
 
 

 !הצטרף אלינואם תרבות יפן קוסמת לך 
 

מתוך רצון לקרב בין שוחרי התרבות , כארבע שנים לאחר כינון היחסים הדיפלומטיים עם יפן, 1956אגודת הידידות נוסדה בשנת 

 לשכת המאגדת גם את, כיום פועלת האגודה כחלק מעמותה ללא מטרות רווח. לבין החוויה היפנית, היפנית ואוהביה בישראל

לידידות האגודה :  פועלת בשני מישורים במקביל,"יפן-האגודה לידידות ולשכת המסחר ישראל", העמותה.  יפן-המסחר ישראל

ולשכת , קשרים עם גורמים מקבילים ביפןבהפצת תרבות יפן בישראל באמצעות פעילויות שונות וביצירת , במישור התרבותי

 .   עסקים ביצירת קשר עם יפן ולאנשי עסקים יפנים ביצירת קשר עם ישראל נשיבסיוע לא,  עסקי- במישור המסחרי המסחר

 

 מטרות האגודה

o בישראל להפיץ את תרבות יפן. 

o ולהפגיש ישראלים עם יפנים החיים בקרבנו , לפתח קשרי חברה ותרבות בין ישראל ליפן. 

o בתחום תרבות יפן בארץ והתרחשויות לשמש מרכז מידע על פעילויות. 

o  משרדי ממשלה , מוזיאונים, מוסדות להשכלה גבוהה: לשר עם כל גורם העוסק בתרבות יפן בישראקקיום. 

o רשת קשר בין אוהבי תרבות יפן בארץ. 

 

 חברות באגודה

 . לקחת חלק בעשייה תרבותית וחברתית מהנה ומפרה, המוצאים עניין בתרבות יפן, אנו מזמינים כל אחד ואחת

 :החברות באגודה מקנה לחבריה

o היחידה הפועלת , וחברות ברשת הקשר של העוסקים ומתעניינים בתחומי יפן, השתייכות לקהילה עם תחום עניין מיוחד

 .בישראל בצמוד לשגרירות יפן וללשכת המסחר 

o הקשורות ביפן ובתרבותה שוטף על פעילויות שונות  קבלת מידע. 

o תכוללהמדיה ה מהעיתונות ופרסומיםל קבלת מקבץ ידיעות שבועי ש. 

o או בהנחת חברים מיוחדתללא עלות לחבריםמפגשים וסדנאות בנושאים שונים ומגוונים , השתתפות בהרצאות . 

o  ייחודית הטבות חבילת ובתוספת  קורפורייט ללא חיוב שנתי-ישראכרטכרטיס  

 

 ?כיצד מצטרפים

  הירשמו באתר האינטרנט שלנו והפכו כבר היום לחברים •

 !מיסרו את פרטי כרטיס האשראי ואתם חברים, טלפנו •

 .  לכתובת האימיילאום מטה ושלחו לאגודה בפקס אנא מלאו את פרטיכם האישיי •

 

 :מעוניין להצטרף כחבר לאגודה לידידות
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