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 של העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים )עיל"ב( 13-הכנס ה 

 2019 –התשע"ט 

 

 וודאות וחוסר וודאות ביחסים הבינלאומיים

 אביב -בקמפוס אוניברסיטת תל החברה,-בבניין נפתלי, הפקולטה למדעי הכנס יתקיים

 אביב-ברמת אביב, תל

 בחסות בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

 המרכז לחקר ארצות הברית בשיתוף תוכנית פולברייט באוניברסיטת תל אביבובסיוע 

 2019ביוני  12יום רביעי, ט' בסיון תשע"ט, 

 

 רישום, התכנסות וכיבוד קל: 09:00-08:30

 

 דברי ברכה: 09:15-09:00

 פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור, אוניברסיטת תל אביב

 לאומיים-פרופ' יוסי שיין, ראש בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בין

 המרכז לחקר ארצות הברית בשיתוף תוכנית פולברייט באוניברסיטת תל אביבד"ר אודי זומר, 

 הישראלית ללימודים בינ"לפרופ' אריה קצוביץ, נשיא העמותה 

 ד"ר אמיר לופוביץ, אוניברסיטת תל אביב

 

 מושב ראשון )מושבים מקבילים( – 0011-15:09:

 

 . "רנסנס או בידוד מדיני? מדיניות החוץ של ישראל בימינו" 1א.

  ; idc.ac.il@ysalman, גוריון-אוניברסיטת בן יו"ר: ד"ר ירון סלמן

 navonemail@gmail.com, מתדיין: ד"ר עמנואל נבון

 zisser@post.tau.ac.il  ,אביב-אוניברסיטת תל, פרופ' אייל זיסר (1

 "ישראל והעולם הערבי: לשבור את תקרת הזכוכית"

mailto:ysalman@idc.ac.il
mailto:navonemail@gmail.com
mailto:zisser@post.tau.ac.il
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אוניברסיטה העברית, , הפרופ' אריה קצוביץ, דניאל ויינר ויחזקאל לקובסקי( 2

;arie.kacowicz@mail.huji.ac.il ; daniel.wajner@mail.huji.ac.il

exequiel.lacovsky@mail.huji.ac.il 

 אמל"ט: מה נשתנה ומדוע?"-"ישראל

  gmail.com22yuvalr@אוניברסיטת בן גוריון,, מר יובל ריינפלד  (3

 כמשוכה לישראל בזירה הבינלאומית""מדיניות העוצמה הנורמטיבית של האיחוד האירופי 

 ysalman@idc.ac.ilגוריון, -אוניברסיטת בן, ד"ר ירון סלמן (4

 אפריקה: מניעים, כלים, הישגים ומגבלות"-"יחסי ישראל

 

 . ביטחון וחוסר ביטחון במרחב הקיברנטי2א.

 hanni@tauex.tau.ac.il לרנר, אוניברסיטת תל אביב חנהר: ד"ר ”יו

 eviatarm@tauex.ac.il, מתדיין: פרופ' אביתר מתניה, אוניברסיטת תל אביב

 eyal.pinko@gmail.comאילן, -אייל פינקו, אוניברסיטת בר (1

 "פעולתו של ציר הרשע במרחב הסייבר" 

 alonposner@gmail.com, אלון פוזנר, האוניברסיטה העברית (2

 "מלחמות מדומיינות: כיצד צבאות חושבים על מלחמה עתידית" 

 gmail.com123itayhaiminis@   איתי חמיניס, אוניברסיטת בר אילן, (3

 ."המקורות הרעיוניים של אסטרטגיית הסייבר האיראנית  -תרבות, היסטוריה וסייבר " 

4) Leehe Frideman, Tel Aviv University, leehe.f@gmail.com 

“What Makes Global Cooperation and Regulation in Cyberspace Harder to Achieve 

than in the Nuclear Realm?” 

