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מנכ"ל המכון לתכנון מדיניות עם יהודי. שימש יועץ בכיר ליו"ר הסוכנות היהודית. עבד כסופר   אבינועם בר יוסף
 .""מעריב" בוושינגטון וכיועץ במכון וושינגטון למדיניות המזרח התיכון. שימש גם ראש הדסק המדיני ב"מעריב

שלום המזרח תיכוני. עד לאחרונה, שימש יועץ הנציג המיוחד של האיחוד האירופי לתהליך ה  מרק אוט השגריר
לענייני ביטחון והגנה לנציג העליון של האיחוד האירופי לענייני מדיניות חוץ וביטחון משותפת, חבייר סולנה. כיהן 
בשורה של תפקידים בכירים במשרד החוץ הבלגי, בהם מנהל לענייני מדיניות ביטחון ופירוק נשק, שגריר בישראל 

לי בלוס אנג'לס. מוסמך אוניברסיטת לובן בבלגיה במדעי החברה. בעל תואר מתקדם מהמכון למדינות וקונסול כל

 .מתפתחות, אוניברסיטת לובן

מקום ראש הממשלה ושר התעשייה, המסחר, התעסוקה והתקשורת. כיהן כשר הבריאות, כשר -ממלא אהוד אולמרט
בוגר האוניברסיטה העברית  .1973נסת מטעם הליכוד מאז חבר כ .בלי תיק, כראש עיריית ירושלים וכגזבר הליכוד

 .בירושלים בפסיכולוגיה, בפילוסופיה ובמשפטים

עורך ומגיש התוכנית "רואים עולם" בערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית. אחד ממנחי התוכנית  יעקב אחימאיר
ימש בתפקידים רבים בהם, כתב מדיני, וש 1970"יש עם מי לדבר" בגלי צה"ל. הצטרף לטלוויזיה הישראלית בשנת 

בלונדון.  BBC – עורך ומגיש "יומן" ו "מבט", שליח הטלוויזיה בוושינגטון בשתי תקופות וכתב פרלמנטרי. עבד ב
שימש עורך חדשות ומגיש תוכניות אקטואליה בקול ישראל. פרסם כתבות ומאמרים בכתב העת "מוניטין" 

ית בירושלים בהיסטוריה כללית ובמדע המדינה. למד לתואר מוסמך וב"מעריב". בוגר האוניברסיטה העבר

  .בהיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים

יו"ר דירקטוריון נטפים   .יו"ר תנועת "המפקד הלאומי" אותה ייסד יחד עם הד"ר סרי נוסייבה  עמי איילון אלוף )מיל.(

הים למעלה משלושים שנה   שירת בחיל  .ון הכלליכיהן כראש שירות הביטח  .חברה לציוד השקיה וטפטפות –

גם סגן מפקד חיל הים, מפקד בסיסי חיל הים בחיפה ובאשדוד ומפקד   שימש .ותפקידו האחרון היה מפקד חיל הים

מטעם התנועה לאיכות השלטון  2000בעל עיטור הגבורה וחתן פרס אביר איכות השלטון לשנת   .הקומנדו הימי

למד  .אילן בכלכלה ובמדעי המדינה ומוסמך אוניברסיטת הרווארד במנהל ציבורי-ברסיטת ברבוגר אוני  .בישראל

 .במכללת חיל הים האמריקני, ניו פורט

שירת בצה"ל למעלה משלושים שנה ותפקידו האחרון היה  .ראש המועצה לביטחון לאומי גיורא איילנד אלוף )מיל.(

טכ"ל, כראש חטיבת המבצעים, כקצין חי"ר וצנחנים ראשי, כיהן גם כראש אגף מבצעים במ .ראש אגף התכנון
כמפקד בית הספר לקצינים וכמפקד חטיבת גבעתי. בעל תואר בוגר בכלכלה ומוסמך במנהל עסקים. בוגר קורס 

 .מתקדם לחיל רגלים בפורט בנינג בג'ורג'יה, ארה"ב

של הערוץ ואת חטיבת החדשות של  . הקים את חטיבת החדשות10מגיש חדשות ראשי בחדשות ערוץ   יעקב אילון
הערוץ השני. הגיש גם את מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ השני. שימש נציג גלי צה"ל וראש סניף "ידיעות 

 .יורק-אביב ובעל תואר מוסמך מאוניברסיטת ניו-יורק. למד כלכלה באוניברסיטת תל-אחרונות" בניו

משפחתית, המסייעת לאוכלוסיות בעלות צרכים -פילנטרופית פרטית קרן –רש"י  -מנכ"ל קרן סאקט"א   אלי אלאלוף

תעשיות פרמצבטיות, כיו"ר כפר אשלים  ,מיוחדים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. מכהן גם כדירקטור רק"ח

ומנהל אזור במחלקה להתחדשות ופיתוח,  שימש סמנכ"ל .גוריון בנגב-וכעמית בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בן

 'עוד שימש עוזר לפרופ .ירושלים והמרכז –ולפיתוח  רום של הסוכנות היהודית וכמנכ"ל החברה להתחדשותמרחב ד
שכונות ועובד המחלקה לעליית הנוער בהסתדרות הציונית.  שיקום יגאל ידין, סגן ראש הממשלה, בנושא פרויקט

 .למד מדעי מדינה באוניברסיטה העברית, ירושלים



וכרב הקיבוץ  כיהן כשר התיירות, כיו"ר תנועת מולדת  .נסת מטעם סיעת האיחוד הלאומיחבר כ  בנימין אלון ח"כ

 .שלוחות. ייסד את ישיבת ההסדר "בית אורות" ועמד בראשה. בוגר ישיבת מרכז הרב

מנהל מחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. כיהן   אלטמן-ישראל אלעד ד"ר
ים בכירים בארץ ובחו"ל. שימש מרצה באוניברסיטת תל אביב וחוקר במכון שילוח ללימודי בתפקידים ממלכתי

 .המזרח התיכון. בעל תואר דוקטור בלימודים אסלאמיים מאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס

ראש  כיהן כממלא מקום ראש העירייה, כסגן  .ראש עיריית רהט, העיר הבדואית הגדולה בישראל  טלאל אלקרינאוי

השתתף  1994 -דיסקונט ברהט. ב  העירייה וכמחזיק תיק החינוך, התרבות והספורט. שימש מנהל בנק מרכנתיל
 .במשלחת ראש הממשלה מר יצחק רבין ז"ל לבית הלבן ולטקס חתימת הסכם השלום עם ממלכת ירדן

על אגף התקציבים, רכזת סגנית הממונה   משנה לממונה על אגף התקציבים, משרד האוצר. שימשה  יעל אנדורן
חינוך, השכלה גבוהה, מדע ודתות באגף. חברה במספר דירקטוריונים כגון אשלים, אשל, ברוקדייל, מפעל הפיס, 

 .מהאוניברסיטה העברית בירושלים  רשות העתיקות והחברה למתנ"סים. בעלת תואר מוסמך במנהל עסקים

לעניינים  German Marshall Fund of the United States (GMF)-עמית בכיר ב  רונאלד ד. אסמוס ד"ר

כיהן כסגן עוזר מזכיר המדינה לעניינים אירופיים בממשל  .(CFR) אטלנטיים וחבר במועצה ליחסי חוץ-טרנס

קלינטון. שימש עמית בכיר בתאגיד ראנד וברדיו אירופה החופשית. פרסם ספרים ומאמרים רבים על מדיניות החוץ 
ם אירופיים. בעל אותות כבוד מטעם מחלקת המדינה של ארה"ב וממשלות פולין, ליטא האמריקנית ועל נושאי

 .ואסטוניה

עורך משנה לשעבר בעיתון "הארץ". היה גם חבר בהנהלת קבוצת "הארץ". שימש עורך ראשי וכתב   יואל אסתרון
א תפקידים שונים בטלוויזיה מיל  ."בוושינגטון של העיתון "חדשות", עורך ראשי של השבועונים "כל העיר" ו"העיר

בגלי   הישראלית, בהם, כתב ועורך במחלקת החדשות וכתב היומן השבועי של הטלוויזיה. היה כתב מדיני וצבאי
 .צה"ל. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בכלכלה. למד תקשורת לתואר שני

וכיהן בתפקידי ניהול בכירים,  1982-ט בהצטרף לאלבי  .נשיא ויו"ר מועצת המנהלים, אלביט מערכות  יוסף אקרמן

בת -מערכות ביטחוניות, סמנכ"ל חטיבת שדה הקרב העתידי, מנכ"ל חברת –בהם סמנכ"ל לענייני תפעול של אלביט 
 .של אלביט בטקסס וסמנכ"ל למערכות צבאיות מתקדמות. בוגר הטכניון בהנדסת אווירונאוטיקה

 International Fellowship of Christians and Jews -  דידות, ישראלמייסד ונשיא הקרן לי  אקשטיין  יחיאל הרב

USA. ובניית בסיס רחב של   עקרונותיו המנחים של הארגון הם בניית גשרים בין יהודים לנוצרים אוהדי ישראל

, וסיים יורק -תמיכה וסולידריות של נוצרים למען ישראל. הרב אקשטיין הוסמך לרבנות ב"ישיבה אוניברסיטי" בניו
את לימודיו לדוקטורט בפילוסופיה של הדתות באוניברסיטת קולומביה. כמו כן, שימש מרצה בפקולטות של 

היהודי   אוניברסיטת קולומביה, בסמינר התיאולוגי של שיקגו ובסמינר הצפון בפטיסטי. כיום הוא נחשב למומחה
ישה ספרים בסוגיית היחסים בין יהודים המוביל בעולם לנצרות האוונגלית. הרב אקשטיין הוא מחברם של ש

 .לנוצרים

ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז   עוזי ארד ד"ר
יועץ לוועדת החוץ   .הבינתחומי הרצליה. מייסד ויו"ר סדרת "כנסי הרצליה" על מאזן החוסן והביטחון הלאומי

ן פוזן. שירת במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים בתפקידים בכירים בארץ ובחו"ל. בין והביטחון של הכנסת ולקר
תפקידיו: ראש אגף המחקר במוסד והיועץ המדיני לראש הממשלה בנימין נתניהו. היה חבר צוות מכון הדסון בניו 

דוקטור ביחסים יורק ועמית מחקר במרכז ללימודים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב. בעל תארי מוסמך ו
 .בינלאומיים מאוניברסיטת פרינסטון, בה עשה כעמית פולברייט, ובוגר קורס גבוה לניהול באוניברסיטת הרווארד

מונתה פרופסור מן המניין במחלקה למדע  1996-עמיתת מחקר בכירה במכון הדסון בניו יורק. ב  אן באייפסקי 'פרופ
בחופשה(. שימשה פרופסור למדע המדינה, מרצה מן החוץ ועמיתת המדינה של אוניברסיטת יורק בטורונטו )עתה 

מחקר בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק. השתתפה במשלחות אמריקניות וקנדיות 
לוועדות האו"ם בנושא זכויות האדם. כיהנה כמנהלת המרכז ללימודי פליטים באוניברסיטת יורק וכפרופסור לחוקה 

עמיתת ליידי דייוויס באוניברסיטה העברית בירושלים.   לאומי באוניברסיטת אוטאווה בקנדה. שימשהולמשפט בינ
 .פרסמה ספרים ומאמרים רבים בתחום התמחותה  .זכתה בפרסים יוקרתיים על מחקרה בתחום זכויות האדם

יורק. קודם שהצטרפה עמית, הוועד היהודי האמריקני. פעילה בחיי הקהילה הישראלית בניו -מנכ"ל  שולה בהט
לוועד, ניהלה תוכניות ישראליות באוניברסיטאות אמריקניות וקנדיות עבור סטודנטים ואנשי אקדמיה ישראליים. 
בעלת תואר בוגר בסוציולוגיה ובמדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר מוסמך בלימודי הסביבה 

 .מהטכניון ומאוניברסיטת פנסילבניה

נשיא, מנכ"ל ויו"ר מועצת המנהלים של ראדא תעשיות אלקטרוניות. יו"ר הפורום לקשרי   הרצל בודינגר .(אלוף )מיל
שנה ותפקידו  35תעשייה עם משרד הביטחון, התאחדות התעשיינים. שימש נשיא ראדא אינק. שירת בחיל האוויר 

מפקד חיל האוויר וראש המטה, ראש האחרון היה מפקד החיל. שימש גם הסגן הצבאי למבקר מערכת הביטחון, סגן 



אילן בכלכלה ובמנהל עסקים וקורס מנהל -ומפקד בית ספר לטיסה. בוגר אוניברסיטת בר 1להק אוויר, מפקד כנף 
 .עסקים מתקדם באוניברסיטת הרווארד

 עמית אולין למחקר במועצה ליחסים בינלאומיים. מתמחה במדיניות ביטחון לאומי, בהיסטוריה  מקס בוט ד"ר
עת כמו ה"וויקלי סטנדראד", ה"ניו יורק   מפרסם מאמרים בעיתונים ובכתבי  .צבאית אמריקנית ובטכנולוגיה צבאית

ספרו האחרון "מלחמות פראיות לשלום" נבחר כאחד הספרים   ."טיימס", ה"וול סטריט ג'ורנל" ו"הוושינגטון פוסט

