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 וגם מולנו לפעול יותר חיובית אווירה גם - הישראליות החברות של השיווק למנהלי לטיני חסד של תקופה זאת
רשף טל | ולשלם להזמין להתפתח, שמאפשר מה המדינות, במרבית כלכלית התפתחות

 בפרגוואי סיירתי כאשר שנים, מספר פני
J הופ־ ,בישראל שלה השגרירות מטעם 

 שאליו כפר בכל שכמעט לראות תעתי £
 והציעו בישלו האמהות שכל מאכל היה הגענו

 מכרו שהנערים אחד, ארטסניה מוצר למבקרים,
שכמ אחד עיקרי וגידול הראשי, הכביש לאורך

גידלו. השדות בעלי וכל עט
כנ עושים? שכולם מה את לעשות כלכלי זה
נו מפותחים לא באזורים קורה זה שלא. ראה

 לעודף מקום בכל גורם זה העולם. ברחבי ספים
 התושבים זאת ובכל הרווחים, את ומוריד היצע

 השכלה חוסר כי אולי יודע, מי בכך. ממשיכים
 שלהרגל בגלל אולי הקושי, את להבין מהם מונע

 מאשר אלה במקומות יותר גדול משיכה כוח יש
אולי. לשגשג. לרצון
מה חלק להמחיש כדי בכך יש כך, או כך

 מתפרשת היא הלטינית. אמריקה של מאפיינים
כו שבדרום, האש ארץ ועד שבצפון מצ׳יאואווה

 אדם, כוח של שפע בהן שיש מדינות עשרות ללת
 רבים, מחצבים לחקלאות, טובה אדמה מרחבים,

לה מתקשה זאת ובכל אוקיינוסים, לנמלי גישה
 ייטיב לכך הסיבה את שמבקש זה כלכלית. מריא

 היז־ והתעוזה החדשנות את יחפש אם לעשות
שם. אותם למצוא קשה לו יהיה רמז, מית.

בכל משתנה שמשהו נראה האחרונות בשנים

 סנטימנט יש אמל״ט "בארצות
אמריקאיים■ למוצרים שלילי

^unTH^DMadeinUSA-11
 ופחות, פחות אבל בכיפה,

 שאירשולייסשיכולים
פת על-ידי להתמלא

 ריקה, קוסמה דוגמת מדינות זאת. ביבשת זאת
 כי ומראות כלכלית מתפתחות ואורוגוואי צ׳ילה

טכנו עתירות תעשיות מפתחות ואף אפשרי זה
 אף אסיה, מזרח של הדוגמה בגלל אולי לוגיה.

 ובגדול שמצליחה לשעבר, שלישי" "עולם היא
 אולי והשראה, קנאה הלטינוס בקרב ומעוררת

 השלטונות של האפקט ומתרחק שהולך בגלל
שע המאה לסוף עד האזור את שניהלו הצבאיים

אולי. ויוזמה. פתוחה חשיבה כל ורמסו ברה
 בגידול המתמחים הכפרים אולי יודע, מי
 את וישנו ילכו הם גם אחד יצירה ודבר אחד

פניהם.

נפתחות הסחר דלתות
 עלו החונטות ירידת לאחר היסטוריה. קצת
 שפעלו שמאל, של ממשלות המדינות במרבית

 ביד דאגו הגנרלים, של למדיניות כאנטי־תזה
 מחשבה מתוך תמיד לא הנמוכות, לשכבות רחבה

המ מרבית והוצאות. הכנסות של קפדני ותכנון
 כלכליים בקשיים שקעו השמאל עלה בהן דינות

רגל. פשיטת כדי עד לעתים והגיעו
אחי את מאבדות השמאל ממשלות גם היום

 ימין ממשלות בוחרות האוכלוסיות מרבית זתן.
 לא אכן, הלטינית. באמריקה זזים דברים וכאמור,

 של הכלכלות מפגרות עדיין ומאחור אחיד, באופן
 אחת כל ובוליביה. ונצואלה בליז, דוגמת מדינות

 הולך הזה העצום המרחב אבל שלה, מסיבותיה
קדימה. ונע

 לסו־ בניגוד החדשות, הימין ממשלות
 או ישראל, את אוהדות שלפניהן, ציאליסטיות

בפ נפתחות ודלתות אותה, עוינות לא לפחות
 עם חופשי סחר הסכמי לישראל איתנו. סחר ני

 נספחויות מספר לה ויש ביבשת, מדינות מספר
הק לאחר הצורך. בעת לסייע היכולות כלכליות

 ביצוא צמיחה חלה בקולומביה, הנספחות מת
 .2004-2014 בשנים 245% של בשיעור אליה
בעשור עלה מישראל היצוא ובצ׳ילה, בפרו

 367%ו- לצ׳ילה 252% של בשיעורים האחרון
 לטיני חסד של תקופה זאת בהתאמה. לפרו

 גם הישראליות, החברות של השיווק למנהלי
 התפתחות וגם מולנו לפעול יותר חיובית אווירה

להתפ שמאפשר מה המדינות, במרבית כלכלית
ולשלם. להזמין תח,

ובתחו טכנולוגיה מאיתנו? צריכים הם מה
 בעיקר נשענת עדיין היבשת כלכלת רבים. מים
 משופרים, לדשנים זקוקה וזאת חקלאות, על

 ולשיטות חקלאות צמחי של מושבתים לזנים
 התפוקה את להגדיל מנת על יותר טובות עבודה

 ולהביא לייצא האוכלוסיה, את להאכיל להקטאר,
זר. מטבע

 המגדלות הן הלטינית אמריקה מדינות
 מסוכר - חקלאות תחומי במספר המובילות

 כוח הנוח, האקלים ואננס. בננות ועד וקפה
 מאפשרים הגדולים והמרחבים הזול האדם
 אך כה, עד היה כך ובזול. בקלות אותם לגדל
 עודף יש בהיצף, משווקות אלו סחורות היום

 לאלופי האם חלופות. צריך צוללים. והמחירים
 טוב שיגדלו זנים יש מישראל הללו החקלאות

 ביקוש להם ויהיה אמריקאי הדרום באקלים
העולם? בשוקי טוב

 אחר מפגרות כאמור, אמריקה, דרום מדינות
 הן אסיה. ובמזרח במערב המובילות המדינות

 רבים. פערים לסגור כדי גם לטכנולוגיות זקוקות
 ויש הצחיחים, לאזורים מים טכנולוגיות למשל,

 בערי לאזרח השירותים את לשפר כאלה, רבים
לש פיתוח, לאזורי תשתיות לבנות הרבות, הענק

 יש בקיצור, עוד. ויש הנוכחיות התשתיות את פר
לעשות. עבודה הרבה כאן

 ארה״ב היתה אלה לכל העיקרי המקור בעבר
 ראתה היא טכנולוגית, מעצמה היא טבעי, וזה

האחו כחצר הלטינית אמריקה את שנים לאורך
המ לפינה. מעבר נמצאת היא ובעצם שלה רית
 טראמפ דונלד של ההתבטאויות שונה. היום צב

מקסיקו, על האיומים הלטינים, המהגרים בגנות

 נשמעת לספרדית שבתרגום שלו הנימה ובכלל
 לארצם עושה הגזענות, גבול על ולעתים עוינת

אמרי בארצות גרועים. ציבור יחסי היאנקים של
אמרי למוצרים שלילי סנטימנט יש הלטינית קה

 אבל בכיפה, מושל עדיין Made in usa^ קאיים,
 להתמלא שיכולים שוליים ומשאיר ופחות, פחות

כחול-לבן. פתרונות על-ידי

ולמקד לבחור לבחון,
 מנוצל בלתי פוטנציאל היא הלטינית אמריקה

 לאמריקה היצוא הישראליות. החברות מבחינת
בש הסתכם מקסיקו) (ללא והמרכזית הדרומית

 הזמן והגיע בלבד דולר מיליארד 1.5כ- 2017 נת
 צריך כל קודם זאת? עושים איך הפער. את לסגור
מו ואיזה שם נחוץ מה ולבחון השטח את ללמוד

 כל לא המקומית. בקרקע לנבוט יכול ישראלי צר
 לבחור צריך מתאימים. מוצר כל ולא טכנולוגיה
בפינצטה.
מאר אילו מול פנימית בדיקה לערוך חיוני

 סיכויי שלכם למוצר יש הלטינית אמריקה צות
 המפותחות יותר, המפותחות למדינות - הצלחה
 ארגוני מתקציבי הנהנים לפרוייקטים פחות,

 בידי הממומנים כאלה או בין־לאומיים, סיוע
 הסובטרופיים? הטרופיים? לאזורים הממשלה?
 סחר הסכמי לנו יש שאיתן למדינות הצחיחים?

