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באירוח אוניברסיטת תל אביב
התאריך האחרון למשלוח תקצירים לכנס הוא ה.11.2102.3-

נושא הכנס – "בין עבודה למשפחה :מבט על מציאות משתנה"
תהליכים דמוגרפיים ,כלכליים וערכיים שהתחוללו בחברה המערבית במהלך העשורים האחרונים הביאו עמם
שינויים ניכרים באופיים של המוסדות החברתיים ,כמו גם בדפוסי ההתנהגות של יחידים ושל קבוצות 1אחד
השינויים הללו הוא העלייה בשיעורי ההשתתפות של נשים ,ובמיוחד של אמהות ,בשוק העבודה 1עלייה זו
עיצבה מחדש את היחסים בין "עבודה" ל"משפחה" – שני תחומים תובעניים ,שהיו בעבר נפרדים וממוגדרים1
שינוי אחר ,ומשמעותי גם כן ,הוא העלייה של תוחלת החיים במדינות המפותחות ,שמשפיעה יותר ויותר על
פרנסת המשפחה ,על אופיו של שוק העבודה ועל מלאכת הטיפול המשפחתי והמדינתי במבוגר 1לצד שינויים
אלה ,שינויים אחרים ,כמו הגלובליזציה של שוק העבודה ,צמיחתן של "משפחות חדשות" ,היווצרותן של
טכנולוגיות פריון מתחדשות ,כמו גם עלייתם של מקצועות חדשים ושבירתם של דפוסי עבודה מוכרים ,הביאו
להיווצרותה של מציאות משתנה ,שהשלכותיה על שדה המשפחה ,על עולם העבודה ועל המדיניות החברתית
והכלכלית הן מרחיקות לכת 1כיצד מעצבים שינויים אלה את הזיקה ההדדית והמורכבת שמתקיימת בין
עבודה למשפחה? מהן השלכותיהם על תמונת אי השוויון החברתי? ובאילו אופנים הם מרכיבים מחדש את חיי
היומיום של נשים וגברים המשתייכים לקבוצות חברתיות שונות? סוגיות אלה יעמדו במרכז הכנס 1לצדן,
יוקדש מקום במסגרת המושבים המקבילים ,השולחנות העגולים ומושב הפוסטרים לדיון בנושאים נוספים
ומגוונים המעסיקים את הקהילה הסוציולוגית בישראל1

מבנה הכנס
הכנס יכלול מושבי מליאה ,מושבי מיני מליאות ומושבים מקבילים 1במושבי המליאה והמיני מליאות יוצגו
עבודות מוזמנות על ידי דוברים/ות מהארץ ומחו"ל 1לצדן ,יתקיימו בכל אחד מימי הכנס מושבים מקבילים,
שיוקדשו לתחומים העיקריים הנחקרים על ידי חברי/ות האגודה 1המושבים המקבילים יאורגנו ברובם על ידי
ראשי/ות הקהילות המקצועיות של האגודה (ארגונים ועבודה ,אתניות ,בריאות ורפואה ,גוף מיניות ורבייה,
הגירה ודמוגרפיה ,חינוך ,לימודי מוגבלות ,מגדר ,משפחה ,סוציולוגיה ציבורית וסוציולוגיית מדיניות ,סטייה
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ובעיות חברתיות ,צבא ושיטות מחקר) ,כשלכל קהילה יוקדש מושב אחד (לפרטים על כלל הקהילות
המקצועיות שפועלות באגודה ראו )http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=1994 :בנוסף,
יתקיימו מספר מצומצם של מושבים מקבילים שיעסקו בנושאים פתוחים או בנושא המרכזי של הכנס1
כמו כן ,יתקיים בכנס מושב פוסטרים של תלמידים/ות לתארים מתקדמים 1הפוסטרים יוצגו באולם שיוקדש
למטרה זו ויהיה פתוח לקהל 1ברצועת זמן ייעודית יוזמנו כל משתתפי/ות הכנס לסייר בתערוכת הפוסטרים
ולשוחח עם הסטודנטים והסטודנטיות המציגים 1הפוסטר הטוב ביותר יזכה בפרס מטעם האגודה1
הזדמנות נוספת להתדיינות ולשיחה בין חברי/ות האגודה תתקיים במסגרת שולחנות עגולים של קבוצות
עניין 1בשנים האחרונות התקיימו שולחנות עגולים סביב מגוון נושאים וקבוצות עניין ,כגון הוראת
הסוציולוגיה בבתי ספר ,לימודי התואר השני (מסטרנטים ומרכזי תוכניות) ,לימודי דוקטורט (דוקטורנטים
ומרכזי המסלולים) 1כמו כן ,ניתן לקיים דיון שבמרכזו מתודולוגיה מסוימת ,זירת מחקר ייחודית או סוגיות
פרופסיונליות ואתיות שמעסיקות את הסוציולוגיה 1אתם/ן מוזמנים/ות ליזום שולחן עגול בנושא שקרוב
ללבכם/ן ,ושנראה לכם שיוכל לעניין חברי אגודה נוספים ,ולעמוד בראשו של שולחן עגול במהלך הכנס1
ולבסוף ,כמדי שנה ,יוענקו במסגרת האסיפה השנתית שלושת פרסי האגודה" :הפרס על שם אליהו גוטמן
למאמר המצטיין"" ,פרס האגודה לעבודת התיזה המצטיינת" ו"פרס האגודה לפוסטר המצטיין"1

