
 

 

 

 

 

 דוברים

 מדיניות בנושא וכיועץ האוצר לשר בכיר כיועץ כיהן בחברה. ורגולציה סחר מנהל שימש ל”למנכ שמונה קודם קידוחים. דלק ל”מנכ אבו יוסי
 לתואר למד במשפטים. בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר דין. לעריכת פרטי במשרד שעבד במקצועו דין עורך הפנים. במשרד והטמעתה

 טאון.’ורג’ג תבאוניברסיט במשפטים מוסמך

 בממשלתו החוץ משרד ל”כמנכ כיהן בירושלים. העברית באוניברסיטה המדינה למדע במחלקה אמריטוס פרופסור אבינרי שלמה ’פרופ
 הכלכלה, לחקר אשכול מכון מנהל המדינה, למדע המחלקה ראש בהם אקדמי, ניהול תפקידי של שורה מילא  רבין. יצחק של  הראשונה
 קורנל, ייל, באוניברסיטאות אורח מרצה שימש אירופה. ללימודי המרכז ומנהל החברה למדעי הפקולטה דיקן בישראל, והחברה המדיניות

 פרס בהם רבים, פרסים לו הוענקו מחקריו על בעולם. מחקר מכוני במספר וכן בבודפשט, אירופה מרכז באוניברסיטת אוקספורד, קליפורניה,
 משנתו“ בהם רבים, ספרים פרסם האמריקאי. היהודי הוועד ופרס רובין פרס והחברה, הכלכלה למדעי נפתלי פרס ,1996 לשנת ישראל

 מבית המדינה במדע דוקטור תואר בעל ”.הרצל”ו ”לגווניו הציוני הרעיון“ ”,הגל של המדינה תורת“  ”,מרכס קארל של והמדינית החברתית
 (.LSE) לכלכלה הלונדוני הספר

 בהם הרוסית, בשפה התקשורת בתחום מגוונים תפקידים מילאה לכנסת שנבחרה קודם קדימה. סיעת מטעם תכנס חברת אבסדזה נינו כ”חה
 ועורכת וכתבת הישראלית הטלוויזיה בערוצי ברוסית תכניות ומגישת מנחה פרשנית, ”,אחרונות ידיעות“ מקבוצת ”ווסטי“ בעיתון מדינית כתבת

 מוסמכת ואמנות. לתרבות הפיס מועצת וכחברת ורדיו לטלוויזיה השנייה הרשות מועצת כחברת כיהנה ”.נידיילי נובוסטי“ בעיתון חוץ חדשות
 רוסית. ובבלשנות בספרות טיביליסי של הממלכתית האוניברסיטה

 ההשקעות, בתחומי בעיקר כלכליים, בנושאים באתר קבוע פרשנות טור כותב העיתון. ממייסדי היה .TheMarker אתר עורך אבריאל* איתן
 וניהול חדשים מוצרים פיתוח העריכה, צוות ניהול בהם רויטרס, בסוכנות שונים תפקידים מילא ואינטרנט. בנקאות חוב, אגרות חוץ, מטבע

 במימון. התמחות עם עסקים במנהל בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך השקעות. בחברת עבד ושיווק. מכירות מחלקת

 ארגון נשיא וסגנית ולמדינות לחברות סוהר בתי ניהול בתחומי יועצת הסוהר. בתי שירות נציבת שעברל אדאטו אורית )בדימוס( גונדר רב
 פורום סניף נשיאת וביטחון. לשלום במועצה חברה (.ICPA) בקהילה ובשיקום בטיפול מומחים ושל סוהר בתי בשרותי גורמים של בינלאומי

 של שורה מילאה הסוהר. בתי כנציבת שכיהנה כה עד והיחידה הראשונה האישה יתההי ט.”אלו בהנהלת וחברה הישראלי הבינלאומי הנשים
 אוניברסיטת מוסמכת ל.”צה של לאומי לביטחון המכללה בוגרת . ל”הנח פיקוד של ן”ח וקצינת ראשית ן”ח קצינת בהם ל,”בצה בכירים תפקידים

 המדינה. במדעי חיפה

 העלייה לקליטת השר כסגן העלייה, לקליטת כשר כיהן הליכוד. סיעת מטעם כנסת וחבר ותוהתפוצ ההסברה שר אדלשטיין )יואל( יולי כ”חה
 חינוך ”ירושלים עמיתי“ התכנית בוגר קנדה.-ישראל הפרלמנטרית הידידות אגודת ר”ויו הציוני הפורום נשיא סגן גם היה הכנסת. ר”יו וכסגן
 למנהיגות. מנדל מכון של יהודי

 להגירה, בקפריסין, לקונפליקט לטורקיה, אירופה בין ליחסים הקשורות בסוגיות עוסק בגרמניה. הירוקים מפלגת לש משותף ר”יו אוזדמיר ם’צ
 שימש לפרלמנט. שנבחר תורכי ממוצא הראשון הגרמני היה האירופי. ובפרלמנט הגרמני בפרלמנט כחבר כיהן ואירופה. האסלאם וליחסי
 גרמניה ברוטלינגן, האוונגלי הטכני ’הקולג בוגר ובבריסל. בוושינגטון German Marshall Fund of the USA - ב אטלנטי טרנס עמית

 בפדגוגיה.

 סוכן רישיון בעל בישראל. הפיננסיים ההסדרים מנהלי פורום ר”כיו גם מכהן ופיננסים. ביטוח ייעוץ, - שקל קבוצת מייסד ר”יו לשעבר אוזן מאיר
 העברית. באוניברסיטה כלכלה למד ואלמנטארי. חיים מורשה ביטוח

 ללימודי מרצה היה בבריסל. אטלנטי-ראנסהט המכון כראש כיהן בוושינגטון. דמוקרטיות על להגנה בקרן בכיר עמית אוטולנגי עמנואל ר”ד
 דוקטור תואר בעל אוקספורד. באוניברסיטת ’קולג אנתוניס בסנט התיכון המזרח ובמרכז ויהודיים עבריים ללימודים אוקספורד במרכז ישראל

 בירושלים. העברית מהאוניברסיטה פוליטית בתיאוריה

 ראש יושב גם משמש הכנסת. של המדינה לביקורת הוועדה חבר החדשה. ל”המפד היהודי הבית סיעת מטעם כנסת חבר אורלב זבולון כ”חה
 ועדת של ביניים דוח המלצות ביצוע אחר למעקב המשנה ועדת ראש ויושב והספורט התרבות החינוך, ועדת ראש יושב הילד, לזכויות ועדה

 הרווחה שר בהם בכירים ציבוריים תפקידים מילא מרון.השו וצפון קטיף גוש במפוני המוסמכות הרשויות טיפול בנושא הממלכתית החקירה
 והחברה הרוח למדעי בפקולטה למד ל.”המפד ל”ומזכ והתרבות החינוך משרד ל”מנכ הדתות, משרד ל”מנכ החברתיים, והשירותים

 רחובות. יעקב מורשת מכללת -פדגוגי תורני מכון בוגר בירושלים. העברית באוניברסיטה

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

 עבדה .10 ערוץ של הבוקר תכנית את והגישה באירופה, 2 חדשות שליחת שימשה .10 בערוץ המרכזית המהדורה מגישת שלום-איש תמר
 בנושא כתבות סדרת על לעיתונות ברית-בני פרס כלת  שהיה. היום 24 התכנית את והגישה צה״ל גלי של בכנסת ככתבת משטרה, ככתבת
 הדתות. במדעי בלונדון ’קולג קינגס אוניברסיטת מוסמכת .10 ערוץ עבור והגישה שערכה ב”ארה יהדות

 ציבוריים תפקידים של שורה מילא הליכוד. סיעת מטעם כנסת חבר לציבור. הממשלתי תהשירו שיפור על המופקד השר איתן מיכאל כ”חה
-ליכוד סיעת ר”יו המידע, וטכנולוגית אינטרנט לנושא המשנה ועדת ר”יו והטכנולוגיה, המדע שר הממשלה, ראש במשרד שר סגן בהם בכירים,

 אביב.-תל באוניברסיטת למשפטים הפקולטה בוגר הליכוד. סיעת ר”יו מקום וממלא הקואליציה ר”ויו צומת-גשר



 נמנה והתרבות. החינוך לשר ויועץ כרמיאל בעיר לחינוך המחלקה מנהל המקומי, השלטון מרכז ר”יו שימש כרמיאל. עיריית ראש אלדר עדי
 לטיפול המקומיות הרשויות של העולמי הארגון נשיא וסגן בעולם המקומי השלטון מרכזי ארגון של המצומצמת ההנהלה חברי עם בעבר

 הוענקו עיר כראש הישגיו על סביבתי. לצדק והוועדה פיתוח לערי השרים ועדת בהן רבות, ציבוריות בוועדות חבר היה חירום. ובמקרי באסונות
 עם של ובהיסטוריה כללית בהיסטוריה חיפה אוניברסיטת בוגר חדשים. ועולים תושבים בקליטת מצוינות על קפלן פרס בהם פרסים, מספר לו

 ישראל.

 בשירות בכירים תפקידים מילא הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון בכיר מחקר עמית אלטמן-אלעד ישראל ר”ד
 דוקטור תואר בעל באוניברסיטה. התיכון המזרח ללימודי שילוח במכון וחוקר אביב-תל באוניברסיטת מרצה שימש ל.”ובחו בארץ הממשלתי
 לס.’אנג בלוס קליפורניה מאוניברסיטת לאמייםאס בלימודים

 קרן מוניטור, לקבוצת יועץ שימש אוקספורד. באוניברסיטת ’קולג אנתוניס בסנט בכיר ועמית פטרוליום לבריטיש בכיר יועץ אלן מרק סר
 של בטרור ללוחמה ידההיח כראש גם כיהן הרחוק. במזרח בעיקר שנה, שלושים במשך הבריטי החוץ בשירות שירת בינלאומית. השקעות

 לימודי ובוגר אוקספורד באוניברסיטת ’קולג אנתוניס סנט בוגר הערבי. העולם על ספרים מספר פרסם הבריטי. החשאי המודיעין שירות
 התיכון. במזרח ערביים ללימודים במרכז מזרחנות

 חברות עם עובדת מידע. אבטחת בתחום חיתמומ מ.”בע מערכות ורינט בחברת הסייבר קבוצת של העסקי הפיתוח מנהלת אלעזרי קרן
 חדשניות בטכנולוגיות מתמקדת היא ורינט בחברת בעבודתה בינלאומיות. חברות ועם ממשלתיים ארגונים עם בארץ, מובילות מידע אבטחת

 מידע באבטחת ועיתמקצ הסמכה בעלת ובעולם. בארץ המידע אבטחת בתחום רבים בינלאומיים כינוסים ארגנה סייבר. איומי ומחקר לזיהוי
(CISSP) הבינלאומי הארגון מטעם ISC2. והרעיונות. המדעים של ובפילוסופיה בהיסטוריה אביב-תל אוניברסיטת בוגרת 

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

 קשרי בניהול ועסק אפריקה בדרום צבאי נספח שימש שנה. מעשרים למעלה כ”ובשב ל”בצה שירת ואזרחיים. ביטחוניים בנושאים בינלאומי
 בלימודי אביב תל אוניברסיטת בוגר מיוחדים. מבצעים ובאבטחת זרים צבאיים ארגונים ועם ותצבא עם ל”צה ושל המודיעין חיל של החוץ

 ואסטרטגיה. למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר ל.”בצה ומטה לפיקוד המכללה ובוגר אפריקה ומזרח התיכון המזרח

 ויועץ הרצליה הבינתחומי במרכז מרצה אביב.-תל סיטתבאוניבר וביטחון טכנולוגיה למדע, נאמן יובל בסדנת מחקר עמית אסא חיים ר”ד
 בתקופת ל”ז רבין ליצחק לאומי לביטחון יועץ שימש הביטחון. במשרד טכנולוגית ותשתית לחימה אמצעי פיתוח למחקר, המנהל - ת”למפא

 ויועץ החוץ לשר אסטרטגי יועץ שימש עוד לאומי. לביטחון למועצה שקדם הלאומי הביטחון צוות של הראשון והמנהל ממשלה כראש כהונתו
 חיפה. מאוניברסיטת בפילוסופיה דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחומי עיון ספרי ושלושה רומנים שלושה פרסם הממשלה. ראש למשרד

 אסיה, ומרכז וקזהקו לענייני הכללי המזכיר נציג שימש ביטחון. ולמדיניות פוליטיים לעניינים ו”נאט של הכללי המזכיר נציג אפאטוראי יימס’ג
 במחלקת מדיניות כקצין כיהן לכן קודם החטיבה. ראש וסגן הארגון של נאומים ולכתיבת פוליטיים לעניינים החטיבה של בכיר תכנון קצין

 בינלאומיים. ביחסים אמסטרדם אוניברסיטת מוסמך הקנדי. השידור בשירות כעיתונאי ועבד קנדה של הלאומי הביטחון

-תל באוניברסיטת ברגלס ש”ע לכלכלה הספר בית וראש דיקן שימש הרצליה. הבינתחומי במרכז לכלכלה הספר בית דיקן אקשטיין צבי ’פרופ
 חוק לתיקון הוועדה ל,”בצה החובה שירות קיצור לבדיקת הוועדה בהן רבות, ציבוריות בוועדות חבר היה ישראל. בנק לנגיד כמשנה כיהן אביב.
 הוזמן מ.”בע לישראל לאומי בבנק גמל קופות ומנהל להשקעות הועדה ר”יו שימש המינימום. שכר בנושא יתהממשלת והוועדה הנאמנות קרנות

 מינסוטה. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל ופיטסבורג. מלון-קרנגי לאוניברסיטאות אורח כפרופסור

 כיועץ כיהן 2011-ל 2009 השנים בין הרצליה. הבינתחומי כזבמר  ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית פרופסור ארד עוזי ’פרופ
 שימש נתניהו של הראשונה כהונתו בתקופת הממשלה. ראש במשרד לאומי לביטחון המטה וכראש נתניהו הממשלה ראש של לאומי לביטחון

 המכון את וניהל ייסד תחומי,הבינ המרכז של האקדמי הסגל עם ארד נמנה אלה תפקידים שבין בתקופה הממשלה. לראש המדיני היועץ
 הכנסת. של והביטחון החוץ ועדת יועץ גם שימש אלה בשנים בראשם. ועמד השנתיים ”הרצליה כנסי“ סדרת את יזם ואסטרטגיה, למדיניות

 אגף שרא - בהם שהאחרון ל,”ובחו בארץ שונים בתפקידים 1997 עד בו ושירת 1975-ב מיוחדים ולתפקידים למודיעין למוסד הצטרף ארד
 הספר מחברי בין היה אביב.-תל באוניברסיטת אסטרטגיים למחקרים המרכז - ובהמשך יורק בניו הדסון מכון סגל עם נמנה לכן קודם המחקר.

Sharing Global Resources, ישראל של הלאומי והביטחון החוסן מאזן“ הספר ועורך (,1979) יורק ניו של חוץ ליחסי המועצה בהוצאת” 
 המדינה בשרות עיסוקיו תחומי בין פולברייט. כעמית עשה בה (,1975) פרינסטון מאוניברסיטת בינלאומיים ביחסים דוקטור תואר עלב (.2001)

 אנרגיה. וביטחון עמה ישראל וקשרי האטלנטית הקהילה נשק, ובקרת אסטרטגיה לאומי, וביטחון מודיעין מדינאות, - ובאקדמיה

 במכון המניין מן פרופסור האירופית. המולקולרית הביולוגיה בארגון וחברה למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה נשיאת ארנון רות ’פרופ
 סגנית בהם וייצמן, במכון אקדמי ניהול תפקידי מספר מילאה במכון. ארליך פאול ש”ע כימית לאימונולוגיה בקתדרה המכהנת למדע, וייצמן
 למדע תרומתה על בעולם. אוניברסיטאות במספר אורח ’פרופ שימשה כימית. לאימונולוגיה המחלקה וראש לביולוגיה הפקולטה דיקן נשיא,
 ופרס לרפואה וולף פרס צרפת, של הכבוד אביר פרס הרפואה, למדעי קוך רוברט פרס ישראל, פרס בהם רבים, יוקרתיים בפרסים זכתה

 רוקפלר באוניברסיטת דוקטורט פוסט בלימודי השתלמה בירושלים. העברית מהאוניברסיטה בכימיה דוקטור תואר בעלת בביולוגיה. רוטשילד
 יורק. בניו

 מילא הביטחון. משרד ל”כמנכ כיהן וגז. נפט חיפושי – שמן דירקטוריון ר”יו ל.”צה של הכללי המטה ראש לשעבר אשכנזי גבי )מיל.( ל”רא
 ללבנון, הקישור יחידת מפקד ל,”במטכ המבצעים חטיבת ראש הצפון, פיקוד מפקד ל,”הרמטכ סגן בהם ל”בצה בכירים תפקידים של שורה
 כבוד לשם דוקטור תואר בעל ב.”ארה ממשלת מטעם ההצטיינות לגיון בעיטור זכה גולני. חטיבת ומפקד הצפון בפיקוד שריון אוגדת מפקד

 של בינלאומיים עסקים בניהול בכירים למנהלים התכנית בוגר ובמזרחנות. המדינה במדע חיפה אוניברסיטת בוגר אילן.-בר מאוניברסיטת
 ב.”ארה בצבא המארינס של לפיקוד הגבוה הספר ובית ל”צה של ומטה לפיקוד זרועית-הבין המכללה בוגר הרווארד, אוניברסיטת

 ובביטחון. בכלכלה באסיה, הקשורות בסוגיות מתמחה Center for a New American Security (CNAS.) - ב בכיר עמית אשר דייוויד ר”ד
 במחלקת שירת אטלנטיים.-טרנס איומים ועם חוקיות בלתי פיננסיות רשתות עם ההתמודדות בנושא ב”ארה ממשלת עבור כמומחה עבד

 במועצה קוריאה צפון בנושא מחקר קבוצת ניהל קוריאה. צפון בנושא עבודה קבוצת וכמתאם והפאסיפיק אסיה מזרח לענייני בכיר כיועץ המדינה
 למחקרים במרכז עמית ,American Enterprise Institute (AEI) – ב אסיה ללימודי בתכנית משותף ומנהל עמית שימש לאומי. לביטחון

 בעל שונות. נסיותפינ בחברות אסיה לענייני ניהולי וכיועץ כאסטרטג עבד (.MIT) וסטס’מאסצ של הטכנולוגי במכון יפן ובתכנית בינלאומיים,
 אוקספורד. מאוניברסיטת בינלאומיים ביחסים דוקטור תואר

 



 ומחזיק באוניברסיטה תאגידי לממשל התכנית מנהל הרווארד, אוניברסיטת של למשפטים הספר בבית סגל חבר וק’בבצ אריה לוסיאן ’פרופ
 האקדמיה חבר אביב.-תל אוניברסיטת של למשפטים בפקולטה דמיוח במינוי סגל חבר פרידמן. טאונסנד ואליסיה פרידמן וויליאם ש”ע הקתדרה

 ראש ידי על שמונתה הריכוזיות לוועדת מיוחד יועץ שימש תאגידים. ובדיני המשפט של כלכלי בניתוח מתמחה ולמדעים. לאמנויות האמריקאית
 הרווארד. מאוניברסיטת ובכלכלה במשפטים רדוקטו תואר בעל גוגנהיים. מלגת לו הוענקה האקדמיים הישגיו על נתניהו. בנימין הממשלה

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

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

 הודו סין, כגון לארצות נרגיהא ביטחון לענייני יועץ משמש (.IEA) הבינלאומית האנרגיה בסוכנות חירום למדיניות היחידה ראש בוהמן-ון אאד
 בפורום פרויקטים מנהל שימש אנרגיה. במדיניות והתמחה בהולנד כלכליים לעניינים במשרד בכירים תפקידים של שורה מילא ואינדונזיה.

