
 

 

 

 2006 6-דוברי כנס הרצליה ה
מקום ראש הממשלה, שר האוצר ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה. יו"ר בפועל של מפלגת -ממלא  אהוד אולמרט

 1973שימש חבר כנסת משנת   קדימה. כיהן כשר הבריאות, כשר בלי תיק, כראש עיריית ירושלים וכגזבר הליכוד.

ם בפסיכולוגיה, מטעם הליכוד, עד שהצטרף לאחרונה למפלגת קדימה. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלי

    בפילוסופיה ובמשפטים.

. חוקר במרכז לחקר הרציונאליות ובמכון איינשטיין 2005חתן פרס נובל לכלכלה לשנת   ישראל רוברט אומן פרופ'

שימש מרצה   באוניברסיטה.  למתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ' אמריטוס במחלקה לכלכלה

ת מובילות, בהן ייל, ברקלי ופרינסטון. בעל תואר דוקטור במתמטיקה וחוקר אורח באוניברסיטאו

   בבוסטון.  MIT מאוניברסיטת

שירת בצה"ל למעלה משלושים שנה ותפקידו האחרון   .ראש המועצה לביטחון לאומי  דגיורא איילנ אלוף )מיל.(

כיהן גם כראש אגף מבצעים במטכ"ל, כראש חטיבת המבצעים, כקצין חי"ר וצנחנים ראשי,   .היה ראש אגף התכנון

כמפקד בית הספר לקצינים וכמפקד חטיבת גבעתי. בעל תואר בוגר בכלכלה ומוסמך במנהל עסקים. בוגר קורס 

 .רט בנינג בג'ורג'יה, ארה"במתקדם לחיל רגלים בפו

המרכז האקדמי למנהיגות וללימודי היהדות ויו"ר   -מייסד ורקטור בית מורשה בירושלים  םבנימין איש שלו 'פרופ

הנהלת המכון ללימודי היהדות. מרצה באוניברסיטת בר אילן. לימד בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית 

ם גבוהים כמו הטכניון בחיפה במחלקה ללימודים כלליים ומכללת הרצוג בגוש בירושלים ובמספר מוסדות ללימודי

עציון. עמד בראש הקתדרה ללימודי ציונות וישראל המודרנית ע"ש אנדרו ורוז מילר בישיבה יוניברסיטי בניו יורק. 

שבת ישראל בעל תואר דוקטור במח  .2004פרסם ספרים ומאמרים בתחום ההגות היהודית. חתן פרס אביחי לשנת 

   .מהאוניברסיטה העברית בירושלים

חבר כנסת מטעם סיעת האיחוד הלאומי. יו"ר ועדת האתיקה של הכנסת וחבר ועדת חוץ  דאריה אלד 'פרופ  ח"כ

רופא מנתח ומומחה לכירורגיה פלסטית. שימש קצין הרפואה הראשי של צה"ל ומנהל מחלקת כירורגיה  .וביטחון

  .תואר דוקטור לרפואה מאוניברסיטת תל אביב  לסה עין כרם בירושלים. בעפלסטית בבית החולים הד

 International Fellowship of Christians and  - מייסד ונשיא הקרן לידידות, ישראל  אקשטיין  יחיאל הרב

Jews, USA.  עקרונותיו המנחים של הארגון הם בניית גשרים בין יהודים לנוצרים אוהדי ישראל ובניית בסיס רחב

 -תמיכה ושל סולידאריות של נוצרים למען ישראל. הרב אקשטיין הוסמך לרבנות ב"ישיבה יוניברסיטי" בניו  של

ומביה. כמו כן, שימש מרצה בפקולטות יורק, וסיים את לימודיו לדוקטורט בפילוסופיה של הדתות באוניברסיטת קול

של אוניברסיטת קולומביה, בסמינר התיאולוגי של שיקגו ובסמינר הצפון בפטיסטי. כיום הוא נחשב 

היהודי המוביל בעולם לנצרות האוונגלית. הרב אקשטיין הוא מחברם של שישה ספרים בסוגיית היחסים   למומחה

  .בין יהודים לנוצרים

ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז   דעוזי אר 'פרופ

יועץ לוועדת החוץ והביטחון   .הבינתחומי הרצליה. מייסד ויו"ר "כנס הרצליה" על מאזן החוסן והביטחון הלאומי

רץ ובחו"ל. בין תפקידיו: של הכנסת ולקרן פוזן. שירת במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים בתפקידים בכירים בא

ראש אגף המחקר במוסד והיועץ המדיני לראש הממשלה בנימין נתניהו. היה חבר צוות מכון הדסון בניו יורק ועמית 

מחקר במרכז ללימודים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב. בעל תארי מוסמך ודוקטור ביחסים בינלאומיים 

   .ייט, ובוגר קורס גבוה לניהול באוניברסיטת הרווארדמאוניברסיטת פרינסטון בה עשה כעמית פולבר

מרצה בחוג לכלכה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שימש גם ראש החוג לכלכלה. עומד בראש   אריה ארנון 'פרופ

כלכלה, תיאוריה מוניטארית, שוק העבודה -ליר. תחומי מחקרו כוללים מקרו-התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון



ולדות המחשבה הכלכלית והיבטים כלכליים של הסכסוך הישראלי פלסטיני. שימש חוקר ומרצה אורח הישראלי, ת

בלונדון. עבד ככלכלן בכיר במחלקת המחקר   SOAS – וב New School ,באוניברסיטאות ברקלי, סטנפורד, פן

    .המחשבה הכלכליתהיה חבר במערכת הרבעון האירופי להיסטוריה של   .של בנק ישראל וכיועץ לבנק העולמי

משמש יועץ לפורומים  .םוחבר האקדמיה הלאומית למדעי םיועץ אקדמי למוסד יד וש  ריהודה באוא 'פרופ

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

רצה וחוקר במכון ליהדות מתקדמת באוניברסיטה העברית ביד ושם, עמד בראש המכון לחקר האנטישמיות, והיה מ

   .בירושלים. בעל תואר דוקטור להיסטוריה מהאוניברסיטה העברית בירושלים

לעניינים ציבוריים ואסטרטגיה שיווקית ויועץ   Kreab ראש ממשלת שבדיה לשעבר. יו"ר קבוצת  טקארל ביל

 Council on Foreign – אנד וחבר במועצה המייעצת של הלחברות שונות. חבר במוצעת המנהלים של תאגיד ר

Relations.   מכהן כחבר במועצות המנהלים של מספר אירגונים בינלאומיים. היה חבר הפרלמנט השבדי, יו"ר

המפלגה המתונה ויו"ר האיחוד הדמוקרטי הבינלאומי. שירת כנציג מיוחד של האיחוד האירופי ביוגוסלביה לשעבר, 

לשיחות השלום בדייטון וכנציג בכיר ראשון של הקהילה הבינלאומית בבוסניה. עוד שימש שליח מיוחד  כיו"ר משותף

עמד בראש והיה   .למזכיר הכללי למשלחת המיוחדת של המזכיר הכללי של האומות המאוחדות לענייני הבלקן

זכה באותות כבוד בשבדיה חבר בועידות ובקבוצות מדיניות שייעצו לאיחוד האירופי ולארגונים בינלאומיים. 

  .ובתואר כבוד מאוניברסיטת סנט אנדרוז בסקוטלנד, בה הוא חבר במכון לחקר הטרור והאלימות הפוליטית

עמית, הוועד היהודי האמריקני. פעילה בחיי הקהילה הישראלית בניו יורק. קודם שהצטרפה -מנכ"ל  טשולה בה

לוועד, ניהלה תוכניות ישראליות באוניברסיטאות אמריקניות וקנדיות עבור סטודנטים ואנשי אקדמיה ישראליים. 

