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 היקרים,  NESAמשתתפי סמינר מרכז 
 

 ברוכים הבאים למרכז לחקר אסטרטגי במזרח התיכון ואסיה הדרומית באוניברסיטה לביטחון לאומי! 
 

"חיזוק אמון ישראל ירדן לשיפור שיתוף הפעולה  -מזל טוב על כך שנבחרתם להשתתף בסמינר המקוון 
מרכז   מטעם  והביטחוני"  נושאים. NESAההגנתי  של  רחב  מגוון  המכסה  אינטנסיבית  תוכנית  תכננו   .

השלום   בתחומי  פעולה  שיתוף  לכונן  ניתן  בהן  דרכים  להערכת  רבה  לב  תשומת  יקדיש  הזה  הסמינר 
 ביטחון בין ישראל לירדן. וה

 
, השלום 1994ישראל וירדן הן בעלות ברית מרכזיות עם ארצות הברית אשר אינן משויכות לנאט"ו. מאז  

ירדן לישראל מעולם לא היה שלום חם. אף על פי שקיימים פערים בין המדינות בנושא הפלסטיני,  בין 
יציבות אזורי ולירדנים אינטרסים הדדיים בהשגת  ת. עליית ההשפעות האיראניות והטורקיות לישראלים 

טיס   בכלי  ושימוש  אלימים,  קיצוניים  ארגונים  עם  התמודדות  והמים,  האנרגיה  ביטחון  התיכון,  במזרח 
בלתי מאוישים למאבק בנגיף הקורונה, מהווים הזדמנויות לישראלים ולירדנים לחזק את האמון ולהגביר  

הסביר ולנתח סוגיות אלו. על ידי שמיעת עמדות שונות,  את שיתוף הפעולה הביטחוני. הסמינר מבקש ל
למשתתפים יהיה בסיס איתן לבחון דרכים שבהן ניתן לקדם את שיתוף הפעולה ולחזק את האמון, בתור  

 אינטרס לאומי אסטרטגי לכל הצדדים. 
 

 סמינר זה יאפשר למשתתפים: 
המרכזיים אשר משפיעים על  להבין את הנושאים החברתיים, הפוליטיים, הביטחוניים והכלכליים   ●

 ירדן וישראל
 לזהות היכן האינטרסים והמטרות הירדניים והישראלים עולים בקנה אחד והיכן הם שונים ●
 לנתח את תפקידה של ארצות הברית בגישור פערים  ●
 להעריך הזדמנויות לבניית אמון ולחיזוק שיתוף הפעולה ההדדי ●
 1994להכיר בחשיבות בלכבד את הסכם השלום של  ●
 שקול אפשרויות בשיפור היחסים הדו צדדיים ל ●
 לחקור הזדמנויות במים, אנרגיה, אבטחת הסייבר ושיתוף פעולה בבינה מלאכותית ●
 ליצור אסטרטגיות במאבק נגד ארגונים קיצוניים אלימים ●

 
המזרח  מאזור  עמיתיכם  עם  אסטרטגיים  נושאים  אודות  ישיר  לדיון  ייחודי  פורום  להציע  נועד  הסמינר 

יודעים שתנצלו את התיכון   ואסיה הדרומית, פקידי ממשלת ארה"ב, מומחי נושא, חוקרים, ומנחים. אנו 
ההזדמנות לנהל שיחות פתוחות וגלויות עם שאר משתתפי הסמינר. עם הזמן הבנו כי הסמינרים הטובים 
אינטראקציה מעשירה  כל  וכי  וביניהם,  עם הדוברים שלנו  נוצרים כאשר המשתתפים מתקשרים    ביותר 

 את חוויית הסמינר והרעיונות שהמשתתפים לוקחים הביתה.
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בזמן   הבירה  בוושינגטון  כאן  אישי  באופן  אתכם  לפגוש  ומקווה  ביותר  מַתגמלת  חוויה  לכם  מאחל  אני 
 הקרוב!

 
 
 

  בכבוד רב,
 

 
 
 

 טרי א. וולף 
 אלוף (בדימוס), ארה"ב -רב

 הדרומיתמנהל, המרכז לחקר אסטרטגי במזרח התיכון ואסיה 
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 אינדקס 
 

 לוח זמני התכנית
 

 

 אג׳נדת התכנית

 ביוגרפיות 
 אסטרטגי במזרח התיכון ואסיה הדרומית המרכז לחקר -
 מרצים -

 
 

 רשימת משתתפים 

 
 

 : תיאור התכנית
וירדן הן בעלות ברית של ארצות הברית חשובות ביותר אשר לא משוייכות לנאט השלום בין ,  1994מאז  .  ו" ישראל 

חם שלום  היה  לא  פעם  אף  לישראל  הנושא  .  ירדן  כלפי  הבדלים  שקיימים  אף  ולירדנים  ,  הפלסטיניעל  לישראלים 
אזורית יציבות  להשגת  הדדיים  התיכון.  אינטרסים  במזרח  והטורקית  האיראנית  ההשפעה  האנרגיה  ,  עליית  ביטחון 

מהווים  ,  התמודדות עם ארגונים קיצוניים אלימים ושימוש בכלי טיס בלתי מאוישים למאבק במגיפת הקורונה,  והמים
 . זק את האמון ולהגביר את שיתוף הפעולה הביטחוניהזדמנויות לישראלים ולירדנים לח

 
למשתתפים יהיה בסיס יציב לבחון דרכים  ,  על ידי שמיעת עמדות שונות.  סמינר זה מבקש להסביר ולנתח סוגיות אלה

הצדדים לכל  אסטרטגי  לאומי  כאינטרס  האמון  את  ולחזק  פעולה  שיתוף  לקדם  ניתן  זה .  שבאמצעותן  סמינר  בסוף 
 : והמשתתפים יוכל

 
 ביטחוניים וכלכליים מרכזיים המשפיעים על ירדן וישראל, פוליטיים,  להבין נושאים חברתיים ●
 לזהות היכן האינטרסים והיעדים הירדניים והישראלים מתיישבים והיכן מסתעפים  ●
 ב בגישור הפערים " לנתח את תפקיד ארה ●
 לבחון הזדמנויות לבניית אמון וחיזוק שיתוף הפעולה ההדדי ●
 1994בות נתינת כבוד להסכם השלום של להכיר בחשי ●
 לשקול אופציות לשיפור יחסים בילטרליים  ●
 אבטחת סייבר ובינה מלאכותית, אנרגיה, לבחון הזדמנויות לשיתוף פעולה במים ●
 ליצור אסטרטגיות להתמודדות עם ארגונים קיצוניים אלימים ●

 
נחלתה של ממשלת ארה  זה הם  והסטודנטים של המרכז לחקר " תכני מסמך  ומיועדים לשימוש בלעדי של הסגל  ב 

אין אישור להפצה נוספת ).  NDU(או האוניברסטה לביטחון לאומי  )  NESA(אסטרטגי במזרח התיכון ואסיה הדרומית  
 . NDUונשיא ה NESAללא הסכמתם המפורשת של מנהל מרכז 
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 אוגוסט  9ב׳  אוגוסט  10ג׳  אוגוסט  11ד׳  אוגוסט   12ה׳ 

(7) 
אבטחת הסייבר  
 ובינה מלאכותית 

 
 הפסקה

 
(8) 

אינפורמציה  –דיס
 כנשק 

 
 סיום התכנית

 
(5) 

ביטחון אנרגיה  
 ומים בירדן וישראל 

 
 הפסקה

 
(6) 

 ביטחון ימי
 

(3) 
טים וביטחון  "מזל

 הגבולות
 

 הפסקה
 

(4) 
איומים בינלאומיים  

והתמודדות עם  
 קיצונים אלימים 

 

