
 

 

 
 

 2006 6-כנס הרצליה ההוקרות ל

 תומכים עיקריים 

  
 השגריר רונאלד ס. לאודר

  
נשיא קרן קימת לישראל. כיהן כיו"ר ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים   איש עסקים ופילנטרופ.  רונלד ס. לאודרהשגריר 

הברית באוסטריה, ושימש סגן עוזר מזכיר ההגנה המרכזיים בארצות הברית. מונה על ידי הנשיא רייגן לשגריר ארצות 

לעניינים אירופיים ולנאט"ו. ייסד ועמד בראש "קרן רונלד ס. לאודר" שעיקר עיסוקה בקידום החינוך היהודי. פעיל בתחומים 

היהודי נוספים הקשורים בחיי קהילות וארגונים יהודיים וישראליים. מכהן כיו"ר הקרן היהודית הלאומית, כגזבר הקונגרס 

העולמי וכיו"ר התכנית לשימור המורשת היהודית במסגרת הקרן העולמית לשימור אתרי מורשת. בתחום העסקי מעורב 

בתחומי המדיה ובתעשיית הטלקומוניקציה. סגן נשיא תאגיד אסתי לאודר, יו"ר תאגיד אסתי לאודר העולמי ויו"ר מעבדות 

 ילבניה במנהל עסקים בינלאומי. השתלם באוניברסיטאות פריז ובריסל.ספר וורטון באוניברסיטת פנס-קליניק. בוגר בית
  

  

      International Fellowship  of Christians and Jews, USAהקרן לידידות, ישראל 

, מפעל חייו של הרב יחיאל אקשטיין, עוסקת זה יותר משני עשורים בגיוס תמיכה מוסרית, מדינית וחומרית הקרן לידידות 

מיליוני שקלים חדשים, למימון מאות  450 -מנוצרים אוהבי ישראל. בשנים האחרונות העבירה הקרן לידידות למעלה מ

וסיוע הומניטארי לקשישים וילדים יהודים בבריה"מ  פרויקטים בתחום העלייה, הקליטה, הרווחה והביטחון במדינת ישראל

 .לשעבר

  

 
  קונגרס הקהילות היהודיות ברוסיה

. הקונגרס מאגד בתוכו 1991קונגרס הקהילות היהודיות ברוסיה, אשר בראשו עומד נשיאו מר ארקדי גאידמק, נוסד בשנת 

ארגונים וקהילות יהודיים, המשרתים את מאות ואלפי היהודים שנותרו ברוסיה. מרכזי הקונגרס ממוקמים  150-יותר מ

 פטרבורג ובטולה. -במוסקבה, בסנט
 שנים. 100הקונגרס מפעיל ומתחזק את בית הכנסת ההיסטורי המרכזי במוסקבה, שהשנה ימלאו לו 

  

 
   בישראל( FES) קרן פרידריך אברט

נציגות הקרן . דמוקרטיה הגרמנית והבינלאומית-נטועים בסוציאל  ששורשיו, קרן פרידריך אברט היא מוסד ללא כוונת רווח

קיום בשלום בין ישראל -תורמת לקידום היחסים בין ישראל לבין גרמניה ואירופה. כמו כן פועלת הנציגות למען דובישראל 

 ראש משרד הקרן בישראל הינו מר הרמן בונץ. .לבין שכנותיה, ולמען חיזוק החברה האזרחית בישראל

  

 

 

  



 משרדי ממשלה

  

 
 משרד הביטחון

  

 
 משרד החוץ

  

 
 המועצה לביטחון לאומי, משרד ראש הממשלה

  

 

 קרנות

 

 
 קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד

כמרכז תעשייתי אזורי וכמרכז תיירות לאומי , נו של בית רוטשילד לפתח את קיסריה כיישוב ייחודיהקרן פועלת למימוש חזו

חלק מרווחי הקרן נתרם מדי שנה למטרות קידום ההשכלה הגבוהה . המתבסס על קיסריה העתיקה והחוף המרהיב במקום

  .תמיכה במוסדות תרבות וסיוע כללי ביישובים הסמוכים לקיסריה, בישראל

  

 
 קרן קיימת לישראל

. בקונגרס הציוני החמישי שהתקיים בבאזל, שנה 100 -ין זאב הרצל לפני למעלה מקרן קיימת לישראל נוסדה על ידי בנימ

באמצעות רכישת קרקעות והנפת מפעל ההתיישבות היהודית , היא הוקמה כקרן לאומית שנועדה להגשים את הרעיון הציוני

