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 2019 ,נובמבר

 (.Ph.D)ד"ר ברק בוקס 
 42312נתניה  3גרשון ש"ץ 
 מכון אירופה ,חוקר בכיר

 המדינה-המחלקה למדעי
The International BA Communication Programme 

 אילן-אוניברסיטת בר
 גן-רמת

 5290002ישראל, 
 bouksb@biu.ac.il דואר אלקטרוני:

                         barakbouks@gmail.com            
 

 : השכלה

נושא אילן.  -אוניברסיטת ברהמדינה,  -, המחלקה למדעי(.Ph.D)"  דוקטורטתואר " 2010-2016

 כמותי ניתוח ?דתי שאינו מטרור יותר אלים דתי טרור "האם עבודת הדוקטור:

 בהנחיית פרופ' יונתן פאקס. .וטרור" דת של

  ., בלגיהאוניברסיטת אנטוורפן, UCSIAן מכומסגרת סמינר קיץ בהשתתפות ב 2015

 דתית?"."האם אלימות המבוססת אמונה, : נושא הסמינר

בהתמחות בתקשורת פוליטית,  ,המדינה-מדעהחוג ל( (M.Aתואר "מוסמך"  2003-1999

כפתוח  ,הגליל-תזה: "כניסת ישראל למבצע שלוםנושא האביב. -אוניברסיטת תל

 .91ציון , במודל השחקן הרציונאלי". בהנחיית פרופ' אהרון קליימן

 אביב.   -מדע המדינה, אוניברסיטת תלהחוג ל (B.A)תואר "בוגר"  1999-1996

 

 : תחומי מחקר ולימוד 

מחקרי בטחון,  התיכון )בהתמקדות על לבנון(,-זרחטרור ודת, המ מחקר עיקריים הם:תחומי 

 (.Excelו SPSS)על גבי תכנות  רים ומחקרים כמותיים ואיכותנייםערבית, סק-תקשורתסקירת 

 

 מכוני מחקר: 

 אילן-המדינה אוניברסיטת בר-אירופה, המחלקה למדעיחוקר בכיר במכון משמש 

 

 אילן: - אוניברסיטת בר   לימוד קורסים: 

  . הדרכה ביבליוגרפית ואחזור מידע""המחלקה למדעי המדינה, תואר ראשון:   2015-2019

המחלקה למדעי המדינה, תואר שני לימודי צבא ובטחון מגמת סייבר   2019 -כעת

 .בשירות הטרור האיסלאמי"ואסטרטגיה: "הסייבר 

החברה -מדעיתחומי ב-רב BA , תואר ראשון, תכנית רוםמובנותלתכניות  דורהמ 2019-כעת

הדרכה ביבליוגרפית ": (תמקדות בלימודי שמאות מקרקעין, נדל"ן וניהול)ה

 .  ואחזור מידע"

                                     The International BA Communication Programme 2018 -כעת

"Research and Information Science";  

"Academic Literacy". 

 

mailto:bouksb@biu.ac.il
mailto:barakbouks@gmail.com


2 
 

 : וועדות אקדמיות

 .2017לשנת לספרות ומחקר חבר וועדת פרס ז'בוטינסקי  2017

 מרכז ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל,מזכיר וועדה אקדמית מטעם   2015-2019

 העוסקת בפרסום ספר אודות הקהילה החרדית.

 

 :מלגות ופרסים

 , אוניברסיטת אנטוורפן, בלגיה.UCSIAקיץ מטעם מכון -מלגת השתתפות בסמינר   2015

 .אילן-מלגת הצטיינות מטעם מדור מלגות ופרסים, אוניברסיטת בר 2014

 .אילן-אוניברסיטת ברמלגת הצטיינות מטעם מדור למלגות ופרסים,  1201
 
 

Peer Review - שיפוט   בכתבי - עת שפיטים 

 .Terrorism and Political Violenceהעת השפיט -שיפוט אקדמי בכתב  2017-2018

 .Religion State and Societyהעת השפיט -שיפוט אקדמי בכתב  2018

 .Conflict  Management and Peace Scienceהעת השפיט -שיפוט אקדמי בכתב  2018

 

 הנחיה: 

 המרכז הבינתחומי, ביה"ס לממשל, התכנית ללימודי טרור.  )נובמבר( 2018-)ינואר(  2019

מצרים: טרור המדינה בנושא  .ליתאנגתכנית בלתואר שני בגמר  קטפרויית הנחי

 האיסלאמית בסיני.

