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 קורא  קול

 2021- א"פ תש(  ב"עיל )  בינלאומיים ללימודים הישראלית  העמותה  של 14-ה  הכנס

   פלטפורמה מקוונת בכפוף לנסיבות / באר שבע, גוריון בנגב-באוניברסיטת בן יתקיים הכנס

  וממשלוהמחלקה לפוליטיקה  מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו בחסות

 תשפ"א סיוון ב ג"כ, 2021 ביוני 3- ה חמישי ביום

, לאור משבר נגיף קורונה  2020ביטול כנס העמותה שעתיד היה להתקיים באוניברסיטת חיפה בחודש נובמבר   לאחר

 של  בתחוםות וחוקרים  לחוקר  פונים  אנו.  כנס שנתי  קיומו של    של  ישנה- החדשה  במסורת  להמשיך  שמחים  אנחנו

 צעירים   רות וחוקרים  חוק  מעודדים  אנו.  ובתובנותיהם  בגילוייהם  אותנו  לשתף  גווניו  כל   על   הבינלאומיים  היחסים

 בכל   מחקריהם  את  להציג  ודוקטורנטים  שני  תואר  תלמידי  וגם  ,ושלישי  שני  תואר  בעלי  מרציםמרצות ו     ,ומנוסים

   .הבינלאומיים והלימודים ל"היחב  של הנושא תחומי 

לאומיים התמודדו -בספרות המחקר של היחסים הבין  ."21- סטטוס קוו ורביזיוניזם במאה ה"  הנו  השנה  הכנס  נושא

ואחרים עם שינויים בסדר העולמי תוך שימוש בשני    מורגנתאו, וולץ, גילפיןקאר,  כדוגמת    20-תיאורטיקנים במאה ה 

מושגים תיאורטיים, סטטוס קוו ורביזיוניזם. עיקר המחקר נסוב על מאמציהן של מעצמות לשימור הסטטוס שלהן  

 בזירה העולמית לעומת ניסיונן של מעצמות שונות לקעקע את התופעות אלה.  

העולמי בסדר  המואצים  ביטוי   ,השינויים  לידי  אסיאתיות  הבאים  מעצמות  של  וסין  בהתבססותן  הודו  ,  כדוגמת 

נטגרציה  פרויקט האיניצב    יהםבפנ האתגרים    , COVID-19האתגרים הגלובליים הנלווים למאבק במגיפות כדוגמת  

, התוקפנות הרוסית, הכלכלה העולמית המתארגנת מחדש, המזרח התיכון המתהווה מחדש ועוד אתגרים תהאירופי

מאופיי אחרים  רבים רבים  רביזיוניסטים  תהליכים  בפני  המתהווה  קוו  לסטטוס  בנוגע  ודאות  אי  בתחושת  נים 

   המאתגרים אותו.  

בין הסוגיות  סטטוס קוו ורביזיוניזם.    הכנס השנה יעסוק בסוגיות אלה ואחרות, תוך שימת דגש על הציר הרעיוני  של 

לאומיים מקיימים -באיזו מידה ארגונים בין ;סטטוס קוווהשלכותיה על ה מעצמתית-התחרות הביןשנעסוק בכנס: 

כיצד ; של הסדר הקיים שינוימה התפקיד של מעצמות אזוריות ב ;תפקידם של שחקנים לא מדינתיים ; סטטוס קוו

 ;אומייםמגיפות גלובליות והשפעותיהן על היחסים הבינל  ;ססטוס קוו ורביזיוניזם באים לידי ביטוי באזורים שונים

 תפקיד המגדר.  ו

 כפי ,  (roundtables) "  עגולים  שולחנות "ו,  הרצאות  של  מקבילים  מושביםהכנס יכלול  ,  קודמותה  לשנים   בדומה

 . בהמשך שמפורט
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בפאנל  עגול- בשולחן  השתתפותל  , למושבים  הצעות  למשלוח  האחרון  התאריך   ולהשתתפות 

   iais@huji.ac.il:   לדוא"ל   1202 במארס 15 -ה  הינומאמרים  

הצעות שנתקבלו לכנס השנתי שעתיד היה להתקיים באוניברסיטת חיפה   בשנית ניתן להגיש  ***

