חברי וועדת ההיגוי "סדר ישראלי חדש"
ראשי הוועדה
פרופסור אוריאל רייכמן ,מייסד ונשיא המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופסור אלכס מינץ ,ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ,יושב ראש סדרת כנסי הרצליה ,ראש ועדת ההיגוי,
פרויקט "תקווה לישראל"
יועצת הוועדה
תא"ל וחה"כ לשעבר עמירה דותן ,ראש המרכז לאחריות תאגידית במכללה למנהל ,חברת דירקטוריון
ב"פועלים שוקי הון" ,בעלים ומנכ"ל משותף – גישור נוה צדק – יישוב סכסוכים בדרכי שלום בע"מ

חברי הוועדה ע"פ סדר א"ב
ד"ר אלנבארי מוחמד ,ראש מועצת היישוב הבדואי חורה
אלבז ח'יר ,מנכ"ל שותף ,אג'יק מכון הנגב
אמסטרדמסקי שאול ,עיתונאי ,זוכה פרס סוקולוב ,כלכליסט
ארנסטר אסתר ,מנכ"לית מרכז סולם
עו"ד ג'ובראן אסעד ,מנכ"ל אלבטרוס פאואר ,חבר הועד המנהל של עמותת "קו משווה" לקידום אקדמאים
במגזר הערבי
תא"ל במיל' גלעדי עיבל ,יו"ר הוועד המנהל ,המכללה האקדמית גליל מערבי
ד"ר דויטש חיותה ,סופרת ועורכת
וייס דנה ,עיתונאית ומגישה ,חדשות ערוץ 2
ד"ר ויצמן חיים ,מתאם הסדנאות ומושבי המומחים לזירות הדיון בפרויקט ,מטעם המכון
ד"ר חניפס אמיר ,מומחה לפוליטיקה של המזרח התיכון ומנכ"ל העמותה הדרוזית למדעים ומנהיגות.
טל קארן ,ד"ר לשם כבוד אונ' בן-גוריון ,לשעבר מנהלת ביאליק רוגוזין ,מייסדת ומנכ"לית מיזם "תובנות
בחינוך"
מורן סיגל ,ראש המועצה האזורית בני שמעון ,יו"ר אזור התעסוקה עידן הנגב
מקוב ישראל ,יו"ר סאן פרמה ,יו"ר ביולייט ,יו"ר מיקרומדיק

נאטור חאפי שירין ,מנהלת התיכון הערבי הממלכתי הראשון בלוד
ד"ר סוויד חנא ,ח"כ לשעבר ויו"ר המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
סטריט שאנן ,מוזיקאי ,חבר להקת "הדג נחש"
ד"ר פדילה דליה ,מנהלת מכללת אל-קאסמי להנדסה ומדע ,מרצה בבית הספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה
לאנגלית ופיתוח אנושי Q Schoolsואסטרטגיה ,מייסדת בתי הספר
פלדשטיין מוטי ,מנכ"ל קרן קמ"ח ,קרן המסייעת בכל נושא תעסוקה במגזר החרדי
פרל דוידי ,ראש המועצה האזורית גוש עציון
קנוטופסקי סיגל ,מנכ"לית עמותת עולים ביחד
שורק יואב ,עיתונאי ב'מקור ראשון' ,מחבר "הברית הישראלית"
רו"ח שקוביצקי אביגיל ,יועצת תקציבית למוסדות ורשתות חינוך חרדיים

צוות הוועדה
דראי מיכל ,ע .תאום זירות הדיון
זיו הילה ,ניהול אופרטיבי ,המכון למדיניות ואסטרטגיה
סלונים אורי ,עמית מחקר ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,ע .אחראי תוכן בפרויקט ,מטעם המכון
שטיינר טומי ,עמית מחקר בכיר ,מנהל כנס הרצליה ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,אחראי תוכן" ,תקווה
ישראלית"

