
אסטרטגיה ודיפלומטיה, ס לאודר  לממשל"בי

פעילות בינלאומית



האוניברסיטאות המובילות בעולם200של דירוג שנחאי ס לאודר לממשל נמצא ב"בי•

.101-150בקבוצה של בין בדיסציפלינה של מדע המדינה 

בדירוג גבוה יותר נמצאות רק האוניברסיטה  ), יחד עם בר אילןשלישי בישראל קוםמ•

-הואריאל כלל לא נמצאות ברשימת, בן גוריון, חיפה, לעומתן, העברית ותל אביב
200).

(שנחאי)דירוג בינלאומי 



Top Think Tanks in the Middle East and North Africa (MENA) Table 13
2. Institute for National Security Studies (INSS) (Israel)
7. Begin-Sadat Center for Strategic Studies (Israel)
14. Israel Democracy Institute (IDI) (Israel)
20. Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace (Israel)
25. Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies (Israel)
27. Reut Institute (Israel)
39. Mitvim – The Israeli Institute for Regional Foreign Policies (Israel)
40. International Institute for Counter-Terrorism (ICT) (Israel) 
41. Israel Center for Social and Economic Progress (ICSEP) (Israel)
47. Taub Center for Social Policy Studies(Israel)
51. Arava Institute (Israel)
55. Van Leer Jerusalem Institute (VLJI) (Israel) 
56. Maurice Falk Institute for Economic Research (Israel)
60. Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) (Israel)
74. Jerusalem Institute for Policy Research (Israel)
82. Avinoam Bar-Yosef President JPPI (Israel)
84. Jerusalem Institute for Strategic Studies (Israel)
87. Jerusalem Institute for Market Studies (Israel)

הבינלאומי של  Think Tanks-דירוג ה

אוניברסיטת פנסילבניה
של אוניברסיטת  think thanks-דורג בדירוג ה( ICT)המכון למדיניות נגד טרור 

.במזרח התיכון וצפון אפריקה ובמקום השמיני בישראל40-הבמקום פנסילבניה 



Horizon 2020 Grants

:  בשני מענקים2017בשנת זכה (ICT)למדיניות נגד טרור חוקרי המכון 

רדיקליזציה  עוסק בפיתוח מערכת טכנולוגית לגילוי מוקדם של תהליכי - RED-Alertפרויקט

.שנים שותפים גם גופי בטחון וחברות טכנולוגיות3שיימשך בפרויקט . ברשתות החברתיות

עוסק גם הוא בתחום הרדיקליזציה יתמקד בפיתוח מודלים המבוססים  – TRIVALENTפרויקט 

פרויקט  . תחומיים ותרגומם לאינדיקטורים לגילוי מוקדם של התהליך-על מחקרים תיאורטיים רב

שנים ושותפים לו גופי ביטחון ואוניברסיטאות אירופיות3זה ימשך גם הוא 

האיחוד האירופיפ של "תכנית המסגרת למו

.לשיתוף פעולה מדעי ותעשייתיהגדולה ביותר בעולם התכנית •

לפעילות  עם שותפים אירופיים ( קונסורציום)התכנית מעניקה מימון ליצירת מאגדים •

.מכוני מחקר וארגונים ציבוריים ופרטיים, האקדמיה, מחקר ופיתוח של התעשייה

:2017-פרויקטים בבמענקים לשני זכו ,עמיחי מגןר "ס לממשל בראשותו של ד"שני צוותים של בי

עוסק בצורך של מדינות דמוקרטיות מערביות להתאים את תפיסות המדיניות  -EULISTCOפרויקט

מדינתיים  -לאממשלים עלייתם של , התיכון-במזרח" מדינות כושלות"וקשרי הסחר שלהן לאור התפשטות 

.ל הקוראת תיגר על הסדר הליברלי המערבי"אסטרטגית בינ-גיאווחזרתה של תחרות ( כגון חיזבאללה)

,  עוסק בצורך להתמודד עם משבר הדמוקרטיה ושלטון החוק בעולם החופשי-Reconnectפרויקט

והתרבותית המשתנה  , טכנולוגית, כלכלית, לחדש את ערכי הליברליזם ולהתאימם למציאות הערכית

