תומכים עיקריים
רונלד לאודר
השגריר רונאלד ס .לאודר ,נשיא הקונגרס היהודי העולמי ,איש עסקים ופילנטרופ ,כיהן כנשיא קרן קימת לישראל.
כיהן כיו"ר ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים המרכזיים בארצות הברית .מונה על ידי הנשיא רייגן לשגריר
ארצות הברית באוסטריה ,ושימש סגן עוזר מזכיר ההגנה לעניינים אירופיים ולנאטו .ייסד ועמד בראש "קרן רונלד
ס .לאודר" שעיקר עיסוקה בקידום החינוך היהודי .פעיל בתחומים נוספים הקשורים בחיי קהילות וארגונים יהודיים
וישראליים .מכהן כיו"ר הקרן היהודית הלאומית ,יו"ר התכנית לשימור המורשת היהודית במסגרת הקרן העולמית
לשימור אתרי מורשת .מעורב בתחומי המדיה ובתעשיית הטלקומוניקציה .סגן נשיא תאגיד אסתי לאודר ,יו"ר
תאגיד אסתי לאודר העולמי ויו"ר מעבדות קליניק .בוגר בית-ספר וורטון באוניברסיטת פנסילבניה במנהל עסקים
בינלאומי .השתלם באוניברסיטאות פריז ובריסל.

קרן פרידריך אברט
קרן פרידריך אברט ) (FESהיא מוסד ללא כוונת רווח ,ששורשיו נטועים בסוציאל-דמוקרטיה הגרמנית
והבינלאומית .נציגות הקרן בישראל תורמת לקידום היחסים בין ישראל לבין גרמניה ואירופה .כמו-כן פועלת
הנציגות למען דו-קיום בשלום בין ישראל לבין שכנותיה ולמען חיזוק החברה האזרחית בישראל .למידע נוסף:
www.fes.org.il

קרן נדב
לקידום מורשת העם היהודית
קרן נדב נוסדה ב 2003 -ע"י לאוניד נבזלין ושותפיו כאמצעי למימוש חזונם של מייסדיה לתרום לחיזוק העמיות
היהודית ולהבטחת ההמשכיות היהודית .הקרן תומכת ביוזמות ובפרויקטים שנועדו לקדם הבנה של עמיות
יהודית ואת תחושת הגאווה בשייכות לעם היהודי .בבסיס חזונה ופעילותה של הקרן ניצבות שתי מטרות :בניית
זהות יהודית משמעותית ופלורליסטית ויצירת קשרים בני קיימא בין יהודים בישראל לבין יהודים ברחבי העולם,
בעיקר בקרב הדור הצעיר .באמצעות התרומות שלה שואפת הקרן לפתח ידע ,הבנה ועיסוק משכיל במורשת
התרבותית ,הדתית וההיסטורית העשירה של העם היהודי.

קרן ראסל ברי
The Russell Berrie Foundation carries on the values and passions of the late Russell Berrie
through promoting the continuity of Jewish communal life, fostering religious understanding and
pluralism, supporting advances in diabetes and humanistic medical care, recognizing unsung
heroes and elevating the profession of sales.
For additional information: www.russellberriefoundation.org

המכון הישראלי לתכנון כלכלי
המכון הישראלי לתכנון כלכלי הינו עמותה ללא כוונת רווח ,הפועל לעיצובה של כלכלת ישראל כמשק חופשי,
תחרותי ונטול חסמים .המכון מבצע מחקרים על הבעיות המכשילות ערכים אלה ומסכלות צמיחה כלכלית וחופש
עסקי .מטרתו העיקרית היא להציע חלופות מעשיות לפתרון בעיות אלה.
המכון עוסק כיום במתווה הכלכלי הרצוי למדינת ישראל ,בבעיית העוני בישראל ופתרונותיה ,בשינויים מבניים
ואחרים בתחומי הקרקעות בישראל ,בבעיית המחסור במימון ,בבעיית הבירוקרטיה העודפת ,בבעיית תקציב
הביטחון ובקידום נושא חופש המידע.
בראש המכון עומד עו"ד דרור שטרום )לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים( .המכון נטול כל זיקה פוליטית או
סקטוריאלית .הוא מעסיק מומחים בתחומים הרלבנטיים ,ומחויב לניתוח מקצועי של בעיות ,והגשת המלצות
מעשיות למקבלי החלטות ,בבית המחוקקים ,בממשלה ולציבור הרחב בכלל.
המכון מקיים קשר שוטף עם אישי ציבור מכל הזרמים ,חברי כנסת ואנשי ביצוע ,ומייעץ ומלווה יוזמות חקיקה
בתחומים אותם הוא חוקר.

