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אנחנו עובדים
בשבילכם

הודעות
אנו מזמינים אתכם לקרוא על פועלנו
בתקופה זו.
הנציג הדיגיטלי בטלפון 054-3979990
כניסות מבקרים למתחם הבורסה
יתאפשרו גם מבניין יהלום ומבניין מכבי בין
השעות  .18:00 -08:30בנוסף חניון מכבי
יפעל בין השעות  ,07:00 – 20:00וחניון
יהלום בין השעות 07:00-21:00

חופשת הקיץ תחל ביום חמישי22.7.21 ,
ועד יום חמישי5.8.21 ,

בורסת היהלומים הישראלית
מתגייסת למען בורסת היהלומים
ההודית
הבורסה הישראלית מצטרפת ליוזמת הפדרציה העולמית לבורסות

מצאתם אבדה בשטחי מתחם הבורסה
ליהלומים ? עליכם להעבירה במיידית
למחלקה המשפטית או למחלקת הבטחון

חפשו אותנו בפלטפורמות

היהלומים ,והתחילה החודש בגיוס תרומות בהובלת בהארט דיימונדס
בורס ,במטרה לסייע ברכישת תרופות וציוד רפואי חיוני הנחוצים
נואשות לבתי החולים בסוראט ובמומביי.
תעשיית היהלומים והתכשיטים הבינלאומית היא קהילה מאוחדת,
ואנחנו לא נשאיר את הבורסה בהודו לבד -אנחנו מזמינים אתכם
להושיט יד ולעזור לחברינו בהודו במהלך התקופה הקשה הזו.

www.isde.co.il

הנציגות הרשמית של בורסת היהלומים הישראלית בדובאי
חוזרת לפעילות מלאה

השמיים נפתחו ואנחנו מזכירים לכם כי הנציגות הרשמית של בורסת היהלומים הישראלית בדובאי
חוזרת לפעילות מלאה! הנציגות מהווה בית חם ליהלומנים הישראלים ומספקת שירותי
אדמיניסטרציה לטובת היהלומנים שיבקרו במרכז הסחורות של דובאי ה.DMCC
לשעות הפעילות ,ודרכי התקשרות אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבורסה הישראלית ליהלומים
בכתובת WWW.ISDE.CO.IL
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גאווה ישראלית  :המגמה החיובית נמשכת עם
עליות ביבוא וביצוא היהלומים
חודש מרץ המשיך את המגמה החיובית שנרשמה
בענף היהלומים מאז סוף שנת  2020וחתם רבעון
ראשון מצוין לענף ,עם עליות משמעותיות.
בסה"כ ברבעון הראשון של השנה ,היבוא נטו של
יהלומי גלם לישראל עמד על סך של כ 476 -מיליוני
דולרים ,עלייה של כ 75% -לעומת התקופה
המקבילה אשתקד  .יצוא נטו של יהלומי גלם
באותה התקופה עמד על סך של כ 390 -מיליוני
דולרים ,עלייה של כ 66%-לעומת הרבעון הראשון
בשנת .2020

אתר הנצחה חדש בבורסת היהלומים " :יזכור"
החודש יצאנו בפרויקט מיוחד ומרגש המבקש להנציח חברי וחברות בורסה ונשיאים אשר הלכו
לעולמם בבורסת היהלומים הישראלית .אתר ההנצחה "יזכור" שהקמנו באתר הבורסה ליהלומים
) (WWW.ISDE.CO.ILמאפשר לכם לכבד ,לזכור את הנפטרים  ,לספר את סיפורם הייחודי
ולהדליק נר זיכרון אישי שידלוק לעד.
האתר מכיל,נכון להיום ,שמות וסיפורים של  1500חברי בורסה ונשיאים.
זו הדרך שלנו להנציח את המורשת של יקירנו עבור הדורות הבאים
תודה רבה לאורי ספירו שיזם  ,ולחברי ועדת הוקרה והנצחה בראשות בן ציון שאשו
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טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
בטקס מרגש ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה  ,בו
התייחדנו עם זכר  6מליוני היהודים שנרצחו בדם קר
בידי מכונת ההרג הנאצית.
אנחנו כדורות ההמשך בבורסת היהלומים מרכינים
ראש וזוכרים את  6מיליון היהודים אשר חרפו נפשם
ונספו בשואה ,ואת גבורתם של אלו אשר שרדו אותה
והעמידו משפחות לתפארת במדינת ישראל .השנה
אירחנו את ד"ר יואל רפל ,היסטוריון מהמכון לחקר
השואה באוניברסיטת בר אילן ,ששיתף אותנו בשיח
מרתק ומרגש בנושא יום השואה.
תודה רבה לבן ציון שאשו ,משנה לנשיא ויו"ר ועדת
תרבות ,על ארגון הטקס.

