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:תומכים עיקריים

The Michel Litvak Charity Foundation focuses mostly on philanthropical projects in
Russia and Israel. It was established by the Belgian entrepreneur Michel Litvak, Founder
and CEO of Oteko Ltd.
Yossie Hollander is a successful serial entrepreneur and philanthropist. He instigated the
renewable energy initiative of the Weizmann Institute and is involved with energy research,
policy and investment around the world. Mr. Hollander currently serves as a member of the
management committee of the Weizmann Institute. He is the chairman of the Israeli
Institute for Economic Planning.
The Nevzlin family is privileged to be able to act on its vision and values across the
Jewish, Israeli and global landscape. Key focus areas include Jewish Life & Community,
Human Rights & Civil Society, Research & Education and Health & Wellbeing. The family’s
grantmaking centers on creating lasting strategic partnerships, including with the
Government of Israel. Through the Nadav Foundation, the Nevzlin family has long
supported a broad range of initiatives that build substantive and pluralistic Jewish identity
and create lasting connections among Jews the world over. For the past decade, the
family's flagship project in this area has been the revival and transformation of The
Diaspora Museum in Tel Aviv into The Museum of the Jewish People at Beit Hatfutsot,
which today provides an inclusive, engaging celebration of 4,000 years of Jewish life,
history and culture.

:משרדי ממשלה
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה

: ארגונים, קרנות,מוסדות
The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) is a political foundation. Our offices abroad
are in charge of over 200 projects in more than 120 countries. We focus on
consolidating democracy, the unification of Europe and the strengthening of
transatlantic relations, as well as development co operation.

EcoPeace Middle East
EcoPeace Middle East is a unique organization that brings together and Israeli,
Jordanian Palestinian environmentalists. Our primary objective is the promotion of
cooperative efforts to protect our shared environmental her itage. In so doing, we seek to
advance both sustainable regional development and the creation of necessary conditions for lasting peace in
our region.

International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ)

''ישראל יוזמת
 בכירי:מפלגתית הכוללת חברות וחברים מימין ומשמאל ומרקעים מגוונים-'ישראל יוזמת' היא קבוצת השפעה א
 אנחנו מנהלים שיחות ומפגשים עם אנשים. אקדמאים ויזמים חברתיים, דיפלומטים, אנשי עסקים,מערכת הביטחון
 ובמקביל פועלים בקרב מקבלי," באזור ובעולם ובוחנים את מרכיבי "עסקת החבילה הא זורית,מובילים בישראל
 הביטחונית, שתחזק את עוצמתה המדינית,ההחלטות בישראל כדי לקדם אסטרטגיה ישראלית ליצירת ברית אזורית
.והכלכלית של ישראל

NATO

קרן קימת לישראל
קרן קיימת לישראל היא אבן היסוד בתולדות הציונות ויישוב ארץ ישראל ,כבר  115שנים .קשה יהיה לתאר את
מדינת ישראל ,את היערות בארץ מדבר ואת השבילים המוריקים בהם אנו הולכים לולי פעילות הקרן והחזון פורץ
הדרך שלה .קק"ל נוסדה כקרן לאומית שנועדה להגשים את הרעיון הציוני על ידי רכישת קרקעות וקידום מפעל
ההתיישבות היהודית בארץ ישראל .קק"ל נחשבת קיום לגוף הירוק הגדול במדינה ,היא עוסקת בקידום חדשנות בערים ובישוביי הפריפריה,
משקיע בחינוך הבלתי פורמלי ,מטפלת בתשתיות מים וקרקעות ,טיפוח הנוף ויצירת פתרונות לחיים פעילים ובריאים ,באמצעות יערות
קהילתיים ,שבילי אופניים ,פארקים עירוניים ועוד .מעל לכל אלה נמצא חזונו של מר דני עטר בדבר שיווין וצדק חברתי לאומי .ניסיונו
וידיעותיו כראש מועצה מקומית גלבוע ,מתורגמים מאז כניסתו לתפקיד יו"ר הקרן הקיימת ,ליישום מדיניות בלתי מתפשרת שמטרתה אחת:
צמצום הפערים ויצירת חברה שוויונית ובת קיימה במדינת ישראל ,המאפשרת לכל אחת ואחד למצות את הפוטנציאל האישי שלו עד תום.
למידע נוסףwww.kkl.org.il :

