
 

 

 

 

  * המנהל הוועד וחברי הדוברים של חיים קורות
 בממשלתו החוץ משרד ל”כמנכ כיהן בירושלים. העברית באוניברסיטה המדינה למדע פרופסור אבינרי שלמה ’פרופ

 לחקר אשכול מכון מנהל המדינה, למדע המחלקה ראש בהם רבים, אקדמי ניהול תפקידי מילא רבין. יצחק של הראשונה

 אורח מרצה שימש אירופה. ללימודי המרכז ומנהל החברה למדעי הפקולטה דיקן בישראל, והחברה המדיניות הכלכלה,

 בעולם. מחקר מכוני במספר וכן בבודפשט, אירופה מרכז ואוניברסיטת אוקספורד קליפורניה, קורנל, ייל, באוניברסיטאות

 של המדינה תורת“ ”,מרכס קארל של והמדינית תיתהחבר משנתו“ בהם רבים, ספרים פרסם .1996 לשנת ישראל פרס חתן

  המדינה. ולמדעי לכלכלה הלונדוני ס”ובביה בירושלים העברית באוניברסיטה למד ”.הרצל”ו ”לגווניו הציוני הרעיון“ ”,הגל

 המשפטים משרד ל”כמנכ כיהן דין. עורכי משרד ’ושות מאיר בליפא שותף החוץ. משרד ל”מנכ לשעבר ’אברמוביץ אהרן

 היהודי הארגון של העולמית, הציונית וההסתדרות היהודית הסוכנות של משפטי יועץ שימש היהודית. הסוכנות ל”וכמנכ
  במשפטים. העברית האוניברסיטה בוגר היסוד. קרן ושל ר(”)איל רכוש להשבת העולמי

 סגן בהם בוש, בממשל תפקידים מספר מילא (.CFR) חוץ ליחסי במועצה התיכון המזרח ללימודי בכיר עמית אברמס אליוט

 הקרוב המזרח לענייני לאומי לביטחון במועצה בכיר ומנהל התיכון המזרח לענייני לאומי לביטחון היועץ סגן לנשיא, העוזר

 מוסמך רייגן. בממשל אמריקאים-בין לענייניים השר וכסגן האדם זכויות לענייני החוץ שר כסגן שירת אפריקה. וצפון
  במשפטים. ארדהרוו אוניברסיטת

 על המופקד בנוירולוגיה, המניין מן פרופסור פ(.”)מולמו אזרחי ופיתוח למחקר הלאומית המועצה ר”יו אברמסקי עודד ’פרופ

 ’הקולג של כבוד עמית למדעים. הישראלית הלאומית האקדמיה חבר העברית. באוניברסיטה וכסלר ישראל ש”ע הקתדרה

 לרפואה הפקולטה כדיקן כיהן ב.’בארה למדעים הלאומית האקדמיה של לרפואה מכוןב חוץ חבר לרפואה. הבריטי המלכותי

 המחקר מינהל ר”ויו הבריאות משרד של הראשי המדען שימש בישראל. הרפואה דיקני איגוד ר”וכיו העברית האוניברסיטה של

 2002 בשנת הדסה. האוניברסיטאי יםהחול בבית אימונולוגיה-לנוירו היחידה ומנהל לנוירולוגיה המחלקה מנהל היה הרפואי.

 (PhD) ברפואה לפילוסופיה דוקטור ותואר (MDלרפואה) דוקטור תואר בעל ישראל. ליונס י”ע ”ברפואה המופת איש”ל נבחר

  העברית. מהאוניברסיטה

 התקשורת בתחומי בעיקר החוץ, במשרד בכירים תפקידים מילא החוץ. במשרד ישראל מיתוג פרויקט על ממונה אהרוני עידו

 ויועץ ב”ארה מערב בדרום ישראל של התקשורת קונסול ב,”בארה ישראל של וההסברה התקשורת קונסול בהם וההסברה,

  המונים. בתקשורת בבוסטון ’קולג אמרסון מוסמך החוץ. שר של התקשורת יועץ שימש החוץ. משרד ל”למנכ מדיני

 בעל בישראל. הפיננסיים ההסדרים מנהלי פורום ר”כיו גם מכהן ננסים.ופי ביטוח ייעוץ, – שקל קבוצת מייסד ר”יו אוזן מאיר
  העברית. באוניברסיטה כלכלה למד ואלמנטארי. חיים מורשה ביטוח סוכן רישיון

 שיווק חברת ,Applied Marketing Innovations ונשיאת Brand Israel Group של משותפת מייסדת אופנהיים פרן

 ניהול תפקידי מילאה גדולים. אמריקאיים יהודיים ארגונים נמנים לקוחותיה עם ואשר אליים,ישר-פרו לארגונים המייעצת
  במתמטיקה. ’קולג קווינס בוגרת מתמטיקה. ללימוד ספר בכתיבת השתתפה גדולות. ובחברות גדולים פרסום במשרדי

 של למשפטים הספר בבתי אורח-חוקר היה הרצליה. הבינתחומי במרכז למשפטים רדזינר הספר בבית מרצה אורגד ליאב

 לציון בראשון למינהל המכללה של האקדמי במסלול קולומביה, באוניברסיטאות לימד וקולומביה. הרווארד אוניברסיטאות

 ישראל, של ההגירה מדיניות לבחינת המייעצת הוועדה מזכיר לאומי, לביטחון במועצה יועץ שימש אביב. תל ובאוניברסיטת

  העברית. באוניברסיטה למשפטים דוקטור לתואר לומד יהודי. עם מדיניות לתכנון במכון מחקר ועמית



 בחברת ראשי ומדען אזרחי ולפיתוח למחקר הלאומית המועצה של תעשייה–אקדמיה לקשרי הוועדה ר”יו אורון משה ר”ד

 במרכז פלסמה-הלייזר תפעילו את הקים (.ICO) לאופטיקה הבינלאומית האגודה נשיא סגן מ.”בע טכנולוגיות קילולמבדה

 רשם בטכניון. ומרצה מערכות אלביט ובקבוצת אלאופ בחברת ראשי מדען שימש בראשה. ועמד שורק, גרעיני למחקר
  סטר.’רוצ מאוניברסיטת באופטיקה דוקטור תואר בעל פטנטים. כעשרים

 הנהלת ר”וכיו מ”בע אתא רייתק לפיתוח הכלכלית החברה ל”כמנכ כיהן גמלאים. לענייני המשרד ל”מנכ אזולאי אהרון

  במשפטים. אילן בר אוניברסיטת בוגר דין. עורכי במשרד בכיר שותף שהיה בהכשרתו דין עורך במקום. העירוני ס”המתנ

 חוקר (.FAES) חברתיים ולניתוחים ללימודים הקרן של בפועל נשיא ספרד. ממשלת ראש לשעבר אזנר מריה חוזה הנשיא

 הספרדית. העם מפלגת של הכבוד ר”כיו מכהן עכשווית. אירופית פוליטיקה מלמד הוא בה טאון,’רגו’ג באוניברסיטת שם בעל

 ועל ספרד על ספרים חמישה פרסם הדמוקרטי. המרכז האיחוד של נשיא וסגן הדמוקרטי המרכזי האיטרנציונל נשיא היה
  במשפטים. במדריר קומפלוטנסה וניברסיטתא בוגר העולם. ברחבי שונות מאוניברסיטאות כבוד תארי בעל בממשלה. שנותיו

 אוגדה. ן”וקמ צבאי מחקרי ן”רע בהם תפקידים, במגוון שנה עשרים במשך המודיעין בחיל שירתה איזין מירי )מיל.( מ”אל

 היא כיום יצוקה. ועופרת מגן חומת המבצעים ובזמן השנייה לבנון מלחמת בתקופת לתקשורת הממשלה ראש יועצת שימשה

 ביטחון בלימודי חיפה אוניברסיטת מוסמכת וביטחון. לשלום והמועצה המודיעין למורשת המרכז בהן שונות, מותתבע פעילה

  לאומי. לביטחון המכללה ובוגרת

 הממשלה לראש המדיני וכיועץ ב”בארה ישראל כשגריר כיהן ביתנו. ישראל מטעם כנסת וחבר החוץ שר סגן אילון דניאל כ”חה

  עסקים. במינהל סטייט גרין באולינג וניברסיטתא מוסמך שרון. אריאל

 ר”יו התיירות, משרד ל”מנכ בהם רבים, ציבוריים תפקידים מילא החברתיים. והשירותים הרווחה משרד ל”מנכ ’איצקוביץ נחום

 בר אוניברסיטת מוסמך רופין. האקדמי המרכז של המנהל הוועד ר”ויו חפר עמק האזורית המועצה ראש שרון, ניקוז רשות

  עסקים. במינהל אילן

 ומילא שנה וחמש עשרים במשך היהודית בסוכנות עבד נבה.’בז היסוד קרן מטעם שליח שימש י.”רש קרן ל”מנכ אלאלוף אלי

 של והחלוץ הנוער במחלקת נוער בני לעליית אחראי היה העלייה. וקליטת הרווחה החינוך, בתחום בכירים תפקידים

 לתוכניות שותף היה תפקידו ובמסגרת ל”ז ידין יגאל ’פרופ והשר הממשלה ראש סגן של ועוזר שימש הציונית. ההסתדרות

  ישראל. למדינת 58-ה העצמאות ביום משואה להדליק נבחר אלה בתחומים פעילותו על השכונות. שיקום

 נבון יצחק והתרבות החינוך שר יועץ שימש בישראל. המקומי השלטון מרכז ראש כיושב כיהן כרמיאל. עיריית ראש אלדר עדי

  ישראל. עם של ובהיסטוריה כללית בהיסטוריה חיפה אוניברסיטת בוגר כרמיאל. בעיריית החינוך מחלקת ומנהל

 קתדרת וראש חינוכית למחשבה המכון ראש הקיבוצים, סמינר במכללת חינוכית לפילוסופיה פרופסור אלוני נמרוד ’פרופ

 במרכז החינוכית האתיקה תחום וכמנהל מתקדם, לחינוך אביב תל כנס ר”כיו מכהן בסמינר. הומניסטי לחינוך ו”אונסק

 איכות אביר בתואר זכה המוסרי. והחינוך ההומניסטי החינוך בתחומי ומאמרים ספרים כוללים פרסומיו בירושלים. לאתיקה

 של בפילוסופיה דוקטור רתוא בעל יפו.-אביב תל העיר של החינוך ובפרס בישראל, השלטון לאיכות התנועה מטעם השלטון

  קולומביה. מאוניברסיטת החינוך

 להקטנת הפועל בריטי אזרחי ארגון (,Taxpayers Alliance) המסים משלמי איחוד של שותף ומייסד ל”מנכ אליוט יו’מת

 גם מכהן הפרט. חירות על ההגנה למען הסברה מסע המנהל ארגון ,Big Brother Watch ל”ומנכ מייסד המסים. עול

 עמותה ,Young Briton’s Foundation-וה European Foundation, Freedom Week-ה של המייעצת במועצה

 הבריטי, הפרלמנט חברי מספר עבור עבד והימין. המרכז מן צעירים פוליטיים ואקטיביסטים מנהיגים בהכשרת העוסקת

  (LSEאקונומיקס) אוף סקול הלונדון בוגר הציבורית. ההוצאה על ספרים ארבעה פרסם האירופי. הפרלמנט חברי ועבור

  בממשל.

 של האטלנטי ובפורום הרצליה הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון בכיר מחקר עמית אלטמן-אלעד ישראל ר”ד

 שילוח במכון וחוקר אביב תל באוניברסיטת מרצה שימש ל.”ובחו בארץ הממשלתי בשירות בכירים תפקידים מילא ישראל.

  לס.’אנג בלוס קליפורניה מאוניברסיטת אסלאמיים בלימודים דוקטור תואר בעל באוניברסיטה. התיכון המזרח מודיללי

 פלנטאריים ומדעים לגיאופיזיקה החוג בראש עמד פורטר. ש”ע הסביבה ללימודי הספר בית ראש אלפרט פינחס ’פרופ

 בשיתוף הארץ כדור על לנתונים בישראל הלאומי המרכז בראש ועומד ייסד א.”ת באוניברסיטת מדויקים למדעים בפקולטה

 פרופסור שימש ב.”ארה במרילנד, האטמוספרה ובמעבדת א”בנאס עבד אקלימיים. בשינויים מתמקדים מחקריו א.”נאס עם

 העברית מהאוניברסיטה במטאורולוגיה דוקטור תואר בעל ואוקלהומה. )אנגליה( רדינג סטייט, פן באוניברסיטאות אורח
  ירושלים.ב

 

 



 בתחום פרויקטים בפיתוח העוסקת חברה ,Rosebud Energie Deutschland GmbH ל”מנכ אנטוניאדיס ואניס(’)ג ון ’ג

 תחמוצת דו פליטת את לצמצם במטרה אצות לגידול בחוות החברה השקעות על אחראי וקונוונציונלית. מתחדשת אנרגיה

 Eunice-ב שותף והיה ביוון, Future TelecommunicationNetworksל”כמנכ כיהן ביולוגיים. דלקים ולייצר הפחמן

Energy.  

 German Marshal–ה של אסטרטגי תכנון על ואחראי אטלנטי-הטרנס המרכז של בפועל מנהל אסמוס ד. רונאלד ר”ד

Fund of the US (GMF.) מחקר ועמית בכיר אנליסט שימש אירופים. לעניינים ב”ארה של המדינה מזכיר עוזר כסגן כיהן 

 לאותות זכה ”.Opening NATO’s Door“ הספר מחבר (.CFR) חוץ ליחסי ובמועצה בראנד החופשית, אירופה ברדיו

 דוקטור תואר בעל ושבדיה. פולין ליטא, לטביה, איטליה, גיאורגיה, אסטוניה, ומממשלות האמריקאי החוץ ממשרד הוקרה

  הופקינס. ונס’ג מאוניברסיטת אירופים בלימודים

 בטכניון, מפתח תפקידי מילא בטכניון. לכימיה בפקולטה קתדרה וראש פרופסור הטכניון. נשיא לשעבר אפלויג יצחק ’פרופ

 הישגיו על רבים בפרסים זכה העולם. ברחבי רבות באוניברסיטאות אורח פרופסור היה לכימיה. הפקולטה דיקן בהם

  פרינסטון. באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלים ברית.הע מהאוניברסיטה בכימיה דוקטור תואר בעל המדעיים.

 החוץ שר סגן כעוזר ם,”לאו ישראל משלחת כדובר כיהן תקשורת. ארד של מייסד שותף ישראל. יורו קבוצת ר”יו ארד אייל

  בתיאולוגיה. יורק בניו היהודי התיאולוגי הסמינר מוסמך ”.לישראל חוקה“ ל”וכמנכ ההסברה על הממונה

 לאחרונה עד הממשלה. ראש במשרד לאומי לביטחון המטה וראש הממשלה ראש של לאומי לביטחון היועץ ארד עוזי ר”ד

 ייסד הרצליה. הבינתחומי במרכז לממשל לאודר הספר-בבית מומחה-ופרופסור ואסטרטגיה למדיניות המכון ראש שימש

 הכנסת של והביטחון החוץ לוועדת יועץ שימש ישראל. של הלאומי והביטחון החוסן מאזן על השנתיים הרצליה כנסי סדרת את

 לאחר הראשונה, בכהונתו נתניהו הממשלה ראש של המדיני היועץ היה ישראל. של האטלנטי הפורום של מייסד-ר”ויו

 מקצועי צוות חבר היה המחקר. אגף ראש היה במוסד האחרון תפקידו שנה. מעשרים למעלה שירת שבו ”,המוסד”מ שהושאל

 ביחסים דוקטור תואר בעל אביב. תל באוניברסיטת אסטרטגיים למחקרים במרכז מחקר ועמית יורק בניו הדסון וןבמכ

 באוניברסיטת אקזקוטיבית השתלמות ובוגר פולברייט, כעמית עשה בה (,1975) פרינסטון מאוניברסיטת בינלאומיים

  הרווארד.

