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יוחנן פלסנר
נשיא המכון 

תחומי מומחיות: רפורמות בממשל, במשק ובשיטת הממשל, שיפור 
האפקטיביות והיעילות של המגזר הציבורי, מדיניות החוץ והביטחון של ישראל, 

שילוב חרדים ושוויון בנטל. 

פלסנר שימש המנכ“ל הראשון של מפלגת קדימה והיה חבר כנסת מטעמה 
)2013-2007(. מתפקידיו בתקופה זו: חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר ועדת חוקה 

חוק ומשפט, יו“ר משותף של השדולה לחיזוק ההשכלה הגבוהה, ראש המשלחת 
הקבועה של הכנסת למועצת אירופה, ראש הוועדה לקידום השילוב בשירות 

והשוויון בנטל. בסיום עבודתה הציגה הוועדה מתווה יסודי, מפורט ומדורג 
לפתרון אחד האתגרים החברתיים־כלכליים החשובים והמורכבים ביותר בחברה 

הישראלית.
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פרופ‘ מרדכי קרמניצר
ראש המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים והמרכז 

לביטחון ודמוקרטיה 
תחומי מומחיות: משפט פלילי, משפט ציבורי )חוקתי ומינהלי(, משפט צבאי, 

 זכויות אדם, חינוך לדמוקרטיה )אזרחות(, ביטחון ודמוקרטיה, יחסי 
יהודים־ערבים, שחיתות שלטונית, מידתיות. 

פרופ‘ קרמניצר הוא פרופסור )אמריטוס( בפקולטה למשפטים באוניברסיטה 
העברית בירושלים, לשעבר דיקן הפקולטה וראש מועצת העיתונות. 

כיהן בכמה ועדות ממשלתיות, בכללן: הוועדה לטיפול מערכתי באלימות 
שוטרים, הוועדה לבחינת לימודי האזרחות בישראל, הוועדה לטיפול מערכתי 

במשמעת בשירות המדינה, הוועדה לעניין הרשעה על סמך הודאה ולעניין 
משפט חוזר והוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים. 

ב־2007 עמד בראש הצוות שמינה שר המשפטים לבחינת יסודות עֵברות 
ההמתה. 
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פרופ‘ ידידיה שטרן
ראש המרכז ללאום, דת ומדינה והמרכז לממשל וכלכלה 
תחומי מומחיות: דת ומדינה, משפט והלכה, משפט חוקתי, מערכת המשפט, 

דיני תאגידים, רכישת ומימון חברות, משטר ומבנה תאגידי.

 פרופ‘ שטרן הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת 
בר־אילן והדיקן שלה בעבר. עמד בראש הוועדה לקביעת המעמד המשפטי 

של סוכני הביטוח בישראל ובראש ועדת מקצוע האזרחות, היה יו“ר נבחר של 
הוועדה הקואליציונית לחקיקת חוקה לישראל, ראש הוועדה להערכת מחקר 

בתחום המשפט, חבר בוועדת החקירה הממלכתית לבדיקת טיפול המדינה 
במפוני גוש קטיף והשומרון, יועץ למשרד המשפטים בחקיקת חוק החברֹות 
בשנים 2007־2001 ונשיא המכון הגבוה ליהדות ישראלית. כיום חבר בוועדות 

ובדירקטוריונים של חברות ציבוריות, ובהן בנק לאומי. 
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ד“ר תהילה שוורץ אלטשולר
מנהלת המרכז וראשת התכנית 

לרפורמות במדיה והתכנית לדמוקרטיה 
בעידן המידע  

תחומי מומחיות: שוק התקשורת, חופש מידע, 
שקיפות וממשל פתוח, הממשק בין טכנולוגיה 

לדמוקרטיה.

ד“ר שוורץ אלטשולר היא חברה בנשיאות מועצת 
העיתונות ומרצה בבית הספר למדיניות ציבורית 

באוניברסיטה העברית בירושלים. שימשה מנהלת 
מחלקת המחקר ברשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. 

חוקרת לשעבר בבי“ס קנדי לממשל ובמרכז ללימודי 
המזרח התיכון שבאוניברסיטת הרווארד. 

ד“ר עמיר פוקס 
ראש התכנית להגנה על ערכים 

דמוקרטיים 

 תחומי מומחיות: ערכים דמוקרטיים וחקיקה 
אנטי־דמוקרטית, משפט פלילי, הגות ליברלית, 

תהליכי חקיקה. 

