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אינפורמציה	כללית

יחידת סין

השוק הסיני, שהינו מהגדולים, המתפתחים והצומחים בעולם, טומן בחובו 
ליצואנים הזקוקים  ליצואנים הישראליים. המכון מעניק  פוטנציאל עצום 
לכך שירותי ייעוץ וסיוע בגיבוש אסטרטגיה שיווקית, הבנת הצרכים ותהליכי 
המסחר הייחודיים לשוק זה והיערכות לפעילות עם שותפים אסטרטגיים בסין. 
השירות הייחודי ממנו נהנים חברי מכון היצוא כולל מומחים ואנשי מקצוע 

רלוונטיים דוברי סינית.

כל הכלים להצלחה:
ייעוץ וסיוע  •

תרבות סינית עסקית  •

Go2China מדריך קצר לעסקים בין ישראל לסין •

קטלוגים דו לשוניים   •

משלחות חוץ ופנים  •

אירועים וכנסים  •

קשרי מדיה  •

איתור שותפים  •

ניוזלטרים   •

  

לימין וונג
מנהלת יחידת סין

לתוכן

http://www.export.gov.il/files/publications/go2chinaforweb.pdf
http://www.export.gov.il/files/publications/go2chinaforweb.pdf
mailto:liminw%40export.gov.il?subject=
http://www.export.gov.il/heb/Services/ChinaBI/
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חטיבת	כלכלה	ושירותים	מקצועיים	
יכולים  בנוסף למכלול השירותים, הכלים והפעילויות שמציע מכון היצוא, 
יצואנים ישראליים ליהנות ממגוון שירותים מתקדמים המותאמים אישית 
לצרכיהם: פיתוח עסקי בין-לאומי, איתור שותפים עסקיים, ייעוץ בתחומי הסחר 
הבינלאומי, ניהול שיווק במיקור חוץ, ליווי עסקי למנכ”ל, תקינה ורגולציה, 
מרכז מידע ומודיעין עסקי, סקירות ונתונים כלכליים, מידע על מקורות מימון 

ומענקים ועוד.

שאולי כצנלסון
סמנכ”ל כלכלה ושירותים מקצועיים

שירותי החטיבה: 

היחידה הכלכלית

ניתוח נתונים, פרסום מידע, הכנת סקירות כלכליות, זיהוי מגמות ותחזיות 
בסחר החוץ ובפרט ביצוא הישראלי

דוחות על פרובינציות בסין  •

סקירות כלכליות על סין  •

חוברת Zoom In על סין  •

איתי זוהרי
מנהל תחום כלכלה ומחקר

מידע ומודיעין עסקי

מאגרי מידע מקוונים, ספריה עסקית, אינטרנט ומקורות ראשוניים בחו”ל 
כגון – רשת נספחים מסחריים, קשרים ומומחים. כמו כן עומד לרשותך צוות 

של מידענים מקצועיים המסוגל לאתר ולעבד כל מידע הנדרש על ידך.

מאגר יבואנים של חברות סיניות  •

מאגר מפיצים של חברות סיניות  •

מאגר מכרזים בינלאומיים בסין  •

מידע פיננסי ודוחות סיכון אשראי של חברות סיניות  •

לתוכן

http://www.export.gov.il/heb/About/Economics/SnapShot2014/ChinaProvincesKalkalitJan15/
http://www.export.gov.il/heb/About/Economics/makro/
http://www.export.gov.il/files/publications/Chinaec
http://www.export.gov.il/files/publications/Chinaec
http://www.export.gov.il/heb/About/Economics/
mailto:Shauli%40export.gov.il?subject=
mailto:ItayZ%40export.gov.il?subject=
http://www.export.gov.il/heb/About/Economics/
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מחקרי שוק על התעשיות השונות בסין  •

סקירות אנליסט על תעשיות בסין  •

אשורי תעודות מקור  •

אבנר פורטנוי
מנהל יחידת מידע ומודיעין עסקי

ייעוץ בסחר הבינלאומי

ייעוץ בסחר הבין-לאומי משמשת מוקד מידע מקצועי  היחידה לשירותי 
ייעוץ,  ליצואנים בנושאי סחר חוץ היחידה מסייעת ליצואנים במתן מידע, 
המלצות לפעולה ובפתרון סוגיות במגוון תחומים הקשורים לסחר הבינלאומי. 

ייעוץ בינלאומי  •

מאגר יועצים מומחים במגוון תחומים  •

בועז מילשטיין
מנהל יחידת ייעוץ בסחר בינלאומי

איתור שותפים עסקיים

שותפות עסקית היא שותפות בין שני גורמים בעלי אינטרס משותף, האחד 
בעל מוצר/שירות המעוניין לשווקו, ומנגד חברה בעל יכולות שיווקיות קשרים 
וידע באזור המבוקש. החיבור בין החברות נעשה על ידי חוזה המקנה בלעדיות 

לשני הצדדים.

