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ד בר הנשיאה
הטבות לחברים

חברים וידידים יקרים
אנו שמחים להציג בפניכם את העלון השני במתכונת

 הראל -ביטוח פלטיניום -

המקוונת.

ביטוח נסיעות מיוחד

אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה ,זמן טוב לבחון את

לאנשי עסקים על בסיס

הישגנו בשנה שחלפה ומה ניתן לעשות לשפר ולקדם
בשנה שלפנינו.

שנתי .לחברי הלשכה
 211הנחה

בחודשים האחרונים המשכנו בהרחבת מעגל חברי הלשכה הן במספר
החברים והן בתחומי העניין קדמנו את פעילות הפורומים  ,הרחבנו את מעגל
הקשרים עם ארגונים בארץ ובעולם מתוך כוונה לייצר קשרים ודיאלוג עסקי בין
חברינו לשותפים עסקיים בבריטניה וקיימנו אירועים ומפגשים מרתקים ששיאם
היה בארוחת הערב השנתית בה התארחו הלורד מיור של הסיטי אוף לונדון שלווה

במהדורה זו;

במשלחת אנשי עסקים מבריטניה.
נתוני הסחר מצביעים על עלייה בקשרים העסקיים בין ישראל לבריטניה 3-6
ולכל אחד מאיתנו חלק בכך .לצד התועלת העסקית כל אחד מאיתנו ממשיך לשמש

פעילות הל שכה בין
ה ח ו ד ש י ם מ א י 3122

כשגריר עסקי עבור מדינת ישראל שבשנה הבאה תידרש לכך יותר מתמיד.

 -ס פ ט מ ב ר 3122

החודש התבשרנו בשמחה על תיקון בחוק הבריטי שאפשר מעצר אישים
ישראלים המבקרים בבריטניה .מעתה לא יתכנו מעצרים שרירותיים שהיוו כלי בידי
קיצוניים כנגד שרים חברי כנסת ואנשי עסקים בעלי עבר צבאי.

7

דייויד לואיס ז “ל

חודש ספטמבר והחודשים שיבואו אחריו יציינו נקודת שיא בתהליכים מול
שכננו הפלשתינאים שלאחריה יתכנו מגוון תרחישים  .בפעילויותינו אנו יכולים
לסייע לשימור והעמקת יחסי המסחר עם בריטניה ומדינות אחרות בטיפוח הדיאלוג
האישי תוך הדגשת ערכינו הדמוקרטים והכבוד לזכויות האדם הטבוע בחברה

8

פעילות מתוכ ננת

הישראלית בעיקר על רקע המתרחש במזרח התיכון.
לפני סיום ברצוני להזכיר את דיויד לואיס ז " ל שנפרד מאיתנו בחודש
אוגוסט השנה  ,הייתה לי הזכות להכיר אישית את האדם ואיש העסקים אך מעל
לכל ידיד ישראל אמיתי שבעשייתו הרבה והמגוונת הטביע חותמו .הקדשנו מקום
בעלון למספר מילים על האיש היקר ופועלו.
אנו שמחים שאתם נמנים על חברינו וכרגיל נסכם בתקווה שבשתי
המדינות ,אנשים טובים מוכשרים ונחושים יעשו את ההבדל.
בברכת שנת עשייה ותוצאות טובות לכולנו!
אניטה לבינט

”“It's all about people

9

ברכות ואיחולים

עמוד 2

עמוד 2

פעילות הלשכה מאי  - 2011ספטמבר 2011
יוני 3122


פגישת מועצת העסקים ישראל בריטניה בראשות שרגא ברוש עם שגריר
בריטניה בישראל מתיו גולד  .בפגישה נדונו עתיד מועצת העסקים ושינויים
ארגוניים הכוללים שינוי ארגוני של הלשכות בישראל ובבריטניה ומועצת
העסקים בשתי המדינות .כן נדונה אסטרטגית הפעילות לטובת היחסים בין שתי
המדינות.



כנס הבוגרים של  London School of Economyבראשות ד " ר דן קורן ,
התארחו שגריר בריטניה מתיו גולד ,נשיאת לשכת המסחר ישראל בריטניה
עו"ד אניטה לבינט ,פרופ יוסי גרוס וד"ר יהודה שנהב.

