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 :2018 –של העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים )עיל"ב( תשע"ח  12-הכנס ה

 "היחסים הבינלאומיים  בין לאומיות לגלובליזציה"

 

 הכנס מתקיים בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה,

 בחסות המחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת,

 , א' בתמוז התשע"ח2018ביוני  14-ביום חמישי ה

 

 תכנית הכנס

 : והתכנסות ם: רישו09:10-08:30

   : דברי ברכה09:30-09:15

 פרופ' צחי וויס, דיקן המחקר, האוניברסיטה הפתוחה

 ד"ר דפנה הירש, ראש המחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת

 ניסר, רכזת אקדמית של הכנס השנתי-ד"ר שרה קאהן

 פרופ' אריה קצוביץ, נשיא עיל"ב

 

 11:15-09:30: )א( ראשוןמושב 

 לימודי שלום ויישוב סכסוכים: גישות שונות. 1א.

 steing@mail.biu.ac.ilאילן, -ריטת ברנבג, אוניבילד שטייאיו"ר ומתדיין: פרופ' ג'ר

 Re-conceptualizing Political Reconciliation: Merging“גיא, המרכז הבינתחומי הרצליה, -ד"ר אור אבי

oraviguy@gmail.comStability and Conflict Transformation,”  

 Are Peace Negotiations that Tackle the Issue of Justice“גוריון, -ד"ר יואב קפשוק, אוניברסיטת בן

kapshuk@gmail.comMore Likely to Succeed?”,  

ד"ר אמירה שיף, "על אסטרטגיות של "דחיפה" ו"הטייה" של מתווך בתהליך קדם משא ומתן: תווך בסכסוכים 

 @net.net013a.schiffפלסטינאי", -וואתי של תהליכי קדם משא ומתן בסכסוך הישראלישאינם בשלים, ניתוח הש

“,Political Responsibility through Essentially Contested Concepts ”ד"ר רועי קיבריק, מכון מתווים, 

roee.kibrik@mail.huji.ac.il 

אילן, "פנאטיות בראי סימולציות ככלי מחקר", -יהודה וגיא זוהר, אוניברסיטת בר-ד"ר חמדה בן

guyzoharbiu@gmail.com; hemdaby@gmail.com 
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 ושנאת זרים  ,דתרגש,  . היבטים שונים של 2א.

 hillel.frisch@gmail.comאילן, -יו"ר ומתדיין: פרופ' הילל פריש, אוניברסיטת בר

אילן, "האם רמת האלימות של תנועות דתיות המשתמשות בטרור גבוהה יותר -ד"ר ברק בוקס, אוניברסיטת בר

 barakbouks@gmail.comמתנועות שאינן דתיות המשתמשות בטרור? ניתוח כמותי של דת וטרור", 

Lev Topor, Bar-Ilan University, “Jeremy Corbyn – Anti-Semitic Liaisons: An OSINT 

topor@hotmail.com-levReport,”  

Dr. Ben Mollov and Prof. Shmuel Sandler, Bar-Ilan University, “Religion and International 

; mollob@mail.biu.ac.ilCentury Realism,”  thRelations Theory: The Jewish Experience and 20

sandler.shmuel@gmail.com 

Aviad Levy, Hebrew University of Jerusalem, “Rethinking Emotional Diplomacy: The 

European Relations,” -Politics of Shame, Resentment, and Frustration in the Israeli

aviad.levy@mail.huji.ac.il 

 

 ורגיונליזם: התעוררות לאומית בצל תהליכי אינטגרציה אזורית. לאומיות 3א.

 omer.gendler@mail.huji.ac.il, האוניברסיטה העברית בירושלים, דלריו"ר: עומר גנ

 mstovi@mail.huji.ac.ilפרופ' אלפרד טוביאס, האוניברסיטה העברית בירושלים, "קטלוניה והאיחוד האירופי", 

"צפון אירלנד , מרכז הבינתחומי וכתב החוץ של מעריב, ון הבינלאומי למדיניות נגד טרורמכהרוביץ , ד"ר חיים איס

  hayim30@gmail.com, הברקזיט"בצל 

עומר גלנדר, האוניברסיטה העברית בירושלים, "מדידה של שוני פוליטי בין אזורים באירופה", 

omer.gendler@mail.huji.ac.il 

 

 . סדר עולמי וסדר בינלאומי בעולם משתנה4א.

 zachl@poli.haifa.ac.il, זק לוי, אוניברסיטת חיפהיו"ר ומתדיין: פרופ' 

