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יוסי הולנדר
יזם ומשקיע בטכנולוגיה מתקדמת. עוסק בעיקר בפעילות פילנתרופית. פעיל במיזם האנרגיה המתחדשת במכון ויצמן למדע ומעורב במחקר, 

במדיניות ובהשקעות בתחום האנרגיה ברחבי העולם. חבר במועצת המנהלים של מכון ויצמן למדע. יו”ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי.

S. Daniel Abraham Center for Middle East Peace
The S. Daniel Abraham Center for Middle East Peace works with leaders and policymakers in the United States and the 
Middle East to help reach a just and comprehensive peace that will bring an end to the Arab-Israeli conflict. As President 
Obama, Secretary of State Clinton, and Senator Mitchell work to further negotiations and help resolve the Arab-Israeli 
conflict, the Center is focusing our efforts to facilitate conversations that bridge differences between the parties. The Center 
was established in 1989 by Slim Fast Foods Chairman S. Daniel Abraham and Utah Congressman Wayne Owens. In January 

2010 the Honorable Robert Wexler became the President of the Center after having served as a member of Congress for seven terms. 

Vladimir Gusinski
Vladimir Gusinski established in 1993, one of the first Russian-American joint ventures called “Most“  to support major American companies 
entering the former Soviet markets.  In 1993 Mr. Gusinski founded the Media Most Group, the first independent and the largest privately 
owned media group in Russia. Under the management of Mr. Gusinski “NTV” became the second largest channel in Russia. Mr. Gusinski 
is the controlling partner in various international TV channels in Russian language, including RTVI channel and others. Mr. Gusinski owns 
a leading news website in Russian language, newsru.com, operating in Russia, Israel, and Ukraine. Mr. Gusinski is also one of the largest 
producers of original television content in Russian language.

קרן קימת לישראל 
נציגי העם היהודי בקונגרס הציוני ה-5 שנערך בבזל, החליטו בשנת 1901 על ייסוד קרן קימת לישראל. קק”ל נוסדה כקרן לאומית 
שנועדה להגשים את הרעיון הציוני על ידי רכישת קרקעות וקידום מפעל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. ייעוד זה הוא הבסיס 
האידיאולוגי למכלול פעולותיה של קק”ל. זה 111 שנה שקק”ל פועלת כנאמן של העם היהודי על אדמתו בארץ ישראל וכארגון 
הירוק הגדול במדינה. עם מעשה קק”ל ניתן למנות את הפעולות האלה: רכישת 2.6 מיליון דונם קרקע; סיוע להקמת 1,000 
יישובים; הכשרה ופיתוח של 1.5 מיליון דונם אדמה; נטיעה של כ - 250  מליון עצים; הקמת 230 מאגרי מים; שיקום גדות נחלי 
ישראל והשבתם לחיים; הקמת מאות חניונים ופארקים; דחיקת המדבר; ייעור מדברי ותרומה למאבק בהתחממות הגלובלית; 
הנחלת מורשת וחינוך לאהבת הארץ; פעולותיה של קק”ל ממחישות את תרומתה האדירה לפיתוחה של מדינת ישראל. גם בעתיד 

www.kkl.org.il :תמשיך קק”ל במשימתה ליישב, לבנות, לפתח ולטפח את הארץ, ולהדק את הקשר של העם היהודי עם אדמתו. למידע נוסף

 נאט”ו 
)הברית הצפון אטלנטית(

The Heinrich Boell Stiftung (HBS) 
The Heinrich Böll Stiftung (hbs) is the German foundation affiliated with the German Green Party (Alliance 90/The 
Greens = Bündnis 90/Die Grünen). All major political parties in Germany are connected to a foundation, which, 
though independent, is politically aligned to them. These foundations are non-profit organizations funded by 
the German government. The Heinrich Böll Stiftung is an intellectually open, civic organization. The foundation’s 
headquarters are located in Berlin with a staff of about 180 people. Internationally the foundation has established 
30 offices, and funds projects in about 60 countries altogether. In the Middle East and North Africa the foundation 

