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The Rhode Island-Israel Collaborative (RIIC) has launched as a 

non-profit organization to strengthen the relationship between Israel and Rhode Island and 

benefit both the economy and the people of each by connecting businesses, academia and 

research.  

חיזוק הקשרים בין מטרתו ש ללא מטרות רווחארגון  : Rhode Island Israel Collaborative (RIIC)הושק 
תושבי שתי המדינות על ידי יצירת חיבורים לישראל למדינת רוד איילנד והצמחת תועלת הדדית לכלכלת ו

 .פ"אקדמי ובמוה, העסקיבמגזר 

הכריז על השקת   Rhode Island Israel Collaborative (RIIC)ארגון  – 7102אוגוסט  7,רוד איילנד, פרובידנס
חיזוק הקשרים בין ישראל למדינת רוד איילנד והצמחת תועלת הדדית הארגון שם לו למטרה את . פעילותו

הארגון יקדם צמיחה . פ"אקדמי ובמוה, העסקיתושבי שתי המדינות על ידי יצירת חיבורים במגזר ללכלכלת ו
ארגון ויצירת קשר ישיר בין ישראלים לתושבי רוד איילנד , עסקיהצעת סיוע בתכנון באמצעות בשתי המדינות 

ברוד  העסקיתומראשי הקהילה במקור ישראלי , אבי נבלמר . סמינרים והרצאות, ביקורים הדדיים, משלחות
 .ל הארגון"ישמש כנשיא ומנכ, איילנד

שלוש משלחות מסחר מרוד איילנד שביקרו בישראל : מרשימותרים בין המדינות תשואות עד עתה הניבו הקש
הניבו מכירות במיליוני , חיזקו את הקשרים בין התעשיות והאקדמיה בשתי המדינות בשש השנים האחרונות

שזיכו את החברות פ משותף "והובילו לשיתוף פעולה מסחרי ולמו, דולרים לחברות עם נציגות במשלחות
הארגון ימנף הצלחות אלו להמשך . במענקים של יותר משני מיליון דולריםמשתי המדינות המשתתפות 

 . צמיחת שיתוף הפעולה

עד כה השגנו ביחד תוצאות : "ל חברת נבל אינטרנשיונל מסר"ל ונשיא הארגון ומנכ"מנכ, מייסד ,אבי נבל
המאמצים המשותפים כדי להעלות את רמת והישגי שיתוף  משמעותיות ואני מאמין שהגיעה העת למסד את

הצלחנו לגייס לחבר "כי הוא הוסיף וציין ". הפעולה לשלב הבא ולמקסם את היתרונות לשתי המדינות
דמויות מרכזיות מהקהילות בשתי המדינות המגלות מעורבות אישית פעילה בקידום הארגון המנהלים 
 ".תי המדינותביחד עם חברי הארגון מש, ומטרותיו
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, סייבר, בטחון, פארמה, ביוטכנולוגיה, מאמצי הארגון יתמקדו בתחומי חוזקה משותפים כמו אנרגיה חלופית
 .רותיםיתשתיות וש, טכנולוגיות מזון, מדעי הים, חומרים

RIIC לצפון  הנספח המסחרי של משרד הכלכלה והתעשייהמ, זכה להכרה ממחלקת המסחר של רוד איילנד
 .ומהקונסוליה הישראלית לניו אינגלנדאמריקה 

בשיתוף , אנו נרגשים למיצובה של רוד איילנד כמדינת סטארט אפ: "מסחר של רוד איילנדשר ה, סטפן פריור
 ".בישראל ובממשלומתעתדים להמשיך ולחפש שותפויות בחברות , ישראל" אומת הסטארט אפ" עםפעולה 

לקידום  RIICאני מתכבד לתמוך בהקמת ארגון : "אמריקה הנספח הכלכלי של ישראל בצפון, ינון אלרואי
אני סבור שהארגון יצליח , העמוקה עם מטרות הארגון והנהגתו מהכרותי. האקדמיה והמדעים, הכלכלה

 ".במשימות שנטל על עצמו ומצפה לשתף עמם פעולה

ר שמטרתו לחבר "כמלכ RIICאני גאה לתמוך בייסוד : " קונסול כללי של ישראל לניו אינגלנד, יהודה יעקב
 ".הילות והכלכלותקבין המיטב שבישראל וברוד איילנד לתועלת שתי ה

דע נוסף וליצירת קשר ניתן לבקר באתר הארגון ילמ. 7102חגיגי של הארגון יתקיים בינואר ההשקה ה עאירו
 www.theriic.org  או במייל info@theriic.org 
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