קבלת פנים וסקירת 
י מנהל  "הסמינר ע

 הקורס 
 

י  "פנים ע קבלת
 הדקאן האקדמי

 
י  "קבלת פנים ע

 המנהל 
 

(1) 
שנים לשלום   27

:  ישראלי -ירדני 
 הווה ועתיד , עבר

 
 הפסקה

 
תדריך לבוגרים  

ואנשי 
 תקשורת/מדיה

 
(2) 

הקשר האסטרטגי 
ב עם  "של ארה

 ישראל וירדן
    

 
 קישורים לחדרי הסמינר

 
 החדר המרכזי 

https://us.bbcollab.com/guest/4b1004d6c8254629bcbb20669c99d97b 
 

+1-571-392-7650 
PIN: 359 722 5431 

 
 חדר ערבית

https://us.bbcollab.com/guest/db7c49bd42284c109166587633228f95 
 

+1-571-392-7650 
PIN: 135 129 3469 

 
 חדר עברית

https://us.bbcollab.com/guest/d3b7fd8088004baa9ca86dafd635ec7e 
 

+1-571-392-7650 
PIN: 471 914 5227 

  

https://us.bbcollab.com/guest/4b1004d6c8254629bcbb20669c99d97b
https://us.bbcollab.com/guest/db7c49bd42284c109166587633228f95
https://us.bbcollab.com/guest/d3b7fd8088004baa9ca86dafd635ec7e
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 )) צפון אמריקה (כל השעות רשומות בשעון קיץ מזרח ( אוגוסט   9, יום שני 
המשתתפים מוזמנים לתרום לדיון  כל  .  Chatham Houseייחוס של  -על פי כללי אי,  כל הדיונים יתקיימו שלא לציטוט

 .בכל המפגשים
 

   י מנהל הקורס"קבלת פנים וסקירת הסמינר ע  0645–0630
  Dr. Michael Sharnoff ,מרצה חבר ,NESA מרכז לחקר אסטרטגי 
 

 י הדקאן האקדמי "קבלת פנים ע 0700–0645
  Dr. Roger Kangas ,הדקאן האקדמי ,NESA מרכז לחקר אסטרטגי 
 

 י המנהל"קבלת פנים ע 0700-0715
  LTG Terry A. Wolff ,מנהל), בדימוס(ב " ארה ,NESA  מרכז לחקר אסטרטגי 
 

 הפסקה   0730–0715
 

 הווה ועתיד , עבר: ישראלי-שנים לשלום ירדני 27: 01מושב  0900–0730
 מרכז לחקר אסטרטגי NESA, חבר מרצה, Dr. Michael Sharnoff :מנחה
אוניברסיטת תל  ,  פרופסור אמריטוס להיסטוריה של המזרח התיכון,  Dr. Asher Susser :מרצה

 אביב
 

ירדן לישראל בין  יבחן את מקורות הסכם השלום  זה  כיום-ידון במעמד היחסים הדו,  מושב  ויציג אפשרויות  ,  צדדיים 
 .בשנים הבאותלהבטיח את הישרדותו של הישג דיפלומטי חשוב זה 

 
 

 : קריאה 
 זוכרים את הדרך לשלום בין ירדן וישראל , שנה 25אחרי 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/23/25-years-on-remembering-the-path-to-peace-
for-jordan-and-israel/  

 
 שנה 25ירדני נמשך -אך הסכם השלום הישראלי, אולי לא חוגגים

https://www.mei.edu/publications/there-may-not-be-any-celebrations-israeli-jordanian-peace-agreement-has-
endured-25  

 
 ירדן המוכתמים-ר האזורי של יחסי ישראלההימו

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/jordan/regional-stakes-soured-
israeli-jordanian-relations  

 
 וודאות במזרח התיכון -בין תקווה לאי: ירדן אחרי טראמפ

https://rusi.org/commentary/jordan-after-trump-between-hope-and-uncertainty-middle-east  
 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/23/25-years-on-remembering-the-path-to-peace-for-jordan-and-israel/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/23/25-years-on-remembering-the-path-to-peace-for-jordan-and-israel/
https://www.mei.edu/publications/there-may-not-be-any-celebrations-israeli-jordanian-peace-agreement-has-endured-25
https://www.mei.edu/publications/there-may-not-be-any-celebrations-israeli-jordanian-peace-agreement-has-endured-25
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/jordan/regional-stakes-soured-israeli-jordanian-relations
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/jordan/regional-stakes-soured-israeli-jordanian-relations
https://rusi.org/commentary/jordan-after-trump-between-hope-and-uncertainty-middle-east
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 הפסקה  0915–0900
 

 תקשורת /תדריך לבוגרים ואנשיה מדיה 0930–0915
 מרכז לחקר אסטרטגי NESA, מדיה ותקשורת, Ms. Nancy Luong :מרצה  
 

 היחסים האסטרטגיים של ארצות הברית עם ישראל וירדן  :02מושב  1100–0930
 מרכז לחקר אסטרטגי NESA, מרצה חבר, Dr. Michael Sharnoff :מנחה
 וושינגטון למדיניות מזרח תיכוניתמכון  ,Taube עמית בכיר ב,  Mr. David Schenker :מרצה

 
הוא יבחן כיצד מערכת .  מושב זה יהווה סקירה רחבה על היחסים האסטרטגיים של ארצות הברית עם ישראל וירדן

התפתחה ולסייע  ,  היחסים  המדינות  בשתי  לתמוך  האמריקניים  והמאמצים  המדינות  שתי  בפני  העומדים  האתגרים 
 .בהשגת יציבות אזורית

 
 : קריאה 

 פלסטיני תחת ביידן -ב וירדן והסכסוך הישראלי" ד יחסי ארהעתי
https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29263/the-future-of-us-jordan-relations-and-the-israel-
palestine-conflict-under-biden 

 שיתוף פעולה אמריקנית עם ירדן 
https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-jordan/  

 גיליון עובדות על יחסים בילטרליים : יחסי אמריקה עם ישראל
https://www.state.gov/u-s-relations-with-israel/ 

 ב" ארה-הגדרה מחודשת של הביטחון ביחסי ירדן
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/redefining-security-jordan-us-relations  

 
 סיום היום  1100

  

https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29263/the-future-of-us-jordan-relations-and-the-israel-palestine-conflict-under-biden
https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29263/the-future-of-us-jordan-relations-and-the-israel-palestine-conflict-under-biden
https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-jordan/
https://www.state.gov/u-s-relations-with-israel/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/redefining-security-jordan-us-relations
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 אוגוסט   10,  יום שלישי 
 

 טים וביטחון הגבולות"מזל: 03מושב  0700–0630
 אסטרטגימרכז לחקר  NESA, מרצה חבר, Dr. Michael Sharnoff :מנחה
 מרכז לחקר אסטרטגי  NESA, מרצה חבר, Professor David Des Roches :מרצה

 
וקיצונים מעבר לים  ;  מנהרות חוצות גבולות;  סחר בסמים;  הברחת נשק קונבנציונלי וכלי נשק כימיים וביולוגיים מסוריה

וישראל ירדן  ליציבות  ביטחוני  מוצאם מהווים חשש  לארצות  ע.  שחוזרים  לקחים  יבחן  זה  של מושב  השימוש  אופן  ל 
טים לאורך הגבול עם מקסיקו על מנת לחזק את שיתוף הפעולה בין ירדן לישראל בענייני גבולות " ארצות הברית במזל

  .וביטחון 
 

 : קריאה 
Amy Zegart " ,2020(כתב העת לחקר אסטרטגי  ",  טים החמושים וכפייה" עתיד המזל:  איומים אמינים,  קרבות זולים  ,

