
 
 

 
 
 
 
 

 

 צוותי חשיבה
 2001 –כנס הרצליה השני 

 
 צוות הרתעה

 ל )מיל.( אמנון ליפקין שחק, ראש הצוות"רא
 ר עוזי ארד"ד

 )מיל.( איתן בן אליהואלוף 
 ישראל-אלוף יצחק בן

 ל )מיל.( שלמה ברום"תא
 אלוף )מיל.( אביעזר יערי

 ג'רמי יששכרוף
 ישראל מיכאלי

 אלוף )מיל.( מנחם )מנדי( מרון
 ר ז'אק נריה"מ )מיל.( ד"אל

 אלוף  יעקב עמידרור
 פרופ' ג'רלד שטיינברג 

 דן שיפטן
 ר מרטין שרמן"ד
 

 צוות תקשורת
 ראש הצוותנחמן שי,  

 ר מרטין שרמן"ד
 ר אווה ברגר"ד
 אליעזר-ר יריב בן"ד
 ר ראובן פדהצור"ד

 דן פתיר
 פרופ' גבי וימן

 ל )מיל.( יצחק שני"תא
 רון בן ישי

 ר יחיאל לימור"ד
 ל )מיל.( ישראלה אורון"תא

 רות ירון
 ח"כ קולט אביטל

  מאיר שלמה
 ר ויקי שירן"ד

 ג'ף ברק
 

 צוות מדיניות חוץ
 עמי, ראש הצוות-שלמה בןכ פרופ' "ח

 (מצגת) חיים אסא
 ר עוזי ארד"ד
 יוסף-ר אורי בר"ד

 דן הלפרין
 פרופ' יעקב ורצברגר

 חנן בראון
 ר אלון ליאל"ד

 פרופ' זאב מעוז
 אורי נאמן

 יעקב )יאשה( קדמי
 שבתי שביט

 פרופ' אהרון שי
 זלמן שפירא

 ר מרטין שרמן"ד
 אהרן לשנו יער

 

 צוות כלכלה
 הצוותר ארנה ברי, ראש "ד
 ר יעקב שיינין"ד

 פרופ' אבי בן בסט 
 רימון בן שאול 

 ר עודד ערן"ד
 יוסי סלע 

 כרמל ורניה 
 פרופ' דני צידון

 (מצגת) אלישע ינאי 
 דניאל דורון 

 
 צוות לאומיות וחינוך

 ד"ר צבי צמרת, ראש הצוות
 פרופ' אלה בלפר 
 הרב יואל בן נון 

 ר אבי בראלי "ד
 אריה ברנע 

 פרופ' יוסף גורני
 אביבה חלמישר "ד

 פרופ'  גדעון כץ 
 פרופ' אלי שבייד

 דרור –פרופ' רחל אלבוים 
  מר יצחק בצלאל

 

 צוות העם היהודי
 פרופ' ארתור נפרסטק, ראש הצוות

 תא"ל )מיל.( אפרים לפיד
 ד"ר עמי בוגנים

 ר יהודה ויינראוב"ד
 אלן הופמן

 מלקולם הונליין 
 פרופ' סרג'יו דה לה פרגולה
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