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2הכנס השנתי ה־54 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

יום סדנאות, יום ראשון 19 בפברואר 2023

יש להירשם לסדנאות מבעוד מועד בקישור הבא.

10:30–11:00 | התכנסות וכיבוד קל
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

11:00–12:30 | סדנאות מקבילות

פוגשים/ות את העורכ/ת ]פורום הדוקטורנטיות.ים וחוקרות.ים בתחילת הדרך 
של האגודה הסוציולוגית והאגודה האנתרופולוגית[ | בניין נפתלי אולם סגל 003

יו״ר: שבט אילת )אוניברסיטת תל אביב(, נטע כהנא )האוניברסיטה העברית בירושלים( ומריה 
גרצקי )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

מתדיינות/ים: עדנה לומסקי פדר )עורכת שותפה ״קריאות ישראליות״(, שאול סתר )עורך 	 
״תיאוריה וביקורת״(, אלכסנדרה קלב )עורכת לשעבר ״סוציולוגיה ישראלית״(

על מזרחים וערבים )ואשכנזים גם(: דיון סביב ספרו של הלל כהן | בניין נפתלי אולם 
אפטר 001 

יו״ר: תום פסח המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה

מתדיינות/ים: יעל ברדה )האוניברסיטה העברית בירושלים(, ראמז עיד )האוניברסיטה הפתוחה(, 	 
סמדר שרון )אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה והמכללה האקדמית תל אביב־יפו(, 

אמל ג'מאל )אוניברסיטת תל אביב(
מגיב: הלל כהן )האוניברסיטה העברית בירושלים(	 

12:30–13:30 |  הפסקת צהריים )עצמאית( 

15:00–13:3017:30–13:30

סוגיות אתיות בשימוש בטכנולוגיות ביג 
דאטה | בניין נפתלי אולם סגל 003

אהרונה פפר )אוניברסיטת תל אביב( 

מחקר איכותני דיגיטלי: מחקר בסביבה 
דיגיטלית | בניין נפתלי חדר מ005 )קומת 

מרתף(

עומר קינן )האוניברסיטה העברית בירושלים(

15:00–15:30 |  הפסקת קפה
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

17:00–15:30

פאנל בנושא גיוון מקורות מידע במחקר החברתי | בניין נפתלי אולם סגל 003
יו״ר: אסף רוטמן )אוניברסיטת תל אביב(

מתדיינות/ים: אוראל ב. עמנו )האוניברסיטה העברית בירושלים( ענבר מיכלזון דרורי )המסלול 	 
)JFrog האקדמי המכללה למינהל(, בריאן מוסלי )חברת

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEHYIU4hr2H_5Ti5jrBsUOE0STeyXhK3yTnlwMk7KobQ5Leg/viewform
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
http://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
http://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
http://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
http://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%90
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3הכנס השנתי ה־54 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

יום שני, 20 בפברואר 2023

08:30–09:00 | התכנסות ורישום
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

09:00–10:30 | מושבים מקבילים

בין טכנולוגיה, רפואה וחברה ]קהילת בריאות ורפואה[ | בניין נפתלי, חדר 105
יו״ר: תמי סגיב־שיפטר )יו״ר קהילת בריאות ורפואה(

הטיפול בסוכרת נעורים באמצעות טכנולוגיה בחברה החרדית: אתגרים, מעקפים והזדמנויות 	 
 במבט עדכני

אהובה ספיץ )המרכז האקדמי לב( ודוד רייר )אוניברסיטת בר־אילן(
 שכבות של חושים — בין־גופניות בפגישה טיפולית מרחוק	 

אריאלה פופר גבעון )המכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין( ויעל קשת )המכללה האקדמית 
גליל מערבי(

רפואה טכנולוגית או טכנולוגיה רפואית: שינויים בשיח בקרב הצוות הרפואי בחדר לידה בבתי 	 
 חולים בישראל

לימור עמרני )אוניברסיטת בר־אילן(
 בין שתי אימהות — טכנולוגיות מכריעות	 

תמר כץ פלד )הטכניון — מכון טכנולוגי לישראל(

העיר כמרחב דיגיטלי ]קהילת מחקרי עירוניות[ | בניין נפתלי, חדר 106
יו״ר: הילה צבן )המכללה האקדמית כנרת( 

שימוש בכלים דיגיטליים לבחינת התפתחות עירונית: חדשנות טכנולוגית ומתודולוגית בפרויקט 	 
 ׳ארכיוני האדריכלות של ירושלים׳, בצלאל, אקדמיה לאמנות ולעיצוב, ירושלים

נועה הייזלר רובין )בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב(
 הערים החכמות הסמויות מעין	 

רגב נתנזון )המכללה האקדמית ספיר(
 מייצוג האלימות לאלימות של הייצוג: מאבקם של תושבים על הסדרת המרחב בעידן הדיגיטלי	 

הדס צור )אוניברסיטת תל אביב(
אמנות לחימה בחרב פיפיות: לשאת ולתת על פרקטיקות חברתיות בקבוצות פייסבוק מקומיות 	 

 ביפו
גיא שני )המסלול האקדמי המכללה למינהל( ואורי שורץ )אוניברסיטת בר־אילן(

 	 Critical Technologies: How Can Data Driven 3D Models Can Help Us Mainstream
?Social Insights in the Realm of Urban Planning 

מירב אהרון־גוטמן )הטכניון — מכון טכנולוגי לישראל(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%9B%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%9B%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99
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אי שוויון מתהווה והתפתחות בגיל הרך | בניין נפתלי, חדר 107
יו״ר: יוסי שביט )אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב(

 הכנסה משפחתית בגיל הרך ובמהלך הילדות והישגים לימודיים	 
דנה שי )אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב( ויוסי שביט )אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב(

 	 Short and Long-Term Effects of Universal Preschool: Evidence from the Arab
Population in Israel 

אנליה שלוסר )אוניברסיטת תל אביב(, אלעד דה מלאך )אוניברסיטת תל אביב ובנק ישראל( 
וטטיאנה ברון )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 הקשר בין עקה הורית לזמן מסך של ילדים צעירים בזמן סגר הקורונה	 
יעל נבון )מרכז טאוב(

דפוסי בילוי זמן ובעיות התנהגות של ילדים בגיל הרך בזמן סגרי הקורונה והקשר שלהם לרקע 	 
 סוציואקונומי ולרמת החרדה והדאגות הכלכליות של ההורים

אלדד אביב )המרכז האקדמי רופין(, כרמל בלנק )המרכז האקדמי רופין ומרכז טאוב(, שני שביד 
)המרכז האקדמי רופין( ויעל נבון )מרכז טאוב(

 קריאת ספרים לילדים בבית מהינקות ועד גיל תשע: הבדלים חברתיים־כלכליים	 
דורית ארם )אוניברסיטת תל אביב( ותם קרויטורו כהן )אוניברסיטת תל אביב(

מומחיות ושיח סביבתי מפרספקטיבות תרבותיות ומוסדיות ]קהילת סביבה וחברה[ 
| בניין נפתלי, חדר 205

יו״ר: רפי גרוסגליק )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 	 Co-Production of Expertise in Environmental Protest: The Case of Shiyes Railway
Station 

)Sector & Segment Group( דמיטרי ז׳יכארביץ׳
 ״יש לי מקום״: משבר, שינוי והגירה מפרספקטיבה ניאו־לקטית	 

אריאל אפל )אורנים המכללה האקדמית לחינוך והוראה(
 ממשליות אקלים פיננסית: פעולה אקלימית נושאת רווח של משקיעים מוסדיים	 

רמי קפלן )אוניברסיטת תל אביב(
מה עניין שמיטה למשבר האקלים? התפתחות שיח ציבורי סביבתי בישראל סביב מצוות השמיטה 	 

 והתגברות המודעות למשבר האקלים
עינט קרמר )האוניברסיטה העברית בירושלים(

בין אלימות, הכפפה ושינוי: הייתכנו מהפכות מגדריות? ]קהילת מגדר[ | בניין 
נפתלי, חדר 206

יו״ר: טל מלר )המכללה האקדמית צפת(

 ידועות מלחמה: מדעניות, חוקרות ו״פליטות אחרות״	 
טל ניצן )האוניברסיטה העברית בירושלים(

הערך של הפעלת חשיבה מגדרית בתהליכי קבלת החלטות במדינה — מקרה בוחן חלוקה 	 
 מגדרית של הטבות ב״עין״ על חינוך ובריאות

יפית אלפנדרי )אוניברסיטת תל אביב(
	  “Our Work is Built on Invisible Work”: Invisible Work in the Labor Market and the

Gender Wage Gap 

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9A
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9A
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%A4%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%A4%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%A4%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
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5הכנס השנתי ה־54 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

עמית קפלן )המכללה האקדמית תל אביב–יפו(, שמרית סלונים )המרכז לטכנולוגיה חינוכית( 
וגל ליפשיץ )אוניברסיטת תל אביב(

 נשים ערביות־פלסטיניות המצויות בחובות עקב אלימות כלכלית	 
רג׳דה אלנאבולסי )המרכז האקדמי רופין(, טל מלר )המכללה האקדמית צפת( ומירי ברנשטיין 

)המרכז האקדמי למשפט ולעסקים(

המהפכה הרב־יקומית )pluriverse(: היגיון האם כמהפכת נגד לכלכלה הפטריארכלית 	 
 והמערבית

