
 

 

 דוברים
 החוץ בוועדת חברה מימד.-העבודה סיעת מטעם כנסת חברת הכנסת. יו"ר סגנית אביטל קולט השגרירה חה"כ

 כשגרירת וכיהנה החוץ שרדבמ ארוכות שנים שירתה והתפוצות. הקליטה העלייה, ועדת יו"ר מקום ממלאת והביטחון.

 אגף וכראש ומידע תקשורת אגף כראש בפועל, ההסברה מחלקת כמנהלת ,יורק ניוב כללי קונסולכ ,פורטוגלב ישראל

 ניברסיטתאו מוסמכת והשבתם. השואה קורבנות של נכסים איתור נושא לבדיקת החקירה ועדת בראש עמדה אירופה.

   ציבורית. במדיניות הרווארד

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

 קרן ושל )איל"ר( רכוש להשבת העולמי היהודי הארגון של העולמית, הציונית וההסתדרות היהודית הסוכנות של

 בוגר .על-אל הלאומית התעופה וחברת ישראל מקרקעי מינהל ישראל, מוזיאון יוןדירקטור חבר היה היסוד.

   במשפטים. העברית האוניברסיטה

 וכסלר ישראל ע'ש הקתדרה על מופקד )מולמו"פ(. אזרחי ופיתוח למחקר הלאומית המועצה יו"ר אברמסקי עודד פרופ'

 הרפואה דיקני איגוד וכיו"ר העברית ברסיטההאוני של לרפואה הפקולטה כדיקן כיהן העברית. באוניברסיטה

 לנוירולוגיה המחלקה מנהל היה  הרפואי. המחקר מינהל ויו"ר הבריאות משרד של הראשי המדען שימש בישראל.

 לנוירולוגיה המניין מן ופרופסור הדסה האוניברסיטאי החולים בבית אימונולוגיה-לנוירו היחידה ומנהל

 המלכותי הקולג' של כבוד עמית ישראל. ליונס ע"י ברפואה" המופת כ"איש נבחר 2002 בשנת העברית. באוניברסיטה

  העברית. מהאוניברסיטה ברפואה לפילוסופיה דוקטור ותואר  (MD)לרפואה דוקטור תואר בעל לרפואה. הבריטי

 ושילוב לערבים הודיםי בין קיום-דו בנושא חינוכיות תכניות  על אחראי הוא בו מרחבים, במכון בכיר רכז אגבריה כמאל

 הציבורית במועצה חבר היה החוף". וב"אחוזות ובצרון" "עזרה בחברות דירקטור בחברה. הערבית האוכלוסייה

 וקורסים וינגייט מכון בוגר העיר. פני ושיפור הדיור בתחום שונות ציבוריות ובוועדות אביב תל של המאה לחגיגות

   קהילתית. ומנהיגות סכסוכים ובוייש גישור קבוצות, הנחיית בתחומי שונים

 לנושאי היגוי וועדות דירקטוריונים 20 בראש עומד ותעסוקה. מסחר התעשייה, במשרד הראשי המדען אופר אלי ד"ר

 רבים תפקידים מילא סיכון. להון חברה – ב"גיזה" שותף היה האירופי. האיחוד ועם מדינות עם חברות, עם מו"פ

 מחשבים מחקר שטח ראש למו"פ, החברה וסמנכ"ל מטה ראש בהם לחימה, אמצעי תוחלפי רשות - ברפא"ל ומגוונים

  טקסס. מאוניברסיטת מחשבים בהנדסת דוקטור תואר בעל מתקדמים. לנושאים החברה וסמנכ"ל

 בבית חבר שימש הסיעה. יו"ר וסגן דמוקרטית-הסוציאל המפלגה מטעם הגרמני הבונדסטאג חבר אופרמן תומס

  משפטים. בלימודי גטינגן של האוניברסיטה בוגר בגטינגן. המפלגה סניף וראש סקסוניה של הנבחרים

 במהלך האמריקאי. יםהנבחר בית של הפיננסיים השירותים ועדת ראש כיושב כיהן נאסד"ק. נשיא סגן אוקסלי ג'י. מייקל

 הנבחרים בבית הרפובליקנית המפלגה נציג היה הלאומית. הרפובליקנית בוועידה אוהיו נציג שימש ולפניה, זו כהונה

   במשפטים. אוהיו אוניברסיטת בוגר אוהיו. של
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 אשיר ומדען אזרחי ולפיתוח למחקר הלאומית המועצה של תעשייה–אקדמיה לקשרי הוועדה יו"ר אורון משה ד"ר

 למחקר במרכז פלסמה-הלייזר פעילות בראש ועמד הקים .ICO נשיא סגן בע"מ. טכנולוגיות קילולמבדה בחברת

-באלקטרו לתשתיות הוועדה כראש כיהן מערכות. אלביט ובקבוצת אלאופ בחברת ראשי מדען שימש שורק. גרעיני

 בטכניון. מרצה ושימש והתעסוקה, המסחר התעשייה, במשרד הראשי המדען של המחקר בוועדת כחבר אופטיקה,

   רוצ'סטר. מאוניברסיטת באופטיקה דוקטור תואר בעל פטנטים. 20–כ ורשם התמחותו בתחום רבים מאמרים פרסם

 באוניברסיטת מרצה .(FAES) במדריד חברתי למחקר המכון נשיא לשעבר. ספרד ממשלת ראש אזנר מאריה חוזה

 העם מפלגת – דמוקרטית הנוצרית המפלגה של בינלאומי כיו"ר כיהן מודרנית. אירופאית פוליטיקה על ג'ורג'טאון

 האזורית הממשלה כראש כיהן בספרד. ביותר הגדולה מרכז-הימין מפלגת ,Partido Popular – ה וכנשיא הספרדי,

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

 בצה"ל שירת לאומי. לביטחון המועצה כראש כיהן לאומי. ביטחון למחקרי במכון בכיר חוקר איילנד גיורא )מיל.( אלוף

 רגלים חיל קצין המבצעים, חטיבת ראש במטכ"ל, מבצעים אגף ראש התכנון,  אגף ראש בהם בכירים בתפקידים

 מתקדם קורס בוגר עסקים. במינהל מוסמך תואר בעל לקצינים. הספר בית ומפקד גבעתי חטיבת מפקד ראשי, וצנחנים

  ארה"ב. בנינג, בפורט רגלים לחיל

 מספר מילא ישראל. לארץ היהודית בסוכנות עדיפות אזורי חטיבת ומנהל הנגב עידן - דרומה  מנכ"ל איסרוב עפר

 בקנדה. הסוכנות ונציג התקציבים באגף בכיר רפרנט הכספים, חטיבת מנהל בהם היהודית, תבסוכנו מפתח תפקידי

 רמת הנוער כפרי כגון ציבוריים גופים של הנהלות במספר חבר בישראל. הצרכן להגנת ברשות בכיר כלכלן גם שימש

  עסקים. במינהל אביב לת אוניברסיטת מוסמך  בישראל. המידע עידן לקידום תפוח ובעמותת יערים וקריית הדסה

 ציבוריים תפקידים מילא התיירות. משרד כמנכ"ל כיהן החברתיים. והשירותים הרווחה משרד מנכ"ל איצקוביץ' נחום

 המקומית הוועדה ויו"ר חפר עמק האזורית המועצה ראש שרון, ניקוז רשות יו"ר התיירות, משרד מנכ"ל בהם רבים

 בדירקטוריונים חבר היה חפר. בעמק המקומית המועצה וגזבר ישראל, חוצה ישכב ישובי עמותת יו"ר ובנייה, לתכנון

    עסקים. במינהל אילן בר אוניברסיטת מוסמך ציבוריות. וועדות ציבוריים גופים של

 כשר כיהן והביטחון. החוץ בוועדת חבר יהדות.-חברה-ארץ סיעת מטעם כנסת חבר איתם אפי חה"כ )מיל.( תא"ל

 מפקד בהם תפקידים, במגוון בצה"ל שנה כשלושים שירת הלאומיות. התשתיות וכשר תיק בלי כשר והשיכון, הבינוי

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

   בינלאומיים. יחסיםוב המדינה במדע חיפה אוניברסיטת ומוסמך בלונדון ולאסטרטגיה לאומי לביטחון המכללה

 בפלמ"ח, שירת .2006 משנת הגמלאים( )מפלגת גיל מפלגת יו"ר ירושלים, ולענייני גמלאים לענייני השר איתן רפי

 London School -ב כלכלה למד פרטיים. לעסקים פנה מכן ולאחר לישראל כימיקלים כיו"ר כיהן ובשב"כ. במוסד

of Economics.  

 שימש הפלסטינית. ברשות לאומית לכלכלה השר כסגן כיהן    אש"ף.  של הכלכלית הוועדה ריו" קורד-אל ס. מאהר ד"ר

 בעל .1993 –ב באוסלו הפלסטיני ומתן המשא בצוות חבר היה ערפאת. יאסר הפלסטינית הרשות ליו"ר כלכלי יועץ

   בכלכלה. דוקטור תואר

 ובפורום הרצליה הבינתחומי במרכז טגיהואסטר למדיניות במכון בכיר מחקר עמית אלטמן-אלעד ישראל ד"ר

 באוניברסיטת מרצה שימש ובחו"ל. בארץ הממשלתי בשירות בכירים תפקידים של שורה מילא ישראל. של האטלנטי

 אסלאמיים בלימודים דוקטור תואר בעל באוניברסיטה. התיכון המזרח ללימודי שילוח במכון וחוקר אביב תל

  'לס.אנג בלוס קליפורניה מאוניברסיטת

  הייתה תיק. בלי וכשרה והאומנויות המדע כשרת התקשורת, כשרת והתרבות, החינוך כשרת כיהנה אלוני שולמית

 ומרצ. ייסדה, גם אותה רצ, מטעם מכן ולאחר המערך סיעת מטעם תחילה ,1995-ל 1965 השנים בין כנסת חברת

 ע"ש למורים סמינר בוגרת בנושא. רבים אמריםומ ספרים ופרסמה והאזרח האדם בזכויות עסקה הציבורית בפעילותה

  העברית. האוניברסיטה של למשפטים הפקולטה ובוגרת ילין דוד

 בתפקיד שימש הקים. אותו אדריכלים במשרד מנהל שותף היה הפנים. במשרד התכנון מינהל מנהל אסיף שמאי

 באדריכלות הרווארד אוניברסיטת מוסמך צה"ל. של בינוי במרכז תכנון ענף ראש היה יפו. אביב תל של העיר מהנדס

  ערים. ובינוי

 אביב תל באוניברסיטת ברגלס איתן ע"ש לכלכלה הספר בבית סגל חבר ישראל. בנק לנגיד המשנה אקשטיין צבי פרופ'

 מרכנתיל בבנק גמל קופות ומנהל להשקעות הוועדה יו"ר שימש מינסוטה. אוניברסיטת של לכלכלה ובמחלקה

 לחקר ובמכון העבודה לחקר במכון למחקר שותף ארה"ב. מיניאפוליס, של המרכזי לבנק יועץ גם משמש  דיסקונט.



 דוקטור תואר בעל  וייל. מאלון-קרנגי פיטסבורג, בוסטון, באוניברסיטאות לכלכלה מרצה היה הכלכלית. המדיניות

   מינסוטה. מאוניברסיטת בכלכלה

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

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

 בהם ובחו"ל, בארץ בכירים בתפקידים מיוחדים ולתפקידים למודיעין במוסד שירת 1999–ל 1975 השנים בין הכנסת.

 עמית והיה יורק בניו הדסון מכון צוות עם נמנה נתניהו. בנימין הממשלה לראש מדיני יועץ שימש המחקר. אגף ראש

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

   הרווארד. באוניברסיטת וללניה גבוה קורס ובוגר פולברייט, כעמית עשה בה פרינסטון, מאוניברסיטת

 אירופה, דשנים כי"ל מנכ"ל בהם לישראל, כימיקלים בקונצרן ניהול תפקידי מילא האוצר. משרד מנכ"ל אריאב ירום

 בצ'ילה. SQM בחברת כי"ל מטעם ודירקטור נגב אמפרט ברותם שיווק סמנכ"ל דשנים, בכי"ל לשיווק בכיר סמנכ"ל

 מוסמך המשרד. של התקציבים באגף צוות וראש וככלכלן האוצר שרדבמ התקציבים על הממונה כסגן כיהן

  בכלכלה. העברית האוניברסיטה

 משרד של הראשי המדען בלשכת למו"פ הישראלית התעשייה מרכז – מתימו"פ יו"ר יוזמה. קבוצת נשיא ארליך יגאל

 הראשי כמדען כיהן ולמו"פ(.)מ אזרחי ופיתוח למחקר הלאומית המועצה ליו"ר משנה והתעסוקה. המסחר התעשייה,

  עסקים. ובמינהל בכימיה העברית האוניברסיטה מוסמך והתעסוקה. המסחר התעשייה, משרד של

 בקרן ושיווק לתקשורת המחלקה מנהל שימש ישראל. אברהם, קרן יוזמות  של שותף מנכ"ל   סוליציאנו-בארי אמנון

 וההסברה הקליטה מדיניות בעיצוב פעיל חלק לקח העלייה. תלקליט המשרד ודובר צבן יאיר השר יועץ היה לירושלים.

  העברית. האוניברסיטה של ציבורי ובמינהל ציבורית במדיניות התכנית מוסמך  ישראל. ממשלת של

 מועצת וכיו"ר כנשיא  מכהן  טילים. בפני להגנה הישראלית העמותה – עיט דירקטוריון יו"ר  בודינגר הרצל )מיל.( אלוף

 הביטחון, מערכת למבקר הצבאי הסגן גם שימש האוויר. חיל כמפקד כיהן אלקטרוניות. תעשיות ראדא של המנהלים

 אילן בר אוניברסיטת בוגר סה.לטי ספר בית ומפקד 1 כנף מפקד אוויר, להק ראש המטה, וראש  האוויר חיל מפקד סגן

  הרווארד. באוניברסיטת מתקדם עסקים מינהל וקורס עסקים ובמינהל בכלכלה

 לאומות ארה"ב של הקבוע  כנציג כיהן . American Enterprise (AEI)Institute–ב בכיר עמית בולטון ר. ג'ון השגריר

 המשפטים במשרד החוץ, במשרד שונים קידיםתפ מילא האב בוש ממשל ובתקופת רייגן ממשל בתקופת המאוחדות.

 -ב ציבורית מדיניות בתחום מחקר לענייני בכיר סמנכ"ל שימש .(USAID) בינלאומי לפיתוח האמריקאית ובסוכנות

AEI. במשפטים. ייל אוניברסיטת בוגר דין. עורכי משרדי בשני שותף היה    

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

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

   בכלכלה. העברית האוניברסיטה בוגר אפריקה. לדרום היהודית

 באוניברסיטת  בתחום ומרצה העורף להגנת מומחה ים.ירושל ולענייני גמלאים לענייני המשרד מנכ"ל ביצור אבי ד"ר

 וכמזכ"ל ישראל כנסת עם ההסתדרות של הקשר לשכת כיו"ר כיהן  יהודה. ואור צפת אשקלון, ובמכללות אילן-בר

-בר מאוניברסיטת המדינה במדע דוקטור תואר בעל צה"ל. של ביצורים ענף ראש תפקיד מילא אחד". "עם מפלגת

    צה"ל. של ומטה לפיקוד המכללה ובוגר אילן

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

 זיקוק בתי דירקטוריון ויו"ר הביטחון משרד מנכ"ל בע"מ, לתקשורת הישראלית החברה בזק, חברת מנכ"ל שימש בלווין.

