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הסר | דווח כספאם

מה חדש בבית ספר לאודר
לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה?

Horizon בית הספר לממשל במענקי מחקר יוקרתיים במסגרת תכנית
2020 של האיחוד האירופאי

הורייזן 2020 (Horizon 2020) היא תכנית המשגרת למו"פ של האיחוד האירופי והתכנית
הגדולה ביותר בעולם לשיתוף פעולה מדעי ותעשייתי. התכנית מעניקה מימון ליצירת מאגדים
( קונסורציום) עם שותפים אירופיים לפעילות מחקר ופיתוח של התעשייה, האקדמיה, מכוני מחקר

וארגונים ציבוריים ופרטיים.

 המכון למדיניות נגד טרור (ICT) זכה במענקים לשני פרויקטים:

 עוסק בפיתוח מערכת טכנולוגית לגילוי מוקדם של תהליכי רדיקליזציה, REDAlert פרויקט
הנושא החם ביותר בתחום ההתמודדות עם הטרור, במיוחד במדינות אירופה. בפרויקט שיימשך

3 שנים שותפים גם גופי בטחון וחברות טכנולוגיות.

– עוסק גם הוא בתחום הרדיקליזציה יתמקד בפיתוח מודלים המבוססים TRIVALENT פרויקט
על מחקרים תיאורטיים רבתחומיים ותרגומם לאינדיקטורים לגילוי מוקדם של התהליך. פרויקט זה

ימשך גם הוא 3 שנים ושותפים לו גופי ביטחון ואוניברסיטאות אירופיות.

קרא על הפרויקטים הזוכים של המכון

ד"ר עמיחי מגן, זכה במענקים לשני פרויקטים, כחלק מקונסורציום של מוסדות אקדמים בינ"ל:

פרויקט EULISTCO  עוסק בצורך של מדינות דמוקרטיות מערביות להתאים את תפיסות
המדיניות וקשרי הסחר שלהן לאור התפשטות "מדינות כושלות" במזרחהתיכון, עלייתם של

מושלים לאמדינתיים (כגון חיזבאללה) וחזרתה של תחרות גיאואסטרטגית בינ"ל הקוראות תיגר
על הסדר הליברלי המערבי. 

פרויקט Reconnect  עוסק בצורך להתמודד עם משבר הדמוקרטיה ושלטון החוק בעולם
החופשי, לחדש את ערכי הליברליזם ולהתאימם למציאות הערכית, כלכלית, טכנולוגית,

והתרבותית המשתנה במאה ה21. 

לורן לוז, בוגרת ביה"ס הצטרפה למשלחת הישראלית לאו"ם

ברכות ללורן לוז, בוגרת תוכנית ה M.A בדיפלומטיה ויישוב סיכסוכים של בית הספר לממשל,
אשר הצטרפה למשלחת הישראלית לאו"ם במאמצה לייצג ולקדם את האינטרסים של מדינת

ישראל בצורה נאמנה.

(ICT) מפגש עמיתים שנתי של המכון למדיניות נגד טרור 

כ80 מעמיתי המכון, המחזיקים בעמדות בכירות בתחומי אקדמיה, ביטחון וכלכלה, התכנסו
לשמוע על פעילות המכון בשנת 2017 וצפי פעילות לשנת 2018. בין הדוברים המרכזיים היה מר
שבתי שביט, ראש המוסד לשבר ויו"ר הועד המנהל של המכון וכן פרופ' בועז גנור, מנכ"ל ומייסד
המכון. במוקד המפגש, הרצאת אורח של האלוף יאיר גולן, לשעבר סגן הרמטכ"ל אשר הציג את

תפיסת הביטחון ומדיניות הביטחון של ישראל. 

