
 

 

 

 2003 4-ה הרצליהחברי צוותי חשיבה וועדה מייעצת בכנס 

 
מתאם אסטרטגי וחבר הצוות הבכיר ביוזמות קרן אברהם, יועץ לפיתוח ארגוני ומנהל קורס "ניהול ומנהיגות  חוסאם אבו בכר

קהילתית". מכהן כחבר המועצה המקומית מעלה עירון וכסגן כבוד לראש המועצה הממונה על ענייני החינוך. ממייסדי 
ותת "תרבות של שלום". מילא תפקידים ניהוליים תרבותית וממייסדי עמ-חינוך לחיים בחברה רב-ומנהלי עמותת מארג

בתוכניות בתחום החינוך והשוויון בין יהודים לערבים. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בלימודי האיסלאם והמזרח 
התיכון. למד לתואר מוסמך במנהל חינוכי באוניברסיטת ליברפול באנגליה. מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים במדע 

  דינה.המ

. יו"ר ועדת החינוך של מרכז השלטון המקומי ויו"ר חבר 1989ראש המועצה המקומית קריית טבעון מאז  שמואל אבואב
הנאמנים של המכון לפיתוח ומחקר מבני ציבור. משמש גם יו"ר ההנהלה הציבורית של מכללת אורנים, חבר בהנהלת מכללת 

 .וחבר הנהלה ביוזמות קרן אברהם. בוגר לימודי חינוך במכללת אורניםעמק יזרעאל, חבר בהנהלת רשות שמורות הטבע 

כלכלן ויועץ אסטרטגי. חבר במרכז יפה למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב. שימש  אל"מ )מיל.( ד"ר שמואל אבן
תעשיות, דלק יועץ למשרדים ממשלתיים כמשרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון ולחברות גדולות, בהם כלל ישראל, כלל 

 .שנה. בעל תואר דוקטור בכלכלה מהטכניון 21השקעות ואיי.די.בי. שירת בחיל המודיעין במשך 

סמנכ"ל וראש המנהל למחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי. שימשה מנהלת המכון למחקר כלכלי וחברתי של  לאה אחדות
וכיהנה בתפקידים בכירים שונים במנהל המחקר  ההסתדרות, יועצת כלכלית ליו"ר ההסתדרות ולאיגודים המקצועיים,

והתכנון של המוסד לביטוח לאומי. כיהנה בוועדות ובצוותי מומחים בינלאומיים בנושאים חברתיים וכלכליים. מוסמכת 

 .האוניברסיטה העברית בירושלים בכלכלה

ן לתכנון מדיניות עם יהודי. מרצה עמית מחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה ובמכו אבי איפרגן
בנושא מדיניות החוץ של ישראל בתכנית לתלמידי חו"ל באוניברסיטת בר אילן. עבד כיועץ ארגוני וייסד חברת הזנק בעמק 

          הסיליקון. בוגר

University of Technology בסדני במנהל עסקים, מוסמך מטעם Security Institute of Australia בכלכלה  בסידני

 .אילן במסגרת התכנית לניהול סכסוכים ומשא ומתן-ובמימון. סטודנט לתואר שני באוניברסיטת בר

בנייה ניהול והנדסה. מכהן כראש צוות המעקב והבקרה על יישום תכניות הפיתוח  –שותף ויו"ר בחברת ב.נ.ה  צבי אלדרוטי
משרד ראש הממשלה בתקופת כהונתם של יצחק רבין ז"ל ביישובי המגזר הערבי מטעם משרד ראש הממשלה. כיהן כמנכ"ל 

ושל שמעון פרס. שימש מנכ"ל ודירקטור של דיור לעולה בע"מ ושליח המדינה בארגנטינה. כיהן כמנכ"ל וכיו"ר מועצת 
שנים. חתן "פרס רוזוליו" למינהל ציבורי.  18המנהלים של חברת עמידר. כיהן כראש המועצה המקומית מגדל העמק במשך 

וגר אוניברסיטת חיפה במדע המדינה ומינהל ציבורי ובוגר המכון המרכזי לניהול לסגל המינהל הבכיר של נציבות שרות ב

  .המדינה

מנהל אקדמי, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. כיהן בתפקידים  אלטמן-ד"ר ישראל אלעד
רסיטת תל אביב וחוקר במכון שילוח ללימודי המזרח התיכון. בעל תואר ממלכתיים בכירים בארץ ובחו"ל. שימש מרצה באוניב

 דוקטור בלימודים אסלאמיים מאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס

יועץ בכיר למועצה לביטחון לאומי בתחום החוסן החברתי והלאומי. כיהן כסמנכ"ל עיריית תל אביב  תא"ל )מיל.( מאיר אלרן
רטגי למשרדי ממשלה, לגופים ממלכתיים, לעיריות ולאוניברסיטאות. שירת בצה"ל בתפקידים יפו ושימש יועץ לתכנון אסט

בכירים בחטיבת המחקר של אמ"ן, כסגן מפקד המכללה לביטחון לאומי וכסגן ראש אמ"ן. מוסמך אוניברסיטת אינדיאנה 

  .ביחסים בינלאומיים ובלימודים רוסיים

במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. עסק בניהול חברה מנהל קשרי חוץ  אל"מ )מיל.( מיכאל אלתר
מעשרים שנה. במסגרת שירותו שימש  פרטית ובסחר בינלאומי בנושאים ביטחוניים ואזרחיים. שירת בצה"ל ובשב"כ למעלה

ם צבאיים זרים, באבטחת נספח צבאי בדרום אפריקה, ועסק בניהול קשרי החוץ של חיל המודיעין ושל צה"ל עם צבאות וארגוני
מבצעים ופרויקטים מיוחדים של חיל המודיעין ושל צה"ל, בהערכות מודיעין שוטפות ותקופתיות בצה"ל ובחיל המודיעין 
ובאבחון ומיון בטחוני של כוח אדם בשב"כ ובצה"ל. בוגר אוניברסיטת תל אביב בלימודי המזרח התיכון ומזרח אפריקה ובוגר 

 .בצה"להמכללה לפיקוד ומטה 

וכיהן בתפקידי ניהול בכירים, בהם  1982 -נשיא ויו"ר מועצת המנהלים, אלביט מערכות. הצטרף לאלביט ב יוסף אקרמן
בת של אלביט -מערכות ביטחוניות, סמנכ"ל חטיבת שדה הקרב העתידי, מנכ"ל חברת –סמנכ"ל לענייני תפעול של אלביט 

 .הטכניון בהנדסת אווירונאוטיקה בטקסס וסמנכ"ל למערכות צבאיות מתקדמות. בוגר



נשיא "ארד תקשורת". שימש מנהל האסטרטגיה בבחירות לראשות הממשלה של אריאל שרון ובנימין נתניהו.  אייל ארד

 .מוסמך בתיאולוגיה מהסמינר היהודי התיאולוגי בניו יורק ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במקרא ובפילוסופיה

עוזר יועץ שר הביטחון וראש מרכז המידע למודיעין וטרור במרכז למורשת המודיעין.  ן )נאמן( ארליךאל"מ )מיל.( ד"ר ראוב
מרצה בנושאי מודיעין בבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. עמית מחקר במכון 

. שירת שלושים שנה בחיל המודיעין והתמחה הבינלאומי למדיניות נגד טרור. שימש סגן מתאם פעולות הממשלה בלבנון
ביחסי ישראל עם סוריה, לבנון והפלשתינאים. בתחומים אלה פרסם שורה של ספרים ומאמרים בארץ ובחו"ל. בעל תואר 

 .דוקטור בהיסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת תל אביב

מרצה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה  מרצה במכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל. שימש ד"ר יובל ארנון
וחוקר במכון שילוח באוניברסיטת תל אביב. עבד במשרד ראש הממשלה. פרסם ארבעה ספרים על ההיסטוריה של התנועה 

 School of Oriental -הלאומית הפלשתינאית ועל אש"פ. בעל תואר דוקטור בהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב. השתלם ב

and African Studies באוניברסיטת לונדון. 