 ראש במשרד הציבור לפניות האגף וכמנהל נתניהו בנימין הממשלה ראש כיועץ כיהן הסביבה. להגנת השר ארדן גלעד כ”חה

 אוניברסיטת מוסמך במקצועו. דין עורך מ.”בע והבונים הקבלנים מרכז של מייסודו לפיתוח החברה ל”מנכ שימש הממשלה.
  המדינה. במדע אביב תל

 האוויר, חיל מטה ראש בהם האוויר, ילבח בכירים תפקידים במגוון כיהן ל.”בצה ת(”)אג התכנון אגף ראש אשל אמיר אלוף

 אובורן אוניברסיטת בוגר האוויר. חיל במטה מבצעים מחלקת וראש ורמון נוף תל האוויר חיל בסיסי מפקד אוויר, להק ראש
  המדינה. במדעי לאומי לביטחון והמכללה חיפה אוניברסיטת ומוסמך כלליים בלימודים אלבמה

 ל”וכסמנכ המשפטי כיועץ כיהן (.OECD) ופיתוח כלכלי פעולה לשיתוף בארגון משפטיים עניינים על ממונה י’בונוצ ניקולה

 ציבורי במשפט מתקדם תואר בעל (.FAO) ם”האו של והחקלאות המזון בארגון משפט לענייני כציר שירת הארגון. של

  אסאס. – II זפרי מאוניברסיטת בינלאומי במינהל מתקדם ותואר ננטאר – X-פריז מאוניברסיטת בינלאומי

 כיהן כינרת. האקדמית המכללה ר”יו גם משמש מתקדמות. לחימה מערכות – רפאל דירקטוריון ר”יו בירן אילן )מיל.( אלוף

 הביטחון משרד ל”מנכ מ,”בע לתקשורת הישראלית החברה בזק, חברת ל”מנכ שימש בלוויין. טלוויזיה yes דירקטוריון ר”כיו

 ראש המרכז, פיקוד אלוף בהם ומטה, פיקוד בתפקידי שנה 32 במשך ל”בצה שירת מ.”בע לנפט זיקוק בתי דירקטוריון ר”ויו

 בעל עסקים. ובמינהל בכלכלה אילן בר אוניברסיטת בוגר ל.”במטכ המבצעים חטיבת וראש והלוגיסטיקה הטכנולוגיות אגף

 של הגבוה הספר בית ובוגר שינגטון,בוו טאון’ורג’ג מאוניברסיטת פוליטית ולכלכלה לאסטרטגיה מחקר כעמית דיפלומה

  הרצליה. הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה, למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר ב.”ארה בצבא המארינס

 בכר רפורמת את יזם המסים. רשות כמנהל זמני באופן כיהן לשעבר. האוצר משרד ל”מנכ  דיסקונט. בנק ר”יו בכר יוסי ר”ד

 עסקי לייעוץ חברה הקים הבנקים. של מכוחם להפחית במטרה הגמל, וקופות הנאמנות נותקר לבין הבנקים בין להפרדה

 קסירר,-ליובושיץ החשבון רואי משרד את ניהל בישראל. ’סטונהייג הבינלאומית הייעוץ חברת נציגות ר”ליו ומונה וכלכלי

  בברקלי. קליפורניה מאוניברסיטת במימון דוקטור תואר בעל אנדרסן. ארתור

 החברה למדעי בפקולטה פילנתרופיה על מרצה לטראומה. הישראלית הקואליציה של המנהל הוועד חברת  בלום דבורה ר”ד

 למנהיגות המרכז את ייסדה היהודיות. הקהילות איחוד של בישראל תכנון לנושא נשיא סגנית לשעבר העברית. באוניברסיטה

 דוקטור תואר בעלת א.”באלכ אנוש משאבי לפיתוח באגף תפתמשו מנהלת שימשה אותו. וניהלה ישראל וינט’בג מתנדבת
  באנגליה. סאסקס מאוניברסיטת מגדר בלימודי

 



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

 של מומחים בוועדת חברה המועצה. של חלופית יהלאנרג הוועדה ר”ויו אזרחי ופיתוח למחקר הלאומית במועצה חברה

 והשישית החמישית המסגרת של פ”המו לתוכנית ישראל נציגת גם שימשה ותהליכים. טכנולוגיה-ננו בתחום האירופי האיחוד

 מוצק מצב של בכימיה דוקטור תואר בעלת והטכנולוגיה. המדע במשרד ראשית מדענית הייתה האירופי. האיחוד של

  העברית. יטהמהאוניברס

 היה ”.העיר“ בעיתון וכתב בעיתון ביטחון לענייני כתב גם שימש ”.הארץ“ עיתון של הדעות עמוד ועורך המדיני הפרשן בן אלוף

 בית מוסמך ”.הארץ“ ועיתון (INSSלאומי) ביטחון למחקרי המכון מטעם שיף זאב ש”ע התוכנית של הראשון המחקר עמית

  עסקים. במינהל ווסטרן ’נורת יטתאוניברס של למינהל קלוג הספר

 לכלכלת החטיבה ראש בהם החוץ, במשרד תפקידים מגוון מילאה החוץ. במשרד כלכלה ל”סמנכ אבא-בן אירית השגרירה

 המחלקה מנהלת בפיליפינים, ישראל שגרירת ומקדוניה, הרצוגובינה-בוסניה לאלבניה, תושבת לא שגרירה התיכון, המזרח

 ופרס החוץ משרד ל”ממנכ הצטיינות פרס קיבלה בהונגקונג. וקונסול ן’בבייגי ישראל בשגרירות יועץ רצי אסיה, מזרח לדרום

  עסקים. במינהל העברית האוניברסיטה מוסמכת הפיליפינים. נשיאת מטעם ”מצטיין שגריר“

 מייסד ל”מנכ היה אוויר.ה חיל מפקד לשעבר (.TD) דזיגניישן טארגט חברת מנהל ושותף מייסד אליהו-בן איתן )מיל.( אלוף

 ראש ל,”במטכ ם”אג ראש עוזר בהם ומטה, פיקוד בתפקידי ל”בצה שנה משלושים למעלה שירת טכנולוגיות. סנטרי קבוצת של

 עסקים במינהל מתקדם קורס בוגר עסקים. ובמינהל בכלכלה אילן בר אוניברסיטת בוגר אוויר. להק וראש האוויר חיל מטה
  הרווארד. באוניברסיטת

 בכירים, מיניסטריאליים תפקידים של שורה מילא והתעסוקה. המסחר התעשייה, שר אליעזר-בן בנימין )מיל.( ל”תא כ”חה

 שלושים ל”בצה שירת הלאומיות. התשתיות ושר התקשורת שר והשיכון, הבינוי שר הממשלה, ראש וסגן הביטחון שר בהם

 דרום אזור ומפקד ושומרון יהודה אזור מפקד ושומרון, יהודהב הממשלה פעולות מתאם בהם ומטה, פיקוד בתפקידי שנה

  לאומי. לביטחון והמכללה ל”צה של ומטה לפיקוד הספר בית בוגר לבנון.

 כיהן חיפה. באוניברסיטת המדינה למדעי הספר בבית לאומי ביטחון ללימודי התוכניות וראש פרופסור דור-בן גבריאל ’פרופ

 הישראלית האגודה וכנשיא האוניברסיטה כרקטור באוניברסיטה, הלאומי הביטחון חקרל המרכז כראש הספר, בית כראש

 במדעי המחקר בנושא ועדה ובראש בישראל הדרוזי בציבור שעסקו ממשלתיות ועדות שתי בראש עמד המדינה. למדע

 על צבא,-חברה ייחס על התיכון, המזרח של הפוליטיקה על מאמרים ועשרים ממאה ולמעלה ספרים שבעה פרסם החברה.
  פרינסטון. מאוניברסיטת התיכון המזרח ובלימודי המדינה במדע דוקטור תואר בעל אתנית. פוליטיקה ועל סכסוכים יישוב

 ודיגיטאליים מודפסים תכנים ובהטמעת בפיתוח העוסק ארגון )מטח(, חינוכית לטכנולוגיה המרכז לית”מנכ הר-בן גילה

 תכנון את והובילה יפו- אביב תל עיריית של והספורט התרבות החינוך, מינהל ראשב עמדה ולהערכה. ללמידה להוראה,

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

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

  בחינוך. אילן בר אוניברסיטת

 המדעים של ולפילוסופיה להיסטוריה ובמכון ביטחון ללימודי בתוכנית פרופסור ישראל-בן יצחק ’פרופ )מיל.( אלוף

 ל”בצה שירת הישראלית. החלל סוכנות ר”יו קדימה. מטעם כנסת כחבר כיהן אביב. תל באוניברסיטת כהן ש”ע והרעיונות

 ל”בצה פ”המו ראש האוויר, חיל של מודיעין בלהק מחקר מחלקת ראש בהם בכירים, בתפקידים שנה משלושים למעלה

 ביטחון בפרס פעמיים זכה וביטחון. צבא בנושאי ומאמרים ספרים פרסם הביטחון. במשרד ת”מפא וראש הביטחון ובמשרד

  אביב. תל מאוניברסיטת המדע של בפילוסופיה דוקטור תואר בעל נוספים. בפרסים וכן ישראל

 ישראל שגרירת בהם החוץ, במשרד תפקידים מספר מילאה הממשלה. ראש במשרד נתיב הקשר לשכת ראש עמי בן נעמי

 עבד במשרד. מדיני לתכנון בחטיבה ויועצת העמים חבר מדינות על האחראית הכלכלי באגף יועצת ולמולדובה, לאוקראינה

  רוסיים. ובלימודים בינלאומיים ביחסים העברית האוניברסיטה בוגרת התשתיות. רדבמש חוץ ליחסי האגף כראש גם

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

 אסיה, מזרח התיכון, מזרחה לאומי, ביטחון כוללים התמחותו תחומי ותכנון. דיפלומטיה מחקר, בתפקידי שנה שלושים

 של בהיסטוריה אביב תל מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל אלה. בתחומים ומאמרים ספרים פרסם וטרור. אסלאמי רדיקליזם
  התיכון. המזרח

 הסביבה ללימודי בחוג החוץ מן מרצה גם משמש הסביבה. להגנת המשרד של הראשי המדען בראור ישעיהו ר”ד

 החיים למדעי במכון חוקר שימש עוד הסביבה. להגנת במשרד ונחלים למים האגף מנהל היה העברית. באוניברסיטה

 מיקרוביאלית באקולוגיה דוקטור תואר בעל מ.”בע פרמצבטיות תעשיות טבע בחברת פ”מו ובמחלקת העברית באוניברסיטה

  העברית. מהאוניברסיטה

 תחרות בנושא מוביל מומחה ייל. אוניברסיטת של למינהל הספר בבית המדינה ולמדע למינהל פרופסור בראקן פול ’פרופ

 ולממשל פרטיות עצמי הון לקרנות גדולים, תאגידים למספר יועץ משמש (.CFR) חוץ ליחסי במועצה חבר גלובאלית.

 המשימה ולכוחות ב”ארה של המשולבים הכוחות למפקדת האמריקאי, הים חיל של המבצעים לאגף גם מייעץ האמריקאי.



 תואר בעל במכון. המנהלתי הייעוץ תחום את והוביל האדסון במכון בכיר סגל חבר היה למדעים. הלאומית קדמיההא של

  ייל. מאוניברסיטת ביצועים בחקר דוקטור

 כנשיא כיהן העבודה. מפלגת מטעם כנסת וחבר המיעוטים ענייני על הממונה תיק בלי שר ברוורמן אבישי ’פרופ כ”חה

 בסביבות פיתוח בכלכלת התמחה בוושינגטון. העולמי בבנק מחלקה ומנהל בכיר כלכלן שימש ון.גורי בן אוניברסיטת

 ובניהול ציבורית במדיניות תעשייתי, בארגון חקלאית, בכלכלה פיתוח, בכלכלת העוסקים ומאמרים ספרים פרסם משתנות.
  סטנפורד. מאוניברסיטת כלהבכל דוקטור תואר בעל .1999 לשנת גוריון בן פרס חתן מים. ומקורות משאבים

 צוות מנהל שימש החברה את שהקים לפני דיתה. רעייתו, עם יחד הקים אותה אורמת, של טכני ומנהל ר”יו ברוניצקי יהודה

 ובמכון בצרפת הגרעיני המחקר במכון גם עבד בירושלים. לפיזיקה הישראלית במעבדה הסולארית הטורבינה של הפיתוח

 הקשורים פטנטים ארבעים ורשם רבים מקצועיים מאמרים פרסם לאנרגיה. העולמית הוועדה חבר ההי נבה.’בז (CERN) סרן

 המקצועי הלאומי מהקונסרבטוריון גרעינית בהנדסה תואר ובעל בפיזיקה פריז אוניברסיטת מוסמך אנרגיה. למערכות

  (.CNAM) בפריז לאומנויות

 האירופי. הפרלמנט של חוץ לענייני הוועדה ר”ויו האירופי העם מפלגת מטעם האירופי בפרלמנט גרמני חבר ברוק אלמר

 איחוד של הפדראלי ר”היו סגן כולל בגרמניה, (CDU) דמוקרטית הנוצרית המפלגה בהנהגת בכירים תפקידים במספר כיהן

 ברדיו איכעיתונ עבד וביטחון. חוץ לענייני דמוקרטית הנוצרית המפלגה של הפדראלית הוועדה ר”ויו במפלגה הצעירים

 ובאוניברסיטת בגרמניה המדינה ומדע משפטים למד המקצועיים. הישגיו עבור הוקרה באותות זכה הכתובה. ובעיתונות

  אדינבורו.

 ממשלתית ולמדיניות עסקים למינהל פרופסור שימש .American Enterprise Institute –ה נשיא ברוקס סי. ארתור ר”ד

 Who“ בהם ב,”בארה וכלכלה פוליטיקה תרבות, בין הקשרים על וספרים מאמרים כמאה פרסם סירקיוז. באוניברסיטת

Really Cares: The Surprising Truth about CompassionateConservatism (Basic Books”) , “Gross 

National Happiness: Why Happiness Matters forAmerica—and How We Can Get More of It” . תואר בעל 

  ראנד. של גבוהים ללימודים הספר מבית מדיניות בניתוח קטורדו

 לממשל, לאודר הספר בבית מלמד הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון בכיר מחקר עמית ברוש עודד ר”ד

 ראש משרדב בכיר חוקר שימש גוריון. בן ובאוניברסיטת העברית באוניברסיטה לימד המרכז. של ואסטרטגיה דיפלומטיה

  הרווארד. באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלים העברית. מהאוניברסיטה המדינה במדע דוקטור תואר בעל הממשלה.

 ליצוא הישראלי המכון ר”כיו כיהן מ.”בע ושירותים שיווק ברוש י. ל”מנכ בישראל, התעשיינים התאחדות נשיא ברוש שרגא

  עסקים. ובמינהל בכלכלה בוגר תואר בעל גן. רמת עיריית ראש מקום וכממלא בינלאומי פעולה ולשיתוף

 אלמנט חברת ל”כמנכ גם מכהן הרצליה. הבינתחומי במרכז מתחדשת אנרגיה למדיניות המכון וראש מייסד ברזין יצחק ר”ד

 חבר עןמד משמש ייסד. אותה וסטס,’מסצ ’,בקיימברידג Green Fuel Technologies חברת של ראשי וכטכנולוג קלינטק

 בעולם המשפיעים האנשים 100-מ כאחד ”טיים“ המגזין ידי- על הוכתר 2008 בשנת (.MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי במכון

 תואר בעל זה. בתחום עבודתו ועל מחקריו על פרסים של בשורה זכה )קלינטק(. הנקייה האנרגיה בתחום חדשנותו בזכות

  ון.גורי בן מאוניברסיטת כימית בהנדסה דוקטור

 ההגנה ועדת ר”ליו ויועץ כי’הצ ההגנה לשר ראשון סגן בעבר שימש כית.’הצ הרפובליקה של ההגנה שר ברטאק מרטין ר”ד

 שעבד במקצועו, רופא .ODS-ה מפלגת ר”יו לסגן והגנה ביטחון לענייני יועץ גם שימש כי.’הצ הפרלמנט של והביטחון

 דוקטורט פוסט לימודי השלים ברפואה. בפראג קארל אוניברסיטת גרבו בפראג. חולים בבית כירורגית-הנוירו במחלקה

  והאנובר. אוקספורד הרווארד, באוניברסיטאות מקצועיים

 והתעסוקה. המסחר התעשייה, במשרד ראשית מדענית שימשה ישראליות. קרנות מיני’בג עצמאית שותפה ברי ארנה ר”ד

 ב,”ובארה בארץ טק-היי בחברות ועבדה לאינטל יועצת הייתה ס.לסימנ שנמכרה מחשבים תקשורת אורנט יזמי עם נמנתה

 גם שימשה נוספים. בינלאומיים מחקר ובגופי למחקר האירופית במועצה חברה הייתה ואלביט. פיברוניקס יבמ, ראנד, בהן

  (.USC) קליפורניה דרום מאוניברסיטת המחשב במדעי דוקטור תואר בעלת סיכון. הון קרנות איגוד ר”יו

 אקדמיים לעניינים לנשיא כמשנה גם כיהן הרצליה. הבינתחומי במרכז למשפטים רדזינר ספר בית דיקן ניב בר משה ’ופפר

 באוניברסיטת מרצה שימש אילן. בר באוניברסיטת עסקים למינהל הספר בבית ולניהול לחוק התוכנית בראש עמד ולפיתוח.

 עסקים למינהל הספר בית פרס חתן ובוסטון. הרווארד אוניברסיטאותב אורח פרופסור היה העברית. ובאוניברסיטה אביב תל

 המכון של המנהל הוועד חבר אביב. תל מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעל סאמט. ד. ’פרופ עם יחד רקנאטי ש”ע

  הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות

 

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

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



 אביב. בתל ערך לניירות ובבורסה האוצר משרד ושל ישראל בנק של ציבוריות בוועדות הישראלי, במשק בכירים תפקידים

 במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר קורנל. מאוניברסיטת ובמימון ניהולית בכלכלה דוקטור תואר בעל
  הרצליה. הבינתחומי

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

 ראש שימש עוד הכללי. המטה ראש היה האחרון ותפקידו ל”בצה שירת פוליטית, לקריירה שפנה קודם חוץ.ה וכשר הפנים

 המופת עיטור ל:”צה בתולדות ביותר הגבוה העיטורים במספר זכה הצבאי שירותו במהלך המרכז. פיקוד ואלוף מודיעין אגף

  מערכות. בניתוח סטנפורד ברסיטתאוני מוסמך בקרב. והצטיינות לב אומץ על נוספים שים”צל וארבעה

 וראש הממשלתיות החברות רשות מנהל בהם הציבורי, בשירות תפקידים מספר מילא הממשלה. ראש משרד ל”מנכ גבאי אייל

 חברת של הישראלי הסניף מנהל גם שימש נתניהו. של הקודמת כהונתו בתקופת הממשלה ראש במשרד הכלכלי התחום

 דין עורך מ.”בע בינלאומי בזק בחברת בינלאומיים וקשרים עסקי פיתוח ל”ומנכ בראון נדא בבקוק האוסטרלית ההשקעות

  עסקים. במינהל העברית האוניברסיטה מוסמך במקצועו.

