
 

 

 

 

 

 

 

 המנהל הוועד וחברי דוברים

 ובמכללת ברל בבית ערביים מורים להכשרת האקדמי במכון מרצה חברתי. וייעוץ אסטרטגי תכנון למחקר, מסאר מכון מנהל עסבה-אבו אלד’ח ר”ד
 שימש  בירושלים. ליר-ון במכון בכיר ועמית בכיר חוקר בירושלים. העברית באוניברסיטה ציבורית למדיניות הספר בבית החוץ מן מרצה  אלקאסמי.

 דוקטור תואר בעל בישראל. הערבי החינוך בנושא בעיקר רבים, אקדמיים ומאמרים ספרים פרסם אילן.-בר באוניברסיטת לסוציולוגיה בחוג מרצה
 אילן.-בר מאוניברסיטת ואנתרופולוגיה בסוציולויגה

 יצחק של  הראשונה ובממשלת החוץ משרד ל”כמנכ כיהן בירושלים. העברית באוניברסיטה המדינה למדע במחלקה סגל חבר אבינרי שלמה ’פרופ

 בישראל, והחברה המדיניות הכלכלה, לחקר אשכול מכון מנהל המדינה, למדע המחלקה ראש בהם אקדמי, ניהול תפקידי של שורה מילא  רבין.
 אוניברסיטתב אוקספורד, קליפורניה, קורנל, ייל, באוניברסיטאות אורח מרצה שימש אירופה. ללימודי המרכז ומנהל החברה למדעי הפקולטה דיקן

 והמדינית החברתית משנתו“ בהם רבים, ספרים פרסם .1996 לשנת ישראל פרס חתן בעולם. מחקר מכוני במספר וכן בבודפשט, אירופה מרכז
 London School of)– וב בירושלים העברית באוניברסיטה למד ”.הרצל”ו ”לגווניו הציוני הרעיון“ ”,הגל של המדינה תורת“  ”,מרכס קארל של

Economics (LSE. 

 בתקופת הפרטי. בשוק עבד כן לפני עשור. במשך השנייה הרשות של משפטי  יועץ שימש ישראל. בגוגל ממשל וקשרי מדיניות מנהל אבני דורון

 מיבתחו בעיקר הרווארד, באוניברסיטת עסקים למנהל הספר בבית והשתלם מדינה לעובדי ווקסנר במלגת זכה השנייה הרשות עבור עבודתו
 אוקספורד אוניברסיטת מוסמך זה. בנושא הישראלית בעיתונות מאמרים ופרסם התקשורת של רגולציה על באוניברסיטאות הרצה ציבורית. מדיניות

 ציבורי. במינהל הרווארד באוניברסיטת קנדי פ. ון’ג ש”ע לממשל הספר בית ומסמך במשפטים

 ישראל. לארץ היהודית ותהסוכנ האסטרטגי, הצוות ראש ’אהרונוביץ אמירה

 מובילים עיתונים של רחב במגוון דעה מאמרי מפרסם באיסטנבול. בילגי באוניברסיטת המדינה ולמדע בינלאומיים ליחסים מרצה אוזל סולי ’פרופ

 העברית באוניברסיטה נס,הופקי ונס’ג באוניברסיטת מתקדמים ללימודים הספר בבית ב,”בארה קרוז סנטה באוניברסיטאות לימד ובעולם. בתורכיה
 למחקרי האירופי במכון אורח ועמית אוקספורד באוניברסיטת אנתוני סנט ’בקולג מחקר עמית היה  באיסטנבול. י’בוגאזיצ ובאוניברסיטת בירושלים

 קליפורניה. מאוניברסיטת המדינה במדע דוקטור תואר בעל ביטחון.

 ל,”למנכ משנה שוויצריה, לאומי בנק של כללי מנהל בהם הבנקאית, במערכת בכירים ניהול ידיתפק מילא האוצר. במשרד הכללי החשב אורן שוקי

 העברית האוניברסיטה מוסמך באוצר. הכללי החשב סגן גם שימש  מ.”בע )ישראל( אינווסטק בבנק כספים ל”וסמנכ העסקית בחטיבה ל”סמנכ
 עסקים. במנהל בירושלים

 ולאחריה. השנייה לבנון מלחמת בזמן בינלאומית תקשורת לענייני הממשלה ראש יועצת שימשה ותקשורת. ביטחון יבנושא ומרצה יועצת אייזין מירי

 מוסמך תואר בעלת ל.”הרמטכ כעוזרת גם שירתה מטה. וביחידות לוחמות ביחידות המחקר, במחלקת המודיעין: בחיל תפקידים של שורה מילאה
 לאומי. לביטחון המכללה ובוגרת ביטחון בלימודי

 10 ערוץ ,איל נדב

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

 עסקים. במנהל סטייט גרין באולינג אוניברסיטת

 משרד ל”מנכ בהם רבים, ציבוריים תפקידים מילא התיירות. משרד ל”כמנכ כיהן החברתיים. והשירותים הרווחה משרד ל”מנכ ’איצקוביץ נחום
 חוצה כביש ישובי עמותת ר”יו שימש עוד ובנייה. לתכנון המקומית הוועדה ר”ויו חפר עמק האזורית המועצה ראש שרון, ניקוז רשות ר”יו התיירות,

 עסקים. במנהל אילן-בר אוניברסיטת מוסמך חפר. בעמק המקומית המועצה וגזבר ישראל

 אוניברסיטאות במספר ולמדיניות לממשל מרצה משותפים. החלטות קבלת בתהליכי העוסקת תובנות, חברת ל”ומנכ שותף-מייסד אלון גל ר”ד

 היה הממשלה. ראש במשרד אסטרטגיים תהליכים לפיתוח יועץ שימש והערכה. מדידה תכנון, בתהליכי שונים ציבוריים לגופים ומייעץ בישראל,
 במדיניות London School of Economics – מה דוקטור תואר בעל חברתית. במדיניות העוסק בוושינגטון Urban Institute-ב אורח עמית

 חברתית.

 הממשלתי בשירות בכירים תפקידים מילא הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון בכיר מחקר עמית אלטמן-אלעד ישראל ר”ד

 בלימודים דוקטור תואר בעל באוניברסיטה. התיכון המזרח ללימודי שילוח במכון וחוקר אביב-תל באוניברסיטת מרצה שימש ל.”ובחו בארץ
 לס.’נגא בלוס קליפורניה מאוניברסיטת אסלאמיים

 הספר בית כראש כיהן אביב.-תל באוניברסיטת ברגלס איתן ש”ע לכלכלה הספר בבית סגל חבר ישראל. בנק לנגיד המשנה אקשטיין צבי ’פרופ

 מינסוטה. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל ובוסטון. פיטסבורג מלון, קרנגי ייל, באוניברסיטאות אורח מרצה היה לכלכלה.

 ואסטרטגיה למדיניות המכון ראש שימש הממשלה. ראש במשרד לאומי לביטחון המטה וראש הממשלה ראש של לאומי לביטחון היועץ ארד זיעו ר”ד
 הלאומי והביטחון החוסן מאזן על השנתיים הרצליה כנסי סדרת את ייסד הרצליה. הבינתחומי במרכז לממשל לאודר הספר-בבית מומחה-ופרופסור

 הממשלה ראש של המדיני היועץ היה ישראל. של האטלנטי הפורום של מייסד-ר”ויו הכנסת של והביטחון החוץ לוועדת יועץ שימש ישראל. של
 אגף ראש היה במוסד האחרון תפקידו שנה. מעשרים למעלה שירת שבו מיוחדים לתפקידים מהמוסד שהושאל לאחר הראשונה, בכהונתו נתניהו



 דוקטור תואר בעל אביב.-תל באוניברסיטת אסטרטגיים למחקרים במרכז מחקר ועמית יורק בניו הדסון ןבמכו מקצועי צוות חבר היה המחקר.
 הרווארד. באוניברסיטת אקזקוטיבית השתלמות ובוגר פולברייט, כעמית עשה בה פרינסטון, מאוניברסיטת בינלאומיים ביחסים

 הצפון, פיקוד מפקד הכללי, המטה ראש סגן בהם בכירים, ומטה פיקוד תפקידי של שורה מילא ל.”צה של הכללי המטה ראש אשכנזי גבי ל”רא

 במדעי חיפה אוניברסיטת בוגר גולני. חטיבת ומפקד הצפון פיקוד של ם”אג קצין הכללי, במטה  המבצעים חטיבת וראש המטה אגף ראש עוזר
 רד.הרווא אוניברסיטת של עסקים במנהל בכירים למנהלים התוכנית ובוגר המדינה

 בסיסי מפקד אוויר, להק ראש האוויר, חיל מטה ראש בהם האוויר, בחיל בכירים תפקידים מילא ל.”בצה ת(”)אג התכנון אגף ראש אשל אמיר אלוף

 חיפה אוניברסיטת ומוסמך כלליים בלימודים אלבמה אובורן טתאוניברסי בוגר  החיל. במטה מבצעים מחלקת וראש ורמון נוף  תל האוויר חיל
 המדינה. במדעי לאומי לביטחון והמכללה

 בגרעין, הקשורות סוגיות על בעיקר כותבת דלהי. בניו לאור היוצא עיתון ,The Times of India של דיפלומטית ועורכת עתונאית בגשי אינדרני

 בכלכותה. עיתונים בשני גם עבדה .India Today בעיתון חוץ לענייני וכתבת שותפה עורכת שימשה בטרוריזם.ו בטכנולוגיה באנרגיה, חוץ, בענייני

 העסקים איש של בישראל ונציגו ישראל אייפקס ההשקעות בקרן עצמאי שותף היה הביטחון. משרד ל”מנכ לשעבר בוכריס פנחס )מיל.( ל”תא

 המרכזית האיסוף יחידת מפקד היה האחרון ותפקידו המודיעין חיל של הטכנולוגיות ביחידות בכירים קידיםבתפ שירת ’.זבלודוביץ פויו יהודי-הבריטי
 באוניברסיטת עסקים למנהל הספר בבית המתקדמת הניהול תוכנית את השלים עסקים. במנהל דרבי אוניברסיטת מוסמך (.8200) החיל של

 הרווארד.

 עיריית וכראש העולמית הציונית וההסתדרות ישראל לארץ היהודית הסוכנות הנהלת ר”כיו כיהן ה.קדימ מטעם כנסת חבר בילסקי זאב כ”חה

 אפריקה. לדרום היהודית הסוכנות ושליח הישראלי הפורום ר”יו בהם לתפוצות, ישראל בין הקשר פיתוח בתחום תפקידים של שורה מילא רעננה.
 בכלכלה. העברית האוניברסיטה בוגר

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

yesמ.”בע לנפט זיקוק בתי דירקטוריון ר”ויו הביטחון משרד ל”מנכ מ,”בע לתקשורת הישראלית החברה בזק, חברת ל”מנכ שימש בלוויין. טלוויזיה 
 חטיבת וראש והלוגיסטיקה הטכנולוגיות אגף ראש המרכז, פיקוד אלוף בהם ומטה, פיקוד בתפקידי שנה ושתיים שלושים במשך ל”בצה שירת

 מאוניברסיטת פוליטית ולכלכלה לאסטרטגיה מחקר כעמית דיפלומה בעל עסקים. ובמנהל בכלכלה אילן-בר אוניברסיטת בוגר ל.”במטכ המבצעים
 הבינתחומי המרכז ואסטרטגיה, למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר ב.”ארה בצבא המארינס של הגבוה הספר בית ובוגר בוושינגטון, טאון’ורג’ג

 הרצליה.

 וביישום המודרני המערכה לשדה הצבא בהתאמת העוסק הגרמני, הצבא של פ”ומו אסטרטגיה מחקר מרכז מפקד בינדר אקסל נרלג בריגדיר

 המשוריינת החטיבה ראש המזוינים, הכוחות מטה ראש כולל הגרמני, ההגנה במשרד בכירים תפקידים מילא מתקדמות. לוחמה טכנולוגיות
 בעל האירופי. לאיחוד גרמניה של הקבועה הנציגות של צבאיים-פוליטיים לעניינים הלשכה ראש כסגן גם שירת התכנון. באגף ראשי וקצין הראשונה

 ובניהול. בכלכלה אקדמי תואר

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

 הייעוץ חברת נציגות ר”ליו ומונה וכלכלי עסקי לייעוץ חברה הקים הבנקים. של מכוחם להפחית במטרה הגמל, וקופות הנאמנות קרנות לבין
 קליפורניה מאוניברסיטת במימון דוקטור תואר בעל אנדרסן. ארתור קסירר,-ליובושיץ החשבון רואי משרד את ניהל בישראל. סטונהייג הבינלאומית

 בברקלי.

 ל”מנכ בהם התקשורת, בתחום בכירים ניהול תפקידי מילא הפנים. משרד ל”כמנכ כיהן האוצר. במשרד התקציבים אגף ראש לשעבר בלינקוב רם

 עסקים. במנהל מוסמך תואר בעל בבזק. לוגיסטיקה ל”וסמנכ זהב, קווי ר”יו עורק, חברת ל”סמנכ הוט, הכבלים חברת

 פרלמנטרי כתב היה .German News Televisionהטלוויזיה בערוץ ואקטואליה חדשות תוכניות ומגיש רדיו שאי עיתונאי, בלסקין מנפרד ר”ד

 ברלין. מאוניברסיטת בפילוסופיה דוקטור תואר בעל ברדיו.

 בהם האוויר, ובחיל ל”בצה בכירים תפקידים של בשורה שירת האוויר. חיל מפקד לשעבר טי.די. בחברת מנהל שותף אליהו-בן איתן )מיל.( אלוף

 ובמינהל בכלכלה אילן-בר אוניברסיטת בוגר החיל. במטה לחימה אמצעי מחלקת וראש דוד רמת בסיס מפקד אוויר, להק ראש ל,”במטכ ם”אג ראש
 הרווארד. באוניברסיטת עסקים למנהל מתקדם קורס ובוגר עסקים

 ראש וסגן הביטחון שר בהם בכירים, מיניסטריאליים תפקידים של שורה מילא והתעסוקה. המסחר התעשייה, שר לשעבר אליעזר-בן בנימין כ”חה

 פעולות מתאם בהם ומטה, פיקוד בתפקידי שנה שלושים ל”בצה שירת הלאומיות. התשתיות ושר התקשורת שר והשיכון, הבינוי שר הממשלה,
 לאומי. לביטחון והמכללה ל”צה של ומטה לפיקוד הספר בית בוגר לבנון. דרום אזור ומפקד ושומרון היהוד אזור מפקד ושומרון, ביהודה הממשלה

 חברת של ההקמה צוות עם נמנה ”.וויק אוויאיישן“ האמריקאי ובמגזין ”יינס’ג“ הבריטי במגזין כתב .10 ערוץ חדשות של צבאי פרשן דוד-בן אלון
 מוסמך ישראל. קול של משטרה לענייני וכתב הראשון הערוץ של בדרום וכתב משטרה, לענייני תבכ צבאי, כתב היה .10 ערוץ של החדשות

 עסקים. במנהל הרווארד אוניברסיטת

 הספר, בית כראש כיהן חיפה. באוניברסיטת המדינה למדעי הספר בבית לאומי ביטחון ללימודי התוכניות ראש סגל חבר דור-בן גבריאל ’פרופ

 ועדות שתי בראש עמד המדינה. למדע הישראלית האגודה וכנשיא האוניברסיטה כרקטור באוניברסיטה, הלאומי הביטחון רלחק המרכז כראש
 על מאמרים ועשרים ממאה ולמעלה ספרים שבעה פרסם החברה. במדעי המחקר בנושא ועדה ובראש בישראל הדרוזי בציבור שעסקו ממשלתיות
 המזרח ובלימודי המדינה במדע דוקטור תואר בעל אתנית. פוליטיקה ועל סכסוכים יישוב על צבא,-חברה יחסי על התיכון, המזרח של הפוליטיקה

 פרינסטון. מאוניברסיטת התיכון

 ולהערכה. ללמידה להוראה, ודיגיטאליים מודפסים תכנים ובהטמעת בפיתוח העוסק ארגון חינוכית, לטכנולוגיה המרכז - מטח ל”מנכ הר-בן גילה

 שנים. ארבע במשך יישומה ואת בעיר החינוך מדיניות תכנון את והובילה יפו-אביב תל עיריית של והספורט התרבות החינוך, מנהל שברא עמדה
 ובתפקידה החינוך מערכת ובמרכוז בביזור מגמות, בחקר עסקה זו במסגרת בירושלים. חינוכית למנהיגות הספר בית של הראשון המחזור בוגרת

 בחינוך. אילן-בר אוניברסיטת מוסמכת המקומית. רשותב החינוך מערכת של

 במוסקבה ישראל לארץ היהודית הסוכנות נציגות ראש שימש בישראל. אסיאתי-האירו היהודי היהודי הקונגרס נציגות ראש יעקב-בן חיים ר”ד
 קהילתיים עובדים להכשרת מכון וניהל ייסד כנות.בסו תחום וראש חינוכי ויועץ בירושלים היהדות ללימודי במכון מרצה היה הבלטיות. ובמדינות

 במוסקבה.

 באוניברסיטת כהן ש”ע והרעיונות המדעים של ולפילוסופיה להיסטוריה ובמכון ביטחון ללימודי בתוכנית סגל חבר ישראל-בן יצחק ’פרופ )מיל.( אלוף

 בשורה ל”בצה שירת קדימה. מטעם כנסת כחבר כיהן הישראלית. החלל סוכנות ר”ויו פ(”)מולמו ולפיתוח למחקר הלאומית המועצה ר”יו אביב.-תל



 הביטחון. במשרד ת”מפא וראש הביטחון ובמשרד ל”בצה פ”המו ראש האוויר, חיל של מודיעין בלהק מחקר מחלקת ראש בהם בכירים, תפקידים של
  המדע של בפילוסופיה דוקטור תואר בעל נוספים. רסיםבפ וכן ישראל ביטחון בפרס פעמיים זכה וביטחון. צבא בנושאי ומאמרים ספרים פרסם

 אביב.-תל מאוניברסיטת

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

 התשתיות. במשרד חוץ ליחסי האגף ראש גם שימשה במשרד. מדיני ןלתכנו בחטיבה ויועצת העמים חבר מדינות על האחראית הכלכלי באגף יועצת
 רוסיים. ובלימודים בינלאומיים ביחסים העברית האוניברסיטה בוגרת

 ברחובות. לחקלאות ובפקולטה הרצליה הבינתחומי במרכז מרצה ל.”למנכ בכיר ועוזר כלכלה אגף ראש לאומי, בנק של ראשי כלכלן בפמן גיל ר”ד

 העולמי בבנק כלכלי ויועץ האוצר במשרד המדינה והכנסות כלכלה באגף בכיר יועץ ישראל, בנק של המוניטרית במחלקה בכיר כלכלן שימש
 וזרים. ישראלים פיננסים לגופים פרטי כליכל כיועץ עבד  בוושינגטון.