has offices in Israel, located in Tel Aviv, in Ramallah, covering Palestine, Jordan and Egypt, in Beirut, responsible for Lebanon and Syria, 
and recently opened in Tunis to work in Northern Africa. The Heinrich Böll Stiftung has been funding projects in Israel since 1992. The 
office in Tel Aviv opened in 1998. The work in Israel takes place in the complex and multidimensional context of German-Jewish relations, 
German-Israeli relations and the Israeli-Palestinian and Israeli-Arab conflict. The foundation works mainly in four areas: Environmental 
Justice and Sustainable Development; Women’s Rights and Gender Democracy; Strengthening Civil Society and Democratic Participation 
and German-Israeli and EU-Israeli Relations. In cooperation with local partners, the foundation organizes and support workshops and 
conferences, trainings, publications and research. It supports advocacy, capacity and coalition building and is active in initiating public 
debates on political, environmental, and social issues. Additional important activities of international cooperation include visitor programs, 
which enhance the exchange of dialogue and political networking, as well as staff development for committed activists.
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התאחדות המלונות בישראל
ביותר  והמתפתחת  הגדולה  הינה התעשייה  התיירות  ובכלכלה. תעשיית  בחברה  רבים  גלגלים  מניעה  התיירות 
בעולם. אחד מכל 11 עובדים בעולם מועסק בה. בשנת 2012 נעו בעולם מעל מיליארד תיירים וההכנסה הישירה 
מתעשיית התיירות הייתה כטריליון דולר. למדינת ישראל יתרון מובהק בתחום זה ועליה לנצלו. לתיירות תרומה 
ייחודית לא רק לכלכלת המדינה, אלא לחברה, לסביבה, לתדמית של המדינה ולקשר עם העם היהודי. על מנת 

לנצל את הפוטנציאל הטמון בתיירות יש להביא להכרה בתיירות ובמלונאות כתעשייה בעדיפות לאומית.  

קבוצת כתר
קבוצת כתר הינה יצרנית ומשווקת מוצרי צריכה לבית ולגן מהמובילות בעולם, וקובעת מגמות עולמיות בשוקי ה”עשה זאת 
ומשווקת מגוון רחב של מוצרים,  וארה”ב, קבוצת כתר מייצרת  והפנאי. עם מפעלים בישראל, אירופה  וכלי הבית  בעצמך” 

הנמכרים ביותר מ-90 מדינות ברחבי העולם.

בנק דיסקונט
קבוצת דיסקונט היא הקבוצה השלישית בגודלה בישראל, והיא פועלת בארץ ובחו”ל באמצעות הבנק, חברות בנות, 
סניפים ונציגויות בכל תחומי הבנקאות והשירותים הפיננסים. ב-78 שנות קיומו פיתח הבנק פעילות מסחרית ענפה והקים 
רשת של יותר מ-150 סניפים בארץ. הבנק מעמיד ללקוחותיו מגוון מוצרים ושירותים בנקאיים מקיפים. פעילות דיסקונט 
בחו”ל מתבצעת בעיקר באמצעות חברות הבנות בארה”ב ובאורוגאווי )לרבות נציגויות באמריקה הלטינית(, החברה הבת 
בשוויץ וסניף בלונדון. הפעילות הבינלאומית ממוקדת בפעילות עסקית-מסחרית ובבנקאות פרטית. לבנק חברות בנות העוסקות בתחומים פיננסים 
שונים:”תכלית דיסקונט – ניהול תיקים”, העוסקת בניהול תיקי השקעות, “דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות”, המתמחה בבנקאות להשקעות, 
“דיסקונט נאמנות”, העוסקת בניהול כספים ונכסים ללקוחות פרטיים ועסקיים. “בנק מרכנתיל דיסקונט”, הוא חברה בת בנקאית עם פריסה של 
79 סניפים, המתמתחים במתן שירות למגוון מגזרים. בנוסף מחזיק הבנק בכאל - כרטיסי אשראי לישראל )71.8%( ובדיינרס קלוב )51%(. במהלך 

2013 השיק דיסקונט את התוכנית, “דיסקונט למשפחה” הממצבת אותו כבנק מוביל וחדשני גם בהיבט הפיננסי וגם בהיבט האנושי.

