
 

 
 

 2003 4-ה הרצליהבכנס  משתתפים
 

  , ראש המועצה המקומית קרית טבעוןשמואל אבואב מר

  , מתאם אסטרטגי וחבר הצוות הבכיר ביוזמות קרן אברהםחוסאם אבו בכר מר

  , ראש מחצ"ב, רפא"לנעמי אביגדול ד"ר

  , המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושליםשלמה אבינרי פרופ'

  , דיקן בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי, המרכז הבינתחומי הרצליהברנרד אבישי פרופ'

  רקטוריון, בנק איגוד לישראל, יו''ר דיזאב אבלס מר

  , כלכלן ויועץ אסטרטגי.שמואל אבן אל"מ )מיל.( ד"ר

  Stern Magazine, עיתונאית, מירה אברך גב'

  , מנכ''ל משרד המשפטיםאהרון אברמוביץ עו''ד

  אדמונד בנימין דה רוטשילד –, מנכ''ל החברה לפיתוח קיסריה אסא אברמסקי מר

  אמריקה-מסחר והתעשייה ישראל, מנכ"ל לשכת הנינה אדמוני גב'

  , מפכ''ל משטרת ישראלשלמה אהרונישקי רב ניצב

  Siemens Israel, מנכ"ל אורן אהרונסון מר

   , מנכ"ל "כנס שדרות לחברה".עידו אוחיון עו"ד

   מקום ראש הממשלה ושר התעשייה, המסחר, התעסוקה והתקשורת.-, ממלאאהוד אולמרט ח"כ

  , מזרחןיוסף אולמרט ד"ר

  , נשיא התאחדות הקבלנים והבונים בישראלשמואל )סם( אולפינר מר

  , טלקאר בע''מגדי אונגר מר

  , יו''ר דירקטוריון, תעשייה אוירית לישראלאורי אור אלוף )מיל.(

  , יו''ר הבורסה לניירות ערך תל אביביאיר אורגלר פרופ'

  , דיקן הסטודנטים, המרכז הבינתחומי הרצליהיצחק אורון ד"ר

  , שר הרווחהולון אורלבזב ח"כ

  , סגנית נשיא למינהל, המרכז הבינתחומי הרצליהפינס-אהובה אורן גב'

  , סמנכ"ל וראש המנהל למחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומילאה אחדות גב'

  , ראש אגף בחטיבת הביטחון, משרד מבקר המדינה אבשלום אייזנברג מר

  .DSP Group Inc, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל אלי איילון מר

  , יו''ר מועצת מנהלים, נטפים מערכות השקייהעמי איילון אלוף )מיל.(

  , ראש אגף התכנוןגיורא איילנד אלוף

  , מנכ"ל, הוצאת ספרים ידיעות אחרונותדב איכנולד מר

  , עמית מחקר, המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליהאבי איפרגן מר

  , יו"ר ריסימקסרפי איתן מר

  , נשיא אכסף השקעותחנן אכסף מר

  I.P.C.R.I, מנכ"ל חאק-זכריה אל מר

  , יו"ר ועדת המעקב של ערביי ישראלחטיב-שאוקי אל מר

  , יו''ר ועדת אתיקה של הכנסתאריה אלדד ח"כ תא"ל )מיל.( ד"ר

  , סגן ראש החטיבה לתכנון אסטרטגי, אגף התכנוןרון אלדדי אל''מ

   בנייה ניהול והנדסה –שותף ויו"ר בחברת ב.נ.ה , צבי אלדרוטי

  , המרכז הבינתחומי הרצליהשולמית אלוני גב'

  , עורך נקודהאורי אליצור מר

  , מנהל אגף תכנון פיתוח טכנולוגיה, חברת החשמל לישראלדוד אלמקיאס ד''ר

  הרצליה , מנהל אקדמי, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומיאלטמן-ישראל אלעד ד"ר

   , יועץ בכיר למועצה לביטחון לאומי בתחום החוסן החברתי והלאומימאיר אלרן תא"ל )מיל.(

  , מנכ"ל , החברה לפיתוח הרצליהשרגא אלקלעי מר

  , מנהל קשרי חוץ, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהמיכאל אלתר אל"מ )מיל.(

  החוץ, סגן ראש ממ"ד, משרד יעקב אמיתי מר

  מכון טכנולוגי לישראל -, נשיא הטכניון יצחק אפלויג פרופ'

  , נשיא ויו"ר מועצת המנהלים, אלביט מערכותיוסף אקרמן מר

  (The International Fellowship of Christians and Jews, מייסד ונשיא הקרן לידידות, ישראל )יחיאל אקשטיין הרב

  ונט, נשיא ומנכ''ל השקעות דיסקעמי אראל מר

  , נשיא ארד תקשורתאיל ארד מר

  , סגן נשיא, האוניברסיטה העברית בירושליםמשה ארד השגריר

  , ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהעוזי ארד ד"ר

  , בקר סיכונים ראשי, בנק לאומי לישראלרות ארד ד"ר

  , מנהל שיווק, מיפא בינלאומיעמיחי ארז מר



  מנכ"ל לשיתוף פעולה בינלאומי, משרד החוץ, סאריה ארזי מר

  , עוזר יועץ שר הביטחון, משרד הביטחוןראובן ) נאמן( ארליך אל"מ )מיל.( ד"ר

  , המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאליובל ארנון ד"ר

  , ראש תכנית החלל, משרד הביטחוןחיים אשד תא"ל )מיל.( ד"ר

  , סגן הרמטכ''לגבי אשכנזי אלוף

   , נשיא, מנכ"ל ויו"ר מועצת המנהלים של ראדא תעשיות אלקטרוניותהרצל בודינגר ל.(אלוף )מי

  תרשיחא-, ראש העיר מעלותשלמה בוחבוט מר

  , סגן שר הביטחוןזאב בוים מר

  , מנהל קרן פרידריך אברטהרמן בונץ מר

  , מנכ"ל, ארקיע קווי תעופה ישראליםישראל )איזי( בורוביץ פרופ'

   CPM Worldwideקונסול כללי של ישראל במיאמי,, לשעבר שי בזק מר

  , המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסטיה העברית בירושליםאורי ביאלר פרופ'

  אדמונד בנימין דה רוטשילד –, סגן יו"ר הדירקטוריון, קרן קיסריה אברהם ביגר מר

  , ביגר השקעותאילנה ביגר גב'

  ברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה, אוניגדעון ביגר פרופ

  , היועץ המשפטי, משרד החוץאלן בייקר עו"ד

  , ראש החטיבה הבינלאומית, המרכז למחקר מדיני, משרד החוץברוך בינה מר

  , נשיא כור תעשיותדני בירן מר

  , מנכ''ל משרד החוץיואב בירן השגריר

  2000, מנכ''ל יורופנד הלחמי-אהרון בית תא"ל )מיל.(

  , בי''ס למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליהגיא בכור ד''ר

  , פסיכולוג ראשי, ביה"ח הדסהאיתן בכר ד"ר

  , יו"ר בנק ירושליםדוד בלומברג מר

  , יועץ לתכנון חינוכינחום בלס מר

   , משנה לפרקליטת המדינה לעניינים פלילייםאור-נאוה בן עו"ד

  נולוגיות, מנכ"ל מייסד, קבוצת סנטרי טכאליהו-איתן בן אלוף )מיל.(

  , החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביבדוד-דני בן ד''ר

  , יו"ר נעמ"ת תל אביב לשעברדוד-חנה בן גב'

   , ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפהדור-גבריאל בן פרופ'

   , מנכ"ל מט"ח )מרכז טכנולוגיה חינוכית(הר-גילה בן גב'

  יניות ביטחון, המועצה לביטחון לאומי, ממונה מדהר-לימור בן גב'

  , סמנכ"ל צפון אמריקה, משרד החוץיורם בן זאב השגריר

  , ראש מחלקת מדעי ההתנהגות, צה''לישי-עפרה בן אל''מ

   , ראש המרכז ללימודים בינ"ל ע"ש קוריאל, אוניברסיטת תל אביביצחק בן ישראל אלוף )מיל.( פרופ'

  בכיר, מרכז יפה למחקרים אסטרטגים, אוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר מאיר-יהודה בן עו''ד

  מכללה ליהדות -, מנכ"ל, מיתר מורה-מרטין בן מר

  , מנהל קול ישראלמנחם-יוני בן מר

   , מנכ"ל בתי הזיקוק לנפטישר בן מרדכי מר

  , יו''ר יוניברסל מוטורס ישראלנון-אביהו בן אלוף )מיל.(

  נית בישראל, מנכ''ל המועצה הציועטר-משה בן מר

  , מתאם צוותי עבודה ותוכן, כנס הרצליהעמי-חיים בן מר

  , פסיכולוגיתעמי-רחל בן גב'

  , היועץ הכספי לרמטכ"ל, משרד הביטחוןצבי-שמואל בן תא"ל ד"ר

  , מפקד גיסאייל בן ראובן אלוף

  סהר-, יו"ר קבוצת פטרולגזש''ך-אהוד בן מר

   Koonras Technologies, מנכ"ל ויו''ר משותף,שאול-רימון בן מר

  , החוג לכלכלה, אוניברסיטת תל אביבשחר-חיים בן פרופ'

  , סמנכ"ל למנהל, משרד החוץשטרית-נסים בן מר

   , המנכ"ל הנכנס של המוסד לביטוח הלאומי; המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהשלום-יגאל בן ד"ר

  וחיסכון, משרד האוצר ,ממונה על שוק ההון, ביטוחשלוש-אייל בן מר

  , משרד ש. הורוביץ ושות'טל בנד עו"ד

  , דירקטור, תעשיה אוירית לישראלאברהם שלום בנדור מר

  , מפקד גלי צה''לאבי בניהו אל"מ

  אביב-, החוג לסטטיסטיקה, אוניברסיטת תליואב בנימיני פרופ'

  , ראש מנהל הסגל, בנק לאומייעל בנימיני ד''ר

  Israel-Palestine Center for Researchכ"ל , מנגרשון בסקין ד''ר

  , נשיא בית הדין הצבאי לערעוריםפרופ' ישי בר אלוף

  , עוזרת שר הביטחוןרות בר עו"ד

  , עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהשמואל בר ד"ר

  , ראש אגף אמו"ן, משרד הביטחוןגיל-ויקטור בר מר

  , מנכ"ל המכון לתכנון מדיניות עם יהודייוסף-ראבינועם ב מר

  , כלכלן ראשי, חברת חיסונים פיננסייםשביט-פתחיה בר מר

  , מנכ''ל קומברסזאבי ברגמן מר

  , ידיעות אחרונותרונן ברגמן מר

  , נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגבאבישי ברוורמן פרופ'



  , סמנכ"לית שיווק ומנהלת המערך העסקי, בתי זיקוק לנפטרבקה ברוקמן גב'

  , יו"ר המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומישרגא ברוש מר

  , יועץ, משרד הביטחוןיצחק ברזילי מר

   Venture Partner, Gemini Capital Fund Management, ארנה ברי ד''ר

  ן מדיני וכלכלי, יו''ר חוג הפרופסורים לחוסרון בריימן ד''ר

  , ראש המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפהאברהם בריכטה פרופ'

  , עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהבני בריסקין מר

  , מרכז פורום ראשי רשויות גליל נגביצחק בריק אלוף )מיל.(

  קת המחקר, בנק ישראל, ראש תחום הסקטור הציבורי, מחלעדי ברנדר ד''ר

   , דיקן מייסד, בית ספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליהאמיר ברנע פרופ'

  , הוועד היהודי האמריקניProject Interchange, משנה למנהל ורכזת ציפי ברנע גב'

  , היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלהפרגו-שלומית ברנע עו''ד

  רפואי ת"א, מרכז עמירם ברעם ד''ר

   , הפורום לאחריות לאומית, מרכז רבין לחקר ישראלתמר ברק עו"ד

  , מנהלת ערוץ "ישראל פלוס"יוליה ברקוביץ' גב'

  ראש חטיבת תפוצות, משרד החוץ נמרוד ברקן, מר

  , מנהל כספים, סימנס ישראלאקהארד בקר מר

  , נשיא ויו"ר גאון אחזקותבנימין גאון מר

  רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר, מנכ"ל אייל גבאי עו"ד

  , סמנכ"ל אסיה ופסיפיק, משרד החוץצבי גבאי השגריר

  גולדנברג-, משרד גבישמשה גביש עו"ד

  יוסף גבע אלוף )מיל.(

  , יועצת תקשורתהילה גוטמן גב'

  דין-נייגר עורכי-, גוטמןיחיאל גוטמן עו"ד

  ה העברית בירושלים, מכון רקח לפיזיקה, האוניברסיטחנוך גוטפרוינד פרופ'

  , ראש מת"ט, משרד הביטחוןמשה גולדברג ד''ר

  משרד הביטחון -, רמ''ח תוכן, מפא''ת אחיאב גולן אל''מ

  , מנכ''ל, מינרוה יעוץ והדרכהאסף גולני מר

   ישראל-, מזכ"ל פורום איחוד אירופהשלמה גור עו"ד

  , דירקטור, קב' דנקנרשמואל גורן ד''ר

  , יו''ר העמותה לחקר כוח המגןשלמה גזית אלוף )מיל.(

  , יועץ, המכון הישראלי לנפט ואנרגיהיוסף גילבן מר

  , ראש המועצה המקומית מבשרת ציוןכרמי גילון מר

  , סמנכ''ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, משרד התשתיות הלאומיותאורה שובע גינדין גב'

   , החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפהיוסף גינת פרופ'

  יועץ ראש הממשלה לתקשורת, משרד ראש הממשלה רענן גיסין, מר

   , בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושליםג'ון גל ד"ר

   סמנכ"ל לעניינים כלכליים, משרד החוץ יוסי גל, השגריר

  , מנכ''ל המשרד לקליטת עלייהמירלה גל גב'

   , סגן ראש המועצה לביטחון לאומי וראש האגף למדיניות, חברה ותשתיותגלראובן  אל"מ )מיל.( ד"ר

  , סגן החשב, משרד הביטחוןגולדקינד-שאול גל מר

   , יועץ לנושאי מודיעיןעמוס גלבוע תא"ל )מיל.(

  , ראש מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה, אוניברסיטת חיפהיואב גלבר פרופ'

  , מנכ"ל פלאפוןיעקב גלברד מר

  נשיא ומנכ''ל, עוזיה יזמות וניהול עוזיה גליל, מר

  , מזכיר צבאי לראש הממשלהיואב גלנט אלוף

  , הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים בירושליםישראל גלעד פרופ'

  מדיני, משרד הביטחון-, ראש אגף ביטחוניעמוס גלעד אלוף )מיל.(

  י, אגף התכנון, צה"ל, ראש החטיבה לתכנון אסטרטגעיבל גלעדי תא"ל

  , יועצת אסטרטגיתחיה ג'משי ד''ר

  , יו"ר תאיה תקשורתעמי גניגר מר

  (IFCJ, USA, מנכ''ל הקרן לידידות, ישראל )אלעד-דבורה גנני גב'

  , אלוף פיקוד צפוןבני גנץ אלוף

  , עמית מחקר בכיר, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביבגדעון גרא אל"מ )מיל.( ד"ר

  , היועצת המשפטית, משרד הביטחוןוסצביה גר גב'

  , נציג ישראל, הקונגרס היהודי האמריקנידני גרוסמן מר

  , יו''ר המועצה להשכלה גבוההשלמה גרוסמן פרופ'

  , יו''ר דירקטוריון, גרופמן אחזקותשלמה גרופמן מר

  , מנכ"ל דלק ניהול קידוחיםצבי גרינפלד מר

   (ECFהקרן לשיתוף פעולה כלכלי ), מנהל פרויקט "ראות", גידי גרינשטיין מר

  אברהם גרנות ד''ר

  הערוץ הראשון –, פרשן לענייני ערבים, הטלויזיה הישראלית עודד גרנות מר

  , המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העבריתמומי דהאן ד"ר

  , סמנכ"ל וראש אגף השיקום, משרד הביטחוןגד דובב מר

  , מכון ויצמן למדעידין דודאי פרופ'



  משרד הביטחון –, ראש קש"ט, מפא"ת דויטש סטפן ד"ר

  DOCOR International Management, מנכ"ל אלון דומניס תא"ל )מיל.( ד"ר

  , בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושליםאברהם דורון פרופ'

  , מנהל המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלידניאל דורון מר

  , מנכ"ל, א. דורידורי אורי מר

  אדמונד בנימין דה רוטשילד –, קרן קיסריה מנחם דותן מר

  , סגן נשיא לקשרי חוץ, המרכז הבינתחומי הרצליהג'ונתן דייויס מר

   , ראש הפורום לאחריות לאומיתעוזי דיין אלוף )מיל.(

  , היועץ הכלכלי בפועל, משרד הביטחוןאריה דיכטוולד מר

   שירות ביטחון כללי, ראש אברהם דיכטר מר

  מנהל החטיבה לגיוס משאבים, קרן הקיימת לישראל אבי דיקשטיין, מר

   (, מנכ"ל עמותת המרכז למורשת המודיעין )מ.ל.מ(שייקה )ישעיהו( דליות )בלומברג מר

  , עורך מעריבאמנון דנקנר מר

  , יו''ר מועצת המנהלים, דנקנר השקעותשמואל דנקנר מר

  , נשיא המכון לתכנון מדיניות עם יהודייחזקאל דרור פרופ'

  יו"ר קבוצת חברות קצא"א יהודה דרורי, מר

  , ראש אגף בינוי, משרד הביטחוןאברהם הבר מר

  , גיאופול בע"מאיתן הבר מר

  יו"ר הפורום הביטחוני לחוסן לאומי דוד הגואל, תא"ל )מיל.( עו"ד

  ליה, מנהלת קשרי חוץ, המרכז הבינתחומי הרצבלהה הוכמן גב'

  , מנכ"ל אפראודוד הולנדר מר

  Jacada, יו"ר מועצת המנהלים, יוסף הולנדר מר

  , יו''ר קבוצת ''גיזה''זאב הולצמן מר

  ציוני, הסוכנות היהודית לא"י-, מנכ"ל המחלקה לחינוך יהודיאלן הופמן ד"ר

   , המועצה לביטחון לאומיאורי הורוביץ אל"מ )מיל.(

   ת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, יו"ר מייסד, קבוצאלי הורוביץ

  , עורך ראשי, "ג'רוזלם ריפורט"דוד הורביץ מר

   , האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בר אילןיאיר הורוביץ עו"ד

  , קצין המילואים הראשי, צה"ל ומשרד הביטחוןאריאל היימן תא"ל ד"ר

  , מנכ"ל התאחדות התעשייניםיהודה היימן מר

   , סגן יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת הכספיםזוןאברהם הירש ח"כ

  , לשעבר ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדיםאפרים הלוי מר

  , מנכ"ל איפטיקדן הלפרין מר

  , יו''ר ומנכ"ל הראל השקעות לביטוחיאיר המבורגר מר

  , סגן שרת החינוךצבי הנדל ח"כ

  GRS, נשיא יורם הסל מר

  נות החלל הישראלית, משרד המדע והטכנולוגיה, מנהל סוכאבן-אבי הר אל"מ )מיל.(

  , אלוף פיקוד דרוםדן הראל אלוף

  , ראש אגף תקשוביצחק )חקי( הראל אלוף

  , עיתון "הארץ"ישראל הראל מר

  , מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבהמרים הרן ד''ר

  , ראש מנהלת חומה, משרד הביטחוןאריה הרצוג מר

  , כנסת ישראליצחק הרצוג ח"כ

  , מזכיר צבאי לשר הביטחוןכאל הרצוגמי תא"ל

  , חבר המכון למדיניות בינ"ל נגד הטרור, המרכז הבינתחומי הרצליהשלום הררי אלוף )מיל.(

  , מנכ"ל קרן בירדדב הרשברג מר

  , חשב משרד הביטחוןדוד ואיש מר

   , מנהל פעילויות סטודנטים, המחלקה לחינוך של הסוכנות היהודית לארץ ישראלאילן וגנר מר

