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הודעה מהדרום הגלובלי /
סאסקיה סאסן
פורסם ב"גארדיין" ב12.9.01-
ההתקפה של אתמול מבהירה כי איננו יכולים להתחבא
מאחורי השלום והשגשוג שלנו .העדויות לכך הלכו והתרבו,
אך מנהיגינו מיאנו לראותן .אימי המלחמה והמוות בדרום
הגלובלי לא הותירו את רישומם ,אולם מסכי הגנה כנגד
טילים לא יכולים להגן עלינו .מדינות חזקות אינן יכולות
להימלט מטרוריזם רב-מימדי ,פצצות תוצרת בית ,נשק
גרעיני חובבני ונשק ביולוגי מייצור עצמי .צמיחת החוב
והאבטלה ודעיכתם של סקטורים כלכליים מסורתיים ,מזינים
מסחר בלתי חוקי באנשים הנוהרים למדינות העשירות.
המחלות והמגיפות של הדרום הגלובלי הגיעו עתה גם לצפון
הגלובלי :אבעבועות רוח חזרו לארצות הברית ואנגליה,
יתוש הנילוס הגיע לראשונה לצפון .כשממשלות
מתרוששות ,הן נהיות תלויות יותר במשאבים המגיעים
אליהן מהמהגרים השולחים כסף הביתה ואין להן סיבה
לבלום הגירה בלתי חוקית .הלחץ והתחרותיות מכריחים
ממשלות במדינות עניות לקצץ בתקציבי בריאות ,חינוך
וחברה ,עובדה המאטה עוד יותר תהליכי פיתוח .החוב
החיצוני הגדל ומחלותיו של הדרום מתחילים להשפיע על
מדינות הצפון .אין אנו יכולים עוד להפנות גבנו לסבל .אם
איננו מוכנים לפעול מטעמים הומניטריים ,עלינו להבין
לפחות שיש לנו אינטרס עצמי.
שווקים אינם יכולים לטפל בעצמם .על ממשלות למשול
יותר .אולם איננו יכולים לשוב לשיטה הישנה של מדינות
המקיפות עצמן בחומות מגן .זהו הזמן לרב-צדדיות
ובינלאומיות אמיתית :חידושים רדיקליים וצורות חדשות של
שיתוף פעולה עם החברה האזרחית ומוסדות רב-לאומיים.
האלימות עקב רעב ועוני ,ההרס של אדמות פוריות ,דיכוין
של מדינות חלשות על-ידי מדינות החמושות טוב יותר,
רדיפות – כל אלו מזינים תנועה איטית ,מורכבת ,אך עקבית
לקראת הצפון .הצפון יוצר חלק ניכר מהנזק והוא בעל
המשאבים הדרושים לתקנו .חלק מהאתגר הוא למעשה
ההכרה בזיקת הגומלין בין צורות שונות של אלימות שאיננו
קושרים ביניהן ,או שאפילו איננו מחשיבים כאלימות .אנו
סובלים מבעית תרגום .שפת העוני והסבל אינה נהירה
ואינה נוחה .שפת ההתקפות אתמול ברורה בהחלט.
שתי בעיות מרכזיות מצריכות טיפול :מלכודת החוב
הלאומי ,וההגירה .מלכודת החוב משמעותית יותר מכפי
שרבים בצפון משערים .הדגש הוא תמיד על גודל החוב,
שהינו חלק קטן מסך שוק ההון הגלובלי ,אשר מוערך כעת
ב 83-טריליון דולר .אך החוב החיצוני יאיים לבסוף על הצפון

סוציולוגיה
בצורת הברחה בלתי חוקית של אנשים ,סמים ונשק,
באמצעות הופעה מחודשת של מחלות שחשבנו שהן תחת
פיקוח ,ובאמצעות הרס מצטבר של המערכת האקולוגית
השבירה שלנו .מלכודת החוב מקיפה עתה יותר מדינות,
וכוללת כיום גם מדינות בעלות הכנסה בינונית .ישנן עתה
כחמישים מדינות לערך אשר מצויות בסחרור חובות ואינן
מסוגלות להתמודד עם התהליך .אין זה יותר רק עניין של
פריסת חובות ,אלא של תנאים מבניים חדשים לחלוטין .מה
שאנו נוטים לא לראות או לא להבין ,היא העובדה שחובות
אלו מצויים ברמה בלתי ניתנת לניהול ושליטה ,הרבה מעבר
למה שנחשב בלתי ניתן לניהול במשברים שפקדו את
אמריקה הלטינית בשנות השמונים .היחס של חוב לתוצר
הלאומי גבוה במיוחד באפריקה ,שם הוא עומד על ,123%
בהשוואה ל  42%באמריקה הלטינית ו 28%-באסיה .קרן
המטבע הבינלאומית תובעת תשלום של בין  20%ל25%-
מסך רווחי היצוא כבסיס להחזר חובות .לעומת זאת ,בעלות
הברית ביטלו ב 1953-כ 80%-מהחוב המלחמתי הגרמני
ודרשו החזר חובות בסדר גודל של  3%עד  5%בלבד מסך
רווחי היצוא .אלו הם גם התנאים הנדרשים ממרכז אירופה
לאחר נפילת הקומוניזם.
מה ניתן לעשות כדי לחלץ מדינות עניות מהמלכודת?
מדינות עניות נאלצות לייבא טובין ,והמערב מקבל תשלום
רק בדולרים או במטבעות קשים אחרים .כך נוצר מעגל
קסמים שלא ניתן להיחלץ ממנו .אחת הדרכים היחידות
לנטרול המלכודת היא להרשות למדינות לשלם במטבע
שלהן ,וכך יתאפשר להן לייבא טובין הנחוצים לפיתוח ולחזק
את המטבע שלהן .מעטות המדינות העניות שיכולות
להימנע ממאזן סחר שלילי – מתוך  93מדינות בעלות
הכנסה נמוכה ובינונית ,רק  11נהנו מעודף יצוא בשנת
 .2000מדינות אלו היו מעוניינות לייצא יותר ,כפי שרואים
עתה ,עם יצירת סוכנות ביטוח הסחר האפריקאי לעידוד
יצוא מאפריקה ובתוכה .מאמצים אלו הינם מבטיחים .רוב
מדינות הדרום תלויות לחלוטין ביבוא נפט ,מזון ,ומוצרי
תעשיה .הן זקוקות להלוואות ,וכאשר הן צוברות חובות,
תשלמי ריבית ועליות חוב נוספות מטפסים בתלילות תוך
פגיעה נוספת בערך המטבע המקומי .הלוואות במטבע
קשה הינן מלכודת .החוב הממשלתי של מדינות עניות,
ויותר ויותר מדינות בעלות הכנסה בינונית ,צריך להיות
מוצא משוקי ההון הגלובליים ולהיכנס למערכת
הבינמדינתית .קיינס הציע זאת בשנות הארבעים בשעת
יצירתה של קרן המטבע הבינלאומית ,וקרן המטבע הלכה
בכוון זה עם התוכנית לספק מימון מוקדם לפני משבר ,תחת
הנוהג להציל את המשקיעים של המדינות העשירות
כשהמשבר כבר פרץ.
הסכנה השניה היא הגירה והברחה בלתי חוקית של אנשים.
הגידול בחוב והתוצרים הכלכליים הקשים שלו מייצר תנועות
הגירה חדשות .כשהמדינות העשירות ממשיכות להתעשר
הן קוסמות יותר ויותר ,אך גם מערימות קשיים גדולים יותר
בהיתרי הגירה ובקליטת פליטים .כך מעודדות למעשה
המדינות העשירות את הסחר הבלתי חוקי במהגרים.
אנו עשויים לחשוב שאין קשר בין חוב ועוני גדלים לבין
האלימות בניו יורק ובוושינגטון .אך יש קשר בין הדברים.
ההתקפות הן שפה של מוצא אחרון :הנדכאים והנרדפים
השתמשו בשפות רבות כדי להגיע אלינו ,אך נראה שאין אנו
מסוגלים לתרגם לעצמנו את משמעות הדברים .לכן ,כמה
מהם לקחו אחריות אישית לדבר אלינו בשפה שאיננה
זקוקה לתרגום.
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פרופסור סאסקיה סאסן הינה סוציולוגית באוניברסיטת
שיקגו.