 לבחור לבחון, הביניים? מעמד למרכזי חופשי?
הפעילות. את שם ולמקד

התו ליבשת לטיני. כמו לחשוב וחשוב־חשוב
 הרגישויות את שלה, הקצב את יש הזאת ססת
 תעשה", ואל של"עשה משלה, הקודים ואת שלה

ילמ שלכם והמנהלים שלכם שהעובדים וחיוני
 החדירה בעת תוצאות להביא מנת על אותם דו

לשוק.

 מתעוררים שוקים מול עסקית לפעילות מומחה הוא הכותב
 מו״מ, שיווק, בנושאי ומנהלים עובדים ומכשיר מייעץ בעולם.

 ואמריקה אפריקה באסיה, ורילוקיישן עובדים ניהול רכש,
http://intelectual.co.il הלטינית
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 ה׳אינטק׳ לאומת הפכנו
מאוד מעונייניס ובעולם
הזו החדשנות בפירות
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\ המולדת לביטחון החמישי הבינ״ל הכנס ומארגני יוזמי בין היה שארגונו ברוך, אדיב היצוא, מכון ידר אומר כך
על בהתבסס הישראלית, התעשייה של היכולות מהבנת נובעת בישראל הגוברת "ההתעניינות לדבריו, והסייבה
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 ובעולם האינטק׳ ל׳אומת "הפכנו
שלנו" החדשנות בפירות מאוד מעוניינים

 והסייבה המולדת לביטחון החמישי הבינ״ל הכנס ומארגני יוזמי בין היה שארגונו ברוך, אדיב היצוא, מכון יו״ר אומר כך
 שנצבר הניסיון על בהתבסס הישראלית, התעשייה של היכולות מהבנת נובעת בישראל הגוברת "ההתעניינות לדבריו,

צפריר יואל | כאחד" וקיברנטיים פיזיים איומים, של מגוון מול בהתמודדות בארץ
 המת־ בין־לאומיים כינוסים כמו ין ך\

מע־ את להמחיש כדי בישראל קיימים
 טכנולוגית. כמעצמה ישראל של מרה 1■ \

תא ראשי רק לא אליהם מנקזים אלה כנסים
 העולם, מכל רכש ואנשי קניינים חברות, גידים,

 מרחבי החלטות ומקבלי בכירים אלפי גם אלא
סו וראשי שרים מדינות, ראשי לרבות העולם,
 החמישי הבין־לאומי כנס היה כזה ביצוע. כנויות

 13- ה- בין שהתקיים והסייבר, המולדת לביטחון
 והקונגרסים הירידים במרכז ,2018 בנובמבר 14

בתל-אביב.
המו וביטחון הסייבר בעולמות שעסק הכנס,

 ומינהל היצוא מכון של וארגון ביוזמה נערך לדת,
ובשי והתעשייה, הכלכלה במשרד חוץ סחר
 הממשלה, ראש במשרד הסייבר מערך עם תוף

 ביטחוני(סיב״ט) לייצוא האגף החוץ, משרד
 רשות פנים, לביטחון המשרד הביטחון, במשרד

 והתאחדות התעופה שדות רשות החדשנות,
 של רחב במגוון הפעם עסק הכנס התעשיינים.

 מתמודדים עימם ופתרונות איומים אתגרים,
ובתו והקיברנטי הפיזי בעולם שונים וורטיקלים

 הפיננסי, התחום קריטיות, ותשתיות תעופה כם
 התוכן מעולמות נוספים ותחומים טרור מודיעין,

המולדת. וביטחון הסייבר של

 למותג כבר והפך לשנתיים אחת שנערך לכנס,
 מדינות 90 מ- אורחים אלפי השנה הגיעו עולמי,
 ראשי פנים, ביטחון שרי וביניהם העולם מרחבי
 מודיעין, ארגוני ראשי משטרות, מפקדי ערים,
וע ממשלתיים בגופים סייבר אבטחת מנהלי
 מפתח ואנשי מנהלים ותאגידים, בנקים סקיים,

 רכש וגורמי מפיצים סוכנים, מובילות, מחברות
 אלפי עמדו האירוע במוקד הפרטי. מהסקטור

 החברות עם האורחים שקיימו עסקיים מפגשים
 נוספות וחברות בתערוכה, שהציגו הישראליות

מראש. מתואמות לפגישות הגיעו אשר
 של תכלית תצוגת היה בכנס חשוב מרכיב

המול ביטחון מתחומי ישראליות חברות 175כ-
שה ),Financial Security( והפינסק הסייבר דת,
בתחו ביותר המתקדמות הטכנולוגיות את ציגו
 שליוותה מקצועית תערוכה במסגרת אלה, מים
הכנס. את

העולמית הטכנולוגיה בחזית
 שליוותה המקצועית התערוכה ברחבי שיטוט

 של ארוכה שורה המבקרים בפני חשף הכנס את
 טכנולוגיות שם בלטו ישראליות. טכנולוגיות

טכנולו רחפנים, נגד ופתרונות רחפנים בשימוש
מלאכותית בינה טכנולוגיות מודיעין, איסוף גיות

 אנומליות, וזיהוי סייבר מתקפות בפני להגנה
 ועזרים טכנולוגיות רבודה, מציאות טכנולוגיות

 בטוחה, תקשורת אמצעי חירום, במצבי לסיוע
 פתרונות וידיאו, וניתוח ובקרה שליטה מערכות
 על הגנה פתרונות ,10ה-ז־ מעולמות אבטחה
 וטכנולוגיות המונים ואבטחת קריטיות תשתיות
 אות־ פתרונות גבול, ומעברי חוק אכיפה לגורמי

לב סימולציות רגיש, מידע על הגנה נטיקציה,
 הסייבר, בתחום אימונים המערכת, חדירות דיקת

 שהופך נושא - ומודיעין רפואי למכשור אבטחה
מכשי על סייבר מתקפות לאור לאחרונה קריטי

 רפואי, מידע גניבת לשם רשתית מחוברים רים
 המתפתח הבלוקצ׳יין מעולם טכנולוגיות לצד

פר )),Open Banking פתוחה בנקאות במהירות,
 מידע וטכנולוגיות דיגיטלית זהות וניהול טיות

ועוד). gdpr ,11 psd( רגולציה מותאמות
בלי הינם והסייבר המולדת אבטחת "נושאי

שהדרי לכך עדים ואנו הקריטיות המערכות בת
 ההתפתחויות עם גדלה יצירתיים לפתרונות שה

 היצוא, מכון יו״ר הדגיש החדשות", הטכנולוגיות
נו בישראל הגוברת "ההתעניינות ברוך. אדיב
 הישראלית התעשייה של היכולות מהבנת בעת

 הניסיון על בהתבסס הבין־לאומי, השוק מול אל
איומים, של מגוון מול בהתמודדות בארץ שנצבר

כאחד. וקיברנטיים פיזיים
 הסטארט- מ׳אומת הפכנו האחרונות "בשנים

 ׳איד - חדשנות׳ ל׳אומת )start-up nation(אפ׳
 חדשנות .innovation Technology של קיצור טק',

 ההיי-טק למחוזות מעבר אל אותנו שלוקחת
 פתרונות של חדש מימד יצירת אל השגרתיים

חדש שלנו. החשיבה צורת את מחדש ומעצבת
 וביטחון הסייבר פתרונות בליבת נמצאת זו נות

 פגשו", ובתערוכה בכנס שהמבקרים המולדת
ברוך. הוסיף

 הולכים איומים בפני ניצב העולם לדבריו,
 הגנת המולדת, להגנת בפתרונות הצורך וגוברים.

