
 ,חברים וידידים יקרים

 עם פרוס האביב אנו ממשיכים להעמיק את היקף העסקים 

 וההשקעות בין שתי המדינות וכתמיד לסייע ביצירת 

 סביבת עסקים טובה והדדית אשר תוביל ליחסים טובים 

 .ולצידם לפיתוח עסקי

  1122-נתוני הסחר ההדדי בין שתי המדינות מראים מגמת צמיחה  מרשימה וב   

לעומת    543עליה של כ  ,  ט " מיליארד ליש   3..5הגיע שעור הסחר ההדדי בסחורות ל  

הנתונים משקפים את . ט " מליון ליש   031הפעילות ההדדית בשירותים הגיעה לכ  !    1121

העניין  שיש בין שתי המדינות בדיאלוג עסקי פורה אשר ממשיך ומתפתח בעידוד כל 

כולם ,  מכון היצוא ,  התאחדות התעשיינים ,  בהם השגרירויות בשתי המדינות ,   הגורמים 

 .  בריטניה-שותפים נאמנים לדרך ולעשייה לצד עבודת לשכת המסחר ישראל  

, החודשים האחרונים הצטיינו  בזרם מבקרים משמעותי מבריטניה בינהם שרים  

הלשכה אירחה והתארחה .  אנשי עסקים ומשלחות ,  מנהלי קרנות השקעה ,  חברי פרלמנט 

ויצגה את היתרונות הרבים שיש לישראל להציע ולקבל לצד תחומי העניין המשותפים 

החשובים כל כך לכלכלת "   השגרירים העסקיים "כל מפגש כזה מיצר את . לשתי המדינות

 .חוץ פוריה

ה    ם  ו Iתח N NO VAT I O N   ת ש ק ל  כ ב ב  שו ח ם  ו מק פש  ו ת ו ח  ת פ מת

תחומי הניו מדיה והטלקום ציוד רפואי , התעשייה ,  תעשיות המים והאנרגיה  , התחומים 

פרי יוזמת השגריר מתיו ,  השקת מועצת היטק בין המדינות והיטק האב בשגרירות .  ועוד 

בין היתר ,  להם שותפה הלשכה ,  הם מהתהליכים החשובים בין שתי המדינות ,  גולד 

כן מתוכננת משלחת ללונדון ליום החדשנות ביוני  .  בקבלת משלחות מתחומים שונים 

 .בהשתתפות חברות ישראליות ובריטיות  1121

סיימו תפקידם שרגא ברוש נשיא התאחדות התעשיינים שהוחלף    1121בסוף   

, והתמנה יוסי טורכספא ,  י צבי אורן כן סיים תפקידו הנספח הכלכלי ריצארד סאלט " ע 

י רונן עופר " שנים והחלף ע   12ל הלשכה סיים תקופת שירות של  " פליקס קיפר מנכ 

 .  ד חיים אהרון"ואחרון חביב נשיא הכבוד וראש ארגון הגג אמנון דותן  שבנעליו נכנס עו

 ,אנו שמחים שאתם נמנים על חברינו וכרגיל נסכם בתקווה שבשתי המדינות  

 .מוכשרים ונחושים יעשו את ההבדל, אנשים טובים

 !חג אביב שמח לכם ולבני משפחותיכם

 אניטה לבינט

   

 ד ב ר   ה נ ש י א ה 

 :במהדורה זו

פ ע י ל ו ת   ה ל ש כ ה   

 ב י ן   ה ח ו ד ש י ם   

  -   1122א ו ק ט ו ב ר   

   1121א פ ר י ל   

1-0 

 2 פ ע י ל ו ת   מ ת ו כ נ נ ת   

 21 ב ר כ ו ת   ו א י ח ו ל י ם   

 22 ח ס ו י ו ת 
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 1122אוקטובר 

