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  מבוא
  

י� שנת הלימוד (2007 יולי – 2006דוח זה הוא סיכו� מחקר ההערכה שנער� בחודשי� אוקטובר 

עשר קורסי� אקדמיי� במגוו) מוסדות �המחקר בח) את פעילות� של אחד). ז"האקדמית תשס

קהילה לשינוי  – שותפות אקדמיהלפורו� "אשר זכו למענקי� של ה, להשכלה גבוהה באר�

קורסי� אלו משלבי� לימוד אקדמי ע� מעורבות פעילה של  ").פורו� השותפות: "להל)" (חברתי

 מעורבות זו הסטודנטי� מקבלי� בעבור. ע) צדק חברתי וזכויות אד�סטודנטי� בקהילה למ

  .נקודות זכות אקדמיות

  

הוק� לקידו� המחויבות ההדדית בי) המוסדות , התומ� בפעילות הקורסי�" פורו� השותפות"

למע) עשייה לצדק חברתי וזכויות אד� בחברה ,  והקהילה1הסטודנטי�, להשכלה גבוהה

 מכוו) והוא,  בפקולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית בירושלי�)הפורו� מעוג. הישראלית

מחקר ודיו) ציבורי מעודד פורו� ה. שרת את כל מוסדות ההשכלה הגבוהה במדינת ישראלל

 סיוע בפיתוח קורסי� אקדמיי� המשלבי� פעילות ;השוויו) בחברה הישראלית�בצמצו� אי

 סיוע בהכשרת ארגוני� לשינוי חברתי ;ד� ארגו) כנסי� וימי עיו) בנושאי זכויות א;בקהילה

 הערכת פרויקטי� ובניית מאגר מידע בנושא מחויבות אקדמיה ;שבה� פועלי� סטודנטי�

  . לקהילה

   

שמונה פועלי� ב" פורו� השותפות"עשר הקורסי� האקדמיי� שנערכו השנה במסגרת � אחד

, אביב�יטת תלאוניברס, האוניברסיטה העברית בירושלי�: מוסדות אקדמיי� בישראל

מכללת , מכללת עמק יזרעאל, איל)�אוניברסיטת בר, גוריו)�אוניברסיטת ב), אוניברסיטת חיפה

הקורסי� בתכנית עוסקי� במגוו) נושאי� בשדה זכויות האד� והשינוי . ברל�גורדו) ומכללת בית

ית בתכנ. של סטודנטי� בארגוני� לשינוי חברתיעשייה ומשלבי� לימוד אקדמי ע� , החברתי

במספר הקורסי� נבדלי� זה מזה .  סטודנטי��250 מרצי� ועוזרי הוראה וכ22משתתפי� 

 62 לומדי� סטודנטיות ואילו בקורס הגדול ביותר 11 בקורס הקט) ביותר לומדות: המשתתפי�

כל הקורסי� בתכנית ה� קורסי� .  סטודנטי� בקורס�24 כמשתתפי�בממוצע . סטודנטי�

שהחל פרט לקורס אחד , ז"הסמסטרי� של שנת הלימודי� תשסהנפרסי� על שני , שנתיי�

  2.ח"תשס' ז ויימש� עד סו0 סמסטר א"תשס' בסמסטר ב

  

את הדוח מציג . ז"האקדמית תשסשנת הלימודי� בלמחקר הערכה הנער� מסכ� דוח זהו 

 המש� לדוח הואהמסמ� . שנה אחת של מחקרבתו� המסקנות של החוקרי� את הממצאי� ו

בתמונת המצב של התרשמות החוקרי� הדוח הקוד� התמקד . 2007 באפריל פורס�  אשרביניי�ה

דוח זה מתמקד בדיו) ובניתוח של ממצאי שנת המחקר . 2007מ) הממצאי� שהתקבלו עד פברואר 

  .  כמכלול אחדהאחרונה

  

האבחו) . "פורו� השותפות"הנכללי� ב אקדמיי�הקורסי� ה  אבחו) ארגוני שלהואשלהל) הדוח 

; הסטודנטי� הלומדי� בקורסי�: מי�הקשר בי) ארבעה גורעל  בדגש על ההשפעה ונעשה

                                                
  .אחרת אמירה כל בכ� ואי), העברית שבשפה ונוהג אחידות מטעמי ננקטה זכר לשו), כולו זה ובדוח, כא) 1
 . נספח  ראו, בתכנית הקורסי� רשימת לפירוט 2
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, המלמד את הקורסי� הסגל האקדמי ;הפעילות המעשית של הסטודנטי� נערכתבה שהקהילה 

 בשיתו0 מלא ע� סגל המחקר כולו נעשה. עלי�ו קורסי� אלו פה�בש י� האקדמיותוכ) המוסד

  .סי� של הקורעוזרי ההוראהע�  והמרצי�

  

  מטרות המחקר

מחקר ההערכה זה ממשי� למעשה את העבודה המבורכת שהחלה במחקר המיפוי על פעילות 

ממצאי מחקר ). 2005', עגנו) ושות�גול) (2005�2004מחקר שנער� בשני� , סטודנטי� בקהילה

במנותק מהידע נעשה סטודנטי� בקהילה כי רובה של עשיית ה, בי) השאר, המיפוי העלו

מלווי� את מעטי� מאוד מרצי� , האקדמי של המוסדות להשכלה הגבוהה בישראל ומהמחקר

מועט מחקר יישומי ונשמר או מועבר הלאה מועט מאוד ידע , פעילות הסטודנטי� ותומכי� בה

מידת התרומה  של יסודיתהתברר כי עד היו� לא נעשתה בדיקה , כמו כ).  בשטחעולה מהפעילות

לקהילה של הפעילות  התרומה מהי  וכ),  בקהילהילות�מפעלעצמ� שהסטודנטי� מפיקי� 

  :ואלו ה), על סמ� ממצאי� אלו נוסחו המטרות של מחקר הערכה זה .ולמוסדות האקדמיי�

 אפשרית של השתתפות תרומה לזהות :לסטודנטי�של הפעילות זיהוי מידת התרומה   .1

צדק , ינוי חברתי המודעות והמעורבות של הסטודנטי� בהיבטי� של שחיזוקלבקורסי� 

  .פיתוח הידע התיאורטי והאנליטי של הסטודנטי�לתרומה כ) ו,  אד�וזכויותחברתי 

על  וקידו� הוראת הקורסי� המוערכי� על ההשפעה של את לבחו) :זיהוי התרומה לאקדמיה  .2

 להשכלהמחויבות לעשייה בקהילה של סטודנטי� ומרצי� ובפקולטות במוסדות העידוד 

  . נערכי�רסי�בה� הקושגבוהה 

קבוצות ל תרומה של הסטודנטי� המשתתפי� בקורסי� לזהות :זיהוי התרומה לקהילה  .3

  . קהילה ולארגוני� הפועלי� בקהילה–לקידו� השיח אקדמיה , אוכלוסיה מוחלשות

דרכי הוראה ל ותכני�באשר ל ידע מצטבר ולזהות לקחי� נחוצי� לאסו0 :לקחי� והמלצות  .4

  .דדי� מעורבות חברתיתולמידה בקורסי� המעו

  

ויעניק , " קהילה–שותפות אקדמיה "תקוותנו שדוח זה יעשיר את ההבנה המתפתחת בנושא 

  . והקורסי� המרכיבי� אותו" פורו� השותפות"המש� הדר� של ; חומרי� לחשיבה באשר לעתיד

  

  עורכי המחקר

פלג , )ל המחקרמנה(� "ר ישראל כ"ד:  ערכו את המחקר"צפנת"מכו) ארבעה מעריכי� מטע� 

, הערכת הקורסי� נחלקה בי) חברי הצוות. לינדה יעקב ואייל מצליח, )מרכז המחקר(חיי� � דור

עיבודי� סטטיסטיי� נעשו בסיועו של מנח� . מלאה של הממצאי�ובתו� כ� נעשתה אינטגרציה 

 סייעה בחשיבה על" צפנת"שני קונה מצוות . י עינת כסלו"עריכת לשו) נעשתה ע. בירנבוי�

כמנהלת (עגנו) �ר דפנה גול)"ע� דהידברות סדירה  התקיימה שנהאור� הל. התהלי� המחקרי

, על כ�). תכניתהמייע� ל(יונה רוזנפלד ' וכ) ע� פרופ, )תכניתמרכזת ה( וע� לאה אב) )התכנית

    . .תודה
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  שיטה

, י� בקורסי�� הלומדסטודנטי,  הסגלאנשי: מגוו) מרואייני�ל ראיונות ע� האבחו) הארגוני כל

 בשתי נקודות זמ) איסו0 הנתוני� נעשה. שאלוני� ותצפיותכ) נעשו ניתוח  ,אנשי קשר בארגוני�

  : לאור� השנה

הוגש .  דוח ביניי� המסכ� את התוצאות– 2007 עד פברואר 2006ספטמבר : איסו0 ראשו)  .1

  . 2007באפריל 

המשלב חומרי� שנאספו במש� , זה מסכ� והגשת דוח – 2007 עד יולי 2007מרס : איסו0 שני  .2

   .ומציע סיכו� מושכל שלה�, השנה כולה

  

  :במהל� המחקר ואיסו0 הנתוני� נעשה שימוש בשיטות ההערכה האלה

  
:  עומק ע� מגוו) מרואייני� ראיונותנערכו,  ע� המרצי�שגובשההערכה המסגרת  על פי :ראיונות

. י תפקידי� במוסדות האקדמיי�ובעלאנשי הקשר בארגוני� , הסטודנטי�, סגל המרצי�

במש�  .ממצאי� של דוח הביניי�בהתחשב ב ו מטרות ההערכהלפי ,היו מובני� למחצההראיונות 

מקצת� ;  עומק ע� סטודנטי� המשתתפי� בעשרה קורסי�ראיונות �60מ יותר נערכו השנה כולה

 הסטודנטי� את רוב. פע� אחתומקצת� רואינו , בסופוובתחילת הסמסטר : רואיינו פעמיי�

 של הסטודנטי� י� בסביבת הלימודנערכוהמפגשי� . סגל הקורס בשיתו0 החוקרי�האלה בחר 

 אנשי 24גשי� ע�  מפ90נערכו , נוס0 על כ�.  שישי� עד תשעי� דקותהיהכל ריאיו) אורכו של ו

  .סגל

  

אחת בכל , במסגרת השיעורי� הפרונטאליי�שתי תצפיות לפחות נערכו בכל קורס  :תצפיות

, מלבד זאת נערכו תצפיות בסיורי�. סגל הקורס ובהסכמתו ע�או� מראש י בת,סמסטר

ללו מספר רב של נושאי� למיקוד התצפיות כ. במפגשי� כיתתיי� ובעבודת השטח בקהילה

 ה האינטראקצי; סטודנטי�– קשר מרצי�;  מיחס הסטודנטי� לשיעור התרשמותובה�, ולבחינה

 שימוש בחומרי� ;הל� הרוח הקבוצתי; ובשיחבשפה שנעשה השימוש  ;בקבוצה הקולות ;בכיתה

  .מההתנסות בשטח בשיח הכיתתי ועוד

  

 –הראשו) נער� בחודשי� אוקטובר . שאלוני� בשני סבבי�  במש� השנה הועברו:שאלוני�

מבנה   ,חלקי� מובני� וחלקי� פתוחי� בשאלוני� היו.  יולי–דצמבר והשני בחודשי� יוני 

עברת ה.  ובשיתופ�וה� הוכנו בהתייעצות ע� המרצי�,  בה בעתכותנייי ואנניתוח כמותשִאפשר 

מספקת נקודת השוואה ולמידה על , בתחילת השנה ובסופה, בשתי נקודות זמ)שאלוני� ה

 בשאלות המתאימות  התמקדהשאלו� הראשו�. התהלי� שעברו הסטודנטי� לאור� השנה

יו כוונות, יו מהקורס ציפיות,גיע לקורסתו� נגיעה בעמדות שעמ) הסטודנט מ, לתחילת השנה

 נגע בסוגיות הקשורות השאלו� השני .תהלי� ההגעה לקורס וסיבות להשתלבות בתכנית, להמש�

, התרשמות הסטודנט מ) הקורס, עמדות הסטודנט לאחר התנסותו בקורס: לסו0 שנת הלימודי�

השוואה בי) ובו  , ביא סיכו�זה מ דוח. שביעות רצונו של הסטודנט ושאלות הנוגעות להמש� דרכו

  . שאלוני תחילת השנה ובי) שאלוני סו0 השנה
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  אופי ההערכה

 עמו כלקשר ישיר היה :  ע� סגל הקורסי�מרבי של דיאלוג ושיתו0 נעשתה במתכונת ההערכה

שלו בשאלות הנוגעות לאופי ההערכה כגו) מי ירואיי) ואילו ענייני� מעורבות והייתה , השנה

קיבל צוות המעריכי�  בד בבד .היה שיתו0 בעריכת השאלוני� וכדומה, כמו כ). ותייבדקו בתצפי

תפיסותיה� על רצונותיה� ועל , הקורסי� על מחשבותיה�של סגל חברי ה מצד משוב" צפנת"של 

ע� היוע� האקדמי  ,לאור� הדר� התנהלה הידברות סדירה ע� מנהלת התכנית.  להערכהבאשר

 בפרק הזמ)  הייתה השתתפות באירועי� השזורי� בתכנית,כמו כ). תוכ) ע� רכזת התכני, המלווה

  .שבו נער� המחקר

   

  תוצרי�

שנאספו בששת  עיקרי הממצאי� והערכות וכלל את ,2007אפריל בוגש  הביניי�הח "דו, כאמור

והוא מתמקד בדיו)  ,המסכ�ח "דו הוא הנוכחידוח הה. החודשי� הראשוני� של המחקר

שותפות " דוח זה נוגע למכלול הקורסי� שזכו השנה למענק .ולות מה�בממצאי� ובמסקנות הע

ההוראה של  לסגל י�מיועד הנמסרי� בנפרד  סיכומי� פרטניי� נוס0 עליו ; " קהילה–אקדמיה 

  .כל קורס וקורסנוגעי� לקווי� המייחדי� של מסמכי� אלו .  וקורס בתכניתקורסכל 

  
  

 מבנה הדוח

–שותפות אקדמיה " תופעת של תמציתית מביא סקירה, קעפרק הר, הפרק הראשו) של הדוח

, כמו כ). העומדת במרכז המחקר  את התפתחותה של השותפותובפרט, באר� ובעול�" קהילה

 מתמקד פרק הממצאי�.  ואת הדגשי� להערכהאת הרקע המושגי הרלוונטי למחקרהפרק מציג 

 פרק המיקוד של. י� וראיונותשאלונשל והוא מסכ� תוצאות , בהשפעות שזוהו אצל הסטודנטי�

וזאת משו� שזו מטרת המחקר ,  בלבדהממצאי� בהיבטי� הסטודנטיאלי� של התכנית

חיבור� בבניתוח הממצאי� ו עוסקפרק הדיו� . וש� הושקעו מרב משאבי ההערכה, העיקרית

. ברתיארגוני� לשינוי חההקהילה ו, המוסד האקדמי,  סגל ההוראה–להקשרי� נוספי� שנחקרו 

: הממצאי�של  של התכנית ואחר כל אחד מה� מתמקד בהיבט :רק זה מחולק לארבעה חלקי�פ

חלק ;  בלמידהד) –' חלק ג;  בפיתוח תורה של עבודת שטחד) –' חלק ב;  בשותפויותד) –' חלק א

 מציג שורה של המלצות אופרטיביות, פרק ההמלצות, הפרק האחרו) של הדוח.  בשינויד) –' ד

פרק זה מביא המלצות להמש� המחקר , כמו כ). ניתוח�על מצאי� שנמצאו והמבוססות על המ

  .בתחו�

  

  .בנפרד מדוח זה מוגש ג�  תקציר הכולל תמצית ממצאי� ועיקרי המסקנות העולות מהדברי�
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  רקע
  

  באר# ובעול� "קהילה – שותפות אקדמיה"

או ) 2005', עגנו) ושות�גול)( בקהילה איננה תופעה חדשה בישראל י�אקדמימוסדות מעורבות 

היא זוכה  ו גדלה במידה ניכרתבעשורי� האחרוני� פעילות זו, ואול� .)Ostrander, 2004(בעול� 

פעילות , ו זמבחינה). Fisher et al., 2005(אוניברסיטאות ומכללות להתעניינות מיוחדת מצד 

דמיי�  משתלבת במגמה עולמית של מוסדות אק"קהילה –פורו� לשותפות אקדמיה "ה

למגמה זו כמה . המשקיעי� משאבי� ניכרי� לפיתוח קשריה� ע� הקהילות הסובבות אות�

פוליטיי� רחבי היק0 המתרחשי� �כלכליי��בתהליכי� חברתיי�אחדי� מה� קשורי� ; גורמי�

בתהליכי� המתרחשי� בתו� וגורמי� אחרי� קשורי� , בעול� המערבי בכלל ובישראל בפרט

מקומה של האקדמיה בחברה , דרכי הוראה ולמידה, לות של יצירת ידע לשאונוגעי�, הקמפוסי�

  :נזכיר כמה מה�. ומטרותיה

  

  גורמי� בקונטקסט הכללי
  

 המניעי� כיו� מוסדות אקדמיי� למעורבות אחד הגורמי� המרכזיי� :צמצו� מדינת הרווחה

ות השמוני� שנמבישראל תהלי� זה החל .  המדינהמטע� הוא הצמצו� בשירותי הרווחה בקהילה

ארגוני� ללא : גורמי�מגוו) תופסי� של מדינת הרווחה את מקומה . של המאה העשרי� ואיל�

צרי� למלא את "שהיא רווחת תחושה . מוסדות קהילתיי� ואנשי� פרטיי�, עסקי�, מטרות רווח

מגמה זו אינה פוסחת על ו ,בכל הנוגע לטיפול באוכלוסיות מוחלשות"  המדינהשהשאירה החלל

אינ� תהליכי� אלו . במשק הישראליהפרטה  בד בבד הואצו והתרחבו מגמות ה.דמיההאק

על אלא משפיעי� במידה ניכרת , מתמצי� במעבר מבעלות ציבורית על נכסי� לבעלות פרטית

האחריות במרחב הציבורי , יש תחושה כי ע� ההפרטה. השיח הציבוריעל הל� הרוח ועל , התרבות

.  מעול� ציבורי לעול� פרטיהדגש בשיח החברתי ובנגזרותיו  נע בי� ובמובני� ר, הולכת ונשחקת

בביקורת השיח הציבורי ובהשפעה על להיות מעורבת  את האקדמיה מעוררי�תהליכי� אלו 

להפגי) אחריות , ומהאקדמיה בפרט, בה בעת עולה הדרישה מארגוני� בכלל. מקבלי ההחלטות

   .שיית� כחלק אינטגראלי מע–חברתית פעילה וגלויה 

  

 הביאו צמצו� מדינת הרווחה וכלכלת ההפרטה :כלכליי� בחברה$העמקת הפערי� החברתיי�

. כלכליי� בי) קבוצות האוכלוסייה�פערי� החברתיי�ב ניכרתגדילה ידי בעשורי� האחרוני� ל

בערוצי התקשורת השכ� וערב  מופיעי� –מצוקה , אבטלה,  עוני–הביטויי� של הקיטוב החברתי 

במציאות ,  על כספי ציבורהשאר ידע הנסמ� בי) בהיות האקדמיה מקור. ית והכתובההאלקטרונ

 לא מעט אנשי בד בבד.  להציע פתרונות יישומיי� למצוקות חברתיותזו גוברת הדרישה ממנה

ורואי� בעשיית� , אקדמיה חשי� כי העמקת הפערי� מאיימת על מרק� החיי� של החברה

  . הקיי�שליחות לתיקו) המצבג� האקדמית 

  

בשני� האחרונות אנו עדי� : קהילתיתהעצמה התפשטות ערכי� של מעורבות אזרחית ו

 הציבורמעורבות פעילה של אזרחי� במערכות , להתפשטות ערכי� של דמוקרטיה משתתפת

אלא יותר , הרשמידמוקרטיה איננה מפורשת עוד רק במובנה .  מנהיגות עצמית של קהילותובניית
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בעיצוב קהילותיה� ואורחות להיות שותפי�  אזרחי� באופ) המעודד, תיויותר במובנה המהו

דורשי� מהמדינה , ובו בזמ), אזרחי� תובעי� מ) המדינה שותפות פעילה יותר בשלטו). חייה�

מקו� שצרי� לעודד כמוסדות אקדמיי� נתפסי� , ברוח זו. וחשבו) על פעולותיה שקיפות ומת) די)

בעלי , ולהצמיח בוגרי� שיכולי� לשמש מנהיגי� מקומיי�, להלחנ� לאזרחות פעי, ערכי� אלו

  .ראייה חברתית ביקורתית רחבה

  

 נסיגת מדינת הרווחה והעמקת הפערי� –התהליכי� שנזכרו עד כה : נגישות להשכלה גבוהה

. סדר היו� הציבוריבראש  מחדדי� את סוגיית הנגישות להשכלה גבוהה ומציבי� אותה –בחברה 

הכשרה פרופסיונאלית וסיכויי , מחקר,  לימודי� אקדמיי�–כלה הגבוהה תוצריה של ההש

 לבודד� מהקונטקסט אפשר�שאי לענייני� הופכי� –השתלבות גבוהי� לבוגריה בשוק התעסוקה 

הנגישות להשכלה גבוהה מוצגת כשיקו0 של יחסי הכוח בחברה . כפי שהיה אולי בעבר, הכללי

  בי)– בכ� האקדמיה .ולחילופי) לשמש לה) מזור ,חברתיותוכמנגנו) שעלול לשעתק בעיות , כולה

  .    מעורבת כיו� בתהליכי� היסודיי� ביותר המתרחשי� בחברה– שלא מבחירה בי)מבחירה 

  
נראה ,  בעול�"קהילה –ות אקדמיה שותפ"על רקע שלל הדוגמאות של : לאומי$הסכסו% האתני

לא . לאומי באזור� ד מהסכסו� האתניכי ההקשר המקומי של השותפויות בישראל מושפע מאו

לפעול מחו� לגבולות א0 ו, בטא עמדה מרצי� להתאגד ולהתרחשויות אקטואליות הובילו פע� 

נוצרו שיתופי פעולה מתמשכי� יותר בי) אנשי סגל אקדמי לארגוני� חברתיי�  �כ. הקמפוס

תרו� ישראל לחתירה של מוסדות אקדמיי� ב. הפועלי� למע) הגנה על זכויות אד� בשטחי�

מחייבת , השומרת על זכויות אד� באשר הוא אד�, צודקת יותרראויה וחברה לעיצובה של 

פלסטיני �  כלפי המיעוט הערביכולל היחס המגול� בה , ישראליתבהכרח התעסקות במציאות ה

  .אזרחי המדינהשל 

  
  

  גורמי� בקונטקסט האקדמי
  

ייעודו של כל מוסד להשכלה גבוהה הוא  :יצירת ידע ופדגוגיהל באשרחדשות $תפיסות ישנות

העשרת גופי הידע הקיימי� והכשרת הדור הבא של החוקרי� , יצירת ידע חדש על העול�

הפרקטיקות  הנגזרות ממשימות אלו תלויות בהכרת איכויותיו , אול�ו. והמשכילי� בחברה

, יותגישות פילוסופבמהל� ההיסטוריה התפתחו . הרצויות והסגוליות של ידע אקדמי

מזוהה על פי רוב ה ,גישה אחת. ניסיו) לתת תשובות לשאלות אלומתו� האולוגיות  ופוליטיות יאיד

, אינטלקטואלי" מגדל ש)"היא הגישה הטוענת כי האקדמיה צריכה להיות , ע� האוניברסיטאות

המסוגל להתעלות מעל כל הקשר , תיאורטי ואוניברסאלישיסודו ,  מחקר אקדמי טהורהעור�

וא0 (מניחות כי הלימוד האקדמי  המעמדה זו נגזרות שיטות פדגוגיות להוראה וללמידה. מקומי

, כגו) הכיתה הסגורה" מעוקרי�"ו  לכאורה ניטרליי� מוגבל למתחמי�) הלימוד באשר הוא

אנו עדי� לכרסו� הול� ומתרחב בדומיננטיות בעשורי� האחרוני� , אול�ו. המעבדה או הספרייה

אולוגיות ישגשוג של גישות פילוסופיות ואידחל  בד בבד. האקדמי" )מגדל הש"הגישה של 

שיטות פדגוגיות חדשות המעודדות יציאה מכיתת הלימוד של לצד התפתחות , מתחרות

יסוד חשוב של החוויה של הסטודנט כאת אמצעית ו�ומדגישות את ההתנסות הבלתי, המסורתית

דמיה בקהילה נתפסת כהזדמנות להעשרת מעורבות האק, לנוכח הדברי� האלה. תהלי� הלימוד
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 יישומיתמת) קרקע ליצירת משמעות אפשרות לכמו ג� , הידע האקדמי בקולות וברעיונות חדשי�

האינטראקציה של האקדמיה ע� , יתר על כ). לידע המועבר בי) כותלי הקמפוסביחס וביקורתית 

לא פחות מניסויי�  ,תנאי הכרחי וחשוב בתהלי� האינטלקטואליהולכת ונתפסת סביבתה 

את  הולכת ותופסת השותפות ע� הקהילה, א� כ). ספרייהידע שנאגר בהסקירת מבמעבדה או 

  . בהגדרת ייעודה של האוניברסיטה בהקשר זהמקומה

  

 עילית אחד מתפקידיה המסורתיי� של האקדמיה קשור בהכשרת: הכשרה לשוק התעסוקה

 מסגרות מכמהאלו לא דרשו בדר� כלל יותר בעבר . ובעלי המקצועות הפרופסיונאליי�השלטו) 

 – מודרני �גילויי� שוני� של העיד) המודרני והפוסטע� , אול�ו .אזוטריות של הכשרה והתמחות

הקטנה והולכת על מלאכות  ההסתמכות ;"שוק התעסוקה"ו ההולכת וגדלה של צמיחת

נושי  חדירתה של טכנולוגיה מתקדמת למחוזות נרחבי� של הקיו� הא;מסורתיות

גדלה הדרישה מהמוסדות האקדמיי� להכשיר עוד  – ופרופסיונאליזציה של תחומי עבודה רבי�

על בתי הספר בעיקר משימה שהוטלה בעבר ; ולי� להיקלט בשוק העבודהועוד עובדי� היכ

הדרישה ההולכת וגדלה למחקר יישומי החלה לנגוס במקומו של , בה בעת.  לסוגיה�התיכוניי� 

.  הקשרי� בי) האקדמיה לתעשייהניכרה מגמה לחיזוק  ג� בו בזמ) . הבסיסי עיוניהמחקר ה

בהיות) המתהדרות , בפתיחת המכללות בישראלג� כיו�  השפעת� של תהליכי� אלו ניכרת

בשוק להשתלב  יותר גדולי� מבטיחות לבוגריה) סיכויי� ובכ�, מהאוניברסיטותיותר " פרקטיות"

מחד .  המוסדות האקדמיי� לפתח מסגרות הכשרה חדשותמאלצי� את,  ועודאלוכל . העבודה

קיצור "קוסמות לציבור הסטודנטי� התר אחר פתרונות פרקטיי� ומעוניי) בגיסא מסגרות אלו 

על לעיתי� ,  ככל האפשרעונות על צורכי השוק בעובדי� מוכשרי�מאיד� גיסא ה) ו, "תהליכי�

 שוט0יה יותר מבעבר לשמור על קשר תמורות אלו מחייבות את האקדמ. חשבונה של האקדמיה

  . ע� סביבתה ולהיות ערה לצרכיה המשתני�

  
 לאצור את כל הידע מאמ� על בכובד ראשאולי לחשוב אפשר  בעבר היה :מורכבות ותלות הדדית

פנטזיה זו היא שהניעה את הקמת הספריות הגדולות של העול� . האנושי תחת קורת גג אחת

על , המבוסס על תקשורת המוני�, בו אנו חיי�שהמורכב והמשוכלל בעול� , כיו� ,אול�ו. העתיק

  אגור  ואיננו הרבה יותר ונעשה מרושת מתברר כי הידע הול� , מגווני�מאגרי ידע על אינטרנט ו

קצב שינויי� לאנו עדי� למורכבות הולכת וגדלה של תופעות חברתיות ו, בד בבד. במקו� מסוי�

בידע ובתובנות שהוא אוחז " השטח מקדי� את התיאוריה"שה  לא פע� לתחושי�המוביל, דרמטי

מה יהיה על , כשהידע נמצא בשטח"נשמעת היו� יותר ויותר השאלה  לפיכ� . ברשותו

 הנחות היסוד של לברר, ביתרות אלו מחייבות את האקדמיה לערו� בדק תמו". ?האקדמיה

גי� משמעותיי� ע� סביבותיה  ולפתח דיאלובינה לבי) הקהילהש בתלות ההדדית להכיר,עבודתה

  ..השונות

  

וניפו� כל הנחה , בעיד) של קיצו� תקציבי� המופני� להשכלה הגבוהה: הישרדות ולגיטימציה

 תרות אחראוניברסיטאות ,  בעתידהמוג) והשמור של האקדמיה  לביטחונהבאשרמובנת מאליה 

ריי� וה) על קרנות אשר מבוססי� ה) על מקורות ציבו, מקורות מימו) חדשי� לפעילותיה)

מוסדות מחקר לא ישרדו במציאות של שהולכת ומתחזקת ההבנה , בתו� כ�. ומקורות פרטיי�

וירתמו את תחומי , יגבירו את קשריה� ע� הקהילות המקומיות,  יצדיקו את קיומ�� לא היו� א



 

Evaluation-010 

� 11 � 

פיתוח הקשרי� ע� הקהילה מאפשר ". העול� האמתי"המחקר וההוראה לסוגיות ולצרכי� של 

שואבי� א0 ממנה ה� שלגיטימציה חשובות מהסביבה בלמוסדות האקדמיי� לזכות בהכרה ו

  . משאבי� לא מעטי�

  
  

 מובילי� כיו� למגמה ברורה של – ה) בקונטקסט הכללי וה) בקונטקסט האקדמי –  אלוגורמי�

מעורבות אקדמיה בקהילה היא , ע� זאת. חיזוק מעורבות האקדמיה בקהילות מקומיות

 ,Ostrander(וודאי איננה המצאה של המאה האחרונה ,  מוסד זההתהווה  מוכרת מאז פרקטיקה

 נראה כי היו ימי�, במבט היסטורי.  לזמננוא0 כי היא בהחלט לובשת מאפייני� ייחודיי�, )2004

שבה�  וזמני� אחרי� הגישה השולטת באקדמיה נטתה למעורבות גדולה יותר בחברה שבה�

 מגדל"עד כדי ניתוק מוחלט והתפתחות תפיסות של ,  מצומצמת ביותרדגלה האקדמיה במעורבות

תנועת מטוטלת זו בי) מעורבות לניתוק היא בבחינת מתח ). Fisher et al., 2005(אקדמי " ש)

 כוחות המנוגדי� זה בזמ) ה) �בעניי) זה פועלי� בו.  אינהרנטי העומד בבסיסו של המוסד האקדמי

 לא יכול לבוא על חשבו) האחדסוג הכוחות , להערכתנו. ה זאתמשלימי� זה ה) כוחות הלזה ו

א� ,  למעורבותכיו�כפי שהיא נוטה , המטוטלת נוטה לכיוו) מסוי�בה� שיש זמני� אמנ� . האחר

 דרי� בכפיפה אחת – הניטראלי והמעורב,  האוניברסאלי והפרטיקולארי–כוחות הללו סוגי שני 

 את האחד על חשבו) לבטללא , גר הוא לשלב ביניה�האת. וה� אשר מזיני� אותו, במוסד זה

  .  הרצו) העז לחזק את השני

  

" קהילה –ת אקדמיה שותפו" בפעילויות המבוססות על הניכר מהגידול להתעל� אפשר� אי, אמנ�

כמעט זו . א� מעורבות חברתית איננה סגולה ייחודית של האקדמיה, שחל בשני� האחרונות

 אפשר�אי, לפיכ�. בקיומו ובהכרהגיטימציה זכות בלל רגו) המבקשכל אכיו� המחייבת " אופנה"

ביותה  ה–  הרחבהקשרה להבי) את בלי "קהילה –ת אקדמיה שותפו" של הרעיו) את להבי) 

  שחיקהניכרתכ� תו� ב .צמצומה של מדינת הרווחהלי� במשק ותהליכי ההפרטה המואצתגובה ל

� והתפתחות של פרדיגמות ישנות;מצד אחדת  אוכלוסיות מוחלשוכלפיהאחריות הציבורית של 

הקשרי� המקומיי� יש השפעה ל, כמו כ). מצד אחרהוראה ולמידה , יצירת ידעשל חדשות 

�סכסו� אתניקיי� שבה  מיעוט ילידי וחברה בעלתוהייחודיי� לישראל בהיותה חברת מהגרי� 

 של מחודשת בנייה  הרחב שלבהקשר צריכה להיבח) מעורבות האקדמיה, א� כ). לאומי מתמש�

אחריות אזרחית בירור הביטויי� של  יותר של רחב בתהלי� כשהיא משתלבת , מרחב ציבורי

  . .ושינוי חברתי

  

 –הפורו� לשותפות אקדמיה "האחרונות התהווה וצמח בשני�  אנו מתרשמי� כי במסגרת זו

 שהצטברסיו)  מהנילומדהפורו� .  ייחודית ומרתקתכיוזמה, בישראל" קהילה לשינוי חברתי

ג� א� , )2005', עגנו) ושות�גול)(וא0 מהדוגמאות באר� , "קהילה –ת אקדמיה שותפו"מבעול� 

מנסה לפתח מודלי� למעורבות המתאימי� לתפיסתו את תפקיד האקדמיה בעיצוב המרחב 

רקע זה חשוב להערכת התכנית  .והתואמי� למציאות הישראלית המורכבת, הציבורי בישראל

  . לעתידובייחוד  –כעת , שלהר הכללי הבנת ההקשלו
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  פורו� השותפות

קבוצת לימוד של אנשי , "מרכז מינרבה לזכויות האד�"התגבשה בחסות  20013בשלהי שנת 

כי� הקבוצה החלה תהלי� למידה של הצר. נציגי ארגוני� ומוסדות וסטודנטי� פעילי�, אקדמיה

ודנה באפשרות להקי� מסגרת ארגונית חדשה שתעסוק , פעילות לשינוי חברתישל הוהאתגרי� 

סטודנטי� ואקדמיה , קבוצת הלמידה התגבשה לכדי צוות היגוי. בפעילות סטודנטי� בקהילה

כלל למידה של דרכי מיפוי זה . שיז� מחקר מיפוי של פעילות סטודנטי� בקהילה, לשינוי חברתי

פעילות ",  דוח המיפוי.רכי� של תכניות למעורבות סטודנטי� בעשייה חברתיתהפעולה והצ

הושל� במאי  )2005', עגנו) ושות�גול)" ( מיפוי הקיי� למע) העתיד–סטודנטי� לשינוי חברתי 

הדוח העלה כי נעשית פעילות מגוונת וענפה של סטודנטי� . ג" והוצג ביו� עיו) של המל2005

מעטי� מאוד קורסי� אקדמיי� וכי ,  האקדמימהידעבמנותק נעשה  הוברמצא כי א� , בקהילה

סטודנטי� שהיו מעורבי� בפעילות  עוד העלה המחקר כי .מלווי� עשייה של סטודנטי� בקהילה

 האקדמית וה� את העשייה הלמידה מצאו ה� את ,לשינוי חברתי שלוותה בקורס אקדמי

 ב" בארהשנעשוי� של מחקרי� אחרי�  ממצאעולה בקנה אחד ע� ממצא זה . יותרשמעותיי�מ

  ). Astin et al., 2000 ( מסקנות דומותוהעלו

  

מבסיסו , "קהילה לשינוי חברתי – פורו� שותפות אקדמיה"החל לפעול  אלו על רקע ממצאי�

קורסי� אקדמיי� של פיתוח כדי לעודד ,  בירושלי�אוניברסיטה העבריתב בפקולטה למשפטי�

לפתח מודלי� חדשניי� במגמה וכ)  , ולסייע לה�המשלבי� פעילות בקהילה ועשייה לצדק חברתי

ארגוני� בי)  מוסדות אקדמיי� ושיביאו לידי שותפות בי)תכניות מעורבות חברתית ללקורסי� ו

להגשת ל מוסדות ההשכלה הגבוהה באר� כבקול קורא  הפורו� הפי�.  בכל רחבי האר�חברתיי�

הוראה של קורסי� אקדמיי� המשלבי� מעורבות סטודנטי� בעשייה לבקשות למענקי� לפיתוח ו

 מה) , בקשות לפורו�49 גשו בעקבות הקול הקורא הו. צדק חברתי וזכויות אד�, לשינוי חברתי

 לשנת הלימודי�  אל0 דולר15 דולר עד 2,000בסדר גודל של  מענקי� קיבלוש,  מתאימות11נבחרו 

משלבי� פעילות הלפתח או לשדרג קורסי בחירה אקדמיי� המענקי� ניתנו במטרה . ז"תשס

ע� ניתוח תיאורטי וביקורתי ,  ומתמשכתמשמעותית , שיטתית, ) שעות בשבוע5לפחות (מעשית 

, כמו כ). ואשר יזכו את משתתפיה� בשתי נקודות זכות אקדמיות לכל הפחות, של החברה

 שיתו0 בידע הנצבר ובכלל) ,  בפעילויות השוטפות של הפורו�להיות שותפי�המרצי� התחייבו 

  .והערכת פעילות הקורס

  

