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 דבר היו"ר  

 חברי וידידי הלשכה הנכבדים,

יות. בעמודים הקרובים נשתף אתכם החודשיים האחרונים היו עמוסי פעילו

 בעשיה שלנו.

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

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, 

ינוכיות, טכנולוגיות רפואיות, אבטחה וביטחון, סחר התקשורת, טכנולוגיות ח

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

, 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

מדי שנה הלשכה מארגנת עשרות ימי עיון וסמינרים בנושאים רלוונטים, 

מארחת משלחות של אנשי עסקים, מימשל ומקבלי החלטות, ומסייעת 

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

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

קשרי עבודה יומיומיים עם כל הנציגויות הדיפלומטיות של ישראל באמל"ט 

 .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

לסיוע בעבודה מול המדינות, האירגונים הכלכליים, הנציגויות הדיפלומטיות 

 .ומשרדי הממשלה

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

עם אנשי  אודות מדינות היעד, לשתף אתכם באירועים ובנטוורקינג איכותי

 עסקים, מימשל ודיפלומטיה ולהזין אתכם בהזדמנויות עסקיות בלעדיות.

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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  העברת שגרירות גואטמלה לירושלים  

 לגואטמלה ולפרגוואי.גם העברת שגרירות ארה"ב לירושלים, נתנה את הטון 

נשיא פרגוואי, ג'ימי מורלס, חנך את משרדי השגרירות בגן הטכנולוגי במלחה, בנוכחות ראש הממשלה ושר  ✓
 החוץ, בנימין נתניהו. מריאן כהן ייצג את הלשכה בטכס. 

 

  

 העברת שגרירות פרגוואי לירושלים  

 

במוצאי חג השבועות נחת בישראל הורסיו קארטס, נשיא פרגוואי, אשר חנך את השגרירות בשכנות  ✓
 לגואטמלה. רוברטו ספינדל, נשיא הלשכה כיבד את המעמד בנוכחותו.

  

 

 

 ביקורים נשיאותיים
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 חתימת הסכם סחר חופשי עם פנמה  

 

 בסיומו של אותו שבוע, ביקר בישראל נשיא פנמה, חואן קרלוס ואלרה, עם משלחת מדינית חשובה.  ✓

 ו שרי הכלכלה של המדינות על הסכם סחר חופשי. מביקור זה, חתב ✓

אורחים.  300-, בהשתתפות מעל לPanama Invest –הלשכה סייעה בהפקת סמינר השקעות בפנמה  ✓
 רוברטו ספינדל בירך את נשיא פנמה, משלחתו והמשתתפים. 

הדוברים היו: עמי אפלבאום, יו"ר הרשות לחדשנות, אגוסטו ארוסמנה, שר המסחר והתעשיה ושני אנשי  ✓
 אילן שץ ודניאל רודסבסקי.  –עסקים ישראליים הפעילים בפנמה 

בנוכחות מפעילי  Panama Festתיירותית -חריו המשכנו לחוויה קולינריתהנשיא וארלה חתם את הסמינר. לא ✓
 תיירות רבים.
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 הדרך החכמה לייצר במקסיקו  

מנהלת ומתפעלת איזורי תעשיה רבים במקסיקו. מנכ"ל הקבוצה, אלחנדרו  American Industriesחברת  ✓
לארה הירצה לחברי ואורחי הלשכה על הדרך החכמה לייצר במקסיקו. הסמינר התקיים ברשות לחדשנות 

-אביבית שכללה ביקורים ב-"ל סיבוב בסצינת ההיטק התלכבאדיבות אלן הופמן. רוברטו ספינדל ערך עם המנ
WeWork  וב- TLV Labs.והסברים אודות המודל העסקי של חללי העבודה המשותפים , 

 

 מועדון ארוחת הבוקר  

את מפגש ארוחת הבוקר קיימנו בחברת אשרא, המתמחה בניהול סיכוני סחר חוץ, בעיקר לטווח הבינוני  ✓
ור, מנהלת תחום והארוך. מעל לארבעים מנהלי כספים, שמעו את דודי קליין, מנכ"ל בפועל של אשרא וקורין גנ

 מימון יצוא מורכב בבנק דיסקונט.

 

 כלי מימון יצוא  

טופילסקי, ראשת -הפקנו בשיתוף בנק דיסקונט, סמינר כלי מימון בהשתתפות מנכ"לית הבנק, לילך אשר ✓
 החטיבה העסקית, אורית אלסטר ומנהלת אגף סחר חוץ בבנק נטליה הגנדורף. 