*********

עמוד 3

פעילות הלשכה מאי  - 2010ספטמבר  - 2011המשך
ארוחת הערב השנתית החגיגית של לשכת המסחר ישראל בריטניה
התקימה במלון דן תל אביב בהשתתפות כ  411 -אורחים מבכירי המשק
בישראל ,בתוכם; שרגא ברוש ,יו"ר התאחדות התעשיינים< מייקל הודג'ס ,מבנק
HSBCהממונה על השקעות בעסקים במזרח התיכון ,אפריקה ומזרח אסיה<

”הלשכה התקבלה השנה

יהודה לוי ,מנכ"ל  HSBCישראל ,גד פרופר ,מנכ"ל אסם אינטרנשיונל< עו"ד דליה

כחברה בארגון האירופי של

רבין ,נשיאת המשכן לבוררות ופיתרון סכסוכים< עודד סלומי ,נציג ויזה אירופה
בישראל< איל ההון סול זכאי< נשיא ארגון הגג אמנון דותן מנכ"ל מכון היצוא אבי
חפץ ורבים נוספים.אורחי הכבוד היו הלורד מיור של הסיטי אוף לונדון ומשלחת
בכירה של אנשי עסקים ,בנקאים ואנשי הי  -טק מלונדון שלוותה את הלורד
בביקורו בישראל .כן השתתפו מתיו גולד שגריר בריטניה ואנדרו סטנלי ,שגריר
האיחוד האירופי בישראל.

לשכות המסחר העובדות עם
בריטניה .בכך נחשפים בפני
חברי הלשכה למעלה מ-
 8111עסקים ,מסקטורים
שונים ברחבי אירופה“

*********
נשיאת הלשכה ,עו"ד אניטה לבינט ,דיווחה בפני מאות בכירי המשק
הישראלי שהגיעו לארוחה כי הלשכה התקבלה השנה כחברה בארגון האירופי
של לשכות המסחר העובדות עם בריטניה .בכך נחשפים בפני חברי הלשכה
למעלה מ 8111-עסקים ,מסקטורים שונים ברחבי אירופה.

עמוד 4

ארוח ת ה ערב השנתי ת  -המשך
מנכ"ל משרד האוצר לשעבר ,חיים שני ,התייחס לכניסתם של גופים
פיננסיים בריטיים לפעילות בישראל ,ואמר כי הגיע זמן שבנק בריטי גדול יתחרה
בבנקים הישראליים .שני ציין כי לאור ההשקעות הגדולות של הממשלה

”שגריר בריטניה בישראל,

בתשתיות ,נוצרה הזדמנות לחברות בריטיות להיכנס לפעילות בתחום זה

מתיו גולד ,אמר כי ארצו

בישראל .

שואפת להגדיל את הסחר
*********

שגריר בריטניה בישראל ,מתיו גולד ,אמר כי ארצו שואפת להגדיל את

ההדדי ,העומד על 4
מיליארד ליש"ט" .זו משימה

הסחר ההדדי ,העומד על  4מיליארד ליש"ט" .זו משימה ממשלתית שהוטלה עליי.

ממשלתית שהוטלה עליי .

אם לא אצליח למלא אותה עד תום כהונתי  -סימן שנכשלתי" ,אמר.

אם לא אצליח למלא אותה
עד תום כהונתי  -סימן

**********

במהלך הערב הוענקו אותות הערכה לחברות שתרמו בפעילותן
משמעותית ליחסי המסחר והעסקים בין ישראל לבריטניה .האותות ,כמסורת
שהונהגה בשנה האחרונה בלשכה –תעודה על נטיעת עץ בפארק בריטניה
שבשפלת יהודה-הוענקו לסוגת NDS ,וכי"ל דשנים.

אוגוסט 3122
פגישת נשיאת לשכת המסחר ישראל בריטניה עם השגריר
המיועד של ישראל בבריטניה עו" ד דניאל טאוב .השיחה נסבה
על יחסי המסחר בין שתי המדינות ועל העמקת שיתוף
הפעולה  .השגריר המיועד המשרת במשרד החוץ כ  36שנה
הביע את תמיכתו בשדרוג יחסי המסחר ההדדי ,יחסי האוניברסיטאות ,הייטק
ותרבות והעמקת הפעילות עם לשכת המסחר.

*********

שנכשלתי" ,אמר.

