קול קורא לכנס ה 48-של האגודה הסוציולוגית הישראלית 30-31בינואר , 2017האוניברסיטה
הפתוחה ,רעננה

נושא הכנס : 50ל: 67-חברה ,שליטה ,התנגדות
קול קורא:
קהילת גוף ,תרבות וחברה
" גוף ,רגשות וייצוג :שולט ,נשלט ,מתנגד"
יו"ר :מירי גל-עזר
מרכזת :הילה נחושתן
הכנס יציין  50שנים לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של המדינה הישראלית על שטחים
שמעבר לגבולות  1949ועל תושביהם הפלסטינים .שליטה זו ,וכן המאבקים המתחוללים
בעטיה והאידיאולוגיות והנרטיבים השונים המתלווים אליה ,הם בעלי השלכות מרחיקות לכת
הן על החברה הפלסטינית והן על החברה הישראלית בממדיהן הרעיוניים ,הכלכליים
והאישיים .הכנס יבחן כיצד מערכות היחסים שבין המדינה וקבוצות שונות בחברה הישראלית
לבין החברה הפלסטינית על גווניה ומוסדותיה משפיעות על שלל היבטים של החיים
החברתיים ,התרבותיים ,הפוליטיים והכלכליים משני צדי ה"קו הירוק" .כמו כן ,הכנס יעסוק
במורכבות הכרוכה בכך שהמונחים התיאוריים וההמשגות התיאורטיות המשמשים לאיפיון
וניתוח היחסים בין שתי החברות נתונים במחלוקת עמוקה ,הן בזירה הציבורית והן בשדה
הסוציולוגי.
בהקשר זה ,מושב קהילת "גוף ,תרבות וחברה" יבקש להעלות לדיון סוציולוגי את
ההשלכות של מנגנוני השליטה החזקים הללו מבחינת הגופנפש .זאת תוך התייחסות הן
לגופנפש השולט ,הנשלט והמתנגד בקרב הקבוצות השונות על היבטיו השונים ומשמעויותיו
המגוונות :נשים וגברים ישראלים ופלסטינים ,חיילים וחיילות ,תושבי התנחלויות ,אזרחים
ישראלים ופלסטינים נפגעי שכול ,טראומה ופיגועים ,קשישים צעירים וילדים בזירות השונות:
בערים ,במקומות היישוב ,במחנות הפליטים ,במחנות הצבא ,בשטחים ובארץ ,ובזירות
נוספות :הציבורית ,פוליטית ,טיפולית ,בעיתונות ובאמנות ועוד.
לשאלות לגבי הגשה למושב הקהילה ניתן לפנות למרכזת הקהילה ,הילה נחושתן:
hilla.nehushtan@mail.huji.ac.il

הנחיות להגשת תקצירים:
מועד אחרון להגשת תקצירים 31 :באוקטובר ,העלאת תקצירים דרך מערכת ההרשמה של
הכנס בלבד https://registration.israel-sociology.org.il/2017
אנא הקפידו על עריכה לשונית של התקצירים בטרם הגשתם.
לאחר מילוי הפרטים בדף הרישום האלקטרוני ,יש לצרף את התקציר פעמיים כדלקמן:
 .1התקציר יועתק למשבצת המיועדת] .הדבק את תוכן התקציר[  .2התקציר יועלה כקובץ
מצורף] .בפורמט  docx, docאו [ PDFיש לצרף בעת הגשת התקציר ביוגרפיה קצרה ]5-4
שורות[ בשפה העברית בדף הרישום האלקטרוני .
יש לציין בצורה ברורה את שם המושב ]קהילת גוף ,תרבות וחברה[
פורמט התקציר להגשה כולל :כותרת המאמר; שם פרטי ושם משפחה; תואר אקדמי או
סטודנט/ית לתואר שני/שלישי; השתייכות מוסדית; דוא"ל ומספר טלפון
התקציר :עד  200מילים ,רוחב שוליים של אינטש אחד ] 2.54ס"מ[ מכל הצדדים ,פונט
 ,Davidגודל פונט 12
לתשומת ליבכם/ן :ניתן להגיש לכנס תקציר אחד בלבד .פרטים נוספים לגבי הכנס יעודכנו
בהמשך באתר הכנס .כתובת דואל לשאלות נוספות kenes.soziologi.2017@gmail.com