   , דוקטורנט בחוג לחינוך, אוניברסיטת בר אילןהלל וורמן

  , מנכ"ל שטראוס עליתארז ויגודמן מר

  , מנכ"ל איגוד הבנקיםפרדי וידר מר

  , מנהל פרוייקטים, אזור ישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראליהודה ויינראוב ד"ר

   מתן וילנאי אלוף )מיל.( ח"כ

  ריאלס, יו"ר אפלאייד מטידן וילנסקי מר

  מנכ"ל ביד הלשון דוד וינברג, מר

  דוברת אוניברסיטת חיפה נחמה וינטמן, גב'

  , מרכז תכנית הוראה, מרכז חוסןזאב וינר ד"ר

  , עורך ידיעות אחרונותמשה ורדי מר

  , המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בירושליםיעקב ורצברגר פרופ'

  ראש אגף המודיעין אהרן זאבי )פרקש(, אלוף

  , נשיא קבוצת זאביגד זאבי מר

  , שותף בכיר, מ. זליגמן ושות'אלי זוהר עו"ד

  שותפה במשרד עורכי דין-, מנהלתפאהום-וופא זועבי עו"ד

  , מנכ"ל בנק הפועליםצבי זיו מר

  , מנהל גרניתאריה זילברברג מר



  , נשיא מייסד, קבוצת רד בינתיהודה זיסאפל מר

   , בעל משרד עורכי דיןיאמנון זכרונ עו"ד

  , שר המדע והטכנולוגיהאליעזר זנדברג ח"כ

  מנכ''ל עיריית הרצליה אבי חודין, מר

  , לשעבר ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדיםיצחק חופי אלוף )מיל.(

  , המשנה למנכ"ל וראש מלמ"ב, משרד הביטחוןיחיאל חורב מר

  2000, מנכ"ל אקטיב ליאור חורב מר

  , מנכ"ל חושן אליאבחושן גדעון מר

  , כנסת ישראליחיאל חזן ח"כ

  , נשיא אוניברסיטת חיפהיהודה חיות פרופ'

  , מנהלת מרכז הירש לגיל הרך ביפונדיה חילו גב'

  , מפקד חיל האוירדן חלוץ אלוף

  , החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפהראסם חמייסי ד"ר

  רד ראש הממשלה, לשעבר ראש אגף במשאורי חן מר

  , מנהלת המחלקה לעניינים פליליים ביטחוניים, פרקליטות המדינהדבורה חן עו''ד

   בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב דוד חן, פרופ'

  , מרידיאןאסף חפץ ניצב )דימ.(-רב

  אדמונד בנימין דה רוטשילד –, קרן קיסריה דבי חפץ גב'

   המנהלים של תדיראן תקשורת , נשיא, מנכ"ל וחבר במועצתחזי חרמוני

  , עורך הרבעון לכלכלהיצחק טאוב מר

  , חוקר בכיר, מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת תל אביבאמרי טוב מר

  , קול ישראלמיכאל טוכפלד מר

   , לשעבר מנכ"ל דיסקונט השקעותיורם טורבוביץ ד"ר

  , מנכ''ל תשתיות נפט ואנרגיהרפי טטרקה מר

  אילן-, סגן הנשיא למחקר, אוניברסיטת ברטייכרמינה  פרופ'

  , נשיא התאחדות התעשייניםעודד טירה מר

  , חבר הועד המנהל, המכון למדיניות נגד טרור, המרכז הבינתחומי הרצליהאבנר טל עו''ד

  קבוצת אלול טכנולוגיות –, סמנכ"ל, אתנה אלכס טל אלוף )מיל.(

  טרטגיים, אוניברסיטת תל אביב, חוקר, מרכז יפה למחקרים אסנחמן טל ד''ר

  , מנהלת משאבי אנוש, מרכז יצחק רבין לחקר ישראלסיגל טלמור גב'

  , מנכ"ל הוצאת מטרמשה טריואקס מר

  סאלח טריף מר

   .DSP Group Inc, סמנכ"ל מיזוגים ורכישות, אילנה טרסטון גב'

  שותף יגנס, טויסטר ושות' רן יגנס, עו"ד

  ות בצה"ל, מפקד המכללעמוס ידלין אלוף

  TIM, מנכ"ל יורם יהב מר

  , סמנכ"ל לשפ"ע, רפאלאיתן יודילביץ ד"ר

  בית ספר לעיתונות -, יו''ר מועצת המנהלים, כותרת דב יודקובסקי מר

  , מקש"ח, משרד הביטחוןרמי יונגרמן אל"מ )מיל.(

  , לשעבר מנכ"ל בנק הפועליםאליעזר יונס מר

  מנכ''ל עמותת מתן אהובה ינאי, אל''מ )מיל.(

   CREDO Group, מנכ''ל משה ינאי מר

  , נשיא ומנכ"ל מכתשים אגן תעשיותשלמה ינאי אלוף )מיל.(

  , מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושליםיעקב יניב מר

  , סגן ראש עיריית הרצליהיהונתן יסעור מר

   , הרמטכ"למשה יעלון רב אלוף

   ה העברית בירושלים, האוניברסיטאלכסנדר יעקובסון ד"ר

  , סגן ראש המועצה לביטחון לאומי למדיניות ביטחוןאיתמר יער אל"מ )מיל.(

  אביעזר יערי אלוף )מיל.(

  , מפקד חיל היםידידיה יערי אלוף

  , עוזרת הרמטכ"לשושני-מיכל יצחקי אל"מ

   , מנכ"ל משרד הביטחוןעמוס ירון אלוף )מיל.(

  , דוברת צה''לרות ירון תא"ל

  , רקטור אוניברסיטת בר אילןוסף ישורוןי פרופ'

  , ראש אגף א' חטיבת הביטחון, משרד מבקר המדינהרון ישראל מר

  , סמנכ''ל לעניינים אסטרטגיים,משרד החוץג'רמי יששכרוף מר

  , חבר ועדת חוץ וביטחון, כנסת ישראלאהוד יתום ח"כ

  ISRAEL BRITISH GAZ, מנהלת קשרי חוץ, ג'ינה כהן גב'

  , החוג למדע המדינה ומרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילןוארט כהןסטי פרופ'

