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 08:30-09:00התכנסות ורישום
 09:00-10:45שולחנות עגולים

(מבואה ,בניין )1105
(מבואה ,בניין )1102-1105

 .1מושב קהילת משפחה :יחסים משפחתיים,
יו"ריות אורלי בנימין (אוניברסיטת בר-אילן) ועינת לביא (אוניברסיטת חיפה)
הזיג' ח'לאילה (אוניברסיטת חיפה) ואורנה בלומן (אוניברסיטת חיפה)
ת
ת ש ל ערביות זקנו 
"נתתי את אחלאס לסכנין" :ע ל חוויותיה ן המושתקו 
ת נישואים
מהגרו 
שירה כלימור ממן (אוניברסיטת בר-אילן) הורות "זורמת" ו"מתקתקת":
שני טיפוסים אידאלים של תפישות הוריות בקרב המעמד
הבינוני בישראל
חדוה וינרסקי פרץ (המכללה האקדמית עמק יזרעאל) ודפנה הלפרין
(המכללה האקדמית עמק יזרעאל) סקירה משווה של זכויות בני
משפחה המשלבים בין עבודה בשכר וטיפול לא פורמלי בקרוביהם
הזקנים בקהילה :ישראל ואנגליה
נטלי מור (אוניברסיטת תל-אביב) עמדות של עובדים סוציאליים ביחס
להורות גאה
 .2מושב קהילת צבא וביטחון ,יו"ר עפרה בן ישי (האוניברסיטה הפתוחה)
לימור סמימיאן דרש (האוניברסיטה העברית) על הנדידה של טכנולוגיות
ביטחוניות :המקרה של תרחישים גלובאליים
מיטל עירן יונה (מכון ויצמן) חממת ידע אודות פעולת הצבא בתווך אזרחי
רינת משה (אוניברסיטת בר-אילן) לשמוע את קולות המלחמה  -חוויות
מלחמה מנקודת מבטם של היחיד ,הקבוצה והקהילה
יאן סרדצה (האוניברסיטה העברית) חוסן אישי ,מערכתי וקהילתי
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 .3מושב קהילת חינוך :ניאו-ליברליזם וחינוך  -מדדים ,דה-פוליטיזציה
והפרטה ,יו"ר יריב פניגר (אוניברסיטת בן-גוריון)
אילנית פינטו-דרור (אוניברסיטת חיפה) "חונכים"  -על כינונו של תפקיד
חינוכי חדש בביה"ס פרטי ממעמד חברתי-כלכלי גבוה
ארז טרבלסי (אוניברסיטת בר-אילן) מחקרי "המכון לחקר החינוך הדתי"
והבניה של דתיות מזרחיות בחינוך הממלכתי דתי בשנות השמונים
חמי רמיאל (אוניברסיטת בן-גוריון) היש מידה לאדם?  -על הבניית שיח
חינוכי בפעולתן של טכנולוגיות למידה של התנהגויות ותכונות אישיותיות
בבית הספר
אילנה פאול בנימין (המכללה האקדמית בית-ברל) וטלי היוש (המכללה
האקדמית בית-ברל) חינוך חברתי-פוליטי ,נטול חברה ונטול פוליטיקה:
תפיסות מורים את הנושא המרכז השנתי "שומרים על אחדות  -שומרים
על ייחודיות"
עירית הרבון (המכללה למנהל) החינוך הערבי בעידן ניאו-ליברלי:
בין מגמות סותרות
 .4מושב קהילת הגירה ודמוגרפיה :השתלבות מהגרים בחברה הקולטת
היבטים סובייקטיביים ,יו"ר קארין אמית (המרכז האקדמי רופין)
עמיר עקיבא סגל (האוניברסיטה העברית) תעסוקה כחלק מתהליך
ההגירה של עולים מארה"ב לישראל
אוריה לוי (האוניברסיטה העברית) השפעת ההגירה על הרווחה
הסובייקטיבית של ילדים וצעירים,
עדי בינס (מכון מופ"ת המכללה האקדמית בית ברל) מורי עולים
כ"ביורוקרטים ברמת הרחוב" ותפקידם כמתווכים תרבותיים בעבודתם
עם עולים  -המקרה הישראלי
נועה לוי (האוניברסיטה העברית) היכן עובר הגבול? צעירים מזימבבואה
מגדירים מחדש את גבולות הלאום
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 .5העצמי בעידן ניאו-ליברלי :כינון ,מסחור ,הצדקה,
יו"רית גלית אילון (אוניברסיטת בר-אילן)
מירית חייבי ברק (אוניברסיטת חיפה) מושג העצמי בקרב מזרחים/יות
שחוו מוביליות חברתית-כלכלית
נטע כהנא (האוניברסיטה העברית) שכלול העצמי כהצדקה מוסרית:
המקרה של תיירות התנדבותית
הדס נור (אוניברסיטת בר-אילן) מלבישות הבתים  -עבודת אותנטיות
במסגרת עבודת טעם
תמר לזר (אוניברסיטת חיפה) הצהרות תמיכה אוטוביוגרפיות של
