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Amit Sheniak – Short Bio
Dr. Amit Sheniak is the Cyber-security policy coordinator of the Israeli
ministry of Defense political-military directorate, and a consultant to
Israel’s National Cyber Directorate (INCD). He is also a post-doctoral
research fellow at the Hebrew University of Jerusalem, Davis institute for
international relations, the Truman institute for the advancement of peace,
and the Hebrew university Cyber Security Research Center (HCSRC).
Dr. Sheniak holds a MA and PhD in political Science from the Hebrew
University of Jerusalem (Dec. 2015) and a Post-doc from Harvard
University program for Science Technology and Society (STS), in the
Kennedy School of Government (2016-2017). He had served in the past
decade as a chief policy advisor and strategy analyst in various capacities
at Israel’s parliament, the ministry of defense and the Israeli Defense
Forces (IDF).
His research investigates the social and political context, of state
sponsored innovation technologies, specifically in regard to cybersecurity
conflicts, cyber-policy and expertise formation and their effect on
international order, sovereignty, legitimacy in Israel, USA and China.
Lately he was the co-organizer (together with Israel’s National Cyber
Directorate) of the US-IS policy workshop on “Cyber Active Defense”
(April. 2017).
דוקטורנט באוניברסיטה העברית במכון דיוויס ליחסים- הוא חוקר פוסט,ד״ר עמית שיניאק
בינלאומיים ובמכון טרומן לקידום השלום ועמית מחקר במכון לחקר הביטחון בסייבר
 בנוסף הוא משמש כמתאם מדיניות ההגנה בסייבר של משרד הביטחון.(HCASRC)
. האגף המדיני ביטחוני ויועץ למטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה,בישראל
 סיים את לימודי הדוקטורט במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית,ד״ר שיניאק
(STS) חברה-טכנולוגיה-) ולימודי פוסט דוקטורט בתוכנית ללימודי מדע2015 (דצמבר
 בעשור האחרון שימש.(2016-2017) בבית ספק קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד
. במשרד הביטחון ובצה״ל,במגוון תפקידי תכנון ומדיניות בכנסת
מחקריו מתמקדים בהקשר הפוליטי והחברתי של טכנולוגיות ביטחון מדינתיות והשפעתם
 באופן ספציפי הוא מתמקד בחקר התהוות יכולות.על המערכת הבינלאומית והמדינתית
, התמחות מקצועית ותורת לחימה, בהקשרי מדיניות,לחימה והגנה במרחב הסייבר
 לאחרונה יזם (יחד עם מטה הסייבר. בארה״ב ובסין,לגיטימציה ולאומיות בישראל
הלאומי) סדנא בינלאומית לגיבוש מדיניות בתחום ״הגנה אקטיבית בסייבר״ ותקיפות נגד
.)2017 של חברות פרטיות (אפריל

