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The Michel Litvak Charity Foundation 
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. 

 

Joey Low - Israel At Heart 
Joey Low founded Israel At Heart in 2002 as a nonprofit organization whose single 
concern is the wellbeing of Israel.  At Israel At Heart we wish to do everything we can 
to promote a better understanding of Israel and its people. We are not part of any 
Jewish organization, do not represent any government agency or political party and 
are, therefore, free to express ourselves in any way we wish. Over the years, Israel At 
Heart has initiated a number of programs intended to promote a better 
understanding of Israel and its people. In the past year, the organization has focused 
its energy and resources on defeating the government's deportation policy. Over the 
last 9years, the organization has provided more than 40 full scholarships to young 
refugees who were looking to receive a higher education, both undergraduate and 
graduate studies. Since launching our programs, our students have graduated from 
top colleges with degrees in law, government studies, business, communication and 
psychology. 

 

The Nevzlin family 
The Nevzlin family is honored 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. For the past decade, the family's flagship project in the area Jewish 
Peoplehood 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. 

 
 



 

 מכון אסותא לחקר שירותי בריאות
מכון אסותא לחקר שירותי ומדיניות בריאות הוקם ביוזמתו של פרופ' שמר 

במטרה למצב את אסותא כארגון חוקר בתחום שירותי הבריאות,  2017בשנת 
מדיניות וניהול ומערכות בריאות בישראל. המכון מהווה תשתית מחקרית 
 בנושאים אלו על מנת ליצור ביסוס מדעי לתהליכי קבלת החלטות והיערכות

לשינויים רגולטורים. בנוסף, מבצע המכון מחקרים רחבים שמטרתם זיהוי מגמות ומודלים חדשניים במדיניות 
ומערכות בריאות בארץ ובעולם, על מנת להוות מוקד ידע בנושא מדיניות וניהול מערכות בריאות. בין היתר, 

לק מבחינת השפעת פתיחת המכון התמקד בשנה האחרונה בבית החולים החדש אסותא סמסון באשדוד, כח
בית חולים חדש על מערכת הרפואה והבריאות בישראל. מכון המחקר מבצע מחקרים במימון עצמי של 

המכון מפרסם מאמרים בעיתונות המדעית, אסותא ומגיש הצעות לקולות קוראים שונים מהארץ ומהעולם. 
 ע עבודות מחקר.מציג את עבודות המחקר בכנסים בארץ ובחו"ל ומנחה סטודנטים בביצו

 

 "רפואיים מרכזים אסותא"
 הנמצאת, רפואיים מרכזים של פרטית רשת הינה" רפואיים מרכזים אסותא"

, לציון בראשון, החייל רמת-א"בת :חולים בתי 4 וכוללת, מכבי ח"קופ בבעלות
, באשדוד: יום לאשפוז ניתוח וחדרי מרפאות מתחמי 3 וכן, שבע ובאר חיפה

 לרווחת", אשדוד אסותא" החדש הציבורי החולים בית נפתח, 2017 נובמבר בחודש .וברעננה השלום-א"בת
 באמצעות למטופליה שירות מעניקה רפואיים מרכזים אסותא . החולים קופות כל חברי, והסביבה אשדוד תושבי
 ציבורית היא הרפואית הפעילות מן כמחצית .ישיר ובאופן מרפא תיירות, הביטוח חברות, החולים קופות ארבע

בית חולים אסותא הוא בית החולים הכירורגי הגדול בישראל ומבוצעות בו  .הבריאות סל באמצעות וממומנת
-מ למעלה) ברפואה הקיימים הכירורגיים הניתוחים כלל את מבצעים מהפעילות הכירורגית בארץ. אנו %13

 גינקולוגיים ניתוחים, אורטופדיים ניתוחים, בטן, שד, מוח, לב, עיניים ניתוחי: בכללם(, שונים ניתוחים סוגי 500
 הרדמה מחלקות, נמרץ טיפול: כגון, מגבות מחלקות פועלות, המתקדמים הניתוח חדרי לצד  .מורכבים וניתוחים

 ממוגרפיה, דימות שירותי בהם, רפואיים שירותים של רחב מגוון מציעים אנו, ניתוחים לביצוע פרט.יועצים ומערך
 .ופוטותרפיה דיאליזה וכן ועייפות שינה מכוני, וקרדיולוגיה לב מכוני, אונקולוגיה, שד ושירות

 

 
 קרן נדב

הקרן תומכת ביוזמות  בידי לאוניד נבזלין. 2003-נדב היא קרן ישראלית פילנתרופית שנוסדה ב
היהודית, בונות את הזהות הקולקטיבית היהודית כמשמעותית  שמקדמות את תפיסת העמיות

כנשיאת הקרן מכהנת  ופלורליסטית, ויוצרות ומהדקות את הקשרים בין יהודים ברחבי העולם.
 אירינה נבזלין.

