סדר היו של הכנס
מוצאי שבת 21 ,בינואר  ,2006כ"א בטבת תשס"ו
 18:00התכנסות ורישו
ברכות
יעל גרמ ,ראש עיריית הרצליה

בפתח הכנס :טרור ,גרעי ואתגרי הביטחו הלאומי
פרופ' עוזי ארד ,יו"ר "כנס הרצליה" ,ראש המכו למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה

מדדי החוס והערכת מצב הביטחו הלאומי – 2006
יו"ר :ישראל טראו ,סמנכ"ל וראש אג בנקאות ,הבנק הבינלאומי
פרופ' רפי מלניק ,דיק בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
אלו )מיל (.גיורא איילנד ,ראש המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה
פרופ' גבריאל ב דור ,ראש בית הספר למדעי המדינה וראש המרכז לחקר הביטחו הלאומי ,אוניברסיטת
חיפה

ד י ו 
רא"ל )מיל (.שאול מופז ,שר הביטחו

 20:00ארוחת ערב
מעמד פתיחה
יו"ר :פרופ' אוריאל רייכמ ,נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' ישראל אומ ,חת פרס נובל לכלכלה; המרכז לחקר הרציונאליות ,האוניברסיטה העברית
בירושלי#
פרופ' חיי הררי ,יו"ר הוועד המנהל ,מכו דוידסו לחינו $מדעי ,מכו ויצמ למדע
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יו ראשו 22 ,בינואר  ,2006כ"ב בטבת תשס"ו
 08:00מושבי הבוקר
מדיניות ביטחו לאומי כניהול סיכוני וסיכויי
יו"ר :אלו )מיל (.אית ב#אליהו ,מנכ"ל סנטרי טכנולוגי גרופ

Prof. Paul R. Kleindorfer, Wharton School, University of Pennsylvania
Prof. Paul Bracken, School of Management, Yale University
ד י ו 

מגמות אסטרטגיות במעטפת הגלובאלית
Prof. Jerry (Yoram) Wind, Wharton School, University of Pennsylvania

יו"ר:

Stanley Roth, Vice President for Asia, International Relations, Boeing Company
Dr. Nicholas Eberstadt, American Enterprise Institute for Public Policy Research

Dr. Robert Trice, Senior Vice President, Business Development, Lockheed Martin
Corporation

פרופ' יעקב פרנקל ,סג יו"ר  AIGונגיד בנק ישראל לשעבר

ד י ו 
פותחי :#ד"ר ד שיפט ,סג ראש המרכז לחקר הביטחו הלאומי ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר שמואל בר ,המכו למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
רא"ל ד חלו ,$הרמטכ"ל

הפסקה

התגרענות אירא – משמעויות אסטרטגיות
יו"ר :אלו )מיל (.דוד עברי ,יו"ר דירקטוריו מכו האחי #פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל

Philippe Errera, Directeur Adjoint, Centre d’Analyse et de Prévision, Ministère des
Affaires Etrangères, France

Sir Michael Quinlan, Consulting Senior Fellow, The International Institute for Strategic
Studies
אלו )מיל (.פרופ' יצחק ב ישראל ,ראש התכנית ללימודי ביטחו ,אוניברסיטת תל אביב

ד י ו 
פותחי :#ח"כ ד"ר אפרי סנה ,יו"ר ועדת המשנה לתפיסת הביטחו ,ועדת חו' וביטחו
ח"כ פרופ' אריה אלדד ,ועדת חו' וביטחו
ח"כ ד"ר יובל שטייני ,$יו"ר ועדת חו' וביטחו

ארוחת צהריי
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 מושבי אחר הצהריי14:00
' מנכ"ל משרד החו,רו פרושאור

 שר החו' לשעבר,ח"כ סילב שלו

מעמדה של ישראל באירופה ועתיד יחסיה ע האיחוד האירופי וע נאט"ו
 שגריר ישראל ליד האיחוד האירופי, השגריר ד"ר עודד ער:יו"ר

Dr. Josef Joffe, Herausgeber/Publisher-Editor, Die Zeit, Germany
Ana Palacio, Former Minister of Foreign Affairs, Spain and Chair of the Joint Committee
on European Affairs, Parliament of Spain
General the Lord Charles Guthrie of Craigiebank, GCB, LVO, OBE

Dr. Kenneth Weinstein, CEO, Hudson Institute
 ד י ו
 משרד, האג המדיני)ביטחוני,# לנאט"ו וארגוני ביטחו אירופיי# מתא,( אורי נעמ. אל"מ )מיל:פותח
הביטחו

הפסקה

מעמדה של ישראל בארה"ב ועתיד יחסיה עמה
 יצוא חברה להשקעות בע"מ,# יו"ר מועצת המנהלי, השגריר זלמ שובל:יו"ר

Mortimer Zuckerman, Chairman and Editor in Chief, U.S. News and World Report
Dr. Frank Luntz, Consultant, The Israel Project
 ישראל, יו"ר ומייסד הקר לידידות,הרב יחיאל אקשטיי
International Fellowship of Christians and Jews, USA

Dr. Boaz Mourad, Brand Israel Group
Malcolm Hoenlein, Executive Vice Chairman, The Conference of Presidents of Major
American Jewish Organizations

Dr. Robert Danin, Deputy Assistant Secretary, Bureau of Near Eastern Affairs, US State
Department

 ד י ו
 הוועד היהודי האמריקני, מנכ"ל משרד ישראל ומזה"ת,( ער לרמ. ד"ר אל"מ )מיל:פותח
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 ארוחת ערב20:00
 יו"ר הליכוד,ח"כ בנימי נתניהו

Prof. Alan Dershowitz, Harvard Law School

Carl Bildt, Former Prime Minister of Sweden

 כ"ג בטבת תשס"ו,2006  בינואר23 יו שני
 מושבי הבוקר08:00
ערבי#"אטלס" למפות דרכי ולחלופות מדיניות בתהלי' ההסדרי הישראלי
( איל ביר. אלו )מיל:יו"ר
 משרד הביטחו, ראש האג הביטחוני)מדיני,( עמוס גלעד.אלו )מיל
 חבר הנהלת מועצת יש"ע,$עדי מינ
' משרד החו,# המולטי)לטרליות ולענייני מי# שיחות השלו# מנהל המחלקה לתיאו,יעקב קידר

 נשיא המרכז הבינתחומי, פרופ' אוריאל רייכמ:יו"ר

Jimmy Carter, Former President of the United States
Dr. Robert Satloff, Executive Director, The Washington Institute for Near East Policy
 ד י ו
, תא"ל מיכאל )מייק( הרצוג:#פותחי
Visiting Military Fellow, The Washington Institute for Near East Policy

Amb. Dr. Daniel C. Kurtzer, Visiting Professor of Middle East Policy Studies,
Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University
 סופר,איל מגד

הפסקה
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גבולות בני הגנה לישראל
אלו )מיל (.יעקב עמידרור ,ראש מיז #גבולות בני הגנה לישראל ופרויקט ICA
רא"ל )מיל (.משה יעלו ,הרמטכ"ל לשעבר
השגריר ד"ר דורי גולד ,נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

ד י ו 
פותח :תא"ל )מיל (.עודד טירה ,נשיא ויו"ר ,פניציה אמריקה – ישראל בע"מ

דמוגרפיה ,גבולות ומדינה פלסטינית
יו"ר :ד"ר ישראל אלעד אלטמ ,המכו למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
גידי גרינשטיי ,מנכ"ל ומייסד מכו ראות
פרופ' גדעו ביגר ,החוג לגיאוגרפיה וסביבת האד ,#אוניברסיטת תל אביב
פרופ' דיויד ניומ ,המחלקה לפוליטיקה וממשל ,אוניברסיטת ב)גוריו בנגב ועור $ראשי של כתב העת
International Journal of Geopolitics
ח"כ ד"ר אחמד טיבי ,ועדות הכנסת והכלכלה

ד י ו 
פותחי:#
Bennett Zimmerman, Project Leader, “Arab Population in the West Bank and Gaza: The
”Million Person Gap
Dr. Nicholas Eberstadt

ארוחת צהריי
Poju Zabludowicz, Chairman and CEO, Tamares Group

יו"ר:

ציפי לבני ,שרת החו' ,המשפטי #וקליטת העלייה

 14:00מושבי אחר הצהריי
ירושלי – בירת ישראל והע היהודי
יו"ר :הרב יחיאל אקשטיי
פרופ' רות לפידות ,מכו ירושלי #לחקר ישראל
ישראל קמחי ,מכו ירושלי #לחקר ישראל
ניר ברקת ,חבר מועצת עיריית ירושלי#
אית מאיר ,מנכ"ל עיריית ירושלי#

ד י ו 
פותח :ד הלפרי ,מנכ"ל חב' איפטיק בע''מ
ד"ר משה עמירב ,ראש המגמה למנהל ומדיניות ציבורית ,מכללת בית ברל
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הגליל כאתגר וקדימות לאומיי
יו"ר :יחיאל לקט ,יו"ר הקר הקיימת לישראל
השגרירה פרופ' עליזה שנהר ,נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל

תא"ל )מיל (.עיבל גלעדי ,יו"ר המכללה האקדמית גליל מערבי; מנכ"ל פורטלנד טרסט
אפרת דובדבני ,מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל
ד"ר פייסל עזאיזה ,יו"ר המרכז הערבי)יהודי ויו"ר המכו לחקר המזרח התיכו ע"ש גוסטב היינמ,
אוניברסיטת חיפה
שלמה בוחבוט ,ראש עיריית מעלות ) תרשיחא

ד י ו 
פותח :פרופ' עליא אלקרינאווי ,ראש המחלקה לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

הפסקה

חוס דמוקרטי  #שלטו החוק וחוק השלטו
יו"ר :פרופ' אמנו רובינשטיי ,משנה לנשיא לענייני #אקדמיי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
עו"ד אלי גולדשמידט ,החברה לישראל בע"מ

שלי יחימובי'$
ח"כ גדעו סער ,יו"ר סיעת הליכוד
ח"כ יוסי שריד ,ועדת חו' וביטחו

ד י ו 

מבח הדמוקרטיה  #חוק ואכיפתו
יו"ר :פרופ' משה בר#ניב ,בית ספר רדזינר למשפטי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
ד מרגלית" ,מעריב"
השופט מיכה לינדנשטראוס ,מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
רב ניצב משה קראדי ,מפכ"ל המשטרה
ח"כ מיכאל אית ,יו"ר ועדת חוקה ,חוק ומשפט

ד י ו 
Ambassador John R. Bolton, Permanent U.S. Representative to the United Nations
][via video conference
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 20:00ארוחת ערב
Alan B. Slifka, Founder and Chairman, The Abraham Fund

יו"ר:

ח"כ עמיר פר ,$יו"ר מפלגת העבודה

Hermann Bünz, Director, Friedrich Ebert Stiftung, Israel Office

יו"ר:

Laurent Fabius, Former Prime Minister of France

יו שלישי 24 ,בינואר  ,2006כ"ד בטבת תשס"ו
 08:00מושבי הבוקר
מדיניות חברתית וצמיחה כלכלית
יו"ר :פרופ' אמיר ברנע ,דיק מייסד ,בית ספר אריסו למנהל עסקי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר קרנית פלוג ,מנהלת מחלקת המחקר ,בנק ישראל
פרופ' אריה ארנו ,המחלקה לכלכלה ,אוניברסיטת ב)גוריו בנגב

Diana Furchtgott-Roth, Director, Center for Employment Policy, Hudson Institute
דניאל דורו ,מנהל המרכז הישראלי לקידו #חברתי וכלכלי

דיו

פרופ' יחזקאל דרור ,נשיא מכונ ,המכו לתכנו מדיניות ע #יהודי

דיו

הממשק הכלכלי חברתי :מגזרי ,יוזמות ומדיניות
יו"ר :יוסי רוז ,נשיא ומנכ"ל החברה לישראל בע"מ
איציק דנציגר ,חבר דירקטוריו IVN
פרופ' עזרא סד ,מנכ"ל משות ,סד לובנטל בע"מ
ד"ר עזיז חידר ,מכו טרומ ,האוניברסיטה העברית בירושלי#

Sir Ronald Cohen, Chairman, The Portland Trust
ד י ו 
הפסקה
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השקעות להאצת הצמיחה ולהפחתת העוני
יו"ר :יוסי הולנדר ,יו"ר ג'קאדה
פרופ' סטנלי פישר ,נגיד בנק ישראל
ד"ר יעקב שייני ,מנכ"ל מודלי #כלכליי #בע"מ

Prof. Sean Barrett, Trinity College, Dublin
ד י ו 
פותח :שרגא ברוש ,נשיא התאחדות התעשייני #בישראל

ארוחת צהריי
Lord George Weidenfeld of Chelsea, Weidenfeld & Nicholson

 14:00מושבי אחר הצהריי
פטריוטיות וחוס לאומי בישראל
יו"ר :פרופ' עוזי ארד
גל אלו ,המכו למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' אפרי יער ,ראש תוכנית אוונס לישוב סכסוכי ,#אוניברסיטת תל)אביב
ח"כ פרופ' יולי תמיר ,החוג לפילוסופיה ובית הספר לחינו ,$אוניברסיטת תל)אביב

Prof. Herbert London, President, Hudson Institute
ד"ר אילת מזר ,המכו לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלי#

ד י ו 
פותחי :#אל"מ )מיל (.אהובה ינאי ,מנכ"ל מת
ארי שביט" ,האר'"

יהדות כתרבות בעיד הגלובליזציה
יו"ר :פרופ' משה קווה ,נשיא אוניברסיטת בר)איל
פרופ' מנח ברינקר ,הפקולטה למדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית בירושלי#

Prof. James Young, Chair, Department of Judaic and Near East Studies, University of
Massachusetts, Amherst
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ד י ו 
פותח :פרופ' בנימי איש שלו ,רקטור ,בית מורשה בירושלי – #המרכז האקדמי למנהיגות וללימודי
היהדות

Felix Posen, Founder and President, Posen Foundation

יו"ר:
פרופ' א .ב .יהושע ,סופר

פרופ' יהודה באואר ,יד וש#

ד י ו 

העול היהודי 2025 #
יו"ר :זאב בילסקי ,יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לאר' ישראל

Prof. Alan Dershowitz
Amb. Dr. Dennis B. Ross, Chairman, Jewish People Policy Planning Institute
ד י ו 

התפוצות ,הקהילות וישראל
יו"ר :שולה בהט ,מנכ"ל)עמית ,הוועד היהודי האמריקני
ארקאדי גאידמק ,נשיא קונגרס הקהילות היהודיות של רוסיה
פרופ' ידידיה שטר ,הפורו #היהודי העולמי

Dr. Colin Rubenstein, Executive Director, The Australia\Israel & Jewish Affairs Council
ד י ו 
פותח:
אבינוע בר יוס ,-מנכ"ל המכו לתכנו מדיניות ע #יהודי

 19:30ארוחת ערב
מעמד נעילה ו"נאו הרצליה"
יו"ר :פרופ' אוריאל רייכמ
אהוד אולמרט ,מ"מ ראש הממשלה ,שר האוצר ושר התמ"ת

נעילה
פרופ' עוזי ארד
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המרכז הבינתחומי הרצליה
המרכז הבינתחומי הרצליה הוא מוסד אקדמי פרטי ,ללא כוונת רווח ,ראשו מסוגו בישראל ,הפועל על פי
מודל אוניברסיטאות העילית בארה"ב .המרכז נוסד בשנת  1994ע"י פרופ' אוריאל רייכמ ,נשיא המרכז.
בשל בחירתו לא לקבל סבסוד ממערכת התקצוב הממשלתית של ההשכלה הגבוהה ,נהנה המרכז
הבינתחומי מחרות אקדמית ומנהלית מלאה .מטרת המרכז הבינתחומי להכשיר את מנהיגות העתיד של
מדינת ישראל ,באמצעות הקניית השכלה בינתחומית ייחודית ,המשלבת לימוד תיאורטי מעמיק ע#
הכשרה מעשית וע #פעילות בקהילה .סגל המרכז כולל את טובי המרצי #מהאוניברסיטאות המובילות
בעול #ובישראל .כ) 3,000סטודנטי #לומדי #כיו #לתואר ראשו ולתואר שני בבית ספר רדזינר למשפטי,#
בבית ספר אריסו למינהל עסקי ,#בבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב ,בבית ספר לאודר לממשל,
דיפלומטיה ואסטרטגיה ובבית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי .במרכז פועלי #ג #כמה מכוני מחקר.

בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה
בית ספר לאודר לממשל הוק #ב) 1999בתמיכתו של השגריר רונאלד ס .לאודר ,ובראשותו של הדיק
המייסד פרופ' אהוד שפרינצק ז"ל .בית הספר הוק #על פי המודל של בתי הספר לממשל המובילי #בעול,#
ובהתבסס על הכרת צרכי הממשל ,המנהל והמשק הפרטי בעיד המודרני .מטרת בית הספר להכשיר את
מנהיגות העתיד לישראל .תכנית הלימודי #בבבית ספר לאודר ,בראשות הדיק ,פרופ' רפי מלניק ,מציידת
את הסטודנטי #בכלי #הדרושי #לעיצוב המערכת השלטונית בצידה הפוליטי ,המנהלתי והחברתי,
ומכשירה אות #למילוי תפקידי #בכירי #בממשל על כל מערכותיו .לצד הפעילות המחקרית של הסגל,
פועלי #במסגרת בית ספר לאודר לממשל מספר מכוני מחקר .בבית הספר תכנית בינלאומית המתמקדת
בלימודי ביטחו ומזרח תיכו ,אשר בה מלמדי #טובי המומחי #באר' ,אנשי אקדמיה ומעשה ואשר
לומדי #בה עשרות סטודנטי #מכל רחבי העול.#

