תומכים עיקריים
יוסי הולנדר

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

קק”ל

תומכים עיקריים
משרדי ממשלה
מוסדות ,קרנות וארגונים
חסויות מסחריות
מושיטי סיוע

קרן קימת לישראל נוסדה בשנת  1901ביוזמתו של הרצל ,לפי הצעתו של צבי הרמן שפירא בקונגרס הציוני החמישי
שהתקיים בבאזל .היא הוקמה כקרן לאומית שנועדה להגשים את הרעיון הציוני באמצעות רכישת קרקעות וקידום
מפעל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל .ייעוד זה מהווה גם כיום את הבסיס האידיאולוגי למכלול פעולותיה של
הקק”ל.
למעלה ממאה שנות פעילותה של קק”ל ,כנאמנת העם היהודי על אדמתו בארץ ישראל וכארגון הירוק הגדול במדינה,
באות לידי ביטוי ב 2.6-מיליון דונם הקרקע שרכשה; ב 1,000-היישובים שקמו בעזרתה על אדמותיה; ב 1.5-מיליון דונם אדמה
שהכשירה ופיתחה; ב 240 -מליון העצים שנטעה; ב 212-מאגרי מים שהקימה; בעשרות נחלים שהשיבה להם חיים; במאות
חניונים ופארקים שהקימה ,בהנחלת מורשת וחינוך לאהבת הארץ ,בפעולותיה הנמרצות לדחיקת המדבר ובהשלכות החשובות
של הנטיעה והמחקר היערני באזור הנגב למניעת ההתחממות הגלובלית.
פעולותיה של קק”ל ממחישות את תרומתה האדירה לפיתוחה של מדינת ישראל .בעתיד תמשיך קק”ל במשימתה ליישב ,לבנות,
לפתח ולטפח את הארץ ,ולהדק את הקשר של העם היהודי עם אדמתו .למידע נוסףwww.kkl.org.il :

קרן פרידריך אברט ( )FES

קרן פרידריך אברט ( )FESהיא מוסד ללא כוונת רווח ,ששורשיו נטועים בסוציאל-דמוקרטיה הגרמנית
והבינלאומית .נציגות הקרן בישראל תורמת לקידום היחסים בין ישראל לבין גרמניה ואירופה .כמו-כן פועלת
הנציגות למען דו-קיום בשלום בין ישראל לבין שכנותיה ולמען חיזוק החברה האזרחית בישראל.
למידע נוסףwww.fes.org.il :

משרדי ממשלה

2010

משרד הביטחון

המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח
אזרחי (מולמו”פ)

המשרד לענייניי גמלאים

משרד החוץ

משרד התמ”ת

המשרד לשיתוף פעולה אזורי

הוקרות

משרד התשתיות הלאומיות

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

המשרד להגנת הסביבה

משרד לקליטת בעלייה

מוסדות ,קרנות וארגונים

שגרירות ארה”ב

מטח

חדשנות .מצוינות .מחויבות חברתית-
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח),
הוא מוסד ללא כוונות רווח הפועל מזה ארבעה עשורים לקידום
החינוך בישראל .מטח משקיע משאבים רבים במימוש שליחותו
החברתית:
•קידום הישגים וטיפוח מצוינות במאה ה21-
•יצירת הזדמנויות שוות לכל ילדי ישראל
•שימור והחייאה של נכסי תרבות ישראל וקידום ערכי
הדמוקרטיה בעידן המידע
מטח מפתח ספרי לימוד ואתרי אינטרנט איכותיים המותאמים
לתוכנית הלימודים ולקבוצות שונות באוכלוסייה ,מקים מאגרי
מידע דיגיטאליים עשירים ועתירי מדיה ,מפתח ומטמיע סביבות
ומודלים מתוקשבים ופורצי דרך להוראה ,למידה והערכה,
מוביל בפיתוח מקצועי עדכני של מורים ,ומפתח כלים מקצועיים
למדידה והערכה בחינוך.
השילוב של טכנולוגיה מתקדמת ופדגוגיה עדכנית ,יחד עם
הערכים המובילים שלנו – מקצועיות ,חדשנות ,אחריות חברתית
ומכּווָנּות ללקוח – ממצבים את מטח כגוף הפיתוח המוביל
בישראל.
למידע נוסףwww.cet.ac.il :

