
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 של האגודה הסוציולוגית הישראלית  54-קול קורא לכנס ה
 באירוח החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב

 2023בפברואר  19-21
 

, על רקע תמורות חברתיות 20-וראשית המאה ה 19-הקאנון הסוציולוגי התגבש בשלהי המאה ה
השוויון; -נרחבות שנלוו למהפכה התעשייתית: מיכון שתרם לריכוז אמצעי הייצור ולהגדלת העושר ואי

תמורות נרחבות בשוק העבודה שהובילו לשינויים במוסד המשפחה ולדיפרנציאציה המגדרית בתוכו; 
יכי חילון, אינדיבידואציה ודמוקרטיזציה; גידול גידול אוכלוסין מואץ והאצת תהליך העיור; תהל

במורכבות הכלכלית והחברתית ועוד. מה שייחד תקופה זו הוא הקצב המואץ של שינויים חברתיים, 
דורי עצום. התרחשויות אלו ניצבו בלב -אשר טמנו בחובם שיפורים אדירים לצד שבר חברתי ובין

ברתי באמצעות מושגים כגון חברה, קפיטליזם, העשייה הסוציולוגית ששאפה להבין את העולם הח
מושגים אשר הפכו לנושאי הליבה של –מעמד, סולידריות, אנומיה, רציונליות, בירוקרטיה ואידיאולוגיה 

 הדיסציפלינה הסוציולוגית וממשיכים ללוות אותנו גם היום.

 -המלאכותית מהפכת הנתונים והבינה —כעת אנו מצויים בעיצומה של מהפכה טכנולוגית נוספת
כתוצאה מהגידול העצום בייצור ובזמינות של נתונים דיגיטליים וביכולת המחשוב הדרושה על מנת 
לעבדם. מהפכה זו שונה מאוד מקודמתה אך גם היא משנה, ומבטיחה לשנות, את פני החברה. אם 

כחית המהפכה התעשייתית החליפה את העבודה הידנית בכוחות הייצור של המכונה, המהפכה הנו
מתיימרת להחליף יכולות קוגניטיביות ואת שיקול הדעת האנושי בכוחו של האלגוריתם. מלבד 
ההשלכות הישירות על שוק העבודה, מהפכה טכנולוגית זו משנה ומסבכת את יחסנו לקניין חומרי 

סינו ורוחני, את האופן בו אנו מקיימים קשרים חברתיים, את האופנים בהם אנו צורכים תקשורת, את יח
עם מדינת הלאום, את יחסנו לעצמנו, לגופנו ולמשפחתנו, ועוד. בהתאם, מהפכת הנתונים דורשת 
מחשבה מחודשת על הכלים התיאורטיים באמצעותם אנו מבינות ומתארות את פני החברה, כמו גם 

  .21-על שיטות המחקר והנתונים באמצעותם יש לחקור חברה במאה ה

ציולוגי על המשמעויות המשתרגות של מהפכת הנתונים והבינה בכנס זה נרצה לקיים דיון סו
המלאכותית בתחומי העניין המגוונים של קהילות האגודה. נרצה להניע את החשיבה הסוציולוגית 
בכיוונים הללו, הן בזירה הגלובלית והן בהקשרה המקומי, ולהאיר את הגורמים המעצבים את האופן 

משתלבת במארג החברתי. נבחן גם את מקומה של ישראל )על בו הטכנולוגיה מיוצרת, משווקת, ו
יחידות המודיעין, תעשיית ההייטק, וגם האקדמיה שלה( כזירה חשובה בה מתחולל שינוי טכנולוגי זה, 
על מעלותיו ומגרעותיו. כבכל שנה, לצד הנושא המרכזי, יעסוק הכנס גם בשינויים ובמהפכות אחרות, 

 ולוגיות ותחומי עניין סוציולוגיים.ובמגוון רחב של סוגיות סוצי



 

 מבנה הכנס

מליאה, מושבים נושאיים, שולחנות עגולים, -יכלול מושבי מליאה, מושבי מיני 54-כנס האגודה ה
מליאה יוצגו הרצאות מוזמנות, ובמושבים הנושאיים יוצגו -ותצוגת פוסטרים. במושבי מליאה ומיני