  , מנכ''ל פרטנר תקשורתעמיקם כהן מר

  , סמנכ"ל וראש אמ"א, משרד הביטחוןצביקה כהן מר

  , יו"ר לשכת עורכי, ד''ר שלמה כהן ושות'שלמה כהן ד''ר

  , לשעבר ראש אגף במשרד ראש הממשלהמיכאל כהנוב מר

  , יו''ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוךיעקב כץ ופ'פר

  , ראש חטיבת תיאום ומנהל לשכת המנכ"ל, משרד החוץדני כרמון מר



  , יו"ר מועצת המנהלים, דלתא גליל תעשיותדב לאוטמן מר

  , יו"ר ועדת ההיגוי בהתמודדות עם אסונות פתע רבי נפגעיםאפריים לאור ד"ר

  חירום, משרד הבריאות, ראש אגף לשעת דני לאור ד"ר

  , מנהלת שירות עבודה קהילתית, משרד העבודה והרווחהשדה-דליה לב גב'

  , המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העבריתויקטור לביא פרופ'

  , מרצה, בי"ס לממשל, המרכז הבינתחומי הרצליהרישפי-אורית לביא גב'

   , משרד החוץיצחק לבנון מר

  , כנסת ישראלאתי לבני ח"כ

  , עיתונאיחק לבנייצ מר

   השרה לקליטת העלייה ציפי לבני, ח"כ

  אהרון לבנת מר

  , שרת החינוך, התרבות והספורטלימור לבנת ח"כ

  , מנהלת פרסומים, מרכז יצחק רבין לחקר ישראלחפר-עפרה לבשקי גב'

  , סגן בכיר א' וממונה, פרקליטות המדינהגל לברטוב עו"ד

   , המפקח על הבנקים, בנק ישראליואב להמן מר

  , עוזר הרמטכ''ל לתהליכי חשיבהעמוס להמן אל''מ

  אילן-, מנכ''ל אוניברסיטת ברשבתאי לובל סא"ל )מיל.(

  , יועץ שר הביטחוןאורי לוברני מר

  Markstone Capital Group LLC, שותף מייסד, רון לובש מר

  מיות, יועצת בכירה, משרד התשתיות הלאוגליה לוי עו''ד

   , האוניברסיטה הפתוחהיגיל לוי ד"ר

  , משנה למנכ"ל, הועדה לאנרגיה אטומיתאריאל לויטה ד''ר

  לאה לוין גב'

  , משנה למנכ"ל וראש תחום השקעות, קבוצת מגדלענת לוין גב'

  10, ידיעות אחרונות וערוץ ירון לונדון מר

  , מנכ''ל, חברת ניתוח מערכותיורם לונינסקי ד"ר

  שותף מנהל ויועץ כלכלי, משרד רו"ח ליאון אורליצקי ושות' ,משה ליאון מר

  , בית ספר לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי הרצליהאלון ליאל ד''ר

  , סגן דיקן ביה"ס למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליהורדה ליברמן ד"ר

  ןיועץ בכיר לתכנון מדיניות ביטחונית, משרד הביטחו שמואל לימונה, אל"מ )מיל.(

  , מנהל, מוסד שמואל נאמןנדב לירון פרופ'

   , יו"ר הדירקטוריון, חברת החשמל לישראלאלי לנדאו מר

  , שר במשרד ראש הממשלהעוזי לנדאו ח"כ

  , נציג ליחסים בינלאומיים, כל ישראל חבריםיהודה לנקרי ד''ר

  ,מנהל אזור ישראל, הסוכנות היהודיתאפרים לפיד תא"ל )מיל.(

   סגן ראש הממשלה ושר המשפטים ויו"ר סיעת שינוי, יוסף לפיד ח"כ

  , הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העבריתרות לפידות פרופ'

  , יו''ר קרן קיימת לישראליחיאל לקט מר

  , מנכ"ל משרד ישראל והמזרח התיכון, הוועד היהודי האמריקניערן לרמן אל"מ )מיל.( ד"ר

  ל, מהנדס מערכות ראשי, רפא''דניאל לשם ד''ר

  , ראש אגף ב' חטיבת הביטחון, משרד מבקר המדינהחיים לשם מר

  , מ"מ סמנכ"ל צפון אמריקה, משרד החוץיער-רוני לשנו מר

  , סמנכ"ל תקשורת והסברה, משרד החוץגדעון מאיר מר

  , מנכ"ל מוסט מדיהמרק מאירסון מר

  , ראש נתיב, משרד ראש הממשלהצבי מגן מר

   טחון, שר הבישאול מופז רא"ל )מיל.(

  , סמנכ"ל תכנון מדיני, משרד החוץדניאל מוקדי מר

  , מנכ"ל, אקו אנרג'יעמית מור ד"ר

  (IFCJ, USA, מנהלת פרוייקטים, הקרן לידידות, ישראל )מרב מזרחי גב'

  הקרן למען ביטחון ישראל -, יו''ר לב''ידני מט אלוף )במיל.(

  , מנהלת היחידה להסכמים בינלאומיים, משרד המשפטיםשביט מטיאס ד''ר

  , סגן ראש המועצה לביטחון לאומיישראל מיכאלי מר

   , החוג לשפה וספרות ערבית, האוניברסיטה העברית בירושליםמנחם מילסון פרופ'

  , יו''ר מועצת מנהלים, בנק דיסקונט לישראלאריה מינטקביץ מר

  , יו''ר מועצת יש''עעדיאל מינץ מר

  , מנהל קשרי חוץ, מכללת תלשגיא מלמד מר

   ספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה-, ביתרפי מלניק פרופ'

  , מ"מ ראש אגף מזה"ת, משרד החוץאבי מנור מר

  , סגן ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהמירון מנור מר

  , מנהל ג'וינט ישראלארנון מנטבר מר

  , מנכל"ית הפורום לאחריות לאומית, מרכז יצחק רבין לחקר ישראלמירי מס ב'ג

  , אוניברסיטת תל אביבירון-חגית מסר פרופ'

  , הרב הראשי לישראליונה מצגר הרב

  , מנכ''ל טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מישראל מקוב מר

  , יו''ר המכון הישראלי לנפט ואנרגיהעמיר מקוב מר



  ל משרד האוצר, מנכ''אוהד מראני מר

  , עיתון מעריבדן מרגלית מר

  , מנהל פיתוח עסקים, חב' קריאומשה מרום תא''ל )מיל.(

  , מנכ"ל, איפטיקמנחם מרון אלוף )מיל.(

  , שותף בכיר במשרד עו"ד חיים צדוק ושות'דן מרידור עו"ד

  , יו''ר דירקטוריון, בזק בינלאומיליאורה מרידור גב'

  של הסוכנות היהודית לא"י וההסתדרות הציונית העולמית , יו"ר ההנהלהסלי מרידור מר

  , סמנכ"ל וראש מנה"ר, משרד הביטחוןאהרון מרמורוש מר

  , עורך עיתון הארץחנוך מרמרי מר

  היועצת הכלכלית למערכת הביטחון, משרד הביטחון חמדה מרק, גב'

  , ראש היחידה לכלכלת ביטחון בפועל, משרד הביטחוןמינה מרקוביץ גב'

  , החוג למדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביבשאול משעל פ'פרו

