
 של עיל"ב כנס השנתי השמיניה

 

 

ד"ר גיל פרידמן ז"ל, אשר יתקיים בתאריך  להצגת מאמרים בכנס השנתי השמיני ע"ש קול קורא
 .יום שני, במכללת הגליל המערבי 0153.50313 -ה

 

 .עכו –המכללה שוכנת במרחק הליכה קצר מתחנת רכבת 

 

בתחום הרחב של התיאוריה  השנה נעניק לראשונה פרס לסטודנט/ית על מאמר מצטיין
 .פרידמן ז"ל והפרקטיקה של היחסים הבינ"ל ע"ש ד"ר גיל

 

 12:00 יום ראשון 3053.50313תאריך הגשת המאמרים לתחרות : 

 

       oded.lowenheim atמרכז וועדת הפרס : ד"ר עודד לוונהיים

  huji.ac.il 

 

 

הצעות ליושבי ראש המושבים בכנס כדלהלן,  המעוניינים להציג מאמרים בכנס מוזמנים להגיש
 1.53.50313  -לא יאוחר מה

 

 פאנל לזכרו של ד"ר –ליברליזם ביחב"ל .1 

 גליה פרס בר נתן, המחלקה גיל פרידמן ז"ל5 יו"ר הפאנל: ד"ר

 .  mspress at mscc.huji.ac.il ליחב"ל, האונ' העברית בירושלים

 

 יו"ר הפאנל: פרופ5 מייקל גרוס, ביה"ס למדה"מ, המחלקה     משפט ומוסר ביחב"ל5 .2 

  .mgross at poli.haifa.ac.il  ליחב"ל, אוניברסיטת חיפה

 

 חקר היחב"ל .3 

 יו"ר הפאנל: ד"ר עודד  הישראלי: מבט ביקורתי5

 . oded.lowenheim atלוונהיים, המחלקה ליחב"ל, האוניברסיטה העברית בירושלים

 huji.ac.il 

 

יו"ר הפאנל: ד"ר אבי קובר, המחלקה למדה"מ,      סימטרית בהיבטים שונים5-א לוחמה .4 
 אוניברסיטת

  .avik at doubt.com אילן-בר

 

 .שדה, החוג למדה"מ, אוניברסיטת ת"א יו"ר הפאנל: ד"ר טל    פוליטית בינ"ל5 כלכלה .5 

 talsadeh at post.tau.ac.il 

 

-פרופ5 הילל פריש, המחלקה למדה"מ, אוניברסיטת בר הפאנל: יו"ר       5 0313המזה"ת  .6 
  .hillel.frisch at gmail.com אילן

 

 הבינ"ל וארה"ב5 יו"ר הפאנל: פרופ5 בני מילר, ביה"ס למדה"מ, המחלקה המערכת .7  

  .bmiller at poli.haifa.ac.il ליחב"ל, אוניברסיטת חיפה

 

 ,יו"ר הפאנל: ד"ר יהודית אורבך        ויחב"ל5  מגדר .8 

  .auerby at mail.biu.ac.il אילן-המחלקה למדה"מ, אוניברסיטת בר

 

 ,יו"ר הפאנל: ד"ר בן מור        דיפלומטית5 תיאוריה .9 

 . bdmor atביה"ס למדה"מ, המחלקה ליחב"ל, אוניברסיטת חיפה

 rch.haifa.ac.ilresea 

 ,יוסף-יו"ר הפאנל: פרופ5 בר          ואירן5 גרעין .10
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.   barjo atביה"ס למדה"מ, המחלקה ליחב"ל, אוניברסיטת חיפה

 poli.haifa.ac.il 

 

: המשכיות מול אתגרים חדשים5 יו"ר הפאנל: ד"ר לסלי 01-סכסוכים במאה ה יישוב .11 
  .lterris at idc.ac.il טריס5 המכללה הבינתחומית, הרצליה

 

 :פוסטרים5 יו"ר פאנל .12 

מרכז: מר נדב קדם,    לקה ליחב"ל, אוניברסיטת חיפה5ד"ר רנן קופרמן, ביה"ס למדה"מ, המח
 ,המחלקה ליחב"ל

  .nkedem at gmail.com אוניברסיטת חיפה

 

 

 ן הכנסבתחום היחב"ל שאינם נופלים בתחומי הפאנלים האלו, ניתן לשלוח למארג מאמרים

.   ekahana atד"ר אפרים כהנא, החוג למדע המדינה, מכללת הגליל המערבי

                       gmail.com 
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