 Middle East Project for the Centre for.Humanitarian - ה וראש בכיר יועץ שווייצרי, דיפלומט גולדימן טים השגריר

Dialogue באירופה פעולה ולשיתוף לביטחון הארגון משלחת כראש לאיראן, שווייץ כשגריר שירת (OSCE) השליח וכסגן 

 החל ניה.’צ’הארגוןבצ של הסיוע קבוצת וראש לקרואטיהOSCE-ה משלחת ראש גם היה בקוסובו. ם”האו ל”מזכ של המיוחד

  ן.בר מאוניברסיטת פרופסור תואר בעל לגרמניה. שווייץ כשגריר יכהן ,2010 במאי

 המחלקה מנהל וסגנית ראשית עורכת מנהלת, שימשה הרוסית. לפדרציה ישראל של המיועדת השגרירה גולנדר דורית

 יומן כמגישת כעורכת, ככתבת, גם עבדה הרשת. מקימי בין הייתה ישראל. בקול עלייה קליטת רשת – ע”רק רדיו של הרוסית

  רוסיים. ובלימודים אנגלית בספרות העברית האוניברסיטה גרתבו ברוסית. ישראל קול בשידורי וכקריינית אקטואליה

 ר”כיו גם כיהן (.MSZP) ההונגרית הסוציאליסטית המפלגה מנהיג היה הונגריה. ממשלת ראש לשעבר אני’יורצ’ג פרנץ

 מנהליםמועצתה ר”וכיו ל”כמנכ כיהן וספורט. נוער ילדים, לענייני ההונגרי וכשר ,Győr Moson-Sopron במחוז המפלגה

  ובמדעים. בכלכלה (Pécs) פטש אוניברסיטת בוגר ..Altus Investment and Assets Management Inc של

 ראש חיפה. אוניברסיטת של והבריאות הרווחה למדעי בפקולטה זקנה, ללימודי בחוג חבר פרופסור גינדין יעקב ’פרופ

 ברחובות קפלן הרפואי במרכז ומחקר לחינוך הגריאטרי כוןהמ של מייסד מנהל ובגרונטולוגיה. בגריאטריה למחקר המעבדה

 מנהל שימש באוניברסיטה. לרופאים בגרונטולוגיה מוסמך לתואר תוכנית ייסד במרכז. ל”חו בוגרי לרופאים הספר בית וראש

 לבריאות דיוויד-קמפ בפרס זכה 1987 בשנת הבריאות. במשרד הגריאטריה ובאגף הרצפלד החולים בבית מחלקה

  ובגריאטריה. פנימית ברפואה התמחה אשר אביב, תל אוניברסיטת של לרפואה הספר בית בוגר נלאומית.בי

 ראש כלכלה, אגף ראש ל,”למנכ משנה בהם ל,”ובחו בארץ במשרד בכירים תפקידים מילא החוץ. משרד ל”מנכ גל יוסי השגריר

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

 שגרירות ודובר ההסברה מחלקת מנהל גם שימש ירדן. עם ומתן למשא הישראלית המשלחת וחבר בוושינגטון הבילטראליות
  בסטטיסטיקה. העברית האוניברסיטה בוגר בוושינגטון. ישראל

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

  ל.”צה ודובר ל”בצה המודיעין אגף של

 מערבי. גליל האקדמית המכללה ר”ויו כלכלי לפיתוח קורת קרן ר”יו )ישראל(, פורטלנד קרן ל”מנכ גלעדי עיבל )מיל.( ל”תא

 התיאום מערך כראש כיהן ב.אבי בתל סלובניה של כבוד וקונסול פלסטינית הישראלית המסחר לשכת ר”יו גם משמש

 היה שבהם האחרון ומטה, פיקוד בתפקידי שנה כשלושים ל”בצה שירת שרון. אריאל הממשלה ראש במשרד והאסטרטגיה

 חיפה, אוניברסיטת מוסמך ב.”בארה סטנפורד באוניברסיטת מחקר עמית שימש אסטרטגי. לתכנון החטיבה ראש

 אסטרטגיית מדיניות, ניתוח משאבים, ניהול בתחומי וושינגטון ’ורג’ג אוניברסיטתו בוושינגטון, לאומי לביטחון האוניברסיטה

  ציבורי. ומימון לאומי ביטחון

 של המייסד ל”המנכ הרצליה, הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית דיקן סגן גנור בועז ר”ד

 בינלאומיות ועדות במספר חבר במרכז. המולדת וביטחון טרור דיללימו התוכנית וראש (ICT) טרור נגד למדיניות המכון

 ראש למשרד בטרור הלוחמה בתחום יועץ שימש בטרור. והמלחמה הפוליטית האלימות חקר בתחום מחקר במרכזי ועמית

 תואר בעל התמחותו. בתחום ספרים מספר פרסם התחבורה. ולמשרד לאומי לביטחון למועצה הביטחון, למשרד הממשלה,

  העברית. מהאוניברסיטה המדינה במדע דוקטור

 מפקד ב,”בארה הגנה נספח בהם בכירים ומטה פיקוד תפקידי מילא ל.”צה של הכללי המטה ראש סגן גנץ )בני( בנימין אלוף

 מוסמך לאומי. לביטחון והמכללה ומטה לפיקוד המכללה בוגר ושומרון. יהודה אוגדת ומפקד צפון פיקוד מפקד היבשה, זרוע

  לאומיים. משאבים בניהול ב”בארה NDU ואוניברסיטת המדינה במדעי חיפה אוניברסיטת



 הזירה התוכנית את וערך הגיש שונות. טלוויזיה בתוכניות כלכלה פינות ומגיש ”כלכליסט“ עיתון  עורכת סגן גרינבאום עידן

  בתקשורת. אביב תל רסיטתאוניב מוסמך .10 ערוץ חדשות של הכלכלי ופרשן עורך ושימש 2 בערוץ הכלכלית

 ברק הממשלה ראש ובלשכת הממשלה ראש במשרד שירת אסטרטגית. לחשיבה ראות מכון ומנהל מייסד גרינשטיין גידי

 כלכלי פעולה לשיתוף בקרן מדיניות בתכנון עסק ף.”לאש ישראל בין הקבע הסכם על לשיחות ומתן המשא צוות כמזכיר

(ECF.) בית בוגר תגלית. פרויקט את שעיצב צוות הוביל בישראל. הממשל בשיטת שינוי תהמקדמו שונות בקבוצות פעיל 

  אביב. תל באוניברסיטת ולכלכלה למשפטים הספר ובתי וקסנר, קרן מטעם בהרווארד קנדי ש”ע לממשל הספר

 ללימודי פרס בית – ה”תהיל את וניהלה ייסדה השלישית. הקדנציה זו בתפקידה מכהנת הרצליה. עיריית ראש גרמן יעל

 תקשורת ייעוץ בחברת משותף ל”כמנכ כיהנה זה. מפעלה על החינוך משרד מטעם החינוך בפרס זכתה בהרצליה. מבוגרים
  ציבורית. במנהיגות הרצליה הבינתחומי המרכז מוסמכת אלקטרוניקה. חברת וכמנהלת

 לשירות מנהיגות עתודת המכשיר ”,ציבורי למינהל צוערים עתידים:“ פרויקט ממייסדי חברתי. ופעיל עסקים איש דבש יצחק

-בקרדיט והרכישות המיזוגים במחלקת השקעות בנקאי שימש הזנק. וחברות פרטיות השקעה קרנות מספר הקים המדינה.
    עסקים. במינהל הרווארד אוניברסיטת מוסמך ובטוקיו. בלונדון יורק, בניו בוסטון פירסט סוויס

 תואר בעל למדע. ויצמן במכון המוח לחקר מחקר מרכזי כמה בראש ועומד נוירוביולוגיהל המחלקה ראש דודאי ידין ’פרופ

 ומכוני אוניברסיטאות במספר אורח פרופסור שימש קליפורניה. של הטכנולוגי המכון וחניך ויצמן ממכון בביופיזיקה דוקטור

 כפרופסור מכהן והרווארד. בוסטון בורו,אדינ קולומביה, ואוניברסיטאות ב,”ארה של לבריאות הלאומי המכון בהם מחקר,

 היה השאר ובין ובעולם, בארץ ומדיניות טכנולוגיה מדע, בתחומי בכירים תפקידים מילא יורק. ניו באוניברסיטת אורח מצטיין

  ויצמן. במכון לביולוגיה הפקולטה ודיקן ת(”)ות גבוהה להשכלה המועצה של ותכנון לתקצוב הוועד חבר

 והתעודה התחקירים תוכנית את מגישה אביב. תל באוניברסיטת ומרצה וטלוויזיה רדיו אשת עיתונאית, דיין אילנה ר”ד

 שירתה החינוכית. בטלוויזיה ”חדש ערב“ של המגישים בצוות הראשונה האישה הייתה עשרה. השש השנה זו 2 בערוץ ”עובדה“

 במשפטים דוקטור תואר בעלת כתבת. ששימשה הצבאית התחנה בתולדות הראשונה החיילת והייתה ל”צה-בגלי

  ייל. מאוניברסיטת

 שונות ובאוניברסיטאות במוסדות מחקר ועמיתת מרצה ב.”ארה במיין, בודווין במכללת לממשל חבר פרופסור דין שלי ’פרופ

 פלגנות, אירית, פוליטיקה התיכון, במזרח פוליטיקה בינלאומיים, יחסים כוללים: מחקרה תחומי ובאירופה. התיכון במזרח

  (.LSE) אקונומיקס אוף סקול הלונדון של לממשל מהמחלקה דוקטור תואר בעלת ביטחון. ולימודי שלום תהליכי

 של שבת ערב מהדורת את הגיש ”.גלובס”ב מאמרים מפרסם הישראלית. הטלוויזיה של 10 בערוץ פוליטי פרשן דרוקר רביב

 הראש כיושב ומכהן המידע לחופש התנועה מייסדי עם נמנה ”.מעריב”וב ל”צה בגלי מדיני כתב היה שלח. עפר לצד 10 ערוץ

 המנהיגות כישלון על שלח, עפר עם יחד ”בומרנג“ הספר ואת ברק אהוד של שלטונו תקופת על ”חרקירי“ הספר את כתב שלה.

  אביב. תל באוניברסיטת משפטים למד השנייה. באינתיפאדה

 פרסם ”.פוסט רוזלם’ג”ב טור בעל היה בוושינגטון. ישראל בשגרירות כלכלי כציר שירת הממשלה. לראש בכיר יועץ דרמר רון

 אוניברסיטת ובוגר ובניהול במימון עסקים למינהל וורטון הספר בית בוגר שרנסקי. נתן עם יחד ”הדמוקרטיה יתרון“ הספר את

  ובכלכלה. בפוליטיקה בפילוסופיה, אוקספורד

 הפנים. משרד ל”מנכ גם שימש מקימיה. בין היה אשר ס,”ש תנועת וכמנהיג תיק בלי רכש הפנים, כשר כיהן דרעי אריה הרב

  בירושלים. וחברון יוסף פורת בישיבות למד

 האמריקאית המדינה במחלקת מדיניות תכנון כמנהל שירת (.CFR) חוץ ליחסי המועצה נשיא האס ארד’ריצ ר”ד השגריר

 לתהליך ב”ארה וכשליח באפגניסטן למדיניות האמריקאי כמתאם גם שירת פאוול. קולין דאז, המדינה למזכיר קרוב יועץ והיה

 דוקטור תואר בעל ספרים. עשר שניים פרסם המדינה. מחלקת של הכבוד אות את קיבל זו שליחות על אירלנד. בצפון השלום

  אוקספורד. מאוניברסיטת לפילוסופיה

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

 את ייסד כלכלי. לתכנון הישראלי המכון ר”יו העולם. ברחבי האנרגיה בתחום ובהשקעות במדיניות במחקר, ומעורב למדע

  למדע. ויצמן מכון של המנהלים במועצת חבר .BMC-ל 1999 בשנת שנמכרה החדיש הממד חברת

 של בכיר ומנהל מייסד היה ב.”בארה הגדולים היהודיים הארגונים של הנשיאים ועידת של בפועל נשיא סגן יןהונלי מלקולם

 .Jewish Community RelationsCouncil of New York-ה ושל המועצות ברית יהדות לענייני רבתי יורק ניו ועידת

 מומחה ושימש בינלאומיים יחסים על הרצה סילבניה,פנ באוניברסיטת הקרוב המזרח במרכז לאומי לביטחון מחקר עמית היה

 כחבר אמריקאיים נשיאים שלושה ידי-על ומונה רבים הוקרה באותות זכה חוץ. למדיניות המחקר במכון התיכון למזרח

 מאוניברסיטת בינלאומיים ליחסים דוקטור תואר בעל (.OSCE) באירופה פעולה ולשיתוף לביטחון לארגון ב”ארה במשלחות

  ילבניה.פנס



 במזרח השלום תהליך של והסביבתיים החינוכיים המסחריים, התרבותיים, להיבטים צרפת של מיוחדת נציגה הופנברג ואלרי

 ובעלת במקצועה דין עורכת פריז. העיר מועצת כחברת וכיהנה בצרפת האמריקאי היהודי הוועד לית”מנכ שימשה התיכון.
  ובתקשורת. המדינה במדע מוסמך תואר

 ופיתוח למחקר הלאומית המועצה חבר אביב. תל באוניברסיטת ואסטרונומיה לפיזיקה הספר בבית פרופסור הורן דוד ’פפרו

 חלקיקים של העיונית בפיזיקה עוסק מחקרו האירופי. האיחוד של מחקר לתשתיות בוועדה ישראל כנציג מכהן אזרחי.

 רקטור וכסגן ואסטרונומיה לפיזיקה הספר בית ר”וכי הפקולטה, כדיקן כיהן אינפורמטיקה.-ובביו אלמנטאריים

  העברית. מהאוניברסיטה בפיזיקה דוקטור תואר בעל האוניברסיטה.

 היה די.סי. בוושינגטון גדול דין עורכי משרד מייסד הרצליה. כנס של הבינלאומית המייעצת הוועדה ר”יו היידמן ד. ארד’ריצ

 גזענות נגד ם”האו בכינוס המשלחת וראש קניה בניירובי, נשים בנושא ם”האו לש העולמי לכינוס ממשלתיים לא ארגונים שליח

 כנשיא כיהן ישראל. על ולתיעוד למידע ההולנדי במרכז ישראלים טרור לקרבנות משפטי יועץ שימש אפריקה. דרום בדרבן,

 ממשלת ידי על המוענק ביותר היוקרתי ההוקרה באות זכה הארגון. של כבוד נשיא כיום ומשמש הבינלאומי ברית בני ארגון
  במשפטים. וושינגטון ’ורג’ג אוניברסיטת מוסמך המדינה. אזרחי שאינם למי ארגנטינה

 מרצה ושימש הגיאולוגי במכון בכיר כחוקר עבד למדע. ויצמן מכון ליד מדעי, לחינוך דוידסון מכון ל”מנכ היימן אריאל ר”ד

 הלאומית הוועדה בהן שונות, לאומיות בוועדות חבר היה חיפה. וניברסיטתובא העברית באוניברסיטה לגיאולוגיה החוץ מן

-תת בדרגת הראשי המילואים כקצין ל”בצה שרת 2005 – ל 2002 השנים בין ישראל. במדינת אדמה רעידות בסיכוני לטיפול

  ב.”בארה אוהיו רסיטתבאוניב דוקטורט-בתר לימודי השלים העברית. מהאוניברסיטה בגיאולוגיה דוקטור תואר בעל אלוף.

 מיוחד יועץ ביטחון. למדיניות נבה’ז מרכז ר”ויו (IISS) אסטרטגיים ללימודים הבינלאומי המכון ר”יו הייסבורג פרנסואה ’פרופ

 ל”כמנכ כיהן .IISS-ה מועצת ר”כיו מכהן (.Fondation pour la Recherche Stratégique) אסטרטגי למחקר בקרן

 בוועדות חבר והיה MATRA-Défense-Espace בחברת אסטרטגי לפיתוח בכיר נשיא סגן שימש בלונדון. הארגון

 רבים ראיונות והעניק רבים מאמרים פרסם הבלקן. לנושאי הבינלאומית הוועדה בהן שונות, ובינלאומיות נשיאותיות

  והכללית. האקדמית בעיתונות

 סמינר של לחינוך במכללה חברתית חינוכית ליזמות מההחמ את מפעיל בישראל. דמוקרטי לחינוך המכון ראש הכט יעקב

 הקים בעולם. דמוקרטי חינוך של הגישה פיתוח מחלוצי העולם. ברחבי שינוי תהליכי ומוביל חינוכי שינוי על מרצה הקיבוצים.

  אותו. וניהל בחדרה בישראל הראשון הדמוקרטי הספר בית את

 והשיכון, הבינוי שר בהם בכירים, מיניסטריאליים תפקידים מילא החברתיים. םוהשירותי הרווחה שר הרצוג י(’)בוז יצחק כ”חה

 עת ובכתבי בעיתונות רבים מאמרים פרסם הממשלה. ומזכיר באנטישמיות ומאבק חברה תפוצות, לענייני השר התיירות, שר

    יורק. וניו קורנל יטאותבאוניברס גם גבוהה השכלה רכש במשפטים. אביב תל אוניברסיטת בוגר ובעולם. בארץ מובילים

 למתמטיקה פרופסור שימש החדשה. ל”מפד – היהודי הבית ר”יו והטכנולוגיה; המדע שר הרשקוביץ דניאל ’פרופ הרב כ”חה

 ר”יו למתמטיקה, הפקולטה דיקן בהם אקדמי, ניהול תפקידי גם מילא שפירו. ומרלין ין’יוג ש”ע הקתדרה בראש ועמד בטכניון

 לימודי השלים מהטכניון. במתמטיקה דוקטור תואר בעל חוץ. ולימודי המשך ללימודי היחידה וראש מי,האקד הסגל ארגון
  ב.”ארה ויסקונסין, מדיסון באוניברסיטת דוקטורט פוסט

 וכיועץ נשיא כסגן כיהן .Venture Partners VantagePoint בחברת בכיר ויועץ שותף .CIA-ה ראש לשעבר וולסי יימס’ג

 בהם דמוקרטיים, ממשלים ובשני רפובליקניים ממשלים בשני בכירים תפקידים מילא .Booz Allen Hamilton בחברת בכיר

-האמריקאי ומתן למשא הנשיא של ונציגו מזכיר-תת באירופה, קונבנציונאליים מזוינים כוחות בנושא ומתן למשא נציג

 אוניברסיטת בוגר (.NST) החלל תחום ועל הגרעיני הנשק על ולשיחות (START) האסטרטגי הנשק היקף צמצום על סובייטי

  אוקספורד. אוניברסיטת ומוסמך במשפטים ייל

 מנהל שימש (.NSF) ב”ארה של הלאומית המדע בקרן אדפטיביות ורשתות בקרה לאנרגיה, התוכנית מנהל ורבוס ’.ג פול ר”ד

 לענייני הסנאט ועדת מטעם וטכנולוגיה אנרגיה ם,אקלי לענייני יועץ גם שימש הקרן. של ההנדסה מינהל של המחקר תוכנית

 בתחום בעולם המובילים המודלים של ובהערכה בבדיקה האמריקאי האנרגיה במשרד עבד ציבוריות. ועבודות סביבה

 תואר בעל . IEEE Neural Network Pioneer-ה פרס חתן תעשייתית. אנרגיה של חדשים מודלים ובבניית האנרגיה,

  הרווארד. מאוניברסיטת יישומית הבמתמטיק דוקטור

 ועמית בוושינגטוןIISS-ה של בפועל מנהל שימש (.IISS) אסטרטגיים ללימודים הבינלאומי במכון המחקרים מנהל וורד אדם

 ,IISS-ל שהצטרף לפני ”.StrategicComments“ העת כתב של עורך היה אסיה.-מזרח ביטחון בתחום במכון בכיר מחקר

  בינלאומיים. ביחסים וורוויק אוניברסיטת מוסמך .Oxford Analytica-ב ועורך אנליסט היה

 

 



 בכירים, מיניסטריאליים תפקידים מילא העבודה. מפלגת מטעם כנסת חבר הביטחון. שר סגן וילנאי מתן )מיל.( אלוף כ”חה

 סגן היה בהם האחרוןש ומטה, פיקוד תפקידי במגוון שנים ושש שלושים ל”בצה שירת והספורט. התרבות המדע, שר בהם

 אביב תל אוניברסיטת בוגר ראשי. ר”וחי צנחנים וקצין ל”במטכ כוחאדם אגף ראש הדרום, פיקוד אלוף גם שימש ל.”הרמטכ

  הופקינס. ונס’וג הרווארד אוניברסיטאות של אסטרטגיים ללימודים במרכזים למד כללית. בהיסטוריה

 מגוון מילא החברתיים. והשירותים הרווחה במשרד וחברתיים אישיים לשירותים האגף ומנהל בכיר ל”סמנכ וינטר מוטי

 ולקליטת שכונות לשיקום קהילתית, לעבודה השירות ומנהל ולנוער לילד השירות מנהל בהם הרווחה, במשרד תפקידים

 במדע אביב תל אוניברסיטת ובוגר סוציאלית בעבודה העברית האוניברסיטה בוגר במקצועו. וסוציאלי קהילתי עובד עלייה.