ד“ר פוקס הוא בעל תואר דוקטור מהפקולטה 
למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ומרצה 
מן החוץ במחלקה לפוליטיקה ותקשורת במכללת 

הדסה. ב־2011 היה חבר בוועדה שמינה שר 
המשפטים לבחינת יסודות עֵברות ההמתה. 

המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
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עו“ד טליה שטיינר
מנהלת התכנית למידתיות בקבלת 

החלטות שלטוניות

תחומי מומחיות: מאבק באפליה והגברת השוויון 
בשוק העבודה, ייצוג הולם בשירות הציבורי, משפט 

ציבורי, הביקורת השיפוטית והדיאלוג בין בית 
המשפט העליון לכנסת, מידתיות, שיקולים של 

זכויות אדם בתהליכי גיבוש מדיניות. 

עו“ד שטיינר היא בעלת תואר שני במשפטים 
מאוניברסיטת הרווארד ודוקטורנטית בפקולטה 

למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. 

ד“ר גיא לוריא 
חוקר בתכנית להגנה על ערכים 

דמוקרטיים ובתכנית לרפורמות במדיה 

תחומי מומחיות: הרשות השופטת, היועץ המשפטי 
לממשלה ורשויות התביעה, דיני תעמולת בחירות 

וצנזורה, היסטוריה של המשפט, היסטוריה של 
המחשבה המדינית והאזרחות. 

ד“ר לוריא היה מרכז ועדת שמגר לעניין גיבוש כללי 
אתיקה לחברי ממשלה. נוסף על תפקידו במכון 

משמש גם חוקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת 
חיפה.
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נסרין חדאד חאג‘־יחיא
מנהלת התכנית )משותפת( ליחסי 

יהודים־ערבים

תחומי מומחיות: הפרופיל החברתי־כלכלי של 
צעירים וצעירות ערבים, שילוב ערבים בהשכלה 

הגבוהה ובשוק העבודה, ייצוג הולם של הערבים 
בשירות הציבורי ובתהליכי קבלת החלטות.

חדאד חאג‘־יחיא היא בעלת תואר שני בחינוך 
ובגאוגרפיה חברתית ודוקטורנטית בבית הספר 

להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. עבודת 
הדוקטור שלה עוסקת בהשפעה של חסמים במרחב 

החברתי על חוסר מעש בקרב צעירים ערבים.

ד“ר סאמי מיעארי
 מנהל המחקר בתכנית ליחסי 

יהודים־ערבים

תחומי מומחיות: כלכלת עבודה, כלכלת קונפליקט, 
אפליה בשוק העבודה, תעסוקה והשכלה, חינוך 

במגזר הלא־יהודי.

ד“ר מיעארי משמש יועץ כלכלי לארגונים 
בינלאומיים כמו הבנק העולמי וקרן המטבע 

 הבינלאומית. מחקריו מתמקדים בסוגיית 
האי־שוויון והפערים החברתיים. סיים את לימודי 

הפוסט־דוקטורט שלו באוניברסיטה האירופית 
באיטליה והיה עמית מחקר בכיר במכון לחקר 

הכלכלה בברלין. נוסף על תפקידיו במכון 
הוא משמש מרצה במחלקה ללימודי עבודה 

באוניברסיטת תל אביב. 
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ד“ר דנה בלאנדר
חוקרת בתכנית להטמעת ערך כבוד 

האדם במוסדות ציבור

תחומי מומחיות: המערכת הפוליטית בישראל, 
היבטים תאורטיים של דמוקרטיה, משאלי עם, 
חקיקה פרטית, שיתוף אזרחים, ועדות חקירה, 

חקיקה אנטי־דמוקרטית, כבוד האדם. 

ד“ר בלאנדר היא מחברת הספר “המערכת 
הפוליטית בישראל“ )עם פרופ‘ יצחק גל־נור( 

ופסיכולוגית קלינית מומחית. שימשה מרצה אורחת 
באוניברסיטת טפטס שבבוסטון והייתה עורכת 

כתב העת המקוון “פרלמנט“ של המכון הישראלי 
לדמוקרטיה. עבודת הדוקטור שלה עסקה בנושא 

אמביוולנטיות כאתגר לסדר הפוליטי. 

