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תחומי השפיט של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, מזמין -"עיונים בשפה וחברה", כתב העת הבין

של אנשים עם מוגבלויות בחברה  קולותיהם :ון מיוחד בנושאחוקרים לשלוח מאמרים עבור גילי

  .הישראלית

שני מתייחסות לש ניסטיותמתאפיינת בהצהרות הומ 21- מאה הבהתייחסות לאנשים עם מוגבלויות ה

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות לחיות חיים של איכות המבוססים על נושאים. הנושא הראשון הוא 

הצהרות אלה  הסביבה הטכנית והחברתית להכלתם בקהילה. תהנגשהנושא השני הוא  .מיצוי יכולותיהם

זכויות אזרחיות לאנשים עם מוגבלויות להבטיח מטרתם שלאומיות -ביןתקנות ואמנות , וקיםחמלוות ב

שאר ן שוויוני כפואכלל האזרחים וכן זכויות לשירותי עזר שיאפשרו להם לחיות באלה של שוות ל

 UNESCO - United Nations Convention on the :האמנה של אונסקוו למשל את רא( רחיםהאז

Rights of Persons with Disabilities. (1. 

 לעתים קרובותעדיין  כך שהציבור הרחב רואהידי מביאה לרת תרבותית ארוכת שנים מסו למרות זאת,
אנשים פחותים, סוטים, מאיימים, מסכנים וכו' או לחלופין חולים באנשים בעלי הצרכים המיוחדים 

 (, Reiter & Bryen ציבורה בעמדות של ה זאת מושרשתי. ראיפן גנטיודבקות או מועברות באיבמחלות מ

2012)(2 .  

מעצבי  ,אנשי מקצועשמבצעים לשינוי עמדות  חשובהפעילות עדים לאנו , . כיוםמסורת זאת שנותקשה ל

לתפיסות מקבלות, ולשינוי עמדות  . המטרה היא להגיעובני משפחתםאנשים עם מוגבלויות , מדיניות

החדשה של ישה שמועלית היא שהפרדיגמה ר. הדניסטיתתפיסה ההומל משלבות ומכילות בהתאם

על אף התפתחות  בלות כשווה ערך לכל אזרח אחר.גכל אדם עם מו תתבטא בפועל בקבלה של מוגבלויות

דהיינו לענות במקום האדם עם המוגבלות  –זאת עדיין אנו לוקים בנטייה לדבר 'על' במקום לדבר 'עם' 

 Listen to the'או  '!Nothing about me without me' קר בנושאים הקשורים לחייו. הצהרות כגון:יבע

child!' .נשארו במידה רבה בגדר סיסמאות 

מוגבלויות, ילדים ובוגרים ובני משפחתם לתת במה לקולם של אנשים עם היא מטרת הגיליון המיוחד 

או  השפהבזיקה לחקר  אלהה קולותהאת המבליטים  מחקריםיהיו במוקד הגיליון בחברה הישראלית. 

  איכותנייםמחקרים כמותיים,  יתקבלו בברכה אפשר להציע מאמרים בעברית או באנגלית.  .השיח

שיח מ נלקחושית טקסטים יווציגו את הממצאים בלשהמאמרים ידגישים שחשוב אנו מ .משולבים,ו

  .וכו' , ספרים, עיתונותומקוונת ות, תקשורת פנים אל פניםראיונ

  הצעות לגיליון המיוחד:השימו לב לתאריכי היעד החשובים שלהלן למשלוח 

  .2014, מאיב 15מילים):  400הגשת תקציר למאמר (עד 

                                                             
1 UNESCO - United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Retrieved February 
16, 2014 from http://www.un.org/disabilities/.  
2 Reiter S, Bryen. N. D. (2012). Attitudinal barriers to rehabilitation. In J.H. Stone & M, Blouin 
(editors). International Encyclopedia of Rehabilitation. Retrieved February 16, 2014 from: 
http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/297/ 

  



