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מכון חרוב מזמין תקצירים להשתתפות בכנס בינלאומי ורב תחומי בנושא התעללות בילדים - הן בהיבט של התעללות פיזית, 
נפשית ומינית והן בהיבט של הזנחה. הכנס יתקיים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים בתאריכים 

18-17 במאי, 2023.

התעללות בילדים כרוכה במגוון גורמים: תוך אישיים, בין אישיים וסביבתיים, ויש לה השלכות מרחיקות לכת על התפתחותו 
התקינה של הילד. בכנס יושם דגש על ההקשר בו מתרחשת התעללות בילדים, על ההשלכות שלה ועל הדרכים למנוע ו/או 
לטפל טוב יותר בקורבנותיה. מטרת הכנס להפוך לפורום המקדם את הדיון בנושא התעללות בילדים במגוון דיסציפלינות: 

מדעי החברה, מדעי הרוח, עבודה סוציאלית, משפטים, קרימינולוגיה, רפואה, סיעוד ובריאות הציבור. 

הכנס בהשתתפות מרצים אורחים מבכירי המומחים בעולם ובישראל, יכלול הרצאות מליאה, מושבים מקבילים ופאנלים.

הדוברים המרכזיים בכנס:  
• Prof. David Olds

Professor of Pediatrics, Nursing, and Public Health; Director of the Prevention Research Center for Family 
and Child Health, Department of Pediatrics, University of Colorado Anschutz Medical Campus. 

• Prof. Linda Theron
Full Professor: Department of Educational Psychology, Faculty of Education, University of Pretoria; 
Extraordinary Professor: Optentia Research Entity, North-West University, South Africa.

• Dr. Mary Gail Frawley-O’Dea
Presbyterian Psychological Services: Dedicated to the Human Experience; Licensed Psychologist, 
Psychoanalyst, Trauma Specialist; Executive Director.

בשיתוף בית-הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 

הכנס הבינלאומי השלישי 
למניעת התעללות בילדים



מוזמנים להגיש תקצירים להרצאה במושבים ובפאנלים בכנס:
חברי סגל אקדמי וסטודנטים לתארים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה. 	 
ובגופי 	  הנפש  ובריאות  הבריאות  המשפט,  במערכות  החברתיים,  השירותים  במערכות  מדיניות  וקובעי   חוקרים 

מחקר ופיתוח.
אנשי מקצוע העוסקים בתחום של ילדים ובני נוער בסיכון - הן בהיבט של התעללות פיזית, נפשית ומינית והן בהיבט 	 

של הזנחה. 

ניתן להגיש הצעות למושבים מהסוגים הבאים:
הרצאות	 
סימפוזיונים	 
פוסטרים	 

כמו כן, המכון מזמין הגשת תקצירים למלגה לזכרו של פרופ' גארי מלטון ז"ל: 
תקצירים אלו יעסקו בנושא של מניעת התעללות והזנחה של ילדים בלבד.	 
הזוכה יזכה בהשתתפות ללא עלות בכנס ועד $2,000 לכיסוי הוצאות. כמו כן, יציג את עבודתו באחד המושבים. 	 

המעוניינים ישלחו תקציר )עד 250 מילים, באנגלית(, עד ה-15 בנובמבר, באמצעות הקישור הבא

התקצירים יעברו שיפוט והערכה על-ידי חברי הועדה המדעית של הכנס:
פרופ' כרמית כץ – יו"ר, מכון חרוב ואוניברסיטת תל-אביב.	 

ד"ר שני אופנהיים-וולר – מרצה בכירה וראש החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית הדסה.	 

ד"ר ענת טלמון – מרצה בכירה בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד ועמיתת מחקר במחלקה 	 
לפסיכולוגיה באוניברסיטת סטנפורד.

ד"ר נגה צור – ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל-אביב.	 

ד"ר עדי שטרן – החוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. 	 

ד"ר ערן מלקמן – ביה"ס לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב. 	 

לוח זמנים
המועד האחרון להגשת הצעות לכנס — 15 בנובמבר 2022  

הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות — 1 בינואר 2023  
הגשת תקצירים מעודכנים על ידי המציעים לפרסום באתר   — 1 בפברואר 2023  

מועד אחרון להגשת מצגות, אשר יוצגו במסגרת הכנס — 1 באפריל 2023  
הכנס הבינלאומי השלישי של מכון חרוב — 18-17 במאי 2023 

פרטים אודות ההרשמה לכנס יתפרסמו באתר של המכון ב-1 בינואר, 2023. 

שימו לב: 
הכנס יתקיים בשפה האנגלית.	 
מכון חרוב אינו משלם על הוצאות הנסיעה או הכנס. 	 

למידע נוסף על כנס חרוב השלישי 2023, פנו לאילאיל לוין.
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