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חברות וחברים יקרים,

אני שמח להציג בפניכם את החוברת החותמת את הרבעון השני של שנת 2019. החוברת 

הגברת  של  כחלק מתהליך  זאת  עבורכם החברים.  הבורסה  הנהלת  פעילות  את  מסכמת 

השקיפות ועדכון החברים באירועים החשובים שקרו. 

היתר, עמדתי  בין  היהלומים.  ענף  וקידום  לשיווק  וביוזמות  רבה  בעשייה  הרבעון המשכנו 

בראש משלחת למוסקבה, יחד עם 28 בעלי חברות יהלומים מובילות בישראל, למפגש עם 

בכירי ענקית הכרייה אלרוסה וחיזוק שיתוף הפעולה עמם. הבורסה היא מוקד עלייה לרגל 

למשלחות רבות. למשל, לאחרונה הגיעה אלינו משלחת ממכרה קטוקה באנגולה במטרה להדק את הקשרים ולשתף פעולה, 

כהמשך ישיר לביקור שיזמנו במדינה בחודש מרץ.  

הבורסה היא גם מקום המשלב מסורת עתיקת יומין, אך יחד עם זאת, אנו דואגים לשלב חדשנות ותקשורת עדכנית כדי להצעיד 

 I Love" את הענף קדימה. בימים האחרונים יזמנו והשקנו קמפיין בינלאומי ברשתות החברתיות לבידול היהלומים הטבעיים בשם

Natural Diamonds" שכבר זכה לתהודה בתקשורת ובענף, ואף קיבלנו חיזוק מנשיא הפדרציה מר ארני בלום שקרא לנשיאי 

כל הבורסות החברות בארגון לעשות "בדיוק כמו בורסת היהלומים הישראלית". בנוסף, הרחבנו את החממה הטכנולוגית שלנו 

עם כניסת חברת הסטארט-אפ לייטפלאש.

וסיפורים מפי אנשים שחוו את  ובהרצאות  ועוד בטקסים מכובדים  הזיכרון  יום  כמו חג הפסח,  רבים  ישראל  ומועדי  ציינו חגים 

האירועים במלוא עוצמתם. עוד דאגנו לרווחת החברים במחירים אטרקטיביים בירידים חדשים שיזמנו בבורסה ובהצעות נופש 

מוזלות. תודה לוועדת הצרכנות הדואגת לכך לאורך כל השנה.

לאחרונה ציינו בטקס מרגש מספר מרשים ביותר של חברים חדשים שהצטרפו לבורסה – 171 חברים. זהו מספר שאינו מובן מאליו כלל, 

בתקופה זו בה ענף היהלומים הגלובלי מתמודד עם אתגרים רבים. הנתון מלמד על הדנ"א המיוחד של היהלומן הישראלי בפרט ועל האופי 

הייחודי של בורסת היהלומים הישראלית בכלל. אני מודה מקרב לב לכל חברי ההנהלה שהם שותפיי לעשייה ולדרך.

אני מאחל לכלל החברים, החדשים והוותיקים, המשך שנה פורה ומוצלחת. אנו נמשיך לחתור בכל הכוח לחזק את ענף היהלומים 

הישראלי והעולמי, תוך היערכות ומתן מענה לשינויים המשמעותיים בתעשייה העולמית.

שלכם,

יורם דבש

דבר הנשיא



יריד מכירות לכבוד חג הפסח נערך בבורסה לרווחת החברים והחברות. תנועת אנשים מכובדת נרשמה ביריד. תודה רבה ליו"ר ועדת 

הצרכנות חני ישראל ולכל הוועדה על הארגון והביצוע.

8.4יריד מכירות לכבוד חג הפסח

יריד כחול לבן המסורתי התקיים באולם המסחר בבורסה. אולם המסחר היה פתוח לכלל בעלי התגים וכולם הוזמנו ליריד היהלומים הישראלי.

שמחנו לראות את התנועה הערה ומקווים שנהניתם. תודה רבה לעזרא בוארון יו"ר ועדת תערוכות, על היוזמה והארגון.

