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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 110 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 240 מליון עצים; הקמת 225 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 תמשיך קק”ל במשימתה ליישב, לבנות, לפתח ולטפח את הארץ, ולהדק את הקשר של העם היהודי עם אדמתו. למידע 

www.kkl.org.il :נוסף

The Heinrich Boell Stiftung (HBS) 
The Heinrich Boell Stiftung (HBS) is the German green foundation affiliated with the German Green Party (Alliance 90/The Greens = Buendnis 90/Die Gruenen). 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 Boell 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 28 offices, and funds projects in about 60 countries 
altogether. In the Middle East the foundation has offices in Israel, located in Tel Aviv and in Ramallah, covering Palestine, Jordan and Egypt, and in 
Beirut, responsible for Lebanon and Syria. The Heinrich Boell 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; German-Israeli and EU-Israeli Relations. In cooperation with our local partners 
we organize and support workshops and conferences, trainings, publications and research. We support advocacy, capacity and coalition building and are 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.

מכון אלכסנדר מוס ללימודי ישראל
מכון אלכסנדר מוס ללימודי ישראל הוא הארגון המוביל בחינוך תולדות עם ישראל לנוער אמריקאי שהביא עד כה כ- 20,000 תלמידים מארה”ב לישראל 
במשך 40 שנות קיומו. לארגון תוכנית ייחודית – AMHSI המציגה את מכלול תולדות עם ישראל מאברהם אבינו ועד ימינו.  התלמידים המשתתפים בתוכנית 
נחשפים לתהליכים, תופעות, וערכי יסוד יהודיים.  ההיסטוריה משמשת בידי הצוות ככלי להקניית ערכים. התוכנית מציגה בפני התלמידים את מגוון הקשת 

הדתית והפוליטית. הפעילות החינוכית מהווה סמינר מתמשך בפיתוח הזהות היהודית של תלמידינו.

  נאט”ו )הברית הצפון אטלנטית(

Hertog Foundation, Inc

תומכים עיקריים
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Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) 
Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) is one of the political foundations of the Federal Republic of Germany. It is affiliated to the Christian Social Union, 
which currently forms part of the ruling coalition government in Germany. In Israel and Palestine, HSS maintains offices in Jerusalem and Jenin and 
contributes hereby to institutional cooperation and cross-border exchange. For additional information: www.hss.de

Israel Forever Foundation
The Israel Forever Foundation is an educational and philanthropic venture based on providing and supporting initiatives which foster understanding, 
respect, pride and involvement in support of Israel. Our goal is to encourage a global exchange of ideas, goodwill and generosity between the 
peoples of the world and the State of Israel without regard to religion, race or partisan politics through the highlighting of the rich contributions 
of Israel and the Jewish People to the arts and sciences, history and heritage, and democracy and civilization. www.israelforeverfoundation.org

קרן מארק ריץ’ לחינוך, תרבות ורווחה
קרן מארק ריץ’ לחינוך, תרבות ורווחה – קרן פילנתרופית פרטית, ללא מטרות רווח, שנוסדה ב-1980 ורשומה בלוצרן שבשוויץ. מטרתה העיקרית היא 
קידום חינוך, אמנות, תרבות ומחקר מדעי. בין התוכניות בהן תומכת הקרן בישראל ובאיחוד האירופי ניתן למצוא את התוכנית לניהול עסקים וניהול 
ארגונים ללא מטרות רווח עם דגש על מיזמים הומניטאריים, התומכים בהתפתחות חברה אזרחית, ערכים דמוקרטיים, זכויות אדם ודו-קיום. מארק ריץ’ 

הוא מייסד ויושב ראש הקרן. אבנר אזולאי הוא מנכ”ל הקרן וחבר הנהלה.

שגרירות ארה”ב

בזן
בזן היא חברת הזיקוק הגדולה והוותיקה בישראל, הפועלת מזה 75 שנה. קבוצת בזן היא קבוצת חברות תעשייתיות, הכוללת את בתי הזיקוק לנפט )בזן( והחברות 
הבנות: כרמל אולפינים )כאו”ל(, גדיב, שמנים בסיסיים חיפה )שב”ח(. הקבוצה עוסקת בשלושה תחומים משיקים: ייצור מוצרי דלק, חומרי גלם לתעשיית הכימיה 
והפלסטיקה ושמנים ושעוות. כן עוסקת החברה במסחר בנפט גולמי ומוצרי נפט, באספקת שירותי לוגיסטיקה למוצרי דלק,  ובאספקת קיטור וחשמל למפעלים 

שכנים באזור מפרץ חיפה. 

