
 
 אמריקה הלטינית –לשכת המסחר ישראל 

2018 מרץ מידעון  

gabriel@camaraisrael.org.il | www.camaraisrael.org.il | 0506062000                                                      
Page | 1 

 

 

 

 חברי לשכה ואורחים נכבדים,
 

 מעט לפני חג הפסח ברצוננו לשלוח ברכות חג שמח לכם ולמשפחותיכם ואיחולי הצלחה בעסקים.
 

 אחרי החג נתחיל עם שורת אירועים צפופה לחודשים אפריל ומאי:
 

רת פעילות שולחן עגול עם שר הכלכלה של מדינת נואבו לאון, מקסיקו וצוותו בנושא השקעות והעב     17.4 •

 בהזמנות אישיות בלבד.המפגש . עסקית למדינה

סייבר באמל"ט, עם החברות המובילות -סמינר הזדמנויות עסקיות בתחום בטחון המולדת     26.4 •

 ובהשתתפות הדיפלומטים הלטיניים

יריד תעסוקה לטיני: מפגש ישיר בין מבקשי עבודה דוברי ספרדית ופורטוגזית ליצואנים, חברות      3.5 •

 והד האנטרים השמה

 סמינר עסקי עם נשיא גואטמלה לרגל העברת השגרירות לירושלים     15.5 •

 סמינר עסקי עם נשיא פנמה במסגרת החתימה על הסכם סחר חופשי בין המדינות      17.5 •

 .בימים הקרובים נעביר לכם הזמנות לאירועים אלו. אנא הירשמו בקישורים המצורפים

 

רינו אשר ממשיכים לתמוך בפעילות הלשכה ולאפשר לנו להמשיך לקיים אירועים זו גם הזדמנות להודות לחב

 ולתחזק את המשרד.

 אבקשכם להזדרז עם תשלומי דמי החבר., 2018הרבעון הראשון של  רובכם קיבלתם את החשבוניות ולקראת סיום

 אינם חייבים. ם אשר על שולחני נוחתות הזדמנויות עסקיות רבות ואנו מקפידים לשתף אותן עם חברי

 

 בברכות,

 ספינדלרוברטו 

 גבריאל חיון

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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 למאי באולפן גורדון. 3-יתקיים ב יריד תעסוקה לטיני

 זהו שיתוף פעולה ראשון עם הרשות לקליטת עליה של עיריית תל אביב.
 

מוזמנים מועמדים דוברי ספרדית ופורטוגזית, עם עדיפות לאקדמאים, מכל הגילאים והמקצועות, עולים 
 חדשים, ותיקים ואף ילידי הארץ השולטים בשפות היעד.

 
  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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 :. עלות החשיפה בכנסהאנטרים-הדהזדמנויות לחשיפה של חברות ישראליות, יצואניות, חברות השמה ו

 ₪ 500אפ              -רול
 ₪ 1000עמדת מידע        
 ₪ 2000מצגת                
 ₪ 2500הכל כלול           

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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 זדמנויות עסקיות בתחום בטחון פנים וסייבר באמל"טסמינר ה

 בסמינר ישתתפו חברות ישראליות מובילות וכן השגרירים והנספחים הצבאיים והמסחריים של מדינות אמל"ט.
 הדיפלומטים.זמינות יתכנו שינויים עקב 

 

 
 

 צגת.אפ, דוכן מידע או מ-גם בסמינר זה, ישנן הזדמנויות רבות לחשיפה של חברתכם ברול
 אנא פנו אליי ישירות. –לפרטים 

 
 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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PROCOMER – משרד הסחר של קוסטה ריקה 

PROCOMER הינם חברים חדשים בלשכה. משרדם, בראשות דיינה קורדרו ממוקם בבית התעשיה. 
מצ"ב הזמנה מקדימה ליריד הקניינים של קוסטה ריקה. המעוניינים להשתתף במשלחת וביבוא מקוסטה ריקה 

  יצור איתה קשר ישירותמוזמנים ל
 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
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 משרד העו"ד גרינברג טראוריג: –סמינר משפטי המאורגן על ידי חברי הלשכה 

 

Latin America: The New Investment Destination 

Please join us for our seminar in association with Greenberg Traurig. 

 

The panel will share thoughts and experiences related to developing trends across Argentina, Brazil, 

Colombia, Costa Rica, Mexico and Uruguay as well as explore business relationships between leading 

law firms in Latin America and Israel. 