10.4יריד כחול לבן 

קיימנו יום עיון לעובדים, במטרה לחזק בקרבם את המרכיב המקצועי ומרכיב השירות. יום העיון כלל הדרכות במגוון נושאים, כחלק 

מתוכנית סדורה לשפר את הליכי העבודה והשירותיות שהבורסה נותנת לחבריה. במסגרת זו נערכו גם בתחילת השנה פגישות על 

תוכניות עבודה לשנה הקרובה ותהליך הערכת עובדים. אנו רואים חשיבות בהליכים אלה, בהפנמת ערכי הבורסה וגאוות היחידה 

שלנו, על מנת לשמור על סביבת עבודה מקצועית ונעימה, שתצעיד את בורסת היהלומים קדימה.

3.4יום עיון לעובדי הבורסה



רבים הגיעו להרמת הכוסית החגיגית לכבוד לחג הפסח, במעמד הרב ישראל מאיר לאו וכרמל שאמה הכהן,  ראש עיריית רמת גן. 

הנשיא יורם דבש אמר בטקס כי "הרב לאו הוא חבר ותיק שלנו ואנו שמחים להמשיך במסורת ולזכות בברכתו עוד שנים רבות. ראש 

העיר אמנם מכהן בתפקידו זמן לא רב, אך כבר הפך לחבר קרוב שלנו בבורסה. רק לאחרונה הצלחנו לקדם משמעותית בשיתוף 

פעולה את פרויקט הנדל"ן שלנו: מגדל ה-111 קומות שלנו שודרג ל-120 קומות, מגדל שיהיה בין עשרת המגדלים הגבוהים בעולם". 

תודה לסגן הנשיא בועז מולדבסקי על פועלו הרב בפרויקט. תודה רבה לבן ציון שאשו, משנה לנשיא ויו"ר ועדת תרבות, על ארגון 

הטקס, לחברי ההנהלה ולמנכ"ל הבורסה ערן זיני  ולכל מנהלי ועובדי בורסת היהלומים הישראלית על כל עשייתם למען הבורסה.

16.4הרמת כוסית לחג הפסח

לכבוד חג הפסח קיימנו טקס הרמת כוסית חגיגית במעמד הנשיא מר יורם דבש, המנכ"ל ערן זיני וחברי ההנהלה. בטקס הוענקו 

בן משה. התעודות הוענקו במסגרת תהליך  ולעובדת הנהלת חשבונות רחל  תעודות הצטיינות לעובד הנהלת הבית איציק בבאי 

הערכת עובדים שבוצעה בין מנהלי המחלקות לעובדים. אנו מודים לעובדי הבורסה המסורים על עבודתם הנאמנה.

17.4עובדים מצטיינים בבורסה

ניתנה  היהלומים  בורסת  לחברי  משקיעים:  גיוס  לסבב  יצאה  דיימונדס  אינובה  בחממה  החברה  היהלומים  בורסת  של  השותפה 

הזדמנות השקעה בתנאים מועדפים ב- Inova.Diamonds, רגע לפני שההשקעה נפתחה לכלל הציבור הרחב. אינובה עוסקת 

בפיתוח טכנולוגיה פורצת דרך המאפשרת למדוד תכשיטים במציאות רבודה. תודה לבועז מולדבסקי, סגן הנשיא ויו"ר ועדת החדשנות 

ולגברת חנה טולדנו, מנהלת החממה על קידום הפרויקט.

28.4חברי הבורסה קיבלו קדימות בהזדמנות השקעה בסטארט-אפ בחממה



בטקס מכובד אשר נערך באולם בורסה, ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, במעמד נשיא הבורסה מר יורם דבש וחברי ההנהלה. 

כיבד אותנו בנוכחותו חבר הבורסה מר יוסף הרשקוביץ, ניצול שואה, אשר סיפר לנו את סיפור הישרדותו המרגש. תודה רבה לבן ציון 

שאשו , משנה לנשיא ויו"ר ועדת תרבות, על ארגון הטקס.