  .לומטיתמוסמך אוניברסיטת ייל בהיסטוריה דיפ  .2002הטובים לשנת 

סגן יו"ר קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד וסגן יו"ר החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה   אברהם ביגר
כיו"ר הדירקטוריון   רוטשילד. בעלים ומנהל של חברת ביגר השקעות ושותף בחברת ב.ר.א.ב. אחזקות בע"מ. מכהן

חברה ישראלית לקופסאות פח בע"מ. מכהן כדירקטור בפז  –ל בע"מ וכיו"ר ושותף בחברת קניא  של חברת שופרסל
יבואני מכוניות פיאט, אלפא רומיאו ולנצ'יה. עבד באגף  –חברת נפט בע"מ ובסוכנות למכוניות המזרח התיכון 

התקציבים במשרד האוצר. שימש חשב, מנכ"ל ודירקטור בבנק כללי לישראל, מנכ"ל ודירקטור בפז חברת נפט בע"מ 
מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים   ."ת בנות מסונפות( ומנכ"ל ודירקטור בחברת הביטוח "מנורה)ובחברו

 .במנהל עסקים. חבר הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

לות בשיחות השלום היה חבר בוועדות לקביעת גבו  .פרופסור לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב  גדעון ביגר 'פרופ

השתתף גם בוועדה לקביעת הגבולות   .בין ישראל לסוריה ובשיחות השלום עם הרשות הפלסטינית

ספרים   פרסם  .היה פרופסור אורח במספר אוניברסיטאות בארה"ב ובאוסטרליה  .של ירושלים  המוניציפליים

שראל. בעל תואר דוקטור בגיאוגרפיה ארץ י  ומאמרים רבים בארץ ובעולם בתחום הגיאוגרפיה ההיסטורית של
 .מהאוניברסיטה העברית בירושלים

כיהן        .1999ועד שנת  1988שימש חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה משנת   .יו"ר תנועת יחד  יוסי ביילין ד"ר
של כשר המשפטים, כשר החוץ, כשר הכלכלה והתכנון, כשר במשרד ראש הממשלה וסגן שר האוצר, כמנכ"ל מדיני 

משרד החוץ, כמזכיר הממשלה וכדובר מפלגת העבודה. שימש מרצה וחוקר באוניברסיטת תל אביב וחבר מערכת 

נמנה עם יוזמי תהליך אוסלו, עם יוזמי מסמך הסכמה לאומית לקראת הסדר הקבע )"יוזמת ז'נבה"(   ."העיתון "דבר
בורית למען היציאה מלבנון. בעל תואר דוקטור ראש התנועה הצי  אמנה חברתית בנושא דת ומדינה. היה  ועם יוזמי

 .למדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב

לייזום, להפעלה ולתיאום של כל   2004 -עידן הנגב, ארגון ללא כוונת רווח שנוסד ב –ל דרומה ”מנכ  חיים בלומנבלט
לקה לתכנון אסטרטגי כראש המח  הגורמים המעורבים בפיתוח, בקידום ובחיזוק אזור הנגב. עד לאחרונה שירת

ותשתיות באגף התכנון בצה"ל בדרגת אלוף משנה. קודם לכן שימש אחראי לתכנון פריסת התשתיות והמתקנים של 
צה"ל, ולתכנון ארוך טווח של עבודת המטה בין המטכ"ל למשרד הביטחון. מוסמך אוניברסיטת חיפה במדע 

 .המדינה

שימש משנה ליועץ לנשיא  .Barbour Griffith and Rogers International נשיא  רוברט ד. בלקוויל השגריר ד"ר

ארה"ב לביטחון לאומי לענייני תכנון אסטרטגי ושליח מיוחד של הנשיא לעיראק. עומד בראש צוות העוסק בשינוי 
שירת עשרים ושתיים שנים בשירות החוץ האמריקני ותפקידו האחרון היה שגריר ארה"ב   .הפוליטי בעיראק

בוש האב לעניינים אירופאים וסובייטים. לימד בבית הספר לממשל ע"ש  'שימש גם עוזר מיוחד לנשיא ג'ורג  .בהודו

כתב והשתתף בכתיבת ספרים   .קנדי באוניברסיטת הרווארד והיה עמית בכיר במועצה ליחסים בינלאומיים

  .ומאמרים רבים על מדיניות החוץ של ארה"ב

דע המדינה וראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. שימש פרופסור למ  דור-גבריאל בן 'פרופ
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 

צבא, יישוב סכסוכים ופוליטיקה אתנית. בעל תואר -ם על הפוליטיקה של המזרח התיכון, יחסי חברהועשרים מאמרי
 .דוקטור במדע המדינה ובלימודי המזרח התיכון מאוניברסיטת פרינסטון

מפקד ועורך ראשי, גלי צה"ל. שימש פרשן גלי צה"ל לענייני צבא וביטחון, יועץ מיוחד לחיל החינוך   אבי בניהו אל"מ
והנוער ואחראי על פרוייקטים מיוחדים. עבד כיועץ תקשורת של שרי הביטחון שמעון פרס ויצחק מרדכי ושל שר 
הביטחון וראש הממשלה המנוח יצחק רבין. היה דובר המשלחת הישראלית לשיחות השלום בין ישראל לירדן, 

הישראלית לשיחות השלום עם  אחראי על התקשורת בטקס חתימת הסכם השלום בין שתי המדינות ודובר המשלחת
אש"ף. שימש ראש ענף קשר לעיתונות בחטיבת דובר צה"ל. היה כתב ופרשן צבאי של העיתון היומי "על המשמר". 

 .בוגר אוניברסיטת חיפה במדע המדינה

ועמית מחקר בכיר במרכז יפה למחקרים  'עורך דין במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות  מאיר-יהודה בן ד"ר
שנים היה חבר כנסת מטעם המפד"ל. במהלך כהונתו כחבר כנסת  13טגיים באוניברסיטת תל אביב. במשך אסטר

שימש סגן שר החוץ. היה ראש המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שימש קצין מחקר ראשי ביחידת 
שראל בתחום הביטחון המחקר הפסיכולוגי של צה"ל. פרסם שני ספרים, האחד בנושא תהליך קבלת ההחלטות בי



הלאומי והאחר על יחסי צבא וחברה בישראל. בעל תואר דוקטור בפסיכולוגיה מאוניברסיטת קולומביה ובוגר 
 .אילן במשפטים-אוניברסיטת בר

מנכ"ל המוסד לביטוח הלאומי. נמנה עם מועצת מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.   שלום-יגאל בן ד"ר
תחום מדיניות חברתית באוניברסיטאות בארץ ועמית מחקר בכיר במרכז מינרווה לחקר הנוער משמש מרצה בכיר ב

בישראל באוניברסיטת חיפה. כיהן כמנכ"ל משרד העבודה והרווחה. במסגרת תפקידו זה יזם וניהל את הפרויקט 
יהל את חברת מ.ב.ס הלאומי לילדים בסיכון. הקים את עמותת "אשלים" לטיפול בנושא יחד עם ארגון הג'וינט. נ

מערכות לתכנון אסטרטגי, ייעוץ וניהול מערכות מידע. מילא תפקידים רבים במוסד לביטוח לאומי, אשר האחרון 
 .שבהם היה המשנה למנכ"ל המוסד. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת חיפה

וכנות היהודית. עבד כסופר מנכ"ל המכון לתכנון מדיניות עם יהודי. שימש יועץ בכיר ליו"ר הס  אבינועם בר יוסף
 .""מעריב" בוושינגטון וכיועץ במכון וושינגטון למדיניות המזרח התיכון. שימש גם ראש הדסק המדיני ב"מעריב

עמית מחקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. שירת בקהיליית   שמואל בר ד"ר
דיפלומטיה ותכנון. תחומי התמחותו כוללים הגנה וביטחון, המזרח המודיעין במשך שלושים שנה בתפקידי מחקר, 

התיכון, מזרח אסיה, רדיקליזם אסלאמי וטרור. פרסם ספרים ומאמרים בתחומים אלה. בעל תואר דוקטור 
 .מאוניברסיטת תל אביב בהיסטוריה של המזרח התיכון

היה חבר הוועד המרכזי והיחידה הארצית של חבר כנסת מטעם הליכוד. יושב ראש ועדת הכנסת.   און-רוני בר ח"כ
לשכת עורכי הדין בישראל, חבר ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין, יו"ר ועדת בית המשפט העליון ויו"ר 

 .המועצה להסדר ההימורים בספורט. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים

וניברסיטת ייל. מומחה בנושאי תחרות גלובלית ויישום פרופסור לניהול ולמדע המדינה בא  ןפול בראק 'פרופ
משמש יועץ לתאגידים, לחברות פרטיות ולממשל האמריקני.   .אסטרטגי של טכנולוגיה בתחומי העסקים והביטחון

חבר במועצה ליחסים בינלאומיים. לימד במקומות שונים בעולם ובתכניות הדרכה בצבא הגנה לישראל. היה חבר 
בעל תואר דוקטור בחקר ביצועים   .מכון הדסון במשך עשר שנים ושימש מנהל גוף ייעוץ של המכון בצוות הבכיר של

 .מאוניברסיטת ייל

במסגרת   .העולמי  גוריון בנגב. שימש כלכלן בכיר ומנהל מחלקה בבנק-נשיא אוניברסיטת בן  אבישי ברוורמן 'פרופ

על יישומן ועל פיתוח במדינות מתפתחות ברחבי העולם.  תפקידיו בבנק, היה אחראי על עיצוב תוכניות כלכליות,
ספריו ומאמריו עוסקים בכלכלת פיתוח ובכלכלה חקלאית, בארגון תעשייתי, במדיניות ציבורית ובניהול משאבים 

. בעל תואר דוקטור 1999גוריון לשנת -ומקורות מים. מומחה לכלכלת פיתוח בסביבות משתנות. חתן פרס בן
 .יטת סטנפורדבכלכלה מאוניברס

מנכ"ל הבורסה לניירות ערך בתל אביב. כיהן כמשנה למנכ"ל וכמנהל המחלקה הכלכלית של   שאול ברונפלד

של בנק כללי לישראל בע"מ. עבד בבנק ישראל בשורה של תפקידים, בהם  שימש מנהל חטיבת ההשקעות  .הבורסה

המדינה וכלכלן ראשי במחלקת המחקר.  מנהל מחלקת מטבע חוץ, מנהל הפעולות בשוק הפתוח, מנהל מלוות
 .מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים בכלכלה ובמנהל עסקים

פרופסור בבית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה. מרצה גם בבית הספר   ניב-משה בר 'פרופ
ם ציבוריים ובתאגידים אילן, בתוכניות למנהלים בארגוני-למנהל עסקים ובפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר

מסחריים. עוסק בעריכת דין בתחומי חוק עסקי וכלכלי וטכנולוגיה. חבר הוועד המנהל של המכון למדיניות 
ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. כיהן כדיקן בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה. עמד 

אילן. שימש מרצה באוניברסיטת תל -עסקים באוניברסיטת ברבראש התוכנית לחוק ולניהול, בבית הספר למנהל 
אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים. היה פרופסור אורח באוניברסיטאות הרווארד ובוסטון. חתן פרס בית 

בעל תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת תל אביב.   .ד. סאמט  'פרופהספר למנהל עסקים ע"ש רקנאטי יחד עם 

 .מנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהחבר הוועד ה

חבר במועצה ליחסים בינלאומיים. שירת   .נציג קבוע של ארה"ב במועצה הצפון אטלנטית  ניקולס ברנס השגריר

בתפקידים בכירים מגוונים בשירות החוץ האמריקני ובהם שגריר ארה"ב ביוון, דובר מחלקת המדינה ועוזר בפועל 
לעניינים ציבוריים למזכיר המדינה. היה חבר בצוות המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, עוזר לנשיא   זכירלמ

שירת גם באפריקה,   .קלינטון ומנהל לענייני רוסיה, אוקראינה, אירופה ואסיה ועוזר לנשיא בוש האב לענייני רוסיה

בעל תארי דוקטור לשם כבוד משמונה   .תוזכה במספר אותות כבוד עבור הישגיו בעבוד  .במצרים ובישראל

אוניברסיטאות בארה"ב. מוסמך בית הספר ללימודים בינלאומיים מתקדמים של אוניברסיטת ג'ון הופקינס בכלכלה 
 .חוץ אמריקנית-בינלאומית ומדיניות

ר אמריטוס פרופסו  דיקן מייסד, בית ספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה.  אמיר ברנע 'פרופ
וניו יורק.   למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. שימש פרופסור אורח במספר אוניברסיטאות, בהם קורנל, רייס

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



ניהולית ובמימון מאוניברסיטת קורנל. חבר הוועד ובבורסה לניירות ערך בתל אביב. בעל תואר דוקטור בכלכלה 
 .המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

 1996-ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר. כיהן גם כשר הפנים וכשר החוץ. נבחר לכנסת ב  אהוד ברק רא"ל )מיל.(
ה לקריירה פוליטית, שירת בצה"ל ותפקידו האחרון . כיהן כחבר כנסת. קודם שפנ1997-ולראשות מפלגת העבודה ב

היה ראש המטה הכללי. עוד שימש ראש אגף מודיעין ואלוף פיקוד המרכז. במהלך שירותו הצבאי זכה במספר 
העיטורים הגבוה ביותר בצה"ל: עיטור המופת וארבעה צל"שים נוספים על אומץ לב והצטיינות בקרב. מוסמך 

