
 

 

 דוברים בכנס וחברי הוועד המנהל
 * דוברים בכנס וחברי הוועד המנהל

  
שימש מנכ"ל משרד המשפטים ומנכ"ל הסוכנות היהודית. היה היועץ המשפטי  .מנכ"ל משרד החוץ  אהרון אברמוביץ עו"ד

מקרקעי  כיהן כחבר דירקטוריון במוזיאון ישראל, במינהל של הסוכנות היהודית, של הארגון הציוני העולמי ושל קרן היסוד.

  בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים. .על-ישראל ובחברת אל

. מועמד לראשות המפלגה הדמוקרטית לבחירות  One America Committeeראש ומייסד  רדסג'ון אדוא סנאטור

. מכהן כראש המרכז לעוני, עבודה והזדמנויות באוניברסיטת צפון קרוליינה. כיהן כסנאטור מטעם מדינת 2008 –לנשיאות ב 

  ון קרוליינה.. בעל תואר במשפטים מאוניברסיטת צפ2005 -ל  1999צפון קרוליינה בין השנים 

. חוקר Foundation for Social Studies and Analysis–(FAES) ראש ממשלת ספרד לשעבר. נשיא  חוזה מאריה אזנר

באוניברסיטת ג'ורג'טאון, בה הוא מרצה על פוליטיקה אירופאית מודרנית. יו"ר בין לאומי של המפלגה הנוצרית דמוקרטית 

. שימש ראש הממשלה האזורית Partido Popular –ה    ומפלגת העם הספרדית, נשיא כבוד ונשיא אקזקוטיבי לשעבר של

   של מדריד וכיו"ר האופוזיציה.של קסטיליה ולאון. שירת גם כחבר הפרלמנט 

מקום ראש הממשלה, כשר האוצר, כשר התעשייה, -ויו"ר תנועת קדימה. כיהן כממלא  ראש ממשלת ישראל  אהוד אולמרט

המסחר והתעסוקה, כשר הבריאות וכשר בלי תיק. כיהן גם כראש עיריית ירושלים וכגזבר הליכוד. חבר כנסת מטעם מפלגת 

מטעם מפלגת קדימה. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בפסיכולוגיה, בפילוסופיה  2005ומשנת , 1973הליכוד משנת 
    ובמשפטים.

. חוקר במרכז לחקר הרציונאליות ובמכון איינשטיין 2005חתן פרס נובל לכלכלה לשנת   ישראל רוברט אומן פרופ'

באוניברסיטה. שימש מרצה וחוקר אורח   לקה לכלכלהלמתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ' אמריטוס במח

מהמכון הטכנולוגי של  ופרינסטון. בעל תואר דוקטור במתמטיקה  באוניברסיטאות מובילות, בהן ייל, ברקלי

   ( בבוסטון.MIT) מסצ'וסטס

של ההסתדרות,  כלכלי וחברתי סמנכ"ל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי. שימשה מנהלת המכון למחקר  לאה אחדות

ובתפקידים בכירים שונים במנהל המחקר והתכנון של המוסד  יועצת כלכלית ליו"ר ההסתדרות ולאיגודים המקצועיים,

העברית  בועדות ובצוותי מומחים בין לאומיים בנושאים חברתיים וכלכליים. מוסמכת האוניברסיטה לביטוח לאומי. כיהנה

  .בירושלים בכלכלה

( . CSISיועץ בכיר בתכנית לביטחון בין לאומי, במרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון )  נהורןרוברט ג'יי. איי

-שירת בממשל האמריקני במשך עשרים ותשע שנים ותפקידו האחרון היה עוזר מזכיר המדינה למניעת תפוצת נשק בלתי

קונבנציונאלי, בתחומי בקרת -ת תפוצת נשק גרעיני ובלתיקונבנציונאלי. מילא תפקידים רבים במחלקת המדינה בתחומי מניע

(. עמד בראש צוות של המרכז ללימודים אסטרטגיים CFRנשק ובתחומים ביטחוניים אחרים. היה עמית במועצה ליחסי חוץ )

סמך ובין לאומיים באוניברסיטת ג'ורג'טאון, שעסק באסטרטגיה ובבקרת נשק. שירת בסוכנות האמריקנית לבקרת נשק. מו

   אוניברסיטת פרינסטון ביחסים בינלאומיים.

סגן שר ההגנה האמריקני. כיהן כמזכיר הצי וכסגן מזכיר המשרד לביטחון פנים. שימש סגן נשיא תאגיד ג'נרל   גורדון אינגלנד

   דיינמיקס. בוגר אוניברסיטת מרילנד בהנדסת חשמל ומוסמך האוניברסיטה הנוצרית של טקסס במנהל עסקים.

כיהן כשר  בוועדת החוץ והביטחון. מפד"ל. חבר-חבר כנסת מטעם מפלגת איחוד לאומי  אפי איתם  ח"כ (תת אלוף )מיל.

הבינוי והשיכון, כשר בלי תיק וכשר התשתיות הלאומיות. שירת כשלושים שנה בצה"ל במגוון תפקידים, בהם מפקד אוגדת 



בוגר המכללה לביטחון  צה"ל בדרום לבנון. ת היבשה ומפקד כוחותשריון בצפון, מפקד חטיבת התכנון וההתעצמות בחילו

   לאומי ולאסטרטגיה בלונדון ומוסמך אוניברסיטת חיפה במדעי המדינה וביחסים בינלאומיים.

הקרן הירוקה ומנהלת המחקר בבית השקעות אלטשולר שחם. שימשה אנליסטית ראשית בבית   מייסדת  חן אלטשולר

חם ודירקטורית במספר חברות ציבוריות. בוגרת אוניברסיטת תל אביב בכלכלה ומוסמכת ההשקעות אלטשולר ש

   האוניברסיטה במנהל עסקים.

ו"פרידה משרוליק:     דיוקן" –מרצה בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה. מחבר הספרים "הצבר   אלמוג עוז פרופ'

בהיסטוריה החברתית של מדינת ישראל ובתרבויות וסגנונות החיים בארץ.  שינוי ערכים באליטה הישראלית". עוסק במחקריו

  בעל תואר דוקטור בסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה.

המכון למדעי  –יוניון קולג' נשיא ההיברו יוניון קולג'. מכהן כפרופסור למחשבה יהודית בהיברו   דוד אלנסון הרב פרופ'

היהדות בלוס אנג'לס. עמית במכון שלום הרטמן ובמכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית בירושלים. שימש 

פרופסור אורח במספר אוניברסיטאות, בהן הסמינר התיאולוגי בניו יורק, והאוניברסיטה העברית בירושלים. הוסמך לרבנות 

   קולג'. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת קולומביה.על ידי ההיברו יוניון 

מייסד ויו"ר כנסי הרצליה על מאזן החוסן והביטחון הלאומי. מייסד וראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, בית   עוזי ארד פרופ'

שירת  ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. יועץ לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

ובחו"ל, בהם ראש אגף המחקר במוסד. שירת כיועץ המדיני  במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים בתפקידים בכירים בארץ

לראש הממשלה בנימין נתניהו. היה חבר בצוות מכון הדסון בניו יורק ועמית מחקר במרכז ללימודים אסטרטגיים 

סים בינלאומיים מאוניברסיטת פרינסטון בה עשה כעמית פולברייט באוניברסיטת תל אביב. בעל תארי מוסמך ודוקטור ביח

    קורס גבוה לניהול באוניברסיטת הרווארד. ובוגר

" הפועלת כיום במאתיים ועשרים בתי ספר 2000מנכ"ל העמותה למצוינות בחינוך. פיתח את תוכנית "מצוינות  חזקי אריאלי

מורים לתלמידים מצטיינים. חבר בוועדת ההיגוי הארצית לחינוך מחוננים בישראל ובארה"ב. הקים את מכון צ'ייס להכשרת 
  ומצטיינים. יועץ ומנחה למוסדות חינוך ואקדמיה בחו"ל המפעילים תוכניות לטיפוח מצוינות בשיתוף עם העמותה.

וכיו"ר הוועד   (AIPAC) כנשיא אייפק יושב ראש ומייסד העמותה למצוינות בחינוך בישראל ובארה"ב. כיהן  רוברט ה. אשר

המנהל הבינלאומי של מכון ויצמן וכיהן כנשיא בית הספר ללימודים מתקדמים  חבר בועד.האמריקני של מכון ויצמן למדע

  חבר אמריטוס של הועד המנהל של מכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב. .ע"ש פיינברג

עמית, הוועד היהודי האמריקני. פעילה בחיי הקהילה הישראלית בניו יורק. קודם שהצטרפה לוועד, ניהלה -מנכ"ל  שולה בהט

תוכניות ישראליות באוניברסיטאות אמריקניות וקנדיות עבור סטודנטים ואנשי אקדמיה ישראליים. בוגרת האוניברסיטה 

 יון ואוניברסיטת פנסילבניה בלימודי הסביבה .העברית בירושלים בסוציולוגיה ובמדע המדינה ומוסמכת הטכנ

מרצה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים. מומחה לתחום הפילוסופיה של הלוגיקה. עוסק   מאיר בוזגלו ד"ר

בחינוך מתמטי ובחינוך יהודי. מנהל המכון לחקר הטיפוח בחינוך. ספרו "שפה לנאמנים" העוסק בדילמות בין יהדות 

דוקטורט -שראליות, עומד לצאת לאור. בעל תואר דוקטור בפילוסופיה מאוניברסיטת ירושלים. השלים לימודי פוסטלי

   באוניברסיטת הרווארד.

מטעם מפלגת   , תחילה מטעם מפלגת הליכוד ובכנסת האחרונה1996השר לקליטת העלייה. חבר כנסת משנת   זאב בוים

ן, כשר החקלאות וכסגן שר הביטחון. שימש יושב ראש השדולה למען הנגב, ראש משלחת קדימה. כיהן כשר הבינוי והשיכו

סיעת הליכוד. כיהן  הכנסת לדיאלוג עם הפרלמנט האירופי ויו"ר הקואליציה בכנסת החמש עשרה. במקביל שימש יושב ראש

"רוגוזין" בקריית גת.  הספר הל בביתערים לאיכות הסביבה. היה מורה, מחנך ומנ איגוד כראש עיריית קריית גת וכיושב ראש

   בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בהיסטוריה ובספרות עברית ומוסמך האוניברסיטה בהיסטוריה וביחסים בינלאומיים.

מנהל קרן פרידריך אברט בישראל. שימש מנהל הקרן בפולין ובבלגיה וראש המחלקה לעניינים אירופאים   הרמן בונץ

במשרדי הקרן בבון. היה פרופסור חבר באוניברסיטת המבורג. עסק במחקר גם באוניברסיטאות מוסקבה, לנינגרד, פריס, 
  ברסיטת המבורג.מינכן ופרייבורג. למד היסטוריה, מדע המדינה, אנגלית ורוסית באוני

סגן יו"ר קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד וסגן יו"ר החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה   אברהם ביגר

כיו"ר הדירקטוריון של   רוטשילד. בעלים ומנהל של חברת ביגר השקעות ושותף בחברת ב.ר.א.ב. אחזקות בע"מ. מכהן

חברה ישראלית לקופסאות פח בע"מ. כיהן כמנכ"ל וכחשב בנק כללי  –חברת קניאל בע"מ וכיו"ר ושותף ב  חברת שופרסל

לישראל בע"מ, מנכ"ל פז חברת נפט בע"מ, ומנכ"ל ודירקטור חברת הביטוח "מנורה". קודם לכן עבד באגף התקציבים 

למדיניות  במשרד האוצר. מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים במנהל עסקים. חבר הוועד המנהל של המכון
  ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה.

מרצה בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב. היה חבר בועדות לקביעת גבולות בשיחות   גדעון ביגר פרופ'

נמנה בעבר עם צוות הוועדה לקביעת הגבולות   השלום בין ישראל לסוריה ובשיחות השלום עם הרשות הפלסטינית.

ספרים ומאמרים   פרסם  מוניציפאליים של ירושלים. שימש פרופסור אורח במספר אוניברסיטאות בארה"ב ובאוסטרליה.ה



ארץ ישראל. בעל תואר דוקטור בגיאוגרפיה מהאוניברסיטה   רבים בארץ ובעולם בתחום הגיאוגרפיה ההיסטורית של

    העברית בירושלים.