 

 דת, פוליטיקה וסכסוכים .3א.

 udi.sommer@gmail.com ד"ר אודי זומר, אוניברסיטת תל אביב :ומתדיין יו"ר

1) Dr. Michael Freedman and Prof. Pazit Ben-Nun Bloom, Hebrew University of 

Jerusalem, mrfree@mit.edu; pazit.bennun@mail.huji.ac.il, “Religious Credibility and 

Political Compromise: Evidence from Religious Leaders in Israel”,  

2) Dr. Meirav Mishali-Ram, Meirav.Mishali@biu.ac.il; and Prof. Jonathan Fox, Bar-Ilan 

University, Jonathan.Fox@biu.ac.il , "Is Governmental and Societal Discrimination 

against Muslim Minorities behind Foreign Fighters in Syria and Iraq?" 

אוטופיה , "galitruman@gmail.com, אוניברסיטת חיפה, ד"ר גלית טרומן צינמן (3

 "ודאות קיומית-נה האסלאמית" בתנאי איתעמולה של "המדי -בפעולה 

 

mailto:arie.kacowicz@mail.huji.ac.il
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mailto:daniel.wajner@mail.huji.ac.il
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mailto:eyal.pinko@gmail.com
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mailto:pazit.bennun@mail.huji.ac.il
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 . האיחוד האירופי, סין, והסדר העולמי הפוליטי והכלכלי המשתנה 4א. 

  ;post.tau.ac.il@talsadeh, : ד"ר טל שדה, אוניברסיטת תל אביביו"ר

 gmail.com@sarabethkn, הפתוחהניסר, האוניברסיטה -ד"ר שרה קאהן: תדיינתמ

1) Dr. Arie Krampf, The Academic College of Tel-Aviv Yaffo, arie.krampf@gmail.com 

 "The Past and Present of the Rules-Based World Order: Challenging the US- centered 

Thesis”. 

2) Jonathan Ariel, jonathan.ariel@mail.huji.ac.il; and Prof. Yoram Haftel, Hebrew 

University of Jerusalem, yoram.haftel@gmail.com , "Mostly in Its Backyard: The Rise 

of Security Provisions within EU Trade Agreements."  

3) Dr. Tal Sadeh, Yoav Raskin, and Dr. Eyal Rubinson, Tel Aviv University, NATO 

Defense College, talsadeh@post.tau.ac.il; e.rubinson@public.ndc.nato.int; 

yoav.raskin@gmail.com , “Sharing the Gains of European Integration” 

4) Ehud Gonen, Haifa University, egonen@campus.haifa.ac.il, “Chinese Tides: 

Examining Chinese Investments in Seaports at the Indian Ocean and the Mediterranean” 

 

 . היבטים מגדריים של סכסוכים ויישובם )שולחן עגול(:5א. 

 gmail.com@sarai.aharoni , גוריון-, אוניברסיטת בןיו"ר: ד"ר שרי אהרוני

   ggolan@idc.ac.il, האוניברסיטה העברית,פרופ' גליה גולן (1

 mail.huji.ac.il1tal.nitsan@, , האוניברסיטה העבריתד"ר טל ניצן (2

 mail.huji.ac.il@tal.nitsan1אילן, -, אוניברסיטת ברד"ר אילנה קוורטין (3

 gmail.com@nettaloevy מעכי(, -ך)אית עו"ד נטע לוי (4

  Shlevinas@gmail.comגוריון,-אוניברסיטת בן, שירי לוינס (5

  

 

 הפסקה - 11:15-11:00

 

 מושב שני )מושבים מקבילים( 0:013-5:111
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מניעים, השלכות,  –. אנרגיה גרעינית, תכניות לפיתוח נשק גרעיני וארסנל גרעיני 6ב.

 בקרה ופירוק

 ; ori.rabinowitz@gmail.comהעברית,  רבינוביץ,  האוניברסיטהיו"ר: ד"ר אור 

 mail.huji.ac.il@eitan.barakמתדיין: ד"ר איתן ברק, האוניברסיטה העברית, 

 nir.hassid@mail.huji.ac.ilד"ר ניר חסיד )חוקר עצמאי(, (1

 "פיתוח תכניות גרעין במזרח התיכון והשפעתם על מפת היחסים האזורית" 

  igor.duvidzon@mail.huji.ac.ilד"ר איגור דווידסון, האוניברסיטה החופשית של ברלין, (2