קרן ראסל ברי

The Russell Berrie Foundation
carries on the values and passions
of the late Russell Berrie through
promoting the continuity of Jewish
communal life, fostering religious
understanding and pluralism,
supporting advances in diabetes and humanistic
medical care, recognizing unsung heroes and elevating
the profession of sales.
For additional information: www.russellberriefoundation.org

קרן רש”י

The Rashi Foundation was established
in 1984 by Mr. Gustave Leven, a French
Jew who was among the founders of the
Source Perrier Group, and the grandson
of Narcisse Leven, one of the founders
of the Alliance Israelite Universelle school network. The
Foundation is based on the vision that a strong, stable
society in which each member can reach his potential is
the best way of ensuring Israel›s resilience. Rashi therefore
works to close educational, social and economic gaps by
creating good quality infrastructures and opportunities for
personal advancement in the periphery.
The Rashi Foundation team identifies needs in the
periphery in the areas of education, social welfare, health
and community services. It proceeds to initiate projects
and recruit partners from philanthropy and business, from
Israel and abroad. Rashi funds, develops, manages and
operates projects, aiming to have them reach operational
independence within a pre-determined period through the
support of budgets from governmental sources that were
involved in the project from its outset.

בשעות ובזמנים המותאמים לאורח חייהם ,לרבות שעות הערב
המאוחרות וימי שישי.
הגיוס המסיבי בשנים האחרונות של לקוחות פרטיים מקרב עובדי
מדינה ועובדי הוראה מבסס את מעמדו כבנק קמעונאי מוביל.

קבוצת החברות אמפל מרחב

התאחדות התעשיינים בישראל

התאחדות התעשיינים מהווה למעשה את הארגון
היציג והבלעדי של כל מגזרי התעשייה בישראל.
בארגון חברים  ,באופן ישיר ועקיף ,כ2000 -
מפעלים מהתעשייה הפרטית  ,הציבורית  ,הקיבוצית
והממשלתית  -על כל ענפיה  :כימיה  ,פרמצבטיקה,
טקסטיל ואופנה ,מזון ,מוצרי בניה ,מוצרי צריכה,
אלקטרוניקה ,תוכנה ,מתכת ,חשמל ותשתית.
תפוקת חברי ההתאחדות מהווה קרוב ל 90%-מכלל פעילותה של
התעשייה הישראלית.
מאז היווסדה ,מהווה התאחדות התעשיינים כח מוביל ומרכזי במשק
הישראלי בכלל ובתעשייה בפרט ,והיא שותפה מלאה לקברניטי
המשק בקבלת החלטות ברמת המדיניות המאקרו כלכלית .בתור
שכזו ,מכירה התאחדות התעשיינים במחויבותה הממלכתית
לקידום יעדים לאומיים ,כאשר העיקריים שבהם הינם בטחון כלכלי
ועצמאות כלכלית.
נשיא התאחדות התעשיינים משמש גם כיו”ר לשכת התיאום של
הארגונים הכלכליים בישראל המייצג את  14הארגונים הכלכליים
הגדולים במדינה.

חסויות מסחריות
Israel Health Care Ventures

Israel HealthCare
)Ventures (IHCV
provides venture
capital funding to Israeli and Israeli-related companies
in the fields of medical devices, biotechnology,
pharmaceuticals, and medical-related IT. Headquartered
in Tel Aviv, IHCV was founded in March 2001 by prominent
US and European investors from the pharmaceutical and
financial services worlds. Headed by Dr. Hadar Ron, the
fund manages close to $200 million, invested so far in
25 Israeli companies, had 6 exits to date, and made a
substantial return to its investors.