Prof. Benny Miller, University of Haifa,”Explaining the American Failure to Make the World 

ler@poli.haifa.ac.ilbmilin Its Own Image,”  

Dr. Ariel Kabiri, Western Galilee College, “The Anarchical Cyber Society,” 

ariel.kabiri@gmail.com 

 idma.co@zoho.comמתיאו כהן, "מערך המשילות של וויקיפדיה כאבטיפוס למשטר בינלאומי ליברלי", 

גוריון בנגב, "חפצים גלובליים במציאות מקומית: חקר תרבות חומרית כשיטה -ד"ר שרי אהרוני, אוניברסיטת בן

 saraia@bgu.ac.ilלפיענוח הסדר העולמי", 
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 מדינתית במזרח התיכון )שולחן עגול(-פניםאלימות . 5א

 ogen.goldman@mail.huji.ac.ilיו"ר: ד"ר שלמה )עוגן( גולדמן, אוניברסיטת אריאל, 

 Oritm7@bezeqint.net ,משתתפים :ד"ר אורית מילר כתב, מכללת אפיק

 gh791966@gmail.comד"ר גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל, 

 itayhaiminis123@gmail.comאילן , -איתי חימיניס, אוניברסיטת בר

 r@poli.haifa.ac.ilclutmaד"ר כרמלה לוטמר, אוניברסיטת חיפה, 

 

 . כל כך קרוב, כל כך רחוק: ישראל והאיחוד האירופי בזירה הבינלאומית )שולחן עגול(6א.

 pardos@bgu.ac.ilגוריון בנגב, -יו"ר:  פרופ' שרון פרדו, אוניברסיטת בן

 toby@tobygreene.netמשתתפים: ד"ר טובי גרין, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

 lior.herman@gmail.comד"ר ליאור הרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

 gadi.heimann@mail.huji.ac.ilעברית, ד"ר גדי היימן, האוניברסיטה ה

 arie.krampf@gmail.comיפו, -אביב-ד"ר אריה קרמפף, מכללת תל

 maya.sion@mail.huji.ac.ilצדקיהו, האוניברסיטה העברית בירושלים, -יאוןש ד"ר מאיה

 

 הפסקת קפה – 11:45-11:15

 

 13:30-11:45מושב שני )ב(: 

 . בין הגלובלי למקומי: בעקבות זיקות אפשריות בין פוליטיקה לאומית ופוליטיקה גלובלית1ב.

 bennyn@openu.ac.il, האוניברסיטה הפתוחהיו"ר ומתדיין: פרופ' בנימין נויברגר, 

rof. Benny Miller, University of Haifa, “Explaining the Outcomes of the Arab Spring,” P

bmiller@poli.haifa.ac.il 

Hila Levi, Hebrew University of Jerusalem, “The Role of Organizational Culture in 

Protecting Human Rights during the European Sovereign Debt Crisis,” 

hila.levi1@mail.huji.ac.il 

Moran Avital, Hebrew University of Jerusalem, “The Global Appeal and the Renunciation of 

2009,” -Home Field Potential: Strategies of Israeli Human Rights Organizations, 2000

moran.avital1@mail.huji.ac.il 

Dr. Toby Greene, Hebrew University of Jerusalem, “The Anarchy Model of Foreign Policy in 

toby@tobygreene.net, Parliamentary Coalitions: Cases from Britain and Israel 
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Shani Bar-Tuvia, Hebrew University of Jerusalem, “Bilateral Cooperation Schemes for 

Egyptian Case in a Comparative Perspective,” -igration Control: The IsraeliM

shani.bartuvia@mail.huji.ac.il 

 

 . בטחון, טכנולוגיה, ואסטרטגיה  בעולם נזיל ומשתנה2ב.

 schorev@poli.haifa.ac.ilיפה יו"ר ומתדיין: פרופ' שאול חורב, אוניברסיטת ח

 orelbel@gmail.comד"ר יעקב הכט, אוניברסיטת חיפה, "מודל ידיד ויריב בעת ובעונה אחת", 

סימטריות", -אילן, "השפעת עייפות מלחמה על סיום מלחמות א-אהוד גולן, אוניברסיטת בר

udigolan@inter.net.il 

Jony Essa, Hebrew University of Jerusalem, “Security as a Critical Rule of Power: Defining 

Eastern Security Sectors: Acceptance, Rejection, or in Between,” -in Middlethe Liberal Script 

jony.essa@mail.huji.ac.il 

Dr. Ariel Kabiri, Western Galilee College, “Competing Visions: World Order and Molecular 

ariel.kabiri@gmail.comNanotechnology,”  

Dr. Daphne Richemond Barak, IDC Herzlya, “Underground Warfare as a Global Threat,” 

barak.daphne@idc.ac.il 

 

B.3. Are Ministries of Foreign Affairs Passé (The Israel Council on Foreign Relations 

[ICFR] Roundtable) 

Chair and Participant: Ms. Colette Avital, ICFR Board Member, Former Diplomat and 

member of Knesset.  

