הכנס ה 14-של העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים
)עיל"ב( תשפ"א2021 -
בחסות מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו והמחלקה לפוליטיקה וממשל

יום חמישי ||  || 3.6.21כ"ג בסיוון תשפ"א
אנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי של עיל"ב בנושא "סטטוס קוו ורביזיוניזם במאה ה ."21-בספרות
המחקר של היחסים הבין-לאומיים התמודדו תיאורטיקנים במאה ה 20-כדוגמת קאר ,מורגנתאו ,וולץ,
גילפין ואחרים עם שינויים בסדר העולמי תוך שימוש בשני מושגים תיאורטיים ,סטטוס קוו ורביזיוניזם.
עיקר המחקר נסוב על מאמציהן של מעצמות לשימור הסטטוס שלהן בזירה העולמית לעומת ניסיונן
של מעצמות שונות לקעקע את התופעות אלה.
השינויים המואצים בסדר העולמי ,הבאים לידי ביטוי בהתבססותן של מעצמות אסיאתיות כדוגמת
הודו וסין ,האתגרים הגלובליים הנלווים למאבק במגיפות כדוגמת  ,COVID-19האתגרים בפניהם ניצב
פרויקט האינטגרציה האירופית ,התוקפנות הרוסית ,הכלכלה העולמית המתארגנת מחדש ,המזרח
התיכון המתהווה מחדש ועוד אתגרים רבים אחרים מאופיינים בתחושת אי ודאות בנוגע לסטטוס קוו
המתהווה בפני תהליכים רביזיוניסטים רבים המאתגרים אותו.
הכנס יעסוק בסוגיות אלה ואחרות ,תוך שימת דגש על הציר הרעיוני של סטטוס קוו ורביזיוניזם .בין
הסוגיות שנעסוק בכנס :התחרות הבין-מעצמתית והשלכותיה על הסטטוס קוו; באיזו מידה ארגונים
בין-לאומיים מקיימים סטטוס קוו; תפקידם של שחקנים לא מדינתיים; מה התפקיד של מעצמות
אזוריות בשינוי של הסדר הקיים; כיצד ססטוס קוו ורביזיוניזם באים לידי ביטוי באזורים שונים; מגיפות
גלובליות והשפעותיהן על היחסים הבינלאומיים; ותפקיד המגדר.
הוועדה המארגנת
ד"ר הילה זהבי

ד"ר דניאל ויינר

פרופ' אריה קצוביץ'

פרופ' שרון פרדו

תוכנית הכנס
08:30 - 09:15

רישום והתכנסות ,לובי אולם הסנאט ,בניין  ,A71קומה -1

09:15 - 11:00

מושב ראשון

א .1.תפקיד ארה"ב בזירה הבינ"ל בימינו
אולם הסנאט ע"ש מינקוף ,בניין  ,71Aקומה -1

יו"ר :ד"ר ירון סלמן ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגבysalman@idc.ac.il ,
מגיב :ד"ר נעם כוכבי ,האוניברסיטה העברית בירושלים/אוניברסיטת תל-אביבnkochavi@mail.huji.ac.il ,
"ייצוב סדר בינלאומי  -הסבר גרוציאני לפעולה האמריקאית בסוריה בשנת  ,"2018ד"ר ירון סלמן ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
ysalman@idc.ac.il
"המאבק על המזה"ת – ארצות הברית ורוסיה בצל מהפכות האביב הערבי" ,פרופ' אייל זיסר ,אוניברסיטת תל אביב,
zisser@tauex.tau.ac.il
"ממשל בידן ותחום הבקרה ופירוק הנשק :מעש וחזון" ,ד"ר איתן ברק ,האוניברסיטה העברית
בירושליםeitan.barak@mail.huji.ac.il ,
"תפקידן של נורמות ברטוריקה של מדינות– התגובות הרטוריות של סין ורוסיה כתוצאה משינויים בדעת הקהל האמריקאית",
מר יובל פינקל ,אוניברסיטת חיפהyuval.finkel1990@gmail.com ,
"Examining US Role in Shaping Global Nuclear Proliferation Trends", Dr. Or Rabinowitz-Batz, Hebrew
University of Jerusalem, or.rabinowitz-batz@mail.huji.ac.il
"The Geopolitics of the US Middle East Policy in Turbulent Times: How Does Israel Fit in?" Dr. Ziv Rubinovitz,
University of Haifa, ziv.rubinovitz@gmail.com

