מסין לישראל 013
מסייעים לענקיות
הסיניות בתחילת
פעילותן העסקית
בישראל
גם חברות סיניות
המגיעות לישראל
זקוקות לייעוץ והנחיה
– כפי שמספר רו"ח
נעם פרדס ,שמשרדו
מלווה חברות סיניות
העושות צעדים
ראשונים כאן

צילום :יח"צ

נעם פרדס ,רו"ח

נעם

פרדס ,רו"ח ובעלי המשרד נעם
פרדס ושות' ,רואי חשבון ,מעריכי שווי,
עשה מסלול מקצועי ייחודי למדי בדרך
לתפקידו הנוכחי" .בין  1994ל 2007-גרתי
בסין ,בבייג'ין" ,הוא מספר" .הייתי מנהל
הכספים והכלכלן הראשי של קבוצת
החברות שבראשה עמד שאול אייזנברג
ז"ל ,שהיה אחד מאנשי העסקים הראשונים
שגילו את הפוטנציאל האדיר שטמון
בשוק הסיני  -ופעלו בהתאם .הקבוצה
ביצעה בסין השקעות במיזמים בתחומים
שונים וכן ייצגה חברות זרות ,כולל
ישראליות .במסגרת זו נחשפתי למיזמים
משותפים רבים.
"כך זכיתי בחוויה לא שגרתית ,של מגורים
בסין למשך פרק זמן ארוך כל כך ,שבו
למדתי להכיר את התרבות הסינית  -גם
היומיומית וגם תרבות העסקים .במסגרת
הפעילות שלנו בקבוצת אייזנברג היינו
מעורבים בעסקים במאות מיליוני דולרים,
בהיקפי פעילות גדולים .בסוף שנת 2007
הקבוצה סיימה את פעילותה האזרחית בסין,
ואני חזרתי לישראל עם מטען גדול של ידע
והבנה איך עושים עסקים בסין ,או יותר
נכון  -איך לא עושים בה עסקים ,וכיום אני
משתמש בידע הזה כדי לעזור ללקוחות".
לא מעט יועצים וחברות כבר מסייעים
לארגונים ישראלים שרוצים לפעול בסין –

הדרך שלך
לעולם
העסקים
בסין
התכנית המשולבת של
לימודי אסיה עם
מנהל עסקים -
האוניברסיטה העברית
בית-הספר למנהל עסקים
והחוג ללימודי אסיה
באוניברסיטה העברית מציעים
תכנית חדשה המיועדת לסטודנטים
לתואר ראשון שמעוניינים
לעשות עסקים עם סין בדרך הנכונה.

אך נעם פרדס מספק את השירות ההפוך.
"בתחום הזה של פעילות המשרד ,אנחנו
מנגישים את ישראל לחברות סיניות ,בכל
מה שקשור להיבטים כלכליים ופיננסיים.
אנחנו מלווים אותן בכל מה שצריך
ומסייעים להן להקים חברה בישראל,
לפתוח ספרי הנה"ח ,אנחנו מספקים שירותי
ראיית חשבון ,ועוזרים להן בהיכרות עם כל
תחומי המס בישראל .אפשר לומר שאנחנו
משמשים מעין מורה נבוכים לחברות סיניות
בהתנהלותן הכלכלית-פיננסית בישראל
ומוודאים שהן פועלות בהתאם לחוקים
ולתקנות המקומיים".
לאילו חברות אתם מספקים את
השירותים הללו?
"לרוב מדובר בחברות מסחר ובחברות
תשתיות .לזכותן ייאמר שהן מגיעות לישראל
עם צוותים טובים מאוד ,מיומנים ובעלי
יכולת לימוד גבוהה .לא לוקח להם הרבה
זמן ללמוד להכיר את נבכי הביורוקרטיה
הישראלית ,אבל עדיין ,בתחילת דרכן –
בין אם זה למשך חודש או שנתיים – הן
שמחות שיש מישהו שיכול לסייע להן
ולוודא שכל הפעילות נעשית באופן
תקין ,שהדו"חות הם בהתאם לדרישות
שלטונות המס הישראליים ,שמבוצעת
התאמה בין כללי דיווח וחשבונאות סיניים

לכללים הישראליים ועוד .זה מעניק שקט
נפשי – גם לנציגים בישראל וגם להנהלה
הראשית בסין".
מה מפתיע את הסינים שמגיעים לישראל?
"אף שסין נחשבת מדינה ביורוקרטית ,שבה
כל דבר עשוי לקחת זמן רב ,עדיין הסינים
מופתעים לראות עד כמה (לעיתים) גם
התהליכים בישראל מסורבלים ונמשכים
על פני זמן רב".
מה מעניין בלעבוד עם חברות
סיניות בישראל?
"החברות שמגיעות לישראל הן בדרך כלל
חברות ענק שרגילות 'לחשוב בגדול' ,ויש
להן אופק עסקי רחב מאוד .הן לא מתרגשות
ממהמורות שעבור ישראלים נראות גדולות
ומייאשות – כי הן רואות אותן כעוד שלב
בדרך למטרה הגדולה .אנחנו שמחים מאוד
על שיתוף הפעולה ומהאפשרות שניתנת
לנו להשתתף בפרויקטים אלה".

נעם פרדס
משרד072-2218202 :
נייד054-6407649 :
www.pl-group.co.il

התכנית כוללת:

•

קורסי שפה בקבוצות קטנות בהם מדברים בסינית כבר
מן השיעור הראשון

•

אפשרות להכיר את עולם העסקים בסין "מבפנים"
ע"י השתתפות בקורסים של מיטב המרצים

•
• סדנאות מעשיות ,יריד תעסוקה ותכנית התמחויות
בחברות העובדות עם השוק הסיני

מפגשים עם יזמים ואנשי-עסקים העובדים עם סין

•

אפשרות ללמוד במיטב האוניברסיטאות בסין במסגרת
תכניות לחילופי-סטודנטים

•

אווירה ייחודית ,ליווי צמוד ויחס אישי
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