בנק הפועלים
בנק הפועלים הוא הבנק המוביל בישראל ובעל הפריסה הרחבה ביותר מבין הבנקים בישראל, עם למעלה מ-290 סניפים בכל רחבי הארץ. בנוסף, 
הבנק מוביל את תחום הבנקאות העסקית בישראל. בנק הפועלים מספק ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים ומוצרים בנקאיים, תוך הקפדה על 
רמת שירות גבוהה ביותר. לבנק הפועלים פעילות נרחבת גם במישור הבינלאומי. הבנק מפעיל מעל 40 סניפים, חברות-בנות ומשרדי נציגות ברחבי 
ועוד. קבוצת בנק הפועלים כוללת בנוסף גם בנקים בשוויץ,  ניו-יורק, לונדון, ציריך, הונג קונג, סינגפור,  העולם, לרבות במרכזים פיננסיים כגון 
בטורקיה ובקזחסטן, וכן חברות בנות העוסקות בתחומים פיננסיים שונים, לרבות ישראכרט, חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, ופועלים שוקי 

הון, המתמחה בבנקאות להשקעות.

רשת מלונות טמרס
רשת מלונות Tamares ) מקבוצת טמרס( הינה בבעלות מר פויו זבלדוביץ. רשת Tamares פעילה בתחומים נוספים בישראל קרי, תחומי הנדל”ן , התעופה 
, והשקעות נוספות בעשרות חברות היי טק וביו טק. רשת מלונות Tamares מחזיקה ומנהלת מלונות יוקרה בארץ : מלון דניאל הרצליה, מלון ספא שיזן , הרצליה 

מלון דניאל ים המלח , מלון WEST , חוף הצוק תל אביב, ובמהלך שנת 2012  מתכננת הרשת על פתיחת מלון West , חוף לידו באשדוד.

בנק דיסקונט
בנק דיסקונט, שנוסד ב-1935, הוא בנק מסחרי המציע שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית באמצעות רשת של כ-200  סניפים ונקודות 
שירות, שבהם ניתנים ללקוחותיו בארץ ובחו”ל שירותי בנקאות ופיננסים כוללים במגוון תחומי פעילות. בנוסף מעמיד הבנק לרשות לקוחותיו מערכי שירות 
מתמחים ובהם מרכזי השקעות ומרכזי עסקים. לבנק שתי חברות בת בנקאיות בישראל: בנק מרכנתיל דיסקונט בע”מ, הפרוס על פני 79 סניפים ומעניק שירותים 

למגוון מגזרי האוכלוסייה השונים; ובנק דיסקונט למשכנתאות בע”מ, המהווה את הזרוע העיקרית של הקבוצה בתחום המשכנתאות. בחודש יולי 2012 יאוחד בנק דיסקונט למשכנתאות 
עם בנק דיסקונט, צעד שיאפשר לבנק להציע ללקוחותיו מעטפת פיננסית כוללת   תחת קורת גג אחת. בנק דיסקונט הוא מהמובילים בבנקאות הקמעונאית בישראל וזאת בזכות 
פיתוח מערכי שירות יחודיים במיוחד בעבור מגזר הלקוחות הפרטיים. כך, למשל, הבנק מפעיל סניפים ייעודיים, הפועלים בשעות ובזמנים המותאמים לאורח חייהם, לרבות שעות הערב 

המאוחרות וימי שישי.  גם ההצטרפות המסיבית בשנים האחרונות של לקוחות פרטיים מקרב עובדי מדינה ועובדי הוראה מבססת את מעמדו כבנק קמעונאי מוביל. 

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.

רשת מלונות דן
רשת מלונות דן ִהנה היוקרתית, המובילה והוותיקה בישראל. בבעלותה ובניהולה של הרשת 13 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.

קאדילק
בעידן  טכנולוגי מתקדם, בו יש דגש על עיצוב, איכות,עוצמה ואמינות חסרת פשרות ,אי אפשר להסתפק בפחות מהטוב ביותר. קאדילק, המציבה סטנדרטים 
חדשים בעולם רכבי היוקרה כבר למעלה מ-100 שנה, מעניקה לך אפשרות להכיר מותג על המשלב טכנולוגיה מתקדמת, נהיגה מרגשת יותר ובטחון חסר פשרות. 
 Cadillac CTS, Cadillac CTS Coupe, Cadillac SRX :המסורת הקפדנית של קאדילק, בשילוב הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, יוצרות מגוון דגמים מרשימים וביניהם

.Crossover

חסויות מסחריות
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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 126,000 עובדים ברחבי העולם, והיקף המכירות שלה בשנת  2010 עמד על כ-45.8 מיליארד 

דולר.

