
 
 

 
 
 
 
 

 

 דוברים בכנס, חברי הועדה המייעצת וצוותי החשיבה
 2001 –כנס הרצליה השני 

 
 

מטעם סיעת ישראל אחת  1999 -עשרה ב-יו"ר ועדת האתיקה וחברה בוועדות כנסת שונות. נבחרה לכנסת החמש  ח"כ קולט אביטל
ומפלגת העבודה לאחר שמילאה שורה של תפקידים בכירים בשירות החוץ הישראלי, בהם הקונסול הכללי בניו יורק ושגרירת ישראל 

ברה במשרד החוץ, מנהלת מחלקת ההדרכה וסגנית מנהל כללי באגף תקשורת ומידע ובאגף בפורטוגל. שימשה מנהלת מחלקת ההס
 אירופה. בעלת תואר מוסמך במינהל ציבורי.

 
, שימש מהנדס 1992 -ראש המועצה המקומית ירוחם. במקצועו, מהנדס ביצוע. קודם להיבחרותו לתפקיד ראש המועצה ב  מוטי אביצרור

 עצה. במשך תקופה קצרה היה מבעליו של חברה להנדסה ולניהול.  המועצה וממלא מקום ראש המו
 

 הספר התיכון להנדסאים ברמת אביב. נפגעה בפיגוע הדולפינריום בתל אביב בפברואר השנה.-תלמידת בית ריטה אברמוב
 

רכז הבינתחומי הרצליה. עמיתת מחקר בכירה במכון למדיניות ואסטרטגיה בבית ספר לאודר לממשל במ  סא"ל )מיל.( ד"ר מירי אוסין
במסגרתו, עוסקת בפרויקט משותף עם משרד הביטחון בנושא קידום הקשרים הביטחוניים עם אירופה. שירתה ביחידת היועץ הכספי 
לרמטכ"ל, כקצין מטה בכיר במחלקה לתכנון אסטרטגי באגף התכנון, כקצין אג"מ ביחידת הקישור לכוחות זרים וכמבקרת בכירה 

 ערכת הביטחון. בעלת תארי דוקטור בפילוסופיה יהודית, מוסמך במינהל עסקים ובוגר בכלכלה ובמדע המדינה.ביחידת מבקר מ
 

סגנית היועץ לביטחון לאומי למדיניות חברה ותשתיות במשרד ראש הממשלה. שימשה כמנהלת בכירה   ל )מיל.( ישראלה אורון"תא
. מילאה שורה של תפקידי פיקוד בצה"ל ובהם קצינת ח"ן ראשית, PriceWaterhouseCoopersבמחלקת האסטרטגיה והארגון של 

מדריכה במכללה לביטחון לאומי, סגנית דובר צה"ל ומפקדת בסיס הדרכה. בוגרת אוניברסיטת חיפה בפסיכולוגיה ובעלת תואר מוסמך 
 במינהל עסקים מטעם אוניברסיטת תל אביב.

 
מוצרי השקיה. לוחם ומפקד הקומנדו הימי, בעל אות גבורה וצל"ש רמטכ"ל. פיקד על  –יו"ר קבוצת "נטפים"   אלוף )מיל.( עמי איילון

מונה לראש השב"כ, תפקיד בו כיהן ארבע שנים. בעל תואר  1996בסיסי חיל הים המרכזיים. כיהן כסגן מפקד ומפקד חיל הים. בשנת 
 מוסמך במינהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד.

 
שתחרר לאחרונה משירות פעיל בצה"ל לאחר שלושים שנה. את רוב שירותו עשה בתפקידי פיקוד ומטה ה  תא"ל אפי איתם )פיין(

ביחידות השדה. קיבל את עיטור המופת על לחימתו במלחמת יום כיפורים ברמת הגולן. השתתף במבצע אנטבה כמפקד סיירת גולני 
אלוף ושימש מפקד אוגדה משוריינת בצפון, ראש חטיבת התכנון -הועלה לדרגת תת 1994 -ושימש בתפקידי מפקד גדוד ומפקד חטיבה. ב

הספר למלחמה בלונדון, אותו סיים כחניך מצטיין. -וההתעצמות במפקדת חילות השדה וכמפקד כוחות צה"ל בדרום לבנון. השתלם בבית
 בעל תואר מוסמך מאוניברסיטת חיפה.

 
עברית בירושלים. ייסדה את המגמה למינהל, תכנון ומדיניות החינוך פרופסור לחינוך באוניברסיטה ה  דרור-פרופ' רחל אלבוים

חברתית ותרבותית. ספריה, עליהם זכתה בפרס -באוניברסיטה העברית. עוסקת בנושאי מדיניות החינוך מתוך פרספקטיבה פוליטית
" )שני 1954—1854ישראל -בארץ ירושלים לחינוך ובפרס ושניצר, כוללים בין השאר את "מינהל החינוך בישראל"; "החינוך העברי

 האוטפיה הציונית" )שני כרכים(.—כרכים(; "המחר של האתמול
 

מייסד ונשיא אסא אור מערכות בע"מ וטקסטולוג'י בע"מ. שירת בענף חקר ביצועים בחיל הים במשך עשר שנים. היה יועץ   חיים אסא
עמי. בימים אלה כותב ספר חדש על "מהפיכת -החוץ שלמה בן לביטחון לאומי לראש הממשלה יצחק רבין ושימש יועץ אסטרטגי לשר

 ההזדמנויות". בוגר האוניברסיטה העברית במתמטיקה ומוסמך הטכניון בחקר ביצועים. 
 

שימש כמנהל  נשיא ארד תקשורת. מתמחה בייעוץ אסטרטגי ותקשורתי לחברות מסחריות, גופים ציבוריים ואישים פוליטיים.   איל ארד
בוגר האוניברסיטה העברית במקרא  (.1996( ובנימין נתניהו )2001בבחירות לראשות הממשלה של אריאל שרון )האסטרטגיה 

 בניו יורק. JTS -ובפילוסופיה ובעל תואר שני בתיאולוגיה מה
 

צליה. שירת ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה בבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הר  ד"ר עוזי ארד
במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים בעמדות בכירות בארץ ובחו"ל במשך כעשרים וחמש שנה. תפקידו האחרון במוסד היה ראש אגף 
מחקר וממנו הושאל לתפקיד היועץ המדיני לראש הממשלה בנימין נתניהו. בתפקיד זה השתתף והוביל את המו"מ במסגרת התהליך 

גי עם ארצות הברית ובתחומי בקרת נשק. בעל תואר מוסמך ודוקטור ביחסים בינלאומיים מטעם המדיני, בדיאלוג האסטרט
אוניברסיטת פרינסטון, בה עשה כעמית פולברייט. שימש עמית מחקר במכון הדסון בארצות הברית ובמרכז למחקרים אסטרטגיים 

לים ביטחון ויחסי חוץ, מודיעין ועיצוב מדיניות. יועץ באוניברסיטת תל אביב והשתלם באוניברסיטת הרווארד. תחומי התמחותו כול
 לועדת החוץ והביטחון של הכנסת. יושב ראש "כנס הרצליה".

 
עוזר ליועץ שר הביטחון אורי לובראני. ראש מרכז המידע למודיעין וטרור במרכז למורשת המודיעין  אל"מ )מיל.( ד"ר ראובן ארליך

ועד לנסיגת צה"ל מלבנון, שימש סגן מתאם  1985לממשל במרכז הבינתחומי הרצליה. מאז  ספר לאודר-ומרצה בנושאי מודיעין בבית
פעולות הממשלה בלבנון. למשרד מתאם הפעולות הצטרף לאחר ששירת שלושים שנה בחיל המודיעין. בשנים אלה התמחה ביחסי ישראל 

                                                           
 רשימה לא מלאה 



ם בארץ ובחו"ל לאחר שחרורו מצה"ל. בעל תואר דוקטור עם סוריה, לבנון והפלשתינאים. בתחומים אלה פרסם שורה של ספרים ומאמרי
 מאוניברסיטת תל אביב. 

 
משנה להנדסה אווירונאוטית בטכניון וסמנכ"ל -מטעם סיעת הליכוד. מהנדס אווירונאוטיקה במקצועו. שימש פרופסור  ח"כ משה ארנס

ם ציבוריים ובהם שר הביטחון, שר החוץ, שר בלי ומאז מילא שורה של תפקידי 1974 -התעשייה האווירית. נבחר לכנסת לראשונה ב
 תיק, שגריר ישראל בארצות הברית ויו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

 
ציוני בסוכנות היהודית. -סמנכ"ל אליאנס, מנהל הוצאת ספרי הלימוד של הארגון ויועץ לראש המחלקה לחינוך יהודי  ד"ר עמי בוגנים

הספר למנהיגות חינוכית של משרד -של הסוכנות לצרפת ולאחר מכן היה שותף לצוות ההקמה של ביתהיה שליח מחלקת הנוער והחלוץ 
 החינוך. בוגר ומוסמך אוניברסיטת חיפה ובעל תואר דוקטור בפילוסופיה מהאוניברסיטה העברית. סופר ומפרסם מאמרים פילוסופיים.

 
דה רוטשילד ויו"ר חברת "ביגר השקעות". עוסק בניהול  חברות ובמתן יעוץ הברון אדמונד בנימין  -סגן יו"ר קרן קיסריה   אברהם ביגר

חב'  –כלכלי. עבד באגף תקציבים במשרד האוצר. היה חשב, מנכ"ל ודירקטור בבנק כללי לישראל בע"מ, מנכ"ל ודירקטור בחברת פז 
 הל עסקים.נפט בע"מ ומנכ"ל ודירקטור חברת הביטוח "מנורה". מוסמך האוניברסיטה העברית במינ

 
. משמשת כיו"ר ועדת העלייה, 1992 -מטעם סיעת הליכוד ב סגן השר לתשתיות לאומיות. נבחרה לראשונה לכנסת  ח"כ נעמי בלומנטל

טכנולוגי. נוטלת -הקליטה והתפוצות, יו"ר הליכוד העולמי, חברה בוועדה לקידום מעמד האישה ובוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי
-שדולת הנשים בישראל. ממייסדי תיאטרון באר –סם" וכיו"ר עמותת המרכז הפוליטי -ורית עניפה כיו"ר אגודת "אלחלק בפעילות ציב

 אילן במדע המדינה ובקרימינולוגיה.-שבע. בוגרת אוניברסיטת בר
 

אש המחלקה למדע אילן. בעבר, ר-פרופסור במחלקה למדע המדינה, וראש הקתדרה לחברה ויהדות באוניברסיטת בר  פרופ' אלה בלפר
המדינה ודיקן הסטודנטים באוניברסיטה, עמיתה במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ועמיתה במרכז ברמן ללימודי 
היהדות באוניברסיטת ליהיי בפנסילבניה. תחומי מחקרה כוללים: תיאוריה פוליטית, אידיאולוגיות רדיקליות, ספרות ופוליטיקה, 

דית ואינטליגנציה מהפכנית רוסית. בתחומים אלה כתבה וערכה מספר ספרים. בוגרת האוניברסיטה העברית, מחשבה פוליטית יהו
 אביב.-ובעלת תארי מוסמך מאוניברסיטת קולומביה ודוקטור מאוניברסיטת תל

 
חיל האוויר בתפקידי בישראל. שירת למעלה משלושים שנה ב .East West Ventures Ltdנשיא ומנכ"ל   אליהו-אלוף )מיל.( איתן בן

אילן בכלכלה ובמינהל עסקים. מוסמך אוניברסיטת תל אביב -פיקוד רבים, האחרון שבהם מפקד החיל. בוגר אוניברסיטת בר
  באסטרטגיה וביחסים בינלאומיים.