עו“ד לינא סאבא־חבש
חוקרת בתכנית להגנה על ערכים 

דמוקרטיים 

תחומי מומחיות: משפט פלילי, איזונים בין זכויות 
האדם וביטחון המדינה במצבי חירום, חקיקת 
ביטחון, מעצרים של חשודים בעברות ביטחון, 

עינויים, ההשלכות של הריסת בתים.

עו״ד סאבא־חבש היא בעלת תואר שני במשפטים 
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ודוקטורנטית 

בתכנית המשותפת של הפקולטה למשפטים 
באוניברסיטה העברית והאוניברסיטה החופשית 

בברלין. עבודת הדוקטור שלה עוסקת בעינוי 
חשודים בעברות ביטחון. 



10

ם
יי

ט
ר

ק
מו

ד
 

ת
דו

ס
מו

ל
 ו

ם
כי

ר
ע

ל
 

ז
כ

ר
מ

ה

ד“ר רענן סוליציאנו־קינן
ראש התכנית )משותף( למידתיות 

בקבלת החלטות שלטוניות

תחומי מומחיות: פסיכולוגיה פוליטית, משפט 
ופוליטיקה, מינהל ציבורי, קבלת החלטות.

מחקריו של ד“ר סוליציאנו־קינן עוסקים בפוליטיקה 
של ועדות חקירה, בהשפעת שיקולי מוניטין 
על סוכנויות ממשלתיות, בשיפוטי מידתיות 

של מומחים ובהשפעות של שחיתות ציבורית 
ובהתערבות השיפוטית בגינה על התנהגות בוחרים. 

מרצה בכיר למדע המדינה ומדיניות ציבורית 
באוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר 

דוקטור מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטת 
אוקספורד.
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ד“ר שוקי פרידמן
מנהל המרכז

תחומי מומחיות: יחסי דת ומדינה, תהליכי הדתה, 
יחסי חילונים־דתיים־חרדים, תעסוקת חרדים, 
תקציב הביטחון, המשפט המוסלמי, המשפט 

.BDS ,הבינלאומי

ד"ר פרידמן הוא חבר סגל בפקולטה למשפטים 
במרכז האקדמי פרס. שימש מזכיר ועדת לוקר 
לבחינת תקציב הביטחון, יו“ר ועדת הסנקציות 

נגד איראן בישראל וראש תחום משפט בינלאומי 
במשרד ראש הממשלה. 

ד“ר גלעד מלאך
ראש התכנית חרדים בישראל

תחומי מומחיות: מדיניות כלפי האוכלוסייה 
החרדית: תעסוקה, השכלה גבוהה ושירות בצה“ל.

ד“ר מלאך הוא מחבר תכנית האב לתעסוקת חרדים 
)בשיתוף עם רו“ח דורון כהן וד“ר חיים זיכרמן(. היה 
מנהל המטה ליישום אמנת גביזון־מדן ומנהל התוכן 

בוועדה לקידום השילוב והשוויון בנטל בכנסת 
ה־18. עבודת הדוקטור שלו בנושא מדיניות ציבורית 
כלפי החרדים זכתה בפרס הדוקטורט המצטיין של 

האגודה הישראלית למדע המדינה לשנת 2014. 

המרכז ללאום, דת ומדינה
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יאיר שלג
ראש התכנית דת ומדינה 

תחומי מומחיות: סוגיות דת ומדינה )שבת, כשרות, 
גיור(, התפתחות הציונות הדתית, מתנחלים, 

מדינה יהודית ודמוקרטית, היחס ליהדות בחברה 
הישראלית.

שלג הוא חוקר, עיתונאי, סופר ופובליציסט ומלווה 
זה שנים את העולם הדתי־לאומי. שימש כתב 

בעיתון “נקודה“ והיה חבר מערכת עיתון “הארץ“. 
היום הוא חבר מערכת עיתון “מקור ראשון“ ובעל 

טור שבועי קבוע. בשנת 2000 יצא לאור ספרו 
“הדתיים החדשים“ )בהוצאת כתר(, המתעד 

תהליכים מרכזיים בחברה הדתית לגוניה. 

פרופ‘ חנוך דגן
עמית בכיר ומנהל אקדמי )משותף( של 

התכנית זכויות אדם והיהדות

תחומי מומחיות: דיני קניין, דיני חוזים, תאוריה של 
משפט פרטי, תורת המשפט.