ואר מוסמך בלימודי הסביבה בעלת תואר בוגר בסוציולוגיה ובמדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ות

  .מהטכניון ומאוניברסיטת פנסילבניה

סגן יו"ר קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד וסגן יו"ר החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה   ראברהם ביג

קטוריון כיו"ר הדיר  רוטשילד. בעלים ומנהל של חברת ביגר השקעות ושותף בחברת ב.ר.א.ב. אחזקות בע"מ. מכהן

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

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

ושלים במנהל עסקים. חבר הוועד המנהל של המכון התקציבים במשרד האוצר. מוסמך האוניברסיטה העברית ביר

  .למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

היה חבר בוועדות לקביעת   .פרופסור בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב  רגדעון ביג 'פרופ

נמנה בעבר עם צוות הוועדה   .ניתגבולות בשיחות השלום בין ישראל לסוריה ובשיחות השלום עם הרשות הפלסטי

לקביעת הגבולות המוניציפאליים של ירושלים. שימש פרופסור אורח במספר אוניברסיטאות בארה"ב 

ארץ ישראל. בעל   לספרים ומאמרים רבים בארץ ובעולם בתחום הגיאוגרפיה ההיסטורית ש  םפרס  .ובאוסטרליה

    .ירושליםתואר דוקטור בגיאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית ב

יו"ר הסוכנות היהודית לארץ ישראל. כיהן כראש עיריית רעננה. מילא שורה של תפקידים בתחום פיתוח   יזאב בילסק

הקשר בין ישראל לתפוצות, בהם יו"ר הפורום הישראלי ושליח הסוכנות היהודית לדרום אפריקה. בוגר 

   .האוניברסיטה העברית בכלכלה

שימש מנכ"ל חברת בזק, החברה הישראלית  .טלוויזיה בלווין ”yes“ יו"ר דירקטוריון  ןאילן ביר אלוף )מיל.(

שנים  32לתקשורת בע"מ, מנכ"ל משרד הביטחון ויו"ר דירקטוריון בתי זיקוק לנפט בע"מ. שירת בצה"ל במשך 

ת המבצעים בתפקידי פיקוד ומטה, בהם אלוף פיקוד המרכז, ראש אגף הטכנולוגיות והלוגיסטיקה וראש חטיב

מתאם את נושא השבויים והנעדרים מטעם ראש הממשלה. בעל תואר ראשון בכלכלה ובמנהל  2001במטכ"ל. מאז 

אילן. בעל דיפלומה כעמית מחקר לאסטרטגיה ולכלכלה פוליטית מאוניברסיטת -עסקים מאוניברסיטת בר

חבר הוועד המנהל של המכון   .הבריתג'ורג'טאון בוושינגטון, ובוגר בית הספר הגבוה של המרינס בצבא ארצות 

  .למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופסור למדע המדינה וראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. שימש   רדו-גבריאל בן 'פרופ

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

הדרוזי בישראל ובראש ועדה ממשלתית בנושא המחקר במדעי החברה. פרסם שבעה ספרים ולמעלה ממאה 



צבא, יישוב סכסוכים ופוליטיקה אתנית. בעל תואר -ועשרים מאמרים על הפוליטיקה של המזרח התיכון, יחסי חברה

   .טוןדוקטור במדע המדינה ובלימודי המזרח התיכון מאוניברסיטת פרינס

ראש התכנית ללימודי ביטחון בבית הספר לממשל באוניברסיטת תל אביב,    ישראל-אלוף )מיל.( פרופ' יצחק בן

מכהן גם   פרופסור במכון כהן להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע והרעיונות וראש מכון קוריאל באוניברסיטה.

כראש סדנת תל אביב למדע, טכנולוגיה וביטחון. שירת בצה"ל למעלה משלושים שנה בתפקידים בכירים, בהם ראש 

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

סטרטגי בארץ ובחו"ל. כתב ספרים ומאמרים בנושאי וראש מפא"ת במשרד הביטחון. ייסד חברה לייעוץ טכנולוגי וא

צבא וביטחון. חתן שני פרסי ביטחון ישראל, פרס חיל האוויר, פרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת, פרס יצחק שדה 

בעל תואר דוקטור בפילוסופיה מאוניברסיטת תל   לספרות צבאית ופרס מסינגפור בתחום טכנולוגית הביטחון.

   אביב.

ברוש ובניו  .י  מנכ"ל .גן-וממלא מקום ראש העיר רמת  נשיא התאחדות התעשיינים בישראל. סגן  שרגא ברוש

כיהן כיו"ר המכון   .שימש מנכ"ל י. ברוש שיווק ושירותים בע"מ  .השטיחים  בע"מ, מפעל המייצר סיבים לתעשיית

ויו"ר דור ההמשך   ף המתכת והחשמלהישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי. שימש יו"ר הוועד הפועל, יו"ר אג

  .בהתאחדות התעשיינים. בעל תואר בוגר בכלכלה ובמינהל עסקים

מנכ"ל המכון לתכנון מדיניות עם יהודי. שימש יועץ בכיר ליו"ר הסוכנות היהודית. עבד כסופר   ףאבינועם בר יוס

  ."שימש גם ראש הדסק המדיני ב"מעריב "מעריב" בוושינגטון וכיועץ במכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב.

תחומי   .פרופסור אמריטוס לספרות עברית ולפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים מנחם ברינקר 'פרופ

מחקרו כוללים פילוסופיה, אסתטיקה, תיאוריות ספרותיות וספרות עברית מודרנית. הקים קתדרה ל"לימודים 

שיקגו והיה פרופסור אורח גם באוניברסיטאות הרווארד וקולומביה. כיהן כיו"ר עבריים מודרניים" באוניברסיטת 

. חבר הוראה לשם כבוד במחלקה לספרות השוואתית 2003האגודה הישראלית לפילוסופיה. חתן פרס ישראל לשנת 

  .ובמרכז ללימודי היהדות באוניברסיטת הרווארד. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב

פרופסור בבית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה. כיהן כדיקן בית ספר רדזינר   בני-שה ברמ 'פרופ

למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה. עמד בראש התוכנית לחוק ולניהול, בבית הספר למנהל עסקים 

פסור אורח אילן. שימש מרצה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים. היה פרו-באוניברסיטת בר

בעל   .באוניברסיטאות הרווארד ובוסטון. חתן פרס בית הספר למנהל עסקים ע"ש רקנאטי יחד עם פרופ' ד. סאמט

תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת תל אביב. חבר הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז 

   .הבינתחומי הרצליה

פרופסור אמריטוס   פר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה.דיקן מייסד, בית ס  עאמיר ברנ 'פרופ

יורק.  -וניו  למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. שימש פרופסור אורח במספר אוניברסיטאות, בהן קורנל, רייס

ר כיהן ומכהן בשורה של תפקידים בכירים במשק הישראלי, בוועדות ציבוריות של בנק ישראל ושל משרד האוצ

חבר הוועד   ובבורסה לניירות ערך בתל אביב. בעל תואר דוקטור בכלכלה ניהולית ובמימון מאוניברסיטת קורנל.

    .המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז

 .BRM Capital   וקרן הון סיכון BRM חבר מועצת עיריית ירושלים. שותף מייסד של חברת התוכנה  תניר ברק

  .יטה העברית בירושלים במדעי המחשבבוגר האוניברס

ראש המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. כיהן כשגריר ישראל לאו"ם וכיועץ מדיני    דדורי גול השגריר ד"ר

לראש הממשלה בנימין נתניהו. שימש חוקר בכיר במרכז יפה למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב. בעל 

  .ומיים מאוניברסיטת קולומביהתואר דוקטור ביחסים בינלא

 – 1992כיהן כחבר כנסת בין השנים  .מממונה על קשרי חוץ ורגולציה בחברה לישראל בע"  טאלי גולדשמיד עו"ד

  .מוסמך אוניברסיטת תל אביב במשפטים  .. שימש מנחה ופרשן טלוויזיה2001

  נשיא קונגרס הקהילות היהודיות של רוסיה.  ארקאדי גאיידמק

ביטחוני במשרד הביטחון. שימש בעבר מתאם הפעולות בשטחים, ראש -ראש האגף המדיני  דעמוס גלע אלוף )מיל.(

   .חטיבת המחקר של אגף המודיעין בצה"ל ודובר צה"ל



יו"ר המכללה האקדמית גליל מערבי, מנכ"ל פורטלנד טראסט ונשיא ונאדיס בע"מ. כיהן    עיבל גלעדי (תא"ל )מיל.

שירת בצה"ל כשלושים שנה בתפקידי פיקוד ומטה  .הכראש מערך התיאום והאסטרטגיה במשרד ראש הממשל

והאחרון שבהם היה ראש החטיבה לתכנון אסטרטגי באגף התכנון של צה"ל. מוסמך אוניברסיטת חיפה, 

ברסיטה לביטחון לאומי ואוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בתחומי ניהול משאבים, ניתוח מדיניות, אסטרטגית האוני

ביטחון לאומי ומימון ציבורי. שימש עמית מחקר במכון הובר ובמרכז לביטחון בינלאומי ולשיתוף פעולה 

  .באוניברסיטת סטנפורד

ברק  השירת במשרד ראש הממשלה ובלשכת ראש הממשל  .תמכון ראו למייסד ומנכ"  ןגדעון )גידי( גרינשטיי

כמזכיר צוות המשא ומתן לשיחות על הסכם הקבע בין ישראל ואש"ף. עסק בתכנון מדיניות בקרן לשיתוף פעולה 

בוגר בית הספר לממשל בהרווארד. בעל תואר ראשון בכלכלה ובמשפטים מאוניברסיטת  .(ECF) יכלכל

  .אביב לת

יועצים לתקשורת המונים" -עיריית הרצליה. כיהנה כמנכ"ל משותף בחברת "יריב בן אליעזרראש   ןיעל גרמ

ייסדה וניהלה את "תהיל"ה", בי"ס ללימודי מבוגרים בהרצליה. זכתה בפרס החינוך   .וכמנהלת מפעל לאלקטרוניקה

    .בוגרת אוניברסיטת תל אביב בהיסטוריה כללית   .על מפעלה זה

המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי. היה בין מייסדי תנועת שינוי. שימש יועץ כלכלי  הל ומייסדמנ  ןדניאל דורו

לכמה ממשלות, והיה חבר במועצת המנהלים של מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב. כותב בקביעות על ענייני 

בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בסוציולוגיה  .חברה ומדינה בעיתונות הבינלאומית והישראלית

   .בוגר אוניברסיטת שיקגו ומלומד אורח באוניברסיטת קולומביה  ובכלכלה.

