הכנס ה 45-של האגודה
הסוציולוגית הישראלית

d

האגודה
הסוציולוגית
הישראלית

رابطة علم االجتماع اإلس�رائيلية

Israeli Sociological Society

באירוח החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
בין עבודה למשפחה:
מבט על מציאות משתנה באוניברסיטת תל אביב
יום א’ ׀ 2.2.2014

יום ב’ ׀ 3.2.2014

 8:30התכנסות ורישום
 9:30מליאת פתיחה
ברכות :פרופ' יוסי שביט ,נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית; פרופ'
רענן ריין ,סגן הנשיא ,אוניברסיטת תל אביב; פרופ' תמי רונן רוזנבאום,
דקאן הפקולטה למדעי החברה; פרופ' ניסים מזרחי ,ראש החוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה
מהפכה מגדרית בהתהוות :משפחה-שוק-מדינה ׀ יו"ר :הדס מנדל
משתתפות :עמיה ליבליך ,חיה שטייר ,סראב אבו רביעה-קווידר ,הילה
שמיר
 11:15הפסקת קפה

 8:30התכנסות מחודשת

 11:30מושבים מקבילים
§ נשים בשוק העבודה הישראלי – שעתוק ואתגור ׀ יו"ר :יוכי שלח;
מתדיינת :מיטל עירן יונה
§ סוציולוגיה של הבריאות והרפואה ׀ יו"ר :תמי סגיב-שיפטר
§ היבטים של מדידה והערכה במערכת החינוך בישראל ׀ יו"ר :מירי ימיני
§ סוגיות דמוגרפיות מנקודות מבט סוציולוגיות ׀ יו"ר ומתדיינת :לילך לב
ארי
§ שינויים ארגוניים וחברתיים והשפעתם על תהליכי עבודה ׀ יו"ר :ורדה
וסרמן
§ שינויים בתפיסת האתניות בישראל ׀ יו"ריות :עליזה פרנקל ודנה קחטן
§ בין המדינה לחברה :מאבקים על שייכות ,הכרה והקצאה בישראל ובעולם
׀ יו"ר :יובל פיינשטיין
§ הורות וחלוקת עבודה במשפחה ׀ יו"ר :יערית בוקק-כהן
§ זרות תרבותית במרחב הציבורי ,המקצועי והארגוני ׀ יו"ר :יוליה לרנר;
מתדיינת :אנסטסיה גורודזייסקי
§ עבודת זהות :בין אמונה ,הסדרים חברתיים ושייכות ׀ יו"ר :אורנה ששון-
לוי
 13:15הפסקת צהריים
 13:15מפגשי קהילות מקצועיות
§ קהילת מגדר § קהילת בריאות ורפואה § קהילת חינוך § קהילת ארגונים
ועבודה § קהילת אתניות
מושב פוסטרים ׀ יו”ר :חיה שטייר
14:15
מיני מליאות
15:30
§ "משפחות חדשות" ׀ יו"ר :עמית קפלן
משתתפים/ות :דפנה הקר ,דני קפלן ,עמליה סער ,יעל השילוני-דולב
§ ארגונים בין עבודה למשפחה ׀ יו”ר :סנדרה קלב
משתתפות :רעות הררי-קמר ,אירה סובל ,מיכל פרנקל
הפסקת קפה
17:15
הזמנה לשיחה :סופרות קוראות חברה/חוקרות קוראות ספרות
17:45
מנחה :כנרת להד
משתתפות :אבירמה גולן/תמר אלאור; מירב נקר-סדי /דליה מרקוביץ'
בליווי קטעי מוסיקה חיה מתוך המופע הווא ג׳אני (הנה הוא בא אליי) –
מוסיקה יהודית צפון אפריקאית ׀ משתתפים :נטע אלקיים ,עמית חי כהן,
אלעד לוי ונתנאל בן שטרית

