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דבר יו”ר הועדה לתכנון ולתקצוב  
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דבר יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב

 

הנו  בשנים האחרונות  ומל”ג  ות”ת  של  והעשייה  היום  סדר  במרכז  עומד  הנושאים החשובים אשר  אחד 

הנושא החברתי קהילתי, על מגוון היבטיו. הצורך להנגיש את ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות אשר ייצוגן 

בהשכלה הגבוהה הנו נמוך, התגבש בד בבד עם הצורך להוביל מעורבות אקטיבית של האקדמיה בקהילה.

לאקדמיה  אמותיה.  בד’  מסוגרת  שתישאר  אסור  ומגוונים,  רבים  דעת  בתחומי  המוביל  כגוף  האקדמיה, 

ישנה שליחות חברתית ועליה לממשה.  ברצוננו לראות אקדמיה אשר תקדם עשייה איכותית, תנצל את 

משאביה לטובת סביבתה הקרובה, תתרום לה ותחזק את השפעותיה  החיוביות על החברה הישראלית. 

למעשה הגענו לשלב בו על האקדמיה, מעבר לתפקידיה הקלאסיים בייצור ידע, שימור ידע והפצת ידע,  

לשקוד ולפתח גם את תפקידה השלישי – מעורבות חברתית, בה תבוא לידי ביטוי ביתר שאת השפעתה 

החיובית על הקהילה.  

פרויקטים איכותיים של האקדמיה בקהילה אמורים להפיץ ולהשתמש בידע אקדמי קיים לטובת הקהילה, 

מהקהילה  החוזר  בהיזון  בתבונה  להשתמש  עצמה,  מהעשייה  ללמידה”  “פתוחים  להיות  זמנית  בו  אך 

לאקדמיה, ולפתח באופן זה ידע חדש, אשר יפרה הן את האקדמיה והן את הפעילות בשטח.

אני שמח על העשייה הרבה שכבר נעשית בשטח והחוברת הזו הנה דוגמא מבורכת לכך. אך הדרך עוד 

ארוכה. יש לשאוף לכך שכל המוסדות האקדמיים במדינת ישראל יטלו חלק בעשייה החברתית. ברצוני 

לאחל לכל העושים במלאכה במוסדות להשכלה גבוהה, החל מהנהלות המוסדות, דרך הסגל האקדמי, 

היחידות למעורבות בקהילה ועד לסטודנטים עצמם, להמשיך בדרכם ולהעמיקה, כך שהעשייה המייצרת 

תקווה לחברה מאוחדת יותר, תהווה עבור כולנו כלי לשינוי. יישר כח.

                         

פרופ’ מנואל טרכטנברג

יו”ר ות”ת
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כי  ספק  אין  הגיע.  ממנה  והסביבה  החברה  מהקהילה,  מתנתק  אינו  האקדמיה  בשערי  הנכנס  סטודנט 

גם הסטודנטים וגם החברה בישראל יכולים להיתרם משמעותית מעשייתם של סטודנטים, הן במסגרת 

זו  זו, בשנים האחרונות תפיסה  והן במסגרות התנדבותיות. כפי שמעידים העדכונים בחוברת  לימודיהם 

הולכת ומשתרשת באקדמיה בישראל, מרמת ות”ת-מל”ג דרך המוסדות, חברי הסגל והסטודנטים עצמם.

גבוהה,  להשכלה  הציבוריים  המוסדות  של  מתפקידם  אינטגראלי  חלק  היא  חברתית  ועשייה  מעורבות 

כלפי   - פעילות  מעגלי  שלושה  האקדמית  החברתית  לעשייה  והלימוד.  המחקר  לצד  השלישי  תפקידם 

המוסד, כלפי הסטודנט וכלפי הקהילה, ובכל אחד ממעגלים אלה פוטנציאל הצמיחה והפיתוח הוא אדיר.

אני שמח לראות את הדרכים השונות והמגוונות בהם יכולים היום הסטודנטים לעשות למען הקהילה – 

באמצעות היחידות למעורבות חברתית, קליניקות, התנסויות בשדה ועוד. במקביל ניתן גם לראות מגמה 

מבורכת אף היא של מחקר ופיתוח ידע בנושאים קהילתיים וכן הנגשה של השכלה גבוהה לאוכלוסיות 

שלא זכו להנות ממנה עד כה במידה מספקת. השילוב של התנסות בשטח יחד עם חשיפה לידע מתקדם 

מקנה לסטודנטים מיומנויות חדשות שישרתו אותם בהמשך דרכם המקצועית והאקדמית ומסייעת לפתח 

דור של סטודנטים מצטיינים בלימודים ובעשייה. 

ממוקדות  תוכניות  לפיתוח  יחסית  כלליות  התנדבות  מתוכניות  המעבר  היא  נוספת  חשובה  התפתחות 

גיאוגרפית.  ובין אם מבחינה  בין אם מבחינה דיסציפלינארית  והייחוד של כל מוסד,  הנשענות על הידע 

ניתן לראות עשייה נרחבת בתחומים כגון מוזיקה, טכנולוגיה, רפואה, מדעים, אמנויות ועוד, ומגוון תוכניות 

הפועלות בכל רחבי הארץ, בתוך הקמפוסים ומחוצה להם.

כל זאת לא היה אפשרי ללא תמיכה והכוונה מצד ות”ת-מל”ג, ברמת סדרי העדיפויות, תקצוב פעילות, 

97 קורסים משלבי עשייה מתוכם אושרו  מתן פרסים, והעלאת הנושא על השיח הציבורי. השנה הוגשו 

לתקצוב 68, וכן הוגשו 22 פרוייקטי דגל חברתיים מתוכם אושרו 16 להשתתפות ות”ת בהיקף כולל של 

כ- 8 וחצי מליון ₪. זוהי פעילות ברוכה ואני מקווה שנמשיך להטמיע את המחויבות הזו במוסדות באופן 

מעמיק ושיטתי. 

אני גאה ושמח מאוד שהמוסדות להשכלה גבוהה נעמדים בחזית העשייה החברתית ומובילים תהליכים 

ופתוחים  מחויבים  להיות  שנמשיך  במלאכה  העושים  לכל  מאחל  ואני  אותם,  לשקף  במקום  חברתיים 

ליוזמות שונות למען חיזוק קשרי אקדמיה-קהילה, ללמידה הדדית ולקידום הסטודנטים והחברה בכלל.

ב ב ר כ ה,

פרופ’ פייסל עזאיזה

יו”ר ועדת ההיגוי למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה

וחבר ות”ת

דבר יו"ר הוועדה למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה
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החל משנת הלימודים תשס"ו מייעדת ות"ת תקציב לנושא עידוד מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה, 

ות"ת לסעיף מעורבות חברתית עמד  נושא המתפתח כיום בכל העולם. בשנת הלימודים תש"ע תקציב 

על 2,500 אש"ח. בשנה"ל תשע"א, לאחר שינוי מודל הפעילות ולאור היקפי הפעילות המתרחבים, גובש 

והעמקתו על  גידול תקציבי רב שנתי. בשנה"ל תשע"ג עומד התקציב לטובת פיתוח הנושא  מתווה של 

9,000 אש"ח.

בין  רבים  פעולה  ובשיתופי  במוסדות  בסיסיות  בתשתיות  בתמיכה  ות"ת  התמקדה  תש"ע  לשנה"ל  עד 

חברתית  למעורבות  יחידות  הוקמו  במקביל  שונות,  ועמותות  ארגונים  ובין  גבוהה  להשכלה  המוסדות 

והמוסדות החלו לגייס ולהקדיש משאבים לטובת הנושא. 

ולתמיכה בפרויקטים חברתיים מובילים  בשנה"ל תשע"א אושר מודל פעילות חדש אשר מכוון לפיתוח 

אותם יתכננו ויובילו המוסדות, וכן לקורסים אקדמיים משלבי עשייה חברתית. החזון אליו מכוונת הוועדה 

בהתאם  בקהילה,  מעורבות  של  שונים  תחומים  אקטיבית  פרו-  בצורה  מאמץ  אשר  אקדמי  עולם  הוא 

לתחומי התמחותו ולסביבה בה הוא נמצא, לומד ויוצר, ובעקבות פעילות זו נתרמים הקהילה עימה עומד 

המוסד בקשר, הסגל והסטודנטים הפועלים, ותחומי המחקר הרלוונטיים אשר מופרים מהעשייה החיצונית. 

ות"ת רואה לנגד עיניה פיתוח של מעין "חממות חברתיות" במוסדות להשכלה גבוהה אשר ישלבו מחקר 

וידע תיאורטי אינטר-דיסציפלינארי עם ניסיון אקדמי ביצירת מסגרות ליווי והנחיית הפעילות, והיזון חוזר 

איכותית, אשר תשקף  ולתמרץ עשייה  ברצוננו לקדם  לתוך המחקר.  של הפעילות החיצונית במציאות 

ליצירתיות בפיתוח תכניות חדשות  תוביל  את תפקידה של האקדמיה בחברה הישראלית, עשייה אשר 

במוסדות בכל הארץ.

מעורבות אקדמיה בקהילה מורכבת משלוש צלעות: האקדמיה, הסטודנט והחברה )או לחלופין הקהילה 

לפעילות  "חיצונית"  למטרה  מחויבות  הכוללת  המוסד,  של  איכותית  מעורבות  הפעילות(.  נעשית  בה 

האקדמית הגרעינית - קרי המחקר וההוראה, מקנה תועלת רבה לכל אחד משלוש הצלעות ומעצימה את 

התוצאה הסופית של העשייה ואת השפעתה על חוסנה של האקדמיה ושל החברה בישראל. 

שינוי מודל הפעילות במקביל להגדלת התקציב ושינוי אופן התקצוב הביא לתהודה במערכת המתוקצבת 

להשכלה גבוהה. תקצוב ואישור הפעילות מראש )לא בדיעבד בסוף השנה( מאפשר הוספת קורסים חדשים 

לתכניות הלימודים, חשיבה מחודשת מתמדת במוסד לגבי תכניות לימודים וגיבוש מדיניות חברתית בעלת 

השפעה מעשית משמעותית. 

וחשוב לא פחות, המיקוד האקדמי הביא למעורבות אקטיבית של הנהלות המוסדות, אנשי סגל אקדמי, 

ודיקני  חברתית  למעורבות  היחידות  סגל  עם  משותפת  לעבודה  וכן  מתקדמים,  לתארים  סטודנטים 

הסטודנטים, באופן שהוסיף מימד חדש לפעילויות אלו. 

כיום אנו עדים לצמיחה והתפתחות רבה, הן איכותית והן כמותית, בתחום:

המוסדות לוקחים חלק פעיל ומשמעותי בהובלת הפרויקטים   •

•  מעורבות הולכת וגדלה של הנהלות המוסדות 

מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה: מעורבות חברתית – תפקידה השלישי 
של האקדמיה - רקע:
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תחומי הפרויקטים משקפים חיבור לסביבה הקרובה ורלוונטיות לצרכים חברתיים   •

אנו עדים לשילוב גובר בין תוכן אקדמי ובין הפעילות במסגרת הפרויקטים   •

•  נוצרים ממשקים בין כלל העשייה החברתית במוסד, קרי הקורסים ה'חברתיים' והפרויקט 

נערכים מחקרים עצמאיים וכן מחקרי הערכה על הפרויקטים   •

עשייה.  משלבי  ובקורסים  בפרויקטים  ות"ת  להשתתפות  הביקוש  בהתמדה  גדל  ואילך  תשע"א  משנת 

לדוגמא, בשנה"ל תשע"ג הגישו 24 מוסדות בקשות לתקצוב של 97 קורסים משלבי עשייה, מתוכם אושרו 

דגל חברתיים-  פרויקטי  ות"ת בתקצוב  22 בקשות להשתתפות  הוגשו  כן  כמו  קורסים להשתתפות.   68

מתוכם אושרו 16 פרויקטים להשתתפות ות"ת.

כבר בעתיד הקרוב ברצוננו להרחיב את הפעילות לפנינו עומדים האתגרים הבאים:

הירתמות המערכת לקידום נושא החשיפה להשכלה גבוהה במערכת החינוך הפורמאלית )תיכונים,   •

חטיבות ביניים( בקרב שכבות סוציו-אקו' נמוכות.

עידוד ויצירת פלטפורמות לשיתוף פעולה בין מוסדי  •

הגברת המחויבות המוסדית לנושא  •

המשך התהליך הקיים- העמקת איכות הפרויקטים והקורסים  •

עידוד תחומי רוחב ספציפיים  •

אנו שמחים להגיש את חוברת החשיפה של הפעילות החברתית הנעשית במוסדות המתוקצבים להשכלה 

גבוהה, במסגרת פעילות הועדה למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה של ות"ת. החוברת מציגה פעילויות 

נבחרות אותן מובילים המוסדות להשכלה גבוהה )רק חלקם בשיתוף ובתקצוב הות"ת(. הפעילויות נבחרו 

ונכתבו על ידי המוסדות ומציגות רק חלק מפעילות ענפה אשר הולכת ומתרחבת בכל מערכת ההשכלה 

הגבוהה בישראל. החוברת היא כלי אחד במטרה לפתח את התחום, לקדם שיתופי פעולה בין מוסדות 

בברכת שנת עשייה פורייה!

יעל סימן טוב כהן – ממונה בכירה

נועה בינשטיין – מרכזת

אורנן פודם – מרכז

 צוות חברה, קהילה ומכינות

הוועדה לתכנון ולתקצוב
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פעילות חברתית 
במוסדות להשכלה 

גבוהה
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  בקהילה ואקדמיה סטודנטים מעורבות
 בנגב גוריון-בן אוניברסיטת

גוריון בנגב למטרה להיות לא רק מוסד  -עוד משחר הקמתה שמה לה אוניברסיטת בן 
מוביל למצוינות אקדמית בכל מישורי החומר והרוח, אלא גם מוסד חינוכי להשכלה גבוהה 

הפועל למען רווחת תושבי הנגב, בריאותם, איכות חייהם, קידומם האישי, כמו גם לצמצום 
הפערים החברתיים והנגשת האקדמיה לאוכלוסיות שתחום זה אינו חלק טבעי ממהלך 

ים של הון אנושי ושל תשתיות פיזיות חייהם. האוניברסיטה מקצה דרך קבע משאבים רב
 לשירותם של לא רק מי ששייכים אליה ישירות אלא גם אותם אלה החיים בקהילה סביבה.

רוח הסולידאריות והאחריות החברתית של האוניברסיטה, תלמידיה ועובדיה מתבטאת 
ות במוטו: "איתך החברה שווה יותר". קצרה היריעה  מלתאר את עשרות התוכניות המופעל

באוניברסיטה לטובת הקהילה ואשר הפכו אותה ברבות השנים לגוף המוביל שינוי חברתי 
מתמיד. עשייה זו משפיעה מזה שנים על חייהם של רבבות תושבים, צעירים ובוגרים, ובכך 

 היא תורמת להעצמתם, לקידום עתידם ולשיפור פני האזור והחברה בישראל. 

המחלקה למעורבות חברתית במטרה שזו תהווה יסדה האוניברסיטה את  6791בשנת 
זרוע עיקרית להגשמת חזונה ומחויבותה של האוניברסיטה לפיתוח הנגב, קידום אוכלוסיותיו 
השונות וקיום פעילות חברתית בתחומי הרווחה וההשכלה. במחלקה מספר רב של תכניות 

ות באמצעות צוות המיועדות לפעילות סטודנטים. בנוסף להן מפעילה המחלקה תכניות שונ
מקצועי מיומן לטובת בני נוער או מבוגרים. כך מופעלים תיאטרון הברווז, תכנית הבוגרים, 

 התכנית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב וכו'. להלן המרכזיות שבהן.

 

 תכניות חברתיות נבחרות
 גודמן ולארי ליליאן ש''ע הפתוחות הדירות תכנית

בעיר באר שבע. בתמורה לדיור חינם  53-תכנית הדירות הפתוחות פועלת זו השנה ה
שבע, הסטודנטים חברי התכנית, מעמידים -בדירות הממוקמות בשכונות הוותיקות של באר

את כישוריהם למען אוכלוסיית השכונות, עמה הם חיים.  ייחודיותה של התכנית מתמצית 
ואינם מהווים אורחים לרגע. מתוך כך, היכולת שלהם  בכך שהסטודנטים גרים בתוך הקהילה

לפתח קשרים אמיצים ועמוקים עם התושבים ולהוות מודל לחיקוי בעיקר עבור הילדים 
סטודנטים גרים בדירות אלו אשר  621 -דירות וכ 95בשכונות היא גבוהה. התכנית כוללת 

 ת הבאות: משמשות אחה"צ גם כמועדוניות בהן הסטודנטים עוסקים בפעילויו
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הפעלת קשת רחבה של חוגים לילדים, נוער ומבוגרים, ביניהם: חוגי לימוד, אמנות,  
 מוסיקה, חוגי הספורט, בריאות, תקציב משפחתי ועוד המוצעים חינם לתושבי השכונה.

קיום פעילות כלל תכניתיות ושכונתית בעיקר בחגי ישראל: מסיבת חנוכה, מסיבת פורים,   
 טיולים, ימי שיא ובנוסף פעילות קיץ בסוף שנת הפעילות בתכנית.ימי צביעה בפסח, 

כל סטודנט מחויב לפתח קשר קרוב עם משפחה, וללוות אותה בצרכים   –אימוץ משפחה  
 השוטפים שלה )ליווי האם לבית הספר, כתיבת מכתב לביטוח לאומי וכו'(.

 "סטודנטים להכשרת תכניות"

 קרן: "ביניהן, חברתית למעורבות במחלקה פועלות סטודנטים להכשרת תכניות מספר
 שם של המשפחתית והתכנית" "מנהיגות – ציבור פעילי תכנית", "למנהיגות התכנית – משה

, אכפתית מנהיגות, בנגב הסטודנטים מקרב צעירה מנהיגות להצמיח , במטרה"אריסון תד
 ההכשרה תכניות מונות וםכי. הישראלית בחברה שינויים לחולל ויכולת אישית מצוינות בעלת

 .שנה בכל סטודנטים 231 -כ

הסטודנטים בתוכניות אלו משתתפים בהכשרה עיונית בקשת של נושאים חברתיים, 
בדגש על חינוך, כלכלה, פערים חברתיים וזהות ישראלית. הפעילות העיונית מועברת 
במסגרת של הרצאות, סדנאות, ימי עיון ושבת עיון על מנת לאפשר לסטודנט התבוננות 

ברה הישראלית. בנוסף להכשרה העיונית מחודשת על נושאים בוערים שעל סדר יום הח
משתתף הסטודנט באחד מהפרויקטים החברתיים שהמחלקה מפעילה או בתרומה לעשרות 

 הארגונים בבאר שבע והסביבה. 

נדבך חשוב נוסף בתכניות הוא עידוד היזמות. על מנת לפתח בסטודנט את יכולת 
 –ר זיהוי של צורך חברתי לאח –המנהיגות שלו, מתבקשים הסטודנטים במסגרת התכניות 

להפיק בעצמם פרויקט הנותן מענה לצורך זה. דרך הוצאתו לפועל של הפרויקט הם חווים 
 התנסות מעצימה ומספקת. 

 קידמה תכנית

 . התכנית6771 משנת חברתית למעורבות המחלקה במסגרת פועלת קידמה תכנית
 בשלבים מאתיופיה חדשים עולים בקליטת לסייע במטרה שלמה מבצע לאחר נוסדה

, מחשבים, אנגלית, חשבון, בעברית בסיס מקצועות לימוד דרך, בארץ לקליטתם הראשונים
 חגי ציון, ואקטואליה אזרחות לימודי באמצעות, ותרבותה הישראלית החברה הכרת וכן

 .וסיורים ישראל

שבע. -הבוגרת המגיעה ממרכזי קליטה ושכונות בבאר הלאוכלוסייכיום התכנית מיועדת 
פעמים בשבוע בשעות הערב על ידי סטודנטים חברי "קרן  5הלימודים נערכים באוניברסיטה 

 התכנית למנהיגות".  –משה 

לתלמידים אשר עמדו  -מקנים הלימודים בתכנית  2115 - 2112החל משנת הלימודים 
בהשכלת יסוד. בוגרי התכנית אשר עומדים תעודה  -בהצלחה במבחני משרד החינוך 

בדרישות הקבלה יכולים להשתלב בין היתר בלימודי המשך בכיתות היסוד והבגרות במסגרת 
"תכנית הבוגרים" המתקיימת אף היא ביחידה למעורבות חברתית. התכנית פועלת בהנחיה 

לימוד של האגף. וליווי צמוד של האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך ובהתאם לתוכניות ה
 תלמידים. 631 -בתכנית משתתפים מדי שנה כ

 הברווז תיאטרון

 שנועד קהילתי תיאטרון הוא התיאטרון. לנוער חברתי חינוכי מיזם הוא הברווז תיאטרון
 מגוונת לפעילות בשבוע פעם לפחות נפגשים התיאטרון חברי. שבע מבאר ונערות לנערים

', וכו אבטלה, סמים: כגון, כולה ולחברה לקהילה הקשורות שונות בעיות מועלות שבמהלכה
 ואנשי במאי ידי על מונחים הנוער . בני'וכו הדדית ערבות, שוויון: כגון, חברתיים נושאים וכן

 ולהתמודד רגשותיהם את לבטא לילדים יצירתי כלי משמש התיאטרון. מהתחום שונים מקצוע
 בני מקבלים בתיאטרון העיסוק על נוסף. אותם המעסיקים והחברתיים האישיים הנושאים עם

 .נוער בני 21 – כ מונה הקבוצה. בלימודים ועזרה סיוע, אישי ייעוץ, הצורך במידת, הנוער
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 איתך הצדק תכנית

 – איתך" עמותת עם בשיתוף, ע"תש בשנת לראשונה במחלקה שהופעלה חדשה תכנית
 מאוכלוסיות לנשים להקנות היא התכנית מטרת". חברתי צדק למען משפטניות -מעכי

 הנוגע בכל יום היום בחיי להתמודדות וכלים מיומנויות, במשפט בסיסי ידע מוחלשות
 ועוברות מתנדבות דין מעורכות הרצאות שומעות( במספר 63 -כ) אלה נשים. לזכויותיהן

 .סטודנטיות שתי הקבוצה את מנחות. העצמה סדנאות

 מיתר  
 במחלקה סטודנטים שלושה ביוזמת 2119 בדצמבר פעילותה את החלה" מיתר" תוכנית
 מרקע נוער בני של הפנוי הזמן את לתעל היא התוכנית מטרת. חברתית למעורבות

 מועברים החוגים. וסובלנית יוצרת, צעירה באווירה נגינה ללימוד נמוך סוציואקונומי
 -כ משתתפים בתכנית. מוסיקליות יכולות בעלי מתנדבים סטודנטים י"ע ש"ב בעיר סים"במתנ

 .סטודנטים 51
 

 בנגב גבוהה להשכלה הנגישות לקידום האוניברסיטאית התכנית
 הפועלת ייחודית אזורית תכנית היא בנגב גבוהה להשכלה הנגישות לקידום התכנית

 במרכז לחבריהם הדרום תלמידי בין לימודיים פערים לצמצם במטרה שנים מעשור למעלה
 בלימודיהם ומצליחים מתקבלים, הפונים הדרום תלמידי מספר את משמעותית ולהגדיל

  .התחרותיות המחלקות על בדגש, באוניברסיטה
 

, שדרות, ערד, דימונה, שבע באר) בנגב ישובים 61 -מ ספר בתי 27 משתתפים בתכנית
 (. ואילת מלאכי קריית, גת קריית, לקייה, רהט, כסייפה, שבע תל, ירוחם, רמון מצפה, אופקים

 התכנית . שותפי'יב – ו יא', י בכיתות תלמידים 6,611- כ הוא בתכנית התלמידים מספר
 עמותת, דרום מחוז – החינוך משרד, עתידים, י"רש קרן, בנגב גוריון בן אוניברסיטת: הם

 .    אדנהאור וקרן אחרי לאומי
 

 מושך כוח לשמש מטרתה, האוניברסיטאית החטיבה: חטיבות שתי בתכנית
 לאוניברסיטה אישית זיקה יצירת, השונים הידע לתחומי חשיפה באמצעות לאוניברסיטה

 ולומדים לאוניברסיטה התלמידים מגיעים, השנה במהלך, שישי יום כל. העצמי הדימוי וחיזוק
 מבוא, אנליטית הנדסה, מידע למערכות מבוא: ביניהם, מלאים אקדמאים קורסים שני

 מהקורסים בחלק משולבים סטודנטים. ועוד, מנהיגות, לוגיהסוציו, כלכלה, רפואה, למשפט
 כחמישים מלמדים זו בחטיבה. לחיקוי מודל ישמשו ואף לתלמידים חונכים שישמשו מנת על

 .האוניברסיטה של מרצים
 בציוני התלמידים הישגי לשפר שמטרתה ספרית הבית החטיבה היא נוספת חטיבה

 במסגרתה. שלהם החברתית והאחריות המוטיבציה, המסוגלות תחושת את ולחזק הבגרות
 את להגביר שמטרתן העצמה פעילויות ועוברים שבועיות תגבור שעות התלמידים מקבלים
 שלהם העתיד ראיית ואת שלהם המוטיבציה את, תלמידים של העצמית המסוגלות תחושת

 .גבוה לחלום היכולות את להם ויש שרשאים כמי
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 תקציר פרויקטים נבחרים

 

 קורסים חברתיים
מס'  תיאור הפעילות החברתית  פקולטה שם הקורס

 סטודנטים 
סטודנטים 

למען אוכלוסיות 
 מודרות בנגב

 רוח וחברה

 

כל סטודנט הוצמד למשפחה המקבלת חבילות מזון או 
לקשיש ללא משפחה, כתב איתם את סיפורם האישי וניסה 
לתת מענה לצרכים שעלו. הסטודנטים טיפלו ותווכו בבעיות 
של המשפחות והקשישים, כתבו מכתבים, קיימו פגישות עם 

 הרשויות, ועוד 

67 

זכויות 
אדם, מדיניות 

 תכנון ופריפריה 

הקורס עוסק בקשר בין זכויות אדם כמושג משפטי  וחברהרוח 
ופוליטי וככלי לשינוי חברתי לבין מדיניות תכנונית כפרקטיקה 
העוסקת בארגון המרחב ובחלוקת משאבים. לקורס שלושה 
היבטים: היבט תאורטי, היבט אנליטי המתמקד בחקר אירוע 
מישראל והעולם והיבט יישומי בו הסטודנטים עובדים 

ונים לשינוי חברתי וזכויות אדם הפועלים בישראל בארג
 בסוגיות הנוגדות למדיניות תכנון.

61 

הזכות 
לבריאות וצדק 

 חברתי

שעות בממוצע בשבוע לעבודה  5 -הקורס כלל  כ רוח וחברה
בקהילה. מרכיב העבודה בקהילה התקיים סביב שני 

שבע" ו"מפגעים סביבתיים -פרויקטים: "קו מתח עליון בתל
 סר" -בקסר א

1 

התנסות 
בעבודת שדה 
בנושא פליטים 
 ומבקשי מקלט

קמפוס 
 אילת

שעות שבועיות של פעילות  1 -כל סטודנט התנסה ב
עם פליטים ומבקשי מקלט. כסיכום לקורס התקיים חברתית 

כנס בנושא: "פליטים, מבקשי מקלט ומהגרים: מצוקות 
 חברתיות בישראל"

62 

מספר  תיאור פעילות/ מטרות  שם הפרויקט
הסטודנטים ואנשי 

 סגל בתכנית
תכנית הדירות 

 הפתוחות
תיקות בבאר וקידום הפרט והקהילה בשכונות הו

 פירוט לעיל -שבע
621 

תכניות להכשרת 
 סטודנטים

להצמיח מנהיגות  חברתית צעירה מקרב 
אכפתית, בעלת מצוינות הסטודנטים בנגב, מנהיגות 

 פירוט לעיל -אישית ויכולת לחולל שינויים

231 

שנות  62 -ו 66לאפשר לתלמידיה השלמת  תכנית הבוגרים
לימוד ותעודת בגרות, ובכך להשתלב טוב יותר 
 בשוק העבודה באמצעות לימוד וחניכה פרטנית.

11 

התכנית האוניברסיטאית 
לקידום הנגישות להשכלה 

 גבוהה בנגב

לצמצם פערים לימודיים בין תלמידי הדרום 
לחבריהם במרכז ולהגדיל משמעותית את מספר 

תלמידי הדרום הפונים, מתקבלים ומצליחים 
בלימודיהם באוניברסיטה, בדגש על המחלקות 

 התחרותיות. פירוט לעיל.

11 

לסייע למבוגרים לרכוש השכלת יסוד דרך לימוד  תכנית קידמה
חשבון, אנגלית, מחשבים. מקצועות בסיס בעברית, 

 פירוט לעיל.

51 

פעילויות בארגונים 
ועמותות חברתיות 

ט אנקבאמצעות ד
 הסטודנטים

פעילויות חברתיות בלמעלה ממאתיים ארגונים 
שונים בבאר שבע והסביבה, דוגמת עמותת אד''י, 

בית הגלגלים, הרשות למלחמה בסמים, אוהל 
 המתנדבים לבדואים בנגב ועוד.

6511 
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 אני מאמין.  ,אילן-אוניברסיטת בר

מחקר המדעי, תוך להמסורת היהודית עם חזית  ביןלשלב שואפת אילן -אוניברסיטת בר
 שמירה על רמה אקדמית מהגבוהות בעולם.

 והן בבניה.אקדמית הן מצויה בשנים האחרונות בתנופת פיתוח מרשימה אילן  -אוניברסיטת בר
והעמיקה את המחקר וההוראה  תחומיות ייחודיות-לימוד ביןתכניות פיתחה האוניברסיטה 

 טכנולוגיה ועוד. -ת, ביוטכנולוגיה, ננוביולוגיה חישובי :בתחומים הנמצאים בחזית המדע, כגון

ל פעילות האוניברסיטה היא הקמת הפקולטה לרפואה בגליל, מפעל של גולת הכותרת ש
סטודנטים ישראלים ששבו מחו"ל להשלים  ,בין היתרצוינות וציונות, ובמסגרתה לומדים, מ

 .לימודי רפואה

אילן. -מעורבות חברתית ותרומה לקהילה הן נדבך מרכזי בפעילותה של אוניברסיטת בר
לסטודנטים משכבות סוציואקונומיות חלשות עם מוגבלויות,  האוניברסיטה מסייעת לסטודנטים

 ולהשיג בכך "כרטיס כניסה" חברתי ותעסוקתי.תושבי הפריפריה לרכוש השכלה לו

מצויים כיום בעמדות מפתח בחברה,  אלף בוגרי האוניברסיטה, שרבים מהם 011-יותר מ
המוסר היהודי, הערכים  בציבור, במערכות משק, כלכלה ובטחון, משרים מרוח ערכי היהדות,

 אותם רכשו באוניברסיטה.שהאינטלקטואליים, המתינות והמחויבות לקהילה, 
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 אילן-קורס הדגל  של אוניברסיטת בר -תיתרגום קהיל

פתיחתו של קורס כללי יזמה את המחלקה לתרגום וחקר התרגום פרופ' מרים שלזינגר מ
"מתורגמנות קהילתית", אשר במסגרתו יכול כל סטודנט הדובר עברית ושפה נוספת )כגון 

במתורגמנות, ולהתנדב כמתורגמן  אמהרית, ערבית או רוסית(, לרכוש מיומנויות בסיסיות
 קהילתי.

ם קהילתית ממדרגה ראשונה: לסייע למיעוטים לשוניי-הקורס נועד למלא משימה חברתית
עבודה ותיירים( במצבים הרגישים, שבהם עלולה -מיעוטים, מהגרי-)קרי, עולים חדשים, בני

במפגשים עם רופאים, אחיות ושאר נותני  –נפש -תקשורת לקויה אף להיות כרוכה בפיקוח
החולים ובמרפאה. רופא שאינו מצליח להשיג מידע ברור מן החולה עלול -טיפול רפואי, בבית
ילו חולה שאינו דובר עברית עלול להתקשות במתן הסברים, או להבין שלא לטעות באבחון, וא

על כתפיו של המתורגמן בכלל, ושל המתורגמן  כהלכה את שאלותיו והנחיותיו של הרופא.
בשירותי הבריאות בפרט, מוטלת אחריות כבדה. במצב הקיים היום, קורה לא פעם שילד, 

מתורגמנים לעת מצוא. בנוסף לפגיעה בפרטיות, אורח מזדמן משמשים -ניקיון או עובר-פועל
    ולסיכון שהתיווך יהיה מוטה, ישנה בעיית הדיוק והכרת המינוח הרפואי ההולם בשתי השפות.

לקורס גיבוי עיוני בדמות חקר התרגום הקהילתי והוראתו במחלקה לתרגום וחקר התרגום. 
קשורת בין רופאים, אחיות ושאר פרופ' מרים שלזינגר מנחה מחקרים הבוחנים את מערכות הת

נותני שירות רפואי, לבין פונים שאינם דוברי עברית או שפה אחרת המשותפת לשני הצדדים. 
אילן, שעניינו הנגשת שירותי הבריאות למיעוטים -היא גם יזמה כנס בינלאומי באוניברסיטת בר

אית. גורמים שונים תרבותי במערכת הרפו-לשוני ובין-לשוניים, ומציאת דרכים לגישור בין
 בממסד הרפואי הביעו עניין רב בכנס ובסיכוייו לתרום לשיפור המצב בשטח. 

ד"ר שוסטר ופרופ' שלזינגר ואתן מורים נוספים מתוך המחלקה לתרגום אף הובילו פרויקט של 
"מכבי שירותי בריאות" להכשרת מתורגמנים רפואיים )באמצעות הטלפון( לשפות רוסית 

כאשר מגיע מטופל דובר אמהרית או רוסית או ערבית למרפאה אשר בה מופעל וערבית. וכך, 
יכול המטפל לפנות מיד למתורגמן טלפוני, אשר יסייע בתקשורת בין  –שירות מתורגמנות 

 השניים. 

הדיון במתורגמנות קהילתית ורפואית, בין אם מדובר בשירות מקצועי או במערך התנדבותי, 
ותיו הטבעיים של התפקיד: האם המתורגמן הוא זה אשר ישא גבול מעלה גם שאלות בדבר

באחריות להעברת בשורות קשות לחולים ולמשפחותיהם? האם עליו להשלים עבור החולה 
משמעית, אולם עצם -מידע חסר, בשל הבדלי תרבות ורקע? לשאלות אלה אין תשובה חד
והעדין של הגישור בין  העלאתם לדיון עשויה לתרום להבנה טובה יותר של התפקיד המורכב

 אדם באשר הם.-שפות, בין תרבויות  ובין בני
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 מערך הקליניקות: אילן-הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

אילן חרתה על דגלה את המחויבות לתרום לקידום -באוניברסיטת ברהפקולטה למשפטים 
ומימוש זכויותיהם של הפרטים בישראל על ידי עידוד הסטודנטים הלומדים בפקולטה לעשות 

 שימוש בכישוריהם ולהעניק סיוע משפטי לאוכלוסיות חלשות.

טיות על מנת לממש מחויבות זו הקימה הפקולטה מערך המונה שמונה קליניקות משפ
העוסקות בחינוך, מחקר, קידום הצעות חקיקה ומתן סיוע משפטי בנושאים שאינם מקבלים 

 .מענה הולם במערכת המשפטית בישראל כיום

מטרת קליניקות המשפטיות בפקולטה הינה כפולה: מחד, להעניק סיוע לאוכלוסיות חלשות 
לרגישות חברתית ולנסות במימוש זכויותיהן תוך שימוש במשפט, ומאידך לחנך דור משפטנים 

 לסייע לא חלשות גם בהמשך דרכם המקצועית.

 אודות מערך הקליניקות:

אילן הינה היחידה בארץ המחייבת את כל תלמידי התואר הראשון -הפקולטה למשפטים בבר
       להשתתף באחת משמונה הקליניקות המופעלות במסגרתה. בכך מתחייבת הפקולטה כי 

 .אוכלוסיות החלשות בחברה הישראליתכל בוגריה יכירו את ה

מעניקה סיוע משפטי, מידע בדבר קיומן של זכויות  הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות
שונות, וכן מקדמת הצעות חוק על מנת להבטיח את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות 

 .בישראל

ת מעוטי יכולת כלכלית עוסקת במתן סיוע משפטי לאוכלוסיו הקליניקה לסיוע משפטי אזרחי
 .על ידי הפעלת מרכזי זכויות הפזורים ברחבי ישראל

עוסקת בקידום חקיקה סביבתית ומעניקה סיוע  הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
 .משפטי לגופים ולקהילות שנפגעו כתוצאה מעבירות סביבתיות

של דרכים אלטרנטיביות עוסקת בהגברת המודעות לקיומן  הקליניקה לגישור ויישוב סכסוכים
 .ליישוב סכסוכים כדרך חיים, על ידי חינוך, מחקר והתנסות מעשית

עוסקת בקידום חקיקה שעניינה זכויות נשים  הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה
 )וכן מעניקה סיוע משפטי לנשים נזקקות )בכל תחום בדיני המשפחה

מעניקה לסטודנטים הלוקחים בה חלק,  וינר ז"להקליניקה למשפט פלילי ע"ש ד"ר דייויד 
הזדמנות להכיר מקרוב את עבודתו של הסניגור הציבורי ובה בעת להעניק סיוע משפטי 

 .לחשודים ונאשמים

מציעה שירותי סיוע משפטי למתדיינים בבית הדין לממונות, תוך כדי  הקליניקה למשפט עברי
 .מתן הכשרה לסטודנטים בחוקי ההלכה היהודית

קליניקה חדשה אשר הוקמה מתוך מטרה  הקליניקה לסיוע משפטי לקשישים וניצולי שואה
 .לקדם ולסייע במימוש זכויותיהם של אוכלוסיית הקשישים בארץ
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 הקליניקה לאופטומטריה

אילן מספקת שירות לקהילה במגוון תחומים, בהם -המחלקה ללימודי אופטומטריה בבר
 לוסייה, טיפול בבעיות ראייה ומכירת מוצרים במחירים נמוכים.ראייה חינם לכלל האוכ בדיקות

     לכלל האוכלוסייה, מבוגרים וילדים כאחד המחלקה לאופטומטריה מציעה בדיקות ראייה
(, וכן בדיקות מיוחדות לפציינטים עם ראייה לקויה ואבחון בעיות עיניים. את הבדיקות 5)מגיל 

מבצעים סטודנטים במסגרת ההתמחות בשנה הרביעית ללימודיהם, בפיקוחם הצמוד של 
כמו כן, מדי שנה מזמינה המחלקה לאופטומטריה קבוצת אתיופים דוקטורים לאופטומטריה. 

ת עיניים לסדרת בדיקות מקיפה, שבסופה ניתנת אבחנה ובמידת הצורך מעוטי יכולת עם בעיו
והעדשות תורמת המחלקה בשיתוף עם חברות אופטיקה  מרשם למשקפיים. את המשקפיים

 .שנרתמות אף הן למאמץ

 

 היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור

ובה ומגוונת למען מקיימת פעילות חשהיחידה למעורבות חברתית בלשכת דיקן הסטודנטים, 
סטודנטים, ובכלל זה היא רואה בפעילותה תרומה לחברה כולה. הנחת היסוד ביחידה היא כי 
השכלה בכלל והשכלה אקדמית בפרט היא מכשיר למוביליות חברתית, שתביא לצמצום 

 הפערים בחברה ולהעצמתן של אוכלוסיות חלשות.

היחידה למעורבות חברתית בשיתוף אגודת הסטודנטים מקיימת כל שנה יריד עמותות. 
 01הסטודנטים מקבלים פרטים לגבי העמותה ואופי הפעילות. בשנה"ל תשע"ב התנדבו 

 סטודנטים בפרוייקט מעורבות בקהילה בתמורה לפטור מקורס כללי. 

ות כגון: תוכניות חונכות לימודית במסגרת זו היחידה מפעילה תוכניות מגוונות בעמותות שונ
לילדים שמתקשים בלימודיהם, חלוקת מזון לאוכלוסיות במצוקה כלכלית, פיתוח תוכנית 

 מנהיגות, סיוע לילדים חולי סרטן ונכים בבתי חולים.
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 שותפות אוניברסיטה קהילה - אני מאמין חברתי

 
ויבות מראשית הקמתה חרתה אוניברסיטת חיפה על דגלה, את נושא האחריות החברתית. על בסיס החזון והמח

החברתית העמוקה ורבת השנים של קהיליית האוניברסיטה, התפתחו אפיקי פעילות חברתית בתחומים שונים עם ולמען 
 הקהילה בחיפה ובצפון. 

אוניברסיטת חיפה מהווה מיקרו קוסמוס של החברה בישראל: יהודים, ערבים )ובתוכם מוסלמים, נוצרים, דרוזים, 
פסיפס של דעות ותרבויות. ייחוד זה מהווה  –וגברים תושבי פריפריה ותושבי המרכז בדואים(, עולים וותיקים, נשים 

זהו אתגר ליכולתנו לגשר על פני השונות וההבדלים, וערך מוסף המאפשר לנו לייצר אקלים של  :עבורנו אתגר וערך מוסף
 מודל לחברה סובלנית, מעורבת ופלורליסטית. להיותשיתוף ושוויון, שיכול 

 
ידי ות"ת. מיזם -החזון החברתי של האוניברסיטה פותח פרויקט הדגל, אשר אושר במהלך שנת תשע"ב על על בסיס

 University of Haifa Interdisciplinaryשותפות אוניברסיטת חיפה והקהילה לסולידריות ומאבק בהדרה חברתית )
Flagship Project: Promoting Solidarity, Facing Social Exclusionינו פרויקט הדגל של האוניברסיטה ( ה

למעורבות אקדמיה קהילה. מטרת המיזם היא לצמצם את רמת הקיטוב החברתי, המעמדי, והתרבותי בחברה, לקדם 
סולידריות ולעודד את השתלבותן של קבוצות מודרות בזרם המרכזי של החברה הישראלית. במסגרת פרויקט הדגל 

הילת האוניברסיטה: סגל אקדמי, סגל מינהלי וסטודנטים לפעילות אקדמית שואפת אוניברסיטת חיפה לשלב את כל ק
 וחברתית עם ולמען הקהילה.

 
 זרקור לפרויקטים חברתיים נבחרים בשנת תשע"ב

 תכנית מנהיגות קהילתית יהודית ערבית
תרבותית בין סטודנטים יהודים וערבים ומתקיימת בשיתוף פעולה -התכנית נועדה לאפשר קיום דיאלוג ואינטראקציה רב

סטודנטים בפרויקטים קהילתיים ובשכונות בהן מתגוררת העם פרויקט הדגל. התכנית כוללת פעילות משותפת בין 
קיום בין יהודים וערבים ולפעול לקידומו, לפתח -אוכלוסיה מעורבת. מטרות התכנית: להגביר את המודעות לצורך בדו

 סייה המעורבת בצפון מדינת ישראלמנהיגות משותפת לשינוי חברתי ולהביא לשיפור המצב החברתי והחינוכי של האוכלו
הילתית במסגרות התכנית משלבת בין שני מרכיבים: פעילות קכל זאת באמצעות הפעלת פרויקטים משותפים בקהילה.  -

 4בה הסטודנטים משקיעים מיכולותיהם האקדמיות והאישיות לטובת הקהילה וקורס אקדמי ייחודי בן , חברתיות-חינוכיות
ים סטודנטים יהוד 44בתכנית השתתפו  נק"ז המתמקד בנושא השסע היהודי ערבי, ומנהיגות חברתית בחברות מעורבות.

