
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוברים
 

 העלייה, וועדת יו"ר מקום ממלאת מימד.-העבודה סיעת מטעם כנסת חברת הכנסת. יו"ר סגנית אביטל קולט השגרירה חה"כ

 ישראל כשגרירת וכיהנה החוץ במשרד ארוכות שנים שירתה .16-ה בכנסת הוועדה כיו"ר כיהנה והתפוצות. טההקלי

 וכסגנית ומידע תקשורת באגף כללי מנהל כסגנית בפועל, ההסברה מחלקת כמנהלת ,יורק ניוב כללי קונסולכ ,פורטוגלב

 סמכתמו .השואה קורבנות של נכסים והשבת איתור נושא לבדיקת החקירה ועדת בראש עמדה אירופה. אגף של כללי מנהל

  ציבורית. במדיניות הרווארד אוניברסיטת

 משפטי יועץ שימש עוד היהודית. הסוכנות וכמנכ"ל המשפטים משרד כמנכ"ל כיהן .החוץ משרד מנכ"ל אברמוביץ אהרון עו"ד

 מינהל ישראל, מוזיאון דירקטוריון חבר היה היסוד. קרן ושל איל"ר של העולמי, הציוני הארגון של היהודית, הסוכנות של

  במשפטים. בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר .על-אל הלאומית, התעופה וחברת ישראל מקרקעי

 במשרד עבדה בפאריס. לאנרגיה הבינלאומית בסוכנות ואפריקה התיכון המזרח אירופה, מחלקת ראש אגינגטון אן ד"ר

 תואר בבעלת ואוקספורד. סאסקס מינכן, ברסיטאותבאוני במחקר עסקה הבריטיים. והתעשייה הסחר ובמשרד האנרגיה,

  תיאורטית. בפיזיקה דוקטור

 סגן שימש העלייה. לקליטת כשר פעמיים כיהן הליכוד. סיעת מטעם כנסת חבר הכנסת. יו"ר סגן אדלשטיין )יואל( יולי חה"כ

  יהודי. חינוך ירושלים" "עמיתי בוגר הציוני. הפורום נשיא

 כשר האוצר, כשר הממשלה, ראש מקום-כממלא כיהן קדימה. מפלגת של בפועל יו"ר הממשלה. אשר אולמרט אהוד

 סיעת מטעם 1973 משנת כנסת חבר הליכוד. וגזבר ירושלים עיריית ראש שימש הבריאות. וכשר והתעסוקה המסחר התעשייה,

 בפילוסופיה בפסיכולוגיה, שליםבירו העברית האוניברסיטה בוגר הקמתה. עם קדימה למפלגת שהצטרף עד הליכוד,

  ובמשפטים.

 הדיפלומטית ההיסטוריה בתחום מומחה שלם. במרכז אסטרטגיים ללימודים אדלסון במכון בכיר עמית אורן מיכאל פרופ'

 רבין. בממשלת הדתות בין היחסים לענייני המחלקה ואיש לאו"ם ישראל למשלחת יועץ התיכון.שימש המזרח של והצבאית

 מחקרים פרסם וייל. הרווארד באוניברסיטאות אורח ופרופסור דיין משה ובמרכז העברית באוניברסיטה מחקר מיתע היה

 שעסק התיכון" המזרח פני את ששינתה המערכה מלחמה: של ימים "שישה ספרו על התיכון. במזרח מדיניים בנושאים רבים

 בעל טיימס אנג'לס לוסה מטעם השנה של ההיסטוריה פרלס ונבחר הלאומי היהודי הספר בפרס זכה הימים ששת במלחמת

  ן.פרינסטו מאוניברסיטת התיכון המזרח של בהיסטוריה דוקטור תואר

 ג'ורג'טאון, באוניברסיטת חוקר .(FAES) במדריד חברתי למחקר המכון נשיא לשעבר. ספרד ממשלת ראש אזנר מאריה חוזה

 הספרדי, העם ומפלגת דמוקרטית הנוצרית המפלגה של לאומי בין יו"ר מודרנית. אירופאית פוליטיקה על מרצה הוא בה

 הממשלה כראש כיהן בספרד. ביותר הגדולה מרכז-הימין מפלגת ,Partido Popular – ה של לשעבר ונשיא כבוד נשיא

 במדריד. קומפלוטנס אוניברסיטת בוגר האופוזיציה. וכיו"ר מדריד של הפרלמנט כחבר גם שירת ולאון. קסטיליה של האזורית

 והניהול החברה למדעי הספר בבית בכירה ומרצה בירושלים ליר ון במכון וחברה לכלכלה התוכנית בצוות חברה אחדות לאה

 לביטוח המוסד של ולתכנון למחקר סמנכ"לית שמשה סוציאלי". "ביטחון העת כתב במערכת חברה רופין. ע"ש האקדמי במרכז

 ניהלה הלאומי. יטוחהב של השנתית הסקירה ועל העוני דוח הכנת על מופקדת הייתה המוסד. במנהלת חברה והייתה לאומי
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 מיזמים ובפיתוח ומחקר מידע תשתיות בפיתוח שעסקו ועדות בראש עמדה ההסתדרות. של חברתי-כלכלי למחקר המכון את

  בכלכלה. בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמכת בינלאומיות. בוועידות ישראל את וייצגה חברתיים

 כהונתו בימי הממשלה ראש במשרד האישה למעמד הועדה בראש עמדה ישראל. לחקר ירושלים מכון מנכ"ל אחימאיר אורה

 בישראל, האישה מעמד ירושלים, בנושא ופרסומים ספרים ערכה בוושינגטון. נשים לארגוני נספחת והייתה רבין יצחק של

 ”Jerusalem - a City and its Future“. - ו תרבות" שנות מאה 2000-1900" ביניהם ישראל, בארץ העברית והתרבות

  בירושלים. העברית באוניברסיטה בכיר עסקי וניהול היסטוריה למדה

 כיהנה קדימה. סיעת מטעם מכן ולאחר מימד-העבודה סיעת מטעם תחילה ,1992 משנת כנסת חברת הכנסת. יו"ר איציק דליה

 סגן בירושלים, המורים ותהסתדר יו"ר שימשה התקשורת. וכשרת והמסחר התעשייה כשרת הסביבה, לאיכות במשרד כשרה

 ובהיסטוריה בספרות ראשון תואר ובעלת למורות סמינר בוגרת השידור. רשות של המנהל הוועד וחברת ירושלים עיריית ראש

  במשפטים. ראשון ותואר

 ת.הכנס של והביטחון החוץ ועדת חבר מפד"ל.-הלאומי האיחוד סיעת מטעם כנסת חבר איתם אפי חה"כ )מיל.( אלוף תת

 מפקד בהם תפקידים, במגוון בצה"ל שנה 30-כ שירת הלאומיות. התשתיות וכשר תיק בלי כשר והשיכון, הבינוי כשר כיהן

 המכללה בוגר לבנון. בדרום צה"ל כוחות ומפקד היבשה בחילות וההתעצמות התכנון חטיבת מפקד בצפון, שריון אוגדת

  חיפה. באוניברסיטת בינלאומיים ויחסים המדינה במדעי מךמוס לתואר למד בלונדון. ואסטרטגיה לאומי לביטחון

 הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה, למדיניות ובמכון ישראל של האטלנטי בפורום בכיר מחקר עמית אלטמן-אלעד ישראל ד"ר

 ללימודי וחשיל במכון וחוקר אביב-תל באוניברסיטת מרצה שימש ובחו"ל. בארץ בכירים ממלכתיים תפקידים מילא הרצליה.

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

 בדלקות עוסק מחקרה בירושלים. העברית באוניברסיטה עזריאלי ועמית ברפואה דוקטור לתואר סטודנטית אלפנט נעמה

 ידי על הוגדר לאחרונה שפרסמה מאמר חדשים. לעולים בסיוע התנדבותב עובדת הסרטן. ובמחלת גנטיות במחלות נגיפיות,

 זכתה שירותה ובמהלך המודיעין, בחיל בצבא שירתה .2007 לשנת החשובים המאמרים כאחד Nature Medicine העת כתב

 וברפואה. קהבגנומי חישובית, בביולוגיה שילר ולילאן ברייאנט ע"ש במלגה זכתה עבודתה. על הצטיינות אותות בארבעה

 בביואינפורמטיקה, האוניברסיטה ומוסמכת בירושלים העברית מהאוניברסיטה המחשב במדעי דוקטור תואר בעלת

  ובמיקרוביולוגיה. בגנומיקה

 הספר בבית מרצה ובינלאומיים. אסטרטגיים ללימודים במרכז התיכון המזרח בתוכנית בכיר ועמית מנהל אלתרמן ב. ג'ון ד"ר

 תכנון בצוות חבר היה ג'ורנל". איסט ה"מידל מערכת חבר הופקינס. ג'ונס באוניברסיטת מתקדמים בינלאומיים יםללימוד

 הלימוד לקבוצת מיוחד יועץ גם שימש התיכון. המזרח לענייני החוץ שר לעוזר מיוחד ועוזר האמריקאי החוץ במשרד המדיניות

 תואר בעל חוץ. ליחסי המועצה חבר היה מוינהאן. פ. דניאל הסנאטור של משפטי ויועץ המילטון(-בייקר )ועדת עיראק בנושא

  הרווארד. מאוניברסיטת בהיסטוריה דוקטור

 לממשל טרור בענייני יועץ משמש ."Investigative Project on Terrorism" הנקרא חשיבה צוות מנהל אמרסון סטיבן

 והשתתף כתב והבינלאומית. האמריקאית ולתקשורת הקונגרס ותלוועד הקונגרס, לחברי המשפטים, ולמשרד האמריקאי

 חמאס קאעדה,-אל ברשתות הטרור, ארגוני במימון עסק בכתיבתו לאומי. ביטחון ועל טרור על ספרים שישה בכתיבת

  המיליטנטי. ובאסלאם האיסלמי בג'יהאד וחזבאללה,

 רוקפורט ההשקעות חברת מנהל בוושינגטון. אלימים בלתי כסוכיםס לחקר הבינלאומי המרכז של מייסד יו"ר אקרמן פיטר ד"ר

 טאפטס, באוניברסיטת ודיפלומטיה למשפט פלטשר ספר בית של המנהלים מועצת כיו"ר גם מכהן אינקורפורייטד. קפיטל

 ייםאסטרטג ללימודים הבינלאומי המכון של המנהלים ובמועצת (CFR) חוץ ליחסי המועצה של המנהלים במועצת כחבר

 למשפט פלטשר הספר מבית דוקטור תואר בעל אלימה. לא התנגדות בנושא ספרים שני בכתיבת השתתף בלונדון.

  ולדיפלומטיה.

 כראש כיהן אביב.-תל באוניברסיטת ברגלס ע"ש לכלכלה הספר בבית סגל חבר ישראל. בנק לנגיד משנה אקשטיין צבי פרופ'

 הוועדה בצה"ל, החובה שירות קיצור לבדיקת הוועדה בהן רבות, ציבוריות בוועדות חבר היה ברגלס. ע"ש לכלכלה הספר בית

 גמל קופות ומנהל להשקעות הועדה יו"ר שימש המינימום. שכר בנושא הממשלתית והוועדה הנאמנות קרנות חוק לתיקון

 בכלכלה דוקטור תואר בעל .ופיטסבורג מלון-קרנגי באוניברסיטאות אורח פרופסור היה בע"מ. לישראל לאומי בבנק

  מינסוטה. מאוניברסיטת

 הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית ואסטרטגיה למדיניות המכון ראש ארד עוזי פרופ'

 השנים בין הכנסת. של והביטחון החוץ לוועדת יועץ הלאומי. והביטחון החוסן מאזן על הרצליה כנסי ויו"ר מייסד הרצליה.

 במוסד. המחקר אגף ראש בהם ובחו"ל, בארץ בכירים בתפקידים מיוחדים ולתפקידים למודיעין במוסד שירת 1999 – ל 1975

 ללימודים במרכז מחקר ועמית יורק בניו הדסון מכון צוות עם נמנה נתניהו. בנימין הממשלה לראש המדיני היועץ שימש

 עשה בה פרינסטון, מאוניברסיטת בינלאומיים ביחסים ודוקטור מוסמך ריתא בעל אביב.-תל באוניברסיטת אסטרטגיים

  הרווארד. באוניברסיטת לניהול גבוה קורס ובוגר פולברייט, כעמית

 עומד ירושלים. למען בשדולה וחבר הכנסת של הכלכלה ועדת יו"ר הליכוד. סיעת מטעם כנסת חבר ארדן גלעד עו"ד חה"כ

 האופוזיציה כיו"ר בתפקידו שרון אריאל של יועצו היה ישראל. סם" "אל יו"ר ומשמש הדרכים בתאונות למאבק השדולה בראש
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 במשפטים אילן-בר אוניברסיטת בוגר במשרדו. הציבור לפניות האגף ומנהל נתניהו בנימין הממשלה ראשל יועץ ושימש

  המדינה. במדעי אביב-תל אוניברסיטת ומוסמך

 הארצית ההיגוי בועדת חבר ובחו"ל. בארץ החינוך בתחום עוסק שנים 22 זה בחינוך. למצוינות העמותה מנכ"ל אריאלי חזקי

 עם בשיתוף מצוינות לטיפוח תוכניות המפעילים בחו"ל ואקדמיה חינוך למוסדות ומנחה יועץ ומצטיינים. מחוננים לחינוך

 להכשרת צ'ייס מכון את הקים ובארה"ב. בישראל ספר בתי 220-בכ כיום הפועלת "2000 "מצוינות תוכנית את פיתח העמותה.

