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אנחנו עובדים
בשבילכם

הודעות
אנו מזמינים אתכם לקרוא על פועלנו
בתקופה זו.
הנציג הדיגיטלי בטלפון 054-3979990
חופשת הקיץ תחל ביום חמישי22.7.21 ,
ועד יום חמישי5.8.21 ,

יריד כחול לבן
החודש קיימנו בבורסת היהלומים הישראלית יריד מסחר
ביהלומים ותכשיטים עם קרוב ל 50-חברות יהלומים שהציגו
את סחורותיהם הרבות והמגוונות .ביריד השתתפו חברים רבים,
ואנו יכולים לסכם את האירוע המוצלח אשר מהווה ביטוי
לחזרת הבורסה לשגרת הפעילות.

 30%הנחה קבועה במבחר מלונות פתאל
בישראל לחברי וחברות הבורסה.
הדילים יחכו לכם בכל יום רביעי בין השעות
 ,15:30 - 10:30באתר שנוצר במיוחד
עבורכם!
שיתוף פעולה עם חברת טורקיש אייר
ליינס להסדרי טיסה בתעריפים מוזלים.
הרשמה דרך המייל
promocodetlv@thy.com

"יריד כחול לבן" הוא הזדמנות נפלאה למשרדים מקומיים
להכיר משרדים אחרים ,לעודד את המסחר המקומי ,להראות
את הסחורות ולחשוף ביקושים דווקא בימים אלו בהם תעשיית

חפשו אותנו בפלטפורמות

היהלומים הישראלית מתאוששת.
תודה לגברת מאירה וייסברג  ,יו"ר ועדת תערוכות וקשרי חוץ
בבורסת היהלומים שקידמה את קיום האירוע והעלאת חשיבותו
הרבה על סדר היום.

www.isde.co.il

מארחים את המפקח על הבנקים מר יאיר אבידן ,בבורסה
החודש אירחנו בבורסת היהלומים את המפקח על הבנקים בבנק ישראל ,מר יאיר אבידן וצוותו המקצועי .במפגש
נכחו :נשיא הבורסה ליהלומים מר בועז מולדבסקי ,נשיא התאחדות תעשייני היהלומים מר ניסים זוארץ ,יו"ר מכון
היהלומים מר יורם דבש ,ומנכ"ל הבורסה ערן זיני שהציגו את התהליכים המהותיים שהענף עבר בשנים
האחרונות ,את הקשיים שהחברות עוברות מול הבנקים ,וסוגיות מרכזיות בענף .המפגש הסתיים באווירה
אופטימיות ,וסוכם כי יתקיים דיאלוג שוטף בין דרגי המקצוע במטרה לשפר את ההתנהלות מול המערכת הבנקאית.

פתיחה מחודשת של סניף הדואר במתחם הבורסה
אנו שמחים לבשר לחברים על פתיחת סניף
הדואר המחודש במתחם הבורסה.
החודש ,התקיים מפגש הפתיחה ובמהלכו נערך
טקס קביעת מזוזה על ידי יעקב שלי מונה על
ידי ההנהלה לדירקטור האחראי על הדואר.
בטקס

השתתפו

:

נשיא

הבורסה

בועז

מולדבסקי ,מנהל חטיבת הדואר והקמעונאות
בני לוי ,חברי הנהלת בורסת היהלומים ,המנכ"ל
ערן זיני וסמנכ"ל התקשורת וההסברה של
דואר ישראל הגברת נוי קדם.
אנו מזמינים אתכם להנות מכלל השירותים
המוצעים לרווחתכם ובשבילכם.
סניף הדואר בבורסת היהלומים יפעל
בימים :א'-ה׳ בין השעות 09:00-12:00
ובנוסף בין השעות 12:30-15:00
לפרטים

נוספים

ניתן

לפנות

במייל

 isdepostanet@gmail.comאו בטלפון 22623

| ISSUE 1

WWW.ISDE.CO.IL

השונות
חפשו אותנו בפלטפורמות
03

פרוייקט הנדל"ן עבר לועדה המחוזית
ברצוננו לעדכן אתכם שפרוייקט הנדל"ן עבר החודש
מהועדה המקומית לועדה המחוזית.
הדרג המקצועי עבד באופן המיטבי ומה שאיים
להתבצע בהליך ארוך יותר ,חזר למסלולו ובכך התקצר
זמן ההליך.
לפנינו עוד דרך לעבור ,אך בהחלט מדובר בהתקדמות
משמעותית !
ברצוננו להודות לצוות המוביל את הפרויקט החשוב
בראשות מנכל הבורסה ערן זיני שעושה ימים כלילות
למען העניין בכל הקשור לתיאומים בין בעלי המקצוע
המדהימים שיש לנו בפרוייקט כגון :ארכיטקט אבנר
ישר ,עו״ד אמיר עמר ,עו״ד שמואל עיני ,שמאי שאול
רוזנברג ועוד .
איתכם לכל שאלה ,ונמשיך לעדכן אתכם בהמשך.
בועז מולדבסקי ,נשיא הבורסה
צביקה זמיר ,יו״ר ועדת נדל"ן

דו"ח ייצוא ליהלומן ללא עלות
בשורות משמחות. .
,החל מהחודש ובמסגרת שיפור
השירות לציבור היהלומנים של מנהל יהלומים ,אבני חן
ותכשיטים במשרד הכלכלה והתעשייה  -תוכלו לקבל
את דו"ח הייצוא ממשרדי הפיקוח בפנייה במייל וללא
עלות .את הדו"ח תוכלו לקבל ישירות לדואר האלקטרוני
שלכם ,ללא צורך בהגעה פיזית למשרדי הפיקוח.
תודה למר אורי ספירו יו"ר ועדת בנקים מימון ורגולציה
על תרומתו הגדולה ליוזמה.
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קורסים והרצאות יוני
מגוון הרצאות ממומחים בתחומם:
 .1קידום עסקים באמצעות אינסטגרם עם המרצה מורן
זלמה.