 Ten רשת תחנות הדלק
רשת תחנות הדלק Ten נמצאות בפריסה ארצית ובעיקר בפריפריה. הרשת מונה 43 תחנות דלק מקריית שמונה ועד אילת, 
ו-15 חנויות נוחות. רשת תחנות הדלק Ten, חרטה על דגלה את נושא האיכות והשירות – ולא גובה מהלקוח תוספת על 
שירותיו של המתדלק בכל שעות היממה ומקפידה על איכות הדלק בתחנותיה. Ten   שואפת ומקדמת פתרונות תדלוק 
חדשניים שיביאו לחסכון והפחתה של המזהמים בהשוואה לדלקים אחרים ותורמת לשמירה על איכות הסביבה, ערכים 

אותם מאמצת חברת Ten ותמשיך לפעול ולקדמם.

Consensus Business Group
Consensus is a multi-faceted principal advisor to the trustees of a Family Trust, its ultimate beneficial owner.  The 
core business includes: Structured finance; The acquisition and management of commercialand residential real 
estate; A substantial portfolio focused on the environment, new technologies and technology start-ups , cyber/
Home Land Security and medical devices companies

קבוצת בסט
קבוצת בסט, בבעלות בדיע טנוס, היא מהחברות הפרטיות המובילות במשק בתחום הייזום הבנייה והפיתוח בישראל. 
הקבוצה כוללת חברת ביצוע, חברת ייזום, חברת השקעות ופעילות בחו”ל. במסגרת פעילות הנדל”ן הענפה בארץ, 
חתומה קבוצת בסט על ביצוע רבים מהפרויקטים הגדולים והמשמעותיים שנעשו ונעשים בימים אלה בארץ ובהם פארק 
עסקים ומסחר עבור קבוצת עזריאלי )בחולון(, גינדי תל-אביב )מתחם השוק הסיטונאי(, מגדלי הבירה בירושלים )עבור 
אחים עופר וקרדן נדל”ן( ועוד. הניסיון, האיכות והמקצוענות של בסט איפשרו לה לפרוץ את גבולות השוק המקומי ולהרחיב את פעילותה אל מחוץ 
לישראל ומאז שנת 1995 היא פועלת גם ברחבי אירופה, מזרח אירופה, קנדה וצפון אמריקה. בשנים האחרונות מנצלת קבוצת בסט את ההון, הידע 
והניסיון שרכשה להשקעה ביוזמות חדשות בתחומים שונים, ובהם תחום המסחר, ההיי-טק והפיתוח הטכנולוגי. באמצעות בסט השקעות מחפשת 
הקבוצה באופן שוטף ערוצים מניבים להשקעה, במסגרתם היא שואפת ליזום, להוביל או להצטרף למשקיעים נוספים ולקחת חלק במיזמים 
מבטיחים בתחומים שונים ומגוונים. ברשות בסט השקעות אחזקות בחברות בתחומי הסחר, חברות אינטרנט ובקרנות הון סיכון. בתחום ההשקעות –
הקבוצה משקיעה וחותרת לשותפויות ולהשקעות במיזמים בהיקפים משמעותיים בתחומים שונים ובהם, בין השאר, חברות היי-טק ומיזמי אינטרנט. 

במסגרת פעילותה בחו”ל –בסט פועלת בצפון אמריקה ובאירופה בתחום הייזום והביצוע של נדל”ן מניב )מרכזים רפואיים, מסחריים ומגורים(.

רשת מלונות דן
רשת מלונות דן ִהנה היוקרתית, המובילה והוותיקה בישראל. בבעלותה ובניהולה של הרשת 14 מלונות, 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 לארגון העולמי 
של המלונות המובילים בעולם “The Leading Hotels of the World“. מלונות 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 האורח בחדרים ובשטחים הציבוריים של המלון. עוד מציעה הרשת עריכת כנסים, קונגרסים וימי עיון, וכן ארוחות גורמה, חדרים 

מפנקים, מועדוני כושר וספא.

