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 קורא קול  

 ( ב"עיל) בינלאומיים ללימודים הישראלית העמותה של 12-ה הכנס

  ברעננה הפתוחה האוניברסיטה בקמפוס יתקיים הכנס

  ותקשורת המדינה מדעי לסוציולוגיה המחלקה בחסות

 התשע"חא' בתמוז    14.6.2018– ה חמישי ביום

 

 עגול-בשולחן להשתתפות שותובק( ולפוסטרים למושבים) תקצירים, למושבים הצעות למשלוח האחרון התאריך

 ).8201 מרץב  15-ה עד תישלחנה תשובות( iais@huji.ac.il :  ל"דואל, 8201 ינוארב 31-ה הינו

 
 בתחום לחוקרים פונים אנחנו. ישנה-החדשה במסורת להמשיך שמחים אנחנו, שעברה בשנה ופורה עשיר כנס לאחר

 ,ומנוסים צעירים חוקרים מעודדים אנו. ובתובנותיהם בגילוייהם אותנו לשתף גווניו כל על הבינלאומיים היחסים של

 של הנושא תחומי בכל מחקריהם את להציג ודוקטורנטים שני תואר תלמידי וגם ,ושלישי שני תואר בעלי מרצים

 ".וגלובליזציה לאומיות בין הבינלאומיים היחסים" הנו השנה הכנס נושא  .הבינלאומיים והלימודים ל"היחב

 פוסטרים של במושב יוצגו וחלק, הרצאות של מקבילים במושבים יוצגו מהמחקרים חלק, קודמות לשנים בדומה

, כן כמו. בהמשך שמפורט כפי, (roundtables) " עגולים שולחנות" נארגן גם השנה(. מחקר לתלמידי עדיפות עם)

 (.ל"ז) טוב סימן-בר ויעקב(  ל"ז) פרידמן גיל ש"ע לפרסים מועמדות להגיש ניתן

על תרומתם לתחום של  לפידות רות' ולפרופ אדלר עמנואל' לפרופ חיים מפעל פרס הענקת טקסב ייחתם הכנס

 .הכנס בנושא הפרס חתני עם שיח וברבהיחסים הבינלאומיים 

 

 פוסטרים/מאמרים/למושבים תקצירים הגשת .1

 הצגת של מגובש)פאנל(   מושב( א: ל הצעות (ובאנגלית בעברית) הכנס של האקדמית הלוועד להגיש ניתן

 . פוסטר הצגת( ג .(הכנס ממושבי באחד הוועדה תשבץ אותה) נפרד מחקר הצגת (ב. מאמרים
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 אחת כל של ותקציר והמציגים הראש יושבי שמות, הנושא תיאור: יכללו מאמרים של למושב הצעות( א

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

מושב  .מלים 250-מ יותר לא באורך תקציר, המגיש שם, הכותרת: יכללו ופוסטר נפרד חקרלמ הצעות( ג-ב

 הנמצאים בשלב גיבוש הצעת המחקר.ים ולדוקטורנט .א.הפוסטרים מיועד לתלמידי מ

 "בינלאומיים ביחסים אונתולוגי וביטחון זהויות ניהול, חברתית פסיכולוגיה"   בנושא מושבב להשתתפות הצעות

 האוניברסיטה) אלכופר-דינגוט טל ר"וד( בירושלים העברית האוניברסיטה) נתן-בר פרס גליה ר"ד של בהנחייתן

  msding@mail.huji.ac.il  :לכתובת לשלוח ניתן( בירושלים העברית

"  לאומיות ורגיונליזם: התעוררות לאומית בצל תהליכי אינטגרציה אזוריתהצעות להשתתפות במושב בנושא "

: , ניתן לשלוח לכתובתבהנחייתו של עומר גנדלר )האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטה העברית בירושלים(

  og_omer@hotmail.com 

 
 

 עגול בשולחן להשתתפות בקשה הגשת .2

 התייחסות תוך, מרכזית סוגיה על ידונו המשתתפים עגול שולחן בכל .עגולים שולחנות שישה מארגנים אנחנו השנה