א .2.צה"ל והתמודדותו עם שחקנים רביזיוניסטים במזה"ת  -היבטים תיאורטיים,
היסטוריים ומעשיים

אולם כנסים ברקן ,קומה  ,0כניסה מערבית ,בניין  ,70בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי

יו"ר :ד"ר מאיר פינקל )בשיתוף מרכז דדו וצה"ל(finkel2010@gmail.com ,
"מניעת גישה ודחיקה אסטרטגית" ,מר דביר פלג ,סא"ל במיל' ,מרכז דדוdvirdikla@012.net.il ,
"התשה ,אכיפה והרתעה  -בחינה ביקורתית של אסטרטגיות צה"ל נגד שחקנים רביזיוניסטים בעשורים האחרונים" ,מר יניב
פרידמן ,מחלקת היסטוריה של צה"לyanivfriedman1979@gmail.com ,
"לקראת צה"ל  ,"4.0תא"ל ערן אורטל ,מפקד מרכז דדוortaler90866@gmail.com ,

א .3.צורות שונות ומשונות של סכסוך :בין תיאוריה לפרקטיקה
חדר  ,301קומה  ,3בניין  74ע"ש דילר

יו"ר :פרופ' גיא בן פורת ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגבgbp@bgu.ac.il ,
“The False Readiness Theory: When Conflict Resolution Fails”, Mr. Adi Schwartz, adi.schwartz.il@gmail.com, Bar
Ilan University, and Prof. Eytan Gilboa, Bar Ilan University, eytan.gilboa@biu.ac.il

“Tourists as Targets of Terror Attacks,”  מכללת הדסה,ד"ר שלמה גולדמן, shlomogo3@gmail.com  המכללה,ד"ר יעל רם
האקדמית אשקלון.
"The Evolution of and Challenges to Israel’s Nuclear Posture and the Future of Strategic Ambiguity", Dr.
Raphael BenLevi, University of Haifa, Haifa, rafbenlev@gmail.com
“Long-term Changes in Conflict Attitudes: A Dynamic Perspective”, Dr. Alon Yakter, Tel Aviv University,
ayakter@tauex.tau.ac.il, Dr. Liran Harsgor, University of Haifa, lharsgor@poli.haifa.ac.il

 בריתות וקואליציות: הממד הבינלאומי של האסטרטגיה הימית.4.א
-1  קומה,71A  בניין, -136 חדר

schorev@univ.haifa.ac.i , אוניברסיטת חיפה, פרופ' שאול חורב:יו"ר
clutmar@poli.haifa.ac.il , אוניברסיטת חיפה,ד"ר כרמלה לוטמר
hayim30@gmail.com , ד"ר חיים איסרוביץ," היריבות בין סין לבין ארה"ב בים סין הדרומי:"גלים נפיצים
"Development of the Maritime Dimension of China's Belt and Road Initiative",  אוניברסיטת חיפה,מר אהוד גונן,
egonen@campus.haifa.ac.il
tzevy.mirkin@gmail.com , אוניברסיטת חיפה,  מר צבי מירקין,""המעורבות הימית הרוסית במזרח הים התיכון
, אוניברסיטת חיפה, תורכיה ודוקטרינת 'המולדת הכחולה'" מר עמרי אילת:"מורידים את האימפריה אל הים
omri.eilat84@gmail.com
, אוניברסיטת חיפה, ד"ר בני שפנייר," המקרה של מזרח הים התיכון:"משפט הים ככלי לקידום אסטרטגיה ימית
bennyspa19@gmail.com
"Rallying Around the “Flag of Convenience”: Merchant Fleet Flags and Sanctions Effectiveness", ד"ר ניצן
פלדמן, אוניברסיטת חיפה, nfeldman@poli.haifa.ac.i
הפסקה

