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 השכלה 
פרופ' יגיל   בתחום לימודי ביטחון בהנחיית  באוניברסיטה הפתוחה  דוקטורט-פוסט       2015  -2013

 לוי.  
) תואר   2011  -2007 ביטחון,במחלקה    (Ph.Dשלישי  בלימודי  התמחות  המדינה,    למדעי 

 ומכון בס"א.  מלגת נשיא לדוקטורנטים מצטייניםבמסגרת אילן. -אוניברסיטת בר 
 מרכזיות הדרג הצבאי בישראל בהערכת מודיעין לאומית":  המחקרנושא עבודת  

מדיני  פרופ'  -ובתכנון  בהנחיית  ותרבותיים".  מטריאליסטיים  הסברים  אסטרטגי: 
 אבי קובר.   

2000-  2004 ( שני  ומשא    ( MAתואר  סכסוכים  ויישוב  ניהול  לימודי  תחומית,  הבין  בפקולטה 
עבודת המחקר: "סגנון ניהול    ושא. נתכנית למצטייניםאילן,  -אוניברסיטת ברומתן,  

שרק ופרופ'  -יטיקה הישראלית" בהנחיית ד"ר דניאלה שנקרידי נשים בפול- מו"מ על
 ג'ראלד שטיינברג.  

1997-  1999 ( ראשון  וב  ( BAתואר  באסטרטגיה  התמחות  המדינה,  לאומי,  במדעי  יטחון 
 אילן. -אוניברסיטת בר 

 
 תחומי התמחותקורסים ו
  קבלת   תהליך,  מדיני  דרג  צבאי  דרג  גומלין  יחסיטרור ולוחמת גרילה,    ,לאומי  וביטחון  אסטרטגיה

ממשל ופוליטיקה,    מדיניות החוץ והביטחון של מדינת ישראל, יחסי צבא חברה בישראל,   ,החלטות
 .  , הדרכה לכתיבת עבודה סמינריוניתיסודות המשטר בישראל

 
 ניסיון תעסוקתי  

תחומיבמרצה   - 2019 הרב  המחלקה  כנרת,  האקדמית  החוץ    מכללה  מדיניות  בקורס 
 והביטחון של מדינת ישראל וקורס יחסי צבא חברה בישראל.

 אגודת חוקרי צבא חברה בישראל )בהתנדבות( מנכ"ל    -  2018
הפתוחה   -  2018 באוניברסיטה  סמינריונית  עבודה  לכתיבת  מלחמה  ,  מדריך  בקורס 

וביטחון לאומי. מרכזת   ובקורס דמוקרטיה  הקורסים: ד"ר אריאלה  ואסטרטגיה 
 גרוס רופא. 

באוניברסיטת בר אילן במדור לזרועות הביטחון )ובחלק מהתקופה במחלקה   מרצה   -  2010
 . , וקורס טרור וגרילהביטחוןאסטרטגיה ולמדעי המדינה( בתחום לימודי 

תקופת  ב
 בחירות 

לכנסת,   המרכזית  הבחירות  בוועדת  התפקידים  מדריך  בעלי  את  ומסמיך  מדריך 
 בוועדת הבחירות. 

 במכללת אורות ישראל בתכנית להסבת מורים לאזרחות. מרצה  2016  -2015
בב  מרצה 2015  -2013 בירושלים  החרדית  מממכללה  ופוליטיקהתחום  המשטר    של  ויסודות 

   בישראל.
של עוזר   2011-  2007 בס"א,   הוראה  מכון  ענבר    ראש  אפרים  אילן  פרופ'  בר  מאוניברסיטת 

 חברה. - בתחום יחסי צבא
 מזכיר עיל"ב העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים. 2006-  2007
 עובדים.    40 -שופרסל. תחתיי היו שני סגנים וכסגן מנהל סניף בחברת ו  מנהלמ"מ  2006-  2002
 )בוגר קורס אחיד ממלכתי(. בגוף ממלכתי במשרד ראש הממשלה  מאבטח בכיר 2001-  1996