  מצטיינים. תלמידים להוראת מורים

 בתפקידי שנה משלושים למעלה בצה"ל שירת הביטחון. משרד כמנכ"ל כיהן צה"ל. של הכללי המטה ראש אשכנזי גבי רא"ל

 מפקד הכללי, במטה המבצעים חטיבת ראש מודיעין, אגף ראש עוזר ן,הצפו פיקוד אלוף הרמטכ"ל, סגן בהם ומטה, פיקוד

 עסקים בניהול בכירים למנהלים ותכנית המדינה במדעי חיפה אוניברסיטת בוגר גולני. חטיבת ומפקד ללבנון הקישור יחידת

  ה"ב.באר המרינס של ומטה לפיקוד והמכללה צה"ל של ומטה לפיקוד המכללה בוגר הרווארד. אוניברסיטת של

 ויצמן מכון של הבינלאומי הנאמנים בחבר חבר ובארה"ב. בישראל בחינוך למצוינות העמותה של מייסד יו"ר אשר ה. רוברט

 למען האמריקאית השדולה של אמריטוס ויו"ר לשעבר נשיא הקרוב. המזרח למדיניות וושינגטון מכון של מייסד נאמן למדע.

 ללימודים הספר בית כנשיא גם כיהן למדע. ויצמן מכון למען האמריקאית דההווע של לשעבר יו"ר .(AIPAC) ישראל

  במכון. פיינברג ע"ש מתקדמים

 יועץ משמש למדעים. הלאומית האקדמיה וחבר ושם ביד השואה לחקר הבינלאומי למכון אקדמי יועץ באואר יהודה פרופ'

 לחקר הבינלאומי המכון ראש שימש .1998 לשנת ישראל פרס חתן השואה. הנצחת בנושא שונים בינלאומיים לפורומים

 ליהדות במכון וחוקר מרצה והיה בירושלים, העברית באוניברסיטה האנטישמיות לחקר המכון בראש עמד ושם, ביד השואה

  בירושלים. העברית מהאוניברסיטה להיסטוריה דוקטור תואר בעל באוניברסיטה. מתקדמת

 יועץ היה ירושלים. בקרן ושיווק לתקשורת המחלקה מנהל שימש ישראל. אברהם", קרן "יוזמות נכ"למ סוליציאנו-בארי אמנון

 מוסמך ישראל. ממשלת של וההסברה הקליטה מדיניות בעיצוב פעיל חלק לקח העלייה. לקליטת המשרד ודובר צבן יאיר השר

  העברית. האוניברסיטה של ציבורי ובמנהל ציבורית במדיניות התכנית

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

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

  הסביבה. בלימודי פנסילבניה ואוניברסיטת הטכניון מוסמכתו המדינה ובמדע בסוציולוגיה בירושלים העברית

 כחבר מכהן הביטחון. שר וכסגן החקלאות כשר והשיכון, הבינוי כשר העלייה, לקליטת כשר כיהן והשיכון. הבינוי שר בוים זאב

 ראש הנגב, למען ההשדול ראש יושב היה קדימה. סיעת מטעם מכן ולאחר הליכוד סיעת מטעם תחילה ,1996 משנת כנסת

 הליכוד. סיעת ראש יושב שימש במקביל .15-ה בכנסת הקואליציה וראש האירופי הפרלמנט עם לדיאלוג הכנסת משלחת

 בהיסטוריה, בירושלים העברית בוגרהאוניברסיטה הסביבה. לאיכות ערים איגוד ראש וכיושב גת קריית עיריית כראש כיהן

  בינלאומיים. וביחסים בספרות

 כנציג כיהן for Public Policy Research .American Enterprise Institute– ב בכיר עמית בולטון ר. ג'ון גרירהש

 החוץ, במשרד שונים תפקידים מילא האב בוש ממשל ובתקופת רייגן ממשל בתקופת המאוחדות. לאומות ארה"ב של הקבוע

 מדיניות בתחום מחקר לענייני בכיר סמנכ"ל שימש .(USAID) מיבינלאו לפיתוח האמריקאית ובסוכנות המשפטים במשרד

  במשפטים. ייל אוניברסיטת בוגר דין. עורכי משרדי בשני שותף היה . American Enterprise Institute-ב ציבורית

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

 מינכן פריס, לנינגרד, מוסקבה, באוניברסיטאות גם במחקר עסק המבורג. באוניברסיטת חבר פרופסור היה בבון. הקרן

  המבורג. ברסיטתבאוני ורוסית אנגלית המדינה, מדע היסטוריה, למד ופרייבורג.

 לפיתוח החברה יו"ר וכסגן רוטשילד דה בנימין אדמונד קיסריה קרן יו"ר כסגן כיהן אגן. מכתשים ומנכ"ל יו"ר ביגר אברהם

 מכהן בע"מ. אחזקות ב.ר.א.ב. בחברת ושותף השקעות ביגר חברת של ומנהל בעלים רוטשילד. דה בנימין אדמונד קיסריה

 כמנכ"ל כיהן בע"מ. פח לקופסאות ישראלית חברה – קניאל בחברת ושותף וכיו"ר בע"מ שופרסל חברת של הדירקטוריון כיו"ר

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

 למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר עסקים. במנהל בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך האוצר. במשרד התקציבים

  הרצליה. הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה,

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

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

 ומאמרים ספרים פרסם ובאוסטרליה. בבארה" אוניברסיטאות במספר אורח פרופסור שימש ירושלים. של המוניציפאליים

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

  בירושלים.

 מילא .רעננה עיריית כראש כיהן העולמית. הציונית וההסתדרות ישראל לארץ היהודית הסוכנות הנהלת יו"ר ביילסקי זאב

 לדרום היהודית הסוכנות ושליח הישראלי הפורום יו"ר בהם לתפוצות, ישראל בין הקשר פיתוח בתחום תפקידים של שורה

  בכלכלה. העברית האוניברסיטה בוגר אפריקה.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
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 גיהואסטרט ציבוריים לעניינים Kreabקבוצת כיו"ר כיהן לשעבר. שבדיה ממשלת ראש שבדיה. של החוץ שר בילדט קארל

 הדמוקרטי האיחוד ויו"ר קונסרבטיבית-הליברלית המפלגה יו"ר השבדי, הפרלמנט חבר היה שונות. לחברות ויועץ שיווקית

 בכיר וכנציג בדייטון, השלום לשיחות משותף כיו"ר לשעבר, ביוגוסלביה האירופי האיחוד של מיוחד כנציג שירת הבינלאומי.

 של הכללי המזכיר של המיוחדת למשלחת הכללי למזכיר מיוחד שליח שימש עוד בבוסניה. הבינלאומית הקהילה של ראשון

 ולארגונים האירופי לאיחוד שייעצו מדיניות ובקבוצות בועידות חבר והיה בראש עמד הבלקן. לענייני המאוחדות האומות

 הטרור לחקר במכון רחב הוא בה בסקוטלנד, אנדרוז סנט אוניברסיטת מטעם כבוד לשם דוקטור תואר בעל בינלאומיים.

  הפוליטית. והאלימות

 מנכ"ל שימש בלווין. טלוויזיה ”yes“ דירקטוריון כיו"ר כיהן מתקדמות. לחימה מערכות – רפאל יו"ר בירן אילן )מיל.( אלוף

 בצה"ל שירת בע"מ. לנפט זיקוק בתי דירקטוריון ויו"ר הביטחון משרד מנכ"ל בע"מ, לתקשורת הישראלית החברה בזק, חברת

 וראש והלוגיסטיקה הטכנולוגיות אגף ראש המרכז, פיקוד אלוף בהם ומטה, פיקוד בתפקידי שנים ושתיים שלושים במשך

 לאסטרטגיה מחקר כעמית דיפלומה בעל עסקים. ובמנהל בכלכלה אילן בר אוניברסיטת בוגר במטכ"ל. המבצעים חטיבת

 חבר הברית. ארצות בצבא המארינס של הגבוה הספר בית ובוגר ון,בוושינגט ג'ורג'טאון מאוניברסיטת פוליטית ולכלכלה

  הרצליה. הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה, למדיניות המכון של המנהל הוועד

 תכנון, בדיני מתמחה אביב, ובתל בירושלים סניפים לו אשר המשרד, דין. עורכי משרד בירן, פ. שרגא מייסד בירן שרגא עו"ד

 "בשבחי - ו יקצורו", "בדמעה ספרים: שני פרסם ובארץ. בארה"ב הפועלת אלון בקבוצת ראשי מניות בעל ומקרקעין. בנייה

  במשפטים. בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר האופורטוניזם".

 מטעם יוםוכ יחד מפלגת מטעם תחילה ,1984 משנת כנסת חבר הלאומיות. התשתיות שר אליעזר בן )פואד( בנימין )מיל.( תא"ל

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

 צה"ל של ומטה לפיקוד הספר בית בוגר בשטחים. הפעולות ומתאם ושומרון יהודה מפקד בהם תפקידים, במגוון בצה"ל

  לאומי. לביטחון והמכללה

 הלאומי הביטחון לחקר המרכז ראש שימש חיפה. באוניברסיטת המדינה למדעי הספר בית ראש דור-בן גבריאל פרופ'

 שעסקו ממשלתיות ועדות שתי בראש עמד המדינה. למדע הישראלית האגודה ונשיא האוניברסיטה רקטור באוניברסיטה,

 ועשרים ממאה ולמעלה ספרים עהשב פרסם החברה. במדעי המחקר בנושא ממשלתית ועדה ובראש בישראל הדרוזי בציבור

 דוקטור תואר בעל אתנית. פוליטיקה ועל סכסוכים יישוב על צבא,-חברה יחסי על התיכון, המזרח של הפוליטיקה על מאמרים

  פרינסטון. מאוניברסיטת התיכון המזרח ובלימודי המדינה במדע

 ומרצה הכנסת של והביטחון החוץ בוועדת חבר ימה.קד סיעת מטעם כנסת חבר ישראל-בן יצחק פרופ' )מיל.( אלוף חה"כ

 ראש בהם בכירים, בתפקידים שנה משלושים למעלה של שירות לאחר אלוף בדרגת מצה"ל השתחרר אביב.-תל באוניברסיטת

 וראש הביטחון ובמשרד בצה"ל המו"פ ראש החיל, של מודיעין בלהק מחקר מחלקת ראש האוויר, בחיל ביצועים חקר ענף

 שדה יצחק ופרס יוצרת לחשיבה אמ"ן ראש פרס האוויר, חיל פרס ישראל, ביטחון פרסי שני חתן הביטחון. משרדב מפא"ת

  אביב.-תל מאוניברסיטת בפילוסופיה דוקטור תואר בעל צבאית. לספרות

 להשכלה דולההש ויו"ר הכנסת של ומשפט חוק חוקה, ועדת יו"ר קדימה. סיעת מטעם כנסת חבר ששון בן מנחם פרופ' חה"כ

 לדותתוב עסק במחקריו בירושלים. העברית באוניברסיטה ישראל עם של להיסטוריה במחלקה מרצה שימש בישראל. גבוהה

 במזרח. ישראל קהילות לחקר צבי-בן מכון וכראש האוניברסיטה כרקטור כיהן .הביניים ימיב אסלאםה בארצות ישראל עם

  בירושלים. העברית מהאוניברסיטה דוקטור תואר בעל

 במשך המודיעין בקהיליית שירת הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון מחקרים מנהל בר שמואל ד"ר

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

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

  התיכון. המזרח

 ויועץ Apex Partners סיכון הון בקרן בכיר ושותף מנהל שימש הביטחון. משרד מנכ"ל בוכריס-בראל פינחס )מיל'( תא"ל

 ומילא שנה כשלושים במשך בצה"ל שירת .Tamares והתקשורת הטכנולוגיה הנדל"ן, בתחום השקעות לחברת בכיר

 הטכניון בוגר מטכ"ל. סיירת מפקד וסגן (8200) המודיעין חיל של המרכזית האיסוף יחידת מפקד בהם מגוונים, תפקידים

  הרווארד. באוניברסיטת ניהול לימודי תכנית בוגר עסקים. במנהל בלונדון דרבי אוניברסיטת ומוסמך המחשב במדעי

 הבינלאומי המכון חבר .FAES)) במדריד חברתי למחקר במכון בינלאומיים יחסים ללימודי התכנית מנהל ברדאג'י ל. רפאל

 הבינלאומית הוועדה במסאצ'וסטס, החוץ מדיניות לחקר המכון של הבינלאומית המועצה ,(IISS)בלונדון אסטרטגי למחקר

 בינלאומית פוליטיקה לימד הצרפתי. הביטחון משרד של לביטחון הכלכלית והמועצה בפאריס האסטרטגי המחקר מכון של

 ספרד. של הגנה שרי לשני יועץ מששי במדריד. פונטיפיקאל קומילאס באוניברסיטת ולמשפט עסקים למינהל הספר בבית

 אוניברסיטת של וסוציולוגיה בינלאומיים ליחסים המחלקה בוגר בספרד. בינלאומיים ליחסים מכון בראש ועמד ייסד

  במדריד. קומפלוטנס

 בכירים כלכליים תפקידים מילא לשעבר. האוצר משרד מנכ"ל בנגב. גוריון בן אוניברסיטת של הנאמנים חבר יו"ר ברודט דוד

 האוצר, במשרד התקציבים על הממונה הפלסטינים, עם הכלכלי ומתן-למשא הישראלית המשלחת ראש בהם: נוספים

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


 בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך והמסחר. התעשייה במשרד כלכלי ויועץ האווירית בתעשייה כספים לענייני סמנכ"ל

  בכלכלה.