Ms. Debora Lyons, Canadian Ambassador to Israel. 

Mr. Piotr Smolar, Correspondent, Le Monde.  

nkochavi@mail.huji.ac.ilDr. Noam Kochavi, Hebrew University of Jerusalem,  

 

 . שיח ובטחון 4ב.

 zohar.kampf@mail.huji.ac.ilיו"ר: פרופ' זהר קמפף, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

 inbar.noy@mail.huji.ac.ilהאוניברסיטה העברית בירושלים,  מתדיינת: ענבר נוי,

 naama.lutz@mail.huji.ac.ilמתדיינת: נעמה לוץ, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

 Why Should IR Scholars Should Care What States are“אילן, -ד"ר מור מיטרני, אוניברסיטת בר

?Talking About ,"lmor.mitrani@mail.huji.ac.i 
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 A Battle of Names: Israel’s and Hamas’ Naming“אופיר חדד, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

Battle ,"hadad.ofir@gmail.com 

 נטע קרמר, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

the Israeli Political Discourse”,  Political Concepts and Vagueness: Cyberattacks in“

neta.kremer@mail.huji.ac.il 

 ”Diplomatic Dramas and Redressive Actions: “Facing“ר, האוניברסיטה העברית בירושלים, דללי א

 lee.aldar@mail.huji.ac.il, the State” 

 

 (שולחן עגול) : אתגרים והזדמנויותישראל והמעצמות במזרח התיכון. 5ב.

"רוסיה, ארה"ב, והמזרח התיכון: השלכות  רבינוביץ, האוניברסיטה העברית בירושלים, : ד"ר אורומשתתפת יו"ר

 ori.rabinowitz@gmail.com אסטרטגי של ישראל", -על מצבה הגיאו

אמריקנית על יחסי ישראל עם שתי -"השלכות  התחרות הסינית משתתפים: ד"ר יורם עברון, אוניברסיטת חיפה,

 yevron@research.haifa.ac.il המעצמות",

זוהר, האוניברסיטה העברית בירושלים, "אנרגיה גרעינית, המעצמות והמזרח התיכון", -אלומה לוי

 aluma.levi@mail.huji.ac.il  

 "ישראל והמעצמות במזרח התיכון: אתגרים". האוניברסיטה העברית בירושלים,ירון שניידר, 

yaron.schneider@mail.huji.ac.il 

 

 . כלכלה פוליטית, לאומיות וגלובליזציה6ב.

 zeevro@openu.ac.il, יו"ר ומתדיין: פרופ' זאב רוזנהק, האוניברסיטה הפתוחה

Dr. Ranan Kuperman, University of Haifa, “The Combined Effect of Economic and Political 

ranank@poli.haifa.ac.ilRegimes on Interstate Relations,”  

Dr. Arie Krampf, Academic College of Tel-Aviv Yaffo and Ben-Gurion University; and Dr. 

Benjamin Braun, Max Planck Institute for the Study of Societies, “Frankenstein’s Monster: 

; arie.krampf@gmail.comThe Eurodollar Market and the Limits of US Financial Hegemony,” 

benjamin.braun@mpifg.de 

Dr. Tal Sadeh and Dr. Eyal Rubinson, Tel Aviv University and The Harry S. Truman 

Institute for the Advancement of Peace, Hebrew University of Jerusalem, "Do the IMF and 

, ?"World Bank Promote Autonomous Sovereign Debt Management

  talsadeh@post.tau.ac.il;  eyal.rubinson@mail.huji.ac.il 

?", קוטבי-"משבר כלכלי וגלובליזציה: לקראת עולם רב גוריון בנגב,-אוניברסיטת בן אפרים דוידי,ר "ד

 il.edavidi@bgu.ac   

 גלובלי."אביב, "הדילמה של הדמוקרטיות בזירה הבינלאומית: רווחה, ביטחון, ותפקיד -יונתן רול, אוניברסיטת תל
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 : ארוחת צהריים )לחברי עיל"ב בלבד(1430-13:30