F. R. Jenkins, Esquire
F. R. Jenkins, Esquire is an American attorney, is called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society 
of the Middle Temple and is called to the Bar of St. Vincent and the Grenadines as Barrister and Solicitor.  A former 
U.S. Air Force JAG and strategy consultant, he has founded and now runs Meridian 361 International Law Group, 
PLLC (see, www.meridian361.com).  He has been privileged to represent victims of international terrorism in lawsuits 

against State sponsors of terrorism. His representations have included the bombing of Pan Am Flight 103, the assassination of U.S. diplomat 
Laurence Foley by the al-Zarqawi network, the Amman hotel bombings by the al-Zarqawi network, the kidnapping, torture and execution of 
U.S. servicemen by al-Qaeda in Iraq, and the simultaneous Rome and Vienna Airport massacres carried out by the Abu Nidal Organization.

קבוצת בזן
קבוצת בזן, הממוקמת במפרץ חיפה, הינה תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה ביותר בישראל ואחת המובילות באזור. לבזן מערך מתקנים 
חדישים בעלי כושר זיקוק של כ – 9.8 מיליון טון נפט גולמי בשנה, והיא מספקת מגוון מוצרים איכותיים לשימוש תעשייתי, לתחבורה, לצריכה 
כרמל  )באמצעות  פולימרים  בנות בבעלות מלאה,  בזן, באמצעות חברות  קבוצת  מייצרת  נפט  מוצרי  ייצור  לצד  ולתשתיות.  פרטית, לחקלאות 
אולפינים בע”מ(, מוצרים ארומטיים )באמצעות גדיב תעשיות פטרוכימיה בע”מ( ושמנים ושעוות )באמצעות שמנים בסיסיים חיפה בע”מ(. בזן 

www.Bazan.co.il :נסחרת בבורסה בתל אביב החל מחודש פברואר 2007. החברה נכללת במדדים ת”א 25 ות”א 100. אתר החברה

חסויות מסחריות
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בנק הפועלים
רשת  עם  המובילה  הקמעונאית  בנקאות  בזרוע  מתגאה  הבנק  בישראל.  המוביל  הבנק  הוא  הפועלים  בנק 
ההפצה הגדולה ביותר של כ-300 סניפים פזורים בכל רחבי הארץ. בנוסף, הבנק מוביל גם את תחום הבנקאות 
העסקית בישראל ופעיל במימון התאגידים הגדולים בישראל בתחומי התעשייה והמסחר, כמו גם פרויקטי 
תשתית גדולות. בנק הפועלים מספק ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים ומוצרים בנקאיים, תוך הקפדה על 
רמת שירות גבוהה ביותר. בחו”ל הבנק פועל באמצעות רשת של חברות בנות, סניפים ונציגויות בארצות הברית, 
אירופה, דרום אמריקה ואסיה. בנק הפועלים שוויץ משרת לקוחות אמידים מרחבי העולם, בתחום הבנקאות הפרטת הגלובלית עם משרדים 
בציריך, ג’נבה, לוקסמבורג, תל האביב, מיאמי, והונג קונג. קבוצת בנק הפועלים כוללת חברות בנות העוסקות בתחומים פיננסיים שונים, לרבות 
www.bankhapoalim.co.il :ישראכרט, חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, ופועלים שוקי הון, המתמחה בבנקאות להשקעות. למידע נוסף

Heideman Nudelman & Kalik, P.C.
Heideman Nudelman & Kalik, P.C. (www.HNKlaw.com) is a Washington based international law and consulting firm 
which was founded by Richard D. Heideman, who serves as Chair of The Herzliya Conference International Advisory 
Board.  HNK represents corporate, government relations and individual clients with strategic needs who are facing 
difficult challenges.  HNK serves as trial counsel in civil, criminal and corporate litigation matters, advises corporate and 
non-profit clients in strategic areas and assists clients in their outreach to governments.  Long active in the human rights 

field, HNK serves as lead counsel in litigation on behalf of American victims of terrorism against Libya, Syria, Iran and other sponsors of 
terrorism.  HNK filed the only NGO brief with the International Court of Justice defending Israel’s right to build the terrorism prevention 
security fence, arguing against the United Nations-sought Advisory Opinion on the legality of Israel’s fence, citing Israel’s inherent right, and 
obligation, to defend her people. 

