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דברי פרידה
חבריי היקרים,

אחרי כמעט ארבע שנים אני מסיימת את כהונתי כשגרירת 

נהדרת, מלאה באתגרים  חוויה  זו  בישראל. היתה  צ'ילה 

שהנשיאה  לאמון  תודה  אסירת  אני  ואישיים.  מקצועיים 

בי כאשר  נתנה  גב' מישל באשלה,  לשעבר של מדינתי, 

מינתה אותי לייצג את צ'ילה כאן. הייתי גאה להיות שגרירה 

שלה, לחלוק ולקדם בכל מקום את הערכים והעקרונות 

הגנה  סולידריות,  בהם:  החשובים  כהונתה.  את  שהנחו 

יישום השקפות חברתיות במדיניות הכלכלית, שיתוף  וזכויות אדם,  עיקשת על דמוקרטיה 

פעולה בינלאומי ושאיפה בלתי פוסקת לשלום עולמי, שבו שוויון מגדרי יהפוך למציאות והגנה 

אמיתית תינתן למגזרים המקופחים ביותר בחברה.

אני גם אסירת תודה לקבלת הפנים החמה שבה ישראל ואנשיה קיבלו אותי מרגע שהגעתי 

לארץ היפה הזו. כאשר אני אומרת 'אנשים' אני מתכוונת לכולם, כל מי שהזדמן לי לפגוש, 

ביותר. תמיד  לנושאי התפקידים הבכירים  ועד  יום  היום  חיי  החל מהאנשים הפשוטים של 

בחיוך, תמיד בגישה בלתי מתפשרת לעזור, עם הזמנות פתוחות להשתתף בארוחת שבת 

או סדר פסח עם משפחתם. 

במלים האחרונות האלה, אני רוצה לומר רק תודה לכולכם. זו הזדמנות שחברי היקר אפרים 

לפיד, עורך הידיעון, נתן לי כמתנה שאותה לעולם לא אשכח. 

בעוד כחודש צ'ילה וישראל יחגגו 60 שנה של יחסים בילטראליים )השגריר הישראלי הראשון 

הגיע לצ'ילה ב-16 במאי 1950(. למרות שכהונתי נמשכה ארבע שנים בלבד בחיי היחסים 

הבילטראליים הארוכים האלה, אני מאמינה שאני וצוות השגרירות הנפלא שעבד איתי, כולנו 

יחד תרמנו לשיפור הקשרים והידידות בין שתי המדינות שלנו. הלוואי שיכולתי לעשות יותר.

השגנו הרבה כפי שאפשר לראות בבירור בפעילויות שיתוארו בהמשך. אני מקווה מאוד 

שבעתיד, כפי שהיה מאז אוקטובר 2008, המידעון הזה ימשיך לעדכן אתכם במאפיינים 

העיקריים של מערכת יחסים זו וכן באירועים הפנימיים והחיצוניים המשמעותיים של 

ארצי ועמי.

שלכם בברכה,

איירין ברונפמן פייבוביץ'
שגרירת צ'ילה בישראל

פרידה של דיפלומטית 
מדיפלומטית

מכבוד  עתה  נפרדים  אנחנו 

אירנה ברונפמן  הגב'  השגרירה, 

- דיפלומטית, חברה, אדם. הגב' 

לפני  אלינו  הגיעה  ברונפמן 

ללא  פעלה  ומאז  שנים,  כארבע 

לאות כדי להדק את הקשרים בין 

ארצה, צ'ילה, לבין מדינת ישראל 

שיתוף  תחומי  את  ולהרחיב 

הפעולה. אירנה גילתה תמיד הבנה למצוקותיה של 

של  רבות  משלחות  ארצה  להביא  פעלה  ישראל, 

פרלמנטרים ועיתונאים, מתוך הנחה נכונה שמראה 

עיניים תורם יותר מכל להבנה עמוקה יותר. 

השגרירה ברונפמן הקפידה להשתתף בתדרוכים, 

וסיורים שארגן משרד החוץ כדי להיחשף  ימי עיון 

ישראל. בתחום  של  והמגוונות  השונות  לפנים 

היקפי הסחר  להרחבת  הכלכלי תרמה השגרירה 

והסכם נוסף  חופשי  סחר  להסכם  מו"מ  ולפתיחת 

מתוך  וזאת  שלישיות,  למדינות  משותף  לסיוע 

מדינות  לתועלת  כזה  בשת"פ  מעמיקה   הבנה 

מתפתחות. 

עלינו להודות, כי החיים הדיפלומטיים מזמנים לנו 

מכך  ואכזבות  מחברים  כואבות  לעתים פרידות 

השתילים  של  מהפירות  ליהנות  זוכים  שאיננו 

המוצקה  שהתשתית  בטוחתני,  זאת,  עם  שנטענו. 

להידוק  ברונפמן  אירנה  השגרירה  שהניחה 

הקשרים תניב פירות ואלה יהוו יסוד מוסד להמשך 

הפעילות של ממשיכי דרכה.  

כשגרירת  פעילותך  על  אירנה,  לך,  והוקרה  תודה 

צ'ילה בישראל. 

בהצלחה בכל אשר תפני. 

דורית שביט
סמנכ"ל משרד החוץ - ראש אגף אמריקה 
הלטינית והקריביים

מילת פרידה אישית
הכרתי אותך, כבוד השגרירה, בשנתיים האחרונות ועקבתי אחר פעילותך בעת 

שערכתי את המידעונים של השגרירה ובארועים למיניהם.

