המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר מארחת
את הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית

תכנית הכנס ה52-

סוציולוגיה של משבר
 10—8בפברואר 2021

יום הסדנאות 8.2.21 -
שעה

שם האירוע

פירוט

09:00-10:15

סדנת דוקטורנטים.ות

סדנת פרסום מאמרי ביכורים בעברית

סדנאות מיומנות – סבב *1
10:30-12:00

מצגת לכנס:
האם ,מתי ואיך? – סדנת הכנת מצגות לכנס מקוון
הסכת אקדמי :סדנת טעימות איך מפיקים פודקסטים

ישיבת ראשי קהילות
12:30-15:00

סיור קולינרי בשדרות**

בהדרכת עדי רוזן
הסכת אקדמי :סדנת טעימות איך מפיקים פודקסטים

סדנאות מיומנות – סבב *2

15:30-17:00
חגיגת ספרים:

8.2.21

יום
הסדנאות

מצגת לכנס:
האם ,מתי ואיך? – סדנת הכנת מצגות לכנס מקוון
פגישות מקבילות עם מחברי.ות ספרים שיצאו לאחרונה:
• סמדר בן אשר (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכללת
אחווה)  -כוכב נשים בדואיות פורצות דרך
• שלמה גוזמן כרמלי (אוניברסיטת בר-אילן)  -מפגשים
מסביב לטקסט :אתנוגרפיה של יהדויות
• אסף דר (אוניברסיטת חיפה)  -מרחבי עבודה משותפים:
עובדים יהודים וערבים בארגוני עבודה בישראל
• רוית תלמי-כהן (אוניברסיטת תל-אביב והרמכז האקדמי
רופין)  -ממתינים בדרכם :המסע של זרע ביתא ישראל
מאתיופיה
• יוסי הרפז (אוניברסיטת תל-אביב) Citizenship 2.0: Dual -
Nationality as a Global Asset

17:00-18:00

"מה הסיפור שלך? סטוריטלינג
אונליין בעולם משתנה"

סדנה מאת נעם פיינהולץ

18:30-20:00

"בין שדרות לירושלים"

מיכה ביטון במופע היברידי

* הסדנאות יתקיימו פיזית במכללה האקדמית ספיר .לאור תנאי התו הסגול מספר המקומות מוגבל.
רישום מראש למשתתפי.ות הכנס בלבד ייפתח ב 24 -בינואר.
** הסיור יתקיים פיזית בשדרות .לאור תנאי התו הסגול מספר המקומות מוגבל .רישום מראש למשתתפי.ות הכנס
בלבד ייפתח ב 24 -בינואר .עלות ההשתתפות בסיור( ₪ 100 :מחיר מסובסד).

02
02

יום הכנס הראשון 9.2.21 -
09:00-09:30

התכנסות וברכות

09:30-11:00

מליאת פתיחה :חברה במשבר? מחאות בישראל,
מ"העם דורש צדק חברתי" ועד " -לך"

11:00-11:15

הפסקה

11:15-12:45

מושבים מקבילים:

יו"רית :טובה בנסקי (המסלול האקדמי ,המכללה למנהל)
• העיוורון הליברלי של מחאת  | 2020דני פילק (אוניברסיטת בן גוריון בנגב)
• מחאת בלפור :מקורותיה ,משתתפיה ותהליך הרדיקליזציה שלה בקיץ-סתיו  | 2020מאיה רוזנפלד
(האוניברסיטה העברית והמכללה האקדמית ספיר)
• רדו מהדשא או צאו אל המרפסת :מחאה ומעמד במבט היסטורי | גל לוי (האוניברסיטה הפתוחה)
• כן אני אישה .אז מה? נשים במחאות  | 2011-2020טובה בנסקי (המסלול האקדמי ,המכללה למנהל)
• מהאביב הערבי ועד לבלפור :דפוסי מחאה בקרב הערבים אזרחי ישראל | נוהאד עלי (המכללה האקדמית גליל מערבי)

יחסים חברתיים וטכנולוגיות עצמי (מושב קהילת צריכה ותרבות)

יו"ר :רפי גרוסגליק (המכללה האקדמית בית-ברל ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• היבטים רגשיים של תרבות הצריכה הסטודנטיאלית באוניברסיטה | מריה גרצקי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
ויוליה לרנר (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• האור שבי :פסיכולוגיציה וניאוליבראליזציה של חגי ישראל | שרי אלפי-ניסן (אוניברסיטת בר-אילן)
• It Is My Turn Now: How and Why Single Women Complain About Non Reciprocal Gift-Giving
| מיכל קרבאל-טובי (אוניברסיטת תל אביב) וכנרת להד (אוניברסיטת תל אביב)
• מחברים אותנו יחד :המקרה של גוגל קליפס | אושרי בר גיל (אוניברסיטת בר-אילן)

רגשות ,ניהול רגש ופוליטיקה רגשית בקרב משפחות במצב משבר מתמשך
(מושב קהילת משפחה)

9.2.21

יום הכנס
הראשון

יו"ריות :אורלי בנימין (אוניברסיטת בר-אילן) ועינת לביא (אוניברסיטת חיפה)
• בלי לחם מחמצת :רגילות משברית ,תיעוד עצמי ונשים בעוני בזמן קורונה | חלי בוזחיש-ששון (אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב) ,דנה קפלן (האוניברסיטה הפתוחה) ,גל לוי (האוניברסיטה הפתוחה) ,אביגייל ביטון
(האוניברסיטה הפתוחה) וריקי כהן-בנלולו (האוניברסיטה הפתוחה)
• האם הפריווילגים מרוויחים תמיד? ההשלכות הכלכליות של משבר הגירושין בראי ההצטלבויות של מגדר
ומעמד | מירי אנדבלד (המוסד לביטוח לאומי) ענת הרבסט-דבי (אוניברסיטת בר-אילן) ועמית קפלן (המכללה
האקדמית תל אביב יפו)
• יחסי אמהות ובנות בעוני :הון רגשי ומכאובי ה'תלות הדדית' | רוני איל-לובלינג (אוניברסיטת בר-אילן) ואורלי
בנימין (אוניברסיטת בר-אילן)
• אימהּות בטרנספורמציה :עיצוב סובייקטיביות של אימהות לילדים טרנסג'נדרים ,עבודה מוסרית ונרטיבים
תרבותיים של אימהּות עכשווית | גליה פלוטקין-עמרמי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

