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מומחים לביטחון ולשלום במזרח התיכון

מפתח חוקרים לפי תחום התמחות

ד"ר אפרת אביב

ד"ר יעל בלוך-אלקון

(דוקטורט מאוניברסיטת בר-אילן)
מומחית בטורקיה ובקבוצות
אסלאמיות בטורקיה.

(דוקטורט מאוניברסיטת בר-אילן)
מומחית בדעת הקהל האמריקני
בנושאי ישראל והמזרח התיכון.

טל’ משרד0 3 - 5 3 1 - 7 8 1 6 :
054-667-2999
טל’ נייד:
03-676-5260
טל’ בית:
efrat.aviv@biu.ac.il

054-427-9292
טל’ נייד:
Yaeli.Bloch-elkon@biu.ac.il

פרופ’ איתן גלבוע

אלוף (מיל') גרשון הכהן

(דוקטורט מאוניברסיטת הרווארד)
מומחה ביחסי ארה"ב-ישראל ,מדיניות
ארה"ב במזרח התיכון ובפוליטיקה
האמריקנית .פרופ' למדעי המדינה
ולתקשורת באונ' בר-אילן.

שירת בצה"ל במשך  42שנים כמפקד
גדוד ,חטיבה ,אוגדה וגיס ,כראש
מחלקת תורה ולחימה וכמפקד
המכללות.

טל’ משרד03-531-7174 :
052-860-7227
טל’ נייד:
09-746-7636
טל’ בית:
eytan.gilboa@biu.ac.il

052-925-7377
טל’ נייד:
gershon218@gmail.com

ד"ר עדו הכט

אל"מ (מיל') אבי הר-אבן

(דוקטורט מהאוניברסיטה העברית)
מומחה בתיאוריה צבאית ,היסטוריה
ומבצעים.
מלמד במכללה לפיקוד ומטה.

לשעבר מנכ"ל סוכנות החלל
הישראלית ומנהל תכנית משגרי
הלוויינים של התעשייה האווירית.
יועץ בנושאי חלל לשר המדע.

052-592-2279
טל’ נייד:
eadohecht@walla.com

054-498-0572
טל’ נייד:
03-534-7363
טל’ בית:
a b y h a r @ z a h av. n e t . i l

ד"ר צילה הרשקו

תא"ל (מיל') מוני חורב

(דוקטורט מאוניברסיטת בר-אילן)
מומחית ביחסי ישראל-צרפת,
במדיניות החוץ של צרפת ,וביחסי
יהודים-מוסלמים בצרפת .מרצה
לתרבות צרפת באונ' בר-אילן.

לשעבר מח"ט גבעתי ומפקד אוגדה
בפיקוד הדרום .מומחה בתורת
הלחימה וביצועי כוחות השדה.

052-622-2394
טל’ נייד:
08-926-4028
טל’ בית:
t.hershco@gmail.com

052-334-3921
טל’ נייד:
moni.chorev@gmail.com

פרופ' יהושע טייטלבאום
(דוקטורט מאוניברסיטת ת"א)
מומחה לערב הסעודית ומדינות
המפרץ הפרסי ,ולמדיניות ארה"ב
במזרח התיכון.

טל’ משרד0 3 - 5 3 1 - 8 6 6 5 :
joshua.teitelbaum@biu.ac.il

ד"ר אלון לבקוביץ
(דוקטורט מהאוניברסיטה העברית)
מומחה לסוגיות ביטחון במזרח אסיה
ובקוריאה.

03-613-3045
טל’ בית:
052-390-4981
טל’ נייד:
levko@smile.net.il

ד"ר יעקב ליפשיץ

אל"מ (מיל') ד"ר ערן לרמן

(דוקטורט מאוניברסיטת בן-גוריון)
מומחה במבנה ובתקציב צה"ל
והתעשיות הביטחוניות .לשעבר
מנכ"ל משרד האוצר והיועץ הכלכלי
של משרד הביטחון.

(דוקטורט מבית הספר לכלכלה בלונדון)
לשעבר סגן ראש המועצה לביטחון
לאומי ,ראש חטיבה באמ"ן ,והנציג
בישראל של הועד היהודי האמריקני.
מלמד במרכז האקדמי שלם.

טל’ משרד03-571-6359 :
050-524-0400
טל’ נייד:
y a a c o v l @ z a h av. n e t . i l

050-620-5354
טל’ נייד:
eranlerman 57 @gmail.com

פרופ' זאב מגן

השגריר אריה מקל

(דוקטורט מאוניברסיטת קולומביה)
מומחה באיראן המודרנית ובאסלאם.
דובר פרסית ,ערבית ,טורקית ורוסית.
פרופסור חבר במחלקה להיסטוריה
של המזרח התיכון באונ' בר-אילן.