When: 8:30am - 12:00pm Sunday, 15th April 2018 

  

Where: Royal Beach Hotel, 19 Hayarkon St., Tel Aviv 

   

Speakers:     Carolina Zang, Managing Partner - Zang, Bergel & Viñes Abogados (Argentina) 

Henry Sztutman, Partner - Pinheiro Neto Advogados (Brazil) 

Carlos Umaña, Managing Partner - Brigard & Urrutia (Colombia)    

Freddy Fachler, Partner - EY Central America (Costa Rica) 

Manuel Rajunov, Shareholder - Greenberg Traurig (Mexico) 

Patricia Menéndez-Cambó, Vice Chair - Greenberg Traurig (USA) 

Yosbel Ibarra, Shareholder - Greenberg Traurig (USA) 

Dr. Jonás Bergstein, Managing Partner - Bergstein Abogados (Uruguay) 

    

Topics: 

Infrastructure, Security / Cybersecurity / FinTech  

Agribusiness, Real Estate investment  

Technology, Clean energies, Public Private Partnerships 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
https://www.gtlaw.com/en
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.isrotel.com_royal-2Dbeach-2Dtel-2Daviv&d=DwMGAg&c=2s2mvbfY0UoSKkl6_Ol9wg&r=iJazMmLWKNCT_3EEXdrLxRrh5X5y74JyxGga_wOO-eg&m=HpSuoLfrskJzRW4XRrkb6-iyEqUIhpW0zg9dy_FKQ3g&s=EtWDAncU1s5LEf3JqRSpvLjY7sxlj_5M6JyZBJTwI1o&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__maps.google.com_-3Fq-3D19-2BHayarkon-2BSt.-2C-2BTel-2BAviv-26entry-3Dgmail-26source-3Dg&d=DwMGaQ&c=2s2mvbfY0UoSKkl6_Ol9wg&r=72wOltF8vlqLMNyc6uoI-KaqT9Og2vJb0ifYAIDdw0g&m=z4a2olVF1xZDZPYdnc5HyhLW-GHPbBrgGnGj8Q5FoGc&s=Ana-5v9ke8UiwFHrNcW1QNSBWqb3YhcxG-XBJjOIxYU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.chambersandpartners.com_gc-2Dseminars&d=DwMGAg&c=2s2mvbfY0UoSKkl6_Ol9wg&r=iJazMmLWKNCT_3EEXdrLxRrh5X5y74JyxGga_wOO-eg&m=HpSuoLfrskJzRW4XRrkb6-iyEqUIhpW0zg9dy_FKQ3g&s=xcD3i_tYMatLHRtFJMwrMhkLuHvJ_3VPJRFxAKeQ0vc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.eiseverywhere.com_308343&d=DwMGAg&c=2s2mvbfY0UoSKkl6_Ol9wg&r=iJazMmLWKNCT_3EEXdrLxRrh5X5y74JyxGga_wOO-eg&m=HpSuoLfrskJzRW4XRrkb6-iyEqUIhpW0zg9dy_FKQ3g&s=ClLEEteupJwR9Rm_DsqUBM6utXCD-cuCvVjJwSop4K0&e=
https://www.gtlaw.com/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.chambersandpartners.com_gc-2Dseminars&d=DwMGAg&c=2s2mvbfY0UoSKkl6_Ol9wg&r=iJazMmLWKNCT_3EEXdrLxRrh5X5y74JyxGga_wOO-eg&m=HpSuoLfrskJzRW4XRrkb6-iyEqUIhpW0zg9dy_FKQ3g&s=xcD3i_tYMatLHRtFJMwrMhkLuHvJ_3VPJRFxAKeQ0vc&e=
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 חברה חדשה בלשכה.  – AROTHRONאנו מברכים את 

 בצוברי אויר דחוס בקרקעית הים".החברה עוסקת בתחום ייחודי של "איכסון אנרגיה חשמלית 
 ישים במיוחד בתחנות כוח )קונבצניונליות וחלופיות( השוכנות לחוף ים עמוק. AROTHEONהפטנט של 

 מתקן איכסון חשמל.החברה מחפשת קשרים ליצרני אנרגיה באמל"ט כדי להקים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לפרטים: 
 סרג/יו קורן

es.com-sergio@arothron  
 

  

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:sergio@arothron-es.com
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  ARGENTINA & ISRAEL R&D COOPERATION PROGRAM - ישראל ארגנטינה קול קורא לשת"פ מו"פ

 

 !נפתח קול קורא לשיתוף פעולה בתחום המו"פ בין חברות ישראליות וחברות ארגנטיניות EUREKA במסגרת תכנית
לל תחומי תעשיית ההייטק ומאפשר ליצור שיתוף פעולה טכנולוגי וחדשני עם חברות הקול קורא פתוח לחברות בכ

 .מובילות מארגנטינה
ביוני,  7-חברות ישראליות מוזמנות להגיש בקשות למימון פרויקטי מו"פ יחד עם שותפים מארגנטינה עד לתאריך ה

2018. 
 
 .חיפוש אחר שותף רלוונטימחפשים שותף ארגנטינאי? מוזמנים לפנות אלינו בבקשה לסיוע ב*
 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות לאלן הופמן, מנהל דסק אמריקה לטינית ברשות החדשנות

alan.hofman@innovationisrael.org.il 
 

http://www.matimop.org.il/IsraelArgentinaEUREKA.html. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפרטים נוספים

 gabriel@camaraisrael.org.il , aisrael.org.ilwww.camar, 0506062000גבריאל חיון, 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:alan.hofman@innovationisrael.org.il
http://www.matimop.org.il/IsraelArgentinaEUREKA.html
mailto:gabriel@camaraisrael.org.il
http://www.camaraisrael.org.il/