שינויים בסוציולוגיה כלכלית (מושב קהילת סוציולוגיה של הכלכלה)

יו"ר :זאב רוזנהק (האוניברסיטה הפתוחה)
• מקורות הסמכות של אוטומטונים מקוונים | אסף דר (אוניברסיטת חיפה)
• אם חולים לא מדברים :משבר הקורונה כמאיץ הליברליזציה של יחסי העבודה בישראל | אסף בונדי (אוניברסיטת
תל אביב)
• האם יהודים וערבים ,נשים וגברים עובדים יחד? דפוסים ומגמות בסגרגציה לפי מקומות עבודה בישראל,
 | 2000-2015לודמילה גרמש (אוניברסיטת חיפה)
• סוציולוגיה של זמן פוגשת את הכלכלה הדיגיטלית :מסגרות זמן השזורות בהבנית טכנולוגיה כלכלית דיגיטלית
ותיפעולה | אילן תלמוד (אוניברסיטת חיפה)
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חינוך והעולם המקוון (מושב קהילת חינוך)

השפעות מגפת הקורונה על הגירה ומהגרים בישראל (מושב קהילת הגירה ודמוגרפיה)

יו"ר :אדם הישראלי (מכללת סמינר הקיבוצים)
• "חדר משלהן" – למידה מרחוק בקרב סטודנטיות פלסטיניות-ערביות ממכללות בצפון בעקבות משבר
הקורונה | טל מלר (המכללה האקדמית צפת)
• "נעבור את זה ביחד" :משאים ומתנים בשיח החינוכי על הוראה מקוונת בשגרת הקורונה | הדס נצר-דגן
(אוניברסיטת חיפה)
• יש חדש תחת השמש? טכנולוגיות אינטרנטיות בחינוך ומגזר ציוני-דתי אמביוולנטי | מיכה ספיר (האוניברסיטה העברית)

יו"רית :קארין אמית (המרכז האקדמי רופין)
• מהיחלשות להתחזקות דרך פילנתרופיה :מהגרי העבודה מהפיליפינים בתקופת הסגר בקורונה | גליה צבר (המרכז
האקדמי רופין ואוניברסיטת תל-אביב) ודבי בביס (אוניברסיטת אריאל)
• מחלות רקע :העמקת מסחור מהגרי עבודה והפרות חופש התנועה בעידן הקורונה | יהל קורלנדר (המכללה האקדמית
תל חי ואוניברסיטת תל אביב)
• אתניות ,זהות ,מורשת ומשבר .המקרה :מהגרים יוצאי מרוקו במונטריאול | יצחק דהן (אוניברסיטת בר-אילן)
• התארגנות מקומית כפעולה אופוזיציונית :על הפוטנציאל המהפכני של יוזמות סיוע מקומיות למבקשי מקלט בתקופת
הקורונה כנגד מדיניות ממשלתית מדירה | מעין רביד (אוניברסיטת אוקספורד)

״עדיף כישלונות מפוארים מחלומות במגירה״ :התמודדויות עם משברים חיצוניים
ופנימיים במהלך קריירה אקדמית (מושב קהילת דוקטורנטים)
יו"רית :נטע כהנא (האוניברסיטה העברית)
• אורלי בנימין (אוניברסיטת בר-אילן)
• ורד ויניצקי-סרוסי (האוניברסיטה העברית)
• מוטי רגב (האוניברסיטה הפתוחה)

ערים במשבר :קהילות ,תרבות ושינוי (מושב קהילת סוציולוגיה אורבנית)

יו"ר :מריק שטרן (האוניברסיטה העברית)
• מרחבים מוזיקליים בתל אביב-יפו :לפני הקורונה ובזמנה | הילה לויט (אוניברסיטת תל-אביב)
• בידול מרחבי של קהילות דתיות וחרדיות :מרחבי משבר עירוניים | יעל שמריהו-ישורון (אוניברסיטת בר-אילן)
• האם ניתן למדל את ההשפעה החברתית של ההתחדשות העירונית? | דפנה לוין (הטכניון)
• מלנכוליה של מקום בקרב התושבות הוותיקות של שכונת התקווה בדרום תל אביב | טל שמור (אוניברסיטת קיימברידג')

תמורות בחברה החרדית

יו"רית :רבקה נריה בן-שחר (המכללה האקדמית ספיר)
• "ועשית ככל אשר יורוך"? תובנות ראשוניות מאירוע הקורונה בחברה החרדית :עמדות כלפי הממסד,
התקשורת הכללית והמנהיגות הרבנית | ז'נט כהן (המכללה האקדמית צפת)
• "אני קוראת לזה יזמות מתקנת" :נשים חרדיות יזמיות בעידן הניאו-ליברלי | לירון מייזלס-בהרב (אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב) וניצה ברקוביץ (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• חרדים של ממש :זהות ,מנהיגות ומוביליות של סטודנטים חרדים | נעמי פרל (האוניברסיטה העברית)