עובדים בדפי פייסבוק במהלך מאבקי התאגדות
 .6שדות ומוסדות תחת הניאוליברליזם,
יו"ר סנדרה קלב (אוניברסיטת תל-אביב)
אריס בשארה (אוניברסיטת תל-אביב) בין ניאו-ליברליזם לקולוניאליזם:
התהוות מעמד פלסטיני חדש בשוק התעסוקה הישראלי ,ענף ההייטק
כחקר מקרה
מעיין דוידוביץ' (אוניברסיטת חיפה) ונסים כהן (אוניברסיטת חיפה) אמון
בלקוחות ודרכי ההתמודדות של בירוקרטים ברמת הרחוב
אירינה ליאן (האוניברסיטה העברית) ומיכל פרנקל (האוניברסיטה
העברית) ריגול תעשייתי הפוך :דמּיון פוסטקולוניאלי במחלוקת משפטית
בין מדינה מארחת ותאגיד רב-לאומי
ניר רותם (אוניברסיטת מינסוטה) נבדלים יחדיו  -על הקשרים שבין
שדות חברתיים דרך המקרה של סיוע הומניטארי ופיתוח בין לאומי
בנציבות האו"ם לפליטים
דני זמיר (אוניברסיטת חיפה) "הנשארים מאחור" והפופוליזם .אז מיהם
"הנשארים מאחור"?
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) יו"ר איתי גרינשפן (האוניברסיטה העברית, מושב קהילת סביבה חברה.7
)שמפיין- אורבנה,רמי קפלן (האוניברסיטה הפתוחה) ואיונמי מון (אוניברסיטת אילינוי
Transnational Capitalist Class Mobilization and the Global Diffusion
of Corporate Environmentalism
 איתי גרינשפן (האוניברסיטה,)אופיר וינשל שחר (האוניברסיטה העברית
העברית) ותנחום יורה (אוניברסיטת טורנטו) האם מתפתחת בישראל
מוסדי-יהודית? ניתוח ארגוני-תנועה סביבתית
אביב) מחאות אקלים בקרב בני נוער בישראל-הילה לרנאו (אוניברסיטת תל
 חיבור לטבע כמעצב:"אריאל אפל (אוניברסיטת חיפה) כוחו של "חיבור
לקטים בישראל ובעולם-אורח חיים בקרב ניאו
מאי סבירסקי (סמינר הקיבוצים) אדיב גל (סמינר הקיבוצים) ודפנה גן
 סיפורים סביבתיים של ילדים:"(סמינר הקיבוצים) "אין תנינים בנחל תנינים
מתרבויות שונות
8. Interspecies relations, ethics, and boundaries, convener:
Dafna Shir-Vertesh (Achva Academic College)
Orit Hirsch-Matsioulas (Ben-Gurion University) "They Feed Stray Dogs,
Not Hungry Humans": Dog-Human Relations and Symbolic Boundaries
in a Greek Island
Dafna Shir-Vertesh (Achva Academic College) WhatsApp with Our
Community? Negotiating Boundaries and Belonging on Social Media
Limor Chen (Ben Gurion University) Israeli Vegan Activists and the
Construction of Moralities
Anat Ben-Yonatan (Bar-Ilan University) “If the slaughter knife is smooth
and sharp, the animal does not feel a thing”: Instruments of moral
boundaries at the kosher-slaughter site
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 .9מושב קהילת לימודי מוגבלות ,יו"ריות מריאלה יאבו (אוניברסיטת בן גוריון)
ונילי ברויאר (האוניברסיטה העברית) (חדר  ,243בניין )1104
יעקב יוסף טייכמאן (אוניברסיטת חיפה) ויואב מחוזאי (אוניברסיטת חיפה)
תרומת התקשורת להבניית תפיסת מסוכנות כלפי המאובחנים כחולי נפש
חיה גרשוני (אוניברסיטת תל-אביב) יחסי גומלין בין תרבות ,חברה
ומוגבלות  -משפחותיהם של הורים חרדים עם מוגבלות
עדי פינקלשטיין (המרכז האקדמי לב) ,יעקב בכנר (אוניברסיטת
בן-גוריון) ,אריאל טננבאום (המרכז הרפואי הדסה הר-הצופים),
אלקי שפיצר-שטיין (המרכז הרפואי הדסה הר-הצופים) ולירון בניסתי
(עמותת 'שלוה') קבלת הבשורה על לידה של ילד עם תסמונת דאון -
לקחים נלמדים מישראל
בן בלק (האוניברסיטה העברית) מידה אחת מתאימה ...למי? מדיניות
אוטיזם בין רטוריקה לפרקטיקה