והסוכנות היהודית לא"י. כיהן כראש עיריית רעננה. מילא שורה של תפקידים בתחום  יו"ר ההסתדרות הציונית  זאב בילסקי

פיתוח הקשר בין ישראל לתפוצות, בהם יו"ר הפורום הישראלי ושליח הסוכנות היהודית לדרום אפריקה. בוגר האוניברסיטה 

   העברית בירושלים בכלכלה.

ן למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. כיהן כיו"ר חבר הוועד המנהל של המכו  אילן בירן אלוף )מיל.(

שימש מנכ"ל חברת בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, מנכ"ל משרד הביטחון ויו"ר  טלוויזיה בלווין.” yes“דירקטוריון 

אלוף פיקוד המרכז,  דירקטוריון בתי זיקוק לנפט בע"מ. שירת בצה"ל במשך שלושים ושתיים שנים בתפקידי פיקוד ומטה, בהם

מתאם את נושא השבויים והנעדרים מטעם  2001ראש אגף הטכנולוגיות והלוגיסטיקה וראש חטיבת המבצעים במטכ"ל. מאז 

ראש הממשלה. בוגר אוניברסיטת בר אילן בכלכלה ובמנהל עסקים. בעל דיפלומה כעמית מחקר לאסטרטגיה ולכלכלה 

   נגטון, ובוגר בית הספר הגבוה של המרינס בצבא ארצות הברית.פוליטית מאוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושי

ראש רשות המסים. לשעבר מנכ"ל משרד האוצר. היה שותף מנהל במשרד רואי החשבון ליובושיץ קסירר   יוסף )יוסי( בכר ד"ר

יורק ומרצה בבית הספר למינהל -ארנסט אנד יאנג. שימש מרצה בבית הספר למינהל עסקים של אוניברסיטת קולומביה בניו –

חום הבנקאות, וביצע מספר הערכות שווי של הבנקים פיננסי, בעיקר בת-עסקים של אוניברסיטת תל אביב. עסק בייעוץ כלכלי

   הגדולים לקראת מכירתם לגורמים פרטיים. בעל תואר דוקטור במימון מאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה.

, תחילה מטעם מפלגת יחד וכיום מטעם 1984השר לתשתיות לאומיות. חבר כנסת משנת   בנימין בן אליעזר תת אלוף )מיל.(

שנה   מימד. כיהן כשר הביטחון, כשר הבינוי והשיכון, כסגן ראש הממשלה וכשר התקשורת. שירת כשלושים-דהמפלגת העבו

צה"ל בהקמת צבא דרום לבנון, מפקד יהודה ושומרון  בצה"ל במגוון תפקידים, בהם האחראי להקמת הגדר הטובה, נציג

  כללה לביטחון לאומי.ל והמ”ומתאם הפעולות בשטחים. בוגר בית הספר לפיקוד ומטה של צה

ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. שימש רקטור האוניברסיטה ונשיא האגודה  דור-גבריאל בן פרופ'

הישראלית למדע המדינה. עמד בראש שתי ועדות ממשלתיות שעסקו בציבור הדרוזי בישראל ובראש וועדה ממשלתית בנושא 

עה ספרים ולמעלה ממאה ועשרים מאמרים על הפוליטיקה של המזרח התיכון, על יחסי המחקר במדעי החברה. פרסם שב

צבא, על יישוב סכסוכים ועל פוליטיקה אתנית. בעל תואר דוקטור במדע המדינה ובלימודי המזרח התיכון -חברה

   מאוניברסיטת פרינסטון.

נשיא אוניברסיטת חיפה. שימש רקטור האוניברסיטה, דיקן למחקר, ראש החוג לפילוסופיה, ראש הוצאת   אהרון בן זאב פרופ'

בפילוסופיה של הנפש, בחקר התפיסה החושית ובחקר הרגשות. היה   הספרים וראש הערוץ האקדמי. מחקריו עוסקים

ים בתחומים אלו, וכיהן כפרופסור אורח תחומי לחקר הרגשות באוניברסיטה. כתב ספרים ומאמרים רב-ממקימי המרכז הבין

  מאוניברסיטת שיקגו.  במספר אוניברסיטאות ומכוני מחקר בחו"ל. בעל תואר דוקטור בפילוסופיה

יו"ר סוכנות החלל הישראלית וראש התכנית ללימודי ביטחון בבית הספר לממשל   ישראל-צחק בןאלוף )מיל.( פרופ' י

כהן באוניברסיטת תל אביב  מכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"שבאוניברסיטת תל אביב. פרופסור ב

שירת בצה"ל למעלה משלושים שנה   וראש סדנת תל אביב למדע, טכנולוגיה וביטחון. כיהן כראש מכון קוריאל באוניברסיטה.

מודיעין של החיל, ראש המו"פ  בתפקידים בכירים, בהם ראש ענף חקר ביצועים בחיל האוויר, ראש מחלקת מחקר בלהק

ובמשרד הביטחון וראש מפא"ת במשרד הביטחון. ייסד חברה לייעוץ טכנולוגי ואסטרטגי בארץ ובחו"ל. כתב ספרים   בצה"ל

ומאמרים בנושאי צבא וביטחון. זכה פעמיים בפרס ביטחון ישראל, וכן בפרס חיל האוויר, בפרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת, 

ספרות צבאית ובפרס מממשלת סינגפור בתחום טכנולוגית הביטחון. בעל תואר דוקטור בפילוסופיה בפרס יצחק שדה ל
   מאוניברסיטת תל אביב.

פרופ' אמריטוס בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. כלת פרס ישראל לחקר החינוך לשנת תשס"ו.   מרים בן פרץ פרופ'

חי. תחומי מחקרה הם -ת באוניברסיטת חיפה ושימשה נשיאת מכללת תלייסדה את המרכז לחינוך יהודי בישראל ובתפוצו

תכנון לימודים, הכשרת מורים, התפתחות מקצועית של מורים וחינוך יהודי. יו"ר וועדת ההיגוי של התמחויות מורי מורים, 

וך ב"עמיתי ירושלים" ויו"ר וועדת ההגוי של רשות המחקר הבין מכללתית במכון מופת. במשך שנים עמדה בראש המדור לחינ

   בבית ספר מנדל. בעלת תואר דוקטור בחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

חבר כנסת מטעם מפלגת קדימה. יו"ר וועדת חוקה חוק ומשפט. פרופסור באוניברסיטה העברית.   בן ששון מנחם ח"כ פרופ'

. כיהן כרקטור האוניברסיטה העברית בירושלים וכראש ימי הבינייםב אסלאםבארצות ה תולדות עם ישראלמחקריו עוסקים ב

וראש הוועדה הפדגוגית של יד ושם. בעל תואר דוקטור יהדותצבי. משמש נשיא האיגוד העולמי למדעי ה-מכון בן

  דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג'.-מהאוניברסיטה העברית. השלים לימודי פוסט

במשך עמית מחקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. שירת בקהיליית המודיעין   שמואל בר ד"ר

שלושים שנה בתפקידי מחקר, דיפלומטיה ותכנון. תחומי התמחותו כוללים הגנה וביטחון, המזרח התיכון, מזרח אסיה, 

רדיקליזם אסלאמי וטרור. פרסם ספרים ומאמרים בתחומים אלה. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב בהיסטוריה של 

  המזרח התיכון.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA


פרופסור לניהול ולמדע המדינה באוניברסיטת ייל. מומחה בנושאי תחרות גלובלית ויישום אסטרטגי של   פול בראקן פרופ'

טכנולוגיה בתחומי העסקים והביטחון. משמש יועץ לתאגידים, לחברות פרטיות ולממשל האמריקני. חבר במועצה ליחסים 

ישראל. היה חבר בצוות הבכיר של מכון הדסון בינלאומיים. לימד במקומות שונים בעולם ובתכניות הדרכה בצבא הגנה ל

  בעל תואר דוקטור בחקר ביצועים מאוניברסיטת ייל.  במשך עשר שנים ושימש מנהל גוף ייעוץ של המכון.

מימד. משמש חבר בועדות הכספים והכלכלה ובוועדה -העבודה חבר כנסת מטעם מפלגת  אבישי ברוורמן ח"כ פרופ'

בבנק העולמי. פרסם  גוריון בנגב. שימש כלכלן בכיר ומנהל מחלקה-כיהן כנשיא אוניברסיטת בן .הביטחון משותפת לתקציב

ספרים ומאמרים העוסקים בכלכלת פיתוח, בכלכלה חקלאית, בארגון תעשייתי, במדיניות ציבורית ובניהול משאבים ומקורות 

. בעל תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת 1999גוריון לשנת -מים. מומחה לכלכלת פיתוח בסביבות משתנות. חתן פרס בן

   סטנפורד.

. שימש בתפקידי  (ACI Capital) חבר וועדת ההיגוי של הקונגרס היהודי העולמי. מנכ"ל איי.סי.איי קפיטל  מת'יו ברונפמן

ובחו"ל בהן  יו"ר ומנכ"ל של חברות הון סיכון ועבד בחברות לייעוץ השקעות. חבר מועצות מנהלים של מספר חברות בארץ

  הריבוע הכחול בע"מ, ארנסט פרטנרס ופאלאס קנדלס אינק. מוסמך בית הספר למינהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד.

עמית מחקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה. מומחה לנושאי הרתעה גרעינית   עודד ברוש ד"ר

בעל תואר דוקטור   כיום בסוגיה האיראנית. היה עמית מחקר באוניברסיטת הרווארד.ותפוצת נשק להשמדה המונית. מתמקד 

   במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית.

 פסיכולוגיהל פרופסור בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. קדימה. חברחבר כנסת מטעם מפלגת  שלמה ברזניץ ח"כ פרופ'

 יסד את המרכז לחקר לחץ פסיכולוגי. כיהן כרקטור וכנשיא. מחקריו עוסקים בהתנהגות במצבי לחץ. יאוניברסיטת חיפהב

המועצה להשכלה גבוהה. בעל   באוניברסיטת חיפה וכיהן כמנהל המרכז. היה חבר במועצה הלאומית למחקר ופיתוח של

   תואר דוקטור לפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

לייעוץ בתחום סיכונים פוליטיים. מרצה באוניברסיטת קולומביה וחוקר  Eurasia)נשיא קבוצת יורזיה )  איאן ברמר ד"ר

ובמכון  Lawrence Livermore National Laboratory -, ב (Hoover) , במכון הוברEastWest)ווסט )-במכון איסט

יניות החוץ . במחקרו הוא מתמקד במד1997, שם הוא משמש עמית בכיר מאז World Policy Institute)למדיניות עולמית )

של ארה"ב, במדינות בתהליכי שינוי ובסיכונים פוליטיים גלובליים. פרסם שני ספרים בתחומי התמחותו. מפרסם מאמרים 

  בעיתונות ומשמש פרשן פוליטי ברשתות הטלוויזיה הגדולות. בעל תואר דוקטור במדע המדינה מאוניברסיטת סטנפורד.

ים אקדמיים ולפיתוח במרכז הבינתחומי הרצליה. כיהן כדיקן בית ספר רדזינר משנה לנשיא לעניינ  ניב-משה בר פרופ'

ובתוכניות למנהלים בארגונים ציבוריים ובתאגידים  למשפטים של המרכז. הרצה באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל 

פטים ובמשפט וטכנולוגיה. בעל תואר דוקטור במש כעורך דין מתמחה בתחומי המשפט העסקי והכלכלי  מסחריים.

ומוסמך האוניברסיטה במנהל עסקים. חבר הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז   מאוניברסיטת תל אביב

   הבינתחומי הרצליה.

הקבוע של ארצות הברית בנאטו.   סגן מזכירת המדינה האמריקנית לעניינים פוליטיים. שירת כנציג  ניקולאס ברנס השגריר

הברית ביוון. זכה באותות כבוד על הצטיינותו בשירות המדינה. מוסמך בית הספר ג'ונס הופקינס  כיהן כשגריר ארצות

  ללימודים בינלאומיים מתקדמים בתחומים: כלכלה בינלאומית ומדיניות חוץ אמריקנית.

