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בורסת היהלומים בועדת כלכלה
בכנסת ישראל

במסגרת המאמצים הרגולטרים הרבים שאנו משקיעים בקשר מול
הממשלה ,הכנסת, אגף התקציבים, ורשות המיסים, קיימנו החודש

לבקשתנו דיון דחוף של הבורסה הישראלית ליהלומים בועדת
הכלכלה בכנסת בראשותו של ח"כ יעקב מרגי ובהשתתפות חברי
כנסת נוספים ונציגים ממשרד האוצר ומשרד הכלכלה .מטרת

הדיון הייתה לעסוק במצב הקשה של ענף היהלומים בישראל, על
רקע משבר הקורונה , וזאת לאחר שניזוק בלמעלה ממיליארד שקל
- בסיכומו של הדיון יו״ר הועדה הכלכלית מרגי סיכם ואמר " כי
הוא ממליץ למשרד הכלכלה,ולמשרד האוצר יחד עם רשות
המיסים, להקים בבורסה אזור סחר חופשי שיאפשר לחברות

מחו"ל לעסוק במסחר יהלומים ובכך להגדיל את השוק המקומי
בארץ ,וכן לדאוג להרחבת הסיוע ליהלומנים והתאמתו לענף

הייחודי שזקוק להתאמת "חליפה" למידותיו.
01

 הודעות

חפשו אותנו בפלטפורמות 
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אנו מזמינים אתכם לקרוא על פועלנו
בתקופה זו.

על מנת לשמור על בריאותכם, אנו
מבקשים להקפיד על חבישת מסכה,

ושמירה על מרחק של שני מטר. 

הנציג הדיגיטלי בטלפון 054-3979990



קיימנו פגישה מקצועית עם מנכ"ל משרד הכלכלה דוד
לפלר. פגישה זו הייתה למעשה פגישת המשך

שמצטרפת לפגישתנו האחרונה עם שר הכלכלה החדש
מר עמיר פרץ. במהלך הפגישה הצגנו למנכ"ל משרד

הכלכלה את תרומתו הרבה של ענף היהלומים
הישראלי, והצגנו את השפעתו הקשה של משבר

הקורונה על העסקים , המסחר , וירידת הייצוא באופן
דרסטי. המנכ"ל לפלר , הבהיר כי יסייע ככל שניתן
להגדלת הייצוא , לחיזוק התעשייה, ולהחזרת הענף
לשנותיו היפות בו היווה מרכז מסחר המפרנס מעל

ל-30 אלף משפחות.
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נלחמים על הבית 

החודש  החליטה נהלת הבורסה  להעניק
בתקופה המורכבת הזו סיוע נוסף לציבור
החברים! הנחה של 50% בדמי האחזקה
ו-50% בדמי החבר וכלל התגים לתקופה

של 3 חודשים נוספים – יולי, אוגוסט,
ספטמבר. 

הנחה של 50% בדמי
האחזקה ו-50% בדמי
החבר וכלל התגים



הממשלה הגיעה סוף סוף לנוסחה המתאימה
למענק הפעימה השלישית לענף היהלומים. 
 המערכת עובדת ומדויקת! כמות האנרגיה

שהפעלנו במטרה להביא להישג זה בלתי נתפסת
ומאפיינת את כלל התהליכים הענפיים במשק

הישראלי. מבקשים מכם להגיש את הבקשה ולקבל
את המענק המגיע לכם.

הפעימה השלישית

דיון בכירים

אנו מבצעים הערכות מצב תכופות בהתאם לנסיבות
ולהתרחשויות השונות, בכל הנוגע למכה הכלכלית

הקשה של בורסת היהלומים כתוצאה מהתפשטות נגיף
הקורונה. החודש קיימנו דיון בכירים פורה אשר עסק

במצב החירום הענפי ומציאת פתרונות לציבור החברים
ובני משפחותיהם. את הישיבה קיימתי עם ראשי ובכירי
הענף : חזי בלום מ"מ נשיא, , בועז מודלבסקי יו"ר מכון