 - 11:00-12:45מליאת פתיחה:

כוח התרבות :על מקומה של התרבות בהסברים סוציולוגיים,
יו"ר אילנה סילבר (אוניברסיטת בר-אילן) (אולם  ,2בניין )1102

גילי דרורי ,נשיאת האגודה הסוציולוגית הישראלית ,ואורי שורץ,
יו"ר הכנס  -דברי ברכה
אוה אילוז (האוניברסיטה העברית)
נסים מזרחי (אוניברסיטת תל-אביב)
אורי שורץ (אוניברסיטת בר-אילן)
 12:45-13:45ארוחת צהריים ( -מבואה ,בניין )1102-1105
 13:14-13:45מפגשי קהילה  -סוציולוגיה אורבנית (חדר  ,201בניין ,)1005
סביבה-חברה (חדר  ,209בניין  ,)1005קהילת בריאות ורפואה (חדר
 ,207בניין  ,)1005קהילת ידע ,מדע וטכנולוגיה (חדר  ,243בניין ,)1104
קהילת הגירה ודמוגרפיה (חדר  ,244בניין )1104
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 13:45-15:15אסיפה כללית והענקת פרסים (אולם  ,2בניין )1102
הענקת פרס התזה המצטיינת לעתליה ישראלי-נבו (אוניברסיטת בן-גוריון)
הענקת פרס ע"ש פרופ' לואי גוטמן למאמר המצטיין לאנסטסיה
גורודזייסקי (אוניברסיטת תל-אביב) ואינה לייקין (האוניברסיטה הפתוחה)
אסיפה כללית של האגודה הסוציולוגית הישראלית
 15:15-15:30הפסקת קפה (מבואה ,בניין )1102-1105
 15:30-17:15מיני מליאות:
 .1קוסמופוליטיות :תרבות ,זהות ,ופרקטיקה בעידן הגלובליזציה
(אולם  ,22בניין  ,)1103יו"ר גילי דרורי (האוניברסיטה העברית)
טלי כץ-גרו (אוניברסיטת חיפה) גלובליזציה של תרבות ,קוסמופוליטיות
תרבותית ודינמיקות חדשות של ריבוד תרבותי
דני קפלן (אוניברסיטת בר-אילן) קוסמופוליטיות כמועדון חברתי
גילי דרורי (האוניברסיטה העברית) הקוסמופוליטיות כמקצוע
מוטי רגב (האוניברסיטה הפתוחה) קוסמופוליטות תרבותית ,ידע מגופן
ופרקטיקות בחיי היומיום
 .2תרבות על ציר הזמן :בין הסוציולוגיה להיסטוריה  -מושב לכבוד
זכייתה של דבורה ברנשטיין בפרס ישראל (אולם  ,42בניין ,)1104
יו"ר דפנה הירש (האוניברסיטה הפתוחה)
יובל יונאי (אוניברסיטת חיפה) אין דבר כזה "סוציולוגיה לא היסטורית":
הרהור  /ערעור על גבולות דיסציפלינאריים
שני בר-און ממן (אוניברסיטת בן-גוריון והאוניברסיטה הפתוחה) בין
התרבותי למטריאלי בהיסטוריה חברתית
דפנה הירש (האוניברסיטה הפתוחה) בין דיסציפלינות ,בין קהילות:
יחסים בין יהודים לערבים בזירת התרבות בפלשתינה המנדטורית
מגיבה :דבורה ברנשטיין ,אוניברסיטת חיפה
 17:15-17:30הפסקת קפה (מבואה ,בניין )1102-1105
 - 17:30-19:15מושבים מקבילים
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 .1סוציולוגיה של משמעות (חדר  ,271בניין ,)1105
יו"ר עדנה לומסקי-פדר (האוניברסיטה העברית)
כנרת שדה (אוניברסיטת תל-אביב) מסוציולוגיה של חשד לסוציולוגיה
של משמעות  -קבוצת המחקר והרקע הרעיוני להקמתה
נסים ליאון (אוניברסיטת בר-אילן) מסורתיות  -מהתנהגות דתית
מוחשדת לעבודת משמעות מעמדית
