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 אקדמיים משלבי עשייה -קול קורא לפיתוח קורסים חברתיים

  בתשפ" לשנת הלימודים
 

שותפות אוניברסיטת חיפה והקהילה  -לפיתוח קורסים אקדמיים משלבי עשייה במסגרת תכנית  הדגל 

 לסולידריות ומאבק בהדרה חברתית

University of Haifa Interdisciplinary Flagship Project: Promoting Solidarity, Facing Social  
 Exclusion 

 

  כללי

 University of Haifa Interdisciplinary ) לקידום סולידריות ומאבק בהדרה חברתית תכנית הדגל

Flagship Project: Promoting Solidarity, Facing Social Exclusion)  הינה תכנית לשותפות

קהילה של אוניברסיטת חיפה המיועדת לבסס את אוניברסיטת חיפה כאקדמיה מעורבת המובילה -אקדמיה

מצוינות וחדשנות במחקר ובחברה. התכנית פותחה כחלק מיוזמת ות"ת לפיתוח פרויקטים חברתיים 

 מובילים וקורסים משלבי עשייה בקהילה.

בחברה, לקדם  (חברתי ,מעמדי ,תרבותי ,לאומי)יא לצמצם את רמת הקיטוב מטרת" תכנית הדגל" ה

סולידריות ולעודד את השתלבותן של קבוצות מודרות בזרם המרכזי של החברה הישראלית. התכנית 

-ומערבת עשרות חברי סגל אקדמי ממגוון פקולטות, חברי סגל מנהלי ויותר מ עשיריתפועלת זו השנה ה

 סטודנטים בשנה הפועלים עם ולמען אוכלוסיות המתמודדות עם הדרה חברתית ועוני. 200

 

להגיש בקשות  לקראת הכנת המענה של אוניברסיטת חיפה לות"ת  ,חברי/ות סגל אקדמי מוזמנים/ות

לקורסים המשלבים למידה אקדמית עם פעילות סטודנטים וחברי סגל בקהילה לפי הנחיות ות"ת 

 כמפורט להלן. והדגשים של' תכנית הדגל 'של אוניברסיטת חיפה

 

 תקציב קורסים משלבי עשייה

 המשלבים מרכיב של עשייה חברתית קורסים משלבי עשייה הם קורסים אקדמיים בתחומים שונים

 בפעילותם.)סטודנטים ו/או סגל( 

הוועדה מעודדת שיתוף פעולה בין דיסציפלינות כאשר מטרת השילוב היא להיטיב עם העשייה בקהילה 

 על מנת לייצר פעילות קהילתית מודעת ואיכותית יותר המתבססת על הידע הקיים באקדמיה.

תינתן עדיפות לקורסים אקדמיים אוניברסיטת חיפה חרטה על דגלה את קידום ההכלה החברתית ועל כן 

אשר עוסקים בהיבטים שונים של הדרה חברתית או הכלה על כל גווניה )כגון קורסים המתייחסים 

מיעוט בחברה הישראלית, הדרה מגדרית, הדרה של אנשים עם מוגבלות, קבוצות  עוני, לסוגיות של:

  .זכויות חברתיות ועוד(

לכל קורס ,בכפוף לאישור הות"ת. תקצוב זה יועבר בגין ₪  30000 לסך של עדגובה המענק יעמוד 

 , חומרים, מלגות וכדומה.עוזרי הוראה כגון: הוצאות הכרוכות בעשייה החברתית,
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 על הקורסים לעמוד בכל הקריטריונים שלהלן:

נ"ז או מלגה או משקל משמעותי בציון  2נ"ז על המרכיב האקדמי ובנוסף  2קורס המקנה לפחות  •

 הקורס על מרכיב העשייה עם הקהילה.

קורס אקדמי שעוסק בתכנים חברתיים: על הקורס לכלול לימוד תיאורטי של תכנים חברתיים  •

 בנוסף לתכנים מקצועיים.

תכלית הקורס צריכה להתמקד בעשייה חברתית בקהילה חיצונית לקהילה האקדמית ולטובתה,  •

 עשייה ו / או מחקר פנים אקדמי לטובת שיפור המעורבות של האקדמיה בקהילה.כמו גם ב

הקורס משלב פעילות חברתית של סטודנטים וחברי/ות סגל אשר קשורה לתכני הלימוד בהיקף  •

 ש"ש לפחות . 2של 

סוג הפעילות: הפעילות המתוכננת ומבוצעת בשותפות ובקשר רציף עם הקהילה. לא תאושר  •

 פרקטיקום. לא תתוקצבנה יותר משתי קליניקות משפטיות בכל מוסד. הכשרה מעשית או

 ידי מנחה אקדמי/ת.-קיומו של ליווי אקדמי של הפעילות על •

לקיום הקורס יש עלויות נוספות בגין פעילות הסטודנטים. העלויות הנוספות שיאושרו לתקצוב  •

הוראה, רכז/ת, מומחים  ות"ת הן: מלגות והוצאות נסיעה לסטודנטים, השתתפות במימון עוזרי

חיצוניים, רכישה והכנה של חומרים לפעילות. ות"ת תשתתף במחקרי הערכה שיבדקו השפעת 

 הקורסים והפעילות על הסטודנטים ועל הקהילה.