מילא תפקידי הנהלה בכירים בחברה, בהם מנכ"ל, סגן  .(Comverse) חבר הנהלת קבוצת קומברס  דנציגר יצחק

   .וסמך הטכניון בהנדסת מחשביםנשיא למחקר ופיתוח וראש החטיבה לתקשורת רשתות. מ

נשיא מכונן, המכון לתכנון מדיניות עם יהודי. פרופסור אמריטוס למדע המדינה באוניברסיטה   יחזקאל דרור 'פרופ

בארצות הברית, יועץ בכיר  (RAND) העברית בירושלים. חבר "מועדון רומא" לשעבר. היה עובד בכיר בתאגיד ראנד

, ראש היחידה האסטרטגית במכון דייויס ויועץ בנושאי מדיניות ותכנון במשרד ראש לתכנון בלשכת שר הביטחון

  ."רבתי לישראל" ו"חידוש הציונות  הממשלה. פרסם ספרים ומאמרים רבים, ביניהם "אסטרטגיה

  .ראש אגף המזרח התיכון, משרד החוץ  יעקב הדס השגריר

מייסד "המימד החדיש"  .JACADA ו"ר מועצת המנהלים שליזם ומשקיע בטכנולוגיה מתקדמת. י  ריוסי הולנד

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

בהם סמנכ"ל   מנכ"ל ומייסד חברת איפטיק לייעוץ עסקי. מילא שורה של תפקידים במשרד האוצר   דן הלפרין

כיהן כציר כלכלי בוושינגטון ועמד בראש   ויועץ לשר והממונה על הלוחמה בחרם הערבי. ומיים לעניינים בינלא

משלחת ישראל למשא ומתן על הקמת אזור סחר חופשי בין ישראל לארצות הברית. בוגר האוניברסיטה העברית 

  .בירושלים במדעי הרוח

הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה. היה חוקר אורח  יו"ר הוועד המנהל, מכון  מיכאל )מייק( הרצוג תא"ל )מיל.(

במכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב. שימש מזכיר צבאי של שר הביטחון וראש החטיבה לתכנון אסטרטגי 

   .באגף התכנון של צה"ל. מוסמך אוניברסיטת חיפה במדע המדינה

חבר   .פרופסור מכון" ויו"ר הוועד המנהל של מכון דוידסון לחינוך מדעי במכון ויצמן למדע"  חיים הררי 'פרופ

באקדמיה הישראלית למדעים. כיהן כפרופסור בקתדרה לפיסיקה של אנרגיות גבוהות ע"ש אננברג. נשא בתפקידי 

שת פיינברג. שימש גם ניהול אקדמי במכון ויצמן ובהם, נשיא המכון, ראש המחלקה להוראת המדעים ודיקן מדר

יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )ות"ת(. היה חבר ויושב ראש בגופים מקומיים 

ובינלאומיים בתחומי המדע, מדיניות מדע וטכנולוגיה והחינוך המדעי. ייסד את פרויקט החונכות פר"ח. היה 

המדעית זיכתה אותו בפרסים רבים, בהם פרס ישראל לשנת  פרופסור אורח באוניברסיטאות רבות בעולם. עבודתו

זכה  2001, פרס ויצמן ופרס רוטשילד ובתארי דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטאות בארץ ובעולם. בשנת 1989

במדליית הרנאק, אות הכבוד הגבוה ביותר של מכוני מקס פלנק. בעל תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית 

  .בירושלים



בתפקידי פיקוד ומטה ובהם סגן הרמטכ"ל,  1966ראש המטה הכללי של צה"ל. משרת בצה"ל משנת   ן חלוץד  רא"ל

עוד שימש   ."מפקד חיל האוויר, עוזר ראש אגף אג"ם במטכ"ל וראש היחידה המבצעית בפרויקט מטוס ה"לביא

  .ברסיטת תל אביב בכלכלהבוגר אוני  .מפקד בסיס חיל האוויר חצור, ראש להק אוויר וראש מטה חיל האוויר

. שימש יועץ ליו"ר הרשות 1999תע"ל. מכהן כחבר כנסת מאז -חבר כנסת מטעם סיעת חד"ש  אחמד טיבי ח"כ ד"ר

   .הפלסטינית, יאסר ערפאת. רופא נשים במקצועו. בעל תואר דוקטור לרפואה מהאוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל. כיהן כנשיא התאחדות התעשיינים וכיו"ר לשכת -פניציה אמריקהנשיא ויו"ר,   עודד טירה תא"ל )מיל.(

לבן( בהתאחדות התעשיינים וכיו"ר האגף -התיאום של הארגונים הכלכליים. שימש יו"ר מטה "מיוצר בישראל" )כחול

ישראל להשקעות בע"מ. מילא מגוון תפקידי -הכללי של ההתאחדות. עוד שימש יו"ר דירקטוריון חברת אמריקה

פיקוד ומטה בצה"ל בהם קצין תותחנים ראשי וסגן ראש מה"ד. בוגר הטכניון בהנדסת תעשייה וניהול. בוגר בית 

   .הספר לפיקוד ומטה והמכללה לביטחון לאומי

  .וראש אגף בנקאות, הבינלאומי  סמנכ"ל  וישראל טרא

מחשובי הסופרים בישראל. משמש מרצה בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת   אברהם ב. יהושע 'פרופ

   .. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בספרות ובפילוסופיה1995חיפה. חתן פרס ישראל לספרות לשנת 

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

לסוציולוגיה ולפסיכולוגיה חברתית. מופקד על קתדרת רפפורט לסוציולוגיה של העבודה. כיהן כדיקן הפקולטה 

שם יצחק רבין לשנת -למדעי החברה וכראש מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום. הזוכה הראשון בפרס פולברייט על

רופסור תמר הרמן את הטור החודשי "מדד השלום" על מחקריו בתחום השלום והדמוקרטיה. כותב יחד עם פ 1997

  ארבור.-המתפרסם בעיתון "הארץ". בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת מישיגן, אן

שנה בתפקידי פיקוד ומטה  30-ראש המטה הכללי של צה"ל לשעבר. שירת בצה"ל מעל ל  משה יעלון רב אלוף )מיל.(

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

וד ראש המטה ומפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון. בוגר אוניברסיטת חיפה במדע המדינה. השתלם במכללה לפיק

  .בקימברלי, אנגליה

שנה בתפקידי פיקוד ומטה  30-ראש המטה הכללי של צה"ל לשעבר. שירת בצה"ל מעל ל  משה יעלון רב אלוף )מיל.(

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

שומרון. בוגר אוניברסיטת חיפה במדע המדינה. השתלם במכללה לפיקוד ראש המטה ומפקד כוחות צה"ל ביהודה ו

  .בקימברלי, אנגליה

שרת החוץ, המשפטים והשרה לקליטת העלייה. כיהנה כשרת הבינוי והשיכון, כשרה לשיתוף אזורי וכשרה   ציפי לבני

זכתה בפרס אבירת   ברות ממשלתיות.שימשה מנכ"ל הרשות לח  .1999בלי תיק. חברת כנסת מטעם הליכוד משנת 

   אילן במשפטים.-. בוגרת אוניברסיטת בר2004איכות השלטון בשנת 

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

שפטי בשירות קבע בצה"ל. בוגר שימש תובע צבאי ויועץ מ  כשופט תעבורה, כשופט שלום וכשופט מחוזי.

   האוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים.