ציון מפורש    2020נובמבר  חודש  ב נגיף קורונה, תוך  לאור משבר  לכנס ובוטל  נתקבלה  שההצעה 

2020 *** 

 2021  באפריל   15-ה  עד תישלחנה תשובות

הנחיות להגשת מועמדות לפרסים   (. ל"ז) פרידמן  גיל ו  (ל"ז)   טוב  סימן -בר  יעקב   ש"ע  נוסף, העמותה תעניק פרסיםב

 אלה מפורטות בהמשך. 

 מאמרים /למושבים  תקצירים הגשת .1

 : ל  הצעות (ובאנגלית  בעברית) הכנס  של האקדמית הלוועד  להגיש  ניתן

 . שולחן עגול /מאמרים הצגת  של מגובש)פאנל(  מושב( א

    .(הכנס ממושבי באחד הוועדה תשבץ  אותה)  נפרד מחקר  הצגת (ב

  יכללו   פאנל לארגן  המעוניינים חוקרים: (מאמרים ללא)   עגול שולחן פאנל או מאמרים של מושב ארגוןל הצעות (א

  אחת   כל  של  תקציר  וכן,  המוסדי  ושיוכם  המציגיםו,  המתדיין ,  הראש  יושב  שמות  ,הנושא  תיאור  את  בפנייתם

   . מציגים  ארבעה   ועד,  ומתדיין  ראש  יושב  כללויי  מושב  בכל(.  תקציר  כל  מילים  250)  המשתתפים   מהרצאות

 במקרה של שולחן עגול ניתן להרחיב את מספר המשתתפים לשבעה )יו"ר וששה משתתפים(. 

 

  תקצירו  שיוכו המוסדי  ,המגיש  שם,  הכותרתחוקרים המעוניינים להציג מאמר ישלחו את    גת מאמר בפאנל:  הצ (ב

הפאנלים    מלים  250-מ  יותר  לא  של  באורך רשימת  מתוך  להשתבץ  רוצים  היו  שבו  המושב  שם  את  ויציינו 

רלוונטי.  בהמוצעים,   זה  רשימת  אם  לפנותהמוצעים  מאמריםפאנלים  להלן  יש  המארגנת    .    לוועדה 

@huji.ac.iliais   .אשר תעביר את ההצעות הרלוונטיות למארגני הפאנלים 
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את הצעת המאמר לאחד מהפאנלים הבאים )במקרה   פנותניתן שלוח הצעות למאמרים באופן כללי, ואפשר גם לה 

 כזה, אנא שילחו את ההצעה גם לדוא"ל של העמותה וגם לדוא"ל של מארגני הפאנל, כדלקמן(: 

בימינו .1 העולמית  בזירה  ארה"ב  של  סלמן,  ",  "תפקידה  ירון  והמכללה    בנגב  גוריון- בןאוניברסיטת  ד"ר 

 idc.ac.ilysalman@, האקדמית צפת

בשנים האחרונות נראה כי חלה נסיגה במדיניות החוץ של ארה"ב, תוך כדי התרחבות מגמת בדלנותה בזירה  

כם האקלים. מצד שני,  מהס  ישההעולמית, בעקבות היציאה מסוריה, דרך הפרישה מהסכם הגרעין ועד לפר 

. הפאנל יעסוק  America First נטען שהבית הלבן מתמקד דווקא בקידום מדיניות הפנים באופן שזכה לכינוי  

בתפקיד   תפנית  חלה  אכן  האם  להעריך  בניסיון  האמריקנית  החוץ  במדיניות  האחרונות  בהתפתחויות 

וכל זאת    הכלכליים, הנורמטיביים והביטחוניים שלהשממלאת ארה"ב בזירה העולמית, תוך דיון בממדים  

 בכדי להציג מבט עדכני של התפקיד שממלאת ארה"ב בזירה הבינלאומית. 