פרקטיקות ביקורתיות ככלי התמודדות עם משבר חברתי

יו"ריות :רונית נדיב (המכללה האקדמית ספיר) ושני קונה (המכללה האקדמית ספיר)
•"על גופתי המתה" :פרקטיקות התנגדות של נערות וצעירות במצבי מצוקה וסיכון | נור שמעי (אוניברסיטת תל-אביב)
• מרחב מבוקר :פרקטיקות ביקורתיות במחלקות לשירותים חברתיים | שחר תימור-שלוין (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• לא לומדות עליהן  -בלעדיהן :קורס אקדמי שתפני של סטודנטיות לעבודה סוציאלית עם נערות | אביטל קאי-צדוק
(המרכז האקדמי רופין ואוניברסיטת אוקלהומה) ורונית ראובן אבן זהר (המרכז האקדמי רופין)
• עושים שוֹנוּת לשם שינוי :פרקטיקות ביקורתיות בתפקידן של ממונות גיוון בתחום משאבי האנוש בארגונים עסקיים
בישראל | שני קונה (המכללה האקדמית ספיר) ורונית נדיב (המכללה האקדמית ספיר)

12:45-14:15

הפסקת צהריים

12:45-13:15

מפגשי קהילות

12:45-13:45

ישיבת ראשי מחלקות

14:15-15:45

אסיפה כללית:

15:45-16:00

הפסקה

16:00-17:00

מושבים מקבילים:

• הענקת פרסים  -הענקת פרס לתזה מצטיינת והענקת פרס למאמר המצטיין על שם פרופ' לואי גוטמן
• דיווח על תוצאות הבחירות :יו"ר הועדה תמי סגיב שיפטר ,הצבעה על אישור התוצאות
• דו"ח כספי שנתי  -הגזבר אולג קומליק  -הצבעה על אישור הדו"ח
• סקר סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מקומית ,נטע כהנא (האוניברסיטה העברית) ,בן בורנשטיין (אוניברסיטת תל-
אביב) ,רמי קפלן (אוניברסיטת תל-אביב) וניר רותם (אוניברסיטת מינסוטה)
• דיון פתוח על תוצאות הסקר

ממחקרי מדיניות למעורבות בשינוי מדיניות  -המקרים של האתיופים ,הלהטבי"ם
ושל ערבים בהייטק (מושב קהילת סוציולוגיה ציבורית וסוציולוגיה של מדיניות)

יו"ר :אהרון אלאור (אוניברסיטת תל-אביב)
• פתיחה  -הסוציולוגיה כמנגנון שינוי חברתי ,מעבר למחקר ובאמצעות המחקר
• יזמי מדיניות והמאבק בגזענות של יוצאי אתיופיה בישראל | עדי בינס (המכללה האקדמית בית-ברל) וניסים כהן
(אוניברסיטת חיפה)
• Speaking truth to power – How Political Rhetoric Leads to a Counter Response of LGBT Street-Level
 | Bureaucratsמעיין דודוביץ (אוניברסיטת חיפה)
• מגמות בשילוב החברה הערבית בישראל בענפי ההייטק ובעיסוקים בתחום ההייטק | גלעד כהן קובץ' (קבוצת פארטו)
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בידוד ,בדידות ותלות הדדית

יו"רית :ליאת ליפשיץ-מלביצקי (המכללה האקדמית ספיר ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• זקנים בודדים בקורונה – רב שוליות ( )Intersectionalityשל הדרה והשלכותיה על המחקר | סיגל נעים
(המכללה האקדמית עמק-יזרעאל) ,רות כץ (אוניברסיטת חיפה) ואריאלה לבנשטיין (אוניברסיטת חיפה)
• "סובלות בשקט"  -חוויותיהן של נשים בדואיות חירשות | נוזהה אלאסד אלהוזייל (המכללה האקדמית ספיר)
ומרים לוינגר (המכללה האקדמית ספיר)
• צריכת שירותי בריאות של חולות סרטן השד בתקופת נגיף הקורונה | שירי שנאן-אלטמן (אוניברסיטת בר-אילן)

החוזה המגדרי :בבית ,בארגונים וביניהם

יו"רית :ניצן רימון-צרפתי (המכללה האקדמית ספיר)
• הקורונה והתרבות הארגונית הגברית ביפן :משבר כנקודת מפנה? | עפרה גולדשטיין-גדעוני (אוניברסיטת
תל-אביב)
• אלימות כלכלית כלפי נשים בארגונים | ענת אילוז (המכללה האקדמית עמק-יזרעאל)
• ניהול משאבי אנוש בארגונים ואי-שוויון מגדרי בשוק העבודה | אלינה רוזנפלד-קינר (אוניברסיטת חיפה)

17:00-17:15

הפסקה

17:15-18:45

מיני-מליאות:

סוציולוגים בשולחנות החשיבה וקבלת ההחלטות במגיפת הקורונה :מבט מבפנים,
יו"רית :מיטל עירן יונה (מכון ויצמן למדע)
• מבט מגדרי על ידע ,יוצריו ותהליכי קבלת החלטות –
המקרה של מגפת הקורונה | חנה הרצוג (אוניברסיטת תל-אביב)
• סוציולוגית במגיפה:
פעולה והשפעה בצוותי קבלת החלטות למאבק בקורונה | מיטל עירן יונה (מכון ויצמן למדע)
• יומנו של חוקר יישומי | רוני טיארג'אן אור (צה"ל ואוניברסיטת שטרסבורג)
• מערכת החינוך בניסוי טבעי :מחליטים לטווח קצר וחושבים לטווח ארוך | מיכל טבביאן (משרד החינוך)
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משברים בעדשה המגדרית (מושב קהילת מגדר)

סוציולוגיה לעת קורונה

יו"רית :ניצה ברקוביץ (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• דברי פתיחה :אורי רם (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• סראב אבורביעה-קווידר (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• נסים ליאון (אוניברסיטת בר-אילן)
• רגב נתנזון (המכללה האקדמית ספיר)
• תמר ברקאי (המכללה האקדמית תל-חי)
• ירון הופמן דישון (מרכז אדווה)