אראלה שדמי )המכללה האקדמית בית ברל(

משונות לשינוי: מוגבלות כקטגוריה משתנה ומשנה ]קהילת לימודי מוגבלות[ | 
בניין נפתלי, חדר 207

יו״ר: נילי ברויאר )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 	Inverse Integration and the Relational Deficit of Disability Rights Law 
ירון קובו )אוניברסיטת קולומביה(

 מעגליות ותנועתיות בעולם התעסוקתי של אדם עם מוגבלות	 
אילון ברכפלד )המסלול האקדמי המכללה למינהל(

 מנגנונים להספקת טכנולוגיה לאנשים עם מוגבלות בעולם משתנה	 
מריאלה יאבו )מכון מאיירס־ג׳וינט־ברוקדייל(

ניהול קולקטיבי של סטיגמה: פיתוח זהות קולקטיבית, גיבוש קהילה וקידום עצמי של מדיניות 	 
 מיטיבה בקרב בוגרים אוטיסטים בתפקוד גבוה בישראל

איילת ברמן )אוניברסיטת תל אביב(

סוגיות עכשוויות בהגירה לישראל: מושב לציון עשור לכתב־עת הגירה | בניין נפתלי, 
אולם סגל 003

יו״ר: רבקה רייכמן )אוניברסיטת חיפה( 

 מבט ישראלי רב־תחומי על הגירה ומהגרים בעשור הראשון של כתב־העת ״הגירה״	 
ריטה סבר )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 הגירה לישראל במסגרת חוק השבות )עלייה(: מה אנחנו יודעים, מה אנחנו מבינים	 
סרג׳ו דלה־פרגולה )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 	 Immigrants’ Characteristics and Legitimation of Economic Discrimination:
Results from Multifactorial Survey Experiment 

אנסטסיה גורודזייסקי )אוניברסיטת תל אביב(, משה סמיונוב )אוניברסיטת תל אביב 
ואוניברסיטת אילינוי(, רבקה רייכמן )אוניברסיטת חיפה( ותומס הינץ )אוניברסיטת קונסטנץ(

 שיבה של מבקשי מקלט לארצם: המקרה של דרום סודנים בישראל	 
גליה צבר )אוניברסיטת תל אביב(

 תהליך קבלת ההחלטה להגר בקרב עולים־פליטים מאוקראינה	 
קארין אמית )המרכז האקדמי רופין(

מה עובד? פרקטיקות גיוון בתעסוקה בין ארה״ב לישראל. מושב לכבוד צאת ספרם 
של אלכסנדרה קלב ופרנק דובין | בניין נפתלי, חדר 004

יו״ר: מיכל פרנקל )האוניברסיטה העברית בירושלים(; מגיבה: אלכסנדרה קלב )אוניברסיטת תל 
אביב( 

 תכניות גיוס ייעודיות ככלי להעלאת גיוון	 
יהודית חסידה )אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית הרצוג(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94
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 תפקיד המדינה בתהליכי גיוון	 
מרים כבהא )משרד הכלכלה(

Getting To…: מורכבותה של הסביבה הניהולית המקדמת גיוון והמשא ומתן על מטרותיה ואופן 	 
 קידומן

גיא מונדלק )אוניברסיטת תל אביב(
 תפקידם של מנהלים ומנהלות בתהליכי גיוון	 

נגה שגב־נדיר )קבוצת שטראוס( 

אתנוגרפיה בהולה — פרספקטיבות חברתיות על מגפת הקורונה: אז וחשיבה 
לעכשיו | בניין נפתלי, חדר 422

יו״ר: הגר חג׳ג׳ ברגר )הקריה האקדמית אונו(; מתדיינים: גד יאיר )האוניברסיטה העברית 
בירושלים( וטובה גמליאל )אוניברסיטת בר־אילן(

מלוניות הקורונה: לידתם של מרחבים הטרוטופיים בחסות הרפואה הדיגיטלית. הספינה 	 
 והמלוניות

 שירלי בר־לב )המרכז האקדמי רופין(

 מלך ההנחיות: דיבוב פארודי של שירי וולט דיסני ככלי אתנוגרפי בעתות משבר	 
לואי ותד )אוניברסיטת תל אביב(

 השינוי כמשבר, השינוי כהזדמנות: פרקטיקות תפילה חליפיות בימי סגר הקורונה	 
יעל כרמלי )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 ׳אסרו אותי בבית׳: ייצוגי זקנים וִזקנה בתקשורת הישראלית בתקופת משבר הקורונה	 
שרון רמר ביאל )המכללה האקדמית תל אביב–יפו( וענת פירסט )המכללה האקדמית נתניה(

10:30–11:00 |  הפסקת קפה וכיבוד קל
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

מפגשי קהילה: גוף, תרבות וחברה )חדר 105(; הגירה ודמוגרפיה )אולם סגל 003(; מגדר )חדר 
206(; מחקרי עירוניות )חדר 106(; סוציולוגיה דיגיטלית )חדר 205(; ריבוד ואי שוויון )חדר 107(

11:00–12:30 | מליאת פתיחה
לקראת סוציולוגיה של חברת הנתונים | אולם בר־שירה

יו״ר: טליה שיף )אוניברסיטת תל אביב(

 הקאנון הסוציולוגי כתגובה לשינויים טכנולוגיים: אז ועכשיו	 
יצחק ששון )אוניברסיטת תל אביב( 

 נתינים ונתונים: אלימות אפיסטמית בעידן הרשתות החברתיות, נתוני העתק והבינה המלאכותית	 
ענת בן־דוד )האוניברסיטה הפתוחה(

 אסדרה באמצעות נתונים	 
ניבה אלקין־קורן )אוניברסיטת תל אביב(

 האם המהפכה הדיגיטלית מאתגרת את קיומן של קהילות לאומיות?	 
דני קפלן )אוניברסיטת בר־אילן(

מושב זה יתומלל

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
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12:30–13:45 |  ארוחת צהריים
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

12:30–13:30 | ישיבת הנהלת האגודה )חדר 004(	 
13:15–13:45 | מפגשי קהילה: ידע, מדע וטכנולוגיה )חדר 105(; לימודי מוגבלות )חדר 106(; 	 

לימודי צעירות )חדר 107(; סביבה וחברה )חדר 205(; מחקר להט״ב־קוויר )חדר 206(

13:45–15:15 | מליאות מקבילות

עירהורים על סוציולוגיה דיגיטלית: מבטים דיספלינאריים ואינטרדיסיפילניארים 
]קהילת סוציולוגיה דיגיטלית[ | בניין נפתלי, אולם אפטר 001

יו״ר: מוטי גיגי )המכללה האקדמית ספיר(

 אלגוריתם והדרה	 
האמה אבו־קשק )המכללה האקדמית ספיר(

 	Hypeיש הייפ שאין הייפ — סוציולוגיה דיגיטלית והסכנות, האתגרים והקסמים השוכנים ב־ 
דן קוטליאר )אוניברסיטת חיפה(

 סוציולוגיה דיגיטאלית — לא רק לסוציולוגים	 
שירה ריבנאי־בהיר )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ואוניברסיטת רייכמן(

 לא עוד תת־דיסציפלינה: על המצב הדיגיטלי ועתיד החשיבה הסוציולוגית	 
אורי שורץ )אוניברסיטת בר־אילן(

מושב זה יתומלל

מעבר לדקדוק הליברלי של הסוציולוגיה הביקורתית | בניין נפתלי, אולם סגל 003
יו״ר: ניסים מזרחי )אוניברסיטת תל אביב(

 כפיפות מבחירה? זהות אתנית של מיעוטים כמשאב תרבותי במעמד הבינוני הישראלי	 
גיא אבוטבול־זלינגר )המסלול האקדמי המכללה למינהל(

הקודש והחול: הארגון המנוגד של היחסים החברתיים על ידי אליטות ליברליות ומזרחים ממעמד 	 
 הפועלים בישראל

שלמה פישר )האוניברסיטה העברית בירושלים(
 בין הסובייקט הביקורתי לעצמי הממשי: מסע אוטואתנוגורפי מעבר למרחבי המזרחיות הביקורתית	 

מירב נקר סדי )המכללה האקדמית בית ברל(

משמעות, איכות ויחסי העסקה בעולם העבודה — הווה ועתיד ]קהילת ארגונים 
ועבודה וקהילת ריבוד ואי־שוויון[ | בניין נפתלי, חדר 004

יו״ר: לימור גבאי־אגוזי )אוניברסיטת בר־אילן(

 הפרמיה בשוק העבודה להשכלה אקדמית בעידן מגפת הקורונה	 
סיגל אלון )אוניברסיטת תל אביב(

אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים: אמביוולנטיות, מתחים וסתירות בחוויה המקצועית של נוודים 	 
 דיגיטליים

רונית נדיב )המכללה האקדמית ספיר( ושני קונה )המכללה האקדמית ספיר(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94
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 מה זה משנה? בעלות העובדים בפרספקטיבה רדיקלית, פלורליסטית ואוניטריסטית	 
יונתן פרמינגר )אוניברסיטת קארדיף( ודימיטרינקה סטויאנובה ראסל )אוניברסיטת קארדיף(

 מבט השוואתי על אי שוויון מגדרי באיכות העבודה	 
גל ליפשיץ )אוניברסיטת תל אביב(

15:15–15:30 |  הפסקת קפה וכיבוד קל
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