Comtecmed
Comtec Conventions & Special Events has positioned itself as an international production unit of the highest 
caliber in its field, committed to success and with the ability to transform any event into an extraordinary 
experience. Comtec initiates and organizes worldwide events, such as “Gateway to Africa”which deals with 
health, education, energy and world affairs in Africa today. 

לוקהיד מרטין
לוקהיד מרטין ]NYSE: LMT[  היא חברה גלובלית מגוונת ביותר, העוסקת במחקר, תכנון, פיתוח, ייצור, 
שילוב ותמיכה של מערכות, מוצרים ושירותים בטכנולוגיה עילית. החברה מעסיקה כ-120,000 עובדים 
ללוקהיד מרטין  דולר.  מיליארד  כ-47.2  על  2012 עמד  והיקף המכירות שלה בשנת  ברחבי העולם, 
יש נציגות בישראל, ולה מערכת ענפה ורבת-שנים של שיתופי פעולה עם תעשיות היי-טק והתעשייה 

www.lockheedmartin.com :הביטחונית בארץ. למידע נוסף על לוקהיד מרטין

בואינג
ליצרנית המטוסים בואינג מסורת של 100 שנות 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 2008 הסתכמו ב-60 
מיליארד דולר. לבואינג וישראל קשר ייחודי הנובע מעבודה משותפת של 60 שנים. בואינג בחרה בתעשיות הישראליות 
 ,F-15I-בשל התמחותן בטכנולוגיות וייצור מוצרי תעופה והסכמי רכש הגומלין הסתכמו ב-1.9 מיליארד דולר. בואינג היא הספקית של מטוסי ה
מסוקי האפאצ’י לונגבאו “שרף” והפצצות החכמות לחיל האוויר הישראלי. בנוסף, בואינג היא ספקית המטוסים האזרחיים לחברות התעופה 

הישראליות – אל על, ארקיע, ישראייר וקאל.

NDS & Cisco

ROLEX
המותג ROLEX מוכר ברחבי העולם כמותג על של שעונים, המוביל ונהנה ממוניטין שאין מקביל לו בזכות איכותו ,מקוריותו 
וחדשנותו. המייסד הנס וילסדורף הטביע את המותג ROLEX בשנת 1908. המצאות רבות רשומות לזכות ROLEX: המצאת 
SELF-( מנגנון תנועת הליפוף העצמי המכונה כיום אוטומטי, )OYSTER( שעון היד במקום שעון הכיס,שעון החסין למים ואבק
ועוד. ROLEX מתבסס על ארבעה עקרונות  WINDING(,שעון היד הראשון עם תאריך בלוח השעון,פיתוח מנגנון הקוורץ 
ובמיוחד בתחום  ואבק,אנרגיה נצחית,ואמינות. שעוני ROLEX הם פורצי דרך בתחומים רבים  דיוק,עמידות למים  חשובים: 
  Yacht-Master ,Explorer נהגי מרוצים,שייטים,וחוקרי ארצות. הדגמים המוכרים:   :צוללנים,טייסים,מטפסי הרים,  המקצועי 
Submariner ,GMT ,Milgauss ,Deepsea ,Daytona-Cosmograph. חברת  ROLEX הנה תאגיד ציבורי  ללא מטרות רווח, כאשר 70% מרווחי החברה 
מושקעים בפתוח ו- 30% לטובת הקהילה. חברת ROLEX תומכת באירועי ספורט עולמיים : טורניר הטניס בווימבלדון,מירוץ המכוניות דייטונה, 

מירוצי יאכטות ,מירוצי סוסים ובתחרויות הגולף )גביע סולהיים(. בישראל חברת ארו-אסיה הנה היבואנית הבלעדית משנת  1975.