   

 סמינרים
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ן    מדינת נואבו לאו

השר לפיתוח כלכלי של נואבו לאון ומנהל ההשקעות של המדינה. הפגישה נערכה במשרדי פירמת עורכי  אירחנו את ✓
אמריקאי -עו"ד מני ברויד, שותף ומנהל הדסק האיברו  הדין פרל כהן, באדיבות היועץ המשפטי של הלשכה,

רתה מונטריי, רמת החיים במדינה המתועשת היא מהגבוהות נואבו לאון מונה כחמישה מליון תושבים, בי  בפירמה.
במקסיקו ודומה אף לכמה ממדינות אירופה. במפגש, חשף השר פרננדו טורנר, את יתרונותיה של נואבו לאון כמדינה 

 מתקדמת, עם תשתיות מפותחות וכח אדם מיומן לפרויקטים טכנולוגים מתקדמים.

  

 מדינת דוראנגו  

השר הכלכלי ומנהל החדשנות של מדינת דוראנגו. אחת המדינות הקטנות המתאימה -לינה גונזלס, תתפאו ליווינו את ✓
להקמת מפעלי יצור מסורתיים. לפגישה השתתף גם אוסקר קמאצ'ו, ראש משלחת פרומקסיקו לאגן הים התיכון. חברי 

 המשלחת ביקרו איתנו ברשות לחדשנות ובמפעלים שונים.

 ביקור מקוסטה ריקה  

אמריקאית -הלשכה גם קיימה סמינר השקעות בקוסטה ריקה עם פדרו ביירוטה, מנכ"ל מכון היצוא של המדינה המרכז ✓

– ProComer ומנהלת הסניף בישראל, דיינה קורדרו. המפגש שהתקיים במשרדי לה"ב כלל הסבר על האטרקציות ,

 העסקיות של קוסטה ריקה, עידוד השקעות ומחויבות לאיכות הסביבה.

 

 

 משלחות נכנסות
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 2018ניהול תקין   

 . , כמתחייב מחוק העמותותהאסיפה הכללית שלנו קיימנו את
 נשיא הלשכה, רוברטו ספינדל סיפר לנוכחים:

o חווינו התעוררות מול אמל"ט בשנה האחרונה, בעיקר תודות לנסיעת ראה"מ ליבשת. הפעילות ש
 תפסה תאוצה עם חידוש היחסים עם ניקרגואה, אחת המדינות המתנגדות לישראל במדינות אלב"א. 

o  גם העברת השגרירויות ייצרה הרבה פעילות מול המדינות האלו, למרות שחילופי שילטון במספר
 חלפת שגרירים מאיטה את הפעילות. מדינות וה

o .השנה השקענו במישור האירגוני וקיבלנו אישור ניהול תקין 
o .סייענו ללשכת ניקרגואה, פרוקומר ופרגוואי 
o .גאה בפעילות הקהילתית של הלשכה. מארחים מתלמדים שחלקם נשארים בארץ 
o מועמדים. 400-יריד התעסוקה הלטיני היה מוצלח עם מעל ל 
o עצמאי משלחת לקובה. אירגנו באופן 

 

הדוחות הכספיים הראו על שיפור ניכר ורציף של ההתנהלות הפיננסית של הלשכה. באסיפה בירך סיו"ר ארגון 
 .הגג רוני בורנשטיין

סמנכ"ל אמל"ט במשרד החוץ, מודי אפרים, הירצה אודות היחסים הדיפלומטים עם מדינות היבשת והמגמות 
 באמל"ט.

 

 

 

 
 

 האסיפה השנתית



8 

 

  

 

 עשרות הזדמנויות תעסוקה  

לראשונה, הפקנו יריד תעסוקה לטיני, בשיתוף עם מחלקת העליה של עיריית תל אביב, בראשות ג'יל רייניך 
חברות מגייסות. לאחר סיום הכנס, אנו ממשיכים  25-מועמדים ו 400-אדרת. ביריד השתתפו מעל ל-וקלרה בן

, בו הלשכה מסייעת ביצירת חיבורים בין מעסיקים ומועמדים. הפורום הוירטואלי כולל ביריד תעסוקה וירטואלי
 קבוצות ווטצסאפ ופייסבוק.

