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מסכמים את פעילות
מאי
תערוכת כחול לבן
 53מציגים ,יהלומים ,אבני חן ותכשיטים בשווי עשרות מיליוני דולרים הוצגו לסוחרים באירוע חגיגי שמילא את אולם
המסחר ,במטרה לחזק את המסחר המקומי .השנה ,ולראשונה בתולדות תערוכת כחול לבן הוקם מתחם חדשנות שכלל
 8חברות טכנולוגיות בתחומי היהלומים עם מטרת על  :שידוך המומחיות והניסיון של תעשיית היהלומים הישראלית עם
היצירתיות של אומת הסטארט אפ .נשיא הבורסה ,בועז מולדבסקי ,התייחס בדברים שנשא באירוע  " :פחות דיבורים ,יותר
מעשים 53 :מציגים 8 ,חברות טכנולוגיות ,ומאות מבקרים .התערוכה הזו שאנו מקיימים כל רבעון מאפשרת לנו לשלב
ידע ,מקצועיות ,חדשנות ומסורתיות  .הפעם ולראשונה ,הקמנו מתחם טכנולוגי שהפגיש בין היהלומנים לטכנולוגיות
החדישות ביותר בתחום .כמו כן באופן חסר תקדים הגיעו לאירוע גם עשרות תכשיטנים לאור שיתוף הפעולה הפורה עם
משרד הכלכלה.תודה מיוחדת למאירה וייסברג ,יו"ר ועדת תערוכות וקשרי חוץ שארגנה את האירוע המוצלח ויוצא הדופן.
תודה גם לאביעד בשארי שהביא את חברות הטכנולוגיה לקחת חלק באירוע.וכמובן תודה לעובדי ועובדות הבורסה על
תרומתם הרבה לאירוע.

ביטול המכס על תכשיטים

החודש,התבשרה בורסת היהלומים הישראלית כי מאמצי נשיא הבורסה בועז מולדבסקי וחברי ההנהלה נשאו פרי ,וכי
שר האוצר החליט לחתום על הוראת שעה לביטול המכס על תכשיטים.
מדובר על מהלך שקידמנו בשנה וחצי האחרונות מול הפקידות המקצועית במשרד האוצר ומול מנהל המכס ,כפיר חן
וצוותו ,שגם ביקרו בבורסה.
להכללת ענף התכשיטנות בצו לפטור ממכס ,חשיבות גדולה לענף והיא תסייע להגברת האטרקטיביות של התחום
והגדלת היקפי המסחר .זוהי גם בשורה משמעותית לחברים מאחר ומדובר במנוע צמיחה שמשפיע על כל הענף וייצר
הזדמנויות עסקיות חדשות.
כמו כן נשיא הבורסה בועז מולדבסקי עידכן כי אנו מקיימים מגעים וישיבות רבות בעניין השוואת הבירוקרטיה שבמשלוחי
יהלומים ותכשיטים במטרה לחזק את התעשייה כולה.
ההצלחה הזאת לא הייתה מתאפשרת ללא העשייה המסורה של ניסים זוארץ ,נשיא התאחדות תעשייני היהלומים,
אביעד בשארי יו"ר ועדת החדשנות ,ומשה אשר המלווה את הענף.
נשיא הבורסה בועז מולדבסקי לצד הנהלת הבורסה ימשיכו להוביל תהליכים שישפרו את הפעילות והמסחר למען
החברים ,ולהבאת מנועי צמיחה נוספים לענף.

מכרז ריו טינטו
בשבוע האחרון ,בשיתוף פעולה עם חברת ריו טינטו מקנדה ,קיימנו מכרז במרכז המכרזים הבין לאומי שבבורסת היהלומים.
חברת הכרייה קיימה מכרז גלם עם מגוון רחב של אבנים .במהלך ביקורם התקיים דיון מקצועי להרחבת שיתוף הפעולה ,אשר
בסופו סוכם כי בשנה הקרובה יתקיימו מכרזים נוספים של חברת ריו טינטו .מנהלי החברה הביעו את שביעות רצונם ,ושמחו
על חזרת הפעילות העסקית במרכז המכרזים שלנו .בנוסף לכך ,ציינו כי ההענות למכרז היתה מעל ומעבר למצופה .כמו כן
שיבחו את האמצעים שבורסת היהלומים הישראלית העמידה לרשותם ..אנו מודים ליו"ר ועדת המכרזים צביקה זמיר ולצוות
המקצועי על פעילותם החשובה והמבורכת.
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בכירים משגרירות הודו בבורסה