 אגף ראש המרכז, פיקוד אלוף בהם ומטה, פיקוד בתפקידי שנים ושתיים שלושים משךב בצה"ל שירת בע"מ. לנפט

 עסקים. ובמינהל בכלכלה אילן-בר אוניברסיטת בוגר במטכ"ל. המבצעים חטיבת וראש והלוגיסטיקה הטכנולוגיות

 הספר בית וגרוב בוושינגטון, ג'ורג'טאון מאוניברסיטת פוליטית ולכלכלה לאסטרטגיה מחקר כעמית דיפלומה בעל

 הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה, למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר הברית. ארצות בצבא המארינס של הגבוה

  הרצליה.

 התעשייה במטה בת-וחברות עסקי פיתוח לארגון שייכת האווירית. התעשייה של הראשית המדענית בם לאה פרופ'

-ננו בתחום האירופי האיחוד של מומחים ובוועדת אזרחי ופיתוח למחקר הלאומית במועצה חברה האווירית.

 האירופי. האיחוד של והשישית החמישית המסגרת של המו"פ לתכנית ישראל נציגת גם משמשת ותהליכים. טכנולוגיה

 מהאוניברסיטה מוצק מצב של בכימיה דוקטור תואר בעלת והטכנולוגיה. המדע במשרד ראשית מדענית שימשה

                     העברית.



 ראש בהם החוץ, במשרד תפקידים מגוון מילאה החוץ. במשרד כלכליים לעניינים סמנכ"ל אבא-בן אירית השגרירה

 ישראל שגרירת ומקדוניה, הרצוגובינה-בוסניה לאלבניה, תושבת לא שגרירה התיכון, המזרח לכלכלת החטיבה

 פרס קיבלה קונג.-בהונג וקונסול בבייגי'ן ישראל שגרירותב יועץ ציר אסיה, מזרח לדרום המחלקה מנהלת בפיליפינים,

 העברית האוניברסיטה בוגרת הפיליפינים.  נשיאת מטעם  מצטיין" "שגריר ופרס החוץ משרד ממנכ"ל הצטיינות

   עסקים. במינהל האוניברסיטה מוסמכת אנגלית. ובבלשנות אסיה מזרח בלימודי

 הלאומי הביטחון לחקר המרכז כראש כיהן חיפה. באוניברסיטת המדינה ילמדע הספר בית ראש דור-בן גבריאל פרופ'

 ממשלתיות ועדות שתי בראש עמד המדינה. למדע הישראלית האגודה וכנשיא האוניברסיטה כרקטור באוניברסיטה,

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

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

   פרינסטון. מאוניברסיטת התיכון המזרח ובלימודי המדינה במדע דוקטור תואר בעל

 מודפסים תכנים ובהטמעת בפיתוח העוסק ארגון )מט"ח(, חינוכית לטכנולוגיה המרכז מנכ"לית הר-בן גילה

 והובילה יפו-ת"א עירית של והספורט התרבות החינוך, מינהל  בראש עמדה ולהערכה. ללמידה להוראה, ודיגיטאליים

 חינוכית למנהיגות הספר בית של הראשון המחזור בוגרת שנים. ארבע במהלך ויישומה בעיר החינוך מדיניות תכנון את

 ברשות החינוך מערכת של ובתפקידה החינוך מערכת ובמרכוז בביזור מגמות, בחקר עסקה זו במסגרת בירושלים.

  בחינוך. אילן-בר אוניברסיטת מוסמכת המקומית.

 הקתדרה ראש לאחרונה ועד אביב תל באוניברסיטת לחינוך הספר בבית מרצה יהושע-בן צבר נעמה )אמריטה( פרופ'

 וחינוך  הגירה ספרי, בית לימודים תכנון חינוכי, במחקר אתיקה כוללים מחקרה תחומי קונסטנטינר. ע"ש יהודי לחינוך

 ופנים. יהודיים ללימודים הרצוג יעקב מרכז קולות, בינ"ה, כגון כתרבות היהדות בתחום בארגונים פעילה יהודי.

 בחינוך דוקטור תואר בעלת התפוצות. בבית היהודי העם ללימודי מיהבינלאו הספר לבית פדגוגית יועצת משמשת

   אנג'לס. בלוס קליפורניה באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלימה העברית. מהאוניברסיטה מדעי

 סוכנות כיו"ר כיהן והביטחון. החוץ בוועדת וחבר קדימה מטעם כנסת חבר ישראל-בן צחקי פרופ' )מיל.( אלוף חה"כ

 קוריאל מכון וכראש אביב תל באוניברסיטת לממשל הספר בבית ביטחון ללימודי התכנית כראש הישראלית, החלל

 תל באוניברסיטת כהן ע"ש והרעיונות המדעים של ולפילוסופיה להיסטוריה במכון פרופסור שימש באוניברסיטה.

 בהם בכירים, בתפקידים שנה לושיםמש למעלה בצה"ל שירת וביטחון. טכנולוגיה למדע, אביב תל סדנת וראש אביב

 הביטחון. במשרד מפא"ת וראש הביטחון ובמשרד  בצה"ל המו"פ ראש החיל, של מודיעין בלהק מחקר מחלקת ראש

 אמ"ן ראש בפרס האוויר, חיל בפרס וכן ישראל, ביטחון בפרס פעמיים זכה וביטחון. צבא בנושאי ומאמרים ספרים כתב

 תואר בעל הביטחון. טכנולוגיית בתחום סינגפור מממשלת ובפרס צבאית לספרות שדה יצחק בפרס יוצרת, לחשיבה

   אביב. תל מאוניברסיטת המדע של בפילוסופיה דוקטור

 נבחר ברק. בממשלת פנים לביטחון וכשר חוץ כשר כיהן בספרד. לשלום טולדו מרכז נשיא סגן עמי-בן שלמה פרופ'

 של להיסטוריה הספר בבית סגל חבר היה לספרד. ישראל ירכשגר כיהן העבודה. סיעת מטעם 14-ה לכנסת

 Scars of" בהם ספרים מספר פרסם איברית. בהיסטוריה התמחה האקדמיים במחקריו אביב. תל אוניברסיטת

Wars, Wounds of Peace: The Israeli-Arab Tragedy" בין ו"ספרד פרס יוניברסיטי אוקספורד בהוצאת 

 דוקטור תואר ובעל בהיסטוריה אביב תל אוניברסיטת מוסמך עובד. עם בהוצאת "1977–1936 לדמוקרטיה דיקטטורה

   אוקספורד. אוניברסיטת מטעם בהיסטוריה

 המחלקה כראש שימש החוץ. שרת של המדיני המטה וראש החוץ במשרד אסטרטגיים לעניינים סמנכ"ל בר אלון

 פירוק לדיוני ישראל מטעם הממונה היה 2006-ל 2000 השנים בין החוץ. משרד של מצרים ובמחלקת נשק לבקרת

 חבר אלה. לנושאים האו"ם ועדת יו"ר סגן לשמש שנבחר הראשון הישראלי היה גם זו במסגרת האו"ם, של נשק ובקרת

  בינלאומיים. ביחסים העברית האוניברסיטה בוגר אטומית. לאנרגיה הבינלאומית לסוכנות הישראלית במשלחת

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

 מזרח התיכון, המזרח לאומי, ביטחון כוללים התמחותו תחומי ותכנון. דיפלומטיה מחקר, בתפקידי שנה שלושים במשך

 אביב תל מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל אלה. בתחומים ומאמרים ספרים פרסם וטרור. אסלאמי רדיקליזם אסיה,

  התיכון. המזרח של בהיסטוריה

 הארצית והיחידה המרכזי הוועד חבר היה הכנסת. ועדת יו"ר שימש הפנים. כשר כיהן האוצר. שר און-בר רוני חה"כ

 ויו"ר העליון המשפט בית ועדת יו"ר הדין, עורכי לשכת של ירושלים מחוז ועד חבר בישראל, הדין עורכי לשכת של

  במשפטים. העברית האוניברסיטה בוגר בספורט. ההימורים להסדר המועצה

 לעניינים לנשיא כמשנה כיהן הרצליה. תחומיהבינ במרכז למשפטים רדזינר ספר בבית סגל חבר ניב-בר משה פרופ'

 בבית ולניהול לחוק התוכנית בראש עמד הבינתחומי. במרכז למשפטים רדזינר ספר בית וכדיקן ולפיתוח אקדמיים

 היה העברית. ובאוניברסיטה אביב תל באוניברסיטת מרצה שימש אילן.-בר באוניברסיטת עסקים למינהל הספר



 ד. פרופ' עם יחד רקנאטי ע"ש עסקים למינהל הספר בית פרס חתן ובוסטון. הרווארד ותבאוניברסיטא אורח פרופסור

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

  הרצליה. הבינתחומי המרכז

 הפדרלי הצוות בראש עמד מאסון. והתאוששות מוכנות לנושאי פנים לביטחון המזכיר תת לשעבר בראון ד. מייקל

 )המשרד פנים לביטחון המשרד של ההקמה צוות בראש עמד .2001 שנת של הטרור אירועי לאחר הפעולות לתיאום

 בקרב ומשמעת אתיקה בנושאי מתמחה ובקולורדו. באוקלהומה רבים ציבוריים בתפקידים שימש המולדת(. להגנת

   במשפטים. קולורדו אוניברסיטת סמךמו חוק. אכיפת בכוחות משרתים

 הפורום בראש ועמד ייסד במדריד. FAES  המחקר במכון בינלאומיים יחסים בתחום מחקר מנהל ברדחי רפאל

 המכון בהם בעולם, מובילים מחקר מכוני במספר עמית הגנה. שרי למספר יועץ שימש אסטרטגיים. ללימודים הספרדי

 בוגר הצרפתי. ההגנה משרד שליד ביטחון כלכלת למחקרי והמכון ונדוןבל אסטרטגיים למחקרים הבינלאומי

   ובסוציולוגיה. המדינה במדע במדריד קומפלוטנס אוניברסיטת

 ויו"ר הכנסת של הכספים ועדת יו"ר משמש מימד.-העבודה מפלגת מטעם כנסת חבר ברוורמן אבישי פרופ' חה"כ

 העולמי. בבנק מחלקה ומנהל בכיר כלכלן שימש בנגב. גוריון-בן אוניברסיטת כנשיא כיהן הגמלאים. למען השדולה

 חקלאית, בכלכלה פיתוח, בכלכלת העוסקים ומאמרים ספרים פרסם משתנות. בסביבות פיתוח בכלכלת התמחה

 תואר בעל .1999 לשנת גוריון-בן פרס חתן מים. ומקורות משאבים ובניהול ציבורית במדיניות תעשייתי, בארגון

   סטנפורד. מאוניברסיטת לכלהבכ דוקטור

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

 דוקטור תואר בעל  הרווארד. באוניברסיטת מחקר עמית היה המונית. להשמדה נשק ותפוצת הרתעה אסטרטגיה,

   העברית. מהאוניברסיטה המדינה במדע

 בהן בינלאומיות בחברות בכירים תפקידים מילא בארץ. החברה משרדי את הקים ישראל. Google מנכ"ל דברנ מאיר

 פיתוח ומנהל AOL Time Warner מקבוצת ICQ–ב ומכירות שיווק סמנכ"ל שימש .P&G-ו אלן-בוז  מיקרוסופט,

  בכלכלה. הרווארד אוניברסיטת מוסמך .Exite@Home האינטרנט בחברת עסקי

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

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

 לניירות ובבורסה האוצר משרד ושל ישראל בנק של ציבוריות בוועדות הישראלי, במשק בכירים תפקידים של בשורה

 המכון של המנהל הוועד חבר  קורנל. מאוניברסיטת ובמימון ניהולית בכלכלה דוקטור תואר בעל אביב. בתל ערך

    הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות

 כשר גם כיהן לשעבר. הממשלה ראש העבודה. מפלגת ויו"ר הממשלה ראש סגן הביטחון, שר ברק אהוד )מיל.( רא"ל

 ותפקידו בצה"ל שירת פוליטית, לקריירה שפנה קודם מימד.-העבודה סיעת מטעם כנסת וכחבר החוץ כשר הפנים,

 זכה הצבאי שירותו במהלך המרכז. פיקוד  ואלוף מודיעין אגף ראש שימש עוד הכללי. המטה ראש היה האחרון

 מוסמך בקרב. והצטיינות לב אומץ על נוספים צל"שים וארבעה המופת יטורע בצה"ל: ביותר הגבוה העיטורים במספר

   מערכות. בניתוח סטנפורד אוניברסיטת

 הישראלי, החוץ בשירות בכירים תפקידים של שורה מילא החוץ. במשרד אירופה מערב אגף וראש סמנכ"ל ברק רפאל

 הפלסטינים עם המגעים כמתאם החוץ משרד מטעם מונה 1996–1993 בשנים לוושינגטון. המשלחת ראש סגן בהם

 של המצטיינים תכנית במסגרת בינלאומיים ביחסים העברית האוניברסיטה מוסמך אוסלו. הסכמי על החתימה לאחר

  רוטשילד. קרן

 סינון פרויקט מנהל אילן.-בר באוניברסיטת וארכיאולוגיה ישראל ארץ ללימודי במחלקה מרצה ברקאי גבריאל ד"ר

 חתן המקרא. בתקופת ירושלים של להיסטוריה מומחה הבית. מהר המוסלמי הווקף ידי-על שהוצא החפירות עפר

  אביב. תל מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל .1996 לשנת לארכיאולוגיה ירושלים פרס

 בכירה מחקר עמיתת מציל"ה. ארגון יו"ר העברית. האוניברסיטה של למשפטים בפקולטה סגל חברת גביזון רות פרופ'

 מרצה שימשה האדם. לזכויות מינרבה מרכז של האקדמית בוועדה חברה לדמוקרטיה. הישראלי במכון )אמריטוס(

 דוקטור תואר בעלת בישראל. אזרחה לזכויות האגודה את ייסדה קליפורניה. ודרום ייל באוניברסיטאות אורחת

   אוקספורד. מאוניברסיטת במשפטים

  העוסק במקצועו, סטטיסטיקאי בישראל. המחקר מכוני איגוד יו"ר "מדגם". המחקר מכון של ובעלים מנכ"ל גבע מנו

 תוצאות לחיזוי סטטיסטי מודל ביניהם סטטיסטיים, מודלים ובפיתוח בדגימה מומחה קהל. דעת ובסקרי שוק במחקרי

 בחירות. מערכות בשלוש 1 ערוץ של הטלוויזיה מדגמי את ביצע .קלפיות מדגם באמצעות ומקומיות ארציות בחירות



