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דברברב בהבנבשביב בהב ב
חברים וידידים יקרים ,
עם פרוס האביב ,אנו מצויים בעיצומה של
עשייה ,פעילות והרחבת היריעה.
כחלק חשוב מפעילויותינו אנו תומכים בהליכים
להעמקת היחסים העסקיים בין שתי המדינות
כגשר לחיזוק היחסים ,ובכלל זה אנו משתפים

הטרותבלחררים
 הר ל-בריטוחבפלטיניוםב-
ריטוחבנסיעותבעסקיבתקףב
לשנה.בלחרריבהלשכהב
101בהנחה

פעולה עם ארגונים ולשכות נוספות בארץ ובעולם.

Wallstreet 

הליכים מדיניים וכלכליים שלובים זה בזה באופן ברור בשנים האחרונות ,דבר
ההופך כל אחד מאיתנו לסוג של שגריר וביחד ננסה לעשות זאת על הצד הטוב
ביותר.

לחרריבהלשכהבהנחהבעלב

אנו פועלים ונפעל בעזרת כל אחד מכם לקידום העסקים ,לטובת הפרט והכלל
כאחד ,על ידי יצירת פורומים מקצועיים ,אירועים ,פגישות ושיתופי פעולה בין
גורמים מסחריים ועסקיים בשתי המדינות.
תודה מיוחדת לשותפינו לדרך ולפעילות שגרירות בריטניה בישראל וצוות ה UKTI
שגרירות ישראל בבריטניה ,התאחדות התעשיינים,מכון היצוא ,משרד החוץ
ומשרד התמ"ת ארגון הגג וחברי הנהלת הלשכה.
לשכת המסחר הינה עמותה ללא כוונת רווח ופעילותה מממונת על ידי דמי החבר
וחסויות .חברים שטרם שילמו את דמי החבר לשנת -3122אנא עשו זאת בהקדם
אם אינכם חברים נשמח לצרפכם ככאלה.

קורסיבVIP
 מהדורתב2011בבUk-
Israel Business
Directoryבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
לחרריבהלשכהב101ב
הנחהבעלבהפרסוםב
רחוררת

אני מאחלת לכולם אביב שמח והמשך עשייה מוצלח.
אניטה לבינט
לשכת המסחר ישראל בריטניה
נשיאה

רמהדורהבזו:
 2פבעביבלבובתב בהבלבשבכבהב ב

It’s all about People
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 4הטרותבלחררים
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”הלשכה שמה
לה למטרה

השתתפות באירוע הקיץ של ארגון ה  CFIבנוכחותו של שר ההגנה הבריטי ,ליאם פוקס,
השגריר פרוס-אור ,אנשי עסקים וחברי פרלמנט אשר דנו במצבה של ישראל מול
שכנותיה.

ביקור במנצ'סטר ,כאורחי לשכת המסחר המקומית .צעד ראשון משמעותי לקידום אחד

הנושאים באג'נדה החדשה -הרחבת פעילות הלשכה לאזורים שמחוץ ללונדון .מפגש עם
חברי הלשכה והועדה המנהלת ,פרזנטציה על הזדמנויות עסקיות בישראל ,פגישות עם
 Lord Mayorשל מנצ'סטר עמו דנו במצב החרם באוניברסיטאות ,עם לשכת המסחר של
מנצ‘סטר המייצגת כ  3111חברים וארגונים נוספים.אנו ממשיכים בקשרים הדוקים עם
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
הלשכה האחות.
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

השנה לצאת
מלונדון
לפריפריות“

ספטמבר 0202
הלשכה השתתפה במתן חסות לאירוע  CITYWEEKבלונדון בו נטלו חלק בנקים מרכזיים ומוסדות
פיננסיים מובילים מכל העולם .בכנס השתתפו למעלה מ  011איש .חברי הלשכה נהנו מכניסה ללא
תשלום לאירוע שהיה למוזמנים בלבד בעלות של  2111ליש"ט.