 ר "בארגון חבר הלשכה ד  , הסימפוזיון השנתי השלישי של קרדיולוגים משתי המדינות

 51  -בסימפוזיון השתתפו כ   . באוקטובר בקיסריה   1-6  -התקיים ב  ,רומיאו וכט 

קרדיולוגים בכירים  מבריטניה אשר נפגשו לדיונים מקצועיים והחלפת ידע עם 

 .עמיתיהם בישראל

  מפגש ייחודי התקיים בארגון הלשכה בין הקרדיולוגים הבריטים לחברות ישראליות

היתה זו הזדמנות מצוינת להציג .  המיצרות ציוד רפואי חדשני בתחום הקרדיולוגיה 

בפני אנשי מקצוע מובילים הלוקחים חלק חשוב בקבלת החלטות רכישת ציוד רפואי 

התאחדות התעשינים ומכון היצוא היו . את החידושים האחרונים בתחום ,  מתאים 

 .שותפים למפגש

 בנאום שנשא . בחודש אוקטובר הושק מרכז ההיי טק של שגרירות בריטניה בישראל

לבנות שותפות בין בריטניה ... מטרתנו  מאוד ברורה.. : "השגריר מתיו גולד אמר

אנו מאמינים שבאמצעות שותפות זאת נוכל להגביר את . וישראל בתחום ההיי טק

שותפות בתחום ההיי טק היא בדיוק איך שאני . הצמיחה הכלכלית בשתי המדינות

עשייה , בנויים על חוזקות, חיוביים: מעוניין לראות את היחסים בין שתי המדינות

 ".הסכמות -ממוקדים בהישגיות וביצירת משהו שהוא אחר מאשר אי, משותפת

  

 

 

 

 

המשתתפים באירוע כללו בכירים בקהילת העסקים הישראלית לצד נציגים של  531 

ל "מנכ, בין הנוכחים ניתן היה לראות את יזם ההיי טק יוסי ורדי. אפים-חברות היי טק וסטראט

ר "יו, איתן ורטהיימר,ל ברקליס קפיטל ישראל לן רוזן"מנכ, משרד האוצר לשעבר חיים שני

מנהל הפיתוח , נשיאת לשכת המסחר ישראל בריטניה אניטה לבינט, רס סול קליין'אינדקס ונצ

 .יוסי מטיאס ועוד' של גוגל ישראל הפרופ

ביקר בארץ השר דיויד וילט שר המדע ,  במסגרת אירועי השקת ההיטק האב  

והאוניברסיטאות בממשלת בריטניה ובין היתר התקיימה לכבודו ארוחת ערב בבית השגריר 

השר וילט הביע את תמיכת ממשלת .  בהשתתפות אנשי עסקים בכירים מהמשק הישראלי 

 .עם דגש מיוחד על תעשיות עתירות ידע וחדשנות, בריטניה בעשיה המשותפת בין המדינות

  

מפגש ייחודי התקיים ”

בארגון הלשכה בין 

הקרדיולוגים הבריטים 

לחברות ישראליות 

המיצרות ציוד רפואי חדשני 

היתה . בתחום הקרדיולוגיה

זו הזדמנות מצוינת להציג 

בפני אנשי מקצוע מובילים 

הלוקחים חלק חשוב 

בקבלת החלטות רכישת 

את , ציוד רפואי מתאים

החידושים האחרונים 

 “בתחום

בחודש אוקטובר הושק ”

מרכז ההיי טק של שגרירות 

בנאום . בריטניה בישראל

שנשא השגריר מתיו גולד  

מטרתנו  מאוד .. : "אמר

לבנות שותפות ... ברורה

בין בריטניה וישראל 

אנו . בתחום ההיי טק

מאמינים שבאמצעות 

שותפות זאת נוכל להגביר 

את הצמיחה הכלכלית 

 “בשתי המדינות

* * * * * * * * * 
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הנספח , ארד סאלט'ריצ”

הכלכלי של בריטניה 

בישראל סיים את תפקידו 

. שנים בתפקיד  3לאחר 

סאלט היה שותף אמיתי 

לדרך ובשיתוף פעולה הדוק 

בראשות סאלט  UKTIעם  ה

לאורך השנים קידמה לשכת 

המסחר פעילויות רבות 

 “ומגוונות

 