יו"ר :טל מלר (המכללה האקדמית צפת)
• מגפה פוגשת מגדר – מבט דורי | חנה הרצוג (אוניברסיטת תל אביב)
• מורות אימהות בזמן קורונה :שבויות באידיאולוגיות אינטרסנטיות מפלות | תמר כץ-פלד (הטכניון)
• המדיניות למניעת אלימות נגד נשים בישראל :מגבלות המענים הקיימים והצורך ב'מענה מודע יחסים' | מיכל
היישריק (האוניברסיטה הפתוחה והמכללה האקדמית בית-ברל)
ֹועלּות ( | )Agencyגלית ינאי-ונטורה
• ממשבר אישי לפעולה – שירות אזרחי של צעירות ערביות כאתר של פ ֲ
(המכללה האקדמית עמק-יזרעאל) ,ליאנה אסחק (אוניברסיטת תל-אביב) ומשה שרעבי (המכללה האקדמית
עמק-יזרעאל)
• התשובה היהודית בשעת משבר :תפילות יהודיות למניעת אלימות כלפי נשים ולשיקום נפגעות תקיפה מינית |
אלעזר בן-לולו (אוניברסיטת פנסילבניה)

שולחן עגול לזכר מירון בנבניסטי ז"ל :חזונות למציאות הדו-לאומית בישראל-פלסטין
יו"רית :מהא כרכבי-סבח (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• איאן לוסטיק (אוניברסיטת פנסילבניה)
• ערין חווארי (מדה אל-כרמל)
• סמי שלום-שטרית (המכללה האקדמית ספיר)
• ראיף זרייק (הקריה האקדמית אונו ומכון ון ליר)
• לב גרינברג (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

18:45-19:00

הפסקה

19:00-20:30

מושבים מקבילים:

סוציולוגיה של הגירה וחינוך :מבטים תיאורטיים ואמפיריים חדשים על שאלות ותיקות
(מושב קהילת חינוך)

יו"ר :יריב פניגר (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• הגירה גלובלית בראי הסוציולוגיה החינוכית :לקונות וכיווני מחקר חדשים | הללי פינסון (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• השפעות ארוכות טווח של גיל ההגירה בילדות :הישגים השכלתיים ותעסוקתיים של עולים מבריה"מ לשעבר
בתחילת שנות התשעים | אנסטסיה גורודזייסקי (אוניברסיטת תל-אביב) ,חנה איילון (אוניברסיטת תל-אביב)
ויריב פניגר (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• "בשביל מה? תיכף אהיה בן  18ואסע מפה" :אוריינטציית עתיד בקרב נוער בסיכון מהגרים בישראל | שקד
קליין (אוניברסיטת חיפה) ואביהו שושנה (אוניברסיטת חיפה)
• "האוניברסיטה הרחיקה אותי מהישראליות" :עיצוב זהות גזעית שחורה במפגש עם חוויית ההגזעה במרחב
האקדמי | סראב אבורביעה-קווידר (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

סוגיות בריאות וחולי בעת קורונה (מושב קהילת בריאות ורפואה)

יו"רית :תמי סגיב-שיפטר
• The Coronavirus Pandemic in Israel: A Comparison between Holocaust Survivors and Other
 | Older Adultsאלה קון-שורץ (אניברסיטת בן-גוריון בנגב) ,יעקב בכנר (אניברסיטת בן-גוריון בנגב) ושרה
כרמל (אניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• כשביואתיקה מיתרגמת לביופוליטיקה – שאלת התעדוף כדוגמא | חגי בועז (מכון ון ליר)
• איבדנו את הכיוון או את האמון? אמון במידע והקפדה על הנחיות בקרב האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה
הערבית בישראל במהלך התפרצות הקורונה ( | )COVID-19חנין שיבלי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) ,נדב
דוידוביץ' (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) ,דיינה פלקין (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) וניהאיה דאוד (אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב)
• דינמיקה של מדיניות הטיפול בקורונה בישראל :מדדים סוציו-דמוגרפיים ושיעורי תחלואה ,השוואה בין גל
ראשון וגל שני | דפנה בירנבאום-כרמלי (אוניברסיטת חיפה) ויהודית חסידה (המכללה האקדמית הרצוג)

כלכלה בעידן ניאו-ליברלי (מושב קהילת סוציולוגיה של הכלכלה)

יו"ר :דני ממן (אוניברסיטת בן גוריון בנגב)
• אג"ח של אימפקט חברתי ( :)social impact bondsעל גבולות הפעילות הפיננסית במדינה הניאוליברלית |
אסא מרון (אוניברסיטת חיפה)
•  | Re-politicizing Central banking: Recent Trends in the Politics of Central Banksאריה קרמפף
(המכללה האקדמית תל אביב-יפו)
• תפיסת ה"אחר" הכלכלי:השאלה הפנומנולוגית וחשיבותה | גלית אילון (אוניברסיטת בר-אילן)
• מה הניאו-ליברליזם עשה בשבילנו? מדיניות ניאו-ליברלית ואינטרסים של קבוצות מוכפפות | אמית אביגור-
אשל (המכללה האקדמית ספיר) ודני פילק (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