 למועמדים הסקרים בתחום ויועץ שונים ובארגונים אקדמיים במוסדות הדגימה בתחום אורח מרצה גם משמש

  מקומיות. ולרשויות ממשלה לראשות

 הממשלה לראש מדיני וכיועץ לאו"ם ישראל כשגריר כיהן ומדינה. ציבור לענייני רושלמיהי המרכז נשיא גולד דורי ד"ר

 ביחסים דוקטור תואר בעל אביב. תל באוניברסיטת אסטרטגיים למחקרים יפה במרכז בכיר חוקר שימש נתניהו. בנימין

  קולומביה. מאוניברסיטת בינלאומיים

 בפיתוח העוסקת ואולדרידג' לונג מק'קנה, הייעוץ בחברת שותף י.האמריקא היהודי הקונגרס נשיא גורדון ריצ'ארד

 מנדייל, בהם בכירים לפוליטיקאים יועץ שימש רווח. כוונת לשם שלא ולארגונים לתאגידים אסטרטגי ובתכנון עסקי

 ניהול תפקידי מילא ייסד. אותו יורק בניו דין עורכי משרד בראש עמד הייעוץ לחברת שהצטרף לפני וגור. קלינטון

   בריאות. לשירותי ובחברה האסטרטגי הייעוץ בתחום חברות במספר

 אגף ראש כלכלה, אגף ראש בהם ובחו"ל בארץ תפקידים מגוון מילא החוץ. משרד למנכ"ל המשנה גל יוסי השגריר

 השלום לשיחות הישראליות המשלחות דובר בהולנד, ישראל שגריר הממשלה, ראש במשרד ותקשורת הסברה

 ודובר ברהההס מחלקת מנהל הירדנים, עם בשיחות הישראלית ומתן המשא משלחת וחבר בוושינגטון הבילטראליות

  העברית. האוניברסיטה בוגר בוושינגטון. ישראל שגרירות

 חטיבת ראש בשטחים, הפעולות מתאם שימש הביטחון. במשרד ביטחוני-המדיני האגף ראש גלעד עמוס )מיל.( אלוף

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

 הרצה יורק. ניו של הפדרציה מנכ"ל היה רבתי. וושינגטון של היהודית הפדרציה של ומנכ"ל נשיא סגן גלפרין מישה ד"ר

 דוקטור תואר בעל ופילנטרופיה. קהילות בניית יהודיים חיים פסיכולוגיים, תהליכים על רבים מאמרים ופרסם

   יהודית. למורשת וקסנר קרן של תיהודי לאוריינות התכנית בוגר יורק. ניו מאוניברסיטת קליניות בפסיכולוגיה

 החוץ בשירות תפקידים במגוון שירת החוץ. במשרד מדיני למחקר המרכז של הבינלאומית החטיבה ראש גילאון נאור

 במשרד וצבאיים אסטרטגיים לעניינים המחלקה מנהל בוושינגטון, ישראל בשגרירות מדיניים לעניינים יועץ-ציר בהם

 האוניברסיטה מוסמך בהונגריה. השגריר וסגן הממשלה לראש המדיני היועץ סגן לאו"ם, במשלחת מדיני יועץ החוץ,

  בינלאומיים. ביחסים בודפשט של הכלכלית

 לאיכות התנועה ממקימי והיה עילית בנצרת הליכוד סניף הנהלת כיו"ר כיהן עילית.-נצרת עיריית ראש גפסו שמעון

  באנגליה. מטלורגיה לימודי סיים בע"מ. לדר האחים בחברה ומנכ"ל צוריי מנהל  שימש היום. עד חבר הוא בה השלטון

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

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

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

 וכמנהלת המונים" לתקשורת יועצים-אליעזר בן "יריב בחברת משותף כמנכ"ל כיהנה הרצליה. עיריית ראש גרמן יעל

 מפעלה על החינוך בפרס זכתה בהרצליה. םמבוגרי ללימודי בי"ס "תהיל"ה", את וניהלה ייסדה לאלקטרוניקה. מפעל

    כללית. בהיסטוריה אביב תל אוניברסיטת בוגרת זה.

 מחקרו למדעים. הרוסית באקדמיה בינלאומיים ויחסים עולמית לכלכלה במכון ראשי חוקר דבורקין ולדימיר גנרל

 האקדמיה בהם צבאיים, ניםארגו במספר חבר גרעיני. נשק ובפירוק גרעינית בבטיחות בטרוריזם, במלחמה עוסק

 הבינלאומית והאקדמיה להנדסה הרוסית האקדמיה צבאיים, למדעים האקדמיה והארטילריה, הטילים למדעי הרוסית

 ,SALT II להסכמים בהכנות כמומחה השתתף זו במסגרת הרוסית. הגרעין מדיניות לגיבוש בצוותים שותף להנדסה.

INF, START I  ו-START II. ומאקדמיות הרוסית מהפדרציה וטכנולוגיה מדע לאנשי הניתן ודכב תואר בעל 

  הגבוהה. הימית הצבאית המכללה בוגר נוספות. צבאיות

 לקוחות ושירות ארגון אנוש, משאבי סמנכ"ל שימש בדרכים. לבטיחות הלאומית הרשות מנכ"ל דורי יאיר )מיל.( תא"ל

 בהם בצה"ל פיקוד תפקידי מילא בע"מ". תאום "א.א. חברתב ארגונית לאסטרטגיה בכיר ויועץ לאומי לביטוח במוסד

 אובורן אוניברסיטת מוסמך הנ"מ. כוחות ומפקד האוויר בחיל קרקעית הגנה מחלקת ראש לנ"מ, הספר בית מפקד

 המכללה קורס בהם ובחו"ל, בארץ ואזרחיים צבאיים בכירים, ניהול קורסי בוגר ציבורית. ובמדיניות במינהל בארה"ב

  בטקסס. בליס בפורט למנהיגות מתקדם וקורס ומטה לפיקוד

 החוץ בוועדת וחברה והסברה חוץ ליחסי המשנה ועדת יו"ר קדימה. מטעם כנסת חברת דותן עמירה )מיל.( תא"ל חה"כ

 נשיא סגנית בהם רבים ציבוריים תפקידים מילאה סכסוכים. ליישוב גישור מרכז ומנהלת יזמת  הייתה והביטחון.

 המשימה "כח ומנהלת אמריקה, בצפון הסוכנות הנהלת ונציגת הציונית המשלחת ראש גוריון,-בן אוניברסיטת

 בוגרת  אלוף.-תת דרגת שקיבלה בצה"ל הראשונה האישה והייתה ראשית ח"ן כקצינת כיהנה (.BNI) הכלכלי"

   בפסיכולוגיה. גוריון-בן אוניברסיטת



 למעלה בצה"ל שירת לכנסת. הליכוד רשימת עם נמנה לחברה. שדרות-ישראל כנס ונשיא מייסד דיין עוזי (.)מיל אלוף

 וסגן המרכז פיקוד אלוף התכנון, אגף ראש מטכ"ל, סיירת ומפקד לוחם ובהם רבים בתפקידים שנה משלושים

 וסמךומ ובפיזיקה במתמטיקה העברית האוניברסיטה בוגר לאומי. לביטחון המועצה ראש היה הרמטכ"ל.

  מערכות. ובניתוח ביצועים בחקר סטנפורד אוניברסיטת

 המסחר התעשייה, משרד בהם גופים של בשורה כללי מנהל שימש הממשלה. ראש משרד מנכ"ל דינור רענן

 בעיריית התרבות אגף מנהל גם היה  בע"מ. ירושלים אולפני וטלעד אדיונטקס חברת ירושלים, עיריית והתעסוקה,

 הדרכה ענף וראש לקצינים הספר בית של חינוך קצין בהם רבים תפקידים ומילא שנה 13–כ צה"לב שירת ירושלים.

   ובסוציולוגיה. בחינוך העברית באוניברסיטה למד ראשי. חינוך קצין במפקדת והסברה

 חוץה במשרד בכירים תפקידים של שורה מילא אטומית. לאנרגיה הוועדה של למדיניות סמנכ"ל דניאלי  דוד השגריר

 במשרד  נשק לבקרת המחלקה ומנהל מדיני למחקר המרכז ראש סגן בסינגפור, שגריר בהודו, ישראל שגריר בהם

 ביחסים בירושלים העברית האוניברסיטה  מוסמך .CTBT – ה לשיחות הישראלית במשלחת חבר היה  החוץ.

  בינלאומיים.

  בהם ארה"ב של החוץ במשרד בכירים תפקידים ילאמ בארץ. הקוורטט נציגות במשרד המשלחת ראש דנין רוברט ד"ר

 בכיר וחוקר פאוול החוץ שר של המדיניות תכנון בצוות חבר התיכון, המזרח לענייני במשרד החוץ שר עוזר סגן

 ויחסי התיכון המזרח לענייני כמנהל הלבן הבית של הביטחון במועצת שירת המדינה. מחלקת של המודיעין בסוכנות

 דיפלומטיה ללימודי במכון אורח עמית היה אפריקה. וצפון התיכון המזרח לענייני בכיר כמנהלו פלסטין-ישראל

 תואר בעל העברית. באוניברסיטה טרומן ובמכון הקרוב המזרח למדיניות וושינגטון במכון ג'ורג'טאון, באוניברסיטת

     אוקספורד. מאוניברסיטת בינלאומיים ביחסים דוקטור

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

 "מועדון חבר וינוגרד(. )ועדת השנייה לבנון מלחמת אירועי לבדיקת הממשלתית הוועדה חברי עם נמנה העברית.

 במכון האסטרטגית היחידה ראש הביטחון, שר בלשכת לתכנון בכיר יועץ ראנד, בתאגיד בכיר עובד היה לשעבר. רומא"

 ומאמרים ספרים פרסם  .2005 לשנת ישראל פרס חתן הממשלה. ראש במשרד ותכנון מדיניות בנושאי ויועץ דייויס

   הציונות". ו"חידוש  לישראל" רבתי "אסטרטגיה בהם רבים,

 במכון המתחדשת האנרגיה במיזם פעיל פילנתרופית. בפעילות עוסק מתקדמת. בטכנולוגיה ומשקיע יזם הולנדר יוסי

 לתכנון הישראלי המכון יו"ר העולם. ברחבי האנרגיה בתחום ותובהשקע במדיניות במחקר, ומעורב למדע ויצמן

 חבר .BMC-ל 1999 בשנת שנמכרה החדיש המימד חברת את ייסד  התוכנה. בתעשיית שנה 35 של ותק בעל כלכלי.

  כלכלי. לתכנון הישראלי כוןהמ יו"ר למדע. ויצמן מכון של המנהלים במועצת

 של הבינלאומית במועצה חבר הקבוצה. כמנכ"ל גם כיהן בע"מ. פרמצבטיות תעשיות טבע מייסד יו"ר הורביץ אלי

 הישראלי, היצוא מכון יו"ר התעשיינים, התאחדות נשיא בהם רבים ציבוריים בתפקידים שימש הרווארד. אוניברסיטת

 ישראל פרס חתן אביב. תל אוניברסיטת ושל למדע ויצמן מכון של הנאמנים בחבר חבר לאומי, בנק דירקטוריון יו"ר

 בני של ההצטיינות אות התעשיינים, התאחדות פרס בהם לתעשייה, תרומתו על נוספים בפרסים זכה חיים. למפעל

 מטעם כבוד לשם דוקטור תארי בעל אביב. תל אוניברסיטת מטעם רמניסינאו הוגו ע"ש לכלכלה והפרס העולמי ברית

   בכלכלה. העברית האוניברסיטה בוגר בנגב. גוריון-בן אוניברסיטת ומטעם למדע ויצמן מכון מטעם הטכניון,

 ה"ג'רוזלם של מו"ל מכן ולאחר עורך שימש לתפקידו, שמונה קודם פוסט. הג'רוזלם של ראשי עורך הורוויץ דוד

 אנג'לס "לוס טיימס", יורק ה"ניו כולל בעולם בעיתונים מאמרים פרסם פוסט". ה"ג'רוזלם של בפועל ועורך ריפורט"

 והשתתף ישראל על ספרים שני פרסם גדולות. ורדיו טלוויזיה ברשתות פרשן שימש אינדפנדנט". ו"הלונדון טיימס"

 בני באות גם זכה עיון. לספרי אמריקאי היהודי הספר בפרס זכתה אשר רבין, יצחק של הביוגרפיה ובעריכת בכתיבה

   לעיתונות. תברי

 ביטחון לענייני מיוחד עוזר שימש האמריקאי. היהודי הקונגרס של מדיניות תחום וראש משותף מנכ"ל הורן מארק מת'יו

 תאגיד ,MWW בקבוצת פדראליים עניינים תחום כמנהל כיהן בוש. הנשיא בממשל ההגנה מזכיר במשרד בינלאומי

 ..Institute for Entrepreneurship in Emerging Economies (IEEE)מייסדי בין היה בוושינגטון. ממשלתי

 הבחירות על פיקחו אשר ,(OSCE) באירופה פעולה ולשיתוף לביטחון הארגון למשלחות ופוליטי משפטי יועץ שימש

   בינלאומי. במשפט פייס אוניברסיטת של למשפטים הספר בית בוגר ובקוסובו. בסרביה באלבניה,

 לתקציב המשותפת הוועדה ויו"ר והביטחון החוץ ועדת יו"ר קדימה. מפלגת מטעם נסתכ חבר הנגבי צחי חה"כ

 הבריאות, כשר כיהן קדימה. מטעם מכן ולאחר הליכוד מפלגת מטעם תחילה ,1988 מאז כנסת כחבר מכהן הביטחון.

 דין עורך הממשלה. ראש במשרד וכשר פנים לביטחון כשר התחבורה, כשר הסביבה, לאיכות כשר המשפטים, כשר

  העברית. באוניברסיטה למשפטים והפקולטה בינלאומיים ליחסים המחלקה בוגר במקצועו.



 כיהן באנטישמיות. ומאבק חברה תפוצות, לענייני והשר החברתיים והשירותים הרווחה שר הרצוג )בוז'י( יצחק חה"כ

-בין לדיאלוג הפורום וכיו"ר בסמים, למלחמה הרשות כיו"ר הממשלה, כמזכיר והשיכון, הבינוי כשר התיירות, כשר

 השלטון למען השדולה ויו"ר בארץ התיירות למען השדולה יו"ר החברתית, הכלכלית המועצה מזכיר שימש דתי.