“Why Countries Want to Get a Nuclear Weapon: Neoclassical Realism and the 

Nuclear Weaponization of India and Pakistan” 

 gmail.com@ori.rabinowitzד"ר אור רבינוביץ, האוניברסיטה העברית,  (3

"An Ounce of Prevention – a Pound of Cure? The Reagan Administration’s 

Nonproliferation Policy and the Osirak Raid" 

  eitan.barak@mail.huji.ac.ilד"ר איתן ברק, האוניברסיטה העברית, (4

 "מקץ שנתיים: האמנה לאיסור הנשק הגרעיני ובחינת השפעותיה על הקהילה הבינלאומית"

 

 )שולחן עגול( 21-. לאומיות במאה ה7ב.

 ariel.kabiri@gmail.com, הגליל המערביהאקדמית , יו"ר: ד"ר אריאל כבירי

 ,bmiller@poli.haifa.ac.il, , אוניברסיטת חיפהפרופ' בני מילר (1

“Populism, Nationalism and Conflict: How do Variations in Nationalism affect 

Variations in Conflict?” 

 ,gmail.com@nivanadir, , אוניברסיטת חיפהנדיר-ד"ר ניוה גולן (2

“Religion and National Identity: Israel and Turkey Compared” 

 , mail.huji.ac.il@yaron.schneider, , האוניברסיטה העבריתירון שניידרמר  (3

 "הלאומיות והשחקנים שקוראים עליה תיגר בזירת המזרח התיכון מאז ראשית 'האביב הערבי'"

 gmail.com@khadirs, , אוניברסיטת חיפהסואעד רח'דמר  (4

 אביב ערבי"-"לאומיות ערבית פוסט

 ,gmail.com@rafbenlev אילן, -, אוניברסיטת בררפאל בן לוימר  (5

“Nationalist and Internationalist Strategic Subcultures: How Competing Ideas about 

World Order and the Nation-State Inform Security Thinking across Countries” 
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  דיפלומטיה, תרבות ולגיטימציה: המקרה של ישראל . 8ב. 

 gadi.heimann@mail.huji.ac.il, ד"ר גדי היימן, האוניברסיטה העברית: ומתדיין יו"ר

1) Naama Lutz and Dr. Galia Press-Barnathan, Hebrew University of Jerusalem, 

naama.lutz@mail.huji.ac.il; galiapress@gmail.com, “Next Year in Jerusalem? The 2019 

Eurovision Song Contest.” 

2) Daniel Wajner, Hebrew University of Jerusalem, daniel.wajner@mail.huji.ac.il, 

“Learning for Legitimacy: The Gaza Flotilla Case of Meaningful Learning in Foreign-

Policy Strategic Planning.” 

3) Dr. Chen Kertcher, Ariel University, kertcherchen@gmail.com, “Cultural Peace 

Journalism and Conflict Prevention: The Case of Sports Media in Israel, 1990-2014.” 

4) Dr. Yehonatan Abramson, Hebrew University of Jerusalem, 

yoniabramson@gmail.com, “State Attachment to Diaspora.” 

 

 . פמיניזם ותיאוריה קווירית ביחסים הבינלאומיים9ב. 

 mail.huji.ac.il@tal.nitsan1, , האוניברסיטה העבריתיו"ר: ד"ר  טל ניצן

 shalom@mail.huji.ac.il-piki.ish, , האוניברסיטה העבריתשלום-מתדיין:  פרופ' פיקי איש

1) Yossi David, Johannes Gutenberg University Mainz, ydavid@uni-mainz.de 

"He is not My Bride, and I am Not His Groom: Gendering Political Leaders in the 

International Arena" 

2) Dr. Ayelet Harel-Shalev, Ben-Gurion University of the Negev, ayeleths@bgu.ac.il;  and 

Shir Dapna-Tekoah, Ashkelon Academic College,  

“Violent State Actors in Feminist Research and Critical Studies”. 