 .ח מערכותאוניברסיטת סטנפורד בניתו

גוריון בנגב. משמש גם יועץ בכיר לנגיד בנק -מרצה בכיר במחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן  דניאל גוטליב ד"ר
ישראל. שימש כלכלן ראשי במחלקת המחקר של בנק ישראל, מרצה לכלכלה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה 

בעל תואר   .2000 – 1999   עם הפלסטינים בשנים העברית בירושלים. היה חבר המשלחת הישראלית לשיחות השלום

 .ד"ר בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים

חו"ל ויו"ר -חבר הנהלת הפדרציה של המגבית היהודית המאוחדת במונטריאל, יו"ר המחלקה לישראל  מארק גולד
של ועדת   כהן כיו"ר עמית. מ2002משנת   הנאמנים של הסוכנות היהודית . חבר עמית בחבר2000הועדה לשותפות 

ושל קרנות הון סיכון.   המשנה להתיישבות ובינוי קהילתי וכחבר בדירקטוריונים שונים של חברות פרטיות וציבוריות
חפשי בין ארה"ב -שימש פרופסור למשפטים באוניברסיטת יורק. פרסם מאמרים רבים אודות דיני חוקה, חוקי סחר

ובית הספר למשפטים באוניברסיטת   בוגר אוניברסיטת בריטיש קולומביהוקנדה, דיני ראיות ותורת המשפט. 
 .הרווארד

פרופסור בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. עמיתה   גליה גולן 'פרופ
גלובליזציה,   בינלאומית במרכז לאתיקה, משפט וענייני ציבור באוניברסיטת ברנדייס. תחומי התמחותה כוללים

בתקופה זו   .הייתה חברת סגל באוניברסיטה העברית בירושלים  .משברים בינלאומיים ועניינים פוליטיים עכשוויים

כיהנה כיו"ר המחלקה למדע המדינה, כיו"ר הקתדרה של מרכז לייפר ללימודי האישה וכפרופסור ללימודי רוסיה 
באוניברסיטאות בארה"ב ובאנגליה. שימשה יועצת לצה"ל שימשה פרופסור אורח במרכזי מחקר ו  .ומזרח אסיה

פרסמה שמונה ספרים על ברית המועצות ועל מזרח אירופה ומאמרים רבים. כלת פרס אליס שלוי   .ולמשרד החוץ

בעלת תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית   .לנשים במנהיגות וכלת הפרס לאקטיביזם מטעם קרן גלייטסמן

 .ד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהחברת הווע .בירושלים

חברת ייעוץ בינלאומית בנושאי אנרגיה. מכהן כיועץ אסטרטגי למכון   .Bellbank Ltd -דירקטור ב יוסי גילבן

קצא"א( ולחברות אנרגיה בינלאומיות. ( אשקלון-הישראלי לנפט ואנרגיה, כיועץ מסחרי לחברת קו צינור אילת

ומנהל  וראש המחלקה המסחרית .Bridge Oil (UK) Ltd ימש מנכ"ל ודירקטור בחברת האנרגיה הבינלאומיתש

בוגר קורסים מתקדמים לכלכלת  יורק ביחסים בינלאומיים.-מוסמך אוניברסיטת ניו .Trans Asiatic Oil S.A. של

 .נפט באוניברסיטת ג'נבה ובמכון הישראלי לנפט ואנרגיה

ספר -יועץ לנושאי מודיעין לקהילת המודיעין הישראלית ומרצה בנושאי מודיעין בבית  ס גלבועעמו תא"ל )מיל.(
חבר   ."לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. בעל טור פובליציסטי ב"מעריב

עין במטה דירקטוריון "מעריב אחזקות". מילא שורה של תפקידים בכירים בחיל המודיעין ובאגף המודי
שימש יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים ויועץ לשר הביטחון   .תפקידו האחרון היה ראש חטיבת המחקר  .הכללי

 .מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים בערבית ובמזרח תיכון  .משה ארנס

ה האווירית. משנה למנכ"ל מגדל. לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר. כיהן כסמנכ"ל לכספים בתעשיי  ניר גלעד
מילא 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 הממשל והמנהל 

ברות ובהן, התעשייה האווירית, תע"ש, רפא"ל ומשנה לממונה על התקציבים. כיהן כחבר בדירקטוריונים של ח
ורותם. שימש נציג האוצר בוועדות האזרחיות והכלכליות במסגרת תהליך השלום עם הרשות הפלשתינאית 

  .אילן במנהל עסקים-מוסמך אוניברסיטת בר  .וממשלת ירדן

בעל טור ב"וושינגטון טיימס" ומפרסם   .נשיא מייסד של המרכז למדיניות ביטחון בוושינגטון די.סי  פרנק גפני ג'וניור

יורק טיימס" ו"לוס אנג'לס טיימס". -רפבליק", "ניו-מאמרים בעיתונים ובכתבי עת כמו ה"וול סטריט ז'ורנל", "ניו
משמש יועץ לארגון "אמריקאים למען ניצחון על הטרור" וחבר מייסד של הפרויקט   .מופיע בתכניות רדיו וטלויזיה

שימש עוזר למזכיר ההגנה לענייני מדיניות ביטחון בינלאומית בתקופת כהונת הנשיא   .הלמאה אמריקנית חדש

מוסמך אוניברסיטת ג'ון הופקינס ביחסים   .רונאלד ריגן וסגן לעוזר מזכיר ההגנה לענייני מדיניות גרעין ובקרת נשק

 .בינלאומיים

ארגון שנועד להאיץ את התקדמות  ,Project on Transitional Democracies – נשיא מייסד של ה  ברוס פ. ג'קסון

אטלנטיים. מכהן גם כנשיא הוועד של ארה"ב -הרפורמות במדינות הדמוקרטיות ולקדם את שילובן במוסדות היורו



-2002לנאט"ו, ארגון ללא כוונת רווח שמטרתו לקדם את נאט"ו ולחזק את הקשרים בין ארה"ב לאירופה. בשנים 
. עבד כיועץ 2000בוש בשנת  'לשחרור עיראק. השתתף במסע הבחירות של הנשיא ג'ורגשימש יו"ר הוועדה  2003

מילא מספר תפקידים במשרד מזכיר ההגנה בתחומים הקשורים  .Lehman Brothers אסטרטגי בחברת ההשקעות

 .בנשק גרעיני ובבקרת נשק. שירת בצבא האמריקני כקצין מודיעין

יועצים לתקשורת המונים" -ה כמנכ"ל משותף בחברת "יריב בן אליעזרראש עיריית הרצליה. כיהנ  יעל גרמן
ייסדה וניהלה את "תהיל"ה", בי"ס ללימודי מבוגרים בהרצליה. זכתה בפרס החינוך   .וכמנהלת מפעל לאלקטרוניקה

 .בוגרת אוניברסיטת תל אביב בהיסטוריה כללית   .על מפעלה זה

שימש עורך בפועל של   .שפרינגר בגרמניה  ונות בהוצאת אקסלמנכ"ל וראש חטיבת העית  מתיאס דופפנר ד"ר

 Gruner”" עבד במשרד ההוצאה לאור של כתב העת  .""המבורגר מורגנפוסט -וולט", "וכנפוסט" ו-העיתונים "די

& Jahr” למד מוסיקולוגיה, גרמנית ותיאטרון   .בפאריס ומאוחר יותר כעוזר למנכ"ל ההוצאה לאור בהמבורג

 .ובבוסטון בפרנקפורט

של הטלוויזיה הישראלית. ערכה והגישה חדשות,  2מגישת התוכנית "עובדה עם אילנה דיין" בערוץ   אילנה דיין ד"ר
שורה של   כתבות תחקיר ותכניות תעודה רבות בענייני דיומא ברדיו, בגלי צה"ל ובטלוויזיה הישראלית. ראיינה

ימודים בארה"ב כתבה טור אישי יומי עבור "ידיעות אחרונות". אישים בולטים בארץ ובעולם. במהלך שהותה לרגל ל
שימשה מרצה בקורסים למשפט תחוקתי ולחופש הביטוי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. בעלת תואר 

   .ד"ר למשפטים מאוניברסיטת ייל, ארה"ב

ואולפנות בני עקיבא בישראל  ראש מערך הגיור במשרד ראש הממשלה. מכהן גם כראש ישיבות  חיים דרוקמן הרב
וכראש ומייסד ישיבת בני עקיבא אור עציון. עמד בראש בית דין מיוחד לגיור. כיהן כחבר כנסת ושימש סגן השר 
לענייני דתות וחבר ועדת חוץ וביטחון, ועדת החינוך וועדת הקליטה והעלייה. הקים את בית המדרש הגבוה לבנות 

למד בישיבת "מרכז   .שיבות ההסדר לשילובם של בני ישיבות בשירות הצבאי בצה"לאורות עציון. היה מהוגי רעיון י

 .הרב" בירושלים

נשיא מכונן, המכון לתכנון מדיניות עם יהודי. פרופסור אמריטוס למדעי המדינה, האוניברסיטה   יחזקאל דרור 'פרופ

בארצות הברית, יועץ בכיר  (RAND) נדהעברית בירושלים. חבר "מועדון רומא" לשעבר. היה עובד בכיר בתאגיד רא

לתכנון בלשכת שר הביטחון, ראש היחידה האסטרטגית במכון דייויס ויועץ בנושאי מדיניות ותכנון במשרד ראש 
 ."רבתי לישראל" ו"חידוש הציונות  הממשלה. פרסם ספרים ומאמרים רבים וביניהם "אסטרטגיה

כיהן כמנהל תכנון מדיניות במחלקת המדינה   .ים בינלאומייםנשיא המועצה ליחס  ריצ'ארד נ. האס השגריר ד"ר

מונה לשגריר על ידי הסנט האמריקני ושימש מתאם מדיניות ארה"ב   .וכיועץ ראשי למזכיר המדינה

אות כבוד ממחלקת המדינה על עבודתו כנציג הרשמי של ארה"ב במסגרת תהליך השלום בצפון   קיבל  .באפגניסטן

 .בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת אוקספורד  .חוץ במכון ברוקינגס-נהל לימודי מדיניותשימש גם מ  .אירלנד

מייסד "המימד החדיש"  .JACADA יזם ומשקיע בטכנולוגיה מתקדמת. יו"ר מועצת המנהלים של  יוסי הולנדר

 .יבוריותחבר במועצת המנהלים של מכון ויצמן למדע. עוסק במגוון פעילויות צ .BMC-ל 1999שנמכרה בשנת 

יו"ר מייסד קבוצת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ. כיהן גם כמנכ"ל הקבוצה. חבר במועצה  אלי הורוביץ
הבינלאומית של אוניברסיטת הרווארד. שימש בתפקידים ציבוריים, בהם, נשיא התאחדות התעשיינים, יו"ר מכון 

ל מכון ויצמן למדע ושל אוניברסיטת תל אביב. היצוא הישראלי, יו"ר דירקטוריון בנק לאומי, חבר בחבר הנאמנים ש
חתן פרס ישראל למפעל חיים. זכה בפרסים נוספים על תרומתו לתעשייה, בהם פרס התאחדות התעשיינים, אות 
ההצטיינות של בני ברית העולמי, והפרס לכלכלה ע"ש הוגו רמניסינאו מטעם אוניברסיטת תל אביב. בעל תארי 

גוריון בנגב. בוגר האוניברסיטה -ניון, מכון ויצמן למדע ומטעם אוניברסיטת בןדוקטור לשם כבוד מטעם הטכ

  .העברית בירושלים בכלכלה

מרצה בבית הספר לעבודה   .ראש התוכניות לסגל בכיר בשירות המדינה במכון מנדל למנהיגות  נרי הורוביץ ד"ר

גיות הקשורות בחברה הישראלית ובמיוחד גוריון בנגב. מתמחה בתנועת העבודה, בסו-סוציאלית באוניברסיטת בן
  .בנושא היחסים בין דתיים לחילוניים

 Matra אסטרטגי, פאריז. שימש סמנכ"ל בכיר לפיתוח אסטרטגי של  למחקר  ראש הקרן  פרנסואה הייסבורג 'פרופ

Defense Espace, פעולה אירופאי וסמנכ"ל לענייני שיתוף   מנהל המכון הבינלאומי ללימודים אסטרטגיים בלונדון

כיהן כיועץ לשר ההגנה הצרפתי, כשגריר ראשון במשלחת הצרפתית  .Thomson-CSF - אמריקני ב-ואירופאי

לאומות המאוחדות וכחבר בצוות תכנון המדיניות בתחום מניעת הפצת נשק גרעיני של משרד החוץ הצרפתי. פרסם 
 .ף בכתיבת ספרים בתחום התמחותוכתב, ערך והשתת  .מאמרים רבים בכתבי עת אקדמיים ובתקשורת



ישמש נשיא המכון הישראלי לאסטרטגיה  2005בינואר  1 -בעל טור שבועי בעיתון "הארץ". החל מה   ישראל הראל
כיהן כראש המרכז לציונות דתית במכון שלום הרטמן בירושלים. ייסד את מועצת יש"ע ועמד בראשה   .ציונית

יזם והשתתף בפורומים ובוועדות ציבוריות כמו הפורום לאחריות לאומית, הוועד   .תחילה כמזכ"ל ולאחר מכן כיו"ר