 אוניברסיטת סמךמו ההולנדית. הנפט סוכנות – קובה ר”יו גם שימש הארגון. של המנהלים מועצת ר”ויו באמסטרדם (IEF) הבינלאומי האנרגיה
 כלכלה. במקרו ברוטרדם ארסמוס

 מפתח היה הממשלה. ראש במשרד לאומי לביטחון במועצה תחום מרכז שימש ולובינג. ממשל יחסי גלעד בחברת בכיר לוביסט בורוביץ צח
 המרכז ומוסמך אביב תל באוניברסיטת למנהלים וביטחון בדיפלומטיה אביב תל אוניברסיטת מוסמך תקשורת. בחברת מידע ומנתח מוצר

 בשיווק. התמחות עם עסקים במנהל הרצליה הבינתחומי

 ציבוריות ואגודות ועדות ר”יו משמש אביב. תל העיתונאים אגודת של משפטי יועץ דין. עורכי משרד בומבך, אילן בעלים, בומבך אילן ד”עו
 באוניברסיטת דין, עורכי להשתלמויות במכון מנהלי שפטבמ מרצה בדרכים. לבטיחות והרשות בישראל ומשפט לרפואה האגודה בהן שונות,

 במשפטים. אביב-תל אוניברסיטת מוסמך שונים. ובפורומים אביב-תל

 לראש מדיניות לענייני בכיר יועץ שימש אנרגיה. מדיניות בענייני ויועץ בלונדון ’קולג בקינגס למדיניות קינגס במכון אורח עמית בטלר ניק
 בינלאומית, אנרגיה מדיניות כוללים התמחותו תחומי בלונדון. שמרכזה BP לקבוצת ומדיניות לאסטרטגיה נשיא כסגן כיהן בריטניה. ממשלת
 ”.דעיכה? או רנסנס אירופיות: אוניברסיטאות“ הספר את פרסם אירופיות. וסוגיות הגבוהה ההשכלה עתיד תעשייתית, מדיניות אנרגיה, ביטחון

 בכלכלה. ’קיימברידג אוניברסיטת מוסמך .”טיימס פייננשל”ב מאמרים מפרסם

 לענייני שר הנבחרים, בבית הממשלה נציג בהם בכירים ציבוריים תפקידים של שורה מילא הפרלמנט. וחבר קנדה של החוץ שר ביירד ון’ג
 המנהיג לתואר העולמי הכלכלי הפורום בו בחר 2008 בשנת הכספים. ועדת וראש והקהילות, התשתיות התחבורה, שר הסביבה, איכות

 המדינה. במדע קווינס אוניברסיטת בוגר הצעיר. הגלובלי

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

 אגף ראש המרכז, פיקוד אלוף בהם ומטה, פיקוד בתפקידי שנים ושתיים שלושים במשך ל”בצה שירת מ.”בע לנפט זיקוק בתי דירקטוריון ר”ויו
 של הגבוה הספר בית ובוגר עסקים ובמנהל בכלכלה ןאיל-בר אוניברסיטת בוגר ל.”במטכ המבצעים חטיבת וראש והלוגיסטיקה הטכנולוגיות

 הרצליה. הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה, למדיניות ?מכון של המנהל הוועד חבר ב.”ארה בצבא המארינס

 חברת לית”מנכ בהם ואמריקאיות, ישראליות טק היי בחברות בכירים ניהול תפקידי מילאה ישראל. RSA ל”מנכ ברוורמן-בלומנשטיק מיכל
 מתקדם קורס בוגרת ופיתוח. מחקר ומנהלת ההנדסה מחלקת ראש ושיווק, מוצרים ניהול מנהלת המוצר, פיתוח לענייני לית”סמנכ טה,קיו

 המחשב. במדעי ירק בניו קולומביה אוניברסיטת ומוסמכת אביב-תל אוניברסיטת של רקנאטי ש”ע עסקים במנהל למוסמכים הספר בבית לניהול

 למחקרים הבינלאומית במועצה חבר בינלאומיים. ליחסים במועצה ב”ארה של חוץ מדיניות לענייני בכיר עמית בלקוויל רוברט השגריר
 שימש הרווארד. באוניברסיטת בינלאומיים וליחסים למדע בלפר מרכז של המנהל ובוועד  אספן מכון של האסטרטגיה בקבוצת אסטרטגיים,

 באות וזכה בהודו ב”ארה כשגריר כיהן הבן. בוש ’ורג’ג של כהונתו בתקופת אסטרטגי תכנון ילעניינ לאומי לביטחון היועץ וסגן לנשיא עוזר
 ממשלת מטעם הוקרה באות וזכה סובייטיים. לעניינים האב בוש ’ורג’ג הנשיא עוזר היה המדינות. שתי בין ביחסים לשיפור תרומתו על הוקרה
 מאמרים וערך פרסם הרווארד. באוניברסיטת לממשל קנדי הספר בבית בינלאומי לביטחון מרצה שימש גרמניה. לאיחוד תרומתו על גרמניה
 התמחותו. בתחומי רבים וספרים

 באמדוקס. בכיר נשיא וכסגן תקשורת, רשתות של באופטימיזציה העוסקת חברה ,Schema ל”כמנכ כיהן ”.הדעת עת“ ל”מנכ דב-בן יוסי ר”ד
 לסטטיסטיקה מרצה שימש סטריט. בוול פרודנשל ההשקעות חברת של האסטרטגיות קבוצת ומנהל ,Carmel Biosensors ונשיא מייסד היה

 בחקר דוקטור תואר בעל פנסילבניה. באוניברסיטת עסקים למנהל וורטון הספר בבית אורח ופרופסור בירושלים, העברית באוניברסיטה
 בברקלי. קליפורניה מאוניברסיטת ביצועים

 במרכז מחקר ועמית אביב-תל באוניברסיטת ציבורית למדיניות בחוג סגל חבר החברתית, המדיניות לחקר טאוב מרכז ל”מנכ דוד-בן דן ’פרופ
 עמית היה ציבורית. ומדיניות כלכלה של ההדדית ובהשפעתן בינלאומי בסחר כלכלה, במקרו מתמקד מחקרו בלונדון. כלכלית מדיניות לחקר
 וציבוריים ממלכתיים בפורומים השתתף העולמי. הסחר ולארגון העולמי לבנק יועץ שימש ה.הכלכל לחקר הלאומית האמריקאית בסוכנות מחקר
 שיקגו. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל אביב.-תל אוניברסיטת רקטור בפרס זכה כמרצה הצטיינותו על רבים.

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

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

 פרינסטון.

 בהם והכתובה, האלקטרונית בעיתונות בכירים תפקידים של שורה מילא ”.אחרונות ידיעות“ ושל Ynet של ביטחון לענייני פרשן ישי-בן רון
 בוושינגטון, ”אחרונות ידיעות“ שליח השני, ובערוץ הראשון בערוץ ותחקירים ראיונות תכניות עורך ”,טיים“ השבועון כתב ”,דבר“ העיתון עורך
 ובגיאוגרפיה. בכלכלה בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר ל.”צה גלי ומפקד העיתון של מיוחדות למשימות בכיר כתב

 כהן ש”ע והרעיונות המדעים של ולפילוסופיה להיסטוריה ובמכון ביטחון ללימודי בתוכנית סגל חבר ישראל-בן יצחק ’פרופ )מיל.( אלוף
 וביטחון טכנולוגיה למדע, נאמן יובל סדנת ראש והטכנולוגיה, המדע משרד - ולפיתוח למחקר הלאומית המועצה ר”יו אביב.-תל באוניברסיטת
 ראש בהם בכירים, תפקידים של בשורה ל”בצה שירת קדימה. מטעם כנסת כחבר כיהן הישראלית. החלל סוכנות ר”ויו אביב-לת באוניברסיטת

 טכנולוגית ותשתית לחימה אמצעי פיתוח למחקר, המנהל ראש שימש עוד ל.”בצה פ”המו וראש האוויר חיל של מודיעין בלהק מחקר מחלקת



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

 למשפטים וכמרצה סגל כחברת שימשה הרצליה. הבינתחומי במרכז סטודנטים לענייני נשיא סגנית עזר. בן איילת ד"ר
 למשפטים" "דוקטור תואר בעלת הברית, ובארצות בארץ משפטיים ומאמרים ספר פירסמה רץ,בא שונות באוניברסיטאות

 שונות. בחברות כדירקטורית מכהנת אביב, תל מאוניברסיטת

 כהונתו בתקופות שלום סילבן של הלשכה ראש שימשה אזורי. פעולה לשיתוף והמשרד והגליל הנגב לפיתוח המשרד ל”מנכ בכור-הוזמן אורנה
 . עסקים במנהל ראשון תואר בעלת ממשל. ולקשרי לאסטרטגיה חברה הקימה הביטחון. שר וסגן המדע שר האוצר, שר וץ,הח כשר

 עוד ”.מעריב“ של החוץ חדשות ועורך וביוהנסבורג בלונדון בישראל, ”רויטרס“ סוכנות כתב שימש העיתונות. מועצת ל”ומזכ עיתונאי בכר אריק
 המדינה. במדע ראשון תואר בעל .CNN, Sky News, Australian TV ברשתות פרשן שימש

 לבין הבנקים בין להפרדה בכר רפורמת את יזם המסים. רשות של זמני וכמנהל האוצר משרד ל”כמנכ כיהן דיסקונט. בנק ר”יו בכר יוסי ר”ד
 הייעוץ חברת נציגות ר”ליו ומונה וכלכלי עסקי לייעוץ חברה הקים הבנקים. של מכוחם להפחית במטרה הגמל, וקופות הנאמנות קרנות

 מאוניברסיטת במימון דוקטור תואר בעל אנדרסן. ארתור קסירר,-ליובושיץ החשבון רואי משרד את ניהל בישראל. סטונהייג הבינלאומית
 בברקלי. קליפורניה

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

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

 בארגון פעיל חירום. למצבי תכניות בגיבוש ולתאגידים לממשלות מייעץ .ASERO Worldwide ל”ומנכ נשיא ייסד,מ אילון-ברגרבסט דורון
 המקצועיים, הישגיו עבור בינלאומיים בפרסים זכה הכללי. הביטחון בשירות האבטחה אגף ראש שימש  אבטחה. בנושא בינלאומיים פורומים

 עסקים. במנהל אביב-תל אוניברסיטת ומוסמך המדינה במדעי חיפה אוניברסיטת סמךמו ב.”ארה של המיוחדים השירותים אות בהם

 הכלכלית, במערכת ניהול תפקידי של שורה מילא המזרחי. בנק דירקטוריון ר”ויו Yes ר”יו שימש לאומי. בנק של הדירקטוריון ר”יו ברודט דוד
 בכיר ל”סמנכ האווירית, בתעשייה כספים ל”סמנכ גם שימש אוצר.ה משרד ל”מנכ היה שבהם האחרון אשר ההון, ובשוק העסקית במערכת
 בכלכלה. בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך כלכלי. לתכנון הרשות ראש וסגן והמסחר, התעשייה במשרד

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

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

 מטה פיקוד, תפקידי מילא (.IISS) אסטרטגיים למחקרים הבינלאומי במכון יבשתית ללוחמה בכיר עמית ברי מין’בנג אלוף( )תת בריגדיר
 ראש במשרד, ייעול תהליכי על יאחרא בעיראק, המלחמה תוצאות ניתוח על אחראי בהם הביטחון, ובמשרד הבריטי בצבא בכירים והדרכה
-ובהונג בקנדה בפורטוגל, בצרפת, בגרמניה, באירלנד, ושירת בבוסניה ו”נאט של חטיבה על פיקד הכוח. לתכנון היחידה וראש הכללי המטה

 פיקוד קורסו בסנדהרסט הצבאית המכללה בוגר ר.”לחי הספר בבית לימד התיכון. ובמזרח אסיה במרכז דיפלומטיות במשימות עסק קונג.
 ביטחון. ללימודי המלכותי ’בקולג בכיר

 המשפט בית שופטת אביב,-בתל המחוזי המשפט בית נשיא סגנית שימשה אביב.-תל המחוזי המשפט בית נשיאת ברלינר דבורה השופטת
-תל אוניברסיטת רתבוג חודשים. עשרה במשך העליון המשפט בבית בפועל כשופטת כיהנה אביב.-בתל השלום משפט בית ושופטת המחוזי

 במשפטים. אביב

 וחבר המועצה של לאתיקה הדין בית חבר בישראל, העיתונות מועצת ומליאת נשיאות חבר אביב.-בתל העיתונאים אגודת ל”מנכ מוחא-בר יוסי
 ”מ”בע קדושים“ פרהס את פרסם ובצפון. בחיפה שוקן רשת של ובמקומונים ”הארץ”ב כתב היה סיטי. איירפורט הציבורית בחברה דירקטוריון

 אמריקה. ציוני בבית לעיתונות הספר בית בוגר חצירא. אבו משפחת על

 רדזינר ספר בית כדיקן כיהן אילן.-בר באוניברסיטת עסקים למנהל הספר ובבית הרצליה הבינתחומי במרכז סגל חבר ניב-בר משה ’פרופ
 עסקים למנהל הספר בבית ולניהול לחוק התוכנית בראש עמד הבינתחומי. במרכז ולפיתוח אקדמיים לעניינים לנשיא וכמשנה למשפטים

 ובוסטון. הרווארד באוניברסיטאות אורח ופרופסור אביב-תל באוניברסיטת ולמשפטים למנהל תבפקולטו סגל חבר היה אילן.-בר באוניברסיטת
 בעל סאמט. ד. ’פרופ עם יחד רקנאטי ש”ע עסקים למנהל הספר בית פרס חתן מחשבים. ידע חברת את והקים דין עורכי במשרד כשותף עבד

 הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר אביב.-תל מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר

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

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

 וכשר הפנים כשר גם כיהן לשעבר. הממשלה ראש העצמאות. סיעת ר”ויו הממשלה ראש סגן הביטחון, שר ברק אהוד )מיל.( ל”רא כ”חה
 המרכז. פיקוד ואלוף מודיעין אגף ראש שימש עוד הכללי. המטה ראש היה האחרון ותפקידו ל”בצה שירת פוליטית, לקריירה שפנה קודם החוץ.

 והצטיינות לב אומץ על נוספים שים”צל וארבעה המופת עיטור ל:”צה בתולדות ביותר הגבוה יםהעיטור במספר זכה הצבאי שירותו במהלך
 מערכות. בניתוח סטנפורד אוניברסיטת מוסמך בקרב.

 מרכזת סכסוכים. ביישוב ההתמחות אשכול וראש למנהל המכללה של האקדמי המסלול של למשפטים הספר בבית סגל חברת גדרון תמר ר”ד
 נזיקין בדיני מתמחה בישראל. המשפט כראי השיפוט מערכת על הסדנאות את ומנחה ואוקספורד ’קיימברידג לונדון, ברסיטאותבאוני סדנאות
 מקצועית, אחריות הרשלנות, בעוולת הכלכלי הנזק הצרכן, הגנת דיני מסחריות, עוולות המסחרית, התחרות על הנזיקית ההגנה בתחום ובעיקר

-תל מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעלת למנהל. במכללה למפשטים הספר בית כדיקנית כיהנה יות.הפרט והגנת הרע לשון דיני
 אביב.

 שימש נתניהו. בנימין הממשלה לראש מדיני וכיועץ ם”לאו ישראל כשגריר כיהן ומדינה. ציבור לענייני הירושלמי המרכז נשיא גולד דורי השגריר
 קולומביה. מאוניברסיטת בינלאומיים ביחסים דוקטור תואר בעל אביב.-תל באוניברסיטת טגייםאסטר למחקרים יפה במרכז בכיר חוקר



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

 מרכז של הקתדרה כראש המדינה, למדע המחלקה כראש כיהנה בה בירושלים, העברית באוניברסיטה סגל חברת הייתה עכשוויים. פוליטיים
 ב”בארה ובאוניברסיטאות מחקר במרכזי אורח פרופסור שימשה אסיה. ומזרח אירופה מזרח ללימודי מיירוק מרכז ר”וכיו האישה ללימודי לייפר

 האגודה מטעם חיים מפעל פרס כלת אירופה. מזרח ועל המועצות ברית על ספרים מספר פרסמה החוץ. ולמשרד ל”לצה ויועצת ובבריטניה
 המדינה במדע דוקטור ארתו בעלת גלייטסמן. קרן מטעם לאקטיביזם ופרס במנהיגות לנשים שלוי אליס פרס המדינה, למדע הישראלית

 ואסטרטגיה. למדיניות המכון של המנהל בוועד חברה בירושלים. העברית מהאוניברסיטה

 בתחומי חברות במספר בכיר ושותף בכירים בתפקידים מכהן סטנפורד. באוניברסיטת קינג לותר מרטין במכון עמית ונס’ג ב. קלארנס ’פרופ
 והתקשורת. הפיננסיים בתחומי מיזמים ייסד קינג. לותר מרטין ר”ד של הנאומים וכותב אישי יועץ חבר, היה והתקשורת. ההשקעות הפיננסים,

 המבוססים ספרים שני פרסם האמריקאית. לחברה תרומתו על כבוד באותות זכה העולם. ברחבי לממשלות ופיננסי משפטי בייעוץ גם עסק
 בוסטון. יברסיטתאונ של למשפטים הספר בית בוגר אלה. בתפקידים ניסיונו על

 באוניברסיטת בינלאומיים ללימודים שפוגלי-פרימן במכון בכיר מחקר עמית ”.צייט די“ הגרמני השבועון של ועורך לאור מוציא ופה’ג וזף’ג ר”ד
 ינסקי’ז’בז בזביגניי עם יחד ייסד, ”.Überpower: The Imperial Temptation of America“ כולל ספרים, מספר חיבר הובר. ובמכון סטנפורד

 הרווארד. מאוניברסיטת בממשל דוקטור תואר בעל ”.The American Interest“ חוץ מדיניות לענייני העת כתב את פוקויאמה, פרנסיס ועם

 הקונדוליס של כהונתה בתקופת מדיניות תכנון כמנהל כיהן אירואסיה. בקבוצת גלובלי מאקרו ניתוח ומנהל המחקרים מנהל גורדון דייויד ר”ד
 פרסם, מישיגן. מדינת של ובאוניברסיטה מישיגן באוניברסיטת הרצה למודיעין. הלאומית המועצה ר”יו וכסגן ב”ארה של המדינה כמזכירת רייס
 Managing Strategic Surprise: Lessons from Risk Management and Risk“ הספר את בראקן, פול ועם ברמר איאן עם יחד

Assessment.” מישיגן. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל 

 באוניברסיטת ערבי-היהודי המרכז ר”יו דין. עורכי משרד יוסי’ג-פאהום בשאיר של בעלים ומגשרת. דין עורכת יוסי’ג-פאהום בשאיר ד”עו
 ביקורת ועדת ר”ויו ,ביקורת ועדת חברת דירקטוריון, חברת שימשה חיפה. אוניברסיטת של הנאמנים ובחבר המנהל בוועד חברה חיפה.