 איגודי ר”יו לכהונת נבחר .(RNC) הרפובליקאי הלאומי הוועד ר”כיו כיהן וכלוביסט. דין כעורך עבד ב.”ארה מיסיסיפי, מדינת מושל ברבור היילי

 מיסיסיפי. אוניברסיטת של למשפטים הספר בית בוגר הרפובליקניים. המושלים

 פורומים בארגון פעיל חירום. למצבי תכניות בגיבוש ולתאגידים לממשלות מייעץ .ASERO Worldwide ל”ומנכ נשיא מייסד, אילון-סטברגרב דורון

 אות בהם המקצועיים, הישגיו עבור בינלאומיים בפרסים זכה הכללי. הביטחון בשירות האבטחה האגף ראש שימש  אבטחה. בנושא בינלאומים
 עסקים. במנהל אביב-תל אוניברסיטת מוסמך המדינה. במדעי חיפה אוניברסיטת מוסמך ב.”ארה של המיוחדים השירותים

 יועץ שימש אסטרטגיים. ללימודים הספרדי הפורום בראש ועמד ייסד במדריד.FAES  המחקר במכון בינלאומית מדיניות תחום מנהל ברדחי רפאל

 והמכון בלונדון אסטרטגיים למחקרים הבינלאומי המכון בהם בעולם, מובילים מחקר נימכו במספר עמית אזנר. הממשלה ולראש הגנה שרי לשני
 ה.ובסוציולוגי המדינה במדע במדריד קומפלוטנס אוניברסיטת בוגר הצרפתי. ההגנה משרד שליד ביטחון כלכלת למחקרי

 הכלכלית, במערכת ניהול תפקידי של שורה מילא  המזרחי. קבנ דירקטוריון ר”ויו yes ר”יו שימש לאומי. בנק של הדירקטוריון ר”יו ברודט דוד

 במשרד בכיר ל”סמנכ האווירית, בתעשייה כספים ל”סמנכ גם שימש האוצר. משרד ל”מנכ היה שבהם האחרון אשר  ההון, ובשוק העסקית במערכת
 לכלה.בכ בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך כלכלי. לתכנון הרשות ראש וסגן והמסחר, התעשייה

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

 במדע דוקטור תואר בעל הממשלה. ראש במשרד בכיר חוקר שימש גוריון. בן ובאוניברסיטת העברית באוניברסיטה לימד המרכז. של ואסטרטגיה
 הרווארד. באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלים העברית. אוניברסיטהמה המדינה

 הייתה השד. לסרטן והערנות המודעות להגברת יבשות בחמש הפועל קומן, ’.ג סוזן ש”ע הבינלאומי הארגון ל”ומנכ מייסדת ברינקר ננסי השגרירה

 בפרסים זכתה הציבורית פעילותה על זה. בנושא המחקר על והפיקוח השד רטןס מניעת בתחום רבים ציבוריים ובגופים נשיאותיות בוועדות חברה
 מחלקת כראש ב”ארה של החוץ בשירות שירתה אובמה. ברק הנשיא ידי-על 2009 בשנת לה הוענקה אשר לחופש הנשיא מדליית בהם רבים,
 אילינוי. אוניברסיטת בוגרת בהונגריה. ב”ארה וכשגרירת הטקס

 ושל רבין יצחק של ביטחון לענייני התקשורת יועץ היה בתחנה. צבאי ופרשן ל”צה גלי של ראשי ועורך מפקד שימש ל.”צה דובר בניהו אבי ל”תא

 ביחידת לעיתונות הקישור ענף בראש עמד ביטחון. כשר כהונתו בתקופת מרדכי יצחק של התקשורת ויועץ ממשלה כראשי כהונתם בזמן פרס שמעון
 המדינה. במדעי חיפה אוניברסיטת בוגר ”.מעריב”וב ”המשמר על”ב איעיתונ והיה ל,”צה דובר

 בתפקידי שנה שלושים במשך המודיעין בקהיליית שירת הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות במכון המחקרים מנהל בר שמואל ר”ד
 ומאמרים ספרים פרסם וטרור. אסלאמי רדיקליזם אסיה, מזרח כון,התי המזרח לאומי, ביטחון כוללים התמחותו תחומי ותכנון. דיפלומטיה מחקר,

 התיכון. המזרח של בהיסטוריה אביב-תל מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל אלה. בתחומים

 נציג בהם הגרמני, החוץ במשרד תפקידים של שורה מילא ביטחון. ומדיניות חוץ לענייני ו”נאט של הכללי למזכיר עוזר ברנגלמן דירק השגריר

 גם שירת ו.”נאט של הכללי המזכיר במשרד מנהל וסגן במשרד ביטחון ולמדיניות להגנה החטיבה וראש מנהל ו,”לנאט הגרמנית במשלחת מוסמך
 בטוקיו. השקעות כמנהל עבד החוץ למשרד שהצטרף לפני בלונדון. ובשגרירות בוושינגטון גרמניה בשגרירירות

 בראש עמד ולפיתוח. אקדמיים לעניינים לנשיא כמשנה גם כיהן הרצליה. הבינתחומי במרכז למשפטים רדזינר ספר בית דיקן ניב-בר משה ’פרופ
 היה העברית. ובאוניברסיטה אביב-תל באוניברסיטת מרצה שימש .אילן-בר באוניברסיטת עסקים למנהל הספר בבית ולניהול לחוק התוכנית
 דוקטור תואר בעל סאמט. ד. ’פרופ עם יחד רקנאטי ש”ע עסקים למנהל הספר בית פרס חתן ובוסטון. הרווארד באוניברסיטאות אורח פרופסור

 הרצליה. הבינתחומי זבמרכ ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר אביב.-תל מאוניברסיטת במשפטים

 רבים, ציבוריים בגופים חברה בישראל. הראשונה החרדית האקדמית המכללה – ירושלים החרדית המכללה של מייסדת נשיאה שלום-בר עדינה

 ברשימת נבחרה לחילוניים. דתיים בין להידברות פורום ייסדה ירוחם. קבוצת לאומית להסכמה והפורום אילן-בר אוניברסיטת של המנהל הוועד בהם
 שנקר. במכללת עיצוב למדה ”.מרקר-דה“ של לטובה המשפיעים האישים

 בית מנהל בהם הבריאות, שירותי בתחום בכירים ניהוליים תפקידים של שורה מילא נהריה. – המערבי לגליל החולים בית מנהל ברהום מסעד ר”ד

 של מערבי וגליל חיפה סניף מנהל כללית, בריאות בשירותי מערבי וגליל פהחי במחוז בית אשפוז מערך מנהל בנצרת, הקדושה המשפחה החולים
 לרפואה דוקטור תואר בעל משפחה. וברפואת פנימית ברפואה התמחה מערבי. וגליל חיפה מחוז טיפול להמשך היחידה ומנהל כללית חולים קופת

 בריאות. ערכותמ בניהול חיפה אוניברסיטת ומוסמך בטכניון רפפורט ש”ע לרפואה מהפקולטה

 קרנות מיני’בג עצמאית שותפה הייתה ישראל.-אוסטרליה המסחר לשכת ר”ויו ישראל EMC ל”מנכ העולמית, EMC נשיא סגנית ברי ארנה ר”ד
 הייתה לסימנס. שנמכרה מחשבים תקשורת אורנט יזמי עם נמנתה והתעסוקה. המסחר התעשייה, במשרד ראשית כמדענית כיהנה ישראליות.

 מחקר ובגופי למחקר האירופית במועצה חברה הייתה ואלביט. פיברוניקס יבמ, בהן ב,”ובארה בארץ טק-היי בחברות ועבדה לאינטל צתיוע
 .(USC) קליפורניה דרום מאוניברסיטת המחשב במדעי דוקטור תואר בעלת סיכון. הון קרנות איגוד ר”יו גם שימשה נוספים. בינלאומיים

-תל באוניברסיטת עסקים למנהל אמריטוס פרופסור הרצליה. הבינתחומי במרכז עסקים למנהל אריסון ספר בית מייסד, קןדי ברנע אמיר ’פרופ

 בוועדות הישראלי, במשק בכירים תפקידים של בשורה ומכהן כיהן יורק. וניו רייס קורנל, בהן אוניברסיטאות, במספר אורח פרופסור שימש אביב.
 קורנל. מאוניברסיטת ובמימון ניהולית בכלכלה דוקטור תואר בעל אביב.-בתל ערך לניירות ובבורסה האוצר משרד לוש ישראל בנק של ציבוריות

  הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר

 החוץ. וכשר הפנים כשר גם כיהן לשעבר. הממשלה ראש העצמאות. סיעת ר”ויו הממשלה ראש סגן הביטחון, שר ברק אהוד )מיל.( ל”רא כ”חה

 במהלך המרכז. פיקוד ואלוף מודיעין אגף ראש שימש עוד הכללי. המטה ראש היה האחרון ותפקידו ל”בצה שירת פוליטית, לקריירה שפנה קודם



 מוסמך בקרב. והצטיינות לב מץאו על נוספים שים”צל וארבעה המופת עיטור ל:”צה בתולדות ביותר הגבוה העיטורים במספר זכה הצבאי שירותו
  מערכות. בניתוח סטנפורד אוניברסיטת

 ראש וסגן אירופה מערב אגף וראש המשרד ל”סמנכ בהם הישראלי, החוץ בשירות בכירים תפקידים מילא החוץ. משרד ל”מנכ ברק רפי השגריר

 מוסמך אוסלו. הסכמי על החתימה לאחר הפלסטינים עם המגעים כמתאם החוץ משרד מטעם מונה 1996–1993 בשנים לוושינגטון. המשלחת
  רוטשילד. קרן של המצטיינים תוכנית במסגרת בינלאומיים ביחסים העברית האוניברסיטה

 . אביב תל אוניברסיטת ליד וחברה לטכנולוגיה  BRM מכון של מייסדת ר”יו שבע. באר הפועל הכדורגל מועדון ראש ויושבת בעלים ברקת אלונה

 והתעסוקה החברה החינוך, בתחומי הפועל טק-היי אנשי של פילנתרופי ארגון ,Israel Venture Network – IVN של הדירקטוריון חברי עם נמנתה
 הסיליקון עמק במחוז היהודית בפדרציה דירקטוריון חברת הייתה עוד .Red Herring האמריקאי במגזין דירקטוריון וחברת משקיעה הייתה בישראל.

  תיכון. מזרח בלימודי ראשון תואר בעלת זה. באזור מ”על רגוןא ונציגת

 של וכלכלי פוליטי לניתוח (MEEPAS) מיפאס חברת מייסד וישראל. איראן ויחסי איראן התיכון, המזרח בתחומי ופרשן מומחה בדנפר’ג מאיר

 הגרעין תוכנית על ספר כתב הנפט. בנושא פרויקט בראש עומד הוא בו רומא, במועדון חבר התמחותו. בתחומי ם”לאו יועץ משמש התיכון. המזרח
 בהן מובילות באוניברסיטאות הרצה בעולם. מובילים ולעיתונים גדולות תקשורת לחברות יועץ שימש מלמן. יוסי ”הארץ“ עיתונאי עם יחד איראן של

 ובלימודים בינלאומיים ביחסים לנקסטר אוניברסיטת מוסמך אביב.-תל ואוניברסיטת בירושלים העברית האוניברסיטה בולטימור, טאון,’ורג’ג
  אסטרטגיים.

  בגרמניה. היהודיים הסטודנטים איגוד מועצת חברת ,ברק’ג סבטלנה ר”ד

 במקצועה. דין עורכת וכחיילים. מתאבדים כמחבלים ילדים בגיוס להיאבק במטרה שנוסד הילד, לזכויות המכון ומנהלת מייסדת גולדסטין מ. ברוק

  הציבורית. הסנגוריה בתחום פעילותה עבור הוקרה באות זכתה רבים. בפרסים שזכתה דוקומנטריים סרטים מפיקת

 ועידת של המתמדת הוועדה ר”ויו מייסדיו עם נמנה שהוא רוסיה יהודי בקונגרס יאותנש חבר מוסקבה, של הראשי הרב גולדשמיט פנחס הרב

 במספר למד עילית. בנצרת רב היה במוסקבה רב לשמש שנשלח לפני במוסקבה. יהודיים ספר ובית ישיבה של הקמתה את יזם אירופה. רבני
  הופקינס. ונס’ג תאוניברסיט מוסמך בבולטימור. ישראל נר בישיבת לרבנות והוסמך ישיבות

 לאתיקה, במרכז בינלאומית עמיתה הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית סגל חברת גולן גליה ’פרופ

 חברת הייתה עכשוויים. פוליטיים ועניינים בינלאומיים משברים גלובליזציה,  כוללים התמחותה תחומי ברנדייס. באוניברסיטת ציבור וענייני משפט
 מרכז ר”וכיו האישה ללימודי לייפר מרכז של הקתדרה כראש המדינה, למדע המחלקה כראש כיהנה בה בירושלים, העברית באוניברסיטה סגל

 ולמשרד ל”לצה ויועצת ובבריטניה ב”בארה ובאוניברסיטאות רמחק במרכזי אורח פרופסור שימשה אסיה. ומזרח אירופה מזרח ללימודי מיירוק
 אליס פרס המדינה, למדע הישראלית האגודה מטעם חיים מפעל פרס כלת אירופה. מזרח ועל המועצות ברית על ספרים שמונה פרסמה החוץ.
  בירושלים. העברית האוניברסיטהמ המדינה במדע דוקטור תואר בעלת גלייטסמן. קרן מטעם לאקטיביזם ופרס במנהיגות לנשים שלוי

 המזרח ביטחון לענייני מיוחד ושליח ב”ארה של האטלנטית המועצה ר”יו שימש ב.”ארה של לאומי לביטחון היועץ לשעבר ונס’ג ים(’)ג יימס’ג גנרל

 בחיל שירת בעיראק. הביטחון כוחות ייןבענ והאחרת התיכון, המזרח ביטחון בענייני האחת הקונגרס: של עצמאיות ועדות שתי ר”כיו כיהן התיכון.
 כבוד בעיטורי זכה .(SACEUR) באירופה הברית מדינות כוחות של עליון ומפקד ,(EUCOM) ב”ארה צבא של אירופה פיקוד מפקד והיה המארינס,

  במדעים. טאון’ורג’ג אוניברסיטת בוגר שירותו. עבור

 קולנוע, טלוויזיה, בהפקות העוסקות בינלאומיות חברות קבוצת של בעלים רוסי. ממוצא יקאיאמר יהודי עסקים ואיש הון איל גוסינסקי ולדימיר
 במוסקבה היהודי בקונגרס פעיל היה  טלוויזיה. סדרות להפקת בחברה שותף הרוסית. בשפה ואתרים פורטלים ובהפעלת ובמידע, בפרסום

  העולמי. היהודי ובקונגרס

 באוניברסיטת בינלאומיים ללימודים שפוגלי-פרימן במכון בכיר מחקר עמית ”.צייט די“ הגרמני השבועון של ורךוע לאור מוציא ופה’ג וזף’ג ר”ד

 ועם ינסקי’ז’בז זביגנייב עם יחד ייסד, .”Überpower: The Imperial Temptation of America“ כולל ספרים, מספר חיבר הובר. ובמכון סטנפורד
  הרווארד. מאוניברסיטת בממשל דוקטור תואר בעל .”The American Interest“  חוץ מדיניות לענייני העת כתב את פוקויאמה, פרנסיס

 רייס קונדוליסה של כהונתה בתקופת מדיניות תכנון כמנהל כיהן אירואסיה. בקבוצת גלובלי מאקרו ניתוח ומנהל המחקרים מנהל גורדון דייויד ר”ד
 האחרון ספרו את מישיגן. מדינת של ובאוניברסיטה מישיגן באוניברסיטת הרצה למודיעין. הלאומית המועצה ר”יו וכסגן ב”ארה של המדינה כמזכירת

“Managing Strategic Surprise: Lessons from Risk Management and Risk Assessment” בראקן. פול ועם ברמר איאן עם יחד פרסם 
  מישיגן. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל

  ברוסיה. היהודיות הקהילות של הפדרציה דובר גורין ברוך

 שימש המערב. מדינות גוש מטעם ם”האו עצרת נשיא סגן להיות נבחר כהונתו במהלך ם.”באו ישראל שגריר לשעבר מרקסטון. קרן ר”יו גילרמן דן
 מספר של ל”כמנכ כיהן ישראל. ובבנק לאומי בבנק ודירקטור הראשון הבינלאומי הבנק דירקטוריון חבר והיה בישראל המסחר לשכות איגוד ר”יו

-תל באוניברסיטת למד אילן.-בר מאוניברסיטת כבוד לשם דוקטור תואר בעל והטכנולוגיה. החקלאות המזון, הכימיה, בתחומי ישראליות חברות
  בירושלים. העברית ובאוניברסיטה אביב

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

  ל.”צה ודובר ל”בצה

 לשכת ר”יו גם משמש .מערבי גליל האקדמית המכללה ר”ויו כלכלי לפיתוח קורת קרן ר”יו )ישראל(, פורטלנד קרן ל”מנכ גלעדי עיבל )מיל.( ל”תא
 בתקופת הממשלה ראש במשרד והאסטרטגיה התיאום מערך כראש כיהן אביב.-בתל סלובניה של כבוד וקונסול פלסטינית-הישראלית המסחר
 עמית שימש אסטרטגי. לתכנון החטיבה ראש היה שבהם האחרון אשר ומטה, פיקוד תפקידי של בשורה ל”בצה שירת שרון. אריאל של כהונתו

 בתחומי וושינגטון ’ורג’ג ואוניברסיטת בוושינגטון, לאומי לביטחון האוניברסיטה חיפה, אוניברסיטת מוסמך ב.”בארה סטנפורד באוניברסיטת רמחק
  ציבורי. ומימון לאומי ביטחון אסטרטגיית מדיניות, ניתוח משאבים, ניהול

 דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית דיקן סגן הרצליה, הבינתחומי במרכז (ICT) טרור נגד למדיניות המכון של מייסד ל”מנכ גנור בועז ר”ד

 האלימות חקר בתחום מחקר במרכזי ועמית בינלאומיות ועדות במספר חבר במרכז.  המולדת וביטחון טרור ללימודי התוכנית וראש ואסטרטגיה
 ולמשרד לאומי לביטחון למועצה הביטחון, למשרד ,הממשלה ראש למשרד בטרור הלוחמה בתחום יועץ שימש בטרור. והמלחמה הפוליטית

  בירושלים. העברית מהאוניברסיטה המדינה במדע דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחום ספרים מספר פרסם התחבורה.