המכו למדיניות ואסטרטגיה
המכו למדיניות ואסטרטגיה הוק #בשנת  2000על ידי ראש המכו ,פרופ' עוזי ארד .המכו פועל מתו $בית
ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה .ייעודו ) לסייע בגיבוש מדיניות
לאומית בנושאי #בעלי חשיבות לישראל כגו :ביטחו לאומי ואסטרטגיה; מדיניות החו' ויחסי החו' של
ישראל; מודיעי וממשל ונושאי הע #היהודי.
כמכו מכוו מדיניות ,הוא משמש אכסניה לדעות ולרעיונות מגווני #ושיטת עבודתו היא על דר $הגישה
הבינתחומית ,העדפת המבט לעתיד ,בחינת נושאי #בהקשרי #רחבי #והבאת #לכלל אינטגרציה .הוא פועל
באמצעות מער $קשרי העבודה הענפי #שלו באר' ובחו"ל – במגזרי #אקדמיי #ובקרב ממשלות .המכו
מכנס קבוצות וצוותי חשיבה ,מזמ מפגשי מומחי #ובכירי #ועור $ימי עיו ודיוני .#המרכזית באירועי#
אלה היא "סדרת כנסי הרצליה" השנתיי #על מאז החוס והביטחו הלאומי .במסגרת "כנסי הרצליה"
נועדי #בכירי המדינה לדיו שנתי בנושאי #המרכזיי #שעל סדר יומה הלאומי.
יו"ר הוועד המנהל של המכו הוא השגריר זלמ שובל .חבריו ה #מר אברה #ביגר ,אלו )מיל (.איל ביר,
פרופ' משה ברניב ,פרופ' אמיר ברנע ,מר יוסי הולנדר ,אלו )מיל (.שלמה ינאי ,פרופ' רפי מלניק ,ד"ר
מרדכי סגל ופרופ' אמנו רובינשטיי.
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רשימת המשתתפי בכנס
גב' אני אבוטבול ,עוזרת רמ"ט שר הביטחו ,לשכת שר הביטחו ,משרד הביטחו
מר דורו אביגד ,עור $אתר האינטרנט ,גלובס
ד''ר נעמי אביגדול ,ראש מחצ"ב ,רפא"ל
מר זאב אבלס ,יו"ר בנק איגוד לישראל בע"מ
מר יעקב אב)עזרא ,יו"ר מועצת המנהלי ,#מגל מערכות ביטחו בע"מ
ח''כ רוחמה אברה ,סגנית שר הפני ,#משרד הפני#
ד''ר שירלי אברמי ,מנהלת המרכז למחקר ומידע ,כנסת ישראל
תא"ל )מיל (.אס -אגמו ,ראש מכו פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל
פרופ' יוס -אגסי ,החוג לפילוסופיה ,אוניברסיטת תל אביב
רב גונדר בדימוס אורית אדאטו ,בעלי #ומנכ"ל ,אדאטו יועצי #בע"מ
ד"ר רחל אדטו#לוי ,סמנכ"ל רפואה ,מרכז רפואי שערי צדק
מר נחו אדמוני ,ראש המוסד לשעבר
גב' נינה אדמוני ,שות ,נ.נ.א יועצי ביטחו וכלכלה בע"מ
מר מיכאל אדרי ,סג יו"ר דירקטוריו קר קימת לישראל
עו''ד חיי אהרו ,יו"ר ועדת כספי ,#דירקטוריו התעשייה האווירית לישראל בע"מ
גב' טליה אהרוני ,מנכ"ל מ.ע.ל.ה
מר אור אהרונסו ,מנכ"ל סימנס ישראל בע"מ
עו''ד ליאת אהרונסו ,סימנס ישראל בע"מ
מר אהוד אולמרט ,מ"מ ראש הממשלה ,שר האוצר ושר התמ"ת
פרופ' ישראל אומ ,חת פרס נובל לכלכלה; המרכז לחקר הרציונאליות ,האוניברסיטה העברית בירושלי#
ד''ר אורי או ,סג מבקר מערכת הביטחו ,משרד הביטחו
עו''ד יניב אופק ,ראש מחלקת גיוס משאבי #ושיווק ,מית"ר ) המכללה ליהדות כתרבות
ד''ר אלי אופר ,המדע הראשי ,משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
אלו )מיל (.יעקב )מנדי( אור ,משנה למנכ"ל ,משרד מבקר המדינה
ד''ר עמיר אור ,קתדרת חייקי לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת חיפה
מר תנחו אור ,מנכ"ל אינטרגאמא
מר בוקי אור ,יו"ר מועצת המנהלי ,#מקורות
מר אמיר אור" ,האר'"
גב' אהובה אור)פינס ,סגנית נשיא למינהל ,המרכז הבינתחומי הרצליה
גב' אורה אחימאיר ,מנהלת כללית ,מכו ירושלי #לחקר ישראל
מר יעקב אחימאיר ,עור $ראשי ,ערו'  ,1הטלוויזיה הישראלית
מר יור אטינגר ,יוע' לענייני ארה"ב והמזרח התיכו ,מרכז אריאל למחקרי מדיניות
גב' זהבה אטרקצי ,מנכ"ל מנו כפר נוער
מר רמי איגרא ,מנכ"ל כלל בריאות שירותי אשפוז
אל"מ )מיל (.מירי איזי
פרופ' צבי איזיקובי ,$דיק הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות ,אוניברסיטת חיפה
גב' אירית איזקסו ,דירקטורית חברות
מר אבשלו אייזנברג ,ראש אג ג' ,חטיבת הביטחו ,משרד מבקר המדינה
מר אלי אייל ,עור" $כיווני #חדשי"#
מר יוס -אייל ,מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל ,קר קימת לישראל
ד''ר יוסי איל ,יוע' עצמאי ,רפא"ל
גב' איריס איליה)שאול ,ראש יחידת התקשרויות ,מידענות ובקרה ,משרד הביטחו
אלו )מיל (.גיורא אילנד ,ראש המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה
מר נחו איצקובי ,$יו"ר מועצה אזורית עמק חפר
פרופ' בנימי איש)שלו ,רקטור בית מורשה בירושלי#
ח''כ מיכאל )מיקי( אית ,יו"ר ועדת חוקה ,חוק ומשפט
גב' פולט אית ,מנכ"ל פולט אית) שרותי תכנו עסקי בע"מ
גב' גליה אלבי ,מנכ"ל אלמדיה בע"מ
ח"כ פרופ' אריה אלדד ,ועדת חו' וביטחו
אל''מ רו אלדדי ,האג הביטחוני)מדיני ,משרד הביטחו
פרופ' רפי אלדור ,מרצה בכיר ,בית ספר אריסו למנהל עסקי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
השגריר יצחק אלד ,ראש הטקס של מדינת ישראל ,משרד החו'
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מר עדי אלדר ,יו"ר מרכז השלטו המקומי בישראל
מר ראוב אלה ,בעלי ,#מלו דניאל
מר שמעו אלו ,יו"ר אטיוניטי
גב' שולמית אלוני ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מר יאיר אלוני ,מנכ"ל רשות השידור
מר דוד אלחולי ,סג חשב ,אג הכספי ,#משרד הביטחו
סא"ל )מיל (.ארז אלטשולר
גב' נועה אליאס ,-סמנכ"ל מכו ראות
מר רענ אליעז ,מתא #בכיר למדיניות חו' ,המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה
ד''ר גיורא אלירז ,מכו טרומ ,האוניברסיטה העברית בירושלי#
מר יצחק אלישיב ,מנכ"ל קר קימת לישראל
אלו )מיל (.דורו אלמוג ,יו"ר עלי נגבIFG Israel Ltd. ,
מר יצחק )איקי( אלנר ,מנכ"ל המרכז הלאומי למנהיגות ע"ש שווימר
ד''ר ישראל אלעד)אלטמ ,מנהל מחקרי ,#המכו למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מר יוסי אלפר ,עור $שותBitterlemons ,
מר שרגא אלקלעי ,מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
פרופ' עליא אלקרינאוי ,ראש המחלקה לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב
עו''ד נורית אלשטיי ,היועצת המשפטית לכנסת
מר יחיאל אסיה ,מנכ"ל המכו הישראלי ליצוא ולשת"פ בינלאומי
ד''ר אפרי אסכולאי ,חוקר בכיר ,מרכז יפה למחקרי #אסטרטגיי ,#אוניברסיטת תל אביב
אל''מ )מיל (.אסעד אסעד ,יו"ר התנועה הדרוזית להבנה ושלו#
מר יאיר אס)-שפירא ,עיבוד נתוני #ומיפוי ממוחשב ,מכו ירושלי #לחקר ישראל
מר יואל אסתרו ,עור $משנה" ,ידיעות אחרונות"
מר אופיר אקוניס ,יוע' תקשורת לח"כ בנימי נתניהו
מר אלפרד אקירוב ,יו"ר ומנכ"ל ,אל)רוב )ישראל( בע''מ
הרב יחיאל אקשטיי ,יו"ר ומייסד ,הקר לידידות ,ישראל
International Fellowship of Christians and Jews, USA
גב' רונית אקשטיי ,דוברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ
מר אייל ארד ,נשיא ארד תקשורת בע''מ
ד''ר רות ארד ,בקר סיכוני #ראשי ,סמנכ"ל ,בנק לאומי לישראל בע''מ
מר ר ארז ,עוזר בכיר למדיניות ,הועדה לאנרגיה אטומית
תא"ל )מיל (.עודד ארז ,דירקטור זארקו אנטרפרייזס בע"מ
פרופ' אשר אריא ,המחלקה למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה
אל"מ )מיל (.ד"ר ראוב ארלי' )נאמ( ,מנהל מרכז המידע למודיעי ולטרור ,המרכז למורשת המודיעי
מר אבי ארמוזה
פרופ' אריה ארנו ,המחלקה לכלכלה ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב
פרופ' חיי אשד ,ראש תוכנית החלל )מפא"ת ,משרד הביטחו
פרופ' יהודה באואר ,יוע' אקדמי ,יד וש#
מר אמנו בארי)סוליציאנו ,מנהל הפעולות בישראל ,יוזמות קר אברה#
מר יוס -בהט ,יו"ר הר' ישראל
ד''ר יהודית בובר)אגסי
אלו )מיל (.הרצל בודינגר ,נשיא ויו''ר מועצת המנהלי ,#ראדא תעשיות אלקטרוניקה בע''מ
מר שלמה בוחבוט ,ראש העיר מעלות תרשיחא
מר זאב בוי ,שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבינוי והשיכו
מר ניר בומס ,סג נשיאCenter for Freedom in the Middle East ,
ד"ר עמרי בונה ,מנהל מרחב הצפו ,קר קימת לישראל
מר הרמ בונ ,$מנהל קר פרידרי $אברט בישראל
מר יהודה בורקו ,מלמ"ב משרד הביטחו
מר אפרי)פרויקה ביגו
מר אברה ביגר ,סג יו''ר קר קיסריה אדמונד בנימי דה רוטשילד
גב' אילנה ביגר ,מנהלת ביגר השקעות בע"מ
גב' מיכל ביגר#רוזנבלט
פרופ' גדעו ביגר ,החוג לגיאוגרפיה וסביבת האד ,#אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מיכאל בייט ,המדע הראשי לשעבר ,משרד התשתיות הלאומיות
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עו''ד הלנה ביילי ,שותפה ,שבלת ,ישראלי ,רוברטס ,זיסמ ושות'
תא"ל )מיל (.יוסי ביינהור ,מבקר מערכת הביטחו ,משרד הביטחו
מר זאב בילסקי ,יו''ר הנהלת הסוכנות היהודית לאר' ישראל
מר דורו בירגר ,נשיא ומנכ"ל אלרו תעשיות אלקטרוניקה בע"מ
מר דני ביר ,נשיא כור תעשיות בע"מ
אלו )מיל (.איל ביר
השגריר יואב ביר ,לשעבר מנכ"ל משרד החו'
ד''ר אית בכר ,פסיכולוג ראשי ,בי"ח הדסה עי כר#
ד''ר יוסי בכר ,מנכ"ל משרד האוצר
ניצב בדימוס יהודה בכר ,ראש המנהלה לתאו #פעולות הממשלה בנגב
מר חיי בלומנבלט ,מנכ"ל דרומה עיד הנגב
מר יור בליזובסקי ,מנכ"ל התאחדות התעשייני #בישראל
מר אהוד ב)אהרו ,ראש מפ"י ,משרד הביטחו
מר יוס -ב)אהרו ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר
אלו )מיל (.אית ב)אליהו ,מנכ"ל סנטרי טכנולוגי גרופ
ד''ר יריב ב)אליעזר ,ראש לימודי תקשורת ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז
הבינתחומי הרצליה
אלו דוד ב)בעש"ט ,מפקד חיל הי , #צה"ל
מר אברה ב#דוד ,סמנכ"ל מקורות
מר כלב ב)דוד ,דירקטור The Israel Project
פרופ' גבריאל ב)דור ,ראש בית הספר למדעי המדינה וראש המרכז לחקר הביטחו הלאומי ,אוניברסיטת חיפה
מר לני ב#דוד ,יוע' אסטרטגי לענייני ציבור ומדינה ,המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
גב' גילה ב)הר ,מנכ"ל מט"ח) המרכז לטכנולוגיה חינוכית
פרופ' אהרו ב)זאב ,נשיא אוניברסיטת חיפה
השגריר יור ב)זאב ,סמנכ"ל אג צפו אמריקה ,משרד החו'
מר שי ב)יעיש ,מייסד המרכז הלאומי למנהיגות ע"ש שווימר
אל''מ עפרה ב)ישי ,מדריכה במכללה לביטחו לאומי ,צה"ל
פרופ' יצחק ב)ישראל ,ראש התכנית ללימודי ביטחו ,אוניברסיטת תל אביב
עו"ד ד"ר יהודה ב)מאיר ,ליפא ,מאיר ושות'
מר מרטי ב)מורה ,מנכ"ל מית"ר ) המכללה ליהדות כתרבות
מר יוני ב)מנח ,מנהל קול ישראל ,רשות השידור
אלו )מיל (.אביהו ב)נו ,יו''ר יוניברסל מוטורס ישראל בע''מ U.M.I
ד''ר יהודה ב)סימו ,דיקא הסטודנטי ,#המכללה האקדמית גליל מערבי
מר משה ב)עטר ,מנכ"ל המועצה הציונית בישראל
מר שלמה ב)צבי ,בעלי #ומו"ל" ,מקור ראשו"
מר שמואל ב#צבי
מר אביתר ב)צד ,-המרכז הבינתחומי הרצליה
מר רימו ב)שאול ,מנכ"ל פולאר תקשורת בע"מ
אלו )מיל (.אברה ב)שוש ,מנכ"ל קר תל)אביב לפיתוח
מר נסי ב)שטרית ,משנה למנכ"ל ,משרד החו'
ד''ר יגאל ב)שלו ,מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
פרופ' מירו בנבנישתי
מר אברה בנדור
אל"מ אבי בניהו ,מפקד גלי צה"ל
פרופ' יואב בנימיני ,ראש החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועי ,#אוניברסיטת תל אביב
ד''ר יעל בנימיני ,ראש מנהל הסגל ,בנק לאומי לישראל בע''מ
מר עזרא בנימיני ,יו"ר דירקטוריו עמית ,קר קימת לישראל
עו''ד דינה בנרי ,סג א' ליוע' המשפטי ,משרד הביטחו
ד''ר גרשו בסקי ,מנכ"ל מכו איפקרי
ד''ר אבי בקר ,הפקולטה למדעי החברה ,אוניברסיטת תל אביב
מר דב בר
ד''ר מיכה בר ,מנהל בכיר לתכנו ומחקר מדיניות אסטרטגית ,הועדה לאנרגיה אטומית
ד''ר שמואל בר ,עמית מחקר בכיר ,המכו למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
עו''ד רות בר ,עוזרת שר הביטחו ,משרד הביטחו
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עו''ד בינה בר)או ,מנכ"ל הרשות לשיתו פעולה תעשייתי ,משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
מר רוני בר#או ,שר התשתיות הלאומיות ושר המדע והטכנולוגיה
ד''ר רמי בר)אור ,יוע' מדעי  ,צה"ל
מר מיקי בר)חיי ,ראש החטיבה המסחרית ,בנק לאומי לישראל בע"מ
גב' רינה בר)טל ,יו"ר שדולת הנשי #בישראל
מר אבינוע בר)יוס ,-מנכ"ל המכו לתכנו מדיניות ע #יהודי
תא"ל )מיל (.אבריאל בר)יוס ,-מנהל ועדת חו' וביטחו ,כנסת ישראל
מר סמי שמואל בר)לב ,ראש מועצה מקומית קצרי
מר סמי בר#לב ,יו"ר מועצת הרשות לפיתוח הגליל