 

 פיקוח: אוניברסיטת בר -אילן: 

מערך לתכניות ייעודיות של קורסים במסגרת ה סילבוסיעל אקדמי פיקוח מינוי ל  2018 -כעת

 תכניות(. 6) תכניות( והמדור לתכניות לימודים לזרועות הבטחון 5)

 

 פרסומים:

 פרקים באסופות מאמרים:

: יחסי ישראל מצרים". בתוך שאול 2011השגריר לבנון, יצחק וד"ר ברק בוקס. "שבע שנים למהפכת  
אסופת מאמרים.  מצרים על פרשת דרכים: שבע שנים לאחר מהפכת ה"אביב הערבי".שי )עורך(, 

 . זמין ב:9-6, עמ' 2018הרצליה, ישראל: המכון למדיניות ואסטרטגיה, מרץ 
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Documents/Egypt14_3_2018.pdf 

 (.2018ביולי,  4)הורד: 
 

 פרקים בספרים: 

Bouks, Barak. "Combating Fundamentalists by Democracy: Lessons from Afghan 

Militias", in Darko Trifunovic (ed.), Serbian Israeli Relations. Book of Abstracts. Novi 

Sad: Serbia:  Institute for National and International Security*, 2019, pp.59-64. 

Available At: http://intelligence-security.rs/assets/img/SerbiaIsraelRelation.pdf 

(Downloaded: November 11, 2019). 
 

* ICEJ National Assembly of the Republic of Serbia (February 25, 2019). 

https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Documents/Egypt14_3_2018.pdf
http://intelligence-security.rs/assets/img/SerbiaIsraelRelation.pdf
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 :כנסים/מצגות/סדנאות

 ניירות במסגרת כנסים: 

 
Participation in the Zagreb 5th security forum, Hybrid Threats and Wars in the 21st 

Century, Making Society and Critical Infrastructure Resilient, Zagreb, Croatia, March 

13-14, 2020 (Forthcoming). 

 

Bouks, Barak. "Combating Fundamentalists by Democracy: Lessons from Afghan 

Militias", Paper presented at an international round table "Serbian-Israeli Relations". 

The house of the National Assembly of the Republic of Serbia. Belgrade, Serbia, 

February 25, 2019.  

 

 

Bouks, Barak. "The Differences between Terror Groups Perpetrating Regular Attacks 

vs. Terror Groups Perpetrating Suicide Attacks, in Choosing Types of Attacks Aimed 

Towards Different Targets",  

Presented in: 1. ISPSA (Israeli Political Science Association),Western Galilee 

College, Acre, Israel, May 23, 2019. 

2. The Israeli Association of International Studies, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, 

Israel,  June 12, 2019. 

 
, המכללה 2019 השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה לשנת כנסהוצג במסגרת הנייר ש

וכן הכנס השנתי של העמותה ללימודים  2019 במאי, 23, עכו, המערבי-האקדמית הגליל
 .2019ביוני,  12אביב, ישראל, -אביב, תל-בינלאומיים עיל"ב, אוניברסיטת תל

 
בוקס, ברק "האם רמת האלימות של תנועות דתיות המשתמשות בטרור, גבוהה יותר מתנועות 

 שאינן דתיות המשתמשות בטרור? ניתוח כמותי של דת וטרור". 
"Is Religious Terror More Violent From Non-Religious Terror? A Quantitative 

Analysis of Religion and Terror". 
, אלית ללימודים בינלאומיים )עיל"ב(רשל העמותה היש 12הכנס הנייר שהוצג במסגרת 

 14, יה"האוניברסיטה הפתוחה, רעננה. בנושא: "היחסים הבינלאומיים בין לאומיות לגלובליזצ
 . 2018ביוני, 

 
 

Bouks, Barak. "Is Religious Terror More Violent From Non-Religious Terror? A 

Quantitative Analysis of Religion and Terror", Paper presented at UCSIA's Summer 

school, The University of Antwerp, Belgium, on the theme: "Is Faith-based Violence 

Religious", 2015.  
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 הרצאות אקדמיות: 