הכשרת מנהלים ולימודי חוץ
הכשרת מנהלים ולימודי חוץ במרכז הבינתחומי הרצליה יוזמת ,מפתחת ומארגנת תכניות הכשרה
בינתחומיות ,בינלאומיות ובינאישיות הנותנות מענה אמיתי ומובחן לצרכיהם של ארגונים ,מנהלים ואנשי
מקצוע בכירים .מטרתנו היא ליצור דיאלוג יצירתי ואישי בין האקדמיה לבין הפרקטיקה באמצעות פיתוח
מנהיגים המטביעים חותם בסביבה הניהולית הדינאמית והמורכבת בה הם פועלים .אנו שואפים לאתגר
את דפוסי החשיבה הקיימים ,לפתוח הזדמנויות חדשות ולייצר השראה הניתנת ליישום .המרכז הבינתחומי הרצליה הינו מלכ”ר ורווחי
הכשרת מנהלים ולימודי חוץ מיועדים לתמיכה בחזונו ובמטרותיו.

אלנט ( ) ELNET-The European Leadership Network
אלנט (  ) ELNET-The European Leadership Networkהינו ארגון אירופי הפועל לחיזוק היחסים
הבילטראליים בין ישראל ומדינות אירופה והאיחוד האירופי .אלנט מעצים אזרחים אירופים להשתתף
בתהליכים פוליטים במדינותיהם ולהיות בקשר עם המנהיגים המרכזיים בארצות אירופה
השונות .בנוסף ,אלנט מאפשר קשר בלתי אמצעי בין מקבלי החלטות ומנהיגי דעת קהל באירופה
ובישראלwww.elnetwork.eu .

הפורום לדיאלוג אסטרטגי )(The Forum of Strategic Dialogue – FSD
הפורום לדיאלוג אסטרטגי) (The Forum of Strategic Dialogue - FSDמאפשר התייעצות
חשאית ולא פורמלית בין הדרגים הגבוהים ביותר של מקבלי ההחלטות בישראל ובאירופה.
הדיאלוגים האסטרטגים שהפורום מכונן מהווים נדבך חשוב במנגנון קבלת ההחלטות בתחומי החוץ ,הביטחון והכלכלה .הפורום תורם
לפ יתוח מדיניות אירופית וישראלית המושתתת על הכרה בסביבה האסטרטגית ,באינטרסים ובצרכים של ישראל ושל אירופהwww.f- .
sd.eu

שגרירות ארה”ב

חסויות:
Raytheon
Raytheon Company, with 2016 sales of $24 billion and 63,000 employees, is a
technology and innovation leader specializing in defense, civil government and
cybersecurity solutions. With a history of innovation spanning 95 years, Raytheon provides state-of-the-art electronics,
mission systems integration, C5ITM products and services, sensing, effects, and mission support for customers in
more than 80 countries. Raytheon is headquartered in Waltham, Massachusetts.

רשת מלונות דן
רשת מלונות דן הִ נה היוקרתית ,המובילה והוותיקה בישראל .בבעלותה ובניהולה של הרשת  14מלונות ,בפריסה ארצית
ובמיקומים מרכזיים ובולטים מדן ועד אילת .מלונות הרשת מצטיינים בעיצוב יוקרתי ומודרני ,התורם לתחושת פינוק ,יוקרה
ומצויינות .הרשת גאה בשילוב בין המסורת והיכולת הישראלית לבין המומחיות והמוניטין הבינלאומי בהשתייכות מלון המלך דוד,
ירושלים לא רגון העולמי של המלונות המובילים בעולם “ .”The Leading Hotels of the Worldמלונות דן מחברים בין בילויים
ועסקים .נוסף על שירותי אירוח ונופש ברמה גבוהה ,מקפידה הרשת על שירות עסקים מקצועי ואישי .במלונות ניתן למצוא טרקליני עסקים
ותקשורת עסקית משוכללת לנוחות האור ח בחדרים ובשטחים הציבוריים של המלון .עוד מציעה הרשת עריכת כנסים ,קונגרסים וימי עיון ,וכן
ארוחות גורמה ,חדרים מפנקים ,מועדוני כושר וספא.

