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 דבר היו"ר  

 חברי וידידי הלשכה הנכבדים,

לשכות לשכת המסחר ישראל אמל"ט הינה אחת מהותיקות והפעילות מבין 

לאומיות הפועלות בישראל, במטרה לפתח ולעודד קשרי -המסחר הדו

 במדינות אמריקה הלטינית.  המסחר בין חברות ישראליות לבין שווקים

הלשכה מאגדת בשורותיה את החברות המובילות במשק בענפי החקלאות, 

התקשורת, טכנולוגיות חינוכיות, טכנולוגיות רפואיות, אבטחה וביטחון, סחר 

וד. בין חברינו מצויות חברות רבות כגון התעשיה האוירית, אלביט מערכות, וע

, רדימיקס, אשרא, בנק דיסקונט, מצרפלס, ICLקבוצת מר, נטפים, מייבניר, 

דן ג'יין, יחד עם עשרות רבות של עסקים בינוניים ובעלי מקצועות חופשיים -נען

 .הפעילים ברחבי אמל"ט

ימי עיון וסמינרים בנושאים רלוונטים, מדי שנה הלשכה מארגנת עשרות 

מארחת משלחות של אנשי עסקים, מימשל ומקבלי החלטות, ומסייעת 

למשרדי החוץ, הכלכלה, האוצר, התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות 

המסחר ומכון היצוא בכל הפעילויות מול מדינות אמל"ט. הלשכה מקיימת 

לומטיות של ישראל באמל"ט קשרי עבודה יומיומיים עם כל הנציגויות הדיפ

 .ושל מדינות אמל"ט בישראל ומפעילה את מועדון הנספחים הכלכליים בארץ

בשנים האחרונות הבאנו עשרות יצואנים ישראליים לפרוייקטים משמעותיים 

 ביבשת בשווי של עשרות מיליוני דולרים.

אמל"ט היא ביתכם והינכם מוזמנים לפנות בכל בקשה -לשכת המסחר ישראל

יוע בעבודה מול המדינות, האירגונים הכלכליים, הנציגויות הדיפלומטיות לס

 .ומשרדי הממשלה

נשמח לסייע גם לכם בפעילויות אלו, לחלוק עימכם מידע עסקי, פוליטי וכלכלי 

אודות מדינות היעד, לשתף אתכם באירועים ובנטוורקינג איכותי עם אנשי 

 מנויות עסקיות בלעדיות.עסקים, מימשל ודיפלומטיה ולהזין אתכם בהזד

בהזדמנות זאת, אנו מזכירים לכם לחדש את חברותכם בלשכה, כדי להמשיך 

 להנות משירותנו.

 

 בברכה,

 רוברטו ספינדל, נשיא

 

 

"המתווכים 
התרבותיים שלך 

 לאמל"ט"
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להרמת כוסית יין וקונסולי הכבוד  הלטינייםאת השגרירים  רוברטו ספינדל, נשיא לשכת המסחר ישראל אמריקה הלטינית כינס

 לשנה החדשה, במשרדי פירמת עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברץ.

השיקו כוסיות: שגרירי אורוגוואי, ארגנטינה, מקסיקו, פנמה, קולומביה, קונסולי הכבוד יהורם גאון, יורם נאור ואמנון מטלון, בכירי 

 .רגונים הכלכלייםהיצואנים ליבשת, נציגי משרדי החוץ, האוצר והכלכלה וכן ראשי האי

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 רוברטו ספינדל      שגרירת פנמה, אדיס אורייטה           רוידעו"ד מני ב   

  

 הרמת כוסית לשנה החדשה
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 ט"באמל מושכלות לקבלת החלטות ככלי עסקי מידע  

ככלי לקבלת לנובמבר נקיים בשיתוף פעולה עם חברת אדקיט, סמינר ראשון מסוגו, אודות מודיעין עסקי  4-ב
 החלטות בעבודתנו ביבשת. 

 . בקישור זהההרשמה 

 

 סמינרים

https://www.camaraisrael.org.il/future
https://www.camaraisrael.org.il/future
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  OurCrowd 

 

OurCrowd was started in 2013, driven by the idea that the business of building startups grows bigger and 

better when the global 'crowd' gains access to VC-level investment opportunities. 

Today, OurCrowd is a leading equity crowdfunding platform for investing in global startups, led by serial 

entrepreneur Jon Medved and run by a team of seasoned investment professionals. Offering 

unprecedented access to startup investing, individual investors through OurCrowd are fueling innovations 

that change the way people work, travel, shop, heal, and conduct business. OurCrowd investors 

participate in these opportunities alongside VCs and institutional co-investors, at the same terms. 

 

  Carbyne 

 

 
Carbyne is a next generation Call Handling platform, supported by a full ecosystem, encompassing 

advanced IP based communication features, global infrastructure and caller solutions. We act as the 

gateway for delivering rich and smart data to Public Safety Answering Points (PSAPs), helping call takers 

analyze and process what is happening in real-time, provide accurate support, reduce operational costs, 

slash time to dispatch and ultimately save lives. Our system integrates seamlessly and risk-free into any 

existing 911 legacy infrastructure, providing you with a system that goes beyond anything the public or 

private sector has seen before. 

