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"חידושים בקרימינולוגיה ובמערכת אכיפת החוק"
”“Innovations in Criminology and the Criminal Justice System
האגודה הישראלית לקרימינולוגיה שמחה להזמינכם/ן לכנס הדו-שנתי של האגודה שיתקיים בתאריכים  92-03202.2במלון רמדה
נתניה ,שדרות עובד בן עמי  21.התמה המרכזית של כנס האגודה מתמקדת השנה בחידושים בקרימינולוגיה ובמערכת אכיפת החוק.
הכנס מציע לחוקרים ,לתלמידי מחקר ולאנשי מקצוע בימה להצגת פעילותם המדעית בתחום הקרימינולוגיה בפני הקהילה הקרימינולוגית
בארץ .הכנס מתקיים זו הפעם הרביעית וממשיך מסורת מתפתחת של דיון אקדמי פורה בתחום.
במהלך הכנס יוענקו פרסים מטעם האגודה הישראלית לקרימינולוגיה – פרס לחוקר/ת צעיר/ה מצטיין/ת ,פרס ע"ש מנחם אמיר לתרומה
לקרימינולוגיה הישראלית ,ופרס נשיא האגודה למדיניות מבוססת ראיות" .קול קורא" למועמדים יפורסם בקרוב מטעם יו"ר ועדת
הפרסים.
חוקרים ממוסדות אקדמיים או חוקרים עצמאיים מוזמנים להגיש עבודות מחקר להצגה בכנס .יתקבלו בברכה עבודות שנכתבו במגוון
דיסציפלינות וכאלו הנשענות על מגוון מסורות תיאורטיות ומתודולוגיות .ניתן להגיש הצעות להרצאות יחיד ,למושבים נושאיים,
לשולחנות עגולים ולפוסטרים בנושאים הקשורים לתמה של הכנס .אנו מזמינים גם הצעות למיזמים או למיצגים אמנותיים מטעם גופים
מקצועיים העוסקים בתחומי הקרימינולוגיה.
הצעה להרצאת יחיד :תכלול כותרת ,שם המציג/ה ושיוך מוסדי ,מילות מפתח (ניתן להתאימן לרשימת הנושאים שלהלן) ותקציר שלא
יעלה על  022מילים .על התקציר לכלול תיאור כללי של נושא ההרצאה וכן תיאור שיטת המחקר והממצאים ,ככל שאלו רלוונטיים
לנושא.
הצעה למושב נושאי :תכלול כותרת ,שם יו"ר המושב ,שמות המציגים ושיוכם המוסדי ,מילות מפתח וכן תיאור קצר של נושא המושב
ותקציר נפרד לכל הרצאה בו (עד  022מילים כל אחד).
הצעה לשולחן עגול :הצעה למושב שבו תתקיים שיחה פתוחה בין המציגים בשיתוף הקהל ,המתאימה למחקרים בהתהוות ולמחקרים
מרובי-שותפים .ההצעה תכלול כותרת ,שם היו"ר ,שמות המציגים ושיוכם המוסדי ,מילות המפתח ותקציר שלא יעלה על  022מילים .על
התקציר לכלול תיאור כללי של המחקר וכן תיאור שיטת המחקר ,הממצאים והשאלות העולות מתוך העבודה על המחקר.
הצעה למיזם או למיצג אמנותי :תכלול כותרת ,שם המציע/ה והמציגים ושיוכם המוסדי ,מילות מפתח ותקציר שלא יעלה על 022
מילים .יישקלו פרויקטים אמנותיים וטיפוליים הקשורים בנושאי הכנס והעשויים להעשיר את חוויית הלמידה בו.
הצעה לפוסטר :תכלול כותרת ,שם המציג/ה ושיוך מוסדי ,מילות מפתח ותקציר שלא יעלה על  022מילים .הצעות לפוסטרים יתייחסו
לעבודה בתהליך או לעבודה המציעה ממצאים ראשוניים.

דוגמאות למושבים נושאיים (ניתן להציע נושאים נוספים):


שיטור ורגולציה



קרימינולוגיה של המקום



צדק מאחה וחלופות לענישה



לגיטימציה ואמון הציבור



גישות שיקומיות והערכתן

במערכת אכיפת החוק



שיטות מחקר בקרימינולוגיה



פשע מאורגן



תיאוריות בקרימינולוגיה
ובוויקטימולוגיה



תקון וענישה



קרימינולוגיה מבוססת-ראיות



עבריינות על רקע אידיאולוגי



קרימינולוגיה חיובית



פסיכולוגיה פורנזית



ויקטימולוגיה וזכויות נפגעי



עבריינות מין



היבטים נוירופסיכולוגים של

עבירה


עבריינות וקורבנות בקרב
אוכלוסיות מוחלשות

הפשיעה


המשפט הפלילי ויישומו



התמכרויות ופשיעה



פשיעה מוסדית



עבריינות נוער



מגדר ופשיעה

את התקצירים יש להגיש לוועדה האקדמית של הכנס ,לדוא"ל של ד"ר אתי אלישע etye@yvc.ac.il
בצירוף שם ,שיוך אקדמי/מוסדי ,דוא"ל וטלפון .ההצעות יעברו שיפוט אקדמי מקצועי ,כמקובל בכנסים
מדעיים בינלאומיים.
המועד האחרון להגשת הצעות להרצאת יחיד ,למושב ,לשולחן עגול או למיצג :יום חמישי 20.2.293.2
המועד האחרון להגשת הצעות לפוסטר :יום ראשון 20.20293.2
כל המציגים בכנס נדרשים להירשם לכנס*!
רישום לכנס*:
תשלום
תשלום לכנס  +חברות לשנתיים
באגודה
תעריף הכנס לסטודנטים ולגמלאים +
חברות לשנתיים באגודה
תעריף לכנס בלבד ללא חברות
באגודה

רישום מוקדם עד 0.20293.2

רישום מתאריך .21293.2

₪ 022

₪ 052

₪ 022

₪ 052

₪ 052

₪ 052

דמי החבר ועלות הכנס משולמים גם על ידי מי שמציג בכנס!!!
*הרישום והתשלום לכנס ייעשו באמצעות אתר האגודה הישראלית לקרימינולוגיה ,החל מה:.2.2.2 -
/https://criminology.org.il/conference

לינה
הכנס יתקיים במלון רמדה בנתניה ,שדרות עובד בן עמי  ,04נתניה.
למשתתפים בכנס המעוניינים ללון במלון בימי הכנס ,יינתנו תעריפים מיוחדים (ע"ב לינה  +ארוחת בוקר)**:
מחיר לילה ליחיד2₪ 263 :
מחיר ללילה לזוג2₪ ..33 :
**הזמנת חדרים והתשלום למלון ייעשו באופן עצמאי על ידי משתתפי הכנס המעוניינים בכך2
לצורך קבלת תעריף הכנס וטיפול בבקשות נוספות ,יש לפנות לרויטל יזדי (איילה נסיעות ותיירות בע"מ),
טל' 2500045000 :מיילrevitaly@ayala.group.co.il :

בברכה,

ד"ר סימון פרי ,ד"ר אתי אלישע ,ד"ר ענת זליג ,ד"ר אביטל מנטוביץ
הוועדה האקדמית של הכנס

