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 קול קורא לכרך נושאי של כתב העת תרבות דמוקרטית:

 אקצה"-עשרים שנה לפרוץ "אינתיפאדת אל –מלחמה בבית 

  

שנות היחשפות של החברה  20כתב העת תרבות דמוקרטית מתכנן להקדיש כרך מיוחד לנושא 

פרופ' אודי לבל ופרופ'  ,כעורכים אורחים ,את הכרך יערכו "אינתיפאדת אל אקצה'"הישראלית ל

פרופ' אבי  - יחד עם עורכי כתב העת ,אילן-ברסיטת ברמבית הספר לתקשורת באוניאשר כהן 

 שגיא, פרופ' ידידיה צ' שטרן וד"ר חנן מנדל.

מרבית האירועים הנוגעים לתחום הביטחון הלאומי נחקרו רק לאחר שזוהו כאירועים  

חמת יום הכיפורים טרנספורמטיביים וכבעלי השפעה דרמטית על החברה הישראלית )החל ממל

( ומואצים, כאשר זיהוי השינוי Densityועד לנסיגה מלבנון(. רובם ככולם היוו 'אירועים צפופים' )

סוציולוגית, פוליטית, מגדרית ועוד( התרחש על ידי  –באינרציה שחלה בעקבותיהן )באשר היא 

החלו בסוף שנה לאירועים ש 20קהילת המחקר כבר בסמוך לסיומם. לעומת זאת אף בחלוף 

אקצה', 'אירועי אוקטובר', 'מלחמת הטרור', -)שכונו 'אינתיפאדת אל 2000ספטמבר 

וכמובן שגם לכינויים מטען אידיאולוגי ופוליטי( חלוקות הדעות  –'האינתיפאדה השנייה וכדומה 

: אנשי הביטחון יציינו את דעיכתם סביב בניית חומת ההפרדה; חוקרי , ולא בכדיעל תיחומם

בטבע העימותים יגרסו וחברה -הפלסטינית את מותו של ערפאת; המתמקדים ביחסי צבאהחברה 

כי מדובר בהתרחשויות שהכניסו את ישראל לעידן 'המלחמות החדשות', במסגרתן עיקר האיומים 

מתמשכים עד ווההתמודדויות הביטחוניות מתרחשות בעורף, בבית, בקרב החברה האזרחית 

רבדי העומק שבחברה הישראלית טרם ו ,מדינת ישראלעל אלו ם היום. השלכותיהם של אירועי

  .לנושא זהבכוונתנו להקדיש כרך מיוחד ולכן  זוהו ונחקרו אקדמית באופן רחב ומעמק דיו

והאירועים  הדת אל אקצאפיאינתלכרך יתקבלו מאמרים שילמדו על השלכות משמעותיות של  

על החברה הישראלית, תוך מתן עדיפות למחקרים שלא יעסקו רק בהשלכות הישירות  השאחרי

מערכת דמוקרטיה ועל על תחום הביטחון אלא על תהליכי עומק נוספים כגון: השלכות על ה

על שיח המגדר  ;ביטחון-טרור-יחסי תקשורתעל  על המשפט והמדיניות הציבורית;הפוליטית; 

ות והתרבות מנביטויים בשפת האועל  והמיניות; על הסוציולוגיה והפוליטיקה של הדת;

 במגזר השלישי ועוד. ת,במדיה הדיגיטלית והמסורתי, הפופולארית

המעוניינים להגיש מאמר לכתב העת מתבקשים  מילים. 6000אורך המאמרים לא יעלה על 

 ,31/10/19-ה חמישי, ב' בחשוון התש"פ, מילים עד ליום 250-להעביר תקציר, בהיקף של כ

במידה והתקציר יוכר כמתאים לכרך, המחברים . decu@biu.ac.il של כתב העתלכתובת הדוא"ל 

כל המאמרים . 31/12/19-שלישי, ג' טבת התש"פ, ה יתבקשו להעביר את המאמר המלא עד ליום

מחקר  המכיליםיתקבלו מאמרים  (.Peer Reviewיעברו הליך שיפוט עמיתים ומערכת מלא ) 

שאינם מבוססים באופן מלא או חלקי על מאמרים שראו אור בבימות אחרות ו, מקורי וראשוני

 בארץ או בחו"ל.
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