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"Get Diamonds הפכה
 לפלטפורמת מסחר היהלומים

הגדולה בעולם"
 

תוך 5 שבועות בלבד, מעל מיליון ומאתיים אבנים מכל רחבי העולם
,בשווי כולל של למעלה מ-5.5 מיליארד דולר כבר

הועלו לאתר "גט דיימונדס"(Get Diamonds). מדובר באתר עצמאי-
הגדול בעולם, בעל חשיבות רבה לתעשיית היהלומים. יש בו בכדי לתרום

בצורה רבה לערכים של אוביקטיביות, תחרותיות ושקיפות.רק
לאחרונה זכתה הפלטפורמה הטכנולגית למשוב מצוין מצד גורמים

מרכזיים בתעשיית
היהלומים, שאף קראו לחברי הבורסות במרכזיות  להצטרף, ביניהם

Lawrence) לורנס מה 
Ma), נשיא מייסד ויו”ר פדרציית היהלומים של

הונג קונג וסין (DFHK), נשיא קונפדרציית התכשיטים העולמית            
 ( CIBJO), ד"ר גטנו קוואלרי (Dr. Gaetano Cavalieri),  ונוספים.

 

 הודעות

חפשו אותנו בפלטפורמות 

www.isde.co.il 

 אנו מזמינים אתכם לקרוא על פועלנו
בתקופה זו.

החל מיום שני ה-1/6 ייפתחו : המרפאה,
חדר הכושר וחדר האינטרנט בהתאם

להנחיות משרד הבריאות 

על מנת לשמור על בריאותכם, אנו
מבקשים להקפיד על חבישת מסכה,

ושמירה על מרחק של שני מטר. 
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נשיא בורסת היהלומים הישראלית, מר יורם דבש התראיין
החודש לסוכנות הידיעות רויטרס- הסוכנות השנייה
בגודלה בעולם המספקת ידיעות למרבית אמצעי

התקשורת הגדולים בעולם. בראיון לרויטרס התייחס דבש
להשפעות הקורונה בהיבט של תעשיית היהלומים

הישראלית והגלובלית.
אנו שמחים לספר לכם כי הכתבה זכתה לתפוצה רחבה
בכלי התקשורת בעולם ובשפות שונות- זוהי הוכחה

משמעותית נוספת לחשיבות המרכז שלנו ולהכרה בקהילה
בארץ

הבורסה ליהלומים 
 בתקשורת הבינלאומית 

חפשו אותנו בפלטפורמות השונות 

 
ב-24/1 נפתח אולם הבורסה לראשונה, בהתאם
להנחיות משרד הבריאות בכל הקשור להתנהלות

בטיחותית במקומות עבודה. אנחנו נרגשים מאוד לחזור
לשגרת העבודה בבית היהלומנים שכולנו כל כך אוהבים! 

אולם הבורסה חזר לפעילות



 
 

Get וובינר מקצועי בנושא פלטפורמת
Diamonds

 הרצאתו של רואה החשבון גונן גריצמן - להכיר
את העסק ולנהל אותו דרך תזרים המזומנים

שלכם.
השפעות הקורונה על הכלכלה ההודית ועל

צמיחתה בשנה הקרובה

כל משבר  הוא הזדמנות לצמיחה מחודשת! 
 

במהלך החודש האחרון, פתחנו מגוון הרצאות ממומחים
בתחומם, בין ההרצאות שקיימנו :

 
.1

.2

.3

4. הרצאה בנושא : קיימות בעסקי התכשיטים, הופכת
רלוונטית מתמיד בעולם החדש בצל משבר הקורונה.
5. הרצאתו של לירן וויס, הצמחת העסק באמצעות

הרשתות החברתיות המובילות בעולם.
 

 

 עברנו למתכונת דיגיטלית ומונגשת על מנת להקל על
החברים והחברות שלנו.

לפניות בנושאים משפטיים ניתן לפנות למחלקה המשפטית
במייל legal@isde.co.il או בטלפון 03-5760333

לפניות בנושאים כלכליים ניתן לפנות למחלקת הכספים
במייל finance@isde.co.il או בטלפון 03-5760442

לפניות בנושאי ביטחון ניתן לפנות למחלקה הביטחונית
במייל Aharon_s@isde.co.il או בטלפון 03-5750327 
לפניות בנושאי דיירים, קניינים ומזכירות ניתן לפנות

למחלקת המזכירות במייל limor@isde.co.il או בטלפון -03
5760204

לפניות בנושאי מחשוב וסלולר ניתן לפנות למחלקת
מיחשוב במייל it@isde.co.il או בטלפון 03-5760304
לפניות בנושאי אחזקה ותחזוקה ניתן לפנות למחלקת
הנהלת הבית במייל Roey@isde.co.il או בטלפון -054

3456816
 

שמרו על עצמכם וזכרו אנחנו כאן בשבילכם מכל מקום בו
אתם נמצאים
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הרצאות וקורסים מקוונים 

הבורסה  בצורה מקוונת

חפשו אותנו בפלטפורמות השונות 
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הפדרציה העולמית של בורסות היהלומים משיקה מחדש את פלטפורמות
הרשתות החברתיות - על מנת לאפשר ליהלומנים לקבל לקבל בזמן אמת ,
את כל הדיווחים, ההחלטות, והחידושים בתחום בצורה שקופה ופשוטה

מכל מקום ובכל זמן שתבחרו.

החודש נערך ריסוס וחיטוי מקיף בשטחי מתחם הבורסה ליהלומים,
בדגש על שירותי המתחם ועל משטחים ציבוריים. החיטוי שהתבצע

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, אינו רעיל ואינו מזהם את הסביבה
ומטרתו למזער את הסיכויים להישרדות הנגיף בשטחים החיוניים.

 
 

ריסוס וחיטוי מתחם הבורסה ליהלומים  

חפשו אותנו בפלטפורמות השונות 

הפלטפורמות שיספרו לכם על כל מה שקורה
בענף היהלומים הבינלאומי 
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חפשו אותנו בפלטפורמות השונות 

מרימים כוסית למחלימי הקורונה
 

מרימים כוסית לבריאות טובה! 
 אחרי שהבריאו נפגשו רפאל רובינוב, משה אקר ודוד ירט
ייחד עם נשיא הבורסה, מר יורם דבש. בטקס הצנוע ציין
דבש כי שמחה ענקית לראות אותם עומדים על הרגליים,
וחוזרים לעשות את מה שכולנו כל כך אוהבים – לעסוק

בשגרת היהלומים .