 אלדד טלשיר, סטודנט שנה ג' במסלול המצטיינים באסטרטגיה וקבלת
החלטות, בניתוח דיוקנו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין 

במסגרת הסמינריון  רוסיה: פוליטיקה ומדיניות חוץ, ניתח אלדד טלשיר, את דיוקנו של נשיא
The Economist רוסיה, ולדימיר פוטין, אשר התנוסס על שער מגזין

לניתוח המלא

פרופ' קרין נהון, לקחה חלק בוועדת בייניש לבחינת 'חוק הבחירות: דרכי
תעמולה' אשר הגישה את המלצותיה לנשיא המדינה

פרופ' נהון: "בבחירות הבאות יש סיכוי שתעמולת הבחירות תראה אחרת. 
אחרי שנתיים של עבודה, עשרות עדויות ומאות מסמכים, סיימה ועדת ביניש לבחון את חוק

הבחירות דרכי תעמולה. הועדה הגישה את המלצות הרפורמה שלה בדוח לנשיא המדינה וליו״ר
הכנסת, ועבודת החקיקה בוועדת החוקה בכנסת תחל בעוד כשבוע."

קראו עוד

 ברכות לעמית אפרתי, בוגר בית הספר
על סיום קורס צוערים לשירות המדינה!

 מהעשייה של הסגל שלנו אריק סגל, עוזר הוראה בביה"ס, בכנס
Build Peace 17 בקולומביה 

בכנס 'Build Peace 17' שנערך בקולומביה, הציג אריק סגל מודל חדשני ל"Track II" יוזמה
דיפלומטית אזרחית שקיבלה הכרה ותמיכה מגורמים מדיניים רשמיים. המודל, מבוסס על ניסיונו
ביצירת והובלת פרויקט "החברה האזרחית ישראלטורקיה" המייצר חיבורים בין ארגוני חברה

אזרחית בין המדינות ופועל בשיתוף פעולה עם הקונסוליה הישראלית באיסטנבול. נושא זה רלוונטי
מאוד למצב הפוליטיחברתי בקולומביה, שם נחתם הסכם שלום היסטורי בין הממשלה לארגוני

המורדים (FARC), אך לא זכה לתמיכה בקרב הציבור הרחב בקולומביה.

רעות קמיל אילוז, בוגרת בית הספר, על ההתמחות בוושינגטון DC אצל
חבר הסנאט דן דונובן

"במשך חודשיים שלמים הייתי במקום בו מתהווה מדיניות שמשפיעה על העולם כולו... למדתי מהי
דמוקרטיה מעיניהם של אזרחים אמריקאים והופתעתי לגלות עד כמה ישראל נתפסת כבת ברית

חזקה"

קרא עוד

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://www.idc.ac.il/en/whatsup/pages/ict-horizon-award.aspx
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הנושא החם ביותר בתחום ההתמודדות עם הטרור, במיוחד במדינות אירופה. בפרויקט שיימשך

3 שנים שותפים גם גופי בטחון וחברות טכנולוגיות.

– עוסק גם הוא בתחום הרדיקליזציה יתמקד בפיתוח מודלים המבוססים TRIVALENT פרויקט
על מחקרים תיאורטיים רבתחומיים ותרגומם לאינדיקטורים לגילוי מוקדם של התהליך. פרויקט זה

ימשך גם הוא 3 שנים ושותפים לו גופי ביטחון ואוניברסיטאות אירופיות.

קרא על הפרויקטים הזוכים של המכון

ד"ר עמיחי מגן, זכה במענקים לשני פרויקטים, כחלק מקונסורציום של מוסדות אקדמים בינ"ל:

פרויקט EULISTCO  עוסק בצורך של מדינות דמוקרטיות מערביות להתאים את תפיסות
המדיניות וקשרי הסחר שלהן לאור התפשטות "מדינות כושלות" במזרחהתיכון, עלייתם של

מושלים לאמדינתיים (כגון חיזבאללה) וחזרתה של תחרות גיאואסטרטגית בינ"ל הקוראות תיגר
על הסדר הליברלי המערבי. 

פרויקט Reconnect  עוסק בצורך להתמודד עם משבר הדמוקרטיה ושלטון החוק בעולם
החופשי, לחדש את ערכי הליברליזם ולהתאימם למציאות הערכית, כלכלית, טכנולוגית,

והתרבותית המשתנה במאה ה21. 

לורן לוז, בוגרת ביה"ס הצטרפה למשלחת הישראלית לאו"ם

ברכות ללורן לוז, בוגרת תוכנית ה M.A בדיפלומטיה ויישוב סיכסוכים של בית הספר לממשל,
אשר הצטרפה למשלחת הישראלית לאו"ם במאמצה לייצג ולקדם את האינטרסים של מדינת

ישראל בצורה נאמנה.

