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 פרויקט הדגל
 הצהרת כוונות

 חיפה אוניברסיטת של שאיפתה את משקף הפרויקט
 שיקדמו חברתיים תהליכים ומוביל מעצב גורם להוות

 מודרות אוכלוסיות של שילובן ואת חברתית סולידריות
  .ישראל מדינת של החברתית ברקמה

 

  האוניברסיטה של מחויבותה את מבטאת התכנית
 אקטיבית חברתית ומעורבות אקדמית מצוינות לשילוב

   .והצפון חיפה באזור מוחלשות אוכלוסיות ולמען עם



 פרויקט הדגל
 מטרות ויעדים

למצב את אוניברסיטת חיפה כגורם מוביל תהליכי שינוי חברתי 

  לפתח ולהפיץ ידע לשינוי חברתי בנושא צמצום הדרה חברתית 

לקדם סולידריות חברתית בישראל 

  לקדם את מצבן של קהילות מודרות 

טווח -למסד את התכנית כמסגרת פעולה משותפת וארוכת
 לאקדמיה וקהילה

 להשפיע על מדיניות חברתית באמצעות התארגנות רחבה של
נציגים של שירותים וארגונים  , סטודנטים, חוקרים ומרצים

 חברתיים ותושבי הקהילות המשתתפות בתכנית



 פרויקט הדגל
 נבנה על סמך ידע קודם 

פרויקט שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני 

שירותי רווחה עירוניים ואנשים  , שותפות בין אקדמיה
 החיים בעוני

מרחב , הוראה, פעולה חברתית, השותפות הולידה מחקר
והון  , מרחב להכשרת אנשי מקצוע, להכשרת סטודנטים

 .חברתי בקרב אוכלוסיות מוחלשות



 רקע
גידול עצום במימדי אי שוויון חברתי בישראל 

ליברליזם והחלשת המחויבות  -התגברות מגמות ניאו
 לעקרונות מדינת רווחה

שקיעת הפריפריה 

  ניכור בין אקדמיה לקהילות מודרות 

רצון לפיתוח ידע רלוונטי לשינוי חברתי 

 

 

 



 ?מהי הדרה
  ביטוי לאי שוויון חברתי 

  כשל מערכתי רב מימדי 

 פוגעת בהשתלבותן של אוכלוסיות בעלות מכנה
 חברתי משותף

מצמצמת את מבנה ההזדמנויות 

מולידה בידוד חברתי 

אמון וסולידריות , מחלישה את רמת ההזדהות
 חברתית  

 



 מתודולוגיה
 הוראה , התכנית משקפת שילוב של תיאוריה ופרקטיקה

שילוב זה מיועד לתת לאוניברסיטת . ומחקר ואקדמיה וקהילה
 . חיפה מקום חשוב בעיצוב תהליכים חברתיים בישראל

פי צרכים שיזוהו -דינאמית ומתפתחת על, שנתית-תכנית רב
 (. Reflection on Action)תוך כדי פעולה 

ידע -ייחודי מבוסס-פי מודל התערבות-התכנית תפעל על
 knowledge and community-based)קהילה -ומבוסס

intervention  .) 

 התכנית מלווה במחקרי הערכה לבחינת ההשפעה החברתית
 .ויעילות ההתערבות



 שותפויות אקדמיה קהילה
 לקהילות גבוהה להשכלה מוסדות בין שותפויות פיתוח

  יוצא פועל המהווה ,ומתרחבת הולכת תופעה הינה מודרות
 ,Fisher) ומוסדיים כלכליים ,חברתיים שינויים של

Fabricant &  Simmons, 2005; Austin, 2010; Lantz 
et al, 2001 ). 

 



 שותפויות אקדמיה קהילה
  השתתפות עקרונות על המושתתות ,אלו שותפויות   

(Participation) ושוויון (Equality), דגם מציעות 
 שונים חברתיים סקטורים בין כוח יחסי של אלטרנטיבי

 כגון ,רבים בתחומים ידע לפיתוח עשיר מקור ומהוות
  ,קהילה ,חינוך , קהילתית מנהיגות פיתוח ,בריאות
 ; Barger & Das, 2004 ; Howard et al, 2010) ושיקום

Landry, Lee & Grinwald, 2009; McDaid, 2009; 
Thomasa et al, 2009; Minkler et al. 2006; Lantz 

et al, 2001).  