העמותה למצוינות בחינוך
העמותה למצוינות בחינוך נוסדה בשנת  1987במטרה לטפח מצוינות ,יצירתיות ומנהיגות חינוכית בקרב ילדים
ונוער במדינת ישראל ,תוך מתן הזדמנות שווה לכל שכבות האוכלוסייה .העמותה ייסדה ומפעילה את ביה"ס
התיכון למדעים ולאמנויות בירושלים ותוכניות חינוכיות ייחודיות לתלמידים מצוינים בכל רחבי הארץ ובארה"ב.
פעילויות העמותה כוללות גם את תוכנית "מצוינות  ;"2000מכון צ'ייס להכשרת מורים ולפיתוח תוכניות לימוד
לתלמידים מצוינים; והמרכז לטיפוח המצוינות ,במסגרתו שואפת העמותה להנחיל את ערכי המצוינות בחינוך ,הן
ברמת ביה"ס כולו ,והן כיעד קהילתי-יישובי כולל .העמותה פועלת בשיתוף משרד החינוך .המושב של "המצוינות
כערך לאומי" נערך בחסות קרן קרילון ,שיקגו ,אילינוי.
למידע נוסףwww.see.org.il :

קרן קימת לישראל
קרן קימת לישראל נוסדה בשנת  1901ביוזמתו של הרצל ,לפי הצעתו של צבי הרמן שפירא בקונגרס הציוני
החמישי שהתקיים בבאזל .היא הוקמה כקרן לאומית שנועדה להגשים את הרעיון הציוני באמצעות רכישת
קרקעות וקידום מפעל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל .ייעוד זה מהווה גם כיום את הבסיס האידיאולוגי
למכלול פעולותיה של הקק"ל.
למעלה ממאה שנות פעילותה של קק"ל ,כנאמנת העם היהודי על אדמתו בארץ ישראל וכארגון הירוק הגדול

במדינה ,באות לידי ביטוי ב 2.6-מיליון דונם הקרקע שרכשה; ב 1,000-היישובים שקמו בעזרתה על אדמותיה;
ב 1.5-מיליון דונם אדמה שהכשירה ופיתחה; ב 229-מיליון העצים שנטעה; ב 200-מאגרי מים שהקימה;
בעשרות נחלים שהשיבה להם חיים; במאות חניונים ופארקים שהקימה ,בהנחלת מורשת וחינוך לאהבת הארץ,
בפעולותיה הנמרצות לדחיקת המדבר ובהשלכות החשובות של הנטיעה והמחקר היערני באזור הנגב למניעת
ההתחממות הגלובלית.
פעולותיה של קק"ל ממחישות את תרומתה האדירה לפיתוחה של מדינת ישראל .בעתיד תמשיך קק"ל במשימתה
ליישב ,לבנות ,לפתח ולטפח את הארץ ,ולהדק את הקשר של העם היהודי עם אדמתו .למידע נוסף:
www.kkl.org.il

קבוצת IDB
קבוצת אי.די.בי הינה חברת האחזקות הגדולה ביותר בישראל .לקבוצה תיק השקעות מגוון הכולל את החברות
המובילות במשק הישראלי .הקבוצה מרכזת את השקעותיה באמצעות ארבע חברות עיקריות :דיסקונט השקעות
בע"מ ,כלל תעשיות והשקעות בע"מ ,כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ וכור תעשיות .באמצעות חברות אלה
משקיעה אי.די.בי במגוון פעילויות בתחומים שונים ובהם תקשורת ,ביטוח ופיננסים ,נדל"ן ,טכנולוגיה ,ביו-
טכנולוגיה ,תעשייה ,מסחר ותיירות .למידע נוסףwww.idb.co.il :

רוג'ר הרטוג

משרדי ממשלה
משרד הביטחון
משרד החוץ

קרנות
קרן פוזן
קרן פוזן עוסקת בפעילות חינוכית בתחום היהדות כתרבות .בעבודתה מדגישה הקרן את תהליך החילון
והחילוניות של העם היהודי בשלוש מאות השנים האחרונות ואת התפתחות התרבות היהודית המודרנית.
פעילויותיה של הקרן מיועדות ליהודים בארץ ובעולם המגדירים את עצמם חילוניים והמעוניינים להעמיק את
ידיעותיהם בתרבות היהודית בתקופה המודרנית ולהכיר את מורשתם ההיסטורית .הקרן תומכת בפיתוח תוכניות
לימודים אקדמיות בנושא היהדות כתרבות בשלושים ושלוש אוניברסיטאות בארה"ב ,בישראל ,בקנדה ובקרוב גם
באירופה ,בתכניות לימודים בחטיבות ביניים ובבתי ספר תיכוניים ,בקורסים להכשרת מורים להוראת היהדות
בבתי ספר חילוניים ,בהוצאה לאור של ספרים ובעריכת מחקרים וסקרים .הנשיא המייסד של הקרן ויושב הראש
שלה הוא פליקס פוזן .בנו דניאל פוזן משמש מנהל כללי של הקרן.