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

יורק. כיהן ומכהן בשורה  -וניו  , בהן קורנל, רייסשימש פרופסור אורח במספר אוניברסיטאותעסקים באוניברסיטת תל אביב.

של תפקידים בכירים במשק הישראלי, בועדות ציבוריות של בנק ישראל ושל משרד האוצר ובבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

חבר הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה  ולית ובמימון מאוניברסיטת קורנל.בעל תואר דוקטור בכלכלה ניה

    במרכז הבינתחומי הרצליה.

נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. כיהן כשגריר ישראל לאו"ם וכיועץ מדיני לראש   דורי גולד השגריר ד"ר

למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב. בעל תואר דוקטור  ההממשלה בנימין נתניהו. שימש חוקר בכיר במרכז יפ

 ליחסים בינלאומיים ותעודה בלימודי המזרח התיכון מאוניברסיטת קולומביה.

של הטלוויזיה. שימש עורך החדשות בעיתון ועורך  33העורך הראשי של העיתון "גלובס". מנחה ומגיש תכנית בערוץ   חגי גולן

  ן הכלכלי מבט. בוגר אוניברסיטת תל אביב בכלכלה ובחשבונאות.משנה. עבד גם בעיתו

שגריר ארה"ב בישראל. שימש יועץ בכיר למזכיר המדינה ומתאם המדיניות בעיראק. כיהן כשגריר   השגריר ריצ'ארד ה. ג'ונס

ר במרכז בלפר, בבית הספר ארה"ב בכווית, בקזחסטן ובלבנון. שירת בשגרירויות ארה"ב בריאד, בפריס ובתוניס. היה עמית בכי

ע"ש ג'ון פ. קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד. זכה באותות כבוד מטעם ממשלת ארה"ב בעבור שרותו כשגריר בקזחסטן 

  ובלבנון. בעל תואר דוקטור במינהל עסקים ובסטטיסטיקה מאוניברסיטת ויסקונסין במדיסון.

צבא הבריטי וכמפקד הגזרה המרכזית של כוחות נאטו באירופה. מילא כיהן כראש המטה של ה  גנרל לורד צ'ארלס גות'רי

תפקידי מטה ומודיעין בכירים בצבא הבריטי ובנאטו. כיום חבר הנהלה בקבוצת הבנקאות של משפחת רוטשילד בבריטניה 



צבאי מכוני מחקר   . חבר הנהלה וצוות מחקר בשורה שלAON ויועץ לחברת הביטוח וניהול הסיכונים הבינלאומית

   בלונדון. חבר בית הלורדים הבריטי. בוגר המכללה הצבאית הבריטית. IISS-ואסטרטגי, בהם ה

ביטחוני במשרד הביטחון. שימש בעבר מתאם הפעולות בשטחים, ראש חטיבת -ראש האגף המדיני עמוס גלעד אלוף )מיל.(
   המחקר של אגף המודיעין בצה"ל ודובר צה"ל.

-טרם תפקידו הנוכחי שימש סמנכ"ל לנושאי רווחה ובריאות בקרן סאקט"א .מנהל קרן שוסטרמן בישראל  דוד גפל

    מוסמך אוניברסיטת בוסטון ואוניברסיטת בן גוריון בנגב במנהל עסקים. .רש"י

, שמטרתו Project on Transitional (Democracies)נשיא מייסד של "הפרויקט לדמוקרטיות משתנות" ברוס פ. ג'קסון

להאיץ רפורמות במדינות דמוקרטיות ולשלבן במוסדות אירופיים אטלנטיים. מכהן גם כנשיא המועצה של ארה"ב לנאטו. 

. 2000שירת כיו"ר הוועדה לשחרור עיראק. היה נציג של הנשיא ג'ורג' בוש במסע הבחירות לנשיאות בשנת  2003 – 2002בשנים 

  אגיד לוקהיד מרטין. שירת כקצין מודיעין צבאי בצבא האמריקני.שימש סגן נשיא לאסטרטגיה ותכנון בת

יו"ר ומנכ"ל גרינברג קווינלאן רוזנר, סוקר בכיר ויועץ אסטרטגי ל"פרויקט ישראל". שימש סוקר לנשיא   סטנלי גרינברג ד"ר

נלסון   ר, לנשיאי דרום אפריקהארצות הברית ביל קלינטון, לסגן נשיא ארצות הברית אל גור, לראש ממשלת בריטניה טוני בליי

מנדלה וטאבו מבאקי, לראש ממשלת ישראל אהוד ברק, לקנצלר גרמניה גרהרד שרדר ולנשיא בוליביה גונזלו סנצ'אז דה 

   לוזאדה. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת הווראד.

ש מדור הערכת בכירים בממד"ה. ראש מדור פיתוח ארגוני של אגף משאבי אנוש בממד"ה. שימשה רא  יפעת גרינוולד רס"ן
   בוגרת אוניברסיטת בן גוריון בנגב במדעי ההתנהגות. מסיימת לימודי מוסמך בפסיכולוגיה ייעוצית באוניברסיטת תל אביב.

יו"ר בית הנבחרים האמריקני לשעבר. יו"ר קבוצת גרינגריץ', המתמחה בייעוץ בנושאי תקשורת. עמית בכיר ב   נויט גרינגריץ'

- American Enterprise Institute  בוושינגטון ועמית אורח במכון הובר באוניברסיטת סטנפורד. כיהן כסנאטור מטעם

   מדינת ג'ורג'יה. בעל תואר דוקטור בהיסטוריה של אירופה המודרנית מאוניברסיטת טוליין.

ברק כמזכיר צוות  ובלשכת ראש הממשלה שירת במשרד ראש הממשלה  מנכ"ל ומייסד מכון ראות.  גדעון )גידי( גרינשטיין

בוגר בית  (.ECF) המשא ומתן לשיחות על הסכם הקבע בין ישראל ואש"ף. עסק בתכנון מדיניות בקרן לשיתוף פעולה כלכלי

  אביב. הספר לממשל בהרווארד. בעל תואר ראשון בכלכלה ובמשפטים מאוניברסיטת תל

יועצים לתקשורת המונים" וכמנהלת מפעל -"ל משותף בחברת "יריב בן אליעזרראש עיריית הרצליה. כיהנה כמנכ  יעל גרמן

לאלקטרוניקה. ייסדה וניהלה את "תהיל"ה", בי"ס ללימודי מבוגרים בהרצליה. זכתה בפרס החינוך על מפעלה זה. בוגרת 

    אוניברסיטת תל אביב בהיסטוריה כללית.

עיריית ירושלים. כיהן גם   "ל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ומנכ"למנכ"ל משרד ראש הממשלה. שימש מנכ  רענן דינור

   כמנכ"ל טלעד, כמנהל פיתוח במערכות חינוך בע"מ וכיו"ר מדור לקולנוע וטלוויזיה במועצה לתרבות ואומנות.

חטיבה זו אורגנה לאחרונה, והיא האחראית גם   ראש החטיבה האסטרטגית באגף התכנון של צה"ל.  אהוד )אודי( דקל תא"ל

על קישור וקשרי חוץ. שירת כמפקד חטיבת קשרי החוץ, כסגן החטיבה לתכנון אסטרטגי, כראש מחלקת המחקר בחיל האויר 

וכראש הזירה הצפונית במודיעין חיל האויר. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בכלכלה וביחסים בין לאומיים ומוסמך 

    יברסיטה במינהל עסקים.האונ

דין בעל שם עולמי. מתמחה במשפט -פרופסור בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד ועורך  אלן דרשוביץ פרופ'

פלילי ובזכויות אדם. מרבה להרצות על נושאים יהודיים ומשפטיים ולהופיע בתקשורת. פרסם כמה ספרים בתחום התמחותו. 

  הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל. בעל תואר דוקטור מבית

. יועץ בכיר בוושינגטון (Atlantic Treaty Association) נשיא אגודת הברית האטלנטית  רוברט האנטר השגריר ד"ר

לתאגיד ראנד. מכהן כיועץ בין לאומי בכיר לתאגיד "לוקהד מרטין אוברסיס". שותף במרכז בלפר בבית הספר ע"ש ג'ון פ. 

. שימש נציג ארצות הברית US European Command באוניברסיטת הרווארד וחבר בקבוצה המייעצת שלקנדי לממשל 

הקבוע לנאטו. זכה באותות כבוד מטעם הפנטגון על תרומתו לשירות הציבורי. שימש סגן נשיא המרכז ללימודים אסטרטגיים 

 London School –ן גו'נסון. בעל תואר דוקטור מה ובינלאומיים. שירת בצוות הבית הלבן בתקופת נשיאותו של הנשיא לינדו

of Economics  בו למד כעמית פולברייט ואשר בו גם לימד. קיבל עיטורי כבור ממשלות הונגריה, פולין, בולגריה ואת אות

   מסדר הכבוד של ממשלת צרפת.

. כיהן כמנהל תכנון מדיניות במחלקת המדינה (CFR) נשיא המועצה ליחסים בינלאומיים  ריצ'ארד נ. האס השגריר ד"ר

אות כבוד ממחלקת המדינה   וכיועץ ראשי למזכיר המדינה. שירת כשגריר בתפקיד מתאם מדיניות ארה"ב באפגניסטן. קיבל

חוץ במכון -על עבודתו כנציג הרשמי של ארה"ב במסגרת תהליך השלום בצפון אירלנד. שימש גם מנהל מחקרי מדיניות

  בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת אוקספורד. ברוקינגס.



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

  . חבר במועצת המנהלים של מכון ויצמן למדע. עוסק במגוון פעילויות ציבוריות.BMC -ל 1999

היהודיים המרכזיים בארצות הברית. חבר הנהלה בכמה  ר בכיר של ועידת הנשיאים של הארגוניםסגן יו"  מלקולם הונליין

מומחה לנושאי המזרח  .ישראל וקרן רונלד לאודר-ארגונים ציבוריים, בהם המועצהליחסי חוץ, לשכת המסחר אמריקה

-ים קהילתיים בניו יורק ומנכ"למייסד של המועצה היהודית ליחס-העולמית והאמריקנית. היה מנכ"ל התיכון והיהדות

יורק רבתי ליהדות ברית המועצות. לימד באוניברסיטת פנסילבניה ושימש עמית מחקר במרכז לענייני -של ועידת ניו מייסד

מספר פרסים ואותות הצטיינות. מוסמך אוניברסיטת  המזרח התיכון באוניברסיטה. ייעץ לשורה של אישי ממשל וזכה

     לאומיים.פנסילבניה ביחסים בינ

קבוצת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ. כיהן גם כמנכ"ל הקבוצה. חבר במועצה הבינלאומית  יו"ר מייסד  אלי הורוביץ

מכון היצוא הישראלי, יו"ר  אוניברסיטת הרווארד. שימש בתפקידים ציבוריים בהם נשיא התאחדות התעשיינים, יו"ר של

למדע ושל אוניברסיטת תל אביב. חתן פרס ישראל למפעל חיים.  נים של מכון ויצמןדירקטוריון בנק לאומי, חבר בחבר הנאמ

והפרס  התאחדות התעשיינים, אות ההצטיינות של בני ברית העולמי  זכה בפרסים נוספים על תרומתו לתעשייה, בהם פרס

ם הטכניון, מטעם מכון ויצמן כבוד מטע לכלכלה ע"ש הוגו רמניסינאו מטעם אוניברסיטת תל אביב. בעל תארי דוקטור לשם

   האוניברסיטה העברית בירושלים בכלכלה. גוריון בנגב. בוגר-למדע ומטעם אוניברסיטת בן

, תחילה מטעם מפלגת הליכוד ובכנסת האחרונה 1992ומשנת  1984-1983שר האוצר. היה חבר כנסת בשנים   אברהם הירשזון

מטעם מפלגת קדימה. כיהן כשר התיירות וכשר התקשורת. במקביל לתפקידיו, שימש יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית 

ראש קופת חולים -יושב העובד והלומד, יבארץ ישראל. יזם ועומד בראש "מצעד החיים", מזכיר כללי של הנוער הלאומ

   לאומית וחבר הנהלת הוועדה השוויצרית המיוחדת לניצולי שואה נזקקים.

