
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
והתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות

כנס חגיגי לרגל השקת המרכז לסוציולוגיה תרבותית בבר-אילן:

לחשוב )עדיין( עם דורקהיים? סוציולוגיה תרבותית כאן ועכשיו
ימי שלישי ורביעי, כ"ד-כ"ה בטבת, 2-1 בינואר 2019

יום שלישי, 1 בינואר
 

אירוע לכבוד השקת ספרו של פרופ' דני קפלן
    The Nation and the Promise of Friendship: Building     
    Solidarity through Sociability (2018, Palgrave Macmillan).

18:00-18:15   התכנסות וכיבוד
18:15-19:45   מסיבת ספר

מנחה:         מיכל פגיס, אוניברסיטת בר-אילן

משתתפים:       חזקי שוהם, אוניברסיטת בר-אילן •  יובל פיינשטיין, אוניברסיטת 
        חיפה •  פול פרוש, האוניברסיטה העברית •  דני קפלן, 

        אוניברסיטת בר-אילן
 

יום רביעי, 2 בינואר
 

09:15-09:30   התכנסות וכיבוד קל

09:30-11:15   מושב ראשון: קודים תרבותיים ומוסריים

דברי ברכה:       לריסה רמניק, ראשת המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

מנחה:         נדב אפל, אוניברסיטת בר-אילן

ניצן רותם, אוניברסיטת בן-גוריון, כאשר מניעת התאבדות הופכת לסדר יום 
מחקרי: בין  דורקהיים לסוציולוגים עכשוויים

חזקי שוהם, אוניברסיטת בר-אילן, מדוע דווקא המילה "שואה"? היסטוריה 
לקסיקלית ושני קודים תרבותיים

חיים חזן, אוניברסיטת תל-אביב, אחרות בלתי מתפצחת - מסע אל תום 
האנתרופולוגיה

 
11:15        הפסקת קפה

 

11:30-13:00   מושב שני: סולידריות

מנחה:         ניצה ינאי, אוניברסיטת בן-גוריון

יובל פיינשטיין, אוניברסיטת חיפה, כיצד משפיעות זהויות לאומיות על 
עמדות הציבור בתגובה לאירועים לאומיים? קווים לתיאוריה חדשה

דני קפלן, אוניברסיטת בר-אילן, מודל מועדון החברים בין חברותיות רשתית 
לטקסים קולקטיביים

רון דודאי, אוניברסיטת בן-גוריון, מי רוצה להיות התליין? עונש המוות 
והשפעתו על התרבות הפוליטית הישראלית

 13:00-14:15  הפסקת צהרים

14:15-15:45   מושב 3: סיווגים חברתיים 

מנחה:         דפנה הירש, האוניברסיטה הפתוחה

אורי שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן, קלסיפיקציות בתרגום: על ריבוי מערכות 
הסיווג כמשאב תרבותי ופוליטי

ניסים מזרחי, אוניברסיטת תל-אביב, מעבר לחשד הפרשני: מסוציולוגיה 
מוסרית לסוציולוגיה של המוסר

שי דרומי, אוניברסיטת הרווארד, סוציולוגיה מוסרית: תיאוריית החילון 
ומבקריה כמקרה בוחן )עם סמואל סטבלר(.

 
15:45        הפסקת קפה

16:00-17:30  מושב הוקרה לפרופ' אילנה סילבר לרגל פרישתה 

מנחה:        אורנה ששון-לוי, אוניברסיטת בר-אילן

מישל שיר-וייס, חוקרת עצמאית, המבדיל בין קודש לחול: ההייררכיזציה של 
זמן חופשי

איריס כהן, אוניברסיטת בר-אילן, מוסר, רגש ונתינה בקרב פעילים דתיים ולא 
דתיים בזירת הסיוע למזון בישראל 

ליאור גלרנטר, אוניברסיטת תל-אביב,  "משחקים של דילטנטים": 
אינדיבידואליזם והאינטלקטואלים והשיח הפוליטי העכשווי

מגיבה:        אילנה סילבר, אוניברסיטת בר-אילן 

17:30       כיבוד קל

18:00-19:30  ההרצאה המרכזית:

דברי ברכה:      אד גרינשטיין, ראש התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות
                       דני קפלן, מנהל שותף של המרכז לסוציולוגיה תרבותית בבר-אילן

מנחה:             אורי שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן

  Ecole des Hautes Etudes en -אווה אילוז, האוניברסיטה העברית ו
Sciences Sociales, כלת פרס א.מ.ת. לשנת 2018,

Anomie and negative relationships

19:30        קבלת פנים וארוחה קלה

בניין פלדמן )301(, חדר האירוח ע"ש וייספלד )קומת הקרקע(, באוניברסיטת בר-אילן

עוד עלינו:
המרכז לסוציולוגיה תרבותית בבר אילן הוקם בשיתוף המחלקה לסוציולוגיה 

ולאנתרופולוגיה והתוכנית הבין תחומית ללימודי פרשנות ותרבות. מטרתנו לשלב בין 
תיאוריה תרבותית למחקר אמפירי, ולפתח המשגות המאירות את התפקיד המכונן של 

ייצוגים תרבותיים ותהליכים סמליים בכל תחומי החיים, ואת יחסי הגומלין בינם לבין 
תהליכיים מבניים ומוסדיים.

ראשי המרכז: דני קפלן, אילנה סילבר, חזקי שוהם, ואורי שוורץ. 

http://sociology.biu.ac.il/node/2239

אורחת הכבוד: פרופ' אווה אילוז, כלת פרס א.מ.ת.

הכנס פתוח לקהל הרחב ללא הרשמה מראש. לפרטים נוספים: 
תאיר קרזי-פרסלר, רכזת אקדמית של המרכז לסוציולוגיה תרבותית, 

tairkar@gmail.com


