
2. המפנה הטיפולי והמפנה הַאפקטיבי בזירות של דמיון 
קולקטיבי (אולם אשל)

יו"ר: גליה פלוטקין עמרמי, המחלקה לחינוך

דוברים: 
גליה פלוטקין עמרמי, המחלקה לחינוך

"מיון פסיכולוגי, אזרחות מדומיינת והמפנה הַאפקטיבי".
מיכל גבעוני, המחלקה לפוליטיקה וממשל

והפוליטיקה  אמפטיים  מפגשים  חי:  בשידור  "הנכבה 
המינורית של האפקט".

מריה גרצקי ויוליה לרנר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סטודנטיאליות  חוויות  באקדמיה:  הרגשי  "המפנה 

באוניברסיטה הניאו-ליברלית". 
גיטה קיפר, המחלקה לפוליטיקה וממשל

"על הפסיכו-פוליטיקה של ה'היגיון הרגשי'".

הדיגיטלי  ובעולם  בארה"ב  בישראל  חברתית  מחאה   .3
(חדר 136-)

יו"ר: נועם תירוש, המחלקה לתקשורת
ג'ניפר אושר, המחלקה לפוליטיקה וממשל

דוברים: 
נועם תירוש, המחלקה לתקשורת

ג'ניפר אושר, המחלקה לפוליטיקה וממשל
ג'ניפר אושר, המחלקה לפוליטיקה וממשל

עמית לוינסון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה: 
"Yes I can...?" Political efficacy in the digital age".

כרמית וולברג, המחלקה לפוליטיקה וממשל:
"Between community and violence: Creating 
boundaries of protest in Ferguson".

איה שושן, המחלקה לפוליטיקה וממשל
"The organizational repertoires of the 2011 Israeli 
social protest: habitus and cross-field spillover".

4. מהפכנות וזכויות אדם (אולם רותם)
יו"ר: עליאן אלקרנאוי, המחלקה לעבודה סוציאלית

דוברים:
רם יצחק אור, המחלקה לעבודה סוציאלית

"שינוי תרבותי מהפכני וזכויות אדם – על התמודדות  
עם אלימות בחברה הבדאווית בישראל".

שועי רז, המחלקה להסטוריה של עם ישראל
הקוסמולוגית  המהפכות  נשים':  מפי  "'ואפילו 
והאפיסטמולוגית של המאות השש עשרה והשבע עשרה 
בקרב  כאינטלקטואליות  לנשים  היחס  על  והשפעתן 
שכלתנים יהודיים בני האגן הצפון מזרחי של הים התיכון".

2. טרנספורמציה או מהפכה? מוסדות, פריון וזהות בעידן 
הפוסט-פמיניסטי (חדר 136-)

יו"ר: ניצה ברקוביץ, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

דוברים:
גילה מנביץ מלול, המחלקה לחינוך

"'ואז התוודעתי לפמיניזם': נרטיב של שחרור, העצמה 
בקרב  ומיניות  מגדרית  זהות  כינון  תהליכי   - וקונפליקט" 

נערות פמיניסטיות בישראל.
עמליה זיו, התכנית למגדר

שעתוק  או  שארות  מהפכת   - הלהט״בי  "הבייבי-בום 
מנרמל".

שרי אהרוני ויעל חסון, התכנית למגדר
"מהפכה שמרנית: ניאו-ליברליזם והתפתחותם של 

מנגנונים לקידום נשים בישראל בשנים 1970-2018".
קרן דרור, המחלקה לתקשורת

מחקרים  בין  הקשר  על  בלעדינו':  עלינו  מחקר  "'שום 
עם  אנשים  של  בחייהם  מהפכניים  לרגעים  משתפים 

מוגבלות שכלית".
 

3. מחשבת ישראל: לא (רק) מה שחשבתם (אולם אשל)
יו"ר: יובל הררי, המחלקה למחשבת ישראל

דוברים:
גל סופר, המחלקה למחשבת ישראל, יו"ר

"'משביע אני עליך אמון מנוא, שר הטומאה': המאגיה של 
ספר המשיב".

פטר לנצהידי, המחלקה למחשבת ישראל
"שומרי הציוויליזציה: הבונים החופשיים וחכמת הקבלה".

חן אביזוהר, המחלקה למחשבת ישראל
"'ועליך לילית הרשעה המזקת ילדים ועל כל כת דילך אני 
משביע וגוזר ואמר ואוסר וחותם ומקיים עליכון...' קמעות 

הגנה ליולד ולולד מפני לילית".