סיקור תקשורתי של משברים מדיניים: מקרה הבוחן של כלי תקשורת ערביים במזרח בוקס, ברק. "
 12אילן, -הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר-", הרצאה במסגרת סמינר מחלקתי, ביתהתיכון
 . 2019למרץ,  14הספר -פורסם בבלוג בית .2019במרץ,

 post_14.html-http://blogtikshoretbarilan.blogspot.com/2019/03/blog זמין ב:
 (. 2019באפריל,  2)הורד:

 
 

 הרצאות לא אקדמיות: 

בן", מכון ז'בוטינסקי בוקס, ברק. "קיר הברזל והמאבק בטרור", הרצאה במסגרת ארועי "לילה ל
 . 2018 ביוני, 28אביב, -בישראל, תל

 https://www.youtube.com/watch?v=tSozGCDJIA8 זמין ב:
 (. 2019באפריל,  2)הורד:

 
 

   )Acknowledgments( ים אזכורי תודות על השתתפות בהכנת מאמר

Berman, Eli & Laitin, David D. Hard Targets: Theory and Evidence on Suicide 

Attacks. A Paper for the Department of Political Science, Stanford University, 

December 2006. 

*We thank Eva Meyersson Milgrom for organizing the Stanford suicide terrorism 

project and for her foresight in matchmaking this collaboration. We also thank Barak 

Bouks for research assistance.  

 

Berman, Eli & Laitin, David D. "Religion, Terrorism and Public Goods: Testing the 

Club Model", Journal of Public Economics, 92, 2008, 1942-1967. 

We appreciate the comments.... We thank Barak Bouks, Liang Choon Wang and 

Lindsay Heger for research assistance.  
 

Gilboa, Eytan. "Obama in Israel: Fixing American–Israeli Relations", Israel Journal of 

foreign Affairs, 7 (2), 2013, 19-28. 

Notes: The author wishes to thank Barak Bouks for his research assistance in the 

preparation of this article (written in p.26). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://blogtikshoretbarilan.blogspot.com/2019/03/blog-post_14.html
https://www.youtube.com/watch?v=tSozGCDJIA8
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 לא שפיטים: אקדמאים פרסומים             

 עת: -כתבי          

, חורף 208  האומה,",  ההחלטות המנהיגותיות של בגין בעקבות ביקור הנשיא סאדאת".  ברק,  בוקס
 .2017, נובמבר, תשע"ח

 ופרשנות: ניירות עמדה 

 ניירות עמדה:              

Bouks, Barak. "The Hezbollah-Fath al-Sham Ceasefire: A New Regional 

Equilibrium?" Perspective Paper No. 525. August 31, 2017. The Begin-Sadat Center 

for Strategic Studies.  

Available At: https://besacenter.org/perspectives-papers/hezbollah-syria-ceasefire/ 

(Downloaded: November 11, 2017). 

 
 עיתונים: 

 . זמין ב:2014ליוני,  30 "הארץ",קאעידה בשטח", -"אל .בוקס, ברק
-http://www1.biu.ac.il/File/%D7%A9%D7%98%D7%97

%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A1.pdf-30_6_14-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5 
 .(2016, באפריל 12)הורד: 

 
 מדיה משודרת:

 רדיו:

 .2018-2019 ייעוץ מדעי לתכנית הרדיו "דקה ישראלית". צה"ל-גליבוקס, ברק. 
 
 
 

בנושא   ,הדר יוסי  עם"  מדברים  כולם"ארץ", לתכנית    ראיון רדיו שניתן לתחנת "רדיובוקס, ברק.  
במאי שבהם נעשו יותר  4-5מנאר, בימי הקרב -אלערוצי החמאס, הטלויזיה הפלשתינית וערוץ 

שמש וגרמו -עזה לישראל )כיסו את כלל הדרום עד אשדוד וגן יבנה ובית-שיגורים, מרצועת 500מ
זמין .  2019,  מאיב  6  ,להרוגים. ישראל הגיבה בחומרה וכתוצאה מההפצצות על עזה נהרגו אזרחים(

 (.2019, מאיב 12)הורד  https://soundcloud.com/eretzfm/060519a-88 ב:
 
 
 

בנושא   ,הדר יוסי  עם"  מדברים  כולם"ארץ", לתכנית    ראיון רדיו שניתן לתחנת "רדיובוקס, ברק.  
עזה, האם אנו עומדים בפתח "אביב ערבי" חדש ומה המשמעות -הפגנות יוקר המחיה ברצועת