פרופ‘ דגן פרסם עד כה מעל 70 מאמרים ו־6 ספרים 
בתחומי המשפט הפרטי והתאוריה המשפטית, 

בין השאר בהוצאות אוקספורד וקיימברידג‘. הוא 
מופקד הקתדרה לחדשנות ותאוריה משפטית 

ע“ש סטיוארט וג‘ודי קולטון בפקולטה למשפטים 
 American Law באוניברסיטת תל אביב וחבר ב־

 International Academy of Comparative וב־ Institute
Law. כיהן כפרופסור אורח באוניברסיטאות ייל, 

קולומביה, מישיגן, UCLA, קורנל וטורונטו.
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ד“ר לי כהנר
חוקרת בתכנית חרדים בישראל

תחומי מומחיות: המרחב החרדי, תעסוקת נשים 
חרדיות, החרדיּות המודרנית. 

ד“ר כהנר היא גאוגרפית חברתית, ראש החוג 
ללימודים רב־תחומיים ומרצה בכירה במחלקה 
לגאוגרפיה ולימודי סביבה במכללה האקדמית 

אורנים וחברה בצוותי חשיבה ותכנון של משרדי 
הממשלה העוסקים במרחב החרדי. ספרה “חרדיות 
מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל“ )בשיתוף עם 
ד“ר חיים זיכרמן( ראה אור ב־2012 בהוצאת המכון 

הישראלי לדמוקרטיה.

פרופ‘ בנימין בראון
חוקר בתכנית חרדים בישראל

תחומי מומחיות: החברה החרדית לזרמיה, הגות 
חרדית, הלכה.

פרופ‘ בראון הוא מומחה ליהדות החרדית וליצירתה 
התורנית. מחבר הספר “החזון איש“. את הפוסט־

דוקטורט שלו עשה באוניברסיטת הרווארד 
שבארצות הברית. 
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פרופ‘ שחר ליפשיץ
עמית בכיר ומנהל אקדמי )משותף( של 

התכנית זכויות אדם והיהדות 

תחומי מומחיות: דיני משפחה, דיני חוזים, רב־
תרבותיות, זכויות אדם והיהדות.

פרופ‘ ליפשיץ הוא דיקן הפקולטה למשפטים 
באוניברסיטת בר־אילן. נחשב חוקר מוביל בדיני 

המשפחה ומי שעיצב את החשיבה האזרחית 
בתחום זה. יוזם רעיון ברית הזוגיות, שאותו הגה 
במסגרת הפרויקט “חוקה בהסכמה“ של המכון 

הישראלי לדמוקרטיה. 

ד“ר אליעזר חדד
חוקר בתכנית זכויות אדם והיהדות 

תחומי מומחיות: ערך השוויון במקורות היהודיים, 
מחשבת הרמב“ם, פילוסופיה יהודית.

ד“ר חדד הוא מרכז התואר השני בתנ“ך במכללת 
הרצוג ומרצה למחשבת ישראל באוניברסיטה 

העברית בירושלים. מחבר הספרים “התורה והטבע 
בכתבי הרמב“ם“ ומחקרי המדיניות “מיעוטים 

במדינה יהודית: היבטים הלכתיים“ ו“מעמד נשים 
בבתי הדין הרבניים“.  



15

ה
נ

די
מ

 ו
ת

ד
 

ם,
או

ל
ל

 
ז

כ
ר

מ
ה

ד“ר תהילה קלעג‘י
חוקרת בתכנית חרדים בישראל

תחומי מומחיות: תהליכי שינוי בחברות שמרניות, 
החברה החרדית, החברה הבדווית, איכות הניהול 

והשירות במגזר הציבורי.

ד“ר קלעג‘י שותפה בפרויקטים המשלבים מחקר 
בצד עשייה חברתית. מרצה בתכנית לניהול ויישוב 

סכסוכים באוניברסיטת בן־גוריון בנגב והמנהלת 
 לשעבר של המכללה החרדית ירושלים. 

ד“ר נסים ליאון
חוקר בתכנית חרדים בישראל

תחומי מומחיות: הזהות החרדית־מזרחית, מקומה 
של המסורתיות כדפוס חיים, המעבר מחברת 

מהגרים לחברת ילידים, הימין החילוני.

ד“ר ליאון הוא מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה 
ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר־אילן, יועץ 

ללימודי התואר השני במחלקה ומ“מ ראש התכנית 
לייעוץ ארגוני. 
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ד“ר בני פורת
חוקר בתכנית זכויות אדם והיהדות

תחומי מומחיות: משפט עברי, זכויות חברתיות 
במורשת היהודית.

