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הכנס ה-15 של העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים (עיל"ב) תשפ"ב -2022

הכנס יתקיים באוניברסיטת חיפה 
בחסות המחלקה ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטת חיפה

אנו שמחים להזמינכם.ן לכנס ה-15 של העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים. נושא הכנס השנה הנו "מגוון

ופלורליזם בחקר היחב"ל". נושא הכנס משקף את הדיונים המתקיימים בשנים האחרונות בקהילת היחב"ל בארץ

ובעולם, בנוגע למגוון האינטר-דיסציפלינארי של קהילת חוקרי וחוקרות היחב"ל, כמו גם לזהותם.ן ולגישתם.ן

האפיסטמולוגית והמתודולוגית המחקרית. כל אלו משפיעים השפעה ישירה על מחקריהם של חוקרי יחב"ל, ועל

התפתחות הדיסציפלינה בארץ ובעולם. נושא זה נבחר בהמשך לדיונים שהתקיימו בפורומים שונים וגם בסדנה

של עיל"ב בדצמבר 2021, בנוגע לפיתוח ולשימור המגוון בקהילת חקר היחב"ל בישראל, ובעיל"ב בפרט. 

 

לשם חיזוק מגוון זה, ולהעמקת פעילות עיל"ב לאורך השנה כולה, מעבר לכנס השנתי, הוועד הפועל שמח גם

להודיע על הקמתן של "קבוצות עניין" קבועות  [Sections] (ראו פירוט באתר האינטרנט המחודש של עיל"ב:

https://www.iais-il.org/blank). קבוצות העניין יפעלו במודל של קבוצות העניין באגודות האקדמיות הבינלאומיות,

ועיל"ב תעודד ותסייע ככל הניתן בפעילותן לאורך כל השנה. השקתן הרישמית של קבוצות העניין תיערך בכנס.

פרופ' דפנה קנטי - דיקן הפקולטה למדעי החברה ע"ש פול והרטה עמיר, אוניברסיטת חיפה

פרופ' שרון פרדו, נשיא עיל"ב

ד"ר כרמלה לוטמר, ראש המחלקה ליחסים בינלאומיים בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה
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Chair: Dr. Ziv Rubinovitz, Maritime Policy and Strategy Research Center and Chaikin Chair for Geostrategy,

University of Haifa

Discussant: Prof. Shaul Chorev, Head of Maritime Policy and Strategy Research Center and Head of Chaikin

Chair for Geostrategy, University of Haifa

"Saudi Arabia as a proactive player in forming a regional Red Sea coalition",
Prof. Alexander Bligh, Senior Research Fellow, Chaikin Chair for Geostrategy, University of Haifa

"Naval Power, Merchant Fleets, and the Impact of Conflict on Trade",
Dr. Nizan Feldman, School of Political Sciences and Maritime Policy and Strategy Research Center,
University of Haifa,
and Mark Shipton, Maritime Policy and Strategy Research Center, University of Haifa,
Shipton87@gmail.com 

dvirdikla@012.net.il ,מי מפחד מרב-זירתיות?", אל"מ (מיל') דביר פלג, מרכז דדו"

"הגמון אזורי,  מאזן כוחות וברית הפריפריה של ישראל", ד"ר יניב פרידמן, מחלקת היסטוריה של צה"ל,
yanivfriedman1979@gmail.com

ISSUES IN THE MARITIME DOMAIN: REGIONAL AND GREAT POWERS – '1. ב
This panel will be in English

|Room 5002 – Rabin building, 5th floor|

מושב ראשון09:00

 1. א' – על צה"ל כצבא של מעצמה אזורית
יו"ר: ד"ר משה אלבו, מרצה וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן 

itayhaiminis123@gmail.com ,על הסדרה ביטחונית בין ישראל לאיראן", סא"ל איתי חימיניס, מרכז דדו"

finkel2010@gmail.com ,מדוע לצה"ל אין אסטרטגיה ביחס לאיראן?", ד"ר (תא"ל במיל') מאיר פינקל, מרכז דדו"

|חדר 5001 – בניין רבין קומה 5|

"The Israeli and Indian Perspectives on Maritime Terrorism",
Mrs. Lauren Dagan-Amoss, Maritime Policy and Strategy Research Center, University of Haifa

