 19-18בפברואר  2013באירוח המרכז האקדמי רופין
תכנית הכנס
יום ג'19.2.13 ,

יום ב'18.2.13 ,
8:30

התכנסות ורישום

8:30

התכנסות ורישום

9:30

מליאת פתיחה :מעמדות בישראל? יו"ר :מאיר יעיש
ברכות :שוש ארד ,נשיאת המרכז האקדמי רופין
משתתפים :עזיז חידר ,הדס מנדל ,סמי סמוחה ומשה סמיונוב

9:00

ישיבת קהילות מקצועיות

9:30

מושבים מקבילים:

11:15

הפסקה

11:30

מושבים מקבילים:

13:15

הפסקת צהריים וישיבת ראשי מחלקות יו"ר :מאיר יעיש

14:15

מדור לדור – חשיפה ראשונה :מושב פוסטרים ומצגות
של תלמידי מחקר יו"ר :דפנה הירש

15:30

הפסקה

15:45

מיני מליאות מקבילות:

 .1חוקרות צעירות אודות אי שוויון בשוק העבודה בישראל
יו"ר :יצחק הברפלד .מתדיינים :אייל בר-חיים ,ריבי גיליס,
אפרת הרצברג-דרוקר ודינה משכילייסון
 .2החברה החרדית :היבטים של אי שוויון ואליטיזם במרחבים
חרדיים יו"ר :אודי שפיגל .מתדיין :ניסים ליאון
 .3לא שווה להיות גאה :מרחבים ושדות של אי שוויון בקהילת
הלהט"ב בישראל יו"ר :מירב אמיר
 .4נכות וחוסר נחת :אי שוויון בראי לימודי המוגבלות יו"ר :נילי
ברויאר .מתדיינת :שגית מור
 .5הכפפת נשים בהקשר אתנו-לאומי יו"ר :נעמי וינר-לוי
מתדיינת :סראב אבורביעה-קווידר
 .6המתנחלים :חשיבה סוציולוגית מחודשת יו"ר ומתדיין:
מיכאל פייגה
 .7אי שוויון מקוון בישראל יו"ר :גילי דרורי .מתדיין :יובל דרור
 .8אי שוויון ואחריות חברתית :גלגולם של יחסים יו"ר ומתדיינת:
דליה מור
 .9קהילת הגירה  :הגירה ,ריבוד ואי שוויון יו"ר :רחל שרעבי
 .10קהילת גוף ורבייה :על רבייה ,על טכנולוגיות ,על שתיקה
ועל צדק חברתי יו"ר :דלילה אמיר
 .11זהות נזילה יו"ר :פנינה מוצאפי-הלר

 .1עבודה מפרספקטיבות פמיניסטיות :מבטים מהשוליים
והמרכז על עבודה ושוק העבודה יו"ר :סיגל נגר-רון
 .2מה שבין קהילות וירטואליות ,הסללה חברתית ,שדה
מדעי וטלפונים סלולאריים :על סוציולוגיה ,לימודי מדע
וטכנולוגיה ואי-שוויון יו"ר :עדי ענבר
 .3קהילת מגדר :גבריות חדשה  -נשיות חדשה? בין שינוי
לשעתוק יו"ר :מיטל עירן-יונה ויוכי שלח .מתדיין :דני קפלן
 .4קהילת ארגונים :אי שוויון ,עבודה וארגונים יו"ר :רונית
ויסמל-מנור
 .5קהילת בריאות :אורח חיים ,בריאות ואי-שוויון יו"ר :תמי
סגיב-שיפטר
 .6קהילת דמוגרפיה :סוגיות דמוגרפיות מנקודות מבט
סוציולוגיות יו"ר ומתדיינת :לילך לב ארי
 .7קהילת חינוך :אי שוויון בחינוך בישראל יו"ר ומתדיינת:
מירי ימיני
 .8קהילת צבא :צבא ושוויון יו"ר ומתדיין :זאב לרר
 .9קהילת משפחה :משפחה ,מעמד ואי-שוויון חברתי:
היציאה מארון השכחה יו"ר :סילביה פוגל ביז'אווי ואורלי
בנימין
 .10קהילת אתניות יו"ר :עליזה פרנקל ודנה קחטן

11:15

הפסקה

11:30

מיני מליאות מקבילות:

● לאן נעלמה המחאה החברתית? יו"ר :אורי רם .משתתפים :לב
גרינברג ,ספא אבורביעה ,תמר הרמן ,אלון-לי גרין
● מדיניות שוויון בישראל יו"ר :חיה שטייר .משתתפים :דני בן
דוד ,שרון ויס-אברהם ,איימן סייף ,סיגל שלח

13:15

הפסקת צהריים וישיבת דוקטורנטים של קהילת ארגונים

14:15

פאנל מתדיינים ב 8 -קבוצות עניין :סוציולוגיה ציבורית
וסוציולוגיית מדיניות יו"ר :אהרון אלאור ,סטודנטים לתואר דוקטור
יו"ר :אולג קומליק ,סטודנטים לתואר שני יו"ר :ג'וש גצקו ,היבטים
סוציולוגיים ומתודולוגיים בניתוח זירת המדיה החדשה יו"ר :בתיה
בן-הדור ושירה ריבנאי-בהיר ,ראשי ורכזי קהילות מקצועיות יו"ר:
תמי סגיב-שיפטר ,הוראת הסוציולוגיה יו"ר :ניסן נווה ,ראשי תכניות
דוקטורט יו"ר :ברברה אוקון ,ראשי תכניות  MAיו"ר :סיביל היילבורן

17:30

הפסקה

15:45

הפסקה

17:45

מליאה חגיגית :דובר מרכזי :זיגמונט באומן
?Does the Richness of the Few Benefits Us All
יו"ר :יוסי שביט דברי פתיחה :אורי רם

16:00

אסיפה שנתית וחלוקת פרסים :פרס ע”ש אליהו לואי גוטמן
למאמר המצטיין ,פרס האגודה לתזה המצטיינת ופרס הפוסטר
המצטיין יו”ר :יוסי שביט  -נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית

19:30

קבלת פנים מוסיקלית וחגיגית
לכל משתתפי הכנס

18:00

קבלת פנים למשתתפי הכנס לכבוד מקבלי הפרסים

18:30

מושב נעילה לכבוד עבודתו המחקרית של שלמה סבירסקי
יו"ר :פנינה מוצאפי-הלר .משתתפים :אורלי בנימין ,יוסי דהאן,
יוסי שביט ,אורי רם ושלמה סבירסקי

● הגזענות – היבטים סוציולוגיים יו"ר :סילביה פוגל-ביז'אווי ויוסי
שביט .משתתפים :אווה אילוז ,אנסטסיה גורודזייסקי ,ניסים
מזרחי ,בני נויברגר
● הדתה ומגדר יו"ר :אורנה ששון-לוי .משתתפות :רחל אליאור,
סוזן וייס ,נסרין אעלימי-קבהה ,תמי קצביאן

הרשמה מקוונת ותכנית מפורטת של הכנס ניתן למצוא באתר האגודה http:///www.israel-sociology.org.il