הגשת בקשות להשתתפות בכנס כמציגים/ות
חברי/ות האגודה ,בעלי תואר שני או שלישי ודוקטורנטים/ות או תלמידי/ות תואר שני הנמצאים בשלב
מתקדם של כתיבת תזה מחקרית ומעוניינים להשתתף בכנס כמרצים/ות או כמציגים/ות ,מוזמנים להגיש
תקצירים לוועדה המארגנת 1מתעניינים/ות אחרים מוזמנים להשתתף בכנס כמאזינים/ות1
הגשת תקצירים למושבים המקבילים
ניתן להגיש תקצירים להצגה במסגרת המושבים המקבילים שצוינו לעיל 1חברי הוועדה המארגנת וראשי
הקהילות המקצועיות הרלבנטיות יבחנו את התקצירים ,והנבחרים מביניהם ישובצו למושבים המקבילים1
לידיעתכם/ן :חלק מהקהילות המקצועיות יוציאו במהלך השבועות הקרובים קולות קוראים משלהן עבור
המושבים שבאחריותן 1מידע ועדכונים בנוגע לקולות הקוראים של הקהילות השונות תוכלו למצוא בדף הכנס:
1http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=2380
הגשת תקצירים למושב הפוסטרים
סטודנטים/ות לתואר שני ושלישי מוזמנים לשלוח תקצירים לפוסטר בהתאם לתבנית המצורפות לקול קורא
זה 1כותבי ההצעות שיתקבלו יקבלו הנחיות מדויקות להכנת הפוסטר 1יש לצרף אישור להשתתפות במושב על
ידי לפחות אחד ממנחי/ות העבודה 1תקצירי הפוסטרים שיתקבלו יופיעו בספר התקצירים של הכנס1

כללי ההשתתפות בכנס
כל המשתתפים/ות בכנס – פעילים/ות (יו"ר מושבים ,מתדיינים ,מרצים וכו') ומאזינים/ות – חייבים בחברות
תקפה באגודה ובדמי הרשמה לכנס (בהתאם למדיניות שקבעה האגודה ,לסטודנטים/ות תינתן הנחה בדמי
ההשתתפות וההרשמה בכפוף להצגת אישור לימודים) 1כל משתתף/ת רשאי להציג עבודה אחת בלבד ,כאשר
מציגים/ות יוכלו לשמש גם כיו"ר מושבים וכמתדיינים1
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לוח זמנים
 משלוח תקצירים עד ה124.20.2023-
 תשובות תשלחנה עד ה102.22.2023-
 הרשמה ותשלום של המרצים/ות ,יושבי/ות הראש והמתדיינים/ות עד ה124.22.2023-
 הרשמה ותשלום לשאר המשתתפים בתעריף מוזל – עד 124.2.2025
 הרשמה ותשלום בתעריף רגיל – מה 26.2.2025-ועד ה103.2.2025-