11:00 - 11:15

מושב שני

11:15 - 13:00

21- סטטוס קוו ורביזיוניזם במאה ה.1.ב

 בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי,70  בניין, כניסה מערבית,0  קומה,אולם כנסים ברקן

kertcherchen@gmail.com, Ariel University, Dr. Chen Kertcher :יו"ר
, אוניברסיטת חיפה, ד"ר גלית טרומן זינמן,"מדינתי רוויזיוניסטי המערער את הסדר האזורי-"המדינה האסלאמית כשחקן לא
galitruman@gmail.com
 איראן,הבוחן של ישראל- מקרי:מדינתיים בראי אסטרטגיית הכפייה-"דגמים של עימות באזור האפור ותפקידם של שחקנים לא
omerdos@gmail.com , אוניברסיטת בר אילן, מר עומר דוסטרי,"וחיזבאללה
"Explaining

the

Outcome

bmiller@poli.haifa.ac.il

of

the

Arab

Spring",

Prof.

Benny

Miller,

University

of

Haifa,

"Explaining a State’s Status Quo and Non-state Revisionist Dynamic: The Case of the Conflict between
, gh791966@gmail.comד"ר גדי חיטמן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון Hamas and Israel 2007-2019",
"The Importance of Being Attractive: The Transformation in UAE and Israel Relations", Ms. Daniela Traub,
Ariel University, Daniela.g.traub@gmail.com

ב .2.שינויים אסטרטגיים במזרח אסיה
חדר  , -136בניין  ,71Aקומה -1

יו"ר :ד"ר יורם עברון ,אוניברסיטת חיפהyevron@research.haifa.ac.i ,
"עוצמתה הרכה של טאיוואן במשבר הקורונה  -אמצעי-נגד ללוחמה ההיברידית של סין?"  ,מר דורון פלדמן  ,אוניברסיטת
תל -אביבdoronfeldman@mail.tau.ac.il ,
" :Mid Tideתהפוכות ותמורות ביחסי הודו ארצות הברית  ,"1991-2021גב' לורן דגן עמוס ,אוניברסיטת בר אילן,
laurendagan@gmail.com
"דילמה אמריקאית  -צפון קוריאנית :חזרה לנקודת ההתחלה ,הכלה או אי הכרה" ,ד"ר אלון לבקוביץ ,מכללת בית ברל,
levko@smile.net.il
"Chinese Health Diplomacy and the Maghreb in the COVID-19 Era", Dr. Mordechai Chaziza, Ashkelon
Academic College, motih1308@gmail.com

ב .3.חושבים מחדש על הסילבוס :דה קולוניזציה ופמיניזם במחקר והוראת היחסים
הבינלאומיים

חדר  , -136בניין  ,71Aקומה -1

יו"ר :ד"ר שרי אהרוני ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגבsaraia@bgu.ac.il ,
פרופ' לין שלר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגבlynnsch@bgu.ac.il ,
ד"ר ראויה אבורביעה ,מכללת ספירrawia.aburabia@gmail.com ,
ד"ר מנצור נסאסרה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגבmansor@bgu.ac.il ,
ד"ר עודד שטיינברג ,האוניברסיטה העברית בירושליםoded.steinberg@mail.huji.ac.il ,
ד"ר שרי אהרוני ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגבsaraia@bgu.ac.il ,

ב .4.יציבות משטרים כאתגר מודיעיני
חדר  ,301קומה  ,3בניין  74ע"ש דילר

יו"ר :ד"ר אבנר ברנע ,אוניברסיטת חיפהavnerpro@netvision.net.il ,
"המודיעין האסטרטגי ויציבות משטרים :אתגר ישן בהקשר חדש" ,אל"מ )מיל'( איתי שפיראitaishap@gmail.com ,
"יציבות משטרים במזה"ת בעידן של תחרות בין מעצמתית " ,ד"ר משה אלבו ,מרכז דדוalbomo10@gmail.com ,

ekahana@protonmail.com , ד"ר אפרים כהנא,""יציבות משטרים ופעולות חשאיות
avnerpro@netvision.net.il , אוניברסיטת חיפה, ד"ר אבנר ברנע,""כשלון השב"כ בחיזוי האינתיפאדה הראשונה והשנייה