לוקהיד מרטין ישראל
לוקהיד מרטין ישראל הינה הזרוע הישראלית של תאגיד לוקהידמרטין ,חברה בינלאומית
העוסקת בפיתוח תשתיות טכנולוגיות מתקדמות ואחרות בתחומי האבטחה ,התעופה והחלל.
באמצעות שיתופי פעולה עם התעשייה המקומית ,לוקהיד מרטין ישראל ,המחזיקה משרדים בתל אביב ,תומכת בפיתוח ,אינטגרציה
ותחזוקה של מערכות ,מוצרים ושירותים טכנולוגיים מתקדמים .עם יותר מ 40-שנות ניסיון ופעילות במדינה ,לוקהיד מרטין גאה לספק
לישראל יכולות אבטחה גלובלית ושירותים אזרחיים חדשניים .לוקהיד מרטין מעסיקה כ 97,000-איש ברחבי העולם ,כולל סיקורסקי ,ועוסקת
בעיקר במחקר ,תכנון ,פיתוח ,יצור ,אינטגרציה ותחזוקה של מערכות ,מוצרים ,אמצעים ושירותים טכנולוגיים מתקדמים .במישור הבינלאומי,
ללוקהיד מרטין יש למעלה מ 300-שותפויות ב 70-מדינות .ללוקהיד מרטין מערכת ענפה ורבת-שנים של שיתופי פעולה עם תעשיות היי-טק
והתעשייה הביטחונית בארץ.
למידע נוסף על לוקהיד מרטיןwww.lockheedmartin.com/Israel https://www.facebook.com/LockheedMartinIsrael/ :

רשת מלונות פתאל
רשת מלונות פתאל ,רואה אחריות רבה לאיכות ימי החופש שלכם .לשם כך צוות שלם של מעצבים,
רעיונאים ,אנשי שיווק ,תפעול ואמני בידור משקיע ממרצו מדי יום כדי להבטיח את הנאתכם המושלמת
בחופשתכם ולהגיש לכם מגוון רחב של אפשרויות נופש ,פעילויות וטעמים ברחבי הארץ .מלונותינו פרוסים מצפון לדרום על שפת ים התיכון,
ים סוף וים המלח ופועלים בקונספציות שונות וחדשניות המתאימות לכל כיס ומאפשרות לנצל את זמן החופשה במגוון דרכים והרכבים:
חופשות פעילות ,חופשות זוגיות רומנטיות ,שילוב של עסקים ,כנסים ונופש ,ומגוון רחב של חופשות משפחתיות .המאחד את כל מלונות
רשת פתאל הוא רמתו הגבוהה של השירות ומחויבותנו להעניק לכם ,אורחינו ,הנאה מפנקת ומ ושלמת .רשת מלונות פתאל תשמח לארח
אתכם באהבה גם במלונות לאונרדו באירופה .לרשותכם  65מלונות הממוקמים בערי בירה וערי תיירות פופולריות במדינות נבחרות
באירופה דוגמת גרמניה ,אוסטריה ,שווייץ ,בלגיה ,הונגריה ,אנגליה ,סקוטלנד ,צ'כיה ,איטליה ,ספרד ,הולנד ופולין .ייחודם של מלונות
לאונרדו באירופה הוא בתמהיל מדויק של שירות מפנק במחיר אטרקטיבי ,לצד מיקום נפלא המקרב אתכם למוקדי תיירות ידועים ואהובים.
מלונות אלה מציעים אירוח המתאים הן לאנשי עסקים המתארחים בחו"ל לתקופות קצרות או ארוכות ,והן למשפחות או לזוגות המבקשים
ליהנות מחופשה איכותית בסטנדרטים אירופאיים.

תורמים אישיים:
רוברט אש
משפחת קראון
כנה וזלמן שובל
טניה ושלומי פוגל
ד"ר גיל מיליקובסקי
מישל ארדיטי

תמיכה וסיוע:
עיריית הרצליה

המכון הישראלי לתכנון כלכלי
מכון 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.

