
 

  

 

 

 
 

 

 

 ?אקדמיה כמשנה מציאות
 ל "ז ר גלית סעדה אופיר"מוקדש לזכרה של ד

 קול קורא 

לצמצום פערים חברתיים בישראל באמצעות  שנות פעילות 53חוגגת השנה  הבינלאומית לחינוך קרןה -קרן אייסף

 .חינוך בכלל והשכלה גבוהה בפרט

 

של תוכנית עמיתי  רביעיההארצי הכנס  תל אביב תיתקיים באוניברסיט 2012 מרץל 1 -ה חמישיביום 

 .אייסף לדוקטורט

דוקטורנטים בנושאים בין תחומיים הנוגעים  -שמש במה להצגת עבודות המחקר של דוקטורנטים ובתרהכנס מ

 .בחזית המחקר והחיים האקדמיים בארץ

תלמידי זמינים ומ, אתיותמתודולוגיות ו, אינטלקטואליות, להצגה ודיון בסוגיות מחקריותבמה אנו רואים בכנס 

 .נושאהעוסקים במימדים שונים של המכל תחומי המחקר למושבים תקצירים  הגשתדוקטורט ל

 .הפנייה היא לדוקטורנטים מכל תחומי המחקר*

 

 ?אקדמיה כמשנה מציאות :הנושא המרכזי של הכנס 

אל מול ספים מאבקים נו הדיולצ, שהתחילה בדרישה למאבק על דיור בר השגהקיץ של מחאה חברתית  לאחר

כי המכנה המשותף  ראהנ, ופערים בחינוך, כמדיניות הפרטהה, התפרקות מדינת הרווחה, מערכת בריאות קורסת

תפקידה , בכנס זה נרצה לבחון את מקומה. לכל הדרישות הוא התביעה לשינוי המציאות בה אנו חיים ופועלים

איך משתלבת האקדמיה הן כמוסד . ציאותכמשנה מ בכלל והאקדמיה הישראלית בפרט ותפקודה של האקדמיה

אילו סוגיות אתיות כרוכות במחקרים ? האם זהו תפקידה ?והן וכמקום המייצר ידע בשינוי המציאות

 ?מדיסציפלינות שונות המבקשים לשנות את המציאות

 

 בין מוביליות לשעתוק  -ההשכלה הגבוהה בישראל  .1

אנו רוצים לבחון תכניות דוגמת קרן אייסף ו במסגרת. סףשנות פעילות של קרן איי 53לרגל מושב זה מוקדש 

 . לקדם מוביליות חברתית באמצעות חינוך ונגישות להשכלה גבוההחרתו על דגלן אשר 

מקדמת מוביליות בוחנים האם היא אכן ה בהשכלה הגבוהה בישראלמזמינים תקצירים העוסקים  נוא

אשר במקרי מבחן של תכניות שונות מקדים המתמחקרים ; חברתי משעתקת ריבודדווקא חברתית או 

מה היא . דרך ההשכלה גבוהה( 'חרדים וכו, עולים, ערבים, מזרחים, נשים) 'מיעוט'אוכלוסיות מקדמות 

 ? ממסד האקדמינוצרת בינן לבין המערכת היחסים איזו ? מידת הצלחתן

 

  חידושים טכנולוגים וצדק חברתי -LIKEתעשו  .2

המאפיינת את החברה המערבית הביאה בשנים האחרונות לשיפורים  ההאצה בחדשנות הטכנולוגית

פותח אופקים חדשים הכרוכים פיתוח ויישום של טכנולוגיות חדשות . בתחומים חברתיים וכלכליים רבים

, בתחומים שונים ומגוונים, מושב זה עוסק בפיתוחים טכנולוגים חדשניים. במחאה ובהתארגנות חברתית

 . סוגיות של צדק חברתיהמשמשים כלי לקידום 

שוויוניות מקדמים אמצעים חדישים אשר /מדדים/פיתוח של כליםהמתמקדים במחקרים אנו מזמינים 

 . ועוד מחקרים על מחאה ורשתות חברתיות ;וצדק

 



 

  

 

 

 
 

 

