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שלום רב ! 

שמי יאיר קורח , ואני מכהן כיו"ר התאחדות הסוחרים הכללית והעצמאים בישראל - 

המרכז ( ע.ר. 58-029227-4 ) ואני מתכבד להציע לך להצטרף להתאחדות 
ולהיות חלק מארגון הסוחרים והעצמאים  הגדול והחזק בישראל . 

חשוב לי להציג בפניך את ההתאחדות ואתחיל מבראשית . 

ראשיתו של הארגון היא בשנות ה 20 – של המאה הקודמת כהתארגנות סוחרים 
בתל אביב במטרה לשמור על האינטרסים שלהם מול שלטון המנדט הבריטי 

ועיריית יפו.  
ככל שגדל והתפתח הישוב היהודי בארץ ישראל גדל הארגון והפך למסגרת 

הארגונית הגדולה המשפיעה והמייצגת של המגזר העסקי בארץ . 

התאחדות צברה כוח אלקטורלי משפיע ומכריע , ויצגה את האינטרסים של 
חבריה וביססה את יסודות המסחר למדינה שבדרך . 

ככל שהתפתח המסחר בישראל , כך גבר הצורך של מגזרים מקצועיים שהיו 
מיוצגים ע"י התאחדות - לעצמאות ארגונית , והם נפרדו ממנה , אך מאז ועד היום 
נשארה ההתאחדות הארגון הוותיק והגדול ביותר המייצג את הסוחרים והעצמאים 

בישראל .  

ההתאחדות  מייצגת את ציבור הסוחרים והעצמאים בכמה מסלולים 
כדלקמן:  

המסלול מול הרשות המבצעת – הממשלה , אנו כארגון מקיימים א.
קשר רציף ודו סטרי עם משרדי הממשלה הקשורים למסחר ולסוחרים על מנת 

ליזום פעילות לרווחתם של החברים . 

המסלול החקיקתי – הכנסת , נציגי ההתאחדות  מוזמנים באופן ב.
קבוע לישיבות ועדות הכנסת השונות (כמו: כלכלה כספים, עבודה וחוקה חוק 
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ומשפט) . תומכים ביוזמות חקיקה ומביעים דעות בעד או נגד תיקוני חקיקה או 
יוזמות הסותרות את האינטרסים של החברים . 

המסלול המוניציפלי – מול העיריות בכל מקום בארץ, ככל ג.
שנדרשת מעורבותנו בפתרון מצוקות מקומיות של סוחרים ועצמאים אנו 

מתייצבים ופועלים לטובתם וכנציגיהם . 

המסלול הממסדי – כנציגי הסוחרים והעצמאים כמעבידים , ד.
ההתאחדות  חתומה על הסכמים קיבוציים ופועלת להסדיר את יחסי 

העבודה בין החברים כמעבידים ובין עובדיהם המיוצגים ע"י ההסתדרות . 

במתן שירותים מקצועיים  לחברים – לפי דרישה  כמו למשל: ה.
יעוץ משפטי בנושא דיני עבודה  ע"י עורכי דין מומחים לדיני עבודה , יעוץ 
כלכלי ופיננסי מקצועי , סיוע וליווי לקבלת  הלוואות מקרנות ציבוריות 
וממשלתיות בתנאים נוחים במיוחד , יעוץ בתחומי הביטוח , הארגון והניהול , 

יעוץ מס  והנהלת חשבונות. ובתחומים רבים אחרים .    
        

מטרת ההתאחדות  היא לגבש את הסוחרים והעצמאים בישראל 
חברתית וכלכלית לקבוצת איכות משפיעה ומכריעה ולחולל שינוי חיובי 
באופן התייחסות החברה בישראל לציבור   זה , ובמיוחד לזקוף את גאוותו 
וכבודו של הסוחר והעצמאי ולהציב אותו ברובד החברתי המכובד והראוי לו 

 .

לידיעתך !!!  
החוק מחייב כל בעל עסק להיות חבר בארגון מעסיקים , הצטרף אלינו 

ונצליח ביחד.   
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