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 משולחנו של רוברטו ספינדל –דבר היו"ר 

אמריקה -סיכום פעילות לשכת המסחר ישראל
 2017הלטינית לשנת 

 

קשה לסכם שנה כה גדושה ופורה ולכן אנחנו מביאים 

 האירועים המרכזים:להלן את 

בנוכחות השר צחי הנגבי,  ערב גאלה שנתי ✓

שגרירי אמל"ט, חברי כנסת, בכירי משרדי ממשלה 

והצמרת הכלכלית של ישראל וכמובן חברי 

הלשכה. באירוע חולקו פרסים ליצואנים מצטיינים 

ואותות הוקרה לסמנכ"ל משרד הכלכלה אוהד 

ידום כהן ולסבין סגל ממכון היצוא, על תרומתם לק

 אמריקה הלטינית.להיחסים הכלכלים בין ישראל 

לעבודה באמל"ט. מחזור שני  קורס כלים מעשים ✓

ידע על השווקים באמריקה  של הקורס המקנה

 תרבות, משפט, מיסוי, הסכמי סחר ועוד.הלטינית, 

-טכנולוגי ישראל-של המרכז אגרו סמינר השקה ✓

 מקסיקו של חברת יוזמה.

 םאירועיסדרת  סקיות עם פרגוואי.הזדמנויות ע ✓

שכללה הבאת משלחת אנשי עסקים ברשות שר 

של פרגוואי, סמינר מקצועי עם סגן השר  ההתעשיי

לעסקים קטנים של פרגוואי, חתימת הסכם 

 ישראל.-לשיתוף פעולה עם לשכת המסחר פרגוואי

. סייענו בארגון BANCOMER BBVA משלחת ✓

במקסיקו  בכירים מהבנק המוביל 50משלחת של 

והפגשנו אותם עם מיטב החברות הישראליות. 

אנחנו מארגנים משלחת גומלין של אנשי עסקים 

 .2018ישראלים למקסיקו באמצע 

בנושא מים, חקלאות, פינטק,  סמינרים מקצועיים ✓

 .אשראי ובטחונות ,היבטים משפטים

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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הפקנו והובלנו את  משלחת עסקים לקובה. ✓

בהשתתפות המשלחת העסקית הראשונה לקובה 

  חברות בתחום החקלאות, התיירות והמים. 13

של תכניות ״החוויה  הכשרנו עשרות מתמחים ✓

הישראלית״, ״מסע״, ״תגלית״ ואחרות. חלקם עלו 

 .ארצה וחלקם השתלבו בעסקים ובייצוג חברות

לא היו  2017עבודת הלשכה והישגיה בשנת  ✓

מתאפשרים ללא התמיכה של חבריה ונותני 

שיתוף הפעולה של משרד החוץ, משרד ות החסו

  הכלכלה, מכון היצוא והרשות לחדשנות.

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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 מה חדש בלשכה?

אכן, חלף זמן רב )מדי( מאז הניוזלטר הקודם ויש הרבה מה 
 לדווח:

 סמינר ומשלחת לקובה

לשכתנו הוציאה לראשונה בהיסטוריה ,משלחת אנשי 
עסקים לקובה. המשלחת התקבלה על ידי הלשכה 

הרשמית של קובה בטכס חגיגי וסמינר עסקי מול גורמי 

 האמבלמטי.  Nacionalהממשל שנערך במלון 
 

במשלחת נכחו חברות בתחומי התשתיות, קידוחי נפט, 
-הנדסה, תיירות, תיירות רפואית, חקלאות, מים וביו

 טכנולוגיה. 

 
של השר רפי איתן, סייעה רבות בתיאומים  BMקבוצת 

ובאירוח המשלחת. רפי איתן פעיל מעל לעשרים שנה באי 
הקריבי בעיקר בפרויקטים חקלאיים, פרדסים, תקשורת 

 ונדל"ן.

 
במסגרת הסיור, ביקרה המשלחת בהנהלת גבריאל חיון, 

גם באיזור הסחר מריאל ובאנדרטת השואה. החברות 
הישראליות גילו עניין במדינה המתחילה להיפתח כלפי 

המערב בהקמת חוות חקלאיות, מפעלים, מבני תעשיה, 
 טכנולוגיה.-קידוחי נפט וביו

 

עיון "עושים לפני יציאת המשלחת, קיימנו במכון היצוא יום 
 עסקים עם קובה" בנוכחות כארבעים חברות.

