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 הכנס השנתי התשיעי של
 

 העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים )עיל"ב(
 

 3122 ,בדצמבר 36יום ראשון, 

 המרכז הבינתחומי הרצליה

 

 

 , רישום וכיבוד קללאודר-אריסוןבניין התכנסות בלובי  11;11-21;:1

 

 11;41-21;22מושב ראשון; 
 

 מציגים מיקום

 

 מגיבים

A

314 

 

 

01:11-01:21 
 ברק, האוניברסיטה העברית.  ד"ר איתן

The Mixed Blessing of International Security Regimes: 

Israel's Relations with Egypt and Syria between the Suez War 

and the Six Day War 

 

 פרופ' יאיר עברון

A

314 

 

 ד"ר טל דינגוט, האוניברסיטה העברית 01:21-00:11

Bringing Immigration into the Security Communities' 

Research: Setting the Agenda for the Examination of the 

Impact of Immigration on Security Communities 

 

 פרופ' יאיר עברון

A

314 

 

 ד"ר קורינה כגן, האוניברסיטה העברית 00:11-00:21

International Socialization and its Limits: Comparing the 

Cases of Eastern Europe and East Asia 

 

 פרופ' יאיר עברון

A

315 

 

 אילן-ד"ר אלונית ברנסון, אוניברסיטת בר 01:11-01:21

Globalization, Anti-Globalization and Media: The Media's 

Growing Arsenal in the Framing Theory – Covering the 

AGM's Protests 

 

 ד"ר בן מור

A

315 

 

 הרצליה בינתחומימרכז הטל עזרן, ה ד"ר 01:21-00:11

 השפעת שינויים במדיניות החוץ של קטאר על הסיקור הבינ"ל של

 אל ג'זירה

 

 ד"ר בן מור

A

315 

 

 גב' מורן ירחי, האוניברסיטה העברית 00:11-00:21

ליטיים המעורבים בסכסוך ונלחמים על המסר: הנרטיבים שמנסים שחקנים פ

 מצעות הדיפלומטיה הפומביתלקדם בא

 

 ד"ר בן מור

A

319 

 ד"ר עילי זלצמן, האוניברסיטה העברית 01:11-01:21

Cyber Posturing: Offense Defense Balance in the Age of 

Information and Communication Technologies 

 

 חיים אסאד"ר 

A

319 

 ד"ר אמיר לופוביץ, אוניברסיטת ת"א 01:21-00:11

 עה ולוחמת מידע: השלכות ואתגרים במחקר ובפרקטיקההרת
 חיים אסאד"ר 

A

319 

ומר אביטל קריב, אוניברסיטת , Sciences Po Paris, מר אופיר כפרי  00:11-00:21

 חיפה

 MADלוחמת סייבר במדינות גרעיניות: השפעות על יציבות 

 חיים אסאד"ר 

 

 

 לאודר-הפסקת קפה בלובי אריסון 41;56-22;22
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 56;26-22;24מושב שני; 
 

 מציגים מיקום

 

 מגיבים

A 

314 

 הרצליה יוסי גנאל, המרכז הבינתחומי ומרפרופ' אלכס מינץ  00:34-01:04

The Use of the Decision Board Software for Research, 

Teaching and Training in International Relations 

 

 ד"ר רנן קופרמן

A 

314 

 ד"ר דגנית פייקובסקי, אוניברסיטת ת"א 01:04-01:34

NASA and American Nuclear Nonproliferation Efforts 

 

 ד"ר אמילי לנדאו

A 

314 

 ד"ר זיו רובינוביץ, מכון דיוויס 01:34-02:04

קצת קשה אז נשברים? כיצד מתמודדת ארה"ב עם הצורך להשתמש בכוח 

 ביעדים לא נגישים?

 

 

 ד"ר קורינה כגן

A

315 

 פרופ' בני מילר, אוניברסיטת חיפה 00:34-01:04

The International Order and The Arab Spring 
 

 פרופ' יאיר עברון
A

315 

 ד"ר גדי היימן, האוניברסיטה העברית 01:04-01:34

 סיפור כניסתה של צרפת ל'מועדון החמש' מה מחיר הכניסה למועדון?

 

 פרופ' גדעון דורון

A

315 

 ר אריאל כבירי, אוניברסיטת חיפהמ 01:34-02:04

Enemies to Friends: The Wendtian Model and the Israeli-

Palestinian Conflict 

 

 פרופ' גדעון דורון

A

319 

 ד"ר טל שדה, אוניברסיטת ת"א 00:34-01:04

The Snake is Back: Is the Euro Area's Periphery 

Sustainable? 

 

 פרופ' אלפרד טוביאס

A

319 

 גוריון-ד"ר שרון פרדו, אוניברסיטת בן 01:04-01:34

 41-להצטרף או לא להצטרף? לבטיה המדיניים של ישראל בסוף שנות ה

 בנוגע לחברות מלאה בקהילייה הכלכלית האירופית

 

 פרופ' אלפרד טוביאס

A

319 

 ד"ר כלילה מגן ופרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר אילן 01:34-02:04

המודיעין והתקשורת בדמוקרטיות ליברליות: המוסד יחסי שירותי 

 והתקשורת הישראלית

 

 ד"ר ראובן פדהצור

 

 

  ארוחת צהריים   26;26-24;25
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 ;ומושב פוסטרים בלוביומאפה קפה    26;26-25;26
 

 מציג
 

 מגיב

 לנגרמן ופרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר אילן-גב' רוני גז

הדגל במשברי עצימות נמוכה: הרחבה  התלכדות סביב

 תיאורטית ויישומית

 