 
  המחאה החברתית והאקדמיה  .3

בישראל מאז מחאת הפנתרים השחורים  במהלך הקיץ האחרון חווינו מחאה אזרחית שלא ראינו כדוגמתה

תסיסה ורצון בשינוי משטרים הוא ת אזורנו סימל אף אשר פקד אהאביב הערבי . 00-בתחילת שנות ה

בהפגנות ההמוניות . ניצתות גם במדינות אירופהדרדר ימהקשורות במצב כלכלי מחאות נוספות  .קיימים

בעולם בכלל ובישראל בפרט אל מול התהפוכות . יהזכויות אזרח ודמוקרט, צדק חברתינשמעות קריאות על 

היא ולאן ? מהי מידת מעורבותה? האמירה שיוצאת מתוכה ימה? של האקדמיהמה מקומהו נשאלת השאלה 

 . צופה ששינויים אלו יובילו

 . לבין האקדמיהבין המחאות החברתיות אופיו או העדרו , עסוק בטיב הקשרמושב זה י

 

 היבטים אתיים  -רפואההתקדמות הטכנולוגיה וה  .4

הפרשנות הניתנת . זוכה לדיון נלווה מתמיד אודות סוגיות אתיקה התקדמות הטכנולוגיה בשירות הרפואה

אשר נחשבת פרוצדורה רפואית . מערכי החברה בה מתנהל הדיוןלא פעם  לשאלות אתיות רבות נגזרת

רק באמצעות עידוד השיח  .אחרת פסולה מעיקרה במדינהעלולה להיחשב , ערכית ומוסרית במדינה אחתכ

ר מעצבים אל מול שינויים טכנולוגיים ורפואיים אש ,לסדר היום הציבוריאלה והעלאת סוגיות , האתי

אשר יהוו מסד לאתיקה הרפואית , לקבוע אמות מידה מוסריות כלליותיהיה  ןנית, (ומותנו)מחדש את חיינו 

 .הנגזרת ממנה

, הריון ולידה, פונדקאות, הפריהשונות דוגמת אתיות  בדילמות םדניאשר תקצירים יתקבלו  למושב זה

  .ומהמימון של חברות תרופות וכד, ניסויים רפואיים, טיפולים חדשניים

 

 

  בדואר אלקטרוני לכתובת  15/01/2012-יש לשלוח לועדת הכנס לא יאוחר מה( מילים 250עד )הצעות 
isefc2012@gmail.com 

 

 

 

   
 

הכנס השנתי של עמיתי אייסף לדוקטורט מיועד להעצמת אוכלוסיית הדוקטורנטים בארץ מתוך ראיית 

כנס אייסף הוא הכנס הראשון העוסק בענייני . מנהיגותי של מדינת ישראל-אוכלוסיה זו כעתיד האקדמי

תחומיות בתוך אוכלוסיית -חברתיות בין-ישראל וביצירת רשתות אקדמיותהדוקטורנטים במדינת 

י דוקטורנטים עמיתי אייסף בליווי ועדה "הכנס מאורגן ע. הסטודנטים הישראלים לתארים מתקדמים

 . אקדמית מכל המוסדות האקדמיים בארץ

כלנית  ,(מכון ויצמן)יק 'צ'שירי צ ,(בר אילן' אוני)דוד ביטון  ,(בן גוריון' אוני)מוטי גיגי  :הוועדה המארגנת 

, (טכניון)בירן -בת חן נחמיאס, (בר אילן' אוני)דרור כהן , (עברית' אוני)אסף אל בר , (בן גוריון' אוני)צאלח 

חמו -רעות יוסף, (מכון ויצמן)יוליה חייקין , (תל אביב' אוני)אלמוג בהר , (בן גוריון' אוני)לוי -שרית אוריאל

, (בר אילן' אוני)ר אבי שושנה "ד, (תל אביב' אוני)פרופסור אילן המל (. טכניון)י דניאל ליל, (מכון ויצמן)

 .(  קרן אייסף)ציון רגב , (קרן אייסף)לביא -ענת נחמיה, (קרן אייסף)ענבל בן אלי 
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