ללמד סוציולוגיה:
פאניקה מוסרית
פאניקה מוסרית מאופיינת על ידי התחושה ,המשותפת
למספר משמעותי של בני אדם בחברה נתונה ,כי חורשי-
רעות מאיימים על החברה ועל הסדר המוסרי כתוצאה
מדרכי פעולתם ,ולכן יש לעשות משהו לגביהם ולגבי
ניתוח
התנהגותם ).(Goode & Ben-Yehuda 1994
פאניקה מוסרית שייך ,בדרך כלל ,למסגרת חקר ה"סטיה
החברתית" .עם זאת ,אין מניעה להחיל מושג זה על מכלול
של תגובות חברתיות למצבי איום או למצבים הנתפסים
כמאיימים .להלן מספר המלצות לקריאה:
 Beck, U. (1992) Risk Society: Towards a New
Modernity. Sage.
 Becker, Howard (1963) Outsiders. Free Press.
 Ben-Yehuda, Nachman (1993) The Politics
and Morality of Deviance: Moral Panics, Drug
Abuse, Deviant Science, and Reversed
Discrimantion. State University of New York
Press.
 Cohen, Stanley (1972) Folk Devils and Moral
Panics. Macgibbon & Kee.
 Furedi, Frank (1994) “A Plague of Moral
Panics,” Living Marxism, 73.
 Goode Erich and Ben-Yehuda Nachman
(1994) Moral Panics: The Social Construction
of Deviance. Blackwell.
 Gusfield, Joseph (1990) Symbolic Crusade:
Status Politics and the American Temparence
Movement. University of Illinois Press.
) McRobbie A., & Thornton S. (1995
“Rethinking Moral Panic for Multi-Mediated
Social Worlds,” British Journal of Sociology,
46, 559.
 Saldahana, Arun et. Al. “Fear and Loathing in
Goa,” www.unesco.org/courier
 Sung,
Connie
“Party
Scene,
Drug
”Connections: Nothing New to rave About,
www.usc.edu
) Thompsn, Kenneth (1998
Moral Panics.

Routledge.
 Watney, Simon (1994) "AIDS, Moral Panic

Theory, and Homophobia," in: Practices of
Freedom: Selected Writings on HIV/AIDS.
Duke University Press.
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מהנעשה באגודה
עמיתי חברי האגודה,
בתקופה זו לפני שנה היינו בעיצומן של הכנות לקראת הכנס
השנתי שהתקיים במלון היאט בירושלים .אינתיפאדת אל-
אקצא היתה בת למעלה מחודשיים ,הארועים הקשים של
אוקטובר ,בהם נהרגו שלושה עשר ערבים אזרחי המדינה,
היו עוד טריים ,ומשבר הכלכלה החדשה כבר הופיע .על
רקע התקוות הגדולות של ראשית שנת  ,2000התפתחויות
אלה תפסו רבים מאתנו בהפתעה ובלתי מוכנים לשבר על
ביטוייו השונים .באו התקפת הטרור בארה"ב ,המלחמה
המתפתחת באפגניסטן ,החרפת העימות עם הפלשתינים,
משבר האמון ההולך ומחריף בין האוכלוסייה היהודית
והערבית בישראל ,ומיתון כלכלי חריף כדי להזכיר לנו שגם
כאשר המצב נראה נואש הוא יכול להידרדר ולהחמיר אף
יותר.
אנו שוב מתכוננים לכנס השנתי אשר יתארח השנה
באוניברסיטת חיפה .הועדה המארגנת בראשות אילן
תלמוד בחרה בכותרת "זהויות ואי נחת בחברה שסועה"
כתימה מארגנת לכנס .נראה שבחירה זו קולעת במיוחד
כציר לדיון על החברה הישראלית בימים אלה .זה כמה
שנים ששאלת אופייה המשתנה של החברה הישראלית
מעסיק סוציולוגים באופן אינטנסיבי והנושא נמצא במוקד
הדיון הציבורי .נדמה לפעמים שאנו במרוץ לאיתור 'חלקיק
מלכד' העשוי לשמש כנקודת התייחסות משותפת )משהו
דמוי קוטב מצפוני( לאלה המבטאים מאוויים לאומיים,
תרבותיים ,וחברתיים שונים ואף מנוגדים .לא אמנה כאן את
מגוון השסעים או את ריבוי ביטויי ההדרה והניכור ואת
הפערים המתעצמים בין שכבות שונות של האוכלוסייה.
אומר רק שהתפתחויות אלה הבליטו את החשיבות הרבה
ואף הדחיפות של הצגת הניתוח הסוציולוגי בפני שכבות
רחבות ככל האפשר של החברה הישראלית .יש העושים
זאת בפרסום עבודות המחקר שלהם ובהרצאות שהם
נותנים ,אחרים )אולי מעטים מידי( עושים זאת באמצעי
תקשורת המונים על סוגיה ובפורומים ציבוריים .אך אין במה
מתאימה יותר לעשות זאת באופן קולקטיבי ומשפיע מזו של
הכנס הסוציולוגי.
בשנה שעברה הושקע מאמץ להביא את הסטודנטים
לתארים מתקדמים לכנס השנתי .זה נעשה באמצעות
פרסום הכנס בקרב הסטודנטים ,פעילות מיוחדת כמו
המושב שאורגן עבור דוקטורנטים ,ובעיקר בעזרת שיתוף
פעולה מבורך בין החוגים השונים לאגודה שאפשר סבסוד
ההרשמה של סטודנטים .פעולות אלה הניבו השתתפות
מרשימה של סטודנטים ואלה שנכחו בכנס חוו את הרוח
הצעירה והדינמית שאפפה את הדיונים ,כמו גם את
המסדרונות .ברצוננו להמשיך בפעילות זו השנה .הכוונה
של מהלך זה היא לקרב את הסטודנטים ,עמיתינו לעתיד,
לפעילויות של האגודה .עם זאת ,אין הכוונה להפוך את
הכנס השנתי של האגודה לכנס סטודנטים .דווקא המפגש
והשילוב שהכנס מאפשר ,בין סטודנטים ומורים ,בין
סוציולוגים ותיקים ומתחילים ,סוציולוגים היושבים באקדמיה
ואלה המיישמים סוציולוגיה בפעילותם היומיומית ,הוא מה
שהופך אותו לאירוע מפרה ומרגש .אני פונה על כן לעמיתי
לעשות כבר עתה תכניות להשתתף בכנס ,לא להמתין עד
הרגע האחרון אלא ליצור כבר עתה קשר עם יו"ר של מושב
המתאים לעבודתכם .גם אם אין בכוונתכם להציג בכנס

