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úåàø úåçúôúäá êøã éðáà
÷åðéæä úìéçú – 2008
ינואר
ינואר
ינואר-פברואר

ישראל  – 15פרופ' ריקרדו האוסמן מבקר בישראל כדי לדון באתגר קפיצת המדרגה של
ישראל מבחינה חברתית-כלכלית
ישראל  – 15כנס הרצליה השמיני :ראות מציגה את חזון ישראל  15כמסגרת אפשרית לעיצוב
עתידה של ישראל
התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים – המשך ההתמקדות בתהליך אנאפוליס

15 ìàøùé ïåæç úàø÷ì úåîã÷úä ;úåãñåî úééðá ;äìáåä – 2007
דצמבר
דצמבר

המצב בסוף השנה :תקציב של  1.3מליון דולר עבור העסקת צוות המונה  20עובדים.
ישראל  / 15יכולות – הקמת צוות נוסף בנושא 'מבנה והתנהלות'

נובמבר

 – RPNהשקת גרסת ניסיון

אוגוסט-דצמבר

התהליך המדיני בין ישראל והפלסטינים – עיסוק מוגבר ) 9אנליסטים( בתהליך אנאפוליס;
הקמה של אתר מיוחד
משאבי אנוש :גיוס חמישה אנליסטים חדשים ,מהם אחד עמית בתוכנית המנהיגות הבין-
לאומית מטעם קרן Legacy Heritage
הערכה מחדש והרחבה של צוות תקשורת וקשרי ממשל
ישראל  :15ריכוז מאמץ בנושא מדדי העוני
ביטחון לאומי – ראות מגישה שלושה מזכרים לועדת וינוגרד העוסקים במשבר בתפיסת
הביטחון הלאומי של ישראל
משאבי אנוש – גיוס שישה אנליסטים חדשים
תומאס פרידמן מהניו-יורק טיימס מכנה את ראות "מכון המדיניות המוביל בישראל"
השקת משרדנו בניו-יורק בקרן סמואל ברונפמן
בן כספית מעיתון מעריב מכנה את ראות "מכון המדיניות האסטרטגית המוביל בישראל"
התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים – כנס הרצליה השביעי :מכון ראות מציג את "היפוך
ביחס לכיבוש" על השינוי המהותי ביחסים בין ישראל לפלסטינים

אוגוסט-דצמבר
יולי-דצמבר
מרץ-מאי
מרץ-אפריל
ינואר-מאי
מרץ
פברואר
ינואר
ינואר

úåìåëé úééðáå äáçøä – 2006
המצב בסוף השנה :תקציב של  796,000דולר עבור העסקת צוות המונה  13עובדים
דצמבר
ספטמבר-דצמבר ביטחון לאומי – ריכוז מאמץ בנושא תוצאות מלחמת לבנון השנייה שהוביל למסקנה
שתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל אינה רלוונטית
אוקטובר-דצמבר בניית מוסדות – ראות מסיימת את כתיבת החוקה ומעדכנת את תקנון המכון
ישראל  – 15השקה רשמית .נואם מרכזי :מר אילן כהן ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר
נובמבר
ספטמבר-נובמבר משאבי אנוש – גיוס שבעה אנליסטים חדשים
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ספטמבר
ספטמבר
ספטמבר
יולי
יולי
יוני
מרץ
ינואר-יוני

גיבוש 'תוכנית אימון לאסטרטגיה ולמנהיגות'
ישראל /15יכולות – השקה של הצוות הראשון
פעולות – מעבר למשרדים חדשים
השקה של אתר חדש ומשודרג לראות
התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים – כנס ראות" :מהתנתקות להתכנסות"; נואמת
מרכזית :שרת החוץ גב' ציפי ליבני
בניית מוסדות – התחלת תהליך שמטרותיו :כתיבת חוקה ,עדכון תקנון המכון ,הרחבת חבר
המנהלים ,בניית יכולות של צוות הניהול וגיוס מנכ"ל חדש
משאבי אנוש – ראות מגייסת אחראית תקשורת ראשונה
התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים – ריכוז מאמץ בנושא גיבוש אסטרטגיה מדינית בנוגע
לממשלת החמאס