, תחילה מטעם מפלגת הליכוד ובכנסת האחרונה 1988יו"ר וועדת החוץ והביטחון. משמש חבר כנסת משנת   צחי הנגבי ח"כ

יכות הסביבה, כשר התחבורה, כשר הבריאות וכשר המשפטים. שימש מטעם מפלגת קדימה. כיהן כשר לביטחון פנים, כשר לא

יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים  היה .שמיר מנהל לשכת ראש הממשלה יצחק

   ביחסים בינלאומיים ובמשפטים.

יא למדיניות ארגונית וליחסי חוץ ב המזכיר הכללי של הקונגרס היהודי העולמי. שימש סגן נש  סטפן אי. הרביטס

-  Seagram Corp. מילא תפקידים שונים בבית הלבן בתקופת הנשיא ג'ראלד פורד. עבד כראש המטה של שר ההגנה .

. מילא תפקידים שונים במספר רב של 2004רמספלד בשנות השבעים וחזר לעבוד כיועץ במשרה חלקית לשר ההגנה עד 

   אוניברסיטת ג'ורג'טאון.  ללא כוונת רווח. בוגר בית הספר למשפטים של ארגונים מסחריים ובארגונים

באוניברסיטת סיראקוז.   מנהלת מכון מוינהאן לעניינים גלובליים בבית ספר מקסוול למדיניות ציבורית מרגרט הרמן פרופ'

לוגיה פוליטית וכנשיאת האגודה עורכת כתב עת בתחום היחסים הבין לאומיים. כיהנה כנשיאת החברה הבין לאומית לפסיכו

  ליחסים בינלאומיים. בעלת תואר דוקטור בפסיכולוגיה מאוניברסיטת נורת' ווסטרן.

כיהן כשר הבינוי והשיכון, כמזכיר הממשלה, כיו"ר  .מימד-העבודה שר התיירות. חבר כנסת מטעם מפלגת  יצחק הרצוג

תי. שימש מזכיר המועצה הכלכלית החברתית, יו"ר השדולה למען ד-הרשות למלחמה בסמים, וכיו"ר הפורום לדיאלוג בין

התיירות בארץ ויו"ר השדולה למען השלטון המקומי בישראל. בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וקורסים 

  יורק.-וניו  אקדמיים באוניברסיטאות קורנל

מילטון, המספקת ייעוץ לארגונים בתחומי האסטרטגיה ה-אלן-לשעבר. סגן נשיא בחברת בוז CIA –מנהל ה  ג'יימס וולסי

הגלובאלית והטכנולוגיה. מילא תפקידים בכירים בשני ממשלים רפובליקניים ובשני ממשלים דמוקרטיים. שימש שגריר 

 למשא ומתן בנושא נשק קונבנציונאלי באירופה, תת מזכיר הצי ויועץ כללי בוועדת הסנאט לענייני צבא. בוגר אוניברסיטת

  ייל במשפטים ומוסמך אוניברסיטת אוקספורד.

. German Marshall Fund -סגן ראש הממשלה של הרפובליקה הצ'כית. כיהן כשר החוץ. עמית ב   אלכסנדר וונדרה ד"ר

כיהן כשגריר הרפובליקה הצ'כית בארצות הברית. שימש יועץ למדיניות חוץ לנשיא ואצלאב האבל וסגן שר החוץ של 

הצ'כית. קיבל אותות הוקרה ממשלת ארה"ב ומנאטו. בעל תואר דוקטור במדעי הטבע מאוניברסיטת קארל הרפובליקה 
    בפראג.

ודובר  1976חבר בוועדת הבונדסטאג לענייני מדיניות חוץ. חבר הפרלמנט הגרמני הפדראלי מאז   גרט וייסקירכן פרופ'

יני מדיניות חוץ. חבר המועצה הפרלמנטארית של הארגון הקבוצה הפרלמנטארית של המפלגה הסוציאל דמוקרטית לעני

     . מונה נציג אישי ליו"ר הארגון בתחום המאבק באנטישמיות.(OSCE) לביטחון ולשיתוף פעולה אירופי



מימד. חבר וועדת החוץ והביטחון. מכהן כחבר כנסת משנת -חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה מתן וילנאי ח"כ אלוף )מיל.(

שנים ומילא תפקידים מגוונים,  33. כיהן כשר המדע, התרבות והספורט. קודם שפנה לפוליטיקה, שירת בצה"ל במשך 1999
  יסטוריה כללית.בעל תואר ראשון בה  בהם סגן הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הדרום ומפקד חטיבת הצנחנים.

חברה בינלאומית העוסקת בהשקעות בחברות פרטיות. חבר המועצה Tamares Group,  יו"ר ומנכ"ל  פויו זבלדוביץ

עוסק בפעילות   , קרן מניות פרטית במזרח אסיה. Gems המייעצת האירופית של קבוצת סיטיגרופ. יו"ר מועצת המנהלים של

ישראלית בבריטניה, וחבר במועצה המייעצת -, השדולה הפרוBICOM יים. מייסד ויו"רפילנטרופית ובפעילות בארגונים יהוד

  של המגבית היהודית המאוחדת. בוגר אוניברסיטת תל אביב בכלכלה ובמדע המדינה.

בנק הפועלים. היה הממונה על האשראי בשלוחת בנק הפועלים בבריטניה, מנהל האשראי להתיישבות, מנהל   מנכ"ל  צבי זיו

תל  . בוגר אוניברסיטת1998העסקי, מנכ"ל בנק הפועלים שוויץ וראש החטיבה הקמעונאית. חבר בהנהלת הבנק משנת  האגף

   אביב בכלכלה ומוסמך האוניברסיטה במנהל עסקים.

אליאב הנדסת מערכות. מומחה לניתוח מערכות צבאיות. -מייסד ומנכ"ל משותף בחברת חושן  אל"מ )מיל.( גדעון חושן

משמש יועץ ומסייע לצה"ל ולגורמים נוספים במערכת הביטחון. בעקבות מלחמת לבנון השנייה הקים צוות חשיבה התנדבותי, 

ש ענף חקר ביצועים וראש מחלקת מחקר שכלל קצינים בכירים במילואים. שירת בחיל האוויר בתפקידים שונים, ביניהם רא

   במודיעין חיל האוויר.

פאן לייעוץ כלכלי וארגוני. חברת מועצת המנהלים של יוזמות קרן אברהם. מנכ"ל מועדון -מנכ"ל חברת אמיר  רמזי חלבי ד"ר

-מית דלית אלאנשי עסקים ערביים בישראל לשעבר. מרצה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב. כיהן כראש המועצה המקו

כרמל בע"מ וכמנהל אגף הגבייה והכספים בחברת עמידר. בעל תואר דוקטור -כרמל, כיו"ר החברה הכלכלית לפיתוח דלית אל

   מהפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב.

שיא בואינג גרמניה. בע"מ. שימש יועץ לביטחון לאומי לקאנצלר הלמוט קוהל ולנ  ושות'  יו"ר טלטצ'יק  הורסט טלטצ'יק ד"ר

. BMW וכיו"ר מועצת המנהלים של קרן ברטלסמן. שימש חבר במועצת המנהלים של קבוצת כיהן כיו"ר קרן הרברט קוונדט

  בוגר האוניברסיטה החופשית בברלין במדע המדינה.

, בה בית ברל (. היה ממקימי מכללת1977 - 1974הראשונה ) רבין בממשלת שר החינוךו חבר כנסת פעיל ציבור,  אהרן ידלין

, יו"ר מוסד ביאליק , יו"ר תנועת העבודה הציונית העולמית, יו"רתק"ם. היה מזכיר הסוציולוגיהשימש מנהל בפועל ומרצה ל

ראש  , ויו"ר הנאמנים של קרןבאר שבעב אוניברסיטת בן גוריוןראש הוועד המנהל של-בנקין, יו"ר בית יציב, סגן יושביד ט

   . מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים בהיסטוריה כללית, בכלכלהובסוציולוגיה.הממשלה לסופרים

יוצא לאור בגרמניה. שהה בשנת שבתון באוניברסיטת סטנפורד, עורך ומוציא לאור של השבועון "די צייט", ה  ג'וזף יופה ד"ר

היה עמית אורח במרכז דיקי באוניברסיטת דארטמות', והרצה באוניברסיטאות ברקלי ומישיגן סטייט. פרסם מאמרים על 

 . בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת הרווארד.”Washington Quarterly“-וב ”Foreign Policy“–המזרח התיכון ב

שנה  28הדרך שלך לתת, המחבר עסקים לקהילה. קודם לכן שירתה במשך  – מנכ"ל ארגון מתן  אהובה ינאי אל"מ )מיל.(

בצה"ל. במסגרת שירותה מילאה שורה של תפקידים בכירים ביניהם: קצינת פניות הציבור של צה"ל, ראש ענף אקדמאים, 

. לאורך השנים הייתה מעורבת ביוזמות ובפעילויות עסקיות ראש ענף הכשרות בסיסיות וראש ענף קשר למשפחות נפגעים

וחברתיות. כיהנה בדירקטוריון "אילנות דיסקונט" קרנות נאמנות; הייתה חברה במועצה לשידורים בכבלים ושידורי לווין ויו"ר 

יהול ובפורומים ועדת משנה בנושא "השרות האזרחי" במועצה לביטחון לאומי. כיום היא חברה בהנהלת המרכז הישראלי לנ
   ציבוריים נוספים. בוגרת אוניברסיטת בר אילן במדע המדינה ובסוציולוגיה ומוסמכת אוניברסיטת חיפה במדע המדינה.

אגן תעשיות בע"מ. משמש יו"ר מועצות המנהלים של מספר חברות בתחום  -נשיא ומנכ"ל מכתשים   שלמה ינאי אלוף )מיל.(

שנים בתפקידי פיקוד, מטה והדרכה. שימש ראש אגף התכנון, אלוף פיקוד דרום, ראש  32ל התעשייה הכימית. שירת בצה"

בעל עיטור המופת ממלחמת יום הכיפורים. בוגר אוניברסיטת תל אביב במדעי   מטה זרוע היבשה ומפקד אוגדת שריון סדירה.

ים ובוגר התכנית לניהול מתקדם בבית הספר המדינה ובכלכלה, מוסמך אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון במינהל משאבים לאומי

בוגר המכללה לביטחון לאומי של ארה"ב. חבר הוועד המנהל של המכון למדיניות   למינהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד.
  ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה.

ראש התוכנית ליישוב סכסוכים וגישור ע"ש אוונס, בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב.  אפרים יער פרופ'

פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה ולפסיכולוגיה חברתית. כיהן כדיקן הפקולטה למדעי החברה וכראש מרכז תמי שטיינמץ 

על מחקריו בתחום השלום והדמוקרטיה.  1997שם יצחק רבין לשנת -למחקרי שלום. היה הזוכה הראשון בפרס פולברייט על

כותב יחד עם פרופסור תמר הרמן את הטור החודשי "מדד השלום" המתפרסם בעיתון "הארץ". בעל תואר דוקטור 

   ארבור.-מאוניברסיטת מישיגן, אן

שלושים שנה עמית מחקר במרכז שלם. ראש המטה הכללי של צה"ל לשעבר. שירת בצה"ל מעל ל  משה יעלון רא"ל )מיל.(

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

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%22%D7%9D


האימונים צאלים, מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ומפקד חטיבת הצנחנים. בוגר אוניברסיטת חיפה במדע המדינה. 

   ה.השתלם במכללה לפיקוד ומטה בקימברלי, אנגלי

יו"ר בית מורשת אורי צבי גרינברג. כיהנה בכנסת במשך תשע עשרה שנים, תחילה מטעם הליכוד, ולאחר מכן   גאולה כהן

מטעם תנועת התחייה. שימשה סגנית שר במשרד המדע והיתה חברת בוועדת החוץ והביטחון ובוועדת העלייה והקליטה. 