  עזריאל נבו תא"ל )מיל.(

  , מ"מ ראש מו"פ, משרד הביטחוןיעקב נגל אל"מ )מיל.(

  , החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביבאריה נדלר פרופ'

  אבנר נווה תא"ל )מיל.(

  , שר הבריאותדני נווה ח"כ

  ף, אלוף פיקוד העוריאיר נווה אלוף

  , מנכ"ל משותף, המכון לחקר תורת המערכהשמעון נווה תא''ל )מיל.(

  אמנון נויבך מר

  , יו''ר מועצת מנהלים, בנק הפועליםשלמה נחמה מר

  , בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהדוד נחמיאס פרופ'

   , ראש עיריית אריאלרון נחמן מר

  , דוברת משרד הביטחוןיאשכנז-רחל נידק גב'

  ישראל IBM, מנכ''ל מאיר ניסנסון מר

   , לשעבר החשב הכללי במשרד האוצרגלעד ניר מר

  , יו"ר מועצת המנהלים, מעריב אחזקותיעקב נמרודי מר

  , עוזר ליו"ר הדירקטוריון, מעריבעופר נמרודי מר

  מדיני, משרד הביטחון-, מתאם לנאטו ולארגוני ביטחון אירופאים, האגף הביטחוניאורי נעמן אל''מ )מיל.(

  ברנדס-, שותף בכיר, נשיץגד נשיץ עו"ד

  עוזי נתנאל מר

  , יו''ר המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתירובי נתנזון ד''ר

   , שר האוצרבנימין נתניהו ח"כ

  שראל, עוזר ליו"ר מרכז יצחק רבין לחקר יג'ונתן סבג מר

   , מנכ"ל חברת חושבה לתכנוןארז סברדלוב אל"מ )מיל.( ד"ר

  , מנכ''ל, גרנית הכרמל השקעותעמיעז סגיס אלוף )מיל.(

  , אנוניס בע"מדליה סגל גב'

  , אוניברסיטת תל אביבזאב סגל פרופ'

  מנכ"ל אנוניס בע"מ מרדכי סגל, ד"ר

   ראש המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי חנא סוייד, ד"ר

  , סגן סמנכ''ל לתקשורת, התעשייה האווירית לישראלורון סוסליקד מר

  , סגן ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפהארנון סופר פרופ'

  , סגן מנהל מחלקת המחקר, בנק ישראלמישל סטרבצ'ינסקי ד"ר

  , נשיא ''וראייטי" העולמיאורי סלונים עו"ד

  ם, מנכ''ל סיבאביאם סלע אל''מ )מיל.(

  , החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפהסמי סמוחה פרופ'

  , המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילןשמואל סנדלר פרופ'

  , יו"ר ועדת המשנה לתפישת הביטחון, ועדת החוץ והביטחוןאפרים סנה ח"כ ד"ר תא"ל )מיל.(

  סיטת תל אביב, ראש מרכז דיין לחקר המזה"ת, אוניבראשר ססר פרופ'

  , מנהלת ביה"ס לפיתוח מוכנות וחוסן, מרכז חוסןסמדר ספירמן גב'

  , מנכ"ל קצא"אעמנואל סקל אלוף )מיל.(

  , מנכ"ל מורגן סטנלי ישראליאיר סרוסי מר

  , מנכ"ל משותף, אקו אנרג'ישמעון סרוסי מר

  מי, מנהלת תחום מדיניות חברה ותשתיות, המועצה לביטחון לאולירית סרפוס גב'

  , סמנכ"ל משרד הבריאותבויאנג'ו-מיכל עבאדי עו"ד

  , נשיא בואינג ישראלדוד עברי אלוף )מיל.(

  , מנהל הטלויזיה הישראלית, רשות השידורמוטי עדן מר

  , סגן נשיא, בני משה קרסובני עופרי מר

   , יועץ כלכלי ומוניציפאליאסעד עזאיזה מר

  אוניברסיטת חיפה ערבי,-, מנהל המרכז היהודיפייסל עזאיזה ד"ר

  , שר מתאם בין הממשלה לכנסתגדעון עזרא ח"כ

  , עוזי עילם יועצים בע"מעוזי עילם תא"ל )מיל.(

  , אדריכלזלמן עינב מר

  יעקב עמידרור אלוף )מיל.(

  , מנכ"ל מוסדות עליית הנוער, הסוכנות היהודיתאלי עמיר מר



   , יו"ר המרכז למורשת המודיעיןמאיר עמית אלוף )מיל.(

  סאדאת )בס"א( למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילן-, מרכז בגיןאפרים ענבר רופ'פ

  , מנהל חברותשלמה ענבר אלוף )מיל.(

  Kyodo News - Japan, פנחס ענברי מר

  , ראש היחידה לתקציבים כלכלה והתקשרויות, משרד הביטחוןנעמי ענתבי גב'

  , ראש לשכת ראש המועצה לביטחון לאומיערן עציון מר

   , שגריר ישראל ליד מוסדות האיחוד האירופי בבריסלעודד ערן השגריר ד"ר

  , יו"ר הקרן, עתודותעמוס ערן מר

   , המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפהעמי פדהצור ד"ר

  , פרשן ביטחוני, עיתון הארץראובן פדהצור ד''ר

  יא ומנהל עסקים ראשי, מפעלי פדרמן, נשמיכאל פדרמן מר

  , סגן יו"ר מועצת המנהלים, המלונות דןעמי פדרמן מר

  , יו"ר מועצות המנהלים, נס טכנולוגיות ומגדל חברת ביטוחאהרן פוגל מר

  , אמפא בע''מטניה פוגל גב'

  , מנכ''ל אמפא בע''משלומי פוגל מר

  , משרד הרווחה, מנהל אגף לשירותים חברתייםחיים פוזנר סא"ל )מיל.(

  , נשיא, מרכז שלםדניאל פוליסר ד''ר

  , יו''ר ועדת המדע וטכנולוגיה של הכנסתבלוך-פולישוק ח"כ מלי

   , יו"ר ארנסט יאנגיצחק פורר רו''ח

  , ראש המכון לחקר האנטישמיות, אוניברסיטת תל אביבדינה פורת פרופ'

  , מנהל קשרי חוץ ודובר, מרכז שלםשי פורת מר

   , מנהל הפרוייקט לחקר התנועות האיסלאמיות, מרכז גלוריה, המרכז הבינתחומי הרצליהזראובן פ ד"ר

  , יו''ר עולמי, קרן היסודאביעזר פזנר מר

  , שותף מנהל, פטרוסיורם פטרושקה מר

  , ראש פרויקט חינוך, המכון הבינ"ל למדיניות נגד טרור, המרכז הבינתחומי הרצליהיוני פיגל אל"מ )מיל.(