את  כך  כל  המאפיינים  ובאהבה  במסירות  באחריות,   , במחוייבות  נוכחתי 

אישיותך.

תרמו  בישראל  החיים  של  טובה  הבנה  בצד  לצ'ילה  שלך  וההזדהות  הנאמנות 

רבות להידוק הקשרים בין שתי המדינות.

מאחל לך,אירנה, כל טוב בהמשך דרכך.

אפרים לפיד, תא"ל )מיל(
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יישום  של  ביותר  והשקוף  הדמוקרטי  כביטוי 

זכויות אזרח, זכה מר סבסטיאן פיניירה בבחירות 

 51.6% עם   ,2010 בינואר  ב-17  צ'ילה  לנשיאות 

את  מייצג  פיניירה  מר  הבוחרים.  מקולות 

קואליציית המרכז-ימין ומחליף את גברת מישל 

האישה  המרכז-שמאל,  מקואליציית  באשלה, 

הנשיאה הראשונה בהיסטוריה של המדינה. גב' 

באשלה שלטה במדינה משנת 2006 ועד 11 מרץ 

2010, כשהיא זוכה עם עזיבתה בתמיכה ציבורית 

של יותר מ-80%.

רעידת אדמה בצ'ילה
 3:30 בסביבות   ,2010 בפברואר  ב-27 

רעידת  צ'ילה  את  פקדה  בוקר,  לפנות 

ריכטר,  בסולם   8.8 של  בעוצמה  אדמה 

בעולם.  פעם  אי  שתועדו  החזקות  אחת 

דרום- את  שהמם  החזק  הרעש  אחרי 

מרכז המדינה במשך יותר משלוש דקות 

נרחבים  שטחים  שהרס  צונאמי  הגיע 

מחופה הדרומי של צ'ילה.

ידוע מספרם המדויק של  עד עכשיו לא 

הקורבנות בשל מספר גדול של נעדרים 

שטרם אותרו. המספר הרשמי שפרסמה 

ממשלת צ'ילה ב-30 במרץ עומד על 432 

הרוגים.

הערכת השלטונות היא שהנזק מסתכם 

ב-30 מיליארד דולר, שהם 15% מהתמ"ג 

של צ'ילה.

כבר כמעט מהרגע הראשון קיבלה צ'ילה 

עזרה ותמיכה מכל העולם.

הדחופים  הצרכים  של  מלאה  רשימה 

במשרדי  נמצאת  המדינה  של  ביותר 

יישלחו  והם  בישראל  צ'ילה  שגרירות 

בנפרד לגורמים רבים בישראל. 

פגישה ראשונה של מנגנון התייעצות 
פוליטית בין צ'ילה וישראל

בתחילת נובמבר 2007 התקיימה הפגישה הראשונה של מנגנון ההתייעצות הפוליטית בין צ'ילה 

ון קלברן, מלווה במנהל  וישראל. בראש המשלחת עמד תת-המזכיר ליחסי חוץ מר אלברטו 

מחלקת המזה"ת ואפריקה במשרד החוץ הצ'יליאני, מר מנואל הינוג'וסה ויועץ מהקבינט. בראש 

המשלחת הישראלית עמד מנכ"ל משרד החוץ אהרון אברמוביץ ואתו הסמנכ"לית לאמריקה 

הלטינית, דורית שביט ומנהל מחלקת אמל"ט, אלכס בן-צבי.

וחיפשו  מניסיונם  חלקו  הבילטראליים,  ביחסים  דנו  המשלחות  שתי  וידידותית  חמה  באווירה 

דרכים לשפר יותר את היחסים הטובים בין שתי המדינות.

תת-השר הצ'יליאני פגש גם את שרת החוץ הישראלית ציפי ליבני, והם חתמו על שני הסכמים 

חשובים: מזכר הבנות על ייסוד התייעצויות בילטראליות בין משרדי החוץ של ישראל וצי'לה, 

והסכם על תגמולים לקרובים של הצוות הדיפלומטי והקונסולרי. 

ביקור בכירים מצ'ילה
ביקרו  הישראלי,  החוץ  ומשרד  בצ'ילה  היהודית  2006, במאמץ משותף של הקהילה  נובמבר  מאז 

בישראל כעשר משלחות של שרים, חברי פרלמנט, מובילי דעת קהל ועיתונאים מצ'ילה.

כלכליים  פוליטיים,  לעניינים  הקשורים  דיווחים  קיבלו  בישראל,  בכירים  עם  נפגשו  המשלחות 

ובינלאומיים, וערכו סיורים מודרכים למקומות ואתרים סמליים הקדושים ליהדות, נצרות ואסלאם.

ממשלה חדשה בצ'ילה

פתחנו חשבון בנק מיוחד בישראל לטובת 
 תרומות לקורבנות הרעש. פרטיו:
 הבנק הבינלאומי )31(, סניף 067, 

שם החשבון: שגרירות צי'לה/סיוע לצ'ילה 
מספר: 142-621862.

סיכום תקופת הכהונה 2006-2010
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ביקור רשמי של שר החקלאות הצ'יליאני
ביוני 2007 ערך שר החקלאות של צ'ילה אלברו רוחס ביקור רשמי בישראל בהזמנת עמיתו , שר 

החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון. 

במהלך ביקורו למד השר רוחס על הפעילויות והפיתוחים החקלאיים בקיבוצים שונים. הוא התעניין 

בשימוש במי קולחין ומים מותפלים ,ביקר באוניברסיטת בן גוריון ובמכון וולקני למחקר חקלאי כדי 

ללמוד על השימוש במידע גיאוגרפי וחישה מרחוק בחקלאות באזורים צחיחים. 