 
 

 מוזיאון בית התפוצות

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Julius Baer 
Julius Baer, a premium brand in global wealth management with 
origins dating back to 1890, is a public listed private banking 
financial institution with a focus on servicing and advising 
sophisticated clients. Based in Switzerland and spread in more than 50 locations around the 
world, the bank has a client-centric approach, where objective advice are based on a unique 
open product platform with a very strong financial base. Its entrepreneurial management 
culture makes it the international reference in private banking. 
https://www.juliusbaer.com/group/en/julius-baer-at-a-glance/#section-4239  

 

 ג'וינט ישראל

הג'וינט הוא הארגון היהודי ההומניטארי הגדול 
מדינות ומספק רשת  70-בעולם, פועל ביותר מ

מחזק ובונה ביטחון חברתית ליהודים במצוקה, 
קהילות יהודיות ומספק שירותי סעד והצלה בעת משבר ואסון ברחבי הגלובוס. בישראל, מהווה הארגון את 

מרכז הפיתוח החברתי של ישראל, הפועל להתמודד עם האתגרים החברתיים הבוערים ביותר, למען 
חברה הישראלית למעלה , השקיע הג'וינט בצרכי ה1914האוכלוסיות הפגיעות בחברה. מאז היווסדו בשנת 

פעילות הארגון מתבצעת בשיתוף ממשלת ישראל, הרשויות המקומיות, המגזר השלישי, ₪. מיליארד  10-מ
 המגזר העסקי והפילנתרופי.

 

 לוקהיד מרטין ישראל
לוקהיד מרטין ישראל הינה הזרוע הישראלית של תאגיד 

, חברה בינלאומית העוסקת בפיתוח תשתיות לוקהידמרטין
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 
שנות ניסיון ופעילות במדינה, לוקהיד מרטין גאה לספק  40-. עם יותר מושירותים טכנולוגיים מתקדמים

איש ברחבי  97,000-לישראל יכולות אבטחה גלובלית ושירותים אזרחיים חדשניים. לוקהיד מרטין מעסיקה כ
העולם, כולל סיקורסקי, ועוסקת בעיקר במחקר, תכנון, פיתוח, יצור, אינטגרציה ותחזוקה של מערכות, 

 300-אמצעים ושירותים טכנולוגיים מתקדמים. במישור הבינלאומי, ללוקהיד מרטין יש למעלה מ מוצרים,
טק -שנים של שיתופי פעולה עם תעשיות היי-מדינות. ללוקהיד מרטין מערכת ענפה ורבת 70-שותפויות ב

 www.lockheedmartin.com/Israel   והתעשייה הביטחונית בארץ. למידע נוסף על לוקהיד מרטין:
https://www.facebook.com/LockheedMartinIsrael/ 
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https://www.juliusbaer.com/group/en/julius-baer-at-a-glance/#section-4239
http://www.lockheedmartin.com/Israel
https://www.facebook.com/LockheedMartinIsrael/


 

 רשת מלונות דן
 14רשת מלונות דן ִהנה היוקרתית, המובילה והוותיקה בישראל. בבעלותה ובניהולה של הרשת 

מלונות, בפריסה ארצית ובמיקומים מרכזיים ובולטים מדן ועד אילת. מלונות הרשת מצטיינים 
בעיצוב יוקרתי ומודרני, התורם לתחושת פינוק, יוקרה ומצויינות. הרשת גאה בשילוב בין 

לת הישראלית לבין המומחיות והמוניטין הבינלאומי בהשתייכות מלון המלך דוד, המסורת והיכו
. ”The Leading Hotels of the World“ירושלים לארגון העולמי של המלונות המובילים בעולם  

מלונות דן מחברים בין בילויים ועסקים. נוסף על שירותי אירוח ונופש ברמה גבוהה, מקפידה 
ם מקצועי ואישי. במלונות ניתן למצוא טרקליני עסקים ותקשורת עסקית משוכללת הרשת על שירות עסקי

לנוחות האורח בחדרים ובשטחים הציבוריים של המלון. עוד מציעה הרשת עריכת כנסים, קונגרסים וימי עיון, 
 וכן ארוחות גורמה, חדרים מפנקים, מועדוני כושר וספא.