קרן קרב
קרן אלאן ב .סליפקא ויוזמות קרן אברהם
יוזמות קרן אברהם הוא ארגון לשינוי חברתי הפועל לקידום חיים משותפים,
דו-קיום ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל .למידע נוסףwww.abrahamfund.org :

קרן רוברט וארדיס ג'יימס

מוסדות
הוועד היהודי האמריקני
הוועד היהודי האמריקני מגן על זכויות היהודים ברחבי העולם; לוחם בדעות קדומות ובאנטישמיות ומקדם זכויות
אדם לכל .הוועד פועל גם למען ביטחונה של ישראל ולהעמקת ההבנה בין אמריקאים לישראלים .הוועד מקדם
עמדות מדיניות ציבורית הנטועות בערכי הדמוקרטיה האמריקנית ובמורשת היהודית ,ומעודד את החיוניות
היצירתית של העם היהודי .הוועד היהודי האמריקני נוסד בשנת  1906כארגון חלוצי בתחום יחסי האנוש
בארה"ב ,וכמוביל בתחום הפעילות המדינית היהודית ובדיפלומטיה הבינלאומית .למידע נוסףwww.ajc.org :

המרכז לחקר הביטחון הלאומי ,אוניברסיטת חיפה
המרכז עוסק בחקר המכלול הרחב של תחומי הביטחון הלאומי – מדיניים ,ביטחוניים ,חברתיים ,כלכליים ואחרים
– בניסיון לתרום להבנת יחסי הגומלין המורכבים ביניהם .המרכז מאגד חוקרים מישראל ומהעולם הרחב ,ממגוון
רחב של דיסציפלינות רלוונטיות ,בניסיון לשלב את מחקריהם הספציפיים בתמונה האינטר-דיסציפלינארית
הכוללת של הביטחון הלאומי .הדגש במחקריו של המרכז בשנים האחרונות הושם על תחומי האסטרטגיה
המדינית של ישראל ושל הגורמים האזוריים והעולמיים במזרח התיכון ,על חקר הטרור ועל עמדותיה והתנהגותה

של החברה הישראלית .מאז ראשית העשור מנהל המרכז שורת מחקרים רציפה ושיטתית על מרכיביו השונים
של החוסן הלאומי של החברה הישראלית בעימות המתמשך עם גורמים החותרים לקעקע את החוסן הזה .למידע
נוסףnssc.haifa.ac.il :

הסוכנות היהודית לארץ ישראל
הסוכנות היהודית היא ארגון כלל עולמי הפועל מכספי תרומות ,ובשותפות עם יהדות העולם .הארגון מתמקד
בעידוד עלייה וסיוע בקליטה ,חינוך יהודי ציוני בקהילות העולם ובקידום החברה הישראלית ,תוך התמקדות
בצמצום פערים ובהשקעה בנגב ובגליל.
למידע נוסףwww.jewishagency.org :

הפדרציה של פילדלפיה
– The Jewish Federation of Greater Philadelphia sees a flourishing global Jewish community
today and for future generations – that is continually strengthened by:
inspiring participation in Jewish life and learning through Jewish day school opportunities,
enhanced synagogue schooling and programming, a coordinated outreach effort by community
organizations to young Jews and Jewish families, and increased educational and leadership
opportunities for young adults.
caring for people at-risk or in need through programs that help seniors to age with dignity, aid
for the chronically poor, self-sufficiency initiatives for Jews facing poverty, hunger relief, and
transformative social action efforts.
connecting Jews in Greater Philadelphia to each other and to Jews in Israel and around the
world through Israel advocacy, overseas hunger relief and security programming, and support
for Jewish seniors, children and immigrants in Israel and other overseas nations.

