
גחן מ. בעריבת:

 חדשנות במפגש מיצוביש• ואשי
בישראל התעשייה ואשי עם

 ומיצוביש׳ מיצוביש׳ תאגיד כימיקלים, מיצוביש• מיצוביש׳, חברות ראשי 3 ■
והתעשייה, הכלכלה משרד ע"׳ שנערך עגול שולחן באירוע השתתפו כבדות תעשיות
■ היצוא ומכון בישראל יפן שגרירות

 במסגרת לארץ שהגיעו מובילות יפניות חברות ראשי
 חברות ראשי עם נפגשו בישראל יפן ממשלת ראש ביקור

 משני חברות נציגי הציגו המפגש במסגרת בישראל.
 הפעולה שיתוף אופי לגבי שלהם בזווית ושיתפו הצדדים
 האתגרים נוכח המדינות משתי חברות בין המתאים
השונים.

 ביניהן במשק בכירות חברות נציגי השתתפו באירוע
 צץקפוינט, האווירית, התעשייה סייבריזון, מוביילאיי,

 ביפן הפועלית סיכון הון קרנות נציגי החשמל, חברת
 בן יפה הגבץ בטוקיו, ישראל שגרירת השתתפו כן ועוד.
 מכון יו״ר אפלבאום, עמי ד״ר הראשי המדען ארי,

 מר החדשנות, רשות מנכ״ל ברוך, אדיב מר היצוא,
 הכלכלה משרד של הכלכלית והנספחת אהרון אהרון

אשר. נועה הגב׳ ביפן, והתעשייה
 אנשי משלחת עם בישראל יפן ממשלת ראש ביקור

 בהידוק משמעותית דרך אבן מציין בכירה כה עסקים
 בין העסקיים הפעולה ושיתופי הכלכליים היחסים
 מגמת מסתמנת האחרונות בשנים יפן. לבין ישראל

 שבין והכלכליים המדיניים ביחסים מואצת התחממות
 ראשי בין היסטוריות בפגישות ששיאיה המדינות

 שיתוף הסכמי על חתימה ),2014 (מאי הממשלות
 כינון ),2014 (יולי התעשייתי המו״פ בתחום פעולה

 המדינות בין הכלכליים היחסים להידוק ממשלה החלטת
 ינואר (בישראל יפן ממשלת ראש בקור ),2015 (ינואר
 משרדי בין רציף כלכלי לדיאלוג פורום השקת )2015

 1srael־jiin (japan^ ארגון הקמת )2015( הכלכלה
innovation Network( הסכם על וחתימה החדשני 

. 2017 במאי הכלכלה משרדי בין הסייבר בתחום לשת״פ
 לראש מיוחד יועץ מובילים היפנית המשלחת את

 ארגון ויו״ר בינלאומיים לעניינים השר סגן הממשלה,
 נציגי באירוע משתתפים כאמור יפן. של החוץ סחר

היפניות מהחברות בכירים מנהלים וכן מיצובישי, חברת

Mizuho ,Mitzui ,Nec ,itochu, .ועוד
 3 כ על 2017ב־ עמד ליפן ישראל בין בסחורות הסחר
 השנה הגיע ליפן הישראלי היצוא כאשר דולר, מיליארד

 לעומת 10% כ של משמעותי גידול דולר, מיליון 834 לכ
 ומתכות אופטי ציוד ממכונות, מורכב היצוא עיקר .2016

 מישראל העסקיים השירותים בצד כימיקליים. ומוצרים
 מיליון 170 לב והגיע בהתמדה גדל היצוא כאן גם ליפן,
 היבוא .2015ב־ דולר מיליון 153כ־ לעומת 2016ב־ דולר

 המורכב דולר מיליארד 2.15כ־ על עומד מיפן הישראלי
ומכוניות. תחבורה מוצרי ממכונות, בעיקר

 מדינת היא "יפן ציין: ברוך, אדיב היצוא, מכון יו״ר
 בפרט. הישראליות ולחברות בכלל לישראל חשובה יעד

 מקיים כך, ומתוך גבוה המדינות בין המסחרי הפוטנציאל
 לרבות ביפן, פעילויות עשרות השנה לאורך היצוא מכון

 ממוקדות, עסקיות ופגישות משלחות תערוכות,
 על מברך אני רבים. מסקטורים חברות בהשתתפות

 היפנית התעשייה בכירי עם יפן ממשלת ראש של הביקור
 ומשמעותי חשוב נידבך יהווה הביקור כי ומקווה
 את ויגדיל המדינות בין העסקיים הקשרים הידוק בהמשך

הישראליות". החברות של היצוא
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