
 

 תומכים ושותפים
 

 
 
 
 
 

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. 

 

The Nevzlin family | 
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. 

 
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 8 years, the organization has provided more than 40 full scholarships to young 
refugees who were looking to receive a higher education. Since launching our 
programs, our students have graduated from top colleges with degrees in law, 
government studies, business, communication and psychology.  



 

 

                                          NATO  | 

 

 

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. 

 

 |בנק הפועלים 
בנק הפועלים הוא המוסד הפיננסי המוביל בישראל ובעל פריסה הרחבה 

סניפים בכל רחבי הארץ  230-מ מבין הבנקים בישראל, עם יותר
המספקים את מכלול השירותים הבנקאיים תוך הקפדה על רמת שירות 

חדשנות והתאמה אישית לכל לקוח. בשנות קיומו, פיתח הבנק פעילות בנקאית מסחרית ענפה גבוהה ביותר, 
תחומי הבנקאות, והוא מספק מגוון רחב של שירותים בנקאיים ופיננסיים ללקוחותיו. נוסף על פעילותה  בכל

עם בנקים  בת, וכן באמצעות קשרים-בארץ, לקבוצה גם פעילות בחו"ל באמצעות סניפים, נציגויות וחברות
הלטינית ואסיה. בנוסף הבנק מוביל את תחום  הברית, קנדה, אמריקה-באירופה, ארצות –ברחבי העולם 

הבנקאות העסקית בישראל. החטיבה העסקית משרתת את מרבית הלקוחות העסקיים, כאשר בתחום 
ומובילה במימון ( פועלת החטיבה באמצעות סקטורים בעלי התמחות ענפית, Corporate(החברות הגדולות 

פועלת החטיבה  (Middle Marketפרויקטים רחבי היקף בתחום התשתיות. בתחום החברות הבינוניות )
החטיבה הקמעונאית משרתת, באמצעות מערך  מרכזי עסקים, הפרוסים ברחבי המדינה. 12באמצעות 

הפעלת שירותים בערוצים הסינוף, בין השאר, לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים, אחראית על 
הישירים: אינטרנט, פועלים בטלפון ובסלולר וכן מרכזת את תחומי האשראי הצרכני והמשכנתאות. הבנק 

 נחשב לחדשני ביותר במערכת והאפליקציה הבנקאית שלו היא המובילה בתחומה.

 

  ( 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, החלטות בכירים ומובילי דעת קהל אירופיים וישראלים

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

 

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

פלטפורמה המאפשרת התייעצויות לא רשמיות בין מקבלי החלטות הוא  
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. 

 

http://www.raytheon.com/
https://twitter.com/raytheon
http://www.elnetwork.eu/
http://www.f-sd.eu/


 

 לוקהיד מרטין ישראל  
, לוקהיד מרטין ישראל הינה הזרוע הישראלית של תאגיד לוקהידמרטין

מתקדמות ואחרות חברה בינלאומית העוסקת בפיתוח תשתיות טכנולוגיות 
בתחומי האבטחה, התעופה והחלל. באמצעות שיתופי פעולה עם 

התעשייה המקומית, לוקהיד מרטין ישראל, המחזיקה משרדים בתל אביב, תומכת בפיתוח, אינטגרציה 
שנות ניסיון ופעילות במדינה,  40-. עם יותר מותחזוקה של מערכות, מוצרים ושירותים טכנולוגיים מתקדמים

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

אמצעים ושירותים טכנולוגיים מתקדמים. במישור הבינלאומי,  אינטגרציה ותחזוקה של מערכות, מוצרים,
שנים של -מדינות. ללוקהיד מרטין מערכת ענפה ורבת 70-שותפויות ב 300-ללוקהיד מרטין יש למעלה מ

 טק והתעשייה הביטחונית בארץ. למידע נוסף על לוקהיד מרטין:-שיתופי פעולה עם תעשיות היי

  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 
. הרשת גאה בשילוב בין המסורת בעיצוב יוקרתי ומודרני, התורם לתחושת פינוק, יוקרה ומצויינות

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

ה גבוהה, מקפידה הרשת על שירות עסקים מחברים בין בילויים ועסקים. נוסף על שירותי אירוח ונופש ברמ
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.
 