עבודה משלכם ,אנא בואו לתרום את חלקכם במושבים
במליאות ואף במסדרונות.
בברכה,
נח לוין-אפשטיין

www.ssrc.org/sept11/
ה Social science Research-העלה על הרשת אתר
מרתק המרכז מאמרים של סוציולוגים מתחומים שונים
העוסקים באירועי ה 11-לספטמבר .בין הכותבים :ג'נט אבו-
לוגוד ,שילה בן-חביב ,צ'רלס טילי ,דניאל ארצ'יבוגי ,פרתה
ציטרג'י ,אמיתי עציוני ,סטנלי ליברסון ורבים אחרים .מומלץ!
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כרך ג' גיליון  2תשס"א 2001
בגליון:
גליה סעדה-אופיר על :בין "ישראליות" ל"מזרחיות":
הכלאות מוסיקליות מן העיר שדרות
כנס על :תהליכי פיוס
רוחאנה על :פיוס בסכסוך לאומי מתמשך :זהות וכוח
במקרה הישראלי-פלשתיני
ברזילי על :פיוס בין קהילות :גישה של זכויות האדם
ג'מאל על :הכרה-הדדית והטראנספורמציה של
קונפליקטים :היבטים תאורטיים
בילסקי על :העלמה והמוות :בית המשפט ותהליכי
פיוס
מרקס על :שאלת הפיצויים לפליטים הפלשתיניים
רוזין על :פיוס פוליטי בין ישראל והפלשתינים –
האספקט הכלכלי
דיון
אילוז על :מדוע לימודי התרבות חיוניים לתיאוריה של
צדק
קלדרון וכ"ץ :תגובות
ביקורות ספרים

סוציולוגיה

סוציולוגים בעיתונות
שעת חירום בפי גלילות  /חוה עציוני-הלוי" ,הארץ" 31/7
מדוע הציבור הישראלי מחריש לנוכח מיקומו השערורייתי
של אתר הדלק והגז בפי גלילות ,המסכן עשרות אלפים
אשר מתגוררים ונוסעים בקרבתו? עציוני-הלוי משיבה
לתהיה זו בטענה כי על הציבור הישראלי השתלטה
תחושת אין אונים ,התחושה שבמדינה הזאת אי-אפשר
להזיז שום דבר.
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מי צריך שלום  /משה שוקד" ,הארץ" 1/11
שוקד טוען ,כי השנאה המשותפת לאויב הפלשתיני גורמת
לחברה הישראלית לעבור תהליך שינוי  -משמאל מדומה
לימין לאומני נחרץ ,ומאפשרת לסקטורים השונים לתפקד
כיחידה לאומית מלוכדת .בואו של שלום יחייב התמודדות
כנה יותר עם השסעים החברתיים בחברה הישראלית .אז
מי צריך שלום?

סתם סיפור אגדה עם סוף לא נעים  /ורד ויניצקי-סרוסי,
מכתבים למערכת "הארץ" 4/11
עסק כביש  /דני רבינוביץ" ,הארץ" 31/7
המחבר עוסק בכביש חוצה ישראל מפן מדובר פחות – הפן
הכלכלי .לטענתו ,הסכם תפעול הכביש בין הממשלה לבין
הזכיינים מיטיב עם האחרונים על חשבונו של משלם
המיסים ,ובכך מגדיל את הפערים בין עניים לעשירים.

בעקבות ההצעה לקבוע בחוק יום זיכרון לשר רחבעם זאבי,
דנה ויניצקי-סרוסי במשמעותו של יום ההנצחה לראש-
הממשלה יצחק רבין .לטענתה ,על-מנת שרבין יהפוך
לדמות קונצנזוסיאלית נעשה תהליך דה-פוליטיזציה שלו
ושל נסיבות מותו.

מהטליבאן עד ההתנחלויות  /משה שוקד" ,הארץ" 24/9

קץ החופש האקדמי  /ברוך קימרלינג" ,הארץ" 6/11

שבועיים לאחר הרס מגדלי התאומים בניו-יורק ,משווה
שוקד את הפונדמנטליזם האסלאמי לתכניותיהם של
מתנחלים לפוצץ את המסגדים שעל הר הבית ולבנות
במקומם את בית המקדש השלישי .אלה גם אלה נלחמים
בתרבות המערבית החילונית.

קימרלינג טוען כי באמצעות סדרת החלטות חדשות ,נוטלת
הממשלה את החופש האקדמי מידי האוניברסיטאות,
והופכת אותן למעשה לחברות ממשלתיות הפרוצות
להתערבות פוליטית .הוא קורא לנהל מאבק למען החופש
האקדמי במקביל למאבק על שכר הסגל הבכיר.

צעקה מוצדקת  /חורי מנהל ואריג' סבאג" ,הארץ" 30/9

המסע אל העבר /מירון בנבנישתי" ,הארץ" 8/11

שנה לאחר אירועי אוקטובר ,בוחנים מנהל וסבאג
)מסטרנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת תל-אביב( את
הסיבות והמניעים לעוצמתם של האירועים ,ושואלים – מה
נלמד ואילו לקחים הופקו ,אם בכלל? מסקנתם היא
שהסיבות והמניעים לפרוץ האירועים לא נעקרו מן השורש,
ולכן אין ודאות שהתופעות לא יישנו.

מנהיגי ישראל נאחזים בעקרונות הנצחיים של הציונות
ובתפיסות ישנות ביחס לאויב הערבי ,וכתוצאה מכך
מתנהלת אומה שלמה במסע הירואי אל העבר – ובכך אל
אובדן עתידה.

רצח או חיסול  /לילי גלילי" ,הארץ" 19/10
בעקבות רצח השר רחבעם זאבי ,משוחחת העיתונאית עם
פרופ' נחמן בן-יהודה על תוצאות אפשריות של רצח פוליטי,
ועל ההבדלים המתגלים לרוב בין כוונות המבצעים לבין
המתרחש במציאות.