עמוד 5

פעילות הל שכה  -המשך



הכנס לשיתוף פעולה אזורי שאורגן על ידי השר סילבן שלום התקיים
במלון דיויד אינטר קונטיננטל בתל אביב בהשתתפות מאות אורחים
מהארץ מהעולם ומהרשות הפלשתינית  .אורח הכבוד היה ראש

אזורי שאורגן על ידי השר

ממשלת בריטניה לשעבר ונציג הקוורטט מר טוני בלייר.הדיונים בכנס

סילבן שלום התקיים

נסבו על הפעילות המסחרית והעסקית הקימת בין ישראל לרשות ,על

במלון דיויד אינטר

נתיבים אפשריים ועל השפעת התהליכים המדיניים על העתיד הכלכלי
והביטחוני של האזור.

קונטיננטל בתל אביב
בהשתתפות מאות אורחים
מהארץ מהעולם ומהרשות

ספטמבר 3122


”הכנס לשיתוף פעולה

שבוע  CITYWEEKבלוקסמבורג שדן בפני שוק הבנקאות העולמי
והמוסדות הפיננסים בו נטלו חלק בנקים מרכזיים ומוסדות פיננסיים
מובילים מכל העולם .חברי הלשכה נהנו מהשתתפות ללא תשלום
לאירוע שהיה למוזמנים בלבד.

הפלשתינית .אורח הכבוד
היה ראש ממשלת בריטניה
לשעבר ונציג הקוורטט מר
טוני בלייר .הדיונים בכנס
נסבו על הפעילות



עוד בספטמבר  3122המשך מסורת המפגש בין חברי פרלמנט
מבריטניה לאנשי עסקים מישראל שהחלה בפברואר  .3122במפגש

המסחרית והעסקית
הקימת בין ישראל לרשות,

שהתקיים בבית השגריר אירחו ד" ר מל מקנולטי סגן השגריר הבריטי,

על נתיבים אפשריים ועל

ה  UKTIבראשו ת ריצארד סאלט ועו " ד אניטה לבינט נשיא ת

השפעת התהליכים

הלשכה קבוצת חברי פרלמנט ממחוזות שונים בבריטניה שאורגנה על

המדיניים על העתיד

ידי ה  .CFIלרובם היה זה ביקור ראשון בישראל שכלל גם ביקור
בחברות כאלביט ובטר פלייס  ,בירושלים  ,יד ושם וכן ברמאללה .
האורחים הביעו את שביעות רצונם מהביקור ומהמפגש והבטיחו כי
הם חוזרים לבריטניה עם תובנות חדשות רבות .כל הצדדים הסכימו כי
יש להמשיך את היוזמה המניבה שיח חשוב בין הצדדים.

*********

הכלכלי והביטחוני של
האזור“

עמוד 6

דייויד לואיס ז “ל

בסוף הקיץ הלך לעולמו דיויד לואיס הבעלים של רשת ישרוטל
איש

בעל חזון אומץ מעוף ואהבה רבה למדינת ישראל.

קשרי דיוויד לואיס עם ישראל החלו ב 2:84-מיד עם הפסקת האש
במלחמת יום כיפור ,כאשר לואיס ומשפחתו ייסדו קרן ,שתעזור לשיקום חיילים

”דיויד לואיס היה
מהתומכים העיקריים
בארגון ה  CFIובארוחת
הצהריים החגיגית

שנפצעו במלחמה .בנוסף לשיקום הפצועים ,לואיס היה מעורב גם במימון

שהתקיימה בדצמבר ,3121

רופאים להשתלמויות בחו"ל .לואיס נהג להזמין מדי שנה מאות

הצדיעו כל הנוכחים לפועלו

משלחות

משפחות של נכי צה"ל להתארח בבתי המלון שלו באילת.
לואיס תרם סכומים גדולים ביותר בסתר לעשרות ארגונים ופרטים
הנזקקים לעזרה בישראל.
בשנת  2:95נפתח באילת מלון המלך שלמה הראשון מבין סדרת מלונות
שפתחו עידן חדש עבור העיר אילת ומפת התיירות בישראל .דיויד לואיס נולד
בלונדון ,למשפחה מהמעמד הבינוני .במהלך מלחמת העולם השנייה התגייס לחיל
האוויר הבריטי ,והשתתף בהפצצות על גרמניה .לאחר המלחמה השלים את
לימודיו בראיית חשבון ופתח משרד .בשנת  ,2:58ביחד עם שלושת אחיו ,הקים
את  LEWIS TRUST GROUPהפעילה עד היום ובאמצעותה ביצע את רוב
השקעותיו בישראל 2::6בשנת העניקה מלכת אנגליה ללואיס תואר אבירות –
 .COMMANDER OF ORDER OF THE BRITISH EMPIREדיויד לואיס היה
מהתומכים העיקריים בארגון ה  CFIובארוחת הצהריים החגיגית שהתקיימה
בדצמבר  ,3121הצדיעו כל הנוכחים לפועלו הרב וראש ממשלת בריטניה דיויד
קמרון העניק לו תמונה נדירה של המטוס בו טס במלחמת העולם השנייה.
נזכור אותו בהערכה וחיבה עמוקה.

