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באוניברסיטה העברית בירושלים ,קמפוס הר הצופים.
שימו לב! התאריך האחרון למשלוח תקצירים לכנס הוא ה 6.11.2011 -
נושא הכנס
הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית יתקיים בימי שני ושלישי ,ה27-28-
בפברואר  ,2012באירוח המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית
בירושלים .נושא הכנס הפעם יהיה :הסוציולוגיה בין רב-תרבותיות למלחמת תרבויות.
הסוציולוגיה בת זמננו מציבה במרכז התעניינותה את המפגשים הטעונים והמורכבים בין
קבוצות בעלות מאפיינים תרבותיים מובחנים :לאומים ,קבוצות אתניות ,קבוצות דתיות,
מגדריות ,קבוצות מעמדיות ואחרות .אנחנו שואלים את עצמינו כיצד מתנסחים הבדלים
תרבותיים ,וכיצד הם מתורגמים להבדלים בהזדמנויות הכלכליות ,המשפחתיות והפוליטיות
של יחידים המזוהים עם התרבויות השונות .מאז שנות השישים של המאה הקודמת ,מציעה
הסוציולוגיה חשיבה תיאורטית וניתוחים אמפיריים התומכים בפרוייקט הרב-תרבותיות,
מצביעים על תפקידה של התרבות בכינונו של אי שוויון חברתי ,כלכלי ופוליטי ,ובוחנים את
הפוטנציאל הגלום בניסיונות לצמצם פערים אלה .תהליכי הגלובליזציה ,ההגירה ההמתגברת
והמפגשים התרבותיים והאינטנסיביים בחברות ובארגונים הבינלאומיים ,העצימו את חשיבות
חקר המפגש הרב-תרבותי ,אבל גם העלו לסדר היום הציבורי במרבית המדינות המתועשות,
ובכללן ישראל ,את שנאת הזרים ,החשש מ"זיהום תרבותי ",והשאיפה לבידול ו"טיהור"
הלובשות ,במוצהר או במובלע ,צורה של "מלחמת תרבויות" .אל מול הקריאה למלחמת
תרבויות שכזו ,המתגלמת למשל בהפניית הגב של מנהיגי אירופה המערבית לרעיון הרב
תרבותיות ,ובניסיונות להגביל את המפגש התרבותי באמצעות חוקים המגבילים את זכויות
המיעוט ,נותרה הסוציולוגיה העולמית והישראלית כמעט אילמת.
אל מול ההתקוממות העממית בעולם הערבי והאופן בו היא מוצגת בעולם ה"מערבי"
ובישראל; אל מול האיום בעוד מפגש ישראלי פלשתיני אלים; ולנוכח הדאגה הגוברת בקרב
חוגים נרחבים בחברה הישראלית מהצמיחה בכוחם של החרדים ,מהשפעתם התרבותית של
מהגרי העבודה והפליטים ,ומאיתגור הנחות היסוד המערביות והליברליות ,המצויות ,לפחות
ברמה המוצהרת ,ביסודה של החברה הישראלית ,יבקש הכנס השנה לשאול מה יש לנו
כסוציולוגים לומר על סיכוייה של הרב-תרבותיות ,כרעיון ,כאידיאולוגיה ,במדיניות וכמציאות
לשרוד את כל אלה ,ועל מלחמת התרבויות ההופכת ,צעד אחר צעד ,למציאות חיינו.
אנו ננצל את ההזדמנות שמספק לנו הכנס הסוציולוגי השנתי כדי לחשוב ביחד ולהתדיין
אודות האתגרים המרכזיים העומדים בפני החברה בת זמננו ,בעולם ובישראל ,לבחון
מחדש את כוחם של המושגים והתיאוריות המרכזיים של הסוציולוגיה להתמודד עם
אתגרי המפגש התרבותי ולצאת עם תובנות חדשות אודות העולם המשתנה לנגד עינינו.
אל תוותרו על ההזדמנות.

מבנה הכנס
מליאות ומיני מליאות :הכנס יכלול שתי מליאות נושאיות ,מספר מיני מליאות שיאירו את
נושא הכנס מזוויות שונות ,ויפגישו בין סוציולוגית העוסקים בשאלות תיאורטיות הנוגעות
למפגש התרבותי ,לבין נציגים של קבוצות תרבותיות שונות ושחקנים חברתיים הפועלים
לקידום האפשרות למפגש תרבותי פורה ושווה יותר .לצד המליאות תתקיימנה שתי רצועות
של מושבים מקבילים .לכל מושב יוקצו שעתיים ,בכל מושב יוצגו בין  4ל 5-הרצאות ,לצד
מתדיין שיוזמן על ידי יושב ראש המושב.