2.5טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה

היהלומים  מכרות  החיובית של  לראשונה את ההשפעה  חושף  הדו"ח  ומקיף.  דו"ח חשוב  ה-DPA  פרסם  היהלומים  יצרני  ארגון 

כיום על הקהילות המקומיות והעובדים ועל פעולתם לצמצם את הזיהום הסביבתי. הדו"ח מערער על התפיסה הנפוצה בנושא ועל 

הטענות של יצרני האבנים הסינטטיות. בין הממצאים נחשף כי שבע חברות הכרייה הגדולות בעולם מייצרות יותר מ-16 מיליארד 

.Trucost דולר המתועלים להטבות סוציואקונומיות וסביבתיות. הדו"ח נעשה על ידי חברת הניתוח

6.5דו"ח DPA חושף את ההשפעה החיובית של מכרות היהלומים

ונציגי  חברי ההנהלה  סינטטיות, בהשתתפות  אבנים  בנושא  מקיף  לדיון  כולה  ישיבת הנהלה שהוקדשה  קיימה  הבורסה  הנהלת 

הציבור אלה מלמד וליאור גרוס, והזמינה גם שני חברי בורסה נוספים, אבי דסקל  וכרמל לוסטיג, על מנת לשמוע את דעתם. הדיון 

היה פורה מאד, הנושא נבחן מכל מיני כיוונים ואספקטים והוחלט להמשיך לבחון את הסוגיה  לעומק.

בשלב זה הנהלת הבורסה מתכוונת להעביר החלטה עקרונית חשובה לבידול המסחר באבנים סינטטיות . הנהלת הבורסה תגדיר 

כללים לבידול המסחר באבנים סינטטיות, כגון: בריפקה של אבנים אלו תהיה בצבע שונה ויהיה עליה סימון בצורה ברורה ומודגשת כי 

מדובר באבנים סינטטיות. החשבוניות והפתקים של מסחר באבנים סינטטיות יהיו נפרדים לחלוטין מהיהלומים הטבעיים. אי עמידה 

בכללים שיקבעו תהווה עבירה משמעתית. 

בנוסף, חברי בורסה הסוחרים באבנים טבעיות בלבד יתבקשו לציין זאת בצורה בולטת על דלת המשרד. הבורסה תקצה תקציב שיווקי 

מיוחד, שידגיש את הבידול בין האבנים הסינטטיות לאבנים הטבעיות.

7.5ישיבת הנהלה בנושא אבנים סינטטיות: להגביר בידול וסימון 



חברי  דבש,  יורם  היהלומים  בורסת  נשיא  במעמד  פעולות האיבה.  ונפגעי  ישראל  לחללי מערכות  הזיכרון  ליום  מרגש  קיימנו טקס 

ההנהלה והמנכ"ל ערן זיני. התייחדנו עם זכר הנופלים והנופלות אותם אנו זוכרים באהבה ובגעגוע, אלה שבמותם ציוו לנו את החיים 

ואת הזכות להיות עם חופשי בארצנו. 

לאחר הטקס, כיבד אותנו בנוכחותו סא"ל שלמה עובדיה בהרצאה בה סיפר לנו את סיפור גבורתו המרתק כנווט הראשי במבצע 

אנטבה. יהי זכרם של הנופלים ברוך.

תודה רבה לבן ציון שאשו, משנה לנשיא ויו"ר ועדת תרבות, על ארגון הטקס וההרצאה ותודה לשלמה עובדיה, גיבור ישראל, שהגיע 

בהתנדבות ושיתף אותנו בסיפורו הבלתי ייאמן. תודה לכל המשתתפים הרבים בשני האירועים, האולמות היו מלאים מפה לפה.

8.5טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

חברת תלמה נסיעות מציעה מבצעים ומחירים מיוחדים לחברי הבורסה ועובדיה. תודה רבה לוועדת הצרכנות בראשות חני ישראל 

שדואגת לכך.

12.5הצעות חבילות נופש בארץ ובחו"ל עבור חברות וחברי הבורסה

היהלומים  מחברות  אחת  בעלי  שכטר,  מלאו  בצער  נפרדה  היהלומים  בורסת 

הגדולות בישראל. יצחק אריה )לאו( שכטר הקים במו ידיו את חברת לאו שכטר 

להקים  חשוב  היה  לשכטר  ופרחה.  גדלה  היא  ומאז  יורק  בניו  שנים   67 לפני 

שלוחה ישראלית של החברה והוא עשה זאת בשנות ה-70. החברה עמדה בראש 

את  קיבל  ושכטר  רבות  שנים  במשך  מישראל  המצטיינות  היצואניות  החברות 

התואר יקיר תעשיית היהלומים. יורם דבש, נשיא בורסת היהלומים, אמר כי "לאו 

שכטר תרם רבות לקידום תחום היהלומים בישראל ולשגשוגו. הוא דאג לפרנסתן 

של מאות משפחות בארץ כחלק מחזונו הציוני."  