בנק דיסקונט

בנק דיסקונט ,שנוסד ב ,1935-השלישי בגודלו
בישראל ,הוא בנק מסחרי המציע שירותים
בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית
באמצעות רשת של כ 200-סניפים ונקודות
שירות ,שבהם ניתנים ללקוחותיו בארץ ובחו”ל שירותי בנקאות
ופיננסים כוללים במגוון תחומי פעילות.
חזון בנק דיסקונט “בנקאות אנושית” משלב אנושיות עם מקצוענות,
וממנו נגזר הקוד האתי של הבנק ,המבוסס על  5ערכי יסוד :אהבת
אדם ,מקצוענות ,יושרה ,יוזמה ומחויבות.
במסגרת זאת קבע לעצמו הבנק מטרה להוביל את חוויית השירות
האישי והאנושי תוך הקשבה והבנה של צרכי הלקוח ויצירת פתרונות
בהירים וחדשניים לשביעות רצון הלקוח.
בנק דיסקונט הוא מהמובילים בבנקאות הקמעונאית בישראל וכדי
למצב עצמו ככזה מפתח מערכי שירות יחודיים במיוחד בעבור מגזר
הלקוחות הפרטיים ומפעיל סניפים ייעודיים ללקוחות אלה ,הפועלים

קבוצת מרחב ,בבעלות מר יוסף א .מימן ,נהנית כבר
למעלה משלושה עשורים ממוניטין בינלאומי בתחומי
יזמות ,פיתוח וביצוע פרויקטים וניהול פיננסים.
לקבוצה ניסיון וקשרים בינלאומיים ,וכן ניהול יצירתי
ומומחיות טכנית ופיננסית בינלאומיים.
תחומי עסקים :אנרגיה ואנרגיה מתחדשת; תשתיות; חקלאות
וחקלאות תעשייתית; מים והשקיה; תקשורת; אלקטרוניקה
ושירותים פיננסיים.
אמפל-אמריקן ישראל קורפוריישן הינה חברה
בעלת ותק של מעל  60שנה בניהול השקעות
בישראל ומחוצה לה .חברת מרחב הינה בעלת
השליטה בחברה מאז שנת  .2002מניותיה של אמפל נסחרות
בנסדאק (“ )”AMPLורשומות ברישום כפול בבורסה לניירות ערך
בתל אביב (“אמפל”).
אמפל הינה חברת אחזקות הרוכשת ומחזיקה בעיקר עסקים
הפועלים בישראל ו/או הקשורים לישראל .החברה בוחנת
הזדמנויות השקעה בתחומים שונים תוך התמקדות בתחומי
האנרגיה ,הכימיקלים והתקשורת וכן בתחומים הקשורים .החברה
פועלת כדי לפתח ולרכוש אחזקות שליטה בחברות רווחיות בעלות
תזרים מזומנים איתן או בחברות בהן החברה שולטת על תזרים
המזומנים.

אנ.די.אס .טכנולוגיות ישראל בע”מ

חברת  NDSמספקת לספקים
מובילים של טלויזיה בתשלום ,חברות
תקשורת ובעלי תכנים ,מגוון מוצרים
ופתרונות בתחום האבטחה והממשק האינטראקטיבי אשר
מאפשרים להם לייצר הכנסות מאספקה של תכנים דיגיטליים
על גבי מגוון רשתות תקשורת לממירים ( ,)STBלמקליטים
דיגיטליים ( ,)DVRלמחשבים אישיים ,לטלפונים ניידים ,לנגני
מדיה נישאים ( )PMPוספרים אלקטרונים .לפרטים נוספים אנא
בקרו באתרwww.nds.com :

תמרס

Tamares Group is a global investment
business led by its chairman,
Poju Zabludowicz. The Group has a significant
portfolio of real estate, venture capital and private
equity investments. For additional information:
www.tamares.com

יפנאוטו -גד זאבי

חברת יפנאוטו ,יבואנית רכבי סובארו משנת
 ,1968שברה לראשונה בישראל את החרם
הערבי בתחום הרכב ומכרה ב 42-שנות
פעילותה את מספר רכבים הגדול ביותר
המונה מעל ל 380,000-רכבים.
חברת פוג’י ,חברת האם של חברת סובארו ,הינה חברה מובילה
ביפן הדוגלת ומפתחת טכנולוגיות הנשאבות מעולם התעופה.
שמה של סובארו וסמלה לקוחים מעולם הכוכבים.
ערכי המותג של סובארו מתמקדים בייצור שילדות סימטריות
מתוחכמות ,מערכות הנעה כפולה  AWDמתקדמות ומנועי בוקסר
(  ) BOXERבעלי מרכז כובד נמוך .סובארו פועלת תחת הערכים
 -מצוינות ,בטיחות ועליונות טכנולוגית.

