
 
 

 
 
 
 
 

 

 משתתפים
 2001 –כנס הרצליה השני 

 
 
 

 , יו"ר ועדת האתיקהאביטל ח"כ קולט

 , ראש מועצת ירוחםמוטי אביצרור

   יעקב אבן תא"ל )מיל.(

 ריטה אברמוב

 , מנכ"ל החברה לפיתוח קיסריהאברמסקי אסא

   , לשעבר ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדיםאדמוני נחום

  שלים, ראש עיריית ירואולמרט אהוד

 , סגן נשיא פיברוטיקס לייצוא בטחוניניב אהרוני

 , עמיתת מחקר בכירה במכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהסא"ל )מיל.( ד"ר מירי אוסין

 , סגנית היועץ לביטחון לאומי, משרד ראש הממשלהתא"ל )מיל.( ישראלה אורון

 רווחה, מנכ"ל קרן ריץ' לחינוך תרבות ואבנר אזולאי

 , עמית בכיר המכון הישראלי לדמוקרטיה והמחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העבריתפרופ' ירון אזרחי

 , ראש אגף תכנוןגיורא איילנד אלוף

 , יו"ר קבוצת נטפיםאלוף )מיל.( עמי איילון

 תא"ל )מיל.( אפי איתם )פיין(

 , נשיא אכסף ניהול ויזום פרוייקטים בע"מחנן אכסף

 , בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העבריתדרור-אלבוים פרופ' רחל

  , מדען ראשי, המשרד לקליטת העלייהד"ר ישי אלמוג

 , נשיא אסא אור מערכות בע"מחיים אסא

 , נשיא אלביט מערכות בע"מיוסף אקרמן

 , נשיא ארד תקשורתאיל ארד

 יה, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצלד"ר עוזי ארד

 , עוזר ליועץ שר הביטחוןאל"מ )מיל.( ד"ר ראובן ארליך

 ארנס ח"כ משה

 , סמנכ"ל אליאנסד"ר עמי בוגנים

 הברון אדמונד בנימין דה רוטשילד –, סגן יו"ר קרן קיסריה אברהם ביגר

 , היועץ המשפטי, משרד החוץעו"ד אלן בייקר

 ת בע"מ, מנכ"ל בזק החברה הישראלית לתקשוראלוף )מיל.( אילן בירן

 2000יורופאנד  , נשיאהלחמי-אהרון בית

 , סגן השר לתשתיות הלאומיותבלומנטל ח"כ נעמי

 , המחלקה למדע המדינה, אוניברסיטת בר אילןפרופ' אלה בלפר

 בישראל .East West Ventures Ltd, נשיא ומנכ"ל אליהו-אלוף )מיל.( איתן בן

 ביטחון, שר האליעזר-ח"כ תא"ל )מיל.( בנימין )פואד( בן

 , מרכז לימודי התקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליהאליעזר-ד"ר יריב בן

 , המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העבריתבסט-פרופ' אברהם בן

                                                           
 רשימה לא סופית 



 , ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפהדור-פרופ' גבריאל בן

 1, פרשן לענייני ביטחון בערוץ רון בן ישי

 ראש מפא"ת, משרד הביטחון ,ישראל-אלוף ד"ר יצחק בן

 , ראש ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צוריםנון-הרב יואל בן

 עמי-ח"כ פרופ' שלמה בן

 , מנכ"ל קונרס טכנולוגיות בע"משאול-רימון בן

 , ראש חטיבת התפוצות, משרד החוץשמואל-שמואל בן

 יצחק בצלאל

 , יועץ בכיר לנשיא מכון ויצמן למדעיםחנן בראון

   אוריין-בר מאיר

 , יועץ בכיר ליו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לישראליוסף-אבינועם בר

 , המחלקה ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטת חיפהיוסף-ד"ר אורי בר

 הספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה-בית , דיקןניב-פרופ' משה בר