 1122נובמבר 

 במסגרת אירוע WATEC  בישראל התארחה משלחת מבריטניה בקבלת פנים

במסגרת הערב היתה לאורחים מבריטניה הזדמנות לפגוש חברות  .חגיגית 

  .ויזמים ישראלים מתחום המים

   שיתוף פעולה נחתם ביןBritish Water   מרכז התעשייה ) פ  " לבין מתימו

חתמו נציגים מטעם   1122בחודש דצמבר  (.  הישראלית למחקר ופיתוח 

British Water  , פ על הסכם " ומתימו ,  המייצגת את תעשיית המים הבריטית

מישל ,  פ " ל מתימו " מנכ .  בין תעשיות המים בשתי המדינות .   לשיתוף פעולה 

רואה בהסכם יצירת  מסגרת שתאפשר לשני הגופים לעבוד יחד ,  היברט 

ולהקל על ניהול פרוייקטים ,  בהם יש לארגונים עניין משותף ,  במגוון נושאים

משותפים לפיתוח מוצרים ויישומים חדשים בתחום המים  לשיווק בשוקים 

  .בינלאומיים

 1122דצמבר  

   הנספח הכלכלי ,  ארד סאלט ' בדצמבר נערך קוקטייל פרידה למר ריצ   23-ב

סאלט היה .  שנים בתפקיד    3של בריטניה בישראל שסיים את תפקידו לאחר  

בראשות סאלט לאורך   UKTIשותף אמיתי לדרך ובשיתוף פעולה הדוק עם  ה

 . השנים קידמה לשכת המסחר פעילויות רבות ומגוונות

 

 

 

 

 01-קוקטייל הפרידה נערך במוזיאון הרצלילינבלום בתל אביב ונכחו בו כ  

ראשי ארגונים ,  צוות שגרירות בריטניה ,  אורחים  חברי לשכת המסחר ישראל בריטניה

מר מתיו גולד ונשיאת הלשכה אניטה ,  שגריר בריטניה בישראל ,  בירכו. כלכליים ועוד

 .לבינט

 

 

 

 

  

 

 

 

* * * * * * * * * 
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הישראלי הראשון הנושא בתפקיד ,  את סאלט החליף בתפקיד יוסי טורכספא  

 .ונאחל לו הצלחה

טורכספא כיהן בעברו במספר תפקידי מפתח בחברות היי טק בישראל  

חממה   NGTל  " בין היתר שימש כמנכ .  יצג ועבד עם חברות מיפן וצרפת ,  ב " ובארה 

היה דירקטור פיתוח עסקי ,  טכנולוגית המשקיעה בפיתוח תרופות וציוד רפואי 

טורכספא .  שיתופי פעולה עם חברות ישראליות   31  -באלקטל ואחראי על למעלה מ 

ב ואת חברת מרובני היפנית והיה שותף להקמת חברות " יצג את פנסילבניה שבארה 

בעל תואר שני בהנדסת ,  טורכספא היינו בוגר הטכניון בחיפה . אפ רבות -סטארט 

 .מכונות

    * * * * * * * * * 

 1121ינואר 

  השר לעניני המזרח התיכון ברט אליסטיר  ביקר בישראל והשתתף בקבלת

פנים שהתקימה בבית השגריר גולד ובמפגש עם חברות ישראליות 

השר לענייני המזרח .  שמשקיעות או מתכננות להקים פעילות בבריטניה 

אני שמח לבקר : "  התיכון שיבח את הקשר החזק בין שתי המדינות ואמר 

וכן על פעילות לחיזוק הידידות רבת ,  בישראל בפעם השלישית בתוך שנה 

 " השנים בין בריטניה וישראל 

. היה לנו מפגש פורה היום: "לאחר פגישתו עם סגן השר אילון אמר השר כי 

הבעתי את תמיכת בריטניה בשיחות השלום ואני מקווה ששני הצדדים ידעו לנצל 

עוגן של יציבות "השר תיאר את ישראל כ ."הזדמנות זו כדי להתקדם לקראת שלום

סובלנות , העולם צריך לקחת דוגמא מערכיה של מדינת ישראל"והצהיר כי , "אזורית

 ."וצדק

עוד אמר השר כי הוא תומך בחיזוק שיתוף פעולה כלכלי ומדעי בין בריטניה  

 .לישראל וחלק שבחים לתעשיית ההייטק הישראלית

  

 

 

השר לענייני המזרח התיכון ”

ברט אליסטיר  שביקר 

ישראל היא עוגן : בישראל

 “של יציבות אזורית

* * * * * * * * * 
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 ישראל" שיחות ההנהגה"בינואר נפתחו זו השנה הרביעית ברציפות  0-ב-