סדנאות לקבוצות עניין :לראשונה השנה יקצה הכנס רצועת זמן ייעודית למפגשים בין חברי
הסגל באוניברסיטאות ובמכללות לבין ארבע קבוצות עניין חשובות ומרכזיות לעיצובה של
הסוציולוגיה הישראלית :הדוקטורנטים ,המאסטרנטים ,המורים לסוציולוגיה בבתי הספר
התיכוניים והסוציולוגיים היישומיים .כל אחת מן הקבוצות תקיים פעילות מאורגנת באווירה
בלתי פורמאלית ,שתאפשר היכרות אישית ,יצירת רשתות חברתיות פנימיות ,וקשרים
הדוקים יותר עם חברי הסגל באקדמיה .יועלו סוגיות בוערות המעסיקות את חברי הקבוצה,
ויעשה ניסיון לשלב קבוצות אלה בצורה אורגנית יותר בפעילות האגודה הסוציולוגית
הישראלית.
פוסטרים ומצגות :עם תום מפגשי קבוצות העניין ,נקדיש גם השנה רצועת זמן ייעודית
למושבים של פוסטרים ומצגות של תלמידי מחקר ברמת המאסטר והדוקטורט .מושבים אלה
יתקיימו במתכונת מונחה-מנחה )הצגה של הסטודנט/ית עם נוכחות המנחה( ולתלמידים
תינתן ההזדמנות לחשוף את עבודותיהם בפני כל משתתפי הכנס בהרצאות קצרות של כ5-
דקות כל אחת .מנחים ,אנא הפנו את תשומת ליבם של המאסטרנטים והדוקטורנטים
המצטיינים שלכם לאפשרות החשיפה הראשונה הניתנת להם ,ובואו לעודד אותם בהתנסות
פרופסיונאלית חשובה זו.
יריד תעסוקה :במהלך הכנס יתקיים גם יריד תעסוקה למשרות מחקריות ויישומיות בתחום
הסוציולוגיה .חברי האגודה המבקשים לגייס לעבודה סטודנטים ובוגרים בעלי ידע סוציולוגי,
מתבקשים לפנות למיכל אסא-ענבר )(michal.assainbar@gmail.com
בנוסף תתקיים האסיפה השנתית של האגודה ,בה יחולקו השנה פרסים למאמר המצטיין,
לעבודת התזה המצטיינת ,לספר המצטיין בתחום הסוציולוגיה )שפורסם על ידי חברי
האגודה( ולפוסטר המצטיין שיוצג בכנס.
פרטים אשר לאירועי התרבות והאירועים החברתיים שיתקיימו במהלך הכנס ,יפורסמו
בהמשך בדף הבית של הכנס . http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=2321
הגשת בקשות להשתתפות בכנס
הזמנה זו מופנית לחוקרים בעלי תואר שלישי או שני ,הפועלים במוסדות אקדמיים או
בארגוני המגזר הציבורי ,הפרטי והוולונטרי .ההזמנה מופנית גם לחוקרים סטודנטים אשר
טרם סיימו את לימודי התואר השני או השלישי ,וזאת בשני תנאים .1 :המחקר הגיע לשלב
מתקדם של ניתוח נתונים וכתיבה;  .2להצעה יצורף אישור בכתב מן המנחה .לסטודנטים
מומלץ במיוחד לבחון את ההשתתפות במושבי הפוסטרים היעודיים ,הזוכים לחשיפה רחבה
ביותר.
המושבים המקבילים בכנס זה יאורגנו על ידי הקהילות המקצועיות :קהילת ארגונים ועבודה,
קהילת בריאות ורפואה ,קהילת גוף מיניות ורבייה ,קהילת הגירה ודמוגרפיה ,קהילת חינוך,
קהילת מגדר ,קהילת משפחה ,קהילת סטייה ובעיות חברתיות קהילת צבא וקהילת שיטות
מחקר .יאורגן מושב אחד לכל קהילה בהתאם לקולות הקוראים שתפרסם כל קהילה .בנוסף,
יתקיים מספר מצומצם של מושבים פתוחים ,בהם ישובצו מאמרים על ידי הועדה המארגנת,
ומושבי פאנל בנושאים הקשורים לנושא הכנס מזוויות שונות.
