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Israeli-Swiss Association
שוויץ–אגודת ישראל

Gesellschaft Israel-Schweiz
Association Israël-Suisse

3

 נוסדה 2009בדצמבר  27ב 

 

ישראל\בנתניה
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כך אנו מציגים את עצמנו



דניאל  

ליסי

משה  

גבאי

אק  'ז

קורולניק

אק  'ז

אונגר

דני  

וילר
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המי-מילר
(Vreni Müller-Hemmi)



ככתובתאנו מגדירים את עצמנו 

למבקרים משוויץ

ניטרליות פוליטית אנו שומרים על 

ופעולים באופן עצמאי מאגודת  ודתית
האחות בשוויץ

קבוצות היעד משוויץ באות מתחום 

.התרבות והכלכלה, הפוליטיקה
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של היחסים והקשריםשיפור והעמקה 

בין ישראלים ושוויצרים

:רמת הקשרים
חברות, קבוצות, בודדים

ארגונים פוליטיים כגון חברי פרלמנט

'וממשלה וכול

8



עם כול הגורמים אשר פעולה שיתוף

היחסים בין ישראל ושוויץ יקרים להם

שיתוףניצול מרבי של השפעת 

הפעולה
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שגרירות שוויץ

שוויץ-לשכת המסחר ישראל
הדסק השוויצרי בכנסת

הקונסוליה השוויצרית באילת
חברות שוויצריות בישראל

חברות ישראליות עם עניין בשוויץ
<-
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קלוב-סוויס

י ישראל"עיתונאים מאושרים ע
שמפרסמים בתקשורת השוויצרית
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השנה הראשונה היא שנת ניסיון

הקמת משרד

רישום העמות

הקמת אתר אינטרנט

חיפוש אחרי תורמים וחברים
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רק גידול מתמיד במספר החברים 

יבטיח את ההישרדות לטווח בינוני 

וארוך

:מאגר החברים

בודדים בישראל או בשוויץ
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חברות ישראליות ושוויצריות

מוסדות ישראליים ושוויצרים   



טיפוח היחסים הבין אישיים

קשרים בכנסת ובממשלה
סביבה, ספורט ונוער, תרבות

קידום הסחר
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דסק לאירוח: המוקד

:בתכנון–רעיונות לפרויקטים 

שרות לעיתונות
סמינרים לפי תחומים עבור חברות 

קטנות ובינוניות משוויץ

יום לנטוורקינג לחברות : יום שוויץ

ישראליות עם התעניינות בשוויץ
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אנו ממלאים את. עד כה זה חסר

.החסר

הכתובת בישראל שעוזרת ויועצת

לאורחים משוויץ לפני ובעת הביקור

גווני-בישראל לחוויות ביקור רב

<-ומושלם יותר
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אפיון האירוח
הזמנה לבתים פרטיים

שולחן עגול עם שוטפים, פגישות

חשובים

עזרה עם חילופי נוער

בקשות אינדיווידואליות     
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לפי אירועים, בתדירות לא קבועה

והתפתחויות

,תרבות, מדע, כלכלה: מוקדים

איכות הסביבה ונושאים, תיירות

משמחים אחרים

לא נושאים פוליטיים או צבאים
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סימן ההיכר שלהשרות לעיתונות הוא 

אגודת ישראל שוויץ

חוקר, מעורר אימון, הוא רציני

ביסודיות

,ארגונים קרובים, חלוקה למבקרים

גרמנית ליין במרחב דוברי-מדיה בדפוס ואון
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תשלוםמאמרים מותאמים אישיים עבור 



לראות את ישראל לא רק דרך: המטרה

אלא לנצל, משקפיים פוליטיים

הזדמנות לעסקים

אפשרי רק בשיתוף פעולה עם לשכת

או בהתאמה, שוויץ-המשחר ישראל

ישראל-עם לשכת המשחר שוויץ
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2011המועד 

->   
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 2011פרויקט בתכנון ל 
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עבור תשומת לבך

עבור שיתוף הפעולה העתידי
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 השותפות החדשה אנו שמחים לקראת



Israeli-Swiss Association
c/o Keshet Israel
33 Pierre Koenig Street
P.O.B. 8540 
Jerusalem 91084 - Israel
Mobile: +972 (0)542 44 97 54 
Fax:      +972 (0)2 671 36 24
Mail:      info@israel-schweiz.org.il
Web: (under construction)      

www.israel-schweiz.org.il
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