  יורק. וניו  קורנל באוניברסיטאות אקדמיים בקורסים למד במשפטים. אביב תל אוניברסיטת בוגר בישראל. המקומי

 רפובליקניים ממשלים בשני בכירים תפקידים מילא .VantagePoint בחברת שותף ר.לשעב CIA-ה ראש וולסי ג'יימס

 כללי ויועץ הצי מזכיר תת באירופה, קונבנציונאלי נשק בנושא ומתן למשא שגריר שימש דמוקרטיים. ממשלים ובשני

  אוקספורד. אוניברסיטת ומוסמך במשפטים ייל אוניברסיטת בוגר צבא. לענייני הסנאט בוועדת

 המדינה, ביקורת לענייני הוועדה בהן ועדות, במספר חבר יחד.-מרצ סיעת מטעם כנסת חבר וילן )אבו( אבשלום חה"כ

 בצפון הארצי הקיבוץ של הצעיר השומר שליח מפ"ם, מזכיר היה הביטחון. לתקציב משותפת וועדה הכספים ועדת

  ובפילוסופיה. בכלכלה העברית ברסיטההאוני בוגר עכשיו. שלום ממייסדי הארצי. הקיבוץ ומזכיר אמריקה

 באנטישמיות המלחמה על והממונה דמוקרטית-הסוציאל המפלגה מטעם הבונדסטאג חבר וייסקירכן גרט 'פרופ

 ללימודי מרצה אדם. לזכויות רבים בארגונים פעיל (.(OSCE פעולה ולשיתוף לביטחון האירופי הארגון נשיא מטעם

   פוטסדאם. באוניברסיטת תרבות

 וכמנכ"ל כנשיא כיהן בע"מ". "ישקר חברת של המנהלים מועצת ויו"ר הנגב עידן - דרומה עמותת יו"ר ורטהיימר איתן

 הנאמנים בחבר כחבר מכהן  הנגב. ופיתוח הרפואה החינוך, בתחומי פילנטרופית בפעילות חלק נוטל  החברה. של

 מוסמך המצטיין. היצואן פרס ואת יורק ניו ממשטרת דכבו תואר קיבל  העולמי. עתידים וכיו"ר היהודית הסוכנות של

  עסקים. למינהל הרווארד הספר בית

 צ'ייני ריצ'ארד הנשיא סגן של יועצו שימש אנליסיס. גלובל דלפי הייעוץ חברת של מנהל מייסד וורמזר דיוויד ד"ר

 American-ב מחקר עמית שימש נשק. בקרת לענייני המדינה מזכיר-תת במשרד וכיועץ התיכון המזרח לענייני

Enterprise Institute (AEI). הופקינס. ג'ונס אוניברסיטת מטעם בינלאומיים ביחסים דוקטור תואר בעל  

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

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

 אביב תל אוניברסיטת בוגר הצנחנים. חטיבת ומפקד הדרום פיקוד אלוף הרמטכ"ל, סגן בהם שונים, תפקידים

  כללית. בהיסטוריה

 מוסדות נדל"ן, פיתוח תחבורה, לוגיסטיקה, סחר, אזרחית, הנדסה בתחומי חברות הכוללת זאבי, קבוצת יו"ר זאבי גד

 דרכים, בבניית הובאפריק בישראל האזרחית ההנדסה בתחום רב ניסיון רכש ואנרגיה. כספים חולים, בתי בריאות,

 התרבות, בתחומי פילנתרופית בפעילות עוסק ולמגורים. למסחר ובתים תעופה נמלי כוח, תחנות מים, מפעלי גשרים,

  אווירונאוטיקה. בהנדסת הטכניון בוגר הגבוהה. וההשכלה הבריאות

 כרטיסי חברת דיסקונט, ילמרכנת דירקטוריון יו"ר גם משמש דיסקונט. בנק של המנהלים מועצת יו"ר זוהר שלמה רו"ח

 בדיסקונט דירקטוריון יו"ר וכסגן כדירטקטור מכהן בע"מ. והשקעות הון שוקי ישראל ודיסקונט  כ.א.ל - לישראל אשראי

 מתיו העסקים לאנשי ופיננסי כלכלי יועץ שימש בע"מ. וניהול ייעוץ זהר ובש. יורק בניו דיסקונט בבנק בע"מ, בנקורפ

  עסקים. במינהל בקנדה מק'גיל אוניברסיטת וסמךמ לבייב. ולב ברונפמן

 כללית בנקאות אגף כמנהל תחילה קמעונאית, לבנקאות בחטיבה ניהול תפקידי מילא הפועלים. בנק מנכ"ל זיו צבי

 על ואחראי שוויץ הפועלים בנק מנכ"ל בבנק, עסקיים ללקוחות אשראי אגף מנהל שימש  החטיבה. כמנהל מכן ולאחר

 London  של בכיר ניהול קורס בוגר עסקים. במינהל אביב תל אוניברסיטת מוסמך לונדון.ב האשראי תחום

Business School.  

 ציבוריים למוסדות וארגוני כלכלי יועץ משמש )מולמו"פ(. אזרחי ופיתוח למחקר הלאומית למועצה יועץ זילכה גורי

 והוועדה גבוהה להשכלה המועצה מנכ"ל שימש ומכללות. אוניברסיטאות הכנסת, ממשלה, משרדי בהם וממלכתיים

 וכמנהל דיסקונט בבנק פרויקטים לליווי המחלקה כמנהל גם כיהן במועצה. התקציבים על והממונה ותקצוב לתכנון

 במינהל העברית האוניברסיטה מוסמך והשכלה. תרבות במוסדות דירקטור שימש ירושלים. בעיריית התקציבים אגף

    האמפריי. יוברט מלגת–פולברייט תוכנית במסגרת פנסילבניה באוניברסיטת עסקים מינהל למד עסקים.

 מחקרו אילן.-בר באוניברסיטת )בסא"א( אסטרטגיים למחקרים סאדאת בגין במרכז בכיר מחקר עמית זינגר מקס ד"ר

 פורמאליים לא בנתונים ובשימוש ארוך לטווח סביבתית בהגנה כלכלי, בפיתוח המשתנה, העולמי בסדר עוסק

 קאהן. הרמן פרופ' עם הקים אותו הברית, בארצות הדסון המחקר מכון של המייסד הנשיא היה  רכה(. )סטטיסטיקה

 זיכה בעולם סכסוך ואזורי שלום אזורי על וילדבסקי ארון עם יחד שכתב ספר בישראל. "תבל" מכון מנכ"ל גם שימש

   הרווארד. מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעל השלום. לקידום גריימוואייר ע"ש היוקרתי בפרס אותו



 הנבחרים בית של  וביטחון הגנה חוץ, ענייניל הוועדה כיו"ר שירת בישראל. צ'כיה שגריר  ז'נטובסקי מיכאל השגריר 

 שתיאם גג ארגון האזרחי, הפורום את ייסד האבל. וואצלב הנשיא של דוברו שימש בארה"ב. צ'כיה כשגריר כיהן הצ'כי.

 מאנגלית המדינה מדע בתחום עיון וספרות מחזות יפה, ספרות תרגם בצ'כוסלובקיה. הקומוניסטי המשפט הפלת את

  לצ'כית.

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

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

 אורח ופרופסור האמריקאי בקונגרס עימד עמית היה .(Birthright Israel) תגלית תכנית של ראשי חוקר

 דוקטור תואר בעל המדעית. תרומתו עבור האמריקאי הפסיכולוגיים איגוד בפרס זכה חיפה. באוניברסיטת

   פיטסבורג. מאוניברסיטת

-ון במכון בכיר מחקר ועמית חיפה באוניברסיטת סביבה ולימודי לגיאוגרפיה בחוג סגל חבר ח'אמיסי ראסם פרופ'

 והפלסטיני הערבי ובמגזר בכלל מרחבי בתכנון עירונית, בגיאוגרפיה וסביבתי, עירוני בתכנון מתמקד רומחק ליר.

 ופעיל דירקטוריון חבר יו"ר, התמחותו. בתחומי מקומיות ולרשויות וארציים אזוריים למוסדות יועץ משמש בפרט.

 פעולה ולשיתוף לשלום הבינלאומי המרכז מוכרים,-הבלתי הכפרים למען הארבעים אגודת בהם ארגונים במספר

(IPCC) העברית. מהאוניברסיטה דוקטור תואר בעל בטמרה. ולפיתוח למחקר הערבית והאגודה  

 החטיבה ראש בהם דיסקונט בבנק בכירים תפקידים של שורה מילא ישראל. בבנק הבנקים על המפקח חזקיהו רוני

 העסקית החטיבה פעילות על ואחראי בלונדון הפעילות על יאחרא אשראי, סיכוני מנהל ראשי, אשראי קצין העסקית,

 הבנק סניף ניהול כולל הפועלים בבנק שונים ניהול תפקידי מילא הספנות. בנק מנהל גם שימש המסחרית. והחטיבה

  אביב. תל באוניברסיטת בבנקאות וקורסים וניהול תעשייה בהנדסת גוריון-בן אוניברסיטת בוגר בפילדלפיה.

 קבוע ושותף מקומיות רשויות בנושא הממשלה לראש בכיר יועץ שימש העלייה. לקליטת המשרד מנכ"ל ןחלפו ארז

 בחברת כסמנכ"ל שימש לכן קודם וחברתיים. כלכליים מדיניים, בנושאים הממשלה ראש במשרד בכיר חשיבה בצוות

  ובתקשורת. החברה במדעי אילן-בר אוניברסיטת בוגר ארצית. אבטחה

 אזרחי ופיתוח למחקר הלאומית המועצה של בינלאומיים מו"פ לקשרי הלאומית הועדה יו"ר טייכר מינה פרופ'

 נתר. אמי ע"ש למתמטיקה המחקר מכון ומנהלת מתמטי לחינוך העולמית הנציבות של הנשיא סגנית )מולמו"פ(,

 במדע נשים לקידום הלאומית המועצה יו"ר ישראל, ארה"ב לאומית-הדו הקרן של הדירקטריון יו"ר  גם משמשת

 בר אוניברסיטת של למחקר הנשיא כסגנית כיהנה והאנושות. המדע לקידום וולף קרן במועצת וחברה וטכנולוגיה

 לנדאו, פרס רוטשילד, מלגת בהם הישגיה על בפרסים זכתה והטכנולוגיה. המדע משרד  של הראשית וכמדענית אילן,

 דוקטורט פוסט לימודי השלימה אביב. תל מאוניברסיטת דוקטור תואר בעלת רוטשילד.-דה שבע בת ופרס דלק פרס

  פרינסטון. באוניברסיטת מתקדמים ללימודים במכון

 ללימודים במכון עולמית לפוליטיקה ומרצה (FRS) אסטרטגי למחקר בקרן בכיר מחקר עמית טרטרה ברונו ד"ר

 ההגנה במשרד כאנליסט גם כיהן בבריסל. ט"ונא בוועידת אזרחיים לעניינים הוועדה כראש כיהן בפריז. פוליטיים

 ההגנה במשרד אסטרטגיים לעניינים למנכ"ל מיוחד ועוזר מוניקה בסנטה ראנד בתאגיד אורח עמית היה הצרפתי.

  בפריז. פוליטיים ללימודים מהמכון המדינה במדע דוקטור תואר בעל הצרפתי.

 הממשלה. ראש של הכלכלי והיועץ הממשלה ראש רדבמש לכלכלה הלאומית המועצה ראש גטרכטנבר מנואל פרופ'

 בפטנטים, חדשנות, בכלכלת עוסק מחקרו אביב. תל באוניברסיטת ברגלס איתן ע"ש לכלכלה הספר בית בסגל חבר

 במשרד ראשיים ומדענים שרים ולמספר העולמי לבנק יועץ שימש ובפיתוח. בצמיחה מו"פ, במדיניות תעשייתי, בארגון

 בהם מובילים אקדמיים מוסדות של בשורה מחקר ועמית אורח מרצה שימש והתעסוקה. המסחר התעשייה,

 כלכלית מדיניות למחקר ובמרכז בארה"ב כלכלי למחקר הלאומית הלשכה וסטנפורד, הרווארד האוניברסיטאות

  הרווארד. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל בלונדון.

 באוניברסיטת אורח ופרופסור בגרמניה לאור היוצא צייט", "די השבועון של לאור ומוציא עורך יופה ג'וזף ד"ר

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

  הרווארד. מאוניברסיטת דוקטור ארתו בעל . קוורטרלי" וב"וושינגטון פוליסי" ב"פורין התיכון המזרח על מאמרים

 מדור עורך היה במקצועו. דין עורך "מעריב". של השבת" ב"מוסף שבועי טור כותב ופובליציסט. עיתונאי ימיני דרור בן

 פוליטי". "אגרוף הספר את פרסם אביב. תל באוניברסיטת ציבור פעילי להכשרת התוכנית מנהל שימש בעיתון. הדעות

 רקע על בעולם, ובתקשורת באקדמיה ישראל של במעמדה העוסקים ומחקרים מאמרים רסםמפ האחרונות בשנים

  תיכוני.-המזרח הסכסוך

 בצה"ל. שנה 28 במשך שירתה לקהילה. עסקים המחבר לתת, שלך הדרך – מתן ארגון מנכ"ל ינאי אהובה )מיל.( אל"מ

 ראש אקדמאים, ענף ראש צה"ל, של ציבורה פניות קצינת בהם בכירים תפקידים של שורה מילאה שירותה במסגרת



 וחברתיות. עסקיות ובפעילויות ביוזמות מעורבת הייתה נפגעים. למשפחות קשר ענף וראש בסיסיות הכשרות ענף

 ויו"ר לווין ושידורי בכבלים לשידורים במועצה חברה הייתה נאמנות. קרנות דיסקונט" "אילנות בדירקטוריון כיהנה

   המדינה. במדע חיפה אוניברסיטת מוסמכת לאומי. לביטחון במועצה האזרחי" רות"השי בנושא משנה ועדת

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

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

 אוניברסיטת מוסמך הכיפורים. יום ממלחמת המופת עיטור בעל סדירה. שריון אוגדת ומפקד היבשה זרוע מטה ראש

 אוניברסיטת של עסקים למינהל הספר בבית מתקדם לניהול התכנית ובוגר לאומיים משאבים במינהל וושינגטון ג'ורג'

 המרכז ואסטרטגיה, למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר .ארה"ב של לאומי לביטחון המכללה בוגר הרווארד.