משפחה בימי קורונה :אתגרים והתמודדויות

יו"רית :עליזה לוין (אוניברסיטת חיפה)
• הקשר בין חרדה מצבית ,תמיכה חברתית ואושר בקרב אימהות יחידניות בתקופת הקורונה | מיכל שמיר
(המכללה האקדמית עמק יזרעאל) ואורית שמיר-בלדרמן (המכללה האקדמית עמק יזרעאל)
• מתח במערכת העבודה  -משפחה ,התמודדות וביטוי אלימות בין בני זוג בעת משבר הקורונה | ליאת קוליק
(אוניברסיטת בר-אילן)
• מוגבלות בימי קורונה :השלכות משבר הקורונה על אנשים עם מוגבלות והוריהם | ליטל ברלב (מכון ברוקדייל)
וגבי אדמון-ריק (נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים)
• ככה זה כשיש שניים  -חוויות עבודה של בני זוג שעבדו מהבית בזמן משבר הקורונה | רונית ויסמל-מנור
(האוניברסיטה הפתוחה) וורדה וסרמן (האוניברסיטה הפתוחה)
• חשיפת נטל ריבוי התפקידים של נשים ערביות בעת השהות בבית בתקופת הסגרים הארציים בישראל
הקשורים במגיפת הקורונה | ח'אולה זועבי (המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל  -חיפה)
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אי של יציבות במציאות כאוטית  -בית הספר הבינלאומי לשלום של ילדי הפליטים באי
לסבוס ביוון

יו"רית :סמדר בן אשר (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכללת אחווה)
• סדר בתוך הכאוס -כשתנועת נוער עושה בית ספר | איתן שחר (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמכללה האקדמית
ספיר)
• מגדל בבל בבית הספר הבינלאומי לשלום לילדי הפליטים בלסבוס | צביה ולדן (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• התקווה בקרב "הדור האבוד" של ילדי הפליטים באי לסבוס | סמדר בן אשר (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ומכללת אחווה)
20:30-22:00

דגל שחור 50 :שנים לפנתרים השחורים
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יום הכנס השני 10.2.21 -
08:30-10:00

מושבים מקבילים:

רב-תרבותיות ,זיכרון ואזרחות בהקשרים חינוכיים (מושב קהילת חינוך)

יו"רית :ג'וליה רסניק (האוניברסיטה העברית)
• להקשיב לקולות של אחרים  -הוראה רב-תרבותית בעת משבר כהזדמנות לקידום יזמות בקהילה | ורד פלפל-
קיסר (המכללה לחינוך ע"ש קיי) ,מירית ישראלי (המכללה לחינוך ע"ש קיי) ואסנת קליימן (המכללה לחינוך
ע"ש קיי)
• מרחב של אי נחת :הוראה באקדמיה במציאות של משבר מתמשך | תמר הגר (מכללת תל-חי) ומיה כהנוב
(האוניברסיטה העברית והמכללה האקדמית הדסה)
• Resistance to Multicultural Education among Israeli Undergraduate Students: A Sociocultural
 | Curricular Examinationאביב כהן (האוניברסיטה העברית)
• עלייה לרגל לאתר הנצחה ישראלי והוראת השואה למורים גרמניים :האמנם תרופת הפלא נגד התחזקות
האנטישמיות והימין הקיצוני בגרמניה ? | לאנס לוינסון (האוניברסיטה העברית) וג'וליה רסניק (האוניברסיטה
העברית)
• סיבוכים באזרחות :איך צעירים נזכרים בלימודי האזרחות בישראל | מחמד מסאלחה (האוניברסיטה הפתוחה)
וגל לוי (האוניברסיטה הפתוחה)

נרטיבים של משבר בין בריאות ומחלה (מושב קהילת בריאות ורפואה)

יו"רית :תמי סגיב-שיפטר
• רחם זמני :על המשמעות של רחם ,זמן והורות ביולוגית בתהליך השתלת הרחם | לימור מעודד דנון
(אוניברסיטת בר אילן)
• Direct and indirect predictors of prenatal depression and barriers to mental health services among
 | Bedouin women living in recognized and unrecognized villagesסמירה אלפיומי-זיאדנה (אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב)
• תגובות רגשיות ומשאבי התמודדות בקרב זקנים במהלך משבר הקורונה :יישום מודל הלחץ וההתמודדות |
ענבר לבקוביץ (המכללה האקדמית לחינוך אורנים)
• יקומים מקבילים  -הפער הפרופסיונלי בין רופאים לאחיות והשפעתו על כבוד האדם במערכת הבריאות
בישראל | אסף גפן (האוניברסיטה העברית) ואורית מרידן (היחידה לחוויות המטופל  -ביה"ח הדסה)

דמיֹון במשבר

10.2.21

יום הכנס
השני

יו"רית :לבנת קונופני-דקלב (אוניברסיטת תל-אביב)
• רגשות פוליטיים והיכולת לדמיין | לבנת קונופני-דקלב (אוניברסיטת תל-אביב)
• בין עבר לעתיד  -כיצד לאמן את הדמיון בהווה? | נורמה מוסי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• שלושה תצלומים ,שלוש הפגנות והדמיון הפוליטי | רותי גינזבורג (המכללה האקדמית בית-ברל והמרכז
האקדמי בצלאל)
• דמיון מזרחי :הייתכן מאבק פלסטיני-מזרחי משותף לפירוק קירות "הווילה בג'ונגל"? | אורלי נוי (מערכת
"שיחה מקומית")

סוגיות של סביבה וחברה בעידן משברי (מושב קהילת סביבה וחברה)

יו"ר :רמי קפלן (אוניברסיטת תל-אביב)
•  | From Camels to Panels: Renewable Subjectivities in Israel’s solar energy frontierמירי לביא-נאמן
(מכון הערבה)
• משבר הקורונה והחינוך הסביבתי  -למידה בחוץ בעתות של סגר | נירית אסף (מכללת סמינר הקיבוצים)
ודפנה גן (מכללת סמינר הקיבוצים)
• השבה ליושנה – אוספי בעלי החיים בישראל ותפקידם ההיסטורי בשיח ובמעשה של שמירת הטבע | שי בן-
עמי (האוניברסיטה העברית)
• דה-פוליטיזציה של מדיניות מים והתפלה" :משברי המים" בישראל בראי העיתונות ( | )2001-2018שי קסירר
(אוניברסיטת ברייטון)
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מדע וביקורת בעידן של משבר (מושב קהילת ידע ,מדע וטכנולוגיה)