 העברית האוניברסיטה בוגרת הדין. עורכי לשכת מטעם בגישור הכשרה קורס סיימה מ.”בע חיפה נמל הממשלתית החברה בדירקטוריון
 חיפה. באוניברסיטת במשפטים מוסמך תואר לקראת למדה במשפטים. בירושלים

 תכנון צוות עם בעבר נמנה איראן. של האזוריות בשאיפות עוסק הוא במחקרו הקרוב. המזרח למדיניות וושינגטון במכון אורח עמית יין’ג אש
 הבית של המועצה במשרד ועבד הלבן, בבית גלובלית לתקשורת במשרד שותף מנהל סגן שימש ב.”ארה של המדינה מחלקת של המדיניות

 ב,”בארה מובילות טלוויזיה בתחנות פרשן שימש ינגטון.ווש ’ורג’ג באוניברסיטת ופוליטיקה חוקתי משפט לימד לאומי. לביטחון ובמועצה הלבן
 במשפטים. טאון’ורג’ג אוניברסיטת מוסמך האמריקאית. בעיתונות מאמרים ופרסם ובקנדה באנגליה

 מדינות גוש מטעם ם”האו עצרת נשיא סגן להיות נבחר כהונתו במהלך ם.”באו ישראל שגריר לשעבר מרקסטון. קרן ר”יו גילרמן דן השגריר
 כיהן ישראל. ובבנק לאומי בבנק ודירקטור הראשון הבינלאומי הבנק דירקטוריון חבר והיה בישראל המסחר לשכות איגוד ר”יו שימש מערב.ה

 אילן.-בר מאוניברסיטת כבוד לשם דוקטור תואר בעל והטכנולוגיה. החקלאות המזון, הכימיה, בתחומי ישראליות חברות מספר של ל”כמנכ
 בירושלים. העברית ובאוניברסיטה אביב-תל באוניברסיטת למד

 הייתה פלסטיני.-ישראלי ושלום מגדרי שוויון אדם, זכויות למען פעילה מרץ. החדשה התנועה סיעת מטעם כנסת חברת גלאון זהבה כ”חה
 ארגון בשם קיבלה מרצ. של לים”המנכ בצוות וחברה רצ מפלגת ל”מזכ התיכון, במזרח לשלום הארגון ל”מנכ בצלם, ארגון של הראשון ל”המנכ
 גנדי מהאטמה ופרס יהודיות נשים של האמריקאית המועצה מטעם מבטיחות נשים פרס כלת האדם. לזכויות קרטר הנשיא פרס את בצלם

 תואר לקראת לומדת החינוך. של בפילוסופיה בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמכת עשראווי. חנן ר”ד עם יחד קיבלה אותו ולפיוס לשלום
 אילן.-בר באוניברסיטת למגדר בחוג דוקטור

 הפעולות 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,

 ר”יו גם משמש מערבי. גליל האקדמית המכללה ר”ויו כלכלי לפיתוח קורת קרן ר”יו אל(,)ישר פורטלנד קרן ל”מנכ גלעדי עיבל )מיל.( ל”תא
 הממשלה ראש במשרד והאסטרטגיה התיאום מערך כראש כיהן אביב.-בתל סלובניה של כבוד וקונסול פלסטינית-הישראלית המסחר לשכת

 אסטרטגי. לתכנון החטיבה ראש היה שבהם האחרון אשר ה,ומט פיקוד תפקידי של בשורה ל”בצה שירת שרון. אריאל של כהונתו בתקופת
 ’ורג’ג ואוניברסיטת בוושינגטון, לאומי לביטחון האוניברסיטה חיפה, אוניברסיטת מוסמך ב.”בארה סטנפורד באוניברסיטת מחקר עמית שימש

 ציבורי. ומימון לאומי ביטחון אסטרטגיית מדיניות, ניתוח משאבים, ניהול בתחומי וושינגטון

 דיפלומטיה לממשל, לאודר ס”בי דיקאן, סגן ;ICT - טרור נגד למדיניות המכון מייסד, ל”מנכ בטרור; ללוחמה לאודר קתדרת ראש גנור בועז ר”ד
 והמלחמה הפוליטית האלימות חקר בתחום מחקר במרכזי ועמית בינלאומיות ועדות במספר חבר הרצליה. הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה,

 פרסם התחבורה. ולמשרד לאומי לביטחון למועצה הביטחון, למשרד הממשלה, ראש למשרד בטרור הלוחמה בתחום ועץי שימש בטרור.
 בירושלים. העברית מהאוניברסיטה המדינה במדע דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחום ספרים מספר

 ב,”בארה ל”צה נספח הכללי, המטה ראש סגן בהם ל,”בצה בכירים תפקידים של שורה מילא ל.”צה של הכללי המטה ראש גנץ בני אלוף-רב
 לביטחון האוניברסיטה ומוסמך המדינה במדעי חיפה אוניברסיטת מוסמך ושומרון. יהודה אוגדת ומפקד הצפון פיקוד מפקד היבשה, זרוע מפקד
 ל.”צה של לאומי לביטחון והמכללה ומטה לפיקוד המכללה בוגר לאומיים. משאבים בניהול ב”בארה (NDU) לאומי

 בארץ והפרטי הציבורי בשוק ומנהלים ל”בצה מפקדים בהכשרת עוסקת צבאיות. ולמערכות אופרטיבית לחשיבה מומחית גרייצר עפרה ר”ד
 שותפה ברל. ובבית הרצליה הבינתחומי במרכז ומרצה האמריקאי לצבא יועצת המודיעין, לחקר במרכז בכירה חוקרת גם משמשת ל.”ובחו

 לייעוץ חברה בעלת הייתה השונים. התקשורת בערוצי אלה בתחומים מאמרים ומפרסמת חלופי לאומי ביטחון בנושאי ותאקטיביסטי בקבוצות
 צבאיות הקדם המכינות מייסדי בין הייתה ל.”צה של המערכה תורת לחקר המכון של הבכיר הצוות חברי עם נמנתה אסטרטגי.-ביטחוני

 אביב.-תל מאוניברסיטת התרבות דעיבמ דוקטור תואר בעלת למנהיגות. החילוניות

 הסיני המכון נשיא סגן סין. של ולרפורמה לפיתוח הלאומית הוועדה של האנרגיה לחקר המכון של )אמריטוס( כללי מנהל דאדי ו’ז ’פרופ
 מחקר פרופסור שימש ם.אקלי ושינויי אנרגיה וחיסכון שימור בנושאי ובינלאומיים לאומיים בצוותים חבר אנרגיה. ואסטרטגית לגיאופוליטיקה

 אחרים ולארגונים העולמי לבנק יועץ היה ולרפורמה. לפיתוח הלאומית בוועדה אנרגיה מערכות וניתוח באנרגיה חיסכון לנושאי מנהל וסגן
 הישגיו על נותהצטיי באותות זכה ן.’בבייגי באנרגיה בשימוש ליעילות המרכז מייסדי עם נמנה ב.”בארה שונים מחקר במכוני אורח וחוקר בעולם

 ינג.’בבייג טסינגוה אוניברסיטת מוסמך הסביבה. להגנת האמריקאית מהסוכנות הצטיינות אות בהם המקצועיים,



 תפקידים של שורה מילא רייס. באוניברסיטת ציבורית למדיניות בייקר א. יימס’ג מכון של מייסד מנהל יאן’רג’דג פ. אדוארד ר”ד השגריר
 למזכיר כעוזר בישראל, ב”ארה כשגריר כיהן בקלינטון. וכלה מקנדי החל נשיאים, שמונה של כהונתם בתקופת קאיהאמרי החוץ במשרד בכירים

 שירת הלבן. הבית של חוץ לענייני העיתונות מזכיר וכסגן רייגן לנשיא מיוחד כעוזר בסוריה, ב”ארה כשגריר התיכון, המזרח לענייני המדינה
 תואר בעל התיכון. במזרח כדיפלומט ניסיונו על ספר פרסם המקצועיים. הישגיו עבור יוקרתיים בפרסים כהז ובצרפת. בירדן במרוקו, בלבנון,
 מידלברי. ממכללת למשפטים דוקטור

 הממשלה לראש המשנה משרד ל”מנכ בהם פרס, שמעון של לצדו בכירים ניהול תפקידי של שורה מילאה הנשיא. בית ל”מנכ דובדבני אפרת
 ליצחק גם יועצת שימשה הממשלה. לראש ויועצת אזורי לפיתוח במשרד השר מטה וראש החוץ שר לשכת ראש והגליל, נגבה לפיתוח והמשרד

 במדיניות אביב-תל אוניברסיטת מוסמכת הממשלה. ראש במשרד הציבור פניות באגף חברה ענף וראש ממשלה כראש כהונתו בזמן רבין
 ציבורית.

 האוצר לשר המייעצת הוועדה חבר בהם ציבוריים תפקידים מספר מילא וכלכלי. חברתי לקידום הישראלי המרכז של מייסד מנהל דורון דניאל
 הממשלה. ראש משרד של כללי ומנהל ממשלה כראש הראשונה כהונתו בתקופת נתניהו בנימין הממשלה לראש כלכלי יועץ שטייניץ, יובל

 לשגרירות הממשלה ראש משרד מטעם מיוחד ויועץ חברתית למחשבה שיקגו יטתאוניברס של בוועד עמית היה שינוי. מפלגת מקימי עם נמנה
 בוגר לדעת. הציבור לזכות האגודה מטעם כלכלית לתקשורת הפרס חתן קולומביה. לאוניברסיטת אורח כחוקר הוזמן בישראל. ב”ארה

 ובכלכלה. בסוציולוגיה העברית האוניברסיטה

 הבנק כמו בינלאומיים ולארגונים התיכון במזרח רבות לממשלות ציבורית למדיניות יועץ מצרים. אינק., מרסאד אל ל”מנכ דיוואני-אל שריף
 והמזרח הערבית העסקית המועצה וראש בכיר מנהל שימש בינלאומי. לפיתוח האמריקאית והסוכנות ם”האו של הפיתוח תכנית העולמי,
 ניהולי לייעוץ חברה ייסד נבה.’בג קוטקנה בחברת עסקי לפיתוח החטיבה נהלוכמ בכיר נשיא כסגן כיהן העולמי. הכלכלי הפורום של תיכונית
 בתכנון. יוסטון אוניברסיטת מוסמך בראשה. ועמד במצרים

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

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

 חברת את ייסד הפתוחה. ובאוניברסיטה שבשומרון אריאל האוניברסיטאי במרכז ומרצה טק-ההיי תחוםב משקיע ע.”יש מועצת ר”יו דיין דני
 מוסמך התנועה. ל”כמנכ וכיהן התחייה תנועת מקימי בין היה שלה. המנהלים מועצת ר”יו מכן ולאחר החברה ל”מנכ שימש מערכות, אלעד

 במימון. אביב-תל אוניברסיטת

 בגלי ”להבוקר נכון“ השבועית התכנית ואת 2 בערוץ ”עובדה“ התחקירים תכנית את מגישה ישראלית. ושדרנית עיתונאית דיין אילנה ר”ד
 פוליטית, כתבת תכניות, מגישת שימשה שם צ,”בגל משדרת היא רבות שנים ומזה החינוכית, בטלוויזיה ”חדש ערב“ התכנית את הגישה ל.”צה

 בעלת ”.אחרונות ידיעות”ל שבועי טור משם כתבה ב”בארה לימודיה בשנות חדשות. יומני ומפיקת החוץ חדשות עורכת פרלמנטרית, כתבת
 ייל. מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר

 בוושינגטון. הדסון במכון ועמית  ומדינה ציבור לענייני הירושלמי במרכז חוץ מדיניות עמית העולמי. היהודי הקונגרס של הכללי המזכיר דייקר דן
 סי.אן.אן,-כ זרות רשתות עם גם עובד הישראלית. הטלוויזיה של הכנסת ובערוץ 1 ערוץ של באנגלית בחדשות התיכון המזרח נילעניי פרשן

 השלום תהליך בענייני ומדינה ציבור לענייני הירושלמי המרכז פרסומי של וכתב עורך שימש זירה.’ג-ואל חורה -אל ניוז, פוקס בי.בי.סי,
 הרווארד. אוניברסיטת בוגר איראן. והתגרענות

 המשמרת ר”יו היה בעיר. החינוך על והממונה העיר ראש סגן העירייה, ראש מקום ממלא שימש שבע. באר עיריית ראש ’דנילוביץ רוביק
 שבע.-בבאר קיי מכללת בוגר שבע. בבאר העתיקה בעיר לצעירים מרכז הקמת יזם בנגב. המפלגה צעירי ר”ויו העבודה מפלגת של הצעירה

 הקוורטט נציגות במשרד המשלחת כראש כיהן בינלאומיים. ליחסים במועצה ואפריקה התיכון המזרח לענייני בכיר עמית דנין רוברט ר”ד
 של המדיניות תכנון בצוות וחבר התיכון המזרח לענייני במשרד עוזר סגן בהם ב,”ארה של המדינה במחלקת בכירים תפקידים מילא בארץ.
 לענייני בכיר וכמנהל פלסטין-ישראל ויחסי התיכון המזרח לענייני כמנהל הלבן הבית של לאומי לביטחון במועצה שירת פאוול. המדינה מזכיר

 הקרוב המזרח למדיניות וושינגטון במכון טאון,’ורג’ג באוניברסיטת דיפלומטיה ללימודי במכון אורח עמית היה אפריקה. וצפון התיכון המזרח
 אוקספורד. מאוניברסיטת בינלאומיים ביחסים דוקטור תואר בעל העברית. באוניברסיטה טרומן ובמכון

 ומעורב למדע ויצמן במכון המתחדשת האנרגיה במיזם פעיל פילנטרופית. בפעילות עוסק מתקדמת. בטכנולוגיה ומשקיע יזם הולנדר יוסי
 שנמכרה החדיש הממד חברת את ייסד כלכלי. כנוןלת הישראלי המכון ר”יו העולם. ברחבי האנרגיה בתחום ובהשקעות במדיניות במחקר,

 ואסטרטגיה. למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר למדע. ויצמן מכון של המנהלים במועצת חבר .BMC-ל 1999 בשנת

 יורק ניו ועידת של בכיר ומנהל מייסד היה ב.”בארה הגדולים היהודיים הארגונים של הנשיאים ועידת של בפועל נשיא סגן הונליין מלקולם ר”ד
 המזרח במרכז לאומי לביטחון מחקר עמית שימש .Jewish Community Relations Council-ה ושל המועצות ברית יהדות לענייני רבתי

 הוקרה באותות זכה (.FPRI) חוץ למדיניות המחקר במכון התיכון למזרח ומומחה בינלאומיים ליחסים ומרצה פנסילבניה באוניברסיטת הקרוב
 ליחסים דוקטור תואר בעל (.OSCE) באירופה פעולה ולשיתוף לביטחון לארגון, ב”ארה במשלחות כחבר נשיאים שלושה ידי-על ומונה רבים

 פנסילבניה. מאוניברסיטת בינלאומיים

 בנושא ובחינוך דלימו תכניות בפיתוח עוסקת היא בו ,The Israel Forever Foundation- הארגון של מייסדת מנהלת היידמן יעל-אילנה ר”ד
 הצעירה המנהיגות ר”כיו נבחרה ובעולם. בארץ והיהדות החינוך בתחום שונים בארגונים וחוקרת מרצה חינוכית, יועצת גם משמשת השואה.

 תוהציונו השואה בנושאי בחינוך עבדה שנים. 10 במשך העולמית הציונית במועצה הארגון של שליחה ושימשה הבינלאומי ברית בני ארגון של
 דוקטור תואר בעלת הרצל. בפרס זכתה פעילותה על ובירדן. בהודו אמריקה, בדרום באוסטרליה, אפריקה, בדרום בבריטניה, קבוצות עם

 בוסטון. מאוניברסיטת וזיכרון פנומנולוגיה שואה, בלימודי

 ארגונים מטעם שליח שימש בוושינגטון. גדול ןדי עורכי משרד מייסד הרצליה. כנס של הבינלאומית המייעצת הוועדה ר”יו היידמן ד. ארד’ריצ
 נגד ם”האו לכינוס האמריקאים היהודיים הארגונים של המשלחת וראש קניה, בניירובי, נשים בנושא ם”האו של העולמי לכינוס ממשלתיים-לא

 בני ארגון כנשיא כיהן ישראל. על ולתיעוד למידע ההולנדי במרכז ישראלים טרור לקורבנות משפטי ייעוץ נתן אפריקה. דרום בדרבן, גזענות
 אזרחי שאינם 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.

