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 אבינרי, שלמה
פרופסור למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. כיהן כראש המחלקה  פרופ' שלמה אבינרי

למדע המדינה, כראש מכון אשכול לחקר הכלכלה, המדיניות והחברה בישראל, כדיקן הפקולטה למדעי 

מרצה אורח באוניברסיטאות ייל, קורנל, קליפורניה  החברה וכמנהל המרכז ללימודי אירופה. שימש

ואוניברסיטת מרכז אירופה בבודפשט. שימש גם חוקר אורח במכוני מחקר, בהם מרכז ווילסון, מכון 

ברוקינגס, וקרן קרנגי לשלום בינלאומי. כיהן כמנכ"ל משרד החוץ בממשלתו הראשונה של יצחק רבין 

ספרים רבים ובהם "משנתו החברתית והמדינית של קארל  . פרסם1996ז"ל. חתן פרס ישראל משנת 

 London School -מרכס", "רשות הרבים" ו"ארלוזורוב". למד באוניברסיטה העברית בירושלים וב

ofEconomics.  

 

 אבלס, זאב

יו"ר דירקטוריון בנק איגוד. כיהן כיו"ר מועצת המנהלים של החברה המרכזית  זאב אבלס

על הבנקים וכחבר ההנהלה הבכירה בבנק ישראל, כמשנה למפקח על  לניירות ערך, כמפקח

הבנקים, כמנהל מורשה בבנק צפון אמריקה וכמבקר בכיר בפיקוח על הבנקים. שימש יועץ 

לבנק העולמי, חבר במשלחות לשיחות השלום עם ירדן ועם הפלשתינאים וחבר בוועדות 

יטה העברית בירושלים בכלכלה ציבוריות בתחום הבנקאות ושוק ההון. בוגר האוניברס

   ובחשבונאות.

 

 אברמוביץ', קנת'

מנכ"ל בקבוצת קרלייל, אחראי על רכישת חברות בתחום שירותי הבריאות.  קנת' אברמוביץ'

שנה בחברת ההשקעות סנפורד ס. ברנשטיין ושות'. נבחר למומחה הטוב ביותר  23עבד במשך 

ה בפרסים עבור עבודתו בתחום שירותי בתחומו על ידי כתב עת מקצועי בארה"ב וזכ

   הבריאות. מוסמך אוניברסיטת הרווארד במנהל עסקים.

 

 אוט, מרק

הנציג המיוחד של האיחוד האירופי לתהליך השלום המזרח תיכוני. עד  השגריר מרק אוט

לאחרונה, שימש יועץ לענייני ביטחון והגנה לנציג העליון של האיחוד האירופי לענייני 

מדיניות חוץ וביטחון משותפת, חבייר סולנה. כיהן בשורה של תפקידים בכירים במשרד החוץ 

טחון ופירוק נשק, שגריר בישראל וקונסול כללי בלוס הבלגי, בהם מנהל לענייני מדיניות בי

אנג'לס. מוסמך אוניברסיטת לובן בבלגיה במדעי החברה. בעל תואר מתקדם מהמכון 

  למדינות מתפתחות, אוניברסיטת לובן

 

 

 



 אולמרט, אהוד

מקום ראש הממשלה ושר התעשייה, המסחר, התעסוקה -ממלא ח"כ אהוד אולמרט

הבריאות, כשר בלי תיק, כראש עיריית ירושלים וכגזבר הליכוד. חבר והתקשורת. כיהן כשר 

. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בפסיכולוגיה, 1973כנסת מטעם הליכוד מאז 

   בפילוסופיה ובמשפטים.

 

 אורלב, זבולון

, כמנכ"ל משרד החינוך והתרבות שר הרווחה. כיהן כמזכ"ל המפד"ל ח"כ זבולון אורלב

. מילא תפקידים ציבוריים 1999וכמנכ"ל משרד הדתות. חבר כנסת מטעם המפד"ל משנת 

רבים בתחומי חברה, תרבות וחינוך. בוגר מכון תורני פדגוגי, מכללת מורשת יעקב ברחובות 

  והפקולטות למדעי הרוח והחברה באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 איילון , אלי

.. יו"ר DSP Group Inc יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל אלי איילון

.. חבר בחבר הנאמנים של הטכניון ושל ביה"ס לניהול ParthusCeva Inc דירקטוריון

. פעיל מייסודן של אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת נורת'ווסטרן HTMS טק-היי

. שימש מנכ"ל וחבר במועצות המנהלים של חברות 1976בתעשיות הטכנולוגיה מאז 

בתחומי התעשייה הביטחונית, הרפואית, התקשורת והסמיקונדוקטורס. בוגר הטכניון 

 בהנדסת אלקטרוניקה.

 

 איילנד, גיורא

ון לאומי. ראש אגף התכנון בצה"ל והמיועד לתפקיד ראש המועצה לביטח אלוף גיורא איילנד

משרת בצה"ל מעל לשלושים שנה. כיהן כראש אגף מבצעים במטכ"ל, ראש חטיבת המבצעים, 

קצין חי"ר וצנחנים ראשי, מפקד בית הספר לקצינים ומפקד חטיבת גבעתי. בעל תארי בוגר 

בכלכלה ומוסמך במנהל עסקים. בוגר קורס לחיל רגלים מתקדם בפורט בנינג בג'ורג'יה, 

  ארה"ב.
 

 

 איינהורן, רוברט

יועץ בכיר בתכנית לביטחון בינלאומי, במרכז למחקרים אסטרטגיים  רוברט איינהורן

שנים ותפקידו  29( . קודם לכן שירת בממשל האמריקני במשך CSISובינלאומיים בוושינגטון)

קונבנציונלי. מילא תפקידים -האחרון היה עוזר מזכיר המדינה למניעת תפוצת נשק בלתי

קונבנציונלי, בקרת נשק -חלקת המדינה בתחומי מניעת הפצת נשק גרעיני ובלתירבים במ

(. עמד בראש צוות של CFRובתחומים ביטחוניים אחרים. היה עמית במועצה ליחסי חוץ )

המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים באוניברסיטת ג'ורג'טאון, שעסק באסטרטגיה 

לבקרת נשק. פרסם מאמרים רבים בתחום ובבקרת נשק. שירת בסוכנות האמריקנית 

התמחותו. בעל תארי בוגר מאוניברסיטת קורנל )בהצטיינות יתרה( ומוסמך ביחסים 

  בינלאומיים מאוניברסיטת פרינסטון.

 

 



 אסמוס, רונאלד

 German Marshall Fund of the United -עמית בכיר ב ד"ר רונאלד אסמוס

States לעניינים טרנסאטלנטיים וחבר ( במועצה ליחסי חוץCFR כיהן כסגן עוזר מזכיר .)

המדינה לעניינים אירופיים בממשל קלינטון. שימש עמית בכיר בתאגיד ראנד וברדיו אירופה 

החופשית. פרסם ספרים ומאמרים רבים על מדיניות החוץ האמריקנית ועל נושאים אירופיים. 

   פולין, ליטא ואסטוניה. בעל אותות כבוד מטעם מחלקת המדינה של ארה"ב וממשלות

 

 אקרמן, יוסף

וכיהן  1982 -נשיא ויו"ר מועצת המנהלים, אלביט מערכות. הצטרף לאלביט ב יוסף אקרמן

מערכות ביטחוניות, סמנכ"ל  –בתפקידי ניהול בכירים, בהם סמנכ"ל לענייני תפעול של אלביט 

וסמנכ"ל למערכות צבאיות בת של אלביט בטקסס -חטיבת שדה הקרב העתידי, מנכ"ל חברת

  מתקדמות. בוגר הטכניון בהנדסת אווירונאוטיקה.

 

 אקשטיין, יחיאל

 The International Fellowshipמייסד ונשיא הקרן לידידות, ישראל ) הרב יחיאל אקשטיין

of Christians and Jews עקרונותיו המנחים של הארגון הם בניית גשרים בין יהודים .)

י ישראל ובניית בסיס רחב של תמיכה וסולידריות של נוצרים למען ישראל. הרב לנוצרים אוהד

יורק, וסיים את לימודיו לדוקטורט  -אקשטיין הוסמך לרבנות ב"ישיבה אוניברסיטי" בניו

בפילוסופיה של הדתות באוניברסיטת קולומביה. כמו כן, שימש מרצה בפקולטות של 

גי של שיקגו ובסמינר הצפון בפטיסטי. כיום הוא אוניברסיטת קולומביה, הסמינר התיאולו

נחשב למומחה היהודי המוביל בעולם לנצרות האוונגלית. הרב אקשטיין הוא מחברם של 

  שישה ספרים בסוגיית היחסים בין יהודים לנוצרים.

 

 ארד, עוזי
ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  עוזי ארד ד"ר

במרכז הבינתחומי הרצליה. משמש גם יועץ לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ודירקטור בקרן פוזן. 

כיהן כיועץ המדיני לראש הממשלה בנימין נתניהו. שירת במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים בעמדות 

בארץ ובחו"ל במשך כעשרים וחמש שנה ותפקידו האחרון היה ראש אגף מחקר. בעל תוארי בכירות 

מוסמך ודוקטור ביחסים בינלאומיים מטעם אוניברסיטת פרינסטון, בה עשה כעמית פולברייט. שימש 

חוקר במכון הדסון בארצות הברית ובמרכז למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב והשתלם 

  הרווארד. יו"ר "כנס הרצליה".באוניברסיטת 

 

 אשכנזי, גבי

שנים בתפקידי פיקוד ומטה מגוונים, בהם  31סגן הרמטכ"ל. משרת בצה"ל  אלוף גבי אשכנזי

אלוף פיקוד הצפון, עוזר ראש אגף מודיעין, ראש חטיבת המבצעים במטה הכללי, מפקד 

עי המדינה. בוגר המכללה יחידת הקישור ללבנון ומפקד חטיבת גולני. בעל תואר ראשון במד

  לפיקוד ומטה של צה"ל והמכללה לפיקוד ומטה של המרינס בארה"ב.

 

 

 

 



 באייפסקי, אן

פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת יורק בטורונטו ומרצה מן החוץ  פרופ' אן באייפסקי

ועמיתת מחקר בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק. חברה פעילה 

בארגוני זכויות אדם. השתתפה במשלחות אמריקניות וקנדיות לוועדות האו"ם בנושא זכויות 

באוניברסיטת יורק וכפרופסור לחוקה ומשפט האדם. כיהנה כמנהלת המרכז ללימודי פליטים 

בינלאומי באוניברסיטת אוטאווה בקנדה. שימשה עמיתת ליידי דייוויס באוניברסיטה העברית 

בירושלים. זכתה בפרסים יוקרתיים על מחקרה בתחום זכויות האדם. פרסמה ספרים 

  ומאמרים רבים בתחום התמחותה.

 

 בודינגר, הרצל

נשיא, מנכ"ל ויו"ר מועצת המנהלים של ראדא תעשיות  בודינגראלוף )מיל.( הרצל 

שנה ותפקידו האחרון היה מפקד  35אלקטרוניות. שימש נשיא ראדא אינק. שירת בחיל האוויר 

החיל. שימש גם הסגן הצבאי למבקר מערכת הביטחון, סגן מפקד החיל וראש המטה, ראש 

גר אוניברסיטת בר אילן בכלכלה ובמנהל ומפקד בית ספר לטיסה. בו 1להק אוויר, מפקד כנף 

   עסקים וקורס מנהל עסקים מתקדם באוניברסיטת הרווארד.