 ) 1,  43כרך 
https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/01402390.2018.1439747?needAccess=true  

 
 טים כמענה לוירוס" ירדן בין מדינות מזרח התיכון אשר פורסים מזל, ישראל

https://www.timesofisrael.com/israel-jordan-among-mideast-countries-deploying-drones-in-virus-response/ 
 

 יכולת להגנה על הגבולות סיוע בטחוני אמריקני ובניית: ירדן
https://www.mei.edu/publications/jordan-us-security-assistance-and-border-defense-capacity-building 

 
 חיישנים ובינה מלאכותית מסיירים בגבולות, טים" כיצד מזל": יותר חכמה" החומה ה

https://www.vox.com/recode/2019/5/16/18511583/smart-border-wall-drones-sensors-ai 
 

 הפסקה  0900–0845
 

 איומים בינלאומיים והתמודדות עם קיצונים אלימים: 04מושב  1045–0900
 מרכז לחקר אסטרטגי NESA, מרצה חבר, Dr. Michael Sharnoff : מנחה
ירדן-תת,  Dr. Saud Al-Sharafat : מרצה של  הכללי  המודיעין  במינהל  לשעבר  מייסד  ,  אלוף 

 הגלובליזציה והטרור ויושב ראש מרכז שרפאת לחקר 
 

אלימים קיצוניים  וישראל,  ארגונים  ירדן  של  ויציבותם  ביטחונם  על  מאיימים  מבית  וטרור  ידון  .  רדיקליזציה  זה  מושב 
,  בדרכים שירדן וישראל יוכלו להגן על גבולותיהן מפני ארגונים קיצוניים אלימים ואיומים ביטחוניים בינלאומיים אחרים

 .באזור  ולקדם יציבות ארוכת טווח
 

 : קריאה 
 השפעה נגד קיצוניות אלימה-נשים יכולות לשחק תפקיד רב

http://www.jordantimes.com/news/local/women-can-play-influential-role-countering-violent-
extremism%E2%80%99  

https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/01402390.2018.1439747?needAccess=true
https://www.timesofisrael.com/israel-jordan-among-mideast-countries-deploying-drones-in-virus-response/
https://www.mei.edu/publications/jordan-us-security-assistance-and-border-defense-capacity-building
https://www.vox.com/recode/2019/5/16/18511583/smart-border-wall-drones-sensors-ai
http://www.jordantimes.com/news/local/women-can-play-influential-role-countering-violent-extremism%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/local/women-can-play-influential-role-countering-violent-extremism%E2%80%99
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 האסטרטגיה הלאומית של ירדן למאבק בקיצוניות אלימההערכת 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/assessing-jordans-national-strategy-combat-violent-
extremism 

 
 בישראל יש איום דאעש מבית: מומחה בסיכול הטרור

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-has-homegrown-isis-threat-in-hand-says-expert-1.5390904 
 

 ישראלים שמה לה למטרה לוחמי דאעש במצרים כחלק מהסכם סמוי לסיכול הטרור
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/israelis-target-isis-fighters-in-egypt-as-part-of-
covert-counterterrorism-pact/2018/02/03/9b853bcc-091b-11e8-8777-2a059f168dd2_story.html 

 
 סיום היום  1045

  

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/assessing-jordans-national-strategy-combat-violent-extremism
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/assessing-jordans-national-strategy-combat-violent-extremism
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-has-homegrown-isis-threat-in-hand-says-expert-1.5390904
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/israelis-target-isis-fighters-in-egypt-as-part-of-covert-counterterrorism-pact/2018/02/03/9b853bcc-091b-11e8-8777-2a059f168dd2_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/israelis-target-isis-fighters-in-egypt-as-part-of-covert-counterterrorism-pact/2018/02/03/9b853bcc-091b-11e8-8777-2a059f168dd2_story.html
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 אוגוסט    11, יום רביעי
 

 בדיקת חיבור למשתתפים ומסדר  0700–0630
 

 ביטחון אנרגיה ומים בירדן וישראל : 05מושב  0845–0700
 מרכז לחקר אסטרטגי NESA, מרצה חבר, Dr. Michael Sharnoff :מנחה
 ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה החוג לגאוגרפיה , מרצה בכיר ,Dr. David Katz :מרצה

 
העברת .  פרויקטים של אנרגיה משותפת בים המלח ובאזורים אחרים הם חשובים מבחינה אסטרטגית לירדן וישראל

מושב זה יסביר וינתח כיצד פרויקטים של .  הטכנולוגיה הישראלית לירדן וחלוקת מי הירמוך מעוררות אכפתיות הדדית
ליצור הזדמנויות לשיתוף פעולה  ,  אקונומיים לישראל וירדן-יכולים לספק יתרונות סוציוחלוקת אנרגיה מתחדשת ומים  

 . ביטחוני ולעזור לשתי המדינות להשיג את יעדיהן בהתמודדותן עם האקלים
 
 

 : קריאה 
 הדרך לביטחון אנרגיה בירדן וישראל

https://environment-review.yale.edu/road-energy-security-jordan-and-israel 
 

 לא לפוליטיזציה של מים 
https://foreignpolicy.com/2020/09/17/water-cooperation-middle-east/ 

 
 ההתמודדות עם מחסור במים באגן נהר הירדן  

https://tcf.org/content/report/coping-water-scarcity-jordan-river-basin/ 
 

 תגליות הגז הטבעי וביטחון האנרגיה של ישראל 
https://gjia.georgetown.edu/2020/05/25/natural-gas-discoveries-and-israels-energy-security/ 

 
 ישראל ופלסטין בחיפוש אחר פתרון לבעיית האנרגיה,  ירדן

https://moderndiplomacy.eu/2021/02/25/jordan-israel-and-palestine-in-quest-of-solving-the-energy-
conundrum/ 

 
 הפסקה  0900–0845

 
 ביטחון ימי: 06מושב  1045–0900

 מרכז לחקר אסטרטגי NESA, מרצה חבר, Dr. Michael Sharnoff : מנחה
 I.R. Consilium, ל" מייסד ומנכ, Dr. Ian Ralby : מרצה

 
הים   נמלי  בין  תקשורת  תאונותחיבורי  למניעת  קריטיים  הם  ובאילת  הים  .  בעקבה  ביטחון  בחשיבות  ידון  זה  מושב 

 . ויציע אסטרטגיות לשיפור שיתוף הפעולה והאמון, ים סוף וים המלח ובסביבתם, עקבה, באילת
 

https://environment-review.yale.edu/road-energy-security-jordan-and-israel
https://foreignpolicy.com/2020/09/17/water-cooperation-middle-east/
https://tcf.org/content/report/coping-water-scarcity-jordan-river-basin/
https://gjia.georgetown.edu/2020/05/25/natural-gas-discoveries-and-israels-energy-security/
https://moderndiplomacy.eu/2021/02/25/jordan-israel-and-palestine-in-quest-of-solving-the-energy-conundrum/
https://moderndiplomacy.eu/2021/02/25/jordan-israel-and-palestine-in-quest-of-solving-the-energy-conundrum/
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 : קריאה 
 ההשלכות האסטרטגיות של פנייתה של ישראל לים

https://warontherocks.com/2019/09/the-strategic-implications-of-israels-turn-to-the-sea/ 
 

 השלכות ופתרונות  –פרוייקט הובלת מים בין ים סוף לים המלח 
https://www.ecomena.org/red-dead-sea-project/ 

 
 פרוייקטים במפרץ עקבה: גבולות-גורמי הצלחה וכישלון בשיתוף פעולה סביבתי חוצה

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj
R2Y_xubfvAhXVFlkFHffVCvc4ChAWMAd6BAgGEAM&url=https%3A%2F%2Fportman.net.technion.ac
.il%2Ffiles%2F2012%2F07%2FPortman_2017_Teff_seker_RSMPP_Factors-1.pdf&usg=AOvVaw2xyhj7-
_H14N7yPt-R9eZg  