"The Arctic Shipping Route After the Suez Canal Blockage in 2021: Implications for Denmark, Japan, and
Ghana", Prof. Annette Skovsted Hansen, Aarhus University, Denmark, ostash@cas.au.dk,

and Martin Arvad Nicolaisen, Aarhus University, Denmark, mnic@cas.au.dk

1. ד' – התפתחויות תיאורטיות ביחסים בינלאומיים
arie.kacowicz@mail.huji.ac.il ,יו"ר ומתדיין: פרופ' אריה קצוביץ, האוניברסיטה העברית בירושלים

"השפעת מדיניות החוץ על הביטחון האונטולוגי של האזרחים",
ofek.riemer@mail.huji.ac.il ,מר אופק רימר, האוניברסיטה העברית בירושלים

|חדר 5014 – בניין רבין קומה 5|
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"The Relevance of the International Society in the 21st Century",
arie.kacowicz@mail.huji.ac.il ,פרופ' אריה קצוביץ, האוניברסיטה העברית בירושלים

"משבר הטילים בקובה 1962 מפרספקטיבה של קבלת החלטות בקבוצה",
,mintz.alex@idc.ac.il ,פרופ' אלכס מינץ, אוניברסיטת רייכמן

kaseyjb1028@gmail.com ,וד"ר קייסי בר, אוניברסיטת רייכמן

"The Limits of Authoritarian Regionalism: The Case of  the Collective Security Treaty Organization",
Dr. Igor Davidzon, Hebrew University of Jerusalem, igor.duvidzon@mail.huji.ac.il

"Differentiating degrees and manifestations of populism in foreign policy",
toby.greene@biu.ac.il ,ד"ר טובי גרין, אוניברסיטת בר-אילן

"Optimists, Pessimists or Skeptics: Explaining Variations in Post-Cold War International and Regional
Order", פרופ' בני מילר, אוניברסיטת חיפה, bmiller@poli.haifa.ac.il 

1. ה' – קונסטרוקטיביזם בפוליטיקה העולמית
kertcherchen@gmail.com  ,יו"ר ומתדיין: ד"ר חן קרצ'ר, אוניברסיטת אריאל

"Centripetal Narratives and Military Collaborators: The Case of the Southern Lebanese Army",
ofir.hadad@mail.huji.ac.il ,מר אופיר חדד, האוניברסיטה העברית בירושלים

|חדר 5015 – בניין רבין קומה 5|

"פרויקט תרגום הכחדת סטריאוטיפ שלילי של נשים במאה ה-21",
,kertcherchen@gmail.com ,ד"ר חן קרצ'ר, אוניברסיטת אריאל

מושב שני11:00

2. א' – ישראל,ארה"ב, והגרעין

"ישראל מול איראן גרעינית: הצעה למדיניות ואסטרטגיה עתידית", 
sagirdan@gmail.com ,ד"ר דן סגיר, מכון דייויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית

|חדר 5001 - בניין רבין קומה 5|

toby.greene@biu.ac.il  ,יו"ר ומתדיין: ד"ר טובי גרין, אוניברסיטת בר-אילן

הפסקת קפה10:45

"In search of the bellwether: A text as data approach for assessing trend-making in international discourse",
,mor.mitrani@biu.ac.il ,ד"ר מור מיטרני, אוניברסיטת בר-אילן

inbar.noy@mail.huji.ac.il ,וגב' ענבר נוי פרייפלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

"First steps in a constructivist approach to the study of collective deterrence",
Ms. Shir Aviel, Tel-Aviv University, shiraviel@mail.tau.ac.il

mailto:toby.greene@biu.ac.il


lteris@idc.ac.il ,יו"ר: ד"ר לסלי טריס, אוניברסיטת רייכמן
lutmarc@yahoo.com ,מתדיינת: ד"ר כרמלה לוטמר, אוניברסיטת חיפה

"Four Proposals and a Zero-Sum Game", Dr. Orit Miller Katav, Ariel University, oritm7@bezeqint.net