בארוחת ערב חגיגית שנערכה במלון המלך דוד , אוסטרליה-בריטניה

נציגי הנהלת לשכת המסחר לקחו חלק  באירוע החגיגי בו . בירושלים

ביניהם שרים וחברי , נכחו אורחים רבים מבריטניה ומאוסטרליה

אורח הכבוד והדובר המרכזי מישראל היה ראש הממשלה . פרלמנט

בין הדוברים היה גם השר לענייני המזרח . לשעבר מר אהוד אולמרט

 .התיכון ברט אליסטיר

 

   במפגש .  בינואר התארחה משלחת עסקית מדרום לונדון בישראל   16ב

נפגשו חברי המשלחת עם אנשי ,  משותף עם איגוד לשכות המסחר 

חברי הלשכה והביעו עניין בהמשך פיתוח הפעילות ,  עסקים ישראלים 

 –המשלחת כללה כ  .  לרובם היה זה הביקור הראשון בישראל . עם ישראל

, אנשי עסקים המייצגים מספר רב של חברות מתחומי המסחר   51

 .האקדמיה ועוד, ענף המזון, ן"הנדל

 

   התקיימה סדרת מפגשים בלונדון על ידי נשיאת הלשכה   -עוד בינואר

, במהלכם בין היתר נפגשה עם שגריר ישראל בלונדון מר דניאל טאוב 

במהלך המפגש דובר על העמקת ,  והנספח המסחרי נוח שני וצוותו 

כן התקימה .  שיתופי הפעולה לחיזוק היחסים העסקיים בין המדינות 

וסוכם על בחינת ,  YBIפגישה עם קרן הנסיך צארלס ליזמים צעירים   

בנוסף נפגשה עם עם ,  שילוב אנשי עסקים כמנטורים ליזמים צעירים 

להעמקת שיתוף הפעולה עם ,  נציגי התאחדות התעשינים בבריטניה 

התאחדות התעשינים וחברי הלשכה ועם מנכל ארגון הגג של הלשכות 

סוכמו שיתופי פעולה עם ,  הבריטיות הדו לאומיות ממדינות אירופה 

לשכות מקומיות בבריטניה וכן התקימה פגישה עם שרי בליר השוקלת 

 .הקמת פעילות להעצמת נשים בישראל

 

 

 

 

משלחת עסקית מדרום ”

לונדון ביקרה בישראל 

במהלך חודש ינואר ונפגשה 

עם חברי לשכת המסחר 

בריטניה ואיגוד  -ישראל 

 “לשכות המסחר  

* * * * * * * * * 
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 1121פברואר 

 

   בתחילת פברואר נערך בלונדון האירוע השנתי של שבוע ה–  city week 

האירוע שעסק בעתיד שוק הבנקאות העולמי והמוסדות הפיננסים משך 

משתתפים רבים ביניהם בנקים מרכזיים ומוסדות פיננסיים מובילים מכל 

גם השנה נהנו חברי הלשכה מתחומי הפעילות הפיננסית . העולם  

 .מהשתתפות באירוע המעניין ללא תשלום

 1121מרץ 

 , (בתמונה)אד וייזי , שר התרבות הבריטי   

ביקר לראשונה בישראל בראש עם משלחת חברות    

 בינהן . מובילות מתחום ספקי התוכן במדיה   

   BBC ,וסמסונג,חברת הפרסום אוגליבי . 

 בנוסף לארוחת ערב שהתקיימה לכבוד השר    

נפגש השר עם שר , והמשלחת בבית השגריר   

בכדי לדון , לימור לבנת, ושרת התרבות והספורט משה כחלון, התקשורת

 . בהזדמנויות לשיתופי פעולה בין בריטניה וישראל

חממות וברשות  NDS, קשת, המשלחת בקרה בין היתר בגוגל ישראל 

 .הפלשתינאית

וישראל מובילה , וייזי מסר כי בריטניה היא מובילה עולמית בהפקת תוכן 

ולכן יש  עולמית בפיתוח טכנולוגיות שמחברות בין התוכן לבין הצרכנים

 . פוטנציאל עצום לשיתוף פעולה

 

 

 

 

אד , שר התרבות הבריטי”