 
 סיום היום    1045

  

https://warontherocks.com/2019/09/the-strategic-implications-of-israels-turn-to-the-sea/
https://www.ecomena.org/red-dead-sea-project/
https://portman.net.technion.ac.il/files/2012/07/Portman_2017_Teff_seker_RSMPP_Factors-1.pdf
https://portman.net.technion.ac.il/files/2012/07/Portman_2017_Teff_seker_RSMPP_Factors-1.pdf
https://portman.net.technion.ac.il/files/2012/07/Portman_2017_Teff_seker_RSMPP_Factors-1.pdf
https://portman.net.technion.ac.il/files/2012/07/Portman_2017_Teff_seker_RSMPP_Factors-1.pdf
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 אוגוסט    12, יום רביעי
 

 בדיקת חיבור למשתתפים ומסדר  0700–0630
 

 אבטחת הסייבר ובינה מלאכותית : 07מושב  0845–0700
 מרכז לחקר אסטרטגי  NESA, מרצה חבר, Dr. Michael Sharnoff   : מנחה

 המועצה האטלנטית , Cyber Statecraft Initiativeסגן מנהל ב ,Mr. Simon Handler  :מרצים
Mr. Wyatt Hoffman  ,המרכז לביטחון וטכנולוגיה מתפתחת באוניברסיטת ,  עמית מחקר

 ג׳ורג׳טאון 
 

ידי גורמים מדינתיים ולא על אף .  תוצאות מזיקות לביטחון המדינהמדינתיים מהוות  -פריצת והדלפת מידע רגיש על 
מושב זה .  ניתן להשתמש בה לזיהוי ואפחות איומים אלה,  שביכולת הבינה המלאכותית לתרום למספר איומי הסייבר

עם   לסייע לשתי המדינות להתמודד  יכולים  בינה מלאכותית  ידי  על  פתרונות אבטחת הסייבר המופעלים  כיצד  יבחן 
 .יבות אזוריתהאיומים הללו ולתרום ליצ 

 
 : קריאה 

 ירדן מאמצת חקיקה גורפת בנושא אבטחת הסייבר 
https://www.mei.edu/publications/jordan-adopts-sweeping-cybersecurity-legislation 

 
 הסכמי שלום בין ישראל למדינות ערב ממריצים תקווה לזינוק בשיתוף הפעולה המדעי

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02688-5 
 

 ישראל מוצאת מערכת בינה מלאכותית שתסייע בלחימה בערים
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/2020/02/05/israel-finds-an-ai-system-to-help-fight-in-cities/ 

 
 איראן עשויה לכווץ שרירי הסייבר , סכם הגרעיןלאחר שיצא טראמפ מה: 202אבטחת הסייבר 

https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2018/05/09/the-
cybersecurity-202-now-that-trump-s-out-of-the-nuclear-deal-iran-may-flex-cyber-
muscle/5af1d96030fb042db57973cb/ 

 
 הפסקה  0900–0845

 
 שק אינפורמציה כנ-דיס: 08מושב  1045–0900

 מרכז לחקר אסטרטגי NESA, מרצה חבר, Dr. Michael Sharnoff :  מנחה
 אסטרטג עריכה בכיר, סינאק ,Mr. Michael Sexton : מרצה

 
ועלול להיות ,  השימוש באינפורמציה ומדיה חברתית כנשק הוא אתגר מורכב שמחליש את האמון בממשלה ומוסדות

לאלימות מסית  שגוי  ,  לאחרונה.  גורם  בחירותמידע  של  תוצאות  לגבי  בלבול  ומייצר  משסע  כגורם  נגיף  ,  משמש 
והחיסון ודיס.  הקורונה  שגוי  מידע  יזהה  זה  אותם,  אינפורמציה-מושב  לנצל  ניתן  כיצד  אסטרטגיות ,  ינתח  ויציע 

 .אינפורמציה ולריסונה-להתמודדות עם התפשטות הדיס

https://www.mei.edu/publications/jordan-adopts-sweeping-cybersecurity-legislation
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02688-5
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/2020/02/05/israel-finds-an-ai-system-to-help-fight-in-cities/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2018/05/09/the-cybersecurity-202-now-that-trump-s-out-of-the-nuclear-deal-iran-may-flex-cyber-muscle/5af1d96030fb042db57973cb/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2018/05/09/the-cybersecurity-202-now-that-trump-s-out-of-the-nuclear-deal-iran-may-flex-cyber-muscle/5af1d96030fb042db57973cb/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2018/05/09/the-cybersecurity-202-now-that-trump-s-out-of-the-nuclear-deal-iran-may-flex-cyber-muscle/5af1d96030fb042db57973cb/
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 : קריאה
 קורונה והמדיה : ירדן

https://en.ejo.ch/ethics-quality/jordan-coronavirus-and-the-media 

 ישראל נאבקת במידע שגוי ברשת, כאשר החיסונים מתעכבים
https://apnews.com/article/israel-misinformation-coronavirus-pandemic-local-governments-museums-
462b98e0ff0d7d5bf4400c84a61047b2#:~:text=JERUSALEM%20(AP)%20%E2%80%94%20After%20surgi
ng,Now%2C%20officials%20are%20fighting%20back 

 מומחי היינז אודות חוות טרולים ופייק ניוז : ניצול מדיה חברתית כנשק
https://www.heinz.cmu.edu/media/2018/October/troll-farms-and-fake-news-social-media-weaponization 

 אינפורמציה יכולה להפיל את רשת החשמל של העיר -כיצד ניצול הדיס
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236517 

 2020ומידע שגוי בשנת '  פייק ניוז, 'כיצד התפשטו קונספירציות הקורונה
https://www.bbc.com/news/av/world-55348574 

 ׳ מסייעת למאבק הממשלתי במידע שגוי Logicallyכיצד ׳ 
https://www.govtech.com/sponsored/How-Logically-Helps-Governments-Fight-Misinformation.html 

 
 סיום הסמינר  1045

 
 פריסת סקר יציאה למשתתפים

 
 2021אוגוסט  18ה) שעון קיץ מזרח( 17.00החזרת הסקר לא תאוחר משעה 

https://en.ejo.ch/ethics-quality/jordan-coronavirus-and-the-media
https://apnews.com/article/israel-misinformation-coronavirus-pandemic-local-governments-museums-462b98e0ff0d7d5bf4400c84a61047b2#:%7E:text=JERUSALEM%20(AP)%20%E2%80%94%20After%20surging,Now%2C%20officials%20are%20fighting%20back
https://apnews.com/article/israel-misinformation-coronavirus-pandemic-local-governments-museums-462b98e0ff0d7d5bf4400c84a61047b2#:%7E:text=JERUSALEM%20(AP)%20%E2%80%94%20After%20surging,Now%2C%20officials%20are%20fighting%20back
https://apnews.com/article/israel-misinformation-coronavirus-pandemic-local-governments-museums-462b98e0ff0d7d5bf4400c84a61047b2#:%7E:text=JERUSALEM%20(AP)%20%E2%80%94%20After%20surging,Now%2C%20officials%20are%20fighting%20back
https://www.heinz.cmu.edu/media/2018/October/troll-farms-and-fake-news-social-media-weaponization
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236517
https://www.bbc.com/news/av/world-55348574
https://www.govtech.com/sponsored/How-Logically-Helps-Governments-Fight-Misinformation.html


