חברות:
איקאה , WAZE ,חברת ניאוגיימס ,שיכון ובינוי נדל"ן ,קבוצת עזריאלי ,רו"ח וקסלר קודנציק ,אנוך
ושות ,חברת סמל"ת ,אדמה מכתשים בע"מ ,בנק הפועלים ,בנק לאומי ,בנק מזרחי טפחות ,פועלים
שוקי הון ,ישראכרט ,חבר ,סרגיקל סטרקטור ,א.א .רחמינוב יהלומים בע"מ ,סנו ,כתר פלסטיק ,נס
טכנולוגיות ,חיפה כימיקלים ,אטבליסמנט נהל בע"מ ,חברת פלייטק ,יוניון מוטורס ,שולה מוזס,
ארומה ,סוכנות ביטוח דוידוף ,סוכנות ביטוח האודן ,ג'וינט ישראל ,השגרירות הנוצרית הבינ"ל
בירושלים ,עמותת גלילה ,אלדן ,דור אלון ,אמות השקעות ,צ'ק פוינט ,יקבי רמת הגולן ,הבנק
הבינלאומי ,בנק דיסקונט ,טעמן נדלן ,wix ,החברה הכלכלית אילת ,פארדיים ,יאנסן ,לקס
מוטורס ,דוראד אנרגיה ,טמפו ,מקדונלדס ,מוזאון המלח והפלפל ,גולדמן זאקס ,סקיפיו ,בז"ן-
בתי זיקוק נפט ,טופ גרופ ,חילן ,פייבר ,עו"ד מיתר ליקוורניק ,בוטומליין ,דליה תחנות כח,
לאומי פרטנרס ,ג'ונסון & ג'ונסון ,נובוקיור ,קלארידג' ,AST ,קנדה ישראל ,מגה ספורט ,הנמל,
ליימן שליסל ,פררו רושה ,מכבי ת"א ,מנהלת ליגת העל בכדורגל ,טסה הבית של הממתקים,
רביבה וסיליה ,בזק ,CO.CO, EY, HSBC, Pro Strategy ,שופרסל ,טבע ,ויקטורי,
 ,Watsonבית איזי שפירא ,התאחדות בוני הארץ ,מוזס ,מתן משקיעים בקהילה ,נס טכנולוגיות,
סנטר פארם ,פנינסולה ,פרודלים ,פריגו ,רוזן ענק הביטוח ,שלמור אבנון עמיחי ,אל על ,גוליבר,
אלביט ,טולמנס ,אספייר גלובל ,גולברי ,איילון חברה לביטוח ,פסגות בית השקעות ,כאל ,וקסלר
ברגמן ושות ,מלונות דן ,תדהר בניה בע"מ ,מי עדן ,ורידיס איכות הסביבה ,פועלים ,IBI
מיניליין ,מגדל ,מליסרון ,מנורה מבטחים ,אלייד החזקות ,בנק איגוד ,ביג מרכזי קניות ,הראל
חברה לביטוח ,טכנולוגיות פנאי ,תנובה ,אמירי גן ,לנדוור ,מנצ' ,גוגל ,טנא הון צמיחה  ,3רנואר,
יעקב סלומון ליפשיץ ושות' עורכי דין ,ברוש ניר עבודות הנדסה ובנין ,עמדה ,חניוני יאיר
השחר ,קפה קפה,Ray Q, Playtika, Crowd, Deloitte, T&M ,
פרטיים:
יאיר בנימיני ,אברבנל יצחק ,רפי בכר ,משפחת וידרמן ,שמואל וייס ,מוקי שיינדמן ,אמנון
שעשוע ,טל כהן ,מרים ויוסף סלע ,יאיר וייס,
גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה:
ראשי רשויות מקומיות ומנהלי מחלקות החינוך בכל הערים בהם אנו פועלים ,משרד החינוך ,משרד
הרווחה ,ביטוח לאומי  -הקרן למפעלים מיוחדים ,הסוכנות היהודית ,שגרירות ארה"ב,
קרנות:
קרן אי.די.בי ,קרן עזריאלי ישראל ,הקרן המשפחתית על שם תד אריסון ,קרן רודרמן ,קרן קנדי לי,
קרן "לוטוס" ,קרן קאהן ,קרן קיימת לישראל ,קרן חיפה גופים ציבוריים ,קרן סובל ,קרן וואהל ,קרן
קלרה מנדז ,קרן גרצמן ,קרן מסלובטי לקידום החינוך בתחומי מוסר וחברה ,קרן פריץ נפתלי ,קרן
שוקן ,קרן קסירר יוסף וקריסטינה ,קרן ע"ש מושקוביץ יעקב ווולדיסלבה ז"ל ,קרן אן והנרי זארו,
קרן מ.א.ה ,הפדרציה היהודית של קלגרי ,הפדרציה היהודית של פורטלנד ,הפדרצייה היהודית של
פיטסבורג ,שותפות קרית גת  -לכיש  -שפיר  -שיקגו ,הפדרציה היהודית של צפון אמריקה ,הקרן
לידידות ,קרן  , RAYNE TRUSTקרן ערמוני ,קרן גנדל ,קרן ארקין ,קרן בוקסנבאום נטע ,קרן
דלק ,הקרן לירושלים ,קרן תמורה ,קרן ברכה ,קרן פלדה,