 
חטיבת גולני, מפקד שר הביטחון. מילא שורה של תפקידי פיקוד בצה"ל, כלוחם ומפקד ב  אליעזר-ח"כ תא"ל )מיל.( בנימין )פואד( בן

 –נבחר לראשונה לכנסת ה  1984, מפקד אזור יהודה ושומרון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים. בשנת 300סיירת שקד, מפקד חטיבה 
, מטעם סיעת יחד ומאוחר יותר הצטרף למפלגת העבודה. קודם לתפקידו הנוכחי, כיהן כשר הבינוי והשיכון וכן כסגן ראש הממשלה 11

 ת.ושר התקשור
 
עת וארבעה ספרים בתחום -מרכז לימודי תקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה. פרסם עשרות מאמרים בכתבי  אליעזר-ר יריב בן"ד

, 1992 -התקשורת. ניהל קמפיינים תקשורתיים רבים של מועמדים פוליטיים, בהם מסע הבחירות של רפאל איתן ומפלגת "צומת" ב
ושימש כראש הצוות האסטרטגי של שר החוץ שמעון פרס במטהו האישי  1994 -שות ההסתדרות במסע הבחירות של ח"כ חיים רמון לרא

 יורק.-. בעל תואר דוקטור בתקשורת המונים מאוניברסיטת ניו1996 -ב
 

ת פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית. עד לאחרונה, שימש מנכ"ל משרד האוצר. ניהל וועדות שעסקו בבניי  בסט-פרופ' אברהם בן
רפורמות מבניות בתחומים רבים בהם, העובדים הזרים, מסי קנייה, מס הכנסה, שוק ההון ויצירת תחרות בתשתיות הנשלטות על ידי 
מונופולים, דוגמת הנמלים ושוק האנרגיה. בעבר נשא בשורה של תפקידים בכירים בבנק ישראל. כיהן כמנהל מחלקת המחקר וחבר 

ומתן לקביעת מערכת היחסים הכלכליים -ת תכנית הבנק לקליטת העלייה. כן השתתף בצוות המשאההנהלה הבכירה של הבנק וניהל א
 עם הרשות הפלשתינאית שהובילו להסכמי פריז.

 
פרופסור למדע המדינה וראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. שימש בעבר רקטור   דור-פרופ' גבריאל בן

ישראלית למדע המדינה. פרסם שבעה ספרים ולמעלה ממאה ועשרים מאמרים על הפוליטיקה של המזרח האוניברסיטה ונשיא האגודה ה
צבא, יישוב סכסוכים ופוליטיקה אתנית. פרסומיו האחרונים עוסקים במיעוטים בעולם הערבי ובביטחון הלאומי -התיכון, יחסי חברה

 של ישראל.
 

ידו סוקר סוגיות הקשורות בישראל ובמזרח התיכון. קודם לכן היה כתב "ידיעות . בתפק1טחון בערוץ יפרשן לענייני ב  רון בן ישי
היה גם כתב שימש מפקד גלי צה"ל והעורך הראשי. אחרונות" באירופה ובארצות הברית. במשך שנה כיהן כעורכו של העיתון "דבר". 

וכחוקר במרכז שימש מרצה במחלקה לתקשורת . בוגר האוניברסיטה העברית בכלכלה ובגיאוגרפיהמגזין "טיים" במזרח התיכון. 
 .1989באוניברסיטת תל אביב. על עבודתו העיתונאית זכה במספר פרסים ובהם פרס המו"לים הישראליים לשנת שטיינמץ 

 
ראש מפא"ת )מחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית( במשרד הביטחון. מילא שורה של תפקידים   ישראל-אלוף ד"ר יצחק בן

כירים במערך המבצעים, המודיעין והפיתוח בחיל האוויר ובמשרד הביטחון. זכה בפרסי בטחון ישראל, בין היתר על פיתוח מערכת ב
 ,דיאלוגים על מדע ומודיעיןההפצצה במטוס הפאנטום ובפרס חיל האוויר. חיבר מספר רב של מאמרים בנושאי צבא וביטחון. ספרו, 

 למד מתמטיקה, פיסיקה ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב בה קיבל תואר דוקטור. .ת צבאיתזיכה אותו בפרס יצחק שדה לספרו
 

-עציון" באלון שבות, והמכללה התורנית-רב ומחנך, ראש ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים. ממייסדי ישיבת ההסדר "הר  נון-הרב יואל בן
עשר שנים. תלמיד לתואר דוקטור במחשבת ישראל באוניברסיטה אקדמית שלידה. הקים אולפנא לבנות בעפרה ועמד בראשה במשך 

 העברית. ממייסדי הביטאון למקרא "מגדים" וחבר המערכת. כתב עשרות מאמרים  בנושאי תנ"ך, הלכה, היסטוריה ומחשבת ישראל.
 
ודה וסיעת ישראל אחת. מטעם מפלגת העב 1996לשעבר שר החוץ והשר לביטחון פנים. מכהן בכנסת מאז   עמי-כ פרופ' שלמה בן"ח

אביב. שימש בשורה של -הספר להיסטוריה וראש המרכז ללימודים בינלאומיים באוניברסיטת תל-כפרופסור להיסטוריה היה ראש בית
תפקידים ממלכתיים ובהם יו"ר המועצה לתכנון חברתי במשרד ראש הממשלה, שגריר ישראל בספרד, חבר המשלחת הישראלית לשיחות 

 .צדדיות על פליטים במזרח התיכון-וראש המשלחת הישראלית לשיחות הרב השלום במדריד
 



-מנכ"ל, נשיא ויו"ר משותף, קונרס טכנולוגיות בע"מ, חברה בת של פועלים השקעות בע"מ הפועלת בתחום טכנולוגיית  שאול-רימון בן
יטוח בע"מ והיה חבר במועצות המנהלים של עילית והביוטכנולוגיה. שימש נשיא ומנכ"ל כלל תעשיות והשקעות בע"מ וחברת כלל ב

 בת של חברות אלה. בוגר אוניברסיטת תל אביב בכלכלה ובעל תואר מוסמך במינהל עסקים מטעמה.-חברות
 

אהרון -עיתונאי, סופר וחוקר היסטוריה, המתמקד ביהדות המזרח. שימש בעבר כראש לשכת השרים משה כרמל ויצחק בן  יצחק בצלאל
ציבוריות שונות, בתחומי הספרות וקליטת העלייה. היה עורך המוסף לספרות בעיתונים "למרחב" ו"דבר" ומייסד כתב וכחבר במועצות 

העת "פעמים", שעל פועלו בו קיבל את פרס נשיא המדינה תשנ"ז. כמו כן היה יועץ לטלוויזיה החינוכית וכן יועץ בפרויקט מחקר על 
ועתה שוקד על מחקר בהיסטוריה כתלמיד לתואר דוקטור באוניברסיטת תל  וסמךואר מיהדות ספרד באוניברסיטת תל אביב. בעל ת

 אביב.
 

יועץ בכיר לנשיא מכון ויצמן למדע. בתפקידו הקודם שימש סגן נשיא המכון לקשרים בינלאומיים וקשרי ציבור. הצטרף   חנן בראון
בו החל את דרכו לאחר קום המדינה. מילא שורה של תפקידים  למכון ויצמן לאחר ששירת למעלה משלושים שנה בשירות החוץ הישראלי,

 בארץ ובחו"ל ובתפקידו האחרון בשירות החוץ, סמנכ"ל המשרד, שימש שמונה שנים. 
 
מרצה בכירה בבית הספר לתקשורת של המכללה למינהל. יועצת לגופים ציבוריים ומסחריים. כותבת תוכניות לימודים   ר אווה ברגר"ד

ת למערכת החינוך. חברת צוות חשיבה של דובר צה"ל. חברת מועצת הקולנוע. בוגרת אוניברסיטת תל אביב בקולנוע בתחום התקשור
 ובטלוויזיה, ובעלת תארי מוסמך ודוקטור בתקשורת מאוניברסיטת ניו יורק. בתחום זה פרסמה ספרים ומאמרים.

 
סיום לימודיו וקבלת תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת סטנפורד, גוריון בנגב. לאחר -נשיא אוניברסיטת בן  פרופ' אבישי ברוורמן

שימש כלכלן בכיר ומנהל מחלקה בבנק העולמי. במסגרת תפקידיו בבנק היה אחראי על עיצוב וישום תוכניות כלכליות ופיתוח במדינות 
שייתי, במדיניות ציבורית ובניהול מתפתחות ברחבי העולם. ספריו ומאמריו עוסקים בכלכלת פיתוח ובכלכלה חקלאית, בארגון תע

 .1999גוריון לשנת -משאבים ומקורות מים. מומחה לכלכלת פיתוח בסביבות משתנות. חתן פרס בן
 

עמית מחקר בכיר במרכז יפה למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב. הצטרף למרכז יפה לאחר   תא"ל )מיל.( שלמה ברום
סגן ראש הלהק למחקר. עבר למחלקת תכנון אסטרטגי באגף התכנון Fודיעין של חיל האוויר ושימש שירות ארוך בצה"ל בו שירת בלהק מ
תחילה, כסגן מפקד ומאוחר יותר כמפקד. בתקופה זו השתתף בתהליך המדיני, נטל חלק בבחינה  -במטכ"ל בו שימש במשך שש שנים 

סטרטגית עם צבא ארצות הברית וצבאות אחרים. היה גם נספח מחודשת של מדיניות הביטחון של ישראל וניהל את מערכת היחסים הא
 צה"ל בדרום אפריקה וחבר בצוות חשיבה אסטרטגי במשרד ראש הממשלה. 

 
שותפה בכירה בג'מיני קרנות ישראליות, יו"ר מועצות המנהלים של חברות "למבדה קרוסינג" ו"וונוול", ודירקטורית   ד"ר ארנה ברי

(. USCהקשורות למדע וטכנולוגיה. בעלת תואר דוקטור למדעי המחשב מאוניברסיטת דרום קליפורניה ) פעילה בחמש חברות נוספות
עד לאחרונה, שימשה בתפקיד המדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר. בעברה היתה חוקרת בכירה ועמית מחקר ב"יוניסיס" 

 ורנט תקשורת נתונים, אותה מכרה לקונצרן סימנס.מקימה בא-וביב"מ, מדענית ראשית של חברת "פיברוניקס" והיתה שותפה
 
-מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה. מתמחה במודיעין, אסטרטגיה ובסכסוך הישראלי  יוסף-ר אורי בר"ד

ור במדע המדינה ערבי. חיבר מאמרים וספרים בעברית ובאנגלית, האחרון שבהם עוסק במחדל מלחמת יום הכיפורים. בעל תואר דוקט
 מאוניברסיטת סטנפורד.

