
תופעת אי השוייון, על היבטיה השונים, עומדת השנה במרכז כנס אספנט ישראל.  מוגבלות, בפני עצמה
ובהצטלבות עם מיקומי שוליים אחרים,  משחקת תפקיד מרכזי באי שיוויון חברתי. מחקרים רבים
מצביעים על כך כי אנשים עם מוגבלות הם עניים יותר, בודדים יותר, משכילים פחות ומועסקים פחות,
בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות. לא מפתיע אם כן כי אנשים עם מוגבלות מהווים קהל יעד מרכזי של
מדינת הרווחה הישראלית. זו האחרונה מספקת, בין השאר, רשת בטחון סוציאלי בדמות קצבאות שונות

וכן מגוון רחב של שירותים חברתיים המבקשים לתת מענה לצרכים שונים. 
על אף תמיכה משמעותית זו,  מעלים חלק ניכר מהחוקרים, הפעילים החברתיים ואנשי המקצוע אי נחת
מיחסה של מדינת הרווחה לאנשים עם מוגבלות. אלו מתבססים על גישות חברתיות-ביקורתיות לחקר
המוגבלות וטוענים כי מדינת הרווחה הישראלית, בדומה למדינות רווחה אחרות בעולם, לא רק שמתקשה
לתת מענה מספק לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות,  אלא שבאופן פעולותיה היא עשויה להוות בעצמה
חסם מרכזי במימוש זכויותיהם ובהרחבת אי השוויון. זאת, הן בשל אופיים של השירותים החברתיים והן
בשל הנחות היסוד ביחס למוגבלות עליהן הם מושתתים. הדוגמאות לכך הן רבות ונוגעות לתחומי מדיניות

מגוונים, ביניהם: שירותי תמיכה וסיוע, קצבאות, חינוך, תעסוקה ודיור. 
מטרתו של זרם זה, המהוה שותפות בין המרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית ופורום חיפה
ללימודי מוגבלות, היא לבחון את מקומם הדואלי של אנשים עם מוגבלות בתוך מדינת הרווחה הישראלית,
ובתוך כך גם לחשוב מחדש על המדיניות החברתית, מטרותיה והנחות ומושגי היסוד המונחים בבסיסה.

במסגרת  בחינה זו נרצה לשאול: 
- באילו אופנים ובאילו תחומים מדינת הרווחה מקדמת או מצמצמת את אי-השוויון בין אנשים עם וללא

מוגבלות בחברה הישראלית? 
- באילו אופנים מימוש זכויות אזרחיות ופוליטיות תלוי במימוש זכויות חברתיות? 

- מה מקומם הנוכחי והראוי של אנשים עם מוגבלות בעיצוב מדיניות חברתית? 
- מהו היחס בין תפיסות חברתיות ביחס למוגבלות לעיצוב השירותים החברתיים? 

 
אנו מזמינים/ות אותכם/ן להגיש הצעות להרצאות העוסקות בשאלות אלו, או בשאלות אחרות הנמצאות
על התפר שבין מדיניות חברתית, אי-שוויון ואנשים עם מוגבלות. עדיפות תינתן להרצאות בעלות אופי
מחקרי, על סוגיו השונים (תיאורטי, אמפירי, יישומי ועוד), ולכאלו העושות שימוש בתיאוריות משדה

לימודי המוגבלות.

https://bit.ly/3lJtKmg :הגשת הרצאות ובירור הנחיות יש לעשות באתר הכנס
שימו לב: מועד אחרון להגשת הרצאות: 15.10.21 

העלות לכנס היא בתשלום. העלות תיקבע בהמשך על ידי המארגנים/ות

 
אנשים עם מוגבלות ומדיניות חברתית  בישראל:

בין צמצום להרחבת אי-השוויון
קול-קורא לזרם בכנס אספנט
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https://sw.huji.ac.il/form/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%94-12-%D7%A9%D7%9C-espanet-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