פסגות
פסגות הוא בית ההשקעות הגדול בישראל. פסגות מנהל נכסים ללקוחות פרטיים, חברות ומוסדיים בהיקף של למעלה מ-140 מיליארד שקלים במגוון רחב של 
אפיקי ומכשירי השקעה. בעלת השליטה בפסגות היא קרן אייפקס פרטנרס, קרן השקעות פרטית, בעלת ניסיון של כ-40 שנים. הקרן מנהלת כיום נכסים בשווי 

של כ-30 מיליארד אירו, והיא אחת מעשר קרנות ההשקעה הפרטיות הגדולות בעולם.

שלמה החזקות
שלמה החזקות, שבראשה שלמה שמלצר, היא החברה הגדולה והמובילה בישראל באספקת שירותי רכב עם צי המונה מעל ל- 70,000 כלי רכב. 
 ;)SIXT החברה פועלת באמצעות חברות-בנות, המעניקות מגוון שירותים: שירותי השכרת רכב מקיפים בישראל ובחו”ל )עם החברה הבינלאומית
ליסינג תפעולי עם יותר מ-54,000 כלי רכב המוחכרים לכ-4,000 גופים מסחריים; ליסינג והשכרה ברומניה; ליסינג פרטי בשיתוף פעולה עם חברת 

כ.א.ל; מכירה של רכבי ההשכרה והליסינג של הקבוצה; רשת מוסכים ושירותי דרך )שלמה SIXT רשת מוסכים ושירותי דרך( - המתמחה בשירותי דרך, גרירה ותיקוני רכב. תחום שירות 
זה נשען על צי של עשרות משאיות גרירה וניידות שירות ועל כ-400 מוסכים הפרוסים בכל רחבי הארץ. בתחילת 2011 הצטרפה חברת בת נוספת לקבוצה - ש.י.ר שלמה יבוא רכב, 

שהינה היבואן הבלעדי של רכבי אופל לישראל. הכנסות החברה בשנת 2010 עמדו על כ-3.5 מיליארד דולר.

Adira Energy Ltd. 
Adira Energy Ltd. is an energy company which focuses on exploring for oil and gas offshore Israel. It is the first Israeli- based TSX listed company 
with pure, exclusive exposure to the recent oil & gas discoveries offshore Israel. The Company has working interest and is the operator of three 
petroleum exploration licenses offshore Israel; the Gabriella, Yitzhak and Samuel Licenses. The Company follows a disciplined growth strategy to 
capitalize on the undiscovered oil and gas potential offshore Israel.

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 בשל התמחותן בטכנולוגיות וייצור 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. בנוסף, בואינג היא ספקית המטוסים האזרחיים לחברות התעופה הישראליות – אל על, ארקיע, ישראייר וקאל.

טבע
טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ )נאסד”ק: TEVA( היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. 
ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית. טבע מובילה את  החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות 
שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות ביותר מ-60 מדינות ועם סל מוצרים של יותר מ-1,250 מולקולות הנמכר ביותר מ-100 מדינות. המוצרים הייחודיים 
והממותגים של החברה מתמקדים בתחומי הנוירולוגיה, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. בין המוצרים הייחודיים של טבע, קופקסון 
)Copaxone®(, הוא המוצר המוביל בתחומו לטיפול במחלת הטרשת הנפוצה. טבע מעסיקה כיום כ- 35,000 איש. מכירות החברה הסתכמו ב- 13.9 מיליארד 

דולר בשנת 2009. 

קצא”א
חברת קצא”א משמשת כשער האנרגיה לישראל. באמצעות שני נמלי אנרגיה באילת ובאשקלון, מסופי אחסון ומערכת קווים אותם היא מפעילה, מספקת החברה 
שירותי אחסון והובלה  לנפט גולמי, מוצרי דלק, גפ”מ, פחם וגז טבעי הן עבור לקוחותיה בשוק המקומי והן ללקוחות אנרגיה בינלאומיים, העושים שימוש במתקניה 
כבסיס לוגיסטי ומסחרי להפצת מוצריהן באגן הים התיכון. בנוסף שותפה החברה במיזם להפעלת תחנת כוח פרטית בהיקף של 820 מגה וואט, הנמצאת בהקמה.

החברה לישראל

Kronvest Investment Group SA Romania

אלביט  מערכות
אלביט  מערכות  הינה  חברה  רב- לאומית  העוסקת  במגוון  רחב  של טכנולוגיות  מתקדמות,  אלקטרוניות  ואלקטרו- אופטיות  משולבות  עבור השוק  הביטחוני 
 ושוק בטחון הפנים בארץ ובעולם. תחומי  העיסוק  העיקריים  כוללים  מערכות מוטסות, קרקעיות  וימיות,  מל” טים, מערכות  אלקטרו- אופטיות וטכנולוגיות  חלל 
 מתקדמות, חליפות  לוחמה  אלקטרונית,  מערכות התראה  למטוסים,  עורקי  נתונים  ותקשורת  צבאית  ורדיו, מערכות סיגינט ופתרונות סייבר, מודיעין וחקירות.