(ICT) מפגש עמיתים שנתי של המכון למדיניות נגד טרור 

כ80 מעמיתי המכון, המחזיקים בעמדות בכירות בתחומי אקדמיה, ביטחון וכלכלה, התכנסו
לשמוע על פעילות המכון בשנת 2017 וצפי פעילות לשנת 2018. בין הדוברים המרכזיים היה מר
שבתי שביט, ראש המוסד לשבר ויו"ר הועד המנהל של המכון וכן פרופ' בועז גנור, מנכ"ל ומייסד
המכון. במוקד המפגש, הרצאת אורח של האלוף יאיר גולן, לשעבר סגן הרמטכ"ל אשר הציג את

תפיסת הביטחון ומדיניות הביטחון של ישראל. 

 אלדד טלשיר, סטודנט שנה ג' במסלול המצטיינים באסטרטגיה וקבלת
החלטות, בניתוח דיוקנו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין 

במסגרת הסמינריון  רוסיה: פוליטיקה ומדיניות חוץ, ניתח אלדד טלשיר, את דיוקנו של נשיא
The Economist רוסיה, ולדימיר פוטין, אשר התנוסס על שער מגזין

לניתוח המלא

פרופ' קרין נהון, לקחה חלק בוועדת בייניש לבחינת 'חוק הבחירות: דרכי
תעמולה' אשר הגישה את המלצותיה לנשיא המדינה

פרופ' נהון: "בבחירות הבאות יש סיכוי שתעמולת הבחירות תראה אחרת. 
אחרי שנתיים של עבודה, עשרות עדויות ומאות מסמכים, סיימה ועדת ביניש לבחון את חוק

הבחירות דרכי תעמולה. הועדה הגישה את המלצות הרפורמה שלה בדוח לנשיא המדינה וליו״ר
הכנסת, ועבודת החקיקה בוועדת החוקה בכנסת תחל בעוד כשבוע."

קראו עוד

 ברכות לעמית אפרתי, בוגר בית הספר
על סיום קורס צוערים לשירות המדינה!

 מהעשייה של הסגל שלנו אריק סגל, עוזר הוראה בביה"ס, בכנס
Build Peace 17 בקולומביה 

בכנס 'Build Peace 17' שנערך בקולומביה, הציג אריק סגל מודל חדשני ל"Track II" יוזמה
דיפלומטית אזרחית שקיבלה הכרה ותמיכה מגורמים מדיניים רשמיים. המודל, מבוסס על ניסיונו
ביצירת והובלת פרויקט "החברה האזרחית ישראלטורקיה" המייצר חיבורים בין ארגוני חברה

אזרחית בין המדינות ופועל בשיתוף פעולה עם הקונסוליה הישראלית באיסטנבול. נושא זה רלוונטי
מאוד למצב הפוליטיחברתי בקולומביה, שם נחתם הסכם שלום היסטורי בין הממשלה לארגוני

המורדים (FARC), אך לא זכה לתמיכה בקרב הציבור הרחב בקולומביה.

רעות קמיל אילוז, בוגרת בית הספר, על ההתמחות בוושינגטון DC אצל
חבר הסנאט דן דונובן

"במשך חודשיים שלמים הייתי במקום בו מתהווה מדיניות שמשפיעה על העולם כולו... למדתי מהי
דמוקרטיה מעיניהם של אזרחים אמריקאים והופתעתי לגלות עד כמה ישראל נתפסת כבת ברית

חזקה"

קרא עוד

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://goo.gl/RHZPtj
http://ict.activetrail.biz/קרין-נהון-בוועדת-חוק-הבחירות---דרכי-תעמולה
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הסר | דווח כספאם

מה חדש בבית ספר לאודר
לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה?

Horizon בית הספר לממשל במענקי מחקר יוקרתיים במסגרת תכנית
2020 של האיחוד האירופאי

הורייזן 2020 (Horizon 2020) היא תכנית המשגרת למו"פ של האיחוד האירופי והתכנית
הגדולה ביותר בעולם לשיתוף פעולה מדעי ותעשייתי. התכנית מעניקה מימון ליצירת מאגדים
( קונסורציום) עם שותפים אירופיים לפעילות מחקר ופיתוח של התעשייה, האקדמיה, מכוני מחקר

וארגונים ציבוריים ופרטיים.

