
יוסי הולנדר
במיזם  פעיל  פילנתרופית.  בפעילות  בעיקר  עוסק  מתקדמת.  בטכנולוגיה  ומשקיע  יזם  הוא  הולנדר  יוסי 
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. 

ולדימיר גוסינסקי
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. 

הקונגרס היהודי האירו-אסיאתי
The Euro-Asian Jewish Congress has been created to defend the rights and legitimate interests of the 
Jewish people, to aid in satisfying community interests and demands, and also to represent Jewish 
communities of countries in the Euro-Asian region in the governments of their respective countries 
and international organizations. For these purposes, the Euro-Asian Jewish Congress works with 
organizations and unions which represent the Jewish communities of countries in the region.The 
idea for the Euro-Asian Jewish Congress  appeared  as 1991, when the Jewish community of the 
Soviet Union joined the World Jewish Congress. 

Susan G. Komen for the Cure® 
Nancy G. Brinker promised her dying sister, Susan G. Komen, she would do everything in her power to 
end breast cancer forever. In 1982, that promise became Susan G. Komen for the Cure and launched 
the global breast cancer movement. Today, Komen for the Cure is the world’s largest grassroots 
network of breast cancer survivors and activists fighting to save lives, empower people, ensure 
quality care for all and energize science to find the cures. Thanks to events like the Komen Race for 
the Cure®, we have invested nearly $1.5 billion to fulfill our promise, becoming the largest source 
of nonprofit funds dedicated to the fight against breast cancer in the world. For more information 
about Susan G. Komen for the Cure, breast health or breast cancer, visit www.komen.org. 

European Friends of Israel (EFI) 
EFI is a trans-national, politically-independent non-profit association, formed in 2006 by friends of 
Israel in the European parliament and in the EU’s 27 national parliaments. EFI gathers now over 
1500 Parliamentarians from all across the European continent and mainly from the European union.

הוקרות
תומכים עיקריים



המרכז לטכנולוגיה חינוכית )מטח( חדשנות. מצוינות. מחויבות חברתית
המרכז לטכנולוגיה חינוכית )מטח(, הוא מוסד ללא כוונות רווח הפועל מזה ארבעה עשורים 
קידום  לקידום החינוך בישראל. מטח משקיע משאבים רבים במימוש שליחותו החברתית: 
הישגים וטיפוח מצוינות במאה ה-21; יצירת הזדמנויות שוות לכל ילדי ישראל; שימור והחייאה 
לימוד  בעידן המידע. מטח מפתח ספרי  ערכי הדמוקרטיה  וקידום  ישראל  נכסי תרבות  של 
ואתרי אינטרנט איכותיים המותאמים לתוכנית הלימודים ולקבוצות שונות באוכלוסייה, מקים 
מאגרי מידע דיגיטאליים עשירים ועתירי מדיה, מפתח ומטמיע סביבות ומודלים מתוקשבים 
ופורצי דרך להוראה, למידה והערכה, מוביל בפיתוח מקצועי עדכני של מורים, ומפתח כלים 
כותר  ניתן למצוא את  בין האתרים הבולטים של מטח  והערכה בחינוך.  מקצועיים למדידה 
במהדורה  הלימוד  ספרי  מיטב   – לימוד  ספרי  כותר  ואת  ישראל  של  המקוונת  הספרייה   -
מקוונת. השילוב של טכנולוגיה מתקדמת ופדגוגיה עדכנית, יחד עם הערכים המובילים שלנו 
– מקצועיות, חדשנות, אחריות חברתית ומכּווָנּות ללקוח – ממצבים את מטח כגוף הפיתוח 

www.cet.ac.il :המוביל בישראל. למידע נוסף

יוזמות קרן אברהם
יוזמות קרן אברהם )ע”ר(, הנו ארגון ללא כוונת רווח הפועל מאז 1989 לקידום שוויון וחיים 
משותפים ליהודים ולערבים אזרחי המדינה, למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת בישראל. 
הקרן נקראת על שמו של אברהם/אבראהים, אביהם המשותף של היהודים והערבים, והיא 
פועלת באמצעות קידום מדיניות המבוססת על מודלים חברתיים חדשניים, הפעלת מיזמים 

