התכנית המדעית של הכנס
יום ב'18.2.13 ,
08:30

התכנסות ורישום

09:30

מליאת הפתיחה

מעמדות בישראל?
אולם
כנסים

יו"ר :פרופ' מאיר יעיש ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה

משתתפים :פרופ' עזיז חידר ,מכון ון ליר ,מכון טרומן ומכללת דוד ילין
ד"ר הדס מנדל ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' סמי סמוחה ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
פרופ’ משה סמיונוב ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

11:30

מושבים מקבילים

חוקרות צעירות אודות אי שוויון בשוק העבודה בישראל
ביתן 2
כיתה 1

יו"ר :פרופ' יצחק הברפלד ,החוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב

מתדיינים :מר אייל בר-חיים ,החוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב
גב' ריבי גיליס ,החוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב
גב' אפרת הרצברג-דרוקר ,החוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב
גב' דינה משכילייסון ,החוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב

השתלבותן וקליטתן של מורות ערביות בבתי ספר יסודיים במגזר היהודי :יחסי שיתוף פעולה
או יחסי עוינות?
גב' ג'מילה אלנאשף ,החוג למדיניות ומנהל בחינוך ,ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב

האם ארגוני העובדים יכולים לקדם ביטחון ביכולת לעבוד? עובדים מבוגרים בהסכמים
קיבוציים בישראל
ד"ר לילך לוריא ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן

 Care & Careerהורות ועבודה בקרב גברים גרושים בישראל
גב' לליב כהן ישראלי ,אוניברסיטת בר אילן

"ברור שמי שאני מקדם דומה לי" – שעתוק חברתי ואי שוויון בארגוני עבודה בישראל
גב' מירי אליהו ,אוניברסיטת תל אביב

מאפייני עיסוק כמנגנון המניע פערי שכר בישראל
גב' אפרת הרצברג-דרוקר ,החוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב

} { 9

ספריה
2

החברה החרדית :היבטים של אי שוויון ואליטיזם

יו"ר :ד"ר אהוד (אודי) שפיגל ,הקרן לירושלים ,המרכז הבינתחומי בהרצליה

מתדיין :ד"ר ניסים ליאון ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן

מחידוש היסטורי למיתוס אתני בחרדיות המזרחית :מקרה ישיבת פורת יוסף
ד"ר ניסים ליאון ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן

יחסו של הרב עובדיה יוסף לנשים
ד"ר ענת פלדמן ,הקמפוס האקדמי אחוה

"ראיתי בני עליה :"...האתגר החרדי לדפוסי שוויון בישראל
ד"ר אהוד (אודי) שפיגל ,הקרן לירושלים ,המרכז הבינתחומי בהרצליה

"פרשות האימהות" החרדיות( :אי) שוויון או מרחב חרדי חדש?
ד''ר שלומי דורון ,החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,המכללה האקדמית אשקלון
ספריה
3

לא שווה להיות גאה :מרחבים ושדות של אי שוויון בקהילת הלהט”ב בישראל
יו”ר :ד”ר מירב אמיר ,מכון לאונרד דיוויס ליחסים בינלאומיים ,האוניברסיטה העברית בירושלים

הדינאמיקה של הסוד במרחב המשפחתי והשפעתה על הקשר בין הורים לילדיהם
“האינטרסקסואלים”
ד”ר לימור מעודד דנון ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ילדים שווים :על היררכיה וכוח בשיחי פונדקאות בקרב הומואים בישראל
גב’ עדי מורנו ,המחלקה לסוציולוגיה ,אוניברסיטת מנצ’סטר

הועדה תקבע אם אני גבר או אישה? עמדת סובייקט וזהות בוועדה לשינוי מין בתל השומר
גב’ יעל סיני ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

להיות במרכז – להיות המרכז – פנטזיה ומציאות במרכז הגאה בתל אביב
גב’ גילי הרטל  ,התוכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר אילן

} { 10

ספריה
5

הכפפת נשים בהקשר אתנו-לאומי

יו”ר :ד”ר נעמי וינר-לוי ,מכון מופ”ת ,המכללה האקדמית דוד ילין
מתדיינת :ד”ר סראב אבורביעה-קווידר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

כיצד מובנה אי השוויון בתעסוקה בקרב נשים בדוויות בנגב? הבנת מבני הדיכוי רב הממדי
המצטלב ( )intersectionalityבהקשר של תעסוקת נשים ראשונות
ד”ר סראב אבורביעה-קווידר ,אוניברסיטת בן גוריון

‘אני עובד ,את תגדלי את הילדים’ -על מגדר ואוריינטליזם בשיח נשים מזרחיות החיות
בפריפריה הישראלית.
ד”ר סיגל נגר-רון ,המכללה האקדמית ספיר

שורדות מניסיון רצח :נרטיבים של יוצאות אתיופיה בישראל
ד”ר שלוה וייל ,המכון לחקר הטיפוח בחינוך ,האוניברסיטה העברית בירושלים

