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תומכים עיקריים

השגריר רונלד ס. לאודר
השגריר רונלד ס. לאודר נשיא הקונגרס היהודי העולמי. איש עסקים בינלאומי ופילנתרופ. 
פעיל בארגונים יהודיים וישראלים. מכהן גם כיו”ר הקרן היהודית הלאומית וכיו”ר התוכנית 
לשימור המורשת היהודית במסגרת הקרן העולמית לשימור אתרי מורשת. כיהן כסגן נשיא 
תאגיד אסתי לאודר, כיו”ר תאגיד אסתי לאודר העולמי וכיו”ר מעבדות קליניק. מייסד בית 
כנשיא  כיהן  הרצליה.  הבינתחומי  במרכז  ואסטרטגיה  דיפלומטיה  לממשל,  לאודר  ספר 
הקרן הקיימת לישראל וכיו”ר ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים המרכזיים בארצות 
הברית. כיהן כשגריר ארצות הברית באוסטריה, ושימש סגן עוזר מזכיר ההגנה לעניינים 
אירופיים ולנאט”ו. ייסד ועמד בראש “קרן רונלד ס. לאודר” שעיקר עיסוקה  קידום החינוך 
היהודי. בוגר בית ספר וורטון באוניברסיטת פנסילבניה במנהל עסקים בינלאומי. השתלם 

באוניברסיטאות פריז ובריסל. 

Philippe Amon
Philippe Amon is owner, Chairman and CEO of SICPA Holdings, Switzerland. Founded 
in 1927, SIPA is a world leader in security features for banknotes and secure ‘Track and 
Trace’ and secure supply chain solutions, both to governments and industry clients. SICPA 
solutions combine unique material based expertise with sophisticated digital technology. 
Philippe is a member of a number of international advisory boards and an active 
philanthropist, in his own right and through the SICPA Foundation.

יוסי הולנדר 
יוסי הולנדר, יזם ומשקיע בטכנולוגיה מתקדמת. עוסק בעיקר בפעילות פילנתרופית. פעיל 
ובהשקעות  במדיניות  במחקר,  ומעורב  למדע  ויצמן  במכון  המתחדשת  האנרגיה  במיזם 
בתחום האנרגיה ברחבי העולם. חבר במועצת המנהלים של מכון ויצמן למדע. יו”ר המכון 

הישראלי לתכנון כלכלי.

הוקרות

משרדי ממשלה

משרד 
הביטחון 

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
והמועצה הלאומית למחקר ולפיתוח

המשרד לעניינים 
אסטרטגיים
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נאט”ו 
(הברית הצפון אטלנטית)

The Yitzhak Rabin Foundation
The Yitzhak Rabin Foundation (YRF) is a U.S. registered 501(c)( 3) non-profit. It supports
programs that reflect Rabin’s intrinsic belief in and his efforts to realize Israel’s democratic values,
sustainability, security, peace and reconciliation with its neighbors. Yuval Rabin, Yitzhak Rabin’s
son, serves as honorary chair and plays an active role in the Foundation. 
Facebook: /AmericanFriendsofRabin Twitter: @FriendsofRabin

ישראל יוזמת
הבאים  וחברים  חברות   1,800 כ  המונה  א-מפלגתית  קבוצה  הינה  יוזמת‘  ’ישראל 
ממפלגות שונות, מימין, מרכז ומשמאל ומרקעים מגוונים: אנשי עסקים, אנשי ביטחון, 
דיפלומטים, אקדמאים ופעילים חברתיים.  הקבוצה מובילה קו מדיני מרכזי-ביטחוני-
פרגמטי, הדוגל בכינון ברית אזורית להתעצמות מדינת ישראל מבחינה צבאית, מדינית, 
ערב  ארצות  עם  להסדרים  אזורי  מתווה  בקידום  דוגלת  הקבוצה  וחברתית.   כלכלית 

המתונות והפלסטינים, ורעיונותיה משפיעים על תפישות המנהיגים בישראל.

הכשרת מנהלים
אנחנו חיים בעולם המציב אתגרים חדשים ומורכבים בפני מנהלים וארגונים. העוצמה, 
וארגונים  מנהלים  ויותר  ליותר  פעם.  מאי  גבוהים  השינויים  ותדירות  העומק  הקצב, 
דופן.  ויוצאי  חדשים  עבודה  וכלי  ניהול  צורות  חשיבה,  בדרכי  צורך  יש  כי  ברור 
מנהלים וארגונים מבינים כי קצב השינויים מחייב גישה שבה הידע והכלים העסקיים, 
הניהוליים והמקצועיים מתעדכנים לאורך כל הקריירה האישית וחיי הארגון. 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 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, לפתוח הזדמנויות חדשות 
ולייצר השראה הניתנת ליישום. המרכז הבינתחומי הרצליה הינו מלכ”ר ורווחי הכשרת מנהלים ולימודי חוץ מיועדים 

לתמיכה בחזונו ובמטרותיו.