  ובסוציולוגיה. המדינה

 שימש ב.”ולארה לישראל כית’הצ הרפובליקה כשגריר כיהן לבריטניה. כית’הצ הרפובליקה שגריר אנטובסקי’ז מיכאל השגריר

 של דוברו שימש האזרחי. הדמוקרטי האיחוד מפלגת לנשיא ונבחר כי’הצ הסנאט של וביטחון הגנה חוץ, לענייני הוועדה ר”יו

 יפה, ספרות תרגם הקומוניסטי. המשטר הפלת את שתיאם ארגון האזרחי, הפורום מייסדי בין היה האבל. וואצלב הנשיא
  קנדה. במונטריאול, גיל’מק מאוניברסיטת בפסיכולוגיה ראשון תואר בעל כית.’לצ מאנגלית עיון וספרות מחזות

 החטיבה וראש ל”למנכ משנה בהם ל,”ובחו ארץב בבנק בכירים תפקידים מילא הפועלים. בנק ל”מנכ לשעבר זיו צבי

 האוניברסיטה ומוסמך בכלכלה אביב תל אוניברסיטת בוגר העסקי. האגף וראש שווייץ הפועלים בנק ל”מנכ הקמעונאית,
  לונדון. של עסקים למינהל הספר בבית בכירים למנהלים תוכנית בוגר במשפטים.

 ההגנה במשרד כספים לענייני ל”וכסמנכ ההגנה שר-כתת כיהן .Booz Allen Hamilton של בכיר נשיא סגן זקהיים דב ר”ד

 במשרד ומשאבים לתכנון ההגנה שר-תת סגן גם שימש באפגניסטן. המשרד של האזרחיות התוכניות וכמתאם ב”ארה של

 SPC לה,ש הבת חברת ל”וכמנכ SystemPlanning Corporation חברת נשיא כסגן כיהן מדיניות. לענייני ההגנה שר-תת

International Corp. דוקטור תואר בעל ההגנה. משרד מטעם לאזרחים המוענק ביותר היוקרתי באות פעמים שלוש זכה 

  באוקספורד. ’קולג ז’אנתוני מסנט ובפוליטיקה בכלכלה

 סטיקהולוגי פחם רכש ועדת ר”וכיו כדירקטור גם מכהן החשמל. בחברת הנדסיים פרויקטים ל”סמנכ חאין )יאשה( יעקב

 מגזר ומנהל הכוח תחנות מנהל הייצור, אגף מנהל בהם החשמל, בחברת ניהול תפקידי מגוון מילא הלאומית. הפחם בחברת

 בנושא מאמרים פרסם החשמל. חקר בתחום בינלאומיים ארגונים במספר הנהלה חבר הייצור. באגף ומחשוב בקרה חשמל,

  עסקים. במינהל דרבי אוניברסיטת ומוסמך חשמל בהנדסת גהברי הטכניון מוסמך בינלאומיים. עת בכתבי החשמל

 מכון-וינט’ג-מאיירס מנהל בירושלים. העברית באוניברסיטה סוציאלית ולעבודה לכלכלה אמריטוס פרופסור חביב ק’ג ’פרופ

 נמנה ב.”הבאר היהודיות הקהילות לאיחוד יועץ גם משמש ”.לתעסוקה אורות“ התוכנית של ההערכה בצוות חבר ברוקדייל.

 הישראלית האגודה כנשיא כיהן בישראל. הערבים לקידום היהודיות הקהילות של ארגונית-הבין המשימה צוות עם

  הרווארד. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל לגרונטולוגיה.

 ישראל יורו ל”מנכ הםב אסטרטגי, לייעוץ בחברות בכירים ניהול תפקידי מילא ישראל. יורו בקבוצת מייסד שותף חורב ליאור

 לחברות יועץ משמש אפקטיב. חברת של ובעלים ל”ומנכ אסטרטגי, לייעוץ חברה - 2000 אקטיב ל”ומנכ שותף תקשורת, וארד

 מקומיות לאומיות, בחירות מערכות ניהל קהל. דעת ועיצוב בחירות מערכות משבר, מצבי לניהול בינלאומי יועץ מסחריות,

  ופרופסיונאליות.

 במכון מחקר עמיתת הביטחוני. ובתחום הציבורי בתחום הפלילי, בתחום המתמחה דין עורכי משרד בעלת חן בורהד ד”עו

 האחרון ותפקידה המדינה בפרקליטות שנים ושמונה עשרים במשך שירתה הרצליה. הבינתחומי במרכז טרור נגד למדיניות

 הספר בבית ביטחון ללימודי בתוכנית כמרצה כיהנה חדים.מיו ועניינים ביטחוניים פליליים לעניינים המחלקה מנהלת היה

 אוניברסיטת בוגרת הקרוב. המזרח למדיניות וושינגטון במכון מומחית מחקר עמיתת שימשה אביב. תל באוניברסיטת לממשל
    ציבורית. ובמדיניות במינהל חיפה אוניברסיטת ומוסמכת במשפטים אביב תל

 אורח מרצה גם משמש אילן. בר באוניברסיטת ומרצה העלייה לקליטת המשרד של ראשיה המדען חנין )זאב( ולדימיר ר”ד

 המועצות ברית של ובפוליטיקה ובתפוצות בישראל רוסית-היהודית בקהילה מתמקד מחקרו מוסקבה. העיר באוניברסיטת

 מספר פרסם . BBC–ה של ברוסית ובשידורים ישראל בקול הישראלית, הטלוויזיה של 9 בערוץ פוליטי פרשן שימש לשעבר.

 של אפריקאיים ללימודים מוסקבה ממכון המדינה במדע דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחום רבים ומאמרים ספרים

  אוקספורד. באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלים למדעים. הרוסית האקדמיה

 אשר באיראן, ילדותה על זיכרונות וספר שירה ספיאו שני פרסמה פוליטית. ופרשנית אדם זכויות פעילת סופרת, חקקיאן רויה

 האדם וזכויות התיכון המזרח לענייני פרשנית באיראן. האדם זכויות לתיעוד המרכז של מייסדת חברה רבה. לאהדה זכו

 ובסרטי בתוכניות משתתפת ”.Forward“ והשבועון ”Washington Post”-ה בהם מובילים, עת ובכתבי טלוויזיה ברשתות

  סוציאלית. בעבודה יורק ניו של העירונית האוניברסיטה מוסמכת מובילות. טלוויזיה רשתות של תעודה

 



 נוער בתי והמפעילה משוחררים, ולאסירים רחוב לדרי לנזקקים, המסייעת לשובע, עמותת ומייסד מנהל חריש עד-גיל ד”עו

 בנושאים ספרים מספר פרסם ב.”בארה גם דין ךכעור עבד דין. לעריכת משרד בעל מצוקה. ממשפחות לילדים משלים לחינוך

 האוניברסיטה ומוסמך במשפטים אביב תל אוניברסיטת בוגר ההתנדבותית. פעילותו על רבים הוקרה באותות זכה חברתיים.

 התיכון. המזרח של בהיסטוריה

 לממשלה המשפטי ליועץ כמשנה כיהן כן לפני העליון. המשפט בית לנשיא המשנה לשעבר חשין מישאל )בדימוס( השופט

 תואר בעל השלטון. לאיכות התנועה מטעם השלטון איכות אביר אות את קיבל דין. לעריכת פרטי משרד בעל דין וכעורך

  העברית. מהאוניברסיטה במשפטים דוקטור

 Japan Center for InternationalExchange-ב בכיר מחקר עמית יפן. של החוץ שר סגן לשעבר טאנאקה היטושי

 במשרד בכירים תפקידים מילא טוקיו. באוניברסיטת ציבורית במדיניות מתקדמים ללימודים הספר בבית אורח ופרופסור

-צפון לעניינים המשרד ל”וסמנכ כלכליים לעניינים והמשרד ואוקיאניה אסיה לענייני המשרד ל”מנכ בהם היפני, החוץ

 אוניברסיטת בוגר .IISS-ב מחקר עמית היה בלונדון. יפן בשגרירות מדיני וכציר מדיניות תיאום כמנהל גם שירת אמריקאים.

  ובכלכלה. בפוליטיקה בפילוסופיה, אוקספורד

 לילדים נופש כפר הירדן, נהר כפר של המנהלים מועצת ראש ובאנגליה. ב”בארה בארץ, וקולנוע תיאטרון שחקן טופול חיים

 בפרס זכה ירוק. בצל הסאטירי והתיאטרון חיפה תיאטרון ממקימי היה משפחותיהם. ולבני מרפא חשוכות במחלות החולים

 פרסם הישראלית. לתרבות תרומתו על ישראל פסטיבל יקיר ובאות ”הגג על כנר“ בסרט תפקידו על הזהב גלובוס
  היהודי. ההומור על ספר לאור והוציא ספרים כעשרים אייר ”,טופול על מספר חיים“ אוטוביוגרפיה

  מגדל קבוצת ל”למנכ משנה טוב רונן

 ר”יו גם משמש הקודמת. בכנסת גם מילא אותו תפקיד הכנסת, ר”יו כסגן מכהן ל.”תע-מ”רע מפלגת ר”יו טיבי אחמד ר”ד כ”חה

 התנועה את ייסד הציבורי. בשירות ערבים עובדים קליטת בנושא פרלמנטארית חקירה ועדת ר”ויו הערבי למגזר המשנה ועדת

  ברפואה. העברית האוניברסיטה בוגר במקצועו, רופא התנועה. בראש ועומד ל(”)תע להתחדשות הערבית

 הלאומית הוועדה ר”כיו מכהנת אילן, בר ברסיטתבאוני נתר אמי ש”ע למתמטיקה המחקר מכון מנהלת טייכר מינה ’פרופ

 העולמית הנציבות של הנשיא כסגנית פ(,”)מולמו אזרחי ופיתוח למחקר הלאומית המועצה של בינלאומיים פ”מו לקשרי

 כיהנה והאנושות. המדע לקידום וולף קרן ובמועצת ובטכנולוגיה במדע נשים לקידום הלאומית המועצה ר”כיו מתמטי, לחינוך

 עולמי שם בעלת מדענית והטכנולוגיה. המדע משרד של הראשית וכמדענית אילן, בר אוניברסיטת של למחקר הנשיא גניתכס

 פרס רוטשילד, מלגת בהם הישגיה, על בפרסים זכתה המוח. וחקר הצפנה אלגברית, בגיאומטריה ובשימושיה הצמות בתורת

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

  פרינסטון. באוניברסיטת מתקדמים ללימודים במכון

 בפריז. פוליטיים למחקרים במכון בינלאומית לפוליטיקה ומרצה אסטרטגי, למחקר בקרן בכיר מחקר עמית טרטרה ברונו ר”ד

 )היחידה אסטרטגיים לעניינים באגף אירופיים לעניינים כאנליסטו אסטרטגיים לעניינים האגף למנהל מיוחד כעוזר שירת

 במועצה אזרחיים לעניינים הוועדה ומנהל ראנד בתאגיד אורח מחקר עמית היה הצרפתי. ההגנה במשרד המדינית(

  בפריז. פוליטיים למחקרים מהמכון המדינה במדע דוקטור תואר בעל בבריסל. ו”נאט של הפרלמנטארית

 ישראל. ובקול השני בערוץ הישראלית, הטלוויזיה של הראשון בערוץ תעודה, ותוכניות חדשות ומגיש מפיק רך,עו יבין חיים

 ההקמה צוות עם נמנה ב.”בארה השידור רשות וכתב בכנסת כתב היה החדשות. וכמנהל הישראלית הטלוויזיה כמנהל כיהן

 גדעון עם יחד ”לוחשת גחלת“ ספרים, שני פרסם .2007 לשנת התקשורת בתחום ישראל פרס חתן הישראלית. הטלוויזיה של

 עברית בספרות העברית האוניברסיטה בוגר ”.לתקשורת לסטודנטים אלקטרונית תקשורת לימוד ספר טלוויזיה, כתב“ ואת לוי
 אנגלית. ובספרות

 ללימודים שפוגלי-פרימן במכון בכיר מחקר עמית ”.צייט די“ הגרמני השבועון של ועורך לאור מוציא יופה וזף’ג ר”ד

 Überpower: TheImperial Temptation“ כולל ספרים, מספר חיבר הובר. ובמכון סטנפורד באוניברסיטת בינלאומיים

of America.” ,חוץ מדיניות לענייני העת כתב את פוקויאמה, ופרנסיס ינסקי’ז’בז זביגניב עם יחד ייסד “The American 

Interest.” הרווארד. מאוניברסיטת בממשל רדוקטו תואר בעל  

 הראשון בערוץ כתב היה כותרת. ספר ובבית העברית באוניברסיטה מרצה .10 בערוץ ערבים לענייני הדסק ראש יחזקאלי צבי

 כותרת הספר בית בוגר הדיפלומטי. בשירות שונים תפקידים מילא לתקשורת, שהצטרף טרם ל.”צה ובגלי הטלוויזיה של

  התיכון. והמזרח האסלאם בלימודי העברית האוניברסיטה ומוסמך יתונאותוע תקשורת בלימודי

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

 מטה ראש דרום, יקודפ אלוף התכנון, אגף ראש בהם והדרכה, מטה פיקוד, בתפקידי שנה לשלושים מעל ל”בצה שירת מ.”בע

 וושינגטון ’ורג’ג אוניברסיטת מוסמך הכיפורים. יום ממלחמת המופת עיטור בעל סדירה. שריון אוגדת ומפקד היבשה זרוע

 בוגר הרווארד. אוניברסיטת של עסקים למינהל הספר בבית מתקדם לניהול התוכנית ובוגר לאומיים משאבים במינהל

  הרצליה. הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה, למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר ב.”ארה של לאומי לביטחון המכללה

http://www.friendsofschneider.org.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C/


 עמית היה ל.”צה של הכללי המטה ראש לשעבר אסטרטגיים. לנושאים והשר הממשלה לראש המשנה יעלון משה )מיל.( ל”רא

 שירת הקרוב. המזרח ניותלמדי וושינגטון במכון בכיר צבאי ועמית שלם במרכז אסטרטגיים למחקרים אדלסון במכון מחקר

 כוחות מפקד מודיעין, אגף ראש המרכז, פיקוד אלוף ל,”הרמטכ סגן בהם ומטה, פיקוד בתפקידי שנה לשלושים מעל ל”בצה

 חיפה אוניברסיטת בוגר אנגליה. בקימברלי, ומטה לפיקוד במכללה השתלם הצנחנים. חטיבת ומפקד ושומרון ביהודה ל”צה

  המדינה. במדע

 והמודיעין, החקירות אגף ראש בהם במשטרה, בכירים תפקידים של שורה מילא ישראל. משטרת ל”מפכ כהן ודיד ניצב רב

  בחינוך. חיפה אוניברסיטת מוסמך המבצעים. אגף וראש הדרומי המחוז מפקד

 ס.”ש מפלגת מטעם כנסת חבר דתות. לענייני כשר כיהן השנייה. הפעם זו זה בתפקיד משמש האוצר. שר סגן כהן יצחק כ”חה

  תורנית. השכלה בעל ובמחשבים. בפיננסים במשפטים, קורסים השלים הזרים. העובדים לבעיית מיוחדת ועדה ר”יו שימש

 ההשקעות בקבוצת ר”ויו מייסד-שותף היה .Bridges Ventures –ו טרסט פורטלנד קפיטל, פורטלנד ר”יו כהן רונאלד סר

Apax Partners. מייסדי עם נמנה EASDAQ, ל האירופית המקבילה-NASDAQ,כמנהל גם בעבר ושימש האמריקאית 

NASDAQ .חדשנות לעידוד בפורומים חבר סיכון. הון וקרנות השקעות חברות מספר של ובהקמה בייזום שותף היה אירופה 

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

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

 במסגרת היהודית המורשת לשימור התוכנית ר”וכיו הלאומית היהודית הקרן ר”כיו העולמי, היהודי הקונגרס כנשיא מכהן

 מעבדות ר”וכיו העולמי לאודר אסתי תאגיד ר”כיו לאודר, אסתי תאגיד נשיא כסגן מכהן מורשת. תריא לשימור העולמית הקרן

 הקימת הקרן כנשיא כיהן הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית מייסד קליניק.

