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 2023ע"ש מרי תותרי  קורא לפרס  הולק

 

משפחתה של מרי תותרי ז"ל תרמה פרס על שמה שמטרתו לעודד חוקרות  צעירות וחוקרים צעירים  לקידום  

ד"ר מרי תותרי: מגדר, החברה האזרחית, נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים תוך  תחומי המחקר של  

דגש על החברה הערבית פלסטינית בישראל, נשים בחברה הערבית פלסטינית בישראל, נשים בעולם הערבי,  

 תקשורת ובניית חברה, האביב הערבי. 

ור מאמר שפורסם בכתב עת אקדמי  בעלי.ות תואר דוקטור לפני קביעות עב ולהפרס מיועד לסטודנטיות.ים  

 או כמאמר בספר. 

הענקת הפרס תתקיים במושב מליאה מיוחד שיתקיים במהלך הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית  

. במסגרת המושב  19-21.02.2023יתקיים באוניברסיטת תל אביב, בין התאריכים:    54-הישראלית. הכנס ה

 תוזמן/יוזמן הזוכה להציג את תקציר המאמר.

 

 ללי ההשתתפות:כ

.  2021-2022בשנים  שפיט  לגשת חוקרות.ים אשר פרסמו מאמר בספר או בכתב עת    לתחרות רשאיות.ים •

 בעת ההגשה, על המאמר להיות זמין בגרסה סופית ופומבית מטעם כתב העת או ההוצאה לאור. 

 .  2023רשאים להשתתף בתחרות חברי האגודה הסוציולוגית הישראלית בשנת  •

 יתקבלו לתחרות מאמרים בעברית או אנגלית.   •

אגודה  חב • חברי.ות  של  או  עצמםן  של  מאמר  לתחרות  להגיש  ורשאים  רשאיות  האגודה  וחברי  רות 

 אחרות.ים. 

 ניתן להציע מועמדות אחת בלבד לכל מחבר.ת.   •

 

, מזכיר לאליאב גוטמןלשלוח את הפרטים שלהלן  ות.יםהמשתתפים בתחרות מתבקשהמשתתפות 

 2.11.20230   עד לתאריך  sociology.com-Secretary@israel:האגודה, בכתובת
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 הכולל את הפרטים שלהלן    אחד Wordקובץ  .1

)למעט שותפים שאינם   המאמר ות/ ימחברכל של  2023אישור חברות באגודה לשנת  ▪

 הרשמה ותשלום בקישור:.  ישראל(תושבי/ות 

sociology.org.il/2023/registration2023.php-https://registration.israel 

 של המאמר   התרומה המרכזיתאת בקצרה המנמק  מכתב מלווה ▪

 מלאים. ה ביבליוגראפיים ה ומילים(, ופרטי   250)עד   של המאמר תקציר ▪

 )אם יש( למאמר. קישור אינטרנטי ▪

 כולל כתובת דוא"ל וטלפון.   פרטי התקשרות ▪

 

 PDFגרסה  אלקטרונית של המאמר כקובץ  .2

 
 לחצו כאן של האגודה הסוציולוגית  54-ס הלאתר הכנ 

 לחצו כאן לאתר של האגודה הסוציולוגית הישראלית  

 

 בברכה,

 ("ר הוועדהיו)  פרופ' חנה הרצוג

 ד"ר מהא כרכבי סבאח 

 פרופ' סראב אבו רביעה 

 פרופ' אילן תלמוד 

 ( נציגת משפחהמנאל תותרי ג'ובראן ) ד"ר 

 

https://registration.israel-sociology.org.il/2023/registration2023.php
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/
https://israel-sociology.org.il/