פרופ' אמריטוס בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. חברת הוועדה   רות לפידות פרופ'

האקדמית במכון ירושלים לחקר ישראל. שימשה היועצת המשפטית של משרד החוץ, מרצה וחוקרת אורחת בשורה 

אוקספורד, גו'רג'טאון והמכון האמריקני לשלום. בוגרת בית   ל מוסדות אקדמיים מובילים בהם אוניברסיטאותש

 Institut des Haute Etudes-הספר למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. בעלת תואר דוקטור מה 

Internationales .בפריס   

מכהן בהתנדבות כחבר במועצת הנאמנים של קרן היסוד וכיו"ר עמית של   יו"ר הקרן הקימת לישראל.  יחיאל לקט

ההנהלה הישראלית של הקונגרס היהודי העולמי. שימש יו"ר עמית של דירקטוריון הקרן הקיימת לישראל וראש 

המחלקה לפיתוח והתיישבות. כיהן כראש המחלקה לעליית ילדים ונוער בסוכנות היהודית, כיו"ר בפועל של 

ות הציונית העולמית והסוכנות היהודית, וכראש החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית. שימש גם יו"ר ההסתדר

תנועת העבודה הציונית וכיהן כחבר בכנסת השמינית. בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים בפילוסופיה ובמדע 

   המדינה.



 25 -שירת למעלה מ  כון, הוועד היהודי האמריקני.והמזרח התי  מנכ"ל משרד ישראל  לרמן  ערן אל"מ )מיל.( ד"ר

שנה באגף המודיעין במטכ"ל. במהלך שירותו השתתף בקבוצת העבודה על בקרת נשק וביטחון אזורי במסגרת 

ומוסמך  London School of Economics -צדדי במזרח התיכון. בעל תואר דוקטור מה-המשא ומתן הרב

  ל באוניברסיטת הרווארד, בה עשה כעמית ווקסנר.במנהל ציבורי מבית ספר קנדי לממש

מנכ"ל עיריית ירושלים. כיהן כמשנה למנכ"ל העירייה וכמנהל המינהל הפיזי. שירת בצה"ל   איתן מאיר אל"מ )מיל.(

בתפקידי חינוך ובהם ראש מחלקת חינוך והכנה לשרות במפקדת קצין חינוך וגדנ"ע ראשי, פרוייקטור לארגון הצבא 

  במדע המדינה.לקליטת עולים חדשים ועוזר קצין חינוך לארגון ולכוח אדם. מוסמך אוניברסיטת חיפה 

ובגידות" זכו  סופר. פרסם עשרה ספרי שירה ושישה רומנים. הרומנים "חסד נעורייך", "חיי עולם" ו"סודות  איל מגד

פעמיים חתן פרס ראש הממשלה. רומן  בפרסי ספר הזהב וספר הפלטינה מטעם התאחדות המו"לים. היה

  .בקרוב אוטוביוגרפי שלו "ארץ אישה", יראה אור

שר הביטחון. בטרם מונה לתפקידו הנוכחי כיהן כרמטכ"ל. שירת בצה"ל יותר משלושים   זשאול מופ רא"ל )מיל.(

בתפקידו   .שנה בתפקידי פיקוד ומטה ובהם ראש אגף תכנון, אלוף פיקוד דרום ומפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון

ואיי, ועמד בראש הוועדה הביטחונית למשא כראש אגף תכנון השתתף בשיחות השלום עם משלחת סוריה באחוזת ו

אילן במנהל עסקים ובוגר המכללה לפיקוד ומטה של -ומתן עם הפלסטינים על הסכם חברון. בוגר אוניברסיטת בר

        .חיל הנחתים בוירג'יניה

תיים , חברה העוסקת במחקר הגורמים הפסיכולוגיים והחברInsight Research Group מייסד  בעז מוראד ד"ר

ניהל פרויקטים בתחום המחקר והשיווק עבור חברות וארגונים גדולים.   המשפיעים על תהליכי קבלת החלטות.

יורק. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת -משמש פרופסור מרצה מן החוץ במחלקה לפסיכולוגיה של אוניברסיטת ניו

   פרינסטון.

רסיטה העברית בירושלים ועמיתת מחקר בכירה במכון שלם. חברת המכון לארכיאולוגיה באוניב  אילת מזר ד"ר

מתמחה במחקר ובתיעוד של ממצאי חפירות ארכיאולוגיות בהר הבית ובעיר דוד. בעלת תואר דוקטור 

  .מהאוניברסיטה העברית בירושלים בחקר ארכיאולוגי של התרבות הפיניקית

ש"ע. חבר הנהלת אלע"ד להתיישבות ופיתוח עיר דוד חבר הנהלת מועצת יש"ע. כיהן כמנכ"ל מועצת י עדי מינץ

ומזרח ירושלים. מהנדס אלקטרוניקה ומנהל שיווק ומכירות בתדיראן מערכות אלקטרוניות בע"מ. בוגר אוניברסיטת 

  תל אביב בהנדסת אלקטרוניקה.

ופרופסור   הרצליה דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי  רפי מלניק פרופ'

בבית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז. כיהן ככלכלן ראשי במחלקת המחקר של בנק ישראל וכמשנה למנהל 

כלכלה, אקונומטריקה, כלכלת ישראל ומדיניות מוניטרית. -מחלקת המחקר של הבנק. תחומי התמחותו הם מאקרו

חבר הוועד המנהל של המכון למדיניות ואסטרטגיה  בעל תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי.

  .במרכז הבינתחומי הרצליה

היה חבר הנהלת "הארץ", סופרו המדיני של   כתב מדיני ובעל טור ב"מעריב" ומנחה תוכניות טלוויזיה.  דן מרגלית

. מוסמך האוניברסיטה העברית 1997 -העיתון ושליחו בארצות הברית. מחבר הספר "ראיתי אותם" שיצא לאור ב 

  בירושלים בהיסטוריה יהודית מודרנית וביחסים בינלאומיים.

מרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון אותה הקים, ועורך ראשי של כתב   דייויד ניומן פרופ'

. שימש מרצה וחוקר במוסדות אקדמיים כגון אוניברסיטת תל International Journal of Geopolitics – העת 

חברתיים באוניברסיטת אביב, אוניברסיטת קלגרי ואוניברסיטת יורק, טורונטו. עמד בראש מכון האמפרי למחקרים 

 בן גוריון. בוגר אוניברסיטת לונדון במדע המדינה ובעל תואר דוקטור מאוניברסיטת דורהאם באנגליה.

ביטחוני, משרד הביטחון. שימש -מתאם לנאט"ו ולארגוני ביטחון אירופיים, האגף המדיני  אורי נעמן אל"מ )מיל.(

תפקידי מטה בצה"ל בהם עוזר לסגן המנכ"ל לענייני יחסי חוץ ובקרת יועץ עצמאי בתחומי ביטחון ומודיעין. שירת ב

מוסמך אוניברסיטת חיפה במדע המדינה ובוגר   נשק במשרד הביטחון ועוזר מיוחד לקצין המודיעין הראשי.

  המכללה לביטחון לאומי.

ץ. שימש סגן שר החוץ, יו"ר הליכוד וראש הממשלה לשעבר. כיהן גם כשר האוצר וכשר החו  בנימין נתניהו ח"כ

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



ניהולי בכיר בתעשיות "רים" בירושלים. בעל תואר ראשון בארכיטקטורה ותואר שני בלימודי ניהול מהמכון 

    מדע המדינה.(, בו למד גם (MIT הטכנולוגי של מסצ'וסטס

משמש גם יועץ אקדמי של   לובנטל בע"מ, חברה לתכנון ולייעוץ כלכלי.-בחברת סדן מנכ"ל משותף עזרא סדן פרופ'

המכללה לביטחון לאומי. מילא תפקידים בכירים בסקטור הציבורי ובהם מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד 

אש מינהל המחקר החקלאי במרכז וולקני. כיהן גם כנגיד החקלאות, מנהל הרשות לתכנון כלכלי במשרד האוצר ור

משנה בבנק העולמי. ניהל פרויקטים בתחום התכנון החקלאי בדרום אמריקה, במרכז אמריקה, בסין ובאפריקה. 

שימש ראש החוג לכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית בירושלים. פרסם ספר על כלכלת ישראל והביטחון 

    רבים בתחומי עיסוקו. בעל תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת שיקגו. הלאומי ומאמרים ודוחות

יו"ר ועדת המשנה של   אחד ויו"ר הסיעה.-עם-מימד-ח"כ מטעם סיעת העבודה  אפרים סנה ד"ר תא"ל )מיל.( ח"כ

מש ראש הכנסת לתפיסת הביטחון, ועדת חוץ וביטחון. כיהן כשר הבריאות, כסגן שר הביטחון וכשר התחבורה. שי

המינהל האזרחי ביו"ש ומפקד אזור הביטחון בדרום לבנון. רופא פנימי במקצועו. היה עמית מחקר במחלקה 

לאלרגיה ולאימונולוגיה קלינית במרכז הרפואי ב"וולטר ריפ" בוושינגטון, ארה"ב. בוגר בית הספר לרפואה של 

    אוניברסיטת תל אביב.