תכנית ליווי ותמיכה בשוק חדש  •

חברות פיתוח עסקי בינלאומי  •

רנה קול
מנהלת היחידה לאיתור שותפים עסקיים

לתוכן

http://www.export.gov.il/heb/services/experts4u/exportexperts/
http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/ConsultantIndex/
http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/ConsultantIndex/
http://www.export.gov.il/heb/Services/Trading%20companies/SiuaTrade
http://www.export.gov.il/heb/Services/Trading%20companies/
http://www.export.gov.il/heb/Services/Trading%20companies/
mailto:Milstein%40export.gov.il?subject=
mailto:reneek%40export.gov.il?subject=
mailto:Portnoy%40export.gov.il?subject=
http://www.export.gov.il/heb/Services/Information/
http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4U/
http://www.export.gov.il/heb/Services/PartnersPlan/
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המרכז	ללימודי	יצוא	וסחר	בינלאומי
לטובת הכשרתו והצלחתו הבינלאומית של היצואן הישראלי, מפעיל מכון היצוא 
מרכז לימודים מתקדם הכולל קורסים מרוכזים ומורחבים, סדנאות, סמינרים, 
פורומים עסקיים ומבחר השתלמויות בחלוקה לשוקי יעד ולפי נושאים ענפיים, 
במסגרתם נחשפים חברי המכון למידע מקצועי, עדכונים על מגמות בשווקים 

השונים, הזדמנויות חדשות הנפתחות בפניהם ועוד.

מגוון קורסים, סדנאות וימי עיון   •

סין – תוכניות הכשרה והדרכה ייעודיות לשוק הסיני  •

חנה ברזילאי
מנהלת המרכז ללימודי יצוא וסחר בינלאומי 

חטיבת	תערוכות	בינלאומיות	
מכון היצוא מקים כ-40 ביתנים לאומיים במגוון תערוכות בינלאומיות מובילות 
ברחבי העולם, בהשתתפות מאות חברות מתחומים שונים. במסגרת התערוכות 

מתקיימים מפגשים עסקיים  עם לקוחות מרחבי העולם.

תערוכות בסין  •

סיוע במימון בתערוכות בינלאומיות  •

הקמת ביתן לאומי בתערוכות בינלאומיות בסין:  •

 China Beauty • שנגחאי - CMEF • שנגחאי - MWC • בייג’ינג - GMIC
Expo - שנגחאי • Cosmoprof Asia - הונג קונג • VIVE CHINA - בייג’ינג 

• AutoMechanika - שנגחאי, קנטון ועוד...

שרה אלמן
סמנכ”ל ומנהלת אגף התערוכות

חטיבת	קשרי	חוץ
יצואנים ישראליים מעודכנים באופן שוטף ומוזמנים להשתתף במשלחות 
מאורגנות ומפגשים עסקיים בחו”ל הרלוונטיים לתחומם. במסגרת המשלחות 
מתקיימים סמינרים, סיורים ברשתות שיווק ו/או חברות מובילות ומפגשים 
עסקיים. בנוסף מוזמנים ביצואנים לקחת חלק במשלחות עסקיות הנלוות 

למשלחות רשמיות של מדינת ישראל בחו”ל.

לתוכן

mailto:sarah%40export.gov.il?subject=
mailto:hana%40export.gov.il?subject=
http://www.export.gov.il/heb/Services/College/
http://www.export.gov.il/heb/Services/Exhibitions/
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מדעי החיים

מכשור ומחשוב רפואי  

דנטאלי  

מחלקת אגרוטכנולוגייה, מים 
וקלינטק

אגרוטכנולוגייה  

מים  

קלינטק  

מחלקת היי-טק

מובייל  

מדיה דיגיטאלית  

תוכן: קולנוע, טלוויזיה ומוסיקה  

מחלקת תעשיות ביטחוניות

ביטחון המולדת  

סייבר  

תעשיות רכב וקבלנות משנה  

MOUsשיתופי פעולה אסטרטגיים ו  •

אירועים וכנסים  •

משלחות עסקיות ומפגשים עסקיים מותאמים מראש  •

סבין סגל
סמנכ”ל ומנהלת חטיבת קשרי חוץ

חטיבת	הטכנולוגיות	ומוצרי	הצריכה	
בזכות הניסיון הרב במגוון התחומים הנלווים לתהליך היצוא, ובאמצעות 19 ענפי 
יצוא שונים מתחומי מוצרי הצריכה והטכנולוגיות, נהנים היצואנים הישראלים 

משירותים ופעילויות המקדמות את היצוא הישראלי ברחבי העולם. 