4. מהפכת הדפוס? הדפסה וידע בעידן הדפוס המתהווה 
(אולם דקל)

יו"ר: אמנון רז קרקוצקין, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל

דוברים:
יעקב צ. מאיר, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל

"כתב היד הימי-ביניימי בשירות הדפוס".
תרצה קלמן, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל

מודעותו  הדפוס':  בעלי  מנהג  להיות  מקום  "'מכל 
יצירתו  על  והשפעתה  קארו  יוסף  ר'  של  הטכנולוגית 

והתקבלותה".
רון לסרי, המחלקה לספרות עברית

התקבלותן  עות'מאניים:  דפוס  ומכבשי  איבריים  יד  "כתבי 
של האנתולוגיות היהודיות-ספרדיות לאגדת חז"ל".

 Happy Hour 16:00-16:30

חברי ועדת ההיגוי של הכנס:
אבי רובין
דני פילק

יונתן אנסון
עמליה זיו

רנה פוזננסקי
שירה סתיו

9:00-09:30  התכנסות וארוחת בוקר (רחבת הסנאט)

9:30-10:30  מושבים מקבילים – א'
1. "קץ עידן המהפכות?" (אולם כנסים א')

יו"ר: איריס אגמון, המחלקה ללימודי המזרח התיכון

דוברים:
לב גרינברג, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"מחאה חברתית וריאקציה".
דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל

"you say you want a revolution?.
היעלמותו של  האופק המהפכני".

בישראל  הקולקטיבי  בזיכרון  נגד  ומהפכות  מהפכות   .2
וברחבי העולם (אולם כנסים ב')

יו"ר: נועם תירוש, המחלקה לתקשורת
יפעת גוטמן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

דוברים:
נועם תירוש, המחלקה לתקשורת

יפעת גוטמן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
"מהפכות ומהפכות נגד בחוקי הזיכרון בישראל".

ואנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  המחלקה  פרנקל,  אליזה 
"'הכתובת הלא אחרונה': זיכרון הטרור הסטליניסטי במרחב 

הפוסט סובייטי".

10:45-12:15 מושבים מקבילים - ב' 
1. ישראל והציונות (אולם דקל)

יו"ר: יונתן אנסון, המחלקה לעבודה סוציאלית

דוברים: 
גיא בן פורת, המחלקה לפוליטיקה וממשל:

"החילוניות הישראלית: המהפכה שלא קרתה".
אהוד חבושה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"גדר חיה - ניסוח מחדש של זהויות מעמדיות בקיבוץ המתחדש".
אורי מור, המחלקה ללשון העברית
"המהפכנות הסגנונית של הצברים".

אפרים דוידי, המחלקה לעבודה סוציאלית
"המהפכה הרוסית ופלשתינה-א"י, מהפכת אוקטובר 

בפלשתינה א"י (1921-1917)".

לוי ויינשטיין, המחלקה לעבודה סוציאלית
"זכויות שהן חובות – התיתכן חלופה למהפכת החינוך 

המכיל והמאבק בה?".
לילך ריבלין, המחלקה לעבודה סוציאלית

"פועלו ומשנתו של מהטמה גנדהי בראי המחויבות בת 
זמננו לזכויות אדם – מהפכנות או אופורטוניזם?".

אמיר שמש, המחלקה לעבודה סוציאלית
"היענות לסבלם של ילדים ושיח זכויות הילד הישראלי:

עיון -מהפכני? -  בהשראת עמנואל לוינס".
יניב שוורצמן, התכנית לניהול ויישוב סכסוכים:

"השפעתה המהפכנית של תפיסת אי האלימות הגנדיאנית 
על תוצרי המשפט הטיפולי והמנגנונים החלופיים ליישוב 

סכסוכים".
יאיר רונן, המחלקה לעבודה סוציאלית:

אדם  לזכויות  העליון  בית המשפט  מחויבות  עשויה  "כיצד 
לשמש ככלי להעצמת חירותו של בית המשפט או כיצד 

עשוי לוינס לחולל מהפיכה לא אלימה בשיח הישראלי?".

12:30-13:30 ברכות
דיקן הפקולטה – פרופ' עמית שכטר (אולם הסנאט)

הרצאת אורח: המהפכה החוקתית
השופט בדימוס – פרופ' אהרון ברק 

                    
13:30-14:30 ארוחת צהריים (מתחם הגלריה - סנאט)

14:30-16:00 מושבים מקבילים - ג'
1. מהפכות: פרספקטיבות היסטוריות (אולם רותם)

יו"ר: דרור זאבי, המחלקה ללימודי המזרח התיכון

דוברים:
אינה בלייך, המחלקה ללימודי המזרח התיכון

"הבנדיטים של דאגסטן – חוק וצדק בצל המהפכה  
הבולשביקית, 1920".

סטיב רוזן, המחלקה למקרא ארכאולוגיה והמזרח הקדום 
"מהפכות במדבר: חברות הרועים הראשונות בנגב".   

