
 

 

 

 

 

 

 

 מנהל ועד וחברי דוברים

 הישראלית הלאומית האקדמיה וחבר בירושלים העברית באוניברסיטה המדינה למדע במחלקה סגל חבר אבינרי שלמה פרופ'
 בהם באוניברסיטה, אקדמי ניהול תפקידי של שורה מילא רבין. יצחק של הראשונה בממשלתו החוץ משרד ל”כמנכ כיהן למדעים.

 החברה למדעי הפקולטה דיקן בישראל, והחברה המדיניות ה,הכלכל לחקר אשכול מכון מנהל המדינה, למדע המחלקה ראש
 אירופה מרכז באוניברסיטת אוקספורד, קליפורניה, קורנל, ייל, באוניברסיטאות אורח מרצה שימש אירופה. ללימודי המרכז ומנהל

 דוקטור תואר בעל .1996 לשנת ישראל פרס בהם רבים, פרסים לו הוענקו מחקריו על בעולם. מחקר מכוני במספר וכן בבודפשט,
 החברתית "משנתו רבות לשפות שתורגמו ספריו, בין המדינה. למדע הישראלית האגודה פרס וחתן וייצמן מכון מטעם כבוד לשם

 בירושלים העברית באוניברסיטה למד .”הרצל”ו ”לגווניו הציוני "הרעיון“ ,הגל" של המדינה "תורת מרכס", קארל של והמדינית
 המדינה. ולמדע לכלכלה דוניהלונ הספר ובבית

 בהם בוש, וו. ג'ורג' בממשל תפקידים מספר מילא .(CFR) חוץ ליחסי במועצה התיכון המזרח ללימודי בכיר עמית אברמס אליוט
 לביטחון היועץ וסגן הנשיא עוזר סגן לאומי, לביטחון במועצה אפריקה וצפון הקרוב המזרח לענייני בכיר ומנהל לנשיא מיוחד עוזר

 לענייניים המדינה מזכיר וכסגן והאו"ם האדם זכויות לענייני המדינה מזכיר כסגן שירת גלובלית. דמוקרטיה ולאסטרטגיית ומילא
 במשפטים. הרווארד אוניברסיטת מוסמך רייגן. בממשל אמריקאים-בין

 מרכז של בעלים .N.S.P - National Security Projects - בטחוני לייעוץ חברה בעל אהרונישקי שלמה בדימוס ניצב רב
 המשטרה. מפכ"ל היה האחרון ותפקידו ישראל במשטרת שנים ושלוש עשרים במשך שירת ביטחון. ומנהלי ביטחון קציני להכשרת

 בוגר שנה. עשרה חמש במשך בצה"ל שירת לכן קודם הנגב. מרחב ומפקד המרכז מחוז מפקד ת"א, מחוז מפקד שימש עוד
 כללית. ריהבהיסטו שבע באר אוניברסיטת

 במשרד, בכירים תפקידים של שורה מילא הצרפתי. החוץ במשרד ולביטחון פוליטיים לעניינים כללי מנהל אודיבר ז'אק השגריר
 בשגרירויות שירת המשרד. למנכ"ל ולביטחון פוליטיים לעניינים מיוחד ויועץ נשק ופירוק ביטחון אסטרטגיים, לעניינים מנהל בהם
 .ENA)) לאדמיניסטרציה הלאומי הצרפתי הספר בבית ועיתונות םמשפטי למד  ובבון. בוייטנאם, בקנדה, בבריטניה, ארצו

 במכון ולחברה לכלכלה בתוכנית בכירה מחקר ועמיתת רופין האקדמי במרכז וניהול לכלכלה המחלקה ראש אחדות לאה פרופ'
 למחקר המכון את ניהלה המוסד. הנהלת וחברת לאומי לביטוח המוסד של ולתכנון למחקר סמנכ"ל שימשה בירושלים. ליר ון

 שוק הכנסות, חלוקת עוני, של בסוגיות והרווחה, הסוציאלי הביטוח בתחומי במחקר גם עסקה ההסתדרות. של חברתי-כלכלי
 בכלכלה. בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמכת הפנסיוני. והביטוח העבודה

 באוניברסיטה. זילנד ניו אסטרטגיים: למחקרים המרכז ומנהל בוולינגטון ויקטוריה באוניברסיטת סגל חבר אייסון רוברט פרופ'
 במדיניות עוסק הוא במחקרו מאסייוווייקאטו. באוניברסיטאות ומרצה אוסטרליה של הלאומית באוניברסיטה בכיר עמית היה

 דוקטור תואר בעל ציבוריות. משרות מספר מילא גרעיני. נשק ובתפוצת פסיפיק אסיה בביטחון ואוסטרליה, זילנד-ניו של הביטחון
 בלונדון. קולג' קינגס מאוניברסיטת מלחמה בלימודי דוקטור תואר זילנד.בעל ניו צבא של המכללה מטעם כבוד לשם

 וכתב פוליטי פרשן שימש בערוץ. ופוליטי מדיני כתב היה מעריב. בעיתון טור ובעל 10 חדשות של החוץ דסק ראש איל נדב
 גלובאלית. בפוליטיקה אקונומיקס אוף סקול מהלונדון שני תואר בעל באירופה. ותמיוחד למשימות וכתב העיתון ושליח ב"מעריב"

 לראש מדיני וכיועץ ב”לארה ישראל כשגריר כיהן ביתנו. ישראל סיעת מטעם כנסת וחבר לשעבר החוץ שר סגן אילון דניאל
 עסקים. במנהל סטייט גרין באולינג אוניברסיטת מוסמך שרון. אריאל הממשלה

 של המנהל הוועד של אקי"ם, עמותת של ראש יושב משמש כיום הים. חיל וכמפקד השב"כ כראש כיהן אילון עמי .()מיל אלוף
 מטעם כנסת חבר היה לדמוקרטיה. הישראלי במכון בכיר לאומי.עמית-האזרחי השירות לקידום הפורום ושל חיפה אוניברסיטת

 שלום ביוזמת לתמיכה הלאומי" "המפקד יוזמת בראש נוסיבה, ריס הפרופ' עם יחד עמד, תיק. בלי ושר מימד-העבודה מפלגת
 בלימודי אילן-בר אוניברסיטת ומוסמך ציבורי במנהל הרווארד אוניברסיטת מוסמך הגבורה. אות בעיטור זכה פלסטינית.-ישראלית

 משפט.

 בכירים תפקידים מילא יה.גרמנ של החוץ שר סגן לשעבר .Munich Security Conference יו"ר אישינגר וולפגנג השגריר
 בענייני שנתי כינוס ביטחון, למדיניות מינכן ועידת כיו"ר מכהן כיום ובארה"ב. בבריטניה גרמניה שגריר בהם הגרמני, החוץ במשרד
 בנושאי רבים מאמרים פרסם .Allianz Deutschland AG חברת של המנהלים במועצת וכחבר במינכן, הנערך בינלאומי ביטחון

 ומוסמך וג'נבה בון אוניברסיטאות בוגר במקצועו, דין עורך וטרנסאטלנטיות. אירופיות ובסוגיות נשק בקרת וביטחון, חוץ מדיניות
 במסצ'וסטס. ולדיפלומטיה למשפט פלטשר ספר בית



 בכיר מוצר מנהל שימש וסייבר. ל"א הסיגינט, בתחום בטכנולוגיות העוסק במעלות, אלתא מפעל של השיווק מנהל אלון גיא 
 במחלקות ועבד האוויר בחיל שירת הביטחונית בזירה קול עיבוד טכניקת יישומי בתחום בחברה שיווק וסמנכ"ל אמדוקס בחברת
 בחיל. פיתוח

 מדיה חברות עבור עובד ופוליטיים. חברתיים בנושאים העוסק ישראלי רדיו ושדרן דיהמ אמן מוזיקלי, מפיק עיתונאי, אלוש נוי
 מספר הפיק התמחותו. בתחום שונים במקומות מרצה פוליטיקאים. ועם הייטק חברות עם שידור, גופי עם ובעולם, בארץ ופרסום

 ערב במדינות להיט שהפך קדאפי מועמר לוב ליטש של לנאומו פרודי "רמיקס" הפיק עוד באינטרנט. נרחב להד שזכו וידיאו קטעי
 העולמיים. התקשורת אמצעי ובכל

 בכירים תפקידים מילא הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון בכיר מחקר עמית אלטמן-אלעד ישראל ר”ד
 באוניברסיטה. התיכון המזרח ודיללימ שילוח במכון וחוקר אביב-תל באוניברסיטת מרצה שימש ל.”ובחו בארץ הממשלתי בשירות

 לס.’אנג בלוס קליפורניה מאוניברסיטת אסלאמיים בלימודים דוקטור תואר בעל

 האויר. בחיל פיתוח מחלקת יוצא מידע, ומערכות עסקים במנהל שני ותואר שימושית במתמטיקה ראשון תואר בעל ,אלון גיא
 מבצעיות יכולות לפיתוח פרויקטים וכן הלוגיסטי, בתחום מורכבים יםמתמטי מודלים הטמעת שכללו פרויקטים האוויר בחיל ניהל

 בתחום בחברה שיווק כסמנכ"ל שנים 4 וכ אמדוקס בחברת שנים 6 כ במשך בכיר מוצר כמנהל גיא עבד שחרורו לאחר שונות.
 השיווק כמנהל וכן סייברה בתחום העסקי הפיתוח פעילות כמוביל משמש גיא כיום הבטחונית. בזירה קול עיבוד טכניקת יישומי

 אלתא. בחברת וסייבר ל"א הסיגינט, בתחום בטכנולוגיות העוסק מעלות מפעל של

 המודיעין. בחיל תוכנה כמהנדס בצבא שירת מערכות. ורינט בחברת הסייבר תחום מנהל אלטמן יובל

 לסטטיסטיקה. המרכזית בלשכה הכלכל מיקרו באגף מגדרית סטטיסטיקה על וממונה וכספים צריכה תחום ראש אלפנדרי יפית
 נתונים ובפרסום ונהלים,באיסוף מדריכים בכתיבת ובחו"ל,העוסקות בארץ והכלכלה הסטטיסטיקה בתחום עבודה בקבוצות חברה

 בעבודה הזדמנויות שוויון נציבות של המייעצת בוועדה משקיפה ומגדר.משמשת עוני, הכנסות, חלוקת רווחה, חיים, רמת בנושאי
 ציבורית. ובמדיניות במנהל אביב-תל אוניברסיטת מוסמכת והתעסוקה. המסחר עשייה,הת במשרד

 בחברת הסייבר קבוצת של העסקי הפיתוח מנהלת אביב.שימשה-תל באוניברסיטת נאמן יובל בסדנת מחקר עמיתת .אלעזרי קרן
 הוראה עמיתת הייתה ינלאומיות.ב חברות ועם ממשלתיים ארגונים עם מידע, אבטחת חברות עם עבדה מ.”בע מערכות ורינט

 בהיסטוריה אביב-תל אוניברסיטת בוגרת ובעולם. בארץ התמחותה בתחום הרצתה בקליפורניה. סינגיולריטי באוניברסיטת
 הסמכה בעלת אביב.-תל אוניברסיטת של הביטחון ללימודי בתכנית שני לתואר לומדת והרעיונות. המדעים של ובפילוסופיה

 .ISC2 הבינלאומי הארגון מטעם (CISSP) דעמי באבטחת מקצועית

 המוקדש אינטרנט נט,פורטל בביטרלמונס משותף עורך היה בישראל. הקשורות אסטרטגיות בסוגיות המתמחה יועץ אלפר יוסי
 המזרח משרד בראש עמד .2000 בשנת דיוויד קמפ שיחות בזמן הממשלה לראש מיוחד יועץ שימש התיכון. במזרח להידברות

 למודיעין במוסד שירת אביב.-תל באוניברסיטת אסטרטגיים למחקרים יפה מרכז מנהל היה האמריקני. היהודי הוועד של התיכון
 מזרח בלימודי קולומביה אוניברסיטת בוגר והפלסטינים". המתנחלים זאב: עם זאב "וגר הספר את פרסם מיוחדים. ולתפקידים

 תיכון.

 קרנות ועם ופרטיים עסקיים ממשלתיים, ארגונים ועם מוסדות עם הקשר על ואחראי חוץ קשרי מנהל אלתר מיכאל )מיל.( מ”אל
 בניהול עסק הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית ואסטרטגיה, למדיניות במכון ועמותות

 צבאי נספח שימש שנה. מעשרים מעלהל כ”ובשב ל”בצה שירת ואזרחיים. ביטחוניים בנושאים בינלאומי ובסחר פרטית חברה
 מבצעים ובאבטחת זרים צבאיים ארגונים ועם צבאות עם ל”צה ושל המודיעין חיל של החוץ קשרי בניהול ועסק אפריקה בדרום

 הוועד חבר ל.”בצה ומטה לפיקוד המכללה ובוגר אפריקה ומזרח התיכון המזרח בלימודי אביב-תל אוניברסיטת בוגר מיוחדים.
 ואסטרטגיה. למדיניות המכון לש המנהל

 דיקן שימש לכן קודם ישראל. בנק לנגיד כמשנה כיהן הרצליה. הבינתחומי במרכז לכלכלה הספר בית דיקן אקשטיין צבי ’פרופ
 קיצור לבדיקת הוועדה בהן רבות, ציבוריות בוועדות חבר היה אביב.-תל באוניברסיטת ברגלס ש”ע לכלכלה הספר בית וראש

 הועדה בראש עמד המינימום. שכר בנושא הממשלתית והוועדה הנאמנות קרנות חוק לתיקון הוועדה ל,”בצה החובה שירות
 תואר בעל ופיטסבורג. מלון-קרנגי לאוניברסיטאות אורח כפרופסור הוזמן מ.”בע לישראל לאומי בבנק גמל קופות ומנהל להשקעות

 מינסוטה. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור

 ובפורום בינלאומיים ליחסים במועצה חבר פיננסי. לייעוץ בחברה ושותף אמריקנית גידור קרן מנהל ארבס ג'יי. דניאל
 בתחומי דין עורכי במשרדי שעבד בהכשרתו דין הגלובליים.עורך השווקים ועל השקעות על ופרשנות מאמרים האטלנטי.מפרסם

 במשפטים. הרווארד תאוניברסיט מוסמך חדשים. ושווקים האירופאי השוק הבינלאומי, החוק

 על-"אסטרטגית הפרויקט וראש הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית פרופסור ארד עוזי פרופ'
 הממשלה ראש של לאומי לביטחון כיועץ ארד כיהן 2011-ל 2009 השנים המגן".בין כוח לחקר "המרכז כיו"ר משמש לאומי". וביטחון
 ייסד 1999-ב כרה"מ. הראשונה כהונתו בתקופת לנתניהו המדיני ועץהי גם היה ארד רה"מ. במשרד לאומי לביטחון המטה וכראש

 .2009 שנת עד בראשם וישב השנתיים הרצליה" "כנסי סדרת את יזם הבינתחומי, במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון את ארד וניהל
 ותפקידים למודיעין במוסד קידיםתפ במגוון שירת 1997 - 1975 השנים הכנסת.בין של והביטחון החוץ לוועדת יועץ שימש במקביל
 המרכז – ובהמשך יורק בניו הדסון המחקר מכון סגל על נמנה לכן קודם המחקר. אגף ראש בהם שהאחרון – ובחו"ל בארץ – מיוחדים

 הוא פולברייט. כעמית עשה בה פרינסטון, מאוניברסיטת ומוסמך דוקטור תארי לארד אביב. תל באוניברסיטת אסטרטגיים למחקרים
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 בהם שונים, ובקרנות בארגונים בחברות, וכדירקטור כיו"ר מכהן כלכליים. רויקטיםפ בייזום עוסק קפיטל. לביא יו"ר אריאב ירום
 כי"ל חברת כמנכ"ל שירת האוצר. משרד כמנכ"ל כיהן הוותיקות. הפנסיה קרנות "עמיתים" של ההשקעות וועדת לוד לפיתוח הקרן

 בחברת שיווק סמנכ"ל אמריקה, בדרום כי"ל ציגנ בהם )כי"ל(, לישראל כימיקלים בקונצרן בכירים תפקידים ומילא אירופה דשנים
 על האחראי האוצר במשרד התקציבים באגף התקציבים על הממונה כסגן כיהן דשנים. בכי"ל לשיווק בכיר וסמנכ"ל אמפרט רותם

 בכלכלה. בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך הכלכליים. המשרדים תקציב

 ".TheMarker" בעיתון הדעות מדור ועורכת יומי טור בעלת הכלכלה. בתחומי וסקתהע ופובליציסטית עיתונאית ארלוזורוב מירב
 מטעם השלטון איכות אביר אות לה הוענק 2011 בשנת ו"חדשות". "גלובס" בעיתונים כתבה "הארץ". של הכלכלה מוסף את ערכה

 בניהול. האוניברסיטה ומוסמכת בכלכלה אביב-תל אוניברסיטת בוגרת .בישראל השלטון איכות למען התנועה

 בסוגיות בחיזבאללה, בסוריה, בלבנון, מתמקד הוא במחקרו בוושינגטון. הדמוקרטיות על להגנה בקרן מחקר עמית בדרן טוני
 מופיע המקצועית. ובעיתונות והעולמית האמריקאית ונותבעית רבים מאמרים פרסם ובישראל. הערבי באביב באיראן, אדם זכויות

 משלים האירופי. ולאיחוד ב”ארה לממשלת ומייעץ מובילים מחקר במכוני מרצה ובעולם, ב”בארה התקשורת באמצעי בקביעות
 יורק. ניו באוניברסיטת דוקטור תואר לקראת לימודים

 מנכ"ל נשיא, היה שבהם שהאחרון אמדוקס בחברת בכירים פקידיםת של שורה מילא לישראל. האווירית התעשייה יו"ר בהרב דב
 לפני אינק. אמדוקס - בארה"ב הבת חברת של נשיא וסגן נשיא כספים, לענייני סמנכ"ל גם שימש המנהלים. במועצת וחבר

 עסקים. במנהל אביב-תל אוניברסיטת מוסמך בע"מ. באופטרוטק תפעול מנהל היה לאמדוקס שהצטרף

 התקשורת. לשרת אסטרטגי יועץ שימש באוצר. התקציבים אגף על כממונה כיהן בע"מ. עסקי וייעוץ ייזום בועז דוד כ"למנ בועז דוד
 ועדות בראש ועמד והקליטה האנרגיה החקלאות, השכר, התקשורת, הביטחון, בתחומי שונים ממשלה למשרדי גם בייעוץ עסק

 בקונצרן בינלאומית ופעילות שיווק וסמנכ"ל כספים וכסמנכ"ל כלל של בת רתחב סימטרון, כמנכ"ל כיהן שונים. בתחומים ציבוריות
 בע"מ. ישקר

 פוליטית ולכלכלה לאסטרטגיה מחקר עמית מתקדמות. לחימה מערכות - רפאל דירקטוריון ר”יו בירן אילן )מיל.( אלוף
 הישראלית החברה בזק, חברת ל”מנכ שימש יין.בלוו טלוויזיה Yes דירקטוריון ר”כיו כיהן בוושינגטון. טאון’ורג’ג באוניברסיטת

 שנים ושתיים שלושים במשך ל”בצה שירת מ.”בע לנפט זיקוק בתי דירקטוריון ר”ויו הביטחון משרד ל”מנכ מ,”בע לתקשורת
 בוגר ל.”במטכ המבצעים חטיבת וראש והלוגיסטיקה הטכנולוגיות אגף ראש המרכז, פיקוד אלוף בהם ומטה, פיקוד בתפקידי