ניצב אוריאל בר)לב ,מפקד מחוז דרו ,#משטרת ישראל
ד''ר ב ציו בר)לביא ,קר קימת לישראל
פרופ' משה בר#ניב ,בית ספר רדזינר למשפטי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' יעקב בר)סימ)טוב ,ראש מכו ירושלי #לחקר ישראל
מר משה בר#צבי ,נשיא ומנכ"ל" ,ג'רוזל #פוסט"
מר קמרו בראו ,סמנכ"ל מכו "גלוריה" ,המרכז הבינתחומי הרצליה
תא"ל )מיל (.פינחס בראל)בוכריס ,שות עצמאי ,אייפקס ) קר השקעות
מר חיי ברביבאי ,ראש העיר קריית שמונה
עו''ד יעקב ברדוגו ,מנכ"ל אופק אתגרי#
עו''ד ריצ'רד ברדנשטיי
מר דוד ברודט ,יו"ר הוועד המנהל ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב
פרופ' אבישי ברוורמ ,נשיא אוניברסיטת ב גוריו בנגב
גב' קר ברונווסר ,מנהלת תקשורת ,מרכז של#
מר ליאור ברוקר ,הועדה לאנרגיה אטומית
מר שרגא ברוש ,נשיא התאחדות התעשייני #בישראל
תא"ל )מיל (.שי ברוש ,יוע' צבאי
מר אית ברושי ,ראש מועצה איזורית עמק יזרעאל
מר יצחק ברזילי ,עוזר ליוע' שר הביטחו ,משרד הביטחו
מר יאיר ברטוב
ד''ר רו בריימ ,יו"ר חוג הפרופסורי #לחוס מדיני וכלכלי
פרופ' מנח ברינקר ,הפקולטה למדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית בירושלי#
מר יבגני )בני( בריסקי
אלו )מיל (.יצחק בריק ,מרכז פורו #ראשי הרשויות בגליל ובנגב
קברניט אורי ברלב
ד''ר איזבל ברמ ,רכזת אנגלית ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
גב' ציפי ברנע ,משנה למנהל ורכזת משלחות ,הוועד היהודי האמריקני
פרופ' אמיר ברנע ,דיק מייסד ,בית ספר אריסו למינהל עסקי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
מר נחו ברנע ,פרש" ,ידיעות אחרונות"
עו''ד שלומית ברנע)פרגו ,יועצת משפטית ,משרד ראש הממשלה
גב' אורנה ברנר ,דירקטורית ,קמור בע"מ
מר יוס -ברנרד
גב' מ ברנשטיי ,קר אביחי ) קר קשת
מר מיטשל ברק ,קידרו אסטרטגיות
ד''ר ענת ברקו ,עמית מחקר ,המכו למדיניות נגד טרור
מר אלי ברקת ,מנהל שותBRM Capital ,
גב' אלונה ברקת ,חברת הנהלהIsrael Venture Network ,
מר ניר ברקת ,חבר מועצת עיריית ירושלי#
פרופ' הרולד בש ,סג הנשיא למחקר ,אוניברסיטת בר איל
מר בנימי ד .גאו ,נשיא ויו"ר ב .גאו אחזקות בע"מ
מר ג'קי גבאי ,מנהל אג כספי ,#משרד החו'
השגריר צבי גבאי ,שגריר בדימוס ,משרד החו'
מר חיי גבריאלי ,עוזר יו"ר וסמנכ"ל פיתוח ,אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ
מר יואל גוז'נסקי ,מנהל תחו #מדיניות ביטחו ,המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה
מר אסטריד גוטוולד ,קר פרידרי $אברט
עו''ד יחיאל גוטמ ,לשכת עורכי הדי
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פרופ' חנו' גוטפרוינד ,הפקולטה למדעי הטבע ,מכו רקח לפיסיקה ,האוניברסיטה העברית בירושלי#
השגריר ,ד"ר דורי גולד ,נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
ד''ר משה גולדברג ,ראש היחידה למחקר ותשתיות טכנולוגיות ,משרד הביטחו
ד"ר קרול גולדינג ,יו"ר כבוד ,אמונה העולמית
עו''ד אלי גולדשמידט ,מתא #קשרי חו' ,החברה לישראל בע"מ
עו''ד יואל גולובנסקי
אל''מ )מיל (.אחיאב גול ,מפא''ת ) משרד הביטחו
פרופ' עמיר גונ ,ראש מכו פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מר שלמה גור ,קר רי'
מר משה גורל ,מנכ"ל בית הנשיא ,לשכת נשיא המדינה
גב' אפרת גורמ ,יועצת תקשורת ,גורמ תקשורת
גב' עליזה גור ,גור יועצי#
מר שמואל גור ,דירקטור ,קבוצת דנקנר
מר נמרוד גור ,מנכ"ל הפורו #הישראלי הצעיר לשיתו פעולה
גב' רות גורנשטיי ,מנכ"ל לרוש השקעות
מר ארקדי גאידמק ,נשיא קונגרס הקהילות היהודיות של רוסיה
השגריר אבי גיל ,עמית בכיר ,המכו לתכנו מדיניות ע #יהודי
מר מיקו גילת ,יו"ר קבוצת סולת#
אל"מ )מיל (.ד"ר רענ גיסי ,יוע' רוה''מ לתקשורת חו' ,משרד ראש הממשלה
גב' מירלה גל ,מנכ"ל המשרד לקליטת עלייה
מר יוסי גל ,סמנכ"ל כלכלה ,משרד החו'
אל''מ )מיל (.יהואר גל ,איש עסקי#
ד''ר דורו גל
אל"מ )מיל (.ד"ר ראוב גל ,מנהל מייסד מכו כרמל למחקרי #חברתיי#
תא"ל )מיל (.עמוס גלבוע ,יוע' לענייני מודיעי ,משרד הביטחו
מר ניר גלילי
גב' קרולי גליק" ,ג'רוזל #פוסט"
אלו יואב גלנט ,אלו פיקוד הדרו ,#צה"ל
אלו )מיל (.עמוס גלעד ,ראש האג הביטחוני)מדיני ,משרד הביטחו
תא"ל )מיל (.עיבל גלעדי ,יו"ר המכללה האקדמית גליל מערבי ; מנכ"ל פורטלנד טרסט
ד''ר בועז גנור ,סג דיק ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מר עמי גניגר ,מנכ"ל ויו"ר ,תיא תקשורת
ד''ר אהוד גנני ,יו"ר מועצת המנהליTGM ,#
גב' דבורה גנני#אלעד ,מנכ"ל הקר לידידות ,ישראל
International Fellowship of Christians and Jews, USA
ד''ר גדעו גרא ,עמית מחקר בכיר ,מרכז דיי לחקר המזרח התיכו ואפריקה ,אוניברסיטת תל אביב
גב' פיליס גרבלי ,מנכ"ל הליגה נגד השמצה בישראל
עו''ד צביה גרוס ,יועצת משפטית למערכת הביטחו ,משרד הביטחו
פרופ' שלמה גרוסמ ,יו"ר הועדה לתכנו ותקצוב ,המועצה להשכלה גבוהה
מר דני גרוסמ ,מנכ"ל הקונגרס היהודי האמריקאי
מר שלמה גרופמ ,יו"ר גרופמ החזקות בע"מ
מר יוסי גרמ
עו"ד דנה גרינפלד ,אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ
מר גידי גרינשטיי ,מנכ"ל ומייסד ,מכו ראות
גב' יעל גרמ ,ראש עיריית הרצליה
מר אבי גרנות ,יוע' מדיני ,לשכת נשיא המדינה
מר עודד גרנות ,פרש לענייני ערבי ,#ערו'  ,1הטלוויזיה הישראלית
ד''ר אברה גרנות
ד"ר מנפרד גרסטנפלד ,יו"ר ועד העמותה ,המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
מר יצחק )איציק ( דבש ,יו"ר ביונדווקס
מר עמרי דג ,ראש צוות ,מכו ראות
מר אבי דג
גב' אוולי דואק
גב' אפרת דובדבני ,מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל
מר משה דוידובי ,$מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל
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ד''ר סטפ דויטש ,ראש קש"ט ,משרד הביטחו
תא"ל )מיל (.רחל דולב ,חברת הנהלה ,המועצה לשלו #וביטחו
מר אמנו דור ,מנהל U.M.S
גב' אורלי דורו ,דוברת קר קימת לישראל
מר דניאל דורו ,מנהל המרכז הישראלי לקידו #חברתי וכלכלי
ח''כ חמי דורו ,חבר בוועדת חו' וביטחו
מר אורי דורי ,מנכ"ל א .דורי בע''מ
תא"ל )מיל (.עמירה דות ,מנכ"ל ושותפה ,מרכז גישור נווה צדק
מר חיי דיבו ,סמנכ"ל מש"ב ,משרד החו'
אל"מ )מיל (.יואב דייגי ,לשעבר רמ"ח ביטחו שדה ,צה"ל
מר יקי דיי ,רמ"ט שה"ח ,משרד החו'
גב' איריס דייויס
מר אריה דיכטוולד ,סג יוע' כלכלי למערכת הביטחו ,משרד הביטחו
מר שולי דיכטר ,ראש עמותת סיכוי
גב' אריאלה דילייני ,דילייני בע"מ
מר רענ דינור ,מנכ"ל משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
מר עידו דיסנצ'יק ,יו"ר גלובקול
עו''ד רואי דיק ,היוע' המשפטי ,המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה
מר אבי דיקשטיי ,מנהל החטיבה לגיוס משאבי ,#קר קימת לישראל
מר שייקה דליות)בלומברג ,יו"ר פרויקטי #משולבי#
תא"ל אית דנגוט ,מזכיר צבאי לשר הביטחו ,משרד הביטחו
מר יעקב דנו ,מנכ"ל בנק ישראל
מר רוני דניאל ,כתב צבאי ,חברת החדשות הישראלית בע"מ )ערו' (2
מר איציק דנציגר ,חבר דירקטוריוIsrael Venture Network ,
תא"ל אודי דקל ,ראש החטיבה האסטרטגית באג"ת ,צה"ל
הרב חיי דרוקמ ,ראש מער $הגיור ,משרד ראש הממשלה
פרופ' יחזקאל דרור ,נשיא מכונ ,המכו לתכנו מדיניות ע #יהודי
מר יהודה דרורי ,מנהל עסקי קצא"א ,טרנס)אסיאטיק
גב' ניצה דרורי)פרמ ,עורכת כתב העת "אלפיי ,"#הוצאת ע #עובד
מר יוסי דרזני
מר מיקי דריל ,מנהל פרויקטי ,#קר אברט
מר אריה הא ,מזכיר הכנסת ,כנסת ישראל
מר אית הבר ,גיאופול בע"מ" ,ידיעות אחרונות"
גב' בלהה הוכמ ,מנהלת קשרי חו' ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מר יוסי הולנדר ,יו''ר ג'קאדה
מר דוד )דוידי( הולנדר ,מנכ"ל סרפקונטרול ישראל
מר דוד הורובי ,$עור $ראשי" ,ג'רוזל #פוסט"
תת ניצב שייקה הורובי ,$נציב המשטרה במל"ל ,משטרת ישראל
ד''ר יוסי הטב ,מנהל מחלקת ילדי #ונוער ,המרכז הירושלמי לבריאות הנפש
מר היינרי' היידמ ,המכו למדיניות נגד טרור
תא"ל )מיל (.ד"ר אריאל היימ ,קצי המילואי #הראשי לשעבר
הרב אשר הירש ,הסוכנות היהודית לאר' ישראל
מר אברה הירשזו ,שר התיירות
ד''ר יאיר הירשפלד ,מנכ"ל הקר לשיתו פעולה כלכלי
מר אפרי הלוי ,מנהל המרכז לחשיבה אסטרטגית ומדיניות ,האוניברסיטה העברית בירושלי#
מר עיר הלפרי ,מתא #פרויקטי ,#המרכז לחקר הביטחו הלאומי ,אוניברסיטת חיפה
מר ד הלפרי ,מנכ"ל איפטיק בע''מ
גב' איילה הנגבי ,חוקרת בכירה ,היחידה האסטרטגית ,משרד הביטחו
מר יור הסל ,מנכ"ל קולברט קראו בע"מ
מר ישי העצני ,מנכ"ל מרכז של#
מר יהודה הראל ,יו"ר מכללת אוהלו
גב' עזה הראל
מר ירי הראלCNC Technique ,
מר ישראל הראל
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גב' רונית הראל#ב זאב ,סמנכ"ל בכיר ,מנהלת המחלקה הכלכלית ,הבורסה לניירות ער$
תא"ל )מיל (.רפאל הרלב ,יו"ר ומנכ"ל ,הרלב השקעות ,ניהול וייעו' בע"מ
פרופ' תמר הרמ ,מנהלת מרכז שטיינמ' לחקר השלו ,#אוניברסיטת תל אביב
גב' אורה הרצוג ,נשיאה בינלאומית ,המועצה לישראל יפה
מר אריה הרצוג ,ראש מנהלת חומה ,מפא"ת ,משרד הביטחו
ח"כ יצחק הרצוג
תא"ל מיכאל )מייק( הרצוגVisiting Military Fellow, The Washington Institute for Near East Policy ,
תא"ל )מיל (.שלו הררי ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' חיי הררי ,יו"ר הוועד המנהל ,מכו דוידסו לחינו $מדעי ,מכו וייצמ למדע
מר דוד ואיש ,סמנכ"ל לכספי #ובקרה ,רפא"ל
ח''כ מגלי והבה ,סג שרת החינו ,$התרבות והספורט ,משרד החינו ,$התרבות והספורט
אל''מ סימה ווקני)גיל ,צנזור ראשי ,צה"ל
מר זאב וורמברנד ,מנכ"ל שירותי בריאות כללית
גב' יפה ויגודסקי ,מנכ"ל הטלוויזיה הלימודית ,הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
מר משה ויזל
עו''ד נפתלי ויטמ ,מזכיר המועצה להשכלה גבוהה
ד"ר מרדכי וייס ,חוקר צבאי
עו"ד דב וייסגלס ,יוע' מיוחד לראש הממשלה ,לשכת ראש הממשלה
מר משה ויגדור ,מנכ"ל הסוכנות היהודית לאר' ישראל
ד"ר ער ויגודה ,בית הספר למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה
גב' חיה ויכסלפיש ,מלמ"ב משרד הביטחו
ח''כ אבשלו )אבו( ויל ,יושב)ראש ועדת חקירה פרלמנטארית בנושא האלימות בספורט
גב' עינת ויל ,-היועצת המדינית של מר שמעו פרס לשעבר
מר דוד וינברג ,מנכ"ל ביד הלשו בע"מ
גב' לואיזה וליטסקי ,מנהלת קשרי חו' וממשל ,קר נדב
מר אהרו ולנסי ,ראש המועצה האזורית גליל עליו
מר ירד ותיקאי ,דובר וראש יחידת ההסברה ,הסוכנות היהודית לאר' ישראל
פרופ' עזרא זהר ,יו"ר הועד המנהל ,מרכז אריאל למחקרי מדיניות
מר גדי זהר
גב' חני זיו ,סופרת
אלו ישראל זיו ,יוע' לרמטכ"ל ,צה"ל
גב' מרי זיו ,סמנכ"ל לענייני #אסטרטגיי ,#משרד החו'
ד"ר זהבית זיו#נר ,מנכ"ל אמריק מדיקל סנטר
עו"ד אמנו זכרוני ,עור $די ונוטריו ,אמנו זכרוני ושות' ,משרד עו"ד ונוטריו
מר דוד זילברג ,מנכ"ל Mercator Capital
רו"ח דני זינגר ,זינגר את זינגר ושות' ,רואי חשבו
ד''ר מקס זינגר ,עמית מחקר בכיר ,מרכז בגי) סאדאת )בס"א( למחקרי #אסטרטגיי ,#אוניברסיטת בר איל
גב' וונדי זינגרAIPAC ,
ח"כ אליעזר )מודי( זנדברג
פרופ' ד זסלבסקי ,יו"ר המועצה הלאומית למנ"פ ,הטכניו ) מכו טכנולוגי לישראל
מר משה זעירא ,משרד הביטחו
פרופ' ג'ק חביב ,מכו ברוקדייל
גב' אניטה חביב ,מנהלת פרויקט ,קר פרידרי $אברט
אל"מ )מיל (.אבי חודי ,מנכ"ל פישר רי בע"מ
מר ליאור חורב ,שות ומשנה למנכ"ל ,ארד תקשורת בע''מ
אלו )מיל (.עמוס חורב ,יו"ר אגודת דורשי הטכניו
מר שאול חורב ,עוזר שר הביטחו וממלא מקו #ראש אג מנפ"ט ,משרד הביטחו
אל"מ )מיל (.גדעו חוש ,נשיא ומנכ"ל חוש אליאב הנדסת מערכות
ד''ר מאיה חוש ,מכו ירושלי #לחקר ישראל
מר דוד חזוני ,עור $ראשי" ,תכלת" ,מרכז של#
ד"ר עזיז חידר ,מכו טרומ ,האוניברסיטה העברית בירושלי#
גב' תמר חיימובסקי ,מנכ"ל טרנספל יזמי #בע"מ
גב' נדיה חילו ,סגנית יו"ר נעמ"ת לדו)קיו ,#נעמ"ת
ד''ר רמזי חלבי ,מנכ"ל מועדו אנשי עסקי #ערביי #בישראל
65