 
ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר. היה ראש המטה הכללי של צה"ל' בו מילא שורה של תפקידי פיקוד בכירים   רא"ל )מיל.( אהוד ברק

ה יצחק רבין , מונה לתפקיד שר הפנים בידי ראש הממשל1995 -ובהם ראש אגף מודיעין ואלוף פיקוד המרכז. לאחר שחרורו מצה"ל  ב
. סיים 1999 -, ולראשות הממשלה ב1997 -, לראשות מפלגת העבודה ב1996 -ולאחר רצח רבין מונה לתפקיד שר החוץ. נבחר לכנסת ב

. בוגר האוניברסיטה העברית בפיסיקה ובמתמטיקה ובעל תואר שני בניתוח מערכות מטעם 2001 -את כהונתו כראש ממשלה ב
 .אוניברסיטת סטנפורד

 
, עבד במחלקה האנגלית של "קול ישראל" ועבר 1984 -עיתונאי ועורכו הראשי של ה"ג'רוזלם פוסט". לאחר עלייתו לישראל ב  ברקג'ף 

. שהה ב"דיילי טלגרף" הלונדוני 1996 –. מאז מילא מספר תפקידי עריכה עד שמונה לתפקידו הנוכחי ב1986 –לעבוד  ב"ג'רוזלם פוסט" ב
 , שם התמחה במדיה חדשה. בוגר אוניברסיטת ניוקסל בספרות אנגלית.1999 -במהלך שנת שבתון ב

 
הספר התיכון דנמרק בשכונת הקטמונים בירושלים. -מנהל גימנסיה הרצליה בתל אביב. קודם לכן, היה מנהל בית  עו"ד אריה ברנע

וך של עיריית ירושלים ובפרס החינוך במסגרת תפקיד זה זכה יחד עם בית הספר בפרס החינוך הארצי מטעם נשיא המדינה, בפרס החינ
התנועה להנחלת לקחי  -של מוסד "יד ושם". בעבר עמד בראש תנועת "עתיד" העוסקת בהסברת תהליך השלום ובראש תנועת "לפיד" 

ום השואה. היה עורך דין פעיל ומרצה למשפטים במסגרות שונות, בהם הטכניון והמכללה לביטחון לאומי. כן עסק בחקר השואה ובתח
 זה פרסם שני ספרים, אשר אחד מהם זיכה אותו בפרס "משואה" לספרות השואה. 

 
אופ' ומנכ"ל -סחר אירופה, מנכ"ל קו –מוצרי צריכה, מנכ"ל כור  –מבעלי קבוצת גאון אחזקות בע"מ. כיהן כמנכ"ל תדיראן   בנימין גאון

ברות, בכללן חברות הנמנות על כור וקבוצת דלק. מקדיש מזמנו קונצרן כור תעשיות בע"מ. כן שימש כיו"ר מועצות מנהלים של מספר ח
 הספר למינהל עסקים בז'נבה. -לפעילות ציבורית ענפה. בוגר בית

 
ראש החטיבה לתכנון תקציבים וכלכלה במפא"ת, משרד הביטחון. מילא שורה של תפקידי תכנון וכספים בצה"ל,   אל"מ אחיאב גולן

גוריון בהנדסת -ויקט מרכזי וראש ענף תקציבים במפקדת זרוע היבשה. בוגר ומוסמך אוניברסיטת בןבהם ראש ענף תקציבים ובקרה בפר
הספר לפיקוד ומטה של צה"ל וקורסים מקצועיים בישראל -מטעם אוניברסיטת תל אביב. בוגר  בית MBAתעשיה וניהול ובעל תואר 

 ובארה"ב.
 

בתפקידים מגוונים. שימש כיועץ תקשורת לשר החוץ, סמנכ"ל בלשכת שר  1981מנכ"ל משרד החוץ. שירת במשרד החוץ משנת   אבי גיל
החוץ, מנהל לשכת ראש הממשלה ומנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי. כמו כן, היה סמנכ"ל מרכז פרס לשלום. בוגר האוניברסיטה 

מינהל ציבורי מטעם אוניברסיטת העברית בכלכלה ובמדע המדינה ובעל תואר מוסמך מטעמה במדע המדינה. בעל תואר מוסמך ב
 הרווארד.

 
יועץ לנושאי מודיעין לקהיליית המודיעין הישראלית. מילא שורה של תפקידים בכירים בחיל המודיעין ובאגף   תא"ל )מיל.( עמוס גלבוע

ון משה ארנס. המודיעין במטה הכללי עד לתפקיד ראש חטיבת המחקר. שימש יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים ויועץ לשר הביטח
 מוסמך האוניברסיטה העברית בערבית ובמזרח תיכון. בעל טור פובליציסטי בעיתון "מעריב".



 
יועצת לתכנון אסטרטגי, אבחון והערכה. לשעבר מנכ"לית שדולת הנשים, ראש תחום תכנון אסטרטגי בג'וינט ישראל,   ד"ר חיה ג'משי

אביב. בתחומי התמחותה פרסמה ספרים ומאמרים. בעלת תואר דוקטור -יטת תלחברת סגל ומרצה לסוציולוגיה של החינוך באוניברס
 אביב.-בסוציולוגיה של החינוך מאוניברסיטת תל

 
מנכ"ל המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי הרצליה. בעבר, כיהן כמנהל האקדמי של המכון. למד לתואר   בועז גנור

 יטה העברית בירושלים. שימש יועץ עצמאי ליועץ ראש הממשלה ללוחמה בטרור.דוקטור במדע המדינה באוניברס
 

מנהל המחלקה לתכנון ולפיתוח באגף ישראל בסוכנות היהודית. בעבר, שימש שליח המחלקה לחינוך בסוכנות לקנדה.   ד"ר יגאל דוניץ
ממלא מקום ראש המחלקה לקשרים בינלאומיים  קודם הצטרפותו לסוכנות היהודית, היה יועץ להדרכת כוח אדם בהסתדרות הכללית,

במשרד המדע ומנכ"ל עמותה לחינוך לאומי. באוניברסיטת בן גוריון היה מנהל המחלקה לחינוך, מנהל הארכיון האוניברסיטאי וסגן 
החברה ראש המרכז האקדמי. בוגר האוניברסיטה העברית בסוציולוגיה ובמדע המדינה )בהצטיינות( ובעל תארי מוסמך במדעי 

 )בהצטיינות( ודוקטור במדע המדינה מטעמה. השתלם בלימודי היסטוריה באוניברסיטת קולומביה. 
 

ועוסק במדיניות ציבורית, בעיקר  1984 -גוף עצמאי שנוסד ב -המייסד והמנהל של המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי   דניאל דורון
כלכלה חופשית בישראל. שימש חבר בוועדה למחשבה חברתית באוניברסיטת שיקגו  להפצת רעיונות ולהכנת תוכניות לרפורמה ולקידום

אורח באוניברסיטת קולומביה. ייעץ למספר גופים ממשלתיים. שימש מבקר ספרותי וחברתי ב"הארץ" ובפרסומים -והיה מלומד
 ישראליים אחרים. כותב באופן קבוע בעיתונים בינלאומיים וישראליים מובילים.

 
היועץ לביטחון לאומי וראש המועצה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה. משרת בצה"ל למעלה משלושים שנה.   זי דייןאלוף עו

הועלה לדרגת  1993 -התגייס לסיירת מטכ"ל בה שימש לוחם ומפקד. לאחר הסבתו לחיל השריון  שימש בו מפקד גדוד, חטיבה ואוגדה. ב
שך לאלוף פיקוד המרכז. עמד בראש המשלחת הביטחונית לשיחות השלום עם ירדן ועם אלוף ומונה לתפקיד ראש אגף תכנון ובהמ

מונה לתפקיד סגן רמטכ"ל בו שימש עד מינויו לתפקידו הנוכחי. בוגר  1998 -הפלשתינאים ושימש קצין קישור בכיר לצבא הירדני. ב
 וח מערכות.האוניברסיטה העברית במתמטיקה ובפיסיקה ומוסמך אוניברסיטת סטנפורד בנית

 
זמננו באוניברסיטה העברית. מומחה -פרופסור ללימודי אוכלוסיה ודמוגרפיה  וראש מכון הרמן ליהדות בת  פרופ' סרג'יו דלה פרגולה

בעל שם לדמוגרפיה של קהילות יהודיות ברחבי העולם. מחקריו עוסקים בהיסטוריה הדמוגרפית היהודית, במשפחה היהודית, בהגירה 
ה בישראל ובמדינות המערב, תחזיות אוכולוסיה יהודית והיבטים כמותיים של חינוך יהודי. ממצאי מחקריו פורסמו יהודית וקליט

היה חתן פרס מרשל סקלייר על הישגיו מטעם האגודה למחקר חברתי של  1999 -בשורה ארוכה של ספרים, מונוגרפים ומאמרים. ב
 היהדות.

 
ל עמותת המרכז למורשת המודיעין וממייסדיו. כמו כן, משמש כיו"ר מועצת המנהלים של מנכ"  שייקה )ישעיהו( דליות )בלומברג(

"קרתגו אנרג'י" ו"אובק גז". שירת במוסד, בארץ ומחוצה לה, במשך למעלה משני עשורים. לאחר שפרש לעסקים פרטיים, שימש 
ים האחרונות הקים חברת ייעוץ לגופים כלכליים במועצות מנהלים של חברות שונות כ"הילטון", "נהר הירדן" ו"חוף אלמוג". בשנ

 בינלאומיים ונטל חלק ביוזמות פרטיות בתחומי האנרגיה והפיתוח. בעל תואר ראשון במינהל עסקים.
 

 פרופסור למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. חבר "מועדון רומא". לשעבר עובד בכיר בתאגיד ראנד  פרופ' יחזקאל דרור
(RAND) רצות הברית, יועץ בכיר לתכנון בלשכת שר הביטחון, ראש היחידה האסטרטגית במכון דייויס ויועץ בנושאי מדיניות ותכנון בא

 חידוש הציונות.ו רבתי לישראל-אסטרטגיהבמשרד ראש הממשלה. פרסם ספרים ומאמרים רבים וביניהם 
 

פלומט ומנהיג קהילתי שהיה ועודנו מעורב באופן פעיל בעלייתם . סופר, די1990אמריקאי מאז -מנכ"ל הוועד היהודי  דיוויד האריס
כ"אחד הדוברים המרכזיים של התנועה  וושינגטון פוסטלישראל של יהודי ברית המועצות דאז וחבר המדינות דהיום. תואר בידי ה

ת עם קהילות יהודיות אחרות אמריקאי עסק בחיזוק קשריה של יהדות ארצות הברי-היהודית הסובייטית". מאז הצטרף לוועד היהודי
ברחבי העולם ובטיפוח היחסים שבין ישראל לארצות הברית. כיום הוא גם פועל להתמודדות עם בעיות הקהילה היהודית בארצות 

 הברית ובישראל בתחום ההתבוללות והפילוג בין הזרמים השונים.
 

ודיים המרכזיים בארצות הברית. קודם למינויו לתפקיד הנוכחי סגן יו"ר בכיר של ועידת הנשיאים של הארגונים היה  מלקולם הונליין
מייסד של ועידת ניו יורק רבתי -מייסד של המועצה היהודית ליחסים קהילתיים בניו יורק ולפני כן היה מנכ"ל-, היה מנכ"ל1986 -ב

מוסמך ביחסים בינלאומיים  ליהדות ברית המועצות. מומחה לנושאי המזרח התיכון והיהדות העולמית והאמריקאית. בעל תואר
מאוניברסיטת פנסילבניה, בה גם לימד ושימש עמית מחקר במרכז לענייני המזרח התיכון. ייעץ לשורה של אישי ממשל וזכה במספר 

ישראל וקרן -פרסים ואותות הצטיינות. חבר הנהלה במספר רב של ארגונים ציבוריים, בהם המועצה ליחסי חוץ, לשכת המסחר אמריקה
 לד לאודר.רונא

 
ציוני בסוכנות היהודית. עבד במחלקה למחקר והערכה של הג'וינט והצטרף מאוחר יותר -מנכ"ל המחלקה לחינוך יהודי  אלן הופמן

מונה למנהל המרכז. שימש מנכ"ל המועצה ליוזמות חינוך יהודי בניו יורק. קודם למינויו  1986 -למרכז מלטון לחינוך יהודי בתפוצות. ב
וכחי היה ראש מרכז מנדל להמשכיות יהודית באוניברסיטה העברית. בעל תואר ראשון מאוניברסיטת וויטווטרסטנד בדרום לתפקידו הנ

 אפריקה, למד באוניברסיטה העברית והשתלם בחינוך ובמדיניות חברתית באוניברסיטת הרווארד.
 

