
לימודי מוגבלות והחברה בישראל כנס
יום רביעי, 22 יוני 2016: ערב פתיחה

אולם כס המשפט ע"ש מלכה ברנרד, הפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן, בניין טרובוביץ’

18:00–18:15 ברכות

ד”ר חגי בועז, מרכז אדמונד י’ ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב

איקי בר-חיים, מנכ”ל אלין בית נועם

אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

18:15–20:00  אמנות, פרפורמנס ומוגבלות 

יו”ר: ד”ר גילי המר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה האוניברסיטה העברית

נילי ברויאר וסלבה גרינברג, שתי פנים לנראות: על הסתר וגילוי פנים בוידיאו ישראלי

ד”ר אילנה סובל, לרקוד את השינוי: עבודתה הפוליטית של תמר בורר

נירה מוזר, כשגוף זר פולש לבמה: שפה חדשה של מוגבלות בתיאטרון ובמופע בישראל 

יום חמישי , 23 יוני 2016
אולם א.ז. הופיין )חדר 105(

9:00-10:30 לימודי מוגבלות והחברה בישראל – דיון בהנחיית ד”ר פנינה שטינברג

משתתפים:

פרופ’ נטע זיו, הפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב

אחיה קמארה, לשעבר נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

פרופ’ ניסים מזרחי, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

ד”ר רוני הולר, בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

10:30-11:00 הפסקה

11:00-12:30 היסטוריה של מוגבלות בישראל

יו”ר: ד”ר גבי אדמון ריק, נציבות לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

ד”ר גאולה פארן, התפתחות הרפואה השיקומית בישראל כבבואה לתמורות בחברה 
הישראלית )1974-1948(

רננה קריסטל, חינוך עיוורים בארץ ישראל 1948-1902

פרופ' עודד היילברונר, חולי נפש ובעלי מום בציבוריות הישראלית בעשור השני

12:30-13:30 הפסקת צהריים

13:30-15:00 משפט והסדרת זכויות

יו"ר: ליאורה רופמן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב

עו״ד דורון דורפמן, על השפיטה ועל העיוורון: אפשרות השתלבותם של שופטים עיוורים 
במערכת המשפט הישראלי

עו״ד רוני רוטלר, הורות של אנשים עם מוגבלויות בראי לימודי המוגבלות וזכויות חוקתיות 
בתחום המשפחה

עו״ד מרוה איש-עם, מקומם של הורים בשדה המשפטי-חברתי של פריון וילודה דרך עדשת 
ביקורת מוגבלות

15:30-16:00 הפסקה

16:00-17:30 היבטים אנתרופולוגיים של מוגבלות בחברה הישראלית

יו”ר: מריאלה יאבו, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

עו״ד חיה גרשוני, יישום המודל החברתי של המוגבלות במגזר החרדי בישראל

ד״ר שירי שהם, יזמות חברתית בקרב חירשים וכבדי-שמיעה בישראל והשפעתה על הקהילה

ד״ר שפרה קיש, חירשות בקרב הבדואים בנגב: דפוסים של דה-פוליטיזציה 

הכניסה חופשית אך יש להירשם כאן
מספר המקומות מוגבל

הכנס ילווה בתמלול 
ובתרגום לשפת סימנים, 

וכן תסופק מערכת 
הגברה ללקויי שמיעה. 

להתאמות נגישות 
אחרות אנא פנו  

safracen@post.tau.ac.il-ל

https://docs.google.com/forms/d/1VzzJHHKde0d-58Vy8dHNEnqoquxLryWeKf1PrRmcgLo/viewform?ts=5742ece8&edit_requested=true
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