 היבשה, ועזר מפקד ב,”בארה הגנה נספח בהם ל,”בצה בכירים תפקידים של שורה מילא הכללי. המטה ראש סגן לשעבר גנץ בני )מיל.( אלוף

 ב”בארה (NDU) לאומי לביטחון האוניברסיטה ומוסמך המדינה במדעי חיפה אוניברסיטת מסמך ושומרון. יהודה אוגדת ומפקד הצפון פיקוד מפקד
  ל.”צה של לאומי לביטחון והמכללה ומטה לפיקוד המכללה בוגר לאומיים. משאבים בניהול

  

 

 המשא צוות כמזכיר ברק הממשלה ראש ובלשכת הממשלה ראש במשרד שירת אסטרטגית. לחשיבה תראו מכון ומנהל מייסד גרינשטיין גידי

 שינוי המקדמות שונות בקבוצות פעיל (.ECF) כלכלי פעולה לשיתוף בקרן מדיניות בתכנון עסק ף.”לאש ישראל בין הקבע הסכם על לשיחות ומתן
 הספר ובתי וקסנר, קרן מטעם בהרווארד קנדי ש”ע לממשל הספר בית בוגר ת.תגלי פרויקט את שעיצב צוות הוביל בישראל. הממשל בשיטת

  אביב. תל באוניברסיטת ולכלכלה למשפטים

 יורק ניו”ה ”,סטנדארד וויקלי”ה בהם גדולים, לעיתונים בקביעות כותב )וושינגטון(. הדמוקרטיות על להגנה בקרן בכיר עמית גרכט מרק ראואל
 החדשה. האמריקאית המאה בפרויקט תיכונית המזרח היוזמה ומנהל (AEI)  האמריקאי היזמות במכון עמית היה ”.ורנל’ג סטריט וול”וה ”טיימס
  האסלאם. על וספר  איראן על ספר פרסם ב.”ארה של המרכזית הביון סוכנות של בצעיםהמ במנהלת מומחה שימש

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

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

 Labour“בעיתון קבוע פוליטי טור בעל הלייבור. של הצללים בממשלת ההגנה שר ברנסלי. מזרח אזור מטעם הבריטי הפרלמנט חבר דאגהר מייקל
Uncut”. ועניינים המקומי הממשל התחבורה, במשרד מיוחד יועץ היה בראון. גורדון של כהונתו בתקופת הממשלה לראש ראשי פוליטי דובר שימש 
  .AEEU-ה המהנדסים, באיגוד מדיניות אחראי ושימש הנבחרים בית למנהיג יועץ גם היה אזוריים.

 ואנרגיה. מכרות כלכלה, לענייני כשר כיהן הקתולית. יברסיטהובאונ ילה’צ באוניברסיטת סגל וחבר ילה’צ של הבנק נגיד גרגוריו-דה חוזה ר”ד

 בינלאומיים ולארגונים בינלאומיות לחברות כיועץ עבד האוצר. במשרד הכלכלית המדיניות ומתאם אנרגיה לענייני הלאומית הוועדה נשיא גם שימש
 דוקטור תואר בעל כלכלית. וצמיחה ייצוב מדיניות ענייניב רבים אקדמיים מאמרים פרסם ם.”והאו הבינלאומית המטבע קרן העולמי, הבנק כמו

  .(MIT) וסטס’מסאצ של הטכנולוגי מהמכון בכלכלה

 בחינוך שונים תפקידים מילא ובבלגיה. ב,”ארה דייגו, בסן היהודית הסוכנות שליח שימש והתפוצות. ההסברה במשרד תפוצות תחום ראש דגן אייל

  המדינה. במדעי חיפה אוניברסיטת בוגר פורמאלי.-הבלתי

 כספים בגיוס והתמחה סיכון הון בחברות עבד האיראנית. האנרגיה פרויקט ומנהל הדמוקרטיות על להגנה הקרן של בפועל מנהל דובוביץ מרק

  עסקים. במנהל טורונטו אוניברסיטת ומוסמך בינלאומית במדיניות הופקינס ונס’ג אוניברסיטת מוסמך הזנק. לחברות

 הממשלה לראש המשנה משרד ל”מנכ בהם, פרס שמעון של לצדו בכירים ניהול תפקידי של שורה מילאה הנשיא. בית ל”מנכ דובדבני אפרת

 ליצחק גם יועצת שימשה הממשלה. לראש ויועצת אזורי לפיתוח במשרד השר מטה וראש החוץ שר לשכת ראש והגליל, הנגב לפיתוח והמשרד
 מוסמכת מודיעין. ביחידות פיקוד בתפקידי שירתה הממשלה. ראש במשרד הציבור פניות באגף חברה ענף וראש משלהמ כראש כהונתו בזמן רבין

  ציבורית. במדיניות אביב-תל אוניברסיטת

 ים,בכיר תפקידים של שורה ומילאה ישראל במשטרת שירתה התעסוקה. שירות ל”כמנכ כיהנה לאומי. לביטוח המוסד ל”מנכ דומיניסיני אסתר

 האוניברסיטה בוגרת וגמלאות. רווחה מדור וראש פרט מחלקת ראש אזרחי, ומשמר קהילה אגף ראש ניצב, בדרגת אנוש משאבי אגף ראש בהם
  בקרימינולוגיה. מוסמך לתואר למדה סוציאלית. ובעבודה בסוציולוגיה בפסיכולוגיה, בחינוך, בירושלים העברית

 ציבורית למדיניות כיועץ גם משרת העולמי. הכלכלי הפורום של תיכונית והמזרח הערבית העסקית המועצה וראש בכיר מנהל דיוואני-אל שריף

 כיהן בינלאומי. לפיתוח האמריקאית והסוכנות ם”האו של הפיתוח תוכנית העולמי, הבנק כמו בינלאומיים ולארגונים התיכון במזרח רבות לממשלות
 אוניברסיטת מוסמך בראשה. ועמד במצרים ניהולי לייעוץ חברה ייסד נבה.’בג קוטקנה בחברת עסקי לפיתוח החטיבה וכמנהל בכיר נשיא כסגן

  בתכנון. יוסטון

 המכון של המייעצת בוועדה חבר הרצליה. הבינתחומי במרכז רקנאטי רפאל ש”ע הבינלאומי הספר בית וראש חוץ לקשרי נשיא סגן דייויס ונתן’ג

 בסוכנות תפקידים של שורה מילא בירושלים. העברית באוניברסיטה ציבור וליחסי לפיתוח היחידה מנהל שימש ר.טרו נגד למדיניות הבינלאומי
  בכלכלה. אביב-תל אוניברסיטת מוסמך וברומא. בבוסטון בקייפטאון, עלייה ושליח לקליטה הלאומית החברה מנהל  בהם היהודית,

 .(Jewish Leadership Council) יהודית למנהיגות המועצה וחבר (UJIA) בבריטניה לישראל תהמאוחד המגבית - היסוד קרן ר”יו  דייויס מיק

 היה בבריטניה, שהתיישב לפני המתכות. בתעשיית בכירים ניהול תפקידי מילא בבריטניה. ומתכות למכרות חברה מ,”בע אקסטרטה ר”כיו מכהן
  אפריקה. בדרום היהודית הקהילה בענייני פעיל

 הדסון במכון ועמית  ומדינה ציבור לענייני הירושלמי במרכז חוץ מדיניות עמית העולמי. היהודי הקונגרס של המיועד הכללי המזכיר  קרדיי דן

-כ זרות רשתות עם גם עובד הישראלית. הטלוויזיה של הכנסת ובערוץ 1 ערוץ של באנגלית בחדשות התיכון המזרח לענייני פרשן בוושינגטון.
 השלום תהליך בענייני ומדינה ציבור לענייני הירושלמי המרכז פרסומי של וכתב עורך שימש זירה.’ג-ואל חורה -אל ניוז, פוקס י.בי.סי,ב סי.אן.אן,

  הרווארד. אוניברסיטת בוגר איראן. והתגרענות

 תפקידים מילא המדינה. במועצת ליטיגציהה חטיבת כנשיא שירת לאומי. ולביטחון להגנה כללי ומזכיר צרפת של המדינה מועצת חבר דלון פרנסיס

 משפטי ויועץ לאומי לחינוך במשרד פעולה ושיתוף חוץ יחסי מנהל ומחקר, גבוה חינוך לאומי, לחינוך השר לשכת מנהל בהם בכירים, מיניסטריאליים
  (.ENA) בפריז למנהל הגבוה הספר בית בוגר ם.”לאו הצרפתית למשלחת

 הקונגרס בפני הרצה לחינוך. חביבה גבעת ל”סמנכ שימש הקרן. של משאבים פיתוח מנהל היה אברהם. קרן יוזמות שותף, ל”מנכ דראושה מוחמד
 הקתולית האוניברסיטה של Peacemaker–ה פרס בהם פעילותו, על בפרסים זכה ו.”ונאט העולמי הכלכלי הפורום האירופי, הפרלמנט האמריקאי,

 הרטפורד אוניברסיטת מוסמך לחינוך. ו”אונסק ופרס רווח למטרת שלא ארגונים של העולמי הגג ארגון םמטע ”והביטחון השלום“ פרס שיקאגו, של
  ציבורי. במנהל

 עם יחד 10 ערוץ של שבת ערב מהדורת את הגיש המידע. חופש למען התנועה וממייסדי ר”יו .10 ערוץ חדשות של הפוליטי הפרשן דרוקר רביב

 עם בשיתוף ”בומרנג“ הספר ואת ברק אהוד של שלטונו תקופת על ”חרקירי“ הספר את פרסם  ”.מעריב”וב  ל”צה בגלי מדיני כתב היה שלח. עפר
  אביב.-תל באוניברסיטת משפטים למד השנייה. באינתיפאדה היגותהמנ כישלון על שלח עפר



 מילאה .אביב תל באוניברסיטת נאמן יובל בסדנת מחקר עמיתת .בישראל וקסנר קרן של המלגות תוכנית ל”מנכ כוריאל -האוסן דבורה

 למשלחות משפטית יועצת שימשה ,בינלאומי בחוק כמתמחה .התקשורת משרד של הכללי המנהל ובלשכת המשפטית בלשכה תפקידיםבכירים
 עם השלום הסכם על ומתן המשא ולשיחות ,אוסלו הסכמי על ומתן המשא לשיחות ,לטלקומוניקציה הבינלאומי לאיגוד ,העולמי לארגוןהסחר

 בוגרת .התמחותה לתחום הקשורים בנושאים בעיתונות ומאמרים מחקרים ופרסמה בארץ למשפטים בפקולטות מרצה שימשה.ירדן
  .וקסנר כעמיתת ,ציבורי במנהל הרווארד באוניברסיטת קנדי .פ ון’ג ש”ע לממשל הספר בית ומוסמכת במשפטים בירושלים האוניברסיטההעברית

 תעשיית של ואסטרטגיים מבניים בהיבטים ומומחה Cambridge Energy Associates IHS –ב האנרגיה בתחום ראשי חוקר הובס דייויד

 בדרום באסיה, פרויקטים וניהל בינלאומיות בחברות אנרגיה הפקת בתחום ופיתוח במחקר עבד בארגון. המחקר פעילויות מנהל שימש האנרגיה.
 בלונדון. ’קולג אימפריאל בוגר ובצפונה. אמריקה

 כהונתו בתקופות שלום סילבן של הלשכה ראש שימשה אזורי. פעולה לשיתוף והמשרד לילוהג הנגב לפיתוח המשרד ל”מנכ בכור-הוזמן אורנה

  עסקים. במנהל ראשון תואר בעלת ממשל. ולקשרי לאסטרטגיה חברה הקימה הביטחון. שר וסגן המדע שר האוצר, שר החוץ, כשר

 במחקר, ומעורב למדע ויצמן במכון המתחדשת האנרגיה במיזם ילפע פילנתרופית. בפעילות עוסק מתקדמת. בטכנולוגיה ומשקיע יזם הולנדר יוסי

-ל 1999 בשנת שנמכרה החדיש הממד חברת את ייסד כלכלי. לתכנון הישראלי המכון ר”יו העולם. ברחבי האנרגיה בתחום ובהשקעות במדיניות
BMC. למדע. ויצמן מכון של המנהלים במועצת חבר  

 רבתי יורק ניו ועידת של בכיר ומנהל מייסד היה ב.”בארה הגדולים היהודיים הארגונים של הנשיאים ועידת של בפועל נשיא סגן הונליין מלקולם
 הקרוב המזרח במרכז לאומי לביטחון מחקר עמית היה .Jewish Community Relations Council-ה ושל המועצות ברית יהדות לענייני

 רבים הוקרה באותות זכה .(FPRI) חוץ למדיניות המחקר במכון התיכון למזרח ומומחה לאומייםבינ ליחסים מרצה שימש פנסילבניה, באוניברסיטת
 ליחסים דוקטור תואר בעל (.OSCE) באירופה פעולה ולשיתוף לביטחון לארגון ב”ארה במשלחות כחבר אמריקאיים נשיאים שלושה ידי-על ומונה

  פנסילבניה. מאוניברסיטת בינלאומיים

  

  

 

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

 נגד ם”האו לכינוס האמריקאיים היהודיים הארגונים של המשלחת וראש קניה, בניירובי, נשים בנושא ם”האו של העולמי לכינוס ממשלתיים-לא
 ברית בני ארגון כנשיא כיהן ישראל. על ולתיעוד למידע ההולנדי במרכז ישראלים טרור לקורבנות משפטי יועץ שימש אפריקה. דרום בדרבן, תגזענו

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

 באסלאם נשים בזכויות האסלאם, לבין המערב בין ביחסים מתמקד מחקרה .(AEI) האמריקאי היזמות במכון מחקר עמיתת  עלי הירסי אייאן

 .2006-2003 השנים בין נטפרלמ כחברת כיהנה שם להולנד, והיגרה סומאליה, במוגדישו, נולדה ובתרבות. בדת שמקורה נשים כלפי ובאלימות
 בתרבויות נשים דיכוי על סרט הפיקה מוסלמיות. נשים זכויות על הגנה ולמען ההולנדית בחברה מהגרים שילוב למען פעלה כהונתה בתקופת

 מוסמך תואר בעלת  התמחותה. תחומי ועל האישי ניסיונה על המבוססים ספרים מספר פרסמה גוך.-ון תיאו הבמאי עם יחד שמרניות אסלאמיות
  בהולנד. ליידן מאוניברסיטת

 הבילטראליים הסחר הסכמי תחום על ממונה שימש והתעסוקה. המסחר התעשייה, במשרד חוץ סחר מנהל וראש ל”למנכ משנה הירש בועז

 באוניברסיטה למשפטים בפקולטה חוץ סחר על הרצה  האירופי. האיחוד מוסדות למול  בבריסל ת”התמ משרד של מסחרי ויועץ חוץ סחר במינהל
  במשפטים. מוסמך תואר בעל  בירושלים. העברית

 במוסד שירת לאומי. לביטחון המועצה כראש כיהן בירושלים. העברית באוניברסיטה ומדינית אסטרטגית לחשיבה שאשא מרכז ראש הלוי אפרים
 המטה, אגף כראש המוסד, לראש כמשנה גם כיהן המוסד. ראש היה שבהם האחרון אשר ל,”ובחו בארץ בכירים בתפקידים מיוחדים לתפקידים

 הדיפלומטיים. הקשרים ועל המודיעין קשרי על המופקד ”,תבל“ אגף וכראש בעולם יהודיות קהילות על ההגנה על האחראי ”ביצור“ אגף כראש
  במשפטים. בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך

 ומזכיר המשפטית המחלקה ראש פרלמנטארי, מזכיר בהם ההגנה, במשרד בכירים תפקידים מילא הונגריה. של ההגנה רש הנדה בה’צ ר”ד

 משפטים למד כללי. נשיא סגן בהם ההונגרי, הדמוקרטי בפורום רבים בתפקידים שימש ואס. מחוז מטעם פרלמנט כחבר נבחר המדינה.
  בבודפשט. אלטה באוניברסיטת

 ממשלה, למשרדי שיווקית לתקשורת יועץ משמש הרצליה. הבינתחומי במרכז עסקים למנהל אריסון ספר בבית פוליטי לשיווק מרצה הסמן רמי

 אביב.-תל באוניברסיטת ומדיניות לממשל הספר בבית מחקר עמית היה פרטיות. ולחברות לתאגידים השלישי, המגזר לארגוני ציבוריים, לארגונים
  עסקים. במנהל בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך גדולים. פרסום במשרדי ותכנון סטרטגיא מחקר מחלקות מנהל שימש

 שם בירושלים, הרטמן במכון דתית לציונות המרכז את הקים ”.הארץ”ב טור ובעל עיתונאי ציונית. לאסטרטגיה המכון  של מייסד ר”יו  הראל ישראל

 וייסד יזם ”.נקודה“ הירחון של ועורך מייסד היה שנה. עשרה-חמש במשך בראשה ועמד ע”יש מועצת את ייסד המנהיגות. תוכנית מנהל שימש גם
  ”.הלב אבירי”ו ”האריות שער“ הספרים את פרסם מידן.-גביזון רויקטפ ואת לאומית לאחריות הפורום את

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

 בוגר ובעולם. בארץ מובילים עת ובכתבי בעיתונות רבים מאמרים פרסם הממשלה. ומזכיר באנטישמיות ומאבק חברה תפוצות, לענייני השר
  יורק. וניו  קורנל באוניברסיטאות השתלם במשפטים. אביב-תל אוניברסיטת

 של להמנה הוועד ר”יו היהודי. העם למדיניות במכון וחוקר הקרוב המזרח למדיניות וושינגטון במכון בכיר עמית  הרצוג )מייק( מיכאל )מיל.( ל”תא

 הביטחון שר של צבאי מזכיר שימש הפלסטינים. עם ומתן למשא הביטחון ושר הממשלה ראש שליח היה ופוליטיקה. חברה לתקשורת, הרצוג מכון
  המדינה. במדע חיפה אוניברסיטת מוסמך ל.”צה של התכנון באגף אסטרטגי לתכנון החטיבה וראש

 בטכניון למתמטיקה בפקולטה סגל חבר שימש החדשה. ל”מפד – היהודי הבית ר”ויו כנולוגיהוהט המדע שר  הרשקוביץ דניאל ’פרופ הרב כ”חה

 האקדמי, הסגל ארגון ר”יו למתמטיקה, הפקולטה דיקן בהם בטכניון, אקדמי ניהול תפקידי גם מילא שפירו. ומרלין ין’יוג ש”ע הקתדרה בראש ועמד
 ויסקונסין מדיסון באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלים מהטכניון. במתמטיקה דוקטור תואר בעל חוץ. ולימודי המשך ללימודי היחידה וראש
  ב.”בארה



 בלכנר מרכז וכמנהל כימית להנדסה המחלקה ר”כיו כיהן בנגב. גוריון-בן באוניברסיטת ולפיתוח למחקר ודיקן נשיאה סגן הרשקוביץ מוטי ’פרופ

 והנדסה מחקר אקסון לחברת יועץ שימש למחזור. הניתנים דלק סוגי ייצור בתחום פטנטים של רב פרמס ורשם רבים מאמרים פרסם באוניברסיטה.
  בדייויס. קליפורניה מאוניברסיטת כימית בהנדסה דוקטור תואר בעל דלק. ולמחזור חלופיים דלק לסוגי הקשורים רבים בפרויקטים מעורב והיה

 יהודיים בלימודים ולמחקר ללימוד היחידה וחבר בירמינגהאם באוניברסיטת דתיים-ובין יהודיים יםלמחקר ו”אונסק קתדרת ראש ובר ונתן’ג ’פרופ

 ובקשר במוזיאולוגיה ך,”בתנ השואה, בלימודי בימינו, היהודית התפוצה של בסוציולוגיה מתמקד מחקרו בבריטניה. אוקספורד באוניברסיטת ועבריים
 על פולין מנשיא הוקרה לאות זכה אושוויץ. למוזיאון הבינלאומית המועצה חברי עם נמנה אוקספורד. טתבאוניברסי מרצה שימש ליהודים. פולין בין

  אוקספורד. מאוניברסיטת חברתית באנתרופולוגיה דוקטור תואר בעל פולני.-היהודי הדיאלוג העמקת למען פועלו

 ממשלתיים, לארגונים החינוך בתחום ויועץ מרצה ובריאות. ציבורי חינוך בענייני רבות ציבוריות בוועדות חבר בחינוך. למצוינות הברית נשיא ווייז בוב
 תוכניות יישום למען פעל כמושל, כהונתו בזמן יניה.’וירג מערב כמושל כיהן האמריקאי. החינוך ולמשרד אדם זכויות לארגוני ופילנתרופיים, עסקיים

 לאוניברסיטאות. המתקבלים מספר ולהגדלת המורים שכר להעלאת ההוראה, רמת יפורלש נזקקים, לסטודנטים אקדמיים לימודים במימון לסיוע
 מוסמך והבריאות. הסביבה איכות החינוך, בתחומי פעל זו במשרה יניה.’וירג מערב של השני האזור את וייצג האמריקאי הנבחרים בבית חבר היה

 במשפטים. טוליין אוניברסיטת

Evelyn is a proud member of the Alpha Kappa Alpha SororiINC.  