ìàøùé ìù éîåàìä ïåçèéáä úëøòîá ï÷çùë úåàø áåöéî – 2005
דצמבר
דצמבר

ספטמבר
אוגוסט
אוגוסט
יולי-דצמבר
ינואר-אוגוסט

המצב בסוף השנה :תקציב של  483,000דולר עבור העסקת צוות המונה  10עובדים
תמיכה במקבלי ההחלטות – ארבע קטגוריות תוצרים חדשות נוספות ומשלימות סך של
שמונה קטגוריות :תוצר מדיניות ,בסיס ניתוח ,מבט מערכתי ,התרעה בסיסית ,נקודת ראות,
מראות ,מושגים ומונחים
התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים – כנס ראות הראשון" :התנתקות :אסטרטגיה חדשה
או אירוע חד-פעמי"
קבלת הכרה ממקבלי ההחלטות על 'היום שאחרי ועידת אנאפוליס'
יכולות – הקמה של צוות מדיניות שני שעוסק בהכנת ישראל לכינונה של מדינה פלסטינית
משאבי אנוש – גיוס תשעה אנליסטים חדשים
התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים – ריכוז מאמץ בנושא 'היום שאחרי ההתנתקות
מעזה'

éúåàøä ìãåîä ìù úåîéùéä úçëåä ;éðù ìåâìâ – 2004
דצמבר
דצמבר
אוגוסט
יולי-אוגוסט
מאי-ספטמבר
אפריל-יוני
מאי
ינואר-מרץ

המצב בסוף השנה :תקציב של  368,000דולר עבור העסקת צוות המונה שישה עובדים
תצוגת התכלית הראשונה לגופים ממשלתיים בנושא "היום שאחרי תוכנית ההתנתקות"
השקה של ועדת היגוי ראשונה הכוללת את פיני מידן ,ארנון פרלמן ,דליה רבין ,אורי שני,
עו"ד גלעד שר ותת אלוף ברוך שפיגל
המועצה לביטחון לאומי הופכת ללקוחה הראשונה של ראות .הוכחה לישימות של המודל
הראותי
התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים – מיקוד מאמץ בנושא המו"מ והיחסים הבין
מדינתיים עם הפלסטינים
כתיבה של תוצרי ראות הראשונים
השקת אתר האינטרנט הראשון של ראות
בניית היסודות :רכישת חבילת פרקסיס; גיוס הצוות הראשון; העברת תוכנית ההכשרה
הראשונה של פרקסיס; ייסוד צוות המדיניות הראשון בנושא האתגר הפלסטיני
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 13בינואר

מכון ראות נוסד על ידי נועה אליאסף וגידי גרינשטיין

ïåùàø ìåâìâ – 2003
עיצוב 'הגלגול השני' של ראות ועדכון החזון ,המשימה ,האסטרטגיה והערך המוסף הייחודי
דצמבר
של המכון
אוקטובר-דצמבר קריסת הגלגול הראשון; מומחים לא מצליחים לספק תמיכה בזמן אמת למקבלי ההחלטות;
 ECFמאמץ את הסכם ז'נבה וזונח את עקרון היותו ארגון א-פוליטי.
ספטמבר
יולי
ינואר-אוקטובר

תרומה כספית ראשונה מארה"ב מוענקת על ידי ריגן סילבר
תרומה כספית ראשונה מישראל מוענקת על ידי אבי נאור
צוותי מומחים – למעלה מ 50 -צוותים מוקמים ופועלים

äðåùàøì äâäð úåàø ïåéòø – 2002
נובמבר

פרויקט ראות מושק בקרן לשיתוף פעולה כלכלי ) (ECFומתמקד ביחסים בין ישראל
לפלסטינים

אוגוסט-אוקטובר גידי מציג את רעיון ראות בפני הקרן לשיתוף פעולה כלכלי
גידי גרינשטיין הוגה את הרעיון של מתן שירותי תמיכה למקבלי ההחלטות בהיותו בבית
אביב
הספר לממשל ע"ש קנדי בהארוורד
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