לחץ כאן להורדה כקובץ וורד

סמסטר של אירועים מרתקים
במרכז ללימודי מוגבלות
כל המידע ,תמלולים וסרטונים כאן לפניכם

סדרת המפגשים הפתוחים :מוגבלות בראייה חברתית
מוזמנים/ות להירשם כבר עכשיו
למפגשים הקרובים הבאים של
המרכז ללימודי מוגבלות
המפגשים עוסקים בגישה החברתית
למוגבלות ומתמקדים בשני תחומי חיים
מרכזיים :תחום ההשכלה והשכלה גבוהה
בפרט ,ותחום האוטונומיה ,הגדרה עצמית
ובחירה .בין היתר ,במסגרת המפגשים עולה
נושא זכותם של אנשים עם מוגבלות למימוש
תחומים אלו ודרכים להגשמתם וכן מוצגים
פרויקטים ושירותים שונים המנסים לקדם
תחומים אלו .בנוסף ,פערים בין המצב הקיים
לבין המצב הרצוי בהתבסס על הגישה
החברתית למוגבלות -נידונים באופן ביקורתי.
****************
המפגשים נערכים מידי יום רביעי,
 ,16:00-14:30באוניברסיטה העברית,
קמפוס הר הצופים ,בית הספר לעבודה
סוציאלית ,חדר .420
הכניסה חופשית ובהרשמה מראש.

להרשמה למפגשים הבאים

המפגש הקרוב 23.5

להרשמה למפגש

מפגשים קודמים

25.4
"אף אדם אינו אי" :מחשבות מחודשות
על פגיעות ותלות בחייהם של
אנשים עם מוגבלות
במהלך המפגש אותגרו מחדש מושגים כמו
תלות ,פגיעות ,עצמאות ואוטונומיה בחייהם של
אנשים עם מוגבלות.
ליאורה רופמן ,דוקטורנטית בתוכנית ללימודי
מגדר באוניברסיטת בר אילן ,חוקרת זכויות
אדם של אנשים עם מוגבלות ומורשת לנגישות
השירות שיתפה ממחקרה החשוב.
ד"ר ליאור חביב ,ד"ר לביופיזיקה ומהנדס,
מפתח ויזם בתחומים הנוגעים לחדשנות
טכנולוגיה והכלה סיפר את סיפורו האישי והביא
נקודות מבט מרתקות.
לצפייה בסרטון המפגש

לקריאת תמלול המפגש

2.5
אינטרסקס :הקונפליקט בין גוף
לחברה וזכות הבחירה
במפגש הרצתה :ד"ר לימור מעודדדנון ,פוסט
דוקטורנטית בעמיתי מרטין בובר למדעי הרוח
והחברה באוניברסיטה העברית ומרצה בתחום
הביופוליטיקה של מין/מגדר בגוף באוניברסיטת
בן גוריון בנגב ובאוניברסיטה העברית .במפגש
המרתק דיברה ד"ר מעודדדנון על הפער
הקיים בין השיח הרפואיאבחנתי לשיח של
בחירה מגדרית .מי מגדיר את הגוף? ואילו
השלכות קיומיות ומעשיות יש לשאלה זו במקרים
של אינטרסקס.

לצפייה בסרטון המפגש

לקריאת תמלול המפגש

9.5
מוגבלות במשפט ,מוגבלות
ומשפט :על הקשרים ההדדיים בין
התפתחות שיח הזכויות והגישה
הביקורתית למוגבלות
במפגש הרצתה ד"ר שגית מור
מרצה בכירה בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת חיפה ,חברת הועדה המייעצת
לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
תחומי מומחיותה הם לימודי מוגבלות וזכויות
אנשים עם מוגבלויות .ממקימות הפורום
האינטרנטי העוסק בלימודי מוגבלות בישראל
) (IDSNוכן מרכזת את קבוצת החוקרים של
לימודי מוגבלות ומשפט באגודה למשפט וחברה.
פרסומיה עוסקים בנושאים מגוונים ,כולל
קצבאות נכות ,תעסוקה ,נגישות ,נגישות
למשפט ,ביואתיקה ועוד.

