
 

 

 

 ביה"ס לעבודה סוציאלית 
 ע"ש לואיס וגבי וייספלד

 האיגוד הישראלי 

 לרווחה חברתית

 אילן-אוניברסיטת בר
התכנית הבינתחומית 

 ללימודי מגדר

 הפקולטה למשפטים

 יו"ריות הכנס:

 ללימודי מגדר; ד"ר דרורית לוי, ביה"ס לעבודה סוציאלית; ד"ר ענת פלג, הפקולטה למשפטיםהבינתחומית ד"ר ענת הרבסט, התכנית 

 הוועדה המדעית:

 פרופ' דניאל גוטליב; שלמה; -פרופ' אורלי בנימין; ד"ר שירלי בן יהודה; -פרופ' אריה בן ד"ר נצן אלמוג; פרופ' יונתן אנסון;יו"ריות;  –ד"ר ענת הרבסט וד"ר דרורית לוי 

 ד"ר נדב פרץ וייסוידובסקי; ניר קידר; ד"ר ענת פלג; ד"ר רביע חלאילה; ד"ר עינת לביא; פרופ' ורדה סוסקולני; כסאברי; -פרופ' מונא חוריפרופ' ג'וני גל; ד"ר רוני הולר; 

 ד"ר הילה שמיר ברזילי; -ד"ר אריאן רנן

 הוועדה המארגנת:

 ; גב' שושי פריימןד"ר ענת הרבסט; ד"ר דרורית לויגב' זהר ברק; גב' דקלה ברקאי; ד"ר אבישי בניש; 

 רחים-מרים עבד אל רכזת הכנס: אימאן דרוויש; אבתהאג' מג'לי זובידאת :רכזות הוועדה המדעית והוועדה המארגנת

 המכון הלאומי לחקר שירותי 
 הבריאות ומדיניות הבריאות 

 ישראל ESPAnetקול קורא להגשת הצעות לכנס השנתי השמיני של 

 2017בפברואר  22כ"ו בשבט תשע"ז, 

 אילן-אוניברסיטת בר

ליברלית בקרב קובעי מדיניות, פוליטיקאים, -והטמעתה של אידאולוגיה ניאוהפרטה הליכי זה שני עשורים, הביאו 

 יסודותיה של מדיניות הרווחה הישראלית. תהליכים אלו אף גרמו לערעור ,מחוקקים, ואף בתחום המינהל הציבורי

יחסית  מצמתמדיניות הטיפול בישראל ולנטילת אחריות מצו בהשתתפותה של המדינה בתחומים שונים של לכרסום

קשישים במוגבלות, בא/נשים עם נשים חולים, /מצוקה. כך נפגעת עבודת הטיפול באעל הטיפול באוכלוסיות ב

 על אף שינויים דמוגרפיים והארכת תוחלת החיים.  ילדים,בו

 תחומיים. -הכנס יתמקד בחקר מדיניות טיפול בהיבטים ובממשקים רב

מאוניברסיטת המבורג, גרמניה, אחת החוקרות  Prof. Birgit Pfau-Effingerע"י  תינתןההרצאה המרכזית בכנס 

 בשפה האנגלית(. תינתן)ההרצאה החשובות והמובילות בעולם בתחום טיפול, מגדר ומדיניות רווחה 

חוקרים, קובעי מדיניות ואנשי שטח ממגוון מוסדות, ארגונים ודיסציפלינות: עבודה  מזמינה המדעית עדהוהו

פסיכולוגיה, זקנה, בריאות, לימודי מוגבלויות, סיעוד, מדיניות חברתית, סוציאלית, לימודי מגדר, משפטים, 

ות להרצאות / למושבים / ועוד, להגיש הצעסוציולוגיה, מנהל ציבורי, חינוך,  תקשורת,  / מדעי המדינה

 לפי המפורט להלן.לפוסטרים, 
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 : לנושאים אפשריים הצעות

 מדיניות טיפול בשירותי רווחה ובשירותי בריאות. 

 מדיניות טיפוח בחינוך. 

