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המעורבות החברתית של מוסדות אקדמיים בסוגיות חברתיות מורכבות בסביבתם ,הולכת וגדלה בשנים
האחרונות .דרך אחת להגברת מעורבותם היא ,באמצעות הקמתם של מרכזי מחקר אקדמיים ,המדגישים את
חשיבות הקשרים שבין האקדמיה לבין הקהילה.
המכללה האקדמית צפת מבקשת למצב עצמה כמוסד אקדמי מרכזי באזור צפת והגליל ,על-ידי הרמת דגל
הפיתוח הקהילתי הבין-תחומי והרב תרבותי .לשם כך ,המכללה הקימה מזה זמן את היחידה למעורבות
חברתית .בחזון הארגוני שלה נקבע ,שהיא תתרום להפיכתה של צפת לעיר מכללתית ,המאופיינת בין השאר,
באוריינטציה חברתית רב-תרבותית ,אשר תיושם גם בישובים בסביבתה.
בהמלצת נשיא המכללה ,חברי המועצה האקדמית אישרו לאחרונה את הקמתו של "מרכז מחקר בינתחומי
לפיתוח קהילתי רב-תרבותי" ,במטרה להעמיק את יישום חזון המכללה ,על-ידי פיתוח מוגבר של שיתופי
פעולה בין החוגים הקיימים במכללה ובינה לבין הקהילות שבסביבתה.
ההרכב הדמוגרפי הרב-תרבותי של התלמידים מחד ושל סביבת המכללה מאידך מחייבים ,שמרכז מעין זה
ישלב בעבודתו מחקרי פעולה ופרקטיקות מבוססי ראיות ( ,)Evidence Based Practiceבעלות גישה רב-
תרבותית רגישה ומושכלת .בנוסף ,המרכז יעודד גישות מחקר והוראה בין-תחומיות ,במתודולוגיות חדשניות,
ובשיתופי פעולה עם מוסדות הממשל ,קרנות ,עמותות ,ארגוני חברה אזרחית וארגונים למטרות רווח.

מטרות מרכז המחקר
 .1תרומה אקדמית-מחקרית לעיר צפת ולסביבתה ,על-ידי בחינתן של בעיות קהילתיות-חברתיות מורכבות,
תוך שילוב ידע מחקרי-אקדמי בין-תחומי ,עם ידע התנסותי בשטח.
 .2קידום שתופי פעולה בנושאי מחקר ,בין החוגים והיחידות של המכללה ,לבין הארגונים הקהילתיים
בסביבתה.
 .3העשרת שיטות ההוראה ,ההכשרה והמחקר על-ידי שילוב הידע התנסותי המצטבר בקהילה ובמגוון
הארגונים המשרתים את תושבי האזור.
 .4שיתוף נציגי הציבור בהחלטות על נושאי המחקר ,תוך תעדוף צרכי הקהילות המוחלשות ,לצד זיהוי
הכוחות וההזדמנויות בקהילות הללו.
 .5פיתוח מנהיגות מקצועית ,אזרחית וקהילתית לקידום האינטרסים החברתיים באזור.
 .6חיזוק המעורבות החברתית של חברי הסגל והסטודנטים במחקרים הרלוונטיים לפיתוח העיר צפת
וסביבתה.
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בקשות למענקי מחקר ואמות מידה להערכתן
חברי הסגל מוזמנים להגיש בקשות לעודפי תקציב המחקר המכללתי ,כמענקי מחקר בין-תחומיים לשנת
תשע"ח ( )2017-2018עד לתאריך  .1.5.2018את הבקשות יש להגיש על נספח א' בנוהל המחקר תשע"ח.
הבקשות יבחנו על-פי אמות המידה שלהלן על-ידי חברי הועד המנהל ויועברו לתיעדוף ועדת המחקר
המכללתית .הסכום המרבי לחבר סגל יפורסם בהמשך.

אמות המידה להערכת הבקשות תהיינה כלהלן:
 .1המחקר מתמקד בסוגיה/ות של פיתוח קהילתי בצפת ובסביבתה.
 .2המחקר מתמקד בסוגיות רב-תרבותיות בצפת ובסביבתה.
 .3המחקר מאופיין בשיתופי פעולה בין-חוגיים (שניים או יותר):
א .במכללה האקדמית צפת.
ב .עם מוסד נוסף  -אקדמי או אחר  -מאזור חיפה והגליל.
ג .עם מוסד/ות נוסף/ים  -אקדמי/ים או אחר/ים – בישראל ו/או בחו"ל.
 .4מדובר במחקר פעולה בקהילה ,המלווה במעורבות של מושאי המחקר ו/או בועדת היגוי מקרב נציגי
הקהילה הנחקרת ונציגי השירותים החברתיים הרלוונטיים.
 .5מידת קיומם של מקורות מימון חיצוניים.
את הבקשות יש לשלוח סרוקות או כ PDF -כולל חתימות במייל ליו"ר המרכז yossikorazim@gmail.com -
כל בקשה שתוגש תקבל עם הגשתה מספר זמני אשר ישלח לחוקרים המגישים; יש לוודא קבלת מספר
הגשה לכל בקשה.

חברי הועד המנהל של המרכז
דר' יוסי כורזים (יו"ר  -עבודה סוציאלית); דר' דלית לוי (מערכות מידע); דר' טל מלר (מד"ה ורב -תחומי);
דר' סלאם חדיד (סיעוד); דר' יעל עפרון (משפטים); פרופ' יעל גירון (עבודה סוציאלית).
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