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 מגדריתוומדינת הרווחה: זהות אתנית, מעמדית  הצטלבותיות  - 11-ה כנס אספנט

 ופוסטרים קול קורא לתקצירים, מושבים

במכללה האקדמית  5/2/2020-ערך בישראל י ESPAnetהכנס השנתי האחד עשר של 

מסגרת תיאורטית החוקרת  שהינה Intersectionality)) הצטלבותיות הכנס יעסוק ב .אשקלון

במסגרת הכנס שונות. ושייכות הצטלבות בין צורות דיכוי ושליטה הנגזרות מקטגוריות זהות 

ות תרבותיות נבקש לבחון בצורה ביקורתית את החיבור והיחסים המתקיימים בין קטגורי

 ,מינית, מצב משפחתי, יכולת פיזית ועוד זהותמגדר, אתניות, מעמד, גיל, וחברתיות הכוללות 

  לבין מדינת הרווחה.

כיצד משפיעות ההצטלבויות של הזהויות על עיצוב  ,הסוגיות יועלו לדיון שאלות כגוןבין יתר 

מגדר וזהות אתנית? כיצד הצטלבות של כיצד מושפעים שירותי הרווחה ממדיניות הרווחה? 

 משפיעות תפיסות רווחות ביחס על שירותי הרווחה לקבוצות אתניות שונות? ועוד 

בספרות המחקר העכשווית להגביר מאמץ ה נבקש גם להדגיש אתהצטלבותיות בהמשך להגיון 

מוחלשות שקולן נוטה להיות  קטגוריותומ קבוצותמגיוון ולהבטיח ייצוג לא/נשים את ה

פירה הציבורית. עיקרון המשלים את המאמץ המכוון לגיוון הוא "שום דבר עלינו מושתק בס

לפיו קבוצות המושפעות ממדיניות מסוימת צריכות להיות שותפות בהתווייתה.  ,בלעדינו"

, הדברים אמורים בעיקר במדיניות שנוגעת לקבוצות מושתקות הנעדרות הזדמנויות פוליטיות

 שים, א/נשים בעוני, מיעוטים ועוד. א/נשים עם מוגבלויות, נ כגון

ים לצד א/נשים מקבוצות חברתיות וחוקר ליצירת מרחב משותף שבו ייקחו חלק חוקרות נשאף

שונות שמציאות חייהן.ם מושפעת בדרכים שונות מאופייה של מדינת הרווחה הישראלית. 

, ותוחקור קריםחו, מקבלי ומקבלות שירותיםבהתאם לעקרונות אלו, הוועדה המדעית מזמינה 

 עבודהמדיניות ואנשי שטח ממגוון מוסדות, ארגונים ודיסציפלינות:  ותוקובע קובעי

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

מדעי המדינה / מנהל ציבורי, חינוך, תקשורת, סוציולוגיה,  סיעוד,קרימינולוגיה, מוגבלויות, 

 . לפוסטרים, לפי המפורט להלן הרצאות / למושבים /זרמים / לעוד, להגיש הצעות לו

נקבל בברכה הצעות העוסקות באינטראקציה בין מדינת הרווחה, בהגדרתה הרחבה )כולל 

לבין קטגוריות זהּות כגון מגדר, אתניות, שירותי בריאות, חינוך, רווחה, ביטחון סוציאלי ועוד( 

 ד, בדגש על:ועולאום, מוגבלות, 

 השירותים הדיפרנציאליים הניתנים לאוכלוסיות שונות •

 תהליכי הכלה והדרה המתרחשים במסגרת מדינת הרווחה •

 שותפות של לקוחות מדינת הרווחה בעיצובה, ובמאבקים לשינויה •

 הצעות לנושאים נוספים הקשורים במדיניות חברתית ובמדינת הרווחה יתקבלו בברכה
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 צאות ולפוסטריםהצעות להר

הצעות להרצאות בנושאי הכנס יוגשו כתקצירים בהתאם לכללים בהמשך. הצעות בנושאים 

 מצומצמים יותר ניתן להגיש כהצעה לפוסטר.

 .באתר ההגשה המקווןאת התקצירים למושבים ולפוסטרים יש להגיש 

 

 הצעות למושבים

בברכה הצעות למושבים נושאיים. ניתן להציע מושבים משני סוגים: מושבים מחקריים, נקדם 

הרצאות מחקריות בנושאים קרובים, או סימפוזיון הכולל דיון  3-4הכוללים ריכוז של 

 תיאורטי בנושא מסוים.

 הצעה למושב תכלול:

 מארגנת המושב, יו"רית המושב )במידה ושונה מהמארגנת( ומתדיינת •

 מילה( של תכני המושב 150תיאור קצר )עד  •

 שמות המציגות ושיוכן הארגוני •

, באתר ההגשה המקוון תקצירים לכל ההרצאותלהגיש יש  –במקרה של מושב מחקרי  •

 לעילבהתאם להנחיות 

 

 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,  /רציונל -תיאור תמציתי של העבודה  -מילים הכולל 400תקציר בהיקף של עד 

 ממצאים או המשגה, תרומה או מסקנות.

 תקציראת בגוף התקציר מיועד לאחד הזרמים, יש לציין זבמידה וה

 

 ניםזמ ותלוח

 1/11/2019ועד אחרון להגשת הצעות להרצאות, פוסטרים ומושבים: מ

http://lp6.me/7vPiq
http://lp6.me/7vPiq