ידי חברות וחברי האגודה תחת הנושא המרכזי של הכנס וכן בנושאים -הרצאות שהוצעו על
ידי אחת או יותר מהקהילות -סוציולוגיים מגוונים. רוב המושבים הנושאיים )אך לא כולם( יאורגנו על

המקצועיות של האגודה. חלק מההרצאות שיתקבלו ישובצו למושב שולחנות עגולים או פוסטרים, 
וצגו הרצאות בסגנון פחות פורמלי. מגוון זה של מפגשים ואירועים נועד לעודד שיח מפרה שבהם י

 וידידותי בין חוקרים.ות החולקים.ות תחומי עניין משותפים.
 

אירועי הכנס השנתי יכללו גם אסיפה כללית של האגודה הסוציולוגית הישראלית, לדיון בענייני 
של ניהול האגודה. כמדי שנה, במהלך האסיפה השנתית הסוציולוגית בישראל ובסוגיות  הקהילה

שם אליהו לואי גוטמן למאמר המצטיין ופרס התיזה  -יחולקו פרס האגודה הסוציולוגית הישראלית על
 המצטיינת. קולות קוראים להגשת מועמדות לפרסים אלה יפורסמו בהמשך.

 
ת או בערבית ותעשה מאמץ ועדת הכנס מעודדת את המציגים.ות להציג את עבודותיהם.ן בעברי

להנגיש את הדברים לכלל המשתתפים.ות. בהתאם לתנאים, הוועדה תיערך להנגשת הפעילויות 
 השונות של הכנס לבעלי.ות מוגבלויות.

 
 כללי ההשתתפות בכנס

  חייבים.ות  –יו"ר מושבים, מתדיינים.ות, מציגים.ות ומאזינים.ות  –כל המשתתפים.ות בכנס
ה ובדמי הרשמה לכנס. אין אפשרות להגיש תקצירים מבלי להירשם בחברות תקפה באגוד

 לאגודה.
  כל משתתף.ת רשאי.ת להציג עבודה אחת בלבד בכנס. מציגים.ות יוכלו לשמש גם בתפקיד

 יו"ר מושב וכמתדיינים.ות.
 .ניתן להציג בשפות עברית, ערבית ואנגלית 

 
 הגשת תקצירי הרצאות

יש להגיש את תקצירי ההרצאות המוצעות דרך מערכת ההרשמה ובהתאם להנחיות שלהלן. הוועדה 
המארגנת וראשי הקהילות המקצועיות הרלבנטיות יבחנו את התקצירים, ואלו שיימצאו מתאימים.ות 
יתקבלו וישובצו להצגה במושבים המקבילים, בשולחנות העגולים או בתצוגת הפוסטרים. השיבוץ 

וך ניסיון לבנות מושבים לכידים ככל האפשר, שבהם דיאלוג משמעותי בין ההרצאות, כך ייעשה ת
שהשלם יעלה על סך חלקיו. חלק מהקהילות המקצועיות יוציאו בשבועות הקרובים קולות קוראים 
ממוקדים עבור המושבים שבאחריותן. מידע ועדכונים בנוגע לקולות הקוראים של הקהילות השונות 

www.isscon54.sites.tau.ac.il  בכתובת הכנסי.ות האגודה, וכן יפורסמו באתר יישלחו לחבר
 ogywww.facebook.com/IsraelSociolובעמוד הפייסבוק של האגודה הסוציולוגית בכתובת 

 
 הנחיות להגשת תקצירים

מערכת . את התקצירים יש להגיש, בערבית, בעברית או באנגלית, דרך מערכת ההרשמה של הכנס
האורך . באתר הכנס בהמשך , בכתובת שתפורסם6/10/22-תיפתח ביום ה' הלכנס ההרשמה 

יפורסמו באתר מילים. התקציר ישמש להערכת ההצעות, והצעות שיתקבלו  300המרבי לתקציר הוא 
 את כל המידע הרלוונטי: בתמצות וברהיטות להציג הכנס, לכן יש להקפיד

 כותרת ההרצאה 
 הטענות המרכזיות של המחקר שיוצג 
 תרומה תיאורטית ואמפירית 
 שיטת המחקר 
 הממצאים העיקריים 

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/
https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/
https://www.facebook.com/IsraelSociology


 

 )שפת ההרצאה )עברית / ערבית / אנגלית 
 שם פרטי ושם משפחה של המציג.ה או מציגים.ות 
  או סטטוס אקדמיתואר 
 השתייכות מוסדית 
 דוא"ל ומספר טלפון 
 ( 4-5ביוגרפיה קצרה )שורות 

 
סטודנטים.ות לתואר שני מוזמנים.ות להגיש תקצירים בצירוף מכתב המלצה מהמנחה, המתאר את 

 מידת ההתקדמות של הסטודנט.ית.
 