 ומדינת בצמיחה נמצא פיננסית ואבטחה סייבר
 את שהפריחה שנה 70ה- בת המדינה וישראל,
העול הטכנולוגיה בחזית כעת ניצבת השממה,

 הניבה האחרונים בחודשיים רק "למעשה, מית.
 של בהיקף השקעות הישראלי הסייבר תעשיית

 והון יצירתיות טכנולוגיה, כשיש דולר. מיליון 360
ברוך. סיכם אפשרי", הכל מעולה, אנושי

 את שפתח בהן, אלי והתעשייה, הכלכלה שר
 מקור היא "ישראל כי ציין, מסגרת), (ראה הכנס

מו מהווה מדעיות, דרך ופריצות מו״פ חדשנות,
לביט ופתרונות הסייבר תעשיית של עולמי קד
מכל רבות השקעות אליה ומושכת המולדת חון
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 ענפים חטיבת ומנהל למנכ״ל והמשנה (באמצע) ניו-יורק משטות מפכ״ל עם (משמאל) ברוך אדיב היצוא, מבון ידר
קוניצקי(מימין) ליאוו היצוא, במכון טכנולוגיים

WELCOt
HLS&CYB
Today's Technology Fq\

 לקדם ימשיך והתעשייה הכלכלה משרד העולם.
 חיזוק תוך הבין־לאומיים, בשווקים אלה תעשיות
 הסחר שותפות עם הכלכליים הקשרים והרחבת

תע היא וחדשנית חזקה תעשייה ישראל. של
 ימשיך והמשרד ייצוא מבוססת תחרותית שייה

 בשיתוף הישראלית, הסייבר תעשיית את לפתח
היש לחברות ויסייע בממשלה, נוספים גורמים
 ללקוחות שלהן הפתרונות את לייצא ראליות
 הישראלית הכלכלה את ולהצעיד העולם ברחבי

קדימה".
 במשרד חוץ סחר מינהל מנהל כהן, אוהד
הנ של תפקידם על הצביע והתעשייה, הכלכלה
 במשרד חוץ סחר מינהל של המסחריים ספחים

 מרכזי 43ב- הממוקמים והתעשייה, הכלכלה
עב המסחריים "הנספחים העולם: ברחבי סחר

 משלחות, וארגון התערוכה קידום על במרץ דו
בת להשתתף לארץ הגיעו אשר ודוברים חברות
 לחזק היא הנספחים של העשייה ליבת ערוכה.

 על בעולם הישראלית התעשייה של הקשר את
 לשווקים לפרוץ ישראליות לחברות לסייע מנת

 ישראל שבהם סקטורים מול ובמיוחד הגלובליים
המול וביטחון הסייבר כמו מובהק יתרון בעלת

מה היא הישראלית הסייבר תעשיית כאשר דת,
 השיא נקודת מהווה התערוכה בעולם. מובילות

 נרקמים שבה רב-שנתית, מתמשכת, פעילות של
 וגורמים המסחריים הנספחים בין פעולה שיתופי

היש החברות את מעודדים אנו בחו״ל. מובילים
 זה בתחום הכלכליים לנספחים לפנות ראליות

נוספים". ובתחומים

עולמית מובילות
 עבור משמעותית הזדמנות היווה "הכנס
 הישראליים, לפתרונות להיחשף מחו״ל האורחים

 בין- פעולה שיתופי וליצור עסקיים מפגשים לקיים
 ליאור אומר המקומית", התעשייה עם לאומיים
טכ ענפים חטיבת ומנהל למנכ״ל משנה קוניצקי,
 לבמה הפך הכנס "למעשה, היצוא. במכון נולוגיים
 הישראלית הסייבר לתעשיית הן עולמית מרכזית

תרו זוהי המקומית. המולדת ביטחון לתעשיית והן
 בשני הלאומי השיווקי למאמץ שלנו נוספת מה

 הישראלית, התעשייה של אלה מרכזיים תחומים
 בחוד ישראל של הימצאותה את מבטאים שגם

העולמית. הטכנולוגיה של החנית
 2017 בשנת היצוא היקף הסייבר, ״בתחום

מכ 5% דולר, מיליארד 6.5 של סך על עמד
 לארה״ב", שני ומקום העולמי הסייבר שוק לל

המו ביטחון בתחום כן, "כמו קוניצקי. הוסיף
 להציע. מה הרבה הישראליות לחברות יש לדת
 והקיבת־ הפיזיים בתחומים נוגע הטרור איום
 מובילות הישראלית והתעשייה וישראל טיים

 פיתוחים מציגות החברות זה. בתחום עולמית
 פנים, לזיהוי טכנולוגיות כגון ומעניינים רבים

לא חלק כיום, ועוד. רחפנים באמצעות מודיעין

 ועידת בפתח נואם ברוך, אדיב היצוא, מכון יו״ר
והסייבר המולדת ביטחון

ובי המולדת הגנת בתחום מהמוצרים מבוטל
 משובצת ׳מערכות שקרוי מה הוא הפנים טחון

פת ).software embedded system(מחשב'
 כגון חדשניות טכנולוגיות משלבים אלו רונות
 למקבלי לספק נועדו אשר , מלאכותית בינה

הנע על עדכנית מצב תמונת בשטח ההחלטות
המודי המידע ניתוח ביטחוני, אירוע בזמן שה

לפעולה". והצעות עיני
 רה״מ, במשרד הסייבר מערך ראש אונא, יגאל
 הסייבר ענף לקידום הכנס חשיבות את הדגיש

 הסייבר מערך הציב לראשונה כי וציין, הישראלי
במ שהתקיימה בתערוכה ייחודי ביתן הלאומי

 שבמיקוד הנושאים את הציג אשר לכנס, קביל
 להגנת הלאומית משימתו ואת המערך עבודת
 חוויה הכנס לבאי סיפק "הביתן הסייבר. מרחב

אזר בתעופה סייבר בהגנת אינטראקטיבית
 לצד עתידי. תעופה soc מדמים שאנו תוך חית,

 הייצוא, מכון עם פעולה בשיתוף קיימנו, הכנס,
 בכירים ciso's ל- מסוגו ראשון בין־לאומי קורס

 ברמה הן לעצמנו, שהגדרנו המטרות מהעולם.
במ הושגו הבין־לאומית, ברמה והן הלאומית

וח ארגונים, בכירים, פגשנו לכך מעבר ואף לואן
...".2020 אל כבר פנינו העולם. מכל סייבר ברות

הכלכלה שר תקשורת צילום: | כהן אלי השו

 ישראליות לחברות לסייע
הגלובליים לשווקים לפרוץ
 יותר כיום קיימות היצוא, מכון הערכת על-פי

ההשק היקף ישראליות. סייבר חברות 500מ-
 815בכ- 2017 בשנת הסתכם אלה בחברות עות

 השקעות מסך 16% כ־ המהווים דולר, מיליון
הד לכל מדהים נתון - הסייבר בתחום העולמי

 נרכשו 2017 שבשנת להוסיף אפשר לכך עות.
 1.4 של כולל בסכום ישראליות סייבר חברות 14

 באופן מראים הללו המספרים דולר. מיליארד
 של בחדשנות העולמית ההתעניינות את מובהק
הישראליות. הסייבר חברות
 לחו״ל, בשיווק אלה לחברות לסייע מנת על

 שלנו "הפעילות רחבה. בחזית פועל היצוא מכון
בק דלתות הישראליות לחברות לפתוח נועדה

 במדינות והפרטי הציבורי הממשלתי, המגזר רב
 "את קוניצקי. מסביר הישראלי", היצוא של היעד
 פלטפורמות, של שורה באמצעות עושים אנו זאת

 בחו״ל: שלהן הטכנולוגיות לחשיפת שמיועדות
 נכנסות משלחות ארגון בינ״ל, כנסים תערוכות,
בפו ישראליים׳ טכנולוגיה ׳ימי יצירת ויוצאות,

 רב-לאומיות חברות של ובמטות חשובים רומים
שלם מערך זה לצד שיווקיות. הזדמנויות ויצירת

 ומודיעין מידע כגון מקצועיים שירותים של
 של הידע את לחזק נועדו אשר ותחרותי, עסקי

 עם להתמודדות יותר מוכנים ולהביאם היצואנים
הגלובלי". בשוק האתגרים

 סיב״ט, לראש בכיר סגן פרידברג, פול
הז הביטחון, במשרד ביטחוני לייצוא האגף

 כל ומתעצמים הולכים הסייבר כי"איומי כיר,
 מוכח וניסיון בידע הצורך גדל עימם יחד העת,

 ובחירום. בשגרה חיוניים מתקנים על להגנה
 יחד הכנס, במהלך שהתקיים הסייבר סמינר

 ליצירת רבות סייע בצה״ל, התקשוב אגף עם
 החברות 300 הביטחון, מערכת בין שותפויות

ולנ הביטחוני הסייבר בתעשיית הישראליות
 עולם ליצירת ששותפות מדינות 17מ- ציגים
 הישראליות הביטחוניות התעשיות יותר. בטוח

ההג הסייבר בתחום ייחודיות יכולות פיתחו
עול סייבר למעצמת ישראל את שהפכו נתי

 הפועל הייחודי לאקו-סיסטם הודות זאת מית,
 האקדמיה-תעשייה-מער־ בין ומחבר בישראל

הביטחון". כת
 שהסמינר "העובדה פרידברג: הוסיף עוד
 הבין־לאומי הכנס שבוע במהלך התקיים סייבר

hls & Cyber מהמדינות למשתתפים סיפק 
 והמתקנים הטכנולוגיות עם היכרות השונות

 על הצביעו הכנס משתתפי לישראל. הייחודים
 אותם וחיברנו הסייבר בתחום מיוחדים צרכים

 את להם להעניק המסוגלות הישראליות לחברות
הפתרונות".