ד“ר פורת הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים 
באוניברסיטה העברית בירושלים וראש המכון לחקר 

המשפט העברי. את עבודת הדוקטור שלו עשה 
באוניברסיטה העברית ולאחר קבלת התואר שימש 

חוקר באוניברסיטת טורונטו. 

ד“ר יצחק הרשקוביץ
חוקר בתכנית דת ומדינה

תחומי מומחיות: הגות רבנית מודרנית, חקר השואה 
והיהדות, פילוסופיה של ההלכה, תופעת נוער 

הגבעות, ציות לחוק בציונות הדתית.

ד“ר הרשקוביץ עוסק בניתוחים יסודיים בספרות 
הרבנית בכלל ובספרות ההלכה בפרט ומשלב 
במחקריו מתודות מתקדמות במדעי היהדות 

והסוציולוגיה. מרצה במחלקה למחשבת ישראל 
באוניברסיטת בר־אילן, רב קהילה אורתודוקסית 

בפתח תקווה ובוגר ישיבת הסדר. מחבר הספר 
“ציות ואי־ציות בציונות הדתית“ )בשיתוף עם ד“ר 

משה הלינגר(. 
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פרופ‘ תמר הרמן
עמיתה בכירה והמנהלת האקדמית של 

המרכז 

תחומי מומחיות: דעת קהל ועיצוב מדיניות, תנועות 
חברתיות ומחאה פוליטית, החברה האזרחית 

וארגוניה, השתתפות אזרחית בפוליטיקה, הסכסוך 
הישראלי־פלסטיני.

פרופ‘ הרמן עורכת מאז 1994 את מדד השלום 
החודשי )בשיתוף עם פרופ‘ אפרים יער( ומאז 2010 
את מדד הדמוקרטיה הישראלית השנתי. חברת סגל 

בכיר בתחום מדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה. 
בעבר לימדה באוניברסיטה העברית בירושלים 
ובאוניברסיטת תל אביב והייתה מרצה אורחת 

באוניברסיטאות פרינסטון )ארצות הברית(, קווינס 
)בלפסט( ו־WZB )ברלין(. 

ד“ר רפאל ונטורה
 חוקר במרכז גוטמן לחקר דעת 

קהל ומדיניות 

תחומי התמחות: התנהגות פוליטית והתנהגות 
בוחרים בישראל ובמערב אירופה, שיטות בחירות, 

סוציאליזציה פוליטית, שימוש בסקרי דעת קהל 
למדידת עמדות פוליטיות ודפוסי הצבעה.

ד“ר ונטורה הוא מנהל מאגר הנתונים של מרכז 
גוטמן. בוגר המסלול הישיר לדוקטורט בחוג 

למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. משמש 
חוקר בפרויקט הבחירות הלאומי של ישראל 

)INED( ומרצה בביה“ס לאודר לממשל, דיפלומטיה 
ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה.

מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות
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פרופ‘ גדעון רהט
עמית בכיר וראש התכנית לרפורמות 

פוליטיות 

תחומי מומחיות: פוליטיקה השוואתית וישראלית, 
משטרים ומוסדות דמוקרטיים, בחירות ומפלגות, 

פרסונליזציה פוליטית.

פרופ' רהט הוא חבר סגל במחלקה למדע המדינה 
באוניברסיטה העברית בירושלים ועמית בינלאומי 

בסגל המרכז לחקר הדמוקרטיה באוניברסיטת 
אירווין שבקליפורניה. עורך הספר "תיקון שיטת 

הממשל בישראל" )יחד עם שלומית ברנע, חן 
פרידברג ועופר קניג, בהוצאת המכון הישראלי 

לדמוקרטיה(. 

ד“ר עופר קניג
חוקר בתכנית לרפורמות פוליטיות 

תחומי מומחיות: בחירות בישראל ובעולם, מועמדים 
ומנהיגי מפלגות, שינויים בשיטות בחירה וחוקה 

במבט השוואתי בעולם, פוליטיקה ישראלית, 
מפלגות - אידאולוגיה ומבנה, שיטות ממשל 

בישראל ובעולם.