מתקדמות קדימה ולמעלה אך הבניה מגדרית מסורתית מושכת לאחור
ד”ר דפנה שגיב-רייס ,המכללה האקדמית תל חי
ד”ר זאביק גרינברג ,המכללה האקדמית תל חי
ספריה
4

נכות וחוסר נחת
יו”ר :גב’

נילי ברויאר ,המכון ללימודי מוגבלות ,אלין בית נועם

מתדיינת :ד”ר שגית מור ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה

פרקטיקות של אי שיוויון כמייצרות את ה”ארון”
ד”ר נצן אלמוג ,ביה”ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר אילן

לרבע את מעגל הרוקדים :כניסת גופים נכים לריקודי העם
גב’ נילי ברויאר ,המכון ללימודי מוגבלות ,אלין בית נועם

חזרה הביתה :התמודדות ראשונית של אנשים עם מוגבלות המתרחשת במהלך חייהם
הבוגרים
ד”ר עדי פינקלשטיין ,האוניברסיטה העברית
גב’ רנדי גרבר ,ראש תחום נכות וחולי כרוני ,מאיירס -ג’וינט-ברוקדייל

עמדות כלפי נכות :שוני תרבותי בין ילידי הארץ לבין ילידי ברית המועצות לשעבר
ד”ר אלה קורן ,החוג המשולב למדעי החברה ,אוניברסיטת בר אילן
ד”ר יואב ברגמן ,החוג המשולב למדעי החברה ,אוניברסיטת בר אילן

} { 11

ספריה
6

המתנחלים :חשיבה סוציולוגית מחודשת

יו”ר ומתדיין :ד”ר מיכאל פייגה ,מכון בן-גוריון לחקר ישראל ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שוויון ואי-שוויון בין ישראלים למתנחלים והשפעותיהם על מניעים להתנחלות
פרופ’ יוחנן פרס ,גמלאי ,החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ יצחק שנל ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ מיכה הופ ,אוניברסיטת תל אביב
ד”ר גלית אשכנזי-גולן ,סמינר הקיבוצים

יהודה ושומרון בקולנוע תיעודי ישראלי :על הבנייתו התרבותית של הנוף הכבוש
ד”ר איתן אורקיבי ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,המרכז האוניברסיטאי אריאל

תהליך מדיני ונסיגה טריטוריאלית מיהודה ושומרון כצורך קיומי :השיח הליבראלי בישראל
ורשתות הביטחון והתמודדותם עם תפיסת איום קיומי
מר אסף ליבוביץ ,המחלקה למדע המדינה האוניברסיטה העברית ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה המרכז
האוניברסיטאי אריאל

בית המתנחלים מפרספקטיבה פנומנולוגית
ד”ר מיכאל פייגה ,מכון בן-גוריון לחקר ישראל ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ספריה
7

אי שוויון מקוון בישראל

יו”ר :פרופ’ גילי דרורי ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מתדיין :ד”ר יובל דרור ,המכללה למנהל

הפער הדיגיטאלי בין יהודים לערבים בנוגע לשימוש במדיה חברתית ,ישראל 2010
ד”ר סבינה ליסיצה ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
ד”ר אזי לב-און ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

פערים דיגיטליים בשימושי הטלפון הנייד החכם בישראל
גב’ אילת חן לוי ,ביה”ס לניהול והמרכז לחקר האינטרנט ,אוניברסיטת חיפה והמסלול האקדמי-המכללה למנהל
ד”ר אריאל ירון ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
פרופ’ שיזף רפאלי ,ביה”ס לניהול והמרכז לחקר האינטרנט ,אוניברסיטת חיפה

“תעשי לי לייק בסטטוס” :נערות ישראליות מבנות את יחסיהן החברתיים ברשת החברתית
‘פייסבוק’
ד”ר סיגל ברק ברנדס ,ביה”ס לתקשורת ,המסלול האקדמי-המכללה למינהל
ד”ר דוד לוין ,ביה”ס לתקשורת ,המסלול האקדמי-המכללה למינהל

“פער דיגיטלי” מול “פער חדשנות” :מבט משווה בין הדגשי מדיניות עולמית
פרופ’ גילי דרורי ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

} { 12

ספריה
8

אי שוויון ואחריות חברתית

יו”ר ומתדיינת :פרופ’ דליה מור ,בית הספר למדעי ההתנהגות  -המסלול האקדמי ,המכללה למנהל

		

המקרה המוזר של חופשת לידה משותפת – מגמות שינוי בחברה הישראלית ללא מענה של
מדיניות חברתית
ד”ר ענת גיא ,בית הספר למדעי ההתנהגות – המסלול האקדמי ,המכללה למנהל

בין מפוני גוש קטיף וצפון השומרון לפלסטינים אזרחי ישראל :מימוש אחריות חברתית דרך
שפת הטראומה
ד”ר קרן פרידמן-פלג ,בית הספר למדעי ההתנהגות – המסלול האקדמי ,המכללה למנהל