 1)הורד   https://soundcloud.com/eretzfm/180319a-2זמין ב:. 2019במרץ,  18הנובעת מכך? 
 (.2019באפריל, 

 
 

בנושא   ,הדר יוסי  עם"  מדברים  כולם"ארץ", לתכנית    ראיון רדיו שניתן לתחנת "רדיובוקס, ברק.  
התקשורת הערבית את וועידת ורשה. במסגרת הראיון נסקרו כלי תקשורת מרכזיים שהם סקירת 

לבנון וכלי -כן, נסקרה תחנת קול-ת'וורה(. כמו-אהרם( וסוריה )א-בטאוני השלטון במצרים )אל
ג'זירה". לכולם היה מכנה משותף אחד לא לסקר את הוועידה ולרמוז -תקשורת ערבי גלובלי, "אל

אהרם בגרסתו האנגלית שהציג דיווח -, מה תהיה תוצאת הוועידה )למעט אלבלי לדון בנושא
 . זמין ב:2019בפברואר,  14 ,קורקטי ומעט ביקורתי( ובמקום זאת להציג "חדשות חילופיות"

2cc-https://soundcloud.com/eretzfm/140219a  :(.2019בפברואר,  18)הורד 

 

https://besacenter.org/perspectives-papers/hezbollah-syria-ceasefire/
http://www1.biu.ac.il/File/%D7%A9%D7%98%D7%97-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5-30_6_14-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A1.pdf
http://www1.biu.ac.il/File/%D7%A9%D7%98%D7%97-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5-30_6_14-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A1.pdf
https://soundcloud.com/eretzfm/060519a-88
https://soundcloud.com/eretzfm/180319a-2
https://soundcloud.com/eretzfm/140219a-2cc
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בנושא , הדר  יוסי עם" מדברים כולם"ארץ", לתכנית  ראיון רדיו שניתן לתחנת "רדיובוקס, ברק. 
ות בשטחם ועל היחס של כלי התקשורת האופן בו דיווחו כלי התקשורת בסוריה על ההתקפ

 . זמין ב:2019בינואר,  14 ,הממלכתיים בסוריה לדיווחי האופוזיציה הסותרים את עמדתם
1888-https://soundcloud.com/eretzfm/140119a  :(.2019בנובמבר,  18)הורד 

 
 

בנושא , הדר  יוסי עם" מדברים כולם"ארץ", לתכנית  ראיון רדיו שניתן לתחנת "רדיובוקס, ברק. 
, בסיקור התקשורת הפלשתינית לאור הפיגועים האחרונים והאירועים ברצועת עזה בחודש נובמבר

מאזן לעומת הערוץ של -בערוץ הרשמי של הרשות הפלשתינית בראשות אבו תוך כדי התמקדות
 . זמין ב: 2018בדצמבר,  17 ,חמאס "אל אקצה", ככלי לביטוי המאבק ביניהם

18-12-https://soundcloud.com/eretzfm/17  :(.2018בדצמבר,  31)הורד 
 
 

 טלוויזיה:

I24 Arabic    מדאר אל אסבוע התכנית   -בכבלים(   174)ערוץ 

 לשת"פ בין צרפת לגרמניה Aachen חתימת הסכםראיון בתכנית מדאר אל אסבוע בנושא 
 . זמין ב:2019 ,בינואר 24, وألمانيا فرنسا بين آخن معاهدة موحد؟ أوروبي جيش انشاء

rBVwo-https://www.youtube.com/watch?v=uLPA0  :(.2019באפריל,  1)הורד 
 

 
 על יחסי האיחוד האירופאי ואיראן לנוכח החלטת טראמפבנושא , ראיון בתכנית מדאר אל אסבוע

ברקע אינטרס אירופאי לשמור על קשרי כלכלה ומסחר עם איראן,  לפרוש מההסכם עם איראן. 
לנוכח מהפך בקו זה כשדנמרק גלתה פעילות איראנית בתחומה וקדמה בעצמה סנקציות נגדה, דרך 

 . זמין ב:2019 ,ינוארב 31 ,أبرز العالقات المشتركة بين إيران واالتحاد األوروبي .האיחוד האירופאי
8SL1TU-https://www.youtube.com/watch?v=Auh1  :(.2019באפריל,  1)הורד 

 
 