 

   כשרת מנהלים ולימודי חוץה
הכשרת מנהלים ולימודי חוץ במרכז הבינתחומי הרצליה יוזמת, מפתחת ומארגנת 

ומובחן  תכניות הכשרה בינתחומיות, בינלאומיות ובינאישיות הנותנות מענה אמיתי
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, 
ר ורווחי ”יות חדשות ולייצר השראה הניתנת ליישום. המרכז הבינתחומי הרצליה הינו מלכלפתוח הזדמנו

 הכשרת מנהלים ולימודי חוץ מיועדים לתמיכה בחזונו ובמטרותיו.
 
 
 
 
 

 |  ב”שגרירות ארה                       
 
 
 

 
 
 

http://www.lockheedmartin.com/Israel
https://www.facebook.com/LockheedMartinIsrael/


 

 
 

 כנה וזלמן שובל
 
 
 

 טניה ושלומי פוגל
 

 
 עיריית הרצליה  |                             
 

 

 יקבי כרמל  |  
על ידי הברון אדמונד דה רוטשילד, הבעלים של  1882יקבי כרמל נוסדו בשנת 

יעקב, על המדרונות הדרומיים של הר  שאטו לאפיט. היקב הראשי ממוקם בזכרון
שנה יקבי כרמל היו תמיד  130-הכרמל, משקיף אל הים התיכון. במשך למעלה מ

 היקב הלאומי של מדינת ישראל. היינן הראשי הוא ליאור לקסר. 
 
 

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

טק של ישראל. -במרחק דקות נסיעה בלבד מתל אביב וממרכזי ההיי
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 

 ם.נופש ועסקי
 
 

 |    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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 אקדמייםשיתופי פעולה 
 
Kennan Institute, Woodrow Wilson Center  
 

 
RAND Corporation  

The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and decision making 
through research and analysis. 

 
 

 
Sciences Po Paris  

 

 
 
China Foreign Affairs University  

 
 
 

The Andrew H. and Ann R. Tisch Center 
The Andrew H. and Ann R. Tisch Center for Jewish Dialogue at the Museum of the Jewish People 
at Beit Hatfutsot was established as a platform that encourages respectful, ongoing dialogue 
about the critical issues at the heart of Jewish life today. It ensures that every legitimate voice 
in the Jewish world is heard and represented. There was no better place to create the Tisch 
Center than at the Museum of the Jewish People at Beit Hatfutsot, which tells the story of all 
Jewish People in the past and present, with an eye on the future. The center serves as a voice 
for unity in troubled times, when polarization and discord dominate the political and cultural 
discourse. We established the Center in response to a serious threat: the possibility of the 
Jewish People losing their togetherness. We believe that our strength comes first and foremost 
from our unity. The new Center will offer events, conferences and seminars as well as expand 
and inform our current activities and educational programs in Israel and abroad. 
 

 
 

 | פורום דבורה                        
 
 



 

 
 
 

 | גיאוקרטוגרפיה

הינה מכון מחקר ייחודי, המכוון תפיסתית להעניק ללקוח ייעוץ ופתרונות  '"גיאוקרטוגרפיה" קבוצת הידע

מקיפים וכוללים, בהתאמה פרטנית, תוך שימוש בכלי מחקר מתקדמים ובלתי שגרתיים ומערכות מידע 

פועלת, בישראל ובעולם, במספר תחומי מחקר ומעמידה לרשות הלקוח מגוון פתרונות, ייחודיות. החברה 

העושים שימוש משולב בתחומים אלה: אסטרטגיה, מחקרי שיווק, חברה ודעת קהל, בדיקות היתכנות כלכלית 

     ופתרונות עתירי מידע.  ופוטנציאל שוק, מחקר ותכנון אורבני, מערכות מידע

 
 

                                 Wikistrat  |  
 
 
 

 

 |   106.2FMרדיו הבינתחומי                 

 
 

 

 