 שגריר לתפקיד רייגן הנשיא ידי על מונה הברית. בארצות המרכזיים היהודיים הארגונים של הנשיאים ועידת ר”וכיו לישראל

 ”לאודר ס. רונלד קרן“ בראש ועמד ייסד ו.”ולנאט אירופיים לעניינים ההגנה מזכיר עוזר סגן ושימש באוסטריה, הברית ארצות

 השתלם בינלאומי. עסקים במינהל פנסילבניה באוניברסיטת וורטון ספר בית בוגר היהודי. החינוך בקידום עיסוקה שעיקר

  ובריסל. פריז באוניברסיטאות

 הוועדה ר”יו בישראל. הערבי המגזר ובקידום החינוך בתחום בעיקר פעיל כיום לשעבר. עסקים ואיש תעשיין לאוטמן דב

 בישראל. וערבים יהודים בין השוויון ובהגברת בחינוך להשקעה לאוטמן קרן את הקים הערבי. במגזר להשקעות המייעצת

 התיאום לשכת ר”וכיו התעשיינים התאחדות כנשיא כיהן הציבורי. החינוך לחיזוק הפועלת חינוך, הכול תנועת מקימי עם נמנה

 וחברת מ”בע טקסטיל תעשיות גיבור חברת ל”מנכ ושימש דלתא, חברת בראש ועמד ייסד בישראל. הכלכליים הארגונים של

 המכון בוגר הכלכלית. פעילותו על כבוד ובתארי וספיםנ בפרסים זכה .2007 לשנת ישראל פרס חתן מ.”בע טקסטיל סברינה

  מכונות. בהנדסת (MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי

 בהם ישראל, בממשלות בכירים מיניסטריאליים בתפקידים כיהנה קדימה. מפלגת ר”ויו האופוזיציה ר”יו לבני ציפי כ”חה

 והשיכון. הבינוי ושרת העלייה לקליטת השרה החקלאות, שרת המשפטים, שרת החוץ, ושרת הממשלה ראש מקום ממלאת

 ציבורי במשפט מסחרי, במשפט שהתמחתה במקצועה דין עורכת במוסד. שירתה הממשלתיות. החברות רשות ל”מנכ שימשה

  במשפטים. אילן בר אוניברסיטת בוגרת .2004 לשנת השלטון איכות אבירת בפרס זכתה ן.”ובנדל

 ועדת ר”וכיו הכנסת לתקציב משותפת ועדה ר”כיו הכנסת, ועדת ר”כיו מכהן הליכוד. לגתמפ מטעם כנסת חבר לוין יריב כ”חה

 השפה מחקר בתחום ”בסלע מלה“ בפרס זכה אשר אנגלי-ערבי-עברי כלכליים למונחים מילון חיבר ומשפט. חוק חוקה

  במשפטים. העברית האוניברסיטה בוגר הערבית.

 ונמנה Set America FreeCoalition-ה של שותף-מייסד גלובאלי. ביטחון חילניתו המכון של בפועל מנהל לופט גל ר”ד

 שונים, ובעיתונים עת בכתבי הנושא על כותב ואנרגיה. ביטחון לנושאי מומחה מתחדשת. אנרגיה למדיניות המכון מייסדי עם

 התמחותו. בתחום ספרים שני בפרסום שותף היה העולם. ברחבי תקשורת ולחברות מחקר למכוני ומייעץ בתקשורת מופיע

  הופקינס. ונס’ג באוניברסיטתSAIS-מ אסטרטגיים בלימודים דוקטור תואר בעל

 טרור, בנושאי ב”בארה החדשות בשידורי פרשן משמש .Executive Action LLC חברת ל”ומנכ ר”יו ליוינגסטון ניל ר”ד

 מדינתיים.-התת והעימותים הטרור לחקר המכון ושל .GlobalOptions Inc של ל”ומנכ מייסד היה לאומי. וביטחון מודיעין

 ומאמרים חוץ מדיניות ועל ביטחון על טרור, על ספרים תשעה פרסם הקונגרס. בפני והעיד בכירים ממשל לפקידי יועץ היה

    טאפטס. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל מובילים. עת בכתבי רבים

 מפלגות לענייני וכתב פוליטי כתב צבאי, כתב היה הראשון. הערוץ של צבאיה והכתב וביטחון צבא לענייני פרשן לימור יואב

 בעל ”.השנייה לבנון מלחמת על האמת בלבנון, שבויים“ הספר את שלח עפר עם יחד כתב בלונדון. העיתון ושליח ”מעריב”ב

  במשפטים. ראשון תואר



 האגודה ר”ויו הרצליה הבינתחומי במרכז תלתקשור עופר סמי ספר בית של המייסד הדיקן לטר-למלשטרייך נעם ר”ד

 מידע בכריית עוסק הנוכחי מחקרו האינטראקטיבית. התקשורת תחום את שחקרו הראשונים בין היה לתקשורת. הישראלית

  (.MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי מהמכון בתקשורת דוקטור תואר בעל התקשורת. על המלאכותית האינטליגנציה ובהשפעת

 כיהן הליכוד. מטעם כנסת חבר היה ביתנו. ישראל מפלגת מטעם כנסת חבר לאומיות. לתשתיות השר לנדאו יעוז ר”ד כ”חה

 בניתוח דוקטור תואר בעל בטכניון. ומרצה התחבורה משרד ל”מנכ שימש הממשלה. ראש במשרד וכשר הפנים לביטחון כשר

  (.MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי מהמכון מערכות

 הכנסת. ר”יו וכסגנית התחבורה שר כסגנית כיהנה ביתנו. ישראל מפלגת חברת העלייה. לקליטת השרה לנדבר סופה כ”חה

 לנינגרד של הפדגוגי המכון מוסמכת במקצועה. תקשורת קלינאית אחד. עם-מימד-העבודה סיעת מטעם כנסת חברת הייתה

  תקשורת. בקלינאות

 ל.”ובחו בארץ סיכון הון מיזמי וכן התשתיות הטלקומוניקציה, וםבתח חברות וניהל הקים החשמל. חברת ל”מנכ לסקר עמוס

  המדע. של ובפילוסופיה עסקים במינהל אביב תל אוניברסיטת מוסמך

 שירת קלינטון ממשל בתקופת .Covington & Burling LLP-בחברת בכיר ד”ועו UN Watch ר”יו מוזס ה. אלפרד השגריר

 היה כשגריר. שירותו על רומניה מנשיא ”ה’קרוצ מרק“ באות זכה קפריסין. בעייתל הנשיא וכשליח לרומניה ב”ארה כשגריר

 פרשת בעניין בסנאט בשימוע לנשיא ראשי סניגור שימש תפקידו ובמסגרת קרטר, לנשיא מיוחד ופרקליט מיוחד יועץ

“Billygate.” האמריקאי היהודי הוועד כנשיא גם כיהן (AJC.) טאון.’ורג’ג יברסיטתמאונ למשפטים דוקטור תואר בעל  

 כיהן ל.”צה של הכללי המטה וראש הביטחון שר לשעבר קדימה. מפלגת מטעם כנסת חבר מופז שאול )מיל.( אלוף רב כ”חה

 אגף ראש ל,”הרמטכ סגן ם,”אג ראש בהם בכירים, ומטה פיקוד בתפקידי שנים ושש שלושים ל”בצה שירת התחבורה. כשר גם

 אילן בר אוניברסיטת ובוגר יניה’בווירג האמריקאי הנחתים חיל של ולמטה לפיקוד המכללה וגרב הדרום. פיקוד ואלוף תכנון

  אילן. בר באוניברסיטת עסקים במינהל מוסמך לתואר למד עסקים. במינהל

 לתהליך מיוחד כשליח האירופי האיחוד ידי-על ומונה בישראל ספרד כשגריר שירת ספרד. של החוץ שר מורטינוס אנחל מיגל

 למדיניות ל”וכמנכ הערבי העולם עם פעולה לשיתוף ל”כמנכ אפריקה, צפון לענייני ל”כסמנכ כיהן התיכון. במזרח השלום

 במדריד קומפלוטנסה אוניברסיטת בוגר ובמרוקו. ביוגוסלביה ספרד בשגרירויות גם שירת התיכון. ובמזרח באפריקה החוץ

  המדינה. ובמדע במשפטים

 ופרשנית ”,CityJournal“ מנהטן, מכון של בירחון עורכת (.MI) מדיניות למחקר מנהטן במכון החוץ מן עמיתה מילר ודית’ג

 ”טיימס יורק ניו”ה של לשעבר חוקרת כעיתונאית לאומי. וביטחון טרור התיכון, המזרח בענייני פוקס של החדשות לרשת

 לשנת פוליצר בפרס זכתה צוותה חברי עם יחד ם.חסויי מקורות על לשמור כתב של זכותו על להגן מנת על מה לזמן נכלאה

 בקהיר, ”טיימס“ העיתון משרד לראש שהתמנתה הראשונה האישה הייתה קאעדה.-אל על כתבות סדרת בזכות לעיתונות 2002

 אוניברסיטת של ציבורי ולמינהל בינלאומיים ליחסים הספר בית מוסמכת מכר. רבי מהם שניים ספרים, ארבעה וחיברה
  ן.פרינסטו

 ר”ויו בעלים אמפל. ל”ומנכ נשיא המנהלים, מועצת ר”ויו מרחב חברות קבוצת של המנהלים מועצת ר”ויו נשיא מימן יוסף

 המנהלים מועצת ר”יו גם משמש סמייל. 012 חברת של ובעלים מ”בע לכימיקלים ומאגרים מיכליות גדות של המנהלים מועצת

 מוסמך באוניברסיטה. אסטרטגיים ללימודים יפה מרכז ושל אביב תל ברסיטתאוני של הנאמנים בחבר חבר היה .10 ערוץ של

  בכלכלה. קורנל אוניברסיטת

 התמנה לאחרונה הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר הספר בית דיקן מינץ אלכס ’פרופ

 כתב עורך הבינלאומית. בזירה החלטות קבלתו במנהיגות היוקרתית שיקגו אוניברסיטת הוצאת של הספרים סדרת כעורך

 באוניברסיטאות לימד בינלאומיים. ביחסים מובילים עת כתבי בשבעה מערכת וחבר ”פוליטית פסיכולוגיה“ הבינלאומי העת

 באגודה חוץ מדיניות לניתוחי האגף מטעם בעולם המצטיין הבכיר החוקר פרס חתן העברית. ובאוניברסיטה ווסטרן’נורת ייל,

 של בעולם החשובה התרומה עבור ל”ליחב הבינלאומית האגודה מטעם דויטש פרס וחתן בינלאומיים, ליחסים ינלאומיתהב

 ביותר המשפיעים הטכנולוגיים הממציאים ממאה כאחד בו הכיר ”Wideband“ המגזין ל.”היחב לחקר 40 גיל עד חוקר

 אוניברסיטת בהוצאת להתפרסם העומד רואן(-דה ’פרופ )עם חוץ במדיניות החלטות קבלת על ספר סיים לאחרונה בעולם.

  ווסטרן.’נורת מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל ’.קיימברידג

 לממשל, לאודר הספר בית כדיקן כיהן הרצליה. הבינתחומי במרכז אקדמיים לעניינים לנשיא המשנה מלניק רפי ’פרופ

 מחלקת למנהל משנה שימש הבינתחומי. במרכז עסקים למינהל אריסון הספר בבית לכלכלה ’וכפרופ ואסטרטגיה דיפלומטיה

 מדד את פיתח קליפורניה. – ודייויס בוסטון באוניברסיטאות אורח ומרצה העברית באוניברסיטה מרצה ישראל, בבנק המחקר

 מגדל של השקעות ועדת ר”כיו גם מכהן הבינתחומי. המרכז ידי-על בקביעות המתפרסם הישראלי, המשק למצב מדד – מלניק

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

  הרצליה. הבינתחומי במרכז



 איראניים ללימודים המרכז ראש אביב, תל באוניברסיטת התיכון המזרח של להיסטוריה בחוג פרופסור מנשרי דוד ’פרופ

 הספר בית ראש זה ובכלל מיוחדות לתוכניות החטיבה דיקן גם משמש באוניברסיטה. איראניים ימודיםלל הקתדרה ומופקד

 זכה )יפן(. ווואסאדה מינכן מלבורן, שיקגו, קורנל, פרינסטון, בהן רבות, באוניברסיטאות אורח פרופסור היה ל.”חו לתלמידי

 תואר בעל שדה. מחקר לצורך באיראן שנתיים שהה האסלאמית המהפכה ערב מחקריו. על ל”ובחו בארץ רבים בפרסים

  . אביב תל מאוניברסיטת התיכון המזרח של בהיסטוריה דוקטור

 חברת של המנהלים מועצת ר”יו הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד ר”יו מקוב ישראל

 גם כיהן מ.”בע פרמצבטיות תעשיות טבע חברת ונשיא ל”מנכ ברלשע נטפים. חברת ר”ויו ינג’אימג גיוון הרפואי המכשור

 שימש אינטרפארם. הביוטכנולוגיה חברת ואת אמריקאי ישראלי השקעות בנק ייסד חקל. יכין ל”ומנכ וכנשיא גוטקס ל”כמנכ

  בכלכלה. העברית האוניברסיטה מוסמך ל.”ובחו בארץ לחברות בכיר יועץ

 מפלגת מטעם כנסת חבר אטומית. לאנרגיה והוועדה המודיעין שירותי על המופקד והשר הממשלה ראש סגן מרידור דן כ”חה

 מפלגת ממקימי היה הממשלה. ומזכיר המשפטים שר האוצר, שר בהם בכירים, מיניסטריאליים תפקידים מילא הליכוד.

 האוניברסיטה בוגר .2006-2004 ישראל של הביטחון תפישת לעדכון הוועדה בראש עמד מטעמה. כנסת חבר ושימש המרכז

  במשפטים. העברית

 Center forMonitoring the – ב המחקר מנהל שימש פלסטינית. לתקשורת מבט המחקר מכון מנהל מרכוס איתמר

Impact of Peace, בוועדה ישראל נציג היה התיכון. המזרח במדינות לימודים וספרי לימודים תכניות בחקר עסק אשר 

 שהיא ולמסרים הפלסטינית לרשות הקשורים בנושאים רבים מחקרים פרסם וואי. הסכמי מסגרתב שהוקמה הסתה למניעת

  עברית. בתרבות יורק ניו אוניברסיטת מוסמך הפלסטיניים. התקשורת וכלי הלימוד ספרי דרך מעבירה

 וכמפקד הפדראליים יםהמזוינ הכוחות כראש שירת ו.”בנאט אטלנטית הצפון הצבאית הוועדה ר”יו לשעבר נאומן קלאוס גנרל

 הכוחות במטה צבאיים-פוליטיים לעניינים המטה ראש וסגן לתכנון המטה ראש סגן גם שימש גרמניה. במונסטר, בכיר

 The Bundeswehr in a World“ הספר את פרסם רבים. צבאיים ובעיטורים באותות זכה בבון. ההגנה במשרד המזוינים

of Transition.”  

 הספר בבית ציבורי משפט אשכול וראש למינהל המכללה של האקדמי במסלול למשפטים חבר רופסורפ נבות סוזי ’פרופ

 בנושאים שונות ציבוריות בוועדות והשתתפה דעת חוות כתבה חוקתי. למשפט הבינלאומי הארגון במועצת חברה למשפטים.

 דוקטור תואר בעלת כנסת. לחברי האתיק כללי קובץ להכנת הציבורית בוועדה חברה והייתה ופרלמנטאריים חוקתיים

  העברית. מהאוניברסיטה במשפטים

 הפדרציה של החוץ במשרד אמריקה צפון מחלקת ל”מנכ שימש לשוודיה. הרוסית הפדרציה שגריר נברוב ס. איגור השגריר

 הרוסית. הפדרציה של החוץ משרד של הביצועית בוועדה חבר מוסמך. מיוחד שגריר של דיפלומטית דרגה בעל הרוסית.

  במוסקבה. בינלאומיים ליחסים הלאומי המכון בוגר ב.”בארה רוסיה בשגרירות שירת

 ת,”במפא והפיתוח המחקר בתחום בכירים תפקידים מילא הביטחון. במשרד ת”מפא לראש מדעי סגן נגל יעקב )מיל.( ל”תא

  עסקים. במינהל אביב תל אוניברסיטת מוסמך המודיעין. בחיל 8200 יחידה של גדול פרויקט בראש עמד פ.”מו ראש בהם

 החוץ במשרד רבים בתפקידים כיהן מיזוהו. לבנק ויועץ (JIIA) בינלאומיים לעניינים היפני המכון נשיא נוגאמי י’יושיג השגריר

 פעולה לשיתוף לארגון יפן ושגריר לבריטניה, יפן שגריר ואפריקה, התיכון המזרח  לענייני ל”סמנכ החוץ, שר סגן בהם היפני,

  אמריקאים. בלימודים טוקיו אוניברסיטת בוגר (.OECD) ופיתוח כלכלי

 שירתה לאומי. לביטחון האופוזיציה ראש ויועצת בריטניה של הצללים בממשלת ההגנה שרת ונס’ג-נוויל פאולין הברונית

 הבריטית המועצה ר”כיו הנהכי ובבון. בוושינגטון בסינגפור, ברודזיה, הבריטי, החוץ בשירות שנה משלושים יותר במשך

 אוקספורד אוניברסיטת בוגרת .Quinetiq GroupPLC קבוצת ר”יו גם הייתה .BBC-ה וכנגיד למודיעין המשותפת

  מודרנית. בהיסטוריה

 ומדע היסטוריה חברה, פוליטיקה, בתחומי תוכניות והגיש ערך ישראל. בקול בכיר תוכניות ומגיש עורך שימש נוי יצחק ר”ד

 תואר בעל ולמבוגרים. לילדים יפה ספרות פרסם וירושלים. אביב תל באוניברסיטאות היסטוריה לימד לילדים. כניותתו וכן

  ברנדייס. מאוניברסיטת בהיסטוריה דוקטור

 והחברתי הכלכלי מצבם שיפור למען הפעיל כלכלי, לפיתוח ברשות המייעצת בוועדה חבר לה.’נח קפה מבעלי לה’נח סאמר

  חיפה. אוניברסיטת של חוץ ללימודי ביחידה כללי וניהול עסקים מינהל למד בירדן. כלכלי למיזם שותף ראל.יש ערביי של

 המדע ועדת ר”כיו עשרה השש בכנסת כיהנה הליכוד. מטעם כנסת חברת גמלאים. לענייני השר סגנית נס לאה ר”ד כ”חה

 שמואל גבעת המקומית המועצה ראש סגנית שימשה ה.בראש ועמדה הסביבה לאיכות הוועדה הקמת את יזמה והטכנולוגיה,

  אילן. בר מאוניברסיטת בביוכימיה דוקטור תואר בעלת אילן. בר באוניברסיטת ומרצה

 עירוני בתכנון דוקטור תואר בעל .1998 -ב ייסד אותו ל,”בינ פעולה-ולשיתוף לשלום המרכז וראש מייסד ,נצראללה רמי ר”ד

  ’.קיימברידג באוניברסיטת ”בקונפליקט ערים“ בתכנית מחקר עמית משמש 2003 מאז נד.בהול TU-Delft מאוניברסיטת



 וכשר האוצר כשר כיהן .1999-1996 בשנים ישראל מדינת של התשיעי הממשלה כראש כיהן הממשלה. ראש נתניהו בנימין

 בארכיטקטורה ראשון תואר בעל ן.בוושינגטו ישראל בשגרירות מדיני וציר ם”באו ישראל שגריר החוץ, שר סגן שימש החוץ.

