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אנחנו עובדים
בשבילכם

הודעות
אנו מזמינים אתכם לקרוא על פועלנו
בתקופה זו.
הנציג הדיגיטלי בטלפון 054-3979990

מערך אלפון באתר הבורסה

בועז מולדבסקי נבחר לנשיא
בורסת היהלומים
בועז מולדבסקי ,שכיהן כסגן נשיא הבורסה ליהלומים ויו"ר מכון
היהלומים ,נבחר החודש לנשיא החדש של בורסת היהלומים .מערכת
הבחירות כללה שני סבבי הצבעות ,בהם מולדבסקי ניצח ברוב קולות.

חפשו אותנו בפלטפורמות

מולדבסקי מחליף את יורם דבש ,שכיהן כנשיא הבורסה ליהלומים
בחמש השנים האחרונות.
עם זכייתו אמר מולדבסקי כי זהו כבוד וזכות גדולה להוביל את הבורסה
בשנים הבאות ,ובפרט בתקופה כה מורכבת ומלאת אתגרים בענף
היהלומים  .בנוסף ציין מולדבסקי כי הוא משוכנע שיחד עם ההנהלה
החדשה נוכל להחזיר אותה לימיה הטובים.

www.isde.co.il

יוצאים לדרך  -הנהלה חדשה לבורסת היהלומים

במהלך ישיבת ההנהלה הראשונה והחגיגית ,אושרה הקמת וועדה לבחינה ועדכון תקנון הבורסה .בראש הוועדה
יעמוד חבר הנהלה – מר שלמה אדן שילווה בייעוץ משפטי צמוד .
על מנת ליצור אווירה חדשה בין כותלי הבורסה ובין החברים ,החליט מר בועז מולדבסקי ליזום מהלך ל"חנינת" כל
אותם חברי בורסה אשר הורחקו והוגבלו מהשתתפות בבחירות למוסדות הבורסה .לאור מורכבות ההחלטה,
התהליך יעשה בליווי משפטי.
כמו כן במסגרת הישיבה הוחלט להעניק למר יורם דבש תואר של נשיא כבוד וכן אושרו על ידי ההנהלה החדשה
כלל המינויים לנשיאות ,לוועדות הבורסה ולמכון היהלומים :
חברי הנשיאות:בועז מולדבסקי – נשיא ,שלום פפיר – מ"מ נשיא  ,בן ציון שאשו – משנה לנשיא ,עזרא בוארון – סגן
נשיא ויו"ר ועדת הכספים ,שלמה אדן – סגן נשיא ,צביקה זמיר – סגן נשיא ,אשר אייזן – סגן נשיא  ,פיליפ פריי – גזבר
ויו"ר ועדה משפטית  ,אורי ספירו  -מזכיר כבוד
יו"רים /ועדות הבורסה :אולם הבורסה – אורי בדיחי ,אישור קבוע של חברים – אשר אייזן ,בנקים ,מימון ורגולציה –
אורי ספירו )יו"ר( שלום פפיר )סגן יו"ר( ,גלם – אורי בדיחי ,הוקרה והנצחה – בן ציון שאשו ,יזמות ונדל"ן – צביקה
זמיר ,הנחות – יעקב שלי ,קשרי ממשל – אשר אייזן ,תערוכות וקשרי חוץ – מאירה וויסברג ,השקעות )ני"ע( בורסה –
נשיא ,כספים – עזרא בוארון ,מחשוב ,חדשנות ושיווק דיגיטאלי – אביעד בשארי ,משפטית – פיליפ פריי )יו"ר( ,אורי
ספירו )סגן יו"ר( ,מיסוי – נשיא ,ספורט )בן ציון שאשו( ,צרכנות  +סלולר – ישראל יצחק ,קבלת חברים ומתמחים –
יעקב שלי ,ועדה מיוחדת לזכויות החברים – שלומי פסקר ,קשרי רפואה – אילן סמואל ,תעשייה – עזרא בוארון ,מרכז
המכרזים – צביקה זמיר ,תכשיטים – עמי פרטר ,תרבות כללית – בן ציון שאשו ,תרבות תורנית – יעקב שלי )יו"ר(,
אשר אייזן )סגן יו"ר( ,עדכוני תקנון – שלמה אדן ,ביטוח )מפעלי הבורסה( – אילן סמואל
נציגי הבורסה במועצת המנהלים של מכון היהלומים :בועז מולדבסקי,יורם דבש פיליפ פריי,קובי קורן ,דוד לוי
בסוף הישיבה הודה מר בועז מולדבסקי לחברי ועדת הבחירות בראשותו של ליאור איזבוצקי על תרומתם הגדולה
למערכת בחירות מוצלחת ,הוגנת ודמוקרטית.
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קורסים והרצאות ינואר  -פברואר

במהלך החודשיים האחרונים ,פתחנו מגוון הרצאות ממומחים
בתחומם ,בין ההרצאות שקיימנו :
 .1קורס אימייל מרקטינג ב Mailchimp-למתחילים.
 .2תכשיטים קדומים עם יהושע לביא  -עיר דוד.
 .3תוכנית ההכשרות החדשה של פייסבוק.
" .4איך מתמודדים עם החרדות וחוסר הוודאות" -דלית שלף
לייטאו
" .5יחסים מורכבים במשפחה" עם המאמנת המשפחתית תמי
זייף
 .6לנצח את הזמן  -תמיר ליפין
 .7להכיר וללמוד את פלטפורמת האינסטגרם  -מעוף
 .8קורס מסחר בפלטפורמת  - ETSYמעוף
 .9להפוך את העסק למותג מנצח  -נויה אור יהב
".10כלים מעשיים להבנה ועבודה טובה יותר עם המוח" עם יוסי
גולד
.11וובינר ערבית מדוברת בין ישראל למזרח התיכון עם גלעד סוויט
מייסד והמנהל המקצועי של ״מדרסה
".12שמירה על משקל תקין בימי הקורונה" עם הדיאטנית ליאורה
חוברה
.13האופק הכחול  ,כיצד שומרים עליו ועל החיים המופלאים עם
אריק רוזנבלום  -מנכ"ל אקואושן
.14איך ליצור תכנים אפקטיביים ובעלי ערך באופן עקבי -קורס
מבית Hubspot Academy
.15שמירה עצמית -סגן ניצב בדימוס עו"ס קלינית עידית מיכאל,
אשת טיפול בכירה בנט"ל המובילה את מערך ההדרכות בארץ
ובחו"ל
.16איך לאהוב את החיים אפילו קצת יותר עם המרצה אורלי
הראל.
.17יחסי סין-ארה"ב בעידן הקורונה ,והמשמעויות למדינת ישראל
עם ד"ר יונתן פרימן ,מומחה ליחסים בינלאומיים ולתקשורת
.18קורס יסודות השיווק  -חברת Hubspot
.19פרסום ממומן בגוגל  - Adsמשרד הכלכלה
.20קורס מסחר מקוון  -משרד הכלכלה
\
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