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 ותמצטלב ותיוהוז ותגבלמו ,הווחהר מדינת: ווחבר יםפלנו

 ורמ יתגש ר"ד, ולרה וניר ר" ד,  יארובר ליינ

 ומגדרית הצטלבותיות ומדינת הרווחה: זהות אתנית, מעמדית  - 11-זרם בכנס אספנט ה

 יוארפ, יטרפ נייןע ותוגבלבמ ואההר, המערב ינותבמד ווחתהר יסההתפ וניםהאחר יםורשעב

 ידי על תהמתעצב,  ניםפ רבת ופעהת ותוגבלבמ אהורה יתפולח יסהתפ ייד על גרתתואמ, ירגטו

-תיחברת יסהתפ ותהא לש החנהה. םיייטלופ ו ייםכלכל,  ייםותתרב,  ייםורטסיה יםורמג

 מצבם לש וצרת קר וניא, חברהב ויותוגבלמ עם יםנשא לש ומםיקומ מצבם יכ איה יתרתביקו

 יסההתפ לש יוםה רדס. ותםא ותובבהס יותהחברת ותהמערכ לשר יקובע גם אלא יותיאהבר

 את מרולכ, תיחברת נייההב ותהא את וףלחש מבקש ותהמוגבל לש יתורתקיב-תיהחברת

 יהיררכוה מעותמש ילכד צבועמ ויותוגבלמ עם יםשאנ לש ינפשוה ניופגה השוני וב ןופהא

 וייכד ותמערכ יצדכ הבנה ורשתד רתיתוהביק שהיגה, בנוסף. יתיטלפוו תיתוברת,  יתכלכל

, וגמאלד. ויותהצטלב ל ש יםימדמ בתורמ ופעהכת ותוגבלהמ את ותומעצב ותיעמשפ ונותש

 ייבתסב וםיהזב ,יונבע ורהשקש יהורגכקט ותוגבלבמ ירמכ ווישכעה יורתיקהב המחקר

 . ותלשוחמ יותוסוכללאש והכפפה הדרה,  טהילש נגנוןמ גם והוהמ זאת ולצד יותתשת ובהעדר

 נתידמ נהה ותוגבלהמ לש יתחברת ניההב תהאו דירת תמתרחש בה ולטתב יתחברת כתרעמ

 יודמיל" הנומכ יתינריפליסצד הינמבח אשר, יתרתביקו-תיברתחה סהיפתה.  הווחהר

 ינהחב. ויותוגבלמ עם יםנשא על ווחההר ינתמד השפעת את וןלבח אט אט החלה" , ותבלגומ

 םייורתיקב ותדוש תווגבלמ יודימל וךבת וצמח ראש ייםיטנלא יםבכל שוימש שהועה, וז

 רךואל שהמיש ווחההר נתידמ בהם וניםהש ניםופהא על יעבצהל לנו רתשפא, מיםילמקב

 שתרם ורםכג מרולכ ;ריומד מרבד כגורם גם אלא יביטומ ייבוגרספר כגורם רק אל יהוריסטהה

, ניותאת, גזע, מעמד וןכג ותנוספ יותרוגקט עם ותהולהצטלב ותהמוגבל פעתות נייתלהב ובעצמ

 ותוגבלמ יודימל לש ייםיטנלהא" ייםמשקפ"ב שוימהש, מכך יתרה .יניותומ גדרמ, דת, וםלא

 גם אלא, ווחההר ינתמד וךבת ויותוגבלמ עם יםנשא לש מםוקמ את רק לא וןלבח לנו רמאפש

 . בה יםוכהכר ודיס יגשוומ היתורטמ, ווחההר נתימד על מחדש ובלחש

 יתראלשיה ווחההר ינתמד יןשב והלל יםורכבהמ יםיחסה את וןלבח יאה זרםה לש מטרתו

 לש ויותבהצטלב הכרה יכדוך ת םלהש הוההכל ההדרה ייכלתה על, ויותבלגומ עם יםשנלא

 יודימל של המבט ודתנק ב ושימש וךת תעשה וז ינהחב .ותספנו ותזה יותורגטק עם ותוגבלהמ

 ןאופב .יתחברת יניותמד יומתח ווןגבמ ותהתמקד וךות יתורתקיב-תיהחברת שהגיוה ותמגובל

 :םיהבא ייםהמרכז יםשאנוה שני עמדוי וצעהמ םרזה במוקד, יותר יקונקרט

 :םימשאב לש מחדש וקהלחל הכרה ןיב :1 שאנו

( redistribution) יםמשאב של מחדש וקהחלל( recognition) הכרה יןשב במתח וקיעס זה שאנו

