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מחר זה קורה :יריד כחול לבן

יש לכם תו ירוק? כעת אתם יכולים
להאריך אותו אוטומטית עד דצמבר .2021

מחזקים את המסחר הישראלי עם יריד פנים בורסאי שיכלול
 45מציגים ,מאות משתתפים ,וסחורות באלפי דולרים ,בשלל
גדלים ,צבעים וגוונים.
יריד היהלומים שזכה לשם "יריד כחול לבן" ,נועד להגביר את
פעילות המסחר ביהלומים  ,לאפשר לכם להיחשף לביקושים
וסחורות ,להכיר משרדים אחרים וכמובן לעודד עסקים .אז
מחכים לראותכם מחר לאורך היום באולם הבורסה.

חפשו אותנו בפלטפורמות

הכניסה חופשית לבעלי תג קבוע מכניסת בניין שמשון.
תודה למאירה וייסברג ,יו"ר ועדת תערוכות וקשרי חוץ

www.isde.co.il

כנס כלי סיוע של משרד הכלכלה
החודש התקיים כנס חשיפת כלי הסיוע של
משרד הכלכלה והתעשייה עבור יהלומנים
ותכשיטנים,

בורסת

בשיתוף

היהלומים

הישראלית .במהלך הכנס שהתקיים השנה
במתכונת היברידית ,נחשפנו ולמדנו על כלי
הסיוע המגוונים המוצעים מטעם המנהל
לסחר חוץ והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
בנוסף זכינו לשמוע את הרצאתו של מר יובל בן
נון ,בנושא מכירת תכשיטים ויהלומים אונליין
לאחר עידן הקורונה.
הכנס הייחודי מסוגו המתקיים כמדי שנה
בבורסת היהלומים ,מאפשר קבלת כלים
פרקטיים להגדלת היקף הייצוא והמכירות
ושיווק נכון של העסק.
מקווים שהוספתם כלים חדשים לארגז הכלים
המקצועי!

ריו טינטו במרכז המכרזים הבינלאומי בבורסת היהלומים
.

החודש אירחנו את אחת מחברות הכרייה הגדולות בעולם  -ריו טינטו  -במרכז המכרזים הבינלואמי
שלנו בבורסת היהלומים הישראלית .במכרז הוצג אוסף ייחודי של יהלומי גלם לבנות וצהובות באיכות
ג'ם אשר מקורם במכרה מורואווה.
מקווים שהגעתם לבחון את היהלומים השונים!
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קורסים והרצאות מאי

מגוון הרצאות ממומחים בתחומם:
 .1הזדמנויות עסקיות בטאיוון עם הנספח הכלכלי של
טאיוון  -לשכת המסחר ישראל אסיה
 .2קידום הזדמנויות עסקיות בסינגפור עם הנספח הכלכלי
של סינגפור  -מכון הייצוא
 .3קבלת החלטות :איך ,למה ובעיקר  -מתי? עם הפרופסור
יוסי יסעור  -מכון הייצוא

הארכת החזר הלוואות בערבות המדינה ל 10-שנים
במטרה להעניק סיוע תזרימי נוסף לעסקים,
ועל מנת לאפשר לעסקים קטנים ובינוניים
להתאושש ולהחזיר את הפעילות העסקית
לסדרה .החשב הכללי במשרד האוצר הודיע
על מתן אפשרות להאריך את תקופת החזר
האשראי במסגרת ההלוואה בערבות מדינה
להתמודדות עם משבר הקורונה  ,לתקופה
של עד  10שנים ) במקום  5שנים עד כה(.
לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למר
אורי ספירו  ,יו"ר ועדת בנקים מימון ורגולציה
ולסמנכ"ל הכספים מר גדי שטיין.
*בכפוף לשיקול דעת הבנק *
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הטבה ייחודית לחברי וחברות בורסת היהלומים !
ועדת הספורט בראשות מר בן ציון שאשו הציעה לחברי
וחברות הבורסה  ,לבני המשפחה של חברי הבורסה
ולבעלי כלל התגים הקבועים  -מנוי שנתי במחיר מוזל
למועדון הולמס פלייס פרימיום במתחם הבורסה ברמת גן.
מועדון הכושר היוקרתי הממוקם במגדל משה אביב מכיל 3
מפלסים בהם ניתן למצוא :חדר כושר עם מכשירי אירובי
וכח מתקדמים  ,בר וטרקלין עסקי ,למעלה מ 100-שעות
שיעורי סטודיו בשבוע ,מקלחות אישיות ,סאונה יבשה
ורטובה ,מקלחון שיזוף וספא ,וכמובן בריכת שחייה
מחוממת ומקורה.
מקווים שנרשמתם  -שומרים על כושר  ,שומרים על
הבריאות!

כוחנו באחדותנו
בחודש האחרון מדינת ישראל עברה
תקופה לא פשוטה בהיבט הביטחוני.
לאורך הדרך עקבנו אחר האירועים
ושמרנו על קשר רציף עם גורמי פיקוד
העורף במטרה לשמור על ביטחון
החברים ,ולעדכנכם בכל הנוגע
להנחיות מיוחדות לבורסת היהלומים
הישראלית .לאורך המערכה והימים
הקשים ,בורסת היהלומים הישראלית
חיבקה את עם ישראל וחיזקה את
כוחות הביטחון  -כי כוחנו תמיד
באחדותנו!
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