לצפייה בסרטון המפגש

לקריאת תמלול המפגש

16.5
פרספקטיבות שונות בגישה
ממוקדת אדם
במפגש הרצו:
גב' סועאד דיאב ,מנהלת ומפתחת תכניות
בתחום אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית
במסגרת ישראל מעבר למוגבלות ) מסד נכויות(
ג'וינט ישראל על גישה ממוקדת אדם בהקשר
תרבותי ומגדרי ,בדגש בקרב החברה הערבית.
מר מארק שמיס,
ראש אגף בכיר הערכה ,הכרה ותכניות ,מינהל
מוגבלויות ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים על הביטוי של הגישה במנהל
המוגבלויות במשרד הרווחה.
לקריאת תמלול המפגש

אירועים מיוחדים
25.3
תרופות פסיכיאטריות
והשפעותיהן ארוכות הטווח על
מתמודדים ועל החברה
רוברט וויטאקר ואילאיל צין

באירוע ארחנו את רוברט וויטאקר במרכזנו,
בשיתוף עם קרן לזלו נ .טאובר .וויטאקר,
הינו עיתונאי חוקר ,הכותב בעיקר על רפואה
ועל פסיכיאטריה .בספרו רב המכר "אנטומיה
של מגפה" ,וויטאקר עוסק בביקורת העדכנית
על הטיפול הפסיכיאטרי הקונבציונאלי,
המבוסס רובו ככולו על תרופות פסיכיאטריות
ומציג גישות עדכניות לטיפול בקהילה
ובמשפחה .בהרצאתו הביא את סיפור גילוין
והתפתחותן של התרופות הפסיכיאטריות
הנפוצות ,וכן הביא ממצאי מחקרים עדכניים
אודות מנגנוני פעולתן של התרופות והשפעתן
ארוכת הטווח.
להרצאתו של וויטאקר הגיבה עו"ס אילאיל
צין ,מהמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות
בעבודה במשרד העבודה ,אשר סיפרה על
ניסיונה האישי עם התרופות הפסיכיאטריות
בתקופות חייה השונות.
לראשונה במרכז ,שודר האירוע בשידור חי
באינטרנט לכ 100צופים בבית ,בחסות
הצוות המסור של בטיפולנט קהילה
מקצועית.

לצפייה בסרטון האירוע

לקריאת תמלול האירוע

1.5
יום עיון:

ברוח האמנה
השתלבות
קהילתית :מדיבור
למעשה

יום העיון שנערך בתלאביב עסק במגמות ופרקטיקות חדשות של שילוב קהילתי מניסיונם של אנשים
עם מוגבלות ,מומחים מהאקדמיה ,פעילים חברתיים ,מקדמי מדיניות ואנשי מקצוע.
לצפייה בסרטוני האירוע

לקריאת תמלול האירוע

9.5
שולחן עגול בנושא "הוראת
לימודי מוגבלות באקדמיה
הישראלית :סוגיות ולבטים"
במפגש ראשון מסוגו ,התכנסנו סביב שולחן עגול
על מנת לדון בסוגיות הנוגעות לאתגרים
הייחודיים בהוראת לימודי מוגבלות .המפגש כלל
הרצאות קצרות של ד"ר שגית מור מהפקולטה
למשפטים באוניברסיטת חיפה; ד"ר נצן
אלמוג  ,ראש המיקוד בשילוב והכלה בחינוך
בקריה האקדמית אונו ; ד"ר עדי פינקלשטיין,
מרצה במחלקה לסיעוד במרכז האקדמי לב
ובפקולטה לרפואה של
האוניברסיטה העברית וד"ר רוני הולר מבי"ס
לעבודה סוציאלית באוניברסיטה
העברית ,לאחריהן נפתח הדיון למחשבות של
כולם .במפגש נכחו מרצות ומרצים אשר
מעבירים או מעוניינים להעביר קורסים בלימודי
מוגבלות וכן סטודנטים ופעילים
בתחום ,המבקשים ליצור עבור סטודנטים
מסגרות ניתוח ביקורתיות ביחס להיבטיה
החברתיים של תופעת המוגבלות.
לקריאת תמלול המפגש

ברכות לזוכות במלגת תלמידי מחקר!
טקס הענקת המלגות בקרוב

שמחים לבשר על המלגאיות הזוכות במלגת תלמידי מחקר מטעם המרכז לשנת תשע"ח:

שונית גול
תלמידת מחקר בתואר שני מן התכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית ,על מחקרה:
על הכלה ,הדרה ומה שביניהן :מקרה הבוחן של "בתי ספר מכילים" בישראל.

תמר גבע
תלמידת מחקר בתואר שני ,מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ,על מחקרה:
הורים לילדים עם מוגבלות החברים בקבוצות מנהיגות יישוביות בישראל :מניעים להשתתפות
והשפעתה על ההורה הפעיל.
לקראת סופו של הסמסטר נערוך טקס מיוחד במהלכו נציג את המלגאיות החדשות ונשמע את
הצגות המחקר של המלגאיות הזוכות מן השנה שעברה.
הטקס ייערך באוניברסיטה העברית ,קמפוס הר הצופים.
הכניסה חופשית ומיועדת לסטודנטים ,בני משפחותיהם ומתעניינים בלימודים במסגרת לימודי
מוגבלות .פרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.
הולך להיות מרגש!

אנו מאחלים לכולכם חג שבועות שמח
ו רמ ד א ן כ א ר י ם ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﺮﻳﻢ!

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