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נאט”ו 
)הברית הצפון אטלנטית(

Friends of Israel Initiative
“Israel is not just the cradle of the Western civilization. It is an integral and vital part of the West. Of 
our future. Defending Israel is like defending myself. And I’m willing to take the risk of keep on doing it. 
Because it is the right thing to do”. José María Aznar.
Friends of Israel Initiative was started in 2010 under the leadership of former Spanish Prime Minister 
Jose Maria Aznar together with a high-level group of notable figures to fight the growing deligitimation 

of the State of Israel, and to promote a positive narrative of Israel. The Initiative differs from other ventures in that 
most of its leaders are not Jewish and most of its activities have been closed doors meetings with current political and 
business leaders, in order to engage world political leaders in peer-to-peer conversations concerning the legitimacy of 
Israel and its right to self-defense. Public and educational events complement this main focus to expand support for 
Israel.

מוסדות קרנות וארגונים

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
והמועצה הלאומית למחקר ולפיתוח

תומכים עיקריים

השגריר רונלד ס. לאודר
בינלאומי  עסקים  איש  העולמי.  היהודי  הקונגרס  נשיא  לאודר  ס.  רונלד  השגריר 
היהודית  הקרן  כיו”ר  גם  מכהן  וישראליים.  יהודיים  בארגונים  פעיל  ופילנתרופ. 
העולמית  הקרן  במסגרת  היהודית  המורשת  לשימור  התוכנית  וכיו”ר  הלאומית 
לשימור אתרי מורשת. כיהן כסגן נשיא תאגיד אסתי לאודר, כיו”ר תאגיד אסתי 
לאודר העולמי וכיו”ר מעבדות קליניק. מייסד בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה 
ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. כיהן כנשיא הקרן הקימת לישראל וכיו”ר 
ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים המרכזיים בארצות הברית. כיהן כשגריר 
אירופיים  לעניינים  ההגנה  מזכיר  עוזר  סגן  ושימש  באוסטריה,  הברית  ארצות 
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.
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)ICT( המכון הבינלאומי למדיניות נגד הטרור
1996 במרכז הבינתחומי  נוסד בשנת   )ICT( המכון הבינלאומי למדיניות נגד הטרור 
תופעת  והוראת  בחקר  בעולם  המובילים  האקדמיים  המוסדות  אחד  והינו  הרצליה 

הטרור וגיבוש מדיניות של לוחמה בטרור.

 )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. אלנט מעצים 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( אסטרטגי  לדיאלוג  הפורום 
הדרגים  בין  פורמלית  ולא  דיסקרטית  התייעצות  מאפשר   )- FSD
ובאירופה.  בישראל  ההחלטות  מקבלי  של  ביותר  הגבוהים 
חשוב  נדבך  מהווים  מכונן  שהפורום  האסטרטגים  הדיאלוגים 
אירופית  מדיניות  לפיתוח  תורם  הפורום  והכלכלה.  הביטחון  החוץ,  בתחומי  ההחלטות  קבלת  במנגנון 
אירופה.  ושל  ישראל  של  ובצרכים  באינטרסים  האסטרטגית,  בסביבה  הכרה  על  המושתתת   וישראלית 

www.f-sd.eu

Patrick and Lina Drahi Foundation קרן פטריק ולינה דרהי

שגרירות ארה”ב

חסויות מסחריות
רשת מלונות דן

רשת מלונות דן ִהנה היוקרתית, המובילה והוותיקה בישראל. בבעלותה ובניהולה של הרשת 13 מלונות, 
יוקרתי  ועד אילת. מלונות הרשת מצטיינים בעיצוב  ובולטים מדן  ובמיקומים מרכזיים  בפריסה ארצית 
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.

לוקהיד מרטין
לוקהיד מרטין ישראל הינה הזרוע הישראלית של תאגיד לוקהיד מרטין, חברה בינלאומית 
האבטחה  בתחומי  ואחרות  מתקדמות  טכנולוגיות  ותשתיות  מענים  בפיתוח  העוסקת 
והתעופה. באמצעות שיתופי פעולה עם התעשייה המקומית, לוקהיד מרטין ישראל תומכת בפיתוח, אינטגרציה 
ותחזוקה של 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 מרטין מעסיקה כ-112,000 איש ברחבי העולם ועוסקת בעיקר במחקר, תכנון, פיתוח, יצור, אינטגרציה 
ותחזוקה של מערכות, מוצרים, אמצעים ושירותים טכנולוגיים מתקדמים. במישור הבינלאומי, ללוקהיד מרטין יש 
למעלה מ-300 שותפויות ב-70 מדינות. המכירות נטו של התאגיד עמדו ב-2014 על 45.6 מיליארד דולר, כולל 20% 
ממכירות בינלאומיות. ללוקהיד מרטין מערכת ענפה ורבת-שנים של שיתופי פעולה עם תעשיות היי-טק והתעשייה 

