
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 לימודי מוגבלותקהילת קול קורא למושב 
 של האגודה הסוציולוגית הישראלית 54-הכנס ה

 משונות לשינוי: מוגבלות בעולם משתנה
  

מודרנית שהתגבשה לאור המהפכה התעשייתית. המוגבלות, כפי שאנו מכירים אותה היום, הינה בעקרון יצירה 
על פי הסוציולוג מייקל אוליבר, הצורך בכמות אדירה של עובדים הכשירים לבצע עבודות מונוטוניות במסגרת 
פס הייצור, הביא לכך שנוצרה קטגוריה מאחדת של מוגבלות. אנשים שונים זכו לגורל משותף היות ולא עמדו 

על ידי המפעלים. בנוסף, ההוגה ליאונרד דיוויס הראה כי באותה התקופה  מנטאלי הנדרש-בסטנדרט הפיזי
הובנתה הנורמאליות והממוצע האנושי הפך לציפייה בסיסית ודרישת סף לקבלה חברתית. עקומת הפעמון 

והדרה של החריגים הלא  הפכה מאמצעי סטטיסטי גרידא לאמצעי למישטור ושליטה בחברה תוך זיהוי, תיוג
כה. ובכל זאת, מאז המהפכה התעשייתית חלו גם שינויים רבים, אשר משפיעים ומשנים את רצויים מתו

 המשמעות של המוגבלות בימינו אנו ואת אפשרויות החיים של אנשים עם מוגבלות.

של האגודה הסוציולוגית הישראלית, נבקש לבחון את השינויים  54-במושב שנקיים השנה במסגרת הכנס ה
המוגבלות כקטגוריה ועל האופנים החדשים בהם היא נתפסת כיום ומתבססת כעובדה  השונים שעוברים על

חברתית. בנוסף, נרצה לשאול על שינוי מעמדם של אנשים עם מוגבלות בחברה ועל כוחן של תנועות הנכים 
ים לתרום ו/או להוביל לשינוי חברתי. במציאות הנוכחית, בה ישנה הכרה הולכת וגוברת בזכויותיהם של אנש

עם מוגבלות והמדיניות בישראל מתחילה לנטות לכיוון של נגישות והכלה, צפות שאלות אודות מידת השינוי 
ומהותו. במקביל, נשמעים קולות המצביעים על החסר ומייחלים לשינויים עמוקים יותר שטרם קרו. סוגיה 

גלובליות מחלחלות ומשפיעות  מרכזית נוספת שנרצה לבחון נוגעת באופנים בהם מגמות בינלאומיות ומהפכות
על הזירה המקומית של תחום המוגבלות. לדוגמא, ניתן לשאול אילו השלכות יש להתפתחות הטכנולוגית 

 ולמהפכת המידע בנושאים כגון טכנולוגיה מסייעת, אבחונים גנטיים ויצירת קהילת נכים.

רים אודות מחקרים העוסקים קהילת לימודי מוגבלות מזמינה חוקרות.ים להגיש למושב הקהילה תקצי
במוגבלות כקטגוריה משתנה ומשנה. המחקרים יכולים להיות תיאורטיים או אמפיריים. המושב יתקיים במסגרת 
הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית, אשר יעסוק בסוציולוגיה של שינוי ובהשפעות החברתיות 

ותית. הקהילה ללימודי מוגבלות פועלת בשותפות עם של מהפכות, ביניהן מהפכת הנתונים והבינה המלאכ
המרכז ללימודי מוגבלות שבאוניברסיטה העברית ומטרתה לקדם את הדמיון הסוציולוגי ביחס למוגבלות 

 ביקורתי אודות מוגבלות, חברה ותרבות.-ולהעמיק את השיח החברתי

ליו"ריות הקהילה בכתובת  תחילה יש להגיש מילים( 300)באורך של עד  את התקצירים
disability.studies@mail.huji.ac.il  מצאו מתאימים לכנס יי .ןשתקציריהם .ותמגישים. 30.10.22עד לתאריך

, מערכת הגשת התקצירים של האגודה באמצעות על ידי הקהילה יתבקשו להגיש את התקציר באופן רשמי
שימו לב כי קבלה רשמית לכנס  .10.11.22עד לתאריך , בקול הקורא לכנסהמופיעות ובהתאם להנחיות 

באתר לפרטים נוספים עיינו  .במערכת הרשמית של הכנסלאחר ההרשמה  בלבדמארנגי הכנס תתבצע על ידי 
  .ר נילי ברויארוד" מריאלה יאבו ,לשאלות נוספות ניתן לפנות ליו"ריות קהילת לימודי מוגבלות .הכנס

 

 * הקול הקורא באחריותה של הקהילה. 
 ליצירת קשר עם הקהילה:

  yabom@post.bgu.ac.il|  מריאלה יאבו
 nili.broyer@mail.huji.ac.il|  נילי ברויאר
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