סובארו ישראל משווקת מספר דגמים לכל מטרה  B3 :רכב
משפחתי ,רכבי המנהלים  B4ו OUTBACK -שהושקו השנה
מחדש ,רכבי השטח והפנאי מסוג  FORESTERוB9 TRIBECA -
ורכב הספורט-ראלי STI.
במהלך שנת  2009זכו רכבי סובארו במספר פרסים חשובים
 :ה B4 -החדשה זכתה בתחרות רכב השנה ביפן  2009וה-
 OUTBACKזכה בתואר רכב הפנאי הטוב ביותר ממגזין הרכב
הנחשב “”Motortrend
סובארו מונה  4סוכנויות יבואן 15 ,סוכנויות מורשות ומעל ל40 -
מרכזי שירות ומוסך מרכזי.

לוקהיד מרטין

לוקהיד מרטין היא
גלובלית
חברה
ביותר,
מגוונת
העוסקת במחקר ,תכנון ,פיתוח ,ייצור ,שילוב ותמיכה של מערכות,
מוצרים ושירותים בטכנולוגיה עילית .החברה מעסיקה כ140,000-
עובדים ,והיקף המכירות שלה בשנת  2008עמד על כ42.7-
מיליארד דולר .ללוקהיד מרטין נציגות בישראל ,ולה מערכת ענפה
ורבת-שנים של שיתופי פעולה עם תעשיות ההיי-טק והתעשייה
הביטחונית בארץ .למידע נוסףwww.lockheedmartin.com :

רשת מלונות דן

רשת מלונות דן ִהנה היוקרתית ,המובילה והוותיקה
בישראל.
בבעלותה ובניהולה של הרשת  13מלונות ,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.
קבוצת מגדל
קבוצת מגדל היא קבוצת הביטוח
והפיננסים המובילה בישראל 75 .שנה
שמגדל מעמידה לרשות לקוחותיה קשת
רחבה ומגוונת של מוצרי ביטוח  ,פנסיה
ושירותי ניהול נכסים פיננסם לאורך זמן .קבוצת מגדל וחברות
הבנות שבבעלותה משרתות למעלה ממליון וחצי לקוחות פרטיים
ועסקיים .

Heideman Nudelman & Kalik, P.C

Heideman Nudelman & Kalik,
P.C. (www.HNKlaw.com) is a
Washington based international
law and consulting firm which was
founded by Richard D. Heideman,
who serves as Chair of The Herzliya Conference
International Advisory Board. HNK represents corporate,
government relations and individual clients with strategic
needs who are facing difficult challenges. HNK serves
as trial counsel in civil, criminal and corporate litigation
matters, advises corporate and non-profit clients in
strategic areas and assists clients in their outreach to

governments. Long active in the human rights field, HNK
serves as lead counsel in litigation on behalf of American
victims of terrorism against Libya, Syria, Iran and other
sponsors of terrorism. HNK filed the only NGO brief with
the International Court of Justice defending Israel’s right
to build the terrorism prevention security fence, arguing
against the United Nations-sought Advisory Opinion on
the legality of Israel’s fence, citing Israel’s inherent right,
and obligation, to defend her people.

קריסטופר הריסון Medley Global Advisors -
מרידיאן 361

Meridian 361 International Law
Group, PLLC (www.meridian361.
com) is a boutique international law
firm. Its principal F. R. Jenkins, Esq.
is a licensed attorney in the United
States, called to the Bar of England and Wales by the
Honourable Society of the Middle Temple, and called to
the Bar of the Eastern Caribbean Supreme Court (St.
Vincent and the Grenadines) as a Barrister and Solicitor.
The firm concentrates its work in the synergistic areas of
civil anti-terror litigation, international financial institutions
and transactions, international taxation, international
asset protection and international asset recovery. The
firm leverages its extensive cross-border network of
academic, investigative, legal, financial and press
contacts to bring large firm international reach to clients
without sacrificing the individuated attention, flexibility
and responsiveness that are the hallmark of small firm
.client engagements

טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ היא חברה
גלובלית שבסיסה בישראל .
זוהי החברה הגדולה בעולם בתחום הגנריקה
ונמצאת בין  15החברות הפרמצבטיות המובילות בעולם .טבע
מתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ,ייצור חומרים פעילים
לתעשייה הפרמצבטית ומוצרים ווטרינריים ,ומפעילה אתרי ייצור,
מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,בצפון אמריקה ובמרכזה ,במזרח
הרחוק ובאירופה.

