
 

 קול קורא

  (2022הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה ) 

 
 העיקר הבריאות?

 משפט, חברה, תעסוקה, חינוך ותרבות במציאות של חוסר ודאות 
 

 2022ביוני   2חמישי, ג' סיון תשפ"ב,  יתקיים במרכז האקדמי פרס ברחובות, ביום

סוציולוגיה,   המדינה,  מדע  ציבורית,  מדיניות  משפטים,  זאת  )ובכלל  הדעת  תחומי  מכל  וחוקרים  חוקרות 

כלכלה, מנהל עסקים, עבודה ,  ומינהל מערכות בריאות  רפואהאנתרופולוגיה, היסטוריה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה,  

גיאוגרפיה,   סכסוכים,  יישוב  תקשורת,  שלבי סוציאלית,  ובכל  ועוד(,  אומנות  ספרות,  מגדר,  לימודי  פילוסופיה, 

(, מוזמנות/ים להגיש הצעות למושבים וקלינאים  דוקטורט-המחקר )כולל תלמידות ותלמידי מחקר בדוקטורט ובתר

העיקר הבריאות? משפט, חברה, ולהרצאות בודדות לכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה בנושא: "

". עדיפות תינתן להצעות למושבים, אולם ניתן להגיש הצעות  וך ותרבות במציאות של חוסר ודאותתעסוקה, חינ

כן,  להרצאות בודדות.   ניתן להציע  עדיפות תינתן להרצאות התואמות אתכמו  התימה המרכזית של הכנס, אך 

 ס. הרצאות או מושבים העוסקים במשפט וחברה אשר אינם בהכרח קשורים לנושא המרכזי של הכנ 

 

וול סטריט, שפעת החזירים והרי געש: הישראלית למשפט וחברה כנס שכותרתו: "  האגודה קיימה  2010בשנת

נוכח ומשפיע    ". בחלוף למעלה מעשור, משבר בריאותיהמשפט בעידן של משברים פנים מדינתיים וחוצי גבולות

אכן, כשהבריאות אינה  –כפרטים וכחברה. אנו נוטים לומר "העיקר הבריאות", אבל אימרה זו מתעתעת  ,על חיינו 

. אך ההתמקדות בבריאות עלולה להסיט אינה במיטבה  החברה כולה  –במיטבה, האדם אינו במיטבו, ובעת מגיפה  

דם והחברה ואת האושר את תשומת הלב ואת המשאבים, ובכך לפגוע ברכיבים אחרים המייצגים את רווחת הא

בריאות מאתגרת את המשפט, בעניין הציאות של חוסר ודאות  מ.  (בכלל זה, התעסוקה, החינוך והתרבות)שלו  

  מייצר   מענה אשר מספק המשפטהולעיתים משתרך מאחור. לעיתים,    בעיות שעולות מכך למענה  המנסה ליתן  

 השפעות חברתיות המאתגרות בתורן את זכויות הפרט. 

 

במציאות של חוסר ודאות,    ,כנס יעסוק בדיוק באלו: במשפט, בחברה, בבריאות, בתעסוקה, בחינוך ובתרבותה

. אכן, הימים הם ימי משבר ומגיפה,  כךהנובעים מאותה מציאות ומהמענים הניתנים ל  קשייםבו  נזקיםבובמיוחד  

משברי ו בכללעל משברים  ,חוסר ודאותעל מצבי   –על -אך הכנס מבקש לא לעסוק רק בהם, אלא להתבונן ממבט

הדרך בה המשפט מספק )או לא מספק( פתרונות על  בריאות בפרט, ועל השלכותיהם על המשפט והחברה, כמו גם  

לאותם משברים ומונע )או לא מונע( את הפגיעה בחברה ובפרט. מטרת הכנס היא לברר, לעסוק ולדון בסוגיות  

 תחומי דעת, ובהקשרים תיאורטיים או פרקטיים )מעשיים( שונים.   מגווןאלו מנקודות מבט שונות, ב

 

דוגמאות והקשרים על קצה המזלג בלבד: השפעת מערכת המשפט על מערכת הבריאות; מעורבות כמה  בכלל זה,  

; עד כמה מציאות של חוסר ודאות מערערת את  , וגבולותיהמערכת המשפט באסדרת סוגיות רפואיות ובריאותיות

המרקם החברתי ופוגעת, אגב אורחא, גם ברווחת האדם, בחינוך ובתרבות, אשר אולי נתפסים כמשניים למצב 

: חינוך והשכלה  מגיפההבריאותי של האדם והחברה, אך עולים אל פני השטח במלוא עוזם, ולא רק במציאות של  

על המעורבים, חיסונים בבתי   –יש שיאמרו ההרסניות    –ת הלימוד וההשפעות  גבוהה מרחוק או פיזית במוסדו



 

מבחינת תעסוקה, ההשפעות הנפשיות ועוד; עד כמה הספר, ההשפעה של סגירת מופעי תרבות על המעורבים  

עד כמה יש   ?המשפט צריך ויכול לספק כלים שיבטיחו את רווחת האדם בעת משבר ובמציאות של חוסר ודאות

תות משבר לעצב, באמצעות כלים משפטיים, את התנהלות מערכת הבריאות? עד כמה פרקטיקות  לע  לאפשר  

בדיקות למשל,  משבר:  בתקופות  החברה  פני  את  משנות  הבריאות  יחסי  ו  מתחום  הפרופסיונלים:  אבחונים? 