 כנשיא כיהן הכנסת. של הכספים בוועדת חבר מימד.-העבודה סיעת מטעם כנסת חבר ברוורמן אבישי פרופ' חה"כ

 בכלכלה פיתוח, בכלכלת העוסקים ומאמרים ספרים פרסם העולמי. בבנק בכיר כלכלן שימש בנגב. גוריון-בן אוניברסיטת

 חתן משתנות. סביבותב פיתוח לכלכלת מומחה מים. ומקורות משאבים ובניהול ציבורית במדיניות תעשייתי, בארגון חקלאית,

  סטנפורד. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל .1999 לשנת גוריון-בן פרס

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

 דוקטור תואר בעל הרווארד. באוניברסיטת מחקר עמית ההי האיראנית. בסוגייה עוסק כיום המונית. להשמדה נשק ותפוצת

  בירושלים. העברית מהאוניברסיטה המדינה במדע

 לשם הוראה חבר בירושלים. העברית באוניברסיטה ולפילוסופיה עברית לספרות אמריטוס פרופסור ברינקר מנחם פרופ'

 פילוסופיה, כוללים מחקרו תחומי הרווארד. ברסיטתבאוני היהדות ללימודי ובמרכז השוואתית לספרות במחלקה כבוד

 שיקגו באוניברסיטת מודרניים" עבריים ל"לימודים קתדרה הקים מודרנית. עברית וספרות ספרותיות תיאוריות אסתטיקה,

 לישרא פרס חתן לפילוסופיה. הישראלית האגודה כיו"ר כיהן וקולומביה. הרווארד באוניברסיטאות גם אורח פרופסור והיה

  אביב.-תל מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל .2003 לשנת

 רדזינר ספר בבית מרצה הרצליה. הבינתחומי במרכז ולפיתוח אקדמיים לעניינים לנשיא המשנה ניב-בר משה פרופ'

 .אילן-בר באוניברסיטת עסקים למנהל הספר בבית ולניהול לחוק התוכנית בראש עמד כדיקן. בו וכיהן במרכז למשפטים

 הרווארד באוניברסיטאות אורח פרופסור היה בירושלים. העברית ובאוניברסיטה אביב-תל באוניברסיטת מרצה שימש

 מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעל סאמט. ד. פרופ' עם יחד רקנאטי ע"ש עסקים למנהל הספר בית פרס חתן ובוסטון.

  הרצליה. הבינתחומי המרכז טגיה,ואסטר למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר אביב.-תל

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

 של בשורה ומכהן כיהן יורק. -וניו רייס קורנל, בהן אוניברסיטאות, במספר אורח פרופסור שימש אביב.-תל באוניברסיטת

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

 במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר קורנל. מאוניברסיטת ובמימון ניהולית בכלכלה דוקטור תואר בעל

  הרצליה. הבינתחומי

 כנסת וכחבר החוץ כשר הפנים, כשר גם כיהן לשעבר. הממשלה ראש הממשלה. ראש סגן הביטחון, רש ברק אהוד )מיל.( רא"ל

 שימש עוד הכללי. המטה ראש היה האחרון ותפקידו בצה"ל שירת פוליטית, לקריירה שפנה קודם מימד.-העבודה סיעת מטעם

 המופת עיטור בצה"ל: ביותר הגבוה יטוריםהע במספר זכה הצבאי שירותו במהלך המרכז. פיקוד ומפקד מודיעין אגף ראש

  מערכות. בניתוח סטנפורד אוניברסיטת מוסמך בקרב. והצטיינות לב אומץ על נוספים צל"שים וארבעה

 הרצליה. הבינתחומי במרכז למשפטים רדזינר ספר בבית מרצה העליון. המשפט בית בדימוס, נשיא ברק אהרון פרופ' השופט

 וועדה חדש חברות חוק להכנת ועדה בהן חקיקה, בענייני ציבוריות ועדות של ראש יושב היה לממשלה. המשפטי כיועץ כיהן

 הבינלאומי. השופטים ארגון של "Justice in the world" ופרס קפלן פרס ישראל, פרס חתן חדשה. אזרחית לקודיפיקציה

 בהן ובחו"ל, בארץ באוניברסיטאות אורח פרופסור והיה ירושלים העברית באוניברסיטה למשפטים הפקולטה כדיקן כיהן

  בירושלים. העברית מהאוניברסיטה במשפטים דוקטור תואר בעל ומישיגן. ייל הרווארד,

 יועץ שימש בנגב. גוריון בן באוניברסיטת לכלכלה בכיר מרצה לאומי. לביטוח במוסד ותכנון מחקר סמנכ"ל גוטליב דניאל ד"ר

 ובאסטרטגיות מהותו בהגדרת העוני, בחקר עסק חברתית.-הכלכלית המדיניות בתחום בעיקר ישראל, בנק לנגיד בכיר

 בכלכלה דוקטור תואר בעל .זה בתחום שעסקו ביםר משרדיים-בין עבודה ובצוותי ממשלתיות בוועדות השתתף לצמצומו.

  .בירושלים העברית מהאוניברסיטה

 משותף מנכ"ל בהם בירושלים, העברית באוניברסיטה שונים ניהול תפקידי מילא בישראל. המלונות התאחדות נשיא גונן אלי

 הרשות עם ולהסכם ירדן עם שלוםה להסכם המו"מ בצוות חבר היה התיירות. משרד כמנכ"ל כיהן .האוניברסיטה של

 .בע"מ ישראל מוריה שרתון רשת ומנכ"ל תיירות כור קבוצת מנכ"ל אלטיב, הסתור הנסיעות חברת מנכ"ל שימש .הפלסטינית

  עסקים. במנהל מוסמך ותואר בכלכלה ראשון תואר בעל

 הבינלאומי הבנק דירקטוריון חבר היה הישראלי. המסחר לשכות איגוד ראש-יושב שימש .או"םב ישראל שגריר גילרמן דן

 ובוועדות וחברה כלכלה לענייני הממשלה ראשל המייעצת בוועדה חבר ישראל בנקוב לאומי בנקב דירקטור בישראל, הראשון

  בירושלים. העברית האוניברסיטה בוגר אחרות. ממלכתיות

 המודיעין וראש ארה"ב של לאומי לביטחון במועצה גבולות חוצי לאיומים לאומית הערכה אחראי גיסטארו )טד( אדוארד

 חבר היה למודיעין. המרכזית הסוכנות של בטרור מהללוח במרכז מחקר ויחידות מבצעיות יחידות בראש עמד הבינלאומי.

 ולדיפלומטיה למשפט פלטשר ספר בבית למד אפריקה. מערב לענייני המחקר יחידת וראש הלבן בבית היומי הדיווח בצוות

  ג'ורג'טאון. אוניברסיטת של החוץ לשירות הספר ובבית טאפטס אוניברסיטת של

 למחקרים כרמל "מכון של מייסד מנהל הממשלה. ראש במשרד האזרחי השרות הלתלמנ ההקמה צוות ראש גל ראובן ד"ר

 יחידת כמפקד בצה"ל שירת לאומי. לביטחון המועצה ראש כסגן כיהן איכותית". מנהיגות לפיתוח "המרכז ושל חברתיים"
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 באוניברסיטאות אורח רצהומ בטכניון, חיפה, באוניברסיטת מרצה שימש צה"ל. של ראשי וכפסיכולוג הצבאית הפסיכולוגיה

 קליפורניה מאוניברסיטת בפסיכולוגיה דוקטור תואר בעל בטמפה. פלורידה דרום ואוניברסיטת קולומביה בריטיש בוסטון,

  בברקלי.

 שפירא ואלמה מוריס ע"ש בקתדרה להנדסה וכפרופסור כדיקן כיהן אביב.-תל אוניברסיטת נשיא גליל צבי פרופ'

 בבית לוי, קלרנס ג'וליאן ע"ש בקתדרה המחשב ולמדעי מתמטיות לשיטות כפרופסור גם כיהן שם מביה,קולו באוניברסיטת

 לאומנויות האמריקאית האקדמיה וחבר הברית בארצות להנדסה הלאומית האקדמיה חבר יישומי. ולמדע להנדסה הספר

  קורנל. מאוניברסיטת המחשב במדעי דוקטור תואר בעל ולמדעים.

 המחקר חטיבת ראש בשטחים, הפעולות מתאם שימש הביטחון. במשרד מדיני-הביטחוני האגף ראש גלעד עמוס ל.()מי אלוף

  צה"ל. ודובר בצה"ל המודיעין אגף של

 המכון מנהל הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית דיקן, סגן גנור בועז ד"ר

 ההתמודדות בתחום ובעולם בישראל החלטות למקבלי מייעץ ממייסדיו. אחד היה אשר במרכז טרור נגד למדיניות הבינלאומי

 בעולם. שונים אקדמיים ובמוסדות צה"ל של ומטה לפיקוד הגבוה הספר בבית בטרור ולוחמה טרור בנושאי מרצה הטרור. עם

 העברית מהאוניברסיטה דוקטור תואר בעל .רורהט עם ובהתמודדות סכסוכים בפתרון העוסקות בינלאומיות בוועדות חבר

  בירושלים.

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

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

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

 משפטית לרפורמה האמריקאי המכון את ייסד תפקידו במסגרת האמריקאית. המסחר לשכת ומנכ"ל נשיא דונהיו תומאס

 פרטית ליוזמה המרכז נשיא משפט.ה במערכת רפורמה לעודד מטרתו אשר האמריקאית, העסקים קהילת את המייצג

 כיהן ומתן. ומשא סחר לענייני המייעצת ובוועדה 21 -ה במאה העבודה כוח לענייני הנשיאותית במועצה חבר ובינלאומית.

 כבוד לשם דוקטור תואר בעל עסקים. במינהל אדלפי אוניברסיטת מוסמך האמריקאיים. ההובלה איגודי של וכמנכ"ל כנשיא

  ומרימאונט. ג'ון סנט אדלפי, אותאוניברסיט מטעם

-ישראל כנס נשיא לשעבר. לאומי לביטחון המועצה וראש חדש יום סדר – תפנית מפלגת של מייסד יו"ר דיין עוזי )מיל.( אלוף

 לאומי. לביטחון הממשלה ראש כיועץ גם כיהן לאומית. לאחריות הפורום ראש היה נאמן. מוסד צוות עם נמנה לחברה. שדרות

 תכנון, אגף ראש הרמטכ"ל, וסגן המרכז פיקוד אלוף אג"מ, ראש ובהם רבים בתפקידים שנה משלושים למעלה בצה"ל שירת

 אוניברסיטת ומוסמך זיקהובפי במתמטיקה בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר מטכ"ל. סיירת ומפקד השריון חיל מפקד

  מערכות. בניתוח סטנפורד

 שימש ירושלים. עיריית וכמנכ"ל והתעסוקה המסחר התעשייה, משרד כמנכ"ל כיהן הממשלה. ראש משרד מנכ"ל דינור רענן

  ואומנות. לתרבות במועצה וטלוויזיה לקולנוע מדור ויו"ר בע"מ חינוך במערכות פיתוח מנהל טלעד, מנכ"ל

 למוסדות חינוכיות רפורמות בנושאי יועץ בחברה תפקידו במסגרת מקינזי. בחברת הגלובלי החינוך יחידת ראש דנקר טוני

 בעבודתו היהודיים. הספר בתי בעתיד העוסקת באנגליה היהודית הקהילה של במועצה חבר אחרות. ובארצות באנגליה חינוך

 של הראשי לרב מיוחד יועץ שימש בחינוך. ובבקרה מורים של ובפיתוח הבהכשר ספר, בבתי מנהיגות פיתוח בתחומי התמחה

  ציבורי. במינהל בהרווארד קנדי פ. ג'ון ע"ש הספר בית מוסמך בריטניה.