יו"ר אוראל ב .עמנו (המכללה האקדמית ספיר והאוניברסיטה העברית)
• לוק בולטנסקי  -קריאה ביקורתית בסוציולוגיה של הביקורת | טאי דיבון (אוניברסיטת תל-אביב)
• טשטוש גבולות או הפרדת רשויות? הסטנדרטיזציה של פייסבוק אצל משרדי הממשלה בישראל | גל יעבץ
(אוניברסיטת בר-אילן)
• על הכינון האלגוריתמי של העצמי המיקרוביאלי :המקרה של תזונה מותאמת אישית | רפי גרוסגליק (המכללה
האקדמית בית-ברל ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב) ודן קוטליאר (אוניברסיטת סטנפורד)
• השפעת היא לא קורונה :המתח בין הפוליטי למדעי ובין הכלכלי לרפואי בהשוואה בין נגיף הקורונה למחלת
השפעת | נופר לופו (אוניברסיטת בר-אילן) וגיא בלזם (אוניברסיטת בר-אילן)
• מתדיין :אורי שוויד (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

12:00-13:00

קהילות בישראל :יצירה ,שימור ,התפוררות

יו"ר :רגב נתנזון (המכללה האקדמית ספיר)
• תפיסת זמן ובניה של "סצינה" :לקחים ממחקר על מוסיקה עצמאית בישראל | דלית שמחאי (המכללה
האקדמית תל-חי)
• אבודות במטריקס :המשמעויות של משבר הקורונה על חווית ההנחייה במרחב קבוצתי וירטואלי | יעל בן דוד
(המרכז הבינתחומי)
• שירת מחאה בישראל בתחילת המאה העשרים ואחת | עמיר סגל (האוניברסיטה העברית)

יו"ריות :עדי מורנו (אוניברסיטת חיפה) וגילי הרטל (אוניברסיטת בר-אילן)
• כיצד א-מיניים מבדילים בין רומנטיקה לחברות? | גאיה שטיינברג (האוניברסיטה העברית)
• עור סטרייטי ,מסכות גאות :הון חברתי ,הון תרבותי והון מיני בהתחזות לגייז בקולנוע הישראלי והעולמי | גלעד
פדבה (אוניברסיטת תל-אביב)
• לאחוז את החבל בשני קצותיו – אמביוולנטיות ממשלתית במנגנונים לקידום זכויות להט"ב בישראל | ליהי
רוטשילד (אוניברסיטת מנצ'סטר מטרופוליטן)
• הגוף ככרטיס כניסה לחברויות אפלטוניות במועדוני גייז | משה חג'ג' (אוניברסיטת בר-אילן)
• מאפייני 'תחושת שייכות' לקהילה בקרב אוכלוסייה להטבית החיה בקיבוצים | זאביק גרינברג (המכללה
האקדמית תל-חי) וסער קרפ-גרשון (מכון ויצמן)

10:00-10:15
10:15-11:45

מיני מליאות:

סטטיסטיקה ,עדויות וארכיונים :לקראת סוציולוגיה של פרשת "ילדי תימן ,מזרח ובלקן"

יו"רית :אורלי בנימין (אוניברסיטת בר-אילן)
• מחוץ לישראל :ההקשר הגלובלי של "ילדי תימן ,מזרח ובלקן" | בני נוריאלי (האוניברסיטה העברית ומכללת
עמק יזרעאל)
• כשהארכיונים שותקים  -העדויות רועמות :מה אפשר ללמוד מראיונות על פרשת ילדי תימן ,מזרח ובלקן? |
מעיין נהרי (עמותת עמר"ם)
• האמנם נפטרו הילדים שנעלמו? מבט סוציולוגי-היסטורי על נתוני הילודה והתמותה של יוצאי תימן בתקופת
העליה ההמונית | דניאל דה מלאך (המכללה האקדמית ספיר)

נרטיבים של משבר :מערכות הרפואה והבטחון במשבר הקורונה

יו"רים :עוזי בן שלום (אוניברסיטת אריאל) ותמי סגיב-שיפטר
• מסגור ההתמודדות עם הקורונה באמצעות מטאפורת המלחמה :משמעויות והשלכות | עפרה בן ישי
(האוניברסיטה הפתוחה)
• מחדל המאבק בקורונה נוכח הפתולוגיה של הדמוקרטיה הישראלית | יורם פרי (אוניברסיטת מרילנד)
• פוליטיקה ,צבא ובריאות :על מיליטריזציה של השיח והפרקטיקות של התמודדות עם הקורונה | נדב דוידוביץ'
(אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

גזע ואתניות בישראל

יו"ר :מוטי גיגי (המכללה האקדמית ספיר)
• הלוקאלי והגלובלי בחקר שחורות בישראל :ביקורת מתודולוגית | אדנה זאוודו (אוניברסיטת תל-אביב) וגיל
רוטשילד-אליאסי (אוניברסיטת ברקלי)
• הבחירה באתניות מזרחית במעמד הבינוני הישראלי | גיא אבוטבול-זלינגר (המכללה למנהל)
• טרנספורמציית זהות "מוצלחת" :ייצוגן של נשים פוסט-סובייטיות בעיתון "לאישה" | יוליה שבצ'נקו
(אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמכללה האקדמית ספיר) ועינת לחובר (המכללה האקדמית ספיר)

סימפוזיון לכבוד ספרו של אורי רם "הסוציולוגיה הישראלית:
היסטוריה רעיונית "1882-2018