רא"ל ד חלו ,$הרמטכ"ל
עו''ד דבורה ח ,מ .זליגמ ושות'
מר נחמיה חסיד ,יוע' לנשיא ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב
מר ליאור חנס ,משנה למנכ"ל ,אי.די .בי חברה לפיתוח בע"מ
תא"ל שמעו חפ ,$שליש צבאי לנשיא המדינה ,לשכת נשיא המדינה
רנ''צ )בדימוס( אס -חפ ,$מפכ"ל המשטרה בדימוס ,מרידיא
מר חזי חרמוני ,מנכ"ל תדירא קשר בע"מ
מר שי חרמש ,גזבר הסוכנות היהודית לאר' ישראל
מר משה חרש ,קבוצת סולת#
גב' רות חשי ,נשיאת הקר לירושלי#
פרופ' מאיר חת ,בית הספר למשפטי ,#המכללה למנהל
מר יור טהרלב ,סופר
מר אמרי טוב ,חוקר בכיר ,מרכז יפה למחקרי #אסטרטגיי ,#אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אלפרד טוביאס ,ראש מכו דיוויס ליחסי #בינלאומיי ,#האוניברסיטה העברית בירושלי#
פרופ' אהוד טולידאנו ,ראש בית הספר להיסטוריה ,אוניברסיטת תל אביב
מר יצחק טוניק ,עור $ראשי ,גלי צה"ל ) רצועת הביטחו
פרופ' אפרי טורגובניק ,בית הספר לממשל ולמדיניות ,אוניברסיטת תל אביב
מר רפי טטרקה ,מנכ"ל תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
ח''כ אחמד טיבי ,ועדות הכנסת והכלכלה
מר מתי טייבר ,כתר פלסטיק
פרופ' מינה טייכר ,יו"ר המועצה הלאומית לקידו #נשי #במדע ,אוניברסיטת בר איל
תא"ל )מיל (.עודד טירה ,נשיא ויו"ר ,פניציה אמריקה) ישראל בע"מ
מר ירח טל ,יוע' תקשורת ,אוניברסיטת בר איל
ד''ר נחמ טל ,מרכז יפה למחקרי #אסטרטגיי ,#אוניברסיטת תל אביב
מר שמעו טל ,נציב המי ,#משרד התשתיות הלאומיות
מר ישראל טראו ,סמנכ"ל וראש אג בנקאות ,הבנק הבינלאומי
מר צבי טרופ ,ממלא מקו #יו"ר רפא"ל
מר אהרו ידלי ,יו"ר מוסד ביאליק
פרופ' א.ב .יהושע ,סופר
גב' יהודית יובל#רקנאטי ,יו"ר נט"ל
ד''ר ישראל יובל ,מנכ"ל גנדיר בע"מ
פרופ' ירמיהו יובל ,יו"ר מכו שפינוזה בירושלי#
מר דב יודקובסקי ,יו''ר מועצת המנהלי ,#כותרת ) בית ספר לעיתונות ותקשורת
פרופ' אפרי יער ,ראש תוכנית אוונס לישוב סכסוכי ,#אוניברסיטת תל אביב
מר אלי יונס ,מנכ"ל בנק מזרחי
גב' איריס יוס-
מר מאיר יוס-
גב' שלי יחימובי$
מר צבי ימיני ,יו"ר מרכז הירידי #והקונגרסי#
אל''מ )מיל (.אהובה ינאי ,מנכ"ל מת) הדר $של $לתת
אלו )מיל (.שלמה ינאי ,נשיא ומנכ"ל מכתשי #אג תעשיות בע"מ
מר זהר ינו ,סמנכ"ל לכספי #ובקרה ,התעשייה הצבאית לישראל בע"מ
פרופ' עלי יסי ,-ראש תוכנית אופקי #ללימודי היהדות כתרבות ,אוניברסיטת תל)אביב
מר יהונת יסעור ,סג ומ"מ ראש העיר הרצליה
גב' שולמית יעיש ,חברת דירקטוריו קר קימת לישראל
רא''ל )מיל (.משה )בוגי( יעלו ,הרמטכ''ל לשעבר
השגריר גד יעקבי ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד''ר אלכסנדר יעקובסו ,החוג להיסטוריה ,האוניברסיטה העברית בירושלי#
גב' מירב יעקובסו ,ראש מדור מערב אירופה ,אג תכנו ,צה"ל
אל''מ )מיל (.איתמר יער ,משנה לראש המל"ל ,המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה
מר אהוד יערי ,חברת החדשות הישראלית בע"מ )ערו' (2
אלו )מיל (.אביעזר יערי
סג ניצב רפי יפה ,דובר משטרת ישראל
מר מאיר יפה ,מנכ"ל פני)#להתחדשות יהודית בישראל
גב' עליזה יפו ,מנכ"ל משות ,רמט בע"מ
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אל"מ )מיל (.אביגדור יצחקי ,וקטורס ניהול והשקעות בע"מ
עו''ד נגה יציב ,מזכירת החברה ועוזרת מנכ"ל ,החברה לישראל בע"מ
ניצב אריק יקואל ,ראש אג"ת ,משטרת ישראל
אלו )מיל (.עמוס ירו ,מנכ"ל משרד הביטחו לשעבר
תא"ל רות ירו ,דוברת צה''ל לשעבר
גב' שלומית ירקוני#סממהDirector, Israel Venture Network, Israel ,
ח"כ אליהו ישי ,יו"ר סיעת ש"ס
מר רו ישראל ,מנהל אג בכיר ,משרד מבקר המדינה
עו''ד יעקב ישראלי ,שות בכיר ,שבלת ,ישראלי ,רוברטס ,זיסמ ושות'
מר חזי כאלו ,סמנכ"ל למש"א ומידע ,שירותי בריאות כללית
מר אלי כה ,מנכ"ל משרד התיירות
מר אליהו כה ,מנכ"ל IDB
גב' גאולה כה ,יו"ר בית מורשת אורי צבי גרינברג
ח''כ אמנו כה ,יו"ר ועדת הכלכלה
מר דודו כה ,ממונה מחוז הדרו ,#משרד הפני#
מר צביקה כה ,סמנכ"ל וראש אג משאבי אנוש ,משרד הביטחו
מר איל כה ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה
מר עמיק כה ,מנכ"ל פרטנר תקשורת בע"מ
מר פנחס כה ,מנכ"ל אפריקה ישראל להשקעות בע''מ
גב' עמליה כהנא)כרמו ,סופרת
מר מיכאל כהנוב ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יעקב כ ,$יו''ר המזכירות הפדגוגית ,משרד החינו ,$התרבות והספורט
מר יוס -כצנלסו ,מבקר מנהל מפא"ת ,משרד הביטחו
גב' אודליה כרמו ,יועצת תקשורת
ד"ר אלי כרמו ,חוקר בכיר ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מר מיקה כרמו ,מנהל שיווק ,יוניו מוטורס)טויוטה
דר' עמוס כרמל" ,ידיעות אחרונות"
מר דב לאוטמ ,יו"ר מועצת המנהלי ,#דלתא גליל תעשיות בע"מ
מר יצחק לבני ,יו"ר חברת החדשות הישראלית בע"מ )ערו' (2
ח"כ עו"ד אתי לבני
עו''ד טליה לבני ,יו"ר נעמ"ת
ציפי לבני ,שרת החו' ,המשפטי #וקליטת העלייה
מר דורו לבנת ,יו"ר ומנכ"ל לימה החזקות
מר עדי לבנת ,לימה החזקות
מר אהרו לבנת
תא"ל )מיל (.עוזי לבצור ,מנהל פרויקטי ,#תעבורה אחזקות בע"מ
מר יצחק לדרמ ,מנהל האמנה למניעת ניסויי #גרעיניי #ותפקידי #מיוחדי ,#הועדה לאנרגיה אטומית
אלו )מיל (.שלמה להט ,ראש העיר ת"א)יפו לשעבר
אל''מ עמוס להמ ,עוזר רמטכ"ל לתהליכי חשיבה ,לשכת הרמטכ''ל ,צה"ל
ד''ר שבתאי לובל ,יו"ר ועדת המנכ"לי #של המוסדות להשכלה גבוהה
מר אורי לוברני ,יוע' שר הביטחו ,משרד הביטחו
מר דב לוט ,הממונה על הביטחו ,משרד הביטחו
אל"מ )מיל (.עו"ד ליאור לוט ,מנכ"ל המכו למדיניות נגד טרור
מר יונת לוי ,מנכ"ל ווינבונד ישראל
מר צבי לויHonorary Consul General of Ireland , Consulate of Ireland ,
אל''מ ראוב לוי ,רמ"ח תוכ /מפא"ת ,משרד הביטחו
ד''ר אריאל )אלי( לויטה ,משנה למנכ"ל )מדיניות( ,הועדה לאנרגיה אטומית
מר בני לוי ,יו"ר DB MOTION/Israel Venture Network
גב' לאה לוי ,אדריכלית פני#
מר בועז לוית ,סמנכ"ל לשיווק אסטרטגי ,הבינלאומי
מר ירו לונדו
מר יור לונינסקי ,מנכ"ל חברת ניתוח מערכות בע''מ
ד''ר אסתר )אתי( לוצאטו ,שותפה מנהלת ,לוצאטו את לוצאטו
עו''ד אמנו לור' ,מכו ירושלי #לחקר ישראל
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גב' טובה לזרוב" ,ג'רוסל #פוסט"
אל''מ )מיל (.יוסי לחמני ,מנכ"ל מרכז יצחק רבי לחקר ישראל
אל''מ )מיל (.שמואל לטקו ,יוע' ,ועדת חו' וביטחו ,כנסת ישראל
ד''ר אלו ליאל ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ח''כ איל ליבובי$
עו''ד יונת ליבלר ,יהודה רוה ושות'
מר איזי ליבלר
אלו )מיל (.זאב ליבנה ,יו"ר ליבנה יעו' אסטרטגי בע''מ
מר ישראל ליבנת ,מנכ"ל אלתא מערכות בע"מ
ד''ר ורדה ליברמ ,סג דיק בית ספר אריסו למנהל עסקי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
מר מנח לייבובי ,$סג יו"ר דירקטוריו ,קר קימת לישראל
מר רוני ליכטנשטיי ,סג נשיא לכספי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
אל''מ )מיל (.שמואל לימונה ,יוע' בכיר לתכנו מדיניות ביטחונית ,משרד הביטחו
השופט מיכה לינדנשטראוס ,מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
תא"ל משה ליפל ,ר' אג תקציבי #והיוע' הכספי לרמטכ"ל ,משרד הביטחו
מר שלו ליפנר ,משרד ראש הממשלה
פרופ' נדב לירו ,מנהל מוסד שמואל נאמ למחקר מתקד #במדע וטכנולוגיה ,הטכניו ) מכו טכנולוגי לישראל
ד''ר נע למלשטרי')לטר ,דיק ביה"ס לתקשורת ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מר ניר למפרט ,מנכ"ל דפי זהב
מר יוסי לנגוצקי ,מנכ"ל גל חיפושי #בע"מ
ח"כ ד"ר עוזי לנדאו
ד''ר אמילי לנדאו ,חוקרת בכירה ,מרכז יפה למחקרי #אסטרטגיי ,#אוניברסיטת תל אביב
השגריר ,ד"ר יהודה לנקרי ,נציג ליחסי #בינלאומיי ,#כל ישראל חברי#
מר שמעו לנקרי ,ראש העיר עכו
תא"ל )מיל (.אפרי לפיד ,הסוכנות היהודית לאר' ישראל
ח''כ יוס) -טומי( לפיד ,יו"ר מפלגת שינוי
אלו )מיל (.עמוס לפידות ,המועצה לשלו #וביטחו
פרופ' רות לפידות ,הפקולטה למשפטי ,#האוניברסיטה העברית בירושלי#
מר יחיאל לקט ,יו"ר קר קימת לישראל
גב' רות לקט
ד''ר ער לרמ ,מנכ''ל משרד ישראל והמזרח התיכו ,הוועד היהודי האמריקני
פרופ' נת לרנר ,בית ספר רדזינר למשפטי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
מר אהרו לשנו)יער ,סמנכ"ל או" #וארב"ל ,משרד החו'
מר אית מאיר ,מנכ"ל עיריית ירושלי#
גב' ענת מאיר ,כתבת עיתו "השרו"
מר גדעו מאיר ,סמנכ"ל לענייני תקשורת והסברה ,משרד החו'
מר אייל מגד ,סופר
מר צבי מג ,ראש נתיב ,משרד ראש הממשלה
מר אור מגנזי ,יוע' ראש הממשלה ,משרד ראש הממשלה
מר עקיבא מוזס ,מנכ"ל כימיקלי #לישראל בע"מ
מר אהרו מונבליט ,נשיא קונגרס העיתונאי #הישראליי #דוברי)רוסית
מר אריה מועל ,ראש אג משפחות והנצחה ,משרד הביטחו
רא"ל )מיל (.שאול מופז ,שר הביטחו
השגריר דניאל מוקדי ,שגריר בדימוס
עו''ד יור מוקדי ,יו"ר מועצת הכבלי #והלווי
גב' לייה מור#גלעד ,רכזת למדיניות חו' ,המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה
מר רוני מורנו ,סמנכ"ל וראש אג השיקו ,#משרד הביטחו
ד''ר אילת מזר ,המכו לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלי#
מר מוטי מורל ,יוע' תקשורת
סא"ל )מיל (.אורנה מזרחי ,ראש תחו #בכיר ,האג למדיניות ביטחו ,המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש
הממשלה
אלו )מיל (.דני מט ,יו''ר לב''י) הקר למע ביטחו ישראל
מר ניסי מטלו ,מנכ"ל תוכנית קרב
מר פנחס מיד#שני ,יוע' אסטרטגי Waterpoll
מר גרג מייזל ,מנכ"ל קר היסוד) המגבית המאוחדת לישראל
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מר רוני מילוא ,יו"ר דירקטוריו אזורי#
עו''ד ישראל מימו ,מזכיר הממשלה ,משרד ראש הממשלה
מר אריה מינטקבי ,'$יו''ר דירקטוריו ,בנק דיסקונט לישראל בע''מ
מר עדי מינ ,$חבר הנהלת מועצת יש"ע
מר דוד מירו#ופנר ,מנכ"ל קר המדע והטכנולוגיה ארה"ב)ישראל
מר שגיא מלמד ,מנהל קשרי חו' ,המכללה האקדמית תל)חי
מר אייל מלמד ,משרד ראש הממשלה
גב' בטסי מלמד
פרופ' רפי מלניק ,דיק בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד''ר שרה מלצר ,חברת המועצה האקדמית ,מית"ר ) המכללה ליהדות כתרבות
מר יאיר מנזלי
ד''ר גילה מנח ,התכנית למדיניות ציבורית ,אוניברסיטת תל אביב
מר ארנו מנטבר ,מנכ"ל ג'וינט ישראל
פרופ' חגית מסר)ירו ,סג נשיא למחקר ופיתוח ,אוניברסיטת תל אביב
מר הרצל מקוב ,מנכ"ל מרכז מורשת מנח #בגי
מר עמיר מקוב ,יו"ר המכו הישראלי לנפט ואנרגיה
מר ד מרגלית ,כתב מדיני" ,מעריב"
מר אראל מרגלית ,מנהל Jerusalem Venture Partners
אלו )מיל (.מנח )מנדי( מרו ,מנכ"ל איפטיק מנד בע"מ
מר יואל מרכוס ,חבר מערכת "האר'"
מר אהרו מרמרוש ,סמנכ"ל וראש מנה"ר ,משרד הביטחו
מר חנו' מרמרי
גב' חמדה מרק ,יועצת כלכלית למערכת הביטחו ,משרד הביטחו
פרופ' משה משה ,המשנה לנשיא לענייני #אקדמיי ,#הטכניו ) מכו טכנולוגי לישראל
גב' נאוה משיח#ימיני
עו"ד אברה )אייבי( נאמ ,אברה #נאמ משרד עורכי די
ד''ר עמנואל נבו ,מנכ"ל הרשת העסקית לשיתו בינלאומי
תא"ל )מיל (.יעקב נגל ,סג מדעי לראש מפא''ת ,משרד הביטחו
מר עמוס נדאי ,סמנכ"ל אסיה והפאסיפיק ,משרד החו'
פרופ' איל נוה ,החוג להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת תל אביב
תא"ל )מיל (.אבנר נווה ,נשיא ומנכ"ל ,נ.ג.א .סיוע בטחוני
גב' מיטל נוי ,כנסת ישראל
תא"ל עידו נחושת ,רמ"ט ח"א ,צה"ל
מר שלמה נחמה ,יו''ר הדירקטוריו ,בנק הפועלי#
גב' נירה נחמה
פרופ' דוד נחמיאס ,בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מר רו נחמ ,ראש עיריית אריאל
מר עמי נחשו ,נשיא ומנכ"ל ,יוזמות קר אברה#
גב' רחל נידק#אשכנזי ,דוברת משרד הביטחו
פרופ' דוד ניומ ,המחלקה לפוליטיקה וממשל ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב; עור $ראשיInternational Journal ,
of Geopolitics
מר פליקס ניטש ,קר אברט
מר יעקב נמרודי ,נשיא כבוד ,הכשרת הישוב בישראל בע''מ
אל''מ )מיל (.אורי נעמ ,מתא #לנאט"ו וארגוני ביטחו אירופיי ,#האג המדיני)ביטחוני ,משרד הביטחו
מר רוני נפתלי ,יו"ר מי עד
מר מאיר נצר ,מרכז תל"מ)פורו #לתשתיות לאומיות למו"פ
ד''ר ז'ק נריה ,יו"ר הקר ההומניטארית הישראלית
גב' פרי נתיב ,יועצת בכירה ליו"ר הסוכנות היהודית לאר' ישראל
אלו )מיל (.משה נתיב ,יו"ר עמיגור
מר עוזי נתנאל ,יו"ר דירקטוריו ,מ.ל.ל .תעשיות תוכנה ומחשבי#
ד''ר רובי נתנזו ,יו''ר המכו הישראלי למחקר כלכלי וחברתי
מר ג'ונת סבג ,עוזר יו"ר מרכז יצחק רבי לחקר ישראל
ח"כ בנימי נתניהו ,יו"ר הליכוד
אל"מ )מיל (.ד"ר ארז סברדלוב ,מנכ"ל חושבה לתכנו בע"מ
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מר יצחק סגול ,כתר פלסטיק
פרופ' זאב סגל ,החוג למדיניות ציבורית ,הפקולטה למדעי החברה ,אוניברסיטת תל אביב
גב' דליה סגל ,אנוניס בע''מ
ד''ר מרדכי )מודי( סגל ,מנכ"ל אנוניס בע''מ
מר רמי סד ,מנהל שות ,לניאדו)סד) גנאור תקשורת
פרופ' עזרא סד ,מנכ"ל משות ,סד לובנטל בע''מ
מר תו סוויצקי ,סג מנהלAIPAC ,
ד"ר אייל סולגניק ,בית ספר אריסו למנהל עסקי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
מר דורו סוסליק ,סמנכ"ל לתקשורת ,התעשייה האווירית לישראל בע"מ
ד"ר גרי סוסמ ,בית הספר לממשל ולמדיניות ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' ארנו סופר ,ראש הקתדרה לגיאו)אסטרטגיה ,אוניברסיטת חיפה
גב' פרידה סופר ,מזכירה כללית ,המועצה הלאומית למחקר ופיתוח
מר מרק סופר ,סמנכ"ל מרכז אירופה וארואסיה ,משרד החו'
ד''ר ירו סוקולוב ,מנכ"ל מגזר ההתנדבות והמלכ"רי#
ד''ר מאיר סוקולר ,משנה לנגיד ,בנק ישראל
ד''ר רובי סיבל ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד''ר מאיר סיוו ,המרכז לחקר הביטחו הלאומי ,אוניברסיטת חיפה
גב' רונית סילו ,מנכ"ל אוליבקס בע"מ
מר דניאל סימ ,מנהל לשכת העיתונות הממשלתית
מר רמי סימני ,מנהל סימני אחזקות בע"מ
מר ניסי סלומו ,מכו ירושלי #לחקר ישראל
עו''ד אורי סלוני ,שות בכיר ,משרד עור $די אורי סלוני#
מר שלו אדווי סלוני ,מנכ"ל מינולס בע"מ
פרופ' אופירה סלקטר ,מרצה אורחת ,התכנית ללימודי ביטחו ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' סמי סמוחה ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
מר ירו סמסו ,עוזר בכיר למנכ"ל ,הועדה לאנרגיה אטומית
מר טל סנדר ,מנכ"ל כתר פלסטיק
פרופ' שמואל סנדלר ,המחלקה למדעי המדינה ,אוניברסיטת בר איל
ח"כ תא"ל )מיל (.ד"ר אפרי סנה ,יו"ר ועדת המשנה לתפיסת הביטחו ,ועדת חו' וביטחו
פרופ' אשר ססר ,ראש מרכז דיי לחקר המזרח התיכו ואפריקה ,אוניברסיטת תל אביב
ח''כ גדעו סער ,יו"ר סיעת הליכוד
פרופ' אביה ספיבק ,משנה לנגיד ,בנק ישראל
אל"מ )מיל (.חיי סרברו ,מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל
מר שמעו סרוסי ,מנהל אקו אנרג'י מ.ס ) (2001בע"מ
גב' לירית סרפוס ,מנהלת תחו #מדיניות חברה ותשתיות ,המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה
עו''ד אמגד עאסי ,חבר דירקטוריו ,קר קיסריה אדמונד בנימי דה רוטשילד
פרופ' יאיר עברו ,החוג למדע המדינה ,אוניברסיטת תל אביב
מר דוד עברי ,נשיא בואינג ישראל; יו"ר דירקטוריו מכו האחי #פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל
מר גלעד עדי ,מנהל זמני ,חברת החדשות ,ערו' 10
מר מוטי עד ,מנהל הטלוויזיה הישראלית ) הערו' הראשו
מר סמי עופר ,אחי #עופר השקעות בע"מ
מר עיד עופר ,יו''ר החברה לישראל בע''מ
אל''מ )מיל (.אית עזאני ,עמית מחקר בכיר ,המכו למדיניות נגד טרור
ד"ר פייסל עזאיזה ,יו"ר המרכז הערבי)יהודי; יו"ר המכו לחקר המזרח התיכו ע"ש גוסטב היינמ,
אוניברסיטת חיפה
מר מנשה עזרא ,דירקטור ומנכ"ל משות ,קפיטל יועצי #בע"מ BRM
מר מנח עינ ,נשיא קבוצת עזריאלי
אלו )מיל (.יעקב עמידרור ,ראש מיז #גבולות בני הגנה לישראל ופרויקט  ; ICAסג נשיא ,מכו לנדר
מר גיורא עמיר ,מנהל קמ"ג לשעבר
מר תומר עמיר ,מנכ"ל שות ,גור עמיר יועצי#
ד''ר משה עמירב ,ראש המגמה למנהל ומדיניות ציבורית ,מכללת בית ברל
אלו )מיל (.מאיר עמית ,יו''ר ח.ל.ל
פרופ' אפרי ענבר ,מנהל מרכז בגי)סאדאת )בס''א( למחקרי #אסטרטגיי ,#אוניברסיטת בר איל
מר פנחס ענבריKyodo News ,
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גב' נעמי ענתבי ,ראש אג תקציבי ,#כלכלה והתקשרויות ,משרד הביטחו
מר ער עציו ,סג למדיניות חו' ,המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה
מר עמוס ער ,יו"ר טיסרה
השגריר ,ד"ר עודד ער ,שגריר ישראל ליד האיחוד האירופי
עו"ד עודד ער ,שות ,גולדפרב ,לוי ,ער ושות' ,עורכי די
גב' ורד פאר#סוויד ,יועצת ראש הממשלה לענייני חברה ורווחה ,משרד ראש הממשלה
פרופ' ראוב פדהצור ,פרש לענייני ביטחו" ,האר'"
מר עמי פדרמ ,סג יו"ר מועצת המנהלי ,#חברת מלונות ד
מר שלו פדרמ ,יו"ר פדרמ ובניו )החזקות( בע"מ
מר אהרו פוגל ,יו"ר נס טכנולוגיות בע"מ
מר יונה פוגל ,ראש החטיבה הבנקאית ,בנק לאומי בע"מ
גב' טניה פוגל ,אמפא בע''מ
מר שלומי פוגל ,מנכ"ל אמפא בע"מ
מר חיי פוזנר ,סג מנהל מיז #תעסוקה ,ג'וינט ישראל
ח"כ עו"ד מלי פולישוק#בלו' ,יו"ר הועדה לביקורת המדינה
מר צביקה פולק ,מנכ"ל כלמוביל
גב' ננסי פומגרי
ד''ר רו פונדק ,מנכ"ל מרכז פרס לשלו#
מר הרברט פונדק ,עור" $פוליטיק"
מר רוני פורר ,מנהל גולקונדה אומנות בע"מ
מר דוד פורר ,מנכ"ל ניאופר #בע"מ
פרופ' דינה פורת ,ראש בית הספר למדעי היהדות וראש המכו לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש סטפ
רוט ,אוניברסיטת תל אביב
מר שי פורת ,מנהל קשרי חו' ,יחסי ציבור ודוברות ,מרכז של#
פרופ' אמנו פזי ,הפקולטה למדעי הטבע  ,המכו למתמטיקה ,האוניברסיטה העברית בירושלי#
מר אבי פזנר ,יו''ר עולמי ,ארגו קר היסוד
מר אורני פטרושקה ,מנכ"ל המפקד הלאומי
מר יור פטרושקה ,שות מנהל ,פטרוס
גב' מרי פיירברג#איכר ,ראש העיר נתניה
מר שלמה )מומו( פילבר ,מזכיר החברה ,רכבת ישראל בע"מ
מר איל פילו ,דובר העירייה ,עיריית הרצליה
מר גיא פינקלשטיי ,מנכ"ל עמותת "לש"#
ח"כ אופיר פינס#פז
מר רני פינצי ,מנכ"ל בית התפוצות
סא"ל )מיל (.ד"ר גבריאל פיקר
מר גבי פישמ ,ראש המטה לנגיד בנק ישראל
פרופ' סטנלי פישר ,נגיד בנק ישראל
גב' רודה פישר
מר יואב פלג ,משרד הביטחו
מר חיי פלד ,יו"ר מועצת המנהלי ,#החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ
ד''ר אברה )אייב( פלד ,מנכ"ל ויו"ר  NDSטכנולוגיות
מר אבי פלדר ,מנכ"ל בפועל ,התעשייה הצבאית לישראל בע"מ
ד''ר קרנית פלוג ,מנהלת מחלקת המחקר ,בנק ישראל
גב' יהודית פלוטקי ,מנכ"ל הרשות לקידו #מעמד האישה ,משרד ראש הממשלה
עו"ד רבקה פלוטקי ,סג א' ליוע' המשפטי ,משרד הביטחו
מר סבר פלוצקר ,העור $הכלכלי" ,ידיעות אחרונות"
תא"ל )מיל (.ד פסח ,עוזר מנכ"ל לפרויקטי ,#שטראוס)עלית בע"מ
פרופ' דב פקלמ ,יו"ר Atera Networks Ltd.
תא"ל )מיל (.ר )רונ( פקר ,יו"ר ומנכ"ל ,אקווריה בע"מ
מר אהוד פראוור ,סג למדיניות חברה ותשתיות ,המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה
מר ראוב פרדס ,הקר לידידות ,ישראל International Fellowship of Christians and Jews, USA
גב' עפרה פרוייס ,דוברת בנק הפועלי#
מר גד פרופר ,מנכ"ל אס #אינטרנשיונל בע''מ
מר ד פרופר ,מנכ"ל אס #בע''מ
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מר רו פרושאור ,מנכ"ל משרד החו'
פרופ' יור פרי ,ראש מכו הרצוג לתקשורת ,אוניברסיטת תל אביב
גב' סמדר פרי ,כתבת לענייני ערבי" ,#ידיעות אחרונות"
מר ארתור פריד ,יו"ר קר אביחי – קר קשת
ד''ר אדיר פרידור ,מנהל החברה למתימטיקה תעשייתית
מר אס -פרידמ ,כנסת ישראל
מר דוד פרידמ ,מנכ"ל המכללה האקדמית גליל מערבי
מר מודי פרידמ ,מנכ"ל ערו' 10
ד''ר מירה פרידמ#חמו ,נשיאת המועדו המסחרי והתעשייתי ,המכו לחינו $מונע ומפעיל בע"מ
מר סאמי פרידרי' ,יו"ר שלדור בע"מ
פרופ' קנת פרייס ,יו"ר הוועד המנהל ,המרכז הישראלי לחינו $מדעי וטכנולוגי
השגריר אבי פרימור ,המרכז ללימודי אירופה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר הלל פריש ,חוקר בכיר ,מרכז בגי)סאדאת )בס"א( למחקרי #אסטרטגיי ,#אוניברסיטת בר איל
מר ישראל פרלוב
עו''ד נחמה פרלמ ,סגנית בכירה ליוע' המשפטי  ,משרד הביטחו
גב' חגית פרנס ,מנהלת שיווק ופרסו ,#הבנק הבינלאומי הראשו
מר גדעו פרנק ,מנכ"ל הועדה לאנרגיה אטומית
ניצב איל פרנקו ,מפקד מחוז ירושלי ,#משטרת ישראל
מר אהרו פרנקל ,פוליסי יעו' ותקשורת
פרופ' יעקב פרנקל ,סג יו"ר  American International Group, Inc.ונגיד בנק ישראל לשעבר
עו''ד מרי פרנקל#שור ,יועצת משפטית לועדת חו' וביטחו ,כנסת ישראל
ח''כ עמיר פר ,$יו"ר מפלגת העבודה
ד''ר ד פר ,$סמנכ"ל למו"פ ופיתוח עסקי ,התעשייה צבאית לישראל בע"מ
אל''מ )מיל (.אתי פר ,$יועצת למדיניות כלכלית)חברתית וזכויות אד#
גב' דליה פרשקר ,יו"ר דירקטוריו G.R.Y.P Inv. Ltd.
מר ד פתיר ,סג נשיא אקזקוטיבי ,יוזמות קר אברה#
מר אריק צ'רניחובסקי
מר יאיר צב ,ראש למדא)עמותה לתרבות יהודית מודרנית
מר תולי צדר ,יו"ר אמפא נדל"
עו''ד אית צחור ,אית צחור ושות' ) משרד עורכי די
פרופ' זאב צחור ,נשיא המכללה האקדמית ספיר
ד''ר אילנה ציגלר ,מנכ"ל האגודה הישראלית לתכנו המשפחה
פרופ' צבי ציגלר ,הקתדרה למתמטיקה ,הטכניו ) מכו טכנולוגי לישראל
ד''ר שמשו צלניקר ,ראש מכו ו)ליר
עו''ד יובל צלנר ,מנהל תחו #חברה ,המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה
עו''ד מיכאל צלרמאיר ,צלרמאיר ,פילוסו ושות' ,עורכי די
ד''ר צבי צמרת ,מנכ"ל יד יצחק ב)צבי
גב' מירב צפרי ,מנהלת בקרת נשק ,הועדה לאנרגיה אטומית
עו''ד עירית קאה ,בית ספר רדזינר למשפטי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
שופט בדימוס יעקב קדמי ,מנהל בית ספר רדזינר למשפטי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
מר יעקב )יאשה( קדמי ,ראש נתיב לשעבר
תא"ל )מיל (.אביגדור קהלני ,ראש האג הביטחוני)חברתי ,משרד הביטחו
ד''ר עמוס קוב ,$ראש מחצב ,רפא"ל
פרופ' משה קווה ,נשיא אוניברסיטת בר איל
גב' דורית קווה
מר דוד קולי ,$מנכ"ל קבוצת אלול
פרופ' יעקב קופ ,מנהל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית
תא"ל יוס -קופרווסר ,רח''ט מחקר ) אג מודיעי ,צה"ל
מר ר קוריאל ,סמנכ"ל אירופה ,משרד החו'
מר דנישי קורנבלוט ,עוזר ראש האג הביטחוני)מדיני ,משרד הביטחו
ד''ר ענת קור ,$חוקרת בכירה ,מרכז יפה למחקרי #אסטרטגיי ,#אוניברסיטת תל אביב
ד''ר מרדכי קידר ,החוג לערבית ,אוניברסיטת בר איל
מר ד קטריבס ,ראש אג סחר חו' וקשרי #בינ"ל ,התאחדות התעשייני #בישראל
מר שלו קיטל ,מנכ''ל ועור $ראשי ,חברת החדשות הישראלית בע"מ )ערו' (2
72