תורמים אישיים
וולטר סטרן
סם דלוג
איטה וד"ר ששון סומך
נינה רוזנולד
דליה וד"ר מרדכי סגל
הווארד ברקוביץ'
מל סמבלר
רוברט רכניץ
נירה וקנת' אברמוביץ'
סטיבן פרייס
פרופ' יואב שוהם
מרק איסקוביץ'
ד"ר שריל פישביין ופיליפ שאטן
יהודית וד"ר ישראל יובל

חסויות עיקריות
בנק הפועלים
בנק הפועלים הוא הבנק המוביל בישראל ,ולאחרונה דורג ע"י חברת "דן אנד ברדסטריט" כמוסד הפיננסי החזק
ביותר בישראל לשנת  .2008לבנק הפועלים מעל  250סניפים ברחבי ישראל ,והוא מוביל גם בטיפול בבנקאות
העסקית בישראל .הבנק מספק ללקוחותיו שירותים ומוצרים בנקאיים באיכות הגבוהה ביותר הקיימת בענף .בנק
הפועלים השתלב בהצלחה בתהליך הגלובליזציה שעוברת הבנקאות העולמית .לבנק  44סניפים ,חברות-בנות
ומשרדי נציגות הפועלים במרכזים פיננסיים ברחבי העולם ,ביניהם ניו-יורק ,לונדון ,ציריך ,הונג קונג ,סינגפור
ועוד .בנוסף ,בנק הפועלים הוא גם בעלים של בנקים בשוויץ ובטורקיה .קבוצת בנק הפועלים כוללת עוד בנקים
מסחריים וחברות בנות ,העוסקות בתחומים פיננסיים אחרים .למידע נוסףwww.bankhapoalim.co.il :

דור אלון
"קבוצת אלון" החלה את דרכה כחברת דלק צעירה ,חדשנית ודינמית.
היום  15 ,שנים אחרי" ,אלון" היא קבוצת הסחר הגדולה בישראל הפועלת במגזרי האנרגיה ,הקמעונאות והנדל"ן
בישראל.
בכל תחומי פעילותה בארץ ובעולם מובילה "קבוצת אלון" בחזון הירוק שלה ,משקיעה משאבים רבים ופועלת
למען הקהילה ואיכות הסביבה.

Tamares
Tamares Hotels, Resorts and Spas is part of the Tamares group which was founded nearly 60
years ago, and currently owned solely by Poju Zabludowicz. Tamares is a private investment
group with significant interest in real estate, technology, manufacturing, leisure and media in
many parts of the world. For additional information: www.tamareshotels.co.il.

בנק דיסקונט
קבוצת דיסקונט היא הקבוצה הבנקאית השלישית בגודלה בישראל .עיקר פעילותה בארץ מתבצעת באמצעות
רשת של  129סניפים ,המעניקים ללקוחות שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית.
לדיסקונט ,שהוקם בשנת  ,1935פעילות בנקאית ,מסחרית ועסקית עניפה ,ובשנים האחרונות הוא פועל להוביל
את פלח הבנקאות הקמעונאית בישראל .לבנק שתי חברות בנות בנקאיות בישראל – בנק מרכנתיל ובנק דיסקונט
למשכנתאות ,וכן חברה כלולה :הבנק הבינלאומי הראשון .עיקר פעילות הבנק בחו"ל מתבצעת באמצעות
אי.די.בי ניו יורק ,דיסקונט בנק )לטין אמריקה( הפועל באורגוואי ,בנק דיסקונט לישראל )שוויץ( ,המתמקד
בבנקאות פרטית והסניף בלונדון .לבנק נציגויות גם בפריז ,ברלין ,בואנוס איירס ,סנטיאגו וסאו פאולו .למידע
נוסףwww.discountbank.co.il :

בואינג
ליצרנית המטוסים בואינג מסורת של  100שנות תעופה ,והיא מספקת מוצרים ושירותים ללקוחות ב 145-מדינות
ברחבי העולם .בואינג היא היצרנית המובילה של מטוסים אזרחיים מזה למעלה מ 40-שנה ,והיא המובילה
העולמית במטוסים צבאיים ,לוויינים ,טילי הגנה ,טיסות חלל מאוישות ומערכות ושירותי שיגור .הכנסות החברה
בשנת  2006הסתכמו ב 62-מיליארד דולר .לבואינג ולישראל קשר ייחודי הנובע מעבודה משותפת של  59שנים.
בואינג בחרה בתעשיות הישראליות בשל התמחותן בטכנולוגיות ובייצור מוצרי תעופה ,והסכמי רכש הגומלין
הסתכמו ב 1.9-מיליארד דולר .בואינג היא הספקית של מטוסי ה ,F-15I-מסוקי האפאצ'י לונגבאו "שרף"
והפצצות החכמות לחיל האוויר הישראלי .בואינג היא הספק של מטוסים אזרחיים לחברות התעופה הישראליות –
"אל-על"" ,ארקיע" ו"ישראייר".
למידע נוסףwww.boeing.com :