אוקטובר 0202


התקיים בלונדון סמינר שנתי של קרדיולוגים משתי המדינות בארגון חבר הלשכה ד"ר
רומיאו וכט .באוקטובר  3122יתקיים האירוע בקיסריה ואנו מצפים לכ  31 -קרדיולוגים
מבריטניה ולהשתתפות חברות ציוד רפואי מתאים.



אירוע שהתקיים בבית השגריר לחלוקת מענקים במסגרת  BIRAXלעידוד קשר בין
חוקרים מדעיים משתי המדינות.



עוד באוקטובר-בבית השגריר התארח שר החוץ הבריטי ויליאם הייג.בהשתתפות אנשי
עסקים,מדענים אנשי אקדמיה וחברי כנסת .באירוע הוכרז על הקמת שיתוף פעולה בין
שתי המדינות בתחומי המדע.

נובמבר 0202
הלשכה ערכה קבלת פנים לכבוד השגריר החדש מתיו גולד בהשתתפות כ  01אנשי עסקים חברי
הלשכה ואנשי משרד החוץ והשגרירות .באירוע הביע השגריר את תמיכתו בפעילות הלשכה וכוונתו
לפתח ביחד עסקים משותפים עם בריטניה .השגריר קבל כשי לכבוד תחילת תפקידו מהלשכה
תעודה על עץ שניטע על שמו ביער בריטניה.
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דצמבר 0202


ביקור נשיאת לשכת עוה" ד של אנגליה ווילס לינדה לי וסמינר שהתקיים בשיתוף
לשכת עוה"ד בישראל .בסמינר נדון נושא פתיחת השוק הישראלי לעו"ד זרים.
בביקור סוכם על הידוק היחסים ושימוש בקשרים המקצועיים כפלטפורמה עסקית.



באמצע דצמבר ,התקיימה בלונדון ארוחת הצהרים השנתית של ה  ,CFIאורח
הכבוד היה ראש ממשלת בריטניה דיויד קמרון ,ורון פרושאור שגריר ישראל.
באירוע נכחו בכירים מקהילת העסקים המקומית וחברי פרלמנט  .דיויד קמרון שיבח
את ישראל ,וציין לטובה את יכולת העמידה והלכידות של החברה הישראלית במצבי
משבר .הנאום המלא מופיע באתר.בעקבות הביקור סוכם על קיום מפגש משותף
עם משלחת אנשי פרלמנט בישראל המאורגנת על ידי ה .CFI

”שימוש ביחסים

.

פברואר 0200


פתיחה חגיגית לתערוכה של אומנים בריטיים צעירים בגלריה  ,FRRATEשהצטרפה
כחברה ללשכה .הקונסול הבריטי מר סיימון קיי היה אורח הכבוד והקונסוליה
השתתפה במתן חסות סמלית לאירוע.



עוד בפברואר ,מפגש ראשון מסוגו בין חברי משלחת חברי פרלמנט מבריטניה (רובם
לראשונה בישראל) ואנשי עסקים והיי-טק ישראלים .המפגש שהתקיים הודות
לשיתוף פעולה בין ה  ,CFIהשגרירות הבריטית ולשכת המסחר ,ייצר דיאלוג מעניין
וסוכם על קיום מפגשים נוספים.

מרץ 0200
אירוע הנדל" ן השנתי של הלשכה התקיים בבית השגריר בהשתתפות למעלה ממאה אנשי
נדל"ן ועסקים .חמישה דוברים מהמובילים בתחומם בבריטניה הציגו בפני המשתתפים את
הזדמנויות ההשקעה העדכניות בבריטניה בלונדון ובפריפריה על היבטיהם המשפטיים
והחשבונאיים .בין הדוברים חברי הלשכה  GREENRIDGE,DTZ,SALANS ,BDOוהראל.

