קול קורא
הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה תשע"ה 2015 -
הכנס יתקיים במכללה האקדמית אשקלון
ביום חמישי י"ח באייר תשע"ה ה7/5/2015-
התאריך האחרון למשלוח הצעות למושבים ותקצירים לכנס הוא ה15/2/2015-
הצעות יישלחו באופן מקוון באמצעות הקישורhttp://goo.gl/umVjQq :

הנושא המרכזי של הכנס :פוליטיקה דמוקרטית במצבי קיצון
מדינות דמוקרטיות התמודדו בעבר בהצלחה עם מצוקות קשות ועם המשבר הממושך של
מלחמת העולם השנייה  -ונותרו דמוקרטיות .בעשורים האחרונים הוצב סימן שאלה לגבי
היכולת של מדינות דמוקרטיות רבות להתמודד עם מה שמכונה "מצבי קיצון" :משברים
ביטחוניים (מלחמות ,אירועי טרור); חברתיים (אי שוויון ,פערים ,הגירה ,מאבקים אתניים או
עדתיים ושינויים דמוגרפיים); כלכליים (אי יציבות גלובלית ,קריסתן של מערכות פיננסיות);
ופוליטיים (אי-אמון בין אזרחים לנבחרים ,מתח בין ייצוגיות ומשילות) .מצבים אלה מאתגרים
את המערכות הדמוקרטיות לסוגיהן ומחייבים חשיבה על השלכותיהם התיאורטיות והמעשיות.
הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה מעמיד השנה במרכזו דיון אקדמי במצבים
אלה ובהשלכותיהם התיאורטיות והמעשיות על תפקודן של דמוקרטיות :בישראל ,במדינות
אחרות ובניתוח השוואתי .ציבור החוקרים מוזמן להגיש הצעות למושבים בכנס ולמאמרים
העוסקים בסוגיות אלה.
מבנה הכנס
מספר המושבים שידונו בנושא המרכזי ,כפי שהוצג לעיל ,יהיה כשליש מסך כול המושבים בכנס.
במקביל חוקרים מוזמנים להציע הצעות לנושאים אחרים במדע המדינה ,יחסים בינלאומיים
ומדיניות ציבורית מפרי עבודתם.

* ההזמנה וההוראות מנוסחות לשם הפשטות בלשון זכר ,אך מיועדות לגברים ולנשים כאחד.

הגשת תקצירים למושבים*
הזמנה זו מופנית לחוקרים ומרצים בעלי תואר שני או שלישי ,לדוקטורנטים או לתלמידי תואר שני
הנמצאים בשלב מתקדם של כתיבת תזה מחקרית .ניתן להגיש לוועדת התכנית הצעות (בעברית
ובאנגלית) למושב מגובש או להצגת מחקר נפרד אותה תשבץ ועדת התכנית באחד ממושבי הכנס.
הצעות למושב יכללו  :תיאור הנושא ,שמות יושבי הראש (עד שניים( והמציגים )סך הכול לא יותר
מחמישה ורצוי ארבעה( ותקציר של כל אחת מהרצאות המשתתפים ( 250מילים כל תקציר).
הצעות למחקר נפרד יכללו :הכותרת ,שם המגיש ,תקציר באורך לא יותר מ 250-מילים.

לוח זמנים :משלוח תקצירים עד ה .15/2/15-תשובות יישלחו עד ה1/4/2015-
כל ההצעות יוגשו באופן מקוון באמצעות הקישורhttp://goo.gl/umVjQq :
כללי השתתפות בכנס*
כל המשתתפים בכנס ,פעילים )יו"ר מושבים ,מתדיינים ,מרצים וכו'( ומאזינים חייבים בחברות
תקפה באגודה ובדמי הרשמה לכנס .כל משתתף רשאי להציג עבודה אחת בלבד .מציגים יוכלו
לשמש גם כיו"ר של מושבים וכמתדיינים.
בברכת כנס מוצלח ופורה,
פרופ' יצחק גל – נור ,ראש האגודה הישראלית למדע המדינה
חברי הוועדה המדעית )על פי סדר א-ב'(
ד"ר דימה אדמסקי (המרכז הבינתחומי ,הרצליה)
ד"ר ג'ניפר אושר (אונ' בן-גוריון)
פרופ' פיקי איש-שלום (האונ' העברית)
ד"ר יעקב בן-שמש (הקריה האקדמית אונו)
ד"ר שרון גלעד (האונ' העברית)
ד"ר אייל חוברס (אונ' תל-אביב)
פרופ' סטיוארט כהן (המכללה האקדמית אשקלון) – יו"ר
ד"ר דליה נורי-גבריאלי (המכללה האקדמית הדסה)
ד"ר אסנת עקירב (המכללה האקדמית גליל מערבי)
פרופ' דפנה קנטי (אונ' חיפה)
ד"ר יונתן ריינהולד (אונ' בר-אילן)
חברי הוועדה המארגנת של האגודה
פרופ' יצחק גל-נור – יו"ר האגודה
מר ניסים ערקובי – מנכ"ל האגודה
מר אור טוטנאור – מזכיר האגודה
ד"ר עומרי שמיר – המכללה האקדמית אשקלון

* ההזמנה וההוראות מנוסחות לשם הפשטות בלשון זכר ,אך מיועדות לגברים ולנשים כאחד.