 ד"ר עילי זלצמן

 GMUגב' דנה לנדאו, 

Less is More? Toward a Systemic Evaluation of 

International Relations Theories 

 

 ד"ר פיקי איש שלום

 הרצליה מר אורי ברזל, המרכז הבינתחומי

 תכנון וקביעת מדיניות חוץ בעזרת לוח החלטה
 ד"ר רנן קופרמן

 ד"ר צבי ליבמן, אוניברסיטת חיפה

עיצוב מדיניות חוץ וביטחון כלפי מדינות מוצאם של מיעוטי 

הגירה ושזירתה במדיניות פנים והגירה: המקרה של אירופה 

 לנוכח האיסלאם הרדיקלי

 

 ד"ר אביעד רובין

 יטת בן גוריוןגב' הילה זהבי, אוניברס

האיחוד האירופי וארגוני זכויות אדם בישראל: קשר של עיצוב 

 זהות

 ד"ר אתי לופטין

 מר ראובן זיגלר, אוניברסיטת אוקספורד

 הגירה ומשפט בינלאומי
 ד"ר אהוד ערן

 מר אורן מגן, אוניברסיטת חיפה

האפקטים ההרתעתיים של שימוש בכוח נגד ארגונים בלתי 

 מדינתיים אלימים

 רופ' אבי קוברפ

 מר אור לביא, אוניברסיטת חיפה

 סימטרית-כללי משחק בלוחמה א
 פרופ' אבי קובר

 מר עילי רטיג, אוניברסיטת חיפה

 IEA -הצטרפות ישראל ל
 ד"ר עמנואל נבון

 מר רועי קיבריק, האוניברסיטה העברית

 מיהו הריבון הכובש את יצרו?
 ד"ר טל דינגוט

 הרצליה למן, המרכז הבינתחומימר אבנר גולוב וגב' דנה א

האם הזמן משחק לטובת ישראל? בחינה בעזרת סימולציה 

 נתמכת תוכנת לוח החלטה

 ד"ר רנן קופרמן

 Notre Dameמר שמואל נילי, 

Democratic Disengagement and IR Theory: An 

Inward Look on Democratic Peace 

 נתן-ד"ר גליה פרס בר

 

 ברסיטה העבריתד"ר אלון פלד, האוני

Why Open Data Closes Doors 

 ד"ר חיים אסא
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 26;56-26;27מושב שלישי;  
 

 מגיבים מציגים מיקום

 
A 

314 

 נתן, האוניברסיטה העברית-ד" ר גליה פרס בר 04:04-04:34

 עצמה רכה, תרבות פופולרית ויחב"ל

 

 ריצ'מונד-ד"ר דפנה ברק

A 

314 

 ג'רלד שטיינברג, אוניברסיטת בר אילןפרופ'  04:34-05:04

From Durban to the Goldstone Report: Analyzing the Role 

of Human Rights in Soft Power Conflict 

 

 ריצ'מונד-ד"ר דפנה ברק

A 

314 

 ד"ר אסיף אפרת, המרכז הבינתחומי 05:04-05:34

Hard or Soft International Law? Evidence from the 

International Regulation on Small Arms 

 

 ריצ'מונד-ד"ר דפנה ברק

A

315 

 ד"ר פיקי איש שלום, האוניברסיטה העברית 04:04-04:34

Zooming in Zooming Out 

 

 ד"ר כרמלה לוטמר

A

315 

 ד"ר רנן קופרמן, אוניברסיטת חיפה 04:34-05:04

The Road to Hell is Paved with Good Intensions: 

International Interactions from a Complex System 

Perspective 

 

 ד"ר כרמלה לוטמר

A

315 

 דוד לייטנר, אוניברסיטת בר אילןד"ר  05:04-05:34

The Influence of the Cloud: Ideas as the Motivation for 

International Action 

  

 ד"ר כרמלה לוטמר

A 

319 

 ר, האוניברסיטה העבריתד"ר נמרוד רוסל 04:04-04:34

The Long and Winding Road: Duality in Peace Processes 

 

 פרופ' גליה גולן

A 

319 

 ד"ר יהודית אורבך, אוניברסיטת בר אילן 04:34-05:04

 פיוס בין הישראלים לפלשתינאים: חזון בר הגשמה או חלום הזוי?

 

 פרופ' גליה גולן

A 

319 

 האוניברסיטה העברית מר ירון סלמן, 05:04-05:34

 ממצאים -סיומן של מלמות אזרחים באמצעות הסכמי שלום 

 

 פרופ' גליה גולן

 

 

 הפסקת קפה בלובי 11;56-28;27
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 312L;   2:;26-28;11 אהובה אורן פינס  מושב מסכם באודיטוריום

 

 לרפרופ' בני מיהישראלי ללימודים בינלאומיים, דבר נשיא העמותה 

 , המרכז הבינתחומי הרצליהדיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה ,אלכס מינץפרופ'  –ברכות  

 ע"ש גיל פרידמן ז"ל פרס פרידמן חלוקת

 פרופ' מיכאל הנדל ז"ל – אות על מפעל חייםחלוקת 

 ולרגל יציאת ספרו  פאנל לזכר פרופסור מיכאל הנדל במלות עשור לפטירתו מדיניות, מודיעין ואסטרטגיה;

  בהוצאת מערכות  גדולי המחשבה הצבאית הקלסית

 , אוניברסיטת חיפהפרופ' אבי בן צבייו"ר: 

 דוברים; 

  , אוניברסיטת חיפהפרופ' אורי בר יוסף

 , אוניברסיטת בר אילן פרופ' אבי קובר 

 , מכללת עמק יזרעאל ד"ר אבי סגל

 , עיתון הארץמר יוסי מלמן

 