הצ'יליאני  הכלכלה  שר  של  רשמי  ביקור 
כלכלה  בנושאי  לדיונים  מצ'ילה  חשובות  משלחות  שלוש  לישראל  הגיעו   2008 בנובמבר 

משותפים.

שר הכלכלה והבינוי, מר הוגו לבדוס, הוזמן להשתתף בועידת ראש הממשלה לייצוא ושיתוף 

פעולה בינלאומי 2008. השר לבדוס הגיע עם העוזרת הראשית שלו, קת'לין אוריבה ומר אדריאן 

)איגוד   CORFO הצ'יליאני  הממשלתי  הארגון  של  סוכנות   ,InnovaChile מנהל  סגן  מג'נדזו, 

פיתוח היצור( האחראי לקידום חדשנות ומחקר בקרב חברות צ'יליאניות. 

המדען  ישי  אלי  והתעסוקה,  התעשייה  המסחר,  שר  הישראלי,  עמיתו  עם  נפגש  לבדוס  מר 

הראשי, ד"ר אלי אופר. בסיום פורסמה הצהרה משותפת לשיתוף פעולה עתידי בנושאי מחקר 

ופיתוח מדעי וטכנולוגי בין ישראל וצ'ילה.

 ביקור עבודה של 
המנהלת בפועל של 
הסוכנות הצ'יליאנית 

לשיתוף פעולה בינלאומי
ביקרה   2008 בנובמבר   18-25 בימים 

הסוכנות  של  בפועל  המנהלת  בישראל 

הצ'יליאנית לשיתוף פעולה בינלאומי, מריה 

קריסטינה לאזו כדי לפתח נהלי עבודה עם 

פעולה  לשיתוף  המרכז  הישראלי,  עמיתה 

מר  ליוו  לאזו  גב'  את  )מש"ב(.  בינלאומי 

השיתוף  מחלקת  מנהל  פאריל,  אנריקה 

הסוכנות,  של  המולטילטראלי  הפעולה 

החקלאות  משרד  נציג  בלנקו,  בנג'מין  מר 

ממשרד  סוטו  הרנאן  ומר  הצ'יליאני 

הבריאות הצ'יליאני.

סמנכ"ל  עמיתה,  עם  נפגשה  לאזו  גב' 

לדיון  דיבון,  חיים  הישראלי  החוץ  משרד 

פעולה  לשיתוף  המיטביות  בדרכים 

מפותחות  פחות  אחרות  מדינות  לטובת 

מצ'ילה וישראל. בשל העובדה שהתוכניות 

לשיתוף פעולה של שתי המדינות דומות 

ומשלימות זו את זו. 

בנוגע  צ'ילה  ממשלת  למדיניות  בהתאם 

פלשתינאית  מדינה  והקמת  למזה"ת 

לצידה של ישראל בשלום בביטחון, לאזו 

גם ביקרה את עמיתה ברמאללה במגמה 

בהן  ביותר  הטובות  הדרכים  את  למצוא 

המדינה  לפיתוח  לעזור  תוכל  צ'ילה 

העתידית.

שיתוף פעולה בהדרכה
צ'ילה  את  יחדיו  שקושרים  ביותר  המשגשגים  מהתחומים  אחד 

בישראל  הוא קשרי שיתוף פעולה במסגרתם משתלמים  וישראל 

בממוצע שנתי כמעט 80 מומחים צ'יליאניים מתחומים שונים.רבים 

בינלאומי,  לשיתוף  הישראלית  הסוכנות  מש"ב,  בחסות  מגיעים 

חקלאות  והשקייה,  מים  משאבי  ניהול  כמו:  בנושאים  ולומדים 

מדברית והמאבק במדבור, חינוך לגיל הרך, פיתוח קהילתי, רפואת 

חירום ואסונות, קליטת פליטים, תוכניות תעסוקה עוד.

מוסדות ישראליים חשובים אחרים מכשירים בעלי מקצוע מצ'ילה 

ובהם המכון הבינלאומי למנהיגות של ההסתדרות הכללית.הודות 

המדריכים,  של  החמה  הפנים  וקבלת  ההכשרה  קורסי  לאיכות 

אחרים(  ממקומות  אחרים  )ורבים  מצ'ילה  המשתתפים  הופכים 

לשגרירים הטובים ביותר של ישראל בחו"ל.
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פסטיבל הקולנוע הצ'יליאני
 18 צ'ילה,  של  העצמאות  יום 

היה הזדמנות   , בספטמבר 2008 

טובה לחגוג את פתיחת פסטיבל 

בסינמטקים  הצ'יליאני  הסרטים 

וירושלים.  חיפה  אביב,  בתל 

הסרט המרכזי שהוקרן בפסטיבל 

שלי'  ביותר  הטוב  'האויב  היה 

בנוכחות שגרירת צ'ילה בישראל, 

פייבוביץ'.  ברונפמן  אירנה  הגב' 

הסרט רלבנטי במיוחד לחלק זה 

מתאר  שהוא  מכיוון  העולם  של 

שנות  מסוף  דרמטית  אפיזודה 

ה-1970 שבה היו לצ'ילה וארגנטינה מחלוקות גבול שכמעט הפכו למלחמה. חמש הפקות צ'יליאניות 

מהזמן האחרון הוצגו בפני קהל ישראלי רחב. מר גונזלו ג'וסטיאנו, אחד הבמאים הצעירים המבטיחים 

בצ'ילה הגיע לפסטיבל והציג את סרטו B-Happy ונפגש עם יוצרי סרטים ישראליים.