   

העברית    האוניברסיטה  פרופ' אריה קצוביץ,  ",  "תסריטים שונים לסדר העולמי: מבט מהצפון ומהדרום .2

 mail.huji.ac.ilarie.kacowicz@בירושלים, 

ניתן להגיש לפאנל מאמרים זה תקצירים למאמרים הדנים בממשול גלובלי, גלובליזציה, ותסריטים שונים  

, תוך כדי  לגבי הסדר העולמי, הן מנקודת ראות של הצפון הגלובלי, והן מנקודות ראות של הדרום הגלובלי

סטטוס קוו מול חתירה לשינוי.    –דיון רחב לגבי ה"אדריכלות" של העולם והנושא המרכזי של הכנס השנה  

 ניתן להגיש הצעות גם בשפה האנגלית וגם בשפה העברית.

 

 gmail.comkertcherchen@אוניברסיטת אריאל, ד"ר חן קרצ'ר, ",21-סטטוס קוו ורביזיוניזם במאה ה" .3

במיוחד רצויים מאמרים    אנחנו מזמינים הצעות למאמרים בנושא המרכזי של הכנס, כפי שמפורט לעיל.

הבוחנים את התהליכים הללו בהתייחס לשינויים במזרח התיכון. חשוב לנו לבחון בפאנל מאמרים הבוחנים  

מדינתיים והן מנקודת  -כיצד היבטים תיאורטיים באים לידי ביטוי, הן מנקודת הראות של היחסים הבין

יתן להגיש הצעות גם בשפה האנגלית וגם בשפה  מדינתיים. נ-ראות של היחסים בין מדינות לבין שחקנים לא

 ת. יהעבר

אסיה"" .4 במזרח  אסטרטגיים  עברוןד  ,שינויים  יורם  חיפה,  "ר  אוניברסיטת   ,

yevron@research.haifa.ac.il 

 
בינלאומיים" .5 ביחסים  גבוהה  והשכלה  זהביד"ר    ,"חינוך  בנגב-בןאוניברסיטת    ,הילה    , גוריון 

hilape@bgu.ac.il 

 

בינלאומי"" .6 פעולה  ושיתוף  טבע,  אסונות  חוץ,  מנדלר,  ,סיוע  לאה  חיפה,   ד"ר    אוניברסיטת 

tito@netvision.net.il ,אוניברסיטת חיפה, וד"ר כרמלה לוטמר  clutmar@poli.haifa.ac.il  

 

mailto:ysalman@idc.ac.il
mailto:arie.kacowicz@mail.huji.ac.il
mailto:kertcherchen@gmail.com
mailto:yevron@research.haifa.ac.il
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גוריון בנגב,  -, פרופ' שרון פרדו, אוניברסיטת בן "מקומה של התרבות בקידום ובפיתוח יחסים בינלאומיים" .7

 pardos@bgu.ac.il 

 
  ברסיטת אוני  חורב,  שאול   פרופ'  ,"וקואליציות  בריתות  הימית:  האסטרטגיה  של  הבינלאומי  הממד" .8

   clutmar@poli.haifa.ac.il  אוניברסיטת חיפה,  וד"ר כרמלה לוטמר, lschorev@univ.haifa.ac.i חיפה,

 

 הגשת בקשה להשתתפות בשולחן עגול  .2

 התייחסות   תוך,  מרכזית  סוגיהב  ידונו  המשתתפים  עגול  שולחן  בכל  .עגולים  שולחנות  מספר  גם  מארגנים  אנחנו  השנה

ולל בנוסף   והידע שלהם בתחום.  ניסיוןמחקריהם  יפנו  העגולים  חוקרים המעוניינים להשתלב באחד מהשולחנות 

לוועדה המארגנת גם ישירות למארגן של הפאנל בו הם מעוניינים להשתתף בציון שם המגיש, שיוכו המוסדי, וכותרת 

   לדיון. 

