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קול קורא לכינוס השנתי ה 20-של האגודה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
)המחלקה ללימודי המזרח התיכון; המחלקה ללשון העברית; התכנית ללימודי מגדר(
שמחה לארח את הכינוס ה 20-של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה
ביום ראשון ,כ' בסיון תשפ״ב –  19ביוני 2022
הכנס ייערך בזום
במוקד הכנס יעמוד הנושא

על זהות ,מגדר והשתקפותם בשפה
החברה בישראל משתתפת במגמות עולמיות של שינויים באופן שבו הבחנות מגדריות מובנות בחברה ובשימושים
לשוניים המשקפים זאת .אף כי אין מדובר במגמה חדשה לגמרי ,העניין והעיסוק בה אינו פוחת ,וסוגיות חדשות
עולות חדשים לבקרים .הן העברית והן הערבית ,בהיותן שפות שבהן היסוד המגדרי מובהק ,מתמודדות עם הנושא
בשיח ציבורי לוהט .לצד זה סוגיות המגדר והשפה רחבות יותר ונוגעות בשינוי תרבותי ותודעתי בתחומים רבים.
הכנס השנתי ה 20-של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה ידון בהיבטים הלשוניים של התמורות בתחום
המגדר בישראל ובעולם ,בשפת תקשורת ההמונים ,באקדמיה ,בתרבות הפופולרית ובעולם הווירטואלי ועוד.
זו הזמנה לחוקרות ולחוקרים בתחומי הלשון ,החברה והתרבות להגיש תקצירים המציגים מחקרים בנושאים
הבאים:
● שפה ומגדר
● שוויון מגדרי והקשרי שפה
● האתגר של העברית והערבית בהקשרי מגדר – מבט היסטורי ועכשווי
• סוגיות בלשניות ואידאולוגיות בהקשר של עברית/ערבית ומגדר
• שפה ומיניות התמודדות עם סוגיות לשוניות במגדר בשפות העולם
• שפה ומגדר בין דוברי הערבית בישראל ובעולם
• מאפיינים לשוניים של הקהילה הלהט"בית
• לשון הפנייה והשלכותיה
• התמודדות קהילות דתיות ומסורתיות עם שינויים בתחום המגדר
• היבטים מגדריים-לשוניים של שפת הרשתות החברתיות
• השתקפות סוגיות מגדר ושפה ביצירות תרבות :מוזיקה פופולרית ,ספרות ,שירה ,תיאטרון וקולנוע
• ייצוג סוגיות המגדר בשפת התקשורת
• תמורות במגדר בשיח הפוליטי
• נוף לשוני ומגדר
• התמודדות עם השינויים בתחום המגדר במערכת החינוך

•
•

יסודות מגדריים דינמיים בעברית הישראלית המדוברת ובסלנג
מדיניות לשונית ושאלות בתחום המגדר