משלחת רמת דרג מצ'ילה 
בביקור בישראל

על  ידע  להנחיל  המאמצים  במסגרת 

דעת  ומובילי  ממשל  גורמי  בקרב  ישראל 

צ'ילה  היהודית של  בצ'ילה, הקהילה  קהל 

משלחת  הזמינו  הישראלי  החוץ  ומשרד 

רמת דרג לביקור בישראל בנובמבר 2008.

אנטוניו  חוזה  מר  היו  המשלחת  חברי 

מר  הנשיאות,  משרד  מנכ"ל  ויירה-גאלו, 

עוזריו  ושני  המדינה  מבקר  מנגוזה,  רמירו 

הראשיים: חבר הפרלמנט אנטוניו קאסט, 

הצ'ילאני  הפרלמנט  של  התחתון  מהבית 

הראשי  העורך  ספולוודה,  אדווארדו  ומר 

של היומון אל מרקוריו.

החשובות  בערים  עמוסים  ביקורים  בצד 

המשלחת  בישראל,  הקדושים  והמקומות 

נפגשה עם מבקר המדינה הישראלי מיכה 

העליון  ביה"ש  נשיאת  עם  לינדנשטראוס, 

של  הכללי  המפקח  ועם  בייניש  דורית 

משרד החוץ , ויקטור הראל.

יו"ר הרשות הצ'יליאנית לניירות ערך וביטוח, 

מר גיירמו לריין ריוס השתתף בועידה ה-34 

ניירות  רשויות  של  הבינלאומי  הארגון  של 

אביב  בתל  שהתקיים   )IOSCO( הערך 

ביוני 2009.

בין הארועים החשובים בתחום התרבות נערכה 

דרומיים  אורות  מצ'ילה  צילומים  של  תערוכה 

של האמנית הישראלי אורלי אביב בינואר 2007 

במרכז לאמניות הבמה בתל אביב וב מרץ 2008 

בראשון לציון.

השגרירה, אירין ברונפמן וסגל השגרירות

הפסטיבל הבינלאומי 
לאומנות ואמנות בירושלים 

2009 ,2008 -
ואומניות  לאמנות  הבינלאומי  הפסטיבל 

אטרקציית  היוצר(,  )חוצות  בירושלים 

הקיץ  בעונת  ביותר  הגדולה  התיירות 

שנה   34 כבר  שנה  כל  מתקיים  בירושלים 

יותר  ביקרו   2009 שנת  של  ובתערוכה 

מ-100,000 איש.

גאה  היתה  בישראל  צ'ילה  שגרירות 

של  הפעילה  בנוכחות  לתמוך  מאוד 

שהתקיימו  בתערוכות  צ'יליאנים  אמנים 

אמנים  בתערוכה  ו-2009.   2008 באוגוסט 

צ'יליאנים הציגו את עבודתם ואת התהליך 

אמנות  חובבי  אלפי  עשרות  בפני  היצירתי 

היצירות  רוב  ומחו"ל.  מישראל  ואומנות 

בעיקר  שיקפו  בתערוכה  שהוצגו  מצ'ילה 

של  הילידית  העתיקה  המורשת  את 

האטאקמנית ושל המפוצ'ה, המבוססים על 

אריגה מסורתית של לבוש מצמר אלפקה. 

 פרסים לזוכים בתחרות ציורים
"ילדי ארץ הקודש מציירים צ'ילה"

תערוכות צילומים

בביתה של שגרירת  נערך  בחודש ספטמבר 

של  הסיום  טקס  ברונפמן,  אירין  גב'  צ'ילה, 

צ'ילה".  מציירים  הקודש  ארץ  "ילדי  תחרות 

השתתפו   15-5 בגילאי  ילדים  מ-40  למעלה 

בתחרות אשר נערכה בסיוע משרד החוץ של 

האזורי  מביה"ס  היו  המשתתפים  רוב  צ'ילה. 

בית יצחק בעמק חפר וביה"ס הוברמן בפתח 

ישראל- התרבות  מכון  של  יוזמה  תקוה.זו 

שתחגג  לצ'ילה  ה-200  שנת  לכבוד  צ'ילה 

בשנת 2010.
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העורך: אפרים לפיד # הפקה: גרין עיתונות בע"מ
E d i t o r :  E p h r a i m  L a p i d  l  P r o d u c t i o n :  G r e e n - P r e s s  L t d . 

קשרי הידידות ושיתוף הפעולה בין הכוחות 

המזוינים של צ'ילה לצה"ל היו מאז ומתמיד 

מצוינים הן במישור והן במישור האישי.

מהביקורים  לכך  טובות  דוגמאות  יש 

בישראל של קצינים בכירים רבים מגופים 

 2006 השנים  בין  הצ'יליאני  בצבא  שונים 

ל-2009:

הסמלי  הביקור  נערך   2008 באוגוסט   0

ספינת   -  "La Esmeralda" של  החשוב 

האימונים של הצי.