כל קורס פועל כיחידה ). לא היררכי( שטוח מבנה הפורו� שהתהווה הוא מבנה ארגוני רשתי

המושג . ו מפגשי הפורו� ופעילויותיבאמצעותוקשור לקורסי� האחרי� , אוטונומית ועצמאית

" פורו�"המילה ( חבריו שלבש� השותפות רומז להיעדר היררכיה ארגונית המופיע " פורו�"

                                                
 היכנסו יותר מלא לפירוט. התכנית של האינטרנט מאתר לקוח" הקהיל�אקדמיה שותפות"ל הפורו� הקמת תיאור 3

  /partnership/1law/il.ac.huji.mscc.law://http: לאתר
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מודל ארגוני זה תוא� את הרוח ). קבוצת דיו)למציינת בדר� כלל מסגרת לדיו) פתוח או 

וכ) דפוסי עבודה ותרבות ארגונית הנהוגי� באקדמיה ובארגוני� , הדמוקרטית של השותפות

 החשיבות באה לידי ביטוי, במטרות הפורו� "ארגו) לומד"דגשת אלמנטי� של בה. חברתיי�

 מעורבות סטודנטי� בתחו� שליצירת ידע משות0 בחקרנות וב, חוויהב, התנסותהוא רואה בש

 חלק ניכר ה�אלמנטי� אלו . לשינוי חברתי ומחויבות האקדמיה לצדק חברתי וזכויות אד�

   .מעבודת הפורו�

  

אשר ג� מלמדת ) עגנו)�ר דפנה גול)"ד(יהול של הפורו� נמני� מנהלת הפורו� ע� חברי צוות הנ

שבה חברי� אנשי , וועדת היגוי) לאה אב)' גב(רכזת הפורו� , את אחד הקורסי� בתכנית

 אנשי הסגל המלמדי�  בפורו� חברי�,נוס0 על אלו. נציגי ארגוני� וסטודנטי� פעילי�, אקדמיה

  .  הנכללי� השנה בתכניתעשר הקורסי� האקדמיי� � באחד

  

 ולחלוק לתמו� בסגל ההוראה,  לפתח את הקורסי�שמטרת)הפורו� עור� מגוו) של פעילויות 

 כדי, במתכונת של קבוצת עמיתי�, במהל� השנהאחדות פעמי�  הרכב הפורו� התכנס. ידע

שי סגל חניכה והדרכה אישית לאנ, במידת הצור� סיפק הפורו� שירותי ייעו�.  בידע הנצברשת0ל

אליה ו, "מהפ�"פעילות של יומיי� מרוכזי� בשיתו0 ע� ארגו) ער� הפורו� , כמו כ). הקורסי�

אליה� ו ,לאור� השנהאחדי� כנסי� הפורו� ער� . בתכניתהנוטלי� חלק הוזמנו כל הסטודנטי� 

פגישות כמה  הפורו� נוס0 על כ� ער� .מרצי� חדשי� ומרצי� שכבר משולבי� בתכניתהוזמנו 

  . קבוצת תמיכה והדרכה עצמאיתגבשו כ לעוזרות ההוראה בתכנית אשר התשיועדוות סגור

  

  הערכת הקורסי�
  

מעלה כי , )2005', עגנו) ושות� גול)(אחד הממצאי� הבולטי� העולי� מדוח המיפוי שהוזכר קוד� 

וג� לא , מחקר מעמיק כלשהו על תרומת הפעילות של הסטודנטי� לחברהעד היו� נער�  לא

כ� ג� לא נחקרה ההשפעה של . ת התרומה לסטודנטי� עצמ� מהפעילות בקהילהיסוגינבחנה 

 פתחאחת המטרות המרכזיות של הפורו� הייתה ל, לפיכ�. פעילות זו על המוסדות האקדמיי�

השפעת� על את , מנגנוני הערכה חיצוניי� ופנימיי� כדי ללמוד ולתעד את ההתרחשות בקורסי�

 היה יעדהצעד ראשו) להשגת  .חוללי� במוסדות להשכלה גבוהההתמורות שה� מאת הקהילה ו

 עשר�אחדתמקד בהערכת הפעילות של הממחקר ; "צפנת"מטע� הנוכחי הערכה המחקר הזמנת 

  . ז" תשסלשנת הלימודי� "קהילה –הפורו� לשותפות אקדמיה "הקורסי� שזכו למענקי� מטע� 

  

,  שמות המרצי� והמרצותוכ),  הערכה זהלהל) פירוט הקורסי� שזכו במענקי� ונכללי� במחקר

מספר המשתתפי� ,  מקני� לסטודנטי�שהקורסי�קודות הזכות נמספר , מועדי פגישות הקורסי�

  ):פעילות המעשית בקהילהעל ה נוס0(ואופי המטלות האקדמיות , בכל קורס

  

 מטלות משתתפי� ז"נ מועדי הפגישות הסגל הקורס

  הקליניקה לייצוג בני נוער

 

ארד � שרו) ציונובד"עו

 ד שיר) רייכנברג"ועו

מטלות שוטפות ונייר   16 6 14:00�12:30', יו� ג

 .עמדה שיוגש עד סו0 השנה

כתיבת מאמר מדעי   11 5 14:00�12:30', יו� ג�ר נאדירה שלהוב"דבי� : מגדר וזכויות אד�
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, קרימינולוגיה

ויקטימולוגיה ועשייה 

  חברתית

 

קיברקיא) ותמר 

 ברנבלו�

פרס� בספר שיצא שית

  . בסו0 הקורס

 

יות תממשל, בירוקרטיה

  וזכויות אד�

 

יהודה שנהב ' פרופ

  ד יעל ברדה"ועו

 

, 18:00�16:00', יו� ג

 פע� בחודש

מהמפגש , ניהול יומ) מסע  24 2

. הראשו) שלה� בארגו)

בסו0 השנה יש לכתוב 

  . מאמר

 

מעורבות פעילה של 

סטודנטיות להוראה 

ת בארגוני שטח לזכויו

  נשי�

 

ר נירה רייס ואורנת "ד

 טורי)

שישה מפגשי� 

בתחילת השנה בימי 

, 13:00�10:00', ב

ומפגשי� נוספי� 

 .בסו0 השנה

 .כתיבת עבודה סמינריונית  20 4

חינו% בלתי פורמאלי 

  ושינוי חברתי

 

ר חגית קליבנסקי "ד

 'דליה מרקובי�' וגב

)  מהציו40% –דוח ביניי�   14 7 18:00�16:00', יו� א

 –עבודה מסכמת ; הסופי

 . מהציו) הסופי60%

  מתורגמנות קהילתית

 

מרי� שלזינגר ' פרופ

  מיכל שוסטר' וגב

 

השתתפות פעילה ועמידה   54 3 19:30�18:00', יו� ב

בציפיות של העבודה 

 .המעשית

קהילה , זכויות אד�

  ומדיניות תכנו� בישראל

 

ר "ד, ר חיי� יעקובי"ד

אראלה ' ניב גורדו) וגב

 ורטוגליפ

 הערכת העבודה –  40%  14 4 12:00�10:00', יו� ד

  ;בארגו)

 הצגת נושא –  10%

  ;בכיתה

  ; תרגילי�–  10%

  . עבודת סיכו�–   40%

 

$זכויות המיעוט הערבי

  *פלסטיני

 

אברי) 'ר יוסו0 ג"ד

 ר איל) סבא)"וד

, 16:00�14:00', יו� א

ובמידת הצור� בימי 

 16:00�14:00', ב

גשת עבודה  ה– 50%  20 8

סמינריונית והצגת רפרט 

 עבודת – 50%; בכיתה

  .שטח

  

 

  נשי� כמובילות שינוי

 

ר חנה ספר) ודימא "ד

  כנעא)

 

כתיבת ניירות עמדה על   11 5 15:45�14:15', יו� ג

שני מאמרי� מתו� 

 .ועבודת גמר, הסילבוס

הסמינר הקליני 

לפמיניז� משפטי ולשינוי 

 חברתי

ד "עו, ר נויה רימלט"ד

ד "עו, נה מירטנבאו�ד

שיר) כרמלי ואודט 

 פלאח

  16:00�14:00', יו� א

 – 16:30 �'יו� ד

19:30 

 סטודנטיות 13 8

 נשי� �15ו

מנהיגות 

 בקהילה 

עבודה סמינריונית שתוגש 

  ; בסו0 השנה

אחת " תרשומת"הגשת 

 .לשבועיי�

זכויות אד� בחברה 

 הישראלית

, עגנו)�ר דפנה גול)"ד

 ושש מתרגלות 

שישה תרגילי� שיוגשו   62 4 14:00�12:30', יו� ג

ועבודת , במהל� השנה

 .סיכו�
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שביתה זו .  יו��40נמשכה למעלה מוהיא ,  שביתת סטודנטי� ארוכה למדיהייתה' במהל� סמסטר ב* 

מבחינת .  זאת בחשבו) בעת קריאת הדוחלהביאויש , פגמה ה) בהוראת הקורסי� וה) במלאכת הערכה

" פלסטיני�זכויות המיעוט הערבי"ה השביתה במיוחד על היכולת להערי� את הקורס השפיע, צוות ההערכה

  .אינו זוכה לייצוג הול� בדוח הערכה זההקורס . 'אשר החל בסמסטר ב, באוניברסיטת חיפה

 רקע מושגי
  

פותחו כלי  ועל בסיס.  את המחקרההמלוו המרחב המושגישל   תובא סקירה תמציתיתבחלק זה

המזוהות מטרות ה פי �עלזאת נעשה .  ולניתוח� הממצאי�להצגת והוא ישמש , והמדידהההערכה

, סטודנטי�: עיקריי�בארבעה אזורי השפעה לזהות תרומות של הוראת הקורסי�  ;המחקרשל 

נציג את השאלות המרכזיות שעלו לאור� ,  כמו כ).סגל הקורסי� והמוסד האקדמי, קהילה

  .המחקר

  

  סטודנטי�

  

החברתית  המודעות והמעורבות חיזוקלמה אפשרית של השתתפות בקורסי�  תרולזהות בבואנו

ובאילו ממדי� רלוונטיי� היא עשויה לבוא , נבחי) בתרומה זועולה השאלה כיצד , של הסטודנטי�

השפעה של קורסי� אקדמיי� על המעורבות את מידת הבדק  ב"בארהשנער�   מחקר.לידי ביטוי

ממדי הכולל את �מושג רבפוליטית היא מצא כי מעורבות ו,  של סטודנטי�פוליטית� החברתית

  ):Beaumont et al., 2006 (האלההרכיבי� 

לצד הבנת , ביקורתית�ידע שהסטודנט צובר במהל� הקורס על תיאוריה פוליטית – ידע  .1

   .לאומית ובינלאומית, ברמה המקומית, פוליטיות וכלכליות, סוגיות אקטואליות

באיזו מידה הידע נשאר . ת ההנעה של הסטודנט לפעול בעקבות הקורסמהי מיד – מוטיבציה  .2

מצליח לחדור לרמה עד כמה הוא לחלופי) ו, אצל הסטודנט ברמה אינטלקטואלית בלבד

  . לפעולהאפשרי  מניע ולשמשהרגשית 

הוא חלק זה רכיב . הסטודנט כלפי שינוי חברתיל שהאישית  מהי מידת המחויבות – מחויבות  .3

פעלתנות כלומר עד כמה , שהסטודנט מפתח) להבדיל מנטייה פוליטית(הפוליטית מהזהות 

  . מתחושת העצמי שלושמעותימא חלק  היחברתית

ופיתח לשינוי חברתי שהסטודנט רכש " אסטרטגיות הפעולה"מה)  – מיומנויות וכלי�  .4

  . בעקבות הקורס

, נוס0 על כ�.   במהל� הקורסנבדוק באיזו מידה התחזקו הסטודנטי� בכל הנוגע לרכיבי� אלו

אילו גורמי� מעודדי� את התפתחות� , כלומר; נזהה את המשתני� שבמתא� ע� רכיבי� אלו

  . אצל הסטודנטי� ואילו גורמי� מפריעי� להתפתחות�

  

את  להעצי� צליחמ בה הקורסשרכיב חשוב נוס0 והוא המידה הרכיבי� האלה מצטר0 לארבעת 

, שלו בקהילהכמו ג� ההתנסות ,  הידע והכלי� שהסטודנט רכשבאיזה אופ), כלומר. הסטודנט

בסו0  .יכולת הפעולה וההשפעה שלול ותחושת מסוגלות באשר ביטחו) עצמי רב יותר בו מעוררי� 

הסטודנט סיי� את  הא� ;בכללמעורבות חברתית ל באשר שלו "אני המאמי)" הנבדקהקורס 

 או שמא הקורס עורר דווקא מהותילל שינוי תחושה שמעורבות חברתית אכ) יכולה לחובהקורס 

כמו כ) . חברתיי��אכזבה וספק ביכולת לשנות מהלכי� פוליטיי�, אוני�חוסר : מנוגדותתחושות 

 מידת המרכזיות של צדק חברתי :תפיסת עול� הומאניתפיתח א� הסטודנט אנו מנסי� לברר ה
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 או כלפי פעלתנות חברתיתכלפי צדו כלשהי מ עוינות ולחלופי) התפתחות של, וזכויות אד� בעבורו

  .עיסוק בסוגיות של צדק חברתי וזכויות אד�

  

תיאוריה הנלמדת ה תרומה ייחודית לשילוב עשיית סטודנטי� בקהילה ע� ישא� נבקש לבדוק 

הא� הסטודנט חש  ? בי) תיאוריה לפרקטיקהשל ממשנוצר חיבור במהל� השנה הא�  .בכיתה

חוויית הסטודנט מהלימוד  על ר בי) התיאוריה להתנסות השפיעהחיבובאיזה אופ) ? בחיבור זה

מה ? נוחות� ואי או אולי של מתחאיתגור הא� החיבור גר� לחוויה של ? בכיתה ומהעשייה בשטח

  ?  בשטחפוגש הוא שקורה כאשר הסטודנט חווה דיסוננס בי) החומר הנלמד למציאות 

 
מלכתחילה סטודנטי�  ה� קורסי�י� בהמשתתפסטודנטי� אפשרות ש את הדעת לנית), לבסו0

בחירה תהלי� של  ייתכ) שחל –א� אכ) כ� .  למדיגבוהותת וחברתימחויבות עניי) ו רמות בעלי

 שימושהוא להתגברות על איו� זה הפתרו) האידיאלי  .תוצאות המחקריפגו� בוהוא , עצמית

נטי� הלומדי� סטודבחינה מקבילה של כלומר ,  כחלק אינטגראלי במחקרבקבוצת ביקורת

מגבלות בה� , אילוצי� שוני�בשל , ואול�. בקורסי� שאינ� משלבי� עשייה חברתית בקהילה

שמלכתחילה הבחנה בי) סטודנטי� ההתמודדות ע� סוגיה זו תיעשה ב.  זובדר� לא נקטנו ,תקציב

 רמות עניי) שמלכתחילה היו בעלי רמות עניי) ומחויבות גבוהות לעומת סטודנטי� היו בעלי

 ). ""pre-test( בתחילת השנה שמילאו השוואת התוצאות של השאלוני� על סמ�, ומחויבות נמוכות

 

  

  אקדמיהמוסד  והסגל המרצי�

  

באיזה אופ) הקשר ע�  ? בקהילה משפיעה על סגל הקורס עצמופעילות הסטודנטי�באיזה אופ) 

 של סטודנטי� הא� קורסי� המשלבי� עשייה? ארגוני� חברתיי� משפיע על עבודת המרצי�

הא� נוצרי� קשרי עבודה מהותיי� בי) מרצי� ? בקהילה משפיעי� ג� על המוסד האקדמי

  ?בפורו�

  

בקהילה חושפת את מוסדות ההשכלה הגבוהה מחקרי� קודמי� מלמדי� כי פעילות סטודנטי� 

 ,לעתי�, ובכ�, הסטודנטי� מגבירי� את הרלוונטיות של לימודיה�. להיבטי� סמויי� של החברה

יזכה  שתהלי� זה כדי, אול�ו). 2005', עגנו) ושות�גול)(את רלוונטיות המחקר של חברי הסגל 

  יי�  בסיס�תנאיצריכי� להתמלא כמה , לתמיכה ולעידוד של המוסד האקדמי

)Kaufman, 2005( :  

   .מחויבת לעודד שינוי חברתיתהיה הפקולטה   �

 מבחינתילות אקטיביסטית מקו� לגיטימי לפעחשבו ייסביבת הארגו) והקהילה   �

   .האוניברסיטה

  .ולאמ� אסטרטגיות לשינוי פוליטי, בקהילה בתכליתיות לפעול תוכלהפקולטה   �

במטרה לשינוי פעולה שיתו0  כר לשישמשומסגרות פעולה ומגע קהילתי , מכניז� ארגונייהיו   �

   .חברתי
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הוא מאפשר יצירת  באיזו מידה .עבור המרצי�ב מידת הרלוונטיות של הפורו� תיבח)כ� על נוס0 

מה ? החלפת ידע בי) המרצי� תהלי� של קיי�מתבאיזו מידה ?  המרצי�של עמיתי� תקהיל

את פיתוח , באיזה אופ) הפורו� משפר את העבודה של המרצי�? תפקידו של הפורו� בתהלי� זה

  ?זכויות אד�להקורסי� ואת מחויבות האקדמיה לצדק חברתי ו

  

  

  קהילה

  

 להמשגה למדיינהיר ") קהילה –שותפות אקדמיה ("ורו� בש� הפ" אקדמיה"ג בעוד המוש

 יש "קהילה"מילה ל במהל� המחקר מצאנו כי. משמעי�הוא רב" להקהי"המושג , ולבדיקה

  :פירושי� אחדי�

   .עבורובציבור אנשי� אשר פעילות הסטודנטי� יכולה להיות רלוונטית   .1

  . מתנדבי� בה� הסטודנטי�ש ארגוני� חברתיי�  .2

   .מזוהה ע� האקדמיה ונכלל בגבולותיהגו0 שאינו  ש� כללי לכל  .3

  

בסביבה שהיא ציבור אנשי� הרלוונטי לפעילות הסטודנט מתגוררת " קהילה"בדר� כלל 

" קהילה"לחלופי) .  שהסטודנט לומד בו או קרוב למקו� מגוריואוגרפית של המוסד האקדמייהג

חברתית הנוגעת לפעילות הסטודנט א� לא �סוגיה כלכליתזו היא ציבור בעל מכנה משות0 ב

לרוב , מכל מקו�. ")נפגעי תכנית ויסקונסי)"לדוגמה (בהכרח מתגוררת במקו� גיאוגרפי אחד 

פגיעה , מדובר בציבור מוחלש אשר המדינה פגעה בזכויות האד� או בזכויות הקיבוציות שלו

  .כזאת או אחרת

  

יש סטודנטי� שמתו� . ארגוני� מטע�ת יודנטי� נעשכל הפעילות של הסטכמעט , ע� זאת

ויש , )שאינ� קשורי� במישרי) לארגו)(העשייה בארגו) באו במגע ישיר ע� אנשי� בקהילה 

ולא נפגשו , בשכר או בהתנדבות, סטודנטי� שבאו במגע בעיקר ע� אנשי� הפועלי� בארגו)

) שבו והמשרדי� של הארגוהמטה אי) הכרח ש, כמו כ). ע� קהל רחב יותרבמסגרת התכנית 

הדבר  בייחוד . הרלוונטית לפעילותו של הסטודנטבתו� הקהילהממוקמי� יהיו  הסטודנט מתנדב

, סנגור( מרבית הארגוני� שבה� פעלו הסטודנטי� ה� ארגוני� לשינוי חברתי .פריפריהנכו) ב

  . ורק מיעוט� ארגוני� המספקי� שירותי� לקהילה )חינו� ומנהיגות, אקטיביז�

  

?  לארגו)– הסטודנטי� תורמי� בפעילות� למי בבחינת התרומה לקהילה יש לשאול ראשית 

הא� תרומה לארגו) עלולה ? הא� בהכרח תרומה לארגו) היא ג� תרומה לקהילה? לקהילה

תרומת הסטודנטי� עשויה , כמו כ)? מי מגדיר מהו צור� קהילתי? להתפרש כהחלשת הקהילה

גלויה או סמויה , חלקית או מלאה, יות קצרת טווח או ארוכת טווחלה; לעטות ביטויי� נרחבי�

יש לבחו) את התרומה הסגולית לקהילה של שילוב עשיית הסטודנטי� ע� לימוד , לבסו0. וכדומה

  . תיאוריה וליווי קורס אקדמי
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  ממצאי�
  
  

ל בחלק זה של הדוח יוצגו הממצאי� הנוגעי� לזיהוי ההשפעות הייחודיות של התכנית ע

, השפעות התכנית על סגל ההוראה(ממצאי� הנוגעי� להיבטי� נוספי� של התכנית . הסטודנטי�

  .בנפרד בפרק הדיו)ובהרחבה  , בקצרה בסו0 הפרקיובאו ) המוסד האקדמי, ארגוני� וקהילה
  

  נתוני רקע על הסטודנטי� המשתתפי� בתכנית

ה� .  סטודנטי��250כ" הילה ק–שותפות אקדמיה "ז השתתפו בתכנית ל"בשנת הלימודי� תשס

במסגרת כמה פקולטות , בשמונה מוסדות אקדמיי� ברחבי האר�, עשר קורסי�� למדו באחד

פוליטיקה , סוציולוגיה ואנתרופולוגיה(מדעי החברה , משפטי� וקרימינולוגיה: ומחלקות

כל הנתוני� שיוצגו להל) מבוססי� על תשובות הסטודנטי�  .מדעי הרוח וחינו�, )וממשל

: והועברו לסטודנטי� בשתי נקודות זמ), השאלוני� נבנו באופ) ייעודי לצורכי המחקר. שאלוני�ל

 80%שיעור המשיבי� על השאלוני� בתחילת השנה עמד על . בתחילת שנת הלימודי� ובסיומה

 מלבד איסו0 4). סטודנטי�155 (62%שיעור המשיבי� בסיו� השנה עמד על , ) סטודנטי�200(

נערכו לפחות שתי ,  ראיונות עומק ע� סטודנטי��60נערכו למעלה מ, ס שאלוני�נתוני� על בסי

ורואיינו לפחות שני נציגי ארגוני� בכל קורס , לאור� השנה במסגרת שיעורי�בכל קורס תצפיות 

  .חלק זה בדוח יסכ� את תוצאות השאלוני�. וקורס

  

  

  התפלגות לפי מגדר

 מהסטודנטי� 73.4% 5:תאפיינת ברוב נשי מובהקההתפלגות המגדרית של הסטודנטי� בתכנית מ

).  גברי�53 נשי� ורק 146מתו� ממלאי השאלוני� ( גברי� 26.6%בתכנית ה� נשי� לעומת 

  .וכ) כמה קורסי� שבה� ישנו רוב נשי מוחלט, נשי� בלבדבתכנית שני קורסי� שבה� לומדות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
החל , אשר באופ) יוצא מ) הכלל, באוניברסיטת חיפה" פלסטיני�זכויות המיעוט הערבי" שאלוני� בקורס לא הועברו 4

  .ז"תשס' בסמסטר ב

 היחס 35מגיל ). כולל (34מנשי� בכל קבוצות הגיל עד גיל רבי� יותר ישנ� גברי�  בכלל האוכלוסייה בישראל  5

  ).2006(ית לסטטיסטיקה על פי הלשכה המרכז. וישנ) יותר נשי� מגברי�, מתהפ�
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  1דיאגרמה 

  התפלגות לפי מגדר

נשים

73%

גברים

27%

  

  

  

  

  או�התפלגות לפי ל

התפלגות הסטודנטי� לפי לאו� וקבוצת מוצא מאופיינת , ההתפלגות המגדריתלעומת 

יחסית , ערבי� יש ייצוג רב של סטודנטי� ערבי� בתכנית� מבחינת יחסי יהודי�. בהטרוגניות רבה

  6. ציינו שה� ערבי�30% ואילו מהסטודנטי� ציינו שה� יהודי� 60%. למשקל� באוכלוסייה

  

  

  2דיאגרמה 

  גות לפי לאו�התפל

יהודי

60%

ערבי

30%

אחר

10%

  

                                                
  .)204 (57שנתו) , )2006 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;  מכלל האוכלוסייה בישראל19.7% ה�ערבי�  6
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  )יהודי�(התפלגות לפי קבוצת מוצא 

 מתוכ� הגדירו 50%, רוב הסטודנטי� היהודי�, באוכלוסייה היהודיתמבחינת קבוצות מוצא 

 מהסטודנטי� היהודי� הגדירו עצמ� 8%". מזרחי�" הגדירו עצמ� 27%ורק " אשכנזי�"עצמ� 

יוצאי . מדינות חבר העמי� לשעבר מהסטודנטי� הגדירו עצמ� עולי� מ�15%עולי� מאתיופיה ו

 אפריקה , יהודי� יוצאי אסיה7. מהאוכלוסייה היהודית בישראל21% ה�ברית המועצות 

 39% מהאוכלוסייה היהודית ויוצאי אירופה אמריקה וצאצאיה� ה� �27.4% וצאצאיה� ה� כ

, אר�הצהירו שנולדו ב) ערבי� ויהודי�( מהסטודנטי� 78.2% 8.מכלל האוכלוסייה היהודית

  . ל" שנולדו בחו18.8%לעומת 

  

  

  3דיאגרמה 

  )יהודי�(התפלגות לפי קבוצת מוצא 

  

מזרחים

27%

אשכנזים

50%

יוצאי ברה"מ

15%

אתיופים

8%

  

  

  )ערבי�(התפלגות לפי קבוצת מוצא 

 77%, רוב מוחלט של הסטודנטי� הערבי� בתכנית, מבחינת קבוצות מוצא באוכלוסייה הערבית

  .  דרוזי��8% נוצרי� ו15%, ה� מוסלמי�, מתוכ�

  

  

  

  

  

  

                                                
 במשרד" דת לפי מסווגי� הבלתי" את, היהודית הדת בני את כוללת היא. איש מיליו) �5.613כ זו אוכלוסייהב 7

 .יהודי� עולי� של משפחה בני כלל בדר� ה� חרוני�הא המגזרי� שני. ערבי��הלא הנוצרי� אתו הפני�
אוכלוסיית ישראל , דמוגרפיה'. 2007 משה סיקרו) ).204 (57שנתו) , )2006( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 8

  .'ומגמות
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  4דיאגרמה 

  )ערבי�(ות לפי קבוצת מוצא התפלג

  

מוסלמי

77%

נוצרי

15%

דרוזי

8%

  

  

  התפלגות לפי גיל

, הרוב המוחלט של הסטודנטי�. 72 עד 18 וגיל� 27.7ממוצע הגילי� של המשתתפי� בתכנית הוא 

, 44ה� מעל גיל )  אנשי�10( מההתפלגות �5%כ. 28�22הוא בטווח הגילי� , ) אנשי�135 (�70%כ

  . 43 עד 29בני , ) אנשי�40 (18.5%, היתר. 22ה� מתחת לגיל )  אנשי�13( מההתפלגות �6.5% וכ

  

  לימודי� אקדמיי�

 מהסטודנטי� 76%. שני ושלישי,  ראשו)–בתכנית לומדי� סטודנטי� לקראת שלושת התארי� 

 �6% ו, ) תלמידי��36כ( תלמידי תואר שני 18%, ה� תלמידי תואר ראשו))  תלמידי��150כ(

  ).  תלמידי��12כ(תלמידי דוקטורט 



 

Evaluation-010 

� 22 � 

  5 דיאגרמה

  התפלגות הסטודנטי� לפי לימודיה� לתואר אקדמי

תואר ראשון

76%

תואר שני

18%

תואר שלישי

6%

  

  

  שינויי� בעמדות הסטודנטי� לאור% השנה

ובתרומה שה� מפיקי� מהשתתפות� , מחקר זה התמקד בזיהוי השפעות התכנית על הסטודנטי�

הנוגעות לנושאי� של צדק   שאלות26לש� כ� נתבקשו הסטודנטי� למלא שאלו) עמדות ובו . בה

 על בסיס שאלו) זה חושבו לכל סטודנט בתכנית שלושה 9.ת אד� ועשייה חברתיתזכויו, חברתי

  :מדדי�

  מדד זה כולל את מידת המוטיבציה של – מידת המחויבות החברתית של הסטודנט  .1

כמו ג� , הרצו) של הסטודנט ללמוד נושאי� אלואת , הסטודנט בהקשר למודעות חברתית

  10.יה)שהסטודנט הצהיר על נוי חברתיכוונות פעילות למע) זכויות אד� ושי

  מדד זה כולל את מידת האמונה של הסטודנט ביכולתו – תחושת המסוגלות של הסטודנט  .2

  11.ובתחושה שיש לו כלי� ומיומנויות לש� כ�, לחולל שינוי חברתי

  המידה שבה הסטודנט היה שות0 בעבר או –בעשייה חברתית  מידת הניסיו� של הסטודנט  .3

12. שות0 בהווה בפעילויות חברתיות למע) קידו� שינוי חברתישבה הוא
 

  

,  ולפי מועד המדידהלפי קורס, )7�1טווח הערכי� (להל) התפלגות התוצאות בשלושת מדדי� אלו 

  :כולל ההפרש בי) המדידה בתחילת השנה למדידה בסו0 השנה

  

  

                                                
  .102 'עמ, נספח ראו 9

, "יומי�פ) יו�המצב החברתי במדינה מעסיק אותי באו: "מידת המחויבות של הסטודנט נמדדה בשאלות כגו) אלו 10
 ".סוגיית שוויו) הזכויות לאוכלוסייה הערבית מעסיקה אותי מדי יו�"

 אני", "במדינה הנעשה על להשפיע כלי� לי יש: "אלו כגו) בשאלות נמדדה הסטודנט של המסוגלות תחושת 11
 ".חברתי שינוי להוביל ת/מסוגל

לקחתי בעבר חלק פעיל בעשייה למע) : " אלומידת הניסיו) של הסטודנט בעשייה חברתית נמדדה בשאלות כגו) 12
  ".פעילות ממשית למע) שמירה על זכויות אד� היא חלק מרכזי מאוד בחיי", "זכויות אד� או צדק חברתי
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  הפרש  סו, שנה  תחילת שנה 

  ניסיו�  מסוגלות  מחויבות ניסיו� ותמסוגל מחויבות ניסיו� מסוגלות מחויבות 

  זכויות אד� בחברה הישראלית

  האוניברסיטה העברית

N=52 ;N=26 

4.73  4.71 4.35 5.18**  4.76  4.69  +0.45** +0.05 +0.34 

  קהילה ומדיניות תכנו� בישראל, זכויות אד�

 גוריו)� אוניברסיטת ב)

N=13 ;N=11 

5.35 5.35 4.90 5.25  5.23  4.45  -0.1 -0.12 -0.45 

  פמיניז� משפטי ושינוי חברתי

 אוניברסיטת חיפה

N=25 ;N=21 

4.58 5.10 4.79 4.69 5.15 4.48 +0.11 +0.05 -0.31 

  חינו% בלתי פורמאלי ושינוי חברתי

 מכללת בית ברל

N=13 ;N=6 

4.21 5.35 3.68 4.23 4.80 3.07 +0.02 -0.55 -0.61 

  נשי� כמובילות שינוי

 מכללת עמק יזרעאל

N=9; N=11 

3.97 4.61 3.04 4.27 3.80* 3.48 +0.3 -0.81*  +0.44 

  הקליניקה לייצוג בני נוער

  האוניברסיטה העברית

N=12 ;N=13 

4.13 5.13 3.83 3.90 4.88 3.64 -0.23 -0.25 -0.19 

מעורבות פעילה של סטודנטיות להוראה 

   בארגוני שטח לזכויות נשי�

 מכללת גורדו)

N=14 ;N=18 

4.07 4.80 3.95 4.72** 4.36 4.54 +0.65**  -0.44 +0.59 

,  בי� קרימינולוגיה–מגדר וזכויות אד� 

  ועשייה חברתית, ויקטימולוגיה

 האוניברסיטה העברית

N=9 ;N=5 

5.73 5.44 5.63 5.37 5.7 4.93 -0.36 +0.26 -0.7 

  מתורגמנות קהילתית

 איל)� אוניברסיטת בר

N=46 ;N=30 

3.91 4.29 3.81 4.12 4.37 4.14 +0.21 +0.08 +0.33 

  ממשליות וזכויות אד�, בירוקרטיה

  אביב�אוניברסיטת תל

N=8 ;N=15 

5.30 4.88 4.63 5.24 4.57 4.01 -0.06  -0.31 -0.62 

 1.18- 2.04- 0.99+ כ"סה

  

 pv<0.1נמצאו הבדלי� מובהקי� בי) תחילת השנה לסו0 השנה ברמת מובהקות   *

 pv<0.05ילת השנה לסו0 השנה ברמת מובהקות נמצאו הבדלי� מובהקי� בי) תח** 

  

הממצאי� המוצגי� בטבלה מלמדי� שבדר� כלל לא נמצאו הבדלי� מובהקי� במדדי� בי) 

,  א� נסכ� את ס� כל ההפרשי� במדדי� נגלה כי על פני כל הקורסי�13.תחילת השנה לסו0 השנה

 $2.04 בירדהסטודנט תחושת מסוגלות ה,  יחידות מדידה$0.99 בעלתהמחויבות הסטודנטי� 

ומידת הניסיו� בפעילות למע� צדק חברתי וזכויות אד� שהסטודנט מדווח עליה , יחידות מדידה

 מכא) כולה כי בעוד התכנית מצליחה להעלות על פי רוב את מידת . יחידות מדידה$1.18 בירדה

                                                
 .יחסית הקטנות המדג� קבוצות בשל מובהקות אינ) מהתוצאות חלק 13
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וגלות התכנית מפחיתה את תחושת המסבמפתיע , המחויבות לעשייה חברתית אצל הסטודנטי�

ניסיו) בעשייה לשינוי "מה מצמצמת את הנדיבות שלה� בדיווח על �במידת,  וכ)של הסטודנטי�

אי) ספק כי הממצא המרכזי העולה מטבלה זו נוגע , א� כ). לעומת דיווח� בתחילת השנה" חברתי

וקורס אחד שבו השינוי חיובי א� , להוציא שלושה קורסי� שבה� השינוי אפסי(לירידה העקבית 

 ממצא בהחלט לא צפוי ולא מוב) –בתחושת המסוגלות של הסטודנטי� להוביל שינוי חברתי ) ט)ק

  .מאליו

  

 מספק להערכתנו הסבר אפשרי לירידה  שערכנו ע� הסטודנטי� לאור� השנהניתוח הראיונות

הביעו תחושות מעורבות כלפי עמ� שוחחנו שסטודנטי� רבי� . המפתיעה בתחושת המסוגלות

ה� פוגשי� לאור� השנה שינוי , לדבריה�. הנעשית במסגרת הקורסי� בקהילה העשייה שלה�

בהתנסות זו ה� מגלי� לא פע� את ". מרוחק"להבדיל מעיסוק תיאורטי ו, חברתי הלכה למעשה

 מייאש ומתסכלזה מפגש לעתי� .  שינוי חברתי במציאותהקשיי� והמורכבות המלווי� תהליכי

 א� בתחילת השנה תחושת המסוגלות שלה� הסתמכה .רורי�לעתי� אי� לו תוצרי� ב. בעבור�

ופיינת  בהכרח מאשלא – המוכרת והתומכת –בעיקר על פעילויות בקהילה הסובבת אות� 

ניסיו) של שנה בעשייה במרחבי� מוחלשי� ומדוכאי� יותר של הרי , באוכלוסיות מוחלשות

  ..וביל שינוי בחברהכולת� להיכול לערער את ביטחונ� העצמי בי, החברה הישראלית

  

 הרגשתי שברגע שהתחלתי להיות במגע ישיר ע� השטח. זה משנה את חיי ":סטודנטית

  ...".אני מבולבלת

  

. קשה מאוד. מעול� לא הייתי במקו� כזה. קשה לדבר אחרי חוויה כזאת" :סטודנטית

  ".לדבר ולהעביר את זה לאחרי�, חשוב מאוד לשמוע את זה ולהיות

  

יוצרת ,  הא� העבודה שלנו בעצ� משעתקת את הכיבוש–אמביוולנטיות יש " :סטודנטית

ג� , ביחסי הכוחות ה� עדיי) למטה. תלות של הפלסטיני� בנו כישראליות העוזרות לה�

  ".אנו לא נותני� לה� את הכוח לעזור לעצמ�. במגע עמנו

 ג� .חשיפה לדברי� קשי� מאוד ומצב שבו אי) לי הכלי� להתמודדיש כא) " :סטודנט

וא� היה לי , הייתי הרבה לבדי. לא היה לי ליווי, למעשה. אי) בארגו) הזה אנשי� רבי�

  . " הוא היה טכני מאוד–ליווי 

  

תהליכי� של שינוי זהות העוברי� על הסטודנטי� קשור להסבר נוס0 לירידה בתחושת המסוגלות 

שינוי הזהות שהסטודנט תהלי� , )14שיפורט בהרחבה בפרק הדיו)(לפי מודל זה . במהל� התכנית

, פירוק: ברצ0 זה אחרי זהמתמקמי� באופ) יחסי אלו .  דינאמיי�כוחותשלושה עובר מורכב מ

סטודנטי� , כ� למשל. שלבי� אלו קיבלו ביטוי בראיונות שערכנו ע� הסטודנטי�. חיפוש ובנייה