  . www.abrahamfund.org.il :רחבי-היקף ופעולות הסברה. למידע נוסף
مبادرات صندوق إبراهيم

مبادرات صندوق إبراهيم )ج.م( هي مؤسسة غير حكومية تعمل منذ عام 1989 لتدعيم المساواة والحياة المشتركة 
بين اليهود والعرب مواطني الدولة ألجل مجتمع مزدهر وآمن وعادل في اسرائيل. وسميت على اسم سيدنا إبراهيم 
الجد المشترك لليهود والعرب. وهي تعمل لتطوير سياسات على أساس نماذج اجتماعية حديثة وترعى مشاريع 

www.abrahamfund.org.il :واسعة النطاق وتقود حمالت توعية جماهيرية. لتفاصيل إضافية

מוסדות קרנות וארגונים

משרדי ממשלה

משרד הביטחון

המועצה הלאומית למחקר 
ולפיתוח אזרחי )מולמו“פ(

משרד החוץ

המשרד לעניינים 
אסטרטגיים

משרד החינוך 

משרד התעשייה, 
המסחר והתעסוקה

משרד התשתיות 
הלאומיות

משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים



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 
תוך  בנקאיים,  ומוצרים  שירותים  של  רחב  מגוון  ללקוחותיו  מספק  הפועלים  בנק  בישראל. 
הקפדה על רמת שירות גבוהה ביותר. לבנק הפועלים פעילות נרחבת גם במישור הבינלאומי. 
הבנק מפעיל מעל 40 סניפים, חברות-בנות ומשרדי נציגות ברחבי העולם, לרבות במרכזים 
ועוד. קבוצת בנק הפועלים כוללת  ניו-יורק, לונדון, ציריך, הונג קונג, סינגפור,  פיננסיים כגון 
בנוסף גם בנקים בשוויץ, בטורקיה ובקזחסטן, וכן חברות בנות העוסקות בתחומים פיננסיים 
הון,  שוקי  ופועלים  בישראל,  הגדולה  האשראי  כרטיסי  חברת  ישראכרט,  לרבות  שונים, 

המתמחה בבנקאות להשקעות.

כתר פלסטיק
קבוצת כתר הינה יצרנית ומשווקת מוצרי צריכה מפלסטיק מהמובילות בעולם, וקובעת מגמות 
עולמיות בשוקי ה”עשה זאת בעצמך” ובמוצרים לבית ולגן. עם 29 מפעלים בישראל, אירופה 
וארה”ב, קבוצת כתר מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרים, הנמכרים ביותר מ-90 מדינות 

ברחבי העולם.

לאומי
לאומי הינו התאגיד הבנקאי הותיק, הרווחי והמוביל בארץ, ובעל הפעילות הבינלאומית הרחבה 

ביותר מבין כל הבנקים הישראלים.
קבוצת לאומי מספקת שירותי בנקאות איכותיים לכל סוגי הלקוחות, החל במשקי בית וכלה 
סוגי  לכל  המתאימים  ייעודיים,  עסקים  קווי  באמצעות  ניתנים  אלה  שירותים  ענק.  בתאגידי 
ועל מקצועיות ללא פשרות. החברות  הלקוחות, והם נשענים על סטנדרטים גבוהים ביותר 
בנק  למשכנתאות,  לאומי  בנק  הבנק(,  של  האשראי  כרטיסי  )חברת  קארד  לאומי  הבנות: 
ערבי-ישראלי )AI Bank( וחברת לאומי ושות’, משלימות את מגוון השירותים, כך שהקבוצה 
מעניקה ללקוח את כל השירותים הבנקאיים להם הוא זקוק. בשנים האחרונות פועל לאומי כדי 
להפוך את שירותי הבנקאות לנוחים וקרובים יותר ללקוח, זאת באמצעות שימוש בטכנולוגיות 
והוא  וישיר,  מקיף  טלפוני  שירות  שהציע  הראשון  הבנק  היה  לאומי  וחדשניות.  מתקדמות 
ממשיך להוביל את השוק עם שירותי בנקאות חכמים ומקוונים, באמצעות המחשב הביתי, 

מחשבי כף יד, טלפונים סלולריים וכד’.