 

 בירן, יואב

ומילא  1963 -מנכ"ל משרד החוץ. הצטרף לשרות החוץ הישראלי ב השגריר יואב בירן

תפקידים בכירים בארץ ובחו"ל, בהם עוזר מנכ"ל לענייני צפון אמריקה ופירוק הנשק, עוזר 

מנכ"ל למנהל, סמנכ"ל בכיר לענייני המזרח התיכון ותיאום תהליך השלום ושגריר בבריטניה. 

כן שימש סגן היועץ לביטחון לאומי למדיניות חוץ. חבר כבוד של שירות החוץ הישראלי ושל 

השירות הציבורי הישראלי. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים ביחסים בינלאומיים 

  ובהיסטוריה.

 

 אליהו, איתןבן 

מנכ"ל מייסד של קבוצת סנטרי טכנולוגיות. שירת למעלה  אלוף )מיל.( איתן בן אליהו

משלושים שנה בחיל האוויר בתפקידי פיקוד רבים, האחרון שבהם מפקד החיל. מוסמך 

   אוניברסיטת תל אביב באסטרטגיה וביחסים בינלאומיים.

 

 בן דור, גבריאל

ור למדע המדינה וראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי פרופס דור-פרופ' גבריאל בן

באוניברסיטת חיפה. שימש בעבר רקטור האוניברסיטה ונשיא האגודה הישראלית למדע 

המדינה. עמד בראש שתי ועדות ממשלתיות שעסקו בציבור הדרוזי בישראל ובראש ועדה 

שרים ממשלתית בנושא המחקר במדעי החברה. פרסם שבעה ספרים ולמעלה ממאה וע

צבא, יישוב סכסוכים ופוליטיקה -מאמרים על הפוליטיקה של המזרח התיכון, יחסי חברה

   אתנית. בעל תואר דוקטור במדע המדינה ובלימודי המזרח התיכון מאוניברסיטת פרינסטון.

 

 בן מרדכי, ישר
מקום -ממלאמנכ"ל בתי הזיקוק לנפט. שימש בתפקידי ניהול רבים בבתי הזיקוק ובהם  ישר בן מרדכי

מנכ"ל, סמנכ"ל מבצעים ומנהל אגף מבצעים. שימש גם מנהל פרויקט, סגן מנהל אגף ייצור ומהנדס 

  בבית הזיקוק באשדוד. בוגר הטכניון בהנדסה כימית.



 

 בן שלום, יגאל
המנכ"ל הנכנס של המוסד לביטוח הלאומי ועמית מחקר בכיר במכון למדיניות  שלום-יגאל בן ד"ר

מרכז הבינתחומי הרצליה. מנכ"ל משרד העבודה והרווחה לשעבר. במסגרת תפקידו זה ואסטרטגיה ב

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 הג'וינט העולמי, מרצה בכיר בתחום 

ברתית באוניברסיטאות בארץ ועמית מחקר בכיר במרכז מינרווה לחקר הנוער בישראל מדיניות ח

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

תפקידים רבים במוסד לביטוח לאומי, אשר האחרון שבהם היה המשנה למנכ"ל המוסד. בעל תואר 

  ניברסיטת חיפה.דוקטור מאו

 

 דור, גבריאל-בן

פרופסור למדע המדינה וראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי  דור-פרופ' גבריאל בן

באוניברסיטת חיפה. שימש בעבר רקטור האוניברסיטה ונשיא האגודה הישראלית למדע 

המדינה. עמד בראש שתי ועדות ממשלתיות שעסקו בציבור הדרוזי בישראל ובראש ועדה 

ממשלתית בנושא המחקר במדעי החברה. פרסם שבעה ספרים ולמעלה ממאה ועשרים 

צבא, יישוב סכסוכים ופוליטיקה -מאמרים על הפוליטיקה של המזרח התיכון, יחסי חברה

   אתנית. בעל תואר דוקטור במדע המדינה ובלימודי המזרח התיכון מאוניברסיטת פרינסטון.

 

 זאב, יורם-בן

סמנכ"ל צפון אמריקה במשרד החוץ. משרת במשרד החוץ כשלושים  זאב-השגריר יורם בן

שנה במגוון תפקידים ובהם קונסול כללי בלוס אנג'לס, מתאם לתהליך השלום מטעם המשרד, 

סמנכ"ל בפועל לענייני המזרח התיכון, קונסול לענייני תקשורת בלוס אנג'לס ועוזר ראשי 

משרד נשיא המדינה ויועץ לנשיא. בוגר בחטיבת המזרח התיכון. שימש גם סגן מנהל 

האוניברסיטה העברית בירושלים ביחסים בינלאומיים. למד לתואר מוסמך בלימודי המזרח 

התיכון ומדע המדינה באוניברסיטה. השתתף בקורס ניהול מערכות באוניברסיטת קליפורניה 

  בלוס אנג'לס.

 

 שחר, חיים-בן

-כלכלה באוניברסיטת תל אביב. יו"ר ומנכ"ל חיים בןפרופסור אמריטוס ל שחר-חיים בן פרופ'

שחר השקעות ויו"ר קרן המר לשיתוף פעולה כלכלי במזרח התיכון. כיהן כנשיא אוניברסיטת 

תל אביב וכדיקן הפקולטה למדעי החברה. הקים את המכון הישראלי לדמוקרטיה ושימש 

עדה לרפורמה במסים, יושב הראש שלו. כיהן כיו"ר וועדות ממשלתיות רבות ובהן הוו

והוועדה ליחסים כלכליים בין ישראל לרשות הפלשתינאית. פרסם שישה ספרים ומאמרים 

רבים בכתבי עת מדעיים בתחומי ניהול פיננסי, שוקי הון, מדיניות כלכלית, נפט ואנרגיה, תכנון 

מון אזורי ועירוני ושיתוף פעולה כלכלי במזרח התיכון. בעל תואר דוקטור בבנקאות ובמי

  מאוניברסיטת ניו יורק.

 

 בר, שמואל

עמית מחקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה.  ד"ר שמואל בר

שירת בקהיליית המודיעין במשך שלושים שנה בתפקידי מחקר, דיפלומטיה ותכנון. תחומי 

התמחותו כוללים הגנה וביטחון, המזרח התיכון, מזרח אסיה, רדיקליזם איסלאמי וטרוריזם. 



. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב פרסם ספרים ומאמרים בתחומי התמחותו

  בהיסטוריה של המזרח התיכון.

 

 ברוורמן, אבישי

נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב. שימש כלכלן בכיר ומנהל מחלקה  פרופ' אבישי ברוורמן

בבנק העולמי. במסגרת תפקידיו בבנק, היה אחראי על עיצוב תכניות כלכליות ויישומן ועל 

במדינות מתפתחות ברחבי העולם. ספריו ומאמריו עוסקים בכלכלת פיתוח ובכלכלה פיתוח 

חקלאית, בארגון תעשייתי, במדיניות ציבורית ובניהול משאבים ומקורות מים. מומחה 

. בעל תואר דוקטור בכלכלה 1999לכלכלת פיתוח בסביבות משתנות. חתן פרס בן גוריון לשנת 

  מאוניברסיטת סטנפורד.

 

 אמיר ברנע,

דיקן מייסד, בית ספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה.  פרופ' אמיר ברנע

ברנע ושות'. פרופסור אמריטוס למנהל עסקים -סגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל זינגר

באוניברסיטת תל אביב. שימש פרופסור אורח במספר אוניברסיטאות, בהם קורנל וניו יורק. 

בשורה של תפקידים בכירים במשק הישראלי, בוועדות ציבוריות של בנק ישראל כיהן ומכהן 

ושל משרד האוצר ובבורסה לניירות ערך בתל אביב. בעל תואר דוקטור בכלכלה ניהולית 

   ובמימון מאוניברסיטת קורנל.

 

 ג'ואל, ריצ'ארד מ.

נלאומי של ארגון "הלל". נשיא ישיבה יוניברסיטי. שימש בעבר מנהל בי עו"ד ריצ'ארד מ. ג'ואל

כיהן כעוזר התובע המחוזי בניו יורק, כמרצה מן החוץ וכעוזר דיקן בבית הספר למשפטים של 

  ישיבה יוניברסיטי. בעל תואר במשפטים מאוניברסיטת ניו יורק.

 

 ג'יימרסון, ג'יימס

בלוקהיד מרטין. שירת נשיא, אזור אפריקה והמזרח התיכון  גנרל )בדימוס( ג'יימס ל. ג'יימרסון

בחיל האויר של ארה"ב בשורה של תפקידים בכירים, בהם סגן המפקד של הפיקוד האמריקני 

באירופה, מפקד כוחות חיל האוויר האמריקני באירופה, מפקד חיל האוויר של כוחות הברית 

ן. של נאטו במרכז אירופה ומילא משימות מטה בכירות באזור הפסיפיק, באירופה ובוושינגטו

בוגר האקדמיה של חיל האוויר האמריקני. מוסמך אוניברסיטת אובורן במנהל עסקים. למד 

 יחסים בינלאומיים באוניברסיטת ג'ורג'טאון.

 

 ל ראובן

מנהל מייסד של "מכון כרמל למחקרים חברתיים", יו"ר "המכון  אל"מ )מיל.( ד"ר ראובן גל

"המכון הישראלי למנהיגות". מרצה בבית הישראלי למחקרים צבאיים" ומייסד ואחד ממנהלי 

הספר לפיקוד ומטה של צה"ל. שירת בצה"ל כמפקד יחידת הפסיכולוגיה הצבאית, פסיכולוג 

ראשי, ראש מחלקת המחקר ביחידה ופסיכולוג ראשי של חיל הים. הרצה באוניברסיטת חיפה 

קולומביה. בעל  ובטכניון, והיה מרצה אורח באוניברסיטת בוסטון, ובאוניברסיטת בריטיש

   תואר דוקטור בפסיכולוגיה מאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה.

 

 



 גל, ג'וני

באוניברסיטה  מרצה בכיר בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד ג'וני גל ד"ר

העברית בירושלים. תחומי מחקריו כוללים מדיניות חברתית בישראל ובעולם, אבטלה, עוני, 

מערכות ביטחון סוציאלי והקשר בין עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית. מכהן כעורך הראשי 

של כתב העת "ביטחון סוציאלי". כתב וערך ארבעה ספרים ופרסם מאמרים רבים בכתבי עת 

ים בתחום התמחותו. בעל תואר דוקטור במדיניות חברתית מהאוניברסיטה העברית אקדמי

  בירושלים.

 

 ל, יוסי

סמנכ"ל לעניינים כלכליים וראש החטיבה הכלכלית במשרד החוץ. הצטרף  השגריר יוסי גל

ומילא תפקידים בכירים בארץ ובחו"ל, בהם שגריר ישראל בהולנד,  1975 -למשרד החוץ ב

שגרירות ישראל בוושינגטון ומנהל משרד השגריר בשגרירות זו. בארץ שימש מנהל דובר 

לענייני עיתונות ומידע במשרד ראש הממשלה, סמנכ"ל הסברה, דובר המשלחות הישראליות 

לשיחות השלום הבילטראליות, ראש מחלקת המידע של המשרד. בוגר האוניברסיטה העברית 

   בירושלים.