.21-במאה ה



.2000הוקם בשנת בית הספר *

.בוגרי תואר שני1200-כ* 

.בוגרי תכנית עם תזה50–כ * 

בעלי   מספר , באוניברסיטאות מובילות בעולםעשרות בוגרים דוקטורנטים* 
.תואר שלישי

נוכחות של בוגרים בעולם



התמחות סטודנטים בגופים בינלאומיים

התמחות בקונגרס

ם"התמחות במשלחת ישראל באו



ס"ל המלמדים בביה"מרצים אורחים מחו

• Prof. Dan Kurtzer – U.S Foreign Policy in the Middle East

• Prof. Daniel Schidlowsky – Financial Regulation of Socio-

Environmental risks 

• Dr. Errol Southers – Introduction to Homeland Security

• Prof. Bruce Hoffman – Issues in Counter-Terrorism and 

Challenges to Homeland Security

• Mr. Brian Jenkins – Counter-Terrorism Strategy and the 

Terrorism Threat

• Prof. Dan Byman – U.S Foreign Policy and Counter-

Terrorism



שני כנסים ICT-וIPS: בית הספר מקיים באמצעות שני המכונים המובילים שלו•

."הכנס הבינלאומי להתמודדות עם הטרור"ו" כנס הרצליה"–בינלאומיים שנתיים 

.מכל העולםעשרות מקבלי החלטות וחוקרים אקדמיים אלה מגיעים כנסיםל

בהובלה  בין חמישה לעשרה כנסים וסדנאות מחקר מעבר לכך מתקיימים בכל שנה •

. של חברי סגל בית הספר לממשל ובהשתתפות מומחים בכירים מכל העולם

.יוקרתייםבכנסים בינלאומייםחברי הסגל מציגים באופן תדיר את מחקריהם •

כנסים בינלאומיים



תכניות לחילופי סטודנטים

בתואר  חילופי סטודנטים בית הספר מארח עשרות סטודנטים בשנה במסגרת •

.הראשון והשני

מתמחים מידי שנה  ב ומהעולם "עשרות סטודנטים מאוניברסיטאות מובילות בארה•

.במכוני המחקר של בית הספר

לממשל באוניברסיטת  מקסוולס "פ אסטרטגי עם בי"שתבית הספר מקיים זה שנים •

תלמידי תואר ראשון  )מסירקיוזו מארח בית הספר שתי משלחות זבמסגרת סירקיוז

ומשלחת של סטודנטים מהתואר הראשון שלנו יוצאים לתוכנית מיוחדת בת  ( ושני

פ מחקרי עם מכוני המחקר  "כמו כן מתקיים שת. ובוושינגטוןבסירקיוזשלושה שבועות 

.מקסוולשל 
ואסטרטגיה מקיימות  ח"לקבהארגוב והתוכנית –המצטיינים של בית הספר תוכניות•

.  ב וסין"ארה, סיורי לימוד שנתיים באירופה

למפקדת  מידי שנה מוציא בית הספר סיור לימודי של סטודנטים מהתואר השני •

.  ו בבריסל"נאט
ו"המשלחת לנאט ב"ארגוב בארה



Faculty

Dr. Dima Adamsky

Stanford University 

Press

Dr. Asif Efrat

Oxford University 

Press

Prof. Alex Mintz 

& Prof. Karl DeRouen

Cambridge University 

Press

Prof. Shaul Mishal and 

Dr. Ori Goldberg. 

Cambridge University 

Press

Dr. Amnon Cavari, 

Prof. Richard Powell &

Lexington Books

Prof. Alex Mintz & Carly 

Wayne 

Stanford University Press

Dr. Liza Ireni-Saban 

State University of 

New York Press

Prof. Boaz Ganor  

Columbia University 

Press

ספרים שפורסמו לאחרונה בהוצאות  

לאור אקדמיות המובילות בעולם על ידי  

חברי הסגל האקדמי

Prof. Assaf Moghadam

Columbia University 

Press

Dr. Daphné Richemond-
Barak Oxford University 
Press

2017 Alexander George 
Best Book Award of the 
International Society of 
Political Psychology, 



Public 
Diplomacy

Crisis 
Management

International 
Relations

Strategy &
Security

Conflict 
Resolution

Developing
Countries

Governance

Decision Making

International Law

Intelligence

Political 
Violence

Economy
Terrorism

Negotiation

Immigration
Joint research on
transnational
litigation –
Georgetown U.

Editorial Board Member, 
Perspectives on Terrorism

Collaborative
Research with
Brigham Young 
UniversityUN Working 

Groups
Hoover Institute

Israel-Germany
strategic dialogue

Social Innovation for 
Local Indian and 
Israeli Communities

Head of ICT’s 
IHL desk

European Research 
Council (ERC) Starting 
Grant

Hoover Institution, 

Stanford University

ICT’s General 
Director

ICT’s Deputy 
director

IPS’s 
General 
Director

prizes for 

the best 

academic 

works on 

Israeli 

security

Hrad of Abba 

Eban Institute 

for International 

Diplomacy

Research team on 
international 
disaster 
management.

Program on 

Negotiation at 

Harvard Law School

Information School 

at University of 

Washington

Consultant 

at the World 

Bank

Member of the 

Monetary Committee of 

the Bank of Israel.

PI Grant on Leadership in 
Israel’s Local Arab Government

RRIS 
Government 
Coordinator

Editorial board of 11 
international journals
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