
 
 
 
 

   
 

 " בין התייצבות לשינוי -מיסדר עול"

 2023- ג" פ תש(  ב"עיל) בינלאומיים ללימודים הישראלית  העמותה של  16-ה הכנס

 אילן - ברבאוניברסיטת   יתקיים הכנס

 אילן - בר, אוניברסיטת מדעי המדינהבחסות המחלקה ל

 , י"ט בסיוון תשפ"ג 2023  יוניב 8 ,חמישי ביום

 

  כל על )יחב"ל( הבינלאומיים היחסים של בתחוםות וחוקרים לחוקרפונה בזאת  16-של כנס עיל"ב העדה המארגנת והו

 בעלי  מרציםמרצות ו ,ים.ותומנוס ים. ותצעיר רות וחוקריםחוק  ועדה מעודדתוה. ובתובנותיהם בגילוייהם אותנו לשתף גווניו

 והלימודים  ל"יחב   של םתחומיה בכל  מחקריהם את להציג ודוקטורנטים שני תואר יות ותלמידתלמיד וגם ,ושלישי שני תואר

   .הבינלאומיים

באופן את המציאות העולמית המשתנה,  נושא הכנס משקף ."בין התייצבות לשינוי -עולמי -סדר" הנו השנה הכנס נושא

והלימודים הבינלאומיים  בקהילת היחב"ל  אנו מזמינים חוקרים וחוקרות .עולם מהעבר הלא רחוקסדרי ב  תמורות שמזכיר

של קהילת חוקרי וחוקרות   תחומי-ביןמגוון הויות שונות, שישקפו את הומז להציג את מחקריהם הנוגעים לשינויים אלו

 הוקמו בשנה שעברה מגוון זה, לשם חיזוק האפיסטמולוגית והמתודולוגית המחקרית. ן. ן וגישתם.זהותםואת  היחב"ל,

https://www.iais- עיל"ב:האינטרנט המחודש של באתר ראו פירוט )  [Sections]קבועות  "עניין"קבוצות 

il.org/blank .)מעודדת  בינלאומיות, ועיל"ב  ה אקדמיות האגודות במודל של קבוצות העניין ב פועלותהעניין  קבוצות

 השנה.   כל בפעילותן לאורך ככל הניתן תסייעמו

  םלהגיש גם מושבים עצמאיי ניתן ש יודגש אם כי, סביב קבוצות העניין ברובם  השנה יהיו בנוייםהשנתי ם בכנס בי המוש

 :למושבי קבוצות הענייןלכנס בנוסף 

 

 ביטחון בינלאומי

יוקדש לרעיונות ולמחקרים חדשים בסוגיות של הביטחון   , המאורגן ע"י קבוצת העניין לחקר הביטחון הבינלאומי,מושב זה

 מתודולוגית מסוימת.  הבינלאומי במובנו הרחב, ללא העדפה לתכנים ספציפיים, לאסכולה מחקרית או לנטייה 

ד"ר אריאל כבירי, המכללה האקדמית   ; lutmarc@yahoo.com יו"ר הקבוצה: ד"ר כרמלה לוטמר, אוניברסיטת חיפה,

 ariel.kabiri@gmail.comגליל מערבי, 

 

 זכויות האדם ביחסים הבינלאומיים

העניין לחקר זכויות האדם ביחסים הבינלאומיים, היא לבחון את מקומן של זכויות  מושב זה, המאורגן ע"י קבוצת  מטרת

האדם בסדר הבינלאומי המשתנה תוך התמקדות בשאלות כגון מידת התאמתם של ההסדרים המוסדיים הקיימים לאג'נדת  

ויציקת תוכן מחודש  זכויות אדם פרוגרסיבית, רגרסיות ותגובות נגד לאג'נדה זו, קטגוריות חדשות של זכויות אדם 

חוקרות וחוקרים בכל שלבי הקריירה האקדמית ומכל מגוון הגישות המתודולוגיות   לקטגוריות ישנות ועוד. נזמין

  להגיש הצעות. והתאורטיות

ת לפנות לד"ר שרה .ת להיכלל בקבוצה, מתבקש.ות בקבוצה זו. מי שמעוניינ .אבדה רשימת התפוצה של החוקריםהערה: 