 

 דה מות', כריסטופר

. . Lexecon Inc . שימש מנכ"לAmerican Enterprise Institute נשיא כריסטופר דה מות'

כיהן בתפקידים בכירים בתחומי סיוע כלכלי ותקציב בממשל האמריקני, כמרצה בנושא 

מדיניות ציבורית בבית ספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד ועבד במשרד עורכי דין. 

ספרים בתחום התמחותו. בעל תואר מבית הספר למשפטים של פרסם מאמרים רבים ושני 

   אוניברסיטת שיקגו.

 

 דהאן, מומי
חבר סגל בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ירושלים. מחקריו עוסקים  מומי דהן ד"ר

למנכ"ל  כלכלית. שימש יועץ כלכלי בכיר-בכלכלה ציבורית, בפערים כלכליים בישראל ובמדיניות מקרו

-Inter -כלכלה במחלקת המחקר בבנק ישראל. עבד ב-משרד האוצר, כלכלן ראשי וראש תחום מקרו

American Development Bank  בוושינגטון, ובקרן המטבע הבינלאומית. היה אורח המחלקה

  . בעל תואר דוקטור בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.MIT לכלכלה באוניברסיטת

 

 זידיין, עו

ראש הפורום לאחריות לאומית. שירת בצה"ל למעלה משלושים שנה  אלוף )מיל.( עוזי דיין

בתפקידים רבים ובהם ראש אג"מ, אלוף פיקוד המרכז וסגן הרמטכ"ל, ראש אגף תכנון, מפקד 

חיל השריון ומפקד סיירת מטכ"ל. במסגרת תפקידו כראש אגף תכנון עמד בראש המשלחת 

השלום עם ירדן, עם הפלשתינאים ועם הסורים ושימש קצין קישור בכיר הביטחונית לשיחות 

לצבא הירדני. תפקידו האחרון היה יועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי וראש המועצה 

לביטחון לאומי. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במתמטיקה ובפיסיקה ומוסמך 

  אוניברסיטת סטנפורד בניתוח מערכות.

 

 

 



 אברהםדיכטר, 

ראש שירות הביטחון הכללי. משרת בשב"כ כעשרים שנה בתפקידי פיקוד ובהם  אברהם דיכטר

סגן ראש הארגון, ראש אגף האבטחה, ראש מרחב דרום ומפקד אחראי על מרחב צידון. בוגר 

אוניברסיטת בר אילן בקרימינולוגיה ובפסיכולוגיה ומוסמך אוניברסיטת תל אביב במנהל 

  עסקים.

 

 , תרזדלפש

(. מכהנת בתפקידים CERIעמיתת מחקר בכירה במרכז ללימודים בינלאומיים ) תרז דלפש

בכירים בארגונים בינלאומיים, בהם חברה בנציבות האו"ם לניטור בקרה ופיקוח בעיראק 

(UNMOVIC( יועצת בינלאומית לארגון הצלב האדום הבינלאומי ,)ICRC וחברה במועצת )

( ובמועצה האירופית המייעצת של תאגיד IISSאסטרטגיים ) יםהמכון הבינלאומי ללימוד

-ראנד. עמדה בראש המועצה המייעצת של האו"ם לענייני פירוק נשק. שימשה יועצת מדינית

צבאית לראש ממשלת צרפת, אלאן ג'ופה, ויועצת קבועה לצוות תכנון מדיניות במשרד החוץ 

קונבנציונלי ועל סוגיות -ני ובלתיהצרפתי. פרסמה שלושה ספרים ומאמרים על נשק גרעי

  אסטרטגיות.

 

 דרשוביץ, אלן

דין בעל -פרופסור בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד ועורך פרופ' אלן דרשוביץ

שם עולמי. תחומי התמחותו כוללים משפט פלילי וזכויות אדם. מרבה להרצות על נושאים 

כמה ספרים בתחום התמחותו. בעל תואר יהודיים ומשפטיים ולהופיע בתקשורת. פרסם 

  דוקטור מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל.

 

 האריס, דיוויד
מנכ"ל הוועד היהודי האמריקני. סופר, דיפלומט ומנהיג קהילתי. עוסק בחיזוק קשריה של  דיוויד האריס

שבין ישראל לארצות  יהדות ארצות הברית עם קהילות יהודיות אחרות ברחבי העולם ובטיפוח היחסים

  הברית. פעיל בתחום מניעת ההתבוללות והפילוג בין הזרמים השונים ביהדות.

 

 האריס, דיוויד

מנכ"ל הוועד היהודי האמריקני. סופר, דיפלומט ומנהיג קהילתי. עוסק בחיזוק  דיוויד האריס

ובטיפוח היחסים קשריה של יהדות ארצות הברית עם קהילות יהודיות אחרות ברחבי העולם 

שבין ישראל לארצות הברית. פעיל בתחום מניעת ההתבוללות והפילוג בין הזרמים השונים 

 ביהדות.

 

 הולנדר, יוסף

. מייסד Jacada יזם ומשקיע בטכנולוגיה מתקדמת. יו"ר מועצת המנהלים של יוסף הולנדר

מכון ויצמן . חבר במועצת המנהלים של BMC -ל 1999"המימד החדיש" שנמכרה בשנת 

  למדע. עוסק במגוון פעילויות ציבוריות.

 

 

 



 הופמן, אלן

ציוני בסוכנות היהודית לארץ ישראל. שימש -מנכ"ל המחלקה לחינוך יהודי ד"ר אלן הופמן

מנהל מרכז מנדל להמשכיות יהודית באוניברסיטה העברית בירושלים, מנהל אקזקוטיבי של 

ארגון גג לתכנון החינוך היהודי בצפון אמריקה, מנהל המרכז לחינוך יהודי ע"ש  – CIJE -ה

מלטון באוניברסיטה העברית בירושלים ומנהל מרכז הנוער של "הדסה" בארץ. עבד במחלקת 

המחקר וההערכה של ארגון הג'וינט בישראל. בעל תואר דוקטור בחינוך ובמדיניות חברתית 

  של אוניברסיטת הרווארד .מבית הספר המתקדם לחינוך 

 

 היימן, אריאל

קצין מילואים ראשי בצה"ל ובמשרד הביטחון. התגייס מחדש לצה"ל  תא"ל ד"ר אריאל היימן

כדי למלא תפקיד זה, לאחר שמילא תפקידי פיקוד רבים במילואים. שימש חוקר  2002בשנת 

בעל תואר דוקטור בכיר במכון הגיאולוגי ומרצה באוניברסיטה העברית בירושלים. 

  דוקטורט בארה"ב.-בגיאולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים והשתלם בלימודי פוסט

 

 הלפרין, דן

מנכ"ל ומייסד חברת איפטיק לייעוץ עסקי. יו"ר עמותת פסטיבל ישראל וחבר פעיל  דן הלפרין

ות בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים. מכהן כדירקטור בכמה חבר

על. מילא שורה של תפקידים במשרד האוצר, -וארגונים, בהם החברה לפיתוח קיסריה ואל

בהם סמנכ"ל לעניינים בינלאומיים, יועץ לשר והממונה על הלוחמה בחרם הערבי. כיהן כציר 

כלכלי בוושינגטון ועמד בראש משלחת ישראל למשא ומתן על הקמת אזור סחר חופשי בין 

  בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במדעי הרוח.ישראל לארצות הברית. 

 

 הרן, מרים )מיקי(

. שימשה כ סמנכ"ל תעשיות, המשרד 2003מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה מאז  ד"ר מרים הרן

לאיכות הסביבה, ירושלים, מדען ראשי במשרד לאיכות הסביבה, ועוזרת ראשית למנהל 

בכימיה  Ph.D המרכז למחקר יישומי באיכות הסביבה, האנטר קולג', אוניברסיטת ניו יורק.

( ובוגרת האוניברסיטה העברית, 1978טס. ארה"ב )אורגנית, מאוניברסיטת ברנדייס, מסצ'וס

  ירושלים, בכימיה.

 

 ווינד, יורם )ג'רי(

ראש המרכז ללימודים מתקדמים בניהול; מייסד ומנהל אקדמי של  פרופ' יורם )ג'רי( ווינד

למנהל עסקים באוניברסיטת פנסילבניה. כיהן כפרופסור  תכנית וורטון בבית ספר וורטון

אורח באוניברסיטאות ארסמוס באמסטרדם, ניו סאות' ויילס באוסטרליה, קליפורניה בברקלי, 

תל אביב והמרכז הבינתחומי הרצליה. שימש יועץ בענייני שיווק ואסטרטגיה עסקית לחברות 

ן פילדלפיה לאמנות, המכון לאמנות שונות. ייעץ בהתנדבות למוסדות תרבות כמו מוזיאו

מודרנית ותזמורת פילדלפיה. מייסד ונשיא אגודת הידידים של המרכז הבינתחומי הרצליה 

בארה"ב וחבר בוועדה לפיתוח משאבים פיננסיים של הפדרציה היהודית של פילדלפיה. זכה 

למנהל בפרסים על הישגיו המקצועיים. בעל תואר דוקטור בשיווק מבית הספר המתקדם 

  עסקים באוניברסיטת סטנפורד.

 

 



 וילנאי, מתן

. כיהן כשר התרבות המדע והספורט 1999חבר כנסת מטעם העבודה מאז  ח"כ מתן וילנאי

שנה בצה"ל בתפקידי  35בממשלת ברק ובממשלת האחדות בראשותו של אריאל שרון. שירת 

כוח אדם, מפקד עוצבת שריון פיקוד ומטה ובהם סגן הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הדרום, ראש אגף 

וקצין חי"ר וצנחנים ראשי. בוגר המכללה לביטחון לאומי, המרכז ללימודים אסטרטגיים של 

זרועית לפיקוד ומטה. בוגר אוניברסיטת תל אביב -אוניברסיטת הרווארד והמכללה הבין

  בהיסטוריה כללית.

 

 זנדברג, אליעזר

-גשר-מטעם צומת, ליכוד 1992חבר כנסת משנת  שר המדע והטכנולוגיה. ח"כ אליעזר זנדברג

צומת, הצעירים ושינוי. שימש סגן שר החינוך, התרבות והספורט, מזכ"ל צומת ויועץ משפטי 

   של התנועה. בוגר אוניברסיטת תל אביב במשפטים.

 

 חטיב, שאוקי
וראש המועצה יו"ר ועדת המעקב של ערביי ישראל, יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות  שאוקי חטיב

ישראלי -המקומית יפיע. חבר בועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז הצפון. כיהן כדירקטור בבנק ערבי

  ועבד כמהנדס ראשי בחברות בניה גדולות. בוגר הטכניון בהנדסה אזרחית.

 

 חלוץ, דן
ובהם ראש  מפקד חיל האוויר. משרת בצה"ל מעל לשלושים שנה בתפקידי פיקוד ומטה אלוף דן חלוץ

אגף המבצעים ועוזר ראש אגף מודיעין במטכ"ל, ראש מטה חיל האוויר, ראש להק אוויר במטה חיל 

האוויר, מפקד בסיס החיל בחצור, ראש מחלקת אמצעי לחימה וראש היחידה המבצעית בפרויקט מטוס 

  הלביא. בוגר אוניברסיטת תל אביב בכלכלה.