 , בית הספר לתקשורת, המכללה למינהלברגר ד"ר אוה 

 אופ הריבוע הכחול-ר מועצת המנהלים, קו, יו"דוד ברודט

 , נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ' אבישי ברוורמן

 , מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביבתא"ל )מיל.( שלמה ברום

 , שותפה בכירה, ג'מיני קרנות ישראליותבריארנה  ד"ר

 , מנהל גימנסיה הרצליה בתל אביבעו"ד אריה ברנע

 , לשעבר ראש הממשלה"ל )מיל.( אהוד ברקרא

 , עורך ראשי "ג'רוזלם פוסט"ג'ף ברק

 , קבוצת גאון אחזקות בע"מבנימין גאון

 , מפא"ת, משרד הביטחוןאל"מ אחיאב גולן

 , לשעבר מנכ"ל משרד המשפטיםשלמה גור עו"ד

 , מנכ"ל משרד החוץאבי גיל

 ל, נשיא איגוד לשכת המסחר והתעשייה בישראדן גילרמן

 , יועץ ראש הממשלה לתקשורת חוץ, משרד ראש הממשלהד"ר רענן גיסין

 , ראש  אגף כספים, משרד הביטחון שאול גל

 תא"ל )מיל.( עמוס גלבוע
 , ראש מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה, אוניברסיטת חיפהפרופ' יואב גלבר

  ד"ר חיה ג'משי

 ר, המרכז הבינתחומי הרצליה, מנכ"ל המכון הבינ"ל למדיניות נגד הטרובועז גנור

 , יועצת משפטית, משרד הביטחוןגב' צביה גרוס

 , יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל, גרופמן החזקות בע"משלמה גרופמן

  , ראש עירית הרצליהיעל גרמן

 , ראש המטה למלחמה בטרור, משרד ראש הממשלהאלוף )מיל.( מאיר דגן

 לניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  , מרצה וחוקרת בבית הספרכלב-ד"ר הנרייט דהאן

 , מנהל המחלקה לתכנון ופיתוח באגף ישראל בסוכנות היהודיתד"ר יגאל דוניץ

 , מנהל המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלידניאל דורון

 , יו"ר מועצת המנהלים, א. דורי בע"מאורי דורי

 לאומי, משרד ראש הממשלה , היועץ לביטחון לאומי וראש המועצה לביטחוןאלוף עוזי דיין

 , ראש שירות הביטחון הכלליאבי דיכטר

 , יו"ר הדירקטוריון, בזק החברה ישראלית לתקשורת בע"מעידו דיסנצ'יק

 , סגן ראש שירות הביטחון הכללייובל דיסקין

 זמננו, האוניברסיטה העברית-, ראש מכון הרמן ליהדות בתפרופ' סרג'יו דלה פרגולה

 , מנכ"ל עמותת המרכז למורשת המודיעיןיות )בלומברג(שייקה )ישעיהו( דל

 , המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העבריתפרופ' יחזקאל דרור



 , מנכ"ל הוועד היהודי אמריקאידייויד האריס

 , מנהלת קשרי חוץ, המרכז הבינתחומי הרצליהבלהה הוכמן

 , מנכ"ל בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מפרופ' שלום הוכמן

 , סגן יו"ר בכיר של ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים המרכזיים בארצות הבריתהונלייןמלקולם 