נה והנרטיב  תפיסת העול� הישפירוקזאת בשל , חרדה ותסכול, ביטאו תחושות של חוסר נוחות

 דר� להבנות מחדש את המשמעות המוענקת לקשר מחפשהסטודנט , בעקבות כ�. המוכר לה�

                                                
' עמ, זהות של ובנייה חיפוש, פירוק כיבתהלי נוגע אשר, הדיו) פרק של האחרו) לחלקו פנו, זה הסבר של להרחבה 14
86. 
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 עשייה המביאה להבניה –הוא עושה זאת באמצעות מה שנתפס כעשייה מתקנת , בינו לבי) והעול�

אנו , נויעל סמ� הממצאי� שהעל.  נרטיב חדשבנייתתו� כדי , מחודשת של מקומו בתו� העול�

 הסטודנט עדיי� נתו� בעיצומו של תהלי% , כי בסו0 השנה האקדמית וע� סיו� הקורסמשערי�

בחוסר , שלב זה מלווה בבלבול. ובד בבד בתהליכי בנייה ראשוניי� של זהות חדשה, החיפוש

אלו מלווי� בתחושת מסוגלות לא . ודאות ובתהיות באשר לפרקטיקה של הסטודנט בקהילה

זהות הסטודנט תוסי0 להתעצב , ובתנאי שהתהלי% ממשי%, )ייתכ) כי במרוצת הזמ. יציבה

סביר כי בשלב זה הסטודנט . של תהלי� שינוי הזהות" שלב הבנייה"וכ� הוא יעבור ל, ולהיבנות

כל זאת בתנאי שמתקיימות מסגרות , ואול�. ירכוש מחדש את אמונו ביכולתו לחולל שינוי חברתי

  .  הלימודי� עצמהמעבר לשנת, שבה) יוכל להמשי� את התהלי�

  

הסטודנטיות והחונכות יעברו תהלי� רגשי ומחשבתי שיאפשר לה) להתחיל " :מרצה

לפתח , לחדד דברי� שנוגעי� לשינוי חברתי ולמצב של נשי� בחברה, לשאול שאלות

בשבילי השמחה הגדולה ביותר תהיה א� בסו0 השנה . לפתח רגישות, מודעות מסוג אחר

  .  "'תהלי� שבו השתניתי, מהותי מאודעברתי תהלי� ': ה) יגידו

  

מכבש שיהיה עליה� ; שהחשיבה הביקורתית הזאת תיכנס לה� לד�אני רוצה  ":מרצה

שזה . ינתחו את העול� במונחי� פוליטיי�, תמיד ירצו להיות פעילי�ה� לחצי� שבו 

  ".על הבחירות הפוליטיות שלה� ביומיו�, ישפיע על החיי� שלה�

  

מידת הניסיו) בעשייה למע) שינוי "ההסבר לירידה המפתיעה בדיווח על שבאותו אופ) ייתכ) 

 ההבדל  אתבמדויק שבסו0 השנה סטודנטי� מביני� הוא)  יחידות מדידה�1.18ירידה ב" (חברתי

קשה בסו0 השנה .  לבי) עשייה המכוונת לצדק חברתי וזכויות אד�"שימור חברתי"בי) עשייה ל

ירידה במדד זה ייתכ) ש. ת נושאי� אלועבר כפעילויות המקדמולה� לדווח על פעילויות שעשו ב

לא כל עשייה חברתית מתפרשת בעיניה� .  שהסטודנטי� ביקורתיי� יותר כלפי עשיית�מעידה

  .כיו� כעשייה למע) צדק חברתי וזכויות אד�

  

עלייה בתחושת מביאה לידי התנסות בעשייה לשינוי חברתי ש ההנחה ,לנוכח הדברי� האלה

מובנת לראותה כאיננה הנחה שנית) לחולל שינוי יכולת� ל באשרגלות של הסטודנטי� המסו

 שעשייה של סטודנטי� לשינוי חברתי מעידי� הממצאי� שמובאי� כא), להערכתנו. מאליה

ת השתייכות שלא יוצרת ומעודדו, הליווי לאור� השנהאת שאיננה מקבלת את התמיכה הראויה ו

 המנוגדות עלולה להוביל לתוצאות – לשנת הלימודי� עצמה  מעברלמסגרות פעילות בהמש�

,  שינוי חברתי בכלללחוללאפשרות ל באשרתחושת מסוגלות נמוכה  ליצור ו, התכניתלציפיות 

  . על כ� נרחיב בפרק הדיו). בפרטבו  ולהשתת0
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  ציפיות והגשמת הציפיות

ו0 השנה נשאלו הסטודנטי� בס. ציפיותיה� מהקורסל באשרהסטודנטי� נשאלו בתחילת השנה 

של מצאנו כי על פני כל הקורסי� בתכנית התגשמו הציפיות . הגשמת) של הציפיותל באשר

  :הסטודנטי� מהקורס

 מאמיני� שהקורס יספק לה� כלי� אינ� ה� בתחילת השנה סטודנטי� אמרו כי באופ) יחסי  �

ס תאמה את התרשמות� בסו0 הקור. יו�� המפריעי� לה� בחיי היו�לשנות דברי�

  15.ציפיותיה� הנמוכות בהקשר זה

 מעונייני� לגבש את זהות� אינ�ה� בתחילת השנה סטודנטי� אמרו כי באופ) יחסי   �

התרשמות� בסו0 הקורס תאמה את ציפיותיה� הנמוכות . אולוגית במסגרת הקורסיהאיד

  16.בהקשר זה

� יהיה שונה באופיו בו ה� לומדישבתחילת השנה סטודנטי� אמרו כי ה� מצפי� שהקורס   �

התרשמות� בסו0 הקורס תאמה את ציפיותיה� . ובדר� העברתו מקורסי� אקדמיי� אחרי�

  17.הגבוהות בהקשר זה

  

  : ציפיות הסטודנטי� לבי) התגשמות ציפיותיה� לאור� השנהפער מובהק בי)ג� נמצא , ע� זאת

ולותיה� להשפיע על יכל באשר הגבירו את מידת ביטחונ� העצמי לאנמצא כי הסטודנטי�   .1

  ).t=3.35, pv=0.001 (18לפחות לא במידה שקיוו לה, הנעשה בחברה

 ,t=4.41 (19 לקחו חלק פעיל בדיו) בכיתה במידה שציפו להלאנמצא כי הסטודנטי�   .2

pv=0.001.( 

  

הנוגעי� לירידה המובהקת ,  שהוצגו בחלק הקוד�מחזק את מהימנות הממצאי�הסעי0 הראשו) 

כא) קיבלנו עדות לאכזבה של הסטודנטי� . ת של הסטודנטי� לאור� השנהבתחושת המסוגלו

 לפער נוגעהסעי0 השני . יכולת� לחולל שינוי חברתיל באשרממידת הביטחו) שהקורס העניק לה� 

לעומת , ו) בכיתה של הסטודנטי� לקחת חלק פעיל בדילמדיישהתגלה בי) מידת הציפייה הגבוהה 

  . ל שה� לקחו בדיו) בכיתה נמו� במידה ניכרת משציפויכי החלק הפעהתרשמות� בפועל 

  

  

  עשייה בארגו�ות רצו� כללית מההשתתפות בקורס ובשביע

 נמצאו הבדלי� מובהקי� במידת שביעות רצונ� של הסטודנטי� בתכניתבהשוואה בי) הקורסי� 

רסי� לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי) קו, ע� זאת. הליווי של סגל הקורסממהרמה האקדמית ו

מצאנו כי , כמו כ).  בה�ה� פועלי�שבמידת שביעות הרצו) של הסטודנטי� מהארגוני� 

 היאתוצאה זו . סטודנטי� מביעי� שביעות רצו) גבוהה יותר מהקורס מאשר מפעילות� בארגו)

                                                
  ".יו��היו� בחיי לי מפריעי� אשר דברי� לשנות כלי� לי יספק שהקורס נה/מאמי) אני: "להיגד תגובה בסיס על 15
 ".הקורס במסגרת האידיאולוגית זהותי את לגבש נת/מעוניי) אני: "להיגד תגובה בסיס על 16
 שאני האחרי� מהקורסי� שונה זה קורס יהיה העברתו ובדר� אופיושב מצפה אני: "להיגד תגובה בסיס על 17

  ".אקדמית במסגרת ת/לומד
 ".בחברה המתרחש על להשפיע יביכולותי העצמי ביטחוני מידת את להגביר מקווה אני: "להיגד תגובה בסיס על 18
 ".בכיתה בדיו) ומשמעותי פעיל חלק לקחת מצפה אני: " להיגד תגובה בסיס על 19



 

Evaluation-010 

� 27 � 

לא מצאנו מתא� כלשהו בי) הפקולטה או תחו� הלימוד , נוס0 על כ�). t=2, pv=0.01(מובהקת 

  .י) שביעות רצו) מקורס או מפעילות בארגו)של הסטודנט לב

  

ה� נטו להשתמש . מצאנו ג� כי הסטודנטי� צמאי� לתכני� עיוניי� שילוו את עשיית� בקהילה

. במאפיי) זה של הקורסי� כדי להסביר מדוע הקורס בו ה� משתתפי� הוא בעל משמעות עבור�

וככל , יותר לאופי העשייה בקהילהמצאנו כי ככל שהתוכ) העיוני בעל מכוונות רבה , יתר על כ)

  כ� � בי) א� קהילתיות ובי) א� מחקריות –שאפשרויות יישומו ברורות יותר לסטודנטי� 

  .שביעות הרצו) שלה� מהקורס רבה יותר וכ) ג� החשיבות שה� רואי� בקורס ובעשייה בקהילה

  

  :נוספי� ממצאי�

  

וזאת בהשוואה לקורסי� , ל ההוראהמצאנו חווית עומס יוצאת דופ) בקרב סג: ההוראה סגל 

, של האקדמיה" המסורתיות"על מטלות ההוראה . שאינ� משלבי� עשיית סטודנטי� בקהילה

מול הארגוני� בה� מתנסי� , מתווספות לקורסי� אלה משימות הנוגעות לעבודת השדה

וקישור , ליווי ומעקב אחר פעילות הסטודנטי�, שמירה על קשר רצי0 ע� הארגוני�, הסטודנטי�

  .בי) עבודת השדה והתכני� העיוניי� של הקורס

  

התרומה של הסטודנטי� לארגוני� הייתה  מסוימי�  במקרי� כי מצאנו: וקהילה ארגוני�

במקרי� אלה סגל . ושונה מתרומה של מתנדבי� שאינ� קשורי� לקורס אקדמי, מרחיקת לכת

הוסי0 ממד עיוני ומחקרי לעשייה ו, הקורס היה מעורב באופ) רצי0 בעשיית הסטודנטי� בקהילה

שא0 ביטאו רצו) להעמיק , כי מקרי� אלה זכו להערכה עצומה מצד הארגוני�, יש לציי). בשטח

מצאנו כי  סטודנטי� דרשו השקעה משמעותית מצד , יחד ע� זאת. את השותפות בעתיד

פת על הנוס, לעיתי� הסטודנטי� נתפשו  כדורשי� השקעה מיוחדת. הארגוני� שקלטו אות�

מצאנו כי חלק  מהארגוני� חסרי� אוריינטציה , זאת ועוד. העבודה הארגונית השוטפת והעמוסה

וא0 , ולעיתי� הדבר הביא לחוסר הבנה של מקו� הסטודנטי� בארגו), לעבודה ע� סטודנטי�

  .של הארגוני� בסטודנטי�להיעדר תמיכה ראויה 

  

אול� , הכרה הראויה מהמוסד האקדמיהקורסי� בתכנית מבקשי� לקבל את ה :האקדמי המוסד

לעיתי� התחושה של סגל הקורס הייתה כי המש� . נחת מהמצב בנדו) כיו��מרבית� הביעו אי

במקצת הקורסי� מצאנו היעדר מעורבות . הקורס תלוי בהוכחה מתמדת של הצלחת� ונחיצות�

ודה הנוספת של גורמי� בכירי� באקדמיה וקושי של המוסד לתגמל את הסגל האקדמי על העב

מקומות בה� השקיע סגל  יש .הנדרשת לש� העברת קורס המערב עשייה של סטודנטי� בקהילה

 ,הקורס בתו� המוסד האקדמי שבו הוא מתקיי�" שיווק"ההוראה מאמצי� ממוקדי� ורציפי� ב

זהו כיוו) חשוב . הייתה לכ� הצלחה ביצירת הכרה ומחויבות מצד בכירי� במוסד האקדמיו

  . רה ומודגשת  ג� בעתידלפעולה סדי

לבי) , י המעורבי� בה�"בי) התיאור  של הקורסי� ע" פערי שפה"כי מצאנו עדויות ל, מעניי)

בעוד שהשפה , למשל. השפה בה משתמשי� אחרי� בבטא� את נקודת מבט� על אות� קורסי�

י� של עמית בכיר בפקולטה עשוי לדבר עליו במונח, "צדק חברתי"של סגל קורס מסוי� היא של 

         ".תרומה לקהילה"ו" צדקה"
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  דיו�

   שותפויות–' חלק א

מחייבת היא . קשה ומורכבת יותר מהעבודה השוטפת של הארגו)זו  לעתי� .שותפות היא עבודה

,  של הארגו)אחרי�למאמצי� שהיו יכולי� להיות מתועלי� משאבי� , השקעת זמ) ואנרגיה

מחייבת איזו) עדי) בי) התשומות שכל  הצלחת השותפות .תועלת – עלות ישיקוליש תמיד בתוכה ו

 ביחס לעבודה � אלושיקוליוכ) בחינה של , ארגו) ש� בשותפות לבי) התפוקות שהוא מקבל ממנה

  .מחו� לשותפות ,המוסיפה להתנהל בה בעת השוטפת של הארגו)

  

, לעתי�לפיה ש דאיעל תפיסה פרגמאטית גר ארגונית יכולה להיות מבוססת�שותפות בי), א� כ)

משו� שהיא מציעה , דברי� לעשות נחשבת לאמצעי  המתאי� שותפות , משיקולי� ניהוליי� בלבד

פתיחת הזדמנויות חדשות , צבירת מוניטי) או קבלת לגיטימציה, משאבי� והרחבה שלאיגו� 

עולה פ, בזירה החברתית והציבורית בייחוד, ע� זאת). 2003, אחרי�טליאס ו(ופוטנציאל לחדשנות 

ולא ,  לעצמההשותפות יכולה להיתפס כער�; של שותפות טוענת התארגנות זו במשמעויות ערכיות

�בדומה לשותפויות בי), יתר על כ). רק כעמדה ניהולית להשגת יעדי הארגו) באמצעי� יעילי� יותר

 ,� חברתיי�לבי) ארגוני –מוסד ציבורי בהיותה  ,בי) האקדמיה, במקרה זה(מגזריות אחרות 

עצ� התהוותו מ ש"יצור פוליטי" היא "קהילה –שותפות אקדמיה ", ) מגזר שלישינציגיבהיות� 

 משאבי� לקידומוהעל והציבורי יו� ה מתחרה על סדרו ,את היחסי� בי) המגזרי� בחברהמאתגר 

 בו בזמ) פועלי� –  והפוליטי הערכי, הפרגמאטי–רכיבי� אלו ). בהדפסה – 2007, אחרי�טליאס ו(

ומשפיעי� על מידת הנכונות של הצדדי� לשת0 פעולה ולהשקיע , "קהילה – ות אקדמיהשותפ"ב

היא ער� משמעותי בעצ� קיו� השותפות התפיסה שלפיה שני הצדדי� רואי�  .בשותפות ביניה�

  .  להמשכיותהמהותיתא� השגת היעדי� הפרגמאטיי� , פתיחה חשובתנאי 

  

על סגל מוטלי� עיקר העבודה והאחריות  "הקהיל –שותפות אקדמיה "מסגרת באי) ספק כי 

זו שעמה מארגוני השטח סובלי� ממערכת לחצי� אינטנסיבית יותר , ע� זאת. הקורסי�

" שורת הרווח"להיות ערי� מאוד לנאלצי�  הארגוני� ,עקב כ�. האקדמיהכלל �מתמודדת בדר�

השקעת� . ות לאור� זמ)כישלונ לספוגלארגוני� יש יכולת פחותה , כמו כ).  נותנת לה�השותפותש

 –הכשרת� לבכל הקשור להקצאת משאבי� ארגוניי� לליווי הסטודנטי� ו בייחוד –בשותפות רבה 

האקדמיה שמה דגש רב יותר , לעומת זאת.  כמעט מיד"שורת הרווח"הארגו) מעוניי) לבחו) את ו

, יתר על כ) .שלה" שורת הרווח"זמניי� ב" הפסדי�"ולכ) סובלנית יותר ל, על השותפות כער�

,  הייחודי בנו0 האקדמיהבסיס לקיומ�אחד הערכי� המרכזיי� והיא השותפות הקורסי� מבחינת 

האקדמיה לא ג� , אמנ�". השוטפתבפריפריה של העשייה "היא עבור הארגוני� השותפות באול� 

לא להפיק המרצי� לשאיפת היינו עדי�  במקרי� שוני� . הער� שבהגללשותפות רק בהצטרפה ל

ות הכשרה רמקו,  גישה למשאבי ידעבאמצעות בעיקר ,  משותפות זו"פרגמאטיי� "עט הישגי�מ

המוסד האקדמי מכיר ביכולתו  בד בבד. לסטודנטי� ופוטנציאל לחדשנות מחקרית ואקדמית

 התרשמותנו ,כאמור. בור מוניטי) במרחב הציבוריפעילותו בקהילה ולצבלזכות בהכרה חברתית 

השקעה גבי לאו  "שורת הרווח מהשותפות"יותר כלפי הפסדי� בבלנות רבה ישנה סוכי באקדמיה 

המש� יחסי העבודה ע� ארגוני� חברתיי� . מחזירה את התמורה הצפויה ממנה עדיי) אינהש

 בעמדות הפתיחה של שני הצדדי� כלפי קדמיה להבי) את חוסר הסימטריה הזהמחייב את הא
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  . השותפות

  

 –דמיה שותפות אק"להצדדי� בהצטרפות� של  שזיהינו מרכזיי� � היבטיכמה נדו) ב, במסגרת זו

צבירת מוניטי) , פתיחת הזדמנויות ופוטנציאל לחדשנות, משאבי�והרחבה של  איגו� :"קהילה

, הצור� בהגדרות תפקיד חדשות,  מורכבות העבודה בשותפות,רישות חברתי, וקבלת לגיטימציה

ע� יחידות למעורבות חברתית וע� , ח"פרפות ע� שותחשיבות העבודה ע� הפקולטה ו, עלויות

  . אולוגיי�י ומקומ� של היבטי� אידמשרדי דיק) הסטודנטי�

  

  משאבי�והרחבה של איגו� 
  

,  את היק0 הפעילות של הארגו) ג�ובהתא�, שותפות היא הזדמנות להרחיב את מאגר המשאבי�

 "קהילה –שותפות אקדמיה "ב. )2003, ואחרי�טליאס  (שלא באמצעות מקורות פנימיי� בלבד

  . אד� כוח משאבי ידע ומשאבי:  עיקריי�י� תחומלשניחלק נהמשאבי� מאגר 

  

  ידע

שותפות "נצרכי� ב ומועברי�, המתהוי�המרכזיי� המשאבי� ידע הוא אחד אנו מתרשמי� כי 

לפי , העברת ידע שלושה מודלי� של  זוהו השנהשהיינו עדי� להפעילות ב. "קהילה –אקדמיה 

  :ווני זרימת הידע בי) האקדמיה לקהילהכי

ומועבר החברתי ארגו) ידי הבעיקר ב כנתו)הידע נתפס : אקדמיה$ קהילהכיווני$חדמודל   .1

  . אנשי הארגו)מטע�" הכשרה"כלסטודנטי� 

בידי , כלומר(אקדמיה ידי הבעיקר ב כנתו)פס הידע נת: קהילה$ אקדמיהכיווני$חדמודל   .2

בשטח עשיית� � מעבירי� את הידע לארגוני� ולקהילה דר� והסטודנטי) י�קורסהמרצי 

  .והליווי האקדמי שה� מקבלי�

ומקבל ביטויי� חדשי� ,  ולהפ�השטח לאקדמיהמ הדדיותתו�  הידע זור�: כיווני$דומודל   .3

  . לאור� השנהוסינרגטיי� 

  

  אקדמיה – קהילה כיווני�חדמודל . 1

והסטודנט רוכש את הידע בעבודתו , י� בתחומ� הארגוני� החברתיי� נתפסי� כמומחבמודל זה

כוח אד� תורמת הידע נתפס כשיי� לארגו) החברתי בעוד האקדמיה . נציגי הארגו)במפגש  ע� 

כמי אלא , מפקיד ידע ברשות המוסד האקדמיתופס עצמו כנו איהארגו)  בכ�. העובר הכשרה

למידת ברגו) רואה אה ולפיכ�, הסטודנט הוא מרכז הלמידה. סטודנטי�שמעביר ידע ל

הסטודנט בא , במילי� אחרות .בארגו)של הסטודנטי�  �מרכזי בעשייתער� הסטודנטי� 

  .ארגו)בבשעותיו  "ללמוד"

  

באופ) כללי החיבור של קורס זה אלינו היה כדי להגדיל את המודעות " :נציגת ארגו�

ד על ה� באו על מנת ללמו...  הסטודנטי� בתחו� הבירוקרטיה והכיבושוהידע של

  ". הבירוקרטיה של הכיבוש
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  קהילה – אקדמיה כיווני�חדמודל . 2

יחסי� . מגווני� ה�ביטוייהעל  ארגוני השטח משתמשי� במשאבי הידע של האקדמיה במודל זה

 הידע המשפטי לשימושה כאשר האקדמיה מביאה את,  למשפטי�בקליניקותאלו בולטי� מאוד 

דגש על הארגו) ש� ". מתורגמנות קהילתית" בקורס ג�זרימת ידע דומה נעשית . של הקהילה

תו� כדי עצמו הסטודנט ל ופחות על הלמידה ש, השירות שהסטודנט נות) לארגו) או לקהילה

  בכוונה מודגשת ולאבארגו) " לעבוד " בעיקר כדי הסטודנט בא, במילי� אחרות .עשייהה

  .  בו"ללמוד"

  

זו מהווה .  הנערי� את השפה המשפטיתעבורבאנו מתרגמי�  ": משפטיתקליניקהבמרצה 

  ". עבור הנוער ואנו עוזרי� לה� לחצות אותובמחסו� משמעותי 

  

  כיווני�דומודל . 3

מרצי אינו נתפס כשיי� ל נוגע לידע שנו בהקשר להעברת ידע במסגרת השותפותימודל שלישי שזיה

ות העשייה של עהמתאפשרת באמצכיצירה חדשה וסינרגטית מוחזק אלא , קורס או לארגו)ה

. למשאבי הידע האקדמיי�הקהילתיי� מתווכי� בי) משאבי הידע בהיות�  ,הסטודנטי�

מחודש הסטודנטי� נעזרי� בכישורי� ובידע של אנשי סגל הקורס ומחזירי� את הידע לארגוני� 

   .עבור המרצי�בחדש יוצרי� בסיס למחקר אקדמי ובה בעת , ומעובד

  

מרצי� מומחי� בתחומ� שהנחו את הארגו) לכיווני� כא) היו  ":נציגת ארגו� חברתי

 –פרסו� מאמר בעיתו) , למשל.  שלה� לגבי מה צרי� לעשותתשומהחדשי� ותרמו את ה

אבל פה . והרגשתי שיש בזה הרחבה של עשיית הארגו), זאת הייתה הצעה של הקורס

שלחנו אות�  אנחנו נתנו לה� חומר קריאה ו–הליווי היה משות0 . הסטודנט בא ע� רעיו)

אמרנו לה� שאי) לנו יכולת לנתח את , כשה� חזרו ע� הנתוני�, אבל אז. לאסו0 חומר

יש את היכולת להסתכל ) סגל הקורס(ואילו ל, שאנחנו לא יודעי� לחקור את זה, החומר

  ".על המספרי� ולומר מה יוצא מזה

  

כל אחד א� ב, גו לעילכפי שהוצ, הידעזרימת הד לשלושת  סוגי המודלי� של  נמצאובכל קורס 

כמו ג� בקורס ,  באוניברסיטה העבריתבקליניקות המשפטיות, כ� לדוגמה. מה� במינו) אחר

 הוא  זרימת הידע המודל הבולט יותר של ,איל)� באוניברסיטת ברשנער�  מתורגמנות קהילתיתל

בקורס , לעומת זאת. בידע האקדמי" משתמשת"הקהילה בעוד , בעיקר מהאקדמיה לקהילה

עברו הכשרה הסטודנטי� , ברל�במכללת ביתשנער�  "חינו� בלתי פורמאלי ושינוי חברתי"

מעשיית� ניכר חלק הייתה  )רגו)ואת הא(ועצ� הלמידה שלה� בארגו) , ייחודית בכל ארגו) וארגו)

 גוריו)�באוניברסיטת ב)שנער� " קהילה וזכויות אד�, תכנו) מדיניות"הקורס  .קהילהובקורס ב

,  לאקדמיה וחזרהמהארגוני� ,כיוונית� דושבו זרימת הידע הייתה על פי רוב לקורס הוא דוגמה 

בי)  הסינרגי באופ) היוצר, המשותפת לסטודנטי� ולסגל הקורסשנה לאור� הבעוד הידע מעובד 

 מחקר האקדמיהעבור בעבור הארגוני� וה) בה) , ידע חדשמייצר ו, השטח למחקר האקדמי

כמו , יותר בעבור הקהילה" שירותיי�"ינרגטי נצפתה ג� בקורסי� יצירת ידע חדש וס  .בתחו�

  . א� הייתה שיטתית פחות, "מתורגמנות קהילתית"הקורס ל
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 כוח אד�

שהרי האקדמיה , ומוב) מאליו בעבור ארגוני�' רווח נקי'עלול להיתפס ' כוח אד�'המשאב  

� אינ� נדרשי� לשל� וה, סטודנטי� כדי לקד� עשייה שה� חפצי� בהעבודת מספקת לה� 

ועלולה להביא לידי תסכול ואכזבה ה) מצד אנשי , הנחה זו שגויה, ואול�. לסטודנטי� שכר

מצאנו כי הסטודנטי� דרשו השקעה לא מבוטלת מצד , למעשה. הארגו) וה) מצד סגל הקורס

. לעתי� השקעה זו יכולה להשתוות לתמורה שהסטודנט מחזיר לארגו); הארגוני� שקלטו אות�

, שהארגו) מקבל מהשותפות' נכס'מצאנו כי לעתי� הסטודנטי� לא נתפסו בהכרח , יתר על כ)

היו ארגוני� מעטי� שא0 ראו . הנוס0 לארגו) על פעילותו השוטפת', מקור השקעה'אלא דווקא 

מצאנו כי חלק גדול מ) הארגוני� אינ� יודעי� לעבוד ע� , זאת ועוד . .בסטודנטי� סוג של עול

ולעתי� הדבר הביא לידי חוסר הבנה של מקו� הסטודנטי� בארגו) וא0 לידי היעדר , הסטודנטי�

  .תמיכה ראויה של ארגוני� מסוימי� לסטודנטי�

  

. ע� עורכי די)היא עבודת הצוות שלי .  ע� מתנדבי�)לא היה לי ניסיו ":נציגת ארגו�

ש דברי� י. לא ידעתי כיצד היא יכולה לתרו� לתחו�,  שבאה מתחו� החינו�האיש

. ממש התאמצתי. לי היה קשה לתת לה) דברי� לעשות. אחרי� שאני יכולה לסמו� עליה)

  ". 'או0 מה אני אמציא לה)'אמרתי , כשה) התקשרו אלי שה) באות

  

של כוח אד� ) תוספת(המטרה בעבודה שלנו ע� הסטודנטי� היא  ":נציגת ארגו�

ה� . כדי להגדיל את התפוקה, שלנו שלי הוא שה� ישתתפו בעבודה סהאינטר)... לארגו)(

עסוקי� בדברי� שלה� ובלימודי� ולכ) לא יכולי� ליזו� ולהרי� עוד פרויקטי� 

  ".בעצמ�

  

  

בעקבות כ� להעניק  ו,ארגוני� שהצליחו להפיק את המרב מעשיית הסטודנטי�אנו מתרשמי� כי 

סביר לעבודה ווגדר מלכתחילה זמ) משייחדו ארגוני� ה� , תחושת סיפוק מעשיית� בארגו)לה� 

ולא , מהתהלי� להשגת יעדי הפרויקטאינטגראלי ה� ראו בזמ) זה חלק . סטודנטי�הע� עקבית 

הבנה מוקדמת של הזמ) והמשאבי� שהארגו) נדרש . פעילותול  עוד0סרח או עול על הארגו)

מצאנו כי הבנה זו ומוכנות לליווי הסטודנט  .להצלחת השותפותלהשקיע בסטודנט מהותית 

  :ניכרו בייחוד בארגוני� שענו על התנאי� האלה,  להשקעה בוו

  .סטודנטי� בפרטע�  ו,ארגוני� בעלי ניסיו) עבודה ע� מתנדבי� בכלל  .1

  בופרויקט שהארגו) מעוניי)  מחשוב פעילות הסטודנטי� חלק שראו בארגוני�   .2

  .מאוד  

ולא , ברת ידע מצד הארגו)המחייבת הכשרה והעפעילות פעילות הסטודנטי� שראו בארגוני�   .3

  .רק על האקדמיהבעניי) זה סמכו 

  . ניסיו) ביצירת מסגרות ליווי והכשרה לצד פעילות� השוטפתבעליארגוני�   .4

  .   מרחבי� של יוזמה סטודנטי� אפשרו חדשנות ויצירתיות ושחיפשו ארגוני�   .5

  

כוח 'שלא יהיה רק  – הסטודנט בארגו) מקומו של  האחריות הכוללת להגדרת,בהתרשמותנו

תפקידו של הסגל להבהיר לארגו) את מקומו הייחודי .מוטלת על סגל הקורס –זול בעבורו ' עבודה

להקפיד על לש� כ� חשוב . של הסטודנט לעומת מקומ� של מתנדבי� אחרי� שהארגו) עובד עמ�
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 שה� ,לחתימת חוזי�מעבר וזאת , עשיית הסטודנטהארגו) שעניינו נציגי משות0 ע� דיבור 

  .  מחליפי� את ההבנה המתפתחת בשיחה ובדיבוראינ�א� , לעצמ�חשובי� 
  

  

  

 "לקוח –ספק "יחסי מחשיבות להימנע ה

 

בקלות " לקוח –ספק "יחסי לממש של שותפות  יכולה להפו� מ"קהילה –אקדמיה שותפות "

 )�מתנדביסטודנטי� באמצעות (לארגוני�  אד� ספק כוחתיתפס כהאוניברסיטה  כ�. יחסית

יכולי� לענות על הצרכי� � אלו יחסי. דנטי�והסטשל תפסו כקבלני הכשרה י הארגוני� יולחלופי)

 . זמי)לכוח עבודהנואשות  הארגוני� הזקוקי� לעתי� בייחוד צורכי, הצדדי�המיידיי� של 

 –אקדמיה שותפות "של והמיוחלת אינ� מפיקי� את התרומה הסגולית יחסי� אלו , אול�ו

" מתחלפי�"ע� מתנדבי� מלכתחילה אינ� מעונייני� לעבוד שארגוני� יש , על כ) יתר ."קהילה

מלכתחילה נעשית שותפות  ארגוני� אלו ללשכניסת� .  שבאי� לשנה ועוזבי�)כמו סטודנטי�(

תלויה  "לקוח –ספק " מהתהוות של יחסי היכולת להימנע .יותר יסודיות לתועלות בציפייה 

 ,אנשי הקשר בארגוני�ובי) סגל הקורס בי)  הבהרות המקדימותבבחירה נכונה של הארגוני� וב

באשר לליווי ולהכשרה שלו וכ) באשר , בייחוד באשר למטרות השותפות ולעשיית הסטודנט בארגו)

יצוי) כי . של עבודתו הספציפית בארגו) להקשר הכללי יותר של פעילות הקורס באקדמיהלחיבור 

. בקורסי� בתכניתבמהל� השנה   בפע�מדי פע�תחה התפ "לקוח –ספק "מתכונת יחסי� של 

 והבהיר את הדברי� ,זיהה סגל הקורס מבעוד מועד נטייה זויחסי� אלו ריע של  המכ�ברוב

  .וא0 לסטודנט, הבהרות אלו לשני הצדדי� על פי רוב הועילו .ארגו)ל

  

  פתיחת הזדמנויות ופוטנציאל חדשנות
  

ה) יוצרות הזדמנות להרחבת רפרטואר ההתנסויות . "מכפיל כוח" פוטנציאל של יששותפויות ל

אחת  שהתרשמותנו היא). 2003, אחרי�טליאס ו () זמ) רב להשיגנדרששבכוחות פנימיי� היה 

השותפות האופ) שבו  היא "קהילה –שותפות אקדמיה "במוצאי� ת שהשותפי� ות המרכזיוהתועל

כ) ו,  שלא היו נגישי� קוד�בתחומי�של עשייה ומחקר  הזדמנויות חדשותלפניה� פותחת 

הארגונית בעשייה ה)  –גלויי� או ידועי� כלל היבטי� חדשי� של יצירת ידע ופרקטיקה שלא היו ל

  . ובכ� זיהינו בשותפות פוטנציאל לחדשנות של ממש– במחקרה) ו

  

ה� באי� ע� ). למרצי הקורס(יש לי הערכה מקצועית ואישית גדולה  ":נציגת ארגו�

חשבתי שהחיבור . ג� בתחו� השינוי החברתי וזכויות אד� וג� מקצועיתהרבה ניסיו) 

 אלא מבחינת נקודת המבט הייחודית – לא מבחינת מוניטי) –אית� יכול לתרו� לארגו) 

 שטמו) הבנתי את הפוטנציאל.  בגלל שהיא מאוד ספציפית וייחודית,שה� מביאי� אית�

ראיתי בשותפות . 'לא שנה א. גבוהההבנתי ג� שמדובר בסטודנטי� ברמה . בחיבור הזה

  . "הזאת פוטנציאל להעשרת העשייה שלנו

  

  :בתנאי� אלומקבלת עידוד  ,המתפתחת בי) הקורס לארגו), חדשנותשל דינאמיקה זו מצאנו כי 

סוגיות "למשל (ומביא לארגו) גו0 ידע ספציפי הקורס האקדמי עוסק בנושא מחקר ממוקד   .1
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  ). "זכויות אד�"כמו (נושא כללי לעומת ") יתמתורגמנות קהילת", "תכנו)

הוא אכ) חיוני לעשייה המרכזית של  ,על א0 החדשנות שבו, לארגו)מציע הקורס שגו0 הידע   .2

 .במידה כזו או אחרת, הארגו)

  

והדבר שינה ,  באר�חולי�הציע שירותי תרגו� בבתי " מתורגמנות קהילתית"קורס , כ� לדוגמה

נחיצות באשר לשהשתתפו בפרויקט חולי� המחלקות הרווחה בבתי את תפיסת במידה ניכרת 

 שיבטיח נגישות נחוצה לשפה בהידברות בי) הסגל הרפואי לבי) מאושפזי� שאינ� גור� מקצועי

לקשור עצמ� לא רק חייבי� אנשי הארגו)  ,תתפתחהבנה כזו על מנת ש, אול�ו .דוברי עברית

הסטודנט במוב) הזה . לקורס עצמו ולסגל הקורס � גאלא , בארגו)של הסטודנט המיידית לעשייה 

 תיתכ) התפתחות של קשר כ�.  בי) סגל הקורס לארגו)"מתוו�" או  של הקורס"שליח"הוא 

, שאינו חול0 כשהסטודנט מסיי� את שנת הלימודי�קשר , בי) הארגו) לסגל הקורס שמעותימ

ולעלות שלב במידת , אחרי�סטודנטי� בעבודת� של יכול להמשי� ג� לשנת הלימודי� הבאה ו

כא) יש ג� חשיבות  למעורבות� של מרצי הקורס בנעשה בשטח לאור�  .השכלול והפיתוח שלו

וכ) , לעשיית הסטודנט) fine tuning(בבחינת כוונו) עדי) , השנה ולתרומה ניכרת וייחודית משלה�

  . להגדרת� מרחבי� לחשיבה ולרפלקציה ע� אנשי הארגו)

  

  קבלת לגיטימציהצבירת מוניטי� ו
  

חסר , ארגו) בתחילת דרכו. לי חשובפעולה משותפת ע� ארגוני� אחרי� יכולה להיות מקור סמ

ות מהיר ב"הכשר" לקבל  יכול– במעמד מעורר חשדנתו) עדיי) ו,  עצמו אתושטר� הוכיח ניסיו)

. ה�ארגוני� קנאי� למוניטי) של, ע� זאת. אקדמימשותפת ע� ארגו) הפעולה ה מעצ� ,יחסית

טליאס (יקר זה מחיר ו ,ובאבד) מסוי� של ייחוד ובלעדיות מוניטי)ה חלוקתשותפות כרוכה ב

  .  הכרה ומוניטי) יכולי� להיות גורמי� מושכי� לשותפות או חסמי� בפניה,א� כ) ).2003, אחרי�ו

  

משאב חשוב וגור� משיכה יקר  ה� ה מצאנו כי מוניטי) ולגיטימצי"קהילה –שותפות אקדמיה "ב