במש כלכלה סמנכ״ל רביע-צדוק, יעל
 מהכנס רבים התרשמות את סיכמה החוץ, רד

הז מבחינתנו היוו והתערוכה "הכנס כי בציינה,
 ואנשי החלטות מקבלי להנגיש הן חשובה דמנות

מערכ ולפתרונות לדילמות למדיניות, עסקים
 תוך מישראל, ממשל גורמי עוסקים בהם תיים

הזי את שמעסיקות בסוגיות בכירים שיח יצירת
 לטכנולוגיות אותם לחשוף והן הבין־לאומית, רה

 הרבה מושכים אשר התחומים, בשני הישראליות
בינ״ל. וסקרנות עניין מאוד

 העולם, ברחבי שלנו השגרירויות "באמצעות
 להדהד הצלחנו המסחריים, הנספחים עם ויחד
 להביא השותפים כל של ובמאמץ הכנס, את

ובכי משלחות של משמעותי מאוד מספר אליו
 סייבר, מערכי ראשי מושלים, שרים, בהם רים,

 ואנשי חברות וכן מובילים משטרות מפקדי
 מברזיל למשל, כך רביע-צדוק. הוסיפה עסקים"

ובכי מושלים בהם איש 70 של משלחת הגיעה
 ;שלי יוסי השגריר בראשות בטחון, מערכות רי

 ואלה בכירים, 60 של משלחת הגיעה מאיטליה
 ליצירת הן פועלים אנו חוץ במשרד דוגמאות. רק

 הישראלית לכלכלה שווקים ופתיחת הזדמנויות
 לנכס הללו הטכנולוגיות היכולות לתרגום והן

 עם ישראל של החוץ יחסי את המשדרג מדיני,
בעולם". רבות מדינות

משטרה ומפקדי בכירים מנהלים שרים,
 סגנית כהן, אלי - והתעשייה הכלכלה שר במעמד נפתח הבינ״ל והסייבר המולדת ביטחון כנס
 - לשעבר הביטחון ושר הרמטכ״ל אלשיך, רוני - המשטרה מפכ״ל חוטובלי, ציפי ח״כ - החוץ שר

 הסייבר מערך ראש ברוך, אדיב - היצוא מכון ויו״ר הכנס יו״ר הכנס, כנשיא המשמש מופז, שאול
ועוד. אריאלי גדי - היצוא מכון מנכ״ל אונא, יגאל - רוה״מ במשרד

 לאומי לביטחון השר יורק, ניו משטרת מפקד בלטו בכנס שהשתתפו הבין־לאומיים האורחים בין
 וסגן נשיא סגן קוריאה, של הסייבר מערך ראש סגן הודו, בממשלת הסייבר מערך ראש מגאנה,

בכי מנהלים ארה״ב, קרולינה, צפון מידע, אבטחת מנהלת בוולמארט, המידע הגנת תחום מנהל
ועוד. ואיירבאס מיקרוסופט מתאגידי רים

הפיננסי במגזר סייבר אבטחת של החס הטרנד
 הופכות הפיננסית, הרגולציה התחזקות לצד פיננסיים, מוסדות על הסייבר תקיפות התגברות

 והמדוברים החשובים הנושאים לאחד מידע, ואבטחת פינטק בין המשלב ,finsec-41 תחום את
 המולדת ביטחון בתערוכת הסייבר במתחם נפתח הראשונה, בפעם השנה, הפיננסי. במגזר ביותר

מת חברות 16 הציגו בו בעולם, ומתעצמת ההולכת במגמה שהתמקד פינטק, מתחם והסייבר
 אבטחה החדשות, לרגולציות )compliance( וציות התאמה זיופים, מניעת האותנטיקציה, חומי

 ייעודיים תוכן אירועי התקיימו בנוסף, ייחודיים. בלוקצ׳יין ופתרונות מידע של ואופטימיזציה
 fs isac, Financial certs , ובהם בין־לאומיים שונים גופים נציגי חלק לקחו בהם הפיננסי למגזר

World Economic Forum מובילים ובנקים )Bank of America, Deutsche Bank.(
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סם הדוד עם להתמודד
 הפיקוח רפורמת עם להתמודד איך
ארה״ב? מתוצרת מוצרים יצוא על

ויבוא רכש

 הרכש מנהל
 הסף כשומר

 הפיקוח למול
האמריקאי

 על הכבדות והסנקציות ארה״ב, מתוצרת מוצרים יצוא על האמריקאית הפיקוח בשיטת המשמעותית לרפורמה בהתאם
 השימוש והיתרי בפיקוח מוצרים לווידוא תוכנות מערכת הישראלית Safe Zone חברת פיתחה העולם, בכל פיקוח הפרות

דותן דניאל | ישראליים רכש אנשי לטובת בהם,

 בארה״ב, הייצוא על הפיקוח פורמות ן"
מאפ אובמה, ממשל על-ידי שהוכרזו

מע לבצע האמריקאית למעצמה שרת
 למדינות המיוצאים המוצרים אחר מדוקדק קב

 הסחורות על יותר עוד הדוק פיקוח ולפקח זרות
המיוצאות.

 בין־לאומית, אכיפה יחידת הוקמה היתר, בין
נמ פועלת אשר מקודמותיה, יותר הרבה חזקה
ויכו הרגישים במוצרים השימוש לבחינת רצות

 חברות על כבדים וקנסות סנקציות להטיל לה
 לתנאי בהתאם פעלו שלא העולם, בכל ואנשים
הפיקוח.
 חברת של ובעלים מנכ״ל אור, בר אייל

Safe Zone, :הח במרבית הרכש "מנהלי אומר
 שיש לכך כלל מודעים אינם הישראליות, ברות

 ורבים כלל-עולמית, אמריקאית ואכיפה פיקוח
 רוכשים הם אותם המוצרים האם בוחנים אינם
לכך". ההשלכות ומהן בפיקוח הינם

ומורכב מסועף תחום
 ומחזיקה 2015 בשנת נוסדה Safe Zone חברת

 כלל לחקר פועלת החברה בחיפה. מו״פ במרכז
ביט ייצוא לגבי הבין־לאומיות הפיקוח אמנות

 ממוכנים כלים ופיתוח דו-שימושי וייצוא חוני
בנושא.

 בר אומר ומורכב," מסועף בתחום "מדובר
 לאתר מאוד קשה רכש ולאנשי "למהנדסים אור.

