
 
 

 

 
 מערכת שירותים חברתיים וקהילה

  המחלקה לשיקום

 

 קול קורא 
 להשתתפות בקורס מתאמי זכויות לאנשים עם מוגבלות בקהילה

 במסגרת מיזם 'אקדמיה בקהילה'
 

הוא מסגרת לפעילות אקדמית של אוניברסיטת חיפה ללימוד והכשרה בקהילה.  בקהילה''אקדמיה מיזם 
במסגרת המיזם מתקיימים קורסים המנגישים ידע ומיומנויות לקידום סולידריות ומאבק בהדרה חברתית 
לתושבים, פעילים ואנשי מקצוע בקהילה. הקורסים חושפים את המשתתפים לידע בחזית המחקר ובמקביל, 

 שים את חשיבות הידע והניסיון שמקורו בקהילה.מדגי
 

כחלק מיוזמה משותפת של 'תכנית הדגל' והקליניקות המשפטיות של אוניברסיטת חיפה, המוסד לביטוח 
סניף חיפה והצפון ומחלקת השיקום באגף הרווחה והשירותים  –סניף חיפה, עמותת אלווין ישראל  –לאומי 

קורס עירוני ייחודי להכשרת "מתאמי המחזור השני של , 2018 רילהחברתיים בעיריית חיפה, יפתח באפ
 זכויות לאנשים עם מוגבלות".

 
 אנו מזמינים מועמדים/ות המעוניינים/ות לקחת חלק בקורס ייחודי להכשרת 'מתאמי זכויות

' שיפעלו כמומחים בתהליך מיצוי והנגשה של זכויות לאנשים עם מוגבלות לאנשים עם מוגבלות
 ומשפחותיהם.

 
 

 רקע
תחומי החיים השונים כגון: בריאות, רווחה, בישראל מחויבת לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ב החברה

נויות לאנשים עם מוגבלות, . ההכרה בזכויות אלה, כפי שבאה לידי ביטוי בחוק שוויון הזדמחינוך ותעסוקה
פן שווה המותאם מתוך הכרה בכבודו של כל אדם וזכותו להשתתף באו ,שאיפה להכלה חברתיתמציגה את ה

ת עומדים בפני קשיים וחסמים רבים במיצוי זכויותיהם י החיים. ואולם, אנשים עם מוגבלולצרכיו בכל תחומ
מול הגורמים השונים. הסיבות לכך מגוונות וכוללות, בין היתר, חוסר ידע אודות הזכויות, חוסר במידע זמין 

 הדרה כפולה, חסמים תרבותית ועוד.מהימן ועדכני, היעדר נגישות פיזית ו/או תקשורתית, 
 

לאנשים עם  התערבות סביב מיצוי זכויותביהיו מומחים " אשר מתאמי זכויותקורס זה מיועד להכשרת "
וסיוע לפרט של "מתאמי הזכויות" תתרכז בתהליכי הנגשה, תיווך תם ומומחימוגבלות ובני משפחותיהם. 

 סוגיות.ון במגו ולקהילה במיצוי זכויות מגורמים שונים
 

 משתתפי הקורס
 יהיו אנשים עם מוגבלות וכן אנשי מקצוע ומתנדבים המעוניינים לקבל רקע אקדמי וכן"מתאמי הזכויות" 

הבוגרים/ות ידרשו להמשיך   ות.ת ומיצוי זכויות לאנשים עם מוגבלידע וכלים מעשיים להנגשת שירו לרכוש
ת הזקוקים לתמיכה אנשים עם מוגבלוזכויות עבור פעול כפעילים קהילתיים שייסעו בליווי ותיווך של ול

 ומשפחותיהם.

 

 מטרות הקורס
ות. הוא יאפשר ום קידום זכויות לאנשים עם מוגבלהקורס נועד להעניק למשתתפי הקורס ידע בסיסי בתח

 למשתתפים לקבל כלים לבצע:
  ייעוץ ראשוני כללי  ליווי אישי במקרה הצורך  סנגור ותיווך מול רשויות שונות  פעילות להעלאת

 סוגיות מרכזיות בתחום המדיניות.
 

http://flagship.haifa.ac.il/index.php/he/2013-04-17-08-26-27
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 והתכנים מבנה הקורס
( ומשלב הרצאות אקדמיות, סדנאות מיומנות, סיורים ולמידה action-orientedפעולה )-הקורס הוא מכוון

ן אקדמית / מקצועית וכן סדנה שעות אקדמיות ויכללו הרצאת תוכ 4בשטח. מרבית מפגשי הקורס יהיו בני 
 המיועדת לקידום מעשי של מיומנויות ותכנים שנרכשו בהרצאה וכן לעיבוד קבוצתי.