 (ELNET-The European Leadership Network)  אלנט
אלנט  (ELNET-The European Leadership Network) הינו ארגון אירופי הפועל לחיזוק היחסים 
הבילטראליים בין ישראל ומדינות אירופה והאיחוד האירופי. אלנטמעצים אזרחים אירופים 
להשתתף בתהליכים פוליטים במדינותיהם ולהיות בקשר עם המנהיגים המרכזיים בארצות 
אירופה השונות. בנוסף, אלנט מאפשר קשר בלתי אמצעי בין מקבלי החלטות ומנהיגי דעת 

www.elnetwork.eu .קהל באירופה ובישראל

 (The Forum of Strategic Dialogue - FSD) הפורום לדיאלוג אסטרטגי
 (The Forum of Strategic Dialogue - FSD) הפורום לדיאלוג אסטרטגי
מאפשר התייעצות דיסקרטית ולא פורמלית בין הדרגים הגבוהים ביותר 
האסטרטגים  הדיאלוגים  ובאירופה.  בישראל  ההחלטות  מקבלי  של 
שהפורום מכונן מהווים נדבך חשוב במנגנון קבלת ההחלטות בתחומי 
בסביבה  הכרה  על  המושתתת  וישראלית  אירופית  מדיניות  לפיתוח  תורם  הפורום  והכלכלה.  הביטחון  החוץ, 

האסטרטגית, באינטרסים ובצרכים של ישראל ושל אירופה.

שגרירות ארה”ב

מוסדות קרנות וארגונים

כ  המונה  א-מפלגתית  קבוצה  הינה  יוזמת‘  ’ישראל 
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חסויות מסחריות

קבוצת כתר
וקובעת  בעולם,  מהמובילות  ולגן  לבית  צריכה  מוצרי  ומשווקת  יצרנית  הינה  כתר  קבוצת 
בישראל,  מפעלים  עם  והפנאי.  הבית  וכלי  בעצמך”  זאת  ה”עשה  בשוקי  עולמיות  מגמות 
ומשווקת מגוון רחב של מוצרים, הנמכרים ביותר מ  וארה”ב, קבוצת כתר מייצרת  אירופה 

-90 מדינות ברחבי העולם.

לוקהיד מרטין
מרטין,  לוקהיד  תאגיד  של  הישראלית  הזרוע  הינה  ישראל  מרטין  לוקהיד 
מתקדמות  טכנולוגיות  ותשתיות  מענים  בפיתוח  העוסקת  בינלאומית  חברה 
ואחרות בתחומי האבטחה והתעופה. באמצעות שיתופי פעולה עם התעשייה 
של  ותחזוקה  אינטגרציה  בפיתוח,  תומכת  ישראל  מרטין  לוקהיד  המקומית, 
מערכות, מוצרים ושירותים טכנולוגיים מתקדמים. עם יותר מ-40 שנות ניסיון במדינה, לוקהיד מרטין גאה לספק 
לישראל יכולות אבטחה גלובלית ושירותים אזרחיים חדשניים. לחברה משרדים בתל אביב ובאר שבע. לוקהיד 
יצור,  פיתוח,  תכנון,  במחקר,  בעיקר  ועוסקת  סיקורסקי  כולל  העולם  ברחבי  איש  כ-125,000  מעסיקה  מרטין 
אינטגרציה ותחזוקה של מערכות, מוצרים, אמצעים ושירותים טכנולוגיים מתקדמים. במישור הבינלאומי, ללוקהיד 
מרטין יש למעלה מ-300 שותפויות ב-70 מדינות. ללוקהיד מרטין מערכת ענפה ורבת-שנים של שיתופי פעולה 
www.lockheedmartin.com/Israel:עם תעשיות היי-טק והתעשייה הביטחונית בארץ. למידע נוסף על לוקהיד מרטין

רשת מלונות דן
ובניהולה של הרשת 13  והוותיקה בישראל. בבעלותה  ִהנה היוקרתית, המובילה  רשת מלונות דן 
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 
לארגון  ירושלים  דוד,  המלך  מלון  בהשתייכות  הבינלאומי  והמוניטין  המומחיות  לבין  הישראלית 
דן מחברים  מלונות   .”The Leading Hotels of the World“ בעולם  העולמי של המלונות המובילים 
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.