עצות לשעבר וחבר ההנהלה הציונית. פעיל בקהילה יו"ר הועדה של הסוכנות היהודית לנושא יהדות ברית המו  הרב ריצ'רד הירש
הרפורמית המקדם יהדות רפורמית ציונית ואקטיביסטית. ייסד ועמד בראש המרכז לפעולה דתית של התנועה הרפורמית. פעיל זכויות 

דות מתקדמת והביא אדם ואזרח, שפעל גם לצד מרטין לותר קינג ובמאבק לשחרור יהודי ברית המועצות. ייסד את האיגוד העולמי ליה
דתי בישראל ובחבר המדינות. שימש יו"ר המועצה -להעברת מרכז הארגון לירושלים. פעיל בקידום יהדות מתקדמת ופלורליזם יהודי

 הציונית הכללית והנשיא הנבחר של הקונגרס הציוני העולמי.
 

ן כשגריר ישראל ליד מוסדות האיחוד האירופי . כיהן קודם לכ1998ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים מאז  אפרים הלוי 
בבריסל. משרת במוסד מזה למעלה משלושים וחמש שנה בשורה ארוכה של תפקידים בכירים בארץ ובחו"ל ובהם ראש אגף והמשנה 
לראש המוסד. קודם הצטרפותו למוסד ערך את הביטאון הצה"לי "סקירה חודשית". כן שימש מרכז הנשיאות ומזכיר כללי של 

 תאחדות הסטודנטים בישראל.ה
 

מנכ"ל חברת הייעוץ הפרטית איפטיק. במשך למעלה מעשרים שנה מילא שורה של תפקידים במשרד האוצר ומטעמו, בהם   דן הלפרין
 הסמנכ"ל לעניינים בינלאומיים והציר הכלכלי בוושינגטון. בתפקיד זה עסק בעיקר בענייני הסיוע הכלכלי והביטחוני האמריקני לישראל



ועמד בראש משלחת ישראל למשא ומתן  על הקמת אזור סחר חופשי בין ישראל לארצות הברית. מכהן כיו"ר עמותת פסטיבל ישראל 
 וכחבר פעיל בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

 
ה והרווארד ובאוניברסיטה ללמידה מרחוק. שימש פרופסור לחינוך באוניברסיטאות קולומבי –מנכ"ל טיצ'לינק   פרופ' דוד הרמן

-העברית. פרסם ספרים ומאמרים בתחום החינוך. מילא מספר תפקידים בארגונים יהודיים וחינוכיים ובהם, מנכ"ל הרשות לחינוך יהודי
 המשותפת לסוכנות היהודית ולהסתדרות הציונית העולמית ויו"ר המועצה של הוועד היהודי אמריקאי בישראל. –ציוני 

 
יו"ר משותף של הקונגרס היהודי של אמריקה הלטינית וחבר הנהלת הקונגרס היהודי העולמי. נשיא הארגון המאגד   צמןד"ר חוזה הר

מייסד של חברת -את הקהילות היהודיות של ארגנטינה, בו כיהן בעבר בשורה של תפקידים מרכזיים. במקצועו, רואה חשבון ושותף
 ייעוץ ארגנטינאית לתאגידים עסקיים.

 
 -ציוני בסוכנות היהודית ומנהל פעולות סטודנטים במחלקה. קודם עלייתו ארצה ב-עוזר אישי למנכ"ל המחלקה לחינוך יהודי  וגנראילן 
-היה פעיל בתנועת הנוער "יהודה הצעיר". לאחר עלייתו עסק בהוראה, בחינוך ובכתיבת ספרי לימוד. היה שליח הסוכנות בארצות 1986

 יים במכללות. מוסמך אוניברסיטת תל אביב במדע המדינה.הברית בקרב סטודנטים יהוד
 

גרדנר בוושינגטון די.סי. -( וכיום שותף במשרד עורכי הדין שייעCIAלשעבר, ראש סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית )  ג'ים וולזי
מזכיר הצי ויועץ -(, תתCFEאירופה )שימש בתפקידי ממשל רבים בהם, שגריר לדיוני המשא ומתן על כוחות הצבא הקונבנציונאליים ב

לוועדת השירותים המזוינים של הסנאט. היה יועץ למשלחת האמריקאית למשא ומתן על האמנה הראשונה להגבלת נשק אסטרטגי 
(. START(. מאוחר יותר מונה ע"י הנשיא כנציג לשיחות צמצום הנשק הגרעיני האמריקני והסובייטי בז'נבה )SALT Iבהלסינקי ובווינה )

בעל תואר ראשון מאוניברסיטת סטנפורד ותואר שני מאוניברסיטת אוקספורד, בה למד כעמית רודס. בעל  תואר שני מבית הספר 
 למשפטים באוניברסיטת ייל. 

 
פרופסור לתקשורת וראש החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה. היה חבר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.   פרופ' גבי וימן

קריו מתמקדים בבחינת השפעות מדיה, קמפיינים פוליטיים, שכנוע והשפעה ומדיה ודעת קהל. פרסם חמישה ספרים ולמעלה ממאה מח
מאמרים מדעיים בתחומים אלה, כמו גם עשרות דוחות מחקר מדעיים. זכה במספר פרסים ומענקים אקדמיים בינלאומיים על עבודתו. 

 סיטאות מובילות בצפון אמריקה, באירופה ובאסיה. אורח בשורה של אוניבר-שימש פרופסור
 

סאדאת למחקרים -. כמו כן, משמש כמתאם קשרי חוץ במרכז בגיןבה דובר אוניברסיטת בר אילן וראש מערך ההסברה  דוד ויינברג
ת המחקר והחינוך שימש כסגן מנהל של הליגה נגד השמצה בישראל וכמנהל כללי של חטיבו ,אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן. בעבר

 אילן-אות טורונטו, ברישראלית בקנדה. בעל טור אישי בעיתון "ג'רוזלם פוסט". בעל תארים מאוניברסיט-של השדולה הפרו
 האוניברסיטה העברית, לצד לימודיו בישיבות הכותל והר עציון.ו

 
באי עסק בתקשורת, הסברה, וקישור עם צבאות יועץ במחלקה לתקשורת והסברה בסוכנות היהודית. בשירותו הצ  ד"ר יהודה ויינראוב

זרים. במהלך השירות השתתף בשיחות הצבאיות במשא ומתן לשלום עם מצרים ולבנון, היה נציג דובר צה"ל בלבנון, עורך בטאון וראש 
ר מכללת ברוקלין מדור הסברה. היה שליח הסוכנות היהודית לשיקאגו וראש המשלחת הציונית למערב התיכון וסגן דובר הסוכנות. בוג

בצרפתית )בהצטיינות( ובעל תואר דוקטור מאוניברסיטת קורנל. השתלם בפקולטה למדעי הרוח ובמכון למדע המדינה באוניברסיטת 
 פריז. פרסם ספר על ספרות צרפתית בימי הביניים ומאמרים רבים בנושאים מדיניים וצבאיים.

 
אורח במרכז הבינתחומי הרצליה. -ון למינהל עסקים באוניברסיטת פנסילבניה ומרצהפרופסור לשיווק בבית ספר וורט  פרופ' ג'רי וינד

ספרים בתחומי התמחותו: אסטרטגיית  14 -ללימודים מתקדמים בניהול. פרסם כמאתיים מאמרים ו SEIמנהל ומייסד של מרכז 
תאגידים וארגונים.  500 -גלובאלי. ייעץ ליותר מ השיווק, מחקר שיווקי, מוצרים חדשים, פיתוח מוצרים, התנהגות צרכנים ושיווק בעולם
 בוגר ומוסמך האוניברסיטה העברית ובעל תואר דוקטור מטעם אוניברסיטת סטנפורד. 

 
המדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר. בעבר היה מנכ"ל "אפרת" )חברת בת של "קומברס"(, ומנהל פעילות ראשי   כרמל ורניה

ת ובמקביל מנכ"ל "קומברס אינפוסיס". בעל תארים אקדמיים בהנדסת חשמל ומחשבים. היה שותף של קבוצת "קומברס" העולמי
 לפרויקטים מגוונים בתעשייה הישראלית בתחומי התקשורת והביטחון.

 
 פרופסור ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים, בה גם השלים לימודי דוקטוראט בהצטיינות  פרופ' יעקב ורצברגר

יתירה. שימש בתפקידי מחקר והוראה כאורח באוניברסיטאות ומכוני מחקר מובילים בצפון אמריקה, אירופה ואסיה. עבודתו 
המחקרית, שמצאה את ביטויה בספרים ובמאמרים רבים, מתרכזת בפסיכולוגיה פוליטית, בקבלת החלטות ועיצוב מדיניות, ובמדיניות 

תחומי מקיף העוסק בדפוסים ותהליכים של שינוי -זרח אסיה. עבודתו מתמקדת כעת במחקר ביןמ-חוץ וביטחון של מדינות דרום ודרום
 ורפורמה במדיניות אסטרטגית לאומית.

 
לשעבר, הנשיא המייסד של מכון המחקר הדסון בארצות הברית, אותו הקים עם פרופ' הרמן כאהן. שימש גם מנכ"ל מכון   מקס זינגר

המשותף עם ארון וילדבסקי על אזורי שלום ואזורי סכסוך בעולם זיכה אותו בפרס היוקרתי ע"ש  . ספרו1975 -"תבל" בישראל ב
 גריימוואייר לקידום השלום. 

 
כתב העת היהודי העצמאי הנפוץ ביותר בארצות הברית.  -( Momentהעורכת הראשית של המגזין היהודי אמריקאי "מומנט" )  סוזן זינגר

 עת אחרים העוסקים במקרא ובארכיאולוגיה.-ושה כתביעמיתה וכותבת גם בשל-עורכת
 

לשעבר, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. קודם לכן שירת בשורה של תפקידי פיקוד בצה"ל, עד סיום   אלוף )מיל.( יצחק חופי
ימש מנכ"ל חברת החשמל הכיפורים. עם הפרישה מתפקידיו הממלכתיים, ש-שירותו בתפקיד ממלא מקום הרמטכ"ל, לאחר מלחמת יום

 .ולאחר מכן יו"ר חברת "תדיראן". מכהן כיום בשורה של דירקטוריונים של חברות כלכליות. חבר נשיאות כנס הרצליה
 
היסטוריונית באוניברסיטה הפתוחה ובמכללה האקדמית נתניה. סגנית יו"ר לענייני חינוך של התנועה ליהדות   ר אביבה חלמיש"ד

דתה האקדמית מתמקדת בהגירה יהודית, תולדות הציונות, תולדות ארץ ישראל והישוב היהודי בעת החדשה מתקדמת בישראל. עבו
וכן בהיסטוריה של מדינת ישראל. בנושאים  אלה פרסמה מאמרים רבים. שני ספריה עוסקים בתולדות הישוב היהודי בזמן המנדט 

 הבריטי.
 

למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב. לשעבר היועץ הכלכלי למערכת ראש פרויקט כלכלה וביטחון במרכז יפה  אמרי טוב 
הביטחון. חבר בדירקטוריונים בחברות ציבוריות ופרטיות. מילא תפקידי פיקוד מגוונים במהלך שירותו הצבאי במילואים. שימש 



מך האוניברסיטה העברית בכלכלה. בתפקידים בכירים בבנק ישראל. מחבר ספרים ומאמרים בתחומי הכלכלה וכלכלת ביטחון. מוס
 מרצה באוניברסיטת תל אביב בנושאי כלכלה וביטחון.

