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מסכמים את פעילות
יוני
מפתחים שיח עסקי עם חברת סודיאם
בהמשך לפעילותנו מול שגריר אנגולה בישראל ,הבורסה הוזמנה להשתתף בכנס
לשכות המסחר ישראל אנגולה .הכנס כלל סקירה מרתקת של חברת השיווק
הממשלתית ליהלומים של אנגולה  -סודיאם .בתכנון המקורי ,בכירי חברות אינדיאמה
וסודיאם היו אמורים להגיע לביקור והתרשמות בבורסה ,אך בשל הלחצים בנתב"ג
ושינויי שעות הטיסות ,בכירי החברות דרשו שלא לבטל את המפגש והוחלט על קיומו
מיד לאחר הכנס .בפגישה החשובה שקיימנו הצגנו לבכירי החברות את היתרונות
האדירים של הבורסה הישראלית ואפשרויות לשיתוף הפעולה לטובת שני
הצדדים.בסיכום הישיבה הוחלט על המשך השיח העסקי והובטח
כי בכירי החברה יגיעו
לסיור בבורסה בהקדם
האפשרי.

ביקור השר לשיתוף פעולה אזורי
החודש ,שמחנו לארח את השר לשיתוף פעולה אזורי עיסאווי פריג' בלשכת הנשיא ,יחד
עם חברי הנהלת הבורסה .המשרד לשיתוף פעולה אזורי אמון על פיתוח מיזמים
משותפים וכלכליים עם מדינות האזור .בשיחתו של נשיא הבורסה בועז מולדבסקי עם
השר ,הייתה נכונות והקשבה לצרכי הענף והביע נכונות לפעול למען קידום התהליכים
הדרושים  -דנו בהקמת אזור סחר חופשי בבורסת היהלומים לעוסקים בענף ,אשר יהווה
פוטנציאל עצום להתבססות של יהלומנים זרים בישראל  ,ובאפשרות של כניסה לשווקים
חדשים כמו דובאי בחריין וקטאר שעשוי לשפר משמעותית את מעמדה של תעשיית
היהלומים הישראלית בעולם.
פגישה זו מצטרפת למפגשים רבים שאנו מקיימים בחודשים האחרונים עם בכירים
במערכת הממשל ,במטרה להביא מנועי צמיחה חדשים לבורסת היהלומים הישראלית.

תעשיית היהלומים הישראלית איתנה
ברצוננו להביא לידיעתכם ,כי בעקבות נפח פעילות עסקית נמוכה ,הודיע מנכ"ל ה-
 GIAמר תום מוזס ,כי בסוף חודש יולי יסגר סניף ה  GIAבבלגיה .משיחות שנשיא
הבורסה בועז מולדבסקי עם ראשי ה - GIAנמסר לבורסה כי ישנה שביעות רצון
מהקפי הפעילות במעבדת ה  GIAהממוקמת בבורסה ,מה שמעיד על עוצמתה של
תעשיית היהלומים הישראלית.
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ביקור בינלאומי בבורסת היהלומים

החודש ,היה לנו הכבוד לארח את מר סורדיוסריניוסה ראו בכיר מסטייט בנק אוף
אינדיה ( ,)SBIהבנק הגדול ביותר בהודו יחד עם בכירים נוספים .בנוסף לקחו חלק
במפגש גם מנכ"ל הבנק ההודי בבורסת היהלומים ,מר מינואן ואיטילינגאם ונציגים
נוספים ,לרבות נציגי הקהילה ההודית בבורסה .בפגישה דנו בהידוק והעמקת הקשרים
הכלכליים בין הסניפים בישראל והודו ,תוך רצון להחזיר את קווי האשראי לחברות
היהלומים בבורסה .הבכיר הביע עניין רב והתרשם מאוד מפעילותה הענפה של הבורסה
מול השווקים הבינלאומיים ובייחוד מול נתח השוק ההודי .ביקור זה מצטרף לשלל
ביקורים שנערכים לאחרונה למען חברי וחברות הבורסה.

