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חברות וחברים יקרים,

חודשיאדרוניסןמעברלפינה,וכולנוכברמתחיליםלהרגישאתההכנותלחגהפסח.זוהזדמנותטובהלהביא

בפניכםדיווחמסודרעלהנעשהבבורסה,וכןלאחללכולנוחגכשרושמח.

חממה טכנולוגית – מביאים את הסטארט-אפ לבורסת היהלומים

סטארט-אפ חברות לבורסה שתמשוך טכנולוגית, חממה של הקמתה את משלימים אנו ממש אלו בימים

המפתחותטכנולוגיותרלבנטיותלענףהיהלומים.במסגרתזו,פנינולחברותמובילותבעולםבתחומיהרובוטיקה

והייצוראוטומטי,האופטיקה,זיהוייהלומיהמעבדה,מערכותמסחרb2bו-b2c,תעשייתהחללועוד.בחודש

יוניהקרובניגשלמכרזשלרשותהחדשנותבמשרדהכלכלהכדילקבלמעמדשל"מעבדהלחדשנות",המזכה

בתקציבממשלתימשמעותילהפעלתהחממה.מייודע,אולייוםאחדיצמחומהבורסהה-אוהמובילאייהבאות.

חסכון של 10 מיליון שקל בהוצאות השוטפות של הבורסה – הכסף חוזר לחברים!

מיומההראשוןשלההנהלההנוכחיתפעלנוכדילקצץדרמתיתבהוצאותהשוטפותשלהבורסה,ובלבדשרמת

ייפגעו.במערךהביטחוןשולבוטכנולוגיותאבטחהמהתקדמות והשירותשאנומעניקיםלחבריםלא הביטחון

ועוד. פנים, לזיהוי ביומטריות מערכות לבורסה, ובכניסות בחניונים מהירים אוטומטיים שערים כגון בעולם,

היועצים, בהוצאותהשכר,במספר גם קיצצנו יחד. גם בעלויות דרמטי ולקיצוץ להגברתהאבטחה הבאנו כך

בעלויותהאחזקהובהוצאותהכלליות,ובסךהכלחסכנוכ-10מיליוןשקלבשנה.

הפחתה של עשרה אחוז בדמי האחזקה לכולם

בכל הבורסה חברי על להקל יש וכי וחסכונית, יעילה צנועה, התנהלות מצריך בענף שהמשבר מבינים כולנו

הבטאפשרי.החיסכוןהדרמטיבהוצאותהבורסהיחזורלכיסיהחברים,בדמותהפחתהשלעשרהאחוזיםבדמי

האחזקהשמשלמיםכללהדיירים.גםבעתיד,נמשיךלנסותלהקלעלהחברים,תוךשיפורמתמידשלהשירות.

דמי חבר מסובסדים בשיעור 50 אחוז, ל-400 חברים

צעדיההתייעלותוהחיסכוןאיפשרולנולהציעסבסודלדמיהחברשלחבריםהמתקשיםלעמודבתשלוםהמלא.

במקור,אישרהההנהלההפחתתדמיהחברל-50אחוזעבורמאתייםחברים,אולםלאורנתוניהחסכוןהשוטףשהיו

טוביםמהצפוי,הוספנולמכסהמאתייםחבריםנוספים.בסךהכל,יהנו400חבריםמדמיחברמופחתיםבסך50אחוז.
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חברים חדשים – רוח חדשה

בראשיתהשנהצרפנולחוגהחבריםהקבועיםבבורסה119חבריםחדשים.מדוברבדורצעיר,חדשורענן,המוכיח

לכולנואתחוסנושלהענףואתחוסנהשלהבורסהגםבתקופהמאתגרתכלכך.

מפעל ליטוש קם בימים אלו, והסינובה כבר קוצרת הצלחה

רחבה, אסטרטגיה מיישום חלק הוא המפעל ממש. אלו בימים נבנה הקמתו על שהכרזנו הליטוש מפעל

שבמרכזההשירותלתעשייהעצמה,בתוךחללהבורסה.הואיאפשרליצרניהאבניםהגדולותלפעולולייצרכאן,

מבלי"לצאתמהבית".עודבטרםהחלההקמתהמפעלהצבנובכניסהאליוחדרניסורבלייזרשלחברתסינובה

)הראשוןוהיחידבארץ(,שקםביוזמתםהברוכהשלמשפחתענבי,משפחתנמדר,נירסלעואופיראליהו.קבלת

הסינובההיתההצלחהגדולה,וכברעתהקייםביקושגדוללשירותיה.

שבוע היהלומים הבינלאומי השישי ותערוכת היהלומים שבצידו

היהלומים. תערוכת את ואיתו השישי, הבינלאומי היהלומים שבוע את פתחנו 2017 בפברואר ב-13

כפישרביםמכםנוכחולדעת,שיפרנומרכיביםרביםבהפקהביחסלתערוכותקודמותשנערכוכאן,החלמיעילות

ודיוקההגעהלקנייניםהרלוונטיים,דרךההתארגנותברמההפיזיתוהטכנית,ועדלחשיפההציבוריתשלהתערוכה.

אנימודהמקרבלבלכלמישהגיבו,גםלאלושהחמיאועלהאופןשבונוהלושבועהיהלומיםוהתערוכה,וגם

לאלושהאירווהעירועלמהשעודטעוןשיפור.זוגםהזדמנותמצוינתלבקשמכןומכםלהמשיךולהציערעיונות

חדשיםלשיפורולהתייעלות.ניהולנכוןמחייבלמידהמתמדת,וכךאנומנסיםלנהוגבהנהלתהבורסה.המשוב

מהחבריםהואהכליהטובביותרעבורנובהבנתצרכיהארגוןובהתמודדותמיטביתעימם.