. שימש יו"ר הקואליציה, יו"ר סיעת הליכוד ויו"ר השדולה 1996סגן שר הביטחון. חבר כנסת מטעם הליכוד משנת  ח"כ זאב בוים
למען הנגב. כיהן כראש עיריית קריית גת ועסק בניהול חינוכי. מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים בהיסטוריה וביחסים 

 .נלאומייםבי

סגן יו"ר קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד וסגן יו"ר החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד.  אברהם ביגר
תעשיות אריזה  –בעלים ומנהל של חברת ביגר השקעות. יו"ר הדירקטוריון של חברת שופרסל ויו"ר ושותף בחברות קניאל 

ירקטור במספר חברות וארגונים, בהם הבנק הבינלאומי הראשון ופז. עבד באגף התקציבים אריזות משקה. מכהן כד –וקניאל 
במשרד האוצר. שימש חשב, מנכ"ל ודירקטור בבנק כללי לישראל, מנכ"ל ודירקטור בחברת פז ומנכ"ל ודירקטור בחברת 

 .הביטוח "מנורה". מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים במנהל עסקים

נשיא כור תעשיות. יו"ר מועצות המנהלים של מספר חברות, בהן תדיראן, מכתשים אגן תעשיות, אלישרא  עו"ד דני בירן
מערכות אלקטרוניות וכור סחר. שימש סגן נשיא קבוצת קלרידג'. שירת במשרד ראש הממשלה במשך יותר משני עשורים 

בוגר בית הספר למשפטים של אוניברסיטת תל בתפקידי ניהול מגוונים, שכללו משימות דיפלומטיות ומשימות מיוחדות. 

  .אביב

יועץ לתכנון חינוכי. מילא תפקידי ניהול בכירים בתחומי תכנון החינוך ברמה המוניציפאלית והלאומית. כיהן כעוזר  נחום בלס
, מנכ"ל משרד החינוך. כתב והיה שותף לכתיבת עשרות עבודות ומאמרים בתחומים שונים של כלכלת החינוך בישראל

אינטגרציה בחינוך, הפעלת שינויים במערכות חינוך גדולות וצמצום פערים. מוסמך אוניברסיטת ראטגרס בארה"ב 

 .בהיסטוריה

פרופסור במכון כהן להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע והרעיונות ובתוכנית ללימודי  אלוף )מיל.( פרופ' יצחק בן ישראל
ביטחון בביה"ס לממשל, וראש המרכז ללימודים בינלאומיים ע"ש מוריס א. קוריאל באוניברסיטת תל אביב. שירת בצה"ל 

מחלקת מחקר בלהק מודיעין של למעלה משלושים שנה בתפקידים בכירים, בהם ראש ענף חקר ביצועים בחיל האוויר, ראש 
החיל, ראש המו"פ בצה"ל ובמשרד הביטחון וראש מפא"ת במשרד הביטחון. ייסד חברה לייעוץ טכנולוגי ואסטרטגי בארץ 
ובחו"ל. כתב ספרים ומאמרים בנושא צבא וביטחון. חתן שני פרסי בטחון ישראל, פרס חיל האוויר, פרס ראש אמ"ן לחשיבה 

בעל תואר  .Singapore Defense Technology Distinguished Award -לספרות צבאית ו יוצרת, פרס יצחק שדה

 .דוקטור בפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב

אילן. כיהן -עורך דין במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות' ומרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר עו"ד ד"ר יהודה בן מאיר
יטת בר אילן ושימש מרצה באוניברסיטת תל אביב. היה קצין מחקר ראשי ביחידת כראש המחלקה לפסיכולוגיה באוניברס

שנה כחבר כנסת מטעם המפד"ל וכסגן שר החוץ. פרסם שני ספרים, האחד  13המחקר הפסיכולוגי של צה"ל. כיהן במשך 
בעל תואר דוקטור בנושא תהליך קבלת ההחלטות בישראל בתחום הביטחון הלאומי והאחר על יחסי צבא וחברה בישראל. 

 .בפסיכולוגיה מאוניברסיטת קולומביה ובוגר אוניברסיטת בר אילן במשפטים

שירת בתפקידים בכירים במשרד ראש הממשלה במשך עשרים ושמונה שנים. לאחר פרישתו, כיהן כמנכ"ל  עו"ד חיים בן עמי
יפה במנהל ובמדיניות ציבורית, בוגר אביב במשפטים, מוסמך אוניברסיטת ח-רשת "אורט ישראל". בוגר אוניברסיטת תל

  .המכללה לביטחון לאומי ובוגר קורס ניהול בכיר בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד

משנה לפרקליטת המדינה לעניינים פליליים. שימשה מנהלת המחלקה ופרקליטה בכירה במחלקה  אור-עו"ד נאוה בן
ניברסיטה העברית בירושלים במשפטים. השתתפה בקורס בלונדון בתחום הפלילית בפרקליטות המדינה. מוסמכת האו

  .הטיפול באלימות שוטרים, במימון משרד החוץ הבריטי והמועצה הבריטית

יפו. מילאה -מנכ"ל מט"ח )מרכז טכנולוגיה חינוכית(. כיהנה כמנהלת מינהל החינוך והתרבות, עיריית תל אביב הר-גילה בן
ייעוץ תכנון ועשייה בתחום החינוך, ברמה הארצית והמוניציפאלית. הייתה חברה בוועדות תכנון  שורה של תפקידי ניהול,

 אילן בחינוך ובוגרת בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית-בתחום החינוך. מוסמכת אוניברסיטת בר

סטרטגיה במרכז המנכ"ל הנכנס של המוסד לביטוח הלאומי ועמית מחקר בכיר במכון למדיניות וא שלום-ד"ר יגאל בן
הבינתחומי הרצליה. מנכ"ל משרד העבודה והרווחה לשעבר. במסגרת תפקידו זה יזם וניהל את הפרויקט הלאומי לילדים 
בסיכון ויחד עם הג'וינט הקים את עמותת "אשלים" לטיפול בנושא. משמש גם ראש תחום רווחה במרכז למדיניות חברתית של 

מדיניות חברתית באוניברסיטאות בארץ ועמית מחקר בכיר במרכז מינרווה לחקר הנוער הג'וינט העולמי, מרצה בכיר בתחום 



בישראל באוניברסיטת חיפה. ניהל את חברת מ.ב.ס מערכות לתכנון אסטרטגי, ייעוץ וניהול מערכות מידע. מילא תפקידים 

 .וקטור מאוניברסיטת חיפהרבים במוסד לביטוח לאומי, אשר האחרון שבהם היה המשנה למנכ"ל המוסד. בעל תואר ד

עבד בתחום יחסי ערבים  )IPCRI .(פלשתינאי למחקר ומידע-מנהל משותף ומייסד של המרכז הישראלי ד"ר גרשון בסקין

ערבי, אשר -במשרד החינוך וכמנהל אקזקוטיבי של המכון לדו קיום יהודי ,Interns for Peace ויהודים בישראל בארגון

ד ראש הממשלה. פרסם ספרים ומאמרים רבים בעברית, באנגלית ובערבית על הסכסוך נוסד ע"י משרד החינוך ומשר

 .פלשתינאי. בעל תואר דוקטור ביחסים בינלאומיים מאוניברסיטת גריניץ' באנגליה-הישראלי

ים עמית מחקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה ויועץ תקשורת למוסדות, לארגונ בני בריסקין
ולאישי ציבור. מכהן כיו"ר עמותת מופת, רשת ארצית לבתי ספר למצוינות במדעים. שימש יועץ ראש הממשלה לענייני עלייה 
וקליטה, ראש ענף קשר לתקשורת בשפה הרוסית בלשכת העיתונות הממשלתית ורכז סטודנטים במחלקה לסטודנטים 

בהסתדרות הלאומית. מוסמך אוניברסיטת מוסקבה בהיסטוריה בהסתדרות הציונית. עוד שימש עורך עיתון בשפה הרוסית 
 ובחקר ארכיונים

בתפקידים רבים בארץ  1977ראש חטיבת התפוצות במשרד החוץ. מומחה למצרים. משרת במשרד החוץ משנת  נמרוד ברקן
מחלקה לבקרת נשק ובחו"ל ובהם יועץ מדיניות למנכ"ל, מנהל החטיבה לאסטרטגיה וכלכלה במרכז לחקר המדיניות ומנהל ה

  .ובטחון אזורי. כיהן כמרצה מן המניין ליחסים בינלאומיים במכללה לביטחון לאומי ובאוניברסיטה העברית בירושלים

מנהל חברות ויועץ. מכהן כדירקטור בבנק לפיתוח תעשייה, בביטוח ישיר ובמעלות. משמש בתפקידים ציבוריים,  משה גביש
צת למפעל הפיס וחבר הנהלת המרכז הישראלי לניהול. שימש סגן יו"ר דנקנר השקעות בהם חבר המועצה הציבורית המייע

דיסקונט, נציב מס הכנסה ומס רכוש ובתפקידים שונים במשרד האוצר. בוגר האוניברסיטה -ומתב, מנכ"ל בנק מרכנתיל

 .העברית בכלכלה ובמשפטים ומוסמך האוניברסיטה במנהל עסקים

אמנים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל. חבר הנהלת פדרציית המגבית היהודית המאוחדת חבר עמית בחבר הנ מרק גולד
. מכהן בדירקטוריונים של חברות פרטיות, ציבוריות 2000חו"ל ויו"ר הוועדה לשותפות -במונטריאול, יו"ר המחלקה לישראל