 

 חפץ, רונאלד

ראש הפרויקט לחינוך למנהיגות ומרצה בנושא מדיניות ציבורית בבית  פרופסור רונאלד חפץ

הספר לממשל ע"ש קנדי ואחד ממייסדי המרכז למנהיגות ציבורית באוניברסיטת הרווארד. 

פיתח תיאוריה בעניין מנהיגות ושיטה לפיתוח מנהיגות. כתב והשתתף בכתיבת שני ספרים 

ית ובחו"ל. ידוע גם כנגן צ'לו ותלמיד לשעבר ידועים בתחום זה. מרצה ומייעץ בארצות הבר

של הוירטואוז גרגור פיאטיגורסקי. בוגר אוניברסיטת קולומביה, בוגר בית הספר לרפואה של 

   אוניברסיטת הרווארד ובית הספר קנדי באוניברסיטה זו.

 

 טורבוביץ, יורם

עורך דין המתמחה במשפט מסחרי ועסקי, במשפט פלילי, בדיני סחר  ד"ר יורם טורבוביץ

בינלאומי ובבוררות. חבר בגופים ציבוריים כמו קרן ירושלים, האוניברסיטה הפתוחה והמכון 

הישראלי לדמוקרטיה. כיהן כמנכ"ל חברת דיסקונט השקעות, כממונה על ההגבלים העסקיים, 

עבד כעורך דין במשרד עורכי דין בניו יורק. כיועץ משפטי של משרד התעשייה והמסחר ו

שימש מרצה באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הבינתחומי הרצליה. חתן פרס ע"ש אבא אבן, 

פרס ע"ש הלורד ליונל כהן ופרס ע"ש פלדמן בזכות הצטיינותו בלימודי המשפטים. בעל תואר 

   דוקטור מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד.

 



 אליעזריונס, 

איש עסקים פרטי. חבר הוועדה האקזקוטיבית של המכון הישראלי לדמוקרטיה.  אליעזר יונס

כיהן כנשיא וכמנכ"ל בנק הפועלים וכחבר מועצת המנהלים של הבנק. עוד שימש, מנכ"ל בנק 

. Western Hemisphere -כללי לישראל, החשב הכללי, סגן החשב הכללי ומנהל פיננסי ב

במועצות המנהלים של מספר חברות ובהן נייס סיסטמס, חברות בבעלות  כיהן כדירקטור

דיסקונט השקעות, בנק כללי לישראל, צים והתעשייה הצבאית. מוסמך האוניברסיטה העברית 

  בירושלים במנהל עסקים.

 

 יעלון, משה

שנה בתפקידי  30-ראש המטה הכללי של צה"ל. משרת בצה"ל מעל ל רב אלוף משה יעלון

פיקוד ומטה ובהם סגן הרמטכ"ל, אלוף פיקוד המרכז, ראש אגף מודיעין, מפקד אוגדה 

משוריינת, מפקד בסיס האימונים צאלים ומפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון. בוגר 

  אוניברסיטת חיפה במדע המדינה. השתלם במכללה לפיקוד ראש המטה בקימברלי, אנגליה.

 

 יעקובסון, אלכסנדר

מרצה בכיר, האוניברסיטה העברית בירושלים. מתמחה בעולם  ד"ר אלכסנדר יעקובסון

מדינה, בזכויות מיעוטים לאומיים -הקלאסי, בדמוקרטיה, בזהות לאומית, ביחסי לאום

בישראל ובדמוקרטיות מערביות. שימש יועץ פוליטי לשרי התקשורת, האנרגיה והתשתיות, 

ר יחד עם פרופ' אמנון רובינשטיין "ישראל ומשפחת החינוך והתרבות. פרסם לאחרונה ספ

מדינת לאום יהודית וזכויות אדם". בעל תואר דוקטור בהיסטוריה מהאוניברסיטה  –העמים 

דוקטורט באוניברסיטת קלן בגרמניה כעמית קרן -העברית בירושלים. השלים לימודי פוסט

   רוטשילד.

 

 ירון, עמוס

משרד הביטחון. שירת במשך יותר משלושים שנה בצה"ל מנכ"ל  אלוף )מיל.( עמוס ירון

בתפקידי פיקוד ומטה ובהם ראש חטיבת מבצעים במטכ"ל, קצין חי"ר וצנחנים ראשי, ראש 

אגף כוח אדם ונספח צה"ל בארה"ב. לאחר שחרורו מונה מנהל בחברה הבנייה א. דורי וכיהן 

תיכון והיסטוריה ובוגר כדירקטור במספר חברות. בוגר אוניברסיטת תל אביב במזרח 

   המכללה לביטחון לאומי, בוגר בית הספר לפיקוד ומטה וקורס לפיקוד ומטה בארה"ב.

 

 כהן, סטיוארט

סאדאת למחקרים -פרופסור למדע המדינה ועמית מחקר במרכז בגין פרופ' סטיוארט כהן

( באוניברסיטת בר אילן. מתמחה בהיסטוריה דיפלומטית, בתולדות BESAאסטרטגיים )

חברה בישראל. כיהן כדיקן הסטודנטים. -הציונות, במסורת המדינית היהודית וביחסי צבא

שימש חוקר אורח במרכז קפלן, אוניברסיטת קייפטאון ובמרכז מרשון, אוניברסיטת אוהיו. 

על תואר דוקטור בדיפלומטיה פרסם ספרים ומאמרים רבים בתחומי התמחותו. ב

  מאוניברסיטת אוקספורד.

 

 

 

 



 כהן, רונאלד

  . משמש גם יו"רApax Partners Worldwide LLP שותף מייסד ויו"ר סר רונאלד כהן

Social Investments Task Forceמנהל נאסדאק אירופה ויו"ר קרן הון סיכון . Bridges 

Community Ventures Ltd ואחד ממייסדי.. היה יו"ר EASDAQ השוק האירופי לחברות ,

הזנק. מנהל מייסד של האגודה הבריטית לקרנות הון סיכון והאגודה האירופית לקרנות הון 

   סיכון. בוגר אוניברסיטת אוקספורד ומוסמך אוניברסיטת הרווארד במינהל עסקים.

 

 כץ, יעקב

יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, התרבות והספורט. שימש פרופסור  פרופ' יעקב כץ

בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן. התמחה בייעוץ חינוכי, בעמדות חברתיות 

במערכת החינוך, ובטכנולוגיה בהוראה. שימש ראש המכון לחינוך ולמחקר קהילתי, ראש 

ך הדתי ולקידומו וראש המגמה לייעוץ חינוכי החוג למדעי החינוך, ראש המכון לחקר החינו

עת -באוניברסיטה. שימש מורה ויועץ חינוכי בבתי ספר בארץ ובחו"ל. עורך שלושה כתבי

מדעיים וחבר בארגונים אקדמיים בתחום החינוך והפסיכולוגיה בארץ ובחו"ל. זכה במלגה 

רים ופרסם מטעם הקונסוליה הבריטית ובפרס לאה פרקנקפורטר. השתתף בכתיבת ספ

בדרום  Witwatersrand מאמרים רבים בתחום התמחותו. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת

   אפריקה.

 

 לב שדה, דליה

מנהלת השרות לעבודה קהילתית, קליטת עלייה ושיקום שכונות, משרד  שדה-דליה לב

הרווחה. שימשה מנהלת תכנית הכשרה בתחום העבודה הקהילתית, מפקחת על תכנית 

יפו -מית לפיתוח קהילתי, ראש הסגל ביחידה לעבודה קהילתית בעיריית תל אביבלאו

ומדריכה לעבודה קהילתית בקורסים לעובדים סוציאליים. מוסמכת אוניברסיטת בר אילן 

  בעבודה סוציאלית.

 

 לבנון, יצחק

משרת למעלה משלושים שנה במשרד החוץ בתפקידי מחקר ודיפלומטיה ובהם  יצחק לבנון

קונסול כללי של ישראל בניו אינגלנד, קונסול כללי במונטריאול, קנדה, יועץ מדיני בשגרירות 

ישראל בפריז וסגן הנציג הקבוע לאונס"קו. עוד כיהן בתפקידים שונים במרכז למחקר מדיני 

העברית בירושלים במזרח תיכון וביחסים בינלאומיים. בוגר  של המשרד. בוגר האוניברסיטה

סמינר בינלאומי לדיפלומטים באוסטריה וקורס ניהול בכיר של משרד החוץ. למד לקראת 

   תואר מוסמך באוניברסיטת מקגיל במונטריאול בקנדה ובאוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 לבני, ציפי

. כיהנה כשרה 1999חברת כנסת מטעם הליכוד משנת השרה לקליטת העלייה.  ח"כ ציפי לבני

לשיתוף אזורי וכשרה בלי תיק. שימשה מנכ"ל הרשות לחברות ממשלתיות. בוגרת 

   אוניברסיטת בר אילן במשפטים.

 

 



 לבנת, לימור

. 1992שרת החינוך, התרבות והספורט. חברת כנסת מטעם הליכוד משנת  ח"כ לימור לבנת

כיהנה כשרת התקשורת, כממלאת מקום יו"ר תנועת הליכוד העולמי, כחברה בשדולת הנשים 

. כלת פרס אמיתי למען מנהל תקין וטוהר מידות. 1996וכיו"ר מטה ההסברה בליכוד בבחירות 

  ת.בוגרת אוניברסיטת תל אביב בספרות כללי

 

 לדין, מיכאל א.

. במחקריו, עוסק American Enterprise Institute -עמית מחקר ב ד"ר מייקל א. לדין

בנושאים במדיניות החוץ של ארה"ב, במדינות התומכות בטרור, באיראן, במזרח התיכון, 

סין, במודיעין, באפריקה, במנהיגות ובשימוש בכוח. מכהן גם כחבר בוועדת -ביחסי ארה"ב

סין. שימש יועץ למחלקת המדינה ולמשרד ההגנה האמריקנים. פרסם שלושה ספרים -ה"באר

ומאמרים רבים בתחומי התמחותו. בעל תואר דוקטור בהיסטוריה ובפילוסופיה מאוניברסיטת 

  ויסקונסין.

 

 להמן, יואב

המפקח על הבנקים, בנק ישראל. כיהן כמשנה למפקח על הבנקים וכממונה על  יואב להמן

יחידות ההערכה המוסדית, כסגן המפקח על הבנקים וכממונה על יחידות הביקורת, כיועץ 

לנגיד בנק ישראל וכדובר הבנק. מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים במנהל עסקים עם 

  התמחות במימון.

 

 לוי, יגיל

מרצה למדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה ויועץ לניהול ולתכנון אסטרטגי.  ד"ר יגיל לוי

המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל, מנכ"ל  –שימש כיו"ר הוועד המנהל של "מרחבים" 

ויצ"ו העולמית, מנכ"ל עיריית רמלה, ראש פרויקט מבצע גיוס לקוחות של קופת חולים 

שנה בתפקידי  12-יועצים לניהול. שירת בצה"ל כ –הכללית וחבר ההנהלה של מרטנס הופמן 

מטה בכירים. פרסם שני ספרים, "צבא אחר לישראל" ו"ניסוי וטעייה: דרכה של ישראל 

אסקלציה". בעל תואר דוקטור מהחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. -מהסלמה לדה

 בניו יורק .The New School for Social Research -דוקטורט ב-השתלם בלימודי פוסט

 

 לונדון, הרברט

נשיא מכון הדסון. פרופסור במכון אולין ופרופסור למדעי החברה  פרופ' הרברט לונדון

באוניברסיטת ניו יורק. ממייסדי בית ספר גלטין, בו כיהן כדיקן. ייסד את המרכז לחינוך 

 16ופרסם  עת שונים-ולמדיניות תעסוקה במכון הדסון. כותב מאמרים בעיתונים ובכתבי

ספרים. ערך תכניות טלוויזיה העוסקות בתרבות האמריקנית. הרצה באוניברסיטאות 

סיטי קולג' וזכה לפרסים על -מרסיי ומגרוב-ובמכללות. זכה בתארי כבוד מאוניברסיטת אקס

  כתיבתו ועל עבודתו החינוכית. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת ניו יורק.