 הגשת הצעות למושבים מאורגנים מראש

למושבים/שולחנות עגולים שלמים ומאורגנים מראש, שאותם יש להגיש ועדת הכנס מעודדת יוזמות 
דרך מערכת ההרשמה ובהתאם להנחיות שלהלן. ניתן להגיש הצעות למושבים בכל נושא, אך עדיפות 
תינתן למושבים המתכתבים עם הנושא השנתי של הכנס. הוועדה המארגנת תבחן את ההצעות 

 בע למשלוח ההודעות על קבלת הצעות להרצאות בכנס.ותשלח הודעת קבלה או דחייה במועד שנק
 

 הנחיות להגשת הצעה עבור מושב/שולחן עגול מאורגן מראש

או באנגלית דרך מערכת ההרשמה  הצעות למושבים מאורגנים מראש יש להגיש בעברית, בערבית
באתר , בכתובת שתפורסם בהמשך 6/10/22-כאמור, מערכת ההרשמה תיפתח ביום ה' ה. של הכנס

יש לציין את שם יו"ר המושב, תואר אקדמי, השתייכות מוסדית, דוא"ל ומספר טלפון, וכן הצגה  .הכנס
מילה( של נושא המושב והסוגיות המרכזיות שיעמדו לדיון. להצעת המושב יש להוסיף  400קצרה )עד 

 את פרטי כל המציגים.ות ותקצירי כל ההרצאות המתוכננות במושב.
 

 לו״ז הכנות לכנס

 פתיחת מערכת הגשת התקצירים וההרשמה לכנס בתעריף מוזל  6/10/22

 מועד אחרון להגשת תקצירים והצעות למושבים  10/11/22

 שליחת תשובות למגישי.ות הצעות  15/12/22

 מועד אחרון להרשמה ולתשלום של משתתפי.ות הכנס )מציגים, יו״ר, מתדיינים(  5/1/23

 הכנס/מועד אחרון להרשמה לכנס בתעריף מוזלפרסום תוכנית   19/1/23

 מועד אחרון להרשמה לסדנאות הכנס  26/1/23

 אירועי הכנס  19-21/2/23

 
 למידע נוסף ניתן לפנות אל:

 isscon54@tauex.tau.ac.ilרכזת הכנס: דנה שי 
 sociology.com-secretary@israelמזכיר האגודה הסוציולוגית הישראלית: אליאב גוטמן 
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 בברכת כנס מוצלח ופורה, ועדת הכנס:

)רכזת יצחק ששון )יו"ר הכנס(, לב גרינברג )נשיא האגודה(, אליאב גוטמן )מזכיר האגודה(, דנה שי 
אגוזי -חי(, לימור גבאי-הכנס(, יעל ברדה )יו"ר הכנס הקודם(, תמר ברקאי )המכללה האקדמית תל

אילן(, מוטי גיגי )המכללה האקדמית ספיר(, רפי גרוסגליק )אוניברסיטת בן גוריון(, -)אוניברסיטת בר
לבנון )אוניברסיטת אביב(, אסף -גל דויטש )נציגת דוקטורנטים.ות(, מייסלון דלאשה )אוניברסיטת תל

חיפה(, דן קוטליאר )אוניברסיטת חיפה, קהילת סוציולוגיה דיגיטלית(, רמי קפלן )אוניברסיטת תל 
 אביב, יו"ר שותף קהילת סביבה וחברה(, טליה שיף )אוניברסיטת תל אביב(.

 
 לאריס בשארה על התרגום לערבית. ו ודתנו ליעל כפיר על העיצוב הגרפית
 
 