 הגוף הרוח, מדעי בתחום הלאומית המועצה כחבר ב”ארה של הסנאט ידי-על שאושר נשיאותי מינוי קיבל הדסון. מכון ל”מנכ וויינסטין ר. ’קנת ר”ד
 שירת הרוח. מדעי בתחום ותציבורי ובתוכניות בחינוך במחקר, בתמיכה העוסק ,National Endowment for the Humanities–ה על המפקח

 בינלאומיים יחסים בנושא רבים מאמרים פרסם הלאומי. בביטחון והרפורמה איראן כגון בנושאים מפלגתיים-דו רבים משימה ובצוותי במועצות
 המדינה עבמד דוקטור תואר בעל הצרפתי. והתקשורת התרבות משרד מטעם כבוד באות זכה ובאסיה. באירופה ב,”בארה מובילים עת בכתבי

  הרווארד. מאוניברסיטת

 במגזר עבד לוועדה שהצטרף קודם האנרגיה. בתחום במשפט מתמחה ב.”ארה של לאנרגיה הפדראלית הרגולטורית הוועדה ר”יו וולינגהוף ון’ג

 הרצה זה. בתחום מומחה ונחשב אנרגיה במחזור השימוש חיוב בתחום חוקים חקיקת למען פעל ממשלה. ומשרדי תעשייה מפעלי וייצג הפרטי
  אנטיוך. למשפטים הספר מבית במשפטים דוקטור ארתו בעל בנושא. רבים מאמרים ופרסם

 פוסטדאם. באוניברסיטת תרבות ללימודי ומרצה באנטישמיות למלחמה פרלמנטארית-הבין הקואליציה של ההיגוי ועדת חבר וייסקירכן גרט ’פרופ

 ולשיתוף לביטחון האירופי הארגון נשיא מטעם באנטישמיות המלחמה על והממונה דמוקרטית-הסוציאל המפלגה מטעם הבונדסטאג חבר היה
  אדם. לזכויות בארגונים פעיל (.OSCE) פעולה

 Booz בחברת בכיר וכיועץ נשיא כסגן כיהן .Venture Partners VantagePoint בחברת בכיר ויועץ שותף .CIA-ה ראש לשעבר  וולסי יימס’ג
Allen Hamilton. מזוינים כוחות בנושא ומתן למשא נציג בהם דמוקרטיים, ממשלים ובשני יםרפובליקני ממשלים בשני בכירים תפקידים מילא 

 על ולשיחות (START) האסטרטגי הנשק היקף צמצום על סובייטי-האמריקאי ומתן למשא הנשיא של ונציגו מזכיר-תת באירופה, קונבנציונאליים
  אוקספורד. אוניברסיטת ךומוסמ במשפטים ייל אוניברסיטת בוגר .(NST) החלל תחום ועל הגרעיני הנשק

 לענייני יועץ שימש ב.”בארה כיה’צ וכשגריר החוץ כשר הממשלה, ראש כסגן שירת כית.’הצ הרפובליקה של ההגנה ושר סנטור וונדרה אלכסנדר

 US–ה עםמט במדליות זכה .German Marshall Fund–ב אטלנטי טרנס ועמית החוץ, לשר ראשון סגן האבל, וואצלב לנשיא חוץ מדיניות
National Endowment for Democracy בפראג. קארל מאוניברסיטת במדעים דוקטור תואר בעל ו.”נאט ומטעם  

 הביטחון שר סגן בהם בכירים, מיניסטריאליים תפקידים מילא עצמאות. סיעת מטעם כנסת חבר  הביטחון. במשרד שר וילנאי מתן )מיל.( אלוף כ”חה

 אלוף גם שימש ל.”הרמטכ סגן היה בהם שהאחרון ומטה, פיקוד תפקידי במגוון שנים ושש שלושים ל”בצה שירת ורט.והספ התרבות המדע,  ושר
 ללימודים במרכזים למד כללית. בהיסטוריה אביב-תל אוניברסיטת בוגר ראשי. ר”וחי צנחנים וקצין ל”במטכ אדם כוח אגף ראש הדרום, פיקוד

  הופקינס. ונס’וג הרווארד אוניברסיטאות של אסטרטגיים

 גרנית מתקדמת, טכנולוגיה – טכם ,ITL לייזרים בינלאומיות טכנולוגיות בהן חברות, מספר וניהל הקים טק. היי ויזם עסקים איש ורדי יוסי ר”ד

 לבנק יועץ שימש יתוח.הפ משרד ל”וכמנכ לישראל כימיקלים ר”כיו האנרגיה, משרד ל”כמנכ הלאומית, הנפט חברת ר”כיו כיהן אלון. וחברת הכרמל
-ההיי בתחום חיים למפעל הממשלה ראש פרס כגון המקצועיים, הישגיו על בפרסים זכה בינלאומיות. ולחברות ם”האו של הפיתוח לתוכנית העולמי,

  ביצועים. בחקר דוקטור תואר בעל אביב.-תל מאוניברסיטת רומנסיאנו ופרס התעשייה, פרס טק,

 כהונתו במסגרת הדמוקרטית. המפלגה מטעם הקונגרס כחבר פלורידה את ייצג התיכון. במזרח לשלום אברהם דניאל ש. מרכז נשיא וקסלר רוברט

 המזרח לענייני כיועץ גם שירת התיכון. המזרח לענייני הוועדה-תת חבר והיה חוץ לענייני הוועדה של אירופה לענייני הוועדה-תת ר”כיו כיהן בקונגרס,
 ועדות ממקימי היה ו.”נאט של הפרלמנטארית למועצה האמריקאי כנציג מונה הבחירות. מערכת בתקופת אובמה ברק לנשיא שראלוי התיכון

  במשפטים. וושינגטון ’ורג’ג אוניברסיטת בוגר ואינדונזיה. טאיוואן תורכיה,-ב”ארה יחסי בענייני ממשלתיות

 בינלאומיים, יחסים של בתיאוריה מתמקד מחקרו בירושלים. העברית באוניברסיטה ומייםבינלא ליחסים במחלקה סגל חבר ורצברגר יעקב ’פרופ

 אורח פרופסור שימש אסיה. מזרח ודרום דרום מדינות של וביטחון חוץ ובמדיניות פוליטית, בפסיכולוגיה בינלאומית, פוליטית בכלכלה
 מהאוניברסיטה בינלאומיים ביחסים דוקטור תואר בעל יו.’בלאג ומרכז ברקלי מקגיל, סטנפורד, בהם בעולם מובילים מחקר ובמכוני באוניברסיטאות

  בירושלים. העברית

 שימש ו.”ולנאט הרוסית לפדרציה לקוריאה, ב”ארה כשגריר כיהן בינלאומי. ביטחון לענייני ב”ארה של ההגנה מזכיר עוזר ורשבאו אלכסנדר השגריר
 מזכירות מטעם בפרסים זכה המדינה. במזכירות רוסיה לענייני ומנהל לאומי לביטחון במועצה ירופייםא לעניינים בכיר מנהל לנשיא, מיוחד עוזר

  בינלאומיים. ביחסים קולומביה אוניברסיטת מוסמך  ב.”בארה הדין עורכי לשכת ומטעם המדינה

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

 בבית בכירים למנהלים תוכנית בוגר במשפטים. האוניברסיטה ומוסמך בכלכלה אביב-תל אוניברסיטת בוגר העסקי. האגף וראש שווייץ הפועלים
  ונדון.ל של עסקים למנהל הספר

 במחלקה מרצה הייתה ישראל. לארץ היהודית הסוכנות של והקליטה העלייה במחלקת והערכה תכנון מידע, מנהלת זובידה-זלצר אביבה ר”ד
 תעוסק היא במחקרה יורק. בניו ’קולג ברוקלין של לסוציולוגיה במחלקה ולקליטה לעלייה במכון וחוקרת רופין ש”ע האקדמי במרכז וניהול לכלכלה

  בסוציולוגיה. דוקטור תואר בעלת יהודית. וזהות מהגרים קליטת עלייה, של בסוציולוגיה

 עבד ברנמין. סין של העממית באוניברסיטת בינלאומיים ללימודים הספר בבית סגל וחבר חדש גלובלי לממשל המרכז מנהל זונגיינג פנג ר”ד

 בבריטניה, וורוויק באוניברסיטת והרגיונליזציה הגלובליזציה לחקר המרכז ב,”בארה נגסברוקי מכון בהם בעולם, מחקר ובמכוני אקדמיים במוסדות



 ויקטוריה ובאוניברסיטת אסטרטגיים למחקרים ובמרכז ב”בארה ואמריקאיים סיניים ללימודים הופקינס ונס’ג במרכז בסין, ינג’ננג באוניברסיטת
  ינג.’בייג מאוניברסיטת אומייםבינל ביחסים דוקטור תואר בעל זילנד. ניו בוולינגטון,

 בישיבה ,National War College - ב אורח פרופסור שימש המילטון. אלן בוז בחברת נשיא סגן ולשעבר CNA בתאגיד בכיר עמית זקהיים דב ר”ד

 מתאם כספים, לענייני ל”נכסמ בהם ב,”ארה של ההגנה במשרד תפקידים של שורה מילא ’.קולג ובטריניטי קולומביה באוניברסיטת יוניברסיטי,
 System Planning חברת נשיא כסגן כיהן מדיניות. לענייני ומשאבים לתכנון ההגנה שר-תת וסגן באפגניסטן המשרד של האזרחיות התוכניות

Corporation שלה, הבת חברת ל”וכמנכ International SPC Corp. משרד עםמט לאזרחים המוענק ביותר היוקרתי באות פעמים שלוש זכה 
  אוקספורד. באוניברסיטת אנתוני סנט ’מקולג ובפוליטיקה בכלכלה דוקטור תואר בעל ההגנה.

 התיכון. במזרח שיעיות ובקבוצות איראן של בפוליטיקה עוסק הוא במחקרו הקרוב. המזרח למדיניות וושינגטון במכון בכיר עמית י’אלג’ח מהדי
 והתמחה באיראן קום של בסמינרים המשפט ותורת תיאולוגיה למד .BBC-וב מובילים יראנייםא עיתונים שני של העיתונים במערכות עבד

  קום. באוניברסיטת למד המערבי. ובעולם האסלאמי בעולם באיראן, ופוליטיות פילוסופיות אינטלקטואליות, בהתפתחויות

 שותף תקשורת, וארד ישראל יורו ל”מנכ בהם אסטרטגי, לייעוץ ברותבח בכירים ניהול תפקידי מילא ישראל. יורו בקבוצת מייסד שותף חורב ליאור

 מצבי לניהול בינלאומי יועץ מסחריות, לחברות יועץ משמש אפקטיב. חברת של ובעלים ל”ומנכ אסטרטגי, לייעוץ חברה - 2000 אקטיב ל”ומנכ
  ופרופסיונאליות. מקומיות לאומיות, בחירות מערכות ניהל קהל. דעת ולעיצוב בחירות למערכות משבר,

 בפיתוח וליחידים לארגונים לקהילות, לסייע מטרתו ואשר ירדן, בעמאן, שבסיסו ארגון קווסטוסקופ,  של הבינלאומית במועצה חבר חורי-אל ריאד
 יועץ משמש פוליטית. הובכלכל איזורי בפיתוח עוסק מחקרו מישיגן. באוניברסיטת דווידסון וויליאם במכון בכיר עמית ומקצועי. חינוכי חברתי,

 ועל לסוריה ירדן בין הכלכליים היחסים על הסעודית, ובערב בלבנון בירדן, הסחר מדיניות על מחקרים פרסם פרטיות. ולחברות ציבוריים לארגונים
  אוקספורד. באוניברסיטת למד אפריקה. וצפון התיכון המזרח לבין האירופי והאיחוד ב”ארה בין הכלכליים היחסים

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

 של 9 בערוץ פוליטי פרשן שימש לשעבר. המועצות ברית של ובפוליטיקה ובתפוצות בישראל רוסית-היהודית בקהילה מתמקד מחקרו מוסקבה.
 דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחום רבים ומאמרים ספרים מספר פרסם .BBC-ה של ברוסית ובשידורים ישראל בקול הישראלית, הטלוויזיה

  אוקספורד. באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלים למדעים. הרוסית האקדמיה של אפריקאיים ללימודים מוסקבה ממכון המדינה במדע

 בקרן המידע ואחסנת התקשורת בתחומי השקעות על ואחראי שותף היה והתעסוקה. המסחר ייה,התעש משרד  של  הראשי המדען  חסון אבי

  עסקים. במנהל אביב-תל אוניברסיטת מוסמך ואי.סי.טל. טלקום אי.סי.איי כגון בחברות טק,-ההיי בתעשיית מגוונים תפקידים מילא מיני.’ג סיכון הון

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

 עמית היה הצרפתי. ההגנה במשרד המדינית( )היחידה אסטרטגיים לעניינים באגף אירופיים לעניינים וכאנליסט אסטרטגיים לעניינים האגף למנהל
 מהמכון המדינה במדע דוקטור תואר בעל בבריסל. ו”נאט של הפרלמנטארית במועצה אזרחיים לעניינים הוועדה ומנהל ראנד בתאגיד אורח מחקר

  בפריז. פוליטיים למחקרים

 באוניברסיטת ברגלס איתן ש”ע לכלכלה הספר בבית סגל חבר גבוהה. להשכלה המועצה של ותקצוב לתכנון הוועדה ר”יו טרכטנברג מנואל ’פרופ

 המועצה ראש בהם ל,”ובחו בארץ ציבוריים תפקידים מילא פ.”מו ובמדיניות תעשייתי בארגון בפטנטים, חדשנות, בכלכלת עוסק מחקרו אביב.-תל
 אקדמיים במוסדות מחקר ועמית אורח מרצה שימש העולמי. לבנק ויועץ הממשלה לראש הכלכלי והיועץ הממשלה ראש במשרד לכלכלה הלאומית
 דוקטור תואר בעל  בלונדון. כלכלית מדיניות לחקר והמרכז ב”בארה כלכלי למחקר הלאומית הלשכה וסטנפורד, הרווארד בהם ב,”בארה מובילים
  הרווארד. מאוניברסיטת בכלכלה

 פרופסור .2006 למאי 2005 ספטמבר ובין 2004 ליולי 2001 יוני בין גם זו במשרה כיהן איטליה. של והפיננסים הכלכלה שר טרמונטי וליו’ג ’פרופ

 עת כתב עורך אוקספורד. באוניברסיטת השוואתי למשפט במכון אורח פרופסור שימש פאוויה. אוניבריסטת של למשפטים בפקולטה המניין מן
  ופיננסים. משפט בתחום

 בוושינגטון, ל”צה נספח בהם האוויר, בחיל חלקם ל,”בצה בכירים תפקידים של שורה מילא ל.”בצה המודיעין אגף ראש לשעבר ידלין עמוס וףאל

  ציבורי. במנהל מוסמך תואר בעל חצרים. בסיס ומפקד הצבאיות המכללות מפקד האוויר, חיל מטה ראש

 בפתרונות התומך צוות בראש עומד הוא תפקידו במסגרת ב.”ארה בקליפורניה, סיסקו בחברת כליוכל חינוכי לפיתוח בכיר מנהל יוטרצנקה מיכאל

 עסקיים ארגונים ועם השלישי המגזר ארגוני עם עבד רווח. כוונת לשם שלא ובארגונים בקהילות חינוכיים, בגופים העבודה לייעול המסייעים  אינטרנט
  המחשב. במדעי דקוטה אוניברסיטת בוגר וניהול. מכירות תוכנה, הנדסת כות,מער ניתוח עסקי, פיתוח בתחומי העולם ברחבי

 שנה ושמונה עשרים במשך שירתה לכן קודם .לקהילה עסקים המחבר ,בקהילה משקיעים -  מתן ארגון ל”מנכ  ינאי אהובה (.מיל) מ”אל

 בסיסיות הכשרות ענף ראש ,אקדמאים ענף ראש ,ל”צה של הציבור פניות קצינת בהם ,בכירים תפקידים של שורה מילאה שירותה במסגרת.ל”בצה
 חיפה אוניברסיטת מוסמכת  .ציבוריים ובארגונים וחברתיות עסקיות ובפעילויות ביוזמות מעורבת הייתה .נפגעים למשפחות קשר וראשענף

  .במדעהמדינה

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

 שריון אוגדת ומפקד היבשה זרוע מטה ראש הדרום, פיקוד אלוף התכנון, אגף ראש בהם והדרכה, מטה פיקוד, בתפקידי שנה משלושים למעלה
 מתקדם לניהול התוכנית ובוגר לאומיים משאבים במנהל וושינגטון ’ורג’ג אוניברסיטת מוסמך יפורים.הכ יום ממלחמת המופת עיטור בעל סדירה.

