
 בזירה הבינלאומית  המעבדה לניטור שיח פוליטי

 בעידן. החלטות ומקבלי םחוקרי מצד מדינתית-הבין בזירה בשיח העניין גובר האחרונות בשנים

 ובתקופה ציבורית דיפלומטיה על, השאר בין, מתבססת, הבינלאומית בזירה יעדים השגת שבו

 של יעדים השגת או תמיכה בגיוס, מדיניות בקידום חשוב למרכיב הופכת" הרכה עוצמה"ה שבה

 כלים נוכח. בינלאומי שיח של אמת בזמן בניטור החשיבות גדלה, הבינלאומית בזירה מדינה

 ונוכח, השונים רבדיו על פוליטי שיח של ואנושי ממוחשב לניתוח, וטכניים תיאורטיים, חדשים

 את מהותי באופן לשפר מנותהזד נוצרת רלוונטיים טקסטים לאיתור טכנולוגיות התפתחויות

 . אמת בזמן השיח ניתוח את לחזק החלטות מקבלי ושל המחקר של היכולת

 הפוליטית בזירה וגופים לשחקנים בנוגע הן הבינלאומי בשיח מגמה שינויי לשרטט יוכל כזה חיזוק

 . עניין מעוררי נושאים סביב והן

מביאה לביטוי מחקר לאורך של שנים מעבדה לניטור שיח פוליטי בזירה הבינלאומית העבודה ב

, דיפלומטיה ציבורית, חקר שיח, ניתוח ממוחשב פוליטית תקשורתבתחומים רלוונטיים, ובהם 

 התכניתידי "-נתמכה המעבדה על 2016ל  2013בין השנים של טקסטים פוליטיים ורטוריקה. 

המעבדה ה וחלל. " מטעם משרד המדע, הטכנולוגיהחברה מדעי בתחום מדעיות תשתיות לפיתוח

עיקר המאמץ בשנים . המכון ליחסים בינלאומיים על שם לאונרד דיוויסידי -נתמכת גם על

 האחרונות מושגם על הקמת תשתית טכנית ומחקרית לניטור שיח. 
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 אירועים וכנסים:

Analyzing Political Discourse in the International Arena, organized by our lab. and the 

Leonard Davis institute for International Relations, 2015, the Hebrew University of 

Jerusalem.  

http://davis.huji.ac.il/sites/default/files/davisinst/files/political_discourse_workshop

.pdf 

Real-Time Sentiment Analysis in the Context of a Political Conflict, the American 

Political Science Association (APSA) Annual meeting, 2015, San Fransisco. 

https://professorsheehan.files.wordpress.com/2015/06/apsa-2015-program.pdf   
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 : ם במעבדהעבודות מחקר, מאמרים וכנסים של חברי

Mr. Yair Fogel-Dror, Who Is the One To Blame? Real-Time Sentiment Analysis in the 

Context of a Political Conflict, MA thesis, approved in 2015 

Avraham Ritov, Scaling Algorithms and Semantic Network Analysis, approved in 2016 

 , בכתיבה. בינלאומית בתקשורת גלים של ממוחשב ניתוח, סקלארבסקיפולינה 
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