"Agents of Change: third parties and the advancement of conflict transformation through transitional
justice", ד"ר אור אבי-גיא, האוניברסיטה העברית בירושלים, oraviguy@gmail.com

MEDIATION AND NEGOTIATION IN INTERNATIONAL CONFLICTS – '2. ב
This panel will be in English

|חדר 5002 – בניין רבין קומה 5|

"ישראל, האמנה למניעת תפוצה והמאמץ הערבי להכחדת האופציה הגרעינית: צעדים ברי יישום לשיכוך המצוקה", 
eitan.barak@mail.huji.ac.il ,ד"ר איתן ברק, המרכז האקדמי שלם והאוניברסיטה הפתוחה

"US nonproliferation policy toward adversarial states: Comparing Iran and North Korea",
Dr. Raphael BenLevi, University of Haifa, rafbenlev@gmail.com

"'Friend and Foe at the Same Time' Model as a Factor that Stabilizes and Undermines the International
Security Regime", Dr. Yaacov Hecht, Haifa University, orelbel@gmail.com

'Negotiating with a So-called ‘Non-Partner’: Lessons from Palestinian-Israel Negotiation Practices",
Dr. Yuval Benziman, Hebrew University of Jerusalem, yuval.benziman@mail.huji.ac.il

"Israel as a Mediator in International Conflicts",
Dr. Haim Koren, Reichman University, koren-5@zahav.net.il

"Organized Hypocrisy or Subjective Perceptions of Bias: Attitudes and Policy-Making in the Israeli Case",
,arielreichard@yahoo.com ,מר אריאל רייכרד, אוניברסיטת תל אביב
and Dr. Or Honig, Institute of international strategy, Tokyo International University,
Orhonig@yahoo.com

"Trouble in Idyll, Idyll in Trouble: The US-Israel Relations from 1970 to 1991"
ziv.rubinovitz@gmail.com  ,ד"ר זיו רובינוביץ, אוניברסיטת חיפה

"יחסי ארצות-הברית ישראל במאה העשרים ואחת: שיתופי פעולה, מחלוקות וצללים",
eytan.gilboa@biu.ac.il ,פרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר אילן

"Eyes Wide Shut: Israel's Unwitting Security Gamble?",
Dr. Ariel Kabiri, Western Galilee College, ariel.kabiri@gmail.com

avibenzvi@poli.haifa.ac.il ,יו"ר ומתדיין: פרופ' אבי בן צבי, אוניברסיטת חיפה

 2. ג' – ישראל והמעצמות 

|חדר 4026 - בניין המדרגה קומה 4|

mailto:lutmarc@yahoo.com
mailto:koren-5@zahav.net.il


"לוקליזציה של כלי מדיניות: תקצוב מגדרי כמקרה בוחן",  ד"ר יעל חסון, מרכז אדווה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
yael@adva.org

"יישום של כלי מדיניות: תכנית פעולה לאומית (NAP) ליישום החלטה 1325 כמקרה בוחן",
saraia@bgu.ac.il ,ד"ר שרי אהרוני, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 2. ד' – גישות פמיניסטיות ואפשרויות לטרנספורמציה פוליטית בזירה הבינלאומית והמקומית
pikiis@huji.ac.il ,יו"ר: פרופ' פיקי איש שלום, האוניברסיטה העברית בירושלים

"בדרך לשוויון טרנספורמטיבי  - שאלת האישה במשפט הבינלאומי",
 cochav@pennlaw.upenn.edu ,ד"ר כוכב אלקיים-לוי, ראשת מכון דבורה לחקר מגדר ופיתוח בר קיימא