 עיקריים: מזה"ת, תקשורת ויחב"ל:   טור אישי באתר "יקום תרבות": נושאים

  סיני חלק ב': הממד הביטחוני מדיני",הישראלים וחצי האי  -בוקס, ברק. "החלום ושברו
 . זמין ב: 2012דצמבר ב 14 תרבות, יקום

http://www.yekum.org/2012/12/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%
9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-
%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-
%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%91-
%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97/ 

 (.2016, באפריל 11הורד: ) 
 
 
 
 

 .2012באוקטובר,  10 יקום תרבות,הישראלים וחצי האי סיני",  -בוקס, ברק. "החלום ושברו
 זמין ב:

http://www.yekum.org/2012/10/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-
%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%
D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-
%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-
%D7%91%D7%A8%D7%A7 / 

 (.2016באפריל,  12)הורד: 
 
 

https://soundcloud.com/eretzfm/140119a-1888
https://soundcloud.com/eretzfm/17-12-18
https://www.youtube.com/watch?v=uLPA0-rBVwo
https://www.youtube.com/watch?v=Auh1-8SL1TU
http://www.yekum.org/2012/12/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97/
http://www.yekum.org/2012/12/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97/
http://www.yekum.org/2012/12/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97/
http://www.yekum.org/2012/12/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97/
http://www.yekum.org/2012/12/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97/
http://www.yekum.org/2012/12/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97/
http://www.yekum.org/2012/12/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97/
http://www.yekum.org/2012/10/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A7/
http://www.yekum.org/2012/10/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A7/
http://www.yekum.org/2012/10/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A7/
http://www.yekum.org/2012/10/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A7/
http://www.yekum.org/2012/10/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A7/
http://www.yekum.org/2012/10/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A7/
http://www.yekum.org/2012/10/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A7/


7 
 

 .1201בפברואר,  7 ,יקום תרבותבוקס, ברק. "המהומות במצרים בעיני התקשורת הזרה והערבית", 
 זמין ב:

http://www.yekum.org/2011/02/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%9
5%D7%AA%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A
2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8
%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A2/ 

 (.2016באפריל,  12)הורד: 
 
 

 . זמין ב:2012אפריל, ב 8, יקום תרבותבוקס, ברק. " המרד בסוריה: מאזן ביניים", 
http://www.yekum.org/2012/04/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%91%D7%
A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F-
%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D / 

 (.2016באפריל,  12)הורד: 
 
 

 . 2012פברואר ב 19 יקום תרבות,בוקס, ברק. "המשבר בסוריה בעיני התקשורת המקומית", 
 זמין ב:

http://www.yekum.org/2012/02/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%
91%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0
%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%94
%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA/ 

 (.2016, באפריל 12הורד: )
 
 

 . זמין ב:2011ביולי,  19  יקום תרבות,בוקס, ברק. "התקשורת הסורית במשבר האחרון", 
http://www.yekum.org/2011/07/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7
%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-
%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%
D7%95%D7%9F / 

 (.2016, באפריל 12)הורד: 
 
 

 וכח אירועי השעה במדינות ערבבוקס, ברק. "חשיבות קיום שידורי הרדיו בגלים קצרים לנ
 . זמין ב:2011פברואר ב 28 יקום תרבות,ובאיראן", 

http://www.yekum.org/2011/02/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%
AA-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D-
%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%93%
D7%99%D7%95-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-
%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C / 

 (.2016באפריל,  12)הורד: 
 
 

 . זמין ב:2011במאי,  16 יקום תרבות,בוקס, ברק. "מיהם העלאווים?", 
http://www.yekum.org/2011/05/%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%9D%D7%94%D7%
A2%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D/ 

 (.2016באפריל,  12הורד: )
 
 

 . 2012ביולי,  2 יקום תרבות,. "מצרים ביום שאחרי נצחון "האחים המוסלמים", בוקס, ברק
 זמין ב:

http://www.yekum.org/2012/07/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-
%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-
%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D
7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D / 

 (.2016באפריל,  12הורד: ) 
 