*********

הרב וראש ממשלת
בריטניה ,דיויד קמרון,
העניק לו תמונה נדירה של
המטוס בו טס במלחמת
העולם השנייה .נזכור אותו
בהערכה וחיבה עמוקה“

עמוד 7

פ ע י ל ו ת ה ל ש כ ה ה מ ת ו כ נ נ ת ע ד ל ס ו ף ש נ ת 3122

אוקטובר 3122
הסימפוזיון השנתי השלישי של קרדיולוגים משתי המדינות ,בארגון חבר
הלשכה ד"ר רומיאו וכט ,יתקיים בתחילת אוקטובר בקיסריה .אנו מצפים לכ 31 -
קרדיולוגים מבריטניה אשר ייפגשו לדיונים מקצועיים ,החלפת ידע עם עמיתיהם

”משלחת בשיתוף פעולה עם

בישראל .כמו כן מתוכנן בארגון הלשכה מפגש בין האורחים לחברות ישראליות

לשכת המסחר האחות

המייצרות ציוד רפואי חדשני בתחום הקרדיולוגיה.

במנצ'סטר ואיגוד לשכות
המסחר תצא למנצ‘סטר

נובמבר 3122

לסדרת מפגשים עסקיים עם
גופים וחברות מקומיות“



במסגרת אירוע  WATECבישראל תתארח משלחת מבריטניה בקבלת
פנים חגיגית בבית השגריר כפרי שיתוף פעולה בין שגרירות ישראל
בבריטניה ושגרירות בריטניה בישראל ו UK ISRAEL BUSINESS
ולשכת המסחר ישראל בריטניה  .במסגרת הערב המתוכנן תהיה
לאורחים מבריטניה הזדמנות לפגוש חברות ויזמים ישראלים מתחום
המים.



משלחת בשיתוף פעולה עם לשכת המסחר האחות במנצ ' סטר ואיגוד
לשכות המסחר תצא למנצ ‘ סטר לסדרת מפגשים עסקיים עם גופים
וחברות מקומיות.

דצמבר 3122


מתוכננת משלחת אנשי עסקים בכירים במסגרת הפעילות החדשה של
לשכת המסחר ישראל בריטניה ומועצת העסקים כוועדה מייעצת ,
לסדרת פגישות שמטרתן חיזוק הקשרים והעמקת יחסי המסחר

*********

עמוד 8
בית התעשייה,
רח' המרד  3:תל אביב
ת.ד ,61432 .תל אביב 72613

ע ו ד מ ת ו כ נ נ י ם ...


מפגשי שולחן עגול בנושאים שונים

פקס; 14-621:651



סיורים בחברות

דואר אלקטרוני;



אירוח מבקרים מבריטניה



משלחות ללונדון ומנצ'סטר

אנחנו באינטרנט;



לקראת האולימפיאדה

Www.ibcc.org.il



משלחות נכנסות של משקיעים בישראל

טלפון; 14-6278878

ברכו ת ואיחולים


לשותפינו וחברינו לדרך ולעשייה התאחדות התעשיינים ,מכון היצוא ,שגרירות
ישראל בבריטניה ושגרירות בריטניה בישראל ,משרד התמ"ת ,משרד החוץ,
ארגון הגג ,ארגון לשכות המסחר עם בריטניה והלשכה האחות במנצ'סטר.
ברכות להמשך שיתוף פעולה ועשייה מוצלחת.

“It's all about
”people



לשגריר ישראל בבריטניה עו"ד דניאל טאוב ברכות ואיחולי הצלחה!



למקבלי אותות ההערכה השנתיים על תרומה משמעותית ליחסי המסחר ישראל
בריטניה; דיויד פרנקלין-סוגת ,דני חן-כיל דשנים ורפי קסטן .NDS -



לחבר הלשכה ישי וורט מגלעד לובינג ורעייתו על הולדת הבת גליה!



ולכל חברינו הותיקים והמצטרפים החדשים שאו ברכה בעסקיכם!

שנה טובה וחג שמח!