"'כל מה שהוא יכול - אני'.... מחשבות על סוכנות נשים ועמדות פמיניסטיות בסביבה מיליטריסטית",
ayeleths@bgu.ac.il ,פרופ' אילת הראל, התכנית ליישוב סכסוכים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

|חדר 5013 - בניין רבין קומה 5|

 2. ה' – דת, דתיות, אתניות ותפוצות ביחב"ל

galitruman@gmail.com ,מתחים בשיח האחווה ב"מדינה האסלאמית", ד"ר גלית טרומן צינמן, אוניברסיטת חיפה"

galitruman@gmail.com ,יו"ר: ד"ר גלית טרומן צינמן, אוניברסיטת חיפה
atabachn@yahoo.com ,מתדיין: ד"ר אלכסנדר טבנצ'יק, אוניברסיטת חיפה

|חדר 5015 – בניין רבין קומה 5|

"'I Will Bless Those Who Bless You': Evangelicalism and Support for Israel in Latin America",
tom.ziv@mail.huji.ac.il ,מר תום זיו, האוניברסיטה העברית בירושלים

"Risky War, Risky Peace: Revisiting the Gender Gap in Conflict Attitudes",
Dr. Liran Harsgor, University of Haifa, lharsgor@poli.haifa.ac.il,
and Ms. Iaara Asaf, University of Haifa, usachiaara@gmail.com

"Fighting to Belong: Diaspora Soldiers in Israel",
Mr. Lior Yohanani, Rutgers University, lioryohanani@gmail.com

"When Religion Threatens: A Three-Case Comparison of Religion’s Involvement in National Security
Policymaking", ד"ר מוריה בר מעוז, אוניברסיטת בר אילן, moria.bar-maoz@biu.ac.il

"The Use of Minorities to Bolster Regime Stability",
faraj.abufares@gmail.com ,מר פרג' אבו-פארס, אוניברסיטת חיפה

2. ו' – דיפלומטיה במזרח התיכון:  רעיונות חדשים

"Fatah-Hamas Rift: An analysis of failed Negotiation",
Dr. Gadi Hitman, Ariel University, gh791966@gmail.com

eeiran@poli.haifa.ac.il ,יו"ר:  ד"ר אהוד (אודי) ערן, אוניברסיטת חיפה
eeiran@poli.haifa.ac.il ,מתדיין: ד"ר אהוד (אודי) ערן, אוניברסיטת חיפה

eblanc@poli.haifa.ac.il ,ד"ר עמנואל בלנק, אוניברסיטת חיפה           
|חדר 5014 - בניין רבין קומה 5|
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השקת קבוצות עבודה12:45
אולם 101 בית הסטודנט קומה 1

בטחון בינלאומי
lutmarc@yahoo.com ,יו"ר הקבוצה: ד"ר כרמלה לוטמר, אוניברסיטת חיפה

ariel.kabiri@gmail.com ,ד"ר אריאל כבירי, המכללה האקדמית גליל מערבי                    

זכויות האדם ביחסים הבינלאומיים
sarabethkn@gmail.com ,יו"ר הקבוצה: ד"ר שרה קאהן-ניסר, האוניברסיטה הפתוחה

"Powering the ‘Divided City’: Foreign involvement in renewable electricity projects in East Jerusalem as a
Peacebuilding Strategy", Dr. Elai Rettig, Bar-Ilan University, elai.rettig@biu.ac.il,
and Dr. Lior Herman, Hebrew University of Jerusalem, Lior.Herman@mail.huji.ac.il 

"Explaining the Outcomes of the Arab Spring", פרופ' בני מילר, אוניברסיטת חיפה, bmiller@poli.haifa.ac.il

"China's Belt and Road Initiative in the Middle East: Biden Administration Strategy",
motih1308@gmail.com ,ד"ר מרדכי חזיזה, המכללה האקדמית אשקלון

"Conflict and cooperation in the age of COVID-19: the Israeli–Palestinian case"
lior.lehrs@mail.huji.ac.il ,ד"ר ליאור להרס, האוניברסיטה העברית בירושלים

קונסטרוקטיביזם בפוליטיקה העולמית
kertcherchen@gmail.com ,יו"ר הקבוצה: ד"ר חן קרצ'ר, אוניברסיטת אריאל

אתיקה ויחסים בינלאומיים
mgross@poli.haifa.ac.il ,יו"ר הקבוצה: פרופ' מייקל גרוס, אוניברסיטת חיפה