 וקהחל על יתכאחרא ווחההר ינתבמד ותלרא יהה וגנה, השנים ורךלא. ותוגבלמ לש רבהקש

, וניםש יםקרחו ותבעקב. ייאלוצהס טחוןביה מערכת ותבאמצע השאר יןב, יםמשאב לש מחדש
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 ותרב יעהפמש ווחההר ינתמד, זה ימרכז ידתפק לצד יכ נההב התגבשה, יזרירפ יננס ובראשם

 לעצב יאהלקר ילהובה וז הבנה. ונותש תוסיווכלא לש יולגהס והערך ודהכב יקר, ההכרה על גם

. שבה יההכרת ימדהמ את ןוה יוקתלהח ימדהמ את ןה וןבחשב שיקח ןופבא חהווהר ינתמד את

 בכל וייטב דייל אב חדשמ וקהלחל הכרה ןיבש זה מתח וב ןפואב ןודנ זרםה ותאצרה גרתבמס

 .ותמצטלב ויותהוז תוויוגבלמ עם יםשאנו יתראלשיה ווחההר ינתמד יןשב יםסחיל ורהקש

 .ינוך ועודח, וקהתעס, ימואלח ויטב ותבקצבא וקסיע יותראפש ותאצרה

 יתראלשיה ווחההר ינתבמד יהונומואוט ותלת, ותעצמא: 2 שאנו

 ותהעצמא גשומ לש יותיננטומהד יכלפ נתהופה ותוגבלמ יודימל לש יותהמרכז ותוריקהב אחת

 נותובת על נתנשע אשר, וז ורתיקב יפ על. ותהתל גושמ יןלבבינו ש החדה יתינארהב נההבחהו

 וויההח את משקפת לאש רק לא ותעצמא ,סטינייהפמ זה גמתוד יםאחר ייםורתיקב ותמשד

 לבקל יכהצר ינהא גם אלא, יםיחס ותמערכ וךבת ועהשק ובלר אשר, יתהשגרת יתשנוהא

 וז ורתיקב .הכיותמ יתדהד תולת וןכג, יםאחר יםידאלא ניפ על תיחבר לאידיאכ תויפעד

 יםלנכשש וככאל ונתפס יהוריסטהה ורךלא ראש, ותוגבלמ עם יםנשא ורעב יותרב יתוונטרל

 ילתלשל ותובקר יםיתלע ילובה זה ןולשיכ ,ךכמ יתרה. ותמאצעה יאלידבא ודמלעמ

 נבקש זרםה גרתבמס. ייהםח על יתותמשמע יטהלש לקבל ולתיכה יקר, להםש יהונומוטהא

 יותראפש ותאצרה. יהונומוטוא ות, ותעצמא לש ואל יםגשולמ מבעד החורוה ינתמד את וןבחל

, ותדסומ ,םיותירשרכני צ לש ירההבח ותזכ ,משפחה, יודיעס וליפט לש שאנוב סקויע

 .דווע ותופסטרופא

 

 .באתר ההגשה המקווןיש להגיש זרם גרת הבמסלהרצאות את התקצירים 

 מבנה התקציר יכלול

 נושא ההרצאה בעברית ובאנגלית

 .ות, תואר אקדמי ושיוך מוסדי, דוא"ל וטלפוןשמות המציג/ים

 סוג ההצעה המוצעת )הרצאה, מושב, זרם או פוסטר(

רקע, מטרות,  /לרציונ -תיאור תמציתי של העבודה  -מילים הכולל 400תקציר בהיקף של עד 

 ממצאים או המשגה, תרומה או מסקנות.

 מיועד לזרםף התקציר שהוא לציין בגויש 

http://lp6.me/7vPiq
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