 

 קבוצת הראל
והפיננסים הגדולה בישראל והיא בעלת למעלה מ הראל הינה קבוצת הביטוח 

מיליון לקוחות  3 -שנות ניסיון בפעילות ביטוח ופיננסים. להראל למעלה מ -80
במגוון תחומים שבהם: ביטוח בריאות (בריאות, ביטוח סיעוד, ביטוח שיניים 
וביטוח נסיעות לחו"ל), ביטוח כללי (ביטוח רכב, ביטוח דירות, ביטוח חבויות, 

וח משכנתאות וביטוח אשראי), ביטוח חיים, קרנות פנסיה, קופות גמל, ביט
קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות ושירותים פיננסים 

הראל הינה הקבוצה הגדולה והמובילה בישראל עם היקף הפרמיות הגבוה ביותר בישראל. הראל  נוספים.
(, השנייה בגודלה בהיקף הפרמיות בביטוח חיים,  non-lifeהיא הראשונה בגודלה בענפי הביטוח הכללי ) 

סך הנכסים המנוהלים  השלישית בגודלה בשוק קרנות הפנסיה והרביעית בגודלה בשוק קרנות הנאמנות והסל.
 -250.3על ידי הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים הסתכם בכ 

בתחום ביטוחי הבריאות (הכולל ביטוח בריאות,   .2019סוף הרבעון הראשון של שנת ל מיליארד ש"ח נכון
ביטוח סיעוד, ביטוח שיניים וביטוח נסיעות לחו"ל) הראל היא החברה הגדולה והמובילה בתחום עם נתח 

 מבוטחי הראל בבריאות נהנים משירות מקצועי ומתקדם וקשרים נרחבים והדוקים מזה - 37.6%שוק של כ . 
 .שנים רבות עם מוסדות רפואיים, בתי חולים וספקי שירותים רפואיים בארץ ובחו"ל

 

European Union 

 

 

 

Raytheon 
Raytheon Company, with 2017 sales of $25 billion and 64,000 
employees, is a technology and innovation leader specializing in 

defense, civil government and cybersecurity solutions. With a history of innovation spanning 
96 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, Mass. Follow us on Twitter. 

 

 

 

http://www.raytheon.com/
https://twitter.com/raytheon


 

 בנק הפועלים
 , הוא המוסד הפיננסי הגדול והמוביל 1921בנק הפועלים, שנוסד בשנת  

 שנות קיומו, פיתח הבנק רשת סניפים לניהול הקשר 98בישראל. במהלך 
 החלטה.עם קהל הלקוחות, מתן שירות וייעוץ בפעילויות מורכבות ובצמתי 

שירות בנקאי מותאם, נגיש  בנוסף, פיתח הבנק יכולות דיגיטליות מתקדמות והוא מספק ללקוחותיו
בנות וכן -הבנק גם בחו"ל באמצעות סניפים, נציגויות וחברות ואינטואיטיבי. נוסף על פעילותו בארץ, פועל

חומי הבנקאות השונים קבוצת הבנק פועלת בישראל במכלול ת קשרים עם בנקים ברחבי העולם באמצעות
הקמעונאית  בשוק ההון, באמצעות שלוש חטיבות מרכזיות: החטיבה העסקית, החטיבה ובפעילות המשיקה

החטיבה העסקית משרתת את מרבית הלקוחות העסקיים,  וחטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית.
 פועלת החטיבה באמצעות סקטורים בעלי התמחות ענפית, (Corporate)הגדולות  כאשר בתחום החברות

עסקים, הפרוסים ברחבי  פועלת החטיבה באמצעות מרכזי (Middle Market)בתחום החברות הבינוניות 
החטיבה הקמעונאית  החטיבה שירותים תפעוליים. המדינה ובאמצעות סניפי הבנק המעניקים ללקוחות

(Retail) 225בנקאות פרטית, תושבי חוץ ועסקים קטנים, באמצעות  שקי בית,משרתת, בין השאר, לקוחות מ 
דיגיטליים  נקודות שירות (כמחציתן בתי אבות) וסניפים -22נייד הנותן מענה ללקוחות ב  סניפים לרבות סניף