  .2014 ,יוניב 30 קבלת הודעה על אישור ההצעה:

 .2014, בראוקטוב 30הגשת המאמר המלא: 

פריטים ביבליוגרפיים. אישור התקציר אינו ערובה לאישור המאמר המלא. כל  4-3התקצירים יכללו 

פרטים על כתב העת והנחיות להכנת המאמר  המאמרים יישלחו לשיפוט בידי שני קוראים בעילום שם.

  http://www.isralangsoc.org/isls : כתב העת אפשר למצוא באתר

ההודעה שהתקציר מיועד נושא נבקשכם לציין ב .ההצעות והמאמרים לשתי הכתובות להלן יש לשלוח את

  ."קולותיהם של אנשים עם מוגבלויות בחברה הישראלית" לגיליון המיוחד בנושא
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“Israel Studies in Language and Society”  

Journal of Israel Studies in Language and Society 

A special issue on: Voices of people with disabilities in the Israeli society  

Call for Papers 

“Israel Studies in Language and Society”, the interdisciplinary peer-reviewed journal of the 

Association for the Study of Language and Society, invites researchers to submit manuscripts 

to be featured in a Special Issue discussing what we learn from listening to the voices of 

people with disabilities and their families about their lives, their needs, wishes, dreams 

as well as their fears, and frustrations.  

It has been argued that the attitudes towards people with disabilities in the 21st century are 

characterized by Humanistic statements – especially in the area of legislation and 

international declarations of human rights for people with disabilities3. However, the spirit of 

equal rights for persons with disabilities has not yet infiltrated into the attitudes of the general 

public. Long cultural traditions of their rejection as unfit, deviant, threatening, miserable etc., 

or as ill, contaminating and/or genetically transmitting diseases are still heavily embedded in 

public conceptions of disability (Reiter & Bryen, 2012)4.  

                                                             
3 UNESCO - United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Retrieved 
February 16, 2014 from http://www.un.org/disabilities/. 
4Reiter S, Bryen. N. D. (2012). Attitudinal barriers to rehabilitation. In J.H. Stone & M, Blouin 
(editors). International Encyclopedia of Rehabilitation. Retrieved February 16, 2014 from: 
http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/297/ 
  
  



Nowadays we witness an important move towards changing attitudes. This move emanates 

both from the professional and policy sectors and from families and persons with disabilities 

themselves. The aim is to change negative attitudes to positive ones, emphasizing the 

integration and inclusion of persons with disabilities in line with humanistic philosophy. It is 

expected that the new paradigm of disability will be implemented in real life by the 

acceptance of every person with disability as equal to any other citizen. In spite of this 

important change, we still tend to talk 'for them' rather than 'with them'. Declaration like: 

'Nothing about me without me!' or 'Listen to the child!' remain mere empty slogans.  

This special issue aims at presenting research that focuses on the voices of persons with 

disabilities and their families as it is presented in their discourse or language. Articles may 

be written in Hebrew or English. Articles can be based on quantitative or qualitative 

methodology, or mixed methods. It is recommended that articles include texts of personal 

interviews, books, the media, face-to-face communication, or internet communication.  

Please note the following important deadlines for contributions to the special issue: 

Submission of abstract (up to 400 words): May 15, 2014. 

Notification of abstract acceptance: June 30, 2014  

Submission of full article: October, 30, 2014 

Abstracts should include 3-4 bibliographic references. Please note that accepting the abstract 

does not guarantee publication of the entire manuscript. All manuscripts will be reviewed by 

two anonymous lectors. Details on the journal and guidelines for contributors can be found on 

this site: http://www.isralangsoc.org/isls/ 

Abstracts, manuscripts and questions should be sent to the following addresses.  

     kupir@macam.ac.il                                                                            shunitr@edu.haifa.ac.il 

Prof. Irit Kupferberg                                                                                    Prof. Shunit Reiter  

   Editor                                                                                                         Guest Editor 

 