קלוד קנדיוטי 
IHCV / אייזיק קיי

מיק דייויס
משפחת קראון

מורטימור ב. צוקרמן
פויו זבלודוביץ’
ישראל מקוב

כנה וזלמן שובל
אלי וג’יזל בן-דור 

קרן ליסה ומיכאל לפל
מרק ומליסה איסקוביץ’

סטנלי גולד
טניה ושלומי פוגל

רוברט האש

דני סיברייט
ברנרד גרובמן וברברה אנקונה

ד”ר שריל פישביין ופיליפ שאטן
יגאל סעד

קנת’ ונירה אברמוביץ’
דליה סגל 

רוברט וג’ודי פלאש

תורמים אישיים
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הוקרות

משרד החוץ

עיריית הרצליה

מלון דן אכדיה, הרצליה
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 עסקים האוהבים לשלב 

נופש ועסקים.

מלון דניאל הרצליה מרשת טמרס
מלון דניאל הרצליה הינו מהמלונות המובילים בתחום העסקי ובעל ניסיון רב באירוח ועידות וכנסים. בקומפלקס של 
 Tamares שהינו מלון ספא וסגנון חיים באווירת המזרח הרחוק. לקבוצת מלונות SHIZEN מלון דניאל נמצא מלון ספא
מלונות נוספים: מלון דניאל ים המלח, WEST, מלון בוטיק, חוף הצוק ת”א ובקרוב הפתיחה של מלון WEST חוף לידו, 

www.tamareshotels.co.il :אשדוד. למידע נוסף

קפה עלית )שטראוס(
‘קפה עלית’ מקבוצת שטראוס, הינה רשת דוכני ובתי קפה המפעילה כ- 60 סניפים בפריסה ארצית בישראל, תחת 

הקונספט “קפה איכותי ומוצרים נלווים להפסקה, בדרך, ולדרך במקומות קטנים.

יקבי רקנאטי
יקבי רקנאטי הוקמו בשנת 2000 על ידי קבוצה של אוהבי יין בראשות לני רקנאטי. הפילוסופיה הייננית של היקב מכוונת 
ליצירת יין אלגנטי ו“ים תיכוני”, כזה המייצג נאמנה את אזורי הגידול של הענבים. היקב זכה למן הקמתו בעשרות פרסים 
בתחרויות יין בינלאומיות והוא ממשיך לתת ביטוי לאקלים ולאדמה הארץ-ישראליים המשובחים דרך יצירת יינות ייחודים 

ויוצאי דופן באיכותם.

סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון
ידי פרופסור יצחק בן ישראל, בשיתוף עם בית  וביטחון הוקמה בשנת 2002 על  יובל נאמן למדע, טכנולוגיה  סדנת 
הספר לממשל ולמדיניות ציבורית ע”ש הרולד הרטוך והתוכנית ללימודי ביטחון, במטרה לעסוק בממשק שבין המדע 
והטכנולוגיה לביטחון. לשם כך, הסדנה מקיימת סדרה שנתית של כנסים, ביניהם כנס לוחמת סייבר שנתי לצד פעילות 
מחקרית ענפה וניירות עמדה.  תחומי העיסוק המרכזיים של הסדנה הינם לוחמת סייבר וחלל, כאשר בנוסף עוסקת 
יחסי  פנים,  ביטחון  גרעינית,  אנרגיה  מונחה,רובוטיקה,  ונשק  טילים  ואסטרטגיה,  בינלאומיים  יחסים  בנושאי  הסדנה 

הגומלין בין חברה וביטחון, מדיניות בניין הכוח, תהליכי קבלת החלטות ועוד.

המכון הישראלי לתכנון כלכלי

טל לימוזין
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מושיטי סיוע


