
הזמנה
ליום עיון

מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה:

מעורבות חברתית -
תפקידה השלישי של האקדמיה

ולטקס
 הענקת תעודות הצטיינות

ע"ש שוש ברלינסקי שיינפלד ז"ל 

למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה

ביום רביעי, כ"ט בחשוון תשע"ג - 14.11.12 
בין השעות:

09:00-15:45 יום עיון )אודיטוריום 222(
16:00-19:00 טקס )חדר סגל(

 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים )קומה 8( 
הר-הצופים, ירושלים

נא לאשר השתתפות 

לאסתי יעקב 02-5094514 

esti@che.org.il

ההזמנה מהווה אישור כניסה לקמפוס בצלאל

5 ב' החניה בחניון מס' 



הזמנה
לטקס הענקת תעודות הצטיינות ע"ש שוש ברלינסקי שיינפלד ז"ל
למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה

התכנסות  16:00-16:45

- ברכות // פרופ' פייסל עזאיזה, יו"ר ועדת   16:45-19:00 
  ההיגוי למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה

- דברים לזכרה של שוש ברלינסקי שיינפלד  

- דבר המשפחה  

- הצגת הסטודנטים הזוכים  

- בשם הסטודנטים הזוכים  

- הצגת הסגל הזוכה  

- ד"ר שלומי דורון // בשם הסגל הזוכה  

- הצגת המוסד הזוכה  

- דברי המוסד הזוכה  

- דברי סיום  

בתכנית

זוכי המלגות לשנת תשע"א
סטודנטים

אוניברסיטת בן גוריון בנגב עמית פיוטרסקי 

מכללת אחווה  סיגלית מהצרי 

האוניברסיטה העברית בירושלים אמיר ביין 

האוניברסיטה העברית בירושלים צחי וילנר 

המכללה האקדמית ספיר אמאל אלאנסרה 

ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה גטו אסנקאו 

המכללה האקדמית תל אביב-יפו אלא חסונה 

אוניברסיטת בר אילן ינון כהן 

אוניברסיטת חיפה יפית מולה 

אוניברסיטת תל אביב רותם אילן 

סגל אקדמי

הטכניון פרופ' רחל קלוש 

המכללה האקדמית אשקלון ד"ר שלומי דורון 

המוסד

בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים 

יום עיון למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה:
מעורבות חברתית - תפקידה השלישי של האקדמיה

הזמנה

התכנסות ויריד חשיפה   09:00-10:00

מושב א' // מדיניות ות"ת  10:00-11:15

פרופ' פייסל עזאיזה //   10:00-10:20 
הצגת מדיניות ות"ת ומדיניות ועדת ההיגוי למעורבות 

אקדמיה וסטודנטים בקהילה 

פרופ' מנואל טרכטנברג //    10:20-11:00 
מקומה של האקדמיה בחברה הישראלית

דיון  11:00-11:15

הפסקת קפה   11:15-11:30

מושב ב' // פרויקטי דגל   11:30-13:30

ד"ר רוני סטריאר, אוניברסיטת חיפה //  11:30-12:15 
שותפות לפיתוח סולידריות ולמאבק בהדרה חברתית

פרופ' נחמיה פרידלנד, המכללה האקדמית ת"א יפו //   12:15-13:00
חממה ליזמות חברתית

מר יובל בדולח, התאחדות הסטודנטים הארצית //  13:00-13:15 
RE-LOD סטודנטים מובילים שינוי בעיר לוד

דיון   13:15-13:30

ארוחת צהריים והמשך יריד חשיפה  13:30-14:30

מושב ג' // קורסים משלבי עשייה  14:30-15:45

שלי הרשקו, רותי קנטור, אדריכלית ליאת   14:30-15:00 
 בריקס-אתגר, בצלאל //

 "המדינה זה אני", 
"מארכיטקטורה א פורמלית למראה מקום"

פרופ' מרים שלזינגר, אוניברסיטת בר אילן //  15:00-15:30 
קורס למתורגמנות קהילתית

דיון  15:30-15:45

מנחה: יעל סימן טוב כהן  

בתכנית


