קול קורא:
הכנס הדו-שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה
ימים רביעי-חמישי 1-2.06.2022

אתגרים עכשוויים בקרימינולוגיה ואכיפת החוק
Contemporary Challenges in Criminology and Law Enforcement
האגודה הישראלית לקרימינולוגיה מתכבדת להודיע על פתיחת הגשת הצעות לכנס הדו-שנתי של האגודה ,שיתקיים
בתאריכים  1-2ביוני .2022 ,הכנס יתמקד באתגרים עכשוויים בקרימינולוגיה ובאכיפת החוק ויציע במה להצגת פעילות
מחקרית ומקצועית בתחום הקרימינולוגיה בישראל.
לכנס יתקבלו בברכה עבודות שנכתבו במגוון דיסציפלינות וכאלו הנשענות על מסורות תיאורטיות ומתודולוגיות שונות.
ניתן להגיש הצעות להרצאות ,למושבים נושאיים ,לשולחנות עגולים ולפוסטרים בנושאים הקשורים לתמה של הכנס.
ההצעות יוערכו בהתאם לשיפוט אקדמי.
הצעה להרצאה :תכלול כותרת ,תקציר (עד  200מילים) ,מילות מפתח (ניתן להתאימן לרשימת הנושאים שלהלן) ,שם
המרצה ושיוך מוסדי .על התקציר לכלול תיאור כללי של נושא ההרצאה וכן תיאור שיטת המחקר והממצאים (ככל
שרלוונטי).
הצעה למושב נושאי (פאנל) :על מושב לכלול  3הרצאות ומתדיינ.ת ( ,)discussantאו  4הרצאות .ההצעה תכלול את
כותרת המושב ותקציר (עד  200מילים) ,מילות מפתח ,שם יו"ר המושב ,שיוך מוסדי ,וכן פרטים מלאים עבור כל אחת
מההרצאות כמפורט לעיל .הוועדה מבקשת לעודד הצעות למושבים נושאיים המאפשרים חיבור אופטימאלי בין
הרצאות בנושאים דומים.
הצעה לשולחן עגול :הצעה למושב שבו תתקיים שיחה פתוחה בין המשתתפות/ים ,בשיתוף הקהל .שולחן עגול מתאים
לנושאים כלליים לדיון ולמחקרים מרובי-שותפים .שולחנות עגולים יכולים להציע שיח כללים יותר ולהקיף נושאים
כגון ניהול קריירה אקדמית בקרימינולוגיה ,כיצד מבצעים מחקרים אמפיריים בקרימינולוגיה ,אתגרי העתיד
בקרימינולוגיה וכיו"ב .ההצעה תכלול כותרת ותקציר (עד  200מילים) ,מילות מפתח ,שם היו"ר/מנחה ,שם כל מרצה
ושיוך מוסדי .מומלץ כי שולחן עגול יכלול  4-5משתתפים (כולל המנחה).
הצעה לפוסטר :תכלול כותרת ותקציר (עד  200מילים)  ,מילות מפתח ,שם החוקר/ת ושיוך מוסדי .הצעות לפוסטרים
יתייחסו לעבודה בתהליך או לעבודה המציעה ממצאים ראשוניים.
דוגמאות למילות מפתח/מושבים נושאיים (ניתן להציע נושאים נוספים):
עבריינות נוער

קרימינולוגיה ומשבר הקורונה

פשיעה מוסדית

מגדר ופשיעה

קרימינולוגיה ביקורתית

גישות שיקומיות והערכתן

התמכרויות ופשיעה

קרימינולוגיה חיובית

מדיניות מבוססת ראיות

שיטות מחקר בקרימינולוגיה

היבטים נוירופסיכולוגיים בפשיעה

תיאוריות בקרימינולוגיה

פשע מאורגן

המשפט הפלילי ויישומו

אסירים ומאסר

עבריינות וקורבנות

לגיטימציה ואמון הציבור באכיפת החוק

קרימינולוגיה רפלקטיבית

תקון וענישה

משטרה ושיטור

קרימינולוגיה והיסטוריה

עבריינות על רקע אידיאולוגי

צדק מאחה וחלופות ענישה

אלימות במשפחה

פסיכולוגיה פורנזית

ויקטימולוגיה ונפגעי עבירה

עבריינות מין

לינק להגשת הצעות:
https://forms.gle/7RW141xcJN4vmhrv8

המועד האחרון להגשת הצעות להרצאה או מושב :יום חמישי 1.02.22
המועד האחרון להגשת שולחן עגול או פוסטר :יום שישי 01.04.22
ניתן להגיש רק הצעה אחת כמחבר.ת ראשונ.ה
פרטים מלאים על רישום לכנס ,מיקום הכנס ואפשרויות הלינה ,יפורסמו בהמשך.

בברכה,
הוועדה האקדמית של הכנס
ד"ר אביטל מנטוביץ' (יו"ר)
ד"ר גלי פרי
ד"ר יואב מחוזאי
ד"ר אתי אלישע
ד"רסופי וולש
ד"ר שרי הראל