ארוחת צהריים (ליד אולם 101, בית הסטודנט)13:15

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

קהילת נשים ומגדר ביחסים הבינלאומיים
 saraia@bgu.ac.il ,יו"ר הקבוצה: ד"ר שרי אהרוני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חקר האינטגרציה האירופית והיחסים הבינלאומיים
hilape@bgu.ac.il ,יו"ר הקבוצה: ד"ר הילה זהבי, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב

pardos@bgu.ac.il ,פרופ' שרון פרדו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב                    
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"אינטרסים כלכליים בשירות הנורמליזציה: הממד העסקי של "הסכמי אברהם", מור לינק, האוניברסיטה העברית בירושלים, 
morr.Link@mail.huji.ac.il

3. א' – נורמליזציה ביחסי ישראל-ערב ועוצמה רכה במזרח התיכון
saraia@bgu.ac.il ,יו"ר: ד"ר שרי אהרוני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

shay.attias@biu.ac.il ,HAC מתדיין: ד"ר שי אטיאס, אוניברסיטת בר אילן והמכללה האקדמית הדסה

"פנים רבות לה: דגמים של נורמליזציה ביחסי ישראל-ערב", פרופ' אלי פודה, האוניברסיטה העברית בירושלים,
podeh@mscc.huji.ac.il

מושב שלישי15:30

|חדר 5014 - בניין רבין קומה 5|

אישור פעילות העמותה

פרס מפעל חיים: פרופ' אריה קצוביץ, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס ע"ש גיל פרידמן ז"ל: ד"ר מוריה בר מעוז, אוניברסיטת בר אילן

פרס ע"ש יעקב בר-סימן טוב ז"ל: ד"ר ליאור להרס, האוניברסיטה העברית בירושלים

אסיפה כללית, חלוקת פרסים, מושב מיוחד14:15

דברים לזכרו של פרופ' בנימין נויברגר ז"ל

בהשתתפות מר טל גת, יועץ מדיני לנאט"ו,מושב מיוחד:המלחמה באוקראינה- סדר טראנס אטלנטי חדש?  
שגרירות ישראל לברית נאט"ו

"'שלום לבני אברהם': המאבק על הלגיטימציה של הנורמליזציה עם ישראל', ד"ר אופיר וינטר, אוניברסיטת תל-אביב,
ofir.winter@gmail.com

smadarshaul@tauex.tau.ac.il ,הטאלבאן ועוצמה רכה – אילוצי הריאל פוליטיק", גב' סמדר שאול, אוניברסיטת תל-אביב"

"עוצמה רכה ג‘האדית: הטפה (דעוה) כהשפעה בפעילות של ארגונים סלפים-ג‘האדים", מר אדם הופמן, אוניברסיטת
adam.hoffm@gmail.com ,תל-אביב

3. ב' – יחסים בינלאומיים והמרחב הקיברנטי
amirl@tauex.tau.ac.il ,יו"ר: ד"ר אמיר לופוביץ', אוניברסיטת תל אביב

ggaldor@gmail.com ,מתדיינת: גב' גל דור, אוניברסיטת חיפה

"Between Israel and Iran: Middle-East Attitudes to the Role of International Law in the Cyber-sphere",
Dr. Tal Mimran, Hebrew University of Jerusalem, talmimran@gmail.com
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"The Road to Normalization: The UAE’s, Azerbaijan’s and Morocco’s Neoliberal Foreign Policy's Explanation
for the Normalization Process Between them and Israel: 1991-2020", 
daniela.g.traub@gmail.com ,גב' דניאלה טראוב, אוניברסיטת אריאל.

mailto:amirl@tauex.tau.ac.il
mailto:ggaldor@gmail.com


HUMAN RIGHTS IN INTERNATIONAL POWER DYNAMICS  – '3. ד 
pardos@bgu.ac.il יו"ר ומתדיין: פרופ' שרון פרדו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

"Israeli Public Opinion toward International Criticism",
,yehonatan.abramson@mail.huji.ac.il ,ד"ר יהונתן אברמסון, האוניברסיטה העברית בירושלים
,armenon@umich.edu ,מר אניל מנון, אוניברסיטת מישיגן-אן ארבור
abir.gitlin@mail.huji.ac.il ,ומר אביר גיטלין, האוניברסיטה העברית בירושלים