15:30–17:00 | מושבים מקבילים

מה נשמע? יש חדש? מוגבלות בשמיעה, חירשות וטכנולוגיה ]קהילת לימודי 
מוגבלות[ | בניין נפתלי, חדר 105

יו״ר: נילי ברויאר )האוניברסיטה העברית בירושלים(; מתדיין: בועז אחד העם )המרכז הישראלי 
ללימודי חירשות(

 בין העולמות? שתל שבלול ושפת הסימנים ישראלי	 
קרולינה טננבאום–ברוכי )המכללה האקדמית תל אביב–יפו(

 טכנולוגיה במערכת הבריאות: הזדמנות או מכשול עבור נשים חירשות	 
לירז הורדן )אוניברסיטת תל אביב(

בזמן ההפסקה: שימוש בטכנולוגיית סנסורים להערכת שילובם החברתי של ילדים חרשים וכבדי 	 
 שמיעה

אדוה איכנגרין )אוניברסיטת ליידן(

מושב הגירה: זהויות תחת מבחן ]קהילת הגירה ודמוגרפיה[ | בניין נפתלי, חדר 106 
יו״ר: פנינה דולברג )המרכז האקדמי רופין(

 	 Music from Country of Origin: The Case of Immigrants in the Streaming Era,
Personal, Social and Cultural Identity 

טל ויצמן )אוניברסיטת בר־אילן והאוניברסיטה הפתוחה(
 	 The Russian Invasion of Ukraine and the Strengthening of Ukrainian Identity

among Former Soviet Union Immigrants from Ukraine: Israel as a Case Study 
סבטלנה צ׳אצ׳אשווילי־בולוטין )המרכז האקדמי רופין(

 	 Military Ethnic Migration in Israel: Temporary Sojourners or Permanent
?Immigrants 

ליאור יוחנני )אוניברסיטת תל אביב(
״ישראל היא עדיין לא רוסיה, אני אלחם עד הסוף״: משמעויות של בחירות לכנסת )2022( עבור 	 

 ה״עלייה של פוטין"
ורברה פרטר )אוניברסיטת בן־גורין בנגב(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%96%D7%94%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%96%D7%94%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F
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מנהיגות, חברות, תלות: השתתפות חברתית ופוליטית של צעירים וצעירות ]קהילת 
לימודי צעירות[ | בניין נפתלי, חדר 107

יו״ר: אופיר שפר )המכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי( 

 ביטויים ריבודיים של ההשכלה בחייהם החברתיים של צעירים ערבים בישראל	 
אחמד בדראן )אוניברסיטת חיפה ואגודת הגליל(

״אחרי שנוצר חיבור את רוצה לאחד כוחות ולחולל שינוי חברתי״: קשרי חברּות וקבוצת השווים 	 
 במעורבות הפוליטית של נערֹות

טליה טרזה אסן )אוניברסיטת אדינבורו(
 השתתפות צעירים בפוליטיקה המוסדית המוניציפאלית בישראל	 

צבי הדר )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(
 מנהיגות כוח ומגדר — מהרווח שמפריד ביניהם לרווח שנובע מהחיבור	 

סיגל אופנהיים־שחר )אוניברסיטת בר־אילן(
 ויתור מעמדי: תמיכת הורים בילדים בוגרים בהקשר פמיליסטי־נאוליברלי	 

רונה זיו־טג׳ורנלונד )אוניברסיטת בר־אילן(

הקהילה החרדית בישראל מול השינויים הטכנולוגיים ומהפיכת האינטרנט | בניין 
נפתלי, חדר 205

יו״ר: תהילה גאדו )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 דפוסי צריכת מדיה חדשים בזרמיה השונים של החברה החרדית בישראל	 
רבקה נריה בן שחר )המכללה האקדמית ספיר(

 חדירת האינטרנט למגזר החרדי — מהמייל ועד לטיקטוק	 
דודי דרור )מייסד חברת המחקר אסקריא(

 גברים חרדים בהיי־טק	 
הלה אקסלרד )אוניברסיטת רייכמן(

מקומן של טכנולוגיות מידע ותקשורת )טמ"ת( בפיתוח יכולות עצמיות לקידום מענים לצורכי מידע 	 
 של נשים חרדיות בישראל

מלכה שחם )אוניברסיטת גטבורג(
 שדכנות מקוונת: השימוש של רווקות חרדיות בתקשורת המקוונת לשם מציאת בן זוג	 

סימה זלצברג

סוגיות בסוציולוגיה של בריאות ורפואה ]קהילת בריאות ורפואה[ | בניין נפתלי, 
חדר 206

יו״ר: תמי סגיב־שיפטר )יו״ר קהילת בריאות ורפואה(

 יש אבחונים ויש אבחונים: נרטיבים של אימהות על ילדים, הפרעות קשב ואבחונים נלווים	 
טליה פריד )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב( וגליה פלוטקין עמרמי )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 מתמרנים בין מקצבים: מומחיות הורית וטמפורליות בקרב הורים לילדים עם אוטיזם	 
נעמה אשר )אוניברסיטת חיפה(

 ״אנחנו לא יודעים לטפל בצבים״: חוויות של אנשים עם מוגבלות באשפוז בבתי חולים כלליים	 
נצן אלמוג )הקריה האקדמית אונו(, נועה טל אלון )אוניברסיטת בר־אילן( ומיכל טנא רינדה 

)הקריה האקדמית אונו(

 	Means for Learning Dignified Conduct in Hospital Settings 
קרן סמיונוב־טל )אוניברסיטת תל אביב(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
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ציבוריות וזהות דיגיטלית ]קהילת סוציולוגיה דיגיטלית[ | בניין נפתלי, חדר 207
יו״ר: עומר קינן )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 לאומיות מותאמת אישית — סיפורו של הנווד הדיגיטלי הישראלי	 
שחר מנדלוביץ )אוניברסיטת בר־אילן(

רשתות חברתיות דיגיטליות כמופע של זהות או מופע של קשרים? השלכות על מאפייני סולידריות 	 
 קולקטיבית

דני קפלן )אוניברסיטת בר־אילן(
 	 User-Generated Accountability: Public Engagement with Automated Algorithmic

Governance on YouTube 
בלייק האלינן )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 הירארכיות תרבותיות דיגטליות: השפעת המרחב המקוון על הירארכיות וסכמות תרבותיות	 
טל פדר )הטכניון — מכון טכנולוגי לישראל( 

מנגנונים ריבודיים בקרב קבוצות מיעוט — לזכרה של פרופ׳ ורד קראוס ]קהילת 
ריבוד ואי שוויון[ | בניין נפתלי, אולם סגל 003

יו״ר: מאיר יעיש )אוניברסיטת חיפה(

דברי פתיחה: יובל יונאי )אוניברסיטת חיפה(

 ארגונים ואי־שוויון בהטבות: הצטלבות בין מגדר, אתניות ומעמד	 
לודמילה גרמש )אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל אביב(

 	 Ethnic Conflict and Workplace Inequality: Minority Access to Jobs during Conflict
Escalation in Israel, 1996-2015 

טלי קריסטל )אוניברסיטת חיפה(
קומודיפיקציה של קרקעות ודיור ביישובים הערביים: התפתחותו של מנגנון ריבודי בתוך החברה 	 

 הערבית
עמיד סעאבנה )אוניברסיטת חיפה(

 	 Relationship of Religious Affiliation Group Norms to Israeli Men’s Participation in
Household Duties: Changes over Ten Years 

עולא אבו־חסן נבואני )המכללה האקדמית עמק יזרעאל והמכללה האקדמית כנרת(

כוח וידע תושבים ביחס לסביבה וקיימות בישראל ]קהילת סביבה וחברה[ | בניין 
נפתלי, חדר 422

יו״ר: עינת זמבל )המרכז האקדמי פרס(

 שיתוף הציבור בגילוי מוקדם של מינים פולשים בישראל	 
יעלה גולומביק )אוניברסיטת תל אביב(

קואליציה אזרחית, מעבר צודק ואקדמיה מקיימת: המקרה של העצים והרכבת הקלה בשדרות 	 
 ירושלים ביפו

מלי נבו )אוניברסיטת תל אביב המכללה האקדמית תל אביב—יפו( וגליה לימור־שגיב )הטכניון — 
מכון טכנולוגי לישראל(

הערכת סיכונים, אמון ברשויות ואפקטיביות ההתמודדות כגורמים מניעים וחסמים להתנגדות 	 
 לטורבינות רוח כמקור אנרגיה מתחדשת

נמרוד שאולסקי )האוניברסיטה העברית בירושלים(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%98
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%98
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%98
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%A2
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%A2
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%A2
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 מבקרים באתרי רשות הטבע והגנים בתשלום בישראל — שינויים ומגמות במאה ה־21	 
אלי שרי )האוניברסיטה העברית בירושלים ורשות הטבע והגנים( וליאור לוין חן )רשות הטבע 

והגנים(

שינויים בהיבטים סוציולוגיים של תיירות וניידות | בניין נפתלי, חדר 425
יו״ר: מיכל הוס )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 על ניידות ורגשות בהשקעות נדל״ן בחו״ל	 
הילה צבן )המכללה האקדמית כנרת(

 Bleisure ושילובים נוספים של תיירות ועבודה	 
נתן אוריאלי )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 	On-Site Animosity and National Identity: Business Travelers on Stage 
אורית אונגר )המכללה האקדמית כנרת(