 

 חו"ל פעילות  

את מדלית  ,מר רוברטו ספינדל ,עניק ליו"ר לשכת המסחר ישראל אמריקה הלטיניתהושל אגואסקליאנטס מ
 .ל, בנוכחות שגריר ישראל במקסיקו, מר יוני פלדהמדינה על התרומה לקידום העסקים עם ישרא

 

 תעסוקה לטינייריד 

https://www.camaraisrael.org.il/latin-job-fair
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 התאחדות התעשיינים  

 התאחדות התעשיינים הקימה עמוד אינטרנט בספרדית, לטובת הקשר של לקוחותיכם מאמל"ט:

http://esp.industry.org.il/ 

 

 

 בקוסטה ריקהם ייניניריד ק  

 השנתי.פרוקומר, מכון היצוא של קוסטה ריקה מזמין קניינים ישראליים להשתתף באירוע 

 הלטינית באמריקה ביותר הגדולות המזון מתערוכות אחת, BTM ל מוזמנים הנכם! המזון יבואני הלשכה חברי
  .2018, בספטמבר 27 עד 24 התאריכים בין ריקה בקוסטה שתתקיים

, רטבים, ריבות, וקונדיטוריה מאפים, וירקות פירות, חלב מוצרי, קפה הם בתערוכה יתמקדו בהם המוצרים
  .ועוד ליקרים, משקאות, חטיפים

 אישיות פגישות, האירוע מתחמי בכלל השתתפות, מזון, הסעות, לינה עבור מימון מציעים התערוכה מארגני
 .קוקטייל ואירועי

> ".dcordero@procomer.com"Dyana Cordero H<לפרטים: ו להרשמה

. 

 חדשות מחברי הלשכה

http://esp.industry.org.il/
https://www.chamber.org.il/calendar/1380/89285/
mailto:dcordero@procomer.com
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 !אירופה איירחדשות    

 

  Johanna Miller Bigioלפרטים: 

aviation.com-Johanna.m@tal  

ביג'יו לרגל מינוייה למנהלת מוצר איר אירופה -בהזדמנות זאת, אנו מברכים את חברת הנהלת הלשכה, ג'והנה מילר

 בחברת טל תעופה.

 

mailto:Johanna.m@tal-aviation.com
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   LATAM   טיסות ישירות מתל אביב לריו דה ז'ניירו –אירליין 

 

 

   

 

LATAM  New direct flights from Tel-Aviv to Sao paulo 

 

  

 טיסות ישירות מת"א לסאו פאולו ומשם לכל רחבי דרום אמריקה -בשורה גדולה לשוק הישראלי

LATAM טיסות שבועיות ישירות מתל  3תפעיל  מטוסים, 340בגודלה בעולם, עם צי מטוסים חדיש המונה כ 6-חברת התעופה ה-

במטוסי בואינג   הטיסות יבוצעועם טיסות המשך לכל רחבי אמריקה הלטינית.  ,2018לדצמבר  13-אביב לסאו פאולו ברזיל החל מה

787 (Dreamlinerחדישים ) . חברתLATAM יעדים ברחבי העולם. 40-יעדים באמריקה הלטינית וכ 122-ת בכמרושת 

 

 למחרת 05:45פאולו  -נחיתה בסאו 18:20טיסות לילה: המראה מת"א בימי א', ג' וה' ב – הטיסות מת"א

 .16:05ונחיתה בת"א למחרת ב 23:00פאולו בימי ב', ד' ושבת ב -טיסות לילה: המראה מסאו –פאולו  -הטיסות מסאו

 

 בולות ברזיל ) בואנוס איירס, מונטבידאו, לימה, סנטיאגו( יוצאות מאותו טרמינל ללא צורך בביקורת דרכונים, מכס.מחוץ לג

 אפשרות לשלב טיסות דרך אירופה בלאטאם. הסכם אינטרליין מ/ל אירופה עם מרבית חברות התעופה, כולל אל על.

 

 מחירים:

 כולל מיסים ודלק. 1070$-החל מ -מת"א לסאו פאולו במחלקת התיירים

 כולל מיסים ודלק. 2732$-החל מ -מת"א לסאו פאולו במחלקת העסקים

LATAM  AIRLINES Group  -3 Laskov St.- Tel Aviv Israel ,Ph: 972 3 5346310 / 5286568 

 
  

 כאן לחץ והזמנות נוספים לפרטים

  

  

  

  

 

mailto:clara.altalef@latam.com%20?subject=%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D%20