 ?מכון של המנהל הוועד חבר ב.”ארה בצבא המארינס של הגבוה הספר בית ובוגר עסקים ובמנהל בכלכלה אילן-בר יברסיטתאונ
 הרצליה. הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה, למדיניות

 צהמר בישראל. החברתית המדיניות לחקר טאוב במרכז החינוך בתחום בכיר וחוקר עצמאי ארגוני חינוכי כלכלי יועץ בלס נחום
 מבני לפיתוח המכון מנהל בהם החינוך,  בתחום בכירים תפקידים של שורה מילא התמחותו. בתחום אקדמיים גופים במספר

 החינוך מחלקת מנהל במשרד, הראשי המדען ללשכת אחראי החינוך, במשרד חברתי לתכנון המחלקה מנהל ורווחה, חינוך
 .בהיסטוריה בארה"ב רטגרס ניברסיטתאו מוסמך החינוך. משרד מנכ"ל ועוזר אילת בעיריית

 המזרח לכלכלת החטיבה ראש בהם החוץ, במשרד תפקידים מגוון מילאה החוץ. במשרד כלכלה ל”סמנכ אבא-בן אירית השגרירה
 מזרח לדרום המחלקה מנהלת בפיליפינים, ישראל שגרירת ומקדוניה, הרצגובינה-בוסניה לאלבניה, תושבת לא שגרירה התיכון,
 החוץ משרד ל”ממנכ הצטיינות לפרס זכתה המקצועיים הישגיה על קונג.-בהונג וקונסול ן’בבייגי ישראל בשגרירות יועץ ציר אסיה,
 עסקים. במנהל העברית האוניברסיטה מוסמכת הפיליפינים. נשיאת מטעם ”מצטיין שגריר“ ולפרס

 יו"ר כיום אג"מ. ראש עוזר בהם ל,”בצה בכירים תפקידים מילא האוויר. חיל מפקד לשעבר אליהו-בן איתן )מיל.( אלוף

 התפוצות. בית של הנאמנים חבר ויו"ר גן ברמת ועסקים למשפט האקדמי המרכז יו"ר בע"מ, פוטוניקס אריאל "מ,בע איירונאוטיקס
 הרווארד. באוניברסיטת עסקים למנהל מתקדם קורס ובוגר עסקים ובמנהל בכלכלה אילן-בר אוניברסיטת בוגר

 לחקר המרכז כראש הספר, בית כראש כיהן יפה.ח באוניברסיטת המדינה למדעי הספר בבית סגל חבר דור-בן גבריאל ’פרופ
 ועדות שתי בראש עמד המדינה. למדע הישראלית האגודה וכנשיא האוניברסיטה כרקטור באוניברסיטה, הלאומי הביטחון

 ממאה ולמעלה ספרים שבעה פרסם החברה. במדעי המחקר בנושא ועדה ובראש בישראל הדרוזי בציבור שעסקו ממשלתיות
 תואר בעל אתנית. פוליטיקה ועל סכסוכים יישוב על צבא,-חברה יחסי על התיכון, המזרח של הפוליטיקה על מאמרים ועשרים
 פרינסטון. מאוניברסיטת התיכון המזרח ובלימודי המדינה במדע דוקטור

 והכתובה, האלקטרונית בעיתונות בכירים תפקידים של שורה מילא ”.אחרונות ידיעות“ ושל Yet של ביטחון לענייני פרשן ישי-בן רון
 ידיעות“ שליח השני, ובערוץ הראשון בערוץ ותחקירים ראיונות תכניות עורך ”,טיים“ השבועון כתב ”,דבר“ העיתון עורך בהם

 בכלכלה בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר ל.”צה גלי ומפקד העיתון של מיוחדות למשימות בכיר כתב בוושינגטון, ”אחרונות
 ובגיאוגרפיה.

 ללימודי התוכנית ראש אביב,-תל באוניברסיטת וביטחון טכנולוגיה למדע, נאמן יובל סדנת ראש ישראל-בן יצחק ’פרופ )מיל.( אלוף
 החלל סוכנות ר”יו אביב.-תל טתבאוניברסי כהן ש”ע והרעיונות המדעים של ולפילוסופיה להיסטוריה במכון סגל וחבר ביטחון

 ל”בצה שירת קדימה. מטעם כנסת כחבר כיהן והטכנולוגיה. המדע במשרד ולפיתוח למחקר הלאומית המועצה ר”ויו הישראלית
 המנהל ראש שימש עוד ל.”בצה פ”המו וראש האוויר חיל של מודיעין בלהק מחקר מחלקת ראש בהם בכירים, תפקידים של בשורה

 זכה וביטחון. צבא בנושאי ומאמרים ספרים פרסם הביטחון. במשרד ת”מפא - טכנולוגית ותשתית לחימה אמצעי פיתוח למחקר,
 אביב.-תל מאוניברסיטת המדע של בפילוסופיה דוקטור תואר בעל נוספים. בפרסים וכן ישראל ביטחון בפרס פעמיים

 והתעסוקה. המסחר התעשייה, משרד מקצועיות, הכשרות אגף מנהל ,משה-בן שלום מר

 של בת חברת בהן הדלק בתחום שונות בחברות ניהול תפקידי מילא האחרונות בשנים בע"מ. לדלק חברה טן מנכ"ל נר-בן דניאל
 עסקים. במנהל דרבי אוניברסיטת של הישראלית השלוחה מוסמך סונול.
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 חברי איגוד יו"ר גם משמש בע"מ. השקעות באקסלנס הנהלה וחבר בע"מ בורסה שירותי נשואה אקסלנס מנכ"ל בנבג'י אלעד
 ותעשייה בריאות ביטוח, ההון, שוק בנקאות, צוות ראש היה אביב. בתל ערך לניירות בבורסה ודירקטור בנקים, שאינם הבורסה
 השביעית". "העין העת בכתב כתב היה ושות'. עברון המבורגר, הדין עורכי במשרד דין כעורך עבד העסקיים. ההגבלים ברשות

 העסקים. במנהל אביב-תל אוניברסיטת ומוסמך בהכשרתו יןד עורך

 ינוביץ. ופול אני ע"ש האדם לזכויות הקתדרה ומופקד אביב-תל באוניברסיטת למשפטים בפקולטה סגל חבר בנבנישתי אייל פרופ'
 את ניהל ורק.י ניו אוניברסיטת של Global Law School-ב גם מכהן והמנהלי. הבינלאומי החוקתי, המשפט בתחומי מתמחה

 ע"ש הקתדרה מופקד היה בה העברית באוניברסיטה המניין מן פרופסור שימש המשפט. של בינתחומי לחקר צגלה על-מרכז
 בהן בעולם אוניברסיטאות במספר אורח פרופסור היה האדם. לזכויות מינרבה מרכז של האקדמי והמנהל לאוטרפכט הרש

 פרס בהם בפרסים, זכה המדעיים הישגיו על בהיידלברג. פלאנק מקס ומכון במינכן והומבולדט יורק, ניו קולומביה, הרווארד,
 במשפטים דוקטור תואר בעל בכיר. לחוקר חשין ש"ז ופרס הומבולדט פרס המשפט, לחקר צלטנר פרס למדעים, לנדאו

 ייל. מאוניברסיטת

 חבר גם היה הספר. בית כדיקן כיהן הרצליה. תחומיהבינ במרכז למשפטים רדזינר ספר בבית סגל חבר בר ישי פרופ' )מיל.( אלוף
 של למשפטים הספר ובבית הרווארד באוניברסיטת אורח וחוקר בירושלים העברית האוניברסיטה של למשפטים בפקולטה סגל

 הגיס מפקד לערעורים, הצבאי הדין בית נשיא בהם ובמילואים, בקבע ומטה פיקוד תפקידי של שורה מילא יורק. ניו אוניברסיטת
 וולף. ופרס מאיר גולדה פרס בהם רבים בפרסים זכה האקדמיים הישגיו על בצה"ל. הבכירים והקורסים ההכשרות ומפקד המטכ"לי,

 בירושלים. העברית מהאוניברסיטה במשפטים דוקטור תואר בעל

 שלושים במשך המודיעין לייתבקהי שירת הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון המחקרים מנהל בר שמואל ר”ד
 אסלאמי רדיקליזם אסיה, מזרח התיכון, המזרח לאומי, ביטחון כוללים התמחותו תחומי ותכנון. דיפלומטיה מחקר, בתפקידי שנה

 התיכון. המזרח של בהיסטוריה אביב-תל מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל אלה. בתחומים ומאמרים ספרים פרסם וטרור.

 האוצר, שר בהם בכירים מיניסטריאליים תפקידים מילא וקדימה. הליכוד מפלגות מטעם כנסת כחבר כיהן אחרונהל עד ןאו-בר רוני
 הביטחון לתקציב משותפת ועדה יו"ר וביטחון, חוץ ועדת יו"ר גם שימש לאומיות. לתשתיות ושר והטכנולוגיה המדע שר הפנים, שר

 בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר הפרטי. במגזר דין כעורך עבד פוליטיקה,ל שפנה לפני המדינה. ביקורת לענייני ועדה ויו"ר
 .במשפטים

 מחלקה ומנהל בכיר כלכלן שימש גוריון. בן אוניברסיטת כנשיא כיהן העבודה. מפלגת מטעם כנסת חבר ברוורמן אבישי פרופ' חה"כ
 בכלכלה פיתוח, בכלכלת העוסקים ומאמרים ספרים פרסם משתנות. בסביבות פיתוח בכלכלת התמחה בוושינגטון. העולמי בבנק

 דוקטור תואר בעל .1999 לשנת גוריון בן פרס חתן מים. ומקורות משאבים ובניהול ציבורית במדיניות תעשייתי, בארגון חקלאית,
 סטנפורד. מאוניברסיטת בכלכלה

 למחקר הלאומית המועצה של האנרגיה עדתלוו ויועצת ישראל פטרוקוואנטום בחברת חלופית אנרגיה תחום מנהלת ברון צביה
 ועל חדשנות על מרצה אנרגיה. חדשנות בתחום ומדיניות אסטרטגיות לפיתוח ובמיוחד חלופית אנרגיה לנושא מומחית ולפיתוח.

 נושאב מקצועית יועצת ושימשה חלופית אנרגיה מיזמי במספר כמנכ"לית כיהנה ובטכניון. גוריון בן באוניברסיטאות אנרגיה יזמות
 עסקים. במנהל בהולנד ארסמוס אוניברסיטת מוסמכת צמח. לוועדת הטבעי הגז בנושא ויועצת קנדל לוועדת הנפט תחליפי

 לממשל, לאודר ספר בבית מלמד הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון בכיר מחקר עמית ברוש עודד ר”ד
 במשרד בכיר חוקר שימש גוריון.-בן ובאוניברסיטת העברית באוניברסיטה מדלי הבינתחומי. המרכז של ואסטרטגיה דיפלומטיה

 הרווארד. באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלים העברית. מהאוניברסיטה המדינה במדע דוקטור תואר בעל הממשלה. ראש
 .להיבטיה האיראנית והסוגיה המונית להשמדה הנשק תפוצת האסטרטגיה, ההרתעה, נושאי את ומלמד חוקר

 משרד גמלאי עמותת יו"ר הממשלה. ראש במשרד אגף ראש שימש .2009-ל 2002 השנים בין הביטחון שר כיועץ כיהן ברזילי יצחק
 חיפה. אוניברסיטת ובוגר לאומי לביטחון המכללה בוגר הממשלה. ראש

 וביטחון חוץ מדיניות מחלקת ראש בהם בקרן, תפקידים של שורה מילא בל. היינריך קרן של בישראל המשרד מנהל ברטהולד מרק
 ואנרגיה אקלים בנושאי מדעי יועץ גם שימש בוושינגטון. הקרן במשרד גלובלי ודיאלוג סביבה בנושאי תכניות ומנהל בברלין במטה
 המדינה. במדע קלן אוניברסיטת מוסמך הגרמני. בפרלמנט הירוקים מפלגת ליו"ר

 הטלקום, בתחומי בסין להשקעות יועץ בהם הפרטי בסקטור בכירים תפקידים של השור מילא התקשורת. משרד מנכ"ל ברטל עדן
 השקעות חברת ,Argyle Global Opportunities LP בחברת נשיא וסגן בע"מ השקעות בית קוקרמן מנכ"ל והתשתיות, התעשייה

 במשפטים. לונדון אוניברסיטת מוסמך דין. עורכי במשרד מייסד שותף היה אמריקנית.

 אביב.-תל באוניברסיטת להיסטוריה הספר בבית סגל חבר היה בבריסל. אירופה למוזיאון מדעי יועץ נביא-בר אלי פרופ' השגריר
 פרסם בצרפת. ישראל כשגריר גם כיהן .17-וה 16-ה במאות צרפת של ופוליטית חברתית אינטלקטואלית בהיסטוריה עוסק מחקרו
 דוקטור תואר בעל האסלאמי. בפונדמנטליזם המאבק בנושא ספר בהם התמחותו, בתחום רבים ומאמרים לימוד ספרי ספרים, מספר

 בפריז. סורבון מאוניברסיטת בהיסטוריה

 ספר בית כדיקן כיהן אילן.-בר באוניברסיטת עסקים למנהל הספר ובבית הרצליה הבינתחומי במרכז סגל חבר ברניב משה ’פרופ
 הספר בבית ולניהול לחוק התוכנית בראש עמד הבינתחומי. במרכז ולפיתוח אקדמיים לעניינים לנשיא וכמשנה למשפטים רדזינר
 אורח ופרופסור אביב-תל באוניברסיטת ולמשפטים למנהל בפקולטות סגל חבר היה אילן.-בר באוניברסיטת עסקים למנהל

 עסקים למנהל הספר בית פרס חתן ים.מחשב ידע חברת את והקים דין עורכי במשרד כשותף עבד ובוסטון. הרווארד באוניברסיטאות
 למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר אביב.-תל מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעל סאמט. ד. ’פרופ עם יחד רקנאטי ש”ע

 הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה



 בחטיבת ותמחיר כלכלה תקציבים, אגף וכראש כללית בריאות בשירותי כספים כסמנכ"ל כיהן התיירות. משרד מנכ"ל ניר-בר נועז
 ישראל. בנק של חוץ מטבע במחלקת כלכלן היה לכן קודם באוצר. התקציבים באגף בריאות צוות רכז שימש הקופה. של הכספים

 עסקים. במנהל שני לתואר השלמה לימודי ובוגר בכלכלה בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר

 החברה את שהקים לפני 1965 בשנת דיתה. רעייתו, עם יחד הקים אותה אורמת, חברת של טכני ומנהל מייסד ברוניצקי יהודה
 לאנרגיה. העולמית הוועדה חבר היה בירושלים.. לפיזיקה הישראלית במעבדה הסולארית הטורבינה של הפיתוח צוות מנהל שימש
 תואר ובעל בפיזיקה פריז אוניברסיטת וסמךמ אנרגיה. למערכות הקשורים פטנטים ארבעים ורשם רבים מקצועיים מאמרים פרסם

 מכונות. בהנדסת

 ועסק בכירים תפקידים מילא עסקי. ופיתוח ייצור בתהליכי מומחה הסולארית. האנרגיה בתחום חברה , 3GSolarמנכ"ל ברין בארי
 על רבים. פטנטים ורשם התמחותו בתחום מאמרים פרסם .General Electric בחברת גם עבד .AVX בתאגיד מוצרים בפיתוח
 בהנדסה (MIT)מסצ'וסטס של הטכנולוגי המכון (.בוגרKyocera) "קיוסרה" הנשיא ובפרס "קפלן" בפרס זכה מוצרים בפיתוח הישגיו

 גרעינית.

 עסקים למנהל אמריטוס סורפרופ הרצליה. הבינתחומי במרכז עסקים למנהל אריסון ספר בית של מייסד דיקן ברנע אמיר ’פרופ
 תפקידים של בשורה ומכהן כיהן יורק. וניו רייס קורנל, בהן אוניברסיטאות, במספר אורח פרופסור שימש אביב.-תל באוניברסיטת

 דוקטור תואר בעל אביב.-בתל ערך לניירות ובבורסה האוצר משרד ושל ישראל בנק של ציבוריות בוועדות הישראלי, במשק בכירים
 הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר קורנל. מאוניברסיטת ובמימון ניהולית בכלכלה

 מערב אגף וראש המשרד ל”סמנכ בהם הישראלי, החוץ בשירות בכירים תפקידים מילא החוץ. משרד ל”מנכ ברק רפאל השגריר

 לאחר הפלסטינים עם המגעים כמתאם החוץ משרד מטעם מונה 1996–1993 בשנים לוושינגטון. המשלחת ראש וסגן אירופה
 רוטשילד. קרן של המצטיינים תכנית במסגרת בינלאומיים ביחסים העברית האוניברסיטה מוסמך אוסלו. הסכמי על החתימה

 ראש משרד מנכ"ל בהם הפרטי ובשוק הציבורי בשירות בכירים תפקידים של שורה מילא .RGB Equity מנהל שותף גבאי אייל
 וסמנכ"ל בראון אנד בבקוק אוסטרליתה ההשקעות חברת של הישראלי הסניף מנהל הממשלתיות, החברות רשות מנהל הממשלה,

 מוסמך ובמשפטים. בכלכלה בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר בינלאומי. בזק בחברת בינלאומיים וקשרים עסקי פיתוח
 עסקים. במנהל בירושלים העברית האוניברסיטה

 תכנון ערביות, בערים תכנון כוללים התעניינותו תחומי בטכניון. ערים ותכנון לארכיטקטורה בפקולטה בכיר מרצה ג'בארין יוסף ד"ר
 הטכנולוגי במכון ולתכנון אורבניים ללימודים במחלקה מרצה היה חברתי. ותכנון עירוניות קהילות ת,איכותניו מחקר שיטות חברתי,

 רבים מאמרים פרסם הטכניון. של וטכנולוגיה במדע מתקדם למחקר נאמן שמואל במוסד בכיר חוקר שימש .(MIT)מאסצ'וסטס של
 לתכנון דוקטור תואר בעל .2007-ב לאור יצא ישראל רביילע תעסוקה אסטרטגית פיתוח על ספרו ספרים. שני בכתיבת והשתתף

 .(MIT) מסצ'וסטס של הטכנולוגי במכון דוקטורט-בתר לימודי השלים בטכניון. ערים ותכנון לארכיטקטורה מהפקולטה עירוני

 מתמחה ו.יפ אביב-תל באקדמית וכלכלה לניהול הספר-בבית הוראה-עמית וחינוך. חברתית לאחריות יועצת גולדשטיין ענת
 אביב.-בתל "קהילה" הדמוקרטי הספר-בית להקמת שותפה הייתה מעלה. בארגון העמיתים רשת את ניהלה תאגידית. באחריות

 תואר בעלת לקוח. חוויית ופירמידה Warner Bros. (Home Video) בהן עסקיות, בחברות בכירים ומכירות שיווק תפקידי מילאה
 החינוך. ומדיניות במנהל ביבא-תל אוניברסיטת ומוסמכת במשפטים

 של אקדמית ומנהלת הרצליה הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית סגל חברת גולן גליה ’פרופ
 בסכסוך בינלאומיים, במשברים מתמחה הרצליה. הבינתחומי במרכז רקנאטי רפאל ש”ע הבינלאומי הספר בבית הממשל לימודי

 המחלקה כראש כיהנה בה בירושלים, העברית באוניברסיטה סגל חברת הייתה עכשוויים. פוליטיים נייניםובע ערבי-הישראלי
 שימשה אסיה. ומזרח אירופה מזרח ללימודי מיירוק מרכז ר”וכיו האישה ללימודי לייפר מרכז של הקתדרה כראש המדינה, למדע

 ברית על ספרים מספר פרסמה החוץ. ולמשרד ל”לצה ויועצת הובבריטני ב”בארה ובאוניברסיטאות מחקר במרכזי אורח פרופסור
 במנהיגות לנשים שלוי אליס פרס המדינה, למדע הישראלית האגודה מטעם חיים מפעל פרס כלת אירופה. מזרח ועל המועצות

 בוועד חברה בירושלים. העברית מהאוניברסיטה המדינה במדע דוקטור תואר בעלת גלייטסמן. קרן מטעם לאקטיביזם ופרס
 ואסטרטגיה. למדיניות המכון של המנהל

 בינלאומיים ללימודים שפוגלי-פרימן במכון בכיר מחקר עמית צייט". "די הגרמני השבועון של ועורך לאור מוציא ופה’ג וזף’ג ד"ר
 ייסד, ".Overpower: The Imperial Temptation of America" כולל ספרים, מספר חיבר הובר. ובמכון סטנפורד באוניברסיטת

 דוקטור תואר בעל ".The American Interest" חוץ מדיניות לענייני העת כתב את פוקויאמה, פרנסיס ועם ינסקי’ז’בז זביגנייב עם יחד
 הרווארד. מאוניברסיטת בממשל

 של כהונתה בתקופת מדיניות תכנון אגף כמנהל כיהן .Global Macro Eurasia Groupומנהל המחקרים מנהל גורדון דייוויד ד"ר
 של ובאוניברסיטה מישיגן באוניברסיטת הרצה למודיעין. הלאומית המועצה יו"ר וכסגן ארה"ב של המדינה כמזכירת רייס קונדוליסה

 Managing Strategic Surprise: Lessons from Risk"הספר את בראקן, פול ועם ברמר איאן עם יחד פרסם, מישיגן. מדינת
Management and Risk Assessment". מישיגן. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל 

 חשמל בהנדסת הטכניון בוגר הצוללות. שייטת מפקד היה הקודם תפקידו הים. בחיל ים מספן ראש לביא-גור עודד לתא"
 ווקסנר(. תכנית )במסגרת ציבורי במנהל הרווארד באוניברסיטת קנדי ע"ש לממשל הספר בית מוסמך ואלקטרוניקה.