  הרצליה. הבינתחומי

 לכנסת. הקרובות בבחירות הליכוד ברשימת מתמודד צה"ל. של הכללי המטה ראש לשעבר יעלון משה )מיל.( רא"ל

 יקודפ בתפקידי שנה לשלושים מעל בצה"ל שירת שלם. במרכז אסטרטגיים למחקרים אדלסון במכון מחקר עמית

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

 השתלם המדינה. במדע חיפה אוניברסיטת בוגר הצנחנים. חטיבת ומפקד ושומרון ביהודה צה"ל כוחות מפקד צאלים,

   אנגליה. בקימברלי, ומטה לפיקוד במכללה

 אמדוקס. בחברת כסמנכ"ל כיהן ישראל. מיקרוסופט של הפיתוח מרכז טכנולוגיות, ומנכ"ל ראשי לוגטכנו יעקובי יורם

 לרישום שותף היה מחשבים. ובאלביט אינטל בחברת בארה"ב, במיקרוסופט התכנה פיתוח בתחום ניהול תפקידי מילא

  המחשב. במדעי הטכניון בוגר פטנטים. שבעה

 אמריטוס פרופסור אביב. תל באוניברסיטת וגישור סכסוכים ליישוב אוונס יתתוכנ ראש יער )אפי( אפרים פרופ'

 רפפורט קתדרת על מופקד החברה, למדעי הפקולטה דיקן שימש באוניברסיטה. חברתית ולפסיכולוגיה לסוציולוגיה

 1997 לשנת רבין יצחק שם-על פולברייט פרס חתן שלום. למחקרי שטיינמץ תמי מרכז וראש העבודה, של לסוציולוגיה

 "מדד בפרויקט קבוע שותף 1994 ומאז ומאמרים, ספרים של רב מספר פרסם והדמוקרטיה. השלום בתחום מחקריו על

   הבינלאומית. ובעיתונות YNET-ב חודש מדי מתפרסמים ממצאיו שעיקרי השלום"

 האוניברסיטה נשיא האקדמיה, נשיא סגן שימש למדעים. הישראלית הלאומית האקדמיה נשיא יערי מנחם פרופ'

 ללימודים במכון עמית היה  העברית. באוניברסיטה לכלכלה החוג וראש מתמטית לכלכלה בקתדרה מרצה הפתוחה,

 ברקלי, ברסיטאותבאוני אורח פרופסור והיה ייל באוניברסיטת גם לימד המכון. וראש האוניברסיטה של מתקדמים

 נבחר אקונומטריקה. העת כתב של משותף עורך גם היה מסצ'וסטס. של הטכנולוגי ובמכון פנסילבניה קיימברידג',

 האגודה של כבוד וכחבר ולמדעים לאומנויות האמריקאית האקדמיה של זר כחבר האקונומטרית, בחברה עמית כחבר

 בכלכלה דוקטור תואר בעל החברה. למדעי רוטשילד ופרס לכלכלה ישראל פרס חתן לכלכלה. האמריקאית

   סטנפורד. מאוניברסיטת ובסטטיסטיקה

 אלטרנטיבות לחקר המכון וראש חיפה באוניברסיטת לחינוך בפקולטה מתמטי לחינוך החוג ראש ירושלמי מיכל פרופ'

 בחינוך עוסק מחקרה וגי.וטכנול מדעי לחינוך הישראלי המרכז של החיפני הסניף את מנהלת באוניברסיטה. בחינוך

 בחינוך דוקטור תואר בעלת טכנולוגיה. מבוססות למידה וסביבות תוכנות ובפיתוח בחינוך בטכנולוגיה מתמטי,

  הרווארד. מאוניברסיטת

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

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

   בנתיבות. הנגב ובישיבת בירושלים יוסף ופורת חורב בישיבות למד המעיין". ל"א תנועת ומנכ"ל

 כנסת חבר היה מיוחדים. ולתפקידים למודיעין המוסד כראש כיהן בע"מ. GSG ומנכ"ל יו"ר יתום דני )מיל.( אלוף 

 של צבאי ירומזכ הביטחון ושר הממשלה ראש של ביטחוני המדיני המטה ראש שימש מימד.–העבודה מפלגת מטעם

 של ומנכ"ל ויו"ר מתכת כור של המנהלים מועצת יו"ר היה פרס. ושמעון ז"ל רבין יצחק הביטחון ושרי הממשלה ראשי

 פיקוד תפקידי ומילא התכנון, אגף וראש המרכז פיקוד אלוף שימש בצה"ל שירותו במסגרת אסטרטגי. ייעוץ חברת

 העברית האוניברסיטה בוגר המופת. עיטור לו הוענק הצבאי שירותו במהלך מטכ"ל. ובסיירת השריון בחיל ומטה

  המחשב. ובמדעי  בפיזיקה במתמטיקה,

 באוניברסיטה יהודי לחינוך מלטון ובמרכז יורק בניו קולג' יוניון בהיברו לדת היהודי המכון סגל חבר כהן סטיבן פרופ'

 פרופסור והיה קולג' בקווינס לימד בעולם. אחרים ובמקומות בארה"ב היהודית בקהילה המתמחה סוציולוג העברית.

   קולומביה. מאוניברסיטת בסוציולוגיה דוקטור תואר בעל היהודי. התיאולוגי ובסמינר ייל באוניברסיטת אורח

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


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

 ועסקית טכנולוגית חדשנות לעידוד בפורומים חבר סיכון. הון וקרנות השקעות חברות פרמס של ובהקמה בייזום

   הרווארד. אוניברסיטת של עסקים למינהל הספר בית ומוסמך אוקספורד אוניברסיטת בוגר אירופה. במדינות

 סורוקה האוניברסיטאי הרפואי במרכז הגנטי המכון את ניהלה בנגב. גוריון-בן אוניברסיטת נשיאת כרמי רבקה פרופ'

 כיו"ר גם כיהנה פדיאטרית. לגנטיקה קרייטמן קרן שם על הקתדרה מחזיקת הבריאות. למדעי הפקולטה דיקן ושימשה

 הייתה בנגב. הבדואית באוכלוסייה תורשתיות במחלות התרכז מחקרה בישראל. לרפואה הספר בתי דיקני איגוד

 בקרב נשים השכלת לקידום ובפרויקטים הבדואית בקהילה יותתורשת מחלות למניעת שונים בפרויקטים מעורבת

 בית בוגרת דאון(. תסמונת )ילדי ית"ד ארגון מטעם חיים מפעל על ופרס 2008 לשנת הדסה פרס כלת זאת. אוכלוסייה

 אוניברסיטת של לרפואה הספר בבית ילדים ברפואת התמחתה העברית. האוניברסיטה של הדסה לרפואה הספר

  הרווארד.

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

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

 לאודר, אסתי תאגיד נשיא כסגן מכהן .10 בערוץ ותמני בעל מורשת. אתרי לשימור העולמית הקרן במסגרת היהודית

 ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית מייסד קליניק. מעבדות וכיו"ר העולמי לאודר אסתי תאגיד כיו"ר

 היהודיים הארגונים של הנשיאים ועידת וכיו"ר לישראל הקימת הקרן כנשיא כיהן הרצליה. הבינתחומי במרכז

 מזכיר עוזר סגן ושימש באוסטריה, הברית ארצות שגריר לתפקיד רייגן הנשיא ידי על מונה הברית. בארצות המרכזיים

 היהודי. החינוך בקידום עיסוקה שעיקר לאודר" ס. רונלד "קרן בראש ועמד ייסד ולנאט"ו. אירופיים לעניינים ההגנה

    ובריסל. פריז באוניברסיטאות השתלם בינלאומי. עסקים במינהל פנסילבניה באוניברסיטת וורטון ספר בית בוגר

 לקליטת כשרה המשפטים, כשרת כיהנה קדימה. מפלגת ויו"ר החוץ ושרת הממשלה ראש מקום ממלאת לבני ציפי

 החברות רשות מנכ"ל שימשה תיק. בלי וכשרה אזורי פעולה לשיתוף כשרה והשיכון, הבינוי כשרת העלייה,

   במשפטים. אילן-בר אוניברסיטת בוגרת .2004 בשנת לטוןהש איכות אבירת בפרס זכתה הממשלתיות.

 המסלול מרכז שימש חי. תל האקדמית במכללה תרפיה-דרמה ללימודי המכון מנהל להד )מולי( שמואל פרופ'

 פאסיפיק קולומביה מאוניברסיטת ובפסיכולוגיה בחינוך דוקטור תואר בעל חיפה. באוניברסיטת לביבליותרפיה

  ב.ארה" בקליפורניה,

 בית אי.בי.אי. יו"ר הקבוצה. בחברות ודירקטור השקעות בית באי.בי.אי. הכלולות החברות קבוצת מייסד לובצקי צבי

 במהלך אביב בתל ערך לניירות הבורסה דירקטוריון חבר היה בורסה. שרותי - באי.בי.אי. משותף ומנכ"ל ההשקעות

  בכלכלה. בירושלים העברית האוניברסיטה בוגר קדנציות. שלוש

 המחקר מכון כראש המכון, כמנכ"ל כיהן באוסלו. בינלאומיים ליחסים הנורווגי במכון בכיר מחקר עמית ארדלודג סבר

 ביטחון לימודי וכראש ,(PRIO) באוסלו השלום לחקר הבינלאומי המכון כראש ,(UNIDIR) הנשק לפירוק האו"ם של

 תואר בעל מקצועיים. ופרסומים ספרים מספר כתב .(SIPRI) השלום לחקר שטוקהולם במכון הנשק ופירוק אירופי

   אוסלו. מאוניברסיטת מוסמך

 משנה בהם בכירים ממשלתיים בתפקידים כיהן בינלאומי. לשלום קרנגי בקרן בכיר עמית לויטה )אלי( אריאל ד"ר

 טחוןלבי האגף וראש ביטחון למדיניות לאומי לביטחון היועץ סגן אטומית, לאנרגיה הוועדה של )מדיניות(  למנכ"ל

 אסטרטגיים למחקרים יפה במרכז ישראל ביטחון פרויקט וראש בכיר מחקר עמית היה הביטחון. במשרד בינלאומי

 ולשיתוף לביטחון במרכז אורח עמית היה ודייויס. קורנל אביב, תל באוניברסיטאות ולימד אביב תל באוניברסיטת

 גרעיני נשק צבאית, ודוקטרינה אסטרטגיה על רבים ומאמרים ספרים פרסם סטנפורד. באוניברסיטת בינלאומי פעולה

   קורנל. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל ומודיעין. בינלאומי ביטחון ותפוצתו,

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

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

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

 ורדוקט תואר בעל קולג'. סיטי-ומגרוב מרסיי-אקס מאוניברסיטת כבוד בתארי זכה ובמכללות. באוניברסיטאות

  יורק. ניו מאוניברסיטת

 כיהן ירושלים. בשדולת חבר המפלגה. של מייסד ויו"ר ביתנו ישראל סיעת מטעם כנסת חבר ליברמן אביגדור חה"כ

 הממשלה ראש כסגן התחבורה, כשר הלאומיות, התשתיות כשר אסטרטגיים, לנושאים וכשר הממשלה ראש כסגן

  העברית. מהאוניברסיטה החברה במדעי ראשון תואר בעל אסטרטגיים. לעניינים וכשר



 ואיכות הפנים ועדת כיו"ר כיהן מימד.-העבודה סיעת מטעם כנסת חבר והספורט. התרבות המדע, שר מג'אדלה ר'אלב

 כיהן הישראלי. האולימפי הוועד הנהלת ויו"ר וספורט השכלה חינוך, אגף יו"ר ההסתדרות, הנהגת חבר היה הסביבה.

  גרביה. אל בקה הפועלים מועצת כיו"ר

 עו"ד במשרד ראשי ופרקליט ושותף ,UN Watch יו"ר ברומניה. הברית ארצות שגריר לשעבר מוזס ה. אלפרד השגריר

 כהונתו בתקופת קלינטון. הנשיא של כהונתו בזמן קפריסין לשאלת מיוחד נשיאותי כשליח שירת וברלינג. קווינגטון

 ג'ורג'טאון אוניברסיטת מוסמך קרוס. מארק ע"ש הרומנית מדליהה את רומניה נשיא לו העניק ברומניה כשגריר

  בהיסטוריה. אביב תל אוניברסיטת ומוסמך במשפטים

 האסטרטגי. הדיאלוג על והמופקד בדרכים והבטיחות התחבורה שר הממשלה, ראש סגן מופז שאול )מיל.( רא"ל חה"כ

 פיקוד אלוף תכנון, אגף ראש ובהם ומטה פיקוד תפקידי מילא בצה"ל שירותו במסגרת וכרמטכ"ל. הביטחון כשר כיהן

 ומטה לפיקוד כללההמ ובוגר עסקים במינהל אילן-בר אוניברסיטת בוגר ושומרון. ביהודה צה"ל כוחות ומפקד דרום

        בוירג'יניה. הנחתים חיל של

 והחברתיים הפסיכולוגיים הגורמים במחקר העוסקת חברה ,Insight Research Group מייסד מוראד בעז ד"ר

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

   פרינסטון. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל יורק.-ניו אוניברסיטת של לפסיכולוגיה מחלקהב החוץ מן מרצה

 .בצלאל לעיצוב באקדמיה ומרצה בחיפה בטכניון ערים ובינוי לאדריכלות בפקולטה חבר פרופסור מוריה יעל פרופ'

 הפתוחה יברסיטהבאונ אביב, תל באוניברסיטאות גם מרצה שימשה נוף. לאדריכלות עצמאי במשרד שותפה

 עבודתה, עבור רבים בפרסים זכתה ובפירנצה. בארץ משרדים במספר כאדריכלית עבדה פירנצה. ובאוניברסיטת

 הכתיר 2001 בשנת עכו. עיריית בתחרות ראשון ופרס רכטר פרס ירושלים, עיריית בתחרות ראשון פרס קרוון, פרס בהם:

 בברצלונה  (U.P.C)קטלוניה של הפוליטכניק מוסמכת הנוף. תאדריכלו בתחום השנה כאשת "מבנים" הירחון אותה

  ערים. ובינוי לארכיטקטורה

 ובמועדון חוץ ליחסי במועצה חבר .LCM Commodities בחברת ראשי וכלכלן מנכ"ל  מורס ל. אדוארד ד"ר

 אנרגיה בנושאי דלימו לתכניות ייעוץ בוועדות וחבר הנפט תעשיית למחקר הקרן נאמן אנרגיה. למדיניות אוקספורד

 בכיר ויועץ ברד'רס בלהמן האנרגיה בתחומי ראשי כלכלן שימש ויוסטון. הופקינס ג'ונס יורק, ניו באוניברסיטאות

 ובהוצאות ואקדמיים ממשלתיים עסקיים, בארגונים בכירים תפקידים מילא .Hess Energy Trading Co. בחברת

 עוזר וסגן Intelligence" Weekly "The Petroleum העת כתב של לאור המוציא היה האנרגיה. בתחום לאור

 בתחום רבים מאמרים ופרסם ספרים ארבעה של בכתיבתם השתתף בינלאומית. אנרגיה למדיניות המדינה למזכיר

    התמחותו.