"Should We Sell Arms to Human Rights Violators? What the Public Thinks",
Prof. Asif Efrat, Reichman University, asif@idc.ac.il

|חדר 5001 - בניין רבין קומה 5|

"How Does Culture Shape Financial Policies? A Macro-Level Analysis Using Instrumental Variables",
galbitton@mail.tau.ac.il ,גב' גל ביטון, אוניברסיטת תל-אביב

 3. ג' – כלכלה פוליטית בינלאומית
nfeldman@poli.haifa.ac.il ,יו"ר: ד"ר ניצן פלדמן, אוניברסיטת חיפה

"שילוב טכנולוגיות אזרחיות במערכות צבא: סין והודו כמקרי בוחן",
yevron@research.haifa.ac.il ,ד"ר יורם עברון, אוניברסיטת חיפה

"Innovation and the Chinese Threat: Explaining Investment Screening at the Forefront of Technology",
Dr. Doron Ella, Hebrew University of Jerusalem, Doron.ella@mail.huji.ac.il,
and Prof. Mark S. Manger, University of Toronto, mark.manger@utoronto.ca
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"Cyber Intermediaries: Private Entities Effect on National and International Cyber-security Policy and
Norms Formation",
amitsheniak@gmail.com ,ד"ר עמית שיניאק, האוניברסיטה העברית בירושלים.

"The Theory of International Regimes in The Cyber Domain",
Dr. Nir Hassid, Tel-Aviv University, nirhass@tauex.tau.ac.il

"Moral Exclusion - Measurement, Antecedents, and outcomes of Indiscriminate Aggression towards a rival
outgroup: The Israeli Palestinian case",
gatf12@gmail.com ,גב' גילאת גלזר פיינגרש, אוניברסיטת חיפה

"מדדי הדמוקרטיה ככלי לביטוי ולעיצוב תפיסות אתנוצנטריות במערב",
yoramgt@gmail.com ,מר יורם גת, האוניברסיטה הפתוחה

"'It was now only proper that every Jew should stand forward': Anglo-Jewish Response to Armenian Suffering
(1894—1897)", Dr. Oded Steinberg, Hebrew University of Jerusalem, oded.steinberg@mail.huji.ac.il

mailto:nfeldman@poli.haifa.ac.il
mailto:mark.manger@utoronto.ca


"צדק מעברי בשירי סברה ושתילה לדליה רביקוביץ'",
lior.weinstein@mail.huji.ac.il ,מר ליאור וינשטין, האוניברסיטה העברית בירושלים

"פעילות ארגוני חברה אזרחית בוועדות האמנה של האו"ם והשפעתה על הדמוקרטיה החוקתית המקומית: מקרי המבחן של
מניעת אלימות כלפי נשים בצ'ילה, והגנה על פליטים ומבקשי מקלט בישראל",

yannaihovav@gmail.com ,מר חובב ינאי, האוניברסיטה הפתוחה

הפסקת קפה17:00

sarakn@openu.ac.il ,יו"ר ומתדיינת: ד"ר שרה קאהן ניסר

"מעורבות הקהילה הבין-לאומית בזכויות אדם קיומיות בדיקטטורות – סוריה כמקרה בוחן"
edenk@inss.org.il ,גב' עדן כדורי, המכון למחקרי ביטחון לאומי

מושב רביעי17:15

THE INTERNATIONAL COMMUNITY AND HUMAN RIGHTS DEFENSE – '4. א

|חדר 4026 - בניין המדרגה קומה 4|

"מעוצמה רכה לעוצמה רכה-נוקשה: השלכות סיפוח חצי האי קרים על מדיניותה של פינלנד כלפי רוסיה",
doronfeldman@mail.tau.ac.il ,מר דורון פלדמן, אוניברסיטת תל-אביב

"Why is There a Global Failure to Securitize the UFO?", 
Ms. Inbar Pincu, The Hebrew University of Jerusalem, inbar.pincu@mail.huji.ac.il