ד''ר צביקה קיי
מר מרדכי )מוטי( קירשנבאו ,ערו' 10
עו"ד ד"ר אביגדור קלגסבלד ,דנצגר ,קלגסבלד ,רוז עורכי די
ד''ר דוד קליי ,יו"ר הדירקטוריו המייע' ,מיטב ניהול השקעות
מר שמואל קלמפנר ,מנכ"ל המכו הישראלי לנפט ולאנרגיה
מר אביגדור קלנר ,מנכ"ל ויו"ר ,פולאר השקעות בע"מ
ד''ר אפרי ק ,סג ראש מרכז יפה למחקרי #אסטרטגיי ,#אוניברסיטת תל אביב
מר ישראל קמחי ,מכו ירושלי #לחקר ישראל ; המכו ללימודי #עירוניי ,#הפקולטה למדעי החברה,
האוניברסיטה העברית בירושלי#
מר אלי קמיר ,יוע' שר הביטחו לתקשורת ,משרד הביטחו
גב' רונית ק ,הממונה על ההגבלי #העסקיי ,#משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
תא"ל )מיל (.צבי ק#תור ,סג ראש נתיב
מר מיכאל קני ,מנכ"ל איסטרוניקס בע"מ
ניצב בני קניאק ,סג מפכ"ל ,משטרת ישראל
מר רפי קסט ,סג נשיא ומנכ"ל NDS ,טכנולוגיות ישראל בע"מ
עו''ד מאיר קפוטא ,הממונה על מנהל הכנסות המדינה ,משרד האוצר
גב' רותי קפל ,יו"ר עמותת "לש"#
מר אביגדור קפל ,מנכ"ל כלל ביטוח בע"מ
מר ישראל )איזי( קפל ,אג בינלאומי ,משרד האוצר
ד''ר צביקה קפל ,מנהל סוכנות החלל הישראלית ,משרד המדע והטכנולוגיה
מר רוני דוד קצי ,מנכ"ל וילהל #רוזנשטיי בע"מ
גב' יהודית קצי
רב ניצב משה קראדי ,מפכ"ל המשטרה
ניצב דוד קראוזה ,ראש אג"ת המיועד ,משטרת ישראל
מר איל קרול ,ר' מנהלת מל"טי ,#מפא"ת ,משרד הביטחו
עו''ד חיי קרופסקי ,מנכ"ל ישראכרט
עו''ד מוטי קריסטל ,מנכ"ל NEST Consulting
פרופ' מרטי קרמר ,מכו וושטינגטו למדיניות המזרח הקרוב; אוניברסיטת תל אביב
תא"ל )מיל (.שמואל קר ,ראש מפא''ת ,משרד הביטחו
מר משה קרת ,מנכ"ל התעשייה האווירית לישראל בע"מ
עו''ד יור ראב"ד ,שות מנהל ,ראב"ד ,מגריזו ,בנקל ושות'
ד''ר יצחק רביד
פרופ' מיכאל רבי ,המחלקה למתמטיקה ,האוניברסיטה העברית בירושלי#
עו''ד דליה רבי ,יו"ר הועד המנהל ,מרכז יצחק רבי לחקר ישראל
עו''ד אשר רבינובי ,$שות בכיר ,ש .פרידמ ושות'
גב' רוני רבינובי$
מר אריה רבפוגל ,אוניברסיטת תל אביב
מר עמוס רגב ,עור $ראשי ,ערו' 10
מר רפי רגב ,עוזר מנכ"ל לתשתיות ונכסי ,#תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
גב' נעמי רג ,סופרת
מר צבי רובובי ,$סמנכ"ל וראש אג ארגו בקרה ומנהל ,משרד הביטחו
פרופ' אמנו רובינשטיי ,משנה לנשיא לענייני #אקדמיי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
גב' רוני רובינשטיי
מר יוסי רוז ,נשיא ומנכ"ל ,החברה לישראל בע''מ
עו"ד איתמר רוזנבלט
מר חיי רוזנברג ,מנכ"ל אלרז יזמות
מר עדי רוזנפלד ,קונסול כבוד של סלובניהIDB ,
מר רפי רוט
פרופ' אבנר רוטמ ,נשיא רודאר טכנולוגיות בע"מ
מר שלמה רוטמ ,יו"ר דירקטוריו ,חברת החשמל לישראל בע"מ
מר אריה רוטנברג ,בעלי מאסטרפל
אלו )מיל (.דני רוטשילד ,נשיא המועצה לשלו #וביטחו
מר עמוס רו ,מנכ"ל חברת נמלי ישראל
אלו יפתח רו#טל ,מפקד מפקדת זרוע היבשה ,צה"ל
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גב' ג'ניפר רוסקיס ,מנהלת תקשורת ,קר מנדל
מר נתנאל רות ,סג יו"ר הדירקטוריו ,המילניו #השלישי
פרופ' ברו' )בוקי( רז
ניצב יעקב רז ,ראש את"ל ,משטרת ישראל
ד''ר יעקב רזו
מר אד רטיג ,משנה למנהל ,הוועד היהודי האמריקני
פרופ' אריה רטנר ,דיק הפקולטה למדעי החברה ,אוניברסיטת חיפה
ד''ר יצחק רייטר ,מכו ירושלי #לחקר ישראל
מר גיל ריי' ,הועדה לאנרגיה אטומית
פרופ' אוריאל רייכמ ,נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה
גב' נירה רייכמ ,אדריכלית
ד"ר יהודית ריכטר ,מנכ"ל מדינול
ד"ר קובי ריכטר ,יו"ר ומנהל טכנולוגיה ראשי ,מדינול
מר רוני רימו ,מנכ"ל ,רימו ,כה/וובר שנדוויק
גב' ג'יל רינ' ,המשרד לפיתוח הנגב והגליל
מר אלכסנדר רכטר ,נשיא רכטר ייזו #והשקעות בע"מ
פרופ' אלי רכס ,חוקר בכיר ,מרכז משה דיי לחקר המזרח התיכו ואפריקה ,אוניברסיטת תל אביב
אלו )מיל (.מיכה ר ,מפקד ח"י לשעבר
תא"ל )מיל (.גלעד רמות ,מנכ"ל ציוד הנדסי ,דלתה
מר ליר רנרט ,הועדה לאנרגיה אטומית
מר שמאי רפפורט ,ראש אג ארגו ,הועדה לאנרגיה אטומית
מר ליאו רקנאטי ,מנכ"ל גלנרוק
מר ארי שביט" ,האר'"
מר דני שביט ,מנכ"ל כלמוביל
גב' ענת שביט#מל ,$דוברת הקר לידידות,ישראל International Fellowship of Christians and Jews, USA
מר שלו שגב ,מנהל שיווקMBE ,
מר יצחק שד"ר ,קצי הכנסת ,כנסת ישראל
תא"ל אופיר שה ,מפקד לוט" ,#צה"ל
השגריר זלמ שובל ,יו"ר מועצת מנהלי ,#יצוא חברה להשקעות בע''מ
גב' כנה שובל
פרופ' יואב שוה
מר דניאל שוופי ,יוע' כלכלי ,המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה
ד''ר ליאור שוחט ,אוניברסיטת חיפה
ח''כ אברה )בייגה( שוחט ,יו"ר ועדה משותפת לתקציב הביטחו
מר רפי שו ,$רח"ת תאו ,#משרד החו'
מר גדעו שור ,ראש מער $קשרי חו' ויחסי ציבור ,בנק לאומי לישראל בע''מ
ד''ר שמשו שושני ,מנכ"ל "תגלית" – birthright israel
ד''ר נילי שחורי ,ייעו' ותכנו אורבני ומוניציפלי
ח"כ ד"ר יובל שטייני ,$יו''ר ועדת חו' וביטחו
מר בנימי שטיינמי ,$יו"ר B.S.G Investments
מר דוד שטנר
גב' בת#שבע שטראוכלר ,חברת הנהלה ,שדולת הנשי #בישראל
מר מיכאל שטראוס ,יו''ר מועצת המנהלי ,#קבוצת שטראוס עילית
מר יוסי שטראוס ,חשב לשכת היוע' הכלכלי למערכת הביטחו
גב' רעיה שטראוס#ב#דרור ,שטראוס)עלית בע''מ
אלו אלעזר שטר ,ראש אכ"א ,צה"ל
פרופ' ידידיה שטר ,הפורו #היהודי העולמי
גב' אקסנה שטרנברג
גב' איריס שטרק ,יו"ר חברת נמל אשדוד
ד''ר שאול שי ,ראש מחלקת היסטוריה ,צה"ל
פרופ' אהר שי ,החוג להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יוסי שיי ,ראש בית הספר לממשל ולמדיניות ,אוניברסיטת תל אביב
ד''ר יעקב שייני ,מנכ"ל מודלי #כלכליי #בע''מ
פרופ' ב#עמי שילוני ,ראש החוג ללימודי מזרח אסיה ,האוניברסיטה העברית בירושלי#
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מר זאב שי ,-פרש צבאי" ,האר'"
ד''ר ד שיפט ,סג ראש המרכז לחקר הביטחו הלאומי ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר זלמ שיפר
מר שמעו שיפר ,כתב מדיני" ,ידיעות אחרונות"
מר משה שיקלר
מר ער שישו ,אנליסט ,מכו ראות
גב' מרי שכטר ,ממונה על שוויו בי המיני ,#משרד החינו ,$התרבות והספורט
מר ישי שכטר ,ראש התכנו האסטרטגי ,קר קימת לישראל
ח''כ איל שלגי
תא"ל )מיל (.אבנר שלו ,יו"ר הנהלת יד וש#
גב' יהודית שלוי ,משנה למנכ"ל ,עיריית ירושלי#
פרופ' זכי שלו ,מרצה וחוקר ,מכו ב)גוריו לחקר ישראל
ח"כ סילב שלו ,שר החו' לשעבר
מר משה שלונסקי ,מפיק עצמאי ,אולפני הרצליה
פרופ' שמעו שמיר ,ראש המכו לדיפלומטיה ושיתו פעולה אזורי ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' בועז שמיר ,דיק הפקולטה למדעי החברה ,האוניברסיטה העברית בירושלי#
גב' עתליה שמלצר
מר שלמה שמלצר ,יו"ר תעשיות אפקו
אלו גדי שמני ,מזכיר צבאי לראש הממשלה ,משרד ראש הממשלה
גב' צביה שמעו ,סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש ,משרד ראש הממשלה
פרופ' עליזה שנהר ,נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל
תא"ל )מיל (.יהושע )שיקי( שני ,מנהל לוקהיד מרטי ,ישראל
אלו אודי )שינוטר( שני ,ראש אג התקשוב ,צה"ל
מר אל שניידר ,מנהל בני ברית ) המרכז העולמי
מר סטיב שנייר ,מנכ"ל אמ.די.אס
פרופ' משה שפיטלני ,דיק ללימודי מוסמכי ,#הטכניו ) מכו טכנולוגי לישראל
אל"מ )מיל (.דב שפיר ,דירקטור ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
מר אהוד שפירא ,משנה בכיר למנכ"ל ,בנק לאומי לישראל בע''מ
תא"ל )מיל (.שמעו שפירא
מר יעקב שפירא
אל''מ )מיל (.חובב שפירא ,מנהל אג ,משרד מבקר המדינה
אלו )מיל (.גדעו שפר ,סמנכ"ל בכיר ,אלביט מערכות בע"מ
מר עזרא שפרוט ,עוזר מנכ"ל ,התעשייה האווירית לישראל בע"מ
גב' ריקי שפרינצק ,בית הספר לממשל ולמדיניות ,אוניברסיטת תל אביב; עורכת תכניות ,הרשות השנייה לרדיו
וטלוויזיה
אל''מ )מיל (.שמואל שקד
אלו אליעזר שקדי ,מפקד חיל האוויר ,צה"ל
מר מרדכי )מוטי( שקלאר ,מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
עו"ד גלעד שר ,שות בכיר ,אהרונסו ,שר ,אבולפיה ,אמודאי ושות'
אל"מ פנינה שרביט#ברו' ,ראש מחלקת הדי הבינלאומי ,מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי ,צה"ל
עו''ד אליעד שרגא ,יו"ר התנועה למע איכות השלטו בישראל
מר גיל שרו ,מנכ"ל פלאפו תקשורת בע''מ
פרופ' עודד שריג ,דיק בית ספר אריסו למנהל עסקי ,#המרכז הבינתחומי הרצליה
ח"כ יוסי שריד ,ועדת חו' וביטחו
הרב יובל שרלו ,ראש ישיבת ההסדר בפתח)תקווה
אל''מ אלי שרמייסטר ,ראש מחלקת בקרה ומעקב ,לשכת סג הרמטכ"ל ,צה"ל
מר יגאל שרמיסטר ,דירקטור ,קבוצת השמירה
ד''ר מרטי שרמ ,החוג למדעי המדינה ,אוניברסיטת תל אביב
מר דוד שר ,עוזר יו"ר ועדת חו' וביטחו ,כנסת ישראל
ד''ר אוריאל שר ,-חבר דירקטוריו ,סימנס ישראל בע"מ
גב' רותי שר-
מר יהודה שר ,-הסוכנות היהודית לאר' ישראל
ד''ר מלה תבורי ,מנהלת תחו #בכירה ,קשרי חו' ,נתיב ) משרד ראש הממשלה
מר תומר תדהר ,עוזר יו"ר ועדת חו' וביטחו ,כנסת ישראל
מר דב תדמור ,יו"ר איי .אי .אל ישראל אקוויטי בע"מ
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 לשכת נשיא המדינה, יוע' לענייני תפוצות,מר עקיבא תור
 – שוקי הו# ומרוויחי# מנכ"ל חברי,גב' רחל תורג'מ
 מנכ"ל משרד הביטחו,מר יעקב תור
# קבוצת סולת,מר יריב תימור
 לשעבר$ מנכ"ל משרד החינו,גב' רונית תירוש
 אוניברסיטת תל אביב,$ החוג לפילוסופיה ובית הספר לחינו,ח"כ פרופ' יולי תמיר
 אינקסופט בע''מ, יוע' כלכלי ופיננסי,מר ישראל )איזי( תפוחי
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Mr Hannes Alpen, Friedrich Ebert Stiftung
Amb. Gerard Araud, Ambassador of France
Mr. Stephane Arditti
Mr. Andrey Arkhipov, Manager, International Programmes, International Public Foundation,
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Ms. Shula Bahat, Associate Executive Director, American Jewish Committee
Dr. Sean Barrett, Senior Lecturer, Trinity College, Dublin
Mr. Mordechai Ben-Dat, Editor, Canadian Jewish News
Mr. Emmanuel Benhamou, Benhamou Global Ventures
Mr. Howard Berkowitz, Managing Director, Blackrock HPR
Dr. Peter Berkowitz, Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University
Amb. Jakken Bjorn Lian, Ambassador of Norway
Ms. Ewa Bjorling, Foreign Affairs Committee, Parliament of Sweden
Mr. Carl Bildt, Former Prime Minister of Sweden
Mr. Adam Blinick, Associate Director of Research, Canada-Israel Committee
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הוקרות
תומכי עיקריי
השגריר רונאלד ס .לאודר
השגריר רונאלד ס .לאודר הוא איש עסקי #ופילנטרופ ונשיא
הקר הקימת לישראל .כיה כיו"ר ועידת הנשיאי #של
הארגוני #היהודיי #המרכזיי #בארצות הברית .מונה על ידי
הנשיא רייג לשגריר ארצות הברית באוסטריה ,ושימש סג
עוזר מזכיר ההגנה לענייני #אירופיי #ולנאט"ו .ייסד ועמד
בראש "קר רונלד ס .לאודר" שעיקר עיסוקה בקידו #החינו$
היהודי .פעיל בתחומי #נוספי #הקשורי #בחיי קהילות
וארגוני #יהודיי #וישראליי .#מכה כיו"ר הקר היהודית
הלאומית ,כגזבר הקונגרס היהודי העולמי וכיו"ר התכנית
לשימור המורשת היהודית במסגרת הקר העולמית לשימור
אתרי מורשת .בתחו #העסקי מעורב בתחומי המדיה
ובתעשיית הטלקומוניקציה .סג נשיא תאגיד אסתי לאודר,
יו"ר תאגיד אסתי לאודר העולמי ויו"ר מעבדות קליניק .בוגר
בית)ספר וורטו באוניברסיטת פנסילבניה במנהל עסקי#
בינלאומי .השתל #באוניברסיטאות פריז ובריסל.