 מולקולרית וביולוגיה טכנולוגיה-לביו במחלקה המניין מן פרופסור והטכנולוגיה. המדע במשרד ראשי מדען גזית אהוד פרופ'
 טוריוןהדירק וכיו"ר אביב-תל באוניברסיטת ופיתוח למחקר נשיא כסגן כיהן ביולוגיה.-לננו הקתדרה ומופקד אביב-תל באוניברסיטת

 טכנולוגיה-הננו בתחום רבים ומחקרים מאמרים שונים.פרסם ציבוריים ולגופים הביטחון לשר בתחום בייעוץ "רמות".עסק חברת של
 פ. ג'ון פרס בהם: רבים בפרסים זכה המדעיים הישגיו על הרפואה. בתחום שיושמו רבים פטנטים ופיתח והכימית,המציא הביולוגית

 של המנהלים איגוד ידי על עבודתו נבחרה 2008-ב דוד. דן ומלגת לנדאו פרס גבוהה, להשכלה המועצה של ההצטיינות אות קנדי,

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94
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 למדע. וייצמן ממכון דוקטור תואר בעל היישום. לעולם מהאקדמיה במעבר הבולטות ההמצאות ממאה לאחת אקדמיות טכנולוגיות
 .(MIT) מסצ'וסטס של הטכנולוגי במכון דוקטורט-בתר לימודי השלים

 החוץ בשירות תפקידים מספר מילא המכון. נשיא כסגן כיהן .(CIIS) בינלאומיים למחקרים הסיני במכון בכיר עמית קסוג'יאן פרופ'
 הסיני במרכז גם מחקר עמית היה לאו"ם. סין ונציג לאו"ם סין של הקבועה במשלחת יועץ ברוסיה, סין בשגרירות יועץ בהם

 כלכלה בינלאומית, פוליטיקה נושאים: במגוון ספרים של משותף ועורך עורך משמש מדינה.ה מועצת של בינלאומיים למחקרים
 מועצת מטעם למענקים זכה המדעית תרומתו על סינית. ודיפלומטיה פסיפיק-אסיה אזורי, ביטחון רוסיה, ארה"ב, גלובלית,
 בריסטול. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל המדינה.

 מדינות גוש מטעם האו"ם עצרת נשיא לסגן נבחר כהונתו במהלך ם.”באו ישראל שגריר לשעבר מרקסטון. קרן ר”יו גילרמן דן השגריר
 ובבנק לאומי בבנק ודירקטור הראשון הבינלאומי הבנק דירקטוריון חבר והיה בישראל המסחר לשכות איגוד יו"ר שימש המערב.
 כבוד לשם דוקטור תואר בעל והטכנולוגיה. החקלאות המזון, הכימיה, בתחומי ישראליות חברות מספר של ל”כמנכ כיהן ישראל.

 .בירושלים העברית ובאוניברסיטה אביב-תל באוניברסיטת למד אילן.-בר מאוניברסיטת

 ובהיסטוריה כלכלית בפוליטיקה בכלכלה, עוסק הוא במחקרו ואפריקה. התיכון המזרח ללימודי דיין משה במרכז חוקר גל יצחק
 התיכון.מוסמך המזרח בכלכלת העוסק המכון של החודשי הפרסום ,Iquitisadi של ובעריכה בכתיבה משתתף ון.התיכ במזרח כלכלית

 עסקים. במנהל אביב תל אוניברסיטת

 גם משמש באוניברסיטה. ילדים לרפואת ופרופ' ייסד אותו זילנד בניו אוקלנד באוניברסיטת ליגינס במכון חוקר גלוקמן פיטר פרופ'
 הבריאות ועל ההתפתחות על והינקות ההיריון בתקופת הסביבה בהשפעת מתמקד מחקרו זילנד. ניו ממשלת לראש מדעי יועץ

 והבריאות. הרפואה למדעי הפקולטה וכדיקן באוניברסיטה ילדים פואתלר המחלקה כיו"ר ליגינס, מכון כמנהל כיהן החיים. בהמשך
 פרסם זילנד. ניו של אבירות בתואר זכה 2009 בשנת ובחו"ל. זילנד בניו יוקרתיים כבוד ולאותות לפרסים זכה המדעיים הישגיו על

 ובאוניברסיטת באוקלנד אוטאגו תבאוניברסיטאו ואנדוקרינולוגיה ילדים רפואת למד התמחותו. בתחומי ספרים ועשרה מחקרים
 פרנסיסקו. בסן קליפורניה

 מתאם בהם ל,”בצה בכירים תפקידים של שורה מילא הביטחון. במשרד ביטחוני-המדיני האגף ראש גלעד עמוס )מיל.( אלוף
 ל.”צה ודובר ל”בצה המודיעין אגף של המחקר חטיבת ראש בשטחים, הפעולות

 לשכת נשיא גם משמש אופנים. ויו"ר כלכלי, לפיתוח קורת קרן ר”יו מערבי, גליל האקדמית ללההמכ ר”יו גלעדי עיבל )מיל.( ל”תא
 7 בראשה ועמד בישראל, פורטלנדטרסט קרן את הקים אביב.-בתל סלובניה של כבוד קונסול והינו פלסטינית,-הישראלית המסחר

 של בשורה ל”בצה שירת שרון. אריאל של כהונתו בתקופת הממשלה ראש במשרד והאסטרטגיה התיאום מערך כראש כיהן שנים.
 ב.”בארה סטנפורד באוניברסיטת מחקר עמית שימש אסטרטגי. לתכנון החטיבה ראש היה שבהם האחרון אשר ומטה, פיקוד תפקידי
 ניתוח אבים,מש ניהול בתחומי וושינגטון ’ורג’ג ואוניברסיטת בוושינגטון, לאומי לביטחון האוניברסיטה חיפה, אוניברסיטת מוסמך

 ציבורי ומימון לאומי ביטחון אסטרטגיית מדיניות,

 לממשל, לאודר ס”בי דיקן, סגן ;ICT - טרור נגד למדיניות המכון מייסד, ל”מנכ בטרור; ללוחמה לאודר קתדרת ראש גנור בועז ר”ד
 האלימות חקר בתחום מחקר זיבמרכ ועמית בינלאומיות ועדות במספר חבר הרצליה. הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה, דיפלומטיה
 לאומי לביטחון למועצה הביטחון, למשרד הממשלה, ראש למשרד בטרור הלוחמה בתחום יועץ שימש בטרור. והמלחמה הפוליטית
 בירושלים. העברית מהאוניברסיטה המדינה במדע דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחום ספרים מספר פרסם התחבורה. ולמשרד

 צה"ל נספח הכללי, המטה ראש סגן בהם ל,”בצה בכירים תפקידים של שורה מילא צה"ל. של הכללי המטה שרא גנץ בני אלוף-רב
 ומוסמך המדינה במדעי חיפה אוניברסיטת מוסמך ושומרון. יהודה אוגדת ומפקד הצפון פיקוד מפקד היבשה, זרוע מפקד ב,”בארה

 של לאומי לביטחון והמכללה ומטה לפיקוד המכללה בוגר אומיים.ל משאבים בניהול ב”בארה (NDU) לאומי לביטחון האוניברסיטה
 ל.”צה

 המתמחה המשרד, ובוושינגטון. בלונדון יורק, בניו סניפים עם בינלאומי דין עורכי משרד ,361 מרידיין נשיא ג'נקינס ר. פלויד עו"ד
 של הבינלאומית המייעצת הוועדה חבר לטרור. ותחס הנותנות מדינות נגד בתביעות טרור פעולות נפגעי בייצוג עסק בינלאומי, בחוק
 ובוגר בינלאומי בחוק קורנל אוניברסיטת בוגר מסחרי, בחוק התמחות עם במשפטים קיימברידג' אוניברסיטת בוגר הרצליה. כנס

 בינלאומיים. וביחסים באנגלית וירג'יניה אוניברסיטת

 המזרח האסלאם, בתחומי חוקר הרצליה. הבינתחומי במרכז יהואסטרטג למדיניות במכון החוץ מן מחקר עמית גרינברג אלכס
 .ערבית וספרות בשפה בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך מחקר. באמ"ן עבד ואיראן. התיכון

 שונים תפקידים מילא צה"ל. ובגלי ב"מעריב" ערבים לענייני כתב שימש .1 הערוץ של ואקטואליה ערבים לענייני הפרשן גרנות עודד
 פרסם בוושינגטון. העיתון משרד וראש החוץ דסק ראש התיכון, המזרח דסק וראש ואקטואליה ערבים לענייני פרשן בהם עריב"ב"מ
 נריה. ז'ק עם בשיתוף סאדאת" נרצח בו ו"היום הצבאי" "המודיעין ספרים: שני

 בהם ציבוריים גופים של המנהלים עצותבמו חברה הייתה ההסתדרות. יו"ר מטה כראש כיהנה עמל. קבוצת מנכ"לית דום רוית עו"ד
 40 בין מרקר" "דה ע"י דורגה 2009 ונעמ"ת.בשנת האולימפי הועד לעובדים, השתלמות קרן יהב, בנק ליסין, בית העובדים, חברת

 במשפטים. תואר בעלת במשק. המבטיחים המנהלים

 פרסמה והפיתוח. המחקר בתחומי בחברה ידיםתפק של שורה מילאה צ'קפוינט. בחברת למוצרים נשיא סגנית דור דורית ד"ר
 בעלת ישראל. ביטחון פרס כלת שונים. ופיתוח מחקר צוותי בראש ועמדה כקצינה בצה"ל שירתה מדעיים. עת בכתבי רבים מאמרים

 אביב. תל מאוניברסיטת המחשב במדעי דוקטור תואר

 לתחום חדשות וטכנולוגיות אינטרנט מוצרי ובשיווק בפיתוח במחקר, העוסקת Documental S.L בחברת סמנכ"ל דיוואני-אל שריף
 תכנית העולמי, הבנק כמו בינלאומיים ולארגונים התיכון במזרח רבות לממשלות ציבורית למדיניות יועץ גם משמש והתרבות. החינוך

 תיכונית והמזרח הערבית העסקית מועצהה וראש בכיר מנהל שימש בינלאומי. לפיתוח האמריקאית והסוכנות ם”האו של הפיתוח



 ניהולי לייעוץ חברה ייסד נבה.’בג קוטקנה בחברת עסקי לפיתוח החטיבה וכמנהל בכיר נשיא כסגן כיהן העולמי. הכלכלי הפורום של
 בתכנון. יוסטון אוניברסיטת מוסמך בראשה. ועמד במצרים

 בוועדה חבר הרצליה. הבינתחומי במרכז רקנאטי רפאל ש”ע מיהבינלאו הספר בית וראש חוץ לקשרי נשיא סגן דייויס ונתן’ג
 בירושלים. העברית באוניברסיטה ציבור וליחסי לפיתוח היחידה מנהל שימש טרור. נגד למדיניות הבינלאומי המכון של המייעצת

 מוסמך וברומא. בבוסטון בקייפטאון, עלייה ושליח לקליטה הלאומית החברה מנהל בהם היהודית, בסוכנות תפקידים של שורה מילא
 בכלכלה. אביב-תל אוניברסיטת

 נציגות במשרד המשלחת כראש כיהן בינלאומיים. ליחסים במועצה ואפריקה התיכון המזרח לענייני בכיר עמית דנין רוברט ד"ר
 בצוות וחבר ןהתיכו המזרח לענייני במשרד עוזר סגן בהם ארה"ב, של המדינה במחלקת בכירים תפקידים מילא בארץ. הקוורטט

-ישראל ויחסי התיכון המזרח לענייני כמנהל הלבן הבית של לאומי לביטחון במועצה שירת פאוול. המדינה מזכיר של המדיניות תכנון
 ג'ורג'טאון, באוניברסיטת דיפלומטיה ללימודי במכון אורח עמית היה אפריקה. וצפון התיכון המזרח לענייני בכיר וכמנהל פלסטין

 מאוניברסיטת בינלאומיים ביחסים דוקטור תואר בעל העברית. באוניברסיטה טרומן ובמכון הקרוב המזרח למדיניות גטוןוושינ במכון
   אוקספורד.

 ראש הדרומי, המחוז מפקד בהם המשטרה בשירות בכירים תפקידים של שורה מילא ישראל. משטרת מפכ"ל דנינו יוחנן ניצב-רב
 מוסמך אתג"ר. ביחידת החקירות זרוע וראש היחב"ל ראש הפנים, לביטחון במשרד המבצעי המטה ראש והמודיעין, החקירות אגף

 ופלילי. אזרחי במשפט התמחות עם במשפטים אביב-תל אוניברסיטת

 מתמטיקה למד שנה. 20-מ למעלה מזה והכימית הפטרוכימית התעשייה בתחומי פעיל כימיקלים. דור קבוצת יו"ר דנקנר לגי
 בארה"ב. ופיסיקה

 ציבוריים לתפקידים למועמדים ממשל, לאנשי יועץ שימש אנרגיה. לענייני האמריקאית החוץ שרת עוזר סגן הוכשטיין עמוס
 וורנר. ומרק דוד כריס סנטורים: לשני מדיניות לענייני יועץ היה וגלובלית. מקומית אנרגיה ותמדיני בתחום מחקר מכוני ולראשי

 למדע ויצמן במכון המתחדשת האנרגיה במיזם פעיל פילנתרופית. בפעילות עוסק מתקדמת. בטכנולוגיה ומשקיע יזם הולנדר יוסי
 הממד חברת את ייסד כלכלי. לתכנון הישראלי המכון ר”יו העולם. ברחבי האנרגיה בתחום ובהשקעות במדיניות במחקר, ומעורב
 למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר למדע. ויצמן מכון של המנהלים במועצת חבר .BMC-ל 1999 בשנת שנמכרה החדיש

 ואסטרטגיה.

 החותרת "חינוך הכול" תנועת ושל אביב,-בתל מדעי לחינוך מרכז ",מד"עח" של המנהל בוועד וחבר טראמפ קרן מנכ"ל הורביץ אלי
 ספרית-בית למנהיגות אליהישר המכון - "ראשה אבני" הקמת בהם חינוכיים במפעלים חלק לקח בישראל. הציבורי החינוך לחיזוק
 "הלאומית הספרייה מעמד לשינוי הוועדה" עבודת את ריכז האינטרנט. דרך חונכות ע"י תיכון לתלמידי המסייע "נחשון" ומיזם

 כמשנה שירת בישראל. עמותות של השקיפות להגברת "גיידסטאר" מאגר הקמת ממובילי  והיה ירזמ יצחק השופט של בראשותו
 התיכון. המזרח של בהיסטוריה אביב-תל אוניברסיטת מוסמך בישראל. רוטשילד משפחת של פילנתרופית קרן ",הנדיב יד" למנכ"ל

 לענייני הסחר במחלקת מזכיר עוזר סגן היה האמריקאית. הסחר במחלקת בינלאומי סחר לענייני מזכיר תת סגן היאט ה. קנת'
 יועץ היה וציבוריים. פרטיים לארגונים בייעוץ שעסקה ,CMPartners ייעוץ חברת ושותפי מייסדי עם נמנה השירותים. תעשיות

 במשפטים. הרווארד אוניברסיטת ובוגר ייל אוניברסיטת בוגר ייעוץ. חברות במספר ניהולי

 שליח היה די.סי. בוושינגטון גדול דין עורכי משרד מייסד הרצליה. כנס של הבינלאומית המייעצת הוועדה ר”יו היידמן ד. ארד’ריצ
 בדרבן, גזענות נגד ם”האו בכינוס המשלחת וראש קניה בניירובי, נשים בנושא ם”האו של העולמי לכינוס ממשלתיים לא ארגונים

 בני ארגון כנשיא כיהן ישראל. על ולתיעוד למידע ההולנדי במרכז ישראלים טרור לקרבנות משפטי יועץ שימש אפריקה. דרום
 למי ארגנטינה ממשלת ידי על המוענק ביותר היוקרתי ההוקרה באות זכה הארגון. של כבוד נשיא כיום ומשמש הבינלאומי ברית

 במשפטים. וושינגטון ’ורג’ג אוניברסיטת מוסמך המדינה. אזרחי שאינם

 האלקטרונית החתימה תחום סמנכ"ל שימש המשפטים. במשרד ומידע טכנולוגיה למשפט, הרשות ומייסד ראש הכהן יורם עו"ד
 לאור הוצאה וכלי חיפוש מנועי לפיתוח חברה ייסד .Musicnotes חברת ומנכ"ל בע"מ סקיוריטי מידעה אבטחת בחברת

 המרכז מייסדי בין היה בארץ. אוניברסיטאות במספר בנושא והרצה מידע וטכנולוגית משפט של בסוגיות בייעוץ עסק אלקטרוניים.
-תל באוניברסיטת רקנאטי ע"ש עסקים למנהל הספר בית סמךומו בהכשרתו דין עורך חיפה. באוניברסיטת וטכנולוגיה למשפט

 אביב.