ידי -ידי מרצים/ות מאוניברסיטת חיפה וחלק ממפגש התוכן יונחו על-השיעורים האקדמיים יועברו על
ידי -ת וסיורים יועברו עלמנהלות ומומחיות מטעם הארגונים השותפים. כמו כן, מספר פעילויות מיוחדו

 מרצים/ות אורחים/ות. 
 

תכני הקורס כוללים הרצאות בנושאים כגון: מיצוי זכויות במגוון תחומים, סנגור, כשירות תרבותית ונגישות 
במתן שירות, מיומנויות ראיון ותקשורת והפשטה לשונית. בנוסף לכך, יחשפו המשתתפים למגוון משרדי 

ישתתפו בסיורים לימודיים להיכרות וחשיפה בקהילה. סילבוס מפורט הכולל ממשלה וארגונים בתחום, ו
 פרטים מלאים עם פירוט התכנים ושמות המרצות/ים יועבר בהמשך.

 
 שעות 59סה"כ  –שעות התנסות מעשית בפרויקט מסכם  15שעות לימוד +  44הקורס כולל 

פעילויות, הגשת מטלות קבוצתיות ההשתתפות בקורס כרוכה בהגעה והשתתפות פעילה בכל ההרצאות וה
ש"ש וכן נכונות להמשך פעילות  15במהלך הקורס, ביצוע של פרויקט מסכם )אישי או קבוצתי( בהיקף של 

 בקהילה בקבוצת הבוגרים
 

למשתתפים שיעמדו בכל הדרישות יוענקו תעודות מטעם אוניברסיטת חיפה, היחידה ללימודי חוץ ולימודי 
מידה בכל המטלות תאפשר הענקת נקודות זכות אקדמיות למשתתפים שילמדו המשך. השתתפות מלאה וע

באוניברסיטת חיפה )כפוף לאישור ועדת הסנאט ביחידה ללימודי חוץ ולימודי המשך(. כמו כן, גמול 
 השתלמות בכפוף לאישור המוסד.

 

 מועדי המפגשים ומיקומם
במרכז 'שטיין' של עמותת "אלווין ישראל" ברחוב מידי שבוע  15:30-19:30הקורס יתקיים בימי ג' בשעות 

 , בחיפה )שכונת שער העליה(.8האלה 
 סיורים/ מפגשים מיוחדים יתקיימו באתרים אחרים ובמועדים שונים ויתואמו בנפרד.

 
 24.4.18תאריך פתיחת הקורס: יום ג' 

 
 מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה. עם* מפגשי הקורס והסיורים יהיו מונגשים לאנשים 

 

 עלות השתתפות
ממחויבות הארגונים השותפים לקהילה המשתתפים לא ישאו בעלות הקורס, בכפוף לעמידה מלאה כחלק 

 שעות לפחות. 15בכל חובותיהם, לרבות פרויקט הסיום לתועלת הקהילה בהיקף של 
בלבד. סכום זה יועבר בנפרד ₪  50על  גם היא מסובסדת ותעמוד –עלות דמי הרשמה לאוניברסיטת חיפה 

 בתחילת הקורס.
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 תנאי קבלה

אנו מזמינים אנשים עם מוגבלות, פעילים חברתיים ואנשי מקצוע להציע מועמדות לקורס. מועמדים 
 ומועמדות מתאימים/ות הינן/ם בעלי/ות:

 מוטיבציה לקדם מיצוי זכויות לאנשים עם מוגבלות באופן אישי ובקהילה 

 חסי אנוש מצוינים, סבלנות וסובלנותי 

 )אוריינות דיגיטלית ויכולת למידה )בכיתה ובאופן עצמאי 

 יכולות עבודה עצמית ויכולת עבודה בצוות 

 פניות בכל מפגשי הקורס 

 נכונות לעשייה בקהילה בתום הקורס והשתלבות בקבוצת הבוגרים 

 

 
 תאריכים לראיונות למועמדות/ים:

  חיפה. 8, במרכז שטיין, רחוב האלה 17:00ועד  9:00מהשעה , החל 6.3.18יום שלישי 

  חיפה. 8במרכז שטיין, רחוב האלה  ,17:00ועד  9:00, החל מהשעה 13.3.18יום שלישי 

 
 לשליחת קורות חיים, שאלות ןהבהרות ניתן לפנות:

 flagship@univ.haifa.ac.il  ,04-8240655מתאמת מיזמים קהילתיים: –עו"ס אור רם
 

 


