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מטרות העל -סחר חוץ  מינהל

הייצוא הגדלת וגיוון 

ניהול מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל

פיקוח על הייצוא הדו שימושי

משיכת השקעות זרות
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,משרדים ברחבי העולם 50מינהל סחר חוץ מפעיל 
נספחויות כלכליות מלאות 45ביניהם 

נספחות

דרום אפריקה
קניה
גאנה
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?איך הנספחים יכולים לסייע

איתור מפיצים קניינים וסוכנים
ילה'חיבור לרשת סופרמרקטים בצ

קידום הסכמי סחר
הברקזיטהסכם עם בריטניה בעקבות 

בעיות רגולציה וממשל
סימן מסחרי בסין

משלחות נכנסות ויוצאות
מאות משלחות בשנה

בעיות מול המכס
סיוע בשחרור מכולות בפולין

תיאום פגישות בתערוכות
MWCאלפי פגישות בתערוכת 

חיבור למשקיעים זרים
השקעה של תאגיד ענק בחברה  

ישראלית

פ"תמיכה ביישום הסכם מו
מיזם משותף בין חברה מקסיקנית  

לחברה ישראלית
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סמינרים ומפגשים אונליין
לקידום וחיבור עסקי בזמן הקורונה

דרך הפעולה

ארגון משלחות רשמיות
ביקור ראש הממשלה בהודו

פעילות בתערוכות
בברצלונה MWCתערוכת 

המשלבים פגישות עסקיות, ארגון סמינרים מקצועיים
בגאנה Ghrow-ILאירוע 
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)2021(לפעילויות בסין דוגמאות 

Qingdaoתערוכת ציוד רפואי בעיר 
2021, ביוני 1-3

-משלחת אנשי עסקים לחוות הדגמה ישראלית ב
Shandong

2021, במרץ 23

  האוטומוטיבבתחום  Match-Makingאירוע 
ו'בגואנגז

2021, במרץ 26

נגדו'בצסלון קוסמטיקה ישראלית עם מפיצים 
2021, במאי 20

בשנגחאי CMEFתערוכת 
2021, באפריל 26

בהונג קונג HealthTechפורום 
2021, ביוני 11
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מפת הסכמי הסחר
כל שנהמיליארד שקל  11: הערך הכלכלי של ההסכמים

משא ומתן מתנהלהסכמי סחר חופשי עליהם חתמה ישראל

OECD-ובארגון ה WTO-ישראל חברה בארגון ה
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)2019(קוריאה . ד

האיחוד האירופי

(1975,1995)
)2018, 1997(קנדה 

סין
, בלרוס קזחסטן, רוסיה

קירגיסטן וארמניה

)2019(אוקראינה  )2018(פנמה 

בצנרת

גיאורגיה

(2007) מרקוסור

גוואטמלה

)2018, 1992( א"אפט
בתהליך אשרור* 

הודותאילנד

)2019(בריטניה 
ההסכם נחתם* 



חיבור חכם לשווקים בעולם |סחר חוץ  מינהל9

הנספחים הכלכליים של מדינת ישראל בסין  

9

קובואסתי איילון 

)ינג'בייג(

ניב חנן

)שנגחאי(

ירמישיןאב 

)נגדו'צ(

בן חיימי

)ו'גואנגז(

יואב חיימי

)הונג קונג(
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?איך לשמור איתנו על קשר

2 .

מרכז המידע  

ליצואן לשוק הסיני

1.

מערכת פניות 

)ERM(ליצואנים 

3 .

ניוזלטר הזדמנויות  

עסקיות בסין

4 .

  לינקדאין

  הנספחויות

הכלכליות בסין
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חוקי הפרטיות בסין  
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הוצאת מידע תמיד הייתה נושא רגיש בסין•

עיגון בחקיקות מסודרות•

"האישיחוק הגנת המידע "ו" חוק אבטחת מידע", "חוק אבטחת הסייבר"•

היישום  , הרקע, חקיקות ספציפיות עליהן יפרט הדובר בהרצאה חשובה זו על המדיניות 3•
חברות ישראליות לפעול, וכיצד עליכן

מומחה לדני הפרטיות ולהגנות קניין  , דואןר קווין "י ד"ההרצאה תתנהל באנגלית ותועבר ע•
רוחני בסין
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מנהלת בית הספר ללימודי סחר חוץ במכון היצוא על תיאום   שטרנפלדתודה רבה לדפנה •
הזה הוובינרוקיום 

מציעה לעקוב  , לנושאי רגולציה שחשוב שתכירו בסין וובינריםבשנה הקרובה נקיים סדרה של •
ניוזלטר של מינהל סחר חוץ, אחרי הפרסומים של מכון היצוא

אתם מוזמנים לשאול שאלות במהלך הדיון                       •
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רבהתודה 

  קובואסתי איילון 