 
בניו יורק. בעל שם עולמי בחקר  New School for Social Research -פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית וב  פרופ' ירמיהו יובל

למען דמוקרטיה פלורליסטית ולחילון יסודות המדינה. חיבר הפילוסופיה של העת החדשה. הקים את "מכון שפינוזה" בירושלים 
 כחמישה ספרים וכשישים מאמרים בפילוסופיה וערך שבע אנתולוגיות.

 
העולמית, יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל "מוטורולה ישראל". מוותיקי "מוטורולה", החל  סגן נשיא תאגיד "מוטורולה"  אלישע ינאי

שנה ממלא תפקידים  32לאחר קבלת תואר בהנדסת אלקטרוניקה מהטכניון בהצטיינות יתירה. מזה  דרכו בחברה בפרוייקטים שונים
זכה בפרס רוטשילד על מערכת השקיה ממוחשבת פרי פיתוחו. בנוסף לכך, פעיל בארגונים שונים ועומד  1980 -מגוונים בארץ ובחו"ל. ב

נוך הטכנולוגי מדעי בישראל. על פועלו בתחום זה זכה במספר תארי שהקים ופועל רבות לקידום החי בראש "פורום חינוך אלפיים",
 כבוד.

 
 -במשרד החוץ. הצטרף לשירות החוץ הישראלי ב 1 אמריקה-וןראש אגף צפון אמריקה ומנהל מחלקת צפ מקום-מלאמ  אהרון לשנו יער

התיכון בשגרירות ישראל -יועץ לענייניי המזרח-צירתפקידיו שימש בין יתר  .בחו"לבארץ ו תפקידים דיפלומטייםמספר  מילאומאז  1981
צדדי על הפליטים הפלסטינים -הרב תןומשא , רכז משלחת ישראל למפלסטינים במרכז למחקר מדיני-ירדןמנהל מחלקת , בוושינגטון

 עם לבנון. תןמשא ווחבר במשלחת ישראל למ
 

ות חובה חזר לקיבוצו, מרחביה. עבד כרפתן, מכונאי ועובד דפוס התגייס לצה"ל עם הקמת המדינה ולאחר שיר  אלוף )מיל.( אביעזר יערי
לחיל המודיעין ובמקביל השלים תואר בוגר בלימודי המזרח התיכון באוניברסיטת  1968 -ושימש גם מזכיר המשק. שב והתגייס לצה"ל ב

 1983 -ביטחון לאומי כמדריך. בתל אביב. בהמשך מונה לראש חטיבת המחקר באגף המודיעין ועם סיום תפקידו הצטרף למכללה ל
(. עם פרישתו משירות פעיל בצה"ל הצטרף MITהועלה לדרגת אלוף ומונה למפקד המכללה. השתלם במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס )

 למשרד מבקר המדינה כממונה על ביקורת מערכת הביטחון. בתפקיד זה שימש למעלה משלוש עשרה שנה.
 

ל משרד הביטחון. שירת בצה"ל למעלה משלושים שנה מרביתן במסגרת חטיבת הצנחנים, בה שירת בכל מנכ"  אלוף )מיל.( עמוס ירון
מונה לתפקיד ראש אגף כוח אדם במטכ"ל והועלה לדרגת אלוף. לאחר מכן, כיהן כנספח  1983 -דרגי הפיקוד, כולל הפיקוד על החטיבה. ב

ו הנוכחי היה מנהל בחברת הבניה א. דורי ושימש דירקטור במספר חברות. צה"ל בארצות הברית. מאז סיום שירותו בצה"ל ועד לתפקיד
 בוגר אוניברסיטת תל אביב במזרח תיכון ובהיסטוריה.

 
המדריכה הראשית במכללה לביטחון לאומי. קודם הצטרפותה למכללה היתה בשירות החוץ הישראלי ומילאה מספר תפקידים,   רות ירון

ן בתקופת מלחמת המפרץ ושיחות השלום ומנהלת מחלקת ירדן במשרד. בוגרת האוניברסיטה העברית בהם דוברת השגרירות בוושינגטו
 במדע המדינה ובעלת תואר מוסמך במדע המדינה ובביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה. כעת גם לומדת לדוקטורט.

 
לשירות החוץ הישראלי מילא מגוון תפקידים,  ראש החטיבה לביטחון אזורי ובקרת נשק במשרד החוץ. מאז הצטרפותו  ג'רמי יששכרוף

דין במקצועו. בעל תואר ראשון -בהם יועץ מדיני בשגרירות ישראל בוושינגטון ויועץ מדיני למשלחת ישראל לאו"ם בניו יורק. עורך
 (.LSEהספר לכלכלה ולמדע המדינה בלונדון )-במשפטים ותואר שני ביחסים בינלאומיים מבית

 
איש עסקים בינלאומי ופילנטרופ. לשעבר, יו"ר ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים המרכזיים בארצות   אודרהשגריר רונלד ס. ל

הברית. מונה על ידי הנשיא רייגן לשגריר ארצות הברית באוסטריה, בעוד קודם שימש סגן עוזר מזכיר ההגנה לעניינים אירופיים 
שעיקר עיסוקה בקידום החינוך היהודי. פעיל בתחומים נוספים הקשורים בחיי   ולנאט"ו. ייסד ועומד בראש קרן רונלד ס. לאודר

הקהילות וארגונים יהודיים וישראליים. מכהן כיו"ר הקרן היהודית הלאומית, כגזבר הקונגרס היהודי העולמי וכיו"ר התכנית לשימור 
א מעורב במיוחד בתחומי המדיה ובתעשיית המורשת היהודית במסגרת הקרן העולמית לשימור אתרי מורשת. בתחום העסקי הו

הטלקומוניקציה. סגן נשיא תאגיד "אסתי לאודר", יו"ר תאגיד "אסתי לאודר העולמי" ויו"ר "מעבדות קליניק". בעל תואר ראשון 
 ספר וורטון באוניברסיטת פנסילבניה. השתלם באוניברסיטאות פריז ובריסל.-במינהל עסקים בינלאומי מטעם בית

 
לשעבר, מנכ"ל משרד החוץ. מרצה בבית ספר לאודר לממשל, במרכז הבינתחומי הרצליה ובאוניברסיטה העברית. משך   ן ליאלר אלו"ד

למעלה מעשרים וחמש שנה מילא שורה של תפקידים בשירות החוץ ובשירות המדינה ובהם שגריר ישראל בדרום אפריקה ומנכ"ל 
וביחסים בינלאומיים, מוסמך ודוקטור ביחסים בינלאומיים מטעם האוניברסיטה  המשרד לכלכלה ולתכנון. בעל תארי בוגר בכלכלה

 העברית. מומחה למדיניות החוץ של תורכיה. פרסם שלושה ספרים על תורכיה ובנושא הרפורמה הפוליטית בדרום אפריקה.
 

שנה היה חבר מערכת "מעריב" מרצה בכיר במחלקה לתקשורת באוניברסיטת תל אביב. במשך למעלה משלושים  ד"ר יחיאל לימור
צה"ל ובמפקדת -ובמסגרת זו מילא שורה של תפקידים עיתונאיים ככתב וכעורך. במהלך שירות המילואים מילא מספר תפקידים בגלי

 קצין חינוך ראשי. בעבר, הרצה במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית. כתב וערך במשותף חמישה ספרים בתחום התקשורת. 
 

יו"ר דירקטוריון קבוצת תה"ל ודירקטור בקבוצת "קרדן". שירותו בצה"ל זיכה אותו באותות הוקרה   ( אמנון ליפקין שחקל )מיל."רא
והוביל אותו, בתפקידים רבים ומגוונים, בהם כקצין אג"מ של פיקוד המרכז, מפקד חטיבת הצנחנים, ראש אגף המודיעין, אלוף פיקוד 

, מטעמה שימש כשר התיירות והתחבורה והיה חבר קבינט הביטחון. 1999 -ימי מפלגת המרכז במרכז, לתפקיד ראש המטה הכללי. ממק
 היה חבר בכיר בצוות שיחות השלום בקמפ דיוויד. בוגר אוניברסיטת תל אביב בהיסטוריה כללית והמכללה לביטחון לאומי.

 
היהודית. בשירותו הצבאי מילא שורה של תפקידי  דובר ומנהל יחידת התקשורת וההסברה של הסוכנות  תא"ל )מיל.( אפרים לפיד

צה"ל. לאחר שירותו הצבאי -פיקוד ומטה בחיל המודיעין בתחומי איסוף והערכה. כן שימש מדריך במכללה לביטחון לאומי ומפקד גלי
לערבית ובוגר  ניהל את חברת "יפעת" למידע תקשורתי, שימש יועץ תקשורת לשר החינוך והיה מנכ"ל אולפן עקיבא. מורה מוסמך

אזרחיות  -התיכון. בוגר המכללה לביטחון לאומי ושורה ארוכה של השתלמויות מקצועיות -האוניברסיטה העברית בלימודי המזרח
 וצבאיות. מרצה בחוג לתקשורת באוניברסיטת בר אילן.

 
מונה לתפקידו הנוכחי לאחרונה עם התיכון של הוועד היהודי אמריקאי. -מנכ"ל משרד ישראל והמזרח  אל"מ )מיל.( ד"ר ערן לרמן

שנה באגף המודיעין במטכ"ל. במהלך שירותו השתתף בקבוצת העבודה על בקרת נשק  25 -פרישתו מצה"ל לאחר ששירת למעלה מ
תיכון והיסטוריה כללית -צדדי במזרח התיכון. בוגר אוניברסיטת תל אביב בלימודי מזרח-וביטחון אזורי במסגרת המשא ומתן הרב

-(. בעל תואר מוסמך במינהל ציבורי מביתLSEיינות יתירה( ובעל תואר דוקטור מבית הספר לכלכלה ולמדע המדינה בלונדון ))בהצט
 ספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד, בה עשה כעמית ווקסנר.