 ציוני בסוכנות היהודית-, מנכ"ל המחלקה לחינוך יהודיאלן הופמן

 , יו"ר הוועדה של המחלקה לחבר המדינות העצמאיות, הסוכנות היהודיתהרב ריצ'רד הירש

 , אוניברסיטת תל אביבפרופ' זאב הירש

 , האוניברסיטה העברית ומכון שלום הרטמן רופ' משה הלברטלפ

  , ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדיםאפרים הלוי

 , מנכ"ל חברת טנרם השקעות בע"מד"ר אריאל הלפרין

 , מנכ"ל איפטיקדן הלפרין

 טיצ'לינק , מנכ"להרמן פרופ' דוד

 הסביבה, סמנכל"ית בכירה לתעשיות, המשרד לאיכות הרן ד"ר מיקי

 , משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמןעו"ד יצחק הרצוג

 , יו"ר משותף של הקונגרס היהודי של אמריקה הלטיניתד"ר חוזה הרצמן

 היועץ הכלכלי למערכת הביטחון ,דוד ואיש

 ציוני, הסוכנות היהודיצ-, המחלקה לחינוך יהודיאילן וגנר

 , לשעבר ראש סוכנות הביון המרכזית של ארה"בג'ים וולזי

 ד"ר מירב וורמסר
 , יועץ ביחידת הדוברות, הסוכנות היהודיתויינראוב ד"ר יהודה

 , יו"ר ועדת האלימות בספורטח"כ אבשלום )אבו( וילן

 , ראש החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה וימן פרופ' גבי

 לן, אוניברסיטת בר אידוד וינברג

 ספר וורטון, אוניברסיטת פנסילבניה-, ביתפרופ' ג'רי וינד

 חוץ, יועץ כלכלי לשר העברי ורבין

 , עיתון "גלובס"רונית ורדי

 יו"ר דירקטוריון, בנק המזרחי המאוחד בע"מאבירם ורטהיים, 
 נשיא חב' קוקה קולה משה )מוזי( ורטהיים,

 , נשיא ישקר תפן בע"מסטף ורטהיימר

 , המדען הראשי, משרד המסחר והתעשייהורניה כרמל

 יטה העברית בירושלים, המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברספרופ' יעקב ורצברגר

 אל"מ )מיל.( בני זאבי

 , נשיא קבוצת זאבי גד זאבי

   זינגר מכס

   זינגר סוזן

 , ראש מלמ"ב וסמנכ"ל משרד הביטחוןיחיאל חורב

 אוניברסיטת חיפה , נשיאפרופ' יהודה חיות

 , סמנכ"ל וראש המרכז למחקר והערכה מדינית, משרד החוץד"ר יהוידע חיים

 האוניברסיטה הפתוחה ,ד"ר אביבה חלמיש

 בכיר, מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת תל אביב , עמית מחקראמרי טוב

 , החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביבפרופ' אפרים טורגובניק

  עו"ד אבנר טל

 , השר לענייני ערבים, משרד ראש הממשלהטריף ח"כ סאלח

 , האוניברסיטה העבריתלפילוסופיההמחלקה  ,פרופ' ירמיהו יובל

 בית ספר לעיתונות ותקשורת -, יו"ר מועצת המנהלים, כותרת דב יודקובסקי

 , יו"ר ומנכ"ל מוטורולה ישראל בע"מאלישע ינאי

 , ראש מרכז שטיינמץ, אוניברסיטת תל אביבפרופ' אפרים יער

 , מ"מ ראש אגף צפון אמריקה, משרד החוץאהרון לשנו יער



 יעריאלוף )מיל.( אביעזר 

 , מנכ"ל משרד הביטחוןירון אלוף )מיל.( עמוס

 , המדריכה הראשית, המכללה לביטחון לאומירות ירון

 , ראש החטיבה לביטחון אזורי ובקרת נשק, משרד החוץג'רמי יששכרוף

 , ראש מכון טרומן, האוניברסיטה העבריתפרופ' אמנון כהן

  , ראש לשכת עורכי הדיןעו"ד שלמה כהן

 גאולה כהן
 אליעזר )צ'יטה( כהן ח"כ

 מנכ"ל ברינקס )ישראל( בע"מ ,מיכאל כהנוב

 המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך , יו"רכץ פרופ' יעקב

 , לשעבר יו"ר ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים המרכזיים בארצות הבריתהשגריר רונאלד ס. לאודר
 , יו"ר דירקטוריון דלתא גליל תעשיות בע"מלאוטמן דב

   לבזובסקיאורי 

 , ראש המחלקה לחבר המדינות העצמאיות ומזרח אירופה, הסוכנות היהודיתעמוס להט

 , לשעבר מנכ"ל משרד החוץד"ר אלון ליאל

 , סגן נשיא לכספים, המרכז הבינתחומי הרצליהרוני ליכטנשטיין

 , המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת תל אביבד"ר יחיאל לימור