 ואסטרטגיה, למדיניות המכון של המנהל הוועד חבר ב.”ארה של לאומי לביטחון המכללה בוגר הרווארד. אוניברסיטת של עסקים למינהל הספר בבית
  הרצליה. הבינתחומי המרכז

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

 פיקוד בתפקידי שנה משלושים למעלה ל”בצה שירת הקרוב. המזרח למדיניות וושינגטון במכון בכיר צבאי ועמית שלם במרכז אסטרטגיים למחקרים
 במכללה השתלם הצנחנים. חטיבת ומפקד ושומרון ביהודה ל”צה כוחות מפקד מודיעין, אגף ראש המרכז, פיקוד אלוף ל,”הרמטכ סגן בהם ומטה,
  המדינה. במדעי חיפה אוניברסיטת בוגר אנגליה. בקימברלי, ומטה לפיקוד

 ל”בצה שירת דורי. א. הבנייה חברת ל”ומנכ חוןהביט משרד ל”מנכ שימש א(.”)קצא מ”בע אשקלון-אילת צינור קו חברת ר”יו ירון עמוס )מיל.( אלוף
 מחלקת וראש ראשי וצנחנים ר”חי קצין אדם, כוח אגף ראש ובקנדה, הברית בארצות ל”צה נספח בהם, ומטה פיקוד בתפקידי שנים ושלוש שלושים
 של ומטה לפיקוד המכללה ל,”צה של הומט לפיקוד המכללה בוגר ובהיסטוריה, תיכון במזרח אביב-תל אוניברסיטת בוגר הכללי. במטה מבצעים

  לאומי. לביטחון והמכללה ב”בארה המארינס



 ובאגודה בלונדון אסטרטגיים למחקרים הבינלאומי במכון חוץ, ליחסי במועצה וחבר Heritage Foundation-ב בכיר מחקר עמית כהן אריאל ר”ד

 דוקטור תואר בעל .”Russian Imperialism: Development and Crisis“ הספר את פרסם והפרטי. העסקי למגזר יועץ שימש הלאומים. לחקר
  וסטס.’במסאצ טאפט באוניברסיטת פלטשר ש”ע ולדיפלומטיה למשפטים הספר מבית

 רקטורכדי כיהן אנרגיה. ובכלל מ”בע אלקטרוניקה תעשיות באלרון ל”סמנכ שימש מערכות. אלביט וסייבר, IT מינהל ראש כהן יאיר )מיל.( ל”תא

  (.8200) המודיעין חיל של המרכזית האיסוף יחידת מפקד היה האחרון ותפקידו ל”בצה שנים ואחת שלושים שירת אלרון. בקבוצת חברות במספר

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

 ובהקמה בייזום שותף היה אירופה. NASDAQ מנהל גם בעבר ושימש האמריקאית, NASDAQ-ל האירופית המקבילה ,EASDAQ מייסדי םע
 אוקספורד אוניברסיטת בוגר אירופה. במדינות ועסקית טכנולוגית חדשנות לעידוד בפורומים חבר סיכון. הון וקרנות השקעות חברות מספר של

  הרווארד. אוניברסיטת של עסקים למנהל הספר בית ומוסמך

 סגנית בהם ובפסיפיק, באסיה בארץ, החוץ בשירות תפקידים של שורה מלאה והפסיפיק. אסיה לענייני החוץ משרד ל”סמנכ כהנוב רות השגרירה

  קונג, בהונג הכללי נסולהקו מקום ממלאת בטאיוואן, ישראל של רשמי הלא הייצוג משרד ראש סין, עם היחסים הקמת בעת ינג’בבייג השגריר
 הונג אוניברסיטת ובוגרת אסיה מזרח בלימודי בירושלים העברית האוניברסיטה  בוגרת היא בפסיפיק. איים ולשישה זילנד לניו  ישראל ושגרירת

  אסיה. בלימודי קונג

 המכון ר”ויו חברתי לצדק המדרש בית מנהל ה,וחבר ליהדות המרכז ראש גם משמש הוא בו בירושלים, מורשה בבית מרצה לאו )בני( בנימין הרב
 שבועית טלוויזיה תוכנית ומנחה ”הארץ“ בעיתון קבוע טור בעל בירושלים. קטמון בשכונת ן”רמב קהילת כרב גם מכהן הגיור. למדיניות הישראלי

 כוכבא. בר מרד אחרי ועד השני ביתה מתקופת חכמים דמויות על וספר יוסף עובדיה הרב של משנתו על ספר פרסם ישראל. למורשת המוקדשת
 בתלמוד דוקטור תואר בעל צורים. עין בקיבוץ הדתי הקיבוץ בישיבת לרבנות הוסמך סעד. הקיבוץ וכרב צורים עין בישיבת מורה כרב כיהן

  אילן.-בר מאוניברסיטת

 הקרן ר”כיו גם מכהן וישראליים. יהודיים בארגונים פעיל ופילנתרופ. בינלאומי עסקים איש העולמי. היהודי הקונגרס נשיא לאודר ס. רונלד השגריר

 לאודר, אסתי תאגיד נשיא כסגן מכהן מורשת. אתרי לשימור העולמית הקרן במסגרת היהודית המורשת לשימור התוכנית ר”וכיו הלאומית היהודית
 כיהן הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בית מייסד קליניק. מעבדות ר”וכיו העולמי רלאוד אסתי תאגיד ר”כיו

 באוסטריה, הברית ארצות כשגריר כיהן הברית. בארצות המרכזיים היהודיים הארגונים של הנשיאים ועידת ר”וכיו לישראל הקימת הקרן כנשיא
 בית בוגר היהודי. החינוך קידום עיסוקה שעיקר ”לאודר ס. רונלד קרן“ בראש ועמד ייסד ו.”ולנאט אירופיים לעניינים ההגנה מזכיר עוזר סגן ושימש

  ובריסל. פריז באוניברסיטאות השתלם בינלאומי. עסקים במנהל פנסילבניה באוניברסיטת וורטון ספר

 ראש מקום ממלאת בהם ישראל, בממשלות בכירים מיניסטריאליים תפקידיםב כיהנה קדימה. מפלגת ר”ויו האופוזיציה ראש לבני ציפי כ”חה
 הממשלתיות. החברות רשות ל”מנכ שימשה והשיכון. הבינוי ושרת העלייה לקליטת השרה החקלאות, שרת המשפטים, שרת החוץ, ושרת הממשלה

 בוגרת .2004 לשנת השלטון איכות אבירת בפרס זכתה ן.”ובנדל ציבורי במשפט מסחרי, במשפט שהתמחתה במקצועה דין עורכת במוסד. שירתה
  במשפטים. אילן-בר אוניברסיטת

 עמית בעיר. האמריקאי היהודי הוועד למשרד ויועץ הגרמנית דמוקרטית-הסוציאל המפלגה של היהודית הוועידה ודובר מייסד לגודינסקי סרגיי ר”ד

 ברשתות כפרשן מופיע בינלאומי. ובמשפט גלובלי בביטחון אטלנטיים,-טרנס ביחסים עוסק מחקרו בברלין. גלובלית ציבורית למדיניות במכון מחקר
 מאוניברסיטת במשפט דוקטור תואר בעל אקדמית. למצוינות פונטנה תיאודור פרס חתן הגרמנית. בעיתונות מאמרים פרסםומ אירופיות טלוויזיה

  בברלין. הומבולדט

 ל”למנכ המשנה בהם בכירים, ממשלתיים תפקידים מילא . Carnegi Endowment for International Peace–ב בכיר עמית לויטה אריאל ר”ד

 שהצטרף לפני הביטחון. במשרד בינלאומי לביטחון הלשכה וראש ביטחון למדיניות לאומי לביטחון היועץ סגן אטומית, לאנרגיה ועדההו )מדיניות(
 ולימד אביב-תל באוניברסיטת אסטרטגיים למחקרים יפה במרכז ישראל ביטחון פרויקט וראש בכיר מחקר עמית שימש הציבורי, לשירות

 והוביל סטנפורד באוניברסיטת בינלאומי פעולה ולשיתוף לביטחון במרכז אורח עמית היה בדייויס. וקליפורניה רנלקו אביב,-תל באוניברסיטאות
  קורנל. מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל ומודיעין. ביטחון גרעיני, נשק על רבים ומאמרים ספרים פרסם בכוח. השימוש על מחקר

 למחקרים הבינלאומי המכון צוות ועם בינלאומיים ליחסים המועצה חברי עם נמנית .Metis Solutions–ו ’ושות לונג מ.ב. בעלת  לונג ’בת-מרי

 ניסוח בענייני ההגנה ולמזכיר מזכיר-לתת ראשית יועצת שימשה זה בתפקיד בינלאומי. ביטחון לענייני ההגנה למזכיר עוזרת הייתה אסטרטגיים.
 ו.”נאט של הכללי המזכיר של גרעינית מדיניות לענייני הוועדה ר”כיו שירתה ולאפריקה. לאירופה וב,הקר למזרח ביטחון ואסטרטגיית ביטחון מדיניות

  המרכזית. המודיעין בסוכנות עבדה

 למדיניות המכון מייסדי עם נמנה Set America Free Coalition.-ה של שותף-מייסד גלובלי. ביטחון לניתוחי המכון מנהל לופט גל ר”ד
 ולחברות מחקר למכוני ומייעץ בתקשורת מופיע שונים, ובעיתונים עת בכתבי הנושא על כותב ואנרגיה. ביטחון לנושאי מומחה .תאנרגיהמתחדש

 ללימודים הספר מבית אסטרטגיים בלימודים דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחום ספרים שני בפרסום שותף היה העולם. ברחבי תקשורת
  .הופקינס ונס’ג באוניברסיטת (SAIS) מתקדמים

 בתחום ובמכללות באוניברסיטאות מוסמך לימודי במסגרת מרצה החברות. ודיני הרגולציה בתחומי ייעוץ חברת בעלת מסר-לחמן  דוידה

 שונים התפקידים מילא לכן קודם פיסקלי.-כלכלי משפט בענייני לממשלה המשפטי ליועץ כמשנה כיהנה אשר במקצועה, דין עורכת התמחותה.
 העברית האוניברסיטה מוסמכת הכנסת. של ומשפט, חוק חוקה, לועדת המשפטית כיועצת כיהנה המשפטים. במשרד והחקיקה הייעוץ רךבמע

  במשפטים. בירושלים

 י.אלקטרונ ובמסחר המידע טכנולוגיית של בסטנדרטים ובביטחון, מידע בלוחמת המתמחה ראנד, בתאגיד בכיר מדיניות מנתח ליביקי מרטין ר”ד

 לאנרגיה בחטיבה מדיניות מנתח ושימש הים בחיל תעשייתית מוכנות בתחום תוכניות על אחראי היה לאומי. לביטחון באוניברסיטה מרצה שימש
  ב.”בארה הכללי החשב במשרד ולמדיניות

 כאחראי בנציבות, חוץ ליחסי המחלקה של ליכל מנהל כסגן כיהן האירופית. הנציבות של האירופי האיחוד הרחבת לענייני כללי מנהל ליי מייקל ר”ד

 מנהל שימש התיכון. הים דרום ועם התיכון המזרח עם אסיה, ומרכז הקווקז דרום עם אירופה, מזרח עם היחסים על אירופה, בעניין המדיניות על
 כית’הצ הרפובליקה של לצירופה מ”המו תא ניהל וכן ורומניה, מלטה בולגריה, תורכיה, של האירופי לאיחוד צירופן על מ”למו המנהלת של כללי

  וססקס.  הופקינס נס’גו באוניברסיטאות בינלאומיים ליחסים מרצה היה האירופיים למוסדות שהצטרף לפני לאיחוד.

 ל,”בצה וההסברה התקשורת בתחומי תפקידים של שורה מילאה ל.”צה דובר ביחידת ותקשורת להסברה הענף ראש ’לייבוביץ אביטל אלוף סגן

  בינלאומיים. ליחסים חיפה אוניברסיטת מוסמכת חוץ. לקשרי ביחידה הסברה מדור וראש בינלאומיים לארגונים מתאמת הצפון, פיקוד דוברת בהם



 פייס באוניברסיטת למימון חבר פרופסור .Advanced Fusion Systems–ב כספים ומנהל מנט’מנג קפיטל לייטסטון נשיא לייטסטון ב. ון’ג ר”ד

 ומאמרים ספר פרסם פיננסיים. סיכונים ניהול בתחום בכירים ניהול תפקידי מילא אזרחיים. ארגונים מספר של המנהלים במועצות חבר יורק. בניו
  יורק. ניו מאוניברסיטת במימון דוקטור ותואר הרווארד מאוניברסיטת שימושית בפיזיקה דוקטור תואר בעל התמחותו. בתחום רבים

 כתב צבאי, כתב שימש ל.”צה בגלי הביטחון רצועת התוכנית מגישי עם נמנה .1 ערוץ של הצבאי והכתב וביטחון צבא לענייני פרשן לימור יואב

 השנייה. לבנון מלחמת על ”בלבנון שבויים“ הספר את שלח עופר עם יחד כתב בלונדון. העיתון שליח והיה ”מעריב“  של מפלגות לענייני וכתב פוליטי
  במשפטים. אשוןר תואר בעל

 מטעם כנסת חברת היה בבוררויות. המתמחה במקצועו דין עורך מ.”בע לין רשת ’חב של ובעלים נשיא המסחר. לשכות איגוד נשיא לין אוריאל

 על ההממונ אמריקה, לצפון ההשקעות רשות מנהל בהם המדינה, בשירות בכירים תפקידים מילא ומשפט. חוק חוקה, ועדת ר”יו ושימש הליכוד
 בברקלי קליפורניה ואוניברסיטת בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך והתשתיות. האנרגיה משרד של כללי ומנהל המדינה הכנסות מנהל

  במשפטים.

 כזהמר מפלגת מטעם לכנסת נבחר ל.”תה קבוצת קונצרן ר”יו שימש לשלום. פרס מרכז של המנהל הוועד ר”יו שחק-ליפקין אמנון )מיל.( ל”רא

 שימש הכללי. המטה ראש היה  שבהם והאחרון ל”בצה בכירים תפקידים של שורה מילא התחבורה. וכשר התיירות כשר כיהן מקימיה. בין שהיה
 ב”ארה מצבא קיבל ל,”רמטכ בהיותו העוז. עיטור את פעמיים קיבל ביירות. אזור ומפקד המרכז פיקוד אלוף ן,”אמ ראש מ,”אג וראש ל”רמטכ סגן גם
  ב.”בארה במארינס ולמטה לפיקוד וקורס לאומי לביטחון המכללה ולמטה, לפיקוד זרועית-הבין המכללה בוגר מפקד. בדרגת ההצטיינות לגיון אות את

 הנמנת "דבר". העיתון של צבאית כתבת הייתה צה"ל. בגלי הביטחון" "רצועת של ראשית עורכת ורדיו. טלוויזיה ואשת עיתונאית  שחק-ליפקין טלי

  תיעודיים. סרטים מספר של ובהגשה בעריכה השתתפה אביב.-בתל האזורי הרדיו של וההפעלה ההקמה צוות עם

 היה לתקשורת. הישראלית האגודה ר”ויו הרצליה הבינתחומי במרכז לתקשורת עופר סמי ספר בית של המייסד הדיקן לטר-למלשטרייך נעם ר”ד

 על המלאכותית האינטליגנציה ובהשפעת מידע בכריית עוסק הנוכחי מחקרו האינטראקטיבית. התקשורת תחום את שחקרו הראשונים בין
  .(MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי מהמכון בתקשורת דוקטור תואר בעל התקשורת.

 ובמדיניות בביטחון מתמקד מחקרה במכון. אזורי וביטחון הנשק בקרת פרויקט ומנהלת לאומי ביטחון למחקרי במכון בכירה חוקרת לנדאו אמילי ר”ד
 בתוכנית הנושא את מלמדת התיכון. במזרח נשק בקרת על ספרים מספר פרסמה ובעולם. באזור גרעינית תפוצה ובמניעת נשק בבקרת הגרעין,
  בירושלים. העברית מהאוניברסיטה דוקטור תואר בעלת חיפה. באוניברסיטת ל”חו ללימודי ובתוכנית אביב-תל יטתבאוניברס ביטחון ללימודי

 הפנים לביטחון כשר כיהן הליכוד. מטעם ושר כנסת חבר היה ביתנו. ישראל מטעם כנסת וחבר הלאומיות לתשתיות השר לנדאו עוזי ר”ד כ”חה

 של הטכנולוגי מהמכון מערכות בניתוח דוקטור תואר בעל בטכניון. ומרצה התחבורה משרד ל”מנכ ימשש הממשלה. ראש במשרד תיק ללא וכשר
  .(MIT) וסטס’מסצ

 בתפקידי שנים ושש שלושים ל”בצה שירת התחבורה. ושר הביטחון שר לשעבר קדימה. מפלגת מטעם כנסת חבר מופז שאול )מיל.( ל”רא כ”חה

 בוגר הכללי. המטה ראש שימש ל”בצה האחרון בתפקידו הדרום. פיקוד ואלוף תכנון אגף ראש ל,”הרמטכ סגן ם,”אג ראש בהם בכירים, ומטה פיקוד
 עסקים במנהל מוסמך לתואר למד עסקים. במינהל אילן-בר אוניברסיטת ובוגר יניה’בווירג האמריקאי הנחתים חיל של ולמטה לפיקוד המכללה

  אילן.-בר באוניברסיטת

 הקבועה בנציגות הקבוע הנציג סגן בהם האיטלקי, החוץ בשירות בכירים תפקידים של שורה מילא בישראל. איטליה שגריר מטיולו י’לואיג השגריר

 איטליה של הקבועה בנציגות ראשון יועץ ברומא, החוץ במשרד המשותפת והביטחון החוץ מדיניות לענייני ומתאם אירופה נציג ו,”בנאט איטליה של
  המדינה. במדע רומא אוניברסיטת בוגר האירופי. באיחוד איטליה של הקבועה ציגותבנ ויועץ ם”באו

 ופרשניתלרשת ,”City Journal“ ,מנהטן מכון של בירחון עורכת .(MI) מדיניות למחקר מנהטן במכון החוץ מן ועמיתה חוקרת עיתונאית מילר ודית’ג

 על מנתלהגן על מה לזמן נכלאה ”טיימס יורק ניו”ה של לשעבר חוקרת כעיתונאית  .לאומי וביטחון טרור ,התיכון המזרח בענייני פוקס של החדשות
 .קאעדה-עלאל כתבות סדרת בזכות לעיתונות 2002 לשנת פוליצר בפרס זכתה צוותה חברי עם יחד .חסויים מקורות על לשמור כתב של זכותו

 ליחסיםבינלאומיים הספר בית מוסמכת .ספרים ארבעה ופרסמה ,בקהיר ”טיימס יורק ניו”ה משרד לראש שהתמנתה הראשונה האישה הייתה
  .פרינסטון אוניברסיטת של ציבורי ולמנהל

 של הדירקטוריון ר”כיו כיהן .מ”בע אלקטרונית תעשייה אלרון של הדירקטוריון ר”יו גם משמש .מ”בע גלוב גזית ר”יו מ”מ ’מינטקביץ אריה

 בוגר .האוצר משרד של המשפטי וכיועץ ערך ניירות רשות ר”כיו ,שלו העיקריות הבנות החברות ושל מ”בע לישראל בנקדיסקונט
 .המדינה ובמדע במשפטים בירושלים האוניברסיטההעברית

 הוצאת של הספרים סדרת כעורך מונה  הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר הספר בית דיקן מינץ אלכס ’פרופ

 מערכת וחבר פוליטית לפסיכולוגיה הבינלאומי העת כתב את עורך הבינלאומית. בזירה החלטות וקבלת במנהיגות היוקרתית שיקגו אוניברסיטת
 המצטיין הבכיר החוקר פרס חתן העברית. ובאוניברסיטה ווסטרן’נורת ייל, באוניברסיטאות לימד בינלאומיים. ביחסים מובילים עת כתבי בשבעה
 בינלאומיים ליחסים הבינלאומית האגודה מטעם דויטש פרס וחתן בינלאומיים, ליחסים הבינלאומית באגודה חוץ מדיניות לניתוחי האגף מטעם בעולם
 הטכנולוגיים הממציאים ממאה כאחד בו הכיר ”Wideband“ המגזין הבינלאומיים. היחסים לחקר 40 גיל עד קרחו של בעולם החשובה התרומה עבור

 אוניברסיטת בהוצאת להתפרסם העומד רואן(-דה  ’פרופ )עם חוץ במדיניות החלטות קבלת על ספר סיים לאחרונה בעולם. ביותר המשפיעים
 ווסטרן.’רתנו מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל ’.קיימברידג

 בוגר הגרמניים. הסטודנטים ארגון ר”כיו כיהן דמוקרטית.-הנוצרית המפלגה של הצעירים איחוד ר”ויו הגרמני הפרלמנט חבר מיספלדר פיליפ

  בהיסטוריה. ברלין של הטכנית האוניברסיטה

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

 העברית באוניברסיטה מרצה ישראל, בבנק המחקר מחלקת למנהל משנה שימש במרכז. עסקים למנהל אריסון הספר בבית לכלכלה ’וכפרופ
 המרכז ידי-על בקביעות רסםהמתפ הישראלי, המשק למצב מדד – מלניק מדד את פיתח קליפורניה.–ודייויס בוסטון באוניברסיטאות אורח ומרצה

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

 הנשיא כסגנית כיהנה ביב.א-תל באוניברסיטת חשמל להנדסת הספר בבית סגל וחברת הפתוחה האוניברסיטה נשיאת ירון-מסר חגית ’פרופ

 המדענית הייתה להנדסה. בפקולטה תפקידים ובמגוון פורטר, ש”ע סביבה ללימודי הספר בית כראש אביב,-תל באוניברסיטת ופיתוח למחקר
 החשמל מהנדסי איגוד מטעם Fellow דרגת לה הוענקה למחקר תרומתה על והספורט. התרבות המדע, במשרד המדע מנהל וראש הראשית

 באוניברסיטת דוקטורט פוסט לימודי השלימה אביב.-תל מאוניברסיטת ואלקטרוניקה חשמל בהנדסת דוקטור תואר בעלת העולמי. האלקטרוניקהו
  ייל.