“עסקים חברתיים” :אפשרות ממשית או הבטחה בלתי ניתנת למימוש?
רו”ח ניר זכלינסקי ,מנכ”ל SRI – Global Group
ספריה
9

הגירה ,ריבוד ואי שוויון

יו”ר :פרופ’ רחל שרעבי ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,המכללה האקדמית אשקלון

השפעת שיעור המהגרים בעיסוק על שכרם של ילידים :מחקר אורך
גב’ דבורה בירגר ,החוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב

תפקיד האוליגרכיזציה של התנועות הקיבוציות בהגברת אי-השוויון בין הקיבוצים לערי
הפיתוח ושכונות עולי המזרח מועסקיהם
ד”ר ראובן שפירא ,המכללה האקדמית הגליל המערבי

כינון יחסי תלות במושבי-עולים בלכיש בשנות ה – 50-היבטים כלכליים ותרבותיים
ד”ר סמדר שרון ,המכללה למנהל ובית-ברל

ניעות ואי נחת :מהגרת דור שני ממרוקו מהמעמד הבינוני-הגבוה
ד”ר בברלי מזרחי ,המכללה האקדמית אשקלון

} { 13

		

ספריה
10

על רבייה ,על טכנולוגיות ,על שתיקה ועל צדק חברתי

יו”ר :ד”ר דלילה אמיר ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

בין “בלות” ל”התחדשות”  -מהשתקה ובושה לטיקסיות חוגגת ולמה שביניהם
בין תיוג לבחירה?
ד”ר דלילה אמיר ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

סקסואליזציה של התרבות והיבדלות מעמדית :הבניית ‘מיניות-פנאי’ במוניטין ולאשה
גב’ דנה קפלן ,האוניברסיטה העברית בירושלים

למשטּור הפרשות הגוף
האדרת העצמי בפרסומות ִ
ד”ר סיגל ברק-ברנדס ,ביה”ס לתקשורת ,המכללה למינהל
ד”ר עמית קמה ,החוג לתקשורת ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל

על בחירה וצדק חברתי בסוגיות של טכנולוגיות פריון
גב’ חדוה אייל ,ביה”ס למדיניות ציבורית וממשל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ספריה
1

זהות נזילה

יו”ר ומתדיינת :פרופ’ פנינה מוצאפי הלר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הנזילות האתנית של מתבגרים מן המעמד הבינוני בישראל וגבולותיה
ד”ר גיא אבוטבול ,המחלקה לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב

סטודנטים יהודים וערבים לתואר שני במכללה לחינוך :בין שוויון לרב-תרבותיות
ד”ר לילך לב ארי ,מכללת אורנים ואוניברסיטת בר-אילן
ד”ר דינה לרון ,מכללת אורנים

זהות והזדהות :פמיניזם ונשיות בקרב נשים צעירות בישראל
ד”ר עמליה סער ,החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
ד”ר דלית שמחאי ,החוג הרב תחומי ,המכללה האקדמית תל חי
ד”ר עליזה לוין ,החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה

“היטמעות מסויגת” :זהותם הישראלית של אנשים מעורבים אתנית (מזרחים-אשכנזים)
ד”ר עליזה פרנקל ,התכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר-אילן

13:15

הפסקת צהריים  -אולם הנצחה ומועדון סגל

כיתה 8

ישיבת ראשי מחלקות

יו”ר :פרופ’ מאיר יעיש ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה

} { 14

		

 14:15מושב פוסטרים ומצגות של תלמידי מחקר :מדור לדור -חשיפה ראשונה
יו”ר :ד”ר דפנה הירש ,האוניברסיטה הפתוחה

ספריה
6

מר אסף רוטמן ,תלמיד לתואר שלישי ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
מנחה :פרופ’ נח לוין-אפשטיין ,אוניברסיטת תל אביב

על מקומו של רעיון הצדק בדיוני תקציב המדינה1974-2009 ,
מר ירון דישון ,תלמיד לתואר שני ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מנחה :פרופ’ דניאל ממן ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מי אחראי למענקים? ניתוח ניאו-מוסדי של מדיניות עידוד השקעות הון
גב’ מירית ישראלי ,תלמידה לתואר שני ,התוכנית למינהל ,חברה ומדיניות החינוך ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מנחה :ד”ר יריב פניגר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מדידת סיכונים – השפעת מבחני המיצ”ב על בתי ספר יסודיים בישראל
גב’ מרה גץ שפטל ,בוגרת תואר שני ,ביה”ס ע”ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה :פרופ’ ג’וני גל ,האוניברסיטה העברית בירושלים

The Strength of Institutions and Ideas: Immigrant Access to Public
Health Insurance

גב’ דינה משכילייסון ,תלמידה לתואר שלישי ,אוניברסיטת תל אביב
מנחים :פרופ’ משה סמיונוב ופרופ’ נח לוין-אפשטיין ,אוניברסיטת תל אביב

השפעת סוג מערכת הבריאות על הקשר בין עושר ובריאות :מחקר השוואתי בשש מדינות
מר ארז סבן ,תלמיד לתואר שני ,אוניברסיטת תל אביב
מנחים :פרופ’ חיים חזן ופרופ’ חנה הרצוג ,אוניברסיטת תל אביב