נצחון הרוע האתני  /משה שוקד" ,הארץ" 21/10
שוקד טוען כי תודעת האתניות המתעוררת ,המשלבת דת
או מסורת חברתית אחרת ,מסוגלת להשיל את כל מעצורי
התרבות ולהביא קבוצת אנוש אחת לשלול את אנושיותה
של קבוצת אנוש אחרת .כך בגרמניה הנאצית ,בבוסניה
וברואנדה  -וכך גם במחוזותינו .סוף התהליך רשום על
הקיר :ניצחון הרוע האתני .המפעל הציוני נתון בסכנה בגלל
טירוף של מיעוט מאורגן .לאן הלכה הנאורות?

שיבת האינטלקטואל  /מירון בנבנישתי" ,הארץ"
15/11/01
בנבנישתי מתייחס לדבריו של סרי נוסייבה לגבי חוסר
הסיכוי למימוש זכות השיבה .האם בשלים הפלשתינים
והישראלים לקבל עמדה זו? הפלשתינים יתקשו לעשות
זאת כיון שיאלצו לוותר על צדק אבסולוטי והישראלים
יתקשו לעשות זאת כיון שיהיה עליהם להתמודד עם גורמי
הסכסוך מצידם שלהם :הכיבוש וההתנחלויות.

שיפוץ טוהרה כללי  /משה שוקד" ,הארץ"19/11 ,
שוקד מתייחס בציניות לכוונה להסב את שמו של רחוב
הרצל בבני ברק לרחוב הרב שך.
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סוציולוגיה

של מי האדמות האלה  /שלמה סבירסקי" ,הארץ" 28/11
סבירסקי מבקר את ההסדרים הכספיים המתלווים לתהליך
הפרטת האדמות החקלאיות של המדינה – שכן האדמות
האלה שייכות בחלקן הגדול לפלשתינאים שהפכו לפליטים
או לאזרחי המדינה ב .48-הוא מציע מעשה של צדק
היסטורי – להפנות את הכנסות המדינה מההפרטה לשיקום
הפליטים הפלשתינים ולקידום המיעוט הערבי בישראל.

המחקר עורך השוואות בין ישראל לעולם ,בין גברים לנשים,
בין נשים לנשים והשוואות לאורך זמן ,וכן בודק את השלכות
המדיניות התקציבית בשנות התשעים על תעסוקת נשים
ומעמדן כיום.
הספר מנתח נתונים מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
ביטוח לאומי ,נציבות שירות המדינה ועוד ,ובעזרתם מצביע
על כך ,שהנשים בישראל הן בעלות העניין הראשיות בהגנה
על מדינת הרווחה וחיזוקה.

בלי זיקה ל"זכות השיבה"  /מירון בנבנישתי" ,הארץ"
29/11

האקולוגיה העירונית של באר שבע בעידן הגלובליזציה –
אטלס חברתי-פוליטי  /יהודה גרדוס ורני בלושטיין-
ליבנון .הוצאת מרכז הנגב לפיתוח אזורי.

הכותב מנתח את הפסיקה בתביעתם של עקורי איקרית
ובירעם .בית המשפט הלך ב"מסלול אזרחי" וסירב ליצור
זיקה בין תביעותיהם החומריות והסימליות של הערבים
אזרחי מדינת ישראל" ,הנפקדים הנוכחים" ,לבין התביעה
לזכות השיבה.

העיר באר שבע היא פסיפס ייחודי של זהויות תרבותיות
הפזורות במרחב העירוני וקשורות לגלי העלייה שהגיעו
אליה ביובל האחרון – הגל המזרחי בשנות ה 50-והגל
הרוסי בשנות ה .90-האטלס מנסה לאפיין את העיר
באמצעות מפות של משתנים חברתיים-כלכליים ופוליטיים.

2000ספרי סוציולוגיה חדשים 2000-2001
ישראל – מחברה מגוייסת לחברה אזרחית?  /יואב פלד
ועדי אופיר .הוצאת ספרות עכשיו.
בשיח הציבורי בישראל נשמעים לאחרונה שימושים שונים
במונח "חברה אזרחית" .ספר זה מבקש לברר מהי בדיוק
חברה אזרחית והאם ,בצל הכיבוש ולמרות הסכסוך
המתמשך בין מדינת ישראל לבין הפלשתינים ,חברה כזו
מתמסדת בישראל.

קץ שלטון האחוסלים  /ברוך קימרלינג .הוצאת כתר.
אחוסלים הוא תרגום למושג ה WASPs-האמריקאי .במסה
מתואר קץ שליטתם על כל תחומי החיים בישראל .זהו ספר
על המגמות הפוליטיות ,החברתיות ,הכלכליות והאתניות
במדינה המשתנה במהירות ,אך ממשיכה בכל-זאת לשמר
את שרידיה של שכבת שלטון יוצאת דופן.

ש"ס – אתגר הישראליות  /עורך :יואב פלד .הוצאת
משכל.
בעזרתם של כמה מטובי החוקרים של החברה הישראלית,
הספר מתמודד עם שלל נושאים המצטרפים יחד לניסיון
לפענח את התעלומה ששמה ש"ס.

נשים בשוק העבודה של מדיניות הרווחה של ישראל /
שלמה סבירסקי ,אתי קונור ,ברברה סבירסקי ,ירון
יחזקאל .מרכז אדווה.
הספר מציג מחקר עדכני ומקיף על תעסוקת נשים בשוק
העבודה הישראלי.

סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה  /בעריכת יפה
ברלוביץ .הוצאת אסטרולוג.
זוהי אסופת סיפורים מתוך כתביהן של  6יוצרות בנות
העלייה הראשונה .המעבר מגולה למולדת עבור סופרות
אלו אינו רק תחייה לאומית אלא גם תחייה נשית .הסופרות
הארצישראליות החדשות מציעות גרסה משלהן ,מזוית
ראייה שונה ,לסיפור הציוני-הגברי.

עבודת ההווה :מסות על תרבות ישראלית בעת הזאת /
עדי אופיר .הוצאת הקיבוץ המאוחד.
הספר מכיל  12מסות המציעות קריאה ביקורתית
בטקסטים שונים מאוד זה מזה :ממחזור התפילה ליום
הכיפורים עד סיפורים של אורלי קסטל-בלום ,מן ההגדה
של פסח עד מגילת העצמאות .בצירופן יחד חושפות
המסות קשרים סימביוטיים בין המימד התיאולוגי בתרבות
הישראלית לבין האידיאולוגיה של הכיבוש הישראלי .הספר
מצביע על כך שהאידיאולוגיה של הכיבוש ניזונה מתצורת
שיח דתי וותיקה ויציבה אבל גם מעניקה לה חיים חדשים.
המוטיבים התיאולוגיים בשיח היהודי-ישראלי מוצגים
כמנגנון רב עוצמה המעצב את יחסי הכוח בין יהודים
לפלסטינים ובין קבוצות שונות בתוך החברה הישראלית.

