
 :סדרת מפגשי קולוקוויום

 "זכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות"

מפגשי הקולוקוויום מתמקדים בזכויותיהם של  

ם  "ברוח אמנת האו, אנשים עם מוגבלויות

כל מפגש מארח מרצה  . העוסקת בנושא

מומחה לדיון בתחום זכויות ספציפי והשלכותיו  

על פיתוח שירותים לאנשים עם , על מדיניות

 .מוגבלויות ועל קידום מחקר בתחום

 

 אז מה היה לנו השנה
 

 ?במרכז ללימודי מוגבלות 
 

2016-2017 

 ות/סדרת מפגשי חוקרים

מפגשים אלו מיועדים לחבר בין סטודנטים  

חוקרים  , חוקרים מהאקדמיה, לתארים מתקדמים

המטרה הינה להעלות  . מארגונים ואנשי שדה

לדון במחקרים פורצי דרך  , דילמות מחקריות

לדון במתודולוגיות מחקריות  , בתחום המוגבלות

ולדון באופן שבו  , התואמות לתחום המוגבלויות

 .מחקרים תורמים לקידום מדיניות ופרקטיקה

 .26-27.6.2017 עצמית והגדרה הכללה על במפגש ומהעולם מהארץ החוקרים מיטב :שנה סוף כנס

 

של המרכז ללימודי  אירוע הפתיחה החגיגי 

 .23.3.17 –מוגבלות 

ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה  "המרכז ללימודי מוגבלות הינו מרכז משותף לביה

ומיועד  , (וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן'ג, ממשלת ישראל)  Israel Unlimitedהעברית ולמסד נכויות 

לצורך קידום זכויותיהם  , ברוח התפיסה החברתית, המחקר וההוראה בתחום המוגבלויות, לקידום הידע

 .ואיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם

מפגש למידה  : אנשים עם מוגבלות במדיה

 .20.6.2017 –ייחודי עם השחקנית מרלי מטלין

 של המרכז ללימודי מוגבלותמלגות המחקר 

 .ז"ל תשע"לשנה
 

 

קבוצת למידה של  : קבוצת החברותא

 .ות העוסקים בתחום המוגבלות/דוקטורנטים
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 ישראל וינט'ג ,נכויות מסד מנהלת ,לף-סנדלר אביטל :מנחה 

 :ברכות 

 העברית האוניברסיטה נשיא ,ששון-בן מנחם 'פרופ      

 החברתיים והשירותים הרווחה ,העבודה משרד ל"מנכ ,קפלן אביגדור ר"ד      

 ישראל וינט'ג ל"מנכ ,תמיר יוסי 'פרופ      

    רודרמן משפחת קרן ,תכניות מנהלת ,גרנות גליה      

 

 העברית באוניברסיטה החדש המרכז של הפעולה ותכנית בעולם מהנעשה :מוגבלות לימודי 

 העברית האוניברסיטה ,חברתית ולרווחה סוציאלית לעבודה ס"ביה ,הולר רוני ר"ד      

 מוגבלות ללימודי המרכז מנהלת ,ורנר שירלי ר"ד      

 

 Cutting Edge Trends and Dilemmas is Current UK Disabilities Intervention Strategies 

 בריטניה ,הרטפורדשייר אוניברסיטת ,סוציאלית ולעבודה לבריאות ס"יבה ,רמון שולה 'פרופ      

 

 באקדמיה מוגבלות עם אנשים :פאנל 

 חיפה אוניברסיטת ,קהילתית נפש לבריאות החוג ,שפיגלמן-נעה כרמית ר"ד :מנחה 

 לאומי ביטוח ,מיוחדים למפעלים הקרן מנהלת סגנית ,איילון תמי ס"עו      

 ישראל וינט'ג ,נכויות מסד ,מנדל-פניני יקיר      

 בירושלים העברית האוניברסיטת ,קליני משפטי לחינוך המרכז ,אלבין עינת ר"ד      

 בטכניון ן"סמ גרעין – לשעבר רכז ,מרקוס רביב      

 