 
 שרות צבאי 

 קצין מודיעין בפיקוד מרכז בדרגת רס"ן )במיל.(.  - 1995
 קצין מודיעין ביחידה קרבית מובחרת.  1995  -1994
 קצין מודיעין ביחידה קרבית. 1994  -1993
 (. בהצטיינותסיום קורס קצינים קורס קצינים ) 1993
 .ביחידה קרבית מובחרת לוחם 1993  -1991

 
 קורסים והשתלמויות 

חבר בסדנת מחקר "לשמוע את קולות המלחמה" בראשות פרופ' איל בן ארי וד"ר   - 2019
 עוזי בן שלום 

 .INSS  -חבר בפורום בנושא חברה, צבא ותקשורת ב  2015-2017
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 "כוחות מיוחדים" בראשות פרופ' יגיל לוי ופרופ' איל בן ארי. חבר בפורום בנושא        2013-2015
 חבר בסדנת מחקר בנושא "דמוקרטיה וטרור" בראשות אלוף )במיל.( עמי איילון.       2013-2015

 השתתפות בסדנת למצוינות בהדרכה.  2012
 קורס סגני מנהלים בחברת שופרסל.  2002
 (.ICNMלמשא ומתן וגישור ) קורס גישור, המרכז הישראלי  2000
 קורס מאבטחים בכירים, משרד ראש הממשלה, שירות הביטחון הכללי. 1997
 קורס מאבטחים אחיד, משרד ראש הממשלה, שירות הביטחון הכללי.  1996
 קורס קציני מודיעין חטיבתיים. 1995

 
 התנדבות  

בהנאה רבה וללא תמורה, עוזר למספר תלמידים בהכנה לבגרות במקצוע האזרחות במסגרת  
 הבית ספרית בתאום עם הנהלת בית הספר.  

  . מעביר הרצאות בבית ספר, ובחוגים שונים בנושאים על סדר היום
 מנכ"ל אגודת חוקרי צבא חברה בישראל )ע"ר( 

 
 ידיעת שפות 

 שפת אם  –עברית 
 הה )דיבור, קריאה וכתיבה( ברמה גבו –אנגלית 
 קריאה, דיבור וכתיבה )בתהליך למידה(  –ערבית 

 
 פרסומים והשתתפות בכנסים 

 
2020 

ה • כנרת  בכנס  צשל    5-הרצאה  חוקרי  בנושא: בישראל  חברה  -באאגודת  כנרת  במכללת 
 ". טק הישראלי- שירות לאומי לקידום ההי"

2019 
פוליטיקה  כתב העת    בתוך  ,מדיני בישראל"-פוליטימאמר בנושא "מגדר וסגנון ניהול משא ומתן  

    : ירושלים., מכון דיוויסמגדר ויישוב סכסוכים –ליון מיוחד יג–
https://davis.huji.ac.il/book/מגדר-וסגנון-ניהול-משא -ומתן- פוליטי -מדיני-בישראל 

 

•  Rickover, Itamar (2019) “The Roots of Israeli Strategic Culture” In Vladimir 

Sazonov and Holger Mölder (ed.) Cultural Crossroads in the East Middle – 

Historical, Cultural and Political Legacy of Intercultural Dialogue and Conflict 

from Ancient Near East to Present Days. Studia Orientalia Tartuensia: Series 

Nova. 

https://www.oapen.org/search?identifier=1006472 
טורט באוניברסיטה הפתוחה בהנחייתו של  וקהערה: המאמר נכתב כתוצר הפוסט ד

 פרופ' יגיל לוי.
2018 
•  " בנושא  הביורוקרטיתמאמר  הדינמיקה  על-השפעת  המדיני   ארגונית  אסטרטגי  -התכנון 

הלאומית המודיעין  )עורכים(  והערכת  כתרי  ורון  שי  שאול  למורשת בהוצאת  "  המרכז 
 ( 2018 התקבל לפרסום).המכון לחקר מודיעין ומדיניותהמודיעין,  

קטורט באוניברסיטה הפתוחה בהנחייתו של  והערה: המאמר נכתב כתוצר הפוסט ד
 פרופ' יגיל לוי.

