה עימם נידונו ערוצים של שיתוף פעולה ,ויצירת מסגרות רשמיות .הנשיאה הביעה עניין רב
בבורסת היהלומים ,ואמרה בתום ביקורה כי זו הזדמנות מצוינת ללמוד על התעשיה ,לפגוש את חבריה ולייצר שיתופי
פעולה עתידיים.אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם האיגוד.
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הרמת הכוסית המסורתית לחג הפסח
כמידי שנה אנו חוגגים ומרימים כוסית כמיטב המסורת באולם
הבורסה לרגל חג הפסח הבא עלינו לטובה .השנה ,טקס
הרמת הכוסית לרגל חג הפסח תשפ"ב התקיים במעמד נשיא
הבורסה ,מר בועז מולדבסקי ,והרב ישראל מאיר לאו ,שליט"א,
הרב הראשי לישראל לשעבר  .במהלכו איחל נשיא הבורסה
לחברים חג פסח שמח וכשר ,ואמר כי המשמעות העומדת לנגד
עינינו בחג הפסח ,הם הערכים המלווים אותו – אחדות,
משפחתיות ואחריות האחד לשני – ערכים שמנחים את חברי
וחברות הבורסה לאורך השנים.
בנוסף הוענקה למר יורם דבש ,נשיא הפדרציה ונשיא הכבוד
של בורסת היהלומים תעודת הוקרה על תרומתו הרבה לענף
היהלומים.
אנו עם הפנים קדימה להמשיך להתחדש ,לקדם ולשפר למען
הבורסה שלנו.

מארחים את יו"ר מכון הייצוא בבורסה

החודש ,היה לנו הכבוד לארח את איילת נחמיאס ורבין יו"ר מכון היצוא ,המהווה תשתית לחיזוק וקידום יצואנים בישראל
המפגש היווה הזדמנות יוצאת דופן עבורנו לחזק את תעשיית היהלומים המסורתית  ,ולתת דגש לפוטנציאל האסטרטגי של
יהלומים כחלק בלתי נפרד מהייצוא הישראלי .
במהלך ביקורה נערכה סקירה מקיפה של מנכ"ל הבורסה מר ערן זיני על פעילות ומבנה ענף היהלומים הישראלי ,וכמו כן
ערכנו סיור באולם הבורסה  ,בחממה ובאגף הטכנולוגי.
במהלך פגישתה עם נשיא הבורסה ,בועז מולדבסקי הועלו לדיון נושאים כמו  :מתן תקציבים לענף ,פיתוח שיתופי פעולה
קיימים ,אתגרים העומדים בפני תעשיית היהלומים והגדלת כושר התחרות אל מול שווקי העולם.
ביקור זה מצטרף לשלל ביקורים שנערכו רק לאחרונה ,ועוד הוכחה לחשיבותה של הבורסה הישראלית כחלק מהתעשייה
הישראלית.
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החזרת טביעות האצבע

החודש ,הוחלט על החזרת טביעות האצבע בכלל הכניסות למתחם  .על כן בעת הכניסה למתחם תתבקשו לבצע
אימות דו שלבי של העברת תג כניסה אישי וטביעת אצבע.

.

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

בשבוע האחרון ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בטקס שנערך באולם הבורסה ,בו התייחדנו עם זכר ששת
המיליונים שנרצחו בדם קר ביניהם :גברים ,נשים וילדים .בועז מולדבסקי נשיא הבורסה ציין בטקס " :ככל שהזמן
והשנים חולפות ישנם פחות ופחות ניצולים .אנו חייבים להוקיר אותם בעודם איתנו .האחריות לשימור הזיכרון נעשית
מהותית יותר עבור כולנו ,בוודאי כביטוי של הערכה וכבוד לניצולים ששרדו וקמו מתוך האימה והתופת.
כולנו עומדים כאן יחד ,ניצולי שואה לצד דור שני ושלישי בבורסת היהלומים ,כולנו כאן יחד ,כתף אל כתף ,שותפים
בתחושת גאווה – וגם בתחושת הניצחון ״לעולם לא עוד".
תודה גדולה למר בן ציון שאשו יו"ר ועדת תרבות ,על ארגון הטקס.
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ביטול חובת עטיית המסיכות בחללים סגורים

אחרי כמעט שנתיים  :חובת עטיית המסכות בחללים סגורים מבוטלת!
לאור החלטת הממשלה על ביטול חובת עטיית המסכות בחללים סגורים אנו שמחים להביא לידיעתכם כי אינכם
נדרשים עוד לעטות מסיכה ברחבי מתחם הבורסה .
כמו כן חשוב לציין כי על פי החלטת הממשלה אם הנכם מתגלים כמאומתים לנגיף הקורונה ,יש לעטות מסיכה
בדרככם אל מקום הבידוד.
בורסת היהלומים מעניקה את כלל האמצעים לשמירה על בריאות החברים ,תוך שמירה על שיגרת העבודה
במתחם.
אנו נמשיך לעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות ולפעול אופן אחראי לשמירה על בריאות הציבור.
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