 חביבה". גבעת "סמינר סמנכ"ל שימש ערבים. יהודים ליחסי מומחה אברהם. קרן יוזמות חוץ, קשרי מנהל דרוואשה מוחמד

 בעל . Peace and Security Award of the World Association of NGOs - וב Peacemaker Award - ב זכה

  הרטפורד. מאוניברסיטת ציבורי במנהל מוסמך תואר

 לבנון מלחמת אירועי לבדיקת ממשלתית הוועדה חבר יהודי. עם מדיניות לתכנון המכון מכונן, נשיא דרור יחזקאל פרופ'

 לשעבר. רומא" "מועדון חבר בירושלים. העברית באוניברסיטה המדינה למדע אמריטוס פרופסור וינוגרד(. )וועדת השנייה

 בנושאי ויועץ דייויס במכון האסטרטגית היחידה ראש הביטחון, שר בלשכת לתכנון בכיר יועץ ראנד, בתאגיד בכיר עובד היה

 רבתי "אסטרטגיה בהם רבים, ומאמרים ספרים פרסם .2005 לשנת ישראל פרס חתן הממשלה. ראש במשרד ותכנון מדיניות

  הציונות". "חידוש – ו לישראל"

 בתאגיד בכיר יועץ משמש לשעבר. בנאטו ארה"ב של קבוע הנציג האטלנטית. האמנה איגוד נשיא האנטר רוברט ד"ר השגריר

 בהרווארד בלפר במרכז עמית מרטין, לוקהיד של בכיר יועץ הדמוקרטיות, המדינות לקהילת המועצה יו"ר בוושינגטון, ראנד

 המרכז נשיא סגן שימש באירופה. האמריקאי הצבא מפקדת של הבכירים היועצים בקבוצת וחבר בינלאומיים ולעניינים למדע

 הוקרה באות פעמיים זכה ג'ונסון. הנשיא של כהונתו בתקופת הלבן הבית צוות עם נמנה ובינלאומיים. אסטרטגיים ללימודים

 פולין, ליטא, הונגריה, מממשלות גם כבוד בעיטורי זכה הציבורי. בשירות הצטיינותו עבור במדליה וכן גוןהפנט מטעם

  .London School of Economics – מה דוקטור תואר בעל צרפת. ממשלת מטעם הכבוד לגיון ובאות בולגריה

 תקציבי תחום כראש התקציבים, על הממונה ןכסג כיהן האוצר. במשרד התקציבים באגף התקציבים על הממונה הבר קובי

 מוסמך התקציבים. באגף ביטחון תקציבי וכרכז ממשלתי ודיור פיזי תכנון תקציבי תחום כראש ישראל, מקרקעי מינהל

  עסקים. במינהל אילן בר אוניברסיטת



 "המימד מייסד מתקדמת. נולוגיהבטכ ומשקיע יזם .כלכלי לתכנון הישראלי המכון של המנהלים מועצת יו"ר הולנדר יוסי

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

 במשרד בינלאומי ביטחון לענייני מיוחד עוזר שימש האמריקאי. היהודי הקונגרס של לאומית למדיניות האגף מנהל הורן מת'יו

 בין היה בוושינגטון. ממשלתי תאגיד , MWW בקבוצת פדראליים עניינים תחום כמנהל כיהן הבן. בוש הנשיא ממשלב ההגנה

 למשלחות ופוליטי משפטי יועץ שימש ..Institute for Entrepreneurship in Emerging Economies (IEEE)מייסדי

 הספר בית בוגר ובקוסובו. בסרביה באלבניה, הבחירות לע פיקחו אשר ,(OSCE) באירופה פעולה ולשיתוף לביטחון הארגון

 בינלאומי. במשפט פייס אוניברסיטת של למשפטים

  הראשון השר במשרד קהילות ליחסי היחידה וראש אירלנד צפון של הראשון השר סגן הייר דרו

 לאיכות כשר פנים, לביטחון כשר כיהן הכנסת. של והביטחון החוץ ועדת יו"ר הליכוד. סיעת מטעם כנסת חבר הנגבי צחי חה"כ

 התאחדות יו"ר היה .שמיר יצחק הממשלה ראש לשכת מנהל שימש המשפטים. וכשר הבריאות כשר התחבורה, כשר הסביבה,

  ובמשפטים. נלאומייםבי ביחסים בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר הארצית. הסטודנטים

 המכון מנהל שימש ביטחון. למדיניות ז'נבה ומרכז אסטרטגיים ללימודים הבינלאומי המכון יו"ר הייסבורג פרנסואה פרופ'

 המשלחת של קבוצה חברי עם ונמנה בצרפת, וביטחון אסטרטגיה חוץ, מדיניות בענייני עבודה קבוצת ראש אסטרטגי, למחקר

  ובתקשורת. מדעיים עת בכתבי פרשן משמש ופיתוח. מחקר ביטחון, בענייני האירופית

 לאיכות המשרד מנכ"ל שימשה אונו. האקדמית בקריה הסביבה איכות ניהול בלימודי התמחות ראש הרן )מיקי( מרים ד"ר

 אוניברסיטתמ אורגנית בכימיה דוקטור תואר בעלת הסביבה. לאיכות במשרד תעשיות וסמנכ"ל ראשית מדענית הסביבה,

  ברנדייס.

 כשר התיירות, כשר כיהן באנטישמיות. ומאבק חברה תפוצות, לענייני והשר החברתיים והשירותים הרווחה שר הרצוג יצחק

 המועצה מזכיר שימש דתי.-בין לדיאלוג הפורום וכיו"ר בסמים, למלחמה הרשות כיו"ר הממשלה, כמזכיר והשיכון, הבינוי

-תל אוניברסיטת בוגר ל.בישרא המקומי השלטון למען השדולה ויו"ר בארץ התיירות למען השדולה יו"ר החברתית, הכלכלית

  יורק. וניו קורנל באוניברסיטאות אקדמיים בקורסים למד במשפטים. אביב

 הטלוויזיה תכנית של מנחה .for Public Policy Research American Enterprise Institute – ב בכיר עמית ווטנברג בן

 U.S. News and World - ב ועורך כתב שימש קאי.האמרי הציבורי הערוץ של ווטנברג" בן עם חשיבה "צוות השבועית

Report. ג'קסון. והנרי האמפרי יוברט הסנאטורים של הבחירות במערכת ויועץ ג'ונסון לינדון לנשיא נאומים כותב שימש עוד 

  מהמכללה. כבוד לשם דוקטור תואר ובעל במשפטים הובארט מכללת בוגר ספרים. תשעה פרסם

 ועדת כיו''ר כיהן הכנסת. של המדינה ביקורת לענייני הוועדה חבר .יחד-מרצ סיעת מטעם כנסת חבר לןוי )אבו( אבשלום חה"כ

 בוגר .עכשיו שלום ממייסדי היה .הארצי הקיבוץ וכמזכיר מפ"ם כמזכ"ל כיהן בספורט. האלימות בנושא פרלמנטארית חקירה

  ובפילוסופיה. בכלכלה בירושלים העברית האוניברסיטה

 והספורט תרבותה המדע, כשר כיהן מימד.-העבודה סיעת מטעם כנסת חבר הביטחון. שר סגן וילנאי מתן )מיל.( אלוף חה"כ

 בהם שונים, תפקידים ומילא שנים 33 במשך בצה"ל שירת הערביים. האזרחים לענייני השרים ועדת כיו"ר כיהן תיק. בלי וכשר

  כללית. בהיסטוריה אביב-תל אוניברסיטת בוגר הצנחנים. חטיבת ומפקד הדרום פיקוד אלוף הרמטכ"ל, סגן

 יו"ר סגן שימש ההולנדי. הפרלמנט וכחבר דמוקרטית הנוצרית המפלגה כיו"ר כיהן הולנד. של החוץ שר ורהאגן מקסים

 המנהלים במועצות חבר היה חוץ. לענייני הקבועה הפרלמנטארית הוועדה ויו"ר האירופי האיחוד של המשותפת המועצה

 של פרלמנטארית הלהיסטורי המכון ושל האירופית התנועה של ההולנדי, האטלנטי האיגוד של פריי, אדוארדו קרן של

  ניימכן. אוניברסיטת

 בנק ומנכ"ל העסקי האגף מנהל להתיישבות, האשראי מנהל באנגליה, האשראי על הממונה היה הפועלים. בנק מנכ"ל זיו צבי

-תל אוניברסיטת מוסמך הבנק. וכמנכ"ל הקמעונאית החטיבה כראש כיהן .1998 משנת הבנק בהנהלת חבר שוויץ. הפועלים

  עסקים. במנהל אביב

 של הסנאט חבר היה בישראל. נאטו של הקשר ושגריר בישראל הצ'כית הרפובליקה שגריר ז'נטובסקי מיכאל השגריר

 כשגריר כיהן האבל. וואצלב הנשיא של ודובר עיתונות קצין שימש וביטחון. הגנה חוץ, לענייני הוועדה ויו"ר הצ'כי הפרלמנט

 פרסם בצ'כוסלובקיה. הקומוניסטי המשטר להפלת שפעל גג ארגון האזרחי", ה"פורום ממנהיגי אחד היה בארה"ב. צ'כיה

  הציבורית. המדיניות בתחום שונות סוגיות ועל המידע חופש על חוץ, מדיניות על רבים מאמרים

 יחידת כראש כיהן בהיידלברג. תגרעיני לפיזיקה פלנק-מקס מכון מנהל שימש למדע. ויצמן מכון נשיא זייפמן דניאל פרופ'

 תואר בעל מחקריו. על רבים בפרסים זכה למדע. ויצמן במכון שימושית לפיזיקה במחלקה וכפרופסור פיזיקאליים שירותים

  מהטכניון. בפיזיקה דוקטור

 מקום-כממלאת מכהנת הכנסת. של הילד לזכויות הוועדה יו"ר מימד.-העבודה סיעת מטעם כנסת חברת חילו נאדיה חה"כ

 מרכזב האישה למעמד הארצית היחידה וכמנהלת האישה מעמד לנושא כיועצת כיהנה הסביבה. והגנת הפנים ועדת יו"ר

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%A6-%D7%99%D7%97%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99


 אוניברסיטת מוסמכת ולנשים. הרך לגיל לסיוע הירש מרכז את וניהלה הקימה לנוער. מבחן קצינת שימשה .המקומי השלטון

  סוציאלית. בעבודה אביב-תל

 כלכלהל הספר בבית המניין מן פרופסור הממשלה. ראש במשרד לכלכלה הלאומית המועצה ראש טרכטנברג מנואל פרופ'

 עמית שבטכניון. נאמן במוסד וכלכלה" טכנולוגיה "מדע, המחקרית התכנית וראש אביב-תל באוניברסיטת ברגלס איתן ע"ש

 Center for Economic Policy - וב בבוסטוןNational Bureau of Economic Research  - ב מחקר

Research.דוקטור תואר בעל והרווארד. סטנפורד סיטאותבאוניבר אורח מחקר ועמית אורח פרופסור שימש בלונדון 

  הארוורד. מאוניברסיטת

 בנגב. גוריון-בן באוניברסיטת בריאות מערכות לניהול במחלקה בריאות ולכלכלת למדיניות מרצה טשרניחובסקי דב פרופ'

 National Bureau -ב חבר בישראל. החברתית המדיניות לחקר "טאוב" במרכז הבינתחומית הכלכלית העבודה את מרכז

of Economic Research של המייעץ ובוועד הברית בארצותBaxter Prize לבנק יועץ משמש בריאות. מדיניות לחקר 

 ממלכתי בריאות ביטוח חוק לחקיקת שהובילה הרפורמה להצעת היסוד אבני את שהניחה נתניהו", ב"וועדת חבר היה העולמי.

  בכלכלה. דוקטור תואר בעל .1995 בשנת

 אמריטוס פרופסור אביב.-תל באוניברסיטת וגישור סכסוכים ליישוב אוונס תוכנית ראש יער אפרים אמריטוס פרופ'

 פרופ' עם יחד כותב העבודה. של לסוציולוגיה רפפורט קתדרת על מופקד באוניברסיטה. חברתית ולפסיכולוגיה לסוציולוגיה

 מרכז וכראש החברה למדעי קולטההפ כדיקן כיהן "הארץ". בעיתון המתפרסם השלום" "מדד החודשי הטור את הרמן תמר

 והדמוקרטיה. השלום בתחום מחקריו על 1997 לשנת רבין יצחק שם-על פולברייט פרס חתן שלום. למחקרי שטיינמץ תמי

  ארבור.-אן מישיגן, מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל

 במכון מחקר עמית היה שלם. במרכז אסטרטגיים ללימודים אדלסון במכון בכיר עמית יעלון )בוגי( משה )מיל.( אלוף רב

 פיקוד בתפקידי שנה לשלושים מעל בצה"ל שירת לשעבר. צה"ל של הכללי המטה ראש הקרוב. המזרח למדיניות וושינגטון

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

 המטה ראש לפיקוד במכללה השתלם המדינה. במדע חיפה אוניברסיטת בוגר ושומרון. יהודהב צה"ל כוחות ומפקד

  אנגליה. בקימברלי,

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

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

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

 בע"מ. תעשיות אגן - מכתשים וכמנכ"ל כנשיא כיהן בע"מ. פרמצבטיות תעשיות טבע חברת מנכ"ל ינאי שלמה )מיל.( אלוף

 זרוע מטה ראש דרום, פיקוד אלוף התכנון, אגף ראש שימש והדרכה. מטה פיקוד, בתפקידי שנה לשלושים מעל בצה"ל שירת

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

 למינהל הספר בבית מתקדם לניהול התכנית ובוגר לאומיים משאבים במינהל טוןוושינג ג'ורג' אוניברסיטת מוסמך ובכלכלה,

 למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר ארה"ב. של לאומי לביטחון המכללה בוגר הרווארד. אוניברסיטת של עסקים

  הרצליה. הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה,

 באוניברסיטה מתקדמים ללימודים המכון ראש בתפקיד כיהן מדעים.ל הישראלית הלאומית האקדמיה נשיא יערי מנחם פרופ'

 בהן: רבות, באוניברסיטאות אורח מחקר ועמית אורח פרופסור שימש הפתוחה. האוניברסיטה וכנשיא בירושלים העברית

 American Economic – ב כבוד לשם חוץ חבר וקיימברידג'.M.I.T., London School of Economics ברקלי,

Association . ובסטטיסטיקה בכלכלה דוקטור תואר בעל .1994 משנת רוטשילד ופרס 1987 משנת בכלכלה ישראל פרס חתן 

  סטנפורד. מאוניברסיטת

 הבינלאומית התכנית של המדעי הוועד חבר למדע. ויצמן מכון האנרגיה, וחקר הסביבה למדעי המחלקה ראש יקיר דן פרופ'

 באוניברסיטת אורח כפרופסור כיהן לכימיה. ברגמן ופרס הסביבה במדעי למחקר לנדאו פרס חתן ביוספרה.-אוספרהלג

  בירושלים. העברית מהאוניברסיטה דוקטור תואר בעל קולומביה.

 הפנים, וכשר הממשלה ראש כסגן כיהן .ש"ס תנועת ויו"ר והתעסוקה סחרהמ התעשייה, שרו הממשלה ראש סגן ישי אליהו

 תנועת ומנכ"ל דרעי אריה הפנים לשר עוזר גם שימש ירושלים. עריית במועצת וכנציגה ש"ס כמזכ"ל והרווחה, העבודה כשר

  בנתיבות. הנגב ובישיבת םבירושלי יוסף ופורת חורב בישיבות למד המעיין". "אל

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

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

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

-ארה"ב עסקים לענייני המועצה של אמריטוס ויו"ר AIG של המנהלים במועצת חבר כהן. קבוצת ומנכ"ל יו"ר כהן וויליאם

 לעניינים הנבחרת הוועדה יו"ר מיין, מדינת של וסנאטור נציג שימש קלינטון. ממשל בתקופת ההגנה כשר כיהן טאייוואן.