דלק קידוחים

אבנר

IHCV / אייזיק קיי
מיק דייויס

קלוד קנדיוטי 
סיליה אטקין

סם דלוג
ישראל מקוב

מרק ומליסה איסקוביץ’

עו”ד פ.ר. ג’נקינס
קרן ליסה ומיכאל לפל

אלי וג’יזל בן-דור 
סקוט סונדרס

כנה וזלמן שובל
יחזקאל סולומון

מייקל גרוס

רוברט האש
ברנרד גרובמן וברברה אנקונה

טניה ושלומי פוגל
אטה וד”ר ששון סומך
קנת’ ונירה אברמוביץ’

ד”ר שריל פישביין ופיליפ שאטן
דליה סגל

תורמים אישיים
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עיריית הרצליה

גלי צה”ל
תדרי גלי צה”ל: באצבע הגליל  FM 93.9; בחיפה והסביבה ובבאר שבע והסביבה  FM 102.3; בירושלים והסביבה  FM 96.6; במצפה רמון  FM 100.7; במרכז ובאילת  

.FM 104

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

 www.tamareshotels.co.il :חוף לידו, אשדוד. למידע נוסף WEST הפתיחה של מלון

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 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.

קפה עלית )שטראוס(
‘קפה עלית’ מקבוצת שטראוס, הינה רשת דוכני ובתי קפה המפעילה כ- 75 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.

יקבי רמת הגולן
אדמה. גובה. טמפרטורה.

יש מקום אחד בארץ שבו בדיוק כמו בבורדו שבצרפת או טוסקנה שבאיטליה, מתקיימים התנאים האופטימאליים לגידול ענבים ליינות איכות ברמה בינלאומית. 
כאן ברמת הגולן, בחבל ארץ מרהיב זה, הכל מתחיל בשילוב תנאים אלו: אדמת בזלת געשית, גובה פני הקרקע ואקלים קר. כל אלה מעניקים לאזור ייחודי זה 
את שמו השני: “ארץ היין”. מאז היווסדו ב-1983, משווקים יינות היקב תחת שלושה מותגים מובילים: “ירדן“, “גמלא” ו“גולן“. כיום נחשב היקב למוביל בישראל 
באיכות היינות, בטכנולוגיה חדשנית ובפיתוח זנים חדשים. פעילותו שינתה את תפיסת עולמו של הצרכן הישראלי, היוותה נדבך חשוב בפיתוח תרבות היין בארץ 

והציבה את ישראל על מפת היין העולמית.

יקבי כרמל

טל לימוזין
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סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון
סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון הוקמה בשנת 2002 על ידי פרופסור יצחק בן ישראל, בשיתוף עם בית 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 הסדנה בנושאי יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה, טילים ונשק מונחה,רובוטיקה, אנרגיה גרעינית, ביטחון פנים, יחסי הגומלין בין חברה וביטחון, 

מדיניות בניין הכוח, תהליכי קבלת החלטות ועוד.

The International Institute for Strategic Studies 
The IISS is the primary source of accurate, objective information on international strategic issues for politicians, foreign affairs analysts, business, economists, the 
military, the media, academics and the informed public. The Institute is independent, owing no allegiance to any governments or any political or other organisations. 
The IISS stresses rigorous research with a forward-looking policy orientation and places particular emphasis on bringing new perspectives to the strategic debate. 
IISS publications include the authoritative annual The Military Balance, an inventory of the world’s armed forces; the online Armed Conflict Database; Strategic 
Survey, an annual retrospective of the year’s political and military trends; the Adelphi series of books which provides in-depth analysis of general strategic issues; 
Survival: Global Politics and Strategy, an international relations journal; Strategic Comments, containing short briefings on breaking strategic issues; and occasional Dossiers providing 
facts and information on key military and strategic issues. The IISS, while based in London, is international in scope, character and perspective and enjoys unique convening power. It 
brings together annually defence ministers, foreign ministers and national security advisers in various formats privately, and more publicly, to discuss and shape international security 
policy. It holds influential events each year in Europe, North America, the Middle East and Asia and frequently engages leaders from Latin America and Africa. The IISS is truly a 
global organisation. The range of IISS publications, its convening power, and the Institute’s strong international policy perspective make the IISS a key actor in the global strategic and 
economic debate.

מושיטי סיוע