 תיירות ככלי להנכחת זכרון טרנס תרבותי בברלין ובדרום תל אביב	 
מיכל הוס )האוניברסיטה העברית בירושלים(

מגדר ועבודה ]קהילת ארגונים ועבודה[ | בניין נפתלי, חדר 004
יו״ר: ורדה וסרמן )האוניברסיטה הפתוחה( ורונית ויסמל־מנור )האוניברסיטה הפתוחה(

 	 Embodied Resistance as Ideology: The Case of Jewish Ultra-Orthodox Female
Entrepreneurs 

אביטל בייקוביץ )המרכז האקדמי רופין(
״לעבוד בהיי־טק זה בגדר חלום״: נשים אדוקות המפתחות קריירה בהיי־טק מגשרות בין הזהות 	 

 הדתית והזהות התעסוקתית
אבתסאם ברכאת )המכללה האקדמית צפת ואוניברסיטת בר־אילן(

	  "I Dance the Organization’s Power Dance": Women Talk about Gendered Power in
State Organizations 

תאיר קרזי־פרסלר )אוניברסיטת בר־אילן(
גורמי לחץ במערכת העבודה־משפחה ומצוקה נפשית בראייה מגזרית ומגדרית: ניתוח משווה בין 	 

 יהודים שאינם חרדים, חרדים וערבים, ובין גברים לנשים
ליאת קוליק )אוניברסיטת בר־אילן(

 שירות צבאי בתפקידי היי־טק כהון ממוגדר־מועמד בשוק העבודה	 
לימור פומרנץ זורין )אוניברסיטת בר־אילן( ואורנה ששון־לוי )אוניברסיטת בר־אילן(

17:00–17:15 |  הפסקת קפה וכיבוד קל
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
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17:15–18:45 | מושבים מקבילים

מחשבות קוויריות ממרחבים משתנים ]קהילת מחקר להט״ב־קוויר[ | בניין נפתלי, 
חדר 105

יו״ר: יובל יונאי )אוניברסיטת חיפה( 

רציונליזציות של להט״בופוביה: הבניית סובייקטיביות של נשים לסביות, ביסקסואליות 	 
 וטרנסג׳נדריות בפריפריה להט״בית בישראל

גילי הרטל )אוניברסיטת בר־אילן(
 קהילתיות, הזדהות וקונפליקט בין לה״בים בצה״ל	 

ענת זלצברג )האוניברסיטה הפתוחה ומכון ון ליר בירושלים(
 דובים ברשת: איך יצר האינטרנט את קהילת הדובים הישראלית?	 

עמי פומרנץ )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(
 מתרבות נגד לתרבות בחירה — פוליאמוריה בישראל	 

ליהי רוטשילד )אוניברסיטת מנצ׳סטר(

תהליכי שינוי בקהילות יהודיות בעולם הפוסט מודרני | בניין נפתלי, חדר 106
יו״ר: עדינה בנקייר־קרפ )אוניברסיטת ברנדייס ואוניברסיטת מונש(

 	Jewish Reactions to Online Hatred or What to Do against Nazi Trolls 
לב טופור )אוניברסיטת קמברידג׳(

 להיבדל או להתמזג? אסטרטגיות בחירה בחינוך יהודי כתגובה לעליית האנטישמיות באירופה	 
נדיה ביידר )הקולג׳ האוניברסיטאי של לונדון(

 ״אז מה אני אומרת לילדים שלי?״: עבודת הקונברסיה של חוזרים בתשובה חרדים בהקשר ההורי	 
עינת בר דרור )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 ברית שוליים: בניית זהות ושייכות באמצעות גיור רפורמי	 
עינת ליבל־הס )אוניברסיטת בר־אילן(

״אני מגדירה את עצמי דתייה במקום שאין בו דתיים, וכשכולם דתיים מדי אז אני בדיוק ההפך״: על 	 
 רלוונטיות, שינוי ומורכבות בשיח הזהויות הדתיות בחברה היהודית בישראל

סתיו שופן־ביטון )אוניברסיטת בר־אילן(

משפחות והון חברתי: רשתות תמיכה, ייצוגים ומוביליות ]קהילת משפחה[ | בניין 
נפתלי, חדר 107

יו״ר: אורלי בנימין )אוניברסיטת בר־אילן( ועינת לביא )אוניברסיטת חיפה(

 	 Linked Lives: How Caregiving Duties are Shared across Familial Ties and
Generations 

לימור גבאי־אגוזי )אוניברסיטת בר־אילן(
בחינת תפקידם של קשרים חברתיים בתוך ומחוץ למשפחה בחיי היום־יום מתוך גישת הרשתות 	 

 האגוצנטריות
שירה עופר )אוניברסיטת בר־אילן(

מה בין ׳המשפחה הישראלית׳ למשפחות בישראל: חמישה עשורים של ייצוגי משפחה ומשפחתיות 	 
 בתוכניות סיטקום ישראליות

שרון רמר ביאל )המכללה האקדמית תל אביב–יפו( ונועה לביא )המכללה האקדמית תל אביב–
יפו( 

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
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 השכלה גבוהה במשפחות של צעירים ערבים ודרוזים בישראל: ממוביליות חברתית למימוש עצמי	 
אדם הישראלי )מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל אביב(

Boundaries and Perspectives: Data in the Name of Science ]קהילת 
ידע, מדע וטכנולוגיה[ | בניין נפתלי, חדר 205

יו״ר: אגט קראוס )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 	 Reciprocal, Spiral and Dynamic: A Model Explaining the Complex Relationships
between Knowledge, Responsibility, Uncertainty and Behavior 

לימור מעודד דנון )אוניברסיטת בר־אילן(, תמי סגיב־שיפטר )יו״ר קהילת בריאות ורפואה( 
וליאת ליפשיץ מלביצקי )האוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית ספיר ומרכז רפואי שמיר(

 	 How and Why People Use Mobile Phones Near Bedtime and in Bed: Israelis’
 Narratives of Digitally-Enabled Sleepful Sociality 

דנה זרחין )אוניברסיטת חיפה(
 ״נשמע סקסי, קל להשיג תורמים״: פילנתרופיה בשדה הרפואה המותאמת אישית בישראל	 

אגט קראוס )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(
האם אינסטגרם ״רואה״ את משבר האקלים? למידת מכונה, אלגוריתמים ממליצים, ודמיונות 	 

 סוציו־טכניים
נעה תורג׳מן )אוניברסיטת בר־אילן(

 כניסת מדעי הנתונים לדיסציפלינות אחרות — מבט אתנוגרפי על ביולוגיה חישובית בישראל	 
לירון שני )האוניברסיטה העברית בירושלים(

ישראל–תפוצות: תמורות בקשרי גומלין והשפעות טרנס־לאומיות | נפתלי, חדר 206
 יו״ר: קארין אמית )המרכז האקדמי רופין(

מקומה של ישראל בזהותם ובהזדהותם האתנית של מהגרים מצפון אפריקה וילידי צרפת החיים 	 
 בפריז

לילך לב־ארי )אורנים המכללה האקדמית לחינוך והוראה(
 טרנס לאומיות, זהות ותרבות: צאצאי עולים ממרוקו שבים למורשת אבותם	 

יצחק דהאן )אוניברסיטת בר־אילן(
תפקיד ההגירה מארצות הברית והפילנתרופיה השמרנית האמריקאית בבניית החברה האזרחית 	 

 הימנית בישראל
עמיר סגל )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 שירות צבאי במסגרת גרעין ״צבר״: לקראת שינוי ביחסי ישראל־תפוצות?	 
שמואל מומיק נבו אומשויף )אוניברסיטת חיפה(

טכנולוגיה בשירות החינוך או חינוך בשירות הטכנולוגיה ]קהילת חינוך[ | בניין 
נפתלי, חדר 207

יו״ר: יריב פניגר )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 EdTech באקדמיה: תהליכי תיוון תרגום והמרה של קורסים אקדמיים	 
מריה גרצקי )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

איך מכינים את מערכת החינוך הישראלית לעולם רווי בבינה מלאכותית? — משטרי ציפייה, יחסי 	 
 כוח והסדרי מדיניות לימנליים

חמי רמיאל )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב( וגדעון דישון )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/boundaries-and-perspectives
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/boundaries-and-perspectives
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/boundaries-and-perspectives
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/boundaries-and-perspectives
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
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הטכנולוגיה מזמנת לנו שינוי בדרכי הלמידה: הלמידה מרחוק תורמת להשתלבות של סטודנטים 	 
 ערבים באקדמיה העברית

רבאח חלבי )אורנים המכללה האקדמית לחינוך והוראה והאוניברסיטה העברית בירושלים(
דפוסי שימוש של סטודנטים מאחת האוניברסיטאות בישראל בקבוצות לימוד דיגיטליות זמניות, 	 

 והקשר בינם לבין הפוטנציאל האקדמי וההישגים האקדמיים של חברי הקבוצה
עוזי בן שלום )אוניברסיטת אריאל בשומרון(

שקיפות כפולה — מחשבות על עבודה שקופה בעקבות פרסום גיליון מיוחד בכתב 
העת סוציולוגיה ישראלית | בניין נפתלי, אולם סגל 003

יו״ר: חנה הרצוג )אוניברסיטת תל אביב( ועמית קפלן )המכללה האקדמית תל אביב–יפו( 

מתדיינת: אלכסנדרה קלב )אוניברסיטת תל אביב(

 מה שרואים מכאן לא רואים משם — מבט משולי שוק העבודה	 
סיגל נגר־רון )המכללה האקדמית ספיר(

השכלה, תעסוקה ומעמד כמסבירים את העבודות השקופות במשפחות הערביות־פלסטיניות 	 
 בישראל

מהא כרכבי סבאח )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(
 גוונים של עבודה שקופה: תפיסות של עבודות הבית בקרב נשים חרדיות שהן מפרנסות יחידות	 

 יהודית חסידה )אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית הרצוג(
 עבודת הטיפול של הסבתות: האמנם עבודה שקופה?	 