חניכת מרכז המכרזים הבינלאומי

במהלךשבועהיהלומיםחנכנואתמרכזהמכרזיםהבינלאומיבקומהה-23בבנייןמכבי.במרכזהושקעושעותרבות

שלתכנוןוכישרוןלאמבוטלשלהנוגעיםבדבר,ולכןשמחנועלהתשבוחותהרבותשזכינומחברותגדולותשביקרובו.

מרכזהמכרזיםהחללפעולמידלאחרחניכתו,ובמהלךשבועהיהלומיםהבינלאומיכברהתקייםבומכרזמלוטש

שלחברתהנינג.בתאריכים13-16למרץקיימההנינגמכרזנוסף,שלגלםגדולותופנסיילו.מכרזשלישי,גםכן

שלגלם,התקייםב-19-22במרץעלידיחברתדומיניון.

בשבועותהקרוביםנעדכןעלמכרזיםנוספיםהצפוייםלהתקיים.

אלורקצעדיםראשונים,אולםהדרךקדימהנראיתמבטיחהמאוד.אנומצליחיםלחסוךזמןרבוכסףלקניינים

מישראל,ובמקביללהביאאלינו-לארץ,אלבנייןהבורסה-חברותשלאהגיעולכאןבשניםהאחרונות.
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אגף אינטרנט )אוטוטו...( 

השימוש מכבי. מבניין המסחר לאולם בכניסה החדש האינטרנט אגף בניית החלה שבועות מספר לפני

הגדולות בו.החברות ולעוסקים היהלומים לענף הכרח אלא מותרות, בגדר עוד אינו האינטרנט בפלטפורמת

עושותשימושנרחבברשתמזהשנים,ולנוכבורסהאסורלהישארמאחור-עלינולהדביקאתהקצבואףלהוביל.

אגףהאינטרנטהחדשיספקגםלחברותהקטנותוהבינוניותתמיכהאינטרנטיתנדרשתכדילהעשיראתפעילותן

המסורתיתולפתוחבפניהןאתהעולםהדיגיטלי.תרומתושלאגףהאינטרנטתהיהדומה,במידהרבה,לזושל

האגףהטכנולוגי:שניהםיהווכלימקצועייקרערךשיאפשרלחברותשאיןבידןאתהטכנולוגיותהנדרשותלעמוד

כשוותבתחרותמולחברותגדולותובעלותאמצעים.

חתימה על מזכר הבנות עם התאחדות יצרני התכשיטים של הונג קונג

במהלךשבועהיהלומיםהבינלאומיחתמההבורסהעלמזכרהבנותעםהתאחדותיצרניהתכשיטיםשלהונג

קונג)HKJMAA(.שוקיהונגקונגוהמזרחהרחוקמהוויםאתיעדהיצואהמרכזישלנו,ומזכרההבנותעתיד

העתיד את שיבטיחו הם הזה מהסוג פעולה שיתופי הארגונים. בין מידע ולהחלפת הקשרים להידוק להביא

העסקישלהענף,ואנימקווהשעודאזכהלחברולחתוםעלמיזמיםרביםמהסוגהזה.

תמיכה רחבה מממשלת ישראל

תמיכה – בפרט ובבורסה בכלל בענף ישראל, ממשלת מצד כמותה מאין רחבה תמיכה לאחרונה חווים אנו

שכללאינהמובנתמאליהבעתהזו.במהלךהחודשיםהאחרוניםהגיעולבורסהבהזדמנויותשונותשרהבריאות

מראברהםליצמן,שרהתיירותמריריבלויןוסגןשרהאוצרמריצחקכהן.צפויהלהגיעאלינובעתהקרובהגם

שרתהמשפטיםהגב'איילתשקד,ואנומצוייםבקשררציףומתמידעםשריםנוספיםבממשלה.

יום האשה הבינלאומי וגם יובל המבולבל

הנהלתהבורסהרואהבקידוםהשוויוןהמגדריבחברההישראליתובענףערךמשמעותי.לכןבחרנולצייןאתיום

האישההבינלאומיגםאצלנו,בתחומיהבורסה.

לכבודחגהפורים,הבאנואלינואתיובלהמבולבללחגוגעםהילדיםוהמשפחות.ערכנוגםאירועיםרביםנוספים,

שתקצרהיריעהמלפרט.אנימזמיןאתכולםלהתעדכןבפעילויותהחברתיותוההעשרהשאנחנועורכים,ולהעלות

בפנינוהצעותאובקשותלפעילויותנוספות.



איגרת הנשיא מס' 5 לחבריםבורסת היהלומים הישראלית

ומילה אישית לסיום

הפעילותהמפורטתבאגרתהזוהיארקראשיתהדרך.ברמההאישית,ההישגיםשרשמנווהתגובותהנהדרות

מהחבריםממלאיםאותיבתחושותשלגאווהושמחה,ובמוטיבציהרבהלעשותעודיותר.תודהלחבריההנהלה,

שפועליםביחדבהרמוניהיוצאתדופןלהשגתהיעדיםשהצבנולעצמנו,ותודהאישיתומיוחדתלכלהחברים,על

התגובות,הפרגוןוגםעלהביקורת.תחושתהשותפותלדרךוהמחויבותלהצלחתהענףמצדכללהחבריםהן

הדלקהאמיתישלהתעשייהכולה.

לקראתחודשניסן,המבשראתראשיתהאביב,אנימאחללכולןולכולםשנרגישאביבשלצמיחהוהתחדשות

בכלאפיקיחיינו–האישיים,המקצועיים,העסקיים,והמשפחתיים.

אשמחלהמשיךולשמועמכםבכלנושאועניין.

חג שמח, מזל וברכה לכולם

יורם דבש, 
נשיא