 המכון למדיניות נגד טרור (ICT) זכה במענקים לשני פרויקטים:

 עוסק בפיתוח מערכת טכנולוגית לגילוי מוקדם של תהליכי רדיקליזציה, REDAlert פרויקט
הנושא החם ביותר בתחום ההתמודדות עם הטרור, במיוחד במדינות אירופה. בפרויקט שיימשך

3 שנים שותפים גם גופי בטחון וחברות טכנולוגיות.

– עוסק גם הוא בתחום הרדיקליזציה יתמקד בפיתוח מודלים המבוססים TRIVALENT פרויקט
על מחקרים תיאורטיים רבתחומיים ותרגומם לאינדיקטורים לגילוי מוקדם של התהליך. פרויקט זה

ימשך גם הוא 3 שנים ושותפים לו גופי ביטחון ואוניברסיטאות אירופיות.

קרא על הפרויקטים הזוכים של המכון

ד"ר עמיחי מגן, זכה במענקים לשני פרויקטים, כחלק מקונסורציום של מוסדות אקדמים בינ"ל:

פרויקט EULISTCO  עוסק בצורך של מדינות דמוקרטיות מערביות להתאים את תפיסות
המדיניות וקשרי הסחר שלהן לאור התפשטות "מדינות כושלות" במזרחהתיכון, עלייתם של

מושלים לאמדינתיים (כגון חיזבאללה) וחזרתה של תחרות גיאואסטרטגית בינ"ל הקוראות תיגר
על הסדר הליברלי המערבי. 

פרויקט Reconnect  עוסק בצורך להתמודד עם משבר הדמוקרטיה ושלטון החוק בעולם
החופשי, לחדש את ערכי הליברליזם ולהתאימם למציאות הערכית, כלכלית, טכנולוגית,

והתרבותית המשתנה במאה ה21. 

לורן לוז, בוגרת ביה"ס הצטרפה למשלחת הישראלית לאו"ם

ברכות ללורן לוז, בוגרת תוכנית ה M.A בדיפלומטיה ויישוב סיכסוכים של בית הספר לממשל,
אשר הצטרפה למשלחת הישראלית לאו"ם במאמצה לייצג ולקדם את האינטרסים של מדינת

ישראל בצורה נאמנה.

(ICT) מפגש עמיתים שנתי של המכון למדיניות נגד טרור 

כ80 מעמיתי המכון, המחזיקים בעמדות בכירות בתחומי אקדמיה, ביטחון וכלכלה, התכנסו
לשמוע על פעילות המכון בשנת 2017 וצפי פעילות לשנת 2018. בין הדוברים המרכזיים היה מר
שבתי שביט, ראש המוסד לשבר ויו"ר הועד המנהל של המכון וכן פרופ' בועז גנור, מנכ"ל ומייסד
המכון. במוקד המפגש, הרצאת אורח של האלוף יאיר גולן, לשעבר סגן הרמטכ"ל אשר הציג את

תפיסת הביטחון ומדיניות הביטחון של ישראל. 

 אלדד טלשיר, סטודנט שנה ג' במסלול המצטיינים באסטרטגיה וקבלת
החלטות, בניתוח דיוקנו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין 

במסגרת הסמינריון  רוסיה: פוליטיקה ומדיניות חוץ, ניתח אלדד טלשיר, את דיוקנו של נשיא
The Economist רוסיה, ולדימיר פוטין, אשר התנוסס על שער מגזין

לניתוח המלא

פרופ' קרין נהון, לקחה חלק בוועדת בייניש לבחינת 'חוק הבחירות: דרכי
תעמולה' אשר הגישה את המלצותיה לנשיא המדינה

פרופ' נהון: "בבחירות הבאות יש סיכוי שתעמולת הבחירות תראה אחרת. 
אחרי שנתיים של עבודה, עשרות עדויות ומאות מסמכים, סיימה ועדת ביניש לבחון את חוק

הבחירות דרכי תעמולה. הועדה הגישה את המלצות הרפורמה שלה בדוח לנשיא המדינה וליו״ר
הכנסת, ועבודת החקיקה בוועדת החוקה בכנסת תחל בעוד כשבוע."

