
 

 
 

 2003 4-ה הרצליהצוותי חשיבה בכנס 
 

דוח צוות  מדדי הרצליה 
 מצגת|  החשיבה

 פרופ' רפי מלניק  -ראש הצוות 
 גב' לאה אחדות 

 ד"ר מישל סטרבצ'ינסקי 

 ד"ר עפר צלרמאייר 

 מר טומי שטיינר 

  ד"ר זלמן שיפר

 

 דוח צוות החשיבהמדדי חיפה 
 מצגת| 

 דור -פרופ' גבריאל בן -ראש הצוות 

 ד"ר עמי פדהצור 

 נסים -ד"ר דפנה קנטי

   

  מדדי המועצה לביטחון לאומי
אל"מ )מיל.( ד"ר ראובן  -ראש הצוות 

 גל 
 תא"ל )מיל.( מאיר אלרן  

 

   עתיד תעשיות הביטחון
 משה קרת  -ראש הצוות 

 מר יוסי אקרמן 

 עו"ד דני בירן 

 מר חזי חרמוני 

 מר גלעד ניר 

 מר דורון סוסליק  

 ד"ר יעקב שיינין 

 מר גיורא שלגי 
 אלוף )מיל.( גדעון שפר 

 מר עזרא שפרוט  

 אל"מ )מיל.( יעקב תורן 

  

  לכידות וחוסן חברתי
 שלום,  -ד"ר יגאל בן -ראשי הצוות 

 פרופ' אברהם )רמי( פרידמן 

 גב' לאה אחדות 

 עו"ד חיים בן עמי  

 ד"ר ג'וני גל  
 ד"ר מומי דהן 

 פרופ' אברהם דורון 

 ארנון מנטבר 

 יקותיאל צבע 

 פרופ' יעקב קופ 

 פרופ' יונה רוזנפלד 

 פרופ' הלל שמיד  

 

 

|  עתיד המנהיגות הפלסטינית
 אנגלית

 ד"ר שמואל בר  -ראש הצוות 
 אלטמן -ד"ר ישראל אלעד

 ד"ר יובל ארנון 

 עו"ד חיים בן עמי 

 ד"ר גרשון בסקין 

 פרופ' יוסף גינת 

 אל"מ )מיל.( אורי הורוביץ 

 אל"מ )מיל.( שלום הררי 

 ד"ר נחמן טל 

 מר יעקב יניב 

 מר יצחק לבנון 
 פרופ' מנחם מילסון 

 פרופ' שאול משעל 

 אלוף )מיל.( יעקב עמידרור 

 מר פנחס ענברי 

 ד"ר ראובן פז 

 מר דני רובינשטיין 
  

 )אין מאמר כתוב(מנהיגות כניהול 

 עו"ד דליה רבין פילוסוף  -ראש הצוות 

 ד"ר עוזי ארד 

 אלוף גיורא איילנד 

 אלוף )מיל.( איתן בן אליהו 

 אובן גל  אל"מ )מיל.( ד"ר ר

 מר אלי הורוביץ 

 מר יצחק לבנון 

 פרופ' אריה נדלר 

 מר טומי שטיינר 
 פרופ' גבריאל שפר  

  

 -מדיניות מיעוטים לישראל 
 ישראלערביי 

 אלוף )מיל.( עוזי דיין  -ראש הצוות 

 בכר -מר חוסאם אבו

 מר צבי אלדרוטי 

 מאיר -עו"ד ד"ר יהודה בן
 עו"ד חיים בן עמי 

 מר משה גביש 

 פאהום -עו"ד וופא זועבי

 מר שאוקי חטיב 

 גב' נדיה חילו 

 ד"ר ראסם חמיסי 

 ד"ר חנא סוויד 

 מר אסעד עזאיזה 

 מר דן פתיר 
 ד"ר יצחק רביד 

 פרופ'  אמנון רובינשטיין 

 ד"ר אלי רכס 

 תקציב הביטחון ובניין הכוח
אלוף )מיל.( איתן בן  -ראש הצוות 

 אליהו 
 לתר אל"מ )מיל.( מיכאל א

 עו"ד חיים בן עמי  

 אלוף )מיל.( פרופ' יצחק בן ישראל 

 אלוף )מיל.( מתן וילנאי 

 אלוף )מיל.( אלכס טל 

 אלוף )מיל.( שלמה ינאי 

 אל"מ איתמר יער  

 אלוף )מיל.( מנחם מרון 

 אלוף )מיל.( יעקב עמידרור 

 מר מיכאל פדרמן 
 מר משה קרת 

 

 בונים מנהיגות לתפוצות
תא"ל )מיל.( אפרים  -ראש הצוות 

 לפיד 

 מר מרק גולד 

 מר רוברט גולדברג 
 ד"ר מישה גלפרין 

 מר אילן וגנר 

 ר יהודה ויינראוב ד"

 מר דניאל סולודוצ'ו ספרינברג 

 מר יעקב סולומון 

 גב' קרול סולומון 

 גב' ג'וליה קושיסקי 

 מר מנדל קפלן 

 מר בריאן קרנר 

 

  מערכת החינוך לקראת מהפך
 ד"ר שמשון שושני  -ראש הצוות 

 מר שמואל אבוהב 

 ד"ר עוזי ארד 

 מר נחום בלס 

 גב' גילה בן הר 

 עו"ד חיים בן עמי 

 פרופ' דוד חן 

 מר רון נחמן 

 פרופ' דוד נחמיאס 
 מר אהרן פוגל 

 ד"ר טלי פרוינד 

 אלוף )מיל.( יהודה שגב 

 פרופ' עוזר שילד 

  

 

 

 
  

https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1162Herzliya2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1162Herzliya2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1162Herzliya2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/11624herzliya1report2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/11624herzliya1report2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1152socialstrength2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1152socialstrength2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1028haifa2003PP.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1028haifa2003PP.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/11478mabalreport2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1180defensindust2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1154socialstrength2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1178paletineheb2003.pdf
https://edwww.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/961palestine2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1151arabs2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1151arabs2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1155beneliahu2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1175jewishreport2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1158education2003.pdf


הנפט כמשאב אסטרטגי 
במשחק הכוחות העולמי 

משמעויות  -והאזורי 
 אופרטיביות לישראל

 ר מקוב עמי -ראש הצוות 

 אל"מ )מיל.( ד"ר שמואל אבן 

 מר ישר בן מרדכי 

 מר יוסי גילבן 
 מר עמוס גרניט 

 ד"ר עמית מור 

 מר שמואל קלמפנר 

 אל"מ )מיל.( אלי רונן  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 שלטון החוק וחוסן לאומי
 פרופ' אמנון רובינשטיין  -ראש הצוות 

 עו"ד נאוה בן אור 

 עו"ד חיים בן עמי 

 פרופ' ישראל גלעד 

 רוביץ מר יאיר הו
 עו"ד אמנון זכרוני 

 עו"ד דן מרידור  

 עו"ד יעקב רובין  

 פרופ' אריה רטנר 

 פרופ' רון שפירא 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

תעשיית ההייטק כמנוף 
  לפיתוח כלכלי וחברתי

 מר אלי איילון  -ראש הצוות 
 מר אבי איפרגן 

 מר יהודה זיסאפל 

 גב' אילנה טרסטון 

 וסי  מר יאיר סר

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1168oil2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1168oil2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1168oil2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1168oil2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1165ratertyagil2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1160hitech2003.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Pages/2003/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%202003/1160hitech2003.pdf