3) Dr. Sarai B. Aharoni, Ben-Gurion University of the Negev, saraia@bgu.ac.il 

 and Elise Feron, Tampere University, Finland  

“National Populism and Gendered Vigilantism: The Case of the Soldiers of Odin in 

Finland” 

4) Ido Katri, University of Toronto, Ido.katri@mail.utoronto.ca 

“(Legal) Gender Self-Determination: Trans Embodiments of the State” 

 

 בנייה אחרי שלום השגת שלום )פנימי ובינלאומי( ו . 10ב.

  bgu.ac.il@gbp , גוריון בנגב-יו"ר: פרופ' גיא בן פורת, אוניברסיטת בן

   arie.kacowicz@mail.huji.ac.il , , האוניברסיטה העברית: פרופ' אריה קצוביץמתדיין

1) Dr. Ori Avi-Guy, Hebrew University of Jerusalem, oraviguy@gmail.com  

“Reconciling Democratization with Conflict Transformation” 

2) Dr. Yoav Kapshuk, Kinneret College, kapshuk@gmail.com 

mailto:naama.lutz@mail.huji.ac.il
mailto:galiapress@gmail.com
mailto:daniel.wajner@mail.huji.ac.il
mailto:kertcherchen@gmail.com
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“Transitional Justice in the Israeli-Palestinian Negotiations: What can be Learned from 

the Colombian Case?" 

3) Dr. Hanna Lerner, Tel-Aviv University, David Futscher and Nina Schlager, 

hanni@tauex.tau.ac.il “International, Constitutional Advising: A New Epistemic 

Community?” 

4) Jony Essa, Hebrew University of Jerusalem, jony.essa@mail.huji.ac.il 

"Security as a Critical Rule of Power: The Accepted Script in Middle Eastern Security 

Sectors: Acceptance, Rejection, or in Between." 

5) Dr. Gadi Hitman, Ariel University, gh791966@gmail.com, "Gulf States policy towards 

Syrian refugees: Charity before Hospitality." 

 

 . מנהיגים וקבלת החלטות במדיניות חוץ )שולחן עגול(11. ב

 poli.haifa.ac.il@clutmarיו"ר: ד"ר כרמלה לוטמר, אוניברסיטת חיפה, 

 oferisr@gmail.comד"ר עופר ישראלי,  (1

 gmail.com@laurendaganאילן, -, אוניברסיטת ברד"ר לורן דגן (2

 tobygreene.net@tobyד"ר טובי גרין, האוניברסיטה העברית,  (3

  oritm7@bezeqint.netמכללת אפיק, ד"ר אורית מילר,  (4

 

 הפסקת צהריים 14:00-0:013

 

 : ישיבת מליאה של עיל"ב 0014:-14:30

 

 שיח עם חתן וכלת פרס מפעל חיים-: רב3051-014:3:

 פרופ' יוסי שיין, אוניברסיטת תל אביב

 פרופ' אריה קצוביץ, האוניברסיטה העברית

 )כלת פרס מפעל חיים( , אוניברסיטת בר אילןד"ר יהודית אורבך

 )חתן פרס מפעל חיים( , אמריטוס, אוניברסיטת תל אביבדוד ויטל פרופ'

 

 : הפסקת קפה3015:-00:16

 

 )פאנלים מקבילים(שלישי :  מושב 517:4-16:00
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mailto:jony.essa@mail.huji.ac.il
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 21-מלחמה ושלום במאה ה. תיאוריות של יחב"ל, 12. ג

   arie.kacowicz@mail.huji.ac.il  ,, האוניברסיטה העבריתיו"ר: פרופ' אריה קצוביץ

 poli.haifa.ac.il@bmiller, ה, אוניברסיטת חיפפרופ' בני מילר (1

 International and Regional Security: The Causes of War and]פרופ' מילר יציג את ספרו: 

Peace (Routledge 2016) 

 post.tau.ac.il@azargat, אביב-, אוניברסיטת תלפרופ' עזר גת (2

 The Causes of War and the Spread of Peace: But Will War]פרופ' עזר גת יציג את ספרו: 

Rebound?  (Oxford 2017) 

 

 ערבי-. הרתעה ומלחמה בסכסוך הישראלי13ג. 