  

 בלשכה החדשים לחברים ברכות
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 גלוב-גזית  

 
 

Gazit-Globe is an owner, developer, and operator of supermarket-anchored shopping centers and retail-

based, mixed-use properties located in urban growth markets in North America, Brazil, Israel, Northern, 

Central and Eastern Europe. The Group continues to look for opportunities within its core business, in 

geographies in which it already operates as well as other regions. 

  

The Company’s shares are listed on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (“TASE”), the New York Stock 

Exchange (“NYSE”), and the Toronto Stock Exchange (“TSX”), under the ticker symbol “GZT”. 

   

Gazit-Globe’s long-term debt is rated by S&P Maalot (ilAA-) with a stable outlook and by Midroog, Moody’s 

Subsidiary (Aa3) with a stable outlook. 

 

  Global OSINT 

 

As OSINT experts, who are highly qualified in finding all sorts of information in the open cyberspace, we have the 

capabilities which enable us to provide our clients with high quality OSINT services not only about the MENA region but 

also worldwide. Our team of information specialists and researchers perform high quality OSINT projects, in various 

languages in all fields of expertise, including:   

• Business Intelligence, including due diligence assistance, exploration of business opportunities and market 

researches. 

• Strategic research – political, financial, social, with an emphasis on the virtual social networks. 

• Advanced academic research 

• Operational Intelligence, including people and asset location as well as daily or weekly alerts from open sources 

needed for security projects. 
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 ארגנטינה  

 .לאוקטובר 17-18הזמנה משגריר ארגנטינה למפגשים עם חברות מזון ומשקאות מארגנטינה בתאריכים 

 comercialeisra@mrecic.gov.ar .0800-252-073פרטים: 

 

 משלחות נכנסות

mailto:comercialeisra@mrecic.gov.ar
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 צ'ילה  

 .VSPTתארח שגרירות צ'ילה את מנהל היצוא של קבוצת היקבים  15.10-ב
 dcmchile@inter.net.il, 5102751/2 3(0) לפרטים: 

 
 

 

 

  

mailto:dcmchile@inter.net.il
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 היצואנים תמפ על אמל"ט  

נספחים  6בעקבות החלטת ממשלת ישראל לחיזוק הקשרים עם מדינות אמל"ט, הורחבה פעילות משרד הכלכלה ביבשת. כיום יש ביבשת 
 בחמש המדינות עם היקפי הסחר המשמעותיים ביותר.

 אנו ממליצים לכם לסרוק את הבלוגים והסקירות הכלכליות של הנספחים שלנו:

 r i o @ israeltrade.gov.il (+55.21) 3259-9148/58ז'ניירו, טלי סגל ריו דה  -ברזיל 

 saopaulo@israeltrade.gov.il (+55.11) 3095-3111סאו פאולו, צחי רייך  –ברזיל 

 mexico@israeltrade.gov.il (+52.55) 5201-1510מקסיקו סיטי, אוריאל רביב  –מקסיקו 

 lima@Israeltrade.gov.il (+51.1)9633-9709לימה, אריק מקוך  –פרו 

 santiago@Israeltreade.gov.il (+56)2-2750-0517סנטיאגו, הדר שור  –ילה ‘צ

 bogota@israeltrade.gov.il (+57.1) 338-4587בוגוטה, ארז זיונץ  –קולומביה 
 

 

 

 

 

 סקירות כלכליות
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 !אירופה איירחדשות    

 

  Johanna Miller Bigioלפרטים: 

aviation.com-Johanna.m@tal  

 

 חדשות מחברי הלשכה

mailto:Johanna.m@tal-aviation.com
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 MUNI EXPO 2019-הזמנה לראשי ערים מאמל"ט להשתתף ב  

  

Invitacion abierta a alcaldes Latinos a participar en el MUNI EXPO 2019 

MUNI EXPO, el evento anual de la Federación de Autoridades Locales en Israel [FLAI], es el más 

importante de su tipo en el Medio Oriente. Cuenta con la asistencia de unos 8,000 altos directivos y 

gerentes de 257 autoridades locales en Israel. La fuerza de la Expo radica en las colaboraciones que 

se forman durante el evento y su posterior impacto en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. 

La MUNI EXPO 2018 contó con 170 expositores y 160 oradores en cuatro salas, e incluyó una 

amplia gama de conferencias y sesiones.MUNI EXPO 2019: Feria de la Innovación Urbana 26-

28.2.19. 

Mas Información: ruthw@masham.org.il   

 

  

  

mailto:ruthw@masham.org.il
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 כבד את לקוחותיך ביין ממותג בהתאמה אישית  
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  ISRAEL HLS & CYBER 2018 
 

 
 

 

  IDB INVEST 

, מספק מידע אמין, זמין ועדכני אמריקאי לפיתוח-. אתר זה ביוזמתו של הבנק האינטרInvest IDBמקור מידע חשוב למשקיעים באמל"ט הוא 
 השקעות ופרויקטים לאומיים ביבשת.על 

 ל הבנק.מומלץ גם להירשם לניוזלטר המצוים ש
 

 

https://www.idbinvest.org/en
https://israelhlscyber.com/