ונתן פולארד. בוגרת סמינר לוינסקי למורים וגננות ומוסמכת ייסדה את שדולת חברי הכנסת למען יה 1987בשנת 

   והרוח. האוניברסיטה העברית בירושלים במדעי היהדות

. שימש מפקד ECtel סגן נשיא אלרון. מכהן כדירקטור במספר חברות של קבוצת אלרון וכיו"ר חברת  יאיר כהן תא"ל )מיל.(

מודיעין. בוגר אוניברסיטת בר אילן בהיסטוריה ובערבית ומוסמך המכללה , יחידת האיסוף המרכזית של חיל ה8200יחידת 

  התעשייתית בוושינגטון די.סי בניהול משאבי אנוש.

שותף בייזום   מייסד בקבוצת ההשקעות אייפקס פרטנרס. היה-יו"ר פורטלנד קפיטל ופורטלנד טרסט. שותף רונלד כהן סר

ן סיכון. חבר בפורומים לעידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית במדינות אירופה. ובהקמה של מספר חברות השקעות וקרנות הו

   בוגר אוניברסיטת אוקספורד ומוסמך בית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד.

ראש מדור מטה כללי ומשאבי אנוש בממד"ה. שימשה ראש מדור פיתוח ארגוני בממד"ה וראש מדור  רוזנברג-גליה כהן רס"ן

  תוח ארגוני בחיל הרפואה. בעלת תואר בוגר ומוסמך בפסיכולוגיה ארגונית.פי

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

הברית באוסטריה, ושימש סגן עוזר  היהודיים המרכזיים בארצות הברית. מונה על ידי הנשיא רייגן לתפקיד שגריר ארצות

מזכיר ההגנה לעניינים אירופיים ולנאטו. ייסד ועמד בראש "קרן רונלד ס. לאודר" שעיקר עיסוקה בקידום החינוך היהודי. פעיל 

בתחומים נוספים הקשורים בחיי קהילות וארגונים יהודיים וישראליים. מכהן כיו"ר הקרן היהודית הלאומית, כגזבר הקונגרס 

היהודי העולמי וכיו"ר התכנית לשימור המורשת היהודית במסגרת הקרן העולמית לשימור אתרי מורשת. בתחום העסקי 

מעורב בתחומי המדיה ובתעשיית הטלקומוניקציה. סגן נשיא תאגיד אסתי לאודר, יו"ר תאגיד אסתי לאודר העולמי ויו"ר 

ילבניה במנהל עסקים בינלאומי. השתלם באוניברסיטאות פריז ספר וורטון באוניברסיטת פנס-מעבדות קליניק. בוגר בית

    ובריסל.

כיהנה כחברת כנסת מטעם מפלגת שינוי וכסגנית יו"ר הכנסת. היתה חברת הוועד המרכזי של לשכת עורכי  אתי לבני עו"ד
   במשפטים. אילן-הדין, עורכת הביטאונים של הלשכה ויו"ר פורום הנשים של המפלגה. בוגרת אוניברסיטת בר

השיכון, כשרה לשיתוף ממלאת מקום ראש הממשלה, שרת החוץ ושרת המשפטים. כיהנה כשרת הבינוי ו  ציפי לבני עו"ד

, תחילה מטעם מפלגת הליכוד 1999אזורי, כשרת המשפטים, כשרה לקליטת העלייה וכשרה בלי תיק. חברת כנסת משנת 

זכתה בפרס אבירת איכות השלטון בשנת  וכיום מטעם מפלגת קדימה. שימשה מנכ"ל הרשות לחברות ממשלתיות.

   אילן במשפטים.-בוגרת אוניברסיטת בר .2004

פרופסור אמריטוס ללימודי המזרח הקרוב באוניברסיטת פרינסטון. מומחה להיסטוריה של האסלאם.  ברנרד לואיס פרופ'

פרסם ספרים רבים בנושאי המזרח התיכון והאסלאם שזכו לתפוצה רחבה, בהם: "הערבים בהיסטוריה", "המזרח התיכון 

ית הנצרות עד ימינו". בעל תואר דוקטור בהיסטוריה של האסלאם אלפיים שנות היסטוריה מעלי "המזרח התיכון: -והמערב" ו

   מבית הספר ללימודים אוריינטליים ואפריקניים של אוניברסיטת לונדון.

משנה למנכ"ל )מדיניות( של הוועדה לאנרגיה אטומית. כיהן בתפקידים ממשלתיים בכירים, בהם סגן   אריאל )אלי( לויטה ד"ר

מדיניות ביטחון וראש הלשכה לביטחון בינלאומי במשרד הביטחון. שימש עמית מחקר בכיר וראש היועץ לביטחון לאומי ל

למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב ולימד באוניברסיטאות תל אביב, קורנל  פרויקט ביטחון ישראל במרכז יפה

ת סטנפורד. פרסם ספרים ומאמרים רבים על ודיוויס. היה עמית אורח במרכז לביטחון ולשיתוף פעולה בינלאומי באוניברסיט

   נשק גרעיני, על ביטחון ועל מודיעין. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת קורנל.

תלונות הציבור. כיהן כנשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, כשופט  מבקר המדינה ונציב מיכה לינדנשטראוס השופט בדימוס

צבאי ויועץ משפטי בשירות קבע בצה"ל. בוגר האוניברסיטה העברית  תעבורה, כשופט שלום וכשופט מחוזי. שימש תובע

  בירושלים במשפטים.

מטעם מפלגת יהדות התורה. שימש מנכ"ל בית יעקב  1999כנסת משנת  יו"ר וועדת הכספים של הכנסת. חבר  יעקב ליצמן ח"כ

  בירושלים. חסידי

פקרד -מייסד חברת אינדיגו, אחת מחברות ההייטק המובילות בישראל. עד לרכישת החברה בידי תאגיד היולט  בני לנדא

((HP  כיהן כיו"ר החברה וכמנכ"לה, והעניק לה חזון, כיוון אסטרטגי וחדשנות טכנולוגית. זכה לפרסים ולהכרה 2002בשנת ,

כן הוענקו לו תארי דוקטור לשם כבוד מאת הטכניון, פטנטים בעולם. כמו  500-בינלאומית ורשומים על שמו מעל ל

גוריון. מכהן כיו"ר לנדא וונצ'רס המשקיעה בחברות טכנולוגיות בראשית דרכן, וכיו"ר -אילן ואוניברסיטת בן-אוניברסיטת בר

ן לנדא, לנדא לבז המקדמת המצאותיו בתחומי ההדמיה, הננוטכנולוגיה והאנרגיה. בני לנדא ורעייתו פטסי הקימו את קר



מיליון דולר לעשר שנים, הנמצאת בשנתה החמישית. הקרן מוקדשת ל"שיוויון הזדמנויות באמצעות  50תכנית פילנטרופית של 

  חינוך", תומכת בסטודנטים בכל האוניברסיטאות בישראל ומשקיעה בתכנית עתידים.

ה להיסטוריה של ימי הביניים באוניברסיטת מנהל ושותף מייסד של המרכז ללימודי המילניום. מרצ  ריצ'ארד לנדס ד"ר

בוסטון. פרסם שני ספרים ומאמרים רבים בכתבי עת מקצועיים ופופולאריים. בעל תואר דוקטור בהיסטוריה מאוניברסיטת 

  פרינסטון.

בדי סגן ראש המטה של הנציב ליחסי חוץ של האיחוד האירופי. מילא תפקידים שונים בשירות החוץ הש  כריסטיאן לפלר

 London –בקהיר, בפריס, במשלחת השבדית לאיחוד האירופי בבריסל ובמחלקה הפוליטית של משרד החוץ השבדי. בוגר ה 

School of Economics  בפוליטיקה וביחסים בינלאומיים. השלים לימודים לקראת תואר דוקטור במכון המתקדם ליחסים

  בינלאומיים בז'נבה.

שירת למעלה מעשרים וחמש   והמזרח התיכון של הוועד היהודי האמריקני.  מנכ"ל משרד ישראל  ןלרמ  ערן אל"מ )מיל.( ד"ר

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

ומוסמך במנהל ציבורי מבית ספר  London School of Economics -צדדי במזרח התיכון. בעל תואר דוקטור מה-הרב

  עשה כעמית ווקסנר.  קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד, בה

וחבר הוועדה למדיניות חוץ של הבונדסטאג. חבר במועצת   (SPD) חבר הפרלמנט הפדראלי הגרמני רולף מוטצניש ד"ר

  איראן".-המנהלים של "האגודה לענייני גרמניה

. היה עמית בכיר במכון מנהטן לחקר המדיניות. פרסם שני American Enterprise Institute -ב עמית  צ'ארלס מוריי ד"ר

 American Institute for) ספרים על מדיניותה החברתית של ארה"ב. שימש מדען ראשי במכון האמריקני למחקר )

Researchבעל תואר דוקטור במדע המדינה מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס .  .(MIT)  

סגן ראש הממשלה ושר התחבורה. כיהן כשר הביטחון וכרמטכ"ל. שירת בצה"ל בתפקידי פיקוד   שאול מופז השר רא"ל )מיל.(

ומטה ובהם ראש אגף תכנון, אלוף פיקוד דרום ומפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון. בתפקידו כראש אגף תכנון השתתף 

ועמד בראש הוועדה הביטחונית למשא ומתן עם הפלסטינים על הסכם  בשיחות השלום עם משלחת סוריה באחוזת וואיי,

         אילן במנהל עסקים ובוגר המכללה לפיקוד ומטה של חיל הנחתים בוירג'יניה.-חברון. בוגר אוניברסיטת בר

  כלכלן ראשי בתחומי האנרגיה בלהמן ברד'רס. שימש יועץ בכיר בחברת  ד"ר אדוארד ל. מורס

Hess Energy Trading Co.( חבר במועצה ליחסי חוץ .CFR ובמועדון אוקספורד למדיניות אנרגיה. נאמן הקרן למחקר )

תעשיית הנפט וחבר בועדות ייעוץ לתכניות לימוד בנושאי אנרגיה באוניברסיטאות ניו יורק, ג'ונס הופקינס ויוסטון. שימש 

וצאות לאור בתחום האנרגיה. היה המוציא לאור של כתב בתפקידים בכירים בארגונים עסקיים, ממשלתיים ואקדמיים ובה

וסגן עוזר למזכיר המדינה למדיניות אנרגיה בינלאומית. היה שותף  Intelligence Weekly "The Petroleumהעת "

    לכתיבתם של ארבעה ספרים ופרסם מאמרים רבים בתחום התמחותו.

היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה, אך בטרם הספיק  נבחר לתפקיד 2002מזכיר הממשלה. ביוני    ישראל מימון עו"ד

הברמן,  הממשלה. טרם לכך עבד, כשכיר ולאחר מכן כשותף, במשרד עורכי הדין להיכנס לתפקידו, מונה לתפקיד מזכיר

  .תל אביבב המכללה למינהלבוגר בית הספר למשפטים של  דובב, שטרן ושות'.

. מכהן כקונסול כבוד של פרו ושל 10נשיא חברת מרחב. עמד בראש הקבוצה שזכתה במכרז להפעלת ערוץ   יוסי מימן

   פאסו שבטקסס ותואר מוסמך מאוניברסיטת קורנל.-בעל תואר בוגר בכלכלה מאוניברסיטת אל .טורקמניסטן בישראל

נתחומי הרצליה. נמנה עם סגל ההוראה הבכיר של המרכז הבי ראש הפרויקט לקבלת החלטות במרכז  אלכס מינץ פרופ'

. פרופסור אורח באוניברסיטאות A&Mומשמש ראש התכנית לקבלת החלטות בתחום מדיניות החוץ באוניברסיטת טקסס 

מובילות בארה"ב כגון ייל ונורת' ווסטרן. חבר בוועדה האקדמית המייעצת למרכז למניעה ולניהול של קונפליקטים בין 

עורך . באגודה הבינלאומית ליחסים בינלאומיים  Foreign Policy Analysis נשיא יים באוניברסיטת סדני. שימשלאומ

 Journal of Conflict"", וסגן עורך כתב העת של אוניברסיטת ייל, "Foreign Policy" Analysisכתב העת

Resolution. חתן פרסDistinguished Scholar Award  מטעם ה2005לשנת ,-International Studies Association 

(ISA)עבור התרומה החשובה ביותר בעולם לחקר המדעי של 1993לשנת  דויטש  , בתחום מדיניות חוץ. חתן פרס קרל ,

   .40היחסים הבינלאומיים לחוקר עד גיל 

 1999 – 1988דה בין השנים כיהן כחבר כנסת מטעם מפלגת העבו  גזבר הסוכנות היהודית לארץ ישראל.  חגי מירום עו"ד

תפקידיו בכנסת היה יו"ר וועדת החוץ והביטחון, יו"ר וועדת הכנסת וסגן יו"ר וועדת החינוך. כיהן כיו"ר הקרן  ובמסגרת

לשיתוף פעולה תעשייתי  המאוחדת וכיו"ר חברת "פלגי מים". שימש יו"ר הרשות המרכזית לערבויות של התנועה הקיבוצית

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91


כשופט בבית הדין העליון של ההסתדרות הכללית. בוגר אוניברסיטת תל אביב  של משרד המסחר, התעשייה והעבודה. כיהן

   במשפטים.