החודש ,היה לנו הכבוד לארח את המזכיר הכללי של משרד הסחר בהודו סריקר קופולה ראדי ,סגן שגריר הודו בישראל
רג'יב בודוויד ובכירים נוספים משגרירות הודו בישראל.
בנוסף לפגישה הצטרפו גם נציגים מהקהילה ההודית  ,הפועלים בבורסת היהלומים למעלה מ 40-שנה.
במסגרת ביקורם ,הוצג בפניהם פועלה העשיר של בורסת היהלומים הישראלית .בנוסף נשיא הבורסה בועז מולדבסקי
וחברי ההנהלה דנו בנושאים שונים במטרה להדק את שיתוף הפעולה בין תעשיות היהלומים של ישראל והודו והגדלת
היקף המסחר .בין הנושאים שעלו במפגש :פיתוח שיתופי הפעולה הקיימים ,הידוק והעמקת קשרי המסחר בתחום
היהלומים ,ביטול המס על ייבוא יהלומים מלוטשים מישראל להודו והחלפת ידע בין המדינות במטרה לייצור הזדמנויות
עסקיות חדשות.
בסיומו של המפגש סוכם על קידום וחיזוק הקשרים עם הבורסה בישראל בתחום היהלומים.

ח"כ אביר קארה בביקור בבורסת היהלומים
החודש ,התכבדנו לארח את סגן השר במשרד ראש הממשלה ח"כ אביר קארה בלשכת הנשיא ,יחד עם חברי הנהלת
הבורסה .בחודשים האחרונים ,אנו מקיימים בהנהלת הבורסה מפגשים רבים עם בכירים במערכת הממשל ,במטרה
להביא להעלאת הענף על סדר היום הציבורי.
בשיחתו של נשיא הבורסה בועז מולדבסקי עם סגן השר ,הוא תיאר בפניו את הנעשה בענף בתקופה האחרונה ,כולל
האתגרים והקשיים שעוברים על הענף ,ונושאים חיוניים כמו הקמת אזור סחר חופשי ,כלי סיוע ליהלומנים ,וסיוע
בהצמחת הענף קדימה .בנוסף נערכה סקירה מקיפה על הפעילות הכלכלית והעסקית בענף היהלומים ממנכ"ל
הבורסה ,ערן זיני.
בתום המפגש הבטיח סגן השר אביר קארה להמשיך ולסייע בקידום הנושאים הבוערים.אנו נמשיך להוביל תהליכים
שישפרו את הפעילות והמסחר למען החברים ,ונקדם שיתופי פעולה מול גורמי הממשל.

.
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ביקור הקונסולים האחראיים על הנפקת הויזות מטעם
שגרירות ארצות הברית
שמחנו לארח החודש את הקונסולים האחראיים על הנפקת הויזות מטעם שגרירות ארצות הברית .במסגרת ביקורם,
הוצג בפניהם פועלה העשיר של בורסת היהלומים הישראלית .בנוסף נשיא הבורסה בועז מולדבסקי דן עימם במתן
הקלות לאשרות כניסה(ויזות) ליהלומנים לארצות הברית .
יהלומנים רבים שמעוניינים לטוס לארה"ב לצרכי סחר נתקלים בנהלים קשוחים ותהליך מסורבל של שגרירות ארה"ב
בארץ בכל הקשור למתן אשרות כניסה(ויזות).
בסיום הפגישה ערכנו סיור באולם המסחר ,באגף הטכנולוגי ובמתחם בנייני הבורסה .הקונסולים הביעו את
התרשמותם מאד מהיקף המסחר ומהאופן בו פועלת הבורסה הישראלית מול השוק בארצות הברית ,וסוכם כי ייבדק
נושא מתן ההקלות העתידיות לענף היהלומים וליהלומנים בפרט.

תערוכת אבני החן והתכשיטים המרכזית בלאס וגאס JCK
לאור החלטת מארגני התערוכה על הגבלת כמות הכניסות,
הנהלת הבורסה הפעילה מאמצים רבים בשבועות האחרונים מול
מארגני התערוכה במטרה לאפשר את כניסת חברי וחברות
הבורסה לתערוכה כמדי שנה .לאחרונה התבשרנו כי חברי
וחברות הבורסה ליהלומים יוכלו ליהנות מכניסה חופשית
לתערוכה המתקיימת בלאס וגאס  -ברישום מראש.
בתערוכה תמצאו אלפי חברות של תכשיטים ויהלומים מכל
העולם ,ביתנים גדולים וקטנים ,וסחורות מכל המינים והסוגים .
בואו להרחיב את קשרי העבודה  ,לפגוש לקוחות ,להיחשף
לחברות ולקניינים ולחדור לשווקים חדשים.
התערוכה תתקיים בין התאריכים ה 10-13.6במלון Venetian
Resort & Sands Expo in Las Vegas, NV