ניצה ברקוביץ )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב( ושלומית מנור )המכללה האקדמית גליל מערבי(

בעין פורמלית: הזמנה לסוציולוגיה חוצת־הקשרים | בניין נפתלי, חדר 004
יו״ר: טלי יפה־דקס )אוניברסיטת ראטגרס(

 באופן כללי: הזמנה ל״סוציולוגיה מּונעת־מושגים״	 
אביתר זרובבל )אוניברסיטת ראטגרס(

 	 Thinking with a Thematic Lens: A Formal, Cultural, and Comparative Framework
for Interpretive Social Analysis 

)CUNY תומאס דגלומה )מכללת האנטר ומרכז הבוגרים של
 לידות עכוז וגינליות והמנגנונים הפורמאליים של שכחה קולקטיבית	 

ציפי לזר־שואף )אוניברסיטת בר־אילן(
 הייטקיסט בכפכפים, חתונה קטנה ובדיחות שואה: הדפוס הסמיוטי של מופעי הנמכת סטטוס	 

טלי יפה־דקס )אוניברסיטת ראטגרס(

הליכי הבניה, מיסוד ופירוק של קטגוריות זמן, מעמד ולאום | בניין נפתלי, חדר 422
 יו״ר: עזיז חידר )האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון ליר בירושלים( 

׳בין מכמורת לקיסריה׳ דיאלוג אתנו־מעמדי בין מעמד בינוני־מזרחי לפרולטריון מזרחי: ניתוח 	 
 מקרה של אינטראקציות חינוכיות בגבעת אולגה

אמרי אביטן )מנהל תיכון החממה(
לאומיות, אזוריות ומקומיות בארכיאולוגיה: מעבר לגבולות זמן ומרחב של הסכסוך הישראלי־	 

 פלסטיני
נועה נוימרק )אוניברסיטת שיקגו(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D
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על תרומת הרשות הפלסטינית לניעות חברתית כלפי מעלה ולהתהוות מעמד בינוני חדש 	 
 בשטחים הכבושים )1994–2017(

מאיה רוזנפלד )האוניברסיטה העברית בירושלים והמכללה האקדמית ספיר(
 ״עולים חדשים בעלי מקצועות מיוחדים״: מבט אתני־מעמדי על התפתחות המסחר בקרית שמונה	 

אורי שוסטר )הטכניון — מכון טכנולוגי לישראל(

18:45–19:00 |  הפסקת קפה וכיבוד קל
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

19:00–20:00 | מופע ״קונטרול פריק״
אולם בר־שירה

מופע סולו יחיד מסוגו בעולם המשלב תיאטרון, מוזיקה חיה, קרקס והומור עם טכנולוגיה מתקדמת. 
מופע אינטראקטיבי בהשתתפות הקהל.

https://control-freak.info/he/%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a7/
https://control-freak.info/he/%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a7/
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יום שלישי, 21 בפברואר 2023

08:30–09:00 | התכנסות ורישום
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

09:00–10:30 | מושבים מקבילים

מערכת החינוך: בין מאקרו למיקרו ]קהילת חינוך[ | בניין נפתלי חדר 105
יו״ר: חמי רמיאל )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 הציוויליזציה האקדמית: מאפייניה ומיסודה	 
ענבר גוטליב ריבקין )אוניברסיטת תל אביב( ואורי כהן )אוניברסיטת תל אביב(

מבחני פיזה — מנגנון לעיצוב ידע חינוכי, בעזרת סטטיסטיקה תשתיתית כיצד מבחני פיזה 	 
 מסייעים לכינון מעמדו של ה־OECD בתחום החינוך

ענבר מימר )אוניברסיטת בר־אילן(
רוחות של שינוי בתחום החינוך: הורים כמורים בהתהוות, בתהליכי ההקמה של בתי ספר 	 

 ״חופשיים״
עמית רוטמן )המכללה האקדמית עמק יזרעאל(

 עבודת גבולות כאמצעי להגדרת הזהות המקצועית של מחנכות כיתה בישראל	 
 רוית מזרחי־שטלמן )מכללת סמינר הקיבוצים( ועדי ספיר )אוניברסיטת חיפה(

 	 Participatory Research as a Panacea for Educational Inequalities? A Qualitative
Review of Participatory Research with Young People 

אביב כהן )האוניברסיטה העברית בירושלים( ואלין מוף )האוניברסיטה העברית בירושלים(

מושב דמוגרפיה: מגדר, פריון ותמותה ]קהילת הגירה ודמוגרפיה[ | בניין נפתלי 
חדר 106

יו״ר: עליזה לוין )אוניברסיטת חיפה(

 	 Gender Egalitarianism and Outsourcing: Complementary or Competing
Strategies for Addressing Work-Family Conflict 

ברברה אוקון )האוניברסיטה העברית בירושלים( וליאת רז־יורוביץ )האוניברסיטה העברית 
בירושלים(

 	 Does Outsourcing of Domestic Work Reduce Gender Inequality in Labor Force
Participation within Households? – A Couple-Level Panel Analysis 

ליאת רז־יורוביץ )האוניברסיטה העברית בירושלים(
 	 Contraceptive Method Mix and Unmet Need in Low Fertility Countries: A

Theoretical and Empirical Analysis 
ענבר אליאב־פארן )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 	 The Casualties of War: An Excess Mortality Estimate of Lives Lost in the 2020
Nagorno-Karabakh Conflict 

אריאל קרלינסקי )האוניברסיטה העברית בירושלים(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
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פרקטיקות עיצוב העבודה, הפרופסיה והארגון ]קהילת ארגונים ועבודה[ | בניין 
נפתלי חדר 107

יו״ר: ורדה וסרמן )האוניברסיטה הפתוחה( ורונית ויסמל־מנור )האוניברסיטה הפתוחה(

 כשחדר הישיבות פוגש את כיכר העיר הווירטואלית: מאבק ומשא ומתן אצל ארגוני עובדים	 
גדי נסים )המרכז האקדמי רופין(

 פעולה כנגד הזרם: אסטרטגיות ארגוניות לשינוי חברתי	 
לינדה יעקב שדה )המרכז האקדמי רופין והאוניברסיטה העברית בירושלים(

 	 Shape Shifting as a Professional Expertise: The Paradoxical Dimensions of the
Self-Care Industry 

מיכל פגיס )אוניברסיטת בר־אילן(
 זיכרון ביוגרפי־נרטיבים של בחירות תעסוקתיות בראי ההיסטוריה	 

אוהלה גרוס אביניר )המכללה האקדמית הדסה ירושלים(
 מה מניע עובדי ידע בעולם עבודה כאוטי?	 

קלרה ריספלר )המכללה האקדמית עמק יזרעאל( ואביב קדרון )המכללה האקדמית עמק 
יזרעאל(

דילמות במשפחה: רווקות־הורות־אבהות ]קהילת משפחה[ | בניין נפתלי חדר 205
יו״ר: אורלי בנימין )אוניברסיטת בר־אילן( ועינת לביא )אוניברסיטת חיפה(

 ״לימודי סינגלים״ — לקראת תיאוריה של שינוי חברתי, פרדיגמטי ומחקרי	 
אליקים כסלו )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 בין מרחק לקרבה: מודל של אבהות מעורבת מרחוק	 
ליאת שפר )אוניברסיטת בר־אילן(

 	 Children’s Nighttime Practice of Sleep Sojourning in the Parents’ Bed: Young
Children’s and Parents’ Points of View 

מירנדה שמש )אוניברסיטת חיפה(
 הולדה מזרעו של מת בישראל: הברית בין משפחתיות, פרונטליזם, שכול, מיליטריזם ופטריארכיה	 

יעל השילוני־דולב )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב( וצבי טריגר )המסלול האקדמי המכללה 
למינהל(

מכשירים דיגיטליים כסוכנים חברתיים ]קהילת סוציולוגיה דיגיטלית[ | בניין נפתלי 
חדר 206

יו״ר: ערן פישר )האוניברסיטה הפתוחה(

 	Terra Ex Machina 
חגית קיסר )בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ואוניברסיטת תל אביב( ואריאל קיין )ICI ברלין(

״אם המחשב עושה הכל, אז מה אני?״ הבנית סוכנות יצירתית בעידן הטכנולוגי והפוסט מודרני — 	 
 המקרה של האדריכלים והמעצבים

הדס נור )אוניברסיטת בר־אילן(
 	SMART AND/OR JUST? Understanding Digital Urban Citizenship 

אורן יפתחאל )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(, חגית קיסר )בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב 
ואוניברסיטת תל אביב(, ארז צפדיה )המכללה האקדמית ספיר( ורגב נתנזון )המכללה 