חטיבת טכנולוגיות 

ליאור קוניצקי
משנה למנכ”ל ומנהל חטיבת טכנולוגיות 

לתוכן

http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/LifeScience/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/LifeScience/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/Agro Technology/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/EnviromentalTechnology/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/Cleantech Construction/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/Telecom/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/Newmedia/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/CinTV/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/DefenceIndustries/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/CyberSector/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/InternationalProjects/
mailto:liork%40export.gov.il?subject=
mailto:sabines%40export.gov.il?subject=
http://www.export.gov.il/heb/Services/Delegations/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/
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דפנה שטרנפלד
סמנכ”ל ומנהלת חטיבת מוצרי צריכה

חטיבת מוצרי צריכה 

מוצרים לבית ולמשפחה

טקסטיל ואופנה

אריזה ופלסטיקה

מזון ומשקאות

תוצרת טרייה ויין

קוסמטיקה וטואלטיקה

לתוכן

http://www.export.gov.il/heb/Branches/Consumption/FamilyProducts/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Consumption/Textile/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Consumption/Packing/
mailto:daphna%40export.gov.il?subject=
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Consumption/Food/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Consumption/Food/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Consumption/FreshProductandWine/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Consumption/Cosmetics/
http://www.export.gov.il/heb/Branches/Consumption/
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מכון היצוא עובד בשיתוף פעולה עם נספחי המסחר והכלכלה, נציגי פיתוח 
עסקי מקומיים, נציגים דיפלומטיים, נספחי מסחר זרים המכהנים בישראל 
וארגוני סחר בינלאומיים, לטובת קידום היצוא הישראלי. היצואנים מעורבים גם 
הם ומשפיעים על הפעילות השנתית של המכון באמצעות הנהלות ציבוריות 

בהן הם לוקחים חלק ושותפים לגיבוש תכוניות העבודה.

חיים מרטין
נספח כלכלי

שגרירות ישראל בבייג’ינג

אופיר גור
נספח מסחרי

שגרירות ישראל בבייג׳ינג

עינת לב
נספחת מסחרית

הקונסוליה הכללית בשנגחאי
 מזרח אסיה

נועה היינמן
נספחת מסחרית

הקונסוליה הישראלית בגואנגז’ו
דרום סין

יאיר אלבין
נספח מסחרי

הקונסוליה הישראלית בצ’נגדו
דרום-מערב סין

אסתר פרץ-בורק
נספחת מסחרית
הונג-קונג ומקאו

http://economy.gov.il/English/InternationalAffairs/ForeignTradeAdministration/Pages/AboutFTA.aspx
http://economy.gov.il/English/InternationalAffairs/ForeignTradeAdministration/Pages/AboutFTA.aspx
http://economy.gov.il/English/InternationalAffairs/ForeignTradeAdministration/Pages/AboutFTA.aspx
mailto:Ophir.Gore%40israeltrade.gov.il?subject=
mailto:Chaim.martin%40israeltrade.gov.il?subject=
mailto:Chengdu%40israeltrade.gov.il?subject=
http://economy.gov.il/English/InternationalAffairs/ForeignTradeAdministration/Pages/AboutFTA.aspx
mailto:Einat.Lev%40israeltrade.gov.il?subject=
http://economy.gov.il/English/InternationalAffairs/ForeignTradeAdministration/Pages/AboutFTA.aspx
mailto:Noa.Heinemann%40israeltrade.gov.il?subject=
http://economy.gov.il/English/InternationalAffairs/ForeignTradeAdministration/Pages/AboutFTA.aspx
mailto:Ester.PeretsBurke%40israeltrade.gov.il?subject=
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מאמצים רבים הושקעו בהבטחת מהימנותו של המידע המתפרסם בחוברת זו. יחד עם זאת 
ייתכנו טעויות מטעויות שונות, אי לכך לא תחול על מכון היצוא הישראלי כל אחריות ישירה 
או עקיפה לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מטעויות שנפלו בחוברת זו או כתוצאה משימוש 

במידע המופיע בה. )ט.ל.ח(

בין-לאומי פעולה  ולשיתוף  לייצוא  הישראלי  למכון  שמורות  הזכויות  כל   ©

פותחים בפניך עולם של כלים, שירותים 
והזדמנויות להצלחה בינלאומית

מכון היצוא הינו עמותה ללא כוונת רווח. מטרתו לתמוך ולסייע ליצואנים 
יכולות, בפיתוח קשרים  ישראלים ולמעוניינים להתחיל לייצא, בבניית 
עסקיים, שיתופי פעולה ושותפויות אסטרטגיות עם גורמים מחו”ל. מאז 
הקמתו בשנת 1958 מהווה מכון היצוא בית עבור אלפי יצואנים ישראליים 
בינלאומית. וכלים להצלחה  מגוון שירותים  ומעניק להם בכל שנה 

2016 דצמבר   • בילט  ו  סטודי ב:  עיצו  • ופרסום  תקשורת  חטיבת  הפקה: 

אנחנו נספק את הכלים
אתה תתחיל לייצא

לתוכן
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