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משלהי חורף  ,2020מיטלטלת מציאות החיים ברוב העולם לנוכח הופעתו והתפשטותו של נגיף הקורונה.
 ,COVID-19שגבה עד כה את חייהם.ן של מאות אלפים ברחבי הגלובוס ,הוגדר כמגפה עולמית .הוא הפך אוכלוסיות
רחבות לנייחות ,מסוגרות ומבודדות ,פגע קשות בכלכלות רבות והשפיע באופן דרמטי על תחומי חיים שונים .המשבר
שיצרו המגפה ודרכי ההתמודדות עימה איננו רק גלובלי ,אלא גם רב מערכתי .הוא מושפע ומשפיע על מערכות
חברתיות רבות ועל הקשרים ביניהן :מבריאות ,ממשל ,כלכלה ,תרבות ,תקשורת ,ארגונים ועבודה ,דמוגרפיה,
מדע ,טכנולוגיה ,חינוך וסביבה ,דרך צבא ,ביטחון ועירוניות ,ועד לגוף ,מגדר ,אתניות ,לאומיות ,משפחה וקהילה.
הקשרים המסועפים בין מערכות חברתיות אלה ,שתרמו בדרכים שונות להמשגת המשבר ,לעיצובו ,לגיבוש אופני
ההתמודדות איתו ולתוצאותיו ,יעמדו לבחינה ביקורתית בכנס השנתי ה 52-של האגודה הסוציולוגית הישראלית.
כמו משברים קודמים ,גם משבר זה מאופיין בשילוב של ייאוש ,תקווה ושיח של מומחים.ות .יש המצביעים.ות על
הדרכים שבהן מנוצל המשבר למימוש של דוקטרינת הלם נוספת 1ויש הרואים.ות בו הזדמנות לממש את היפוכה.
יש המפנים.ות את תשומת הלב הציבורית לכך שהמשבר הוביל לצניחה כלכלית עמוקה ,לעשרות מיליוני עובדים.ות
מובטלים.ות ולמיליוני עסקים שאיבדו את לקוחותיהם.ן ואת קו האשראי 2שלהם.ן ,ויש הרואים.ות במשבר דווקא
חלון הזדמנויות לכלכלה ולעולם עבודה חדשים .יש מי שטוענים.ות שמשבר הרפואה הציבורית והכלכלה לא נגרם
בשל תכנון שגוי אלא בשל החלטות פוליטיות ופירוק מכוון של יכולות מדינתיות והעברת האחריות מהמדינה לכתפי
האזרחים.ות ,3ויש מי שמתבוננים.ות באופטימיות וטוענים.ות שלצד תחושת חוסר המסוגלות לפעול ,המשבר
יכול גם לחולל נקודת מפנה עבור אזרחים.ות ולאפשר להם.ן להתעשת ,להתאושש ולממש סוכנות אפקטיבית נגד
שימוש בלתי לגיטימי בכוח ובסמכות .4מול האופטימיות הזו ,נתונים אמפיריים חושפים כבר כעת שימור של יחסי
כוחות ,המתבטא בין היתר בכך שהנפגעים המרכזיים מהמשבר הם אלו המשתייכים לפריפריה החברתית ,ובהם
עניים ,מיעוטים אתניים ,בעלי מוגבלויות ונשים.5
ככל שנמשך המשבר ,כך הופכת לקריטית יותר תרומת הסוציולוגיה לבחינה ביקורתית של פרקטיקות ותהליכים
חדשים וישנים ולניתוח אופני השתלבותם אלה באלה .ועדת הכנס מזמינה חוקרות.ים לתרום לדיון הסוציולוגי על
המשבר הנוכחי– ועל משברים באופן כללי – מפרספקטיבות שונות ,אמפיריות או תיאורטיות ,כמו גם לדון בשאלות
על אפיסטמולוגיה של משברים ,כולל כאלה המתקיימים כיום בדיסציפלינה ובמחקר הסוציולוגי עצמו .באיזה אופן
הדמיון הסוציולוגי יכול לתרום להבנה שלנו ביחס לדינמיקות החברתיות שמאפשרות מצבי משבר ,מתפתחות בזמן
משבר ונוצרות בעקבות מצבי משבר? כיצד מיוצרות ומתעצבות היררכיות של סיכון ,ניצול ותיעדוף בצל משבר? כיצד
מתקיימת ההנגדה בין מושגים שיחיים כגון "שגרה" ו"שגרת משבר"" ,מצב חירום" ו"מצב חירום מתמשך" וכיצד
מושגים כאלה מבנים את הבנת המשבר? מי הם הסוכנים.ות (אנושיים.ות ולא-אנושיים.ות) השותפים.ות לייצור
ולניהול מצבים משבריים ומי המרוויחים.ות והנפגעים.ות מכך? האם המשבר מחזק מבנים חברתיים מוכרים ,או
דווקא מהווה בסיס אפשרי לשינויים? האם ניתן להתחיל להעריך איזה סוגים של עתיד חברתי יחולל המשבר הנוכחי,
על רבדיו השונים ,וכיצד תיראה הסוציולוגיה בעקבותיהם? הכנס יעסוק בשאלות כאלה ודומות להם ,לצד הרצאות
במגוון תחומי העיסוק הסוציולוגי בישראל.
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פורמט הכנס
בתחילת אוקטובר  2020ועדת הכנס תכריע לגבי פורמט הכנס :פרונטלי
(במכללה האקדמית ספיר) ,מקוון או היברידי.