האקדמית ספיר(

	  The Data Center Cannot Hold: Data Colonialism and the “Nimbus Project” 
אלכס גקר )אוניברסיטת תל אביב( ודן קוטליאר )אוניברסיטת חיפה(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D


ork

18הכנס השנתי ה־54 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

מבנים ודינאמיקות של עימות בין קבוצות ובין קבוצות למוסדות השלטון ]קהילת 
סוציולוגיה פוליטית[ | בניין נפתלי חדר 207
יו״ר: איתן אלימי )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 תפקידו של מגע בין קבוצתי בהתפתחות תנועות נגד	 
תמר וינוגרד )האוניברסיטה הפתוחה(

 פנה אל הקהילה המקומית: לקראת מנבאים מיטביים של קונפליקטים ברמת האירוע	 
ניר רותם )מכון לאונרד דייויס והאוניברסיטה העברית בירושלים( ואליזבת הגר בויל 

)אוניברסיטת מינסוטה(

 	 Situational Moral Orientations: Interaction Patterns and the Standards for
Evaluating Public Discourse 

עודד מרום )אוניברסיטת דרום קליפורניה(
 מיסוד ופוליטיזציה של המגזר השלישי בישראל	 

גל דויטש )אוניברסיטת תל אביב(

לאום ומעמד בראי תרבות ומשפט | בניין נפתלי חדר 422
יו״ר: יובל פיינשטיין )אוניברסיטת חיפה(

לפתוח את הקופסה השחורה — היווצרותן ופרשנותן של פשרות בבתי הדין לעבודה בישראל 	 
 בעידן של כלכלה ניאו־ליברלית

מהא שחאדה )אוניברסיטת חיפה(
 פרשת ויסות מניות הבנקים והתמורה הגדולה בחברה הישראלית	 

יניב רון־אל )אוניברסיטת תל אביב(
 ״למה פגעו בי?״: מנעד פרשני ועבודת הזהות של נפגעים יהודים־ישראלים מאלימות פוליטית	 

בן בורנשטיין )אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה ומכון ירושלים למחקרי מדיניות(
 המאבק ליצירתן של תרבויות מסורתיות מודרניות: נתיבות מעבר לחילוניות ולדתיות	 

גלעד כהן קובץ )האוניברסיטה העברית בירושלים(

משטר, יזמות ופריפריה ] קהילת סוציולוגיה של הכלכלה[ | בניין נפתלי חדר 425
יו״ר: זאב רוזנהק )האוניברסיטה הפתוחה(

 	 National Varieties Still Matter: A Comparative Analysis of Consumer Credit Data
Regimes in the United States, Sweden, Israel, and France 

ענבר מזרחי־בורוכוביץ )אוניברסיטת חיפה(
 דפוסי הזדמנויות ליזמות טכנולוגית בפריפריה: הפרספקטיבה המוסדית	 

אפרת אסולין )האוניברסיטה העברית בירושלים(
 	 From Start-Up Nation to Scale-Up Nation? A Closer Look at Firm Scale-Up in a

Semi-Peripheral Economy 
ארז מגור )האוניברסיטה העברית בירושלים( וארז אהרון מרנץ )אוניברסיטת תל אביב(

 לדמיין את מדינת הרווחה העתידית: השקעות, ציפיות וספקולציות כלכליות וחברתיות	 
אסא מרון )אוניברסיטת חיפה(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8-%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8-%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94
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סוציולוגיה של בריאות וסביבה — תיאוריה, מחקר ומדיניות | בניין נפתלי חדר 004
יו״ר: איתי גרינשפן )האוניברסיטה העברית בירושלים( ותמי סגיב־שיפטר )יו״ר קהילת בריאות 

ורפואה(

מתדיינים: נדב דוידוביץ׳ )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(, מיה נגב )אוניברסיטת חיפה( ואלון טל 	 
)אוניברסיטת תל אביב(

 ידע מדעי בין הרחבה לצמצום: עקרון הזהירות המונעת ברגולציית בריאות וסביבה	 
ליאת ליפשיץ מלביצקי )האוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית ספיר, והמרכז הרפואי 

שמיר( ותמי סגיב־שיפטר )יו״ר קהילת בריאות ורפואה(

 טעמים סביבתיים, פעילויות בטבע, והתרומה הנתפסת של השהות בטבע לבריאות	 
שולה גולדן )אוניברסיטת תל אביב(, נסרין פארס )אוניברסיטת חיפה( ומיה נגב )אוניברסיטת 

חיפה(

10:30–11:00 |  הפסקת קפה וכיבוד קל
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

מפגשי קהילה: בריאות ורפואה )חדר 105(; משפחה )חדר 205(; סוציולוגיה פוליטית )חדר 207(; 
סוציולוגיה של הכלכלה )חדר 425(; צבא וביטחון )חדר 206(

11:00–12:30 | מושבים מקבילים

המקורות החומריים והלא־חומריים של התחזקות הימין הפוליטי לגווניו ]קהילת 
סוציולוגיה פוליטית[ | בניין נפתלי חדר 105

יו״ר: יובל פיינשטיין )אוניברסיטת חיפה(

 למה המשכנו בדרכי המסיתים? המסע המפותל מרצח רבין ועד לניצחון הצמד בן גביר־נתניהו	 
לב גרינברג )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 מיהו ביביסט?	 
סמי סמוחה )אוניברסיטת חיפה(

 שינויים בהכנסה ועמדות כלפי מפלגות הימין הפופוליסטי בהולנד	 
יואב רול )אוניברסיטת אוקספורד( ונאן־דירק דה־חראף )אוניברסיטת אוקספורד(

 היהדות הרפורמית והוויכוח סביב הזהות היהודית בישראל: המקרה של מתווה הכותל	 
אופיר עבו )המכללה האקדמית כנרת והמכללה האקדמית תל־חי(

עבודת הטיפול ואמהות בעולם העבודה ]קהילת משפחה[ | בניין נפתלי חדר 106
יו״ר: עינת לביא )אוניברסיטת חיפה( ועמית קפלן )המכללה האקדמית תל אביב–יפו(

 	Building the Resilience of Middle-Aged Women when Coping with the Work-
Eldercare Conflict 

גלי בנימין )אוניברסיטת אריאל בשומרון( וחדוה וינרסקי פרץ )המכללה האקדמית עמק יזרעאל(
 אימהות לילדים עם מוגבלויות: השתתפות בשוק העבודה לאורך שלבים התפתחותיים בחיי הילד	 

נועה ישראלי
 איזון בין עבודה למשפחה כמחסום לקידום: המקרה של שוטרות ערביות	 

טל מלר )המכללה האקדמית צפת( ואורלי בנימין )אוניברסיטת בר־אילן(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%90-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%90-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%90-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
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 	 A Global View of the Sense of Familial Justice and its Association with Reported
Welfare Indicators 

קלרה סבג )אוניברסיטת חיפה(

הכלכלה הפוליטית של הקולוניאליזם: מבטים מקומיים ]קהילת קולוניזציה, אתניות 
וגזענות[ | בניין נפתלי חדר 107

יו״ר: רעות ריינה־בנדריהם )המכללה האקדמית ספיר, האוניברסיטה הפתוחה(

 בין חדשנות טכנולוגית לקולוניאליזם דיגיטלי: ההייטק הישראלי והשאלה הפלסטינית	 
אריס בשארה )אוניברסיטת תל אביב(

קולוניאליזם התיישבותי ושאלת ההטמעה בישראל/פלסטין: לקחים מתהליך העיור של 	 
 האוכלוסייה הבדואית בנגב

נעמן טל )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(
 בין נישול לניצול: לביקורת פרדיגמת ״חיסול היליד״ בחקר הקולוניאליזם הציוני	 

מתן קמינר )האוניברסיטה העברית בירושלים(
מי מכר מה למי, איפה, ובאיזה מחיר? היררכיה מעמדית ואתנו־לאומית בעולם המסחר החיפאי 	 

 בשנות החמישים והשישים
אילת מעוז )אוניברסיטת חיפה(

ניעות, השתלבות והדרה במסגרות חינוכיות ממוסדות פורמליות ובלתי פורמליות 
| בניין נפתלי חדר 205

יו״ר: זאביק גרינברג )המכללה האקדמית תל חי(

 מקפצה או סתם בזבוז? הבחירה במסלול צבירה לתואר אקדמי	 
יסמין ברזלי שחם )המכללה האקדמית תל חי ואוניברסיטת חיפה(

 	 Cultural Capital among Rural Druze Students who are First-Generation at Higher
Education and Graduates of Academic Universities in Both Syria and Israel

דועא שמס )המכללה האקדמית תל חי(
 	 In the Academic Margins: Social Ostracism as an Intersection of Psychological

and Sociological Causes

אלכסנדר זיבנברג )המכללה האקדמית תל חי(, תמר הגר )המכללה האקדמית תל חי( 
ותופאחה סאבא )המכללה האקדמית תל חי(

אם לא המסגרת הזו — לא היינו מדברים עכשיו: ניעות באמצעות מסלולים קדם־צבאיים מנקודת 	 
 המבט של נוער החשוף לגורמי סיכון במסגרת תכנית מנהיגות של רשת ״קדימה״

תמר ברקאי )המכללה האקדמית תל חי(, יעל גרינשטיין )המכללה האקדמית תל חי( ודור 
שמוחה )המכללה האקדמית תל חי(

 אתגרים, חסמים ומוטיבציה של סטודנטים ״דור ראשון לאקדמיה״	 
סלמאן סויד )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