 

 

 



 קוו-ליו, פו

יו"ר הוועדה למחקר ולתכנון, משרד החוץ של טייוואן ועמית מחקר נלווה  ליו קוו-ד"ר פו

צ'י בטייפי. הרצה באוניברסיטה -במכון ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה הלאומית צ'נג

צ'י ובאוניברסיטה הלאומית הפתוחה בטייפי -לתרבות סינית, באוניברסיטה הלאומית צ'נג

ירות החוץ באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון. תחומי אורח בביה"ס של ש-ושימש פרופסור

פסיפיק. -התמחותו כוללים מדיניות ההגנה של טייוואן, ביטחון ואינטגרציה אזורית באסיה

   בעל תואר דוקטור במדע המדינה מאוניברסיטת האל בבריטניה.

 

 ליי, מייקל

סמנכ"ל, המנהלה הכללית ליחסי חוץ, הנציבות האירופית. מופקד על קשרי  ד"ר מייקל ליי

הנציבות והאיחוד האירופי עם אירופה, מרכז אסיה, המזרח התיכון וים תיכון ומונה לאחרונה 

לעמוד בראש כוח המשימה המיוחד למדיניות "אירופה המורחבת". מילא שורה של תפקידים 

ה האירופית במשך למעלה מעשרים שנה. הרצה על בכירים בנציבות האירופית ובמועצ

מדיניות חוץ ועל יחסים בינלאומיים בוולסלי קולג', באוניבסיטת ססקס ובביה"ס ללימודים 

( של אוניברסיטת ג'ונס הופקינס בבולוניה. בוגר אוניברסיטת SAISבינלאומיים מתקדמים )

  (.MITס )אוקספורד ובעל תואר דוקטור מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסט

 

 לנדאו, עוזי

. כיהן כשר 1984שר במשרד ראש הממשלה. חבר כנסת מטעם הליכוד משנת  ח"כ עוזי לנדאו

לביטחון פנים, כמנכ"ל משרד התחבורה וכמרצה בטכניון. היה חבר במועצות המנהלים של 

אל על, רשות הנמלים, רשות שדות התעופה והחברה להגנת הטבע. בעל תואר דוקטור 

  (.MITמהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס )

 

 לפיד, אפרים

מנהל אזור ישראל בסוכנות היהודית לארץ ישראל. שימש דובר  תא"ל )מיל.( אפרים לפיד

הסוכנות היהודית, דובר צה"ל, מפקד גלי צה"ל, קצין מודיעין בכיר, איש תקשורת וחינוך. ניהל 

ולפן עקיבא, מרכז לימודי עברית וערבית. את חברת "יפעת", המרכז למידע תקשורתי ואת א

  מוסמך במדע המדינה ובוגר המכללה לביטחון לאומי.

 

 לפיד, יוסף

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים ויו"ר סיעת שינוי. היה עיתונאי ועורך  ח"כ יוסף לפיד

בעיתון "מעריב". כיהן כמנכ"ל רשות השידור, היה ממייסדי הטלוויזיה בכבלים בישראל 

  ושימש יו"ר ארגון הטלוויזיה בכבלים. בעל תואר במשפטים.

 

 

 

 

 

 



 לרמן, ערן

מנכ"ל משרד ישראל והמזרח התיכון, הוועד היהודי האמריקני.  אל"מ )מיל.( ד"ר ערן לרמן

שנה באגף המודיעין במטכ"ל. במהלך שירותו השתתף בקבוצת העבודה  25 -שירת למעלה מ

צדדי במזרח התיכון. בעל תואר -במסגרת המשא ומתן הרבעל בקרת נשק וביטחון אזורי 

. מוסמך במנהל ציבורי מבית ספר קנדי London School of Economics-דוקטור מה

  לממשל באוניברסיטת הרווארד, בה עשה כעמית ווקסנר.

 

 מוסלאי פ., פרד

מערכות ימיות וחיישנים. שירת בחיל הים האמריקני  –מרטין  נשיא, לוקהיד מר פרד פ. מוסאלי

שנים בתפקידי פיקוד. בתפקידו האחרון, כיהן כסגן המפקד לעניינים משפטיים בחיל.  24משך 

קודם הצטרפותו ללוקהיד מרטין, שימש בתפקידים בכירים בתעשייה הביטחונית האמריקנית. 

וגר האקדמיה הימית של ארה"ב ובעל תואר משמש במספר תפקידים קהילתיים וציבוריים. ב

  מוסמך במימון מהאוניברסיטה של מרכז מישיגן.

 

 מופז, שאול

שר הביטחון. טרם תפקידו הנוכחי, שימש רמטכ"ל. שירת בצה"ל יותר  רא"ל )מיל.( שאול מופז

משלושים שנה בתפקידי פיקוד ומטה ובהם ראש אגף תכנון, אלוף פיקוד דרום ומפקד כוחות 

ה"ל ביהודה ושומרון. בתפקידו כראש אגף תכנון, השתתף בשיחות השלום עם משלחת צ

סוריה באחוזת וואיי ועמד בראש הוועדה הביטחונית במשא ומתן עם הפלשתינאים על הסכם 

חברון. בוגר אוניברסיטת בר אילן במנהל עסקים ובוגר המכללה לפיקוד ומטה של חיל 

   הנחתים בוירג'יניה.

 

 תמור, עמי

לייזום, ייעוץ והשקעות בתחומי אנרגיה  מנהל משותף בחברת אקו אנרג'י עמית מור ד"ר

ואיכות הסביבה. מנהל עמית מור ייעוץ וייזום בע"מ, חברה לייעוץ כלכלי ואסטרטגי. שימש 

יועץ ומנהל פרויקטים בבנק העולמי בוושינגטון, עוזר שר האנרגיה והתשתיות ועוזר ראשי 

טור מהמחלקה לכלכלת בכיר ברשות לתכנון כלכלי, משרד הכלכלה והתכנון. בעל תואר דוק

  אנרגיה, סביבה ומינרלים באוניברסיטת המדינה של פנסילבניה.

 

 מורס, אדווארד

.. חבר במועצה ליחסי Hess Energy Trading Co יועץ בכיר בחברת ד"ר אדוארד ל. מורס

( ובמועדון אוקספורד למדיניות אנרגיה. נאמן הקרן למחקר תעשיית הנפט וחבר CFRחוץ )

יעוץ לתכניות לימוד בנושאי אנרגיה באוניברסיטאות ניו יורק, ג'ונס הופקינס ויוסטון. בועדות י

שימש בתפקידים בכירים בארגונים עסקיים, ממשלתיים ואקדמיים ובהוצאות לאור בתחום 

וסגן  The Petroleum Intelligence Weekly האנרגיה. היה המוציא לאור של כתב העת

ות אנרגיה בינלאומית. כתב והשתתף בכתיבת ארבעה ספרים, עוזר למזכיר המדינה למדיני

   פרסם מאמרים ופרשנויות על פוליטיקה, כספים, אנרגיה ויחסים בינלאומיים.

 

 



 מלניק, רפי

ספר אריסון למנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה. כיהן -פרופסור בבית פרופ' רפי מלניק

וכמשנה למנהל מחלקת המחקר של הבנק. ככלכלן ראשי במחלקת המחקר של בנק ישראל 

כלכלה, אקונומטריקה, כלכלת ישראל ומדיניות מוניטרית. בעל -תחומי התמחותו הם מאקרו

  תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי.

 

 מקוב, עמיר

תעשיות פלסטיקה  יו"ר המכון הישראלי לנפט ואנרגיה, יו"ר דירקטוריון פוליאון עמיר מקוב

ויו"ר אנטרוסיס. מכהן כדירקטור במספר חברות ובהן בנק לאומי, מפעלי ים המלח, רותם 

אמפרט וכי"ל דשנים. שימש יו"ר מכון הייצוא הישראלי, יו"ר ומנכ"ל של פזכים, מנכ"ל קבוצת 

סונול וחיפה כימיקלים, מנהל פרויקט ההקמה ומנהל המפעל של חיפה כימיקלים.  –גרנית 

זכה בפרס התעשייה. מוסמך הטכניון בהנדסה כימית ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים 

  במשפטים.

 

 מרידור, דן
שותף בכיר במשרד עו"ד חיים צדוק ושות'. כיהן כחבר כנסת מטעם הליכוד ומפלגת  דן מרידור עו"ד

אסטרטגיים וכחבר הקבינט, . כיהן כשר בלי תיק האחראי לעניינים 2003ועד פברואר  1984 -המרכז מ

כשר האוצר, כשר המשפטים וכמזכיר הממשלה. בתקופת כהונתו כשר המשפטים קידם את החקיקה 

בתחום זכויות האדם. עבד שנים רבות כעורך דין בירושלים. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים 

  במשפטים.

 

 מרידור, סלי

יו"ר ההנהלה של "הסוכנות היהודית לא"י" ו"ההסתדרות הציונית העולמית".  סלי מרידור

, בהם גזבר 1992משמש בתפקידים בכירים ב"סוכנות היהודית" ו"בהסתדרות הציונית" מאז 

וראש החטיבה להתיישבות. קודם להצטרפותו לסוכנות עבד לצדו של השר משה ארנס, כיועץ 

לשר החוץ ולבסוף כיועץ לשר הביטחון. היה פעיל מרכזי  השר לענייני מיעוטים, כיועץ מדיני

בתנועת הנוער "בית"ר" בה שימש ראש מחלקת ההדרכה, ראש מחלקת ההתיישבות, חבר 

ההנהלה העולמית של התנועה ושליח מרכזי של ההסתדרות הציונית לתנועת בית"ר בצפון 

ות האיסלאם אמריקה. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בהיסטוריה של ארצ

  ובהיסטוריה של עם ישראל.

 

 נווה, דני

. כיהן כשר בלי תיק, כראש 1999שר הבריאות. חבר כנסת מטעם הליכוד מאד  ח"כ דני נווה

צוות התגובות של הליכוד, כמזכיר הממשלה, כיועץ לשר הביטחון וכיו"ר ועדת ההיגוי למשא 

  ושלים במשפטים.ומתן עם הפלשתינאים. בוגר האוניברסיטה העברית ביר

 

 

 

 

 



 נחמיאס, דוד

פרופסור בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז  פרופ' דוד נחמיאס

הבינתחומי הרצליה. מתמחה במנהל ובמדיניות ציבורית. שימש פרופסור וכיהן בקתדרה ע"ש 

למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, בה גם שימש מנהל התכנית  רומולו בטנקורט

עמית במרכז לתכנון אורבני -למדיניות ציבורית. שימש פרופסור למדע המדינה ומנהל

באוניברסיטת וויסקונסין. היה פרופסור אורח באוניברסיטאות קנטאקי ובבית הספר לממשל 

של ספרים ומאמרים בתחום התמחותו. ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארד. פרסם שורה ארוכה 

זכה פעמיים במלגת פולברייט ובפרס ע"ש דונאלד קמפבל על מחקריו. בעל תואר דוקטור 

  במדע המדינה מאוניברסיטת אורגון.