14.5פרידה מיקיר התעשייה לאו שכטר



נשיא הבורסה יורם דבש אירח את נשיא הפדרציה ארני בלום וקיים מפגש איתו ועם מספר בכירים בענף היהלומים. בפגישה נדונו 

האתגרים המרכזיים של ענף היהלומים, התקיים סיעור מוחות פורה והועלו רעיונות יצירתיים לפתרונם.

יו"ר התאחדות תעשייני היהלומים קובי קורן, נשיא  זיני,  תודה לכל המשתתפים, ליו"ר המכון בועז מולדבסקי, מנכ"ל הבורסה ערן 

הכבוד של הפדרציה אלי איזאקוב, נשיא הכבוד של הבורסה יאיר סהר ועודי שנטל.  

19.5ביקור נשיא הפדרציה ארני בלום בבורסה

התכבדנו לארח כ-25 חברי הנהלת ה-GIA  שהגיעו אלינו מארה"ב, בראשות הנשיאה והמנכ"לית סוזן ג'קס. קיימנו ישיבה חשובה 

מאד יחד עם חברי הנשיאות של הבורסה.

 GIA-והיוזמות החשובות שנקטנו. חברי ה וכן לגבי האתגרים  זיני הציג סקירה כללית לגבי בורסת היהלומים,  מנכ"ל הבורסה ערן 

התעניינו בתעשיית היהלומים הישראלית והיו קשובים לצרכינו.

צבעוניות.  אבנים  גם  הבודקת  ושתיפתח מעבדה  גדולות  אבנים  גם  יגדיר  בישראל   GIA-ה מרכז  כי  ביקש מהם  דבש  יורם  הנשיא 

הנשיאה ג'קס הבטיחה לבחון את הבקשות בחיוב.

 GIA-פתחו את המרכז שלהם בבורסה לפני 7 שנים והנשיאה התגאתה בכך שהמעבדה כבר גדלה פי 5. לאחר הישיבה, ה GIA-ה

קיים קוקטייל אליו הוזמנו כ-250 לקוחות בכירים בבורסת היהלומים.

תודה לסוזן ג'קס, לסגן הנשיאה הבכיר תום מוזס, למנהל מרכז החברה בארץ גבריאל עליון ולכל המשלחת. אנו מצפים להרחבת 

שיתוף הפעולה בעתיד.

20.5ביקור הנהלת ה-GIA  וקוקטייל חגיגי לחברים



התקיימה הרצאה מבוקשת בנושא צעדים בגילוי אבנים סינטטיות של הגמולוג הבכיר ברנקו דליאנין. ההרצאה היתה מוצלחת ומלאה 

עד אפס מקום. מר דליאנין הסביר על סוגים שונים של אבנים המגודלות במעבדה ועל ההבדלים ביניהן ליהלומים טבעיים, בדגש על 

אבנים צבעוניות.

תודה ליו"ר ועדת תעשייה עזרא בוארון. נכחו בהרצאה גם חברים מוועידת הגמולוגיה והתכשיטים הים-תיכונית.

21.5הרצאה בנושא גילוי אבנים סינטטיות 

זכינו לביקור של אורחים מכובדים משנגחאי: שו קונלין, סגן ראש עיריית שנגחאי, שבעברו היה חבר הפרלמנט בשנגחאי וכיום אמון 

על בורסת היהלומים, הגיע לביקור יחד עם פמלייתו. בפגישה בלשכת יורם דבש נשיא בורסת היהלומים הישראלית,עם חברי הנהלת 

הבורסה, אמר כי בורסת היהלומים הישראלית ידועה במסחר המוצלח המתקיים בה ובחדשנותה.

מנכ"ל הבורסה ערן זיני, הציג סקירה של הבורסה והשירותים בה, כולל הפרויקטים החדשניים כמו החממה ומרכז המכירות הפומביות 

והמכרזים המאובטח ברמה מאד גבוהה. 

