קול קורא

הכנס ה 13-של העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים (עיל"ב) תשע"ט 2019 -
הכנס יתקיים בקמפוס אוניברסיטת תל-אביב ברמת אביב ,תל-אביב
בחסות בית הספר למדע המדינה ,ממשל ויחסים בינלאומיים

ביום רביעי ה 12-ביוני  ,2019ט' בסיון תשע"ט
לאחר כנס עשיר ופורה בשנה שעברה באוניברסיטה הפתוחה ,אנחנו שמחים להמשיך במסורת החדשה-ישנה של כנס
שנתי .אנחנו פונים לחוקרות וחוקרים בתחום של היחסים הבינלאומיים על כל גווניו לשתף אותנו בגילוייהם
ובתובנותיהם .אנו מעודדים חוקרים צעירים ומנוסים ,מרצים בעלי תואר שני ושלישי ,וגם תלמידי תואר שני
ודוקטורנטים להציג את מחקריהם בכל תחומי הנושא של היחב"ל והלימודים הבינלאומיים.
נושא הכנס השנה הנו "וודאות וחוסר וודאות ביחסים הבינלאומיים" .בדומה לשנים הקודמות ,הכנס יכלול מושבים
מקבילים של הרצאות ,ו"שולחנות עגולים" ) , (roundtablesכפי שמפורט בהמשך.

התאריך האחרון למשלוח הצעות למושבים ,להשתתפות בשולחן-עגול ולהשתתפות בפאנל
מאמרים הינו ה 15-בפברואר  ,2019לדוא"ל iais@huji.ac.il :
תשובות תישלחנה עד ה 15-במרץ .2019
בנוסף ,העמותה תעניק פרסים ע"ש יעקב בר-סימן טוב (ז"ל) וגיל פרידמן (ז"ל) .הנחיות להגשת מועמדות לפרסים
אלה מפורטות בהמשך.

 .1הגשת תקצירים למושבים/מאמרים
ניתן להגיש לוועדה האקדמית של הכנס (בעברית ובאנגלית) הצעות ל:
א) מושב (פאנל) מגובש של הצגת מאמרים /שולחן עגול.
ב) הצגת מחקר נפרד (אותה תשבץ הוועדה באחד ממושבי הכנס).
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א) הצעות לארגון מושב של מאמרים או פאנל שולחן עגול (ללא מאמרים) :חוקרים המעוניינים לארגן פאנל יכללו
בפנייתם את תיאור הנושא ,שמות יושב הראש ,המתדיין ,והמציגים ושיוכם המוסדי ,וכן תקציר של כל אחת
מהרצאות המשתתפים ( 250מילים כל תקציר) .בכל מושב ייכללו יושב ראש ומתדיין ,ועד ארבעה מציגים.
במקרה של שולחן עגול ניתן להרחיב את מספר המשתתפים לשבעה (יו"ר וששה משתתפים).

