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קול קורא להגשת הרצאות לכנס:

תכנית אב :מגמות חברתיות באבהות
יום ד') 14.05.2014 ,י"ד באייר( ,אוניברסיטת בר אילן

תאריך אחרון להגשת הצעות31.12.2013 :

המגמה ללימודי גבריות בתוכנית למגדר בבר -אילן בשיתוף קהילת משפחה של האגודה הסוציולוגית מארגנים
כנס ראשון מסוגו בנושא אבהות .מחקר הגבריות ,המתפתח וצומח בעשורים האחרונים ,מדגיש בפנינו שגם גברים
מתמודדים עם דילמות של מגדר ,ובהן התפקיד ההורי .בעוד שעיקר תשומת הלב במחקר על משפחה הופנתה
לחקר אימהות חקר אבהות נותר מצומצם ביותר .במרכזו של כנס נעמיד את הגבר ,האב :את הזהות ההורית של
אבות וביטוייה בדרכי פעולה חדשות ,את התמקמותם של גברים בין מודלים של "האב הישן" ו"האב החדש" ,את
השילוב בין חיי העבודה והמשפחה ודילמות של אבהות בעידן 'משבר הגבריות' והמשפחות הפוסט -מודרניות.
חוקרות חוקרים ותלמידי מחקר מכל הדיסציפלינות מוזמנים להציע הרצאות בסוגיות שונות ,בהן:


מאפייני האבא החדש או המעורב



אבהות בהצטלבויות של אתניות ,לאום ,מעמד ,דת ,זהות מינית



אבהות יאפית וצרכנות



אבהות במשפחות גאות ומשולבות



אבהות ופריון בחברה פרו-נטליסטית



אבהות באימוץ ובפונדקאות



האב הגרוש בסדר החברתי והמשפט



זכויות ופרקטיקות של אבהות בעולם העבודה



ייצוגי אבהות בניו מדיה וברשתות החברתיות



ארגונים והתארגנויות חדשים של הורות



אבהות ויחסים בין דוריים



תפיסות של אבהות בטקסי חיים )נישואים ,ברית מילה ,בר מצווה ,שמות משפחה(
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המרכז לחקר נשים ומגדר ע"ש
דפנה יזרעאלי

נשמח לקדם שיח בכל טווח קשת הדעות בתחום כדי להעלות שאלות חשובות ובוערות ואולי גם לענות על כמה
מהן..
אנא שלחו הצעותיכן/ם עד לתאריך  ,31.12.2013לכתובת מיילfatherhoodconference@gmail.com
בהתאם להנחיות הבאות :
•כותרת ההצעה בעברית ובאנגלית
•שם המציע )שם מלא ,בעברית ובאנגלית(
•שיוך מוסדי )תואר ,אוניברסיטה(
•פרטי יצירת קשר )דוא"ל ומספר טלפון ונייד(
•מילות מפתח עיקריות )עד  5מושגים(
•תקציר של העבודה עד  300מילים )כולל חלק תיאורטי ,מתודולוגי ,ממצאים ודיון(
חברי הועדה המארגנת )לפי סדר א"ב(:
פרופ' אורלי בנימין ,אור ענבי ,פרופ' סילביה פוגל  -ביז'אווי ,אפרת קנול ,ד"ר דני קפלן
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