מידן להסדרת היחסים בין דתיים  -אמריקני ופרויקט גביזון-הציבורי למען כינון חוקה בהסכמה, הפורום הישראלי
תבי עת שונים מפרסם מאמרים בעיתונים ובכ  .וחילוניים. ייסד את כתב העת "נקודה" ושימש העורך הראשון שלו

 .פרסם מספר ספרים  ."וה "גארדיין  ""ניו יורק טיימס -בעולם כמו ה 

ראש המרכז ללימודים מתקדמים בניהול, מייסד ומנהל אקדמי של תכנית וורטון בבית ספר   יורם )ג'רי( ווינד 'פרופ
רסמוס באמסטרדם, ניו וורטון למנהל עסקים, אוניברסיטת פנסילבניה. כיהן כפרופסור אורח באוניברסיטאות א

שימש יועץ בענייני שיווק   .ויילס באוסטרליה, קליפורניה בברקלי, תל אביב והמרכז הבינתחומי הרצליה 'סאות

ואסטרטגיה עסקית לחברות שונות. ייעץ בהתנדבות למוסדות תרבות כמו מוזיאון פילדלפיה לאמנות, המכון 
אגודת הידידים של המרכז הבינתחומי הרצליה בארה"ב וחבר   לאמנות מודרנית ותזמורת פילדלפיה. מייסד ונשיא

בוועדה לפיתוח משאבים פיננסיים של הפדרציה היהודית של פילדלפיה. זכה בפרסים על הישגיו המקצועיים. בעל 
 .תואר דוקטור בשיווק מבית הספר המתקדם למנהל עסקים באוניברסיטת סטנפורד

דירקטור בהולינג'ר   .ייסדים של הוצאת הספרים וויידנפלד וניקולסוןיו"ר ואחד המ  וויידנפלד 'ג'ורג לורד

אוניברסיטת תל אביב   גוריון, כחבר בחבר הנאמנים של-אינטרנשיונל. מכהן כיו"ר חבר הנשיאים של אוניברסיטת בן
ינים שימש כתב בחו"ל ופרשן לעני  .ומכון ויצמן למדע וכסגן נשיא תכנית הפיתוח של אוניברסיטת אוקספורד

 .פרסם מספר ספרים וזכה פעמיים בתואר אצולה  .והיה יועץ פוליטי של הנשיא חיים וייצמן  BBC-ה  אירופאים של

אלמגור ויועץ מיוחד לראש הממשלה בנושא תוכנית -עורך דין ושותף במשרד עורכי הדין וייסלגס  וייסגלס  דב עו"ד
חותו כוללים משפט מסחרי, ניהול משפטים אזרחיים, כיהן כמנהל לשכת ראש הממשלה. תחומי התמ  .ההתנתקות

 .בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים  .פליליים וצבאיים וייצוג ועדות חקירה ביטחוניות וצבאיות

כיהן כשר   .1999מכהן כחבר כנסת משנת   .ממד-חבר כנסת מטעם סיעת העבודה  מתן וילנאי אלוף )מיל.(  ח"כ

שנים ומילא תפקידים מגוונים, בהם סגן  33פורט. קודם שפנה לפוליטיקה, שירת בצה"ל במשך המדע, התרבות והס
 .בעל תואר ראשון בהיסטוריה כללית  .הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הדרום ומפקד חטיבת הצנחנים

שלים העברית בירו  ראש הקתדרה ע"ש נויברגר להיסטוריה אירופית מודרנית באוניברסיטה  רוברט ויסטריך 'פרופ
היה חבר בוועדה בינלאומית   .וראש המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון באוניברסיטה

הפיק סרט תיעודי על   .בזמן מלחמת העולם השנייה 12-היסטורית שחקרה את מעשיו של האפיפיור פיוס ה

יה דובר מרכזי בכנסים האנטישמיות המוסלמית, נאם בפני חברי הפרלמנט הבריטי בנושא האנטישמיות וה

 Antisemitism, the“ספרו  .חיבר וערך עשרים ושלושה ספרים, אשר חלקם זכו בפרסים  .בינלאומיים בנושא

Longest Hatred”, זכה בפרס הבריטי לספרות עיון ע"ש ווינגייט . 

ן בתי זיקוק לנפט החשב הכללי במשרד האוצר. כיהן כדירקטור וכחבר ועדת כספים בדירקטוריו  ירון זליכה ד"ר
בע"מ. שימש סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי בחברת "דרך ארץ הייוויז", בעלת הזיכיון לבניית כביש חוצה ישראל 
וסמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי בתבל טלקום, חברת התקשורת של תאגיד הכבלים. נמנה עם בכירי צוות ההקמה של 

אגף לתכנון עסקי ואסטרטגיה בחברה. כיהן כמנהל ושימש ראש ה 'אורנג-חברת התקשורת הסלולרית פרטנר
התחום הכלכלי במשרד ראש הממשלה. שימש מרצה לכלכלה, ולחשבונאות במכללת רמת גן ובקריה האקדמית 

. בעל תואר דוקטור 1994בקריית אונו. זכה במדליית ההצטיינות השנתית של לשכת רואי החשבון בישראל לשנת 
 .אילן-לכלכלה מאוניברסיטת בר

משמש   .להיסטוריה באוניברסיטת וירג'יניה 'ופרופ  Miller Center of Public Affairs מנהל  פיליפ זליקוב 'פרופ

כיהן כחבר  2003 – 2001בין השנים   .וחבר במועצה ליחסים בינלאומיים   9/11גם מנהל אקזקוטיבי של ועדת 

למדיניות ציבורית באוניברסיטת הרווארד.   ופסור חברהיה פר  .במועצה המייעצת לנשיא בענייני מודיעין בינלאומי

ספרים  14כיהן בתפקידים בכירים בממשל האמריקני בצי, במחלקת המדינה ובמועצה לביטחון לאומי. פרסם 
 .ומאמרים רבים. בעל תואר דוקטור במשפטים ובדיפלומטיה מאוניברסיטת טאפט

של תוכנית לאיכות בניהול ארגונים רפואיים במזרח התיכון  יו"ר משותף  .מנהל מכון ברוקדייל  ג'ק חביב 'פרופ

ובצפון אפריקה. מילא תפקידים ציבוריים בכירים כגון נשיא הוועד העולמי של המועצה העולמית של שירותי קהילה 
יהודיים ויו"ר צוות פעולה בינלאומי לצמצום העוני ולשיפור השירותים לציבור מטעם משרד העבודה והרווחה. 

 .מאמרים רבים בתחום התמחותו. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת הרווארד פרסם

מנכ"ל מועדון אנשי עסקים ערביים בישראל ומרצה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב. כיהן כראש   רמזי חלבי ד"ר
כרמל בע"מ וכמנהל אגף הגבייה -כרמל, כיו"ר החברה הכלכלית לפיתוח דלית אל-המועצה המקומית דלית אל

שימש גם ראש ענף שכר קבע וגמלאות וראש מדור שיטות במנהל התשלומים בצה"ל.   .הכספים בחברת עמידרו

 .בוגר קורס פיקוד ומטה של צה"ל. בעל תואר דוקטור מהפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב



כיהן גם כמנכ"ל   .ממייסדיה ( בע"מ והיה אחד2003כיהן כיו"ר חברת לידקום )  .יו"ר הרשות לניירות ערך  משה טרי

החברה המרכזית לניירות ערך בע"מ, כמנכ"ל מרכז ההשקעות וכסמנכ"ל בחברת אדגר תעשיות טקסטיל 
דיסקונט והאחרון שבהם היה מנהל המחלקה הכלכלית   תפקידים כלכליים ופיננסיים בבנק  מילא שורה של  .בע"מ

 .אילן בכלכלה ובמנהל עסקים-אוניברסיטת בר לניירות ערך ואחראי על ההנפקות וההשקעות. מוסמך

המכללה   פרופסור לסוציולוגיה של הדת ולפוליטיקה באוניברסיטת פריז. מנהל מייסד של  שמואל טריגאנו 'פרופ

וראש קתדרה ללימודי יהדות ספרד בליבורנו, איטליה. ייסד  Alliance Israelite Universelle ללימודים יהודיים של

 ,Observatoir du Monde Juif – ה ב עת אירופאי ללימודים יהודיים ולתרבות. נשיא מייסד שלכת Padrès את
מרכז לחקר האנטישמיות המודרנית. פרסם מאמרים ומחקרים רבים בתחומי הפילוסופיה, המחשבה המדינית 

 .והיהדות

הטלוויזיה הישראלית. שימש מגיש ראשי של "מבט", תוכנית החדשות של הערוץ הראשון. היה מיוזמי   חיים יבין
בתפקידים רבים בטלוויזיה בהם, עורך "מבט", מנהל החדשות, כתב בכנסת, כתב בארצות הברית ומנהל הטלוויזיה. 

. מוסמך האוניברסיטה העברית 1997ביים והפיק סרטים רבים באורך מלא. חתן פרס ישראל לתקשורת לשנת 
 .בירושלים בספרות, בחינוך ובתקשורת

עורך ה"די צייט", כתב עת שבועי היוצא לאור בגרמניה. מסיים שנת שבתון במכון הובר באוניברסיטת   זף יופהג'ו ד"ר
והרצה באוניברסיטאות ברקלי בקליפורניה  'סטנפורד, ארה"ב. היה עמית אורח במרכז דיקי באוניברסיטת דארטמות

בעל  .”Washington Quartely“ – וב ”Foreign Policy“ – ב  ומישיגן סטייט. פרסם מאמרים על המזרח התיכון

 .בפנסילבניה בו גם למד 'תואר כבוד מסווארת'מור קולג

יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל מוטורולה ישראל וסגן נשיא בכיר במוטורולה אינק. יו"ר נשיאות איגוד   אלישע ינאי
למכללות טכנולוגיות. עומד תעשיות האלקטרוניקה והמידע, חבר במליאת המועצה להשכלה ובוועדת המשנה 

בראש פורום "חינוך אלפיים" שהקים ופועל לקידום החינוך הטכנולוגי בישראל. הצטרף למוטורולה עם סיום לימודיו 
בטכניון ומילא תפקידים מגוונים בארץ ובחו"ל בהם מנכ"ל מוטורולה תקשורת ישראל, יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל 

דו כמנכ"ל מוטורולה תקשורת( וסגן נשיא מוטורולה אינק. זכה בפרס רוטשילד מוטורולה ישראל )במקביל לתפקי
 .על מערכת השקיה שפיתח. בוגר הטכניון בהנדסת אלקטרוניקה 1980לשנת 

שנים בתפקידי פיקוד, מטה  32אגן תעשיות בע"מ. שירת בצה"ל  -נשיא ומנכ"ל מכתשים   שלמה ינאי אלוף )מיל.(
בעל עיטור   .נון, אלוף פיקוד דרום, ראש מטה זרוע היבשה ומפקד אוגדת שריון סדירהוהדרכה. שימש ראש אגף התכ

 'המופת ממלחמת יום הכיפורים. בוגר אוניברסיטת תל אביב במדעי המדינה ובכלכלה, מוסמך אוניברסיטת ג'ורג
ל אוניברסיטת וושינגטון במינהל משאבים לאומיים ובוגר התכנית לניהול מתקדם בבית הספר למינהל עסקים ש

בוגר המכללה לביטחון לאומי של ארה"ב. חבר הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז   .הרווארד

 .הבינתחומי הרצליה

שנה בתפקידי פיקוד ומטה ובהם סגן  30-ראש המטה הכללי של צה"ל. משרת בצה"ל מעל ל  משה יעלון רב אלוף
ף מודיעין, מפקד אוגדה משוריינת, מפקד בסיס האימונים צאלים ומפקד הרמטכ"ל, אלוף פיקוד המרכז, ראש אג

כוחות צה"ל ביהודה ושומרון. בוגר אוניברסיטת חיפה במדע המדינה. השתלם במכללה לפיקוד ראש המטה 
 .בקימברלי, אנגליה

כשר התקשורת מרצה במרכז הבינתחומי, הרצליה. כיהן כשר התחבורה, כשר הכלכלה והתכנון,   גד יעקבי השגריר
חבר כנסת מטעם   היה 1992-ל 1969וכחבר הקבינט המדיני והכלכלי. עוד כיהן כשגריר ישראל לאו"ם. בין השנים 

מפלגת העבודה. שימש גם יו"ר מועצת רשות הנמלים והרכבות ויו"ר חברת חשמל. הרצה באוניברסיטאות חיפה 
מדיניות, כלכלה, ספר על כהונתו באו"ם, וכן ספרי  ותל אביב בתחום מדע המדינה והממשל. פרסם ספרים בתחומי

שירה, נובלה וספרים לילדים ולנוער. למד באוניברסיטאות ירושלים, תל אביב והרווארד. מוסמך בכלכלה ובמדעי 
 .המדינה

המשנה לראש המועצה לביטחון לאומי למדיניות ביטחון, ומרכז "הערכת מצב הביטחון   איתמר יער אל"מ )מיל.(
 28י" במועצה. כיהן כחבר דירקטוריון וכיו"ר ועדת הביקורת של הדירקטוריון באילנות בטוחה. שירת בצה"ל הלאומ

שנה ומילא תפקידי פיקוד, ניהול, מטה והדרכה ובהם נספח צה"ל ונציג משרד הביטחון בבריטניה, באירלנד 
י המדינה ובוגר המכללה המלכותית ובפינלנד וראש מחלקת הארגון באגף התכנון. מוסמך אוניברסיטת חיפה במדע