.
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טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
החודש התייחדנו בטקס מרגש לזכרם של אלפי הבנים והבנות שנפלו במלחמות ישראל בשעה שקידשו את הארץ
והמדינה שלנו בדמם ,והגנו על זכותנו לחיות היום בחירות במדינת ישראל.
בנאומו ,ציין בועז מולדבסקי ,נשיא הבורסה כי ":זוהי דרכו של עם ישראל ,ארוכה וקשה ,רצופת מכשולים ולמרות
זאת אנו כולנו כאן היום ,ובערב נעבור מהאבל אל השמחה ,ונחגוג את עצמאותה של מדינת ישראל .מעבר חד מאבל
לשמחה ,מעבר שמבטא את דרכנו הייחודית כעם ,במדינה יהודית בארץ ישראל".
תודה רבה לבן ציון שאשו ,משנה לנשיא ויו"ר ועדת תרבות ,על ארגון הטקס.

הרצאה של פרופסור אבי ריבקינד
החודש קיימנו הרצאה מרתקת בנושא קבלת החלטות
רפואיות בתנאי אי וודאות ,של פרופ' אבי
ריבקינד,מומחה לכירורגיה כללית .נשיא הבורסה בועז
מולדבסקי פתח את האירוע וציין כי ":הבורסה משקיעה
המון בקשרי רפואה לאורך השנים ,אם בחדר הרופא,
בועדת קשרי הרפואה בראשותו של אילן סמואל ,
בתרומתה של הבורסה למחלקות השונות בבתי החולים,
ובמיזם החדש של שיתוף הפעולה עם הדסה מדיקל.
תודה לאילן סמואל ,חבר הנהלת הבורסה ויו"ר ועדת
קשרי רפואה על הפעילות על היוזמה והרצון לקדם את
התחום.
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מנוי שנתי במחיר מוזל למועדון הולמס פלייס פרימיום
במתחם הבורסה ברמת גן
לאחר מאמצים רבים ,ועדת הספורט שמחה לבשר כי ההסכם החדש עם חברת
הולמס פלייס יוצא לדרך!
מנוי שנתי במחיר מוזל למועדון הולמס פלייס פרימיום במתחם הבורסה ברמת גן.
מועדון הכושר היוקרתי ממוקם במגדל משה אביב ומכיל  3מפלסים בהם תוכלו
למצוא  :חדר כושר עם מכשירי אירובי וחצי מתקדמים ,בר וטרקלין עסקי,למעלה
מ 100שעות סטודיו בשבוע,מקלחות אישיות ,סאונה יבשה ורטובה ,מקלחון שיזוף
וספא וכמובן בריכת שחייה מחוממת ומקורה.
המנוי הינו בעלות של  199שקלים לחודש למשך  12חודשים.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר ל 23699 -או לפנות למחלקת הנהלת החשבונות.
מהרו להירשם ולהבטיח את מקומכם.
תודה על היוזמה לוועדת הספורט בראשותו של מר בן ציון שאשו

.

כרטיסי הביקור המשודרגים
זה קל ,נגיש ,חסכוני ,ומניב לקוחות עתידיים – הכירו את כרטיס הביקור החכם והמשודרג שבאמת עובד בשבילך!
כרטיס ביקור הוא המפגש הראשון של הלקוח עם העסק שלכם ,ומטרתו פשוטה :לעזור לכם ליצור קשר עם לקוחות
פוטנציאליים ועמיתים בענף היהלומים.
כרטיס הביקור המשודרג הוא למעשה מיני אתר אינטרנט תדמיתי ומעוצב שמכיל את כל הפרטים של העסק שלכם
במקום אחד נגיש ונוח לשימוש.
שימו לב ,משתמשים אשר ברשותם כרטיס ביקור יכולים לשדרג ללא עלות!
משתמשים חדשים ידרשו בתשלום של  250שקלים בלבד.
תודה לאביעד בשארי יו"ר ועדת מחשוב וחדשנות על קידום היוזמה.
עוד לא הצטרפתם? זו ההזדמנות שלכם! הירשמו בלינק הבא>>
...https://www.isde.co.il/form.aspx?id=35205
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