קראו עוד

 ברכות לעמית אפרתי, בוגר בית הספר
על סיום קורס צוערים לשירות המדינה!

 מהעשייה של הסגל שלנו אריק סגל, עוזר הוראה בביה"ס, בכנס
Build Peace 17 בקולומביה 

בכנס 'Build Peace 17' שנערך בקולומביה, הציג אריק סגל מודל חדשני ל"Track II" יוזמה
דיפלומטית אזרחית שקיבלה הכרה ותמיכה מגורמים מדיניים רשמיים. המודל, מבוסס על ניסיונו
ביצירת והובלת פרויקט "החברה האזרחית ישראלטורקיה" המייצר חיבורים בין ארגוני חברה

אזרחית בין המדינות ופועל בשיתוף פעולה עם הקונסוליה הישראלית באיסטנבול. נושא זה רלוונטי
מאוד למצב הפוליטיחברתי בקולומביה, שם נחתם הסכם שלום היסטורי בין הממשלה לארגוני

המורדים (FARC), אך לא זכה לתמיכה בקרב הציבור הרחב בקולומביה.

רעות קמיל אילוז, בוגרת בית הספר, על ההתמחות בוושינגטון DC אצל
חבר הסנאט דן דונובן

"במשך חודשיים שלמים הייתי במקום בו מתהווה מדיניות שמשפיעה על העולם כולו... למדתי מהי
דמוקרטיה מעיניהם של אזרחים אמריקאים והופתעתי לגלות עד כמה ישראל נתפסת כבת ברית

חזקה"

קרא עוד

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת



Israel | 099527358 | 4610101 | המרכז הבינתחומי הרצליה | ת.ד. 167 | הרצליה

הסר | דווח כספאם

מה חדש בבית ספר לאודר
לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה?

Horizon בית הספר לממשל במענקי מחקר יוקרתיים במסגרת תכנית
2020 של האיחוד האירופאי

הורייזן 2020 (Horizon 2020) היא תכנית המשגרת למו"פ של האיחוד האירופי והתכנית
הגדולה ביותר בעולם לשיתוף פעולה מדעי ותעשייתי. התכנית מעניקה מימון ליצירת מאגדים
( קונסורציום) עם שותפים אירופיים לפעילות מחקר ופיתוח של התעשייה, האקדמיה, מכוני מחקר

וארגונים ציבוריים ופרטיים.

 המכון למדיניות נגד טרור (ICT) זכה במענקים לשני פרויקטים:

 עוסק בפיתוח מערכת טכנולוגית לגילוי מוקדם של תהליכי רדיקליזציה, REDAlert פרויקט
הנושא החם ביותר בתחום ההתמודדות עם הטרור, במיוחד במדינות אירופה. בפרויקט שיימשך

3 שנים שותפים גם גופי בטחון וחברות טכנולוגיות.

– עוסק גם הוא בתחום הרדיקליזציה יתמקד בפיתוח מודלים המבוססים TRIVALENT פרויקט
על מחקרים תיאורטיים רבתחומיים ותרגומם לאינדיקטורים לגילוי מוקדם של התהליך. פרויקט זה

ימשך גם הוא 3 שנים ושותפים לו גופי ביטחון ואוניברסיטאות אירופיות.

קרא על הפרויקטים הזוכים של המכון

ד"ר עמיחי מגן, זכה במענקים לשני פרויקטים, כחלק מקונסורציום של מוסדות אקדמים בינ"ל:

פרויקט EULISTCO  עוסק בצורך של מדינות דמוקרטיות מערביות להתאים את תפיסות
המדיניות וקשרי הסחר שלהן לאור התפשטות "מדינות כושלות" במזרחהתיכון, עלייתם של

מושלים לאמדינתיים (כגון חיזבאללה) וחזרתה של תחרות גיאואסטרטגית בינ"ל הקוראות תיגר
על הסדר הליברלי המערבי. 