 ושיתוף פעולה בינלאומי, אסונות טבע, סיוע חוץ.5.ב

 בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי,70  בניין, כניסה מערבית,2  קומה,חדר דקל

lmandler@staff.haifa.ac.il , אוניברסיטת חיפה, ד"ר לאה מנדלר:יו"ר
clutmar@poli.haifa.ac.il , אוניברסיטת חיפה,ד"ר כרמלה לוטמר
 התערבות,2015  המקרה של משבר הפליטים באירופה:"פרקטיקות של דיפלומטיה ציבורית הומניטרית במבט משווה
 רעידת האדמה בנפאל, וסיוע הומניטרי במצבים של אסונות טבע,2011-2019 ההומניטרית במלחמת האזרחים בסוריה
taldin@hac.ac.il , המכללה האקדמית הדסה, ד"ר טל דינגוט אלכופר,"2015
ysalman@idc.ac.il ,גוריון בנגב- אוניברסיטת בן, ד”ר ירון סלמן,”אפריקה-"הממד הביטחוני ביחסי ישראל
“How to Boost IO Reputation? United Nations’ Covid-19 Emergency Aid and its Effects on UN Reputation in
the MENA Region”, Dr. Eyal Rubinson, Hebrew University of Jerusalem, eyal.rubinson@mail.huji.ac.il,
 אוניברסיטת אריאל בשומרון,ד"ר גדי חיטמן, gh791966@gmail.com
"Small-State Oil Trade as a Ticket into New Regional Networks: Israel’s Quest for Oil in South America and
the North Sea”, Dr. Elai Rettig, University of Haifa, elairettig@gmail.com, Dr. Ziv Rubinovitz, University
of Haifa, ziv.rubinovitz@gmail.com
הפסקת צהריים

13:00 - 14:00

ישיבת מליאה של עיל"ב

14:00
14:00--15:00
15:00

.סימן טוב ז"ל וגל פרידמן ז"ל- חלוקת פרסים ע"ש יעקב בר,  בחירת הנהגה חדש לעיל"ב,דו"ח שנתי ותקציב
. פרופ' תמר הרמן ופרופ' אורי ביאלר,שיח עם חתן וכלת פרס מפעל חיים-רב
-1  קומה,71A  בניין,אולם הסנאט ע"ש מינקוף

מושב שלישי

15:15 - 17:00

 מבט מהצפון ומהדרום: תסריטים שונים לסדר העולמי.1.ג

 בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי,70  בניין, כניסה מערבית,0  קומה,אולם כנסים ברקן

arie.kacowicz@mail.huji.ac.il , האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' אריה קצוביץ:יו"ר
"Development of the Maritime Dimension of China's Belt and Road Initiative,"  אוניברסיטת,ד"ר אהוד גונן
חיפה, egonen@campus.haifa.ac.il
"The Russia-Turkey Competition in Post-Soviet Eurasia: Discussing the Features of Power Projection", Dr.
Igor Davidzon, Hebrew University of Jerusalem, igor.duvidzon@mail.huji.ac.il
"Cyber Proxy Warfare, Cyber Sovereignty and The Emergence of Internet Bubbles", Dr. Eldar Haber & Dr.
Lev Topor, University of Haifa, lev-topor@hotmail.com

"National interests, populist opportunities: Intervention politics on the European radical right", Dr. Toby
Greene, Bar Ilan University, toby.greene@biu.ac.il

ג .2.אסטרטגיה רבתי אמריקאית מטרומן לטראמפ – לכבוד פרסום ספרו החדש
של פרופ' בני מילר

אולם הסנאט ע"ש מינקוף ,בניין  ,71Aקומה -1

יו"ר :ד"ר אריאל כבירי ,האקדמית גליל מערביariel.kabiri@gmail.com ,
פרופ' בני מילר ,אוניברסיטת חיפהbmiller@poli.haifa.ac.il ,
ד"ר אמיר לופוביץ ,אוניברסיטת תל -אביבamirl@tauex.tau.ac.il ,
פרופ' הלל פריש ,אוניברסיטת בר-אילןhillel.frisch@gmail.com ,
פרופ' אורן ברק ,האוניברסיטה העברית בירושליםoren.barak1@mail.huji.ac.il ,
Dr. Ziv Rubinovitz, University of Haifa, ziv.rubinovitz@gmail.com