 תארים בעל פוליטיים. בנושאים וספרים שירה יפה, ספרות בהם רבים ספרים פרסם מיין. במדינת בנגור העיר וראש הודיים

  בוסטון. אוניברסיטת של למשפטים הספר ומבית קולג' מבאודין

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%92%D7%9F_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%AA%D7%9E%22%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%A9%22%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%A9%22%D7%A1


 וישראליים. יהודיים בארגונים פעיל העולמי. היהודי הקונגרס נשיא ופילנטרופ. בינלאומי עסקים איש לאודר ס. רונלד השגריר

 במסגרת היהודית המורשת לשימור התכנית וכיו"ר הלאומית היהודית הקרן כיו"ר העולמי, היהודי הקונגרס כנשיא מכהן

 ודרלא אסתי תאגיד כיו"ר לאודר, אסתי תאגיד נשיא כסגן מכהן .10 בערוץ מניות בעל מורשת. אתרי לשימור העולמית הקרן

 כיהן הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית מייסד קליניק. מעבדות וכיו"ר העולמי

 הנשיא ידי על מונה הברית. בארצות המרכזיים היהודיים הארגונים של הנשיאים ועידת וכיו"ר לישראל הקימת הקרן כנשיא

 בראש ועמד ייסד ולנאט"ו. אירופיים לעניינים ההגנה מזכיר עוזר סגן ושימש באוסטריה, הברית ארצות שגריר לתפקיד רייגן

 עסקים במנהל פנסילבניה באוניברסיטת וורטון ספר-בית בוגר היהודי. החינוך בקידום עיסוקה שעיקר לאודר" ס. רונלד "קרן

  ובריסל. פריז באוניברסיטאות השתלם בינלאומי.

 והשיכון, הבינוי כשרת העלייה, לקליטת כשרה המשפטים, כשרת כיהנה החוץ. ושרת ממשלהה ראש מקום ממלאת לבני ציפי

 בשנת השלטון איכות אבירת בפרס זכתה ממשלתיות. לחברות הרשות מנכ"ל שימשה תיק. בלי וכשרה אזורי לשיתוף כשרה

  במשפטים. אילן-בר אוניברסיטת בוגרת .2004

 התקשורת, כשרת גם כיהנה לשעבר. והספורט התרבות החינוך, שרת הליכוד. סיעת םמטע כנסת חברת לבנת לימור חה"כ

 מוסדות מטעם תפקידים של שורה מילאה .האישה מעמד לקידום ועדה ראש וכיושבת לכנסת הממשלה בין המתאמת כשרה

 אביב-תל אוניברסיטת בוגרת שורשים. בהנהלת וחברה הסברה ועדת ויו"ר העולמי הליכוד יו"ר מקום ממלאת בהם הליכוד,

  הכללית. הספרות בתורת

 "Copenhagen Consensus" מרכז ומנהל קופנהגן באוניברסיטת עסקים למנהל הספר בבית מרצה לומבורג ביורן פרופ'

 המדינה למדע במחלקה חבר פרופסור היה סביבה. לענייני דנמרק של הלאומי המכון כמנהל כיהן באוניברסיטה.

 ספרים וערך פרסם ביותר. המשפיעים האנשים מאה ברשימת טיים השבועון אותו כלל 2004 בשנת ארהוס. באוניברסיטת

 מאוניברסיטת המדינה במדע דוקטור תואר בעל ."The Skeptical Environmentalist"המכר, רב בהם רבים, ומאמרים

  קופנהגן.

 יורק. ניו באוניברסיטת החברה למדעי אמריטוס ופרופסור אולין במכון פרופסור הדסון. מכון נשיא לונדון הרברט פרופ'

 בעיתונים מאמרים פרסם הדסון. במכון תעסוקה ולמדיניות לחינוך המרכז את ייסד כדיקן. כיהן בו גלטין, ספר בית ממייסדי

 ובמכללות. באוניברסיטאות והרצה האמריקנית בתרבות העוסקות טלוויזיה תכניות ערך ספרים. 16 ופרסם שונים עת-ובכתבי

  יורק. ניו מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל לג'.קו סיטי-ומגרוב מרסיי-אקס מאוניברסיטת כבוד בתארי זכה

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

  במשפטים. בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר הצבאית. בפרקליטות משפטי ויועץ צבאי תובע שימש שלום. וכשופט

 הרצליה. הבינתחומי במרכז טרור נגד למדיניות הבינלאומי במכון מחקר עמית לשעבר. פנים לביטחון השר לנדאו עוזי ד"ר

 הוועדה וכיו"ר והביטחון החוץ ועדת כיו"ר הביטחון, לתקציב המשנה ועדת כיו"ר הממשלה, ראש במשרד תיק בלי כשר כיהן

 יח"ש ושל הטבע להגנת החברה של המנהל הוועד חבר בטכניון. ומרצה התחבורה משרד מנכ"ל שימש המדינה. לביקורת

  מסצ'וסטס. של הטכנולוגי מהמכון תחבורה מערכות בניתוח דוקטור תואר בעל הדיון. לתרבות הישראלית האגודה - ושיג"

 של השנייה ממשלתוב המשפטים שרו הממשלה ראש סגן לשעבר, שינוי מפלגת ראש ושם. יד מועצת יו"ר לפיד )טומי( יוסף

 ויו"ר הישראלית הטלוויזיה מנהל ,השידור רשות מנכ"ל בהם: הישראלית, תקשורתב רבים תפקידים מילא .שרון אריאל

  במשפטים. אביב-תל אוניברסיטת בוגר בכבלים. הטלוויזיה התאחדות

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

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

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

  ווקסנר. כעמית עשה בה הרווארד, באוניברסיטת לממשל
 הכלכלי בפורום חבר הונגריה. של הרפובליקה מטעם ומוסמך מיוחד שגריר לשעבר. הונגריה ממשלת ראש מדגייסי פטר ד"ר

 הבנק וכמנכ"ל בע"מ פריבס בנק כמנכ"ל כלכליים, עניינים על האחראי ממשלהה ראש כסגן האוצר, כשר גם כיהן העולמי.

  בודפשט. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחום רבים מאמרים פרסם אירופאי.-האינטר

 כשר כיהן גי.האסטרט הדיאלוג על והמופקד בדרכים והבטיחות התחבורה שר הממשלה, ראש סגן מופז שאול )מיל.( רא"ל

 ביהודה צה"ל כוחות ומפקד דרום פיקוד אלוף תכנון, אגף ראש ובהם ומטה פיקוד בתפקידי בצה"ל שירת וכרמטכ"ל. הביטחון

   בוירג'יניה. הנחתים חיל של ומטה לפיקוד המכללה ובוגר עסקים במנהל אילן-בר אוניברסיטת בוגר ושומרון.
 העברית באוניברסיטה העם אחד שם על לפילוסופיה בקתדרה מכהן בירושלים. ליר-ון מכון ראש מוצקין גבריאל פרופ'

-היהודית התרבות ותולדות הספרות לחקר רוזנצווייג פרנץ מרכז ומנהל הרוח למדעי הפקולטה דיקן שימש בירושלים.

 גם היה קיימברידג'. ניברסיטתבאו הול ובקלייר והמוח הקוגניציה למדעי פלנק-מקס במכון סימנס, בקרן עמית היה גרמנית.

 בבית וקונסטנץ, אמסטרדם גיסן, של באוניברסיטאות בפריז, החברה במדעי גבוהים ללימודים הספר בבית אורח פרופסור

  בברקלי. קליפורניה מאוניברסיטת בהיסטוריה דוקטור בעל אוניברסיטה. ובישיבה קרדוזו ע"ש למשפטים הספר

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5_%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%92%D7%9F_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8


 מתמחה שלם. במרכז בכירה ועמיתה בירושלים העברית באוניברסיטה לארכיאולוגיה כוןבמ חוקרת מזר תאֵילַ ד"ר

 "המדריך את כתבה .הבית-הר על עתיקות הרס למניעת בוועד פעילה .ירושלים של ובארכיאולוגיה פיניקית בארכיאולוגיה

  בירושלים. העברית מהאוניברסיטה בארכיאולוגיה דוקטור תואר בעלת דוד". בעיר "החפירות ואת הבית" הר לחפירות השלם

 אשר לאומי ביטחון בענייני פרשנית ג'ורנל". "סיטי העת בכתב ועורכת המדיניות לחקר מנהטן במכון עמיתה מילר ג'ודית

 בכתיבת השתתפה ספרים, ארבעה פרסמה טיימס. יורק בניו תחקירים כתבת הייתה רבות. ורדיו טלוויזיה בתכניות הופיעה

 הספר בית מוסמכת האמי. ובפרס פוליצר בפרס זכתה התמחותה. בתחום עת בכתבי מאמרים ומפרסמת אחרים רבים ספרים

  פרינסטון. באוניברסיטת חוץ וענייני ציבורית למדיניות ווילסון וודרו של על

 לקבלת הפרויקט ראש הרצליה, הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית דיקן מינץ אלכס פרופ'

 האקדמית הוועדה חבר .A&M טקסס באוניברסיטת החוץ מדיניות בתחום החלטות תלקבל התכנית וראש במרכז החלטות

 Foreign Policy העת כתב עורכי עם נמנה סידני. באוניברסיטת וניהולם בינלאומיים קונפליקטים למניעת למרכז המייעצת

Analysis. של העורכים אחד גם משמש Journal for Conflict Resolution. פרס חתן Distinguished Scholar Award 

 1993 דויטשלשנת קרל פרס חתן חוץ. מדיניות בתחום ,International Studies Association (ISA)-ה מטעם ,2005 לשנת

 אורח פרופסור היה ארבעים. גיל עד לחוקר הבינלאומיים היחסים של המדעי למחקר בעולם ביותר החשובה התרומה עבור

  נורת'ווסטרן. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל ווסטרן. ונורת' ייל כגון בארה"ב אוניברסיטאות במספר

 שימש כדיקן. כיהן בו הרצליה, הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית מרצה מלניק רפי פרופ'

 כלכלה,-מאקרו הם התמחותו תחומי הבנק. של המחקר מחלקת למנהל ומשנה ישראל בנק של המחקר במחלקת ראשי כלכלן

 הוועד חבר בברקלי. קליפורניה מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל מוניטארית. ומדיניות ישראל כלכלת אקונומטריקה,

  הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל
 במדיניות מגמות גלובלית, אנרגיה כוללים התמחותו תחומי Tudor Investment Corporation. מנכ"ל מקנלי רוברט

 בענייני הבן בוש לנשיא מיוחד כעוזר כיהן הפיננסיים. השווקים על המשפיעות והתפתחויות כלכלית-ומקרו גיאופוליטית

 לביטחון ובמועצה הלבן הבית של הלאומית הכלכלית במועצה בינלאומית אנרגיה לענייני בכיר וכמנהל כלכלית מדיניות

 של מתקדמים בינלאומיים ללימודים הספר בית מוסמך בסנגל. השלום בחיל כמתנדב וחצי שנתיים במשך שירת לאומי.

  בינלאומית. בכלכלה הופקינס ג'ונס אוניברסיטת

 על האחראי תיק בלי כשר המשפטים, כשר האוצר, כשר כיהן ושות'. צדוק חיים דין עורכי במשרד בכיר שותף מרידור דן עו"ד

 מקימיה. בין היה אשר המרכז, ומפלגת הליכוד מטעם כנסת חבר היה הממשלה. וכמזכיר הקבינט כחבר אסטרטגיים, עניינים

  במשפטים. בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר הכנסת. של והביטחון החוץ ועדת יו"ר שימש

 שירת בישראל. הארגון של ופתוח תכנון פרויקט מנהל שימש . Birthright israel-תגלית ופיתוח, שיווק מנהל מרק גדעון 

 משלחת ושל יורק בניו הישראלית הקונסוליה של ודובר ציבור יחסי תקשורת, קונסול בהם החוץ במשרד שונים בתפקידים

 העברית האוניברסיטה מוסמך באיסטנבול. וקונסול בגרמניה ישראל בשגרירות להסברה ראשון מזכיר לאו"ם, ישראל

 ניהול וקורס החוץ משרד של צוערים קורס בוגר עסקים. במנהל מנצ'סטר אוניברסיטת ומוסמך המזרח במדעי בירושלים

  לישראל. לאומי בנק של לכלכלנים

 אורן" "קרן ממקימי היה אמדוקס. וכמנכ"ל כנשיא כיהן לישראל. היהודית הסוכנות של לההנה וחבר ירוק" "אור יו"ר נאור אבי

 במדעי הטכניון בוגר היהודית. בסוכנות העתיד לדור המשנה ועדת של עמית יו"ר שימש במצוקה. ונוער ילדים קידום למטרת

  המחשב.

 להק ראש מטה, ראש בהם בכירים מטה ובתפקידי קרב כטייס האוויר בחיל שירת בצה"ל. התכנון אגף ראש נחושתן עידו אלוף

 ובמדעי במתמטיקה בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר בחצור. האוויר חיל בסיס ומפקד מודיעין להק ראש אוויר,

-תל אוניברסיטת של "רקאנטי" הספר ובית נורת'ווסטרן אוניברסיטת של קלוג עסקים למנהל הספר בית ומוסמך המחשב,

  הרווארד. באוניברסיטת לניהול גבוה קורס בוגר אביב.