 וסחר חוק כוללים התמחותה תחומי בינלאומיים. לעניינים לממשלה המשפטי ליועץ המשנה מטיאס שביט ד"ר

 הבינלאומי בתחום המדינה של מדיניות בגיבוש עוסקת בינלאומי. ומתן ומשא תיכוני המזרח הסכסוך  ים,בינלאומי

 ג'ורג'טאון, סטנפורד, באוניברסיטאות לימדה הפלסטינים. מול לרבות המדינה, של הבינלאומיים ומתנים ובמשאים

 בעלת  המקצועיים. הישגיה על פרס רג'טאוןג'ו אוניברסיטת לה העניקה 2008 בשנת בירושלים. העברית ובאוניברסיטה

  וושינגטון. ג'ורג' מאוניברסיטת בינלאומי במשפט דוקטור תואר

 תחומי הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר הספר בית דיקן מינץ אלכס פרופ'

 ובאוניברסיטה נורת'ווסטרן ייל, ברסיטאותבאוני לימד פוליטי. ושיווק יריב חוץ מדיניות החלטות, קבלת הם התמחותו

 בעולם המצטיין החוקר פרס חתן .Texas A&M חוץ במדיניות החלטות בקבלת המחקר תכנית מנהל ושימש העברית,

 האגודה מטעם דויטש פרס וחתן בינלאומיים, ליחסים הבינלאומית באגודה חוץ מדיניות לניתוחי האגף מטעם

  העת כתב של משותף עורך  היחב"ל. לחקר 40 גיל עד חוקר של בעולם החשובה מההתרו עבור ליחב"ל הבינלאומית

"Foreign Policy Analysis" העת כתב עורך וסגן "Journal of Conflict Resolution" ייל. אוניברסיטת של 

 על ספר םסיי לאחרונה בעולם. ביותר החשובים הטכנולוגיים הממציאים ממאה כאחד בו הכיר "Wideband" המגזין

 דוקטור תואר בעל קיימברידג'. אוניברסיטת בהוצאת רואן(-דה פרופ' )עם חוץ במדיניות החלטות קבלת

  נורת'ווסטרן. מאוניברסיטת

 ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית ואסטרטגיה, למדיניות במכון בכירה מחקר עמיתת מכטיגר רחל

 במגוון הממשלה ראש במשרד שנים 28 במשך עבדה ישראל. של האטלנטי בפורום וחברה הרצליה הבינתחומי במרכז

 במכון ואנטישמיות. קיצוני אסלאם אפריקה, אסיה, התיכון, המזרח את כוללים מחקריה תחומי וניהול. מחקר תפקידי

 בסוריה באיראן, ישראלי,-הערבי בסכסוך קיצוני, אסלאם בנושאי מחקר תחומי במגוון עוסקת ואסטרטגיה למדיניות

  לאומי. ביטחון ובלימודי המדינה במדע חיפה אוניברסיטת מוסמכת ובפלסטינים.



 במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית ומרצה אקדמיים לעניינים לנשיא המשנה מלניק רפי פרופ'

 למנהל ומשנה שראלי בנק של המחקר במחלקת ראשי כלכלן שימש הספר. בית כדיקן גם כיהן הרצליה. הבינתחומי

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

 במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר ברקלי. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל

  הרצליה. הבינתחומי
 אביב. תל באוניברסיטת חשמל להנדסת הספר בבית סגל וחברת הפתוחה האוניברסיטה נשיאת ירון-מסר חגית פרופ'

 ובמגוון פורטר, ע"ש סביבה ללימודי הספר בית כראש אביב, תל באוניברסיטת ופיתוח למחקר הנשיא כסגנית כיהנה

 על והספורט. תהתרבו המדע, במשרד המדע מינהל וראש הראשית המדענית הייתה להנדסה. בפקולטה תפקידים

 תואר בעלת העולמי. והאלקטרוניקה החשמל מהנדסי איגוד מטעם Fellow דרגת לה הוענקה למחקר תרומתה

  ייל. באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלימה אביב. תל מאוניברסיטת ואלקטרוניקה חשמל בהנדסת דוקטור

 חברת ונשיא ל"מנכ הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד ר"יו מקוב ישראל

 עסקים לפיתוח נשיא סגן שימש ינג.'אימג גיוון הרפואי המכשור שלחברת המנהלים מועצת כיו"ר מכהן לשעבר. טבע

 גוטקס האופנה לחברת"כמנכ כיהן טבע. בחברת והגלובליזציה האינטגרציה תהליכי על האחראי בכיר נשיא וסגן

 בארץ הבריאות בתחומי לחברות בכיר יועץ והיה אמריקאי ישראלי השקעות בנק ייסד חקל. יכין קונצרן ל"ומנכ וכנשיא

 חברת של העסקים מנהל גם היה החברה. ל"ומנכ נשיא ושימש אינטרפארם הביוטכנולוגיה אתחברת ייסד ל."ובחו

  .בכלכלה העברית האוניברסיטה מוסמך אביק.

 למדיניות מיוחד כעוזר שירת .Bipartisan Policy Center –ב חוץ מדיניות תחום מנהל מקובסקי מיכאל ד"ר

 בעיראק. הזמנית הקואליציה של הוושינגטוני במשרד מיוחדים שירותים וכמנהל ההגנה במשרד העיראקית האנרגיה

 צ'רצ'יל. ווינסטון על ספר סםפר פוליטיים. וסיכונים אנרגיה בנושא ייעוץ חברת וייסד האנרגיה שוק בענייני כיועץ עבד

 של עסקים למינהל הספר בית ומוסמך הרווארד מאוניברסיטת דיפלומטית בהיסטוריה דוקטור תואר בעל

  קולומביה. אוניברסיטת

 כשר האוצר, כשר כיהן לכנסת. הקרובות בבחירות הליכוד ברשימת מועמד ושות'. צדוק חיים משרד מרידור דן עו"ד

 מטעם כנסת חבר היה הממשלה. וכמזכיר הקבינט כחבר אסטרטגיים, עניינים על האחראי יקת בלי כשר המשפטים,

 הוועדה בראש עמד הכנסת. של והביטחון החוץ ועדת יו"ר שימש מקימיה. בין היה אשר המרכז, ומפלגת הליכוד

  במשפטים. העברית האוניברסיטה בוגר .2006-2004 ישראל של הביטחון תפישת לעדכון

 שונים בתפקידים שירת בישראל. הארגון של ופיתוח שיווק מנהל שימש .Birthright israel תגלית מנכ"ל  רקמ גדעון

 להסברה ראשון מזכיר יורק, בניו הישראלית הקונסוליה של ודובר ציבור יחסי תקשורת, נספח בהם החוץ במשרד

 של צוערים קורס בוגר עסקים. במינהל סטרמנצ' אוניברסיטת מוסמך באיסטנבול. וקונסול בגרמניה ישראל בשגרירות

  לישראל. לאומי בנק של לכלכלנים ניהול וקורס החוץ משרד

 חבר יו"ר גם משמש  .2003 -ב ממוסקבה לישראל שעלה ופילנתרופ עסקים איש נדב. קרן ומייסד יו"ר נבזלין ליאוניד

 בחבר חבר לישראל, המאוחדת המגבית -דהיסו קרן של הנגידים בחבר חבר התפוצות, בית של הבינלאומי הנאמנים

 השפעה-רבי תפקידים מילא אביב. תל אוניברסיטת ושל העברית האוניברסיטה של היהודית, הסוכנות של הנאמנים

  ברוסיה. הציבורי ובמגזר הפרטי במגזר

 בעל .1978–ב החוץ לשירות הצטרף הרוסית. הפדרציה של החוץ במשרד אמריקה צפון מחלקת ראש נברוב ס. איגור

 בוגר בארה"ב. רוסיה בשגרירות שירת החוץ. משרד של המנהל הוועד וחבר ומוסמך מיוחד שר של דיפלומטית דרגה

    מוסקבה. של בינלאומיים ליחסים הלאומי המכון

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

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

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

    המדינה. מדע גם למד בו מסצ'וסטס,

 המדע ועדת כיו"ר וכיהנה 16–ה בכנסה חברה הייתה לכנסת. הקרובות בבחירות הליכוד ברשימת מועמדת נס לאה ד"ר

 גבעת המקומית המועצה ראש כסגנית שימשה הסביבה. איכות מפגעי לנושא המשנה ועדת וכיו"ר והטכנולוגיה

 בישראל. המקומי לשלטון המרכז של הסביבה ואיכות לבריאות ובוועדה הדואר רשות במועצת חברה והייתה שמואל

 פעילותה בתחומי המצטיינת הכנסת חברת אות את קיבלה אילן.-בר באוניברסיטת החיים למדעי מרצה שימשה

 ארגוני של הגג ארגון מטעם הירוק הגלובוס פרס ואת 2003 לשנת הסביבה אבירת אות את המדינה, נשיא במעמד

  אילן.-בר תמאוניברסיט בביוכימיה דוקטור תואר בעלת הסביבה.



 מרצה שימש סטנפורד. באוניברסיטת בינלאומי פעולה ולשיתוף לביטחון המרכז של משותף מנהל סאגאן סקוט 'פרופ

 ההגנה למזכיר ויועץ ארגון לענייני המשולבים המטות ראש של עוזר הרווארד, אוניברסיטת של לממשל במחלקה

 מאוניברסיטת ממשל בלימודי דוקטור תואר בעל וס.אלאמ-ולוס סנדיה הלאומיות במעבדות הקשורים לעניינים

  הרווארד.

 ומילא כנשיא שימש לכן קודם מטריאלס. אפלייד חברת של לשעבר נשיא .Musea Ventures מייסד סומך שש ד"ר

 זכה 1988 בשנת פטנטים. 50 מעל רשם ואינטל. לייבלס-בל בחברות עבד מערכות. נובלוס בחברת בכירים תפקידים

 בעל זה. בתחום חיים למפעל SEMIאות את קיבל 1994 ובשנת השבבים, תעשיית לפיתוח תרומתו על SEMI-ה בפרס

   קליפורניה. של הטכנולוגי המכון מטעם אלקטרוניקה בהנדסת דוקטור תואר

 בחברת עבד החברה. של האירופית השלוחה וראש (AG) השוויצרית סטנפורד קבוצת נשיא סטיילי ג'ק ל.

Prudential Financial Inc.. של כללי כמנהל כיהןBankers Trust AG .הסניף את ניהל לכן קודם בציריך 

  בלונדון. מרכזה אשר בוסטון חברת של האירופאי

 לקידום האקדמית הוועדה יו"ר העברית. באוניברסיטה בינלאומיים ליחסים במחלקה סגל חבר סלע אברהם פרופ'

 עוסק מחקרו הקרוב. המזרח בלימודי שני תואר ללימודי תכנית ומנהל המחלקה ראש שימש טרומן. מכון של השלום

 אסלאמיות עותובתנו המודרנית הפלסטינית בחברה פלסטיני,-הישראלי בסכסוך פנימית, ערבית בפוליטיקה

   באונטאריו. וווטרלו דייגו,-סן אוקספורד, פרינסטון, בהן אוניברסיטאות במספר אורח מרצה שימש רדיקליות.

 סיעת מטעם כנסת וחבר הביטחון שר סגן לשעבר חזקה. ישראל מפלגת של מייסד יו"ר סנה אפרים ד"ר )מיל.( תא"ל

 ועדת ראש בכנסת, העבודה סיעת ראש שימש הבריאות. וכשר ןהביטחו שר כסגן התחבורה, כשר כיהן מימד.-העבודה

 במקצועו רופא הביטחון. ומערכת צה"ל לביקורת המשנה ועדת ראש-ויושב הכוח ובניין הביטחון לתפישת המשנה

 הרפואי במרכז קלינית ולאימונולוגיה לאלרגיה במחלקה מחקר עמית היה קלינית. ובאימונולוגיה באלרגיה שהתמחה

 ראש היה שבהם האחרון אשר פיקוד בתפקידי מכן ולאחר כרופא תחילה בצה"ל, שירת בוושינגטון. ריפ" ב"וולטר

   אביב. תל אוניברסיטת של לרפואה הספר בית בוגר ביו"ש. האזרחי המינהל

 ירושלמי. ערבי עסקים אישו פוליטיקאי .)IPCRI( ולמידע למחקר פלסטין-ישראל מרכז של משותף מנכ"ל סִניורה חנא

 המסחר לשכות איגוד נשיא האנגלית. בשפה הערבי( )השחר "פג'ר ערב-אל" ירושלמי המזרח העיתון את מנהל

-היהודי המרכז עם יחד יזם בילאדי הפלסטיני הארגון במסגרת זית. ביר באוניברסיטת לימד .הברית ארצות-פלסטין

 לימודי סיים ובאנגלית. בערבית בעברית, המשדרת השלום, כל הרדיו תחנת הקמת את חביבה בגבעת לשלום ערבי

   בהודו. רוקחות

 כיו"ר הכנסת, יו"ר כסגן כיהן .האישה מעמד לקידום הוועדה ויו"ר בכנסת הליכוד סיעת יו"ר סער גדעון חה"כ

 בוגר במקצועו. דין עורך .לממשלה המשפטי יועץל וכעוזר המדינה לפרקליטת כעוזר הממשלה, כמזכיר הקואליציה,

  ובמשפטים. המדינה במדע אביב-תל אוניברסיטת

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

 ישראל שגריר בהם בכירים ציבוריים תפקידים מילא בע"מ. אסיה אלול כיו"ר כיהן וחלל. אוויר אסטרטגי למחקר פישר

 עוזר הממשלה, ראש במשרד לאומי לביטחון המועצה ראש האווירית, התעשייה יו"ר הביטחון, משרד מנכ"ל בארה"ב,

 בתפקידים בצה"ל שירת אזורי. וביטחון נשק לבקרת ההיגוי ועדת וראש יםאסטרטגי לנושאים הביטחון לשר בכיר

 אילן.-בר אוניברסיטת ומטעם בחיפה הטכניון מטעם כבוד לשם ד"ר הרמטכ"ל. וסגן האוויר חיל מפקד בהם בכירים

   צה"ל. של ומטה לפיקוד המכללה ובוגר אווירונאוטיקה בהנדסת בחיפה הטכניון בוגר

 המרכז של ההסברה תכנית יו"ר בירושלים. לנדר" "מכון האקדמית המכללה נשיא סגן  עמידרור יעקב )מיל.( אלוף

 עבור השניה לבנון במלחמת  המודיעין תפקוד את שבדק הצבאי הצוות בראש עמד ומדינה. ציבור לענייני הירושלמי

 פרסם באמ"ן. המחקר בתחטי וכראש הביטחון שר של הצבאי כמזכיר הצבאיות, המכללות כמפקד שירת .הרמטכ"ל

  למעשה". הלכה "מודיעין – ו וביטחון" צבא על "הרהורים ספרים: שני

 שוק  על לממונה המשנה שימש האוצר. במשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק על והממונה הביטוח על המפקח ענתבי ידין

 חשבון. רואי ובמשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק באגף כללי לביטוח במחלקה עבד במשרד. וחיסכון ביטוח ההון,

 לנפגעי פיצויים לחוק המעקב ועדת חבר היה בכר(, )צוות ההון בשוק הרפורמה לעניין משרדי-הבין בצוות השתתף

  עסקים. במינהל העברית האוניברסיטה מוסמך הבנייה. איכות לשיפור תכנית לגיבוש והוועדה דרכים תאונות

 חוץ מדיניות לנושאי לאומי לביטחון המועצה ראש סגן שימש החוץ. במשרד מדיניות לתכנון החטיבה ראש עציון ערן

 הפלסטינית, ברשות הקשורים בנושאים עסק אלה תפקידיו במסגרת לאומי. לביטחון המועצה של המטה וראש

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%A4%D7%92%27%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
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%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94


 עם ארה"ב, עם צדדי-דו ולתכנון לתיאום בפורומים שותף היה הסעודית. ובערב במצרים באיראן, בלבנון, בסוריה,

  עסקים. במינהל מוסמך אסיה, מזרח ובלימודי בפילוסופיה בוגר תואר בעל סין. ועם רוסיה עם אירופה, מדינות

 של בישראל נציג שימש ישאל. של האטלנטי הפורום וחבר לאומי ביטחון למחקרי המכון ראש ערן עודד ד"ר השגריר

 ישראל שגריר בהם: שונים בתפקידים שנה מארבעים למעלה הישראלי החוץ בשירות שירת העולמי. היהודי הקונגרס

 בלונדון ישראל יותבשגרירו שירת בירדן. ישראל ושגריר בבריסל לנאט"ו והנציג האירופי האיחוד מוסדות ליד

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

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

 London School of–מה המדינה במדע דוקטור תואר עלב הקבע. והסדר הביניים הסכמי ליישום הפלסטינים

Economics.   