 .((RCDS הבריטית לביטחון לאומי בלונדון

מנכ"ל משרד הביטחון. שירת במשך יותר משלושים שנה בצה"ל בתפקידי פיקוד ומטה ובהם   עמוס ירון אלוף )מיל.(
ר שחרורו ראש חטיבת מבצעים במטכ"ל, קצין חי"ר וצנחנים ראשי, ראש אגף כוח אדם ונספח צה"ל בארה"ב. לאח

שימש מנהל בחברה הבנייה א. דורי וכיהן כדירקטור במספר חברות. בוגר אוניברסיטת תל אביב במזרח תיכון 
בצה"ל ובוגר קורס לפיקוד ומטה   ובהיסטוריה. בוגר המכללה לביטחון לאומי, בוגר בית הספר לפיקוד ומטה

 .בארה"ב



 Social Investments Taskמשמש גם יו"ר .Apax Partners Worldwide LLP שותף מייסד ויו"ר  רונאלד כהן סר

Force. מנהל נאסדאק אירופה ויו"ר קרן הון סיכון Bridges Community Ventures Ltd..  היה יו"ר ואחד

השוק האירופי לחברות הזנק. מנהל מייסד של האגודה הבריטית לקרנות הון סיכון והאגודה  ,EASDAQ ממייסדי

 .סיכון. בוגר אוניברסיטת אוקספורד ומוסמך אוניברסיטת הרווארד במינהל עסקים האירופית לקרנות הון

"מבט בשניים" יחד עם בילי מוסקונה  23פרשן ובעל טור במעריב. מגיש את תוכנית הטלוויזיה בערוץ   בן כספית
בערוץ הראשון ובערוץ לרמן. שימש שליח העיתון בניו יורק, כתב לענייני פלילים ותחקירן. הגיש תוכניות טלוויזיה 

ושל אהוד ברק. בוגר אוניברסיטת   . פרסם ספר על שמעון פרס ומפלגת העבודה וביוגרפיות של בנימין נתניהו10
 .תל אביב במשפטים

נשיא קרן קימת לישראל. כיהן כיו"ר ועידת הנשיאים של   .איש עסקים בינלאומי ופילנטרופ  רונלד ס. לאודר השגריר

ם המרכזיים בארצות הברית. מונה על ידי הנשיא רייגן לשגריר ארצות הברית באוסטריה, ושימש הארגונים היהודיי
סגן עוזר מזכיר ההגנה לעניינים אירופיים ולנאט"ו. ייסד ועמד בראש "קרן רונלד ס. לאודר" שעיקר עיסוקה בקידום 

יים וישראליים. מכהן כיו"ר הקרן החינוך היהודי. פעיל בתחומים נוספים הקשורים בחיי קהילות וארגונים יהוד
היהודית הלאומית, כגזבר הקונגרס היהודי העולמי וכיו"ר התכנית לשימור המורשת היהודית במסגרת הקרן 
העולמית לשימור אתרי מורשת. בתחום העסקי מעורב בתחומי המדיה ובתעשיית הטלקומוניקציה. סגן נשיא תאגיד 

ספר וורטון באוניברסיטת פנסילבניה -עולמי ויו"ר מעבדות קליניק. בוגר ביתאסתי לאודר, יו"ר תאגיד אסתי לאודר ה
  .במנהל עסקים בינלאומי. השתלם באוניברסיטאות פריז ובריסל

יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת.   .חברת כנסת מטעם מפלגת שינוי וסגנית יו"ר הכנסת  אתי לבני ח"כ

ויו"ר   הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, עורכת הביטאונים של הלשכה עורכת דין במקצועה, אשר הייתה חברת
 .אילן במשפטים-בוגרת אוניברסיטת בר  .פורום הנשים של המפלגה

. שימש יועץ לוועדה לביטול משרד התקשורת ולהקמת הרשות הלאומית 2יו"ר חברת החדשות, ערוץ   יצחק לבני
ויועץ למועצת הכבלים והלוויין. שימש  10  ולרדיו במכרז על הקמת ערוץלתקשורת, יועץ לרשות השנייה לטלוויזיה 

יו"ר "וועדת לבני" ליד שרי החינוך והמשפטים לבדיקת השידור הציבורי ולהצעת חוק חדש לרשות השידור ויו"ר 
תכניות  וועדת ההיגוי של הערוץ השני. כיהן כמנכ"ל רשות השידור, כמפקד גלי צה"ל וכעורך "במחנה". ערך והגיש

 .רבות בטלוויזיה וברדיו. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בהיסטוריה כללית ובספרות עברית

כיהנה כשרה   .1999השרה לקליטת עלייה ושרת הבינוי והשיכון. חברת כנסת מטעם הליכוד משנת   ציפי לבני

כתה בפרס אבירת איכות השלטון ז  .שימשה מנכ"ל הרשות לחברות ממשלתיות  .לשיתוף אזורי וכשרה בלי תיק

 .אילן במשפטים-בוגרת אוניברסיטת בר .2004בשנת 

משנה למנכ"ל )מדיניות(, הוועדה לאנרגיה אטומית. כיהן בתפקידים ממשלתיים בכירים, בהם   אריאל לויטה ד"ר
פני שהצטרף ל  .סגן היועץ לביטחון לאומי למדיניות ביטחון וראש הלשכה לביטחון בינלאומי במשרד הביטחון

לשירות הציבורי, שימש עמית מחקר בכיר וראש פרויקט ביטחון ישראל במרכז יפה למחקרים אסטרטגיים 
היה עמית אורח במרכז   .באוניברסיטת תל אביב ולימד באוניברסיטאות תל אביב, קורנל וקליפורניה בדיוויס

קר על השימוש בכוח. פרסם ספרים ומאמרים לביטחון ולשיתוף פעולה בינלאומי באוניברסיטת סטנפורד והוביל מח
 .רבים על נשק הגרעיני, ביטחון ומודיעין. בעל תארי מוסמך ודוקטור מאוניברסיטת קורנל

במחקרי דעת קהל, בסקרי  חברה העוסקת  ,The Luntz Research Companies בעלים ומייסד של  פרנק ל. לונץ ד"ר

ריות, לארגונים ציבוריים ולחברות אינטרנט. עמית מחקר במכון שווקים ובייעוץ בנושאי תקשורת לחברות מסח
שימש פרופסור חבר  משמש מארח בתוכנית טלוויזיה ומופיע בתוכניות רבות. לפוליטיקה באוניברסיטת הרווארד.

השבועון "טיים" כאחד  וושינגטון. הוכתר על ידי 'באוניברסיטת פנסילבניה ומרצה באוניברסיטאות הרווארד וג'ורג
העיתון "וושינגטון   ומטה. זכה בפרס כדור הבדולח של 40מחמישים המנהיגים המבטיחים של אמריקה בגילאי 

ובפרס אמי. פרסם מאמרים בוול סטריט ג'ורנל, בוושינגטון פוסט ובניו יורק טיימס. בעל תואר  1992פוסט" לשנת 
 דוקטור מאוניברסיטת אוקספורד.

בתקופת כהונתו של בנימין נתניהו שימש מנכ"ל משרד ראש הממשלה,   .בת ישראליו"ר הדירקטוריון, רכ  משה ליאון

-בוגר אוניברסיטת בר  .הקים משרד רואי חשבון  .מנהל לשכת ראש הממשלה ויועץ כלכלי ומשנה למנכ"ל המשרד

 .אילן-אילן בכלכלה ובחשבונאות. מוסמך במשפטים מאוניברסיטת בר

של מפלגת ישראל ביתנו. לאחר איחוד המפלגה עם מפלגת האיחוד הלאומי  יושב ראש ומייסד  אביגדור ליברמן
שימש יו"ר האיחוד הלאומי. כיהן כחבר כנסת, כשר התחבורה וכשר לתשתיות לאומיות. ייסד את חברת "נתיב אל 
המזרח" הפעילה במזרח אירופה. שימש מנהל כללי של משרד ראש הממשלה בתקופת כהונתו של בנימין 

עמד בראש מערכת הבחירות לראשות הממשלה של בנימין נתניהו ושל מפלגת הליכוד. שימש יועץ פוליטי    .נתניהו

היה מנהל כללי של מפלגת הליכוד, מזכיר כללי של סיעת הליכוד בעיריית ירושלים ומזכיר כללי   .לראש הממשלה



ית. למד לימודי הנדסת מערכות בעל תואר בוגר ביחסים בינלאומיים ובספרות רוס   .של ההסתדרות בירושלים

 .השקיה במכון החקלאי בקישינב

יו"ר סיעת שינוי. כיהן כסגן ראש הממשלה וכשר המשפטים. עמד בראש ועדת השרים לעניין   )טומי( לפיד  יוסף ח"כ
 היה ממייסדי הטלוויזיה בכבלים בישראל ושימש יו"ר ארגון הטלוויזיה  .ועדת אור. כיהן כמנכ"ל רשות השידור

 .בעל תואר במשפטים  ."בכבלים. עבד כעיתונאי וכעורך בעיתון "מעריב

מכהן בהתנדבות כחבר מועצת הנאמנים של קרן היסוד וכיו"ר   .יו"ר דירקטוריון קרן קימת לישראל  יחיאל לקט

 עמית של ההנהלה הישראלית של הקונגרס היהודי העולמי. שימש יו"ר עמית של דירקטוריון הקרן הקימת וראש
המחלקה לפיתוח והתיישבות. כיהן כראש המחלקה לעליית ילדים ונוער בסוכנות היהודית, כיו"ר בפועל של 
ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית, וכראש החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית. שימש גם יו"ר 

עברית בירושלים בפילוסופיה ובמדע תנועת העבודה הציונית וכיהן כחבר בכנסת השמינית. בוגר האוניברסיטה ה
 .המדינה

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

שנה באגף המודיעין במטכ"ל. במהלך שירותו השתתף בקבוצת העבודה על בקרת נשק וביטחון אזורי במסגרת 

מוסמך במנהל  London School of Economics -ח התיכון. בעל תואר דוקטור מהצדדי במזר-המשא ומתן הרב

 .ציבורי מבית ספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד, בה עשה כעמית ווקסנר

שימש יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של מרכז השלטון המקומי. עבד כעורך   .ראש עיריית שדרות  אלי מויאל עו"ד

ו של משרד לעריכת דין בעיר שדרות ולפני כן בירושלים. בוגר הפקולטה למשפטים, דין עצמאי והיה בעלי
 .האוניברסיטה העברית בירושלים

מבכירי עורכי הדין בישראל, שותף מנהל במשרד עו"ד א.ש. שמרון, י. מולכו, פרסקי ושות', משמש   יצחק מולכו עו"ד
הודי, והנו אחד ממייסדיו. עו"ד מולכו, מעורב שנים כחבר במועצת המנהלים של המכון לתכנון מדיניות העם הי

מר בנימין נתניהו בנושאים   רבות בפעילות ציבורית ומדינית ענפה, בין היתר כיועצו של ראש הממשלה לשעבר
מדיניים וציבוריים שונים. במהלך כהונתו של מר בנימין נתניהו כראש ממשלה, שימש עו"ד מולכו כשליחו ויועצו 

"ר הרשות הפלסטינית, מר יאסר עראפת, וכנושא ונותן הראשי במשא ומתן שהוביל לחתימתם של האישי אל יו
"מזכר וואיי". כמו כן ממלא עו"ד מולכו תפקידים ציבוריים מגוונים, בין היתר כיו"ר מועצת -"הסכם חברון" ו

 .המנהלים של מוזיאון ישראל וקונסול לשם כבוד של אוסטריה בירושלים

שר הביטחון. בטרם מונה לתפקידו הנוכחי, כיהן כרמטכ"ל. שירת בצה"ל יותר משלושים   שאול מופז רא"ל )מיל.(
בתפקידו   .שנה בתפקידי פיקוד ומטה ובהם ראש אגף תכנון, אלוף פיקוד דרום ומפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון

בראש הוועדה הביטחונית למשא כראש אגף תכנון, השתתף בשיחות השלום עם משלחת סוריה באחוזת וואיי ועמד 
אילן במנהל עסקים ובוגר המכללה לפיקוד ומטה של -ומתן עם הפלסטינים על הסכם חברון. בוגר אוניברסיטת בר

    .חיל הנחתים בוירג'יניה

מומחה ויועץ אסטרטגי למשא ומתן ולפתרון סכסוכים. דירקטור ושותף במספר חברות ישראליות   שני-פנחס מידן
יות בתחומי ביטחון, תקשורת ומניעת טרור. שירת במערכת הביטחון במגוון תפקידי שטח, פיקוד ומטה, ובין לאומ

בישראל ובחו"ל. שימש יועץ למדיניות החוץ של ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק, סגן ראש לשכתו וחבר 
ביחסים בינלאומיים ומדע בצוות המשא ומתן עם הפלסטינים. בוגר המכללה לביטחון לאומי ובעל תואר מוסמך 

 .המדינה מאוניברסיטת חיפה

 41שירת בצבא ההודי במשך   .הודו ,ORF Institute of Security Studies ,נשיא  וד פראקאש מליק גנרל )דימ.(

במהלך שירותו הצבאי מילא תפקידי פיקוד, מטה והדרכה רבים,   .שנים ותפקידו האחרון היה ראש המטה הכללי