 ניסר.- קאהן

  sarabethkn@gmail.comניסר, האוניברסיטה הפתוחה, -"ר הקבוצה: ד"ר שרה קאהןיו
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 קונסטרוקטיביזם בפוליטיקה העולמית 

יחדיו חוקרים ותיקים וצעירים   בפוליטיקה העולמית, יקבץמושב זה, המאורגן ע"י קבוצת העניין לחקר הקונסטרוקטיביזם 

( בזירה הבינלאומית. הקבוצה מעודדת בחינה של התפקיד השיחי של discourseהמתעניינים בתפקיד המבנה של שיח )

שחקנים מדינתיים ולא מדינתיים כאחד. הקבוצה אינה מגדירה מראש את שדה המחקר למרות שהמוקד הראשוני הנו הגוף  

 נושאי מחקר מגוונים כדוגמת טרור, מעמד נשים, ביטחון ושלום.  במושב זה רכזי של האו"ם. אנו קוראים לבחון המ

  kertcherchen@gmail.comיו"ר הקבוצה: ד"ר חן קרצ'ר, אוניברסיטת אריאל,  

 

 הקיברנטי והמרחב בינלאומים יחסים

  ההיבטים במגוון  מאמרים מזמין  הקיברנטי, והמרחב  יםיהבינלאומ היחסים לחקר העניין  קבוצת ע"י המאורגן זה, מושב

  לאומית,-בין פוליטיקה בינלאומי, לביטחון הנוגעות סוגיות זאת ובכלל הקיברנטי, והמרחב בינלאומיים ליחסים הנוגעים

    שונות. מחקריות מגישות למאמרים פתוח המושב זו.  בזירה  הפועלים לאומיים-הטרנס השחקנים גיסו ולמגוון דיפלומטיה

  amirl@tauex.tau.ac.il אביב תל אוניברסיטת לופוביץ', אמיר ד"ר הקבוצה: יו"ר

 

 סים הבינלאומיים קהילת נשים ומגדר ביח

( עידוד וביסוס של קשרים בין חוקרות ממוסדות שונים ובשלבים  1כדי לקדם שתי מטרות מרכזיות: ) קבוצת העניין הוקמה

( קידום המחקר בתחומים הנוגעים לפמיניזם ומגדר ביחב"ל בישראל. לצורך כך, אנו 2) -שונים של הקריירה האקדמית ו

של פוליטיקה בינלאומית )בהגדרה רחבה( לשלוח  מזמינות חוקרות וחוקרים שתחומי העניין שלהן נוגעים להיבטים מגדריים

ת מגדר וביטחון, .. הקריאה פתוחה לכל מי שחוקרהשנתימושבים מלאים בכנס מספר הצעות להרצאות יחידות או ללמושב 

אלימות, צבא, כלכלה פוליטית, דיפלומטיה ויחסי חוץ, יישוב סכסוכים, שלום, הגירה, משפט בינלאומי, גלובליזציה,  

 לאומיים, זכויות אדם ועוד.  -לאומיות, ארגונים בין-אקלים, תנועות מחאה טרנס תרבות,

 saraia@bgu.ac.ilגוריון בנגב -יו"ר הקבוצה: ד"ר שרי אהרוני, אוניברסיטת בן

 

 לאומיים נחקר האינטגרציה האירופית והיחסים הבי

עסוק בחקר האינטגרציה  ים הבינלאומיים, י סמושב זה, המאורגן ע"י קבוצת העניין לחקר האינטגרציה האירופית והיח 

וקבוצת  פתוח לגישות מחקריות ולמתודולוגיות שונות המושב .  היחב"להאירופית על כלל נדבכיה השונים בהקשר של חקר 

להגיש הצעות למאמרים מגישות מחקריות ים ותיקים .ים בראשית דרכם האקדמית, כמו גם חוקרות.חוקרותהעניין מזמינה 

 שונות. 