וייזי ביקר לראשונה 

בישראל בראש עם משלחת 

מובילות מתחום  חברות 

 “. ספקי התוכן במדיה

* * * * * * * * * 



המשך  - 2012אפריל  - 2011פעילות הלשכה אוקטובר   

  7עמוד 

 

  ל  " מנכ ,  עוד בחודש מרץ התקיימה ארוחת פרידה חגיגית מפליקס קיפר

. שנים מלאות פעילות ועשייה   12מזה  ,  לשכת המסחר ישראל בריטניה 

בכירי שגרירות ,  באירוע הפרידה נכחו יושבי ראש ונשיאי הלשכה בעבר 

 .נציגי התאחדות התעשיינים והנהלת לשכת המסחר, בריטניה בישראל

בהזדמנות זו אנו רוצים להודות מקרב לב לפליקס על פועלו רב השנים  

הסחר וההשקעות בין ,  ותרומתו הרבה לפעילות הלשכה ולקידום מערכת היחסים 

 .ולאחל לו הצלחה רבה בדרכו החדשה, ישראל לבריטניה

במעמד הפרידה מפליקס קיבל פליקס תואר חבר של כבוד לכל החיים  

 .בלשכת המסחר

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

בעברו כיהן רונן . ל הלשכה החדש “רונן עפר התמנה למנכ  

מחלקת השיווק והפיתוח העסקי של פירמת הייעוץ של קסלמן   בראש 

ל "רונן מרצה בתכנית ללימודי עסקים בינ. PwC , וקסלמן  

במסגרת  לימודי התואר השני למנהל עסקים בפקולטה לניהול   

-באוניברסיטת  תל אביב ובעל טור שבועי בנושא שיווק בדה  

חברת  ,ייעוץ עסקי רונן הוא הבעלים של חברת אפריל. מרקר  

לרונן תואר ראשון בכלכלה . פיתוח  עסקי ויחסי ציבור, שיווק  

אנו  מאחלים . ומדעי המחשב ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב

 .לרונן הצלחה בתפקידו

בחודש מרץ התקיימה ”

ארוחת פרידה חגיגית 

ל  "מנכ, מפליקס קיפר

לשכת המסחר ישראל 

. שנים 12מזה , בריטניה

ל היוצא תואר חבר “המנכ

של כבוד לכל החיים 

 “בלשכת המסחר

 

* * * * * * * * * 

http://www.aprilbc.com/
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   במרץ התקיימה בלונדון ישיבתה הראשונה של מועצת ההיי   24-26ב

 . טק ישראל בריטניה

דיוויד וילטס ואבי ,  שר המדע והאונברסיטאות של ממשלת בריטניה  

 .פתחו את ישיבתה הראשונה של המועצה, המדען הראשי מישראל, חסון

ל   ש ם   ל מ ע י  ר פ א  י ה ק  ט י  י ה ה ת  צ ע ו ה  מ י נ ט י ר ב ת  ו ל ש מ מ

במגזר ההיי  אנשי מפתח  בהובלתו של השגריר גולד ומטרתה להפגיש  וישראל 

 .חברות הסטארט אפ ומשקיעים כמו גם, טק משתי המדינות

 

 

 

 

 

 

 

ענין משותף מיוחד  בהם העיקריים במגזרים להתמקד החליטה המועצה 

ושירותים   מדעי החיים , תעשיות מים ,דיגיטל כגון, וישראל  לכלכלות בריטניה

   . פיננסיים

מובילים ופקידי  אנשי עסקים חברים  53במועצת ההיי טק יושבים  

, אניטה לבינט, גולד מתיו בישראל שגריר בריטניה, ביניהם . ממשל בכירים

יוסי  ,ר ההייטק האב"מר חיים שני יו, נשיאת לשכת המסחר ישראל בריטניה

, Virgin Media מ גם מנהלים בכירים כמו רואן דוד ,מקוב ישראל, ורדי

נייס מערכות ועוד  ,אמדאוס קפיטל ,לוסנט אלקטל,BT. וודפון ,גוגל

 .וקרנות השקעה אחרות מובילות חברות

השתתפו החברים בביקורים ,  בנוסף לישיבת המועצה ופנלים ממוקדים  

 .באיפסויץ BTבטק סיטי בלונדון ובפרק התעשיתי של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועצת ההיי טק היא ”