 וערבים.
 

 תכנית שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני
פקולטה למדעי הרווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה בת של בית הספר לעבודה סוציאלית, התכנית הינה יוזמה משותפ

. שנת תשע"ב כחלק מפרויקט הדגל של האוניברסיטההחל מומופעלת  ומערכת שירותים חברתיים של עיריית חיפה
ת על מעורבותם האקטיבית והשוויונית של סטודנטים לעבודה סוציאלית ועובדים סוציאליים הפועלים יחד התוכנית מבוסס

השותפות שמה לה למטרה לשפר את מצבן של משפחות  בתנאי עוני והדרה חברתית.עם ולמען משפחות המתקיימות 
במדיניות חברתית ולהעמיק את המתקיימות בתנאי עוני, להעלות את המודעות הציבורית בנושא, לקדם שינויים 

השותפות בין אקדמיה, שדה ואנשים החיים בעוני והדרה חברתית. שותפות זו שואפת להשפיע על מדיניות חברתית הן 
במישור המקומי והן ברמה הלאומית, באמצעות התארגנות קהילתית רחבה של תושבים, אנשי אקדמיה, סטודנטים, 

הרווחה. משתתפי התוכנית הם סטודנטים לעבודה סוציאלית במסגרת תואר ראשון ועובדים סוציאליים במסגרת שירותי 
ושני, עובדים סוציאליים ותושבים, לקוחות שרותי הרווחה העירוניים משכונות שונות בעיר חיפה. המשתתפים עוסקים 

בפעולות  סים ושותפיםבטווח רחב של פעילויות, בין היתר: פרויקטים קהילתיים, פעולות חינוך והסברה, אירועים וכנ
קואליציות להתמודדות עם בעיית העוני. כמו כן, השותפות מקיימת תוכניות להכשרת סטודנטים, עובדים סוציאליים 

חברי  שפעלו ביחד עם סטודנטים 04בתכנית השתתפו ופעילים חברתיים בנושא התמודדות קהילתית עם בעיית העוני. 
 פעילים.ועשרות  סוציאלייםסגל אקדמי, עובדים 
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  תכנית קידום לימודי לבני נוער

אקונומי נמוך המתמודדים עם קשיים אישיים ולימודיים -המטרה העיקרית של התכנית היא לאפשר לבני נוער ממצב סוציו
לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם, זאת באמצעות הגדלת סיכוייהם לזכאות לתעודת בגרות איכותית. הזכאות 

שובות כמימד מרכזי של הצלחה בלימודים, ומהוות דרישות חובה כדי להמשיך ולהשתלב בהשכלה לתעודה ואיכותה ח
גבוהה ובתעסוקה איכותית בעתיד. הסטודנטים מסייעים לבני הנוער במקצועות הליבה מתמטיקה, אנגלית ומקצועות רבי 

וער לסטודנטים במהלך השנה יוצרים מלל, בפיתוח הרגלי למידה וחיזוק תחושת מסוגלות. היחסים הנרקמים בין בני הנ
בני נוער משכונות מערב  44להזדמנות לקשר אישי וקרוב, העצמה ודוגמה אישית חיובית ומקדמת. בתכנית משתתפים 

 סטודנטים. 04בתכנית השתתפו  העיר חיפה.
 

 תכנית מנהיגות קהילתית לסטודנטים דרוזים
דה הדרוזית, שמטרתה לחזק את הזיקה בין הסטודנטים לבין תכנית מנהיגות קהילתית ייחודית לסטודנטים בני הע

קהילתם. בתכנית מקיימים הסטודנטים פרויקטים קהילתיים ביישובים הדרוזים בצפון הארץ, בהם הם מתגוררים )ג'וליס, 
ת מנת להגביר א-סמיע( על-כרמל, חורפיש, כסרא-ינוח, מג'אר, דאלית  אל-ירכא, פקיעין, עוספיה, אבו סנאן, ג'ת

המודעות, הרגישות, והאחריות החברתית של הסטודנט לקהילתו. עיקר הפעילות התמקדה בסיוע לבני נוער דרוזים 
מוקדי סיוע: סיוע לימודי  3-להתפתח בצורה נורמטיבית מבחינה חברתית, ולהצליח בלימודיהם. הפעילות התמקדה ב

ידי המחלקות -ילדים ובני נוער ממשפחות המטופלות עללתלמידי חטיבות הביניים ובתי ספר יסודיים, מתן סיוע תומך ל
 33בתכנית השתתפו  לשירותים חברתיים, וסיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בעלי לקויות ראייה, שמיעה ולמידה.

 סטודנטים.
 

 מעורבות חברתית נוספת
 

באמצעות התנדבות, מלגות, פעילות  -אוניברסיטת חיפה מפעילה תכניות ופרויקטים רבים בשילוב חברי סגל וסטודנטים 
. אוניברסיטת חיפה פעלה בשנת מגוונותאוכלוסיות ת מתקיימת בחיפה והצפון ומסייעת לחברתית וקורסים. הפעילו

פרויקטים, עם מגוון שותפים בקהילה, תוך מעורבות של עשרות חברי סגל ומעל של פעילויות ורבות תשע"ב בעשרות 
שעות לעבודה בקהילה מידי שנה.   04,444 -ש"ש לפעילות חברתית. בסך הכל כ 4-04בין  שהקדישוסטודנטים  044

 להלן סיכום קצר של הפעילות:
 

מספר סטודנטים  תיאור הפעילות ומטרות התכנית הפרויקטשם 
 פעילים בתוכנית

שותפים בתקצוב 
 התוכנית

שותפות  –פרויקט הדגל 
אוניברסיטת חיפה 

והקהילה למאבק בהדרה 
וקידום סולידריות 

 חברתית

מיזם בין תחומי חדשני המשלב הוראה, מחקר אקדמי 
ועשייה חברתית עם ולמען קבוצות חברתיות המצויות 

 חיפה.במצב של הדרה חברתית באזור מערב 
התכנית פועלת ליצירת שותפות של סגל אקדמי, סגל 

וסטודנטים, ביחד עם סוכנויות ותושבים במגוון  מינהלי
תחומים: בתוך האוניברסיטה התכנית כוללת למידה 
ופעילות סטודנטים בקורסים משולבי עשייה בקהילה, 
התנדבות סטודנטים מילגאים, מחקר, קידום קורסים 

תחומיים בנושא הדרה ועוד. בקהילה התכנית -בין
ם: העצמת מבצעת שלל פרויקטים עם ולמען התושבי

פעילים, קורסים וסדנאות לתושבים, תיאטרון קהילתי, 
סינגור ומיצוי זכויות בתחומים שונים לאוכלוסיות 

 בהדרה חברתית, הנגשת בריאות ועוד.

תקצוב  –ות"ת  042
מעורבות אקדמיה 

 קהילה
 אוניברסיטת חיפה

 תכנית מנהיגות קהילתית
 
 

בתחומי חינוך התכנית כוללת מגוון פרויקטים קהילתיים 
ורווחה באזור חיפה והקריות. מבין הפרויקטים 
המופעלים: סיוע לבעלי צרכים מיוחדים, בני נוער 

 בסיכון, סיוע לימודי לבני נוער ועוד.

 אוניברסיטת חיפה 34

תכנית מנהיגות קהילתית 
 יהודית ערבית

-התכנית נועדה לאפשר קיום דיאלוג ואינטראקציה רב
תרבותית בין סטודנטים יהודים וערבים. מתקיימת 

בשכונות בהן ,פעילות משותפת בפרויקטים קהילתיים 

קרנות וגופים  44
 חיצוניים

 אוניברסיטת חיפה
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 מתגוררת אוכלוסייה מעורבת.

תכנית מנהיגות קהילתית 
 לסטודנטים דרוזים

תכנית מנהיגות לסטודנטים דרוזים שמטרתה לחזק את 
הזיקה בין הסטודנטים לבין קהילתם, מתקיימת במגוון 

 יישובים דרוזים בצפון. 

 משרד החינוך 33
קרנות וגופים 

 חיצוניים
 אוניברסיטת חיפה

מפעל חברתי חינוכי בו משולבים סטודנטים בעבודת  פרויקט "אתגר"
מאתגרת עם אוכלוסייה הדרכה קבוצתית ואישית 

בהדרה חברתית במגוון גילאים במוסדות: מקלט לנשים 
מוכות, פנימיית אהבה, בית שבתאי לוי, מועדוניות 

 לקשישים ועוד.

קרן ההנצחה ע"ש  44
יוסף וקרוליין גרוס 
לקידום חיילים 

 משוחררים
 אוניברסיטת חיפה

גן העשרה לילדים ונוער בחינוך המיוחד הסובלים  הילד"-פרויקט "גן
מפיגור, מליקויים פיזיים, קשיי תקשורת, התנהגות 
והסתגלות חברתית. הדרכת הסטודנטים בגן מאפשרת 
מפגש אישי וקרוב בין סטודנטים לבין ילדים המתבגרים 

 בחינוך המיוחד. 

 קרן חיצונית 34
 אוניברסיטת חיפה

בתכנית מתקיימת פעילות במוסדות  חינוך ורווחה  תכנית קרן רש"י
שונים למען ילדים, בני נוער ומבוגרים. מבין מקומות 
הפעילות: חונכות לילדים בני הקהילה האתיופית, מרכז 

 ילדים, מתנס"ים ועוד.-קשר הורים

 קרן רש"י 03
 אוניברסיטת חיפה

תכנית מנהיגות אקדמית 
 וחברתית

מצטיינים בעלי מודעות  מטרת התכנית לטפח סטודנטים
חברתית גבוהה ויכולות מנהיגות. הסטודנטים לוקחים 
חלק בתכנית הכשרה למנהיגות חברתית, יוזמים 
ומשתתפים בפרויקטים קהילתיים באזור חיפה 

 והקריות.

 רביד-קרן ידידי רווה 00
 אוניברסיטת חיפה

העתיד של ארגון שגרירי רוטשילד מכשיר את דור  ארגון שגרירי רוטשילד
המנהיגות החברתית והעסקית בישראל. מטרות ארגון 
מיסודה של קרן רוטשילד קיסריה: מיצוי היתרון היחסי 
והפוטנציאל הגלום בקרב צעירים ישראלים כשגרירים 

תחומית,  -של שינוי חברתי. יצירת רשת מנהיגות רב
לצמצום הפערים וקידום אחריות ומעורבות חברתית. 

ם בתכנית הכשרה ייחודית ויוזמים הסטודנטים משתתפי
 פרויקטים קהילתיים בחיפה.

קרן רוטשילד  04
 קיסריה

 אוניברסיטת חיפה

התנדבות בקהילה 
במסגרת הועדה לפעילות 

 חברתית

העוסקים בפעילות חברתית,  BAסטודנטים לתואר 
ארגונים בקהילה, אשר  02 -עפ"י קריטריונים מוגדרים ב

מעורבים במגוון תחומים עם אוכלוסיות נזקקות. פעילות 
 ש"ש במהלך כל שנת הלימודים. 4בהיקף של 

444  

 ₪ 004440444 -כ סטודנטים 186  כסה"
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 קורסים חברתיים
עם , בהם מתקיים שילוב של לימוד ומחקרוד באוניברסיטת חיפה קיימים מגוון קורסים במסגרת הפקולטות וחוגי הלימ

סטודנטים בלימודי תואר ראשון ולימודים מתקדמים. בנוסף לכך, בסיוע יוזמת ות"ת לפיתוח קורסים התנסות קהילתית של 
 רות:משלבי עשייה, התקיימו חמישה קורסים אקדמיים המשלבים עשייה חברתית בקהילות מוד

 

הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות בי"ס 
 לעבודה סוציאלית

עבודה קהילתית עם 
 קהילות מודרות

ד"ר רוני 
 סטריאר

מיפוי,  -עבודה בקרב קהילות בהדרה חברתית בעיר חיפה  תיאור פעילות הסטודנטים:
תכנון פעולות הסברה והעלאת מודעות, בהקמת מערכות הפעלה, גיוס פעילים מקרב 
אנשים החיים בעוני, אנשי מקצוע ותושבים, ביצוע פעולות קהילתיות, קיום מפגשי עיון 

הפרויקטים בוצעו  בנושא עבודה סוציאלית מודעת עוני והערכת הפרויקטים. במסגרת
פעילויות לשינוי חקיקה, העלאת מודעות ופיתוח שירותים בקהילה בתחומי הנגישות 

 סטודנטים. 04לחשמל, בטחון תזונתי ודיור.  
    

 

התנסות קהילתית  החוג למוסיקה –הפקולטה למדעי הרוח 
 במוסיקה

ד"ר יובל 
 שקד

הסטודנטים פעלו בצוותים בארגונים שונים כגון: האגודה  תיאור פעילות הסטודנטים:
למען העיוור, מקלט חירום לנשים מוכות ועמותת 'ניצן'. בכל שבוע נערכה בכל אחד מן 

 הארגונים סדנת מוסיקה בנושא אחר, בשיתוף חברי הקהילה. 
 

    

 

פעולה תיאטרונית  החוג לתיאטרון  –הפקולטה למדעי הרוח 
במרחב מתערב)ב(ת 

 העירוני

ד"ר דורית 
 ירושלמי

איתרו קבוצות במרכזים  -הסטודנטים פעלו בתחומים שונים  תיאור פעילות הסטודנטים:
קהילתיים וקיימו מפגשי תיאטרון המאפשרים להם ל'דבר' את עצמם ואת הקבוצה דרך 

 פעלו להקמת פסטיבל התיאטרון הקהילתי הארצי בשכונת נווה יוסףתרגילי תיאטרון, 
 בחיפה, הפיקו הצגות לילדי המועדוניות בחיפה, עבדו עם נערים במוסד 'גלעם' ועוד. 

    

 

החוג למנהיגות  –הפקולטה לחינוך 
 ומדיניות בחינוך

הקליניקה למדיניות 
 ומנהיגות בחינוך

ד"ר איימן 
 אגברייה

פעילות הסטודנטים התקיימה בארגוני חברה אזרחית  תיאור פעילות הסטודנטים:
ושלטון מקומי. בכל ארגון בחרו הסטודנטים סוגיה להתמקדות מתוך מכלול סוגיות 

חברתיות. הם השתתפו בפגישות, קיימו ראיונות, סיורים, תצפיות, ואספו -חינוכיות
סטי בלוחמי חומרים רלוונטיים בכעשרה ארגונים שונים ביניהם: המרכז לחינוך הומני

הגטאות, מחלקות חינוך בעוספיה ובפראדיס, פרויקט 'יזמים צעירים' בצפון, מתנ"ס נווה 
יוסף ומתנ"ס הדר, עמותת דיראסאת ועוד. הסטודנטים הפיקו ניירות עמדה וחלקו את 

 תובנותיהם עם הארגונים והקהילות השונות בהם פעלו.
    

 

הקליניקה לזכויות  הפקולטה למשפטים
 אסירים ושיקומם

רונית הרמתי 
 אלפרן

קידום להקליניקה פועלת כסמינר המשלב פעילות שטח  תיאור פעילות הסטודנטים:
שינוי מדיניות כדי לזכויות אסירים ושיקומם. המטרה היא ללמוד את השטח ולגבש תובנות 

, להיטיב את ההתמודדות עם בעיית הרצדיביזם. במסגרת הפעילות החברתית בתשע"ב
, הכינו חומרים לשיקוםהסטודנטים טיפלו בפניות של אסירים, ניהלו סדנאות בהוסטלים 

 ועוד. משפטיים לליטיגציה, צפו בהליכים של וועדות שחרור
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ללמוד, לעשות, להשפיע 
במהלך לימודיהם באוניברסיטה מקבלים הסטודנטים מגוון 
החברתית  המציאות  על  ללמוד  מעשיות  הזדמנויות  של 
בישראל ולהעשיר את ארגז הכלים והערכים שלהם לקראת 

ההשתלבות בחברה האזרחית. 

הסטודנטים של היום הם המנהיגים של המחר
המנהיגות  את  לעודד  למטרה  לה  שמה  האוניברסיטה 
החברתית הצעירה בארץ ולהכשיר בוגרים שישתלבו בעתיד 
החברתית  המציאות  על  וישפיעו  במשק  מפתח  בעמדות 

מגוון  מפעילה  חברתית  למעורבות  היחידה  בישראל. 
של תכניות מנהיגות, שנועדו להרחיב את נקודת המבט של 
הסטודנטים, ולאפשר להם לרכוש מיומנויות וכלים חדשים.  

ידע אקדמי משולב בעשייה חברתית
יחידות אקדמיות מגוונות יוזמות ומפעילות קורסים אקדמיים 
המשלבים תכנים תיאורטיים לצד התנסות מעשית בקהילה. 
במסגרת הקורסים נוצרת הזדמנות לשימוש בידע הרב הנרכש 

באוניברסיטה לקידום מטרות חברתיות לרווחת החברה.

 אוניברסיטת תל־אביב: 
מעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה

אוניברסיטת תל־אביב מחויבת לעשייה חברתית וציבורית ומקיימת פעילות ענפה ומגוונת 
בתחום. 

של  מצטברות  שעות   300,000 לפחות  המשקיעים  סטודנטים  מ־4,000  יותר  באמצעות 
לימוד ועשייה של מעורבות חברתית בשנה, גדל באוניברסיטה דור חדש של מנהיגים בעלי 
מודעות חברתית ואחריות המשפיעים על החברה בישראל. בכל שנה מתקיימים בקמפוס 
בתחום  ומעשה  חזון  אנשי  וסטודנטים,  סגל  של  יוזמות  מתוך  הנוצרים  פרויקטים  עשרות 
העשייה  את  ומעודדת  מובילה  חברתית  למעורבות  היחידה  החברתי־קהילתי־סביבתי. 
החברתית בקמפוס ומהווה מסגרת לסטודנטים, לאנשי סגל ולשותפים מהמגזר הציבורי, 

העסקי והשלישי להשפעה איכותית בקהילה. 

dc
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זרקור לפרויקטים מובילים 

תכנית הדגל של האוניברסיטה להנגשת ההשכלה 
הגבוהה — "נתיבים לאוניברסיטה" 

תכנית "נתיבים לאוניברסיטה" הינה תכנית תהליכית, רב שנתית שמטרתה למנף 
שלה לעידוד בני נוער  הייחודים של האוניברסיטה ואת המוניטין  את המשאבים 
וצעירים לרכוש השכלה גבוהה. בתכנית משתתפים בני נוער מהפריפריה החברתית 
והגיאוגרפית של תל־אביב, בעלי מוטיבציה ללימודים. בני הנוער מקבלים הזדמנות 

להשתתף בתכנית לאורך כל שנות הלימוד בבית הספר העל יסודי ( ז'- י"ב(. 
התכנית מזמינה חוקרים לפתח מחקר אקדמי, ולהיעזר בפעילות כמרחב למידה 

משמעותי המשלים את הלימוד התיאורטי, ובכך מקדמת את ההפריה ההדדית בין האקדמיה לחברה.

מספר סטודנטים פעילים: 209  |  מספר נהנים: כ־1,500 בני נוער  |  תקציב: 6,250,000 ₪
שותפים נוספים: משפחת טאובר, לאומי אחרי, קרן גלנקור, מרכז אדלר לחקר ההתפתחות והפסיכופתולוגיה של 

 הילד באוניברסיטת תל־אביב, עמותת יובלים, קרן ע"ש צבי בן שלמה שאנון, קרן ע"ש איציק שריג, קרן התקווה, 
קרן לגסי, קרן לנדא, צ'ק פוינט, קדם עתידים ועוד.

תכנית לחינוך פיננסי — "כלכלה אחרת"
הפרספקטיבה  הרחבת  תוך  רווחה  לאוכלוסיות  פיננסי  חינוך  מעניקה  התכנית 
בין כלכלה  יישומי  החברתית – כלכלית של הסטודנטים. בתכנית נעשה חיבור 
לחברה ובין ידע לעשייה. התכנית מטפחת כישורי מנהיגות, ומעשירה את הידע 
בתהליכי  חברתיים  שיקולים  של  השילוב  לחשיבות  סטודנטים  של  והמודעות 

קבלת החלטות.
מטרות התכנית:

העומדות . 1 לבעיות  הסטודנטים  חשיפת  הסטודנטים:  בקרב  מנהיגות  פיתוח 
החשיבה  פיתוח  שינוי;  למען  לפעול  ונכונותם  שלהם  החברתית  המודעות  העמקת  מוחלשות;  אוכלוסיות  בפני 

הביקורתית וההבנה של הקשר בין מדיניות כלכלית ומדיניות חברתית.
העצמה וחינוך של אוכלוסיות מוחלשות לשימוש במשאבים האישיים והסביבתיים לשיפור איכות חייהם. . 2
מינוף המשאבים של המגזר העסקי, המגזר הציבורי ואוניברסיטת תל־אביב לטובת הקהילה.. 3

מספר סטודנטים פעילים: 15  |  מספר נהנים: כ־500  |   תקציב: כ־200,000 ₪
Citibank :גורמים שותפים

תכנית מנהיגות לסטודנטים, דיירי המעונות — "לגור ביחד"
תכנית מנהיגות ייחודית המעודדת יזמות ומעורבות חברתית בקרב סטודנטים, 
דיירי המעונות. התכנית מספקת מענה לצרכים חברתיים ואישיים של אוכלוסיית 
למען  הפועלת  סטודנטים  מנהיגות  קבוצת  ומפתחת  במעונות,  הסטודנטים 
א',  משנה  סטודנטים  מלווים  הנבחרים  הסטודנטים  המעונות.  דיירי  סטודנטים 
ומסייעים להם בהתמודדות עם הלימודים ובהשתלבות מוצלחת בחיי הקמפוס, 
וכן יוזמים ומפעילים פרויקטים חברתיים במעונות הסטודנטים. עבור הסטודנטים 
ולהטמיע  לפתח  הראשונה  בהזדמנות  לרוב  מדובר  בתכנית,  המשתתפים 
התכנית משקפת את המבנה החברתי  יכולתם להשפיע.  ולקיים שינוי משמעותי בתפיסתם את  מיומנויות מנהיגות, 

במעונות ומתייחסת להיבטים מגזריים.
מטרות התכנית:

פיתוח כישורי מנהיגות ומודעות חברתית בקרב הסטודנטים המשתתפים בתכנית.. 1
עידוד וטיפוח יוזמות חברתיות במעונות הסטודנטים.. 2
בניית רשת חברתית לסטודנטים החיים במעונות. . 3

מספר סטודנטים פעילים: 65  |  מספר נהנים: כ־300  |   תקציב: 313,400 ₪
גורמים שותפים: אגודת הסטודנטים, קרנות מלגות

dc
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זרקור לפרויקטים חברתיים 
באוניברסיטת תל-אביב

תיאור פעילות ומטרות התכניתהפרויקט
מספר 

הסטודנטים 
הפעילים 

שותפים בתקצוב 
התכנית

1202- היחידה 
למעורבות 

חברתית

בשיתוף  ספר  בבתי  מינית  אלימות  למניעת  חינוכית  תכנית 
בתל־אביב.  מינית  תקיפה  ולנפגעי  לנפגעות  הסיוע  מרכז 
סטודנטים מנחים סדנאות בנושא מניעת אלימות מינית לבני 
י"ב במסגרות חינוכיות באזור המרכז. מטרת  נוער בכיתות ז- 
האלימות  לסוגיית  הנוער  בני  מודעות  העלאת  היא  הסדנאות 

המינית ויצירת הזדמנות לדיאלוג בין המינים.

קרנות פרטיות, מרכז 18
הסיוע לנפגעות ולנפגעי 

תקיפה מינית בתל־אביב.

לנוער – מכינות לרכישת מיומנויות נוער שוחר מדע אוניברסיטת תל־אביב 
מהפריפריה  נוער  לבני  אקדמיים  בלימודים  ושילוב  אקדמיות 

החברתית.
סמסטר קיץ – למידה בקורסים באוניברסיטה בסמסטר הקיץ 

בתנאי פנימייה.
פעילות  הכוללים  מלאים  לימודים  ימי   10  – סקול  סאמר 

חברתית ופעילות העשרה בתנאי פנימייה.
תכנית ליוצאי אתיופיה – שילוב בקורסי העשרה ובמכינות.

תכנית למנהיגות מדעית – לימודי מדע לצד תכנית העצמה 
במנהיגות במשך חמישה ימים בתנאי פנימייה.

משרד החינוך60
קדם עתידים

תורמים פרטיים

פרויקט חונכות ארצי המערב סטודנטים בפעילות של חונכות פר"ח
ורגשית. החונך מעניק לילד  לילדים הזקוקים לעזרה לימודית 
תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש 
חיובית  עצמית  הערכה  לפתח  בו,  הגלום  הפוטנציאל  את 

ולשגשג. 

 3,500,000 ש"ח כ־700 
שותפים: רשויות מקומיות

הלל ת"א הינו חלק מארגון הלל העולמי, המאפשר לסטודנטים הלל
מרחב לברר ולחגוג את זהותם היהודית ולקחת אחריות עליה. 
תכניות הלל ת"א משלבות התחדשות יהודית, תרבות, קהילה 
לומדת ומעורבות חברתית. התכניות הן שנתיות וחד פעמיות 

ושמות דגש על הזיקה שבין היחיד לחברה.

אגודת הסטודנטים, כ־2,300
"המעגל של ג'רמי", 

דקאנט הסטודנטים, ועדת 
התביעות, הקרן לרווחת 

 ,OSP ,נפגעי השואה
אורנים, קריירה ישראל, 

קרן ברונפמן

תכנית מתמחים 
בבי"ס ללימודי 

סביבה

סביבתיים  מנהיגים  של  הבא  הדור  את  מכשירה  התכנית 
מבית  שני(  (לתואר  סטודנטים  משתלבים  בתכנית  צעירים. 
וגופים  סביבה  ארגוני  של  בפעילותם  הסביבה  ללימודי  הספר 
ציבוריים, למשך שנת לימודים אחת. במוסדות אלה הם מובילים 
בריאות  הסביבה,  איכות  של  בנושאים  משמעותיים  פרויקטים 
ועוד. התכנית  בר־קיימא  פיתוח  הציבור, צדק סביבתי־חברתי, 
בישראל,  הסביבה  ארגוני  של  המקצועי  הצוות  את  מחזקת 
וחושפת את הסטודנטים לסוגיות העולות מהשטח, ומספקת 

להם הזדמנות לשלב ניסיון מעשי עם לימודיהם האקדמיים. 

תקציב התכנית – 15
$70,000 דולר בשנה. 

שותפים: ביה"ס ללימודי 
הסביבה, הקרן החדשה 
לישראל והקרן לסביבה 

ירוקה 

“אור־גינה־לי": 
הגינה האקולוגית־

קהילתית

טיפוח שטח הגינה כמערכת אקולוגית בדגש על צמחי־מאכל 
ותועלת.

התנסות בשיטות חקלאות עירונית והדגמה של מחזור אשפה 
הדגמת  לגינה.  דשן  ויצירת  לקומפוסט  מהקמפוס  אורגנית 

התנהלות אקולוגית בחיי היומיום ושימוש בצמחי מרפא. 

בי"ס פורטר ללימודי 12-8
הסביבה

“טבע הסביבה" 

בגן הגן הזואולוגי לציבור הרחב  וסביבה  בנושאי טבע  הידע המדעי   הנחלת 
אוניברסיטת  של  הטבע  ובאוספי  הבוטניים  בגנים  הזואולוגי, 

תל־אביב.

משרד החינוך30 
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זרקור לקורסים משלבי עשייה 
באוניברסיטת תל-אביב

תיאור פעילות ומטרות התכניתמרצהחוג ופקולטהשם הפרויקט

הקליניקות 
המשפטיות 

ואוניברסיטה בעם

הפקולטה 
 למשפטים 
ע"ש בוכמן 

פרופ' נטע זיו
ד"ר עדי קול

בהליך  זכויות  אדם;  זכויות  ומשפט;  קהילה  דיור,  בנושאים:  משפטי  סיוע 
לצדק  זכויות  פליטים;  זכויות  עובדים;  זכויות  שואה;  ניצולי  זכויות  הפלילי; 
מהתכנית  כחלק  וכן  כלכלי  ולצדק  עסקית  ליזמות  התכנית  סביבתי; 
חיוני  ידע  לרכוש  מוחלשות  לאוכלוסיות  המאפשרת  בעם",  “אוניברסיטה 
ושימושי בתחומים הנלמדים במוסדות האקדמיים השונים. מבוגרים וצעירים 
כאחד, לוקחים חלק בקורסי מבוא מיוחדים אשר הותאמו עבורם ומועברים 

על ידי סטודנטים מן המניין לתואר ראשון.
נובה — יעוץ 
עסקי ניהולי 

בארגונים 
חברתיים

ופיתוח פרופ' כרמלי אברהםהפקולטה לניהול עסקי  ייעוץ  שירותי  מתן  נובה".  “עמותת  בשיתוף  המועבר  קורס 
המורכבים  ייעוץ  צוותי  של  במתכונת  חברתיים  לארגונים  אסטרטגי 
ומנחה  הייעוץ  בתחום  המובילות  הפירמות  מאחת  צוות  ראש  מסטודנטים, 

מקצועי מעולם העסקים. 
חינוך רפואי 

ותקשורת — קשר 
טיפולי 

קורס תיאורטי שמתייחס לאספקטים הפסיכולוגיים־סוציולוגיים והאתיים של ד"ר דפנה קנר מיתרהפקולטה לרפואה
הצוות  בהדרכת  בקהילה  מצוקה  בעל  מטופל  מלווים  הסטודנטים  הטיפול. 

האקדמי.
הפקולטה לרפואה מעגלים 

ביה"ס למקצועות 
הבריאות – החוג 

לריפוי בעיסוק

גב' גילה רבינוביץ 
גב' נתי אולינקי

למעורבות  המדור  לרפואה,  חברים  עמותת  של  פעולה  שיתוף  שהינו  קורס 
חברתית והחוג לריפוי בעיסוק. סטודנטים לריפוי בעיסוק מאוניברסיטת ת"א 
משתלבים במסגרות טיפוליות־שיקומיות שונות, ומשמשים כחונכים אישיים 

של אדם עם מגבלה, תוך שילוב ידע אקדמי. 
הוראת מדעי 

המחשב בקהילה 
ביה"ס למדעי 

המחשב — 
הפקולטה למדעים 

מדויקים

 פרופ' בני שור 
ומר אסף זריצקי 

לצד  המחשב  מדעי  בהוראת  העוסקת  תיאורטית  למידה  המשלב  קורס 
המחשב  מדעי  מתחום  שיעור  מערכי  העברת  הכוללת  מעשית  פעילות 
וילדים.  נוער  בני  עבור  בקהילה,  שונות  מסגרות  בקרב  מדויקים,  ומדעים 

הקורס בשיתוף המדור למעורבות חברתית באוניברסיטת תל־אביב. 
כדור הארץ 

ואנחנו 
החוג לגיאופיזיקה, 

אטמוספירה וחלל- 
הפקולטה למדעים 

מדויקים

מדעי ד"ר אלון זיו וגיאופיזיקה,  גיאולוגיה  עיקריים:  תחומים  בשלושה  המתמקד  קורס 
ידי  על  שמועברת  העשרה  בתכנית  ומלווה  החלל  ומדעי  האטמוספרה 
הסטודנטים לבני נוער בקהילה. הקורס בשיתוף המדור למעורבות חברתית 

ואגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל־אביב.
דיאלוג רב 

קולי במרחב 
התיאטרוני 

החוג לאמנות 
התיאטרון – 

הפקולטה לאמנויות

פרופ' שולי לב־אלג'ם 
ומר פיטר הריס

ולקוית  עיוורת  בוגרת  ואוכלוסייה  לתיאטרון  סטודנטיות/ים  בין  יוצר  מפגש 
ראייה.

אי־שוויון, אחרות 
והפרדה: תיאוריה 

ומעשה 

בית־הספר לחינוך, 
היחידה להכשרה 

להוראה 

העוסקות גב' עדית אלי ליבנה וחינוכיות  סוציולוגיות  בתיאוריות  הדן  שני  תואר  לתלמידי  קורס 
ואי שוויון, תוך בחינה כיצד הן באות לידי ביטוי בחברה הישראלית  באחרות 

ובמערכת החינוך בעבר וכיום. הקורס בשיתוף המדור למעורבות חברתית.
זכויות בשוק 

העבודה 
החוג ללימודי 

עבודה – הפקולטה 
למדעי החברה

העוסקים פרופ' גדעון קונדה האזרחית  החברה  של  בארגונים  פועלים  שני  לתואר  סטודנטים 
בהשמה של קבוצות מוחלשות ובהגנה על זכויות עובדים, תוך ניסיון ללמוד 
מיעוט  קבוצות  נתקלות  בהן  העבודה  בשוק  בעיות  על  בשטח  מהעשייה 
ואסטרטגיות  תהליכים  לבין  התיאוריה  בין  ולקשר  מוחלשות,  ואוכלוסיות 

שונות לשינוי חברתי.
פרקטיקום: 

ארגונים וארגוני 
שינוי חברתי 

החוג לסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה – 

הפקולטה למדה"ח

ד"ר אלכסנדרה קלב 
וד"ר אדריאנה קמפ

הפרקטיקום  מטרת  חברתי.  שינוי  וארגוני  לארגונים  במסלול  חובה  קורס 
לבין  האקדמי  הידע  בין  הקשר  להבנת  כלים  שני  תואר  לתלמידי  להקנות 
לשינוי  בארגון  משתלבים  הפרקטיקום  תלמידי  בשדה.  ופעילות  התנסות 
תכנית  הצעת  כולל  חברתית  התערבות  על  מחקר  בו  ומבצעים  חברתי 

התערבות. 
נשים וכלכלה 
— בין המרחב 

הפרטי לציבורי

תכנית לימודי נשים 
ומגדר – הפקולטה 

למדעי הרוח

הקורס עוסק בסוגיות מרכזיות במדיניות הכלכלית־חברתית מפרספקטיבה גב' יעל חסון
מגדרית, תוך הבנת השלכותיה על קבוצות שונות של נשים וגברים הן במרחב 
הציבורי והן במסגרת משק הבית. הקורס בשיתוף המדור למעורבות חברתית.

החוג לגיאוגרפיה תכנון עם קהילות 
וסביבת אדם, 

הפקולטה למדעי 
הרוח

פרופ' טובי פנסטר 
ואדר' טל קולקה

יחסי מתכנן-קהילה והעבודה עם הקהילה בראי תיאוריות ביקורתיות ושינויי 
התקופה, תוך דגש על התחדשות עירונית.

מצוקה ומעורבות 
חברתית 

ביה"ס לעבודה 
סוציאלית

בעיות ד"ר קורין לנגר נורה של  וטיבן  מהותן  הכרת  ומטרתו  באופיו,  עיוני־יישומי  הינו  הקורס 
חברתיות, הכרת סוכנויות רווחה והתנסות במתן עזרה על מנת להביא לשינוי 

חברתי אצל יחידים ו/או קבוצות. 
הקליניקה 

ללימודי סביבה 
ביה"ס ללימודי 

הסביבה ע"ש פורטר 
והחוג למדיניות 

ציבורית 

סביבה. הסטודנטים ד"ר דורית קרת ובלימודי  ציבורית  במדיניות  שני  תואר  סמינר לתלמידי 
מדיניות  המלצות  הכולל  מעשי  מחקר  מבצעים  בקליניקה  המשתתפים 

ברשויות מקומיות וממשלתיות. 
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31 בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים  | 

"ארכיטקטורה א-פורמאלית":
מרצים: אדר' סנאן עבדלקאדר, אדר' ליאת 

בריקס אתגר ואדר' יונתן שקד
המחלקה לארכיטקטורה

א-סוואחרה  ערב  בשכונת  השלישית  השנה  זו  מתמקד   הקורס 

חדשה  שכונה  בתכנון  חלק  לקחו  הסטודנטים  ירושלים.  במזרח 

במרחב לא-בנוי בערב א-סוואחרה.  התכנון מתבסס על ניתוח, 

תיעוד ומיפוי הבעלויות על הקרקעות שנעשה בשנים קודמות.  

בשיתוף  מסוים  לפוליגון  פרוגראמה  בניית  כולל  התכנון  תהליך 

הפרוגראמות  של  וביקורת  לימוד  באמצעות  הקרקעות  בעלי 

מפורט.  ובנייני  עירוני  אדריכלי  ותכנון  הקיימות  הפורמאליות 

סוציאליים  עובדים  שונים:  יועצים  מלווים  התכנון  תהליך  את 

ואדריכלים  גיאוגרפים  משפטנים,  התושבים,  נציגי  קהילתיים, 

הליכי  עם  להיכרות  נדרשים  הסטודנטים  ירושלים.  מעיריית 

הרלוונטיים  הסטאטוטוריים  המסמכים  הפורמאליים,  התכנון 

ומשמעויותיהם החברתיות, התרבותיות והעיצוביות.

עיונית.   וכתיבה  מעשית  פרקטיקה  משלבים  ביחידה  הלימודים 

הנושאים העומדים במוקד הקורס הנם: תכנון עירוני אלטרנטיבי 

שיתוף  ירושלים;  של  העירונית  הגיאופוליטיקה  חברתי;  ושינוי 

הקהילה בתכנון; תרבות כמרכיב תכנוני; משפט ותכנון.

"קליניקה אדריכלית-עבודת שטח"
מרצים: אדר' עדי בירן, אדר' אלון בן נון, אדר' 

ליהי גרסטנר, המחלקה לארכיטקטורה

המאמץ  את  לרתום  מבקשים  אנו  שטח"  "עבודת  בפרויקט 

לאדריכלות,  המחלקה  שערי  בתוך  הנעשה  והיצירתי  המחקרי 

לטובת פיתוח מעשי של סביבות בנויות ברחבי הארץ. במסגרת 

פעילות זו סטודנטים יוצאים מהכיתה אל תוך הקהילה ומתנסים 

ביצירת פתרונות אדריכליים ממוקדים. הסטודנטים בוחנים את 

ונדרשים  לביצוע,  תכנון  בין  לפרקטיקה,  תיאוריה  שבין  המרחב 

לפתח חשיבה חברתית ביקורתית בנוסף לאתגרים טקטוניים של 

פיתוח שיטות ויישום בנייה בפועל. פעולה שכזו במרחב הציבורי 

ותדון בשאלות על  תהפוך את השיח האקדמי הפנימי לחיצוני, 

פעולה  אופני  ועל  הציבורי,  המרחב  על  האדריכלות,  של  כוחה 

והשפעה אפשריים. 

שיתוף  מתקיים  אדריכלית"  "קליניקה  של  זה  רעיון  במסגרת 

הגמילה  מרכזי  לבין  בבצלאל  לאדריכלות  המחלקה  בין  פעולה 

של בית אור-אביבה, עמותה לקידום קהילות טיפוליות לנפגעי 

סמים בישראל, מרכז טיפולי הרטוב )בית- שמש( ומרכז טיפולי 

אילנות )קדימה(. בשנת תשע"ב, בעקבות תהליך חשיבה משותף 

בין בצלאל לבין העמותה הוחלט כי הפרויקט הרלוונטי והנדרש 

אילנות.  בקהילת  למבקרים  אירוח  מתחם  יצירת  הוא  ביותר 

וילדיהן  לאמהות  בגמילה  לטיפול  היחידה  נמצאת  זה  במרכז 

מכורות  באמהות  מטפלת  היחידה   .1993 שנת  מאז  הפועלת 

הגרות ביחידת מגורים עם ילדיהן. בסיוע של תקציב בנייה העומד 

של  אזור  להשמיש  מבקשת  המקום  הנהלת  העמותה,  לרשות 

לטובת הקמת  וסככות,  נטושים  שטחים פתוחים שבהם מבנים 

יצירה. במתחם  בית קפה, פינת טיפול בחיות, והקמת סדנאות 

מהשירותים  שייהנו  לקהילה  חיצוניים  אורחים  לבקר  יוכלו  זה 

החי  בפינת  משימוש  ייהנו  הקהילה  חברי  במקום.  שינתנו 

ויוכלו להתנסות במפגש  יעבדו בבית הקפה,  וסדנאות היצירה, 

יומיומי וחשוב לתהליך השיקום עם מבקרים מחוץ לקהילה.

ביה"ס  עם  לפעילות  הקליניקה  פעילות  תורחב  תשע"ג,  בשנת 

"אור לטף" בגבעת אולגה, ביה"ס יסודי בו לומדים תלמידי חדרה 

בעיקר משכבות מוחלשות ובו אחוז גבוה של ילדי עולים מרוסיה 

ומאתיופיה. 

"Stop Motion"
מרצה: פרופ' רוני אורן

המחלקה לאמנויות המסך

במסגרת הקורס Stop Motion , קורס שנתי לתלמידי שנה 

ג' בתכנית האנימציה במחלקה לאמנויות המסך, מקיימים 

הסטודנטים סדנאות פלסטלינה לילדים בבית החולים הדסה 

הר הצופים.  במהלך הקורס לומדים הסטודנטים ליצור סרטי 

אנימציה )בטכניקת Stop Motion( תוך שהם לומדים טכניקות 

לעבודה עם פלסטלינה, ויוצרים דמויות באופן מדויק בין צילום 

לצילום. חלק מהטכניקה הזו, לוקחים עמם הסטודנטים אל 

מחלקות בית החולים לעבודה עם ילדים מאושפזים.  

לבטא  מאפשרת  וככזו  זיכרון  ללא  חומר  היא  הפלסטלינה 

רעיונות,  מרגשות,  החל  דבר  כל  התנגדות  כל  ללא  באמצעותה 

כוריאוגרפיה וכד' בצורה מופשטת, פיגורטיבית ובהתאם לנטיות 

יוצא מן  ככלי  כן מתפקדת  ועל  והמאוויים הפנימיים של היוצר 

הכלל לספר סיפור. באמצעות הסדנאות  מועבר לילדים כלי קל 

יכולים לבטא  להעברה, הניתן מיידית ליישום באופן פשוט, הם 

הסטודנטים  רגשותיהם.  ואת  שלהם  האישיים  הנרטיבים  את 

מצד שני, מעבר ללמידה הטכנית, משפרים בהכרח את הבנתם 

את האנימציה שבבסיסה עומד היכולת להעביר רעיונות, לספר  

סיפור והיכולת לתקשר.    

"אמנות בתנועה"
מנחים: איתן שוקר, לאה מאואס, דיאגו רוטמן 

)סלה-מנקה(, קורס רב מחלקתי  
    

הקורס עוסק בסקירה של פרויקטים אמנותיים ניידים ובמשמעות 

 Art לתנועה,  אמנות  שבין  הקשר  בחינת  תוך  באמנות,  הניידות 

and Mobility מרחב גיאוגרפי, קהילה ואמנות. הקורס מבוסס על 
השימוש בפלטפורמה ניידת )רכב מסחרי שעבר הסבה(, ליצירה 

שיתוף  תוך  הציבורי,  במרחב  אמנותיים  פרויקטים  של  והפקה 

פעולה עם קהילות שונות.  