 9:00מושבים מקבילים
§ יחסי צבא-משפחה ׀ יו"רים ומתדיינים :זאב לרר ויגיל לוי
§ סוציולוגית מדיניות וסוציולוגיה ציבורית ׀ יו"ר :אהרן אלאור
§ הורות מבוססת טכנולוגיה רפואית ויחסים משפחתיים ׀ יו"רית :אורלי בנימין;
מגיבה :אירית רוזנבלום
§ הגירה ,שינוי חברתי ומשפחה ׀ יו"ר ומתדיינת :רחל שרעבי
§ קהילת לימודי ידע ,מדע וטכנולוגיה :מושב השקת הקהילה ׀ יו"ר :ליאור
גלרנטר
§ רואים את "העיוורון" :דיון מחודש ב"במקל מתקפל" ׀ יו"ר :איקי בר חיים;
מגיבים :ניסים מזרחי ושלמה דשן
§ משפחה ועבודה :קונפליקט או הפריה? ׀ יו"ר :דליה מור; מתדיינת :דריה מעוז
§ ממדים של ריבוד ואי שוויון חברתי ׀ יו"ר :מאיר יעיש
§ מה אנחנו? מבט סוציולוגי היסטורי על החברה בישראל ׀ יו"ר :גרסיאלה
טרכטנברג
§ חקר החברה החרדית :האומנם מבטים על "מציאות משתנה"? ׀ יו”ר ומתדיין:
אודי שפיגל
 10:45הפסקת קפה
 11:00מפגשי קהילות מקצועיות
§ קהילת צבא § קהילת סוציולוגיה ציבורית וסוציולוגית מדיניות § קהילת משפחה
§ קהילת הגירה ודמוגרפיה § קהילת לימודי ידע מדע וטכנולוגיה § קהילת לימודי
מוגבלויות § קהילת יחסי אדם-חיה § קהילת סטייה ובעיות חברתיות § קהילת
שיטות מחקר § קהילת גוף ,מיניות ורבייה
 11:30שולחנות עגולים של קבוצות עניין
§ סוציולוגיה של האקדמיה בישראל :הצעות לסדר יום מחקרי ׀ יו"ריות :גילי
דרורי ועדי ענבר
§ סוציולוגיה של הידע :מתודולוגיות ואתגרים ׀ יו"ר :יואב מחוזאי
§ איפה הן המשפחות ההן? דיאלוג רב-תרבותי ׀ יו"ריות :סילביה פוגל ביזאווי
ורינה רוטלינגר-ריינר
§ האם יכול חקר הקיבוץ להציע גם כיום לקחים סוציולוגיים רלבנטיים? ׀ יו"ר:
ראובן שפירא
§  – Science 2.0שימוש ברשתות חברתיות במחקר האקדמי ׀ מרצה :שלומית פרי
§ אדם ,חיה ואקדמיה :התפתחות חקר יחסי אדם-חיה בישראל ׀ יו”ריות :ענת בן-
יונתן ואורית הירש
 13:00הפסקת צהריים
 13:00שולחן עגול של ראשי החוגים ׀ יו”ר :מיכל פרנקל
 13:45שולחן עגול של יושבי ראש ורכזי הקהילות המקצועיות באגודה ׀ יו”ר:
תמי סגיב-שיפטר
 14:15מיני מליאות
§ עבודת הטיפול ( )careworkואי-שוויון מגדרי בזירה המשפחתית ׀ יו"ר :שירה
עופר ׀ משתתפים/ות :דליה מור ,ענת הרבסט ,הווארד ליטווין וליאת רז-
יורוביץ
§ מדינה ,עבודה ,משפחה – מה ישראל עושה ומה היינו רוצים שתעשה ׀ יו”ר:
מיכל פרנקל ׀ משתתפים/ות :ורד סוויד ,אורלי בנימין ונדב פרץ-וייסוידובסקי
 16:00הפסקת קפה
 16:15אסיפה שנתית

לתשומת לבכם/ן :האגודה הסוציולוגית הישראלית ואוניברסיטת תל אביב
מעוניינות להנגיש את הכנס לדוברים/ות ולמשתתפים/ות
בעלי מוגבלויות .לפרטים נוספים בנוגע להנגשה ולמידע
נוסף בנוגע לתוכנית הכנס ולהרשמה לכנס אנא היכנסו
לדף הכנס שבאתר האגודה:
http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=2380

 17:00טקס הענקת פרסי האגודה

 18:00הרצאת אורחת ׀ יו"ר :סילביה פוגל ביז’אוי

Professor Kathleen Gerson
The Changing Landscape of Gender, Work and Care