ישראל דיפנס
ישראל דיפנס הוא מגזין רבעוני העוסק בנושאי הביטחון ,הטכנולוגיות והסייבר המודפס
בעשרות אלפי עותקים במהדורה בשפה העברית ובמהדורה בשפה האנגלית .מגזין ישראל
דיפנס מופץ בנקודות מכירה בכל רחבי הארץ והעולם ,ומגיע גם למקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל במערכת הביטחון ,בצה"ל ובתעשייה
הביטחונית הישראלית .המה דורה האנגלית מופצת בין היתר בכל התערוכות והכנסים הביטחוניים והטכנולוגיים החשובים בעולם ומגיעה
למאות שגרירויות ונספחויות ברחבי בעולם.

וואלה NEWS

משרד החוץ

יקבי כרמל
יקבי כרמל נוסדו בשנת  1882על ידי הברון אדמונד דה רוטשילד ,הבעלים של שאטו לאפיט .היקב
הראשי ממוקם בזכרון יעקב ,על המדרונות הדרומיים של הר הכרמל ,משקיף אל הים התיכון .במשך
למעלה מ  -130שנה יקבי כרמל היו תמיד היקב הלאומי של מדינת ישראל .היינן הראשי הוא ליאור לקסר.

CAFENETO
קפה נטו ,ומי שכבר מכיר ,יודע ,היא רשת בתי קפה מקצועית ,משפחתית ומופלאה ,מעכו ועד אילת .הנטו הוא האני מאמין
שלנו :שירות נטו ,חוויה נטו ,תפריט נטו וכמובן ,קפה נטו .תפריט מגוון וחדשני ,שירות מלצרים נעים ומקצועי ואווירה טובה.
נטו .בלי מילים מיותרות.

מלון דן אכדיה הרצליה ,מרשת מלונות דן
מלון דן אכדיה ממוקם בפינת חמד צדדית על חוף ימה של הרצליה ,במרחק דקות נסיעה
בלבד מתל אביב וממרכזי ההיי-טק של ישראל .המלון משתרע על שטח רחב ידיים .במרכזו
בריכת שחייה גדולה ומסביב לה ,שפע גנים ופרחים בכל פינה .מלון דן אכדיה משרה אווירה
משפחתית נעימה חמימה ולבבית ,ומתאים גם לאנשי עס קים האוהבים לשלב נופש ועסקים.

הרודס הרצליה ,מרשת מלונות פתאל
חופשה יוקרתית מושלמת על אי בלב ים .מלון הרודס הרצליה החדש ממלונות היוקרה של רשת פתאל,
הוא המלון היחיד בישראל הממוקם על אי בלב הים – מטרים ספורים מקו המים של המרינה .בזכות
תכנון קפדני ועיצוב עוצר נשימה של האדריכלים אילן פיבקו ורני זיס מתקבלת חוויית נופש יוקרתית,
איכותית ומרגשת .אתם מוזמנים להתנתק מהשגרה ,להביט לים מכל עבר וליהנות מימים מושלמים של
חופשה יוקרתית .מלון הרודס הרצליה מדורג ברמה של  5כוכבים פלוס על פי דירוג המלונות הרשמי של משרד התיירות הישראלי .בהרודס
הרצליה החדש 252חדרים מעוצבים ,מתוכם  90סוויטות וחדרי גן אליהם ניתן להגיע עם היאכטה עד פתח הדלת .על מנת להבטיח רגעים
מושלמים בחופ שה נבנו במלון מתקנים יוקרתיים ברמה הגבוהה ביותר :בריכות שחייה מפנקות למבוגרים ולילדים המוקפות דק עץ ומיטות
שיזוף ,חדר כושר מקצועי עם מתקנים חדישים ,ספא הרודס הרצליה המעניק טיפולים איכותיים ,בר מסעדה עם חוויה גסטרונומית משובחת,
גינת נוי רחבת ידיים עם ספסלי ישיבה מהם ניתן לראות את הים והמרינה ,ועוד .קניון ארנה ומעגן היאכטות ממוקמים במרחק  7דקות
הליכה מהמלון ,כמו גם הרצליה פיתוח בה תמצאו משרדי חברות מובילות ומבחר מסעדות .בזכות צוות המלון המיומן ובשל איסור על עישון
בחדרים ובשטחים הציבוריים ,מובטחת לכם בהרודס הרצליה חוויית נופש מושלמת.
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