 



Strier, R. (2011).Constructing University 
Community Partnership: Entangled Perspectives. 
Higher Education, 62, 81-97. 
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Fields of Paradox: University 
Community Partnership (Strier, 2012) 

   Successful partnerships are characterized by 
mutuality, supportive leadership, university 
immersion in the process of building assets and 
capacity within the community (Taylor et al., 
2004). However, one of the main questions of 
this research area is how and to what degree 
these partnerships are in fact mutually 
beneficial for both the university and the 
community (Kaufman, 2004).  

 



Fields of Paradox 
 “Top down” institutional presence vs. “Bottom up”  
    grassroots orientation 
 Improving the quality of relations vs.  Increasing 

organizational effectiveness  
 Exposing Unequal Power Relations vs. Strengthening 

Trust 
 Fostering an Egalitarian Approach vs. Respecting 

Hierarchies 
 Transformational Goals vs. Tangible Achievements  
 Encouraging a Shared esprit de corps vs. Respecting 

the Multiplicity of Identities 
 
 
 
 
 
 
 



 אפקטיביות של שותפויות  
 אקדמיה קהילה

  קהילה-אקדמיה שותפויות של האפקטיביות מידת   
  ,השותפים בין האמון רמת כגון שונים מגורמים מושפעת

 תכנון ,השותפות רמת ,משאבים על שליטה , הכוח חלוקת
 ;Silka) הקהילה ויכולת חיזוק העדר ,לקוי יישום או

1999; Maurrasse 2002; Thomasa et al, 2009; 
Lantz et al, 2001). 

 



 אקדמיה מעורבת  
Engaged scholarship 
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 פרויקט הדגל
 ב"פעולות תשע

  הקמת צוות מוביל 

  הקמת ועדה אוניברסיטאית עם
סגל מינהלי  , נציגי סגל אקדמי

 וסטודנטים

גיוס צוות לפרויקט 

פיתוח תכנית הערכה 

 קורסים משולבי עשייה5הפעלת 

 פורומים 4הפעלה של / הקמה 

כנס פתיחה 

  יום עיון לכלל הסטודנטים והמרצים 

 

מיפוי אוניברסיטאי 

גיוס שותפים בקהילת האוניברסיטה 

איסוף נתונים: מיפוי קהילה  ,
זיהוי סוגיות , מיקוד' קב, ראיונות
 לטיפול

 ממסד  )גיוס שותפים קהילתיים
 (ועמותות

  תכנון וביצוע פרויקטים קהילתיים 

פתיחת קורס שליחים בשותפות 

ג"הערכה ותכנון פעילות תשע 

 



 פרויקט הדגל
 ג"תכנון תשע

 

 

שותפות  
אקדמיה  

 קהילה

הקמפוס 
 הקהילתי

חממת  
 מחקר

קורסים 
משולבי  

 עשיה

פרויקטים  
 בקהילה



 קמפוס קהילתי

 

 הקמפוס הקהילתי

 מחקר
מחקר לקידום אוכלוסיות בהדרה  

 .  חברתית
 מתודולוגיה של מחקר השתתפותי 

 פרויקטים ופעילות
בסיס לפעילות 
פרויקטים של  
פרויקט הדגל  

 בקהילה

 למידה
,  סדנאות, קורסים

 הכשרות



 חממה לפיתוח ידע
 (Social Solidarity Research Greenhouse) המחקר חממת

 מטרות .חברתית הדרה לחקר תחומי בין אקדמי כמרכז תיווסד
 :המרכז

שונות ואוכלוסיות תופעות של במחקר אקדמית מצוינות קידום 
 .חברתית בהדרה

הדרה בנושא תחומי בין מחקר קידום. 

חברתית בהדרה אוכלוסיות ומשתפים המערבים מחקרים קיום. 

הדרה עם המתמודדות לאוכלוסיות מותאמים מחקר בכלי שימוש 
 .חברתית

חברתית הדרה בנושא ידע ומפיץ מפתח כגורם חיפה אוניברסיטת. 

 



 פרויקטים קהילתיים

שליחים בשותפות 

פעילות למיצוי זכויות 

פרויקטים לפיתוח הון חברתי 

 (:  בהתאם למיפוי)פרויקטים לאוכלוסיות ממוקדות בתוך הקהילה 
 קשישים העדה האתיופית, נוער

 

 



 קורסים משלבי עשייה
קורס לעבודה קהילתית עם קהילות עניות 

קליניקה משפטית 

קליניקה למנהיגות ומדיניות בחינוך 

תיאטרון כמנוף לשינוי חברתי 

 קורסים נוספים
ערבים-פיתוח מנהיגות סטודנטים יהודים 

קורס קידום בריאות 

קורס מוסיקה 

עוד... 
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 2012קורס שליחים בשותפות 