יו"ר סיעת הליכוד. כיהן כמזכיר הממשלה, כעוזר לפרקליטת המדינה וכעוזר ליועץ המשפטי   גדעון סער ח"כ

  לממשלה. עורך דין במקצועו. בוגר אוניברסיטת תל אביב במדע המדינה ובמשפטים.

נשיא חברת בואינג ישראל. חבר מועצת הנאמנים של הטכניון וחבר הוועד המנהל של האוניברסיטה   דוד עברי

ת בירושלים. כיהן במגוון תפקידים בהם: שגריר ישראל בארה"ב, ראש המועצה לביטחון לאומי, מנכ"ל משרד העברי

הביטחון, יו"ר התעשייה האווירית, סגן הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר. שימש עוזר בכיר לשר הביטחון לנושאים 

ן בהנדסת אווירונאוטיקה ובוגר המכללה אסטרטגיים, וראש וועדת ההיגוי לבקרת נשק וביטחון אזורי. בוגר הטכניו

   לפיקוד ומטה של צה"ל.

יהודי, יו"ר המכון לחקר המזרח התיכון ע"ש גוסטב היימן באוניברסיטת חיפה -יו"ר המרכז הערבי  פייסל עזאיזה ד"ר

ומרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה. תחומי התמחותו כוללים שינויים תרבותיים בקרב מיעוטים 

בעיות התפתחותיות בקרב אתניים, קבוצות באוכלוסייה הערבית בישראל, בעיות סמים בקרב מתבגרים ערביים ו

חבר במועצה להשכלה גבוהה, בוועדות ובגופים שונים בתחומי הרווחה והחינוך. בעל תואר דוקטור בעבודה   ילדים.

  סוציאלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

בירושלים וחבר . סגן נשיא מכון לנדר ICA ראש מיזם גבולות בני הגנה לישראל ופרויקט  יעקב עמידרור אלוף )מיל.(

במספר ועדות העוסקות בתחומים ביטחוניים. שירת בצה"ל שלושים ושש שנים בתפקידי פיקוד ומטה בהם מפקד 

המכללות בצה"ל, מזכיר צבאי לשר הביטחון וראש חטיבת המחקר באמ"ן. במסגרת שירותו שימש גם ראש פרויקט 

  .טכנולוגי גדול. ספרו השני על המודיעין עומד לצאת בקרוב

ד"ר משה עמירב ראש החוג למינהל ומדיניות ציבורית במכללת בית ברל. עמית הוראה בכיר בחוג למדע המדינה 

באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה העברית בירושלים. שימש מנהל המרכז לדיאלוג אסטרטגי במכללת נתניה, 

העברית בירושלים ובאוניברסיטת  ומרצה למינהל ולמדיניות ציבורית באוניברסיטאות חיפה, באוניברסיטה

סטוקהולם. היה חבר הנהלת עיריית ירושלים וממונה על האגף לשירותי הנדסה ותחבורה ומנכ"ל הרשות הלאומית 

 London School of Economics –לבטיחות בדרכים. בעל תואר דוקטור בגיאוגרפיה פוליטית מה 

שגריר ישראל ליד מוסדות האיחוד האירופי בבריסל. משרת בשירות החוץ הישראלי למעלה   עודד ערן השגריר ד"ר

משלושים שנה. כיהן כשגריר ישראל בירדן ושירת בשגרירויות ישראל בלונדון ובוושינגטון. בתקופת כהונתו 

האירופי והיה  את המשא ומתן על ההסכם לשיתוף פעולה עם האיחוד  כסמנכ"ל לענייני כלכלה במשרד החוץ, ניהל

הפלסטינים ליישום הסכמי   שותף למשא ומתן על הסכם פריז עם הפלסטינים. היה ראש צוות המשא ומתן עם

 .London School of Economics-הביניים והסדר הקבע. בעל תואר דוקטור במדע המדינה מה

בורי בתאגיד סיטיגרופ נגיד בנק ישראל. שימש סגן נשיא וראש קבוצת הסקטור הצי  פרופ' סטנלי פישר

, כסגן נשיא וככלכלן MIT-לאומית, כראש המחלקה לכלכלה ב-כיהן כמשנה למנכ"ל קרן המטבע הבין .בארה"ב

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

MIT.  



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

-המחקר של הבנק. קודם לכן עסקה בנושאים הקשורים לשוק העבודה. עבדה ככלכלנית מחקר בכירה בבנק האינטר

  אמריקני וככלכלנית בקרן המטבע הבינלאומית. בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת קולומביה.

 ץמנכ"ל משרד החו ,ררון פרושאו רמ

לינץ' וכיהן -. שימש יו"ר החטיבה הבינלאומית של חברת מרילAIG סגן יו"ר תאגיד הביטוח   יעקב פרנקל פרופ'

כנגיד בנק ישראל במשך שתי קדנציות. שימש כלכלן ראשי וראש המחקר של קרן המטבע הבינלאומית. היה מרצה 

, כיו"ר חבר הנאמנים G-7-חבר במועצת ה בכיר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. במקביל לתפקידיו אלה כיהן כ

 EBRD  -The Europeanוכסגן יו"ר הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח ) (IDB) אמריקני לפיתוח-של הבנק הבין

Bank for Reconstruction and Development ( .  

. כיהן כמזכ"ל ההסתדרות הכללית החדשה וכראש 1988חבר כנסת משנת   יו"ר מפלגת העבודה.  עמיר פרץ ח"כ

  מועצת שדרות.

מנהל המחלקה לתיאום שיחות השלום המולטילטרליות וענייני מים במשרד החוץ. כיהן במגוון תפקידים   יעקב קידר

נחאי ומנהל המחלקה במשרד החוץ ובהם סגן המנהל הכללי לעניינים מזרח תיכוניים, קונסול כללי של ישראל בש

       מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים ביחסים בינלאומיים.  הבינלאומית במרכז למחקר פוליטי.

חוקר בכיר במכון ירושלים לחקר ישראל. משמש מרצה במחלקה לגיאוגרפיה של האוניברסיטה   ישראל קמחי

יריית ירושלים. מוסמך האוניברסיטה העברית העברית בירושלים. כיהן כראש המחלקה לתכנון ארוך טווח בע

   בירושלים בגיאוגרפיה עירונית ומוסמך הלונדון יוניברסיטי קולג' בתכנון עירוני ואזורי.

כיהן כרקטור האוניברסיטה, כדיקן   אילן ופרופסור לפיזיקה באוניברסיטה.-נשיא אוניברסיטת בר  משה קווה פרופ'

לגילוי מוקדם של   ”Cellscan“ חלקה לפיזיקה. משמש מדען ראשי בפרויקטהפקולטה למדעי הטבע וכראש המ

עמית מחקר באקדמיה למדעים של רוסיה. הקים את המכון ע"ש ג'ק ופרל רזניק לטכנולוגיה מתקדמת,   סרטן.

שמטרתו לסייע בקליטת מדענים עולים מרוסיה ובהכשרתם המקצועית. זכה בפרס מיוחד מהאגודה המלכותית 

    אילן.-אנגליה. בעל תואר דוקטור בפיזיקה מאוניברסיטת ברלמדע ב

המפקח הכללי של המשטרה. שימש ראש המחוז הדרומי וראש אגף משאבי אנוש במשטרה.   משה קראדי רב ניצב

  .אילן בסוציולוגיה ובקרימינולוגיה. מוסמך אוניברסיטת חיפה במינהל ציבורי-אוניברסיטת בר בוגר

עם סיום כהונתו החל בפעילות בעיקר בעולם השלישי ביישוב  1981-1977נשיא ארצות הברית בשנים  ג'יימס א. קרטר

סכסוכים, בקידום זכויות אדם, בפיקוח על בחירות בארצות שונות, בקידום פרויקטים להגברת התוצרת החקלאית 

זו באטלנטה. בתקופת נשיאותו פעל רבות ולחיסון נגד מחלות. לביצוע פעילות זו הקים את מרכז קרטר שמרכ

. עוד חתם 1978 –לקידום הסכם השלום בין ישראל למצרים, וכינס את בגין וסאדאת לועידת הפסגה בקמפ דיויד ב 

לצמצום הנשק הגרעיני, סיים את המשא ומתן עם פנמה על העברת הריבונות על תעלת פנמה  2על הסכם סאלט 

ן. בתחום מדיניות הפנים יזם פיתוח מקורות אנרגיה חלופיים לנפט, הנהיג והכיר ברפובליקה העממית של סי

רפורמות במנהל הציבורי והקים את משרד החינוך הפדראלי. כיהן גם כמושל מדינת ג'ורג'יה. חתן פרס נובל לשלום 

  .2002לשנת 

ה. כיהן כדיקן בית ספר רדזינר משנה לנשיא לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי הרצלי  אמנון רובינשטיין פרופ'

חבר כנסת מטעם התנועה הדמוקרטית לשינוי, שינוי ומרצ. ייסד את תנועת  שנה שימש  25למשפטים במרכז. במשך 

שינוי ועמד בראשה. כיהן כשר החינוך, התרבות והספורט, כשר האנרגיה והתשתיות, כשר המדע והטכנולוגיה וכשר 

יטית, שימש דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וראש הקתדרה התקשורת. קודם שפנה לקריירה פול

ע"ש פנחס רוזן למשפט קונסטיטוציוני. פרסם ספרים ומאמרים רבים בארץ ובחו"ל בנושאי פוליטיקה, ממשל 

ומשפט. מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים במשפטים ובעל תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת 

     לונדון.