החיים בצל הנגיף :היבט המוות הפיזי והחברתי בקרב נשאי HIV
גב’ נגה קידר ,תלמידה לתואר שני ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה :פרופ’ גיא סטקלוב ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

סגרגציה חברתית ומוביליות מרחבית בישראל :המקרה של הדור הראשון לקום המדינה
גב’ נטע ארנון-שושני ,תלמידה לתואר שלישי ,התכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר אילן
מנחה :ד”ר אורנה ששון לוי ,אוניברסיטת בר אילן

הון של זיכרון כמצע לאי שוויון :הסיפור של דור בארץ הגולן
מר אורטל דרך ,בוגר תואר שני ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מנחות :ד”ר שרה הלמן וד”ר יוליה לרנר ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

קפיצת זהות :פרקטיקת הפארקור כזירת כינון זהות של צעירים-מהגרים בפריפריה
הישראלית
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גב’ אירית בלאס ,תלמידה לתואר שני ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה :ד”ר מיכל פרנקל ,האוניברסיטה העברית בירושלים

עורכי דין פלסטיניים בארגוני זכויות אדם בישראל :פרופסיה לאום וארגון בשיח זכויות האדם
מר יפתח היבנר ,בוגר תואר שני ,אוניברסיטת חיפה
מנחה :ד”ר יובל יונאי ,אוניברסיטת חיפה

“של מי המגדר הזה בכלל?” הבניות חברתיות ומגדריות בזהות טרנסג’נדרית
גב’ קטרין סקורטובסקיה ,בוגרת תואר שני ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחה :פרופ’ תמר רפופורט ,האוניברסיטה העברית בירושלים

נשים “רוסיות” באולפן גיור רפורמי ואורתודוכסי ,גרסאות שונות של מגדר ,אזרוח והלאמה
15:45
ביתן 2
כיתה 1

מיני מליאות מקבילות

הגזענות  -היבטים סוציולוגיים

יו”ר :פרופ’ סילביה פוגל -ביז’אוי ,המסלול האקדמי ,המכללה למנהל ופרופ’ יוסי שביט ,החוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

משתתפים:
?Should we Understand the Racist mind
פרופ’ אווה אילוז ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה לאומנות ועיצוב
בצלאל

עמדות מפלות כלפי מהגרי עבודה בישראל :האם חל שינוי בדעת הקהל מסוף שנות ה?1990-
ד”ר אנסטסיה גורודזייסקי ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

על גבולות הביקורת הסוציולוגית :השיח הסוציולוגי על גזענות כמקרה מבחן
ד”ר ניסים מזרחי ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

מיניות ,גזענות ופאשיזם
פרופ’ בני נויברגר ,האוניברסיטה הפתוחה
ספריה
6

הדתה ומגדר

יו”ר :ד”ר אורנה ששון-לוי ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר אילן

משתתפות:

נשים כנוכחות נפקדות בשיח הדתי-מגדרי
פרופ’ רחל אליאור ,החוג למחשבת ישראל ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,מכון ון ליר

מגדר והדתה בבית משפט העליון
גב’ סוזן וייס ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטת תל אביב

נשים ,דת וירושה
עו”ד נסרין אעלימי קבהה ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב.

הדרת נשים – בין פוליטיקה ,דת ואקטיביזם
עו”ד תמי קצביאן ,שתי”ל
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17:45
אולם
כנסים/
אולם
הנדסה

19:30

מליאה חגיגית – דובר מרכזי :פרופ’ זיגמונט באומן ,אוניברסיטת לידס ,בריטניה
?Does the Richness of the Few Benefit Us All
Zygmunt Bauman

יו”ר :פרופ’ יוסי שביט ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
דברי פתיחה :פרופ’ אורי רם ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

קבלת פנים חגיגית ומוסיקלית לכל משתתפי הכנס

טרקלין
הספריה
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יום ג'19.2.13 ,
08:30

התכנסות מחודשת

 9:30/09:00ישיבות הקהילות המקצועיות  /מושבים מקבילים

09:30
ספריה 1

*** עבודה מפרספקטיבות פמניסטיות :מבטים מהשוליים והמרכז על עבודה
ושוק העבודה
יו”ר :ד”ר סיגל נגר רון ,המכללה האקדמית ספיר

נשים מוחלשות על ידי ארגון חזק :ראשית “הקבלניזציה” בענף הניקיון
מר אסף בונדי ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מבט מן השוליים :עבודה עם נערות מאוכלוסיות מתויגות
גב’ סיגל אופנהיים שחר ,התוכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר אילן

אקדמיה משלהן :על פעולתן מערערת הגבולות של חברות סגל באוניברסיטאות ובמכללות
ד”ר גבי קאשי-רוזנבאום ,המכללה האקדמית אשקלון
ד”ר סמדר נוי-קניון ,המכללה האקדמית אשקלון