 ועוד.  משפטנים ורפואנים בקבלת החלטות בתחום הבריאות

 

אינם נהנים מבלעדיות. את העולם פוקדים משברים נוספים, כלכליים,    ודאות בתחום הבריאות-כמובן, תנאי אי

חלקם משפיעים על הבריאות ומערכת הבריאות, ולחלקם קיום עצמאי, שמחייב דיון בשאלת    –אקלימיים ואחרים  

ודאות פוליטיים ודמוקרטיים, אובדן אמון בדמוקרטיה -השפעתם על המשפט והחברה ולהיפך. למשל, משברים ואי

משברי תעסוקה ;  ולא רק בצל מגיפה  – שויות השלטון; אי ודאות לגבי עתידה ודמותה של החברה הישראלית  ובר

אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה; אי ודאות בתחומי משפט שונים,  וומתחים במסגרת יחסי עבודה, מהגרי עבודה  

ושאלת רציות והיקף התערבותו מטפל בהם  משפט הפלילי  קונפליקטים שה דוגמת דיני החוזים ופרשנות החוזה;  

קונפליקטים   שונות;  והגדרתו;  ומשברים  בסוגיות  המשפחתי  התא  של  מתחים  גם  המשקפים  המשפחה,  בדיני 

 ה ועוד.   משברי דת ומדינ

 

אחד/ת  כל  שמות  המוסדית;  והשתייכותו/ה  המציע/ה  שם  את  תכלול  בודדת  להרצאה  או  למושב  הצעה 

מילים ותקצירי מאמרים באורך   250מהמשתתפים/ות והשתייכותם/ן המוסדית; תמה מרכזית למושב באורך של עד  

פו פרטי קשר )טלפון ודוא"ל( של כל  מילים כל אחד )בין במסגרת מושב ובין בהרצאה בודדת(; כן יצור  400של עד  

יושב/ת וכן  יכלול בין שלוש/ה לארבע/ה מציגים/ות  ליושבי/ות   בעדיפות)  ראש-המציגים/ות ושל המציע/ה. מושב 

אינה . ועדת ההיגוי  לתרום בהצגת הנושא ובסיכומו(  אשר יוכלואותו מושב,  בראש פעילים, שלא מקרב המציגים/ות  

כלל ההצעות לקבל את  היא    מחויבת  מציגים/ות  למושב.  נמוך  לצרף להצעות שמספר המשתתפים בהן  עשויה 

וכן לחבר לכדי מושב אחד הרצאות   ראש מתאים/ה, או להציע הצעות כאמור ליוזם/ת המושב-נוספים/ות או יושב/ת

 . כאמור, ניתן להגיש הצעות להרצאותמכמה מושבים שהוגשו תוך דחיית חלק מההרצאות באותם מושבים שהוגשו

למושבים. להצעות  תינתן  העדיפות  אולם  דעות    בודדות,  של  מגוון  המציגים  למושבים  עדיפות  תינתן  כן,  כמו 

 , באופן מורכב ומנקודות מבט שונות.שבבסיס המושב המוצע ומתייחסים למימדים ולהיבטים שונים של הסוגיה

 

פרסהכנס   האקדמי  במרכז  זאת. ברחובות  יתקיים  ימנעו  הקורונה  ונסיבות  הבריאות  הנחיות משרד  אם  אלא   ,

 .ZOOMבמקרה כזה הכנס יתקיים באמצעות 

      
 מקוון.  טופס ייעודי באמצעות  03.202231.את ההצעות למושבים או להרצאות בודדות יש לשלוח עד ליום  

 

   ilsaconference2022@gmail.comשאלות או בירורים בקשר לכנס ולהצעות, ניתן להפנות לדוא"ל 

  האגודה הישראלית למשפט וחברהלאתר 

 
 ב'(:-ועדת ההיגוי )לפי סדר א'

והמרכז לחקר   מרכז לחקר הרציונליות,   ,פקולטה למשפטים , ה קורן -נטע ברק   פרופ' |    חיפה   ' , הפקולטה למשפטים, אוני עילי אהרונסון ד"ר  
, מזכיר האגודה  עדן כהן עו"ד |  למשפטים, המרכז האקדמי פרס , ראש החוג אריה - חמדה גור ד"ר |  העברית  ' אוני ה תרבותיות והמגוון, -הרב 

, החוג למשפטים והחוג למנהל מערכות בריאות, אייל כתבן פרופ'  |    אילן - בר   ' אוני הפקולטה למשפטים,  דוקטורנט,  למשפט וחברה,  הישראלית  
,  עידית צימרמן עו"ד  |    , הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו אורי ניר ד"ר  |    המרכז לחקר הפרופסיות, המרכז האקדמי פרס   ראש 

  ' הפקולטה למשפטים, אוני   , ות והדוקטורנטי   יו"ר פורום הדוקטורנטים ,  הדס רייכלסון  עו"ד |    מערך הקליניקות, הפקולטה למשפטים, אוני' ת"א 
המרכז    , רקטור, רון שפירא פרופ'  |    אילן - בר   'הפקולטה למשפטים, אוני   , נשיא האגודה הישראלית למשפט וחברה ,  בני שמואלי פרופ'  |    אילן - בר 

 האקדמי פרס 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU_j7U-G3YFI2-aP3uCImNZpZ-wPzDE7GQYKGNUB9fSX3Bvg/viewform?usp=sf_link
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