 אמריקאי. מוצר כל של הרישיון תנאי את בעצמם
ובי אלגוריתמיקה מבוססי כלים מפתחים אנחנו

 המעו־ אדם כל על להקל במטרה מלאכותית נה
 הוא והאם בפיקוח, מסוים מוצר האם לבדוק ניין

 אנו מסוימת. למדינה המשך ייצוא לרישיון נדרש
הח תומכות מערכות שהמצאנו בעולם היחידים

כאלו". לטה
 שהוא מוצר כל בהגדרה, האמריקאים, "אצל

האמ ear ל- כפוף להיות עשוי ארה״ב תוצרת
 אור בר פיקוח." של שונות רמות המגדיר ריקאי
מציין.
משמעותי? כך כל זה מדוע

שאיתו הישראלי, אפ״י הפיקוח לחוק "בניגוד

יח־צ צילום: | בר-אור אייל

■י

 ישראלים מוצרים על ומפקח לעבוד רגילים אנו
 החוק ישראל, תושבי על-ידי לחו״ל שמיוצאים
 טריטוריאלי. אקס חוק הוא בהגדרתו האמריקאי

 שמוגדר אמריקאי מוצר שכל קובע החוק כלומר,
 מי משנה ולא בעולם מקום בכל מפוקח כמפוקח,
 של אזרח כל על חל החוק שלו. בייצוא מתעסק

בעולם. מקום ובכל מדינה כל
 ובמקרים מצויינים מוצרים יש "לאמריקאים

 מעל רמות בכמה היא שלהם הטכנולוגיה רבים
 ישנה ולכן, אחרות בארצות למצוא שניתן מה כל

המו את לייבא הפיתוח אנשי של טבעית דרישה
האמריקאי". צר
 על האמריקאית באכיפה הרפורמה משמעות מה

מוצרים?
 שלהם החוק אוכפים כאמור, "האמריקאים,

 כולל עבירות, על קנסות מטילים העולם, בכל
 בשנת אמריקאים. לא לאזרחים וגם לחברות

 bis^ של לאכיפה היחידה הטילה כבר 2017
 80מ- יותר קצת על קנסות, דולר למיליארד קרוב

 לכך, מעבר מאוד. כבדים בקנסות מדובר חברות.
ישרא מנכ״ל של הסגרה לדרוש אף עשויים הם
 לדין העמדה לצורך הפיקוח, חוקי על שעבר לי,

בארה״ב".

 על לעבור שלא כדי לעשות הרכש אנשי על מה
החוק?

אמ מוצר לרכוש רוצה רכש שמנהל "ברגע
 לכל מפוקח. הוא מה לפי להבין חייב הוא ריקאי,
 אשר ,eccn מספר יש מפוקח אמריקאי מוצר
 האם - במוצר השימוש של ההשלכות מהן מגדיר

 המוצר רכשתי האם עצמי? לשימוש מיועד הוא
 ישראלי?". ממוצר כחלק אותו מייצא ואני

 לפיקוח נדרש המוצר האם לקבוע אחראי מי אז
סעיף? איזה ולפי

 או שמוביל מי גם מידה באותה אבל "היצואן,
 אחראי למוצר המשך יצוא שעושה מי וגם משנע

 רכש הרכש מנהל אם בנוסף, מידה. ובאותה לכך
הוכ שנה לאחר אולם בפיקוח, היה שלא מוצר

 הרכש מנהל על שוב היא האחריות כמפוקח, רז
 מאות יש שנה מדי מכך. להתחמק יכול לא והוא

במ מגדיר האמריקאי החוק בפיקוח. שינויים
 מהמוכר החל בטרנזקציה, השותפים שכל פורש

 כולם הסופי, והמשתמש הרוכש עד המשנע דרך
 הרכש למנהל האמריקאי. לחוק לציית חייבים
בש הנכנס מוצר שכל לוודא אחריות יש בחברה

 איזה לפי מפוקח הוא ואם ומוגדר נבדק עריה
 פקשש הרכש מנהל אם ההשלכות. ומהן סעיף

 יכול לא הוא בדק, ולא המוצר קליטת בתהליך
 אמריקאי יצואן של הצהרה מאחורי להתחבא

 או ביפן מוצרים קונים כשאנחנו גם אחר. או כזה
 לא כוללים הם אחרות, במדינות או באירופה,

 כדין ודינם מפוקחים אמריקאים מרכיבים פעם
 אמריקאי". מוצר

התקלות? את מונעים איך
מו כך כל שהפיקוח "מכיוון

פי סט Safe-Zone ומסובך, רכב
המא ממוכנים, כלים סט תחה
 מוצר, כל לבדוק אחד לכל פשר

 תוכנה, כל חומרה, כל רכיב, כל
טכנו ידע כולל - חומר כל

 דבר וכל ייצור אמצעי לוגיה,
 בקלות וזאת בו, לסחור שניתן

 התוכנות ובאמצעות וביעילות,
ומה מפוקח הוא האם להגדיר

שלו. eccn ה- מספר
 אמריקאי רישיון לגבי השאלה על לענות "כדי
 שמצריכה נוספת, תוכנה פיתחנו המשך, לייצוא

 בלבד לחיצות בשלוש .ECCN-n הכנסת את רק
 גם שבודק מודול בתוכנה יש התוצאה. מתקבלת

בהם. להסתייע שניתן האמריקאים הפטורים את
 קורסים מעבירים אנחנו לתוכנות, "מעבר
 ביטחוני ציוד של לייצוא הקשור בכל והכשרות

 בתוכנות לשימוש גם הן ההכשרות ודו-שימושי.
מע להכרת מאוד מעמיקים העשרה קורסי וכן
 נוסף, קורס נשיק בקרוב האמריקאי. הפיקוח רך

 האמריקאי. הפיקוח לחוק ציות תוכנית לבניית
וק מאוד ידידותיות התוכנות כי לציין חשוב

 קצר. בזמן המידע את מספקות הן לשימוש. לות
בי שירות מספקים Safe-Zone ״בנוסף,

 רכש. ואנשי חברות עבור בדיקות צוע
המוצ את המריצים אנליסטים מועסקים בחברה

 מאפ״י, ניסיון המון עם מהנדסים וכן בתוכנה רים
לחברה. ומעבירים הבדיקה על חותמים אשר

 להנגיש היא דבר, של בסופו שלנו "המטרה
 כך קניין, ולכל רכש איש לכל והיכולת הידע את

 או מפוקח המוצר האם מיידי באופן ידעו שהם
מהס יימנעו וכך שלו eccn ה- מספר ומה לא

 והשלכותיה האמריקאית האכיפה עם תבכות
הכבדות.

 החברה: למנכ״ל ישיר קשר ליצור ניתן
 eyal@szexportcontrol.com דוא״ל: ,054־2000245 סל׳: אייל,
 הפיקוח קורס על הנחה 10% - המגזין לקוראי מיוחדת הטבה

האמריקאי

www.szexportcontrol .com

i found the ECCN - Do I need a 
license to a specific country ?

Then press submit

אמריקאי" המשך יצוא רישיון צריך אם יודעים ואנחנו קליקים ׳שלושה

_____
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 הסכם את שז־רגה ■שואל
 שוויץ, ע□ התופש■ הסתר

וליכטנשטיין איסלנד נווב^ה,

[■H■]

ע״ו

י.יד1 ' ־•

יער פיחת המכסים. יופחתו

רוט ג. מאת ■
 ז׳נכה בעיר ביקור במהלך
הכלכ שר חתם שבשוויץ,

 על כהן, אלי והתעשייה, לה
 לשדרוג בילטרליים הסכמים

 בין החופשי הסחר אזור הסכם
 אפט״א: מדינות לבין ישראל
חופשי לסחר האירופי האיגוד

)The European Free Trade 
Association - EFTA,( גלש

נורב איסלנד, את הכולל סחר
 וליכטנשטיין(אשר שוויץ גיה,
 משותף ומטבע מכס ברית לה
שוויץ). עם

 אזור הסכם של בהרחבה
 בין שנחתם החופשי הסחר

 שבשוויץ בז׳נבה הצדדים
 החדש ההסכם מבקש ,1992ב-

 הטבות על המגבלות את להסיר
 שנותרו מזון למוצרי מכס

 כניסת לאחר המקורי. בהסכם
 ישראל תקבל לתוקף, ההסכם

 ארבעת לשוקי חופשית גישה
 בפריטים האירופאיות המדינות

 במכס, חייבים כיום אשר רבים
 (עוגיות, מדגנים מוצרים כגון:

 שונים), מאפה מוצרי ופלים,
 ומעובדים טריים ופירות ירקות
 שרי, ועגבניות עגבניות (גזר,

 תמרים, מסוימים, אדמה תפוחי
 תבלינים תירס, אבוקדו, זיתים,
 מיצים), ענבים, הדרים, טריים,