 



 למחקר במכון מיוחד יועץ ביטחון. למדיניות נבה’ז מרכז ר”ויו (IISS) אסטרטגיים למחקרים הבינלאומי המכון ר”יו הייסבורג פרנסואה ’פרופ
 אסטרטגי לפיתוח בכיר נשיא סגן שימש בלונדון. IISS -ה ל”כמנכ כיהן בפריז. (Fondation pour la Recherche) Strategiqueאסטרטגי

 פרסם הבלקן. לנושאי הבינלאומית הוועדה בהן שונות, יותובינלאומ נשיאותיות בוועדות חבר והיה MATRA-Défense-Espace בחברת
 והכללית. האקדמית בעיתונות רבים ראיונות והעניק רבים מאמרים

 העברית באוניברסיטה למשפטים ובפקולטה במכללה עברי ולמשפט חוקתי למשפט בכיר ומרצה משפט שערי מכללת דיקן הכהן אביעד ר”ד
 ציבוריים. גופים למספר משפטי יועץ ומשמש משפט שערי במכללת ועסקים למשפט הפורום ר”כיו גם ןמכה ליר.-ון במכון עמית בירושלים.

 הירושלמי בתלמוד העברי, במשפט האדם בזכויות ומדינה, בדת מתמקד מחקרו ייסד. אותו ומדינה חברה דת, לחקר מוזאיקה מכון בראש עומד
 סוציאלית לעבודה הספר ובבית אילן-בר באוניברסיטת למשפטים בפקולטה לימד ין.הד עורכי בלשכת שונים תפקידים ממלא ת.”השו ובספרות

 בירושלים. העברית מהאוניברסיטה דוקטור תואר בעל בירושלים. העברית באוניברסיטה

 שימש לאומי. לביטחון המועצה כראש כיהן בירושלים. העברית באוניברסיטה ומדינית אסטרטגית לחשיבה שאשא מרכז ראש הלוי אפרים
 מיוחדים ולתפקידים למודיעין במוסד שירת ירדן. עם השלום הסכם בגיבוש חלק נטל בבריסל. האירופי האיחוד למוסדות ישראל שגריר

 ”ביצור“ אגף כראש המטה, אגף כראש המוסד, לראש כמשנה גם כיהן המוסד. ראש היה שבהם האחרון אשר ל,”ובחו בארץ בכירים בתפקידים
 ספר פרסם הדיפלומטיים. הקשרים ועל המודיעין קשרי על המופקד ”,תבל“ אגף וכראש בעולם יהודיות קהילות על ההגנה על האחראי

 במשפטים. בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך לאומי. לביטחון המכללה בוגר ”.בצל אדם“ אוטוביוגרפי

 מיניסטריאליים תפקידים מילא העבודה. מפלגת מטעם נסתכ חבר החברתיים. והשירותים הרווחה שר לשעבר הרצוג י(’)בוז יצחק כ”חה
 רבים מאמרים פרסם הממשלה. ומזכיר באנטישמיות ומאבק חברה תפוצות, לענייני השר התיירות, שר והשיכון, הבינוי שר בהם בכירים,

   יורק. וניו  קורנל אותבאוניברסיט השתלם במשפטים. אביב-תל אוניברסיטת בוגר ובעולם. בארץ מובילים עת ובכתבי בעיתונות

 למתמטיקה בפקולטה סגל חבר שימש החדשה. ל”המפד - היהודי הבית ר”ויו והטכנולוגיה המדע שר הרשקוביץ דניאל ’פרופ הרב כ”חה
 הסגל ארגון ר”יו למתמטיקה, הפקולטה דיקן בהם בטכניון, אקדמי ניהול תפקידי מילא שפירו. ומרלין ין’יוג ש”ע הקתדרה בראש ועמד בטכניון

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

 המועצה של ומידע לתכנון כללי מנהל סגן שימש והטכנולוגיה. המדע משרד - ופיתוח למחקר הלאומית למועצה ויועץ כלכלן הרשקוביץ שלמה
 של בפועל וכראש ופיתוח מחקר לכלכלת היחידה כראש והטכנולוגיה המדע במשרד עבד גבוהה. להשכלה המועצה של ולתקצוב לתכנון

 הישראלי. בניסיון התמקדות תוך גבוהה, ההשכלה ומדיניות ופיתוח מחקר על רבים מאמרים פרסם בינלאומיים. מדעיים ליחסים היחידה
 בכלכלה. יין’וו אוניברסיטת מוסמך

 ובתחום בישראל טק ההיי בתחום יזמת הייתה בישראל. ייל אוניברסיטת של הבוגרים אגודת נשיאת גנל.סי חברת של מייסד ל”מנכ ויטי קאריס
 בסין. התמקדות עם אסיה מזרח בלימודי ייל אוניברסיטת בוגרת ב.”בארה דוקומנטריים סרטים הפיקה ובאסיה. בקאריביים ב,”בארה ן”הנדל

 2 ערוץ של החדשות בחברת מערכת חברת .2 בערוץ תחקירים וסדרות אקטואליה כניותת וכן ”העיתונות את פגוש“ התכנית מגישת ויס דנה
 דין עורכת הרצליה. הבינתחומי במרכז לתקשורת בחוג לימדה ”.חדשות“ בעיתון וכתבת הערוץ של משפט לענייני כתבת הייתה מראשיתה.
 במשפטים. אביב-תל אוניברסיטת מוסמכת במקצועה.

 ולאמנות לתרבות הפיס במועצת דירקטוריון חבר האזוריות, המועצות במרכז הנהלה חבר העליון. הגליל האזורית המועצה ראש ולנסי אהרון
 ישראל ארץ לימודי בוגר לצרפת. הבונים תנועת ושליח חי תל מכללת ל”מנכ שימש המקומיות. ברשויות התרבות מחלקות מנהלי איגוד ר”ויו

 דירקטורים. וקורס

 בחברת בכיר ויועץ שותף היה הדמוקרטיות. על להגנה המכון ר”כיו כיהן .Woolsey Partners LL ר”יו .CIA-ה ראש לשעבר וולסי יימס’ג
Venture Partners Vantage Point. בחברת בכיר וכיועץ נשיא כסגן כיהן Booz Allen Hamilton. ממשלים בשני בכירים תפקידים מילא 

 למשא הנשיא של ונציגו מזכיר-תת באירופה, קונבנציונאליים כוחות בנושא ומתן למשא נציג הםב דמוקרטיים, ממשלים ובשני רפובליקניים
 אוניברסיטת בוגר (.NST) החלל תחום ועל הגרעיני הנשק על ולשיחות (START) האסטרטגי הנשק היקף צמצום על סובייטי-האמריקאי ומתן

 אוקספורד. אוניברסיטת ומוסמך במשפטים ייל

 בינלאומיים איומים לתחום ומנהל האוצר לשר מיוחד יועץ שימש גלובליים. ובאיומים בסמים למלחמה ההגנה מזכיר עוזר סגן קסלרוו פ. וויליאם
 וליחסים ציבורית למדיניות הספר בית מוסמך פיננסי. לייעוץ חברה כמנכל כיהן לאומי. לביטחון במועצה ומולטילטרליים גלובאליים ולעניינים

 קולומביה. וניברסיטתא של בינלאומיים

 במסגרת הדמוקרטית. המפלגה מטעם הקונגרס כחבר פלורידה את ייצג התיכון. במזרח לשלום אברהם דניאל ש. מרכז נשיא ווקסלר רוברט
 כיועץ גם שירת התיכון. המזרח לענייני הוועדה-תת חבר והיה חוץ לענייני הוועדה של אירופה לענייני הוועדה-תת ר”כיו כיהן בקונגרס, כהונתו
 היה ו.”נאט של הפרלמנטארית למועצה האמריקאי כנציג מונה הבחירות. מערכת בתקופת אובמה ברק לנשיא וישראל התיכון המזרח לענייני

 במשפטים. וושינגטון ’ורג’ג אוניברסיטת בוגר ואינדונזיה. טאיוואן תורכיה,-ב”ארה יחסי בענייני ממשלתיות ועדות ממקימי

 במכון בכיר מחקר ועמית בוושינגטון המכון של בפועל מנהל שימש (.IISS) אסטרטגיים למחקרים הבינלאומי במכון חקריםהמ מנהל וורד אדם
 Oxford-ב ועורך אנליסט היה ,IISS-ל שהצטרף לפני ”.Strategic Comments“ העת כתב של עורך היה אסיה.-מזרח ביטחון בתחום

Analytica. בינלאומיים. חסיםבי וורוויק אוניברסיטת מוסמך 

 יחסים של בתיאוריה מתמקד מחקרו בירושלים. העברית באוניברסיטה בינלאומיים ליחסים במחלקה סגל חבר ורצברגר יעקב ’פרופ
 פרופסור שימש אסיה. מזרח ודרום דרום מדינות של וביטחון חוץ ובמדיניות פוליטית בפסיכולוגיה בינלאומית, פוליטית בכלכלה בינלאומיים,

 בינלאומיים ביחסים דוקטור תואר בעל יו.’בלאג ומרכז ברקלי מקגיל, סטנפורד, בהם בעולם מובילים מחקר ובמכוני באוניברסיטאות חאור
 בירושלים. העברית מהאוניברסיטה

 נגיד סגן בהם סין של העממי בבנק בכירים תפקידים מילא המטבע. קרן למנהל מיוחד כיועץ כיהן העולמית. המטבע קרן מנהל סגן מין ו’ז ר”ד
 העולמי בבנק עבד ומחקר. אסטרטגיה משפט, פנימית, בקרה סיכונים, ניהול בתחומי שונים תפקידים וכן כספים, בתחומי נשיא וסגן הבנק,

 הופקינס. ונס’ג מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל ופודן. הופקינס ונס’ג באוניברסיטאות לכלכלה מרצה והיה

 הבינלאומיים היועצים של המנהל הוועד ר”ויו כללי וכמנהל סאקס גולדמן קבוצת של בינלאומי ר”יו כסגן כיהן העולמי. הבנק שיאנ זוליק ב. רוברט
 מדיניות לענייני מקום ממלא המדינה, מחלקת מזכיר סגן בהם האמריקאית, המדינה במחלקת בכירים תפקידים של שורה מילא הקבוצה. של
 דיור. למימון גדול תאגיד של נשיא וסגן בקבינט האמריקאי הסחר לענייני נציג שימש שונים. בתחומים למדיניות ואחראי המדינה מזכיר של



 הלבן הבית של המטה ראש כסגן כיהן עוד למזכיר. יועץ היה שבהם שהבכיר שונים, בתפקידים האוצר במחלקת בייקר יימס’ג המזכיר עם עבד
 הרווארד. באוניברסיטת קנדי ש”ע לממשל הספר בית ומוסמך למשפטים הספר בית בוגר הישגיו. עבור כבוד אותות למספר זכה לנשיא. וכעוזר

 תפקידים מילא הפועלים. בנק ל”מנכ לשעבר ”.ביחד עולים“ עמותת של הנאמנים חבר ונשיא טריידאייר חברת של המנהלים מועצת ר”יו זיו צבי
 אוניברסיטת בוגר העסקי. האגף וראש שווייץ הפועלים בנק ל”מנכ הקמעונאית, החטיבה וראש ל”למנכ משנה בהם ל,”ובחו בארץ בבנק בכירים

 הוועד חבר לונדון. של עסקים למנהל הספר בבית בכירים למנהלים תכנית בוגר עסקים. במנהל האוניברסיטה ומוסמך בכלכלה אביב-תל
  הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל

 את הקים אמצעים. מעוטי לתלמידים החינוך בתחום בעיקר פילנטרופית, בפעילות עוסק בינת.-רד קבוצת של מייסד נשיא זיסאפל היהוד
 ר”כיו כיהן תרופות. ולפיתוח לגילוי נעורים חברת את גם ייסד הביוטכנולוגיה. בתחום לפרויקטים ושירותים מימון המספקת ביומד, רד חממת
 באוניברסיטת עסקים למנהל הספר מבית היזמות פרס בהם פרסים, במספר זכה זהר אחיו עם יחד והתכנה. רוניקההאלקט תעשיות איגוד

 מאוניברסיטת פרלמן מקס ש”ע גלובליים עסקים בניהול המצוינות ופרס סיכון להון הישראלית מהאגודה ישראל של טק-ההיי פרס אביב,-תל
 עסקים. במנהל אביב-תל אוניברסיטת ומוסמך חשמל בהנדסת הטכניון מוסמך יון.מהטכנ כבוד לשם דוקטור תואר בעל אביב.-תל

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

 ב”בארה קורנל באוניברסיטת אורח פרופסור היה ואפריקה. התיכון המזרח של להיסטוריה החוג וראש ואפריקה, התיכון המזרח ללימודי דיין
 תואר בעל התמחותו. בתחום ומחקרים מאמרים של רב ומספר ספרים שבעה פרסם התיכון. המזרח למדיניות הוושינגטוני במכון מחקר ועמית

 אביב.-תל מאוניברסיטת התיכון המזרח של בהיסטוריה דוקטור

 חבר היה בישראל. ו”נאט של הקשר וכשגריר בישראל ארצו כשגריר כיהן בבריטניה. כית’הצ הרפובליקה שגריר נטובסקי’ז מיכאל השגריר
 כיה’צ כשגריר כיהן האבל. ואצלב הנשיא של ודובר עיתונות קצין שימש וביטחון. הגנה וץ,ח לענייני הוועדה ר”ויו כי’הצ הפרלמנט של הסנאט
 מדיניות על רבים מאמרים פרסם כוסלובקיה.’בצ הקומוניסטי המשטר להפלת שפעל גג ארגון ”,האזרחי פורום”ה ממנהיגי אחד היה ב.”בארה

 ורית.הציב המדיניות בתחום שונות סוגיות ועל המידע חופש על חוץ,

 עסקי במנהל קורס בוגר עסקים. במנהל דרבי אוניברסיטת מוסמך ישראלי. ערבי בבנק בכיר מנהל שימש שפרעם. עיריית ראש אזם’ח נאהד
 חיפה. באוניברסיטת בכיר

 תקשורת, וארד ישראל יורו ל”מנכ בהם אסטרטגי, לייעוץ בחברות בכירים ניהול תפקידי מילא ישראל. יורו בקבוצת מייסד שותף חורב ליאור
 לניהול בינלאומי יועץ מסחריות, לחברות יועץ משמש אפקטיב. חברת של ובעלים ל”ומנכ אסטרטגי, לייעוץ חברה - 2000 אקטיב ל”ומנכ שותף
 ופרופסיונאליות. מקומיות לאומיות, בחירות מערכות ניהל קהל. דעת ולעיצוב בחירות למערכות משבר, מצבי

 בפיתוח וליחידים לארגונים לקהילות, לסייע מטרתו ואשר ירדן, בעמאן, שבסיסו ארגון קווסטסקופ, של הבינלאומית במועצה חבר חורי-אל ריאד
 יועץ משמש פוליטית. ובכלכלה אזורי בפיתוח עוסק מחקרו מישיגן. באוניברסיטת דייווידסון וויליאם במכון בכיר עמית ומקצועי. חינוכי חברתי,

 לסוריה ירדן בין הכלכליים היחסים על הסעודית, ובערב בלבנון בירדן, הסחר מדיניות על מחקרים פרסם פרטיות. ולחברות ציבוריים לארגונים
 אוקספורד. באוניברסיטת למד אפריקה. וצפון התיכון המזרח לבין האירופי והאיחוד ב”ארה בין הכלכליים היחסים ועל

 ההזנק חברת ר”יו שימש אתגרים. עמותת ר”כיו מכהן הוא כיום האוויר. חיל ומפקד ל”צה של הכללי המטה ראש לשעבר חלוץ דני )מיל.( ל”רא
 ם”אג ראש עוזר ל,”הרמטכ סגן בהם בכירים, פיקוד תפקידי של שורה מילא ל”בצה שירותו במסגרת מוטורס. קמור חברת ל”ומנכ סטרלינג

 בכלכלה. אביב-תל אוניברסיטת בוגר בחיל. לחימה אמצעי מחלקת וראש רחצו האוויר חיל בסיס מפקד הכללי, במטה

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

 אבירת פרס זוכת ’.ב ברשת ”דיבורים הכול“ ומגישת בטלוויזיה ”יומן“ התכנית מגישת הראשון, הערוץ של מדינית ופרשנית כתבת חסון איילה
 החברה. במדעי ראשון תואר ובעלת תקשורת לימודי בוגרת .1998 לשנת השלטון איכות

 בקנדה באירופה, והפיננסים ן”הנדל בתחום חברות מספר של המנהלים במועצות חבר מ.”בע והשקעות נכסים חץ אלוני מייסד ל”מנכ חץ נתן
 בחשבונאות. אביב-תל אוניברסיטת ובוגר עסקים ובמנהל בכלכלה אילן-בר אוניברסיטת בוגר ב.”ובארה

 ויועץ פליטים לענייני ם”האו נציג בצוות חבר היה הודו. של החוץ שר כסגן כיהן טירווננטפורה. באזור ההודי הפרלמנט חבר טארור שאשי ר”ד
 תואר בעל ”.פוסט וושינגטון”וה ”טריביון הראלד”ה כגון בעיתונים רבים ומאמרים ספרים עשר שניים פרסם ם.”האו של הכללי למזכיר בכיר

 ב.”בארה טאפטס באוניברסיטת ודמוקרטיה למשפטים פלטשר ספר מבית דוקטור

 של הלאומי הביטחון בתפיסת עוסק מחקרו אביב.-תל באוניברסיטת וביטחון טכנולוגיה למדע, מןנא יובל בסדנת מחקר עמית טבנסקי ליאור
 ומדיניות לממשל הספר בבית מחקר עמית היה הלאומי. בביטחון ובסוגיות הקיברנטי במרחב מידע, טכנולוגיות של חברתיות בהשפעות ישראל,

 המדינה למדע בחוג שלישי לתואר לומד ביטחון. בלימודי אביב-תל אוניברסיטת ךמוסמ גולדמן. ועמית אביב-תל באוניברסיטת הרטוך שם על
 אביב.-תל באוניברסיטת

 וראש ל”למנכ משנה בהם והפנסיה, הארוך לטווח החיסכון בתחום בכירים תפקידים של שורה מילא השקעות. בית פסגות ל”מנכ טוב רונן
 הפנסיה קרן ל”ומנכ לביטוח חברה בכלל הפנסיה אגף וראש ל”למנכ משנה לביטוח, חברה במגדל ופנסיה גמל תחום ראש הלקוחות, חטיבת

 עסקים. במנהל בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך הפנסיה. ותקרנ איגוד ר”יו שימש עוד עתודות.