Rothschild Group
 
Rothschild’s Global Financial Advisory business is a world 

leader in the provision of impartial, expert advice to governments, corporations, institutions 
and individuals. With approximately 900 advisers in 40 countries around the world, our scale, reach and 
local knowledge is focused on supporting clients wherever they need us. An unparalleled network of global 
knowledge is at the heart of our business. We use our collective intellectual capital, specialist sector and product 
expertise, and wealth of experience to deliver the best long-term solutions for our clients. Having advised on 
more deals than any other adviser in our core markets, we have an unrivalled track record of advising clients 
on mergers, acquisitions and disposals, strategy, and corporate governance. We are also the market leader in 
providing independent advice on debt and equity financing, and on how to restructure a business. We care 
about our clients’ success as much as they do and take a long-term view with each client, building a partnership 
with them as their trusted, independent adviser. We measure our success in years, not quarters. We prioritise 
knowing and understanding our clients, their businesses and aspirations. We bring a depth and breadth of 
geographic and sector expertise, and offer total advice across a broad range of areas, including M&A and 
strategic advisory and financing advisory. With senior bankers leading every assignment from start to finish, our 
clients benefit from our depth of experience and specialist expertise. We continually invest in and renew the 
intellectual capital needed to advise on some of the most complex and transformational assignments in today’s 
turbulent financial world.
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Bank Hapoalim 
Bank Hapoalim is Israel’s leading financial group. In Israel, the Bank 
Hapoalim Group has about 270 branches, including a network of 22 
business branches, seven regional business centers, and specialized 

industry relationship managers for major corporate customers. The Bank Hapoalim Group includes Isracard 
Ltd, Israel’s leading credit card company as well as financial companies involved in investment banking, trust 
services and portfolio management. Internationally, Bank Hapoalim operates through branches, subsidiaries 
and representative offices, in North and Latin America, Europe, the Far East, and Turkey. Bank Hapoalim is 
listed on the Tel Aviv Stock Exchange as well as through a Level-1 ADR traded ”over-the-counter“ in New York.

AXA Group
AXA is a worldwide leader of the insurance market with over 103 million customers in 64 countries. 
Our mission is to help customers live their lives with more peace of mind by protecting them, 
their relatives and their property against risks, and by managing their savings and assets. With 
strong global franchises and three lines of expertise (Property & Casualty, Life & Savings and Asset 
Management), AXA’s results confirm its sound financial health (€98.5bn revenues in 2015 and 

€5.6bn underlying earnings) and ability to look to the future with confidence. Our business model and strategy 
have demonstrated their relevance and continue to build on distinctive strengths: Solid position in the markets 
where we are present; A multi-channel distribution model, allowing customers to decide how they access our 
products and services; Risk management expertise, which guarantees our financial strength and ability to keep 
promises; Operational excellence, which allows us to deliver quality products and services at competitive prices; 
A particular concern for employee development. Over the last 30 years, innovation has been at the heart of 
AXA’s culture and a key transformation driver for the group. Today, as technological innovations and customers’ 
expectations are transforming the whole value chain of insurance, AXA is using its innovation capabilities to 
strengthen its mission of protecting people and business.

Teva Pharmaceutical Industries
Teva Pharmaceutical Industries, a global power in generic and specialty medicines, 
delivers high-quality, patient-centric healthcare solutions to 200 million people around 
the world every day. The company, founded in Jerusalem 115 years ago, employs 
43,000 workers in 60 countries worldwide, 7,000 of which are in Israel. Teva is the 

world’s largest maker of generic medicines, and owns the largest drug cabinet in the world, spanning nearly 
every therapeutic area. Teva is a world leader in innovative specialty pharmaceuticals, with prominent portfolios 
in Respiratory and Central Nervous System, including multiple sclerosis, pain, migraine, movement disorders 
and neurodegenerative diseases. The Company helps meet critical consumer and social needs through its 
comprehensive and accessible product offerings and contributes to immense savings to healthcare systems 
globally. In Israel, through its investments in infrastructure, R&D and various collaborations, the company has 
a major impact on the national economy, academia, the industry and public health.

LION TREE
LionTree is a global investment and merchant bank focused on mergers and 
acquisitions advisory, capital markets, and capital raising. It advocates for business 
leaders taking advantage of opportunities at the intersection of telecommunications, 
media, technology, and rapidly evolving consumer experiences. The company identifies 
industry-changing ideas and connects relationships at the right moment. 

BOMBARDIER
Bombardier is a Canadian company and the world’s leading manufacturer of both 
planes and trains.From category-defining business jets and commercial aircraft 
designed for the challenges of today to sleek high speed trains and public transit. 