ופרופסור בבית ספר   דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה  רפי מלניק פרופ'

עסקים במרכז. שימש כלכלן ראשי במחלקת המחקר של בנק ישראל ומשנה למנהל מחלקת המחקר של הבנק. אריסון למנהל 

כלכלה, אקונומטריקה, כלכלת ישראל ומדיניות מוניטארית. בעל תואר דוקטור בכלכלה -תחומי התמחותו הם מאקרו

  גיה במרכז הבינתחומי הרצליה.מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי. חבר הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרט

יו"ר מועצת המנהלים של המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה. שימש מנכ"ל סונול, מנכ"ל חיפה כימיקלים ויו"ר מכון   עמיר מקוב

גרנית הכרמל השקעות, מפעלי נייר, מפעלי ים המלח, חברת הברום וולפמן   היצוא של ישראל. מכהן כדירקטור בחברות
   עברית בירושלים במשפטים.תעשיות. בוגר הטכניון בהנדסה כימית ובוגר האוניברסיטה ה

עמית בכיר במכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב, בו הוא מנהל את פרויקט תהליך השלום במזרח התיכון.   דיויד מקובסקי

משמש גם מרצה עוזר במחלקה ללימודי המזרח התיכון בבית הספר ללימודים בינלאומיים באוניברסיטת ג'ונס הופקינס 

. חבר במועצה ליחסים בינלאומיים ובמוסד הבינלאומי ללימודים US News and World Report""–ועורך של ה 

אסטרטגיים בלונדון. שימש עורך אקזקוטיבי של הג'רוזאלם פוסט וכתב דיפלומטי של הארץ. זכה באותות הוקרה עבור 

   פעילותו העיתונאית. מוסמך אוניברסיטת הרווארד בלימודי המזרח התיכון.

שירת כמנהיג המפלגה Atlantic Canada Opportunities Agency. -שר החוץ הקנדי וראש ה  מק'קיי פיטר

בעל תואר באמנות מאוניברסיטת אכדיה ותואר   קונסרבטיבית. חבר הנהלה במספר ארגונים ללא כוונת רווח.-הפרוגרסיבית

   במשפטים מאוניברסיטת דלהאוסי.

נבחר לסנאט. חבר בוועדת  1986ובשנת  1982עם מדינת אריזונה. נבחר לקונגרס בשנת סנאטור מט  ג'ון מק'קיין סנאטור

הסנאט לסחר, מדע ותחבורה. חבר גם בוועדה לענייני הכוחות המשוריינים ובוועדה לענייני הודו. זכה באותות כבוד יוקרתיים 

   עבור פועלו. בוגר האקדמיה הימית האמריקנית.

על טור ב"מעריב" ומנחה תוכניות טלוויזיה. היה חבר הנהלת "הארץ", סופרו המדיני של העיתון כתב מדיני וב  דן מרגלית

. מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים 1997 -ושליחו בארצות הברית. מחבר הספר "ראיתי אותם" שיצא לאור ב 

  בהיסטוריה יהודית מודרנית וביחסים בינלאומיים.

במשרד עורכי דין חיים צדוק ושות'. כיהן כחבר כנסת מטעם מפלגת הליכוד ומטעם מפלגת  שותף בכיר  דן מרידור עו"ד

המרכז. כיהן כשר האוצר, כשר המשפטים, כשר בלי תיק האחראי לעניינים אסטרטגיים וכחבר הקבינט. שימש מזכיר 

  הממשלה. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים.

מכון למדעי היהדות, ירושלים. אחראי על התכניות השונות להכשרת רבנים,  – קן היברו יוניון קולג'די  מיכאל מרמור הרב ד"ר

חזנים ואנשי חינוך מצפון אמריקה, על התוכניות הישראליות להכשרת מנהיגות ליהדות המתקדמת בארץ, ועל בית הספר 

כמורה בבית ספר תיכון וכחבר הנהלה במרכז חינוך  לארכיאולוגיה מקראית ע"ש נלסון גליק. כיהן כרב קהילת "אהל אברהם",

   ליאו בק. בעל תואר דוקטור במחשבת ישראל מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

שותף באשד. בוגר הטכניון -יו"ר הדירקטוריון של בנק הפועלים. שימש מנכ"ל אריסון השקעות בע"מ ומנהל  שלמה נחמה

  תעודה במינהל עסקים.בחיפה בהנדסת תעשיה וניהול ולימודי 

יו"ר הליכוד, יו"ר האופוזיציה וראש הממשלה לשעבר. כיהן גם כשר האוצר וכשר החוץ. שימש סגן שר   בנימין נתניהו ח"כ

בינלאומי בבוסטון ובתפקיד -החוץ, שגריר ישראל באו"ם וציר מדיני בשגרירות ישראל בוושינגטון. עבד בחברת ייעוץ עסקי

ות "רים" בירושלים. בעל תואר ראשון בארכיטקטורה ותואר שני בלימודי ניהול מהמכון הטכנולוגי של ניהולי בכיר בתעשי

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

מנכ"ל מכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב. מתמחה בפוליטיקה ערבית ואסלאמית ובמדיניות ארה"ב  רוברט סאטלוף ד"ר

"וושינגטון פוסט".  –וה   יורק טיימס, "וול סטריט ג'ורנל"-ניו”סם מאמרים רבים בעיתונים מובילים כגון במזרח הקרוב. מפר
   מאוניברסיטת אוקספורד. מוסמך אוניברסיטת הרווארד ובעל תואר דוקטור

כיהן   .(CFR) מייםסגן נשיא, מנהל מחקרים ויו"ר הקתדרה ע"ש מוריס ר. גרינברג במועצה ליחסים בינלאו גארי סאמור ד"ר

כסגן נשיא לענייני ביטחון גלובלי בקרן ע"ש ג'ון וקת'רין מקארתור. שימש מנהל מחקרים ועמית בכיר לענייני תפוצה גרעינית 

  במכון הבינלאומי ללימודים אסטרטגיים ושירת במועצה לביטחון לאומי. בעל תואר דוקטור בממשל מאוניברסיטת הרווארד.

היה   בכיר בחברת טקסס אינסטרומנטס.  טק ופילנטרופ.-נכ"ל אנוניס בע"מ, איש עסקים בתחום ההיימ  מרדכי סגל ד"ר

בעל תואר דוקטור בהנדסת חשמל מאוניברסיטת תל אביב. חבר   ממקימי חברת "ליבית" לאחר פרישתו משירות בצה"ל.
  הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה.

לובנטל בע"מ, חברה לתכנון ולייעוץ כלכלי. משמש גם יועץ אקדמי של המכללה -מנכ"ל משותף, חברת סדן  עזרא סדן פרופ'

לביטחון לאומי. מילא תפקידים בכירים בסקטור הציבורי ובהם מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד החקלאות, מנהל הרשות 



לאי במרכז וולקני. כיהן גם כנגיד משנה בבנק העולמי. ניהל פרויקטים לתכנון כלכלי במשרד האוצר וראש מינהל המחקר החק

בתחום התכנון החקלאי בדרום אמריקה, במרכז אמריקה, בסין ובאפריקה. שימש ראש החוג לכלכלה חקלאית באוניברסיטה 

תואר דוקטור העברית בירושלים. פרסם ספר על כלכלת ישראל והביטחון הלאומי ומאמרים רבים בתחומי עיסוקו. בעל 

    בכלכלה מאוניברסיטת שיקגו.

נשיא קרן אנדריאה וצ'ארלס ברונפמן. מרצה בבית הספר למינהל עסקים של אוניברסיטת קולומביה  ג'פרי ר. סולומון ד"ר

ת ובתכנית מורשת ווקסנר למנהיגות ישראלית. כיהן כסגן נשיא וכיו"ר מועצת המנהלים של פדרציית איחוד הקהילות היהודיו

של ניו יורק וכסגן נשיא אקזקוטיבי של שירותי אלטרו לבריאות ולשיקום בניו יורק. שימש יועץ במשרד הבריאות ומשאבי אנוש 

  ובמשרד החינוך האמריקני. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת היד בפלורידה.

נשיא נובלוס מערכות. שימש סגן נשיא אקזקוטיבי ויו"ר של אפלייד מטריאלס. עבד גם במעבדות בל ובתאגיד   שש סומך ד"ר

. רשם יותר מחמישים פטנטים Silicon Valley Hall of Fame –נבחר ל   אינטל. קיבל אות הערכה על תרומתו לתעשייה.

  ליפורניה.בארה"ב. בעל תואר דוקטור בהנדסת חשמל מהמכון הטכנולוגי של ק

שרת החינוך האמריקנית. שימשה עוזרת לנשיא לענייני מדיניות פנים. עבדה כיועצת בכירה לג'ורג' בוש   מרגרט ספלינגס

בתקופה בה כיהן כמושל והיתה אחראית לפיתוח וליישום המדיניות החינוכית והרפורמות החינוכיות שיזם. בוגרת 

  אוניברסיטת יוסטון במדע המדינה.

סמנכ"ל וראש האגף החשבונאי הראשי בבנק הבינלאומי. כיהנה כסמנכ"לית במשרד  בויאנג'ו-מיכל עבאדי ח עו"דרו"

הבריאות. במקביל שימשה במשך כשנה וחצי יו"ר דירקטוריון נכסים מ.י, ובמסגרת תפקיד זה הובילה את הפרטת בנק 

קורת של הרשות. בעלת תואר ראשון בכלכלה, חשבונאות דיסקונט. כיהנה כחברת מליאת רשות ניירת ערך וכיו"ר וועדת הבי
   ומשפטים.

נשיא בואינג ישראל, סגן נשיא בואינג ליחסים בינלאומיים ויו"ר הדירקטוריון של מכון פישר למחקר  דוד עברי אלוף )מיל.(

ר ישראל בארה"ב, ראש אסטרטגי אוויר וחלל. כיהן כיו"ר אלול אסיה בע"מ. מילא תפקידים ממלכתיים בכירים בהם שגרי

משרד הביטחון, יו"ר התעשייה האווירית, עוזר בכיר לשר הביטחון   ראש הממשלה, מנכ"ל לאומי במשרד המועצה לביטחון

לנושאים אסטרטגיים וראש וועדת ההיגוי לבקרת נשק וביטחון אזורי. שירת בצה"ל בתפקידים בכירים ובהם סגן הרמטכ"ל 

כבוד מטעם הטכניון בחיפה ומטעם אוניברסיטת בר אילן. בוגר הטכניון בחיפה בהנדסת ומפקד חיל האוויר. ד"ר לשם 
   אווירונאוטיקה ובוגר המכללה לפיקוד ומטה של צה"ל.

מרצה בפקולטה למשפטים ובבית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת חיפה. תחומי התמחותה   זלצברגר-פניה עוז ד"ר

ת, ההיסטוריה של המחשבה הפוליטית, תקופת ההשכלה, פרספקטיבות היסטוריות כוללים את ההיסטוריה של הרעיונו

אירופי בהווה. חברת המועצה -ועדכניות של הליברליזם, מרכיבים יהודיים בחשיבה הפוליטית המודרנית והדיאלוג הישראלי

כון ירושלים ללימודים הציבורית של המכון הישראלי לדמוקרטיה. היתה עמיתה במכון ללימודים מתקדמים בברלין ובמ

מתקדמים, חברה ברשת קרן המדע האירופית ועמיתת מחקר בוולפסון קולג' באוקספורד. בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת 
    אוקספורד.