ד“ר קניג הוא מומחה בפוליטיקה השוואתית וקיבל 
את הכשרתו בחוג למדע המדינה באוניברסיטה 

העברית בירושלים ובאוניברסיטת UBC שבוונקובר, 
קנדה. משמש מרצה בכיר במכללה האקדמית 

אשקלון.

המרכז לממשל וכלכלה
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ד“ר חן פרידברג
חוקרת בתכנית לרפורמות פוליטיות 

תחומי מומחיות: עבודת הכנסת ופרלמנטים בעולם 
)בהתמקדות על פיקוח וחקיקה(, נשים בפוליטיקה, שיטת 

הממשל, בחירות.

השתתפה בכתיבת שלושה מחקרים בהוצאת המכון 
הישראלי לדמוקרטיה: “פיקוח הכנסת על הממשלה“, 

“תיקון שיטת הממשל בישראל“  ו“ההשתתפות בבחירות 
לכנסת“. ד“ר פרידברג היא חברת סגל במחלקה למזרח 

תיכון ומדע המדינה באוניברסיטת אריאל בשומרון. 

פרופ‘ יובל פלדמן
עמית בכיר וראש התכנית )משותף( לרפורמה 

ביחסי עבודה

תחומי מומחיות: קבלת החלטות אתית, חקר שחיתות, 
אכיפה וציות לחוק, גישה אמפירית והתנהגותית למשפט, 

דיני עבודה.

פרופ‘ פלדמן הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים 
באוניברסיטת בר־אילן וחוקר לשעבר במעבדת השחיתות 

ע“ש ספרא באוניברסיטת הרווארד. את עבודת הדוקטור שלו 
במשפטים ומדיניות חברתית עשה באוניברסיטת ברקלי. 

פרופ‘ יותם מרגלית
עמית בכיר וראש התכנית )משותף( 

לרפורמות ביחסי עבודה

תחומי מומחיות: כלכלה פוליטית, גלובליזציה ושוק 
העבודה, מדיניות כלכלית ודעת קהל, מסחר בינלאומי.

פרופ‘ מרגלית הוביל את פרויקט הבנק העולמי בנושא 
מדיניות ההשקעות של תאגידים בינלאומיים. חבר סגל 
בפקולטה למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב ובעל 
 תואר דוקטור מאוניברסיטת סטנפורד. בעבר היה חבר 

סגל באוניברסיטת קולומביה. 
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עו“ד אלי בכר
מנהל המרכז ומנהל )משותף( של 

התכנית ליחסי יהודים־ערבים

תחומי מומחיות: התמודדות דמוקרטיה עם טרור, 
ייעוץ משפטי בארגוני ביטחון, יחסי יהודים־ערבים.

בעל תואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת 
הרווארד ומרצה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב 
בפקולטה למשפטים. שימש היועץ המשפטי של 

שירות הביטחון הכללי )2011-2006(. 

אלוף )מיל‘( עמי אילון
עמית בכיר וראש התכנית לביטחון לאומי 

ודמוקרטיה ע“ש אמנון ליפקין־שחק 

תחומי מומחיות: התמודדות המשטר הדמוקרטי 
עם טרור, כבוד האדם ויחסי יהודים־ערבים, הסכסוך 

הישראלי־פלסטיני.

אלוף )מיל‘( אילון היה ראש השב“כ, מפקד חיל הים, 
שר וחבר כנסת. הוא בעל תואר שני במינהל ציבורי 

מאוניברסיטת הרווארד ותואר שני במשפטים 
מאוניברסיטת בר־אילן. יו“ר אקי“ם ויו“ר הוועד 

המנהל של אוניברסיטת חיפה.

המרכז לביטחון ודמוקרטיה
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פרופ‘ עמיחי כהן
חוקר בתכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה 

ע"ש אמנון ליפקין־שחק  

תחומי מומחיות: משפט הביטחון הלאומי בישראל, 
משפט הומניטרי בינלאומי, הטמעת הדין הבינלאומי 

במשפט הישראלי, משפט פלילי בינלאומי.  

פרופ‘ כהן הוא דיקן הפקולטה למשפטים בקריה 
האקדמית אונו. בעל תואר ראשון במשפטים 

מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני 
ושלישי במשפטים מבית הספר למשפטים של 
 Israel‘s National“ אוניברסיטת ייל. מחבר הספר

Security Law“ )בשיתוף עם סטיוארט כהן(. גרסה 
מעובדת לעברית של הספר יצאה לאור ב־2014 

בכותרת “יורים ושופטים: ביטחון ומשפט בישראל“. 
עבודותיו בנושא חקירת חשדות להפרת דיני הלחימה 

צוטטו בהרחבה בדוח ועדת טירקל וכן בדוח ועדת 
הבדיקה הבינלאומית של האו“ם שבדקה את מבצע 

“צוק איתן“. 