 



ולי הפיקוד ממפקד מחלקה ושירת בחטיבת הצנחנים בכל מסל 1966 -ראש המטה הכללי של צה"ל. התגייס לצה"ל ב  רא"ל שאול מופז
הועלה לדרגת  1994ועד למפקד החטיבה. במהלך שירותו השתלם במכללה לפיקוד ומטה של חיל הנחתים בקוונקיטו )וירג'יניה(. בינואר 

אלוף בתפקידו כמפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון. שימש אלוף פיקוד דרום וראש אגף תכנון. בתפקידו כראש אגף תכנון השתתף 
 -ות השלום עם משלחת סוריה באחוזת וויי וכן עמד בראש הוועדה הביטחונית במשא ומתן עם הפלשתינאים על הסכם חברון. בבשיח
 מונה לסגן רמטכ"ל וכעבור פחות משנה מונה לתפקידו הנוכחי. בוגר אוניברסיטת בר אילן במינהל עסקים. 1997

 
ות הביטחון במשרד ראש הממשלה. בעבר, מילא תפקידים במסגרת הוועדה סגן ראש המועצה לביטחון לאומי למדיני  ישראל מיכאלי

 בנושאי איסור עריכת ניסויים גרעיניים. C.T.B.T-לאנרגיה אטומית וכיהן כראש משלחת ישראל לדיוני ועידת ה
 

EMG (East Mediterranean Gas Pipeline )נשיא, יו"ר ומייסד קבוצת "מרחב" המתמחה בפרויקטים בינלאומיים. מבעלי   יוסף מימן
", זכיינית ערוץ הטלוויזיה השלישי בישראל והוא הבעלים 10בשותפות עם חברת הנפט הלאומית של מצרים. מכהן כיו"ר חברת "ישראל 

צבר ניסיון מקצועי בתחום העסקים והבנקאות הבינלאומיים. משמש קונסול הכבוד  1971 -של חברת "סוויפט". קודם עלייתו ארצה ב
התיכון של מועצת ניו יורק ליחסי חוץ, -בישראל ושגריר מיוחד מטעמה של ממשלת תורכמניסטאן. חבר בהנהלת פורום המזרח של פרו

גוריון ויו"ר חבר הנאמנים של המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי הרצליה. מרצה -חבר הנהלת אוניברסיטת בן
 ם מטעם לשכת המסחר. בוגר אוניברסיטת טקסס בכלכלה ומוסמך אוניברסיטת קורנל בכלכלה. במכללה לביטחון לאומי וחבר בפורומי

 
מטעם תנועת מימד וסיעת ישראל אחת. בממשלה הקודמת כיהן כשר  1999 -סגן שר החוץ. נבחר לכנסת ב  ח"כ הרב מיכאל מלכיאור

ה הראשי של יהדות נורבגיה. היה המנהל הבינלאומי של לענייני חברה ותפוצות במשרד ראש הממשלה. רב ומחנך במקצועו. שימש רב
 "קרן אלי ויזל" למען היהודים בניו יורק. ממלא תפקידי יו"ר וחבר הנהלה במספר עמותות וארגונים למען זכויות אדם, עלייה וחינוך.

 
ימש כלכלן בכיר ומשנה למנהל ספר אריסון למינהל עסקים, במרכז הבינתחומי הרצליה. בעבר, ש-מרצה בכיר בבית  ד"ר רפי מלניק

 כלכלה, אקונומטריקה, כלכלת ישראל ומדיניות מוניטרית.-מחלקת המחקר בבנק ישראל. תחומי התמחותו הינם: מאקרו
  

הספר לממשל ולמדיניות באוניברסיטת תל אביב. בעבר היה ראש מרכז יפה למחקרים -פרופסור למדע המדינה וראש בית  פרופ' זאב מעוז
באוניברסיטת תל אביב, ראש המחלקה למדע המדינה באוניברסיטת חיפה ומנהל אקדמי של תכנית המ.א. במכללה  אסטרטגיים

לביטחון לאומי. חיבר חמישה ספרים ולמעלה מחמישים מאמרים מדעיים בנושאים שונים הקשורים לתחום התמחותו ביחסים 
 בינלאומיים.

 
שנה בתפקידי פיקוד ומטה, בהם סגן  32יעוץ הפרטית איפטיק. שירת בצה"ל במשך מנכ"ל חברת הי  אלוף )מיל.( מנחם )מנדי( מרון

מפקד הכוחות המשוריינים בסיני, ראש מטה פיקוד דרום, ראש פרויקט טנק "המרכבה", מפקד המכללה לביטחון לאומי, ראש מחלקת 
ה מנכ"ל משרד הביטחון. בוגר הטכניון בהנדסת הי 1986-1983הברית. בין השנים -ההדרכה במטכ"ל, מפקד אוגדה ונספח צה"ל בארצות

 תעשיה וניהול.
 

, תחילה מטעם הליכוד וכיום מטעם מפלגת המרכז, אשר היה 1984שר בלי תיק במשרד ראש הממשלה. חבר כנסת מאז   ח"כ דן מרידור
אחרונה שימש יו"ר ועדת החוץ בין מקימיה. מילא שורה של תפקידים ממלכתיים בהם שר המשפטים, שר האוצר ומזכיר הממשלה. עד ל

 .דין במקצועו-והביטחון של הכנסת. עורך
 

יו"ר "בזק בינלאומי" ויו"ר פועלים שוקי הון והשקעות. בעבר, שימשה בתפקיד סמנכ"ל הבנק הבינלאומי הראשון  ד"ר ליאורה מרידור
קת המחקר בבנק ישראל. בעלת תואר דוקטור וראש אגף אשראי וניהול סיכונים בבנק. קודם שעברה לסקטור הפרטי, עמדה בראש מחל

 (. חברת נשיאות "כנס הרצליה".MITבכלכלה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. היתה עמיתה במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס )
 

היהודית יו"ר ההנהלה של הסוכנות היהודית לא"י וההסתדרות הציונית העולמית. משמש בתפקידים בכירים בסוכנות  סלי מרידור 
. קודם להצטרפותו לסוכנות עבד לצידו של השר משה ארנס, ראשית כיועץ השר לענייני מיעוטים, כיועץ 1992ובהסתדרות הציונית מאז 

מדיני לשר החוץ ולבסוף כיועץ לשר הביטחון. היה פעיל מרכזי בתנועת הנוער בית"ר בה שימש ראש מחלקת ההדרכה, ראש מחלקת 
ה העולמית של התנועה ושליח מרכזי של ההסתדרות הציונית לתנועת בית"ר בצפון אמריקה. בוגר ההתיישבות, חבר ההנהל

 האוניברסיטה העברית בהיסטוריה של ארצות האיסלאם ובהיסטוריה של עם ישראל.
 

דיני לח"כ שלמה חברת ייעוץ פרטית המתמחה במחקר פוליטי וכלכלי במזרח התיכון. כן משמש כיועץ מ P.B.Iמנהל בחברת   אורי נאמן
עמי בסוגיות הקשורות לתהליך המדיני בין ישראל לשכנותיה. עסק במשך שנים רבות בנושאי המודיעין הממלכתי ומילא תפקיד בכיר -בן

 בזרועותיו. בוגר אוניברסיטת תל אביב והמכללה לביטחון לאומי.
 

מחה למשפט מסחרי ובעיקר בתחומי דיני תאגידים, מיסוי, דין הרצוג, פוקס, ונאמן. מו-שותף בכיר במשרד עורכי  פרופ' יעקב נאמן
הזנק טכנולוגיות וקרנות הון. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים  במשפטים. בעל תואר שני ודוקטור במשפטים -חברות

טה למשפטים מאוניברסיטת ניו יורק. מאז סיום לימודיו עסק בפעילות משפטית, ציבורית ואקדמית ענפה. שימש פרופסור בפקול
אורח באוניברסיטאות מרכזיות בארצות הברית ובישראל. פרסם עשרות ספרים ומאמרים בתחומי -אילן ופרופסור-באוניברסיטת בר

התמחותו המשפטית. מילא שורה של תפקידים ממלכתיים מרכזיים ובהם מנכ"ל משרד האוצר, שר המשפטים ושר האוצר. כיהן ומכהן 
 יבוריות וממלכתיות ובדירקטוריונים של גופים ציבוריים.כחבר או יו"ר של וועדות צ

 
( וראש תחום ישראל וקשרים UJCסגן נשיא בכיר של איחוד הקהילות היהודיות המאוחדות בצפון אמריקה )  פרופ' ארתור נפרסטק

יברסיטת "קייס ווסטרן בינלאומיים בארגון. פרופסור לעבודה סוציאלית והדיקן לשעבר של בית ספר מנדל לעבודה סוציאלית באונ
רסרב" בקליבלנד. ממנהיגי הקהילה היהודית בקליבלנד. היה חבר במספר ארגונים ומוסדות פדרליים במינוי מטעם נשיא ארצות הברית. 

 בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת ברנדייס. 
 

די ניהול מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ראש הממשלה לשעבר. בעל תואר ראשון בארכיטקטורה ובעל תואר שני בלימו  בנימין נתניהו
(MIT בו גם למד מדע המדינה. למד מדע המדינה גם באוניברסיטת הרווארד. שירת בסיירת מטכ"ל. עבד בחברת יעוץ עסקי בינלאומי ,)

אומי בחסות מכון בבוסטון ובתפקיד ניהולי בכיר בתעשיות "רים" בירושלים. יזם וארגן כנסים בינלאומיים בנושא המאבק בטרור הבינל
יונתן. פרסם וערך שלושה ספרים בנושא זה. שירת בשירות החוץ הישראלי כסגן השגריר בארצות הברית ומאוחר יותר כשגריר ישראל 

היה לראש  1996 -נבחר לראשות תנועת הליכוד וב 1993 -ושימש בתפקיד סגן שר החוץ. ב 1988 -ם. נבחר לראשונה לכנסת ב"לאו
 .1999ישראל שנבחר בבחירות אישיות, תפקיד בו כיהן עד הממשלה הראשון ב

 



בכיר בחברת טקסס אינסטרומנטס. בעבר, היה ממקימי חברת ליבית לאחר פרישתו משירות בצה"ל. בעל תואר דוקטור   ד"ר מרדכי סגל
 בהנדסת חשמל מאוניברסיטת תל אביב.

 
יה וסגן ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. אסטרטגיה במחלקה לגיאוגרפ-פרופסור לגיאו  פרופ' ארנון סופר

דמוגרפיה ובתחומים אלה פרסם עשרות ספרים ומאמרים בארץ ובחו"ל. -אסטרטגיה וגיאו-מומחה לגיאוגרפיה עירונית כלכלית, גיאו
קה. היה חבר במשלחת שימש בשורה של תפקידי ניהול אקדמי באוניברסיטת חיפה ובהם דיקן הפקולטה למדעי החברה ולמתמטי

 הצבאית לשיחות השלום.
 

עו"ד עצמאי המתמחה במשפט מסחרי, ייעוץ לבנקים ועבירות "צווארון לבן". מגשר מוסמך ומרצה למשפטים במרכז   עו"ד אורי סלונים
צת העיתונות וחבר הבינתחומי הרצליה. היה יועץ מיוחד לשר הביטחון, יועץ לענייני שבויים ונעדרים, יו"ר ביה"ד לאתיקה של מוע

במועצות מנהלים של גופים שונים, בהם מוזיאון ארץ ישראל, הבנק הבינלאומי הראשון, קופת חולים "מכבי" וחברת הביטוח "מגדל". 
התנדבותיים רבים כנשיא "ורייאטי" ישראל וכנשיא "ורייאטי" העולמי. זכה באותות רבים, בהם -שימש ומשמש בתפקידים ציבוריים

  מקרן טראמפ, "אות המתנדב" מעיריית רעננה ו"אות הנשיא למתנדב". בוגר האוניברסיטה העברית במשפטים. "אות החסד"
 

 קרנות ישראליות. -ג'מיני שותף מנהל בקרן   יוסי סלע
 

ינה ועוזר דין ובעבר שימש כעוזר ראשי לפרקליט מחוז תל אביב, עוזר לפרקליטת המד-מזכיר הממשלה. במקצועו, עורך עו"ד גדעון סער 
ליועץ המשפטי לממשלה. היה חבר ומרכז הועדה הציבורית לעניין הסדרת פרסומים מחקירות בראשות השופט )בדימוס( אליהו וינוגרד. 
כן, פירסם מאמרים רבים בנושאים מדיניים וציבוריים, שימש כתב ועורך פוליטי בעיתון "העולם הזה", כתב לענייני מפלגות ב"חדשות" 

 . בוגר אוניברסיטת תל אביב במדע המדינה )בהצטיינות( ובמשפטים.2י משפט בחדשות ערוץ וכתב לעניינ
 

שנה, במסגרתן היה לוחם חטיבת הצנחנים במלחמת ששת  35 -מפקד המכללות של צה"ל. משרת בצה"ל קרוב ל  אלוף  יעקב עמידרור
עין. שימש מזכיר צבאי לשר הביטחון. פרסם מאמרים הימים, איש מודיעין בתפקידי שדה ומחקר וראש חטיבת המחקר באגף המודי

הספר לפיקוד ומטה -מקצועיים בעיתונות הצבאית וב"מערכות" ומרצה במסגרות צבאיות ואזרחיות. השתלם בקורסים במסגרת בית
 ובמכללה לביטחון לאומי. בוגר אוניברסיטת תל אביב בלימודים כללים ומוסמך אוניברסיטת חיפה במדע המדינה.