ניתן להגיש הצעות משלושה סוגים עד לתאריך :6.11.11
א .תקציר להרצאה במושבים המקבילים :חוקרים בעלי תואר שני ומעלה וחוקרים
סטודנטים )כפי שפורט לעיל( מוזמנים לשלוח הצעות להצגת מאמרים/מחקרים בודדים על פי
ההנחיות להגשת תקצירים )!( שיפורטו בהמשך .כל תקציר אשר יוגש לפי הכללים ,יבחן על
ידי חברי הועדה המארגנת של הכנס ויישלח לראש הקהילה המקצועית הרלוונטית .תקצירים

אשר אינם בתחום בעיסוק של הקהילות הקיימות ,יבחנו על ידי הועדה ,והנבחרים מתוכם
ישובצו למושבים נושאיים נוספים .ראשי המושבים יעריכו את התקצירים ויקבלו את
האיכותיים והמתאימים ביותר מביניהם להצגה בכנס .לראשי המושבים וחברי הועדה
המארגנת שמורה הזכות לפנות אל מי מכותבי התקצירים בבקשה להבהרות לפני קבלת
המאמר להצגה.
ב .הצעות לפאנלים יזומים בנושא הכנס :קבוצות חוקרים בעלות עניין בנושא הכנס מהיבט
ייחודי ,שאינו מכוסה על ידי הקהילות המקצועיות )למשל :גלובליזציה ,פוליטיקה ,חברה
אזרחית; חוק ומשפט( ,מוזמנים להציע פאנלים שלמים לשיבוץ כמושבים במסגרת הכנס
)במתכונת סימפוזיון( .על הצעת הפאנל לכלול ,הצעה ליור' ופרטי התקשרות; כותרת הפאנל
ופירוט של לפחות שלושה מאמרים שיוצגו והמשתתפים שיציגו אותם ,בצירוף תקצירי
המאמרים שיוצגו ,על פי מתכונת התקצירים המפורטת לעיל! הועדה המארגנת שומרת
לעצמה את הזכות להציע לחברי הפאנל או ליור' הפאנל המוצע לצרף מאמרים רלוונטיים
נוספים לפאנל המוצע.
ג .תקציר להרצאה במושב הפוסטרים/מצגות :השנה אנו ממשיכים במסורת שנוסתה
בהצלחה בשנה שעברה ,ומקדישים רצועת זמן ייעודית לשני מושבי פוסטרים ומצגות של
תלמידי מאסטר ודוקטורט .המושבים יתקיימו במתכונת מונחה ומנחה .המצגות והפוסטרים
יוצגו באולם שיוקדש למטרה זו ויהיה פתוח לקהל ביומו השני של הכנס .ברצועת הזמן
הייעודית יוזמנו כל משתתפי הכנס להיכנס לאולם ולשמוע הצגה קצרה ) 5דקות( של כל
מאמר .עם תום ההצגות יוכל הקהל לעבור בין המציגים ולשאול שאלות .הפוסטר/מצגת
הטוב/ה ביותר יזכה בפרס מטעם האגודה .מושב מסוג זה מהווה הזדמנות יוצאת דופן
לתלמידי מחקר מתקדמים לחשוף את עבודותיהם בפני כלל משתתפי הכנס ,ליצור דיאלוגים
עם אחרים המתעניינים בנושאי המחקר שלהם ,ולהחליף דעות ורעיונות עם רבים ממשתתפי
הכנס.
סטודנטים לתואר שני ושלישי מוזמנים לשלוח תקצירים לפוסטר/מצגת בהתאם להנחיות
ההגשה המצורפות לקול קורא זה .תקצירי הפוסטרים שיתקבלו ,יופיעו בספר התקצירים של
הכנס .כותבי ההצעות שיתקבלו יקבלו הנחיות מדויקות להכנת המצגת/פוסטר .יש לצרף
אישור השתתפות במושב של לפחות אחד ממנחי העבודה שיהיה נוכח במהלך ההצגה לצידו
של החוקר.
כללי ההשתתפות בכנס
 .1כל משתתף רשאי להציג עבודה אחת בלבד .מציגים יוכלו לשמש גם כיו"ר של מושבים.
 .2יו"ר מושבים יוכלו לשמש גם כמתדיינים במושבים.
 .3כל המשתתפים בכנס ,פעילים )יו"ר מושבים ,מתדיינים ,מרצים וכו'( ומאזינים חייבים
בדמי הרשמה לכנס.
לוח זמנים  -שימו לב!
 .1הצעות למאמרים/מחקרים בודדים במושבים המקבילים ,במושבי הפאנל ובמושבי
המצגות /פוסטרים לפי ההנחיות הרצ"ב חייבים להגיע לידי ליאת מילביצקי ,מזכירת האגודה
הסוציולוגית ,בדוא"ל  mliat@colman.ac.ilעד לתאריך  .6.11.2011אנא ציינו יעד ההצעה
אם היא מכוונת למושבי הקהילות המקצועיות ,למושב פתוח  ,לפאנל יזום או למושבי
הפוסטרים.