במובני� מסוימי� רוב הארגוני� ו (שינוי חברתי לשארגוני� קטני� לבעיקר  חשובהיבט זה . ער�

  בסילבוס הארגו) אנשי ארגוני� סיפרו לנו כי עצ� הזכרת שמו של . ")קטני�"לשינוי חברתי ה� 

 הקבלת ההכרה מצד האקדמיה עשוי .  העניקה לאנשי הארגו) תחושת הכרה וער�של קורס אקדמי

  . הסטודנטבליווי ובהכשרה של לשותפות ולהשקיע סיבה טובה דיה להצטר0 שמש  ל�לעתי

הדבר . "קהילה –שותפות אקדמיה " כגור� מונע כניסה ללחלוקה במוניטי) לא היינו עדי� בד בבד

 על מהגדרת גבולות ברורי� בי) האקדמיה לארגוני� בכל הנוגע לחלוקת הקרדיט ,לדעתנו, נובע

והארגוני� ה� שמקבלי� את , הפרויקטי� ה� של הארגוני�לא כתובה שיש הבנה  .העשייה

עצ� מרוצי� מאלא , בהחדרת שמ� לפרויקטי�פחות הקורסי� היו עסוקי� . יה�ההכרה על

חלוקה  כי יודגש .נגישות למחקר יישומיבההזדמנות להכשיר סטודנטי� ולזכות במשאבי ידע ו

עדר תכונה זו יה.  מאוד בה) שכל הצדדי� מעונייני�בשותפויותפע� לא ט פוגעי� יקרדבבמוניטי) ו

מופע מעודד הוא ,  ע� הארגוני�קורסי�קשר של הלפחות ברמת ה, "קהילה –שותפות אקדמיה "ב

   .מאוד
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 רישות חברתי 

שותפות בי) קורסי� אקדמיי� לארגוני� חברתיי� מספקת הזדמנויות ליצירת קשרי� חברתיי� 

נציגי אקדמיה למצאנו כי יצירת קשרי� חברתיי� בי) ה. י�חדשי� או לחיזוק קשרי� קיימ

חברתיי� יצירת קשרי� מצאנו ג� כי . לשותפות גור� להצטרפותלעתי� קרובות  הייתה ארגוני�

וה) , הצמאי� למשאבי� חדשי�, ה) מבחינת הארגוני�, העשייהבתו�  מהותיכרכיב נתפסת 

 לידע אפיק  כ,ארגוני� שיצרו ע� אנשי קשרי� החברתיי�היכולי� להשתמש ב, מבחינת המרצי�

  .לפתח ולהעצי� רכיב זה של השותפות אפשרלבחו) כיצד  אפוא ראוי. למחקר וכבסיס

  

. מאוד וזה דבר חשוב,  בינינואישיי��קשרי� בי) בזכות הקורס נוצרו היו�" :נציגת ארגו�

. יי�זה איזשהו סוג של רישות חברתי שמאוד חשוב לעשייה שלנו כארגוני� חברת

צדק חברתי ועכשיו יש לנו ארגוני� להוא בעיקר בזירה של הארגו) שלנו הרישות של 

היא הרבה מעבר לשנה , דר� הקורס, המעורבות של המרצי� בארגו), כ�. רישות חדש

  ". אני רואה את התרומה העיקרית בעצ� הקשר ע� המרצי�לכ) . הספציפית הזאת
  

  

  עבודה בשותפותהמורכבות 
  

 כפי שעולה מספרות הניהול .מורכבות העבודה בשותפותעל שמענו דיווחי� רבי�  לאור� השנה

שילוב של בשותפות מעצ� הגדרתה כרוכה בתיאו� ו: המורכבות אינה מפתיעה, הנוגעת לשותפויות

. הונוספת עלי, השוטפת של הארגו)ישות נפרדת מהפעילות והיא , כוחות ונכסי� למטרה משותפת

 מערכת שליטה שאי)היות , הוא מורכב פי כמה בשותפותכ� , "ו� הביתבת"ככל שהדבר מורכב 

 נובע הדיווח של חברי� בשותפויות על  ג�מכא). מרכזית ומבנה סמכויות היררכי כבתו� ארגו)

בהיותנו , לא פע� לאור� השנה,  לפיכ�.)2003, טליאס ואחרי� (תחושת התשהעל עייפות או 

ביטוי של תחושת ללחצי� ולשחרור  כתובת שי סגל הקורסי� מעריכי� חיצוניי� שימשנו בעבור אנ

א� , אלו שמענו פחותקיצוניי� ביטויי� . לעתי� על גבול השחיקה,  דופ)תיוצאתשישות עומס ו

קבוצת ע� סטודנט אחד או ע� לרוב משו� שעבודת� הייתה , הארגוני�אנשי מצד , בכלל

תמיד על הצד יות לטיפוח הקשר הוטלה האחר .שעות  מוגדרותוהתנהלה ב ,מצומצמת י�סטודנט

עוזרות לתפקיד זה נשמר למתרגלות ועתי� ל. ולא על הצד של הארגו), האקדמי של השותפות

נטל האחריות הרוב� על צד אחד בלבד .  איש הסגל הבכיר להוראת הקורסובכ� התפנה , ההוראה

על כ�  .משקל נוס0כובד העמיס , אנשי הסגלולעתי� על איש סגל אחד מקרב , של השותפות

  :ואלו ה�, שתרמו לתחושת העומס ומורכבות העבודה ההיבטי� נוספי�

כ� מורכבות העבודה , בה בעת מספר גדול של ארגוני� שוני�בשיתו0 ככל שהקורס פעל   .1

אי) תוספת  מבחינת כל ארגו) וארגו), לעומת זאת . יותרי�רבהיו הסגל האקדמי והעומס על 

כי עיקר העומס הוא על הדבר מוכיח שוב . גדל קורסלפר הארגוני�  כאשר מסלעומס העבודה

  .ולא על הארגו), הסגל האקדמי

ע� ו, רגיל לעבוד ע� מתנדבי� בכללאינו לעשיית הסטודנטי� שנבחר ככל שהארגו)   .2

היו  אשר אנשי סגל הקורסמבחינת גדולה יותר מורכבות גדל הסיכוי לכ� , סטודנטי� בפרט

  .דר� המל�על  תהלא מעטות עד שעשיית הסטודנט על" ריפותלכבות ש"צריכי� 
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 ובטיפוחו כאשר איש סגל אקדמי עוסק ה) בהוראת הקורס וה) ביצירת הקשר ע� הארגוני�  .3

 .קורסי� רגילי� באקדמיהעומס העבודה המוטל עליו אדיר לעומת העומס ב, לאור� השנה

  

להקצאת משאבי  באשרקדמת ע� הארגו) החשיבות ליצירת הבנה מוג� בהקשר זה עולה , לפיכ�

לא כל האחריות "הבהרה מראש כי כ) ו, הסטודנטי�שוט0 של אד� מתו� הארגו) לליווי זמ) וכוח 

פעילות מוגדרות לאור� השנה לבדיקת זמ) יש לקבוע תחנות , כמו כ). "על הקורס מוטלתבקשר 

  .�אפשרות לתיקו) במידת הצור כולל , משותפתולרפלקציההסטודנטי� 

  

  הצור% בהגדרות חדשות לבעלי תפקידי� 
  

 עבודה מאומצתמזמי)  ,קשר שוט0 ע� ארגוני שטח המנהלקורס אקדמי אנו מתרשמי� כי 

קורסי� שאינ� מערבי� עשייה .  החורגת מגבולות העשייה של קורסי� אקדמיי� רגילי�ומורכבת

 תעזרה אדמיניסטרטיביוב, ) או בלעדיועוזר הוראהבסיוע (בקהילה יכולי� להסתפק במרצה 

 קורסי� המבקשי� לשלב למידה אקדמית ע� ,אול�ו. מזכירות המחלקה האקדמית מטע� קבועה

,  הסתמכות על סגל אקדמי רחבי�מחייב, הקורס לתוכנימחוברת ה ,עשיית סטודנטי� בקהילה

 תפקידהדרישות חידוד , ת תפקיד חדשותו הגדרי�מחייבאלא א0 ולא זו בלבד , יחידולא על מרצה 

  . הנושאי� בתפקידראוי של  תגמול – ועל סמ� זאת, הרצויות

  

שותפות "אנשי סגל עושי� בקורסי� שהערכנו השנה במסגרת ש הפעולות שלל ע�, כ� למשל 

   :נמנו הפעולות האלה, "קהילה –אקדמיה 

  ;)שנת הלימודי�לפני תחילת  (מיפוי הארגוני� הרלוונטיי� לקורס  .1

   ;)שנת הלימודי�לפני תחילת  ( הרלוונטיי�רגוני�יצירת הקשר ע� הא  .2

תפקידו ל ומקומו של הסטודנטל באשריצירת הבנה הדדית הארגו) ו ע�"  עבודהחוזה"הכנת   .3

  ;)שנת הלימודי� או בראשיתהלפני תחילת  (בארגו)

  ; בארגו)הסטודנט הקליטה שלליווי תהלי�   .4

   ;")ביקורי� בשטח"כולל (ה לאור� השנ ) בארגו הסטודנטמעקב אחר פעילות  .5

  ;לאור� השנההארגו) ע� רצי0 שמירת קשר   .6

    ;במידת הצור�  מידיותפתרו) בעיות  .7

   .בשטחעשיית הסטודנט של ותיאורטי אקדמי ליווי   .8

  

 ג� הוצאה לפועל של סיורי� בקהילהלרפרטואר העשייה של סגל הקורס יש להוסי0 , כמו כ)

ת יוהיו חלק מרכזי בעיצוב חווי, כמעט בכל הקורסי� בתכניתהשנה  נערכו אשר ובארגוני�

מרכזי בחיבור בי) האקדמיה  חלקראו בסיורי� הסטודנטי� . הלמידה של הסטודנטי� בקורס

מעבר לתחו� הספציפי ,  הזדמנות מבחינת� לפגוש זירות עשייה נוספות בקהילהשימשו ו, לקהילה

הוראת : כל קורס אקדמישל הרגילות משימות ה לע תנוספוהפעילויות הללו כל . בו פעלו בארגו)ש

   .הקורס ובדיקת המטלות האקדמיות

  

היא . מתרגלשל של מרצה או והמוכר  "מסורתי"התפקיד השורת משימות זו חורגת מ, לדעתנו

.  ג� בצוות דרושה הגדרה מחדש של התפקידי�א�,  להצטמצ� לעבודה של אד� אחדה יכולהאינ
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כאשר הגדרת , "עוזר הוראה"או " מתרגל"שתמש במונח משי� ולהע� להכ� למשל אי) לדעתנו ט

מרכז "ל" מתרגל"מ התפקיד הגדרת שינוי. במידה ניכרתרחבה יותרהיא בקורסי� אלו התפקיד 

, מסגרות הזמ)שעל ההבנה יש בו אמירה חשובה  אלא רק שינוי סמנטי יהיה לא ,למשל" קורס

שגרתית  ת תרגולמשרמשל  שוני� – על כל אלותגמול ה,  וכמוב)–והיכולות הנדרשות , ההשקעה

 במידה ניכרתשונות ה, הגדרות התפקיד של המרצה הראשי בקורסל ג�הדבר נכו)  .באקדמיה

המרצה נדרש להיות פעיל בקורסי� אלו . "מרצה" של ומוכרות" מסורתיות"הגדרות תפקיד מ

משנדרש ממנו בקורס יותר פה מקימעורה יותר במתרחש ע� הסטודנטי� ומחויב לעבודה , יותר

  .רגיל באקדמיה

  

  עלויות
  

מכל הנכתב עד כה עולה הרוש� כי עלות קורס המפעיל שותפות ע� הקהילה גבוהה למדיי לעומת  

נלוות לכל להוצאות הקבועות שפרט . סקורסי� המתנהלי� בתו� הגבולות הסגורי� של הקמפו

מרכז של עבודה הושכר  ות הסטודנטי�מלגשל  העלויותבקורסי� אלו  נוספות, קורס אקדמי

הכללי של קט) בס� משקלו א� , חשוב קהילה –מושג בזכות מענק אקדמיה המימו) ה. הקורס

וכ) , כ� מספר המלגות גדל, ככל שמספר הסטודנטי� בקורס גדל, יתר על כ) .הוצאות הקורס

רו� השותפות קט) וכ� רכיב המימו) של מענק פו, ביטוח הסטודנטי� וכדומה, נסיעהההוצאות 

  .  באופ) יחסיעוד יותר

  

הסתמ� על להסגל  מחייבי� את מצומצמי�  ומקורות המימו) הי�העלויות הגבוהות של הקורס

אשר , הדבר עומד ברוח פורו� השותפות . בתו� האקדמיה ומחוצה להמקורות מימו) נוספי�

מתו� תפיסה שבמהל� , מלכתחילה אינו מאפשר לקורס לקבל מענק מעבר לשלוש שני� רצופות

יצליח להתייצב ללא התמיכה החומרית של , פרק זמ) זה יפתח הקורס מקורות מימו) חלופיי�

 לושש  נוכל לזהות . �וכ� יוכל הפורו� להתפנות לתמו� בפיתוח של קורסי� נוספי, הפורו�

  :השלכות מרכזיות על פעילות הפורו� והקורסי�

אפשרויות המימו) על עדכני ומקי0 , רסי� מידע נגישפורו� השותפות צרי� לספק לסגל הקו  .1

מידע חשוב , כ� למשל .זהנעשו די מאמצי� בתחו� לא , למיטב התרשמותנו. פניולהעומדות 

א0 שפורו� , על אפשרויות המימו) של מלגות לסטודנטי� התגלה במקרה למרצי� בתכנית

  .השותפות היה יכול להעבירו באופ) מסודר

שותפויות ע� חפש הקורסי� לאת מקצת עבור הסטודנטי� מאל� בגות יג מלהקושי להש  .2

יחידות למעורבות , ח" כגו) פר לסטודנטי�מלגותלתת  המסוגלי� אקדמיהגורמי� בתו� ה

  .נפרט היבט חשוב זה בסעי0 נפרד .סטודנטי�ה ומשרדי דיק) חברתית

הוא ו בש האקדמי מוסדעבודת שיווק של הקורס בתו� הסגל הקורס להשקיע מאמצי� בעל   .3

המטרה היא לגרו� להכרה של הפקולטה בנחיצות של קורס ייחודי המשלב עשייה . מתקיי�

יוכל להתבסס ובעתיד  ,הפקולטה" חסות"את עשוי הקורס לקבל  כ�. של סטודנטי� בקהילה

  .משתיי� אליוהוא שהאקדמי על משאבי המוסד ניכרת במידה 
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  הפקולטה ע� חשיבות העבודה 

 אול� מרבית� הביעו ,מבקשי� לקבל את ההכרה הראויה מהמוסד האקדמיי� בתכנית הקורס

לעתי� התחושה של סגל הקורס הייתה . כיו�לה) ה� זוכי� שמידת ההכרה והתמיכה מנחת �אי

. בטחו)�תחושה קשה ומעוררת אי זו . ונחיצותהכי המש� הקורס תלוי בהוכחה מתמדת של הצלח

 מעורבות של גורמי� בכירי� באקדמיה וקושי של המוסד לתגמל הקורסי� מצאנו היעדרבמקצת 

את הסגל האקדמי על העבודה הנוספת הנדרשת לש� העברת קורס המערב עשייה של סטודנטי� 

סגל הקורס של במעמד מאוד תלויה ותמיכה של המוסד האקדמי הכרה היכולת להשיג  .בקהילה

  . אמ� שהוא משקיע בעניי)מידת המביחסיו ע� סגל הפקולטה וב, באוניברסיטה

  

חשוב שאינו בו רכיב רצוי שהמוסד האקדמי יראה , זועל מנת שהקורס יוכל להתפתח מעבר לשנה 

קורס : לתוכני הקורסכא) יש לשי� לב . תחלי0 במסגרת הקוריקולו� של האוניברסיטה�בר

כרדיקלי או נתפס ) פלסטיני�כדוגמת הסכסו� הישראלי(המתנהל באזורי� מעוררי קונפליקט 

קורס שנתפס , לעומת זאת. המוסד האקדמירחבה של תמיכה סביר להניח כי יתקשה למצוא , מדי

עשוי להפו� , ")תרומה לקהילה", "התנדבות(" ותכניו הרמוניי�, קונצנזוספועל במרחב של כ

  .משאבי� ניכרי�זכות בל וכ� ,לקורס דגל של המוסד האקדמי

  
איל) התלוננה �בראוניברסיטת מרצה ב: שלהל) הסיפור על חשיבות העבודה ע� הפקולטה מלמד

שהיא החדש והייחודי קורס בהאוניברסיטה מוסדות קשה לה מאוד לעניי) את כי בתחילת השנה 

לאור� , אול�ו. בחשיבות התרומה של הפקולטה למימונו של הקורס, יתר על כ), עומדת בראשו

ניינו של הקורס בפקולטה ובמוסדות שנת הלימודי� השקיעה המרצה מאמצי� רבי� לקידו� ע

, היא שבה והזמינה דמויות בעלות משמעות במוסד האקדמי להתעניי) בקורס. האוניברסיטה

אט הסתמנה התעניינות �אט. לאור� השנהשל קורס זה וסיפרה על ההצלחות המרשימות 

ת סו0 ע� דיק) הפקולטה לקראשניהלנו בשיחה . והיא הלכה וגדלה, בפקולטה ובאוניברסיטה

אל טקס הסיו� של הקורס הגיע נציג בכיר של . השנה כבר עלה הרעיו) להרחיב את היק0 הקורס

 התברר בדבריו: וניכר היה שהמהל� מול האוניברסיטה נושא 7ֵרות של ממש, האוניברסיטה

ולא זו בלבד אלא שהיא רואה בו את אחד , שהאוניברסיטה רואה בקורס זה קורס ייחודי וחשוב

  .הדגל שלהמנושאי 

  
  משרדי דיק� הסטודנטי�ע� יחידות למעורבות חברתית וע� , ח"ע� פרות שותפ

  

. קורסי� המשתתפי� בתכניתלביותר נחוצי� האחד המשאבי� הכספיי� ה) מלגות סטודנטי� 

יחידות למעורבות חברתית ה, ח"ה� פרבקמפוסי� מחלקי� מלגות שהגופי� הגדולי� ביותר 

 ה) בעבור הקורסי� ,רצויה ביותרחבירה לגופי� אלו , כאורהל.ומשרדי דיק) הסטודנטי�

ח או היחידה "פרפרויקט הרוצי� לשלב פעילות סטודנטי� בקהילה וה) בעבור  האקדמיי�

 מבטיחי� ליווי ואלה ; מצליחי� לפתור בכ� את סוגיית מימו) המלגותאלה. למעורבות חברתית

,  רק שני קורסי� קיימו סוג כזה של שותפותבפועל, אול�ו. מהותי ושוט0 של עשיית הסטודנטי�

   :ח" בקשר שבי) הקורס לפרקשיי� לא מעטי�העלו אלו וג� 

ח והיחידות למעורבות "פר. סוג כזה של שותפות הוא חדש לכל הגורמי� הנוגעי� בדבר  .1

  . ע� קורסי� אקדמיי�בצמידות כזו חברתית אינ� רגילי� לעבוד 
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לסטודנטי�  באשרק ע� מרצי� באקדמיה את ההחלטה ח אינו רגיל לחלו"פרפרויקט   .2

ואינ� זהי� לאלה ,  שוני�ח במת) מלגות"השיקולי� של פר, עבור המרצי�ב. מלגותשיקבלו 

  . הקורסשל 

שהרי ,  המרצי� והסטודנטי�נחשב עוד0 מבחינת ח לסטודנטי� "פר שלתהלי� הליווי   .3

  .משלה�בקורס תהלי� ליווי מקי0  נעשהממילא 

והדבר יוצר , ח לבי) התכני� האקדמיי� של הקורס"פר תוכני פרויקט) קשר מהותי בי) אי  .4

מתפתחת סיטואציה של לעיתי� א0 . ח"ניכור וזלזול מצד הסטודנטי� כלפי רכזי פרלעיתי� 

  . . והסתייגותחשדנות המלבה שפות שונות בי) 

מבצעי� הסטודנטי� שמהסוג פרויקט חונכות ואינו מתמחה בעשייה בקהילה  הואח "פר  .5

  .אקדמיי�הקורסי� הבמסגרת 

אלה א� נראה ש, לפי נהלי� ברורי�,  לליווי מטע� רכזי�ח מסגרות מ9בנ8ת ומסודרות"לפר  .6

לעיתי� מתפשת .  במסגרת�עשיית הסטודנטי�של אינ) מתאימות לרוח הקורסי� או לאופי 

 . . ת הדדיי�מה שמעורר כעסי� וחשדנו, ח כפיקוח על הסטודנטי�"פעולת פר

  

יחידות למעורבות חברתית ומשרדי דיק) הסטודנטי� , ח"פרובי) אי) ספק כי שותפות בי) קורסי� 

עוד עבודה רבה ברמת  נדרשת, אול�ו. יכולה לענות על הצור� במימו) מלגות לסטודנטי�

גופי� אלו הרצוי בשיתו0 ע� הקורסי� וברמת פורו� השותפות כדי לנסח את אופי העבודה 

  .מפוסבק

  

  
  מקומ� של היבטי� אידאולוגיי�

היבטי� מפגש ע� , כמעט מיד ומעצ� הגדרתה ,חברתי מערבתהשינוי מרחב העבודה ב

אולוגיי� יארגוני� רבי� לשינוי חברתי מגדירי� עצמ� ארגוני� פוליטיי� ואיד. אולוגיי�יאיד

מלהביע כלל �ת בדר�נזהר האקדמיהיש לזכור כי , בתו� כ�. המנסי� להשפיע על המרחב הציבורי

 אלוכל . מפלגתית ואלהיתפס כעקרונות פעולה של תנועה חברתית  היכולות ותאולוגייאידעמדות 

, בסיסיותכא) עולות שאלות .. על שותפות בי) אקדמיה לארגוני� לשינוי חברתיקשיי�  מערימי�

דתו הפוליטית תהא עמ, הא� כל סטודנט :לדוגמה. תשובות ברורותעדיי) אי) לה) שלהתרשמותנו 

? אולוגית מנוגדת לשלויאפילו בארגו) המחזיק בעמדה איד, יכול לעבוד בכל ארגו), אשר תהא

הא� נוצרת ברית ? בי) הסטודנט לארגו)" אולוגיתיהתאמה איד" למראש כוו) אולי צרי� ל

נטיות ל שלא משאירה מקו� לעמדות פוליטיות וכזו ,  בי) מרצי הקורס לאנשי הארגו)רעיונית 

  ? של הסטודנט העצמאיות עד כמה יש כבוד לנטיותיו הפוליטיות? פוליטיות אחרות

  

.  אידאולוגית מבחינהאני לא אכנס לשותפות ע� מרצה שאינו מסכי� אתי ":נציגת ארגו�

ארגו) זה . לא אכנס אתו לשותפות, מישהו שיש לו ניסוח שונה משלי, אפילו בתו� השמאל

אני לא רוצה לעשות . ישה שאני רוצה להג) על הארגו) שליוהיו� אני מרג,  מאודדבר פגיע

שזה , סטודנט שמשתלב בתו� קבוצות הפעולה שלנו... אי) לי צור� בכ�, רעש גדול בארגו)

  ". אידאולוגיתמבחינה אז אני מצפה שהוא יהיה שות0 , פרויקט אידאולוגי

  

רשת לעשות בהקשר זה  נד"קהילה –שותפות אקדמיה "אחת ההבחנות המרכזיות ש, להערכתנו

י) אשל הסטודנט על הנטייה הפוליטית ; מחויבות פוליטית לבי) נטייה פוליטיתבי)  היא הבחנה
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. שלהפוליטית היא מושא ההשפעה המרכזי מחויבותו ה, לעומת זאת. בכוונת השותפות להשפיע

כה זו  אחרות בעול� כשה) נדרשות לסוגיה סבו"קהילה –שותפויות אקדמיה "כ� ג� נוהגות 

)Beaumont et al., 2006 .( אי) ספק שהאקדמיה עלולה לאבד את הבסיס הלגיטימי לקיו�

לשינוי שיתעורר חשד שלמעשה מדובר בתכנית שותפויות ע� ארגוני� לשינוי חברתי ברגע 

רכי ולהיות קשובה לצצריכה בתו� כ� האקדמיה , אול�ו. העמדות הפוליטיות של הסטודנטי�

. ולהכיר ביכולת ההכלה המוגבלת שלה� לעמדות פוליטיות מנוגדות,  שלה�הארגוני� ולפגיעות

  ..ויש לטפל בה ברגישות,  היא עניי) רגישהשקפת עול� 

  

  

  : חלק זהלסיכו�

היא . עבודה משותפת בי) קורסי� אקדמיי� לארגוני� לשינוי חברתי דורשת מאמ� והשקעה

תהלי�  היאהקמת השותפות . אד� וכוח זמ), כס0 ושווי כס0, חודיי�דורשת הקצאת משאבי� יי

רותיו נקטפי� לאחר זמ) לעתי� 7ֵ. זה פרויקט שיש ללמוד אותו ולהכיר בו. פעמי�ולא חד, מתמש�

 התפקידבמצב זה עיקר . במהלכה צפי� על פני השטח חסמי� ובעיותש, רב של עבודה מאומצת

אינטרס של כל צד לשמור הלפיכ�  .של הצדדי� עשוי להתמקד בהשקעת המשאבי� הנדרשת מה�

. ו מוב) מאליו אינ–ה השקיע את המשאבי� הנדרשי� והראויי� להצלחת ולהוסי0 לעל השותפות

  :חשוב לשי� לב לשורת הרכיבי� האלה, כדי שכ� יהיה

  

כאשר צד . ממנהלזהות מה הוא יכול להפיק  עליו לדעת, כדי שכל צד ירוויח מ) השותפות, ראשית

מהותית  ועלתלו כל תמביאה ואינה ,  לצד השני איננה מועילה לוותבשותפות חש כי התחברו

זיהוי . מש� לאור� זמ)יסביר להניח כי שותפות זו לא ת, נוספת על הפעילות השוטפת של הארגו)

חשוב לשי� לב כי , ע� זאת. לשותפות ושמירה עליההצטרפות התפוקות הכרחי כדי להצדיק 

אלא ג� למשאבי� סמליי� וחברתיי� כגו) , ומריי�תפוקות אינ) מתורגמות רק למשאבי� ח

 –שותפות אקדמיה "אלו יכולות להיות תפוקות חשובות מאוד ב. מוניטי) ורישות חברתי, הכרה

  .א� לא תמיד הצדדי� מזהי� אות), "קהילה

  

תוצרי השותפות ב לראותכל צד בשותפות צרי� ,  כלומר.התפוקה צריכה להיות סינרגטית, שנית

השותפות צריכה , בכ�. בפעולה מחו� לשותפות, יכול להשיג לבדוהיה אות� לא ששי� תוצרי� חד

את התוצרי� מראש על פי רוב קשה לזהות , ואול�.  תלות חיובית בי) הצדדי�טפח חוויית ל

תו� כדי  ולעיתי� ה� מתגלי� רק, הסינרגטיי� משו� שבאופ) פרדוקסאלי ה� תוצרי� חדשי�

. מאמ� והקשבה לזיהוי מכלול התפוקות והתרומות לצדדי�לייחד ת יש חשיבו, לפיכ�. פעילות

  .בהצלחות ולא רק בבעיותלהתמקד ג� במהל� העבודה יש להקפיד 

  

נכללי� כל הרכיבי� " תהלי�"במושג .תפוקותולא רק על , דגש על התהלי%שי� יש ל ,שלישית

מידת ; ר ביניה�אופי הדיאלוג שנוצ: המבטאי� את מערכת היחסי� הנרקמת בי) השותפי�

ביטויי� לחוסר ; אופ) הטיפול של השותפי� בבעיות שעולות; ההכרה באינטרסי� של הצדדי�

יחסי הכוחות בי) הקולות ; ביטויי� להבדלי תרבות ושפה; קונפליקטי� חבויי� וגלויי�; הסכמות

  :הרכיבי� האלה את, בי) היתר, התהלי�  צרי� לאפשר. בשותפות

שותפות שאינה נותנת מקו� ומרחב לצורכי ההשפעה  ;י� של כל צדהכרה באינטרסי� השונ  $

   .)2003, טליאס ואחרי� (מסכנת את קיומהשל הצדדי� השוני� 
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יעדי לו מטרותל, את הגופי� השותפי� המנחי�לערכי�  באשר תפיסת עול� משותפתגיבוש    $

  . העבודה

ו� ציפיות ויצירת שפה כחלק מתיא; ניסוח מדדי הצלחה וכלי� להערכת הישגי השותפות  $

  . משותפת

�בתללא אמו) שותפות אינה , שותפות מבוססות על יחסי אמו); בניית יחסי אמו�  $

  .אישי� בי)האמו) עומד הארגוני �האמו) הבי)ובבסיס ,חיי�

  

אלא יש לראות� , התהלי� והתפוקות אינ� רכיבי� נפרדי� בתו� עבודת השותפות ,במסגרת זו

 ,Murphy & Cunningham(ומשתני� לאור� זמ) ,  משפיעי� זה על זה,כקשורי� זה בזה הדדית

2003; Kearney & Candy, 2003  .(יש צור� בידע רצי0 על השותפות ועל , על מנת שכ� יקרה

  . המתרחש בה וליצור מרחבי� בה� הידע הזה מדובר ומעובד לאור� העבודה השוטפת
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   פיתוח תורה של עבודת שטח–' חלק ב

על פי רוב תופעה חדשה  ה�קורסי� המשלבי� עשייה של סטודנטי� בארגוני� לשינוי חברתי 

 אופי ניהול קורסי� אקדמיי�ל באשרהידע והתפיסות שהתגבשו עד היו�  .בנו0 האקדמי בישראל

אנו מתרשמי� . מציבי� קורסי� חדשי� אלוש להתמודד ע� האתגרי� ולא די בה� ,חסרי�ה� 

, השותפות השונות ע� הקהילה מתכונות אשר תמפה את ורה של עבודת שטחיש צור% לפתח תכי 

, קווי� מנחי� לקורסי� עתידיי� שירצו לשלב עשיית סטודנטי� בארגוני� לשינוי חברתי תציב

בחלק זה נדו) בהיבטי� העיקריי� שאנו . ותשמש בסיס לשיפור התנהלות הקורסי� הקיימי�

  .מזהי� בהקשר לכ�

  

  

  � השטחאופי השותפות ע
  

 מול במישרי) נעשית הסטודנטי� אינה פעילות ,במרבית הקורסי� הנכללי� במסגרת השותפות

התנהלות זו מבטאת תפיסה הרואה חשיבות . עמותותוארגוני�  אלא בתיווכ� של, הקהילה

לאקדמיה  מאפשרהשימוש בתשתית ארגונית קיימת . בחיזוק הארגוני� החברתיי� הקיימי�

 להימנע מכפל עלויות ומאילוצי�ובה בעת , הקיימי� בי) הארגו) לקהילהלהסתמ� על הקשרי� 

 ארגוני� קיימי� באמצעותעבודה , ע� זאת. וטכניי� שאינ� קשורי� לתכני הקורסבירוקרטיי� 

 טומנת בחובה התמודדות ע� סוגיות הנוגעות לאופי מתווכי� בי) האקדמיה לבי) הקהילהה

כמו ג� , עבודת השטח של הסטודנט. ינו לבי) הקהילהבשיש טיב הקשר לו" המתוו�"הארגו) 

אופי  שמתו� הבנה, נדרשי� להתמודד ע� פער זה,  מקבל מסגל הקורסשהואהליווי האקדמי 

 השפעה מכרעת על י�בו הסטודנט פועל והקשר המתפתח בינו לבי) הקהילה משפיעשהארגו) 

ופי הקשר המתפתח בי)  על אי� משפיעומכא), שלותהלי� הלמידה על עשיית הסטודנט ו

  . האקדמיה לקהילה

  

ת כמערכת יחסי� בי) נית) להמשיג את עבודת השטח המאפיינת את הקורסי� בתכני, באופ) זה

 המפגש בי) האקדמיה לקהילה במתכונת לפיכ�.עמותות ואקדמיה, קהילה: שלושה שותפי�

כ� . ארגו) או עמותה של בהקשרמאפיינת את הקורסי� המוערכי� מתקיימת תמיד ו הנהוגה כיו�

  :עולה מסרטוט זה

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

ה והקשר שהיא יוצרת ע� אופי העמות. המפגש בי) האקדמיה לקהילה מתקיי� לרוב בהקשר של עמותה
כמו ג� על חוויית העשייה והלימוד של , הקהילה משפיעי� על הקשר הנוצר בי) הקהילה לאקדמיה

  .הסטודנט

 קהילה עמותה/ ארגו�  אקדמיה



 

Evaluation-010 

� 42 � 

אופי ל שורה של שאלות הנוגעות ליכולת הארגוני� לעבוד ע� הסטודנטי� ומעלה זה  הקשר

הא� הארגו) ? מהו טיב הקשר בי) הארגו) לסטודנט.  החיבור שה� מזמני� לסטודנט ע� הקהילה

לעשייה וללמידה של  הארגו) ומתו שלבמה תר? אד� זולאו כוח , "איש צוות"רואה בסטודנט 

אילו אינטרסי� של האקדמיה הארגו) משרת ואילו ? הוא מציב לפניו חסמי� ואילו הסטודנט

  ?אינטרסי� שלו הוא משרת

  

  
   עקרונות עבודה בי� הקורס לארגו�ניסוח

  

במהל� הערכת הקורסי� לא מצאנו עקרונות עבודה מסודרי� הנוגעי� לעבודה של קורסי� 

הכיר נסח� וליש לו ,עקרונות בסיסיי�אלו אנו סבורי� כי . י� ע� ארגוני� לשינוי חברתיאקדמי

כמו ג� השגת התרומה , השותפות ועמידה במטרות הקורס הצלחה מרבית של להבטיח כדיבה�  

צרי% עקרונות את ה. הסגולית המיוחלת מקשר ייחודי זה שבי) קורס אקדמי לארגו) לשינוי חברתי

 .סגל הקורס על הקשר ע� הארגו�של אחריות ה תודגש כ% .אל מול הארגו�, רססגל הקולנסח 

ה) האקדמית (העשייה שהוא מגדיר לעצמו על עשייה המוטלת עליו או לאמנ� הסטודנט אחראי 

והוא , טיפוחולא� סגל הקורס הוא שאחראי לבדיקת הקשר ע� הארגו) ו, )וה) זאת של הארגו)

חילצנו שורה של עקרונות עבודה , לש� כ�.  הארגוני�ע� ה שאחראי לניסוח עקרונות העבוד

השתדלנו .  וראויי� לשמש בשיתו0 הפעולה ע� ארגוני השטחבמהל� הערכת הקורסי�זיהינו ש

  ):ונפרט� בהמש� הדברי�(של העבודה כרונולוגי הסדר הלסדר� לפי 

  ; מיפוי הארגוני�  $

  ;ובירור ייתכנות הקשר ארגו�אל הפנייה   $

  ; חוזה עבודה כתוב מול הארגו�גיבוש  $

  ;ארגו�ב סטודנט שיבו#   $

  ;ליווי קליטת הסטודנט בארגו�  $

  ;יצירת מרחבי דיבור ורפלקציה משותפי�  $

  ; ארגונית ורגשית, אקדמיתמבחינה  –ליווי שוט, של עשיית הסטודנט   $

  ;תיעוד  $

  ;שיתו, בהישגי�  $

  .ט בסו, התהלי% של הסטודנעמדתוובירור סיכו� העבודה המשותפת   $

  

בכל . פנינועל פי תורה מגובשת שהוצגה לולא , עקרונות אלו חולצו מתו� העשייה של הקורסי�

ניסינו לסקור כא) את העקרונות המשותפי�  ולכ), שונהאלו קורס וקורס הווריאציה של עקרונות 

 ולא לתרו�לי� תה שעקרונות עבודה נוקשי� עשויי� לשבש יודעי�אנו , כמו כ). ונשני�והחוזרי� 

. קשרי העבודה שבי) הקורסי� לארגוני�בשיש בהתרחשויות דינאמיות כגו) אלו  בייחוד, לו

יוכלו אלו . דגשי� שלנוב,  יש לראות בעקרונות עבודה אלו זיקוק של המתקיי� בלאו הכי,לפיכ�

התקשרויות קורסי� " שכותרתויצירת גו0 ידע לו,  בסיס חשוב להתייחסות בעתידלשמש

  ". מיי� ע� ארגוני� לשינוי חברתיאקד

  

  מיפוי הארגוני�
  

המיפוי הכרחי לבחינת . שנת הלימודי�לפני תחילת הוא האחראי למיפוי הארגוני� סגל הקורס 

והכרחי לבחירת , העומדות בפני הקורס לשילוב עשייה של סטודנטי�מגוו) האפשרויות 
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ובמידע , "פורו� השותפות"ירותי ורצוי להיעזר בש אפשרכא) .  המבטיחות ביותרהאפשרויות

 צרי� לרכז מידע עדכני ומקי0 על פעילות ארגוני� לשינוי "פורו� השותפות",  לש� כ�.ברשותוש

פרויקטי� , היק0 פעילות, מידע שיהיה מסודר לפי חלוקה לתחומי עשייה, חברתי בישראל

פורו� א0 לרכז פניות בעתיד יוכל ה. אנשי קשר וכדומה, ניסיו) עבודה ע� סטודנטי�, עתידיי�

  .קורסי� האקדמיי� הרלוונטיי�פי הלשותפות מטע� ארגוני� ולהפנות אות� ל

  