בנוסף על הכתוב לעיל ,אנו מעודדים הגשת הצעות גם בנושאים אחרים הקשורים לתחומי המחקר הנמשכים
של אגודת שפה וחברה ,לדוגמא :שפה בהקשרים חברתיים ופוליטיים רחבים; עירוב לשוני
) ;(translanguagingהנגשה לשונית וזכויות לשוניות; רב מודליות; שפות במרחב; שפה וקיימוּת; שפה וכוח;
שפה וזהות; ייצוג לשוני אצל מיעוטים; בין רב תרבותיות לפוליטיקה של זהויות; אקטיביזם לשוני; שימושי עברית
בחברה הערבית בישראל )ערברית( ויחס החברה הערבית ודובריה אליהם; ועוד.
הגשת הצעות
ניתן להגיש הצעות לסוגים שונים של מושבים:
 .1הרצאות – בנות  30דקות ) 20דקות הרצאה ו 10 -דקות דיון(.
 .2סימפוזיונים – לקט הרצאות סביב נושא בעל זיקה לנושא הכינוס ,המאורגן בידי יוזמ/ת הסימפוזיון.
במקרה זה יש לשלוח תקציר המתאר את הסימפוזיון עצמו ,וכן את תקצירי ההרצאות שיוצגו.
 .3שולחנות עגולים – הצגת מחקרים במסגרת של  20-15דקות להרצאה.
 .4פוסטרים.
ההצעות תוגשנה כתקציר בן  250מילים באחת מן השפות :עברית ,ערבית או אנגלית )בהתאמה לשפת ההרצאה
בכנס( .יש לצרף שניים-שלושה פריטי ביבליוגרפיה.
לא ניתן להגיש יותר משני תקצירים.
יש לשלוח את ההצעות בדואר אלקטרוני בלבד עד לתאריך  15באפריל  2022לכתובת הדוא״ל:
 conferences.nyuta@gmail.comההצעות תשלחנה לשיפוט בעילום שם לשני מעריכים .תשובות תשלחנה
עד מחצית מאי .2022
דמי חברות
על פי תקנון האגודה ,הרצאה או סימפוזיון שיתקבלו לכינוס מחייבים חברוּת באגודה; ללא תשלום דמי חברות,
לא ניתן יהיה להציג בכינוס .יש לשלוח את דמי החברוּת )הכוללים את דמי השתתפות בכינוס(  ₪ 150 -לחבר
רגיל ,או  ₪ 100לגמלאים/סטודנטים  -לפני מועד הכינוס באמצעות אפליקציית ביט ) ,2808002-054עידן
רביב( או כהעברה בנקאית לחשבון האגודה :הבנק הבינלאומי ) ;(31סניף כיכר המדינה ) ,(093חשבון .334014
מידע על האגודה ועל פעילותה אפשר למצוא באתר http://www.languageandsociety.co.il/
מצורפים בזאת טופס הגשת הצעה לכינוס וטופס הרשמה לאגודה .החזר על דמי השתתפות בכנס – עד שבועיים
לפני הכנס .לאחר מכן לא ניתן יהיה לקבל החזר.
מצפים לראותכם בכינוס!
ד״ר יונתן מנדל )יו״ר הכנס( ,פרופ׳ בנימין הרי )נשיא האגודה( ,ד״ר עידן רביב )מתאם אדמיניסטרטיבי(.
הוועדה המארגנת
ד״ר יונתן מנדל )יו״ר הועדה( ,פרופ׳ מוחמד אמארה ,ד״ר רועי גפטר ,פרופ׳ רוני הנקין ,פרופ' הנרייט דהאן
כלב ,פרופ׳ בנימין הרי ,ד״ר דפנה יצחקי ,הסופרת שייח׳ה חליווה ,ד"ר עידן רביב ,פרופ׳ אילנה שוהמי.

הנהלת האגודה
פרופ׳ עלית אולשטיין ,ד״ר סול אזואלוס-אטיאס ,פרופ׳ מוחמד אמארה ,ד״ר עינב ארגמן ,פרופ׳ בנימין הרי
)נשיא האגודה( ,ד״ר שושי וקסמן ,ד״ר אורלי חיים ,ד״ר אימאן יונס ,ד״ר מריה ילנבסקיה ,ד״ר דפנה יצחקי,
פרופ' זהר לבנת ,פרופ' מלכה מוצ'ניק ,ד״ר יונתן מנדל ,ד״ר מרינה ניזניק ,פרופ׳ עירית קופפרברג ,ד״ר דבורה
קלקין-פישמן ,ד״ר עידן רביב )מתאם האגודה( ,ד״ר רוביק רוזנטל ,פרופ׳ אילנה שוהמי.

טופס להגשת הצעה לכינוס ה 20-של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

תואר _________ שם פרטי _____________ שם משפחה ______________
שיוך מוסדי ________________________________________________
כתובת פרטית ______________________________________________
טלפון בבית _________________ טלפון נייד ______________________
דואר אלקטרוני _____________________________________________
כותרת ההצעה ______________________________________________
אופי ההצעה :הרצאה  /סימפוזיון /שולחן עגול  /פוסטר
תקציר :עד  250מילים
יש לשלוח את ההצעות בדואר אלקטרוני בלבד עד לתאריך  15באפריל  2022לכתובת הדוא״ל:
conferences.nyuta@gmail.com.
כל טוב ולהתראות בכנס!

טופס הרשמה לאגודה לחקר שפה וחברה

תואר _________ שם פרטי _____________ שם משפחה ______________
שיוך מוסדי ________________________________________________
כתובת פרטית ______________________________________________
טלפון בבית _________________ טלפון נייד ______________________
דואר אלקטרוני _____________________________________________

● עבור חברות ,השתתפות בכינוס ומנוי על כתב העת האלקטרוני ₪ 150
● סטודנט/ית ,גמלאי/ת ) ₪ 100בצירוף אישור(

חתימה ___________ ___________________

את הטופס יש לשלוח לכתובת הדוא״לconferences.nyuta@gmail.com. :
תשלום דמי החברוּת לפני מועד הכינוס באמצעות אפליקציית ביט ) ,2808002-054עידן רביב( או כהעברה
בנקאית לחשבון האגודה :הבנק הבינלאומי ) ;(31סניף כיכר המדינה ) ,(093חשבון .334014
כל טוב ולהתראות בכנס!