מדריך בבית הספר של חיל הרגלים, מנהל כללי של אגף  , Defense Services Staff College - בהם מפקד ה

זכה במדליה מנשיא הודו. בוגר המכללה לביטחון  1996הלוגיסטיקה במטה הצבא ומפקד חטיבת חיל רגלים. בשנת 
 .לאומי בניו דלהי

ופרופסור   יה, המרכז הבינתחומי הרצליהדיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטג  רפי מלניק 'פרופ
בבית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז. כיהן ככלכלן ראשי במחלקת המחקר של בנק ישראל וכמשנה למנהל 

כלכלה, אקונומטריקה, כלכלת ישראל ומדיניות מוניטרית. -מחלקת המחקר של הבנק. תחומי התמחותו הם מאקרו
ת קליפורניה בברקלי. חבר הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה, בעל תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיט

 .המרכז הבינתחומי הרצליה

יו"ר מועצת המנהלים של בתי זיקוק לנפט בע"מ. שימש מנכ"ל משרד האוצר, ראש אגף התקציבים   אוהד מראני
מונה על אגף התקציבים באוצר. במשרד האוצר, ציר כלכלי של ישראל בוושינגטון, יועץ כלכלי לשר האוצר וסגן המ

מוסמך במנהל עסקים מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ומוסמך במנהל ציבורי מטעם אוניברסיטת 
 .הרווארד



יו"ר ההנהלה של הסוכנות היהודית לא"י וההסתדרות הציונית העולמית. שימש בתפקידים בכירים  סלי מרידור
ם גזבר וראש החטיבה להתיישבות. עבד לצדו של השר משה ארנס, בסוכנות היהודית ובהסתדרות הציונית ובה

כיועץ השר לענייני מיעוטים, כיועץ מדיני לשר החוץ וכיועץ לשר הביטחון. היה פעיל מרכזי בתנועת הנוער בית"ר, 
בה שימש שליח מרכזי של ההסתדרות הציונית לתנועת בית"ר בצפון אמריקה, חבר ההנהלה העולמית של התנועה, 

אש מחלקת ההתיישבות וראש מחלקת ההדרכה. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בהיסטוריה של ארצות ר

 .האסלאם ובהיסטוריה של עם ישראל

שימש   .נשיא אוניברסיטת אלקודס. יזם את "המפקד הלאומי" יחד עם האלוף )מיל.( עמי איילון  סרי נוסייבה ד"ר

במקביל עסק בפעילות פוליטית וציבורית ענפה לקידום המשא ומתן   .תזי-מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת ביר

פלסטיני ופעל בשיתוף פעולה עם פעילי שלום ישראליים. הוביל מסע הסברה נגד פיגועי התאבדות והרג -הישראלי
סייע בייסוד הוועדה העליונה של ארגון הפת"ח   .שימש אחראי על תיק ירושלים ברשות הפלסטינית  .אזרחים

נמנה עם חברי המשלחת   .שטחים במטרה להפוך את הפת"ח למפלגה דמוקרטית לקראת קבלת עצמאותב

בשיחות מדריד וושינגטון. פרסם ספר "על גבולות החופש" שעסק  1993 -ל 1991הפלסטינית שפעלה בין השנים 
הלר על פתרונות בחופש הפרט במדינות בהתהוות וספר נוסף "ללא חצוצרות, ללא תופים" יחד עם ד"ר מארק 

בעל תואר דוקטור   .בוגר אוניברסיטת אוקספורד בפוליטיקה, פילוסופיה וכלכלה  .פלסטיני-לסכסוך הישראלי

 .בפילוסופיה של האסלאם מאוניברסיטת הרווארד

כמנכ"ל   חבר בוועדת ההיגוי של הארגון קרנות למען שלום. כיהן  .נשיא ומנכ"ל יוזמות קרן אברהם  עמי נחשון

שנה. מילא תפקידים מנהליים בשירותי  20 -רציה והקרן של הקהילה היהודית באוקלנד, קליפורניה במשך כהפד
קהילה, משפחה, בריאות הנפש ובחינוך יהודי. שימש יו"ר הרשת האקזקוטיבית של הפדרציה היהודית האמריקנית 

בניהול ארגונים  Case Western Reserve חבר בוועד הפועל של איחוד הקהילות היהודיות. מוסמך אוניברסיטת

 .ללא כוונת רווח ובעל תעודה בחינוך יהודי ממכללת קליבלנד ללימודים יהודיים

יו"ר מועצת המנהלים של האגודה  .DRS Technologies, Inc. ,יו"ר מועצת המנהלים, נשיא ומנכ"ל  מרק ניומן

מכהן כדירקטור בכמה תאגידים גדולים. חבר   .יהאמריקנית לאלקטרוניקה ומנהל המועצה הטכנולוגית של ניו ג'רז

בחבר הנשיאים של האגודה לתעשיות אוויריות. כיהן כסמנכ"ל לענייני כספים וכגזבר בחברה. מוסמך אוניברסיטת 
 .פייס במנהל עסקים ורואה חשבון מוסמך

צה של דורן, באזור וחבר במוע    (SPD) דמוקרטית-חבר בפרלמנט הגרמני מטעם המפלגה הסוציאל  דיטמר ניתן

הריין. כיהן כחבר המועצה ליחסי חוץ של המפלגה וכעוזר לדובר הצוות הפרלמנטרי שלה במועצה לעניינים 
היה גם חבר בחבר הנאמנים של הקרן "זיכרון, אחריות ועתיד". למד ביולוגיה ומדעי החברה     .אירופאים

 .באוניברסיטת קלן

ה לשעבר. היה ראש הממשלה הראשון בישראל שנבחר בבחירות אישיות. שר האוצר. ראש הממשל  בנימין נתניהו
כיהן כשר החוץ, כראש תנועת הליכוד, כסגן שר החוץ, כשגריר ישראל באו"ם וכסגן השגריר בארצות הברית. עבד 

 בינלאומי בבוסטון ובתפקיד ניהולי בכיר בתעשיות "רים" בירושלים. יזם כנסים בינלאומיים-בחברת ייעוץ עסקי
בנושא המאבק בטרור הבינלאומי בחסות מכון יונתן. פרסם וערך שלושה ספרים בנושא זה ובתחום מדיניות חוץ 
לישראל. שירת בסיירת מטכ"ל. בעל תואר ראשון בארכיטקטורה ותואר שני בלימודי ניהול מהמכון הטכנולוגי של 

  .בו למד גם מדע המדינה ,((MIT מסצ'וסטס

ופסור בבית הספר ע"ש הלר למדיניות חברתית וניהול באוניברסיטת ברנדייס ומנהל מרכז פר  לאונארד סאקס 'פרופ
חבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה, בה שימש גם פרופסור   .כהן ללימודים יהודיים מודרניים באוניברסיטה

פסיכולוגיה בשירות זכה בפרס האגודה הפסיכולוגית האמריקנית על תרומתו בתחום ה  .במסגרת מלגת פולברייט

  .דוקטור מאוניברסיטת פיטסבורג  בעל תואר  .פרסם יותר ממאתיים פרסומים  .הציבור

בכיר בחברת טקסס   .טק ופילנטרופ-מנכ"ל אנוניס בע"מ, איש עסקים בתחום ההיי  מרדכי סגל ד"ר

וקטור בהנדסת חשמל בעל תואר ד  .היה ממקימי חברת "ליבית" לאחר פרישתו משירות בצה"ל  .אינסטרומנטס

 .מאוניברסיטת תל אביב. חבר הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

ראש המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי. לשעבר ראש המועצה המקומית עילבון. חבר המועצה   חנא סוייד ד"ר
ה, הגליל המזרחי. שימש מרצה בחוג לגיאוגרפיה הארצית לתכנון ולבנייה וחבר הוועדה המקומית לתכנון ולבניי

באוניברסיטת חיפה, עמית מחקר בכיר ומרצה באוניברסיטת רדינג באנגליה, מרצה וחוקר במכון הלאומי לחקר 
הבנייה בפקולטה להנדסה אזרחית ובפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. פרסם מאמרים מדעיים בכתבי 

יה, גיאוגרפיה פיסיקלית ותכנון עירוני. בעל תואר דוקטור במדעים טכניים מהפקולטה עת מקצועיים בתחומי בני
 .להנדסה אזרחית של הטכניון

מילא שורה של תפקידים בכירים בבנק ישראל בהם משנה למנהל   .משנה לנגיד בנק ישראל  מאיר סוקולר ד"ר

חידת המחקר של הפיקוח על מחלקת המחקר של הבנק, כלכלן בכיר במחלקת המחקר וכלכלן בכיר בי



שימש גם פרופסור חבר במחלקה לכלכלה של הטכניון ובאוניברסיטת קונטיקט ולימד בניו יורק סיטי   .הבנקים

 .בעל תואר דוקטור מהאוניברסיטה של ניו יורק  .יוניברסיטי

אומיים באוניברסיטת דיקן בית הספר ע"ש וודרו ווילסון למדיניות ציבורית ויחסים בינל  מארי סלוטר-אן 'פרופ
פרינסטון, ארה"ב. נשיאת החברה האמריקנית לחוק בינלאומי. חברה באקדמיה האמריקנית לאמנויות ולמדעים 
ובמועצה ליחסים בינלאומיים. כיהנה כפרופסור לחוק בינלאומי והשוואתי וכמנהלת הלימודים המתקדמים למשפט 

רד. שימשה גם מרצה למשפטים וליחסים בינלאומים בבית בינלאומי בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווא
והרצתה על חוק בין לאומי   פרסמה מאמרים רבים, כתבה וערכה ספרים  .הספר למשפטים של אוניברסיטת שיקאגו

ועל מדיניות חוץ. בעלת תואר דוקטור ביחסים בינלאומיים מאוניברסיטת אוקספורד ותואר במשפטים מבית הספר 
 .ניברסיטת הרווארדלמשפטים של או

חבר כנסת מטעם הליכוד ויו"ר סיעת הליכוד בכנסת. שימש עוזר ליועץ המשפטי לממשלה, עוזר   גדעון סער ח"כ
 .לפרקליטת המדינה ומזכיר הממשלה. בעל תואר במשפטים מאוניברסיטת תל אביב

חרונה שימש שר הכלכלה, בצרפת. עד לא Union pour un Mouvement Populaire נשיא מפלגת  ניקולא סרקוזי

. 21שם כיהן כראש העיר בגיל  ,Neuilly-sur-Seine הכספים והתעשייה של צרפת. חבר המועצה העירונית של העיר

כיהן כשר התקשורת בפועל, כדובר הממשלה וכשר האוצר וכחבר בוועדה לענייני כספים בפרלמנט הצרפתי. כיהן 
המכון למדעי המדינה של  זורית. בעל תואר במשפטים ובוגרגם בתפקידים בכירים ברמה המוניציפלית והא

 .אוניברסיטת פריז

מאדריכלי יוזמת   .וחבר הוועדה האקזקוטיבית של אש"ף ראש קואליציית השלום הפלסטינית  יאסר עבד רבו

כיהן כשר התרבות וההסברה ברשות הפלסטינית ועמד בראש הוועדה לחינוך, תרבות ומדע של המועצה   .ז'נבה

חבר מייסד של החזית הדמוקרטית   .בתקופת כהונתו של אבו מאזן שימש שר לענייני קבינט  .המחוקקת הפלסטינית

היה חבר במשלחת הפלסטינית לשיחות   .עמד בראש פידה, המפלגה הפלסטינית הדמוקרטית    .לשחרור פלסטין

 .קנית בקהיר בכלכלה ובמדע המדינה. מוסמך האוניברסיטה האמרי1993 -מדריד וסייע בתיאום שיחות אוסלו ב

לארגונים גדולים. בעלת   יועצת כלכלית ומשפטית המתמחה בייעוץ בענייני שכר ותנאי עבודה  לינדה עפרוני ד"ר
טור קבוע בעיתון "גלובס". חברה בארגונים ציבוריים כגון המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה המייעצת של הרשות 

המייעצת של "מרכז אדווה" לחקר השוויון והצדק בישראל. כיהנה כממונה על לקידום מעמד האישה והוועדה 
הכשרה מקצועית ועל תעסוקה בפרויקט שיקום שכונות, בסוכנות היהודית ובממשלה וכממונה על השכר ועל תנאי 
העבודה ברשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר. שימשה מרצה בבית הספר למנהל עסקים ובחוג ללימודי 

דה באוניברסיטת תל אביב. פרסמה מאמרים ומחקרים בתחום התמחותה. בעלת תואר דוקטור מבית הספר עבו
 .למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. בוגרת לימודי משפטים ברמות משפט שליד אוניברסיטת תל אביב

בשירות החוץ הישראלי למעלה שגריר ישראל ליד מוסדות האיחוד האירופי בבריסל. משרת   עודד ערן השגריר ד"ר
משלושים שנה. כיהן כשגריר ישראל בירדן ושירת בשגרירויות ישראל בלונדון ובוושינגטון. בתקופת כהונתו 

את המשא ומתן על הסכם לשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי והיה   כסמנכ"ל לענייני כלכלה במשרד החוץ, ניהל
הפלסטינים ליישום הסכמי   ים. היה ראש צוות המשא ומתן עםשותף למשא ומתן על הסכם פריז עם הפלסטינ