 : העגולים  השולחנות רשימת להלן

, האוניברסיטה הפתוחה,  ניסר-אהן ד"ר שרה ק הוראת וחקר זכויות אדם בישראל"," .1

sarabethkn@gmail.com 

 

אביב יפו,   -, ד"ר אריה קרמפף, מכללת תל"הסדר העולמי הליברלי בעידן שלאחר טראמפ" .2

a.krampf@mta.ac.il 

בתקופת כהונתו של טרמפ, טענו רבים, ובמידה של צדק, כי טרמפ מפרק את הסדר העולמי שנבנה לאורך  

כמחצית המאה, באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי מגובה בהגמוניה האמריקאית. עם בחירתו של ביידן,  

יבקש לדון   עולה השאלה האם ובאיזו מידה יצליח ביידן לתקן את מה שביקש טרמפ לפרק. השולחן העגול 

בשאלות אלו, תוך התמקדות ביחסיה של ארה"ב עם אירופה מצד אחד, וסין מצד שני. נשמח לקבל הצעות  

 מחוקרים בעלי מגוון עמדות, ובכלל זה גישות ביקורתיות. 

 

 Theorizing Europe – Contemporary“  תיאורטיזציה של אירופה כשחקן בשדה הבינלאומי"," .3

Voices on the EU’s Role in Global Politics”גוריון בנגב,  -אוניברסיטת בן ,אריפ -חסדאי ל, ט

rippat@post.bgu.ac.il   

In the past decade, European Studies scholars had witnessed a peculiar phenomenon. On the one hand, 

European focused research and academic programs had flourished both within and outside European 

borders, and on the other hand, the weakening in popular support of European institutions, as seen in 

the European Parliament elections and in the Eurobarometer polls. This roundtable aims at taking a step 

back and it will focus on the actorness of the European Union in contemporary global politics. This will 

allow us to question basic assumptions about the European Union and European Studies which 

mailto:pardos@bgu.ac.il
mailto:schorev@univ.haifa.ac.il
mailto:clutmar@poli.haifaac.il
mailto:sarabethkn@gmail.com
mailto:a.krampf@mta.ac.il
mailto:rippat@post.bgu.ac.il
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sometimes are taken for granted. In doing so, this roundtable discussion is seeking proposals from 

researchers who want to share their ontological, epistemological or methodological standpoints and 

practical experiences, and it hopes to promote the exchange of ideas among European Studies scholars. 

Possible topics:1) The EU’s role in shaping the global discourse on climate change 2) EU’s security and 

defense strategy – can the EU become a global power without hard power? 3) The EU in an era of 

neoliberalism – emerging markets and European influence 4) The EU’s democratic sturdiness at the rise 

of populism 5) Normative Power Europe and its critique 6) The EU’s economic forces – on the verge of 

being a global economic power?   

 

ד"ר דניאל  ", סמיטריים: סוגיות תיאורטיות ואתגרים מושגיים -הרתעה והשפעה בסכסוכים א" .4

שמיר,   וד"ר איתן, daniel.sobelman@mail.huji.ac.il האוניברסיטה העברית בירושלים, סובלמן, 

 eitanshamir10@gmail.comאילן, -אוניברסיטת בר 

 
5. Effects of the Rise of Populism and Nationalism on International Politics”.  

ודניאל ויינר, האוניברסיטה העברית  ,  bmiller@poli.haifa.ac.il, אוניברסיטת חיפהפרופ' בני מילר, 

  daniel.wajner@mail.huji.ac.il, בירושלים

This roundtable aims to discuss the international effects of the rise of populist phenomena in 

contemporary global politics.  Despite the fact that populist leaders have formed governments all over 

the world, and IR scholars have noted a potential crisis of the ‘liberal international order,’ we still lack 

a more systematic understanding of the political and institutional impact of this wave of ‘global 

populism.’ The goal of this roundtable is to contribute to the growing debate about the sources, patterns, 

and implications of the current global rise of populism and nationalism, through the exploration of 

different approaches and case-studies that can offer critical insights for a better understanding of the 

similarities and differences between populist regimes all over the world.  Given the interdisciplinary 

nature of the topic, we also welcome the participation of senior and junior scholars from fields beyond 

International Relations. 