 
 

http://www.yekum.org/2011/02/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A2/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A2/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A2/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A2/
http://www.yekum.org/2012/04/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2012/04/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2012/04/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2012/04/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2012/04/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2012/02/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://www.yekum.org/2012/02/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://www.yekum.org/2012/02/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://www.yekum.org/2012/02/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://www.yekum.org/2012/02/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://www.yekum.org/2012/02/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://www.yekum.org/2011/07/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F/
http://www.yekum.org/2011/07/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F/
http://www.yekum.org/2011/07/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F/
http://www.yekum.org/2011/07/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F/
http://www.yekum.org/2011/07/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F/
http://www.yekum.org/2011/07/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C/
http://www.yekum.org/2011/05/%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%9D%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2011/05/%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%9D%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2011/05/%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%9D%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2011/05/%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%9D%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2012/07/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2012/07/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2012/07/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2012/07/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2012/07/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D/
http://www.yekum.org/2012/07/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D/
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  . 2011, פברוארב 81 יקום תרבות,", מעמדם במהפכה המצרית -נשים וקופטיםבוקס, ברק. "
 זמין ב:

http://www.yekum.org/2011/02/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%

A7%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%9

3%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-

%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA/ 

 (.2016באפריל,  12הורד: 

 
 . 2011במרץ,  2 יקום תרבות,בוקס, ברק. "קדאפי כמותג", 

http://www.yekum.org/2011/03/%D7%A7%D7%93%D7%90%D7%A4%D7%99-
%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92/ 

 (.2016באפריל,  12הורד: )
 
 

 :נסיון בעבודה

 אילן-אוניברסיטת בר 2015-כעת

 .המדינה-במחלקה למדעי עמית הוראה 

 

 אילן-אוניברסיטת בר   2016-2018

עמית הוראה ותרגול בקורסים שיטות מחקר ושימושי מחשב וסטטיסטיקה 

 ושימושי מחשב.

 

 אילן-אוניברסיטת בר  2011-2015

"הדרכה  (, בקורס:2011-2015)פרופ' יונתן פאקס,  המדינה-במחלקה למדעי עוזר 

; עוזר לסגן אקדמי בביה"ס לתקשורת )פרופ' סם ביבליוגרפית ואחזור מידע"

 (.2012-2014וילציג, -ליימן

 

 IDCהמרכז הבינתחומי   2012-2019

השגריר עוזר תכנית הבינלאומית לטרור )ה , לימודי התואר השני,ביה"ס לממשל 

 : פוליטיקה, חברה וטרור: מחזון למציאות".מצרים: "בקורסיצחק לבנון(, 

 

 אביב-תלאוניברסיטת   2008-2010

כתיבת דו"חות כספיים לקרנות אקדמיות בינלאומיות  -רשות המחקר 

 וישראליות; אגף הכספים.

 

 טוב-אביב; ג'וב-תלאוניברסיטת   2004-2008

 מחקר ועבודה סטטיסטית. 

 

 אביב-מילרגום(; אוניברסיטת תל-סטנפורד )פרופ' אווה מיירסוןאוניברסיטת   2003-2004

 החלטות, מחקר ועיבוד נתונים סטטיסטי(.-מחקר )טרור, תהליכי קבלתעוזר 

 

http://www.yekum.org/2011/02/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA/
http://www.yekum.org/2011/02/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA/
http://www.yekum.org/2011/03/%D7%A7%D7%93%D7%90%D7%A4%D7%99-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92/
http://www.yekum.org/2011/03/%D7%A7%D7%93%D7%90%D7%A4%D7%99-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92/
http://www.yekum.org/2011/03/%D7%A7%D7%93%D7%90%D7%A4%D7%99-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92/
http://www.yekum.org/2011/03/%D7%A7%D7%93%D7%90%D7%A4%D7%99-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92/
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 האוניברסיטה הפתוחה   2001-2003

 עוזר בפתוח הקורס "צמיחת המדינות החדשות באפריקה" )ד"ר אירית בק(.

 

 אביב-תלאוניברסיטת   2000-2005

מבוא למו"מ עוזר בתכנית לדיפלומטיה, במסגרת הקורס: " ;עוזר מחקר

 (.2005, מוטי קריסטל עו"ד) "בינלאומי

 

 :שפות 

 שפת אם. -עברית  

 .ברמת שפת אם -אנגלית  

 רמה בינונית. -ערבית  

 :שונות

, כולל אינטרנט ותכנות מחשב ועיבוד נתונים סטטיסטים נסיון בעבודה על גבי מחשב  

 .  Office, Power Point, Out-Look, Word, SPSSבסיסיות: 

 

 