 .London School of Economics-הביניים והסדר הקבע. בעל תואר דוקטור במדע המדינה מה

ר אמקור בע"מ. אחד הבעלים ודירקטור במספנות ישראל בע"מ ובחברת אמפא בע"מ. יו"  יו"ר ומנכ"ל  לשלומי פוג
 .. בוגר אוניברסיטת תל אביב בהנדסה1982גולדבונד בע"מ. היה פעיל בשוק הסחורות הבינלאומי משנת 

מנכ"ל קרן פוזן. הקרן פועלת להעמקת המחקר, הידע וההשכלה של תחומי היהדות כתרבות, בארה"ב,   ןדניאל פוז
 .ה ובישראלבאירופ

אמריקני במשרד החוץ של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה. כיהן -מתאם שיתוף הפעולה הגרמני  טפוכ 'קרסטן ד
בתפקידים בכירים בפרלמנט הגרמני ושירת כחבר, כסגן נשיא וכנשיא המועצה הפרלמנטרית של נאט"ו וכיו"ר 

של ארגונים רבים ובהם החברה הגרמנית לענייני  הוועדה להגנה ולביטחון של הארגון. חבר במועצות המנהלים
רוסי ומכון ראנד באירופה. למד היסטוריה ופילולוגיה גרמנית וסקנדינבית -חוץ, מכון אספן בברלין, הפורום הגרמני

 .באוניברסיטאות של המבורג, קופנהגן ופרנקפורט

העיתון. מוסמך האוניברסיטה העברית  עורך כלכלי ראשי בעיתון "ידיעות אחרונות" וחבר מערכת  רסבר פלוצק
  .בירושלים במינהל עסקים, בה למד גם לתואר דוקטור

סגן ראש המועצה לביטחון לאומי למדיניות, חברה ותשתיות. מנהל הגימנסיה העברית בירושלים   ראהוד פראוו
נציג חינוכי של המחלקה  )בשבתון השנה(. משמש גם יועץ בכיר לתוכנית "מפתחות" להוראת יהדות למבוגרים. היה

וחלוץ בצפון אמריקה וראש תחום ארגון ומחקר ברשות לקליטת עלייה במשרד החינוך והתרבות. שירת   לנוער
בצה"ל כסגן קצין חינוך ראשי בדרגת אל"מ, כראש ענף תורת חינוך והסברה במפקדת קצין חינוך ראשי וכעורך 

   .בחינוך, בה הוא משלים לימודים לתואר דוקטור"במחנה". מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים 



ומאז כיהן בשורה של תפקידים בארץ ובחו"ל  1986 -הצטרף לשירות החוץ ב   .מנכ"ל משרד החוץ  ררון פרושאו

יועץ מדיני בשגרירות ישראל בוושינגטון, יועץ תקשורת -בהם ראש אגף תקשורת והסברה, דובר המשרד, ציר
 .בשגרירות בלונדון ומנהל חדר מצב במשרד. מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים במדע המדינה

יו"ר מפלגת העבודה וסגן נשיא האינטרנציול הסוציאליסטי. ראש הממשלה לשעבר. מכהן כחבר   ספרשמעון  ח"כ
. כיהן בממשלות ישראל השונות בתפקידים מיניסטריאליים בכירים ובהם שר הביטחון, 1959כנסת ברציפות מאז 

. 1986 -ו 1984ן השנים שר החוץ, שר האוצר, שר התחבורה והשר לשיתוף פעולה אזורי. כיהן כראש הממשלה בי
לפני שנבחר לכנסת שימש מנכ"ל משרד הביטחון. הניח את היסודות לבניין הכוח והעוצמה הביטחונית של מדינת 

 .עשרה ספרים  רישראל. חתן פרס נובל לשלום. חיב

מננו. פרסם אילן בחוג הבינתחומי ליהדות ז-איש חינוך ומנהל יד בן צבי. מלמד באוניברסיטת בר  תצבי צמר ד"ר 

מחקרים וספרים היסטוריים העוסקים בחקר ימי קום המדינה ובהם מסקנות ועדת חקירה לחקר חינוך ילדי העולים. 
אילן בירושלים. ניהל את בית הספר התיכון המקיף -עמד בראש "ועדת צמרת" למציאת פתרון לסכסוך בכביש בר

 .ם מלי"ץ לחינוך יהודי ציוני"דנציגר" בקרית שמונה וכן הקים וניהל את מערכת המכוני

כיהן גם כרקטור האוניברסיטה,   .אילן ופרופסור לפיזיקה באוניברסיטה-נשיא אוניברסיטת בר  משה קווה 'פרופ

לגילוי מוקדם   ”Cellscan“ כדיקן הפקולטה למדעי הטבע, וכראש המחלקה לפיזיקה. משמש מדען ראשי בפרויקט

למדעים של רוסיה. הקים את המכון ע"ש ג'ק ופרל רזניק לטכנולוגיה עמית מחקר של האקדמיה   .של סרטן

מתקדמת, שמטרתו לסייע בקליטה של מדענים עולים מרוסיה ובהכשרתם המקצועית. זכה בפרס מיוחד מהאגודה 
  .אילן-המלכותית למדע באנגליה. בעל תואר דוקטור בפיזיקה מאוניברסיטת בר

י מערב אירופה במשרד החוץ. כיהן כשגריר ישראל ביוון, כקונסול בשגרירות סמנכ"ל לעניינ  לרן קוריא השגריר
הישראלית בוושינגטון וכחבר המשלחת הישראלית למועצה הכללית של האו"ם. מוסמך האוניברסיטה העברית 

 .בירושלים בלימודים אירופאים ובוגר המכללה לביטחון לאומי

וכיהן בה עד לבחירתו כנשיא. בתקופת כהונתו  1977-אשונה בנשיא מדינת ישראל. נבחר לכנסת לר  במשה קצ
ויו"ר   בכנסת שימש שר העבודה והרווחה, שר התחבורה, סגן ראש הממשלה, שר התיירות, סגן שר השיכון והבינוי

סיעת הליכוד באופוזיציה. מילא שורה של תפקידים ציבוריים נוספים. נבחר לראשות המועצה בקריית מלאכי 
בעל תואר דוקטור לשם כבוד מטעם   .וארבע והיה לראש הרשות המקומית הצעיר בישראל  עשרים בהיותו בן

 .בהיסטוריה אוניברסיטת נברסקה. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בכלכלה

יו"ר הוועד המנהל, מרכז יצחק רבין לחקר ישראל. כיהנה כסגנית שר הביטחון וכחברת   ףפילוסו-דליה רבין עו"ד
נסת מטעם מפלגת המרכז. שימשה יועצת משפטית להסתדרות, פרקליטה בפרקליטות מחוז המרכז ועבדה כ

 .במשרד עורכי דין פרטי. התמחתה בדיני עבודה. בוגרת אוניברסיטת תל אביב במשפטים

חבר   שנה שימש 25דיקן בית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה. במשך   ןאמנון רובינשטיי 'פרופ
כנסת מטעם התנועה הדמוקרטית לשינוי, שינוי ומר"צ. כיהן כשר החינוך, התרבות והספורט, כשר האנרגיה 
והתשתיות, כשר המדע והטכנולוגיה וכשר התקשורת. קודם שפנה לקריירה פוליטית, שימש דיקן הפקולטה 

וציוני. ייסד את תנועת שינוי למשפטים באוניברסיטת תל אביב וראש הקתדרה ע"ש פנחס רוזן למשפט קונסטיט
ועמד בראשה. פרסם ספרים ומאמרים רבים בארץ ובחו"ל בנושאי פוליטיקה, ממשל ומשפט. מוסמך האוניברסיטה 

  .העברית בירושלים במשפטים ובעל תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת לונדון

במזרח התיכון. יו"ר של כבוד של התוכנית  מתאם מיוחד מטעם האו"ם לתהליך השלום  ןטרייה רוד לארס השגריר
. במסגרת 1981לשיתוף פעולה בינלאומי ופתרון קונפליקטים במכון פאפו למדעי החברה באוסלו, אותו יסד בשנת 

מונה לשגריר וליועץ  1988מכון זה יזם פרויקט מחקר על תנאי החיים של הפלסטינים בעזה ובגדה המערבית. בינואר 
הנורווגי לענייני תהליך השלום במזרח התיכון. כיהן כשר התכנון של נורווגיה. שימש תת מזכיר מיוחד למשרד החוץ 

ומתאם מיוחד בשטחים הכבושים ומקום מושבו היה בעזה. כיהן כשגריר וכיועץ מיוחד לשר החוץ   כללי של האו"ם
לממשלת ישראל אשר הובילו הנורווגי לתהליך השלום במזרח התיכון. סייע ביצירת המגעים החשאיים בין אש"ף 

 .. לימד סוציולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטאות ברגן ואוסלו1993לחתימת הסכם העקרונות בבית הלבן בספטמבר 

חבר המועצה ליחסים בינלאומיים, החברה   .סגן נשיא לענייני אסיה ולעניינים בינלאומיים, חברת בואינג 'סטנלי רות

שימש מנהל   .כיהן כעוזר למזכיר המדינה לענייני אסיה והפסיפיק  .רה לענייני אסיהאינדונזיה והחב-ליחסי ארה"ב

המחקר במוסד האמריקני לשלום, עוזר מיוחד לנשיא ומנהל בכיר לענייני אסיה במועצה ליחסים 
וץ שימש מנהל הוועדה לקשרי ח  .שימש גם סגן לעוזר מזכיר ההגנה לענייני מזרח אסיה והפסיפיק  .בינלאומיים

 .בבית הנבחרים. מוסמך אוניברסיטת ג'ון הופקינס ביחסים בינלאומיים

יועץ בתחומי טכנולוגיה וביוטכנולוגיה. שימש פרופסור  ..MTN Technology Ltd-דירקטור ב  ברוך רז 'פרופ

כיהן   .יםבמחלקה לכימיה באוניברסיטת תל אביב ויועץ מדעי לשגרירויות ישראליות וזרות, לכנסת ולגופים ציבורי

שימש פרופסור אורח באוניברסיטאות   .כמנהל המרכז הבינתחומי לחיזוי טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב



בהמבורג ועמית מחקר בוועדה הצרפתית לאנרגיה אטומית. היה חבר במועצות  DESY במכון ,MIT ,לונדון

בעל תואר דוקטור   .ייה האוויריתהמנהלים של חברות וגופים ציבוריים כמו הוועדה לאנרגיה אטומית והתעש

 .בפיזיקה כימיקלית ממכון וייצמן למדע

נשיא המרכז ליחסים בינלאומיים בוורשה, פולין. בעל טור בעיתון יומי ואחד מיושבי הראש   ריאנוש רייט השגריר
של הפורום הגרמני פולני. חבר בוועדה האקדמית המייעצת של המכון ללימודים מתקדמים בברלין. כיהן כשגריר 

מיות והמרכז העצמאי פולין בגרמניה וכפרשן פוליטי בכתב עת פולני. היה אחד ממייסדי הקרן ליוזמות בינלאו
ללימודים בינלאומיים. בעידן המשטר הקומוניסטי היה בין המייסדים והעורכים של כמה כתבי עת של 

 .ושל עיתון יומי. בוגר אוניברסיטת ורשה בפילולוגיה גרמנית  ההאופוזיצי

נתחומי, היה פרופסור נשיא מייסד, המרכז הבינתחומי הרצליה. טרם שהקים את המרכז הבי  ןאוריאל רייכמ 'פרופ
בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בה כיהן גם כדיקן. כיהן כדיקן מכללת רמות משפט. שימש יו"ר תנועת 
חוקה לישראל, יו"ר הוועדה לזכויות האדם, ראש לשכת עורכי הדין וחבר בשורה של וועדות ציבוריות וממלכתיות. 