שרי  ד"ר  ,  "חושבים מחדש על הסילבוס: דה קולוניזציה ופמיניזם במחקר והוראת היחסים הבינלאומיים" .6

  saraia@bgu.ac.il, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, אהרוני
 

 Beyond Rationality: Behavioral Approaches to IR (roundtable" גישות התנהגותיות ביחב"ל" .7

to be conducted in English) . 

 idc.ac.ilmintz.alex@המרכז הבינתחומי הרצליה, פרופ' אלכס מינץ,  

 

mailto:daniel.sobelman@mail.huji.ac.il
mailto:eitanshamir10@gmail.com
mailto:bmiller@poli.haifa.ac.il
mailto:daniel.wajner@mail.huji.ac.il
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  את   לקבל  תמתחייב   אינה  אך,  המוצעים  והפאנלים  המחקרים  את  בכנס  לשלב  מאמץ  תעשה  המארגנת  הוועדה

 . אליה שיגיעו  ההצעות כל

 טוב -סימן-הגשת מועמדות לפרסים ע"ש גיל פרידמן ויעקב בר. 3

  גיל   ש"ע  לפרס  מועמדות  להציג  יכולים(  דוקטורט  עבודת)  טציה רדיס  או(  .א.מ)  תזה  עבודת  הכותבים  תלמידים

  תאריך   עד, לתקציר  בנוסף,  שלם  מאמר להגיש  עליהם   כך  לשם.  בינלאומיים  ביחסים   צעירים  לחוקרים (  ל"ז)  פרידמן 

 iais@huji.ac.ilלכתובת:  1202אפריל ב 1

  להציג  יכולים  ערבי-הישראלי  והסכסוך   שלום  מחקרי  של  בנושאים   מאמרים  המציגים  ומרצים  תלמידים,  כן  כמו

 בנוסף,  שלם  מאמר  להגיש  עליהם  כך  לשם.  בנושא  ביותר  הטוב  למאמר(  ל" ז)  טוב  סימן-בר-יעקב   ש"ע  לפרס  מועמדות

 iais@huji.ac.ilתובת: לכ 1220אפריל ב  1 תאריך עד, לתקציר

 כללי השתתפות בכנס*. 4

  דמי  שכולל)  לכנס  הרשמה  בדמי  חייבים  –  מאזינים   וקהל  מרצים ,  מתדיינים,  מושבים  ר "יו   –  בכנס  המשתתפים  כל

עם תואר דוקטור, הן מרצה מן החוץ או מרצה במסלול   סגל  לחבר   ₪  150;  לסטודנט  ₪ 50( ] לעמותה  שנתיים   ותרחב

 [.  רגיל

, מתדיינים,  מושבים  של  ר"כיו  גם  לשמש  יוכלו  מציגים.  מאמרים  למושב  הצעות  שתי  עד  להגיש  רשאי  משתתף  כל

 .עגולים  בשולחנות ומשתתפים

 ומועמדים לפרס מפעל חיים  עמדותהגשת מו. 5

נשמח לקבל הצעות לשמות של מועמדים ומעומדות לפרס מפעל חיים, בצירוף הנמקה   2021  באפריל  1עד התאריך  

קצרה על אותה מעומדות, הכוונה לחוקרות וחוקרים שיצאו לגמלאות ותרמו לחקר הלימודים הבינלאומיים בארץ 

 ובעולם.  

 . כאחד ולנשים לגברים מיועדות אך,  זכר בלשון מנוסחות וההוראות ההזמנה *

 

 , מוצלח  כנסבריאות איתנה ו בברכת

 

 הוועדה המארגנת 

 

 גוריון בנגב -האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן, זהביד"ר הילה 

 בנגב  גוריון-אוניברסיטת בן ,פרופ' שרון פרדוופורת -פרופ' גיא בן

 ם האוניברסיטה העברית בירושלי, פרופ'  אריה קצוביץ וד"ר דניאל ויינר, עיל"ב
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