נשיא ומנכ"ל החברה לישראל בע"מ. מכהן כיו"ר מועצת מנהלים במספר חברות, בהן כימיקלים לישראל,   יוסי רוזן

בע"מ ובטאואר סמי קונדקטורס. שימש מנכ"ל חברת   מפעלי ים המלח וכדירקטור בחברת צים, בבתי זיקוק לנפט

  משאב. מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים במנהל עסקים.

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

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. כמו כן כיהן כדיקן מכללת רמות משפט. עמד בראש תנועת חוקה 



שורה של וועדות ציבוריות וממלכתיות. לישראל, שימש יו"ר הוועדה לזכויות האדם, ראש לשכת עורכי הדין וחבר ב

קניין ונדל"ן. חבר הוועד המנהל של המכון   לדיני  בעל תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת שיקגו ומומחה

  למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה.

  הארץ"ארי שביט, " מר

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

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

שגריר ישראל  פעיל מזה שנים ארוכות בסקטור הפרטי בבנקאות, במימון ובתעשייה. שימש פעמיים  והאומנויות.

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

ושירת בה עד למינויו לתפקיד שגריר. השתתף בשיחות השלום בקמפ דיוויד  1988 -הליכוד. נבחר מחדש לכנסת ב

מטעם  1999. זכה בתואר דיפלומט השנה לשנת 1998 -איי ב, ובועידת וו1991 -, בשיחות השלום במדריד ב1978 -ב

לוס אנג'לס. פרסם עשרות מאמרים בעיתונות הישראלית והבינלאומית בתחומי   המועצה לעניינים עולמיים של

    הפוליטיקה, ההיסטוריה והכלכלה. מוסמך אוניברסיטת ג'נבה במדע המדינה וביחסים בינלאומיים.

. שימש מרצה 1999חבר כנסת מטעם הליכוד משנת   יו"ר וועדת החוץ והביטחון של הכנסת.  ץיובל שטייני ח"כ ד"ר

 בעל תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב.  לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה.

חוקר השנים האחרונות שימש  35 -עמית בכיר במרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. ב  דן שיפטן ד"ר

ייעץ לדרג   ומרצה באוניברסיטאות תל אביב, חיפה, באוניברסיטה העברית בירושלים ובמכללה לביטחון לאומי.

הפוליטי והמקצועי הבכיר במשרד ראש הממשלה, במשרד הביטחון ובמשרד החוץ. פרסם שלושה ספרים ומספר 

  ערבי.-רב של מאמרים על הסכסוך הישראלי

מייסד של חברת מודלים כלכליים, יו"ר מועצת המנהלים של מודלים שוקי הון ומרצה  מנכ"ל  יעקב שיינין ד"ר

לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. בעל ניסיון מקצועי עשיר בייעוץ כלכלי מורכב ובבניית מודלים כלכליים 

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

בעל   הבינלאומי הראשון ועסק בייעוץ כלכלי ובבניית מאגר הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בישראל.

  .תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת פנסילבניה

כיהן   סגן ראש הממשלה ושר החוץ. כיהן כשר האוצר, כסגן שר הביטחון וכשר המדע והטכנולוגיה.  סילבן שלום ח"כ

רי המשפטים, לשר האוצר ולשר הכלכלה והתכנון. שימש מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות ויו"ר כיועץ לש

גוריון בראיית חשבון -. בוגר אוניברסיטת בן1992דירקטוריון חברת החשמל. חבר כנסת מטעם הליכוד משנת 

  .ובכלכלה. בוגר אוניברסיטת תל אביב במשפטים ומוסמך האוניברסיטה במנהל ציבורי

סגנית ראש עיריית חיפה וממונה על תיק   נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל.  עליזה שנהר השגרירה פרופ'

החינוך והתרבות. כיהנה כרקטור וכפרופסור לספרות עממית ולפולקלור יהודי באוניברסיטת חיפה. ייסדה את החוג 

ראשם. שימשה ראש החוג לספרות עברית ללימודים בין תחומיים ואת החטיבה לפולקלור באוניברסיטה ועמדה ב

כיהנה כשגרירת ישראל לפדרציה הרוסית. שימשה   והשוואתית, וראש אקדמי של ארכיון הסיפור העממי בישראל.

יו"ר "ועדת שנהר" לבחינת לימודי היהדות במערכת החינוך הממלכתי. ערכה שבעה קבצים של סיפורי עם, פרסמה 

התמחותה וכן שלושה ספרי שירה. חברת האקדמיה הרוסית למדעים וד"ר  תשעה ספרים ומאמרים רבים בתחום

בעלת מדליית הנשיא   לשם כבוד של הסמינר התיאולוגי היהודי בניו יורק ושל אוניברסיטת הרטפורד.

   אוניברסיטת קונקטיקט. בעלת תואר דוקטור לפילוסופיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.  של

שחר, יחד והבחירה -הבחירה הדמוקרטית-חבר כנסת מטעם סיעות מערך, ר"ץ, מרצ, סיעת מרצכיהן כ  יוסי שריד

יחד והבחירה הדמוקרטית. כיהן כשר החינוך, כשר לאיכות הסביבה, כיו"ר סיעת מרצ וכיו"ר -הדמוקרטית, מרצ

". פרסם ספרי שירה. חוץ. היה בעל טור קבוע ב"הארץ -האופוזיציה. מפרסם מאמרים בעיתונים ישראליים ובעיתוני

    מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים למדעי המדינה ולסוציולוגיה.

פרופסור בחוג לפילוסופיה   עם אחד.-מימד-חברת כנסת מטעם סיעת העבודה  יעל )יולי( תמיר ח"כ פרופ'

רטמן בירושלים. כיהנה באוניברסיטת תל אביב, עמיתת מחקר באוניברסיטאות פרינסטון, הרווארד, ובמכון שלום ה

הייתה ממקימי "שלום   כשרה לקליטת העלייה. שימשה גם מרצה אורחת באוניברסיטת מרכז אירופה בבודפשט.

והנהלת המכון הישראלי   עם חברי הנהלת קרן ירושלים  עכשיו" וכיהנה כיו"ר האגודה לזכויות האזרח. נמנתה

  .רסיטת אוקספורדלדמוקרטיה. בעלת תואר דוקטור בפילוסופיה מאוניב

 



 דוברים בינלאומיים

  GMF- - אטלנטי בבריסל של ה-מנהל בפועל של המרכז הטרנס  רונאלד ד. אסמוס ד"ר

German Marshall Fund of the United States. היה עמית בכיר ב-GMF אטלנטיים וחבר -לעניינים טרנס

במועצה ליחסי חוץ. כיהן כסגן עוזר מזכיר המדינה לעניינים אירופיים בממשל קלינטון. שימש עמית בכיר בתאגיד 

ראנד וברדיו אירופה החופשית. פרסם ספרים ומאמרים רבים על מדיניות החוץ האמריקנית ועל נושאים אירופיים. 

  .דינה של ארה"ב וממשלות פולין, ליטא ואסטוניהבעל אותות כבוד מטעם מחלקת המ

אירופיים -טריניטי קולג', דבלין. מומחה לכלכלת תעופה ולתכנון תחבורתי. יועץ לפורומים פאןשון בארט פרופ' 

 לתיאום תחבורתי. בעל תואר דוקטור בכלכלה מהאוניברסיטה הלאומית של אירלנד.לתכנון ו

מייסד בקבוצת ההשקעות אייפקס פרטנרס. היה שותף בייזום -. שותףThe Portland Trustיו"ר   רונאלד כהןסר 

ת במדינות ובהקמה של מספר חברות השקעה וקרנות הון סיכון. חבר בפורומים לעידוד חדשנות טכנולוגית ועסקי

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

ערבי. שימש ראש -סגן עוזר מזכיר המדינה האמריקני לענייני תכנון אסטרטגי למשא ומתן הישראלירוברט דנין ד"ר 

פלסטיני במועצה לביטחון לאומי, ממונה בפועל על תחום המזרח התיכון וצפון אפריקה, וראש -הדסק הישראלי

דיעין של מחלקת המדינה. המטה המדיני לנושאי המזרח התיכון של מזכיר המדינה. קודם לכן היה חוקר באגף המו

שימש  עמית מחקר במכון ללימודי דיפלומטיה באוניברסיטת ג'ורג'טאון, וחוקר במכון וושינגטון למדיניות המזרח 

   הקרוב. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת אוקספורד ביחסים בינלאומיים. 

