
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 מגדרקהילת קול קורא למושב 

 של האגודה הסוציולוגית הישראלית 54-הכנס ה
  

 21-והמתמשכות בתצורות שונות במאה ה 20-שהתחוללו במאה ה נרחבותתמורות חברתיות 
מובילות לעיתים לתנודות ולקונפליקטים בין דוריים. בניגוד למהפכה התעשייתית והממוכנת שאפיינה 

מבוססים על תהליכי מחשוב  21-החברתיים הדרמטיים ביותר במאה ה, השינויים 20-את המאה ה
שאלת הידע הפכה לאחד ידע. במהלך העשורים האחרונים ודיגיטליזציה המאפיינים את עידן ה

         ממוקדי המחקר המרכזיים בקרב חוקרות מגדר, כמו גם בקרב פעילות חברתיות.   

המשיך דיונים לנבקש , תל אביב ת, שיתארח באוניברסיט54-כנס האגודה הסוציולוגית הישראלית הב
במסגרת נושא דות בסוציולוגיה של שינוי. שנערכו בקהילה במהלך השנים האחרונות תוך התמק

 ,הכנס, אנו מבקשות להתמקד בשינויים בין דוריים המתחוללים ביחס לידע מדעי, אקדמי, פרופסיונלי
בין דוריות מפרספקטיבות מגדריות וחווייתי. בהקשרים אלו נבקש לבחון תהליכים ותנודות אקטיביסטי 

ובהשלכות של שינויים אלה על חייהן של נשים  ומתודולוגיותתיאורטיות, אמפיריות, אפיסטמולוגיות 
 .במיקומים מובחנים

הגורמים המעצבים את האופן בו הטכנולוגיה מיוצרת, משווקת, "הכנס השנה מבקש לבחון את 
ומשתלבת במארג החברתי. ואת מקומה של ישראל )על יחידות המודיעין, תעשיית ההייטק, וגם 

אנו מבקשות  יו."יו ומגרעותעל מעלות  ה בה מתחולל שינוי טכנולוגי זההאקדמיה שלה( כזירה חשוב
 1הפמיניסטי המניפסטברוח יתר על כן,  .חן סוגיות אלה מפרספקטיבה מגדריתתחילה נבכי להציע 

שהכנס טכנולוגיים החברתיים והשינויים התמורות והלנוכח ו ,עבריתללאחרונה ( שאף תורגם 2022)
ם מדולדלים, יחיים אנושי: עוני וגם בעיות רבות שאנו מבקשות להנכיח בדיון מבקש לדון בהם עולות

תנאי עבודה ניצול במקומות עבודה ו ,מדיניות הגירה מפלהמלחמות מתמשכות, שינויי אקלים ו
שינויים חקיקתיים גזענות מוסדית ונישול, דיכוי מגדרי ומיני הנתמך גם בהעדר נגישות לדיור, פוגעניים, 

 .של נשיםת האוטונומיה המצרים א

 :נבקש לשאולמגדר בכנס הנוכחי קהילת לפיכך, במושב 

  יכולות לפעול כיום לנוכח השינויים הרבים המתחוללים אשר בפועל יש מהי הדרך שבה נשים
  להם השלכות רבות על חייהן?

  ?מהן הברירות הפוליטיות של נשים המבקשות להתארגן ולייצר שינויים פוליטיים 
  ?מה מקומן של נשים בישראל בשיח ובמאבקים הפמיניסטיים השונים 
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כבכל שנה, לצד הנושא המרכזי, יעסוק הכנס גם בשינויים ובמהפכות אחרות, לפיכך אנו מזמינות גם 
  ת.הצעות להרצאות בהקשר זה של שינויים ומהפכות מגדריות אחרו

 הנחיות להגשת תקצירים:

 את התקצירים יש להגיש, בערבית, בעברית או באנגלית, דרך מערכת ההרשמה של הכנס. מערכת
www.registration.israel- בכתובת 6/10/22-ה' ה ההרשמה לכנס תיפתח ביום

sociology.org.il/2023/registration2023.phpהמועד מילים.  300המרבי לתקציר הוא  . האורך
התקציר ישמש להערכת ההצעות, והצעות שיתקבלו  .10/11/22האחרון להגשת תקצירים הוא 

 מצות וברהיטות את כל המידע הרלוונטי:הכנס, לכן יש להקפיד להציג בת יפורסמו באתר

 ותרת ההרצאהכ 
 הטענות המרכזיות של המחקר שיוצג 
 תרומה תיאורטית ואמפירית 
 שיטת המחקר 
 הממצאים העיקריים 
 )שפת ההרצאה )עברית / ערבית / אנגלית 
 שם פרטי ושם משפחה של המציג.ה או מציגים.ות 
 תואר או סטטוס אקדמי 
 השתייכות מוסדית 
 דוא"ל ומספר טלפון 
 ( 4-5ביוגרפיה קצרה )שורות 

מוזמנים.ות להגיש תקצירים בצירוף מכתב המלצה מהמנחה, המתאר את  סטודנטים.ות לתואר שני
 מידת ההתקדמות של הסטודנט.ית.

 

 בברכה,
 ד"ר טל מלר, המכללה האקדמית צפת

  יוליה שבצ'נקו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 
 
 

 * הקול הקורא באחריותה של הקהילה. 
 ליצירת קשר עם הקהילה:

  talmeler12@gmail.com|  טל מלר
  yuliashev13@gmail.com|  יוליה שבצ'נקו
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