הבנק הבינלאומי
הבנק הבינלאומי הוא הבנק החמישי בגודלו בישראל .קבוצת הבנק הבינלאומי מספקת מבחר של מוצרים
ושירותים פיננסיים כגון :אשראי ,פיקדונות ,ניירות ערך ,מטבע חוץ ,נגזרות פיננסיות ,מסחר בינלאומי,
משכנתאות ,ניהול תיקים ,חתמות ,ליסינג ובנקאות בינלאומית .לקבוצת הבנק  157סניפים ושלוחות בישראל כולל
סניפי שלוש החברות בנות הבנקאיות :אוצר החייל  -בנק המתמקד בשירות לקוחות מהמגזר הקימעונאי ובמשקי
בית ,תוך התמחות באוכלוסיית לקוחות מכוחות הביטחון; בנק פועלי אגודת ישראל )פאג"י( שהינו בנק מסחרי
המשרת בעיקר את האוכלוסייה החרדית – דתית;  -UBankבנק המתמחה בפעילות בשוק ההון ובבנקאות
פרטית .לאחרונה חתם הבינלאומי על הסכם לרכישת השליטה בבנק מסד ,המשרת את ציבור המורים בישראל,
מידי בנק הפועלים .תהליך השלמת הרכישה צפוי בקרוב .לבינלאומי שתי שלוחות בחו"לFibi Bank (UK) :
בלונדון ו–) Fibi Bank (Switzerlandבציריך.

רייתיאון
רייתאון היא חברה מובילה בהיקף גלובלי בעולם התעשייה הביטחונית .היא מתמחה במתן פתרונות טכנולוגיים
מתקדמים ,ומספקת ללקוחותיה מערכות משימה משולבות ומתקדמות .רייתאון מובילה בתחומים של אספקת
מוצרי אלקטרוניקה מתקדמים לשוק הביטחוני ובמתן שירותי טכנולוגיית מידע .רייתאון מעסיקה למעלה מ-
 80,000עובדים ,ומכירותיה בשנת  2005הסתכמו ב 21.9 -מיליארד דולר .לרייתאון נציגות מרכזית בישראל –
חברת "דל-תה מערכות" ,המשמשת מוקד פניות עבור כל לקוחותיה של רייתאון בישראל.
למידע נוסףwww.raytheon.com :

orange
פרטנר תקשורת בע"מ היא חברת תקשורת מובילה בישראל הידועה בחדשנות טכנולוגית ,יצירתיות שיווקית
וגישה אישית ללקוח.
פרטנר מפעילה את המותג  orangeבישראל החל מ ,1999-הפועל היום בכ 17-מדינות ברחבי העולם ומשרת
כ 70-מליון לקוחות בישראל.
ל orange-יש היום יותר מ  2.796מליון לקוחות )נכון ל 30-לספטמבר  ,(2007הנהנים ממגוון עשיר של תוכניות,
שירותים מתקדמים ,שירות איכותי ומפורטל התוכן הסלולארי הגדול בישראל.
 orangeנבחר כמה פעמים כמותג התקשורת מספר  1בישראל ,וכמותג מוביל בשירות.
ריוול ישראל
"ריוול )ישראל(" הינה הסניף הישראלי של חברת "ריוול" העולמית ,ומייצגת בארץ את חברת האם ההולנדית
הנמנית עם החברות הגדולות באירופה בתחום פתרונות לעבודה בגובה .כמו כן ,היא מייצגת את חברת
 HOVAGOהנמנית עם  10החברות הגדולות בעולם בתחום המנופים .בנוסף" ,ריוול ישראל" הינה נציגתה של
 - JLGיצרנית במות ההרמה הגדולה בעולם ושל  – TEREX DEMAGיצרנית המנופים" .ריוול ישראל" ערוכה
למתן פתרונות מלאים ותמיכה מלאה באתרי עבודה הכוללים אספקה והפעלה של מנופים ,במות הרמה וציוד
מכני נוסף" .ריוול ישראל" מספקת לענף הבנייה ,התעשייה ,הביטחון והאנרגיה פתרונות מגוונים בסטנדרטים
הגבוהים ביותר.
לוקהיד מרטין
לוקהיד מרטין היא חברה גלובלית מגוונת ביותר ,העוסקת במחקר ,תכנון ,פיתוח ,ייצור ,שילוב ותמיכה של
מערכות ,מוצרים ושירותים בטכנולוגיה עילית .החברה מעסיקה כ 140,000-עובדים ,והיקף המכירות שלה בשנת
 2006עמד על כ 39.6-מיליארד דולר .ללוקהיד מרטין נציגות בישראל ,ולה מערכת ענפה ורבת-שנים של שיתופי
פעולה עם תעשיות ההיי-טק והתעשייה הביטחונית בארץ .למידע נוסףwww.lockheedmartin.com :