 General - 0 ראש הלוגיסטיקה של הצבא

.Julio Baeza Von Bohlen

0 מנהל  FAMAE - מטה התיעוש והחימוש 

 General Antonio Cordero  - של הצבא

.Kehr

 Vice Admiral   - הצי  המטה  ראש   0

.Jorge Huerta Dunsmore

0 נשיא  ENAER - פרויקט החלל הלאומי 

 Air Force General Mario  - צ'ילה  של 

.González Ossa

0 ראש התקשורת והאינפורמציה של חיל 

 General Leandro Mellado   - האוויר 

.Bravo

 General - 0 ראש האחזקה של חיל האוויר

.Jorge Vargas Etcheverry

 Real Admiral  - 0 ראש המודיעין של הצי

.Ellis Berg Pearce

 Vice  - הצי  של  הלוגיסטיקה  ראש   0

.Admiral Cristi'an Gantes Yung

 - הצבא  של  הטכנולוגיה  אגף  ראש   0

.Carlos Zimmerann Konekamp

 Vice Admiral  - הצי  מטה  ראש   0

.Federico Niemann Figari

 Admiral Rodolfo 0 מפקד הצי של צ'ילה

בספטמבר  בישראל  ביקר   Codina Díaz

.2007

 General - 0 מפקד צבא היבשה של צ'ילה

בספטמבר  בארץ  ביקר   Oscar Izurieta

.2009

המפקדים  נפגשו  הללו  הביקורים  בכל 

וביקרו  הישראלים  עמיתיהם  עם  מצ'ילה 

ביחידות שונות של צה"ל.

ביקורי קצינים בכירים מצ'ילה במערכת הביטחון בישראל

Ph
ot
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ic
ha

l K
id

er
on

מפקד צבא היבשה של צ'ילה אורח צה"ל

ביקור ספינת האימון של צ'ילה "אזמרלדה" בישראל
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My dear friends,
After almost 4 years, I am finishing my 
appointment as Ambassador of Chile in 
Israel. 
It has been a great experience, full of pro-
fessional and personal challenges. I am 
very grateful for the trust that the former 
President of my country, Ms Michelle 
Bachelet, placed in me when she nominated 
me as representative of the Republic of Chile here. I was proud to be her 
Ambassador, sharing here and promoting everywhere the values and prin-
ciples that guided her Presidency. Foremost among them, I can mention 
solidarity, staunch defence for democracy and human rights, social views 
in the implementation of economic policies, cooperation in the interna-
tional field, and an enduring quest for a more peaceful world, where gen-
der equality would become reality and actual protection be provided for 
the most underprivileged sectors in society.
But, for sure, I am also grateful for the reception and great warmth that 
Israel and its people offered me since the first moment I arrived to this 
beautiful country. And when I mention “people” I mean all of them, ev-
eryone I had the opportunity to meet, from the more simple level of ev-
eryday life to the highest spheres of power.  Always a smile, always an 
uncompromised disposition to help, always an open-door invitation to 
share with their families a dinner on Shabat or Pesah.
As for these very last words, my only wish is to say THANK YOU to you 
all.  It is an opportunity that my dear friend Ephraim Lapid, Editor of this 
Newsletter, offered me as a present, one I surely will never forget.
In about a month, Chile and Israel will celebrate 60 years of bilateral 
relation (the first Israeli Ambassador arrived to Chile on 16 May 1950). 
Although my period covered only the last 4 years in this medium age 
bilateral lifetime, I believe that  myself and the fantastic Embassy’s team 
that worked with me, all together  we contributed to improve the level of 
the ties and the friendship that bind our two countries together. I wish I 
could have done more.
Yet, much has been accomplished as the following activities described 
hereafter clearly indicate. I really hope that in the future, as it has been 
since October 2008, this Newsletter will be able to continue updating you 
all about the main features of this relationship, as well as of the internal 
and external events significant to my country and people.  

Irene Bronfman Faivovich,  
Ambassador

A Letter of Farewell

We are saying goodbye to her 
Excellency the Ambassador 
Ms. Irene Bronfman - a dip-
lomat, a friend, a human be-
ing. Ms. Bronfman came to 
us four years ago and since 
worked continuously to 
strengthen the ties between 

her country, Chile, and Israel and to extend 
the areas of cooperation. 
Irene always expressed an understanding of 
Israel’s problems, worked to bring to Israel 
many delegations of parliament members and 
journalists, under the correct assumption that 
seeing contributes more than anything to a 
deeper understanding. 
Ambassador Bronfman made sure to par-
ticipate in briefings, seminars and tours orga-
nized by the Foreign Ministry in order to get 
to know Israel’s various aspects. Regarding 
the economy, the ambassador contributed to 
expanding trade volumes and to start negotia-
tions for a free trade agreement and another 
agreement for joint assistance to third-world 
countries, with a deep understanding that this 
cooperation will assist developing countries. 
Admittedly, diplomatic life sometimes leads 
to painful farewells from friends and disap-
pointments with being unable to enjoy the 
fruits of the saplings we planted. However, 
I am sure that the firm foundation placed by 
Ambassador Irene Bronfman for strengthen-
ing ties will bear fruit and they will be the 
foundation for continued activity by her suc-
cessors. 
I respectfully thank you, Irene, for your activ-
ity as Chile’s ambassador in Israel and whish 
you good luck in all that you choose to do.

Dorit Shavit 
Deputy Director-General for Latin 

America at the Foreign Ministry

A farewell from a 
diplomat to a diplomat
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In  the most democratic and transparent exercise 
of civil rights, Mr. Sebastian Piñera won the runoff 
of the Presidential election in Chile  on 17 January  
2010, with 51,6% of the vote. 
Representing a centre-right coalition, Mr. Piñera 
succeeded Ms Michelle Bachelet, from the cen-
tre-left coalition, the first woman ever in the his-
tory of the country that reached the Presidency. Ms 
Bachelet governed the country from 2006 to the 11 
March 2010, leaving power with more than 80% of 
public support in the polls.