 ועיתונים טלוויזיה רשתות עבור כפרשן משמש אסלאמיות. לתנועות מומחה הדסון. במכון חבר עמית פאריס ס. ג'ונתן

 שאיבנו רבים ומאמרים ספרים פרסם אווסט".-אל שרק-ו"אל  טיימס" "פיננשיאל פוקס, ,CNN, BBC בהם: מובילים

 אוניברסיטת של למשפטים הספר ובית ייל אוניברסיטת בוגר הברית. ארצות של החוץ ומדיניות התיכון המזרח

   סטנפורד.

 אירופה. עם בילטראליים ויחסים האירופי האיחוד ביטחון, ענייני על ומופקד צ'כיה של החוץ שר סגן פוייאר תומס

 בוגר .People in Need קרן ומנהל בילטראליים, ליחסים הנשיא לסגן יועץ בילטראליים, ליחסים נשיא סגן שימש

   קארל. אוניברסיטת

 ממונה הקודש(. ארץ )קוסטוס האפיפיור מטעם בארץ םהקדושי המקומות על הממונה פיצבאלה בטיסטה-פייר האב

 ראש שימש הנוכחי לתפקידו קודם ובמצרים. בירדן הפלסטינית, הרשות בשטחי בישראל, הפרנציסקניות הקהילות על

 במכללה מקרא ללימודי מרצה בירושלים. וחנה" שמעון "בית מנזר ראש ירושלים. של העברית הקתולית הקהילה

 מקרא ללימודי הפרנציסקנית במכללה למד אנטוניאנום. אתנאום הפונפיציום בוגר ושלים.ביר הפרנציסקנית

  העברית. ובאוניברסיטה בירושלים

 החטיבות על אחראי הוא בתפקידו .1996 מאז הקרן של המנהלים במועצת חבר בל. היינריך קרן נשיא פוקס ראלף

 מטעם סנאטור שימש הקרן. של המלגות ולתכנית גרמניה אלישר יחסי אמריקה, צפון אירופה, פוליטי, חינוך לנושאי

 מטעם ברמן של הפרלמנט חבר היה ברמן. העיר ראש וסגן הסביבה והגנת עירוני פיתוח לענייני הירוקים מפלגת

   בגרמניה. המפלגה של משותף נשיא ושימש הירוקים מפלגת

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

 כסגן , (MIT)מסצ'וסטס של הטכנולוגי במכון לכלכלה המחלקה כראש הבינלאומית, המטבע קרן למנכ"ל כמשנה

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

  .(MIT) מסצ'וסטס של הטכנולוגי מהמכון בכלכלה

 הקשורים שונים בנושאים עסקה הבנק. של ההנהלה וחברת ישראל בבנק המחקר מחלקת מנהלת פלוג קרנית ד"ר

 אמריקאי-האינטר בבנק בכירה ככלכלנית עבדה והעוני. העלייה קליטת המינימום, שכר ובכללם, העבודה לשוק

  קולומביה. מאוניברסיטת רדוקטו תואר בעלת הבינלאומית. המטבע בקרן וככלכלנית

 אינדסטריס אקסס  האמריקנית לחברה בכיר יועץ ווסטמינסטר. קבוצת של המנהלים במועצת חבר פקנהאם מייקל סר

 מספר  בראש עמד קולג'. הקינגס של הנאמנים בחבר חבר איי.טי. גרומן לנורת'רופ המייעץ האירופי בוועד וחבר

 הבריטי הממשלה ראש במשרד החוץ יחסי על ממונה שימש האירופי. חודבאי וטכנולוגיה ביטחון בנושא מחקרים

 בפולין, הבריטי החוץ בשירות שנה כארבעים שירת הבריטיים. המודיעין ארגוני של המשותפת הוועדה בראש ועמד

 ריםלמחק הבינלאומי במכון מחקר עמית שימש ולונדון. לוקסמבורג בריסל, ניירובי, דלהי,-ניו וושינגטון, פריז,

    בלונדון. אסטרטגיים

 כיהן ומאז 1986-ב החוץ לשירות הצטרף  החוץ. משרד כמנכ"ל כיהן בבריטניה. ישראל שגריר  פרושאור רון השגריר

 ישראל בשגרירות מדיני יועץ-ציר המשרד, דובר והסברה, תקשורת אגף ראש בהם ובחו"ל בארץ תפקידים של בשורה

   המדינה. במדע העברית האוניברסיטה מוסמך במשרד. מצב חדר ומנהל בלונדון תבשגרירו תקשורת יועץ בוושינגטון,

 להשגת "2028 "ישראל בתכנית ציבורית בפעילות מעורב אסטרטגי. לייעוץ שלדור חברת של מייסד יו"ר פרידריך סמי

 עבד יהודי. םע מדיניות לתכנון ובמכון לדמוקרטיה הישראלי במכון גם פעיל חברתיים. פערים ולהקטנת צמיחה

 במינהל הרווארד אוניברסיטת מוסמך והתכנון. הכלכלה משרד מנכ"ל ושימש בחו"ל בינלאומיות ייעוץ בחברות

  עסקים.



 העיתון של ראשי כלכלי כתב שימש טיימס". יורק ב"ניו חוץ בענייני  דעה טור בעל וסופר, עיתונאי פרידמן ל. תומס

 יוקרתיים ובפרסים פוליצור בפרס פעמים שלוש זכה ובירושלים. בביירות וכתב הלבן בבית ראשי כתב בוושינגטון,

 "מבירות ספריו: בין חיים. מפעל על בריטניה מלכת מטעם אצולה תואר בעל ספריו. ועבור עבודתו עבור אחרים

 יטתאוניברס מוסמך העשרים". המאה של מקוצרת היסטוריה – שטוח הוא ו"העולם  הזית" ועץ "הלקסוס לירושלים",

   המודרני. התיכון המזרח בלימודי אוקספורד

 לשכת כנשיא כיהן הרצליה. הבינתחומי במרכז אירופים ללימודים הטרילאטראלי המרכז מנהל פרימור אבי השגריר

 תל באוניברסיטת נשיא וכסגן אביב תל באוניברסיטת האירופי האיחוד-ישראל פורום כיו"ר גרמניה,-ישראל המסחר

 לבלגיה וכשגריר אירופיה לאיחוד כשגריר בגרמניה, ישראל כשגריר שירת בירושלים. העברית ובאוניברסיטה אביב

 יורק בניו City College-ה מוסמך בזהב. האירופית המצוינות ופרס אירופה תרבות פרס זוכה וללוקסמבורג.

  בינלאומיים. בלימודים

 האינטרנציונאל נשיא וכסגן העבודה מפלגת כיו"ר כיהן לשעבר. הממשלה ראש ישראל. מדינת נשיא פרס שמעון

 בממשלות בכירים מיניסטריאליים תפקידים מילא כנשיא. בחירתו ועד 1959 מאז כנסת כחבר כיהן הסוציאליסטי.

 הנגב לפיתוח והשר אזורי פעולה לשיתוף השר התחבורה, שר האוצר, שר החוץ, שר הביטחון, שר בהם השונות ישראל

  ספרים. עשרה  פרסם לשלום. נובל פרס חתן הביטחון. משרד מנכ"ל שימש לכנסת שנבחר לפני והגליל.

 בחקר ישראל פרס חתן  העולמי. AIG יו"ר וסגן (G-30) 30-ה קבוצת יו"ר ישראל, בנק נגיד לשעבר פרנקל יעקב  פרופ'

 בשנים קדנציות שתי במשך ישראל בנק כנגיד כיהן אינטרנשיונל. לינץ' מריל חברת יו"ר שימש .2002 לשנת הכלכלה

 באוניברסיטאות לכלכלה כפרופסור כיהן הבינלאומית, המטבע רןק של המחקר וראש ראשי כלכלן שימש .2000-1991

 אמריקאי-הבין הבנק של הנאמנים חבר כיו"ר כיהן .Journal of Political Economy-ה ועורך אביב ותל שיקגו

 העברית, האוניברסיטה בוגר .(EBRD) ופיתוח לשיקום האירופי הבנק של הנאמנים חבר יו"ר וכסגן (IDB)לפיתוח

   שיקגו. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר ובעל

 במכון מחקר עמית היה בלונדון. (IISS) אסטרטגיים ללימודים הבינלאומי המכון של כללי מנהל צ'יפמן ג'ון ד"ר

 "בעלי ביניהם ואסטרטגיה, ביטחון על ספרים מספר כתב .IISS-ב הוראה ענייני וראש בינלאומים ליחסים האטלנטי

 London School of-ה מוסמך הרווארד, אוניברסיטת בוגר באפריקה". צרפתי ו"כח נא"טו" של דרומיים ברית

Economics מייקל סיינט הבריטי האבירות במסדר עמית אוקספורד. מאוניברסיטת בפילוסופיה דוקטור תואר ובעל 

   ג'ורג'. וסיינט

 בבקרת בינלאומי, בביטחון מתמחה דלהי. ובני מדיניות לחקר במרכז אסטרטגיה ללימודי מרצה צ'לאני ברהמה פרופ'

 ההודי. הלאומי למטה ייעץ הודו. של החוץ שר בראשות מדיני לייעוץ בוועדה חבר היה מעצמתיים.-בין וביחסים נשק

 ,הופקינס ג'ונס באוניברסיטת בינלאומיים ליחסים המתקדם הספר בבית ברוקינגס, במכון אקדמיים בתפקידים כיהן

 אוף וב"טיימס ג'ורנל", סטריט ב"וול טריביון", הראלד ב"אינטרנשיונל מאמרים מפרסם וארד.הרו ובאוניברסיטת

   אינדיאה".

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

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

 גשר "עלי העולים", ילדי לחינוך חקירה ועדת ההיתוך, כור "ימי בהם: ספרים כמה פרסם .2008 לשנת גוריון-בן ופרס

 זמננו ביהדות דוקטור תואר בעל הראשון". בעשור ו"החינוך הראשונות" המדינה בשנות החינוך מערכת צר,

   העברית. מהאוניברסיטה

 בחוג ביטחון ללימודי בתכנית מלמדת לאומי. ביטחון למחקרי במכון המחקר ומנהלת בכירה רתחוק קורץ ענת ד"ר

 עממיים, מאבקים של התמסדות לתהליכי הקשורות בסוגיות מתמקד מחקרה אביב. תל באוניברסיטת המדינה למדע

-תת כוחות רביםהמע סכסוכים עם התמודדות ובדרכי הפלסטינית הלאומית בתנועה לחימה, כאסטרטגיית בטרור

 ,"Fatah and the Politics of Violence: The Institutionalization of Popular Struggle" ספרה, מדינתיים.

  אביב. תל מאוניברסיטת המדינה במדע דוקטור תואר בעלת .2005-ב אור ראה

 (.USCIB) בינלאומיים לעסקים ניתהאמריק במועצה פיננסיים ושירותים השקעות לענייני נשיא סגן  קנר ג'יי. סטפן ד"ר

 בתחום בכירים תפקידים מספר ומילא האמריקאי האוצר משרד של בינלאומיים לעניינים בחטיבה שנים 28 במשך עבד

  קלארק. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל עבודתו. על הנשיא באות זכה 1990–ב בארה"ב. זרות השקעות

 התכנית ובראש האנרגיה לחקר המכון בראש עמד פוקוס.-הליו בחברת ראשי טכנולוגיות מנהל קרני יעקב פרופ'

 ודוקטור מוסמך תואר בעל אזרחית, בהנדסה מינסטוה אוניברסיטת בוגר למדע. ויצמן מכון של סולארית לאנרגיה

   מינסוטה. אוניברסיטת מטעם מכאנית בהנדסה

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


 כסגן כיום מכהן  ארה"ב. של (CIA) הלאומית ביוןה בסוכנות הבינלאומיים האיומים תחום על כממונה כיהן קארל גלן

 המודיעין ראש סגן בהם ,CIA –ב בכירים תפקידים מילא  סנטרה. בחברת בכיר אנליסט שימש מקלנדון. בתאגיד נשיא

 אוניברסיטת ומוסמך בינלאומיים ביחסים Institut d'Études Politiques de Paris– ה מוסמך למבצעים. הלאומי

  בינלאומית. בכלכלה נסהופקי ג'ונס

 .German Marshall Fund of the United States (GMF)-ב מדיניות לתכניות בכיר מנהל ברוקהוף-קליין תומס

 משמש חוץ. ובמדיניות אטלנטיים-טרנס ליחסים מומחה צייט". "די הגרמני השבועון של וושינגטון משרד כראש כיהן

 באוניברסיטאות אירופאים, פרלמנטים חברי בפני ומרצה וגרמניה, "בארה ויחסי אטלנטיים-טרנס בעניינים פרשן

  ובאירופה. בארה"ב ובעיתונים רדיו טלויזיה, בתחנות פרשן משמש ובאירופה. בארה"ב מחקר ובמכוני העולם ברחבי

   גרמנית. ובספרות בהיסטוריה פרייבורג אוניברסיטת מוסמך

 באוניברסיטת אולין במכון עמית שלם, במרכז אסטרטגיים למחקרים אדלסון במכון בכיר עמית קרמר מרטין פרופ'

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

 אורח פרופסור שימש אביב. תל באוניברסיטת ואפריקה התיכון המזרח ללימודי דיין משה מרכז בראש עמד הערביות.

 ווילסון וודרו ע"ש הבינלאומי במרכז לעמית פעמיים מונה וג'ורג'טאון. קורנל שיקגו, ברנדייס, אוניברסיטאותב

   פרינסטון. מאוניברסיטת התיכון המזרח בלימודי דוקטור תואר בעל בוושינגטון.

 בתחום מגוונים םתפקידי מילא התפוצות. בבית היהודי העם ללימודי הבינלאומי הספר בית מנהל רביד שלומי ד"ר

 היהודי, בעם תרבות לקשרי מרכז מנהל פרנסיסקו, בסן ישראל מרכז של מייסד מנהל בהם והתפוצות, ישראל יחסי

 בפילוסופיה דוקטור תואר בעל  יורק. לניו הקיבוצית התנועה ושליח היהודית הסוכנות של שונות למחלקות יועץ

  אביב.  תל מאוניברסיטת

 המכון בהם שונים, אקדמיים מחקר מכוני במסגרת פעיל ביטחוני. לייעוץ חברה רובינקון, של סדמיי מנכ"ל רובין עוזי

 עוסק הוא במחקריו אילן.-בר באוניברסיטת )בסא"א( אסטרטגיים למחקרים סדאת-בגין ומרכז לאומי ביטחון למחקרי

 קרובים. ובנושאים טילים נגד ההגנ במערכות ובאיראן, ערב במדינות בליסטיים טילים לתכניות הקשורות בסוגיות

 פעמיים זכה טילים. בפני להגנה הישראלית העמותה הקמת מיוזמי היה הביטחון. במשרד חומה מנהלת ראש שימש

  אווירונאוטית. בהנדסה לישראל טכנולוגי מכון - הטכניון מוסמך ישראל. ביטחון בפרס

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

 התקשורת. וכשר והטכנולוגיה המדע כשר והתשתיות, האנרגיה כשר והספורט, התרבות החינוך, כשר כיהן כדיקן. גם

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

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

  ממשל פוליטיקה, בנושאי ובחו"ל בארץ רבים ומאמרים ספרים פרסם .2006 לשנת ישראל פרס חתן קונסטיטוציוני.