טת בריטיש קולומביה ובית הספר למשפטים וקרנות הון סיכון. שימש פרופסור למשפטים באוניברסיטת יורק. בוגר אוניברסי

 .של אוניברסיטת הרווארד

חבר בחבר הנאמנים וחבר הנהלת הסוכנות היהודית. מכהן גם כיו"ר ההנהלה של איחוד הקהילות היהודיות.  רוברט גולדברג
רב של יוזמות אזרחיות נשיא בנק "אוהיו לחיסכון". כיהן כיו"ר הפדרציה של הקהילה היהודית בקליבלנד והיה מעורב במספר 

 .ומוסדות אקדמיים. כיהן גם כיו"ר ועדת המשנה לחברות. למד באוניברסיטת אוהיו ובבית הספר למשפטים קליבלנד מרשל

ראש החטיבה לתכנון, תקציבים וכלכלה במפא"ת, משרד הביטחון. מילא שורה של תפקידי שדה ומטה  אל"מ אחיאב גולן
וסמך אוניברסיטת בן גוריון בהנדסת תעשייה וניהול ומוסמך אוניברסיטת תל אביב במנהל בתחום התכנון, התקציב והרכש. מ

 .עסקים. בוגר בית הספר לפיקוד ומטה של צה"ל ובוגר קורסים מקצועיים בישראל ובארה"ב

משפטים, ישראל. מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים. כיהן כמנכ"ל משרד ה-מזכ"ל פורום איחוד אירופה עו"ד שלמה גור
ליר לעניינים בינלאומיים. כיהן בתפקידים בכירים במשרד החוץ ובהם ציר -כיו"ר מועצת רואי החשבון, וכיועץ לראש מכון ון

מדיני בשגרירות ישראל בוושינגטון, יועץ מדיני לסגן שר החוץ, מנהל מחלקת ההדרכה במשרד ויועץ בשגרירות ישראל בדרום 

 .באוניברסיטת תל אביב אפריקה. בוגר הפקולטה למשפטים

חברת ייעוץ בינלאומית בנושא אנרגיה. מכהן כיועץ אסטרטגי למכון הישראלי לנפט -Belbank Ltd .– דירקטור ב יוסי גילבן

 ולחברות אנרגיה בינלאומיות. שימש מנכ"ל ודירקטור בחברת Trans Asiatic Oil S.A ואנרגיה, כיועץ מסחרי לחברת

Bridge Oil (UK) Ltd. וראש המחלקה המסחרית ומנהל של Trans Asiatic Oil S.A.  מוסמך אוניברסיטת ניו יורק

ביחסים בינלאומיים. בוגר קורס מתקדם בכלכלת אנרגיה למנהלים באוניברסיטת ג'נבה, וקורס בכלכלת נפט של המכון 

 .הישראלי לנפט ואנרגיה

סיטת חיפה. מתמחה באנתרופולוגיה של חברות במזרח התיכון. פרופסור בחוג ללימודי ארץ ישראל, אוניבר פרופ' יוסף גינת
מכהן גם כמנהל המרכז ללימודי שלום באוניברסיטת אוקלהומה וכיו"ר ועדת הגבולות של המועצות הערביות המקומיות 

ם ערבי באוניברסיטת חיפה. מילא תפקידים אקדמיי-בואדי עארה במשרד הפנים. חבר בוועדת ההיגוי של המרכז היהודי
אביב ואוקלהומה. עוד מילא תפקידי יעוץ לשרים ולמשרדי ממשלה בנושאי ערבים -וניהוליים באוניברסיטאות חיפה, תל

ספרים ומאמרים אקדמיים רבים. זכה במלגות,  11ומיעוטים. כיהן כמנהל המרכז האקדמי הישראלי בקהיר. כתב וערך 

  .לוגיה מאוניברסיטת יוטהבפרסים ובמענקי מחקר רבים. בעל תואר דוקטור באנתרופו

יועץ לנושאי מודיעין לקהיליית המודיעין הישראלית ומרצה בנושאי מודיעין בבית ספר לאודר  תא"ל )מיל.( עמוס גלבוע
לממשל במרכז הבינתחומי הרצליה. בעל טור פובליציסטי ב"מעריב". מילא תפקידים בכירים בחיל המודיעין ובאגף המודיעין 

ה ראש חטיבת המחקר. שימש יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים ויועץ לשר הביטחון משה ארנס. מוסמך ותפקידו האחרון הי

 .האוניברסיטה העברית בירושלים בערבית ובמזרח תיכון

פרופסור בפקולטה למשפטים וראש הקתדרה למשפטים ע"ש בורה לרסקין באוניברסיטה העברית  פרופ' ישראל גלעד
קצועיות בארץ ובחו"ל ומרצה בקורסים מקצועיים מתקדמים לפרקליטים, לעורכי דין ולקבוצות בירושלים. חבר בוועדות מ

מקצועיות שונות. שימש עמית אורח ומרצה מן החוץ בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה ומרצה בכיר 
 באוניברסיטת חיפה. בעל תואר דוקטור במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים



החשב הכללי במשרד האוצר. כיהן כסמנכ"ל לכספים בתעשייה האווירית ובשורה של תפקידים בכירים במשרד  עדניר גל
האוצר כגון משנה לממונה על התקציבים, סגן הממונה על התקציבים ואחראי על תקציבי מערכות הביטחון, מנהל אזרחי 

ממשל והמנהל . בוגר הפקולטה לחקלאות ברחובות ותקציבי משרדי הממשלה והמנהל ורכז תעשיות ביטחוניות ומשרדי ה

 .אילן במנהל עסקים עם התמחות במימון -בכלכלה ומנהל חקלאי ומוסמך אוניברסיטת בר

רבתי. כיהן כמנכ"ל המגבית היהודית המאוחדת בניו יורק. שימש -מנכ"ל הפדרציה היהודית של וושינגטון ד"ר מישה גלפרין

 New York Association for New -ורווחה בניו יורק ומנהל השירותים המקצועיים ב מנהל מרכז יהודי לשירותי קהילה

Americans,  הארגון הגדול ביותר בארה"ב העוסק במהגרים. בוגר ישיבה יוניברסיטי בפיזיקה תיאורטית ובלימודים

  .יהודיים. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת ניו יורק בפסיכולוגיה קלינית

  Worldמנכ"ל '"הקרן לידידות, ירושלים". כיהנה כנשיאת מרכז שלום עולמי, הר ציון, כנשיאה ומייסדת עדדבורה גנני אל

Wide Vision, Ltd.  בקהיר וכקונסול מטעם משרד התיירות באזור דרום מזרח ארה"ב. שימשה יועצת תקשורת ודוברת

במשרדי התיירות, המשפטים, האוצר והבריאות ויועצת תקשורת לאשת נשיא המדינה. כן שימשה מנהלת יחסי ציבור של 
בעיתונות בנושאי תרבות, חינוך רשת מלונות שיף בישראל ועוזרת לדובר ראש עיריית ירושלים. פרסמה מאמרים רבים 

ובנושאים חברתיים. בעלת טור ב"ידיעות אחרונות" ו"בכל העיר". פרסמה שלושה ספרי שירה ורומן. בוגרת האוניברסיטה 

 .העברית בירושלים בעבודה סוציאלית ובעלת תעודה ביחסי ציבור ופרסם מהטכניון

שימש מזכיר ומתאם צוות המשא ומתן להסדר  )ECF .(ה כלכלימנהל פרויקט "ראות" בקרן לשיתוף פעול גידי גרינשטיין

בתאום תכנית מדיניות מקיפה לקראת משא ומתן  ECF . עבד עבור1999-2001הקבע מטעם משרד ראש הממשלה בין השנים 
ים על הסדר קבע. בעל תואר מוסמך במנהל ציבורי מבית הספר לממשל ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארד ותארי בוגר במשפט

  .ובכלכלה מאוניברסיטת תל אביב

פרופסור אמריטוס בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים.  פרופ' אברהם דורון
מתמחה במערכות שירותי רווחה, בשירותי בריאות ובביטוח סוציאלי בארץ ובעולם. פרסם מאמרים רבים בתחום התמחותו. 