, כלומר.  לעבודה ע� ארגוני�לנסח קריטריוני� מקדי� לעבודת המיפוי סגל הקורס צרי� בצעד

ומה� תנאי הס0 ,  עמ�שותפותשהוא מעוניי) במיה� הארגוני� ,  במדויק ככל האפשרלהגדיר

להל) .  סטודנטי�בה� צריכי� לעמוד בה� כדי שסגל הקורס יסכי� לשלב ה� כאלשארגוני

  :נוישהעלקריטריוני� עיקריי� 

  ;הארגו) הוא ארגו) לשינוי חברתי  .1

לא חייבת להיות זירת העשייה הראשית של זו , א� כי(הארגו) פועל בזירה רלוונטית לקורס   .2

  ;)תחומי עשייה נוספי� שלו  ,ת בתו� ארגו)יכולה להיות למשל מחלקה רלוונטי זו. הארגו)

, א� תו� למידת ההקשרי� החברתיי� של העשייה, בקהילה בעלת ער�הארגו) מאפשר עשייה    .3

  ;שוויו) בחברה�ניתוח ביקורתי של החברה ושאילת שאלות על הגורמי� לאי

  ;הארגו) איננו מספק שירותי� מופרטי� של המדינה  .4

  ;עבודה ע� סטודנטי�ניסיו) בבעל ארגו) ה  .5

  ;הארגו) פועל באזור הקמפוס או באזור נגיש לסטודנטי�  .6

כדי  ,"טחו) המדינהימאיי� על ב"או " אנרכיסטי"מדי או " רדיקאלי"הארגו) איננו נתפס   .7

  .לעורר התנגדויות מצד המוסד האקדמיש

  

הקורס , כ� למשל. ארגוני� שלא עומדי� בקריטריוני� אלוג� בקורסי� אחדי� נבחרו 

מתו� מטרה ברורה , בעיקר ע� גופי� השייכי� למגזר הציבורי פעל" מתורגמנות קהילתית"

קורס שעוסק בחינו� , כ�. עבורו הנ� ישימי� הקריטריוני� הללו לא כל  ולכ) . במרחב זהלהשפיע 

הקריטריוני� שנוסחו כא) נוגעי� , לפיכ�. סי�"ספר ממלכתיי� וע� מתנתי� ע� בתי לע יפעל

רוב העבודה של כיו�  נעשיתמתו� התרשמותנו כי במרחב זה , בודה ע� ארגוני� לשינוי חברתילע

קורס צרי� לנסח לעצמו את הסגל , מכל מקו�. "קהילה –שותפות אקדמיה "הקורסי� בתכנית 

חשוב כבסיס הא� עצ� ניסוח הקריטריוני� הוא , תוכ) הקורס ומטרותיולפי הקריטריוני� 

  . פונה אליה�הקורסש) הכיווני� וא0 לסימו, לעבודה

  

  ארגו� ובירור ייתכנות הקשראל נייה פ
  

ובו סגל  , כיווני ברובו�הוא תהלי� חדיצירת שותפות אל ארגוני� לש� תהלי� הפנייה , נכו) להיו�

בעשיית� בשנה  סטודנטבהשתלבות של ומעניי) אות� , ארגוני� רלוונטיי�הקורס הוא שפונה אל 

כמעט לא , קורס ומבקש לשלב אצלו סטודנטי�אל סגל  הארגו) פונה ולפיו, �תהלי� הפו. הקרובה

בשנת שכבר ,  לאור הצלחות השנהבייחוד, וסביר להניח,  תהלי� מתפתחלדעתנו זה, ואול�. מצאנו

, למעשה. מרצי� בבקשה לקבל אליה� סטודנטי�אל  פניות של ארגוני� ייעשו הקרובה הלימודי�

  .ועברו למרצי� בתכנית במהל� השנההפניות הללו כבר המקצת 
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, עד שהסטודנטית לא הגיעה אלינו לא הרגשנו את הצור� הבוער": רמלה, יועצת חינוכית

. אני לא יודעת מה נעשה שנה הבאה בלעדיה. פתאו� עלה הצור�, א� ברגע שהיא הגיעה

  ".אנחנו כבר מחכי� בקוצר רוח לסטודנט הבא

  

מבחינתנו קליטת הסטודנטי� זה סיפור  ":שניידרחולי� $בית, מנהלת שירותי רווחה

שאנו רוצי� כל כ� הצור� גדול . סטודנטיות דוברות ערבית חמשקלטנו השנה . הצלחה

  ".להכפיל את מספר הסטודנטי� בשנה הבאה

  

דילמות הנוגעות מצד אחד ברצו) להיענות לבקשת הארגו)  שיתעוררוייתכ) , לנוכח הדברי� האלה

שאולי יכוונו , בהכרח לעמוד במטרות הקורס, אחרומצד , פי� שיעבדו אצלולקבל סטודנטי� נוס

 פניות הדדיות יש ער� רב לקיו� , ע� זאת. לעשייה בארגו) אחר או לעשייה אחרת באותו ארגו)

ראויה וטובה של , התפתחות טבעית זו. ג� מקרב הקורסי� וג� מקרב ארגוני�, לשיתו0 פעולה

קשר הדדי יותר בי) של ויצירת דפוס , ל תכניות מעבר לשנה אחתהמאפשרת המשכיות ש, התכנית

  .הצדדי�

  

  

  גיבוש חוזה עבודה כתוב מול הארגו�
  

 בו הסטודנטש הארגו) ע� אנו מתרשמי� כי יש חשיבות להתעקש על ניסוח חוזה פורמאלי

י� החוזה צרי% לכלול קוו. כ� בי) סגל הקורס לנציגי הארגו)החוזה צרי� להיות מוס. משתלב

ההכשרה והתמיכה שיינתנו , הגדרת הליווי, מנחי� לאופי העבודה של הסטודנט בארגו�

וביטוי לאופי הקשר הנרק� , הסטודנטמתיאור הציפיות של הארגו� , לסטודנט מטע� הארגו�

  . בי�  הקורס האקדמי לארגו�

  

 חוזה ע� –נדבות  הבהרה ובירור של מסגרת ההתהא� היית ":נציגת ארגו�

 מוגדרת הא� מסגרת ההתנדבות היית. דברי� היו אחרת –מלכתחילה הארגו) 

בירור המחויבות של הארגו) אי� יפעיל את , התאמת מסגרת ההתנדבות: יותר

. מי ילווה, א� זה קשור לעשייה בשטח אז אי�, באיזה תחומי�, המתנדבת

כי זאת פע� ראשונה . וג� לא ביררתי ע� עצמי, דברי� מהסוג הזה לא ביררנו

אז זה עומס בלתי רגיל וקשה לי , א� משאירי� פתוח. שאני קולטת מתנדבת

כשמחייבי� ג� את , א� זה משהו שהוא ע� יעדי�. לפנות את הזמ) הזה

  ". ע� יעדי� ברורי�,  ליצור מסגרת התנדבות מובנית�וג� את הארגו), המתנדבת

  

דדי� בהוצאות הכספיות השתתפות הצל באשררצוי שהחוזה יכלול הסכמה ברורה , נוס0 על כ�

  : בייחוד יש לסכ� את הענייני� האלה.הנלוות לעשיית הסטודנט בארגו)

  ;החזר דמי נסיעה  .1

  ;ביטוח  .2

  .הוצאות משרד נלוות והוצאות פרויקט  .3

  

 השנה לא ראינו דפוס זהה.  הארגו)ע�סעי0 זה צרי� להיכלל בחוזה העבודה  :החזר דמי נסיעה

ולעתי� נעשה ,  הקורס האקדמיהנסיעות מתקציבתשלו� י� נעשה לעת. קורסי� בעניי) זהל
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של נסיעות ה את עלות לקבל עליו בחיוב הארגו)  מהותיאנו רואי� ער�. התשלו� מטע� הארגו)

ורק לאחר שהארגו) , ייתכ) ששיתו0 פעולה ראשו) ע� ארגו) לא יאפשר זאת, ע� זאת .הסטודנט

. החזר דמי הנסיעה לסטודנטי� את עליויסכי� לקבל ,  הסטודנטי�העבודה שליפני� את חשיבות 

 שקורס המקיי� שותפות ע� ארגו) מעבר לשנה אחת ידרוש שתשלו� הנסיעות טע�יש , לפיכ�

הארגו) ג� כל עוד , ג� חלוקה בעול החזר הנסיעות אפשרית .מתקציבו הארגו) ולא מטע�יהיה 

  . בנטלנושא

  

כפי שנהוג בדר� כלל , היות באחריות הקורס ביטוח הסטודנטי� צרי� ל:ביטוח סטודנטי�

הביטוח באחריות הארגו) כי לעתי� יהיה ייתכ) , ע� זאת. בהכשרות סטודנטי� מחו� לאקדמיה

לעג) יש , מכל מקו�). שרגיל לבטח את כל המתנדבי� אצלו מוסד ציבור הארגו) הואא� , למשל(

פורו� "אנו סבורי� כי , זובמסגרת . בחוזה העבודה הנחת� ע� הארגו)את עניי) הביטוח 

ולסייע , לתת מידע בנושא,  צרי� להנחות את מרצי הקורס בעניי) ביטוח סטודנטי�"השותפות

א0 על , השנה לא הבחנו במידע הנוגע לביטוח סטודנטי� שהועבר למרצי�. הצור� לפיבפתרונות 

שיעמוד , מסודר לעתיד נחו� ריכוז המידע בנדו) במסמ� .פי שמרצי� הביעו צור� במידע כזה

  .לרשות סגלי הקורסי� והסטודנטי� כאחת

  

 בחוזה כי הארגו) יספק לסטודנט את כל המשאבי� יודגש :הוצאות משרד נלוות והוצאות פרויקט

בתיאו� מראש , ת לפרויקט שבאחריותויולכל הוצאה נוספת הנלוו, עבודתו בארגו) להנדרשי�

  .ובאישור הארגו)

  

  שיבו# סטודנט בארגו�
  

 הוא דומה –וכפי שבחרנו לנסח זאת , אלא תהלי�, פעמי�איננו מבצע חד � סטודנט בארגו)שיבו

תחילת התהלי� . "שדכני�"משמשי� בדר� כלל אנשי סגל הקורס כש ,זוגלתהלי� שידו� בי) בני 

, וכ), ארגו)ב כל סטודנט וסטודנט בשיבו� וסופו, בהיכרות ראשונית של הקורס ע� הארגוני�

של סגל הקורס , שיקולי� של הארגו)מעורבי� בו . פשוטזה אינו תהלי� .  בארגו)ליווי קליטתוב

 שיבו�בחלק קט) מהקורסי� לא התערבו אנשי סגל הקורס בתהלי� .והעדפות הסטודנטי�

הנחת המוצא שלנו היא שיש מקו� לתת . והשאירו זאת ליוזמת הסטודנט, ארגו)בהסטודנט 

נדו) ו, ת להיות התערבות והכוונה מצד סגל הקורסויבא� חי, יוזמה לסטודנט בתהלי�מקו� ל

  .היבטי� אלוב

  

 הסטודנט מכיר את הארגוני� בפרק זמ) זה. שבועות אחדי� אר� השנהנצפה שתהלי� השיבו� 

על ו, על כל ארגו) וארגו)מפרס� סגל הקורס שד0 מידע על סמ� (הכרות ראשונית הרלוונטיי� 

הסטודנט אוס0 מידע על . ) באחד השיעורי� הראשוני�פגישת היכרות ע� נציגי ארגוני�סמ� 

תו� , ולבסו0 הוא בוחר בארגו) המתאי� לו, הפרויקטי� שהארגוני� מציעי� להשתלב בה�

 כי השבועיי�  ייאמרבהקשר זה.  הארגו)י " הנית) עאישור ועל סמ� ,התייעצות ע� סגל הקורס

 זו בעתולכ) ממילא , "קופת שינויי�ת" לרוב למיוחדי� האקדמית שנת הלימודי�הראשוני� של 

  . סטודנטי� לארגוני� לשב�עדיי) מוקד� 

  

לפיכ� , להיות תהלי� ממוש� ומצי0 בעיות י�עשוי היעילה שיבו� הסטודנטי� בארגוני� וקליטת�

  :להקפיד למלא) שראוי פעולות כמה זיהינו
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  תהיה לארגוני� הסטודנטי�שהיחשפותיש להקפיד  : תיאו� ציפיות ע� הארגו�להקדי�  .1

 שנעשה תיאו� ציפיות בי) סגל הקורס לארגו) ולאחר שנוסחו הקווי� המנחי� לעשיית לאחר

כ� הסטודנט יוכל לקבל את המידע . חוזה עבודה מסודר גובשלא עדיי) א� , הסטודנט בארגו)

. להשתלב שבה� הוא מעוניי)פרויקט בארגו) או בבחירה מושכלת ויעשה , הרלוונטי ביותר

כ� יש סיכוי רב , מדויקנט בתהלי� ההיכרות מוגבל ולא ככל שהמידע הנית) לסטוד, ופי)לחל

צרי� אינו המידע הנית) לסטודנט בשלב זה . שני הצדדי�של , אכזבותליותר לתסכולי� ו

ויש ג� , תו� כדי עשייה עולי�שהרי נושאי� רבי� , להיות תיאור  לפרטי פרטי� של הפרויקט

טיב הקשר ע� , מטרות הפרויקט, תהכללי המגמהא� , נות הסטודנטבחשבו) את רצו להביא

צריכי� להיות ברורי� בשלב  –ר והתפקיד העיקרי שימלא הסטודנט זהות אנשי הקש, הארגו)

  . זה

  

מפגש של כל נציגי הארגוני� ע�  לערו� רצוי :מפגש של הקורס ע� כל נציגי הארגוני� לערו%  .2

 כ� . במסגרת אחד השיעורי� הראשוני� בשנה,כלל הסטודנטי� המשתתפי� בקורס

 ג� הזדמנות לנציגי ארגוני� להתרש� וזו ,  כל הפרויקטי� בפע� אחתעל ישמעהסטודנט 

חלק מפעילות נרחבת יותר של  הסטודנט או הסטודנטי� המשתלבי� בארגו) שלה�מהיות 

גו) לאחד השיעורי� הגעת נציג אר, יתר על כ). ביטויי� בארגוני�מגוו) המקבלת , הקורס כולו

אצל  תחושת ביטחו) מחזקתו, על המחויבות של הארגו) לקורס מעידההראשוני� בקורס 

 תפורמאלי�בלתילשיחה אנו ממליצי� לפנות באירוע כזה זמ) ". יש על מי לסמו�"סטודנט שה

רצוי לא ללחו� על הסטודנטי� לקבל החלטה עוד , כמו כ). בי) הסטודנטי� לנציגי הארגוני�

  . לפגישות אישיות ע� סגל הקורס והארגוני� את ההכרעהאלא להשאיר , תו מפגשבאו

  

שלושת  משות0 יעשו בההחלטהאת ש יש להקפיד :משותפתתהיה שההחלטה להקפיד   .3

יש להקפיד כי רצונות , בתו� כ�. סגל הקורס והארגו), הסטודנט: תהלי�בהגורמי� השותפי� 

במסגרת ארגוני� ( רעיונות משלו לפרויקטי� לעתי� הסטודנט יציע; הסטודנט נשמעי�

סגל הקורס אינו חייב לקבל את הצעת  ).אחרי� או על בסיס ארגוני� שהקורס יצר עמ� קשר

פני  ליהיה עליו לפרוס –ה  לא לקבלא� יחליט .א� ראוי שישמע ויבח) אותה, הסטודנט

לשלוח  איננו מתחייב יש להקפיד כי הארגו) מבי) כי הקורס, כמו כ). את נימוקיוסטודנט ה

סגל הקורס צרי� להבהיר לנציגי הארגו) כי הוא לא יוכל לשלוח , לש� כ�.  סטודנטי�אליו

א� אינו יכול , הסגל יוכל להמלי� ולעודדאמנ� . הסטודנט למרות רצונו שלסטודנט לארגו) 

� יכול ההלי.  אצלוהסטודנטעבודת את לאשר לזכור כי ג� הארגו) צרי�  ראוי, לבסו0. לחייב

לא  ראיו) או באופ) ועריכת קורות חיי� של הסטודנט לארגו) משלוח להיות רשמי באמצעות

מכל . משוב של סגל הקורס לאחר הפגישה הראשונה של הסטודנט ע� הארגו)בדיקת ב רשמי

וכל אחד  ,חשוב להקפיד ולהבהיר כי המפגש הראשו) ע� הארגו) הוא מפגש היכרות, מקו�

  .ר בו מהחלטתולחזו יכול די�צדמה

  

תהלי� של  תהיה שהתאמת הסטודנט לארגו) כדי :ע� הסטודנטמוקדמות  ציפיות לתא�  .4

יתבהרו ובו ,  בקבוצה או באופ) אישי,בי) סגל הקורס לסטודנטי� גלוי שיח להכיל  עליהממש

כדאי שתהלי� זה יברר ג� .  הסטודנטיו של והעדפותיו רצונותוכ), השאיפות של מרצי הקורס

רצוי להסכי� , בסופו של התהלי�. גלויב עליה� החששות של הסטודנט ויאפשר לו לדבראת 



 

Evaluation-010 

� 47 � 

את התחייבויותיו כלפי הארגו)  המפרט )לא פורמאלי או רשמי" (חוזה"ע� הסטודנט על 

  .מהארגו) ומהקורס, הליווי והתמיכה שהוא אמור לקבל לאור� הדר� מתכונתאת  ווהקורס

  

 האחריות יהיו בעליאשר , אנשי קשר קבועי�מול  תיעשהגו) שהעבודה מול הארלהקפיד חשוב 

המשובי� על עשיית מת) לכמו ג� , שמירת הקשר ע� הקורסלליווי הסטודנט ולארגו) מטע� ה

  . הוא תנאי ס0 לשילוב סטודנט בארגו) קיומו של איש קשר בארגו). הסטודנט לאור� השנה

  

  

  ליווי קליטת הסטודנט בארגו�
  

ע� הארגו) עוברת  קשרלהאחריות בזמ) זה . זמ) קריטיפרק נט בארגו) הוא זמ) קליטת הסטוד

זו חשוב  בעת , הסטודנטלצד טיפוח תחושת האחריות של . בפועל מידי סגל הקורס לסטודנט

א� , ומועילהכניסת הסטודנט יכולה להיות פורה ". ע� היד על הדופק"ביותר שסגל הקורס יהיה 

חוסר זמ) של אנשי מאילוצי� שוני� כגו) בגלל אילוצי� , תח ולהימשתהות היא ג� יכולה לה

עקב . חוסר מוטיבציה של הסטודנט וכדומה, קושי בקביעת מפגשי� ע� הסטודנט, הקשר בארגו)

סגל הקורס , כדי למנוע זאת". הדברי� לא זורמי�"הסטודנט ונציגי הארגו) עלולי� להרגיש ש, כ�

את ולעודד את הארגו) ו לזהות בעיות, סתו לארגו) כניבעת לתת לסטודנט ליווי צמודצרי� 

  . הסטודנט להתחיל בעשייה מוקד� ככל האפשר

  

  יצירת מרחבי דיבור ורפלקציה משותפי�
  

בה� מצאנו קשר מרשי� ומעורר התפעלות בי) אנשי סגל הקורס לבי) נציגי שיש קורסי� אחדי� 

 מצאנו כי יש על פי רוב, אול�ו. י�והניב תוצאות והישג, קשר שהיה לטובת כל הצדדי�, הארגו)

ניכר כי בחלק גדול מ) הקורסי� . בי) סגל הקורס לבי) נציגי הארגוני� יותרצור� בקשר שוט0 

 יצר תלות גבוהה במיומנות של  הדבר.הסטודנט באמצעותהקשר ע� הארגוני� היה בעיקרו 

שע) על ישלא ת כדיות יש הכרח לחזק את השותפ, לפיכ�. האנשי� בארגו) לעבוד ע� הסטודנטי�

 סשהשותפות תיתפ  כדידיאלוג מתמיד בי) הסגל לארגו)צרי� להתנהל . הסטודנט בלבד

  . ולא בי) הארגו) לסטודנט, כמתקיימת בי) הקורס לבי) הארגו)

  

וג� מי ג� הארגו) , יחדלהבנות את זה , תיי� שלוש ישיבותששיהיו צרי�  ":נציגת ארגו�

כנית ג� תדגיש את הדיאלוג בי) אקדמיה  הזאת של התיהוההבנ. כניתשממונה על הת

מצד מי שיז� , שיבהצרי� להשקיע יותר זמ) בח. ולא להשאיר את זה למתנדבת, לשטח

כי דר� . יחדלעצב את זה . ומול הארגוני�, ה או מי שמממ) את המלגאת זה באקדמיה

, שוני� של כל צדדיו) על הצרכי� ה, הדיאלוג הזה מתחילה להיות יכולת של הזנה הדדית

  ".יותר  ואז כול� בוחרי� להפיק מזה

  

 להבנות מרחבי� משותפי� ע� הארגו) –על סגל הקורס מוטלת האחריות כא) בראש ובראשונה 

מעורבות  להפגי)סגל הקורס נדרש מ. בעיותולחלוק במחשבות ובה� נית) להחלי0 רשמי� ש

אנשי משמענו , להפ�, צי הקורסלא זיהינו ארגו) שלא רצה קשר ע� מר. בעשיית הסטודנט

לכ� תרומה אדירה לתחושת . המרצי� שלשמחו מאוד על ההתעניינות הפעילה כי ה� ארגוני� 

  . מוטיבציה שלה� לספק את הליווי הדרוש לסטודנטלו, המחויבות של נציגי הארגו)
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 ארגונית ורגשית, אקדמיתמבחינה  –ליווי שוט, של עשיית הסטודנט 
  

מהותית החשוב ביותר לעשייה לאור� הדר� הוא הדבר  של סטודנטי� בארגוני� הליווי נראה כי

 –והאחד אינו מוציא את השני , מנציגי הארגוני� הליווי וה)חשוב מסגל הקורס הליווי  ה) .שלה�

הליווי של סגל הקורס מתמקד בשלושה היבטי� . יש לה� מטרות שונות ותהליכי� שוני�

  :מרכזיי�

קישור החומרי� , יבה על ההקשרי� הרחבי� של עשיית הסטודנט בארגו) חש:היבט תוכני  .1

  .  מטלות הקורסלמילוי לתיאוריות רלוונטיות הנלמדות בשיעור והיערכות 

במידת הצור� ע� נציגי ,  זיהוי בעיות העולות מהשטח והתמודדות את):היבט פרוצדוראלי  .2

  . ממלאותמתרגלותהזה התפקיד את ה התרשמנו כי. הארגו)

סיטואציות לא לבמהל� העשייה שלה�  נקלעי� לעתי� קרובות הסטודנטי� :היבט רגשי  .3

בייחוד הדבר . תמיכהבת וועיבוד  רגשי של החוויב, , מת) ביטוי לקשיי�יש צור� ב. פשוטות

 . כחלק מעבודת� בארגו),לסטודנטי� הנפגשי� בפועל ע� אנשי�נכו) 

  

מת� כלי� רלוונטיי� לעשייה , כשרהה:פעולות אלובהליווי של נציגי הארגו) מתמקד בעיקר 

הסטודנט . תמיכה מקצועית ומת� משוב רצי, לסטודנט על פעילותוהענקת  , ידעמסירת , בארגו�

, כמו כ). שהוא יכול לפנות אליה בנושאי� מקצועיי� או רגשיי�כתובת שיש בארגו)  לדעתצרי� 

עמו ולחשוב , לשת0 אותו במחשבותיו, ש הקשררצוי שהסטודנט יחוש כי הוא יכול להתייע� ע� אי

  . על העשייה בארגו)יחד 

  

יש חשיבות רבה אלא , ע� הסטודנט רשמיותבמסגרת זו מצאנו כי אי) להסתפק במסגרות עבודה 

בה� שמצאנו כי בארגוני� . פורמאליות של הארגו�$לאלשיתו, הסטודנט במסגרות מפגש 

, פורמאליות בי) האנשי� בארגו)לא באינטראקציות והיה שות0 " חלק מהצוות"הסטודנט נתפס 

 וכ) על ,הייתה לכ� השפעה חיובית מאוד על עשייתו בארגו) ועל תחושת השייכות והסיפוק שלו

  .ההישגי� שהגיע אליה� לטובת הקורס והארגו)

  

  תיעוד
  

ד מצאנו כי תיעו, ע� זאת. רכיב הכרחי בכל מרחב המבקש לייצר חשיבה על עשייההוא תיעוד 

  נעשי�אנו מתרשמי� שלא. קהילה –בקורסי� של אקדמיה מטופלי� פחות ההוא אחד הנושאי� 

, אמנ�. מודעות לצור� בכ� דינראה שאי) ,  יתר על כ).פעילות הקורסי� שלמאמצי תיעוד די 

א� לרוב פעולות , מתעד קורסללמצוא משרה  ווניס,  בחשיבות התיעודי�המרצי� מכירמקצת 

 ורק מיעוט מתו� הקורסי� הצליח, כ�עקב . י ולא קיבלו את מלוא הדגש הראויאקראבאלו נעשו 

פורו� "שעבודת התיעוד תוכל לשמש את הקורס ואת  א0, לפתח יכולות תיעוד מספקות

  . כאחד"השותפות

  

חשיבה לכ%  לייחדואנו ממליצי� ,  תיעוד הקורסי� להעמקה ולהרחבה שליש שלל אפשרויות

 עבודת התיעוד איננה יכולה להתבסס על אנשי הסגל הקיימי�,  אמנ�."פורו� השותפות"ברמת 

קורס  בשלמד, "ותיק" למשל להציע את משרת התיעוד לסטודנט אפשראבל , עמוסי� מאודה

 להשתמש וכ� יוכל, נית) א0 לתת עדיפות לסטודנט הלומד לתואר מתקד�. בשני� קודמות

נקודות זכות אקדמיות  ולקבל ,י שלובחומרי� המתועדי� של הקורס לקידו� המחקר האיש

אי) אפשרות להשיג מימו) א� ). יצירת מעי) שותפות בי) שני קורסי� באקדמיה, במילי� אחרות(
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או אפילו ( מלגה אחת אפשר להעביר. מתעד תמורת מלגה להעסיקכדאי לשקול , למשרת מתעד

. סטודנט נוס0 בקהילהבמקו� לעשייה של ,  עבודת תיעודצור� ל) המלגה בסכו�תלוי , שתיי�

ניסוח מתאי� של  בלמשל, משימות התיעוד לידי הסטודנטי� בקורסמ מקצת  להעביר אפשר

  .תר� לה� ידע רב וחיוניהדבר השנה ואחדי� עשו זאת מרצי� . מטלות קורס

  

הוא צרי% להיות מובנה . התיעוד איננו יכול להסתמ% על עבודת הערכה חיצוניתחשוב להדגיש כי 

רפלקציה ל חשוב להבי) כי התיעוד הוא תנאי .אחריות הסטודנטי� וסגל הקורסובבקורס 

, מעמיקה על הפרקטיקות המתפתחות בקורסי� המשלבי� עשייה של סטודנטי� לשינוי חברתי

  . וולהכיר בנחיצות

  

  שיתו, בהישגי�
  

זק  מחהשיתו0 בהישגי�.  וחשוב בקשר ע� הארגוני�כרכיב מהותישיתו0 בהישגי� התגלה לנו 

יוצר , "קהילה –שותפות אקדמיה " הסינרגיה האפשרית במאיר את, את הקשר בי) הקורס לארגו)

מקבל שכ) הוא , רכיב חשוב להעצמת הסטודנטומשמש , תהודה להישגי הקורס במוסד האקדמי

   . השנהכלתחושת הכרה בהישגי� שעמל עליה� 

  

נציגי הארגוני� לטקס סיו� של אחת הדרכי� שהוכיחו את עצמ) לשיתו0 בהישגי� היא הזמנת 

 נציגי� מהמוסד הכרה שלג� , פעולה זו מאפשרת הכרה רחבה בהישגי� לאור� השנה. הקורס

ההישגי� ואת  ההצלחותאפשרות לחגוג את . קורסב" רגע שיא"ומת) הזדמנות ל, האקדמי

  .אנרגיות חיוביות לשנה הבאה ליצורכמו ג� , בה�ולהתמקד 

  

" קהילה וזכויות אד�, תכנו) מדיניות" בקורס 0 בהישגי� הייתהלשיתומוצלחת אחרת דר� 

בקורס זה עודדו המרצי� את הסטודנטי� לכתוב מאמר עמדה ולפרסמו . גוריו)�באוניברסיטת ב)

שעשו  עבודה מאמר העמדה סיכ� את ממצאי ה. באחד מאמצעי התקשורת הכתובה והאינטרנט

  הסטודנטי�כתבוהמאמרי� את . התסביבע ובע� ארגוני� לשינוי חברתי בבאר שבהסטודנטי� 

 תמיכה וליווי מטע� ה�  קיבלו .יצרו את הקשר ע� מערכות העיתוני� לפרסומ�ג� וה� , עצמ�

  ואתרי החדשות"האר�"המאמרי� פורסמו בערוצי תקשורת מרכזיי� כגו) עיתו) . סגל הקורס

"nrg"ו �"nfc",שמותיה� בהמאמרי� פורסמו .  ויצרו תהודה רחבה לפעילות הסטודנטי� בקורס

.  את הפרויקטעשובו שתו� מת) מלוא הקרדיט לארגו) החברתי , של הסטודנטי� הכותבי�

הסטודנטי� רכשו .  זהממהל�הסטודנטי� ונציגי הארגוני� כאחד הביעו שביעות רצו) גדולה 

 .שלה�והארגוני� הרחיבו והעשירו את העשייה , נוספת של שינוי חברתי" אסטרטגיה"והתנסו ב

  

  

   של הסטודנט בסיו� התהלי%עמדתובירור וסיכו� העבודה המשותפת 
  

 סגל הקורס של ישיבת סיכו� מסודרת לערו�יש חשיבות , חגיגיהאפקט בעל הטקס הסיו� מלבד  

 לוודאחשוב .  פגישת סיכו� ע� הסטודנטלערו�על הארגו) , בד בבד. נציגי כל ארגו) וארגו)של ו

 –וא� לא , ושכל העבודה סביב הפרויקט הסתיימה, בקשר" חי�דברי� פתו"שלא נשארי� 

ייבח) , ולפי רצו) הסטודנט ויכולת הארגו), במידת הצור�.  ברורותהדרכי� להמשי� אותהש

  .ואמורה להמשי�, בעבודה שהתחיל במהל� השנהשיתו0 הסטודנט 
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מחקרי� . הותי טכני אלא מהקורס אינ� צעד מקומו בסיו� ובירור סיכו� השנה ע� הסטודנט

)Kendall et al., 1990 ( יכולותהמשלבות עשיית סטודנטי� בקהילה   אקדמיותשתכניותמלמדי� 

כל  אינ) זוכות לתשומת לב מספקת מצדא� ) קצרות מדי או הא� , תועלת יותר נזק מלהסב

תהלי� מחולל המפגש ע� הקהילה מנקודת המבט של צדק חברתי וזכויות אד�  .המשתתפי�

 ושנת הלימודי� האקדמית היא זמ) קצר – לעתי� הוא גלוי ולעתי� סמוי –צל הסטודנט אשינוי 

 להפגי)יש , לפיכ�. הלימוד המתרחשי� ה) בקורס וה) בשטחשל תי� לעיבוד מלא של החוויה ולע

רמת סגל מלבד הצור� בשיחות ב. השנה שעברה עליובסיו�  הסטודנט של לעמדה וקשברגישות 

אשר תעודד את ,  הדבר יכול להיעשות ג� באמצעות מטלה מסכמתהקורס ואנשי הארגו)

  .הקשר ע� הארגו)על הסטודנטי� לכתוב כתיבה רפלקסיבית על מקומ� האישי ו

  

לא ידעתי עד השנה על קיומו של  "":אחותי"סטודנטית שהייתה פעילה השנה בארגו� 

. עדות המזרחכלל מה זה פמיניז� מזרחי ואני בעצמי מלא ידעתי ". יאחות"ארגו) 

ה עיצב) אותי  וז–התחלתי לקרוא חומר על פמיניז� חברתי .  מאודבהתחלה התקוממתי

 אני יודעת שיש נשי� אחראבל מצד .  כללולא מרגישה מקופחתאני מזרחית . בטירו0

אז הארגו) .  נשי� ממש מוכשרות–מקופחות שעובדות בעבודות ניקיו) ואי) הצדקה לזה 

אבל זה ג� .  העלאת תודעה פמיניסטית מזרחית–י לתודעה נת) לי כלי להעצמה וכל

אני נכנסת היו� . כי היו� אני מסתכלת על כל הדר� מנקודת מבט אחרת.  אותי"דפק"

באיזשהו . וכמה מזרחי� וכמה נשי�יש  אני בוחנת כמה אשכנזי� ומידלחדר בעבודה 

  ."בתמימותמקו� זה מדכא ומעצב) כי אתה כבר לא מסתכל על הדברי� 

  

   ע� ארגוני�מודלי� של שותפויות

של השותפות השונות  מתכונותיש ער� במיפוי   תורה של עבודת שטחצור� לפתחכחלק מה

מודלי� של כמה השנה מצאנו . וע� ארגוני� לשינוי חברתי ע� הקהילהקורסי� אקדמיי� 

. וצרי� שוני� ותוכ� ג� מצאנו דפוסי פעולה שוני�, התקשרויות בי) קורסי� אקדמיי� לארגוני�

 אלא אוס0 של – ארגו) לשינוי חברתי אינה בעלת דפוס קבוע  ששותפות ע�לדעתחשוב , לפיכ�

על  יש השלכות על התהלי� ו"מודל שותפות"לכל . אפשרויות הניתנות לבחינה ולהתנסות

המודל . "השותפותפורו� "הקורס האקדמי ו, הארגו), עבור הסטודנטי�בהתוצרי� שהוא מפיק 

קשרי� בי) ה במרכז רשת ניצבהאקדמי איש הסגל לפיו ששזיהינו השנה הוא מודל ביותר השכיח 

מודל עבודה זה איש הסגל האקדמי הוא לפי . "השותפותפורו� " ונציגי הארגוני�ל הסטודנטי�

. מעצב את התנאי� הראשוני� להתקשרותהוא ה ו,שמפגיש בי) הסטודנטי� לבי) ארגוני השטח

ע� , כ)כמו .  לבי) ארגוני השטח"השותפות פורו�" שמתוו� בי) איש הסגל האקדמי הוא

לגור� מתוו� בי) סגל הקורס לבי) הארגוני� נעשי�  הסטודנטי� התפתחות הקורס לאור� השנה

, סגל הקורסע�  בקשר ע� הסטודנטי� ונתוני�מנ� הארגוני� א, לפי מודל עבודה זה .והקהילה

 על נוס0". השותפותפורו� "חרי� הפועלי� במסגרת א� אי) לה� כל קשר מובנה ע� ארגוני� א

אלא רק ע� הסטודנטי� , פעילותו האקדמיתע� תכניו וע� , אי) לה� קשר מהותי ע� הקורס, כ�

  :זההעבודה המודל את  ממחיש שלהל) הסרטוט. הפעילי� אצל�
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  : לההא המאפייני� והוא בעל ,מרבית הקורסי�במודל זה משמש 

היא שיוזמת את ) בדמות� של הקורסי� בתכנית( על כ� שהאקדמיה מתבססהוא   .א

הוא בורר ,  ארגוני שטחאת ממפההקורס סגל ( ההתקשרות ע� השטח ואחראית להצלחתה

מידת היוזמה של הארגוני� במודל ). כל ארגו)ומשב� סטודנטי� ב, את הארגוני� המתאימי�

יוזמי� ה� אינ� , � יוזמי� את ההתקשרות ע� האקדמיהה� אינ, לרוב . נמוכה–עבודה זה 

  . בפעילות האקדמית של הקורסשותפי� וכ) אינ� ,יפעלומו שע הקורס את בחירת

כל , לא מתפתח קשר רשתי של החלפת ידע ותמיכה בי) הארגוני� הפועלי� מול קורס אחד   .ב

  . בינ� לבי) עצמ�, בי) ס� הארגוני� הפועלי� בתכנית, שכ)

רכיב חשוב התפתחות מנגנו) משות0 היא . וני� נוצר מנגנו) משות0 לקורסי� ולארגלא  .ג

 ).2003, טליאס ואחרי�(בסדירות ובהמשכיות שותפויות 

 

, ) מתקיימי� כבר בפועלאחדי� מה�(אפשריי� מודלי�  כמה להציע אפשרלנוכח הדברי� האלה 

לש� . "השותפותבפורו� "י� ובה� תהיה שותפות רבה והדדית יותר של ארגוני השטח בקורסש

יש לבחו) את המודלי� , זהבהקשר . הנוחות מוצגי� המודלי� בסרטוט המופיע בד0 הבא

  :המוצגי� לפי שתי מטרות

 פורו�"בי) פעילות הקורס והקהילה לארגוני בי) הדדי קשר לקד� מצליח  המודל כיצד  .א

   ."השותפות

פורו� "בתו� מסגרת , משנהו קהילתי אחד לבי) ארגו)הדדי קשר  המודל מצליח לקד� כיצד  .ב

  ."השותפות

  

  