 
לשעבר, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. שירת בשורה של תפקידי פיקוד ב"הגנה", בצה"ל ובמערכת   וף )מיל.( מאיר עמיתאל

תעשיות במשך תשע שנים. -הביטחון במשך שלושים שנה. נבחר לכנסת התשיעית ושימש שר התחבורה והתקשורת. כיהן כמנכ"ל כור
מוס". יו"ר מועצת המנהלים של ח.ל.ל. ושל קרן הון סיכון ספארק ומכהן במועצות מנהלים של יזם את פרויקט הלווין הישראלי "ע

 .מספר תאגידים וחברות ישראליות. יו"ר המרכז למורשת המודיעין וחבר נשיאות כנס הרצליה
 

בשגרירויות ישראל בלונדון שגריר. מזה למעלה משלושים שנה משמש בשורה של תפקידים בשירות החוץ הישראלי. שירת   ד"ר עודד ערן
. בתקופת כהונתו כסמנכ"ל לענייני כלכלה במשרד החוץ ניהל את המשא 2000-1997ובוושינגטון והיה שגריר ישראל בירדן בין השנים 

(. היה ראש צוות 1994( והיה שותף למשא ומתן על הסכם פריז עם הפלשתינאים )1995ומתן על ההסכם החדש עם האיחוד האירופי )
הספר לכלכלה ולמדע -א ומתן עם הפלשתינאים ליישום הסכמי הביניים והסדר הקבע. בעל תואר דוקטור במדע המדינה מביתהמש

 (. LSEהמדינה של לונדון )
 
. מרצה ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל אביב. מחקרו מתמקד בטילים "הארץ"פרשן לענייני בטחון בעיתון   ר ראובן פדהצור"ד

 .ה נגד טילים והאסטרטגיה של ישראל. שירת כטייס קרב בחיל האווירבליסטיים, הגנ
 

מנהל משרד ישראל של הליגה נגד השמצה בירושלים. קודם לתפקידו הנוכחי ייסד וניהל שירות ייעוץ אסטרטגי לחברות   ויין פיירסטון
בטכניון. בוגר אוניברסיטת מיאמי במדע בתחום הנדסת תעשיה וניהול  MBA -חלוץ בגליל. מרצה בתכנית ה-בינלאומיות במצפה הר

דין -, עבד במשרד עורכי1994 -המדינה ובלימודים יהודיים ובעל תואר מוסמך במשפטים מאוניברסיטת ג'ורג'טאון. לפני עלייתו ארצה ב
 בוושינגטון בתחום המשפט הבינלאומי וניהל קרן לקידום השימור של פרטי יודאיקה.

 
קים ראשי במפעלי פדרמן. יו"ר מועצת המנהלים בחברת מלונות דן בע"מ ובאלביט מערכות בע"מ. משנת נשיא ומנהל עס מיכאל פדרמן 

עוסק בתפקידי ניהול מגוונים בקבוצת מפעלי פדרמן. בתפקידיו הציבוריים משמש גם כיו"ר לשכת התיאום של תעשיית התיירות,  1969
ר הנאמנים של מכון ויצמן למדע, קונסול כבוד של חוף השנהב וסגן נשיא סגן יו"ר חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית, חבר בחב

ישראל. בעל תואר דוקטור לשם כבוד מהאוניברסיטה העברית. בוגר האוניברסיטה העברית בכלכלה ובמדע -פורום האיחוד האירופי
 המדינה ומשלים במסגרתה לימודים לתואר מוסמך במינהל עסקים.

 
( ומנהיג מרכזי ומוביל במאבק העולמי נגד אנטישמיות, גזענות ואפליה. ADLשל הליגה נגד השמצה ) מנהל כללי  אברהם פוקסמן

במסגרת פועלו הוא מרבה להיפגש עם מנהיגי ציבור בארצות הברית ובעולם. ניצול שואה, הפעיל בקידום הידע הציבורי בנושא שואת 
ם. בעל תואר ראשון מאוניברסיטת העיר ניו יורק ומוסמך במשפטים מטעם היהודים, ההתנגדות היהודית ופועלם של חסידי אומות העול

 בית הספר למשפטים של אוניברסיטת ניו יורק.
 

והוא מכהן בה מאז ברציפות. שירת ב"הגנה"  1959 -מקום ראש הממשלה ושר החוץ. נבחר לראשונה לכנסת ב-ממלא ח"כ שמעון פרס 
מונה למנכ"ל המשרד. לאחר היבחרו לכנסת,  1953 -צה"ל. הצטרף למשרד הביטחון ובועם הקמת המדינה מונה לראש שירותי הים ב

 1969. בשנים אלה הניח את היסודות לבנין הכוח והעוצמה הביטחונית של מדינת ישראל. מאז 1965כיהן כסגן שר הביטחון לסירוגין עד 
. לאחר 1986-1984כירים. כיהן כראש הממשלה בין השנים כיהן בממשלות ישראל השונות בשורה ארוכה של תפקידים מיניסטריאליים ב

 . חתן פרס נובל לשלום. חיבר תשעה ספרים.1996הירצחו של יצחק רבין עמד בראש הממשלה עד 
 

ערבי בישראל. בעבר שימש יועץ תקשורת ודובר לראשי -קיום יהודי-סגן נשיא אקזקוטיבי של "קרן אברהם" לעידוד דו  דן פתיר
רבין ומנחם בגין. במסגרת עבודתו במשרד ראש הממשלה לצידו של מנחם בגין, היה חבר משלחת ישראל לשיחות השלום הממשלה יצחק 

דייויד. כן היה דובר שגרירות ישראל בוושינגטון. כיום, משמש חבר הנהלה של מספר ארגונים ציבוריים בתחום -עם מצרים בקמפ
יזיה, אגודת העיתונאים ומועצת הקולנוע. בוגר האוניברסיטה העברית. עוסק התקשורת בהם, מועצת הרשות השניה לרדיו ולטלוו

ובמרכז למחקרים בינלאומיים  American Enterprise Institute -במחקר בנושא תהליך השלום בין ישראל למצרים. עמית מחקר ב
 ואסטרטגיים בוושינגטון.

 



ש איתן ברגלס באוניברסיטת תל אביב. היה ראש המטה לביצוע הסדר הספר לכלכלה ע"-פרופסור לכלכלה בבית  פרופ' דניאל צידון
(. CEPRעמית מחקר במרכז לחקר מדיניות כלכלית )כלכלה ובקשר בין צמיחה כלכלית לחלוקת הכנסה. -הקיבוצים. מתמחה במאקרו

 בעל תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת קולומביה.
 

המדינה ובהם מסקנות ועדת  -פרסם מחקרים וספרים היסטוריים העוסקים בחקר ימי קוםאיש חינוך ומנהל יד בן צבי.   ד"ר צבי צמרת
אילן בירושלים. ניהל את ביה"ס התיכון -חקירה לחקר חינוך ילדי העולים. עמד בראש "ועדת צמרת" למציאת פתרון לסכסוך בכביש בר

 ציוני.-לחינוך יהודי המקיף "דנציגר" בקריית שמונה וכן הקים וניהל את מערכת המכונים מלי"ץ
  

גזבר הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית. היה שליח תנועת "בני עקיבא" בבריטניה ולאחר לימודי סוציולוגיה   חיים צ'סלר
ר ומדע המדינה באוניברסיטת בר אילן החל את דרכו בסוכנות היהודית. מילא שורה ארוכה של תפקידי מפתח בסוכנות, בהם יועץ בכי

לראש המחלקה לעליית הנוער בזמן מבצע משה, מנכ"ל המועצה הציבורית למען יהודי ברית המועצות, ראש משלחת הסוכנות לצפון 
 אמריקה, ראש משלחת הסוכנות לחבר המדינות ויו"ר משותף של הוועדה לעלייה ולקליטה.

 
. בוגר אוניברסיטת חיפה במדע המדינה 1999-1992השנים איש עסקים וגמלאי משרד ראש הממשלה. עמד בראש "נתיב" בין   יעקב קדמי

 וביחסים בינלאומיים. בוגר המכללה לביטחון לאומי.
 

אילן. פיזיקאי בעל שם בינלאומי וממנהיגיו הבולטים של ה"אורתודוקסיה המודרנית" והציונות -נשיא אוניברסיטת בר  פרופ' משה קוה
ר שימש כראש המחלקה לפיזיקה, כדיקן הפקולטה למדעים מדויקים וכרקטור . בעב1996הדתית. מכהן בתפקידו הנוכחי מאז 

 האוניברסיטה. כן שימש יו"ר וועד ראשי האוניברסיטאות )ור"ה( במשך שתי קדנציות.
 

והיה לראש הרשות המקומית הצעיר  מלאכי, בהיותו בן עשרים וארבע-נשיא מדינת ישראל. נבחר לראשות המועצה בקריית משה קצב 
וכיהן בה עד לבחירתו כנשיא. בתקופת כהונתו בכנסת שימש סגן שר השיכון והבינוי, שר העבודה  1977 -ראל. נבחר לכנסת לראשונה בביש

והרווחה, שר התחבורה, סגן ראש הממשלה ושר התיירות וכן יו"ר סיעת הליכוד באופוזיציה. מילא שורה של תפקידים ציבוריים נוספים 
 .לשם כבוד מטעם אוניברסיטת נברסקהוהוא בעל תואר דוקטור 

 
חוקר בכיר ומנהלו הראשון של המרכז למחקרים צבאיים ברפא"ל )מחצ"ב(. חזר לאחרונה משנת שבתון באוניברסיטת   ד"ר יצחק רביד

ן לאומי שימש ראש הצוות לביטחו 1993-1992אלוף. בשנים -סטנפורד. שירת בחיל האוויר ושימש בו ראש ענף חקר ביצועים בדרגת סגן
 במשרד ראש הממשלה. בעל תואר ראשון במתמטיקה ובעל תארי מוסמך ודוקטור בתחום הפילוסופיה של המדעים.