מהפכות ומהפכות נגד
כנס הפקולטה למדעי הרוח והחברה

ח' באדר תש"ף , 4.3.2020



2. המפנה הטיפולי והמפנה הַאפקטיבי בזירות של דמיון 
קולקטיבי (אולם אשל)

יו"ר: גליה פלוטקין עמרמי, המחלקה לחינוך

דוברים: 
גליה פלוטקין עמרמי, המחלקה לחינוך

"מיון פסיכולוגי, אזרחות מדומיינת והמפנה הַאפקטיבי".
מיכל גבעוני, המחלקה לפוליטיקה וממשל

והפוליטיקה  אמפטיים  מפגשים  חי:  בשידור  "הנכבה 
המינורית של האפקט".

מריה גרצקי ויוליה לרנר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סטודנטיאליות  חוויות  באקדמיה:  הרגשי  "המפנה 

באוניברסיטה הניאו-ליברלית". 
גיטה קיפר, המחלקה לפוליטיקה וממשל

"על הפסיכו-פוליטיקה של ה'היגיון הרגשי'".

הדיגיטלי  ובעולם  בארה"ב  בישראל  חברתית  מחאה   .3
(חדר 136-)

יו"ר: נועם תירוש, המחלקה לתקשורת
ג'ניפר אושר, המחלקה לפוליטיקה וממשל

דוברים: 
נועם תירוש, המחלקה לתקשורת

ג'ניפר אושר, המחלקה לפוליטיקה וממשל
ג'ניפר אושר, המחלקה לפוליטיקה וממשל

עמית לוינסון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה: 
"Yes I can...?" Political efficacy in the digital age".

כרמית וולברג, המחלקה לפוליטיקה וממשל:
"Between community and violence: Creating 
boundaries of protest in Ferguson".

איה שושן, המחלקה לפוליטיקה וממשל
"The organizational repertoires of the 2011 Israeli 
social protest: habitus and cross-field spillover".

4. מהפכנות וזכויות אדם (אולם רותם)
יו"ר: עליאן אלקרנאוי, המחלקה לעבודה סוציאלית

דוברים:
רם יצחק אור, המחלקה לעבודה סוציאלית

"שינוי תרבותי מהפכני וזכויות אדם – על התמודדות  
עם אלימות בחברה הבדאווית בישראל".

שועי רז, המחלקה להסטוריה של עם ישראל
הקוסמולוגית  המהפכות  נשים':  מפי  "'ואפילו 
והאפיסטמולוגית של המאות השש עשרה והשבע עשרה 
בקרב  כאינטלקטואליות  לנשים  היחס  על  והשפעתן 
שכלתנים יהודיים בני האגן הצפון מזרחי של הים התיכון".

2. טרנספורמציה או מהפכה? מוסדות, פריון וזהות בעידן 
הפוסט-פמיניסטי (חדר 136-)

יו"ר: ניצה ברקוביץ, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

דוברים:
גילה מנביץ מלול, המחלקה לחינוך

"'ואז התוודעתי לפמיניזם': נרטיב של שחרור, העצמה 
בקרב  ומיניות  מגדרית  זהות  כינון  תהליכי   - וקונפליקט" 

נערות פמיניסטיות בישראל.
עמליה זיו, התכנית למגדר

שעתוק  או  שארות  מהפכת   - הלהט״בי  "הבייבי-בום 
מנרמל".

שרי אהרוני ויעל חסון, התכנית למגדר
"מהפכה שמרנית: ניאו-ליברליזם והתפתחותם של 

מנגנונים לקידום נשים בישראל בשנים 1970-2018".
קרן דרור, המחלקה לתקשורת

מחקרים  בין  הקשר  על  בלעדינו':  עלינו  מחקר  "'שום 
עם  אנשים  של  בחייהם  מהפכניים  לרגעים  משתפים 

מוגבלות שכלית".
 

3. מחשבת ישראל: לא (רק) מה שחשבתם (אולם אשל)
יו"ר: יובל הררי, המחלקה למחשבת ישראל

דוברים:
גל סופר, המחלקה למחשבת ישראל, יו"ר

"'משביע אני עליך אמון מנוא, שר הטומאה': המאגיה של 
ספר המשיב".

פטר לנצהידי, המחלקה למחשבת ישראל
"שומרי הציוויליזציה: הבונים החופשיים וחכמת הקבלה".

חן אביזוהר, המחלקה למחשבת ישראל
"'ועליך לילית הרשעה המזקת ילדים ועל כל כת דילך אני 
משביע וגוזר ואמר ואוסר וחותם ומקיים עליכון...' קמעות 

הגנה ליולד ולולד מפני לילית".