 

 ניר, גלעד
לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר. כיהן כסמנכ"ל לכספים בתעשייה האווירית. מילא  גלעד ניר

תפקידים שונים באגף התקציבים במשרד האוצר ובהם סגן הממונה על התקציבים, אחראי על תקציבי 

מערכת הביטחון, על תקציבי המנהל האזרחי ומשרדי הממשל והמנהל, רכז תעשיות ביטחוניות ומשרדי 

הל ומשנה לממונה על התקציבים. כיהן כחבר בדירקטוריונים של חברות ובהן התעשייה הממשל והמנ

האווירית, תע"ש, רפא"ל ורותם. שימש נציג האוצר בוועדות האזרחיות והכלכליות במסגרת תהליך 

  השלום עם הרשות הפלשתינאית וממשלת ירדן. מוסמך אוניברסיטת בר אילן במנהל עסקים.

 

 נתניהו, בנימין

שר האוצר. ראש הממשלה לשעבר. היה ראש הממשלה הראשון בישראל  ח"כ בנימין נתניהו

שנבחר בבחירות אישיות. כיהן כשר החוץ, כראש תנועת הליכוד, כסגן שר החוץ, כשגריר 

ישראל לאו"ם וכסגן השגריר בארצות הברית. עבד בחברת ייעוץ עסקי בינלאומי בבוסטון 

"רים" בירושלים. יזם וארגן כנסים בינלאומיים בנושא המאבק  ובתפקיד ניהולי בכיר בתעשיות

בטרור הבינלאומי בחסות מכון יונתן. פרסם וערך שלושה ספרים בנושא זה. שירת בסיירת 

מטכ"ל. בעל תואר ראשון בארכיטקטורה ותואר שני בלימודי ניהול מהמכון הטכנולוגי של 

   (, בו למד גם מדע המדינה.MITמסצ'וסטס )

 

 סיברייט, דני

שנה בסוכנות  17 -סגן נשיא עמית, קבוצת כהן. עד להצטרפותו לקבוצה, שירת כ דני סיברייט

( ובמחלקת ההגנה של ארה"ב. בתפקידו האחרון עמד בראש הצוות DIAהמודיעין ההגנתית )

המתאם את פעילות מחלקת ההגנה והצבא במלחמה בטרור. במסגרת תפקידו, עקב אחר 

ניסטן ובהגנת העורף של ארה"ב. על עבודתו בתקופה זו זכה בעיטור מיוחד. הפעולות באפג

מזכיר ההגנה למדיניות, עסק בקשרי המחלקה עם מחלקות -קודם לכן, שירת במשרד תת

אחרות בממשל ועם מדינות אחרות וטיפל בתהליך השלום במזה"ת, במכירות נשק וביוזמות 

פרס פול ניטצה על מצוינות במדיניות ביטחון קונבנציונלי. חתן -למניעת תפוצת נשק בלתי

בינלאומית על חלקו בתהליך השלום במזה"ת. בעל תואר בוגר ביחסים בינלאומיים 

באוניברסיטת גורג' וושינגטון, בה גם למד לתואר שני במדיניות ביטחון לאומי. בעל תואר 

  מוסמך במינהל ציבורי מבי"ס קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד.

 

 

 



 סליפקה, אלאן ב.

מייסד ויו"ר הוועד המנהל של יוזמות קרן אברהם, ארגון ציבורי ללא מטרת  אלאן ב. סליפקא

קיום בין אזרחי ישראל היהודים והערבים.איש עסקים ופילנתרופ. -רווח שמטרתו לקדם דו

. חבר מייסד Halcyon/Alan B. Slifka Management Company LLCמנהל מייסד של

, ארגון המספק מופעי בידור לילדים מוגבלים, חולים ולילדים  Big Apple Circus-ותומך ב

ממשפחות עניות ברחבי ארה"ב. מכהן כדירקטור במרכז השל, המכון הישראלי לחשיבה 

אביב וחבר במועצת המנהלים של הקונגרס היהודי האמריקני -ומנהיגות סביבתית בתל

  . מוסמך אוניברסיטת הרווארד במנהל עסקים.ובמועצות מנהלים של חברות גדולות בארה"ב

 

 סנה, אפרים

. חבר בוועדת חוץ 1992חבר כנסת מטעם העבודה משנת  ח"כ ד"ר תא"ל )מיל.( אפרים סנה

וביטחון ויו"ר ועדת המשנה לתפישת הביטחון. כיהן כשר התחבורה, כסגן שר הביטחון וכשר 

היה ראש המנהל האזרחי באזור יהודה  שנה בצה"ל ותפקידו האחרון 27 -הבריאות. שירת כ

ושומרון. שירת כמפקד יחידה רפואית של חטיבת צנחנים, כמפקד אזור הביטחון בדרום לבנון 

וכמפקד יחידה מובחרת. בוגר בית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. עמית מחקר 

   טון, ארה"ב.במחלקה לאלרגיה ולאימונולוגיה קלינית במרכז הרפואי וולטר ריפ בוושינג

 

 סניט, אלן

 ישראל לתקשורת ומחקר-הממונה על הדוברות ועל קשרי הציבור במרכז בריטניה אלן סניט

(BICOM כיהן כיו"ר התאחדות הסטודנטים היהודים של הממלכה המאוחדת ואירלנד .)

(UJS מרבה להופיע בפורומים צבורים ולהתראיין בתקשורת. בוגר אוניברסיטת .)

  במנהל ובשרות קהילתי ובוגר המכון למדריכי חו"ל של הסוכנות היהודית. בירמנגהאם

 

 ספיגל, סטיבן

מנהל עמית ב"מרכז בורקל ליחסים בינלאומיים" ופרופסור למדע המדינה  ד"ר סטיבן ל. ספיגל

, המתמחה במדיניות החוץ של ארה"ב, ובמיוחד במזרח הקרוב. מכהן גם כיו"ר UCLA –ב 

ית הביטחון המזרח תיכונית המשותפת של המכון לעימותים ושיתופי פעולה בינלאומי של תכנ

דיאגו בקליפורניה. פרסם והשתתף בכתיבת כמה ספרים -גלובליים של אוניברסיטת סן

  בתחום התמחותו.

 

 ערן, עודד

שגריר ישראל ליד מוסדות האיחוד האירופי בבריסל. משרת בשירות  השגריר ד"ר עודד ערן

. 1997-2000י למעלה משלושים שנה. כיהן כשגריר ישראל בירדן בין השנים החוץ הישראל

שירת בשגרירויות ישראל בלונדון ובוושינגטון. בתקופת כהונתו כסמנכ"ל לענייני כלכלה 

( והיה 1995במשרד החוץ ניהל את המשא ומתן על ההסכם החדש עם האיחוד האירופי )

  איםשותף למשא ומתן על הסכם פריז עם הפלשתינ

(. היה ראש צוות המשא ומתן עם הפלשתינאים ליישום הסכמי הביניים והסדר הקבע. 1994)

  (.LSEבעל תואר דוקטור במדע המדינה מבית הספר לכלכלה ולמדע המדינה של לונדון )

 



 פוגל, אהרן
יו"ר מועצת המנהלים, נס טכנולוגיות ומגדל חברת ביטוח. שותף בקרן הון  אהרן פוגל

. כיהן כמנכ"ל משרד האוצר, כיו"ר בנק ההשקעות של לאומי Jerusalem Venture Partners סיכון

ושות', כיו"ר המרכז הרפואי הדסה וכמנהל אגף הכלכלה והפיקוח בכלל ישראל. מוסמך האוניברסיטה 

  העברית בכלכלה.

 

 פוקסמן, אברהם ה.

(. מכהן בתפקידו מאז ADLמנהל לאומי של הליגה נגד השמצה ) עו"ד אברהם ה. פוקסמן

ומרבה להופיע בתקשורת. פועל במשותף יחד עם בעלי תפקידים ממלכתיים ועם ראשי  1987

הקהילות השונות נגד שנאה אתנית, אלימות וטרוריזם. פעל רבות לקידום ולפיתוח תכניות 

   לימודים בנושא השואה. בעל תואר במשפטים מאוניברסיטת ניו יורק.

 

 פיטצדף, מרי

קהילתי -מנהלת תכנית לתואר שני במסגרת תכנית סליפקה לדו קיום בין פרופ' מרי פיטצדף

באוניברסיטת ברנדייס. מתמחה בדו קיום. כיהנה כראש הקתדרה ללימודי קונפליקט 

, מרכז אקדמי של  UNU/INCORE באוניברסיטת אלסטר בצפון אירלנד וכמנהלת של

יים. שימשה גם מנהלת המועצה ליחסי קהילה, האומות המאוחדות לחקר עימותים בינלאומ

ארגון שעסק בעימות בצפון אירלנד ויועצת בתוכניות שעסקו בפתרון עימותים במזרח התיכון, 

בסרי לנקה, בארץ הבסקים ובברית המועצות לשעבר. פרסמה מאמרים וספרים בתחום 

  התמחותה.

 

 פישר, יושקה

הקנצלר של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה. שר פדראלי לענייני חוץ וסגן  יושקה פישר

. מילא תפקידים פרלמנטריים בכירים ברמת המדינה 1982חבר במפלגת ה"ירוקים" מאז 

  וברמה הפדראלית בעיקר בתחומי איכות הסביבה והאנרגיה.

 

 פרידמן, אברהם )רמי(

ואסטרטגיה במרכז דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה  פרופ' אברהם )רמי( פרידמן

הבינתחומי הרצליה. פרופ' אמריטוס בבית הספר למנהל עסקים של האוניברסיטה העברית 

בירושלים ובעבר ראש בית הספר. שימש ראש מכון ירושלים לחקר ישראל, יו"ר ההנהלה 

האקדמית של המסלול האקדמי של המכללה למנהל ופרופסור אורח באוניברסיטאות ניו 

סוטה. כיהן כנציב שירות המדינה וכממונה על השכר. שימש יו"ר ועדות יורק, שיקגו ומינ

ציבוריות רבות, חבר דירקטוריון בבנק דיסקונט ובבנק בלאומי ושופט בבית הדין הארצי 

לעבודה ובבית הדין להגבלים עסקיים. בעל תואר דוקטור במדעי ההתנהגות ובסטטיסטיקה 

  יהול משאבי אנוש באוניברסיטת סטנפורד.לנ ICAME מאוניברסיטת שיקגו ובוגר תכנית

 

 פריצקי, יוסף

. בוגר 1999שר התשתיות הלאומיות. חבר כנסת מטעם רשימת שינוי מאז שנת  יוסף פריצקי

  האוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים.