מומחה ביחסי ישראל-ארה"ב ,ביחסי
ישראל-יוון  ,מדיניות חוץ של ישראל
ודיפלומטיה ציבורית  .לשעבר סמנכ"ל
משרד החוץ.

טל’ משרד03-531-7407 :
050-727-6565
טל’ נייד:
077-560-1785
טל’ בית:
maghenz@netvision.net.il

טל’ משרד077-790-1783 :
052-620-3793
טל’ נייד:
ar yemek@yahoo.com

פרופ' שמואל סנדלר

ד"ר מקס סינגר

(דוקטורט מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס)
מומחה בפוליטיקה דתית ומפלגתית
בישראל ,וביחסי ארה"ב-ישראל.
לשעבר דיקן הפקולטה למדעי החברה.
פרופסור למדעי המדינה באונ' בר-אילן.

(דוקטורט מאוניברסיטת הרווארד)
מומחה במדיניות החוץ והביטחון
של ארה"ב וביחסי ארה"ב-ישראל.
מייסד מרכז הדסון בוושינגטון.

054-467-4597
טל’ נייד:
02-641-4234
טל’ בית:
sandler.shmuel@gmail.com

050-745-3020
טל’ נייד:
02-672-3391
טל’ בית:
maxsinger@gmail.com

מפתח חוקרים לפי תחום התמחות

אלוף (מיל') יעקב עמידרור

פרופ' אפרים ענבר

עמית בכיר ע"ש אן וגרג רוסהנדלר.
לשעבר היועץ לביטחון לאומי לראש
הממשלה ,עוזר שר הביטחון ,וראש
חטיבת המחקר באמ"ן.

(דוקטורט מאוניברסיטת שיקגו)
מומחה בביטחון הלאומי של ישראל,
בסכסוך הערבי-ישראלי ,ובדעת הקהל
בישראל .מנהל מרכז בגין-סאדאת
ופרופסור למדעי המדינה באונ' בר-אילן.

050-620-0505
נייד:
gjamid@hotmail.com

טל’ משרד03-531-8959 :
054-660-3409
טל’ נייד:
02-587-0169
טל’ בית:
i n b a r @ b e s a c e n t e r. o r g

ד"ר ליעד פורת

ד"ר גיל פיילר

(דוקטורט מאוניברסיטת חיפה)
מומחה לתנועה האסלאמית בעידן
המודרני בייחוד במצרים.

(דוקטורט מאוניברסיטת ת"א)
מומחה בכלכלת המזה"ת ,בהתפתחויות
פוליטיות וכלכליות בקרב הפלסטינים,
ובמגמות כלכליות במזרח התיכון.

054-975-8054
טל’ נייד:
077-526-3786
טל’ בית:
liadpor@gmail.com

טל’ משרד0 3 - 6 4 4 - 8 9 7 7 :
054-463-0515
טל’ נייד:
drgf2003@yahoo.com

פרופ' הלל פריש

פרופ' אפרים קארש

(דוקטורט מהאוניברסיטה העברית)
מומחה בפוליטיקה ובכלכלה הפלסטינית,
בתפישת הביטחון הפלסטינית,
ובפוליטיקה בין-ערבית .פרופסור חבר
למדעי המדינה באונ' בר-אילן.

(דוקטורט מאוניברסיטת ת"א)
מומחה בהיסטוריה ובפוליטיקה של
המזה"ת ,בקונפליקט הישראלי-פלסטיני,
במעורבות המעצמות במזה"ת ובתנועות
אסלאמית .עורך כתבי העת האקדמאים
 Middle East Quarterlyו.Israel Affairs-

טל’ משרד03-531-8959 :
054-548-5909
טל’ נייד:
02-535-3593
טל’ בית:
hillel.frisch@gmail.com

052-952-2148
טל’ נייד:
efka48@gmail.com

סא"ל (מיל') ד"ר מרדכי קידר

מר עוזי רובין

(דוקטורט מאוניברסיטת בר-אילן)
סגן אלוף באמ"ן לשעבר .מומחה
במדיניות פנים וחוץ של סוריה ולבנון,
בפלסטינים ובערביי ישראל .מרצה
לערבית ולמזה"ת באונ' בר-אילן.