 

 : ישיבת מליאה של עיל"ב15:00-14:30

 דיווח מזכיר ונשיא עיל"ב לישיבת המליאה

 בחירות לחברי הוועד הפועל )לפי התקנון(

 טוב )ז"ל(-סימן-הענקת פרסים ע"ש גיל פרידמן )ז"ל( ויעקב בר

 WISCמעורבות העמותה בארגון 

 שונות

 

 16:45-15:00מושב שלישי )ג(: 

 . בטחון, חברה ופוליטיקה במזרח התיכון1ג.

 yagil.levy@gmail.comיו"ר ומתדיין: פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה, 

", 2005-2017ד"ר גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל, "התפתחויות והלכי רוח בחברה הפלסטינאית, 

gh791966@gmail.com 

ת וערעור הסדר אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל אביב, "לאומיות דתית של המדינה האסלאמיגלית טרומן, ד"ר 

 il.galitruman@walla.co, רני"הסימבולי המוד

מדיניות חיוביות: -קרביס, אוניברסיטת חיפה, "האתגר של ארגוני מודיעין באיתור תפניות אסטרטגיות-שגית סטייוי

", 1970-1977מדינית של מצרים בשנים -כישלון הזיהוי של המודיעין הישראלי את התפנית האסטרטגית

.ilsagit_kerbis@walla.co 

, ”2013-וב 2011-אילן, "המקורות הרעיוניים של המהפכות במצרים ב-איתי חימיניס, אוניברסיטת בר

itayhaiminis123@gmail.com 

Jony Essa, Hebrew University of Jerusalem, “Does Security Sector Organization Matter? 

Continuity and Change in the Ownership of the Syrian Security Sector since 2000,” 

jony.essa@mail.huji.ac.il 

 

  . השפעת הקברניטים על הערכת המודיעין 2ג.

 avnerpro@netvision.net.ilיו"ר: ד"ר אבנר ברנע, אוניברסיטת חיפה, 

 avraham.sela@mail.huji.ac.ilמתדיין: פרופ' אברהם סלע, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

יתר של איומי הנשק הלא קונבנציונלי על עיראק ערב "הערכת ה אילן,-פרופ' אפרים כהנא, אוניברסיטת בר

 ekahana@googlemail.com : כשל הפוליטיזציה",2003-המלחמה ב

 bbenzur@idc.ac.il "השפעת קברניטים על הערכות מודיעין", צור, המרכז הבינתחומי הרצליה,-ד"ר ברק בן

mailto:yagil.levy@gmail.com
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 gmail.com1ranetzionE@"השפעת הקברניטים על הערכות המודיעין", ,  הפורום לדיאלוג אסטרטגיציון, עערן 

אילן, -אוניברסיטת בר בנתיבים לפיוס ולשלום","קהילת המודיעין הישראלית והקברניטים  ,לפידד"ר אפרים 

lapide3@gmail.com 

 

 . עתיד היחסים הבינלאומיים: בין לאומיות לגלובליזציה  )שולחן עגול(3ג.

 mor.mitrani@biu.ac.ilאילן, -יו"ר: ד"ר מור מיטרני, אוניברסיטת בר

 arie.kacowicz@mail.huji.ac.ilיו"ר: פרופ' אריה קצוביץ, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

 poli.haifa.ac.ilbmiller@משתתפים: פרופ' בני מילר, אוניברסיטת חיפה, 

 oferisr@gmail.com אוניברסיטת חיפה, ד"ר עופר ישראלי,

 yotamr@inss.org.ilיותם רוזנר, המכון ללימודים אסטרטגיים, 

  College London’ Kings ,daniel.heymann@kcl.ac.ukמן, ידניאל הי

 

 . נשק גרעיני ואנרגיה גרעינית כסוגיות גלובליות4ג.

 ariege@openu.ac.il, יו"ר  ד"ר אריה גרוניק, האוניברסיטה הפתוחה

 eitan.barak@mail.huji.ac.ilמתדיין: ד"ר איתן ברק, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

איגור דווידסון, האוניברסיטה העברית בירושלים, "מדיניות דור התפוצה השני )הודו, פקיסטן וישראל( ותפיסות 