חוסן במצבי חירום

יו"רית :אלכסנדרה קלב (אוניברסיטת תל-אביב)
• גילי המר (האוניברסיטה העברית)
• ח'אלד פוראני (אוניברסיטת תל-אביב)
• יהודה שנהב (אוניברסיטת תל-אביב)
• אורנה ששון-לוי (אוניברסיטת בר-אילן)
• מגיב :אורי רם (אוניברסיטת בן-גוריון)

משברי הסביבה והסוציולוגיה הישראלית (מיני-מליאה של קהילת סביבה וחברה)

יו"ר :לירון שני (האוניברסיטה העברית)
• שינוי אקלים והמזרח התיכון :משבר בהתהוות | דני רבינוביץ (אוניברסיטת תל אביב)
• משברים מצטלבים :הקשר בין התמודדות עם גלי הגירה ובין השאיפה לקדם קיימות סביבתית | טלי כץ-גרו
(אוניברסיטת חיפה)
• משבר האקלים והגלובליזציה | רמי קפלן (אוניברסיטת תל-אביב)
• "החומר כבר ידע"  -האנתרופוקן במרחב האנתרופולוגי | תמר אלאור (האוניברסיטה העברית)

11:45-12:00
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למידה מג(ק)וונת

יו"רית :סיגל נגר-רון (המכללה האקדמית ספיר)
• ערבית לא מדוברת :על גבולות השפה הערבית במרחב האקדמי בישראל | מייסלון דלאשה (אוניברסיטת תל-אביב)
• הסטודנטים הפלסטינים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית בצל משבר הקורונה  -תמונת מצב | אריס
בשארה (אוניברסיטת תל-אביב)
• מנסים להתחבר :פער דיגיטלי ולמידה מרחוק בקרב סטודנטים בדואים בזמן משבר הקורונה | האמה אבו-
קשק (המכללה האקדמית ספיר) ויונתן מנדלס (מכון מופ"ת)

מחקר להט"ב/קוויר כאן ועכשיו (מושב קהילת קוויר/להט"ב)

הפסקה

מושבים מקבילים:

יו"רית :תמר רזי (המכללה האקדמית ספיר)
• "אנחנו לא פיונים בלוח שחמט"  -ההתנגשות בין קולו של הממסד וקולות תושבי עוטף עזה ברשתות
החברתיות | אלה בן עטר (המכללה האקדמית ספיר) ורוני גז לנגרמן (המכללה לחינוך ע"ש קיי)
• גיל והשכלה כרשת ביטחון לאור משבר הקורונה | גל ליפשיץ (אוניברסיטת תל-אביב)
• "קהילה? עכשיו יותר מתמיד" – תובנות ראשונות ממחקר על קהילות שיתופיות בישראל ובעולם בהתמודדות
עם מגפת הקורונה | דורון טימור (יד טבנקין והאוניברסיטה הפתוחה)
13:00-14:30

הפסקת צהריים

13:00-13:30

מפגשי קהילות

13:00-14:00

ישיבת הנהלת אגודה

הפסקה
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14:30-16:00

מיני-מליאות:

ערים במשבר :תכנון ,מיתוג וניהול עירוני (מושב קהילת סוציולוגיה אורבנית)

יו"רית :הילה צבן (המכללה האקדמית כנרת)
• העיר כזירה של הזדמנות ,העיר כזירה של משבר :תרגום מודל העיר היצירתית בירושלים ובטורונטו | נגה קידר
(האוניברסיטה העברית)
• תכנון במשבר :השפעת שיחי משבר על עיצוב המרחב הפיסי והחברתי | רני מנדלבאום (אוניברסיטת תל-אביב)
• תכנון וניהול עירוני כהכחשת משבר האקלים? | אורי אנזנברג (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)

משבר הקורונה והשפעתו על העיר (מיני-מליאה של קהילת סוציולוגיה אורבנית)

יו"רית :נגה קידר (האוניברסיטה העברית)
• דחיקה ועקירה מהעיר בימי קורונה | אורן יפתחאל (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) וארז צפדיה (המכללה האקדמית ספיר)
• גיוון עירוני וחסינות מפני מגיפות :המקרה של  | COVID-19רוית חננאל (אוניברסיטת תל-אביב)
• ג'נטריפיקציה טרנסלאומית – מה זה ולמה זה יכול לצמוח בעת משבר? | הילה צבן (המכללה האקדמית כנרת)
• "האחר" הביולוגי בעיר המסוכסכת :יחסים בין הקבוצות בירושלים בתקופת הקורונה | מריק שטרן
(האוניברסיטה העברית)

קורונה ומשברים כלכליים

יו"ר :דניאל דה מלאך (המכללה האקדמית ספיר)
• עוני בימי קורונה :אתגרים ותובנות ממחקר במהלך משבר | עליזה לוין (אוניברסיטת חיפה) ושרון נוביקוב
(אוניברסיטת חיפה)
• קורונה ,צריכה וסביבה  -היבטים חברתיים של צריכה בת קיימא במהלך הקורונה | מיטל פלג-מזרחי
(אוניברסיטת תל-אביב)
• להיות בעל עסק קטן במגיפה עולמית | נעמי דל (האוניברסיטה העברית)

האגודה הסוציולוגית הישראלית והאגודה הישראלית לתקשורת – קורונה ותקשורת

יו"רים :מוטי גיגי (המכללה האקדמית ספיר) וחיים נוי (אוניברסיטת בר-אילן)
• ארכיון חזותי למגיפה מתמשכת :כיצד מיוצג משבר עולמי בעידן המדיה החברתית? |טרייסי אדמס
(אוניברסיטת בר-אילן) ושרה קופלמן (האוניברסיטה העברית)
• רואים רחוק רואים שקוף-דימויי זקנה והזדקנות בסדרות מקור ישראליות בשנות האלפיים | שרון רמר-ביאל
(המכללה האקדמית תל-אביב-יפו)
• "החלטנו שאנחנו לא רוצים ילדים – נספר להם היום בערב" :הומור הורים ברשתות החברתיות במהלך הסגר
הראשון | נלי אליאס (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) ודפנה למיש (אוניברסיטת ראטגרס)
• התמודדות דיגיטלית עם עולם עוין :משתמשי אינטרנט מבוגרים בזמן קורונה | גלית נמרוד (אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב)