  גוריון בנגב -, אוניברסיטת בןפיטרס יואל ד"ר

  General Manager BRITISH GAZ, מנכ"ל, ג'ון פילד מר

  , הפרקליט הצבאי הראשימנחם פינקלשטיין אלוף ד"ר

  , סמנכ"ל מרכז אירופה ואסיה, משרד החוץדוד פלג השגריר

  , לשעבר סגן ומ''מ ראש העיר הרצליהחיים פלד מר

  לנושאי אנרגיה, קבוצת האחים עופר, יועץ רפי פלד ניצב )דימ.(-רב

  , ראש מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת תל אביבשי פלדמן פרופ'

  , המחלקה לכלכלה חקלאית ומנהלית, אוניברסיטה העבריתיקיר פלסנר פרופ'

  , מנהל תפעול, "עלית"דן פסח תא''ל )מיל.(

  לאון רקנאטי, אוניברסיטת תל אביב , יו"ר ארקל ובית הספר למנהל עסקים ע"שדב פקלמן פרופ'

   יפו-, מנהלת היחידה לתכנון, הערכה ובקרה, מנהל החינוך, עיריית תל אביבטלי פרוינד ד"ר

  , מנכ"ל אסם אינטרנשיונלגד פרופר מר

  , מנכ''ל אסםדן פרופר מר

  , ראש המטה המדיני, לשכת השר, משרד החוץרון פרושאור מר

  שורת, אוניברסיטת תל אביב, מכון הרצוג לתקיורם פרי ד"ר

  , דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהאברהם פרידמן פרופ'

  , נשיאת המועדון מסחרי ותעשייתיחמו-מירה פרידמן גב'

  , מ"מ סגן ראש המועצה לביטחון לאומי למדיניות חוץצ'אק פרייליך ד"ר

  ק טפחות, מנכ"ל בנחיים פרייליכמן מר

   , שר התשתיות הלאומיותיוסף פריצקי ח"כ

   , מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומיתגדעון פרנק מר

  , יועצת משפטית של ועדת חוץ וביטחון של הכנסתשור-מירי פרנקל עו''ד

   , ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת העבודהשמעון פרס ח"כ

   , יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים בישראלאתי פרץ אל"מ )מיל.(

  , ראש מנפ"ט, משרד הביטחוןדן פרץ ד''ר

   G.R.Y.P Investments, מנכ"ל דליה פרשקר גב'

  , משנה לחשב הכללי, משרד האוצראלדד פרשר מר

   מנכ"ל יוזמות קרן אברהם דן פתיר מר

  , מנכ"ל מכון התקנים הישראליזיוה פתיר גב'

   הל האגף לתכנון אסטרטגי, משרד הרווחה, מניקותיאל צבע מר

  ארנון צוקרמן פרופ'

  צור בע"מ-, מנכ"ל סוןדוד צור תא''ל )מיל.(

  צבי צור רא"ל )מיל.(

  , מנכ"לית האגודה הישראלית לתכנון המשפחהאילנה ציגלר ד''ר

  מכון טכנולוגי לישראל -, הקתדרה למתמטיקה, הטכניון צבי ציגלר פרופ'

  החוג לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב ,דניאל צידון פרופ'

  ACPR( יועץ עסקי,  ACPR, חוקר מדיני )יואש )צ'אטו( צידון אל''מ)מיל.(

  , מחלקה משפטית, המועצה לביטחון לאומייובל צלנר מר

  , הקריה האקדמית, קריית אונועופר צלרמאייר ד"ר

  , מנהל יד בן צביצבי צמרת ד"ר



  נלאומית, פרקליטות המדינה, מנהלת המחלקה הביעירית קאהן עו"ד

  , ראש מחצב, רפא''לעמוס קובץ' ד''ר

  , יועץ עצמאי בתחום טכנולוגיות ומערכות ממוחשבותמושיק קוברסקי מר

  , נשיא אוניברסיטת בר אילןמשה קוה פרופ'

   , מנהל המרכז ללימודי מדיניות חברתית בישראל ואוניברסיטת בן גוריון בנגביעקב קופ פרופ'

  , ראש חטיבת מחקר, אגף המודיעיןקופרווסריוסי  תא"ל

  , סמנכ"ל אירופה, משרד החוץרן קוריאל השגריר

  , ע' מתאם דיאלוגים, משרד הביטחוןדנישי קורנבלוט מר

  , יו"ר הנהלת אינטל אלקטרוניקהאלכס קורנהאוזר מר

   , בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביביוסף קטן פרופ'

  2, מנכ"ל חברת החדשות, ערוץ שלום קיטל מר

  , מנהלת היחידה למחקר ותכנון אסטרטגי, הסוכנות היהודית לא''יעירית קינן ד''ר

  , מנכ"ל המכון הישראלי לנפט ואנרגיהשמואל קלמפנר מר

  , מנכ"ל פולאר השקעותאביגדור קלנר מר

  , נשיא המועצה הישראלית ליחסי חוץדוד )דייב( קמחי ד"ר

  , יועץ שר הביטחון לתקשורתקמיר אלי מר

  , סגן ראש נתיבתור-צבי קן תא"ל )מיל.(

  , החוג למדע המדינה והמרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפהנסים-דפנה קנטי ד"ר

  , ראש ממ"ד, משרד החוץטל-הרי קני השגריר

   טכנולוגיות ישראל בע"מ NDS, סגן נשיא ומנכ"ל רפי קסטן מר

  , אלוף פיקוד המרכזינסקימשה קפל אלוף

  , ראש מנהלת מל"טים, משרד הביטחוןאילן קרול מר

  , מנכ"ל ישראכרטחיים קרופסקי עו"ד

  London School of Economics, מוטי קריסטל מר

  , מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביבמרטין קרמר ד"ר

  , משרד הביטחוןאבי קרן מר

   ראש מפא''ת, משרד הביטחון שמואל קרן, תא"ל )מיל.(

  , נשיא בני משה קרסוחיים קרסו מר

  , מנכ"ל קונקורדמתי קרפ מר

   , מנכ"ל התעשייה האווירית לישראלמשה קרת מר

  , מחצ''ב רפא''ליצחק רביד ד''ר

   , יו"ר הוועד המנהל וראש מרכז יצחק רבין לחקר ישראלפילוסוף-דליה רבין עו"ד

  אדם, ראש אגף כוח גיל רגב אלוף

  , סמנכ"ל וראש אגף ארגון בקרה ומינהל, משרד הביטחוןצבי רובוביץ מר

  , יעקב רובין ושות'אריאל רובין עו"ד

  , יעקב רובין ושות'ברוך רובין עו"ד

  , ראש מרכז גלוריה, המרכז הבינתחומי הרצליהברי רובין פרופ'

  , יעקב רובין ושות'יעקב רובין עו"ד

   בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה , דיקןאמנון רובינשטיין פרופ'