שלמה החזקות
שלמה החזקות ,שבראשה
שלמה שמלצר ,היא החברה

הגדולה והמובילה בישראל באספקת שירותי רכב עם צי המונה
כ 70,000-כלי רכב .החברה פועלת באמצעות חברות-בנות,
המעניקות מגוון שירותים:
שירותי השכרת רכב מקיפים בישראל ובחו”ל (עם החברה
הבינלאומית  ;)SIXTליסינג תפעולי עם יותר מ 54,000-כלי רכב
המוחכרים לכ 3,000-גופים מסחריים; ליסינג והשכרה ברומניה;
ליסינג פרטי בשיתוף פעולה עם חברת כ.א.ל; מכירה של רכבי
ההשכרה והליסינג של הקבוצה; רשת מוסכים ושירותי דרך (שלמה
 SIXTרשת מוסכים ושירותי דרך)  -המתמחה בשירותי דרך ,גרירה
ותיקוני רכב .תחום שירות זה נשען על צי של עשרות משאיות
גרירה וניידות שירות ועל כ 300-מוסכים הפרוסים בכל רחבי הארץ.
הכנסות החברה בשנת  2008עמדו על כ 1.95-מיליארד .₪

בואינג

ליצרנית המטוסים בואינג מסורת
של  100שנות תעופה והיא
מספקת מוצרים ושירותים ללקוחות
ב 145-מדינות ברחבי העולם .בואינג היא היצרנית המובילה
של מטוסים אזרחיים מזה למעלה מ 40-שנה והיא המובילה
העולמית במטוסים צבאיים ,לוויינים ,טילי הגנה ,טיסות חלל
מאוישות ומערכות ושירותי שיגור .הכנסות החברה בשנת 2008
הסתכמו ב 60-מיליארד דולר .לבואינג וישראל קשר ייחודי
הנובע מעבודה משותפת של  60שנים .בואינג בחרה בתעשיות
הישראליות בשל התמחותן בטכנולוגיות וייצור מוצרי תעופה
והסכמי רכש הגומלין הסתכמו ב 1.9-מיליארד דולר .בואינג היא
הספקית של מטוסי ה ,F-15I-מסוקי האפאצ’י לונגבאו “שרף”
והפצצות החכמות לחיל האוויר הישראלי .בנוסף ,בואינג היא
ספקית המטוסים האזרחיים לחברות התעופה הישראליות – אל
על ,ארקיע ,ישראייר וקאל.

רייתאון

Raytheon is a technology
company that provides state-of-the-art electronics,
mission systems integration and other capabilities in
the areas of sensing; effects; and command, control,
communications and intelligence systems, as well as
a broad range of mission support services.
From its early days as a maker of radio tubes, to
its breakthrough in the mass production of radar
magnetrons, to the invention of microwave cooking,
to the development of missile defense, Raytheon has
consistently built upon a tradition of global technology
leadership.
With more than 73,000 employees and annual
revenues of $23.2 billion, Raytheon is today a
technology leader specializing in defense, homeland
security and other government markets throughout
the world.
Headquartered in Waltham, Massachusetts,
Raytheon serves customers from offices around the
world. Raytheon has a trusted partner in Israel and
highly values its long-standing business relationships
with the Israeli defense industry.

קבוצת שקל

קבוצת שקל הוקמה על ידי מאיר אוזן
לפני למעלה מ 30-שנה ונחשבת לאחת
ממנהלות ההסדרים הפנסיוניים הגדולות
והמקצועיות במשק ,שקל מטפלת בחברות
ובארגונים מהגדולים במשק .תחומי העיסוק של הקבוצה  -ניהול
הסדרים פנסיונים (ביטוחי מנהלים ,קרנות פנסיה ,קופות גמל,
קרנות השתלמות)
ביטוחי בריאות וסיעוד ,ייעוץ פנסיוני לעסקים ,תיגמול בכירים,
ייעוץ אקטוארי,ניהול כסף חופשי לחברות וליחידים .כל חברות
הקבוצה עובדות בסינרגיה במגמה לתת פתרון הוליסטי לצרכי
הלקוחות.

