
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 צעירּותלימודי קהילת קול קורא למושב 
 של האגודה הסוציולוגית הישראלית 54-הכנס ה

מזמינה חוקרות וחוקרים להגיש תקצירים למושב הקהילה בכנס השנתי של האגודה  צעירּותקהילת לימודי 
הסוציולוגית. במושב זה נמשיך לקדם את הדיון שהקהילה מנהלת מיום הקמתה בנקודות המבט השונות 

ות, ומבנים והעצמי, פרקטיקות טכנולוגיות ותרבותי צעירּותוהדרכים לחקור את הקשרים שבין מושגי ה
 חברתיים. 

הם תחום מחקרי מתפתח, שבמרכזו ניצבת השאלה כיצד תהליכים פוליטיים, כלכלים,  צעירּותלימודי 
וצעירים אלא גם את המושגים  צעירּותטכנולוגיים ותרבותיים עיצבו, וממשיכים לעצב לא רק את חייהם של 

ואת המעברים ביניהם, לצד מושגים מרכזיים באמצעותם אנו מבינים שלבי חיים כמו ילדות, נערּות ובגרות 
אחרים כמו הורות, משפחה, עבודה או עתיד. טענה מרכזית אחת היא כי בחברות רבות, המעבר מנערות 
לבגרות הפך למקוטע, לממושך ולשונה בתכלית מזה שהתקיים בדורות הקודמים. שינויים כלכליים 

וצעירים,  צעירּותורונה מוסיפים לערער את חייהם של תכופים, אי יציבות גוברת בשוק התעסוקה ומגפת הק
לפגום בהיקף ואיכות הקשרים החברתיים שלהם, בבריאותם הנפשית ובתחושת הרווחה האישית שלהם, 

 צעירּותאך יחד עם זאת גם להאיץ יוזמה, אקטיביזם פוליטי, יצירה תרבותית ותחושת קהילתיות בקרב 
 וצעירים.

ה חוקרות וחוקרים להגיש הצעות ולהציג מפרי מחקרם. אנו שואפות לבנות מזמינ צעירּותקהילת לימודי 
 צעירּותמושב או שניים שיביאו לידי ביטוי מגוון של קולות מחקריים ופרספקטיבה רחבה ככל הניתן על חיי 

וצעירים בישראל, ומעבר לה, הן במצבי משבר וסיכון והן תוך התייחסות למרחבים ולפרקטיקות של 
 . חירה והצלחההזדמנות, ב

סוציולוגיה של שינוי: מהמהפכה התעשייתית למהפכת הנתונים והבינה נושא הכנס הכללי הוא "
אולם ניתן להציע הרצאות המבוססות  המלאכותית". נשמח מאוד לקבל תקצירים העוסקים בנושא הכנס,

 .המתמקדים בסוגיות אחרות צעירּותעל מחקרים בתחום לימודי 

, על פי הכללים המפורטים מערכת ההרשמה הכללית של הכנסאת התקצירים יש להגיש ישירות דרך 
-תיפתח ב בתעריף מוזל. מערכת הגשת התקצירים וההרשמה לכנס בקול הקורא הכללי לכנס

המעוניינות והמעוניינים להגיש תקציר . 10.11.22-הוא האחרון להגשת תקצירים המועד ה. 06/10/2022
מוזמנות ומוזמנים ליצור המיועד בטופס. במקום  ,יציינו זאת עם ההגשה צעירּותלמושב של קהילת לימודי 

 eyal@gmail.com2011roniמייל: -אתנו קשר בכל שאלה או התלבטות בכתובת האי

 ,בברכה

ד"ר דנה קפלן, ד"ר נור , ר גלית ינאי ונטורה"לובלינג, ד-ועדת ההיגוי של מושב הקהילה: ד"ר רוני איל
 שמעי וד"ר אופיר שפר.

 

 * הקול הקורא באחריותה של הקהילה. 
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