 
פרופסור בקתדרה ע"ש בטון מיכאל קנב לביטחון לאומי ולסוגיות צבאיות באוניברסיטת הרווארד. פרסם שורה   פרופ' סטיבן רוזן

ים בקשר שבין חברה לעוצמה צבאית ובחדשנות והצבא המודרני. נטל חלק בעיצוב ארוכה של מאמרים ושני ספרים מרכזיים העוסק
טווח וכראש -מדיניות הביטחון הלאומי של ארצות הברית, בשמשו יועץ לוועדה מטעם הנשיא להכנת אסטרטגיה אינטגרטיבית ארוכת

 ר דוקטור במדע המדינה מאוניברסיטת הרווארד.התחום לסוגיות מדיניות וצבאיות במועצה לביטחון לאומי בעת ממשל רייגן. בעל תוא
 

שנה בחיל האויר כטייס קרב ובשורה של תפקידי פיקוד ומטה. במהלך  33מנכ"ל הסוכנות היהודית. שירת במשך   אלוף )מיל.( גיורא רום
על בסיסי החיל ברמון  מלחמת ההתשה נפל בשבי, אולם לאחר שחרורו חזר לשירות פעיל והשתתף כטייס קרב במלחמת יום כיפור. פיקד

נוף והיה ראש להק מודיעין בחיל האויר, עוזר ראש אג"ם במטכ"ל וראש מטה חיל אויר. קודם לדרגת אלוף ומונה לתפקיד נספח -ובתל
טכנולוגיות -צה"ל בארצות הברית. עם שחרורו, מונה למנכ"ל הראשון של המשרד לתשתיות לאומיות. לאחר מכן ייסד וניהל את "כלל

מאוניברסיטת  MBAוהיה יועץ ניהולי לאנציקלופדיה בריטניקה. בוגר אוניברסיטת בר אילן בכלכלה ובמדע המדינה ובעל תואר  מידע"
 התיכון. -(. פרסם שורה של מאמרים בנושאים צבאיים ובנושאי יהדות, היסטוריה והמזרחUCLAקליפורניה בלוס אנג'לס )

 
מי הרצליה. בעל תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת שיקגו ומומחה לדיני קניין ונדל"ן. נשיא המרכז הבינתחו  פרופ' אוריאל רייכמן

שימש יו"ר תנועת חוקה לישראל, יו"ר הוועדה לזכויות אדם, ראש לשכת עורכי הדין וחבר בשורה של ועדות ציבוריות וממלכתיות. קודם 
סיטת תל אביב, בה כיהן כדיקן הפקולטה וכן דיקן מכללת "רמות ליסוד המרכז הבינתחומי היה פרופסור בפקולטה למשפטים באוניבר

 .המשפט". חבר נשיאות כנס הרצליה
 

נשיא המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור ופעיל בקבוצת "מרחב". עד לאחרונה היה מנכ"ל "מכבי שירותי בריאות".   שבתי שביט
ים ועמד בראשו. בוגר האוניברסיטה העברית בשפה וספרות ערבית שירת למעלה משלושים שנה במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחד

ובהיסטוריה של המזרח התיכון. בעל תואר מוסמך במינהל ציבורי מבית הספר לממשל ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארד. חבר נשיאות 
 .כנס הרצליה

 
אודר לממשל במרכז הבינתחומי הרצליה. שימש  ספר ל-יו"ר הועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה בבית השגריר זלמן שובל 

קודם מטעם רשימת רפ"י ומאוחר יותר מטעם  1981ושירת בה עד  1970 -פעמיים שגריר ישראל בארצות הברית. נבחר לכנסת לראשונה ב
מטעם המועצה  1999ושירת בה עד למינויו לתפקיד שגריר. זכה בתואר "דיפלומט השנה" לשנת  1988 -הליכוד. נבחר מחדש לכנסת ב

לעניינים עולמיים של לוס אנג'לס. הינו פעיל מזה שנים ארוכות בסקטור הפרטי: בבנקאות, במימון ובתעשייה. משמש בשורה של 
 תפקידים ציבוריים בתחומי הכלכלה, הפוליטיקה, האקדמיה והאמנויות. פרסם עשרות מאמרים בעיתונות הישראלית והבינלאומית

 .סטוריה והכלכלה. חבר נשיאות כנס הרצליהבתחומי הפוליטיקה, ההי
 

ראש התוכנית לניהול סכסוכים ומשא ומתן, פרופסור למדע המדינה ועמית מחקר בכיר במרכז בס"א   פרופ' ג'רלד שטיינברג
 סאילן. מתמחה בהרתעה, בטכנולוגיה ואסטרטגיה ובבקרת נשק. שימש עמית מחקר במכון הטכנולוגי של מסצ'וסט-באוניברסיטת בר

(MIT) ובמכון לשלום של ארצות הברית. מנהל את הפעולות הישראליות של תוכנית ה- UN/IAUP לבקרת נשק ומשתתף קבוע בסדנאות
 .צדדיות על בקרת נשק וביטחון אזורי במזרח התיכון בשיתוף משרד החוץ-דיפלומטיות לא רשמיות רב

 
סיעת הליכוד. יו"ר ועדת המשנה לתפישת הביטחון ובניין הכוח בועדת מטעם  1999 -נבחר לראשונה לכנסת ב  ח"כ ד"ר יובל שטייניץ

החוץ והביטחון; וחבר בוועדת חוקה, חוק ומשפט, בוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי. בעל תואר דוקטור לפילוסופיה ומרצה 
 בכיר לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה.

 
נברג לחקר מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב. מרצה בחוגים להיסטוריה כללית ראש הקתדרה ע"ש שאול איז  פרופ' אהרון שי

וללימודי מזרח אסיה. פרסם ספרים ומאמרים רבים בנושא סין בזירה הבינלאומית. האחרון שבהם התמחה בגורל חברות זרות 
 הסוחרות בסין.

 



מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט, ראש מערך  יו"ר רשות השידור. שימש בשורה של תפקידי ממשל ותקשורת, בהם נחמן שי 
צה"ל ויועץ -, דובר צה"ל, מפקד גלי2ההסברה בממשלת ישראל, מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, יו"ר חברת החדשות של ערוץ 

ניסיון עשיר בעשייה תקשורת לשר הביטחון. כן כיהן כיו"ר משכנות שאננים בירושלים ויו"ר עמותת המוסיקה במבשרת ציון. בעברו 
תקשורתית בהיותו כתב ועורך ברשות השידור, יועץ תקשורת בשגרירות ישראל בוושינגטון ומזכיר משלחת ישראל לאו"ם. בוגר 
האוניברסיטה העברית בהיסטוריה כללית ובמדע המדינה ובעל תואר מוסמך מטעמה בתקשורת המונים. השתלם בבית הספר למינהל 

ספר קנדי לממשל -עברית ובלימודי תקשורת במכון העיתונות העולמית במינסוטה. היה עמית מחקר בביתעסקים באוניברסיטה ה
 באוניברסיטת הרווארד. 

 
מנכ"ל ומנהל מדעי של חברת מודלים כלכליים בע"מ, יו"ר מועצת המנהלים של מודלים שוקי הון בע"מ, ומרצה   ד"ר יעקב שיינין

שנה ככלכלן, המנהל עבודות ייעוץ גדולות ומורכבות ובונה מודלים  30ניסיון מקצועי של מעל  לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. בעל
כלכליים ממוחשבים בתחומי המיקרו ובתחומי המאקרו בישראל ובארה"ב. בעבר, שימש בתפקיד יו"ר ועדת ההשקעות של קופות הגמל 

 חות הכספיים של החברות הציבוריות בישראל.של הבנק הבינלאומי הראשון, ועסק בייעוץ כלכלי ובניית מאגר הדו
 

עמית מחקר בכיר במרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה ועמית בכיר במרכז שלם. בעבר ייעץ למשרד ראש  דן שיפטן
-הממשלה, למשרד החוץ ולמשרד הביטחון. פרסם שלושה ספרים ומספר רב של מאמרים בתחום מחקרו המרכזי, הסכסוך הישראלי

 ערבי.
 

מרצה בכירה בחוג לקרימינולוגיה במכללת בית ברל ומרצה בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.   ד"ר ויקי שירן
קולנוענית, תסריטאית ופובלציסטית בעיתון "ידיעות אחרונות". חברת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו וחברה בדירקטוריון 

. כמו כן, משמשת חברת דירקטוריון של הוצאת "עם עובד". בעבר ניהלה פרויקטים בתחום עבודת חבורות 2רוץ של חברת החדשות של ע
רחוב ותיאטרון, היתה יועצת בטלוויזיה החינוכית והפיקה תכניות טלוויזיה. בוגרת אוניברסיטת תל אביב בספרות עברית ובהיסטוריה 

ולוגיה. בעלת תואר מוסמך ודוקטור באכיפת חוק מאוניברסיטת העיר ניו יורק. על של עם ישראל ובעלת תואר מוסמך מטעמה בקרימינ
 התסריט לסרט "נציב מלח" זכתה בפרס כינור דוד ובפרס יונסק"ו. 

 
ומילא שורה של תפקידים  1981 -מנהל מחלקת קשרי ציבור )הסברה( במשרד החוץ. הצטרף לשירות החוץ הישראלי ב  מאיר שלמה

ץ ובחו"ל שרובם  עסקו בתחום ההסברה והדוברות של מדיניות החוץ של ישראל. בוגר אוניברסיטת תל אביב במדע דיפלומטיים באר
 המדינה ובמינהל ציבורי )הצטיינות יתירה( ומוסמך האוניברסיטה העברית בתקשורת המונים )הצטיינות יתירה(.

 
תקשורת. בשירותו הצבאי שימש במגוון תפקידי שלישות ומודיעין. לשעבר, הצנזור הצבאי הראשי לעיתונות ול  ל )מיל.( יצחק שני"תא

 בעל תואר ראשון במדע המדינה ובגיאוגרפיה ותואר שני במדע המדינה וביחסים בינלאומיים. 
 

הדיקן המייסד של בית ספר לאודר לממשל במרכז הבינתחומי הרצליה ופרופסור אמריטוס למדע המדינה  פרופ' אהוד שפרינצק 
סיטה העברית. בוגר ומוסמך האוניברסיטה העברית ובעל תואר דוקטור )בהצטיינות( מאוניברסיטת ייל. תחומי מחקרו באוניבר

אורח -ופרסומיו העיקריים הנם פונדמנטליזם דתי, אלימות וטרור בישראל, במזרח התיכון ובארצות הברית. שימש פרופסור
 .י ע"ש וודרו וילסון ובמכון לשלום של ארצות הברית. חבר נשיאות כנס הרצליהלאומ-באוניברסיטאות מובילות ועמית בכיר במרכז הבין

 
עמית מחקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה ומרצה למדע המדינה באוניברסיטת תל   ר מרטין שרמן"ד

ור במדע המדינה. שירת במשך שבע שנים בתפקידים ודוקט  (MBA) אביב. בעל תארי בוגר בפיסיקה ובגיאולוגיה, מוסמך במינהל עסקים
ביצועיים בקהילת המודיעין. שימש בעבר יועץ בכיר לשר החקלאות. פרסומיו האקדמיים עוסקים בין היתר בסוגיות הפוליטיות של 

 .ות הישראליתהמים והמחסור במים במזרח התיכון. מאמרים פרי עטו, בנושאים כלכליים ומדיניים, מופיעים באופן תדיר בעיתונ
אינטרנשיונל בע"מ. מבכירי משרד ראש הממשלה בעבר. מילא שורה של תפקידים בכירים  –מנכ"ל הכשרת הישוב בישראל   אהרון שרף

 הספר למדע המדינה באוניברסיטת סורבון ובוגר המכללה לביטחון לאומי.-בארץ ובחו"ל. בוגר בית
 

שימשה  2001 -ו 1999ר לחינוך ובחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. בין השנים פרופסור לפילוסופיה בבית הספ  פרופ' יעל תמיר
כשרת הקליטה מטעם מפלגת העבודה וסיעת ישראל אחת. השתחררה מצה"ל כדרגת סגן לאחר שירות בחיל המודיעין. חברה בשדולת 

וקרטיה וקרן ירושלים ויו"ר האגודה לזכויות הנשים, ממייסדי תנועת "שלום עכשיו", והיתה חברה בהנהלות המכון הישראלי לדמ
האזרח. בעבר, עמיתת מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים, במכון לאתיקה של המקצועות במכללת הרווארד ובאוניברסיטת פרינסטון. 

אוניברסיטת בעלת תואר ראשון בביולוגיה ותואר שני במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית ותואר דוקטור בפילוסופיה פוליטית מ
 אוקספורד.

  
 