  (.MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי מהמכון ניהול בלימודי שני ותואר

 פעילה ובמדע. בבריאות באמנות, בתרבות, העוסקים שונים בארגונים ומתנדבת פילנתרופית עסקים, אשת סגל דילס דליה

 חיפה אוניברסיטת בוגרת ואסטרטגיה. דיניותלמ המכון של המנהל הוועד חברת היווסדו. מיום הרצליה בכנס ותומכת

  המדינה. ובמדעי בכלכלה

 העילית יחידות את שאיגדה ,433 יחידה בראש ועמד ייסד ישראל. במשטרת ומודיעין חקירות אגף ראש סגלוביץ יואב ניצב

 אוניברסיטת גרבו אילת. מרחב מפקד ושימש הארצי במטה כלכלית בפשיעה למאבק היחידה את וניהל ייסד המשטרה. של
  במשפטים. אביב תל

 אסטרטגיה-לגיאו חייקין קתדרת ראש חיפה. אוניברסיטת של לגיאוגרפיה בחוג אמריטוס פרופסור סופר ארנון ’פרופ

 ובאוניברסיטאות הביטחון מערכות בכל מרצה גם משמש ל.”צה של לביטחון המכללה של למחקר המרכז וראש באוניברסיטה

 בהם שלה, האקדמי במינהל רבים תפקידים ומילא חיפה אוניברסיטת ממקימי היה ב.”בארה ”פוינט וסטו“ בהן בעולם, צבאיות

 והמתמטיקה. החברה למדעי הפקולטה ודיקן התיכון המזרח לחקר המכון ר”יו ערבי,-יהודי מרכז ר”יו לגיאוגרפיה, החוג ראש

  בירושלים. העברית מהאוניברסיטה בגיאוגרפיה דוקטור תואר בעל

 הכלכלי באגף בכיר תחום מנהל שימש הממשלה. ראש במשרד המיעוטים מגזרי של כלכלי לפיתוח הרשות מנהל סייף יימןא

 קלארק אוניברסיטת מוסמך והתכנון. הכלכלה במשרד ככלכלן גם עבד דרבי. באוניברסיטת ומרצה הממשלה ראש במשרד

  עסקים. במינהל הבגרמני במברג אוניברסיטת ומוסמך בינלאומי ובפיתוח בתכנון

 שבועי טור גם כתבה ”.הארץ”ב ועורכת טור בעלת ורווחה, עבודה לענייני כתבת הייתה חברתיים. לנושאים פרשנית סיני רותי

 וכתבת וחברה ביטחון לענייני בישראל ”פרס אסושייאטד“ כתבת שימשה ”.מרקר דה“ במגזין חודשי וטור ”כלכליסט”ב

 הוקרה ובאות ץ”אומ באות סוקולוב, בפרס זכתה העיתונאיים הישגיה על לאומי. ביטחון ענייניל בוושינגטון ”פרס אסושייאטד“

  ותקשורת. עיתונאות בלימודי קולומביה אוניברסיטת מוסמכת הסוציאליים. העובדים איגוד של

 המסים. עול להקטנת הפועל בריטי ארגון (,Taxpayers Alliance) המסים משלמי באיחוד המחקר מנהל סינקלר יו’מת

  כלכלית. ובהיסטוריה בכלכלה אקונומיקס אוף סקול הלונדון מוסמך התקשורת. באמצעי קרובות לעתים הארגון את מייצג

 בארץ טק-היי בחברות ניהול תפקידי מילא (.Galil Software) סופטוור גליל של המנהלים מועצת וחבר ל”מנכ סעיד אינס

 ב.”בארה מכן ולאחר בגרמניה החברה בסניף תחילה ונוקייה, בבוסטון טכנולוגיות טוססטרא טלקום, אי.סי.איי בהן ל,”ובחו

 בהנדסת )גרמניה( בראונשוויג אוניברסיטת מוסמך במכירות. וכן התקשורת בתחומי ובפיתוח במחקר רב ניסיון בעל
  רקנאטי(.-קלוג ית)תוכנ עסקים במינהל ווסטרן ’נורת ואוניברסיטת אביב תל אוניברסיטת ומוסמך אלקטרוניקה

 מעמד לקידום הוועדה ר”וכיו הממשלה כמזכיר הקואליציה, ר”כיו הליכוד, סיעת ר”כיו כיהן החינוך. שר סער גדעון כ”חה

 במדע אביב תל אוניברסיטת בוגר לממשלה. המשפטי ליועץ ועוזר המדינה לפרקליטת עוזר שימש במקצועו. דין עורך האישה.
  ובמשפטים. המדינה

 הדמוקרטיה. וקידום האדם זכויות בתחומי בולט סורי ופעיל Tharwa Foundation ומנהל מייסד חמיד-אל בדע עמאר

 סבן במרכז מחקר עמית שימש .Hands Across the Mideast Support Alliance) (HAMSA ארגון של שותף מייסד

 בלאס מודרנית לכתיבה הבינלאומי במכון מחקר תעמי שהיה ידוע, וסופר משורר ברוקינגס. מכון של התיכון המזרח למדיניות
  בהיסטוריה. וויסקונסין אוניברסיטת בוגר וגאס.

 וכראש הספר בית כדיקן כיהן למינהל. המכללה האקדמי במסלול עסקים למינהל הספר בבית פרופסור עדן יורם ’פרופ

 בניו יוניברסיטי ובסיטי העברית יברסיטהבאונ אביב, תל באוניברסיטת לניהול בפקולטה גם לימד בחשבונאות. ההתמחות

 והשבחת תמחיר ניהוליות, החלטות קבלת – יותר עולה זה לי“ הספר את רונן בעז עם יחד פרסם במקצועו. חשבון רואה יורק.

  ומימון. חשבונאות בתחום אביב תל מאוניברסיטת עסקים במינהל דוקטור תואר בעל ”.חברות

 מוסמך לאומי. בבנק מסחרית לבנקאות החטיבה וכראש בכיר ל”כסמנכ כיהן מ.”בע לישראל דיסקונט בנק ל”מנכ עופר גיורא

  וניהול. תעשייה בהנדסת גוריון בן אוניברסיטת

 תפקידים מגוון מילא אסטרטגי. לייעוץ חברה ובעל (INSS) לאומי ביטחון למחקרי במכון בכיר חוקר עילם עוזי )מיל.( ל”תא

 הוועדה ל”מנכ באירופה, הביטחון משרד משלחת ראש פ,”מו ראש בהם הביטחון, ובמשרד הממשלה ראש במשרד ל,”בצה

 בתחום חלקם ומטה, פיקוד תפקידי של שורה מילא ל”בצה שירותו בתקופת ת.”מפא וראש ראשי ומדען אטומית לאנרגיה

 בחקר הטכניון מוסמך ל.בישרא הביטחוני והפיתוח המחקר על ”עילם קשת“ ספר לאחרונה פרסם הצבאי. והפיתוח המחקר

  סטנפורד. באוניברסיטת עסקים מינהל למד ביצועים.



 בכיר ל”סמנכ ל,”למנכ משנה בהם במשרד, בכירים ניהול תפקידי מילא הסביבה. להגנת המשרד ל”מנכ ענבר יוסי ר”ד

 ושל ם”האו של שונות בוועידות ישראל נציג משמש באירופה. גם התמחותו בתחומי עבד לתשתיות. בכיר ל”וסמנכ לתעשיות

  ברחובות. לחקלאות מהפקולטה דוקטור תואר בעל (.OECD) ולפיתוח כלכלי פעולה לשיתוף הארגון

 אסטרטגית-המדינית המצב הערכת תהליך את מוביל תפקידו במסגרת החוץ. במשרד מדיני לתכנון החטיבה ראש עציון ערן

 המועצה ראש סגן שימש החוץ. מדיניות תחומי במכלול וןוהתכנ החשיבה תהליכי את ומרכז החוץ, משרד של השנתית

 על המדיני התהליך בתחומי מטה עבודות הוביל לאומי. לביטחון המועצה מטה וראש חוץ, מדיניות לנושאי לאומי לביטחון

 האסטרטגי גהדיאלו את ריכז הבינלאומית. והזירה התיכון המזרח איראן, ולבנון, סוריה הפלסטינית, הרשות - השונים ערוציו

  עסקים. במינהל מוסמך פרנסיסקו. בסן ישראל כקונסול כיהן נוספות. מדינות ועם סין עם רוסיה, עם ב,”ארה עם

 של בישראל נציג שימש ישראל. של האטלנטי הפורום חבר (INSSלאומי) ביטחון למחקרי המכון ראש ערן עודד ר”ד השגריר

 ישראל שגריר בהם בכירים, בתפקידים שנה מארבעים למעלה הישראלי החוץ בשירות שירת העולמי. היהודי הקונגרס

 בעל ובוושינגטון. בלונדון ישראל בשגרירויות שירת בירדן. ישראל ושגריר בבריסל ו”לנאט והנציג האירופי האיחוד למוסדות

  . (LSE) אקונומיקס אוף סקול מהלונדון המדינה במדע דוקטור תואר

 כחבר .Westminster GroupPlc-ב ומנהל Access Industries האמריקאית לחברה רבכי יועץ פאקנהאם מייקל סר

 האירופי באיחוד וטכנולוגיה ביטחון על המחקר פרויקט את הוביל ,Northrop Grumman IT - ל המייעץ האירופי בוועד

 באפריקה ב,”בארה באירופה, הבריטי החוץ במשרד בכירים בתפקידים שנה כארבעים שירת .IISS-ו Thales עם יחד

 הוועדה ר”ויו הבריטי הממשלה ראש במשרד והגנה חוץ לענייני הקבינט מזכיר גם שימש לפולין. בריטניה שגריר בהם ובאסיה,
  בלונדון. אסטרטגיים למחקרים הבינלאומי במכון מחקר עמית היה מודיעין. לענייני המשולבת

 הוועדה ר”כיו כיהן מגדל. הביטוח חברת ושל טכנולוגיות נס של וריוןהדירקט ר”יו האוצר. משרד ל”מנכ לשעבר פוגל אהרון

 התקציבים על הממונה וסגן התקציבים על הממונה בהם האוצר, במשרד בכירים תפקידים מילא ישראל. בנק של המייעצת

  בכלכלה. העברית האוניברסיטה מוסמך בכלל. והבקרה הכלכלה מחלקת מנהל גם שימש כלכליים. לנושאים

 לתמיכה למאמצים שותף הוא תפקידו במסגרת ראנד. של גבוהים ללימודים הספר בבית בכיר כלכלן פופר וו. סטיבן ר”ד

 טכנולוגית למדיניות במכון שותף מנהל שימש ב.”ארה של ולטכנולוגיה למדע הלאומית המועצה של החדשנות בפסגת

 אירופה מזרח מדינות של החובות פריסת על האחראי הממשל מטעם פקיד היה לראנד שהצטרף לפני ראנד. של ופוליטית

 קליפורניה, מאוניברסיטת לכלכלה דוקטור תואר בעל תעשייתי. ארגון-רה בענייני העולמי לבנק ויועץ אמריקה, אוף בבנק
  ברקלי.

 משלתבמ החוץ כשר גם שירת בבריטניה. השמרנים מפלגת של הצללים בממשלת ההגנה ושר פרלמנט חבר פוקס ליאם ר”ד

 המפלגה של שותף ר”כיו נבחר מכן ולאחר הצללים בממשלת הבריאות כשר כיהן חוקה. לענייני האופוזיציה וכדובר הצללים

 משפחה. כרופא עבודתו לפני בצבא אזרחי רפואה קצין שימש משפחה. רופאי להכשרת המלכותית המכללה חבר השמרנית.

  ברפואה. גלזגו אוניברסיטת בוגר

  עסקים. שאי פטאל אליאס

 לרשות הבינלאומית המטבע קרן נציג שימש הרשות. של האוצר כשר כיהן הפלסטינית. הרשות ממשלת ראש פיאד סלאם ר”ד

 בגדה הערבי הבנק כראש גם שירת בוושינגטון. העולמי הבנק במטה עבד כן לפני בירושלים. הקרן בנציגות הפלסטינית
  טקסס. יטתמאוניברס לכלכלה דוקטור תואר בעל המערבית.

 באקדמיה בכירה אורחת מחקר עמיתת (.BICOM) ומחקר לתקשורת ישראל-בריטניה מרכז לית”מנכ פיצסימונס לורנה

 מפלגתית-הרב הקבוצה ר”יו הייתה בפרלמנט כהונתה בזמן רושדייל. אזור כנציגת לפרלמנט נבחרה בריטניה. של לביטחון

 בעיצוב לובורו אוניברסיטת בוגרת קוק. לרובין פרלמנטארית ועוזרת בורהליי במפלגת ישראל ידידי חברת קשמיר, לענייני

  טקסטיל.

 ל”למנכ כמשנה כיהן ב.”בארה סיטיגרופ בתאגיד בינלאומי סיטיגרופ ונשיא ר”יו סגן שימש ישראל. בנק נגיד פישר סטנלי ’פרופ

 של ראשי וככלכלן נשיא וכסגן (MITוסטס)’מסצ של הטכנולוגי במכון לכלכלה המחלקה כראש הבינלאומית, המטבע קרן

  וסטס.’מסצ של הטכנולוגי מהמכון בכלכלה דוקטור תואר בעל העולמי. הבנק

  הפנים לביטחון המשרד ל”מנכ ,פלג חגי

 בדאבוס. העולמי הכלכלי הפורום של ”תקשורת מנהיגי“ עם נמנה ”.אחרונות ידיעות“ של הראשי הכלכלי הפרשן פלוצקר סבר

 תל אוניברסיטת מטעם בעיתונות ומקצוענות למצוינות הראשון הפרס חתן בוושינגטון. ברוקינגס במכון אורח-חוקר היה

 בכלכלה העברית האוניברסיטה מוסמך שבע. באר ואוניברסיטת העיתונאים אגודת מטעם בעיתונות חיים מפעל ופרס אביב

 ובפילוסופיה.

   



 ב”בארה המובילים המשפטנים אחד נחשב קולומביה. אוניברסיטת של למשפטים הספר בבית פרופסור פלטשר ’ורג’ג ’פרופ

 ביותר המצוטטים האקדמיים הספרים אחד הוא ”Rethinking Criminal Law“ ספרו הפלילי. והדין הצדק-אי בתחומי

 הרווארד, של למשפטים העת בכתב המופיע ”Fairness and Utility in Tort Theory“ ומאמרו הפלילי, המשפט בתחום

 ורוקפלר. ACLS פורד, גוגנהיים, בהן ב,”בארה מקרנות לאותות זכה הזמנים. בכל ביותר המצוטטים המאמרים אחד הוא

  שיקגו. מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעל

 ניהול תפקידי מילאה גת. בקריית Fab 28 מפעל לית”ומנכ העולמית אינטל נשיא סגנית ישראל. אינטל לית”מנכ פסברג מקסין

 על ניהלה. גם אותו , (Fab 18) גת בקריית הראשון הייצור מפעל ממקימי הייתה החברה. של ההנדסה בחטיבות בכירים

 מוסמכת אישי. הישג לציון החברה של ביותר הגבוה בפרס פעמיים זכתה אינטל, חברת בקידום הדופן יוצאת תרומתה

  שימושית. בכימיה בירושלים העברית האוניברסיטה

 בבית מרצה מ.”בע פרמצבטיות תעשיות לטבע בכיר יועץ גם משמש השקעות. וגילון נטוורקס אטרה ר”יו פקלמן דב ’פרופ

 ייסד .IDC Corporation ר”כיו וגם המרכז של המנהלים במועצת מכהן הרצליה, הבינתחומי במרכז עסקים למינהל הספר

 במינהל דוקטור תואר בעל ישראל. בנק של המייעצת וועדהב חבר היה הזנק. חברות מספר הקים ניהולי. לייעוץ חברה וניהל

 למדיניות המכון של המנהל בוועד חבר אביב. ותל וורטון שיקגו, באוניברסיטאות לימד שיקגו. מאוניברסיטת עסקים
  ואסטרטגיה.

 החוץ, בשירות בכירים תפקידים של שורה מילא החוץ. משרד ל”כמנכ כיהן בבריטניה. ישראל שגריר פרושאור רון השגריר

 בשגרירות תקשורת ויועץ בוושינגטון ישראל בשגרירות מדיני יועץ-ציר המשרד, דובר והסברה, תקשורת אגף ראש בהם
  המדינה. במדע העברית האוניברסיטה מוסמך בלונדון.

 אנשי יית)קואליצPopolo delle Libertà-ה מטעם והפרלמנט המדינה מועצת חבר איטליה. של החוץ שר פרטיני פרנקו

 וכשר רומא, עיריית מועצת כחבר כיהן וביטחון. חירות צדק, לענייני ונציב האירופית הנציבות נשיא סגן שימש החירות(.

 ראש של הקודמת בממשלתו הממשלה ראש משרד ל”מזכ שימש דיני. בממשלת אזוריים ולעניינים הציבורי השירות לענייני

 כפרקליט כיהן המדינה. וסודות הביטחון שירותי מודיעין, לענייני הפרלמנטארית הוועדה נשיא גם היה ברלוסקוני. הממשלה

  במשפטים. תואר בעל הממשלה. ראש לסגן משפטי וכיועץ המשפטי היועץ של במשרדו המדינה

 אםמת שימש סלקום. חברת כנשיא כיהן לשעבר. כ”השב ראש מגל. חברת ר”ויו טפחות מזרחי בנק דירקטוריון ר”יו פרי יעקב

 לימודי סיים ישראל. ארץ של ובהיסטוריה במזרחנות אביב תל אוניברסיטת בוגר והנעדרים. השבויים לנושא הממשלה ראש

  הרווארד. באוניברסיטת וכלכלה שיווק תקציב, ניהול

 ינלאומיהב במרכז חבר מחקר עמית האטלנטית. המועצה של אסיה דרום מרכז לענייני החוץ מן בכיר מחקר עמית פריס ונתן’ג

 מובילים. ובעיתונים ברשתות פרשן המשמש קיצוני, לאסלאם מומחה בלונדון. ’קולג בקינגס (ICSR) רדיקליזציה ללימודי

 ומאמרים ספרים פרסם האדסון. במכון מחקר ועמית (CFR) חוץ ליחסי במועצה התיכון המזרח לענייני מחקר עמית היה

 האסלאם על ומחקר הסעודית ערב של עתידה על מחקר חיבר אמריקאית.ה החוץ ומדיניות התיכון המזרח בנושאי רבים

  במשפטים. סטנפורד אוניברסיטת מוסמך האמריקאי. ההגנה משרד עבור באירופה הקיצוני

 ראש סגן שימש אטומית. לאנרגיה הוועדה ל”מנכ לשעבר אטומית. לאנרגיה הוועדה ראש יושב מקום ממלא פרנק גדעון

 המחקר מרכז ראש בהם שורק, בנחל הגרעיני בכור שונים בתפקידים כיהן בוושינגטון. ישראל בשגרירות מדעי ויועץ הוועדה

 בהנדסה הטכניון מוסמך בוינה. אטומית לאנרגיה הבינלאומית בסוכנות מפקח שימש כן וטכנולוגיה. להנדסה מנהל וסגן

  גרעינית.