 . ל"ייעוד זה מהווה גם כיום את הבסיס האידיאולוגי למכלול פעולותיה של הקק. בארץ ישראל
באות לידי , כנאמן העם היהודי על אדמתו בארץ ישראל וכארגון הירוק הגדול במדינה, ל"למעלה ממאה שנות פעילותה של קק

מיליון דונם אדמה  1.5-ב, היישובים שקמו בעזרתה על אדמותיה 1,000-ב, מיליון דונם הקרקע שרכשה 2.6 -ביטוי ב

במאות , בעשרות נחלים שהשיבה להם חיים, מאגרי מים שהקימה 170-ב, מיליון העצים שנטעה 220-ב, שהכשירה ופיתחה

פעולותיה של . בפעולותיה הנמרצות לדחיקת המדבר ובהנחלת מורשת וחינוך לאהבת הארץ, חניונים ופארקים שהקימה

 לפתח, לבנות, ל במשימתה ליישב"בעתיד תמשיך קק. ל ממחישות את תרומתה האדירה לפיתוחה של מדינת ישראל"קק

 .ולהדק את הקשר של העם היהודי עם אדמתו, ולטפח את הארץ
  

 
The Russell Berrie Foundation 

The mission of the Russell Berrie Foundation is to express the values and passions of the late Russell Berrie, 

through promoting the continuity and enrichment of Jewish communal life, fostering the spirit of religious 

understanding and pluralism and supporting advances in medicine focused on diabetes and humanism. 

  

  



 
The Posen Foundation 

The Posen Foundation seeks to promote Jewish education for secular Jews. The Foundation is committed 

to the development of curricula, teaching strategies and reference works to train a cadre of secular Jews, 

who will be professionally equipped to teach precepts of Jewish civilization, history and culture to children at 

all school levels as well as to students on the undergraduate and graduate levels. The Posen Foundation 

pioneered curricula and syllabi for a course on Judaism as culture, which is now taught in fifteen universities 

and colleges in the US and Israel.  The Foundation also supports academic research into diverse aspects of 

Jewish identity, offers fellowships and supports literary projects in the field of Judaism as culture. 

 

 
 יוזמות קרן אברהם

שראל, באמצעות פיתוח קיום ושוויון בין יהודים וערבים בי-יוזמות קרן אברהם הנו ארגון הפועל לקידום חיים משותפים, דו

 היקף ותמיכה בפעולות שטח. -והפעלת מיזמים רחבי

   
 מוסדות

  

 
 הוועד היהודי האמריקני

האמריקני מגן על זכויות היהודים ברחבי העולם, לוחם בדעות קדומות ובאנטישמיות ומקדם זכויות אדם לכל, הוועד היהודי 

פועל למען ביטחונה של ישראל, ולהעמקת ההבנה בין אמריקאים לישראלים. הוועד מקדם עמדות מדיניות ציבורית הנטועות 

הוועד היהודי האמריקני . חיוניות היצירתית של העם היהודיבערכי הדמוקרטיה האמריקנית ובמורשת היהודית, ומעודד את ה

ב, וכמוביל בתחום הפעילות המדינית היהודית ובדיפלומטיה "כארגון חלוצי בתחום יחסי האנוש בארה 1906 נוסד בשנת

  .הבינלאומית
  

 
 המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה

בניסיון  – ואחרים כלכליים, חברתיים, ביטחוניים, מדיניים – המרכז עוסק בחקר המכלול הרחב של תחומי הביטחון הלאומי

ממגוון רחב של דיסציפלינות , המרכז מאגד חוקרים מישראל ומהעולם הרחב. לתרום להבנת יחסי הגומלין המורכבים ביניהם

הדגש . דיסציפלינארית הכוללת של הביטחון הלאומי-בניסיון לשלב את מחקריהם הספציפיים בתמונה האינטר, רלוונטיות

המרכז בשנים האחרונות הושם על תחומי האסטרטגיה המדינית של ישראל ושל הגורמים האזוריים והעולמיים במחקריו של 

מאז ראשית העשור מנהל המרכז שורת . על חקר הטרור ועל עמדותיה והתנהגותה של החברה הישראלית, במזרח התיכון

המתמודדת בעימות מתמשך עם , הישראלית מחקרים רציפה ושיטתית על מרכיביו השונים של החוסן הלאומי של החברה

 גורמים החותרים לקעקע את החוסן הזה.
  