סגן ראש העיר אמר כי הם שמחים על היחסים הטובים ביננו וכי ישמחו להרחיב אותם ולסייע להקמת תערוכת יהלומים ישראלית 

בשנגחאי, המתקיימת ביולי.

אנו מודים לכל המשתתפים בישיבה חשובה זו ונקווה להמשך שיתוף פעולה פורה בין הצדדים.

23.5ביקור אורחים מכובדים משנגחאי בבורסה



נשיא הבורסה יורם דבש עמד בראש משלחת חשובה ומכובדת של בורסת היהלומים הישראלית למוסקבה יחד עם 28 בעלי חברות 

יהלומים מובילות בישראל, למפגש עם בכירי ענקית הכרייה אלרוסה. לביקור היתה חשיבות רבה בחיזוק הקשרים העסקיים ושיתוף 

הפעולה עם ענקית הכרייה מתוך מטרה להגדיל את כמות הסחורות הנכנסות לישראל וייצואן לעולם.  נשיא אלרוסה סרגיי איבנוב 

שיבח את הבורסה הישראלית וסיפר כי כשבא לבקר בארץ נדהם, אמר כי לא ראה בורסה כל כך מיוחדת, תוססת ומגוונת כמו שלנו, 

וכן התלהב ממרכז המכרזים, מהמרכז הטכנולוגי  אמר כי "החממה הטכנולוגית מדהימה, וכנראה שנשקיע באחת החברות שם", 

ומשיתוף הפעולה של מכון היהלומים עם ג'יימס אלן ואמר כי הם בהחלט מעוניינים לחזק את שיתוף הפעולה. 

תודה רבה לשגריר ישראל במוסקבה מר גרי קורן שאירח אותנו לארוחת ערב חגיגית, ולנספח הכלכלי מר יקיר דווידזון, למפקח על 

היהלומים דני טל, למשרדי החוץ, הכלכלה והתעשייה על תרומתם להצלחת הביקור, לבועז מולדבסקי יו"ר מכון היהלומים, לצביקה 

זמיר, יו"ר ועדת גלם, למנכ"ל הבורסה ערן זיני וסמנכ"ל הבורסה ישראל וונצובסקי  על ארגון מעולה ובעיקר לחברי המשלחת על 

הירתמותם לנסיעה, על האווירה הטובה והפרגון ההדדי. 

שמחנו לארח את הרב פנגר, המרצה המבוקש שהוא גם סטנדאפיסט, לכבוד חג השבועות. נשיא הבורסה יורם דבש סיפר כי שמו 

הולך אחריו במסדרונות הבורסה. ההרצאה ריתקה את האנשים שבאו בהתלהבות לשמוע מפי דבריו של הרב. הרב פנגר דיבר על 

הבעיות היומיומיות המעסיקות את כולנו, כיצד להתמודד עם כישלונות ולצמוח מהם וכיצד לחשוב חיובי. תודה לאשר אייזן יו"ר ועדת 

תרבות תורנית ולשמחה אמינוב על ארגון ההרצאה.

משלחת בכירי הבורסה נפגשה עם בכירי אלרוסה במוסקבה לחיזוק השת"פ

הרצאה מפי הרב פנגר לחג השבועות

24.5

27.5



תערוכת וגאס היא הגדולה והחשובה באמריקה ואולי בעולם כולו. כמדי שנה, חברי הבורסה זכו לרישום בחינם לתערוכה ואפשרויות 

לארוחות כשרות במקום.

הנושא המרכזי שעלה כמעט בכל המפגשים בתערוכה היה מאמר משמעותי בנושא האבנים הסינתטיות, שפרסם מרטין רפפורט ערב 

פתיחת התערוכה - מאמר שבא במקביל לבקשתו של רפפורט לדון ולהצביע האם יש ליצור מחירון ייעודי לסינתטיות. נשיא הבורסה 

יורם דבש הוביל יחד עם נשיא הפדרציה, מהלך שאיחד את כל החברים להצבעה משותפת וחד משמעית נגד פרסום מחירון ייעודי 

לסינתטיות. הנשיא דבש נפגש עם רפפורט יחד עם נשיאי בורסות נוספים והובהר מעל לכל ספק שרפפורט תומך חד משמעית ביהלום 