אמנותיים  לפרויקטים  קונספט  בפיתוח  עוסקים  הסטודנטים 

הפרויקטים.   להפקת  כלים  של  ובנייה  פיתוח  בעיצוב,  ניידים, 

יוזמים  בקיץ  פעילותם  להמשיך  הבוחרים  הקורס  תלמידי 

ומקיימים פעולות שונות כגון: סדנאות צילום ואנימציה בשכונות 

בנייה  החברתי+הרצאה,  הסרט  מועדון  הקרנות  מוחלשות, 

בגדים  למחזור  סדנאות   , מהרכב  הנשלף  נייד  משחקים  גן  של 

ומשתתפי  ישנים  בגדים  מביאים  התושבים  בהם   )recollection(

הסדנה בהדרכת הסטודנטים יוצרים פרטי לבוש חדשים בעיצוב 

ייחודי ,כתיבת פנזינים )עיתונים בעבודת יד( בנושאים הקשורים 

לקהילה. 

"המדינה זה אני" – סטודיו לצדק חזותי
מרצים: רותי קנטור, אביב אלחסיד, המחלקה 

לתקשורת חזותית

לבין  המעצב  בין  המתקיימים  הגומלין  יחסי  את  בוחן  הקורס 

הנחה  מתוך  אמצעי,  בלתי  באופן  פועל  הוא  שבתוכה  הקהילה 

שהמעצב נמצא בצומת קריטי שדרכו זורמים תהליכים חברתיים.

מונע  עיצוב  על התפישה המקובלת שלפיה  תיגר  קורא  הקורס 

למשתתפים  מציע  ולחילופין  ואחרות,  כאלה  שוק  מדרישות 

הזדמנות לבחור בנושא חברתי קרוב לליבם ולעסוק בו באמצעות 

פרויקט אישי,  מחקר תיאורטי, עבודת שטח קהילתית ותקשורת 

חזותית. 

או  בעמותות  שוטפת  לעבודה  מצטרפים  בקורס  המשתתפים 

לפעילות בקהילה בתחום הקשור לנושא שבו בחרו, ובסופו של 

הקורס מגישים עבודה שבה ישולבו מחקר הנוגע לנושא, תיעוד 

מוגשת  העבודה  ממנה.  הנובעות  והתובנות  עצמה  העשייה 

כאובייקט מעוצב. בנוסף לכך, מתבקש כל סטודנט לבצע יישום 

אחד לפחות בתחום התקשורת החזותית  שישרת את צרכיו של 

הארגון או העמותה שבמסגרתם בחר לפעול, כגון: לוגו ותדמית 

גרפית, סדרת כרזות, אתר אינטרנט וכ"ו.

הצצה לפרויקטים 
ולקורסים נבחרים:

"מראה מקום"

הצצה לפרויקטים 
חברתיים נבחרים 
נושאי מלגות:
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ב"בצלאל"  מתמשך  מחלקתי  רב  פרויקט  הוא  מקום"  "מראה 

אזרחי  ותיעוד  בלימוד  העוסקים  וקורסים  סדנאות  יחד  השוזר 

של המרחב בירושלים על ידי תושביו, יצירת התערבויות במרחב 

דרך פעולה אמנותית ועיצובית ישירה והכנת חזון תכנוני אזרחי. 

הפרויקט מובל על ידי אדר' ליאת בריקס-אתגר, מרצה במחלקה 

מרצים  ידי  על  ומונחה  הסטודנטים  ודקנאט  לארכיטקטורה, 

ממחלקות שונות.

מטרות הפרויקט:

יצירת קהילה אזרחית המכירה בייחודיותה, מסוגלת  עידוד   |  1

להכיל בתוכה מגוון של זהויות ולהתמודד באופן קונסטרוקטיבי 

עם הקונפליקטים הנוצרים במפגש בין שונים. קהילה אזרחית זו  

בה שותפים סטודנטים ותושבים תלמד על הכוח הגלום בפעולה 

יחד להשגת מטרותיה. יצירת הארכיון המקומי, התכנון המשותף 

לביטוי  כלי  הם  בשכונה,  הציבוריים  במרחבים  הפיזית  והבנייה 

זהות, הפעלת דמיון אזרחי ותרגול של חיים במשותף במרחב של 

קונפליקט.

בסביבתם.  למעורבות  ועיצוב  לאמנות  סטודנטים  עידוד   |  2

לטובת  לפעול  והמקצועי  האזרחי  לכוחם  ייחשפו  הסטודנטים 

ובאמצעות  מקומית  מקהילה  כחלק  יותר  טובה  מציאות  יצירת 

מקומיים  שונים  ידע  ותחומי  שונות  מיומנויות  בין  שילוב 

ומקצועיים.

3 | יצירת ארכיון אזרחי לכל שכונה שיבטא את הייחודיות שלה, 

בו  האופן  ואת  אותה  שמרכיבים  והסיפורים  הקולות  מגוון  את 

זוכרים אותה ורואים אותה תושביה.

במרחב  נקודתיות  פעולות  באמצעות  השכונה  פני  שינוי   |  4

הציבורי.

5 |  יצירת חזון תכנוני לשכונה שיוצג לגורמי התכנון הפורמאליים 

על ידי תושביה. 

של  כיזמים  בעתיד  לפעול  השכונה  לתושבי  כלים  הענקת   |  6

תכניות אדריכליות במרחב הציבורי, ולא רק כמגיבים, או שותפים 

לכאורה בהליכים מקובלים של שיתוף ציבור.

של  הראשון  השלב  התקיים  תשע"ב,  הלימודים  שנת  במהלך 

קבוצת  פעלה  השנה  במהלך  התשתית.  הכנת   - הפרויקט 

לימוד משותפת שהורכבה ממרצים ממחלקות שונות בבצלאל, 

עשייה "מראה מקום" משלבי  בקורסים  חלק  שלקחו  מצטיינים  ומסטודנטים 

חברתית. פעילות הקבוצה אפשרה בחינה מעמיקה של הקורסים 

מנקודת  והבעיות  ההישגים  של  ניתוח  שלהם,  הפעולה  ואופני 

בידע  שיתוף  הקהילה,  ונציגי  הסטודנטים  המרצים,  של  המבט 

ומיומנויות וגיבוש משותף של מתווה הפעולה של הפרויקט.

במקביל, יצרנו תשתית לעבודה משותפת עם גופים קהילתיים 

ורחוב שטרן  ליפתא  בירושלים: שכונת  ותושבים בשני מרחבים 

בקריית יובל. בחרנו להתמקד במקומות אלו מכיוון שנוצרה בהם 

מאורגנת  חברתית  פעילות  והחלה  אזרחית  לפעולה  דחיפות 

מקומית אליה הוזמנו להצטרף.

בנוסף, יצרנו בשנה זו את התשתית הדיגיטלית ומערכת הארכיון 

שאפשרה הקמת ארכיון דיגיטלי פעיל לכל שכונה.

סדנת  נערכה  הלימודים  שנת  ראשית  לפני   ,2012 באוקטובר 

בסדנה  ובשטרן.  בליפתא  ימים  עשרה  בת  מחלקתית  רב  סתיו 

ביצירת  עסקה  בשטרן  הקבוצה  סטודנטים.  כ-40  השתתפו 

ארכיון אזרחי עם התושבים כחלק מתהליך תיעוד מתמשך של 

השני  חלקה  שלה.  והחברתית  המרחבית  וההיסטוריה  השכונה 

מועדון  של  ובנייה  עיצוב  לתכנון,  הוקדש  בשטרן  הסדנה  של 

מבלים  בה  האחורית"  ו"החצר  הקהילתי  הקפה  בית  הנוער, 

בשעות הלילה הצעירים שאינם שותפים לאף מסגרת בקהילה. 

חגיגי של  באירוע פתיחה  ימים  הסדנה הסתיימה לאחר עשרה 

בית הקפה בהשתתפות חברי מועדון הנוער ותושבים. 

רב  אזרחי"  "תיעוד  של  אלטרנטיבה  יצרה  בליפתא  הקבוצה 

ממדים, כחלופה לתיעוד "מלמעלה" המוצע לאתר על ידי מנהל 

מקרקעי ישראל ורשות העתיקות. מהלך זה כלל הכרות מעמיקה 

עם השטח בשיתוף הקהילות הקיימות במקום, ולימוד תולדות 

האתר והמאבק הנוכחי על עתידו.

בשעות הערב השתתפו שתי הקבוצות יחד בלימוד עיוני.

פרויקט 
חברות-בצלאל-הדסה:

הר  הדסה  החולים  בבית  פועל  הפרויקט 

מגוון  את  המשרת  חולים  בית  הצופים, 

יהודים   – האוכלוסיות הקיימות בירושלים 

חדשים,  עולים  וחילונים,  חרדים  וערבים, 

ישראלים ופלסטינאים. 

שבוע  מדי  נפגשים  התכנית  במסגרת 

עם  השונות  מהמחלקות  סטודנטים 

עם  יחד  ויוצרים  בו,  והמאושפזים  ביה"ח 

המאושפזים. הפעילות בתוך תחומי ביה"ח 

ורוחני לתוך המוסד  אנושי  מוסיפה מימד 

הרפואי אשר נתפס לעתים כטכני ומנוכר. 

מפגש זה מעניק לחולים משמעות נוספת 

ומאפשר  וריפוי  להתמודדות  וכוחות 

מתחומי  לצאת  לסטודנטים  הזדמנות 

האקדמיה ולפעול בשדה שונה זה. 

ארגון  בין  פעולה  שיתוף  הינו   הפרויקט 

בית החולים הדסה הר הצופים  "חברות", 

ובצלאל.

הצצה לפרויקטים 
חברתיים נבחרים 
נושאי מלגות:

פרחי בצלאל – גשר להשכלה 
גבוהה

לפני תשע שנים פתחה בצלאל את 

שעריה לתלמידי ירושלים בפרויקט ייחודי 

שהתהווה כתוצאה משיתוף פעולה בין 

האקדמיה לבין אגף שח"ר במשרד החינוך 

ופר"ח. התכנית מחולקת ל- 2:

את  להפגיש  מיועדת  החשיפה:  תכנית 

האמנות  לתחומי  וסביבתה  ירושלים  ילדי 

והעיצוב. 

משתתפים  בתכנית  העומק:  תכנית 

אותרו  אשר  י'-יב'  כיתות  תלמידי   120 כ- 

ומוינו  החינוך,  במשרד  שח"ר  אגף  ידי  על 

לתכנית ע"פ כישוריהם.  

במהלכן  שנים,  שלוש  נמשכת  התכנית 

היא מפגישה תלמידי תיכון אלה עם שפע 

ההיצע של מחלקות האקדמיה. 

של  וגדל  הולך  מספר  האחרונות  בשנים 

כסטודנטים  משתלבים  התכנית  בוגרי 

בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה רבים 

בארץ ביניהם גם בצלאל.

יוצרים קשר-דיאלוג באמצעות 
האמנות-פרויקט בצלאל-שק"ל

 

דיאלוג באמצעות   - "יוצרים קשר  פרויקט 

האמנות" נבנה מתוך תפיסה, שניתן ליצור 

ושותפות  ייחודי  קשר  האמנות  באמצעות 

בין אמנים מרקעים ויכולות שונות. 

האמנות  תפיסת  על  מתבסס  הפרויקט 

של  מגבולות  החורגת  ויזואלית,  כשפה 

קונבנציונאליים  והתייחסויות  קשרים 

לאמנים  מאפשרת  זו  תפיסה  אנשים.  בין 

שיתוף  במסגרת  יחד  וליצור  להתחבר 

פעולה בין יוצרים. 

ייחודה של התכנית הוא בכך, שלא הוגדרה 

המאמצת  כתכנית  אלא  חונכות  כפרויקט 

את עקרון השוויון הקיים בין אמנים יוצרים 

ללא קשר לרקע התפקודי היומיומי שלהם. 
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מספר הסטודנטים        שם הפרויקט    
הפעילים בתוכנית

שותפים בתקצוב 
התוכנית

 תאור פעילות
ומטרות התוכנית                          

"מראה מקום" הוא פרויקט רב מחלקתי מתמשך ב"בצלאל" השוזר 

יחד סדנאות וקורסים העוסקים בלימוד ותיעוד אזרחי של המרחב 

בירושלים על ידי תושביו, יצירת התערבויות במרחב דרך פעולה 

אמנותית ועיצובית ישירה והכנת חזון תכנוני אזרחי. הפרויקט מובל 

על ידי אדר' ליאת בריקס-אתגר, מרצה במחלקה לארכיטקטורה, 

ודקנאט הסטודנטים ומונחה על ידי מרצים ממחלקות שונות.

תכנית תלת שנתית לנוער ממזרח ומערב ירושלים ומהפריפריות 

הקרובות. התלמידים מגיעים לבצלאל מדי שבוע ויחד עם 

הסטודנטים יוצרים בסדנאות בצלאל. 

סטודנטים היוצאים מכותלי האקדמיה לבי"ח הסמוך הדסה הר 

הצופים ויוצרים יחד עם המאושפזים. בימים אלו מוצגת בביה"ח 

תערוכה בה יצירות משותפות עם המטופלים. 

בין אמנים המתקשים בתפקוד מעמותת שק"ל לבין סטודנטים 

לאמנות. הפרויקט מתבסס על תפיסת האמנות כשפה ויזואלית, 

החורגת מגבולות של קשרים והתייחסויות קונבנציונאליים בין 

אנשים ומאפשרת להם להתחבר וליצור ביחד במסגרת שיתוף 

פעולה בין אמנים יוצרים. 

המרכז לאמנות חזותית ע''ש פיילי נמצא במזרח העיר ומהווה מוקד 

לעשייה עשירה בתחום האמנות הפלסטית, לכלל האוכלוסייה: 

ילדים, מבוגרים, חובבים ואמנים מקצועיים. למרכז מגיעים מדי 

שבוע סטודנטים מבצלאל להדרכות וסדנאות שונות.

צוהר לעולם האמנות והעיצוב, רכישת כלים ושפה לנוער מתקשה 

בתפקוד כהכנה ללימודים ותעסוקה עתידיים.

הענקת כלים חזותיים לפעולה לבני נוער פעלים חברתית מאותרים 

משכונות ירושלים המגובשים לקבוצת "מנהיגות צעירה" אשר 

יקיימו פרויקטים אקטיביים בשכונות מהם מגיעים. 

תוכנית פיילוט במסגרתה סטודנטים מהמחלקות השונות בבצלאל 

מגיעים מדי שבוע למזרח ירושלים ומפגישים בני נוער עם תחומי 

האמנות והעיצוב באמצעות עשייה משותפת במטרה ליצור דיאלוג 

משותף החושף ומעשיר שתי הקהילות משני צידי העיר.

פרויקטים וסדנאות שונות המתרחשים לאורך השנה במוקדים 

שונים 

פרויקט משותף לבצלאל , לאגף לאמנויות בעיריית ירושלים. 

במסגרת הפרויקט סטודנטים מבצלאל מגיעים לבתי ספר בירושלים 

ומלמדים את הילדים לצלם, ולתעד אותה מנקודת מבטם. הפרויקט 

מתמקד בנקודת מבטו של הילד הירושלמי ומאפשר לו לחוות 

ולתאר את ירושלים שלו מבעד לעדשת המצלמה, לתעד את העיר 

מנקודת ראותו, תוך חשיבה על ירושלים כדימוי רעיוני לעומת 

ירושלים כדימוי ויזואלי.

משרד החינוך אגף שח"ר, 

פר"ח

עמותת "חברות"

קרן ירושלים, 

עמותת שק"ל

קרן ירושלים

עמותת שק"ל

מרכז הברר

אגף אמנויות 

עריית ירושלים, 

פר"ח

מראה מקום 

פרחי בצלאל 

חברות 

בצלאל 

הדסה

דיאלוג

מרכז פיילי

מכינה לעולם 

התעסוקה

עמותת שק"ל

מנהיגות צעירה 

בשיתוף מרכז הברר 

בצלאל במזרח 

ירושלים

פעילויות מעורבות 

בקהילה שונות 

לאורך השנה

רגע ירושלמי

41

65

20

9

6

4

60

6

160

10
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 הצגה כללית וחזון

האוניברסיטה העברית בירושלים מחויבת למצוינות בתחום ההוראה והמחקר. במקביל, לאוניברסיטה 
מחויבות עמוקה לעשייה חברתית בקהילה. האוניברסיטה מעודדת את חברי הקהילה האקדמית, 

 סטודנטים וחברי סגל, למעורבות, למנהיגות ולאחריות חברתית.
שנה את היחידה למעורבות  04מתוך ראיה זו של מחויבות ונתינה הקימה האוניברסיטה לפני 

חברתית. מאז הקמת היחידה נוסדו, הועמקו, והורחבו עשרות תוכניות נוספות למעורבות חברתית 
בפקולטות,בחוגים וברשות לקהילה ונוער.כלל התוכניות יוצרות גשרים יציבים של שייכות ומחויבות 

לציבור נוער, ומאפשרות  -הקהיליות, תורמות להעלאת המודעות החברתית בקרב סטודנטים ובניבין 
  הרחב ליהנות מהאוצרות המדעיים והרוחניים הנחקרים באוניברסיטה.

האוניברסיטה העברית רואה בחזונה את המעורבות החברתית של הקהילייה האוניברסיטאית כנדבך 
משלב עשייה חברתית של אנשי הסגל  –פרויקט אופ"י  –משמעותי בפעילותה. פרויקט הדגל 

האקדמי והמנהלי, והסטודנטים בקרב נוער בסיכון. במעבדות בלמונטה של הרשות לקהילה ולנוער 
חשיפת  שוקדים על פיתוח מתמיד של תוכניות חדשניות לעידוד ולהעמקת העניין במדעים ועל

קהילה מקיים -רכז לפיתוח קשרי אוניברסיטהתלמידי המדעים בתיכון לחזיתות המחקר המדעי. המ
סדרה של הרצאות לציבור הרחב בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי. בקליניקות המשפטיות 

תלמידי הפקולטה למשפטים משתתפים בפעילות המרכז לחינוך משפטי קליני של הפקולטה 
ות לרפואה ורפואת שיניים ובסדנאות השונות המתקיימות במרכז מינרבה לזכויות האדם. הפקולט

 מקיימות פעילות בתחום קידום הבריאות בקרב אוכלוסיות בסיכון.
הפעילות החברתית האישית, הקבוצתית והקהילתית מלווה בהדרכה ובלימוד חברתי ומקצועי 

 ומעודדת חשיבה ביקורתית וערכית למען חברה שוויונית יותר, סובלנית ופלורליסטית.
 

 פרוייקט הדגל –"י זרקור על פרויקט אופ
 מטרות הפעילות: 

 העצמת בני נוער מוחלשים ועידוד מעורבות קהילת האוניברסיטה בקהילת העיר ירושלים. 
 אופן הפעילות:

תכנית להעצמה חברתית ואישית שמסייעת לנערים ליצור ליזום  – קבוצות מתנדבות בקהילה
  ולהוציא לפועל יוזמה חברתית,

 ת\אחות בוגר\יצירת קשר מיטיב של אח :חונכות אישית  
 טיולים, ביקורים באתרים ומוזיאונים,הופעות וכו' :אירועים מיוחדים 
 )בני נוער משתתפים בקורסים  :קורסי למידה פעילה )קל"ף מנצח 

 ייעודיים באוניברסיטה המונחים על ידי סטודנטים 
 עיוןהנערים משתתפים בימי : ימי עיון בשיתוף צוותי המסגרות 

 ונחשפים לחוקרים ומחקרים רלוונטיים לתחום הפעילות החינוכית  
 הסטודנטים משתתפים בתכנית הכשרה :הכשרת הסטודנטים 

 דו שבועית לליווי והדרכת הנוער 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 האוניברסיטה העברית   | 

 2 

 פרויקט מעגלים
הצמחת מנהיגות סטודנטים בעלת מודעות, רגישות  מטרות הפעילות:
ערכית  באמצעות שילוב של לימוד ועיון ביקורתי בסוגיות  -ומחויבות חברתית

 ושסעים חברתיים, וכן פעילות מעשית בקהילה )תוך הנחייה והדרכה(. 
 אופן הפעילות:

: שותפויות בקהילה, נשים ונוער. במרכז מעגלים 3הפעילות מושתתת על 
סטודנטים יוצרי  2סטודנטים יוצרי קהילה, כאשר כל  22עגל פועלים כל מ

סטודנטים מתנדבים בקהילה או  22קהילה מפעילים מעגל "קטן" של 
נוער. הסטודנטים מהווים הן קהילה לומדת סוגיות -בני 22נשים במרכז קהילתי  או  22בקמפוס, 

סטודנטים  66י סגל מעורבים: מספר הסטודנטים ואנשחברתיות והן קהילה מעורבת חברתית. 
עיריית ירושלים, אגף שח"ר במשרד החינוך, גורמים שותפים: ,₪מיליון היקף התקציב: יוצרי קהילה,

 ספר תיכוניים, אוניברסיטה עברית.-בתי
 

 המרכז לחינוך משפטי קליני לזכויות אדם ולאחריות חברתית
   מטרות הפעילות:

דם ואחריות חברתית הנה לאפשר לסטודנטים לעסוק בעבודה מעשית המרכז לחינוך משפטי קליני לזכויות א
 מודרכת בתחומי המשפט ולספק יעוץ משפטי לאוכלוסיות היעד.

 אופן הפעילות:
 .שעות שבועיות במרכזים שונים בכל רחבי ירושלים 5-העבודה המעשית בתחום המשפט הנה בהיקף של כ

המרכז פועל בשיתוף עם ארגוני זכויות אדם שונים: האגודה לזכויות האזרח, המועצה לשלום הילד,  ,בנוסף
קליניקות  21במרכז פועלות איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, עמותת ידיד, נעמ"ת ועוד. 

 וד.כגון: הקליניקה הקהילתית, הקליניקה לייצוג בני נוער, הקליניקה לדיני רחוב וע
 אנשי צוות, 03סטודנטים ו  021 –כ מספר סטודנטים ואנשי סגל שותפים: קרן פישמן,גורמים שותפים: 

 vion.huji.ac.illaw_clinics@saלפרטים נוספים במייל:  

  
 מרכז מינרבה

 מטרות הפעילות:
לימוד סוגיות של זכויות אדם ויישום ידע זה בפעילות קהילתית בקרב החברה הישראלית, ארגונים 

, ושימשה השראה ומודל 2991לזכויות אדם פלסטינים וישראליים. התכנית החלוצית נוסדה בשנת 
 אקדמיות למעורבות חברתית ברחבי המדינה.לשורה ארוכה של תכניות 

 אופן הפעילות:
סטודנטים מתחומי לימוד שונים. התכנית כוללת קורס אקדמי שנתי על  25-כ משתתפיםתכנית ב

שעות בשבוע, לאורך השנה  24לצד עבודה של  -סוגיות שונות של זכויות אדם בחברה הישראלית 
ים בהתאם לבחירתם ועל פי תחומי העניין האישיים של כולה, בארגוני זכויות אדם ישראלים ופלסטינ

 mchr@savion.huji.ac.ilכל סטודנט, ותחת פיקוח מקצועי של התכנית. לפרטים נוספים: 
 

 הרשות לקהילה ונוער
לקרב בני נוער לאוניברסיטה ולמדעים, לחשוף בפני הקהל הרחב את הידע  מטרות הפעילות:

  המדעי והרוחני הנצבר באוניברסיטה.
  אופן הפעילות: 

מתקיימות תכניות  מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה
 מצוינות, 

 .תוכניות קידום והעצמה ומעבדות במדעים לבתי ספר
מתקיימים ימי עיון  מאיירהוף. במרכז לנוער שוחר מדע על שם י

, בבתי הספר, באוניברסיטהואירועים לכל המשפחה לנוער 
 .במתנסים ובישובים בפריפריה

מתקיימות הרצאות,  קהילה אוניברסיטה-במרכז לפיתוח קשרי
 הצגות תיאטרון, סמינרים, פסטיבלים, "ימים פתוחים" ואירועים מדעיים ואמנותיים. 
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 י מעורבות חברתיתהצגת קורסים אקדמיים משלב
 
 ביה"ס לעבודה סוציאלית "עבודה סוציאלית עם קבוצות וארגונים" 

תיאור הפעילות 
 בקורס

מספר הסטודנטים 
 הפעילים בקורס

תיאור תוצאות 
 הקורס

דוחות תקופתיים 
הנמסרים למרכזת 

 אקדמית
הסטודנטים משולבים 

במסגרת השירותים 
הקהילתיים השונים 

 בשכונות. 
הם יוזמים, מתכננים 
ומפעילים פרויקטים 

שונים בתיאום ושיתוף 
הסוכנויות החברתיות 

 השונות בשכונה. 
 

 סטודנטים 24
 

הקניית שיטות עבודה 
והכרת מודלים 

לתלמידי עבודה 
סוציאלית 

קהילתית,ניתוח 
מצבים חברתיים, 

אבחון בעיות 
חברתיות, רכישת 
יסודות עבודה עם 

יחידים, קבוצות 
בתהליך של  וארגונים

 שינוי חברתי. 

הסטודנטים משולבים 
במסגרת השירותים 

הקהילתיים בשכונות 
גילה ובית חנינא 

ויוזמים, מתכננים 
ומפעילים פרויקטים 

שונים, למשל הקמת 
קבוצות מנהיגות של 
אנשים בעלי צרכים 

 מיוחדים ועוד.

 הפקולטה לחקלאות, "חינוך תזונתי"
הכשרת סטודנטים  

תזונה הלומדים 
קלינית, בהכנה, 

בביצוע ובהערכה של 
תוכניות להדרכה 

תזונתית לאוכלוסיות 
 שונות בקהילה.

ביצוע והערכה של  סטודנטים 54
תכניות לחינוך תזונתי 

לאוכלוסיות שונות 
 בקהילה.

 

הצוות בוחן את הצלחת 
הפעילויות בעזרת 
שאלונים, משחקי 

שאלות, הפעלות, ובירור 
ההמלצות לאכילה ביצוע 

נכונה אצל היחיד ואצל 
משפחתו. הצוות ממלא 
דו"ח מפורט, מנתח את 
התוצאות בשילוב הצגת 

סטטיסטיקות עבור כל 
 מטרה התנהגותית. 

להפגיש  ינההמטרה ה
סטודנטים עם 
השיטות ועם 

הפרקטיקה של 
התיאטרון הקהילתי 
תוך יצירה משותפת 

עם אנשים בעלי 
 מוגבלות פיזית. 

יצירת דיאלוג אמנותי  נטיםסטוד 24
שממשיך גם מעבר 

לגבולות הקורס, 
מחולל תוצר אמנותי 

ובכך גם משנה 
 תפישה חברתית. 

בסוף הקורס מועלית 
הצגת סיום המשלבת 

יצירה משותפת לבעלי 
 מוגבלות וסטודנטים.

 

 ביה"ס לריפוי בעיסוק, פרוייקט "קשר"
חיזוק השותפות בין 

הקהילה לבין 
לשינוי הסטודנטים 

,רכישת ידע חברתי
והתנסות מיומנויות 

ליווי  תקשורת,
ותמיכה לאנשים 

גיבוש ו בקהילה
ראשוני של הזהות של 

ה /הסטודנט כמרפא
 בעתידבעיסוק 

 
 
 

 סטודנטים 01
 אנשי סגל 0 –ו 

גשת ה ,מפגש שבועי
דפי רפלקציה , מטלות

חודשיים המתמקדים 
בתהליך החונכות 
 ובתהליכים אישיים

 החונכות.בעקבות 

הערכה על ידי 
 הסטודנטים בדפי משוב
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תיאור הפעילות 
 בקורס

מספר הסטודנטים 
 הפעילים בקורס

תיאור תוצאות 
 הקורס

דוחות תקופתיים 
הנמסרים למרכזת 

 אקדמית
 ביה"ס לריפוי בעיסוק, "הנגשת גני משחקים בירושלים"

פיתוח מודל לגן 
משחקים נגיש תוך 
התחשבות בצרכים 

המיוחדים של ילדים 
מוגבלויות מגוון עם 

פעילות  משלבה
משחקית של ילדים 

 אלו עם ילדים רגילים. 
 
 

02 
 סטודנטים  
 אנשי סגל 5-ו

כלי ע"י לנושא  בניית
הנגשה והתפתחות 

באמצעותו  ,הילד
גני  נבחנים ונבדקים

. עירהמשחקים ב
לאחר בניית הכלי, 

סקר נגישות  נערך
גני  -ל24וסביבה 

משחקים בתאום עם 
 עיריית ירושלים. 

הערכה על ידי 
 הסטודנטים בדפי משוב

 

 "ב' –ביה"ס לרוקחות, "מיומנויות בפרמקותרפיה 
הקניית מיומנויות 
מתקדמות בייעוץ 

בטיפול תרופתי 
ובבחירה מושכלת של 

טיפול תרופתי 
 אופטימאלי 

סטודנטים ואיש  21-25
 סגל אחד

ייעוץ לטיפול תרופתי 
במרפאות בירושלים 

ובתי חולים מחוץ 
 לעיר.

 

מפגשים תקופתיים של 
סטודנטים וסגל לעדכון 

 והערכת הפרויקט.
 

 ליני בקהילה" ביה"ס לסיעוד, "סיעוד ק
 'שנה דבסטודנטים 

לומדים להפעיל 
תכניות התערבות 

ולבצע אמדן בריאות 
קהילתי באוכלוסיות 

 שונות.
 
 

עידוד תרומת מח עצם  5-24משתנה, בין 
במגזר הערבי,מניעת 

אוסטאופרוזיס 
והדרכת היגיינה 

לבנות מהעדה 
מניעת ,האתיופית

תאונות בית והדרכה, 
לזוגיות ואינטימיות ל 

סימני  דרכה על+,ה54
גיל מעבר והדרכה 

תמודדות עם אבל בה
 ואובדן.

 

העשייה בקורס 
והפרויקט זוכים 

להערכה רבה ע"י קהלי 
היעד. לפרויקט השלכה 
משמעותית הן בקידום 

בריאות בקהילה והן 
בעיצוב המקצועיות 

והגישה לתרומה 
בקהילה של 

הסטודנטים/האחים 
 והאחיות שיוצאים לדרך.

 
  

 לקית של פרויקטים נוספים רשימה ח
 

 הפקולטה לרפואת שיניים 
 מספר הסטודנטים תיאור הפרויקט שם הפרויקט

קידום בריאות הפה בקרב 
 אוכלוסיות נזקקות

מתן טיפולי שיניים לעולים במרכז 
 קליטה של אתיופים במבשרת ציון

 סטודנטים  14 –כ 
 ואיש סגל

 9הפרויקט טופלו במסגרת  טיפולי שיניים לניצולי שואה
 פציינטים.

סטודנטים בשיתוף  9 –כ 
ד"ר ישראל תמרי ואגודת 

 הסטודנטים
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  היחידה לקהילה ונוערהיחידה לקהילה ונוער
נכון להיום, באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, קיימים כעשרים פרויקטים ומיזמים בתחום המעורבות בקהילה. 

הפרויקטים שונים ומגוונים ופונים למגוון רחב של אוכלוסיות בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל.  מטרת 
מי בתחום המוסיקה והמחול לילדים, נוער ובני הגיל השלישי אשר כלל הפרויקטים הינה הנגשת החינוך האקד

 נמצאים כאמור בפריפריה הישראלית, הגאוגרפית והחברתית. 
האקדמיה למוסיקה ולמחול הינה מוסד ייחודי מכמה בחינות: ראשית, כל 

סטודנט הלומד במחלקת הביצוע מחויב בשנתיים של לימודי מתודיקה, דבר 
לרמה מקצועית גבוהה הן בתחום הביצוע והן בתחום  המביא את הסטודנטים

ההוראה. שנית, באקדמיה קיימת מחלקה מזרחית בה לומדים סטודנטים יהודים 
עובדה המאפשרת פיתוח פרויקטים  -וערבים יחדיו את עיקרי המוסיקה הערבית 

בתחום המוסיקה הערבית ושיתוף פעולה בין המגזרים. שלישית, היחסים 
סטודנטים למרצים ולמוריהם לכלי מאפשרים מעורבות והנחייה הקרובים בין ה

 צמודה של מיטב מורי ומרצי האקדמיה במהלך עבודתם בקהילה. 
אקדמיה נבחרים באופן הסטודנטים הפועלים ביחידה לקהילה ונוער של ה

התאמתם לעבודה עם בני נוער, אוכלוסיות שונות, ותוך ליווי  בדיקתספציפי תוך 
 עילות החונך באופן צמוד כל חונך ביחידה. צמוד של רכז פ

תית של הסטודנטים והמרצים יהאקדמיה מעודדת ואף מתגמלת מעורבות אמ
בקהילה על ידי מתן פרס דיקן הסטודנטים עבור הצטיינות יתרה בתחום זה ועל 

ידי מתן קרדיט אקדמי עבור הפעילות. בעיני האקדמיה קיימת חשיבות עליונה 
אף  -מעותית בקהילה, במיוחד חשובה הדרך בה האקדמיה מזינה את הפריפריה ואולי לפעילות תומכת ומש

 חשובה יותר הדרך בה הפריפריה מזינה את האקדמיה. 

 האקדמיה בפריפריה –זרקור" "

פעילות האקדמיה בפריפריה החלה לפני שמונה שנים באופקים ומבועים שבדרום. 
עשר סטודנטים מהאקדמיה נסעו  הפעילות החלה בקטן ובתדירות נמוכה. שלושה

פעם בשבועיים שעתיים וחצי לכל כיוון. כל זאת על מנת לפגוש חמישה עשר ילדים 
מקסימים למשך שעתיים בכל פעם. בחלון הזדמנויות קטן זה, הסטודנטים שציפו רק 

ללמד ולרכוש ניסיון גילו מוסיקאים צעירים ומוכשרים. אנשים קטנים שסביבתם 
תם למוסיקה כאל תחביב ואף תחביב העולה ביוקר לכל התייחסה אל אהב

המשפחה. ילדים אלה ומשפחותיהם הופתעו לגלות כי קיים תואר אקדמי במוסיקה 
 בכובד ראש.ויתרה מכך קיימים אנשים צעירים ורציניים המתייחסים אל עיסוק זה 

 ההשפעה והאהבה הייתה מהירה והדדית.
( מספר 36) הסטודנטים הנוסעים לפריפריה גדל מספר, ים הוכפלהתדירות המפגש .ארוכה מאז עברנו דרך 

 (.6מספר מוקדי הפעילות גדל ) גם( ו130) הילדים המשתתפים גדל
גם היום כל פרויקט נבנה בהתאם לצרכים היחודיים של המקום והילדים. הסטודנטים נבחרים באופן  עם זאת

השקעה, המוסיקה ואת האקדמיה אל הילדים ואל דקדקני ובכל שבוע מביאים את המקצועיות, הרצינות, ה
  .סביבתם
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 2013-2012צפי פעילות האקדמיה בקהילה לשנת 

 
 בעכו:

מרכז מוסיקלי הנותן מענה לבני נוער יהודים וערבים המתעניינים במוסיקה קלה ומעוניינים לרכוש  -מרכז מוזיקה ·
 שני מהאקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים. כלים מקצועיים, כאשר את הסטודנטים מדריך מרצה/בוגר תואר

·  
 ביקנעם:

סטודנטים מהאקדמיה מגיעים על בסיס שבועי ליקנעם, הם מנגנים, מלמדים ומעשירים  העשרה. -פר"ח מוסיקלי  ·
 את הילדים, תוך סיפוק דוגמה אישית ועיסוק מעמיק ורציני יותר בתחום המוסיקה. 

 
 :מבועים-אופקים-באשכול

סטודנטים מהאקדמיה מגיעים על בסיס שבועי לישובים, הם מנגנים, מלמדים העשרה.  -פר"ח מוסיקלי  ·
 ומעשירים את הילדים. תוך סיפוק דוגמה אישית ועיסוק מעמיק ורציני יותר בתחום המוסיקה. .

תזמורת המאחדת את כל ילדי ישובי עוטף עזה במקום ובקבוצה  -"קשת דרומית"-תזמורת הדרום  ·
 חוות נגינה יחד עם בני גילם מישובים שונים. אחת.ומאפשרת להם ל

·  
הוראת מוסיקה פרטנית ובהרכבים לילדי הכפר. המפגש עם הסטודנטים מאפשר לילדי הפנימייה : בקריית יערים

ללמוד לנגן ולרכוש כלים מקצועיים בתחום המוסיקה הקלה. זאת בנוסף למפגש עם הסטודנטים מהאקדמיה, 
 .ה העיניים ומבט אל העולם האקדמיהמאפשר שיח בלתי אמצעי בגוב

 
סטודנטים מהאקדמיה למוסיקה ולמחול יקבלו הנחיה להקמת הרכבים ובניית תכנית קונצרטים מוסברים: 

לקונצרטים. הסטודנטים יופיעו עם ההרכבים ברחבי הארץ בפני ילדים, נוער ואוכלוסיות הזקוקות לכך. זאת 
 עולם המוסיקה.במטרה לקרב, להכיר ולספק הצצה ונגיעה אל 

  בירושלים:
 

 קריית מנחם 
סטודנטים מהאקדמיה מגיעים למרכז ומלמדים באופן פרטני, קבוצות  עזרה בהקמת מרכז מוסיקה בקריית מנחם. 

והרכבים תמורת מלגות. כך המרכז יכול לאפשר למספר רב של ילדים מהשכונה ללמוד בחינם או תמורת סכום 
מורי מוסיקה צעירים בעלי מטרות משותפות. בפעילות לוקחים חלק שלושה  סמלי. נוסף לכך נוצרת קהילה של
 עשר סטודנטים וכחמישים ילדים.

 
 בשיתוף המשרד לאזרחים וותיקים , התאחדות הסטודנטים הארצית והאקדמיה למוסיקה -המקהלה הרב דורית  

. הקמת מקהלה בה לוקחים חלק סטודנטים מהאקדמיה, בני שירות לאומי ואזרחים וותיקים תושבי ולמחול
השכונה. יחד הם שרים ויוצרים חברויות חדשות וקהילה תוססת ומעניינת המושתתת על הרצון להכיר וליצור 

 מוסיקה יחדיו.
 

 למרכז ומלמדים  חיזוק מרכז מוסיקה בקטמון. סטודנטים מהאקדמיה מגיעיםמרכז גוננים: 
נגינה על כלים שונים באופן פרטני, קבוצות והרכבים תמורת מלגות. אוכלוסיית המורים הצעירים מעשירה את 

 המרכז ברוח וגישה צעירה ומקצועית. 
·  

חיזוק מרכז מוסיקה בפסגת זאב. סטודנטים מהאקדמיה מגיעים למרכז המוסיקה בפסגת זאב שם פסגת זאב:            
ים באופן פרטני, בקבוצות ומנחים הרכבים תמורת מלגות. המרכז נהנה מהיכולת לאפשר לתלמידים הם עובד

נוספים להשתתף בפעילות המוסיקלית ולקבל השכלה מוסיקלית ברמה גבוהה בעוד צוות המורים נהנה מניסיון 
 .העבודה עם התלמידים בגילאים השונים ומהעשרת המרכז ברוח צעירה וגישה צעירה לחינוך

 
סטודנטים מהאקדמיה מלמדים מוסיקה ילדים עם ליקויות ראייה בבית חינוך עיוורים. במסגרת "אופק לילדינו":            

פעילות זו זוכים הסטודנטים בכניסה לעולמם של ילדים ומתבגרים בעלי גישה ייחודית למוסיקה ויחד הם מעשירים 
 זה את עולמו של זה. 
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 פעילות בתוך האקדמיה
 
הקמת הרכב בו ישתתפו סטודנטים יהודים וערבים מהמחלקה המזרחית באקדמיה וילדים יהודים "מנגנים יחד":            

וערבים מירושלים. במסגרת הפעילות ילמדו הילדים באופן פרטני לנגן בכלים: עוד, כלי הקשה ופיתוח קול. 
 נוער ק.יערים.הפעילות תתקיים באקדמיה והילדים יגיעו מאבו גוש ומכפר ה

 
גרעין מוסיקלי בשיתוף שירות לאומי'התאחדות הסטודנטים הארצית והמשרד לאזרחים הגרעין המוסיקלי: 

צים וותיקים. בהקמת הגרעין תינתן אפשרות לסטודנטים ולצעירים עד גיל עשרים וארבע, העוסקים במוסיקה ורו
 לעשות זאת כשירות לאומי. להמשיך בכך גם במהלך שירותם,

 
 ורסים חברתיים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים:ק

זו השנה השמינית והפך לאחד מהנושאים  למוסיקה ולמחול נושא המעורבות בקהילה צומח ומתפתח באקדמיה
. בהתאם לצורך בליווי משמעותי ומקום להתפחתות נוספת בתחום  למוסיקה ולמחול המרכזיים בחיי האקדמיה

 .רבות חברתית דרך ובעזרת האמנותנוצרו קורסים העוסקים במעו

ולמחול ליווי והדרכת סטודנטים אשר לוקחים חלק בפעילות האקדמיה למוסיקה  "האמן כסוכן שינוי" :
 בקהילה. שיתוף החונכים בדילמות וחוויות מהשטח למטרת התייעצות ולמידה קבוצתית.

ודנטים בעבודתם עם הילדים. הקורס מספק ידע תיאורטי המתקשר לשלב בו נמצאים הסט תיאור הקורס:
בו הסטודנטים משתפים בחוויותיהם מן השטח ובדילמות העולות  -השיעורים מכילים שיח עמיתים

מעבודתם עם הילדים ועם הקהילות מהן הם מגיעים. בנוסף לכך במסגרת הקורס מובאים מרצים אורחים 
 מתחום הפסיכולוגיה, האומנות והיזמות החברתית. 

מטרת הקורס הינה ללמד ולתת כלים לסטודנטים להעברת סדנת מוסיקה וציור חופשי  " :"מציירים צליל 
  במוקדי פעילות בתחום המעורבות החברתית.

מעבירי הסדנא יגיעו למקומות בהם מתקיימת פעילות ויעבירו סדנאות המשלבות האזנה תיאור הקורס: 
חניכים והחונכים בעבודה משותפת בתחום מונחת למוסיקה וציור חופשי ולהיפך. הסטודנטים ינחו את ה

היצירה. יצירת מקום וסיטואציה בהם יכולים החניכים וחונכיהם להיפגש ולעסוק בתחום הרחוק לשניהם 
 )ציור( אך בעל זיקה לתחום המשותף להם )מוסיקה(, ובכך ליצור בסיס לשיח פתוח וחופשי יותר.

ערבית אמנותית ושירים ישראליים לצד מוסיקה הצגת מוסיקה מדיאלוג בין תרבויות מוסיקליות :  
 אמנותית ערבית ושירי פולקלור ערביים לתלמידים יהודים וערבים.

  תיאור הקורס:

This course is designed to provide music education students with the skills to 
present Western art music and Israeli songs to Israeli Arab 
students and Arab art music and folklore to Jewish Israeli 
students. The course will have both an academic and a 
practical component.. 
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מספר הסטודנטים  תיאור פעילות ומטרות התוכנית שם הפרויקט

 הפעילים בתוכנית

שותפים בתקצוב 

 התוכנית

קורסים  
העוסקים 

ות במעורב
 חברתית

בהתאם לצורך בליווי משמעותי לפעילות בתחום 
ת נוספת תחוהמעורבות החברתית ומקום להתפ

בתחום נוצרו קורסים העוסקים במעורבות 
 חברתית דרך ובעזרת האמנות.

 ש"ח  70000  40 

 -הדגל פרויקט
האקדמיה “

 בפריפריה"

לאפשר לכמה שיותר ילדים ובני נוער לחוות את 
ובעשיית מוסיקה . זאת לצד האושר שבנגינה 

הנגשת החינוך המוסיקלי ברמה אקדמית 
 לאוכלוסיה שאחרת לא הייתה מגיעה אליו.