www.lockheedmartin.com :הביטחונית בארץ. למידע נוסף על לוקהיד מרטין
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Rothschild Bank
Rothschild is one of the world’s largest independent financial advisory groups, 
employing approximately 2,800 people in 40 countries around the world. We provide 

strategic, M&A, wealth management and fundraising advice and services to governments, companies and individuals 
worldwide. There are four main arms to our Group - Global Financial Advisory, Wealth Management & Trust, Institutional 
Asset Management and Merchant Banking - as well as specialist financial businesses. We are family-controlled and 
independent and have been at the centre of the world’s financial markets for over 200 years. From our historical roots 
in Europe we have developed a unique global footprint. Today we have full-scale advisory businesses across the world, 
including locally staffed offices in China, Brazil, India, the United States of America, the Middle East and Asia Pacific. We 
provide outstanding client service, with the highest standards of professional integrity to build enduring relationships 
of trust and confidence. As a family-controlled business, we are not constrained by short-term thinking or goals. In 
Israel, we have a fully staffed local office which provides advice to international clients on their transactions in Israel, 
and advice to Israeli clients on both domestic and cross-border deals. Our services focus on M&A and equity advisory, 
as well as debt financing advisory and restructuring. Clients benefit from our local knowledge and contacts, as well as 
from Rothschild’s unrivalled network of industry sector and product expertise and our exposure to global markets. We 
seek long-term relationships with our clients through deepening our contacts with them and taking a long term view 
to deliver their interests. We provide high quality ideas, objective, trusted advice and sound judgement, setting high 
standards for ourselves, striving continually for improvement and executing flawlessly.

אימג’סאט
 . EROS A ו EROS B חברת אימג’סאט היא הבעלים והמפעילה של לוויני  צילום ברזולציה גבוהה
החברה מספקת שרותי חישה מרחוק מלוויני הצילום בכיסוי עולמי למטרות מודיעין ובטחון לאומי, 
מספקת  החברה  רבים.  אזרחיים  שימושים  ועוד  טבע  אסונות  הסביבה,  הגנת  המולדת,  הגנת 
שרותים מקצה לקצה כולל שרותי צילום מלווינים, הקמת מקטע קרקעי לשליטה ,קליטה עיבוד 

והפצה וכן שרותי ערך מוסף לפתרונות כוללים.

Delek Drilling LP and Avner Oil Exploration LP
Delek Drilling LP and Avner Oil Exploration LP (the “Partnerships”) are Israel’s leading oil 
and gas companies. The partnerships hold an extensive track record of discoveries and 
development of natural gas assets in the Levantine basin. 
The partnerships both traded at the TASE 25 (Tel Aviv Stock Exchange Largest 25 
Index) with a market capitalization of approx. US$ 3 billion, each. The Partnerships 

are, primarily, involved in exploration, development and production of natural gas offshore Israel and 
Cyprus where we own significant acreage andwe’ve successfully uncovered the vast natural gas potential 
(currently 2P+2C reserves of approximaly 38TCF) of the Levantine Basin and the entire “East Med” area.  
Our History - Our expertise-driven exploration has resulted in the Yam Tethys (the partnerships holds 48% interest) 
discoveries (1.2 TCF) in 1999-2000, Yam Tethys was the only natural gas supplier for the Israeli market since 2004. In 
2009 we have discovered Tamar and Dalit discoveries (31.25% interest) (10 TCF). Tamar was the world largest Discovery 
in 2009. The demand for natural gas in the Israeli market thrust the partnerships to developed tamar just 2.5 years after 
snction and with a budget of 3.25 B$ . The amazing Leviathan discovery (19TCF) in 2010 was the World’s largest deep 
water natural gas discovery in the last decade (The partnerships hold 46% intrest). The Lviathan deiscovery was a game 
changer for Israel and for the prtnerships and allow us to become a global players. In 2011 the first exploration well was 
drilled in Cyprus - “Block 12 Discovery (Aphrodite)”, a 4.7 TCF (Contingent + prospective) discovery offshore Cyprus (30% 
interest). The partnerships has another smaller discoveries such as “Karish”, “Tanin”, “Dolphin” ans “Tamar SW”.
 In addition, the partnerships holds extensive rights in the Levantine Basin. For almost 30 years, Delek Drilling and Avner 
Oil has been recognized for its experienced management team, and its ability to identify and create unique investment 
opportunities, both in established and emerging markets. Our goal at Delek Drilling and Avner Oil is to systematically 
and assertively operate and grow our promising operations (exploration / production) off Israel’s shores. In so doing, we 
create capital value for our shareholders, while locating and producing clean and dependable energy resources for the 
Israeli and international markets.