עו“ד טל מימרן
חוקר בתכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה 

ע"ש אמנון ליפקין־שחק

תחומי מומחיות: משפט בינלאומי הומניטרי, דיני 
זכויות אדם, משפט בינלאומי פלילי. 

עו“ד מימרן מרצה ומתרגל בפקולטה למשפטים 
באוניברסיטה העברית בירושלים. בעבר עבד 

במחלקה להסכמים בינלאומיים ותביעות 
בינלאומיות שבמשרד המשפטים.
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ד“ר מתי שטיינברג
חוקר בתכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה 

ע"ש אמנון ליפקין־שחק

תחומי מומחיות: הפלסטינים, העולם הערבי, 
איסלאם פונדמנטליסטי, פוליטיקה פלסטינית.

ד"ר שטיינברג שימש יועץ לראשי שירות הביטחון 
הכללי. כמזרחן לימד באוניברסיטאות פרינסטון 

והיידלברג ולאחר מכן בפקולטה למזרח תיכון 
באוניברסיטה העברית בירושלים. מחבר הספר 

“עומדים לגורלם“, העוסק בתודעה הלאומית 
הפלסטינית.

פרופ‘ יובל שני
עמית בכיר במרכז לביטחון ודמוקרטיה

תחומי מומחיות: משפט בינלאומי, זכויות אדם, דיני 
מלחמה, משפט בינלאומי פלילי.

פרופ׳ שני כותב, בין השאר, על פעולתם של בתי 
דין בינלאומיים, על תפקידן של זכויות האדם 

במאבק בטרור ועל היבטים משפטיים של הסכסוך 
הישראלי־פלסטיני. דיקן הפקולטה למשפטים 

באוניברסיטה העברית בירושלים וחוקר בקתדרה 
למשפט בינלאומי פומבי ע“ש הרש לאוטרפכט 

)Hersch Lauterpacht(. מאז 2013 מכהן כחבר 
בוועדת זכויות האדם של האו“ם. 
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עידית שפרן־גיטלמן
חוקרת במרכז לביטחון ודמוקרטיה 

תחומי מומחיות: פילוסופיה של המוסר, פילוסופיה 
פוליטית, מוסר וחוק במלחמה.

 דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת 
בר־אילן ובעלת תואר שני בפילוסופיה 

מאוניברסיטת חיפה. עבודת הדוקטור שלה עוסקת 
בנושא העדפת קרובים במלחמה. 

אלוף )מיל‘( יצחק איתן
חוקר במרכז לביטחון ודמוקרטיה

 תחומי מומחיות: התמודדות צבאית בעימותים 
א־סימטריים, הסכסוך הישראלי־פלסטיני, מלחמה 

נגד טרור.

אלוף )מיל‘( איתן היה אלוף פיקוד המרכז, מפקד 
יהודה ושומרון ומפקד חבל עזה. בעל תואר ראשון 

במינהל עסקים וכלכלה, בוגר הקורס המתקדם 
לניהול באוניברסיטת הרווארד ובוגר המכללה 

לביטחון לאומי של בריטניה.



א־מפלגתי,  עצמאי  מוסד  הוא  )ע"ר(  לדמוקרטיה  הישראלי  המכון 
מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, 
הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של 
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל 
והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה 
אזרחי  משותף  ומכנה  שותפות  וטיפוח  הדמוקרטיים  הערכים  על 

בחברה הישראלית רבת הפנים. 

לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים 
בעקבותיהם  הישראלית.  לדמוקרטיה  ומעשית  רעיונית  תשתית 
במדינת  המשטר  של  התפקוד  לשיפור  מעשיות  המלצות  מגובשות 
ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה 
לקדם  למטרה  לו  שם  המכון  שבה.  הזהויות  ולמגוון  הישראלית 
ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי,  ציבורי מבוסס  בישראל שיח 
מייעץ  גוף  ולשמש  וכלכליות  פוליטיות  מבניות,  רפורמות  ליזום 

למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס“ט 
על מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.