 ישראל שגריר החוץ, שר סגן שימש החוץ. וכשר האוצר כשר כיהן לשעבר. הממשלה ראש האופוזציה. יו"ר נתניהו בנימין חה"כ

 בתעשיות בכיר יהולינ ובתפקיד בבוסטון בינלאומי-עסקי ייעוץ בחברת עבד בוושינגטון. ישראל בשגרירות מדיני וציר באו"ם

 גם למד בו מסצ'וסטס, של הטכנולוגי מהמכון ניהול בלימודי שני ותואר בארכיטקטורה ראשון תואר בעל בירושלים. "רים"

  המדינה. מדע

 תקשורת. ודיני ומנהלי חוקתי משפט הם עיסוקו תחומי אביב.-תל באוניברסיטת ציבורית למדיניות בחוג מרצה סגל זאב פרופ'

 הוועד חבר העיתונות, מועצת במליאת לאתיקה הדין בית וחבר ציבור נציג שימש "הארץ". עיתון של משפטי פרשן שמשמ

 בבג"צ", העמידה "זכות בהם ספרים מספר פרסם העמותה. של אביב תל סניף ראש-ויושב ציבורי למשפט העמותה של המנהל

  אביב.-תל מאוניברסיטת למשפטים דוקטור תואר בעל מציאות".ל מיתוס בין – העיתונות "חופש -ו ישראלית" "דמוקרטיה

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

 המנהל הוועד חבר אביב.-תל מאוניברסיטת חשמל בהנדסת דוקטור תואר בעל בצה"ל. משירות פרישתו לאחר "ליבית" חברת

  הרצליה. הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה, למדיניות המכון של
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 ראש היה .הסביבה איכות בנושא פעיל הכנסת. של הכלכלה ועדת חבר .חד"ש רשימת מטעם כנסת חבר סוויד חנא ד"ר "כחה

 ובטכניון. באנגליה רדינג באוניברסיטת חיפה, באוניברסיטת לימד .עילבון מועצת כראש וכיהן ולבנייה לתכנון הערבי המרכז

  מהטכניון. עירוני תכנוןל דוקטור תואר בעל

 החברה ובחקר השוואתיים אתניים ביחסים מתמחה חיפה. באוניברסיטת החברה למדעי הפקולטה דיקן סמוחה סמי פרופ'

 בחסות בישראל", יהודים-ערבים יחסי "מדד שנתי-הרב הפרויקט את מנהל אלה. נושאיםב ספרים כמה פרסם הישראלית.

 מישיגן בראון, בהן: בארה"ב, אוניברסיטאות במספר אורח פרופסור שימש חיפה. באוניברסיטת ערבי-היהודי המרכז

  ג'לס.אנ בלוס קליפורניה מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל אנג'לס. בלוס קליפורניה ואוניברסיטת

 ה"בוסטון יורקר", ה"ניו טיימס", יורק ה"ניו עבור והאסלאם הערבי העולם בענייני פרשן הדסון. במכון אורח עמית סמית' לי

 לאחרונה ריוויו". ה"הדסון כולל לאור ומוציאים עיתונים כמה עבור עבד ובטלוויזיה. ברדיו וכן סטנדארד", וה"וויקלי גלוב"

 ספרים ולמוכרי לאור למוציאים המסייעת קרן , Pubwatchשל המנהלים מועצת חבר הערבית. התרבות על ספר פרסם

  קורנל. באוניברסיטת ובספרות באנגלית דוקטור תואר לקראת לימודים השלים לשעבר. המועצות ובברית אירופה במרכז

 כיהן הכנסת. של והביטחון החוץ ועדתבו חבר מימד.-העבודה סיעת מטעם כנסת חבר סנה אפרים ד"ר )מיל.( תא"ל חה"כ

 לבנון. בדרום הביטחון אזור ומפקד ביו"ש האזרחי המינהל ראש שימש הביטחון. שר וכסגן הבריאות כשר התחבורה, כשר

 בוושינגטון. ריפ" "וולטר הרפואי במרכז קלינית ולאימונולוגיה לאלרגיה במחלקה מחקר עמית היה במקצועו. פנימי רופא

  אביב.-תל אוניברסיטת של לרפואה פרהס בית בוגר

 ברנדייס. באוניברסיטת מודרניים יהודיים ללימודים כהן מרכז ומנהל חברתית לפסיכולוגיה מרצה סאקס לאונארד פרופ'

 חוקר משמש היהודית. הזהות ובפיתוח היהודי החינוך בחקר בארה"ב, היהודית הקהילה של דמוגראפי-סוציו במחקר עוסק

 זכה חיפה. באוניברסיטת אורח ופרופסור האמריקאי בקונגרס מדעי עמית היה .(Birthright Israel) תגלית תכנית של ראשי

  פיטסבורג. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל המדעית. תרומתו עבור האמריקאי הפסיכולוגיים איגוד בפרס

 יו"ר כסגן כיהן .האישה מעמד לקידום הוועדה ויו"ר הסיעה יו"ר משמש הליכוד. סיעת מטעם כנסת חבר סער גדעון חה"כ

 רסיטתאוניב בוגר .לממשלה המשפטי יועץל וכעוזר המדינה לפרקליטת כעוזר הממשלה, כמזכיר יציה,הקואל כיו"ר הכנסת,

  ובמשפטים. המדינה במדע אביב-תל

 של הכללי המזכיר ונציג התיכון במזרח השלום לתהליך המאוחדות האומות מטעם המיוחד המתאם סרי רוברט השגריר

 באומות במוסקווה, בבנקוק, ההולנדי החוץ בשירות דיפלומטיים תפקידים מילא באירלנד. הולנד כשגריר כיהן הקוורטט.

 לענייני היחידה בראש עמד נאטו. של ומבצעים משברים ניהול לענייני הכללי המזכיר עוזר סגן שימש קייב.וב המאוחדות

  המדינה. במדע אמסטרדם אוניברסיטת בוגר ההולנדי. החוץ במשרד התיכון המזרח

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

 בהם בכירים ציבוריים תפקידים מילא בארה"ב. ישראל וכשגריר בע"מ אסיה אלול כיו"ר כיהן וחלל. אוויר אסטרטגי למחקר

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

 מפקד בהם בכירים בתפקידים בצה"ל שירת אזורי. וביטחון נשק לבקרת ההיגוי ועדת וראש אסטרטגיים לנושאים הביטחון

 בהנדסת בחיפה הטכניון בוגר אילן. בר אוניברסיטת ומטעם בחיפה הטכניון מטעם כבוד לשם ד"ר הרמטכ"ל. וסגן האוויר חיל

  צה"ל. של ומטה לפיקוד המכללה ובוגר וטיקהאווירונא

 ספרים תשעה פרסם "אלהאלי". העיתון של עורך כסגן שימש הקומוניסטית. במפלגה פעיל היה ועיתונאי. סופר עודה נביל

  האזרחי. השירות מנהלת שליד המייעצת הציבורית במועצה כחבר משמש מאמרים. ועשרות

 באוניברסיטאות אורח מרצה שימש שבע. בבאר גוריון בן באוניברסיטת עברית לספרות חלקהבמ ומרצה סופר עוז עמוס 

 פרס חתן ולמדעים. לאמנויות האמריקאית והאקדמיה העברית ללשון האקדמיה חבר ובוסטון. ברקלי אוקספורד, בהן רבות

 איגוד מטעם הבינלאומי השלום פרסו וחושך' אהבה על 'סיפור האוטוביוגרפי ספרו על "גיתה" פרס ,1998 לשנת ישראל

 ויצמן מכון מטעם כבוד ותואר בירושלים העברית האוניברסיטה מטעם כבוד לשם דוקטור תואר בעל .גרמניה של המו"לים

  הישראלית. לספרות תרומתו על למדע

 שנה מארבעים למעלה הישראלי החוץ בשירות שירת העולמי. היהודי הקונגרס של בישראל הנציג ערן עודד ד"ר השגריר

 ישראל בשגרירויות תשיר בירדן. ישראל ושגריר בבריסל האירופי האיחוד מוסדות ליד ישראל שגריר בהם: שונים בתפקידים

 לשיתוף ההסכם על ומתן המשא את ניהל החוץ, במשרד כלכלה לענייני כסמנכ"ל כהונתו בתקופת ובוושינגטון. בלונדון

 עם ומתן המשא צוות ראש היה הפלסטינים. עם פריז הסכם על ומתן למשא שותף והיה האירופי האיחוד עם פעולה

 London School of – מה המדינה במדע דוקטור תואר בעל הקבע. רוהסד הביניים הסכמי ליישום הפלסטינים

Economics.  

 באוניברסיטת חוקר היה ובטלוויזיה. ברדיו פרשן הדסון. במכון חבר ועמית Commentary העת בכתב עורך פודהורץ נורמן

 בנושאי רבות באוניברסיטאות הרצה בארה"ב. המובילים העת בכתבי מאמרים ומאות ספרים עשרות פרסם קולומביה.

 בספרות היהודי ולוגיהתיא הסמינר בוגר קיימברידג'. אוניברסיטת מוסמך יהודיים. ועניינים אמריקאית תרבות חוץ, מדיניות

  עברית.
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-חילונית יהודית מורשת בעיצוב העוסקים וארגונים יוזמות לעידוד הפועלת פוזן, קרן של מייסד ונשיא פילנטרופ פוזן פליקס

 כתרבות, יהדות בנושא אקדמיים בקורסים חינוכיים, במוסדות הקרן תומכת בהנהגתו ובאירופה. בארה"ב בישראל, תרבותית

 ספרים של לאור בהוצאה וסקרים, מחקרים בעריכת תיכוניים, ספר בבתי לימודים בתכניות מורים, להכשרת בתוכניות

 המרכז של אמריטוס נגיד ובפחם. במינרלים במתכות, בנפט, בינלאומי לסחר בחברה מייסד שותף היה קהילתיים. ובפרויקטים

 בירושלים העברית מהאוניברסיטה כבוד לשם דוקטור תואר ובעל אוקספורד באוניברסיטת ויהודיים עבריים ללימודים

  הופקינס. ג'ונס אוניברסיטת בוגר אביב.-תל ומאוניברסיטת

 בינלאומיים וליחסים פוליטית לפסיכולוגיה לפסיכיאטריה, ופרופסור פוליטית לפסיכולוגיה התכנית מנהל פוסט ג'רולד ד"ר

 הפסיכולוגי האיגוד של ואלימות ובינלאומי פנימי טרור לענייני מההמשי צוות יו"ר וושינגטון. ג'ורג' באוניברסיטת

 (CIA) המרכזית המודיעין בסוכנות עבדAmerican College of Psychiatrists. בארגון חבר . (APA)האמריקאי

 יתהבינלאומ החברה של נשיא כסגן כיהן פוליטית. ולהתנהגות אישיות לניתוח המרכז את וניהל יסד עבודתו ובמסגרת

 האמריקאית בתקשורת פרשן משמש התמחותו. בתחום רבים מאמרים פרסם מייסדיה. עם היה אשר פוליטית, לפסיכולוגיה

 כפסיכיאטר הוסמך ייל. מאוניברסיטת לרפואה דוקטור תואר בעל וטרור. פסיכולוגיה מנהיגות, בענייני והבינלאומית

  הרווארד. באוניברסיטת

 האקלימיים הגורמים את חקרה חיפה. באוניברסיטת הסביבה ומדעי לגיאוגרפיה בחוג מרצה )מרינברג( פז שלומית ד"ר

 האקלים שינויי של האירופי האיחוד בחסות במחקר עוסקת האחרונות בשנים ובאפריקה. התיכון הים באגן המדבור לתופעת

 מהמכון דוקטור תואר בעלת האדם. בריאות על הגלובלית ההתחממות מגמת השפעת בחקר ובעיקר ובהשלכותיהם, באזורנו

  בירושלים. העברית באוניברסיטה הארץ כדור למדעי

 ההיסטוריה לחקר בירושלים בק ליאו מכון ראש אילן. בר באוניברסיטת ישראל לתולדות במחלקה מרצה פיינר שמואל פרופ'

 החדשה העת ראשית של אירופה ביהדות החילוןו המודרניזציה בתהליכי עוסק מחקרו ותרבותם. הגרמנית דוברי היהודים של

 הכרת של תולדותיה והיסטוריה, "השכלה הספרים: את פרסם היתר בין אירופה. ובמזרח בגרמניה ההשכלה תנועת ובתולדות

 כראש כיהן מנדלסון. משה של וביוגרפיה "18 -ה במאה היהודית ההשכלה תנועת הנאורות, "מהפכת מודרנית", יהודית עבר

 של בפילוסופיה דוקטור תואר בעל הישראלית. ההיסטורית החברה הנהלת וכחבר יהודית להיסטוריה ההמחלק

  .בירושלים העברית האוניברסיטה

 הפנים, כשר כיהן הכנסת. של הסביבה והגנת הפנים ועדת יו"ר מימד.-העבודה סיעת מטעם כנסת חבר פז-פינס אופיר חה"כ

 וסמנכ"ל האסיר לשיקום הרשות יו"ר שימש .קואליציהה וכיו"ר ומשפט חוק חוקה, ועדת "רכיו והספורט, התרבות המדע, כשר

 המינהל לשמירת אומ"ץ אות ואת המידות וטוהר תקין למנהל אמיתי אותאת קיבל .היהודית סוכנותב וקליטה עלייה מחלקת

  ציבורית. במדיניות אביב-תל אוניברסיטת מוסמך הציבור. ושלום החברתי צדקה התקין,

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

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

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

  .(MIT) מסאצ'וסטס של הטכנולוגי

 של המחקר מחלקת מנהל סגנית שימשה הבנק. של ההנהלה וחברת ישראל בבנק המחקר מחלקת מנהלת פלוג קרנית ד"ר

 מחקר ככלכלנית עבדה והעוני. העלייה קליטת המינימום, שכר ובכללם, העבודה לשוק הקשורים שונים בנושאים עסקה בנק.ה

  קולומביה. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעלת הבינלאומית. המטבע בקרן וככלכלנית אמריקאי-האינטר בבנק בכירה

 כלכלי, כתב העיתון, של העורך סגן שימש העיתון. מערכת וחבר ות"אחרונ "ידיעות בעיתון ראשי כלכלי פרשן פלוצקר סבר

  עסקים. במנהל אביב-תל אוניברסיטת מוסמך המשמר". "על העיתון של הראשי והעורך

 ביטחון מדיניות לענייני האמריקאי ההגנה שר עוזר שימש נאטו. של בביטחון השקעה לענייני הכללי המזכיר עוזר פלורי פיטר

 מודיעין. לענייני לסנאט מיוחד ויועץ לחקירות ראשי יועץ בינלאומי, ביטחון לענייני ההגנה לשר הראשי הסגן עוזר מית,בינלאו

 עבד וולפוביץ'. פול ההגנה מזכיר לתת מיוחד וכיועץ האמריקאי החוץ במשרד בטרור לוחמה לענייני משותף כמתאם גם כיהן

 מאוניברסיטת במשפטים תואר בעל הסנאט. של וביטחון חוץ בענייני לוועדות ילאומ ביטחון בענייני יועץ ושימש כעיתונאי

  ג'ורג'טאון.