Deloitte Israel
Deloitte is one of the leading accounting and consulting firms in the world and in Israel serving 
domestic and international clients, private and public institutions and promising fast-growth 

companies in diversified sectors.  Deloitte’s unique and diversifies capabilities enables us to offer our clients tailored 
end-to-end solutions. This approach offers integrated skills by assembling teams of professionals in audit, tax, enterprise 
risk services, financial consulting, IT, strategy, operations and management consulting, specializing in various industries 
and providing the client with a multidisciplinary offering tailored to its business environment.  Deloitte member firms 
serve 80% of the 2014 FG500 and Deloitte Israel provides services to many leading Israeli companies whose securities 
are listed on the exchanges in Israel, Europe, and the US.
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יוסי הולנדר
IHCV / אייזיק קיי

קלוד קנדיוטי 
כנה וזלמן שובל

קרן ליסה ומיכאל לפל
טניה ושלומי פוגל

לילי ויגאל סעד

דני סיברייט
רוברט אשטון אש

ד”ר שריל פישביין ופיליפ שאטן
ג’יזל בן-דור 

מיכאל אלתרמן
ג’יימס דראמונד

מיכאל גרוס

תורמים אישיים

JCDecaux
JCDecaux, the number one outdoor advertising company worldwide, is present in more than 
60 countries and 3,700 cities with over 10,000 inhabitants. It all started in 1964 with a simple 
idea: to provide cities with street furniture free of charge in exchange for exclusive advertising 
rights in premium locations. JCDecaux products have been the benchmark in quality, aesthetics 

and functionality for more than 50 years. Thanks to the expertise of its employees, the quality of the Group’s services, 
notably in terms of upkeep and maintenance, is recognised by cities, airport and transport authorities and advertisers 
around the world.

Veolia Israel
Veolia Israel is the leader in optimized resource management in Israel. Since 1993, the company designs 
and provides water (desalination, wastewater treatment), waste (Collection, Sorting, Recycling, Waste-
to-Energy) and energy (Energy efficiency, Power generation) management solutions that contribute 

to the sustainable development of communities and industries in Israel. Through its three complementary business 
activities, Veolia Israel helps to develop access to resources, preserve available resources, and to replenish them.

עיריית הרצליה

המכון הישראלי לתכנון כלכלי

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 
כך,  לשם  לביטחון.  והטכנולוגיה  המדע  שבין  בממשק  לעסוק  במטרה  ביטחון,  ללימודי 
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.

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 Connecting 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 Connecting 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.

הוועד היהודי האמריקני 
American Jewish Committee, AJC

מושיטי סיוע
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מושיטי סיוע מסחריים

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 כרמל

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.

The Sharon hotel
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- 60 סניפים בפריסה ארצית 

בישראל, תחת הקונספט “קפה איכותי ומוצרים נלווים להפסקה, בדרך, ולדרך במקומות קטנים.