 אינטרנשיונל. ייס’צ מורגן יי.פי.’ג ר”ויו העולמי AIG ר”יו סגן ,G-30-ה קבוצת ר”יו ישראל. בנק נגיד לשעבר פרנקל יעקב ’פרופ

 של המחקר וראש ראשי כלכלן אינטרנשיונל, ’לינץ מריל חברת ר”יו גם שימש .2002 לשנת הכלכלה בחקר ישראל פרס חתן

-הבין הבנק של הנאמנים חבר ר”כיו כיהן אביב. ותל שיקגו באוניברסיטאות לכלכלה פרופסור היה הבינלאומית. המטבע קרן

 בכלכלה דוקטור תואר בעל (.EBRD) ופיתוח לשיקום האירופי הבנק של הנאמנים חבר ר”יו וכסגן (IADBלפיתוח) אמריקאי

  שיקגו. מאוניברסיטת

 בכירים מיניסטריאליים בתפקידים כיהן לשעבר. הממשלה ראש לשלום. נובל פרס חתן ישראל. מדינת נשיא פרס שמעון

 מפלגת ר”כיו כיהן והגליל. הנגב לפיתוח והשר התחבורה שר האוצר, שר החוץ, שר הביטחון, שר בהם שראל,י בממשלות

 למחקר היסוד את הניח הביטחון. משרד ל”מנכ שימש לכנסת שנבחר לפני הסוציאליסטי. האינטרנציונל נשיא וכסגן העבודה

 פרויקטים ובהפעלת בייזום העוסק לשלום פרס רכזמ את הקים גבוהה. טכנולוגיה מפעלי הקמת ויזם בארץ הביטחוני

 הסוציאליסטי. האינטרנציונל של כבוד כנשיא נבחר המצרים. ועם הירדנים עם הפלסטינים, עם שונים בתחומים משותפים

  ספרים. עשרה פרסם

 



 NewYork Daily”-ה של ל”ומו ”U.S. News & World Report“ הביטאון של ראשי ועורך ר”יו צוקרמן ב. מורטימר

News.” ר”ויו מייסד-שותף ,Boston Properties כספים לענייני ל”וסמנכ לשעבר בכיר נשיא וסגן ן,”בנדל להשקעות חברה 

 וייל, הרווארד באוניברסיטאות ומרצה חבר פרופסור שימש ן.”נדל בפיתוח העוסקת חברה ,Cabot, Cabot & Forbes של

 על Guild Hall-ה ולאות צרפת, מממשלת כבוד לעיטור זכה ב.”בארה הגדולים יםהיהודי הארגונים של הנשיאים ועידת ר”ויו

  במשפטים. הרווארד אוניברסיטת ומוסמך עסקים במינהל פנסילבניה באוניברסיטת וורטון הספר בית מוסמך חיים. מפעל

 ברגלס ש”ע לכלכלה פרהס בבית לכלכלה פרופסור לאומי. בבנק הון שוקי חטיבת וראש הנהלה חבר צידון דניאל ’פרופ

 הצמיחה לקצב הכנסות חלוקת שבין והקשרים הכלכלית, הצמיחה המאקרו, בתחומי התמחה אשר אביב, תל באוניברסיטת

  קולומביה. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל רבים. מאמרים פרסם אלה בתחומים הכלכלית.

 של ואסטרטגיה למדיניות במכון מחקר עמית שימש בלונדון. ’לגקו בקינגס מלחמה ללימודי במחלקה דוקטורנט צלליכין גור

 אשר כעיתונאי עבד הממשלה. ראש במשרד וכדובר הישראלי הביטחון לשר תקשורת כיועץ כיהן הרצליה. הבינתחומי המרכז

 הראשון הערוץ ,10 ערוץ חדשות בישראל: המובילות והטלוויזיה הרדיו רשתות בעבור ודיפלומטיים ביטחוניים עניינים סיקר
  בינלאומי. ובביטחון במודיעין בלונדון ’קולג הקינגס מוסמך ל.”צה וגלי

 וציוויליזציה יהדות ללימודי המרכז ושל מיימונידס ש”ע היהודית באקדמיה יהדות ללימודי המחלקה דיקן לנוב’צ מיכאל ’פרופ

 ברוסיה יהודיים ארגונים של הפדרציה נשיא בהם יהודיים, בארגונים בכירים תפקידים ממלא מוסקבה. באוניברסיטת יהודית
  תרבותית. באנתרופולוגיה דוקטור תואר בעל העולמי. היהודי הקונגרס של אסיאתי-האירופי הסניף ר”ויו

 התקציבים באגף בכירים ניהול תפקידי מילא התיירות. משרד ל”כמנכ גם כיהן לאומיות. לתשתיות המשרד ל”מנכ צמח שאול

 אביב תל אוניברסיטת מוסמך לאומיות. ותשתיות אנרגיה תחום וראש התקציבים על הממונה סגן בהם האוצר, במשרד

  הרווארד. באוניברסיטת בישראל מוניציפאלית להנהגה בתוכנית השתתף ציבורית. למדיניות בתוכנית

 ש”ע לדיפלומטיה הספר ביתב )בשבתון( פרופסור התיכון. המזרח לענייני ב”ארה של ההגנה שר עוזר סגן קאהל קולין ר”ד

 Centerfor a New American-ה של החשיבה בצוות בכיר עמית היה טאון.’ורג’ג באוניברסיטת וואלש א. אדמונד

Security .עמית גם היה אובמה. של הבחירות במערכת בעיראק המדיניות לענייני המומחים קבוצת מתאם שימש בוושינגטון 

 על רבים מאמרים פרסם פוליטית. ויציבות בטרור לוחמה בנושאי ההגנה למשרד יעץי אשר (,CFR) חוץ ליחסי במועצה

  קולומביה. מאוניברסיטת המדינה במדע דוקטור תואר בעל בעיראק. ב”ארה של האסטרטגיה ועל הצבאיים המבצעים

 טילים נגד והגנה אווירית הגנה בתחומי בינלאומיות אסטרטגיות יוזמות לענייני נשיא סגן קאוין ד. דניס )מיל.( נרל’ג לוטננט

 שנה שלושים במשך ב”ארה בצבא אווירית הגנה כקצין שירת .Lockheed Martin Missiles and Fire Control בחברת

  בניהול. וובסטר אוניברסיטת מוסמך בכירים. והדרכה פיקוד בתפקידי

 בהונג שירותו לפני ובמקאו. קונג בהונג ב”ארה לש כללי קונסול שימש בישראל. ב”ארה שגריר קאנינגהאם ב. יימס’ג השגריר

 במשלחת הפוליטי היועץ סגן ברומא, לשגרירות האמריקאית המשלחת ראש סגן גם שימש ם.”באו ב”ארה כשגריר כיהן קונג

  סירקיוז. באוניברסיטת ובפסיכולוגיה המדינה במדע לימודיו סיים וורנר. מאנפרד ו,”נאט ל”מזכ מטה וראש ם”לאו ב”ארה

 כמנהל כיהן הלאומיות. התשתיות לשר המקצועי המטה ראש שימש והתעסוקה. המסחר התעשייה, משרד ל”מנכ קדמי שרון

 המסלול מוסמך ”.מרקר דה”ב כעיתונאי עבד .Reliable Manufacturing Services Ltd בחברת עסקי פיתוח על וכאחראי

  אביב. תל באוניברסיטת במימון המשך לימודי תוכנית בוגרו עסקים במינהל לציון בראשון למינהל המכללה של האקדמי

  אסטרטגיים. לעניינים המשרד ל,”למנכ המשנה ,קופרווסר יוסף )מיל.( ל”תא

 ביוון. ישראל וכשגריר אירופה ל”כסמנכ כיהן ו.”ולנאט בבריסל האירופי האיחוד למוסדות ישראל שגריר קוריאל רן השגריר

  המדינה. במדע חיפה אוניברסיטת מוסמך איירס. סובבואנו בוושינגטון גם שירת

 העולמי. הכלכלי הפורום של קיימא-בת לאנרגיה המועצה ר”יו לשעבר .Gridpoint Inc חברת ל”ומנכ מייסד קורסל ל. פיטר

 ליתגלובא ולסביבה למנהיגות המייעצת בוועדה וחבר Electrification Coalition-וה ,Clinton Global Initiative-ה חבר

 שירת לכן קודם מרוכזות. סולאריות אנרגיה מערכות המפתחת Entech Solar של המנהלים מועצת חבר ”.ניוזוויק”ה של

 החוץ לשירות הספר בית בוגר (.CIA) המרכזית הביון בסוכנות פוליטי אנליסט ושימש בקובה האמריקאית המדינה במחלקת

  טאון.’ורג’ג באוניברסיטת

 סחר בתחומי בכירים תפקידים מילא בישראל. התעשיינים בהתאחדות בינלאומיים וקשרים חוץ חרס אגף ראש קטריבס דן

 סקול הלונדון מוסמך והטכנולוגיה. המדע ובמשרד והתעסוקה המסחר התעשייה, במשרד האוצר, במשרד ל,”ובחו בארץ חוץ

 אירופיים בלימודים )בלגיה( ’בברוז CollegeD’Europe –ה מטעם דיפלומה ובעל בכלכלה (LSE) אקונומיקס אוף

  מתקדמים.



 חברות שתי של ל”מנכ שימש יורק. בניו חזותית לאומנות הספר בבית מרצה Empax Incחברת ונשיא מייסד קייס מרטין

 מוזיאון של הבינלאומית המנהלים ומועצת Creative Time ביניהם דירקטוריונים, במספר מכהן האופנה. בתחום גדולות

  קולומביה. מאוניברסיטת בפסיכולוגיה מוסמך תוארי שני בעל אביב. תל

 ביר, בחברת גלובלי עסקי ביטחון לענייני בכיר כמנהל כיהן יורק. ניו העיר משטרת של הכללי המפקח קלי וולטר ריימונד

 נשיא וכסגן האוצר, במשרד אכיפה לענייני שר-כתת האמריקאים, המכס שירותי של הכללי כמפקח שירת ’.ושות סטרנס

  ציבורי. במינהל הרווארד אוניברסיטת ומסמך במשפטים יורק ניו אוניברסיטת מוסמך באינטרפול. אמריקה ליבשות

 למינהל הספר בבית המניין מן פרופסור הממשלה. לראש הכלכלי והיועץ לכלכלה הלאומית המועצה ראש קנדל ין’יוג ’פרופ

 מחקר עמית העברית, באוניברסיטה הרציונאליות לחקר במרכז ברח העברית. האוניברסיטה של לכלכלה ובמחלקה עסקים

 למוסדות ממשלתיים, לגופים יועץ שימש תאגידי. לממשל האירופי במכון ועמית בלונדון כלכלי ולמחקר למדיניות במרכז
  שיקגו. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל העולם. ברחבי כלכליים ולארגונים פיננסיים

 ל”וכמנכ ופיננסים פנסיה ביטוח כלל קבוצת ל”כמנכ כיהן ופיננסים. פנסיה ביטוח כלל קבוצת דירקטוריון ר”יו קפלן אביגדור

 מוסמך ל.”למנכ ומשנה ב”בארה הבת חברת ל”מנכ בהם האווירית, בתעשייה בכירים תפקידים מילא כללית. חולים קופת
  וניהול. תעשייה בהנדסת הטכניון

 חברות מספר של המנהלים במועצות מכהן אינק. רס’ברד ליהמן ר”יו סגן שימש קפיטל. קליסבר ר”יו סגן קרוגר הארוי

 פרס מרכז ר”וכיו העברית האוניברסיטה של הנאמנים חבר ר”כיו כיהן תעשיות. גליל דלתא בהן ואמריקאיות, ישראליות

  קולומביה. אוניברסיטת של למשפטים הספר בית מוסמך לשלום.

 אסיה אזור לביטחון התוכנית של ומנהל בכיר יועץ (.INSS) לאומיים אסטרטגיים ללימודים המכון מנהל יןקרונ מ. פטריק ר”ד

 נשיא וכסגן המחקרים כמנהל כיהן (.Center for New American Security) חדש אמריקאי לביטחון במרכז והפסיפיק

 בסוכנות תוכניות ותיאום מדיניות על ונהלממ עוזר גם שימש (.CSIS) ובינלאומיים אסטרטגיים ללימודים המרכז

  אוקספורד. ’,קולג אנתוניס מסנט בינלאומיים ביחסים דוקטור תואר בעל לאומי. לפיתוח האמריקאית

 לאומי לביטחון ובתוכנית הקרוב המזרח למדיניות וושינגטון במכון אורח עמית שלם. במרכז בכיר עמית קרמר מרטין ’פרופ

 דיין משה מרכז בראש עמד הערביות. המדינות של ובפוליטיקה זמננו בן באסלאם מתמקד מחקרו הרווארד. באוניברסיטת

 קורנל שיקגו, ברנדייס, באוניברסיטאות אורח פרופסור שימש אביב. תל באוניברסיטת ואפריקה התיכון המזרח ללימודי

 התיכון המזרח בלימודי דוקטור תואר בעל נגטון.בוושי ווילסון וודרו ש”ע הבינלאומי במרכז לעמית פעמיים מונה טאון.’ורג’וג

  פרינסטון. מאוניברסיטת

 וראש דירקטוריון חברת ספיר; האקדמית המכללה של למשפטים הספר בבית וסביבה למשפט התוכנית ראש קרסין אור ר”ד

 לחקר ירושלים כוןבמ סביבתית למדיניות במרכז מחקר עמיתת גם משמשת ל.”בקק סביבתי לניהול הדירקטוריונית הוועדה

 אקלים שינוי לחקר במכון אורחת חוקרת הייתה הסביבה. איכות ארגוני של הגג ארגון – וסביבה חיים לית”כמנכ כיהנה ישראל.

 יד ומלגת מצטיינים לדוקטורנטים וולף קרן פרס כגון יוקרתיים, ופרסים מלגות במספר זכתה  אקונומיקס. אוף סקול בלונדון

 מהפקולטה למשפטים דוקטור תואר בעלת סביבתית. במדיניות העוסקים בעברית ספרים שני פרסמה ט.דוקטור-לבתר הנדיב

    אילן. בר אוניברסיטת של למשפטים

 הקתדרה וראש פרופסור משמש במצרים. ב”ארה כשגריר גם כיהן בישראל. ב”ארה שגריר לשעבר קרצר דניאל ’פרופ השגריר

 בדרגת האמריקאי החוץ משירות פרש פרינסטון. באוניברסיטת התיכון המזרח ותמדיני ללימודי אברהם דניאל ס. ש”ע

Career-Minister. לענייני המדינה מזכיר לעוזר בכיר סגן בהם בכירים, תפקידים מילא החוץ בשירות שירותו במהלך 

 השלום לוועידת שהובילה האמריקאית השלום משלחת וחבר הקרוב המזרח לענייני המדינה מזכיר עוזר סגן ומחקר, מודיעין

 המדינה מחלקת ואות מצוין לשירות הנשיא אות כגון ב,”ארה מממשלת יוקרתיים אותות במספר זכה שירותו על במדריד.

  קולומביה. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל מצוין. לשירות

 של ראשית כסגנית שירתה ינייה.’גבויר פיזיקאליים למדעים מקליין במכון בכירה בינלאומית נשיא סגנית ’רביץ סמנתה ר”ד

 מערב ודרום מזרח לענייני הנשיא סגן משרד נציגת שימשה תפקידה במסגרת ב.”ארה נשיא לסגן לאומי לביטחון הבכיר היועץ

 Marketization and Democracy: East Asian“ הספר את פרסמה גרעיני. נשק ובתפוצת בטרור מאבק אסיה,

Experiences” . ראנד. גבוהים ללימודים הספר מבית מדיניות בניתוח דוקטור תואר בעלת  

 למחקרי המכון בהם שונים, אקדמיים מחקר מכוני במסגרת פעיל ביטחוני. לייעוץ חברה רובינקון, של מייסד ל”מנכ רובין עוזי

 במשרד חומה תמנהל ראש שימש אילן. בר באוניברסיטת א(”)בס אסטרטגיים למחקרים סאדאת-בגין ומרכז לאומי ביטחון

 הטכניון מוסמך ישראל. ביטחון בפרס פעמיים זכה טילים. בפני להגנה הישראלית העמותה הקמת מיוזמי היה הביטחון.

  אווירונאוטית. בהנדסה

 גם כיהן בו במרכז, למשפטים רדזינר ספר בבית מרצה הרצליה. הבינתחומי המרכז נשיא לשעבר רובינשטיין אמנון ’פרופ

 חבר היה התקשורת. וכשר והטכנולוגיה המדע כשר והתשתיות, האנרגיה כשר והספורט, התרבות החינוך, שרכ כיהן כדיקן.