 השתתפות ות"ת אינה מאושרת לטובת פרסום או תקורה. •

 ניתן להגיש קורסים לתואר ראשון או שני. •

 

 הערביקורסים משלבי עשיה למגזר 

ות"ת החליטה להעמיד תקציב נוסף עבור קורסים אשר נועדו להגדיל את שיעור ההשתתפות של 

על סטודנטים מהמגזר הערבי. על הקורסים הנ"ל יחולו כל הקריטריונים האמורים בסעיף הקודם ובנוסף ,

 קורסים אלה לעמוד באחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

 מהחברה הערביתהקורס יועבר על ידי מרצה  •

 הקורס יועבר בשפה הערבית •

 הפעילות תתקיים בקרב קהילות ערביות •

 נושא הקורס יהיה מכוון לסטודנטים מהמגזר הערבי •

למען הסר ספק קורסים אלה יהיו פתוחים לקהל הסטודנטים הרחב ויוכלו להצטרף אליהם גם 

 סטודנטים שאינם סטודנטים ערבים .

 

 כנית הדגל באוניברסיטת חיפהדגשים לקורסים משלבי עשיה בת

תחומיים חדשים המשלבים בין חוגים ובין הפקולטות, ליצירת -אנו מעודדים גיבוש של קורסים בין •

 שיתופי פעולה בין המרצים והסטודנטים בתחום האקדמי והמעשי של המאבק בהדרה חברתית.

לתחומי העיסוק של תכנית יועדפו קורסים חדשים היוצרים פעילות חברתית איכותית ואשר ישיקו  •

: הדרה חברתית, חינוך ותרבות, בריאות ורווחה, תקשורת, קשר בין סביבה בהדגל לשנת תשפ"

 לחברה.

 תינתן העדפה לקורסים שנתיים. •
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תינתן העדפה לקורסים המציגים השתתפות תקציבית של החוג/הפקולטה במרכיבי העשייה ו/או  •

 ג.מודים עד שנה"ל תשפ"הלישיש להם תכנית להטמעת הקורס בתכנית 

, ובשכונות תינתן עדיפות לקורסים שבהם מוקד הפעילות של הסטודנטים הוא בעיר חיפה •

 .בפרט -מוחלשות שלה 

 ההצעות שתוגשנה צריכות להתייחס לנראות הציבורית של הפעילות הנערכת בקהילה. •

 

 אוניברסיטת חיפה התחייבות הזוכים במענקים לקורסים משלבי עשיה במסגרת 'תכנית הדגל' של

לקחת חלק בפורום מרצים של פרויקט הדגל המתכנס מידי כחודשיים ובפעילויות שונות של  •

 הפרויקט כפי שיקבעו בהמשך.

להיות שותפים בתכנון והעברה של הרצאות ופעילות עם הסטודנטים בקורס בנושאים שבליבת  •

 הפרויקט: הדרה וקידום סולידריות חברתית.

 ידי צוות ההערכה החיצוני.-של התכנית והקורס על לקדם תהליכי הערכה •

להגיש דו"ח של הערכה אישית והתנסות בהוראת הקורס, ודו"ח בתום הפעילות על אפשרויות  •

 שילוב בתכנית לימודים אקדמית.

 החומרים שיפותחו במסגרת התוכנית יעמדו לרשות הכלל. •

 בפעילויות נוספות של הפרויקט.אנו מעודדים מרצים להיות שותפים פעילים גם במחקר  •

 

 

 הגשת ההצעות לקורסים משולבי עשייה

 ההצעות תתקבלנה מחברי/ות סגל של אוניברסיטת חיפה. •

 גבי הטופס המצורף בלבד למייל:-על. 31.7.2021-יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מה •

flagship@univ.haifa.ac.il 

 לפרטים, התייעצות ומידע נוסף מוזמנים/ות לפנות: •

 -פרופ 'איסי דורון, ממונה אקדמי על 'תכנית הדגל'  -

idoron@univ.haifa.ac.il 

 ystarosta@univ.haifa.ac.il –תכנית הדגל' " מנהלת, יוליה סטרוסטה -

 

 

 בברכה,

ממונה , הדורון ישראל איסי' פרופ

 אקדמי על תכנית הדגלה

 

 העתקים:

 רקטור ד"ר -גור אלרואיפרופ' 

 אקדמימזכיר  –ורדית גרבר

מנהלת תכנית הדגל  -יוליה סטרוסטהגב 

דיקן הסטודנטים דיקני  –פרופ 'ג'ני קורמן

 מנהלהפקולטות ראשי החוגים ראשי 