לתשומת לבכם/ן:
האגודה הסוציולוגית הישראלית ואוניברסיטת תל אביב מעוניינות להנגיש את הכנס לדוברים/ות
ולמשתתפים/ות בעלי מוגבלויות 1ככלל ,הבניין שבו יערך הכנס הוא מבנה נגיש למשתמשים/ות בכיסאות
גלגלים 1בנוסף ,אמצעי הנגשה כמו תמלול בזמן אמת ,מערכת שמע עם מקלטים להשאלה ותרגום סימולטני
לשפת הסימנים ,יסופקו על פי דרישה עד לתאריך ה 141.102.8-למעוניינים/ות נא לפנות לכנרת בכתובת
המייל 1kenes2014@post.tau.ac.il :אפשרויות הנגשה נוספות ייבדקו על פי דרישה עד לתאריך זה1

הנחיות
יש

להגיש

את

התקצירים

באמצעות
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שמופיע

בקישור

הבא:

 1https://registration.israel-sociology.org.il/2014/registration2014.phpפרטים נוספים ממשיכים
להתעדכן בדף הכנס באתר האגודה 1http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=2380 :פרטים
מלאים בנוגע לתוכנית הכנס יפורסמו באתר האגודה החל מתחילת חודש ינואר 102.8
הנחיות לכתיבת תקצירים
יש להגיש את התקצירים על פי התבנית המצורפת 1בספר התקצירים של הכנס ייכללו רק התקצירים שיתקבלו
להצגה ואשר כוללים פרטים אישיים מלאים של הכותבים/ות 1אנא הקפידו על עריכת לשון של התקצירים
בטרם הגשתם ,שכן האחריות על עריכת הלשון של התקצירים שיופיעו בספר מוטלת על הכותבים1
הנחיות להגשת הצעה עבור שולחן עגול
להצעת נושא לדיון בשולחנות העגולים של קבוצות העניין אנא פנו לכנרת בכתובת המייל:
 .kenes2014@post.tau.ac.ilיש לשלוח פסקה קצרה המתארת את הנושא ,את קהל היעד הרלבנטי ,את
הסוגיות המרכזיות שתרצו להעלות לדיון ורשימה של מספר מתדיינים פוטנציאלים 1בנוסף אנא ציינו את
שמכם/ן המלא (שם משפחה ושם פרטי) ,מעמד אקדמי (תואר או סטודנט/ית לתואר שני/שלישי) ,השתייכות
מוסדית ומספר טלפון נייח ונייד1
בברכת כנס מוצלח ופורה,
ועדת הכנס
פרופ' נח לוין-אפשטיין ,יו"ר ועדת הכנס (;)noah1@post.tau.ac.il
יוסי שביט ,נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית;
אלה גלס (אוניברסיטת תל אביב); עפרה גולדשטיין-גדעוני (אוניברסיטת תל אביב); טלי כץ-גרו (אוניברסיטת
חיפה); יעל נבון (אוניברסיטת תל אביב); ניסים מזרחי (אוניברסיטת תל אביב); הדס מנדל (אוניברסיטת תל
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אביב); שירה עופר (אוניברסיטת בר אילן); מיכל פרנקל (האוניברסיטה העברית); אולג קומליק (אוניברסיטת
בן גוריון ,המסלול האקדמי המכללה למנהל); עמית קפלן (המכללה האקדמית תל-אביב-יפו); חיה שטייר
(אוניברסיטת תל אביב); כנרת שדה ,מרכזת הוועדה (אוניברסיטת תל אביב); ליאת מילביצקי ,מזכירת
האגודה הסוציולוגית הישראלית (אוניברסיטת בן גוריון ,המסלול האקדמי המכללה למינהל)1
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