. שימש סגן עוזר המזכיר לענייני דרום אסיה במחלקת המדינה Raytheon International, Inc נשיא טורקל ל. פאטרסון

שגריר האמריקני בטוקיו. לפני כן היה יועץ מיוחד לנשיא ומנהל בכיר לענייני אסיה במועצה לביטחון לאומי. ויועץ בכיר ל

יפן, כמנהל ארצי בכיר בטייוואן וכנשיא ומנהל יחידת צפון אסיה של החברה. בוגר האקדמיה הימית  Raytheon כיהן כנשיא

    האמריקנית. היה עמית חוקר באוניברסיטת צוקובה ביפן.

סמנכ"ל בכיר ויועץ כללי של הבנק העולמי. שרת החוץ של ספרד לשעבר. היתה חברת הפרלמנט הספרדי  אנה פאלאסיו

ויושבת ראש הוועדה המשותפת של שני בתי הפרלמנט לענייני האיחוד האירופי. מילאה תפקידים בכירים בגוף המנהל של 

, בעלת תואר כבוד (ERA) יאה לשעבר של האקדמיה למשפט אירופי. חברת חבר הנאמנים ונש(CCBE) עורכי דין אירופיים

  בקולג' האירופאי בפרמה וחברת המערכת של כתב העת לענייני משפט של האיחוד האירופאי.

. כיהן במגוון תפקידים בממשל האמריקני AIPAC)מנהל המחלקה לענייני מדיניות וממשל באייפק ) מרוין ס. פוייר ד"ר

אמריקני, בהם סגן לעוזר המזכיר לענייני ניתוח מדיניות. פרסם ספר ומאמרים רבים בנושא ביטחון לאומי. ובמשרד ההגנה ה

   מרצה בנושאי המזרח התיכון ומדינית ההגנה של ארצות הברית. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת הרווארד.

ה באוניברסיטת חיפה. שימש מפקד בית הספר ראש התכנית לפסיכולוגיה ארגונית של החוג לפסיכולוגי מיכה פופר פרופ'

לפיתוח מנהיגות של צה"ל. היה פרופסור אורח באוניברסיטת סיימון פרייזר בוונקובר. בעל תואר דוקטור בהתנהגות ארגונית 
   מאוניברסיטת תל אביב.

ה קצרה כראש הבנק שר האוצר של הרשות הפלשתינית לשעבר. לפני שמונה לשר, כיהן במשך תקופ סאלאם פייאד ד"ר

בירושלים. עם הקמת הרשות   International Monetary Fund- (IMF) הערבי בגדה המערבית. שימש נציג ארגון

עבד במטה הבנק העולמי בוושינגטון. בעל תואר בוגר בהנדסה. מוסמך   הפלשתינית, סייע ביישום רפורמות פיננסיות.

  וקטור בכלכלה מאוניברסיטה זו.אוניברסיטת טקסס בראיית חשבון ובעל תואר ד



כיהן כתת מזכיר המדינה האמריקני לעניינים פוליטיים. שירת כשגריר ארה"ב בפדרציה הרוסית,   תומאס ר. פיקרינג השגריר

בהודו, בירדן, באל סלבאדור, בניגריה ובישראל. שימש נציג קבוע של ארה"ב באומות המאוחדות. זכה באות הכבוד הנשיאותי 

י ובאות הכבוד של מחלקת המדינה על פועלו בשירות המדינה. מוסמך בית הספר לדיפלומטיה ע"ש פלטשר היוקרת

   באוניברסיטת טאפטס.

נגיד בנק ישראל. שימש סגן נשיא וראש קבוצת הסקטור הציבורי בתאגיד סיטיגרופ בארה"ב. כיהן כמשנה   סטנלי פישר פרופ'

, כסגן נשיא וככלכלן  (MIT)לאומית, כראש המחלקה לכלכלה במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס-למנכ"ל קרן המטבע הבין

ה. בעל תואר דוקטור בכלכלה מהמכון בכלכל  London School of Economics -ראשי של הבנק העולמי. מוסמך ה

 .(MIT) הטכנולוגי של מסצ'וסטס

מנהל המרכז הטרילאטראלי ללימודים אירופים במרכז הבינתחומי הרצליה. כיהן כנשיא לשכת המסחר  אבי פרימור השגריר

אביב ובאוניברסיטה -האיחוד האירופי באוניברסיטת ת"א וכסגן נשיא באוניברסיטת תל-גרמניה, כיו"ר פורום ישראל-ישראל

העברית בירושלים. שירת כשגריר ישראל בגרמניה, כשגריר לאיחוד האירופי וכשגריר לבלגיה וללוקסמבורג. זוכה פרס 

תרבות אירופה ופרס המצוינות האירופית בזהב. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במדע המדינה וביחסים בין לאומיים 

   יורק בלימודים בין לאומיים.-יובנ  City College -ומוסמך ה 

. כיהן כיו"ר מועצת מדיניות הביטחון וכעוזר המזכיר American Enterprise Institute –עמית מחקר ב   ריצ'ארד פרל

  לענייני מדיניות ביטחון בינלאומית. שירת גם בצוות הסנאט האמריקני. מוסמך אוניברסיטת פרינסטון במדע המדינה.

. שימש 2002חתן פרס ישראל בחקר הכלכלה לשנת  (.G30העולמית. יו"ר קבוצת השלושים ) AIG סגן יו"ר קב פרנקליע  פרופ'

יו"ר חברת מריל לינץ אינטרנשיונל וכיהן כנגיד בנק ישראל במשך שתי קדנציות. שימש כלכלן ראשי וראש המחקר של קרן 

קגו ובאוניברסיטת תל אביב. במקביל, כיהן כיו"ר חבר הנאמנים המטבע הבינלאומית והיה פרופסור לכלכלה באוניברסיטת שי

  .(EBRDוכסגן יו"ר חבר הנאמנים של הבנק האירופי לשיקום ופיתוח )  (IDBאמריקני לפיתוח )-של הבנק הבין

מטעם מפלגת העבודה, מטעם מפלגת עם אחד  1988  שר הביטחון ויו"ר מפלגת העבודה. חבר כנסת משנת   עמיר פרץ

  מימד. כיהן כמזכ"ל ההסתדרות הכללית החדשה וכראש מועצת שדרות.-ומטעם מפלגת עבודה

המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל. ראש הממשלה לשעבר. כיהן כיו"ר מפלגת העבודה   שמעון פרס השר

. כיהן בממשלות ישראל השונות בתפקידים 1959טי. מכהן כחבר כנסת מאז וכסגן נשיא האינטרנציונאל הסוציאליס

מיניסטריאליים בכירים ובהם שר הביטחון, שר החוץ, שר האוצר, שר התחבורה והשר לשיתוף פעולה אזורי. לפני שנבחר 

  עשרה ספרים.  לכנסת שימש מנכ"ל משרד הביטחון. חתן פרס נובל לשלום. פרסם

חבר הפרלמנט הקנדי. כיהן כשר המשפטים הקנדי וכתובע הכללי של קנדה. בשבתון מאוניברסיטת  וטלרארווין ק פרופ'

מק'גיל, בה הוא משמש פרופסור למשפטים, ראש התכנית לזכויות אדם ויו"ר המרכז הבין לאומי לזכויות אדם. שימש פרופסור 

פר למשפטים של אוניברסיטת ייל. זכה באותות הוקרה אורח בבית הספר למשפטים בהרווארד ועמית וודרו ווילסון בבית הס

   על פעילותו ההומניטארית.

פרופ' אורח בבית הספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד. הרצה באוניברסיטאות בון, ג'ונס הופקינס   פרופ' קארל קייזר

וארד. שימש מנהל המועצה הגרמנית )בולוניה(, קלן, פירנצה ובמחלקה ללימודי ממשל ומדעי החברה באוניברסיטת הרו

  ליחסי חוץ ויועץ לקנצלרים ברנדט ושמיט. זכה באות ההוקרה מטעם נאטו. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת קלן.

הקים חברת ייעוץ המתמחה   . כיהן כנשיא קרן ג'ויס.German Marshall Fund of the United States  נשיא  קרייג קנדי

. מוסמך Rocky Mountain Institute -שלישי. חבר הנהלה בארגונים ללא כוונת רווח כגון ה בעבודה עם המגזר ה

   אוניברסיטת שיקגו בעבודה סוציאלית ובמנהל עסקים.

ווקסלר במכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב. עורך בכיר של ה -עמית בכיר במרכז שלם ועמית פרומר  מרטין קרמר ד"ר

– "Middle East Quarterly" מחקרו מתמקד באסלאם בן זמננו ובפוליטיקה של המדינות הערביות. עמד בראש מרכז משה .

שימש פרופסור אורח באוניברסיטאות ברנדייס, שיקגו, קורנל  דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.

בוושינגטון. בעל תואר דוקטור בלימודי המזרח התיכון  וודרו ווילסון  וג'ורג'טאון. היה עמית במרכז הבינלאומי ע"ש

   מאוניברסיטת פרינסטון.

אופק בית השקעות. שימשה אחראית על ניהול לקוחות גדולים בבנק לאומי ואחראית על -לשעבר מנכ"ל פסגות  גבי רביד

   סיטת תל אביב בכלכלה.התחום המקצועי ועל ניהול התיקים בחברת ההשקעות אופק מקבוצת לאומי. מוסמכת אוניבר

נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה. חתן פרס ישראל. שימש דיקן בית ספר רדזינר למשפטים במרכז.   אמנון רובינשטיין פרופ'

שנה כיהן כחבר כנסת מטעם התנועה הדמוקרטית לשינוי, שינוי ומרצ. ייסד את תנועת שינוי ועמד בראשה. כיהן  25במשך 

וגיה וכשר התקשורת. קודם שפנה לקריירה כשר החינוך, התרבות והספורט, כשר האנרגיה והתשתיות, כשר המדע והטכנול

פוליטית, שימש דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וראש הקתדרה ע"ש פנחס רוזן למשפט קונסטיטוציוני. 



ומשפט. בעל תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת   פרסם ספרים ומאמרים רבים בארץ ובחו"ל בנושאי פוליטיקה, ממשל

     לונדון.

-לאומית ישראלית -יו"ר הקונגרס היהודי האמריקני. חבר במועצת המנהלים של מכון הדסון. חבר בוועדה הדו ג'אק רוזן

ובמועצה ליחסים בינלאומיים. מונה על  (AIPAC) אמריקנית לענייני דיור ופיתוח קהילתי, בוועדה האקזקוטיבית של אייפק

חת השואה והיה חבר במועצה המייעצת של נאס"א. בוגר אוניברסיטת ניו ידי נשיא ארה"ב כחבר במועצה האמריקנית להנצ

  יורק.

מושל מדינת מסצ'וסטס לשעבר. קודם שנבחר למושל מילא תפקידים ניהוליים בחברות הון סיכון  מיט רומני המושל

אביגיל אדאמס. בעל תארים והשקעות. הקים את חברת ביין קפיטל, חברת הון סיכון והשקעות. ייסד תכנית מלגות ע"ש ג'ון ו
  במינהל עסקים ובמשפטים מאוניברסיטת הרווארד.

ישראל ושל השדולה הקנדית למען ישראל. מכהן גם כסגן נשיא של הקונגרס היהודי -יו"ר של וועדת קנדה  עו"ד משה רונן

כיהן כנשיא הקונגרס היהודי העולמי. יועץ לעסקים בינלאומיים ומנהל חברת אחזקות ציבורית בתחום הפיתוח והמקרקעין. 
   הקנדי.

, האגודה (CFR) סגן נשיא לענייני אסיה ולעניינים בינלאומיים בחברת בואינג. חבר המועצה ליחסים בינלאומיים סטנלי רות'

אינדונזיה והאגודה לענייני אסיה. כיהן כעוזר למזכיר המדינה לענייני אסיה והפסיפיק. שימש מנהל המחקר -ליחסי ארה"ב

במוסד האמריקני לשלום, עוזר מיוחד לנשיא ומנהל בכיר לענייני אסיה במועצה ליחסים בינלאומיים. שימש גם סגן לעוזר שר 

פיק, ומנהל הוועדה לקשרי חוץ בבית הנבחרים. מוסמך אוניברסיטת ג'ונס הופקינס ביחסים ההגנה לענייני מזרח אסיה והפסי

  בינלאומיים.