פרופסור בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד ועורך דין בעל שם עולמי. תחומי   אלן דרשוביץפרופ' 

ולהופיע בתקשורת. התמחותו כוללים משפט פלילי וזכויות אדם. מרבה להרצות על נושאים יהודיים ומשפטיים 

  .פרסם כמה ספרים בתחום התמחותו. בעל תואר דוקטור מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל

וראש חטיבת העיתונות בהוצאת אקסל  שפרינגר בגרמניה.  שימש עורך בפועל של מנכ"ל   מתיאס דופפנרד"ר 

 Gruner”"המבורגר מורגנפוסט".  עבד במשרד ההוצאה לאור של כתב העת " -וולט", "ואכנפוסט" ו-העיתונים "די

& Jahr” יאטרון בפאריס ומאוחר יותר כעוזר למנכ"ל ההוצאה לאור בהמבורג.  למד מוסיקולוגיה, גרמנית ות

  .בפרנקפורט ובבוסטון

Dr. Nicholas Eberstadt  Henry Wendt Scholar in Political Economy at the American Enterprise Institute for 

Public Policy Research. Expert on demographics, foreign aid, Korea and East Asia. Previous positions 

include Visiting Fellow at the Harvard University Center for Population and Developmental Studies, and 

consultant to the World Bank and the U.S. State Department. Holds a Ph.D. in Political Economy and 

Government from Harvard University and a M.Sc. from the London School of Economics. 

במשרד החוץ הצרפתי. שימש ציר מדיני   Centre d’Analyse et de Prévisionסגן מנהל    פיליפ אררה

, ומילא תפקידי מטה באגף לתכנון מדיני של משרד החוץ הצרפתי. בוגר בית הספר בשגרירות צרפת בוושינגטון

  .הלאומי של צרפת למנהל ציבורי, ומוסמך המכון הצרפתי למדעי המדינה

ראש המרכז למדיניות תעסוקה, מכון האדסון. שימשה כלכלנית ראשית של משרד העבודה   רות'-דיאנה פרוכטגוט

האמריקני, רכזת הוועדה הכלכלית המייעצת וחברת הנהלה באגף התכנון של הבית הלבן. מוסמכת אוניברסיטת 

  .אוקספורד בכלכלה

ראש מחלקת המזרח התיכון וצפון אפריקה בקרן פרידריך אברט, בון. שימש ראש הנציגות האזורית אנדריי גרבר ד"ר 

ה היה חבר וועדת המעקב לשיתוף פעולה של קרן אברט בעמאן וראש המשרד בירושלים. במסגרת תפקידיו אל

צדדיות של תהליך מדריד. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת גיסן בלימודי -כלכלי  שפעלה לצד השיחות הרב

  .האסלאם והמזרח התיכון

חבר הנהלה בקבוצת הבנקאות של משפחת רוטשילד בבריטניה ויועץ לחברת הביטוח   גנרל לורד צ'רלס גות'רי

. חבר בית הלורדים הבריטי. שימש ראש המטה הכללי של הצבא הבריטי, AONוניהול הסיכונים הבינלאומית 

ילא תפקידי מטה ומודיעין בכירים בצבא הבריטי ובנאט"ו. ומפקד הגזרה המרכזית של כוחות נאט"ו באירופה. מ

 IISS-בוגר המכללה הצבאית הבריטית. חבר הנהלה וצוות מחקר בשורה של  מכוני מחקר צבאי ואסטרטגי, בהם ה

  .בלונדון



היהודיים המרכזיים בארצות הברית. קודם למינויו  סגן יו"ר בכיר של ועידת הנשיאים של הארגונים  מלקולם הונליין

של  מייסד-ם בניו יורק ומנכ"למייסד של המועצה היהודית ליחסים קהילתיי-מנכ"ל , היה1986 -לתפקיד הנוכחי ב

העולמית והאמריקנית.  יורק רבתי למען יהדות ברית המועצות. מומחה לנושאי המזרח התיכון והיהדות-ועידת ניו

במספר פרסים ואותות הצטיינות. חבר הנהלה במספר רב של ארגונים ציבוריים,  ייעץ לשורה של אישי ממשל וזכה

מוסמך אוניברסיטת פנסילבניה  .ישראל וקרן רונאלד לאודר-ר אמריקהליחסי חוץ, לשכת המסח בהם המועצה

  .גם לימד ושימש עמית מחקר במרכז לענייני המזרח התיכון ביחסים בינלאומיים, בה

עורך ומוציא לאור של ה"די צייט", כתב עת שבועי היוצא לאור בגרמניה. שהה בשנת שבתון   ג'וזף יופהד"ר 

באוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב, היה עמית אורח במרכז דיקי באוניברסיטת דארטמות', והרצה באוניברסיטאות 

 Washington“-וב ”Foreign Policy“–תיכון בברקלי בקליפורניה ומישיגן סטייט. פרסם מאמרים על המזרח ה

Quartely” .בעל תואר כבוד מסווארת'מור קולג' בפנסילבניה, בו גם למד .   

המפקד העליון של כוחות הברית של אירופה וראש פיקוד אירופה של הצבא האמריקני. שימש   ג'יימס ג'ונסגנרל 

הרצוגובינה ובמקדוניה, סגן מפקד כוחות המרינס ומזכיר צבאי למזכיר ההגנה -ראש מטה כוחות נאט"ו בבוסניה

  .האמריקני. בוגר אוניברסיטת ג'ורג'טאון  במדעים

פרופסור לניהול, ומנהל משותף לענייני מדיניות ציבורית במרכז לניהול סיכונים ותהליכי  פול ר. קליינדורפרפרופ' 

פנסילבניה. תחומי התמחותו כוללים מדיניות תמחור ומלאי לתעשיות קבלת החלטות בית ספר וורטון, אוניברסיטת 

עתירות הון, רגולציה ממשלתית, אסטרטגיה ומדיניות בתחום אנרגיה וסביבה. שימש יועץ למשרדים ממשלתיים 

   בארה"ב ובעולם ולחברות גדולות. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת קרנגי מלון. 

איש עסקים בינלאומי ופילנטרופ.  נשיא קרן קימת לישראל. כיהן כיו"ר ועידת הנשיאים של   רונלד ס. לאודרהשגריר 

ם בארצות הברית. מונה על ידי הנשיא רייגן לשגריר ארצות הברית באוסטריה, ושימש הארגונים היהודיים המרכזיי

סגן עוזר מזכיר ההגנה לעניינים אירופיים ולנאט"ו. ייסד ועמד בראש "קרן רונלד ס. לאודר" שעיקר עיסוקה בקידום 

ליים. מכהן כיו"ר הקרן החינוך היהודי. פעיל בתחומים נוספים הקשורים בחיי קהילות וארגונים יהודיים וישרא

היהודית הלאומית, כגזבר הקונגרס היהודי העולמי וכיו"ר התכנית לשימור המורשת היהודית במסגרת הקרן 

העולמית לשימור אתרי מורשת. בתחום העסקי מעורב בתחומי המדיה ובתעשיית הטלקומוניקציה. סגן נשיא תאגיד 

ספר וורטון באוניברסיטת פנסילבניה -"ר מעבדות קליניק. בוגר ביתאסתי לאודר, יו"ר תאגיד אסתי לאודר העולמי ויו

   במנהל עסקים בינלאומי. השתלם באוניברסיטאות פריז ובריסל. 