ערוצים ישירים: מכשירים לשירות עצמי  מתקדמים המספקים את מכלול השירותים הבנקאיים, לצד מגוון
"פועלים באינטרנט", "פועלים בסלולר", מוקד "פועלים בטלפון",  "חצרות לקוח" בפריסה רחבה,בסניפים וב

רואה  ובאפליקציות בסמארטפונים. כחלק מתפישת השירות בבנק והאחריות החברתית, פניות בפייסבוק
ונגשו תפיסת השירות כאמור, ה ובמסגרת –הבנק בנגישות לאנשים עם מוגבלות נושא מהותי וחובה עסקית 

הנגישות נלקח בחשבון בעת פיתוח מוצרים ותהליכים חדשים  כלל שירותי הבנק לאנשים עם מוגבלות ונושא
חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית מרכזת את  ייחודיים ללקוחות הבנק. ובהתאמת פתרונות

שירותי ביצוע  בין היתר, מתןהבנק במרבית תחומי שוק ההון בארץ ובחו"ל. פעילות זו כוללת,  פעילות קבוצת
מסחר במטבעות ובנגזרים, מחקר וייעוץ,  ערך, שרותי-ערך (ברוקראז'), שמירת ניירות-פעולות מסחר בניירות

 תיקי השקעות, בנקאות להשקעות, עסקי חיתום וניהול הנפקות. שירותים למנהלי נכסים פיננסיים, ניהול

 

 ( ELNET-The European Leadership Network)|  אלנט

הינו ארגון הפועל לחיזוק היחסים הבילטראליים בין ישראל ואירופה, על בסיס ערכים 
דמוקרטיים ואינטרסים אסטרטגיים משותפים. אלנט עוסק בסוגיות מדיניות 

ישראל, על ידי בניית קשרים בין מקבלי -מתמשכות המשפיעות על יחסי אירופה
 על פני ספקטרום פוליטי רחב, ם וישראליםהחלטות בכירים ומובילי דעת קהל אירופיי

ניהול תכניות חינוכיות להגברת הבנה הדדית והעצמת אזרחים אירופים וישראלים 
 www.elnetwork.eu  למעורבות פוליטית.

 (The Forum of Strategic Dialogue – FSD)   |  יהפורום לדיאלוג אסטרטג

הוא פלטפורמה המאפשרת התייעצויות לא רשמיות בין מקבלי החלטות  
הדיאלוגים האסטרטגיים  .בכירים ומומחים מובילים מישראל ומאירופה

, והפכו במשך הזמן לכלי ELNETהחלו את דרכם כחלק מהפעילות של 
תורם לפיתוח  FSD -ייחודי ויעיל לחשיבה יצירתית ופתרון בעיות בתחומי הביטחון, עניני חוץ וכלכלה. ה

 מדיניות המבוססת על הבנה הדדית של הסביבות האסטרטגיות של אירופה וישראל, צרכים ואינטרסים
 sd.eu-www.fמשותפים. 

 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 

עות פיתוח מנהיגים המטביעים יצירתי ואישי בין האקדמיה לבין הפרקטיקה באמצ
חותם בסביבה הניהולית הדינאמית והמורכבת בה הם פועלים. אנו שואפים לאתגר 
את דפוסי החשיבה הקיימים, לפתוח הזדמנויות חדשות ולייצר השראה הניתנת ליישום. המרכז הבינתחומי 

 ונו ובמטרותיו.ר ורווחי הכשרת מנהלים ולימודי חוץ מיועדים לתמיכה בחז”הרצליה הינו מלכ

http://www.elnetwork.eu/
http://www.f-sd.eu/


 

 ב”שגרירות ארה
 

 
 

 
BOING 

תאגיד בואינג הינו תאגיד התעופה המוביל בעולם והיצרן הגדול ביותר של 
מטוסי נוסעים ופלטפורמות אוויריות צבאיות. בואינג מייצרת במפעליה מסוקי 

ת הגנה אלקטרוניות מתקדמות, טילים, משגרים ולווינים אזרחיים קרב, מערכו
וצבאיים, לצד מערכות מידע ותקשורת מתקדמות. חברת בואינג ומדינת 

שנים. מאז ועד היום, עבדה בואינג בצמוד לתעשיות  65ישראל חולקות היסטוריה משותפת של מעל 
בין בואינג למגזר הצבאי והעסקי והובילה  הביטחוניות והאזרחיות של מדינת ישראל, שותפות זו קירבה