 
 הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

 בשליחות העם בארץ ובעולם
הסוכנות היהודית לארץ ישראל היא ארגון כלל עולמי המבוסס על תרומות, ופועל לעלייה וקליטה, ליצירת גשר לדורות 

ובהשקעה בנגב הבאים באמצעות חינוך יהודי ציוני ולקידום החברה בישראל, תוך התמקדות בצמצום פערים 

 www.jewishagency.org.il ובגליל. 

  
  
  
  

http://www.jewishagency.org.il/


 
 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

. ועוסק בחקר מדיניות 1976 הפעיל משנת, ציבור ומדינה הוא מוסד מחקר עצמאי ללא כוונת רווחהמרכז הירושלמי לענייני 

המרכז הירושלמי מתמקד בהעברת מידע וניתוחים אסטרטגיים באמצעות ניירות עמדה וספרים. קהל היעד של פרסומי 

הירושלמי בעת האחרונה עסקו בין  המרכז הוא מעצבי דעת קהל ומקבלי החלטות בארץ ובחו"ל. רבים ממחקריו של המרכז

בטרור הגלובלי ובבחינת רעיונות חדשים לפתרונות אזוריים במזרח , לאומי-פי המשפט הבין-היתר בזכויותיה של ישראל על

המרכז הירושלמי עורך תדרוכים קבועים של בכירים בנושאים מדיניים וצבאיים לסגל הדיפלומטי ולעיתונות , בנוסף. התיכון

כן עוסק המרכז הירושלמי למעלה מעשור בפרויקט בנושא הפרטה ותחרותיות במשק, ואף הוציא סדרת ספרים  הזרה. כמו

 .בנושא

 

 
 (IVN" )רשת הון סיכוי לישראל"

אנשי עסקים ומנהלים מישראל , טק-הינה ארגון חברים המאגד בתוכו קבוצה של יזמי היי( IVN" )רשת הון סיכוי לישראל"

רשת הון  .הישגים בחינוך ולעידוד יוזמות חברתיות תוך יישום שיטות ניהול ותרבות עסקיתהפועלים לקידום , ומהעולם

סיכוי לישראל מתמקדת בפתרונות מערכתיים, ברי הרחבה וברי קיימא המיועדים לטפל במשברים בתחומי החינוך 

 .בעולם המערבי 21 -ה המשברים אשר מסכנים את יכולת התמודדותו של הדור הבא בישראל מול אתגרי המא, והתעסוקה
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 תורמים

  

 יוסי הולנדר
 ר מרדכי סגל"דליה וד

 רוג'ר הרטוג
 ר ששון סומך"איטה וד

 'אברמוביץ' נירה וקנת
 הווארד פ. ברקוביץ'

 ארויה-רפאל בן
 פרופ' יואב שוהם

 וולטר סטרן
 אקירובאלפרד 

 סטיבן פרייס
 שריל פישביין

 סיריל שטיין
 יהודית וד"ר ישראל יובל

 נורמן נפתלין
 פיליפ שאטן

  

  

 חסויות עיקריות

  

 
 סימנס ישראל

למי, ועיקר עיסוקה הוא בתחומים של ייצור והולכת אנרגיה, מכשור, סימנס העו  סימנס ישראל הינה חברת בת של קונצרן

 150-בקרה והינע, מערכות רכבתיות, תשתיות תקשורת ופתרונות לתחום שירותי הבריאות. חברת סימנס ישראל מעסיקה כ

 עובדים בישראל בחברות בהן יש לה אחזקות חלקיות. 500עובדים. בסה"כ, מעסיקה סימנס מעל 
  



 
  בי.די.קבוצת אי

חומי ההשקעות ואחת החברות הגדולות בישראל. לקבוצה תיק השקעות קבוצת אי.די.בי הינה חברת אחזקות הפועלת בת

הקבוצה מרכזת את השקעותיה באמצעות ארבע חברות בנות עיקריות:   מגוון הכולל את החברות המובילות במשק הישראלי.

ת בפיתוח כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ואזורים חברה להשקעו  דיסקונט השקעות בע"מ, כלל תעשיות והשקעות בע"מ,

ובניין בע"מ. באמצעות חברות אלה משקיעה אי.די.בי במגוון פעילויות בתחומים שונים ובהם תקשורת, ביטוח ופיננסים, 

 .טכנולוגיה, ביו טכנולוגיה, נדל"ן, תעשייה ,מסחר ותיירות
  

 
 הבנק הבינלאומי 

ל. הבינלאומי מספק מבחר של מוצרים ושירותים פיננסיים כגון: אשראי, הבנק הבינלאומי הוא הבנק החמישי בגודלו בישרא

קופות גמל, קרנות נאמנות, ניהול תיקים,   פקדונות, ניירות ערך, מטבע חוץ, נגזרות פיננסיות, מסחר בינלאומי, משכנתאות,

 חתמות וליסינג.