 
 
 
 
 

 

 
 

Times of Israel Enlace Judío 

Diario de Cuba Cuba Trade 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
1.	https:/www.timesofisrael.com/israel-business-delegation-heading-to-cuba-with-tacit-jerusalem-consent/
1.	https:/www.timesofisrael.com/israel-business-delegation-heading-to-cuba-with-tacit-jerusalem-consent/
2.	https:/www.enlacejudio.com/2018/01/09/delegacion-comercial-israeli-cuba-deshielo-diplomatico/
3.	http:/www.diariodecuba.com/cuba/1515532057_36490.html
http://www.cubatrademagazine.com/israel-elusive-cuba-connection/
1.	https:/www.timesofisrael.com/israel-business-delegation-heading-to-cuba-with-tacit-jerusalem-consent/
2.	https:/www.enlacejudio.com/2018/01/09/delegacion-comercial-israeli-cuba-deshielo-diplomatico/
2.	https:/www.enlacejudio.com/2018/01/09/delegacion-comercial-israeli-cuba-deshielo-diplomatico/
3.	http:/www.diariodecuba.com/cuba/1515532057_36490.html
http://www.cubatrademagazine.com/israel-elusive-cuba-connection/
1.	https:/www.timesofisrael.com/israel-business-delegation-heading-to-cuba-with-tacit-jerusalem-consent/
2.	https:/www.enlacejudio.com/2018/01/09/delegacion-comercial-israeli-cuba-deshielo-diplomatico/
3.	http:/www.diariodecuba.com/cuba/1515532057_36490.html
3.	http:/www.diariodecuba.com/cuba/1515532057_36490.html
http://www.cubatrademagazine.com/israel-elusive-cuba-connection/
1.	https:/www.timesofisrael.com/israel-business-delegation-heading-to-cuba-with-tacit-jerusalem-consent/
2.	https:/www.enlacejudio.com/2018/01/09/delegacion-comercial-israeli-cuba-deshielo-diplomatico/
3.	http:/www.diariodecuba.com/cuba/1515532057_36490.html
http://www.cubatrademagazine.com/israel-elusive-cuba-connection/
http://www.cubatrademagazine.com/israel-elusive-cuba-connection/
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 ישראל-יום הידידות מקסיקו

רוברטו ספינדל הוזמן להשתתף ביום מר נשיא הלשכה, 
הידידות בקונגרס המקסיקני, בנוכחות חברי בית הנבחרים, 

שגריר ישראל במדינה, מר יוני פלד ונכבדי הקהילה 
 היהודית.

 

 ביטון.-בדיונים נכחה גם חברת הכנסת יפעת שאשא
 

מחווה חשובה זו של הקונגרס המקסיקני הגיעה חודשים 
 ספורים בלבד לאחר ביקורו של ראש הממשלה במדינה

והסיוע הישראלי בחילוץ ובשיקום לאחר רעידות האדמה 

 יקו. אותה חוותה מקס
 

רוברטו השתתף בנוסף במגוון פגישות ואירועים. החשוב 
, BanComerשבהם הוא חיזוק הקשרים עם הבנק המקסיקני 

 הספרדית. BBVAמקבוצת 

 
ביומן המסע נכלל גם ביקור בתערוכת החקלאות החשובה 

AgroAlimentaria 

 

 ביקור מושל פלורידה בישראל

ריק סקוט ביקר בישראל בחודש שעבר  –מושל פלורידה 

 בראש משלחת שמנתה כשבעים אנשי עסקים וחינוך. 
 

בכנס שנערך במלון הילטון בחן היועץ המשפטי של 
הלשכה, עו"ד מני ברויד את היתרונות של דרום פלורידה 

כשער נוח לאמריקה הלטינית: הטבות, מיקום גיאוגרפי, 

רויות קונסולידציה מערך לוגיסטי אוירי, ימי ויבשתי, אפש
 של סחורות וכללי משחק ברורים, תחת החוק האמריקאי. 

 
הארגון האחראי על  – eFloridaהלשכה מתחזקת קשר עם 

 קידום הסחר של מדינת פלורידה.

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
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 אירוח סמינר חדשנות בתחום המים

חברת יוזמה ממקסיקו, בבעלות ניצה לוי שוטלנדר ומרסלו 
ל מהנדסי מים שוטלנדר, הביאו ארצה משלחת ש

ממקסיקו, אשר התעניינו עיקר בפתרונות חדשנות בתים 
 המים העירוניים והחקלאיים.

 

המשלחת ביקרה במגוון אתרים וחברות, ביניהם, חוות 
ההדגמה של מש"ב ומשרד החקלאות בשפיים, מקורות 

 ונטפים.
 

בסמינר שנערך על ידי הלשכה במכון היצוא, הפגשנו את 

המשתתפים עם חברות ויזמים ישראלים אשר הציגו 
פתרונות לאיתור ואיטום צנרת בלי פתיחת כבישים, בורסה 

לניהול משאבי מים, מיפוי חקלאי באמצעות רחפנים 
 ומערכת לניטור אנומליות ברשת המים.