 טיפול במטפלים. 

 סוגיות משפטיות ובחינת החוק הקיים. 

  מחקרי תקשורת שעיסוקם בייצוגים של תחומי טיפול בתקשורת המרכזית והמקוונת, ובהשפעת התקשורת

לסוגיה על מדיניות הטיפול ועל אמון הציבור במוסדות רווחה, בריאות וחינוך ומחקרים על פורומים חלופיים 

 ברשתות החברתיות לטיפול בנזקקים. 

 .היחסים בין מטפלים/ות למטופלים/ות 

  העסקתם של המטפלים/ות.תנאי 

 .סוגיות בממשק שבין טיפול והגירת עבודה 

 .היבטים אתניים/עדתיים של סוגיית הטיפול 

 .טיפול ויחסים מגדריים 

 .מרקם היחסים בין המדינה, השוק, החברה האזרחית והמשפחה במתן טיפול 

  על מוסדות אחרים כגון משפחה.משפיע שינוי במדיניות טיפול כיצד 

  בקשישים )לרבות מרכזי יום, בתי אבות, מטפלים זרים, שכונה תומכת וכל שירות אחר(.טיפול פורמאלי 

 .)טיפול בקשישים עם ירידה קוגניטיבית )כגון אלצהיימר 

 להרצאות הצעות

 .בהמשך המפורטת המתכונת לפי כתקציר הכנס. תוגש בנושאי להרצאה הצעה

 נושאיים למושבים הצעות

 ת/מציע של הקשר ופרטי ת/משתתפיו, המושב תכני של קצר תיאור הרצאות(. ההצעה תכלול 4-3י )נושא למושב הצעה

  להרצאה. הצעה להגשת המתכונת פי על המושב במסגרת שיוצגו ההרצאות תקצירי יצורפו. להצעה המושב

סימפוזיון, הצגת נקודות לדיון מזוויות שונות  או מחקרים/פרויקטיםי סוגים של מושבים נושאיים: הרצאות על להציע שנניתן 

 ואף מתנגדות.
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 לפוסטרים הצעות

 . להרצאה הצעה להגשת המתכונת פי על כתקציר תוגש הכנס לנושאי הרלוונטיים בתחומים לפוסטר הצעה

  התקציר מבנה

 :כלהלן, ומודגשים ממורכזים ת, ובאנגלי בעברית ות/ים/המציג ושם ההרצאה נושא

 בעברית כותרת: ראשונה שורה. 

 באנגלית כותרת: שנייה שורה.  

 וטלפון ל"דוא ת(,ובאנגלי בעברית) מוסדי ושיוך אקדמי ארות (,אנגליתבו בעברית) ים/המחבר שמותת: שלישי שורה. 

 (.פוסטר או מושב, הרצאהת )המוצע ההצגה סוג ת:רביעי שורה 

 ואילך החמישית בשורה עצמו התקציר. 

 .וחצי שורה של רווח, 12 גודל ,David  גופן: הכתיבה פורמט

 או ממצאים, מטרות, רקע/רציונל: העבודה של תמציתי תיאור ויכלול, מילים 400 עד של בהיקף, בעברית יוגש התקציר

 ה או מסקנות.תרומ, המשגה

  שיפוט

 איכות, תיאורטית תרומה: הבאים לקריטריונים בהתאם לפחות ות/שופטים תי/שני י"ע שיפוט תעבורנה ההצעות

 .הכנס לנושאי ורלוונטיות ההצעה בהירות, מתודולוגית

  זמנים לוחות

 espanetisr2017@gmail.com לדוא"ל:  ופוסטרים נושאיים מושבים, להרצאות ההצעות שליחת 2016 באוקטובר 15 עד

 .דחייה או בכנס להצגה ההצעה קבלת על אישור :התשוב קבלת 2016 בדצמבר 15 עד

 
 לפנות ל: ניתן ובירורים לשאלות

 ibtihajmh@gmail.com זובידאת-מג'לי' אבתהאג │ eman.rnd@gmail.comאימאן דרוויש 
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