 

 סטודנטים 140 
 אנשי סגל 30

 ש"ח 400000 

שותפים: מלגות 
 פר"ח

 x 5,600 16מלגות   
₪ 

 מלגות

 23 x 4,562 ₪ 

 
 פרויקטים 20 סה"כ

 קורסים 3
 סטודנטים  140

אנשי סגל  30-ו
ים חלק לוקח

 בפעילות.
סטודנטים  40

בקורסים משתתפים 
בנושא מעורבות 

 חברתית.

 
 ש"ח 664526

 

  "יוצרים קשר""יוצרים קשר"
 community@jamd.ac.ilהיחידה לקהילה ונוער  -נשמח להיות בקשר בכל נושא

 annash@jamd.ac.ilראש היחידה לקהילה ונוער  -אנה שפירא

 .םהאקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלי
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self help planning

sweat equity
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HIT מכון טכנולוגי חולון – אני מאמין

HIT מכון טכנולוגי חולון מתאפיין בשילוב ייחודי של פקולטות מתחום העיצוב, הטכנולוגיה והניהול ועוסק בהוראה 

ופיתוח מיזמים חברתיים וסביבתיים כחלק מתכנית הלימודים. 

מחויבות המכון כלפי בוגריו

המכון מכשיר אנשי מדע, מהנדסים, מנהלים ומעצבים בעלי איכויות גבוהות, המשתלבים בתום לימודיהם בעמדות 

מפתח בתעשיות עתירות הידע ומצעידים קדימה את התעשייה ואת הכלכלה בישראל. המכון מחויב לעיצוב בוגרים 

מודעים לסביבתם ובעלי אחריות חברתית, כן, הוא מחויב להכשרתם כמנהיגים טכנולוגים ומעצבים עתידיים הרואים 

לנגד עיניהם את טובת החברה הישראלית. לתפישתנו, בוגר המכון הינו מנהיג טכנולוגי. בוגר שהוא יזם, בעל רעיונות 

חדשניים, מקצועי ובמקביל מודע ולוקח אחריות על ההשלכות החברתיות והסביבתיות של פעולותיו. לשם כך, המכון 

משלב בתוכניות הלימוד תכנים העוסקים בסביבה וחברה ומעודד את הסטודנטים ליזמות ומעורבות חברתית.

מחויבות המכון כלפי העיר חולון והקהילה

המכון מהווה חלק בלתי נפרד מהמרקם העירוני, שעריו פתוחים לכל אדם המעוניין להיכנס, לרכוש דעת, לטייל 

בשביליו או רק לחלוף באקראי. המכון הינו חלק מהמרחב האורבני בעיבורה של העיר חולון והוא מקיים קשרים רבים 

ברמות שונות של שיתוף עם הקהילה בעיר וסביבותיה. 

המכון ממוקם במרכז העיר חולון, מוקף במוסדות התרבות שלה ורואה עצמו כחלק אינטגרלי מהקהילות השונות 

החיות בה. שעריו פתוחים לתושבי העיר ולקהילה במגוון הרצאות לקהל הרחב, ימי עיון, כנסים, תערוכות ואירועים 

לימודיים לנוער ומבוגרים. 

המכון מקבל בברכה שיתופי פעולה לעידוד החינוך הטכנולוגי כחלק בלתי נפרד ממחויבותו לקידום החינוך הטכנולוגי 

בארץ. בנוסף המכון לקח על עצמו את ליווי תכנית נחשון-תלפיות העוסקת בטיפוח ופיתוח תלמידי תיכון ליצירת 

פוטנציאל לעתודה מובילה במדינת ישראל. 

ייחודיות המכון בנוף ההשכלה הגבוהה בארץ

במכון קיים תמהיל ייחודי של פקולטות להנדסה, לניהול, למדעים ולעיצוב. שילוב מיוחד זה הינו המאפיין העיקרי של 

המכון ומהווה נקודת חוזק שכן, הוא מאפשר יצירת תחומים חדשים המשלבים לימודי טכנולוגיה עיצוב ומדע. המכון 

עוסק כל העת בפיתוח מיזמים רב תחומיים ובין תחומיים ומעודד פיתוח והעמקה של חיבורים אלו. 

HIT - מכון טכנולוגי חולון

מעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה

מסלולי הלימוד

תואר ראשון
עיצוב תעשייתי

עיצוב פנים

תקשורת חזותית

טכנולוגיות למידה

הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה

ניהול טכנולוגיה

מדעי המחשב

מתמטיקה שימושית

תואר שני
חשמל ואלקטרוניקה

עיצוב משולב

ניהול טכנולוגיה

מכינות

לימודי חוץ
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זרקור לפרויקטים חברתיים נבחרים בשנת תשע"ב

תכנית "אנרגיה ירוקה"

סדרה בת 6 מפגשים לילדי כיתות ו' במסגרתה העבירו הסטודנטים לילדי כיתות ו' תכנים ומושגים העוסקים

באנרגיות חילופיות. התכנית השתלבה במסגרת לימודי המדעים בבתי הספר וכן שילבה ביקורים במכון הטכנולוגי 

חולון והתנסויות במעבדה לאנרגיה חילופית הנמצאת במכון. 

מטרת הפרויקט היא לאתגר את תלמידי העיר כמעצבי העתיד בחשיבה מתמדת על ניצול יעיל של חומרים בלתי 

מתכלים ומציאת פתרונות לייצור אנרגיה חילופית ממקורות בלתי מתכלים וכן, לחשוף ולהנגיש עבורם מושגים 

מתקדמים בקיימות ובאנרגיות חילופיות.

במהלך שנת תשע"ב השתתפו בפרויקט 175 תלמידי כיתות ו' מבתי ספר שונים בעיר חולון. הנחיית הקבוצות התבצעה 

ע"י צוות סטודנטים מהפקולטה להנדסת חשמל בהנחיית ד"ר יובל בק, ראש תחום הנדסת הספק ואלקטרוניקה.

פרויקט "חשיפה למדעים"

תכניות חשיפה המפגישות את בני הנוער עם החזית הטכנולוגית תוך הדגשת עקרונות פיתוח בר־קיימא. התלמידים 

השתתפו בהרצאות מאת חברי הסגל והשתתפו בסדנאות חווייתיות במעבדות השונות במכון.

מטרת ימי החשיפה הינה לחשוף את בני הנוער ליזמות חדשנית ויצירתית בחזית הטכנולוגית המתחדשת.

במהלך שנת תשע"ב ביקרו במכון כ־100 בני נוער מבתי ספר שונים.

ההרצאות והסדנאות הועברו ע"י חברי סגל המכון בליווי סטודנטים מהפקולטה לעיצוב ומהפקולטה להנדסה. 

חממה להתערבות חברתית ועיצוב סביבתי

פרויקט החממה התמקד בתכנון בר־קיימא במתנ"ס "לזרוס" אשר נמצא בשכונת ג'סי כהן בחולון, שכונה המאופיינת 

במדד סוציו אקונומי נמוך. 

במסגרת הפרויקט קבוצת "החממה" התבקשה לבצע מספר התערבויות עיצוביות במבנה הקיים בהתאמה לצרכי 

המתנ"ס ובשיתוף עם קהילת המתנ"ס. הקבוצה תכננה וביצעה גינה קהילתית עם ילדי השכונה, עסקה בתכנון אזורים 

נבחרים במבנה המתנ"ס וכן נתנה ייעוץ מקצועי והנחיות לתהליך השיפוץ. תכניות הקבוצה ישמשו בסיס לפרויקט 

שיפוץ המתנ"ס שעתיד להתבצע בדצמבר 2012.

בקבוצת החממה השתתפו סטודנטים מהמחלקה לעיצוב פנים בליווי והנחיה ע"י אדריכל ד"ר אליאס מסיניאס ובשיתוף 

עם עמותת ECOWEEK להגברת מודעות סביבתית

סדנאות לבני נוער במעבדה לאינטראקציה

מעצב פנים מעצב חללים ומעצב מוצר מעצב מוצרים, בהקבלה מעצב האינטראקציה מעצב חוויות.

התחום של עיצוב אינטראקציה עוסק בעיצוב נקודת המפגש בין אדם לאדם, בין אדם לטכנולוגיה ובין אדם לאדם 

באמצעות טכנולוגיה. 

כידוע, טכנולוגיות חדשות ומוצרים חדשים משנים את האופן שבו אנו עובדים, מבלים ויוצרים קשרים. בעיצוב ובנייה 

של מוצרים אינטראקטיביים חדשים יש לחקור התנהגות אנושית, צורה וחומר וטכנולוגיות שונות. חקירה, כידוע, 

דורשת התנסות ישירה.

ברוח מגמה זו, פיתחנו סדנאות לבני נוער במעבדה לאינטראקציה במסגרתם הם יצרו אובייקטים אינטראקטיביים תוך 

כדי התנסות בעבודת צוות, עבודת מחקר ופיתוח.

במהלך השנה ערכנו מגוון רחב של סדנאות ארוכות טווח שחשפו את התלמידים לנקודות הממשק של עולם העיצוב 

והטכנולוגיה. הסדנאות איפשרו לבני הנוער להתנסות בפיתוח רעיונות, בחקר, בעבודה בצוותים ובפיתוח אובייקטים 

 )"hands-on“( למען הקהילה וכן סדנאות קצרות שאיפשרו הצצה לעולם עיצוב האינטראקציה תוך התנסות בפועל

בעיצוב מוצר אינטראקטיבי עובד.

בסדנאות המעבדה לאינטראקציה IDHO השתתפו כ־80 בני נוער מכיתות ח'-י'. הסדנאות הועברו ע"י חברי סגל 

המעבדה וסטודנטים מהפקולטות לעיצוב והנדסה. 

פרויקט "ילדים למען ילדים"

תכנית "ילדים למען ילדים", מעודדת נתינה ומעורבות חברתית בקרב תלמידי חטיבת ביניים. התכנית כוללת תלמידים 

מחוננים, יהודים וערבים, הרוכשים מיומנויות ומפתחים לומדות ומשחקי מחשב לטובת ילדים, המאושפזים בבית 
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 חולים שניידר. הפעילות כוללת מפגשים, הנערכים אחת לשבוע בבית IBM, בקבוצה משותפת לשני בתי הספר

ועבודה מתוקשבת במהלך כל שנת הלימודים. 

סטודנטים מהמחלקה לטכנולוגיות למידה לימדו את התלמידים והנחו אותם במהלך המפגש המשותף. 

מטרת העל של הפרויקט היא מפגש משותף, מוצלח, של ילדים יהודים וערבים המתלכדים סביב הרצון לעזור לילדים 

.HIT-ישראל, בי"ח שניידר ו IBM חולים המאושפזים בבי"ח "שניידר". לפרויקט שותפים חברת

פרויקטי חונכות "אוזן קשבת" ו"הכי אחי"

פרויקטי חונכות ייחודיים שפותחו בשיתוף עיריית חולון ופר"ח. פרוייקטי החונכות נותנים מענה ספציפי לצרכי העיר 

חולון ומלווים בהדרכה של אנשי המקצוע בעיר. פרויקט אוזן קשבת הינו חלק ממעגל טיפול הוליסטי בתלמידי בי"ס 

יסודי המגלים קשיי השתלבות חברתיים למסגרות הבית ספריות. פרויקט "הכי אחי" מפנה זרקור לאחים של ילדים 

בעלי צרכים מיוחדים. החונכות נותנת מענה לצורך שלהם בתשומת לב אשר לעיתים נמנע מהם בשל הטיפול באח

בעל הצרכים המיוחדים.

מעורבות חברתית נוספת 

המכון הטכנולוגי חולון מפעיל תכניות רבות ומגוונות בהיקפים שונים ברחבי העיר חולון ובסביבותיה. הסטודנטים 

מלמדים בני נוער וילדים המתקשים בלימודי מקצועות המדעים, חונכים עשרות ילדים במסגרת תכניות חונכות 

ייחודיות ובפרויקטי מנהיגות, מעבירים סדנאות עיצוב לנוער בסיכון, מלמדים קשישים כיצד להשתמש בטכנולגיות 

המשתנות ללא הרף, מתנדבים בקרב קהילות מהגרי עבודה וזרים, מתנדבים בארגוני סיוע ועמותות ועוד. 

בסיכום כולל, בשנת הלימודים תשע"ב השקיעו הסטודנטים של המכון הטכנולוגי חולון 14,000 שעות עשייה עבור 

הקהילה בעיר חולון וסביבותיה. 

תיאור פעילות ומטרות התוכניתשם הפרויקט

מספר 
הסטודנטים 

הפעילים 
בתוכנית

שותפים בתקצוב 
התוכנית

אנרגיה ירוקה
תכנית חינוכית לילדים בנושא

אנרגיות חילופיות
9

ות"ת - תקצוב מעורבות 
סטודנטים בקהילה

חשיפה למדעים
הרצאות וסדנאות חווייתיות לחשיפת

בני נוער לתחומי המדעים
5

ות"ת - תקצוב מעורבות 
סטודנטים בקהילה

חממה להתערבות
חברתית ועיצוב סביבתי

מכון טכנולוגי חולון8התערבות במבנה קיים למען הקהילה

סדנאות במעבדה
לאינטראקציה

סדנאות לבני נוער וילדים להתנסות בפיתוח 
רעיונות, בחקר, בעבודה בצוותים ובפיתוח 

אובייקטים למען הקהילה
6

ות"ת - תקצוב מעורבות 
סטודנטים בקהילה

ילדים למען ילדים
מפגש משותף של בני נוער יהודים וערבים 

המתלכדים למטרה משותפת
3IBM חברת

אוזן קשבת והכי אחי
פרויקטי חונכות ייחודים המותאמים

לצרכי העיר חולון
ארגון פר"ח, עיריית חולון50

מעורבות חברתית
תוכניות שונות למעורבות חברתית

ועשייה קהילתית בעיר חולון ובסביבותיה 
220

ארגון פר"ח, עיריית חולון, 
עיריית רמלה, קרן קציר, 
משרד המדע, קרן גרוס, 
משרד האנרגיה והמים, 

תורמים פרטיים.
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מדור רווחת הסטודנטים
היחידה למעורבות חברתית

יפעת רוזנטל כהן
yifatr@hit.ac.il / 03-5026882

הצצה לקורסים חברתיים

הפקולטה לעיצוב / קורס ספר קהילה / מרצה: נעמה בנזימן

פרויקט ספר קהילה נולד מתוך רצון לחבר בין עולם תרבותי שמקורו ביהדות אתיופיה לבין עולמם התרבותי 

של סטודנטים וצעירים ישראלים כיום. תהליך העבודה כלל שני שלבים: בשלב הראשון, שקדם לפתיחת הקורס, 

נערכו מפגשים של צעירים אתיופיים, בהם הועלו על הכתב זיכרונות, מעשיות עם, סיפורי עלייה וסיפורים 

אישיים. בשלב השני, עם פתיחת הקורס, התקיימו מפגשים משותפים לקבוצה של יוצאי אתיופיה ולקבוצת 

הסטודנטים, שהוקדשו להיכרות הדדית וללמידה של התרבות האתיופית. לאחר מכן אוירו הטקסטים על ידי 

הסטודנטים, תוך משוב מצד הקבוצה האתיופית. מלכתחילה, יועד הספר להיות אכסניה לשימור ולתיעוד 

התרבות האתיופית האותנטית. בתהליך היווצרותו, מעצם העבודה המשותפת, נרקמו מפגשים וקשרים בין 

תרבותיים ובין אישיים, המגשרים  בין התרבות האתיופית לישראלית.

תוך כדי עבודה על איור הסיפורים, עלו בכיתה שאלות הנוגעות לתפקידו הפרשני של האיור. כיצד יכולים 

סטודנטים שנולדו וגדלו בארץ ובאירופה לאפיין באופן משכנע מורשת שמקורה באפריקה? האם האיורים 

נדרשים לתאר באופן נאמן ומדויק את הסביבה והתקופה שבהן נוצרו הסיפורים? איך אפשר לאייר בשפה 

אישית ועדכנית טקסטים שאופיים מסורתי? פרשנות איורית מקורית וחדשה עלולה להיות מנותקת מהמורשת 

האתיופית. תפיסה איורית מסורתית עלולה להיות מיושנת, טכנית וצפויה. 

שאלות אלו משקפות את המורכבות שקיימת בכל תהליך איורי, ובה בעת מהוות צוהר שדרכו אפשר להתבונן 

בשילובם של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. הפערים בין החברה המערבית לבין המסורת האתיופית באים 

לידי ביטוי לא רק בשאלות סגנוניות ואמנותיות. הם עולים מהסיפורים עצמם, והם הורגשו בעבודה המשותפת 

לקבוצת הסטודנטים ולקבוצת האתיופים.

המחלקה ללימודים כלליים / קורס מעורבות בחברה הישראלית / מרצה: ד"ר הלל אייל

הקורס "מעורבות בחברה הישראלית" במכון הטכנולוגי חולון שם לו למטרה לשלב בין עשיה חברתית ללימוד 

עיוני-אקדמי סביב בעיות מפתח בחברה הישראלית של המאה ה־21. לצד פעילות התנדבותית שבועית השתתפו 

הסטודנטים במפגשים קבוצתיים לדיון בסוגיות חברתיות העולות מהפעילות "בשטח". ההתנדבות בוצעה דרך 

עמותות וארגונים שונים המטפלים בתחומים החברתיים בהם התמקד הקורס -- מהגרי עבודה )עובדים זרים(, 

עוני ואי־שוויון. הסטודנטים ביצעו את הפעילות במקומות כמו ביה"ס רוגוזין בדרום תל אביב ובמסעדת "לשובע". 

כולם הביעו סיפוק עצום מההתנדבות שביצעו. במפגשים הקבוצתיים הציגו הסטודנטים את ניסיונם האישי 

בפעילות והתקיים דיון בסוגיות החברתיות שעלו מהחוויה הפרטית של כל אחד אחת מהם. בסיום הקורס הגישו 

הסטודנטים עבודה העוסקת באותן סוגיות חברתיות ומתבססת בעיקר על ההתנדבות שביצעו. רבים  מהם הביעו 

את הדעה שהניסיון שרכשו בפעילות פתח בפניהם נקודות מבט חדשות על החברה ובייחוד על קבוצות שוליים, 

כמו גם על חשיבותה של פעולה אזרחית. אין ספק שהקורס תרם רבות לפיתוח תודעתם האזרחית והחברתית 

לצד הבנת מורכבותן ואופיין של בעיות חברתיות בנות-זמננו. השילוב בין למידה דרך פעילות חברתית לבין 

למידה עיונית בכיתה הוכיח עצמו כמוצלח ביותר להרחבת אופקיהם של הסטודנטים, מבחינה אינטלקטואלית 

ומבחינה אזרחית כאחד. 

הפקולטה לניהול טכנולוגיה / קורס ניהול תקציב משפחתי / מרצה: רו"ח מנשה נצראל

הקורס עסק בניהול תקציב משפחתי, שליטה ואיזון התקציב המשפחתי תוך כדי הקמת תשתית לליווי משפחות 

הזקוקות לסיוע באיזון התקציב המשפחתי.

מטרת הקורס הייתה הבנת השפעת התהליכים המקרו־כלכליים על חיי הפרט במדינה וטיפוח מודעות להתנדבות 

ולשינוי חברתי. במהלך הקורס למדו הסטודנטים לתכנן, לנהל ולאזן תקציבים משפחתיים ובמקביל עסקו 

בהקמת תשתית לתחנת סיוע כלכלי במתנ"ס לזרוס שבשכונת ג'סי כהן בחולון, שכונה המאופיינת במדד סוציו 

אקונומי נמוך. מטרת התחנה לסיוע כלכלי היא לאפשר לתושבים לקבל יעוץ כלכלי ועצות לצרכנות נבונה והיא 

תפעל בשנת תשע"ג.

25 24

מעשה בגנב וביום חורף אחד

}   {

באחד מימי הקיץ גנב איש אחד עז מאחת המשפחות 

בכפר הסמוך לביתו. הוא הסתיר את העז באחת מפינות 

החצר עד שנפלה החשכה על הכפר כולו. לאחר 

שנרדמו כל אנשי הבית וילדיו, שחט האיש את העז, 

והוא ואשתו ישבו לאכול. התלבטו האיש ואשתו אם 

להעיר את הילדים שייהנו גם הם מבשר העז, כי חששו 

שהילדים יספרו על כך לאנשים אחרים ויסבכו את האב 

הגנב. לאחר מחשבה ארוכה החליטו לשפוך על הילדים 

דליי מים מלאים וכך להעיר אותם. הילדים התעוררו 

בבהלה וצעקו: יורד גשם! כבר חורף! להפתעתם, גילו 

־שהוריהם הכינו להם ארוחות ערב דשנה ומענגת. היל

דים אכלו לשובע ונהנו לאחר תקופה ארוכה שבה ניזונו 

רק מקטניות, מלחם ומאוכל דל.

בינתיים החל בעל העז לחפש אותה. הוא שאל אנשים, 

עבר מבית לבית והגיע גם לביתו של הגנב. הוא ניגש 

אל הילדים המשחקים בחצר ושאל אותם אם אכלו 

בשר לאחרונה. כן! ענו הילדים. שאל אותם בעל העז: 

מתי זה היה? ענו הילדים: בחורף, כשירד גשם. למשמע 

תשובתם המשיך בעל העז בדרכו.

סיפורי עם סיפורי עם
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תרגיל כתיבה

יונה יפה ובודדה, לא יודע אם יש לה רגליים או שהיא 

גוחנת על בטנה. צווארה מושט קדימה והיא נראית 

נינוחה בתנוחתה. נדמה שהיא חושבת מחשבות טובות, 

אופטימית בעולמה. כאילו קיבלה את גורלה באהבה. 

אני עדיין נלחם בשקרים ובאמת.

* * *

תודה לאל. עוד יום חשוב מתחיל בחיי. לא תמיד אגיד 

זאת, היום כן.

אני חש כמו שומר בגן חיות המוודא שהכלובים נעולים 

וששום חיה לא ברחה.

ובחרת בחיים. ממני לא ביקשו החיים כלום. רק לבוא, 

"ואת השאר אנו ניתן לך," אמרו החיים, "רק תהיה 

סבלני וכן."

מלאך שומר עלי, צמוד תמיד אלי. לפעמים אני אומר לו 

כמו לילד קטן, "תישאר כאן, אני צריך לבדוק אם באמת 

אתה שומר." אני חוזר ומחפש אותו. הוא שם, קצת עצוב 

לו, הוא התרחק ממני מעט ואני צריך לפייסו כדי שנהיה 

שוב יחד וחוזר חלילה.

הגענו לבת ים. הייתי בן שבע והתחלתי להכיר, להתחבר 

ולחפש תשומת לב בשל הייחוד העדתי שלי. היו לי 

חברים שהכרתי משכונה אחרת. היום אני מבין שהיו 

אלה ילדים ממשפחות הרוסות, ילדים שחוו את קשיי 

החיים, ילדים שובבים, שחלקם אף זממו ותכננו להרע 

בכוונה. אצלי זה לא היה כך, הייתי ילד טוב, תמים, 

שחיפש תשומת לב, יחס, חיזוקים ומתנות.

יום אחד כשהייתי עם אחי הקטן אמרו לי כמה מחברי, 

"בוא ניסע לטייל." נסענו באוטובוס, עברנו כמה תחנות, 

ואז המניאקים ברחו ונעלמו. התרחקנו מהאזור המוכר 

לנו והלכנו לאיבוד. נשארנו לבדנו, אני ואחי הקטן.

הייתי מבוהל, הבנתי שברחו לנו ולא הכרתי את

הדרך הביתה.

לפתע הופיע חבר שהיה איתנו במרכז הקליטה.

שמחתי. סיפרתי לו שהלכנו לאיבוד ושאנחנו לא יודעים 

מה לעשות. הוא הזמין אותנו לביתו שהיה בקרבת מקום. 

דיברנו, וכשהתעייפנו הלכנו לישון.

ובינתיים בבית מהומה ענקית, שני הילדים נעלמו.

היו חיפושים, משלחות, כלבי גישוש, כל הבניין היה

על הרגליים.

איזה עולם יפה זה היה. עולם שנעלם.

* * *

בוקר טוב, איזה יום שמח היום, חושב על הטיול שאצא 

אליו בקרוב.

בעבודה ממש מעצבנים אותי. השפה העברית היא 

השפה השנייה בארץ. השפה הראשונה היא שפת הכוח 

והתככים. היא נלמדת בין הגילים 10-0. כנראה לא 

הייתי באף שיעור אחד כזה. התמקדתי בשפה העברית 

בלבד. חשבתי שאני מבין. נראה שטעיתי.

ההגנה הטובה ביותר היא התקפת החומות של היריב. 

אגרופי כואבים מהקרבות של מציאות חיי.

כשהייתי ילד שיחקתי טניס. בזכות החיוך והנימוס 

הביישני שלי זכיתי באהבה ובאהדה, והיכולת 

הספורטיבית שלי עזרה גם היא לא מעט. התברגתי 

במקום טוב במרכז הטניס של בת ים ושיחקתי

פעמיים-שלוש בשבוע. תמיכה ועזרה מהבית כמעט לא 

אנשים הם המפה - קטעי יומן

} דורון קידר {
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סיפורי זהות
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התרופה לאהבה/ האישה והאריה

}   {

בכפר רחוק חיה אישה שיחסיה עם בעלה היו עכורים 

ובביתם לא שרר שלום. האישה לא ידעה מה לעשות 

כדי לשפר את המצב ביניהם והחליטה ללכת למכשף 

ידוע בכפר ולקבל ממנו עצה או תרופה כדי להציל את 

האהבה שלהם.

אמר המכשף: כל מה שאת צריכה זה להביא לי שלוש 

שערות משפמו של אריה ואז אתן לך את התרופה 

המתאימה לך.

התפלאה האישה וחשבה לעצמה, איך אוכל להשיג 

שיער משפמו של אריה? הרי אם אתקרב אליו הוא 

עלול לטרוף אותי. 

והנה עלה בראשה רעיון: היא הלכה לאחד השכנים 

וביקשה שישחט עבורה כבש. לאחר מכן שמה האישה 

את בשר הכבש בשק ויצאה אל היער לחפש אריות. 

־לאחר כמה דקות החליטה לטפס על אחד העצים הג

בוהים והתיישבה על ענף עבה. האריה לא איחר לבוא 

והאישה מיהרה וזרקה מטה נתח בשר מן השק. האריה 

אכל לשובע והסתכל למעלה לאתר את מקור הבשר. 

למחרת חזרה האישה על אותה פעולה. היא טיפסה על 

עץ, התיישבה על ענף וזרקה את חתיכת הבשר לאריה 

שעמד מתחת, אלא שהפעם היא ירדה מעט והתקרבה 

אל האריה לפני שזרקה את הבשר.

האישה עשתה כך חודש ימים, ובכל פעם שהאכילה 

אותו, התקרבה עליו עוד ועוד. בתום שלושים הימים 

ירדה האישה לאט מהעץ והאכילה את האריה מכף 

ידה. כאשר סיים לאכול והיה שבע מאוד, העזה האישה 

להתקרב אליו וליטפה בעדינות את שפמו. האריה החל 

לנוע בעצבנות והאישה מיהרה לתלוש משפמו שלוש 

־שערות. האריה השבע לא פגע באישה, והאישה בתמו

רה נתנה לו את שארית הבשר שנותרה וחזרה לביתה.

סיפורי עם

למחרת הלכה האישה המרוצה לביתו של המכשף, 

הושיטה לו את אשר ביקש ואמרה, “הנה. ועכשיו תן 

לי את התרופה שהבטחת לי.” המכשף שאל אותה 

איך הצליחה לתלוש שלוש שערות, והאישה הסבירה 

לו את אשר עשתה והמשיכה לדרוש מהמכשף את 

התרופה שהבטיח. הסתכל בה המכשף ואמר, “אין לך 

צורך בשום תרופה.” כעסה האישה המבולבלת ואמרה, 

־“אחרי כל המאמץ, הסכנה שהייתי חשופה אליה וההת

מדה היומיומית אתה מסרב לתת לי אותה?”

חייך המכשף וענה, “אין לך צורך במכשפים או בשיקוי 

אהבה. אם הצלחת להתקרב לאריה בסבלנות ובאומץ, 

סבור אני שתוכלי בוודאי להצליח במאמץ פחות מזה 

להתקרב לבעלך ולהשיב אלייך את אהבתו. חזרה 

האישה הביתה והבינה שיש אמת בדבריו.

והעצה הזאת טובה יותר מכל תרופה.
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במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מתקיימת פעילות נרחבת של מעורבות בקהילה 
מופיע בחזון הקו המנחה לפעילות זו  המתמקדת בעיקר באזור כרמיאל והיישובים בסביבה.

 הגליל". המכללה יוזמת ומובילה תהליכים למען הקהילה ופיתוחהמכללה "
סטודנטים ומתמקדת בעבודה עם תלמידים בבתי  מעורבות המכללה מבוצעת בעיקרה ע"י

ים אאקדמקורסים כמו כן בשנים האחרונות מתקיימים במכללה  הספר ואוכלוסייה מבוגרת.
על  שעות שבועיות 05כל סטודנט במכללה מחויב בפעילות של המשלבים עשייה חברתית. 

 מנת לקבל מלגה מטעם המכללה.
טודנטים והיחידה למעורבות בקהילה נט הסקיקהילה היא של דובלה של המעורבות בהה

 מידי שנה אנו מעניקים תעודות הערכה ומלגות לסטודנטים המצטיינים בפעילות. שלו.
 

 יהלום
דיקנט הסטודנטים וביצוע פרויקט יהלום הינו פרויקט חברתי ייחודי שיצא לדרך ביוזמת 

 ובשיתוף פעולה מלא של המחלקה להנדסת תכנה.
את רזי השימוש במחשב כך שבתום  אוכלוסייה הבוגרתאת הללמד מטרת הפרויקט 

נגיש לשמוע שירים, להיות  ,יסבוקיההכשרה יוכל כל אחד מהמשתתפים להכיר את הפ
שליחת  ,קופ"ח, משרדים ממשלתיים :אישיים כמוה לטובת צרכיובאינטרנט  למידע כללי

באמצעות טכנולוגיה שמירה על קשר בין הדור השלישי לדור הראשון וכמובן מיילים 
 מסלולים לנשות נעמ"ת בלבד ולכלל האוכלוסייה המבוגרת באזור.בתכנית שני  מתקדמת זו.

ט עובד הלימודים מתקיימים פעם בשבוע בשעות הערב במעבדות המכללה כאשר כל סטודנ
 מפגשים. 05שעות וזאת למשך  3. משך המפגש מבוגריםעם שניים עד שלושה 

 ₪ 05,555גובה תקציב הפרויקט:  ,ה עם תום הפרויקטהסטודנטים מקבלים מלג
 
 
 
 
 

  

 ""יהלום שיעור
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 הלכה למעשה
 לתושבים בעלי צרכים מיוחדים בפרויקט "הלכה למעשה" נוצר שיח פורה בין הסטודנטים

. ונפתח צוהר ליכולת של כל אחד ואחת לתת ולהעניק  
הסטודנטים  ,הקשורים לצדק חברתיהתוכנית עוסקת בהעשרה עצמית והתנדבות בנושאים 

משתתפים בסדנאות למידה העוסקות בקשר שבין ההוויה היהודית לעשייה החברתית 
 הסטודנטים משובצים להתנדבות במועדונים ובאוכלוסיות שונות ומגוונות .ומורשת אקטואלית
(.ילדים ומבוגרים. )מוגבלים, פגועי נפש, עולים חדשים  וקשישים אשר בהם  

לאורך השנה, לתכנית שעות התנדבות  88-סטודנטים אשר נדרשים ל 6פעילים בתכנית 
משרד הדיקן. -בשיתוף היחידה למעורבות חברתית מנחה בתחום לימודי היהדות והמסורת   

 ₪ 04,555הסטודנטים מקבלים מלגה עם תום הפרויקט, גובה תקציב הפרויקט: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 איילים
ע"י חבורת צעירים יוצאי צבא, במטרה לחזק את מפעל  0550עמותת איילים הוקמה בשנת 

 ההתיישבות והמעורבות החברתית בנגב ובגליל.
ומשתפת מטרות איילים משלבות את חזון המכללה ועל כן המכללה נכנסה חזק לפרויקט זה 

 פעולה עם איילים בכל מטרות איילים.
סטודנטים  02המכללה שותפה בהקמת כפר סטודנטים בכרמיאל שיחנך בקרוב ויגורו בו 

 שלנו.
גובה תקציב  שעות התנדבות לאורך השנה, 705-ל וסטודנטים אשר נדרש 72 ופעל תשע"בב

 ₪ 745,555הפרויקט 
 
 
 
 
 
 

  

 המחזת מגילת אסתר במועדון אקי"ם

 

חנוכה במועדון כיף לי אביב מסיבת 
 לילדים עם מוגבלויות

 

 הקמת חממה ביה"ס רקפת

 

 אקולוגייםהקמת ספסלים 

 

 הקמת כפר הסטודנטים
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 במכללה: םפרויקטים נוספים הקיימי
 
 

 שם הפרויקט
 

מספר  תיאור פעילות ומטרות התכנית
הסטודנטים 
הפעילים 
 בתכנית

שותפים בתקצוב 
  התוכניות

אייסף קרן  למען קידום שוויון  תהנה קרן הפועלאייסף,  
שותפה למטרות , המכללה הזדמנויות בחינוך

 .הקרן

מלגה מהמכללה  סטודנטים 07
4,555  ₪ 

קרן מה הומלג
8,055  ₪ 

 פוטנציאללהם לאפשר לכל ילדי ישראל ש חינוך לפסגות
-למצוינות הגדלים בסביבה חלשה כלכלית

 את הפוטנציאל האישי שלהםממש לחברתית 
 הלימודי. להגשים את עצמם במישורו

מלגה מהמכללה  סטודנטים 70
3,555  ₪ 
 מהעמותה ומלגה
3,555  ₪ 

חונכות 
  למדעים

 )שר המדע(

 בתחומי המצטיינים התיכון תלמידי מספר תגבור
בוגרי  מספר הגדלת כךוע"י  השונים המדעים

 מדעים תלמידי התיכון להגיע ללימודי
 .באוניברסיטאות

מלגה מהמכללה  סטודנטים 40
0,555 ₪ 

ומלגה מהקרן 
0,555 ₪ 

מנהיגות 
 צעירה 

 )עתיד בטוח(

תכנית ליצירת מנהיגות צעירה בתוך בתי הספר 
 מניעת אשר מטרתה העלאת מודעות בנושא

 בקרב הנוער. האלימות

מלגה מהמכללה  סטודנטים 3
0,555 ₪ 

ומלגה מהקרן 
0,555 ₪ 

תכנית בקרב בני נוער בתוך בתי הספר לכתיבה  הנואם הצעיר
כולל בתוכו תחרות נכונה וביטוי עצמי. הפרויקט 

עירונית וארצית בשיתוף עם בתי הספר 
  יים, עיריית כרמיאל וארגון רוטרי.התיכונ

מלגה מהקרן  סטודנטים 3
0,055 ₪ 

 ניצולי שואה
 

תכנית למיצוי זכויות ניצולי שואה ותיעוד סיפורים 
 של הניצולים שיועברו לאירגוני ההנצחה.

מלגה מהמכללה  סטודנטים 8
4,055 ₪ 
מהקרן  ומלגה
0,055 ₪ 

התכנית מפעילה סטודנטים להעלאת מודעות  "קמפוס ירוק"
בקרב סטודנטים בקמפוס לנושא איכות הסביבה, 

גידולים אורגניים ויצירת  ,חיסכון באנרגיה מחזור,
 זבל אורגני. 

 מלגה מהקרן סטודנטים 3
 ש"ח. 0,055

כנית בקרב נערים בסיכון ליווי הנערים כאח הת תכנית עלם
בוגר ודמות לחיקוי, התוכנית מופעלת בקרב 

 .המגזר הערבי בכפרים הסמוכים לכרמיאל

 כללההמ מלגה סטודנטים 6 
3,055 ₪ 
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 בקהילה חברתית פעילות המערבים חברתיים קורסים

 
 

 מכאניקה שיקומית - ביו–הנדסת מכונות 
 

-הקורס סקר את תחום הנדסת השיקום בדגש על ממשק אדם
 מכונה. 

 הממשק בין האדם הזקוק לשיקום לבין הציוד.
 הסטודנטים מצאו פתרונות לתלמידים בעלי שתוק מוחין. 

 בתום הקורס הסטודנטים העניקו מוצר מוגמר ללקוח.
  סטודנטים. 8בקורס השתתפו 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 תכן הנדסי מתקדם –הנדסת מכונות 
 

 הקורס עסק בשיטות וכלים להתמודדות עם משימות תכן של מוצר חדש.
הסובלים ממוגבלות כלשהי ועוסקים רב הסטודנטים הונחו ע"י מרצה הקורס ולוו ע"י אנשים 

 בתכנון התאמת ציוד ואביזרים לאנשים המוגבלים פיזית.
סא יסא גלגלים בהנעה עצמית, כיבתום הקורס הסטודנטים הציגו פרויקטים שונים כגון: כ

 ס"מ ועוד. 05גלגלים העולה מדרגות בגובה 
 סטודנטים. 778בקורס השתתפו 

 
 

 מולטורים ומערכות מציאות מדומהתכנון והערכת סי –הנדסת תעו"נ 
 
 

 הקורס התמקד במערכות אימון לשיפור לקויות למידה.
 הסטודנטים עסקו במערכת אימון לשיפור קשב חזותי קיימת

 בתום הקורס נתבקשו הסטודנטים להעריך את מערכת האימון לשיפור קשב חזותי שבה
 )ללא מאמן(.הם התנסו ולתכנן מערכת אימון משופרת שתכלול אימון עצמי 

 סטודנטים 07השתתפו בקורס 
 

גגון 
מתקפל 

לכסא 
 גלגלים

מתקן עזר למילוי  – "שלוקי"
 ים מקולרבקבוק מ

מנגנון למניעת 
התהפכות 

 בהליכון אחורי

 –"חופש החלקה" 
משטח העברה מכסא 

 גלגלים למיטה
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ומזמנת מפגש בין אוכלוסיות הנגב למרכז הארץ  נמצאת על התפר שביןמכללה האקדמית אחוה ה
 פסיפס אנושי מרתקמרצים במכללה מהווים  250-כסטודנטים ו 4000-ממגוון המגזרים בישראל. כ

  .כולההמכללה ומהווה בבואה של החברה הישראלית  יותהמשקף את ייחוד
המכללה האקדמית אחוה היא מוסד ראשון מסוגו במדינת ישראל שהינו תוצר של איחוד בין שני 

ייחודה של המכללה מאפשר למדעים והמכללה האקדמית לחינוך. , המכללה האקדמית אחוה מוסדות
ורמה  דיסציפלינאריבישראל. זהו מודל המקנה לסטודנט עומק פיתוח מודל חדש להכשרת מורים 

בראש אקדמית גבוהה לצד הכשרה פדגוגית רחבה ומקיפה הכוללת הכשרה מעשית ארוכת טווח. 
  .עליאן אלקרינאוי פרופ' - נשיאההמכללה עומד 

 : הנמצאים בקשרי גומלין תווךעל שלושה עמודי המכללה מושתת חזון 
 מצוינות בהוראה -
 טיפוח של מחקר, בעיקר יישומי -
 מעורבות בקהילה, הן של הסגל האקדמי והן של הסטודנטים  -

בחברה וצמצום פערים צדק חברתי , הוא נושא הרב תרבותיותנדבך חשוב נוסף בחזון המכללה 
מתבטא בפרקטיקה יומיומית, בתוכניות  הישראלית. החזון של המכללה, איננו רק בגדר תיאוריה, אלא

 מנהלי ובפעילויות מעורבות חברתית.האקדמי וההלימודים, בסגל 
 
 

חברתית עושה,  ,למטרה להצמיח מנהיגות צעירה שמה להופועלת בתוך דיקנאט הסטודנטים היחידה 
תוך עידוד סטודנטים מנהיגים יזמים, מובילי תהליכים ומשפיעים על סביבתם, בעבודה, בקהילה 

לקיים שיתופי פעולה קהילתיים בכל הרשויות והמועצות מהם מגיעים יעד נוסף הוא ובחברה. 
טודנט של היחידה הוא 'כל מי שמקבל גם נותן'. בהתאם, כל סהאני מאמין החברתי . הסטודנטים

  .בעשייה חברתיתמשתלב המקבל מלגה 
דיקנאט הסטודנטים שותף למגוון רחב של פרויקטים חברתיים במטרה לאפשר למאות סטודנטים 
לקחת חלק ביחידה למעורבות חברתית בהתאם ליכולותיהם ולכישוריהם הייחודיים. מספר פרויקטים 

 חברתיים בולטים בייחודיות או בהיקף המשתתפים בהם.
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 פרויקט חונכות בשיתוף משרד המדע והטכנולוגיה
לצמצם פערים בחברה הישראלית באמצעות מתן סיכוי  פועל במטרהפרויקט חונכות למדעים 

ר עתודה מדעית למוסדות האקדמיים ולייצם, ילהצליח במקצועות המדעימהפריפריה לתלמידים 
 ולחברה הישראלית כולה. 

 ,סטודנטים 62 הכוללפועל במכללה האקדמית אחוה זו השנה הרביעית בהיקף משמעותי הפרויקט 
המכללה האקדמית אחוה מפעילה את הפרויקט  .מדי שנהתלמידים  150בליווי צמוד מעל  חונכיםה

מפתח להצלחת של המכללה.  תרבותית-כחלק מהתפיסה הרב וזאת קריית מלאכי ורהט: בשני ישובים
ומשרד  ת שותפות אמתית ומחויבות הדדית בין קהילת בתי הספר לבין המכללההפרויקט הוא יציר

 .המדע
שעות חונכות  120תמורת ₪  5000מלגות בסך של  62המכללה ומשרד המדע והטכנולוגיה מעניקים 

 התלמידים נהנים מהתכנית ללא כל עלות מצדם. ₪. 310,000 -בסכום כולל של כ
שותפות גם הבטחת הצלחתו של הפרויקט ל. מעורבות חברתיתראש תחום הפרויקט מנוהל על ידי 

 יעוץ והדרכה לחונכים לאורך השנה.  המעניקותערבי המגזר היועצת ו סיוע לימודירכזת 
 

 שיתוף הסוכנות היהודיתבפרויקט "בוחרים מחר" 
 מטרת כנית משותפת לדיקן הסטודנטים, הסוכנות היהודית ועירית קרית מלאכי."בוחרים מחר" הינה ת

יצירת קהילות של צעירים אקטיביסטים, מובילים השארת צעירים בפריפריה באמצעות  הינה התוכנית
חיזוק תחושת האחריות אל הישוב והקמת קהילה המובילים לעוברים תהליכים  הסטודנטים ומנהיגים.

 חברתיות ביישוב ובחירה במגורי קבע ביישוב.צעירה המושתת על אורחות חיים קהילתיים, משימות 
והפרויקט בעיר קרית מלאכי זו השנה השנייה  יםפועלשישה סטודנטים מהמכללה האקדמית אחוה 

אחת מהסטודנטיות השותפות בפרויקט נבחרה לייצג את הסוכנות  מתוכנן להתרחב גם לקריית גת.
 היהודית בכנס בן לאומי שנערך בתשע"ב.