העיקר הבריאות – מבנה חברתי ובריאות בישראל /
יהודית ט .שובל ועפרה אנסון .הוצאת מאגנס.
הספר מנתח את הגורמים החברתיים הקובעים את בריאות
האוכלוסייה ואת דפוסי הפעילות של מערכת שירותי
הבריאות בישראל .הוא מדגים כיצד תהליכים חברתיים
משפיעים על בריאות האוכלוסייה ,על מבנה שירותי
הבריאות ועל חלוקת משאבי הבריאות בין קבוצות שונות
בחברה הישראלית בכללה ובתוך מערכת הבריאות בפרט.

סוציולוגיה

ישראל במשפט – שמעון אגרנט והמאה הציונית  /פנינה
להב .הוצאת עם עובד.
שמעון אגרנט ,שופט בית המשפט העליון מ 1949-ונשיאו
בשנים  ,1965-1976נימנה עם האבות המייסדים של
המשפט הישראלי .כאשר להב מתארת את דיוקנו ומגוללת
את פרשת חייו ואת המשפטים המסעירים שהובאו
להכרעתו בבית המשפט העליון ,היא מספרת גם את
סיפורה של החברה הישראלית .המשפטים שהשופט אגרנט
היה מעורב בהם  -קול העם ,קסטנר ,אייכמן ,ירדור ,מיהו
יהודי ועוד רבים אחרים ,וכמו כן ועדת החקירה בראשותו
שהוקמה לאחר מלחמת יום הכיפורים ,נגעו בשורשי מהותה
של מדינת ישראל ועיצבו את התפתחותה.
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ברירה .הספר חוזר אל השבועות הראשונים של
המאורעות ,ומבקש להתחקות אחר שורשיה של תחושת
השכנוע ההרמטית הזאת בעמודי החדשות של שלושת
העיתונים הגדולים .מתוך הניתוח התקשורתי עולה דיוקנה
של העיתונות הישראלית כעיתונות תחת השפעה – של
פחד ,זעם ,שנאה ,בורות ותעמולה ממסדית.

חרושת הישראליות – מיתוסים ואידיאולוגיות בחברה
מסוכסכת  /משה צוקרמן .הוצאת רסלינג.
ספר זה בוחן היבטים שונים של אי-אפשרותה של מה
שמתיימרים לכנות "הזהות הישראלית" .לשם כך הוא
מתאר את התהליך הדינמי המתמשך ,רווי הסתירות ,בו
היתה שרוייה "הזהות הישראלי" מאז ביקשה האידיאולוגיה
הציונית לעצבה באופן הומוגני וסופי.

כולנו יהודים גרמנים  /יאיר אורון .הוצאת עם עובד.
"כולנו יהודים גרמנים" קראו מאות אלפי צעירים שיצאו
לרחובות צרפת במאי  1968וביקשו למחות על הסדר
החברתי הקיים .עמם נמנו צעירים יהודים רבים .אורון הלך
אל ותיקי המרד וניסה לעמוד על התפקיד שמילאו התרבות
והמורשת היהודית בתהליך התגייסותם למען המהפכה.
"יהודים לא יהודים" אלה -בין במודע ובין שלא במודע -
הביאו אל הרדיקליזם המהפכני את זכרה של השואה ואת
צו המלחמה בפשיזם .הרדיקלים היהודים ראו עצמם
סולידריים עם המדוכאים באשר הם ובכללם הפלסטינים,
ותוך כדי כך גילו את יחסם המורכב והסבוך כלפי הציונות
ומדינת ישראל.

מהות המשפט ומהות המשטר  /ליאון שלף .הוצאת
פפירוס.
הספר דן בבעיות המרכזיות הניצבות כיום בפני החברה
הישראלית ,כתוצאה מהמפגש הטעון בין המשפט
והפוליטיקה ובין היהדות והדמוקרטיה .בסקירתו מעלה
המחבר את שאלת הזיקה בין יהדות ומורשת ישראל לבין
עקרונות דמוקרטיים כמו כבוד ,חרות,שלום וצדק.

עליה והגירה – בשנות מצוקה ובימי תקומה מדיניות
המוסדות הציוניים בשאלות עלייה והגירה / 1935-1961
יהודה דומיניץ .הוצאת בית עלים.
הספר בוחן את המדיניות של המוסדות הציוניים בנושאים
של עלייה והגירה ,וכן את שיתוף הפעולה עם גורמים
יהודיים לא-ציוניים ,במיוחד בעיתות מצוקה.

פתאום מראה המלחמה – לאומניות ואלימות בשירה
העברית בשנות ה / 40-חנן חבר .הוצאת הקיבוץ
המאוחד.
הסימבוליזם העברי התגבש מאז מלחה"ע ה II-כשיח של
אלימות .בראשית המלחמה עדיין התרכזה השירה
הסימבוליסטית בבנייתה של תרבות לאומית ריבונית ,כזו
שאמורה להתמודד עם האלימות המכוונת כלפיה ,אך
בתקופת השואה ובימי המאבק לעצמאות החלה להפעיל
כוח תרבותי ואידיאולוגי על-מנת לייצר ריבונות לאומית.
תרבות השירה העברית נבחנת בספר כדינמיקה של יחסים
בין שירה ,לאומיות ,דימויים של כוח ושל עימותים לבין
העמדה הציונית השלטת במחשבה ובספרות והפתרונות
הספרותיים שחרגו ממנה כדי לייצג עמדות אלטרנטיביות.

הגירה קהילה הזדהות  /יהודי ארצות הברית בשלהי
המאה ה / 20-עוזי רבהון .הוצאת מאגנס .2001
ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק – המשק הישראלי
 / 1985-1998אבי בן-בסט .הוצאת עם עובד.

יהדות ארה"ב ,הגדולה שבקהילות העם היהודי ,נתונה כיום
קודם כל להשפעת המערכת החברתית ,התרבותית
והפוליטית האמריקאית ,ורק לאחר מכן עומדת תת-
המערכת היהודית .ביטויי הזהות הקבוצתית של היהודים
עוברים מן הזירה הציבורית אל מסגרות אישיות
ומשפחתיות ,ובנאמנות הקהילתית ניכרת מגמה של
היחלשות.

מפנה דרמטי התחולל במשק הישראלי מאז הנהגת תכנית
הייצוב ב :1985-ממשק שבו יש לממשלה מעורבות ניכרת
בכל תחומי הפעילות הכלכלית לכלכלה המתבססת יותר
ויותר על כוחות השוק .המאמרים בספר בוחנים את
הרפורמות ומתארים את השינויים שחלו בעקבות הנהגתן.

עיתונות תחת השפעה  /דניאל דור .הוצאת ספרות
עכשיו.

החוויה הישראלית  /סמי מיכאל .הוצאת מעריב – הד
ארצי.

מאז שפרצה אינתיפאדת אל-אקצא ,התכנסה התודעה
הנכאים
אווירת
אל
הישראלית
הקולקטיבית
הקונצנזוסיאלית של חברה שנכפתה עליה מלחמת אין-

בספר מתוארים שלושת השסעים העיקריים בחברה
הישראלית :השסע החברתי ,השסע בין חילוניים לדתיים

סוציולוגיה
In this ethnographic study of the new reproductive
technologies in Israel, Susan Martha Kahn
explores the cultural meanings and contemporary
rabbinic responses to artificial insemination, invitro fertilization, egg donation, and surrogacy.