פרופ' שרון  ; hilape@bgu.ac.ilגוריון בנגב, -יו"ר הקבוצה: ד"ר הילה זהבי, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן

   pardos@bgu.ac.ilגוריון בנגב, -פרדו, אוניברסיטת בן
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 (Communication International)  בינלאומית תקשורת

 כיסוי לרבות בינלאומית בתקשורת מרכזיות  בסוגיות יעסוק בינלאומית תקשורת לחקר העניין  קבוצת ע"י המאורגן זה מושב

 פליטות, גלובליזציה,  משברים, סכסוכים, ישוב טרור, מלחמות, כמו הבינלאומית בזירה ואירועים חוץ מדיניות של עיתונאי

  (,ICT) ותקשורת דעמי טכנולוגיות של השפעות וגלובליות; אזוריות טלוויזיה רשתות גרעינית; ותפוצה האקלים, משבר

 ובארגונים.  בממשלות  ציבורית ודיפלומטיה תקשורת וניהול קהל; ודעת סקרים ציבורית, דיפלומטיה

 eytan.gilboa@biu.ac.il  אילן,-בר  אוניברסיטת גלבוע, איתן פרופ' הקבוצה: יו"ר

 

 (Studies Intelligence) מודיעין לימודי

  יעסוק )פיל"ם(, מודיעין ללימודי הישראלי הפורום עם בשיתוף מודיעין ללימודי העניין  קבוצת ע"י המאורגן זה, מושב

  של היסטוריה חשאית, פעילות עסקי, מודיעין נגדי, מודיעין לאומי, וביטחון מודיעין הרחב: במובנם מודיעין בלימודי

  וביקורתיות וקטיביסטיותקונסטר וגישות סודיות ודמוקרטיה, מודיעין מודיעין, הוראת מודיעין, של מתודולוגיה מודיעין,

  מחקריות  מגישות למאמרים הצעות להגיש שונים מרקעים  וחוקרים חוקרות מזמינה העניין קבוצת למודיעין. ללימודי

  שונות.

 ערן, אודי ד"ר  ; ac.ilofek.riemer@mail.huji.  בירושלים העברית האוניברסיטה רימר,  אופק ד"ר הקבוצה: יו"ר

  eeiran@poli.haifa.ac.il חיפה אוניברסיטת

 

- שולחנות, נוספים הצעות למושביםגם ניתן להגיש   שבנוסף למושבי קבוצות העניין והמושבים העצמאיים, יודגש

 . והמושבים העצמאיים עגולים ומאמרים בודדים שלא במסגרת קבוצות העניין

, ענייןהבודדים, למושבים שלמים, ולשולחנות עגולים, הן במסגרת של קבוצות   מאמריםל הצעות למשלוח האחרון התאריך

 .ים מטההטפסבאמצעות וזאת , 3202 פברוארב  20יום שני,  הינו והן במסגרת אחרת, המושבים העצמאיים

 נוספים מושביםמושבים עצמאיים//הענייןהצגת מאמרים במושבי קבוצות ל תקצירים הגשת

 :  ל הצעות (באנגלית או  בעברית) הכנס של האקדמית הלוועד להגיש ניתן

, המושבים  קבוצות העניין  "יהמאורגנים ע הכנס ממושבי  באחדהמארגנת  הוועדה תשבץ אותה) או מאמר מחקר הצגת

   (.או במסגרת אחרתו העצמאיים

 250-עד כ באורך של תקציר, שיוכו.ה המוסדי והמגיש.ה שם,  להציג מאמר ישלחו את הכותרת חוקרות.ים המעוניינות.ים

. יש למלא , באם זה רלוונטייהיו מעוניינים להיות משוייכים םאליה המושב העצמאי/קבוצת העניין את שם . ניתן לצייןמלים

 את הטופס על מנת להציע מאמר להצגה:

  https://forms.gle/ErFyfLtTGFbaL9tR8: טופס להגשת מאמר

 .מאמרים/ שולחן עגול הצגת של מגובש מושב

הראש, המתדיין.ת,  יושב.ת שמותלארגן מושב יכללו בפנייתם את תיאור הנושא,  חוקרות וחוקרים המעוניינות.ים