קניין ונדל"ן. חבר הוועד המנהל של המכון   ילדינ  היקגו ומומחבעל תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת ש
 .למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

ראש המועצה האזורית רמת נגב, יו"ר מרכז המועצות האזוריות בישראל ויו"ר מנהלת הרשות לפיתוח   ןשמואל ריפמ
נגב, דירקטור וחבר ההנהלה המצומצמת של מפעל  הנגב. משמש גם יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת

הפיס ויו"ר החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב. כיהן כחבר במועצת רשות הטבע והגנים ובמועצה התעשייתית רמת 
 .חובב. חבר קיבוץ רביבים בו שימש בתפקידים חקלאיים וחינוכיים והיה מרכז ענף הבנייה

שירת במגוון תפקידים במשרד החוץ הבריטי, בהם מנהל המחלקה   .נציג בריטניה לנאט"ו  ספיטר ריקט סר

הפוליטית, מנהל המחלקה לענייני ביטחון בינלאומי וסגן מנהל המחלקה הפוליטית, ראש מחלקת הונג קונג וסגן 
דיעין המשותפת הושאל לשנה אחת למשרד ראש הממשלה וכיהן כיו"ר ועדת המו  .ראש המחלקה למדיניות ביטחון

וכמתאם לענייני מודיעין. שירת בתפקידים שונים בסינגפור, בבריסל ובוושינגטון. בוגר אוניברסיטת אוקספורד 
 .בספרות אנגלית

עמית מחקר בכיר במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה ומנהל התכנית לפוליטיקה   סאלי רכ ד"ר
רד אדנאואר. תחומי התעניינותו כוללים היסטוריה פוליטית של הערבים ערבית בישראל, בשיתוף עם קרן קונ

בישראל, התחייה האסלאמית בישראל, הגדה המערבית ועזה ונושאים הקשורים לפלסטינים. פרסם ספר וערך 
  .מספר ספרים בנושא המיעוט הערבי בישראל. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב

שימש מרצה  .(GCSP) על התחום האקדמי ומנהל מחקר במרכז ז'נבה למדיניות ביטחון ממונה  שהראם שובין 'פרופ

בלונדון ועמית במרכז ווילסון  IISS במכון המתקדם ללימודים בינלאומיים בג'נבה, מנהל ללימודי ביטחון אזוריים ב

 .פרסם מאמרים רבים בעיקר בנושאים הקשורים באיראן  .בוושינגטון

יו"ר הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה בבית הספר לאודר לממשל במרכז   לזלמן שוב השגריר 

פעיל מזה   .הבינתחומי הרצליה. משמש בתפקידים ציבוריים בתחומי הכלכלה, הפוליטיקה, האקדמיה והאומנויות

ברית. נבחר שנים ארוכות בסקטור הפרטי בבנקאות, במימון ובתעשייה. שימש פעמיים שגריר ישראל בארצות ה
, קודם מטעם רשימת רפ"י ומאוחר יותר מטעם הליכוד. נבחר מחדש 1981ושירת בה עד  1970 -לכנסת לראשונה ב

, בשיחות 1978 -ושירת בה עד למינויו לתפקיד שגריר. השתתף בשיחות השלום בקמפ דיוויד ב 1988 -לכנסת ב
מטעם המועצה לעניינים  1999דיפלומט השנה לשנת  . זכה בתואר1998 -, ובועידת וואיי ב1991 -השלום במדריד ב

עולמיים של לוס אנג'לס. פרסם עשרות מאמרים בעיתונות הישראלית והבינלאומית בתחומי הפוליטיקה, 
  .ההיסטוריה והכלכלה. מוסמך אוניברסיטת ג'נבה במדע המדינה וביחסים בינלאומיים

מילא תפקידים רבים בשירות הציבורי, בהם מנכ"ל משרד  .(birthright israel) מנכ"ל תגלית  שמשון שושני ד"ר

יפו, מנהל המחלקה -החינוך והתרבות, מנכ"ל הסוכנות היהודית, ראש מנהל החינוך, הנוער והתרבות בעיריית ת"א
לבתי הספר העל יסודיים ומנהל אגף מוסדות במשרד החינוך. שימש יו"ר וחבר בעמותות ובמכונים בתחומי חינוך 

אילן -. היה מרצה מן החוץ בבתי הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת ברוחברה
 .בעל תואר דוקטור במנהל חינוכי  .ובאוניברסיטת תל אביב. פרסם מאמרים בתחומי החינוך יחד עם כותבים נוספים

"ר מועצת המנהלים של חברת עמידר וכיו"ר כיהן כיו  .נשיא קבוצת קו צינור אילת אשקלון  אורן שחור אלוף )מיל.(

אחזקות. שירת בצה"ל שלושים ושלוש שנים בתפקידים בכירים בהם מתאם  I.S.C מועצת המנהלים של קבוצת

פעולות הממשלה ביהודה, שומרון וחבל עזה, הסגן הצבאי למבקר מערכת הביטחון, קצין מודיעין ראשי, ראש 
בוגר אוניברסיטת תל אביב בהיסטוריה כללית. למד  .מודיעין בפיקוד דרום מחלקת המבצעים באגף המודיעין וקצין

 .לתואר מוסמך ביחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה. בוגר המכללה לביטחון לאומי ופו"מ

. יו"ר ועדת החוץ והביטחון. שימש מרצה לפילוסופיה 1999חבר כנסת מטעם הליכוד משנת   ץיובל שטייני ח"כ ד"ר
 .בעל תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב  .רסיטת חיפהבאוניב



כיהן כיו"ר רשות השידור, כמנכ"ל משרד  .(UJC) איחוד הקהילות היהודיות ישראל  סגן נשיא בכיר ומנכ"ל  ינחמן ש

, וכמנכ"ל הרשות 2המדע, התרבות והספורט, כיו"ר הועדה הישראלית למדרוג )רייטינג(, כיו"ר חברת החדשות ערוץ 
השנייה לטלוויזיה ולרדיו. כן שימש דובר צה"ל, מפקד גלי צה"ל, יועץ תקשורת לשר הביטחון, יועץ תקשורת 

גטון, מזכיר עיתונות במשלחת הישראלית לאו"ם, כתב ועורך בכיר בטלוויזיה הישראלית בשגרירות ישראל בוושינ
וב"קול ישראל". מפרסם מאמרים בעיתונים "גלובס" וב"ג'רוזלם פוסט". מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים 

יהול עסקי בכיר בתקשורת המונים. סיים לימודי תקשורת במכון העיתונות העולמי במינסוטה, ארה"ב ולימודי נ
מחקר בביה"ס לממשל ע"ש ג'.פ. קנדי, -בביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. שימש עמית

 .אוניברסיטת הרווארד, ארה"ב

מנכ"ל מייסד של חברת מודלים כלכליים, יו"ר מועצת המנהלים של מודלים שוקי הון ומרצה   ןיעקב שייני ד"ר
ביב. בעל ניסיון מקצועי עשיר בייעוץ כלכלי מורכב ובבניית מודלים כלכליים לכלכלה באוניברסיטת תל א

ממוחשבים בתחומי המיקרו והמאקרו בישראל ובארה"ב. שימש יו"ר וועדת ההשקעות של קופות הגמל של הבנק 
על ב  .הבינלאומי הראשון ועסק בייעוץ כלכלי ובבניית מאגר הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בישראל

 .תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת פנסילבניה

ושדר  'אורנג-ירחון ישראלי לענייני אקטואליה, יועץ תוכן לחברת פרטנר –עורך אחראי של "כותרת"   ןדן שילו
היה ממקימי   .שנות פעילות בתקשורת האלקטרונית והכתובה בתפקידים עיתונאיים וניהוליים 40מאחוריו   .רדיו

(. הקים וניהל את 2( וערוץ הטלוויזיה המסחרי בישראל )ערוץ 1ן של הטלוויזיה הישראלית )ערוץ הערוץ הראשו

בניו יורק, ניהל את מחלקת החדשות   TVC חברת "רשת", כיהן כנשיא חברת התקשורת וההפקות האמריקנית

יים בעיתונים הגדולים בטלוויזיה הישראלית והקים וניהל את מחלקת הספורט של הטלוויזיה. ערך ראיונות פוליט
והנחה תכניות אקטואליה בטלוויזיה וברדיו. היה כתב רשות השידור בארה"ב. חתן פרס האיגוד הארצי של עיתונאי 

 .1995בשנת   ישראל ופרס פסטיבל ניו יורק

חוקר השנים האחרונות שימש  35 -עמית בכיר במרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. ב  ןדן שיפט רד"
ייעץ לדרג   .ומרצה באוניברסיטאות תל אביב, חיפה, באוניברסיטה העברית בירושלים ובמכללה לביטחון לאומי

הפוליטי והמקצועי הבכיר במשרד ראש הממשלה, במשרד הביטחון ובמשרד החוץ. פרסם שלושה ספרים ומספר 
 .ערבי-רב של מאמרים בתחום מחקרו המרכזי, הסכסוך הישראלי

סגן ראש הממשלה ושר החוץ. כיהן כשר האוצר, כסגן שר הביטחון וכשר המדע   םבן שלוסיל ח"כ
כיהן כיועץ לשר המשפטים, לשר האוצר ולשר הכלכלה והתכנון. שימש מנכ"ל משרד האנרגיה   .והטכנולוגיה

גוריון -ן. בוגר אוניברסיטת ב1992והתשתיות ויו"ר דירקטוריון חברת החשמל. חבר כנסת מטעם הליכוד משנת 
 .בראיית חשבון ובכלכלה. בוגר אוניברסיטת תל אביב במשפטים ומוסמך האוניברסיטה במנהל ציבורי

סגנית וממלאת מקום ראש  2003משנת   .נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל  רעליזה שנה 'השגרירה פרופ

כיהנה כרקטור וכפרופסור מן המניין עיריית חיפה וממונה על תיק החינוך והתרבות )תפקיד ציבורי בהתנדבות(. 
לספרות עממית ולפולקלור יהודי באוניברסיטת חיפה. ייסדה ועמדה בראש החוג ללימודים בין תחומיים והחטיבה 
לפולקלור באוניברסיטה, שימשה ראש החוג לספרות עברית והשוואתית, וראש אקדמי של ארכיון הסיפור העממי 

פדרציה הרוסית. שימשה יו"ר "וועדת שנהר" לבחינת לימודי היהדות במערכת כיהנה כשגרירת ישראל ל  .בישראל

החינוך הממלכתי. ערכה שבעה קבצים של סיפורי עם, פרסמה תשעה ספרים ומאמרים רבים בתחום התמחותה וכן 
ושל שלושה ספרי שירה. חברת האקדמיה הרוסית למדעים וד"ר לשם כבוד של הסמינר התיאולוגי היהודי בניו יורק 

אוניברסיטת קונקטיקוט. בעלת תואר דוקטור לפילוסופיה   לבעלת מדליית הנשיא ש  .אוניברסיטת הרטפורד

 .מהאוניברסיטה העברית בירושלים

מרכז  –אילן ובמחלקה לתקשורת של מכללת אורות, מנכ"ל תחנת הרדיו האזורית "רדיו קול חי", ומנכ"ל מוחות -בר
לתקשורת, קולנוע וטלוויזיה והפיק את  –או. היה מייסד ויו"ר בית ספר מעלה לחינוך ותרבות באמצעות הוידי

מוסד לימודי העוסק בסמינרים בנושאי יהדות, ציונות  –פסטיבל הקולנוע היהודי. כיהן כמנכ"ל מדרשת הגולן 
 .בחינוך 'ודמוקרטיה לקורסי הפיקוד של צה"ל. מוסמך טורו קולג

ראש ממשלת ישראל ויו"ר הליכוד. שירת בממשלות ישראל כשר החוץ, כשר התשתיות הלאומיות, כשר   ןאריאל שרו
שימש יועץ ראש הממשלה  1975הבינוי והשיכון, כשר המסחר והתעשייה, כשר הביטחון וכשר החקלאות. בשנת 

בהם, אלוף פיקוד דרום,  בתפקידים מרכזיים, 1973יצחק רבין לענייני ביטחון. שירת בצה"ל ממלחמת העצמאות ועד 
. פרסם ספר ומאמרים רבים בארץ ובחו"ל. 101ומפקד יחידה   ראש מטה פיקוד צפון, מפקד חטיבת הצנחנים, מקים

 .בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים ובוגר בית הספר לפיקוד ומטה בבריטניה

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

 Jerusalem-ושר התעשייה והמסחר. כיהן כחבר כנסת מטעם "ישראל בעלייה" וכיו"ר המפלגה. שימש עורך ב

Report שפעל לקידום קליטת עלייה. היה ממייסדי את הפורום הציוני, וייסד Peace Watch,  ארגון עצמאי בלתי

קח על העמידה בהסכמים שנחתמו בין ישראל לרשות הפלסטינית. היה אסיר ציון בברית מפלגתי שהוקם במטרה לפ



"לא אירע רע" אשר תורגם   המועצות במשך תשע שנים ושוחרר בעקבות לחץ ציבורי בינלאומי. פרסם ספר זיכרונות
 .לתשע שפות בכל העולם. בעל תואר במדעי המחשב מהמכון הטכנולוגי במוסקבה

ו"ר דירקטוריון רפאל רשות פיתוח אמצעי לחימה בע"מ. משמש בתפקידים ציבוריים רבים ובהם חבר י  ןיעקב תור
נשיאות איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתאחדות התעשיינים, יו"ר פורום התעשיות הביטחוניות וחבר הדירקטוריון 

ם של אלביט מערכות, כמנכ"ל אופ וכיו"ר ועדת המיזוג במועצת המנהלי-משותף של אל-של הטכניון. כיהן כיו"ר
שנה  25אופ וכסגן מנהל ומנהל מפעל מב"ת בתעשייה האווירית. שירת בחיל האוויר ובמערכת הביטחון במשך -אל

בתפקידים מגוונים בתחומי אחזקה, רכש, קליטה ופיתוח של מערכות לחימה. חתן פרס התעשייה ופרס מועדון 
בוגר הטכניון בהנדסת אלקטרוניקה ובעל תואר   .על הישגיו בתעשייההעסקים "כנפי הזהב" של עמותת חיל האוויר 

  .מוסמך בתחום הנחיה ובקרה של טילים וכלי טיס

פרופסור בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל   .ממד-חברת כנסת מטעם סיעת העבודה  ריעל )יולי( תמי 'ח"כ פרופ

אביב, עמיתת מחקר באוניברסיטאות פרינסטון, הרווארד, ובמכון שלום הרטמן בירושלים. כיהנה כשרה לקליטת 
הייתה ממקימי "שלום עכשיו" וכיהנה   .העלייה. שימשה גם מרצה אורחת באוניברסיטת מרכז אירופה בבודפשט

והנהלת המכון הישראלי לדמוקרטיה. בעלת   םעם חברי הנהלת קרן ירושלי  ה. נמנתכיו"ר האגודה לזכויות האזרח
  .תואר דוקטור בפילוסופיה מאוניברסיטת אוקספורד