אריקה וייס (אוניברסיטת תל-אביב) היחסות התרבותית של השלום:
עבודות יסוד לסוציולוגיה של פיוס
שלמה פישר (האוניברסיטה העברית) מה המשמעות של משמעות
בסוציולוגיה של המשמעות?
 .2כח ותרבות בהשכלה הגבוהה :מבט מהשוליים ,מושב משותף
לקהילות מגדר ,מחקר קווירי ,משפחה ,לימודי מוגבלות ,ארגונים ועבודה
(חדר  ,249בניין  ,)1104יו"ר אורלי בנימין (אוניברסיטת בר-אילן)
סיגל נגר-רון (המכללה האקדמית ספיר) מבט מדרום על האקדמיה
הישראלית
אבתיסאם ברכאת (אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית צפת)
המאבק של נשים דרוזיות דור ראשון להשכלה בהשגת השכלה גבוהה
חן משגב (אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בן-גוריון) הרהורים על
הגיאו-ביוגרפיה של הומופוביה אקדמית
ניצן אלמוג (הקריה האקדמית אונו ואוניברסיטת בר-אילן) אקדמיה
מוגבלת  -המקרה של סטודנטים עם מוגבלויות בישראל
מיכל פרנקל (האוניברסיטה העברית) וורדה וסרמן (האוניברסיטה
הפתוחה) המכללות החרדיות לנשים כמרחבים לימינליים  -מבט
מבפנים על הצטלבות מיקומים
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 .3מושב קהילת מגדר :מגדר ובין-דוריות (חדר  ,111בניין ,)1005
יו"ר יעל בר-צדק (אוניברסיטת בר-אילן) וטל מלר (המכללה האקדמית צפת)
יעל חסון (אוניברסיטת בן-גוריון) ושרי אהרוני (אוניברסיטת בן-גוריון)
פמיניזם בעידן ניאו-ליברלי :מבט מוסדי על קידום נשים בישראל 1970-2018
טל ניצן (האוניברסיטה העברית) המשכיות פמיניסטית והמאבק למניעת
אלימות מגדרית
תניא ציון וולדקס (האוניברסיטה העברית) כאן זה  ?2020הפמיניזם
החרדי בישראל מכה גלים ומאתגר "גלים"
חנה הרצוג (אוניברסיטת תל-אביב ומכון ון-ליר) לחשוב מחדש פמיניזמים –
מבט סוציולוגי על שיח הדורות
סיגל אופנהיים שחר (אוניברסיטת בר-אילן ומכללת קרית-אונו) נתערב
שתצליחו? מה קורה כשדיאלוג המתערב בחיי נערות מחמיץ דיאלוג בין דורי
 .4מושב קהילת סוציולוגיה אורבנית (חדר  ,244בניין ,)1104
יו"ר יונה גינזברג (אוניברסיטת בר-אילן)
רגב נתנזון (המכללה האקדמית ספיר) סוציולוגיה והאלגוריתם האורבני:
אתגרים בפיצוח העיר ה"חכמה"
ערן פישר (האוניברסיטה הפתוחה) האם לאלגוריתמים יש זכות על
העיר? ווייז ומרחביות אלגוריתמית
יפעת מואס (אוניברסיטת תל-אביב) העיר ואקטיביזם :המקרה של תל
אביב  -יפו והמזרחים החדשים
רמי אדוט (אוניברסיטת בן-גוריון) מעמד בינוני מזרחי בשכונה פרברית בחולון
הילה צבן (המכללה האקדמית כנרת) השאיפה למימוש הפוטנציאל:
התחדשות עירונית ,דחיקתיות וטרום-ג'נטריפיקציה בשכונה ג' בבאר שבע
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 .5פערי דורות בקרב דוברי רוסית בישראל :מבט ביקורתי לאחר  30שנה
(חדר  ,243בניין  )1104יו"ריות אנה פרשיצקי (המכללה האקדמית גליל מערבי)
ולריסה רמניק (אוניברסיטת בר-אילן)