 :סיכום דברי 

 חברתית ולרווחה סוציאלית לעבודה ס"ביה דיקנית ,אייזנשטדט מימי 'פרופ      

 

 אירוע הפתיחה של המרכז ללימודי מוגבלות
 

 2017במרץ  23 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp2-_uCzaes&list=PLnbL9lXjhYhtdoOiEaBiSVnvI_iuFOfHQ


   (23.11.16) פאס הסתר ר"ד  |  בתעסוקה לשילוב הזכות    

   (7.12.16) גומפל תום ר"ד  |  ירושלים מערב לעומת מזרח ,בחינוך לשילוב הזכות    

   (21.12.16) לף-סנדלר אביטל  |  אישי סיוע סל ומימוש אדם ממוקדת תפיסה    

   (04.01.17) ברגר ושושי אפרתי יונית ס"עו  |  בדיור קהילתי לשילוב הזכות    

   (18.01.17) גולדמן מאיה ס"עו  |  החלטות בקבלת ותמיכה הבחירה זכות    

  |  מוגבלות עם אנשים בקרב הפונדקאות דילמת על התבוננות :למשפחה הזכות    

   (01.03.17) דורפמן דורון ד"עו      

 |  הנפש בבריאות הרפורמה על התבוננות :מיטבית ברמה שירות לקבלת הזכות    

   (15.03.17) אורן אבי ס"ועו קריים יואב ,שמיר אלי 'פרופ    

  |  והורים ארגונים קואליציית בעזרת והחוק המדיניות שינוי :הרך בגיל ושילוב יום מסגרות    

   (19.04.17) זילכה ולרי ד"עו    

   (03.05.17) מנדל-פניני ויקיר קליין יפעת  |  ופנאי תרבות בחיי השתתפות    

                    “Strategies for mobilizing and organizing people with disabilities for  

       political advocacy”    |ס למשפטים באוניברסיטת  "מרצה בביה ,ד דיוויד ליפופסקי"עו 

 (  17.05.17)ממובילי המאבק לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלויות בקנדה , טורנטו    

 |  בישראל החרדית בחברה המוגבלות של החברתי והמודל הזכויות שיח    

   (14.06.17) טייכמאן ויעקב גרשוני חיה ד"עו    

 

 :סדרת מפגשי קולוקוויום
 

 "זכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות"
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   | (04.01.17) מחקרי רשומון – בטיפול טראומה    
 

 העברית באוניברסיטה חברתית ולרווחה סוציאלית לעבודה ס"ביה ,טנר דפנה ר"ד :ר"יו    
 

 מוגבלות עם אנשים של אדם לזכויות המרכז ,"בזכות" בארגון חוקרת ,גרינשפן-רימון הילה   •

 שאול כפר ח"בבי מינית טראומה לנפגעות ביחידה ס"עו ,מחלב הילה   •
 

   |  (08.03.17) החולים בבית המוגבלויות בתחום מחקרים – לחברתי הרפואי בין    
 

 מוגבלות ללימודי המרכז מנהלת ,ורנר שירלי ר"ד :ר"יו    
 

 הצופים-הר הדסה ,דאון לתסמונת המרכז מנהל ,טננבאום אריאל ר"ד   •

 ירושלים הדסה ,ופגים ילדים ברפואת מומחית ,ארגז שאלתיאל זיוונית ר"ד   •

 הצופים-הר הדסה ,ילדים רופאת ,שפיצר אלקי ר"ד   •

 טל ומכון העברית באוניברסיטה לרפואה ס"ביה ,רפואית אנתרופולוגית ,פינקלשטיין עדי ר"ד   •

