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 לפרטים נוספים: ענבל פלג 04-9838774
inbal_p@oranim.ac.il

התכנסות והרשמה13.30 - 14.00 

ברכות: ד''ר יעל פויס, דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים, מכללת אורנים 14.00 - 14.15 

מושב פתיחה14.15 - 15.00 
יו"ר:  פרופ' יאיר קארו, מכללת אורנים 

פרופ' אהרון בן זאב, אוניברסיטת חיפה: האם רק דגים מתים שוחים עם הזרם? על עיוורון רומנטי

שלושה מושבים מקבילים15.00 – 16.00 
א. כתמי עיוורון בשיח הפסיכולוגי בהקשר החינוכי )כיתה 401(

יו"ר:  ד"ר עופר קצ'רגין, מכללת אורנים 
ד"ר יובל יונאי, אוניברסיטת חיפה: עיוורון מאורגן, תוצאותיו ותיקונו: המקרה של השיח על הומואים ולסביות

ד"ר אביבה אביב, מכללת לוינסקי: פסיכולוגיזציה בחינוך - תיוג והדרה כתגובה לשוני תרבותי

ב. הפילוסופיה כפוקחת עיני עיוורים - מדוע על אדם לפנות זמן ומאמץ כדי להתפלסף )כיתה 402(
יו"ר:  ד"ר הלל וורמן, מכללת אורנים 

ד"ר הלל וורמן: מה רואה האדם המקדיש עצמו למטפיזיקה? דיון קצר בערך של העיסוק  בפילוסופיה 
לחיי היומיום

ד"ר גבי ברזל, מכללת אורנים: משקפי שלט-ממד / פילוס-אופטיקה ועיוורון

ג. סיפור כחושף כתמי עיוורון )אולם 46(
יו"ר:  ד"ר יעל פויס

ד"ר רחל צורן, אוניברסיטת חיפה: החלום וספרו - על פירוש חלומות דרך טקסט ספרותי
ד"ר איציק גונן, מכללת אורנים: "פנים אחרות" של עגנון – החלום הספרותי ככלי לחשיפת הסמוי מעינו 

של הגיבור, המקרה של מיכאל הרטמן

הפסקה16.00 – 16.15 

שלושה מושבים מקבילים16.15 – 17.15

א. במקום עיניים )כיתה 401(
יו"ר:  ד"ר שרה פאר, מכללת אורנים 

ד"ר שי שפיר, מכללת אורנים: עיוורון תחושתי 
ד"ר רונית קלוסקה, מכללת אורנים: חיישנים במקום עיניים

ב. עיוורונם של מנהיגים )כיתה 402(
יו"ר:  ד"ר חנה קורלנד, מכללת אורנים 

ד"ר גלית ברנשטוק, מכללת אורנים ואוניברסיטת חיפה: מי אני? – על עיוורון עצמי של מנהיגים 
ד"ר איציק גונן: מה ניתן ללמוד על מנהיגים על פי האופן בו הם מתמודדים עם עיוורונם

ג. ראייה חד-ממדית כהזמנה לעיוורון תרבותי )אולם 46(
 יו"ר:  ד"ר חני רם, מכללת אורנים

משתתפות בפאנל: ד"ר חני רם, אחלם גדיר, לבנה אלמשט 

הכנס השנתי של בית הספר ללימודי מוסמך
"על העיוורון"

יום שני, ג' ניסן תשע"ה, 23.3.2015 באולם בית הדומי )46(
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 לפרטים נוספים: ענבל פלג 04-9838774
inbal_p@oranim.ac.il

התכנסות והרשמה09.30 - 10.00 

ברכות: ד''ר יעל פויס, דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים, מכללת אורנים 10.00 - 10.15 

מושב פתיחה10.15 - 11.00 
יו"ר:  פרופ' משה יצחקי, מכללת אורנים 

המשורר ארז ביטון: נופים חבושי עיניים: העיוורון כממשות וכמשל בחיים ובשירה

שלושה מושבים מקבילים11.00 – 12.00 
א. כתמים עיוורים באמנות )כיתה 401(
יו"ר:  ד"ר יעל גילעת, מכללת אורנים 

ד"ר רונה סלע, אוצרת וחוקרת של היסטוריה חזותית, אוניברסיטת תל-אביב: העיוורון מרצון  והעיוורון מכורח - על השליטה 
הישראלית באוצרות פלסטינים ובכתיבת ההיסטוריה ועל משטור התודעה

ד"ר טל דקל, אוניברסיטת תל-אביב והמכללה האקדמית בית ברל: משטרי ראייה וכלכלת ייצוגים באמנותן של יוצרות 
ישראליות-אתיופיות

ב. עיוורון והתפתחות המדעים )כיתה 402(

יו"ר:  ד"ר שירלי מידז'נסקי, מכללת אורנים 
ד"ר מוקי גרוס, מכללת אורנים: עיוורים לסביבה, האם יש תקווה? - על עיוורונו של האדם לעולמו  הפיזי והשלכותיו

ד"ר אבנר כהן, אוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים: על העיוורון והתנאים ההכרחיים לאפשרותה של הראייה - ביקורת 
הביקורת של הפילוסוף )עמנואל קאנט( על התאוריה הקוסמית של האסטרונום )טיכו ברהה( 

ג. עיוורון פיזי ומטפורי בחינוך בגיל הרך )אולם 46(

יו"ר:  ד"ר סמדר דולב, מכללת אורנים 
ד"ר צמרת ריקון, מכללת אורנים : על העיוורון - אספקטים נוירופיזיולוגיים 

ד"ר סיגל אחיטוב, מכללת אורנים ומכללת גורדון: מה )לא( סיפרה לכם הגננת? גננות  מתמודדות עם סיפורי תורה מורכבים

הפסקה12.00 – 12.15 

שלושה מושבים מקבילים12.15 – 13.30 
א. עיוורון והונאה עצמית: מחיים גורי עד טוני סופרנו )כיתה 401(

יו"ר:  ד"ר קובי אסולין, מכללת אורנים 
ד"ר קובי אסולין: הסופרנוס, עיוורון מוסרי בשם התבונה 

פרופ' נעימה ברזל, מכללת אורנים: על עיוורון ופיכחון - חיים גורי, סבסטיה 1975

ב. עיוורון, שירה וסיפור )כיתה 402(
יו"ר:  פרופ' משה יצחקי 

פרופ' רפי וייכרט ופרופ' משה יצחקי, מכללת אורנים: עיוורון בתהליכי כתיבה ובשירה 
ד"ר ענת ישראלי, מכללת אורנים: מה לימדונו התלמודים על עיוורון ועיוורים

ג. עיוורון ברשת )אולם 46(
יו"ר:  ד"ר אילה צור, מכללת אורנים 

ד"ר מיכל דולב-כהן, מכללת אורנים: מתקוונים לא לראות: כשהמבוגרים עיוורים לעולמם המקוון של  הצעירים
ד"ר משה שנר, מכללת אורנים: אלף מילים שוות יותר מתמונה אחת: על נוכחות אישית ומפגש בין-אישי במרחב האינטרנטי

הכנס השנתי של בית הספר ללימודי מוסמך
"על העיוורון"

יום רביעי, ה' ניסן תשע"ה, 25.3.2015 באולם בית הדומי )46(