 תה"ל , יו"רחקש-רא"ל )מיל.( אמנון ליפקין

 , דובר ומנהל יחידת התקשורת וההסברה של הסוכנות היהודיתתא"ל )מיל.( אפרים לפיד

 התיכון של הוועד היהודי אמריקאי-, מנכ"ל משרד ישראל והמזרחאל"מ )מיל.( ד"ר ערן לרמן

 , ראש "נתיב"מר צבי מגן

 , ראש המטה הכללירא"ל שאול מופז

 , משרד ראש הממשלהאילן מזרחי

 הקרן למען ביטחון ישראל -לב"י , יו"רף )מיל.( דני מטאלו

 , סגן ראש המועצה לביטחון לאומי למדיניות הביטחון, משרד ראש הממשלהישראל מיכאלי

 , ראש ביה"ס לתלמידים מחו"ל, האוניברסיטה העבריתפרופ' מנחם מילסון

 , נשיא ויו"ר קבוצת מרחביוסף מימן

 ט לישראל בע"מ, יו"ר בנק דיסקונאריה מינטקביץ'

 דין מירקין, אפרימה, ברק, מילשטיין, בונה ושות'-, משרד עורכיעו"ד דניאל מירקין

 , סגן שר החוץח"כ הרב מיכאל מלכיאור

 ספר אריסון למינהל עסקים, במרכז הבינתחומי הרצליה-, ביתד"ר רפי מלניק

 הספר לממשל ולמדיניות, אוניברסיטת תל אביב-, ראש ביתפרופ' זאב מעוז

 , המכון ללימודי האיסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העבריתמעוז פרופ' משה

 , מנכ"ל איפטיקאלוף )מיל.( מנחם )מנדי( מרון

 , שר בלי תיק, משרד ראש הממשלהח"כ דן מרידור

 , יו"ר דירקטוריון בזק בינלאומי בע"מ ויו"ר פועלים שוקי הון והשקעותד"ר ליאורה מרידור

 ו"ר ההנהלה, הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית, ימרידור סלי

 , שר בלי תיק, משרד ראש הממשלהח"כ דן מרידור

 , ראש מנה"ר, משרד הביטחוןאהרון מרמרוש

 .P.B.I, חברת אורי נאמן
 דין הרצוג, פוקס, נאמן-, משרד עורכיפרופ' יעקב נאמן

 אלי )אליהו( נוימן
 , הסוכנות היהודית , מנכ"ל המחלקה לישראלמאיר ניצן

 ארדן-, מנכ"ל קבוצת ניסקויצחק ניצן

 , סגן נשיא בכיר של איחוד הקהילות היהודיות בצפון אמריקהפרופ' ארתור נפרסטק

 , יו"ר המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי ד"ר רובי נתנזון

 , לשעבר ראש הממשלהבנימין נתניהו

 עוזר שר התחבורה, ג'ונתן סבג



 , טקסס אינסטרומנטסד"ר מרדכי סגל

 , סגן ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפהפרופ' ארנון סופר

   אליהו סחרוב

 , מנהל לשכת העיתונות הממשלתית דניאל סימן

 , יועץ בכיר, משרד החוץ סיני משה

 , נשיא "וראייטי" ישראלסלונים וריאעו"ד 

 שראליותקרנות י -ג'מיני שותף מנהל בקרן , יוסי סלע

 , ממונה על שוק ההון והביטוח, משרד האוצרציפי סמט

  , המחלקה למדע המדינה, אוניברסיטת בר אילןשמואל סנדלר פרופ'

 , מזכיר הממשלהעו"ד גדעון סער

 , מפקד המכללות בצה"לאלוף יעקב עמידרור

 , לשעבר ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדיםאלוף )מיל.( מאיר עמית

 , משלחת הנציבות האירופית בישראלענבר ד"ר איל

 , הוועד היהודי האמריקאיעו"ד אבינועם ערמוני

 , משרד החוץד"ר עודד ערן

 , החוג למדע המדינה, אוניברסיטת חיפהד"ר עמי פדהצור

 , פרשן לענייני ביטחון, עיתון "הארץ"ד"ר ראובן פדהצור

 , נשיא ומנהל עסקים ראשי במפעלי פדרמןמיכאל פדרמן

 , מנהל אקדמי ועורך כתב העת "תכלת", מרכז שלםפוליסר דניאל ד"ר

 , מנכ"ל הליגה נגד השמצהאברהם פוקסמן

 , מנהל משרד ישראל של הליגה נגד השמצהויין פיירסטון

 לשכת ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהוב , יועץ ד"ר גבריאל פיקר