שוק ההון ובבנקאות פרטית, בנק פועלי בנק המתמחה בפעילות ב -UBank לקבוצת הבנק ארבע חברות בנות בנקאיות: 

למשכנתאות ובנק   דתית, הבנק הבינלאומי –אגודת ישראל)פאג"י( שהינו בנק מסחרי המשרת בעיקר את האוכלוסיה החרדית 

 FIBI BANK SWITZERLAND –ו  בלונדון  FIBI BANK UK עצמאות למשכנתאות. לבינלאומי שתי שלוחות בחו"ל:

 בציריך.
  

 
 בואינג

  
מדינות ברחבי  145-שנות תעופה והיא מספקת מוצרים ושירותים ללקוחות ב 100בואינג מסורת של ליצרנית המטוסים 

שנה והיא המובילה העולמית במטוסים  40-העולם. בואינג היא היצרנית המובילה של מטוסים אזרחיים מזה למעלה מ

 52.5-הסתכמו ב 2004כנסות החברה בשנת צבאיים, לוויינים, טילי הגנה, טיסות חלל מאוישות ומערכות ושירותי שיגור. ה

בואינג בחרה בתעשיות הישראליות . שנים 58 מיליארד דולר. לבואינג וישראל קשר ייחודי הנובע מעבודה משותפת של

בואינג היא . מיליארד דולר 1.9-בשל התמחותן בטכנולוגיות וייצור מוצרי תעופה והסכמי רכש הגומלין הסתכמו ב

בואינג היא , בנוסף. והפצצות החכמות לחיל האוויר הישראלי" שרף" י לונגבאו'מסוקי האפאצ, F-15I-הספקית של מטוסי ה

 .ארקיע וישראייר, אל על – הספק היחיד של מטוסים אזרחיים לחברות התעופה הישראליות
  

 
  

 החברה לישראל בע"מ
יזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל. קבוצת החברה לישראל החברה לישראל הינה חברת השקעות הפועלת בי

 פועלת בעיקר בענפי הכימיקלים והדשנים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת )סמיקונדקטור(.
 החזקותיה העיקריות של החברה הינן:

 (. 50.9% -כימיקלים לישראל בע"מ )כי"ל( )שיעור אחזקה כ -   
 (.98% -ספנות משולבים בע"מ )צים( )כ צים שירותי -   
 (.26%בתי זיקוק לנפט )בז"ן( ) -   

 (.21.3%טאואר סמיקונדקטור ) -
  

 
 ריוול ישראל 

ת האם ההולנדית הנמנית עם ומייצגת בארץ את חבר, העולמית" ריוול" הינה הסניף הישראלי של חברת(" ישראל) ריוול"

 10 הנמנית עם HOVAGOהיא מייצגת את חברת , כמו כן. החברות הגדולות באירופה בתחום פתרונות לעבודה בגובה

יצרנית במות ההרמה הגדולה  - JLGהינה נציגתה של " ריוול ישראל, "בנוסף. החברות הגדולות בעולם בתחום המנופים

ערוכה למתן פתרונות מלאים ותמיכה מלאה באתרי " ריוול ישראל. "המנופים יצרנית – TEREX DEMAGבעולם ושל 



ריוול ישראל" מספקת לענף הבניה, התעשייה, . "במות הרמה וציוד מכני נוסף, עבודה הכוללים אספקה והפעלה של מנופים

 הביטחון והאנרגיה פתרונות מגוונים בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
  

 
 לוקהיד מרטין

מוצרים ושירותים , ייצור ושילוב של מערכות, פיתוח, תכנון, העוסקת במחקר, לוקהיד מרטין היא חברה גלובלית מגוונת ביותר

מיליארד  35.5-עמד על כ 2004 והיקף המכירות שלה בשנת, עובדים 135,000-החברה מעסיקה כ. בטכנולוגיה עילית

טק והתעשייה -ישנים של שיתופי פעולה עם תעשיות ההי-ולה מערכת ענפה ורבת, ללוקהיד מרטין נציגות בישראל. דולר

 .הביטחונית בארץ
  

 
Tamares 

Tamares is an international private equity investment group with significant interests in real estate, 

technology, manufacturing, leisure and media. 

