המכו למדיניות נגד טרור )(ICT
במרכז הבינתחומי ) ,(IDCהרצליה

מלגות קר רגוניס לשנת תשע"ב  -תשע"ג 2012-2013 /
ע"ש רס" איל רגוניס ז"ל
לעידוד עבודות מחקר בתחו& הלוחמה בטרור והגנת המולדת
המכו למדיניות נגד טרור ) (ICTובית הספר לאודר לממשל ,במרכז הבינתחומי ) (IDCהרצליה,
שמחי& להודיע על הענקת מלגות לעידוד עבודות מחקר בתחו& הלוחמה בטרור והגנת המולדת.

המלגות יוענקו לזכרו של האדריכל רס" איל רגוניס ז"ל לאור פועלו בתחו& העשייה הצבאית
והאזרחית .חלוקת המלגות נועדה לקד& פעילות מחקרית של סטודנטי& מהמרכז הבינתחומי ,וכ
חיילי וקציני צה"ל בתחו& חקר הלוחמה בטרור והגנת המולדת.

ועדה מקצועית שתכלול סגל אקדמי של המרכז הבינתחומי הרצליה ,נציג צה"ל ,ונציגי& של
משפחת רגוניס ,תבחר עבודות מחקר מצטיינות לה יוענקו מענקי מחקר .הבחירה תעשה על-פי
הקריטריוני& הבאי&:
•

איכות העבודה

•

תרומה וישימות לתחו& חקר הטרור

•

מקוריות וחדשנות

הזכאי& להגיש הצעות המחקר ה&:
•

כלל הסטודנטי& של המרכז הבינתחומי IDC ,הרצליה

•

מתמחי ועמיתי המכו למדיניות נגד טרור )(ICT

•

צה"ל )כולל מב"ל( – חיילי& בשירות סדיר

המרכז הבינתחומי הרצליה
בית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה | המכון למדיניות נגד טרור
חברה לתועלת הציבור ת.ד 167 .הרצליה | www.idc.ac.il | 46150 ,טל | 09 9527277 :פקסict@idc.ac.il | 09 9513073 :

מענקי המחקר יוענקו בשני שלבי&:
בשלב הראשו  ,תבחרנה שלוש הצעות מחקר מובילות בתרומת לחקר הטרור .לכל אחת מההצעות
תוענק מלגה ראשונית בס .- 2,500 +מלגות אלו יוענקו למחקרי& שיסתיימו תו +שנה.
המלגות יוענקו באירוע השנתי לזכרו של איל רגוניס ז"ל – ביו& חמישי ,ה 12 -ביולי .2012

בשלב השני ,ייעשה דירוג בי שלושת המחקרי& ,לאחר השלמת& .עיקרי המחקרי& יוצגו בשנה
העוקבת ,באירוע לזכרו של איל רגוניס ז"ל ,בחודש יוני  .2013המלגות שיינתנו למחקרי& בשלב
השני יהיו כדלקמ :
•

מקו& ראשו

- 7,500

•

מקו& שני

- 5,000

•

מקו& שלישי

- 2,500

העבודות הזוכות יפורסמו באתר המכו למדיניות נגד טרור ).(http://www.ict.org.il/
הצעות מחקר יתקבלו עד ה 17 -ביוני  2012בכתובת המייל – ict@idc.ac.il :לידי גב' הילה עובד.

הגשה של כל הצעת מחקר תכלול את המסמכי& הבאי&:

א.

פרטי המבקש – ש& מלא ,כתובת ,טלפו  ,כתובת דוא"ל ,ביוגרפיה של המועמד ,רשימת
פרסומי& קודמי& )א& יש( ושני ממליצי& )מכתבי המלצה( – לכל הפחות.

ב.

מכתב נלווה והצהרת המועמד  -בו יש לציי את הפרטי& הבאי& :סיבה לבחירת הנושא ,הא&
הצעת העבודה הוכנה במסגרת קודמת כלשהי )נייר עמדה  /עבודה סמינריונית( ,במידה וכ –
הא& פורסמה או מיועדת להתפרס& והיכ .

ג.

הצעת המחקר  -ההצעה לא תעלה על שלושה עמודי& ותכלול את הפרטי& הבאי&:
(1

חשיבות הנושא למחקר האקדמי בתחו& הטרור והלוחמה בטרור

(2

שאלת המחקר

(3

סקירת ספרות

(4

מתודולוגיה
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איל רגוניס ז"ל
 - 1958אד& ,קמ"  ,ארכיטקט – ככתוב על קברו1958-1995
איל היה אד& ערכי ופטריוט גדול ופעל תמיד מתו +שליחות כשערכי אהבת האד& ואהבת
אר> ישראל נר לרגליו .איל שילב באמנות את שני תחומי העניי המרכזיי& בחייו – מודיעי
ואדריכלות .שירת כקמ" ביחידות מובחרות ,בצנחני& ובסיירת מטכ"ל במסגרתה הוביל
פעולות עלומות שנחרטו על גיליו בטחו מדינת ישראל .איל מכונה "הקמ" האולטימטיבי",
כזה שדורות של קציני מודיעי מחונכי& לאור הקווי& המקצועיי& והערכיי& שכיוונו אותו
ואות& הנחיל .איל הצטיי כאיש תכנו יצירתי ופור> מסגרות וג& כאיש ביצוע מדויק .לימודי
האדריכלות ניכרו בפועלו הצבאי .הוא מצא במסגרת עבודת המודיעי מקו& לביטוי של
החשיבה היצירתית שלו יחד ע& ידע טכני מקצועי ,ובכ +תר& לקידו& תורות הלחימה של
המודיעי ביחידות המובחרות .בפרקי& האזרחיי& של חייו בתחו& האדריכלות ,בלטה
מעורבותו בפרויקט "גבעת אנדרומדה" שביפו.
איל היה איש חינו +ערכי בכל הוויתו שהקרי על כל סובביו במשפחה ,בלימודי& ובצבא,
בכלל זה מפקדי& ופקודי& .איש משפחה ,ב שורשי למשפחת רגוניס מראשו לציו  ,בנ& של
רעיה וחיי& ,אח לאו  ,עוז ואדיר.

המכו למדיניות נגד טרור ):(ICT

המכו

למדיניות נגד טרור ) (ICTבבי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,במרכז

הבינתחומי ) ,(IDCהרצליה פועל לפיתוח מדיניות ציבורית חדשנית ביחס לבעיית הטרור העולמי,
באמצעות מחקר יישומי של תופעת הטרור ודרכי ההתמודדות עמה .המכו ש& לו למטרה לחקור
את נושא ההתמודדות המוראלית–פסיכולוגית ע& הטרור ולגבש המלצות ,אשר מחד יצמצמו את
האפקטיביות של אסטרטגית הטרור ,ומאיד +יסייעו בחיזוק כושר העמידה של הציבור אל מול
תופעה זו .ייחודו של המכו בהשוואה למכוני& אחרי& בא לידי ביטוי ,בי השאר ,בשיטת
המחקר שבה הוא נוקט – צוותי חשיבה מיוחדי& של אנשי& מדיסציפלינות מחקריות שונות
מהעול& האקדמי והביטחוני .מאז הקמתו ,התמקד המכו בפעילות בכמה מישורי& :מחקר
אקדמי–יישומי ,כנסי& וימי עיו יעו> למקבלי החלטות ,פעילות הסברתית–חינוכית ,פורומי&
לדיו ו"סיעורי מוחות" ובניית מאגרי מידע והפעלת&.
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