קארין אמית (המרכז האקדמי רופין) ופנינה דולברג (המרכז האקדמי
רופין) "את הבסיס שיש לי היום אני בניתי לבד" :מבט רטרוספקטיבי של
מהגרים בוגרים-צעירים מדור 1.5
לריסה רמניק (אוניברסיטת בר-אילן) אמהות שותקות  -בנות חתרניות:
שני דורות של נשים ישראליות ממוצא רוסי עושות מגדר ויהדות
יוליה שבצ'נקו (אוניברסיטת בן-גוריון) לעבוד בשוליים :השכלה ותעסוקה
בקרב נשים פוסט-סובייטיות בנגב
לימור גבאי-אגוזי (אוניברסיטת בר-אילן) הבדלים בבחירת תחומי לימוד
בין תלמידים דור שני להגירה מברה"מ לשעבר לבין ילידי הארץ
אנה פרשיצקי (המכללה האקדמית גליל מערבי) פרובוקציה אתנית:
אמנות פופולרית ,ציור ושירה של דוברי רוסית נציגי דור  1.5בישראל
 .6מושב קהילת לימודי ידע ,מדע וטכנולוגיה (חדר  ,209בניין ,)1005
יו"ר דוד רייר (אוניברסיטת בר-אילן)

נחי משעול-שאולי (אוניברסיטת חיפה) שימוש בטכנולוגיה 'חילונית'
לעיצוב זהות דתית-שמרנית :רשתות חברתיות מקוונות כזירה בלתי-
פורמלית לקידום שינוי דפוסים ויחסי הכוח בחברה החרדית בישראל
אילת מעוז (אוניברסיטת שיקגו) מעמד או גזע? הפוליטיקה של
הסטטיסטיקה ואלימות משטרתית נגד שחורים באמריקה
סנאית גיסיס (אוניברסיטת תל-אביב) מחלוקת הכוזרים  -מוצא ,יעוד,
גורל ,והסגנון הלאומי בגנטיקה של אוכלוסיות
שרי אלפי ניסן (אוניברסיטת בר-אילן) "להיות אור לגויים ביזמות" :אידיאל
ההייטקיסט הציוני בחינוך הבית-ספרי בישראל
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 .7מושב קהילת בריאות ורפואה (חדר  ,207בניין ,)1005
יו"ר תמי שגיב-שיפטר (המכללה האקדמית תל אביב-יפו)
עמרי אברמוביץ' (אוניברסיטת חיפה) "משטרי האמת" במרחב הטיפולי
ופרקטיקות של התנגדות
אריאלה פופר גבעון (מכללת דוד ילין) ויעל קשת (המכללה האקדמית
גליל מערבי) "על זה תמיד יש ויכוח" :עברית וערבית בבתי חולים בישראל
דנה זרחין (אוניברסיטת חיפה) "אתה חייב לעשות משהו" :נחירות,
אחריותיות והתהוותה של סוכנות רפלקסיבית
לימור מעודד דנון (אוניברסיטת בר-אילן) סוגיות הוריות ,בריאותיות
וחברתיות כלפי ניתוחי ערלה וניתוחים באיברי מין "לא נורמטיביים"
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יום רביעי ,מ׳ שבט ה׳תש״פ 26 ,בפברואר 2020
 08:30-09:00התכנסות ורישום
 09:00-10:45מושבים מקבילים
 .1מושב קהילת ארגונים ועבודה (חדר  ,271בניין  ,)1105יו"ר ורדה וסרמן
(האוניברסיטה הפתוחה) ורונית ויסמל מנור (האוניברסיטה הפתוחה)
יונתן פרמינגר (אוניברסיטת קארדיף) ואסף בונדי (אוניברסיטת
קליפורניה ,לוס-אנג'לס) היחלשותה של מערכת יחסי העבודה
הקיבוציים ויצירת הזדמנויות לאזרחות אפקטיבית
אסף דר (אוניברסיטת חיפה) מוביליזציה של דת למטרות לאומיות:
שיחות בין עובדי ייצור ערבים ויהודים בישראל
ריקי גליה (המכללה האקדמית כנרת) מאבק על מיסגור השיח של
שיתופי הפעולה בין בנק לארגוני חברה אזרחית כחלק מהאחריות
התאגידית של הבנק ( )CRוהשלכותיו הפוליטיות
לירון שני (האוניברסיטה העברית) ואבי שניידר (המכללה למינהל)
הפרלמנטים בערבה  -תרבות המייצרת מוסדות של העברת ידע וחניכה
בלתי פורמליים
לינדה יעקב שדה (הרטי סקול ,ברלין) ייצוגים ארגוניים של פיצולים
רגשיים :מרחב ,אינטראקציה ומשמעות בארגון יהודי פלסטיני

