
המדור לקידום סטודנטים בדיקנאט הסטודנטים מפעיל מערך סדנאות המחולקות לשתי קטגוריות:
לצד  מגוונים.  בתחומים  הסטודנטים  של  הלמידה  מיומנויות  שיפור  לצורך  סדנאות   – למידה  תומכות  1. סדנאות 
הסדנאות  מערך  הלימודיים.  ההישגים  את  ולהעלות  לשפרה  יכולים  תומכים  כלים  החשובה,  היומיומית  הלמידה 

נבנה באופן שיתאים לכלל הסטודנטים מהפקולטות השונות.

2. סדנאות העשרה – סדנאות שמטרתן היא הקניית כלים נוספים לאישיות האדם ולחייו.

סדנאות – סמסטר א' | תש"ף

סדנאות תומכות למידה

מיינדפולנס
לגוף  בהקשבה  המתמקדת  תפיסה  היא  מיינדפולנס 

ולנפש האדם באמצעות מדיטציה והתבוננות פנימית.
בסדנה נתרגל מדיטציות ונפגוש את האיכויות של עצירה, 

שקט, תשומת לב וריכוז ומה שהם מעניקים לחיינו. 

מנחה: איילת שמולביץ' – פסיכולוגית קלינית

 ,15.12  ,8.12  ,1.12 בתאריכים  א'  בימי  מפגשים   4
22.12

קבוצה 1 – בין השעות 11-13 
קבוצה 2 – בין השעות 13-15

מחיר ההשתתפות: 200 ש"ח

התארגנות וניהול זמן
זמן... אי אפשר לשלוט בו, אך ניתן ללמוד איך לנהל את 

עצמך בתוך מסגרת זמן נתונה.
סדנה המשלבת למידה מעשירה והתנסויות חווייתיות 

בנושא ניהול זמן הכוללת מודלים ליישום מיידי והקניית 
כלים יעילים.

מנחה: נירה אגסי – מומחית באימון אישי ובהנחיית קבוצות

3 מפגשים בימי ד' בתאריכים 4.12, 11.12, 18.12
קבוצה 1 – בין השעות 10-12
קבוצה 2 – בין השעות 12-14
קבוצה 3 – בין השעות 14-16

מחיר ההשתתפות: 150 ₪

עמידה מול קהל
בסדנה זו נתמקד בעמידה מול קהל במהלך לימודי 

התואר.
נלמד שימוש בשפת גוף, עבודה דרך העיניים, 

התמודדות עם התנגדויות, עבודה עם קול, תנועה וכמובן 
שימוש בהומור.

מנחה: אברהם שלום לוי - שחקן, במאי, יוצר ויזם בתחום 
התיאטרון והקולנוע

3 מפגשים בימי ה' בתאריכים 5.12, 12.12, 19.12
קבוצה 1 – בין השעות 10-13
קבוצה 2 – בין השעות 13-16
קבוצה 3 – בין השעות 16-19

מחיר ההשתתפות: 200 ש"ח

ניהול עצמי
תכנון נכון מגשר על הפער בין המקום בו אני נמצא כעת 

למקום אליו אני שואף להגיע בנקודה מסוימת בעתיד.
סדנה זו כוללת מפגש אחד בו יינתנו כלים מתקדמים 

לניהול עצמי יעיל.

מנחה: חיים חדד – מומחה לתפקודי למידה

יום ב' בין השעות 16-19
קבוצה 1 - בתאריך 23.12
קבוצה 2 - בתאריך 30.12

מחיר ההשתתפות: 50 ש"ח

אסטרטגיות למידה לסטודנטים עם לקויות 
למידה/הפרעות קשב וריכוז – למקצועות מדעי 

הרוח והחברה 
הסדנה מתאימה לסטודנטים המתמודדים עם קורסים 

רבי מלל ותתמקד בקריאה יעילה, כתיבה, פירוק 
שאלות, התמודדות עם הפרעת קשב וריכוז וכו'. 

מנחה: אנה סולטן – מומחית לתפקודי למידה

הסדנה כוללת 3 מפגשים בימי א' בתאריכים 1.12, 8.12, 
15.12

בין השעות 16-18
הסדנה מיועדת לזכאים לסל שירותי מרכז התמיכה של 

דיקנאט הסטודנטים.

שפת הסימנים
רכישת כלים ומיומנויות בסיסיות בשפת הסימנים 

הישראלית לשם פיתוח יכולת תקשורתית עם אנשים 
חרשים וכבדי שמיעה. 

מנחה: ריקי שרמן – מומחית להוראת שפת הסימנים

הסדנה כוללת 8 מפגשים בימי א' בתאריכים
12.1 ,5.1 ,22.12 ,15.12 ,8.12 ,1.12 ,24.11 ,17.11

בין השעות 10-12

מחיר ההשתתפות: 280 ש"ח

חרדת בחינות
הסדנה מיועדת לסטודנטים החשים תחושות מתח 

וחרדה גבוהות במהלך תקופת מבחנים. בסדנה יילמדו 
המאפיינים והגורמים של חרדת הבחינות ויינתנו כלים 

להתמודדות עמה.

מנחה: אניס פרחאת – פסיכולוג קליני

4 מפגשים בימי ג' בתאריכים 3.12, 10.12, 17.12, 24.12
קבוצה 1 – בין השעות 10-12
קבוצה 2 – בין השעות 12-14
קבוצה 3 – בין השעות 14-16

קבוצה 4 – בין השעות 17:30-19:30

מחיר ההשתתפות: 250 ₪

I'm possible
״לעיתים אני מרגיש שאני האויב הכי גדול של עצמי... לו 

יכולתי לשים את עצמי בצד... הייתי מפנה מקום ליכולות 
ולכוחות שלי״ (סטודנט שנה א׳, מדעי המחשב). 

בוא/י ללמוד איך להיות החבר/ה הכי טוב של עצמך!
סדנה לרכישת מיומנויות לימודיות וחברתיות מתוך הבנה, 
תרגול והפנמה כיצד להעצים את כוחות ה-mind והנפש.

מנחה: ד"ר סמדר דה לנגה – פסיכולוגית קלינית

הסדנה כוללת 3 מפגשים בימי ד' בתאריכים 4.12, 11.12, 
18.12

קבוצה 1 – בין השעות 10-12
קבוצה 2 – בין השעות 12-14

מחיר ההשתתפות: 150 ₪

סדנת העשרה

הרישום והתשלום באמצעות כרטיס אשראי בכתובת
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/workshops.aspx

("סדנאות" תחת "המדור לקידום סטודנטים" באתר 
הדיקנאט – באתר ההנחיות לרישום ולתשלום).

לפרטים נוספים ניתן לפנות לירון -
marathon@bgu.ac.il :טל': 08-6477389, דוא"ל

הסדנאות מתקיימות בקמפוס מרקוס – 
הקמפוס המרכזי של האוניברסיטה בבאר-שבע.

(אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, דיקנאט הסטודנטים)

דיקאנט הסטודנטים