תורמים
אישיים

מושיטי סיוע
עיריית הרצליה

אליאס פתאל
אלי וג’יזל בן-דור

מכון ראּות

סם דלוג
קלוד קנדיוטי
סר רונלד כהן
ישראל מקוב
קרן ליסה ומיכאל לפל ,ניו-יורק
הרטה ופול עמיר
מרק ומליסה איסקוביץ’
טינה וסטיבן פרייס

יפעת המרכז למידע תקשורתי בע”מ
קבוצת יפעת היא החברה המובילה בישראל באספקת מידע מנותח ומעובד .אנו משרתים אלפי
לקוחות עסקיים ,מוסדיים ופרטיים .קבוצת יפעת חברה ב FIBEP-האיגוד
הבינלאומי של ספקי מידע מתקשורת המאפשר לנו לספק ללקוחותינו מידע
תקשורתי ועסקי גם מחו”ל בזמן תגובה מיידי.
בקבוצה  4חברות המעסיקות למעלה מ –  300עובדים השוקדים על איתור מידע מתחומים שונים,
ניתוחו ועיבודו ומאפשרות לך הלקוח ליהנות ממגוון שירותי מידע וניתוח בסטנדרטים הגבוהים ביותר:
יפעת מידע תקשורתי הכוללת שירותי איתור מידע תקשורתי ,ניתוח תדמית תקשורתית ומאגר .Infor
 יפעת בקרת פרסום העוסקת במדידה ואספקה של מידע מעולם הפרסום. יפעת מכרזים העוסקת באיתור ועיבוד מידע עסקי. יפעת הון דיסק המספקת מידע על חברות ציבוריות ישראליות.גלי צה”ל

דליה סגל
וולטר סטרן
קנת’ ונירה אברמוביץ’
ד”ר שריל פישביין ופיליפ שאטן
מרק ואניטה אברמוביץ’
קרן ג’ודי והאווארד ברקוביץ’

מכון ראּות ,מוסד ללא כוונת רווח שהוקם בינואר  ,2004מהווה מודל ארגוני חדשני
לחשיבה בתחומי המדיניות הציבורית .המכון מציע מגוון שירותים לתמיכה בתהליכי
קבלת החלטות בקרב גורמים בעמדות מנהיגות ,סמכות והשפעה במרחב הציבורי.
הערך הייחודי של ראּות הוא בהתמקדות בזיהוי הפתעות אסטרטגיות והזדמנויות
אפשריות לעיצובה של מדיניות אשר תוכל לענות על האתגרים בפניהם ניצבת מדינת
ישראל .תחומי העיסוק המרכזיים של מכון ראּות הם ביטחון וחוסן לאומי ,כלכלה
וחברה ,והקשרים בין העולם היהודי למדינת ישראל.

תדרי גלי צה”ל:
באצבע הגליל FM 93.9
בחיפה והסביבה ובבאר שבע והסביבה FM 102.3
בירושלים והסביבה FM 96.6
במצפה רמון FM 100.7
במרכז ובאילת FM 104

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.
מלון דניאל

מלון דניאל הינו מהמלונות המובילים בתחום העסקי ובעל
ניסיון רב באירוח ועידות וכנסים .בקומפלקס של מלון דניאל
נמצא מלון ספא  SHIZENשהינו מלון ספא וסגנון חיים
באווירת המזרח הרחוק.
לקבוצת מלונות  Tamaresמלון נוסף באזור ים המלח ,מלון
“דניאל ים המלח”.
למידע נוסףwww.tamareshotels.co.il :

ברנרד גרובמן וברברה אנקונה
ד”ר לואיס רוביו
מיכאל גרוס
דני סיברייט

FRANCE 24

FRANCE 24 is the first French international news channel that offers a French
perspective and sensibility on world events. It broadcasts on a 24/7 basis on
three channels, in French, English and Arabic, in Europe, the Middle East, Africa
, Asia and on the east coast of the US. FRANCE 24 can be accessed by cable,
satellite, DSL and on mobile. The website www.france24.com is
טל לימוזין