ליהלומים , ניסים זוארץ נשיא התאחדות תעשייני
היהלומים, שמואל שניצר נשיא כבוד, יאיר סהר נשיא
כבוד ,קובי קורן , נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר
,ערן זיני מנכ"ל הבורסה ועוד כ 25 יהלומנים מראשי
הענף. בישיבה דנו בהשפעות נגיף הקורונה בטווח
הקצר והארוך על ענף היהלומים, ופעלנו על מנת

למצוא דרכי התמודדות מגוונות ויצירתיות על מנת לדאוג
לעתיד הבית שלנו בורסת היהלומים.
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אנו שמחים ומברכים על חתימת הסכם לרכישת תיק
האשראי ליהלומנים מבנק אגוד על ידי חברת פנינסולה

.בחודש יולי נכנסה חברת פנינסולה כשחקן חדש
לזירת האשראי של היהלומנים, ותמשיך להפעיל את
הסניף של הבנק במתחם הבורסה. בורסת היהלומים
שיתפה ותמשיך לשתף פעולה עם חברת פנינסולה

לטובת ענף היהלומים! 

 החודש התקיים סיור ייחודי בבורסת
היהלומים בהשתתפות מנהלי וראשי
מד"א ביניהם : מנהל מרחב ירקון מר
חיים דורי וסמנכ"ל רפואה במגן דוד
אדום ד"ר רפי סטרוגו. מהנהלת

הבורסה נכחו בסיור יו"ר קשרי רפואה
מר יאיר רייכנברג, מנכ"ל הבורסה מר

ערן זיני והסמנכ"ל מר ישראל
וונצובסקי . מטרת המפגש הייתה
הכנה מקצועית להיערכות הבורסה
למקרי חירום בהם יש צורך במתן

עזרה ראשונה, והצלת חיים במהירות ,
במסירות ובמקצועיות.

 

סיור של בכירי מגן דוד אדום בבורסה
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שחקן חדש נכנס לזירת האשראי
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החודש זכינו לארח את חברת KOIN למכרז ייחודי
מסוגו עם מגוון אבנים בכל הגדלים והצבעים. המכרז
נמשך כשבוע והתקיים במרכז המכרזים. חשיבות

המכרזים בייחוד בתקופה זו היא עצומה! דווקא היום
כשאין טיסות, לא נוסעים לתערוכות או קונים בחנויות

KOIN מסביב לעולם, חברות המכרזים כדוגמת
מאפשרות להקל על היהלומנים להשתתף במכרזים

של יהלומי גלם ויהלומים מלוטשים במגרש הביתי שלנו.
אנו נמשיך לעודד חברות בינלאומיות לקיים מכרזים
ובסופו של יום גם לסייע לענף וליהלומנים היקרים

שלנו.תודה גדולה לצביקה זמיר, יו"ר ועדת גלם ומכרזים

החודש פנה יורם דבש נשיא הבורסה 
 לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר

הפנים אריה דרעי. הפנייה אל אריה דרעי
נעשתה במטרה לקבל פטור מארנונה עד
סוף שנת 2020 בעקבות המשבר החריף

שענף היהלומים נמצא בו בימים אלו.
הפנייה אל ראש הממשלה 

ובכירים נוספים בממשלה בבקשה דחופה
לסייע בהקדם האפשרי לענף היהלומים

שעומד בפני קריסה טוטאלית בשל משבר
הקורונה. 

פנייה לראש הממשלה ולשר הפנים
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מכרז של חברת KOIN בבורסה



 |  ISSUE 103 WWW . I S D E . C O . I L חפשו אותנו בפלטפורמות השונות  

 הרצאתה של ניצן סניור עיתונאית ויזמית חברתית
בנושא  נשים ופוליטיקה .

הרצאתו של משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד
הבריאות לשעבר בנושא ניהול משברים בעידן

הקורונה.
קורס הינדי עסקית של לשכת המסחר ישראל אסיה

קורסים בלעדיים של מכון הייצוא

כל משבר  הוא הזדמנות לצמיחה מחודשת! 

במהלך החודש האחרון, פתחנו מגוון הרצאות ממומחים
בתחומם, בין ההרצאות שקיימנו :

.1

.2

.3

.4

הרצאות וקורסים מקוונים

בורסת היהלומים בתקשורת 
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