תמ שמנים, שונים, ממתקים
ועוד. יין ציות,

 תעניק ישראל לכך, בתמורה
 ממדינות חקלאיים למוצרים

 מכס. הטבות כן גם אפט״א גוש
 לדברי היתר בין ניתן מלא פטור

 יער, פירות סוכר, מוצרי מאפה,
 וירקות פירות תבלינים, רטבים,

 פטורות מכסות משומרים.
 אפט״א למדינות ניתנו ממכס

 שונים, מסוגים גבינות למוצרי
מבו פירות יוגורט, בקר, בשר

 תר־ מספר ריבות, ורסק, שלים
עגבניות, אבקת פירות, כיזי

לוז. מאגוזי וממתקים
 שר הגיע מהביקור כחלק
 כהן, אלי והתעשייה, הכלכלה

 הגדול המזון תאגיד למשרדי גם
 שם ),Nestle( ׳נסטלה׳ בעולם

 ונאת החברה, הנהלת את פגש
 מנת על שניידר, מארק שיאה
 נסטלה של השתתפות לקדם

טכ בתחומי בישראל ביוזמות
 כן כמו פודטק. - מזון נולוגיות

 החברה הנהלת עם השר שוחח
בה נסטלה של תפקידה על

 בישראל. המחיה יוקר פחתת
 נשיא הודיע הפגישה סיום עם

 יגיע כי שיינדר, מארק החברה,
 את מקרוב לראות לישראל
 הישראלית ׳הפודטק׳ תעשיית

פעולה. שיתופי ולקדם
 עם כהן השר נפגש עוד
הפו נשיא שוואב, קלאוס

 World( העולמי הכלכלי רום
Economic Forum,( לקידום 

לי הארגון בין פעולה שיתופי
 והסייבר, המים בתחומי שראל

ולע משותפות יוזמות להתניע
 שנעשים המאמצים בדבר דכן

המתפ בדירוג לעלות בישראל
 בעל והינו הפורום ידי על רסם

בינלאומית. השפעה
 היום חברות באפט״א

ולי איסלנד נורבגיה, שוויץ,
 שחלק לאחר זאת, כטנשטיין.
 חברות שהיו מהמדינות

והצטר ממנו יצאו באיגוד,
 כלכלות האירופי. לאיחוד פו

 משלבות וליכטנשטיין שוויץ
 שירותים מתקדמים, שירותים
מכו היי-טק, ותעשיות פיננסים

 ותרופות. רפואי מכשור נות,
 נורבגיה כלכלות זאת, לעומת

 על בעיקרן מתבססות ואיסלנד
 וספנות. דיג אנרגיה, מחצבים,

 לבין ישראל בין הסחר היקף
 במגמת נמצא אפט״א מדינות
הכני מאז מתמשכת, עלייה

 הסחר ההסכם של לתוקף סה
שוויץ כאשר ,1993ב- החופשי

 בין מהסחר 95%ל- אחראית
אפט״א. למדינות ישראל

הע במקום נמצאת שוויץ
מי היצוא יעדי בדירוג שירי

 יצוא נרשם 2017ב- שראל.
 מיליארד 1.4 של בהיקף טובין

המובי המוצרים בין דולרים.
 מכונות יהלומים, ביצוא: לים

 וכלים מכשירים חשמלי, וציוד
וכימי רפואי מכשור אופטיים,

 במקום מדורגת שוויץ קלים.
 אחרי לישראל, ביבוא השלישי
 בהיקף יבוא עם וסין, ארה״ב

 דולרים. מיליארדי 5.5כ- של
 ביבוא: המובילים המוצרים בין

ומו טבק תרופות, יהלומים,
מכ ומכשירים מכונות צריו,
 מכשור וחלקיהם, שעונים ניים,

 חשמלי, וציוד מכונות רפואי,
וקפה. פלסטיק מוצרי

 היום שנחתם "ההסכם
 מדיניות את היתר, בין משקף,
מי היצוא את להרחיב המשרד

 הסכמי מערך באמצעות שראל
הת לקידום בינלאומיים, סחר

 להקל וכן הישראלית, עשייה
 ובהוזלת גלם חומרי ביבוא

 הכלכלה משרד המחיה. יוקר
לה לפעול ממשיך והתעשייה

 של הסחר הסכמי מערך רחבת
 אחד שמצד ישראל, מדינת
 ע״י היצואנים, לטובת פועל
 לשווקים מועדפת גישה יצירת

 הנוכחות העמקת וכן חדשים
 ומצד המסורתיים, בשווקים

 המחיה יוקר להורדת פועל שני
 על מכסים ביטוח באמצעות

 הסחר הסכם זהו מזון. מוצרי
 חותם שאני השלישי החופשי

 יותר שמוקדם לאחר השנה
 קנדה עם ההסכם שדרוג נחתם

 פנמה עם הסכם נחתם וכן
אוק עם ומתן המשא וסוכם
 לעבוד ממשיכים אנו ראינה.

הסכ של המו״מים סיום על
 לאחר כהן מסר נוספים", מים

ההסכם. חתימת
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בדלת רגל שתה

חבזדיה דלתות לרכישת במרת טנא קרן בלעדי:
)13 עמי חזני, (גזלן שקל מיליון 120 של שווי לפי

הדלת את טרקה ישראל א״פקס שקר! אתרי

 לרכישת במו״נז טנא קרן
חמדיה מדלתות 60%

 ומיכאל סאסי אהוד מהבעלים המניות לרכישת נאותות בדיקות עורכת הלפרין אריאל בניהול הקרן
עסקה לכדי הבשיל לא ישראל אייפקס עם קודם מו׳־מ שקל. מיליון 120 של חברה שווי לפי גלובינסקי

חנח־יה המדיה דלתות
 ודלתות פנים דלתות ייצור תחום:

רעש מבודחת
 שנה, 70 לפני נוסדה: החברה
שאן בית בבקעת חמדיה בקיבון־י
 סאסי אהוד הנזנכ״ל בעלים:
 מיכאל למנכ״ל והמשנה

גלובינסקי
130 עובדים: מספר

שנתיות: הכנסות
שקל מיליון 100כ־

שנחי: תזרימי תפעולי רווח
שקל מיליון 30

- לכלכלי□□ בלעדי -

תזני גול!

 של בניהולו טנא רן
מנה הלפרין, אריאל

לר מתקדם מו״מ לת
 דלתות חברת כישה

הבע שני מידי המדיה
 סאסי אהוד המנכ״ל לים,

גלובינסקי. מיכאל למנכ״ל והמשנה
 מעוניינת טנא כי נודע ל״כלכליסט"

הדל יצרנית של מהמניות 60% לרכוש
 שווי ולפי שקל מיליון 70כ־ תמורת תות

 טנא קרן שקל. מיליון 120 של חברה
 שאותה ,Non Shop של בתקופה נמצאת
בלע תקופת - העסקה לסגירת קיבלה

 המדיה בעלי ינהלו לא שבמהלכה דיות
אחר. גורם מול מו״מ

 לחובות נקלע הקיבוץ
החברה את למכור ונאלץ

 של במיזם הוקמה המדיה דלתות
 לבית הסמור המדיה, קיבוץ חברי
מעסי והיא שנה, 70 לפני שאן,

 מיישובי עובדים 130 כיום קה
שאן. בית בקעת

 נושים להסדר הגיע הקיבוץ
בעק ,2006ב־ הליכים והקפאת

 זאת שקל. מיליון 30 של הוב בות
 100 של לחובות שנקלע לאהר
במ נושים 200ל־ שקל מיליון

האלפיים, שנות תחילת של שבר

, *

 טנא קרן מנהל
הלפתן אריאל

'7שע עמית צ״לום:
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 במסגרת החקלאות. ענפי קריסת עקב
 הקפאת לבקש הקיבוץ נאלץ ההסדר

 המפ־ את ימכור הוא כי ונקבע הליכים,
 לכסות כדי המדיה, ודלתות ענבר עלים

 נמכרה 2007ב־ מהחוב. שקל מיליון 70
וע וגלובינסקי, לסאסי המדיה דלתות

השלי את למכור השניים החליטו כשיו
 פירמת שירותי את כך לשם ושכרו טה,

דלויט. החשבון רואי
 מו״מ וגלובינסקי סאסי ניהלו תחילה

 לא זה אולם ישראל, אייפקס קרן עם
 שהגיעה טנא, עסקה. לכדי הבשיל

 המוכרים, עם עקרוניות להסכמות
 של בעיצומן אלה בימים נמצאת

הנאותות. בדיקות
 היא המדיה דלתות חברת
 עומדות הכנסותיה רווחית.