הביטחון הלאומי: השפעת האחזקה בנשק גרעיני על תפיסות הביטחון של המדינות בהקשר של עימותים 

  igor.duvidzon@mail.huji.ac.ilקונבנציונליים", 

דן סגיר, האוניברסיטה העברית בירושלים, "ההרתעה הגרעינית של ישראל כחלק מדיאלוג ההרתעה בין ישראל 

 sagirdan@gmail.com, ”2003-1979לעיראק, 

Aluma Levi-Zohar, Hebrew University of Jerusalem, “Nuclear Energy in the Context of 

aluma.levi@mail.huji.ac.ilNuclear Weapons,”  

Exequiel Lacovsky, Hebrew University of Jerusalem, “Doomed to Fail? The NWFZ in the 

exequiel.lacovsky@mail.huji.ac.ilct,” Over Effe-Middle East and the Missing Spill 

ד"ר איתן ברק, האוניברסיטה העברית בירושלים, "האמנה לאיסור נשק גרעיני ותחילת סופם של כלי נשק 

  eitan.barak@mail.huji.ac.ilגרעיניים",
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 לגיטימציה במזרח התיכון -. לגיטימיות ותהליכי לגיטימציה ודה5ג.

 ודניאל ויינר,, והפורום לחשיבה אזוריתיו"רים )ומשתתפים(: אדם הופמן, האוניברסיטה העברית בירושלים 

 האוניברסיטה העברית בירושלים.

 clutmar@poli.haifa.ac.ilמתדיינת: ד"ר כרלמה לוטמר, אוניברסיטת חיפה, 

 bmor@poli.haifa.ac.ilמתדיין: פרופ' בן מור, אוניברסיטת חיפה, 

המרכז הבינתחומי והפורום לחשיבה אזורית. ", הלגיטימציה של איראןאתגרי ד"ר אורי גולדברג, "

origoldberg@gmail.com  

 ", למול המערכת האזורית והבינלאומית אתגרי הלגיטימציה של הממשל הסודאני, "המרכז הבינתחומיד"ר חיים קורן, 

5@zahav.net.il-koren  

Adam Hoffman, Hebrew University of Jerusalem and The Forum for Regional Thinking, 

"Jihadi Media and the Islamic State's Quest for Legitimacy: "Official" Media and the Projection 

of State Capacity", adam.hoffm@gmail.com 

Adv. Tal Mimran, Hebrew University of Jerusalem, "The Islamic State and the (Broken) Dream 

of the Caliphate: The Legitimacy Obstacle of the Islamic State In the Eyes of International 

Law", talmimran@gmail.com 

Daniel F. Wajner, Hebrew University of Jerusalem, "Performative Warfare in the Middle 

East: Mapping Legitimation Battlefields in the ‘Gaza Flotilla’ Events", 

daniel.wajner@mail.huji.ac.il   

 

   בין מזרח למערב: יחסים בינלאומיים במזרח אסיה. 6ג.

 isaaclu@openu.ac.ilיו"ר ומתדיין: ד"ר אייזק לובלסקי, האוניברסיטה הפתוחה, 

 s Multilevel Game’South Korea“ ,levko@smile.net.il”ברל, -ד"ר אלון לבקוביץ, מכללת בית

 ”US, ASEAN and Counter-Terrorismבר נתן, האוניברסיטה העברית בירושלים ,-ד"ר גליה פרס

”Multilevel Governance -Cooperation ,galiapress@gmail.com 

 The Spillover of China-Japan Rivalry into Areas beyond East“ד"ר יורם עברון, אוניברסיטת חיפה, 

Asia ,"yevron@research.haifa.ac.il 

 China’s Mediation Approach in the Middle East: Between“טי( חזיזה, מכללת אשקלון, ד"ר מרדכי )מו

” ,Conflict Resolution and Conflict Management  ,@gmail.com1308motih 

 

 הפסקת קפה – 17:00-16:45
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  1830-1700מושב רביעי )ד(: 

 יחש-הבינלאומיים בין לאומיות לגלובליזציה: פרס הענקת מפעל חיים, שיחה ורבהיחסים 

 arie.kacowicz@mail.huji.ac.ilיו"ר: פרופ' אריה קצוביץ, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

 sarabethkn@gmail.comניסר, האוניברסיטה הפתוחה, -יו"ר: ד"ר שרה קאהן

 פרופ' רות לפידות, האוניברסיטה העברית בירושלים, כלת פרס מפעל חיים

 פרופ' עמנואל אדלר, אוניברסיטת טורונטו והאוניברסיטה העברית בירושלים, חתן פרס מפעל חיים.

 

 כנס מוצלח לכולנו!

mailto:arie.kacowicz@mail.huji.ac.il
mailto:sarabethkn@gmail.com