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



 פרס חתן קונסטיטוציוני. למשפט רוזן פנחס ש”ע הקתדרה וראש אביב תל באוניברסיטת למשפטים הפקולטה דיקן שימש

 תואר בעל יפה. ספרות וכן ומשפט ממשל פוליטיקה, בנושאי ל”ובחו בארץ רבים ומאמרים ספרים פרסם .2006 לשנת ישראל
  לונדון. מאוניברסיטת למשפטים דוקטור

 ציבורי במינהל בכיר ופרופסור קונג נגהו באוניברסיטת ציבורי במינהל המניין מן פרופסור רוזנבלום ה. דייוויד ’פרופ

 המגדירות גישות שלוש של כמפתחן בעיקר מוכר הציבורי. המינהל בתחום עת כתבי בכמה מערכת חבר יוניברסיטי. באמריקן

 בעריכת והשתתף חיבר ”.PublicAdministration Review”-ה של ראשי עורך היה האמריקאי. הציבורי המינהל יסודות את

  שיקגו. מאוניברסיטת המדינה במדע דוקטור תואר בעל מקצועיים. ומאמרים ספרים 300-מ יותר

 חברת בעל ולביטחון. לשלום המועצה נשיא הרצליה. כנס ר”ויו ואסטרטגיה למדיניות המכון ראש רוטשילד דני )מיל.( אלוף

 לבנק המייעצת הוועדה כחבר מכהן האבטחה. בתחום בינלאומית ייעוץ חברת – מ”בע נטאקס בחברת ושותף מ”בע דנרוט

 פיקוד תפקידי במגוון שנה משלושים למעלה ל”בצה שירת אפקה. להנדסה האקדמית במכללה הנאמנים חבר ר”וכיו ישראל

  ל.”הרמטכ ועוזר ללבנון הקישור יחידת מפקד ן,”באמ המחקר חטיבת ראש בשטחים, הפעולות מתאם בהם ומטה

 זכה ”.שוק שווי”הטור את כותב שנים עשרה שש זה ”.הארץ“ קבוצת ל”מו וסגן ”TheMarker“ ומייסד ראשי עורך רולניק גיא

 איכותית כלכלית לתקשורת הישראלי ובפרס המפרסמים איגוד מטעם השנה שיווק איש בתואר השלטון, איכות אביר בתואר

-קלוג )תכנית עסקים במינהל באבי ותל ווסטרן ’נורת אוניברסיטאות מוסמך לדעת. הציבור לזכות האגודה מטעם קורט ש”ע

  ב.”בארה הרווארד באוניברסיטת עסקים למינהל הספר בית של AMP בכירים למנהלים התוכנית בוגר רקנאטי(.

 תאגיד ר”יו המרכז. מפלגת מטעם עשרה החמש בכנסת כחברה גם כיהנה הסביבה. לאיכות המשרד ל”מנכ לשעבר רונן נחמה

 במינהל חיפה אוניברסיטת מוסמכת המסחר. לשכות ארגון נשיאות וחברת ממן טוריוןדירק ר”יו גם משמשת ה.”אל המחזור

  ציבורי

 ועדת ר”ויו ופיתוח למחקר הלאומית המועצה חבר מ.”בע מערכות באלביט וטכנולוגית הנדסית למצוינות נשיא סגן רוסו חיים

 התעשייה פרס חתן שנים. עשר במשך יקהאופט אלקטרו תעשיות אופ-אל ל”כמנכ כיהן התעשיינים. התאחדות של החינוך

  חשמל. בהנדסת הטכניון מוסמך .2003 לשנת

 של וטלוויזיה לקולנוע בחוג מרצה שימש ובטלוויזיה. ברדיו ומנחה מגיש קריין, עורך, טלוויזיה, בימאי עיתונאי, רז מנשה

 של בת חברת – Imagesat חברת של התקשורת וכמנהל שרובר קרן ל”כמנכ כיהן שונות. ובמכללות אביב תל אוניברסיטת

  בינלאומיים. וביחסים המדינה במדע העברית האוניברסיטה בוגר בישראל. האווירית התעשייה

 בכמה והשתתף יחיד תערוכות הציג עכשווית. באמנות גם עוסק כיום ריבנאי. בר באומן, הפרסום במשרד שותף ריבנאי שוני

 בארץ גדולים פרסום במשרדי עבד השבעים. בשנות ישראלית אמנות על אביב תל ןבמוזיאו תערוכה בהן קבוצתיות, תערוכות

  ועיצוב. לאמנות אקדמיה בצלאל בוגר המקצועיים. הישגיו על יוקרתיים בפרסים זכה יורק בניו עבודתו בתקופת יורק. ובניו

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

 הוועדה ר”יו שימש לישראל, חוקה תנועת בראש עמד משפט. רמות מכללת כדיקן כיהן אביב. תל באוניברסיטת למשפטים

 מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעל וממלכתיות. ציבוריות ועדות של בשורה וחבר הדין עורכי בלשכת האדם לזכויות
  הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר קניין. ילדינ ומומחה שיקגו

 הרווחה למדעי הפקולטה של מייסד דיקן קרוסמן, רד’ריצ ש”ע חברתי ותכנון לרווחה הקתדרה ראש רימרמן אריה ’פרופ

 בית כראש כיהן סירקיוז. רסיטתבאוניב ניוהאוז ציבורית לתקשורת הספר בבית ופרופסור חיפה באוניברסיטת והבריאות

 תפקידים מילא והמוגבלות. הנכות בנושא ספרים ושישה רבים מאמרים פרסם חיפה. באוניברסיטת סוציאלית לעבודה הספר

 בפרסים זכה שיקום. למפעלי הקרן ר”ויו לאומי ביטוח מועצת של הסיעוד ועדת ר”יו בהם התמחותו, בתחומי ציבוריים

 הפיגור לחקר האמריקאית האגודה של הבינלאומי השנה לאיש ונבחר טראמפ, וויליאם ופרס לימן פרס כגון בינלאומיים,
  יורק. בניו אדלפי מאוניברסיטת סוציאלית בעבודה דוקטור תואר בעל השכלי.

 השירת הובר. במכון מחקר ועמיתת ב,”ארה של הצבאית באקדמיה בינלאומי ביטחון ללימודי חבר פרופסור שאקי קורי ר”ד

 המדינה במחלקת מדיניות לתכנון ל”כסמנכ כיהנה .2008 בשנת פיילין-מקיין של הבחירות למערכת למדיניות בכירה כיועצת

 ללימודים הכבוד קתדרת בראש עמדה לאומי. לביטחון במועצה הגנה ולצרכי הגנה לאסטרטגיית וכמנהלת האמריקאית,

  מרילנד. מאוניברסיטת בממשל טורדוק תואר בעלת פוינט.-בווסט בינלאומיים ביטחוניים

 ר”יו המכון. של המנהל הוועד וחבר הרצליה הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה, למדיניות המכון ידידי ר”יו שובל זלמן השגריר

 שימש ובתעשייה. במימון בבנקאות, הפרטי בסקטור ארוכות שנים זה פעיל מ.”בע להשקעות חברה יצוא של המנהלים מועצת

 יותר ומאוחר י”רפ רשימת מטעם תחילה ,1981 עד בה ושירת 1970-ב לראשונה לכנסת נבחר ב.”בארה ישראל רשגרי פעמיים

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

 המועצה מטעם 1999 לשנת השנה דיפלומט בתואר זכה .1998-ב וואי ובוועידת ,1991-ב במדריד השלום בשיחות ,1978

 הפוליטיקה, בתחומי והבינלאומית הישראלית בעיתונות מאמרים עשרות פרסם לס.’אנג לוס של עולמיים לעניינים

  בינלאומיים. וביחסים המדינה במדע נבה’ג אוניברסיטת מוסמך והכלכלה. ההיסטוריה



 הטבע למדעי הפקולטה כדיקן כיהנה העברית. באוניברסיטה לאריתמולקו לביולוגיה פרופסור שורק חרמונה ’פרופ

 בשלב כיום הנמצאת א,”דנ בסיס על תרופה פיתחה דגנרטיביות.-נוירו ובמחלות לחץ במצבי עוסקים מחקריה באוניברסיטה.

 כבוד תאריב זכתה שרירים. לחולשת הגורמת אוטואימונית מחלה גרביס, מיאסטניה בחולי לטיפול הקליניים, הניסויים

 בביוכימיה דוקטור תואר בעלת גוריון. בן ומאוניברסיטת בגרמניה נורמברג-ארלנגן מאוניברסיטת שטוקהולם, מאוניברסיטת

  למדע. ויצמן ממכון

 של בממשלתה החוץ וכשר הקנצלרית כסגן כיהן הגרמנית. דמוקרטית-הסוציאל המפלגה ר”יו שטיינמאייר וולטר-פרנק ר”ד

 ליביג-יוסטוס אוניברסיטת בוגר שרדר. גרהארד לשעבר, גרמניה קנצלר של המטה וראש קרוב עוזר ששימ מרקל. אנגלה

  המדינה. ובמדע במשפטים בגיסן

 ישראל. של האטלנטי הפורום ל”מנכ הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון בכיר מחקר עמית שטיינר טומי

 האירופי האיחוד וביחסי ישראל של החוץ במדיניות העוסקים מחקריים פרויקטים בראש עומד הוא במכון עבודתו במסגרת

 דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית וביטחון ממשל ולימודי בינלאומיים יחסים מלמד התיכון. והמזרח ישראל עם ו”ונאט

 פסיפיק.-ובאסיה התיכון הים ןבאג אזורי פעולה שיתוף גם כוללים התמחותו תחומי הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה

 העברית האוניברסיטה )בהצטיינות( מוסמך העברית. באוניברסיטה בינלאומיים ליחסים דייויס מכון מטעם הרכבי פרס חתן

  בינלאומיים. ביחסים

 שימשה .German Marshall Fund of theUS (GMF)–ב בכירה אטלנטית-טרנס עמיתה  שטלצנמולר קונסטנטץ ר”ד

 מחקר עמיתת הייתה ”.צייט די“ הגרמני בשבועון בינלאומי וביטחון הגנה בתחומי ועורכת בברלין הקרן משרד של לית”מנכ

 דוקטור תואר בעלת בוושינגטון. ווילסון וודרו ש”ע הבינלאומי במרכז ציבורית מדיניות לענייני ועמיתה יורק ניו באוניברסיטת

  בון. מאוניברסיטת במשפטים

 יקיר“ בתואר זכה שנים. עשרה שלוש במשך גבעתיים עיריית כראש כיהן לישראל. קימת קרן דירקטוריון ר”יו שטנצלר אפי

 תיאטרון עמותת ר”כיו לנוער, לאומי לביטחון המכללה ר”כיו מכהן הירוקים. הארגונים של הגג ארגון מטעם ”הסביבה איכות

 ושלטון ציבורי מינהל למד היהודית. הסוכנות של מניםהנא בחבר חבר ישראל. מקרקעי מינהל מועצת ר”יו מ”וכמ גבעתיים
  אילן. בר באוניברסיטת מקומי

 וכשר צרפת, של והתעשייה הפיננסים הכלכלה, כשר כיהן הבינלאומית. המטבע קרן ל”מנכ קאהן-שטראוס דומיניק ר”ד

 פריז. של מדיניים ללימודים במכון לכלכלה ופרופסור הצרפתית הלאומית האספה חבר היה הבינלאומי. והמסחר התעשייה

  פריז. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל (.OECD) ופיתוח כלכלי פעולה לשיתוף הארגון ל”למזכ אישי כיועץ גם כיהן

 ובתי שלטון מוסדות בפני זה בתחום ומופיע כלכלית, לרגולציה מומחה כלכלי. לתכנון הישראלי המכון ל”מנכ שטרום דרור

 כיהן חברות. ודיני עסקיים הגבלים דיני הרגולציה, בתחומי הרצליה הבינתחומי ובמרכז העברית ניברסיטהבאו מרצה משפט.

 חיים הדין עורכי במשרד ושותף דין עורך היה העסקיים. ההגבלים רשות של המשפטי וכיועץ העסקיים ההגבלים על כממונה

  במשפטים. אביב תל אוניברסיטת בוגר ’.ושות צדוק

 החינוך, בתחום בעיקר ומטה, פיקוד בתפקידי שנים וארבע שלושים ל”בצה שירת נסיס.’ג קרן ל”מנכ שטרן אלעזר ()מיל. אלוף

 בגובה ניווטים – כומתה משא“ אוטוביוגרפי ספר פרסם לקצינים. הספר בית ומפקד ראשי חינוך קצין אדם, כוח אגף ראש בהם

  .עסקים במינהל אביב תל אוניברסיטת מוסמך ”.העיניים

 לכלכלה ומרצה הון שוקי מודלים של המנהלים מועצת ר”יו כלכליים, מודלים חברת של ומייסד ר”יו ל,”מנכ שיינין יעקב ר”ד

 הוועדה ר”כיו כיהן .2005-2009 השנים בין ישראל בנק של המייעצת הוועדה ר”יו סגן שימש אביב. תל באוניברסיטת

 לרשויות האיזון מענקי לבדיקת הממשלתית הוועדה ר”יו משמש ים.בדרכ לבטיחות לאומית תוכנית להכנת הממשלתית

 ההשקעות ועדת ר”יו שימש כלכלה. והמאקרו המיקרו בתחומי ממוחשבים מודלים ובבניית כלכלי בייעוץ מתמחה המקומיות.

 בחברת ב”ארה של הכלכלי המודל של והפיתוח המחקר מחלקת מנהל היה הראשון. הבינלאומי הבנק של הגמל קופות של

  ב.”בארה פנסילבניה, מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל (.WEFA )לשעבר Global Insight האמריקנית הייעוץ

 המדינה למדעי הספר בבית בכיר ומרצה חיפה באוניברסיטת הלאומי הביטחון לחקר המרכז ראש שיפטן דן ר”ד

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

 ישראל. מדיניות ועל הפלסטינים על ירדן, על מצרים, על ספרים פרסם ב.”ובארה באירופה וביטחוניים מדיניים ולגורמים

  חיפה. מאוניברסיטת המדינה במדעי דוקטור תואר בעל .2010 במהלך יפורסם בישראל הערבים על ספרו

 תפקידים מילא אזורי. פעולה לשיתוף והשר והגליל הנגב לפיתוח השר הממשלה, לראש המשנה שלום סילבן כ”חה

 האנרגיה משרד ל”כמנכ כיהן הביטחון. שר וסגן והטכנולוגיה המדע שר החוץ, שר האוצר, שר בהם בכירים, מיניסטריאליים

 במדיניות אביב תל אוניברסיטת מוסמך במקצועו. חשבון ורואה דין עורך החשמל. חברת דירקטוריון ר”וכיו והתשתיות
 ציבורית.

   



 בזכות בעיקר מוכר מרילנד. באוניברסיטת לכלכלה בכיר פרופסור .2005 לשנת לכלכלה נובל פרס חתן שלינג תומס ’פרופ

 ומתן משא לימודי בתחום חלוצי הנחשב ”,The Strategy of Conflict”-ו ”Micromotives and Macrobehavior“ ספריו

 ב.”ארה נשיא ובלשכת הלבן בבית שונים תפקידים ומילא באירופה כלכלי פעולה לשיתוף במינהל כיהן אסטרטגית. תנהגותוה

 בינלאומיים לעניינים ובמרכז לכלכלה ובמחלקה ראנד, בתאגיד ייל, באוניברסיטת בכירות אקדמיות במשרות גם שימש

  הרווארד. ברסיטתמאוני לכלכלה דוקטור תואר בעל הרווארד. באוניברסיטת

 הגרמני הצבא לענייני מומחה גרמניה. של ההגנה לשר פרלמנטארי מדינה מזכיר הבונדסטאג, חבר שמידט כריסטיאן ר”ד

(Bundeswehr,) הפרלמנטארית הסיעה של הגנה לענייני כדובר כיהן CDU/CSU.לענייני הוועדה חבר היה בבונדסטאג 

 אגודת ר”ויו כי’צ-הגרמני הדיונים לפורום המייעצת הוועדה חבר גם משמש דסטאג.הבונ של חוץ לענייני בוועדה וחבר הגנה

 בארלנגן משפטים למד תחרות. ודיני עבודה דיני בתחום בעיקר דין כעורך עבד בריטית.-הגרמנית הפרלמנטארית הידידות

  ובלוזאן.

 מ,”בע מערכות נייס חברת ל”מנכ בהם ולות,גד טק-היי בחברות בכירים ניהול תפקידי מילא האוצר. משרד ל”מנכ שני חיים

 מוסמך אורבוטק. בחברת גלובלי עסקי ופיתוח מכירות שיווק, ל”וסמנכ (Applied Materialsמטריאלס) אפלייד ל”סמנכ

  עסקים. במינהל INSEAD אוניברסיטת

 המנהיגים מעשרת לאחד נבחר קימברלי. חוגלה ל”וכמנכ על-אל ל”כמנכ כיהן מ.”בע ישראל סלקום ל”ומנכ נשיא שפירא עמוס

 קימברלי. חוגלה מטעם האפקטיבי השיווק בפרס וזכה ברדסטריט אנד דן מטעם הישראלית בכלכלה הבולטים העסקיים

  תעשייתי. במינהל הטכניון מוסמך

 מן צהמר החברתיים. והשירותים הרווחה במשרד תקון ושירותי ולצעירים לנוער האגף ומנהלת בכירה לית”סמנכ שרביט רחל

 מבחן שירות מנהלת בהם במשרד, בכירים תפקידים מספר מילאה גוריון. בן באוניברסיטת סוציאלית לעבודה במחלקה החוץ

 סוציאלית. בעבודה אילן בר אוניברסיטת מוסמכת סוציאלית. לעבודה חזני פרס כלת דרום. לנוער מחוזית מבחן וקצינת לנוער

  ברוקדייל. במכון אשכולות בסיכון לנוער ובתוכנית מנדל ספר בבית ההמדינ בשירות בכיר לסגל בתוכנית למדה

 נפט של וההפקה החיפושים פעילות לכל אחראי קידוחים. דלק ר”ויו וגז נפט אבנר ל”מנכ אנרגיה, דלק ל”מנכ תדמור גדעון

 בחברות ניהול תפקידי מילא ודלית. תמר הפרויקטים ואת תטיס ים פרויקט את היתר, בין כיום, כוללות אשר דלק, בקבוצת וגז
  במשפטים. אביב תל אוניברסיטת בוגר בהכשרתו. דין עורך והפיננסים. ן”הנדל בתחומי ופרטיות ציבוריות

 מרצה שימשה העבודה. מפלגת מטעם כנסת חברת העלייה. לקליטת והשרה החינוך שרת לשעבר תמיר )יולי( יעל ’פרופ כ”חה

 עמיתת שימשה עוד בבודפשט. אירופה מרכז ובאוניברסיטת אביב תל באוניברסיטת וךלחינ הספר ובבית לפילוסופיה בחוג

 ר”כיו וכיהנה ”עכשיו שלום“ ממקימי הייתה בירושלים. הרטמן שלום ובמכון הרווארד פרינסטון, באוניברסיטאות מחקר

  אוקספורד. מאוניברסיטת בפילוסופיה דוקטור תואר בעלת האזרח. לזכויות האגודה
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