מבנה הכנס
הכנס יכלול מושבי מליאה ,מושבי מיני-מליאה ,מושבים נושאיים ,שולחנות
עגולים ,תצוגת פוסטרים ,מושבים מיוחדים וסדנאות .במושבי מליאה ומיני-
מליאה יוצגו הרצאות מוזמנות ,ובמושבים הנושאיים יוצגו הרצאות שהוצעו
על-ידי חברות וחברי האגודה תחת הנושא המרכזי של הכנס וכן בנושאים
סוציולוגיים מגוונים .רוב המושבים הנושאיים (אך לא כולם) יאורגנו על-ידי
אחת או יותר מהקהילות המקצועיות של האגודה .חלק מההרצאות שיתקבלו
ישובצו למושב שולחנות עגולים ,שבו יוצגו הרצאות בסגנון לא פורמלי ,כדי
לעודד שיח מפרה וידידותי בין חוקרים.ות החולקים.ות תחומי עניין משותפים.
ועדת הכנס מעודדת את המציגים.ות להציג עבודותיהם.ן בעברית או בערבית
ותעשה מאמץ להנגיש את הדברים לכלל המשתתפים.ות .בהתאם לפורמט
הכנס ,הוועדה תיערך להנגשתו לבעלי.ות מוגבלויות.
היום הראשון של הכנס יוקדש לסדנאות העשרה ופיתוח מקצועי מטעם
המחלקה לתקשורת בספיר .בנוסף לכך ,כמדי שנה ,יוענקו במסגרת האסיפה
השנתית של האגודה פרס האגודה הסוציולוגית הישראלית על-שם אליהו
לואי גוטמן למאמר המצטיין ופרס התיזה המצטיינת .קולות קוראים להגשת
מועמדות לפרסים אלה יפורסמו בהמשך .הכנס ילווה במעטפת מדיה
שתאפשר לחברי.ות הקהילה לחשוף את עבודותיהם.ן לקהל הרחב.

הגשת תקצירי הרצאות
יש להגיש את תקצירי ההרצאות המוצעות דרך מערכת ההרשמה
ובהתאם להנחיות שלהלן .הוועדה המארגנת וראשי הקהילות המקצועיות
הרלבנטיות יבחנו את התקצירים ,ואלו שיימצאו מתאימים.ות יתקבלו
וישובצו להצגה במושבים המקבילים ,בשולחנות העגולים או בתצוגת
הפוסטרים .השיבוץ ייעשה תוך ניסיון לבנות מושבים לכידים ככל האפשר,
שבהם דיאלוג משמעותי בין ההרצאות ,כך שהשלם יעלה על חלקיו .חלק
מהקהילות המקצועיות יוציאו בשבועות הקרובים קולות קוראים ממוקדים
עבור המושבים שבאחריותן.
מידע ועדכונים בנוגע לקולות הקוראים של הקהילות השונות יישלחו
לחברי.ות האגודה ,וכן יפורסמו באתר הכנס (http://issconf2021.org.
 )ilובעמוד הפייסבוק של האגודה הסוציולוגית https://www.facebook.
com/IsraelSociology

הגשת הצעות מושבים מאורגנים מראש
ועדת הכנס מעודדת יוזמות למושבים/שולחנות עגולים שלמים ומאורגנים
מראש ,שאותם יש להגיש דרך מערכת ההרשמה ובהתאם להנחיות
שלהלן .ניתן להגיש הצעות למושבים בכל נושא ,אך עדיפות תינתן
למושבים המתכתבים עם הנושא השנתי של הכנס .הועדה המארגנת
תבחן את ההצעות ותשלח הודעת קבלה או דחייה במועד שנקבע למשלוח
ההודעות על קבלת הצעות להרצאות בכנס.