השכלה גבוהה ואי-שוויון מעמדי ,אתני ,לאומי ומגדרי

יו"ר :בני נוריאלי (האוניברסיטה העברית ומכללת עמק יזרעאל)
• "דור ראשון להשכלה גבוהה"  -קטגוריה חברתית בהצטלבות של מגדר ,אתניות ומעמד | אפרת בן שושן גזית
(אוניברסיטת תל-אביב)
• הזכות לעקוף :הזדמנות שניה ואי שוויון בהזדמנויות השכלתיות | כרמל בלנק (המרכז האקדמי רופין) ואייל
בר-חיים (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• משבר המגוון :ניתוח ההתנגדויות למגוון בהשכלה הגבוהה בישראל ובהולנד | הילה דיין (אוניברסיטת אמסטרדם)
• אי שוויון לאומי ,אתני ומגדרי באקדמיה :מכללת ספיר כמקרה מבחן | מוטי גיגי (המכללה האקדמית ספיר),
סיגל נגר-רון (המכללה האקדמית ספיר) ותמר רזי (המכללה האקדמית ספיר)

סימפוזיון לכבוד ספרו של יהודה שנהב-שהרבני
"פועלים בתרגום :מהמפנה האינדיבידואלי לתרגום דו-לאומי"
יו"רית :הגר להב (המכללה האקדמית ספיר)
• מיכל פרנקל (האוניברסיטה העברית)
• גלילי שחר (אוניברסיטת תל-אביב)
• אריז' סבאע'-ח'ורי (האוניברסיטה העברית)
• נסים ליאון (אוניברסיטת בר-אילן)
• מגיב :יהודה שנהב-שהרבני (אוניברסיטת תל-אביב)

16:00-16:15

הפסקה

16:15-17:15

מושבים מקבילים:

17:30-19:00

מליאת סיכום:

אתגרים ,מאבקים ותמיכות :מוגבלות בזמן משבר (מושב קהילת לימודי מוגבלות)

יו"רית :מריאלה יאבו (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• משבר וצמיחה-בוגרים עם מוגבלות באומנה בתקופת הקורונה | מעיין פיין (המכללה האקדמית ספיר
והמכללה האקדמית אשקלון) ,שמרית פרינס-אנגלסמן (המכללה האקדמית אשקלון) ושושנה לוביש-עומר
(אוניברסיטת בר-אילן ומכון סאמיט)
• תפקוד מרכזים למשפחות לילדים עם מוגבלות בתקופת הקורונה ותרומתם להפחתת המצוקה והגברת
איכות החיים המשפחתיים | טלי נוי-הינדי (אוניברסיטת חיפה וביתא מחקר) ואיילת גור (המכללה האקדמית תל-חי)
• החיים עצמם :המאבק במסמך התיעדוף | בשמת בר-נדב (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
• מגיב :רוני הולר (האוניברסיטה העברית)

איך יוצאים מהמשבר? סוציולוגיה של העתיד

יו"רית :יעל ברדה (האוניברסיטה העברית)
• כיווני מחקר על הדת וההצטלבות עם לאומיות | יעקב ידגר (אוניברסיטת אוקספורד)
• כיווני מחקר על אזרחות וגבולות | אדריאנה קמפ (אוניברסיטת תל-אביב)
• כיווני מחקר בעולם העבודה  -בעקבות השינויים הטכנולוגים והכלכליים | כפיר כהן-לוסטינג (מכון ון ליר)
• קולוניאליזם התיישבותי ועתיד הסוציולוגיה הפוליטית | אריז' סבאע'-ח'ורי (האוניברסיטה העברית)

מגדר :אידיאולוגיה ,שיח וניידות

יו"רית :הגר להב (המכללה האקדמית ספיר)
• לגדול בגן עדן :השימוש באימהות להתמודדות עם מצבי משבר ,המקרה של נשים שעזבו התנחלויות | ענבל
סיקורל (המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית ספיר)
• האמנם האישי הוא פוליטי? מה בין משבר הפרטיות לנִ ּׁשּוי האמת | אורפה סנוף-פלפול (אוניברסיטת תל-אביב)
• שינה ,עבודת גוף והון גופני :שיח שינה במגזינים  Men's Healthו | Women's Health -דנה זרחין (אוניברסיטת חיפה)
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17:15-17:30

הפסקה

19:00-19:30

השקת כוסית
ועדת הכנס :מוטי גיגי (יו"ר  -המכללה האקדמית ספיר) ,רגב נתנזון (המכללה האקדמית ספיר) ,לב גרינברג
(אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) ,אורי שוורץ (אוניברסיטת בר-אילן)  ,יעל ברדה (האוניברסיטה העברית ומרצה
אורחת באוניברסיטת הרווארד) ,ליאת ליפשיץ-מלביצקי (המכללה האקדמית ספיר ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
עליזה לוין (אוניברסיטת חיפה) ,ניצן רימון-צרפתי (המכללה האקדמית ספיר) ,הגר להב (המכללה האקדמית
ספיר) ,סיגל נגר-רון (המכללה האקדמית ספיר) ,הילה צבן (המכללה האקדמית כנרת) ,תמר רזי (המכללה
האקדמית ספיר) ,דניאל דה-מלאך (המכללה האקדמית ספיר) ולבנת קונופני-דקלב (אוניברסיטת תל-אביב).
רכז הכנס :תומר מידז'גורסקי.
מזכיר האגודה הסוציולוגית הישראלית :אליאב גוטמן.
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