ג .3.הוראת וחקר זכויות אדם בישראל
חדר  , -136בניין  ,71Aקומה -1

יו"ר :ד"ר שרה קאהן-ניסר ,האוניברסיטה הפתוחהsarakn@openu.ac.il ,
פרופ' פיקי איש שלום ,האוניברסיטה העברית בירושליםpikiis@huji.ac.il ,
הגב' הדס זיו ,רופאים לזכויות אדםhadas@phr.org.il ,
ד"ר שלי הופמן ,האוניברסיטה הפתוחהshellyhof75@gmail.com ,
ד"ר קרן סניידר ,אוניברסיטת חיפהkerenlgs@gmail.com ,
ד"ר הילה זהבי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב /האוניברסיטה הפתוחהhilape@bgu.ac.i ,

ג .4.מקומה של התרבות בקידום ובפיתוח יחסים בינלאומיים
חדר  ,301קומה  ,3בניין  74ע"ש דילר

יו"ר :פרופ' שרון פרדו ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגבpardos@bgu.ac.il ,
"שינויים בהתנהגות הרטורית של מדינות בזירה הבינלאומית– דעת הקהל האמריקאית כגורם לשינויים באסטרטגיות
הרטוריות של סין ורוסיה " מר יובל פינקל ,אוניברסיטת חיפהyuval.finkel1990@gmail.com ,
"ההיגיון מאחורי סנקציות תרבותיות -שלושה סיפורים ישראליים" ,ד"ר גליה פרס בר-נתן ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
galiapress@gmail.com
"Gastrodiplomacy – A Theoretical Inquiry: The Case of Israeli Chefs in the EU", Mr. Ido Rosenblum, BenGurion University of the Negev, idorose@post.bgu.ac.il
"Rallying Around the “Flag of Convenience”: Merchant Fleet Flags and Sanctions Effectiveness 2014-2019",
Ms. Sabina Gendler, Ben-Gurion University of the Negev, sabinage@post.bgu.ac.il

"Europe Day, a View from Outside – Conceptualizing New European Soft Power in Georgia and Ukraine",
Mr. Tal Hasdai-Rippa, Ben-Gurion University of the Negev, rippat@post.bgu.ac.il
"Remembering International Studies? Collective memory as a model and framework", Dr. Tracy Adams,
Bar-Ilan University, Dr. Mor Mitrani, Bar-Ilan University, mor.mitrani@biu.ac.il
הפסקת קפה

17:00 - 17:15

KEYNOTE SPEAKER

17:15 - 17:45

(Prof. Bruce Bueno de Mesquita, New York University) מסקיטה-שיחת זום עם פרופ' ברוס בואנו דה

(including topics such as: “Revising Fears of Democratic Fragility: Mature Democracies are
Here to Stay,” and “Using the Scientific Method to Improve Domestic and Foreign PolicyMaking”)

Chair: Dr. Carmela Lutmar, University of Haifa, clutmar@poli.haifa.ac.il
-1  קומה,71A  בניין,אולם הסנאט ע"ש מינקוף

מושב רביעי

17:45 - 19:30

 תיאוריות ופרספקטיבות חדשות בלימודי ביטחון" )לרגל הוצאת ספריהם: חגיגת ספרים.1.ד
(תקוע ופרופ' יגיל לוי-שלו ופרופ' שיר דפנה-החדשים של פרופ' אילת הראל
-1  קומה,71A  בניין,אולם הסנאט ע"ש מינקוף

ayeleths@bgu.ac.i ,גוריון בנגב- אוניברסיטת בן,שלו- פרופ' אילת הראל:יו"ר
"Breaking the Binaries in Security Studies: A Gendered Analysis of Women in Combat”, פרופ' אילת
המכללה האקדמית אשקלון, תקוע- ופרופ' שיר דפנה,גוריון בנגב-שלו אוניברסיטת בן-הראל, ayeleths@bgu.ac.i
"Whose Life Is Worth More? Hierarchies of Risk and Death in Contemporary Wars”, ,פרופ' יגיל לוי
האוניברסיטה הפתוחה, yagille@openu.ac.il
oded.lowenheim@mail.huji.ac.il , האוניברסיטה העברית בירושלים,ד"ר עודד לוונהיים
piki.ish-shalom@mail.huji.ac.il , האוניברסיטה העברית בירושלים,שלום-פרופ' פיקי איש