 האוניברסיטה לביטחון לאומי
 NESA  - המרכז לחקר אסטרטגי במזרח התיכון ואסיה הדרומית

 20319-5066וושינגטון 
 

 סמינר ישראל/ירדן להגנה ושיתוף פעולה בטחוני
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 תואר  שם 
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Professor David Des Roches המרכז לחקר אסטרטגי , פרופסור חברNESA 
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“Concordia Per Commentationem” 

 

LTG (RET.) TERRY A. WOLFF 
 מרכז לחקר אסטרטגי  NESAמנהל, 

 
 
 
 
 
 

. הוא  2014מאז יוני    NESAאלוף (בדימוס) טרי וולף הוא מנהל  -רב
בפברואר   ארה"ב  מצבא  מעל    2014יצא  שהשלים  שנות    34לאחר 

בפברואר) כסגן   19  -בנובמבר    15חודשים (  39שימש גם    NESAשירות. במהלך כהונתו כמנהל  
 ) עבור הקואליציה העולמית להבסת דאעש. DSPEשליח הנשיא המיוחד (

 
ולף הייתה בתור מנהל התוכניות והמדיניות  אלוף (בדימוס) ו -משימתו הצבאית האחרונה של רב

 . 2013עד דצמבר  2011עבור המטה המשותף מספטמבר  J -5האסטרטגית, 
 

אלוף (בדימוס) וולף פיקד בכל רמה ממחלקה ועד אוגדת שריון. הוא שהה כמעט עשר שנים  -רב
ה לסיוע  בגרמניה וערך שלושה סיורים בעיראק בפיקוד גדוד הפרשים השריון השני, צוות ההדרכ

 ). 1צבאי קואליציוני ובמרכז החטיבה של ארצות הברית (חטיבת שריון 
 

סוכנותיים: במטה  -יש לו ניסיון רב בוושינגטון באסטרטגיה צבאית, בענייני מדיניות וכן בעניינים בין 
המשותף כקולונל; לאחר מכן כמעט שנתיים במועצה לביטחון לאומי כעוזר מיוחד לנשיא ומנהל  

בעירא כבכיר  משנתיים  למעלה  ואפגניסטן;  כ  J-5ק  שנים  ושלוש  המשותף;  של    DSPE-למטה 
 הקואליציה העולמית להבסת דאעש. 

 
ידי האקדמיה הצבאית ב-רב הוסמך על  וולף  (בדימוס)  עם תואר ראשון בהנדסה,    1979-אלוף 

הספר   מבית  הקתולית,  מהאוניברסיטה  בינלאומיים  בעניינים  שניים  בתארים  ללימודים מחזיק 
 צבאיים מתקדמים בפורט לוונסוורת׳ והמכללה למלחמה ימית. 
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COL (Ret.) DAVID W. LAMM 

 סגן מנהל 
 
 
 
 
 
 

דוד ו. לם, יליד המבורג, ניו יורק, הוא בוגר צבאי מכובד של מכללת  
,  2010. מאז אוקטובר  1977קניסיוס בבאפלו, ניו יורק, והוסמך בשנת  

 ). 2007-2009לאחר שירותו כרמטכ"ל (   NESAמר לם עבר לתפקיד סגן מנהל במרכז  
 

מחלקת  כמנהיג  דרכו  את  החל  ופיקוד,  מטה  תפקידי  מגוון  מילא  לם  מחלקה    מר  מנהיג  רובה, 
-1981, חטיבת ברלין. בין השנים 6תומכת, וקצין לוגיסטיקה של הגדוד עם הגדוד השלישי, חי"ר 

ושירת ברציפות כמפקד פלוגה; מפקד, מטה ופלוגת מטה;    82-הוצב לחטיבה המוטסת ה  1985
  82-וגדה השל חי"ר צנחנים, הא  504ושליש חטיבה. אז שירת כקצין פעולות גדוד וחטיבה בגדוד  

. הוא פיקד  1994–1993מוטס מ  XVIIIוכראש ההדרכה, חיל    1993-ו   1991המוטסת בין השנים  
והיה מזכיר המטה הכללי, חיל    1996–1994על פיקוד הפנטום, חיל השלישי ופורט הוד בשנים  

 . 1997השלישי ופורט הוד בשנת 
 

ף, מנהל התפעול (פעולות  לאחר מכן, שימש מר לם כמנהל התוכניות והתפעול של המטה המשות
השנים   בין  (1999-ו   1997מידע)  כווית  ארה"ב,  צבא  מרכז  בפיקוד  המפקד  היה  הוא   .2000 –

  2006). בין השנים  2005–2004אפגניסטן (  –) ואז הרמטכ"ל בפיקוד הכוחות המשולבים  2002
ד  משרדי של המשר-שימש ברציפות כמנהל אפגניסטן (לשכת שר ההגנה) וכמתאם בין   2007-ו 

 לניתוח מדיניות ההגנה (משרד שר ההגנה). 
 

) דיוק  באוניברסיטת  דוקטורט  סיים  לם  מר  האקדמי,  זוטר  1990– 1985בפן  כמרצה  ושימש   (
, היה מרצה לאסטרטגיה  2003-להיסטוריה באקדמיה הצבאית של ארצות הברית בווסט פוינט. ב

, סיים את סמינר המנהלים 2006אומית למלחמה (האוניברסיטה לביטחון לאומי). ביוני  במכללה הל
בנושא "תקשורת אסטרטגית ואתגרי הגלובליזציה". החינוך הצבאי של מר לם    NESAשל מרכז  

כולל את קורס קצונת חי"ר הבסיסי, קורס קצונת ארטילריה המתקדם, המכללה לפיקוד והמטה  
 למלחמה. הוא קצין מטה משותף מוסמך. הכללי, והמכללה הצבאי  
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המפתח   החלטות  את  ניתח  אשר  ובחזרה",  לבגדד  "מקאבול  כוללים:  האנליטיים  כתביו 
האסטרטגיות שעיצבו את מהלך המבצעים באפגניסטן ועיראק; "איוש המכונה", אשר מהווה בחינה  

נוהל עבור רמטכ"ל -הצבא ב  ביקורתית על מערכת ההחלפה האישית של הצבא, מחקר אשר 
; "הצבא שלאחר המלחמה הקרה", ניתוח אשר נוהל עבור רמטכ"ל הצבא, ואחרי כן פורסם 2001

 .  Book- of Days", ביבליוגרפיה מוערת בשביל ה1812); "מלחמת Military Review  )1991-ב
 

 Legion(שלושה מדליות לשירות מעולה),    Defense Superior Service Medalפרסיו כוללים  
of Merit  ) פרסים),    2(שלושה פרסים בלגיון ההצטיינות), מדליית כוכב הברונזהMeritorious 

Service Medal    ,(שני פרסים לשירות ראוי לשבח)Joint Service Commendation Medal  
(מדליה מציינת    Army Commendation Medal-(שתי מדליות מציינת שבח בשירות משותף), וה

 ג חי"ר קרבי, תג חי"ר מומחה, תג צנחן בכיר, ותג המטה המשותף.  שבח). הוא רשאי ללבוש ת
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DR. ROGER KANGAS 
 דקאן אקדמי 

 
 
 
 
 
 

- ד"ר רוג׳ר קנגס הוא הדקאן האקדמי ומרצה ללימודי מרכז אסיה ב
Near East South Asia Center for Strategic Studies    המרכז)

). קודם לכן, ד"ר קנגס היה מרצה ללימודי NESAלחקר אסטרטגי במזרח התיכון ואסיה הדרומית,  
פרטנקירכן, -בגרמיש  George C. Marshall Center for European Security-מרכז אסיה ב

ב  אסיאני  המרכז  במכון  מנהל  סגן   Paul H. Nitze School of Advanced-גרמניה; 
International Studies  ) בSAISבוושינגטון  אסיה  מרכז  קורסי  רכז   ;(-Foreign Service 