לעשרות שנים של פיתוחים ועשייה פורייה, אשר תרמו לבואינג ולמדינת ישראל יחדיו. כיום, התעשיות 
הישראליות מספקות לבואינג מוצרים עבור פיתוח כלי התעופה הצבאיים והאזרחיים של החברה. חברת 

" במפעליה. כמו כן, בואינג 3חץ" ומייצרת את רכיבי "החץ בואינג שותפה מרכזית בפיתוח מערכות טיל "ה
ממשיכה לקחת במספר מיזמים ותוכניות העוסקות בתחום החינוך, מורשת קרב ומעורבות בקהילה. תאגיד 

 אלף עובדים בארה"ב וברחבי העולם. 153-מדינות ומעסיק יותר מ 150-בואינג פועל ביותר מ

 

SIGNAL, Sino-Israel Global Network & Academic Leadership 

Sino-Israel Global Network & Academic Leadership-SIGNAL  היא עמותה
שואפת לחזק את קשרי ישראל  SIGNAL. 2011-ללא מטרות רווח אשר הוקמה ב

וסין בתחומי האסטרטגיה, דיפלומטיה, תרבות, וכלכלה על ידי חקר אקדמאי, 
תכנון אסטרטגי ופרויקטים חינוכיים. כל זאת נעשה על ידי יצירת יחסים 

הינו הארגון  SIGNALאקדמאים משמעותיים וארוכי טווח בין שתי המדינות. 
 SRTA (China’s Silk Road Thinkויקטים ברחבי סין, ובנוסף, חברה בהיהודי/ישראלי היחיד עם תכנים ופר

Tank Association הנמצאת תחת ההשגחה של המחלקה הבינלאומית של הועדה המקומית של מפלגת )
 השלטון הסינית.

 

 ג'ונסון ישראל

 

 

 

 הפיניקס
.  הפניקס מובילה את שנים להיווסדה 70חברת הביטוח הפניקס מציינת השנה 

שוק הביטוח בישראל בשנים האחרונות בזכות אסטרטגיה ממוקדת השמה דגש 
על פיתוח של עולמות תוכן חדשים, מוצרים מתקדמים, שיפור מתמיד בשירות 
למבוטח והתייעלות מתמדת. הפניקס מציגה את התשואות מהגבוהות בענף 

ריאות המתקדמים במרבית מסלולי החסכון ארוך הטווח ואת מוצרי הב
 המשלבים טכנולוגיה ואקטואריה חכמה. שבעים שנים ראשונות ובשבילנו זו רק ההתחלה.

 



 

 קבוצת מנורה מבטחים
 כמורשת לוידס 1935קבוצת מנורה מבטחים החלה את פעילותה בשנת 

פועלת כחברת ביטוח. כיום מנורה מבטחים היא  1939בישראל, ומאז 
אחת מחמש קבוצות הביטוח והפיננסים המרכזיות בישראל, המנהלת 

"מנורה מבטחים פנסיה", והיא  -את קרן הפנסיה הגדולה בישראל 
י ביטוח הגדולה בישראל. הקבוצה עוסקת, באמצעות חברות בנות בשליטתה, בכל ענפ -חברת ביטוחי הרכב

החיים והחיסכון ארוך הטווח, ביטוח כללי, רכב וביטוח בריאות. לחברה גם פעילויות נוספות, כגון השקעות 
 , בנדל"ן בחו"ל באמצעות חברות נוספות בשליטתה.ERN-בתחום האשראי באמצעות החברות אמפא קפיטל ו

)תאגידים זרים(, המוחזקים  ( הם פלמס אסטבלישמנט וניידן אסטבלישמנט62%-בעלי השליטה בחברה )כ
לאורך  בנאמנות עבור טלי גריפל וניבה גורביץ. יו"ר הקבוצה הוא ערן גריפל, ומנכ"ל הקבוצה הוא ארי קלמן.

השנים ביססה לעצמה הקבוצה מוניטין של קבוצה אמינה, יציבה וסולידית, המעניקה ללקוחותיה שירות 
השנה השיקה החברה אסטרטגיה שיווקית חדשה המגיעה  ו כןוניהול השקעות מקצועי, גמיש אמין ויעיל  . כמ

מתוך ראייה קולקטיבית של גמישות ו יצירת ערך מוסף ללקוחותיה על ידי מתן דגש מהותי בהתאמת צרכיהם 
אלו מאפשרים לקבוצה לפנות לקהל יעד מגוון ולהעניק לו פתרונות בטוחים ומשתלמים. בנוסף   השונים.