 mail.huji.ac.il@Daniel.sobelman , , האוניברסיטה העברית"ר דניאל סובלמןומתדיין: ד  יו"ר

  walla.co.il1mevo@,האוניברסיטה העברית, מבורך כהן (1

 "1953-1956"המחלקות על פעולות הגמול של צה"ל בגבול ירדן בשנים 

  udigolan@inter.net.il,אילן-אהוד גולן, אוניברסיטת בר (2

 ".במזרח התיכון "מלחמה בלי כוונה? הסלמה בלתי מתוכננת כגורם למלחמה 

שחקנים אסימטריים בים " – בר אילן, אוניברסיטת eyal.pinko@gmail.comאייל פינקו,  (3

 "מדינת ישראל. הביטחון הלאומי שלוהשפעתם עח 

4) Ofek Riemer and Dr. Daniel Sobelman, Hebrew University of Jerusalem, 

ofek.riemer@gmail.com; Daniel.sobelman@mail.huji.ac.il, “Coercive Disclosure: 

Public Disclosure of Intelligence as a Foreign Policy Tool of Coercion in International 

Disputes” 

 

 . מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין )שולחן עגול(14. ג

 marcia_h@netvision.net.il ,  , האוניברסיטה העבריתיו"ר: ד"ר מרשה הרפז

 oferisr@gmail.com , המרכז הבינתחומי הרצליה, ד"ר עופר ישראלי (1

  yahoo.com12hadas@אילן והמרכז הבינתחומי בהרצליה, -, אוניברסיטת ברעו"ד הדס פלד (2

 campus.haifa.ac.il@egonen, אוניברסיטת חיפה, מר אהוד גונן (3

 mail.comg@sivanshlomoאילן, -, אוניברסיטת ברד"ר סיון שלמה (4

 research.haifa.ac.il@yevron, , אוניברסיטת חיפהד"ר יורם עברון (5

 

 

 

mailto:arie.kacowicz@mail.huji.ac.il
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 ודאות בתחום הביטחון הבינלאומי"-"ודאות ואי .15ג. 

 amirl@tauex.tau.ac.ilד"ר אמיר לופוביץ, אוניברסיטת תל אביב  יו"ר:  

 gmail.com10eitanshamir@, אילן-ד"ר איתן שמיר, אוניברסיטת בר מתדיין: 

"קבלת החלטות בענייני חוץ , stuartcoh@gmail.com, אילן-פרופ' סטיוארט כהן, אוניברסיטת בר (1

 ".1919וודאות קיצונית: מקרה "מזכר פונטיינבלו" -ובטחון בתנאי אי

"הפיכת מודל ידיד ויריב בעת ובעונה למרכיב מרכזי ביחסי  ,  orelbel@gmail.comד"ר יעקב הכט, (2

 הגומלין בין שחקנים שונים"

"האתגרים של ארגוני , sagit_kerbis@walla.co.ilקרביס , אוניברסיטת חיפה, -שגית סטיווי (3

 וודאות."-דינמיות ואי מודיעין לאתר תפניות אסטרטגיות מדיניות בעידן של

"אלימות, , adam.hoffm@gmail.com אדם הופמן, האוניברסיטה העברית ומרכז משה דיין,  (4

 .ודאות"-משילות ואספקת שירותים ציבוריים: האסטרטגיות של דאע"ש לניווט אי

ופרופ' אבי משולח,    avner.pro”netvision.net.ilד"ר אבנר ברנע, אוניברסיטת חיפה,  (5

 האוניברסיטה העברית, "תרחישים לסיכול הפתעות אסטרטגיות".

 

 בזירה הפנימית ובזירה הבינלאומית . מנהיגים16. ג

  post.tau.ac.il@m3600,אביב-, אוניברסיטת תלמיכל שמירפרופ' יו"ר: 

 poli.haifa.ac.il@clutmar, , אוניברסיטת חיפהלוטמר כרמלהד"ר : מתדיינת 

1) Lev Topor, Bar Ilan University, lev-topor@hotmail.com, "Utilitarian Racism: Can 

Politicians Utilize Racism to Win Elections?"  