 השנים בין העצר ויורש הכתר נסיך היה המלך. של מקומו וממלא יועץ שימש לשעבר. ירדן מלך חוסיין, של אחיו טלאל בן חסאן אל הנסיך
 הבין הדיאלוג החינוך, הפיתוח, המדע, בתחומי יםבינלאומי וכינוסים וועדות ארגונים, של רב במספר פעיל והיה הקים יזם, .1999-ל 1965

 רבות מאוניברסיטאות כבוד לתוארי זכה אלה לתחומים תרומתו על שונים. הומניטאריים ובעניינים סכסוכים ופתרון שלום תרבותי, והבין דתי
 במזרחנות. ספורדאוק אוניברסיטת מוסמך הבינלאומית. בעיתונות רבים ומאמרים ספרים תשעה פרסם ב.”ובארה באירופה

 כעוזר שירת בפריז. פוליטיים למחקרים במכון בינלאומית לפוליטיקה ומרצה אסטרטגי, למחקר במכון בכיר מחקר עמית טרטרה ברונו ר”ד
 ההגנה במשרד אסטרטגיים לעניינים האגף של המדינית ביחידה אירופיים לעניינים וכאנליסט אסטרטגיים לעניינים האגף למנהל מיוחד
 דוקטור תואר בעל בבריסל. ו”נאט של הפרלמנטארית במועצה אזרחיים לעניינים הוועדה ומנהל ראנד בתאגיד אורח מחקר עמית היה תי.הצרפ
 בפריז. פוליטיים למחקרים מהמכון המדינה במדע
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 ברגלס איתן ש”ע לכלכלה הספר בבית סגל וחבר גבוהה להשכלה המועצה של ותקצוב לתכנון הוועדה ר”יו טרכטנברג מנואל ’פרופ
 ועדה טרכטנברג, ועדת בראש עמד פ.”מו ובמדיניות תעשייתי בארגון בפטנטים, חדשנות, בכלכלת עוסק מחקרו אביב.-תל באוניברסיטת

 יוקר למצוקת פתרונות לגבש הייתה מטרתה אשר ,2011 בקיץ החברתית המחאה על בתגובה נתניהו בנימין הממשלה ראש שמינה ציבורית
 לראש הכלכלי והיועץ הממשלה ראש במשרד לכלכלה הלאומית המועצה ראש בהם ל,”ובחו בארץ ציבוריים תפקידים מילא .בארץ המחיה

 מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל ב.”בארה מובילים אקדמיים במוסדות מחקר ועמית אורח מרצה שימש העולמי. לבנק ויועץ הממשלה
 הרווארד.

 שותף מייסד היה והציבורי. הפרטי במגזר סייבר אבטחת בתחום הפועלת ,C4 Security בחברת טכנולוגיה נהלומ שותף מייסד יודסין אייל
 עסקים. במנהל הפתוחה האוניברסיטה בוגר סייבר. ולוחמת סייבר אבטחת בתחום חברות בראש ועמד

 הטלוויזיה של הראשון בערוץ כתב היה כותרת. פרס ובבית העברית באוניברסיטה מרצה .10 בערוץ ערבים לענייני הדסק ראש יחזקאלי צבי
 תקשורת בלימודי כותרת הספר בית בוגר הדיפלומטי. בשירות שונים תפקידים מילא לתקשורת, שהצטרף טרם ל.”צה ובגלי הישראלית
 התיכון. והמזרח האסלאם בלימודי העברית האוניברסיטה ומוסמך ועיתונאות

 בעיתון. הדעות מדור עורך שימש במקצועו. דין עורך ”.מעריב“ של השבת במוסף שבועי טור כותב ציסט.ופובלי בכיר עיתונאי ימיני דרור בן
 התוכנית מנהל שימש דין. עורכי במשרד שותף היה רדיו. תכניות והגיש ”אחרונות ידיעות”ו ”,דבר“ ”,המשמר על“ בעיתונים טור בעל היה

 ”.פוליטי אגרוף“ הספר את פרסם אביב.-תל באוניברסיטת ציבור פעילי להכשרת

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

 לניהול התוכנית ובוגר לאומיים משאבים במנהל וושינגטון ’ורג’ג אוניברסיטת מוסמך הכיפורים. יום ממלחמת המופת עיטור בעל סדירה. שריון
 למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר ב.”ארה של לאומי לביטחון המכללה בוגר הרווארד. אוניברסיטת של עסקים למנהל הספר בבית מתקדם

 הרצליה. הבינתחומי המרכז רטגיה,ואסט

 במכון מחקר עמית היה ל.”צה של הכללי המטה ראש לשעבר הממשלה. לראש ומשנה אסטרטגיים לנושאים שר יעלון משה )מיל.( ל”רא כ”חה
 סגן גם שימש ל”בצה שירותו במהלך הקרוב. המזרח למדיניות וושינגטון במכון בכיר צבאי ועמית שלם במרכז אסטרטגיים למחקרים אדלסון
 ומטה לפיקוד במכללה השתלם הצנחנים. חטיבת ומפקד ושומרון ביהודה ל”צה כוחות מפקד מודיעין, אגף ראש המרכז, פיקוד אלוף ל,”הרמטכ

 המדינה. במדעי חיפה אוניברסיטת בוגר אנגליה. בקימברלי,

 שירת דורי. א. הבנייה חברת ל”ומנכ הביטחון משרד ל”מנכ ששימ א(.”)קצא מ”בע אשקלון-אילת צינור קו חברת ר”יו ירון עמוס )מיל.( אלוף
 ראשי וצנחנים ר”חי קצין אדם, כוח אגף ראש ובקנדה, הברית בארצות ל”צה נספח בהם ומטה, פיקוד בתפקידי שנים ושלוש שלושים ל”בצה

 המכללה ל,”צה של ומטה לפיקוד המכללה בוגר ובהיסטוריה, תיכון במזרח אביב-תל אוניברסיטת בוגר הכללי. במטה מבצעים מחלקת וראש
 לאומי. לביטחון והמכללה ב”בארה המרינס של ומטה לפיקוד

 בכירים ניהול תפקידי מילא ובינלאומיות. מקומיות לחברות עסקי ובייעוץ פרויקטים בניהול עסק האוצר. משרד ל”מנכ מקום ממלא כהן דורון
 ל”סמנכ אינטרנשיונל, עלית של כספים ומנהל ל”סמנכ חברתיים, דיור ופתרונות ן”לנדל ממשלתית חברה של בפועל ל”מנכ בהם ל,”ובחו בארץ

 ומוסמך ובחשבונאות בכלכלה אביב-תל אוניברסיטת בוגר לישראל. כימיקלים קונצרן של ראשי פנימי ומבקר זהב דפי קבוצת של כספים
 במשפטים. אילן-בר אוניברסיטת

 קורנל אוניברסיטת של הנאמנים בחבר חברה סאקס.-גולדמן בחברת ראשית ואסטרטגית Global Markets Institute נשיאת כהן וזף’ג אבי
 עבדה בחברה. השקעות מדיניות לענייני הוועדה של משותף ר”וכיו נשיא כסגנית ל,”כמנכ כיהנה ב.”ארה של היהודי התיאולוגי הסמינר ושל

 וושינגטון. ’ורג’וג קורנל באוניברסיטאות כלכלה למדה בוושינגטון. ב”ארה של אליהפדר ובבנק פיננסיות חברות במספר וכאסטרטגית ככלכלנית

 כדירקטור כיהן אנרגיה. ובכלל מ”בע אלקטרוניקה תעשיות באלרון ל”סמנכ שימש מערכות. באלביט וסייבר IT מנהל ראש כהן יאיר )מיל.( ל”תא
 המודיעין חיל של המרכזית האיסוף יחידת מפקד היה האחרון תפקידוו ל”בצה שנים ואחת שלושים שירת אלרון. בקבוצת חברות במספר

 לאומיים. מקורות בניהול בוושינגטון National Defense University (NDU)– ה מוסמך (.8200)

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

 בינלאומיים. ביחסים הופקינס

 לגנטיקה קרייטמן קרן שם על הקתדרה מופקדת בישראל. האוניברסיטאות ראשי ועד ר”ויו בנגב גוריון בן אוניברסיטת נשיאת כרמי רבקה ’פרופ
 בתי דיקני איגוד ר”וכיו הבריאות למדעי הפקולטה כדיקן וכיהנה סורוקה, האוניברסיטאי הרפואי במרכז הגנטי המכון את ניהלה פדיאטרית.

 וסטוןבב לילדים החולים בבית התמחתה בירושלים. העברית האוניברסיטה של הדסה לרפואה הספר בית בוגרת בישראל. לרפואה הספר
 הרווארד. אוניברסיטת של לרפואה הספר ובבית

 תיקון לעניין משנה וועדת לפנסיה המשנה ועדת והבריאות, הרווחה העבודה, ועדת ראש יושב הליכוד. סיעת מטעם כנסת חבר כץ חיים כ”חה
 בנושא ההסתדרות של מדיניות גיבוש וותצ ראש יושב והיה בהסתדרות ”עוז“ סיעת את ייסד לאלמנות. אלמנים זכויות השוואת - האחיד התקנון
 הפנסיה. קרנות הסדר מימוש

 ראש מקום ממלאת בהם ישראל, בממשלות בכירים מיניסטריאליים בתפקידים כיהנה קדימה. מפלגת ר”ויו האופוזיציה ראש לבני ציפי כ”חה
 החברות רשות ל”מנכ שימשה השיכון.ו הבינוי ושרת העלייה לקליטת השרה החקלאות, שרת המשפטים, שרת החוץ, ושרת הממשלה

 השלטון איכות אבירת בפרס זכתה ן.”ובנדל ציבורי במשפט מסחרי, במשפט שהתמחתה במקצועה דין עורכת במוסד. שירתה הממשלתיות.
 במשפטים. אילן-בר אוניברסיטת בוגרת .2004 לשנת

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

 המזכיר של גרעינית מדיניות לענייני הוועדה ר”כיו השירת ולאפריקה. לאירופה הקרוב, למזרח ביטחון ואסטרטגיית ביטחון מדיניות ניסוח
 המרכזית. המודיעין בסוכנות עבדה ו.”נאט של הכללי

 אנרגיה למדיניות המכון מייסדי עם נמנה Set America Free Coalition-ה של שותף-מייסד גלובלי. ביטחון לניתוחי המכון מנהל לופט גל ר”ד
 ולחברות מחקר למכוני ומייעץ בתקשורת מופיע שונים, ובעיתונים עת בכתבי הנושא על כותב ה.ואנרגי ביטחון לנושאי מומחה מתחדשת.

 ללימודים הספר מבית אסטרטגיים בלימודים דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחום ספרים שני בפרסום שותף היה העולם. ברחבי תקשורת
 הופקינס. ונס’ג באוניברסיטת (SAIS) מתקדמים



 תפקידים מספר מילא .German Marshall Fund of the United States - ה של בריסל הטרנסאטלנטי למרכז בכיר יועץ לי מייקל ר”ד סר
 המדיניות על אחראי חוץ, ליחסי המחלקה של כללי מנהל סגן האירופי, האיחוד הרחבת לענייני כללי מנהל בהם האירופית, בנציבות בכירים
 של כללי מנהל שימש התיכון. הים דרום ועם התיכון המזרח עם אסיה, ומרכז הקווקז דרום עם אירופה, חמזר עם היחסים על אירופה, בעניין

 הרפובליקה של לצירופה ומתן המשא את ניהל וכן ורומניה, מלטה בולגריה, תורכיה, של האירופי לאיחוד צירופן על ומתן למשא המנהלת
 וסאסקס. הופקינס נס’גו באוניברסיטאות בינלאומיים ליחסים מרצה היה האירופיים למוסדות שהצטרף לפני לאיחוד. כית’הצ

 במכון אסיה ביטחון לענייני בכיר ועמית בקוריאה יונסאי באוניברסיטת בינלאומיים ליחסים המתקדם הספר בית דיקן לי מין אנג’צ ר”ד
 בסוגיות עוסק הוא במחקרו ממשלה. ולמשרדי נשיאותיות לוועדות חוץ מדיניות בענייני יועץ משמש . (IISS) אסטרטגיים למחקרים הבינלאומי

 ובמכוני באוניברסיטאות מחקר ועמית אורח פרופסור היה ובמודיעין. במשברים בטיפול גרעיני, נשק בתפוצת הגנה, בתכנון בינלאומי, ביטחון
 חוץ מדיניות לניתוח והמכון ראנד תאגיד בטוקיו, מדיניות למחקרי המכון סינגפור, של תהלאומי האוניברסיטה בהם העולם, ברחבי מחקר

 ב.”בארה טאפטס באוניברסיטת ולדיפלומטיה לחוק פלטשר ספר מבית דוקטור תואר בעל וסטס.’מסצ ’,בקיימברידג

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

2009. 

 וכתב צבאי כתב היה .1 ערוץ של הצבאי הפרשן לשעבר .2 בערוץ הבוקר תכנית ומגיש ”היום ישראל”ב וביטחון צבא לענייני פרשן לימור יואב
 תואר בעל השנייה. לבנון מלחמת על ”בלבנון שבויים“ הספר את שלח עפר עם יחד כתב בלונדון. העיתון שליח ושימש ”,מעריב“ של פוליטי
 במשפטים. ראשון

 מחוזי שופט בחיפה, המחוזי המשפט בית נשיא בהן בכירות, שיפוט משרות מילא המדינה. מבקר לינדנשטראוס מיכה בדימוס() השופט
 איכות אביר באות זכה המדינה כמבקר תפקידו במסגרת פועלו על ל.”בצה קבע בשירות משפטי ויועץ צבאי תובע שימש תעבורה. ושופט

 במשפטים. בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר .2009 לשנת השלטון

 ”.הביטחון רצועת“ התוכנית ומגישת ראשית ועורכת ל,”צה בגלי דוקומנטריים ושידורים אקטואליה תכניות של ומגישה עורכת שחק-ליפקין טלי
 לאחרונה עד ינית.מ תקיפה לנפגעות הסיוע למרכזי לסיוע ”נשים עזרת“ בקבוצת פעילה חברה בטלוויזיה. אקטואליה בתכניות ופרשנית מגיבה

 האישה והייתה ”דבר“ העיתון של הצבאית הכתבת לתפקיד מונתה 1982 בשנת החינוכית. בטלוויזיה ”חדש ערב“ התכנית את הנחתה
 בעריכה, מעורבת הייתה בטלעד; ”השלישי הזמן“ הטלוויזיה תכנית את הנחתה שנים שבע במשך זה. בתפקיד העברית בעיתונות הראשונה

 על פרקים 5 של סדרה – ”82 מלכוד“ (,1998) כיפור יום ממלחמת סיפורים – ”באוקטובר רגעים“ הדוקומנטאריים רטיםהס את והגישה
 ילדים. על רבין מ”רה רצח של ההשפעה אחר העוקב סרט – ”לרבין כותבים ילדים“ ואת הראשונה לבנון מלחמת

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

 (.MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי מהמכון בתקשורת דוקטור תואר בעל התקשורת.

-גשר-הליכוד וסיעת הליכוד סיעת מטעם כנסת כחבר כיהן ביתנו. ישראל סיעת מטעם כנסת וחבר והמים האנרגיה שר לנדאו יעוז ר”ד כ”חה
 משרד ל”ומנכ הלאומיות התשתיות שר הממשלה, ראש במשרד שר פנים, לביטחון שר בהם בכירים, ציבוריים תפקידים של שורה מילא צומת.

 (.MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי מהמכון בהנדסה דוקטור תואר בעל בטכניון. מרצה היה התחבורה.

 והביטחון החוסן מאזן על הרצליה כנסי סדרת מנהל וסגנית הרצליה הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון מחקר עמיתת לנדמן לאה
 ב וכעורכת וביטחון הגנה בתחומי ועסקית טגיתאסטר כיועצת עבדה התיכון. במזרח פוליטיות ובסוגיות בינלאומיים ביחסים מתמחה הלאומי.

- Jane’s Information Group. לית”מנכ מ”ומ שותפה-מייסדת WIIS Israel. בית מוסמכת ל.”צה של האוויר חיל במודיעין כקצינה שירתה 
 בינלאומיים. ביחסים (LSE) לכלכלה הלונדוני הספר

 השלום כוחות כמפקד גם שירת ההודי. בצבא ופוליטיים ביטחוניים סיכונים יתוחנ על אחראי לשעבר מהטה קומר אשוק )בדימוס( אלוף רב
 וחבר התמחותו בתחומי יועץ משמש בנפאל. התמחות עם אסיה, דרום ביטחון בענייני פוליטי פרשן הפך שחרורו לאחר לנקה. בסרי ההודיים
 בעיראק. המלחמה על ספר פרסם הודי.ה בצבא בכירים תפקידים של שורה מילא ונפאל. הודו יחסי בעניין בפורום

 ”,City Journal“ מנהטן, מכון של בירחון עורכת גם משמשת (.MI) מדיניות למחקר מנהטן במכון החוץ מן ועמיתה עיתונאית מילר ודי’ג
 לזמן נכלאה ”טיימס רקיו ניו”ה של לשעבר חוקרת כעיתונאית לאומי. וביטחון טרור התיכון, המזרח בענייני פוקס של החדשות לרשת ופרשנית

 ”טיימס יורק ניו“ העיתון משרד לראש שהתמנתה הראשונה האישה הייתה חסויים. מקורות על לשמור כתב של זכותו על להגן מנת על מה
 מוסמכת ספרים. ארבעה פרסמה קאעדה.-אל על כתבות סדרת בזכות לעיתונות 2002 לשנת פוליצר בפרס זכתה צוותה חברי עם יחד בקהיר.