 שם על הקתדרה מופקד בירושלים. העברית באוניברסיטה ופילוסופיה ישראל למחשבת בחוגים סגל חבר הלברטל משה פרופ'
 גם מלמד טמן.הר במכון ועמית למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה חבר יורק. ניו באוניברסיטת למשפטים הספר בבית גרוס

 במחשבת מתמחה הרצליה. הבינתחומי במרכז רדזינר ע"ש למשפטים הספר ובבית בירושלים למנהיגות מנדל במכון
 זכה וכתביו האקדמיים הישגיו על ופנסילבניה. הרווארד באוניברסיטאות אורח פרופסור היה ויהודית. כללית ישראל,בפילוסופיה

 בניו היהודי התאולוגי הסמינר מטעם כבוד לשם דוקטור תואר בעל גולדשטיין.-גורן רסובפ הנדיב יד מטעם ברונו מיכאל בפרס
 בירושלים. העברית מהאוניברסיטה ופילוסופיה ישראל במחשבת דוקטור תואר בעל יורק.

 במשרד הלאומי ההסברה מערך ראש שימש אחרונות". "ידיעות בעיתון טור בעל ציונית. לאסטרטגיה המכון יו"ר הנדל יועז ד"ר
 שזכה שלום זכי פרופ' עם יחד לנצח" לצה"ל "תנו ספרים: שני בכתיבת השתתף בגלצ. פוליטית תוכנית מגיש הממשלה. ראש

 דוקטור תואר בעל כץ. יעקב עם יחד הצללים" מלחמת – איראן נגד "ישראל -ו מולדובן ע"ש צבאית לספרות ראשון בפרס
 אביב.-תל מאוניברסיטת בהיסטוריה

 סגן בהם בכירים תפקידים של בשורה שנה וחמש שלושים בצה"ל שירת התחבורה. משרד מנכ"ל לשעבר הראל דן ל.()מי אלוף
 אוניברסיטת בוגר במטכ"ל. מבצעים אגף וראש הביטחון לשר הצבאי והמזכיר הדרום פיקוד אלוף בארה"ב, צה"ל נספח הרמטכ"ל,

 המדינה. במדעי חיפה

http://www.avneyrosha.org.il/Pages/Home.aspx
http://www.guidestar.org.il/
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 צה"ל. בגלי הביטחון רצועת התכנית את הגיש בעיתון. הלילה דסק וראש צבאי כתב גם יהה "הארץ". צבאי, פרשן הראל עמוס
 באוניברסיטת לאומי ביטחון למחקרי המכון מטעם צ'צ'יק בפרס זכה יששכרוף אבי עם יחד שכתב השביעית" "המלחמה הספר על
 אביב.-תל באוניברסיטת למשפטים הפקולטה בוגר אביב.-תל

 המפלגה מטעם ארה"ב של הנבחרים בית כחברת כיהנה מתקדמים. ללימודים ווילסון וודרו מרכז של ונשיאה מנכ"לית הרמן ג'יין
 הייתה שירותה בתקופת .2011 ועד 2001 ומשנת 1999 שנת עד 1993 משנת קליפורניה של 36-ה המחוז עבור הדמוקרטית

 לוב, סוריה, קוריאה, צפון כמו בעולם שונים למקומות במשלחות והשתתפה ציבורית ומדיניות מודיעין ביטחון, בנושאי פעילה
 הרווארד. אוניברסיטת של למשפטים הספר בית בוגרת פעילותה. עבור כבוד לאותות זכתה ותימן. פקיסטאן אפגניסטן,

 היהודי. םהע למדיניות במכון וחוקר הקרוב המזרח למדיניות וושינגטון במכון בינלאומי עמית הרצוג )מייק( מיכאל )מיל.( ל”תא
 עם ומתן למשא הביטחון ושר הממשלה ראש שליח היה ופוליטיקה. חברה לתקשורת, הרצוג מכון של המנהל הוועד ר”יו

 אוניברסיטת מוסמך ל.”צה של התכנון באגף אסטרטגי לתכנון החטיבה וראש הביטחון שר של צבאי מזכיר שימש הפלסטינים.
 .המדינה במדע חיפה

 תפקידים של שורה מילאה לאומי. לביטחון במכללה מדריכה שימשה החוץ. במשרד אמריקה צפון סמנכ"ל הרצל ליאורה השגרירה
 של החקר במרכז הבינלאומית החטיבה ראש לאיסלנד, תושבת לא ושגרירה לנורווגיה ישראל שגרירת בהם במשרד, בכירים

 בשוק השתלמויות סיימה נשק. לפירוק חלקההמ ומנהלת צה"ל של התכנון באגף האסטרטגית לחטיבה המשרד נציגת המשרד,
 המדינה. במדע בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמכת נשק. פירוק בנושא האו"ם מטעם והשתלמות בבריסל המשותף האירופי

 הקתדרה בראש ועמד בטכניון למתמטיקה בפקולטה סגל חבר שימש והטכנולוגיה. המדע שר הרשקוביץ דניאל ’פרופ הרב כ”חה
 וראש האקדמי הסגל ארגון ר”יו למתמטיקה, הפקולטה דיקן בהם בטכניון, אקדמי ניהול תפקידי מילא שפירו. ומרלין ין’וגי ש”ע

 מדיסון באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלים מהטכניון. במתמטיקה דוקטור תואר בעל חוץ. ולימודי המשך ללימודי היחידה
 ב.”בארה ויסקונסין

 וכמנהל כימית להנדסה המחלקה ר”כיו כיהן בנגב. גוריון-בן באוניברסיטת ולפיתוח למחקר ודיקן נשיא סגן יץהרשקוב מוטי ’פרופ
 רבים מאמרים פרסם ולפיתוח. למחקר הלאומית המועצה של אנרגיה לנושאי הוועדה יו"ר שימש באוניברסיטה. בלכנר מרכז
 מעורב והיה והנדסה מחקר אקסון לחברת יועץ שימש מחזור.ל הניתנים דלק סוגי ייצור בתחום פטנטים של רב מספר ורשם

 בדייוויס. קליפורניה מאוניברסיטת כימית בהנדסה דוקטור תואר בעל דלק. ולמחזור חלופיים דלק לסוגי הקשורים רבים בפרויקטים

 שגריר בהם הדני החוץ במשרד בכירים תפקידים של שורה מילא נאט"ו. של הכללי המזכיר לשכת מנהל ואר ג'ספר השגריר
 מוסמך נאט"ו. של הכללית במזכירות לרפורמה הקבוצה וראש ביטחון מדיניות לענייני ומנהל ולאזרבידז'אן, לטורקיה דנמרק

 בדנמרק. ארהאוס אוניברסיטת

 אוניברסיטת של עסקים למנהל הספר בבית אורח פרופסור .UBS השוויצרי הבנק של המנהלים מועצת יו"ר ובר אקסל פרופ'
 המטבע בקרן המרכזי, האירופאי בבנק ציבוריים תפקידים מילא במקביל .2011 שנת עד הגרמני המרכזי הבנק כנשיא כיהן יקגו.ש

 תואר בעל בפרנקפורט. גתה ובאוניברסיטת קלן באוניברסיטת לימד .Bank for International settlements - וב הבינלאומית
 אסוקונסטנץ. מאוניברסיטאות כבוד לשם דוקטור תואר לבע סייגן. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור

 בכיר ויועץ שותף היה .Woolsey Partners LL יו"ר .CIA-ה ראש לשעבר .(FDD) הדמוקרטיות על להגנה הקרן יו"ר וולסי יימס’ג

 בכירים תפקידים אמיל .Booz Allen Hamilton בחברת בכיר וכיועץ נשיא כסגן כיהן .Venture Partners Vantage Pointבחברת
 מזכיר-תת באירופה, הקונבנציונאליים הכוחות בנושא ומתן למשא נציג בהם דמוקרטיים, ממשלים ובשני רפובליקניים ממשלים בשני
 תחום ועל הגרעיני הנשק על ולשיחות (START) האסטרטגי הנשק היקף צמצום על סובייטי-האמריקאי ומתן למשא הנשיא של ונציגו
 אוקספורד. אוניברסיטת ומוסמך במשפטים ייל אוניברסיטת וגרב .(NST) החלל

 בשינויים עוסק מחקרה ברוקינגס. במכון התיכון המזרח למדיניות סבן מרכז ומנהלת בכירה עמיתה וויטס קופמן תמרה ד"ר
 לכן קודם המדינה. במחלקת התיכון המזרח לענייני המזכיר עוזר סגנית שימשה ישראל.-הערבי ובסכסוך הערבי בעולם הדמוקרטיים

 התיכון המזרח במכון התכניות מנהלת לשלום, ארה"ב במכון התמחותה בתחום חוקרת סבן, במרכז בכירה עמיתה הייתה
 Freedom Unsteady" הספר את פרסמה 2008 בשנת גו'רג'טאון. באוניברסיטת לאומי לביטחון במחלקה חבר ופרופסור

March: America's Role in Building Arab Democracy"." ג'ורג'טאון. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעלת 

 ארה"ב.-ישראל למדע לאומית-הדו הקרן של המנהלים מועצת חבר והמים. האנרגיה משרד של הראשי המדען ולד שלמה ד"ר
 ורשם התמחותו בתחום מאמרים כמאה פרסם ביבנה. שורק נחל גרעיני למחקר המרכז של ההנעה במעבדת ראשי מדען שימש

 קליפורניה. בברקלי, לורנס ע"ש הלאומית במעבדה דוקטורט ופוסט למדע, וייצמן ממכון בפיזיקה דוקטור תואר בעל  רבים. פטנטים

 כיה’צ וכשגריר החוץ כשר הממשלה, ראש כסגן גם שירת כית.’הצ הרפובליקה של הגנהה ושר סנטור לשעבר וונדרה אלכסנדר
 German–ב אטלנטי טרנס ועמית החוץ, לשר ראשון סגן האבל, וואצלב לנשיא חוץ מדיניות לענייני יועץ שימש ב.”בארה

Marshall Fund. ה מטעם במדליות זכה–US National Endowment for Democracy קארל אוניברסיטת בוגר ו.”טנא ומטעם 
 בגיאוגרפיה. בפראג

 לניתוח אוטומטיות במערכות מידע, דלף למניעת מערכות בתכנון אינטל.עוסק של בת חברת מקאפי, בחברת חוקר זורנשטיין צחי
 מידע, תזליג בתחום ממשלתיות לסוכנויות פרויקטים תכנן תפקידו במסגרת סייבר. למתקפות עמידות מערכות ובבניית פוגענים

 נאמן. יובל בסדנת הבכיר הסייבר בפורום חבר צחי. ידועים לא פוגענים לזיהוי מתוחכמות מערכות ובניית עוין קוד עם התמודדות
 במספר מחזיק הימית. הסביבה בלימוד רופין האקדמי המרכז בוגר. הישראלית הבנקאית במערכת גופים למספר יועץ שימש

 CISSP ,CEH , MCT ,MCSE. ביניהן המידע ואבטחת המידע מערכות בתחום מקצועיות הסמכות

 



 הפועלים. בנק ל”מנכ לשעבר ”.ביחד עולים“ עמותת של הנאמנים חבר ונשיא טריידאייר חברת של המנהלים מועצת ר”יו זיו צבי
 וראש שווייץ הפועלים בנק ל”מנכ הקמעונאית, החטיבה וראש ל”למנכ משנה בהם ל,”ובחו בארץ בבנק בכירים תפקידים מילא
 בבית בכירים למנהלים תכנית בוגר עסקים. במנהל האוניברסיטה ומוסמך בכלכלה אביב-תל אוניברסיטת בוגר העסקי. האגף
  הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר לונדון. של עסקים למנהל הספר

 אטינגר ש”ע הקתדרה מופקד אביב.-תל באוניברסיטת אנטין וסאלי לסטר ש”ע הרוח למדעי הפקולטה דיקן זיסר אייל ’פרופ
-הבין ובמערכת ערבי-הישראלי בסכסוך לבנון, ושל סוריה של המודרנית בהיסטוריה מתמחה זמננו. בן התיכון המזרח ללימודי
 היה ואפריקה. התיכון המזרח של להיסטוריה החוג וראש ואפריקה, התיכון המזרח ללימודי דיין משה מרכז ראש שימש ערבית.

 ספרים שבעה פרסם התיכון. המזרח למדיניות הוושינגטוני במכון מחקר ועמית ב”בארה קורנל באוניברסיטת אורח פרופסור
 אביב-תל מאוניברסיטת התיכון המזרח של בהיסטוריה דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחום ומחקרים מאמרים של רב ומספר

 ההגנה שר תת כסגן כיהן ובינלאומיים. אסטרטגיים למחקרים למרכז בכיר ויועץCNA בתאגיד בכיר עמית זקהיים דב ד"ר
 National War - ב אורח פרופסור היה המילטון. אלן בוז בחברת נשיא סגן שימש מדיניות. לענייני ומשאבים לתכנון האמריקאי
College, סמנכ"ל בהם ההגנה במשרד נוספים תפקידים מילא קולג'. ובטריניטי קולומביה באוניברסיטת יוניברסיטי, בישיבה 

 System Planning Corporation חברת נשיא כסגן כיהן באפגניסטן. המשרד של האזרחיות התוכניות ומתאם כספים לענייני
 משרד מטעם לאזרחים המוענק ביותר היוקרתי באות פעמים שלוש זכה .International SPC Corp שלה, הבת חברת וכמנכ"ל
 אוקספורד. באוניברסיטת אנתוני סנט מקולג' ובפוליטיקה בכלכלה דוקטור תואר בעל ההגנה.

 העיתון ידי על נבחר 2012 בשנת צה"ל. בגלי כלכלה בנושאי משדרים הגיש .10 ערוץ בחדשות כלכלה לענייני פרשן חודורוב מתן
 משלוש לאחד ישראל" "פורבס המגזין ידי על נבחר 2008-ב הישראלית. בכלכלה המשפיעים הצעירים מארבעים כאחד "גלובס"

 של הראשי החינוך קצין ובפרס צה"ל גלי ממפקד הוקרה לתעודת זכה ארבעים. לגיל מתחת במדינה המשפיעים האנשים מאות
 במשפטים. אביב תל אוניברסיטת בוגר צה"ל.

 לארגונים לקהילות, לסייע מטרתו ואשר ירדן, מאן,בע שבסיסו ארגון קווסטסקופ, של הבינלאומית במועצה חבר חורי-אל ריאד
 אזורי בפיתוח עוסק מחקרו מישיגן. באוניברסיטת דייווידסון וויליאם במכון בכיר עמית ומקצועי. חינוכי חברתי, בפיתוח וליחידים
 ובערב בלבנון דן,ביר הסחר מדיניות על מחקרים פרסם פרטיות. ולחברות ציבוריים לארגונים יועץ משמש פוליטית. ובכלכלה

 וצפון התיכון המזרח לבין האירופי והאיחוד ב”ארה בין הכלכליים היחסים ועל לסוריה ירדן בין הכלכליים היחסים על הסעודית,
 אוקספורד. באוניברסיטת למד אפריקה.

 ההון ושוק הכלכלה כעורכת עבדה הקמתו. מיום העיתון את עורכת העיתון. מייסדי בין הייתה "כלכליסט". עורכת חמי גלית
 עסקים. במנהל אביב-תל אוניברסיטת מוסמכת ב"הארץ". ההון שוק לענייני וככתבת אחרונות", ב"ידיעות

 תפקידים של שורה מילא מיני.’ג סיכון הון בקרן שותף היה והתעסוקה. המסחר התעשייה, במשרד הראשי המדען חסון אבי
 עסקים. במנהל אביב-תל אוניברסיטת מוסמך ואי.סי.טל. טלקום יאי.סי.אי כגון בחברות ההייטק, בתעשיית בכירים

 היה התיכון. במזרח ארה"ב ובמדיניות בסוריה מתמחה  הקרוב. המזרח למדיניות וושינגטון במכון בכיר עמית טאבלר אנדרו
 ארה"ב בין היחסים לענייני יועץ שימש בסוריה. הפרטי המגזר של באנגלית הראשון המגזין ,"Syria Today" מעורכי ואחד מייסד
 במספר בכיר עורך היה התיכון. והמזרח לבנון סוריה, בנושאי חוץ ליחסי במכון ועמית International Crisis Group- ל וסוריה

 האמריקאית האוניברסיטה מוסמך סוריה. על ספרים ושני הבינלאומית בעיתונות רבים מאמרים פרסם התמחותו. בתחום עיתונים
 ובערבית. השוואתית בפוליטיקה בקהיר

 במכון אורח פרופסור .China Center of International Economic Exchanges– ב מרכז בכיר מחקר עמית טייהנג ניו פרופ'
 ומנהל בכיר מנהל היה סינגפור. של הלאומית וניברסיטהבא אסיה מזרח ובמכון בבייג'ין ולסחר לכלכלה האוניברסיטה של הפיננסי
 ובמרכז סינגפור באוניברסיטת אסיה מזרח במכון בכיר חוקר גם שימש בביג'ין. הקוריאנית C&Group חברת של במטה כספים

 הרווארד. באוניברסיטת קנדי ע"ש לממשל הספר בבית למד פקין. באוניברסיטת פיננסית למדיניות סין

-בגין במרכז בכיר מחקר ועמית אילן-בר באוניברסיטת התיכון המזרח ללימודי במחלקה חבר פרופסור טייטלבאום עיהוש פרופ'
 במזרח עוסק הוא במחקרו סטנפורד. ובאוניברסיטת הובר במכון אורח עמית באוניברסיטה. אסטרטגיים למחקרים )בס"א( סאדאת
 סטנפורד, באוניברסיטאות לימד המפרץ. ובארצות הסעודית בערב יזציהודמוקרט מודרניזציה תהליכי ובעיקר המודרני, התיכון
 ווואשינגטון. קורנל,

 קבוע נציג בהם החוץ במשרד בכירים תפקידים של שורה מילא האיטלקי. החוץ שר סנט'אגאתה די טרזי מריה ג'וליו השגריר
 מאוניברסיטת במשפטים תואר בעל החוץ. שרדמ של הכללי המזכיר וסגן ובישראל בארה"ב איטליה שגריר באו"ם, איטליה של

 מילנו.

 במחקרו הסיני. החוץ משרד של המחקר מכון ,Institute for International Strategic Studies – ב מחקר עמית יבין ליאנג ד"ר
 איראן את י",הערב "האביב את גם חוקר בינלאומית. פוליטית ובכלכלה וארה"ב סין ביחסי בינלאומית, בפוליטיקה עוסק הוא

 מאוניברסיטת בינלאומיים ביחסים דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחומי רבים ומאמרים ספרים פרסם בגרעין. הקשורות וסוגיות
 פקין.