ממשלות  פרי עמלם  של

בריטניה 

בהובלתו של  וישראל

ומטרתה , השגריר גולד

אנשי  את להפגיש

במגזר ההיי טק  מפתח

כמו , משתי המדינות

חברות סטארט  גם

 “ומשקיעים

* * * * * * * * * 
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  למרץ התארחה בארץ משלחת בריטית מהתחום הרפואי וכן   11-12ב

במסגרת הביקור ערכה לשכת המסחר קבלת פנים .  UKTI  –נציגים מה  

לחברי המשלחת ארוחת ערב חגיגית בהשתתפות נציגים מתחום 

 .הרפואה מחברי לשכת המסחר ישראל בריטניה

שותף בנקסוס ,  טוני בראון ,  בין חברי המשלחת היו בכירים ביניהם  

 Central London Community  -אחראית התפעול ב  ,  קסון ' פיאונה ג ,  פיננסים 

Healthcare Trust  , וכן נציגים בכירים מה- UK Trade & Investment. 

   הגיעה לראשונה לישראל משלחת בכירים של   1121לקראת סוף מרץ

מצפון אירלנד על מנת לבחון שיתופי פעולה אפשריים עם   UKTIה 

. בבריטניה    UKTIהביקור פרי יוזמת ה  .  ישראל ולהכיר את הפוטנציאל 

מפגש בין המשלחת למספר חברי לשכה מתחומים שונים נתן לאורחים 

הזדמנות להכיר מקרוב את פעילות הקהילה העסקית בישראל ולהעמיק 

 .את היכרותם עם עולם העסקים והחדשנות של ישראל

 

 

 

  

 אירוע לקראת האולימפיאדה שתיערך בקיץ בלונדון 

  שיערך בלונדון בהשתתפות משלחת חברות " יום החדשנות" –יוני

נשלחת בימים  ”Save the date“הודעת . )מישראל מתחומי הניו מדיה

 (אלו

  משלחת קרנות השקעה בסמוך לועידת ה  -ספטמברHTIA 

 מתוכננת סדרת מפגשים בנושא , כמו כן "Doing business in the UK" ,

לקידום ועידוד העסקים בין חברות ישראליות קטנות ובינוניות לחברות 

 .בריטיות בסקטורים שונים

 

 ...ע ל   ה פ ר ק 

 

 1121לקראת סוף מרץ ”

הגיעה לראשונה 

לישראל משלחת בכירים 

מצפון  UKTIשל ה

אירלנד על מנת לבחון 

שיתופי פעולה אפשריים 

עם ישראל ולהכיר את 

מפגש בין . הפוטנציאל

המשלחת למספר חברי 

לשכה מתחומים שונים 

נתן לאורחים הזדמנות 

להעמיק את הכרותם עם 

עולם העסקים 

 “והחדשנות בישראל

* * * * * * * * * 



 15-3212414: טלפון

 15-3212341: פקס

:  דואר אלקטרוני

“It's all about 

people” 

 :אנחנו באינטרנט

il.org.ibcc.Www 

 , בית התעשייה

 תל אביב 12המרד ' רח

  62311תל אביב , 31512. ד.ת
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 א י ח ו ל י ם   ו ת ו ד ו ת , ב ר כ ו ת 

 !חג שמח

 לצבי אורן שהתמנה לנשיא התאחדות התעשינים 

 ליוסי טורכספא שהתמנה לתפקיד הנספח המסחרי  בשגרירות בריטניה בישראל 

 ר ארגון הגג של לשכות המסחר"ד חיים אהרון שהתמנה לתפקיד יו"לעו 

 ר מרכז ההי טק בשגרירות בריטניה“לחיים שני שמונה ליו 

 לנעמי קריגר שהתמנתה כמנהלת  מרכז ההי טק בשגרירות בריטניה 

 לדני קטריבס על קבלת אות לגיון הכבוד ממשלת צרפת 

 ל לשכת המסחר ישראל בריטניה"לרונן עפר שהתמנה לתפקיד מנכ 

  תודות לחברי ההנהלה וחברי הלשכה על התמיכה השוטפת בפעילות ותודה

 .מיוחדת לכל השותפים לדרך

http://www.ibcc.org.il/


 11עמוד 

 ב ח ס ו ת 