סימנס
סימנס העולמית
סימנס היא חברת ענק בתחום הנדסת החשמל והאלקטרוניקה הפעילה בתחומי האנרגיה ,התעשייה והרפואה.
החברה מעסיקה יותר מ 400,000-עובדים ב 190 -מדינות ברחבי העולם השוקדים על פיתוח ויצור מוצרים,
עיצוב והתקנת מערכות ופרויקטים והתאמת מגוון רחב של פתרונות לפי דרישות הלקוח .החברה ,אשר נוסדה
לפני למעלה מ 160 -שנה ,ידועה בהישגיה הטכנולוגיים המרשימים ,ומסמלת חדשנות ,איכות ,אמינות
ובינלאומיות.
סימנס ישראל בע"מ
סימנס ישראל הינה חברת בת של קונצרן סימנס העולמי ,ועיקר עיסוקה בתחומים של ייצור והולכת אנרגיה,
מכשור ,אוטומציה והינע ,פרויקטים מתועשים ,תחבורת רכבות ופתרונות לתחום שירותי הבריאות .החברה

משלבת את המסורת ,האיכות והיכולות שנצברו בסימנס לאורך  160שנה ,עם הידע והצרכים של השוק המקומי.
סימנס ישראל ,בניהולו של אורן אהרונסון ,מעסיקה כ 200 -עובדים במשרדיה הממוקמים בראש העין.

חסויות
חברת קו צינור אילת-אשקלון בע"מ )קצא"א(
קצא"א עוסקת בפריקה ,אחסון והולכה של נפט גולמי לשוק המקומי והבינלאומי .בנוסף ,עוסקת החברה בקליטה,
אחסון וניפוק של תזקיקים וגפ"מ .קצא"א מפעילה נמלי נפט וחוות אחסון באילת ובאשקלון ובבעלותה תשתית קווי
צינור ,הפרוסה לאורכה של מדינת ישראל.

בנק  DEXIAישראל )מימון ציבורי( בע"מ
בנק  DEXIAישראל )מימון ציבורי( בע"מ )לשעבר אוצר השלטון המקומי(  ,AAמקבוצת  DEXIAהבינלאומית,
שהינה  WORLDWIDE LEADERבמימון הסקטור הציבורי,
)היקף המאזן כ 584-מיליארד  ,€דירוג בינלאומי של (AA-AAA : Main Entities
מתמחים ב :שירותים בנקאים ואשראי לסקטור המוניציפאלי ,מימון פרויקטים בתחום התשתיות לחברות ציבוריות
ופרטיות הפועלות מול סקטור הציבורי הרחב בישראל ובלמעלה מ 30-מדינות .היקף פעילות משמעותי בשוק
ההון.

אנ.די.אס .טכנולוגיות ישראל בע"מ
קבוצת ) NDSנאסד"ק (NNDS:מקבוצת  ,News Corpהיא ספקית מובילה של פתרונות דיגיטאליים טכנולוגיים
פתוחים מקצה-לקצה למפעילי שירותי טלוויזיה דיגיטאלית בתשלום ולספקי תוכן .למידע נוסףwww.nds.com:

קבוצת שלמה Sixt
קבוצת שלמה  Sixtהינה קבוצת הרכב המובילה בתחומה בשוק הישראלי ומספקת מגוון רחב של שירותי רכב,
החל בשירותי השכרת רכב וליסינג וכן במכירת כלי רכב ,תחזוקה ,תיקונים ,שירותי דרך וביטוח .הקבוצה מייצגת
את קבוצת  Sixtהבינלאומית ,שהינה אחת מחברות השכרת הרכב הגדולות בעולם .לקבוצה צי משולב הכולל
מעל ל 60 -אלף כלי רכב ,והיא כוללת מספר חברות המעניקות שורה ארוכה של שירותים בתחום הרכב ,ביניהן
שלמה  Sixtהשכרת רכב  -המציעה שירותי השכרת רכב מקיפים בארץ ובעולם; ניו קופל החזקות  -חברה
ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל-אביב הכוללת את ניו קופל  Sixtליסינג תפעולי  -המחזיקה ב30% -
מנתח שוק הליסינג בישראל; ניו קופל  Sixtמכירת רכב ,שהיא זרוע המכירה של כל רכבי ההשכרה והליסינג
התפעולי של הקבוצה מיד ראשונה ,וניו קופל כאל -חברה העוסקת בליסינג פרטי .כמו כן כוללת הקבוצה את
שלמה  Sixtשירותי רכב  -מרכז שירות התיקונים והפחחות הגדול ביותר במדינה ,והחברה השנייה בגודלה
בישראל בתחום שירותי הדרך .לאחרונה הוקמה חברת ביטוח חדשה ,ניו קופל חברה לביטוח ,אשר התחילה
פעילותה בינואר  2008ותעסוק בתחילת דרכה בביטוח כללי ושואפת להפוך בשנים הקרובות לאחת מחמש
החברות המובילות בישראל בענף הביטוח הכללי .למידע נוסףwww.shlomo.co.il :

מיקאל
קבוצת מיקאל היא חברה ביטחונית בינלאומית ,הממוקדת בתחום היבשתי הטקטי אשר נוסדה בשנת 1998
ומצויה בצמיחה מתמדת .לקבוצה  20חברות בנות הפרושות בישראל ,ארה"ב ,אפריקה והודו .הקבוצה מאוגדת
באמצעות  3חטיבות :סולתם ,סיימר ,ו ITL-העוסקות במגוון טכנולוגיות אלקטרואופטיקה ,לייזר ,חימוש ,מיגון,
שו"ב ,עיבוד תמונה ,3D ,מערכות נשק.

החברה המרכזית למשקאות
United States Embassy, Tel Aviv, Public Affairs Office
ב .יאיר
חברת הנדל"ן הבורסאית ,ב .יאיר ,בבעלות האחים יוסי ויאיר ביטון ,מחברות הבנייה הגדולות בארץ ,פעילה מזה
כ 20 -שנה ביזום ,פיתוח ובנייה של פרויקטים נדל"ניים.
ב .יאיר מתמחה בתחום הבניה למגורים ,ומאז היווסדה בנתה והקימה אלפי יחידות דיור בארץ .החברה פעילה
גם בתחום הנדל"ן המסחרי ובנתה מבנים למסחר ולמשרדים .בבעלות החברה מספר נכסים מניבים.
פרויקט הדגל של חברת ב.יאיר ,הוא שכונת "משכנות האומה" ,המוקם באזור היקר ביותר בירושלים,
השכונה נבנית בימים אילו בכניסה לעיר ,בסמוך לכנסת ,בקרבת משרדי הממשלה ובמרחק נגיעה מבית המשפט
העליון ומספקת לדיריה שילוב מושלם של יוקרה ואיכות חיים.
בשנת  2006החלה החברה לפעול באמצעות חברת הבת  Sidi Investments Kftבמדינות שונות באירופה.
החברה בונה אלפי יחידות דיור ומבני מסחר מפוארים.

רפאל
רפאל  -מערכות לחימה מתקדמות בע"מ מפתחת ומייצרת אמצעי לחימה מהמתקדמים ביותר עבור צה"ל
ומערכת הביטחון ,תוך ביסוס חוסנה הכלכלי ע"י פעילות בשוק הבינלאומי .החברה מציעה היום ללקוחותיה מגוון
רחב ביותר של פתרונות חדשניים בחזית הטכנולוגיה העולמית ,החל ממערכות תת-מימיות ,עבור דרך אמצעים
ומערכות ימיות ,יבשתיות ואוויריות וכלה במערכות בחלל.

אמפ"א בע"מ
קבוצת אמפא ,אשר נוסדה ב ,1933-פעילה כיום במספר תחומים :שירותים פיננסיים  -מגוון פתרונות מימון חוץ
בנקאיים למגזר העסקי ולמשקי הבית .נדל"ן  -השקעות בנדל"ן מניב ,ייזום ,פיתוח ,בינוי ,ושיווק פרוייקטים.
תעשיה  -ייצור מגוון מוצרי אריזה מפלסטיק לתעשיות המזון ,המשקאות ,התרופות והכימיה בארץ ובעולם .מוצרי
צריכה  -פיתוח ,ייצור ושיווק מוצרי צריכה בארץ ובעולם ,כולל מזגנים ,מערכות  GPSואביזרי אמבט .מתן שירות