Liberation and Democratization: The South
African and Palestinian National Movements \
Mona N. Younis. Univ of Minnesota Pr.
The South African and the Palestinian national
liberation movements have exhibited remarkable
parallels over the course of their development.
The fortunes of the African National Congress
and the Palestinian Liberation Organization,
however, have proven strikingly different. How did
the movements, despite similar circumstances
and experiences, have arrived at such dissimilar
outcomes is described in Liberation and
Democratization? Younis traces the evolution of
the movements, from early domination by elites to
the ascendancy of mass-based forces in their last
phases of expansion.

Artisans of Democracy: How Ordinary People,
Families in Extreme Poverty, and Social
Institutions Become Allies to Overcome Social
Exclusion \ Jona Rosenfeld and Bruno
Tardieu. University Press of America. Also in
French: Artisans de democratie. Paris: Les
Editions de le Atelier / Editions Ouvrieres, Les
Editions Quart Monde.
The point of departure of the book is that extreme
poverty in our affluent societies is not inevitable.
The book identifies on partnership based
strategies and practices by which the Fourth
World Movement recruited 12 social institutions (a
major electricity company, a regional school
system, a court system, the UN) to become
partners to families living in extreme poverty and
exclusion and to significantly contribute to the
quality of their lives.

The Anatomy of Public Opinion \ Jacob
Shamir & Michal Shamir. Univ of Michigan Pr.

Public Spheres and Collective Identities \
Edited by S. N. Eisenstadt, Wolfgang
Schluchter and Bjorn Wittrock. Transaction
Publishers, New Brunswick.
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 וזאת באמצעות שיחות וראיונות,והשסע בין ערבים ליהודים
.עם אנשים ממגזרי התיישבות שונים
. הוצאת רסלינג. נועם יורן/  הממלכתיות החדשה:2 ערוץ
 ערוץ זה, לטענתו.2 המחבר מציג ניתוח פוליטי של ערוץ
 והוא יוצר צורה חדשה של,הוא הערוץ הממלכתי האמיתי
דמוקרטיים-ממלכתיות אשר מחזקת את היסודות הלא
, נוצר בשם הפלורליזם2  ערוץ.באידיאולוגיה של המדינה
אולם הפך להיות אחד הגורמים המרכזיים במציאות
, הוא מזוהה עם מהפכת התקשורת.קולית-פוליטית חד
.אולם טבועים בו יסודות קונפורמיסטיים ושמרנים עמוקים

The Invention and Decline of Israeliness:
State, Society, and the Military \ Baruch
Kimmerling. University of California Press.
This book reexamines the fifty-year-old nation of
Israel in terms of its origins as a haven for a
persecuted people and its evolution into a multicultural society. Arguing that the mono-cultural
regime built during the 1950s is over, Kimmerling
suggests that the Israeli state has divided into
seven major cultures. These seven groups have
been challenging one other for control over
resource distribution and the identity of the polity.

Sacred Landscape : The Buried History of the
Holy Land Since 1948 \ Meron Benvenisti.
University of California Press.
During this century an Arab landscape, physical
and human, was transformed into an Israeli,
Jewish state. Benvenisti first discusses the
process by which new Hebrew nomenclature
replaced the Arabic names of more than 9,000
natural features, villages, and ruins in Eretz
Israel/Palestine. He then explains how the Arab
landscape has been transformed through war,
destruction, and expulsion into a flourishing
Jewish homeland accommodating millions of
immigrants. Benvenisti's continuing belief that
Eretz Israel/Palestine has enough historical and
physical space for the people of both nations and
that it can one day be a shared homeland.

Reproducing Jews : A Cultural Account of
Assisted
Conception
in Israel (Body,
Commodity, Text) \ Susan Martha Kahn. Duke
Univ Pr.
There are more fertility clinics per capita in Israel
than in any other country in the world and Israel
has the world's highest per capita rate of in-vitro
fertilization procedures. These phenomena are
not the result of unusually high rates of infertility in
Israel but reflect the centrality of reproduction in
Judaism and Jewish culture.

סוציולוגיה
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Identity, Culture and Globalization
)E. Ben-Rafael with Y. Sternberg (eds.
Leyden: Brill, 2001
ביולי  1999התקיים באוניברסיטת תל אביב האירוע
הסוציולוגי הגדול ביותר שנערך אי פעם בישראל :הקונגרס
העולמי ה– 34של ה– International Institute of
 .Sociologyלאחרונה יצא לאור הספר אשר צמח
מהקונגרס הזה .ספר זה כולל את רוב המאמרים של
ישיבות המליאה ,מספר הרצאות נוספות ,וכן מאמרים
מקוריים של חוקרים שהוזמנו להשתתף בכנס אך לא יכלו
להגיע .קובץ זה מאורגן ומגובש תוך הרחבה של התמה
הכללית של הקונגרס (Multiple modernities in an Era
) . of Modernizationהספר מתמקד בשיח הסוציולוגי
אודות תקופתנו .הוא מורכב מחמישה חלקים שכל אחד
מהם מתייחס לסוגיה מרכזית אחת הקשורה לניתוח
הסוציולוגי של עולמנו .החלק הראשון  -בו משתתפים ש.נ.
איזנשטדט ,ב.ויטרוק ,י.שטרנברג ,ד.אייקלמן ,ט .ויימינג ,ר.
אורטיז ,ג .ארנסון  -מוקדש לדפוסים השונים של מודרניות
המודגם על ידי החברות בנות זמננו תוך התייחסות למושג
"רב-מודרניות" .החלק השני  -שבו כותבים א .אינקלס ,א.
באיקאן ור .רוברטסון ,ב .נויברגר ,א .דה סוואן ,מ .בנרבה,
ג .סמוליש ,א .טוראן ,וג .גלטונג  -דן במגמת ההתחזקות
של קשרי הגומלין בין חברות תוך ליבון המושג 'גלובליזציה'
על פרשנויותיו השונות והמנוגדות .החלק השלישי – עם י.
היידקינג ,א .כץ ,ב .ספולסקי ,ס .טמביה ,א .בן-רפאל ,ומ.
בודמן  -מתמקד ביחסים ובמתחים פנים-חברתיים
המאפיינים עולם גלובלי זה מתוך הצגת תפיסות של "רב-
תרבותיות" ו"תפוצות חוצות לאומים" .החלק הרביעי –
הכולל עבודות של פ .בירנבאום ,א .סילבר ,ח .עציוני-הלוי
וד .פררה דה סילבה  -עוסק בהשלכות של ההתפתחויות
הללו על המחויבות של המדינה בת זמננו כלפי אזרחיה
ועומד ,למעשה ,על התהליך הכללי של ירידת האמינות של
המדינה .החלק החמישי – ק .קלהון ,ז .באומן ,מ.
פתרסטון ,ב .טרנר ומ .סאסאקי  -מוקדש להבנת האופי
הכללי של אי-הרציפות ,ביחס לעבר ,של תקופתנו ,כאשר
המושג "פוסטמודרניות" משמש כנקודת התייחסות לדיון.
בהמשך – עם מ .ויויורקא ,א .שאויך ,וק .סטינה  -מוצגות
תפיסות שונות המסכמות את האתגרים העומדים בפני
הדיסציפלינה הסוציולוגית בימינו .ההקדמה הכללית,
ההקדמות של כל אחד מחלקי הספר והאפילוג שנכתבו על
ידי העורכים מקנים לספר אחדות תמטית ומבנית בהציגם
אותם כממדים שונים של השיח הסוציולוגי על ייחודה של
תקופתנו בכללותה .בצורה זו הושלמה מצוות עריכת
הקונגרס העולמי של  IISאשר התקיים בתל-אביב ,ביולי
.1999