כללי ההשתתפות בכנס
כל המשתתפים.ות בכנס – יו"ר מושבים ,מתדיינים.ות ,מציגים.ות ומאזינים.ות
– חייבים.ות בחברות תקפה באגודה ובדמי הרשמה לכנס .בהתאם
למדיניות שקבעה האגודה ,לסטודנטים.ות תינתן הנחה בדמי ההשתתפות
וההרשמה (בכפוף להצגת אישור לימודים) .כל משתתף.ת רשאי.ת להציג
עבודה אחת בלבד בכנס .מציגים.ות יוכלו לשמש גם בתפקיד יו"ר מושב
וכמתדיינים.ות.

לוח זמנים
1/10/2020
1/10/2020
1/11/2020
1/12/2020
17/12/2020
3/1/2021
25/1/2021
26/1/2021
8/2/2021
9-10/2/2021

פרסום החלטת ועדת הכנס לגבי פורמט הכנס
פתיחת מערכת הגשת התקצירים והרשמה בתעריף מוזל
מועד אחרון להגשת תקצירים
שליחת תשובות למגישי.ות הצעות
מועד אחרון להרשמה ותשלום של משתתפי.ות הכנס
(מציגים.ות ,יו"ר ,מתדיינים.ות)
פרסום תכנית הכנס
סיום הרשמה בתעריף מוזל
פתיחת הרשמה בתעריף רגיל
סדנאות מקצועיות
מושבי הכנס

הנחיות להגשת תקצירים
ועדת הכנס מעודדת הצגת הרצאות בערבית .יחד עם זאת ,את התקצירים יש
להגיש בעברית או באנגלית דרך מערכת ההרשמה של הכנס ,בכתובת https://
/registration.israel-sociology.org.il/2021
האורך המרבי לתקציר הוא  300מילים .התקציר ישמש להערכת ההצעות ,והצעות
שיתקבלו יפורסמו באתר הכנס ,לכן יש להקפיד להציג בתמצות וברהיטות את כל
המידע הרלוונטי:
⋅ כותרת ההרצאה
⋅ הטענות המרכזיות של המחקר שיוצג
⋅ תרומה תיאורטית ואמפירית
⋅ שיטת המחקר
⋅ הממצאים העיקריים
⋅ שפת ההרצאה (עברית  /ערבית)
⋅ שם פרטי ושם משפחה של המציג.ה (או מציגים.ות)
⋅ תואר או סטטוס אקדמי
⋅ השתייכות מוסדית
⋅ דוא"ל ומספר טלפון
⋅ ביוגרפיה קצרה ( )4-5שורות בעברית
סטודנטים.ות לתואר שני מוזמנים להגיש תקצירים בצירוף מכתב המלצה
מהמנחה ,המתאר את מידת ההתקדמות של הסטודנט.ית.
הנחיות להגשת הצעה עבור מושב/שולחן עגול מאורגן מראש
הצעות למושבים מאורגנים מראש יש להגיש בעברית או באנגלית דרך מערכת
ההרשמה של הכנס ,בכתובת https://registration.israel-sociology.org.
./il/2021
יש לציין את שם יו"ר המושב ,תואר אקדמי ,השתייכות מוסדית ,דוא"ל ומספר
טלפון ,וכן הצגה קצרה (עד  400מלה) של נושא המושב והסוגיות המרכזיות
שיעמדו לדיון .להצעת המושב יש להוסיף את פרטי כל המציגים.ות ותקצירי כל
ההרצאות בפורמט שלעיל.
לשאלות ,ניתן לפנות:
רכז הכנס תומר מידזיגורסקיissconf2021@gmail.com :
או למזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית אליזה פרנקל:
Secretary@israel-sociology.com
בברכת כנס מוצלח ופורה,
ועדת הכנס :מוטי גיגי (יו"ר הכנס) ,יעל ברדה (נציגת הכנס הבא) ,לב גרינברג
(נשיא האגודה) ,דניאל דה מלאך (ספיר) ,הגר להב (ספיר) ,עליזה לוין (נציגת
אוניברסיטאות) ,רגב נתנזון (ספיר) ,אליזה פרנקל (מזכירת האגודה) ,הילה צבן
(נציגת מכללות וקהילות) ניצן רימון-צרפתי (ספיר) ,סיגל נגר-רון (ספיר) ,תמי רזי
(ספיר) ,אורי שוורץ (יו"ר הכנס הקודם) ,ליאת ליפשיץ-מילווידסקי (ספיר) ,לבנת
קונופני-דקלב (נציגת הדוקטורנטים.ות).

