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מסכמים את פעילות
יולי
מצדיעים לבוררים הפורשים

החודש קיימנו במלון לאונרדו סיטי טאוור כנס הוקרה מיוחד עבור הבוררים – במהלכו הצדענו גם
לבוררים הפורשים .המערכת המשפטית הפנימית הזו ,אשר מסיימת עשרות סכסוכים משפטיים
בין יהלומנים ,מורכבת מיסודות חזקים ויציבים – וזאת תודות להון האנושי שלנו ,הבוררים שלנו,
שתפקידם להכריע בסוגיות משפטיות מגוונות ומאתגרות .בועז מולדבסקי נשיא הבורסה ציין בכנס
כי את מלאכתם הקשה הבוררים עושים בהתנדבות מלאה ,ומשקיעים לילות כימים על חשבון זמנם
הפרטי לצד התמודדות עם אתגרים רבים ואינסוף לבטים  .מערכת המשפט של בורסת היהלומים
היא אבן היסוד לקיום בורסת היהלומים.תודה גדולה ליו"ר הוועדה המשפטית פיליפ פריי שיזם את
האירוע ,למחלקה המשפטית ולכלל הגורמים.במהלך האירוע קיבלו הבוררים הפורשים תעודת
בורר כבוד כהוקרה על פעילות ציבורית ארוכת שנים .בין הבוררים הפורשים :נדב זיידיס,יהונתן
ורנר,חיים שוורצבורד,רוני שטדלר,אריק באוכמן,מרדכ פינטו,בנימין שיינפלד,מרסל
אפלבאום,מיכאל סלטון ,וצבי פריאל .

שגריר האיחוד האירופי בישראל ,בביקור רשמי

שגריר האיחוד האירופי בישראל ,דימיטר טזאנצ'ב,ערך היום ביקור רשמי בבורסת
היהלומים הישראלית .במהלך ביקורו אשר החל בלשכת הנשיא שם התקבל השגריר
במאור פנים ,נפגש עם חברי ההנהלה,נשיא הבורסה בועז מולדבסקי ומנכ"ל הבורסה
ערן זיני אשר סקרו בפניו את ההתפתחויות הכלכליות האחרונות שנעשות בבורסה.
בפגישתם שוחח נשיא הבורסה עם השגריר על משמעות היקף הסחר בין ישראל
והאיחוד האירופי .נשיא הבורסה בועז מולדבסקי ציין במהלך הפגישה כי ":מדובר
בשותפות עמוקה ומשמעותית לשני הצדדים ואנו מצפים להמשיך ולהאיץ בתהליכים
המתקיימים בינינו .בורסת היהלומים מהווה גורם מרכזי בקשר בין ישראל למדינות
האירופאיות" .בנוסף במסגרת הביקור דנו השניים ובחנו את האפשרויות העומדות
בפניהם להגברת קצב הפעילות המשותפת .בסיום הביקור הודה נשיא הבורסה לשגריר
על ביקורו וציין כי זהו כבוד ועונג גדול לארח אותו בבורסה ולהכיר לו את הפעילות
הענפה בבורסת היהלומים.

כנס כלי סיוע של משרד הכלכלה והתעשייה
החודש התקיים כנס חשיפת כלי הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה עבור יהלומנים
ותכשיטנים .במהלכו נחשפנו ולמדנו על כלי הסיוע המגוונים המוצעים מטעם המנהל
לסחר חוץ והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
הכנס שמתקיים כמדי שנה בבורסת היהלומים ,מאפשר קבלת כלים פרקטיים להגדלת
היקף הייצוא והמכירות בשווקים הבינלאומיים ושיווק נכון של העסק .אנחנו מודים
לעשרות היהלומנים שהשתתפו בכנס ,והגיעו
ללמוד על הכלים הקיימים והחדשים שמציע משרד
הכלכלה לעוסקים בענף.מקווים שהוספתם
כלים חדשים לארגז הכלים המקצועי
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כנס ויזות ואשרות עבודה

במסגרת שיתוף הפעולה בין בורסת היהלומים הישראלית ללשכת המסחר ישראל – ארה"ב
נפתחו בפנינו אפשרויות רבות לסיוע ליהלומנים .החודש ,במסגרת כנס שקיימנו בנושא עם
נציגים מלשכת המסחר ישראל אמריקה ,דנו בנושאים שונים ביניהם :קיצור התורים לויזה
בארצות הברית ,אשרות העבודה המותאמות ליהלומנים ,וטיפים לתהליך קבלת הויזה .מנכ"ל
הבורסה ערן זיני ציין ואמר במהלך הכנס כי בורסת היהלומים הציבה לעצמה מטרה לסייע
ולהקל על היהלומנים  ,ולאפשר להם לקצר עד כמה שניתן את התורים לקבלות
האשרות.קבעתם תור לויזה ,ואתם מעוניינים להקדים אותו? בורסת היהלומים מזמינה את
חברי וחברות הבורסה ליצור עימנו קשר בטלפון  22888לאסתי ואנו נדאג לעזור בהקדמת
התורים לאשרות.