  ב.”ארה צבא של האסטרטגי הפיקוד  מצגר וזף’ג )אנדי( פרדיננד

 גיוון הרפואי המכשור חברת של המנהלים מועצת ר”יו הרצליה. חומיהבינת במרכז ואסטרטגיה למדיניות המכון של המנהל הוועד ר”יו מקוב ישראל
 יכין ל”ומנכ ונשיא גוטקס ל”מנכ מ,”בע פרמצבטיות תעשיות טבע חברת ונשיא ל”מנכ בהם בכירים, ניהול תפקידי מילא נטפים. חברת ר”ויו ינג’אימג
 האוניברסיטה מוסמך ל.”ובחו בארץ לחברות בכיר יועץ שימש ארם.אינטרפ הביוטכנולוגיה חברת ואת אמריקאי ישראלי השקעות בנק ייסד חקל.

  בכלכלה. העברית

 לאמינות היחידה מנהל שימש לכן קודם ב.”בארה האנרגיה של לרגולציה הפדראלית במועצה חשמל לאמינות המשרד מנהל מקלילנד ה. וזף’ג

 בוגר פרויקטים. ופיתוח הרגולציה השיווק ההנדסה, בתחום האנרגיה, ייתבתעש בכירים תפקידים מילא במועצה. ולאמינות אנרגיה לשווקי במשרד
  חשמל. בהנדסת פנסילבניה מדינת של האוניברסיטה

 של ושותף בעלים אלומיניום. לייצור חברה בראש העומד קזחי,-יהודי הון איל אסייתי.-האירו היהודי הקונגרס של מייסד נשיא משקביץ אלכסנדר
 אסייתי-האירו הבנק דירקטוריון ר”כיו גם מכהן הבלקן. ממדינות ובחלק בזמביה במקדוניה, ונחושת ניקל מכרות בעלת שהיא ו,קוניק הכרייה חברת
 לבלשנות דוקטור תואר בעל קירגיזסטן. של הלאומית באוניברסיטה לבלשנות הפקולטה דיקן שימש אסייתי.-האירו המסחרי האיגוד וכנשיא

  ירגיזסטן.ק של הלאומית מהאוניברסיטה

 במועצה ביטחון למדיניות באגף בכיר חוקר שימש ר(.”)לוט בטרור ללוחמה המטה וראש לטרור הממשלה ראש יועץ נוריאל ניצן )מיל.( ל”תא

 יפהח אוניברסיטת מוסמך צפון. פיקוד של ם”האג וקצין חוץ לקשרי החטיבה ראש בהם בכירים, תפקידים של בשורה ל”בצה שירת לאומי. לביטחון
  לאומי. לביטחון המכללה בוגר לאומי. ובביטחון המדינה במדעי

 כתב את עורך .Rusky Mir Foundation ומנהל United for Russia Foundation נשיא ,Polity Foundation-ה נשיא ניקונוב סלב’וייאצ ר”ד

 גם היה הרוסית. הפדרציה של נשיא של אדם זכויות לענייני בוועדה וכן הפוליטית, המייעצת במועצה כחבר כיהן ”.רוסיה של האסטרטגיה“ העת
 מיתכע מוסקבה, העיר אוניברסיטת של להיסטוריה במחלקה מחקר כעמית עבד הדומה. וחבר  פוליטית הקצנה לענייני הנשיאותית המועצה חבר
 ציבורית, מדיניות ועל ממשל על פוליטיקה, על מאמרים מאות פרסם קליפורניה. של הטכנולוגי במכון המדינה למדע וכמרצה רפורמה בקרן בכיר
  מוסקבה. העיר של מהאוניברסיטה בהיסטוריה דוקטור תואר בעל ספרים. שבעה בהם

 מילא היפני החוץ במשרד שירותו במסגרת משברים. ולניהול לאומי לביטחון האחראי יפן ממשלת של הקבינט במזכירות יועץ ציר סאייטו מיטסוגו

 – ב מקצועי וכעמית באוקספורד ’קולג ז’אנתוני בסנט בכיר כעמית שירת ובבגדד. יורק בניו אביב, בתל בריאד, בלונדון, בקהיר, רבים תפקידים
Weatherhead East Asian Institute בטוקיו. היטוטסובאשי אוניברסיטת בוגר קולומביה. באוניברסיטת  

 הנשיא כעוזר כיהן למדעים. הלאומית האקדמיה וחבר הרווארד באוניברסיטת קנדי פ. ון’ג ש”ע לממשל הספר בבית סגל חבר סאמרס לורנס ’פרופ

 בבנק ראשי וכלכלן האוצר שר סגן האוצר, שר בהם בכירים, ציבוריים תפקידים מילא  לכלכלה. הלאומית המועצה וכמנהל כלכלית למדיניות אובמה
-2006) שנים חמש במשך הרווארד אוניברסיטת נשיא שימש .(MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי ובמכון הרווארד באוניברסיטת כלכלה לימד העולמי.

 מטעם מענק שקיבל הראשון החברה מדעי איש היה ארבעים. לגיל מתחת טייןמצ לכלכלן שנתיים מדי המוענקת בייטס ון’ג במדליית זכה (.2001
  הרווארד. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל מיוחד. מדעי הישג עבור ווטרמן אלן קרן

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

  המדינה. ובמדעי בכלכלה חיפה אוניברסיטת בוגרת ואסטרטגיה. למדיניות המכון של המנהל הוועד חברת היווסדו. מיום

 לחבר מונה כן ולפני השואה, לזכר האמריקנית במועצה שירת בהולנד. כשגריר גם שירת בברזיל. ב”ארה שגריר לשעבר סובל מ. קליפורד השגריר
 ובחברה אינטרנט, בחברת סיכון, הון בקרנות בכירים תפקידים מילא ב.”ארה ממשלת של העסקי בסקטור בינלאומי סחר לענייני מנהלה הוועד

 בתחומי שעסקו מחקר מכוני בשני חבר היה רזי.’ג בניו בנק ייסד הרפובליקנית. המפלגה במסגרת מרכזיים תפקידים מילא וכן ן,”הנדל בתחום
 בעל עסקים. במנהל יורק ניו אוניברסיטת מוסמך שמו. על הקרויה במצוקה לילדים לסיוע פילנתרופית קרן הקים והמנהל. לאומיה הביטחון החינוך,

  רזי.’ג בניו קין מאוניברסיטת כבוד לשם דוקטור תואר

 ובתאגיד בל במעבדות גם עבד יאלס.מטר אפלייד של ר”ויו בפועל נשיא וסגן מערכות נובלוס נשיא שימש ונטורס. מיוזאה מייסד סומך שש ר”ד

 והאחר קונדוקטורים הסמי לתעשיית תרומתו  על האחד קונדוקטורים, הסמי בתעשיית ולחומרים לציוד המכון מטעם הערכה אותות שני קיבל אינטל.
 מהמכון אלקטרוניקה בהנדסת רדוקטו תואר בעל ב.”בארה פטנטים מחמישים יותר רשם .Silicon Valley Hall of Fame-ל נבחר  חיים. מפעל על

  קליפורניה. של הטכנולוגי

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

 אוניברסיטת ומוסמך בינלאומי ובפיתוח תכנוןב קלארק אוניברסיטת מוסמך והתכנון. הכלכלה במשרד ככלכלן גם עבד דרבי. באוניברסיטת ומרצה
  עסקים. במנהל בגרמניה במברג

 בית של הבינלאומית במועצה חבר .(MIT)  וסטס’מסאצ של הטכנולוגי במכון וחוקר גבולות ללא עסקים – סינרגיה של מייסד ל”מנכ סימון טובי
 ציבורית מדיניות ללימודי האריס ספר בבית הדיקן של הבינלאומית במועצה וחבר הרווארד באוניברסיטת קנדי פ. ון’ג ש”ע לממשל הספר

  הרווארד. אוניברסיטת של עסקים למנהל הספר בית מוסמך שיקגו. באוניברסיטת

  .National Conference on Soviet Jewry - ה נשיא סמוקלר אלכסנדר

 נסיעות, לענייני הנשיאותיות במועצות המולדת הגנת מחלקת ונציג רטיהפ המגזר לענייני המולדת להגנת המזכירה עוזר ’סמית אנדרו דגלאס

 ביחסים ’קולג בלויט בוגר פרסום. בחברות נשיא וסגן שותף מנהל שימש לכן קודם הלבן. הבית של העסקית ובמועצה הייצוא וקידום תיירות
  אסיה. ובלימודי בינלאומיים

 העבודה, סיעת מטעם כנסת חבר היה נתניה. האקדמית במכללה אסטרטגי לדיאלוג אברהם דניאל ש. מרכז ר”יו סנה אפרים ר”ד )מיל.(  ל”תא

 הביטחון. שר וסגן הבריאות שר התחבורה, שר בהם בכירים, מיניסטריאליים תפקידים מילא אחד. עם-מימד-העבודה וסיעת מימד-העבודה סיעת
 במחלקה מחקר עמית היה במקצועו. רופא לבנון. בדרום הביטחון אזור ומפקד ש”ביו האזרחי המנהל ראש כגון ומטה פיקוד בתפקידי  ל”בצה שירת

  אביב.-תל אוניברסיטת של לרפואה הספר בית בוגר בוושינגטון. ”ריפ וולטר”ב הרפואי במרכז קלינית ולאימונולוגיה לאלרגיה

 במקצועו. דין עורך האישה. מעמד לקידום הוועדה ר”וכיו הממשלה מזכירכ הקואליציה, ר”כיו הליכוד, סיעת ר”כיו כיהן החינוך. שר סער גדעון כ”חה

  ובמשפטים. המדינה במדע אביב-תל אוניברסיטת בוגר לממשלה. המשפטי ליועץ ועוזר המדינה לפרקליטת עוזר שימש

 לנשיא ויועצת מיוחדת עוזרת שימשה ת.מתקדמ טכנולוגיה בחברות ניהול תפקידי מילאה ב.”ארה של הסחר נציג סגנית ספירו מרים ר”ד השגרירה

 במזכירות מדיניות תכנון צוות חברת הייתה לאומי. לביטחון במועצה אירופיים לעניינים ומנהלת אירופה מזרח בדרום ויציבות שיקום לענייני קלינטון
 כנשיאת וכיהנה וטלקומוניקציה ינטרנטא בנושא במדיניות שהתמחתה ייעוץ חברת ייסדה המדינה. מזכירות של המשפטי היועץ ובמשרד המדינה



 למשפטים הספר מבית במשפטים דוקטור תואר בעלת המדינה. מזכירות מטעם כבוד אותות בשני זכתה הציבורי לשירות תרומתה על החברה.
  יורק. ניו אוניברסיטת של

 שימש בבריטניה. הלייבור מפלגת של הצללים בממשלת ריטיהב העמים חבר ולענייני חוץ לענייני המדינה מזכיר הבריטי. בפרלמנט חבר ספלר ון’ג

 לענייני וכשר התחבורה כשר המזוינים, לכוחות המדינה כשר שירת הממשלה. כראש בראון גורדון של כהונתו בעת הלייבור מפלגת ממצליפי אחד
  אוקספורד. באוניברסיטת אדמונדס בסנט וכלכלה פוליטיקה פילוסופיה, למד אירלנד. צפון

 

 הבינתחומי במרכז חדשים במדיה לדיפלומטיה אספר במכון סגל חבר החוץ. במשרד דיגיטאלית דיפלומטיה ליוזמות המחלקה ראש סרנגה דוד

 לענייני כקונסול כיהן .USC קליפורניה דרום באוניברסיטת הציבורית והדיפלומטיה החברתיות הרשתות התקשורת, בתחומי מנחה הרצליה.
  עסקים. במנהל בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך החוץ. משרד דובר סגן שימש יורק. בניו הישראלית בקונסוליה והסברה תקשורת

 ל”נכמ שימש ”.מדיה מאי“ ההפקות חברת של מייסד מנהל הרצליה. הבינתחומי במרכז לתקשורת עופר סמי ש”ע הספר בבית מרצה עדין גלעד

 ובתוכניות חדשות במהדורות שטח וכתב  במאי מגיש, עורך, שימש זה. בערוץ השבוע סוף מגזין את וערך הגיש ייסד,  .10 חדשות של ראשי ועורך
  עסקים. במנהל בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך והשני. הראשון בערוץ ותרבות כלכלה אקטואליה, בנושאי

 ראש במשרד ל,”בצה תפקידים מגוון מילא אסטרטגי. לייעוץ חברה ובעל (INSS) לאומי ביטחון למחקרי במכון בכיר וקרח עילם עוזי )מיל.( ל”תא

 ת.”מפא וראש ראשי ומדען אטומית לאנרגיה הוועדה ל”מנכ באירופה, הביטחון משרד משלחת ראש פ,”מו ראש בהם הביטחון, ובמשרד הממשלה
 המחקר על ”עילם קשת“ ספר לאחרונה פרסם הצבאי. והפיתוח המחקר בתחום חלקם ומטה, פיקוד תפקידי של שורה מילא ל”בצה שירותו בתקופת
  סטנפורד. באוניברסיטת עסקים מנהל למד ביצועים. בחקר הטכניון מוסמך בישראל. הביטחוני והפיתוח

 עמד ומדינה. ציבור לענייני הירושלמי המרכז של ההסברה יתתוכנ ר”יו לנדר. מכון - ירושלים אקדמי מרכז נשיא סגן עמידרור יעקב )מיל.( אלוף

 ומטה, פיקוד בתפקידי שנה ושש שלושים ל”בצה שירת .ל”הרמטכ עבור השנייה לבנון במלחמת  המודיעין תפקוד את שבדק הצבאי הצוות בראש
 טכנולוגי פרויקט ראש גם שימש שירותו רתבמסג ן.”באמ המחקר חטיבת וראש הביטחון שר של הצבאי המזכיר הצבאיות, המכללות מפקד בהם
  ”.למעשה הלכה מודיעין“ ו ”וביטחון צבא על הרהורים“ ספרים: שני פרסם גדול.

 הקונגרס של ישראל מטעם נציג שימש ישראל. של האטלנטי הפורום וחבר (INSS) לאומי ביטחון למחקרי המכון ראש ערן עודד ר”ד השגריר
 והנציג האירופי האיחוד למוסדות ישראל שגריר בהם בכירים, בתפקידים שנה מארבעים למעלה הישראלי החוץ תבשירו שירת העולמי. היהודי
 לכלכלה הלונדוני הספר מבית המדינה במדע דוקטור תואר בעל ובוושינגטון. בלונדון ישראל בשגרירויות שירת בירדן. ישראל ושגריר בבריסל ו”לנאט

(LSE).  

