
 ארגון הסגל האקדמי הבכיר   
    The Senior Faculty Association 

 58-0073831)ע"ר(   

 

 ,8240661 ,8240935 טלפון:, 3498838ר הכרמל חיפה ה, 199אבא חושי 
 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.ilמייל: , 8257013פקס: 

 מעיין אגמוןד"ר  שם:

 מרצה בכירדרגה : 

  למדעי הרווחה והבריאותפקולטה : 

 החוג לסיעודחוג : 

 

 תואר בעלת . 2012 שנת מאז לסיעוד בחוג סגל חברת ואני אגמון מעיין שמי
 ודוקטורט חיפה מאוניברסיטת באנתרופולוגיה שני תואר ,בפיזיותרפיה ראשון

 .בסיאטל וושינגטון מאוניברסיטת בסיעוד
 – מאמינה אני

 גם להביא היכולה ,אקדמית מצוינות של מקום היא מבחינתי האוניברסיטה
 המחיצות וצמצום שונות מדיסציפלינות סגל חברי בין אינטלקטואלית לשותפות

 וליצור הקיימים במשאבים יותר יעיל שימוש לאפשר כדי ,ופקולטות חוגים בין
 ,הסגל חברי בין סולידריות לקדם שואפת אני .אמיתי אינטרדיסציפלינרי שיח
 .הסגל לחברי האוניברסיטה הנהלת בין מלאה שקיפות יצירת תוך
 ידי על .האוניברסיטה לכותלי מחוץ גם להתבטא צריכה הסולידריות ,וסףבנ

 המקדם המחקר של המיקוד . מגוונות אוכלוסיות עם ועבודה מחקר הבלטת
 לקהילה האוניברסיטה בין הקשר בחיזוק ; ביטוי לידי יבוא חברתית מוביליות

 שדהב מגוונות אוכלוסיות ושילוב ,לבוגרינו תעסוקתי בסיס יצירת לכדי
 סגל כחברי שלנו הגאווה תחושת להעלאת יובילו האלו הפעילויות כל .רקהמח

 .יותר ובטוחה נעימה עבודה סביבת עבורנו ויצרו באוניברסיטה
 - עשיתי ומה אני מי

 שמחקרי ואומר אקדים ,במוסד העשייה ליבת היא אקדמית שמצוינות מכיוון
 זכו הם וכי ,ההזדקנות ליךלתה פיזיולוגיות תנועה מערכות שבין בקשר עוסקים

 הבנת תוך המחקר שקידום ברור . ISF -ו MOST דוגמת מובילים למענקים
 .האוניברסיטה להצלחת הכרחי תנאי היא השונות הדיסציפלינות של הייחודיות

 באופן עיצבו מהן אחת כל של הייחוד והבנת מגוונות לדיסציפלינות הקרבה
 ביותר המשמעותי באופן שהעצימה ותהפעיל ,זאת עם יחד  .עבודתי את יסודי

 בין השילוב חשיבות את להרגיש לי ואפשרה למוסד שלי השייכות תחושת את
 היא שונות מדיסציפלינות סגל לחברי חיבור תוך ,למדע חברתי אקטיביזם
 בתוך שונים וסקטורים ספציפיים אנשים בין המחברת החברתית הפעילות

 .ובקהילה האוניברסיטה
 ,)דורון איסי 'פרופ עם יחד( בהתנדבות , והובלתי יזמתי ,חרונותהא השנים בשש
 שני לתואר סטודנטים 15 ששילב ,הדגל פרויקט במסגרת שנתי קורס

 בעיר שונות מקהילות ותיקים אזרחים 25 -כ עם ובריאות לרווחה מהפקולטה
 הדרה לצמצום פרויקטים עמדו הקורס בלב .בזקנה אקטיביזם בנושא ,חיפה

 קורס בהתנדבות אוביל ,הקרובה הלימודים בשנת .זקנים לש חברתית
 .מהקהילה חברתיים למובילים סטודנטים בין שישלב חברתית ויזמות בחדשנות

 ויזמות לחדשנות התכנית של המדעית בוועדה חברה אני ,בנוסף
 פעילה ,הזקנה לחקר המרכז של המנהל בוועד חברה  ,האוניברסיטאית

 העדה בני סטודנטים לשילוב תכנית ,שנים חמש מזה ,ומובילה הדגל בתכנית
  . לסיעוד בחוג האתיופית
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 המתמקדת תכנית הקמת שהוביל בצוות חברה הייתי האחרונה בשנה
 הסגר במהלך .שני לתואר והבריאות הרווחה למדעי בפקולטה בטכנולוגיות

 הרווחה מחלקת עם ותיקים אזרחים לליווי פרויקט בהקמת השתתפתי ,הראשון
 וסטודנטים הסטודנטים דיקנט ,הרקטור לשכת ,חיפה יתעיר של

 הקרובה הלימודים בשנת גם להתקיים ממשיך הפרויקט .מהאוניברסיטה
 תרומתם מלבד ,זה מסוג פרויקטים .הסטודנטים דיקנט של בתמיכה

 לעולם הסטודנטים של משמעותית חשיפה מהווים לקהילה המשמעותית
 .הלימודים במהלך עוד קצועיתמ תשתית לבנות להם ומאפשרים העבודה

 תוך דומות מטרות לקדם ואשאף אותי המנחים הערכים את מגלמת זו עשייה
 של והשייכות הגאווה תחושת ,האמון וחיזוק ,חיפה אוניברסיטת חוזקות הבלטת

 .לאוניברסיטה כולנו