נשיא מייסד של המרכז הבינתחומי הרצליה. טרם שהקים את המרכז הבינתחומי, שימש דיקן הפקולטה   אוריאל רייכמן פרופ'

משפט. עמד בראש תנועת חוקה לישראל, שימש יו"ר הוועדה  כיהן גם כדיקן מכללת רמות  למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

לזכויות האדם, ראש לשכת עורכי הדין וחבר בשורה של ועדות ציבוריות וממלכתיות. בעל תואר דוקטור במשפטים 

י קניין ונדל"ן. חבר הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומ  לדיני  מאוניברסיטת שיקגו ומומחה

  הרצליה.

עיתונאי בכיר בעיתון "הארץ". רשימות פרי עטו מתפרסמות גם בכתבי עת אמריקנים שונים, ובינהם ה"ניו יורקר".    ארי שביט

פרסם את הספר "חלוקת הארץ" וכעת הוא עוסק בכתיבתו של ספר על ישראל עבור הוצאת הספרים האמריקנית  2005בשנת 

   רית בירושלים.דאבלדיי. בוגר האוניברסיטה העב

אמריקה ויו"ר מועצת המנהלים של יצוא חברה להשקעות בע"מ. משמש -נשיא לשכת מסחר ישראל  זלמן שובל השגריר

בתפקידים ציבוריים בתחומי הכלכלה, הפוליטיקה, האקדמיה והאומנויות. פעיל מזה שנים ארוכות בסקטור הפרטי, בבנקאות, 

רשימת רפ"י ומטעם הליכוד. שימש פעמיים שגריר ישראל בארצות הברית. השתתף במימון ובתעשייה. כיהן כח"כ מטעם 

מטעם המועצה  1999בשיחות השלום בקמפ דיוויד, בשיחות השלום במדריד ובועידת וואיי. זכה בתואר דיפלומט השנה לשנת 

תחומי הפוליטיקה, לעניינים עולמיים של לוס אנג'לס. פרסם עשרות מאמרים בעיתונות הישראלית והבינלאומית ב

ההיסטוריה והכלכלה. מוסמך אוניברסיטת ג'נבה במדע המדינה וביחסים בינלאומיים. יו"ר הוועד המנהל של המכון למדיניות 

  ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה.

מילא תפקידים רבים בשירות הציבורי, בהם מנכ"ל משרד החינוך  Birthright israel.  -מנכ"ל תגלית   שמשון שושני ד"ר

יפו, מנהל המחלקה לבתי הספר -והתרבות, מנכ"ל הסוכנות היהודית, ראש מנהל החינוך, הנוער והתרבות בעיריית תל אביב

היה מרצה מן  העל יסודיים ומנהל אגף מוסדות במשרד החינוך. שימש יו"ר וחבר בעמותות ובמכונים בתחומי חינוך וחברה.

אילן ובאוניברסיטת תל אביב. בעל תואר -החוץ בבתי הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת בר
   דוקטור במנהל חינוכי.

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

אחזקות. שירת בצה"ל שלושים ושלוש שנים בתפקידים בכירים בהם מתאם  I.S.C מידר וכיו"ר מועצת המנהלים של קבוצתע

פעולות הממשלה ביהודה, שומרון וחבל עזה, הסגן הצבאי למבקר מערכת הביטחון, קצין מודיעין ראשי, ראש מחלקת 

אוניברסיטת תל אביב בהיסטוריה כללית. למד לתואר מוסמך  המבצעים באגף המודיעין וקצין מודיעין בפיקוד דרום. בוגר

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

חבר כנסת מטעם מפלגת הליכוד. חבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כהן כיו"ר וועדת החוץ   יובל שטייניץ ח"כ ד"ר

וכיו"ר הוועדה הביטחונית המשותפת לוועדת החוץ  וועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים והביטחון, כיו"ר

. שימש מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. בעל תואר דוקטור לפילוסופיה קונגרס ארצות הבריתוהביטחון ול

   מאוניברסיטת תל אביב.

ים במשך שלוש עשרה שנים. זכה בתואר "יקיר איכות הסביבה" יו"ר דירקטוריון קק"ל. כיהן כראש העיר גבעתי  אפי שטנצלר

מטעם ארגון הגג של הארגונים הירוקים. מכהן בהתנדבות כיו"ר מייסד של המכללה לביטחון לאומי לנוער, כיו"ר ההנהגה 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA


הסוכנות בני ברית ישראל, כיו"ר עמותת תיאטרון גבעתיים וכחבר בחבר הנאמנים של -העליונה של ארגון "נוער לנוער"

  אילן.-היהודית. בוגר אוניברסיטת בר אילן במינהל ציבורי ושלטון מקומי באוניברסיטת בר

יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת שטראוס עלית בע''מ. שימשה מנהלת חטיבת המזון של קבוצת שטראוס   עפרה שטראוס

לאודר. בוגרת אוניברסיטת תל אביב   תעשיות בע"מ. לפני כן עבדה בחברת אסתי וסגן יו"ר מועצת המנהלים של עלית

  במשפטים.

מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי. מרצה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, באוניברסיטה העברית   דרור שטרום עו"ד

כיהן כממונה על ההגבלים העסקיים  עסקיים.  בירושלים ובמרכז הבינתחומי בהרצליה. מתמחה בדיני חברות ובהגבלים

וכיועץ המשפטי של רשות ההגבלים העסקיים. היה שותף ועורך דין במשרד עורכי הדין חיים צדוק ושות'. בוגר הפקולטה 
   למשפטים של אוניברסיטת תל אביב.

י הכלכלי המצטיין לשנת ופרס העיתונא 1988עורך בכיר לכלכלה בעיתון "הארץ". חתן פרס סוקולוב לשנת   נחמיה שטרסלר

בוגר אוניברסיטת תל אביב בכלכלה ומוסמך האוניברסיטה במינהל   , מטעם המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי.1987
   עסקים.

מנכ"ל מייסד של חברת מודלים כלכליים. מרצה לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. מתמחה בייעוץ כלכלי   יעקב שיינין ד"ר

כלכליים ממוחשבים בתחומי המיקרו והמאקרו כלכלה. שימש יו"ר וועדת ההשקעות של קופות הגמל של  ובבניית מודלים

הבנק הבינלאומי הראשון והיה שותף לבניית מאגר הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בישראל. בעל תואר דוקטור 

   בכלכלה מאוניברסיטת פנסילבניה.

הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה ומרצה בכיר בבית הספר למדעי המדינה  מ"מ ראש המרכז לחקר דן שיפטן ד"ר

באוניברסיטה ובמכללה לביטחון לאומי. יועץ למקבלי ההחלטות, לגורמי ממשל בכירים, למערכת הביטחון בישראל 

יניות ישראל. ספרו ולגורמים מדיניים וביטחוניים באירופה ובארצות הברית. פרסם ספרים על מצרים, ירדן, הפלסטינים ומד
   על הערבים בישראל יפורסם השנה.

. חבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כיהן כסגן ראש 1992חבר כנסת מטעם מפלגת הליכוד משנת    סילבן שלום ח"כ

ר הממשלה וכשר החוץ, כשר האוצר, כסגן שר הביטחון וכשר המדע והטכנולוגיה. שימש יועץ לשרי המשפטים, לשר האוצ

-ולשר הכלכלה והתכנון. כיהן כמנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות וכיו"ר דירקטוריון חברת החשמל. בוגר אוניברסיטת בן

  גוריון בראיית חשבון ובכלכלה. בוגר אוניברסיטת תל אביב במשפטים ומוסמך האוניברסיטה במנהל ציבורי.

נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל. סגנית ראש עיריית חיפה וממונה על תיק החינוך   עליזה שנהר השגרירה פרופ'

והתרבות. כיהנה כרקטור וכפרופסור לספרות עממית ולפולקלור יהודי באוניברסיטת חיפה. ייסדה את החוג ללימודים בין 

לפדרציה הרוסית. שימשה יו"ר כיהנה כשגרירת ישראל   תחומיים ואת החטיבה לפולקלור באוניברסיטה ועמדה בראשם.

"וועדת שנהר" לבחינת לימודי היהדות במערכת החינוך הממלכתי. פרסמה ספרים ומאמרים רבים בתחום התמחותה ושלושה 

ושל אוניברסיטת   ספרי שירה. חברת האקדמיה הרוסית למדעים וד"ר לשם כבוד של הסמינר התיאולוגי היהודי בניו יורק

הנשיא של אוניברסיטת קונטיקט. בעלת תואר דוקטור לפילוסופיה מהאוניברסיטה העברית הרטפורד. בעלת מדליית 

   בירושלים.

מרצה בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב. חבר במועצה האקדמית של מכללת בית   יצחק שנל פרופ'

נשיא האגודה הגיאוגרפית הישראלית. עוסק ברל. שימש ראש החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב ו

בהיבטים התרבותיים והחברתיים של המחקר הגיאוגרפי. מחקריו בנושאי ערביי ישראל, מהגרי עבודה ומתיישבים יהודים 
   בשטחי יהודה ושומרון פורסמו בספרים ובמאמרים רבים.

וירושלים. שימש סגן ראש   תפוצות, חברה לענייני יו"ר המכון ללימודים אסטרטגיים במרכז שלם. כיהן כשר  נתן שרנסקי

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

 Peace שפעל לקידום קליטת עלייה. היה ממייסדי את הפורום הציוני, וייסד Jerusalem Report""-שימש עורך ב 

Watch .ארגון עצמאי בלתי מפלגתי שהוקם במטרה לפקח על העמידה בהסכמים שנחתמו בין ישראל לרשות הפלשתינית ,

"לא אירא   היה אסיר ציון בברית המועצות במשך תשע שנים ושוחרר בעקבות לחץ ציבורי בין לאומי. פרסם ספר זיכרונות

ר על עריצות וטרור". בעל תואר במדעי המחשב מהמכון רע" ואת הספר "טיעון עבור הדמוקרטיה: כוחה של החירות לגבו

 הטכנולוגי במוסקבה.

ארגון "נשים נגד   ציבור הערבי בישראל. היתה בין מייסדות חברה בוועדת המעקב העליונה של עאידה תומא סלימאן

יית "אלבדיל" למאבק קואליצ  אשר הקים את המקלט הראשון לנשים ערביות, והיא משמשת בו מנכ"ל. ממייסדות  אלימות",

. "היתה מועמדת לפרס נובל לשלום במסגרת פרויקט "אלף נשים לפרס נובל 2006בפשעי כבוד המשפחה. בשנת 

חברת הלשכה הפוליטית במפלגת  .פלשתין - וחברת וועדת היגוי נציבות הנשים הבין לאומית לשלום צודק ישראל ממייסדות

  מטעם חד"ש. בוועדת המעקב העליונה לאוכלוסייה הערבית לגה פוליטיתחד"ש. האישה הראשונה אשר נבחרה לייצג מפ



ראש מחלקת קהילות יהודיות במשרד החוץ. כיהן כיועץ הנשיא לענייני תפוצות. שימש ראש המשרד הישראלי   עקיבא תור

ווארד במינהל לכלכלה ותרבות בטייפה וסגן מנהל המחלקה לעניינים פלשתינים במשרד החוץ. מוסמך אוניברסיטת הר
   ציבורי ומוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים ביהדות זמננו.

מימד. כיהנה כשרה לקליטת העלייה. שימשה -שרת החינוך. חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה  יעל )יולי( תמיר ח"כ פרופ'

סיטאות פרינסטון, הרווארד, מרצה בחוג לפילוסופיה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, ועמיתת מחקר באוניבר

היתה ממקימי "שלום   ובמכון שלום הרטמן בירושלים. שימשה גם מרצה אורחת באוניברסיטת מרכז אירופה בבודפשט.

והנהלת המכון הישראלי לדמוקרטיה.   קרן ירושלים עם חברי הנהלת  עכשיו" וכיהנה כיו"ר האגודה לזכויות האזרח. נמנתה

  סופיה מאוניברסיטת אוקספורד.בעלת תואר דוקטור בפילו

 