Earthquake in Chile
On 27 February 2010, around 03.30 am, 
Chile was struck by an 8.8Mw earthquake, 
one of the largest ever recorded in the world. 
The strong movement that stunned the 
centre-south of the territory for more than 3 
minutes was followed by a tsunami that dev-
astated big areas of the southern coast of the 
country.
Although till now the exact number of vic-
tims is unknown, due to a large number of 
missing people that have not yet appeared, 
the official list given by the government last 
30 March included 432 fatalities.
The authorities estimated the damage sus-
tained in about US$ 30 billion; that is, 15% 
of Chile real gross domestic product.
From almost the very first moment, Chile 
has being receiving the help and support all 
around the world.
A complete list of the most urgent needs that 
the country requires today is available at the 
offices of the Embassy of Chile in Israel. 
We have also opened a bank account in 
Israel especially dedicated to collect dona-
tions for the victims of the earthquake: 

First Meeting of Political Consultation 
between Chile and Israel
At the beginning of November 2007 took place the first meeting of the Mechanism 
of Political Consultation between Chile and Israel. Head of the Chilean delegation 
was the Under Secretary of Foreign Relations Mr. Alberto van Klaveren, who was 
accompanied by the Director of the Middle East and African Affairs Department 
of the Chilean Foreign Ministry, Ambassador Manuel Hinojosa, and by an ad-
visor from his Cabinet. The Israeli delegation, headed by his counterpart in the 
Israeli Ministry of Foreign Affairs, Director General Aaron Abramovich, included 
the Director General in charge of the Latin-American Affairs, Ambassador Dorit 
Shavit, and the Director of the South American Department, Alex Ben Zvi. 
In a warm and friendly atmosphere, both delegations went over the bilateral rela-
tion, sharing experiences and looking for better ways to improve the already very 
good links that exists between the two countries.
The Chilean Under Secretary was also received by the Israeli Minister of Foreign 
Affairs, Ms Tzipi Livni, with whom he signed two important agreements:  The  
Memorandum of Understanding on the Establishment of Bilateral Consultations 
between the Ministries of Foreign Affairs of Chile and Israel and the Agreement 
on Remunerated Activities for Relatives of a Diplomatic Mission or Consular 
Representation.

Visits of Chilean Authorities
Since November 2006, in a joint effort made by the Jewish Community of Chile 
and the Ministry of Foreign Affairs of Israel, nearly ten different delegations of 
Ministers, members of the Chilean Parliament, public opinion leaders and journal-
ists visited Israel. Their activities included meetings with Israeli authorities, brief-
ings related to the main issues in the political, economic and international areas, 
and guided tours to the more symbolic places of the country and sites held sacred by 
the Jewish, Christian and Islamic faiths.  

Bank Name: BeinLeumi (First 
International Bank of Israel - FIBI)
Account name: Embassy of Chile / 
Help for Chile, Branch: 067, Account 
N°:  142-621862. 

New Government in Chile
Personal goodbye message
I have known you, your Excellency the 
ambassador, and followed your activity, 
while editing the ambassador’s newslet-
ter and in various events for the past two 
years.
I have witnessed your commitment, re-
sponsibility, dedication and love, charac-
teristic of your personality. Your loyalty 
and identification with Chile, along with 
your profound understanding of life in 
Israel greatly contributed to strengthen-
ing the ties between the two countries.
I wish you all the best, Irene. 

Brigadier General (Res.) 
Ephraim Lapid
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Official Visit of the Chilean Minister of 
Agriculture
In June 2007, Mr. Alvaro Rojas, Minister of Agriculture of Chile, carried out an official 
visit to Israel, in response to an invitation from his Israeli counterpart, the Minister of 
Agriculture and Rural Development Mr. Shalom Simhon.
During his visit, Minister Rojas had the opportunity to share experiences and learn 
about agricultural activities and development in different kibbutzim of the country. He 
also was took interest in reservoirs for marginal and reused water and visited the Ben 
Gurion University of the Negev, to know about the remote/sensing and GIS for dryland 
farming. Minister Simhon offered a lunch for the Chilean delegation in the Volcani 
Centre for Agricultural research.

During November 2008, three important 
Chilean delegations arrived to Israel.
The first one the Official Visit made by 
the Minister of Economy, Improvement 
and Reconstruction, Mr. Hugo Lavados, 
who was invited to participate in the 
Israel Prime Minister’s Conference for 
Export and International Cooperation 
2008, that took place on 12  November.
Minister Lavados came with his main 
aide, Ms Kathleen Uribe, and with Mr. 
Adrian Magendzo, deputy director of 
InnovaChile, an agency from the Chilean 
governmental organization Production 
Development Corporation (CORFO) in 
charge of promoting innovation and in-
vestigation among Chilean companies.
In the context of the Conference, Mr. 
Lavados participated in the roundtable 

Cooperation in training
One of the most thriving fields that bind Chile and Israel together consist of cooperation 
ties. On an annual average, nearly 80 Chilean professionals from many different areas 
arrive to Israel under the patronage of the Israeli Agency for International Development 
Cooperation (MASHAV), to be trained on issues as water resource management and 
irrigation, desert agriculture and combat of desertification, early childhood education, 
community development, emergency and disaster medicine, refugee absorption and 
employment programmes among many others.  
Other important Israeli institutions that provide training to Chilean professionals is 
the International Institute for Leadership, part of the General Federation of Labour, 
Histadrut.
It should be emphasized that thanks to the quality of the training courses and the warm 
and friendly welcome given by the trainers, Chilean participants (and so many others 
from different origins) coming here to be trained, eventually not only gain a significant 
level of expertise but also become the best Ambassadors of Israel abroad.