 של שורה מילא בנוסף ל.”בצה המודיעין אגף ראש לשעבר .(INSS) לאומי ביטחון למחקרי המכון ראש ידלין עמוס )מיל.( אלוף
 חצרים. בסיס ומפקד הצבאיות המכללות מפקד האוויר, חיל מטה ראש בוושינגטון, ל”צה נספח בהם ל,”הבצ בכירים תפקידים

 הרוורד. מאוניברסיטת ציבורי במנהל מוסמך תואר בעל

 

 



 משברים ניהול אסטרטגי, ייעוץ וממשל, רגולציה בתחומי המתמחה ת.א.ר.א, חברת של ובעלים יו"ר אסטרטגי, יועץ יחזקאל עובד
 המסחר התעשייה, כשר האחרון של כהונתו בתקופת אולמרט השר של יועצו היה .31 - ה הממשלה כמזכיר כיהן מתן.ו ומשא

 העברית האוניברסיטה בוגר ירושלים. עיריית ראש היה בה בתקופה עוזרו ושימש התקשורת, ושר האוצר שר והתעסוקה,
 ן.התיכו והמזרח האסלאם ובלימודי בינלאומיים ביחסים בירושלים

 אגן - מכתשים ל”וכמנכ כנשיא כיהן מ.”בע פרמצבטיות תעשיות טבע חברת ל”וכמנכ נשיא לשעבר ינאי שלמה )מיל.( אלוף
 הדרום, פיקוד אלוף התכנון, אגף ראש בהם והדרכה, מטה פיקוד, בתפקידי שנה משלושים למעלה ל”בצה שירת מ.”בע תעשיות

 ’ורג’ג אוניברסיטת מוסמך הכיפורים. יום ממלחמת המופת עיטור בעל ה.סדיר שריון אוגדת ומפקד היבשה זרוע מטה ראש
 בוגר הרווארד. אוניברסיטת של עסקים למנהל הספר בבית מתקדם לניהול התוכנית ובוגר לאומיים משאבים במנהל וושינגטון
 הרצליה. ינתחומיהב המרכז ואסטרטגיה, למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר ב.”ארה של לאומי לביטחון המכללה

 תחבורה, נושאי קידום על אחראי והיה שנה 14 במשך העירייה ראש מקום וממלא כסגן כיהן הרצליה. עיריית ראש יסעור יהונתן
 ניהול תפקידי מילא שונות. ועדות יו"ר גם שימש השלישי. והגיל נגישות מסחר, מתנ"סים, ספורט, סביבה, איכות בדרכים, בטיחות
 שונות. מקצועיות והשתלמויות עסקים במינהל תעודה לימודי בוגר משפחתי. עסק לניהול שותף והיה ברינה""ס חברת במפעלי

 בסטוקהולם בוושינגטון, מסחרי נספח שימש והתעסוקה. המסחר התעשייה במשרד חוץ סחר מנהל וראש למנכ"ל משנה כהן אוהד
 בוועדה ישראל נציג היה ולארה"ב. לירדן לישראל, שותפיםהמ התעשייה בשטחי הישראלית הפעילות מתאם שימש עוד ובעמאן.
 אוניברסיטת מוסמך האירופי. האיחוד של ברצלונה" "תהליך במסגרת שפעלה התיכון הים באגן תעשייתי פעולה שיתוף לקידום

 עסקים. במנהל חיפה

 פנים ומבקר חשב הממשלתיות, רותהחב רשות מנכ"ל בהן בכירות ניהול משרות של שורה מילא האוצר. משרד מנכ"ל כהן דורון
 כלכלי יועץ שימש עמידר. בחברת ומנכ"ל המנהלים חבר ויו"רElite International B.V סמנכ"ל בע"מ, לישראל כימיקלים קונצרן של

 במשפטים. אילן-בר אוניברסיטת ומוסמך ובחשבונאות בכלכלה אביב-תל אוניברסיטת התמ"ת.בוגר למשרד

 מפקד ל,”במטכ המבצעים חטיבת ראש בהם ומטה, פיקוד תפקידי של שורה מילא ל.”צה של המודיעין אגף ראש כוכבי אביב אלוף
 ומוסמך ציבורי במנהל הארוורד אוניברסיטת מוסמך ומטה, לפיקוד המכללה בוגר הצנחנים. ט”ומח האש עוצבת מפקד עזה, אוגדת

 בינלאומיים. ביחסים הופקינס ונס’ג אוניברסיטת

 של החדשות מערכת ראש שימש הרצליה. הבינתחומי במרכז לתקשורת הספר בבית ומרצה ת"א רדיו של התוכן סמנכ"ל כ"ץ רועי
 מדי המתקיים דיגיטלית לעיתונות "DIGIT" כנס בראש ועומד ייסד  האתר. של החדשותי הווידאו מערך את וניהל הקים "וואלה",

 לגופי תוכן יועץ אירוח. ותכניות אקטואליה אירועי מנחה בישראל, שורתתק בכלי מאמרים מאות פרסם הבינתחומי. במרכז שנה
 פרטיות. ולחברות מדיה

 אזורי וכרב לנתניה ראשי כרב לישראל, הראשי כרב כיהן ושם. יד מועצת יו"ר יפו.-אביב לתל הראשי הרב לאו מאיר ישראל הרב
 יהדות בנושאי וספרים אוטוביוגרפיה פרסם לישראל. שיתהרא הרבנות למועצת שנבחר ביותר הצעיר הרב היה אביב. תל בצפון

 פרנקל. והרב גרוס הרב אונטרמן, הרב ידי על לרבנות הוסמך והלכה.

 לאוטמן קרן את הקים החינוך. בתחום נוספות חינוכיות קרנות כנשיא גם מכהן חינוך. הכל תנועת ממייסדי ואחד יו"ר לאוטמן דב
 יו"ר שימש התעשיינים. התאחדות כנשיא כיהן החינוך. בתחום בישראל וערבים יהודים בין השוויון ובקידום בחינוך להשקעה

 בע"מ. טקסטיל וסברינה בע"מ טקסטיל תעשיות גיבור חברת מנכ"ל גליל, תאדל חברת של העיקרי המניות ובעל המנהלים מועצת
 ופרס 2007 לשנת ישראל פרס בריטניה, ממלכת כבוד של תואר בהם רבים ובפרסים הערכה באותות זכה הציבורית פעילותו על

 המכון בוגר ומהטכניון. באבי תל אוניברסיטת מטעם כבוד לשם דוקטור תוארי בעל אביב. תל אוניברסיטת מטעם רומנסיארו
 .(MIT)מאסצ'וסטס של הטכנולוגי

 הספרדי הממשלה ראש משרד של הכללי המזכיר שימש התיכון. המזרח לדרום האירופי האיחוד מטעם מיוחד נציג לאון ברנדינו
 הים התרבויות ששלו למען מרוקאית הספרדית הקרן בראש עמד החוץ. שר כסגן כיהן .G20 - ל הספרדית הממשלה של אישי ונציג

 במשרד תפקידים של שורה מילא התיכון. במזרח השלום תהליך לענייני האירופי האיחוד של המיוחד לנציג אישי יועץ שימש תיכוניות.
 ברצלונה. מאוניברסיטת בינלאומיים ביחסים דיפלומה בעל ובליבריה. בלוב באלג'יר, ביוון, הספרדי החוץ

 באסטרטגיה .מתמחהCenter for American Progress - ב בינלאומית, ומדיניות לאומי ביטחון יינילענ בכיר נשיא סגן לאון-דה רודי
 וסגן ההגנה מזכיר כסגן כיהן ובפוליטיקה. החקיקה בתהליך התיכון במזרח לאומי, בביטחון הביטחון, בתקציב ארה"ב, של צבאית

 הישגיו עבור הערכה באותות זכה הנבחרים. ובבית בסנאט יריםבכ ניהוליים תפקידים של שורה מילא בואינג. בחברת בכיר נשיא
 הרווארד. באוניברסיטת והבינלאומי הלאומי הביטחון בתחומי לניהול ותכנית לויולהמרימאונט אוניברסיטת בוגר המקצועיים.

 הייתה .18-ה נסתבכ האופוזיציה ראש ושימשה קדימה מפלגת בראש עמדה התנועה. מפלגת ויו"ר כנסת חברת לבני ציפי כ”חה
 הממשלה ראש מקום ממלאת בהם ישראל, בממשלות בכירים מיניסטריאליים בתפקידים כיהנה הליכוד. מטעם כנסת חברת גם

 החברות רשות ל”מנכ שימשה והשיכון. הבינוי ושרת העלייה לקליטת השרה החקלאות, שרת המשפטים, שרת החוץ, ושרת
 במשפטים. אילן-בר אוניברסיטת בוגרת .2004 לשנת השלטון איכות אבירת פרסב זכתה במקצועה. דין עורכת הממשלתיות.

 הלאומית המועצה במסגרת הממשלה לראש המייעצת בוועדה חברה וממשל. למנהיגות המכון מנכ"לית לוטם-חמו מיכל ד"ר
 הספר בבית בכירה מרצה שמשה שנים. 15-כ במשך ניהלה אותו ילדים, לבטיחות "בטרם" ארגון את יסדה וחברה. לכלכלה

 הוענק ישראל ילדי לבטיחות תרומתה שונות.על במסגרות לבריאות ובחינוך ברפואה ועסקה חיפה באוניברסיטת הציבור לבריאות
 אביב,-תל מאוניברסיטת לרפואה דוקטור תואר בעלת בהכשרתה, ילדים ברפואת מומחית .2008 בשנת הממשלה ראש פרס לה

 אלכא. ובוגרת מנדל מכון של נוכיתחי למנהיגות הספר בית בוגרת

 



 ביטוח אחזקות מגדל למנכ"ל כמשנה כיהנה בבנק. פיננסיים שווקים חטיבת על וממונה הפועלים בנק למנכ"ל משנה לוין ענת
 ניהוליים תפקידים ומילאה זקס-נשואה ההשקעות בחברת משותף מנכ"ל הייתה בחברה. ואשראי השקעות תחום וכמנהלת ופיננסים

 בפרויקט ההשקעה - הובילה אותה בעסקה בחר "Project Finance Magazine" הבריטי העת כתב אופק. פסגות שקעותהה בבית
 בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמכת .2009 לשנת התיכון במזרח התקשורת בתחום השנה כעסקת - עמוס הישראלי הלוויין
 .עסקים במנהל

 הבינלאומי המכון צוות ועם בינלאומיים ליחסים המועצה חברי עם נמנית .Metis Solutions–ו ושות' לונג מ.ב. בעלת לונג בת' מרי
 ולמזכיר מזכיר-לתת ראשית יועצת שימשה זה בתפקיד בינלאומי. ביטחון לענייני ההגנה למזכיר עוזרת הייתה אסטרטגיים. למחקרים

 מדיניות לענייני הוועדה כיו"ר שירתה לאפריקה.ו לאירופה הקרוב, למזרח ביטחון ואסטרטגיית ביטחון מדיניות ניסוח בענייני ההגנה
 המרכזית. הביון בסוכנות עבדה נאט"ו. של הכללי המזכיר של גרעינית

 בדיני פומבי, בינלאומי במשפט מתמחה הרצליה. הבינתחומי במרכז למשפטים רדזינר ספר בבית סגל חבר ליבליך אליאב ד"ר

 ובפקולטה לאומי ביטחון ללימודי במכון מחקר עמית היה בינלאומיים. בארגוניםו אדם בזכויות הומניטארי, במשפט בכוח, השימוש
 עתה. זה התפרסם "International Law and Civil Wars: Intervention and Consent" ספרו אביב. תל באוניברסיטת למשפטים

 .קולומביה מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעל

 את שחקרו הראשונים בין היה הרצליה. הבינתחומי במרכז לתקשורת עופר סמי ספר בית של מייסד דיקן לטר-למלשטרייך נעם ר”ד
 ר”כיו כיהן התקשורת. על המלאכותית האינטליגנציה ובהשפעת מידע בכריית עוסק הנוכחי מחקרו האינטראקטיבית. התקשורת תחום

 (.MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי מהמכון בתקשורת דוקטור תואר בעל לתקשורת. הישראלית האגודה

 ”,כספים“ בשבועון כעיתונאית עבדה וברדיו. בטלוויזיה כלכלה בתכניות פרשנית ”גלובס”ב ופרשנית עיתונאית ליבר-קורין סטלה
 ועתתנ אות זוכת בירושלים. הדסה החולים בבית מיון בחדר מוסמכת אחות הייתה כן לפני ”.הזה העולם“ ובשבועון ”מוניטין“ בירחון

 .2009 לשנת ץ”אומ

-הליכוד וסיעת הליכוד סיעת מטעם כנסת כחבר כיהן ביתנו. הליכוד סיעת מטעם כנסת וחבר והמים האנרגיה שר לנדאו עוזי ר”ד כ”חה
 הלאומיות התשתיות שר הממשלה, ראש במשרד שר פנים, לביטחון שר בהם בכירים, ציבוריים תפקידים של שורה מילא צומת.-גשר
 (.MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי מהמכון בהנדסה דוקטור תואר בעל בטכניון. מרצה היה התחבורה. רדמש ל”ומנכ

 הרשות דירקטוריון יו"ר גם משמש בישראל. והנמלים הספנות לנושאי והרגולטור והנמלים הספנות רשות מנהל מאור יגאל חובל רב
 בחברת בכירים ניהול תפקידי של שורה ומילא הישראלי, הסוחר בצי יטקברנ היה חיפה. העיר במועצת חבר היה ימית. והכשרה לחינוך

 ובגיאוגרפיה. עסקים במנהל חיפה אוניברסיטת מוסמך צים.

 לאומי. ביטחון ובנושאי במזה״ת לשעבר, המועצות ברית במרחב ברוסיה, מתמחה לאומי. ביטחון למחקרי במכון בכיר חוקר מגן צבי
 שירת הרצליה. הבינתחומי במרכז אירואסיה ללימודי המכון ובראש נתיב הארגון בראש עמד וקראינה.ובא ברוסיה ישראל כשגריר כיהן

 כללית. בהיסטוריה אביב-תל אוניברסיטת בוגר באמ״ן. כקצין

 מידע אבטחת בתחום ויעוץ פתרונות המספק אביב, בתל יאנג אנד ארנסט של והסייבר המידע לאבטחת המרכז בראש עומד מוזס טל
 להקמת קודם ובתשתיות. נתונים במסדי באפליקציות, מידע באבטחת שעסקה בע"מ הקטיקס חברת ממייסדי אחד היה ייה.לתעש

 אבטחה בחברות טכנולוגי ומוביל בכיר יועץ שימש ניידים. לטלפונים אפליקציות שסיפקה תוכנה חברת של בעליה היה הקטיקס,
 בישראל. ביותר הגדולות והטלקום טוחהבי הבנקאות, חברות עבור פרויקטים מספר והוביל

 ובהגירה. פליטים בבעיות האזרח, בזכויות עוסקת .Bündnis 90הירוקים מפלגת מטעם הגרמני הפרלמנט חברת מולר קרסטין
 משברים למניעת הוועדה תת יו"ר וסגניות חוץ ליחסי הפרלמנט וועדת חברת חוץ, מדיניות לענייני המפלגה דוברת משמשת
 בפרלמנט. המפלגה וכראש החוץ שר כסגנית יהנהכ אזרחיים.

 השירותים הסדרת מנהלת וכמנהל ולוויין כבלים לשידורי המועצה כיו"ר כיהן .HOT הכבלים בחברת תוכן סמנכ"ל מוקדי יורם
 ריתהעב האוניברסיטה ובוגר בהכשרתו דין עורך ושות'". מלצר "חנן, הדין עורכי במשרד שותף היה התקשורת. במשרד לציבור

 במשפטים. בירושלים

 הביטחוני הסייבר בתחום העוסקת Cyberia - Advanced Cyber Solutions ltd, סייבריה חברת של ובעלים מנכ"ל מזרחי גיא
 נבחרים "האקרים" של ובפורומים חברתיות ברשתות פעיל .שותףHacking של ולמתודולוגיות מידע לאבטחת והאזרחי.מומחה

 אלביט בחברת סייבר צוות ראש בארץ.היה הגדולה Hacking - ה קהילת את ומנהל האקר" של יומנו" הבלוג את בעולם.כותב
 המודיעין. בחיל בכיר ויועץ

 תפקידים של שורה מילאה הפולני. ההגנה במשרד הגנה למדיניות המזכיר לתת יועצת מגדז'יאקמיזווסקה אגניישקה השגרירה
 יועצת הייתה יורק. בניו כללית וקונסולית יועצת במוסקבה, בשגרירות יועצת ראל,ביש פולין שגרירת בהם הפולני החוץ במשרד

 המרכז את ניהלה "ויאץ". בירחון עורכת וסגנית מחלקה מנהלת שימשה עוד ליהודים. פולנים בין יחסים בענייני הפולנית לממשלה
 וורשה. אוניברסיטת בוגרת ינלאומיים.ב למחקרים במרכז תכניות מנהלת ושימשה בוורשה בינלאומיים למחקרים העצמאי

 City" מנהטן, מכון של בירחון עורכת גם משמשת (.MI) מדיניות למחקר מנהטן במכון החוץ מן ועמיתה עיתונאית מילר ודי’ג

Journal," ה"ניו של לשעבר חוקרת כעיתונאית לאומי. וביטחון טרור התיכון, המזרח בענייני פוקס של החדשות לרשת ופרשנית 
 שהתמנתה הראשונה האישה הייתה חסויים. מקורות על לשמור כתב של זכותו על להגן מנת על מה לזמן נכלאה טיימס" יורק

 סדרת בזכות 2002 לשנת לעיתונות פוליצר בפרס זכתה צוותה חברי םע יחד בקהיר. טיימס" יורק "ניו העיתון משרד לראש
 .פרינסטון אוניברסיטת של ציבורי ולמנהל בינלאומיים ליחסים הספר בית מוסמכת ספרים. ארבעה פרסמה קאעדה.-אל על כתבות

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_(%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_(%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA)


 Political העת כתב של ראשי ועורך הרצליה הבינתחומי ואסטרטגיה, דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית דיקן מינץ אלכס פרופ'
Psychology. 'בקבלת האקדמיים מחקריו בתחומי בעולם ביותר היוקרתיים בפרסים שזכה עולמי שם בעל חוקר הינו מינץ פרופ 

 של הספרים סדרת כעורך מינץ פרופ' משמש כדיקן לתפקידו בנוסף חוץ. מדיניות וניתוח פוליטית, פסיכולוגיה בממשל, החלטות
 מערכת חבר או עורך סגן כעורך, משמש וכן הבינלאומית, בזירה החלטות וקבלת במנהיגות היוקרתית שיקגו ברסיטתאוני הוצאת

 באגודה חוץ מדיניות לניתוחי האגף מטעם בעולם המצטיין הבכיר החוקר פרס חתן הוא מינץ פרופ' בינלאומיים. עת כתבי בשבעה
 החשובה התרומה עבור בינלאומיים ללימודים הבינלאומית האגודה מטעם דויטש פרס וחתן בינלאומיים, ליחסים הבינלאומית

 בממשל החלטות וקבלת פוליטית בפסיכולוגיה הייחודית המחקר תכנית את מנהל היחב"ל. לחקר 40 גיל עד חוקר של בעולם
 קיימברידג'. וניברסיטתא בהוצאת רואן(-דה פרופ' )עם חוץ במדיניות החלטות קבלת על ספרו לאור יצא לאחרונה בבינתחומי.

 במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית ואסטרטגיה, למדיניות במכון בכירה מחקר עמיתת מכטיגר רחל
 באסלאם התיכון, במזרח עוסקת היא במחקרה וניהול. מחקר תפקידי במגוון הממשלה ראש במשרד עבדה הרצליה. הבינתחומי

 לאומי. ביטחון ובלימודי המדינה במדע חיפה אוניברסיטת מוסמכת לי.ישרא הערבי ובסכסוך הקיצוני,

 דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית כדיקן כיהן הרצליה. הבינתחומי במרכז אקדמיים לעניינים לנשיא המשנה מלניק רפי ’פרופ
 מרצה ישראל, בבנק המחקר מחלקת למנהל משנה שימש במרכז. עסקים למנהל אריסון הספר בבית לכלכלה ’וכפרופ ואסטרטגיה

 מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל קליפורניה.–ודייוויס בוסטון באוניברסיטאות אורח ומרצה העברית באוניברסיטה
 הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר בברקלי. קליפורניה

 )בכהונה בפועל מנכ"ל בהם ברשות ניהול תפקידי מספר מילאה ורדיו. לטלוויזיה השנייה הרשות של בפועל מנכ"לית מצגר איילת
 רשת מנהלת שימשה עוד המידע. חופש חוק על ואחראית ומידע סקרים פרסומות, אגף ראש טלוויזיה, לענייני סמנכ"לית נוספת(,
 מטעם תעודה לימודי ובוגרת נלאומייםבי ביחסים בירושלים העברית האוניברסיטה בוגרת .2 ערוץ של ההקמה במנהלת תכניות

 בירושלים. העברית באוניברסיטה וממשל ציבורית במדיניות שני לתואר לומדת בכיר. עסקי בניהול העברית האוניברסיטה

 Sun חברות: מספר של יו"ר משמש הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד יו"ר מקוב ישראל
Pharmaceuticals Ltd. , כיו"ר שימש בעבר ואלתו. מיקרומדיק ביולייט; אימג'ינג; גיוון בהודו; המובילות הפארמה מחברות אחת 

 שבו התהליך ואת החברה של הגלובליזציה תהליך את והוביל בע"מ פרמצבטיות תעשיות טבע וכמנכ"ל כנשיא כיהן בע"מ. נטפים
 שונים בתחומים תעשייתיות חברות מספר ניהל לכן קודם הגנריות. התרופות בתחום עולמיה השוק מובילת להיות הפכה טבע
 העברית האוניברסיטה מוסמך בארה"ב. ציבורית לחברה שהפכה אינטרפארם, - הראשונה הישראלית הביוטק חברת את וייסד

 וכלכלה. בחקלאות בירושלים

 הקיבוצי העבודה במשפט מתמחה הרצליה. הבינתחומי במרכז רדזינר ע"ש למשפטים הספר בית דיקן מרגליות-רבין שרון פרופ'
 משפטיים כללים בין וביחס עובדות נשים בזכויות תעסוקתית, באפליה עוסקים בעבודה.מחקריה ההזדמנויות ובשוויון והאישי

 ורק.י ניו מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעלת לעובדים. חוקתיות ובזכויות העבודה בשוק לתמורות

 הציבורית פעילותו על התיירות. בתחום שונים ואגודות ארגונים בראש עומד לישראל. תיירות מארגני לשכת יו"ר מרום שמואל
 האמריקני המילניום ואות התיירות משרד מטעם בתיירות השנה איש אות בהם רבים, יוקרתיים ובפרסים הערכה באותות זכה

 ובארה"ב. בארץ והנסיעות התיירות בתחום ארגונים ספרמ וניהל התיירות.ייסד בתחום למצוינות

 תפקידים של שורה מילא אטומית. לאנרגיה והוועדה המודיעין שירותי על המופקד והשר הממשלה ראש סגן מרידור דן
 חבר ושימש המרכז מפלגת ממקימי היה הממשלה. ומזכיר המשפטים שר האוצר, שר בהם בכירים, וממשליים מיניסטריאליים

 במשפטים. העברית האוניברסיטה בוגר .2006-2004 ישראל של הביטחון תפישת לעדכון הוועדה בראש עמד מטעמה. סתכנ

 בירושלים העברית באוניברסיטה מרצה הקים. אותו הממשלה ראש במשרד הלאומי הקיברנטי המטה ראש מתניה אביתר ד"ר
 ואזרחי, צבאי ופיתוח במחקר עסק אביב.-תל באוניברסיטת וןוביטח טכנולוגיה למדע, נאמן יובל בסדנת מפא"ת מטעם ועמית

 בתוכניות בנושא והרצה ישראליות הזנק חברות על ספר בעריכת השתתף וביזמות. פרויקטים בניהול מערכות, בפיתוח והתמחה
 תואר בעל .הביטחון במשרד במפא"ת טכנולוגיות ותשתיות לחימה אמצעי ופיתוח למחקר מנהל שימש עסקים. מנהל ללימודי
 החלטות. וקבלת שיפוט בתחום בירושלים העברית מהאוניברסיטה דוקטור

 אגף ראש בהם הכללי ובמטה בחיל בכירים ומטה פיקוד תפקידי של שורה מילא האוויר.-חיל מפקד לשעבר ןנחושת עידו אלוף
 בשיקגו עסקים למנהל הספר בית מוסמך חצור. בסיס ומפקד מודיעין להק ראש אוויר, להק ראש האוויר, חיל מטה ראש התכנון,

 הרווארד. אוניברסיטת מטעם מתקדם ניהול קורס בוגר אביב.-תל באוניברסיטת רקנאטי ע"ש עסקים למנהל הספר ובית

 במדינות עוסק הוא בעבודתו בינלאומי. במשפט המתמחה קראוולומורינג דין עורכי במשרד בכיר שותף ניוברגר ה. סטיוארט עו"ד
 אירופה, ומזרח במרכז רבות בארצות עבד אדם. בזכויות ובפגיעה בינלאומי דין בהפרת רכוש, בהפקעת לטרור, סותח הנותנות

 חבר פרופסור שימש וסין. אסיה ומזרח דרום אמריקה, ודרום מרכז התיכון, המזרח לשעבר, המועצות ברית אסיה, מרכז
 במשפטים. ג'ורג'טאון אוניברסיטת מוסמך רה"ב.בא אוניברסיטאות במספר גם והרצה ג'ורג'טאון באוניברסיטת

 בצה"ל שירת ברציפות. קדנציות חמש לציון ראשון עיריית כראש כיהן לוד. לעיריית הממונה הוועדה יו"ר ניצן מאיר )מיל.( תא"ל
 טכנולוגי מכון - ןהטכניו בוגר מבוקר(. לחימה ציוד )מרכז מצל"ח ומפקד אפסנאות ענף ראש סגן היו האחרונים ותפקידיו שנים 32

 וניהול. תעשייה בהנדסת לישראל

 בראש עמד התיכון. במזרח תקשורת לייעוץ משרד -Pillar Seven מייסד, תקשורתי. ואסטרטג ירדני עיתונאי נמאט סלמה מר
 זוכה .The Daily Beast"" בעיתון וכותב עורך היה הערבית. בשפה בינלאומי יומי עיתון חיאת",-"אל של בוושינגטון המשרד

 אוניברסיטת של לעיתונות הספר בית מטעם התיכון, במזרח לעיתונות סרטאווי-אליאב ופרס לתקשורת פרנדלי אלפרד בפרס
 קולומביה.



 פעילה ובמדע. בבריאות באמנות, בתרבות, העוסקים שונים בארגונים ומתנדבת פילנתרופית עסקים, אשת סגל דילס דליה
 למדיניות המכון של המנהל הוועד חברת המדינה. ובמדעי בכלכלה חיפה אוניברסיטת בוגרת .שנוסד מיום הרצליה בכנס ותומכת

 ואסטרטגיה.

 של בפועל העיר ראש קצרה לתקופה שימשה הממשלה. ראש במשרד האישה מעמד לקידום הרשות מנהלת סוויד-פאר ורד
 סוציאלית. עבודה בלימודי אביב-תל אוניברסיטת בוגרת העיר. ראש מקום וממלאת סגנית הייתה לכן קודם נתניה.

 מכהנת והתעסוקה. המסחר התעשייה, במשרד בעבודה הזדמנויות שוויון בנציבות בפועל ארצית נציבה סולטנוביץ דוד אינה עו"ד
 בנציבות והדרום ירושלים נציבות של אזורית נציבה שימשה ירושלים. במחוז הדין עורכי לשכת של למשמעת הדין בבית כחברה גם

 למיגור במאבק פעילה הייתה עבודה. ובדיני אזרחי במשפט והתמחתה פרטיים דין עורכי במשרדי עבדה בעבודה. הזדמנויות שוויון
 למנהל המכללה של האקדמי המסלול בוגרת בנשים. סחר לקורבנות בהתנדבות משפטי יעוץ והעניקה בישראל, בנשים הסחר

 במשפטים.

 החוץ במשרד מחקר בתפקידי שימש הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון מחקר עמית סלונים אורי
 המדינה. במדע אביב-תל אוניברסיטת בוגר ובעולם. בארץ חברות עבור תרחישים חלפיתו כיועץ וכן אביב,-תל ובאוניברסיטת

  דוקטור. תואר לקראת לימודים תיכון. מזרח בלימודי האוניברסיטה מוסמך

 העולם בנושא עת ובכתבי בעיתונים מאמרים מפרסם ."Weekly Standard"- ב בכיר ועורך הדסון במכון אורח עמית סמית' לי
 משמש ."The Weekly Standard", "The New Republic", "The Boston Globe" טיימס", יורק ב"ניו אמיוהאסל הערבי
 The Strong Horse: Power, Politics, and the הערבית החברה על ספר פרסם הגדולות. והטלוויזיה הרדיו ברשתות פרשן

Clash of Arab Civilizations. סנט ובאוניברסיטת בקהיר האמריקאית באוניברסיטה ערבית למד קורנל. אוניברסיטת מוסמך 
 בבירות. ג'וזף

 וניברסיטתבא התיכון המזרח של להיסטוריה בחוג סגל וחבר התיכון המזרח לחקר דיין משה במרכז בכיר חוקר ססר אשר פרופ'
 ועמית ואריזונה, ברנדייס, שיקגו, קורנל, באוניברסיטאות אורח ופרופסור פולברייט, עמית היה המרכז. כראש כיהן אביב.-תל

 הערבי. העולם ועל ופלסטין ישראל יחסי על ירדן, על ספרים מספר פרסם הקרוב. המזרח למדיניות הוושינגטוני במרכז אורח

 חברה ,Landfall Strategy Group מנהל זילנד. ניו של והסחר החוץ לשר אסטרטגיה לענייני כירב יועץ סקילינג דיוויד ד"ר
 מנהל היה בסינגפור. ציבורי לשירות במכללה עמית גם משמש בסינגפור. שבסיסה בעולם לממשלות אסטרטגי ייעוץ המספקת

 בלתי מחקר מכון זילנד, ניו מכון ומנכ"ל מייסד ששימ החברה. של המחקר במכון בכיר מחקר ועמית מקינזי הייעוץ בחברת שותף
 כלכלי יועץ ושימש  זילנדי הניו האוצר במשרד ראשי כיועץ עבד שונים. מדיניות תחומי על להשפיע במטרה שהוקם מפלגתי

 ציבורית במדיניות דוקטור תואר בעל הצעיר. הגלובלי כמנהיג העולמי הכלכלי הפורום בו בחר 2008 בשנת לממשלה.
 הרווארד. וניברסיטתמא

 הון. שוקי פועלים ההשקעות, בנק וכיו"ר הבנק של הביקורת ועדת וכיו"ר כדירקטור כיהן בע"מ. הפועלים בנק יו"ר סרוסי יאיר
 מילא מוסטנג. קרן של ויו"ר ומייסד יורופורט ויו"ר מייסד שותף, היה בישראל. סטנלי מורגן ההשקעות בנק פעילות את וניהל הקים
 ההשקעות במרכז חבר היה הקומודיטיס. משלחת ומנהל בארה"ב האוצר נציג בהם האוצר, במשרד בכירים תפקידים של שורה
 המדינה. ובמדע בכלכלה בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר הראשי. המדען ובקרן

 בסביבה,במחקר באנרגיה, הקשורות בסוגיות עוסק הממשלה. ראש במשרד לכלכלה הלאומית במועצה כלכלן עודד נתנאל
 בכלכלה. בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך הודו. ועם סין עם כלכליים ובקשרים ופיתוח,

 מטה וראש חוץ מדיניות לנושאי לאומי לביטחון המועצה ראש סגן שימש החוץ. במשרד מדיני לתכנון החטיבה ראש עציון ערן
 איראן, המדיני, והתהליך הפלסטינית הסוגיה ובהם האזוריים נושאיםב משרדית-בין מטה עבודות הוביל לאומי. לביטחון המועצה

 המדינות. שתי בין האסטרטגי הדיאלוג את וריכז ארה״ב עם האסטרטגיים ביחסים עסק הבינ״ל בזירה ועוד. מצרים ולבנון, סוריה
 ״מוסמך״ תואר בעל פרנסיסקו. בסן אלישר כקונסול כיהן נוספות. מרכזיות ומדינות סין רוסיה, מול מדיניות גיבוש תהליכי הוביל

 בוושינגטון. ישראל בשגרירות (DCM) השגריר וסגן המדיני כציר יכהן 2013 מקיץ החל (.MBA) עסקים במנהל

 בתיאוריה עוסק הוא במחקרו חיפה. באוניברסיטת המדינה למדעי הספר בבית בינלאומיים ליחסים בחטיבה מרצה ערן אהוד ד"ר
 של ציבורי ולמנהל למשפטים הספר בבתי מחקר עמית שימש ערבי. הישראלי בסכסוך ובעיקר יםסכסוכ של ובפרקטיקה
 הטכנולוגי במכון המדינה למדע בחוג החוץ מן כמרצה לימד ברנדייס. באוניברסיטת ישראל ללימודי ובמרכז הרווארד אוניברסיטת

 במדע דוקטור תואר בעל הממשלה. לראש המדיני היועץ עוזר בהם המדינה בשירות תפקידים מספר מילא .(MIT)מסצ'וסטס של
 ברנדייס. מאוניברסיטת המדינה

 הקונגרס של ישראל מטעם נציג שימש המכון. כראש כיהן (.INSS) לאומי ביטחון למחקרי במכון בכיר חוקר ערן עודד ר”ד השגריר
 האיחוד למוסדות ישראל שגריר בהם בכירים, בתפקידים שנה מארבעים למעלה הישראלי החוץ תבשירו שירת העולמי. היהודי

 במדע דוקטור תואר בעל ובוושינגטון. בלונדון ישראל בשגרירויות שירת בירדן. ישראל ושגריר בבריסל לנאט"ו והנציג האירופי
 (.LSE) לכלכלה הלונדוני הספר מבית המדינה

 ארגונים מוסדות, מספר של הנאמנים בחבר חבר דן. מלונות חברת יו"ר וסגן בישראל המלונות התאחדות נשיא פדרמן עמי
 אביב.-בתל פרויקטים 12 -ב השקיעה אשר בנדל"ן השקעות קרן - בולווארד את והתרבות.הקים החינוך בתחום וארגונים ציבוריים

 מוסמך דוד. והמלך אכדיה דן אביב, תל דן המלונות "למנכ החברה, מנכ"ל בהם דן מלונות בחברת בכירים ניהול תפקידי מילא
 קורנל. באוניברסיטת מלון בתי ניהול למד עסקים. במנהל בירושלים העברית האוניברסיטה

 

 



 וסגן התקציבים, על הממונה המשרד, מנכ"ל בהם האוצר במשרד בכירים תפקידים של בשורה כיהן אחזקות. מגדל יו"ר פוגל אהרון
 בהם שונים וארגונים חברות יו"ר היה כלל. בקונצרן והבקרה הכלכלה מחלקת מנהל שימש כלכליים. לנושאים התקציבים על הממונה

 הדסה. חולים בתי של המנהלים ומועצת מסוימת, תקופה ניהל גם אותה אנרגיה, ואנר חברת להשקעות, לאומי בנק טכנולוגיות, נס
 בכלכלה. בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך

 ביטחון, לענייני השר סגן בהן הצ'כי החוץ במשרד בכירות משרות מילא לישראל. הצ'כית הרפובליקה שגריר פוג'ר תומס השגריר
 לא ארגון ,People in Need מנהל שימש בילטראליים. ליחסים שר וסגן אירופיות מדיניות עם םבילטראליי ויחסים האירופי האיחוד

 הצ'כית הממשלה מטעם כבוד לאותות זכה בעולם. משבר באזורי אדם ובזכויות בחינוך בפיתוח, הומניטרי, בסיוע העוסק צ'כי ממשלתי
 הבינתחומי המרכז מוסמך הצעיר. הגלובלי כמנהיג העולמי הכלכלי הפורום בו בחר 2010 בשנת אלבניה. של הרפובליקה נשיא ומטעם

 בממשל. הרצליה

 מילא במוסד. תעשייתית למצוינות  המרכז וראש לאומית מדיניות למחקרי נאמן שמואל במוסד בכיר מחקר עמית פורטונה גלעד ד"ר
 לחימה מערכות ברפאל עסקים ופיתוח לשיווק כ"לוסמנ לתפעול סמנכ"ל בהם תעשייתיות, ובחברות בארגונים ניהול תפקידי של שורה

 יזם, טבע. בחברת עסקים ולפיתוח לתפעול וסמנכ"ל כימיים וחומרים דשנים מנכ"ל ופיתוח, למחקר מכון - תמי מנכ"ל מתקדמות,
 אילינויס סיטתמאוניבר כימית בהנדסה דוקטור תואר בעל לתרופות. נובוטייד חברת ואת המים בתחום אקווייז חברת את וקידם הקים

 הרווארד. אוניברסיטת של בכירים למנהלים קורס בוגר בארה"ב.