 .2החלטות בנוגע להצעות ישלחו למועמדים עד לתאריך .22.12.2011
 .3ההרשמה והתשלום של המרצים ויו"ר המושבים חייבת להיעשות עד .5.1.2012
 .4ליתר המשתתפים מומלץ להירשם בהרשמה מוקדמת בתשלום מוזל עד  .10.1.2012מי
שלא יספיק להירשם בהרשמה המוקדמת מוזמן להירשם ולשלם תשלום מלא בכנס עצמו.
 .5פרטים נוספים ממשיכים להתעדכן בדף הכנס באתר האגודה http://www.israel-
 . sociology.org.il/index.aspx?id=2321פרטים מלאים אודות תוכנית הכנס יפורסמו באותו
הדף בראשית חודש ינואר .2012

הנחיות לכתיבת תקצירים
תכנים
התקציר ייכתב בשפה העברית וחייב לכלול את ראשי הפרקים הבאים:
• הצגת הנושא –המטרה או ההשערה ביסוד העבודה
• רקע )תיאוריה וספרות(
• שיטת מחקר )אוכלוסיית המחקר ,כלים ,הליכים(
• ממצאים
• דיון –מסקנות המחקר
אין לכלול בתקציר מראי מקום ,טבלאות והערות שוליים.
כתיבה ועריכה
• אורך התקציר עד  250מילים.
• התקציר ייכתב בגופן אריאל  ,12רווח אחד בין השורות ,רוחב שוליים של אינטש
אחד ) 2.54ס"מ( מכל הצדדים.
• בכותרת התקציר ייכללו הפרטים הבאים כשהם ממורכזים:
הכנס הסוציולוגי השנתי ,פברואר 2012
הצעה להצגה במושב )לציין את שם המושב – אם של אחת הקהילות המקצועיות או של
מושב הפוסטרים/מצגות(
כותרת המאמר )ממורכז ומודגש ,גופן אריאל (14
)רווח(
שם משפחה ושם פרטי של הכותב )ממורכז ומודגש ,גופן אריאל (12
מעמד אקדמי )תואר או סטודנט לתואר שני /שלישי(
השתייכות מוסדית )ממורכז בלבד ,גופן אריאל (12
דוא"ל )ממורכז בלבד ,גופן אריאל (12
מספר טלפון נייח ונייד
למי שמציעים להציג במושב פוסטרים/מצגות ,יש לציין את פרטי מנחה העבודה )שם פרטי
ומשפחה ,השתייכות מוסדית ,דוא"ל ומספר טלפון נייד( ולצרף אישור השתתפות של מנחה
העבודה )אם יש יותר ממנחה אחד ,יש לצרף אישור השתתפות לפחות ממרצה אחד(
שימו לב!
• לא יתקבלו תקצירים אשר אינם כתובים על פי ההנחיות.
• בספר התקצירים של הכנס ייכללו רק התקצירים שיתקבלו להצגה אשר כוללים
פרטים אישיים מלאים של מגישי ההצעה ולאחר עריכה גראפית לשונית.
משלוח
את ההצעות לתקצירים למושבים ולמצגות/פוסטרים יש לשלוח לליאת מילביצקי ,מזכירת
האגודה,בדוא"ל mliat@colman.ac.il:עד .6.11.2011
ועדת הכנס
מיכל פרנקל ,יו"ר ועדת הכנס )(michal.frenkel1@mail.huji.ac.il
משה סמיונוב ,נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית )(moshes@post.tau.ac.il
חברי ועדת הכנס )לפי סדר הא-ב( :אולג קומליק )אוניברסיטת בן-גוריון(; אורלי בנימין
)אוניברסיטת בר-אילן(; אלכסנדרה קלב )אוניברסיטת ת"א(; אסף דר )אוניברסיטת חיפה(;
אסתר בריינין )מכללת רופין(; גיא סטקלוב )האוניברסיטה העברית(; זאב רוזנהק
)האוניברסיטה הפתוחה(; יעל השילוני-דולב )המכללה האקדמית ת"א-יפו(; מיכה שמחון
)האוניברסיטה העברית(; נביל חטאב )האוניברסיטה העברית(; ניצה ברקוביץ )אוניברסיטת
בן-גוריון(; רונית ויסמל-מנור )המכללה האקדמית נתניה(.
ליאת מילביצקי ,מזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית ) ;(mliat@colman.ac.ilמיכל אסא-
ענבר ,רכזת הכנס ).(michal.assainbar@gmail.com