הטבעי. בפגישה זו התקבלה גם החלטה לפעול בשיתוף פעולה של הבורסות של ארה"ב וישראל ביחד עם רפפורט ובעזרת חברי קונגרס 

אמריקאים וגורמים נוספים, כדי לחזור ל-FTC  ולנסות לשנות את ההחלטה שהתקבלה לפני מספר חודשים בנושא הגדרת הסינתטיות, 

כדי למנוע הטעיה של הלקוחות ופגיעה בענף. חשוב שנזכור שאנחנו משווקים את הדבר האמיתי, יהלום טבעי מאמא אדמה שנוצר 

לפני מיליארד שנה, ושום טרנד חדש או אבן סינטטית שנוצרה במפעל תוך שבועיים לא יוכל לו ולא יחליף אותו. תודה למכון היהלומים 

על ארגון הביתן הישראלי בתערוכה.

1.6תערוכת JCK – לאס וגאס וסוגיית האבנים הסינטטיות



גם הרבעון פתחנו קורסים מבוקשים ועדכניים הנגישים לכם בתוך הבורסה ובמחירים מוזלים לחברים. זאת בשיתוף משרד הכלכלה 

ומעוף. קורס בנושא קידום ממומן בפייסבוק נפתח בבורסה, עם המרצה המצוין עידן זמברג. בנוסף, קורס שיווק בנושא מסחר באמזון, 

בהנחיית המרצה המעולה דורון בניטה. מטרת הקורסים הינה הקניית ידע לשדרוג ושיווק העסק, כחלק מתוכנית הקורסים שהכנו. 

16.6פתיחת קורסים מבוקשים: קידום בפייסבוק ואמזון

שמחנו לארח את יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי בתאגיד השידור הישראלי כאן, שהעביר לנו הרצאה מרתקת בנושא "בחירות 

2019: הסיפור שלא נגמר". קרקובסקי ניתח את המפה הפוליטית ואת מערכות הבחירות הקודמות לעומת הנוכחית. הוא שיתף 

אותנו בתובנות מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית והמו"מ הקואליציוני בתקופה סוערת זו, לקראת מערכת הבחירות הקרבה. 

20.5הרצאה מרתקת מפי יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי בתאגיד הישראלי "כאן"

באופי  רב  שינוי  לתאריך 30.6.20. בשנים האחרונות חל  עד  נוספים,  חודשים  ב-12  הוארך  באינספקשן  היהלומים  הליך שחרור 

פעילות ענף היהלומים בישראל, המתמקד כיום בעיקר בסחר ביהלומים. בשל המאפיינים הייחודיים לענף ועל מנת למנוע עיוותים 

הנרשמים בנתוני הסחר הוחלט להרחיב את פרק הזמן המוקצה לבחינה ולסקירה של יהלומים המגיעים לישראל טרם רכישתם על 

ידי סוחר מקומי. בהתאם לכך, פרק הזמן אשר במהלכו יוכל סוחר יהלומים לקבל לידיו יהלום לצורך בחינתו ועד להחלטה אם לרכוש 

אותו או להחזיר אותו לשולח עלה משישה ימים, ל-30 יום. במהלך התקופה האמורה לא תירשם הגעת היהלום כפעולת יבוא אלא 

אם כן יחליט הסוחר המקומי לרכוש אותו.

10.6הארכת הליך שחרור יהלומים באינספקשן



בנוסף לירידים הקבועים לקראת החגים, התחלנו לקיים ירידים שונים שיקנו מחירים מיוחדים ואקסקלוסיביים לחברי הבורסה. יריד 

מגוון הדגמים.  ניתנו הנחות משמעותיות על  ועובדי הבורסה  ימים. לחברי  בבורסה במשך שלושה  אירוקה התקיים  משקפיים של 

תנועה רבה של אנשים נצפתה במקום. לאחר מכן ערכנו יריד מזוודות של המותג טומי. במהלך היום ניתנו הנחות לחברי ועובדי 

הבורסה על מגוון התיקים והמזוודות של המותג.

