כנס תלמידי.ות המחקר הראשון
של בית הספר לחברה ומדיניות
 - 10:00-10:15ברכות

פרופ' איתי סנד ,דקאן הפקולטה למדעי החברה
פרופ' אדריאנה קמפ ,ראשת בית הספר לחברה ומדיניות

10:15-11:30
מושב ראשון :חברה,
מוסדות ומדיניות במבט
מאקרו
יו"ר :ד"ר בועז המאירי,
התכנית לניהול סכסוכים
וגישור

11:45-13:00
מושב שני :חברה ,עבודה
ותקשורת במבט מיקרו
יו"ר :ד"ר מירב שהם,
החוג לתקשורת

קרן צוריאל

הגר אפריאט

 50גוונים של לא-מצביעים :מי הם
הלא-מצביעים הישראליים והאם ניתן
לעודד אותם להצביע

חוקרים .אנשים .השפעות המחקר של
נושאים רגישים על החוקרת

הלנה )ילנה( ורבצ'ן

אורלי מסקין
האם וכיצד משפיעים דפוסי המימון
כה קרוב ועדיין כה רחוק :תרומת ה😀
הכלכליים והחברתיים במודל השקעות
)אימוג'י( לתחושת הקירבה ולכוונת עזרה
ה'אימפקט' על הערכים והמטרות ,על
אצל מקבל המסר
ההכנסות ועל האוטונומיה של ארגוני המגזר
עינב חיה צרפתי
השלישי בישראל?
אנשים עם מוגבלות בלתי נראית בשוק העבודה
אייל ששון
המקרה של חולי קדחת ים תיכונית
השפעתם של מוסדות על צמיחת שוק
האנרגיה המתחדשת
סיגל עזריה תמיר
שירה הבל סלע
מסגור מחיר הסכסוך כאיום על ערך חברתי
Are Societies in Conflict More
Susceptible to Believe in COVID-19
Conspiracy Theories? A Large-Scale
Study of 67 Countries

עמית לוונטל
אי שוויון והקצנה פוליטית בגדה המערבית
וברצועת עזה
טאי דיבון
על כמה מהנחות המוצא של המפעל
הסוציולוגי הביקורתי
Eve Guterman
The Monopolies Behind the Wicked
Problems: Decentralizing Institutions
for Equality

Rachel Gould
Returning population policy to the
sustainable development discourse

 11:30-11:45הפסקה

ככלי לשינוי עמדות בסכסוכים עיקשים

קרן סמיונוב-טל

14:00-15:15
מושב שלישי :פאנל
קריירה – בוגרי בית הספר
מספרים על קריירה
באקדמיה ומחוצה לה,
לאחר לימודים לתארים
מתקדמים בבית הספר
יו"ר :ד"ר נחומי יפה,
החוג למדיניות ציבורית
משתתפים:
ד"ר אירה סובל ,מנכ״ל פינטק פור
לונג׳ביטי
ד"ר נועה קראוז-להב ,חוקרת במכון
למשפט ופילנתרופיה ,הפקולטה
למשפטים ,אונ' ת"א
ד"ר אפרת הרצברג-דרוקר ,החוג
ללימודי עבודה
ד"ר רמי קפלן ,החוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה והחוג ללימודי עבודה
ד"ר סיגל שלח ,מנכ"לית ג'וינט
ישראל

תלונות ושביעות רצון של חולים בבתי חולים
פסיכיאטריים בישראל

ענת זלצברג
השפעות חוויות שירות צבאי על גיבוש
זהות מינית ,מגדרית ואזרחית של נשים
לס-ביסיות

נעמה אפל דורון
"אנחנו צריכים להיות חכמים יותר" :כוונות
מול תפיסות מוטעות של הורים לגבי
היכולות שלהם לזהות "פרסום סמוי"
כבסיס לפיתוח מסגרת תיאורית ויישומית
לאוריינות בריאות דיגיטלית צרכנית

שירן ליפץ
מחקר היענות אודות השפעת סוג מוסד
הלימודים האקדמי של מועמדים לעבודה
על החלטות שכירה בשוק ההייטק

 13:00-14:00הפסקת צהריים

להרשמה
לחצו כאן

6.6.2021
אולם זאב
סגל )(003
בניין נפתלי