 בשנה, שקל מיליון 100כ־ על
 תפעולי (רווח ebitda™־

 מיליון 30ב־ מסתכם תזרימי)
בשנה. שקל

 העיקרית: המתחרה
פבדור דלתות
 מעץ הפנים דלתות תחום
 מבודדות האקוסטיות והדלתות
המדיה, פועלת שבו הרעשים,

 והסיכון במיוחד, לתחרותי נחשב
 אפשר שבה הקלות הוא בו המרכזי
 נמוכה בעלות ייצור קווי לפתוח
 דלתות המפעל מכר בעבר יחסית.

 ליבריה ובהן באפריקה, לארצות
פועל הוא כיום אולם וגאנה,

קטן. בהיקף יצוא עם בישראל בעיקר
 חברות הן החברה לקוחות מרבית

דל ממנה שרוכשות בישראל, הבנייה
 גדולים, נדל״ן לפרויקטי פנים תות

לרו בקמעונאות גם פעילה היא אולם
 אולמות 26 באמצעות פרטיים, כשים

 של הייצור כושר הארץ. ברחבי תצוגה
 אלף 160 על עומד בחמדיה המפעל
 של העיקרית והמתחרה בשנה, דלתות
פנתר. דלתות חברת היא החברה

 נמצאת ישראל אייפקס
 עסקה סגירת סף על

 רשפים דלתות לרכישת
 המייצרת מאשקלון,

 וגדולה חוץ דלתות
 תרכוש הקרן מחמדיה.

 תמורת מהמניות 50%
שקל מיליון 100

 של בניהולה ישראל, אייפקס קרן
 עסקה סגירת סף על נמצאת כהן, זהבית

 רלתות בייצור המתמחה חברה לרכישת
 אייפ־ מאשקלון, רשפים דלתות - חוץ
 תמורת החברה ממניות 50% הרכוש קס
 מייסד סלהוב, מרפי שקל מיליון 100כ־

 200 מעסיקה רשפים החברה. ומנכ״ל
מהמדיה. יותר גדולה והיא עובדים
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קרר, למלחמה סחו ממלחמת

 וסין ארה״ב כלכלית: עולם םלתסת
הקטנות הכלכלות על נלחסות

 לסין ארה״ב שבין הסחר במלחמת צד, לבחור נאלצות אסיה באיזור קטנות מדינות
כלכלית שליטה על מלחמה ■ לכיוונן המדינות את למשוך מנסות המעצמות ■

רוב אבישי מאת יי
 כאחרונה חידד פנס, מייק ארה״ב, נשיא סגן

 במהלך בעיקר פץ, על שלו ההתקפות את
 כמתקפה שעכר. כשבוע שערך פגישות סבב

 ליטול שלא למדינות קרא שלו, כיותר הבולטת
 חייבות יהיו שלא כדי סיני, ממקור הלוואות
 לסיים ממהרת לא שארה״ב אמר הוא לכייג׳ין.

 את תשנה "לא ושהיא הסחר מלחמת את
 דרכיה" את תשנה לא שפץ עד שלה המסלול

 רכות מדינות להטריד שצריכה אמירה —
יצוא. על שמסתמכות כאמור,
 שנות בתחילת נפלה, המועצות שברית מאז

 שלא מנסות אסיה מזרח דרום מדינות ,90ה־
 מתברר, כעת עולמיות. מעצמות בין לעמוד

במדינ להמשיך עליהן מקשה טראמס שממשל
 בגלל מדאיג, היה פנס של "הסגנון הזו. יות

 כלכלי־ למאבק נכנסים שאנחנו מראה שזה
 ג׳ונתן אמר אסיה־פסיפיק", באמור גיאופוליטי

 לואי ממכון באמור שמתמחה חוקר פרייק,
 בין לפשרה "התקוה בלומברג. לסוכנות בסידני

 ופחות פחות למציאות הופכת לארה״ב סץ
אפשרית".

 (גינאה ובפפואה בסינגפור שנערכו הפגישות
 ארה״ב, נשיא בין התקרבות הניבו לא החדשה)

 ג׳ינגפינג, שי הסיני, מקבילו לבין טראמפ דונלד
 הגדולות הכלכלות 20 בפיסגת פגישתם לקראת
 שבועות כמה בעוד שתיערך )G20( בעולם

 הכלכלי הפעולה שיתוף ועידת בארגנטינה.
 במשבר, שהסתיימה אסיה־פסיפיק במדינות

 על להסכים הצליחו לא שהמנהיגים לאחר
 בין המתיחות את משקפת משותפת, הצהרה

 להוסיף טראמפ של איומיו רקע על המדינות
 למכסים בנוסף זאת, סינית. סחורה על מכסים
 מיליון 250 של בשווי סינית סחורה על שהטיל

 כשסין מצירו, הגיב הסיני הממשלה ראש דולר.
 של בשוד אמריקאית סחורה על מכסים הטילה

הידיעות. בסוכנות כך דולר, מיליארד 110

לבחור במי הדילמה:
 אסיה־פסיפיק באמור יחסית קטנות כלכלות

 המדינות, בין בקשרים איזון למצוא תמיד ניסו
 כלכלת עם המסחר מקשרי נהנו אחד כשמצד

הכוח על והסתמכו במהירות, שצמחה סין

zammt
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 שימוש לאסור מהצדדים אחד לכל לגרום עשוי
 ולהחזיר השני מהצד והשקעות הון בטכנולוגיה,

לאחור. עשורים כמה הגלובליזציה את
 השמיע לונג, הסיין לי סינגפור, ממשלת ראש
 שהמת- כשאמר דומים, חששות שעבר בשבוע

 שבה לנקודה מתקרבת לארה״ב סין בץ יחות
 באחד לבחור "תצטרך אסיה מזרח דרום

מהצדדים".
 בינוניות מעצמות או קטנות "מדינות

 בועידה אמר מהצדדים", לאחד נטיה מפתחות
 למשרד בכיר יועץ מוד, ריצ׳רד בלומברג, של

 לעשות רוצות לא "הן האוסטרלי. והסחר החוץ
 מה לבייג׳ין. וושינגטון בין מוחלטת בחירה

 הן שבו באמצע מקום למצוא הוא, רוצות שהן
שלהן". האינטרסים על ולשמור להישאר יוכלו

תצטרף? מי
 כמו ברית בעלות על לסמוך יכולה ארה״ב

 דרום כמו מדינות אך וטייוואן, אוסטרליה יפאן,
בטחוניים הסדרים שלהן והפיליפינים, קוריאה

 בייג׳ין של האסרטיביות את שירסן האמריקאי
 הללו המדינות כעת, טריטוריאליים. בסכסוכים

 המכסים כשהעלאת בעיקר צד, לבחור יצטרכו
האספקה. בשרשרת לפגוע עשויה האמריקאיים

 פולסון, הנרי ארה״ב, של לשעבר האוצר שר
 ברזל "מסך מפני האחרונים בימים הזהיר

 לא וסין ארה״ב אם העולם, את שיפצל כלכלי"
זה האסטרטגיים. הפערים על לגשר יצליחו

כלכלה הדשות

רוחני קנין לגנוב ממשיכה סין מאשימה: ארה״ב
 מאבק ניהול כהמשך סין, את האחרונים כימים האשימה ארה״ב

 מלחמת למרות וטכנולוגיות, רוחני קנין לגניבת ממשלתי כגיבוי
 מפורט כדו״ח מגיעות החדשות ההאשמות המדינות. שתי כין הסחר

 לייטהייזד, רוכרט ארה״ב, של הסחר נציג שפירסם עמודים 53 של
 דונלד ארה״ב, נשיא של המתוכננת פגישתם לפני כלבד ימים עשרה

איירם. בכואנום G־20m בועידת ג׳ינפינג, שי סין, ונשיא טראמפ,
 הקשור בכל והתנהלותה מדיניותה דרכיה, את שינתה לא "סין

 נקטו הם כי ונראה וחדשנות, רוחני קנץ גניבת טכנולוגיות, להעתקת
בדו״ח. נכתב האחרונים", בחודשים הגיוניים בלתי צעדים כמה

 מתקפות של במאבק ממשיכה שהיא בכך, סין את מאשים הדו״ח
 בתמיכת יותר, מתוחכם ונעשה שגדל אמריקאיות, חברות על סייבר