  .London School of Economics -ר מהבעל תואר דוקטו

מנכ"ל עמותת המרכז למורשת המודיעין וממייסדיו. הקים חברת ייעוץ לגופים כלכליים בינלאומיים  ישעיהו דליות )בלומברג(
ונטל חלק ביוזמות פרטיות בתחומי האנרגיה והפיתוח. משמש יו"ר מועצות המנהלים של קרתגו אנרג'י ואובק גז. שירת 

בארץ ומחוצה לה, במשך למעלה משני עשורים. שימש במועצות מנהלים של חברות כגון הילטון, נהר הירדן וחוף במוסד, 

 .אלמוג. כיהן כדירקטור במספר חברות, בהם קבוצת גולד בונד ומיראג' פיתוח לישראל. בעל תואר בוגר במנהל עסקים

מחקר במכון יפה למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל  עובד המועצה לביטחון לאומי. עמית אל"מ )מיל.( אורי הורוביץ
אביב. שימש קצין מחקר בחטיבת המחקר של אגף המודיעין בצה"ל. בוגר אוניברסיטת תל אביב בשפה ובספרות ערבית 

  .ובהיסטוריה של המזרח התיכון

ל משרד מבקר המדינה וכיועץ מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת בר אילן. כיהן כמנכ" יאיר הורוביץ
המשפטי לעיריית ירושלים. עבד בפרקליטות מחוז ירושלים ובפרקליטות המדינה ותפקידו האחרון היה סגן בכיר לפרקליט 

  .המדינה. מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים

ומי הרצליה. שימש יועץ לענייני עמית במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור במרכז הבינתח אל"מ )מיל.( שלום הררי
פלשתינאים במשרד הביטחון ובמפקדת יהודה ושומרון בצה"ל. שירת בחטיבת המחקר בחיל המודיעין בתפקידי מחקר צבאי 

 ואיסוף מודיעיני. משמש פרשן בכלי התקשורת המקומית בנושאי הסכסוך הישראלי פלשתינאי

לחינוך של הסוכנות היהודית לארץ ישראל. שימש עוזר אישי למנכ"ל מחלקת מנהל פעילויות סטודנטים במחלקה  אילן וגנר
החינוך של הסוכנות ושליח הסוכנות לענייני סטודנטים בארה"ב. היה ממייסדי מרכז הסמינרים "קרן קולות". עבד כמורה 

וך יהודי באוניברסיטה בבי"ס תיכון וכמפקח. מוסמך אוניברסיטת תל אביב במדע המדינה. לומד לקראת תואר מוסמך בחינ

 .העברית בירושלים

מנהל פרוייקטים, אזור ישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל. מרצה לתקשורת בבית הספר למנהל של  ד"ר יהודה ויינראוב
מי?. כיהן כמנהל הקשרים עם עיתונות חוץ בסוכנות. מילא תפקידים שונים בדובר צה"ל. שימש שליח הסוכנות היהודית 

ראש המשלחת הציונית למערב התיכון וסגן דובר הסוכנות. פרסם ספר על ספרות צרפתית בימי הביניים ומאמרים  בשיקגו,
רבים בנושאים מדיניים וצבאיים. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת קורנל. השתלם בפקולטה למדעי הרוח ובמכון למדע 

 .המדינה באוניברסיטת פריז

קיום בין יהודים -שותפה במשרד עורכי דין. פעילה בארגונים ציבוריים בתחום המשפט, דו-מנהלת פאהום-עו"ד וופא זועבי
וערבים וזכויות אדם, בהם התנועה למען ארץ ישראל טובה, הפורום להסכמה אזרחית, בית הדיון למשמעת של לשכת עורכי 

לשכת עורכי הדין והוועד המנהל של המרכז הדין, המועצה הארצית של יוזמות קרן אברהם, צוות פיקוח על בתי סוהר ב
ערבי באוניברסיטת חיפה. שימשה חברת המועצה המייעצת לענייני ערבים שליד שר המשפטים. בוגרת אוניברסיטת -היהודי

 .תל אביב במשפטים ומסיימת לימודים לקראת תואר שני במשפטים באוניברסיטה זו

בנושאים משפטיים באו"ם, באוניברסיטת חיפה, במוסדות ביטחוניים שונים בעל משרד עורכי דין. הרצה  עו"ד אמנון זכרוני
" ו"זכרוני נגד מדינת ישראל". פרסם מאמרים בנושאים שונים בכתבי עת 119ובקריה האקדמית. פרסם שני ספרים, "אחד מול 

  .ובעיתונים. מנחה את תוכנית הטלוויזיה הטור השבועי. בוגר אוניברסיטת תל אביב במשפטים



לשעבר ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. מכהן בשורה של דירקטוריונים של חברות  אלוף )מיל.( יצחק חופי
מקום הרמטכ"ל לאחר -כלכליות. קודם לתפקידו במוסד, שירת בשורה של תפקידי פיקוד בצה"ל, שהאחרון שבהם היה ממלא

 .דיראן. חבר נשיאות כנס הרצליהמלחמת יום הכיפורים. כיהן כמנכ"ל חברת החשמל וכיו"ר ת

קיום, כיועצת בעניין מעמד -מנהלת מרכז הירש לגיל הרך ביפו. מכהנת כסגנית יו"ר נעמ"ת בישראל לנושא דו נדיה חילו
האישה במרכז השלטון המקומי וכיו"ר מועצת הנשים הערביות. מייסדת ויו"ר עמותת "מנארה" לקידום ולפיתוח מנהיגות 

. חברת הנהלה ויועצת בארגונים רבים, בהם מועצת הנשים העירונית של ת"א יפו, נעמ"ת, והמועצה בקרב נשים ערביות
הציבורית של קרן אברהם. שימשה קצינת מבחן בכירה לנוער במגזר הערבי במחוז תל אביב ועובדת סוציאלית בעיריית תל 

. 1998במדינת ישראל מטעם ליידי גלובס לשנת אביב ובמרכז לבריאות הנפש ביפו. נבחרה לאחת מתוך עשר נשות הקריירה 

 .מוסמכת אוניברסיטת תל אביב בעבודה סוציאלית

מתכנן ערים וגיאוגרף אורבני, מרצה בכיר בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה וחוקר  ד"ר ראסם חמייסי
אורבני כפר כנא. חבר צוות תכנון בכיר להכנת במכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות בירושלים. מנהל מרכז לתכנון ניהול 

תכניות ארציות, מחוזיות ומקומיות. משמש חוקר ומתכנן בכיר במרכז הבינלאומי לשיתוף ולשלום, ירושלים. פרסם מאמרים 
רבים בספרות מקצועית בארץ ובעולם על תכנון וניהול עירוני. בעל תואר דוקטור בגיאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית 

 Queen Mary and Westfield -וב London School of Economics -שלים. השלים לימודי פוסט דוקטורט בבירו

College בלונדון. 

פרופסור בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. חבר באיגודים מקצועיים בתחום המחקר החינוכי בארץ  פרופ' דוד חן

 ,ית הספר. שימש מרצה וחוקר אורח באוניברסיטאות רבות, בהם הרווארדובחו"ל. כיהן כראש בית הספר לחינוך וכדיקן ב

MIT,  סטנפורד וקווינס קולג' בניו יורק ועמית מחקר במכון הבינלאומי לתכנון חינוכי בפאריז. כיהן גם כמנהל לאומי של

עוזר נשיא המדינה לחינוך  המרכז לחינוך מדעי ע"ש עמוס דה שליט. היה חבר בוועדות ציבוריות רבות בנושאי חינוך ושימש
יפו לחינוך ופרס ע"ש קנדי מטעם מכון וייצמן למדע. השתתף בכתיבת ספרים וספרי לימוד, פרסם -ורווחה. חתן פרס תל אביב

  .ספר אחד, מאמרים ומונוגרפיות. בעל תואר דוקטור בביופיזיקה, ממכון וייצמן למדע

מילא בחברה תפקידים מקצועיים וניהוליים  1984תדיראן תקשורת. מאז  נשיא, מנכ"ל וחבר במועצת המנהלים של חזי חרמוני

 .שונים, ובהם מנכ"ל חטיבת תקשורת טקטית ומנהל אגף רדיו וטלפוניה. בוגר אוניברסיטת תל אביב בהנדסת חשמל

כנולוגיות. סמנכ"ל בחברת אתנה פתרונות ביטחון אנושים וטכנולוגיים משולבים ובקבוצת אלול ט אלוף )מיל.( אלכס טל
משמש כדירקטור בצים, בקבוצת רובוקופ, במופת, באורביט ובמספנות ישראל. שירת בחיל הים יותר משלושים שנה ותפקידו 
האחרון היה מפקד החיל. במהלך שירותו שימש מפקד בית ספר להדרכה של חיל הים, מפקד בסיסי חיל הים באשדוד ובחיפה 

לה. בוגר אוניברסיטת בר אילן בכלכלה ומוסמך אוניברסיטת חיפה בגיאוגרפיה. בוגר ונספח צה"ל ונציג משרד הביטחון בצ'י

  .המכללה לביטחון לאומי ובית הספר המתקדם של חיל הים האמריקני

 40עמית מחקר במרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת תל אביב. שירת בשרות הביטחון הכללי במשך  ד"ר נחמן טל
ים ערביים. כיהן כמפקד מרחב עזה וסיני וכראש האגף לעניינים ערביים. השתתף בוועידת מדריד והיה שנה והתמחה בעניינ