Official Visit of the Chilean Minister of Economy, 
Improvement and Reconstruction

discussion “The Global Financial Crisis: 
How to live with it? How to overcome it? 
“, in which he shared seats, among oth-
ers, with Mr. Bernd Pfaffenbach, Federal 
Ministry of Economics and Technology 
of the Federal Republic of Germany;  
Dr. Abel Garamhegyi, State Secretary 
in International Economic Relations of 
the Republic of Hungary, and Mr. Ron 
Stevens, Deputy Premier and Minister 
of International & Intergovernmental 
Relations of the province of Alberta, 
Canada.
Besides his presence in that significant 
event, Mr. Lavados held a meeting with 
his counterpart, the Minister of Industry, 
Trade and Labour, Mr. Eli Yishai. Both 
Ministers  subscribed a joint Declaration 
for future cooperation in issues related 

with investigation and scientific and tech-
nological development between Chile 
and Israel. Due to the importance of the 
matters involved in the Declaration, the 
Israeli Minister was accompanied by the 
Chief Scientist, Dr. Eli Opper.
Minister Lavados also met with the 
chairman of the Israel Export and 
International Cooperation Institute, Mr. 
David Arzi, and with the President of the 
Manufacturers Association of Israel and 
the Chairman of the Federation of Israeli 
Economic Organizations/Chambers of 
Commerce.  
Finally, Minister Lavados and his dele-
gation visited the University of Negev, in 
Sde Boker, and the Weizmann Institute 
to get a first-hand appraisal of the work 
that Israeli scientist do in the field of wa-
ter management and alternative energy.
Before leaving Israel, Minister Lavados 
visited Ramallah, in the Palestinian 
Authority, where he held a reunion with 
his counterpart and representatives of 
the public and private economic areas.
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Prize-giving ceremony Contest “Children 
of the Holy Land draw Chile”
Last September, a festive and joyous cer-
emony took place at the Ambassador’s 
residence garden to celebrate the con-
clusion of the contest “Children of the 
Holy Land draw Chile”. More than 40 
children, ranging between 5 and 15 years 
old took part in the contest, which was 
supported by the Division for Chilean 
Communities Abroad of the Chilean 
Ministry of Foreign Affairs. Most of the 
children were regular students at “Bet 
Ytzhak” Regional School, situated in the 
Hefer valley, and “Huberman” School, 
located in Petach Tikva. This contest was the initiative of the Israeli-Chilean 
Cultural Institute to pay tribute to the bicentennial of the Chilean Republic, to be 
commemorated in 2010. 

Chilean Film Festival
The commemoration of the Chilean National Day on 18 September 2008 was a 
timely occasion to celebrate the opening of a Chilean Film Festival at the Tel Aviv 
Cinémathèque.  On this special occurrence, the public and guests had the oppor-
tunity to enjoy a tasting of Chilean products and were introduced to the featured 
film of the evening “Mi Mejor Enemigo” ( My Best Enemy) by the Ambassador 
of Chile in Israel, Ms Irene Bronfman Faivovich. The movie in question was of 
particular relevance to this part of the world, since it depicts a dramatic episode of 
the late 1970s when Chile and Argentina clashed over a border dispute and came 
to the very verge of war. For more than a fortnight this film cycle,  equally carried 
trough in the Haifa and Jerusalem Cinémathèques, was a privileged showcase that 

enabled five recent Chilean film produc-
tions reaching a wide Israeli audience. 
Mr. Gonzalo Justiniano, one of the most 
promising figures of a new generation of 
young Chilean film directors, travelled 
especially to Israel to attend the festival, 
where he presented his film “B-Happy” 
and had a fruitful exchange with Israeli 
film artists and creators.

In the cultural area, some important ac-
tivities were developed over the last four 
years. Among the more important ones 

VIP Chilean delegation in 
Israel
Continuing with its efforts to foster the 
knowledge of Israel among Chilean au-
thorities and opinion leaders, the Jewish 
Community of Chile and the Israeli Foreign 
Ministry jointly invited a high level delega-
tion to visit Israel during November 2008.
The delegation was composed by Mr. José 
Antonio Viera-Gallo, Ministry Secretary 
General of the Presidency; Mr. Ramiro 
Mendoza, Comptroller General, who was 
joined by two of his main aides; MP José 
Antonio Kast, from the Deputy Chamber of 
the Chilean Parliament, and by Mr. Eduardo 
Sepúlveda, Chief Editor of the daily newspa-
per El Mercurio.
Besides an intensive agenda of visits to the 
most important cities and holy places of 
Israel, the delegation held meetings with 
the Israeli State Comptroller, Mr. Micha 
Lindenstrauss; with the President of the 
Israeli Supreme Court, Ms Dorit Beinisch, 
and with the Inspector General of the Foreign 
Ministry and former Ambassador of Israel to 
Spain and Belgium, Mr. Victor Harel.
The Chairman of the Chilean Securities and 
Insurance Supervisor (Superintendencia de 
Valores y Seguros - SVS), Mr. Guillermo 
Larraín Ríos, participated in the 34th Annual 
Conference of the International Organization 
of Securities Commissions (IOSCO) that 
took place in Tel Aviv, between t 8 - 11  June 
2009.  
As Chairman of IOSCO Emerging Market 
Committee, Mr. Larraín was one of the key 
speakers in the opening ceremony of the 
Conference and he acted as moderator in the 
panel The Impact of the Global Financial 
Crisis on Emerging Markets- Potential 
Mitigation Strategies.Photograph Exhibitions