 שר הנציבות. של בארוסו ועדת נשיא וסגן וביטחון חירות משפט, לענייני האירופית הנציבות של הנשיא סגן פראטיני פרנקו

 כנשיא הביטחון, לשירותי המודיעין בין תיאום יניולעני האזרחי השירות לענייני כשר גם כיהן לשעבר. איטליה של החוץ

 כללי כמזכיר אזוריים, ועניינים האזרחי השירות כשר מדינה, וסודות ביטחון שירותי מודיעין, לענייני הפרלמנטארית הוועדה

  במשפטים. תואר בעל הממשלה. לראש משפטי וכיועץ הממשלה ראש משרד של

 הטלויזיה ותוכניות ערבים עיתונים מספר הארץ, של המקומונים ברשת וכתחקירן ככתב עבד מוסאוא. מרכז מנכ"ל פרח ג'עפר

 כמרצה שימש ואנגלית. עברית ערבית, בעיתונות שפורסמו פובליציסטיים מאמרים כתב השני. בערוץ נשי" ו"מבט "עובדה"

 הסטודנטים התאחדות ויו"ר חיפה רסיטתבאוניב הערבים הסטודנטים ועד כיו"ר כיהן למינהל. במכללה ולדוברות לתקשורת

  חיפה. באוניברסיטת וחינוך סוציולוגיה למד ערבים. ארגונים מספר בהקמת מעורב היה בישראל. הערבים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94%2C_%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9E%22%D7%A5


 בעל האוויר. בחיל ביצועים לחקר האגף מייסדי בין היה תעשייתית. למתמטיקה המכון של ומייסד ראש פרידור אדיר ד"ר

  בירושלים. העברית מהאוניברסיטה קהבמתמטי דוקטור תואר

 שימש .2002 לשנת הכלכלה בחקר ישראל פרס חתן העולמית. AIG יו"ר וסגן (G30)השלושים קבוצת יו"ר פרנקל יעקב פרופ'

 וראש ראשי כלכלן שימש .1991-2000 בשנים קדנציות שתי במשך ישראל בנק כנגיד כיהן אינטרנשיונל. לינץ' מריל חברת יו"ר

 Journal of -ה ועורך אביב-ותל שיקגו באוניברסיטאות לכלכלה כפרופסור כיהן הבינלאומית, המטבע קרן של המחקר

Political Economy. לפיתוח אמריקני-הבין הבנק של הנאמנים חבר כיו"ר כיהן(IDB) הבנק של הנאמנים חבר יו"ר וכסגן 

  שיקגו. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר ובעל העברית, האוניברסיטה בוגר .(EBRD) ופיתוח לשיקום האירופי

 בתפקידים השונות ישראל בממשלות כיהן לשלום. נובל פרס חתן לשעבר. הממשלה ראש המדינה. נשיא פרס שמעון

 פעולה לשיתוף השר התחבורה, שר האוצר, שר החוץ, שר הביטחון, שר הממשלה, לראש המשנה ובהם בכירים מיניסטריאליים

 כנסתל שנבחר לפני הסוציאליסטי. האינטרנציונל נשיא וכסגן העבודה מפלגת כיו"ר כיהן והגליל. הנגב לפיתוח והשר אזורי

  ספרים. עשרה פרסם הביטחון. משרד מנכ"ל שימש

 המערכת את וניהל הקים אילן. בר באוניברסיטת זמננו ליהדות הבינתחומי בחוג מלמד צבי.-בן יצחק יד מנכ"ל צמרת צבי ד"ר

 ספרים כמה פרסם לדתיים. חילוניים בין לבבות לקירוב פעולתו על 1995 לשנת חי"-אבי "פרס חתן (.מלי"ץ) ציוני-יהודי לחינוך

 -ו הראשונות" המדינה בשנות החינוך מערכת צר, גשר "עלי ("1950) העולים ילדי לחינוך חקירה ועדת ההיתוך, כור "ימי בהם:

  בירושלים. העברית מהאוניברסיטה זמננו ביהדות דוקטור תואר בעל הראשון". ורבעש "החינוך

 משמש הוא בה מק'גיל, מאוניברסיטת בשבתון הכללי. וכתובע המשפטים כשר כיהן הקנדי. הפרלמנט חבר קוטלר ארווין פרופ'

 הספר בבית אורח פרופסור שימש אדם. לזכויות לאומי-הבין המרכז ויו"ר אדם לזכויות התכנית ראש למשפטים, פרופסור

 פעילותו על הוקרה באותות זכה ייל. אוניברסיטת של למשפטים הספר בבית ווילסון וודרו ועמית בהרווארד למשפטים

  ההומניטארית.

 ניברסיטתאו של להנדסאים ביה"ס מנהל שימש "דולפין". עמותת יו"ר המצוינות. לטיפוח המרכז מנהל קיסרי מיקי )מיל.( אל"מ

 מבצעי יועץ הצוללות, שייטת מפקד בהם: פיקוד תפקידי של שורה מילא הים בחיל שרותו שנות 30 במהלך אביב. -תל

  עסקים. במנהל אילן בר אוניברסיטת מוסמך בגרמניה. ה"דולפין" צוללות פרויקט צוות וראש ואמל"ח לפרויקטים

 במועצת חבר שיקאגו. של חוץ ליחסי המועצה ויו"ר שיקאגו של המסחרי המועדון יו"ר ושות', קראון הנרי נשיא קראון לסטר

 חברת כנשיא כיהן ריס. מיכאל קרן ושל אספן מכון של ווסטרן, נורת' אוניברסיטת של הנאמנים ובחבר מייטאג של המנהלים

 מנהל אילינויס, קונטיננטל בנק מנהל שימש עוד ושות'. קראון הנרי וכנשיא דיינאמיקס ג'נראל ויו"ר כנשיא ליים, מארבלהד

  עסקים. במינהל הרווארד אוניברסיטת מוסמך אסמרק. תאגיד ומנהלTWA התעופה חברת

  ארה"ב. בחינוך, למצוינות העמותה נשיא קראר מרטין

 המחקרים נהלוכמ בכיר נשיא כסגן כיהן אסטרטגיים. למחקרים הבינלאומי במכון המחקרים מנהל קרונין מ. פטריק ד"ר

 עוזר שימש בה בינלאומי, לפיתוח האמריקאית בסוכנות בכיר תפקיד מילא ובינלאומיים. אסטרטגיים ללימודים במרכז

 הלאומי במכון בכיר כעמית לשלום, האמריקאי במכון המחקרים כמנהל גם כיהן תכניות. ולתיאום למדיניות אדמיניסטרטיבי

 הים חיל של למחקר במרכז גם עבד .(INSS) הלאומי הביטחון למחקרי במכון חקרמ לענייני המנהל וכסגן אסטרטגי למחקר

  אוקספורד. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל .SRI International המחקר ובמכון הקונגרס של המחקר בשירות האמריקני,

 באוניברסיטת אולין במכון ורחא עמית שלם, במרכז אסטרטגיים ללימודים אדלסון במכון בכיר עמית קרמר מרטין ד"ר

 הערביות. המדינות של ובפוליטיקה זמננו בן באסלאם מתמקד מחקרו הקרוב. המזרח למדיניות וושינגטון ובמכון הרווארד

 באוניברסיטאות אורח מרצה שימש אביב.-תל באוניברסיטת ואפריקה התיכון המזרח ללימודי דיין משה מרכז בראש עמד

  פרינסטון. מאוניברסיטת התיכון המזרח בלימודי דוקטור תואר בעל וג'ורג'טאון. לקורנ שיקגו, ברנדייס,

 לפיתוח לדמוקרטיה, המרכז כמנהל כיהן סטנפורד. באוניברסיטת המדינה למדע במחלקה מרצה קרסנר ד. סטפן פרופ'

 בינתחומי במחקר העוסק סטנפורד, באוניברסיטת בינלאומיים ללימודים ספוגלי-פרימן מכון מנהל וכסגן החוק ולשלטון

 – וב הרווארד באוניברסיטת לימד האמריקאי. החוץ במשרד מדיניות לתכנון האגף כמנהל גם כיהן בינלאומיות. בסוגיות

UCLA, ומנהל בברלין ההתנהגות מדעי בתחומי מתקדמים ללימודים במרכז עמית יהה המדינה. למדע המחלקה יו"ר היה בה 

  הרווארד. מאוניברסיטת המדינה במדע דוקטור תואר בעל לאומי. לביטחון במועצה ופיתוח ממשל לענייני

 פרינסטון. וניברסיטתבא חוץ ויחסי ציבורית למדיניות ווילסון וודרו ע"ש הספר בבית אורח מרצה קרצר ס. דניאל ד"ר השגריר

 נאומים כותב שימש במצרים. ארה"ב ושגריר בישראל ארה"ב שגריר בהם האמריקאי, החוץ בשירת בכירים תפקידים מילא

 החוץ. לשר ומחקר מודיעין לענייני ראשי סגן ועוזר התיכון המזרח לענייני המדינה מזכיר עוזר סגן המדיניות, תכנון בצוות

  קולומביה. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל החוץ. משרד ומטעם הנשיא מטעם הוקרה באותות זכה

 מטעם הכנסת יו"ר וכסגנית הביטחון שר כסגנית כיהנה ישראל. לחקר רבין יצחק מרכז של המנהל הוועד יו"ר רבין דליה עו"ד

 וכפרקליטה הסתדרותב מקצועי לאיגוד האגף של המשפטית המחלקה כמנהלת המשפטית, כיועצת עבדה המרכז. מפלגת

  במשפטים. אביב-תל אוניברסיטת בוגרת אביב.-תל מחוז ובפרקליטות פרטי במשרד

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%9C%D7%99%22%D7%A5&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%9C%D7%99%22%D7%A5&action=edit


 לארגון לאומי ביטחון בנושאי בכירה יועצת משמשת צ'ייני. ריצ'ארד של לאומי לביטחון היועץ סגן רביץ סמנתה ד"ר

 ללימודי במחלקה מחקר עמיתת חוץ. ליחסי ועצהבמ חברה ."Philanthropy Roundtable"הנקרא אמריקאי פילנטרופי

 דיפלומטיות מדיניות בחלופות ארה"ב, בביטחון מתמחה בוושינגטון. ובינלאומיים אסטרטגיים למחקרים המרכז של אסיה

 המענקים ומנהלת צ'ייני ריצ'ארד הנשיא לסגן אסיה מזרח דרום לענייני בכירה יועצת שימשה אסיה. מזרח ובדרום וכלכליות

  ראנד. מכון של מתקדמים ללימודים הספר מבית מדיניות בניתוח דוקטור תואר בעלת ריצ'ארדסון. סמית' בקרן

 גם כיהן בו במרכז, למשפטים רדזינר ספר בבית מרצה לשעבר. הרצליה הבינתחומי המרכז נשיא רובינשטיין אמנון פרופ'

 כשר כיהן בראשה. ועמד שינוי תנועת את ייסד ומרצ. שינוי ,לשינוי הדמוקרטית התנועה מטעם כנסת כחבר כיהן כדיקן.

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

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

 יפה. ספרות וכן ומשפט ממשל פוליטיקה, בנושאי ובחו"ל בארץ רבים ומאמרים ספרים פרסם .2006 לשנת ישראל פרס חתן

  לונדון. מאוניברסיטת לפילוסופיה דוקטור תואר בעל

 מוביל מועמד היה החדשה. הפוליטיקה מכון את ייסד (NDN).החדשה הדמוקרטית הרשת של מייסד נשיא רוזנברג סיימון

 בוועדה גם עבד מדינות. בתריסר שנה עשרים כמעט במשך עבורה ועבד הדמוקרטית המפלגה של הוועדה יו"ר לתפקיד

 ביל ושל דוקאקיס מייקל של הבחירות במסעות בכיר תפקיד ומילא הדמוקרטית ההנהגה ובמועצת הלאומית הדמוקרטית

  אספן. מכון של הלאומית הדמוקרטית בוועדה חבר בטלוויזיה. ומפיק חדשות כתב יהה קלינטון.