 

 פרנק, גדעון

מנכ"ל "הוועדה לאנרגיה אטומית". שימש סגן ראש הוועדה ויועץ מדעי בשגרירות  גדעון פרנק

ישראל בוושינגטון. כיהן בתפקידים שונים בכור הגרעיני בנחל שורק ובהם ראש מרכז המחקר 

וסגן מנהל להנדסה וטכנולוגיה. כן שימש מפקח ב"סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית" 

  דסה גרעינית מהטכניון.בוינה. בעל תואר מוסמך בהנ

 

 פרס, שמעון

מימד", יו"ר המפלגה וסגן נשיא של -חבר כנסת מטעם מפלגת "העבודה ח"כ שמעון פרס

. כיהן בממשלות ישראל 1959הסוציאליסטי". מכהן בכנסת ברציפות מאז  "האינטרנציול

השונות בתפקידים מיניסטריאליים בכירים ובהם שר הביטחון, סגן שר הביטחון, שר החוץ, שר 

 1986 –ו  1984האוצר, שר התחבורה והשר לשיתוף פעולה אזורי. כיהן כראש הממשלה בין 

 בחרולאחר הרצחו של יצחק רבין. לפני שנ

לכנסת שימש גם מנכ"ל משרד הביטחון. הניח את היסודות לבניין הכוח והעוצמה הביטחונית 

  של מדינת ישראל. חתן פרס נובל לשלום. חיבר עשרה ספרים.

 

 פרץ, אתי

יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים בישראל. שימשה חברת מערכת ויו"ר  אל"מ )מיל.( אתי פרץ

איגוד העובדים הסוציאליים. הייתה פעילה בפרויקטים בתחום  מערכת "מידע עו"ס", ביטאון

שיקום שכונות ושירותי בריאות. עסקה בייעוץ לחקיקה חברתית ושימשה יועצת ללובי 

החברתי בכנסת. שירתה כקצינת בריאות הנפש בצה"ל ומשרתת בשירות מילואים כיועצת 

   מקצועית בכירה. בעלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית.

 

 יסלב, ייבגניק

חדשות מוסקבה. איש  –” Moskovskiye Novosty“, עורך ראשי של השבועון, ייבגני קיסלב

תקשורת, עיתונאי, מגיש תכניות טלוויזיה ומפיק סרטים תיעודיים. בעבר ניהל את תחנת 

, בה גם שימש סגן נשיא ויו"ר מועצת המנהלים. מוכר כאחד NTV הטלוויזיה העצמאית

הפוליטיים בעלי ההשפעה ברוסיה. חבר במועצה ליחסי חוץ ומדיניות ביטחון של הפרשנים 

  רוסיה.

 

 קלאוסון, פטריק

סגן ראש מכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב. עורך בכיר של כתב  ד"ר פטריק קלאוסון

. עסק במחקר ב"מכון הלאומי ללימודים אסטרטגיים" של Middle East Quartely העת

אוניברסיטת וושינגטון ושימש כלכלן ב"קרן המטבע הבינלאומית", ב"בנק הבינלאומי" וב"מכון 

לחקר מדיניות חוץ". כינס קבוצת מחקר של "מכון וושינגטון" אשר הכינה הצעות לממשל בוש. 

ון בכתבי עת מקצועיים ובעיתונים. בעל פרסם יותר משלושים מאמרים בנושאי המזרח התיכ

  תואר דוקטור מבית הספר למחקר חברתי.

 

 



 קרת, משה

מנהל כללי של התעשייה האווירית לישראל בע"מ. עובד בתעשייה האווירית החל  משה קרת

, וכיהן בתפקידים רבים בהם משנה למנכ"ל לפיתוח עסקי, אחראי על הארגון 1955משנת 

ווק תעופתי וסמנכ"ל מנהל של פרויקט ה"כפיר". הוביל מהלך הבראה והשיווק, סמנכ"ל שי

בתעשייה האווירית שהביא להכפלת הייצוא ולמעבר מהפסד לרווח. קיבל את עיטור "זר 

הדפנה" מטעם העורכים והכתבים של כתב העת "אוויאיישן וו'יק", על תרומה משמעותית 

   נדסת מכונות.לתעשיית החלל והתעופה העולמית. בוגר הטכניון בה

 

 רביד, יצחק

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

 1992-1993אלוף. בשנים -שירת בחיל האוויר ושימש בו ראש ענף חקר ביצועים בדרגת סגן

ותארי  שימש ראש הצוות לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה. בעל תואר בוגר במתמטיקה

  מוסמך ודוקטור בתחום הפילוסופיה של המדעים.

 

 רבין פילוסוף, דליה

יו"ר הוועד המנהל וראש "מרכז יצחק רבין לחקר ישראל". כיהנה  עו"ד דליה רבין פילוסוף

כסגנית שר הביטחון, וכחברת כנסת מטעם מפלגת המרכז. שימשה יועצת משפטית 

והתמחתה בדיני עבודה. עבדה גם במשרד עורכי להסתדרות, עו"ד בפרקליטות מחוז המרכז 

   דין פרטי. בוגרת אוניברסיטת תל אביב במשפטים.

 

 רובינשטיין, אמנון

שנה  25דיקן הפקולטה למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה. במשך  פרופ' אמנון רובינשטיין

החינוך, התרבות שימש חבר כנסת מטעם התנועה הדמוקרטית לשינוי, שינוי ומר"צ. שימש שר 

והספורט, שר האנרגיה והתשתיות, שר המדע והטכנולוגיה ושר התקשורת. קודם שפנה 

לקריירה פוליטית שימש דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וראש הקתדרה 

  ע"ש פנחס רוזן למשפט קונסטיטוציוני.

רים רבים בארץ ובחו"ל ייסד את תנועת "שינוי" ועמד בראשה. פרסם ספרים ומאמ 1974 -ב 

בנושאי פוליטיקה, ממשל ומשפט. מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים ובעל 

   תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת לונדון.

 

 רוברטסון, פט

שדרן, פילנטרופ, מחנך, מנהיג דתי, איש עסקים וסופר. אורח הקרן לידידות,  ד"ר פט רוברטסון

(. ייסד שתי רשתות טלוויזיה ועומד בראש אחת מהן, רשת השידור IFCJ, USAישראל )

(. ייסד את אוניברסיטת ריג'נט ומספר ארגונים פילנטרופיים הפועלים ברחבי CBNהנוצרית )

העולם. היה חבר בצוות שמינה הנשיא רונאלד רייגן בעניין קורבנות פשע ובמועצת היועצים 

זכה באותות כבוד על פעילותו הפילנטרופית ברחבי  הכלכליים של מושל מדינת וירג'יניה.

האנשים המשתייכים לעילית התרבותית  100-העולם ונבחר על ידי השבועון ניוזוויק כאחד מ

של ארה"ב. פרסם עשרה ספרים, שזכו להצלחה רבה בארה"ב. מוסמך הסמינר התיאולוגי של 

פר למשפטים באוניברסיטת ניו יורק בתיאולוגיה ובעל תואר דוקטור לשם כבוד מבית הס

   ייל.



 

 רונן, אלי

מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות. מילא תפקידים רבים במשרד ובהם  אל"מ )מיל.( אלי רונן

משנה למנכ"ל וראש מנהלת ההקמה לפרויקט הגז הטבעי, משנה למנכ"ל המשרד, סמנכ"ל 

מדיניות ותכנון ומנהל המנהל לפיתוח תשתיות ביוב. שימש גם יועץ בענייני תחבורה וסמנכ"ל 

שנה, בו שימש ראש מחלקת  15-חיל הים ככלכלה תכנון ופיתוח במשרד התחבורה. שירת ב

תקציבים וכלכלה, מפקד פלגת ספינות טילים, ראש מדור לוחמה אלקטרונית, ומפקד ספינת 

טילים. מוסמך אוניברסיטת בר אילן במנהל עסקים. השלים לימודי דוקטורט בתחום כלכלת 

    התחבורה.

 

 רטנר , אריה

החברה ופרופסור בחוג לסוציולוגיה דיקאן הפקולטה למדעי  פרופ' אריה רטנר

ואנתרופולוגיה, באוניברסיטת חיפה. ראש המרכז לחקר הפשיעה, החוק והחברה. מתמחה 

בסוציולוגיה וקרימינולוגיה. השתתף בכתיבת שני ספרים ופרסם מאמרים רבים בכתבי עת 

וניברסיטת מקצועיים וכתב פרקים בספרים. בעל תואר דוקטור בסוציולוגיה וקרימינולוגיה מא

  אוהיו.

 

 רייכמן, אוריאל
נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה. קודם ליסוד המרכז הבינתחומי, היה פרופסור  אוריאל רייכמן פרופ'

בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בה כיהן גם כדיקן. כיהן כדיקן מכללת רמות משפט. שימש 

האדם, ראש לשכת עורכי הדין וחבר בשורה של וועדות  יו"ר תנועת חוקה לישראל, יו"ר הוועדה לזכויות

ציבוריות וממלכתיות. בעל תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת שיקגו ומומחה לדיני קניין ונדל"ן. 

  חבר נשיאות כנס הרצליה.

 

 רמון, חיים

. כיהן כשר הפנים, שר במשרד 1983" משנת מימד-חבר כנסת מטעם "העבודה ח"כ חיים רמון

ראש הממשלה, שר הבריאות וכיו"ר ההסתדרות. כמו כן שימש יו"ר סיעת העבודה בכנסת 

  השתים עשרה. בוגר אוניברסיטת תל אביב במשפטים.

 

 שבאלאר, ג'יאנקרלו

ראש משלחת הנציבות האירופית למדינת ישראל. משרת בנציבות  השגריר ג'יאנקרלו שבאלאר

האירופית למעלה משלושים שנה בהן מילא תפקידים בכירים כגון יועץ לעיתונות וליחסי 

ציבור במשרד משלחת הנציבות בוושינגטון די.סי., ראש המחלקה לתכנון מדיניות וראש 

ות חוץ. עסק גם במחקר ובהוראה המחלקה לנושאי ביטחון, מנהל מדיניות ביטחון ומדיני

   באקדמיה. בעל תואר במשפטים ותואר מוסמך בלימודים אירופיים.

 

 

 

 



 שביט, שבתי

פעיל בקבוצת "מרחב" ויו"ר הוועד המנהל של "המכון הבינלאומי למדיניות נגד  שבתי שביט

ולתפקידים טרור" ליד המרכז הבינתחומי. שירת למעלה משלושים שנה במוסד למודיעין 

מיוחדים ועמד בראשו. עם פרישתו שימש מנכ"ל "מכבי שירותי בריאות". בעל תואר בוגר 

בשפה וספרות ערבית ובהיסטוריה של המזרח התיכון מהאוניברסיטה העברית. בעל תואר 

מוסמך במנהל ציבורי מבית הספר לממשל ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארד. חבר נשיאות 

  כנס הרצליה.

 

 ל, זלמןשוב

יו"ר הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה בבית הספר לאודר  השגריר זלמן שובל

לממשל במרכז הבינתחומי הרצליה. משמש בשורה של תפקידים ציבוריים בתחומי הכלכלה, 

הפוליטיקה, האקדמיה והאומנויות. פעיל מזה שנים ארוכות בסקטור הפרטי בבנקאות, 

 –מש פעמיים שגריר ישראל בארצות הברית. נבחר לכנסת לראשונה ב במימון ובתעשייה. שי

, קודם מטעם רשימת רפ"י ומאוחר יותר מטעם הליכוד. נבחר מחדש 1981ושירת בה עד  1970

ושירת בה עד למינויו לתפקיד שגריר. השתתף בשיחות השלום בקמפ דיוויד  1988 –לכנסת ב 

. זכה בתואר "דיפלומט 1998 -, ובועידת ואיי ב 1991 -, בשיחות השלום במדריד ב 1978 –ב 

מטעם המועצה לעניינים עולמיים של לוס אנג'לס. פרסם עשרות מאמרים  1999השנה" לשנת 

בעיתונות הישראלית והבינלאומית בתחומי הפוליטיקה, היסטוריה והכלכלה. מוסמך 

   ס הרצליה.אוניברסיטת ג'נבה במדע המדינה וביחסים בינלאומיים. חבר נשיאות כנ

 

 שומכר, לילאנה

כלכלנית בכירה בקרן המטבע הבינלאומית. שימשה מרצה מן החוץ  ד"ר לילאנה שומכר

ופרופסור חבר בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון ומרצה 

באוניברסיטת שיקגו. עבדה ככלכלנית ראשית במחלקת המחקר וכאנליסטית בבנק של 

עבדה גם במחלקה המשפטית של הבנק וכמרצה בבית הספר למשפטים של ארגנטינה. 