4. מהפכת הדפוס? הדפסה וידע בעידן הדפוס המתהווה 
(אולם דקל)

יו"ר: אמנון רז קרקוצקין, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל

דוברים:
יעקב צ. מאיר, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל

"כתב היד הימי-ביניימי בשירות הדפוס".
תרצה קלמן, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל

מודעותו  הדפוס':  בעלי  מנהג  להיות  מקום  "'מכל 
יצירתו  על  והשפעתה  קארו  יוסף  ר'  של  הטכנולוגית 

והתקבלותה".
רון לסרי, המחלקה לספרות עברית

התקבלותן  עות'מאניים:  דפוס  ומכבשי  איבריים  יד  "כתבי 
של האנתולוגיות היהודיות-ספרדיות לאגדת חז"ל".

 Happy Hour 16:00-16:30

9:00-09:30  התכנסות וארוחת בוקר (רחבת הסנאט)

9:30-10:30  מושבים מקבילים – א'
1. "קץ עידן המהפכות?" (אולם כנסים א')

יו"ר: איריס אגמון, המחלקה ללימודי המזרח התיכון

דוברים:
לב גרינברג, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"מחאה חברתית וריאקציה".
דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל

"you say you want a revolution?.
היעלמותו של  האופק המהפכני".

בישראל  הקולקטיבי  בזיכרון  נגד  ומהפכות  מהפכות   .2
וברחבי העולם (אולם כנסים ב')

יו"ר: נועם תירוש, המחלקה לתקשורת
יפעת גוטמן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

דוברים:
נועם תירוש, המחלקה לתקשורת

יפעת גוטמן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
"מהפכות ומהפכות נגד בחוקי הזיכרון בישראל".

ואנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  המחלקה  פרנקל,  אליזה 
"'הכתובת הלא אחרונה': זיכרון הטרור הסטליניסטי במרחב 

הפוסט סובייטי".

10:45-12:15 מושבים מקבילים - ב' 
1. ישראל והציונות (אולם דקל)

יו"ר: יונתן אנסון, המחלקה לעבודה סוציאלית

דוברים: 
גיא בן פורת, המחלקה לפוליטיקה וממשל:

"החילוניות הישראלית: המהפכה שלא קרתה".
אהוד חבושה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

"גדר חיה - ניסוח מחדש של זהויות מעמדיות בקיבוץ המתחדש".
אורי מור, המחלקה ללשון העברית
"המהפכנות הסגנונית של הצברים".

אפרים דוידי, המחלקה לעבודה סוציאלית
"המהפכה הרוסית ופלשתינה-א"י, מהפכת אוקטובר 

בפלשתינה א"י (1921-1917)".

לוי ויינשטיין, המחלקה לעבודה סוציאלית
"זכויות שהן חובות – התיתכן חלופה למהפכת החינוך 

המכיל והמאבק בה?".
לילך ריבלין, המחלקה לעבודה סוציאלית

"פועלו ומשנתו של מהטמה גנדהי בראי המחויבות בת 
זמננו לזכויות אדם – מהפכנות או אופורטוניזם?".

אמיר שמש, המחלקה לעבודה סוציאלית
"היענות לסבלם של ילדים ושיח זכויות הילד הישראלי:

עיון -מהפכני? -  בהשראת עמנואל לוינס".
יניב שוורצמן, התכנית לניהול ויישוב סכסוכים:

"השפעתה המהפכנית של תפיסת אי האלימות הגנדיאנית 
על תוצרי המשפט הטיפולי והמנגנונים החלופיים ליישוב 

סכסוכים".
יאיר רונן, המחלקה לעבודה סוציאלית:

אדם  לזכויות  העליון  בית המשפט  מחויבות  עשויה  "כיצד 
לשמש ככלי להעצמת חירותו של בית המשפט או כיצד 

עשוי לוינס לחולל מהפיכה לא אלימה בשיח הישראלי?".

12:30-13:30 ברכות
דיקן הפקולטה – פרופ' עמית שכטר (אולם הסנאט)

הרצאת אורח: המהפכה החוקתית
השופט בדימוס – פרופ' אהרון ברק 

                    
13:30-14:30 ארוחת צהריים (מתחם הגלריה - סנאט)

14:30-16:00 מושבים מקבילים - ג'
1. מהפכות: פרספקטיבות היסטוריות (אולם רותם)

יו"ר: דרור זאבי, המחלקה ללימודי המזרח התיכון

דוברים:
אינה בלייך, המחלקה ללימודי המזרח התיכון

"הבנדיטים של דאגסטן – חוק וצדק בצל המהפכה  
הבולשביקית, 1920".

סטיב רוזן, המחלקה למקרא ארכאולוגיה והמזרח הקדום 
"מהפכות במדבר: חברות הרועים הראשונות בנגב".   


