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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

הלב הפועם של הפעילות
המסחרית של הבורסה חזר
לפעום

חפשו אותנו בפלטפורמות

שמחים ונרגשים שחזרנו החודש לשגרה העסקית שכולנו כל כך
אוהבים עם פתיחתו מחדש של אולם הבורסה .
לאחר חצי שנה בה שב להיסגר ולהיפתח בשל מגבלות הקורונה,
האולם פתח את דלתותיו .כיף לראות שוב את האווירה התוססת
באולם הבורסה ,את העשייה הענפה ,ובעיקר אתכם ,יהלומנים
יקרים.
מקווים כי לפנינו תקופה טובה של עשייה מרובה ומוצלחת.
.

www.isde.co.il

הרמת כוסית חגיגית לחג הפסח תשפ"א

טקס הרמת כוסית לרגל חג הפסח תשפ"א התקיים באולם הבורסה בהשתתפות נשיא הבורסה,
מר בועז מולדבסקי ,והרב ישראל מאיר לאו ,שליט"א ,הרב הראשי לישראל לשעבר .במהלכו איחל
נשיא הבורסה לחברים חג פסח שמח וכשר ,ואמר כי על אף שהאתגרים הניצבים מולנו לא פשוטים,
מיד לאחר חופשת הפסח נשוב להסתער על המשימות והפרויקטים החדשים ,ונדאג לפעול למען
הענף והחברים היקרים .אנו מודים לכל חברי וחברות הבורסה על ההיענות הגדולה ,ושלקחתם
חלק בהרמת הכוסית המסורתית לחג הפסח !
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יחד הארנו לניצולי השואה את החג

קראת חג הפסח ,הזמנו אתכם להושיט יד ולתרום
מוצרי מזון וצריכה לניצולי שואה .מבצע ההתרמה
שנמשך שבוע ,איפשר לניצולים לערוך ארוחת חג
כהלכתה.
תודה רבה למארגנים  :עמי פרטר ודליה ציזיק שעושים
מלאכת קודש יום וליל למען ניצולי השואה

מתן תווי חג לחברי וחברות בורסה לחג הפסח
הנהלת הבורסה החליטה החודש
ולכבוד חג הפסח להעניק תווי חג
לרכישת סל מצרכי מזון בסיסי ,לחברי
וחברות בורסה שנקלעו לקשיים
תזרימיים .זאת על מנת לדאוג לכך
שלאף אחד מחברי וחברות הבורסה לא
יחסר דבר על שולחן החג.
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קורסים והרצאות מרץ
במהלך החודשיים האחרונים ,פתחנו מגוון הרצאות ממומחים
בתחומם ,בין ההרצאות שקיימנו :
 7 .1הסודות של המשפחות המצליחות כלכלית עם בועז ישק.
 .2יסודות השיווק הדיגיטלי לבעלי עסקים קטנים  -חברת GOOGLE
 .3קורס הקמת חנות אינטרנטית ב  - CashCawשיתוף פעולה של
בורסת היהלומים ומעוף
 .4שים מעוררות השראה מישראל ומאסיה ,שיספרו על ההשראה
שלהן  -לשכת המסחר ישראל אסיה
" .5מייצאים חדשנות ישראלית"  -פודקאסטים של מכון הייצוא
" .6מנוער בסיכון ללוחם עם סיכוי" ,עם מושיק וולף מייסד וראש
המכינה הקדם צבאית לנוער בסיכון "אשר רוח בו".
" .7העידן החדש בשיווק  "B2Bשל מכון הייצוא הישראלי.
" .8שימוש בכלים פסיכולוגיים בשיווק  "B2Bשל מכון הייצוא
הישראלי
 .9בריאות הנפש זה הסיפור של כולנו" עם ד"ר הלה הדס ,מנכ"לית
אנוש
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בורסת היהלומים אומרת סטופ לפפילומה
בורסת היהלומים הישראלית הצטרפה
למאבק הארצי במטרה להעלאות את
המודעות לסרטן הפפילומה

מודים לנשים הנפלאות בבורסת היהלומים
התברכנו בכוח נשי נפלא שיש לנו
בבורסת היהלומים הישראלית! שכל
אחת בדרכה מצליחה לאורך השנים
להיות חלק בלתי נפרד מכל העשייה
הגדולה והמשמעותית של אחד מענפי
הייצוא המובילים של מדינת ישראל.
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