 פרינסטון. אוניברסיטת של ציבורי ולמנהל בינלאומיים ליחסים הספר יתב

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

 אוניברסיטת הוצאת של הספרים סדרת כעורך מינץ פרופ' משמש כדיקן לתפקידו בנוסף חוץ. מדיניות וניתוח פוליטית, פסיכולוגיה בממשל,
 מארה"ב לאחרונה עברש Political Psychology העת כתב של ראשי כעורך הבינלאומית, בזירה החלטות וקבלת במנהיגות היוקרתית שיקגו
 הבכיר החוקר פרס חתן הוא מינץ פרופ' בינלאומיים. עת כתבי בשבעה מערכת חבר או עורך סגן כעורך, משמש וכן לממשל לאודר ספר לבית

 פרס וחתן בינלאומיים, ליחסים הבינלאומית באגודה חוץ מדיניות לניתוחי האגף מטעםDistinguished Scholar Award בעולם המצטיין
 תכנית את הקים היחב"ל. לחקר 40 גיל עד חוקר של בעולם החשובה התרומה עבור בינלאומיים ללימודים הבינלאומית האגודה מטעם דויטש
 לאחרונה בבינתחומי. בממשל החלטות קבלת פרויקט ואת פוליטית בפסיכולוגיה הייחודית המחקר תכנית את מנהל בממשל, השני התואר

 קיימברידג'. אוניברסיטת בהוצאת רואן(-דה פרופ' עם כתב )אותו חוץ במדיניות החלטות קבלת על ספרו לאור יצא

 רוח, וטורבינות סולארית באנרגיה חשמל לייצור ”הירוקה ע”יש“ חברת של מייסד ל”מנכ בהנהלתה. וחבר ע”יש מועצת מליאת ר”יו מינץ עדי
 וחבר בנימין מערב יישובי פורום ר”יו דולב, הישוב מזכירות ר”יו שימש ע.”יש מועצת ל”כמנכ כיהן אמנה. בר בנייני חברת עם יחד הקים אותה

 בהנדסת אביב-תל אוניברסיטת בוגר תדיראן. בחברת בכיר פרויקטים ומנהל הייטק בחברת ל”סמנכ היה בנימין. מטה האזורית המועצה מליאת
 אלקטרוניקה.

 הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית ,ואסטרטגיה למדיניות במכון בכירה מחקר עמיתת מכטיגר רחל
 הערבי ובסכסוך הקיצוני, באסלאם התיכון, במזרח עוסקת היא במחקרה וניהול. מחקר תפקידי במגוון הממשלה ראש במשרד עבדה הרצליה.
 לאומי. ביטחון ובלימודי המדינה במדע חיפה אוניברסיטת מוסמכת ישראלי.



 ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית כדיקן כיהן הרצליה. הבינתחומי במרכז אקדמיים לעניינים לנשיא המשנה ניקמל רפי ’פרופ
 העברית באוניברסיטה מרצה ישראל, בבנק המחקר מחלקת למנהל משנה שימש במרכז. עסקים למנהל אריסון הספר בבית לכלכלה ’וכפרופ
 ידי-על בקביעות המתפרסם הישראלי, המשק למצב מדד - מלניק מדד את פיתח קליפורניה.–ודייוויס בוסטון באוניברסיטאות אורח ומרצה
 במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר בברקלי. קליפורניה מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר  בעל הבינתחומי. המרכז

 הרצליה. הבינתחומי

 בהם החוץ, במשרד בכירים תפקידים של שורה מילא והפאסיפיק. אסיה לענייני סינגפור של החוץ משרד מזכיר סגן מנון גופלה ונו השגריר
 ומזכיר ותכנון מדיניות לענייני בכיר מנהל סגן לאוסטרליה, סינגפור בין החופשי הסחר הסכם על בדיונים ומתן המשא וראש המשרד מנהל
 בינלאומיים. ביחסים (LSE) לכלכלה הלונדוני הספר בית מוסמך ם.”לאו הקבועה המשלחת של ראשון

 הרפואי המכשור חברת של המנהלים מועצת ר”יו הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד ר”יו מקוב ישראל
 ונשיא גוטקס ל”מנכ מ,”בע צבטיותפרמ תעשיות טבע חברת ונשיא ל”מנכ בהם בכירים, ניהול תפקידי מילא נטפים. חברת ר”ויו ינג’אימג גיוון
 מוסמך ל.”ובחו בארץ לחברות בכיר יועץ שימש אינטרפארם. הביוטכנולוגיה חברת ואת אמריקאי ישראלי השקעות בנק ייסד חקל. יכין ל”ומנכ

 בכלכלה. בירושלים העברית האוניברסיטה

 כלכלית-ומקרו גיאופוליטית במדיניות מגמות גלובלית, אנרגיה כוללים התמחותו תחומי רפידן. קבוצת של מייסד נשיא מקנלי רוברט
 לנשיא כלכלית מדיניות בענייני מיוחד כעוזר Tudor Investment Corporation, ל”כמנכ כיהן הפיננסיים. השווקים על המשפיעות והתפתחויות

 שנתיים במשך שירת לאומי. לביטחון ובמועצה בןהל הבית של הלאומית הכלכלית במועצה בינלאומית אנרגיה לענייני בכיר וכמנהל בוש ’ורג’ג
 בכלכלה (SAIS) הופקינס ונס’ג אוניברסיטת של מתקדמים בינלאומיים ללימודים הספר בית מוסמך בסנגל. השלום בחיל כמתנדב וחצי

 בינלאומית.

 העברית באוניברסיטה המשפט ערכתומ אתיקה תקשורת, בנושאי בכיר ומרצה ”ישראל קול“ של המשפטי הפרשן ועיתונאי; משפטן נגבי משה
 העיתונאי חופש“ שבהם האחרון אשר ספרים, שישה של מחברם ’;ב ברשת ”ודברים דין“ אדם וזכויות משפט לענייני התכנית מנחה בירושלים.

 במשפטים. בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך השנה. אור ראה ”בישראל העיתונות וחופש

 וכלכלית פיננסית בפשיעה למלחמה מודיעין מערכות המפתחת הזנק חברת ,New Global Markets חברת של מייסד ל”מנכ נורדל דוד
 ותשתיות אינטרנט לענייני הראשון היועץ היה והתעשייה. המסחר ומשרד הייצוא מכון בהם ציבוריים לארגונים כיועץ עבד הפיננסית. במערכת

 האקדמיה של הנאמנים בחבר חבר ”.הארץ”וב הזרה בתקשורת וטכנולוגיה פיננסים ,כלכלה לענייני כעיתונאי עבד ישראל. לממשלת מידע
 אזרחית. בהנדסה בבריטניה המפטון’סאות אוניברסיטת בוגר בירושלים. ולמחול למוזיקה

 .Russky Mir Foundation ומנהל Foundation The Unity of Russia-ה נשיא ,Polity Foundation – ה נשיא ניקונוב סלב’וייאצ ר”ד
 הרוסית. הפדרציה נשיא של אדם זכויות לענייני ובוועדה הפוליטית, המייעצת במועצה כחבר כיהן ”.רוסיה של האסטרטגיה“ העת כתב את עורך
 וסקבה,מ אוניברסיטת של להיסטוריה במחלקה מחקר כעמית עבד הדומה. וחבר פוליטית הקצנה לענייני הנשיאותית המועצה חבר גם היה

 מדיניות ועל ממשל על פוליטיקה, על מאמרים מאות פרסם קליפורניה. של הטכנולוגי במכון המדינה למדע וכמרצה רפורמה בקרן בכיר כעמית
 מוסקבה. העיר של מהאוניברסיטה בהיסטוריה דוקטור תואר בעל ספרים. שבעה וכן ציבורית,

 הנאמנות קרנות בחברת כדירקטורית גם מכהנת פסגות. ההשקעות בית של המחקר מחלקות ומנהלת ראשית ואסטרטגית כלכלנית ניר איילת
 איי.בי.אי ההשקעות בית של הכלכלית המחלקה ומנהלת ראשית כלכלנית שימשה לכלכלה. הישראלית האגודה במועצת חברה פסגות. של

 מרכז של הכלכלה בתחום המדיניות תכנית בצוות החבר הייתה לאומי. בנק מקבוצת מ”בע והשקעות ערך ניירות אופק של המקרו וכלכלנית
 בכלכלה. אביב-תל אוניברסיטת מוסמכת בישראל. החברתית המדיניות לחקר טאוב

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

 טכנולוגיה, בתחומי המשותף האירופי לשוק יועץ גם משמש אביב.-בתל להנדסה האקדמית המכללה - אפקה נשיא סוקולוב מרדכי ’פרופ
 ללימודי גורדון מרכז ראש אביב,-תל באוניברסיטת להנדסה בפקולטה םחו וזרימת למעבר המחלקה ראש שימש הסביבה. ואיכות כלכלה מדע,

 ממשלה למשרדי ייעוץ צוותי ובמספר מדעיות בוועדות חבר היה באוניברסיטה. טכנולוגית ותחזית לניתוח הבינתחומי המרכז וראש אנרגיה
 ב.”בארה בראון מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל עסקיות. והזדמנויות טכנולוגיות הערכות בנושאי תעשייתיים ולקונצרנים שונים

 תל ובאוניברסיטת החוץ במשרד מחקר בתפקידי שימש הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון מחקר עמית סלונים אורי
 מזרח בלימודי ניברסיטההאו מוסמך המדינה. במדע אביב תל אוניברסיטת בוגר ובעולם. בארץ חברות עבור תרחישים לפיתוח כיועץ וכן אביב,
  דוקטור. תואר לקראת לימודים תיכון.

 החוץ. שר וסגן הרוסית הפדרציה לנשיא התיכון למזרח מיוחד נציג שימש הרוסי. הרכבות שירות נשיא סגן סלטאנוב ו. אלכסנדר השגריר
 המשרד, של התיכון המזרח לענייני במחלקה ניש מזכיר בכווית, הרוסית בשגרירות נספח בהם החוץ, במשרד בכירים תפקידים של שורה מילא

 במוסקבה. החוץ משרד של בינלאומיים ליחסים המכון בוגר בירדן. רוסיה ושגריר בדמשק בשגרירות יועץ סוריה, בחלב, קונסול

 אבטחת לאירועי יתבינלאומ תגובה ותיאמו מקוונת, ובפשיעה הבוטנטים בתחום שעסקו הראשונים בין היה הסייבר. בתחום מומחה עברון גדי
 הממשלתי CERT-ה מערך את והקים בישראל, הממשלתי האינטרנט של המידע אבטחת את ניהל כולה. האינטרנט רשת ברמת מידע

 הישראלי.

 של במדיניותה עוסקים מחקריו לאומי. ביטחון למחקרי במכון מחקר ועמית חיפה באוניברסיטת אסיה ללימודי בחוג סגל חבר עברון יורם ר”ד
 חיפה. מאוניברסיטת המדינה במדעי דוקטור תואר בעל ישראל.-סין וביחסי התיכון והמזרח ביטחון צבא, בענייני יןס

 בכירים תפקידים של שורה מילא אילן.-בר באוניברסיטת הביקורת לימודי בתחום מרצה המדינה. מבקר משרד ל”מנכ מקום ממלא ענר בועז
 חשבון רואה השלטון. איכות אביר באות זכה והשכלה. רווחה חברה, בתחומי הביקורת על אחראיו ל”למנכ משנה בהם המדינה, מבקר במשרד

 המדינה. במדעי חיפה אוניברסיטת מוסמך לאומי. לביטחון המכללה בוגר במקצועו.

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

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



 במזרח באינטרנט העוסקת חברה של ובעלים מייסד האסלאמי. ובעולם התיכון במזרח המידע ולטכנולוגיות לאינטרנט מומחה פבל טל ר”ד
 נאמן יובל בסדנת רחב אריאל. האוניברסיטאי ובמרכז נתניה האקדמית המכללה של לתקשורת הספר בבית חדשה למדיה מרצה התיכון.
 - ה בתעשיית תפקידים של שורה מילא בארץ. אקדמיים מחקר מכוני במספר מחקר ועמית אביב תל באוניברסיטת וביטחון טכנולוגיה למדע,

IT אילן.-בר מאוניברסיטת תיכון למזרח ר”ד תואר בעל מוצרים. ומנהל לקוחות מנהל מערכות, מנתח פרויקטים, מנהל בהם בישראל 

 הפיתוח המחקר, בתחום בארגון תפקידים של שורה מילא לחימה. אמצעי פיתוח רשות - ל”ברפא ופיתוח למחקר נשיא סגן פוטסמן רוני ר”ד
 הים. בחיל שנה כשלושים שירת ל.”מרפא שבתון במסגרת ב,”בארה Terayon התקשורת בחברת ופיתוח למחקר נשיא כסגן עבד והניהול.

 באירוויין. קליפוניה מאוניברסיטת יםמחשב בהנדסת דוקטור תואר בעל

 לנושאי החטיבות על אחראי הוא בתפקידו .1996 מאז הקרן של המנהלים במועצת חבר בל. היינריך קרן ונשיא גרמני פוליטיקאי פוקס ראלף
 פיתוח לענייני הירוקים מפלגת מטעם סנאטור שימש הקרן. של המלגות ולתכנית גרמניה ישראל יחסי אמריקה, צפון אירופה, פוליטי, חינוך
 בגרמניה. המפלגה של משותף נשיא ושימש הירוקים מפלגת מטעם ברמן של הפרלמנט חבר היה ברמן. העיר ראש וסגן הסביבה והגנת עירוני

 בריטניה. של לביטחון באקדמיה בכירה אורחת מחקר עמיתת (.BICOM) ומחקר לתקשורת ישראל-בריטניה מרכז ל”מנכ פיצסימונס לורנה
 חברי עם נמנתה קשמיר. לענייני מפלגתית-הרב הקבוצה ר”יו הייתה בפרלמנט כהונתה בזמן רושדייל. אזור כנציגת הבריטי לפרלמנט נבחרה
 טקסטיל. בעיצוב לאפבורו אוניברסיטת בוגרת הלייבור. במפלגת ישראל ידידי אגודת

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

 וסטס.’מסצ של הטכנולוגי מהמכון בכלכלה

 אורח-חוקר היה בדאבוס. העולמי הכלכלי הפורום של ”תקשורת מנהיגי“ עם נמנה ”.אחרונות עותידי“ של הראשי הכלכלי העורך פלוצקר סבר
 מטעם בעיתונות חיים מפעל ופרס אביב-תל אוניברסיטת מטעם בעיתונות ומקצוענות למצוינות הראשון הפרס חתן בוושינגטון. ברוקינגס במכון
 ובפילוסופיה. בכלכלה העברית האוניברסיטה ךמוסמ בנגב. גוריון-בן ואוניברסיטת העיתונאים אגודת

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

 אוניברסיטת של מתקדמים בינלאומיים ללימודים הספר בית מוסמכת גרעיני. נשק תפוצת ועל טרור על ב,”ארה ביטחון על אסיה, ובדרום התיכון
 הופקינס. ונס’ג

 בערוצי התיכון והמזרח ב”ארה נייניבע ומרצה פרשן תעשיות. באורמת ודירקטור הייטק חברות למספר ויועץ דירקטור פנקס אלון השגריר
 שר מטה ראש שימש יורק. בניו ישראל כקונסול כיהן ובאוניברסיטאות. יהודיים בארגונים בתאגידים, ניוז, בפוקס הישראליים, הטלוויזיה הרדיו
 העבודה, מפלגת ר”וכיו החוץ כשר הממשלה, כראש כהונתו בתקופות ברק לאהוד יועץ לוי, ודוד עמי-בן שלמה של כהונתם בתקופת החוץ
 אוניברסיטת מוסמך ”.מעריב”ו ”פוסט רוסלם’ג“ ”,דבר“ בעיתונים כתב שימש העבודה. מפלגת ר”כיו כהונתו בתקופת פרס לשמעון ויועץ

 בממשל. טאון’ורג’ג

 ואביו, סבו אחרי במשפחתו, השלישי היה החוץ. וכשר דתיים ולעניינים לאומי לחינוך כשר כיהן יוון. ממשלת ראש לשעבר פפנדריאו ’ורג’ג
 דוקטור תואר בעל הסוציאליסטי. האינטרנציונל ונשיא (PASOK) הלנית-הפן הסוציאליסטית התנועה כמנהיג גם כיהן ממשלה. כראש שכיהן
 (LSE) לכלכלה הלונדוני הספר בית מוסמך ולמדע. לאמנות יה’ורג’ג מכללת של הלניסטיים למחקרים ומהמרכז ’קולג מאמהרסט כבוד לשם

 בסוציולוגיה.

 העוסק שמש, בבית ח(”)מפת לחרדים תעסוקה פיתוח מרכז סניף מנהל אהרון. תולדות וחסיד החרדית העדה איש פפנהיים חיים שמואל הרב
 של רשמי לא ודובר ”העדה“ החרדית העדה ביטאון עורך שימש ”.השבת כיכר“ החרדי באתר מאמרים מפרסם לחרדים. תעסוקתית בהכוונה

 המדינה. ובמדעי בתקשורת הפתוחה האוניברסיטה בוגר פובליציסטית. בכתיבה גם ועסק העיתון מערכת חבר היה לכן קודם .העדה

 המנהלים במועצת מכהן הרצליה, הבינתחומי במרכז עסקים למנהל הספר בבית מרצה השקעות. וגילון נטוורקס אטרה ר”יו פקלמן דב ’פרופ
 בנק של המייעצת בוועדה חבר היה הזנק. חברות מספר הקים ניהולי. לייעוץ חברה וניהל ייסד .IDC Corporation ר”כיו וגם המרכז של

 המכון של המנהל בוועד חבר אביב.-ותל וורטון שיקגו, באוניברסיטאות לימד שיקגו. מאוניברסיטת עסקים במנהל דוקטור תואר בעל ישראל.
 ואסטרטגיה. למדיניות

 זיגלר וויליאם ש”ע הקתדרה מופקד הרווארד. באוניברסיטת להיסטוריה ופרופסור טיש א. לורנס ש”ע הקתדרה מופקד פרגוסון ניאל ’פרופ
 באוניברסיטת הובר ובמכון אוקספורד באוניברסיטת Jesus College -ב בכיר מחקר עמית באוניברסיטה. עסקים למנהל הספר בבית

 הבריטית בעיתונות מאמרים ומפרסם ורדיו טלוויזיה בתוכניות משתתף ים.העסק ושל הכלכלה של בהיסטוריה מתמקד מחקרו סטנפורד.
 בפילוסופיה דוקטור תואר בעל העסקים. מנהל של ההיסטוריה בתחום ’וודסוורת פרס חתן התמחותו. בתחום רבים ספרים פרסם והאמריקאית.
 אוקספורד. מאוניברסיטת

 התאחדות כנשיא כיהן ברק. בבני המפעל ומנהל גד אחיו עם יחד משותף ל”נכמ החברה, ל”מנכ שימש מ.”בע אסם קבוצת ר”יו פרופר דן
 במהלך באסם תקינים עבודה יחסי על שמירה על הוקרה בתעודת זכה בישראל. הכלכליים הארגונים של התיאום לשכת ר”וכיו התעשיינים

 חברות מספר של המנהלים ובמועצות הטכניון של בדירקטוריון למדע, וייצמן מכון של המנהלים ובמועצת הפועל בוועד חבר עבודתו.
 מהטכניון. כבוד לשם ר”ד תואר בעל מזון. ובהנדסת כימית בהנדסה הטכניון בוגר תעשייתיות.