אוניברסיטת בואנוס איירס. מוסמכת אוניברסיטת בואנוס איירס במשפטים. בעלת תואר 

   דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת שיקגו.

 

 שושני, שמשון

בשירות (. מילא תפקידים רבים Birthright Israelמנכ"ל "תגלית" ) ד"ר שמשון שושני

הציבורי, בהם מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, מנכ"ל הסוכנות היהודית, מנהל החינוך, הנוער 

יסודיים, מנהל אגף מוסדות -יפו, מנהל המחלקה לבתי הספר העל-והתרבות בעיריית ת"א

במשרד החינוך ויו"ר וחבר בעמותות ובמכונים בתחומי חינוך וחברה. שימש מורה מן החוץ 

אילן ואוניברסיטת תל אביב. -ינוך של האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת ברבבתי הספר לח

   פרסם מאמרים בתחומי החינוך יחד עם כותבים נוספים. בעל תואר דוקטור במנהל חינוכי.

 

 שטייניץ, יובל
. שימש מרצה 1999יו"ר ועדת החוץ והביטחון. חבר כנסת מטעם הליכוד משנת  ח"כ ד"ר יובל שטייניץ

  לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. בעל תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב.

 



 שטרית, מאיר

שר בלי תיק במשרד האוצר וחבר כנסת מטעם הליכוד. מכהן כחבר כנסת  ח"כ מאיר שטרית

. כיהן כשר המשפטים, שר האוצר, סגן יו"ר הכנסת, יו"ר הקואליציה ויו"ר סיעת 1981משנת 

הליכוד. שימש ראש עירית יבנה וגזבר "הסוכנות היהודית" ו"ההסתדרות הציונית". מוסמך 

   אוניברסיטת בר אילן במדיניות ציבורית. למד לתואר דוקטור באוניברסיטת בר אילן.

 

 שיינין, יעקב

מנכ"ל, "חברת מודלים כלכליים בע"מ", יו"ר מועצת המנהלים של "מודלים  ד"ר יעקב שיינין

י הון בע"מ" ומרצה לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. בעל ניסיון מקצועי עשיר בייעוץ שוק

כלכלי מורכב ובבניית מודלים כלכליים ממוחשבים בתחומי המיקרו והמאקרו בישראל 

ובארה"ב. שימש יו"ר וועדת ההשקעות של קופות הגמל של הבנק הבינלאומי הראשון ועסק 

ות הכספיים של החברות הציבוריות בישראל. בעל תואר בייעוץ כלכלי ובבניית מאגר הדוח

   דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת פנסילבניה, ארה"ב.

 

 שיפטן, דן

עמית בכיר ב"מרכז לחקר הביטחון הלאומי" באוניברסיטת חיפה ועמית בכיר  דן שיפטן

חיפה, השנים האחרונות שימש חוקר ומרצה באוניברסיטאות תל אביב,  35 –ב"מרכז שלם". ב 

באוניברסיטה העברית בירושלים ובמכללה לביטחון לאומי. ייעץ לדרג הפוליטי והמקצועי 

הבכיר במשרד ראש הממשלה, במשרד הביטחון ובמשרד החוץ. פרסם שלושה ספרים ומספר 

  רב של מאמרים בתחום מחקרו המרכזי, הסכסוך הישראלי ערבי.

 

 שלגי גיורא

וכיהן בתפקידי ניהול בכירים  1960אל". עובד ב"רפאל" מאז נשיא ומנכ"ל של "רפ גיורא שלגי

אופטיקה. זכה -ובהם סגן נשיא למחקר ופיתוח, ראש יחידת הטילים וראש מחלקת אלקטרו

פעמיים בפרס בטחון ישראל ובפרס ברגמן. מוסמך הטכניון בהנדסת מכונות. בעל תואר 

   בהנדסת אוירונאוטיקה מאוניברסיטת סטנפורד.

 

 אילןשלגי, 

. יו"ר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. 2003חבר כנסת מטעם "שינוי" משנת  ח"כ אילן שלגי

שימש יו"ר מזכירות תנועת "שינוי" ויו"ר ועדת החוץ והביטחון של המפלגה. כיהן כיו"ר 

דירקטוריון "חברת הנפט הלאומית" וכחבר בית הדיון הארצי של "לשכת עורכי הדין". מוסמך 

  אוניברסיטת תל אביב במשפטים.

 

 שלום, סילבן

סגן ראש הממשלה ושר החוץ. כיהן כשר האוצר, כסגן שר הביטחון וכשר  ח"כ סילבן שלום

המדע והטכנולוגיה. כיהן כיועץ לשר המשפטים, לשר האוצר ולשר הכלכלה והתכנון. שימש 

חבר כנסת מטעם הליכוד מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות ויו"ר דירקטוריון חברת החשמל. 

. בוגר אוניברסיטת בן גוריון בראיית חשבון ובכלכלה. בוגר אוניברסיטת תל אביב 1992משנת 

  במשפטים ומוסמך האוניברסיטה במנהל ציבורי.



 

 שמיד, הלל

דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פול ברוואלד באוניברסיטה העברית  פרופ' הלל שמיד

תדרה לעבודה סוציאלית ע"ש ז'ק מנארד לחקר ארגונים התנדבותיים בירושלים. מכהן בק

וארגונים ללא כוונת רווח. מתמחה במדיניות ובניהול ארגונים ללא כוונת רווח המספקים 

שירותים חברתיים וקהילתיים. משמש גם סגן עורך של כתב עת מקצועי בתחום התמחותו. 

קהילתיים וארגונים ללא כוונת רווח ומדיניות ייסד וניהל את תכנית המוסמך בניהול ארגונים 

ציבורית. פרסם שני ספרים, מאמרים ומונוגרפיות בתחום התמחותו. זכה בפרס הרקטור על 

הצטיינותו במחקר ובהוראה. בעל תואר דוקטור בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית 

  בירושלים.

 

 שפירא, רון

דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. מתמחה במשפט פלילי,  פרופ' רון שפירא

בסדרי דין אזרחיים ופליליים, בדיני ראיות ובניסוחים פורמליים של חשיבה משפטית. שימש 

אביב ומרצה אורח בבית הספר -מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל

טים ע"ש קרדוזו בניו יורק. חתן פרס למשפטים של אוניברסיטת קולומביה ובבית הספר למשפ

צלטנר לחוקר צעיר ופרס ע"ש ראול וולנברג לתלמידי דוקטורט. חבר מערכת כתב 

עת מקצועיים בתחומי -. פרסם מאמרים רבים בכתביLaw, Probability and Risk העת

 התמחותו.

 

 שפר, גבריאל

סיטה העברית בירושלים פרופסור חבר במחלקה למדע המדינה באוניבר פרופ' גבריאל שפר

ומרצה בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. 

מחקריו עוסקים במדיניות החוץ של ישראל ובפוליטיקה אתנית. פרסם מאמרים וספרים 

בתחומי התמחותו, בהם ביוגרפיה על משה שרת אשר זיכתה אותו בפרס ראש הממשלה. בעל 

  מדע המדינה מאוניברסיטת אוקספורד.תואר דוקטור ב

 

 שפר, גדעון

סגן נשיא לתכנון אסטרטגי, אלביט מערכות. שימש יועץ לביטחון  אלוף )מיל.( גדעון שפר

. שירת 2000לאומי בצוות ההקמה של המועצה לביטחון לאומי וראש המועצה בפועל בשנת 

בצה"ל מעל לשלושים שנה בתפקידי פיקוד ומטה ובהם ראש אגף כוח אדם, ראש מטה חיל 

המבצעים של החיל ומפקד בסיס  האוויר וסגן מפקד החיל, ראש להק אוויר, ראש מחלקת

מטוסי קרב. בוגר אוניברסיטת בר אילן בלימודי ארץ ישראל. בוגר התכנית המתקדמת 

   למנהלים של אוניברסיטת הארוורד.

 

 

 

 

 

 



 שרון, אריאל

ראש ממשלת ישראל ויו"ר הליכוד. שירת בממשלות ישראל כשר  ח"כ אלוף )מיל.( אריאל שרון

הלאומיות, כשר הבינוי והשיכון, כשר המסחר והתעשייה, כשר הביטחון החוץ, כשר התשתיות 

שימש יועץ ראש הממשלה יצחק רבין לענייני ביטחון. שירת  1975וכשר החקלאות. בשנת 

בתפקידים מרכזיים, בהם אלוף פיקוד דרום, ראש מטה  1973בצה"ל ממלחמת העצמאות ועד 

. פרסם ספר ומאמרים רבים בארץ 101יחידה ומפקד  202פיקוד צפון, מפקד חטיבת הצנחנים 

ובחו"ל. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים ובוגר בית הספר לפיקוד ומטה 

  בבריטניה.

 

 שריג, עודד

דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה. שימש חבר  פרופ' עודד שריג

סגל בפקולטה למנהל באוניברסיטת תל אביב ובבית ספר וורטון למנהל עסקים באוניברסיטת 

עת מובילים. בעל תואר דוקטור במימון -פנסילבניה. פרסם ספרים ומאמרים רבים בכתבי

  מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי.

 

 נסקי, נתןשר

השר לענייני תפוצות, חברה וירושלים. שימש סגן ראש הממשלה ושר הבינוי  נתן שרנסקי

והשיכון, שר הפנים ושר התעשייה והמסחר. כיהן כחבר כנסת מטעם "ישראל בעלייה" וכיו"ר 

וייסד את הפורום הציוני, שפעל לקידום  Jerusalem Report-המפלגה. שימש עורך ב

מפלגתי שהוקם במטרה -, ארגון עצמאי בלתיPeace Watch ה ממייסדיקליטת עלייה. הי

לפקח על העמידה בהסכמים שנחתמו בין ישראל לרשות הפלשתינאית. היה אסיר ציון במשך 

תשע שנים ושוחרר בעקבות לחץ ציבורי בינלאומי. פרסם ספר זיכרונות "לא אירע רע" אשר 

  המחשב מהמכון הטכנולוגי במוסקבה. תורגם לתשע שפות בכל העולם. בעל תואר במדעי

 

 שרף, אהרון

אינטרנשיונל. מבכירי משרד ראש הממשלה -מנכ"ל הכשרת היישוב בישראל אהרן שרף

לשעבר. מילא שורה של תפקידים בכירים בארץ ובחו"ל. בוגר בית הספר למדע המדינה 

  באוניברסיטת סורבון ובוגר המכללה לביטחון לאומי.

 