 
, מר פבלו מסדו המשתתפים נפגשו גם עם שגריר מקסיקו

   אבשלום וילן. –ומזכ"ל התאחדות החקלאים 

 

 

 ביקור סגנית נשיא ארגנטינה

גבריאלה מיקטי, סגנית נשיא ארגנטינה, ביקרה החודש 

בישראל. בנוסף לאג'נדה המדינית וחיזוק הקשרים עם 
ישראל, זהו ביקור גומלין, לאחר נסיעתו של ראש הממשלה 

 לבואנוס איירס.

 
סגנית הנשיא השתתפה בסמינר עסקי בנוכחות כמאתים 

 חברי לשכתנו. –אנשי עסקים ישראלים, רבים מהם 
במסגרת הסמינר קיימנו גם שני שולחנות עגולים בתחומי 

התעשיה והחקלאות בנוכחות השרים הארגנטינאים 

 ובהנחיית רנה פיינשטיין וגבריאל חיון.
 
 
 

 

Casa Rosada 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/41624-gabriela-michetti-con-150-empresarios-israelies
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/41624-gabriela-michetti-con-150-empresarios-israelies
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 "חוק היזמים" בארגנטינהייצוג בהשקת 

חברת הנהלת הלשכה, רנה פיינשטיין, נבחרה על ידי 
מינהלת חוק היזמים, לשפוט במכרז לבחירת חברות 

בין השופטים היו בכירים  למאיצים מדעיים בארגנטינה.
 .London School of Economics-בהרווארד וה

 

החוק החדש, מושתת על המודל של רשות החדשנות וכולל 
סיכון משותפות לסקטור -עסקיים וקרנות הון מאיציםגם 

 הפרטי והממשלתי.

 

 אתר אינטרנט לאירגון הגג

לשכת המסחר ישראל אמל"ט הקימה עבור אירגון הגג של 

לאומיות הפעילות בארץ, אתר -לשכות המסחר הדו
 אינטרנט חדשני ודינמי.

 
לראשונה, תהיה לארגון הגג וללשכות הבנות נוכחות 

אינטרנטית מכובדת. בנוסף למידע על פעילות האירגון, 

ההיסטוריה שלו, מסמכים חשובים ובעלי תפקידים 
 מרכזיים, הוקם דף לכל לשכה.

 
  national.org-www.bi אתר ארגון הגג: 

 

 

 משבר גבינת המנצ'גו

העולם היום עם מואב ורדי בערוץ ראיון טלויזיוני בתכנית 

, אודות המשבר בחתימת הסכם הסחר בין ספרד 11
ומקסיקו על רקע השימוש במותג "גבינת מנצ'גו" המיוחס 

לה מאנצ'ה בספרד על ידי יצרני גבינות -לאיזור קסטייה
 מקסיקניים.

 לאתר

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
http://www.bi-national.org/
http://www.bi-national.org
https://www.vibby.com/watch?vib=XyItmM21H
http://www.bi-national.org
http://www.bi-national.org
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 חדשות מהיבשת

 מספר מדינות באמל"ט עוברים תהליכי בחירות:

 תאריך מדינה בחירות

 4.2 קוסטה ריקה נשיאות

 19.4 קובה העברת שלטון

 22.4 פרגוואי נשיאות

 אפריל ונצואלה נשיאות

 27.5 קולומביה נשיאות

 1.7 מקסיקו נשיאות

  7.10 ברזיל נשיאות

 

 

 
לשכת המסחר ישראל אמל"ט הינה אחת מהותיקות והפעילות מבין 

במטרה לפתח לאומיות הפועלות בישראל, -לשכות המסחר הדו
במדינות   ולעודד קשרי המסחר בין חברות ישראליות לבין שווקים

 אמריקה הלטינית.
 

הלשכה מאגדת בשורותיה את החברות המובילות במשק בענפי 
החקלאות, התקשורת, טכנולוגיות חינוכיות, טכנולוגיות רפואיות, 
אבטחה וביטחון, סחר ועוד. בין חברינו מצויות חברות רבות כגון 
התעשיה האוירית, אלביט מערכות, קבוצת מר, נטפים, מייבניר, 

ICLדן ג'יין, יחד עם -, מצרפלס, נען, רדימיקס, אשרא, בנק דיסקונט
עשרות רבות של עסקים בינוניים ובעלי מקצועות חופשיים הפעילים 

 .ברחבי אמל"ט
 

מדי שנה הלשכה מארגנת עשרות ימי עיון וסמינרים בנושאים 
רלוונטים, מארחת משלחות של אנשי עסקים, מימשל ומקבלי 

דות החלטות, ומסייעת למשרדי החוץ, הכלכלה, האוצר, התאח
התעשיינים, איגוד לשכות המסחר ומכון היצוא בכל הפעילויות מול 

מדינות אמל"ט. הלשכה מקיימת קשרי עבודה יומיומיים עם כל 
הנציגויות הדיפלומטיות של ישראל באמל"ט ושל מדינות אמל"ט 

לשכת .בישראל ומפעילה את מועדון הנספחים הכלכליים בארץ
ינכם מוזמנים לפנות בכל אמל"ט היא ביתכם וה-המסחר ישראל

בקשה לסיוע בעבודה מול המדינות, האירגונים הכלכליים, הנציגויות 
 .הדיפלומטיות ומשרדי הממשלה

בשנים האחרונות הבאנו עשרות יצואנים ישראליים לפרוייקטים 
 משמעותיים ביבשת בשווי של עשרות מיליוני דולרים.