 חיפה אוניברסיטת ,למשפטים בפקולטה דוקטורנטית ,עם-איש מרוה   •
 

    |  (26.04.17) החרדית בחברה המוגבלות בתחום דרך פורצי מחקרים    
 

 העברית באוניברסיטה חברתית ולרווחה סוציאלית לעבודה ס"ביה ,שור רון 'פרופ :ר"יו    
 

 ירושלים מחוז ,הבריאות משרד ,שיקום סל רכזת ,ממן רויטל   •

 ישראל וינט'ג ,נכויות מסד ,גרשוני וחיה מילשטיין אלן ,מנדל-פניני יקיר   •
 

   |  (07.06.17) הפוליטי לאור ולחקור הנכות מתוך ליצור – נכות אמנות    
 

 העברית באוניברסיטה חברתית ולרווחה סוציאלית לעבודה ס"ביה ,הולר רוני ר"ד :ר"יו    
 

   שיקגו ,אילינוי באוניברסיטת מוגבלות ללימודי בתוכנית דוקטורנטית ,ברויאר נילי   •

 ואדריכלות בימוי המשלב בינתחומי אמן ,גרינגרד עידו   •

 ות/סדרת מפגשי חוקרים
 

2016-2017 

https://www.youtube.com/watch?v=OYcFg8eEAyk
https://www.youtube.com/watch?v=XogYIoKx9gE
https://www.youtube.com/watch?v=OWVvwA0dAM4


 מוגבלות ללימודי המרכז מנהלת ,ורנר שירלי ר"ד :מנחה
 

 :ברכות

 העברית האוניברסיטה ,חברתית ולרווחה סוציאלית לעבודה ס"ביה דיקנית ,אייזנשטדט מימי 'פרופ    

 רודרמן משפחת קרן נשיא ,רודרמן יי'ג    

 ישראל וינט'ג ,נכויות מסד מנהלת ,לף-סנדלר אביטל    

     

 באוסקר שזכתה בהוליווד הראשונה החירשת השחקנית – מטרלין מרלי עם שיחה

 

 | תודעה לשינוי הגורמים חזותית בתקשורת שימושים ועוד "נראות ללא נכות"ל סמל מעצבים איך

 קורסים ומנחה יוזמת ,הוגה ,בבצלאל חזותית לתקשורת במחלקה בכירה מרצה ,קנטור רותי

 פעילה חברתית בעשייה תקשורתי עיצוב המשלבים

 

 | "הקולנוע ותעשיית מוגבלות עם אנשים ?בלעדינו עלינו דבר שום"

 א"ת אוניברסיטת ,לאמנויות בפקולטה וטלוויזיה לקולנוע ס"בביה ומרצה דוקטורנטית ,גרינברג סלבה

 :  אנשים עם מוגבלות במדיה

 מפגש למידה ייחודי עם השחקנית מרלי מטלין
 

 2017ביוני  20 



    (17.06.26) מוגבלויות עם אנשים של עצמית והגדרה הכללה ,אזרחות 

           

   | ואתגרים התפתחויות ,תאורטיים היבטים :והכללה אזרחות           

       קולומביה בריטיש באוניברסיטת ואזרחות להכללה והמרכז סוציאלית לעבודה ס"ביה ,סטיינטון טים ר"ד       

   | התפתחותית שכלית מוגבלות עם לאנשים עצמית הגדרה       

 ב"ארה ,מינסוטה באוניברסיטת קהילתי לשילוב המכון ,ה'טיק רנטה ר"וד אייברי ברייאן ר"ד      

 
 

