חברי חבר הנאמנים
יו"ר חבר הנאמנים  -מר בראדלי מ' בלום
סיו"ר חבר הנאמנים  -ליידי איירין האטר
סיו"ר חבר הנאמנים – גב' צילי צ'רני

חברים בתוקף תפקיד
עו"ד דב ויסגלס ,יו"ר הוועד המנהל
פרופ' רון רובין ,נשיא
פרופ' גוסטבו מש ,רקטור
מר ברוך מרזן ,סגן נשיא ומנכ"ל
פרופ' עדו יצחקי ,סגן נשיא ודיקן למחקר
מר מיכאל ויינר ,סמנכ"ל לכספים ופיתוח עסקי
מר ז'יל בלוך ,נשיא אגודת הידידים בצרפת
עו"ד וורן גליישר ,יו"ר בפועל של אגודת הידידים בארה"ב
מר פיטר קדאס ,יו"ר אגודת הידידים בבריטניה
גב' מלגורזטה (מלכה) הנסן ,יו"ר אגודת הידידים בדנמרק
ד"ר ארנולד אברמן ,נשיא אגודת הידידים בקנדה
מר קרלוס פוקס ,נשיא אגודת הידידים בארגנטינה
חברי כבוד ומייסדים
ד"ר ז'אק אטאלי ,צרפת
מר זאב אלמוג
השופט סלים ג'ובראן
מר שמשון הראל
פרופ' אלפרד טאובר
גב' בלה טוקטלי
פרופ' מנפרד לנשטיין ,גרמניה
מר כמאל מנצור
מר גיורא עופר
פרופ' יעקב פרנקל ,ארה"ב

פרופ' אהרון צ'חנובר
מר ארי קהאן ,מכסיקו
מר דונלד קאר ,קנדה
מר טוני קומפר ,קנדה
גב' אלין רקנאטי
מר משה שחל
נציגי ציבור ישראליים
מר מיכאל אבנר
ד"ר איתן אדרס
מר עמי אילון
מר יוסי אלבז
מר יוסי אנטורג
מר אסעד אסעד
עו"ד שולמית אשבול
מר יחיאל בורכוב
מר דורון בירגר
ד"ר יוסי בכר
מר דורון ברגרבסט-אילון
מר בנימין ברץ
מר מיכאל גייגר
ד"ר ראובן גל
גב' ניצה גנוסר
מר שמואל גנץ
רו"ח שאול דאנג'לי
מר יוסי דביר
גב' ג'נט דנקנר
גב' רונית הד
מר יהונדב (יוני) הרץ

פרופ' דוד וולך
מר גיל ויזר
מר גד זאבי
גב' טליה זאבי
ד"ר אביגדור זוננשיין
עו"ד ופא זועבי -פאהום
מר דרור זסלר
מר הרי זסלר
עו"ד פואד חיר
מר מונהל חמוד
מר שמעון חפץ
שיח' מואפק טריף
מר יונה יהב
מר שלמה ינאי
מר מיכאל יצהר
מר נועם לאוטמן
מר פיני להט
מר שוקי לוינגר
מר דורון ליבנת
מר שי ליבנת
ד"ר רן לין
גב' פטסי לנדא
מר מיכאל מאיר
מר אבי מוסלר
פרופ' צ'רלס מילגרום
מר משה מנו
מר בהיג' מנצור
פרופ' שאול משעל

עו"ד צבי ניקסון
ד"ר סמי סגול
מר איתן סטיבה
גב' ליאורה עופר
מר זיידאן עטשי
מר צבי ענר
עו"ד בשאיר פאהום ג'יוסי
ד"ר דליה פאדילה
מר רוני פורטיס
מר עודד פלר
גב' חנה פרי זן
הרב ד"ר שאול פרבר
מר דב קהת
מר אבי קרבס
פרופ' מיכאל קרייני
רו"ח יצחק רביד
ד"ר עינת קליש-רותם
מר נדב שחר
מר ישראל שטוקמן
מר רוברטו שטראוס
מר דב שפיר
מר עמאד תלחמי