 .ישראל טבע אנוש, משאבי מנהלת פחימה אילנה

 קרן ל”למנכ כמשנה כיהן ב.”בארה סיטיגרופ בתאגיד בינלאומי סיטיגרופ ונשיא ר”יו סגן שימש ישראל. בנק נגיד פישר סטנלי ’פרופ
 העולמי. הבנק של ראשי וכלכלן נשיא וכסגן (MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי במכון לכלכלה ההמחלק כראש הבינלאומית, המטבע

 וסטס.’מסצ של הטכנולוגי מהמכון בכלכלה דוקטור תואר בעל

 אובמה ברק של הראשון הבחירות מסע בצוות כחבר ניסיונו על העולם ברחבי מרצה אמריקאי. ועיתונאי בלוגר פלזן-גרהאם סם
 והעוסקת בוושינגטון הממוקמת טכנולוגית חברה ,Blue State Digital בחברת תוכן מנהל היה הבחירות. מסע של הבלוג וכמנהל

 החברה. במדעי הרווארד אוניברסיטת בוגר אינטרנט. באסטרטגית

 שירתה נגטון.בוושי American Enterprise Institute (AEI) - ב הגנה ומדיניות חוץ מדיניות למחקרי נשיא סגנית פלטקה דניאל
 על מאמרים פרסמה חוץ. ליחסי הסנאט בוועדת אסיה ודרום הקרוב המזרח לענייני בכיר מקצועי צוות כחברת שנים כעשר במשך

 ללימודים הספר בית מוסמכת גרעיני. נשק תפוצת ועל טרור על ארה"ב, ביטחון על אסיה, ובדרום התיכון במזרח פנימית פוליטיקה
 הופקינס. ונס’ג אוניברסיטת לש מתקדמים בינלאומיים

 הרדיו בערוצי והמזה״ת ארה״ב בענייני ומרצה פרשן וישראליות. לאומיות בין חברות למספר ויועץ דירקטור פנקס אלון השגריר
 בתקופת החוץ שר מטה ראש שימש יורק. בניו ישראל של כללי כקונסול כיהן אן.בי.סי. סי.אן.אן, ניוז, בפוקס הישראליים, הטלוויזיה

 מדיני ויועץ העבודה, מפלגת ר”וכיו החוץ כשר הממשלה, כראש כהונתו בתקופות ברק לאהוד יועץ לוי, ודוד עמי-בן שלמה של כהונתם
 בממשל. טאון’ורג’ג אוניברסיטת ומוסמך העברית האוניבריטה בוגר חוץ. וכשר העבודה מפלגת ר”כיו כהונתו בתקופת פרס לשמעון

 במועצת מכהן הרצליה, הבינתחומי במרכז עסקים למנהל הספר בבית מרצה השקעות. וגילון נטוורקס אטרה ר”יו פקלמן דב ’פרופ
 בוועדה חבר היה הזנק. חברות מספר הקים ניהולי. לייעוץ חברה וניהל ייסד .IDC Corporation ר”כיו וגם המרכז של המנהלים
 חבר אביב.-ותל וורטון שיקגו, באוניברסיטאות לימד שיקגו. מאוניברסיטת עסקים במנהל דוקטור תואר בעל ישראל. בנק של המייעצת

 ואסטרטגיה. למדיניות המכון של המנהל בוועד

 של אירופיים ועניינים חוץ לענייני מנהל שימש בבריסל. אירופיים ללימודים במרכז המחקר וראש מנהל סגן פרוידנשטיין רולאנד

 של ציבורית ומדיניות חוץ יותלמדינ התכנון צוות חבר גם היה בוורשה. הקרן משרד ומנהל אדנאואר קונרד קרן של בברלין המשרד
 מרכז על בינלאומי, ביטחון על רבים מאמרים פרסם בינלאומיים. ליחסים הגרמנית במועצה מחקר כעמית עבד האירופית. המועצה
 אנג'לס. ובלוס בבון בינלאומיים ויחסים כלכלה יפן, לימודי המדינה, מדע למד וגרמנית. אירופית מרכז חוץ מדיניות ועל אירופה

 ל”צה בגלי ”,המשמר על”ב עבדה שנה. 30 מזה ”אחרונות ידיעות“ בעיתון הערבי והעולם התיכון המזרח לענייני עורכת פרי מדרס
 .ערבית וספרות ובשפה התיכון המזרח של בהיסטוריה בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמכת הישראלית. ובטלוויזיה

 פוליטי ופרשן תכניות מנחה גוסינסקי. ולדימיר של הניהולי הצוות וחבר בארץ נציג אסטרטגי. ייעוץ פרלמן של בעלים פלרמן ארנון
 תפקידים מילא "מעריב". של המנהלים מועצת יו"ר כסגן כיהן פלאו. של הרפובליקה של כבוד כקונסול גם מכהן וברדיו. בטלוויזיה

 שרון, הממשלה לראש אישי תקשורת ויועץ ראשי דובר והמדיה, התקשורת יחידת ראש בהם והדוברות, התקשורת בתחום בכירים
 וראש ב"טלגרף" כלכי עיתונאי הפרסום, בתחום חברות של ומנהל בעלים היה המקומי. השלטון מרכז ודובר יפו-אביב-תל עיריית דובר

 הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית בוגר "הארץ". של הכתבים

 היה האחרון ותפקידו בממשל עבד הפרטי, לשוק שפנה לפני בוושינגטון. פרלס דין עורכי משרד של ומייסד בעלים לספר ר. סטיבן
 טרור. נגד וחוקים הסביבה הגנת בינלאומי, סחר בינלאומי, לחוק הקשורות בסוגיות מתמחה סטיבנס. טד לסנטור חוקה לענייני עוזר
 סטנפורד שיקגו, באוניברסיטאות התמחותו בתחומי מרצה הלטינית. ובאמריקה באסיה באפריקה, מסחרי ומתן משא בניהול גם עוסק

 הפילנתרופית. פעילותו על הוקרה לאותות זכה נוספות. אוניברסיטאות ובמספר

 קונפליקטים במניעת בינלאומית, פוליטית בתקשורת עוסקת היא במחקרה בלונדון. קולג' בקינגס מחקר עמיתת פרנקו דה קיארה ד"ר
 מחקר פרויקט מנהלת כסגנית כיהנה וחברה. לשון של ובתיאוריות ויזואלית בתרבות האירופי, האיחוד של החוץ במדיניות ובפתירתם,

 האוניברסיטאי במכון מחקר ועוזרת ופלורידה פירנצה באוניברסיטאות בנושא מרצה הייתה מזוינים. קונפליקטים מניעת בתחום
 .בפירנצה האירופי האוניברסיטאי מהמכון דוקטור תואר בעלת התמחותה. בתחום רבים ריםומאמ ספרים שני פרסמה האירופי.

 



 בכירים תפקידים מילא ישראל. בנק כנגיד כיהן (.G-30) 30-ה קבוצת ר”ויו אינטרנשיונל ייס’צ מורגן יי.פי.’ג ר”יו פרנקל יעקב ’פרופ
 המטבע קרן של המחקר וראש ראשי וכלכלן אינטרנשיונל ’לינץ מריל תחבר ר”יו העולמי, AIG ר”יו סגן בהם בעולם פיננסיים במוסדות

 האירופי הבנק של הנאמנים חבר ר”יו וכסגן (IADB) לפיתוח אמריקאי-הבין הבנק של הנאמנים חבר ר”כיו גם כיהן הבינלאומית.
 .2002 לשנת הכלכלה בחקר לישרא פרס חתן אביב.-ותל שיקגו באוניברסיטאות לכלכלה פרופסור היה (.EBRD) ופיתוח לשיקום

 .שיקגו מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל

 ובאנרגיית קיימא בת באנרגיה מתמקד מחקרו אילן.-בר באוניברסיטת מתקדמים ולחומרים טכנולוגיה-לננו המכון ראש צבן אריה פרופ'
 פרסים במספר זכה האקדמיים הישגיו על דו.י על שנרשמו פטנטים על מבוססים מוצריהן אשר הזנק חברות ארבע הקמת יזם השמש.

 דוקטורט. עבודת על הפיס מפעל קרן ופרס צעיר, למדען הישראלית הכימית האגודה פרס מתחדשת, לאנרגיה לנדאו מיכאל פרס בהם
 .National Renewable Energy Laboratory - ב דוקטורט פוסט לימודי אילן.-בר מאוניברסיטת כימיה באלקטרו דוקטור תואר בעל

 סגן שימש חיפה. באוניברסיטת ימית אסטרטגיה לחקר הקתדרה וראש ים-צור הייעוץ חברת ובעלים, מנכ"ל צור יובל )מיל.( תא"ל
 וסגן הים חיל מטה ראש בהם הים בחיל בכירים תפקידים של שורה מילא אטומית. לאנרגיה הוועדה של אסטרטגי לתכנון וסמנכ"ל

 הביטחוניים היחסים הובלת על גרמניה נשיא מטעם הוקרה תאו קיבל הצוללות. שייטת ומפקד חיפה בסיס מפקד החיל, מפקד
  ביטחון. בלימודי לאומי לביטחון המכללה ומוסמך המדינה במדעי חיפה אוניברסיטת מוסמך עשור. במשך המיוחדים

 ברגלס ע"ש לכלכלה הספר בבית חבר פרופסור לאומי. בבנק הון שוקי חטיבת וראש למנכ"ל משנה ,צידון דניאל פרופ'
 פיננסיים. משברים של והאמפיריים התיאורטיים בהיבטים כולל היבטיה מגוון על כלכלה במאקרו התמחה אביב. תל וניברסיטתבא

 כיו"ר המשפטים, משרד למנכ"ל כיועץ שימש לכן קודם לאומי. בבנק בינלאומי עסקי ופיתוח אסטרטגיה מערך ראש קודם, בתפקיד
 למחקר געתון פרס חתן )ארה"ב(. בראון ובאוניברסיטת העברית באוניברסיטה מרצה היה נוספים. ובתפקידים הקיבוצים הסדר
 יורק. בניו קולומביה מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל ישראל. בכלכלת יישומי

 ראשון מזכיר בהם החוץ, במשרד בכירים תפקידים מילא סינגפור. של החוץ במשרד קבוע מזכיר קאוסיקן בילהרי השגריר
 גם היה אסיה. מזרח דרום לענייני מזכיר וסגן והפסיפיק אסיה מזרח לענייני מנהל אסיה, מזרח דרום מנהל ושינגטון,בו בשגרירות

 ארצו את וייצג הרוסית לפדרציה שגריר היה ובקנדה. במקסיקו באו"ם, ארצו את ייצג המשרד. ודובר החוץ לשר עיתונות מזכיר
 קולומביה ובאוניברסיטת סינגפור באוניברסיטת למד צ'ילה. מנשיא הוקרה ותוא הציבורי, המנהל מדלית את קיבל בפינלנד.
 בארה"ב.

 דירקטור היה הלאומיות. התשתיות שר של המקצועי המטה כראש כיהן והתעסוקה. המסחר התעשייה, משרד ל”מנכ קדמי שרון
 המשך ללימודי התוכנית ובוגר עסקים הלבמנ אביב-תל אוניברסיטת מוסמך ”.גלובס”ו ”מרקר-דה“ בעיתונים וכתב הפרטי בסקטור
 באוניברסיטה. במימון

 שימש קנדה. של הכללי וכתובע המשפטים כשר כיהן אדם. זכויות בנושא פעיל הקנדי. הפרלמנט חבר קוטלר ארווין ’פרופ
 אורח כפרופסור וזמןה אדם. לזכויות לאומי-הבין המרכז ר”ויו אדם לזכויות התכנית ראש מקגיל, באוניברסיטת למשפטים פרופסור

 פעילותו על הוקרה באותות זכה ייל. אוניברסיטת של למשפטים הספר בבית ווילסון וודרו וכעמית בהרווארד למשפטים הספר לבית
 ייל. מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעל ההומניטארית.

 במזרח ארה"ב של הלאומי הביטחון יניותבמד מתמקד מחקרו .Center for American Progress-ב בכיר עמית קטוליס בריאן
 ולפרויקטים רווח, כוונת לשם שלא לארגונים פרטיות, לחברות בארה"ב, רבים ממשלה למשרדי כיועץ שירת אסיה. ובדרום התיכון

 בגדה חוץ ליחסי הדמוקרטי הלאומי במכון עבד וקולומביה. מצרים תימן, אפגניסטן, פקיסטן, עיראק, בהן רבות, בארצות
 של הלאומי הביטחון על ספר בכתיבת והשתתף מרכזיים בעיתונים רבים מאמרים פרסם ובמצרים. עזה ברצועת ערבית,המ

 פרינסטון. באוניברסיטת בינלאומיים ליחסים ווילסון וודרו ע"ש הספר בית מוסמך ארה"ב.

 בשירות בכירים תפקידים של שורה מילא בישראל. התעשיינים בהתאחדות בינלאומיים וקשרים חוץ סחר אגף ראש קטריבס דן
 אפריקה וצפון התיכון המזרח מחלקת מנהל ההשקעות, ורשות הבינלאומי האגף על וממונה האוצר משרד סמנכ"ל בהם הממשלה,

 ויועץ והטכנולוגיה המדע לשר בכיר יועץ המדע, במשרד מדעיים חוץ לקשרי המחלקה מנהל התמ"ת, במשרד חוץ לסחר במנהל
 במשרד התמ"ת משרד וכנציג קונג-בהונג בקונסוליה כלכלי כנספח בסין, ישראל של ראשון כלכלי כציר כיהן "ת.התמ לשר כלכלי

 מתקדמים אירופיים בלימודים דיפלומה ובעל בכלכלה (LSE) לכלכלה הלונדוני הספר בית מוסמך בביירות. הישראלי הקישור
 בלגיה. בברוג',College D'Europe מטעם

 למחקרים סאדאת-בגין במרכז מחקר ועמית אילן-בר באוניברסיטת תיכון ומזרח לערבית במחלקה מרצה קידר מרדכי ד"ר
 בסוגיות ולבנון, סוריה של וחוץ פנים במדיניות עוסק הוא במחקרו ראשון". "מקור העיתון של פרשן באוניברסיטה. אסטרטגיים

 חבר הערבי. העולם של ההמונים ובתקשורת טרור וניבארג אסלאמיות, בתנועות מודרני, באסלאם האסלאמי, בעולם מגדר
 תואר בעל ערביים. תקשורת אמצעי בכמה התיכון והמזרח ישראל לענייני ופרשן אסלאמי ברדיקליזם העוסקים מחקר גופי במספר
 אילן.-בר מאוניברסיטת בערבית דוקטור

 והפיתוח, הצדק מפלגת מטעם התורכי הפרלמנט כחבר כיהן אסטרטגית. לתקשורת מרכז סטראטים, מנהל קיניקליוגלו סואט
 הפרלמנטארית הידידות קבוצת וכיו"ר חוץ לענייני המפלגה יו"ר כסגן התורכית, הלאומית המועצה של חוץ לענייני הוועדה כחבר

 ."Turkish Daily News"- ב טור בעל היה באנקרה. German Marshal Fund – ה משרד מנהל שימש תורכית.-האמריקנית
  בינלאומיים. ביחסים באנקרה בילקנט אוניברסיטת מוסמך הבינלאומית. בעיתונות מאמרים מפרסם

 של ומנכ"לים ראש יושבי בעלים, המאגד החברות ראשי של בפורום נשיאות חברת . CFO פורום של ומייסדת יו"ר קינן נגה
 בבתי ,IBI בפועלים כדירקטורית כיהנה ציבוריים. גופים במספר בוועדות וכחברה כדירקטורית מכהנת ק.במש המובילות החברות

 המייסדת הועדה ויו"ר (IAFEI) הכספים מנהלי ארגוני של העולמי האיגוד הנהלת חברת שימשה גמל. קופות ובאנליסט הזיקוק
 אסטרטגית ויועצת גלובס העיתון של עסקים לפיתוח חלקההמ יועצת שמשה עוד בארה"ב. הנסחרות הזרות החברות ארגון של

 עסקים. במנהל אביב-תל אוניברסיטת מוסמכת הבינלאומית. בפעילותן ישראליות טק-היי לחברות



 אסטרטגי לתכנון מנהל סגן שימש בארגונים. מנהיגות בפיתוח המתמחה בבעלותו ייעוץ חברת נשיא .קירני פרנק )בדימוס( גנרל
 בצבא שנים וחמש שלושים שירת בטרור. במאבק העוסק אמריקני ממשלתי ארגון US Counter Terrorism Center,- ב מבצעי
 סגן היה האחרון בתפקידו ואפגניסטן. עיראק בוסניה, פנמה, בהן שונות ובארצות בארה"ב פיקוד תפקידי של שורה ומילא ארה"ב
 ומוסמך האמריקאית הצבאית האקדמיה בוגר בוושינגטון. טרור דנג למלחמה הלאומי במרכז אסטרטגי מבצעי לתכנון מנהל

 קרוליינה. דרום אוניברסיטת

 ישראל. בסימנטק והממשלה הביטחון למגזר בסייבר ההגנה תחום את מוביל מידע. לאבטחת מומחה קנדל טל

 באוניברסיטה וכלכלה וןלמימ פרופסור הממשלה. לראש הכלכלי והיועץ לכלכלה הלאומית המועצה ראש קנדל ין’יוג ’פרופ

 בלונדון כלכלי ולמחקר למדיניות במרכז מחקר עמית העברית, באוניברסיטה הרציונאליות לחקר במרכז חבר בירושלים. העברית
 בעל העולם. ברחבי כלכליים ולארגונים פיננסיים למוסדות ממשלתיים, לגופים יועץ שימש תאגידי. לממשל האירופי במכון ועמית
 שיקגו. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר

 מודרניזציה, לקידום תכנית וייסדה יזמה באו"ם. הפוליטית במחלקה אסיה ומערב התיכון המזרח אגף מנהלת קרוזו אנטונלה 
 בפאריס מונטיין מחקר במכון כחוקרת עבדה לשלום. האמריקני המכון מטעם בעירק האזרחית והחברה המשילות לחיזוק

 שפה למדה האיטלקי. החוץ למשרד ויועצת "ל'אספרסו" האיטלקי העת בכתב טור בעלת הייתה ופה.באיר באסלאם והתמחתה
 ובקהיר. בלונדון האסלאם בנושא השלמה לימודי סיימה ברומא. ספיינזה באוניברסיטת ערבית וספרות

 הרצליה. הבינתחומי במרכז לתקשורת עופר סמי הספר בבית התוכן חממת של משותף ומנהל בכיר מרצה קרניאל יובל ר”ד
 העיתונות. מועצת של לאתיקה הדין בית אב משמש ותקשורת. חברה תרבות בנושאי לדיונים במה הציבורי" "המרחב עורך

 משברים ניהול תקשורת, מדיניות התקשורת, של והאתיים המשפטיים התרבותיים, החברתיים, בהיבטים עוסק הוא במחקריו
 האתיקה ועדת ר”ויו מליאה חבר בהם התקשורת, בתחום בכירים ציבוריים תפקידים מילא חדשים. ומדיה באינטרנט בתקשורת,

 פרסם העברית. באוניברסיטה לימד ולרדיו. לטלוויזיה השנייה הרשות של משפטי ויועץ התקשורת לשר יועץ השידור, רשות של
 במשפטים דוקטור תואר בעל מחקריים. ריםמאמ עשרות וכן ”,המסחרית התקשורת דיני”ו ”בתאגיד אמונים הפרת“ ספרים: שני

 בירושלים. העברית מהאוניברסיטה

 אביב-תל באוניברסיטת התיכון המזרח ללימודי דיין מרכז ראש ואפריקה, התיכון המזרח של להיסטוריה החוג ראש רבי עוזי פרופ'
 ולחברות למדינות הקשורות שונות בסוגיות וכן הפרסי ובמפרץ בסעודיה באיראן, עוסק מחקרו איראניים. ללימודים במרכז בכיר וחוקר

 ומאמרים ספרים פרסם אלה בנושאים התיכון. במזרח ומחאה מרד תנועות של פעילותן ולדפוסי דמוקרטיזציה לתהליכי התיכון, במזרח
 אביב.-תל מאוניברסיטת התיכון המזרח של בהיסטוריה דוקטור תואר רבים.בעל

 המודיעין. בחיל שירת .NRG באתר פלשתינים לענייני וכתב חדשות עורך מדיני, כתב ההי ב"הארץ". מדיני כתב רביד ברק

-תל באוניברסיטת ברגלס איתן ע"ש לכלכלה הספר ובבית הרצליה הבינתחומי במרכז לכלכלה הספר בבית סגל חברת רגב טלי ד"ר
 ככלכלנית עבדה עבודה. וביחסי באפליה הכנסות,ב שוויון באי באבטלה, כלכלה, ובמקרו העבודה בכלכלת עוסקת היא במחקרה אביב.

