
לחרוג מהכלל: קולות חדשים
בשיח המוגבלות בישראל

המרכז ללימודי מוגבלות ולימוד בחברותא באוניברסיטה העברית מזמינים אתכם
לכנס מקוון בנושא:

יום שני 28/06/21 
בשעות 15:30-12:00 בזום

הכנס הופק עי ידי עמיתי חברותא בתחום לימודי מוגבלות, במסגרתה שותפים תלמידות
ותלמידי מחקר מדיסציפלינות שונות ומאוניברסיטאות ברחבי הארץ. בכנס נדון בכלים
האנליטיים של לימודי מוגבלות ובחשיבותם למחקר, במתח שבין עצמאות לתלות,
בהיררכיה שבין הנורמלי והאבנורמלי, ובמורכבות של תהליך ההכלה החינוכי. את הכנס

נסיים בפאנל בו ישתפו חוקרים בדילמות העולות מתוך המפגש עם לימודי מוגבלות.

דברי פתיחה
ד"ר רוני הולר, מנהל המרכז ללימודי מוגבלות 

לימודי מוגבלות זה לכולם - לימודי מוגבלות ככלי חיוני לניתוח המציאות 
ד"ר ענת גרינשטיין , המרכז ללימודי מוגבלות 

הפסקה
מושבים מקבילים

לוח זמנים:
12:10-12:00

12:45-12:10

13:00-12:45
14:00-13:00

מושב א' - עצמאותלות במעגל החיים הישראלי
התשמע קולי? הגדרה עצמית ואוטונומיה בקרב מתבגרים משתמשי תקשורת

תומכת וחליפית והוריהם
תמר טאוב, דוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ומובילה

שותפה של חברותא ללימודי מוגבלות
יצאת גבר? עצמאות, תמיכה ותלות במשא ומתן על גבריות בקרב נכי צה"ל

עומרי טנקמן, מסטרנט בלימודי מגדר, אוניברסיטת תל אביב
מפגש בין הורים עם מוגבלות לבין מערכות טיפוליות וחינוכיות של ילדיהם –

הזדמנויות ואתגרים
עו"ד חיה גרשוני, דוקטורנטית למשפטים באוניברסיטת תל אביב  

אני לא זקן. חוויית ההזדקנות בעיני אנשים עם מוגבלות
עו"ד יותם טולוב, דוקטורנט למשפטים באוניברסיטת חיפה וחוקר במרכז מינרבה

לחקר אוכלוסיות מודרות בזיקנה 
מגיבה: ד"ר נילי ברויאר, המרכז ללימודי מוגבלות



14:15-14:00

15:15-14:15

15:30-15:15

מושב ב' - היררכיה בין הנורמלי והאבנורמלי
מן הנורמה כמושג סטטיסטי לעבר האתיקה של הנורמה

יפעת שוורץ, דוקטורנטית במחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר אילן
ההיררכיה של הנורמאלי והאב-נורמאלי- המקרה של החינוך

רוני אוליבה, מסטרנטית במגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי, אוניברסיטת חיפה
האם נורמלי היא מילה גסה? אודות הפיקציה של הנורמלי ותרבות המגוון

הנוירולוגי
דנה דימנט, אמנית ואקטיביסטית

דיון פתוח עם הקהל
 

מושב ג' - "סימני שאלה על הכלה במערכת החינוך"
על מה אנחנו מדברות כאשר אנחנו מדברות על הכלה

ד"ר נצן אלמוג, ראש מיקוד שילוב והכלה, החוג לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו 
קולות מהשדה החינוכי: יישום ההכלה במערכת החינוך

פאנל בהנחיית מעיין בלומנפלד, דוקטורנטית בביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב,
ובהשתתפות מחנכת, משלב אישי ותלמיד

הפסקה
 

ללמוד תוך כדי תנועה: פאנל תלמידי מחקר בתחום המוגבלות 
בהנחיית צילי ניר, הקריה האקדמית אונו ומובילה שותפה של חברותא ללימודי

מוגבלות, ויואב קריים, מנהל שותף של האשכול לשינוי חברתי בבית איזי שפירא,
ובהשתתפות:

עינת בן דב, דוקטורנטית בלימודי מוגבלות בחינוך, אוניברסיטת צ’פמן, ארה"ב
רננה קריסטל, דוקטורנטית במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת

בן-גוריון
הילה שנהב, דוקטורנטית בתחום הסוציולוגיה של החינוך המיוחד, האוניברסיטה

העברית 
הילה קנר, דוקטורנטית בתחום לקויות למידה, אוניברסיטת חיפה 

עו"ד אילון ברכפלד, בוגר תכנית "תקנה" של הקתדרה ע"ש אמיל זולא וחוקר בתחום
של אנשים עם מוגבלות ותעסוקה

 
סיכום הכנס ושאלות

להרשמה - לחצו כאן 
לאתר הכנס - לחצו כאן

הכנס ילווה בתמלול סימולטני

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLAyrjfJI2v8tdpgTXjQY6Fi-4HmWyoFWy0XDa_BdCCDIkSg/viewform?usp=sf_link
https://disabilities.huji.ac.il/june2021

