תכנית אופ"ק (אוניברסיטה פעילה בקהילה) פועלת באוניברסיטת בן-גוריון זה למעלה מעשר שנים ,המפגשים
הרבים שהתקיימו במסגרת התכנית הפכו אותה לגורם חשוב בחיי התרבות של הנגב ביישובים הערביים והיהודים,
והיא מבטאת את המחויבות של האוניברסיטה כלפי ציבור האזרחים בדרום הארץ .מכתב זה נועד להציג מעט מן
הידע ,המעורבות ,וכישורי ההרצאה שאנו יכולים להעמיד לרשות ארגונים קהילתיים ,תרבותיים ,חברתיים וחינוכיים
ברחבי הנגב .כל ההרצאות ניתנות על ידי אנשי סגל האוניברסיטה בהתנדבות .ביכולתנו לתאם ,בשיתוף פעולה עם
מנהלי מוסדות ורכזות תרבות ,סדרה קצרה של הרצאות לפי תחומי העניין של הקהל.

רפואה ומדעי הטבע
בתחום זה נוכל להציע הרצאות העוסקות במחקר יישומי ,או במחקר בסיסי ותיאורטי .בהתאם לצרכים,
נוכל להציע גם הרצאות מקומיות ,הנוגעות לשאלות סביבתיות או פוליטיות בדרום.
צוות התכנית ישמח לקשר אתכם גם עם רופאים בעלי התמחויות מגוונות.
שם המרצה

תחום

גב' גלית גרינברג

מנהלת מרכז חינוך לאפילפסיה בסורוקה

ד"ר עדי ווינטראוב

רופא נשים העוסק באורוגינקולוגיה ושיקום רצפת האגן

ד"ר רועי גזית

תאי-הגזע של מערכת הדם

פרופ' גלילה אגם

ביוכימיה קלינית ופרמקולוגיה

ד"ר ורד כליפא-כספי

מהפכת הגנום :מהו הגנום? למי יש גנום? כיצד חוקרים אותו ולמה
זה יכול להועיל? ומדוע  -מהפכה?

ד"ר נעמי תל צור

חקלאות באזורים מדבריים עם דגש על הנגב והערבה

ד"ר אברהם באר

מכון המים

פרופ' יונתן לרון

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי

מדעי ההנדסה ,מחשבים וניו מדיה
מרצי התכנית ישמחו להקדיש הרצאות לתיאור את חזית המחקר הטכנולוגי המתנהל באוניברסיטה,
בתחומי התקשורת ,המחשבים וההנדסה לסוגיה.
שם המרצה

תחום

פרופ' גלעד רביד

הנדסת תעשיה וניהול

ד"ר מוסי רוזנבוים

ניהול :הטיות התנהגותיות בקבלת החלטות השקעה

מר רפי גליק

ניהול והדרכת פרויקטים

ד"ר אלה שגב

הנדסת תעשיה וניהול

פרופ' ראובן שגב

תנודות ,הבסיס הפיסיקלי של המוסיקה

מדעי הרוח והחברה
ספרות עברית וספרות כללית ,אמנות ישראלית ואמנות כללית :במסגרת זו נוכל להציע מגוון של הרצאות על דרכי
ביטוי שונות באמנות (כתיבה ,ייצוג חזותי) ,כפי שהן באות לידי ביטוי בתקופות היסטוריות שונות .ההרצאות יכולות
לעסוק בספרות חז"ל ,ספרות עברית חדשה ,ספרות אנגלית ,או ספרות ערבית .בתחומי האומנות מרצי התכניות
ישמחו לדון בצורה מפורטת בקשרים בין אמנות לבין מגדר ,ובין אומנות לבין פוליטיקה .נוכל להציע גם הרצאות
בתחומי האמנות הפופולרית.
היסטוריה :הרצאות בהיסטוריה כללית והיסטוריה יהודית לתקופותיהן השונות היסטוריה תרבותית של ימי הבינים,
היסטוריה אירופאית מודרנית ,היסטוריה של האסלאם ,היסטוריה של מדינת ישראל והציונות .היסטוריה יהודית
בארצות האסלאם ובאירופה.
כלכלה ,אנתרופולוגיה וסוציולוגיה ,ומדעי המדינה :ישנם מרצים רבים שעוסקים בכלכלה הישראלית העכשווית ,או
בעימותים עכשוויים בחברה הישראלית .פערים בחברה הישראלית ,שאלות הקשורות למערכת הבריאות ,משברים
כלכליים ,מדיניות רווחה ,צדק חלוקתי ,בעיית הקרקעות בדרום.
פסיכולוגיה ,חינוך ,עבודה סוציאלית :נוכל להציע הרצאות בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ,והפסיכולוגיה של
החינוך ,וגם הרצאות יישומיות יותר העוסקות בכינון מוטיבציה אצל ילדים.

שם

תחום

גב' מעיין פדן

מגדר :פמיניזם ותרבות פופולרית ,הקהילה הגאה ,מיניות בריאה

פרופ' נחשון מירן

הפסיכולוגיה של שליטה עצמית
חינוך:

ד"ר גיא רוט

קשר שבין הורים וילדים ומורים ותלמידים :הקשר בין התנהגות ההורה/מורה
לאיכות המוטיבציה של ילדים בתחומים שונים כמו התנהגות פרו-חברתית
ולמידה

פרופ' מוחמד אלעטאונה
ד"ר דניאלה טלמון-הלר

מזרח תיכון :אסלאם בעת המודרנית
מזרח תיכון :ירושלים באסלאם ,התורה והקוראן במבט משווה ,מסעות הצלב
וצלאח אלדין
עבודה סוציאלית:

ד"ר יאיר רונן

א .התמודדות עם סבל :מסע בעקבות מורים רוחניים יהודיים,
ב .תיקון עולם בדמוקרטיה יהודית  :חזון ,הישגים ואתגרים
ג .האם אנו עושים צדק עם ילדים ומשפחותיהם?

גב' סופיה סולמון
גב' דבי חיימוביץ -יהושפט

פוליטיקה וממשל
א .השפעת של הכדורגל בשפה הספרדית והפורטוגזית.
ב .מהגרים יהודים מגיעים לאמריקה הלטינית לפני מלחמת העולם השנייה.

נשמח לעמוד לרשותכם,
דניאל אשוש ,רכזת התכנית ashush@post.bgu.ac.il
ד"ר אמיר בנבג'י ,המחלקה לספרות עברית ,ראש התכנית