חסויות מסחריות

נאט“ו )הברית הצפון אטלנטית(

שגרירות ארה”ב

BICOM - Britian Israel Communications & Research Center
Mission - To build and maintain a supportive and informed environment in Britain for Israel.  
Our Role - As the independent, authoritative source of accurate information and intelligent 
thought on Israel.



בנק דיסקונט
בכל  מקיפים  בנקאיים  שירותים  המציע  מסחרי  בנק  הוא  ב-1935,  שנוסד  דיסקונט,  בנק 
תחומי הפעילות הפיננסית באמצעות רשת של כ-200  סניפים ונקודות שירות, שבהם ניתנים 
בנק  חזון  פעילות.  תחומי  במגוון  כוללים  ופיננסים  בנקאות  שירותי  ובחו”ל  בארץ  ללקוחותיו 
דיסקונט “בנקאות אנושית” משלב אנושיות עם מקצוענות, וממנו נגזר הקוד האתי של הבנק, 
המבוסס על 5 ערכי יסוד: אהבת אדם, מקצוענות, יושרה, יוזמה ומחויבות. במסגרת זאת קבע 
לעצמו הבנק מטרה להוביל את חוויית השירות האישי והאנושי תוך הקשבה והבנה של צרכי 
הלקוח ויצירת פתרונות בהירים וחדשניים לשביעות רצון הלקוח. בנק דיסקונט הוא מהמובילים 
בבנקאות הקמעונאית בישראל וכדי למצב עצמו ככזה מפתח מערכי שירות יחודיים במיוחד 
בשעות  הפועלים  אלה,  ללקוחות  ייעודיים  סניפים  ומפעיל  הפרטיים  הלקוחות  מגזר  בעבור 
ובזמנים המותאמים לאורח חייהם, לרבות שעות הערב המאוחרות וימי שישי. הגיוס המסיבי 
בשנים האחרונות של לקוחות פרטיים מקרב עובדי מדינה ועובדי הוראה מבסס את מעמדו 

כבנק קמעונאי מוביל.    

תמרס
Tamares Group is a global investment business led by its chairman, Poju Zabludowicz. 
The Group has a significant portfolio of real estate, venture capital and private equity 
investments. For additional information: www.tamares.com

לוקהיד מרטין
לוקהיד מרטין ]NYSE: LMT[  היא חברה גלובלית מגוונת ביותר, העוסקת במחקר, תכנון, 
החברה  עילית.  בטכנולוגיה  ושירותים  מוצרים  מערכות,  של  ותמיכה  שילוב  ייצור,  פיתוח, 
מעסיקה כ-136,000 עובדים ברחבי העולם, והיקף המכירות שלה בשנת  2009 עמד על 

כ-44.5 מיליארד דולר.

רשת מלונות דן
רשת מלונות דן ִהנה היוקרתית, המובילה והוותיקה בישראל. בבעלותה ובניהולה של הרשת 
הרשת  מלונות  אילת.  ועד  מדן  ובולטים  מרכזיים  ובמיקומים  ארצית  בפריסה  מלונות,   13
מצטיינים בעיצוב יוקרתי ומודרני, התורם לתחושת פינוק, יוקרה ומצויינות. הרשת גאה בשילוב 
בין המסורת והיכולת הישראלית לבין המומחיות והמוניטין הבינלאומי בהשתייכות מלון המלך 
 The Leading Hotels of“ בעולם  המובילים  המלונות  של  העולמי  לארגון  ירושלים  דוד, 
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 
עוד  המלון.  של  הציבוריים  ובשטחים  בחדרים  האורח  לנוחות  משוכללת  עסקית  ותקשורת 
מציעה הרשת עריכת כנסים, קונגרסים וימי עיון, וכן ארוחות גורמה, חדרים מפנקים, מועדוני 

כושר וספא.

