
 

 

 

 במושב קהילת צריכה ותרבות שתתפותקול קורא לה

 
קהילת צריכה ותרבות מזמינה חוקרות וחוקרים להגיש מחקרים למושב הקהילה 

 שיתקיים בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית.  
התרבות החומרית וחיי  חוקרות וחוקרים בתחומי הצריכה, אנו מזמינים ומזמינות

הפופולרית והגבוהה, כינון העצמי בשדות התרבות, דפוסי טעם,  היומיום, התרבות
תקצירים  לשלוח זירות הכלכלה והפוליטיקה והזיקות בינם לבין חיים-וסגנון מנויותאו

 למושב הקהילה. 
 

של  המבט במושב זה נקדם את הדיון שהקהילה מבקשת לעורר אודות נקודות
התרבותית על הקשרים שבין תרבות, כוח והתנגדות; בין צרכנות,  הסוציולוגיה

-ין השדה הפוליטי לבין השדה התרבותיב סובייקטיפיקציה ומנגנוני שליטה;
, ובין שיחים לאובייקטים חומריים, זאת בהקשר של החברה וקאנוני פופולארי

  הישראלית ומעבר לה, בתקופות שגרה כמו גם בתקופות משבר.  
 

נושא הכנס הכללי הוא סוציולוגיה של משבר, אולם ניתן להגיש תקצירים 
למושב הקהילה עבור מחקרים בתחום הסוציולוגיה של התרבות והצריכה 

 המתמקדים בסוגיות אחרות. 
 

המעוניינים להגיש תקציר למושב של קהילת צריכה ותרבות יציינו זאת עם ההגשה, 
ש להגיש ישירות דרך מערכת ההרשמה במקום המיועד בטופס. את התקצירים י

 . כאןהכללית של הכנס, על פי הכללים המפורטים בקול הקורא הכללי לכנס, 
 

-מוזמנים ליצור אתנו קשר בכל שאלה או התלבטות במייל לאתם 

cultureconsumption@gmail.com . 

 בברכה, 

ועדות ההיגוי של הקהילה: רפי גרוסגליק, דפנה הירש, דנה קפלן, חזקי שוהם, סתיו 
 שופן. 

http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/kolkoreH.pdf
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 הנחיות להגשת תקצירים:

 
ס מעודדת הצגת הרצאות בערבית. יחד עם זאת, את התקצירים יש להגיש ועדת הכנ

 -בעברית או באנגלית דרך מערכת ההרשמה של הכנס, בכתובת 
sociology.org.il/2021/-https://registration.israel 

מילים. התקציר ישמש להערכת ההצעות, וההצעות  300האורך המרבי לתקציר הוא 
שיתקבלו יפורסמו באתר הכנס, לכן יש להקפיד להציג בתמצות וברהיטות את כל 

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

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

 המתאר את מידת ההתקדמות של הסטודנט.ית. 
 

 .1/11/2020 הוא תקצירים להגשת האחרון המועד
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 הצעה עבור מושב/שולחן עגול מאורגן מראשהנחיות להגשת 

 
הצעות למושבים מאורגנים מראש יש להגיש בעברית או באנגלית דרך מערכת 

 sociology.org.il/2021/-https://registration.israel -ההרשמה של הכנס, בכתובת 
יש לציין את שם יו"ר המושב, תואר אקדמי, השתייכות מוסדית, דוא"ל ומספר טלפון, 

מלה( של נושא המושב והסוגיות המרכזיות שיעמדו לדיון.  400וכן הצגה קצרה )עד 
להצעת המושב יש להוסיף את פרטי כל המציגים.ות ותקצירי כל ההרצאות בפורמט 

 שלעיל. 
 

או  issconf2021@gmail.comתומר מידזיגורסקי: לשאלות, ניתן לפנות לרכז הכנס 
Secretary@israel-למזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית אליזה פרנקל: 

sociology.com 
 

מוטי גיגי )יו"ר הכנס(, יעל ברדה )נציגת  בברכת כנס מוצלח ופורה, ועדת הכנס:
הכנס הבא(, לב גרינברג )נשיא האגודה(, דניאל דה מלאך )ספיר(, הגר להב )ספיר(, 
עליזה לוין )נציגת אוניברסיטאות(, רגב נתנזון )ספיר(, אליזה פרנקל )מזכירת האגודה(, 

רון )ספיר(, תמי -ל נגרצרפתי )ספיר(, סיג-הילה צבן )נציגת מכללות וקהילות( ניצן רימון
מילווידסקי )ספיר(, לבנת -רזי )ספיר(, אורי שוורץ )יו"ר הכנס הקודם(, ליאת ליפשיץ

 דקלב )נציגת הדוקטורנטים.ות(.-קונופני
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