Institute    (מכון לשירות חוץ) במחלקת המדינה של ארה"ב; אנליסט מחקרי בענייני מרכז אסיה
); ובתור מרצה  OMRIבפראג, הרפובליקה הצ׳כית (   Open Media Research Institute-עבור ה

 מיסיסיפי.  זוטר במדעי המדינה באוניברסיטת
 

); לבית הספר  ISAFד"ר קנגס היה יועץ לפיקוד הקרבי; לנאט"ו/כוח הסיוע הביטחוני הבינלאומי (
(המכון הדמוקרטי    National Democratic Institute-למבצעים מיוחדים בחיל האוויר האמריקני; ל

- ; לAmerican Councils-; לInternational Research and Exchanges Board-הלאומי); ל
Academy for Educational Development    (האקדמיה לפיתוח חינוכי); לסוכנות ההסברה של

) (USIAארה"ב  בינלאומי  לפיתוח  לסוכנות האמריקנית   ;(USAID  ארה"ב ולסוכנויות ממשלת   ;(
  אחרות. ייעוצו נוגע בעניינים הקשורים למרכז ודרום אסיה, רוסיה, ודרום הקווקז. נוסף על כך, הוא

בפוליטיקה  ראשון  תואר  מחזיק  קנגס  ד"ר  ג׳ורג׳טאון.  באוניברסיטת  החוץ  מן  כמרצה  מכהן 
בג׳ורג׳טאון, ודוקטורט במדעי    Edmund A. Walsh School of Foreign Service-השוואתית מה

 המדינה מאוניברסיטת אינדיאנה.
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DR. MICHAEL SHARNOFF 
 מרצה חבר 

 
 
 
 
 
 

מיכאל שרנוף הוא מרצה חבר במרכז לחקר אסטרטגי במזרח התיכון 
- ואסיה הדרומית של האוניברסיטה לביטחון לאומי. לפני שהצטרף ל

NESA  שימש כמרצה חבר ללימודי המזרח התיכון ומנהל לימודים אזוריים ב-Daniel Morgan 
Graduate School  ) לאומי  בDMGSלביטחון  בהיותו   .(-DMGS   קורסים שרנוף  ד"ר  העביר 

הערבי  הסכסוך  בנושא  מתקדמים  ותנועות  -לתארים  הערבי  האביב  התקוממות  ישראלי, 
 אסלאמיסטיות רדיקליות. 

 
, עבד ד"ר שרנוף במרכזי מדיניות בוושינגטון והרצה למכון הביטחון DMGS-ו לקודם הצטרפות

. הוא מפרסם לעתים קרובות כתבים Wright-Patterson AFB-) בDISAMלניהול סיוע ביטחוני (
ב הופיעו  ומאמריו  התיכון,  מזרח  בגין Foreign Policy Research Institute-אודות  במרכז   , -

נאהר  -, בוושינגטון פוסט, בוושינגטון טיימס, בהפינגטון פוסט, באנאדאת למחקרים אסטרטגייםס
 , פורום עמודי דעות במדיניות חוץ.Sharnoff's Global Viewsערביה. הוא מייסד -ובאל

 
ד"ר שרנוף מחזיק דוקטורט בלימודי מזרח התיכון מקינגס קולג׳ לונדון, והוא מחבר הספר "השלום  

 ).  2017עם ישראל" (ראוטלדג׳,   1967של נאצר: תגובת מצרים למלחמת 
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MR. DAVID B. DES ROCHES 
 פרופסור חבר

 
 
 
 
 
 

ב חבר  פרופסור  הוא  רוש  דה   Near East South Asia-דייויד 
Center for Strategic Studies    במזרח אסטרטגי  לחקר  (המרכז 

). בעבר היה המנהל האחראי למדיניות ביטחונית בנוגע לערב  NESAהתיכון ואסיה הדרומית,  
הסעודית, כווית, קטר, בחריין, עומן, איחוד האמירויות, ותימן. קודם התמנות זו, שירת במשרד  
מזכיר ההגנה של ארצות הברית בתור איש קשר של מחלקת ההגנה של ארה"ב למחלקה לביטחון 

התפעול לנאט"ו; ובתור סגן דירקטור לשמירה על    המולדת; כדירקטור הבכיר לפקיסטן; כמנהל
השלום. תפקידו הראשון בממשלה היה בתור אסיסטנט מיוחד לאסטרטגיה ולאחר מכן כאנליסט 

 לאכיפת החוק הבינלאומי במשרד הבית הלבן למדיניות בקרת הסמים הלאומית. 
 

 Federal Executive- הבריטי, למד ב  Marshall Scholarships-דה רוש, אשר היה מלגאי ב
Instituteב בכירים  לקצינים  בסמינר   ,-German Staff Collegeוב  ,-US Army John F. 

Kennedy Special Warfare Schoolוב  ,-US Army Command and General Staff 
College   .(מכללת פיקוד הצבא והמטה הכללי לארה"ב) 

 
נזה על שירותו באפגניסטן. דה רוש פיקד על  בתור ריינג׳ר אווירי במילואים, הוענק לו הכוכב הברו 

יחידות צנחנים הן למבצעים קונבנציונלים והן למבצעים מיוחדים, ושירת בצוות פיקוד המבצעים  
 המיוחדים של ארה"ב ובנוסף במטות המשולבים.



 האוניברסיטה לביטחון לאומי
 NESA  - המרכז לחקר אסטרטגי במזרח התיכון ואסיה הדרומית

 20319-5066וושינגטון 
 
 

 להגנה ושיתוף פעולה בטחונין סמינר ישראל/ירד 
 
 

 2021אוגוסט   12 – 9

 
 ביוגרפיות לפי סדר הופעה 

 
 

 תואר  שם 

Dr. Asher Susser אוניברסיטת תל  , מרצה אמריטוס בהיסטוריה של המזרח התיכון
 אביב

Mr. David Schenker עמית בכיר ב Taube ,מכון וושינגטון למדיניות מזרח תיכונית 

Dr. Saud Al-Sharafat מייסד ויושב , אלוף לשעבר במינהל המודיעין הכללי של ירדן-תת
 . חקר הגלובליזציה והטרורראש מרכז שרפאת ל

Dr. David Katz מרצה מן החוץ, החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, מרצה בכיר  ,
 אוניברסיטת חיפה , הפקולטה לניהול

Dr. Ian Ralby ל" מייסד ומנכ ,I.R. Consilium 

Mr. Simon Handler מנהל עוזר ,Cyber Statecraft Initiative 
 המועצה האטלנטית 

Mr. Wyatt Hoffman המרכז לביטחון וטכנולוגיה מתפתחת באוניברסיטת , עמית מחקר
 ג׳ורג׳טאון 

Mr. Michael Sexton אסטרטג עריכה בכיר, סינאק 
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DR. ASHER SUSSER 

מרצה אמריטוס בהיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת תל  
 אביב 

 
 
 
 
 
 
 

), הוא עמית מחקר בכיר של הקתדרה על  1986ד"ר אשר ססר (דוקטורט מאוניברסיטת ת"א, 
שמם של סטנלי ואיילין גולד במרכז משה דיין על לימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת  

). פרופ׳ ססר מלמד בחוג 2007–2001, 1995– 1989ת"א, ומנהל לשעבר של המרכז (
קיבל את פרס המורה המצטיין של  2006ואפריקה ובשנת  להיסטוריה של המזרח התיכון 

הפקולטה למדעי הרוח. מקחרו מתמקד בהיסטוריה ופוליטיקה של ירדן והפלסטינים; דת ומדינה  
 ישראליים. -במזרח התיכון; ועניינים ערביים