חברת  CATAWIKIבבורסת היהלומים
החודש אירחנו בבורסת היהלומים את סגן הנשיא יאן ואן
דירמן ,מנהלת הלקוחות הבכירה סוזן בורני ,והצוות
המקצועי של חברת  – CATAWIKIפלטפורמת מסחר
בינלאומית ליהלומים ותכשיטים .במהלך הפגישה ,סוכם
כי יוקם צוות לקידום שיתוף הפעולה בין הבורסה לחברה
לשיווק הסחורות הישראליות באמצעות הפלטפורמה.
סגן נשיא  CATAWIKIנפגש עם חברי וחברות הבורסה
למפגש מעשיר שמטרתו חשיפה של הזדמנויות חדשות
למכירות בינלאומיות מוכוונות שוק אירופאי .אנו עובדים
רבות במטרה להנגיש לציבור היהלומנים פלטפורמות
המיועדות להגדיל את ערוצי המכירות בצורה פשוטה
ונגישה.

.
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קורס דירקטורים
קורס הכשרת דירקטורים בבורסת היהלומים הגיע החודש לסיומו .לאחר שבועות ארוכים
מלאים בהרצאות מפי טובי המרצים בנושאים מגוונים ביניהם :חובות וזכויות
הדירקטוריון ,יחסים פיננסים ,אתיקה ,התנהלות הדירקטור  ,ממשל תאגידי ועוד ,קיבלו
 18המסיימים תעודות הכשרה כדירקטור.בקורס השתתפו חברי וחברות הנהלה ,מינהלה
וחלק מהדרג המקצועי הבכיר של עובדי הבורסה .נשיא הבורסה בועז מולדבסקי ציין כי
הוא רואה חשיבות גדולה בהכשרה זאת ומקווה שהחומר הנלמד לא ישאר רק בגדר
תיאוריה אלא ייושם הלכה למעשה לטובת בורסת היהלומים.ההצלחה שלהם והצלחת
הבורסה קשורים האחד בשני
ואנו מאחלים להם עמידה איתנה
בפני האתגרים הרבים העומדים
בפניהם במסגרת תפקידם.

טקס הנצחה אשר דסקל ז"ל
מנציחים את מורשתו – אשר דסקל.
החודש ערכנו טקס מרגש בו קראנו לחדר
השקילה על שם חבר הבורסה אשר דסקל ז"ל
.אשר היה מוותיקי הענף ומראשוני מקימי
התעשייה ,שסלל במו ידיו את הדרך עבור
כולנו .בשנת  1937הקים את מלטשת
היהלומים הראשונה בישראל ובהמשך גם
מפעלים נוספים ברחבי הארץ.הבורסה מודה
למר דסקל ולבני משפחתו ,זוהי גאווה גדולה
ששמו של החבר היקר שלנו יונצח בחדר
השקילה .אשר הוא מחלוצי התעשייה ,שהפך
חלום למציאות ותרם רבות להקמת תעשיית
היהלומים בישראל.
נשמור על מורשתו ,נכבד את זכרו ונוקיר לעד
את פועלו
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כנס משלוחים לדובאי של חברת ברינקס
החודש קיימנו כנס ייחודי לציבור היהלומנים בנושא משלוחים לדובאי של חברת
ברינקס  .במסגרתו אירחנו את מר וונסאסלו קאלוינו המנהל את הסניף בדובאי .חברי
הבורסה קיבלו סקירה מקיפה על שיתוף הפעולה הכלכלי ההולך ומתחזק בין ישראל
לדובאי ,פעילות ברינקס בדובאי ,מגוון השירותים המספקת ברינקס ישראל ליהלומנים
מהארץ ומהעולם ועל ההטבות המיוחדות המיועדות לחבי הבורסה הישראלית .ראוי
להדגיש כי אין במפגשים אלה כל המלצה על חברה כזאת או אחרת ,אלא מתוך רצון
להנגיש את השירותים לחברים.
תודה גדולה לאורי ספירו ,יו"ר ועדת
רגולציה על יוזמת הכנס ,והעלאת הנושא
לסדר היום.

התרמת דם
תרומת דם אחת מצילה שלושה חולים!
כחלק מהפעילות שלנו למען הצלת חיים ,קיימנו
כמידי שנה את מבצע התרמת הדם בבורסת
היהלומים .עשרות לקחו חלק והגיעו לתרום דם
בקומת הגלריה בבורסה.

.
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יהלומים יוצרים אבן יסוד בקשרים בין ישראל והודו
צרפת ,הודו ,איחוד האמירויות וישראל ,אלו רק חלק מהמדינות בהן זכתה בורסת
היהלומים החודש בסיקור נרחב אודות הקשרים ההדוקים במסחר היהלומים בין
ישראל והודו במלאות  30שנה לקשרים הדיפלומטים בין השניים.
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