2) Dr. Alon Yakter, Tel Aviv University and Prof. Mark Tessler, University of Michigan, 

ayakter@tauex.tau.ac.il "The Electoral implications of Conflict Gridlock: Lessons from 

Israel, 2006-2015" 

3) Assaf Shmuel, Tel Aviv University, assafshmuel91@gmail.com, " The Consequences 

of Electoral Uncertainty" 

4) Dr. Chen Kertcher, Ariel University, kertcherchen@gmail.com, "Leaders and Failed 

Norm Amalgamation Post World War I" 

  laurendagan@gamil.comאילן,-וניברסיטת ברא לורן דגן, (5

 פלסטינאי.-ת והיחס לסכסוך הישראלי"על חבל דק מגנדי ועד מודי: שינויים בפוליטיקה ההודי 

 

 : הפסקת קפה18:00-17:45

 

 מושב רביעי )פאנלים מקבילים( 19:45-8:001
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מדינתיים -. "חברים, אויבים או שותפים? תפקידם המשתנה של שחקנים לא17ד. 

 בפוליטיקה המזרח תיכונית" 

, ואדם הופמן, המכון למחקרי ביטחון לאומי,  carmitvalensi@gmail.comכרמית ולנסי,יו"ר: ד"ר 

   adam.hoffm@gmail.comהאוניברסיטה העברית ומכון משה דיין, 

  b.bfried@gmail.com, אוניברסיטת תל אביב, מתדיין: ד"ר ברנדון פרידמן

בין המדינתי ,  carmitvalensi@gmail.com ,  המכון למחקרי ביטחון לאומיי, ד"ר כרמית ולנס (1

 "תיכוני סדר פוליטי היברידי במרחב המזרח –מדינתי -ללא

מנכס לנטל?: יחסה , " zahav.net.il-koren@5, ד"ר חיים קורן, המרכז הבינתחומי בהרצליה (2

  ".מדינתיים אלימים-המשתנה של סודאן לשחקנים לא

3) Tal Mimran, The Hebrew University of Jerusalem,  talmimran@gmail.com ,  “States’ 

Military Campaign against the Islamic State in Iraq and Syria” 

4) Adam Hoffman, The Hebrew University of Jerusalem and the Moshe Dayan Center, 

adam.hoffm@gmail.com, “Security concepts and threat assessments in Middle East 

politics:Reconsidering the threat of the Islamic State” 

5) Ido Freund, The Hebrew University of Jerusalem, ido.freund@mail.huji.ac.il, “The 

relationship between religious non-state actors in the Gaza Strip: Hamas and Salafists 

2007-2018”. 

 

 טרנסלאומיות: פליטים, תיירים, פושעים וטרוריסטים. 18ד.  

 lmail.huji.ac.i@ogen.goldman , , אוניברסיטת אריאליו"ר:  ד"ר שלמה גולדמן

 idc.ac.il@asif, , המרכז הבינתחומי הרצליה: פרופ' אסיף אפרתמתדיין

 bezeqint.net7oritm@ד"ר אורית מילר כתב, מכללת אפיק,  (1

 " שתי גדות לירדן וגשרים רבים המחברים ביניהן ומעבירים תיירים, מהגרים ושליחים נושאי מסר"

" gmail.com@motih1308  ,Tourism Emerging as a Foreign Policy Toolד"ר מרדכי חזיזה,  (2

for China in the Middle East 

3) Dr. Barak Bouks, Bar-Ilan University, barak.bouks@gmail.com, “The Differences 

between Terror Groups Perpetrating Regular Attacks vs. Terror Groups Perpetrating 

Suicide Attacks.” 