  

  

 חסויות

  

 
 כתר פלסטיק בע"מ

 ה בעולם בשוק מוצרי הצריכה מפלסטיק, וקובעת מגמות גלובליות בענףקבוצת כתר פלסטיק הינה הקבוצה השנייה בגודל

מחלוצי התעשייה , ידי יוסף סגול המנוח-על 1948-כתר פלסטיק נוסדה ב. ובשווקי המוצרים לבית ולגן" עשה זאת בעצמך"

מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרים ב והיא "באירופה ובארה, מפעלים בישראל 28 כיום מחזיקה קבוצת כתר. בישראל

כאשר , מיליון דולרים 675 -היקף המכירות של קבוצת כתר עמד על סך של כ, 2004 בשנת. מדינות ברחבי העולם 100 -לכ

 .מיליון דולרים 900 -מחזור המכירות צפוי לחצות את קו ה 2005ממחזור המכירות נובע מפעילות בינלאומית. בשנת  90%
 

 
 רפק

ל ציוד הגנה למערכת הביטחון ושל ציוד תקשורת חברה ציבורית הנסחרת בת"א, היא ספק מרכזי ש  רפק אלקטרוניקה

תה ציוד הנדסי, -למערכת הביטחון ולמערכות השידור והטלקומוניקציה בישראל, במישרין ובאמצעות חברת הבת דל

המנהלת גם חברה מובילה בתחום שידורי טלוויזיה בלווין ללקוחות ברחבי העולם )אר.אר. תקשורת לווינים( וחברה מובילה 

 ספקת ציוד אנרגיה, תאורה ומיתוג )ג'נרל מהנדסים(.בתחום א
  

 
 מ"טכנולוגיות ישראל בע. אס.די.אנ

קצה לטלוויזיה דיגיטאלית בתשלום, להעברה מאובטחת של בידור -אל-אנ.די.אס היא ספקית מובילה של פתרונות קצה

 www.nds.com: בקרו באתר החברה למידע נוסף . IPומידע לממירי טלוויזיה והתקני 

  

 
 "שלמה" קבוצת

כלי רכב מסוגים שונים ומספר הלקוחות  45,000-עם כ, הרכב ושירותי הרכב בישראלהיא הגדולה בחברות " שלמה" קבוצת

, הבינלאומיתSIXT והיא הזכיינית הבלעדית בארץ של קבוצת , ידי שלמה שמלצר-על 1974-הקבוצה הוקמה ב. הרב ביותר

מכירת רכב "(, SIXTה שלמ)" השכרת רכב: חברות 4 קבוצת הרכב מאגדת בתוכה. מחברות השכרת הרכב הגדולות בעולם

שלמה )" ושירותי דרך"(  SIXTקופל -ניו)" תפעולי  ליסינג  שירותי(,  רכב  מכירת "  SIXTקופל    ניו)"  ראשונה    מיד

SIXT  נרכשים על   מכלי הרכב שמיובאים מדי שנה %15 -כ: הקבוצה היא קניינית הרכב הגדולה בישראל"(. שירותי רכב

 .ידיה
  

http://www.nds.com/


 
 קבוצת סולתם

מערכות לכוחות הקרקע בתחום הארטילריה, ראיית לילה, מערכות קבוצה תעשייתית ביטחונית העוסקת בפיתוח וייצור 

 חי"ר משולבות, השבחות רק"מ, שו"ב, והסוואה.
  

 
 מ"אמפא בע

מתן שירותים לבתי אב, ייצור, שווק והפצה של מוצרי צריכה : קבוצת אמפא הינה קבוצת אחזקות הפעילה במגוון תחומים

   .ושיווק של מוצרי אריזה לתעשיות שונותן, ייצור "בארץ ובעולם, מתן קשת של פתרונות מימון לעסקים, נדל

  

  

  

 נותני סיוע

  

 
 עיריית הרצלייה

  

 
 גלי צה"ל

 ל:"תדרי גלי צה

 FM 93.9באצבע הגליל 

  FM 102.3בבאר שבע והסביבה בחיפה והסביבה ו

 FM   96.6בירושלים והסביבה 

 FM  100.7במצפה רמון 

 FM  104במרכז ובאילת 

  

 
 מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בע

האיגוד הבינלאומי של , FIBEP -וחברה ב 1947 החברה פועלת משנת. המידע הגדול בישראלקבוצת יפעת היא תאגיד 