   , עיתון "הארץ"דני רובינשטיין מר

   , בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושליםיונה רוזנפלד פרופ'

  , ראש מערכת החדשות, עיתון הארץשמואל רוזנר מר

  טוריון, רודאר טכנולוגיות, מנכ''ל ויו''ר הדירקאבנר רוטמן פרופ'

  Netacs Ltd, דני רוטשילד אלוף )מיל.(

   , מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיותאלי רונן אל"מ )מיל.(

  אופ-מנכ"ל אל חיים רוסו, מר

  למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילן BESA, חוקר בכיר, מכון אברהם רותם אלוף )מיל.(

  שלישי, סגן יו"ר המילניום הנתנאל רותם מר

  , מנכ''ל חברת החשמל לישראליעקב רזון ד''ר

  , דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפהאריה רטנר פרופ'

  , ראש מחלקת דין בינלאומי, הפרקליטות הצבאיתדניאל רייזנר אל"מ

  , נשיא המרכז הבינתחומי הרצליהאוריאל רייכמן פרופ'

  , אדריכליתנירה רייכמן גב'

  מנהל חברות, מקס רייס ד''ר

  , מנכ''ל ומייסד אמבלייזאלי רייפמן מר

  , הממונה על השכר, משרד האוצררכלבסקי מר יובל

   , עמית מחקר בכיר, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקהאלי רכס ד"ר

  , ראש חטיבת הדרכה, משרד החוץאהרון רם מר

  שנה לכוח אדם, חבר בוועדת חוץ וביטחון ויו"ר ועדת המחיים רמון ח"כ

  , מנכ"ל ציוד הנדסי, דלתהגלעד רמות תא"ל )מיל.(

  , צבי רפיח ייעוץ בע"מצבי רפיח מר

  , סמנכ"ל לארגון ומנהל, ועדה לאנרגיה אטומיתשמאי רפפורט מר

  , סגן שר התעשייה והמסחרמיכאל רצון מר

  , יו"ר ומנכ"ל גלנרוק ישראלליאון רקנאטי מר

  חוץ, הועדה לאנרגיה אטומית , ממונה על קשריגדעון שביט מר



  , סמנכ"ל אמריקה הלטינית, משרד החוץדורית שביט גב'

  נשיא אטנה, קבוצת מרחב שבתי שביט, מר

   , מנכ"ל התאחדות הקבלנים והבונים בישראליהודה שגב אלוף )מיל.(

   , חברת מודלים כלכלייםיריב שגב מר

  , יו''ר מועצת המנהלים, מקורותאורי שגיא אלוף )מיל.(

  , קצין הכנסתיצחק שדר מר

  , סגן ראש אגף תכנוןאופיר שהם תא"ל

  , יו"ר הוועד המנהל, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהזלמן שובל השגריר

  כנה שובל גב'

  , כנסת ישראלאברהם )בייגה( שוחט ח"כ

  ארנה שולמן גב'

  , הרמטכ"ל לשעברןדן שומרו רא"ל )מיל.(

   (Birthright Israel, מנכ"ל תגלית )שמשון שושני ד"ר

  (IFCJ, USA, מנהלת יחסי ציבור, הקרן לידידות, ישראל )אליס שזר סא"ל )מיל.(

  , יו"ר מועצת המנהלים, חברת תה"לשחק-אמנון ליפקין רא"ל )מיל.(

  ניברסיטת בר אילן, ראש התוכנית לישוב וניהול סכסוכים,אוד שטיינברגפרופ' ג'רל

   , יו"ר ועדת החוץ והביטחוןיובל שטייניץ ח"כ ד"ר

  BSG Investments, נשיא בני שטיינמץ מר

  , המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליהטומי שטיינר מר

  , מנכ''לית נכסיתיוספה שטיינר ד''ר

   , שר במשרד האוצרמאיר שטרית ח"כ

  ינוך הראשי של צה"ל, קצין החאלעזר שטרן תא"ל

  , אוניברסיטת תל אביבאהרן שי פרופ'

  , רמ''ח הסטוריה, צה''לשאול שי אל"מ ד"ר

   , מנכ"ל חברת מודלים כלכלייםיעקב שיינין ד"ר

   עוזר שילד פרופ'

   , עמית מחקר בכיר, המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפהדן שיפטן מר

   עצה לביטחון לאומי, משרד ראש הממשלה, יועץ כלכלי, המוזלמן שיפר ד"ר

  , יו"ר ועדת החינוך והתרבות של הכנסתאילן שלגי ח"כ

  , מנכ''ל רפאלגיורא שלגי מר

   , סגן ראש הממשלה ושר החוץסילבן שלום ח"כ

  , עורך ראשי, אולפני הרצליהמשה שלונסקי מר

  , מנהלת אזור צפון, אורט ישראלאורנה שמחון ד"ר

  ו"ר ועדת הכספים של הכנסת, ישלום שמחון ח"כ

   , דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושליםהלל שמיד פרופ'

  , ראש המכון לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי, אוניברסיטת תל אביבשמעון שמיר פרופ'

  , מנהל עסקים, מספנות ישראל אפקין תעשיותשלמה שמלצר מר

  , סגן נשיא, לוקהיד מרטין בישראליהושע )שיקי( שני ל.(תא"ל )מי

  , החוג ללימודי ביטחון, אוניברסיטת תל אביביגאל שפי ד''ר

  , דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילןרון שפירא פרופ

   , סגן נשיא לתכנון אסטרטגי, אלביט מערכותגדעון שפר אלוף )מיל.(

  ת טלוויזיה, הרשות השניה לרדיו וטלוויזיה, עורכת תוכניוריקי שפרינצק גב'

  ראש מטה שר הביטחון עמי שפרן, תא''ל

  , צה"לשמואל שקד אל''מ

  , מנכ"ל הרשות השניהמרדכי שקלאר מר

  , ראש הממשלהאריאל שרון ח"כ

  , כנסת ישראלעמרי שרון ח"כ

   , דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליהעודד שריג פרופ'

  , ראש מחלקת תכנון, אגף התכנוןאלי שרמייסטר אל''מ

  אביב-, החוג למדעי המדינה, אוניברסיטת תלמרטין שרמן ד''ר

   , השר לענייני תפוצות, חברה וירושליםנתן שרנסקי מר

  אינטרנשיונל –, מנכ''ל חב' הכשרת הישוב אהרון שרף מר

  , נתיבמלה תבורי ד''ר

  מנהלים, מוסד שמואל נאמן, יו"ר מועצת הזאב תדמור פרופ'

  , יו"ר הדירקטוריון רפאליעקב תורן מר

  מנכ"ל שלת אחזקות שלמה תירוש, מר

  ראש המכון לחקר תורת מערכה ,דב תמרי תא"ל )מיל.(
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