אתניות ומגדר במערכת החינוך בישראל ]קהילת חינוך[ | בניין נפתלי חדר 206
יו״ר: עידית פסט )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 החינוך ככלי לסקיורטיזציה של הזהות היהודית בישראל	 
עירית הרבון )המסלול האקדמי המכללה למינהל(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
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 שביל הזהב בחייהן של סטודנטיות ערביות־בדואיות: לרכוש השכלה ולרכוש כבוד להורים	 
עארף אבו גוידר )המכללה האקדמית אחוה והמכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי(

 בין פגיעות לסוכנות: השינוי בבתי ספר בישראל מנקודת מבטם של תלמידים על הרצף הטרנסי	 
 Teachers College( ואורן פזמוני־לוי )אבנר רוגל )האוניברסיטה העברית בירושלים

)Columbia University

 ״הגוף קופא — אבל אני ממשיכה״ עקרונות לחינוך מבוסס פגיעּות בעבודה עם נערות	 
רחל לוי הרץ )אוניברסיטת בר־אילן(

בריאות, חולי ותנאי חיים — שאלות של אפיסטמולוגיה, מתודולוגיה ומדיניות | 
בניין נפתלי חדר 207

יו״ר: נדב דוידוביץ׳ )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 	 Epistemological Challenges to the Phenomenological Approach to the Illness
Experience: The Case for a New Empiricism 

דוד רייר )אוניברסיטת בר־אילן(
עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? מחקר השוואתי בשאלת יחס התחלופה, רמת הרווחה 	 

 וההתאמה הכלכלית של משקי בית מבוגרים באירופה
אביעד טור־סיני )המכללה האקדמית עמק יזרעאל( ואביה ספיבק )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 עובדים, זרים ומופקרים — על בריאותם של מהגרי העבודה לחקלאות בישראל	 
יהל קורלנדר )המכללה האקדמית תל־חי(

פיתוח ומאפיינים פסיכומטריים של כלי חדשני להערכת רמת תפקוד רב־תחומי לאנשים זקנים 	 
 המבוסס על דיווח עצמי )מערכת ״אקטיבנט״(

ליאן מאירי )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(, יעקב בכנר )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(, אחינועם בן 
עקיבא מליניאק )ג׳וינט ישראל־אשל(, צליל רבינוביץ־ששון )ג׳וינט ישראל־אשל( ושרון ברק 

)אוניברסיטת אריאל בשומרון והמרכז הרפואי שיבא תל השומר(

העיר כמרחב שינוי ]קהילת מחקרי עירוניות[ | בניין נפתלי חדר 422
יו״ר: רגב נתנזון )המכללה האקדמית ספיר(

׳אין לסמוך עליהם מבחינה ביטחונית׳: היחס לאוכלוסייה הנוצרית ולמוסדותיה בירושלים 	 
 הישראלית, 1967-1948

אלדד ברין )אוניברסיטת חיפה(
״עיר מוקפת הרים וחולות, והכל סגור בשבת״: נרטיבים של זמן־מרחב במפגשים בין צעירים רוסים 	 

 ומזרחים בפריפריה
אנה פרשיצקי )המכללה האקדמית גליל מערבי( וניר כהן )אוניברסיטת בר־אילן(

 הלבנת מרחב: תמהיל חברתי כפוי בעקבות התחדשות עירונית בספר אורבני של תל אביב	 
טל שמור )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 על חיבורים, אלימות וכאוס: השימוש ברשתות החברתיות בעת אירועי מאי 2021 בחיפה	 
רולי רוזן )אוניברסיטת חיפה(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%9B%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%9B%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99
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בתחילת דרכן: מושב סטודנטיות ]קהילת ארגונים ועבודה[ | בניין נפתלי חדר 425
יו״ר: ורדה וסרמן )האוניברסיטה הפתוחה( ורונית ויסמל־מנור )האוניברסיטה הפתוחה(

 הפנים המגדריות של התעמרות בעבודה	 
מעיין מנדלסון )אוניברסיטת תל אביב(

השפעת אקלים אתי־ארגוני ותמיכת מנהל נתפסת על מצוקה מוסרית וכוונות עזיבה 	 
 בפיזיותרפיסטים העובדים במגזר הציבורי בישראל

אביגיל פורת )המכללה האקדמית עמק יזרעאל(, אביב קדרון )המכללה האקדמית עמק 
יזרעאל( ושירן בורד )המכללה האקדמית עמק יזרעאל(

 AI בשירות HR: אימוצן של טכנולוגיות בינה מלאכותית לארגוני משאבי האנוש והגיוס בישראל	 
ענת קורן )אוניברסיטת בר־אילן(

 דרך ללא מוצא? האנדוגניות הכפולה של החוק למניעת הטרדה מינית בישראל	 
יפעת בלפר )אוניברסיטת תל אביב( ואלכסנדרה קלב )אוניברסיטת תל אביב(

משפחות כמנגנון ריבודי ]קהילת ריבוד ואי שוויון[ | בניין נפתלי חדר 004
יו״ר: עמית קפלן )המכללה האקדמית תל אביב–יפו(

 כסף )לא( קונה הכל — הקשר בין מעמד כלכלי, מוות במשפחה והישגים לימודיים של ילדים	 
כרמל בלנק )המרכז האקדמי רופין ומרכז טאוב(, יוסי שביט )אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב( 

ויעל נבון )מרכז טאוב(
 ילד עני, ילד עשיר: השלכות של עוני ועושר בילדות על סיכויי החיים בבגרות	 

עליזה לוין )אוניברסיטת חיפה( וחיה שטייר )אוניברסיטת תל אביב(
הצטלקות או התאוששות? השלכות לטווח הארוך של הסגר הראשון בתקופת הקורונה על 	 

 משפחות בישראל
אפרת הרצברג־דרוקר )אוניברסיטת תל אביב( ומאיר יעיש )אוניברסיטת חיפה(

 	 Women’s Economic Dependency, Gender Identity and the Allocation of
Housework

הדס מנדל )אוניברסיטת תל אביב( ועמית לזרוס )אוניברסיטת תל אביב(

12:30–13:45 |  ארוחת צהריים
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

12:30–13:00 | ישיבת ראשי קהילות האגודה )חדר 004(
13:15–13:45 | מפגשי קהילה: ארגונים ועבודה )חדר 105(; חינוך )חדר 106(; צריכה ותרבות 

)חדר 107(; סוציולוגיה ציבורית )חדר 205(; קולוניזציה, אתניות וגזענות )חדר 206(

13:45–15:00 | אסיפה כללית והענקת פרסים
הענקת פרס המאמר המצטיין ופרס התזה המצטיינת

אולם בר־שירה

מושב זה יתומלל

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%9F
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%9F
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93%D7%99
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15:00–15:15 |  הפסקת קפה וכיבוד קל
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

15:15–16:45 | מליאות מקבילות

המהפכה הלטוריאנית ש)עדיין( לא התרחשה — לזכרו של ברונו לטור )1947–
2022( | בניין נפתלי אולם 101

יו״ר: תמר ברקאי )המכללה האקדמית תל חי(

 	?Flat-earthersמה בין סוציולוגיה, דלעת ו־ 
ענת לייבלר )אוניברסיטת בר־אילן(

 מי מעצב כלכלות וזהויות מיניות — איך לטור )לא( חושב על כוח וסיבתיות?	 
יובל יונאי )אוניברסיטת חיפה(

 ׳אין לנו גלובוס לעבוד איתו׳: תרומתו של לטור לסוציולוגיה של משבר האקלים	 
דן רבינוביץ׳ )אוניברסיטת תל אביב(

מושב זה יתומלל

דור הולך ודור בא: שיחה עם נציגות ונציגי הדור האקדמי הפורש על העבר והעתיד 
של הסוציולוגיה הישראלית | בניין נפתלי אולם אפטר 001

יו״ר: יפעת גוטמן )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(; מתדיין: לב גרינברג )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

אורי רם )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(	 
חנה הרצוג )אוניברסיטת תל אביב(	 
עדנה לומסקי־פדר )האוניברסיטה העברית בירושלים(	 
מוטי רגב )האוניברסיטה הפתוחה(	 
מאיר עמור )אוניברסיטת קונקורדיה, קנדה(	 
שרית הלמן )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(	 

דיון פתוח על ארגונים ושווקים בעידן מהפכת המידע והמחשוב | בניין נפתלי אולם 
סגל 003

יו״ר: ארז אהרון מרנץ )אוניברסיטת תל אביב(

 איסוף נתונים אונליין: הזדמנויות ואתגרים	 
מירב שהם )אוניברסיטת תל אביב(

 בין שווקים לארגונים: תשתיות טכנולוגיות של שליטה ומעקב בפלטפורמות מקוונות	 
אסף דר )אוניברסיטת חיפה(

 הבטחות ומציאות: כיצד כלכלת ההמונים הדיגיטאלית מעודדים אי שוויון ופופוליזם	 
רועי דודזון )אוניברסיטת חיפה(

16:45–17:00 |  הפסקת קפה וכיבוד קל
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9A-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9A-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9A-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%90
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91
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17:00–18:15 | מושבים מקבילים

כסף וכלכלה דיגיטלית ]קהילת סוציולוגיה של הכלכלה[ | בניין נפתלי חדר 105
יו״ר: דני ממן )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 השיח הפיננסי במרחב הפופולארי בשוק ההון: בין תקווה לבין חשש	 
שגית פסטמן )אוניברסיטת בר־אילן(