 , נציג משרד החוץ באגף התכנון בצה"לאוריאל פלטי

 , הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביבדב פקלמןפרופ' 

 , כתבת לענייני ערבים, ידיעות אחרונות סמדר פרי

 , מ"מ ראש הממשלה ושר החוץח"כ שמעון פרס

 ברק תקשורת בע"מ , מנכ"לאבי פתיר

 קיום יהודי ערבי-, סגן נשיא אקזקוטיבי, קרן אברהם לחינוך לדודן פתיר

 לה, אוניברסיטת תל אביב, המחלקה לכלכפרופ' דני צידון

 (ACPR, חוקר מדיני )צ'אטו-צידון אל"מ )מיל.( יואש

 1ערוץ  -, כתב לענייני צבא וביטחון, הטלוויזיה הישראלית גור צלליכין

 , מנהל מוסד יד יצחק בן צביד"ר צבי צמרת

 , גזבר הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמיתחיים צ'סלר

 "נתיב", לשעבר ראש יעקב קדמי

 אוניברסיטת בר אילן , נשיאפרופ' משה קוה

 , שגריר ישראל ליד המוסדות של הקהילות האירופיות, בריסלטל-השגריר הרי קני

   כבוד הנשיא משה קצב

 , מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביבד"ר מרטין קריימר

 שרד החוץ, ראש מדור אקדמיה במחלקת ההסברה, מנייגר-קרנץ עינת

 , המרכז למחקרים צבאיים, רפא"לד"ר יצחק רביד

 חטיבת תקציבים, משרד החוץ , מנהלרודד שמעון

 , אוניברסיטת הרווארדפרופ' סטיבן רוזן

 , מנכ"ל אולפני הבירה  ירושלים בע"מגבי רוזנברג

 , מנכ"ל הסוכנות היהודיתאלוף )מיל.( גיורא רום

 פאו-, מנכ"ל משותף, חברת אלחיים רוסו

 , עמית מחקר בכיר, מרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילןאלוף )מיל.( אברהם רותם

 , נשיא המרכז הבינתחומי הרצליהפרופ' אוריאל רייכמן



 , ממונה על קשרי חוץ, הוועדה לאנרגיה אטומיתגדעון שביט

 מי הרצליה, נשיא המכון הבינלאומי למדיניות נגד הטרור במרכז הבינתחושבתי שביט

 מקורות , יו"ר דירקטוריוןאלוף )מיל.( אורי שגיא

 , יצוא חברה להשקעות בע"מהשגריר זלמן שובל

   כנה שובל

   רא"ל )מיל.( דן שומרון

 ראש התכנית לישוב וניהול סכסוכים ומו"מ, אוניברסיטת בר אילן,פרופ' ג'ראלד שטיינברג

 יטחון ובניין הכוח, יו"ר ועדת המשנה לתפישת הבח"כ יובל שטייניץ

 , החוג ללימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביבפרופ' אהרן שי

   , יו"ר רשות השידורנחמן שי

 מודלים כלכליים בע"מ, מנכ"לד"ר יעקב שיינין

 , הוועד היהודי האמריקאיהשגריר מיכאל שילה

 ובמרכז שלם, עמית מחקר בכיר במרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה דן שיפטן

 , ידיעות אחרונותשמעון שיפר

 , החוג לקרימינולוגיה, מכללת בית ברלד"ר ויקי שירן

 ספר לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה-, סגן דיקן, ביתארן שלוס ד"ר

 , מנהל מחלקת הסברה, משרד החוץ מאיר שלמה

 , לשעבר הצנזור הצבאי הראשיתא"ל )מיל.( יצחק שני

 מנכ"ל ביטוח ישיר השקעות פיננסיות , דורון שנידמן

 ספר לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה-, דיקן ביתפרופ' אהוד שפרינצק

 , עמית מחקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה, במרכז הבינתחומי הרצליהד"ר מרטין שרמן

 אינטרנשיונל -, מנכ"ל הכשרת הישוב בישראל אהרן שרף

 טת תל אביב, אוניברסיפרופ' יעל תמיר