הבדלי מגדר בתפיסות סטריאוטיפיות ובמרחק חברתי בקרב ישראלים כלפי מהגרי עבודה
ד”ר ריבה זיו ,המרכז האוניברסיטאי אריאל.
09:30
ספריה 2

*** מה שבין קהילות וירטואליות ,הסללה חברתית ,שדה מדעי וטלפונים
סלולאריים :על סוציולוגיה ,לימודי מדע וטכנולוגיה ואי-שוויון

		

יו”ר :גב’ עדי ענבר ,המכונים לחקר המדבר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מעבר לחוכמת ההמונים :מיפוי של מחלוקות בויקיפדיה
מר ליאור גלרנטר ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן

החינוך הטכנולוגי  -הסללה ופערים דיגיטאליים
ד”ר ריטה סבר ,האוניברסיטה העברית בירושלים

הסימביוזה בין סוציולוגים/ות למנהיגויות אוליגרכיות :החמצת הגורם הראשי לנחיתות
הנשים בקיבוץ
ד”ר ראובן שפירא ,המכללה האקדמית הגליל המערבי

עבודת גבולות בדואליות של סיכונים
גב’ ליאת מילביצקי ,המחלקה לפוליטיקה וממשל ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
*  9:00מושב הכנס 10:45 ,ישיבת קהילה,

**  9:00ישיבת קהילה 9:30 ,מושב הכנס
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***  9:30תחילת מושב הכנס

****  10:45ישיבת קהילת אתניות

* גבריות חדשה – נשיות חדשה? בין שינוי לשעתוק

ספריה יו”ר :ד”ר מיטל עירן יונה ,צה”ל
7

ד”ר יוכי שלח ,בית הספר לאמנויות ,סמינר הקיבוצים
מתדיין :ד”ר דני קפלן ,התכנית ללימודי מגדר והמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן

בין צבא ואבהות  -תפיסות גבריות של אבות לוחמים בצה”ל
מר אור ענבי ,אוניברסיטת בר אילן

על ההבניה של גברים כרמאים בהקשר של תכנית חופשת לידה לאב בישראל
מר נדב פרץ-וייסוידובסקי ,ביה”ס לעבודה סוציאלית ,האוניברסיטה העברית והמכללה האקדמית אשקלון

אמא ואבא ואבא חדש
גב’ אפרת קנול ,התכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר אילן
ספריה
10

* אי שוויון ,עבודה וארגונים

יו”ר :ד”ר רונית ויסמל-מנור ,המכללה האקדמית נתניה

חסמים ארגוניים לתכנון המשכיות ניהולית במגזר השלישי בישראל
ד”ר גיל בוצר ,המחלקה למשאבי אנוש ,המכללה האקדמית ספיר
ד”ר שני קונה ,המחלקה למשאבי אנוש ,המכללה האקדמית ספיר

מגדר ,השכלה גבוהה ושכר  -כמה “שווים” בוגרי מוסד להשכלה גבוהה? חקר מקרה
ד”ר ניצה דוידוביץ’ ,המרכז האוניברסיטאי אריאל
ד”ר מיכאל ביאלסקי ,המרכז האוניברסיטאי אריאל
פרופ’ דן סואן ,המרכז האוניברסיטאי אריאל
פרופ’ צילה סינואני שטרן ,המרכז האוניברסיטאי אריאל

מחברה שוויונית לדירוגית  -השינוי התרבותי במפעל הקיבוצי
ד”ר יובל אשוש ,המכללה האקדמית גליל מערבי ,המכון לחקר הקיבוץ אוניברסיטת חיפה
ד”ר יפה מושקוביץ ,המכללה האקדמית עמק הירדן

חסמים והזדמנויות :היבטים סובייקטיביים ואובייקטיבים במעבר מלימודים לעבודה בקרב
סטודנטים מן העדה האתיופית
ד”ר רונית נדיב ,המחלקה לניהול המשאב האנושי ,מכללת ספיר

על ועדי עובדים ודפוסי העסקה בלתי שוויוניים
ד”ר גדי נסים ,המחלקה למדעי ההתנהגות ,המרכז האקדמי רופין

*  9:00מושב הכנס 10:45 ,ישיבת קהילה,

**  9:00ישיבת קהילה 9:30 ,מושב הכנס
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***  9:30תחילת מושב הכנס

****  10:45ישיבת קהילת אתניות

ספריה
5

** אורח חיים ,בריאות ואי שוויון

יו”ר :ד”ר תמי סגיב-שיפטר ,המכללה האקדמית תל-אביב-יפו

התמודדות עם אי-השוויון בבריאות – פעילות במשרד הבריאות
ד’’ר אמה אברבוך ,תחום צמצום פערים בבריאות ,האגף לכלכלה וביטוח בריאות ,משרד הבריאות

אי שוויון ביישובים בישראל :הקשר בין מאפיינים חברתיים-כלכליים וסביבתיים לגורמי סיכון
וסיבות מוות
ד”ר פקטור רוני ,בית הספר לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת חיפה