 .במימון משותף של המכללה והסוכנות היהודית₪  60,000פרויקט זה עמד על היקף התקציב ל
 ₪. 10,000שעות ותמורתם מוענקת מלגה בסך של  120הסטודנטים פועלים 

הן את צוות דיקן הסטודנטים והן אנשי מקצוע כולל כוח האדם המקצועי אשר מועסק בפרויקט זה 
 מטעם הסוכנות היהודית.

 

 בקרית מלאכי "פתוחותדירות פרויקט "
, ללא יתגוררוסטודנטים  , היוצא לדרך בימים אלו בשיתוף עיריית קריית מלאכי,במסגרת הפרויקט

ודנטים אלה יתרמו את חלקם . סטשהמכללה שכרה בשכונות מצוקה בקרית מלאכיבדירות  עלות,
לתרום  יםצפויבשכונות אלו מגורי הסטודנטים ויהוו מודל לחיקוי. נוער בהדרכת ילדים ובני  לקהילה

ובמקביל ייתנו מענה למצוקת התרבותי וההשכלתי של השכונות משמעותית לשינוי המרקם החברתי, 
 הדיור הקיימת בקרב הסטודנטים.

" חברות "הום סנטר" ו"טמבור גויסוישלב אנשי סגל מנהלי ואקדמי בליווי ובהערכה. במקביל,  הפרויקט
ליצירת סינרגיה הסוכנות היהודית הפרויקט יכלול שיתופי פעולה גם עם לסיוע בשיפוצים ובציוד. 

שיתוף הפעולה עם  במיסודיתמקד ו יופעל הפרויקט כתכנית פיילוטבתשע"ג  בהכשרה ובפעילות.
ויפותח מודל תהליכי עבודה שיאפשר בשנה שנייה הגדלת מיפוי צרכי השכונה  ,גורמים מהקהילה

 .לים בהתאםמספר הדירות הפתוחות ומספר הסטודנטים הפעי
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 ומטרות התוכנית תיאור פעילות שם הפרויקט

' מס
הסטודנטים 

הפעילים 
 בתוכנית

 שותפים
בתקצוב 
 התוכנית

תיכון  סיכוי לתלמידי חונכות סטודנטים המעניקה חונכות למדעים
 .םילהצליח במקצועות המדעי מהפריפריה

62 
משרד המדע 
 והטכנולוגיה

קהילה צעירה לגיבוש קבוצות סטודנטים  המטרה בוחרים מחר
 הצעיר.להנהיג את הדור , קבע בעיר ותלהתיישב

6 
סוכנות 
 היהודית

פרויקט 
מרכז -הידברות

 פרס לשלום

ערבי  לקידום הידברות בין -יהודיסטודנטים צוות 
באמצעות הפעלת  ישראלים לפלסטינים, יהודים וערבים

 .בבתי ספר תאומים נוער
6  

סטארט אפ 
 כיוונים

תכנית לסטודנטים תושבי באר שבע הפועלים במרכזי 
 .מגוונותנוער בעיר בפעילויות 

20 
סטארט אפ 

 כיוונים

משטרת קרית 
 מלאכי

משטרת לבן המכללה בין סטודנטים וחברי סגל שיתוף 
קרית מלאכי. סטודנטים מתנדבים במשמרות בטיחות 

מסייעים למשפחות רווחה  בדרכים, מלווים נוער בסיכון
 בכל המחוז ביחד עם צוות מתנדבים של המשטרה.

15  

 הפרויקט עידוד ההשכלה לתושבי הפריפריהמטרת  פרויקט הישגים
 צעירים משכבות חברתיות נכשלות.בדגש על 

7 
עמותת 
 הישגים

פרויקט גרעין 
 קהילתי גדרה

קבוצה של סטודנטים מנהיגים חברתיים וחינוכיים 
המתגוררים בשכונת שפירא בגדרה ומפעילים את 

שיעורי ערב, מועדוניות, גינון הקהילה האתיופית ב
 מראה השכונות ועוד.ושיפוץ 

4 

עמותת 
, מועצה פר"ח

מקומית 
 גדרה

פרויקט "מקום" 
מועצה אזורית 

 באר טוביה

סטודנטים תושבי המועצה פועלים ביישובי מועצה 
 .אזורית באר טוביה בימי שיא, טקסים, קייטנות ועוד

40  

פרויקט אוהל 
המתנדבים של 

 אג'יק

המקבלים מלגה פועלים סטודנטים בני המגזר הערבי 
ועוברים הדרכה  במתנסים הסמוכים למקום מגוריהם

 למנהיגות חברתית ואזרחות אחראית
 אג'יקעמותת  20

הזדמנות  פרויקט
 שנייה

+ הלומדים לימודי ערב לתואר 30סטודנטים בגילאי 
 ראשון  פועלים בקהילה באזור מגוריהם.

98  

פרויקט סטודנט 
 חונך סטודנט

לשם סטודנטים מצטיינים חונכים -פרחבמסגרת 
 סטודנטים עם לקויות למידה.

 ח"עמותת פר 89

פרויקטים 
 חברתיים מגוונים 

מעוניינים לקחת חלק בתרומה לקהילה אך הסטודנטים 
מתקשים להשתלב בפעילות חברתית המתפרסת על 

פני שנה שלמה. הפעילות מתבצעת בעיקר באירועי 
שבוע לפני חגים, הכנת חבילות מזון שיא מרוכזים כגון 

 . ועוד נגישות, סיוע לאירועים של עמותות חברתיות

 200 -כ
 סטודנטים

עיריית רמלה, 
עיריית 

אשדוד, קרן 
עמותת גרוס, 

 אגי'ק
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 מדעי הרוח והחברה, בית הספר למדעים קורס "בשביל הנפש"
מעמותת עם מוגבלות נפשית הקורס כולל ליווי ולמידה משותפים לסטודנטים מן המניין עם מתמודדים 

אנוש במסגרת מפגשים אישיים וקבוצתיים. בקורס התקיימו הרצאות סביב סוגיות בפסיכולוגיה שהובילו 
לסטודנטים ידי החברים. חלק מהשיעורים הונחו על ידי צוותים משותפים -לדיון בתכנים אשר עלו על

משותפת סדנת רדיו , כולל ולמתמודדים ולשם כך התקיימו מפגשי עבודה מעבר למסגרת הכיתתית
 באולפן הרדיו של המכללה. 

 
שהובילו לחיבור אנושי משמעותי  ותהלמידה והיצירה המשותפשל הקורס הוא התוצר החברתי מוקד 

על שינוי שחל בתפיסתם את החולה העידו והמתמודדים לתלמידים ולמתמודדים כאחד. כל התלמידים 
שינוי אנשי מקצוע מעמותת אנוש העידו על  , הפחתת סטיגמות והקטנת מרחב הזרות.במחלת הנפש

אף מהמתמודדים  חלק .העצמה, תחושות ביטחון וחיזוק מיומנויות חברתיותשחל במתמודדים בכיוון של 
לקורס תרומה החורגת מגבולות משתתפי הקורס  ביקש להמשיך ללמוד ולהשתלב בקורסים אקדמיים.

ולהנגשת ההשכלה הגבוהה עבור אנשים עם סטיגמות בקרב החברה הישראלית  ומובילה להפחתת
 . מוגבלויות

 
מתמודדים עם מוגבלות פסיכיאטרית מעמותת אנוש. מספר  12סטודנטים לצד  10 בקורס השתתפו

 . 800-הוא כ ואנשי סגלשעות הפעילות החברתית של הסטודנטים 
 

 מדעי הרוח והחברה, בית הספר למדעים, "קורס מנהיגות עושה בקהילה"
עידוד צעירים להיות מנהיגים ויוזמים מובילי תהליכים ומשפיעים על סביבתם היא מטרת הקורס 

קורס רכשו הסטודנטים ידע תיאורטי וכלים מעשיים להבנת תופעת בבעבודה, בקהילה ובחברה. 
כל סטודנט נדרש לבחור סוגיה חברתית הדורשת שינוי בנוסף, המנהיגות בזירה הציבורית בישראל. 

 מנהיגותי במסגרת קהילתית נבחרת. באזור מגוריו, ליזום, לתכנן ולהוביל תהליך שינוי 
 

המשנה קהילה מנהיגות חברתית פעילה בקרב הסטודנטים, הערכת הקורס מלמדת כי הוביל לפיתוח 
הסטודנטים . ומגדילה מעגלי השפעה בחברה. הסטודנטים הדגישו את החוויה המעצימה בעצם התהליך

בקרב איכות חיים בקיימא -לשיפור ברליוזמות היו תוצאות ממשיות ומגוונים. פרויקטים שונים  12יזמו 
 קבוצות היעד. 

 
הגברת מודעות וצמצום בפועל של זריקת ושריפת פסולת ליד בתי מגורים באחת  •דוגמאות ליוזמות: 

, השכונות בעיר לוד תוך גיוס התושבים ליצירת שינוי והשפעה על מדיניות האכיפה של הרשות המקומית
גברת מודעות לגבי תזונה נכונה בקרב ה •מאז התהליך כבר כמה חודשים שאין שריפת פסולת במקום. 

נית הדרכה יוס אנשי מקצוע מתנדבים, פותחה תכים, תוך ג בקריית במצוקה לנערות מתבגרות במרכז
הקמת מערך מתנדבים לבילוי שעות פנאי בבתי  •ופעילות שהחלה לפעול במרכז כבר בחודשי הקיץ. 

רה במגוון מקצועות לימוד והקמת מערך בניית תכנית העש -קשישים ניצולי שואה. פרויקט 'מחניים' 
תיקון  •סטודנטים מתנדבים לסיוע לימודי בבתי ספר יסודיים בקרית גת בדגש על אמצעים חווייתיים. 

 .ועודדרכים בסביבת גן ילדים בבית שמש ליקויי בטיחות ב
 

סטודנטים בהנחיית ח"כ ושר התמ"ס לשעבר, רן כהן. מספר שעות הפעילות  18בקורס השתתפו 
 .700מעל במסגרת הקורס הוא החברתית 
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בהתאם לתחומי , אקטיבית תחומים שונים של מעורבות בקהילה-המכללה האקדמית אשקלון מאמצת בצורה פרו
ולסביבה הפריפריאלית בה היא ( פסיכולוגיה, כלכלה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, חינוך, עבודה סוציאלית)התמחותה 

מחקר  , למידה. מיקום האקדמיה כגורם משמעותי חיובי גם בזירה החברתית: החזון המנחה את המכללה. נמצאת
מחויבות לחיזוק החוליות המאותגרות בחברה הישראלית במישור , ויצירה למען הקהילה עמה עומד המוסד בקשר

.יחד עם שאיפה לאפשר לכל אדם לממש את יכולתו במישור הפרטני, הלאומי
המכללה האקדמית אשקלון יוזמת פרויקטים למעורבותם החברתית האקטיבית    של סטודנטים בקהילה באמצעות 

,  פרויקטים אלו מבקשים להצמיח בקרב הסטודנטים מנהיגות חברתית בעלת מודעות. המדור למעורבות חברתית
בסיוע לקידומן של אוכלוסיות מוחלשות בחברה , מסירות ומחויבות חברתית ארוכת שנים, אכפתיות, אחריות, רגישות

.  הישראלית
היא , ואף זאת, אנושיותו ורגישותו החברתית של הסטודנט, יש בה כדי להרחיב את תודעתו, מעורבות אקטיבית זו

ומרגילות את הסטודנט לפעילות , מוחשית למושגים תיאורטיים הנלמדים במכללה-מעניקה משמעות פרקטית 
.חברתית סדירה

ליוצרים ולמובילי , למחוללים, הופכים הלכה למעשה, באמצעות המדור למעורבות חברתית במכללה, הסטודנטים
.בקהילה בפרט ובחברה בכלל שינוי

 

המדור למעורבות חברתית  –דיקאן הסטודנטים 
חזון המדיניות החברתית  

ל"ז שיינפלד ברלינסקיש  שוש "ע ג"המלהזוכים בפרסי 

המרצה  
ר שלומי דורון"ד

הסטודנטית  
ריסמןסבטלנה 

הסטודנטית
אביבה אדוניה
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:פרויקט הדגל של המכללה
צעירים למען ניצולי שואה -ש "צל
יש אף בתוכנו המתכחשים , כי בשעה שבעולם מכחישים את השואה, במציאות בה חשים ניצולי השואה

סטודנטים צעירים במכללה האקדמית אשקלון נרתמו ונטלו עליהם , לניצוליה העריריים ואינם תומכים בהם
בייזום פרויקט  , שלה אף ניתן ביטוי בתקשורת הארצית, חלוצית וציונית ממדרגה ראשונה, משימה לאומית

(.  ואהשמען ניצולי לעירים צ) "ש"צל"הנקרא 
הכנת אילן  , עידוד הקשישים לכתוב זיכרונות, מפגשי סטודנטים עם הקשישים בבתיהם: הפרויקט כולל

הכנה למעבר מחיים בבית לחיים בבית , פתירת תשבצים, קריאה ודיון בעיתונים ובספרים, האזנה, יוחסין
.פרויקט ייחודי זה הפך בין רגע את הניצולים העריריים למלאי שמחה. טיפול בזכויותיהם ועוד, אבות

בתוכנית  . פועלת במכללה זו השנה השישית בהצלחה רבה( צעירים למען ניצולי שואה)ש "תוכנית צל
שעות שנתיות הם מקדישים להשתתפות  33. משתתפים בכל שנה עשרות סטודנטים ממגוון חוגי הלימוד

בסדנא מקבלים הסטודנטים כלים להתמודדות . י מנחה בעלת תואר שני במדעי הזקנה"בסדנא המונחית ע
לכל סטודנט  . שעות שנתיות מבקרים הסטודנטים בבתי הקשישים 87. עם עולם הקשיש ניצול השואה

ניצולי שואה ובני הדור השני מגיעים למכללה לספר מזיכרונותיהם וממלאים הסטודנטים בכוח . קשיש קבוע
".יד ושם"הסטודנטים והקשישים מבקרים יחדיו במוזיאון . מעצם התמודדותם והישרדותם את התופת

קולות "עמותת . ת"וותהמכללה האקדמית אשקלון , במימון המלגות לסטודנטים משתתפים תורמים פרטיים
.שותפה בהנחיית המנחה ובשילוב סטודנטים בבתי קשישים" בנגב

,  בת לניצולי שואה, פנינה נדיבי' גב
  סרנגהר כרמלה "הסופרת ד-המרצה

און  -יעל גל' עיתונאית גב-והמלגאית
".פפי"בהרצאה על הספר 

בבקעת  "מדליקים נר ב
".יד ושם"ב" הקהילות

משמחים  
קשישים
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מפעילות המדור למעורבות חברתית  

 

ב במכללה"אירוח תלמידי חטה

גיבוש בין מכללתי  
לאמהות חד הוריות 

ולילדיהן

,  מניעת סמים
אלכוהול ותאונות  

דרכים

מכירים את הארץ ומארחים תורמים, לומדים מנהיגות
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מלגות המדור למעורבות חברתית  
ג"תשע

בתקצובשותפים הסטודנטים' מסמטרות התוכנית והפעילותהתוכניתסודר

י קציר"קרן רש+ המכללה 35הוריותטיפוח סטודנטיות חד אשת חיל1

י קציר"קרן רש+ המכללה 19פיתוח כישורי מנהיגות לבוגרי כפרי נוערמנהיגות חברתית2

"  יחדיו"+ י קציר "קרן רש+ המכללה 4בדרום" יחדיו"ס מסייעים במוסדות "תלמידי עומנהיגות טיפולית3

ח  "פר+ י קציר "קרן רש+ המכללה 13חונכות לילדי אסיריםא"רש4

יכולות+ י קציר "קרן רש+ המכללה 9ח"החונכים בפר מהפריפריהטיפוח סטודנטים סטארט אקדמיה5

סבן+ י קציר "קרן רש+ המכללה 7בקהילהבודדות החונכות טיפוח סטודנטיות סבן6

רקנאטי+ י קציר "קרן רש+ המכללה 5בקהילהסטודנטים יוצאי אתיופיה חונכים רקנאטי7

עיריית אשדוד+ ח "פר+ המכללה 80בקהילהסטודנטים תושבי אשדוד חונכים ח אשדוד"פר8

טסם מרוויןקרן  50מאותגרות' לאוכסיוע מרווין טסם 9

ת   "ות+ תורם פרטי + המכללה 18קשישים ניצולי שואהמלווים סטודנטים ש"צל 10

קרן הישגים+ המכללה 8להשכלה הגבוהה עידודהרשמההישגים  11

עיריית אשקלון+ המכללה 5צרכים מיוחדיםלבעלי חברתי -פסיכומענה חונכות בפסיכולוגיה12

13
יחד ננצח את  
קרן שולמית בת רבקה1תגבור בסטטיסטיקההסטטיסטיקה

ש"עיריית ב+ המכללה 14ש"חונכות בעיר בש"במרכז צעירים  14

עיריית רמלה+ המכללה 30חונכות בעיר רמלהמרכז קשתות רמלה15

הסוכנות היהודית+ המכללה 3במיצוי זכויותיהםשואה סיוע לניצולי לעד16

עיריית אשדוד+ ח "פר+ המכללה 10לבגרות במחשביםחונכות טק-מתקדמים להי17

מכללת אשקלון2בהכוונה תעסוקתיתסיוע לצעירים במשבי אנוש' סטאז18

מכללת אשקלון11"ת"אמי"הטכנולוגי ס "אימוץ ביהת"לאמיעמית 19

כ"סה
 

19: מספר התוכניות במוסד
סטודנטים 
ואנשי סגל  

330: פעילים
ח"ש 2,392,700
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ה האזור. יישובי של החברתי במרקם ומשולבת פועלת מערבי גליל האקדמית יחידההמכללה

  .פועלתבמסגרתדיקאנטהסטודנטים, למעורבותחברתיתבקהילה
שמה מערבי גליל האקדמית בקהילה. המכללה הסטודנטים של החברתית התרומה על דגש

ל מאפשרת זו בהפעילות מעורבים להיות חזרה, להיתרם וגם לחברה חלקם את לתרום הם
סובלנות ולבנותמערכתיחסיםשתושתתעל לחזקאתהמרקםהחברתי ולהרגישחלקממנה,
רכשו אותו לסטודנטיםניתנתהזדמנותליישםהלכהלמעשהאתהידעהתיאורטי וכבודהדדי.

לה שיועיל מעשי ניסיון ולצבור לימודיהם לומדיםבמהלך  כן כמו המקצועית. דרכם בהמשך ם
 תושביהאזורלהכיראתהמכללהולהכירבתרומתהלשיפוראיכותחייהם.

המכללה ובין הקהילה בין הקשרים מתהדקים וכך באזור הקהילה צורכי את לומדים במכללה
 שגרירים בסטודנטים רואים כן כמו ומגוונים. רבים בתחומים פעולה שיתופי קהילתייםונוצרים

המשאב את ומחזקים בונים מעצימים הם ובכך לקהילה המקצועיות ואת הידע את המביאים
 האנושיהקהילתי.

 פעילותחברתיתזוכיםלסיועבמלגותלמימוןשכ"ל.משולביםבסטודנטיםה
גבוהה חברתית מודעות בעלי הינם לפעילות הנבחרים בקהילה הסטודנטים לפעול ומוכנים

ונותומגוונותכמוחונכותאישית,חונכותלנוערבסיכון,סיועבבתיספרובמועדוניות,בתוכניותש
עם פעילות קליטה, במרכזי לעולים סיוע שכלי, פיגור בעלי לחוסים סיוע חולים, בבתי סיוע

 קשישיםועוד.
 
 

 תאטרון ללימודי החוג
 

 המגמה לתאטרון חינוכי וקהילתי  -החוג ללימודי תאטרון 
נותהתאטרוןבמכללההאקדמיתגלילמערביהחלאתשנתוהשנייה.לימודיהתאטרוןהחוגלאמ

קהילתימושתתיםעלתפישההמשלבתלימודאקדמי,יצירהומעורבותבקהילה.מטרת-החינוכי
במרכזים ספר, בבתי מסגרתהלימודיםהנההכשרתסטודנטיםמיומניםבהשתלבותבקהילה,

 יותמודרות,אוכלוסיותשולייםואוכלוסיותבעלותצרכיםמיוחדים.קהילתיים,בעבודהעםאוכלוס
תכנית ידי על מונחה וקהילתי חינוכי תאטרון באמצעות לקהילה האקדמי המוסד בין החיבור
בעשייה הסטודנטים את ומפעילה האקדמית בפעילות עכו תושבי את המשלבת הלימודים

 יצירתיתבקהילהובמערכתהחינוך.
 

 ים הראשונה )תשע"ב( רשמה הצלחות בשלושה מישורים:שנת הלימוד

מוגבלים .1 למבוגרים מעון ודיירי החוג תלמידי של משותפת עבודה התקיימה עתידות במעון
נוצר משותפת ובעבודה  במכללה, כ"סטודנטים" התארחו הדיירים בו שבועי במפגש שכלית.

כהצג להשתתף שנבחרה רגילה" לא "הצגה בשם תיאטרוני עכואירוע בפסטיבל אורחת ה
 לתאטרוןאחר.ההצגהזכתהבתגובותאוהדותוהוצגהבפנילאולמותמלאים.

אורטעכו .2 שלתיכון מגמתהתאטרון המגמהמקיימתשיתוףפעולהרציףעם אורטעכו: תיכון
 בלמידהמשותפתשלתלמידיהתיכוןושלסטודנטיםלתאטרוןובתרגולשלסצנותתאטרון.

לתאטרו .3 שלהמרכז הפעילויות ושל ההצגות של קבועים אורחים הנם החוג תלמידי עכו: ן
 התאטרון.המגמהבעתידהיאהשתלבותבעשייההתאטרוניתוהחברתיתשלהתאטרון.
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 2112פסטיבללתאטרוןאחר,אוקטובר, תמונותמתוך"הצגהלארגילה"

 
 
 

עורבותבקהילה.הסטודנטיםיפעלולשנתהלימודיםהשנייה)תשע"ג(מתוכננתהעמקהשלהמ
בקהילהכמנחים,כסוכניתרבותושינויחברתי,במפגשיםעםהקהילה.הסטודנטיםיחדעםהסגל
פרויקט של הופעות שיכלול מסכם תאטרוני" "אירוע לקראת יפעלו בקהילה ושותפים המלווה

 הסיוםבאביב/קיץתשע"ג.
אקד "שיתוף ידי על הנתמכים הקורסים עם-מיהארבעת בשיתוף פעילויות מקיימים קהילה"

היהודי הקהילתי -המרכז אייזיק תרבותית הרב בשכונה קלור" "צ'ארלס ערבי הסמוכהוולפסון
 למכללה.
 מטרות:
 חשיבה ניסוחשלדרכי שלחשיבהעצמאית, ידעאקדמי, הקורסיםמקניםתשתיתשל

תאטרוניות פעולה אסטרטגיות -ושל בקהילה, בעקבותאקטיביסטיות רפלקציה וגם
 העבודהעםהקהילה.

 במסגרת הנחייה מתודות של ודיון תרגול ומאפשרים פרקטיקה מקנים הקורסים
 "מעבדתית"לקראתובמקביללפעילותבקהילה.

 הקורסיםמאפשריםעיבודהחוויהוהתנסותבקהילה,ברמההמקצועיתוברמההרגשית
 תוךהסקתמסקנות,עיבודושיפור.

 
 תושבים(.  בשיתוף סדנאות בשילוב(הישראלי  בתאטרון וגילומם ברהבח שסעים .א

 אקטיבייםבקהילהבנושאים:-פרופ'דןאורייןיקייםשיעוריםפתוחיםאינטר
 דמותהמזרחיבתאטרוןהישראלי.
 דמותהערביבתאטרוןהישראלי.

וקטע מוסרטות בדוגמאות צפייה עיונית, העשרה חברתית, הפעלה ישולבו: משחקבהרצאות י
 בשיתוףשלהקהלודיוןמונחה.

 
 והתקבלותם. מופעים בחקר שיטות .ב

במחקר המחקר סדנת הקהילה עם המפגשים את תלווה לאור, בלסבלג נילי ד"ר בהנחיית
 אמפירישלהסטודנטיםשיבדוקאתאופניההתקבלותשלהפעילויותהתאטרוניותבקהילה.

 
 ויישומיים. תיאורטיים בטיםהי  התאטרוני: במרחב  "אחרים" בין דיאלוג .ג

ונפליקטיםודעותקדומותבקבוצהרבתרבותיתהסדנאבהנחייתד"רפיטרהריסתבחןיחסים,ק
התהליך עםובשיתוףתושבים. שיעוריםפתוחיםיתקיימו באמצעותכליםדרמתייםותרבותיים.

 יסתייםבאירועתיאטרונישיוצגבפניקבוצותשונות,וישמשכנקודתמוצאלדיוןוללימודמשותף.
 

  ופרקטיקה תאוריה -אירועים בקהילה  .ד
תפופעולהעםקבוצהבקהילהבמפגשיםשבועייםבהםייצרויחדעםתושביעכוהסטודנטיםיש

השכונה. לתושבי משמעות בעלי במרחבים שיוצגו וסביבה, מקום תלויי תאטרוניים אירועים
       .לוז בהנחייתעירית

הגורמיםהחברתיים אל במסגרתשלהמרכזהקהילתי והסטודנטיםיחברו סגלהחוגלתאטרון
התוצריםוהחינ ישולבו בו משתתפים רב קהילתי אירוע יצירת לשם בקהילה וכיים

סיוםשנתהלימודים פרפורמטיבייםה את יציין האירוע העשייהבקהילה. הקורסיםמשלבי של
ואתביסוסהיחסיםההדדייםעם השנייהבחוגללימודיתאטרוןבמכללההאקדמיתגלילמערבי

 הקהילההקרובה.
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 המרכז לאוריינות: שותפות אקדמיה וקהילה
המכללההאקדמיתגלילמערביומינהלהחינוךבעירעכושותפיםהחלמשנתתשע"אבפרויקט

ב' קהילתי,-אקדמי כיתות לתלמידי לסייע בעכו-בבתי, שמטרתו וערבית,הספר עברית דוברי ,
ענעשהבאמצעותסטודנטיםהלומדיםבחוגקריאהובהבנתהנקרא.הסיורכישתההמתקשיםב

 לחינוך האחרונה, לימודם לאוריינותבשנת ובחטיבה למידה לליקויי  ,בחטיבה מתנדביםאשר
 .דבריםשנלמדובחטיבותהלימודשלהםעםהאמהת,בההספר-בתיסייעלתלמידיל
 

 נובע הפרויקט רציונאל מגישת המכללה להאומרת ובודאי אקדמאיים, מכללותשלמוסדות
כ להיענות מחויבות יש האפשרהאזוריות, פועלים כל הם בה הקהילה שבלימודילצרכי וכן ,

החינוך בתחומי להתנסות רבה חשיבות ישנה וליוויהחינוך ייעוץ בהדרכה, מלווה הפרויקט .
 יואיכותני.נמחקרכמותלמומחיםלקריאה,ווידימרציםמןהחוגלחינוך-מחקריצמודיםעל

 
 הפעילות מטרותת המרכז כלפי הקהילה: מחויבו

שגיהקריאהוהבנתיהמרכזשםלולמטרהלעודדפעילותחינוכיתשתוביללצמצוםהפעריםבה
עלמנתלממשמטרהזו,המרכזמ אתפרופילבונהואתרהנקראבעבריתובערביתבעירעכו.

ערביתבעכו,בתחומי הספרהיסודייםדובריעבריתודוברי-בבתיהקשייםשלהמתקשיםבקריאה
לאחרהאיתור,התלמידיםמקבליםסיועהמותאםבאופן .,ובמיוחדבקריאההאוריינותהלשונית

 מעריך אלא זה בסיוע מסתפק אינו המרכז אישי. עלאת התוכנית הישגי-הצלחת מדידת ידי
 התלמידיםלאורךשנתהלימודיםוהשוואתםעםממוצעההישגיםהכיתתי.

 
 צמצום פערי הקריאה ל מוביל המרכז לאוריינותכיים: ם חינוהישגי

 של פעילות שנות שתי לאחר לאוריינות מתקשהמרכז לתלמידים הקריאהבסיוע ברכישת ים
בבתי ל-בכיתותב' ניתן הממצאיםעלתוצאותמרשימותהצביעהספרבעכו, מצביעיםעלקצב.

סיוע מובהקשלהתלמידיםשקיבלו בהשוואהליתרהתלמידיםבכיתה.שיפורגדוליותרבאופן
אחרות,הןתלמידיםדובריערביתוהןתלמידיםדובריעבריתהצליחולצמצםאתהפער יםבמיל

 (.1-2)ר'לדוגמהאיורים בינםלביןיתרתלמידיכיתתםבמבדקיהקריאהבסוףכיתהב'
  

.סיועלפניואחריה נקראבקרבדובריהעבריתה.אחוזיהתשובותהנכונותבמבדקיהבנת1איור
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 בקרב דוברי ערבית סיוע. אחוזי התשובות הנכונות בהבנת משפט לפני ואחרי ה2ר איו
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 ייחודיות המרכז לאוריינות
ייםשלערלצרכיהקהילהולצרכיםהחינוכ לאוריינות,שבמכללההאקדמיתגלילימערבי,המרכז

מחקרי אקדמי וביחדעםליווי ביחדעםהסיועהלימודי ומשלבאתהאבחון מדינתישראל, ילדי
שלהמרכזבגלילהמערבי מיקומו המבטיחאתתוצאותתוכניתההתערבותושיפורהכלהעת.
קשיי ועלתהליךהקריאה, ולסייערבותלקידוםהאוריינותבשפההערבית, מאפשראףללמוד

 תחוםשבוהקהילההמחקריתוהמדעיתמשוועתלידע. –הכתיבההייחודייםלההקריאהו
 

 פרויקט הדגל ומעורבות חברתית נוספת של המרכז לאוריינות
 

תיאור פעילות ומטרות  שם הפרויקט
 התוכנית

מספר 
הסטודנטים 

 הפעילים

 שותפים בתקצוב

איתורוסיועלמתקשי אוריינותעכו
 קריאה

לה,קרןידידיהמכל 01
ות"תפרויקטהדגל,
ות"תקורסמשלב

עשייה,קרןהנשיאה,
הקרןלפיתוחהגליל,

 עירייתעכו.
העשרתשפהבגני

 הילדים
חשיפהלתיווךלשוניבגני

 הילדים
,ות"תתהעיזבונוקרן 21

 תקצובפרויקטהדגל.

העשרתהאוריינות הביתכגשרלביתהספר
הביתית.הדרכתהורים

 רבית.לילדיםדובריע

המכללההאקדמיתגליל 6
 מערבי,פר"ח,קציר.

 
איתורמוקדםשל

 מתקשילמידה

 
לקראתקריאהוכתיבה.
 אבחוןראשוניבגילהרך.

 
5 
 

 
המכללה רוטריחיפה,

האקדמיתגלילמערבי,
 קרןידידיהמכללה.

חשיפתגננותוגננות הדרכתגננות
שילובלידעתיאורטי

ומחקריבתחומיהשפה
 העשרתהבגניהילדים.ו

 בהתנדבות מרצים 15

סה"כפרויקטיםהמרכז
 לאוריינות

 ₪ 500,111  

 
  vered.vaknin@gamil.comד"רורדוקנין:

 mail.comjshimron@gפרופ'יוסףשימרון,ראשהחוגלחינוך:
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 בקהילה מעורבות סטודנטים ואקדמיה 
 המכללה האקדמית הדסה ירושלים

 
 מי אנחנו?

ולתואר שני בתחומי  סטודנטים לתואר ראשון 0022 במכללה האקדמית הדסה לומדים
: אופטומטריה, הפרעות בתקשורת, מדעי המעבדה הרפואית, בריאות הבריאות והחיים

 רת צילומית, עיצוב תעשייתי מכליל,תקשו :תקשורת ועיצובהסביבה וביוטכנולוגיה, 
עם  : מדעי המחשב.מדעי המחשב והמידעו יהול ארגוני שירות: נניהול ,פוליטיקה ותקשורת

טק, -לימודיהם הבוגרים משתלבים ונקלטים בהצלחה במקומות עבודה כמו חברות הייסיום 
 פרטיים ועוד.  מוסדות מחקר, חברות ביוטכנולוגיה, מפעלי תעשייה, מוסדות רפואה, מכונים

 
 אנו מאמינים...

אנו מאמינים בטיפוח הקשר בין מחוייבות אקדמית לבין מחוייבות חברתית, מחנכים את 
הסטודנטים שלנו למעורבות חברתית בקהילה ומעודדים אותם להיות חלק ולפעול בתכניות 

 המקנות תחושת נתינה לזולת ומממשות את עקרון השותפות והעזרה ההדדית.שונות 
עם  מגוון פעילות ברחבי העיר ירושליםסטודנטים ב ת תכניות אלה אנו משלביםמסגרב

אוכלוסיות שונות. הפעילויות נבחרות בהתאם לצרכי הארגונים והמוסדות ברחבי העיר 
שילוב סטודנטים בפרויקטים  לעדגש מיוחד מושם  ובהתאם לכישורי ויכולות הסטודנטים.

 חד מהחוגים השונים.נרכשים בלימודים בכל אתחומי ידע ה בהם באים לידי ביטוי
 

ושל קרנות העובדות  כל הפעילויות מתקיימות במסגרת תכניות המלגות השונות של המכללה
. בהתאם לסוג המלגה וגובה (, פר"חאיתה בשותפות )קרן גרוס, קרן קציר, קרן ירושלים

, כאשר שנתיות ותשע 002 -שעות ל 02בין  –המלגה נקבע היקף השעות לפעילות בקהילה 
צוות דיקנט  על ידי ומונחים מלוויםקטים מתמשכים, סדירים, כל הפרויקטים הם פרוי

 .השונים נציגים במקומות הפעילותההסטודנטים במכללה ועל ידי 
לאחר שנקשרו  גם לאחר סיום השעות הפורמלי רבים ממשיכים לפעול בקהילהסטודנטים 

 נה ועשייה משמעותית, ולאחר שהבינו שתרומהלמקום ולאנשים, לאחר שזכו לחוות נתי
 .אפשרית גם כשעמוסים... לקהילה

 –יודגש כי ללא המחויבות הרבה ושיתוף הפעולה מצד הארגונים השותפים עמם אנו פועלים 
 לא היינו מגיעים לעשייה כה נרחבת ויפה, ואנו מודים ומברכים על כך.

ות המופעלות על ידי המכללה. מלגות ת השונבתכניומאות סטודנטים מידי שנה משתתפים 
 נוספות יאפשרו לנו להרחיב עוד יותר את הפעילות. 

וגופים נוספים: של קרנות בקהילה מעורבות בתכניות משתתפים מאות סטודנטים נוספים 
 פר"ח, המינהל לסטודנטים עולים, מפעל הפיס, אימפקט, הישג, אייסף וכד'.

 
 פרויקטים חברתיים נבחרים

לאחר שהמכללה קבלה הסמכה כ"קמפוס" ירוק" על ידי פרויקט שהושק  - וקקמפוס יר
-תמשתתפים הסטודנטים בפעילות קהילתי הפרויקט במסגרת. הסביבההמשרד לאיכות 

מרבית הסטודנטים המשתתפים . רבמגוון מוסדות וארגונים ברחבי העיסביבתית -חינוכית
גם נושאים אותם הם לומדים בחוג.  בפרויקטים לומדים בחוג לבריאות הסביבה, ומיישמים

 להבנוסף אליהם, משתתפים בפרויקטים השונים סטודנטים נוספים מחוגים אחרים במכל
אשר התחום קרוב לליבם. מבין הפעילויות: הקמה וליווי של "מועצות תלמידים ירוקות" בבתי 

חוזר ושימוש ספר יסודיים, שיקום חממות והקמת גינות בבתי אבות, בניית מתקנים לאיסוף 
פעילות בחממת בית תי ספר, ית חינוך לקיימות ירוקה בבבמי גשמים בבתי ספר, הובלת תוכנ

ספר טיפולי לבני נוער, פעילות במשתלה שיקומית בבית ספר לילדים עם שיתוק מוחין, 
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סטודנטים  002 -פעילות הסברה במזרח ירושלים. בשנתיים האחרונות השתתפו כ
יעו לקהל יעד של אלפי ילדי גן, בתי ספר, חינוך מיוחד, פגועי נפש, בפרויקטים השונים והג

הסטודנטים שמשתתפים בפרויקט זה יותר משנה אחת מקומיות ועוד.  תוקשישים, קהיל
 אחריות רבה יותר ומובילים יוזמות בהדרכה, בלימוד ובעשייה.מגלים 

 
דמיים גבוהים, ובעלי לסטודנטים נבחרים בעלי הישגים אק פרויקט המיועד - מעל ומעבר

יוזמה ופוטנציאל למנהיגות חברתית. מטרת התוכנית להוות חממה לטיפוח מנהיגות על ידי 
פעילות בקהילה. התכנית מהווה פלטפורמה להקמת מיזמים חברתיים והנהגתם. במקביל 
לעשייה החברתית מתקיימת תכנית תיאורטית משלימה בנושאי מנהיגות חברתית, יזמות, 

קמת פרויקטים. התכנית היא תלת שנתית: השנה הראשונה מתמקדת בתחום פיתוח וה
של המנהיגות החברתית, השנה השנייה מקנה למשתתפים כלים ומיומנויות  ההתיאורי

הדרושים להקמת פרויקט ובשנה השלישית הסטודנטים מובילים פרויקט חברתי. התכנית 
וגים השונים ומורכבת מסדנאות, מתקיימת במקביל ללימודים האקדמיים של הסטודנטים בח

סיורים ודיונים. משתתפי התכנית נהנים מליווי אישי והדרכה של מרצים ומנחים מתחומי ידע 
 מגוונים. בכל אחת משלושת השנים הסטודנטים מעורבים בתכניות בקהילה.

, בהם ישתלבו סטודנטים בפרויקט המשתתפיםידי מבין הפרויקטים המוקמים בימים אלה על 
 :פים מהמכללה כפעיליםנוס

תכנית לצמצום הפערים ההתפתחותיים ושיפור היכולות השפתיות והתקשורתיות של  -
  ילדים השוהים עם אימותיהם במקלט לנשים מוכות.

יוזמה להקמת מסגרת קהילתית וקבוצתית המעודדת ליצירה מחומרים בשימוש חוזר  -
 וחומרים טבעיים

 פרויקט ללימוד יישומי מחשב לקשישים. -
 

במזרח ירושלים קיים מרכז למידה שהוקם על ידי המינהל  - מרכז למידה במזרח ירושלים
ולמניעת נשירתם , מהאזור תלמידיםשגים הלימודיים של יהקהילתי במקום, לטובת שיפור הה

סטודנטים מהמגזר הערבי משתלבים במרכז הלמידה, ומעשירים את  ממסגרות החינוך.
ח העיר שנבחנים ל"תווג'יה" וי לציין כי התלמידים במזרהתלמידים בתחומים מדעיים. רא

לומדים תכנית לימודים שונה מזו שלמדו הסטודנטים שלנו בתיכון, אך בזכות הידע הנרחב 
במכללה, הם מצליחים בקלות ובהצלחה מרובה לקדם את הסטודנטים אותו לומדים 

 שגים נאים.יהתלמידים ולהביא אותם לה
 

אנו  - הלומדים בביה"ס לתקשורת ועיצוב שבמכללהדנטים של סטופעילות ייחודית 
נים לשילוב סטודנטים מהחוגים עיצוב תעשייתי פניות מצד המוסדות והארגונים השומקבלים 

ראויים הפרויקטים שמחים על האפשרות לעשות זאת. מבין האנו , ומכליל ותקשורת צילומית
 לציון:
מלווה הנערה, מסגרת הפרויקט ב –לימוד צילום לנערה חרשת ממזרח ירושלים  -

הגיעה למכללה, למתקני החוג לתקשורת מתורגמנית לשפת הסימנים ולעברית, ב
בשנה הקודמת,  ונסיון בתחום הצילום, תחום אליו התוודעה ידע רכשהצילומית, ו

כאשר סטודנטים מהמכללה הגיעו לסדנאות צילום בבית הספר בו היא לומדת. 
הצורך בגישור על לקות השמיעה ועל השפה )החונכת הפרויקט היה מורכב של בשל 

היתה יהודיה(, בשל הציוד המיוחד שנדרש לפרויקט )ביה"ס השיג מימון מיוחד 
תמיכה  ,נפלאהלמצלמה(, ובשל הרקע המשפחתי ממנו הגיעה. בזכות סטודנטית 

 – רבה של ביה"ס בו היא למדה, ועידוד הוריה לאפשר לה להתנסות בתחום זה
 . תה לחוויה ייחודית ולמימוש הפוטנציאל היצירתי שהיה חבוי בההנערה זכ

מרכז שיקומי  -פועל מרכז אפזיה  במכללה – חוג אומנות לאנשים שעברו אירוע מוחי -
בדו את יכולת הדיבור והתקשורת. מידי שנה תורמים ילאנשים שעברו אירוע מוחי וא
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, תרגילי , חוג מחשביםתחום התמחותם )חוג גיטרהכישוריהם ומסטודנטים למרכז מ
וכד'(. בשנתיים האחרונות מתקיים חוג אומנות בהנחיית סטודנטית  שפה ודיבור

יוצרים המשוקמים סיכות מציורים  מהחוג לעיצוב תעשייתי מכליל. במסגרת החוג
מאפשרות ויותר מכך, סיכות אלה נמכרות כתרומה למרכז אפזיה  שעשו על בדי משי.

 .ה לאנשים שהפכו מעצמאיים למוגבליםתעסוקה ומקור הנאה וגאוו
על ידי סטודנטים  העברת מערכי שיעור וסדנאות בבתי ספר יסודיים -"רגע ירושלמי" -

התלויה תערוכה  –והפקת תערוכת חוצות בנושא ירושלים  מהחוג לתקשורת צילומית
 .במרכז העיר

ם ובמוסדות בנוסף לפעילות נרחבת המתקיימת בגני ילדי - ייחודייםבתי ספר פעילות ב
המכללה מספר רב יותר  ם מספר בתי ספר ייחודיים להם מפנהחינוך בכל רחבי העיר, ישנ

 חודיות ומשמעותית עבור הן לתלמידים והן לסטודנטים.של סטודנטים לקיום פעילויות יי
 מבין בתי הספר:  

ים מידי שנה הספר מוקצלבית  –ילדי עובדים זרים גם קולט יסודי הבית ספר  -
 .טים לחונכות ולהעשרת הילדיםסטודנ

ם עם אוטיזם בתפקוד בו מתקיים פרויקט ייחודי של שילוב תלמידייסודי ספר בית  -
קט העשרה בגנטיקה, במסגרתו נחשפים פרוימתקיים בבית ספר זה  –נמוך -בינוני

במסגרת מפגשים אשר התלמידים לנושא על ידי סטודנטיות מהחוג למדעי הרפואית 
טים מהחוג מפגשים שבועיים עם סטודנ מיםימתקיוע. בנוסף אחת לשב מתקיימים

לימוד המשלבת תכנית תכנית חינוך לקיימות ירוקה,  לבריאות הסביבה שמובילים
את תלמידי בית הספר במעבדות וקליניקות של  בנוסף מארחת המכללה. לצד עשייה

יאות ות הסביבה במסגרת שבוע הברהחוגים אופטומטריה, הפרעות בתקשורת ובריא
 .מידי שנה יים בית הספרשמק

פועלים  במסגרת זו –תלמידים בעלי צרכים מיוחדים  חטיבת ביניים המשלבת -
הסטודנטים  עם התלמידים בקבוצות סביב תחומי עניין )צילום, מחשבים( ובסיוע 

 לימודי וחברתי. –פרטני 

ודנטים רבים מלבד הפרויקטים הייחודיים שהוצגו, פועלים סט -מעורבות חברתית נוספת 
ובעמותות וארגונים נוספים ושונים כגון יד  הגני ילדים, בבתי ספר, בבתי אבות, בבתי חולים,

שרה, מקלט לנשים מוכות מרכז צעירים, מינהלים קהילתיים, רוח חדשה ועוד...בנוסף 
 משתתפים עשרות סטודנטים בתכניות חונכות לסטודנטים מתקשים במכללה.