 השפעת עליית הפופוליזם והלאומנות בפוליטיקה הבינלאומית.2.ד
 בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי,70  בניין, כניסה מערבית,0  קומה,אולם כנסים ברקן

Chair: Prof. Benny Miller, University of Haifa, bmiller@poli.haifa.ac.il
Dr. Daniel Wajner, Freie Universitat Berlin\ Hebrew University of Jerusalem, daniel.wajner@fu-berlin.de

"Conspiracists and ultra-Cons: Varieties of anti-globalism on the European radical right", Dr. Toby
Greene, Bar Ilan University, toby.greene@biu.ac.il

"The Populist Way Out: Why Contemporary Populist Leaders Seek Transnational Legitimation", Dr. Daniel
Wajner, Freie Universitat Berlin\ Hebrew University of Jerusalem, daniel.wajner@fu-berlin.de
"Nationalist Regimes, Populism, and the Quest for Security in the Post-Arab Spring Middle East", Dr.
Yaron Schneider, INSS, yaron.schneider@mail.huji.ac.il
"How do Variations in Nationalism explain Variations in Conflict?", Prof. Benny Miller, University of
Haifa, bmiller@poli.haifa.ac.il

 סוגיות תיאורטיות ואתגרים מושגיים:סמיטריים- הרתעה והשפעה בסכסוכים א.3.ד
-1  קומה,71A  בניין,-136 חדר

eitanshamir10@gmail.com , אוניברסיטת בר אילן, ד"ר דניאל סובלמן וד"ר איתן שמיר:יו"ר
eyal.pinko@gmail.com , אילן- אוניברסיטת בר, ד"ר איל פינקו,""לוחמה ימית אסימטרית
danapreisler@gmail.com , אוניברסיטת בר אילן, גב' דנה פרייזלר סווירי,""המב"ם והשפעתו על תפישת הביטחון
The Most Moral Terrorist Group in the World? The Effects of Morals on Terrorist Behavior and Success",
Mr. Ariel Reichard, Tel Aviv University, arielreichard@yahoo.com, Mr. Or Honig, Tokyo International
University, orhonig@yahoo.com
"The Reemergence of the Gray-Zone: Israel's Struggle Against Hamas' Indirect Approach”, מר עומר דוסטרי
אילן-אוניברסיטת בר, omerdos@gmail.com

ערבי ובמזרח התיכון- סוגיות בסכסוך הישראלי.4.ד
 ע"ש דילר74  בניין,3  קומה,301 חדר

galiapress@gmail.com , האוניברסיטה העברית בירושלים,נתן- ד"ר גליה פרס בר:יו"ר
“Liminal Security Discourse and Immigration Policymaking: The Israeli Policy Toward High-Level
Palestinian Collaborators”, Mr. Ofir Hadad, Hebrew University of Jerusalem, hadad.ofir@gmail.com
“US Policymaking on the Israeli-Palestinian Conflict, 1967-Present: The Shift from External (Middle
Eastern)

Events

to

Domestic

US

Politics”,

Dr.

Ziv

Rubinovitz,

University

of

Haifa,

ziv.rubinovitz@gmail.com
“The Meaning of Hope in Peace Movements: The Case of Women Wage Peace and Standing Together”,
Mrs. Liv Halperin Gerstein, Ben-Gurion University of the Negev, livhalp@post.bgu.ac.il
"The United States, Israel, Syria and the Red Lines in Lebanon: 1976", Prof. Zach Levey, University of
Haifa, zachl@poli.haifa.ac.il
udigolan@inter.net.il , ד"ר אודי גולן,"פלסטיני-"בעיית המחויבות בסכסוך הישראלי