2017 

• “From Balfour Declaration to the Six Day War— Changes in the Character of 

the Jewish Warrior”, 33rd Annual Conference of the Association for Israel 

Studies (AIS), Waltham Massachusetts, June 12-14 
• Panel Chairman “New Perspectives on Israeli Military Personnel”, 33rd Annual 

Conference of the Association for Israel Studies (AIS), Waltham Massachusetts, 
June 12-14 

 
 
 

https://davis.huji.ac.il/book/מגדר-וסגנון-ניהול-משא-ומתן-פוליטי-מדיני-בישראל
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2016             

הישראלית"    שורשי התרבות האסטרטגית  –נושא "בין זיעת הפועל לדם הלוחם  מאמר ב •
 . 89-82, הוצאת משרד הביטחון, עמודים  2016נובמבר  ,648מערכות בתוך 

http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/7/113957.pdf  
קטורט באוניברסיטה הפתוחה בהנחייתו של  וערה: המאמר נכתב כתוצר הפוסט דה •

 פרופ' יגיל לוי.

• Panel Chairman “Western military power in the Middle East? Re-interpreting 

the origins, trends and implications of Israel's military and strategic cultures”, 
33rd Annual Conference of the Association for Israel Studies (AIS), Jerusalem. 
           

2014             

אקטיבי או  "  במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדעי המדינה בנושא:הרצאה   •
    ." תפקוד קהילת המודיעין בעת משא ומתן לשלום -פסיבי  

2013 

התרבות    : "השפעת בישראל בנושאחברה  - באאגודת חוקרי צ  לש   2  - ההרצאה בכנס כנרת   •
 ". 2לבנון  האסטרטגית הישראלית על תהליך קבלת ההחלטות במלחמת 

ישראל    כתב עת רב תחומי לחקר  – פרסום תקציר עבודת הדוקטורט בכתב עת "ישראלים   •
 והציונות". 

לאומית:   אסטרטגי ובהערכת מודיעין-"מרכזיות הדרג הצבאי בתכנון מדיני  מאמר בנושא: •
עם בחברה  מגזרים  יחסי  בתוך  ותרבותיים"  מטריאליסטיים  הביטחון    הסברים  מערכת 

)יוני   הוצאת  2013בישראל  אלרן,  ומאיר  שפר  גבי  בעריכת   ,)INSS.  
-https://www.inss.org.il/he/wp

content/uploads/sites/2/systemfiles/Society%20workshop%20June%202013.p

df 
הדינמיקה    השפעת"  למדעי המדינה בנושא:האגודה הישראלית    בכנס השנתי שלרצאה  ה •

 . הראשונה"  האינתיפאדה ארגונית על גיבוש המדיניות בתקופת-הביורוקרטית 
2011             

בנושא: "שורשי  בישראל במכללת כנרת  חברה  -בא אגודת חוקרי צשל  הרצאה בכנס היסוד   •
 התרבות האסטרטגית הישראלית". 

האגודה הישראלית למדעי המדינה בנושא: "סגנון ניהול  הרצאה במסגרת הכנס השנתי של   •
 . משא ומתן על ידי נשים בפוליטיקה הישראלית"

בנושא: • המדינה  למדעי  הישראלית  האגודה  של  השנתי  הכנס  במסגרת  "תרבות    הרצאה 
 אסטרטגית ישראלית". 

2010            

בנושא:הרצאה בכנס השמיני של העמותה הישראלית ללימודים   • "סטטוס,    בינלאומיים 
 מגדר ומשא ומתן". 

 
 

 המלצות יינתנו לפי דרישה
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