
כנס עמותת עלם והמחלקה לקרמינולוגיה באוניברסיטת בר אילן יתקיים ביום שני 
23.12.2019 בנושא בני נוער וצעירים/ות "הנופלים בין הכיסאות".

ישנם מקרים בהם בני נוער, צעירים וצעירות אינם זוכים לטיפול המיטבי לו הם ראויים ממגוון רחב של סיבות.
המפגש בין אנשי המקצוע לבני נוער, צעירים וצעירות בשדה, מלמד שיש תופעות רבות שאנו כאנשי מקצוע 
מפספסים. רבים מהם נופלים "בין הכיסאות". לכך יש גורמים שונים, חלקם קשורים במורכבות התופעות, 
המערכות  ומיקום  מבנה  המשתנה,  בסביבה  והצעירים/ות,  הנוער  בני  משתמשים  בהם  באסטרטגיות 

המטפלות ועוד.

כיצד  יודעים  או  מכירים  לא  שאנו  תופעות  של  מורכבויות  המקצוע  אנשי  של  לפתחם  מביאים  הנוער  בני 
להתמודד עימן. מורכבויות המקרים מצריכות לא פעם שיתוף פעולה ותיאום בין מערכות שונות, שלא תמיד 

קורה.
  

ריבוי הקולות והאתגרים בשטח מחייבים אותנו לעיסוק וחשיבה מתמדת בנושא ומציבים בפנינו אתגר תמידי 
לייעול עבודתנו ולשיפור השירותים אותם אנו מעניקים, אשר יביאו לצמצום ה"מרווחים בין הכיסאות".

מטרת כנס זה היא לאפשר במה והזדמנות ללמידה והבנה על מהם הגורמים בתחומי הפרקטיקה, המדיניות, 
המיקומים החברתיים ועוד, המשפיעים על היווצרותם של "המרווחים בין הכיסאות", הצגת מודלים של נראות 
והתייחסות לתופעות חדשות או סמויות מהעין, הבנת חשיבות המפגש והשותפות בין המערכות והשפעתם 
על הטיפול, חשיפת משתתפי/ות הכנס ליוזמות ומענים שהתפתחו וכאלה הקיימים המאפשרים טיפול מיטבי 

וצמצום פערים ו"המרווחים בין הכסאות".
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אנו מזמינים/ות חוקרים/ות, ארגונים, אנשי ונשות מקצוע ובני נוער, צעירים וצעירות, 
לשלוח תקצירים מן הפרקטיקה והמחקר להצגה. 

ההצעות/המיצגים יכולים לכלול את התחומים הבאים: 

מהן ההשלכות של "נפילה בין הכיסאות" עבור בני נוער, צעירים וצעירות	 

פלחי אוכלוסיה, הצטלבויות של מיקומי שוליים או מאפייני בני נוער, צעירים וצעירות ה"נופלים בין הכיסאות"	 

היכן ובמה "נופלים" משתמשי השירותים "בין הכיסאות"	 

מהן נקודות העיוורון של אנשי המקצוע, כיצד הן נוצרות ומה מאפיין אותן	 

 מהם האלמנטים החסרים בשירותים החברתיים ובעבודה עם נוער וצעירים	 

תופעות חדשות\היבטים חדשים על תופעות סיכוניות שטרם מוכרות לאנשי המקצוע	 

מהן השפעות המדיניות, התרבות, המגדר והגיל על תופעות אלו	 

הצעות הבוחנות את הרב ממדיות של תופעה	 

הצגת מודל או פרקטיקה של עבודה בין מערכות המביאה לצמצום ה"מרווחים בין הכיסאות"	 

קשר בין רמת המיקרו לרמת המאקרו	 
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סוגי הצעות
TED הצעה להרצאה בסגנון

ניסיון, נקודת מבט או התייחסות, בהקשר של  7 דקות, המתארת חוויה,  TED, בת  הצעה להרצאה בסגנון 
היווצרותם של מרווחים בהם נופלים בני נוער, צעירים וצעירות בין הכיסאות. אורך ההצעה עד 250 מילים, 

אורך ההרצאה בכנס לא יעלה על 7 דקות.

הצעה למושב מלא
זוהי הזדמנות להציג נושא רחב הכולל מספר נקודות מבט על תופעה מסויימת. על המושב להכיל מספר 
חברי.ות פאנל אשר יציגו נקודות התייחסות שונות ומגוונות סביב התופעה או הנושא המרכזי הנדון במושב. 
ההצעה תכלול כותרת למושב בצירוף שם יו"ר וכן 3-4 נקודות התייחסות של המציגים/ות השונים/ות אשר 

ישתתפו במושב. אורך ההצעה, עד 500 מילים. אורך המושב, שעה וחצי.
 

תקציר אישי
אורך  מילים,   250 עד  ההצעה  אורך  וחצי.  שעה  באורך  ממושב  חלק  תהיה  אשר  בודדת  להרצאה  הצעה 

ההרצאה בכנס לא יעלה על 15 דקות.

סדנה
הצעה לסדנה חווייתית / יצירתית ל 20-25 משתתפים. אורך ההצעה עד 250 מילים. על הסדנה להיות באורך 

של שעה וחצי.

מיצג אומנותי
ניתן להגיש עבודות בכל סוגי המדיות )כולל פרפורמנס(.
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הערות כלליות
הצעות המשלבות הצגה באמצעים יצירתיים יתקבלו בברכה.	 
הצעות אשר יכללו הצגה משותפת/בשותפות של איש מקצוע ונער/ה או צעיר/ה )בודדים או קבוצה קטנה( 	 

יזכו לעדיפות.
המיצגים יוצגו במסגרת הכנס ביום הכנס בלבד )בין שעות הבוקר לצהריים( בגלריית הכניסה ומסדרונות 	 

במרחבים ציבוריים.

הנחיות לכתיבת ההצעות:
גופן דוד, גודל 12 , רווח 1.5, שוליים של 3 ס"מ משני צידי העמוד.	 
בראש העמוד יופיע סוג ההצעה )מושב מלא, תקציר אישי, סדנה(.	 
מתחת לסוג ההצעה תופיע כותרת ההצעה. 	 

מתחת לכותרת יופיעו שמות הכותבים/ות, השיוך הארגוני/האקדמי, כתובת מייל ומספרי טלפון זמינים. 

הנחיות להצגת המייצגים:
העבודה המוצעת לתערוכה - דימוי, שם העבודה, מדיה ושנה.	 
פסקה על העבודה.	 
פסקה עליכם/ן.	 
שמות הכותבים/ות, השיוך הארגוני/האקדמי, כתובת מייל ומספרי טלפון זמינים. 	 

לוחות זמנים:
תום הגשת תקצירים: 20.10.2019  |  קבלת תשובות: עד סוף אוקטובר  |  תאריך הכנס: 23.12.2019

 kenes@elem.org.il על כל ההצעות להיות מוגשות עד לתאריך 20.10.2019 לכתובת המייל
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המחלקה לקרמינולוגיה