Bombardier employs around 70,900 people 62 plants around the world and it›s headquarter is in Montréal, 
Canada. Bombardier Transportation, offers the broadest portfolio in the rail industry innovative products and 
services that set new standards in sustainable mobility. Its BT headquartered in Berlin, Germany, and has a 
very diverse customer base with products or services in more than 60 countries. It has an installed base of over 
100,000 vehicles worldwide.
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כנה וזלמן שובל
רוברט האש
דני סיברייט

טניה ושלומי פוגל

תורמים אישיים

עיריית הרצליה

המכון הישראלי לתכנון כלכלי
כלכלת  של  לעיצובה  הפועל  רווח,  כוונת  ללא  עמותה  הינו  כלכלי  לתכנון  הישראלי  מכון 
ישראל כמשק חופשי, תחרותי ונטול חסמים. המכון מבצע מחקרים על הבעיות המכשילות 
וחופש עסקי. מטרתו העיקרית היא להציע חלופות  ומסכלות צמיחה כלכלית  ערכים אלה 

מעשיות לפתרון בעיות אלה. 

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 
והטכנולוגיה לביטחון. לשם כך,  ללימודי ביטחון, במטרה לעסוק בממשק שבין המדע 
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. המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע”ש בלווטניק 
באוניברסיטת תל אביב, שהוקם בשיתוף עם המטה הקיברנטי הלאומי במשרד ראש הממשלה, שם לו למטרה 
לקדם את המודעות ואת העיסוק בנושא הסייבר והאתגרים שהוא מציב בפני מדינות. המרחב הקיברנטי, בתוכו 
הבינלאומיים  וליחסים  לפוליטיקה  מאוד  שרלוונטיים  ודילמות  אתגרים  מציב  החברתיות,  ורשתות  האינטרנט 
בשל השפעתם המכרעת על אופן הפעלת הכוח, ועל כן יש לתת עליהם את הדעת ולתור אחר דרכי פעולה 
הוא  אביב,  תל  אוניברסיטת  של  הסייבר  מרכז  בזה.  וכיוצא  בינלאומיים  הסדרים  פעולה,  שיתופי  אפקטיביות, 
המרכז הגדול בתחומו בארץ אשר מונה כ-250 חוקרים, מתוכם 50 חברי סגל ועוד 200 דוקטורנטים ופוסט-דוקים.

Connecting Leaders Israel’s Bussiness Club
The Connecting leaders club was founded in France by Mrs. Valerie Hoffenberg in 2013.With 
an experience in politics, diplomacy, lobbying and business sector, Valerie Hoffenberg has 
created a unique international network and personal links with leaders all over the world.In 
a changing world facing economic diplomatic and social challenges, the Connecting Leaders 
Business Club is aiming to build bridges between businessmen, political leaders, influential 
intellectuals and economists to shape a better fuure by sharing ideas and projects.The Con-
necting Leaders Club selects and provide the best experts with high-level reputation in politics, 

innovation, finance, geopolitics for international conferences or private meetings for companies. The Con-
necting Leaders events offer a high level networking, business opportunities,  and strong media coverage.  
The Connecting Leaders Business Club was founded in 2014 in Israel and will open soon in China. The club 
is a platform for internatioal leaders to meet and exchange with the business sector through international 
conferences, private event for companies and medias. 

מושיטי סיוע
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יקבי כרמל
יקבי כרמל נוסדו בשנת 1882 על ידי הברון אדמונד דה רוטשילד, הבעלים של שאטו 
לאפיט. היקב הראשי ממוקם בזכרון יעקב, על המדרונות הדרומיים של הר הכרמל, 
משקיף אל הים התיכון. במשך למעלה מ-120 שנה יקבי כרמל היו תמיד היקב הלאומי 

של מדינת ישראל. היינן הראשי הוא ליאור לקסר.

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.

106.2FM רדיו הבינתחומי

טל לימוזין

מושיטי סיוע מסחריים

משרד החוץ

Wikistrat
Wikistrat is the world’s first crowdsourced consultancy. We leverage a global 
network of subject-matter experts via a patent pending ”Collaborative Competition“ 
methodology and gamified online platform to provide a variety of strategic analytic 
services. Please see: wikistrat.com for further details.

The Israel Project (TIP)
The Israel Project (TIP) is a non-partisan American educational organization 
dedicated to informing the conversation about Israel and the Middle East. 
TIP is a one-stop source for detailed and accurate information, providing 
facts, access to experts and keen analysis through real-time background 

information, briefings, conference calls and reports with the highest standards of accuracy and reliability.


