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כנס "רב תרבותיות בחברה הישראלית – כיוונים ומגמות"

"נאום השבטים" של הנשיא ריבלין הצביע על תהליך הפיכתה של החברה הישראלית בעשורים 
האחרונים  מחברה המורכבת מרוב ומיעוט ברורים, לחברה המורכבת מארבעה מגזרים או 
"שבטים"  מרכזיים שמתקרבים זה אל זה בגודלם: חילונים; דתיים-לאומיים; חרדים; ערבים. 
רב תרבותיות היא גישה אשר מדגישה את חשיבות הקבלה של זהויות תרבותיות שונות, במיוחד 
במסגרת של מדינות קולטות הגירה. התפיסה הרב-תרבותית מניחה כי האדם יכול להיות שותף 
בכמה הקשרים ומעגלים של זהויות, ולנוע בחופשיות ביניהם. קלדרון )2000(  הדן בריבוי 
התרבויות של הישראלים, מגדיר את המושג "תרבות" בישראל. "תרבות, יכולה להיות סוג של 
דת, ויכולה להיות ארץ מוצא. אבל גם מוסיקה היא תרבות ... ציור וקולנוע הם בוודאי תרבות 
... היגוי של עברית הוא סמן תרבותי, מקום מגורים, כמו בית-שאן או מצפה בגליל, או בני-ברק, 

גם הוא קיבל בישראל אופי של שייכות תרבותית ... תרבות היא, אם כן, הכל".

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בשיתוף עם הפרויקט "תקווה ישראלית באקדמיה" הפועל 
במכללה בשלוש השנים האחרונות מובילים יחד כנס אקדמי בנושא "רב תרבותיות בחברה 
הישראלית – כיוונים ומגמות". החברה הישראלית כוללת בתוכה זרמים ומאפיינים רבים. הכנס 
יעסוק במכלול סוגיות רב תרבותיות, קרי, זהויות, ארגונים, חברה ומדינה, חברה אזרחית, ביטחון, 
מרכז ופריפריה, אתניות, חינוך, משפט, קרימינולוגיה, פוליטיקה, דת, חברה ורוח. ייחודו של 

הכנס הוא במבט רב תחומי של אתגרים ומגמות בחברה הישראלית.

המכללה האקדמית אשקלון
 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

והפרויקט: תקווה ישראלית באקדמיה 



אנו מזמינים אתכם להציג בכנס הרצאות, פוסטרים וממצאים העוסקים במחקר בנושא 
רב תרבותיות,  מנקודת מבטם של כלל תחומי המחקר השונים.

אנו מברכים כל הצעה שתבוא מדוברים אשר עוסקים בתחום. אנו מעוניינים ברב-שיח 
אקדמי רחב ככל האפשר ומבקשים לסקור את התופעה מכל נקודות המבט האקדמיות: 

מחקרים, תכניות התערבות, ניסויים או שיטות מחקר נוספות.

מועד הכנס: 
יום ד' | א' סיוון תשפ"א | 12.05.2021

מבנה התקציר 

התקציר יתאר את הרקע, המטרה, השיטות, התוצאות העיקריות, המסקנות והחשיבות של 
המחקר. 

יוגדרו מילות מפתח לקביעת תחום תוכן המחקר. 

 .12 ,David התקציר יכלול כ-200 מילים, בגופן

התקציר ייבחן על פי הקריטריונים הבאים: הערכה כללית, רלוונטיות, חשיבות, מתודולוגית 
המחקר וטיב הצגת המחקר. 

בכוונתנו להוציא קובץ מאמרים שיסתמך על הרצאות הכנס ועל מחקרים נוספים.  הוצאת 
ספר ערוך ושפיט בנושא זה, המעוניינים ליטול חלק יציינו זאת בתקציר. 

אנו קוראים לתקצירים והצעות לדיון: עד ב' שבט תשפ"א, 15.01.2012. 

 אנא שלחו לנו תקצירים לכתובת:
  ohayon@mail.biu.ac.il  או  abulafiajudith@gmail.com  

ועדת היגוי כנס: 

יו"ר הועדה: פרופ' רחל שרעבי - ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  
חברי הועדה: ד"ר דב לויטן - ראש החוג הרב תחומי – מדעי החברה |  ד"ר יהודית אבולעפיה - 
מרצה בחוג לקרימינולוגיה | ד"ר שמעון אוחיון - מרצה בחוג הרב תחומי-חינוך | ד"ר אבו רביע 
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