17-19.6ירידי צרכנות: משקפיים ומזוודות

חתמנו בטקס חגיגי על הסכם עם חברת הסטארט אפ לייטפלאש Lightflush על כניסה לחממה הטכנולוגית שלנו. זוהי החברה 

השלישית במספר המצטרפת לחממה, העוסקת בתחום עיבוד יהלומים. מנכ"ל חברת לייטפלאש, שהוא גם ממייסדיה, הוא חבר 

הבורסה אמיתי וינר, דור שני ליהלומנים. יזם נוסף הוא ד"ר מרגליות מומחה לפיזיקה. בנוסף, מנהל השיווק בחברה אייל צ'דר, דור 

שלישי למשפחת יהלומנים בבורסה.

יורם דבש אמר: "הפעילות של לייטפלאש קרובה לליבי, בלב התעשייה העולמית והישראלית, אנו נרגשים לקראת  נשיא הבורסה 

העבודה המשותפת יחד ומהעירוב של עולם ליטוש היהלומים הוותיק לבין החדשנות והרצון לפתח את הענף שלנו למחוזות חדשים".

חברות שנכנסות למרכז החדשנות שלנו עוברות שלבי קבלה רבים ואנו מתעקשים להביא חברות המביאות ערך מוסף משמעותי 

לענף ונוגעות בעשייה המקצועית ובדרכים לשכללה.

אייזן,  אשר  ספירו,  אורי  דלומי,  מאיר  בוארון,  עזרא  הוועדה  ולחברי  מולדבסקי  בועז  מרכז החדשנות  ועדת  ויו"ר  הנשיא  לסגן  תודה 

למנהלת החממה חנה טולדנו וכן לחברי ועדת הביקורת יורם רימון וגיורא ענבי. 

19.6חתימה רשמית עם חברת לייטפלאש על כניסה לחממה



טקס קבלת מספר עצום של 171 חברים חדשים התקיים במרכז הרב תכליתי.  בטקס חגיגי שהתקיים, נאם נשיא הבורסה, מר יורם 

דבש והודה ליו"ר הוועדה לקבלת חברים, מר רוני שטדלר על עבודתו המסורה, ולגדי סולומון שנאם בשם כל החברים החדשים.

"מי שמכיר את ענף היהלומים יודע שמשום שאנחנו עוסקים במוצר יוקרה, ידענו עליות וירידות והמציאות בענף לא תמיד היתה קלה, 

אבל תמיד ידענו לא רק לשרוד אלא גם לברוא את עצמנו מחדש – חזקים ומתוחכמים יותר. כי אנחנו כולנו יזמים ומקוריים - כל אחד 

יצירתי בדרכו, מתמודד ונלחם. אני רוצה להגיד לכם, אתם לא לבד, יש לכם הנהלה טובה שדואגת לכם. אני מאמין בכם ובבורסה", 

כך אמר בנאומו נשיא הבורסה, מר יורם דבש.

במהלך הטקס, הוענק מגן כבוד למשפחתו של מר הרצל סיטון ז"ל, חבר הנהלה אשר הלך לעולמו בתחילת השנה. המגן הוענק 

בהערכה לפועלו של הרצל ז"ל שעבד במסירות עד יומו האחרון, והיה אחראי לקבלת הרבה מהחברים החדשים בבורסה כיו"ר ועדת 

קבלת חברים.

התרמת דם של מד"א התקיימה בגלריה שמעל אולם הבורסה. כמות נכבדה של חברי ועובדי הבורסה תרמו דם וזכו להציל חיים. כל 

הכבוד ותודה לכל מי שתרם.

טקס קבלת חברים חדשים

התרמת דם מד"א

19.6

20.6



לפני מספר חודשים יצאה משלחת של הנהלת הבורסה ביוזמתנו לאנגולה בראשות מנכ"ל משרד הכלכלה שי רינסקי. אחת ממטרות 

המשלחת היתה לחזק את יחסי ישראל אנגולה. זכינו לביקור משלחת ממכרה קטוקה, המכרה הגדול באנגולה ובין הגדולים בעולם, 

וכן נציגים מטעם סוכנות ההשקעות הממשלתית של אנגולה, במטרה להדק את הקשרים ולשתף פעולה. הצגנו בפני נציגי החברה 

את הבורסה הישראלית ופעילויותיה. נציגי קטוקה אמרו שהיה חשוב להם לבקר בבורסה, כיוון שיש מדיניות פתוחה יותר כעת לסחר 

ביהלומים והם מעוניינים במכירת גלם.