4) Shani Bar-Tuvia, Hebrew University of Jerusalem, shani.barbutiva@mail.huj.ac.il, 

“From Push-Backs to Pull-Backs of Asylum Seekers: The Influence of International 

Norms on Bilateral Migration Control Cooperation”  

5) Dr. Shlomo O. Goldman, Ariel University, ogen.goldman@mail.huji.ac.il , 

ogen.goldman@mail.huji.ac.il; and Dr. Yael Ram, Ashkelon Academic College, “Are 

Tourists Being Targeted? Panel Data Analysis of Terror Attacks against Tourist 

Targets” 
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 סוגיות בחקר המזרח התיכון. 91. ד

  gmail.com10eitanshamir@, אילן-ד"ר איתן שמיר, אוניברסיטת בר יו"ר:

 lyehonatan.abramson@mail.huji.ac.i , , האוניברסיטה העבריתמסוןונתן אברהד"ר י : מתדיין

 aviram.shemen@gmail.comאילן, -אוניברסיטת בראבירם שמן,  (1

 תפקידן של תפיסות לעומת התנהגות""מרחיבים את חקר המשברים: 

 gmail.com@khadirsואוניברסיטת חיפה,  INSSמר ח'דר סואעד, המכון למחקרי ביטחון לאומי  (2

 "הסכמה אזרחית ודמוקרטיזציה: המסלולים השונים של תוניסיה ומצרים לאחר האביב הערבי"

3) Elai Rettig, Washington University in St Louis, elairettig@wustl.edu; and Dr. Ziv 

Rubinovitz ,Sonoma State  University, ziv.rabinovitz@gmail.com, "Oil Trade as an 

Entry Point into New Networks: Israel and Turkey's Quest for Oil” 

, "התמוטטות 'הסדר הדמוגרפי owinkler@univ.haifa.ac.ilד"ר און ווינלקר, אוניברסיטת חיפה,  (4

 במרחב הערבי.  ‘ הסדר הדמוגרפי החדש-אי-והיווצרותו של ' הישן'

  eghbarieh@gmail.comד"ר מסעוד אגבריה, המכללה האקדמית בית ברל,  (5

 .וודאות הפכה לוודאות במזרח התיכון"-"אי

 

 ניהול ויישוב סכסוכיםופרקטיקות, תרבות, . 20. ד

  gmail.com@galiapress ,נתן, האוניברסיטה העברית-: ד"ר גליה פרס ברומתדיינים יו"ר

 l@tauex.tau.ac.ilamir, ד"ר אמיר לופוביץ, אוניברסיטת תל אביב

 ofermedem@gmail.comאוניברסיטת תל אביב,  פרידמן, -מדםעפר  (1

 "1974-1988בינלאומיות והשפעתן: המדיניות האמריקנית כלפי אש"פ,  "פרקטיקות

 roie.yellinek@gmail.com, אילן-אוניברסיטת בר רועי ילינק, (2

 ".קבלה מוסדית של מכוני קונפוציום במדיניות דוברות הערבית במזרח התיכון"

3) Inbar Noy, Hebrew University of Jerusalem, inbar.noy@mail.huji.ac.il 

“Peace is the Word: The Social Construction of the Jordanian-Israeli Peace 

Agreement.” 

4) Dr. Toby Greene, Hebrew University of Jerusalem, toby@greene.net 

"The Rise of Judeo-Christian Civilizationism." 

 

 אתגרים במדיניות החוץ האמריקאית . 21ד. 

, המרכז לחקר ארצות הברית בשיתוף תוכנית פולברייט באוניברסיטת תל אביביו"ר: ד"ר יואב פרומר, 

fromy857@newschool.edu 

 gmail.com@ariel.kabiriד"ר אריאל כבירי, האקדמית הגליל המערבי, מתדיין: 
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1) Prof. Benjamin Miller, University of Haifa, bmiller@poli.haifa.ac.il, “Explaining the 

American Failure to make the World in its own image” 

 מכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן,, אלון לבקוביץד"ר אוניברסיטת בר אילן ו, ד"ר אמירה שיף (2

Amira.schiff@gmail.com ; levko@smile.net.il;  קדם מו"מ כאמצעי למניעת הסלמת"

 משבר צפון קוריאה וארה"ב בראי תיאוריית המוכנות." –סכסוכים 

"מהפכה ג'קסוניאנית במרכז אמריקה: , bentzile@gmail.comד"ר בן ציון טלפוס )חוקר עצמאי(,  (3

תאוריית קומפלקס הביטחון מדיניות החוץ האמריקאית בממשל טראמפ ומשבר הפליטים בראי 

 האזורי"
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