אי-שוויון במערכת הבריאות :מבט מהשטח
פרופ’ נחמי באום ,בית הספר לעבודה סוציאלית ע”ש לואיס וגבי וויספלד אוניברסיטת בר אילן

תפיסת שרותי הבריאות והשלכותיה על בדיקות סינון לגילוי מוקדם של סרטן המעי :הבדלים
בין הדיוטות בעלי רקע חברתי כלכלי שונה
ד”ר פאולה פדר-בוביס ,המחלקה לניהול מערכות בריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד”ר לאה הגואל ,הפקולטה לרפואה ,הטכניון ,ומרכז רפואי כרמל

קשר פרוספקטיבי בין תפיסת בריאות עצמית ומעמד סוציו אקונומי לבין ביצוע התנהגות
בריאות של בדיקת סינון לסרטן המעי
ד”ר לאה הגואל ,הפקולטה לרפואה ,הטכניון ,ומרכז רפואי כרמל
ד”ר אפרת נטר ,המחלקה למדעי ההתנהגות ,המרכז האקדמי רופין

ממלחמה בהשמנה לקידום בריאות
איילת קלטר  ,M.Sc. RDמתמחה בטיפול בהשמנה והתנהגויות אכילה ,מרכז שפת האכילה ,ואוניברסיטת תל אביב
ספריה
4

* סוגיות דמוגרפיות מנקודות מבט סוציולוגיות

יו”ר ומתדיינת :ד”ר לילך לב ארי ,החוג לסוציולוגיה ,מכללת אורנים והתכנית ליהדות זמננו בר-אילן

פריון ודפוסי בניית משפחה בישראל :רבגוניות ,שינוי ויציבות
פרופ’ ברברה אוקן ,האוניברסיטה העברית בירושלים

הערות השוואתיות על הגירה וקליטה :יהודי בריה”מ לשעבר בישראל ( )1995ובארה”ב
()2001
פרופ’ אמריטוס סרג’ו דלה פרגולה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

מתח תפקידי נורמטיבי והקצאתי :אי-הלימה תפקידית ,מיקור חוץ והמעבר ללידה שניה
בקרב נשות מזרח ומערב גרמניה
ד”ר ליאת רז-יורביץ ,המחלקה לסוציולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב

גיאו-דמוגרפיה :מכשיר הכרחי בתכנון פיזי-כלכלי-חברתי-בטחוני
פרופ’ ארנון סופר ,קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה ,אוניברסיטת חיפה
*  9:00מושב הכנס 10:45 ,ישיבת קהילה,

**  9:00ישיבת קהילה 9:30 ,מושב הכנס

} { 20

***  9:30תחילת מושב הכנס

****  10:45ישיבת קהילת אתניות

ספריה
6

** אי שוויון בחינוך בישראל

יו”ר ומתדיינת :ד”ר מירי ימיני ,בית הספר לחינוך ,החוג למדיניות ומנהל ,אוניברסיטת תל אביב

מדידת רמת סגרגציה חברתית וכלכלית בקרב תלמידי החינוך העברי2008 ,
מר ניר פוגל ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,האוניבסיטה העברית בירושלים

סוגי הון של מורים ומעורבות הורים בבית-הספר
ד”ר אודרי אדי-רקח ,בית הספר לחינוך ,החוג למדיניות ומנהל ,אוניברסיטת תל אביב
גב’ יעל גרינשטיין ,בית הספר לחינוך ,החוג למדיניות ומנהל ,אוניברסיטת תל-אביב

בין שילוב להפרדה :חינוך בעיר מעורבת
גב’ נטלי לוי ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ יוסי שביט ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב

“מפריע לכל הכתה?”  -ניתוח רב-רמות של בעיות משמעת בכתה ותרומתן להישגי
התלמידים
גב’ כרמל בלנק ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ יוסי שביט ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב

השכלה גבוהה בישראל :מנוף לצמצום פערים או מנגנון שעתוק?
ד”ר יריב פניגר ,המחלקה לחינוך ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ’ חנה איילון ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
מר עודד מקדוסי ,בית הספר לחינוך ,החוג למדיניות ומנהל ,אוניברסיטת תל אביב
ספריה
3

* צבא ושוויון

יו”ר ומתדיין :ד”ר זאב לרר ,התכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת תל אביב

גלגולה של הילה ,המרתו של הון סימבולי בהון חברתי :השפעתה של ההילה האופפת חללי
מלחמה על מעמדן של אלמנותיהם בשוק הנישואין
ד”ר יערית בוקק-כהן ,החוג לסוציולוגיה ,המרכז האוניברסיטאי אריאל

המחאה שלא הייתה  -על מחאת נטל הגיוס
פרופ’ יגיל לוי ,האוניברסיטה הפתוחה

מחאת הרוב המגוייס :ניתוח הביקורת החברתית על אי השיוויון בחלוקת הנטל בעקבות
מלחמת יום הכיפורים.
ד”ר מוטי ספראי ,ממד”ה ,צה”ל