 
פרופ׳ ססר הוא מחברם של ספרים רבים, כולל את "עליית חמאס ומשבר החילוניות בעולם 

), וביוגרפיה פוליטית של ראש  2000), "ירדן: חקר מקרה של מדינה מכריעה" (2010(הערבי" 
), "שישה  2008); עורך של "אתגרי לכידות המדינה הערבית" (1994תל (- ממשלת ירדן וצפי את

); ועורך משותף של  1999שלושים שנה: מבט חדש על מלחמת ששת הימים" ( –ימים 
, בעברית). הוא  1992האינתיפאדה" ( –"בעין הסכסוך "ההאשמים בעולם הערבי המודרני" ו 

 חיבר גם פרקי ספרים רבים ומאמרי כתב עת על העולם הערבי, ישראל והפלסטינים.
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 ביוגרפיה לא רשמית – למטרות מידע הסמינר בלבד

MR. DAVID SCHENKER 
 עמית בכיר בקתדרת טאוב

 מכון וושינגטון למדיניות מזרח תיכונית 
 
 
 
 

לאחר  וושינגטון.  במכון  טאוב  בקתדרת  הבכיר  העמית  הוא  שנקר  דוד 
ב הסנאט  ידי  על  לענייני 2019ביוני    5-שאושר  החוץ  שר  כסגן  שימש   ,
בתפקיד זה היה היועץ העיקרי של מזכיר  .  2021המזרח התיכון עד ינואר  

המדיניות  ניהול  על  המפקח  הבכיר  הפקיד  בתור  ושימש  התיכון,  המזרח  בענייני  המדינה 
והדיפלומטיה של ארה"ב באזור המשתרע ממרוקו לאיראן ועד תימן, תפקיד שהיווה אחריות על 

-פיקח על יותר משמונה עשרה מדינות, על הרשות הפלסטינית ועל סהרה המערבית. הוא גם  
 מיליארד דולר. 7עובדים וניהל תקציב שנתי העולה על   9,000

 
בהקשר המדיני, הוא הוביל את מאמצי הלשכה בקידום אינטרסים אמריקניים מעבר לים ובחיזוק 
של   יעילה  והקצאה  דיפלומטיה  באמצעות  האזור.  ברחבי  ארה"ב  של  והבריתות  השותפויות 

וסיוע זכויות אדם, להרתיע את  —הטלת סנקציותכמו גם באמצעות  —משאבים  הוא עבד לקדם 
האסטרטגיה  ויישום  לפיתוח  בנוסף  אזוריים.  יריבים  נגד  ולהיאבק  בשחיתות,  להילחם  הטרור, 
האמריקנית האזורית כלפי סין, הוא פעל לריפוי השסעים במפרץ בין קטר למדינות שכנות, לפתרון 

הסכמי   לגיבוש  ובתימן,  בלוב  נוקשים  האיראנית  סכסוכים  ההשפעה  עם  ולהתמודדות  אברהם, 
 הזדונית במזרח התיכון.

 
התכנית   את  וניהל  ׳ַאּופצין׳  כעמית  כיהן  שנקר  ארה"ב,  של  המדינה  למחלקת  שהצטרף  בטרם 

. לאורך  2019עד  2006לפוליטיקה ערבית על שמותם של ֶבת' ודוד גדולד במכון וושינגטון משנת 
ד עמודי  עשרות  חיבר  הוא  זו,  ו"תקופה  עת  בכתבי  מאמרים  (משמרי  PolicyWatchesעות,   "

מדיניות) על ירדן, לבנון, חיזבאללה ומצרים, בין היתר, ותרם פרקים למונוגרפיות של המכון, כגון  
) הערבי"  האביב  לאחר  פוליטית  לרפורמה  סיכויים  ואוטוקרטים:  לאיסלאמיסטים  )  2017"מעבר 

). הוא גם פרסם פרק אודות  2013לסכסוך הסורי" (  ו"אין תוצאה טובה: כיצד ייתכן שישראל תיגרר 
), וחיבר את "האתגרים 2009לבנון בספר "לבנון: שחרור, סכסוך ומשבר" (פלגרייב,  -יחסי ארה"ב

 ) במצרים"  פוסט2011המתמשכים  המצרי  במצב  המתמקדת  וושינגטון  מכון  של  מונוגרפיה   ,(-
 ובארכ.מ
 

השנים   בין  בלש2002-2006בעבר,  שנקר  כיהן  אשר  ,  הלבנט,  מדינות  כמנהל  ההגנה  שר  כת 
בתפקיד זה היווה העוזר המדיני העיקרי של הפנטגון בנוגע למדינות ערב הלבנטיות. בתפקיד זה,  
ייעץ למזכיר ולמנהיגים בכירים בפנטגון בעניינים צבאיים ופוליטיים של סוריה, לבנון, ירדן והשטחים  

 . 2005לשירות אזרחי יוצא דופן בשנת  הפלסטיניים. הוא זכה במדליית לשכת שר ההגנה
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, התמקד שנקר בסוגיות משילות ערבית בתור עמית מחקר  2002לפני שהצטרף לממשלה בשנת 

במכון וושינגטון, ועבד כרכז פרויקטים עבור קבלן המבוסס בבת׳סדה שהיה אחראי על תוכניות  
במצרים ובירדן. הוא חיבר גם את ספרי מכון וושינגטון "לרקוד עם סדאם:   USAIDגדולות במימון 

) ו"דמוקרטיה  2003רטגי של יחסי ירדן עיראק" (פורסם במשותף עם ספרי לקסינגטון,  הטנגו האסט
 ) המחוקקת"  המועצה  הערכת  פלסטינית:  הופיעו 2001ומשילות  ערביים  עניינים  על  כתביו   .(

 במספר כתבי עת ועיתונים דגולים, כגון וול סטריט ג׳ורנל, לוס אנג׳לס טיימס, וג׳רוזלם פוסט.
 

 חינוך
), האוניברסיטה  CASA, אוניברסיטת מישיגן; תעודה, מרכז ללימוד ערבית מעבר לים (תואר שני 

 האמריקאית בקהיר; תואר ראשון, אוניברסיטת וורמונט.
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DR. SAUD AL-SHARAFAT 

אלוף לשעבר במינהל המודיעין הכללי של ירדן, מייסד ויושב ראש -תת
 מרכז שרפאת לחקר הגלובליזציה והטרור 

 
 
 
 
 
 
 

אלוף לשעבר במינהל המודיעין הכללי של ירדן, ייסד ומכהן כיושב ראש מרכז -שרפאת, תת -ד"ר סעוד אש
שרפאת לחקר הגלובליזציה והטרור בעמאן, ירדן. כתביו מתמקדים בעיקר בנושאים הנוגעים  

 לגלובליזציה וטרור בינלאומי. 
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DR. DAVID KATZ 
מרצה בכיר, החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, מרצה מן החוץ, 

 הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה 
 
 
 
 
 
 

ד"ר כץ מתמחה במדיניות וכלכלת הסביבה ומשאבים, ומתמקד  
 בניהול מים ומשאבים. מחקרו בזמן האחרון עוסק ב:

 צריכת משאבים היחס בין צמיחה כלכלית לבין  ●
 מדיניות ופוליטיקה סביב מקורות מים חוצים גבולות  ●
 תמריצים לשימור משאבים טבעיים  ●
 אומדן הערך הכלכלי של משאבים טבעיים  ●

 
בנוסף, דוד ניהל מחקר בעניינים רבים, כגון המסחר הבינלאומי והסביבה, בנייה ירוקה, ומדיניות  

 תחבורה.  
 