 ישירות בהשקעות ירידה חלה 2018ב־ בעוד כי צדן, בדו״ח הממשל.
 בסטארט־אפים מתמקדים הסינים בארה״ב, סיניות חברות של

 במקומות הסיניות "ההשקעות עליהם. להגן מעונין טראמפ שממשל
 נכתב האחרונים", בחודשים במיוחד התגברו הסיליקון עמק כמו

בדו״ח.
 ועידת לפני עוד סץ עם ומתן המשא על להשפיע בא הדו״ח האם

 רק היא הדו״ח מטרת כי לבלומברג, מסר הסחר משרד נציג ־ס?20ה־
 מקוה עדיין ארה״ב כי ומעיד סין, של התנהלותה את לתעד להמשיך

 בצוות הקיצוניים עמדת את משקף "זה בפיסגה. התקדמות להשיג
אמר סין", מפני החששות את להגביר מנסים והם טראמפ, של הסחר

מבייג׳ין. מחקר חברת ולגלובליזציה, לסץ מהמרכז וואנג, הנרי
 ולארי מנוצ׳ין כמו האמריקאי, בממשל מתונים גם יש זאת, עם
 לא הזה שהדו״ח כך טראמפ, של הבכיר הכלכלי היועץ קודלו,
 הדברים הוא, שחשוב "מה וואנג. אמר הפיסגה, במפגש יפגע בהכרח

ומתן". המשא המשך את שיקבע מה זה יגידו. המדינות שתי שמנהיגי
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 אמר ביניים, פתרון לחפש ינסו ארה״ב, עם
 ארה״ב־ ליחסי ומומחה סיני חוקר פייף, מינשין
 ׳לשבת רוצות אסיה מזרח דרום "מדינות אסיה.

 סין", עם להסתכסך רוצות לא הן כי הגדר׳ על
 בקדדג׳ לממשל כפרום׳ גם שמשמש פייס, אומר

 הקרובות "בשנים בקליפורניה. מקינה קלרמונט
 מדינות את כוחן בכל למשוך וסין ארה״ב ינסו

לכיוונן". האיזור
 ארה״ב כי פנס, אמר באסיה ביקורו בעת
 למדינות יותר" טובות "אפשרדות מציעה
 בריתה בעלות עם תוכנית על והכריז באחור
 החדשה) (גינאה בפפואה חשמל רשת להקמת
 חברה גם ארה״ב דולר. מיליארד 1.7 של בעלות

 את ולחדש צבאי ימי נמל לפיתוח לאוסטרליה
 שכוללת מדינות קבוצת — ״הרביעיה״ פגישות

 כוחה את לאזן כדי — ויפאן הודו את גם
באחור. סין של הגובר והכלכלי הצבאי
 החדשה המשי דרך תוכנית את עקץ גם פנס

 החגורה תוכנית רשמי באופן שמכונה שי, של
 צפדה שלה העלות סטנלי, מורגז לפי והדרך.
 אמר: פנס .2027 עד דולר טריליון 1.3ל־ להגיע

 של לים שלה השותפות את גוררת לא "ארה״ב
 וכביש מצומצמת חגורה להם מציעה או חובות

מסלולי". חד
 מסרים העביר סץ מנהיג פנס, לעומת

 תמך הוא אסיה. למדינות יותר מרגיעים
 להגדיל וקרא משתתפים רבת סחר במערכת

 הטלת כי גם אמר הוא הפעולה. שיתוף את
 "נדונה האספקה שרשרת ושבירת מכסים

 החגורה יחמת על הגן גם הוא לכשלוך.
 שכמה כמו מלכודת לא "זו ואמר: והדרך
לומר". מנסים אנשים

 הגישה עולה, לסין ארה״ב בין שהמתח "ככל
 אומר משתנה", שלה השכנות למדינות סין של
 בינלאומיים ליחסים פרופ׳ יינהון, שי

 רוצה "סין בבייג׳ץ. רנמין באוניברסיטת
חברות". שיותר כמה להרוויח

יוזסיס סחמנזת סין
 בברוניי בקרוב לבקר צפד סץ מנהיג

 שהתקרבה ארה״ב של ברית בעלת ובפיליפינים,
 באחרונה גם אירח סץ מנהיג לסין. לאחרונה

 היה וזה אבה, שינזו יפאן, ממשלת ראש את
שנים. שבע אחרי זו בדרגה הראשון הביקור

אוסט ההדוקים, הבטחוניים הקשרים למרות
 הכלכלית־ במדיניות תומכות לא דפאן רליה

 את לקדם ניסו שתיהן טראמפ. של מלחמתית
 פרש שטראמפ אחרי גם העולמי הסחר׳ ׳הסכם
 מוריסון, סקוט אוסטרליה, ממשלת ראש ממנו.
 עין של "מדיניות :APEC בועידת בנאומו אמר
 משרתות לא סחר במלחמות ואיומים עין תחת

כלכלי". אינטרס אף
 למקסם הוא שלנו "התפקיד אמר: מוריסון

 אפשר זה את אוסטרליה. של האינטרסים את
 השותפה עם בונה עבודה באמצעות לעשות

סין". ממשלת ועם ארה״ב שלנו הוותיקה
 באחור, לחששות בביטול להתייחס ניסה פנס
 לבעיות יובילו ארה״ב של הפעולות לפיהן

 ארה״ב בין לבחור מדינות ויאלצו כלכליות
 לסין ארה״ב בין העוצמתית "התחרות לסין.

 אפשר לעוינות. להפוך צריכה לא הזה באחור
 המשא שולחן סביב האלה הנושאים את לפתור
 מצפים לא באחור רבים אבל פנס. אמר ומתן",

 טראמפ שמחנה אף הסכם, בקרוב שייחתם
באחרונה. אופטימיים קולות השמיע
 בץ ההגמוני במאבק אחד פרק רק "זה
 אמר מה", זמן יימשך והוא — לסץ ארה״ב

 החוץ במשרד לשעבר בכיר מייאקי, קוניהיקו
 ריטסומיקן. באוניברסיטת חבר ופרופ׳ היפאני

 כך לה יקראו אם בין — קרה מלחמה תהיה ״זו
לא". אם ובין
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 ביצוא 19.4% של עלייה ס: הלמ׳
לארה״ב הסחורות

 אוקטובר במהלך הסחורות יבוא כי נמסר לסטטיסטיקה המרכזית מהלשכה
 12* האירופי, האיחוד מארצות היה מהיבוא 43* שקל. מיליארד 25.5ב- הסתכם
 העולם. ארצות יתר מקבוצת הנותרים 22ו-* אסיה מארצות 23* הברית, מארצות

 בסחר המסחרי והגירעון שקל 14.4ב- הסתכם באוקטובר הסחורות יצוא
 שקל. מיליארד 11.1ב- הסתכם יהלומים) (ללא בסחורות

 לארצות היצוא ,31* היווה האירופי האיחוד לארצות היצוא הסחורות, יצוא מסך
 העולם. ארצות ליתר הנותרים 26ו-* ,18* אסיה לארצות היצוא ,25* הברית

 ינואר- בחודשים הסתכם האירופי האיחוד ארצות עם הסחורות בסחר הגירעון
 שקל מיליארד 30.9 של גירעון לעומת שקל, מיליארד 48.4ב- 2018 אוקטובר
 הסתכם אסיה ארצות עם הסחורות בסחר הגירעון .2017ב- המקבילים בחודשים
 מיליארד 23.2 של גירעון לעומת שקל, מיליארד 21.5ב- 2018 אוקטובר בינואר-

.2017ב- המקבילים בחודשים שקל
 ינואר- בחודשים הסתכם ארצות יתר קבוצת עם הסחורות בסחר הגירעון

 שקל מיליארד 6.4 של גירעון לעומת שקל, מיליארד 12.8ב- 2018 אוקטובר
 ארצות עם בסחורות הסחר במאזן זאת, לעומת .2017ב- המקבילים בחודשים

 עודף לעומת ,2018 בינואר-אוקטובר שקל מיליארד 1.9 של עודף נרשם הברית
.2017 אוקטובר בינואר- שקל מיליארד 11.7 של

 19.4ב-* האחרונים החודשים בשלושת עלה הברית לארצות הסחורות יצוא
.2018 במאי-יולי 29.6* של לעלייה בהמשך זאת, שנתי. בחישוב

עמוד 11



עמוד 12



עמוד 13