חבר משלחות ישראל למשא ומתן לשלום עם הפלשתינאים ועם ירדן. פרסם ספר על התמודדות מצרים וירדן עם האיסלאם 

 .ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה הקיצוני והשתתף בכתיבת ספר על החמאס. בעל תואר דוקטור מהחוג ללימודי

שימשה מנהלת תחום מחקר טכנולוגי בישראל ומחקר  ,DSP Group Inc ..סמנכ"ל מיזוגים ורכישות אילנה טרסטון

טלקומוניקציה באמריקה הלטינית בחברת ההשקעות מריל לינץ. עבדה כמנהלת וכאנליסטית בחברות השקעות בניו יורק, 
אוניברסיטת ברנדייס בארה"ב ובעלת תואר מוסמך מבית ספר פלטשר למשפטים  בסן פרנסיסקו ובלונדון. בוגרת

 .ולדיפלומטיה

שנים בתפקידי פיקוד, מטה והדרכה. שימש ראש אגף  32מנכ"ל מכתשים אגן תעשיות. שירת בצה"ל  אלוף )מיל.( שלמה ינאי
על עיטור המופת ממלחמת יום הכיפורים. התכנון, אלוף פיקוד דרום, ראש מטה זרוע היבשה ומפקד אוגדת שריון סדירה. ב

בוגר אוניברסיטת תל אביב במדעי המדינה ובכלכלה, מוסמך אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון במנהל משאבים לאומיים ובוגר 

 .התכנית לניהול מתקדם בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד. בוגר המכללה לביטחון לאומי של ארה"ב
שנים בשורה של  28עמית במכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים. שירת בשירות הביטחון הכללי במשך  יעקב יניב

תפקידים, בהם נציג שרות הביטחון הכללי במשא ומתן המדיני עם הפלשתינאים, ראש אגף המטה של המגזר הערבי, ראש 
ת, במטרה לסייע לשר לענייני המיעוטים לטפל התנדב להקים את מרכז התאום והתקשור 2000מרחב צפון. באוקטובר 

  .במהומות שפרצו בקרב ערביי ישראל. מוסמך אוניברסיטת חיפה במדעי המדינה וממשיך שם בלימודיו לתואר דוקטור

סגן ראש המועצה לביטחון לאומי למדיניות ביטחון, ומרכז "הערכת מצב הביטחון הלאומי" במועצה.  אל"מ )מיל.( איתמר יער
שנה ומילא תפקידי פיקוד,  28כחבר דירקטוריון וכיו"ר ועדת הביקורת של הדירקטוריון באילנות בטוחה. שירת בצה"ל כיהן 

ניהול, מטה והדרכה ובהם נספח צה"ל ונציג משרד הביטחון בבריטניה, באירלנד ובפינלנד וראש מחלקת הארגון באגף 

 .((RCDS מכללה המלכותית הבריטית לביטחון לאומי בלונדוןהתכנון. מוסמך אוניברסיטת חיפה במדעי המדינה ובוגר ה

איש עסקים בינלאומי ופילנטרופ. כיהן כיו"ר ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים המרכזיים  השגריר רונלד ס. לאודר
ניינים אירופיים בארצות הברית. מונה על ידי הנשיא רייגן לשגריר ארצות הברית באוסטריה, ושימש סגן עוזר מזכיר ההגנה לע

ולנאט"ו. ייסד ועמד בראש "קרן רונלד ס. לאודר" שעיקר עיסוקה בקידום החינוך היהודי. פעיל בתחומים נוספים הקשורים 
בחיי קהילות וארגונים יהודיים וישראליים. מכהן כיו"ר הקרן היהודית הלאומית, כגזבר הקונגרס היהודי העולמי וכיו"ר 

ודית במסגרת הקרן העולמית לשימור אתרי מורשת. בתחום העסקי מעורב בתחומי המדיה התכנית לשימור המורשת היה



-ובתעשיית הטלקומוניקציה. סגן נשיא תאגיד אסתי לאודר, יו"ר תאגיד אסתי לאודר העולמי ויו"ר מעבדות קליניק. בוגר בית

 .אות פריז ובריסלספר וורטון באוניברסיטת פנסילבניה במנהל עסקים בינלאומי. השתלם באוניברסיט

משרת למעלה משלושים שנה במשרד החוץ בתפקידי מחקר ודיפלומטיה ובהם קונסול כללי של ישראל בניו  יצחק לבנון
אינגלנד, קונסול כללי במונטריאול, קנדה, יועץ מדיני בשגרירות ישראל בפריז וסגן הנציג הקבוע לאונס"קו. עוד כיהן 

של המשרד. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במזרח תיכון וביחסים בינלאומיים.  בתפקידים שונים במרכז למחקר מדיני
בוגר סמינר בינלאומי לדיפלומטים באוסטריה וקורס ניהול בכיר של משרד החוץ. למד לקראת תואר מוסמך באוניברסיטת 

  .מקגיל במונטריאול בקנדה ובאוניברסיטה העברית בירושלים

כיהן גם ביו"ר השלטון  98ועד  83-ריון חברת החשמל לישראל בע"מ שימש ראש עיריית הרצליה מיו"ר הדירקטו אלי לנדאו

  ."המקומי. שימש עוזר שר הביטחון והחקלאות, יו"ר מועצת המנהלים של חברת השקם וסופר "מעריב

, כמנכ"ל משרד . כיהן כשר לביטחון פנים1984שר במשרד ראש הממשלה. חבר כנסת מטעם הליכוד משנת  עוזי לנדאו
התחבורה וכמרצה בטכניון. היה חבר במועצות המנהלים של אל על, רשות הנמלים, רשות שדות התעופה והחברה להגנת 

 הטבע. בעל תואר דוקטור מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס

ית, דובר צה"ל, מפקד מנהל אזור ישראל בסוכנות היהודית לארץ ישראל. שימש דובר הסוכנות היהוד תא"ל )מיל.( אפרים לפיד
גלי צה"ל, קצין מודיעין בכיר, איש תקשורת וחינוך. ניהל את חברת "יפעת", המרכז למידע תקשורתי ואת אולפן עקיבא, מרכז 

 .לימודי עברית וערבית. מוסמך במדע המדינה ובוגר המכללה לביטחון לאומי

קעות בתחומי אנרגיה ואיכות הסביבה. מנהל עמית מור מנהל משותף בחברת אקו אנרג'י לייזום, ייעוץ והש ד"ר עמית מור
ייעוץ וייזום בע"מ, חברה לייעוץ כלכלי ואסטרטגי. שימש יועץ ומנהל פרויקטים בבנק העולמי בוושינגטון, עוזר שר האנרגיה 

אנרגיה,  והתשתיות ועוזר ראשי בכיר ברשות לתכנון כלכלי, משרד הכלכלה והתכנון. בעל תואר דוקטור מהמחלקה לכלכלת

 .סביבה ומינרליים באוניברסיטת המדינה של פנסילבניה

. כמו כן מילא שורה של 1963מלמד ספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים מאז אוקטובר  פרופ' מנחם מילסון
עי הרוח תפקידים באוניברסיטה: ראש החוג לשפה וספרות ערבית, ראש המכון ללימודי אסיה ואפריקה, דיקן הפקולטה למד

שימש מילסון  1978עד ספטמבר  1976מיוני  .(1999-2002) ( וראש בית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג1991-1997)

היה ראש  1982עד ספטמבר  1981יועץ לעניני ערבים במפקדת אזור יהודה ושומרון ותאום הפעולות בשטחים. מנובמבר 

נחם מילסון הוא היועץ האקדמי של המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון פרופ' מ .המנהל האזרחי של אזור יהודה ושומרון

  .)ממרי(

שנים במשרד  28עמיתת מחקר בכירה במכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. עבדה במשך  רחל מכטיגר
תורכיה, אסלאם קיצוני  ראש הממשלה במגוון תפקידי מחקר וניהול. תחומי התמחותה כוללים את המזרח התיכון, אפריקה,

ואנטישמיות. בוגרת אוניברסיטת תל אביב בשפה וספרות ערבית ובהיסטוריה של המזרח התיכון ומוסמכת אוניברסיטת חיפה 

 .במדע המדינה ובלימודי ביטחון לאומי

טיבי של פורום סגן ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. כיהן כעוזר המזכיר האקזקו מירון מנור
ישראל. שירת מעל לעשרים וחמש שנים כעובד מדינה בכיר. שימש נציג משרד החוץ בנציגויות באירופה -איחוד אירופה

ובאפריקה. בוגר אוניברסיטת פריז בספרות והמכון למדעי המדינה של אוניברסיטת פריז במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים. 