 באסטרטגיות העוסק בישראל ראנד של  הראשון הפרויקט בראש עומד ראנד. של גבוהים ללימודים הספר בבית בכיר כלכלן פופר וו. סטיבן ר”ד

 של ולטכנולוגיה למדע הלאומית המועצה של החדשנות בפסגת לתמיכה למאמצים שותף היה הקודם בתפקידו האנרגיה. בתחום טווח ארוכות
 פריסת על האחראי הממשל מטעם פקיד היה לראנד שהצטרף לפני ראנד. של ופוליטית טכנולוגית ותלמדיני במכון שותף מנהל שימש ב.”ארה

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

 ההגנה, כשר השמרנים מפלגת של הצללים בממשלת כיהן השמרנית. המפלגה מטעם פרלמנט וחבר בריטניה לש ההגנה שר פוקס ליאם ר”ד

 המכללה וחבר במקצועו משפחה רופא השמרנית. המפלגה של נבחר שותף ר”וכיו חוקה לענייני האופוזיציה כדובר שירת הבריאות. וכשר החוץ כשר
  ברפואה. גלזגו אוניברסיטת בוגר משפחה. כרופא עבודתו לפני בצבא אזרחי ואהרפ קצין שימש משפחה. רופאי להכשרת המלכותית

 בריטניה. של לביטחון באקדמיה בכירה אורחת מחקר עמיתת (.BICOM) ומחקר לתקשורת ישראל-בריטניה מרכז ל”מנכ פיצסיימונס לורנה

 אגודת חברת הייתה וכן קשמיר לענייני מפלגתית-הרב הקבוצה ר”יו הייתה בפרלמנט כהונתה בזמן רושדייל. אזור כנציגת הבריטי לפרלמנט נבחרה
  טקסטיל. בעיצוב לאפבורו אוניברסיטת בוגרת הלייבור. במפלגת ישראל ידידי

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

 בכלכלה דוקטור תואר בעל העולמי. הבנק של ראשי וכלכלן נשיא וכסגן (MIT) וסטס’מסצ של הטכנולוגי במכון לכלכלה המחלקה כראש בינלאומית,ה
  וסטס.’מסצ של הטכנולוגי מהמכון

 אורח-חוקר היה בדאבוס. יהעולמ הכלכלי הפורום של ”תקשורת מנהיגי“ עם נמנה ”.אחרונות ידיעות“ של הראשי הכלכלי הפרשן פלוצקר סבר

 מטעם בעיתונות חיים מפעל ופרס אביב-תל אוניברסיטת מטעם בעיתונות ומקצוענות למצוינות הראשון הפרס חתן בוושינגטון. ברוקינגס במכון
  ובפילוסופיה. בכלכלה העברית האוניברסיטה מוסמך בנגב. גוריון-בן ואוניברסיטת העיתונאים אגודת

 בכיר מקצועי צוות כחברת שנים כעשר שירתה .(AEI) האמריקאי היזמות במכון הגנה ומדיניות חוץ מדיניות למחקרי נשיא סגנית פלטקה דניאל

 ביטחון על אסיה, ובדרום התיכון במזרח פנימית פוליטיקה על מאמרים פרסמה חוץ. ליחסי הסנאט בוועדת אסיה ודרום הקרוב המזרח לענייני
  הופקינס. ונס’ג אוניברסיטת של מתקדמים בינלאומיים ללימודים הספר בית מוסמכת גרעיני. נשק צתהפ ועל טרור על ב,”ארה

 כיהנה ובינלאומיים. אירופיים לעניינים הפדראלי המשרד מטעם נשים לענייני מיוחדת ושליחה האוסטרי הפרלמנט חברת פלסניק אורסולה ר”ד

 וינה באוניברסיטת למדה בהכשרתה. דין עורכת לשוויצריה. אוסטריה כשגרירת שירתה הממשלה. ראש של המטה ראש שימשה החוץ. כשרת
  בלגיה. ’,בברוז אירופה ’ובקולג

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

 חברות מספר הקים ניהולי. לייעוץ חברה וניהל ייסד .IDC Corporation ר”כיו וגם המרכז של המנהלים במועצת הןמכ הרצליה, הבינתחומי במרכז
-ותל וורטון שיקגו, באוניברסיטאות לימד שיקגו. מאוניברסיטת עסקים במנהל דוקטור תואר בעל ישראל. בנק של המייעצת בוועדה חבר היה הזנק.
 ואסטרטגיה. למדיניות וןהמכ של המנהל בוועד חבר אביב.

 ניהל ותשתיות. חברה לנושא לאומי לביטחון המועצה ראש סגן שימש הממשלה. ראש במשרד מדיניות לתכנון האגף מנהל פראוור )אודי( אהוד

 מרכז וכמפקד ”במחנה“ כעורך והסברה, חינוך תורת ענף כראש ראשי, חינוך קצין כסגן מ(”)אל ל”בצה שירת בירושלים. רחביה הגימנסיה את
  בחינוך. בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך  בירושלים. ל”צה של החינוך

 ובבית הרווארד אוניברסיטת של להיסטוריה במחלקה גם מלמד לכלכלה. הלונדוני הספר בבית רומן פיליפ ש”ע הקתדרה ראש פרגוסון ניאל ’פרופ
 מחקרו סטנפורד. באוניברסיטת ברהו ובמכון אוקספורד באוניברסיטת College Jesus –ב בכיר מחקר עמית באוניברסיטה. עסקים למנהל הספר

 ספרים פרסם והאמריקאית. הבריטית בעיתונות מאמרים ומפרסם ורדיו טלוויזיה בתוכניות משתתף העסקים. ושל הכלכלה של בהיסטוריה מתמקד
 אוקספורד. סיטתמאוניבר בפילוסופיה דוקטור תואר בעל העסקים. מנהל של ההיסטוריה בתחום ’וודסוורת פרס חתן התמחותו. בתחום רבים



 בארץ תפקידים של בשורה כיהן ומאז 1986-ב החוץ לשירות הצטרף החוץ. משרד ל”כמנכ כיהן בבריטניה. ישראל שגריר פרושאור רון השגריר

 חדר ומנהל בלונדון בשגרירות תקשורת יועץ בוושינגטון, ישראל בשגרירות מדיני יועץ-ציר המשרד, דובר והסברה, תקשורת אגף ראש בהם ל,”ובחו
  המדינה. במדע בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך במשרד. מצב

 מפלגות לענייני וכתב דתות לענייני כתב שימש סגל. עמית עם ”להבוקר נכון“ הבוקר תוכנית את מגיש .10 ערוץ חדשות של פרלמנטרי כתב פרי נדב

  ל.”צה בגלי

 המזרח של בהיסטוריה בירושלים העברית האוניברסיטה בוגרת ”.אחרונות ידיעות“  בעיתון הערבי ולםוהע התיכון המזרח לענייני עורכת  פרי סמדר

  ערבית. וספרות ובשפה התיכון

 וברדיו. בטלווזיה פוליטי ופרשן תוכניות מנחה גוסינסקי. ולדימיר של הניהולי הצוות וחבר בארץ נציג אסטרטגי, ייעוץ פרלמן של בעלים פרלמן ארנון
 והדוברות, התקשורת בתחום בכירים תפקידים מילא ”.מעריב“ של המנהלים מועצת ר”יו כסגן כיהן פלאו. של הרפובליקה של כבוד  כקונסול גם הןמכ

 המקומי. השלטון מרכז ודובר יפו-אביב תל עיריית דובר שרון, הממשלה לראש אישי תקשורת ויועץ ראשי דובר והמדיה, התקשורת יחידת ראש בהם
  ”.הארץ”ב הכתבים וראש ”טלגרף”ב כלכלי עיתונאי הפרסום, בתחום חברות של ומנהל בעלים היה

 בעולם פיננסיים במוסדות בכירים תפקידים מילא ישראל. בנק כנגיד כיהן .(G-30) 30-ה קבוצת ר”ויו ייס’צ מורגן יי.פי.’ג ר”יו פרנקל יעקב ’פרופ

 חבר ר”כיו גם כיהן הבינלאומית. המטבע קרן של המחקר וראש ראשי כלכלן אינטרנשיונל, ’לינץ למרי חברת ר”יו העולמי, AIG ר”יו סגן בהם,
 לכלכלה פרופסור היה .(EBRD) ופיתוח לשיקום האירופי הבנק של הנאמנים חבר ר”יו וכסגן  (IADB) לפיתוח אמריקאי-הבין הבנק של הנאמנים

  שיקגו. מאוניברסיטת בכלכלה דוקטור תואר בעל .2002 לשנת הכלכלה קרבח ישראל פרס חתן אביב.-ותל שיקגו באוניברסיטאות

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

 הסוציאליסטי. האינטרנציונל נשיא וכסגן העבודה מפלגת ר”כיו הןכי והגליל. הנגב לפיתוח והשר התחבורה שר האוצר, שר החוץ, שר הביטחון, שר
 מרכז את הקים גבוהה. טכנולוגיה מפעלי הקמת ויזם בארץ הביטחוני למחקר היסוד את הניח הביטחון. משרד ל”מנכ שימש לכנסת שנבחר לפני
 האינטרנציונל של כבוד כנשיא נבחר המצרים. ועם הירדנים עם הפלסטינים, עם משותפים פרויקטים של ובהפעלה בייזום העוסק לשלום פרס

 ספרים. עשרה פרסם הסוציאליסטי.

 ”טיימס יורק ניו”ה בהם מובילים בעיתונים מאמרים מפרסם די.סי. בוושינגטון כלכלית לאסטרטגיה המכון של מייסד נשיא פרסטוביץ קלייד

 אמריקה עם סין, עם יפן, עם וההשקעות הסחר בתחום ומתן משא צוות בראש עמד רייגן. בממשל הסחר למזכיר כיועץ שירת ”.פוסט וושינגטון”וה
 לממשל, שהצטרף קודם התמחותו. בתחום רבים ספרים של ובעריכה בכתיבה השתתף ויפן. ב”ארה יחסי על ספר פרסם אירופה. ועם הלטינית

 אוניברסיטת של עסקים למנהל וורטון ספר בית מוסמך בפסיפיק. והשקעות סחר לענייני הנשיא ועדת של ר”יו סגן שימש בכיר. עסקים איש היה
  עסקים. במנהל פנסילבניה

 ביחסים שעסקו בוועדות חבר היה בארגון חברותו במסגרת .(CRIF) בצרפת היהודיים המוסדות של המייצגת המועצה נשיא סקייהפר רישאר ר”ד

-סן באוניברסיטת וסקולארי-הקרדיו במכון מחקר עמית שימש אשר במקצועו, רופא בינלאומיים. וביחסים השואה בזיכרון לנוצרים, יהודים בין
  בפריז. רפואה למד פריז. של לרפואה הספר בבית הקליניקה וראש פרנסיסקו

 ובנציבות הרווחה במשרד ניהול תפקידי  מילא החברתיים. והשירותים הרווחה במשרד והכשרה תכנון למחקר, בכיר אגף מנהל צבע יקותיאל

 קנדי פ. ון’ג ש”ע לממשל הספר בית מוסמך שיקגו. באוניברסיטת  Chapin Hall Research Center – ב מחקר עמית היה המדינה. שירות
  בירושלים. העברית האוניברסיטה של לחינוך הספר בית מוסמך ווקסנר. כעמית למד בו ציבורי במינהל הרווארד באוניברסיטת

  .World Congress for Russian Jewry - ה לנשיא יועץ  לנוב’צ מטווי

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

 הסניף של כללי ומזכיר ברוסיה היהודיים הארגונים של הפדרציה נשיא בהם ,יהודיים בארגונים בכירים תפקידים ממלא .באוניברסיטתמוסקבה
  .תרבותית באנתרופולוגיה דוקטור תואר בעל .העולמי היהודי הקונגרס אסיאתישל-האירו

 הממונה וכסגן התעופה שדות רשות ר”ליו קבוע מקום כממלא ,התיירות משרד ל”כמנכ כיהן .הלאומיות התשתיות משרד ל”מנכ צמח שאול

-צוותמאקרו ומרכז אנרגיה תחום ראש גם שימש .הסביבה ואיכות מקומיות רשויות ,פנים ,חקלאות ,תחבורה בתחומי האוצר במשרד עלהתקציבים
  .ציבורית במדיניות מוסמך תואר בעל .התקציבים באגף ותקציב כלכלה

 מנהל ,אמריקה צפון דסק ראש בהם ,החוץ במשרד תפקידים של שורה מילא .סינגפור של החוץ משרד ל”מנכ קאוסיקן בילאהרי השגריר

 ,ם”באו סינגפור של הקבוע כנציג שירת .אסיה מזרח דרום לענייני מזכיר וסגן ,והפסיפיק אסיה מזרח לענייני מנהל ,אסיה מזרח לעניינידרום
 באוניברסיטת למד .ילה’צ של הרפובליקה נשיא מטעם כבוד ובאות הציבורי השירות במדליית זכה .ובפינלנד הרוסית בפדרציה ,כשגרירבמקסיקו

  .קולומביה סינגפורובאוניברסיטת

 בסקטור דירקטור היה .הלאומיות התשתיות שר של המקצועי המטה כראש כיהן .והתעסוקה המסחר ,התעשייה משרד ל”מנכ קדמי שרון

  .באוניברסיטה במימון המשך ללימודי התוכנית ובוגר עסקים במנהל אביב-תל אוניברסיטת מוסמך .”גלובס”ו ”מרקר-דה“ בעיתונים הפרטיוכתב

 התיכון במזרח ב”ארה של הלאומי הביטחון במדיניות מתמקד מחקרו .Center for American Progress-ב בכיר עמית קטוליס בריאן

 בהן ,רבות בארצות ולפרויקטים ,רווח כוונת לשם שלא לארגונים ,פרטיות לחברות ,ב”בארה רבים ממשלה למשרדי כיועץ שירת .ובדרוםאסיה
 פרסם .ובמצרים עזה ברצועת ,המערבית בגדה חוץ ליחסי הדמוקרטי הלאומי במכון עבד .וקולומביה מצרים ,תימן ,אפגניסטן ,פקיסטן,עיראק

 ליחסים ווילסון וודרו ש”ע הספר בית מוסמך .ב”ארה של הלאומי הביטחון על ספר בכתיבת והשתתף מרכזיים בעיתונים מאמריםרבים
  .פרינסטון בינלאומייםבאוניברסיטת

 -ב בכיר חוקר שימש .במכון ביטחון בנושא מיזם מנהל .מחקר לענייני הקרוב המזרח למדיניות וושינגטון מכון מנהל סגן קלאוסון פטריק ר”ד

Institute for National Strategic Studies ה של-National Defense University. העולמיובמכון בבנק ,הבינלאומית המטבע בקרן ככלכלן עבד 
  .יורק בניו חברתי למחקר הספר מבית דוקטור תואר בעל .(FPRI) חוץ מדיניות לחקר

 מוטיבר עם יחד ,ייסדה .יורק ובניו בחיפה ,אביב-בתל סניפים עם למבוגרים חינוכי מוסד ,עברית לתרבות בית - עלמא ומייסדת ר”יו קלדרון רות ר”ד

 על אביחי פרס כלת .ל”חז באגדות אישית קריאה מציגה היא שבו ”הלב .הבית .השוק“ את פרסמה .אלול השוויוני המדרש בית את אור
 מכון בוגרת .בירושלים העברית מהאוניברסיטה בתלמוד דוקטור תואר בעלת .עברית תרבות בנושא טלוויזה תוכנית הגישה .אלול היוזמהבהקמת

  .למנהיגות מנדל הרטמןומכון

 של לכלכלה ובמחלקה עסקים למנהל הספר בבית סגל חבר הממשלה. לראש הכלכלי והיועץ לכלכלה הלאומית המועצה ראש קנדל ין’יוג ’פרופ

 בלונדון כלכלי ולמחקר למדיניות במרכז מחקר עמית העברית, באוניברסיטה הרציונאליות לחקר במרכז חבר בירושלים. העברית האוניברסיטה



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

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

 באוניברסיטת ואפריקה התיכון המזרח ללימודי דיין משה מרכז בראש עמד הערביות. המדינות של ובפוליטיקה זמננו בן םבאסלא מתמקד מחקרו
 ווילסון וודרו ש”ע הבינלאומי במרכז לעמית פעמיים מונה טאון.’ורג’וג קורנל שיקגו, ברנדייס, באוניברסיטאות אורח פרופסור שימש אביב. תל

  פרינסטון. מאוניברסיטת התיכון המזרח בלימודי וקטורד תואר בעל בוושינגטון.

 לעניינים ושר מיסוי לענייני שר בהם ובאופוזיציה, הדנית בממשלה רבים בכירים תפקידים מילא ו.”נאט של כללי מזכיר ראסמוסן פוג אנדריאס

 לחברות חדשות מדינות עשר לקבלת ומתן המשא בתהליך מרכזי תפקיד מילא האירופי האיחוד כנשיאת דנמרק כיהנה בה בתקופה כלכליים.
  באיחוד.

 The Wall Street Journal, Los :בהם מובילים בעיתונים טור בעל במקסיקו.(CIDAC) ולפיתוח למחקר המרכז נשיא ,רוביו פ. לואיס ר”ד

Angeles Times וה- Washington Post. בסטיבנק התכנון כמנהל פוליטיים, סיכונים חלניתו האגודה כנשיא כיהן  העולמי. הכלכלי בפורום חבר 
 המדינה במדע דוקטור תואר בעל העיתונאיות. כתבותיו ועל ספריו על בפרסים זכה רבים. ספרים וערך פרסם  האוצר. לשר וכיועץ במקסיקו

  ברנדייס. מאוניברסיטת

 ספר בית של המחקרים כמנהל גם מכהן הרצליה. הבינתחומי במרכז בינלאומיים ויחסים התיכון המזרח לחקר גלוריה מרכז ראש רובין בארי ’פרופ
 באוניברסיטת המדינה למדע וכמרצה אסטרטגיים ללימודים סאדאת בגין מרכז מנהל כסגן כיהן במרכז. ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר

 של הטכנית באוניברסיטה הופקינס, ונס’ג אוניברסיטת של חוץ למדיניות במכון הקרוב, המזרח למדיניות ושינגטוןו במכון חוקר שימש אילן.-בר
 מאוניברסיטת המדינה במדע דוקטור תואר בעל טאון.’ורג’ג אוניברסיטת של ובינלאומיים אסטרטגיים ללימודים ובמרכז באנקרה התיכון המזרח

  טאון.’ורג’ג

 מחזור כימיות, תעשיות מתכות, טקסטיל, בהם רבים בתחומים ביזמות פעיל היה בחברה. מניות ובעל מ”בע טק-מטל ר”יו זנברגרו )אייק( אריאל

  מכונות. בהנדסת בלונדון ’קולג הקינגס בוגר וסביבה. ופיתוח מחקר אנרגיה,

 למנהל ופרופסור ארסמוס באוניברסיטת המדינה למדע פרופסור אמסטרדם, באוניברסיטת מרצה היה הולנד. של החוץ שר רוזנטל אורי ’פרופ

 לחירות העם מפלגת את ייצג מדעי. למחקר ההולנדי הארגון ר”ויו משברים וניהול ביטחון לבטיחות, המכון ר”יו גם שימש ליידן. באוניברסיטת ציבורי
 המדינה במדע דוקטור תואר בעל ציבורי. ומנהל בריםמש ניהול וביטחון, בטיחות על רבים מאמרים פרסם ההולנדי. בסנאט (VVD) ולדמוקרטיה

  רוטרדם. ארסמוס, מאוניברסיטת

 השנה איש בתואר השלטון, איכות אביר בתואר זכה ”.שוק שווי“ הטור את כותב  ”.הארץ“ עורך סגן ”.מרקר-דה“ ומייסד ראשי עורך רולניק גיא
 ’נורת אוניברסיטאות מוסמך לדעת. הציבור לזכות האגודה מטעם איכותית ליתכלכ לתקשורת הישראלי ובפרס המפרסמים איגוד מטעם בשיווק
 הרווארד באוניברסיטת עסקים למנהל הספר בית של בכירים למנהלים התוכנית בוגר רקנאטי(.-קלוג )תוכנית עסקים במנהל אביב-ותל ווסטרן
  ב.”בארה

 ייעוץ חברת – מ”בע נטאקס בחברת ושותף מ”בע דנרוט חברת בעל הרצליה. כנס ר”ווי ואסטרטגיה למדיניות המכון ראש רוטשילד דני )מיל.( אלוף

 ל”בצה שירת אפקה. להנדסה האקדמית במכללה הנאמנים חבר ר”וכיו ישראל לבנק המייעצת הוועדה כחבר מכהן האבטחה. בתחום בינלאומית
 ועוזר ללבנון הקישור יחידת מפקד ן,”באמ המחקר חטיבת ראש בשטחים, הפעולות מתאם בהם ומטה, פיקוד בתפקידי שנה משלושים למעלה
  ל.”הרמטכ

 הייתה הסביבה. לאיכות המשרד ל”כמנכ כיהנה הסביבה. למען איסוף - ה”אל תאגיד ר”כיו גם מכהנת מ.”בע וניטול מטען מסופי-ממן ר”יו רונן נחמה

  ציבורי. במנהל חיפה יברסיטתאונ מוסמכת הכנסת. ר”יו סגנית ושימשה המרכז מפלגת מטעם כנסת חברת

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

 בוגר בישראל. האווירית התעשייה של בת חברת – Imagesat חברת של התקשורת וכמנהל שרובר קרן ל”כמנכ כיהן שונות. ובמכללות
 בינלאומיים. וביחסים המדינה במדע העברית האוניברסיטה

 בעבודה, ההזדמנויות שוויון בתחום בכירים ציבוריים תפקידים מילאה אירלנד. צפון של בעבודה ההזדמנויות לשוויון הוועדה מנהלת קולינס אוולין

 צפון של הזדמנויות לשוויון לוועדה מחקר וקצינת לוועדה לאומית מומחית בבריסל, הזדמנויות שוויון לענייני ופיתהאיר המייעצת הוועדה נשיאת בהם
 אדם. בזכויות בבלפסט קווינס אוניברסיטת ומוסמכת בקרימינולוגיה טורונטו אוניברסיטת מוסמכת במשפטים. שפילד אוניברסיטת בוגרת אירלנד.