השקת הטכנולוגיה של חברת iTraceiT

החודש

אירחנו

את

חברת

הטכנולוגיה

הבלגית

 iTraceiTלהשקת הטכנולוגיה החדשה שפיתחה,
המשתמשת בקודי  QRכדי לתעד כל צעד במסע
היהלומים .הפיתוח הייחודי מספק “פתרון מעקב”
לכלל התעשייה ,כך שלכל יהלום גלם מוקצה קוד QR
המתעד את כל התהליכים שעבר לאורך שרשרת
האספקה ,מהמכרה עד האצבע .ערן זיני  ,מנכ"ל
הבורסה אמר בפתיחת האירוע כי לאחרונה הבורסה
פועלת רבות במטרה להביא לציבור היהלומנים כלים
ידידותיים ,נגישים ומאובטחים לחלוטין המותאמים
לתעשיית היהלומים במטרה לפתוח כמה שיותר
ערוצים שיקלו בתהליך עבודת היהלומן.
.
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מארחים את חברת Clara diamond solutions
החודש אירחנו את חברת  , Clara diamond solutionsחברת בת של חברת הכרייה
הקנדית  LUCARAהמאפשרת את הנגשת הגלם של  LUCARAוגלם נוסף מהמכרה
לקליינט .הפלטפורמה הדיגיטלית של קלרה המאפשרת חיסכון בזמן ,נסיעות ומלאי
מיותר ,מבוססת על טכנולוגיית סארין .הייחודית שלה היא היכולת לבצע התאמה מלאה
בין מלאי הגלם לדרישות הסחורה המלוטשת בשיטת הטנדר.
מנכ"ל הבורסה ערן זיני אמר בפתיחת המפגש":מפגש זה מצטרף לשלל מפגשים שנערכו
בשבועות האחרונים על ידי הבורסה,
וזאת במטרה להביא לכם את מיטב
הפלטפורמות הקיימות בשוק,
המותאמות לתעשיית היהלומים
ומיועדת להקל ולשפר את העסקים
שלכם״ .

מכרז של חברת דיאגורוס במרכז המכרזים
מרכז המרכזים הבינלאומי ,שאירח כבר  7מכרזי
יהלומי גלם ויהלומים מלוטשים בשנה החולפת,
מארח את חברת דיאגורוס –המתמחה בארגון
וניהול טנדרים .המכרז שהתקיים לאורך שבוע שלם,
איפשר לעשרות יהלומנים לקבל מענה לביקוש הרב
למלוטש ,ולחסוך זמן וכסף רב.
במהלך המכרז הגיע נשיא הבורסה בועז מולדבסקי
עם מנכ"ל הבורסה ,ערן זיני לביקור במרכז
המכרזים בבניין מכבי.
תודה רבה לגל פלג ולחברת דיאגרוס על ניהול
המכרז ולחבר ההנהלה ויו"ר ועדת המכרזים
,צביקה זמיר על היוזמה והבאת מכרזים מגוונים
למרכז המכרזים.
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אפליקציית הבורסה הישראלית ליהלומים
לא משנה איפה אתם  -מהיום לא צריך להגיע
במיוחד כדי לבצע תשלומים בבורסה.
כנסו לאפליקציה ושלמו על כלל השירותים
בלחיצת כפתור.
עוד לא הורדתם?
לחצו על הקישור והצטרפו למאות חברי
בורסה שכבר נהנים מהאפליקציה החדשה
שלנו >>
https://www.isde.co.il/isde_connect.
aspx

קורס מסחר בפלטפורמת  ETSYליהלומנים ותכשיטנים
החודש ,ובמסגרת שיתוף הפעולה בין בורסת
היהלומים למעוף  -פתחנו קורס מסחר
בפלטפורמת  ETSYעם המרצה לירן וייס.
במסגרת הקורס הוצעו מגוון תכנים ביניהם :איך
ללמוד לנהל  ,לקדם ולשווק בהצלחה חנות און
ליין באחת מזירות המסחר המובילות בעולם.
הקורס הנ"ל יחד עם קורסים רבים שהבורסה
מציעה במסגרת שיתוף הפעולה הם בעלות
מסובסדת.

.
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