 
 

 קורס חברתי
משלב בין תיאוריה עורבות חברתית ומנהיגות קהילתית" הוא קורס בחירה ההקורס "מ

לפרקטיקה על ידי ניתוח המעורבות החברתית של הסטודנטים המשתתפים בקורס 
באמצעות תיאוריות וגישות בתחום. הקורס מתבסס על התנסות אישית של הסטודנטים 

לך השנה, תוך תרגום מעשי בתכניות המעורבות בקהילה השונות בהן הם לוקחים חלק במה
של הערכים, הגישות והמודלים התיאורתים לעשייה, וניתוח ביקורתי של העשייה החברתית 

 על מכלול היבטיה.
הקורס חושף את המשתתפים למגוון היבטים, גישות ותיאוריות בתחום מעורבות חברתית, 

ת לצד הקשיים הובלת שינוי ומנהיגות קהילתית, ומאפשר להבין את האתגרים והתועלו
והדילמות שבמעורבות חברתית בקהילה, תוך הקניית כלים להובלה ויישום של יוזמות 

 ופרויקטים בקהילה.
תנאי להשתתפות בקורס הוא פעילות בקהילה באופן סדיר. בנוסף, מתקיים פרויקט קבוצתי 

 במהלך הקורס, אותו יוזמים ומתכננים הסטודנטים כקבוצה.
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נקודות מבט חדשות וכלים לניתוח המעורבות בקהילה. המודלים  הקורס מעניק לסטודנטים
שנלמדים רלוונטים להבנת המעורבות בקהילה, והשיתוף בהתנסות האישית בתהליך 

 הלמידה מסייע מאוד להבנה.  
נראה כי הקורס מגביר את ההבנה של הנושא, את המניעים והתועלות שבמעורבות בקהילה, 

 ך להיות מעורבים.ואת הרצון והמוטיבציה להמשי
 הקורס ממומן על ידי ות"ת במסגרת התמיכה של מעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה.

 
 

מספר  תיאור הפעילות ומטרת התכנית שם הפרויקט
הסטודנטים 

הפעילים 
 בתכנית

שותפים בתקצוב 
 התכנית

הגברת המודעות לנושאים סביבתיים  קמפוס ירוק
 רלכל אוכלוסיות העי

קדמית המכללה הא 02
 הדסה, קרן גרוס

טיפוח מנהיגות וייזום פרויקטים  מעל ומעבר
 חברתיים למען הקהילה

המכללה האקדמית  00
 הדסה

מרכז למידה 
במזרח 
 ירושלים

שיפור ההישגים הלימודיים בקרב 
תלמידי מזרח העיר ומניעת נשירה 

 מהמסגרת החינוכית

המכללה האקדמית  02
 הדסה

פעילות 
ייחודית של 

ם סטודנטי
הלומדים 
בביה"ס 

לתקשורת 
 ועיצוב

יצירתיות וחוויתיות בנושאים פעילויות 
שונים  שונים לפיתוח וייזום רעיונות

ת של אוכלוסיו למענה על צרכים מגוונים
פעילות אשר מאפשרת  – השונות העיר

להם להביא את עצמם לידי ביטוי 
 באופנים שונים

המכללה האקדמית  02
הדסה, קרן 

וס, ירושלים, קרן גר
 פר"ח

פעילות בבתי 
 ספר ייחודיים

אוכלוסיות מיוחדות  לצרכיהעשרה 
 הפורמליתבמסגרת  שאינה ניתנת 

המכללה האקדמית  02
הדסה, קרן גרוס, 

 קרן קציר

מעורבות 
 חברתית

 נוספת

פעילויות שונות במגוון מוסדות וארגונים 
בשטח בהתאם לצרכים  – ברחבי העיר

 וליכולות הסטודנטים

ה האקדמית המכלל 022
 הדסה, קרן גרוס

  594  סה"כ
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תכנית משרד המדע לקידום לימודי המדעים בבית הספר התיכון
מתמטיקה, פיסיקה ואנגלית נמצאים במוקד תכנית זו. סטודנטים מצטיינים במקצועות אלו מגיעים לבית 

הספר ומרכזים סביבם בכל מפגש קבוצה קטנה של תלמידים המקבלים תגבור במקצועות הנ”ל. התכנית 
מבוצעת בקשר הדוק עם הרכזים הפדגוגיים בשני בתי ספר תיכוניים גדולים באזור, האחד בטבריה והשני 

בבית שאן. במיזם זה לוקחים חלק מדי שנה כ-70 סטודנטים.

התכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לבני המגזר הערבי בקמפוס
תכנית זו מיועדת לעידוד, תמיכה וטיפוח הסטודנט בן המגזר הערבי בקמפוס. 

היא מיישמת מדיניות של המועצה להשכלה גבוהה ופועלת בשני ערוצי 
תמיכה. סטודנטים, אשר הצליחו להשתלב במערך ההשכלה הגבוהה והם 

בשנה השנייה והשלישית ללימודיהם “מאמצים” סטודנטים חדשים המתחילים 
את צעדיהם באקדמיה. במהלך של קשר אישי יום-יומי מלווה הסטודנט הוותיק 

את החדש בהקשר הרחב של משמעות היותו סטודנט באקדמיה, הידרשותו 
לנהל את לימודיו באופן עצמאי, לקחת אחריות על הישגיו, לזהות את הקשיים 

האקדמיים בזמן ולהתמצא היטב בשירותי המכללה העומדים לרשותו. 
ערוץ התמיכה השני מתמקד בעזרה הלימודית ובסדנאות לשיפור מיומנויות הלמידה. סטודנטים חזקים 

בתחומי לימוד כמו אנגלית, סטטיסטיקה, כלכלה, יישומי מחשב, כתיבת עבודה אקדמית וכד’ חונכים 
סטודנטים אחרים, המקבצים סביבם קבוצות קטנות של סטודנטים בני המגזר הערבי ופועלים לקידומם 

במקצוע זה או אחר. במיזם זה לוקחים חלק כ-60 סטודנטים חונכים המסייעים למעל 200 סטודנטים אחרים. 
סגל המרצים מתגייס גם הוא ומסייע לחונכים על ידי הדרכה והנחייה .

"עמק של מספרים" בבית הספר היסודי:
במסגרת תכנית זו הסטודנטים מגיעים לבתי הספר היסודיים באזור ועובדים 
עם התלמידים במהלך השיעורים במטרה להגביר בקרב תלמידי בית הספר 

את השגיהם הלימודים בתחום לימודי החשבון והמדעים.  לעיתים הסטודנטים 
מסייעים לתלמידים מעבר לשעות הלימוד.

להלן פירוט תכניות הפעילות המרכזיות של השירות לקידום הסטודנט :

תכנית סחב"ק - סטודנט חונך סטודנט בקמפוס 
תכנית סחב”ק מיועדת למנוע נשירה של סטודנטים במהלך לימודיהם 

במכללה. פעמים רבות סטודנטים נרשמים ללימודים ובמהלכם מגלים כי 
מקצוע זה או אחר מהווה מבחינתם מכשול בדרך לתואר. התכנית מגייסת 
סטודנטים בעלי יכולת וידע לימודי אך בעלי קשיים כלכליים מתחומי לימוד 

“בעייתיים” שונים, כגון סטטיסטיקה, אנגלית, כלכלה ועוד. סטודנטים אלו 
חונכים סטודנטים המתקשים בלימודים - עולים חדשים, סטודנטים בעלי לקויי 

למידה וסטודנטים מתקשים מאוכלוסיות מוחלשות. מיזם זה מיישם הלכה 
למעשה את המשפט “מבני עניים תצא תורה”. במיזם זה לוקחים חלק מדי שנה כ-50 חונכים וכ-100 סטודנטים 
נחנכים. סגל המרצים מתגייס גם הוא ומסייע לחונכים על ידי הדרכה והנחייה בשעות הקבלה וגם מעבר לכך. 
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תכנית "תקשוב כהשתלבות" 
תכנית “מחשב לכל ילד” בשיתוף עם עמותת אשלים, עמותת איל”ן, המוסד לביטוח לאומי ומשרד החינוך 

מעניקה מחשבים ועזרים מותאמים לילדים עם נכות מכיתות ג’ עד י”ב. במחשבים מותקנת מערכת הנגשה 
משוכללת המאפשרת השמעת הטקסטים הכתובים, עבודה במקשים בלבד )ללא עכבר( והתאמה אישית של 

צבע הרקע, צבע הגופנים, הגודל והסוג. 
במסגרת התוכנית “תקשוב כהשתלבות” מדריכים סטודנטים את הילדים הנכים כיצד לעבוד עם המחשב ועם 
האביזרים אותם קיבלו. הסטודנטים פועלים עם הילדים במטרה ללמדם שימוש במחשב ובאינטרנט כאמצעי 
לעקוף את מגבלותיהם, לטובת צמצום הפערים הלימודיים והחברתיים איתם הם מתמודדים. במיזם זה לקחו 

חלק בשנה”ל תשע”ב כ-11 סטודנטים. 

פעילות סטודנטים  בבתי סוהר, הוסטלים ועוד

במסגרת לימודי הקרימינולוגיה  והפסיכולוגיה במכללה, ניתנת לסטודנטים האפשרות להתנדב  במגוון 
מסגרות הקשורות ללימודיהם. הם פועלים במסגרות הפעלה שונות עם אוכלוסיות מיוחדות בכלא שיטה, 

בהוסטל לנערים ונערות בטבריה, באנו”ש בצפת, במחלקת נוער בביה”ח הפסיכיאטרי בצפת, בשפ”ח עמק 
הירדן, במרכז לנפגעות תקיפה, בתחנה לטיפול בילד ובנוער טבריה, ביחידה לקידום נוער בקצרין. במסגרת 

צ.ב.ע עפולה ועוד. תמורת הפעילות הסטודנטים זכאים לשתי נקודות זכות .
הוסטל טבריה הוא חלק מהמערך הטיפולי-שיקומי של חסות הנוער, לנוער המתמודד עם בעיית שימוש 

בחומרים פסיכו אקטיביים. ההוסטל נועד לאוכלוסיות מכל רחבי הארץ. נערים בני 14-18 הנמצאים בסיכון 
גבוה, אשר חיי הרחוב, שוטטות, עבירות, שימוש והתמכרות לסמים מאפיינים את  חייהם בקהילה.  

לכל נער מותאמת תוכנית אישית על פי צרכיו, יכולותיו ונטיות ליבו, כל זאת במטרה לקדמו לחיים נורמטיביים. 
התוכנית השיקומית בהוסטל בנויה לפרק זמן שאורכו נקבע על ידי בית המשפט, אך הוא עומד על מינימום 

זמן של  שנה וחצי. 
החונכות האישית היא כלי העומד לרשות ההוסטל במערך הטיפולי

הסטודנט משמש חונך לנער בהוסטל, המלווה אותו לאורך כל שנת הלימודים. הקשר עיקרו חברתי. הסטודנט 
מבטא רוח של סולידאריות חברתית ושאיפה למצוינות, משמש דוגמא אישית ומזמן לנער מודל חדש של 

קשר בין אישי.
כלא שיטה - סטודנטים מביאים אל הכלא את מגוון כשרונותיהם ובהתאם לכך מפעילים קבוצות של אסירים. 
יש בכלא חוגי דרמה, התעמלות, נגינה, קריאה ועוד, הכל בהתאם ליכולותיו של הסטודנט המתנדב. התכנית 
מתבצעת בתיאום מלא עם שלטונות הכלא והסטודנטים זוכים להתנסות בהיבטים שונים של יישום הלמידה 

שלהם בחיים. 
בשנה”ל תשע”ב פעלו במסגרות אלה 35 סטודנטים.

"פרוייקט לעד"
הפרויקט הינו פרויקט התנדבותי  חדש במכללה, שנועד ללוות ניצולי שואה ולסייע בידם בשורה של משימות 

מבירור זכויות ועד להיות לו לאוזן קשבת.
מטרת התכנית בראש ובראשונה היא חיבור בין ניצול השואה לבין המתנדב הצעיר. זאת, לאחר  מתן הכשרה 
שתאפשר למתנדבים לתת מענה ראוי לניצול השואה בנושא בירור הזכויות. כל מתנדב שעבר הכשרה אמון 

על מילוי טפסי מיצוי זכויות לניצולים ולוקח על עצמו להתנדב אצל מספר ניצולי שואה באזור מגוריו, לפי 
יכולתו. השתתפות בפרוייקט מקנה לסטודנט שתי נקודות זכות.

בפרוייקט זה לקחו חלק בשנה”ל תשע”ב 30 סטודנטים. אנו רואים במיזם מבורך זה חשיבות רבה ועושים את 
המרב בכדי שעוד ועוד סטודנטים ייחשפו למיזם “לעד”.

נוף אחר באקדמיה



73 המכללה האקדמית כינרת עמק הירדן   | 



 | מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה |   | מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה |  74

 

 1 80-6/57500פקס:  │ 80-6/5765746טל': 

 
 SCEמכללת  –מעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה 

 
 דבריי פתיחה  א.

SCE   המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון היא המכללה

 .להכשרת מהנדסיםהגדולה בארץ 

 סטודנטים. 00555-כ ובה לומדיםשבע ובאשדוד -בבאר -קמפוסים  שנילמכללה 

 סיית הנגב והדרום. מהווה בבואה נאמנה לאוכלו SCE-ב סטודנטיםאוכלוסיית ה

 על כן0 הסטודנטים שלנו ראויים לשמש הן כמובילי ומתווכי שינוי והן כמודל לחיקוי. 

משקיעים מאז היווסדה 0 מאמצים רבים לטיפוח רגישות  SCEאנו במכללה האקדמית להנדסה 

חברתית ועשייה למען החברה בקרב הסטודנטים וזאת במסגרת ארבעת שנות הלימודים לתואר 

B.Sc.  בתחומי ההנדסה השונים 

מנת לזכות את צעירי  -המוצגים להלן מהווים נדבך נוסף למאמצים הרבים הנעשים עלהפרויקטים 

 הפריפריה ב"כרטיס" של מוביליות חברתית וקידום אישי בחברה הישראלית. 

זאת ועוד0 טיוב איכותה של תעודת הבגרות תגדיל את אפשרויותיהם של בוגרי מערכת החינוך 

 בדרום הארץ להצטרף למוסדות ההשכלה הגבוהה בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה. 

 

 פירוט הפרויקטים החברתיים  ב.
 "כל הירוק הזה"  .1

0 מודעות השרשתהצגת היבטים שונים וגישות שונות בנושאי איכות הסביבה ו נהמטרת הקורס הי

 ים. מחויבות וחשיבה סביבתית בתכנון0 פיתוח וביצוע של תהליכ

 איש סגלידי -עלידי נציג מטעמם ו-ורוכז על "ניתן בשיתוף עם "החברה להגנת הטבע הקורס

 .אקדמי מטעם המכללה

  סטודנטים.  05והשתתפו בו שימש כמרצה בקורס מ"ח להנדסה כימית בקמפוס ב"ש ר

ת לקחו חלק בפעילות קהילתית לקידום איכות הסביבה במסגרת גינות קהילתיו הללוהסטודנטים 

/ תלמידים בהקמת הגינות ובתפעולן  ספר . פעילות זו שילבה עבודה עם תושבים –וגינות בבתי 

 חברתית לפיתוח הגינה ובחינת האפשרות ליישומה בשטח.  –לצד הגשת הצעה ליוזמה סביבתית 

 הקורס כלל הרצאה שבועית בת שעתיים אקדמיות ושעתיים שבועיות של פעילות בקהילה. 

מספר פרויקטים הנדסיים המשלבים בין הראיה והידע ההנדסי במסגרת הקורס הוצגו ש לציין כי0 י

הפרויקט כלל סקר ספרות קצר0 מפרט הנדסי ותכנית פעולה של הסטודנטים לבין הצרכים בשטח. 

 קצרה ליישומו. 
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 2 80-6/57500פקס:  │ 80-6/5765746טל': 

 

 להלן שתי דוגמאות :

למערכת השקיה או תכנון מערכת פנלים סולאריים בצורת עץ אשר תפיק אנרגיה  – עץ סולארי.0

 תאורה בגינה.

 דחליל ייחודי שישמש לאגירת מים ולהשקיה בצורה גרביטציונית.  – דחליל מים. 2

 ₪.  9,0,53: ליווי ותמיכהמלגות0 חומרים0 כולל למכללה בלבד  לקורס סך העלויות

 

 פיתוח חשיבה מתמטית  .2
 תלמידי תיכון ומתן כלים מטרת התכנית היא הובלת שינוי הגישה להוראת המתמטיקה בקרב  

 המתמטית שלהם כאמרתו של פלוטרך: החשיבההמגבירים את עניינם במתמטיקה ומפתחים את 

 "ראש התלמיד אינו בקבוק שיש למלא0 אלא0 לפיד שיש להדליק". 

שבע 0 אשדוד ועמותת פר"ח שיתפו פעולה במתן המלגה -המכללה יחד עם עיריות באר

 וניהול הפעילות הלכה למעשה . הספר-בחירת בתי0לסטודנטים 

 . להנדסה קורסי המתמטיקה צברנבחרו לקורס סטודנטים מצטיינים ב

הקורס כלל הרצאה שבועית בת שלוש שעות אקדמיות וארבע שעות שבועיות של פעילות 

  בקהילה. 

טיביים והיבטים אפקטיביים של חשיבה מתמטית0 פתרון בעיות יהיבטים קוגנ: נושאי הקורס כללו 

 פציות נפוצים בקרב תלמידי חטה"ב ועוד. סקונ-גרתיות 0 כשלים ומיסשא ל

בשני  סטודנטים 20והשתתפו בו לימדו בקורס אנשי סגל אקדמי ובהם ר' היחידה למתמטיקה  9

 . הקמפוסים

בחניכת  0 חטיבות ביניים באשדוד שבע ובשתי-בבארחטיבות ביניים  בוצעה בשלוש החונכות

 די כיתות ט' . קבוצות קטנות של תלמי

פרויקט זה הוביל לשינוי עמדות בקרב התלמידים ולהצלחות להן לא ציפו בתחום המתמטיקה. 

 כי הם מסוגלים לחשוב מתמטיקה ולחיות מתמטיקה.  גילו להפתעתםהתלמידים 

יכולתה של את ולקדם בכך דבר שעשוי להובילם בעתיד ללימודיי מדעים 0 טכנולוגיה והנדסה 

 המדינה להמשיך ולהוביל בתחומים אלה בעתיד. 

 ₪.  ,,27,07ליווי ותמיכה: 0 מלגות0 חומריםכולל  למכללה בלבדסך העלויות לקורס 
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 3 80-6/57500פקס:  │ 80-6/5765746טל': 

 

 יזמות עסקית .3
אקונומית של –מטרת הקורס הינה הכשרת סטודנטים הבאים מהפריפריה הגיאוגרפית והסוציו

תוך חינוך ליזמות ולחדשנות לשבירת "תקרות זכוכית" ותוך 0 יםוניהול מיזמ המדינה ישראל להקמ

חטה"ב ותיכון חונכות של תלמידי  –ידי העברת החינוך ליזמות לדור הבא -התערבות בסביבתם על

 . 0 לאורך שנת לימודיהםשבע ובאשדוד-בבאר

על ידי  ומלווה ולארגון "יזמים צעירים" SCE-הפרויקט הינו משותף למרכז ליזמות ולחדשנות ב

   מנחים עסקיים מעולם התעשייה הפועלים בהתנדבות. 

 מרצים נוספים. 6-המרכז ליזמות ולחדשנות ו אשהמשמש כר איש סגל אקדמיבקורס לקח חלק 

 בשני הקמפוסים. למדו בקורס זה סטודנטים  29

ן תהליכים זהים להקמת המיזם החל מחשיבה יצירתית לרעיו ובפרויקט עבר תלמידי התיכוניים

 ובחינתו וכלה במכירת מוצר אמיתי לצרכנים אמיתיים בכסף אמיתי. 

 דוגמאות למוצרים חדשניים שיוצרו כחלק מהפרויקט:

0.I-CAR  .מתקן לתליה על מושב הנהג המהווה מנשא לאייפד העשוי מחומרים ממוחזרים 

 לחימום  המאפשרת הכנסת זרעי פשתן 0גרביים עם בטנה של תפירה בעבודת יד - מיקרוגרב. 2

 במיקרוגל.     

בפעילויות ובתחרויות 0 במהלך הפרויקט0 הסטודנטים השתתפו במפגשי הדרכה עם רכזי הפרויקט

 שונות לאורך השנה כולל ימי מכירה ושיווק . 

 ₪.  0660667כולל מלגות0 חומרים0 ליווי ותמיכה: למכללה בלבד סך עלות הקורס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 80-6/57500פקס:  │ 80-6/5765746טל': 

 
 טבלה מסכמת  ג.

שם 
 ויקטהפר

תיאור 
מטרות 
 התכנית

תיאור אופי הפעילות 
 בתכנית

מספר 
אנשי 
הסגל 

הפעילים 
 בתכנית

מספר 
 'הסטוד

הפעילים 
 בתכנית

שותפים 
בתקצוב 
 התכנית

הביצוע סך 
המדווח לפי 

עלות 
המכללה 

ללא גורמים 
 נוספים

כל הירוק 
 הזה

הצגת 
היבטים 

שונים וגישות 
שונות בנושאי 

איכות 
הסביבה 

והשרשת 
ות חויבמ

בתכנון0 
פיתוח וביצוע 
 של תהליכים

הסטודנטים לקחו חלק 
בפעילות קהילתית 

לקידום איכות הסביבה 
במסגרת גינות 

-קהילתיות וגינות בבתי
יצרו  ספר. בנוסף0

פרויקטים הנדסיים 
המשלבים בין הראיה 

והידע ההנדסי לבין 
  הצרכים בשטח. 

החברה  05 0
להגנת 
 הטבע 

9,0,53 ₪. 

פיתוח 
חשיבה 

 תמטית מ

הובלת שינוי 
הגישה 

להוראת 
המתמטיקה 

למידי תבקרב 
תיכון ומתן 

לפיתוח כלים 
חשיבה 

 מתמטית

הסטודנטים הוכשרו 
במסגרת קורס אקדמי 

מתמטיקה הוראת ל
באופן חוויתי ויצירתי. 
פעלו כך מול תלמידי 
חטה"ב ותיכון בב"ש 

 ובאשדוד. 

עיריית  20 9
 0ב"ש 

עיריית 
 אשדוד

עמותת ו
 .פר"ח

27,07,, ₪ 

יזמות 
 עסקית 

הכשרת 
סטודנטים 

להקמת 
וניהול 
תוך  0מיזמים

חינוך ליזמות 
ולחדשנות 

והעברת 
החינוך 

ליזמות לדור 
 הבא

הסטודנטים הוכשרו 
בקורס ליזמות עסקית 

פעולה -ופעלו בשיתוף
עם עם מנחים עסקיים ו

התלמידים בתהליכים 
להקמת המיזם החל 

מחשיבה יצירתית 
לרעיון ובחינתו וכלה 
במכירת מוצר אמיתי 

לצרכנים אמיתיים 
 בכסף אמיתי. 

ארגון  29 ,
יזמים 

 צעירים 

0660667 .₪ 

 3סה"כ:  
תכניות 

 מוסדב

  סה"כ: 
אנשי  11

סגל 
 אקדמי

 /7סה"כ: 
סטודנטים 

פעילים 
 בתכניות

 סה"כ 
התקציב ללא 

גורמים 
: נוספים
/51,078 .₪ 
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 3 80-6/57500פקס:  │ 80-6/5765746טל': 

 

 יזמות עסקית .3
אקונומית של –מטרת הקורס הינה הכשרת סטודנטים הבאים מהפריפריה הגיאוגרפית והסוציו

תוך חינוך ליזמות ולחדשנות לשבירת "תקרות זכוכית" ותוך 0 יםוניהול מיזמ המדינה ישראל להקמ

חטה"ב ותיכון חונכות של תלמידי  –ידי העברת החינוך ליזמות לדור הבא -התערבות בסביבתם על

 . 0 לאורך שנת לימודיהםשבע ובאשדוד-בבאר

על ידי  ומלווה ולארגון "יזמים צעירים" SCE-הפרויקט הינו משותף למרכז ליזמות ולחדשנות ב

   מנחים עסקיים מעולם התעשייה הפועלים בהתנדבות. 

 מרצים נוספים. 6-המרכז ליזמות ולחדשנות ו אשהמשמש כר איש סגל אקדמיבקורס לקח חלק 

 בשני הקמפוסים. למדו בקורס זה סטודנטים  29

ן תהליכים זהים להקמת המיזם החל מחשיבה יצירתית לרעיו ובפרויקט עבר תלמידי התיכוניים

 ובחינתו וכלה במכירת מוצר אמיתי לצרכנים אמיתיים בכסף אמיתי. 

 דוגמאות למוצרים חדשניים שיוצרו כחלק מהפרויקט:

0.I-CAR  .מתקן לתליה על מושב הנהג המהווה מנשא לאייפד העשוי מחומרים ממוחזרים 

 לחימום  המאפשרת הכנסת זרעי פשתן 0גרביים עם בטנה של תפירה בעבודת יד - מיקרוגרב. 2

 במיקרוגל.     

בפעילויות ובתחרויות 0 במהלך הפרויקט0 הסטודנטים השתתפו במפגשי הדרכה עם רכזי הפרויקט

 שונות לאורך השנה כולל ימי מכירה ושיווק . 

 ₪.  0660667כולל מלגות0 חומרים0 ליווי ותמיכה: למכללה בלבד סך עלות הקורס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 80-6/57500פקס:  │ 80-6/5765746טל': 

 
 טבלה מסכמת  ג.

שם 
 ויקטהפר

תיאור 
מטרות 
 התכנית

תיאור אופי הפעילות 
 בתכנית

מספר 
אנשי 
הסגל 

הפעילים 
 בתכנית

מספר 
 'הסטוד

הפעילים 
 בתכנית

שותפים 
בתקצוב 
 התכנית

הביצוע סך 
המדווח לפי 

עלות 
המכללה 

ללא גורמים 
 נוספים

כל הירוק 
 הזה

הצגת 
היבטים 

שונים וגישות 
שונות בנושאי 

איכות 
הסביבה 

והשרשת 
ות חויבמ

בתכנון0 
פיתוח וביצוע 
 של תהליכים

הסטודנטים לקחו חלק 
בפעילות קהילתית 

לקידום איכות הסביבה 
במסגרת גינות 

-קהילתיות וגינות בבתי
יצרו  ספר. בנוסף0

פרויקטים הנדסיים 
המשלבים בין הראיה 

והידע ההנדסי לבין 
  הצרכים בשטח. 

החברה  05 0
להגנת 
 הטבע 

9,0,53 ₪. 

פיתוח 
חשיבה 

 תמטית מ

הובלת שינוי 
הגישה 

להוראת 
המתמטיקה 

למידי תבקרב 
תיכון ומתן 

לפיתוח כלים 
חשיבה 

 מתמטית

הסטודנטים הוכשרו 
במסגרת קורס אקדמי 

מתמטיקה הוראת ל
באופן חוויתי ויצירתי. 
פעלו כך מול תלמידי 
חטה"ב ותיכון בב"ש 

 ובאשדוד. 

עיריית  20 9
 0ב"ש 

עיריית 
 אשדוד

עמותת ו
 .פר"ח

27,07,, ₪ 

יזמות 
 עסקית 

הכשרת 
סטודנטים 

להקמת 
וניהול 
תוך  0מיזמים

חינוך ליזמות 
ולחדשנות 

והעברת 
החינוך 

ליזמות לדור 
 הבא

הסטודנטים הוכשרו 
בקורס ליזמות עסקית 

פעולה -ופעלו בשיתוף
עם עם מנחים עסקיים ו

התלמידים בתהליכים 
להקמת המיזם החל 

מחשיבה יצירתית 
לרעיון ובחינתו וכלה 
במכירת מוצר אמיתי 

לצרכנים אמיתיים 
 בכסף אמיתי. 

ארגון  29 ,
יזמים 

 צעירים 

0660667 .₪ 

 3סה"כ:  
תכניות 

 מוסדב

  סה"כ: 
אנשי  11

סגל 
 אקדמי

 /7סה"כ: 
סטודנטים 

פעילים 
 בתכניות

 סה"כ 
התקציב ללא 

גורמים 
: נוספים
/51,078 .₪ 
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במטרה לממש את חזון המכללה האקדמית  2002היחידה למעורבות חברתית של משרד הדיקן הוקמה בשנת 
 'ספיר' בדבר מחויבותה לחברה הישראלית ולסביבת הנגב המערבי בה היא חיה ונושמת. 

תוך הבנה  .לקהילתם ולסביבתםהסטודנטים  שלתחושת שייכות, אחריות ומחויבות  יצירת אותנו הוא החזון המנחה
בעזרת סטודנטים פעילים,  ה התרומה והתמיכה בקהילה.מהות האקדמיה הינ ,ויצירת ידע המעבר להנחלש

לא נמצאים על סדר לצערנו ש, אנו מצליחים למנף ולקדם תחומים רבים משמעותיחברתי משאב אנושי   המהווים
דיות הנרקמת בין האקדמיה ואוכלוסיות שונות ניסיוננו מלמד כי ההד בלים מענה מספק מגורמים אחרים.היום ולא מק

 בסביבתה מעצימה, מקדמת ומפתחת הן את איכות הלמידה והן את המציאות החברתית.

דימונה. הסטודנטים פועלים בסביבה רב ועד אשקלון מ -פרויקטים בקהילה   22רתית מפעילה היחידה למעורבות חב
לסטודנטים מאפשר לכל  מוצעו. המגוון הרחב של פרויקטים הלתרבותית, לכל פרויקט מאפיין ייחודי ודרישות מש

 לבחור את הפרויקט המתאים ליכולותיו, לשאיפותיו ולתחומי התעניינותו.אחת ואחד 

נפגעי נפש, קשישים, עולים חדשים, ילדים, נוער במצבי  מגוונות, ביניהןהסטודנטים פועלים עם ולמען אוכלוסיות 
חברתיים כגון איכות הסביבה  אחרים פועלים לקידום ערכים ונושאיםפרויקטים כמו כן,  ועוד. קהילה בדואיתהסיכון, 

 ושימוש מחדש, אורח חיים בריא בגיל ההתבגרות, העצמה נשית ודיאלוג יהודי ערבי. 

ליצור עבורם אפשרות והזדמנות להשתמש בידע האקדמי שרכשו  .הוביל את הסטודנטים ליצירת שינויל מטרתנו היא
לצרכים העולים מן השטח מענה  יצורשואפים לאנו  זהות את מה שנראה בעיניהם כאי צדק ולפעול לשינויו.כדי ל

ל, מקווים שהסטודנטים יהיו אלה שיאתרו את הצרכים הללו. מאחורי המטרות עומד החזון הפשוט: אנו לא כויותר מ
 .כולנומקוננת בלעתים שלצאת מהאדישות  יש לנו אחריות עליה. בעזרת ההבנה הזו נוכל -מנותקים מהסביבה שלנו 

 :פועליםטעימה מהפרויקטים ה

קשישים עריריים, חלקם ניצולי שואה, להיכרות מעמיקה הכוללת  קט זה מגיעים הסטודנטים לבתי: בפרוי"יקרים לנו"
ת אותו תמיכה, ליווי ותיעוד סיפור חייהם. הפגישות עם הסטודנט מהדקות את הקשר בין הקשיש לסביבתו ומחזקו

 המסע שעוברים יחד מביא להעצמת הקשיש והסטודנט כאחד.  בתקופות של בדידות או העדר תמיכה. 

סטודנטים ורכז, הפרויקט מתקיים בשיתוף מחלקת קשישים של הרווחה בשדרות והמועצה  51בפרויקט פעילים 
 האזורית שער הנגב.

 

 ור חייהםמפגש אינטימי ומיוחד בין סטודנטים לקשישים ותיעוד סיפ

. הסטודנטים המתגוררים בשכונות שדרותגרעיני סטודנטים בתוך שכונות מוחלשות בשילוב : "דירה להשכיר"
במהלך השנה פועלים פועלים יחד עם התושבים כדי ליצור אזרחות פעילה ולקיחת אחריות אודות חייהם וחיי קהילה. 

. מעודד את התושבים לאזרחות פעילהיות חברתיות ההסטודנטים  בשיתוף פעולה עם מרכז אקדמי בעיר למיצוי זכו
 סטודנטים מתקיים בשיתוף פעולה עם המרכז הקהילתי לקידום זכויות חברתיות. 22בפרויקט פעילים 
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 גרעין סטודנטים המתגורר ומשתלב בחיי הקהילה בשכונות בשדרות.
 פעילות עם ולמען התושבים ליצירת חוסן קהילתי וחברתי

 

הן  תןוהבדואית להעלות סוגיות חברתיות אפרויקט ייחודי המאפשר לסטודנטיות מהקהילה  -" לתיתיאטרון קהי"
מתמודדות, בדגש על היבטים מגדריים של החברה ממנה מגיעות.  הסטודנטיות עוברות סדנא המשלבת בין ו פוגשות

 נתפסים ורכבים ולפעמים אףהחווייתי, התיאורטי ועשייה תיאטראלית. תהליך המאפשר פתיחות ונגיעה בנושאים מ
לוקחות חלק פעיל בכל שלבי ההפקה: ו המשתתפות מפיקות הצגת תיאטרוןבגדר טאבו בקהילתן. בסוף התהליך, 

 כתיבת המחזה, משחק, בימוי, עיצוב תפאורה, עיצוב תלבושות ועוד. המחזה נכתב סביב אחת הסוגיות הקשורות
  א.עלו במהלך הסדנשלמעמד האישה בחברה הבדואית 

מבנה החברתי שהן חלק ממנו במטרה לחולל שינוי לא רק ברמה האישית אלא להסטודנטיות  את חושףתהליך זה 
מדוברים  אינםנושאים ש דיוןל מעלהנוי בתפיסת עולם ובעמדות וכמובן לשי מביאהגם ברמה החברתית. חשיפה זו 

 עולה עם אוהל המתנדבים.מתקיים בשיתוף פוהוא , סטודנטיות 51בפרויקט משתתפות  ביום יום.

 

 סטודנטיות מהקהילה הבדואית עוברות סדנאת תאטרון ייחודית המאפשרת התפתחות אישית, העצמה והתמודדות עם מורכבות החיים

כושר גופני וחשיבותו, תזונה נכונה, דימוי גוף חיובי ועוד.  מוכ במגוון נושאיםסטודנטים מעבירים סדנאות  -" זזים"
 הנחלת ערכים של בריאות וכושר בקרב בני נוער. -ותו עצומהזהו מיזם שחשיב

מעבירים  הםבחלקו הראשון בני הנוער עוברים סדנאות בנושאים הרלוונטיים ובחלקו השני  ,הפרויקט מתחלק לשניים
במסגרות שונות. הפרויקט מוקדש לזכרו של אלון גיגי שנהרג בתאונת  תוך התנדבותאת הידע שרכשו 'הלאה' 

מתקיים והוא סטודנטים  1שאורח החיים הבריא והפעילות הגופנית היו בראש מעייניו. בפרויקט פעילים  ,דרכים
 ביה"ס רונסון באשקלון.בשיתוף 
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 העלאת מודעות לניהול אורח חיים בריא בקרב בני נוער ועידוד העברת המסר הלאה בסביבתם

  קורסים חברתיים:

ובא  מאורגנת בלבדהעוסקים בפעילות חברתית רס מיועד לסטודנטים הקותהליכים ואתגרים בחברה הישראלית: 
דיון, קריאה וכתיבה אקדמית הנוגעת באמצעות ולהרחיב הידע והתודעה  החברתית להעשיר את פעילותם 

במהלך השיעורים מתאפשר לסטודנטים לבחון סוגיות עמם הם  .לתהליכים המתרחשים בחברה הישראלית
ם בשטח מפרספקטיבות נוספות העולות מהמאמרים הנלמדים. ההשתתפות בקורס מתמודדים במסגרת פעילות

ומאפשרת לסטודנטים לבחון אותה באופן ביקורתי ומאתגר. הקורס שואף לתת את הפעילות החברתית  מהשלימ
ביטוי לנקודות מבט שונות ואף סותרות ולריבוי הקולות הקיימים בחברה הישראלית ובאקדמיה בישראל ביחס 

 יות היסוד עמן מתמודדת החברה.לסוג

הקורס מעניק קרדיט אקדמי לסטודנטים פעילים חברתיים  - עו"דועופר שנער לבנון,  דיקאן הסטודנטיםאלון גייר, 
נק"ז ומכאן שהוא ממש את חזון המכללה בנוגע לתפקידה בחברה בכלל ובנגב בפרט. }הלמידה היא  2בהיקף של 

 נק"ז{. 4-הסטודנטים בקורס לשל שעתיים אקדמיות ובפועל זכאים 

 "תרבות עברית מן התחלה"

 ייחודיתהשנה תוכנית מעורבות חברתית  יעבירוהיחידה למעורבות חברתית והיחידה האקדמית לאיכות הוראה 
 2לדוברי רוסית )עולים חדשים וותיקים מבריה"מ לשעבר(. המשתתפים בתוכנית יעברו קורס סמסטריאלי כללי )

העומדות בלב תהליכי גיבוש הזהויות של קבוצות שונות בחברה למידה והיכרות עם סוגיות חברתיות נק"ז( שיציע 
  הישראלית ויחסיה עם "אחרים" השונים והמשתנים.

מרצה לקולנוע ואמנות במכללה האקדמית ספיר ובית הספר לקולנוע וטלוויזיה סם שפיגל. בהתאם  ד"ר יעל שנקר
 רו בעברית קלה, בדגש על למידה דרך יצירות קולנועיות ואמנותיות.לקהל היעד, חומרי הקורס יועב

עלייה מבריה"מ וקליטה בישראל, מעמד השכול בישראל, בין הגירה ויחס החברה לעברה הגלותי,  נושאי הקורס:
 הפנתרים השחורים והמאבק המזרחי, הזיקה בין זהות וטריטוריה ואמנות ויצירה ערבית לא יהודית בישראל

קורס יפגשו המשתתפים אחת לשבוע עם מנחה מקצועית לגיבוש קבוצה שתעבור יחד מעבר ל ורפלקציה:עיבוד 
תרבותית של המשתתפים והשתנותה -קבוצתי מעצים. תהליך שיבחן את הזהות האישית והחברתית תהליך זהות

ויים חברתיים, קטנים ביחס לנושאי הקורס שנלמדו. בנוסף, הם יפגשו במהלך השנה עם אנשים שיזמו והובילו שינ
 . שמעותיים לכךכגדולים ויכירו מנגנונים שונים המ

בסמסטר השני, בנוסף למפגשים הקבוצתיים יעזרו חברי הקבוצה זה בזה במטרה לקדם  עשייה בעקבות למידה:
היוזמות יהיו שיתופי פעולה עם ארגונים עשייה חברתית עם ולמען קהילת דוברי הרוסית בסביבת מגוריהם. 

רויקטים קיימים, תוך גיוס משתתפים מקהילת העולים והתאמת הפלטפורמות לצרכיהם הייחודיים. או לחילופין ופ
 יוזמה של פעילות קהילתית אישית: ערבי חברה לקשישים, גינה קהילתית, שיעורי עזר וחונכות לילדים וכו.

 

 



81 המכללה האקדמית ספיר   | 

 

 יהתיאור פעילות ומטרות הפרויקט

מספר 
הסטודנטים 

 תקצוב שותפים ב הפעילים 
הפוך על " 

 שדרות "הפוך
ליווי בלתי פורמאלי של נוער בשדרות החווים מצבי משבר ומצוקה 

 עמותת עלם 11 ומגיעים למרכז לקבל אוזן קשבת והכוונה.

 ניידת לילה 
 בשדרות

סטודנטים יוצאים לשטח בליווי איש מקצוע בשעות הלילה לזירות, 
 עמותת עלם 7 שדרות. לתת מענה לנערים המשוטטים בלילות ברחובות

 אוהל המתנדבים ורכז 00 העצמת ילדים ובני נוער מהקהילה הבדואית על ידי סטודנטים פעילים. אג'יק

בית קפה בו עובדים בני נוער הנמצאים במצבי סיכון אותם מלווים  קפה  יע"ל
 עמותת עלם 6 סטודנטים המקנים להם כישורי חיים.

ות, מכשירות ומעצימות נערות שחוו מצוקות סטודנטיות פעילות מלו מנטורינג
 בכדי שיהוו מנטוריות לנערות צעירות.

סטודנטיות  1
 ורכזת

בית הספר לעבודה 
 סוציאלית, ספיר

סטודנטים מלווים בתחום לימודי, אישי וחברתי בני נוער במצבי סיכון  תכלית
 עמותת "קולות בנגב" ורכזת 55 במרכז תכלית.

רדיו שער 
 הנגב

ם מעבירים סדנת העשרה חווייתית בתחום הרדיו לבני נוער סטודנטי
 בית ספר שער הנגב 1 מתיכון שער הנגב.

 כוכב הדרום

 ילדים עם צרכים מיוחדים בשדרות. הפעלת מועדוניות וליווי אישי של
הסובלים מפיגור ובעיות חושיות  עם ילדים הסטודנטים פועלים

ותם וסייע בשילוב בריא שתי מועדוניות במטרה לקדם אבוקוגנטיביות 
 עמותת גוונים ורכזת  4 שלהם בחברה.

 משתקמים וסטודנטים מתקשרים באמצעות אמנות. מעשה אנושי' 
 סטודנטיות 6

מרכז ה ,ספירטק
מודי חוץ ועמותת לל

 אנוש
אנוש' מועדון   

 בשדרות
מועדון חברתי בשדרות בו נפגשים סטודנטים ומשתקמים לחוויה 

 מותת אנושע ורכזת 4 יצירתית.

סטודנטים מדריכים ילדים, נוער וגמלאים בתחומי קולנוע, טלוויזיה  קולנוע חברתי
 ואנימציה ככלי לביטוי עצמי.

סטודנטים  6
 עמותת "קולות בנגב" ורכזת

סטודנטים עם זיקה למוסיקה משתמשים בה ככלי ליצירת קשר עם  "שדרוק"
 נערים ונערות משדרות.

סטודנטים  0
 ורכזת

קידום נוער יחידת 
 שדרות הרווחה

מועדון סטודנטים הנותן מענה לצרכים לימודיים וחברתיים של  מועדון הקרנף
 סטודנטים בשדרות. 

סטודנטים  6
 עמיגור שדרות ורכז

הגנה על 
חושפי 

 שחיתויות

תחום ההגנה על חושפי  סטודנטים למשפטים פועלים לקידום
ורית ילות ציבהחל מחקר וקידום הצעות חקיקה, פע .שחיתויות

ה וליווי אישי משפטי של חושפי להגברת מודעות חברתית לסוגי
 שחיתות.