    לונדון. מאוניברסיטת למשפטים דוקטור תואר בעל יפה. ספרות וכן ומשפט

 – בע"מ נטאקס בחברת ושותף בע"מ דנרוט חברת בעל ולביטחון. לשלום המועצה נשיא רוטשילד דני )מיל.( וףאל

 במכללה הנאמנים חבר וכיו"ר ישראל לבנק המייעצת הוועדה כחבר מכהן אבטחה. בנושא בינלאומית ייעוץ חברת

 הפעולות מתאם בהם ומטה יקודפ תפקידי במגוון שנה משלושים למעלה בצה"ל שירת אפקה. להנדסה האקדמית

   הרמטכ"ל. ועוזר לבנון בדרום הצבא כוחות מפקד באמ"ן, המחקר חטיבת ראש בשטחים,

 לביטחון פומבי, בינלאומי למשפט מומחה נאמן. פוקס הרצוג, הדין עורכי במשרד שותף רייזנר דניאל )מיל.( אל"מ 

 החוץ משרד הביטחון, משרד הממשלה, ראש משרד בהם שונים, ממשלה למשרדי חיצוני יועץ משמש בטרור. וללחימה

 ראש שימש נהל.למי ובמכללה הרצליה הבינתחומי במרכז אביב, תל באוניברסיטת מרצה לאומי. לביטחון והמועצה

 ירדן עם ישראל של המדיניים ומתן המשא בצוותי בכיר וחבר הראשית הצבאית בפרקליטות הבינלאומי הדין מחלקת

   במשפטים. אביב תל אוניברסיטת בוגר .2000-1994 השנים בין  והפלסטינים

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

 לישראל, חוקה תנועת בראש עמד משפט. אמות מכללת כדיקן כיהן אביב. תל באוניברסיטת למשפטים הפקולטה

 תואר בעל תיות.וממלכ ציבוריות ועדות של בשורה וחבר הדין עורכי לשכת ראש האדם, לזכויות הוועדה יו"ר שימש

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

  הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה

 שימש .1983 משנת כנסת חבר הבריאות. וכשר הפנים כשר המשפטים, כשר כיהן הממשלה. לראש המשנה רמון חיים

   במשפטים. אביב תל אוניברסיטת וגרב ההסתדרות. יו"ר

 של המנהלים מועצת יו"ר הרצליה. הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה, למדיניות המכון ידידי יו"ר שובל זלמן השגריר

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



 ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר ובתעשייה. במימון בבנקאות, רטיהפ בסקטור ארוכות שנים זה

 בה ושירת 1970-ב לראשונה לכנסת נבחר הברית. בארצות ישראל שגריר פעמיים שימש הרצליה. הבינתחומי במרכז

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

 -ב וואי ובוועידת ,1991-ב במדריד השלום בשיחות ,1978-ב דיוויד בקמפ השלום בשיחות השתתף שגריר. לתפקיד

 עשרות פרסם אנג'לס. לוס של עולמיים לעניינים המועצה מטעם 1999 לשנת השנה דיפלומט בתואר זכה .1998

 ג'נבה אוניברסיטת מוסמך והכלכלה. ההיסטוריה יקה,הפוליט בתחומי והבינלאומית הישראלית בעיתונות מאמרים

    בינלאומיים. וביחסים המדינה במדע

 הבינה לקידום באגודה עמית סטנפורד. באוניברסיטת המחשב למדעי במחלקה סגל חבר שוהם יואב פרופ'

 מספר סדיי באוניברסיטה. מלאכותית לבינה המעבדה כמנהל כיהן המשחקים. לתורת האגודה וחבר המלאכותית

 בוגר התמחותו. בתחום ספרים ארבעה פרסם רבים. יוקרתיים מדעיים בפרסים זכה אלקטרוני. למסחר תוכנה חברות

 ייל, מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל היהודי. ולעם לישראל הקשורים בעניינים ופעיל יהודית למורשת ווקסנר תכנית

  למדע. ויצמן במכון טדוקטור פוסט לימודי השלים פולברייט. כעמית למד בה

 מפלגת-המערך סיעת מטעם תחילה כנסת כחבר כיהן וברק. רבין בממשלות לשעבר האוצר שר שוחט )בייגה( אברהם

 יו"ר ושימש הכספים ועדת בראש עמד כנסת כחבר מימד.-העבודה סיעת מטעם מכן ולאחר הישראלית העבודה

 ההשכלה מערכת לבחינת ועדה בראש עמד הביטחון. ציבלתק משותפת ועדה ויו"ר בישראל גבוהה להשכלה השדולה

 יגאל פרס חתן העיר. כראש מכן ולאחר הראשון המקומית המועצה כראש כיהן ערד, מקימי בין היה בישראל. הגבוהה

 לישראל. טכנולוגי מכון-ומהטכניון גוריון-בן מאוניברסיטת כבוד לשם דוקטור תואר בעל חלוצית. פעילות עבור אלון

  בניין. בהנדסת הטכניון בוגר

 .(Birthright Israel) תגלית כמנכ"ל כיהן חינוכית(. לטכנולוגיה )מרכז מט"ח של הדירקטוריון יו"ר שושני שמשון ד"ר

 מינהל ראש היהודית, הסוכנות מנכ"ל והתרבות, החינוך משרד מנכ"ל בהם הציבורי, בשירות רבים תפקידים מילא

 במשרד מוסדות אגף ומנהל יסודיים העל הספר לבתי המחלקה מנהל יפו,-ת"א תבעיריי והתרבות הנוער החינוך,

 של לחינוך הספר בבתי החוץ מן מרצה היה וחברה. חינוך בתחומי ובמכונים בעמותות וחבר יו"ר שימש החינוך.

 עם יחד החינוך בתחומי מאמרים פרסם אביב. תל ובאוניברסיטת אילן-בר באוניברסיטת העברית, האוניברסיטה

   חינוכי. במינהל דוקטור תואר בעל  נוספים. כותבים

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

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

 לפילוסופיה דוקטור תואר בעל  חיפה. באוניברסיטת לפילוסופיה מרצה שימש הברית. ארצות של ולקונגרס יטחוןוהב

   אביב. תל מאוניברסיטת

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

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

 ספר בבית ביטחון ולימודי בינלאומיים יחסים מלמד התיכון. והמזרח התיכון הים באזור וכן לישראל ונאט"ו האירופי

 אזורי להפעו שיתוף גם כוללים התמחותו תחומי הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר

 העברית. באוניברסיטה בינלאומיים ליחסים דייויס מכון מטעם הרכבי פרס חתן פסיפיק.-ובאסיה התיכון הים באגן

   הדוקטורט. בלימודי ממשיך הוא במסגרתה בינלאומיים, ביחסים העברית האוניברסיטה מוסמך

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

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

 היה הראשון. הבינלאומי הבנק של הגמל קופות של ההשקעות ועדת יו"ר שימש כלכלה. והמאקרו המיקרו בתחומי

 )לשעבר Global Insight האמריקאית הייעוץ בחברת ארה"ב של הכלכלי המודל של פיתוחוה המחקר מחלקת מנהל

WEFA.)  פנסילבניה. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל  

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

 לביטחון המכללה של מייסד כיו"ר בהתנדבות מכהן הירוקים. הארגונים של הגג ארגון מטעם הסביבה" איכות "יקיר

 בחבר חבר גבעתיים. תיאטרון מותתע וכיו"ר ברית בני של הנוער ארגון של העליונה ההנהגה כיו"ר לנוער, לאומי

   אילן.-בר באוניברסיטת מקומי ושלטון ציבורי מינהל למד היהודית. הסוכנות של הנאמנים

 מוסדות בפני זה בתחום ומופיע כלכלית, לרגולציה מומחה כלכלי. לתכנון הישראלי המכון מנכ"ל שטרום דרור עו"ד

 העברית באוניברסיטה חברות ובדיני עסקיים הגבלים בדיני יה,ברגולצ המתמחה למשפטים מרצה משפט. ובתי שלטון

 העסקיים. ההגבלים רשות של המשפטי וכיועץ העסקיים ההגבלים על כממונה כיהן בהרצליה. הבינתחומי ובמרכז

   ושות'. צדוק חיים הדין עורכי במשרד ושותף דין עורך היה



 יועץ סגן שימש לכן קודם אירופה. בקולג' ומרצה נאט"ו "למזכ בלשכת מדיניות תכנון מנהל שיי פטריק ג'יימי ד"ר

   אוקספורד. אוניברסיטת מטעם דוקטור תואר בעל הארגון. של העיתונות אגף וכראש ודובר חוץ ליחסי המזכ"ל

 המדינה למדע הספר בבית בכיר ומרצה חיפה באוניברסיטת הלאומי הביטחון לחקר המרכז ראש סגן שיפטן דן ד"ר

 בישראל הביטחון למערכת בכירים, ממשל לגורמי ההחלטות, למקבלי יועץ לאומי. לביטחון ובמכללה טהבאוניברסי

 ישראל. ומדיניות הפלסטינים ירדן, מצרים, על ספרים פרסם הברית. ובארצות באירופה וביטחוניים מדיניים ולגורמים

  .2009 שנת במהלך יפורסם בישראל הערבים על ספרו

 באוניברסיטה גם לימד מחלקה. ראש שימש בה אילן,-בר באוניברסיטת לגיאוגרפיה במחלקה רצהמ שלהב יוסף פרופ'

 בוועדות חבר היה .London School of Economics–ב אורח מרצה שימש ילין. דוד ע"ש לחינוך ובמכללה העברית

 תואר בעל חינוך. שירותי ובתכנון עירוני בתכנון מוניציפאליים, גבולות בנושאי שעסקו וארציים מוניציפאליים ובגופים

  העברית. מהאוניברסיטה פוליטית-עירונית בגיאוגרפיה דוקטור

 מדיניות בחקר עוסק מחקרו בנגב. גוריון-בן באוניברסיטת ישראל לחקר גוריון בן במכון סגל חבר שלום זכי פרופ'

 גוריון,-בן "דוד ספריו, בין בפרט. ריוןגו-בן דוד של והביטחונית הפוליטית משנתו ובחקר בכלל, ישראל של הביטחון

 למלחמת בדרך ומאווים אילוצים דימויים, מלחמה: בצל "דיפלומטיה ",1956-1949 הערבי, והעולם ישראל מדינת

 ראש פרס חתן ".1967-1963 והנהגתה המדינה דמות על ומאבקיו גוריון-בן דוד בעצמותיו: ו"כאש הימים", ששת

  גוריון.-בן דוד של הביטחונית מורשתו בחקר האקדמיים יומחקר על 2008 לשנת הממשלה

-הנוצרית המפלגה של ההגנה מדיניות דובר שימש גרמניה. של ההגנה שר של פרלמנטארי מזכיר שמידט כריסטיאן

 הפורום של לתיאום במועצה חבר היה המפלגה. של חוץ לענייני ובוועדה לביטחון בוועדה חבר והיה דמוקרטית

 עורך במשפטים. ולוזאן ארלנגן האוניברסיטאות מוסמך וגרמניים. בריטיים פרלמנט חברי קבוצת ויו"ר צ'כי-הגרמני

   עסקית. ותחרות עבודה בדיני שהתמחה במקצועו, דין

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

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

 לפדרציה ישראל כשגרירת כיהנה בראשם. ועמדה באוניברסיטה לפולקלור החטיבה ואת בינתחומיים ללימודים

 ומאמרים ספרים פרסמה הממלכתי. החינוך במערכת היהדות לימודי לבחינת שנהר" "ועדת יו"ר שימשה הרוסית.

 התיאולוגי הסמינר של כבוד לשם וד"ר למדעים הרוסית האקדמיה חברת שירה. ספרי ושלושה התמחותה בתחום רבים

 דוקטור תואר בעלת קונטיקט. אוניברסיטת של הנשיא מדליית בעלת הרטפורד. אוניברסיטת ושל יורק בניו היהודי

   העברית. מהאוניברסיטה לפילוסופיה

 רוברט ע"ש וסביבה מזון לחקלאות, בפקולטה חבר פרופ' ולביוב. למיום הממשלתית הרשות מנהל שני אורי פרופ'

 הבנק של לחקלאות למחלקה יועץ שימש בקליפורניה. ריברסייד באוניברסיטת אורח מרצה היה ברחובות. סמית

 ערבה. החקלאי המחקר נתתח וכמנכ"ל במים, לשימוש המשנה בוועדת החקלאות בתחום ראשי כמדען כיהן העולמי.

  העברית. מהאוניברסיטה והמים האדמה במדעי דוקטור תואר בעל

 ובחוג המדינה למדע בביה"ס סגל וחברת חיפה באוניברסיטת אנרגיה ומדיניות לניהול התכנית ראש שפר ברנדה ד"ר

 .American Foreign Policy Association (APSA)-ב חוץ מדיניות קבוצת נשיאת באוניברסיטה. אסיה ללימודי

 המחקר מנהלת שימשה ואיראן. רוסיה הקווקז, אסיה, מרכז של בפוליטיקה ופוליטיקה, באנרגיה מתמקדים מחקריה

 Belfer Center for Science and –ב מחקר  ועמיתת הרווארד באוניברסיטת הכספי הים איזור ללימודי בתוכניות

International Affairs. ספריה בין "Energy Politics"  ו–""Borders and Brethren: Iran and the 

Challenge of Azerbaijani Identity (MIT Press, 2002). אביב. תל מאוניברסיטת דוקטור תואר בעלת 

  הרווארד. באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלימה

 במחקר העוסקת סטנפורד, בקבוצת בינלאומית מדיניות לענייני בכירה ואנליסטית נשיא סגנית  ת'ורנטון ל. ג'ואן

 חברה חוץ. ומדיניות בינלאומי בסחר מתמחה ותאגידים. מוסדות עבור והתעשייה הכלכלה הפוליטיקה, בתחום

 נשיא סגנית בהם נגטון,וושי בפורום תפקידים מספר מילאה וושינגטון. של הבינלאומית המועצה של המייעצת בוועדה

 ביחסים וושינגטון ג'ורג' אוניברסיטת מוסמכת לאומי. לביטחון במועצה כאנליסטית עבדה המחקר. ומנהלת

  בינלאומיים.

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

 באוניברסיטאות מחקר עמיתת שימשה עוד בבודפשט. אירופה מרכז באוניברסיטת וכן באבי תל באוניברסיטת לחינוך

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



 דוקטור וארת בעלת לדמוקרטיה. הישראלי המכון הנהלת ועם  ירושלים קרן הנהלת חברי עם  נמנתה האזרח.

  אוקספורד. מאוניברסיטת בפילוסופיה

 