 .אומי ובוגר המכללה לביטחון לאומי של צה"למוסמך אוניברסיטת חיפה בביטחון ל

מנהל ג'וינט ישראל. כיהן כמנכ"ל המחלקה לעלייה ולקליטה של הסוכנות היהודית, כיו"ר תכנית עוצמה  ארנון מנטבר
למתנדבים צעירים מארה"ב, כמנכ"ל הפורום הישראלי, כמנהל הרשות לסטודנטים, כמנהל מרכז העלייה בצפון מערב ארה"ב 

משרד הקליטה. שימש מנחה הצוותים שקלטו את העולים החדשים מאתיופיה. מוסמך האוניברסיטה העברית וכדובר 
בירושלים בתקשורת ובוגר קורס למנהלים בכירים בממשל הלאומי והמקומי בבית הספר לממשל ע"ש קנדי באוניברסיטת 

 .הרווארד

 עמיר מקוב

. משמש דירקטור במספר חברות, בהן פז שמנים וכימיקלים, מכשירי תנועה מנכ"ל משותף, איפטיק אלוף )מיל.( מנחם מרון
שנים בתפקידי פיקוד ומטה בהם סגן מפקד הכוחות  39וסופרקום. כיהן כמנכ"ל משרד הביטחון. שירת בצה"ל במשך 

מכללה פיתוח טנק מרכבה, ראש מחלקת ההדרכה במטכ"ל ומפקד ה –המשוריינים, ראש מטה פיקוד דרום, ראש מנת"ק 

  .לביטחון לאומי. בוגר הטכניון בהנדסת תעשייה וניהול. בוגר בית ספר לשריון בצרפת והמכללה לביטחון לאומי באנגליה

פרופסור בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. משמש יועץ בכיר לחטיבה לתכנון מדיני במשרד  פרופ' שאול משעל
בצה"ל. ייסד וניהל את המרכז לחקר החברה הערבית בישראל. חבר בצוות החוץ ועמית בכיר במכון לחקר תורת המערכה 

ספרים ומאמרים  5פרופסורים למען החברה בישראל. פרסם והשתתף בכתיבת  –ההקמה ובוועד המנהל של עמותת "בשער" 
ורח רבים בנושאים הקשורים לתרבות הפוליטית הערבית והאיסלאמית ולפוליטיקה פלשתינאית. כיהן כפרופסור א

באוניברסיטת ייל, כעמית מחקר בכיר בבית הספר לבריאות הציבור ובמרכז ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת הרווארד. בעל 

 .דוקטורט באוניברסיטת ייל-תואר דוקטור במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. השלים לימודי פוסט

אישיים וביחסים -פרופסור לפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת תל אביב. מחקריו מתמקדים ביחסים בין פרופ' אריה נדלר
בין קבוצות. מכהן בקתדרה למחקרים פסיכולוגיים חברתיים של סכסוכים ושיתוף פעולה. כיהן ראש המחלקה לפסיכולוגיה 



דה האקדמית של מרכז תמי שטיינמץ למחקרי וכדיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. שימש ראש הווע

  .שלום. הקים והיה יושב הראש הראשון של המכון לדיפלומטיה ושיתוף פעולה בין אזורי באוניברסיטת תל אביב

ראש עיריית אריאל. כיהן כחבר כנסת מטעם הליכוד, כמשנה למנכ"ל רשות השידור, כסמנכ"ל חטיבת הפתוח וכעוזר  רון נחמן

 .למנהל וכוח אדם בתעשייה הצבאית. בוגר אוניברסיטת תל אביב במדעי המדינה, בלימודי עבודה ובמשפטים ראשי לסמנכ"ל

מנכ"ל חברת חושבה לתכנון. חבר נשיאות האגודה הישראלית לחקר ביצועים. שירת למעלה  אל"מ )מיל.( ד"ר ארז סברדלוב
מערכות באגף התכנון, ראש ענף ניתוח מערכות  מעשרים שנה בצה"ל בתפקידי תכנון ומטה ובהם ראש המרכז לניתוח

מבצעיות באגף התכנון, ראש היחידה לחקר ביצועים בחיל האוויר וראש מדור פיתוח אמצעי לחימה בענף חקר ביצועים של 
חיל האוויר. שימש מרצה וחוקר בפקולטה למנהל עסקים ובחוג לסטטיסטיקה באוניברסיטת תל אביב. מוסמך אוניברסיטת 

ב במדעי ההנדסה. בעל תואר דוקטור בחקר ביצועים מהאוניברסיטה ללימודי המשך של צי ארה"ב, במונטריי תל אבי

 .קליפוניה

 .אשת עסקים ופילנתרופית. בעלת תואר בכלכלה מאוניברסיטת חיפה דליה סגל

מנטס. ממקימי חברת טק ופילנטרופ. בכיר בחברת טקסס אינסטרו-מנכ"ל אנוניס, איש עסקים בתחום ההיי ד"ר מרדכי סגל

  .ליבית לאחר פרישתו משירות בצה"ל. בעל תואר דוקטור בהנדסת חשמל מאוניברסיטת תל אביב

לטקסטיל באורוגוואי. מילא משרות ניהול  Dancotex S.A רואה חשבון, שותף ומנהל בחברת דניאל סולודוצ'ו ספרינברג

באורוגוואי ובאמריקה הלטינית. זכה באותות  Birthright שיאבכירות בחברות טקסטיל. פעיל בארגונים יהודיים. מכהן כנ

 .כבוד על פעילותו העסקית. בוגר אוניברסיטת אורוגוואיי בראיית חשבון

רבתי. כיהן כמנהל תכנון ותקצוב וכעוזר אקזקוטיבי לסמנכ"ל המגבית -סמנכ"ל הפדרציה היהודית של מיאמי יעקב סולומון
רציות היהודיות של ניו יורק ושל פילדלפיה. מוסמך ישיבה יוניברסיטי בעבודה סוציאלית היהודית המאוחדת. היה פעיל בפד

 .ומוסמך אוניברסיטת פנסילבניה בלימודי המזרח

יו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית. סגנית יו"ר איחוד הקהילות היהודיות ויו"ר המחלקה לפיתוח משאבים.  קרול סולומון
הפדרציה, ניו יורק. חברה בחבר הנאמנים של הג'וינט. כיהנה כנשיאת -מגבית היהודית המאוחדתמכהנת גם כדירקטורית ב

מגבית הנשים הלאומית, כחברה בחבר הנאמנים וכיו"ר הוועדה לתקציב וכספים במגבית היהודית המאוחדת. עוד כיהנה 
ו"ר זרוע התרומות הגדולות בה. בוגרת רבתי וכסגנית י-" בפדרציה היהודית בפילדלפיה2000כיו"ר של תוכנית "שותפות 

 אוניברסיטת פנסילבניה

סגן מנהל מחלקת המחקר בבנק ישראל. שימש כלכלן בכיר וכלכלן ראשי במחלקת המחקר של הבנק,  ד"ר מישל סטרבצ'ינסקי
שתית. יועץ כלכלי לחברת החשמל ולחברת הפחם מטעם חברת אמיקל וכלכלן באגף לתכנון ומדיניות במשרד האנרגיה והת

מרצה על כלכלה ציבורית באוניברסיטה העברית. פרסם מאמרים בנושאים כלכליים בארץ ובחו"ל. בעל תואר דוקטור 

 .(MIT) דוקטורט במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס-בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. השלים לימודי פוסט

 )DIA (שנה בסוכנות המודיעין ההגנתית 17 -לקבוצה, שירת כסגן נשיא עמית, קבוצת כהן. עד להצטרפותו  דני סיברייט
ובמחלקת ההגנה של ארה"ב. בתפקידו האחרון עמד בראש הצוות המתאם את פעילות מחלקת ההגנה והצבא במלחמה 
בטרור. במסגרת תפקידו, עקב אחר הפעולות באפגניסטן ובהגנת העורף של ארה"ב. על עבודתו בתקופה זו זכה בעיטור 

מזכיר ההגנה למדיניות, עסק בקשרי המחלקה עם מחלקות אחרות בממשל ועם מדינות -. קודם לכן, שירת במשרד תתמיוחד
קונבנציונלי. חתן פרס פול ניטצה -אחרות וטיפל בתהליך השלום במזה"ת, במכירות נשק וביוזמות למניעת תפוצת נשק בלתי

השלום במזה"ת. בעל תואר בוגר ביחסים בינלאומיים  על מצוינות במדיניות ביטחון בינלאומית על חלקו בתהליך
באוניברסיטת גורג' וושינגטון, בה גם למד לתואר שני במדיניות ביטחון לאומי. בעל תואר מוסמך במינהל ציבורי מבי"ס קנדי 