כלכליסט

i24 News

Mana Contemporary

106.2FM רדיו הבינתחומי

טל לימוזין

European jewish congress

משרד החוץ
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המרכז הבינתחומי הרצליה
המרכז הבינתחומי הרצליה הוא מוסד אקדמי ללא מטרות רווח, הפועל על פי מודל אוניברסיטאות העילית 
לקבל סבסוד ממערכת  בחירתו שלא  רייכמן. בשל  אוריאל  פרופ’  ע”י   1994 בשנת  נוסד  המרכז  בארה”ב. 
התקצוב הממשלתית של ההשכלה הגבוהה, נהנה הבינתחומי הרצליה מחרות אקדמית ומנהלית מלאה. מטרת 
הבינתחומי הרצליה להכשיר את מנהיגות העתיד של מדינת ישראל, באמצעות הקניית השכלה בינתחומית 
ייחודית, המשלבת לימוד תאורטי מעמיק עם הכשרה מעשית ועם פעילות בקהילה. סגל הבינתחומי הרצליה 
כולל את טובי המרצים והחוקרים מהאוניברסיטאות המובילות בעולם ובישראל. כ-6,500 סטודנטים לומדים 
למנהל  אריסון  ספר  בבית  למשפטים,  רדזינר  ספר  בבית  מתקיימים  הלימודים  ושני.  ראשון  לתארים  כיום 
עסקים, בבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב, בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, בבית ספר 
סמי עופר לתקשורת, בבית הספר לפסיכולוגיה, בבית הספר לכלכלה, בבית הספר לקיימות מייסודן של 
החברה לישראל, כיל ובזן, בבית ספר אדלסון ליזמות ובבית הספר הבינלאומי ע”ש רפאל רקנאטי, בו לומדים 
ישראל,  מודל אחר במדינת  מדינות ברחבי העולם. כאקדמיה שהציעה  מ-80  כ-1600 סטודנטים מלמעלה 
ונערך לאתגרי העתיד. חובת הבינתחומי  הבינתחומי ממשיך ללמוד ולהתאים עצמו לזמנים בהם אנו חיים, 
להכשיר את מנהיגות העתיד באופן שזו תהיה רלוונטית, ולצייד את בוגריו בכלים שיסייעו להתמודד עם אתגרי 

המחר.

כנס הרצליה, הנערך ע”י המכון למדיניות ואסטרטגיה )IPS( במרכז הבינתחומי הרצליה זו השנה ה- 15 ברציפות, 
הוא הבמה המרכזית בישראל לליבון סוגיות מדיניות ואסטרטגיות. הכנס משמש מקום מפגש לאישים רמי 
דרג מהארץ ומהעולם בתחומי הממשל, העסקים, הדיפלומטיה, הביטחון, החדשנות, הכלכלה, התקשורת 
והאקדמיה, לדיון בסוגיות הלאומיות, האזוריות והעולמיות שעל סדר היום.  ניירות העבודה הנכתבים לקראת 
הכנס ולאחריו, כמו גם סיכומי הדיונים וההמלצות המועלות בו, מספקים למקבלי ההחלטות במדינה הערכות 
והמלצות מהימנות, עדכניות ומקצועיות בכדי להתמודד עם האתגרים הגיאו-פוליטיים, הכלכליים והחברתיים.

כנס הרצליה

אודות

המכון למדיניות ואסטרטגיה
סיכונים  בהערכת  בעולם  החשובים  מהמכונים  הינו  הבינתחומי  במרכז   )IPS( ואסטרטגיה  למדיניות  המכון 
וניירות עמדה העוסקים  ועורך מחקרים  היוקרתיים,  כנסי הרצליה  במזרח התיכון. המכון מקיים את סדרת 
בגיבוש מחדש של תפיסת הביטחון של ישראל ובעתיד המזרח התיכון. בראש המכון, המוביל את הכנס, 

עומד פרופ’ אלכס מינץ.

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
פרופ’ אהוד  ובראשות הדיקן המייסד  ס. לאודר,  רונאלד  ב-1999 בתמיכתו של השגריר  הוקם  בית ספר לאודר לממשל 
שפרינצק ז”ל. בית הספר הוקם על פי המודל של בתי הספר לממשל המובילים בעולם, ובהתבסס על הכרת צרכי הממשל, 
המנהל והמשק הפרטי בעידן המודרני. מטרת בית הספר להכשיר את מנהיגות העתיד לישראל, ואכן בוגרי בית הספר 
השתלבו בתפקידי מפתח במגזר הציבורי. תכניות הלימודים לתארים ראשון ושני בבית הספר לממשל, בראשות הדיקן, 
כל מערכותיו. תכניות  בכירים בממשל על  למילוי תפקידים  מינץ, מקנות לסטודנטים את הכלים הדרושים  פרופ’ אלכס 
פוליטי,  שיווק  ויישוב סכסוכים,  דיפלומטיה  ב:  והתמחויות  לימוד  מגוון של חטיבות  ושני מציעות  הלימוד לתארים ראשון 
ומנהל עסקים. לצד הפעילות המחקרית של  וטרור, תקשורת  מדיניות ציבורית, מזרח תיכון, דיפלומטיה ציבורית, ביטחון 
 ,)ICT( הסגל, פועלים במסגרת בית ספר לאודר לממשל מכוני מחקר מובילים בתחומם, בהם המכון למדיניות נגד טרור

המכון למדיניות ואסטרטגיה )IPS(, מכון רובין לחקר המזרח התיכון ויחסים בינלאומיים והמרכז ללימודים אירופיים.