 קהילה שירותי לענייני עת כתב של הפרסומים וועדת יו"ר יורק. ניו של המאוחדת המגבית ומנכ"ל נשיא סגן רסקיי ג'ון ד"ר

 ציבוריים לעניינים נשיא כסגן כיהן יהודי. לתיקהי לשירות הורנשטיין ספר בית של המקצועית המייעצת בוועדה וחבר יהודיים

  קולומביה. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל יורק. בניו יהודי קהילתי במרכז חינוכי וכמנהל היהודי התיאולוגי בסמינר

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

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

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

 הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל ועדהו חבר ונדל"ן. קניין לדיני ומומחה שיקגו מאוניברסיטת

  הרצליה.

 בכיר נשיא כסגן כיהן מודרנית. יהודית להיסטוריה קורת ע"ש הקתדרה וראש ברנדייס אוניברסיטת נשיא ריינהרץ יהודה ד"ר

 טאובר מכון כמנהל כיהן ישראל.ו הציונות לחקר גודמן ולילי יעקב ע"ש המכון את ייסד באוניברסיטה. אקדמיים לעניינים

 למרכז הבסיס הייתה אשר בינתחומית תכנית ייסד בה מישיגן, באוניברסיטת גם לימד באוניברסיטה. אירופה יהדות לחקר

 תואר בעל ישראל. מדינת נשיא פרס כולל המדעית עבודתו עבור כבוד ובאותות בפרסים זכה יהודיים. ללימודים פרנקל

 מאוניברסיטת בקונקטיקוט, פיירפילד מאוניברסיטת היהודי, התיאולוגי מהסמינר קולג', יוניון יברומהה כבוד לשם דוקטור

  למדע. וייצמן וממכון בנגב גוריון בן

 יו"ר בישראל. סניף פתחה לאחרונה ואשר אנג'לס בלוס בסיסה אשר ,Bomel Companies קבוצת מייסד רכניץ רוברט

 לעניינים אנג'לס לוס ובמועצת היהודית הרפובליקנית הקואליציה של הנשיא סגן במועצת חבר ירושלים, כנס של בינלאומי

 פעילותו עבור רבים הוקרה באותות זכה .State of Israel (Bonds) הבונדס מפעל של לשעבר נשיא שימש בינלאומיים.

  הקונגרס. של הרפובליקנית הוועדה מטעם השנה של העסקים לאיש ההוקרה אות כולל

 הקומוניסטית המפלגה של המרכזית הוועדה וחבר העממית הסינית הרפובליקה של לשעבר החוץ שר שאושינג לי פרופ'

 ננקאי באוניברסיטאות אורח מרצה שימש המאוחדות. ובאומות בארה"ב העממית הסינית הרפובליקה כשגריר כיהן הסינית.

  אומיים.בינל ביחסים בייג'ין אוניברסיטת מוסמך ובייג'ין.

 המנהלים מועצת יו"ר הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד יו"ר שובל זלמן השגריר

 זה פעיל והאומנויות. האקדמיה הפוליטיקה, הכלכלה, בתחומי ציבוריים בתפקידים משמש בע"מ. להשקעות חברה יצוא של

 לכנסת נבחר הברית. בארצות ישראל שגריר פעמיים שימש ובתעשייה. במימון בבנקאות, הפרטי בסקטור ארוכות שנים

 1988-ב לכנסת מחדש נבחר הליכוד. מטעם יותר ומאוחר רפ"י רשימת מטעם תחילה ,1981 עד בה ושירת 1970-ב לראשונה

 ,1991-ב מדרידב השלום בשיחות ,1978-ב דיוויד בקמפ השלום בשיחות השתתף שגריר. לתפקיד למינויו עד בה ושירת

 פרסם אנג'לס. לוס של עולמיים לעניינים המועצה מטעם 1999 לשנת השנה דיפלומט בתואר זכה .1998 -ב וואיי ובועידת

 ג'נבה אוניברסיטת מוסמך והכלכלה. ההיסטוריה הפוליטיקה, בתחומי והבינלאומית הישראלית בעיתונות מאמרים עשרות

  בינלאומיים. וביחסים המדינה במדע

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

 העל הספר לבתי המחלקה מנהל יפו,-ת"א בעיריית והתרבות הנוער החינוך, מנהל ראש היהודית, הסוכנות מנכ"ל והתרבות,

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

 מאמרים פרסם אביב.-תל ובאוניברסיטת אילן-בר באוניברסיטת בירושלים, העברית האוניברסיטה של לחינוך הספר בבתי

  חינוכי. במנהל דוקטור תואר בעל נוספים. כותבים עם יחד החינוך בתחומי



 מועצות כיו"ר כיהן )קצא"א(. בע"מ אשקלון אילת צינור קו חברת של החברות קבוצת ויו"ר נשיא שחור ורןא )מיל.( אלוף

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

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

 מוסמך תוארל למד כללית. בהיסטוריה אביב-תל אוניברסיטת בוגר דרום. בפיקוד מודיעין וקצין המודיעין באגף מבצעים

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

 כיהן הוועדה. של יו"ר שימש הכנסת. של והביטחון החוץ בוועדת חבר הליכוד. סיעת מטעם כנסת חבר שטייניץ יובל ד"ר חה"כ

 קונגרסול והביטחון החוץ לוועדת המשותפת הביטחונית הוועדה וכיו"ר חשאיים ושירותים מודיעין לענייני המשנה ועדת כיו"ר

  אביב.-תל מאוניברסיטת לפילוסופיה דוקטור תואר בעל חיפה. באוניברסיטת לפילוסופיה מרצה שימש .הברית ארצות של

 הפורום של אקזקוטיבי מזכיר הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון בכיר מחקר עמית שטיינר טומי

 האירופי האיחוד בין ביחסים העוסקים מחקריים פרויקטים בראש עומד הוא במכון עבודתו במסגרת ישראל. של האטלנטי

 לממשל, לאודר ספר בבית ביטחון ולימודי לאומיים בין יחסים מלמד כן התיכון. והמזרח התיכון הים באזור וכן לישראל ונאטו

 התיכון הים באגן אזורי פעולה שיתוף גם כוללים התמחותו תחומי הרצליה. מיהבינתחו במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה

 האוניברסיטה מוסמך העברית. באוניברסיטה בינלאומיים ליחסים דייויס מכון מטעם הרכבי פרס חתן פסיפיק.-ובאסיה

  הדוקטורט. בלימודי ממשיך הוא במסגרתה )בהצטיינות(, בינלאומיים ביחסים בירושלים העברית

 איכות "יקיר בתואר זכה שנים. עשרה שלוש במשך גבעתיים העיר כראש כיהן לישראל. קימת קרן דירקטוריון יו"ר שטנצלר אפי

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

 הסוכנות של הנאמנים בחבר חבר גבעתיים. תיאטרון עמותת וכיו"ר ישראל ברית ניב-לנוער" "נוער ארגון של העליונה ההנהגה

  אילן.-בר באוניברסיטת מקומי ושלטון ציבורי מינהל למד היהודית.

 עסקיים והגבלים חברות בדיני המתמחה למשפטים מרצה כלכלי. לתכנון הישראלי המכון מנכ"ל שטרום דרור עו"ד

 העסקיים ההגבלים על כממונה כיהן בהרצליה. הבינתחומי ובמרכז בירושלים העברית באוניברסיטה אילן, בר באוניברסיטת

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

  במשפטים.

 לכלכלה מרצה הון, שווקי מודלים של המנהלים מועצת יו"ר כלכליים, מודלים חברת של מייסד מנכ"ל שיינין יעקב ד"ר

 כלכליים מודלים ובבניית כלכלי בייעוץ מתמחה ישראל. בנק של המייעצת הוועדה יו"ר וסגן אביב-תל באוניברסיטת

 הבנק של הגמל קופות של ההשקעות ועדת יו"ר שימש ובארה"ב. בישראל כלכלה והמאקרו המיקרו בתחומי ממוחשבים

 Global האמריקאית הייעוץ בחברת ארה"ב של הכלכלי המודל של והפיתוח המחקר מחלקת מנהל היה הראשון. הבינלאומי

Insight לשעבר( WEFA.) פנסילבניה. טתמאוניברסי בכלכלה דוקטור תואר בעל  

 לביטחון במועצה כלכלי יועץ שימש לשופטים. ההשתלמות קרן לניהול החברה ראש יושב כלכלי, וחוקר יועץ שיפר זלמן ד"ר

 בפעילות עסק וברוסיה. בארה"ב בישראל, באוניברסיטאות אורח ומרצה ישראל בבנק המחקר מחלקת למנהל יועץ לאומי,

 מהאוניברסיטה דוקטור תואר בעל הישראלית. בכלכלה העוסקים מחקרים פרסם ובקמרון. בבולגריה בארה"ב, וייעוץ מחקר

  בירושלים. העברית

 על מופקד היה .אביב-תל באוניברסיטת החדיש התיכון המזרח של להיסטוריה אמריטוס פרופסור שמיר שמעון פרופ'

 )מרכז שילוח מכון את הקים .באוניברסיטה אזורי פעולה ושיתוף לדיפלומטיה כוןהמ וישראלוראש מצרים לתולדות הקתדרה

 כפרופסור כיהן .אביב-תל באוניברסיטת הם גם שלום, למחקרי שטיינמץ תמי מכון ואת ואפריקה, התיכון המזרח לחקר דיין(

 ישראל כשגריר כיהן .ראליבקהירהיש האקדמי המרכז את וניהל הקים .ופנסילבניה קורנל הרווארד, באוניברסיטאות אורח

  פרינסטון. מאוניברסיטת התיכון המזרח של בהיסטוריה דוקטור תואר בעל. בירדן ישראל של הראשון וכשגרירה במצרים

 באקדמיה בינלאומי ביטחון ענייני על מרצה האמריקאי. החוץ במשרד מדיניות לתכנון האגף מנהלת סגנית שקי קורי פרופ'

 לאסטרטגיית האגף כמנהלת כיהנה חוץ. ליחסי במועצה חברה הובר. במכון מחקר ועמית פוינט, ווסט צבאיתה האמריקאית

  אקדמיות. ובמלגות כבוד באותות זכתה ומרילנד. דייגו סן קליפורניה, באוניברסיטאות לימדה לאומי. לביטחון במועצה הגנה

 קרב - מרכזית שליטה ביחידת מפקד בהם בכירים תפקידים מילא .צה"ל של ראשי ונוער חינוך קצין שרמייסטר אלי תא"ל

 אוניברסיטת מוסמך הכללי. במטה בקרה מחלקת וראש התכנון באגף תכנון מחלקת ראש בחילהאוויר, הבקרה יחידות ומפקד

 הרווארד טתאוניברסי ומוסמך וניהול תעשיה בהנדסת גוריון-בן אוניברסיטת מוסמך לאומי, וביטחון המדינה במדעי חיפה

  בניהול.

 חברה תפוצות, לענייני כשר הממשלה, ראש כסגן כיהן שלם. במרכז אסטרטגיים ללימודים אדלסון מכון יו"ר שרנסקי נתן

 המפלגה. ויו"ר בעלייה" "ישראל מטעם כנסת חבר היה והמסחר. התעשייה וכשר הפנים כשר והשיכון, הבינוי כשר וירושלים,

 Peace ממייסדי היה העלייה. קליטת לקידום שפעל הציוני, הפורום את וייסד ריפורט" "ג'רוזלם תהע בכתב עורך שימש

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

 רע" אירא "לא זיכרונות ספר פרסם נלאומי.בי ציבורי לחץ בעקבות ושוחרר שנים תשע במשך המועצות בברית ציון אסיר היה

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

  במוסקבה. הטכנולוגי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA


 טכנולוגי כוןמ – בטכניון וטכנולוגיה במדע מתקדם למחקר נאמן שמואל מוסד של המנהלים מועצת יו"ר תדמור זאב פרופ'

 באקדמיה אורח וחבר למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה חבר בטכניון. כימית להנדסה בפקולטה פרופסור לישראל.

 בכיר חוקר-ומהנדס לחימה, אמצעי לפיתוח הרשות - ברפא"ל חוקר-מהנדס שימש הברית. ארצות של להנדסה הלאומית

 הטכניון. ונשיא כימית להנדסה הפקולטה דיקן היה הברית. רצותבא Western Electric Engineering המחקר במרכז

 הפלסטיקה אגודת בפרס זכה בתחום. והעשייה המחקר חלוצי את המנציח פולימרים, עיבוד של התהילה להיכל נבחר

 תואר בעל תרבות(. מדע )אמנות אמ"ת ובפרס בישראל, הגבוהה להשכלה מצטיינת לתרומה רוטרי בפרס האמריקאית,

  ארה"ב. סטיבנס, של הטכנולוגי מהמכון כימית בהנדסה טורדוק

 לחינוך הספר ובבית לפילוסופיה בחוג מרצה שימשה העלייה. לקליטת כשרה כיהנה החינוך. שרת תמיר )יולי( יעל פרופ'

 ינסטון,פר באוניברסיטאות מחקר עמיתת שימשה עוד בבודפשט. אירופה מרכז באוניברסיטת וכן אביב-תל באוניברסיטת

 עם נמנתה האזרח. לזכויות האגודה כיו"ר וכיהנה עכשיו" "שלום ממקימי הייתה בירושלים. הרטמן שלום ובמכון הרווארד,

 מאוניברסיטת בפילוסופיה דוקטור תואר בעלת לדמוקרטיה. הישראלי המכון הנהלת ועם ירושלים קרן הנהלת חברי

  אוקספורד.

 