שלמה החזקות
בישראל  והמובילה  הגדולה  החברה  היא  שמלצר,  שלמה  שבראשה  החזקות,  שלמה 
באספקת שירותי רכב עם צי המונה כ-70,000 כלי רכב. החברה פועלת באמצעות חברות-

בנות, המעניקות מגוון שירותים: שירותי השכרת רכב מקיפים בישראל ובחו”ל )עם החברה 
הבינלאומית SIXT(; ליסינג תפעולי עם יותר מ-54,000 כלי רכב המוחכרים לכ-3,000 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 
2010 הצטרפה חברת בת נוספת לקבוצה - ש.י.ר שלמה יבוא רכב, שהינה היבואן הבלעדי 

של רכבי אופל לישראל. הכנסות החברה בשנת 2009 עמדו על כ-3.2 מיליארד דולר.



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

ב- 13.9 מיליארד דולר בשנת 2009. 

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 
ב-1.9  הגומלין הסתכמו  רכש  והסכמי  תעופה  מוצרי  וייצור  בטכנולוגיות  בשל התמחותן  הישראליות  בתעשיות 
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.

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

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.
 

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 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. 

אנ.די.אס. טכנולוגיות ישראל בע“מ
חברת NDS מספקת לספקים מובילים של טלויזיה בתשלום, חברות תקשורת ובעלי תכנים, מגוון מוצרים ופתרונות 
בתחום האבטחה והממשק האינטראקטיבי אשר מאפשרים להם לייצר הכנסות מאספקה של תכנים דיגיטליים על 
גבי מגוון רשתות תקשורת לממירים )STB(, למקליטים דיגיטליים )DVR(, למחשבים אישיים, לטלפונים ניידים, 

www.nds.com :וספרים אלקטרונים. לפרטים נוספים אנא בקרו באתר )PMP( לנגני מדיה נישאים



RHM Global
RHM Global delivers economic and financial intelligence on politics, geopolitics and central banks to the  
global trading community and to high net worth individuals.

סיסקו
חברת סיסקו,  אשר חוגגת השנה 25 שנות פעילות, הינה החברה המובילה בעולם בתחום רשתות התקשורת 
ובתחום האינטרנט. היקף מכירותיה נע סביב 40 מיליארד דולר בשנה. החברה מעסיקה ברחבי העולם למעלה 
מ 70 אלף עובדים והיא מתפרשת על פני כ 200 מדינות. סיסקו ישראל נוסדה לפני למעלה מ 15 שנים ומעסיקה 
מאות עובדים. מרכז הפיתוח הישראלי הינו אחד ממרכזי הפיתוח הגדולים של החברה מחוץ לארה”ב, העוסק 
בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות למוצרי הדגל של החברה במגוון תחומים. אתר המכירות הישראלי מספק את מוצרי 
החברה והטכנולוגיות המתקדמות למגוון חברות במשק הישראלי וכן אמון על הפיתוח העסקי והאסטרטגי אל מול 

לקוחות החברה והשותפים העסקיים.

Scholars for Peace in the Middle East (SPME)
Governed and directed by academics, Scholars for Peace in the Middle East (SPME) is a grass-roots 
community of nearly 60,000 university and college professors, researchers, administrators, teachers, 
librarians, and students on more than 4000 campuses worldwide. All receive our SPME Faculty Forum. 
Nearly 40 campuses in the US and abroad now have their own chapters. SPME is an independent, not-for-
profit organization chartered in the State of Pennsylvania under provision 501(C)3 of the US tax code.  As 
scholars, we commit ourselves to the promotion of research, education, and service to achieve a just peace 
between Israel and her neighbors. We also envision and strive for a region in which human rights, stability 
and economic development grow and benefit all the peoples of the area. 