(מבואה ,בניין )1105

 .2מושגים בתנועה :שינוי חברתי והקטגוריות של הידע (חדר  ,249בניין ,)1104
יו"ר אסף שרעבי (המרכז האקדמי פרס)
אילן תלמוד (אוניברסיטת חיפה) סוציולוגיה של זמן שזורה בטכנולוגיה כלכלית
מתן קמינר (אוניברסיטת חיפה) בדרגת האפס ומתחת למינימום :שכר
כסימן בשוק העבודה הישראלי
אסף שרעבי (המרכז האקדמי פרס) סנסקריטיזציה ועבודת גבול :על
הלוקאליזציה של מושגים תיאורטיים
אמיר רם (אוניברסיטת בר-אילן) מה זה מזרחי? על הפרטת האתניות
בקיבוץ המתחדש
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 .3גזענות באקדמיה הישראלית :משטרי הצדקה ליברליים וניאו-ליברליים
(חדר  ,111בניין  ,)1005יו"ר סראב אבורביעה-קווידר (אוניברסיטת בן-גוריון)
יעל מעין (אוניברסיטת חיפה) שיעור באזרחות מסומנת  -על סטודנטים
פלסטינים במרחב אקדמי מוגזע
תמר הגר (המכללה האקדמית תל חי) הכחשת הערבים כבני שיח:
הרהורים על התפתחות השיח הגזעני בישראל
אפרת בן שושן גזית (אוניברסיטת תל-אביב) דור ראשון להשכלה
הגבוהה :קטגוריה פוליטית נוכחת נפקדת
סראב אבורביעה-קווידר (אוניברסיטת בן-גוריון) פרדוקס פוליטיקת
הגיוון ( )Diversityבמוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל :שעתוק עליונות
לאומית ולובן דתי
אבנר רוגל (האוניברסיטה העברית) לא הכל ורוד באקדמיה :מוסדות
להשכלה גבוהה בישראל מנקודת מבט של סטודנטיות וסטודנטים
מהקהילה הגאה
 .4מושב קהילת סוציולוגיה פוליטית (חדר  ,244בניין ,)1104
יו"ר איתן אלימי (האוניברסיטה העברית) ויובל פינשטיין (אוניברסיטת חיפה)
טרייסי אדמס (האוניברסיטה העברית) תרבות ההנצחה הישראלית:
אסטרטגיות פוליטיות של זיכרון
נעמן טל (אוניברסיטת בן-גוריון) התנועה (הבדואית) למען ארץ ישראל
השלמה והתיאולוגיה הפוליטית של הסיירת הירוקה :ניתוח פוסט-חילוני
של הקונפליקט האלים בנגב
בן בורנשטיין (אוניברסיטת תל-אביב) "לא מערבבים אבל באבל":
סיווג ומשמעויות סותרות בהבניית קורבניות הטרור בישראל
יעל פינדלר (אוניברסיטת דרום-קליפורניה) כיצד מיתרגמת טראומה
לזהות פוליטית-קולקטיבית? עבודת זהות בחיי היום-יום של פעילות
נגד אלימות מינית באוניברסיטה אמריקאית
סמי סמוחה (אוניברסיטת חיפה) האם יש מגמת הקצנה בעמדות
הערבים והיהודים אלה כלפי אלה?
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 .5פוליטיקה מלמטה :אתגרים לסדר החברתי (חדר  ,243בניין ,)1104
יו"ר מהא כרכבי-סבאח (אוניברסיטת בן-גוריון)
מהא כרכבי-סבאח (אוניברסיטת בן-גוריון) והלנה דה-סיביליה סינה (המכללה
האקדמית עמק יזרעאל) מיכל פלגי (אוניברסיטת חיפה) התמודדות עם
הדרה בצמרת :חוויות של נשים פלסטינאיות במועצות עיר בישראל
ליאת דאודי (אוניברסיטת בן-גוריון) חרדיות שוליים מצטלבת :מפגש בין
זהות נשית ,אתנית ומעמדית לבין סוגיות של תרבות וסביבה
חנוך יוסמן (הטכניון) עליית הפופוליזם בימינו לאור השסע העירוני  /כפרי
לבנת קונופני דקלב (אוניברסיטת תל-אביב) "מרד בשר התותחים":
עזיבת המדינה ,כעס ואכזבה ,כביטוי ל"סוכנות של נטישה"
תום אינהורן (אוניברסיטת קולומביה הבריטית) על פרשת דרכים:
נתיבים ממוגדרים לאקטיביזם להט"בי בישראל
 .6קפיטליזם השוואתי ומודלים של צמיחה בעידן הניאו-ליברלי:
המקרה הישראלי ואחרים (חדר  ,209בניין )1005
יו"ר אריה קרמפף (המכללה האקדמית של תל-אביב יפו)