 .2ניהול קונפליקטים ותקשורת אפקטיבית
בעסקים,בהשתתפות דליה ערן ,פסיכותרפיסטית ,יועצת
אישית וארגונית המתמחה באינטליגנציה רגשית יישומית,
ניהול קונפליקטים ותקשורת אפקטיבית - .מכון הייצוא
 .3הזדמנויות עסקיות בסין על רקע תכנית החומש הסינית
לשנים  ,2021-2025בהשתתפות יאיר אלבין ואסתי איילון
קובו ,הנספחים הכלכליים בבייג'ינג ,סין  -מכון הייצוא

הטרנד שכובש את עולם הצילום  -באגף האינטרנט השיווקי!
שמחים לבשר לכם שלאגף האינטרנט
השיווקי ,ולמערך הצילומים הצטרפה
מצלמת  V360שמצלמת ב 360-מעלות,
באיכות גבוהה  -ומאפשרת פתרון מקצועי
ומהיר לצילומי אבנים בצבעים.
ממשיכים להשתדרג ולשדרג.
לרכישת כרטיסיית צילום יש לפנות
למחלקת הנהלת החשבונות.
תודה למר עזרא בוארון ,סגן הנשיא על
קידום היוזמה.
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הרשמה לשבוע היהלומים הישראלי בניו יורק
כבכל שנה בורסת היהלומים הישראלית בשיתוף בורסת
היהלומים בניו-יורק ) (DDCתקיים את שבוע היהלומים
הישראלי.
האירוע השנתי יתקיים בין התאריכים ה  5-7באוקטובר
בקומת המסחר בבורסת היהלומים במנהטן.
שבוע היהלומים הישראלי בניו יורק הוא בין האירועים
המשמעותיים ,המאפשר את חיזוק הקשרים הענפים בין
היהלומנים הישראלים והאמריקאים.
אל תפספסו את ההזדמנות לבוא ,להכיר לשווק סחורות
באווירה ייחודית וליצור הזדמנויות חדשות.
להתראות בבורסת היהלומים בניו-יורק
בועז מולדבסקי ,נשיא
מאירה וייסברג ,יו"ר ועדת תערוכות וקשרי חוץ.
לינק להרשמה :
https://www.isde.co.il/form.aspx?id=31260

תעשיית היהלומים הישראלית נערכת לJCK-
חברי וחברות הבורסה ליהלומים יכולים
ליהנות מכניסה חופשית לתערוכת אבני
החן והתכשיטים המרכזית בארה”ב -
ברישום מראש .בתערוכה תמצאו אלפי
חברות של תכשיטים ויהלומים מכל העולם
,ביתנים גדולים וקטנים ,וסחורות מכל
המינים והסוגים .
התערוכה תתקיים בין התאריכים ה27.8-
 30.8במלון & Venetian Resort
Sands Expo in Las Vegas, NV
לרישום הקליקו :
?https://www.isde.co.il/form.aspx
id=31084
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כנס לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית היהלומים
כנס החדשנות יתקיים בחודש הבא ,וזו ההזדמנות שלכם
להציג לקהילת היהלומנים את פועלכם!
בורסת היהלומים הישראלית מזמינה חברות ישראליות
בתחומי הטכנולוגיה לקחת חלק בכנס החדשנות הראשון
מסוגו בבורסת היהלומים  .הכנס יתקיים במהלך החודש
הבא באולם הבורסה ובחממה הטכנולוגית  ,ובמסגרתו
החברות הנבחרות יקבלו הזדמנות להכיר את קהילת
היהלומנים ,להציג את הטכנולוגיה שלהן ,להשתתף באירוע
פיצ'ים ולהיפגש עם חברי וחברות הבורסה .
מתעניינים? חברות מוזמנות להירשם בלינק
https://www.isde.co.il/form.aspx?id=35271

מתעדכנים באבידות ומציאות!
\\יחידת אבדות ומציאות הפועלת במסגרת
המחלקה המשפטית עומדת לשירותכם  ,ועושה
כל שניתן על מנת להחזיר כל אבדה לבעליה.
אנו שמחים לבשר כי הקמנו עמוד חדש באתר
הבורסה ,בו יפורסמו מידי יום אבידות ומציאות
במתחם הבורסה ,ויאפשרו לכם לעקוב
ולהתעדכן בכל עת.
לכניסה לעמוד האבידות והמציאות
?https://www.isde.co.il/category.aspx
id=27040

| ISSUE 1

WWW.ISDE.CO.IL

השונות
חפשו אותנו בפלטפורמות
03

פתחו יומנים :השתלמויות  2021בענף היהלומים
מכון היהלומים וחברת קידום מזמינים אתכם לנצל את
זכאותכם ,ולהשתתף בשורה של השתלמויות מקצועיות
שייערכו בענף היהלומים בהמשך שנת  .2021שימו לב,
הזכאות הינה לחברי וחברות בורסה ולעובדיהם.
לרשימת ההשתלמויות המלאה ,והרשמה לחצו
https://www.israelidiamond.co.il
מהרו להירשם! מספר המקומות מוגבל.

מתעדכנים באבידות ומציאות!
כל הדיווחים ,ההודעות והחדשות של הבורסה
באופן שוטף ומיידי באפליקציה שכולנו מכירים.
אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצות
הווטסאפ של הבורסה ,להתעדכן וכמובן לשתף
חברים שעוד לא שם.
להצטרפות לקבוצה לחצו על הלינק
https://chat.whatsapp.com/EswtWbFVW
hc750RSaGPjei
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