(. תקציר כלל מילים 250-כ מהרצאות )עד ארבע הרצאות במושב, אחת כל של והמציגות.ים ושיוכן.ם המוסדי, וכן תקציר

בנוסף למילוי הטופס  , באם זה רלוונטי.משויכיםאליה יהיו מעוניינים להיות  מושב עצמאי/את שם קבוצת הענייןלציין   ניתן

   iais@huji.ac.il: יש לשלוח את ההצעה המלאה לכתובת

   https://forms.gle/AmraknBeDKUWjWQYA: ושולחן עגול טופס להגשת מושב

 ה. הקבוצ יו"ר הכרחי למלא את הטפסים להגשת ההצעה, ולא להסתפק בהתכתבות עם 
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לקבל את כל ההצעות  תהוועדה המארגנת תעשה מאמץ לשלב בכנס את המחקרים והפאנלים המוצעים, אך אינה מתחייב

 . שיוגשו לכנס

 . 2023באפריל  2ליום ראשון,  עד תישלחנה תשובות

 

 טוב-סימן-לפרסים ע"ש גיל פרידמן ויעקב ברהגשת מועמדות 

  לפרס מועמדות  להציג יםות.יכול( דוקטורט עבודת) טציהרדיס  או( .א.מ) תזה עבודת הכותבים מחקר ות ותלמידיתלמיד

 עד, לתקציר בנוסף, שלם מאמר להגיש םן.עליה כך לשם. בינלאומיים  ביחסים  צעירים יםות.לחוקר( ל"ז) פרידמן גיל ש"ע

ההודעה שתישלח: מועמדות לפרס ע"ש גיל יש לציין בכותרת  iais@huji.ac.ilלכתובת:   2023אפריל ב 2ליום ראשון, 

 פרידמן. 

 יכולים ערבי-הישראלי והסכסוך שלום מחקרי של בנושאים מאמרים  המציגים יםות.ומרצ יםות. , חוקריםות.תלמיד, כן כמו

,  שלם מאמר להגיש םן.עליה כך לשם. בנושא ביותר הטוב למאמר ( ל"ז ) טוב סימן-בר יעקב ש"ע לפרס מועמדות להציג

יש לציין בכותרת ההודעה שתישלח: . iais@huji.ac.ilתובת: לכ 3220אפריל ב 2ליום ראשון,  עד, לתקציר בנוסף

 סימן טוב. -מועמדות לפרס ע"ש יעקב בר

 אסיף אפרת, אוניברסיטת רייכמן פרופ' יו"ר ועדת הפרסים: 

 כללי השתתפות בכנס

  דמי נדרשים בתשלום – יםות.מאזינ  וקהל יםות. מרצ, יםות.מתדיינ ,  מושבים ר"יו – בכנס ות והמשתתפיםהמשתתפ כל

עמיתי /הוראה ומחקר מן החוץאקדמי, ₪, סגל  300: בכיראקדמי סגל  :(לעמותה שנתיים ותרחב  דמי שכולל) לכנס הרשמה

 ₪.  ₪50, סטודנטים )לתואר ראשון, שני ושלישי(:  150דוקטורנטים(: -)כולל פוסט הוראה

, יםות.מתדיינ , מושבים של ר"כיו  גם לשמש יוכלו  יםות.מציג. מאמרים למושב הצעות שתי עד להגיש .תרשאי ף.תמשתת כל

 .עגולים בשולחנות  יםות.ומשתתפ

 

 , מוצלח כנס בברכת

 

 הוועדה המארגנת

 אילן-בר  אוניברסיטתפרופ' ג'ונתן ריינהולד, 

 אילן-בר  אוניברסיטת, שמירד"ר איתן 

 אסיף אפרת, אוניברסיטת רייכמן  פרופ'

 המכללה האקדמית גליל מערבי ד"ר אריאל כבירי, 

 בשומרון  ד"ר חן קרצ'ר, אוניברסיטת אריאל

 לוטמר, אוניברסיטת חיפה  הד"ר כרמל

 גוריון בנגב -האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן, זהביד"ר הילה 

 בנגב  גוריון-אוניברסיטת בןפרופ' שרון פרדו, 
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