עובדים, והיא מכילה את החברות הבאות אשר מספקות שירותי  280 -בקבוצה מועסקים למעלה מ. חברות מידע ותקשורת

יפעת , יפעת הון דיסק, ה מתקדמיםיפעת מחקרי מדי, יפעת בקרת פרסום, יפעת מידע תקשורתי :מידע וניתוח בתחומים שונים

 .יפעת מבזקי שלטון, דקל יפעת, מכרזים
  

 
 22כוכבית 
ת הסלולר בישראל. תכני החדשות כוללים מבזקים המעודכנים המוביל בכל חברו החדשות הינה מותג תוכן 22כוכבית 

, לרבות כאשר אולפן החדשות עולה לשידור מיוחד. בשל הביקוש הרב 2ושידור חי של מהדורות חדשות ערוץ  באופן שוטף

 Voice -ורוסית. השידור מועבר ב לשרות הורחב לאחרונה התוכן בכוכבית והוא כולל גם מזג אויר, כלכלה, ספורט, תרבות

  הדור השלישי בחברות התומכות בכך. למכשירי Video -לכל חברות הסלולר בחיוב זמן אוויר בלבד וב

  
  
  
  



 
 מלון דניאל

ל נמצא בקומפלקס של מלון דניא. מלון דניאל הינו מהמלונות המובילים בתחום העסקי ובעל ניסיון רב באירוח ועידות וכנסים

שני בתי המלון מנוהלים על ידי חברת מלונות . שהינו מלון ספא וסגנון חיים באווירת המזרח הרחוק  SHIZENמלון ספא 

Tamares ( לשעבר חברתHEI ,)( בבעלותה של קבוצת זבלדוביץTamares.) 

  

 
 מ"בע( אחזקות) פדרמן ובניו

בתחום המזון . חקלאות ומזון -עוסקת בשני תחומים עיקריים( מבעלי עלית לשעבר) מןהקבוצה בבעלותו המלאה של שלי פדר

בשנים האחרונות שידרגה החברה את כל . יצרנית הקפה הוותיקה בישראל", מ"קפה לנדוור בע" הקבוצה פועלת באמצעות

'(. וכד, קייטרינג, בתי מלון, בתי קפה) בנוסף לשוק הקמעונאי גם לשוק המוסדי, מערכי הייצור שלה והעמיקה את חדירתה

 פילטר", אילי" -אספרסו: החברה מנהלת ומשווקת מותגים בינלאומיים ומקומיים איכותיים כמו, בנוסף לפעילותה היצרנית

 ".דרך הקפה" -וטורקי" רומבוטס"
  

 
Smartnet 

 smartnet ה ,WISP בתי המלון  לעשרות נקודות חמות ברחבי הארץ: נטרנט אלחוטיהמוביל בישראל, מספקת שירותי אי

 שירות מנויים עולמי לגלישה אלחוטית ומגוון שירותים משלימים. מלון דניאל, מרכזי כנסים ועוד,  כדוגמת  המובילים

smartnet רשת מובילה את השוק והציבה סטנדרטים גבוהים לשירות האינטרנט האלחוטי בארץ, החל מניהול והפעלת ה

האלחוטית הרחבה בישראל, שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, שיתופי פעולה והסכמי נדידה עם ספקי תקשורת ואינטרנט בארץ 

העולם, אשר משתמשים בהצלחה יום יום אלפי גולשים ברחבי  smartnetבשירות של  ובעולם, מרכז תמיכה ושירות ועוד.

 , ספקיתsmartnet -נהנים ממומחיות, מקצוענות ואיכות שירות ייחודיים ל

 האינטרנט האלחוטי המובילה בישראל. 

  net.co.il-www.smartלפרטים: 

  

 
       שידורי אינטרנט

. בעלת ניסיון רב בתחום השידורים  Streaming Mediaובפתרונות   חברת שידורי אינטרנט בע"מ מתמחה בשידור וידאו

 ( עם ביצוע שידורים מורכבים לאלפי ורבבות צופים.Video On Lineהחיים )
 Streaming Mediaחברת שידורי אינטרנט בע"מ שמחה להציג את היכולות החדשות בהפקות: וידאו, מולטימדיה ופתרונות

 . ובלעדיות המסייעות לקבלת חשיפה גבוהה ואיכותית ע"י שידור מדיה באינטרנט. לאחרונה פיתחנו מספר יכולות חדשניות 
  

  

 

http://www.smart-net.co.il/