מייסד ומנהל לשעבר של פרויקט
החץ במשרד הביטחון .מומחה
למערכות הגנה מפני טילים.

טל’ משרד03-531-8374 :
054-477-8908
טל’ נייד:
09-744-9162
טל’ בית:
mordechaikedar@gmail.com

טל’ משרד08-859-2632 :
052-830-8590
טל’ נייד:
urubin1@012.net.il

ד"ר יונתן ריינהולד

מר עמיר רפפורט

(דוקטורט מבית הספר לכלכלה בלונדון)
מומחה ביחסי אסיה-מזרח התיכון,
ביחסי ארה"ב-ישראל ,ובענייני הסברה.
מרצה בכיר למדעי המדינה באונ' בר-אילן.

(דוקטורנט באוניברסיטת בר-אילן)
לשעבר הכתב הצבאי של ידיעות
אחרונות והפרשן הצבאי של מעריב.
עורך ומו"ל של המגזין ישראל דיפנס.

טל’ משרד03-531-8873 :
054-577-5817
טל’ נייד:
08-970-7220
טל’ בית:
jonathan.r ynhold@biu.ac.il

טל’ משרד074-703-1211 :
054-255-6167
טל’ נייד:
09-766-5315
טל’ בית:
amirr@israeldefense.co.il

סא"ל (מיל') ד"ר דני שוהם

ד"ר איתן שמיר

(דוקטורט מאוניברסיטת תל-אביב)
מומחה בלוחמה כימית וביולוגית
במזרח התיכון .לשעבר בכיר באמ"ן
ובמשרד הביטחון.

(דוקטורט מקינגס קולג')
לשעבר בכיר במשרד לעניינים
אסטרטגיים .מומחה לטרור אסלאמי.

טל’ משרד03-696-8953 :
shoham_d@013net.net

ד"ר שלמה שפירא

050-693-2555
טל’ נייד:
077-441-2245
טל’ בית:
eitan.shamir 10 @gmail.com

מר דוד מ' וינברג

(דוקטורט מאוניברסיטת בירמינהם)
מומחה בחקר שירותי המודיעין
ובקשרי הגומלין בין שירותי הביטחון
לבין התקשורת ,וכן בנאט"ו.

(מנהל קשרי חוץ)
מומחה ביחסי ישראל והתפוצות,
באנטישמיות ובאנטי-ציונות,
בפעילות ההסברה של מדינת ישראל,
וביחסי ישראל-ארה"ב וקנדה.

טל’ משרד03-531-7107 :
054-330-3560
טל’ נייד:
08-970-9036
טל’ בית:
sshpiro@yahoo.com

טל’ משרד03-531-8959 :
054-776-7273
טל’ נייד:
08-979-0176
טל’ בית:
w e i n b e r g @ b e s a c e n t e r. o r g

מפתח חוקרים לפי תחום התמחות

ישראל

שמות החו קרים

חשיבה אסטרטגית ומדיניות ביטחון

הכהן ,הכט ,לרמן ,סינגר ,סנדלר ,עמידרור,
ענבר ,קארש ,רפפורט ,שמיר

דעת הקהל בנושאי ביטחון לאומי

ענבר ,גלבוע ,ריינהולד

מתנחלים ,התנחלויות ,דת ופוליטיקה

סנדלר

שירותי המודיעין ופעולותיהם

רפפורט ,שפירא

יחסים אסטרטגיים וצבאיים באסיה (טורקיה ,הודו ,סין)

