כנס בינלאומי

מודלים חברתיים של מוגבלות
אנשי מקצוע ומה שבינהם

יום שני א' בשבט תשע"ט 7.1.2019
בית מאירסדורף ,קמפוס הר הצופים ,האוניברסיטה העברית ירושלים
סדר היום:
 8:30התאספות וקבלת פנים
 9:00פתיחה וברכות:
פרופ' מונא חורי-כסאברי ,דיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד,
האוניברסיטה העברית
ד"ר שירלי ורנר ,מנהלת המרכז ללימודי מובלות ,בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול
ברוואלד ,האוניברסיטה העברית
 9:15מודלים חברתיים של מוגבלות ואסטרטגיות חיים אחרות (הרצאה באנגלית) | פרופ' תום שייקספיר
Prof. Tom Shakespeare, International Centre for Evidence on Disability,
London School of Hygiene and Tropical Medicine

10:10

10:35
10:50

11:40

		

מודלים חברתיים ופרקטיקות אנשי מקצוע במקצועות רפואיים ופרא-רפואיים :המקרה של מוגבלויות
בלתי נראות | ד"ר עדי פינקלשטיין ,החוג לסיעוד ,המרכז האקדמי לב; תוכנית 'אדם ורפואה' ,הפקולטה
לרפואה ,האוניברסיטה העברית
הפסקת קפה
דיון :המודל החברתי כמדיניות :מגמות בשירותים ובמענים
מנחה :גב' אביטל סנדלר לף ,מנהלת ישראל מעבר למגבלות ,ג'וינט ישראל
מר גדעון שלום ,ראש מינהל מוגבלויות ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
גב' בתיה ליידנר ,מנהלת תחום בחירה ,דיור ופרט ,בריאות הנפש ,משרד הבריאות
גב' עדי שיינבך ,רכזת חלופות לאפוטרופסות ,האפוטרופוס הכללי ,משרד המשפטים
גב' ענבל צדקוני ,עמיתה מומחית ,תכנית "חזרה הביתה" ,מכבי שירותי בריאות
הטמעת המודל החברתי בהוראה ובפרקטיקת העבודה הסוציאלית ומקצועות עזר אחרים (הרצאה 			
באנגלית) | ד"ר חנה מורגן
Dr. Hannah Morgan, Senior Lecturer in Disability Studies & Director
of the Centre for Disability Research, Lancaster University

12:35
13:00
13:45
14:10
14:35
15:00

להיות הורה עם מוגבלות :ממחקר לפרקטיקה | ד"ר כרמית נעה שפיגלמן ,החוג לבריאות נפש
קהילתית ,אוניברסיטת חיפה
ארוחת צהריים
אתגר המוגבלות לפרופסיה המשפטית | ד"ר שגית מור ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה
מערכת החינוך :בין הדרה להכלה | ד"ר ענת גרינשטיין ,עמותת אינקולו
עיצוב אוניברסלי ללמידה :ניתוח ביקורתי בראי המודל החברתי למוגבלות | ד"ר שירה ילון חיימוביץ,
החוג לריפוי בעיסוק ,הקריה האקדמית אונו
סיכום ושאלות

מנחה הכנס :ד"ר רוני הולר ,בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
הכנס יכלול תמלול לעברית  ותרגום לשפת סימנים.
אישורי חנייה לבעלי תו נכה יסודרו בתיאום מראש.
לפרטים נוספיםDisability.studies@mail.huji.ac.il :
הכניסה חופשית בהרשמה מראש בלבדhttps://goo.gl/forms/RQ8wlMqVD92Hk7uv1 :

חנייה :במקום חניון בתשלום