נשיא מכון האדסון ופרופסור אמריטוס של אוניברסיטת ניו יורק. מכהן כחבר מועצות מנהלים הרברט לונדון  ד"ר 

של גופים עסקיים וציבוריים, אשר רבים מהם עוסקים בקידום החינוך. שימש דיקן הפקולטה למדעי הרוח 

  .יורק -באוניברסיטת ניו יורק. בעל תואר דוקטור  מאוניברסיטת ניו

,  חברה העוסקת במחקרי דעת קהל, The Luntz Research Companiesבעלים ומייסד של   פרנק ל. לונץד"ר 

. עמית מחקר במכון The Israel Projectרות ולארגונים. יועץ לארגון  בסקרי שווקים ובייעוץ בנושאי תקשורת לחב

לפוליטיקה באוניברסיטת הרווארד.  משמש מארח בתוכנית טלוויזיה ומופיע בתוכניות רבות. שימש פרופסור חבר 

ם" כאחד באוניברסיטת פנסילבניה ומרצה באוניברסיטאות הרווארד וג'ורג' וושינגטון. הוכתר על ידי השבועון "טיי

ומטה. זכה בפרס כדור הבדולח של  העיתון "וושינגטון  40מחמישים המנהיגים המבטיחים של אמריקה בגילאי 

ובפרס אמי. פרסם מאמרים בוול סטריט ג'ורנל, בוושינגטון פוסט ובניו יורק טיימס. בוגר  1992פוסט" לשנת 

  .יטת  אוקספורדאוניברסיטת פנסילבניה בהיסטוריה. בעל תואר דוקטור מאוניברס

 for Public Policy Research , American Enterprise Instituteסגנית נשיא לנושאי חוץ   דניאל פלטקה

שה יועצת בכירה לוועדת יחסי החוץ של הסנאט האמריקני. מילאה תפקידי כתיבה ועריכה בעיתון בוושינגטון. שימ

  .לוס אנג'לס טיימס ובסוכנות הידיעות רוייטרס. בוגרת הסמית'  קולג' ומוסמכת אוניברסיטת ג'ון הופקינס

איש עסקים בדימוס ופילנטרופ. מייסד וראש קרן פוזן. פועל להעמקת המורשת התרבותית היהודית   פליקס פוזן

מכללה ליהדות כתרבות. יזם תוכניות לימודים ותוכניות להכשרת מורים בתחום היהדות  –חילונית. ממייסדי מית"ר 

רותיים כגון האנתולוגיה של כתרבות באוניברסיטאות בארץ ובארה"ב. תומך בחקר היהדות כתרבות, במפעלים ספ

התרבות והציוויליזציה היהודית ובמרכז ששון לחקר האנטישמיות באוניברסיטה העברית בירושלים. יסד קתדרה 

ללימוד היסטוריה יהודית באוניברסיטת ג'ון הופקינס. נגיד אמריטוס של המרכז ללימודים עבריים ויהודיים 

 באוניברסיטת אוקספורד.



, ומרצה אורח IISS-עמית מחקר בכיר לנושא דרום אסיה במכון למחקרים אסטרטגיים, ה  סר מייקל קווינלאןפרופ' 

במערכת הביטחון הבריטית ובנאט"ו, בהם תת שר ההגנה הבריטי. עסק  בקינגס קולג', לונדון. מילא תפקידים בכירים

   רבות בסוגיות בקרת נשק ומדיניות גרעין.

ץ ועמית זיגלר במכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב ויו"ר המכון לתכנון מדיניות עם יוע  דניס רוסהשגריר ד"ר 

שנות כהונת ממשלי בוש וקלינטון, שימש בתפקיד מוביל בעיצוב מעורבותה של ארצות הברית  12יהודי. במהלך 

ינטון, כמנהל צוות בתהליך השלום במזרח התיכון. כיהן כמתאם מיוחד לענייני המזרח התיכון בתקופת ממשל קל

תכנון המדיניות במחלקת המדינה וכמנהל לענייני המזרח הקרוב ודרום אסיה במועצה לביטחון לאומי. זכה במדליה 

הנשיאותית עבור הצטיינות בשירות הציבורי ובפרס מטעם מחלקת המדינה. בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת 

  .כבוד מהסמינר התיאולוגי היהודי ומאוניברסיטת סיראקיוזותארי דוקטור של   (UCLA)קליפורניה בלוס אנג'לס 

סגן נשיא לענייני אסיה ולעניינים בינלאומיים בחברת בואינג. חבר המועצה ליחסים בינלאומיים, החברה  סטנלי רות'

אינדונזיה והחברה לענייני אסיה.  כיהן כעוזר למזכיר המדינה לענייני אסיה והפסיפיק.  שימש מנהל -ליחסי ארה"ב

יני אסיה במועצה ליחסים בינלאומיים.  שימש המחקר במוסד האמריקני לשלום, עוזר מיוחד לנשיא ומנהל בכיר לעני

גם סגן לעוזר מזכיר ההגנה לענייני מזרח אסיה והפסיפיק,  ומנהל הוועדה לקשרי חוץ בבית הנבחרים. מוסמך 

  .אוניברסיטת ג'ון הופקינס ביחסים בינלאומיים

מנכ"ל מכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב. מוסמך אוניברסיטת הרווארד ובעל תואר דוקטור     רוברט סטלוףד"ר 

   מאוניברסיטת אוקספורד.

לוקהיד מרטין. מילא תפקידים בכירים בחברות ג'נרל סגן נשיא בכיר לפיתוח עסקי בחברת    רוברט טרייסד"ר 

דאגלס. היה ממונה על מדיניות ייצוא נשק במשרד מזכיר ההגנה האמריקני. בעל תואר דוקטור -דיינמיקס ומקדונלד

   במדע המדינה מאוניברסיטת ויסקונסין. 

יו"ר וממייסדי הוצאת הספרים וויידנפלד וניקולסון. דירקטור בהולינג'ר אינטרנשיונל. מכהן   ג'ורג' וויידנפלדלורד 

ויצמן למדע,  גוריון, כחבר בחבר הנאמנים של  אוניברסיטת תל אביב ומכון-כיו"ר חבר הנשיאים של אוניברסיטת בן

  BBC-וכסגן נשיא תכנית הפיתוח של אוניברסיטת אוקספורד.  שימש כתב בחו"ל ופרשן לעניינים אירופאים של  ה

  .והיה יועץ פוליטי של הנשיא חיים וייצמן.  פרסם מספר ספרים וזכה פעמיים בתואר אצולה

מנהל כללי של מכון האדסון. שימש מרצה למדע המדינה באוניברסיטת ג'ורג'טאון.  מוסמך   קנת'   וויינסטיןד"ר 

   מאוניברסיטת הרווארד. המכון למדע המדינה בפריז בלימודי סובייטולוגיה ובעל תואר דוקטור במדעי המדינה

ל ראש המרכז ללימודים מתקדמים בניהול באוניברסיטת פנסילבניה. מייסד ומנהל אקדמי ש  יורם )ג'רי( ווינד פרופ'

תכנית וורטון בבית ספר וורטון למנהל עסקים באוניברסיטה. כיהן כפרופסור אורח באוניברסיטאות ארסמוס 

באמסטרדם, ניו סאות' ויילס באוסטרליה, קליפורניה בברקלי, תל אביב והמרכז המרכז הבינתחומי הרצליה. שימש 

ת למוסדות תרבות כמו מוזיאון פילדלפיה יועץ בענייני שיווק ואסטרטגיה עסקית לחברות שונות. ייעץ בהתנדבו

לאמנות, המכון לאמנות מודרנית ותזמורת פילדלפיה. מייסד ונשיא אגודת הידידים של המרכז הבינתחומי הרצליה 

בארה"ב, וחבר בוועדה לפיתוח משאבים פיננסיים של הפדרציה היהודית של פילדלפיה. זכה בפרסים על הישגיו 

  .ור בשיווק מבית הספר המתקדם למנהל עסקים באוניברסיטת סטנפורדהמקצועיים. בעל תואר דוקט

יו"ר המחלקה ללימודי יהדות והמזרח הקרוב באוניברסיטת אמהרסט, מסצ'וסטס.  משמש יועץ   ג'יימס יאנגפרופ' 

יורק -לממשלות, לארגונים ולמוזיאונים העוסקים בהנצחה ובזיכרון לאומי. שימש מרצה באוניברסיטאות ניו

   ת ברקלי.ווושינגטון, וחוקר אורח באוניברסיטאות הרווארד ופרינסטון. בעל תואר דוקטור מאוניברסיט

 & Bainשימש יועץ אסטרטגי בחברת Israel Emerging Growth Fund, L.P.     -שותף מנהל ב  בנט צימרמן

Companyיקט מחקר על האוכלוסייה הערבית בגדה המערבית ובעזה שנערך על ידי מרכז בגין. עמד בראש פרו-

 .סאדאת באוניברסיטת בר אילן. מוסמך אוניברסיטת הרווארד במינהל עסקים

. שימש  New York Daily News–, וה US News & World Reportיו"ר ועורך ראשי ונשיא    מורטימר צוקרמן

מרצה לתכנון אזורי ועירוני באוניברסיטאות ייל  והרווארד. מוסמך בית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד  

   ומוסמך בית הספר וורטון למנהל עסקים.

 

 