המפקח על היהלומים דני טל אמר כי משרד הכלכלה רואה חשיבות רבה להגדיל את יבוא היהלומים מאנגולה לישראל וכי הם מחויבים 

לסייע בכל הנדרש.

במהלך הביקור, נערך סיור מעמיק במרכז המכרזים הבינלאומי, במטרה לקדם מכרזים חדשים.

תודה לצביקה זמיר, יו"ר ועדת הגלם, לדני טל, המפקח על היהלומים, לבועז מולדבסקי, יו"ר מכון היהלומים וסגן הנשיא ולמנכ"ל ערן 

זיני על תרומתם לביקור.

14 נשיאי בורסות מרחבי העולם, מרטין  התכבדנו לארח בבורסה את הנהלת הפדרציה של בורסות היהלומים בעולם, בהשתתפות 

רפפורט ומכובדים נוספים ליום דיונים בבורסה. במהלך הדיונים דנו במצב הענף ובאתגרים עימם הוא מתמודד. הגעת משלחת כה 

מכובדת מראה את העוצמה של הבורסה הישראלית וחשיבותה. הנשיאים התרשמו מאד מהבורסה ומחדשנותה. במהלך היום עלו 

נושאים חשובים דוגמת הכנת תוכנית פעולה לפדרציה, אתגרי הענף, התמודדות עם מפיצי האבנים הסינטטיות ועוד. בנוסף לכך, 

בין  שיבדילו  סרטונים  שני  של  הפקה  העולמיים,  הגופים  ושאר  הבורסות  מבין  בעולם  הראשונים  שיזמנו,  בכך  הוועדה  את  הפתענו 

בישראל כאחת  במיצוב הבורסה  זה  בביקור  רבה  רואים חשיבות  אנו  בבורסה.  סיור  ערכו  לסינטטיות. הנשיאים  היהלומים הטבעיים 

המובילות בעולם.

ביקור קאטוקה אנגולה

כנס אקסקו של הפדרציה

25.6

24.6



בורסת היהלומים הישראלית מובילה קמפיין מודעות עולמי ברשתות החברתיות, המבליט את מאפייניו הייחודיים של היהלום הטבעי. 

הודו,   , קונג  הונג  סין,  אירופה,  בארה"ב,  נרחב  באופן   "Fake Times. Real Diamonds" הראשון  הסרטון  את  השקנו  במסגרתו 

אוסטרליה, דרום אפריקה, דובאי, ועוד מדינות רבות בעולם.

הקמפיין זכה לסיקור נרחב בתקשורת הישראלית והזרה, נחשף ברשתות החברתיות למעלה מ-1.2 מיליון פעמים, זכה למעל מ-116 

אלף צפיות ביוטיוב, והופץ גם בניוזלטרים, באתרים ייעודיים כמו אתר רפנט, אתר הבורסה והמכון וכן הופץ דרך משרד הכלכלה ודרך 

הפדרציה. חברים רבים שיתפו את הסרטון ואנו מודים לכם על שיתוף הפעולה בנושא חשוב זה.

הקמפיין הפרסומי שלנו מתמקד בכך שדווקא בתקופה הזו, בה מוצרים פיראטיים וזיופים זולים מציפים את השווקים, חכם וכדאי להשקיע 

ביהלום הטבעי. בעתיד הקרוב נפיץ סרטונים נוספים כחלק מהקמפיין, בו אנחנו מבליטים את הייחודיות של היהלום הטבעי בהשוואה 

לזיופים ולחיקויים שמיוצרים במפעלים.

במכתב ששלח נשיא הפדרציה ארני בלום לכל נשיאי הבורסות בעולם, ניתן לראות את החשיבות הרבה שהוא מייחס לקמפיין. הוא ציין 

במכתבו כי "אנו מעודדים את כל הבורסות ברחבי העולם לעשות בדיוק כמו בורסת היהלומים הישראלית".

"I love natural diamonds" 1.71.7 השקת קמפיין בידול ליהלומים הטבעיים

ערכה: כרמית פלר, סייעה בהכנה: רינת פולק



קיץ מהנה!