 חינוך
דוקטורט במדיניות משאבים טבעיים, הפקולטה למשאבים טבעיים והסביבה, אוניברסיטת 

 2008מישיגן, 
 2003תואר שני בכלכלה יישומית, אוניברסיטת מישיגן,  

 1994ים בינלאומיים, אוניברסיטת וושינגטון, תואר שני בלימוד
 1991תואר ראשון בפילוסופיה ומדעי המדינה, אוניברסיטת אילינוי, 
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DR. IAN RALBY 
; יועץ, משרד האו"ם לסמים ופשע  I.R. Consiliumמנכ"ל, 

)UNODC  מרצה מן החוץ, מרכז אפריקה לחקר אסטרטגי ;(
במחלקת ההגנה של ארה"ב, ועמית בכיר מן החוץ, המועצה  

 ) The Atlantic Councilהאטלנטית (
 
 

והביטחון  המשפט  בתחום  מוכר  מומחה  הוא  ראלבי  איאן  ד"ר 
בלתי  ופעילות  פרטי,  ביטחון  על  פיקוח  עם  -הימי,  חוקית 

ברחבי  ואזורים  במדינות  ומדיניות  ביטחון  החוק,  בצומת  בעניינים  עוסקת  עבודתו  פחמימנים. 
וה הדרומית  ובאסיה  הקריביים  באיים  בבלקן,  באפריקה,  מיוחדת  מומחיות  עם  -דרוםהעולם, 

סוכנויות להתמודדות -מזרחית. הוא עבד רבות עם ממשלות בחמש יבשות על מנת לפתח גישות בין 
 קיימא במדינות החוף, האי והארכיפלג.-עם מכלול האתגרים הימיים המעכבים פיתוח בר

 
  I.R. Consiliumבעקבות התעסקותו בענייני חטיפות ושוד ימי במפרץ גינאה, ד"ר ראלבי וצוותו ב

לאחרונה עבור המועצה האתלנטית את המחקר הגדול ביותר שאי פעם פורסם בנושא גניבת    ניהלו 
פשע עם השלכות גלובליות כבירות שהמידע עליה וחקירתה חסרים. בנוסף  —נפט במורד הזרם

מנכ"ל   בתור  הגלובלית  I.R. Consiliumלעבודתו  האנרגיה  במרכז  החוץ  מן  בכיר  עמית  הוא   ,
מרצה האטלנטית,  אסטרטגי    במועצה  לחקר  אפריקה  במרכז  ימי  וביטחון  במשפט  החוץ  מן 

במחלקת ההגנה של ארה"ב, הוא תואר בתור "דמות מפתח בפיתוח דעות בתחום הביטחון הימי" 
בעניינים  ומרצה  גופי האו"ם. לעתים קרובות מפרסם כתבים  יועץ מומחה למבחר  והוא  בנאט"ו 

 במשפטים ובביטחון.  המתייחסים ליחסים בינלאומיים ומגוון אספקטים
 

ד"ר ראלבי מחזיק תואר במשפטים מהקולג׳ של וויליאם ומרי, והדוקטורט שלו בפוליטיקה ולימודים 
 בינלאומיים ממכללת סיינט ג׳ון באוניברסיטת קיימברידג׳. 
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MR. SIMON HANDLER 

 Cyber Statecraft Initiativeמנהל עוזר, 
 המועצה האטלנטית 

 
 
 
 
 

 ) הסייבר  מדינאות  מיזם  של  העזור  המנהל  הוא  הנדלר   Cyberסיימון 
Statecraft Initiative  של המועצה האטלנטית כחלק ממרכז (Scowcroft    .לאסטרטגיה וביטחון

בתפקיד זה, הוא מנהל מגוון רחב של פרוייקטים בהצטלבות הגיאופוליטיקה וביטחון בינלאומי עם  
מדינתיים,  -ספייס (המרחב הממוחשב). הוא מוביל את עבודת היוזמה בנוגע לשחקנים לא-הסייבר
) ועניינresilienceחוסן  בענן,  ומדיניות  ביטחון  הגנה,  משימות  מערכות  למזרח ),  הקשורים  ים 

 התיכון. 
 

לפני שהצטרף למועצה האטלנטית שימש כעוזר מיוחד בסנאט של ארצות הברית, שם עבד בנושאי 
קונגרסיונלי עם מעבדות הסייבר לאבטחת   חוץ. בתקופתו בגבעת הקפיטול היה עמית  מדיניות 

הצוות הקונגרסיונלי    סייבר בקונגרס ובינה מלאכותית בקונגרס של מרכז ווילסון, וסיים את תכנית
 מערב. -בענייני אסיה של מרכז מזרח

 
במקור מסטמפורד, קונטיקט, הוא בעל תואר ראשון הן ביחסים בינלאומיים והן בלימודים גלובליים  
(ריכוז ביטחון בינלאומי) והן בשפות ותרבויות המזרח התיכון מאוניברסיטת טקסס באוסטין. הוא  

סטרטגיים, באיגוד הלימודים הבינלאומי והוא נשיא הנבחר של  חבר במכון הבינלאומי ללימודים א
Texas Exes .בוושינגטון. הוא דובר ערבית וקצת עברית, והוא גם דייל בורבון מוסמך 



 NESA  –המרכז לחקר אסטרטגי במזרח התיכון ואסיה הדרומית 
 וושינגטון 

 
 

 
 ביוגרפיה לא רשמית – למטרות מידע הסמינר בלבד

MR. WYATT HOFFMAN 
עמית מחקר, המרכז לביטחון וטכנולוגיה מתפתחת באוניברסיטת  

 ג׳ורג׳טאון 
 
 
 
 

וטכנולוגיה   לביטחון  במרכז  מחקר  עמית  הוא  הופמן  ואייט 
) בג׳ורג׳טאון  בפרוייקט  CSETמתפתחת  עובד  הוא  שם   ,(

CyberAI   מדיניות במיזם  בכיר  מחקרי  אנליסט  היה  הוא  לכן  קודם  בסייבר).  מלאכותית  (בינה 
ב היה  Carnegie Endowment for International Peace-הסייבר  עבודתו  מוקד  שם   ,

באסטרטגיית הסייבר ותפקיד המגזר הפרטי באבטחת סייבר ובהצטלבות הנשק הגרעיני ואבטחת 
בל שני  תואר  מחזיק  וייאט  רוטרי  סייבר.  במלגת  אחז  שם  לונדון,  קולג׳  מקינגס  מלחמה  ימודי 

גלובלית בשלום ובמניעת ופתרון סכסוכים. הוא סיים תואר ראשון במדעי המדינה מאוניברסיטת  
Truman State . 
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MR. MICHAEL SEXTON 
 אסטרטג עריכה בכיר 

 ) Synack( סינאק
 
 
 
 
 

הוא   סקסטון  בכירמייק  עריכה  בעבר   .סינאק,  אסטרטג  שימש  מייק 
כעמית בכיר ומנהל חבר    כעמית בכיר  תכנית סייבר במזרח התיכון, 

   .וכמנהל נתונים בפרויקט שיקגו לביטחון ואיומים Chertoff Groupכאנליסט בכיר ב, אמריקה-במכון קטר
 

ביטחון  ,  קריפטוגרפיה והשלכותיהם על ביטחון המדינה,  מייק פרסם מאמרים ודוחות על התקפות סייבר
כתב העת הרשמי של ,  Charged Affairsהוא משמש גם כעורך מנהל של  .  האדם ונורמות בינלאומיות 

Young Professionals in Foreign Policy  )חוץ במדיניות  צעירים  מקצוע  מדופלם  ).  אנשי  הוא 
 +.CompTIA Securityב
 

ושלום הסייבר במזרח התיכון" יחד עם אלייזה קמפבל הוא ערך את הספר   בהוצאת  "  מלחמת הסייבר 
 ).  2020אוקטובר (מכון המזרח התיכון 
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