 הזר הדיגיטלי	 
נורית בירד־דוד )אוניברסיטת חיפה( ואסף דר )אוניברסיטת חיפה(

 ריאליזם ביקורתי וחומריות דיגיטלית: השלכות לכלכלה החדשה	 
אילן תלמוד )אוניברסיטת חיפה(

שלום מעבר לגבולות הדמיון הליברלי: אקטיביזם, פוליטיקה ומחקר | בניין נפתלי 
חדר 106

יו״ר: ניסים מזרחי )אוניברסיטת תל אביב(

 	Peace and Liberal Misrecognition: Non-liberal Peace Initiatives in Israel-Palestine 
אריקה לין וייס )אוניברסיטת תל אביב(

 שלום מעבר לגבולות המוסר הליברלי: המקרה של ״צמצום הסכסוך״	 
כנרת שדה )אוניברסיטת תל אביב ומכון ון ליר בירושלים(

 מעבר לעשיית שלום ליברלית: התמרת סכסוכים חוצת השקפות עולם	 
עפר זלצברג )מכון הרברט קלמן וטריניטי קולג׳ דבלין(

כיצד ביורוקרטיה מעצבת את החיים הפוליטים? מורשת האימפריה הבריטית 
ועיצוב האזרחות בישראל/פלסטין, קפריסין והודו. מושב על ספרה החדש של יעל 

ברדה "ביורוקרטיה קולוניאלית ואזרחות עכשווית"? | בניין נפתלי חדר 107
יו״ר: אריז׳ סבאע׳־ח׳ורי )האוניברסיטה העברית בירושלים( 

מגיבה: יעל ברדה )האוניברסיטה העברית בירושלים(

 מורשת הממשל הצבאי בישראל	 
בני נוריאלי )המרכז האקדמי פרס(

 תנועה חשודה: )אי(אזרחותן של קבוצות מיעוט	 
אדריאנה קמפ )אוניברסיטת תל אביב(

 איך אפשר להשוות? על הפוליטיקה של ההשוואה בין ישראל להודו וקפריסין	 
רון דודאי )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

סקס פשעים ואלגוריתמים: מה אנחנו יודעים עליהם ומה הם יודעים עלינו? | בניין 
נפתלי חדר 205

יו״ר: יואב מחוזאי )אוניברסיטת חיפה(

 להיות עבריין בעידן האלגוריתמי: אחרות בפועל	 
יואב מחוזאי )אוניברסיטת חיפה(

 פאן או אהבה? על האינטימיות בעידן טינדר	 
מירב פרץ )האוניברסיטה הפתוחה(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9D
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 אלגוריתמים ופעולה אנושית: ביקורת הרציונליות הדיגיטלית על פי הברמס	 
ערן פישר )האוניברסיטה הפתוחה(

עבודת גבול: זהות, פזורה, ריחוק חברתי ]קהילת קולוניזציה, אתניות וגזענות[ | 
בניין נפתלי חדר 206

יו״ר: סיגל נגר־רון )המכללה האקדמית ספיר(

 	 Patients' Racism Toward Nurses Increases as the Treatment Invasiveness Rises
יערית בוקק־כהן )המכללה האקדמית רמת גן(

 עבודת גבול כפולה — על־מודרניות וההצדקות להדרתם של מזרחים בחברת המובלעת החרדית	 
אליעזר היון )האוניברסיטה העברית בירושלים, האוניברסיטה הפתוחה ומכון ירושלים למחקרי 

מדינות(

 משבר התיאוריה המזרחית — ולקראת המשגות אונטולוגיות חדשות בחקר פוליטיזציה של זהויות	 
אריאל דוד )האוניברסיטה העברית בירושלים(

הממשות הוירטואלית של צבא ובטחון: טוויטר, זום ובינה מלאכותית בין מוות וחיים 
]קהילת צבא וביטחון[ | בניין נפתלי חדר 207

יו״ר: עפרה בן ישי )האוניברסיטה הפתוחה(; מגיבה: ענת בן דוד )האוניברסיטה הפתוחה(

 מקצוע או שליחות: עיתונאים מצייצים במהלך ״טרור הבלונים״	 
אורלי סוקר )המכללה האקדמית ספיר( ואיתי הימלבוים )אוניברסיטת ג׳ורג׳יה(

 לאומיות מופרטת׳ )Individuated Nationalism(: דיגיטציה של טקסי הזיכרון בזמן הקורונה	 
עדנה לומסקי־פדר )האוניברסיטה העברית בירושלים( ויעל פינדלר )אוניברסיטת דרום 

קליפורניה(

אוטומטי ואוטונומי אבל מונחה ומבוקר: מה ניתן ללמוד מקודים אתיים לשימוש אחראי בבינה 	 
 מלאכותית על מערכת היחסים שבין צבא־תעשייה־אקדמיה וחברה

אושרי בר־גיל )המכון הצבאי למחקר יישומי במדעי ההתנהגות(

היסטוריות של תרבות הצריכה: חגיגת ספרים על תעשיות הפרסום והנופש ]קהילת 
צריכה ותרבות[ | בניין נפתלי חדר 422

יו״ר: רפי גרוסגליק )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 עליית פרסום ההמונים: משפט, היקסמות, וגבולותיה התרבותיים של המודרניות הבריטית	 
ענת רוזנברג )אוניברסיטת רייכמן(

 דיון על ספרה של ענת רוזנברג: ״The Rise of Mass Advertising״	 
יניב רון־אל )אוניברסיטת תל אביב(

 כלכלת הרגשות של תעשיית הנופש: בין היסטוריה של רגשות לסוציולוגיה של צרכנות	 
יערה בנגר אללוף )עמותת זוכרות(

 דיון על ספרה של יערה בנגר אללוף: ״The Emotional Economy of Holidaymaking״	 
נועה ברגר )בית הספר ללימודים גבוהים במדעי החברה פריז(

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A6%D7%91%D7%90-%D7%95%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A6%D7%91%D7%90-%D7%95%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A6%D7%91%D7%90-%D7%95%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94
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מושב הענקת פרס ע״ש מרי תותרי 2023 | בניין נפתלי חדר 004
יו״ר ועדת הפרס: חנה הרצוג )אוניברסיטת תל אביב(

ועדת הפרס: מהא כרכבי סבאח )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(, סראב אבו רביעה קווידר 
)אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(, אילן תלמוד )אוניברסיטת חיפה( ומנאל תותרי־ג׳ובראן 

)אוניברסיטת בר־אילן(

מושב הענקת פרס ע״ש לואי גוטמן 2023 | בניין נפתלי אולם סגל 003
יו״ר ועדת הפרס: גבי וימן )אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת רייכמן(

ועדת הפרס: יוסי שביט )אוניברסיטת תל אביב ומרכז טאוב(, מאג׳ד אל חאג׳ )האוניברסיטה 
העברית בירושלים(, קרין נהון )אוניברסיטת רייכמן(, תמר הרמן )האוניברסיטה הפתוחה( ונורית 

גוטמן )נציגת המשפחה(

18:15–18:30 |  הפסקת קפה וכיבוד קל
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

18:30–19:45 | מליאת סיכום

סוציולוגיה ציבורית בתקופת משבר חברתי | אולם בר־שירה
יו״ר: אורלי בנימין )אוניברסיטת בר־אילן(

 ׳אינטלקטואלים הם בפוזיציה לחשוף את שקרי הממשלות׳ — סוציולוגיה ציבורית של הצבא	 
יגיל לוי )האוניברסיטה הפתוחה(

 מה שרואים מכאן לא רואים משם: מבט מדרום על חברה בישראל	 
סיגל נגר־רון )המכללה האקדמית ספיר(

 סוציולוגיה ציבורית ויחסה אל ׳הציבור ה)לא( נאור׳	 
ניסים מזרחי )אוניברסיטת תל אביב(

 קולות סוציולוגיים מלמטה: לאומיות ודמוקרטיה על תנאי	 
מהא כרכבי סבאח )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

 סוציולוגיה פוליטית כסוציולוגיה ציבורית וביקורת ׳השמאל׳	 
לב גרינברג )אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(

מושב זה יתומלל

19:45 | הרמת כוסית
לובי בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%94%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/copy-of-%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/copy-of-%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
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בברכת כנס מוצלח ופורה, ועדת הכנס
יצחק ששון )יו״ר הכנס(, לב גרינברג )נשיא האגודה(, אליאב גוטמן )מזכיר האגודה(, דנה שי )רכזת 
הכנס(, יעל ברדה )יו״ר הכנס הקודם(, תמר ברקאי )המכללה האקדמית תל־חי(, לימור גבאי־אגוזי 
)אוניברסיטת בר־אילן(, מוטי גיגי )המכללה האקדמית ספיר(, רפי גרוסגליק )אוניברסיטת בן־גוריון 
בנגב(, גל דויטש )נציגת דוקטורנטים.ות(, מייסלון דלאשה )אוניברסיטת תל־אביב(, אסף לבנון 
)אוניברסיטת חיפה(, דן קוטליאר )אוניברסיטת חיפה(, רמי קפלן )אוניברסיטת תל אביב, יו״ר שותף 

קהילת סביבה וחברה(, טליה שיף )אוניברסיטת תל אביב(.

isscon54@tauex.tau.ac.il :לבירורים ושאלות ניתן לפנות לדנה שי, רכזת הכנס, במייל

תודתנו ליעל כפיר על העיצוב הגרפי.