  אולסטר. אוניברסיטתמ בניהול מתקדמת תעודה בעלת

 חברה סי.אס.טי, גלובל בחברת ל”סמנכ שימש הממשלה. ראש במשרד אסטרטגיים לנושאים המשרד ל”למנכ משנה קופרווסר יוסף )מיל.( ל”תא
 במכון וןהתיכ המזרח למדיניות סבן במרכז אורח עמית היה בקולומביה. החברה לפעילות אחראי היה תפקידו ובמסגרת אבטחה, בנושאי לייעוץ

 לענייני הביטחון נספח ועוזר ראשי מודיעין קצין ן,”באמ המחקר חטיבת ראש בהם ל,”בצה בכירים תפקידים של שורה מילא ב.”בארה ברוקינגס
  בכלכלה. אביב-תל אוניברסיטת מוסמך בוושינגטון. ישראל בשגרירות מודיעין

 דיפלומטי יועץ גם משמש בלגיה. בלובן, פארק אופיס אקסיס של המנהלים במועצת חברו ן”הנדל בתחום הון קרן גרופ, קיי ל”מנכ קנדיוטי קלוד

 היהודי הדיפלומטי בקורפוס חבר ”.הארץ“ בעיתון מאמרים מפרסם התיכון. המזרח בענייני החלטות ולמקבלי רבות אירופיות לממשלות ופוליטי
 מוסמך יהודיים. סטודנטים של העולמי האיחוד ר”ויו ”Contact J“ החודשי יהודיה העת כתב של ל”מו היה ”.דור-קול“ בארגון מייסד וחבר העולמי

  עסקים. במנהל אינסאד אוניברסיטת

 ידי-על  שמונתה וועדה חברי עם נמנה ראשי. יועץ משמש הוא בה ב,”בארה Storm Analysis Consultants חברת של בעלים קפנהאם ון’ג

 כחוקר חירום מצבי לניהול האמריקאית הפדראלית הסוכנות ידי-על מונה  .(EMP) האלקטרומגנטי פולסה איום את לבדוק האמריקאי הקונגרס
 דרום אוניברסיטת בוגר פאואר. ובמינסוטה קורפוריישן במטהטק ניהוליות במשרות עבד האוויר. מזג לפגעי החשמל מערכת של הפגיעות של ראשי

  חשמל. בהנדסת דקוטה

 כיהן נבה.’ז יוזמת את ביילין יוסי עם יחד ייסד הפלסטינית. השלום קואליציית וראש פלסטין לשחרור הארגון של המנהל עדבוו חבר רבו עבד יאסר
 המשלחת מדריד, לשיחות המשלחת כולל ישראל, עם ומתן למשא פלסטיניות במשלחות חבר היה עבאס. מחמוד של בממשלתו קבינט לענייני כשר

 מוסמך הפלסטינית. הרשות של הראשונה בממשלה והמידע התרבות כשר כיהן וטאבה. וואי לשיחות והמשלחות ,2000 בשנת דייויד קמפ לפסגת
  המדינה. ובמדע בכלכלה בקהיר האמריקאית האוניברסיטה



 ובפעילותם המוסלמים האחים של ובהיסטוריה באידיאולוגיה ובעיקר המודרני, הפוליטי באסלאם מתמחה אילן.-בר באוניברסיטת מרצה רוזן אהוד

  לונדון. באוניברסיטת דוקטור לתואר לימודים משלים ובאירופה. התיכון במזרח

 והטכנולוגיה. המחקר המדע החינוך, ושר וסטפליה ריין נורד ממשלת שרא לשעבר גרמניה. ווסטפליה, ריין נורד של הפרלמנט חבר רטגרס יורגן ר”ד

  קלן. מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעל הטכנולוגיה. השפעות בתחום ולהערכה למחקר הוועדה ר”כיו גם כיהן

 Sky-ב פוליטי כתב היה בבריטניה. רךועו בכיר פוליטי וכתב בסין ITV News מטעם כתב שימש התיכון. למזרח ITV News – ה כתב  ריי ון’ג

News. ,הפחם כורי ניצול בנושא כתבותיו על הזרים הכתבים איגוד ובפרס ואן’בסצ האדמה רעידת על הדיווח עבור בפרסים צוותו, עם יחד זכה 
  בסין.

 שימש לוינסקי. ובמכללת ספיר במכללת תציבורי למדיניות הספר בבית מרצה החינוך. במשרד וטכנולוגיה למידע המנהל מנהל רימון עופר ר”ד
 מהאוניברסיטה דוקטור תואר בעל החינוך. במשרד מצטיין עובד פרס חתן החינוך. במשרד ומפקח י”רש בקרן ובקרה הערכה פיתוח יחידת מנהל

  המדעים. הוראת בתחום בירושלים העברית

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

 הדין עורכי בלשכת האדם לזכויות הוועדה ר”יו שימש לישראל, חוקה תנועת בראש עמד משפט. רמות מכללת כדיקן כיהן אביב.-תל באוניברסיטת
 המכון של המנהל הוועד חבר קניין. לדיני ומומחה שיקגו מאוניברסיטת למשפטים דוקטור תואר בעל וממלכתיות. ציבוריות ועדות של בשורה וחבר

  הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות

 שימש התיכון. הספר בית בגיל מהתפוצות יהודיים לצעירים חינוכיות תוכניות בארגון העוסקת לפיד, קואליציית ומייסד משותף ר”יו שביט גדעון

 כנשיא כיהן קנדה. ולוונקובר, אוסטרליה, לסידני, ב,”ארה למיאמי, לישראל הקיימת הקרן שליח היה מוס. דראלכסנ ש”ע התיכון הספר בית ל”מנכ
  אטומית. לאנרגיה הוועדה של חוץ ליחסי מנהל גם שימש ומתקדמות. חדשניות טכנולוגיות בקידום התמחתה אשר ישראלית חברה תעשיות, רותם

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

 נבחר ב.”בארה ישראל שגריר פעמיים שימש ובתעשייה. במימון בבנקאות, הפרטי בסקטור ארוכות שנים זה פעיל מ.”בע להשקעות חברה יצוא
 בה ושירת 1988-ב לכנסת מחדש נבחר הליכוד. מטעם יותר ומאוחר י”רפ רשימת מטעם התחיל ,1981 עד בה ושירת 1970-ב לראשונה לכנסת

 בתואר זכה .1998-ב וואי ובוועידת ,1991-ב במדריד השלום בשיחות ,1978-ב דיוויד בקמפ השלום בשיחות השתתף שגריר. לתפקיד למינויו עד
 בתחומי והבינלאומית הישראלית בעיתונות מאמרים עשרות פרסם לס.’אנג סלו של עולמיים לעניינים המועצה מטעם 1999 לשנת השנה דיפלומט

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

 משרד ל”מנכ בהם הציבורי, ירותבש רבים תפקידים מילא .(Taglit-Birthright Israel) תגלית ל”כמנכ כיהן החינוך. משרד ל”מנכ שושני שמשון ר”ד

 יסודיים-העל הספר לבתי המחלקה מנהל יפו,-אביב תל בעיריית והתרבות הנוער החינוך, מנהל ראש היהודית, הסוכנות ל”מנכ והתרבות, החינוך
 של לחינוך הספר תיבב החוץ מן מרצה היה וחברה. חינוך בתחומי ובמכונים בעמותות וחבר ר”יו שימש החינוך. במשרד מוסדות אגף ומנהל

 בעיר יורק ניו מאוניברסיטת חינוכי במנהל דוקטור תואר בעל אביב.-תל ובאוניברסיטת אילן-בר באוניברסיטת בירושלים, העברית האוניברסיטה
  ב.”ארה באפלו,

 מודיעין לענייני המשנה ועדת ר”יוכ הכנסת, של והביטחון החוץ ועדת ר”כיו כיהן הליכוד. סיעת מטעם כנסת חבר האוצר. שר שטייניץ יובל ר”ד

 באוניברסיטת לפילוסופיה מרצה שימש הברית. ארצות של ולקונגרס והביטחון החוץ לוועדת המשותפת הביטחונית הוועדה ר”וכיו חשאיים ושירותים
  יב.אב-תל מאוניברסיטת לפילוסופיה דוקטור תואר בעל ל.”ובחו בארץ הפילוסופיה בתחום ספרים ארבעה פרסם חיפה.

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

 מלמד התיכון. והמזרח ישראל עם ו”ונאט האירופי האיחוד וביחסי ישראל של החוץ במדיניות העוסקים מחקריים פרויקטים בראש עומד הוא במכון
 כוללים התמחותו תחומי הרצליה. הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה דיפלומטיה לממשל, לאודר ספר בבית וביטחון ממשל ודיולימ בינלאומיים יחסים

 מוסמך העברית. באוניברסיטה בינלאומיים ליחסים דייויס מכון מטעם הרכבי פרס חתן פסיפיק.-ובאסיה התיכון הים באגן אזורי פעולה שיתוף גם
  בינלאומיים. ביחסים עבריתה האוניברסיטה )בהצטיינות(

 הקרן משרד של לית”מנכ שימשה .German Marshall Fund of the US (GMF)-ב בכירה אטלנטית-טרנס עמיתה שטלצנמולר קונסטנטץ ר”ד
 מדיניות לענייני ועמיתה יורק ניו באוניברסיטת מחקר עמיתת הייתה ”.צייט די“  הגרמני בשבועון בינלאומי וביטחון הגנה בתחומי ועורכת בברלין

  בון. מאוניברסיטת במשפטים דוקטור תואר בעלת בוושינגטון. ווילסון וודרו ש”ע הבינלאומי במרכז ציבורית

 באוניברסיטה מרצה משפט. ולבתי שלטון למוסדות זה בתחום ומייעץ כלכלית, לרגולציה מומחה כלכלי. לתכנון הישראלי המכון ל”מנכ שטרום דרור

 של המשפטי וכיועץ העסקיים ההגבלים על כממונה כיהן חברות. ודיני עסקיים הגבלים דיני הרגולציה, בתחומי הרצליה הבינתחומי ובמרכז העברית
  במשפטים. אביב-תל רסיטתאוניב בוגר ’.ושות צדוק חיים הדין עורכי במשרד ושותף דין עורך היה העסקיים. ההגבלים רשות

 משרד ל”כמנכ כיהן (.UJC) ישראל היהודיות הקהילות איחוד ל”מנכ שימש לכנסת, שנבחר קודם קדימה. מטעם כנסת חבר שי נחמן ר”ד כ”חה

 ל”מנכ ,2 ץערו של החדשות חברת ר”יו השידור, רשות ר”יו בהם התקשורת, בתחום בכירים תפקידים של שורה מילא והספורט. התרבות המדע,
  המדינה. ובמדע בתקשורת אילן-בר מאוניברסיטת דוקטור תואר בעל ל.”צה גלי ומפקד ל”צה דובר ולרדיו, לטלוויזיה השנייה הרשות

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

 ספרים פרסם ב.”ובארה באירופה וביטחוניים מדיניים ולגורמים בישראל הביטחון למערכת בכירים, ממשל לגורמי ההחלטות, למקבלי יועץ י.לאומ
  חיפה. מאוניברסיטת המדינה במדעי דוקטור תואר בעל בישראל. והערבים הפלסטינים על ירדן, על מצרים, על

 באוניברסיטה למשפטים בפקולטה סגל חברת והייתה אונו האקדמית הקריה כרקטור כיהנה ם.”באו לישרא שגרירת לשעבר שלו גבריאלה ’פרופ

 במשפטים דוקטור תואר בעלת למשפט. צלטנר ופרס זוסמן פרס כלת ’.קולג ובוסטון טמפל הרווארד, באוניברסיטאות גם לימדה בירושלים. העברית
  בירושלים. העברית מהאוניברסיטה

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

 עורך החשמל. חברת דירקטוריון ר”וכיו והתשתיות האנרגיה משרד ל”כמנכ כיהן הביטחון. שר וסגן והטכנולוגיה המדע שר החוץ, שר האוצר, שר
  ציבורית. במדיניות אביב-תל אוניברסיטת מוסמך ועו.במקצ חשבון ורואה דין

 כיהן הגרמני. הצבא לענייני מומחה גרמניה. של ההגנה לשר פרלמנטארי מדינה ומזכיר )בונדסטאג( הגרמני הפרלמנט חבר שמידט כריסטיאן

 וחבר הגנה לענייני הוועדה חבר היה בוואריה. של סוציאלי-הנוצרי והאיחוד גרמניה של דמוקרטי-הנוצרי האיחוד סיעת של הגנה לענייני כדובר
-הגרמנית הפרלמנטארית הידידות אגודת ר”ויו כי’צ-הגרמני הדיונים לפורום המייעצת הוועדה חבר גם משמש הפרלמנט. של חוץ לענייני בוועדה

  ובלוזאן. בארלנגן משפטים למד תחרות. ודיני עבודה דיני בתחום בעיקר דין כעורך עבד בריטית.



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

  עסקים. במינהל אינסאד אוניברסיטת מוסמך אורבוטק. בחברת גלובלי עסקי ופיתוח מכירות שיווק, ל”וסמנכ

 סאן ,’קיימברידג באוניברסיטאות אורח מרצה שימש .בירושלים העברית באוניברסיטה המדינה למדע המחלקה ראש שניידר מריו ’פרופ

 ופרס טלמון יעקב פרס חתן .אמריקה ובדרום פשיזם בניאו ,באיטליה הפשיזם של האידיאולוגיים במקורות עוסק הוא במחקרו .דייגוובולוניה
  .בירושלים העברית סיטהמהאוניבר המדינה למדע דוקטור תואר בעל .גולדהמאיר

 העברית האוניברסיטה מוסמך קשת. שידורי ונשיא ל”מנכ היה אנימציה. ליצירת אינטרנטית פלטפורמה , Aniboom חברת ונשיא מייסד שנער אורי

  הבינלאומית. האמי ועדת וחבר המונים בתקשורת בירושלים

 ומדיניותאנרגיה לניהול התוכנית של אקדמי ראש הייתה .באוניברסיטה אסיה ללימודי ובחוג המדינה למדעי הספר בבית סגל חברת שפר ברנדה ר”ד
 ,באנרגיהופוליטיקה מתמקדים מחקריה .American Foreign Policy Association (APSA)-ב חוץ מדיניות קבוצת נשיאת .באוניברסיטה

 הרווארד הכספיבאוניברסיטת הים איזור ללימודי בתוכניות המחקר מנהלת שימשה .איראן ושל רוסיה של ,הקווקז של ,אסיה מרכז של בפוליטיקה
 Borders and Brethren: Iran and”–ו  ”Energy Politics“ ספריה בין .באוניברסיטה בינלאומיים וליחסים למדע בלפר במרכז מחקר ועמיתת

the Challenge of Azerbaijani Identity”. דוקטורט לימודיפוסט השלימה .אביב-תל מאוניברסיטת המדינה במדע דוקטור תואר בעלת 
  .הרווארד באוניברסיטת

 חוץ ליחסי המלכותי )המכון Chatham House -ב בכיר עמית היה בריטי. פוליטי פרשן .Henry Jackson Society-ב חוץ יחסי מנהל שפרד רובין
-הפוסט בתקופה וברוסיה אירופה מזרח בארצות התמקד במחקרו ובאירופה. ב”בארה מובילים מחקר מכוני עם עבד זה בתפקידו בלונדון(.

-אירופה יחסי על ספר פרסם  במוסקבה. ”טיימס”ה כתב שימש ישראל. למדינת המערבי העולם בין וביחסים אירופית בפוליטיקה קומוניסטית,
  כוסלובקיה.’בצ הקטיפה מהפכת  על וספר ישראל

 ראש ל,”הרמטכ סגן בלשכת ומעקב בקרה מחלקת ראש בהם בכירים, תפקידים של שורה מילא ל.”בצה ראשי חינוך קצין שרמייסטר אלי ל”תא

 לממשל הספר בית מוסמך וניהול, תעשייה בהנדסת גוריון-בן אוניברסיטת מוסמך האוויר. בחיל הבקרה מערך ומפקד התכנון באגף תכנון מחלקת
  לאומי. וביטחון המדינה במדעי חיפה אוניברסיטת ומוסמך ריציבו במנהל הרווארד אוניברסיטת של

 תפקידים מילא שלם. במרכז אסטרטגיים ללימודים אדלסון מכון ר”כיו כיהן ישראל. לארץ היהודית הסוכנות של ההנהלה ר”יו שרנסקי נתן

 והמסחר. התעשייה ושר הפנים שר והשיכון, הבינוי רש וירושלים, חברה תפוצות, לענייני השר הממשלה, ראש סגן בהם בכירים, מיניסטריאליים
 קליטת לקידום שפעל הציוני, הפורום את וייסד ”ריפורט רוזלם’ג“ העת בכתב עורך שימש המפלגה. ר”ויו בעלייה ישראל מטעם כנסת חבר היה

 הספר ואת ”רע אירא לא“ זיכרונות ספר רסםפ בינלאומי. ציבורי לחץ בעקבות ושוחרר שנים תשע במשך המועצות בברית ציון אסיר היה העלייה.
“The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror”. הטכנולוגי מהמכון המחשב במדעי תואר בעל 

  . במוסקבה

 היהודית. בסוכנות אנוש משאבי מערך לתומנה לחינוך המחלקה לית”סמנכ שימשה היהודית. הסוכנות של מסע פרוייקט ל”מנכ תמיר-שילה איילת

 ולימודי ביהדות שני לתואר למדה במשפטים. בירושלים העברית האוניברסיטה בוגרת דין. עורכי במשרד שותפה דין כעורכת עבדה לכן קודם
  בירושלים. שכטר במכון ביהדות האישה

 


