סיכום פעילות קהילת לימודי מוגבלויות לשנת 5102
יו"ר איקי בר חיים
רכזת :מריאלה יאבו
קהילת לימודי מוגבלות באגודה הסוציולוגית הוקמה במטרה להוות בית לחוקרים ולפעילים אשר
מבקשים לשלב את הגישה הביקורתית למוגבלות במחקרם ,ולקדם חשיבה ביקורתית אודות נכות,
חברה ותרבות בהקשר המקומי.
בשנת הפעילות  5102קהילת לימודי מוגבלות הובילה את מושב הקהילה בכנס השנתי של האגודה
הסוציולוגית הישראלית.
המושב התמקד ברוח האמירה "שום דבר עלינו בלעדינו" וכלל הרצאות של  .ד"ר דניאלה אריאלי,
ד"ר פנינה שטינברג  ,גב' ליאורה רופמן וגב' מרוה איש עם .
במושב דובר על הקשבה לאדם עם המוגבלות (ובני משפחתו) כגורם משמעותי בקביעת אורח חייו
ובזכויותיו .
דניאלה אריאלי דיברה על חשיבות הידע והניסיון של האנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם ,על
יכולתם לקבוע לעצמם את מטרותיהם בהתבסס על צרכיהם ,על הצורך להביא את הידע והרצונות
שלהם לידי ביטוי ועל ההכרה של האנשים עם המוגבלויות ובני משפחותיהם שיש להם מה לתת
לאחרים ברגע שהכירו ברצון להקשיב להם ובהתייחסות הרצינית לדעותיהם,
פנינה שטינברג דיברה על דרכי ההקשבה ,הפענוח והשיחה עם אנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית – אשר מובילה לפיתוח שיטה ליצירה של ידע קהילתי משתף ומשותף ,החוצה קווים,
מבקש להיות בלתי הירארכי ,ופתח לידע ודרכי פעולה חדשות.
ליאורה רופמן התייחסה לאמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות תוך קריאה ביקורתית של
שיח זכויות האדם באמנה שיבקש לחשוף עד כמה נוכח /נעדר ניסיונם הייחודי של אנשים עם
מוגבלות ,ממבנהו הנוכחי של השיח.
מרווה איש עם התמקדה בדרכים בהן הבנת נרטיב טראומה הורית ,יכולה לסייע בהבניית הסדרים
למימוש זכויות ילדים עם מוגבלות בישראל.
לאחר המושב התקיים מפגש של הקהילה .
בנוסף לפעילות בכנס נציגי הקהילה לקחו על עצמם הובלה וניהול אקדמי של מסלול מותאם לאנשים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית בכנס אקדמי-מקצועי (של איזי שפירא) .וכן השתלמות ארצית
ברוח לימודי מוגבלות לצוותים המקדמים אתר קהילתי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
(נט.חבר )
פעילות חשובה נוספת התקיימה בשיתוף עם עמותת אלין בית נועם בה הופץ קול קורא להגשת
מועמדות למלגות מחקר ע"ש פרלה וסמואל רובינשטיין ללימודי מוגבלות המיועד לתלמידי תואר שני
ושלישי במוסדות להשכלה גבוהה העוסקים בנושאים רלוונטיים  ,מטרת המלגות היא לקדם ולעודד
מחקר והוראה באוניברסיטאות ובמכללות בתחום לימודי מוגבלות ( . ) Disability Studiesחלוקת
המלגות לזוכים התקיימה בבית נועם בקריית אונו בטקס חגיגי .

