
رابطة علم االجتماع اإلس�رائيلية

האגודה 
הסוציולוגית 

הישראלית

Israeli Sociological Society

והבינה המלאכותיתלמהפכת הנתונים מהמהפכה התעשייתיתסוציולוגיה של שינוי:
אוניברסיטת תל אביבבאירוח החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה19-21.2.23

תוכנית הכנס



ork

2הכנס השנתי ה־54 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

יום סדנאות, יום ראשון 19 בפברואר 2023

10:30–11:00 | התכנסות וכיבוד קל

11:00–12:30 | סדנאות מקבילות

12:30–13:30 | הפסקה 

15:00–13:3017:30–13:30

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

סדנת מחקר איכותני בסביבה דיגיטלית 
| בניין נפתלי חדר מ005

15:00–15:30 |  הפסקת קפה

17:00–15:30

פאנל בנושא גיוון מקורות מידע במחקר 
החברתי | בניין נפתלי אולם סגל 003

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
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 — פתיחת הכנס

08:30–09:00 | התכנסות ורישום

09:00–10:30 | מושבים מקבילים

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(

12:30–13:45 |  ארוחת צהריים

13:45–15:15 | מליאות מקבילות

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

יו״ר: מוטי גיגי )המכללה האקדמית ספיר(

אלגוריתם והדרה | האמה אבו־קשק )המכללה האקדמית ספיר(	 

יש הייפ שאין הייפ — סוציולוגיה דיגיטלית והסכנות, האתגרים והקסמים השוכנים ב־Hype | 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(

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(

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
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
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4הכנס השנתי ה־54 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

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 | 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(

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(	 

15:30–18:45 | מושבים מקבילים

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.

קפה וכיבוד קל יוגשו במהלך היום

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://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/
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/
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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5הכנס השנתי ה־54 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

יום שלישי, 21 בפברואר 2023 — סיום הכנס

08:30–09:00 | התכנסות ורישום

09:00–12:30 | מושבים מקבילים

12:30–13:45 |  ארוחת צהריים

13:45–15:00 | אסיפה כללית והענקת פרסים

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(

מה בין סוציולוגיה, דלעת ו־Flat-earthers? | 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(

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(

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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6הכנס השנתי ה־54 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

17:00–18:15 | מושבים מקבילים

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(

קפה וכיבוד קל יוגשו במהלך היום

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.

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