בשמלה אדומה וכומתה חומה –הבניית סוגים שונים של חיילות קרבית
ד”ר דנה קחטן ,האוניברסיטה הפתוחה

*  9:00מושב הכנס 10:45 ,ישיבת קהילה,

**  9:00ישיבת קהילה 9:30 ,מושב הכנס
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***  9:30תחילת מושב הכנס

****  10:45ישיבת קהילת אתניות

* משפחה ,מעמד ואי-שוויון חברתי :היציאה מארון השכחה
ספריה
9

יו”ר :פרופ’ סילביה פוגל-ביז’אוי ,המסלול האקדמי ,המכללה למנהל
ד”ר אורלי בנימין ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר אילן

“לפעמים אני מתייאשת עד אין סוף” – מצוקת הדיור של אימהות חד-הוריות פלסטיניות
–ישראליות
ד”ר טל מלר ,המכללה האקדמית צפת

“אני מפרנסת זה סימן שאני קיימת” :נשים בדואיות יוצרות בשולי הכלכלה הפורמאלית
ד”ר נוזהה אלאסד אלהוזייל ,קרן קורת ,בית הספר לעבודה סוציאלית המכללה האקדמית ספיר

כסף “קטן” ,כסף “גדול” – אמהות גרושות ,עורכי דין ופקידות למול הוצאות חינוך לילדי
המעמד הבינוני ומעלה בישראל
גב’ דפנה רובינשטיין ,החוג לסוציולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן

מי נותן מה – כיצד הורים ישראלים עוזרים לילדיהם הבוגרים
גב’ אופיר אריאן ,אוניברסיטת חיפה

ניהול רגש ככלי להתמקמות אמהית ואזרחית מוסרית
גב’ עינת לביא ,אוניברסיטת בר אילן
ספריה
8

11:30
ביתן 2
כיתה 1

**** פגישת קהילת אתניות

יו”ר :ד”ר עליזה פרנקל ,התכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר דנה קחטן ,האוניברסיטה הפתוחה

מיני מליאות מקבילות

לאן נעלמה המחאה החברתית?
יו”ר :פרופ’ אורי רם ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

משתתפים:

מרוטשילד לממשלה :ניצחון הבינוני הלבן על הנמוכים והשחורים
פרופ’ לב גרינברג ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
גב’ ספא אבורביעה ,אוניברסיטת בן גוריון ומרכז מנדל למנהיגות בנגב

“ממחאת  2011ל”יש עתיד”  -על קסמו המתעתע של הקונצנסוס”
פרופ’ תמר הרמן האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה
מר אלון-לי גרין פעיל חברתי ,מייסד איגוד המלצרים ,ממובילי המחאה החברתית

*  9:00מושב הכנס 10:45 ,ישיבת קהילה,

**  9:00ישיבת קהילה 9:30 ,מושב הכנס
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***  9:30תחילת מושב הכנס

****  10:45ישיבת קהילת אתניות

ספריה
6

מדיניות שוויון בישראל

יו”ר :פרופ’ חיה שטייר ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג ללימודי עבודה ,אוניברסיטת תל אביב

משתתפים:

אי-שוויון וצמיחה בישראל
פרופ’ דני בן דוד ,מרכז טאוב ואניברסיטת תל אביב

אי שוויון מגדרי בשוק העבודה :חסמים ואתגרים
עו”ד שרון אברהם -ויס ,נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ,משרד התמ”ת

מדיניות הממשלה לצמצום פערים ולשילוב החברה הערבית בכלכלה הישראלית
מר איימן סייף ,הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי ,דרוזי וצ’רקסי ,משרד ראש הממשלה

תעסוקה ואי שוויון – היבטים יישומיים
ד”ר סיגל שלח ,ג’וינט ישראל תבת

13:15
כיתה 8

14:15
ספריה
5

הפסקת צהריים  -אולם הנצחה ומועדון סגל

ישיבת דוקטורנטים של קהילת ארגונים
קבוצות עניין – פאנל ודיון

סוציולוגיה ציבורית וסוציולוגיית מדיניות

יו”ר :ד”ר אהרון אלאור ,החטיבה לתכניות מיוחדות ,אוניברסיטת תל אביב

משתתפים:

מחקרי פעולה וסקרים שנעשו בצוותים של קיבוצים ההולכים לקראת שינויים ולאחריהם
כ’סוציולוגיה ציבורית’
פרופ’ מיכל פלגי ,אוניברסיטת חיפה והמכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי

גישור ונוף תרבות :הקונפליקט ,ההסכם וההשלכות החברתיות
ד”ר ריקי לשם חלמיש ,אוניברסיטת בר אילן

מחקר פעולה בטיפוח השפה העברית אצל ילדים שהוריהם עלו מהקווקז באמצעות מעשיות
עם מתרבות המוצא
ד”ר שושנה שנקרAnglia Ruskin University ,

בולטות הסוציולוגים האינטרדיסציפלינריים בסוציולוגיה הציבורית
ד”ר אהרון אלאור ,החטיבה לתכניות מיוחדות ,אוניברסיטת תל אביב