נציגי ציבור מחו"ל
עו"ד רוברט אמסטרדם ,קנדה/בריטניה
מר דון בוריס ,ארה"ב
ד"ר מייקל בייקר ,קנדה
מר בסטיאן בלדר ,הולנד
מר עמית בן חיים ,בריטניה
סר וולטר בודמר ,בריטניה
ד"ר לורן בכמן ,ארה"ב
מר סידני בנון ,ארה"ב
מר סנטלי גולד ,ארה"ב
סר מיק דייויס ,בריטניה
ד"ר מייקל דן ,קנדה
פרופ' אלן דרשוביץ ,ארה"ב
מר אלי הורן ,ברזיל
מר ריצ'רד האטר ,בריטניה
מר ירון ולר ,גרמניה
מר מקס ורבורג ,גרמניה
מר מייקל טרייזון ,ארה"ב
פרופ' מרק יודוף ,ארה"ב
גב' סוניה לנשטיין ,גרמניה
פרופ' הלנה לוין ,ברזיל
מר ג'פרי לואיס ,ארה"ב
מר דיויד לוברסקי ,ארה"ב
גב' לי ליברמן ,אוסטרליה
הרב בריאן לוריא ,ארה"ב
ד"ר שרון נזריאן ,ארה"ב
ד"ר יונס נזריאן ,ארה"ב
מר סמואל סאקס ,ארה"ב
גב' ריקי סווארט ,אוסטרליה
פרופ' ברנרדו סורג' ,ברזיל
מר אלי פיינשטיין ,ארה"ב
מר בוב ריי ,קנדה
פרופ' ריינר סילבראייזן ,גרמניה
ד"ר אוליביירו סטוק ,איטליה
מר ריצ'רד סנדלר ,ארה"ב
מר ג'ואל ספריירגן ,ארה"ב

מר פול עמיר ,ארה"ב
מר ג'י רודרמן ,ארה"ב
מר רוברטו רומן ,ברזיל
מר פיטר רוזנבלט ,ארה"ב
ד"ר איל שוויקה ,צרפת
ד"ר אולף שולץ גרדיאן ,גרמניה
מר אד שניידר ,ארה"ב
מר ברי שרייג ,ארה"ב

נציגי הסנאט
פרופ' אופיר אלון
ד"ר איתי בארי
פרופ' אפרת דגן
פרופ' אורי דוידוב
פרופ' אסף דר
פרופ' ענת דרך זהבי
פרופ' ערן ויגודה-גדות
פרופ' נעמי יוסמן
ד"ר ניסים כהן
פרופ' מירי כהן
פרופ' רוזה לייקין
פרופ' גדי לנדאו
פרופ' מונא מארון
פרופ' בני מילר
ד"ר ברכה ניר
פרופ' תמר צבי
פרופ' יוסי ציגלר
פרופ' דורון קליגר
פרופ' דפנה קנטי
ד"ר שחר רהב
פרופ' אמנון רייכמן
פרופ' גל ריכטר לוין
פרופ' פיליפ רנצר
פרופ' זהר שגב
פרופ' יובל שקד

נציגי הסגל האקדמי
פרופ' לילי אורלנד-ברק
פרופ' חנן אלכסנדר
פרופ' גור אלרואי
פרופ' גיא אנוש
פרופ' ארנה אפל-בראון
פרופ' גיא בר עוז
פרופ' אדי ברקאי
פרופ' אלכסנדר גולדנשלוגר
פרופ' אורן גזל-איל
פרופ' אנבל הרצוג
פרופ' פייסל עזאיזה
פרופ' און וינקלר
פרופ' שי צפריר
פרופ' ג'ני קורמן
פרופ' דיויד רועה

נציגי הסגל המנהלי
גב' רחלי בליפנטה אפוטה
גב' נעמי גרידינגר
גב' אורה ווגשי
ד"ר שרון לינק
מר זהר נחשון
מר נבי עאמר
גב' ליבי עודד
גב' טלי קרטש-גלבוע
גב' רבקה רוזנבאום
מר אהרן רפטר