"History, Theory, and Foreign Policy: A Reexamination of the Origins of Kissinger's Triangular Approach to
Relations with the PRC and the USSR",
Mr. Yonatan Brander, Hebrew University of Jerusalem, yonatan.brander@mail.huji.ac.il

3. ה' – היסטוריה ויחסים בינלאומיים

"Don’t Panic? Contemporary U.S.-China Security Dynamic and the Causes of WWI",
Dr. Ariel Kabiri, Western Galilee College, ariel.kabiri@gmail.com
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ziv.rubinovitz@gmail.com ,יו"ר: ד"ר זיו רובינוביץ, אוניברסיטת חיפה
zachl@poli.haifa.ac.il ,מתדיין: פרופ' זק לוי, אוניברסיטת חיפה

י"שראל ומצרים מתקרבות: האם האיגודים המקצועיים מהווים מכשול?",
jony.essa@mail.huji.ac.il ,מר גוני עיסא, האוניברסיטה העברית בירושלים

"Multispecies power relations", גב' מיכל רותם, אוניברסיטת תל-אביב, Michalrotem@mail.tau.ac.il



4. ד' – האינטגרציה האירופית והיחסים הבינלאומיים
pardos@bgu.ac.il ,יו"ר ומתדיינים: פרופ' שרון פרדו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

hilape@bgu.ac.il 'ד"ר הילה זהבי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והאוניברסיטה הפתוחה                       

"The return to traditional mechanisms – the study of European symbols in non-EU countries: Europe Day in
Georgia and Ukraine as a case study", מר טל חסדאי-ריפא, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, rippat@post.bgu.ac.il

"קבוצת וישגרד והאינטגרציה האירופית: בין שיתוף פעולה לאתגרים ומחלוקות",
hayim30@gmail.com ,ד"ר חיים איסרוביץ

|חדר 5001 - בניין רבין קומה 5|

Chair: Dr. Ariel Kabiri, Western Galilee College, ariel.kabiri@gmail.com

Prof.Azar Gat, Tel Aviv University, azargat@tauex.tau.ac.il

Prof.Galia Press Bar-Nathan, Hebrew University of Jerusalem, mspress@mscc.huji.ac.il

Prof. Arie Kacowicz – Hebrew University of Jerusalem, arie.kacowicz@mail.huji.ac.il

Prof.Benjamin Miller, University of Haifa, bmiller@poli.haifa.ac.il

|Room 5014 -  Rabin building, 5th floor|

THE WAR IN UKRAINE AND WORLD ORDER: CONSEQUENCES AND IMPLICATIONS – '4. ב
This panel will be in English

4. ה' – דיפלומטיה במזרח התיכון: המשכיות או תמורות?

"מזרח (תיכון) חדש: מעורבות הודו באזור המזרח התיכון", גב' לורן דגן עמוס, אוניברסיטת בר-אילן,
laurendagan@gmail.com
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idoz@yvc.ac.il ,יו"ר ומתדיין: ד"ר עדו זלקוביץ, מכללה אקדמית עמק יזרעאל

"Germany, Israel and the European Union – does a European common foreign policy challenge the
German-Israeli special relationship?",
Ms. Noa Swissa, Herbrew University of Jerusalem, noa.swisa@mail.huji.ac.il

"Far-Right Extremism in German Security Institutions: The Power of Defining a Threat",
Ms. Julia Marie Wittorf, The Hebrew University of Jerusalem, julia.wittorf@mail.huji.ac.il

efrat.aviv@biu.ac.il ,סבלנות והתמדה: יחסי טורקיה-ישראל בשנות ה-60", ד"ר אפרת אביב, אוניברסיטת בר-אילן"

udigolan@inter.net.il ,דיפלומטיה מונעת במזרח התיכון: פרספקטיבה ישראלית", ד"ר אהוד גולן, אוניברסיטת חיפה"

"Status and Lethality In the Palestinian Arena: PLO and Hamas",
Mrs. Mei Shalev, Bar Ilan University, meishalev123@gmail.com

mailto:azargat@tauex.tau.ac.il
mailto:mspress@mscc.huji.ac.il
mailto:arie.kacowicz@mail.huji.ac.il
mailto:bmiller@poli.haifa.ac.il

