
 
 קול קורא: 

 שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה-הכנס הדו
 19-20.5.21חמישי -ימים רביעי

 
 Challenges in Criminology and Criminal                     חוקהאכיפת באתגרים בקרימינולוגיה ו

Justice 
 

תאריכים בשיתקיים  ,שנתי של האגודה-כנס הדולכבדת להודיע על פתיחת הגשת הצעות תמהאגודה הישראלית לקרימינולוגיה 
)כגון משבר הקורונה והשלכותיו על  חוקהאכיפת בבקרימינולוגיה ועכשוויים אתגרים יתמקד בכנס ה. 2021 ,במאי 19-20

 . ישראלבבתחום הקרימינולוגיה  מחקרית ומקצועית במה להצגת פעילות , ויציעעבריינות ואכיפה(
 

. ניתן שונות תמסורות תיאורטיות ומתודולוגיוהנשענות על ת שנכתבו במגוון דיסציפלינות וכאלו דועבו יתקבלו בברכה לכנס
 יעברוההצעות , למושבים נושאיים, לשולחנות עגולים ולפוסטרים בנושאים הקשורים לתמה של הכנס. להגיש הצעות להרצאות
 שיפוט אקדמי כמקובל.

 
 מרצהשם ה, מילות מפתח )ניתן להתאימן לרשימת הנושאים שלהלן((, יליםמ 200 )עדתקציר תכלול כותרת,  :ההצעה להרצא

 .(נטיולושרככל ). על התקציר לכלול תיאור כללי של נושא ההרצאה וכן תיאור שיטת המחקר והממצאים ושיוך מוסדי
 200תקציר )עד ו המושב כותרתאת תכלול הרצאות ומתדיינ/ת. ההצעה  3הרצאות, או  4על מושב לכלול הצעה למושב נושאי: 

, וכן פרטים )אם רלוונטי( ( ושיוך מוסדיdiscussant) ת/המתדיינשם , ושיוך מוסדי שם יו"ר המושבמילות מפתח, מילים(, 
חיבור שכן הם מאפשרים , יםנושאי יםלמושב הצעותועדה מבקשת לעודד וה. לעילמלאים עבור כל אחת מההרצאות כמפורט 

  .דומים בנושאיםאופטימאלי בין הרצאות 
לנושאים  שולחן עגול מתאים .בשיתוף הקהל ,המשתתפות/יםבו תתקיים שיחה פתוחה בין הצעה למושב שהצעה לשולחן עגול: 

 םש, מנחה/שם היו"רמילות מפתח, , מילים( 200תקציר )עד כותרת ושותפים. ההצעה תכלול -ולמחקרים מרובי לדיון כלליים
 .  (כולל המנחה)משתתפים  4-5מומלץ כי שולחן עגול יכלול . מוסדי כל מרצה ושיוך

. הצעות לפוסטרים יתייחסו שיוך מוסדית ו/חוקרהשם מילות מפתח, , מילים( 200ותקציר )עד  תכלול כותרת הצעה לפוסטר: 
 לעבודה בתהליך או לעבודה המציעה ממצאים ראשוניים.

 
 ע נושאים נוספים(: מושבים נושאיים )ניתן להצימילות מפתח/דוגמאות ל

 עבריינות נוער  קרימינולוגיה חיובית 

 מגדר ופשיעה  היבטים נוירופסיכולוגים של הפשיעה 
 התמכרויות ופשיעה  המשפט הפלילי ויישומו 

 שיטות מחקר בקרימינולוגיה  קרימינולוגיה של המקום 
 פשע מאורגן  ואמון הציבור במערכת אכיפת החוק לגיטימיות 

 ת בקרב אוכלוסיות מוחלשות עבריינות וקורבנו  משטרה ושיטור 
 תקון וענישה  פשיעה מוסדית 

 עבריינות על רקע אידיאולוגי  צדק מאחה וחלופות לענישה 

 פסיכולוגיה פורנזית  גישות שיקומיות והערכתן 
 ויקטימולוגיה וזכויות נפגעי עבירה  תיאוריות בקרימינולוגיה ובוויקטימולוגיה 

 עבריינות מין 
 שפחהאלימות במ 

 קרימינולוגיה ביקורתית 
 משבר הקורונה 

 במערכת אכיפת החוק ראיות-מבוססת מדיניות 
 אסירים ומאסר 

 קרימינולוגיה רפלקטיבית 
 והיסטוריה קרימינולוגיה 

 
 HLN2QiEF8https://forms.gle/58q1xzHzאת ההצעות יש להגיש באמצעות הלינק הבא: 

 
 1.1.2021 -ה : יום חמישילשולחן עגולאו  , למושבההצעות להרצאהמועד האחרון להגשת 

 .1.3.2021המועד האחרון להגשת הצעות לפוסטר: יום ראשון 
 

 ניתן להגיש הצעה אחת בלבד כמחבר/ת ראשון/נה.  –שימו לב 
 

 בברכה,
 הוועדה האקדמית של הכנס

 , ד"ר יואב מחוזאי, ד"ר גלי פרי, הגב' עדי דווידוביץ' )אסיסטנטית("ר אתי אלישעד זמיר )יו"ר(, -ד"ר טל יונתן
 
 יפורסמו בהמשך. ,ואפשרויות הלינהרישום לכנס, מיקום הכנס פרטים מלאים על *

https://forms.gle/58q1xzHzHLN2QiEF8