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
התייחדנו בטקס מרגש עם זכרם של אלפי
הבנים והבנות שנפלו במלחמות ישראל בשעה
שקידשו את הארץ והמדינה שלנו בדמם ,והגנו על
זכותנו לחיות היום בחירות במדינת ישראל.
השנה אירחנו בטקס את תת אלוף במיל' חגי
רגב ק .אג"מ חטיבה  7במלחמת יום הכיפורים ,
ומזכירו הצבאי של יצחק רבין ז"ל ,שחלק עימנו
הגיגים ליום הזיכרון.
תודה רבה לבן ציון שאשו ,משנה לנשיא ויו"ר
ועדת תרבות ,על ארגון הטקס.
יהי זכרם של הנופלים ברוך
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קורסים והרצאות אפריל
במהלך החודשיים האחרונים ,פתחנו מגוון הרצאות ממומחים
בתחומם ,בין ההרצאות שקיימנו :
 .1קורס הקמת חנות אינטרנטית אונליין ליהלומנים  -משרד
הכלכלה ומעוף
 .2פלטפורמת קומרס  B2Bכמנוע צמיחה עסקית ליצואנים  -מכון
הייצוא
 .3שיווק ומיתוג בעולם הדיגיטלי  -לשכת המסחר ישראל -אסיה
וישראל -סין והונג קונג
 .4הצצה לעולמו של משקיע -מכון הייצוא
 .5לטפורמת קומרס  B2Bכמנוע צמיחה עסקית ליצואנים -מכון
הייצוא
 .6קורסים חדשים ללמידה עצמית  -יוזמים עסק ,יוזמים סטארטאפ
והמסע שלי ליזמות  -הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
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כרטיס ביקור דיגיטלי – הדרך הקצרה ללקוח הבא
זה קל ,נוח ,חסכוני ,ידידותי ומניב לקוחות
עתידיים  :בורסת היהלומים מציעה פתרון פשוט
לכרטיסי הביקור הישנים  -כרטיסי ביקור
דיגיטליים בעלות סמלית .כרטיס הביקור
הדיגיטלי הוא דף נחיתה באתר הבורסה
המחודש ,שמרכז ומאחד את כל המידע אודות
העסק בעמוד אחד  .מהיום כל הנכסים
הדיגיטליים שלכם) אתר אינטרנט ,אינסטגרם,
פייסבוק ,ולינקדאין( בפרופיל תדמיתי  ,שיווקי
ויעיל המאפשר חוויה דיגיטלית חדשה מסוגה.
תודה גדולה לאביעד בשארי ,יו"ר ועדת מיחשוב
וחדשנות על ייזום הפרויקט והוצאתו אל הפועל!
הרשמה באתר הבורסה :
WWW.ISDE.CO.IL

מפגש סיעור מוחות  :קידום ענף התכשיטים
החודש קיימנו מפגש סיעור מוחות בנושא "
קידום ענף התכשיטים בבורסת היהלומים
הישראלית" בהנהגתו של מר עמי פרטר יו"ר
ועדת תכשיטים ,ובהשתתפות מאות חברי
וחברות בורסה .
עם פתיחתו של האירוע  ,נשיא הבורסה מר
בועז מולדבסקי בירך על קידום הנושא
וחשיבותו הרבה כחלק מהפרויקטים אותם
מקדמת בורסת היהלומים הישראלית ,והודה
למר פרטר על מחויבותו הרבה לייעול וקידום
נושא התכשיטים בענף.
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