    (17.06.27) החברתית המבט מנקודת מחקר :מוגבלויות עם אנשים  

              

   | הנושא והצגת ברכות           

   העברית האוניברסיטה ,חברתית ולרווחה סוציאלית לעבודה ס"ביה ,הולר רוני ר"ד       

 | מוגבלות מחקרי עבור השלכותיו :המוגבלות של הזהות ומודל התגלמות       

 קולומביה בריטיש באוניברסיטת והאזרחות השילוב ומרכז סוציאלית לעבודה ס"ביה ,סטיינטון טים ר"ד       

  | שלישי לגוף הפיכתנו את ראשון בגוף לחקור :ואוטואתנוגרפיה סטיגמה       

 בשיקגו אילינוי באוניברסיטת מוגבלות ללימודי בתכנית דוקטורנטית ,ברויאר נילי       

   :מוגבלות עם אנשים עבור קהילה ומבוססי ביתיים שירותים של והשפעתם איכותם מדידת       

   | חדשים מחקר בכלי ושימוש פיתוח       

 מינסוטה אוניברסיטת ,קהילתי לשילוב המכון ,ה'טיק רנטה ר"וד אייברי בריאן ר"ד       

  | המוגבלות בתחום הורות חקר       

 חיפה אוניברסיטת ,קהילתית נפש לבריאות החוג ,שפיגלמן-נעה כרמית ר"ד       

  | סיכום       

 העברית האוניברסיטה ,חברתית ולרווחה סוציאלית לעבודה ס"ביה ,ורנר שירלי ר"ד       

 כנס סוף שנה  
 

 מיטב החוקרים מהארץ ומהעולם במפגש על הכללה והגדרה עצמית
 

 

 2 6 - 2 י  7 נ ו י 2ב 0 1 7 

https://www.youtube.com/watch?v=u88dFLl5Ob8&list=PLnbL9lXjhYhvNlWINWrdigjH9GCkKJ3Qp
https://www.youtube.com/watch?v=XEvJKPb7vaQ&list=PLnbL9lXjhYhvYYeQI9D7h_pvECel-oUk7&index=1


    מוגבלות כי ההבנה מתחדדת שבמסגרתו ,פרדיגמטי שינוי של לתהליך עדים אנו האחרונות בשנים  

 -על ,השאר בין ,המתעצבת פנים-רבת חברתית תופעה אלא ,פסיכולוגית או רפואית תופעה רק אינה  

 .ופוליטיים תרבותיים ,כלכליים ,סביבתיים גורמים ידי  

   לתלמידי מלגות המרכז מעניק מכך כחלק .זה שינוי לקדם הינה מוגבלות ללימודי המרכז מטרת  

 .חברתית מבט בנקודת שימוש תוך במוגבלות עוסק מחקרם שנושא מחקר  

 

 :בשנה זו הוענקו מלגות המרכז לשלוש סטודנטיות  
 

 | ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית "דוקטורנטית מביה, אחלאם סבאח 

 .תפקוד אקדמי ורווחה נפשית בקרב סטודנטים עם לקות ראייה או עיוורון מילדות״ , תמיכה, לחצים אקדמיים"  

 | תלמידת מוסמך מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית  ,אפרת חן 

 .תאטרון בשפת סימנים ככלי למאבק תרבותי ולתפיסה חושית חדשה": סימנים במרחב"  

 |  ס לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית"מביהתלמידת מוסמך , עידית שמלה 

 ".תפיסת מוגבלות בקרב מרפאים בעיסוק העובדים במחלקת שיקום"  

 מלגות המחקר של 

 המרכז ללימודי מוגבלות
 



   לימוד" מפרויקט חלק והינה ,מוגבלות בנושא העוסקים לדוקטורנטים מיועדת החברותא קבוצת   

   .העברית האוניברסיטה של "בחברותא   

   הלימוד מוסדות מכל דוקטורנטים בין מחקרי פעולה ושיתוף חשיבה ,דיון לאפשר הקבוצה מטרת   

 .בתחום העוסקים   

     לרכזת לפנות ניתן נוספים לפרטים .חדשים למצטרפים ופתוחה הקרובה ל"בשנה גם תפעל הקבוצה   

 :קידר-לסטר אפרת ס"עו ,החברותא   

    keidar.efrat@gmail.com            

 קבוצת החברּותא
 
 

 

 ות העוסקים במוגבלות/קבוצת למידה של דוקטורנטים