לבתי אב -שירות ואחריות למוצרי צריכה ולשירותים נלווים .למידע נוסףwww.ampa.co.il:

מושיטי סיוע
עיריית הרצליה
גלי צה"ל
תדרי גלי צה"ל:
באצבע הגליל 93.9 FM
בחיפה והסביבה ובבאר שבע והסביבה 102.3 FM
בירושלים והסביבה 96.6 FM
במצפה רמון 100.7 FM
במרכז ובאילת 104 FM

יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ
קבוצת יפעת היא תאגיד המידע הגדול בישראל .החברה פועלת משנת  1947וחברה ב ,FIBEP -האיגוד
הבינלאומי של חברות מידע ותקשורת .בקבוצה מועסקים למעלה מ 280 -עובדים ,והיא מכילה את החברות
הבאות אשר מספקות שירותי מידע וניתוח בתחומים שונים :יפעת מידע תקשורתי ,יפעת בקרת פרסום ,יפעת
מחקרי מדיה מתקדמים ,יפעת הון דיסק ,יפעת מכרזים ,דקל יפעת ,יפעת מבזקי שלטון.

דואר ישראל
חברת דואר ישראל מתייצבת בצמרת המשק הישראלי ,ומטרתה לספק לציבור הרחב בישראל סל שירותים מגוון,
באמצעות כוח אדם מיומן ועתיר ניסיון ,תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לשיפור השירות ולייעול מערכי העבודה.
לחברה הפריסה הגדולה ביותר של  700יחידות שירות בכל רחבי הארץ.
חברת דואר ישראל מספקת לכלל אוכלוסיית מדינת ישראל את שירות הדואר האוניברסאלי ,שירותי בנק הדואר,
שירותי שליחים ,שירותים לוגיסטיים ושירותים מקוונים מתקדמים וחדשניים ,תחת הסיסמה "בכל מקום בשביל
כולם".
כחברה ,דואר ישראל תטפח את מעורבותה בקהילה ותהיה מעורבת בפרוייקטים חברתיים.

מלון דניאל
מלון דניאל הינו מהמלונות המובילים בתחום העסקי ובעל ניסיון רב באירוח ועידות וכנסים .בקומפלקס של מלון
דניאל נמצא מלון ספא  SHIZENשהינו מלון ספא וסגנון חיים באווירת המזרח הרחוק.
לקבוצת מלונות  Tamaresמלון נוסף באזור ים המלח ,מלון "דניאל ים המלח".
למידע נוסףwww.tamareshotels.co.il :

פדרמן ובניו אחזקות )בע"מ(
הקבוצה בבעלותו המלאה של שלי פדרמן )מבעלי עלית לשעבר( ,ועוסקת בשני תחומים עיקריים  -חקלאות ומזון.
בתחום המזון הקבוצה פועלת באמצעות "קפה לנדוור בע"מ" ,יצרנית הקפה הוותיקה בישראל .בשנים האחרונות
שידרגה החברה את כל מערכי הייצור שלה והעמיקה את חדירתה ,בנוסף לשוק הקמעונאי ,גם לשוק המוסדי
)בתי קפה ,בתי מלון ,קייטרינג ,וכדומה( .בנוסף לפעילותה היצרנית ,החברה מנהלת ומשווקת מותגים
בינלאומיים ומקומיים איכותיים כמו :אספרסו "אילי" ,פילטר "רומבוטס" ואספרסו וקפה שחור "לנדוור".

התאחדות המלונות בישראל
התאחדות המלונות מאגדת ומייצגת את המלונות בישראל .ההתאחדות משמשת ארגון על שמטרותיו לפעול
לקידום ,פיתוח והרחבה של התיירות בישראל .היא מייצגת את המלונות במוסדות וארגונים בארץ ובחו"ל ,בפני
גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות .התאחדות המלונות מקיפה  350מלונות ממטולה עד אילת.

המועצה הציונית בישראל
המועצה הציונית בישראל היא תנועה ציונית ישראלית וזרוע של ההסתדרות הציונית העולמית לפעולה בישראל.
מטרתה להעמיק את מהותה היהודית – ציונית של ישראל.
עיקר פעילותה בעיצוב מנהיגות ומעורבות של בני נוער והדור הצעיר בעשייה החברתית – ציונית .למועצה ארגון
נוער ארצי – "צמרת" ,מכינה קדם צבאית ,מדרשה ציונית והיא מפעילה עשרות סניפים ,מפעלים חינוכיים
ופורומים ציבוריים בכל רחבי הארץ.