 סקיים עם אלפי סוכני ביטוח, המעניקים שירותים ללקוחות החברה ברחבי הארץ.הקבוצה נמצאת בקשרים ע
 

 עיריית הרצליה
 
 
 
 

 רוש פרמצבטיקה )ישראל( בע"מ

 

 
 

 מלון דן אכדיה הרצליה, מרשת מלונות דן
מלון דן אכדיה ממוקם בפינת חמד צדדית על חוף ימה של הרצליה, 

טק של -ההייבמרחק דקות נסיעה בלבד מתל אביב וממרכזי 
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.
 

 

ELSMED GROUP 

 

 

 

PHILIPS 

 



 

 סימנס

  Siemens Healthineersחברת סימנס הלת'קר בארץ הינה חברת בת של 
-העולמית אשר מטרתה לאפשר לספקי שירותי הבריאות להגדיל את ערכם על

ידי הרחבת הרפואה האישית והמדויקת, עיצוב וקידום הטיפול רפואי, שיפור 
ליון חולים ברחבי העולם נהנים מי 5-כ חוויית החולה והכל באמצעות שירותי בריאות דיגיטליים מתקדמים.

מהטכנולוגיות והשירותים החדשניים שלנו בתחומי ההדמיה הדיאגנוסטית והטיפולית, אבחון מעבדה ורפואה 
הינה חברה  Siemens Healthineers מולקולרית, כמו גם שירותי בריאות דיגיטליים ושירותים ארגוניים.

 -פטנטים ברחבי העולם. עם כ 18,000-שנות ניסיון ו  170-מובילה בתחום הטכנולוגיות הרפואיות עם מעל ל
 מדינות, אנו ממשיכים לחדש ולעצב את העתיד של הבריאות. 70 -עמיתים בלמעלה מ 50,000

 
 

 מלון השרון
The Sharon hotel ideally located on the northern beach of 
Herzliya Pituach, on a cliff overlooking the beautiful 
Mediterranean Sea. The Herzliya Marina is within walking 
distance of the hotel. Direct access to the beach, with 

restaurants, bars and a sailing club. Free entrance to “Apollonia” Executive Lounge with Daily 
continental breakfast, light refreshments and snacks during the day; Photocopy, fax and other 
business services. including Wi-Fi Internet. 

 
 

 כנה וזלמן שובל
 

 זהבה פייפל
 

 טניה ושלומי פוגל
 

Bernard Groveman 
 

 
 

 טל לימוזין
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 אקדמייםשיתופי פעולה 
 

 גיאוקרטוגרפיה

הינה מכון מחקר ייחודי, המכוון תפיסתית  '"גיאוקרטוגרפיה" קבוצת הידע
להעניק ללקוח ייעוץ ופתרונות מקיפים וכוללים, בהתאמה פרטנית, תוך שימוש 
בכלי מחקר מתקדמים ובלתי שגרתיים ומערכות מידע ייחודיות. החברה פועלת, 

לרשות הלקוח מגוון פתרונות, העושים שימוש משולב  בישראל ובעולם, במספר תחומי מחקר ומעמידה
בתחומים אלה: אסטרטגיה, מחקרי שיווק, חברה ודעת קהל, בדיקות היתכנות כלכלית ופוטנציאל שוק, מחקר 
ופתרונות עתירי מידע.  ותכנון אורבני, מערכות מידע   
 

Kennan Institute, Woodrow Wilson Center 

 
 

 

The Social Policy Institute (SPI) 

The Social Policy Institute (SPI) is a new Washington 

University-wide initiative to address pressing social 

issues while collaboratively catalyzing student, faculty, 

researcher, and community partner social policy 

understanding and impact at local, state, federal, and international levels.  There is a critical need for 

innovative approaches that create sustainable solutions to inequities by connecting research, policy, and 

practice across fields, disciplines, and sectors. SPI aims to focus on approaches to this need through research 

around financial wellness, health, housing, and education. The Social Policy Institute’s mission is to foster 

interdisciplinary and cross-sector collaboration to design, test, inform, and impact innovative policy solutions 

to social problems. The vision of the Institute is to reduce social, economic, health, and education inequities at 

the local, state, and national levels through evidence-informed policy and practice. 

 

The Center for Liberal Modernity (LIB-MOD), Berlin 
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