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למחקרי צבא-חברה בישראל

אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל מזמינה הצעות לכנס כנרת 
הרביעי למחקרי צבא-חברה בישראל

שיתקיים במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן בימי רביעי וחמישי 
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הוועדה האקדמית של הכנס מבקשת הצעות בנושאים הקשורים לתמורות ביחסי צבא-חברה 
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ומוסר; פוליטיקה ותקשורת; שינויים במודל "צבא  וביטחון; התעשיות הביטחוניות; מלחמה 
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ובאמנות.
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•    מושבים שעניינם ביקורת ספרים מן התחום 
•    סדנאות עבודה בשיתוף מרצים בכירים מחו"ל
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המלחמות החדשות בעידן 
הפוליטיקה השבטית
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שיתקיים במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן בימים רביעי וחמישי
22-21 לפברואר 2018.
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על ההצעות להצגה בודדת 
לכלול:

שם המחקר• 
שם המחבר, כתובת • 

דוא״ל ומספרי טלפון 
זמינים.

תקציר מורחב       • 
(כשש מאות מילים)

על ההצעות למושבים 
שלמים לכלול:

תיאור הנושא• 
שמות, כתובות דוא״ל • 

ומספרי טלפון זמינים של 
יושב ראש המושב והמציגים 

(עד ארבעה בלבד)
תקציר של כל אחת • 

מהרצאות המשתתפים, 
באורך של כשש מאות 

מילים.    

על ההצעות לביקורות 
ספרים לכלול:

שם הספר ופרטי הסופר• 
שם כותב הביקורת, • 

כתובת דוא״ל ומספרי 

טלפון זמינים

על הצעות לשולחנות עגולים 
לכלול:

תיאור מפורט של הנושא • 
וסוגיות המשנה העומדות 

בו על הפרק, באורך של 
כשלוש מאות מילים

כתובות דוא״ל וטלפונים • 
זמינים של משתתפי הדיון

את ההצעות יש לשלוח לד״ר כרמית פדן בדוא״ל                                         
עד ליום ב׳, 2 באוקטובר 2017 

padan23@gmail.com

תשובות הוועדה תמסרנה עד ליום ב׳, 20 בנובמבר 2017
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פרסים:

הוועדה האקדמית של האגודה תבחר מאמר אשר יזכה בפרס האגודה ויוענק • 
לחוקר או לחוקרת במעמד המליאה במהלך הכנס. 

מכון כנרת על שם דן שומרון ליחסי חברה, בטחון ושלום יעניק פרס בסך של• 
3000 ₪ ע״ש דן שומרון למחקר מצטיין בנושא יחסי צבא-חברה או ההיבטים 

החברתיים והארגונים של צה״ל בשנתיים האחרונות. 

הפרס יוענק לחוקרים במהלך הכנס. 

דמי רישום:

הרשמה לכנס 450 ₪  (250 ₪ - דמי הרשמה, 200 ₪ דמי חברות לשנים 2019-2018)• 
לסטודנטים נושאי תעודת סטודנט: 250 ₪ (150 ₪ - דמי הרשמה, 100 ₪ דמי חברות • 

לשנים 2019-2018) 

הסדרי לינה בכנס:

לינת לילה וארוחת בוקר באתר בסמוך לכנס כ-300 ₪ ללילה

פניות להבהרות ושאלות בנושאים אקדמיים:                            

ד״ר כרמית פדן                                          

פניות להבהרות ושאלות בנושאים מנהליים:   שולה/הילה: 04-6653708                        

padan23@gmail.com
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