נשארים מעודכנים עם המייל החודשי של
המרכז ללימודי מוגבלות
מפגשים פתוחים
לקהל הרחב

לאחר הפסח תחל תכנית המפגשים
הפתוחים של המרכז ללימודי מוגבלות.
צפויים לנו מפגשי הרצאות מרתקים שיעסקו
במוגבלות בראייה חברתית .מוזמנים/ות
לצפות בתכנית המפגשים ולשריין את
מקומכם/ן!

צוות המרכז מברך אתכם/ן
בברכת חג שמח בחיק משפחה
וחברים! מצפים לכם עם שלל
פעילויות לאחר החג.

לחצ/י כאן לפרטים

בקרוב במרכז
"אף אדם אינו אי" :מחשבות מחודשות
על פגיעות ותלות בחייהם של
אנשים עם מוגבלות.
במסגרת סדרת המפגשים הפתוחים ,ייערך
במרכז מפגש מיוחד בו ירצו:
ליאורה רופמן ,דוקטורנטית וחוקרת זכויות אדם
ומורשת נגישות השירות; על מושג התלות
והפגיעות בעולמם של אנשים עם מוגבלות ועל
החשיבות של שילוב תפיסה זו בשיח הזכויות
שלהם.
ד"ר ליאור חביב ,חוקר מפתח ויזם בתחומים
הנוגעים לחדשנות טכנולוגיה והכלה ,על בניית
סביבה מכילה  מודל לשינוי.
להרשמה לאירוע לחצ/י כאן

אירועים קודמים
מפגש מרתק:

יום עיון:

רוברט וויטאקר ואילאיל
צין )(25.3

פרקטיקות ושירותים חדשים
בתחום המוגבלות )(21.2

במפגש נחשפנו לתוכניות קיימות ותוכניות
חדשות בתחום המוגבלות .לאורך היום
עסקנו במודל החברתי המתמקד בחסמים
חברתיים המצמצמים את הזדמנויותיהם/ן
של א/נשים עם מוגבלות ,וההשלכות של שינוי
התפיסות הללו על עבודת איש המקצוע.

רוברט וויטאקר ואילאיל צין במפגש מרתק על
תרופות פסיכיאטריות והשפעותיהן על
הפרט ועל החברה .המפגש נערך בבית
הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה
העברית והוקרן בשידור חי עלידי פורטל
"בטיפולנט" .מוזמנים/ות לצפות בסרטון!

סרטון האירוע יפורסם בהמשך

מפגש בנושא:

מפגש בנושא:

מפגש בנושא:

החשודים המיידים:
אי אמון ומוגבלות
במרחב הציבורי

הדרת אנשים עם
מוגבלות
בראי ההיסטוריה

מחקרים חברתיים
בתחום
המוגבלות בזקנה

)(3.1.18

)(22.11.17

)(1.11.17

במפגש הרצה דורון
דורפמן ,דוקטורנט
למשפטים מאוניברסיטת
סטנפורד אשר הציג את
עבודתו הבוחנת את החשש
הציבורי מפני שימוש לרעה
בזכויות והליכי משפט
הקשורים לאנשים עם
מוגבלויות בארה״ב.
מריאלה יאבו ,חוקרת
בצוות מוגבלויות במכון
ברוקדייל ,הגיבה להרצאתו
של דורון והרחיבה את
היריעה אודות הזוית
הישראלית בנושא זה,
ועוררה דיון מעניין עם
המשתתפים.

במפגש הרצתה פרופ'
מריאן הירשברג ,מרצה
בפלקוטה למדעי החברה
באוניברסיטת
Hochschule Bremen
בגרמניה ,על סיפורם של
אנשים עם מוגבלויות תחת
המשטר הנאצי.
ד"ר אריאל טננבאום,
מנהל המרכז לתסמונת
דאון בהדסה הר הצופים,
הרצה על סטריליזציה
כפרקטיקה רפואית של
הדרת אנשים עם מוגבלות.

במפגש הרצו:
ד"ר עדי פינקלשטיין
המחלקה לסיעוד ,המרכז
האקדמי לב ,על זקנה וסוף
החיים בעיניהם של אנשים
בוגרים עם תסמונת דאון
והוריהם )המחקר במימון
קרן שלם(.
פרופ' עדינה מאיר ,ראש
בית הספר לריפוי בעיסוק,
האוניברסיטה העברית;
על התמונה הרחבה
מאחורי תלונות זיכרון של
אנשים קשישים הפונים
למרפאות גריאטריות.

לצפייה בסרטון הארוע

לצפייה בסרטון האירוע

לצפייה בסרטון האירוע

מלגות ומענקי מחקר

ימי עיון וכנסים
!SAVE THE DADE- 1/5
בתאריך זה ייערך יום עיון:
ברוח האמנה – השתלבות קהילתית
מדיבור למעשה
בהשתתפות מרצים אורחים מחו"ל :פרופ'
מארק סלצר | פרופ' ארלין קנטר
יום העיון ייערך בת"א 8:3015:00
יום העיון מיועד לפקחים במינהל מוגבלויות,
עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות ,עובדי
סל שיקום ,צוותים מקצועיים מארגונים
בתחומי הרווחה ובריאות הנפש.
פרטים על המרצים הנוספים והתכנית
המלאה יפורסמו בהמשך.

המלגה מיועדת לתלמידי/ות מחקר לתואר
שני ו/או שלישי מכלל החוגים ,המחלקות
והפקולטות באוניברסיטה העברית ,אשר
מחקרם עוסק במוגבלות תוך שימוש בנקודת
מבט חברתית .על התלמידים להיות לאחר
אישור הצעת המחקר שלהם .הגשת
הבקשה עד לתאריך ה1.4
לצפייה בפורמט נגיש

המרכז ללימודי מוגבלות הינו מרכז משותף לביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה
העברית וישראל מעבר למגבלות )ממשלת ישראל ,ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן( ,ומיועד לקידום
הידע ,המחקר וההוראה בתחום המוגבלויות ,ברוח התפיסה החברתית.

להצטרפות או הסרה מרשימת התפוצה וליצירת קשר ,שלחו מייל:
disability.studies@mail.huji.ac.il
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