 לבריטניה, ישראל שגריר בהם ל,”ובחו בארץ החוץ במשרד בכירים תפקידים של שורה מילא ם.”לאו ישראל שגריר פרושאור רון השגריר
 בלונדון בשגרירות תקשורת יועץ בוושינגטון, ישראל בשגרירות מדיני יועץ-ציר המשרד, דובר והסברה, תקשורת אגף ראש ,החוץ משרד ל”מנכ

 המדינה. במדע בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך במשרד. המצב חדר ומנהל

 שורה מילא והנעדרים. השבויים לנושא הממשלה שרא מתאם היה סלקום. ל”וכמנכ כנשיא כיהן טפחות. מזרחי בנק דירקטוריון ר”יו פרי יעקב
 ירושלים, מרחב מפקד כ,”השב לראש משנה גם שימש השירות. ראש היה שבהם שהאחרון הכללי הביטחון בשירות בכירים תפקידים של

 אוניברסיטת בוגר ון.הביטח בשירות ניסיונו על ”להורגך הקם“ הספר את פרסם ההדרכה. מחלקת וראש הצפוני המרחב מפקד ושומרון, יהודה
 עסקים. במנהל הרווארד

 שימש סגל. עמית עם יחד הכנסת בערוץ ”פרט או זוג“ התכנית ואת בערב״ 5״ התכנית את מגיש .10 ערוץ חדשות של פוליטי כתב פרי נדב
  יה.הרצל הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית בוגר ל.”צה בגלי מפלגות לענייני כתב



 הערבי. בעולם השלום תהליך את מסקרת שנה. 30 מזה ”אחרונות ידיעות“  בעיתון הערבי והעולם התיכון המזרח לענייני עורכת  פרי סמדר
 ובשפה התיכון המזרח של בהיסטוריה בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמכת הישראלית. ובטלוויזיה ל”צה בגלי ”,המשמר על”ב עבדה

 ערבית. וספרות

 חברת של המייסד הצוות עם נמנה חברתית. במדיה ובמחקר בניטור המתמחה ,Buzilla חברת של משותף ל”ומנכ מייסד פרידור יואב
 מוסמך וגיתם. אריאלי בהן פרסום בחברות תפקידים מגוון מלא ן.’נטוויז חברת הנהלת וחבר שיווק ל”סמנכ שימש אומגילי. אפ-הסטארט

 בשיווק. התמחות עם עסקים במנהל אביב-תל אוניברסיטת

 בבנק בכירים תפקידים של שורה מילאה הפועלים. בבנק לקוחות נכסי ניהול חטיבת על וממונה הנהלה חברת ל,”למנכ משנה זן-פרי חנה
 הבנקאיות הבת חברות על ממונה סיכונים, ניהול על ממונה ורכש, לוגיסטיקה אנוש, משאבי חטיבת על ממונה בהם ל,”למנכ משנה בדרגת
 בכלכלה בירושלים העברית האוניברסיטה בוגרת פיננסיים. גופים במספר ראש וכיושבת כדירקטוריות מכהנת כללי. מנהל וסגנית

 באוניברסיטה. עסקים במנהל מוסמך תואר לקראת למדה ובסטטיסטיקה.

 בוועדה וחבר ר”יו משמש . Global Access Partners ושל TGC קבוצת של כללי מנהל אוסטרלי. ופילנטרופ יזם עסקים, איש פריץ פיטר
 בארגונים פעיל .OECD – ה של ובינוניים קטנים למיזמים בוועדה אוסטרליה את ייצג הידע. ניהול בתחום האוסטרלית הממשלה של המייעצת

 למחקר ממשלתי לאומי מרכז מקימי בין היה רווח. כוונת לשם שלא מוסדות לניהול וההכשרה החינוך בתחומי פרטיים ובמיזמים פילנטרופיים
 רבים ובפרסים Order of Australia אבירות בתואר זכה פעילותו על עסקים. למנהל ספר בתי עם בשיתוף לישיהש המגזר בארגוני ולתמיכה
 סידני. של הטכנולוגית מהאוניברסיטה מקצועיים תארים שישה בעל ספרים. שלושה פרסם אחרים.

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

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

 במוסדות כיריםב 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
 כיהן הבינלאומית. המטבע קרן של המחקר וראש ראשי וכלכלן אינטרנשיונל ’לינץ מריל חברת ר”יו העולמי, AIG ר”יו סגן בהם בעולם פיננסיים

 היה (.EBRD) ופיתוח לשיקום האירופי הבנק של הנאמנים חבר ר”יו וכסגן (IADB) לפיתוח אמריקאי-הבין הבנק של הנאמנים חבר ר”כיו גם
 מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל .2002 לשנת הכלכלה בחקר ישראל פרס חתן אביב.-ותל שיקגו באוניברסיטאות לכלכלה פרופסור

 שיקגו.

 ישראל, בממשלות בכירים מיניסטריאליים בתפקידים כיהן לשעבר. הממשלה ראש לשלום. נובל פרס חתן ישראל. מדינת נשיא פרס שמעון
 האינטרנציונל נשיא וכסגן העבודה מפלגת ר”כיו כיהן והגליל. הנגב לפיתוח והשר התחבורה שר האוצר, שר החוץ, שר חון,הביט שר בהם

 גבוהה. טכנולוגיה מפעלי הקמת ויזם בארץ הביטחוני למחקר היסוד את הניח הביטחון. משרד ל”מנכ שימש לכנסת שנבחר לפני הסוציאליסטי.
 של כבוד כנשיא נבחר מצרים. ועם ירדן עם הפלסטינים, עם משותפים פרויקטים של ובהפעלה בייזום סקהעו לשלום פרס מרכז את הקים

 ספרים. עשרה פרסם הסוציאליסטי. האינטרנציונל

 ההסתדרות ר”יו שימש העבודה. מפלגת ר”וכיו הביטחון ושר הממשלה ראש כסגן כיהן העבודה. מפלגת מטעם כנסת חבר פרץ עמיר כ”חה
 פעמיים נבחרה אשר אחד עם סיעת את והקים העבודה ממפלגת פרש החדשה ההסתדרות ר”כיו כהונתו בזמן שדרות. מועצת ר”ווי החדשה
 העבודה. מפלגת עם התמזגה 2001 ובשנת לכנסת

 גרעיני, נשק הפצת במניעת מתמקד מחקרו .Carnegie Endowment –ה של הגרעין למדיניות קרנגי בתכנית בכיר עמית ובין’צ שהרם ר”ד
 נבה’ג במרכז המחקרים מנהל בהם ב,”ובארה באירופה מחקר במכוני בכירים תפקידים מילא התיכון. המזרח של הביטחון ובבעיות בטרוריזם
 למשרד יועץ שימש הדסון. ובמכון ווילסון במרכז ועמית אסטרטגיים למחקרים הבינלאומי במכון אזורי ביטחון למחקרי מנהל ביטחון, למדיניות

 למשפטים פלטשר ש”ע הספר ובבית נבה’בג בינלאומיים ליחסים המתקדם הספר בבית לימד ם.”ולאו ראנד לתאגיד ב,”ארה של גנההה
 דוקטור תואר בעל צבאיות. ובמכללות וקולומביה הרווארד אוקספורד, באוניברסיטאות הרצה טאפטס. באוניברסיטת ולדיפלומטיה

 קולומביה. מאוניברסיטת

 במרכז חדשנות בניהול המסלול וראש אינטראקטיבית, בתקשורת המסלול ראש במדיה, לחדשנות המעבדה וראש מייסד מןצוקר אורן ר”ד
 את קיבל 2001-ב מחשב.-אדם ובאינטראקציות מתקדמות משתמש בחוויות וטכנולוגיה, מדיה בחדשנות מתמקד מחקרו הרצליה. הבינתחומי

 .MIT Media Lab -מ דוקטור תואר בעל .1999-ב שהקים הזנק חברת עבור בדאבוס, ולמיתהע הכלכלית מהוועידה ”טכנולוגי חלוץ“ פרס

 ואפריקה התיכון המזרח של להיסטוריה במחלקה ומרצה ואפריקה התיכון המזרח ללימודי דיין משה במרכז מחקר עמיתת צורף מירה ר”ד
 בחברות מגדר ביחסי ומדינה, דת ביחסי המודרנית, מצרים של וחברתית תרבותית בהיסטוריה עוסקת היא במחקרה אביב.-תל באוניברסיטת

 אביב.-תל מאוניברסיטת ואפריקה התיכון המזרח של בהיסטוריה דוקטור תואר בעלת התיכון. במזרח ובנוער וערביות מוסלמיות

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

 תיותהתש משרד ל”כמנכ כיהן חיפה. באוניברסיטת אנרגיה ומדיניות ניהול בתכנית ומרצה Adira Energy ל”מנכ קוגלר )חזי( יחזקאל
 לתאגידי השייכות ישראליות בנות-חברות של בדירקטוריונים חבר שימש בישראל. סמפרה האמריקאית האנרגיה חברת את ייצג הלאומיות.

 האנרגיה למשרד ישראל ממשלת בין פעולה שיתוף ובטיפוח הקלינטק בענף אפ סטארט ביוזמות מעורב היה ובינלאומיים. מקומיים ענק
 המדינה במדעי אילן-בר אוניברסיטת בוגר למנהל. במכללה ערך ניירות דיני בנושא ומרצה דין עורכי במשרד בכיר שותף היה האמריקאי.

 במשפטים. אביב-תל ואוניברסיטת

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

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

 כיהן ברוקינגס. במכון התיכון המזרח למדיניות סבן במרכז אורח חוקר שימש אסטרטגיים. לנושאים המשרד ל”מנכ קופרווסר יוסי )מיל.( ל”תא
 מודיעין וקצין ן,”באמ המחקר חטיבת ראש בהם המודיעין, בחיל בכירים תפקידים במגוון שירת .GCST הביטחוני וץהייע בחברת נשיא כסגן
 בכלכלה. אביב-תל אוניברסיטת מוסמך ביטחון. סוגיות ועל התיכון המזרח על מודיעין, על מאמרים פרסם מרכז. פיקוד של



 דיפלומטי יועץ גם משמש המקרקעין. בתחום פרטית הון קרן גרופ, קיי ל”מנכ בבלגיה. יהודיים ארגונים של המתאם בוועד חבר קנדיוטי קלוד
 מאמרים מפרסם העולמי. היהודי הדיפלומטי השירות ארגון וחבר דור קול בארגון מייסד חבר התיכון. המזרח בנושא אירופיות לממשלות ופוליטי
 מוסמך יהודיים. סטודנטים של העולמי הארגון של ר”כיו וכיהן בבלגיה סובסי אשר ”קונטקט“ היהודי הירחון ל”מו היה ”.הארץ“ בעיתון

 עסקים. במנהל אינסיאד אוניברסיטת

 המשפט בית וכשופטת אביב-בתל המחוזי המשפט בית נשיא כסגנית כיהנה הפרטי. בסקטור דין עורכת הגלר-קפלן עדנה )בדימוס( שופטת
 ופלילים חקיקה אתיקה, בענייני שונות ארציות בוועדות הדין עורכי לשכת מטעם חברה תהוהיי דין כעורכת עבדה לכן קודם בעיר. המחוזי
 זכתה המקצועיים הישגיה על בכנסת. ומשפט חוק חוקה ועדת בפני בהופעות הלשכה את פעמים מספר ייצגה ”.הפרקליט“ מערכת וחברת
 דוקטור תואר בעלת אביב.-תל אוניברסיטת בשיתוף טרירו מטעם צלטנר ובפרס המשפטים משרד מטעם משפטי לחקר רוזן פנחס בפרס

 אביב.-תל מאוניברסיטת במשפטים

 הוא האחרונות השנים בעשר וכתיבה. עריכה בתפקידי הארץ בעיתון עבד כן לפני .10 בחדשות ומשטרה משפט לענייני ופרשן כתב קרא ברוך
 במשפטים. אילן בר אוניברסיטת ומוסמך ותקשורת לעיתונות ”כותרת“ הספר בית בוגר מרכזיות. ציבוריות פרשות מסקר

 כיהן מרטין. לוקהיד בחברת גלובליים ושירותים מידע מערכות באגף אינטרנט רשתות אבטחת לענייני נשיא סגן קרום ארלס’צ )מיל.( ל”רא
 משימה צוות ומפקד הביטחון ערכתמ של מידע למערכות הסוכנות מנהל שימש ותקשורת. לאומי ביטחון לענייני משימה צוות של משותף ר”כיו

 את ההגנה, מזכיר את הנשיא, את ששירת ואזרחים צבא אנשי של בינלאומי ארגון בראש עמד גלובליות. ברשתות הקשורים למבצעים משותף
 עסקים. נהלבמ וובסטר מכללת מוסמך האוויר. בחיל בכירים ומטה פיקוד תפקידי של שורה מילא אחרים. ביטחוניים וארגונים הצבא מפקד
 הלאומית. הצבאית ובמכללה קורנל הרווארד, באוניברסיטאות מתקדמים ניהול וקורסי מתקדמים צבאיים קורסים בוגר

 לאומי לביטחון ובתוכנית הקרוב המזרח למדיניות וושינגטון במכון אורח עמית משמש שלם. במרכז בכיר עמית קרמר מרטין ’פרופ
 המזרח ללימודי דיין משה מרכז בראש עמד הערביות. המדינות של ובפוליטיקה זמננו בן באסלאם דמתמק מחקרו הרווארד. באוניברסיטת

 במרכז לעמית פעמיים מונה טאון.’ורג’וג קורנל שיקגו, ברנדייס, באוניברסיטאות אורח פרופסור שימש אביב.-תל באוניברסיטת ואפריקה התיכון
 פרינסטון. מאוניברסיטת התיכון המזרח בלימודי דוקטור תואר בעל בוושינגטון. ווילסון וודרו ש”ע הבינלאומי

 אב גם משמש הרצליה. הבינתחומי במרכז לתקשורת עופר סמי הספר בבית התוכן חממת של משותף ומנהל בכיר מרצה קרניאל יובל ר”ד
 בניהול התקשורת, של והאתיים יםהמשפטי התרבותיים, החברתיים, בהיבטים עוסק הוא במחקרו העיתונות. מועצת של לאתיקה הדין בית

 השידור, רשות של האתיקה ועדת ר”יו  בהם התקשורת, בתחום ציבוריים תפקידים מספר מילא חדשים. ומדיה באינטרנט בתקשורת, משברים
 אמונים תהפר“ ספרים: שני פרסם העברית. באוניברסיטה לימד ולרדיו. לטלוויזיה השנייה הרשות של משפטי ויועץ התקשורת לשר יועץ

 בירושלים. העברית מהאוניברסיטה במשפטים דוקטור תואר בעל מחקריים. מאמרים ועשרות ”,המסחרית התקשורת דיני”ו ”בתאגיד

 כשר כיהן דיקן. שימש בו במרכז, למשפטים רדזינר ספר בבית מרצה הרצליה. הבינתחומי המרכז נשיא לשעבר רובינשטיין אמנון ’פרופ
 הדמוקרטית התנועה מטעם כנסת חבר היה התקשורת. וכשר והטכנולוגיה המדע כשר והתשתיות, האנרגיה כשר רט,והספו התרבות החינוך,
-תל באוניברסיטת למשפטים הפקולטה דיקן שימש פוליטית, לקריירה שפנה קודם בראשה. ועמד שינוי תנועת את ייסד ומרצ. שינוי לשינוי,

 בנושאי ל”ובחו בארץ רבים ומאמרים ספרים פרסם .2006 לשנת ישראל פרס חתן סטיטוציוני.קונ למשפט רוזן פנחס ש”ע הקתדרה וראש אביב
 לונדון. מאוניברסיטת למשפטים דוקטור תואר בעל יפה. ספרות וכן ומשפט ממשל פוליטיקה,

 הנאמנים חבר ר”יו משמש כן יה.הרצל הבינתחומי במרכז הרצליה כנסי סדרת ר”ויו ואסטרטגיה למדיניות המכון ראש רוטשילד דני )מיל.( אלוף
 פיקוד בתפקידי שנה משלושים למעלה ל”בצה שירת האבטחה. בתחום בינלאומית ייעוץ בחברת ושותף להנדסה האקדמית המכללה - באפקה
 שורהב כיהן פרישתו, מאז ל.”הרמטכ ועוזר ללבנון הקישור יחידת מפקד ן,”באמ המחקר חטיבת ראש בשטחים, הפעולות מתאם בהם ומטה,

-אמריקה הידידות אגודת של הישראלי ר”היו ולביטחון, לשלום המועצה ר”יו ישראל, לבנק המייעצת הוועדה חבר בהם ציבוריים, תפקידים של
 בירושלים. העברית האוניברסיטה של הנאמנים בחבר וחבר ישראל

 של בטרור ללוחמה העילית יחידת מ,”הימ מפקד ימשש לכן קודם ישראל. משטרת של הצפוני המחוז כמפקד כיהן רון אליק )בדימוס( ניצב
 עסקים. במנהל בארץ לטביה אוניברסיטת שלוחת בוגר נבה.’ז יוזמת ראשי עם נמנה הגבול. ומשמר המשטרה

 בשורה ל”בצה שירת ישראל. נמלי בחברת הציבור מטעם דירקטור משמש לישראל. החשמל חברת דירקטוריון ר”יו טל-רון יפתח )מיל.( אלוף
 הספר בית ומפקד ביבשה לאימונים הלאומי המרכז מפקד היבשה, זרוע מפקדת מטה ראש היבשה, זרוע מפקד בהם ומטה, פיקוד תפקידי של

 עסקים. במנהל אילן-בר אוניברסיטת מוסמך השריון. חיל של למפקדים

 תפקידים מילא ישראל. גרמניה לידידות למנטאריתהפר הקבוצה ר”יו משמש גרמניה. וסטפליה,-נורדריין של הפרלמנט חבר רוטגרס יורגן ר”ד
 ולהערכה למחקר הוועדה ר”כיו גם כיהן והטכנולוגיה. המחקר המדע, החינוך, ושר וסטפליה-נורדריין ממשלת ראש בהם בכירים, ציבוריים
 קלן. מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעל הטכנולוגיה. השפעות בתחום

 אביב-תל אוניברסיטת של וטלוויזיה לקולנוע בחוג מרצה שימש ובטלוויזיה. ברדיו ומנחה מגיש קריין, עורך, יזיה,טלוו במאי עיתונאי, רז מנשה
 פרס חתן בישראל. האווירית התעשייה של בת חברת - Imagesat חברת של התקשורת וכמנהל שרובר קרן ל”כמנכ כיהן שונות. ובמכללות

 בינלאומיים. וביחסים המדינה במדע העברית האוניברסיטה בוגר השנה. של הטוב יהדוקומנטר הסרט על 1979 לשנת דוד כינור