אפריל 0200


האירוע השנתי של הלשכות האירופאיות שעובדות עם בריטניה.האירוע התקיים
בלונדון והיה פתוח להשתתפות חברי הלשכה שהצטרפה כחברה בארגון מאז ינואר
.3122



יום הולדת למלכת אנגליה ונישואי הנסיך ויליאם עם קתרין מידלטון ,צוינו באירוע
חגיגי במיוחד שקיימה שגרירות בריטניה במרכז רבין .באירוע השתתפו שר הביטחון
אהוד ברק וח"כ לצד אנשי עסקים אמנים וסגל דיפלומטי.טקס הנישואין הוקרן על
מסכים גדולים ולהקה הנעימה את האירוע בשירי הביטלס.

מסחריים כגשר
ליחסים
מדיניים“.
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ריתבהתעשייה,ב
רח'בהמרדב29בתלב ריר
ת.ד.ב,50321בתלב רירב61502ב
טלפון:ב03-5167767

לבעבתביבדב בלברבוב ב ......


רוחתבהעררבהשנתית



השתתפותברכנסבהפיננסיבהשנתיברלונדון.

דו רב לקטרוני:בב



משלחתבעסקיםבללונדוןבומנצ‘סטר

isrbrit@bezeqint.net



פעילויותבהפורומיםבהמקצועייםבנדל“ןבובINOVATIONS

פקס:ב03-5109540

נחנובר ינטרנט:

הבטברבובתב בלבחברברביבםב

Www.ibcc.org.il

הר ל-בריטוחבפלטיניוםב-ריטוחבנסיעותבעסקיבתקףבלשנה.בלחרריבהלשכהב101בהנחה
ריטוחבבפלטיניום,בהינובריטוחבנסיעותבלחו“לבהתקףבלשנה.בניתןבלצ תבולשורבלגרולותבישר ל,בלל בבבב
צורךברדיווח,ברתנ יבשהשהותברחו“לב ינהבעולהבעלב60ביום.בלחרריבהלשכה,ב101בבהנחהבעלב
המחירב-ב3993בלשנה.בניתןבלהוסיףבלריטוחב תברן/רתבהזוגבושניבילדיםברתוספתב100ב3בלשנה.

Wallstreetב-בלחרריבהלשכהבהנחהבעלבקורסיבVIP

“It's all
”about people

מהדורתב2011ב-ב Uk-Israel Business Directoryב
ל ורבהצלחתבמהדורתב,2010בתופקבהמהדורהבהחדשהבברשיתוףבשגרירותברריטניהברישר ל,ב
ורחסותבלשכתבהמסחרבישר ל-רריטניהבוגופיםבנוספים.בהמדריךבשיכלולבתכניםבמקצועייםב
ו ינפורמטירייםבהקשוריםבלקשריבהמסחרבוההשקעותבריןברריטניהבוישר לביופץבר12,000ב
עותקים.בלחרריבהלשכהב101בהנחהבעלבפרסוםבפרופילבהחררהבו /ובמודעתבפרסומת.בבבבבבבבבבבבבבב

רברבכבובתב בוב ביבחבובלביבםב


איחולים למלכה ליום הולדתה ולדוכס ולדוכסית של קמברידג ,לנישואיהם.



לשגריר בריטניה בישראל ,מתיו גולד ולרעייתו סיליה ברכות על הולדת בתם .



לשגרירנו בבריטניה ,רון פרושאור ,ברכות על מינויו כשגריר ישראל באו“ם.



לחבר הלשכה איזי תפוחי על מינויו הראוי כנשיא הבונדס.



לחבר הלשכה פז יצחקי וינברג ולרעייתו ברכות על הולדת בתם.



לחברי לשכת  BURBERRYישראל על פתיחת חנות הדגל של  BURBERRYבישראל.



לכל החברים החדשים שהצטרפו ל IBCCבחודשים האחרונים מאחלים לכם שיתוף פעולה
פורה.

חג עצמאות שמח!

