
דיקנט הסטודנטים

שבוע אחריות חברתית

אקדמיה מובילה בעולם משתנה

תש"ף
הרצאות ומפגשים מעוררי השראה

יום ראשון ׀ 12.01.20 ׀ 19:30
כנפיים של קרמבו

כנפיים של קרמבו היא תנועת נוער לילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים, מכל רבדי החברה הישראלית. 
הדס שטנגר מנהלת פיתוח ההדרכה של הארגון תדבר על השינוי החברתי שהתנועה שואפת להשיג ועל פיתוח המודל 

הייחודי של התנועה, מודל שבזכותו  אף הגיעו לייעוץ באו"ם. הדס תדבר על יצירת מסגרת חברתית מכילה ומחבקת, 
כיצד ילד שאינו מדבר הופך משמעותי לחבריו ואיך אפשר לברוא מציאות מופלאה של חברות, הכלה, שינוי חברתי, 

מנהיגות ועשייה חברתית בקבוצה כל כך מגוונת.
לצד הדס יציגו ליענה גולדסטון, נועם בן זקן ושירה בן אבו, וישתפו בסיפורן האישי בתנועה.

יום שני ׀ 13.01.20 ׀ 19:00
מלאך עם תסמונת דאון 

הצגה מלאת הומור ומעוררת השראה המביאה את סיפור חייהם המרתק של שני אחים: עופר הבכור ואחיו הצעיר דקל 
שנולד עם תסמונת דאון. עופר התעלם מדקל מיום לידתו של דקל ולמשך 14 שנים. היה זה דקל שבחר ליזום חיבור וקשר, 

חיבק את אחיו ואמר: "התגעגעתי". צעד זה פתח בפני עופר צוהר, שהלך והתרחב להכרה בייחודו ובעצמתו של דקל.
בשפתו העשירה, בתעצומות הנפש ובשמחת החיים המדבקת שלו סחף דקל את עופר למסע משותף של מודעות עצמית, 

אשר חולל מהפך בחיי שני האחים.

יום חמישי ׀ 16.01.20 ׀ 17:30
דרוש רץ עם נשמה

מודעת אינטרנט: "דרוש רץ עם נשמה", שינתה את חייהם של גיא בן דור ואביו עופר.
בזה נבבה, עיוור מלידה, רצה להגשים את החלום שלו לרוץ, וחיפש מישהו לרוץ איתו. גיא ועופר נענו למודעה ובין השלושה 

נרקמה חברות אמיצה שהולידה חלומות אשר נראו בלתי אפשריים - לייצג את ישראל באולימפיאדה ולהעפיל לפסגת האוורסט. 
ב-2009 יזם גיא פרויקט ייחודי ופורץ דרך של קבוצות ריצה והליכה המשלבות אנשים עם מוגבלויות ומתנדבים מלווים.  

בהרצאה גיא ידבר על מנהיגות, נחישות, שאיפה למצוינות, עבודת צוות, מעורבות חברתית ויזמות חברתית , הצבת מטרות, 
התמודדות עם מצבים מורכבים, צמיחה מתוך משבר והפיכת חלומות בלתי אפשריים לאפשריים בהחלט.

כולם מוזמנים להשתתף ולהתרגש עימנו

כל המפגשים יתקיימו באולם גוטסמן
להרשמה למפגשים סרקו את הקוד

יריד מכירות 
חברתי

במהלך השבוע, 
ברחבת מדעי הבריאות 

(ליד הגשר)

יום שלישי ׀ 14.01.20 ׀ 10:00

טקס הענקת תעודות 
למצטייני דיקן 

ולמצטיינים בפעילות 
חברתית בשנה"ל תשע"ט

ובנוסף:

התרמת דם
יום ראשון 12.01.20 ׀ 

09:30-15:00 ׀ אולם 2509
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