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הנחות בדמי האחזקה ובדמי
החבר עד סוף שנת 2020

בחודשים האחרונים חווינו כולנו - ברמה האישית וברמה
המקצועית  : הפגיעה בתזרים המזומנים,הפגיעה בייצוא של מרבית

העוסקים בענף, והעדר פעילות סחר. במהלכה של התקופה
האחרונה נקטנו בבורסה באינספור פעולות ויוזמות למען החברים
שלנו בהן הוכחנו הלכה למעשה עד כמה חשוב לנו לשמור אחד

על השני גם מבחינה בריאותית וגם מבחינה כלכלית. על כן 
 הנהלת הבורסה החליטה  להעניק עוד עזרה לציבור .עד לסוף

השנה הקרובה,סוף דצמבר 2020 יינתנו הנחות משמעותיות של 
 50%  בדמי האחזקה ו-50% בדמי החבר וכלל התגים. ההחלטה
הייתה לא פשוטה לאור המצב, אבל ביצענו את כל הנדרש על מנת
שנוכל להקל עליכם. אנחנו מבטיחים שנמשיך לעשות הכול, על
מנת שכל אחת ואחד מאיתנו יעבור  את התקופה הזו בצורה

הטובה ביותר ושכל אחד יקבל את התמיכה ואת רשת הביטחון לה
הוא זקוק

01

 הודעות

חפשו אותנו בפלטפורמות 

www.isde.co.il 

אנו מזמינים אתכם לקרוא על פועלנו
בתקופה זו.

הנציג הדיגיטלי בטלפון 054-3979990

מערך אלפון באתר הבורסה



מרכז המכרזים הבינלאומי של בורסת היהלומים הישראלית  אירח מכרז
של חברת הכרייה ריו טינטו! במכרז הגלם הוצעו אבנים מיוחדות
,מפוארות וצבעוניות במגוון גדלים. שמקורם במכרות ארגייל, דיוויק
ומורובה. הסחורה שהוצעה באמצעות מכירה פומבית, כללה אבנים
בודדות גדולות, חבילות ויהלומי גלם צבעוניים טבעיים במגוון מגוון של
גדלים, צורות ואיכויות.צביקה זמיר ציין כי חשיבות המכרזים בייחוד

בתקופה זו היא עצומה! דווקא כשאין טיסות, לא נוסעים לתערוכות או
Rio קונים בחנויות בחנויות מסביב לעולם. חברות המכרזים כדוגמת
Tinto 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. אילן מסיקה הוסיף כי חברת אנדרה מסיקה ששימשה
כספק שירותים נייטרלי גאה לקחת חלק במהלך הזה, ומקווה לקיים
מכרזים נוספים בעתיד. תודה גדולה לצביקה זמיר, יו"ר ועדת גלם

ומכרזים
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RIO TINTO מארחים מכרז של חברת הכרייה
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מתפללים בטוח בשטח פתוח!

אנו שמחים לבשר על הקמת מתחם תפילה בשטח
פתוח שבחניון שמשון. התפילות יתקיימו בכפוף

להנחיות משרד הבריאות למניעת הדבקה, לפיהן,
בשטח פתוח יורשו המתפללים להתאסף בקפסולה של

עד 20 אנשים.שעות תפילות : 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30ממשיכים להקפיד על ההנחיות ולהתפלל
רק במרחב הפתוח עם מסכות ותוך שמירה על ריחוק

חברתי
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בחירות לנשיאות הבורסה, להנהלה ולשאר
המוסדות

בישיבת ההנהלה מתאריך ה28.10.20, נקבע המועד
לבחירות לנשיאות הבורסה, להנהלה ולשאר
המוסדות.הבחירות יתקיימו  ביום רביעי ה-

30.12.2020 , כאשר אסיפה כללית תיערך יום לפני
הבחירות, ביום שלישי ה- 29.12.2020.כמו כן מונו

חברי ועדת בחירות שיעדכנו בפרטים נוספים בהמשך.
בין חברי ועדת הבחירות :  אהרון תמיר, אורית זיקרי,
איתן כהן, דב לביא, יצחק תמם, הנרי גרסטלר וליאור

איזבוצקי.בהצלחה לכל המתמודדים!

תג תכשיטן 

שמחים לבשר על החלטת הנהלת הבורסה בכל הנוגע
לתכשיטנים וצורפים במתחם הבורסהועדת תגים
בשיתוף הנהלת הבורסה החליטה על הנפקת תג
תכשיטן, שיאפשר כניסה ועבודה במתחם הבורסה

לתכשיטנים וצורפים. ההחלטה היא למענכם
ועבורכם!

לכל הפרטים :
https://www.isde.co.il/article.aspx?

id=32113&fbclid=IwAR3dd2BwS9PUTavs7RCoa
YBUrn0dwwQxUHry_VqBwTeasmO-

HZlcQHCunbs

https://www.isde.co.il/article.aspx?id=32113&fbclid=IwAR3dd2BwS9PUTavs7RCoaYBUrn0dwwQxUHry_VqBwTeasmO-HZlcQHCunbs
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ניהול משברים תקשורתיים, ירדן ותיקאי
קידום יחסי המסחר באיחוד האמירויות, משרד הכלכלה 

יהלומים טבעיים, ד"ר אוון סמית GIA ניו יורק.
קורס ערבית מדוברת 

קורס בניית אתרים וורדפרס 
קורס קידום אתרים

קורס אנגלית עסקית 
קורס פרסום ממומן בפייסבוק

פודקאסטים בישראל 
ספרייה מקוונת

במהלך החודש האחרון, פתחנו מגוון הרצאות ממומחים
בתחומם, בין ההרצאות שקיימנו :
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חפשו אותנו בפלטפורמות השונות 

הרצאות וקורסים מקוונים 

בורסת היהלומים בתקשורת 
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