 .לממשל באוניברסיטת הרווארד

"צווארון לבן". מגשר מוסמך ומרצה  עו"ד עצמאי המתמחה במשפט מסחרי, בייעוץ לבנקים ובעבירות עו"ד אורי סלונים
למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה. שימש יועץ מיוחד לשר הביטחון, יועץ לענייני שבויים ונעדרים, יו"ר בית הדין לאתיקה 
של מועצת העיתונות וחבר במועצות מנהלים של גופים שונים, בהם מוזיאון ארץ ישראל, הבנק הבינלאומי הראשון, קופת 

מכבי" וחברת הביטוח מגדל. מכהן כנשיא "וראייטי" העולמי. זכה באותות רבים, בהם אות החסד מקרן טראמפ, "אות חולים "

 .המתנדב" מעיריית רעננה ו"אות הנשיא למתנדב". בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים

נק. שירת במשרד האוצר כראש נציגות מנכ"ל מורגן סטנלי ישראל. שימש מנהל פעילות בנק ההשקעות של הב יאיר סרוסי
האוצר בארה"ב, כמנהל משלחת הקומודיטיס בארה"ב וכרכז צוות תעשייה, תשתיות ותקשורת באגף התקציבים. היה חבר 
בדירקטוריונים שונים, בהם פרוטארום, מפעלי ים המלח, מבני תעשייה, בנק הפועלים ודגניה סיליקון. היה חבר במנהלת מרכז 

 .רן המדען הראשי. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בכלכלה ובמדעי המדינהההשקעות ובק

יועץ כלכלי ומוניציפאלי, המתמחה בעבודה עם רשויות מקומיות. שימש יועץ כלכלי ומוניציפאלי במרכז  אסעד עזאיזה
לי ותקציבי לרשויות השלטון המקומי, חשב מלווה וגזבר ממונה מטעם משרד הפנים בכמה רשויות מקומיות, יועץ כלכ

ערביות, ונציגן מול המשרדים הממשלתיים בתחום הכספי והתקציבי וכלכלן במשרד הפנים במחוז הצפון. כיהן כראש 
שנה. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בכלכלה ובסטטיסטיקה ובוגר  15המועצה המקומית של דבוריה במשך 

 .אוניברסיטת חיפה בראיית חשבון



שירת בצה"ל יותר משלושים שנה במגוון תפקידים בעיקר בחיל המודיעין. תפקידיו האחרונים היו  יעקב עמידרור אלוף )מיל.(
מזכיר צבאי לשר הביטחון ומפקד המכללות. עם שחרורו שימש עמית מחקר בכיר במכון וושינגטון ללימודי המזרח התיכון. 

  .ת חיפה במדעי המדינהפרסם ספר בתחומים צבאיים וביטחוניים. מוסמך אוניברסיט

יו"ר המרכז למורשת המודיעין. משמש גם יו"ר מועצת המנהלים של ח.ל.ל ושל קרן הון סיכון ספארק  אלוף )מיל.( מאיר עמית
ומכהן במועצות מנהלים של מספר תאגידים וחברות ישראליות. כיהן כמנכ"ל כור תעשיות. יזם את פרויקט הלווין הישראלי 

של תפקידי פיקוד בהגנה, בצה"ל ובמערכת הביטחון במשך שלושים שנה. נבחר לכנסת התשיעית ושימש עמוס. שירת בשורה 

 .שר התחבורה והתקשורת. חבר נשיאות כנס הרצליה

עיתונאי וחוקר המתמחה בנושא הפלשתינאים והמזרח התיכון. מנהל מכון נוישטטר ליישומי השלום במודיעין.  פנחס ענברי
ושא הפלשתינאי, בהם "הפלשתינאים בין טרור למדינה" שיצא לאור באנגליה. מוסמך האוניברסיטה פרסם ארבעה ספרים בנ

 .העברית בנושאי תרבות האיסלאם וערבית קלאסית

מנהל האגף לתכנון אסטרטגי, משרד הרווחה. כיהן בתפקידי ניהול במשרד הרווחה ובנציבות שירות המדינה.  יקותיאל צבע

באוניברסיטת שיקגו. מוסמך בית הספר לממשל  Research Center Chapin Hall -ת מחקר בחתן פרס קפלן. שימש עמי

ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארד במנהל ציבורי, בו למד כעמית ווקסנר. מוסמך בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית 

 .בירושלים

מרצה בקריה האקדמית, קריית אונו ויועץ לחברת שיווק. במחקריו, הוא עוסק בשילוב בין היבטים  ד"ר עופר צלרמאייר

 Society for -פסיכולוגיים של השיווק לתורות התנהגותיות של קבלת החלטות. חבר באגודה למחקר צרכנות וב

Judgment and Decision Making.  מאוניברסיטת קרנגי מלון בעל תואר דוקטור במדעי השיווק וקבלת ההחלטות

 .בפיטסבורג

איש חינוך ומנהל יד בן צבי. ניהל את ביה"ס התיכון המקיף דנציגר בקריית שמונה. הקים וניהל את מערכת  ד"ר צבי צמרת
המכונים מלי"ץ לחינוך יהודי ציוני. שימש חבר ועמד בראש ועדות ציבוריות בנושאי חינוך וחברה כדוגמת ועדת צמרת 

אילן בירושלים. פרסם מחקרים וספרים העוסקים בחינוך בשנות המדינה הראשונות. זכה -ון לסכסוך בכביש ברלמציאת פתר

 .בפרסים על עבודתו החינוכית. בעל תואר דוקטור מהמכון ליהדות זמננו של האוניברסיטה העברית בירושלים

ועצת המנהלים של חברת ואלור מערכות יועץ עצמאי בתחום טכנולוגיות ומערכות ממוחשבות. חבר במ מושיק קוברסקי
ממוחשבות. נמנה עם מייסדי החברה ושימש בה סגן נשיא לנושאי טכנולוגיות. עוסק בפעילות התנדבותית בארץ ובחו"ל 
בתחום תקשורת, הסברה ועבודה עם נוער ומשמש יועץ אסטרטגי לנושאי משרה בשרות הציבורי. עסק בפיתוח ובניהול תוכנה 

ק ובצה"ל. חתן פרס ראש אמ"ן ע"ש אל"מ עוזי יאירי ז"ל לחשיבה יוצרת ופרס רוטשילד למפתחים בחברת אופטרוט

 .תעשייתיים/ייצוא בחסות נשיא המדינה. בוגר אוניברסיטת תל אביב במתמטיקה ובמדעי המחשב

סיטת בן גוריון בנגב. מנהל המרכז ללימודי מדיניות חברתית בישראל ופרופסור למדיניות ציבורית באוניבר פרופ' יעקב קופ
מתמחה במדיניות חברתית, בכלכלת רווחה, ובדמוגרפיה כלכלית. סגן נשיא המכון העולמי לניהול ולמנהיגות באפריקה 
)וושינגטון די.סי.( ויו"ר מועצת המנהלים של המרכז לכלכלת הגנה ושלום באוניברסיטת בר אילן. שימש פרופסור אורח בקרן 

בינלאומי למחקר כלכלי וחברתי בלונדון, באוניברסיטת בן גוריון ובמכון ברוקינגס בוושינגטון. המטבע העולמית, במכון ה
עבד כיועץ לקרן המטבע הבינלאומית ולבנק העולמי. שימש מנהל מרכז המחקר למדיניות חברתית בישראל ומילא תפקידים 

 .ספרים ומאמרים רבים בתחום התמחותוניהוליים במכון פאלק למחקר כלכלי באוניברסיטה העברית ירושלים. פרסם 

פרופסור בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב. מרכז את נושא שירותי  פרופ' יוסף קטן
הרווחה האישיים במרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל. עורך ראשי של כתב העת גרונטולוגיה ויו"ר ועדת המדיניות של 

ם הסוציאליים בישראל. תחומי מחקריו כוללים מדיניות חברתית, עבודה קהילתית, שירותי רווחה אישיים ועוני. מועצת העובדי

  .עת מקצועיים בארץ ובחו"ל-בתחומים אלה פרסם מספר ספרים ומאמרים בכתבי

ישראל וכמהנדס מנכ"ל המכון הישראלי לנפט ואנרגיה. כיהן כסגן מנהל התפעול וכמהנדס ראשי בסונול  שמואל קלמפנר

 .בוגר הטכניון בהנדסת מכונות .I.D.C. Industrial Development Company -פרויקטים ב

מרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, ראש מחלקת הפרסומים במרכז לחקר הביטחון הלאומי  נסים-ד"ר דפנה קנטי

 .חוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפהבאוניברסיטה ועורכת כתב העת מדינה וחברה. בעלת תואר דוקטור מה

איש עסקים, יו"ר הוועד המנהל של הקונגרס הציוני העולמי, נשיא כבוד של קרן היסוד ויו"ר הרשות המשותפת  מנדל קפלן
לחינוך יהודי ציוני. חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות ויו"ר עמית של הוועדה לחינוך יהודי ציוני. משמש גם חבר הנהלת 