דני פילק (אוניברסיטת בן-גוריון) הכלכלה הפוליטית של הפופוליזם
אריה קרמפף (המכללה האקדמית של תל-אביב יפו) השפעת הסיכונים
הבטחוניים על מודל הצמיחה של ישראל :מן המזרח התיכון החדש
לצמיחה מוטית ייצוא
אסף בונדי (אוניברסיטת לוס-אנג'לס ,קליפורניה) וארז מגור (אוניברסיטת
ניו-יורק) צמיחה של קונפליקט :מאבק מעמדי ומודלים של צמיחה
בישראלי2007-2018 ,
יאיר קלדור (אוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון) המדינה ,ניאו ליברליזם
ומאבק מעמדי
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 .7מושב קהילת צריכה ותרבות :אתניות ,מעמד ,דתיות  -ייצוגים של כוח ,פרקטיקות
של ערך (חדר  ,207בניין  ,)1005יו"ר דנה קפלן (האוניברסיטה הפתוחה)
ליאת עזר (אוניברסיטת בר-אילן) הסולידיים  -הקפיטליסטיים החדשים
נעמה קלורמן-עראקי (אוניברסיטת חיפה) תנועת הפנתרים השחורים
בישראל :צילום ,ייצוג ויחסי כוח
איתי ארצי (אוניברסיטת תל-אביב) יהדות ישראלית פלורליסטית כסמן
מעמדי :נרטיבים של מגוון חברתי והתבדלות בסיפורי הבחירה של
הורים בבתי ספר משותפים לחילונים ודתיים
איתמר שחר (אוניברסיטת גנט) על היררכיה והיבדלות בשדה
ההתנדבותי הישראלי
 .8מגדר ,משפחה וארגונים :מגמות עכשוויות (חדר  ,201בניין ,)1005
יו"ר שירה עופר (אוניברסיטת בר-אילן)
שירה עופר (אוניברסיטת בר-אילן) אלונה פרידמן (אוניברסיטת בר-אילן)
ורונית ויסמל מנור( ,האוניברסיטה הפתוחה) הקשר בין טשטוש גבולות
לבין תחושת קונפליקט עבודה-משפחה בקרב עובדים שכירים בישראל
יואב רול (אוניברסיטת תל-אביב) גלובליזציה ותעסוקת נשים :השתתפות
ואי-שוויון תעסוקתי
נועה לביא (המכללה האקדמית תל אביב-יפו) ,עמית קפלן (המכללה
)האקדמית תל אביב-יפו) ונוי טל (המכללה האקדמית תל אביב-יפו
The Y Generation Myth: Perceptions of Young Israelis toward
Gender and Family Life
אופיר שפר (אוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים) "כמו כפפה ליד":
המרכיב הארגוני בפיתוח מנהיגות נערות
- 10:45-11:00הפסקת קפה (מבואה ,בניין )1102-1105
 - 11:00-12:45מיני מליאות
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 .1כוח התרבות בשדה הכוח (אולם  ,22בניין ,)1103
יו"ר יפעת גוטמן (אוניברסיטת בן-גוריון)
אמל ג'מאל (אוניברסיטת תל-אביב) אקטיביזם תרבותי פלסטיני ומדיניות
השליטה התרבותית בישראל
מיכל גבעוני (אוניברסיטת בן-גוריון) תקוות בטלות :הפוליטיקה הרגשית
של החזרה לעתיד
מוטי גיגי (המכללה האקדמית ספיר) למה עמיר פרץ מתאמץ "לקבור
את השד העדתי"? מפרויקט שיתוף פעולה שדרות-שער הנגב בשנות
ה 70-ועד בחירות 2019
יפעת גוטמן (אוניברסיטת בן-גוריון) חוקי זכרון :ההשפעה הסימבולית
של חקיקה אנטי-דמוקרטית ומגבלות הכוח השלטוני
 .2בין מעמד לזהות :מאבקים תרבותיים על ערך והכרה (אולם  ,42בניין ,)1104
יו"ר דנה קפלן (האוניברסיטה הפתוחה)
סראב אבורביעה-קווידר (אוניברסיטת בן-גוריון) אי הכרה מעמדית
כפרקטיקה קולוניאלית
אורלי בנימין (אוניברסיטת בר-אילן) פוליטיקה של רגשות במערכות
החינוך והרווחה :טינה כביטוי למאבק על ערך והכרה
עמוס נוי (האוניברסיטה העברית) פואטיקלי קורקט :זהות אתנית
והפרפורמנס הסוציו-פואטי
גיא שני (אוניברסיטת בר-אילן והמכללה למנהל) מעמד ,מקום ,טעם:
על עיצובם המקומי של טעמים מעמדיים בתל-אביב ובבאר-שבע