הקר לידידות ,ישראל
International Fellowship of Christians and Jews, USA

הקר לידידות ,מפעל חייו של הרב יחיאל אקשטיי ,עוסקת
זה יותר משני עשורי #בגיוס תמיכה מוסרית ,מדינית
וחומרית מנוצרי #אוהבי ישראל .בשני #האחרונות העבירה
הקר לידידות למעלה מ)  450מיליוני שקלי #חדשי ,#למימו
מאות פרויקטי #בתחו #העלייה ,הקליטה ,הרווחה והביטחו
במדינת ישראל וסיוע הומניטארי לקשישי #וילדי #יהודי#
בבריה"מ לשעבר.

קונגרס הקהילות היהודיות ברוסיה
קונגרס הקהילות היהודיות ברוסיה ,אשר בראשו עומד נשיאו
מר ארקאדי גאידמק ,נוסד בשנת  .1991הקונגרס מאגד בתוכו
יותר מ) 150ארגוני #וקהילות יהודיי ,#המשרתי #את מאות
ואלפי היהודי #שנותרו ברוסיה .מרכזי הקונגרס ממוקמי#
במוסקבה ,בסנט)פטרבורג ובטולה .הקונגרס מפעיל ומתחזק
את בית הכנסת ההיסטורי המרכזי במוסקבה ,שהשנה ימלאו
לו  100שני.#
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קר פרידרי' אברט ) (FESבישראל
קר פרידרי $אברט ) (FESהיא מוסד ללא כוונת
רווח ,ששורשיו נטועי #בסוציאל)דמוקרטיה הגרמנית
והבינלאומית .נציגות הקר בישראל תורמת לקידו #היחסי#
בי ישראל לבי גרמניה ואירופה .כמו כ פועלת הנציגות למע
דו)קיו #בשלו #בי ישראל לבי שכנותיה ,ולמע חיזוק
החברה האזרחית בישראל .ראש משרד הקר בישראל הינו
מר הרמ בונ'.

משרדי ממשלה
משרד הביטחו
משרד החו$
המועצה לביטחו לאומי ,משרד ראש הממשלה

קרנות
קר קיסריה אדמונד בנימי דה רוטשילד
הקר פועלת למימוש חזונו של בית רוטשילד לפתח את קיסריה
כיישוב ייחודי ,כמרכז תעשייתי אזורי וכמרכז תיירות לאומי
המתבסס על קיסריה העתיקה והחו המרהיב במקו .#חלק מרווחי
הקר נתר #מדי שנה למטרות קידו #ההשכלה הגבוהה בישראל,
תמיכה במוסדות תרבות וסיוע כללי ביישובי #הסמוכי #לקיסריה.

קר קימת לישראל
קר קימת לישראל נוסדה על ידי בנימי זאב הרצל לפני למעלה
מ)  100שנה ,בקונגרס הציוני החמישי שהתקיי #בבאזל .היא
הוקמה כקר לאומית שנועדה להגשי #את הרעיו הציוני,
באמצעות רכישת קרקעות והנפת מפעל ההתיישבות היהודית באר'
ישראל .ייעוד זה מהווה ג #כיו #את הבסיס האידיאולוגי למכלול
פעולותיה של הקק"ל.
למעלה ממאה שנות פעילותה של קק"ל ,כנאמ הע היהודי על
אדמתו באר $ישראל וכארגו הירוק הגדול במדינה ,באות לידי
ביטוי ב)  2.6מיליו דונ #הקרקע שרכשה ,ב) 1,000היישובי#
שקמו בעזרתה על אדמותיה ,ב) 1.5מיליו דונ #אדמה שהכשירה
ופיתחה ,ב) 220מיליו העצי #שנטעה ,ב) 170מאגרי מי#
שהקימה ,בעשרות נחלי #שהשיבה לה #חיי ,#במאות חניוני#
ופארקי #שהקימה ,בפעולותיה הנמרצות לדחיקת המדבר
ובהנחלת מורשת וחינו $לאהבת האר'.
פעולותיה של קק"ל ממחישות את תרומתה האדירה לפיתוחה של
מדינת ישראל .בעתיד תמשי $קק"ל במשימתה ליישב ,לבנות,
לפתח ולטפח את האר' ,ולהדק את הקשר של הע #היהודי ע#
אדמתו.
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The Russell Berrie Foundation
The mission of the Russell Berrie Foundation is to express the
values and passions of the late Russell Berrie, through
promoting the continuity and enrichment of Jewish communal
life, fostering the spirit of religious understanding and pluralism
and supporting advances in medicine focused on diabetes and
humanism.

The Posen Foundation
POSEN FOUNDATION
Lucerne Switzerland

The Posen Foundation seeks to promote Jewish education for
secular Jews. The Foundation is committed to the development of
curricula, teaching strategies and reference works to train a cadre
of secular Jews, who will be professionally equipped to teach
precepts of Jewish civilization, history and culture to children at
all school levels as well as to students on the undergraduate and
graduate levels. The Posen Foundation pioneered curricula and
syllabi for a course on Judaism as culture, which is now taught in
fifteen universities and colleges in the US and Israel. The
Foundation also supports academic research into diverse aspects
of Jewish identity, offers fellowships and supports literary
projects in the field of Judaism as culture.

יוזמות קר אברה
יוזמות קר אברה #הנו ארגו הפועל לקידו #חיי #משותפי ,#דו)
קיו #ושוויו בי יהודי #וערבי #בישראל ,באמצעות פיתוח והפעלת
מיזמי #רחבי)היק ותמיכה בפעולות שטח.

מוסדות
הוועד היהודי האמריקני
הוועד היהודי האמריקני מג על זכויות היהודי #ברחבי העול,#
לוח #בדעות קדומות ובאנטישמיות ומקד #זכויות אד #לכל ,פועל
למע ביטחונה של ישראל ,ולהעמקת ההבנה בי אמריקאי#
לישראלי .#הוועד מקד #עמדות מדיניות ציבורית הנטועות בערכי
הדמוקרטיה האמריקנית ובמורשת היהודית ,ומעודד את החיוניות
היצירתית של הע #היהודי .הוועד היהודי האמריקני נוסד בשנת
 1906כארגו חלוצי בתחו #יחסי האנוש בארה"ב ,וכמוביל בתחו#
הפעילות המדינית היהודית ובדיפלומטיה הבינלאומית.

המרכז לחקר הביטחו הלאומי באוניברסיטת חיפה
המרכז עוסק בחקר המכלול הרחב של תחומי הביטחו הלאומי –
מדיניי ,#ביטחוניי ,#חברתיי ,#כלכליי #ואחרי – #בניסיו לתרו#
להבנת יחסי הגומלי המורכבי #ביניה.#
המרכז מאגד חוקרי #מישראל ומהעול #הרחב ,ממגוו רחב של
דיסציפלינות רלוונטיות ,בניסיו לשלב את מחקריה #הספציפיי#
בתמונה האינטר)דיסציפלינארית הכוללת של הביטחו הלאומי.
הדגש במחקריו של המרכז בשני #האחרונות הוש #על תחומי
האסטרטגיה המדינית של ישראל ושל הגורמי #האזוריי#
והעולמיי #במזרח התיכו ,על חקר הטרור ועל עמדותיה
והתנהגותה של החברה הישראלית .מאז ראשית העשור מנהל
המרכז שורת מחקרי #רציפה ושיטתית על מרכיביו השוני #של
החוס הלאומי של החברה הישראלית ,המתמודדת בעימות
מתמש $ע #גורמי #החותרי #לקעקע את החוס הזה.
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הסוכנות היהודית לאר $ישראל
בשליחות הע #באר' ובעול#
הסוכנות היהודית לאר' ישראל היא ארגו כלל עולמי המבוסס
על תרומות ,ופועל לעלייה ולקליטה ,ליצירת גשר לדורות הבאי#
באמצעות חינו $יהודי ציוני ולקידו #החברה בישראל ,תו$
התמקדות בצמצו #פערי #ובהשקעה בנגב ובגליל.
www.jewishagency.org.il

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה הוא מוסד מחקר עצמאי
ללא כוונת רווח ,הפעיל משנת  1976ועוסק בחקר מדיניות .המרכז
הירושלמי מתמקד בהעברת מידע וניתוחי #אסטרטגיי #באמצעות
ניירות עמדה וספרי .#קהל היעד של פרסומי המרכז הוא מעצבי
דעת קהל ומקבלי החלטות באר' ובחו"ל .רבי #ממחקריו של
המרכז הירושלמי בעת האחרונה עסקו בי היתר בזכויותיה של
ישראל על)פי המשפט הבי)לאומי ,בטרור הגלובלי ובבחינת רעיונות
חדשי #לפתרונות אזוריי #במזרח התיכו .בנוס ,המרכז
הירושלמי עור $תדרוכי #קבועי #של בכירי #בנושאי #מדיניי#
וצבאיי #לסגל הדיפלומטי ולעיתונות הזרה .כמו כ עוסק המרכז
הירושלמי למעלה מעשור בפרויקט בנושא הפרטה ותחרותיות
במשק ,וא הוציא סדרת ספרי #בנושא.
"רשת הו סיכוי לישראל" )(IVN
"רשת הו סיכוי לישראל" ) (IVNהינה ארגו חברי #המאגד בתוכו
קבוצה של יזמי היי)טק ,אנשי עסקי #ומנהלי #מישראל ומהעול,#
הפועלי #לקידו #הישגי #בחינו $ולעידוד יוזמות חברתיות תו$
יישו #שיטות ניהול ותרבות עסקית .רשת הו סיכוי לישראל
מתמקדת בפתרונות מערכתיי ,#ברי הרחבה וברי קיימא המיועדי#
לטפל במשברי #בתחומי החינו $והתעסוקה ,משברי #אשר
מסכני #את יכולת התמודדותו של הדור הבא בישראל מול אתגרי
המאה ה)  21בעול #המערבי.