 סגל הקורס

 השותפות�פורו�

 ארגוני�/ קהילה 

  סטודנטי�

 הסביבה האקדמית

סגל . המתקיי� בי) קורסי� אקדמיי� לארגוני� לשינוי חברתי בקהילה,  השנהשנצפהמודל השותפות השכיח ממחיש את סרטוט זה 
 "שותפותהפורו� ",הארגוני�, הסטודנטי�:  תפקיד בשותפותהממלאי�הוא מקושר לכל הגורמי� .  במרכז רשת השותפותנתו)הקורס 

 – הקורס לקהילה  בי) סגלמהותי בעצמ� לגור� מתוו� נעשי�הסטודנטי� כ� , מתקדמת שנת הלימודי�שככל . והמוסד האקדמי
 פועל  אינו "השותפותפורו� "במתכונת זו , לעומת זאת.  את הזיקה שהייתה מלכתחילה בי) הסגל לנציגי הארגוני�המחזקתהלי� 

ארגוני� השותפי� , ארגוני� אחדי�אנו מתרשמי� כי למעט . א עושה זאת מול המרצי� בפורו�כפי שהו,  מול הארגוני�במישרי)
.  קשורי� אליו המרצי�שבהמידה בבוודאי לא ,  לפעילות הפורו�בקשר הדוקאינ� רואי� עצמ� קשורי� , לפעילות של קורס אקדמי

 .אלא לסטודנט, קשורי� לקורסלא בהכרח רואי� עצמ� כ� ג� הארגוני� 
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 השותפותפורו�  

סגל 
 אקדמי

נציגי 
 ארגו)

 :מנגנו) הוראה משות0

+ 

פעילי�  סטודנטי�
 חברתיי�

  :מנגנו) למידה ועשייה משות0

+  

+ 
 סגל

  אקדמי
נציגי 
 ארגו)

 :מנגנו) הוראה משות0

 סטודנטי�

 ארגו)

  סגל אקדמי

 סטודנטי�

 ארגו)

 ארגו)

 ארגו)

 סגל אקדמי

 סטודנטי�

 ארגו)

 רגו)א

 ארגו)

 סגל אקדמי

 סטודנטי�

 ארגו)

 ארגו)

 ארגו)

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

 :תיאור
אי) תקשורת בי) הארגוני� . סטרי�הקשר ע� הארגוני� הוא חד. אי) מנגנו) הוראה או למידה משות0 בקורס  .א

  ;בינ� לבי) עצמ�

אי) תקשורת בי) הארגוני� . ריסט�הקשר ע� הארגוני� הוא דו. אי) מנגנו) הוראה או למידה משות0 בקורס  .ב
  ;בינ� לבי) עצמ�

 תקשורת בי) הארגוני� בינ� יש. סטרי�הקשר ע� הארגוני� הוא דו. אי) מנגנו) הוראה או למידה משות0 בקורס  .ג
  ;לבי) עצמ�

  ;נציגי ארגוני�מהמורכב מסגל אקדמי ו, יש מנגנו) הוראה משות0 בקורס  .ד

 .0למידה ועשייה משות, יש בקורס מנגנו) הוראה  .ה
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  :  לחלק את חמשת המודלי� המופיעי� בסרטוט לשניי�אפשר

  ). בסרטוט' ג', ב', מודלי� א ("קהילה –אקדמיה "מודלי� שאינ� מתאפייני� במנגנו) משות0   .1

  ). בסרטוט' ד�ו' מודלי� ה("  קהילה–אקדמיה "דלי� המתאפייני� במנגנו) משות0 מו  .2

  

  )'מודל ה("  קהילה–אקדמיה "למידה ועשייה משות0 , מנגנו) הוראה

פמיניז� משפטי מאפיי) את הקליניקה ל"  קהילה–אקדמיה "מודל זה של יצירת מגנו) משות0 

וצאת דופ) למספר רב של מעגלי רישות  י דוגמהת משמשקליניקה זו. באוניברסיטת חיפה

בי) , בי) סטודנטיות לנשי� מהקהילה, "מעכי –אית� "נרקמי� בי) האקדמיה לארגו) ה, ושותפות

  . שונותתהקורס לארגוני שטח נוספי� ובי) דיסציפלינו

  

  )'מודל ד("  קהילה–אקדמיה "מנגנו) הוראה משות0 

 באוניברסיטה העברית הנער�" הישראליתזכויות אד� בחברה "מודל זה מאפיי) את הקורס 

לפי הסטודנטי� לומדי� במסגרות קבוצתיות . בו הארגוני� שותפי� בהוראת הקורסו, בירושלי�

קורס . ומקבלי� הכשרה במסגרת האקדמיה מטע� נציגי הארגו), בו ה� פועלי�שארגו) הספציפי 

כמה ר מסגרת להתקשרות בי) לפיו הקורס מאפשו ',במודל גזה מתאפיי) א0 בהיבטי� המופיעי� 

הוראת . זו מזויכולות ללמוד שמשמשות מתרגלות בקורס  נציגות ארגוני�, כ� לדוגמה. ארגוני�

  .עבור) מסגרת להחלפת ידע ולתמיכה בי) ארגוני�ב הייתההקורס המשותפת 

  

  )'ג, 'ב', א י�מודל( מנגנו) משות0 נעדרימודלי� 

וכ) ,  בפעילות האקדמית של הקורסמה�במידתיו שותפי� ברוב הקורסי� בתכנית נציגי ארגוני� ה

א� לא התהווה מנגנו) הוראה או למידה , השיעורי� כשומעי� או כדוברי�במקצת השתתפו 

 הללו דפוס הקשר הקורסי�ברוב  .משות0 בי) הארגוני� לבי) הסגל האקדמי או הסטודנטי�

 ולפיו סגל הקורס או הסטודנטי�, )בסרטוט' מודל א(סטרי � שהתהווה בי) הקורס לארגו) הוא חד

 הפרדה בי) הפעילות האקדמית במידה יחסית נשמרת.  היוזמי� את ההתקשרות ע� הארגו)ה�

, הארגוני� אינ� מתערבי� ומשתתפי� בפעילות האקדמית, ככלל. של הקורס לבי) פעילות הארגו)

.  בטקס הסיו�–ובסו0 השנה , בה ה� מציגי� עצמ� בפני הסטודנטי�ש, פרט לתחילת השנה

  . במודל עבודה זה מידת היוזמה של הארגוני� נמוכה

  

מלמדי� על מגוו) אפשרויות השותפות בי) קורסי� אקדמיי� לארגוני� שהוצגו כא) המודלי� 

 –להפ�  .. שמלכתחילה הנו מיטבי יחידאי� מודל . עצמולועומד כל מודל ראוי . לשינוי חברתי

) קורסי� אקדמיי� לארגוני� מעשיר את התרומה לאקדמיה  של שותפות ביאחדי�קיו� מודלי� 

 לבחו) את ראוי, ע� זאת. "השותפותפורו� "וכ) את התרומה לתהלי� הלמידה של , ולקהילה

של האילוצי� את כמו ג� את התנאי� ו, קהל היעד הסטודנטיאלי שלואת מטרות הקורס ו

 מודל השותפות המתאי� ביותרמהו ראוי לבדוק , זאתעל סמ� . אקדמימוסד ההקהילה ושל ה

  .תנאי� הקיימי�ל
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      מעגלי שותפויות בחיפה

 הנערכת"  הקליניקה לפמיניז� משפטי ושינוי חברתי–תכנית נשי� חונכות לזכויות ", כאמור לעיל

 יוצאת דופ) למספר רב של משמשת דוגמה" מעכי –אית� "ניברסיטת חיפה ומטע� עמותת באו

בי) סטודנטיות לנשי� , "אית�"רקמי� בי) האקדמיה לארגו)  הנרישות ושותפותמעגלי 

  .  שונותתבי) הקורס לארגוני שטח נוספי� ובי) דיסציפלינו, מהקהילה

  סטודנטיות וחונכות: מעגל אחד

בה לומדות סטודנטיות למשפטי� שקליניקה משפטית  –האחד : כנית מורכבת זו שני חלקי�לת

מפגש מרתק בי)  –השני . ות אלו להתנסויותיה) בשטחיתיאוריות פמיניסטיות ומקשרות תיאור

דנטיות והנשי� הסטו. לבי) הסטודנטיות, ממגוו) קהילות, נשי� מנהיגות המגיעות מרקע מוחלש

 הקבוצה לצוותי נחלקהבמהל� השנה . וזו מזויחד המנהיגות נפגשות יחד באוניברסיטה ולומדות 

  . נדת הנשי� המנהיגות' בעיקר לפי אג–ר כל צוות פועל לטובת פרויקט אחר שנוצ, עבודה

ייחודי במוב) העמוק של . ד ייחודיוזה משהו שהוא מא: "כניתאשת ארגו� מספרת בגאווה על הת

אלא הסטודנטיות , לקהילה' יורדי�'זה לא שסטודנטי� .  מאודוויונישכי יש ש� משהו , המילה

אמורה . פ�אלא לה, ת ש� היררכיה אמורה להיולא. אחרוהנשי� מביאות דבר , מביאות דבר אחד

  ."ציה בי) כל החלקי� שלהגרלהיבנות קבוצה שיש בה אינט

מפגש זה נדיר מסוגו בחברה . ר אדישותפות בי) סטודנטיות לחונכות אינו יכול להישאשהצופה ב

, גיל וניסיו) חיי�. אי) לטעות ולחשוב שהמפגש והעבודה המשותפת פשוטי� ה�, אול�ו. של ימינו

, הנשי� המנהיגות מהסטודנטיותבכל אלו ועוד נבדלות  –רקע כלכלי ורמת השכלה , ו לאו� אעדה

, ע� זאת. וכ) תסכולי� אופייניי�, תי� קרובות נוצרי� יחסי כוחות לא פשוטי� בתו� הצוותולע

תפיסת . להסדיר את המאבק על הכוח, לבנות יחסי אמו), שותפותליצור תחושת הצוותי� מנסי� 

במבנה סדיר של פגישות בי) , ו� הצוות באה לידי ביטוי בתרומתו העיקרית של כל צדהשותפות בת

קבלת ב, חיפוש מימו) לפרויקט המתהווה יחדיוב, שיחות על מהות שיתו0 הפעולהב, הצדדי�

  .החלטות משותפת

  ")על הזוגיות שבי� משפטי� לפסיכולוגיה "או (תשותפות בי� דיסציפלינו: מעגל שני

מרצה בקורס , עורכת די) –ר נויה רימלט "ד: שלוש נשות צוותהזה מנחות את הפרויקט  

' גב. טיביסטית בקהילהאק, מנחת הקליניקה –ד דנה מירטנבאו� "עו. אשת אקדמיה, התיאורטי

'  מעריכה את הקורס גב,נוס0 עליה). מנחת הקליניקה, פסיכולוגית ומנחת קבוצות –אודט פלאח 

של היא מסייעת לתהלי� הלמידה , ראשית: ל ממלאת תפקיד כפולהשונות בהרכב הסג. נני בלאס

שיכולות להיעזר , משתתפותההיא מחוללת שינוי ג� במפגש ע� , שנית. להסג בתו� ,הסגל

  .  מכל אחת מה)השפעה אחרתומושפעות , בכישורי� של נשות הסגל

, דלי� בציפיותוהיא טומנת בחובה הב, הזוגיות בי) משפטי� לפסיכולוגיה אינה זוגיות קלה

 משמשת דוגמההיא , כמו מעגלי שותפויות אחרי� בסיפור מקרה זה, אול�ו. בנקודת המבט

למת) מרחב מכובד , לאמו) בסיסי, לשיח פתוח וכנה, לעבודה קשה של הצדדי� לשיפור השותפות

  . לכל צד להביא את תרומתה הייחודית
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  "מעכי –אית% "בי� האקדמיה לעמותת : שלישימעגל 

שרבי� ; " מעכי–אית� "עובדת עמותת , נה מירטנבאו�ד ד"קורס כולו הוא פרי יוזמה של עוה

קדמיה היוזמה לשיתו0 פעולה ע� הא". התקיי�לאפשר לתכנית לקו� והמניע ש הכוח"רואי� בה 

תפקיד הגור� המממ) מילא במקרה זה ". קר) דפנה יזרעאלי "–היא למעשה של הגור� המממ) 

  . קט ייחודי זהחשוב בפיתוח פרוי

עלו במסגרת פיתוחה ל לתכנית והרעיו): משאבי� ייחודיי� לותור� כל צד , במסגרת השותפות

 כניתמימו) הת,  על כ�נוס0. עית וחומרית ממשיכה להתקבל מש�ותמיכה מקצו" מעכי –אית� "

ת הקליניקה ותקציב נסיעומעריכת , על התקציב הדרוש לה לטובת משכורות מנחות הקליניקה –

, להתכנסות הקורס המקו� המשמשמספקת את , דההאקדמיה מצ.  מתקבל מהעמותה–לחונכות 

 המקבלות נקודות זכות על מקצת המשתתפות ה) סטודנטיות, מרצה בכירה המלמדת בקורס

ד בקורס ומעורבת מא, אלפר� ד רונית הרמתי"עו, מנהלת הקליניקות, כמו כ). השתתפות) בקורס

  . דומולקיומשקיעה זמ) ומאמ� 

  ?ל קל כל כ%והא� הכ

מהרגע  הורגשו לאקדמיההמעורב שטח ה מאבקי כוח ואינטרסי� בי) ארגו). לגמריכנראה שלא 

  .מורגשי�וה� עוד� , כניתהראשו) של הת

כי אנחנו בעצ� הבאנו את . כי היו מאבקי כוח ע� האוניברסיטה, מאודקשה לנו בהתחלה היה "

 שליטה –לקבוע את התכנית : רק דרישות מאתנוהיו לה ו, והאוניברסיטה לא הביאה כלו�, הכס0

 שרונית  מכיוו)–ובסופו , משא ומת) קשוחלאט לאט התנהל . במיו), כנית של הקורסמוחלטת בת

  ". יותר קלנעשה – מאוד בעדנוה שלנו ושפבהלפרי) ש�  והיא מדברת 

בלי להתפרק ניה) שבי להתמודד ע� יחסי עוצמה "מעכי –אית� "של האקדמיה והיכולת של 

כיצד יכולה  "–לשאלת עבודה " ?מי ישלוט פה"מותנית ביכולת להמיר את השאלה הסמויה 

  בהתחשב במגבלותיה"?בתו� השותפותנכסי� לעוצמה והשותפי� להשותפות להיענות לדרישות 

  ).2003, טליאס ואחרי�(

קרדיט הוא ההתייחסות על תנאי בסיסי להתהוותו הגלויה של הקונפליקט על משאבי� ו, ע� זאת

על ניהול שיחה ודיו) , כ�ובעקבות , העקרונית של הצדדי� לקשר ביניה� כשותפות של ממש

  . על הצרכי� ושאיפות הצדדי�, שותפות זו

  כתולדה של הקורסושותפויות בי� ארגוני� , שותפות בי� הקורס לארגוני שטח: מעגל רביעי

ה מעודד את סגל הקליניק". מעכי –אית� : "רגו)מסתיימי� באקדמיה ובאמעגלי השותפות אינ� 

שאינו , באופ) כזה.  פעולה ע� ארגוני� נוספי� שיסייעו בקידו� הפרויקטי�המשתתפות לשיתו0

למידה הדדית על שיתופי פעולה ו שבה הדגש על, ת עבודהנוצרת ומשתמרת קהיל, טריוויאלי כלל

  . התחרותיות  או על א0תחרותיות ל בניגוד –

חונכות ( נפגשי� צוות הפרויקט ובה),  במסגרת הקורס ועדות היגוינערכות חודשי� מהפע� בכ

במסגרת . סגל הקליניקה ונציגי ארגוני� אחרי� המשתפי� פעולה ע� הפרויקט, )וסטודנטיות

 רשמי בי) הארגוני� לאנער� חוזה עבודה , סקירת הפרויקט וקביעת תכניות עתידיות, ועדות אלו

  . מימו) הפרויקט ועודל, תפקידי הצדדי�ל, ויקטבנוגע לחזו) הפר
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העלאת החששות , יצירת אמו), הכרות: פסיכולוגי כי א� ג� מעשיתפקיד המפגש אינו רק 

  . משיתו0 הפעולה

  מעגלי� נוספי� של שותפויות

המעורבי� בתכנית והגופי�  האנשי� במספרייחודיות השותפות בחיפה באה לידי ביטוי ג� 

אנשי , מנהלת הקליניקות באקדמיה, פעילות נוספות בעמותה, "אית�"עמותת מנהלת : בקביעות

לשכת עורכי הדי) ,  מקצועי כגו0 שנות) תמיכה וייעו�ל"שתי,  לשינוי חברתיארגוני� נוספי�

וה� שותפי� בפיתוחה ובקבלת החלטות , כל אלו נוספי� על הצוות הענ0 של התוכנית. בחיפה

היא חלק מתפיסת עול� של כל כ% שת, ולערב גורמי� רבי� הבחירה המודעת ל. הנוגעות לה

   .וטיפוחהדורשת השקעה , שותפות

רב לאחר שלב המחשבה כמה לעאבל זו לא ח. ורמי� רבי�לא חושבי� על לערב גרבי� מקרי� "

ולערב כבר אז גורמי� , ל לבד בשלב הראשו)וכמה היא לוותר על הכוח לעשות הכהח. הראשונית

  ." בשלב קבלת ההחלטותתפי�שיהיו שושוני� 

  

  :לסיכו� חלק זה

תורה של עבודת שטח אקדמית ע� ארגוני� לשינוי "אנו רואי� חשיבות מכרעת לעידוד פיתוח 

תו� לימוד משות0 ע� קורסי� המשלבי� עשיית , עשה ברמת פורו� השותפותי שת"חברתי

" תורה"וש במילה עצ� השימ. ארגוני� חברתיי� הפעילי� בפורו�ע� ו, סטודנטי� בקהילה

להבנתנו את גודל החשיבות והרצינות להפעלת שיטתיות ומקצועיות בהתקשרות של קורס  מדגיש

מדרי� "לניסוח " תורה"אי) הכוונה במילה . שינוי חברתילמע) אקדמי �אקדמי ע� ארגו) חו�

שהרי כל , אופי ההתקשרותל באשרקשות ת ונ9חד8" עשה ואל תעשה" או הוראות "הפעלה

התקשרות  מתכונותראינו השנה מגוו) של , כ� למשל. עצמהלרות היא ייחודית ועומדת התקש

בסיס כזו עשוי להערכתנו לשמש " תורה"פיתוח , אול�ו. ושותפויות בי) קורסי� לארגוני�

 בייחוד. אקדמיי��לחשיבה על מורכבות ההתקשרות של קורסי� אקדמיי� ע� ארגוני� חו�

גבולות "בכל הנוגע להגדרת , של צדק חברתי וזכויות אד�בשדה העשייה הדברי� אמורי� 

הימנעות ממיזמי� שאינ� , למשל(של העשייה הרלוונטית להתקשרויות מסוג אלו " הגזרה

הימנעות מעשייה , �מחובתה של המדינה לספקשהימנעות מהחלפת שירותי� , נחוצי� לקהילה

ועל סמ� , להבנתנו. י� לאור� השנהולחלוקת האחריות על ליווי הסטודנט, ")שימור חברתי"של 

עשייה של סטודנט בקהילה שאינה זוכה לתשומת לב ראויה של השותפי� ,  השנהשנצפהמה 

. מבחינת התרומה לסטודנט ולקהילה, התכניתלמטרות  מנוגדותתוצאות להביא לידי עלולה 

ייה המבוססת להבדיל מעש,  צדק חברתי וזכויות אד�שבבסיסהמסקנה זו נכונה במיוחד לעשייה 

לפיתוח כלי� לחשיבה על אופי הקשר ע� חשיבות רבה סבורי� כי יש אנו , לפיכ�. על צדקה

  ". מחשבה תחילהבסו0 מעשה "בבחינת , ארגוני�
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  למידה –' חלק ג

 –המכנה המשות0 הפדגוגי המחבר את כל הקורסי� שהערכנו השנה לכדי יצירה אקדמית אחת 

היבטי� של צדק חברתי וזכויות אד� ומשלבי� עשיית עוסקי� בלהיות� קורסי� המעבר 

חלק אינטגראלי עשיית הסטודנטי� בקהילה לראות ב מבקשי�  הוא שה�–סטודנטי� בקהילה 

.  ת לתכני� האקדמיי�יהנלוו" תרומה לקהילה " מסתפקי� בולא, ת ההוראה של הקורסימפדגוגי

שיטות של מתפתחי� בעול� היישומי� הפדגוגיי� ה תואמי� אתהקורסי� שהערכנו השנה 

Service-Learning או Academically Service-Learning) Timmermans & Bouman, 2005 .(

שהוערכו ג� בקורסי�  שיטות פדגוגיות אלו מאגדות כמה עקרונות מרכזיי� הבאי� לידי ביטוי

  :השנה
  

  . התנסותעל לימוד המבוסס על חוויה ו  .1

  .אלי מהקוריקולו� של הקורסשירות קהילתי כחלק אינטגר  .2

  .קשר הדוק בי) התוכ) האקדמי הנלמד בקורס לבי) אופי השירות הקהילתי  .3

  .פיתוח ביקורת חברתיתבהתמקדות בחשיבה רפלקסיבית ו  .4

  

מביאי�  Service-Learningשל   בפדגוגיהמחקרי� מהעול� מראי� כי קורסי� המשתמשי� 

בי) , )Astin et al., 2000; Yelsma, 1994(סטודנטי� הישגי� אקדמיי� גבוהי� יותר של לידי 

השירות  באמצעותמאפשרת יישו� תיאורטי של החומר הנלמד  זו היתר משו� שפדגוגיה

גישה זו מקדמת  ולפיכ� –הפרקטיקה  למולהתיאוריה לופי) מאפשרת בחינה של ולח, הקהילתי

תגרי� את הפדגוגיות הקורסי� שהערכנו השנה מא, בכ�. הפנמתואת את הבנת החומר ו

על ההנחה שלימוד , המבוססות בי) היתר על הבחנה חדה בי) מורה לתלמיד, המקובלות באקדמיה

�תוכ) אינטלקטואלישל זיקוק  בלפיה ידע נוצרשועל הפרדיגמה , בהכרח בסביבה של כיתה נעשה

  . סובייקטיבי�פרטיקולארי� אמוציונאלי שהוא ג� אובייקטיבי מתו� תוכ)� אוניברסאלי

  

הוא הרצו) העז של סטודנטי� , אחד הממצאי� המרשימי� והעקביי� שמצאנו בהקשר לכ�

והחיפוש הפעיל שלה� אחר מסגרות , לשנות את דרכי ההוראה המסורתיות של האקדמיה

" מגדל הש)"המשלבות תוכ) אקדמי ע� עשייה בקהילה ופורצות את גבולות , אקדמיות חדשניות

�מקדימי� את הפדגוגיה של הה� הסטודנטי�  של כות תשוקת�בז, במובני� רבי�. האקדמי

Service-Learning ,המוטיבציה .  רחבה בתכניות הלימודי�תשעדיי) לא זוכה לפופולאריו

סימ) מעודד  היא סטודנטי� להשתת0 בתכניות חדשניות מסוג זה שניכרה בקרבהאותנטית 

  . להרחבת מסגרות פדגוגיות אלו בשני� הקרובות

  

: הקשורי� להיבטי� הפדגוגי� של הקורסי�אחדי� נושאי� ב בפירוט  נדו)ה של הדיו)בחלק ז

הסמכות  לעומתהדינאמיקה , חשיבותה של הוראה דיאלוגית, החיבור בי) התיאוריה לפרקטיקה

תהליכי� מקבילי� של למידה בבהמש�  נדו), כמו כ). הפדגוגית והשיח המתהווה ע� הקהילה

  ."ותפותהשפורו� "ברמת  המתנהלי�

  

  החיבור בי� התיאוריה לפרקטיקה
  

אחד מרכיבי  הוא החיבור בי) תכני� תיאורטיי� להתנסויות אישיות של סטודנטי� בקהילה

שותפות "ואחד המאפייני� הייחודיי� של התכנית ל, המפתח של הקורסי� שהערכנו השנה
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כי הסטודנטי� צמאי� אנו מתרשמי� . להבינו ולטפחו, וראוי להוסי0 ללמדו, "קהילה –אקדמיה 

 במאפיי) זה של הקורס כדי ונטו להשתמש, את עשיית� בקהילהשילוו  י�תיאורטילתכני� 

בעל מצאנו כי ככל שהתוכ) התיאורטי , יתר על כ).עבור�ב בעל משמעותלהסביר מדוע הקורס 

 –� לסטודנטייותר ברורות ככל שאפשרויות יישומו ו, העשייה בקהילהלאופי  יותר מכוונות רבה

שה�  שלה� מהקורס רבה יותר והחשיבותרצו) ה כ� שביעות –מחקריות בי) קהילתיות בי) 

התרשמנו כי החיבור בי) התיאוריה לעשייה בקהילה .  גדולה יותרעשייה בקהילהבקורס וב רואי�

בעשייה לא היה לה מקו� לדעת� ו, עבור הסטודנטי�בגור� לחוויה אקדמית שונה וחדשה 

  . נפרדי� זה מזההוד תיאורטי לימבקהילתית או 

  

באוניברסיטה שיצא לי לקחת שג� ממש  והיחידי�זה קורס בי) המעטי� : "סטודנטית

ומתחבר למה שמעסיק . כאזרח, אלא ברמה שלי כאד�, מעניי) אותי לא ברמה האקדמית

וע� אנשי� שזה מעניי) אות� , וג� מעשיר אותי בסוגי� שוני� של חוויות. אותי ביומיו�

  ."ג�

  

 אלה. אז אני לא משאירה אותו בגבולות השיעור, א� זה חומר שנוגע בי: "סטודנטית

יחסי� שלי בתו� ולבו אני רוצה לבנות את החיי� שלי שנושאי� שיש לה� השלכות לאופ) 

 על פילנסות לברר , יותר אני ניסיתי לקחת את זה למקו� של למידה עצמית עמוקה. זה

  ".  ומה אני רוצה לעשות לגבי עצמי,הטקסטי� האלה את הגישה שלי

  

להערכתנו לא כל הקורסי� הצליחו לשמור על רמה זהה של אינטגרציה בי) התיאוריה , אול�ו

א� , קורסי� אשר יצרו מסגרות של שיח המעבד את החוויה ע� התיאוריהיש אמנ� . לפרקטיקה

ה ששמענו מטע� הטענה הנפוצ, כ� למשל. רוב הקורסי� מתקשי� בכ� במידה כזו או אחרת

והיה לה� קשה ליצור את , עבור�ב" כללית מדי"התיאוריה הנלמדת היא שסטודנטי� היא 

: סכנה של פיצוליש בכ� ,להתרשמותנו. החיבורי� המתבקשי� לחוויות שה� עוברי� בקהילה

הסטודנט עשוי לפתח . כי התיאוריה איננה רלוונטית כלל לעשייה חברתית עלול להחליטהסטודנט 

מצאנו ביטויי� ". לימוד"וה" דיבור"ה) החשובות ולא ה" התרומה"ו" עשייה"הלפיה ש עמדה

, הדח0 לעשייה אותנטי וחזק אצל סטודנטי� מסוימי�. אחדי� לתפיסה זו אצל סטודנטי�

מנותק ולראותו  ,ודווקא סטודנטי� פעילי� עלולי� לפתח גישה צינית כלפי המחקר האקדמי

את החיבור בי) התיאוריה  לאמ�וזאת במקו� , אליה וחסר קשר פרקטיקה המעשיתמה

  .דר�לשיטה וללפרקטיקה 

  

בור בי) את החימאוד  שקידמוביטוי אחר של קושי מצאנו באופ) פרדוקסאלי דווקא בקורסי� 

, יישומית מרשימה�באוריינטציה מחקרית התאפיי)שקורס לדוגמה . העשייה בקהילה לתיאוריה

של " שעטה"שה לעתי� תחושה ועורר, רמה הגבוהה ביותרהמקבילה למתרחש בסמינר מחקר ב

בקורס זה יצרו המרצי� מסגרת יפה של ". נותרו מאחור"ש המרצי� היא על חשבו) הסטודנטי�

אמורי�  שה�לליווי תיאורטי ואקדמי של הפרויקטי�  המיוחדותפגישות קבועות ע� סטודנטי� 

חיבורי� בי)  נחשפו הפגישות המשותפות מתו�. ומרשי�מאוד הליווי היה צמוד . בקהילה לעשות

מה מידת השיתו0 של  עלתה השאלה ,ואול�. יצירהוחדוות גילוי , חדשנות, התיאוריה לשטח

 היו הסטודנטי� מקצת? � שהמרצי� מכווני� אליה�ימהלכי� האינטלקטואליהסטודנט ב

שה� עצמ� על סמ� הנתוני� " וחשובמשהו מעניי) חשפו  המרצי�"ה� חשו שאמנ� ; נבוכי�

לעתי� עלתה תחושת ". שלה�"אכ)  העבודה הזאת ידעו באיזו מידהא� ה� לא , הביאו מהשטח
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ראוי . של הסטודנטי� וההחמצהית התסכול ית הגילוי והיצירה של המרצי� לבי) חוויפער בי) חווי

 להציב ר0 אקדמי עליה�א� הדגישו כי , לציי) כי המרצי� עצמ� הביעו חשש מהתפתחות פער זה

  . עבור הסטודנטי�בגבוה 

  

מתי . עולה ג� השאלה באיזה שלב של הקורס מתחיל להיווצר החיבור בי) התיאוריה לעשייה

מתי ? שלובי) התוכ) הנלמד בקורס לבי) החוויות וההתנסות במהודק הסטודנט מתחיל לקשור 

ור בר? פעילות בארגו) עשייה ולימוד השזורי� יחדבמסגרת הקורס ולראות בהוא מתחיל 

 מספיק שעות התנסות לאוג� , ידע תיאורטילסטודנטי� די שבשלבי� הראשוני� של הקורס אי) 

 ה) מבחינה אקדמית וה) – מרחבי� לעיבוד החוויות מהשטח בהדרגהולכ) רצוי לפנות , בקהילה

הדילמות את את ההתנסויות מהשטח ו העלומצאנו שקורסי� מסוימי� השנה . מבחינה רגשית

לעתי� דברי� אלו . לקראת סו0 השנה, של הקורסמאוד טודנטי� בשלב מאוחר האישיות של הס

תהלי� מאוחר זה אינו מאפשר זמ) . בכיתה רק כאשר הסטודנטי� הציגו את עבודותיה� עלו

אחד . ולעתי� משאיר אות) פתוחות ולא מבוררות מבחינת הסטודנט, ומקו� לעבד את החוויות

הוא להקצות מגוו) מרחבי עבודה ייעודיי� , הקורסי�במקצת שיושמו השנה , הפתרונות לכ�

או " סדנה"מרחב של , "הרצאה"הוגדר מרחב של , כ� למשל. בתו� המרחב הכללי של הקורס

המרחבי� נותני� מקו� לביטוי הרבדי� הנוגעי� ". ליווי אישי"או " פגישה"ומרחב של " תרגול"

, מצד אחד העברת גופי ידע נחוצי�תו� התמקדות ב, לתהלי� החיבור בי) התיאוריה לחוויה

  .האחרשמירה על מקומו של הסטודנט בתהלי� מ) הצד ו

  

, א� מסגרת ההרצאה הפרונטאלית הייתה יותר מקו� של העברת תכני� וידע ":מתרגלת

 –ג� ניסינו לתת ידע . אז בתרגולי� הדגשנו מאוד את המקו� האישי של הסטודנטי�

...   אבל הדגשנו את המקו� האישי שלה�–דרות וידע למשל בתרגול על העוני כ) נתנו הג

. אלא ג� השינוי שעובר הסטודנט, השינוי חברתי הוא לא רק השינוי שעוברת הקהילה

ג� , איפה זה מפריע לי באופ) אישי. לכ) המטרה של התרגול לראות איפה זה נוגע לי

  ".מעבר לזה שקראתי את הטקסט בבית

  

 השילוב הנכו) בי) הרצו) מצד אחד לתת לסטודנטי� צרי� לדעת לעשות את ":מתרגלת

אני רוצה לתת . אפשר לתת לה� מתכו) לפני שיש לה� מודעות� אחר איאבל מצד , כלי�

יזו) בי) בגלל זה צרי� א. ואז לפי זה להתנהג, לה� את היכולת לעשות ניתוח רחב יותר

ובליווי האישי , חצי�בתרגול זה היה בער� חצי, הקורס התמקד במודעות. מודעות לכלי�

  ". מאודאני מרגישה שזה היה מבנה נכו). בכלי�מאוד זה התמקד 

  

אלא א0 ,  לסטודנטי�בשל התרומה האישית שיש בו  לא רק ,מאודחשוב  עיוני כי הליווי המצאנו

 עיוני הליווי ה,למעשה. בו הסטודנט מעורבו,  בקהילהעשההנלמימושו המוצלח של הפרויקט 

 ,אנשי ארגוני�לטענת . של הסטודנטבתיווכו ,  מסייע בעקיפי) לארגו) עצמובסטודנטממוקד ה

 ,הצור� להציע פתרונות מיידיי�אחרי , "כא) ועכשיו"יומית נוטה אחרי בעיות של �העשייה היו�

חיונית לליווי של של הסטודנט המבט נקודת , לעתי�. הקשר רחבולא תמיד נובעת מתו� 

סטודנטי� לפיכ� . תו� כדי התקדמות�, מבחו�אות� שכ) הוא בוח) , פרויקטי� חברתיי�

 שעניינ�מפגשי� . הרחבמחשבה במוב) במצייני� את הצור� במפגשי� אשר יתמקדו בתכנו) ו

תכניות על , יות עבודהתכנו) עתידי בנקודות ציו) קבועות מראש יכולי� לאפשר מחשבה על מדינ

  .על יעדי�ו
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הדלת של . פגישה אישית היא לפי יוזמה של הסטודנטי� ולא מובנית ":נציגת ארגו�

, יש כל הזמ) דיאלוגי�. שוטפתנמצאי� זמ) רב במשרד ויש הנחיה . תמיד המשרד פתוחה

חד א0 א. יו� בשוט�0כל הזמ) מדברי� על היו�". להסתכל בגדול", אבל אי) מבט מרחוק

אצלי . ואז מאבדי� את הפרויקט –" בגדול" ומסתכל מה קורה ,"סטופ" עושה ,לא עוצר

במפגשי הנחיה . יומיי� והדר� עצמה הלכה לאיבוד� י� הקטני� היו�הסתכלנו רק בדבר

  ". אי) מספיקה א� מאל, מסודרי� כ) עושי� מחשבה כוללת על העבודה

  

  

  חשיבותה של  הוראה דיאלוגית
  

יש משהו הרבה יותר אנושי ודינאמי בכל התהלי� . קורס אקדמי רגילזה לא  ":מרצה

מכירי� , כל סטודנט הוא סטודנט. ג� ברמה האמפתית, מתלבטי� ע� הסטודנטי�. הזה

  ".זה לא אופייני בקורסי� אקדמיי�. אות� באופ) אישי
  

קדת  שלמידה הממועולה) Maxwell et al., 2004; Yelsma, 1994(מחקרי� שנעשו בעול� מ

, זכויות אד� איננה יכולה להישאר ברמה התיאורטית והאינטלקטואלית בלבדבבצדק חברתי ו

ה� שבסביבה  את חלק� ומטשטשתמשו� שכ� היא מרחיקה את הסטודנטי� מאחריות� 

 היא הוראה דיאלוגיתמחקרי� מראי� כי בד בבד . כמדכאי� וכמדוכאי� כאחד,  עליהלומדי�

). Maxwell et al., 2004(כני� של צדק חברתי וזכויות אד� שיטה מתאימה יותר ללמידת ת

, משתת0תי� פסיבי ולא לע,  ידע המשאירה את הסטודנט מרוחקלעומת העברה פרונטאלית של

ברגשות חוויות ושימוש ב שלה היאמוצא הנקודת ו, הוראה דיאלוגית היא שיטה ממוקדת סטודנט

מתו� העלאת קונפליקטי� ועיבוד� , ות פנימהמאפשרת התבוננהיא . שלו כחומר לעבודה בקבוצה

 הוראה דיאלוגית מאפשרת תהלי� ,כ�. סביבה תומכת המאפשרת להביא דברי� קשי� לידי דיבור

ממחיש סוגיות של קיפוח , קבוצתי הקורא תיגר על היררכיות חברתיות המשחזרות עצמ) בקבוצה

  .וקה ואישית של התיאוריהודיכוי בתו� הקבוצה ומאפשר המשגה חיה שלה) תו� הפנמה עמ

  

מצאנו כי הרצו) של ,  לעתי�: בדגש משתנהלאור� השנה מצאנו בקורסי� הוראה דיאלוגית

. עיבוד רגשי בקבוצהלמקו� המפונה לדיאלוג ובמתנגש המרצי� לשמור על רמה אקדמית גבוהה 

וראה כי החשש של המרצי� מפני הצפת קונפליקטי� בכיתה מונע התפתחות הבקורסי� מצאנו 

ממצא זה היה שכיח במיוחד בקבוצות סטודנטי� הטרוגניות מבחינת . בעלת משמעותדיאלוגית 

 כלי� וניסיו) לנהל בידיוהמרצה חש כי אי) במקצת הקורסי� מצאנו א0 כי  .מוצא אתניות ולאו�

 ולא, מאיי�כהדיאלוג נתפס .  על הלכידות ועל המשימהובתו� כ� לשמור, דיאלוג עמוק בקבוצה

היו , ע� זאת.  אל מול ההטרוגניות הגדולה בקבוצהנכו) לנהלו יכולת למרצה הייתהד תמי

א� מתו� ,  יכולת ומסוגלות לנהל דיאלוג כזה ע� הסטודנטי�היו בעליבה� המרצי� ש קורסי�

אלא , שינוי יתקד� סביב קונפליקטי�לא הכרחי ש כי אמו)מתו� ,  מנתיב זהנמנעובחירה מודעת 

   . הרמוניהמתו�ממש יכול ג� להתהוא 

  

העברת תוכ) תיאורטי שה� בחשיבות גדולה  רואי�במרבית הקורסי� מצאנו כי המרצי� , כאמור

 העברת התכני� במקצת הקורסי�. עבור הסטודנטי�ב" ידע אקדמי הכרחי"מגדירי� כ
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הוראה זו הייתה  מתכונת. תלמיד –היינו הרצאות מורה , "מסורתית "הייתההתיאורטיי� 

�רתית ידע בנושא תיאוריה חבהיו סבורי� כימרצי� . עיקר בסמסטר הראשו) של השנהשכיחה ב

. בכדי לתרג� את העשייה בקהילה לכדי עשייה אקדמית י�הכרחיביקורתית וידע בזכויות אד� 

להערכתנו העברת התכני� התיאורטיי� בנושאי צדק חברתי , בעקבות הערכת הקורסי� השנה

, פתוחי� לקהל הסטודנטי� הרחב הבקורסי� כלליי� בייחוד, שלב הכרחי היאוזכויות אד� 

באיזו כא) עולה השאלה , אול�ו. חשיבה זו לדר�ואינ� יכולי� להניח כי הסטודנט נחש0 דיו 

הוראה דיאלוגית  שכ) , הוראה דיאלוגית יכולה להתפתח בשלבי� הללו של הקורסמידה

פתרו) אפשרי . של גופי ידע נתוני�הממוקדת בסטודנט משאירה פחות מקו� להעברה שיטתית 

:  בד בבדדיאלוג הוא לימוד בשתי מסגרות הוראה הצור� לנהלידע לבי)  להנחיללמתח בי) הצור� 

בו מועברי� לסטודנטי� גופי הידע התיאורטיי� שפרונטאלי במבנה של הרצאה הוראה 

עיבוד  ומאפשרת,  של קבוצת הדרכה או סדנההנעשית במתכונת דיאלוגית הוראהו, והמחקריי�

  . שוט0 של תחושות הסטודנטי� בעקבות המפגש בי) התכני� התיאורטיי� להתנסות בשטח

  

א� משו� , ג� א� הוראה דיאלוגית איננה מתפתחת בשלבי� מוקדמי� של הקורס, מכל מקו�

בשלבי� אנו מתרשמי� כי , וא� משו� חשש להצפת קונפליקטי�" העברת חומר"דגש על  שמוש�

קורס כי הנזק מעד , של הוראה דיאלוגית ה� הכרח של ממשמתכונות  , הקורסמתקדמי� של

 כניסה של סטודנטי� לקהילות מוחלשות מייצרת . שבותועלתיהיה רב מה מתנהל על פיה�שאינו 

טי� הסטודנ. גלויי� א� רוב� סמויי� מה�, יחסי כוח בי) הסטודנטי� לקהילה המקומית

כעס בה� לעתי� מתעורר . המאתגרות את תפיסות עולמ� תנדרשי� להתמודד ע� חוויות לא קלו

לעתי� העשייה בקהילה מאשרת אצל� . לעתי� אכזבה ותסכול. על אנשי הקהילה המקומית

נותנת ביטוי והוראה דיאלוגית המתמקדת בחוויה של הסטודנט .דעות קדומות וסטריאוטיפי�

התחושות הקשות לבחינת קריטית , שטחמהעשייה ב ווהכרה לתחושות הקשות שעולות אצל

  . השוויו)�המכירה בגורמי� לאי,  וביקורתית רחבהשמופיעות אצלו ובראייה חברתית

  

 ללמוד מדבריה של אפשרעל המפגש המורכב ע� השטח ועל הצור� בעיבוד התכני� העולי� בו 

הדברי� שלהל) . החולי� איכילובבבית מתורגמנית   בשנה האחרונהששימשה , ערבייהסטודנטית

במסגרת סיוע בשירותי תרגו� לפלסטיני� המגיעי� , נוגעי� לחוויות שחוותה בבית החולי�

  :מרצועת עזה לצור� טיפול רפואי

   

לא קיבלו אותי יפה בהתחלה כי אני ערבייה . המפגש ע� הפלסטיני� מעזה לא היה פשוט"

הערבי� , נוהבנתי שה� מקנאי� במצב שאנח. 'יש ל� הרבה כס0'בהתחלה אמרו לי . ישראלית

אי) , אי) לנו עבודה, הילדי� שלנו חולי�, אנחנו לא חיי� בשקט'ה� אמרו לי . חיי� בו, הישראלי�

אבל יש כאלה שאתה מתבייש , יש כאלה שאתה גאה שאתה ערבי כמוה�, אמנ�... 'מספיק כס0

כ� חשבתי שה� כל . לפני שהתחלתי לעבוד באיכילוב חשבתי שכל האנשי� בעזה ה� עניי�. בה�

! ואז גיליתי שיש ש� אנשי� יותר עשירי� ממני. עניי� שאפילו שקל אחד יכול ממש לעזור לה�

היו כאלו מבי) החולי� !". תנו לנו! תנו לנו"אבל ה� אומרי� , גיליתי שיש כאלה שיש לה� הכול

. אחת החולות שהגיע מעזה התחילה לבקש כס0. מעזה שממש התביישתי להיות ערבייה ליד�

פע� אחת ... האישה הזאת הראתה עד כמה ה� נצלני�. 'את עושה בושות לעזה'להגיד לה התחילו 
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. ?למה שלא תבנו בית חולי� בעזה': אז אמרתי לו, הגיע לבית החולי� עובד ברשות הפלסטינית

, אני חושבת. '!?במקו� שתשימו את הכס0 בבית חולי� בישראל למה שלא תבנו בית חולי� בעזה

 שנה והיא בנתה בתי חולי� 60ישראל חיה בס� הכול ': אמרתי לו. ה� יכולי� –שא� ה� רוצי� 

פשוט אי) . '! שני� ולא בנו אפילו בית חולי� מכובד אחד100הפלסטיני� כבר חיי� . לתפארת

ונשארי� , ב"בארה, ל"הפלסטיני� החכמי� לומדי� בחו. 'ככה'אנשי� פשוט חיי� . מודעות אצל�

כל מי . בגלל זה ה� לא מתקדמי�! ? לרמאללה ולעבוד בביר זיתלמה לה� לחזור. לעבוד ש�

כי ה� יודעי� שבישראל יש את הטיפול הטוב . 'אני רוצה ללכת לישראל'שמשתעל ש� ישר אומר 

  ". ביותר

  

. דוגמה זו ממחישה את הצור� בקיומ� של מרחבי עיבוד ממוקדי סטודנט לאור� הקורס, לדעתנו

תו� רפלקציה מונחית המחוברת לתכני� , ת הסטודנט והכרה בה)אלה מאפשרי� ביטוי של תחושו

אשר מוסיפה פרספקטיבה , ביקורתית רחבה� התיאורטיי� של הקורס ומביאה ראייה חברתית

קיו� . שהסטודנט חווה במהל� העשייה בקהילה, ולעתי� קשות, חשובה לתחושות המיידיות

  .וכני הקורס ולחוויה בקהילהמרחבי� אלו קריטי לבירור המקו� של הסטודנט ביחס לת

  

מלמדי� שסטודנטי� שלא השתתפו בדיאלוג של ממש המלווה ) Maxwell et al., 2004(מחקרי� 

 הוא שיח "שיח של צדקה". של צדקהעשיית� אקט ב לראות הוסיפו, את עשיית� בקהילה

. שכשל ומישצלח  מי, בעל האמצעי� והנזקק, "נתר�" ו"תור�"המשמר את יחסי הכוח של 

 שיח  מנהלי� העשייה בקהילהבעת מהותיסטודנטי� שהתנסו בדיאלוג נמצא כי , לעומת זאת

ה� הדגישו את התרומה שה� עצמ� מקבלי� מהעשייה ופיתחו מערכת מושגי� . פחות כוחני

קיפוח , ג� למקומ� האישי בתו� מערכת דיכוי הנוגעת, ביקורתית ורפלקסיבית יותר, מורכבת

ובכ� מסייע , ברמות שונות בקבוצה שישג הקבוצתי מאפשר נטרול של הכוח הדיאלו. השוויו)�ואי

דר� ההתבוננות פנימה והגילוי . לזהות הבדלי סטאטוס בי) סטודנטי� לבי) חברי� בקהילה

פוטנציאל לשינוי תפיסות ועמדות מוקדמות של  יש, העצמי המתרחש בתהלי� הדיאלוג

  .בה ה� עובדי�שקהילה  כלפי ההסטודנטי� 

  

  דינאמיקה מול סמכות

 היאסמכות . מאפייני� ייחודי� של דינאמיקה מול סמכותבעלי  היושהערכנו השנה קורסי� ה

. דינאמיקה המתפתחת בקורסי�הכ� ג� , בכל קבוצה  שישמהותי וסמלי, רכיב השפעה מרכזי

 בחלק זה. הלמידה המתפתח בכיתהתהלי� ל  והיא מהותית ביחס לסמכותמתהווה  זו דינאמיקה

  : שני מאפייני� מרכזיי� שמצאנו השנה בהקשר לכ�נדו) ב

  ; הצור� של הסטודנטי� בסמכות מלווה ומאפשרת למידה  .1

  . ביטוי של קולות שוני� וסותרי�לחלופי) מדכאומרחב המעודד יוצרת  – הסמכות   .2

  

  הצור� של הסטודנטי� בסמכות מלווה ומאפשרת למידה. 1

מצפי� לקבל ליווי זה מדמות ה� . תסייע, תדרי�, שתלווההסטודנטי� מחפשי� דמות קבועה 

מאפשרת  המהותית או סמלית בכיתה סמכות – מרצה או כל איש סגל אחר –הסמכות בקורס 

קרבה ע� דמות הסמכות משתנה  –תפיסת יחסי המרחק , ואול�. לתהליכי הלמידה להתרחש

בתהלי� הקבוצתי  נוקטמדה שהוא העלפי ו,  גיסאנטיותיו האישיות מחדלפי , מסטודנט לסטודנט
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 מידת ומתו� כ�, משתנה מידת הקרבה שהסטודנט חש כלפי דמות הסמכות, לפיכ�.  גיסאמאיד�

  .ולבקש ממנה סיועאליה הנוחות שהוא חש לפנות 

  

היחסי� בי) סגל הקורס לסטודנטי� מתאפייני� בזמינות גבוהה של  ברוב המקרי�מצאנו כי 

 שנערכי�לא בכל הקורסי� מצאנו , אול�ו .הסטודנטי� צורכילהמרצי� ובהיענות מרשימה 

הקורסי� הדגש ביחסי� ע� דמות במקצת . מפגשי� מסודרי� וקבועי� בי) סגל הקורס לסטודנט

סטודנטי� בעלי ביטחו) עצמי , על כ). פורמאליות מצד הסטודנטי�לא הסמכות הוא על פניות 

 ,להבדיל. בקשר אינטנסיבי יותר ע� סגל הקורס נתוני�, גבוה יותר או בקרבה רבה יותר למרצה

חוששי� או נמנעי� מלפנות אל  בקבוצה ערכית� דו עמדה פסיבית או בעליסטודנטי� ביישני� או 

ה� עשויי� . סגל הקורס ובעקבות כ� ממעטי� יותר לבנות ולפתח את הקשר ע� המרצי�

 התרומה האישית שה� וכ� ג� מבחינת, מבחינת תהלי� הלמידה הקבוצתי" להישאר מאחור"

  .מקבלי� מהקורס ומהעשייה בקהילה

  

כי קורסי� אשר הבנו מסגרות זמ) קבועות לאור� השנה   אנו מתרשמי�,לנוכח הדברי� האלה

יצרו מסגרת ליווי , כמו ג� לביקורי� מסודרי� בארגוני�, לשיחות אישיות בי) סטודנטי� למרצי�

יצירת מסגרות ליווי אישיות , ע� זאת. � בכיתהעבור כלל הסטודנטיבשוויונית ומותאמת יותר 

אנו סבורי� כי אנשי סגל , לפיכ�. ממילארווי בעשייהה ,סגל הקורסמ הנדרשמאמ� נוס0  היא

ה� ו, אחריותו בתחילת השנה זמ) לחלוקת תפקידי� ייחדו אשר הצליחו ליצור מרחבי� אלו

 ציו) במהל� השנה למפגשי� וקבעו נקודות,  אנשי סגלכמהחילקו את תפקידי ההדרכה בי) ש

  . אישיי�

  

צור� של סטודנטי� ודרישה להפעלת סמכות ברורה יותר בכל בפע� עלה מדי פע� , נוס0 על כ�

הסטודנטי� מצייני� יחס נעי� ופתוח בינ� לבי) , אמנ�. הנוגע להגדרת הגבולות של הקורס

לעתי� , אול�ו. וניברסיטהת דופ) בי) כותלי האוהדדיות יוצאהפתיחות והוטועני� כי , המרצי�

  .התרופפות מסגרותידי לוהביאה , עבור�רבה יתר על המידה בהפתיחות הייתה 

  

ג� . ה� נותני� לסטודנטי� את המפתח של המשרד מתו� יחסי אמו) מלאי� ":סטודנט

, ע� זאת...  כול� יושבי� במעגל–מתו� תפיסה של שוויו) ,  אחרתהיאהישיבה בכיתה 

 ועל כ) דברי� הלכו ,די ביקורתיתה פחות מהשנה הי. יקוח וביקורתצרי� להיות לה� פ

 . "השנה הגזימו ממש ע� חוסר המסגרת. לאיבוד

  

שג� לפני ד ומאמתסכל ו, המסגרת של מפגשי� אחת לשבועיי� לא נשמרה ":סטודנט

 שהקורס אמור להיות פע� א0 על פי, השביתה היו שבועות רצופי� שלא נפגשנו

  ".בשבועיי�

  

 ושואפת לגל� עקרונות אלו ג�  על עקרונות של שוויו) ודמוקרטיהמבוססת בי) היתר ניתהתכ

חשיבה ה .לעתי� דילמה אצל אנשי הסגל בתכניתמעורר אול� אופייה המיוחד , בתהלי� הלימוד

חינוכיות ופדגוגיות בדר� " ד8גמ8ת"מנסי� להימנע מה� ו, ביקורתית ויצירתיתשל אנשי הסגל 

 מדובר ג� בקורסי� חדשניי� המנסי� ליצור שפה חדשה של שותפות בתהלי� .ההוראה שלה�

הפעלת סמכות מצד  שאלות הנסבות עלמעוררי� כל אלו . הלמידה בי) מרצי� לסטודנטי�

דילמה זו מקבלת ביטוי . דיו) מחודש בסוגיית המסגרת והכללי� של הקורסמעלי� ו, המרצי�
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לפיקוח , לקביעת נורמות עבודה בארגוני�, בקורסי� של המטלותלחובת ההגשה בולט בכל הנוגע 

השאיפה לדמוקרטיזציה בתהלי� .  וכיוצא בזהלשמירת מסגרת הזמני�, על עבודת הסטודנטי�

יוצרי� לעתי� היסוס , והצור� בהפעלת סמכות מאיד� גיסא, הלימודי והחינוכי מחד גיסא

  .דנטי�בהתנהלות המרצי� ובאופ) שבו ה� מפני� דרישות כלפי הסטו

  

במרבית  ביטוי של קולות שוני� וסותרי� יוצרת מרחב המעודד ולחלופי) מדכא – הסמכות  .2

בהיות . "אמת אחת" מציג נקודת מבט של  סגל הקורסכיסטודנטי� מדווחי� , הקורסי�

סטודנטי� בנקודת המבט שד על מידת הגיוו) ומשפיע מאקולו , מקור סמכותהמרצה 

, מסוימותסוגיות ל באשרובות נוצרת אחידות קולות מלאכותית לעתי� קר,  לפיכ�.מביעי�

  ". יש המו) קולותבתוכ�אבל , המשוכנעי� ה�הרוב : "כפי שמציינת סטודנטית

  

 יחידי�. נבחנות לעומק עמדות שהסטודנט מקבל מתו� הזדהות ע� המרצהתמיד לא , לחלופי)

 להיעשות חריגי� יכולי�,  מאמצי�מרבית הסטודנטי� שהבוחרי� להתנגד לקול הסמכותי

 אינ� בוחני�בעוד שאר הסטודנטי� , "שונות"ב, "אחרות"לבד� ב בהיות� נושאי�, בקבוצה

  .תחושותיה�את  עמדותיה� ואת של ממשבחינה 

  

החוויה שלה� ממני . אני עדיי) חושבת שהדעות שלי היו מיעוט בכיתה ":סטודנטית

ה) המרצה וה) , 'קולוניאליסטית' קראו לי.  הדעה ההפוכה מהרובבעלתשאני , נשארה

  ". ולא צרי� להיות כ�,להביא רק צד אחד זה לא נכו)... הסטודנטיות

  

תא� את הדבר  . אחד גוו) פוליטינשאוהנושאי� בקורס היו מענייני� א� ": סטודנט

רגיש מאוי� ולא ממי שחולק עליי כנראה , תמיד דעותיי א� שמתי לב שא� אני מסכי�

  ".במקו� בקורס

  

 מרצי� בקורסי� מלא פרדוקסי� כלפיסטודנטי� יחס המצאנו ג� כי , למרות התיאור לעיל

לעתי� קרובות סטודנטי� ,  אוחז בההמרצהש" אמת אחת"למרות החוויה של , א� כ). הנדוני�

  . תעמדומגוו) ת פתיחות לי ג� חוויבזמ) חווי� בו

   

. 'לא'וצר מצב שיגידו ל� לא יכול להיו. בשיעור דעתו של כל אחד מתקבלת ":סטודנט

כא) הדעה . ת� או יתעקשו להתמקד בדעת המרצהבהרצאות אחרות מרצי� ישתיקו או

אני ... תפיסות חברתיותלבעיקר בנושאי� הקשורי� לערכי� ו. של כל סטודנט מתקבלת

  ". מוסיפה את השוויוניותרחושב שדר� השיעו

  

להיות  יכולת סוגיית חופש הדיבור הסבר אחד אפשרי לפרדוקסאליות שבתפיסת הסטודנטי� א

גישת עבודה ממוקדת  ובי) השמעת קול ברור של מרצה הקורסבי) הנעשה בו בזמ) השילוב 

שעניינו חלק לפי תיאורנו ב (המבזרת את הכוח הטמו) בחיווי עמדה ברורה מטעמו , בסטודנט

  ). הוראה דיאלוגית

  

חשש או בושה בקרב הנוכחי�  אמרות המעוררותמצד המרצה או  פופולאריותלא אמרות 

 בא לידי ביטוי כוח באמרות כאלה.  פתיחות בקבוצהכמעודדותסטודנטי� הנחוות בקרב , בקבוצה

  . מיעוט מדוכאשל הסמכות המאפשר השמעת קול� של תלמיד בייש) או 
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אמרה כל מיני דברי� שה� דעות ) המרצה(בשיעורי� הראשוני� " :סטודנטית

  ".קו� לפלסטיני� לשוחחוזה פותח מ, פלסטיניות

  

עמדה  נקיטת. מורכבות ומגוו) דעותלהבעת , בתו� כ� עולה החשיבות להרכב רחב של סגל קורס

אנו רואי� חשיבות  לפיכ�. נוקשה בתהלי� הקבוצתי יכולה לגרו� לניתוק בי) הסטודנט למרצה

  . אפשר תנועה בעמדות של הסטודנטי� בקבוצההדבר י .אנשי סגלרב של מספר ב

  

  השיח המתהווה ע� הקהילה

 שיח מלהיותהשיח ימנע כיצד ": העול� הרביעי"סטודנטי� ע� בסוגיית הפגישה של ההפרק ד) 

  20?קהילה זו" ע�"שיח ויתהווה ל, הקהילה שלטובת קידומה פועלי�" על"

  

נדו) ,  אותהאו בולמת בחלק זה נבח) את הדינאמיקה המאפשרת עבודה שוויונית ע� קהל היעד

נתאר את , אנשי סגל בפיתוח שיח ועשייה משותפתשל מאפייני� של סטודנטי� וקשיי� ב

  . על הסטודנטי� ולסיו� נציע המלצות הרלוונטיות לסוגיה זו" ע�"ההשלכות של עבודה 

  

גורסות כי מבנה ותרבות ארגונית של ) Ostrander ,2004(תיאוריות של שינוי מוסדי וחברתי 

אלמנטי� מעמדות חברתיי� ו, זרי� ומבני� מחדש היררכיותמוסדות כגו) אוניברסיטאות משח

במוסדות הללו ובקשר שלה�  מהותיתרו) גישות אלו טמו) בשינוי פ. דמוקרטיי� אחרי��אנטי

גישות של פדגוגיה .  לסוכני� של טרנספורמציה חברתיתהיינו בהפיכת�, לחברה הכללית

וי חברתי נתפסות כאמצעי�  כאסטרטגיות לשינ"קהילה –שותפות אקדמיה "ביקורתית ו

עבודה משותפת בי) אקדמיה לקהילה ועמדה שוויונית , לפיכ�. המובילי� לחברה צודקת יותר

 ."קהילה –אקדמיה שותפות "תפיסה ערכית יסודית ב  מהוותכללית כלפי שתי האוכלוסיות

  .  בעינה עומדת במהל� השנה האחרונהמומשההשאלה א� תפיסה זו 

  

וא0 אינ� , "מגדל הש)"תדמית מ להשתחרר אינ� מצליחי�דול מהקורסי� חלק ג, בהתרשמותנו

 –שותפות אקדמיה "באמור העניי) ש ככל. מצליחי� לשנות את הפרקטיקות המתארות תדמית זו

אינה רואה עצמה שותפה שוות ) ובכלל זה המרצי� וא0 הסטודנטי�(נראה כי האקדמיה , "קהילה

 ואינה כמעט דבר משותפיה בארגוני� או בקהילות היעד האקדמיה אינה דורשת. מעמד לקהילה

פרויקטי� שאמורי� להיות באשר לג� שיתו0 בקבלת החלטות אי) , לפיכ�. מצפה מה� לדבר

 אינהי) י עדבדר� כללבבסיס השיח ש הנחת היסוד בכיתותג� בדיוני� . משותפי� ושותפי�

  . לשטח" יורדי�"עצמ� כאת והסטודנטי� תופסי� , שוויונית

  

ניסיונות  נעשי� הקורסי� ובמקצת, זמ) רב לארו�יש לזכור כי שינוי יסודי זה עשוי , א0 על פי כ)

  ":שיח ע�"ל" שיח על"הניסיונות לשנות את התפיסה המושרשת היטב מואלו . לשנות תפיסה זו

 אלא "הקהילה"אינ� פוגשי� את רבי� סטודנטי� : עבודת שטח תו� הכרות ע� הקהילה  .א

סיכוי  יש העבודה נעשית בקהילה עצמהרק כאשר . בה� שובצושודדי� בארגוני�  מבעובדי�

                                                
לשיפור  לאוכלוסייה שלטובת קידומה ושתיה) מכוונות; "קהל יעד"מקבילה למילה " קהילה"מילה ה זה בפרק 20

 כ� או  תהיה נשי� שזכויותיה) הופרו"קהילה"ה, זכויות נשי�בבקורס העוסק בפמיניז� ולמשל . תנאי מצבה פועלי�
  . אחרת
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ולא תנאי , בסיס לטרנספורמציה הצפויהזה הוא לדעתנו תנאי , ע� זאת. לשינוי בתפיסות

  .  מספק

חל שינוי עומק , כאשר סטודנטי� לומדי� באקדמיה ע� קהיליית היעד שלה�: מבנה הקורס   .ב

  .  דה ע� השטחשל העבו התפיסהבמבנה 

במאורעות כגו) אלו : פעמיי� כגו) כנסי� או ימי גיוס סטודנטי� באוניברסיטה�מאורעות חד  .ג

עצ� כניסתו של קהל זה לאקדמיה או עצ� . מושא הכנס, תי� קרובות מוזמ) ג� קהל היעדלע

מטלטלי� את הנחות היסוד ומייצרי� , בקרב קהל המאזיני� ובפורו� מרצי הכנסההתערות 

  . נוישי

היפו� של יחסי , ולו לזמ) קצר, מייצרי� אנשי קהילת היעד בהנחיית י�סיור: סיורי�  .ד

  .בעמדת למידה מהקהילה וכ� סטודנטי� ומרצי� ה�, הכוחות

 האפשרות לעבד את החוויה בד בבד ע�, עבודה ע� הקהילה: תהיהשיח המתרחש בכ  .ה

וי בשיח הקבוצתי בכותלי האקדמיה השינ. בתפיסה לעתי� קרובות שינוי מייצרות ,במשות0

  . חשיבות� התחלה של שינוי ברהוא לעצמו

  

  

  

  "ע�"ההשלכות של עבודה 

הסיטואציה , עבודה בשילוב ע� קהילה מקומית כאשר נעשתה, לעיל מהטקסט שעולהכפי 

  : השוויונית העמידה דילמות בפני הסטודנטי�

לפעולה  של ממשיסיו) לאפשר מקו� בנ, לבי) הקהילהסטודנטיות  בי) שותפותסוגיות של   �

הטוב , הקודי�, נהגות שונותאי� להגיע לחברה שהנורמות הת: "לאנשי� מחו� לאקדמיה

מצד אחד כ) להביא את התפיסות שלי ואת . 'פיל בחנות חרסינה'ולא להיות , שוני� –והרע 

י שאבוא מי אנ"; "לא לקד� שו� שינוי שלא מתאי� אחראבל מצד , מה שאנו חושבי� שנכו)

... עד כמה להיות בעמדה פסיבית שמקשיבה, עד כמה לפנות מקו�, מבחו� ואכתיב דברי�

  ".אי� להביא את עצמי בצורה שכ) משתלבת אבל לא שיפוטית או מכתיבה

למה זה : " מה פשר מילי� אלו לבינ�דייני� בינ�יסטודנטי� מ: שוויו� והעצמהשאלות של   �

, אני לא בטוח שזה נכו)", "?אולי ה) מעצימות אותנו? )ברור מאליו שאנחנו מעצימות אות

או להציב ס0 , הא� העצמה זה להציב ס0 יותר נמו� כדי שה� יעמדו בו", "שאנחנו הנאורי�

וכל העניי) זה . כדי שה� באמת יוכלו להשתלב בעול� המוכוו) תחרות, כמו לכל אחד אחר

  "שאנחנו בפרויקט משות0

בה ; עבור נציגי הקהילהבזר ומאיי� , גבוהשיח האקדמי נתפס ה: שפה ותקשורתשאלות של   �

, אקדמיתהלא , יומית�דמיה התקשו להתמודד ע� השפה היו� סטודנטי� ואנשי אקבעת

תפיסת זכויות אד� כאמת אולטימטיבית מתנגשת , כמו כ). שנתפסה גסה ופשוטה מדי

במקרי� כאלה . טחבעבודת הש מתוודעי� אליה)סטודנטי� שלעתי� קרובות ע� תפיסות 

  . לקהילהנקשרות דילמות באשר לאופ) שבו עמדות אלו מתעוררות 

  

  סיפורי מקרה

מתו� ניסיו) לעבוד  הנובעתאירועי� המתארי� את החוויה האקדמית כמה  ניתוח של להל) נביא 

. לשבור את הסכמות המוכרות של יצירת שיח ומחקר על הקהילהמטרת הניתוח . ע� הקהילה

 של ניהול שיח ע� יבשינוי סכמאטשאתגרי� את הירועי� אלו ממחיש את הקשיי� וניתוח של א
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ועניינו חולי , הקהילה בשיתו0 בירושלי� סטודנטית ארגנההניתוח מתמקד בכנס אשר .  הקהילה

  .  לדיו)תזוויו מציגי� עוד מובאי� דוגמאות ואירועי� נוספי� אשר בד בבד. הגזזת בישראל

  

  : חולי הגזזת שעניינואת הרקע לכנס  ובו ,ר סיפויובא הדיו� לפני

  

אנשי� לא . הגעתי לכנס מכ� שכאשר ראיינתי אנשי� הבנתי שיש להעלות את הנושא למודעות"

רציתי לבחו) את . יש לי בכ� עניי) אישי, המטרה בעיניהמודעות עצמה היא .  במה מדוברידעו

החוק היה אמור . מול הנפגעי�. יחדכול� . משרד הבריאות, משפטי רפואי: תזוויוכמה הנושא מ

כדי להיות זכאי לפיצוי יש לעבור שתי . יצר מצב שמונע מה� להתקד� יותר אול�, צות אות�לפ

אנחנו לא אלו . אז נותני� אחוזי נכות, עבר הקרנותהחולה האחת בוחנת א� הוא . ועדות

שפיעי� על המדיניות אלו שמ. לא שומעי� אות�. אז מה אנו יכולי� לעשות, שמחלקי� את הכס0

באקדמיה . שנעשה במטרה לשת0 את האנשי�, היה כנס ראשו) שעשינו במכו)... והחוקי�

, א� בפעל האנשי� אינ� נמצאי�. החולי� מצבאולי מנסי� לשפר את . מדברי� על קבוצות שונות

פחדתי שיהיו , מאוד הייתי מודאגת. כא) המטרה היא לשת0 ולשלב אות�. לא שומעי� אות�

התכוונתי שהמרצי� ידברו ובסו0 יהיו . יותר מסודר ושקט רציתי שזה יהיה. עקות ומריבותצ

שיגידו ג� א� זה לא בזמ) שתוכנ) , א� יש מה לומר, למה לא, עכשיו אני אומרת. שאלות

 ואמרו שה� רוצי� יפנו אלי) מאנשי הקהילה(רבי� , כשהתחלתי לארג) את הכנס. מלכתחילה

אישה יצרה אתי קשר כדי . ע� מעורבות גדולה מאוד של הקהילה,  לבדהכנס הזה נעשה. לדבר

אחרי� פרסמו , )שלא הגיעו(מישהו יצר קשר ע� עיתונאי� . אחרת כדי לצל�. להביא את העוגיות

א0 רשמו בשמי דברי� שאיני מסכימה ) אנשי� מ) הקהילה(לפעמי� ה� . מודעות באינטרנט

כלפי האקדמיה השתנתה אנו יותר ספקני� . ילההאקדמיה מקשרת בי) הממסד לקה... עמ�

  ."זאת גישה אחרת משהייתה בעבר. ממסדה

 

  

   הבדלי שפה–תרבותי $מפגש בי�

בשילוב של , בירושלי� העברית ה באוניברסיטנעשהכנס אשר הוא התרבותי �דוגמה  למפגש בי)

 וה�, הממסדהשפה של הקהילה הכעיסה את נציגי . ה ע� נציגי הממסד ואנשי אקדמיההקהיל

 בה בעת. שנתפסה גסה ופשוטה מדי, הלא אקדמית, יומית� התקשו להתמודד ע� השפה היו�

ומרוחקת " מתנשאת"אשר נתפסה כ, ממסדהאנשי הקהילה התקשו לקבל את השפה של אנשי 

. נציגי הקהילה בעיניזר ומאיי� , השיח האקדמי נתפס כגבוה. מהבעיות החברתיות של הקהילה

תחושה של חוסר הבנה  להתעוררעלולה . ולי� ליצור כעס הדדי בי) המגזרי�הבדלי השפה על

 זהמכ� מורגש חוסר רצו) לבוא . היינו הממסד אינו מבי) את בעיותיה של הקהילה ולהפ�, הדדית

 .הוא מופנה כלפי המגזר האחר, ללא מקו� לפרוק אותו, כאשר הכעס נותר ממולכד. זהלקראת 

  .שפתו ולנסות להבי) את האחר יחד יש להבי) את השפה של הצד לעבודכדי כ� נראה כי עקב 

 

 ל שאלה של ייצוגוהכ

 בקשר .לעתי� בא כוחה של האקדמיה או הממסד עלול לייצג ג� את מה שהוא אינו מעוניי) לייצג

 אפשראליו שנציג ב יש להיות מודעי� לצור� קהילהובי) ה מעי) זה בי) האקדמיה או הממסד

הבנה ו , להתמודד ע� צור� זה יש הכרח בסבלנות רבה מצד הגורמי�כדי. להפנות את הכעס

 מהתגובה של מרצה על הכעס של המשתתפי� שעולהכפי : ומגזרכל מגזר באשר לייצוג של 
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שזה חלק ) לרופאה(הסברתי לה : "מהקהילה על הרופאה שייצגה את הממסד הרפואי בכנס

בהתחלה צועקי� . יצגת את הממסד הרפואיחלק מהתהלי� שהיא מי. שאנשי� כועסי�, מהתהלי�

 כפי ,הקשר לווה בחוסר נוחות רבה". ב) אד� בה על הממסד הרפואי ולאט לאט ה� יראו

אשר יצגו את (כמה מהדוברי� ל. נוצר קושי בגלל תגובת המשתתפי�: " שמספרת מרצה בקורס

  ."להתקשראחרי� להייתי צריכה לשלוח מכתב תודה ו)  האקדמיהאת הממסד או 

  

האנשי� מכא) מגיעי� מאוכלוסיה שונה : "מספרת על עבודה בכפר ערבייהסטודנטית 

פער בי) התרבות . ה� מזהי� אותנו שאנו לא מפה. ה� מסתכלי� אלי� כחשוד, מאוד

. את גרה פה במעונות אי� את לא גרה ע� ההורי� של�'ה� שואלי� אותי . שלה� לשלנו

כאשר אי) . 'נו את באה לקלקל לנו את הילדי�... אי� ה� מרשי� ל� לשו) מחו� לבי)

  ."אמו) אי) מה לעשות ש�

 

 "נעזרי�" מול "מומחי�"

לבי) ) האקדמיה" (מומחה" עמדת הקהילה יש להבחי) בי)וה האקדמיה שלבעבודה משותפת  

 , זאת. "מטה" ו"מעלה" היררכי של  לעיתי� מסתמ) בהקשר זה  יחס .)הקהילה" (נעזרת"עמדת ה

זה בו שני המגזרי� תורמי� ונתרמי� קשר ש –הקהילה בי)  האקדמיה ושר הדדי בי)להבדיל מק

  . מזה

  

שהיו ' ר והפרפ"הפריע לי חוסר ההבנה של הד" :בכנסשהשתתפה אחת הסטודנטיות 

שלא צרי� לשמוע את כל הצעקות ,  אל חולי הגזזת כמקרי� סוציאליי�וה� התייחס. ש�

ברי� הפריעו לה בכנס ואמרו ד) מהקהילה (הרופאה אמרה שהמשתתפי�. שלה� האלה

אמרה שטויות שאי) פגיעה בדור השני ושזה ) אחת החולות(אמרה ש. לא מענייני� במיוחד

היחידה ) הרופאה(היא . כי היא לא רופא. מסוכ) לשמוע בחורה שאומרת כאלו דברי�

ת את וחרחבל שזה לא אנחנו החברה שב... שעושה מחקרי� על כ� ולכ) רק היא יודעת

האקדמיה מקשרת בי) הממסד . תי� מנותק מ) החברההממסד לע. חלוקת המשאבי�

  ".גישה אחרת, ממסדכלפי היותר אנו ספקני� , האקדמיה השתנתה. לקהילה

  

  מיומנויות אקדמיות לעומתמיומנויות קהילתיות 

. אקדמישיח תו� מיומנות שיח תו� ממסדי או מיומנות השיח ע� הקהילה דורש מיומנות שונה מ

. בתו� כותלי האוניברסיטה הנדרשות מהמיומנותבעבודה ע� הקהילה יש צור� במיומנויות שונות 

 הכישורי� .ו הקיימות בשיח האקדמי בתו� הקורסמיומנויות נוספות על אל לרכושלש� כ� יש 

 ועל כ) סטודנטי� רבי� מתקשי� ,בהכרח מקבילי� או חופפי� לכישורי� האקדמיי� לאהשוני� 

  . עמ�מודד להת

  

בהתחלה ה� , ה� עוברי� תהלי�. הנערי� נוהגי� לקלל: "נציג ארגו� העובד ע� נוער

מה , ב) זונה'ה� יכולי� לפגוש אותי ולומר . 'סאות וכויזורקי� כ, נוהגי� באלימות

ה� . הסטודנטי� מתקשי� להבי) זאת. 'ג� אני אוהב אות�'אני אענה לו ?' שלומ�

 ". האלההגות של הנערי� מתקשי� לקבל את דר� ההתנ
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  שיח קהילתי, שיח סוציאולוגי, שיח משפטי

מחלקות שונות מטע� קורסי� לפיכ� . �שפת עבודה משלה מפתחי�כל מקצוע ופרקטיקה 

 שפת הדיבורכ�  .  להה� שייכי�שמפתחי� נורמות התנהגות ושפת דיבור המותאמת לפרקטיקה 

קורסי� תלמידי סטודנטי� משפת הדיבור של  שונהקורסי� למשפטי� תלמידי  סטודנטי� של

 וכ) ,לפיכ� הקשר בי) הסטודנטי� לבי) הקהילה. אנתרופולוגיה או סמינר למורי�ל, לסוציולוגיה

בד . אליה שייכי�ה� שפקולטה בזיקה ל,  אופי שונהי� מקבל,הקשר בי) סגל ההוראה לקהילה

 היא דוגמה לכ� .  תוויות של סמכות שונות לפילהתייחס לפרקטיקות רגילהנראה כי החברה  בבד