סטודנטים  4
 עמותת עוגן ורכזת

 גולשים בטוח
גלישה בבני נוער להנחיית סטודנטים מעבירים שיעורים וסדנאות 

מודעות הנוער וסביבתם החינוכית פועלים להגברת בטוחה באינטרנט. 
 הסכנות וההתמודדות איתם. , םהוירטואליי ורים ומורים( למרחבים)ה

סטודנטים  4
 עמותת אשנב ורכז

ויקרים לנ  מימון מכללה בלבד סטודנטים 9 מפגש אינטימי ומיוחד בין סטודנטים לקשישים ותיעוד סיפור חייהם. 

 צבר בכפר
המשתלבים בחיי קהילת העולים יוצאי גרעין סטודנטים ילידי הארץ 

ליטה איבים. המפגש יוצר הכרות וקירוב בין אתיופיה הגרים במרכז ק
 העולמות.

סטודנטים  6
 הסוכנות היהודית ורכזת

"הישן שלך הוא החדש של אחר". למידה, חוויה ופעילות בתחום איכות  חברה בעם
 הסביבה מנקודת מבט קהילתית. 

סטודנטים ו  8
 מימון מכללה בלבד רכזים 2 -

להנגיש את סביבת המחשב והטכנולוגיה סטודנטים הפועלים במטרה  שדרות שלנו
 לתושבי שדרות, מדריכים ומעודדים את השימוש בהם.

סטודנטים  54
 ורכזת

, ILCקרן מכבים, ארגון 
 ג'וינט ישראל

אטרון ית
 קהילתי 

סטודנטיות מהקהילה הבדואית עוברות סדנת תיאטרון ייחודית 
המאפשרת התפתחות אישית, העצמה נשית והתמודדות עם 

 ויות חברתיות.מורכב

55 
סטודנטיות 

 אג'יק אוהל המתנדבים  ורכזת
דירה להשכיר 

סטודנטים  4 בעקבות הצלחת הפרויקט בשדרות הוא הורחב גם לאופקים.  אופקים
 מרכז הצעירים אופקים ורכז

סטודנטים  2  הדרכת בני נוער תוך הטמעת ערכי הטבע והשמירה עליו. שומרי הנחל
 רשות הטבע והגנים ורכזת

סיפורו של 
 חייל

תהליך משותף עם בני נוער מאשקלון להנצחת סיפורי חיילים שנפלו 
  דרך עיסוק בתחומי העניין שלהם בחייהם.

סטודנטים  6
 עריית אשקלון  ורכז

פיתוח תודעה 
חברתית של  
 הסטודנטים 

על מנת שכל הפרויקטים יצליחו ויפרחו אנו חייבים להשקיע בליווי, 
תאמת לכל פרויקט ופרויקט. בנוסף להפיק סמינר הנחייה והכשרה מו

וכנסים לכל הפעילים. לצורך כך ישנו תקציב העשרה ותרבות לכלל 
 מימון מכללה בלבד   הפרויקטים.

 סה"כ התקציב  27
 

0,011,111 
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האקדמית
עמק יזרעאל

המכללה האקדמית עמק יזרעאל, כאקדמיה 
הנמצאת בלב העמק, מציבה כאחת ממשימותיה 

העיקריות את השותפות וחיזוק יחסי ההדדיות 
עם תושבי האזור.

המכללה רואה עצמה כמרכז המפתח ומעשיר 
את אוכלוסיית העמק וכמנוף לצמיחה חברתית, 

כלכלית ותרבותית.

בהתאם לכך, הנהלת המכללה בעזרת החוגים, 
ראשי החוגים והסגל האקדמי הוסיפה כחלק 
אינטגראלי מתוכנית הלימודים לתואר ראשון 

ושני תוכניות לימוד שעניינן הכרת אוכלוסיות 
האזור וצרכיהן וכן הכרת הדרכים והכלים למתן 

מענה לצרכים אלה.

התוצר הבולט של התוכניות הינו העמקת 
האינטראקציה בין האזור למכללה באופן ישיר.

לשם כך, מורכבת תוכנית הלימודים מקורסים 
המשלבים פעילות בקהילה לצד העמקה ולימוד 

תיאורטי.

עצם השילוב בקהילה הינו מרכיב חשוב 
ומשמעותי בתוכנית הלימודים, התנסות זו 

משלימה את תהליך ההכשרה ופיתוח הזהות 
המקצועית ומסייעת לסטודנט לשלב בין החלק 

התיאורטי - אקדמי בלימודיו לבין המציאות 
אותה הוא חווה באזור.

בדרך זו אנו משיגים שתי מטרות על:
1. הכשרת הסטודנט לקראת תואר בוגר בעל 

יכולות גבוהות, ניסיון והכרת התחום בדרך
בלתי אמצעית.

2. סיוע, תמיכה וחיזוק לאוכלוסיית העמק 
ולארגונים המסייעים.

אפיק נוסף של עשייה למען הקהילה מתבטא 
באמצעות פעילות היחידה למעורבות חברתית 

אשר בדקנאט הסטודנטים. במסגרת היחידה 
פועלים כמאתיים וחמישים סטודנטים מדי שנה 
במגוון פרויקטים חברתיים במכללה, בארגונים 

ובעמותות שונות. העשייה מתמקדת באזור 
העמק ונוגעת לאוכלוסיות מגוונות, ילדים, בני 

נוער וקשישים, בעלי צרכים מיוחדים, עולים ועוד. 

אנו רואים בסטודנטים את דור העתיד אשר בכוחו 
להשפיע לשיפור המציאות הישראלית. תקופת 

הלימודים האקדמיים הינה פרק זמן משמעותי בו 
ניתן ללוות את הסטודנטים ולאפשר להם, תוך 
כדי עשייה, לצמוח ולהפוך לאזרחים מודעים, 
תורמים ואקטיביים בקידום שכבות מוחלשות 

ומטרות ערכיות נעלות, כאמצעי מרכזי בשיפור 
מאפייני החברה הישראלית.

הסטודנטים הפעילים במסגרת היחידה מתוגמלים 
במלגה או בנקודות זכות אקדמיות.

לפרויקטים והתוכניות השונות המופעלות 
במסגרת היחידה למעורבות חברתית יש שותפים 
רבים ביניהם: פר"ח, קרן גרוס, קרן רש"י – קציר, 

עיריית עפולה, מ.א עמק יזרעאל, ארגון "הלל", 
ארגון "ממזרח שמש", הסוכנות היהודית, שומרי 

משפט, עמותת מבט ועוד.
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מטרות היחידה 
למעורבות חברתית

1. העצמת ההשפעה ההדדית וחיזוק הקשר 
בין המכללה לקהילת העמק באמצעות הפעלת 

פרויקטים חברתיים.
2. הגברת מודעות הסטודנטים לחשיבותה של 

תרומה לקהילה, לצורכי החברה הסובבת אותם 
וליכולתם כפרטים להשפיע ולקדם

שינוי חברתי. 
3. סיוע למספר גדול ככל האפשר של 

סטודנטים באמצעות מלגות מעורבות חברתית.

פרויקטים מרכזיים 
במסגרת היחידה 

למעורבות חברתית 
תשע"ג

זכור וכבד – סיוע לניצולי שואה הינה תוכנית 
מיוחדת למכללה האקדמית עמק יזרעאל 

בשיתוף עם הלל ופרויקט "לעד" של הסוכנות 
היהודית והמשרד לאזרחים ותיקים ובתמיכת 

ועידת התביעות. התוכנית פועלת במכללה זו 
השנה החמישית ובכל שנה לוקחים בה חלק 

כחמישים סטודנטים וניצולים בהתאמה.

התוכנית נוצרה מתוך ההבנה כי זהו העשור 
האחרון בו תהיה אפשרות למפגש פנים אל 

פנים עם מי שעברו את השואה ומתוך הכרה כי 
העמקת הידע אודות השואה, והעיסוק בתכנים 

העולים מנושא זה משמעותיים מאוד ומשפיעים 
על עיצוב הזהות היהודית ותחושת השייכות 

לעם ישראל.

כמו כן, רבים מניצולי השואה החיים בינינו 
חווים בדידות, קושי או מצוקה הן מפאת גילם 

המתקדם והן מסיבות אחרות וזוהי שליחות 
גדולה לסייע לכמה שיותר ניצולים הזקוקים 

לכך. התוכנית מכילה חלק לימודי– עיוני 
המורכב מקורס אודות השואה המועבר על ידי 

מרצה ממוסד "יד ושם".

הסטודנטים לומדים על השואה באמצעות 
טקסטים היסטוריים ותרבותיים ונחשפים 

לנקודות מבט שונות ומגוונות אודות השואה– 

סיבותיה, מאורעות מרכזיים והלקחים אותם 
ניתן ללמוד מהעבר. החלק המעשי מתמקד 

בליווי של הסטודנטים לאורך השנה את ניצולי 
שואה. הפגישות מוקדשות לשיחה, סיוע במיצוי 

זכויות אל מול המוסדות, תיעוד סיפור החיים 
ועוד. בנוסף, קבוצת הסטודנטים יוזמת ומבצעת 

פרויקטים שונים העוסקים בהעלאת המודעות 
לנושא השואה כשהמטרה הינה הרחבת מעגלי 

הידע וההשפעה בקרב קהילת הסטודנטים 
בקמפוס וכתרומה לקהילת העמק שמחוץ לו.

לדוגמא, צביעה וסיוד של בתי ניצולים לקראת 
חג הפסח, עריכת חגים וקבלות שבת במחיצת 

ניצולים בבתי אבות וכיו"ב.

"נטועים" בעפולה – בית מדרש למנהיגות 
חברתית לסטודנטים הנטועים בפריפריה. תוכנית 

המתוכננת לתשע"ג המשותפת למכללה, 
"ממזרח שמש" - בית מדרש למנהיגות חברתית 

ומרכז הצעירים האזורי עפולה והעמקים. 

התוכנית עוסקת בהעלאת מודעות חברתית 
ובהכשרת מנהיגות סטודנטים בני מקום לפעילות 
בקהילה. הסטודנטים נחשפים לסוגיות חברתיות, 

באמצעותן הם מגבשים תפיסת עולם מוסרית 
המחויבת לתיקון עולם, תוך התנדבות והפעלת 

פרויקטים חברתיים.

מטרת התוכנית הינה לגבש גרעין צעירים איכותי 
בני העיר עפולה, הרואים עצמם "נטועים" 

במקום, מעורבים ומשפיעים, חשים שייכות 
וסולידאריות לעיר ולאזור ופועלים למען הקהילה 

בה הם חיים.

"מדרדשא" – הינה תוכנית משותפת ליחידה 
למעורבות חברתית ומרכז הלל הפועלת זו 

השנה השלישית במכללה. במסגרתה קבוצה 
של כעשרים סטודנטים מתקבצים במעגל 

ולומדים מתוך המקורות היהודיים על ערכים 
של מוסר, צדק חברתי ועשייה קהילתית. בכל 

שבוע נחשפים הסטודנטים לחוויה לימודית 
חדשה ומרתקת כשמטרת הפעילות היא לתת 

לסטודנטים קו מחשבה שונה, לאפשר להם 
להתבונן פנימה לתוך עצמם ולהעשיר כל אחד 

את עולמו ואת עולם חבריו לקבוצה.

בנוסף על הלימוד הבית מדרשי הסטודנטים 
יוצאים לקהילה ומיישמים הלכה למעשה את 

העקרונות המוסריים בהם עסקו בין אם בפעילות 
למען ועם קשישים ברוח "והדרת פני זקן", אריזת 

מנות ואיסוף תרומות, עשייה אקולוגית ועוד.
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סיפורי חיים - פרויקט הפועל זו השנה 
השביעית בשיתוף עם סב יום )מרכז יום לקשיש 

במועצה אזורית עמק יזרעאל(. במסגרתו 
הסטודנטים נפגשים עם קשישים תושבי העמק 

אחת לשבוע, שומעים מהם את סיפור חייהם 
ויוצרים עימם קשר אישי חם. במהלך השנה 

הסטודנטים מעבדים את החומרים מהפגישות, 
מוסיפים ממקורות מידע אחרים על התקופה 

ויוצרים חוברות יפהפיות המספרות את סיפור 
החיים של הקשיש.

כחלק מהפרויקט הסטודנטים עוברים הכשרה 
בנושא ביוגרפיות, כתיבה יצירתית, ראיונות 

לשם כתיבת סיפורי חיים, עבודה עם קשישים 
)משמעות הגיל, מאפיינים ייחודיים(.

ליווי הסטודנטים נעשה באמצעות מפגשים 
עם עובדת סוציאלית היות ולפעמים הסיפורים 

העולים הם זיכרונות קשים של הקשישים 
המשפיעים רגשית על הסטודנטים.

הפעילות מסתכמת במפגש של הסטודנט עם 
הקשיש ומשפחתו באירוע חגיגי ורב משתתפים 

בסב יום לסיכום הפעילות ולסגירת המעגל.

בית הספר בבית חולים העמק - פרויקט 
הפועל זו השנה השביעית בשיתוף הדוק 

עם פרויקט פר"ח. במסגרת הפרויקט מגיעים 
סטודנטים לכיתות הפועלות במסגרת מחלקות 

הילדים בבית החולים העמק.
בית הספר מפעיל 6 כיתות במחלקות השונות 

במהלך שעות היום בהן הילדים מוזמנים לקחת 
חלק בפעילות חברתית ולימודית, המהווה 

עבורם מסגרת ומקור לעניין, תעסוקה, משחק 
ויצירה. הפרויקט נוצר כמענה לצורך בסיוע 

למורות הפעילות בכיתות בית הספר, על ידי 
עזרה פרטנית לילדים הזקוקים לעזרה לימודית 

אריזת מנות בבית התבשיל במגדל העמקפעילות יצירה בבי"ח "העמק"
)פרויקט מדרדשא(

או לתשומת לב מיוחדת וכן על מנת לאפשר גיוון 
ועושר של סוגי הפעילות המוצעים לילדים.

כמו כן, לעיתים יש ילדים אשר מרותקים 
למיטותיהם ואינם יכולים להגיע לכיתה 

הסטודנטים שלנו נשלחים אליהם לחדר עם כלי 
משחק, ספר או יצירה על מנת להנעים את זמנם. 

פרויקט בי"ח דורש מהסטודנטים מסירות ורגישות 
עם ילדים חולים במצבים שונים.

פעילותם מהווה קרן אור וזריקת עידוד לילדים 
המאושפזים המתנתקים לשעות ספורות מהיותם 

חולים ומאפשרת להם קיום של שיגרה ויציבות.

פאזל יזרעאלי - הפרויקט עוסק בסובלנות ורב 
תרבותיות הינו פרי יוזמה של סטודנטית לכלכלה 
בתשע”ב אשר חברה ליחידה למעורבות חברתית 

ולארגון “הלל” עמק יזרעאל. להרגשתה לומדות 
במכללה אוכלוסיות רבות ומגוונות אשר אינן 

משתלבות או מכירות אחת את השנייה. בתוכנית 
נפגשים סטודנטים יהודים, נוצרים ומוסלמים, 

דתיים וחילונים לסדנאות המונחות על ידי עמותת 
“מבט” ועוברים תהליכים של בירור והעמקה של 

זהות בכלים מגוונים המשלבים דרמה, צילום, 
בישול ועוד. מטרות הפרויקט כוללות:

1. פיתוח מודעות בין תרבותית בדרך של למידה 
התנסותית המבוססת על תהליכי למידה אישיים 

וקבוצתיים, הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים 
לתקשורת בין-אישית אפקטיבית ולעבודה 

משותפת בסביבה בין-תרבותית מגוונת.
2. מעורבות חברתית פעילה, עשייה למען 

הקהילה, והפעלה של פעילות לכלל הסטודנטים 
ופרויקט סיום רב-תרבותי במכללה, על מנת 

להשפיע על השיח הרב-תרבותי בקמפוס.
פרויקט הפאזל יוצר תמונה אחת )גשטאלט( 

המורכבת ממגוון האוכלוסיות הקיימות בקמפוס.
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תיאור פעילות ומטרות התוכניתשם הפרויקט
מס’ הסטודנטים

הפעילים בתוכנית
שותפים בתקצוב 

התוכנית

פרויקט חברתי שמטרתו הקניית ניסיון תעסוקתי פרויקט מתמחים
לסטודנטים כבר במהלך לימודיהם האקדמיים 

)באחד ממגוון מוסדות וארגונים ציבוריים, פרטיים 
והתנדבותיים באזור עמק יזרעאל וסביבתו(, על 

מנת לאפשר להם להחזיק ביתרון אישי כאשר 
יבקשו להשתלב בשוק התעסוקה מיד בתום 

לימודיהם. הפרויקט מאפשר רכישת ניסיון תעסוקתי 
בתמורה לנקודות זכות אקדמיות. הסטודנט מקבל 

חניכה וליווי מקצועי של מרצה בכיר במהלך השנה 
ויוצר קשרים היכולים לעזור במציאת משרה בתחום 

הלימודים בעתיד. ההתמחות כוללת 7 שעות 
שבועיות במסגרת השנה האקדמית. פועל יוצא 
של שילוב של הבוגרים בשוק התעסוקה באזור 

הצפון והעמק הינו קביעת מגוריהם באזור וחיזוק 
אוכלוסיית העמק הצעירה.

כמאה סטודנטים 
בתשע”ג בשנה ג’ 

מאחד החוגים הבאים: 
כלכלה ומנהל עסקים, 

סוציולוגיה אנתרופולוגיה 
ומערכות מידע ניהוליות.

המכללה האקדמית 
עמק יזרעאל

מרטוריקה 
לפרקטיקה: קידום 
השתלבות אנשים 

עם צרכים מיוחדים 
בקהילה-קורס משלב 

אקדמיה וקהילה 
במסגרת החוג למדע 

ההתנהגות

רכישת ידע אודות השתלבותם של אנשים עם 
צרכים מיוחדים בחברה ובניית פרויקטים בתחום, 

לצד בנייה ופיתוח של פרויקט חברתי בתחום 
ההשתלבות וההעצמה של אנשים עם צרכים 

מיוחדים ובני משפחותיהם הנותן שרות לפרטים 
ברמה פרטנית-אישית, קבוצתית או קהילתית. 

הקורס עוסק בתכנים חברתיים בתחום ההשתלבות 
וההעצמה של אנשים עם צרכים מיוחדים.

המכללה האקדמית 15 סטודנטים
עמק יזרעאל, ות”ת

אדם,עבודה וצדק 
תעסוקתי - קורס 

משלב אקדמיה 
וקהילה במסגרת 

החוג למדעי 
ההתנהגות

הקורס עוסק בהקניית ידע תיאורטי ומעשי בקשר 
בין עבודה לצדק חברתי, זכויות האדם וניידות 

חברתית וכן קידום מודעות לצדק תעסוקתי 
בקהילה תוך מתן דגש על קבוצות באוכלוסייה 
הסובלות מהדרה חברתית. ולבסוף, מתן סיוע 

לעובדים והטמעת הרעיונות של התאגדות כולל 
עקרון הסולידריות החברתית.

המכללה האקדמית 12 סטודנטים
עמק יזרעאל, ות”ת

פרויקטים במסגרת 
היחידה למעורבות 
חברתית שבמשרד 

דיקן הסטודנטים 
)בעבור מלגות או נ”ז 

חוץ אקדמי(

הפעילות של היחידה למעורבות חברתית מתפרשת 
על כל איזור הצפון ועוסקת במגוון אוכלוסיות 

ונושאים: ילדים, צעירים וקשישים. עיסוק בזכויות, 
בזהות, סובלנות ורב תרבותיות, מנהיגות מקומית 

ונשית, שינוי חברתי ועזרה לזולת.

המכללה האקדמית כ-350 סטודנטים בשנה
עמק יזרעאל, 

פר”ח, מ.א עמק 
יזרעאל, קרן גרוס, 
ועידת התביעות, 

הישגים

22 פרויקטים עבור מלגות מעורבות חברתית,
5 פרויקטים עבור נ”ז חוץ אקדמי, 3 פרויקטים

פנים אקדמיים

כמיליון שקליםכ-500 סטודנטים בשנה

חגיגת פורים בסב יום במזרע
)במסגרת פרויקט “זכור וכבד”(

יום כיף לילדי מעורבות חברתית במכללה 
האקדמית עמק יזרעאל
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היחידה למעורבות חברתית
במכללה האקדמית צפת:
היחידה פועלת בקרב הסטודנטים והמרצים כדי לשלב מעורבות חברתית-

קהילתית אקטיבית בחיי הקמפוס ובקהילה. המעורבות החברתית של המכללה 
באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים של הקמפוס, ובכל תחומי העשייה של המכללה. 

למרחק מן המרכז השפעה רבה על מצבם הכלכלי, והחברתי של התושבים, 
למרחק ממקורות תעסוקה, ממוקדי השכלה עיקריים וממרכזי תרבות יש השלכות 

על אופי החיים בפריפריה העשוי לעיתים להיות מאופיין בחוויה של ניכור ותסכול. 
בפעילותה מחזקת היחידה למעורבות חברתית את הפריפריה תוך איתור דרכים 

להפוך חולשות ואיומים לכוחות והזדמנויות , לאתר דרכים להעצים את המשאבים 
החברתיים והסביבתיים הקיימים בפריפריה למקורות של עוצמה.  

הפעילות ביחידה ממחישה מהלכה למעשה כי האחריות החברתית היא תחום 
אקדמי חוצה תחומים וראוי שישולב בכל אחד מתחומי העשייה במכללה, תוך 
הגברת המודעות לחשיבות הנושא בקרב הסטודנטים וחברי הסגל האקדמי.  

היחידה למעורבות חברתית מופעלת בשלושה מישורים מרכזיים:

המישור הראשון, הפנימי - של החיים בקמפוס: קהילת המכללה מייצגת 
סטודנטים ואנשי סגל אקדמי ומנהלי מכלל המגזרים שמרכיבים את החברה 

הישראלית. היחידה למעורבות חברתית פועלת לקידום אקלים של אחריות 
ומעורבות חברתית, להבטחת שוויון ופלורליזם בסביבה הרב תרבותית המאפיינת 

את המכללה.  

המישור השני, הקהילתי: היחידה פועלת להידוק הקשרים בין המכללה 
לקהילה ומחזקת את הזיקה בין העשייה האקדמית לעשייה החברתית. היחידה 

יוזמת פרויקטים חברתיים-קהילתיים שמטרתם צמצום פערים חברתיים 
והשכלתיים והגדלת הנגישות להשכלה גבוהה. החזון של היחידה  מושפע 

מהצרכים ומהשאיפות של הקהילה ובו זמנית מכוון לפעילות בתוכה. 

המישור השלישי, האקדמי: היחידה מתבססת על הפוטנציאל בתחום 
ההוראה והמחקר ככלי שבעזרתו ניתן להשפיע על סדר היום הציבורי, לפתח 
תודעה חברתית בקרב הסטודנטים ולתרום לקהילה באופן איכותי בהכשרה 

מקצועית ואקדמית. 
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   אקדמיה קהילההמרכז לקשרי  -אביב יפו -אקדמית תלמכללה הה

 המרכזמדיניות 

יפו ביפו הטילה על המוסד שליחות -אביב-ההחלטה להקים את קמפוס הקבע של המכללה האקדמית תל
האקדמית את המעורבות החברתית כאחד מיעדיה העיקריים ורואה עצמה חברתית.  בהתאם לכך, קבעה 

 בהנעת שינוי חברתי ביפו ובדרום תל אביב, ביצירת מודל של קשרי אקדמיה קהילה ובהפצתו. גורם מרכזי

חינוך יפו התחילה לפני יותר מעשור עם הקמתה של עמותת -אביב-הפעילות החברתית של האקדמית תל
 יה סטודנט" דאז, על ידי קבוצת סטודנטים של האקדמית ובתמיכתה. , "גם אני אהלפסגות

אביב, -המרכז לקשרי אקדמיה קהילה פועל על בסיס מספר עקרונות:  פעילות ארוכת טווח ביפו ודרום תל
יפו על מנת להותיר -אביב-עידוד שותפויות, פעילות בכל המגזרים, ניצול תשומות ארגוניות של האקדמית תל

י הקהילה שאבים המגויסים לפעילות בשטח. הדגש בקביעת מטרות המרכז מושם תמיד על צרכאת מירב המ
צות הורים, המרכז עוסק בחינוך וקידום ההשכלה, מצוינות בבתי הספר, קבוולא על אינטרס האקדמית. 
נולוגי פעילות למניעת התנהגויות אלימות ושימוש בסמים, קידום והטמעת ידע טכיזמות בקרב צעירים ונשים, 

 בקרב התושבים, שילוב פגועי נפש בקהילה, הטמעת "חינוך ירוק" ביפו ועוד.

, המכשירה ומלווה של המרכז לקשרי אקדמיה קהילה ת הדגלותכניאחת מבין את בחוברת זו בחרנו להציג 
 סטודנטים בהקמת מיזמים לשינוי חברתי ביפו ובדרום תל אביב.

                            "עסקית-תכנית "החממה ליזמות חברתית

תכנית החממה ליזמות חברתית נולדה מתוך תודעתה החברתית של האקדמית ומתוך הכרח הימצאותה 
בעיר יפו על מגוון מורכבויותיה ומצוקותיה. התכנית משמשת אפיק ייחודי דרכו יכולים סטודנטים, לרוב תושבי 

, ומתוך היכרות זו צרכי הקהילההיכרותם המעמיקה עם  אביב, להביא לידי ביטוי את-שכונות יפו ודרום תל
 ים לשינוי חברתי בקהילה.מיזמ לפתח

נבחנים בקפידה על ידי צוות ועדת ההשקעות של התכנית ובכך נמדדים סיכוי המיזם לנסוק, סיכוי המיזמים 
תוך  הופך הסטודנט ההוגה לאמון על מיזם זה, ,ויעילותו לקהילה. כאשר מאושר המיזם והצלחתו, עלות

. הסטודנט מלווה את הפרויקט במשך כל תקופת לימודיו )שלוש השנים תמיכתם ועזרתם של חברי צוות
 .הנוספות( ואחראי להמשך תפקוד המיזם גם בתום לימודיו
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מיזמים שהינם פועל יוצא של תכנית "החממה ליזמות" 

   נגיעות אקדמיות
 בוגרי ביה"ס למדעי ההתנהגות, יזמים: ריקי מנטש וגיא קליין

בקהילה  המיזם נועד לחזק את תפיסת חשיבות ההשכלה הגבוהה
בקהילה על ידי הפיכת מבוגרים  ולצמצם את הפער ההשכלתי

קבוצות  משלבהמיזם . העצמי, ובכך לחזק את דימויים לשגרירים
, מרביתם חסרי +( מיפו ומדרום תל אביב00בוגרים )בני  50-של כ

במכללה. בנוסף, פותח מערך  יםאקדמי יםקורסב רקע לימודי קודם,
הכולל עזרה בהבנה וניתוח מאמרים, כתיבת וליווי אישי תמיכה 

ניתן על ידי סטודנטים העבודות ועזרה בהתמודדות עם מחשבים, 
 אר ראשון.לתו

 
Green Utopia  

 בוגרת ביה"ס לניהול וכלכלה ,ת: אלא חסונהיזמ
חזון המיזם הינו להפוך את יפו למקום "ירוק" יותר, תוך חינוך 
סביבתי והעלאת מודעות לנושא בקרב ילדי יפו בפרט ובקהילה 
בכלל ופעילות לטובת  הגדלת השטחים הירוקים. הטמעת הערכים 
הסביבתיים והקניית הכלים להתנהגות "ירוקה" לתלמידי בתי 

דנאות והקמת גינה הספר היסודיים בעיר מתבצעים באמצעות ס
, וזאת  תוך שיתוף פעולה מלא של התלמידים, המורים, קהילתית

 מנהל/ת בי"ס וההורים. 
 

Safe Surf  
 –כלכלה, ברוך מכלוף  לניהול ס"סטודנט בביה - איציק גיל: יזמים

 ס"סטודנטית בביה - וגל כהן סטודנט בביה"ס למדעי המחשב
 וחברה לממשל

היקפי האלימות הגואה ברשת  המיזם הוקם במטרה לצמצם את
בקרב בני נוער, להעלות את הנושא למודעות ולהעמיק את המחקר 

התכנים מועברים באופן אינטראקטיבי, וזאת על מנת  בתחום.
 הנוער.-להפוך את חווית הלמידה לאטרקטיבית עבור בני

 

  בקהילה טכנולוגיה
 -' סראג ואיתי כלכלה לניהול ס"ביה בוגר -אלדורוטי  אלירן: יזמים
 וחברה לממשל ס"ביה בוגר

 והנגשת החיים כישורי שכלול, שוות הזדמנויות במתן עוסק המיזם
 הדור לרבות, אביב תל דרום שכונות תושבי עבור הטכנולוגי העולם

 מקצועיים הדרכה מתקיימים קורסי המיזם במסגרת. השלישי
 אשר קהילתי אינטרנט אתר פותח, חברתיים בנושאים המשולבים

 הקהל לשימוש מחשבים ומוצבים בשכונות הפעילויות את סוקר
 .הרחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זכתה בפרס המל"ג למצטיינים  אלא חסונה
 בתחום המעורבות החברתית לשנת תשע"ב.  
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 לכלה בדרך הקלהכ
  ות ביה"ס לניהול כלכלהבוגר ,ושירן פימהיזמיות: טאם נוין 

מיזם העוסק בהעברת סדנאות בנושא חינוך פיננסי והתנהלות 
צרכנית נבונה בקרב בני נוער בבתי הספר התיכוניים ביפו. במהלך 

רוכשים התלמידים כלים וידע המאפשרים להם החווייתית הסדנא 
להתמודד עם דילמות צרכניות, ניהול תקציב אישי, פתיחת תכניות 

 חיסכון וחשיבה צופה פני עתיד.
 
  )אמונה מלאה לחיזוק המשפחה( ל.מ.א - ملا

 יזמיות: פטמה טוחי וסלווה כחיל, סטודנטיות למדעי ההתנהגות
המיזם נועד להעלות את המודעות לנושא ההשכלה בקרב  

ולהעניק להן כלים שיאפשרו להן ליטול  מוסלמיות מתבגרות
החלטה מושכלת באשר לאופן שילוב בין חיי המשפחה לרכישת 
השכלה. התכנים מועברים באמצעות סדנאות, לצד ליווי אישי לכל 
נערה שמשתתפת בסדנא. כמו כן, מתקיימות  סדנאות של הכנה 

 לחיי משפחה וזוגיות.
 

 נבחרותתוכניות חברתיות  

 

  

 

 

 

 

 

 

מספר  תיאור פעילות ומטרות התוכנית שם הפרויקט
/  הסטודנטים

 אנשי סגל
הפעילים 
 בתוכנית

שנתי תקציב שותפים בתקצוב התוכנית  

חממת היזמות 
-החברתית

 עסקית

 ומכשירה שמעודדת ייחודית תכנית
 לשינוי פרויקטים ולהפעיל להקים סטודנטים

 .אביב-תל ודרום יפו בקהילת חברתי

00 -כ  קרן – אחרי לאומי, ת"ות 
, העתיד דור למען המאה

פרטיים תורמים  

₪ מיליון  1 -כ
לשלושה מחזורים 

 פעילים בשנה
חינוך לפסגות 

)אזור תל 
יפו(-אביב  

 מצטיינים הפרויקט נועד לאתר ילדים
 נמוך אקונומי -סוציו רקע בעלות משכונות

 כישורים, מיומנויות, ידע בהם ולטפח
 מסלול בחירת להם שיאפשרו וערכים

ולהשתלב בחברה  יחפצו בו אקדמי לימודים
מובילים כאזרחים   

סטודנטים  00 -כ
במכללה 

האקדמית תל 
יפו-אביב  

קרנות שונות, חברות עסקיות, 
יפו -עיריית תל אביב   

מיליון ש"ח 5.5 -כ  

אוריינות 
ביקורתית 
לתלמידים 

 מצטיינים

 פתחאקדמי במכללה שנועד ל קורס
 עיוניות וכתיבה קריאה, חשיבה מיומנויות

  מצטיינים לתלמידים המיועד וביקורתיות
 מחטיבת הביניים

בית הספר התיכון בו מתקיימת  אשת סגל אקדמי
 הפעילות

₪  10,000 -כ
 לתוכנית

צוותי העצמת 
 מורים 

התוכנית נועדה לשפר מיומנויות למידה 
באמצעות העצמת המורים והפיכתם לצוות 

 מתמקדת הנוכחית התכניתלומד ויוצר. 
 זאת עם יודגש. המתמטיקה בהוראת
 לכל מתאימה בתכנית שמיושמת שהגישה

 .דעת תחום
 

סגל  שני אנשי
 אקדמי 

 מתקיימת בו התיכון הספר בית
ותורמים פרטיים הפעילות  

₪  000,000 -כ  
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 קורסים חברתיים במכללה זרקור על 

 מדעי המחשבבית הספר ל/  "ממשקים מוחשיים"

הסטודנטים עזרים אינטראקטיביים המיועדים לשימוש  מתכננים ויוצריםבמסגרת הקורס 
מטרת שיתוף  *.נערך בשיתוף פעולה עם עמותת מילב"ת הקורס  נכים ובעלי מוגבלויות.

בקורס, דהיינו תכנון ובנייה של אובייקטים לרתום את המיומנויות הנלמדות זה הינה פעולה 
 05 -בקורס משתתפים כ ה.ידיגיטליים, לחשיבה חברתית ולעזרה לחלקים מסוימים באוכלוסי

 סטודנטים.

במטרה להעלות את רמת עצמאותם, לשפר את תפקודם ולהקל את  1891עמותת מילב"ת פועלת משנת * 
 ה.נגיש לויות וקשישים באמצעות סביבה טכנולוגיתהשתלבותם בקהילה של ילדים ומבוגרים בעלי מוגב

 

 לניהול וכלכלה ת הספרבי /" יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי"

ם ובהיבטים המעשיים והיישומיים של תורת היזמות יבמושגי היסוד העיוניעוסק הקורס 
נבחנות חברתי בן זמננו. במסגרת הקורס  –החברתית, כפי שהיא מתעצבת במבנה כלכלי 

מקומה ותפקידה של היזמות כן מתקיים דיון אודות תיאוריות וגישות שונות ליזמות חברתית, ו
   רי והעסקי בכלל.השלישי, הציבו החברתית בזירת החברה האזרחית בפרט ובמגזר

ביזמות חברתית כמשאב לחדשנות ולשינוי חברתי, בד בבד  עוסקתתמה מובילה של הקורס 
עם בדיקת מקומה, תפקידה ותחומי אחריותה של הממשלה באיכות החיים של 

הינה  ההתמקדות ובזכויותיו החברתיות והאזרחיות. במסגרת הבירור הבין מגזרי   האזרח
רתיים", ככלי לשינוי חברתי המשלב עקרונות עסקיים וחברתיים גם בהבנת "העסקים החב

 יישם את התכנים הנלמדים במסגרת שלהסטודנטים ל נדרשיםבמסגרת הקורס כאחד. 
 .סטודנטים 05 -כ משתתפים בקורס עשייה אקטיבית בזירת היזמות החברתית.

 

 

 :לקבלת פרטים נוספים

     יפו-אביבהאקדמית תל  –המרכז לקשרי אקדמיה קהילה 

 30-1230086טלפון: 

  niritta@mta.ac.ilנירית תייס זמיר   –מנהלת חממת היזמות    morda@mta.ac.ilמור דר   –מנהלת המרכז 
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 חד הוריותתכנית לימודים ל

. בחוג הרב תחומי ובשירותי אנוש יחודימסלול לימודים האחרונות פועל במכללה  בשנתיים

היכרות עם לאחר התכנית גובשה זור. לאמהות חד הוריות מהאעד מיומסלול לימודים זה 

 המקומיות.רשויות הרווחה  ובשיתוף עם חמשה זו ועם הצרכים היחודיים שלה אוכלוסי

על פי מערכת שעות , יום לימודים מרוכזהות החד הוריות במגרת מסלול זה לומדות האסבמ

כלכלי: מלגות מערך תמיכה בנוסף לכך מקבלות הסטודנטיות המתאימה למצבן המשפחתי. 

עזרה קורסים האקדמיים, במהלך ה תלימודילמימון שכר לימוד ומלגות קיום חלקיות, תמיכה 

תמיכה חברתית ואישית המקדמת הכנת מטלות, תרגילים ולקראת מבחנים. וחונכות ב

יתרונו של המסלול בהיותו מאפשר לנשים להמשיך תהליכי צמיחה והתקדמות אישיים. 

 שנתייםעבוד במקומות העבודה שלהן תוך שילוב של לימודים באקדמיה. כיום, לאחר ול

 דות במכללה.הפעלת התכנית שובצו חלק מהסטודנטיות כעובמתחילת 

אקדמיה, לזכות לימודים בלהיחשף לת היא לאפשר לאמהות חד הוריו מטרת התכנית

 להשכלה גבוהה ובהמשך להשתלב בשוק העבודה במקצועות בעלי אפשרויות קידום ופיתוח

טחון העצמי ותחושת יזאת תוך העלאת הבו שיביאו אותם לניעות כלכלית וחברתית

 המסוגלות שלהן.

 :התכנית פירוט מרכיבי
דמי קיום ו בשנה₪  01,111מימון שכר לימוד עד ל ברמה האישית זכאית כל סטודנטית:

תמיכה לימודית, סיוע נדרשות לכך לצרכי איתור לקויי למידה, אבחון ל . ש"ח 0,111בסך 

תמיכה רגשית ומפגשים אישיים המסייעים בפתרון משברים  ,פרטני במקצועות השונים

שותפות פרח בתכנית באה לביטוי  יים הייחודיים של הסטודנטיות.והתמודדות עם מרכיבי הח

  .לילדים הלומדים בבתי הספרשל סטודנט חונך תמיכה ב

ולילדיהן,  ןהפעילויות העשרה לזוכה למגוון האמהות החד הוריות קבוצת  :ברמה הקבוצתית

הורות,  :סדנאות העצמה אישית בנושאים ,הרצאות בתחומי עניין רלוונטייםמקבלות הן 

  .משפחתי, הכנה לקראת השמה ויציאה לשוק העבודההתנהלות כלכלית נכונה, ניהול תקציב 

 
 

 
 
 
 



95 המכללה האקדמית תל-חי   | 

 תכנית אנגלית עירונית
תכנית זו היא תולדה של תהליך בחינה משותף למכללה ולרשות העירונית. בתהליך זה היו 

עיר ובעלי תפקידים נוספים. ל העיריה, ראש ה"שותפים מנהלי מחלקות החינוך והרווחה, מנכ

קט משותף לעיר ולמכללה ועונה למטרות הקידום של מחלקת החינוך ובתי הספר הפרוי

 העלאת רמת האנגלית בקרב תלמידי העיר. היסודיים בעיר ועניינה 

, מערך עזרה ותמיכה לימודית לתלמידים בבתי ספר יסודייםהאנגלית הנחלת  המטרה:

הנדרשים לכך בשלבים הראשונים של לימוד יונות של בתי הספר היסודיים בכיתות העל

זור ויקל שגי לימודי האנגלית בקרב ילדי האהשפה. מערך הסיוע הפרטני יביא לשיפור הי

 עליהם עם כניסתם לחטיבה, ברמת אנגלית גבוהה יותר. 

המתקיימים תמיכה לימודית בקבוצות קטנות במקביל לשיעורי האנגלית התכנית כוללת 

שיפור שטף הקריאה, ביטחון בדיבור השפה , אוצר בכיתה, 

בנוסף לכך  מילים מורחב והגייה נכונה של המילה.

  .בית ספריים כלל ימי העשרהמתקיימים 

 אופן הפעילות
תלמידים במהלך ימי  2-3.חונכות בקבוצות של 0

 הלימודים.

.חונכות פרטנית )אחד על אחד( לתלמידים מתקשים 2

 חדבמיו

 שעות שבועיות . 4.כל סטודנט חונך 3

 .פעילות חווייתית, כמו: יום אנגלית, תחרות איות, הצגה, תערוכה ועוד  4

 
 
 

 חי-המרכז האקדמי לנוער ע"ש סידני וורן, המכללה האקדמית תל

בשנים האחרונות ישנה ירידה במספר הסטודנטים הבוחרים ללמוד בפקולטות למדעים 

במוסדות האקדמיים. מגמה זו קשורה לירידה ניכרת במספר התלמידים הלומדים מדעים 

וטכנולוגיה בבתי הספר התיכוניים בארץ. בנוסף, הישגי התלמידים במבחנים הארציים והבין 

( מעוררים דאגה. מגמות אלו חזקות יותר PISA, TIMMSלאומיים )מיצ"ב, מפמ"ר, 

 בפריפריה הצפונית של מדינת ישראל.

תכניות אקדמיות לנוער מבוססות על צורך חברתי להגביר נגישות להשכלה גבוהה בקרב 

תלמידי הגליל העליון והגולן תוך דגש על עידוד תלמידים לבחור להתמחות בתחומי המדעים 

ת: הגדלת הזיקה למדעים וטכנולוגיה בקרב נוער, טיפוח והטכנולוגיה. מטרות התוכניו

 מצוינות מדעית וקידום מקצועי של מורי מדעים ולבורנטים.
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המכללה, כמוסד אקדמי מוביל באזור, בעל אג'נדה חברתית ברורה ופעילות מגוונת בקהילה, 

ות מגייסת לפרויקט את הסגל האקדמי, סטודנטים מהפקולטה למדעים, תשתיות מעבדה וצו

 קבוע לתפעול.

יחידות לימוד, תכניות לטיפוח  5המרכז פועל במגוון תכניות: הנחית עבודות גמר בהיקף 

מצוינות מדעית בחטיבות הביניים, שיפור הישגים באנגלית, ימי העשרה מדעיים, חוגי מדע, 

ותכניות הכשרה למורים. התכניות מלוות בתהליכי הערכה במטרה לבחון עמידה ביעדים 

 ולהבטיח שיפור מתמיד. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 תזונה בקהילהכנית ת
 
 

התכנית מופעלת על ידי סטודנטים הלומדים בחוג לתזונה בשנה השניה והשלישית 

הדרכה של הסטודנטים בתחומי  קורסללימודיהם. הפעילות בקהילה מעוגנת ב

אוכלוסיות מגוונות ל הסטודנטים של מודרכת חשיפה תוך ,התזונה בקהילה

התכנית מועלת בשמונה גני )תלמידים, מתבגרים, ספורטאים בתחומי ספורט שונים( 

ייעוץ והדרכה בתחומי ילדים, בתי ספר, קבוצות כדורסל וטריאתלון, כל אלה מקבלים 

 הקנייתב מתמקדת הפעילותים. חודיהי התזונה המתאימה להם על פי מאפייניהם

 תחילת עם לספורטאים מוגש ידע שאלון, הספורטיבי למקצוע רלוונטי תזונתי ידע

 והעמדות הידע על התכנית השפעת את לבחון מנת על סיומה ועם השנתית התכנית

  . התזונה לגבי הספורטאים של

 תזונתית התערבות מערךבמסגרת התכנית מתנסים הסטודנטים בבניית ובהעברת 

סגרת הפעילות הם בונים תכנית התערבות, מעבירים אותה מ: בקהילה/לקבוצה

 במרחב מתקיימת הפעילותומבצעים הערכה ומדידה של הצלחת התכנית והפעלתה. 

 .עליוןה גלילה
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תיאור פעילות ומטרות  שם הפרויקט

 התוכנית

מספר הסטודנטים 

 הפעילים בתוכנית

 שותפים בתקצוב התוכנית

 )לפי סדר א' ב'(

מסלול לימודים לאמהות. 0 לאקדמיה ובהמשך  חשיפה 
להשתלב בשוק אפשרות 

העבודה במקצועות בעלי 
אפשרויות קידום ופיתוח, זאת 

טחון העצמי יתוך העלאת הב
 ותחושת המסוגלות שלהן.