ב) הצגת מאמר בפאנל :חוקרים המעוניינים להציג מאמר ישלחו את הכותרת ,שם המגיש ,שיוכו המוסדי ותקציר
באורך של לא יותר מ 250-מלים ויציינו את שם המושב שבו היו רוצים להשתבץ מתוך רשימת הפאנלים
המוצעים ,באם זה רלוונטי .להלן רשימת פאנלים מאמרים המוצעים .יש לפנות לוועדה המארגנת
 iais@huji.ac.ilאשר תעביר את ההצעות הרלוונטיות למארגני הפאנלים.
 )1פשיעה ואכיפת חוק בעולם גלובלי (מארגן :פרופ' אסיף אפרת ,המרכז הבינתחומי הרצליה,
)asif@idc.ac.il
בעולם גלובלי הפשע חוצה גבולות – זרימה בלתי חוקית של נשק או סמים ,הלבנת הון ,וסחר בבני אדם
למטרות זנות או עבודה – כל אלה מציבים איום הולך וגדל על חייהם של בני אדם ועל שלטון החוק .בניסיון
להתמודד עם איום הפשיעה ממשלות מבקשות לחזק את אכיפת החוק באמצעים הסכמים והסדרים
בינלאומיים ברמה הגלובלית והאזורית ,אולם מאמצים אלה עומדים בפני מגוון קשיים ואתגרים .הפאנל
יכסה כל שאלה רלבנטית לפשע חוצה-גבולות ולהתמודדות איתו ,כגון הגורמים המשפיעים על היקף
הפעילות העבריינית  ,השלכותיה הפוליטית ,הכלכליות והחברתיות של הפעילות העבריינית; המבנה של
מנגנונים בינלאומיים להתמודדות עם פשיעה ומידת האפקטיביות שלהם; המתח בין מנגנונים אלה לבין
עיקרון הריבונות והקשיים הפוליטיים שמתח זה מעורר.
 )2ספק קיום (מארגן :ד"ר אוריאל אבולוף ,אוניברסיטת תל-אביב)uriel@tau.ac.il ,
(אי ) -וודאות במדע המדינה וביחסים בינלאומיים מסמנת לרוב בטחון ביחס לכוונות השחקן הפוליטי
וליכולותיו ,אך מה בדבר (אי )-וודאות ביחס לעצם קיומו – זהותו והישרדותו? מה קורה כאשר קהילה
ניצבת על פי "התהום שבפנים"  ,המאיימת על תכולת הזהות ויציבותה ,ואל מול "התהום שמחוץ" ,זו
הפעורה למרגלות הקהילה ומאיימת על תוחלת הישרדותו? האם סכסוכים המונעים על-ידי ספק קיום
הופכים לעימותים קיומיים ,ולפיכך עיקשים במיוחד? נבקש לברר תהליכים אלה והשפעתם על הפוליטיקה
המקומית והעולמית.
 )3ודאות וחוסר ודאות בתחום הביטחון הבינלאומי (מארגן :ד"ר אמיר לופוביץ ,אוניברסיטת תל-אביב,
)amirl@tauex.tau.ac.il
החשש מחוסר ודאות והצורך בוודאות הינם גורמים מרכזיים המעצבים את הביטחון הבינלאומי .גישות
מחקריות שונות – מסורתיות ופרשניות – מראות כיצד חוסר ודאות והרצון בוודאות מניעים קונפליקטים,
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משפיעים על אסטרטגיות של שחקנים ,ומשפיעים על הסיכוי להפעלת אלימות .הפאנל מבקש לחבר בין
חוקרים מגישות שונות העוסקים בסוגיות אלה תוך קבלת הגדרה רחבה של מהו ביטחון בינלאומי.
 )4יחסים בינלאומיים במרחב הקיברנטי (מארגן :ד"ר אמיר לופוביץ ,אוניברסיטת תל-אביב,
.)amirl@tauex.tau.ac.il
היבטים הולכים וגדלים של הפעילות האנושית מתקיימת במרחב הקיברנטי ,היוצר הזדמנויות מחד
ואתגרים מנגד .מגמות אלה משפיעות על היחסים הבינלאומיים באופנים שונים ורבים .הפאנל פתוח להצגת
מאמרים העוסקים במגוון סוגיות אלה ,באזורים שונים בעולם ,ובתחומים שונים ,ובכלל זאת של ביטחון,
דיפלומטיה וכלכלה.
 )5ודאות ואי ודאות במחקר היחסים הבינלאומיים :דאטה ואמת בעידן המידע (מארגנת :ד"ר שרה קאן-
ניסר ,האוניברסיטה הפתוחה)sarabethkn@gmail.com ,
הפאנל מבקש להציג ולבחון אסטרטגיות ושיטות שונות בהן משתמשים חוקרי היחסים הבינלאומיים כדי
לבסס ולתקף את ממצאיהם ולהעניק להם מעמד של אחת מדעיות ודאית בעידן של אי וודאות .הפאנל שואף
לשקף את המגוון המטה -תיאורטי והמתודולוגי המאפיין את הדיסציפלינה באמצעות הכללת גישות שונות,
כולל גישות פרשניות ,ניתוח תוכן איכותני ,ניתוח רגרסיה ,ניתוח פורמליסטי ,ניתוח שיח ביקורתי ועוד.
 )6פמיניזם ותיאוריה קווירית ביחסים הבינלאומיים (מארגנת :ד"ר שרי אהרוני ,אוניברסיטת בן גוריון
בנגב)saraia@bgu.ac.il ,
ניתן לשלוח לפאנל הרצאות העוסקות במקרי בוחן או בסוגיות תיאורטיות ומשפטיות עכשוויות שנוגעות
לחייהן של נשים ולהט"ב בזירה הבינלאומית בתרבות הפופולארית ,במשפט הבינלאומי ,בביטחון או
בדיפלומטיה.
 )7הרתעה ומלחמה בסכסוך הישראלי-ערבי (מארגן :ד"ר דניאל סובלמן ,האוניברסיטה העברית
בירושלים)daniel.sobelman@gmail.com ,
 )8האיחוד האירופי (מארגן :ד"ר טל שדה ,אוניברסיטת תל-אביב)talsadeh@post.tau.ac.il ,
 )9דיפלומטיה תרבותית במאה ה :21-מהות ואתגרים (מארגן :פרופ' שרון פרדו ,אוניברסיטת בן גוריון
בנגב)pardos@bgu.ac.il ,
 )10תיירות ,הגירה ופליטים :תנועת אנשים חוצת גבולות וביטחון גלובלי (מארגן :ד"ר שלמה גולדמן,
אוניברסיטת אריאל)ogen.goldman@mail.huji.ac.il ,
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 .2הגשת בקשה להשתתפות בשולחן עגול
השנה אנחנו מארגנים גם מספר שולחנות עגולים .בכל שולחן עגול המשתתפים ידונו בסוגיה מרכזית ,תוך התייחסות
למחקריהם ולניסיון והידע שלהם בתחום .חוקרים המעוניינים להשתלב באחד מהשולחנות העגולים יפנו בנוסף
לוועדה המארגנת גם ישירות למארגן של הפאנל בו הם מעוניינים להשתתף בציון שם המגיש ,שיוכו המוסדי ,וכותרת
לדיון.
להלן רשימת השולחנות העגולים:
( )1לאומיות במאה ה( 21-מארגן :ד"ר אריאל כבירי ,מכללת הגליל המערבי)ariel.kabiri@gmail.com ,
( )2מלחמות הסחר בין ארה"ב לסין (מארגנת :ד"ר מרשה הרפז ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
)Marcia_h@netivision.net.il
( )3מנהיגים וקבלת החלטות במדיניות חוץ (מארגנת :ד"ר כרמלה לוטמר ,אוניברסיטת חיפה,
clutmar@poli.haifa.ac.il
( )4מגדר ,יישוב סכסוכים ושלום (מארגנת :ד"ר טל ניצן ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
)tal.nitsan1@mail.huji.ac.il

