מלגות קרן רגוניס לשנת 2019-2020
ע"ש רס"ן איל רגוניס ז"ל
לעידוד עבודות מחקר בתחום הלוחמה בטרור והגנת המולדת
המכון למדיניות נגד טרור ( )ICTובית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה
( )IDCשמחים להודיע על הענקת מלגות לעידוד עבודות מחקר בתחום הלוחמה בטרור והגנת המולדת.
המלגות יוענקו לזכרו של האדריכל רס"ן איל רגוניס ז"ל לאור פועלו בתחום העשייה הצבאית והאזרחית.
חלוקת המלגות נועדה לקדם פעילות מחקרית של סטודנטים במרכז הבינתחומי הרצליה וכן ,של חיילי צה"ל
וקציניו בתחום חקר הלוחמה בטרור והגנת המולדת.
מי זכאי להגיש הצעת מחקר למלגת קרן רגוניס?


כלל הסטודנטים הרשומים בתארים הראשון והשני במרכז הבינתחומי הרצליה ()IDC



עוזרי הוראה ומתרגלים במרכז הבינתחומי הרצליה ()IDC



מתמחי ועמיתי המכון למדיניות נגד טרור ()ICT



חיילים וקצינים בצה"ל (כולל מב"ל)

עד מתי ניתן להגיש את הצעות המחקר?
 7באפריל 2019 ,לכתובת המייל ragonis.fund@ict.org.il :לידי גב' לורנה אטיאס-לבובסקי.
*הצעות מחקר שיוגשו לאחר תאריך זה ,לא ייבדקו על-ידי הוועדה השופטת.
כמו כן ,האחריות לוודא קבלת המסמכים מוטלת על המגיש.
מה צריכה לכלול הצעת המחקר?
 .1פרטי המבקש  -שם מלא ,כתובת ,טלפון ,כתובת דוא"ל ,קורות חיים ורשימת פרסומים קודמים (אם יש).
 .2הצעת המחקר  -ההצעה לא תעלה על שלושה עמודים ותכלול את הפרטים הבאים :חשיבות הנושא
למחקר האקדמי בתחום הטרור והלוחמה בטרור ,שאל(ו)ת המחקר ,סקירת ספרות ומתודולוגיה.
*אין להגיש במסגרת זו עבודות גמורות או ניירות קיימים (לרבות מחקרי סמינר) אלא הצעות מחקר בלבד.
*הצעות המחקר והמחקרים הסופיים יוגשו ברמת סיווג בלמ"ס בלבד.
*ניתן להגיש הצעות מחקר בעברית או באנגלית.
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כיצד נבחרות העבודות?
ועדה מקצועית שתכלול סגל אקדמי של המרכז הבינתחומי הרצליה ונציגי משפחת רגוניס תבחר עבודות
מחקר מצטיינות להן יוענקו מענקי מחקר .הבחירה תעשה על-פי הקריטריונים הבאים:


איכות העבודה



תרומה וישימות לתחום חקר הטרור



מקוריות וחדשנות

מענקי המחקר יוענקו בשני שלבים:
בשלב הראשון ,תבחרנה ארבע הצעות מחקר מובילות בתרומתן לחקר הטרור .לכל אחת מההצעות תוענק
מלגה ראשונית בסך  .₪ 2,500מלגות אלו יוענקו למחקרים שיסתיימו תוך שנה.
המלגות יוענקו באירוע השנתי לזכרו של איל רגוניס שיתקיים ב 18-ביולי( 2019 ,האירוע יתקיים בשפה
העברית) .נוכחות הזוכים באירוע  -חובה.
בשלב השני ,לאחר השלמת המחקרים הנבחרים ,הם ידורגו על-פי הקריטריונים הנ"ל ויזכו להשלמת המלגה
בהתאם .עיקרי המחקרים יוצגו בשנה העוקבת ,באירוע לזכרו של איל רגוניס ז"ל ,בקיץ  .2020נוכחות הזוכים
באירוע  -חובה.
המלגות שיינתנו למחקרים בשלב השני יחולקו כדלקמן:


מקום ראשון

₪ 7,000



מקום שני

₪ 4,000



שאר המחקרים ( ₪ 2,000עבור כל מחקר)

העבודות הזוכות יפורסמו באתר המכון למדיניות נגד טרור באתר www.ict.org.il
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איל רגוניס ז"ל
 - 1958-1995אדם ,קמ"ן ,ארכיטקט  -ככתוב על קברו
איל היה אדם ערכי ופטריוט גדול ופעל תמיד מתוך שליחות כשערכי אהבת האדם ואהבת ארץ ישראל נר
לרגליו .איל שילב באמנות את שני תחומי העניין המרכזיים בחייו  -מודיעין ואדריכלות.
שירת כקמ"ן ביחידות מובחרות ,בצנחנים ובסיירת מטכ"ל במסגרתה הוביל פעולות עלומות שנחרטו על גיליון
בטחון מדינת ישראל .איל מכונה "הקמ"ן האולטימטיבי" ,כזה שדורות של קציני מודיעין מחונכים לאור הקווים
המקצועיים והערכיים שכיוונו אותו ואותם הנחיל .איל הצטיין כאיש תכנון יצירתי ופורץ מסגרות וגם כאיש
ביצוע מדויק .לימודי האדריכלות ניכרו בפועלו הצבאי .הוא מצא במסגרת עבודת המודיעין מקום לביטוי של
החשיבה היצירתית שלו יחד עם ידע טכני מקצועי ,ובכך תרם לקידום תורות הלחימה של המודיעין ביחידות
המובחרות .בפרקים האזרחיים של חייו בתחום האדריכלות ,בלטה מעורבותו בפרויקט "גבעת אנדרומדה"
שביפו.
איל היה איש חינוך ערכי בכל הווייתו שהקרין על כל סובביו במשפחה ,בלימודים ובצבא ,בכלל זה מפקדים
ופקודים .איש משפחה ,בן שורשי למשפחת רגוניס מראשון לציון ,בנם של רעיה וחיים ,אח לאון ,עוז ואדיר.
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