אליעזר בן-רפאל

כנסים
XV ISA World Congress of Sociology
Brisbane, Australia
July 7-13, 2002
Hawaii International Conference on Social
Sciences
Sheraton Waikiki Hotel, Honolulu Hawaii, USA
June 11-15, 2002
Conference on Empowering Humanity
University for Humanist Studies, Utrecht, The
Netherlands
July 8-9, 2002
& 3rd International Congress of the Work
Labour Network
Theme: Labour, Globalisation and the New
Economy
Osnabruck, Germany
May 22-25, 2002
Annual congress of the South African
Sociological Association
Theme: Citizenship, living rights and the public
intellectual
East London, South Africa
30 June - 3 July 2002
British Sociological Association annual
conference
Theme: Reshaping the social
University of Leicester
25-27 March 2002
Association for Israel Studies
18th Annual Meeting
May 26 thru 28, 2002
Vail Cascade Resort, Vail, Colorado USA
Theme: Israel in the Middle East
Hosted by Institute for the Study of Israel in the
Middle East — ISIME
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2000דוקטורנטים 2000-2001









לאופר אביטל ) בר אילן(
"מודל חברתי התנהגותי להבנת מעורבות באלימות בני
נוער בישראל"
שלום נירה )בר אילן(
"השינויים האסטרטגיים בבתי החולים הציבוריים
בעקבות הרפורמה במערכת הבריאות בישראל"
עזרא קופלוביץ' )ירושלים(
"שינוי גבולות הסמכות הדתית – מחקר היסטורי
משווה על תפקיד התנועות הדתיות במאבק בין יהודים
בישראל ובארצות-הברית"
שלי שנהב-קלר )ירושלים(
" 'מבט אחורה לעתיד' היצג ,זיכרון וזהות בבית
התפוצות"
אורנה ששון-לוי )ירושלים(
"כינון זהויות מגדריות בצבא הישראלי"
משה שרעבי )חיפה(
"המשכיות ושינוי במרכזיות העבודה :מחקר אורך בין
השנים "1981-1993
מיכל פרנקל )תל-אביב(
"ההסטוריה הנעלמה של היד הנראית :מיסודו של שדה
הניהול בישראל"

מענקי מחקר לסוציולוגים
-úì áàåðéáøñéèú ìñåöéåìåâéä îäçåâ ø÷ä ãôðä
àùø ,ISA îèòí èåøðèéí÷ìãå áîìâä æëúä àáéá
áéðìàåîéú èåøðèéí÷ãå áñãðú ìäùúúó ìä úàôùø
Major Theories or :äëåúøú úçú ,äàøâåï ùòåøê
äöòä äâéùä ø÷ä .Paradigms of Dissertation
Parenthood, divorce :ùëåúøúå øé÷îç è÷ìôøåéé
.and law: A sociological analysis of the legal field

 – GIFהקרן הגרמנית-ישראלית
למחקר ופיתוח מדעיים
 פרופ' כ"ץ אליהו )ירושלים(
פרופ' אריאן אשר )חיפה(
CHANGES IN INDIVIDUAL ATTITUDS AND
COLLECTIVE IDENTITIES: THE CAESES
OF GERMANY AND ISRAEL, 1949-2001
 פרופ' שנל יצחק )תל-אביב(
SOCIO-SPATIAL
SEGREGATION
AND
NTEGRATION
IN
URBAN
NEIGHBOURHOODS: THE CASES OF
BREMEN AND TEL AVIV
 פרופ' סמיונוב משה )תל-אביב(
LABOR
MIGRATION,
MARKET
COMPETITION, AND ETNOCENTRISM:
GUEST WORKERS IN ISRAEL AND
GERMANY

 ד"ר שכטמן עדנה )בן-גוריון(
פרופ' יצחקי שלמה )ירושלים(
STRATIFICATION:
MEASURMENT,
TESTING AND AN APPLICATION TO
ETHNIC GROUPS IN ISRAEL AND
GERMANY
 פרופ' איזנשטדט שמואל )ירושלים(
COLLECTIVE IDENTITY, DEMOCRACY,
PROTEST AND SOCIAL MOVEMENTS

הקרן הלאומית למדע ISF










אילוז-בן-פורת אווה )תל-אביב(
מזהות לאומית לזהות גלובלית – השורשים
התרבותיים והחברתיים של תרבות שינקין.
שנתיים $18,000 :למחקר;  $1,000לציוד.
מוצפי-הלר פנינה )בן-גוריון(
הבניה של העצמי כאסטרטגיה של התנגדות :אתניות,
דתיות ומגדר בקרב נשים מזרחיות בנות המעמד
הנמוך.
שנתיים $30,000 :למחקר;  $5,000לציוד.
סילבר אילנה )בר-אילן(
פילנתרופיה של העליתות בישראל :תרבות נתינה
בהתהוות?
שנתיים.$28,000 :
שביט זהר ,טורי גדעון )תל-אביב(
תכנון מגעים תרבותיים :פונקציות של מגע בין תרבויות
והפוליטיקה הכרוה בו; מקרה מבחן :תרגום ספרות
ישראלית לצרפתית.
שנתיים $38,000 :למחקר;  $3,000לציוד.
שי דיאנה )בן-גוריון(
המשגת בריאות הנפש וטיפול עצמי בבריאות הנפש
על-פי תפיסותיהם של הדיוטות ומטפלים מקצועיים.
שנה אחת $20,000 :למחקר;  $4,000לציוד.

האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך
 ד"ר רזניק שלמה )בר-אילן(
מחתרות יהודיות במדינת ישראל :דיוקן סוציולוגי.
 12ח'.$6,720 :
 הקר דפנה )תל-אביב(
הורות ,גירושין ומשפט :ניתוח סוציולוגי של השדה
המשפטי.
 18ח'.$10,748 :
 שמעוני ברוך )ירושלים(
על אפשרות לקיומה של תרבות ניהולית גלובאלית:
הגלובאלי והלוקאלי במודלים הניהוליים הקוגניטיביים
של מנהלים מקומיים באירגונים עיסקיים בינ"ל.
 10ח'.$15,000 :
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הצעות עבודה

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה
מציע משרה תקנית של חבר/ת סגל אקדמי )במסלול
לקביעות( בתחום הסוציולוגיה הארגונית ,החל משנת
הלימודים תשס"ג.