(הוועדה המארגנת תעשה מאמץ לשלב בכנס את המחקרים והפאנלים המוצעים ,אך אינה מתחייב לקבל את כל
ההצעות שיגיעו אליה).

 .3הגשת מועמדות לפרסים ע"ש גיל פרידמן ויעקב בר-סימן-טוב
תלמידים הכותבים עבודת תזה (מ.א ).או דיסרטציה (עבודת דוקטורט) יכולים להציג מועמדות לפרס ע"ש גיל
פרידמן (ז"ל) לחוקרים צעירים ביחסים בינלאומיים .לשם כך עליהם להגיש מאמר שלם ,בנוסף לתקציר ,עד תאריך
 1באפריל  2019לכתובתiais@huji.ac.il :
כמו כן ,תלמידים ומרצים המציגים מאמרים בנושאים של מחקרי שלום והסכסוך הישראלי-ערבי יכולים להציג
מועמדות לפרס ע"ש יעקב-בר-סימן טוב (ז"ל) למאמר הטוב ביותר בנושא .לשם כך עליהם להגיש מאמר שלם ,בנוסף
לתקציר ,עד תאריך  1באפריל  2019לכתובתiais@huji.ac.il :
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 .4כללי השתתפות בכנס*
כל המשתתפים בכנס – יו"ר מושבים ,מתדיינים ,מרצים וקהל מאזינים – חייבים בדמי הרשמה לכנס (שכולל ארוחת
הצהריים ודמי חברות שנתיים לעמותה) [ ₪ 50לסטודנט;  ₪ 150לחבר סגל עם תואר דוקטור ,הן מרצה מן החוץ או
מרצה במסלול רגיל].
כל משתתף רשאי להגיש עד שתי הצעות למושב מאמרים .מציגים יוכלו לשמש גם כיו"ר של מושבים ,מתדיינים,
ומשתתפים בשולחנות עגולים.

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

בברכת כנס מוצלח,

ד"ר אמיר לופוביץ ,רכז אקדמי של הכנס השנתי,
פרופ' אריה קצוביץ ,נשיא העמותה ודניאל ויינר ,מזכיר העמותה
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