Trillian Capital Partners
Trillian Capital Partners is the holding company for the privately held, South African based Trillian Capital 
Group of subsidiary and associate companies. TCP is focused on providing a boutique investment banking 
platform tailored to meeting the investment needs of the more sophisticated investor. Through our 
associated subsidiaries and business partners we provide the investor with a variety of investment and 
trading opportunities that should provide that investor with superior returns when benchmarked to 
market averages. The key interests in the group are: Trillian Asset Management; Trillian Capital Hedge 
Funds; Mistico Trading for South African and International trading platforms; Trillian Private Equity. www.
trilliancapitalpartners.com

Israel Health Care Ventures - אייזיק קיי

סטיבן מוס

יצחק גילינסקי ופרלה ב. דה-גילינסקי

רון יפת 

סיליה אטקין

אטה וד“ר ששון סומך

קרן ליסה ומיכאל לפל

אלי וג’יזל בן-דור 

קלוד קנדיוטי 

ישראל מקוב

כנה וזלמן שובל

מרק ומליסה איסקוביץ’

טינה וסטיבן פרייס 

סקוט סונדרס

טניה ושלומי פוגל

קנת’ ונירה אברמוביץ’

קרן ג’ודי והאווארד ברקוביץ’

ד”ר שריל פישביין ופיליפ שאטן
ברנרד גרובמן וברברה אנקונה

דליה סגל

וולטר סטרן 

וולפגנג פורדזיק

קורין אוונס

ג’ק בלייברג
בני ירושלמי

תורמים 
אישיים



עיריית הרצליה

גלי צה“ל
תדרי גלי צה”ל:

FM 93.9 באצבע הגליל
FM 102.3 בחיפה והסביבה ובבאר שבע והסביבה

FM 96.6 בירושלים והסביבה
FM 100.7 במצפה רמון
FM 104 במרכז ובאילת

קבוצת יפעת
קבוצת יפעת מתמחה בתחום המידע התקשורתי ומספקת כבר למעלה מ-60 שנה, מגוון 
אמצעי  כלל  את  יום  מדי  מנטרת  יפעת  קבוצת  זה.  בתחום  ושירותים  מוצרים  של  רחב 
תקשורת ההמונים בישראל עיתונים, ערוצי טלוויזיה, תחנות רדיו, אתרי אינטרנט ורשתות 
רלוונטי  מידע  והערבית. מעבר לאספקת  חברתיות בשפה העברית, האנגלית, הרוסית 
ללקוחות החברה, מספקת קבוצת יפעת ניתוחים ומחקרים אודות ענף הפרסום באמצעות 
חברת הבת יפעת בקרת פרסום ומחקרים אודות חשיפה תקשורתית באמצעות חברת 
הבת, יפעת מחקרי מדיה. כמו כן, חברת הבת יפעת מכרזים מאפשרת לעסקים לצמוח 
באמצעות הצפת הזדמנויות עסקיות ממאגר המידע הכולל מכרזים פומביים וגם מכרזים 

של חברות אשר לא חל בגינן חוק חובת המכרזים.

סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון
הסדנה הוקמה בשנת 2002 ע”י 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 לצד 
פעילות מחקרית. בין הנושאים בהם עוסקת הסדנה: יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה, טילים 
ונשק מונחה, מדיניות חלל, רובוטים, המרחב המקוון, אנרגיה גרעינית, ביטחון פנים, יחסי 

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

קפה עלית )שטראוס(
סניפים   75 כ-  המפעילה  קפה  ובתי  דוכני  רשת  הינה  שטראוס,  מקבוצת  עלית’  ‘קפה 
בפריסה ארצית בישראל,  תחת הקונספט “קפה איכותי ומוצרים נלווים להפסקה, בדרך, 

ולדרך במקומות קטנים

מלון דניאל
מלון דניאל 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 מלון נוסף באזור ים המלח, 

 www.tamareshotels.co.il :מלון “דניאל ים המלח”. למידע נוסף

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

לשלב נופש ועסקים.

מושיטי סיוע