Office of Public Affairs
United States Embassy, Tel Aviv

83

תורמי
יוסי הולנדר
דליה וד"ר מרדכי סגל
רוג'ר הרטוג
איטה וד"ר ששו סומ'
נירה וקנת' אברמובי'$
הווארד פ .ברקובי'$
פרופ' יואב שוה
וולטר סטר
אלפרד אקירוב
סטיב פרייס
סיריל שטיי
יהודית וד"ר ישראל יובל
פיליפ שאט
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חסויות עיקריות
סימנס ישראל
סימנס ישראל הינה חברת בת של קונצר סימנס העולמי ,ועיקר
עיסוקה הוא בתחומי #של ייצור והולכת אנרגיה ,מכשור ,בקרה
והינע ,מערכות רכבתיות ,תשתיות תקשורת ופתרונות לתחו#
שירותי הבריאות .חברת סימנס ישראל מעסיקה כ) 150עובדי.#
בסה"כ ,מעסיקה סימנס מעל  500עובדי #בישראל בחברות בה יש
לה אחזקות חלקיות.

קבוצת אי.די.בי
קבוצת אי.די.בי הינה חברת אחזקות הפועלת בתחומי ההשקעות
ואחת החברות הגדולות בישראל .לקבוצה תיק השקעות מגוו
הכולל את החברות המובילות במשק הישראלי .הקבוצה מרכזת
את השקעותיה באמצעות ארבע חברות בנות עיקריות :דיסקונט
השקעות בע"מ ,כלל תעשיות והשקעות בע"מ ,כלל החזקות עסקי
ביטוח בע"מ ואזורי #חברה להשקעות בפיתוח ובניי בע"מ.
באמצעות חברות אלה משקיעה אי.די.בי במגוו פעילויות בתחומי#
שוני #ובה #תקשורת ,ביטוח ופיננסי ,#טכנולוגיה ,ביו טכנולוגיה,
נדל" ,תעשייה ,מסחר ותיירות.

הבנק הבינלאומי
הבנק הבינלאומי הוא הבנק החמישי בגודלו בישראל .הבינלאומי
מספק מבחר של מוצרי #ושירותי #פיננסיי #כגו :אשראי,
פיקדונות ,ניירות ער ,$מטבע חו' ,נגזרות פיננסיות ,מסחר בינ"ל,
משכנתאות ,קופות גמל ,קרנות נאמנות ,ניהול תיקי ,#חתמות
וליסינג.
לקבוצת הבנק ארבע חברות בנות בנקאיות ) UBank:בנק המתמחה
בפעילות בשוק ההו ובבנקאות פרטית ,בנק פועלי אגודת ישראל
)פאג"י( שהינו בנק מסחרי המשרת בעיקר את האוכלוסייה החרדית
– דתית ,הבנק הבינלאומי למשכנתאות ובנק עצמאות למשכנתאות.
לבינלאומי שתי שלוחות בחו"ל FIBI BANK UK :בלונדו
ו–  FIBI BANK SWITZERLANDבצירי.$

בואינג
ליצרנית המטוסי #בואינג מסורת של  100שנות תעופה והיא
מספקת מוצרי #ושירותי #ללקוחות ב) 145מדינות ברחבי העול.#
בואינג היא היצרנית המובילה של מטוסי #אזרחיי #מזה למעלה
מ) 40שנה והיא המובילה העולמית במטוסי #צבאיי ,#לווייני,#
טילי הגנה ,טיסות חלל מאוישות ומערכות ושירותי שיגור .הכנסות
החברה בשנת  2004הסתכמו ב) 52.5מיליארד דולר .לבואינג
וישראל קשר ייחודי הנובע מעבודה משותפת של  58שני .#בואינג
בחרה בתעשיות הישראליות בשל התמחות בטכנולוגיות וייצור
מוצרי תעופה ,והסכמי רכש הגומלי הסתכמו ב) 1.9מיליארד דולר.
בואינג היא הספקית של מטוסי ה) ,F-15Iמסוקי האפאצ'י לונגבאו
"שר" והפצצות החכמות לחיל האוויר הישראלי .בנוס ,בואינג
היא הספק היחיד של מטוסי #אזרחיי #לחברות התעופה
הישראליות – אל על ,ארקיע וישראייר.
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החברה לישראל בע"מ
החברה לישראל הינה חברת השקעות הפועלת בייזו ,#קידו#
ופיתוח של עסקי #בישראל ובחו"ל .קבוצת החברה לישראל פועלת
בעיקר בענפי הכימיקלי #והדשני ,#הספנות ,האנרגיה והטכנולוגיה
המתקדמת )סמיקונדקטור(.
החזקותיה העיקריות של החברה הינ:
) כימיקלי #לישראל בע"מ )כי"ל( )שיעור אחזקה כ) .(50.9%
) צי #שירותי ספנות משולבי #בע"מ )צי) (#כ) .(98%
) בתי זיקוק לנפט )בז"( ).(26%
) טאואר סמיקונדקטור ).(21.3%

ריוול ישראל
"ריוול )ישראל(" הינה הסני הישראלי של חברת "ריוול" העולמית,
ומייצגת באר' את חברת הא #ההולנדית הנמנית ע #החברות
הגדולות באירופה בתחו #פתרונות לעבודה בגובה .כמו כ ,היא
מייצגת את חברת  HOVAGOהנמנית ע 10 #החברות הגדולות
בעול #בתחו #המנופי .#בנוס" ,ריוול ישראל" הינה נציגתה של
 ) JLGיצרנית במות ההרמה הגדולה בעול #ושל TEREX
 – DEMAGיצרנית המנופי" .#ריוול ישראל" ערוכה למת
פתרונות מלאי #ותמיכה מלאה באתרי עבודה הכוללי #אספקה
והפעלה של מנופי ,#במות הרמה וציוד מכני נוס" .ריוול ישראל"
מספקת לענ הבניה ,התעשייה ,הביטחו והאנרגיה פתרונות
מגווני #בסטנדרטי #הגבוהי #ביותר.

לוקהיד מרטי
לוקהיד מרטי היא חברה גלובלית מגוונת ביותר ,העוסקת במחקר,
תכנו ,פיתוח ,ייצור ושילוב של מערכות ,מוצרי #ושירותי#
בטכנולוגיה עילית .החברה מעסיקה כ) 135,000עובדי ,#והיק
המכירות שלה בשנת  2004עמד על כ) 35.5מיליארד דולר.
ללוקהיד מרטי נציגות בישראל ,ולה מערכת ענפה ורבת)שני #של
שיתופי פעולה ע #תעשיות ההיי)טק והתעשייה הביטחונית באר'.

Tamares
Tamares is an international private equity investment group
with significant interests in real estate, technology,
manufacturing, leisure and media.
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חסויות
כתר פלסטיק בע"מ
קבוצת כתר פלסטיק הינה הקבוצה השנייה בגודלה בעול #בשוק
מוצרי הצריכה מפלסטיק ,וקובעת מגמות גלובליות בענ "עשה
זאת בעצמ "$ובשווקי המוצרי #לבית ולג .כתר פלסטיק נוסדה
ב) 1948על)ידי יוס סגול המנוח ,מחלוצי התעשייה בישראל .כיו#
מחזיקה קבוצת כתר  28מפעלי #בישראל ,באירופה ובארה"ב והיא
מייצרת ומשווקת מגוו רחב של מוצרי #לכ)  100מדינות ברחבי
העול .#בשנת  ,2004היק המכירות של קבוצת כתר עמד על ס $של
כ)  675מיליו דולרי ,#כאשר  90%ממחזור המכירות נובע מפעילות
בינלאומית .בשנת  2005מחזור המכירות צפוי לחצות את קו ה)
 900מיליו דולרי.#

רפק
רפק אלקטרוניקה ,חברה ציבורית הנסחרת בת"א ,היא ספק מרכזי
של ציוד הגנה למערכת הביטחו ושל ציוד תקשורת למערכת
הביטחו ולמערכות השידור והטלקומוניקציה בישראל ,במישרי
ובאמצעות חברת הבת דל)תה ציוד הנדסי ,המנהלת ג #חברה
מובילה בתחו #שידורי טלוויזיה בלווי ללקוחות ברחבי העול#
)אר.אר .תקשורת לוויני (#וחברה מובילה בתחו #אספקת ציוד
אנרגיה ,תאורה ומיתוג )ג'נרל מהנדסי.(#

אנ.די.אס .טכנולוגיות ישראל בע"מ
אנ.די.אס היא ספקית מובילה של פתרונות קצה)אל)קצה
לטלוויזיה דיגיטאלית בתשלו ,#להעברה מאובטחת של בידור
ומידע לממירי טלוויזיה והתקני  .IPלמידע נוס בקרו באתר
החברהwww.nds.com :

קבוצת "שלמה"
קבוצת "שלמה" היא הגדולה בחברות הרכב ושירותי הרכב
בישראל ,ע #כ) 45,000כלי רכב מסוגי #שוני #ומספר הלקוחות
הרב ביותר .הקבוצה הוקמה ב) 1974על)ידי שלמה שמלצר ,והיא
הזכיינית הבלעדית באר' של קבוצת  SIXTהבינלאומית ,מחברות
השכרת הרכב הגדולות בעול .#קבוצת הרכב מאגדת בתוכה 4
חברות :השכרת רכב )"שלמה  ,("SIXTמכירת רכב מיד ראשונה
)"ניו קופל  "SIXTמכירת רכב ( ,שירותי ליסינג תפעולי )"ניו)
קופל  (SIXTושירותי דר") $שלמה  SIXTשירותי רכב"( .הקבוצה
היא קניינית הרכב הגדולה בישראל :כ)  15%מכלי הרכב
שמיובאי #מדי שנה נרכשי #על ידיה.

קבוצת סולת
קבוצה תעשייתית ביטחונית העוסקת בפיתוח וייצור מערכות
לכוחות הקרקע בתחו #הארטילריה ,ראיית לילה ,מערכות חי"ר
משולבות ,השבחות רק"מ ,שו"ב ,והסוואה.
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אמפא בע"מ
קבוצת אמפא הינה קבוצת אחזקות הפעילה במגוו תחומי :#מת
שירותי #לבתי אב ,ייצור ,שיווק והפצה של מוצרי צריכה באר'
ובעול ,#מת קשת של פתרונות מימו לעסקי ,#נדל" ,ייצור ושיווק
של מוצרי אריזה לתעשיות שונות.

נותני סיוע
עיריית הרצלייה
גלי צה"ל
תדרי גלי צה"ל:
באצבע הגליל 93.9 FM
בחיפה והסביבה ובבאר שבע והסביבה 102.3 FM
בירושלי #והסביבה 96.6 FM
במצפה רמו 100.7 FM
במרכז ובאילת 104 FM

יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ
קבוצת יפעת היא תאגיד המידע הגדול בישראל .החברה פועלת
משנת  1947וחברה ב)  ,FIBEPהאיגוד הבינלאומי של חברות מידע
ותקשורת .בקבוצה מועסקי #למעלה מ)  280עובדי ,#והיא מכילה
את החברות הבאות אשר מספקות שירותי מידע וניתוח בתחומי#
שוני :#יפעת מידע תקשורתי ,יפעת בקרת פרסו ,#יפעת מחקרי
מדיה מתקדמי ,#יפעת הו דיסק ,יפעת מכרזי ,#דקל יפעת ,יפעת
מבזקי שלטו.

כוכבית 22
כוכבית  22הינה מותג תוכ החדשות המוביל בכל חברות הסלולר
בישראל .תכני החדשות כוללי #מבזקי #המעודכני #באופ
שוט ושידור חי של מהדורות חדשות ערו'  ,2לרבות כאשר אולפ
החדשות עולה לשידור מיוחד .בשל הביקוש הרב לשרות הורחב
לאחרונה התוכ בכוכבית והוא כולל ג #מזג אויר ,כלכלה ,ספורט,
תרבות ורוסית .השידור מועבר ב)  Voiceלכל חברות הסלולר
בחיוב זמ אוויר בלבד וב)  Videoלמכשירי הדור השלישי בחברות
התומכות בכ.$

מלו דניאל
מלו דניאל הינו מהמלונות המובילי #בתחו #העסקי ובעל ניסיו
רב באירוח ועידות וכנסי .#בקומפלקס של מלו דניאל נמצא מלו
ספא  SHIZENשהינו מלו ספא וסגנו חיי #באווירת המזרח
הרחוק .שני בתי המלו מנוהלי #על ידי חברת מלונות Tamares
)לשעבר חברת  ,(HEIבבעלותה של קבוצת זבלדובי' ).(Tamares
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פדרמ ובניו )אחזקות( בע"מ
הקבוצה בבעלותו המלאה של שלי פדרמ )מבעלי עלית לשעבר(
עוסקת בשני תחומי #עיקריי )#חקלאות ומזו .בתחו #המזו
הקבוצה פועלת באמצעות "קפה לנדוור בע"מ" ,יצרנית הקפה
הוותיקה בישראל .בשני #האחרונות שידרגה החברה את כל מערכי
הייצור שלה והעמיקה את חדירתה ,בנוס לשוק הקמעונאי ג#
לשוק המוסדי )בתי קפה ,בתי מלו ,קייטרינג ,וכד'( .בנוס
לפעילותה היצרנית ,החברה מנהלת ומשווקת מותגי #בינלאומיי#
ומקומיי #איכותיי #כמו :אספרסו) "אילי" ,פילטר "רומבוטס"
וטורקי) "דר $הקפה".

smartnet
 ,smartnetה)  WISPהמוביל בישראל ,מספקת שירותי אינטרנט
אלחוטי לעשרות נקודות חמות ברחבי האר' :בתי המלו
המובילי #כדוגמת מלו דניאל ,מרכזי כנסי #ועוד ,שירות מנויי#
עולמי לגלישה אלחוטית ומגוו שירותי #משלימי.#
 smartnetמובילה את השוק והציבה סטנדרטי #גבוהי #לשירות
האינטרנט האלחוטי באר' ,החל מניהול והפעלת הרשת האלחוטית
הרחבה בישראל ,שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ,שיתופי
פעולה והסכמי נדידה ע #ספקי תקשורת ואינטרנט באר' ובעול,#
מרכז תמיכה ושירות ועוד .בשירות של  smartnetמשתמשי#
בהצלחה יו #יו #אלפי גולשי #ברחבי העול ,#אשר נהני#
ממומחיות ,מקצוענות ואיכות שירות ייחודיי #ל) ,smartnet
ספקית האינטרנט האלחוטי המובילה בישראל.
לפרטיwww.smart-net.co.il :#

שידורי אינטרנט
חברת שידורי אינטרנט בע"מ מתמחה בשידור וידאו ובפתרונות
 .Streaming Mediaבעלת ניסיו רב בתחו #השידורי #החיי#
) (Video On Lineע #ביצוע שידורי #מורכבי #לאלפי ורבבות
צופי.#
חברת שידורי אינטרנט בע"מ שמחה להציג את היכולות החדשות
בהפקות :וידאו ,מולטימדיה ופתרונות .Streaming Media
לאחרונה פיתחנו מספר יכולות חדשניות ובלעדיות המסייעות
לקבלת חשיפה גבוהה ואיכותית ע"י שידור מדיה באינטרנט.
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