 - 12:45-14:00ארוחת צהריים (מבואה ,בניין )1102-1105
 - 13:30-14:00ישיבת ראשי מחלקות (חדר  ,209בניין  / )1005מפגשי
קהילה :מחקר קווירי (חדר  ,201בניין  ,)1005סוציולוגיה ציבורית
וסוציולוגיה של מדיניות (חדר  ,207בניין )1005
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 14:00-14:30מפגשי קהילה :סוציולוגיה פוליטית (חדר  ,209בניין
 ,)1005צבא וביטחון (חדר  ,201בניין  ,)1005סוציולוגיה של הכלכלה
(חדר  ,207בניין .)1005
 - 14:00-15:30מפגש דוקטורנטיות עם מישל למונט
יו"ר :לימור גבאי-אגוזי (אוניברסיטת בר-אילן)
)חדר  ,249בניין Michèle Lamont (Harvard University) (1104
 - 14:30-15:30ישיבת הנהלת אגודה (חדר  ,201בניין  / )1005ישיבת
ראשי קהילות (חדר  ,207בניין )1005
 - 15:30-15:45הפסקת קפה (מבואה ,בניין )1102-1105
 - 15:45-17:30מיני מליאות
 .1תרבות עמוקה ,תרבות משתנה (אולם  ,22בניין ,)1103
יו"ר מיכל פגיס (אוניברסיטת בר-אילן)
איה שושן (אוניברסיטת בן-גוריון) תרבות עומק ותנועות לשינוי חברתי:
איך הביטוס מיליטריסטי בישראל מעצב פעולה פוליטית
מיכל פרנקל (האוניברסיטה העברית) "אז ברור שאני אנהל את חיי
היום-יום של המשפחה" :פרופסיונליות חרדיות והשינוי בתפיסת חלוקת
העבודה המגדרית במשפחה
מיכל פגיס (אוניברסיטת בר-אילן) ונסים ליאון (אוניברסיטת בר-אילן)
פסיכולוגיה פופולרית בעולם החרדי :בין עבודת עצמי לעבודת הקולקטיב
אנה פרשיצקי (המכללה האקדמית גליל מערבי) רפרטואר היברידי:
היווצרותה של תרבות רוסית-מזרחית פופולרית בישראל
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 .2מחיקה והנכחה מחדש של תרבויות בישראל (אולם  ,42בניין ,)1104
יו"ר אורנה ששון-לוי (אוניברסיטת בר-אילן)
מנאר חסן (אוניברסיטת בן-גוריון) מחיקת הזיכרון של עירוניות וההוויה
של נשים בפלסטין
יוני מנדל (מכון ון-ליר) שפה רשמית ,שפה רשמית על הנייר ,שפה רשמית
מחוקה :על מעמדה של השפה הערבית בארץ ועל ההנכחה שבמחיקה
דוד רטנר (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך והמכללה הערבית
לחינוך) בין מחיקת התרבות למחיקת הפוליטיקה :השכחת העבר
הפוליטי של קהילת ביתא ישראל בתקופה המהפכנית של אתיופיה
אפרת ירדאי (אוניברסיטת תל אביב) אמנות וצבע  -אמנות
אתיופית עכשווית
נדים כרכבי (אוניברסיטת חיפה) מופעים חדשים של תרבות פלסטינית
 - 17:30-17:45הפסקת קפה (במבואת בניין )905

 - 17:45-19:20מליאת סיום:

הרצאת אורחת הכנס ,מישל למונט (אוניברסיטת הרוורד)
(אולם  ,63בניין  ,)905יו"ר גילי דרורי (האוניברסיטה העברית)

סגן רקטור אוניברסיטת בר-אילן ,אמנון אלבק  -דברי ברכה

)KEYNOTE SPEAKER - Michèle Lamont (Harvard University
In Search of Narratives of Hope: Self-worth and the
)current crisis of American Society (and Beyond

 - 19:20-19:50קבלת פנים והשקת כוסית (מבואה ,בניין )905
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ועדת הכנס :אורי שורץ (יו"ר) ,אורנה ששון-לוי ,אלכסנדרה קלב ,גילי
דרורי ,דנה קפלן ,דני קפלן ,יובל יונאי ,יפעת גוטמן ומוטי גיגי
רכזת הכנס :תאיר קרזי-פרסלר
מזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית :נעה זרקא

למפת הקמפוסhttps://tinyurl.com/BIU-Map :
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