היהודית. כיהן כיו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית וכיו"ר הקרן לירושלים וכיו"ר לאומי של המגבית המאוחדת הסוכנות 

  .דין במקצועו-לישראל בדרום אפריקה. בוגר אוניברסיטאות קייפטאון וקולומביה ועורך

ת היהודית המאוחדת לישראל חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל. מכהן כנשיא המגבי בריאן קרנר
בבריטניה וכסגן נשיא כבוד של הפדרציה הציונית בבריטניה ובאירלנד. כיהן כיו"ר חבר הנאמנים של המגבית היהודית 

ישראל לתקשורת -מרכז בריטניה ,BICOM והיה ממייסדי ,Britain Israel Public Affairs Committee לישראל, כיו"ר

  .Underwoods שימש מנכ"ל חברתומחקר. רוקח במקצועו, אשר 

בעל משרד עורכי דין עצמאי. מרצה בפקולטות למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, של  עו"ד יעקב רובין
אוניברסיטת תל אביב ושל המכללה למנהל. מכהן בתפקידים ציבוריים רבים ובהם חבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה 



המנהל של האגודה למשפט ציבורי, יו"ר ועדת הביקורת של העמותה לדמוקרטיה וחבר ועדות  העברית בירושלים, חבר הוועד
מטעם משרד המשפטים לחקיקת חוקים חדשים. מכהן כשופט בבית הדין הצבאי לערעורים ביש"ע. בוגר האוניברסיטה 

 .העברית בירושלים במשפטים

בעניינים ערביים. מרצה במחלקה למזרח תיכון באוניברסיטת חבר מערכת עיתון "הארץ" ובעל טור העוסק  דני רובינשטיין
באר שבע. שימש כתב לעניינים ערביים בעיתון "דבר" וראש המשרד הירושלמי של העיתון. עוד שימש מרצה בחוג לסוציולוגיה 

מודי מזרח של אוניברסיטת חיפה וקצין עיתונות ומידע במשרד ראש הממשלה. מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים בלי

 .תיכון

פרופסור אמריטוס בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים,  פרופ' יונה רוזנפלד
מכון ברוקדייל, -בו כיהן בקתדרה ע"ש גורדון בראון וכמנהל בית הספר. כיום משמש יועץ בכיר במרכז לילדים ולנוער בג'וינט

מידה מהצלחות", בארגונים המטפלים בילדים ובמשפחות שאינם נהנים משירותים הולמים. וב"אשלים". מתמחה ב"ל
בתחומים אלה פרסם ספרים ומאמרים רבים. חתן פרס ישראל בתחום חקר העבודה הסוציאלית. בעל תואר דוקטור מבית 

 .הספר למנהל שירותים חברתיים באוניברסיטת שיקגו בארה"ב

במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה ומנהל התכנית לפוליטיקה ערבית בישראל,  עמית מחקר בכיר ד"ר אלי רכס
בשיתוף עם קרן קונרד אדנאואר. תחומי התעניינותו כוללים היסטוריה פוליטית של הערבים בישראל, התחייה האיסלאמית 

ספר ספרים בנושא המיעוט הערבי בישראל, הגדה המערבית ועזה ונושאים הקשורים לפלשתינאים. פרסם ספר וערך מ

  .בישראל. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב

מנכ"ל התאחדות הקבלנים והבונים בישראל. מילא תפקידי פיקוד בכירים בתחומי כוח אדם בצה"ל,  אלוף )מיל.( יהודה שגב
קורס של הטכניון בניהול שיווק.  אדם. מוסמך אוניברסיטת חיפה במדע המדינה ובוגר-כאשר האחרון שבהם, ראש אגף כוח

  .בוגר קורסים והשתלמויות בתחומי ניהול, שיווק, פיתוח ארגוני, כלכלה ומחשבים

כלכלן בכיר בחברת מודלים כלכליים. שימש כלכלן באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל. בוגר אוניברסיטת תל  יריב שגב

 .אביב בכלכלה, בה הוא משלים לימודי תואר שני

עמית מחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. תחומי התמחותו כוללים את התיאוריה  ומי שטיינרט
של היחסים הבינלאומיים, משא ומתן בין מדינות, שיתוף פעולה אזורי השוואתי והפוליטיקה האזורית של מזרח אסיה ואגן 

ואר שני. בעל תואר מוסמך )בהצטיינות( ביחסים בינלאומיים האוקיינוס השקט. חתן פרס הרכבי על עבודת התזה לת

 .מהאוניברסיטה העברית בירושלים, אשר במסגרתה הוא ממשיך בלימודי הדוקטורט

פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה. כיהן כמרצה באוניברסיטה העברית בירושלים,  שילדפרופ' עוזר 
יורק ושיקגו. -ושומרון, וכמרצה אורח באוניברסיטאות ג'ונס הופקינס, קולומביה, ניובאוניברסיטת חיפה ובמכללת יהודה 

מילא תפקידים בכירים בשרות הממשלתי בתחומי החינוך וההסברה, במנהל האקדמי באוניברסיטה העברית 
ויו"ר בוועדות גוריון. כיהן כמדען הראשי ויו"ר המועצה הפדגוגית במשרד החינוך וכחבר -ובאוניברסיטאות חיפה ובן

ציבוריות ואקדמיות ארציות ובינלאומיות, בתחומי החינוך, המחקר, המדע וכן בתחומים אזרחיים ולאומיים אחרים. בעל תואר 

 . דוקטור בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעל שני תוארי כבוד מאוניברסיטאות בחו"ל

צה לביטחון לאומי, משרד ראש הממשלה. שימש יועץ למנהל מחלקת המחקר בבנק ישראל יועץ כלכלי במוע ד"ר זלמן שיפר
ומרצה אורח באוניברסיטאות בישראל, בארה"ב וברוסיה. עסק בפעילות מחקר וייעוץ בארה"ב, בבולגריה ובקמרון. פרסם 

דוקטורט -השלים לימודי פוסטמחקרים העוסקים בכלכלה הישראלית. בעל תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 
 באוניברסיטת שיקגו

דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. מתמחה במשפט פלילי, בסדרי דין אזרחיים ופליליים,  פרופ' רון שפירא
אביב -בדיני ראיות ובניסוחים פורמליים של חשיבה משפטית. שימש מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל

רח בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה ובבית הספר למשפטים ע"ש קרדוזו בניו יורק. חתן פרס ומרצה או

 .Law, Probability and Risk צלטנר לחוקר צעיר ופרס ע"ש ראול וולנברג לתלמידי דוקטורט. חבר מערכת כתב העת

 .עת מקצועיים בתחומי התמחותו-פרסם מאמרים רבים בכתבי

פרופסור חבר במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים ומרצה בבית ספר לאודר  ל שפרפרופ' גבריא
לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. מחקריו עוסקים במדיניות החוץ של ישראל ובפוליטיקה אתנית. 

יכתה אותו בפרס ראש הממשלה. בעל תואר פרסם מאמרים וספרים בתחומי התמחותו, בהם ביוגרפיה על משה שרת אשר ז
 דוקטור במדע המדינה מאוניברסיטת אוקספורד

אינטרנשיונל. מבכירי משרד ראש הממשלה לשעבר. מילא שורה של תפקידים -מנכ"ל הכשרת היישוב בישראל אהרן שרף

 .טחון לאומיבכירים בארץ ובחו"ל. בוגר בית הספר למדע המדינה באוניברסיטת סורבון ובוגר המכללה לבי

יו"ר דירקטוריון רפא"ל. משמש בתפקידים ציבוריים רבים ובהם חבר נשיאות איגוד תעשיות  אל"מ )מיל.( יעקב תורן
משותף -האלקטרוניקה והתאחדות התעשיינים, יו"ר פורום התעשיות הביטחוניות וחבר הקורקטוריון של הטכניון. כיהן כיו"ר

אופ וכסגן מנהל ומנהל מפעל מב"ת -ת המנהלים של אלביט מערכות, כמנכ"ל אלאופ וכיו"ר ועדת המיזוג במועצ-של אל
שנה בתפקידים מגוונים בתחומי אחזקה, רכש, קליטה  25בתעשייה האווירית. שירת בחיל האוויר ובמערכת הביטחון במשך 

האוויר על הישגיו  ופיתוח של מערכות לחימה. חתן פרס התעשייה ופרס מועדון העסקים "כנפי הזהב" של עמותת חיל

  .בתעשייה. בוגר הטכניון בהנדסת אלקטרוניקה ובעל תואר מוסמך בתחום הנחיה ובקרה של טילים וכלי טיס



 

 


