
 
 

דיקנט הסטודנטים ותכנית הדגל למאבק בעוני ובהדרה חברתית מברכים ברכות חמות את 
 המרצות והמרצים שזכו בתמיכת ות"ת למימון קורסים משלבי עשייה בשנת הלימודים תשפ"ב.

 
 חברתית בנושאים הקשורים להדרה עשייה משמעותי של מרכיב משלבים משלבי עשייה קורסים

ורווחה ומטרתם לעודד שיתופי פעולה בין סגל האוניברסיטה,  ותרבות, בריאות חינוך חברתית,
חברתית של קורסים מקוריים אלה משתלבת -תלמידיה והקהילה הסובבת אותם. הפעילות האקדמית

  (.SDGsקיימא )-הפיתוח בר יעדיהיטב עם החזון החדש של האוניברסיטה, ועם 
 

האיכותיים והמבטיחים שהוגשו השנה ושמחים במיוחד במגוון אנו גם גאים במספר הגדול של הקורסים 
 העשיר של תחומי הדעת שיישמו את מטרות תכנית הדגל בשנת הלימודים הקרובה.

 

 ברכות ואיחולי הצלחה ל:
 

 פקולטה למדעי הרוח: ה
 אומנות שבוחנת את אפשרויות את ", יצירהחוג לאומנות מה טליה הופמןו יארא מחג'אנה

 ."כאן הקיום המשותף

 אומנות פלסטינית וחברה", יצירה מהחוג לאמנות קאמיכאל חל". 

 עבר והווה-כך היינו: זיקנה נוכחת", החוג ללימודי ישראלמ גליה השרוני". 

 עבודת מנחה בתיאטרון קהילתי", חוג לתיאטרוןמ מיכל מירון גלפז". 

  ,נבחרים בטכנולוגיות ארכיאולוגיה של חומרים: פרקים ", ארכיאולוגיהמהחוג לשריאל שליו
לימוד, תיעוד ושימור מסורות מקומיות כמפתח להבנת שיטות עבודה  –עתיקות ומסורתיות 

 ".עתיקות
 

 הפקולטה לרווחה ובריאות 
 יוזמות לקידום בריאות הנפש בחברה ", החוג לבריאות נפש קהילתיתמ אנואר ח'טיב

 ."הערבית בישראל

 עקרונות הטיפול השיקום בריפוי בעיסוק " בעיסוק,ריפוי מהחוג ל הילה טל שחרו עדי שטרן
 ". פסיכוסוציאלי א'

 סוגיות בקידום בריאות ומניעת ", פיזיותרפיהמהחוג ל אבו אלהיג'ה-באדרה נעאמנה
 ".סיכונים

 שיקום בפגיעות נוירולוגיות", פיזיותרפיהמהחוג ל מיכל כפרי". 

 וארגונומיהשיקום בעבודה ", ריפוי בעיסוקר מהחוג לעמי שרויאנ". 

 תרבותיות בטיפול באמנות-סמינר רב", תיוטיפול באמנומהחוג ל כהן-ג׳ואנה צ׳מנסקי." 

 פיתוח הנהגה לקידום תזונה בריאה בקרב ", בית הספר לבריאות הציבורמ ברק-רוני אלרן
 ".אוכלוסיות מוחלשות



 

 הפקולטה למדעי החברה
 מתיאוריה ארגונית , "תיאוריה ארגוניתהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, מ ואלרי איסק

 ."קהילתיים-לפרקטיקה של מיזמים חברתיים

 פרויקט מסכם במערכות מידע, "מהחוג למערכות מידע תומר שגיא." 
 .  

 הפקולטה למשפטים 
 קליניקה למשפט ומדניות החינוך", חוג למשפטיםמה תמי הראל בן שחרו הרן רייכמן." 

 

 הפקולטה לחינוך
  חינוך, תרבות והדרה חברתית", החוג לייעוץ והתפתחות האדםמ ברק-חייבימירית". 

 

 אשכולות העשרה

 ואסטרטגיות   חדשנות חברתית", התכנית לחדשנות ויזמותמ מעיין אגמוןו סתיו בר שני
 ".אימפקט

 
 

 פרופ' ג'ני קורמן                                             פרופ' ישראל )איסי( דורון 
 דיקנית הסטודנטים                                       ממונה אקדמי על תכנית הדגל 

 

 