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

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

 שכיהנה בקולומביה הראשונה האישה הייתה חוץ. לסחר והשרה קולומביה של ההגנה שרת לשעבר רינקון דה רמירז לוסיה מריה ר”ד
 קולומביה. לנשיאות מועמדת הייתה .Foundation Tejido Humano ר”ויו Foundation Ciudadania en Accion נשיאת אלה. במשרות

 שימשה במקצועה. דין עורכת חוץ. וסחר בינלאומיים יחסים ביטחון, ילעניינ הוועדה ר”וכיו בצרפת קולומביה כשגרירת כסנטורית, גם כיהנה
 לימודים ובוגרת במשפטים בוגוטה אוניברסיטת בוגרת בינלאומי. בסחר התמחתה שם בינלאומיים, ליחסים בהרווארד רהד’וות במרכז עמית

 פיננסית וחקיקה ניהול מסחרי, במשפט מתקדמים

 נמנתה הפיני. ובפרלמנט האירופי בפרלמנט וחברה שוויון לענייני שרה לנשיאות, מועמדת הייתה נלנד.פי של הביטחון שרת לשעבר רן אליזבט
 כלפי באלימות אדם, בזכויות בדמוקרטיה, הקשורים בתחומים בינלאומיים ולארגונים למדינות יועצת ושימשה בינלאומיות וועדות חברי עם

 משרד המאוחדות, האומות עבור משברים ופתרון שלום בנושאי עצמאית כמומחית עבדה נשים. ובמנהיגות נשים על מלחמות בהשפעת נשים,



 אוניברסיטת בוגרת ובעולם. בארצה כבוד לאותות זכתה אלה בנושאים פעילותה על השלישי. המגזר וארגוני שונות ממשלות פינלנד, של החוץ
 בכלכלה. הלסינקי

 חינוכיות בתכניות וכן בגליל תשתיות ובפיתוח וקהילתיות חינוכיות בתכניות התומך ארגון בריטניה,- UJIA של לישראל האזורי המנהל שבל נתי
 פעילותו על בארץ. הארגון של והפיתוח התכנון עבודת על ופיקח בישראל הארגון של ההתנדבות תכניות מנהל שימש בבריטניה. ציוניות יהודיות

 תעשייתית וסוציולוגיה כלכלה למד אנגליה. מלכת מטעם אצולה בתואר זכה הגליל פיתוח ולמען לישראל בריטניה בין הקשרים חיזוק למען
 אפריקה. דרום ביוהנסבורג, וויטווטרסטרנד באוניברסיטת

 הוביל העולם. ברחבי המפותחים החברה של התוכנה מוצרי מרבית של האבטחה על ואחראי יבמ, של האבטחה מוצרי ארכיטקט שהרבני עדי
 פעיל .IBM Master Inventor -כ בחברה ומוכר בתחום רבים פטנטים רשם האינטרנטית. הרשת אבטחת בתחום יבמ של המחקר קבוצת את

 בנוסף יבמ. ידי על נרכשה אשר הרשת אבטחת בתחום שעסקה הזנק בחברת מנהל שימש התמחותו. בתחום ציבוריים ארגונים במספר
  גן. ברמת שם-אהל התיכון הספר בבית מלמד ביבמ, לעיסוקיו

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

 1988-ב לכנסת מחדש נבחר הליכוד. מטעם יותר ומאוחר י”רפ רשימת מטעם תחילה ,1981 עד בה ושירת 1970-ב לראשונה לכנסת נבחר
-ב וואי ובוועידת ,1991-ב במדריד השלום בשיחות ,1978-ב דיוויד בקמפ השלום בשיחות השתתף שגריר. לתפקיד למינויו עד בה ושירת
 הישראלית בעיתונות מאמרים עשרות פרסם לס.’אנג לוס של עולמיים לעניינים המועצה מטעם 1999 לשנת השנה דיפלומט בתואר זכה .1998

  בינלאומיים. וביחסים המדינה במדע נבה’ג אוניברסיטת מוסמך והכלכלה. ההיסטוריה הפוליטיקה, בתחומי והבינלאומית

 מטה תפקידי מילא הביטחון. במשרד טכנולוגית תשתיתו לחימה אמצעי ופיתוח למחקר המנהל - ת”מפא ראש שוהם אופיר )מיל.( ל”תא
 וראש הים חיל במפקדת וכלכלה תקציבים מחלקת ראש התכנון, אגף ראש עוזר התקשוב, באגף ם”לוט יחידת מפקד בהם ל”בצה בכירים
 בפיזיקה. מוסמך תואר בעל אלקטרונית. ולוחמה אלקטרוניות מערכות מחלקת

 היה השנייה. בפעם החוץ שר במשרת מכהן .Top 09 מפלגת ומנהיג כית’הצ הרפובליקה של החוץ שרו הממשלה ראש סגן שוורצנברג קרל
 הסנאט ועדת ר”יו היה ו.”נאט של הפרלמנטרית למועצה הפרלמנט של הקבועה המשלחת חברי עם נמנה האוול. וואצלב הנשיא של יועצו

 כנשיא כיהן האירופית. הפרלמנטרית העצרת של למועצה הפרלמנט של ההקבוע המשלחת וחבר וביטחון הגנה בינלאומיים, יחסים לענייני
 מינכן וינה, באוניברסיטאות ויערנות משפטים למד אירופה. מועצת מטעם האדם זכויות בעיטור זכה אדם. לזכויות הבינלאומית הלסינקי ועדת
 וגרץ.

 שימשה אביב.-תל עולם, עיר במנהלת בינלאומיים סטודנטיםו אקדמיה פרויקט מנהלת העולמי. היהודי בקונגרס נשיא סגנית שחורי תמר
 ם,”האו של הילדים קרן ישראל, יוניסף של מחדש ההקמה שלב מנהלת ,RP Connection אסטרטגי ייעוץ בחברת פרויקטים ומנהלת יועצת

 הצעירה ת”נעמ אזרחית, פעולה פורום בהם שונים ובפורומים חברתיים בארגונים פעילה היהודים. הסטודנטים של העולמית ההתאחדות ר”ויו
 גוריון בן אוניברסיטת מטעם ”ישראל מדינת לימודי“ מחלקתית הצטיינות בתעודת זכתה לדמוקרטיה. הישראלי המכון של הצעירים ופורום
 במשפטים. אילן-בר אוניברסיטת מוסמכת בנגב.

 מודיעין לענייני המשנה ועדת ר”כיו הכנסת, של והביטחון החוץ ועדת ר”כיו כיהן הליכוד. סיעת מטעם כנסת חבר האוצר. שר שטייניץ יובל ר”ד
 לפילוסופיה מרצה שימש הברית. ארצות של ולקונגרס והביטחון החוץ לוועדת המשותפת הביטחונית הוועדה ר”וכיו חשאיים ושירותים

 אביב.-תל מאוניברסיטת לפילוסופיה טורדוק תואר בעל ל.”ובחו בארץ הפילוסופיה בתחום ספרים ארבעה פרסם חיפה. באוניברסיטת

 האטלנטי הפורום ל”מנכ שימש הרצליה. הבינתחומי במרכז הרצליה כנס ומנהל ואסטרטגיה למדיניות במכון בכיר מחקר עמית שטיינר טומי
 ו”ונאט האירופי יחודהא וביחסי ישראל של החוץ במדיניות העוסקים מחקריים פרויקטים בראש עומד הוא במכון עבודתו במסגרת ישראל. של
 במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית וביטחון ממשל ולימודי בינלאומיים יחסים מלמד התיכון. והמזרח ישראל עם

 יסדייוו מכון מטעם הרכבי פרס חתן פאסיפיק.-ובאסיה התיכון הים באגן אזורי פעולה שיתוף גם כוללים התמחותו תחומי הרצליה. הבינתחומי
 בינלאומיים. ביחסים העברית האוניברסיטה )בהצטיינות( מוסמך העברית. באוניברסיטה בינלאומיים ליחסים

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

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

 בעיר. הפועלים מועצת וכמזכיר גבעתיים העיר כראש יהןכ הסוכנות. של הנאמנים בחבר וחבר לישראל קימת קרן דירקטוריון ר”יו שטנצלר אפי
 ”הסביבה איכות יקיר“ בתואר זכה גבעתיים. תיאטרון הנהלת ר”כיו בהתנדבות מכהן לאומי. לביטחון המכללות של המנהל הוועד ר”ויו מייסד
 ן.איל-בר באוניברסיטת מקומי ושלטון ציבורי מנהל למד הירוקים. הארגונים של הגג ארגון מטעם

 במרכז מרצה משפט. ולבתי שלטון למוסדות זה בתחום ומייעץ כלכלית, לרגולציה מומחה כלכלי. לתכנון הישראלי המכון ל”מנכ שטרום דרור
 רשות של המשפטי וכיועץ העסקיים ההגבלים על כממונה כיהן חברות. ודיני עסקיים הגבלים דיני הרגולציה, בתחומי הרצליה הבינתחומי

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

 ”.הארץ“ עיתון של הכלכלי העורך שימש .2 בערוץ כלכלית בפרשנות גם עוסק ”.הארץ“ בעיתון לכלכלה בכיר ועורך פרשן שטרסלר נחמיה
 אביב-תל אוניברסיטת מוסמך לדעת. הציבור לזכות האגודה של איכותית כלכלית לתקשורת הישראלי והפרס לעיתונות סוקולוב פרס חתן

 עסקים. במנהל

 אייזנברג. שאול ש”ע אסיה מזרח לחקר הקתדרה ומופקד המודרנית סין של להיסטוריה מרצה אביב.-תל ניברסיטתאו רקטור שי אהרן ’פרופ
 שימש שלו. הראשון ר”כיו וכיהן באוניברסיטה אסיה למזרח החוג מקימי בין היה באוניברסיטה. כללית להיסטוריה החוג וראש רקטור סגן שימש

 בצרפת החברה במדעי גבוהים ללימודים הספר בית באוקספורד, ’קולג אנתוניס סנט בהם רבים אקדמאיים במוסדות אורח פרופסור
 באוקספורד. ’קולג אנתוניס מסנט דוקטור תואר בעל נוספים. היסטוריה ספרי ועורך רבים ומאמרים ספרים של מחברם יורק. ניו ואוניברסיטת

 ל”כמנכ כיהן (.UJC) ישראל היהודיות הקהילות איחוד ל”מנכ שימש כנסת,ל שנבחר קודם קדימה. סיעת מטעם כנסת חבר שי נחמן ר”ד כ”חה
 ערוץ של החדשות חברת ר”יו השידור, רשות ר”יו בהם התקשורת, בתחום בכירים תפקידים של שורה מילא והספורט. התרבות המדע, משרד

 המדינה. ובמדע בתקשורת אילן-בר מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל ל.”צה גלי ומפקד ל”צה דובר ולרדיו, לטלוויזיה השנייה הרשות ל”מנכ ,2

 של בלשכתה ומחקר מדיניות לענייני כמנהל כיהן התיכון. המזרח למדיניות סבן במרכז ועמית ברוקינגס במכון דוחה מרכז מנהל שייך סאלמן
 הנציג עם התיכון, למזרח הכללי למזכיר חדהמיו היועץ עם ם”האו ארגון במסגרת עבד מיסנד. אל נאסר בינט מוזה השייחה קטאר, נשיא אשת

 בבריטניה. קנטרברי אוניברסיטת מוסמך התיכון. במזרח השלום לתהליך המיוחד המתאם ועם ללבנון, הכללי המזכיר של האישי



 מכללהוב באוניברסיטה המדינה למדעי הספר בבית בכיר ומרצה חיפה באוניברסיטת הלאומי הביטחון לחקר המרכז ראש שיפטן דן ר”ד
 ב.”ובארה באירופה וביטחוניים מדיניים ולגורמים בישראל הביטחון למערכת בכירים, ממשל לגורמי ההחלטות, למקבלי יועץ לאומי. לביטחון

 חיפה. מאוניברסיטת המדינה במדעי דוקטור תואר בעל בישראל. והערבים הפלסטינים על ירדן, על מצרים, על ספרים פרסם

 כיהן מחזוריים. כמו גבישים של חדש צבירה מצב והגדיר שגילה בטכניון מחקר פרופסור .2011 לשנת לכימיה נובל ספר חתן שכטמן דן ’פרופ
 זכה המדעיים הישגיו על באוהיו. האמריקאי האוויר חיל במעבדות שנים שלוש במשך התמחה בטכניון. חומרים להנדסת המחלקה כראש

 למצוינות פרס האמריקאית, הפיזיקלית האגודה מטעם הבינלאומי הפרס הפיזיקה, לחקר אלישר פרס בהם נוספים, רבים יוקרתיים בפרסים
 מהטכניון. חומרים בהנדסת דוקטור תואר בעל לכימיה. א.מ.ת ופרס וולף פרס להנדסה, רוטשילד פרס הטכניון, מטעם אקדמית

 תפקידים מילא הליכוד. סיעת מטעם כ”ח אזורי. פעולה לשיתוף והשר והגליל הנגב לפיתוח השר הממשלה, לראש המשנה שלום סילבן כ”חה
 ר”וכיו והתשתיות האנרגיה משרד ל”כמנכ כיהן הביטחון. שר וסגן והטכנולוגיה המדע שר החוץ, שר האוצר, שר בהם בכירים, מיניסטריאליים

 ציבורית. ותבמדיני אביב-תל אוניברסיטת מוסמך במקצועו. חשבון ורואה דין עורך החשמל. חברת דירקטוריון

 הגרמני. הצבא לענייני מומחה גרמניה. של ההגנה לשר פרלמנטארי מדינה ומזכיר )בונדסטאג( הגרמני הפרלמנט חבר שמידט כריסטיאן
 סיעת של הגנה לענייני כדובר כיהן בריטית.-הגרמנית הפרלמנטארית הידידות אגודת ר”ויו כי’צ-הגרמני הדיונים לפורום המייעצת הוועדה חבר
 של חוץ לענייני בוועדה וחבר הגנה לענייני הוועדה חבר היה בוואריה. של סוציאלי-הנוצרי והאיחוד גרמניה של דמוקרטי-הנוצרי יחודהא

 ולוזאן. ארלנגן באוניברסיטאות משפטים למד תחרות. ודיני עבודה דיני בתחום בעיקר דין כעורך עבד הפרלמנט.

 אפלייד ל”סמנכ מ,”בע מערכות נייס חברת ל”מנכ בהם טק,-היי בחברות בכירים ניהול תפקידי מילא האוצר. משרד ל”מנכ לשעבר שני חיים
 עסקים. במנהל אינסאד אוניברסיטת מוסמך אורבוטק. בחברת גלובלי עסקי ופיתוח מכירות שיווק, ל”וסמנכ מטריאלס

 ל”מנכ היה רשת. לחברת ויועץ המנהלים במועצת ברח אנימציה. ליצירת אינטרנטית פלטפורמה ,Aniboom חברת ונשיא מייסד שנער אורי
 האמי ועדת וחבר המונים בתקשורת בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך בינלאומית. פרטית הפקה בחברת ומפיק קשת שידורי ונשיא

 הבינלאומית.

 אינטרנט באתרי שונים, עת בכתבי חברתיים בנושאים מאמרים פרסמה .2011 בקיץ המחאה תנועת וממנהיגי חברתית פעילה שפיר סתיו
 לתואר לומדת וערבים. יהודיים למנהיגים מיוחדת תכנית במסגרת למדה בה ובעיתונאות, בסוציולוגיה לונדון אוניברסיטת בוגרת ובעיתונות.

 אביב.-תל באוניברסיטת והרעיונות המדעים של ופילוסופיה להיסטוריה במכון בפילוסופיה מוסמך

 ב.”ארה של לאומי לביטחון במועצה אפריקה וצפון התיכון המזרח לענייני בכיר כמנהל כיהן בישראל. ב”ארה שגריר פירוש ב. דניאל השגריר
 לביטחון במועצה שירת הנשיא. של הבחירות במסע כספים ומגייס ואסטרטג היהודית, והקהילה התיכון המזרח לענייני אובמה של יועצו שימש
 גם שימש ברגר. סנדי היועץ של לאומי ביטחון לענייני לקונגרס הקשר וכאיש חקיקה לענייני וכמנהל ינטון,קל הנשיא של בתקופתו גם לאומי
 התיכון. המזרח של בפוליטיקה הרווארד אוניברסיטת מוסמך פיינשטיין. דיאן לסנאטורית חוץ מדיניות לענייני ויועץ חוקה לענייני עוזר

 לניהול התוכנית של אקדמי ראש הייתה חיפה. באוניברסיטת אסיה ללימודי ובחוג המדינה למדעי הספר בבית סגל חברת שפר ברנדה ר”ד
 American Political Science המדינה למדע האמריקאית האגודה של החוץ מדיניות קבוצת כנשיאת מכהנת באוניברסיטה. אנרגיה ומדיניות

Association (APSA) . שימשה איראן. ושל רוסיה ,של הקווקז של אסיה, מרכז של וליטיקהבפ ופוליטיקה, באנרגיה מתמקדים מחקריה 
 בינלאומיים וליחסים למדע בלפר במרכז מחקר ועמיתת הרווארד באוניברסיטת הכספי הים אזור ללימודי בתוכניות המחקר מנהלת

 בעלת ”.Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity”- ו ”Energy Politics““ ספריה בין באוניברסיטה..
 הרווארד. באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלימה אביב.-תל מאוניברסיטת המדינה במדע דוקטור תואר

 של המנהל הוועד ר”כיו גם מכהן השלטון. לאיכות התנועה של מייסד ר”ויו ’ושות שרגא אליעד הדין עורכי במשרד מייסד שותף שרגא אליעד
 אוניברסיטת מוסמך ארד. רון שחרור למען בפעילות העוסקת נולד לחופש עמותת של המנהל הוועד ר”וכיו ייסד אותה השלטון לאיכות המכללה

 בירושלים. העברית באוניברסיטה במשפטים דוקטור לתואר לומד במשפטים. בברקלי פורניהקלי ואוניברסיטת אביב-תל

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

 יורק. בניו קולומביה ובאוניברסיטת פנסילבניה באוניברסיטת עסקים למנהל וורטון הספר בבית אביב,-תל באוניברסיטת מרצה שימש במרכז.
 התמחות עם עסקים במנהל דוקטור תואר בעל ספרים. ושני רבים מקצועיים מאמרים פרסם התמחותו. בתחומי ולגופים לחברות יועץ שימש
 בברקלי. קליפורניה מאוניברסיטת במימון

 