פרויקט Reconnect  עוסק בצורך להתמודד עם משבר הדמוקרטיה ושלטון החוק בעולם
החופשי, לחדש את ערכי הליברליזם ולהתאימם למציאות הערכית, כלכלית, טכנולוגית,

והתרבותית המשתנה במאה ה21. 

לורן לוז, בוגרת ביה"ס הצטרפה למשלחת הישראלית לאו"ם

ברכות ללורן לוז, בוגרת תוכנית ה M.A בדיפלומטיה ויישוב סיכסוכים של בית הספר לממשל,
אשר הצטרפה למשלחת הישראלית לאו"ם במאמצה לייצג ולקדם את האינטרסים של מדינת

ישראל בצורה נאמנה.

(ICT) מפגש עמיתים שנתי של המכון למדיניות נגד טרור 

כ80 מעמיתי המכון, המחזיקים בעמדות בכירות בתחומי אקדמיה, ביטחון וכלכלה, התכנסו
לשמוע על פעילות המכון בשנת 2017 וצפי פעילות לשנת 2018. בין הדוברים המרכזיים היה מר
שבתי שביט, ראש המוסד לשבר ויו"ר הועד המנהל של המכון וכן פרופ' בועז גנור, מנכ"ל ומייסד
המכון. במוקד המפגש, הרצאת אורח של האלוף יאיר גולן, לשעבר סגן הרמטכ"ל אשר הציג את

תפיסת הביטחון ומדיניות הביטחון של ישראל. 

 אלדד טלשיר, סטודנט שנה ג' במסלול המצטיינים באסטרטגיה וקבלת
החלטות, בניתוח דיוקנו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין 

במסגרת הסמינריון  רוסיה: פוליטיקה ומדיניות חוץ, ניתח אלדד טלשיר, את דיוקנו של נשיא
The Economist רוסיה, ולדימיר פוטין, אשר התנוסס על שער מגזין

לניתוח המלא

פרופ' קרין נהון, לקחה חלק בוועדת בייניש לבחינת 'חוק הבחירות: דרכי
תעמולה' אשר הגישה את המלצותיה לנשיא המדינה

פרופ' נהון: "בבחירות הבאות יש סיכוי שתעמולת הבחירות תראה אחרת. 
אחרי שנתיים של עבודה, עשרות עדויות ומאות מסמכים, סיימה ועדת ביניש לבחון את חוק

הבחירות דרכי תעמולה. הועדה הגישה את המלצות הרפורמה שלה בדוח לנשיא המדינה וליו״ר
הכנסת, ועבודת החקיקה בוועדת החוקה בכנסת תחל בעוד כשבוע."

קראו עוד

 ברכות לעמית אפרתי, בוגר בית הספר
על סיום קורס צוערים לשירות המדינה!

 מהעשייה של הסגל שלנו אריק סגל, עוזר הוראה בביה"ס, בכנס
Build Peace 17 בקולומביה 

בכנס 'Build Peace 17' שנערך בקולומביה, הציג אריק סגל מודל חדשני ל"Track II" יוזמה
דיפלומטית אזרחית שקיבלה הכרה ותמיכה מגורמים מדיניים רשמיים. המודל, מבוסס על ניסיונו
ביצירת והובלת פרויקט "החברה האזרחית ישראלטורקיה" המייצר חיבורים בין ארגוני חברה

אזרחית בין המדינות ופועל בשיתוף פעולה עם הקונסוליה הישראלית באיסטנבול. נושא זה רלוונטי
מאוד למצב הפוליטיחברתי בקולומביה, שם נחתם הסכם שלום היסטורי בין הממשלה לארגוני

המורדים (FARC), אך לא זכה לתמיכה בקרב הציבור הרחב בקולומביה.

רעות קמיל אילוז, בוגרת בית הספר, על ההתמחות בוושינגטון DC אצל
חבר הסנאט דן דונובן

"במשך חודשיים שלמים הייתי במקום בו מתהווה מדיניות שמשפיעה על העולם כולו... למדתי מהי
דמוקרטיה מעיניהם של אזרחים אמריקאים והופתעתי לגלות עד כמה ישראל נתפסת כבת ברית

חזקה"

קרא עוד
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