
שותפים

קרן רוטשילד קיסריה

ליצירת  פועלת  קיסריה  רוטשילד  קרן 
באמצעות  יותר,  טובה  ישראלית  חברה 
קידום השכלה גבוהה ומחויבות חברתית. 
הידוע  הנדיב  של  נכדו  ע”י  הוקמה  הקרן 
חדשנות  מצוינות,  של  מורשת  וממשיכה 

ושוויון הזדמנויות.

כחלק מרשת קרנות אדמונד דה רוטשילד 
בעולם, פועלת קרן רוטשילד קיסריה כקרן 
אקטיבית ומעורבת בכל מגוון הפרויקטים 

בהם היא שותפה. 

ומסייעת  חברתיים  אתגרים  מזהה  הקרן 
בניית  תוך  חדשניים,  פתרונות  להוביל 
וההשפעה  התוצאות  ובחינת  שותפויות 

החברתית.

הוקרות



)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.

מכון גזית-גלוב לחקר נדל”ן
המרכזית  האקדמית  הבימה  את  להוות  במטרה  נוסד  נדל”ן  לחקר  גזית-גלוב  מכון 
בישראל ללימוד ולחקר תחום הנדל”ן. המכון החל פעילותו במרכז הבינתחומי הרצליה 
2011 הודות לתרומה נדיבה של גזית גלוב. המכון פועל להשגת היעדים  באוקטובר 
לימודים  תכניות  בניית  האקדמי,  המחקר  קידום  בישראל:  הנדל”ן  בתחום  הבאים 
השיח  על  והשפעה  הנדל”ן  עולם  ובין  בין האקדמיה  חיזוק הקשר  למנהלים,  תכניות הכשרה  בניית  אקדמיות, 

הציבורי. מנהל אקדמי: פרופ’ אמנון להבי, מנהלת כללית: ד”ר אפרת טולקובסקי.

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.

נאט”ו 
)הברית הצפון אטלנטית(

שגרירות ארה”ב

מוסדות קרנות וארגונים

משרדי ממשלה

משרד 
הביטחון 

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
והמועצה הלאומית למחקר ולפיתוח

המשרד לעניינים 
אסטרטגיים



יוסי הולנדר
IHCV / אייזיק קיי

כנה וזלמן שובל
נינה רוזנוולד

קרן ליסה ומיכאל לפל
לילי ויגאל סעד

טניה ושלומי פוגל

תורמים אישיים

חסויות מסחריות
קבוצת כתר

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

רשת מלונות דן
רשת מלונות דן ִהנה היוקרתית, המובילה והוותיקה בישראל. בבעלותה ובניהולה של הרשת 14 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 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 ]NYSE: LMT[ היא חברה גלובלית מגוונת ביותר, העוסקת במחקר, 
תכנון, פיתוח, ייצור, שילוב ותמיכה של מערכות, מוצרים ושירותים בטכנולוגיה 
עילית. החברה מעסיקה כ-113,000 עובדים ברחבי העולם, והיקף המכירות שלה 
בשנת 2013 עמד על כ-45.4 מיליארד דולר. ללוקהיד מרטין יש נציגות בישראל, ולה מערכת ענפה ורבת-שנים של 

שיתופי פעולה עם תעשיות היי-טק והתעשייה הביטחונית בארץ.

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

www.f-sd.eu



משרד החוץ

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.

קפה עלית )שטראוס(
בפריסה  סניפים   60 כ-  ובתי קפה המפעילה  דוכני  הינה רשת  עלית’ מקבוצת שטראוס,  ‘קפה 
ארצית בישראל, תחת הקונספט “קפה איכותי ומוצרים נלווים להפסקה, בדרך, ולדרך במקומות 

קטנים.

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.

דניאל הרצליה מלון פרימיום מרשת טמרס 
דניאל הרצליה מלון פרימיום הינו מהמלונות המובילים בתחום העסקי ובעל ניסיון רב באירוח 
אנשי עסקים ועידות וכנסים. לקבוצת טמרס מלונות נוספים: Shizen מלון בוטיק וספא  הרצליה 
, דניאל ים המלח מלון פרימיום  ומלונות WEST תל אביב ואשדוד. בקרוב לרשת שני מלונות 

www.tamareshotels.co.il :לגון נתניה ואילת. לפרטים WEST חדשים מלונות

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

טל לימוזין

106.2FM רדיו הבינתחומי

מושיטי סיוע

מושיטי סיוע מסחריים
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