ענבר ,אביב

יחסים אסטרטגיים עם רוסיה

הכהן ,לרמן ,עמידרור ,ענבר ,קארש

משפט בין-לאומי ,זכויות אדם ,דיני מלחמה

ריינהולד ,וינברג ,לרמן ,שמיר

יחסים ושת”פ עם נאט”ו

שפירא ,ענבר

ערביי ישראל

קידר ,פריש

צה"ל

שמות החו קרים

מבנה הכוח ,תורת הלחימה ,הצטיידות ,מלחמה בעצימות נמוכה,
מבצעים וכוחות מיוחדים

עמידרור ,רפפורט ,שמיר ,הכט ,הכהן ,חורב

צה"ל והחברה הישראלית ,ענייני כו"א ,יחסי הצבא עם הדרג המדיני

הכט ,הכהן ,חורב ,ליפשיץ ,רפפורט ,שמיר

לוחמה בעצימות נמוכה בחמאס ובחזבאללה

הכהן ,הכט ,חורב ,עמידרור ,ענבר ,רפפורט

תעשיות צבאיות וטכנולוגיות צבאיות מתקדמות

ליפשיץ ,הר-אבן ,רובין

פעילות בחלל ,לוויינים ,טילים ומערכות הגנה מפני טילים

הר-אבן ,רובין

יחסי צבא-תקשורת

רפפורט ,שפירא

ארה"ב והמזה"ת

שמות החו קרים

ממשל אובמה :פוליטיקה אמריקנית ומדיניות חוץ ,שת"פ
אסטרטגי בין ארה"ב לבין ישראל

סינגר ,סנדלר ,גלבוע ,ריינהולד ,וינברג ,קארש,
עמידרור ,מקל ,לרמן

מעורבות צבאית אמריקנית בעיראק ,איראן ,אפגניסטן ועוד

ענבר ,סינגר ,שמיר

דעת הקהל בארה"ב

גלבוע ,ריינהולד ,בלוך-אלקון

אירופה והמזה"ת

שמות החו קרים

מדיניות מזרח תיכונית של הקהיליה ושת"פ אסטרטגי

לרמן ,מקל ,קארש ,ריינהולד ,שפירא

צרפת :מדיניות מזרח תיכונית ,יחסי ישראל-צרפת

הרשקו

אנגליה :מדיניות מזרח תיכונית ,יחסי ישראל-אנגליה

ריינהולד ,קארש

גרמניה :מדיניות מזרח תיכונית ,יחסי ישראל-גרמניה

שפירא

קנדה :מדיניות מזרח תיכונית ,יחסי ישראל-קנדה

וינברג

יוון :היחסים עם ישראל ,והפוליטיקה של אגן מזרח הים התיכון

מקל ,לרמן

פעילות ארגוני סיוע וזכויות אדם בלוחמה נגד ישראל

ריינהולד ,וינברג

טרור ומאבק בטרור

שמות החו קרים

קבוצות טרור אסלאמיות ומדינות התומכות בטרור

הכט ,קידר ,פריש ,מגן ,קארש

פעילות המוסד לתפקידים מיוחדים בחו"ל

רפפורט ,שפירא

לוחמה בעצימות נמוכה

הכט ,חורב ,עמידרור ,שמיר

נשק לא קונבנציונלי במזה"ת

שמות החו קרים

נשק גרעיני

לרמן ,עמידרור ,ענבר ,רפפורט

נשק כימי וביולוגי

שוהם

לוויינים ,טילים והמאבק הצבאי בחלל

הר-אבן

ירדן

שמות החו קרים

יחסי ירדן והפלסטינים ,יחסי ישראל-ירדן

עמידרור ,פריש ,קידר ,רפפורט

מצרים

שמות החו קרים

מנהיגות ויציבות ,יחסי ישראל-מצרים

לרמן ,פורת ,פריש ,קידר ,קארש

מפתח חוקרים לפי תחום התמחות

עיראק

שמות החו קרים

פוליטיקה פנימית ומעורבות השכנות

קידר ,סינגר ,טייטלבאום ,קארש

איראן

שמות החו קרים

מגמות פוליטיות ומדיניות חוץ באיראן

מגן

נשק גרעיני באיראן

לרמן ,עמידרור ,ענבר ,מגן

טורקיה

שמות החו קרים

פוליטיקה פנימית ,יחסי צבא-מדינה ,היחסים עם ישראל ואיראן

עמידרור ,ענבר ,אביב ,לרמן

פלסטינים

שמות החו קרים

פוליטיקה פנימית :פתח וחמאס

לרמן ,פריש ,קידר ,קארש

אופציות מדיניות :אפשרויות וסיכונים

הכהן ,לרמן ,עמידרור ,ענבר ,סנדלר ,ריינהולד ,קארש

כלכלת הרשות הפלסטינית והמצב בעזה

פריש ,פיילר

ערב הסעודית ומדינות המפרץ

שמות החו קרים

משטר ,מגמות פוליטיות ויחסי חוץ

טייטלבאום

סוריה ולבנון

שמות החו קרים

פוליטיקה לבנונית פנימית ,פעילות החזבאללה ,יחסי ישראל-סוריה

קידר ,פריש ,רפפורט

כלכלה

שמות החו קרים

כלכלת הרשות הפלסטינית ,הכלכלה בעזה

פריש ,פיילר

מצבן הכלכלי של מדינות ערב

פיילר ,טייטלבאום

כלכלת איראן והשפעתן של הסנקציות המערביות

מגן

מזרח אסיה

שמות החו קרים

סוגיות ביטחון במזרח אסיה ובקוריאה

לבקוביץ

