לחץ כאן להורדה כקובץ וורד

פותחים שנה חדשה
במרכז ללימודי מוגבלות!

האירועים הקרובים במרכז

שריינו את התאריכים !!87/1/2019
כנס אקדמי מיוחד בנושא:
Social Models of Disability: Informing Professionals and
Service Providers
בהשתתפות:
תום שייקספיר וחנה מורגן

תום שייקספיר הוא פרופסור ללימודי מוגבלות בפקולטה לרפואה באוניברסיטת מזרח אנגליה
) .(UEAתחומי המחקר העיקריים שלו הם לימודי מוגבלות ,סוציולוגיה רפואית והיבטים חברתיים ואתיים
של גנטיקה .בנוסף ,הוא פעיל חברתי בתנועות של אנשים עם מוגבלות בבריטניה ובעולם .הרצאותיו של
שייקספיר מרתקות ומבוקשות ביותר בעולם בשדה המקצועי ובשדה החברתי.
חנה מורגן היא מרצה בכירה וחוקרת לימודי מוגבלות מאוניברסיטת לנקסטר )(Lancaster
באנגליה .תחומי מחקרה כוללים :עצמאות והתארגנות חברתית של אנשים עם מוגבלות; רווחה ומתן
שירותים; מדיניות בתחום המוגבלות בבריטניה ובאירופה; ניידות והון חברתי.
בינואר הקרוב הם ירצו יחד עם אורחים נוספים מישראל במסגרת כנס דויומי שיכלול יומיים של
הרצאות וסדנאות מרתקות מפי מרצים מובילים בתחום לימודי המוגבלות.
בהשתתפות:
פרופ' תום שייקספיר  /גב' חנה מורגן  /ד"ר עדי פינקלשטיין /ד"ר כרמית נועה שפיגלמן /ד"ר ענת
גרינשטיין /ד"ר שירה ילוןחיימוביץ /גב' נירה מוסר /ד"ר בני הוזמי  /ד"ר דנה רוט /ד"ר שירלי ורנר /ד"ר
רוני הולר
,תכנית הכנס המלאה תפורסם בהמשך!

לחצו כאן להרשמה מראש

4.9.18
מקדמים לימודי מוגבלות בחברה
הערבית
בתאריך זה נערך יום חשיפה שהווה מפגש
ראשוני לפרויקט שמטרתו הקמת קבוצת חוקרים
בתחום לימודי המוגבלות וקידום תחום זה
בחברה הערבית.
תכנית זו פועלת במסגרת התכנית "חברה של
שווים" ששואפת ליצור שיח אקדמי רגיש תרבות
בתוך החברה.
הקבוצה תחשוף את החוקרים בעשייה
המתפתחת בישראל ובעולם בתחום לימודי
המוגבלות ,ותהווה מסגרת של חוקרים
שמעוניינים לתרום בנושא .במסגרת זהמפגש
דנו בחשיבות פיתוח תחום לימודי מוגבלויות
בדגש על התאמה תרבותית ושפתית לקהל
היעד.
היוזמה הינה שיתוף פעולה של ג'וינט ישראל
ישראל מעבר למוגבלות ,המרכז ללימודי
מוגבלות בבית הספר לעבודה סוציאלית
ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית,
ומכללת אלק'אסמי.

לקריאת תמלול הארוע

28.11.18
הזדמנויות ואתגרים
במחקר חברתייישומי על
אנשים עם מוגבלות
במפגש החוקרים תרצנה :גב' דורי ריבקין ,גב'
דפנה הרן וגב' ליטל ברלב מהיחידה לחקר
המוגבלות במכון מאיירסג'וינטברוקדייל

להרשמה מראש למפגש

26.12.18
משחק בקרב ילדים עם
מוגבלות
במפגש תרצנה:
ד"ר אדווה איכנגרין ,פוסטדוקטורנטית בעלת
נסיון בתחום לימודי המוגבלות ,בהיבטים של
כתיבה ,מחקר והוראה במספר מוסדות לימוד
בארץ .זכתה במענק החוקרים של המרכז
ללימודי מוגבלות בשנת תשע"ח ,על מחקרה:
Social participation of deaf and hard of
hearing schoolaged children: The
contribution of social environmental
factors
גב' נועה ניצן ,מרפאה בעיסוק ,מנהלת
מקצועית במרכז הטכנולוגי בבית איזי
שפירא ומרכזת תחום ריפוי בעיסוק בבית ספר
לחינוך מיוחד בית איזי שפירא.

להרשמה מראש למפגש

פתיחת קבוצת עניין לתלמידי מחקר
במסגרת המרכז תיפתח השנה קבוצה שתהווה
קרקע פוריה למפגש ושיח בלתי אמצעי בין
תלמידי המחקר בתחום לימודי מוגבלות
באוניברסיטה.
מטרת הקבוצה היא לאפשר שיח פתוח ותומך
בין תלמידי המחקר ,שיתוף ותמיכה הדדיים,
חשיפה למתודולוגיות ותחומי ידע חשובים וכן
יצירת פלטפורמה לשת"פ בתחום האקדמי.
הקבוצה מיועדת לכל תלמידי המחקר העוסקים
בתחום המוגבלות מתוך פרספקטיבה
חברתית תלמידי מוסמך ודוקטורט כאחד.
מפגש ראשון של הקבוצה ייערך בחודש הראשון
של הסמסטר הקרוב.
להרשמה ופרטים נוספים יש לפנות במייל:
disability.studies@mail.huji.ac.il

ומה עוד?
עוד מפגשי חוקרים לאורך השנה
סדרת המפגשים הפתוחים בסמסטר ב'
מפגש המשך -שולחן עגול בנושא הוראת לימודי מוגבלות
מלגת המרכז לתלמידי מחקר ומענק לחוקרים בתחום המוגבלות
יום עיון בשיתוף עם עמותת המחול "ורטיגו"
מפגשי 'אקדמיה פוגשת קהילה' לאורך השנה

ועוד ועוד..
עקבו אחרינו -בניוזלטר ,רשימת התפוצה ,בפייסבוק ובאתר
האינטרנט.
1

אנו מאחלים לכולכם/ן שנה טובה ומוצלחת!
נתראה בקרוב. ..
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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