 

 41  -א"מסלול תשע
 31סטודנטים מתוכם 
  -חד הוריות תשע"ב

סטודנטים מתוכם   25
חד הוריות 21  

 401סך כל תקציב התכנית 
  ש"חא

 שותפים להפעלת התכנית:
בי, המכללה האקדמית -די-אי

קרן קציר רש"י חי, פרח, -תל
  
 

. תכנית אנגלית עירונית2  תגבור לימודי השפה האנגלית 
בבתי ספר יסודיים. חשיבות 
העזרה הצמודה לתלמידים 

הנדרשים לכך בשלבים 
הראשונים של לימוד השפה. 

מערך הסיוע הפרטני המטרה: 
יביא לשיפור הישגי לימודי 

האנגלית בקרב ילדי האיזור 
ויקל עליהם עם כניסתם 
לחטיבה, ברמת אנגלית 

 גבוהה יותר.
 

-סטודנטים חונכים 20
שובית ירכזת אנגלית י

0-במשרה  
 01 -כ

תלמידים 
 בתכנית

אנשי סגל  0 -כ
אקדמי 

 ומנהלתי

 001 סך כל תקציב התכנית
 אש"ח

 שותפים:
רד החינוך, מש -אגף שחר

.המכללה האקדמית תל חי  
 עיריית קריית שמונה

 קרן דוד פרידמן

. המרכז האקדמי לנוער3 קידום החינוך המדעי. הגדלת  
הזיקה למדעים וטכנולוגיה 
בקרב נוער, טיפוח מצוינות 

מדעית וקידום מקצועי של מורי 
 מדעים ולבורנטים

אנשי סגל  31 -כ
 01-אקדמי וכ

 1,111 -כ סטודנטים.
תלמידים משתתפים 

בתוכניות השונות של 
 המרכז

סך כל התקציב בפרויקט 
אש"ח. 5,411  

משרד ותת, משתתפים: 
מגבית קנדה, פרח, חינוך, 

  , קרן רש"י
 

. תכנית תזונה בקהילה3  של מודרכת חשיפה 
 מגוונת לאוכלוסיה הסטודנטים

 הספורט, החינוך בתחום
 .משפחתיתה הדרכהוה
  

 רכזת+ מדריכים05
 הקורס

סטודנטים  011-כ
 פעילים.

המכללה האקדמית תל חי, 

 ותת 

מספר סטודנטים  32 -מספר תכניות במוסד סה"כ
 -ואנשי סגל פעילים

0,2,1 

 סה"כ התקציב
אש"ח 0,711  
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 הצגה כללית:  .1

המרכז האוניברסיטאי באריאל הינו מוסד המאמין במצוינות אקדמית מחד ובנגישות 
  ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיות מאידך.

הפילוסופיה העומדת ביסוד המסגרת האקדמית של המרכז האוניברסיטאי היא תפיסה 
משלב את שתי הפנים של ההשכלה  האוניברסיטאי באריאל  . המרכזאוניברסיטאית

הגבוהה: מצד אחד קידום המדע ותרבות העילית, ומצד שני חשיפת שכבות רחבות 
לתוכני ההשכלה הגבוהה, הסמכתן בתעודות, ומתן שירותים שונים לפיתוח יזמות 

 ולקידום האזור שבתוכו שוכן המוסד.

על הרצף  תכנית ייחודית לשילוב סטודנטים :פירוט הפרויקטים החברתיים .2
 האוטיסטי באקדמיה

תכנית חלוץ ייחודית מסוגה בעולם ובאקדמיה. בתכנית מוצעת תמיכה לצורך שילוב השונה 
 מבלי להתפשר על מצוינות אקדמית.

לפני ארבע שנים החלנו בפרויקט ייחודי לשילוב סטודנטים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה 
תוך יצירת שיווין הזדמנויות לרכישת  באקדמיה. מטרת התוכנית היא הנגשת הלימודים

 השכלה גבוהה.

במסגרת התכנית משולב כל סטודנט על פי נטיותיו ויכולותיו בתחומי לימוד שונים לתואר 
 ראשון. 

שולבו שני סטודנטים חלוצים במכינה הייעודית לקראת  8002עת נפתחה התכנית באוגוסט 
ים אשר סטודנט 82דים תשע"ג עם לימודים אקדמיים, עתה אנו פותחים את שנת הלימו

ראשון עובד כמתכנת בבזק, ההשמה בוצעה בשיתוף הבוגר ישולבו בלימודים אקדמיים. ה
, וכן בוגר נוסף שממשיך ללימודי תואר שני  Abilities Solution LTDפעולה עם חברת 

 בפיזיקה.

הסטודנטים, בתכנית זוכים הסטודנטים לליווי מסביב לשעון גם בזמן המגורים במעונות 
הקניית מיומנויות חיים יום יומיות שנועדו לעודד ולפתח תפקוד עצמאי, כמו כן מוצעת תמיכה 
לימודית וחברתית שנועדו להבטיח מענה למגוון הצרכים העולים במהלך הלימודים והשהות 

 בקמפוס. 

ות יש נטייה לחשוב שמאחר ומדובר בסטודנטים על הרצף האוטיסטי אין להן צרכים ושאיפ
ואף יותר, לאור שנות חברתיות כשלמעשה ההפך נכון ויש לסטודנטים אלו צרכים ככל האדם 

הקושי הנוסף הוא בהיעדר מיומנות חברתית וכלים לפרש ולהתמודד  הדרה חברתית.
 בסיטואציה שמזמנת אינטראקציה חברתית.
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מענה חברתי ויצירת  ,בתכנית מוצע מענה חברתי מלא למשתתפים ועל פי המודל שפיתחנו
אשר בנוסף למעגלי התמיכה הלימודית והאישית מבטיחים  הקבוצה חברתית מגובשת ופעיל

הם מגיעים שפופים וחוששים וכבר בתוך  טודנטים המשתתפים בלימודים ובכלל.הצלחת הס
 סמסטר על פי רוב אנו עדים לשינוי משמעותי בעצמאות בחיוניות ובדימוי העצמי.

זו מציעה מענה לכל בוגרי כיתות תקשורת משלבות בעצם תכנית 
אשר בפועל עם סיום התיכון אין להם עתיד או מסגרת תמיכה 
שמציעה שילוב מלא עם שוויון הזדמנויות לרכוש השכלה ואופציה 

 לעתיד תעסוקתי כבוגרים יצרניים.

התוכנית מבוצעת יל ידי צוות מקצועי ומנוסה במרכז השרות 
וון מענים פרטניים וקבוצתיים ברובד הלימודי, עניק מגמלסטודנט, ה

כלכלי, חברתי ואישי לכל סטודנט, ובפרט תומך ומנגיש את 
 הלימודים לסטודנטים עם מוגבלות.

תכנית זו נהנית גם מהידע, הפרקטיקה ומחקר מלווה מטעם 
המחלקה להפרעות תקשורת במרכז האוניברסיטאי אריאל בראשותה של דר' אסתי בן יצחק, 

מתמיכה המוצעת ישירות לסטודנטים במימוש זכאות לשיקום על ידי המוסד לביטוח  וכן
 לאומי.

המודל שפיתחנו מציג תוצאות של הצלחה לאור כך מטרתנו להגדיל את מספר הסטודנטים 
 בתכנית במהלך השנים הקרובות.

 עד היום נשא המרכז האוניברסיטאי אריאל בכל הוצאות המימון לתכנית ולצורך הגדלת
 בכל אמצעי להשגת סיוע במימונה . מספר המשתתפים אנו נוקטים

 )בתמונה, משתתפים בפרוייקט בפעילות בקמפוס(

 

 

  

שם 
 הפרויקט

תיאור פעילות 
 ומטרות התוכנית

מספר הסטודנטים 
 הפעילים בתוכנית

שותפים בתקצוב 
 התוכנית

תכנית 
ייחודית 
לשילוב 

סטודנטים 
על הרצף 

האוטיסטי 
 באקדמיה

הלימודים הנגשת 
תוך יצירת שיווין 
הזדמנויות לרכישת 

 השכלה גבוהה.

 

סטודנטים על הרצף  82
האוטיסיטי שולבו בשנה"ל 

 .באקדמיה.

 

המרכז 
האוניברסיטאי 

 אריאל
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 קורסים חברתיים במרכז האוניברסיטאי אריאל .3

 

הפקולטה למדעי החברה והרוח, חינוך וקהילה יהודית בת זמננו,  -ספרות שואה .א
 שם המרצה: ד"ר ניצה דוידוביץ. המחלקה למורשת ישראל.

 
 בשני מקומות מרכזיים:  פועלים בקורס הסטודנטים

חיילים ותלמידי  של קבוצות מגיעות השואה שבאריאל לבית  :באריאל הזיכרון בבית
 השואה. בנושא מרוכזים עיון ימי בית ספר במסגרת הלימודים ובמסגרת

, אוטנטיים, הקלדות חומרים ושימור תיעודהדרכות, ב עוסקיםשל הקורס הסטודנטים 
 .באזור חינוכיות במסגרות ופעילויות עיון ימי ניהול

 חומרי והעלאת הזיכרון לבית אינטרנטי  אתר בבניית הסטודנטים שותפים כן כמו
 .לימוד לאתר

 
שואה ואמונה לחינוך,  מכון ל"שם עולם"בנוסף, ישנם סטודנטים המגישים עבודות 

 .ה"אפר הרבכ תיעוד ומחקר

 תוצאות הקורס: בסיום הקורס, סטודנטים מציגים את עבודותיהם.

 סטודנטים במסגרת קורס זה. 67בשנה"ל תשע"ב פעלו 
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 . שם המרצה: פרופ' צבי שילר, הפקולטה להנדסה "1רובוטיקה קורס " .ב

תוח ובניה של מערכת רובוטית יבפ הלימודחומר  יישם אתלהקורס נועד  תיאור הקורס:
המיועדת לפתור צורך אמיתי של קהילה הזקוקה לעזרה טכנולוגית בחיי היום יום.  דוגמאות 
של קהילות הזקוקות לעזרה הן נכים ואנשים עם מוגבלויות, קשישים, אימהות המטופלות 

 בילדים קטנים, ועקרות בית.  

ליהם הסטודנטים עובדים השנה כוללות דוגמאות של פתרונות משנים קודמות ומהנושאים ע
מערכת לטיפוס מדרגות,  כסאות גלגלים שמטפסים מדרגות, זרוע רובוטית להגעה למקומות 
גבוהים, ארון מטבח היורד לגובה המשתמש, מערכת להעברת אדם ממיטה למיטה )בבית 

רומם, חולים או מוסד סיעודי(, עריסה אוטומטית, מכונה להכנת מטרנה, כיסא תינוק מת
רובוט לניקוי אסלה, רובוט לניקוי חלון, סולם אוטומטי, מכונה לגריבת גרביים, מערכת 

 להרמת אדם משכיבה.

כל הפתרונות הוצעו לאחר ניתוח יסודי של הצרכים של הקהילה שנבחרה לאותה שנה, 
 והצעת פתרונות יצירתיים שעונים על הצרכים.  זיהוי הצורך כולל ביקור בקהילה, ראיונות

 .  עם אנשי הקהילה )משתמשים פוטנציאליים(, והערכה טכנולוגית להצעת פתרון הולם

דרישות הקורס רחבות יותר מהאפיקים האחרים בפרויקט הגמר כיון שבנוסף לאתגר 
הטכנולוגי, על הסטודנטים להכיר את קהילת היעד, להבין את צרכיה, ולהציע פתרון שישפר 

שעות שבועיות.  4-פעילות שהיקפה לאורך הקורס הוא כ את איכות החיים של אותה קהילה,
הכרת הקהילה דורשת מהסטודנטים להקדיש זמן בביקורים בקהילת היעד בהם הם מבצעים 
תצפיות על הפעילות באותה קהילה, מראיינים משתמשים פוטנציאליים, ונחשפים לנושאים 

רויקט, הסטודנטים מציגים בסיום הפתוצאות הקורס: חברתיים מחוץ לתחום הלימודים הצר. 
 את הפתרונות שפיתחו לקהל הרחב הכולל נציגים מקהילת היעד, אנשי תעשייה, ותקשורת.    

  סטודנטים במסגרת קורס זה. 62בשנה"ל תשע"ב פעלו 
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 תרומה לחברהמעורבות ו -המרכז האקדמי רופין 
דרך במכלול יחסי הגומלין בין העולם  פריצותוביל לה לקח על עצמוהמרכז האקדמי רופין מדיניות: 

 . לה בתחומי הקליטה והשילוב החברתיבין הקהיולהאקדמי 
  את ממקד המכון  (ץהראשון מסוגו באר) שילוב חברתיולהמכון להגירה  הוקם 5002בשנת

 בתחומי ההגירה )העלייה(, הקליטה , תיאורטי ויישומי, פעילותו במחקר ובלימוד אקדמי

  והשילוב החברתי.
  לימודי תואר שני תכנית הוקמה 5002בשנת (.M.A ) .בנושא הגירה ושילוב חברתי  

  של המחזור הרביעי של סטודנטים והסמכתו סתיימה הכשרתו הלימודים תשע"ב, הבשנת 

 . בגישור בין תרבותי ביתא ישראל"" הילת קמ

 ארגונים מופנים לפעילות במסגרת רב מאמצי הפעולה בנושא המעורבות החברתית ימ

 . של קליטה ושילוב חברתים התמודדות בתחומיהשל ' בקו הראשון'המצויים 

 

 פורצי דרךותכניות פרויקטים 

  סטודנטים בני העדה האתיופית.של הסמכה בגישור בין תרבותי ההכשרה ותכנית ה .1

 'ישיבה תיכונית ת"ום', 'בן יקיר ','הדסה נעורים' כפרי הנוער עםקשרי אקדמיה קהילה קיום  .2

 )תורה ומדע(.

 י.הגירה ושילוב חברתב MAיישומי בתוכנית  צוותיפרויקט גמר ביצוע  .3

 )תכנית ייחודית ללימודי מנע"ס(  מנהלים BAתכנית בסמינר יזמות ומעורבות חברתית קיום  .4

 .עמותות חברתיותלטובת  המחלקה לתעשייה וניהול-ר במערכות מידעפרויקטי גמביצוע  .2

 הקמת חממה עסקית חברתית . -לביצוע עתידיתתכנית  .6

 

 העדה האתיופית.סטודנטים בני של הסמכה בגישור בין תרבותי ההכשרה וה .1
סיים המחזור הרביעי  ,בשנת הלימודים תשע"ב

של בני העדה האתיופית את הכשרתו והסמכתו 

מדובר בתכנית בתחום הגישור הבין תרבותי. 

)שנת התחלה  ייחודית, ראשונית מסוגה

לימודים , ב, המאפשרת השתלבות(5006

מסלול עם , 1לקראת תואר ראשון במנהל עסקים

 השילוב החברתי ,התמחות בתחום ההגירה

 והגישור הבין תרבותי. 

בתחום מסלול ההתמחות וההכשרה המעשית 

כלים ומיומנות  המקנהגישור הבין תרבותי, 

                                                           
מנהל עסקים, היא גם במחלקות מדעי ההתנהגות, ההשתלבות באקדמיה בנוסף למחלקה ב בשנת תשע"ג 1

 סיעוד, כלכלה ומנהל.

 
טקס הסמכה תשע"ב: תכנית המגשרים של רופין מציעה 
לבני העדה האתיופית תכנית לתואר ראשון + תעודת 

  במלגה מלאה . הסמכה בגישור רב תרבותי
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כמו גם היכרות עם התרבות והחברה  ,מקצועית גבוהה, הכוללים הכרות עם תרבות ארץ המוצא

כלכליים ופסיכולוגיים של תופעת , יבטים חברתיים: הושאים כגוןבנ יםאקדמי ים. לימודבישראל

הם מוקדש להתנסות מעורבות שעות, שליש מ 600ועוד. היקף תכנית ההכשרה מעל  ההגירה

במערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, מוקדי קליטה, מרכזי קליטה, מרכזי צעירים, ותרומה 

מסוגלים לייעץ, ללוות, לתמוך הכאנשי מקצוע לפעול הלומדים מוכשרים מערכות הבריאות והקהילה. 

 . ולהוביל בהצלחה תהליכים של  שילוב חברתי וגישור תרבותיאו במסגרת משפחתו, בעולה כפרט ו/

מנהלים, יזמו הקמת קרן מלגות הממומנת ל BAסטודנטים בתכנית  ,מנת לסייע בהצלחתם על

 66 עד כה הוסמכו ודנטים מצטיינים לחבריהם בתכנית.עזר הניתנים על ידי סט באמצעות שיעורי

 מטעם הגמר, לאחר הגנה על פרויקט תעודה מקצועית וזכו לכמגשרים בין תרבותיים בוגרי התכנית 

השלימו את לימודיהם לקראת תואר במנהל  35. השתלבו בלימודים באקדמיה 25 משרד התמ"ת. 

   ימשיכו בלימודיהם בשנת תשע"ג.  52עסקים. 

 :כפרי הנוערבין להמרכז האקדמי רופין בין  –קשרי אקדמיה קהילה  .2

 )תורה ומדע(. 2הדסה נעורים, בן יקיר, ישיבה תיכונית ת"ום 
בין  קהילה – לפתח ולמסד מודל של קשרי אקדמיההמטרה: 

מעורבות ותרומה , השיתוף פעול, תוך כפרי הנוערלבין רופין 

סגלי אקדמי לבין אנשי הסגל ה ,סטודנטיםבין רחבות היקף 

אוכלוסיית בני הנוער שהצטרפו לתכנית.  החינוך של הכפרים

 הבאים מרקע, קטגוריה של בני נוער בסיכוןל שייכתבכפרים 

שנים האחרונות. כשליש ברובם עלו מאתיופיה  ,חלש חברתי

ויותר מתלמידי נעורים הם בני העדה האתיופית כאשר בנוסף 

קלט הכפר לאחרונה גם קבוצות נוער נעלה מחבר העמים. 

ית תו"מ קולטת במסגרתה מדי שנה צעירים הישיבה התיכונ

 שזה עתה הגיעו לארץ כאשר רובם הם אנאלפביתים בשפת המקור. 

שעיקרם מתנקזים פעולה בקשת רחבה של מאמצים , מתכונות )מודולות(לפתח  :מטרת הפרויקט

 לשני אפיקים עיקריים:

 ביטחון ומסוגלות שג, יה  והקניית תחושת  חיזוק המוטיבציה ללמידה והצלחה בלימודים

  ;לאוכלוסיית התלמידים

  התמודדות עם שונות ושילוב בין הסגלי החינוך בכפרים בנושא  לשמיסוד תהליך ההכשרה 

  ;תרבותי

                                                           
ירים מזרע לקליטת צע עתוך התמקדות בסיו ,בשנת תשע"ג יורחב הפרויקט ויתבצע גם בישיבה תיכונית תו"ם 2

בית ישראל שזה מקרוב באו לארץ. כמו כן תתבצע פעילות בתחום ההעצמה של חניכות הדסה נעורים ע"י 
 .50. צפי סטודנטים מעורבים פרויקט  המצטיינים של המחלקה למדעי ההתנהגות

 
בשנת הלימודים תשע"ב פעלו במסגרת כפרי 

 .סטודנטים 07הדסה נעורים ובן יקיר 
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בתחומי הפעולה סטודנטים  20בשנת הלימודים תשע"ב  פעלו במסגרת כפרי הדסה נעורים ובן יקיר 

וחונכות  תגבור לימודים, פעילות במסגרת הסביבה החופית בנעורים, נוער שוחר מדעי היםהבאים: 

הפרויקט מגובה הכשרות סגלים  11בנוסף בוצעו  בכפר הנוער בן יקיר.גישור בין תרבותי אישית ו

 בהערכה מעצבת ומסכמת.

 י.יישומי בתוכנית מ.א להגירה ושילוב חברתצוותי פרויקט גמר  .3

לידי ביטוי את הידע  מביאבהגירה ושילוב חברתי  מוסמךה בתכניתפרויקט הגמר של הסטודנטים 

רכשו הסטודנטים במהלך לימודיהם, ויישומו )הלכה למעשה(, בלימוד וניתוח סוגיה שהתיאורטי 

בתחום מערכת הקליטה והשילוב החברתי באחד הישובים ו/או הארגונים שקלטו עולים בהיקפים 

את ההבנה ויכולת ההתמודדות עם סוגיה נבחרת ולתרום לייעול ההיערכות  עמיקמהפרויקט גדולים. 

 של גופי הרשות  המקומית ו/או ארגונים המצויים בחזית הפעולה בנושא. 

דגש רב מושם על ההתמודדות יוזמה בבחירת הסוגיה ובדרכי  בלצוותי הסטודנטים ניתן מרח

בוצעו פרויקטים בשנים קודמות . יתחוהצוותים פשאותו בפועל של התוצר יישום ההאפשרות של 

בראייה רב מערכתית בערים לוד ורמלה. בשנת תשע"ב בוצעו וקודמו פרויקטים במסגרות הבאות: 

 .העצמת נשים דלות משאבים ועודהמרפאה לעובדים זרים, מרכזי למידה של בני נוער אתיופי, 

 

 סמינר יזמות ומעורבות חברתית תכנית ב.א מנהלים. .4

הסמינר בנושא יזמות ומעורבות חברתית, נועד לאפשר לסטודנטים, להיחשף לעשייה וחדשנות 

חברתית המאפיינת את דפוסי הפעולה וההתמודדות של 

לחרוג מכך:  חשובואף  .יזמים וארגונים חברתיים

ממסגרות החשיבה הרגילות ולהתעמת עם המשמעות 

סמינר והאתגר של תרומה ושינוי חברתי. ביסוד פיתוח ה

כי חשיפה והקניית מודעות לחשיבות המעורבות ההנחה, 

והתרומה החברתית, מחייבות  את הפיתוח של תכניות 

מחקר פעולה, עבודת  המשלבות בין תיאוריה אקדמית,

 שדה אינטנסיבית, לימוד עמיתים ועבודת צוות. 

שמדובר בסטודנטים בעלת מאפיינים ייחודיים  ,העובדה

, בעמדות ניהולבעלי משפחות, , +30גילאי ב סטודנטים)

מאפשרת להם  ,(כדי עבודה במשרה מלאהתוך  במנע"סמשלבים לימודים לקראת תואר בוגר ש

את הידע  ם ולייששלהם  להביא לידי ביטוי בתהליך הלימוד והפיתוח את הניסיון הניהולי והמקצועי

היכולת לתרום  -האתגר עמו מתמודדים הצוותים   הלכה למעשה. ,התיאורטי במסגרת הלימודים

 . המקצועיים לארגון איליו הם חוברים ערך מוסף אמיתי המבוסס על לימודיהם, ניסיונם וכישוריהם

 
ת ומוענק בלימודים, שנה בטקס המצטייניםמידיי 

פעילים סטודנטים ופרסי הצטיינות להוקרה תעודות 
 יתהחברתהעשייה בתחום שהגיעו להישגים יוצאי דופן 
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. בשנת תשע"ב הושם דגש צוותים 2מסגרת סטודנטים ב 56בשנת תשע"ב פעלו במסגרת הסמינר 

אוכלוסייה בעלת צרכים , של אוכלוסיית צעירים עולים פרויקטים בתחום שילוב תעסוקתיעל פיתוח 

  . יזמות והעצמת נשים, ייחודיים
 וניהולהמחלקה לתעשייה  - בעמותות חברתיות  פרויקטי גמר .5

 ת תעשיההנדסמחלקה לפרויקט הגמר במטרת 

לסטודנטים הזדמנות לרכוש ספק ל היא וניהול 

ניסיון מעשי ע"י טיפול בבעיה מציאותית במסגרת 

 . אמיתיארגון 

נושא הפרויקט קשור לפעילות השוטפת של 

הארגון ומשלב היבטים תפעוליים/הנדסיים 

. על הסטודנטים להשקיע מאות שעות טכנולוגיים

בודה שבמהלכן מתבצע לימוד מקיף של ע

 ו ובעיותיו.צרכי ואיתורפעילות הארגון 

דאיות כלכלית, נבחנות כ מתבצעות בדיקות

חלופות לאפשרויות מתן מענה עד לבחירת 

 הפתרון המומלץ.

השינוי שחל בשנת הלימודים תשע"ב התבטא 

מערכות חברתיות.  בשנת לבהעתקת המאמץ מהתנסות במערכות משקיות להתנסות ותרומה 

בעמותת " אביב לניצולי  דוגמה:. ל חברתיות פרויקטים במסגרת עמותות 15תשע"ב הופעלו ויושמו 

פותחה מערכת ניהול מידע שתרמה שואה" שמטרתה הבטחת מיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה 

לשיפור יכולת השליטה במאגר המידע של פרטי ניצולי השואה, הגדלת חשיפת הארגון כלפי הניצולים 

 זמנים קצר.וקרוביהם ושיפור יכולת התגובה לקבלת זכויות בחלון 

עמותת הורים, לילדים, מתבגרים ובוגרים הלוקים באוטיזם, פותחה מערכת ניהול  - בעמותת  אלו"ט 

 מידע לטובת מרכז התעסוקה של הארגון ושכלול הקשר שלו עם אוכלוסיית ההוסטלים.

עמותה שמטרתה לקדם, לטפח ולהעצים בני נוער ולמנוע נשירתם ממערכת   -בעמותת זיו נעורים 

 חינוך, פותחה מערכת שנועדה לאפשר שיתוף בידע וגישה זמינה למאגר החינוכי הקיים בעמותה. ה
 .הקמת חממה עסקית חברתית )עתידית( .6

תהייה:  המטרתש בשנת תשע"ב התבצע תהליך תכנון שמטרתו הקמת חממה עסקית חברתית

 חברתי.ו שילוב תעסוקתיופיתוח יוזמות בתחום קליטת העלייה,

  .ליצור מרחב המאפשר כניסה ומימוש של רעיונות חדשניים 

  לאפשר לצוותי המרצים והסטודנטים שיפעלו במסגרתה את פרק הזמן הדרוש לגיבוש

שיווק לצורך קליטתה של היוזמה  ניסוי, הרעיון לתכנית פעולה הכוללת:בדיקת ייתכנות,

 או את הקמתה של מסגרת חדשה./במסגרת ארגון קיים ו

 היוזמות שיפותחו במסגרתה בפני גופים בעלי פוטנציאל השקעה. לחשוף את  

 
"אביב ניצולי שואה":   בעמותתשבוצע דוגמא לפרויקט 

מערכת  יתחו הסטודנטים,במסגרת פרויקט  הגמר פ
ע"ס הפתרונות המקובלים לניהול ארגון המתנדבים 

 הנדסת תעשייה וניהול אותם למדו בתואר ל
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 066,666-כסטודנטים בישראל ומייצגת אגודות   06 -כ דנטים בישראל הינה ארגון הגג שלהתאחדות הסטו
ובמכללות מתל חי בצפון ועד קמפוס אילת בדרום. התאחדות אוניברסיטאות, וסטודנטיות הלומדים בסטודנטים 

במטרה לשמור על מעמד הסטודנט בישראל ולקדם את זכויותיו בכל תחומי  2591הסטודנטים הוקמה בשנת 
החיים. לצד זאת, פועלת התאחדות הסטודנטים לקידום החברה בישראל, הן באמצעות הובלה והשתתפות 

פיתוח והשתתפות במגוון פרויקטים של מעורבות חברתית והתנדבות. בנוסף, במאבקים חברתיים והן באמצעות 
ההתאחדות מקדמת פעילות הסברה בקמפוסים ברחבי תבל למען ישראל והיא בקשר מתמיד עם כלל ארגוני 

 הם גם הארגונים היהודיים.יבינהסטודנטים העולמיים 

ולתו להוביל שינוי בסביבתו. אנו מאמינים כי התאחדות הסטודנטים מכירה בהון האנושי הטמון בסטודנט וביכ
תפקיד הסטודנט בחברה אינו מתמצה ברכישת השכלה ובקניית דעת, אלא במעורבות רבה ובפעולה נחושה 
ומתמשכת לשיפור חברתו. מאז ומעולם היו אלה סטודנטים אשר הרהיבו עוז, ערערו על כללים ומוסכמות 

ציבור הסטודנטים  -מחוזות טובים יותר. זהו ייעוד וצו מחייב גם עבורנווהצליחו להוביל את החברות שבה חיו אל 
 בישראל. 

 פרויקט הדגל של התאחדות הסטודנטים  -לוד      

התאחדות הסטודנטים בישראל יזמה השנה אסטרטגי לאומי במסגרתו יעתיקו מאות סטודנטים את חייהם לעיר 
יקשרו את גורלם בגורל העיר ויבחרו בה כמקום המועדף לבנות לוד: יגורו בה, יעבדו בה, יזמו בתוכה ובהמשך 

בו את חייהם. המטרה המרכזית היא לשנות את תדמיתה של העיר לוד, ובשיתוף הקהילה המקומית להפכה 
לסמל של הצלחה ולמוקד משיכה לסטודנטים ולצעירים בכלל. זאת, באמצעות יצירת מגוון רחב של פתרונות 

ה, התרבות והבילוי, אשר יגדילו את מספר הצעירים והצעירות החיים בעיר ופועלים בה, בתחומי הדיור, התעסוק
 ותורמים להתחדשותה, להתפתחותה ולמיתוגה כעיר אטרקטיבית לצעירים.

העיר לוד נבחרה משתי סיבות עיקריות: הבעייתיות והפוטנציאל. מחד, מזוהה העיר כמקום אשר ירד קרנו 
בר בתחומים רבים. מאידך, מיקומה, מורשתה ובעיקר תושביה מעניקים תקווה בשנים האחרונות ונקלע למש

רבה לכל המבקשים להפיח בה רוח חיים חדשה ולממש את חזונה כעיר מופת רב תרבותית, צעירה 
 ואטרקטיבית.   

, אף הוא אינו מקרי ומהווה המשך ישיר שלה. 1622תזמון המהלך, כהמשך למחאה החברתית הגדולה בקיץ 
פיסתנו, המחאה שפרצה אינה מוגבלת לתחום מסוים אלא מעידה על נכונותם של אזרחים רבים להיאבק לת

על אופייה ועל דמותה של החברה הישראלית. במקביל לאחריות הרובצת על הממשלה לפתרון המשבר 
ים לראות כלכלי, אנו מאמינים כי במקביל גם אנו הצעירים חייבים להיות חלק מהשינוי שאנו מבקש-החברתי

בחברה הישראלית. אדם פודה נפשו במעשים קטנים וכמה מאות סטודנטים אשר יירתמו למהלך יוכלו במו 
לשם אנו  -ידיהם ומעשיהם לרענן את החזון הציוני ולהפריח את השממה החברתית בישראל. לשם אנו חותרים

 יודעים שעוד נגיע. 

 

 אז מה כבר יש בעיר?!

סטודנטים, המתגוררים בכפר הסטודנטים ובשכונות העיר בדירות  06-לוד כבשנת הלימודים תשע"ב עברו ל
כך שאת השנה האחרונה פתחו בעיר  -סטודנטים 296כבר הצטרפו אליהם עוד  1621שכורות. באוקטובר 

הסטודנטים מתגוררים בעיר במודל של קהילות במטרה לבנות תשתית משותפת להשארות סטודנטים!  022
 יקט. בעיר גם בתום הפרו
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 אז מה כבר הספקנו לעשות?

במשך שלושת החודשים הראשונים בעיר קיימו הסטודנטים בעיר תל"מ )תהליך ללמידה משותף(, אשר מטרתו 
כלל בין  תהליך המיפוי הייתה לקבל תמונת מצב עדכנית של העיר על מנת שנדע איפה הכי נכון שנתערב. 

השאר קבוצות מיקוד לתושבים יהודים וערבים, מאות סקרי דעת קהל, ראיונות עם דמויות מפתח בעירייה ובעיר 
עיבוד וניתוח הנתונים הוצגה תמונת המצב לעירייה ולתושבי העיר  אחרוניתוח של חומרים ומיפויים קיימים. 

ים על הממצאים לקראת בחירת תחומי ההתערבות בערב חגיגי בו לקחו חלק מאות תושבים שקיימו לאחריו דיונ
 אשר הולכים להתמקד בהעצמה אזרחית, חינוך בלתי פורמאלי ופיתוח תחום התרבות לצעירים בעיר. שלנו

 

  קהילות צעירים משימתיות

אנו סבורים כי מסגרת חיים קהילתית של סטודנטים תחזק משמעותית את זיקתם ללוד ואת רצונם להישאר 
לאחר סיום התואר. החיים במסגרת של קהילת צעירים, תוך התערות ומעורבות של ממש  ולגור בה גם

תיצור בסופו של דבר זיקה עמוקה המהווה שיקול מרכזי בבחירת המקום להשתקעות  –במסגרת הקהילה בלוד 
רה ת מטארוכת טווח. מתוך תפיסה זו, פעלנו לגיבוש שבע קבוצות סטודנטיאליות אשר נכנסו לשלוש שכונו

סטודנטים )סטודנטים וסטודנטיות מחוץ לעיר וסטודנטיות  19-ורכב מכמבעיר. כל אחת מן הקבוצות 
לווה על ידי גוף מוצה סטודנטיאלית באותה השכונה. כל קב יםעלופו יםתגוררמ(  אשר וסטודנטים בני העיר

סטודנט אשר לוקח חלק  כל המתמחה בניהול קהילות צעירים לטובת חיזוק הקשרים האישיים בין הסטודנטים.
בחודש. בתמורה כל ₪  966-וסיוע בשכ"ד של כ₪  26,666בפרויקט מקבל מלגת שכל לימוד על סה"כ של 

  שעות מעורבות חברתית בקהילה ושעתיים נוספות של ערב קבוצה. 0סטודנט נותן חזרה 

 

 -0222המאבק החברתי של קיץ 

יצאו אזרחי מדינת ישראל לאחת המחאות החשובות והמשמעותיות ביותר שידעה  1622קיץ ב
המדינה בשנים האחרונות. התאחדות הסטודנטים והאגודות מכל הארץ היוו כוח חשוב מאין 
כמותו בקידום המאבק, דחיפתו והרחבתו למימדים העצומים אליו הצליח להגיע. עד לנקודה 

המחלקה למעורבות חברתית   צלחות ותוצאות בלתי מבוטלות. עם זאת,זו ידע המאבק כבר מספר הישגים, ה
וההתאחדות כולה לא תנוח עד אשר ימוצה המאבק עד תום ונצליח להשיג את הדרישות החשובות אשר לשמן 

 .נכנסנו למאבק

 

 נשים באקדמיה ובאגודותפורום 

אחד הנושאים המרכזיים שלטובתם פועלת המחלקה למעורבות חברתית 
בהתאחדות הסטודנטים הוא כינון שוויון אמיתי בין נשים וגברים בקמפוסים. השנה 

נשים באקדמיה “תחת הכותרת פורום המתכנס אחת לחודש ארגנן לראשונה 
הישראלית לדון ולבחון את מקומן של נשים בחרבה  פורום היא מטרת ה”. ובאגודות

ולגבש מודלים שיסייעו לשילוב גבוהה יותר של  בכלל ובאקדמיה ובאגודות בפרט
 .נשים בתפקידי מפתח באגדות )יו"ר סיו"ר ומנכ"ל(

 

 

 השדולה למען העסקה ישירה בכנסת

ל ”חברה התאחדות הסטודנטים ליוזמה של ארגון שתי 1622במהלך חודש דצמבר 
בעה ה ישירה. את השדולה מובילים ארופעלה להקמת שדולה בכנסת למען העסק

את פעילותה בכנס שיתקיים ביום  פתחה השדולה  .יושבי ראש מארבע סיעות שונות
הקואליציה הארצית  בינואר. כיום השדולה פועלת בשיתוף פעולה עם 22-רביעי ה

מהווה לובי של ארגונים אשר פועלים לקידום העסקה ישירה ה להעסקה ישירה
  באקדמיה ובכלל.
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 דלת פתוחה לרווחה

מידי שנה בוחרת ההתאחדות מספר יוזמות חברתיות, פרי יוזמה סטודנטיאלית או כאלו 
שסטודנטים הם הכוח המתפעל והמניע שלהן, ומסייעת להן בכל שהפרויקט נדרש לו 

הסיוע בא לידי ביטוי במלגות, תמיכה במשאבים, סיוע על מנת להתקיים ולהתעצם. 
אנו מפרסמים קול  בסמוך לפתיחת שנת הלימודים  לוגיסטי פרסום ושיווק המיזם ועוד.

אתם באים עם יוזמה סטודנטיאלית הסטודנטים להגיש מועמדות. סטודנטים קורא הזמין 
התרחב בהיקפו, או ל לשינוי חברתי או פרויקט חברתי קיים אשר זקוק לסיוע כדי לקום

 .ואנחנו מסייעים להוציאו לפועל

 

 

 זכויות סטודנטיות בהריון

לאחר עבודת מטה מאומצת של המחלקה למעורבות חברתית בהתאחדות 
אישרה המועצה להשכלה גבוהה את  בשנה שעברה  הסטודנטים הארצית,

ילד זכויותיהן של סטודנטיות בהריון, טיפולי פוריות, לידה, אימוץ או קבלת 
למשמורת או אומנה. הכללים מקבעים את זכויותיהן האקדמיות של 
הסטודנטיות שעד כה נאלצו להתמודד עם שילוב מורכב בין הורות לרכישת 

 השכלה ללא תמיכה מוסדרת ואחידה מצד המוסדות האקדמיים.
 

 הפרויקט הלאומי

ניצולי שואה, רבים מהם אינם מוכרים לרשויות המדינה או קרנות הסיוע ותפקידנו  166,666 -בארץ ישנם כ 
 מטרת הפרויקט מתחלקת לשני מישורים: להגיע אל כל הניצולים ולסייע בידם לממש את זכויותיהם.

האחד, סיוע בבירור הזכויות של ניצולי השואה המגיעים להם על פי חוק שבמקרים רבים הם לא מודעים 
. השני, איסוף סיפוריהם האישיים של הניצולים במטרה לשמר את הזיכרון ולעצב את תודעת החברה לקיומם

לאחר ההכשרה, יקבל כל סטודנט רשימת ניצולים מהרכז האזורי ויחל בפעילותו עם הניצולים. כל  הישראלית.
יברר הסטודנט את  ב מיקום גיאוגרפי בהתאם למקום מגוריו. במהלך הביקור“סטודנט יבקר ניצולי שואה ע

תיעוד עדותו של הניצול שתועלה לאתר האינטרנט  -זכאותו של הניצול כמו כן יציע לו למלא טופס "לדורות"
 .כל פעילות שתיעשה במסגרת הפרויקט תיחשב לשעות מלגה "לדורות".

 פרויקט חונכות
 א פורמאליות. מטרת הפרויקט היא יצירת מערך חונכות לאזרחים ותיקים בדרך של מתן הרצאות ל

את מערך החונכות מפעילים סטודנטים ממגוון הפקולטות השונות, אשר מעבירים הדרכה לציבור האזרחים 
 הותיקים בתחומים הקשורים לתחום הלימודים שלהם.

לא ציפינו ליהנות וללמוד כה רבות במהלך פרויקט החונכות,אנו סבורים שכשם שדיירי בית האבות נהנים “ 
 “דור מקימי המדינה –הדור הצעיר, אנו נהנים ולמדים מהם  –אותנו ללמוד ולהכיר 

 )איתי זמיר, תימורה מגנוס, סטודנטים בבאר שבע(
  

 
 חינוך לאומנות

 .אמנות דרך הותיקים האזרחים ציבור לבין הסטודנטים ציבור בין חיבור יצירת הינה הפרויקט מטרת
 באמצעות ,האומנות מתחום סטודנטים בו יעשירו אשר ומתמשך קבוע קשר יצירת על מבוסס הפעולה שיתוף
 .השונים האומנות בתחומי הותיקים האזרחים ציבור את ,בלימודיהם שרכשו כלים
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 אומנות.  לימודי ממגמות יבואו הסטודנטים – הכלליים לקריטריונים בנוסף
 
 עבודה דרך  ,משלה ומטען חיים סיפור אחת שלכל אור ומלאות נפלאות נשים להכיר זכינו זה פרויקט בזכות“

 “ולנו להם חשובים האלו כמה המפגשים הרגשנו מכל יותר. ציור יכולות של רחב למגוון משותפת וחשיפה
 )אביב תל , סטודנטים, רוזנברג ועמיר איילת(   

 מחשבים

 בירוקרטיה לחסוך כן משותף וכמו מכנה בעלות קהילות בין תקשורת לאפשר יכול והמחשבים האינטרנט עולם
 האזרחים קהילת ,הדורות פער בשל .ועוד החולים קופות ,לאומי ביטוח כגון ממסדיים גורמים מול אל יומיומית
 הפער הבין את לצמצם היא הפרויקט מהות .המחשבים לעולם יותר נמוכה נגישות קהילה בעלת הינה הותיקים

 .גמלאי לכל למחשבים נגישות ולאפשר דורי

 
 תיאטרון קהילתי

 אזרחים לבין הבמה אומנויות מתחום סטודנטים בין המשלב קהילתי תיאטרון הקמת היא הפרויקט מטרת
 בתיאטרון מתנסים ,לעולמם הנוגעים אישיים חומרים המשתתפים מעלים הפרויקט במסגרת .ותיקים

 מטרת .המקומית הקהילה בפני מועלית אשר הצגה לכדי החומרים את מעבדים ולבסוף ,קבוצתית ובדינאמיקה
 ברשויות הצגות מועלות השנה בסיום .ותיקים האזרחים של עולמם מתחום בעיות לצופה לשקף היא ההצגה

 .העצמי להעצמת תורם הקהילתי התיאטרון .עצמה הקבוצה של חומרים מתוך הנוצרות הארץ ברחבי המקומיות
 העצמה גם מתרחשת בנוסף .לביטויו נרחב כר מספק אשר שינוי חיובי של תהליך חווה בקבוצה הפרט

 .שואפת היא אליו חברתי - הקהילתי השינוי את ליצור הכוח את לקבוצה אשר נותנת  ,קבוצתית

 
 אזרחים ותיקים מתנדבים

יציאה לגמלאות בחיי כל אזרח היא שינוי קיצוני. נוצר חלל ועודף זמן שקשה למלאו. המעגלים החברתיים 
מספר האזרחים הוותיקים בישראל גדל משנה לשנה, אך מעטות מסגרות מצטמצמים וצצה לה הבדידות. 

הפעילות המוצעות להם ולעיתים גם מסגרות הפעילות לא מתאימות לכולם. מטרת הפרויקט היא להפיג את 
הבדידות, להעלות את הערך העצמי ואת תחושת המסוגלות העצמית של האזרח הוותיק, למנוע את הניתוק בין 

לחברה ולשמור עליו כאדם פעיל התורם לחברה. הפרויקט המוצע מציע לאזרחים הוותיקים האזרח הוותיק 
הסטודנטים בפרויקט יצרו קשר עם עמותות וארגונים באזור וירכזו  להתנדב בקהילתם בשלל מסגרות פעילות.

ויסייעו  את הצרכים להתנדבות האזרחים הוותיקים, יבצעו שיבוץ של האזרחים הוותיקים במקומות ההתנדבות
בקליטתם. כמו כן, הסטודנטים יהיו אחראים על הפקת חוגים ופעילויות במועדון מלבד ההתנדבות עצמה, וילוו 

 את האזרחים הוותיקים בפעילותם לאורך השנה.
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