
 

 
 

 2003 4-ה הרצליהכנס מנהלת 
 

 נשיאות

אברהם  'פרופ ,מאיר עמית אלוף )מיל.( ,ליאורה מרידור ד"ר ,אלי לנדאו מר ,יצחק חופי אלוף )מיל.( ,אברהם ביגר מר

  זלמן שובל השגריר ,שבתי שביט מר ,אוריאל רייכמן'פרופ ,)רמי( פרידמן

 

 יו"ר
 עוזי ארד ד"ר

 

 מנהל הכנס
 מירון מנור מר

 

 וועדה מייעצת
אחיאב  אל"מ ,נמרוד ברקן מר ,אמיר ברנע 'פרופ ,בני בריסקין מר ,דור-גבריאל בן 'פרופ ,אליהו-איתן בן אלוף )מיל.(

 ,איתמר יער אל"מ )מיל.( ,דן הלפרין מר ,ישעיהו דליות מר ,אלעד-דבורה גנני 'גב ,עמוס גלבוע תא"ל )מיל.( ,גולן

דליה  'גב ,ארז סברדלוב .( ד"ראל"מ )מיל ,דוד נחמיאס 'פרופ ,אפרים לפיד תא"ל )מיל.( ,ערן לרמן אל"מ )מיל.( ד"ר

דליה  עו"ד ,מושיק קוברסקי מר ,דן פתיר מר ,דב פקלמן 'פרופ ,חיים פלד מר ,אורי סלונים עו"ד ,מרדכי סגל ד"ר ,סגל

 אהרן שרף מר ,דן שיפטן מר ,פילוסוף-רבין

 

 צוות מארגן
מתאם צוותי  עמי-חיים בן מנהל קשרי חוץ, עו"ד מיכאל אלתר מנהל אקדמי, אל"מ )מיל.( אלטמן-ישראל אלעד ד"ר

עמיתת מחקר,  ננסי פומגרין ,מתאם הפקות יואב פורת ,מתאמת פרסומים מיכל וינר ,עבודה, תוכן, הזמנות ותקשורת

שמחה  ,דוברות ותקשורת סבג-טל גוטסדינר ,עמית מחקר, מתאם מחקר ובקרה טומי שטיינר מתאמת קשרי חו"ל

עמיתת מחקר  רחל מכטיגר ,עמית מחקר בכיר, אחראי על מחשוב ואינטרנט שמואל בר ד"ר מתאם קשרי חו"ל, אלן

עמית מחקר יצחק לבנון ,עמית מחקר בכיר בני בריסקין ,עמית מחקר בכיר יגאל בן שלום בכירה ורכזת דיווח, ד"ר

זיו  ,מתאמת המרכז הבינתחומי בלהה הוכמן ,דוברת המרכז הבינתחומי תמי צדוק ,עמית מחקר אבי איפרגן ,בכיר

 מרכזת הפקות במרכז הבינתחומי דנה משולבין ,עוזרת לדוברת המרכז הבינתחומי בורשטיין

ארגון כנסים, גרפיקה,  אלה קנדל ,צוות מנהלי עינת פורת ,צוות מנהלי אילנה טל ,ראש הלשכה ואמרכלות רחל דורון

  מנהלה וכספים

 

 עוזרי מחקר
 עזרא-ון, אורלי לוטן, אמיתי בר, שרון גרנות, שי בןגילי רחמים, נגה איזקס

 

 סיוע אדמיניסטרטיבי
 מירב כהן, יורי ברינוב, נועה מנדל, אלי אלפנט, עדן תורם, עמרי כהן, מייק אוטמזגין, אנדרי צופרין, תומר אקסלרוד

 

 דוברות ויחסי ציבור
  "2000"אקטיב  –זקן, גאיה הבר -ליאור חורב, מיכל בן