שומרי הראש  -המחלוקת על חוק הקסדה ובטיחות רוכבי האופניים בישראל
ד”ר דניאל מישורי ,הפקולטה לניהול וביה”ס פורטר לחקר הסביבה ,אוניברסיטת תל אביב
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ספריה
3

קבוצת עניין לסטודנטים לתואר דוקטור  :יש תקן? פילוס הדרך אל הקריירה
האקדמית

יו”ר :מר אולג קומליק ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב והמסלול האקדמי ,המכללה
למנהל

משתתפים:
ד”ר ערן פישר ,האוניברסיטה הפתוחה
ד”ר רונית ויסמל-מנור ,המכללה האקדמית נתניה
ד”ר ניר אביאלי ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ספריה
4

קבוצת עניין לסטודנטים לתואר שני  -תכנון הקריירה אחרי התואר השני:
אקדמיה ושוק העבודה
יו”ר :ד”ר ג’וש גצקו ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
משתתפים:
ד”ר ליאת רז-יורוביץ ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
ד”ר אורי שווייד ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד”ר גדי ניסים ,המחלקה למדעי ההתנהגות ,המרכז האקדמי רופין
ד”ר ג’וש גצקו ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטה העברית בירושלים

ספריה
7

היבטים סוציולוגיים ומתודולוגיים בניתוח זירת המדיה החדשה
יו”ר :ד”ר בתיה בן הדור ,המרכז למדעי ההתנהגות ,ענף מחקר ,צה”ל
גב’ שירה ריבנאי-בהיר ,המרכז למדעי ההתנהגות ,ענף מחקר ,צה”ל

משתתפים:

עיון בשימושי שפה ואוריינות של צעירים באתר ראפ ישראלי
ד”ר עליזה לזרסון ,ביה”ס לחינוך וביה”ס לתקשורת ,אוניברסיטת בר אילן

פרטיות ברשת ,שיתוף אזרחים בתהליכי קבלת החלטות ודיון בין אזרחים ברשת
גב’ נילי שטיינפלד ,המחלקה למדעי המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,המכון לחקר מדיה חדשים ,המחלקה
לחברה ופוליטיקה במרכז האוניברסיטאי אריאל

מקום התקשורת החדשה ובמיוחד הרשתות החברתיות ,בגיוס והנעת משתתפים במחאה
החברתית ()2011
ד”ר אזי לב-און ,בית הספר לתקשורת ,המרכז האוניברסיטאי אריאל
ספריה
1

ראשי ורכזי קהילות מקצועיות

יו”ר :ד”ר תמי סגיב-שיפטר ,המכללה האקדמית תל-אביב-יפו
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ספריה
2

הוראת הסוציולוגיה

יו”ר :מר ניסן נוה ,מכללת בית ברל

משתתפים:

הסוציולוגיה כדיסציפלינה בבית הספר התיכון בישראל :היסטוריה ,קוריקולום ,פדגוגיה
גב’ אירוס זריני ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

לימודי הסוציולוגיה בתיכון ושילובם בלימודי היהדות בחינוך הממלכתי
ד”ר יהודה ליאון ,לשעבר מפמ”ר מדעי החברה במשרד החינוך

טיפים להפשטת המושגים בסוציולוגיה ממושגים אקדמיים למושגים בתיכון
גב’ אתי אברמוביץ’ ,משרד החינוך

תפיסות של מורי סוציולוגיה בתיכון לגבי הוראתה
מר ניסן נוה ,מכללת בית ברל
מר יגאל הראל ,מכללת בית ברל
ספריה
8
ספריה
9

ראשי תוכניות דוקטורט

יו”ר :פרופ’ ברברה אוקן ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

ראשי תוכניות MA

יו”ר :פרופ’ סיביל היילבורן ,בית הספר למדעי החברה והקהילה והמחלקה למנהל עסקים ,המרכז האקדמי רופין

 16:00אסיפה שנתית וחלוקת פרסים.
ספריה
6

18:30
ספריה
6

פרס אליהו לואי גוטמן למאמר המצטיין ,פרס האגודה לתזה המצטיינת ופרס הפוסטר המצטיין
יו”ר :פרופ’ יוסי שביט ,נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת
תל אביב

מושב נעילה לכבוד עבודתו המחקרית של שלמה סבירסקי
יו”ר :פרופ’ פנינה מוצאפי הלר
משתתפים:

גלובליזציה כלכלית ואי שוויון מגדרי בישראל :תרומתו של שלמה סבירסקי
ד”ר אורלי בנימין ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר אילן

העבודה המשותפת עם שלמה סבירסקי
פרופ’ יוסי דהאן ,המרכז האקדמי למשפט ועסקים

החינוך המקצועי טכנולוגי במחשבה שניה
פרופ’ יוסי שביט ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

הנביא ועירו :שלמה סבירסקי והסוציולוגיה הישראלית
פרופ’ אורי רם ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

דברי סיום :ד”ר שלמה סבירסקי
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