 . בתחום שלהם לניסיון או השנים במשך עבדו המשתתפים שעליהם למחקרים

 שולחן בכל(. דוקטורט ולתלמידי למרצים תינתן עדיפות) להשתתף בבקשה העגול השולחן ר"ליו ישירות לפנות ניתן

  .נוספים משתתפים 6-מ יותר לאו ר"היו ישתתפו עגול

 :העגולים השולחנות רשימת להלן

 ."הבינלאומית בזירה האירופי והאיחוד ישראל: רחוק כך כל, קרוב כך כל" (1

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

 ".אסיה במזרח בינלאומיים יחסים: למערב מזרח בין" (2

 isaaclu@openu.ac.il  ,הפתוחה האוניברסיטה, לובלסקי אייזק ר"ד: ר"יו

 ". התיכון במזרח מדינתית פנים אלימות" (3

 lgen.goldman@mail.huji.ac.io , לאריא אוניברסיטת, גולדמן  שלמה ר"ד :ר"יו

 ."והזדמנויות אתגרים: התיכון במזרח והמעצמות ישראל" (4

   ori.rabinowitz@gmail.com  ,בירושלים העברית האוניברסיטה', רבינוביץ אור ר"ד: ר"יו
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 ."חדשות תיאורטיות מגמות: ובאלייםגל ומשטרים היסטורית מוסדיות" (5

 arie.krampf@gmail.com   ,ויפ-אביב תל האקדמית המכללה, מפףקר אריה ר"ד: ר"יו

 לגלובליזציה""עתיד היחסים הבינלאומיים: בין לאומיות  (6

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

 אילן.-מור מיטרני, אוניברסיטת בר

 

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

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

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

 .2018 במרץ 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

   .2018 במרץ 1 תאריך עד, לתקציר

 

 * בכנס השתתפות יכלל .4

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

 [. סגל לחבר ₪ 150; לסטודנט ₪ 50( ]לעמותה שנתיים ותרחב דמיו הצהריים

 של ר"כיו גם לשמש יוכלו מציגים. פוסטר או נפרד מחקר ,מאמרים למושב הצעות שתי עד להגיש רשאי משתתף כל

 .עגולים בשולחנות ומשתתפים, מתדיינים, מושבים

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

 

 ,מוצלח כנס בברכת

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

 (ב"עילל "מזכ) ודניאל ויינר (ב"עיל נשיא) קצוביץ אריה' פרופ
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 הכנס של האקדמית הוועדה חברי

 הרצליה, תחומי-הבין המרכז, אפרת אסיף רופ'פ

 בשומרון אריאל אוניברסיטת, גולדמן שלמה ר"ד

 בירושלים העברית האוניברסיטה, אלכופר-דינגוט טל ר"ד

 העברית האוניברסיטה, ויינר דניאל

 גוריון בנגב-פרופ' שרון פרדו, אוניברסיטת בן

 , רכזת אקדמית של הכנס הפתוחה האוניברסיטה, ניסר-ןהקא שרה ר"ד

 העברית האוניברסיטה, קצוביץ אריה' פרופ

 
 8201 לשנת העמותה של הפועל וועד חברי

 אביב-תל אוניברסיטת, אבולוף אוריאל ר"ד

 הרצליה, הבינתחומי המרכז, אפרת אסיף פרופ'

 העברית האוניברסיטה, אלכופר-דיגנוט טל ר"ד

 אוניברסיטת אריאל, גולדמן שלמה ר"ד

 המערבי הגליל מכללת, כבירי אריאל ר"ד

 בנגב גוריון-בן אוניברסיטת, פרדו שרון' פרופ

 הפתוחה האוניברסיטה, סרינ-ןהקא שרה ר"ד

 חיפה אוניברסיטת, קופרמן רנן ר"ד

 יפו אביב-תל מכללת, קרמפף אריה ר"ד

 .אילן-בר אוניברסיטת, שמיר איתן ר"ד

 

 8201 לשנת העמותה של הביקורת וועדת חברי

 המערבי הגליל מכללת, כבירי אריאל ר"ד

   חיפה אוניברסיטת, לוטמר כרמלה ר"ד