 האגודה הסוציולוגית העולמית  ISAמחפשת עורכ/ת
החל
חדש/ה לכתב העת Current Sociology
מספטמבר  .2002כתב העת מפרסם מאמרים
ומחקרים בתחומי סוציולוגיה שונים ,וכמו כן עוסק
בביקורת ספרים .על העורך להיות אחראי לצד התוכני,
לפרסום סדיר ,לתיאומים עם ההוצאה-לאור ולנושאים
פיננסיים הנוגעים לכתב העת .הצעות יש להפנות ל-
Christine Inglis, ISA Vice-President for
 Publicationsעד סוף ינואר  .2002יש לציין ניסיון
בעריכה ולצרף  ,CVרעיונות לפיתוח עתידי של כתב
העת ומידע לגבי תמיכה אפשרית של מוסד העבודה
הנוכחי בביצוע התפקיד.
Christine Inglis
Multicultural Research Centre
University of Sydney
Sydney, NSW 2006, Australia
tel: 61-2-93513161
fax: 61-2-93514580
e-mail: c.inglis@edfac.usyd.edu.au

הכישורים הנדרשים:
 תואר שלישי בסוציולוגיה או באחד ממדעיהחברה.
 התמחות בחקר ארגונים ,בהתנהגות ארגוניתובנושאים קרובים.
 יכולת מחקרית מוכחת ,רצוי )לא הכרחי( ניסיוןבעבודה יישומית.
 יכולת הוראה אקדמית והדרכה מעשית בשפההעברית.
 התחייבות להתגורר בחיפה או בסביבתה.מועמדים/ות בעלי/ות כישורים מתאימים מוזמנים/ות
להגיש תיאור קורות-חיים ,רשימת פרסומים ושמות
ממליצים לפרופ' יצחק סמואל ,החוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה ,הר הכרמל ,חיפה
) 31905טל' . (8249646-04
הדרגה האקדמית תיקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת.

סוציולוגיה יישומית  -חניכה
שם ותחומי עיסוק

כתובת

טלפונים וe-mail-

יצחק בן-דוד
קהילה ,אזור וסביבה; חינוך ונוער

כפר כורזים 47
חבל כורזים 12391

6934948-04
פקס 6930517-04
Ben_dav@netvision.net.il

אסתי בן-זיו
ארגונים ועבודה

תל מאנה 56
חיפה

8344419-04
6428961-03

לאה הגואל

מחלקה לרפואת
הקהילה,
מרכז רפואי כרמל
מיכל 7
חיפה 34362

בריאות ורווחה
דפוסי התנהגות בריאות והיענות הציבור
לבדיקות רפואיות
ייעוץ למרפאות ולמשפחות חולים
הכנת והפעלת תכניות התערבות

8250265/474-04
פקס 8344358-04
mdlea@tx.technion.ac.il
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סוציולוגיה
דליה יזרעאלי
ארגונים ועבודה
אבחון ארגוני וזיהוי צרכים
תכנון וניהול פרויקטים
עבודה קבוצתית

סורוקה 19
חיפה 34759

8251638-04
8254174-04

מיכל כץ
ארגונים ועבודה
פיתוח הדרכה
יעוץ בתהליכי שינוי ארגוני

ראול ולנברג
15חיפה 34990

8345184-04

אלי לשם
הגירה וקליטה
קביעת מדיניות תכנו ומחקרי הערכה
הכשרת כח אדם

ביה"ס לעבודה
סוציאלית
האוניברסיטה
העברית בירושלים

6438983-02
5882185-02
leshemel@mscc.huji.ac.il

דוד סולומוניקה
קהילה ,אזור וסביבה

כרמל 7
ת.ח85000 .
מבשרת ציון 90805

673265-052
5345316-02

יצחק סמואל
ארגונים ועבודה
אבחון ארגונים
שינוי ארגוני
תכנון אסטרטגי
תכנון מבנים ארגוניים
פיתוח ויישום של תוכניות חברתיות
מחקרי מעקב והערכה של פרויקטים
חברתיים

הים 102A
חיפה 34746

8240997-04
8249646-04
8240819-04
Samuel@soc.haifa.ac.il

יוחנן פרס
תרבות ,תקשורת ודעת-קהל
סקרי דעת-קהל

מוריה 7
רמת השרון

5409863-03
6408831-03
6409215-03

שמואל רובינזון
ארגונים ועבודה
יעוץ ארגוני
סקרים תוך וחוץ ארגוניים
הכוון תעסוקתי

הדקל 10
קריית גנים
רעננה 43570

7418088-09
פקס 7603333-09
mifne@012.net.il

דניאל רוזוליו
קהילה ,אזור וסביבה
יועץ לענייני קיבוצים וקיבוצים במשבר

שמואל שמאי
קהילה ,אזור וסביבה; חינוך ונוער
תכניות התערבות חינוכיות
עמדות והשתלבות נוער עולה

קיבוץ כברי
ד.נ .אשרת 25120

המכון לחקר הגולן
ת"ד 97
זויתן 3
קצרין 12900

9952278-04
999241-050
פקס ) 9952626-04עבור רוזוליו(
daniro@cabri.org.il
6962401-04
ב 6961672-04
פקס 6961930-04
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סוציולוגיה יישומית  -הסמכה
האגודה מברכת את ד"ר דורית טובין ,אשר הוסמכה כסוציולגית יישומית מומחית בתחום :חינוך ונוער ,על-ידי ועדת
ההסמכה של האגודה.
-

הכנס ה 33-של האגודה הסוציולוגית הישראלית

זהויות ואי נחת בחברה שסועה
 11-12לפברואר  2002באוניברסיטת חיפה
באירוחה של המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
בחסות המרכז לחקר רב-תרבותיות ,אונ' חיפה

האירועים המרכזיים בכנס:
•
•
•

•

•

מושב מליאה" :החברה הישראלית לאן?"  ,יו"ר:
פרופ' מאג'ד אלחאג'.
מושב מליאה" :זכרון והסיפור הלאומי בראי
התיאטרון הישראלי" ,יו"ר :פרופ' דבי ברנשטיין .
מושב מליאה" :קולוניאליזם ,יהדות ומזרחיות
בפרספקטיבה השוואתית" ,יו"ר :פרופ' יהודה
שנהב.
ערב רב-תרבותי ,שיכלול מגוון הצגות והופעות
של קבוצות תרבותיות שונות בחברה
הישראלית )בחסות המרכז לחקר רב
תרבותיות ,אוניברסיטת חיפה(.
מושב מקצועי מיוחד לדוקטורנטים.

תכנית מפורטת של הכנס ,אפשרויות לינה וטפסי הרשמה
ישלחו בהמשך.
לפרטים נוספיםhttp://spirit.tau.ac.il/iss :

