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ע״ש גרשון גורדון
אוניברסיטת תל אביב

יום רביעי // 3.10.18

10.00-9.30   התכנסות קפה ומאפה

10.30-10.00 ברכות  

12.30-10.30 קולות מעבר לים // יו"ר: משה סמיונוב
■ Phyllis Moen: Disparate Lives: Employment, Labor Market,

and Family Pathways in Context  
■ Hans-Peter Blossfeld: Changes in the Returns to Women’s

and Men’s Education upon Entry into the  Labour Market in 
West-Germany, 1945–2008

■ Irena Kogan: When Your Accent Betrays You:
Foreign Accent and Immigrant Integration 

13.30-12.30   הפסקת צהרים

15.15-13.30 הדור העובד והלומד // יו"ר: הדס מנדל
■ מירי אנדבלד: מאפיינים ומגמות של עבודת יתר בישראל

■ רונית נדיב: השפעתן הדואלית של חברות השמה על השגת גיוון בארגוני המגזר 
העסקי בישראל

■ סיגל אלון: בחירה גורלית: הגיון קולקטיבי בבחירת תחום לימוד והשלכותיו

■ אודרי אדי-רקח: יחסי הורים ובית הספר בהקשר מעמדי בישראל

 )ESS( אירית אדלר: עמדות כלפי רווחה וכלכלה: ישראל בסקר החברתי האירופי ■

15.45-15.15   קפה ומאפה

17.30-15.45 דור העתיד // יו"ר: ורד קראוס
■ נטע אחדות: שימוש מצטבר במערכת הבטחת הכנסה בקרב אימהות חד 

הוריות: התפקיד של הסדרי טיפול לגיל הרך ושוק העבודה המקומי
■ נלי אליאס: גולשים בחיתולים: אתגרי השימוש במדיה חדשים בגיל הרך.

■ מייסלון דלאשה: ביחד או לחוד: בחינת השפעות ההפרדה או השילוב בבית 
הספר על התלמידים הערבים פלסטינים בישראל

■ נטלי לוי: ערכים וסגנונות חיים של תלמידים יהודים וערבים בבתי ספר מעורבים
■ יעל נבון: איך קשורים חצאי אחאים להצלחה בלימודים? 

מסע בין 
כוכבים:

ריבוד ואי-
שוויון בישראל 

ובעולם

יום חמישי // 4.10.18

10.00-9.30   התכנסות קפה ומאפה

11.30-10.00 הכל נשאר במשפחה // יו"ר: רבקה רייכמן
■ דפנה הקר: על מותה של האימהות במשפט הישראלי

■ יהודית חסידה: נשים חרדיות בשוק העבודה – הקשר בין עבודה וילודה לאורך זמן
■ מהא כרכבי-סבאח: בין משפחה לעבודה: קונפליקט חוצה גבולות אתניים

■ עמית קפלן: בנתיבים מובחנים: על משפחות ואי שוויון חברתי

11.45-11.30   קפה ומאפה

13.30-11.45 כוכב שביט // יו"ר: מאיר יעיש
■ רינת ארביב אלישיב: הון אנושי ונשירה מהוראה? האם אנחנו מפסידים מורים 

טובים?
■ כרמל בלנק: מי צריך עיניים בגב? - הקשר בין האקלים המשמעתי בכתה להישגי 

התלמידים
■ לימור גבאי אגוזי: שובל השביט: מבחירות לימודיות ועד להישגים בשוק העבודה

■ ערן חכים: דחייה חברתית וזהות לאומית בכיתות מעורבות )יהודים וערבים( 
בישראל

STEM סבטלנה צ'אצ'אשוילי בולוטין: הגירה ומקצועות ■

14.30-13.30   הפסקת צהרים

16.00-14.30  צדק צדק תרדוף // יו"ר: אודרי אדי-רקח
■ אסף רוטמן: אי-שוויון ושאלת הלגיטימציה של הפרויקט הניאו-ליברלי

■ אסף לבנון: מבנה הטבות התעסוקה ועבודה לא סטנדרטית בשוק העבודה 
הישראלי

■ תמר סגיב שיפטר: המקום של פרופסיונליים בתיאוריה על פרופסיות

■ ארז מרנץ: מבט קדימה: כיצד חוויות בשוק העבודה מעצבות תוכניות קריירה 
בקרב רוקחים ורוקחות ערבים

17.15-16.00 ארוחת "טעימות" // יו"ר: אדריאנה קמפ
חנה איילון, הדס מנדל, אורי שוויד, ענת אורן, יריב פניגר, רבקה רייכמן, משה 

סמיונוב

דברי סיכום של הפורשים   18.15-17.15

הרמת כוסית   19.00-18.15

seffis@tauex.tau.ac.il  לפרטים נא לפנות לספי במזכירות החוג *
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