is the photo exhibition Southern Lights 
by the Israeli artist Orly Aviv, in January 
2007, at the Tel Aviv Performing Arts 
Centre.
Orly, a lover of Chile and its landscapes, 
showed in her great pictures one of the 
most magnificent lakes in the world, the 
General Carrera or Chelenko, as it is 
known by the Tehuelches, the native peo-
ple of that region. Chile shares the lake 
with Argentina, in the southernmost part 

of the Latin-American continent. Gifted 
with privileged eyes, Orly captured that 
unrivalled landscape, where the blue 
tones of the millenarian ice are reflected 
in the seemingly calm waters of a majes-
tic lake.
On March 2008, the Municipality of 
Rishon Letzion hosted also the work of 
Orly Aviv, who shared the space with the 
Israeli-Chilean photographer Tami Hirsh. 
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The friendship and cooperation between the Chilean Armed Forces and the IDF both at 
institutional and personal levels have been traditionally exemplary.
Good examples of the latter are the many official visits to Israel that high authorities 
from the different branches of the Chilean Armed Forces carried out from October 2006 
to December 2009.

Besides the important and symbolic visit 
of the Training Ship of the Chilean Navy 
“La Esmeralda”, in August 2008, several 
high ranking Chilean officers met with 
their counterparts in Israel: the Director of 
Logistic of the Chilean Army, General Julio 
Baeza Von Bohlen; the Director of FAMAE 
(Factory and Arsenal of the Chilean Army) 
General Antonio Cordero Kehr; the Naval 
Chief of Staff, Vice Admiral Jorge Huerta 

Dunsmore; the President of ENAER (Chilean’s National Aeronautical Enterprise), Air 
Force General Mario González Ossa; the Director of Information and Telecommunication 
of the Chilean Air Force, General Leandro Mellado Bravo; the Director of Maintenance 
of the Chilean Air Force, General Jorge Vargas Etcheverry; the Director of Intelligence 
of the Chilean Navy, Real Admiral Ellis Berg Pearce; the Director of Logistics of the 
Chilean Navy, Vice Admiral Cristi’an Gantes Yung; the Director of the Technological 
Branch of the Chilean Army, General 
Carlos Zimmerann Konekamp and the 
Chief of Staff of the Chilean Navy, Vice 
Admiral Federico Niemann Figari.
The Commander in Chief of the Chilean 
Navy, Admiral Rodolfo Codina Díaz was 
in Israel in an Official visit on September-
October 2007.
The Commander in Chief of the Chilean 
Army carried through an Official Visit last 
September 2009.

Work Visit of the Executive 
Director of the International 
Cooperation Agency of Chile
Between the 18 and 25 November 2008, 
the Executive Director of the International 
Cooperation Agency of Chile, Ambassador 
María Cristina Lazo, visited Israel to develop 
a working agenda with her Israeli counterpart 
MASHAV.
Ms Lazo was joined by Mr. Enrique Farril, 
chief of the bi & multilateral cooperation 
department of the Agency, Mr. Benjamin 
Blanco, representative of the Chilean Ministry 
of Agriculture and Mr. Hernán Soto from the 
Chilean Ministry of Health.
Throughout an intensive and very produc-
tive agenda, Ms Lazo visited the three main 
MASHAV centres in Israel: the Golda Meir 
Mount Carmel International Training Centre in 
Haifa, the MASHAV/CINADCO Agricultural 
International Cooperation-Training Centre, 
in kibbutz Shefayim, and the Ramat Rachel-
Ofri Centre, near Jerusalem.  There Ms Lazo 
and her delegation had meetings with the lo-
cal staff, shared experiences and found out 
how MASHAV works, mainly with Latin-
American participants to cooperation pro-
grams in various areas. 
Ambassador Lazo had also an important meet-
ing with her counterpart and deputy Director 
General of the Israeli Foreign Ministry, 
Ambassador Haim Divon, with whom she 
analysed the best ways to cooperate and to 
work together for the benefit of others coun-
tries, less developed than Chile and Israel.  
Due to the similarity and complementarities of 
the cooperation programs that both Agencies 
implement, Ambassadors Lazo and Divon 
decided to study the possibility to set up a 
bilateral cooperation programme in the near 
future.
In accordance to the policy of the Chilean 
Government towards the Middle East and the 
establishment of a Palestinian State that can 
live side by side with Israel, in peace and se-
curity, Ms  Lazo also paid a visit to her coun-
terpart in Ramallah, in an effort to identify the 
best ways through which Chile can help for 
the development of that future state.

Visit of the Commander in Chief of the 
Chilean Army

Visit of the Chilean training ship “Esmeralda”

Official Visit From The Chilean 
Armed Forces

International Arts and Crafts Fair, 
Jerusalem - 2008 & 2009 Editions
The International Arts and Crafts Fair, Jerusalem, the largest tourist attraction of 
the Jerusalem summer season, has taken place annually for the past thirty-four 
years, with over 100,000 visitors at the 2009 Fair. 
 The Embassy of Chile in Israel took then particular pride in supporting Chilean 
artists’ active presence at the most recent editions of the Fair, in August 2008 
and 2009. The Fair served as a unique setting where Chilean crafts artists could 
display their work and creative process before tens of thousands of arts and crafts 
lovers from Israel and abroad. Most of the Chilean products displayed originated 
mostly from the Atacamenian and Mapuche ancient indigenous heritage, rooted 
on traditional weave and apparel in loom wool and alpaca.  
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