ם מידע עסקי, נשמח לסייע גם לכם בפעילויות אלו, לחלוק עימכ
פוליטי וכלכלי אודות מדינות היעד, לשתף אתכם באירועים 

ובנטוורקינג איכותי עם אנשי עסקים, מימשל ודיפלומטיה ולהזין 
 אתכם בהזדמנויות עסקיות בלעדיות.

 להצטרפות

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:gabriel@camaraisrael.org.il?subject=הצטרפות ללשכת המסחר ישראל אמל"ט
mailto:gabriel@camaraisrael.org.il?subject=הצטרפות ללשכת המסחר ישראל אמל"ט
mailto:gabriel@camaraisrael.org.il?subject=הצטרפות ללשכת המסחר ישראל אמל"ט
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 נתראה באירועים הקרובים...

 :מתוכננים האירועים הבאיםומרץ בפברואר 

ראש עיריית סן  14.2
 סלוודור

שולחן עגול עם התעשיה 
 הישראלית

 מפגש עם יבואני מזון חברת אלפקס, פרו 15.2

 מנהל יצוא, 25.2
ProComer , 

 פגישת עבודה

 HLSהזדמנויות  26.2
 באמל"ט

מיועד לחברות בתחום, 
 נספחים צבאיים וכלכליים זרים

מפגש בין מועמדים, חברות,  יריד תעסוקה לטיני 15.3
 האנטרים-והדלשכות השמה 

סוף 
 מרץ

חדשנות וחוק 
 האנג'לים

למשקיעים, קרנות 
וסטרטאפים העובדים מול 

 היבשת
 

 

 חברי הלשכה מספרים ש...

אנו גאים לקבל לחיק הלשכה את בנק דיסקונט, כחבר 
 זהב.

מנהלת היחידה למוצרי מימון מורכבים באגף לסחר חוץ 
 של הבנק היא גב' קורין גנור.

נסיון בנקאי בינלאומי עם מנדט לסייע לחברי קורין עתירת 
 וליצואנים. הלשכה

 פרטיה:

Corinne Ganor 

Head of Structured Finance  

Corporate Banking Division 

Cell : + 972 54 6532795 

Work :+ 972 3 514 55 48 

corinne.ganor@dbank.co.il 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:corinne.ganor@dbank.co.il
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GREETINGS 

We are glad to welcome the new Latin ambassadors to 
Israel: 
✓ H.E. Mariano Agustín Caucino, Ambassador of 

Argentina 
✓ H.E. Bernardo Greiver, Ambassador of Uruguay 
✓ H.E. Manuel Gómez-Acebo, Ambassador of Spain 
✓ Minister Pedro Rubin, Head of Mission of Peru. 
We are confident that you will enjoy your mission in 
Israel. The Chamber is at your service. 
 
Farewell dear ambassadors of: 
✓ Colombia - H.E. Fernando Alzate 
✓ Uruguay - H.E. Nestor Rosa 
✓ Dominican Republic - H.E. Alexander de la Rosa 
 
National Days 
Best wishes for a happy National day to Chile, (February 
12) and the Dominican Republic (February 27). 

 

 

 אירועים אחרים

 משלחת אגרוטק לצ'ילה וארגנטינה.
  leap@export.gov.il, לאה פורת פרטים במכון היצוא

 

19/03/18 -  Buenos Aires.  

20/03/18 - Argentina- Rosario 

21/03/18 - Santiago, Agro and Water, U. de Chile 

22/03/18 - Valparaiso  B2B meetings    

 

 

  

 ירות ברפובליקה הדומיניקניתיועידת עסקים ות
 במרץ 6-11

 CARICOMפרטים אצל טרי גרנות, מנהלת פורום 
terri.granot@gmail.com  

 לפרטים נוספים

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

https://www.youtube.com/channel/UCjOuz-J8BPkAytEo3YmkbjA
https://www.facebook.com/IsraeLATAM/
mailto:leap@export.gov.il
mailto:terri.granot@gmail.com
mailto:gabriel@camaraisrael.org.il
http://www.camaraisrael.org.il/