 .(MIT)מאסאצ'וסטס של הטכנולוגי מהמכון בכלכלה דוקטור תואר בעלת פרנסיסקו. בסן ארה"ב של הפדרלי הבנק בשלוחת

 חבר ר”יו משמש כן הרצליה. הבינתחומי במרכז הרצליה כנסי סדרת ר”ויו ואסטרטגיה למדיניות המכון ראש רוטשילד דני )מיל.( אלוף
 משלושים למעלה ל”בצה שירת האבטחה. בתחום בינלאומית ייעוץ בחברת ושותף להנדסה,אפקה, האקדמית המכללה של– הנאמנים

 ועוזר ללבנון הקישור יחידת מפקד ן,”באמ המחקר חטיבת ראש בשטחים, הפעולות מתאם בהם ומטה, פיקוד בתפקידי שנה
 לשלום המועצה ר”יו ישראל, לבנק המייעצת הוועדה חבר בהם ציבוריים, תפקידים של בשורה כיהן מצה"ל פרישתו מאז ל.”הרמטכ

 בירושלים. העברית האוניברסיטה של הנאמנים בחבר וחבר ישראל-אמריקה הידידות אגודת של הישראלי ר”היו ולביטחון,

 היוזמה בתפקיד עוסק .(CSIS) יםובינלאומי אסטרטגיים למחקרים במרכז שרייר ש. ויליאם ע"ש בקתדרה מחזיק רונד פ. דניאל
 שעסקה העולמי בבנק יחידה כראש כיהן הפילנתרופיה. בתחום ובארגונים ציבוריות בוועדות חבר ובפילנתרופיה. בפיתוח הפרטית
 האמריקאית בסוכנות פיתוח למטרות גלובליות לשותפויות המשרד מנהל היה ותאגידית. פרטית בפילנתרופיה הפרטי, בסקטור
 קנדי ע"ש לממשל הספר בית מוסמך ארגנטינה. איירס, בבואנוס בוסטון ובנק בנק סיטי במשרדי עבד .(USAID) בינלאומי לפיתוח

 הרווארד. באוניברסיטת

 מרצה שימש כנרת. האקדמית במכללה לתקשורת בחוג מרצה ובטלוויזיה. ברדיו ומגיש קריין עורך, טלוויזיה, במאי עיתונאי, רז מנשה
 של בת חברת - Imagesat חברת של התקשורת וכמנהל שרובר קרן ל”כמנכ כיהן אביב-תל אוניברסיטת של וטלוויזיה לקולנוע בחוג

 העברית האוניברסיטה בוגר השנה. של הטוב הדוקומנטרי הסרט על 1979 לשנת דוד כינור פרס חתן בישראל. האווירית התעשייה
 בינלאומיים. וביחסים המדינה במדע

 מילא ישראל. גרמניה לידידות הפרלמנטארית הקבוצה ר”יו משמש גרמניה. וסטפליה,-נורדריין של הפרלמנט חבר רטגרס יורגן ר”ד
 הוועדה ר”כיו גם כיהן והטכנולוגיה. המחקר המדע, החינוך, ושר וסטפליה-נורדריין ממשלת ראש בהם בכירים, ציבוריים תפקידים

 קלן. מאוניברסיטת במשפטים דוקטור וארת בעל הטכנולוגיה. השפעות בתחום ולהערכה למחקר

 הפקולטה דיקן שימש הבינתחומי, המרכז את שהקים טרם הרצליה. הבינתחומי המרכז של מייסד נשיא רייכמן אוריאל ’פרופ 
 לזכויות הוועדה ר”יו שימש לישראל, חוקה תנועת בראש עמד משפט. רמות מכללת כדיקן כיהן אביב.-תל באוניברסיטת למשפטים

 ומומחה שיקגו מאוניברסיטת למשפטים דוקטור תואר בעל וממלכתיות. ציבוריות ועדות של בשורה וחבר הדין עורכי בלשכת םהאד
 הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר קניין. לדיני

 עבד רש"י. בקרן ובקרה הערכה פיתוח יחידת הלמנ גם משמש החינוך. במשרד וטכנולוגיה למדע המינהל מנהל רימון עופר ד"ר
 רכז מנהל, סגן היה בינלאומיים. בסטנדרטים העמידה בתחום והספורט התרבות החינוך, במשרד הפדגוגית במזכירות כמפקח
 .2005 לשנת והתרבות החינוך במשרד מצטיין עובד בפרס זכה החינוכיים הישגיו על תיכוניים. ספר בבתי ומורה מחנך שכבה,

 בירושלים. העברית מהאוניברסיטה דוקטור תואר בעל



 שנים 21 במשך החוץ בשירות שירת בארה"ב. עסקים ופיתוח וישראל ארה"ב ליחסי הקשורים בנושאים ופרשן יועץ רפיח צבי
 ךמוסמ לפוליטיקה. הרווארד במכון אורח עמית שימש ולטורקיה. לאיראן לארה"ב, ישראל בשגרירויות תפקידים של בשורה

 בממשל. ג'ורג'טאון אוניברסיטת

 למועצה יועץ הרצליה, הבינתחומי במרכז טרור נגד למדיניות המכון של המנהלים מועצת יו"ר המוסד. ראש לשעבר שביט שבתי
 למנכ" שימש טרור. נגד למוכנות משימה צוות וחבר הכנסת של והביטחון החוץ ולוועדת מודיעין לענייני הוועדה לתת לאומי, לביטחון

 הרווארד. מאוניברסיטת מתקדם תואר בעל בריאות. שירותי מכבי

 בבית מלמד ניידים. מכשירים לאבטחת פתרונות המספקת ,Skycure בחברת ושותף ומנכ"ל מידע, לאבטחת מומחה שהרבני עדי
 ונרכשה הרשת טחתאב בתחום שעסקה הזנק בחברת ניהל בסייבר. הבגרות ומימוש לחזון ושותף גן, ברמת שם-אהל התיכון הספר

 המחקר קבוצת את הוביל העולם, ברחבי המפותחים יבמ של התוכנה מוצרי מרבית של האבטחה על אחראי היה .2007-ב יבמ ידי על
 בחברה. ראשי כממציא והוכר בתחום פטנטים 30-כ רשם הרשת, אבטחת בתחום יבמ של

 מועצת ר”יו המכון. של המנהל הוועד וחבר הרצליה הבינתחומי כזהמר ואסטרטגיה, למדיניות המכון ידידי ר”יו שובל זלמן השגריר
 שגריר פעמיים שימש ובתעשייה. במימון בבנקאות, הפרטי בסקטור ארוכות שנים זה פעיל מ.”בע להשקעות חברה יצוא של המנהלים

 מטעם יותר ומאוחר תממלכתי רשימה סיעת מטעם תחילה ,1981 עד בה ושירת 1970-ב לראשונה לכנסת נבחר ב.”בארה ישראל
 בשיחות ,1978-ב דיוויד בקמפ השלום בשיחות השתתף שגריר. לתפקיד למינויו עד בה ושירת 1988-ב לכנסת מחדש נבחר הליכוד.
 לוס של עולמיים לעניינים המועצה מטעם 1999 לשנת השנה דיפלומט בתואר זכה .1998-ב וואי ובוועידת ,1991-ב במדריד השלום

 אוניברסיטת מוסמך והכלכלה. ההיסטוריה הפוליטיקה, בתחומי והבינלאומית הישראלית בעיתונות מאמרים שרותע פרסם לס.’אנג
 בינלאומיים. וביחסים המדינה במדע נבה’ג

 בענייני ההגנה ולמזכיר ההגנה מזכיר לתת ראשי יועץ גם משמש בינלאומי. ביטחון לענייני ארה"ב של ההגנה למזכיר עוזר שולט דרק
 לאומי לביטחון המועצה בצוות שירת ובאפריקה. התיכון במזרח באירופה, בינלאומיים וארגונים ומדינות בינלאומי ביטחון גיתאסטרט

 בתקופת המדינה. מזכיר של המדיניות תכנון לצוות ראשי מנהל סגן היה אסטרטגי. לתכנון בכיר וכמנהל לנשיא מיוחד כעוזר הלבן בבית
 Center for a New - ב עמית היה המדינה. מזכיר לסגן ויועץ לאו"ם ארה"ב לשגריר ראשי מיםנאו כותב היה קלינטון ממשל

American Security, ובינלאומיים אסטרטגיים למחקרים במרכז ברוקינגס במכון ((CSIS, ופרופסור בברלין האמריקאית באקדמיה 
 ארה"ב. של החוץ מדיניות על ספרים שישה בכתיבת והשתתף כתב ג'ורג'טאון. באוניברסיטת נלווה

 והרשתות האינטרנט בתחום חברה מייסדי בין היה ליזמים. תמיכה המספק ארגון ייסד פרטנרס. בג'נסיס משקיע שוחט אדן
 הבינתחומי במרכז החדשה המדינה בתחום יזמות מלמד אטרניטי. חברת את וניהל ייסד פייסבוק. ידי על נרכש אשר החברתיות

 הרצליה.

 המשנה ועדת ר”כיו הכנסת, של והביטחון החוץ ועדת ר”כיו כיהן ביתנו. הליכוד סיעת מטעם כנסת חבר האוצר. שר ייניץשט יובל ר”ד
 שימש הברית. ארצות של ולקונגרס והביטחון החוץ לוועדת המשותפת הביטחונית הוועדה ר”וכיו חשאיים ושירותים מודיעין לענייני
 לפילוסופיה דוקטור תואר בעל ל.”ובחו בארץ הפילוסופיה בתחום ספרים ארבעה רסםפ חיפה. באוניברסיטת לפילוסופיה מרצה

 אביב.-תל מאוניברסיטת

 הפורום ל”מנכ שימש הרצליה. הבינתחומי במרכז הרצליה כנס ומנהל ואסטרטגיה למדיניות במכון בכיר מחקר עמית שטיינר טומי
 וביחסי ישראל של החוץ במדיניות העוסקים מחקריים פרויקטים בראש עומד הוא במכון עבודתו במסגרת ישראל. של האטלנטי

 לממשל, לאודר ספר בבית וביטחון ממשל ולימודי בינלאומיים יחסים מלמד התיכון. והמזרח ישראל עם ו”ונאט האירופי האיחוד
-ובאסיה התיכון הים ןבאג אזורי פעולה שיתוף גם כוללים התמחותו תחומי הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה

 האוניברסיטה )בהצטיינות( מוסמך העברית. באוניברסיטה בינלאומיים ליחסים דייוויס מכון מטעם הרכבי פרס חתן פסיפיק.
 בינלאומיים. ביחסים העברית

 של מנכ"לית שימשה .German Marshall Fund of the US (GMF)-ב בכירה אטלנטית-טרנס עמיתה שטלצנמולר קונסטנטץ ד"ר
 יורק ניו באוניברסיטת מחקר עמיתת הייתה צייט". "די הגרמני בשבועון בינלאומי וביטחון הגנה בתחומי ועורכת בברלין הקרן משרד

 בון. מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעלת בוושינגטון. ווילסון וודרו ע"ש הבינלאומי במרכז ציבורית מדיניות לענייני ועמיתה

 מועצת וכמזכיר גבעתיים העיר כראש כיהן הסוכנות. של הנאמנים בחבר וחבר לישראל קימת קרן דירקטוריון ר”יו שטנצלר אפי
 של הגג ארגון מטעם ”הסביבה איכות יקיר“ בתואר זכה לאומי. לביטחון המכללות של המנהל הוועד ר”ויו מייסד בעיר. הפועלים

 אילן.-בר באוניברסיטת ימקומ ושלטון ציבורי מנהל למד הירוקים. הארגונים

 משפט. ובתי שלטון מוסדות בפני זה בתחום ומופיע כלכלית, לרגולציה מומחה כלכלי. לתכנון הישראלי המכון ל”מנכ שטרום דרור
 על כממונה כיהן חברות. ודיני עסקיים הגבלים דיני הרגולציה, בתחומי הרצליה הבינתחומי ובמרכז העברית באוניברסיטה מרצה

 במשפטים. אביב-תל אוניברסיטת בוגר ’.ושות צדוק חיים הדין עורכי במשרד ושותף דין עורך היה העסקיים. ההגבלים

 בכירים תפקידים של שורה בגרמניה.מילא בשטוטגרט ארה"ב צבא כוחות במטה ומדיניות אסטרטגיה מנהל שיסלר מרק גנרל
 חיל למפקד עוזר ןקצי גרמניה, ברמשטיין, האוויר חיל במטה ובקרה תכנון מנהל בהם האוויר, בחיל חלקם האמריקני, בצבא

 זכה בפנטגון. המדיניות ביחידת ארגון, מדיניות ענף ומפקד בפנטגון, ומדיניות אסטרטגי תכנון בטרור, למלחמה מנהל סגן האוויר,
 מוסמך תואר לואיס, סנט וובסטר, מאוניברסיטת אנוש משאבי בפיתוח מוסמך תואר המקצועיים.בעל הישגיו על רבים כבוד לאותות
 בטקסס. תומס סנט. מאוניברסיטת בכמורה מוסמך ותואר הימית הצבאית מהמכללה אסטרטגיים בלימודים ומילא בביטחון

 סאקלר ע"ש לרפואה בפקולטה פנימית לרופאה המניין מן ופרופ' בע"מ רפואיים מרכזים אסותא רשת יו"ר שמר יהושע פרופ'
 השומר. תל בריאות, ומדיניות אפידמיולוגיה לחקר גרטנר ומכון רפואיות טכנולוגיות להערכת המכון מנהל אביב.-תל באוניברסיטת

 רפואה קצין בריאות, שירותי מכבי מנכ"ל הבריאות, משרד מנכ"ל בהם הרפואה בתחום בכירים ניהול תפקידי של שורה מילא
 ומאמרים ספרים שישה פרסם אביב.-תל באוניברסיטת הציבור לבריאות הספר בית וראש אלוף-תת בדרגת הרפואה בחיל ראשי
 בירושלים. העברית והאוניברסיטה הדסה של לרפואה הספר מבית ברופאה דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחומי רבים



 סין של הבנקאית למועצה ראשי יועץ גם משמש קונג.-בהונג שבסיסו חשיבה מכון ,Fung Global Institute נשיא שנג אנדרו
 חשבון רואה בוושינגטון. העולמי בבנק עבד קונג.-בהונג המוניטרית הרשות של שיהרא המנהל סגן שימש רגולציה. לענייני

 בכלכלה. באנגליה בריסטול אוניברסיטת בוגר בהכשרתו.

 בצה"ל בכירים תפקידים של שורה מילא במשרד. ביטחוני לסיוע האגף כראש כיהן הביטחון. משרד מנכ"ל שני אודי )מיל.( אלוף
 במרכז היבשה זרוע מפקדת כנציג שירת ראשי. שריון וקצין הפלדה עוצבת מפקד התקשוב, אגף אשר הצפוני, הגיס מפקד בהם

 אזרחי. בניהול אילן-בר אוניברסיטת מוסמך האמריקני. הצבא של הלחימה ותורת האימונים

 לאומי לביטחון מועצהב אפריקה וצפון התיכון המזרח לענייני בכיר כמנהל כיהן לישראל. ארה"ב שגריר שפירו ב. דניאל השגריר
 הבחירות במסע כספים ומגייס ואסטרטג היהודית, והקהילה התיכון המזרח לענייני אובמה הנשיא של יועצו שימש ארה"ב. של
 של לקונגרס הקשר וכאיש חקיקה לענייני כמנהל קלינטון, הנשיא של בתקופתו גם לאומי לביטחון במועצה שירת הנשיא. של

 מוסמך פיינשטיין. דיאן לסנאטורית חוץ מדיניות לענייני ויועץ חוקה לענייני עוזר גם שימש ברגר. נדיס לאומי לביטחון היועץ
 התיכון. המזרח של בפוליטיקה הרווארד אוניברסיטת

 היה בירושלים. העברית באוניברסיטה למשפטים בפקולטה מרצה כלכלית(. )אכיפה המדינה לפרקליט המשנה שפר יהודה עו"ד
 במחלקת המדינה לפרקליט בכיר כסגן כיהן המשפטים. במשרד טרור פעילות ומימון הון הלבנת לאיסור הרשות דומייס מנהל

 בירושלים למשפטים הפקולטה מוסמך התאגידי. האזרחי בתחום פרטי דין עורכי במשרד עבד המדינה. בפרקליטות הבג"צים
 הרווארד. באוניברסיטת לממשל קנדי ספר בית ומוסמך במשפטים

 אורט מכללת של מייסד מנהל בהם החינוך בתחום בכירים תפקידים של שורה מילא החינוך. משרד מנכ"ל לשעבר שרון דן "רד
 המחלקה את גם ניהל  בתפן. והיצוא היזמות לפיתוח העמותה של מיסד ומנהל ירושלים וייס ברנקו מכון של מייסד מנהל בירושלים,

 מהאוניברסיטה הטבע למדעי דוקטור תואר בעל ורטהיימר. סטף של החינוך פעולות אתו העולמי אורט בארגון פדגוגית הטכנית
 בירושלים. העברית

 שימש והמסחר. התעשייה משרד וכמנכ"ל הבונדס ארגון כנשיא כיהן ולביטחון. לשלום המועצה נשיא שרוני )נתי( נתן )מיל.( אלוף
 תפקידי במגוון שנה כשלושים בצה"ל שירת ולקנדה. הברית לארצות כליכל וציר תדיראן קבוצת נשיא סגן אופ,-אל חברת מנכ"ל גם

 ראשי. תותחנים וקצין במטכ"ל אג"ם ראש עוזר במטכ"ל, התכנון אגף ראש בהם ומטה פיקוד

 קתדרת על מופקד הרצליה. הבינתחומי במרכז למימון ופרופסור האוצר במשרד והביטוח ההון שוק על הממונה שריג עודד ’פרופ
 בית כדיקן כיהן חברות. מימון של ואמפיריים תיאורטיים בהיבטים מתמחה במרכז. אריסון הספר בבית למימון קלנר פודים, שרם,
 באוניברסיטת עסקים למנהל וורטון הספר בבית אביב,-תל באוניברסיטת מרצה שימש במרכז. עסקים למנהל אריסון ספר

 רבים מקצועיים מאמרים פרסם התמחותו. בתחומי ולגופים לחברות יועץ ששימ יורק. בניו קולומביה ובאוניברסיטת פנסילבניה
 בברקלי. קליפורניה מאוניברסיטת במימון התמחות עם עסקים במנהל דוקטור תואר בעל ספרים. ושני

 מילא .שלם במרכז אסטרטגיים ללימודים אדלסון מכון ר”כיו כיהן ישראל. לארץ היהודית הסוכנות של ההנהלה ר”יו שרנסקי נתן
 הפנים שר והשיכון, הבינוי שר וירושלים, חברה תפוצות, לענייני השר הממשלה, ראש סגן בהם בכירים, מיניסטריאליים תפקידים

 וייסד ”ריפורט רוזלם’ג“ העת בכתב עורך שימש המפלגה. ר”ויו בעלייה ישראל מטעם כנסת חבר היה והמסחר. התעשייה ושר
 ציבורי לחץ בעקבות ושוחרר שנים תשע במשך המועצות בברית ציון אסיר היה העלייה. קליטת לקידום שפעל הציוני, הפורום את

 The Case for Democracy: The Power of Freedom to“ הספר ואת ”רע אירא לא“ זיכרונות ספר פרסם בינלאומי.
Overcome Tyranny and Terror”. במוסקבה הטכנולוגי מהמכון המחשב במדעי תואר בעל . 

 קפריסין מרכז מנהל ניקוסיה, באוניברסיטת בינלאומיים וליחסים אירופים ללימודים המחלקה ראש תאופאנוס אנדראס ד"ר
 ובסוגיות האירופי באיחוד בקפריסין, פוליטית, בכלכלה עוסק מחקרו באוניברסיטה. לכלכלה ומרצה ובינלאומיים אירופיים לעניינים
 ספרים בעריכת והשתתף פרסם בון. ובאוניברסיטת העברית באוניברסיטה אורח פרופסור היה .התיכון במזרח וכלכליות פוליטיות

 פנסילבניה. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחומי רבים

 