 ליצורעלולי� לחוות קשיי� בניסיונ� " מומחה"מפתחי� חזות של העורכי די) . היחס לעור� די)

 וה) מצד "מבי) דבר"  שיראו בוהרוצהלמשפטי� קשר של הדדיות ע� הקהילה ה) מצד הסטודנט 

  . "מומחה"יר הכול למצב� ולהשאלאחריות ב מנשיאההעשויי� להימנע , אנשי� מ) הקהילה

  

אנו .  יכולה לעבוד לבדשאיניהנערי� והאנשי� לא מביני�  ":סטודנטית למשפטי�

 ". לי להתמודד ע� התיק לבד ומניחי�א� אלו נעלמי� , צריכי� לעבוד יחד ע� האנשי�

  

 :  עשוי להיות בעל דפוסי�  שוני� בי) הקהילה לממסד ולאקדמיההבה האינטראקצישהדר� 

, בו המומחה נות) את התשובות ואנשי הקהילה שואלי� את השאלות או להפ�שו� הא� זהו מק

האקדמיה למדה ללמוד מסיפוריה� של , לטענת הסטודנטי�.  את הידעהתורמת הקהילה היא  

 . הממסד לעתי� מתקשה בכ�ואילו , קהילהשל האנשי� ומהידע 

  

א� זה היה . ה ספציפי זהבמקר. תוהה עד כמה זה טובאני : "על שילוב הקהילה בכנסי� 

א� . לנו לתת את הבמה לקהילה והאקדמיה הייתה השומעתויכ, אקדמיה ע� הקהילה

זה לא נראה לי , כאשר משלבי� את הממסד שישבו וישמעו את אנשי הקהילה על הבמה

. בגלל המעמד והסטטוס שלה�, א� לא נית) לה� לדבר, ה� לא יבואו. מציאותי

  ".  בממסד ה� לא יגיעו. וללמודבאקדמיה המטרה היא לדעת 

  

  

   בי� הממסד לבי� הקהילהלש� תיוו%הצור% באקדמיה 

 , ובה הסטודנטי� וסגל ההוראה, האקדמיהשלפיה מביאה תפיסה "קהילה –אקדמיה שותפות "

המקרב בי)  כלי האקדמיה לעתי� משמשת. בי) הקהילה לבי) הממסד מהותימתוו� משמשת 

הסטודנטי� של הקורסי� השייכי� שעורכי� כנסי� היא כ� דוגמה ל. הממסד לבי) החברה

תי� להתממש לע  יכולהההזמנה המשותפת של אנשי� מ) הממסד ואנשי� מ) הקהילה. לפורו�

  . האקדמיהבחסות רק 

  

 ה� בחסותיש דברי� שיכלו להתרחש רק כי .  אי� האקדמיה לומדת מהשטח–הכנס " 

.  למפגשי� סת� של השטחהא מגיעהיא ל, למשל הרופאה שהגיע לכנס. האקדמיה

  ".הקהילה הרוויחה כי לא יוצא לאנשי� אלו לפגוש אנשי� כמו הרופאה
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  הא� להביא את הקהילה לכנסי�

ההבדלי� בי) התפיסות השונות ? "לא מדעי"להופ� נוכחות אנשי� מ) הקהילה הכנס בשל הא� 

 פגיעהשל אנשי� מ) הקהילה נוכחות ברואה  שיש מי שבעוד. ניכרי�" אקדמיה" ו"מדע"של 

  .קהילה חלק אינטגרלי מ) הידע האקדמיבמרצה של הקורס רואה ה,  של הכנס"אקדמיות"ב

  

הייתה בהרגשה לא ) המתרגלת. (ישבנו כל הסטודנטיות באופ) לא רשמי לדבר על הכנס" 

. יצאו אנשי� אחר ההתפרצות וחזרו. יצאתי בתחושות מעורבות. טובה אחריי הכנס

רצה שישאירו את הכנס , כעס) האד� שעשה את הסרט... (הרגשה מבולבלתיצאנו ב

לסטודנטית שארגנה (הוא אמר . סיפורי� לטענתו זה לא מדע. לתחו� הרפואה והמחקר

. רציתי שזה יהיה כנס מדעי, )הכוונה לחולי הגזזת(למה הבאת את האנשי� ' ) את הכנס

קיבלנו תגובות "; ..."חקרי� שליאמרתי לו שכ� אני בונה את מ. מדעי זה לא אנשי�

  "סימ) להתגייסות גבוהה של האנשי�) שהכינו חולי הגזזת(חיוביות על העוגיות והכיבוד 

  

   המלצות

תה יהעבודה בתחומי הכ)  ,2004Maxwell ( מאקסווללפי: השוויונית מתחילה מביתהעבודה   .1

יאורטי וההתנסות דר� באמצעות עיבוד הידע הת, ראשית: תהימשפיעה על העבודה מחו� לכ

עשייה "במקו� תפיסת העבודה כ. העשייה בשטחבתפיסת מתרחש שינוי  21,של ממשדיאלוג 

 שיש לסטודנט בתו� התפקיד האישימתו� הכרה של  נעשיתעבודת השטח " למע) המקופחי�

עצ� ההתנסות אשר במסגרתה , שנית. המערכת וניסיו) לשנות תופעות מהותיות בחברה בכלל

התנסות היא סטודנטי� ללמוד מחברי� בקהילה ולא רק ממרצי� מתבקשי� 

   .עבור אנשי הקהילהבעבור הסטודנטי� ו ב–לעצמה טרנספורמטיבית 

  . אנו ממליצי� לשי� דגש על עבודה דיאלוגית בקבוצת הסטודנטי� עצמהלפיכ�

הזמנת� באמצעות שילוב חברי קהילת היעד בשיח המתהווה : שינוי מבנה הקורסי�  .2

יסייעו אלה . הדדיתהבניית סיטואציות של למידה כ) בו, כנסי� וליעורי� באוניברסיטהלש

  . לקידו� שיח שוויוני יותר בי) סוגי הקהילות

  

  

  

  

  

  

, המתרחש בי) כותלי האוניברסיטה העברית בירושלי�" זכויות אד� והחברה הישראלית"השיח בקורס 

  . תמודדות השונה של סטודנטי� ע� העול� הרביעיאת האמביוולנטיות ואת הה, מדגי� היטב את הקושי

, קבוצות�ואחת לשבועיי� בתת, בקורס זה נפגשי� כשישי� סטודנטי� אחת לשבועיי� בהרכב מליאה

את שש קבוצות התרגול מנחות . ר דפנה גול)"את הרכב הקורס השל� מרצה ד". תרגול"ליחידה הנקראת 

  . מלייקה אליא) ומיכל מקוב, אסוא) זועבי,  רואימור), אירית בלאס, מור) ח): עוזרות ההוראה

                                                
, עצמית רפלקסיה, תלמיד מרוכז לימוד :בפרק הדיאלוג כטכניקה פדגוגיתשנסקרו  הדיאלוג לפי מאפייני 21

  .קבוצתיי� ופיתוח תחושת קהילה�לגיטימיזציה של קונפליקטי� תו�
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 הלאהמגע . עשייה במסגרת ארגו)נוס0 על ה, בקורס זה הסטודנטי� מתנסי� בחוויה ישירה מול הקהילה

ומניתוח השיח הקבוצתי אפשר להסיק על הנחות היסוד , תגובותמגוו) אמצעי הזה ע� השטח מעורר 

  . שבבבסיס עבודת הסטודנטי�

סטודנטי� פלסטיני� אזרחי ישראל פועלי� ע� בני נוער בשכונת עיסוויה השוכנת בפאתי , ותבאחת הקבוצ

, רוב� מיישובי הצפו), המפגש בי) סטודנטי� פלסטיני�. ומחו� לעיני כל, האוניברסיטה העברית בירושלי�

פחות חלקית ובי) אוכלוסייה מקומית ממזרח ירושלי� החיה בתנאי� שוני� ובעלת נורמות וערכי� שוני� ל

, נפגשי� בעשייה קהילתית לא שונה בהרבה, בד בבד ע� פעילות קבוצה זו.  הוא מפגש תרבותי לכל דבר–

ובאי� במגע א0 ה� , במערב ירושלי�" מוחלשות"יהודי� ע� תושבי שכונות וקהילות �סטודנטי� ישראלי�

ע� השטח מתבטא בשינוי הדיבור , בשני המפגשי� האלה. ע� ערכי� וע� נורמות שוני� מתרבות� ה�

  . אול� השיח בקבוצות שונה, בתפיסות עול� של הסטודנטי�

בחינה מחודשת של מערכת הערכי� , המפגש ע� הקהילה בעיסוויה יצר בקרב הסטודנטי� רפלקציה עצמית

  . שלה� ושל תפקיד� בסביבה שבה ה� חיי�

, פותח את המחשבה..  שאני צודקתמי אומר: אני עומדת מול ריבוי אמיתות:  "כפי שציינה סטודנטית

תהליכי� קשי� מאוד : "ג� המתרגלת בקבוצה זו מספרת על אודות הסטודנטי�." מערער חשיבת יסוד

: נכנסי� לשימוש מושגי�. אי� נפגשי� ע� כל השוני והדמיו).  ואת העצמי באחר–לפגוש את האחר בעצמי 

  "מהי אהבה, מהו כבוד

. ת שיחה קבוצתית בשעת התרגול הנסבה א0 היא על הדיאלוג ע� השטחמתעורר, בקבוצה השנייה, בה בעת

המחשבות והתיאוריות שלומדי� ,  עמדות ורעיונות כדי שהעמדותלתקשרהשיחה נסבה בעיקר על הצור� 

  :הסטודנטי� לא יוותרו מנותקות במגדל הש)

שוב שנוכל לדבר על זה באופ) נראה לי ח, כשאנחנו יושבי� ומדברי� בינינו על תיאוריות חברתיות וכלכליות"

  ."שיעזור לנו לתקשר את זה

ואני ג� מסכי� ע� זה שתיאוריות . אני מסכי� לחלוטי) למה שאת� אומרי� על שהשמאל אינו יודע להגיע"

האתגר . אבל החיבור הזה בי) אקדמיה לשטח הוא חשוב מאוד, בשטח... זה משהו יפה באקדמיה ולא תמיד

. אני לא חושב שזה משהו רע שיש ישיבות שבה) מדברות בשיח פנימי. אמה הזאתהוא לנסות לעשות את ההת

אלא הבעיה היא שהקבוצה לא מסוגלת להוציא את , אני לא חושב שהבעיה היא בשיח הפנימי בתו� הקבוצה

  "השיח הפנימי הזה החוצה

,  מחד גיסא רפלקציה עצמית מתו� תהיות על יחסיות תרבותית–שתי סוגי ההתמודדויות המתוארות 

מתקיימות למעשה בשתי , להעביר מסרי� ולתקשר את האידיאלי� מאיד� גיסא, את השטח" לחנ�"וניסיו) 

ומתנהל אצל� דיאלוג , הסטודנטי� בשתי הקבוצות חווי� מפגש ע� הקהילה. הקבוצות המתוארות ג� יחד

, ע� זאת. אות� זה ע� זהוכ� ה� יכולי� לשוחח על הדילמות הקשות המלוות , של ממש בקבוצות התרגול

והזווית שממנה הסטודנטי� מתבונני� בקהילה המקומית , המיקוד בשיח הקבוצתי משתנה בי) פני� לחו�

  . משתנה א0 היא

לשניות שבי) , הנוגעות לקונפליקט שבי) יחסיות תרבותית לאמת אחת, השאלות העולות בקרב הסטודנטי�

 ה) שאלות עקרוניות –ו) להעצי� קהילה וליצור שוויו) לבי) ניסי, ניסיו) לשנות את קהילה מקומית

הסתירות המובנות בתחו� זה מקבלות ביטוי בשיח . ומהותיות בתחו� החינו� לזכויות אד� בכלל

  .  הסטודנטי�
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  תהליכי� מקבילי� המתקיימי� ברמת פורו� השותפות

� ליחסי� בי) ברמת הקורס ונוגעי המתנהלי�עד כה תיארנו שורה של תהליכי� דינאמיי� 

 על בתו� כ� תוארה ההשפעה האפשרית. ובי) הסטודנטי� למרצה, הסטודנטי� לבי) עצמ�

כעת אנו מבקשי� לבחו) באיזה אופ) תהליכי� אלו מקבלי� ביטוי . תהליכי הלמידה בקבוצה

  . "השותפותפורו� "בקבוצת העמיתי� של 

  

 בי) המרצי� – "השותפותפורו� "אלא ג� ב, תהליכי� דינאמיי� מתרחשי� לא רק בתו� קורסי�

ענייני� דינאמיקות אלו נוגעות ל. לבי) עצמ� ובי) המרצי� לדמויות הסמכות והניהול של הקבוצה

מקורות , יצירת הדיאלוג בקבוצה, אופי השיח המתפתח בקבוצת העמיתי� של הפורו�: אלו

הופיעו כל אלה  .בקבוצה ואופי השיח המתפתח ע� הקהילה מגווני�מקומ� של קולות , סמכות

 המתנהלשאלות הנוגעות לתהלי� , לפיכ�. "השותפות פורו�" ג� בומתנהלי�,  בקורסי�בבירור

וה) , ברמת הפורו� המתנהלותרלוונטיות באותה מידה ג� לפגישות העמיתי� , ברמת הקורס

  .מנסה להמחיש זאת הסרטוט שלהל). עבור המרצהב מהותיעשויות לקד� תהלי� למידה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מפגשי הפורו� . נית) להשתמש במתרחש בפגישות הפורו� כדי ללמוד על הנעשה בקורסי�, בכ�

  . ולא רק בקבוצת העמיתי�, יכולי� לשמש אינדיקציה להתפתחות שיח הלמידה בתכנית כולה

  

  

ולכ) סיטואציות אלו מזמנות רפלקציה ברמה , במפגשי הפורו� המרצי� ה� עצמ� סטודנטי�

לשק0 למרצי� לא רק את הקול שה� תופסי� אל מול עמיתיה�  והיא עשויה, עמוקהגבוהה ו

אלא ג� את הקול שה� תופסי� אל מול הסטודנטי� , "ועכשיוכא) "אמיקה של המרצי� בדינ

עשויה ללמד על הקושי של המרצי� עצמ� להתמודד ע�  הרפלקציה, יתר על כ). שלה� בכיתה

בי) שהפרט  ,שיש לתהלי� הקבוצתי על הפרט בהקשר זהולהאיר את ההשפעה החשובה , שינוי

  . סטודנטבי) שהוא  מרצה הוא

  

  "פורו� השותפות"
  מרצי� נפגשי� ללמידה 

 בקבוצת עמיתי�
  קורס

סטודנט מגיע ללמידה 
ונפגש ע� , בקבוצה

וע�  הקול של המרצה
קולות של סטודנטי� 

 אחרי�

  קורס
סטודנט מגיע ללמידה 

ונפגש ע� , בקבוצה
ע� הקול של המרצה ו

קולות של סטודנטי� 
 אחרי�

  קורס
סטודנט מגיע ללמידה 

ונפגש ע� , בקבוצה
ע� הקול של המרצה ו

קולות של סטודנטי� 
 אחרי�

  קורס
סטודנט מגיע ללמידה 

ונפגש ע� , בקבוצה
 וע�הקול של המרצה 

קולות של סטודנטי� 
 אחרי�

 בקורסי� . "פורו� השותפות" זה מנסה להמחיש כיצד תהליכי� מקבילי� מתרחשי� במרחב שבי) הקורסי� לבי) סרטוט
ומשתתפי� בתהלי� למידה ,  ה� תופסי� את מקומ� של הסטודנטי�"בפורו� השותפות"ואילו ,  דמויות סמכותה�המרצי� 

 אינה "השותפותפורו� " בהמתנהלי�הדיאלוג על לקציה רציפה ומתמשכת על התהליכי� ורפשל החשיבות  ,לפיכ�. קבוצתי
התהליכי� הדינאמיי� המתפתחי� והבנה של ניתוח . נופלת מהחשיבות הגדולה שאנו מייחסי� לפרקטיקה זו בקורסי�

 .הוא מלמדבקורס שללמד את המרצה על המתרחש י� בפורו� עשוי
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  התפתחות קהילה של פרקסיס

, "?מהו הער� המוס0 של השותפות בי) הקורסי�" "?'קהילה –פורו� אקדמיה 'יעודו של ימהו "

� עד כמה השותפות אכ) מסייעת לקורסי� ולא מהווה נטל נוס0 לעבודה המסיבית ולעתי"

  ?"למי מיועד הפורו�", "?קרובות לא מתוגמלת דיה של סגל הקורס

  

וה) ראויות , נוכהופיעו במהל� הראיונות שער, שאלות אלו המעסיקות אנשי סגל ואנשי ארגוני�

פורמאליי� של  הלאהצרכי� את להל) נסקור את המטרות הרשמיות ו. לתשומת לב מיוחדת

לאחר . ותפות כקהילה מקצועיתתו� התייחסות לש, אנשי ארגוני� מתו� השותפותשל מרצי�  ו

נביא , לסיכו�. הנובעות ממנהקהל זה ונציג מסקנות והמלצות של  נדו) בחוויה המעשית ,מכ)

  .  המלצות להרחבת הקהילה ולתחזוקה

  

  מטרות וצרכי�

 לחזק תהליכי מטרתה. קהילה של פרקסיס היא קהילה המתאגדת סביב נושאי� מקצועיי�

הקשרי� הבינאישיי�  בעמיתי� ולחזק� באמצעות וכ) לתמו� ,צור זרימה של מידעלי, למידה

צור� שהפרט הוא בעל  היא בעבודת ההערכה הזאתההנחה הבסיסית המנחה אותנו  .והקבוצתיי�

צור� זה מתחזק על רקע מאפייני העבודה . בתחומי עבודתו  לקהילה מקצועית תומכתלהשתיי�עז 

עוסקת בתחומי� המשפיעי� על  עבודה זו. אי צדק חברתי וזכויות אד�בנוש והפעלתנותהחינוכית 

ערכי� בסיסיי� ומערבת בתוכה סיפורי� אישיי� מלאי כאב בנוגעת בעקרונות ו, חיי החברה כולה

עבודה מול גורמי� רבי� , המשלבת לימוד תיאורטי והתנסות מעשית –  התכנית,נוס0 על כ� .וצער

זמ) השקעת תובעת ממרצי� ומאנשי ארגוני�  –ועוד סוגי� מגוו) מהשקעה בשותפויות , בזמ)בו 

לעתי� , כל זאתמלבד . החורגת מאחריות� בעבודה נורמטיבית בתחומ�, יוצאת מגדר הרגיל

הנוגעי�  מוני� כל הגורמי� הללואת .  עבודת המרצי� מלווה בתחושת בדידות חריפהקרובות

  . הילה של פרקסיסמחזקי� את הצור� היסודי ביצירת קוה� , בדבר

  

  

  "פורו� השותפות"מחוויית המרצי� ואנשי ארגוני� 

 זרימת ההיבט של הקורסי� יש לבחו) את י ההוראה שלסגלכל  שלכדי שתיווצר קהילה מקצועית 

את  ואת תחושת השייכות והשותפות, את תחושת התמיכה המתקבלת, המידע בתו� הפורו�

  . שה� חווי� אותוהקשר בי) המרצי� כפי 

  

 ה� הפורו� צוי) כי מפגשירכישת כלי� וסיוע מקצועי הדדי , לימוד הדדי, זרימת מידעשל בהיבט 

 מקו� ש, דילמותעל חשיבה משותפת על סוגיות ו,  מרצי�של הפריה הדדיתמקו� המאפשר 

    . השראה וסיוע הדדי

  

 ,מביני� את כל השפה, השיחה ע� אנשי� שחושבי� כמו� ":  הפורו�ממשתתפות אחת

פתאו� דברי� התבהרו לגבי .  יוצרת הבנה–מביני� את הקשיי� , עוסקי� באותו הדבר

.  שהוא יפרה אותי–) מהפורו�(זו הציפייה שלי . הדיאלוג חשוב מאוד. דילמות שהיו לנו

  ". זה ג� מה שהרגשתי
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שאינ) עוסקות במישרי) (תכנית  בבייחוד אלו שחשות יוצאות דופ), כמה מרצות, ע� זאת

אמנ� הלמידה במפגשי הפורו� הייתה שהביעו תחושה , )ניז� או בזכויות פלסטיני�בפמי

  . צרכי� הייחודיי� של הקורס שלה)לא ענתה על הא� , מעניינת

  

. מתו� תחושת האוניברסאליות העולה במפגשי�, נראה כי הפורו� מספק תמיכה במישורי� רבי�

חווי� אנשי סגל נוספי� בתכנית שדומי�  סבורי� שהפורו� נות) לה� הכרה בקשיי�  א0המרצי�

  : ובדילמות ובחוויות דומות

  

ושהדברי� באי� לידי , את מרגישה שהבעיות ה) לא רק של�" :אחת ממשתתפות הפורו�

  ". ביטוי בעוד קבוצות

  

 . ית הסגלומעלי� את מוטיבצי, מפגשי הפורו� נותני� תחושת ביטחו) לפעולה, מעבר לכ�

  

והדגישה את התפקיד של , שיש בפורו�" משפחתיות"תחושת מרצה אחרת סיפרה על 

ובמוב) הזה יש , ללאה מביאי� את הדברי� הכי יו� יומיי� ":רכזת הפורו� בהקשר זה

אני מרגישה . אבל זה לא רק אינסטרומנטאלי, אני בקשר אתה סביב הפגישות. לי כתובת

 לשמור על גבולות בי) )הנוטה(, להבדיל ממה שנהוג בדר� כלל באקדמיה, שיש אכפתיות

  ".אנשי�

  

. תחושת שותפות בי) אנשי הסגל בפורו�של פסיכולוגית אנו מבחיני� בהתהוות �ברמה הערכית

: גור� לשותפותי ה� ציינו כששלושה מבני� ערכיי� משותפי� עולי� שיחות ע� המרצי� מ

. פורו� לעשייה של הקורסי� השותפי� בתפיסה של משמעות משותפתנראה כי יש , ראשית

אליה� ה� שהמרצי� וכ) המתרגלי� הראו תפיסת עול� ומושגי יסוד בעלי דמיו) ביעדי� 

המחויבות שלה� מתו�  מתהווה  הקורסי�יזהות סגלניכר כי , שנית. ובתכלית עבודת�, שואפי�

, במעמד אנשי הסגל וכ) באופי המוסד האקדמי, על א0 ההטרוגניות הרבה בקורסי�. לעבודת�

 מתנהלתבה ששיתו, במסגרת הפרקטית ניכר , לבסו0.  הקורסי�ימשותפת של סגלניכרת זהות 

הידע הנדרש , סטודנטי�לכגו) מלגות המיועדות , מסגרת זו כוללת משאבי� משותפי�. העשייה

 מפגשי� משותפי� ותחושת ובה וכ) מסגרת עבודה , של בניית הקורסי�תלש� העשייה הייחודי

  . שיתו0 בפעולה

  

 אנשי הסגל לגו0 השותפות ולקהילה המקצועית שהוא של תחושת השייכות, ) לעיללמרות המצוי

השפעת הפורו� על הפרקטיקה ש הסבורי� מרצי� יש  כי מעלי�ממצאנו . מייצג מוגבלת ביותר

חשי� כי ה� מתקשי� לדעת כיצד יוכלו להיעזר בפורו� בה� כאלה ה. שלה� פריפריאלית בלבד

  . פורו�כלפי האדישות או תחושת ניכור חידי� ג�  גילויי� של אצל י יש נוס0 על כ�. הקיי�

 

�)תחושת הקהילה המקצועית הוא הקשרי� הבישל היבט חשוב ביותר בהתהוות , כפי שצוי)

מתו� שיחות ע� אנשי הסגל ניכר צור� בתמיכה הדדית גבוהה .  השותפי�בקרבאישיי� הנרקמי� 

מרבית המרצי� א0 . מיכה שיש ביניה� למעשה הת מאשר– הקורסי� י בי) סגל–והדוקה יותר 

 ואינו מעניק את , את הפוטנציאל הגלו� בוממצה אינו "פורו� השותפות"הביעו תחושה כי 

 גור�היא ) Mentoring(הנחיה אישית כי יש המדגישי� , נוס0 על כ�.  אליהשואפי�שהתמיכה 

  .חסר בתכנית
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עולה תחושת עלבו) או , ה�קסיס משלמצד מרצי� הזקוקי� ומחויבי� לבניית קהילה של פר

   .שמפגיני� מרצי� אחרי�, לשותפות אינסטרומנטלית התייחסותלנוכח אכזבה 

 :  

  

היה נחמד א� . זה בעייתי שלא באי� כל פע�. זה מרק� של קשרי�? מה זה קהילה"

זה לא באמת ... לפחות סולידאריות פע� אחת. היה מראה את הפני� שלו) אחד המרצי�(

עוזרי המרצי� שולחי� את  –ועוד משהו .  אי) תחושה של קבוצה.וב בשביל�משהו חש

  ."שה אחת היו כמעט כל המשתתפי� עוזרי הוראהיותר מפגיב .  שלה�ההוראה

  

 מקשה והדבר, כאב חסר בשיח הקבוצתיעל לדיד� של אנשי סגל מסוימי� דיבור ישיר על קושי ו

  . ת אינטימיות קבוצתיולפתחוירה פתוחה ו אליצור

  

, וג� השתמשתי במודל הזה, למדתי המו) מהדיבור על הצלחות ":לדברי אחת המרצות

 ".על קושיאפשר לדבר על כאב ו� אבל קשה שאי

  

  

  מסקנות והמלצות

  :המרצי� שללחיזוק הקהילה המקצועית אחדות להל) הצעות  

השקפתנו לפי  �האוטונומיה וגמישות , פלורליז�, ערכי� של שוויו): חיזוק מסגרת השותפות  .1

הקהילה הוא שפועל יוצא של ערכי� אלו . "פורו� השותפות"ערכי� מרכזיי� בניהול 

היוזמה והאחריות על התהוות , כ�. ולא בהכוונה מלמעלה,  מלמטההמקצועית נבנית 

  .ת על החברי� כול�ו ומוטלה) בפריסה רוחביתהשותפות 

האחריות ליצור את מוטלת עצמו על הפורו� ,  גישה זו המאפשר שביסוד למרות המרחב  

, היינו. קידו� הקהילה המקצועיתב בפיתוח יוזמה אישית ולעידודהתנאי� את ההקשר ו

 כדי ה� הכרחיי�מספר מוגבל של כללי� והבניית מסגרת המקובלת על השותפי� בפורו� 

  . שיוזמה ואחריות אישית של המרצי� תוכל לבוא לידי ביטוי

  :  נמנות הסוגיות האלהולהבנות להגדיר שאפשר הסוגיות ע�

 אנו ממליצי� לשקול הגדרה מראש של צפיות: נוכחות המרצי� בפגישות השותפות  �

  .  מסוי� הגעה בשיעורולהתנות את החברות בשותפות , נציגי הקורסי�של נוכחות מ

 לפעילות וקבלת החלטות הנוגעותביזור סמכויות  –קרי , בשותפות רשמיי�תפקידי�   �

ביזור הסמכויות יאפשר אקטיביות ומעורבות בשיתו0 בקבלת החלטות ו. ורו�בנוגע לפ

  .רבה יותר של השותפי� בפורו�

וכ) בשיחה קבוצתית , שותפותשל הבניית חוזה קבוצתי כבר בשלב מיו) הקורסי�   �

  : אלועיסוק בשאלות כגו)מתו� זאת , בתחילת השנה

  ?מה משמעות המושג קהילה מקצועית  �

  ?לפתח ולעודד היווצרות של קהילה מעי) זו אפשרכיצד   �

ויתמכו  המרצי�רו קשר חברתי ואישי בי)  הפעולות והפרספקטיבות אשר ייצמה)  �

  ?בקשר זה

  ? לאור� כל השנהלהתמש� י� המרצי� בקורסי� יכוליכיצד הקשרי� בי) סגל  �

  ? משתנה ומתהווה במש� פעולתו"קהילה –פורו� אקדמיה "כיצד   �
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והשפעת ממד זה על השייכות ,  פריפריאליותלעומתת של מרכזיות העלאת סוגיו  �

  . לקהילה המקצועית

כמעט " קהילה" במהל� השנה האחרונה ה:"פורו� השותפות" ב"קהילה"ההגדרת תפקיד   . 2

אנשי ארגוני� מספרי� כי לא הוזמנו . "קהילה –פורו� שותפות אקדמיה "בנכחה לא 

,  כי היו מעונייני� להשתת0 בפורו� זהסיפרורבי� . וא0 לא ידעו על קיומולרוב , לפורו�

הדרת� של חברי הארגוני� . י�רלוונטישלדעת� ה�  בייחוד א� היה מסייע בנושאי�

 ההרכב הרצוי של תדשומחובחינה ,  למשמעות הפורו�מחודשתמהפורו� דורשת התייחסות 

ות עשוי לשנות את צירופ� האפשרי של אנשי ארגוני� למפגשי השותפ. של פורו� השותפות

ובמקרה כזה נמלי� לבחו) , מטרותיו המוצהרות של הפורו� ושל כל אחד מהשותפי� בו

  .  לכינוסי� משותפי� רחבי� ומצומצמי�חלופיותמסגרות 

 בי) אנשי י אינטראקטיבתהלי�: הרחבת המסגרות המעודדות אינטראקציות לא רשמיות  .3

ער� מוס0 , לפיכ�. וצרות קהילה מקצועית בהיוגרעי) חשוב ה�הסגל וקשר חברתי שוט0 

.  של אינטראקציות אלוהסדרת) ו מגוונותתאינטראקציועידוד התנאי� להיווצרות יהיה 

, כנסי� הרלוונטיי� לכול�בעידוד זה יכול לקבל ביטוי באמצעות ריבוי הזדמנויות למפגש 

נשי סגל בימי סטודנטי� וא(ריבוי מפגשי� בי) קורסי� מסוימי� , רשמיי� לאמאורעות 

  . בחינת אפשרויות לשיתו0 פעולה בי) קורסי� וכדומה, )עשייה מיוחדי�

י� מצומצמי� במפגשי� בפורומ, שבירת המפגשי� של הפורו� הרחב: פורומי� מצומצמי�  .4

לחלופי) על בסיס קרבה מקצועית של קורסי� בעלי מאפייני� ו יאוגרפייותר על בסיס אזור ג

להיות ער� אלא , מצומצ� לא צריכי� להחלי0 את הפורו� הרחבמפגשי הפורו� ה. דומי�

 . התומ� במשימה או בפרויקט מסוי�מוס0 

  

  מרצי� בפורו� השותפותהמלצות בנוגע להרחבה ולהחזקה של 

 עקרונות מנחי� להגברת המוטיבציה של מרצי� באקדמיה לשלב כמה מונה)  ,1994Levine(לוי) 

להל) סקירת כמה מהעקרונות . סי� אקדמיי� בהוראת�במסגרת קור, עבודה מעשית בקהילה

  :תו� שזירת המלצותינו

 הפנייה אל כיו�: שטח קורס המערב פעילות להנחותסגל בבקשה ישירה אל הפנייה   .1

שני סוגי פעולה שאנו ממליצי� מציי) לוי) . "קול קורא"פרסו� נעשית בעיקר במרצי� ה

  :לשקול

,  אנשי אקדמיהשה�גיוס אקטיבי של מרצי� :  לשותפותמידת אקטיביות בגיוס קורסי�   .א  

  .  לטובת חיזוק הקשר ע� האקדמיה ולש� תהליכי שינוי באקדמיה

הקורסי� על מנת לערו� למרצי� הכרות ע� עצ� הרעיו) של  שימוש בתהלי� גיוס ומיו)  .ב  

נדה של שינוי 'כחלק מהאג, "קהילה –שותפות אקדמיה "בבסיס שהערכי� ע� ו

  . ההאקדמי

תמריצי� כלכליי� ותמריצי קידו� מצד המוסדות האקדמיי� : תמיכה כספית ותמריצי�  .2

ממצא זה של לוי) מחוזק בראיונותינו ע� .  אנשי סגלה� גור� חשוב ביותר במוטיבציה של

שואפי� להתקד� במוסד ו, היא חלק מזהות�עבור המרצי� שהאקדמיה בובייחוד , מרצי�

תפקידה של ייתכ) ש,  רחוקי� מלהתממשעדיי) האקדמיה מכיוו) שתמריצי� מצד. זה

שיפעלו לטובת הכרה בפעילות , בפעילויות לובי מול המוסדות האקדמיי�היא השותפות 

כפי שנוכחותו של איש הסגל חיונית בגיבוי הסטודנט בתהלי� בניית חוזה מול אנשי . המרצי�

של הקשרי� ושל חיזוק לקידו� ו לחיוני" קהילה –שותפות אקדמיה "גיבוי של כ� , הארגו)
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לעשות זאת באמצעות שליחת חומרי� תיאורטיי� אפשר . השותפות ע� נציגי אקדמיה

  .ייזו� פגישות אישיות ועודב, הזמנה לפגישות כלליותב, כתובי�

 והדגשת הקשר,  הטמונה בהטמעת מעורבות קהילתית לתו� האקדמיההדגשת התועלת  .3

רצוי לתת עדיפות למרצי� , כפועל יוצא מהמלצה זו. ההקיי� בי) קורסי� אלו לאקדמי

ושר אפשרות לעוכ� תהיה , שתחו� התוכ) של המחקר שלה� קשור בתחו� ההתנדבות

הדגשת הפופולאריות ההולכת וגוברת של ,  על כ�נוס0. מחקרי בעקבות השותפות תעלה

הקשר קורסי� אלו באוניברסיטאות יוקרתיות ברחבי העול� עשויה לסייע בחיזוק 

  .והאינטרס של האקדמיה לשותפות זו
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   שינוי–' חלק ד

הפרק המובא להל) עוסק בקשר שבי) השינוי החל בתו� הקורסי� כארגוני� לבי) השינוי 

לפיכ� ,  הקשר בי) הארגו) לסביבה שלו אינו נית) לניתוק,לטענתנו. כלפי חו�מובילי� הארגוני� ש

 בעת שה� ממנה ומושפעי� ,שלה�ו� הקורס בתשהסטודנטי� חווי� את התרבות הארגונית 

 קשר דיאלקטי בי) יש, עקב כ�. העבודה בקהילה משפיעה על הקורס –עובדי� בקהילה ולהפ� 

 מכ� בעת העבודה והערכי� היוצאי�הפעולות ערכי� בתו� הקורסי� לבי) התרבות הארגונית וה

 בתו� המתחוללמקביל להל) ננסה לתאר את תהלי� השינוי ה. של הסטודנטי� בתו� הקהילה

  . הקורס ומחו� לו

  

  שינוי גלובלי לעומתשינוי מקומי 

תפיסה של קשר הדדי בלתי נית) להפרדה בי) ב מקורה  גלובליההבחנה בי) שינוי מקומי לשינוי

א� בהקשר לכ� נדונה השאלה . נעשי�בו הדברי� ש השינוי לבי) הקונטקסט מתחוללבו שהמקו� 

  .  גלובליידי שינוילשינויי� מקומיי� מביאי� 

  

  . קשר מתמידשיש ביניה�  של יצירת השינוי כוללת שלוש רמות בהיבטאקדמיה קהילה 

  . המרצה והנציג של הארגו) הקהילתי, הסטודנט:  הפרטהיאהרמה האחת   �

  . 'בני משפחתו וכו,  חבריו: הקרובה לסטודנטהסביבה היאהרמה השנייה   �

ובה ,  אנו חיי�שבה הכוללת את החברה הישראלית :החברה הרחבההרמה השלישית היא   �

  . שובי�יארגוני� וי,  מוסדותג� 

 הסטודנט וסגל ההוראה השפיעו על ו יש לבחו) כיצד השינויי� שעברהאלהרמות השלוש לפי 

שבו הוא  אצל איש הסגל חלחל למוסד האקדמי שחל קרי הא� השינוי ,שלה� הארגונית הסביבה

הא� ,  או עבר לסביבתו הקרובהודנט נשאר ברמה האישית הסטצלשחל א הא� השינוי ;מלמד

   .הוא פועלבה� שובמקומות , משפחתו ע� חבריו בניע� וכני הקורסי� על תשיחות הוא מנהל 

  

נעשית כ� ו, אנשי משפחה על הסוגיות הנדונות בקורסלמצאנו כי הסטודנטי� מספרי� לחברי� ו

  . ברה החיצונית לה�זליגה של השינוי המתרחש אצל� אל עבר הח

  

למשפחה שלי וחברות ) על החוויות מהקורס(אני מספרת : "כפי שמספרת סטודנטית

מסתכלות על אמירות . יש שפה משותפת. פתאו� כול) מדברות אחרת"... "מהקורס

לומדות לנתח . ותופעות חברתיות בעיניי� ביקורתיות יותר ע� הרבה דגש על מגדר

למה אתה ש� דגש במבט על . � ולהסביר אות� לעצמ�דר� להסתכל על דברי. דברי�

  ." תופעה מסוימת

  

טי ומוגבל ותלוי ביכולותיו ובכישוריו של אאול� חלחול השינוי מרמת הפרט כלפי הסביבה 

 בי) היחיד ע� נציגי ארגוני� עולה כי יש קשראנשי סגל וע� , משיחות ע� סטודנטי�. היחיד

 להעברת השינוי  כאמצעי משמשהיחיד , א� כ). חיצונית לוחברה הקורס בי) הכני הוהסופג את ת

 וקשב רב  דורש רגישות"קהילה –פורו� אקדמיה "אול� החצנת השינוי אל מחו� ל,  הסביבהאל

ל הקורס ע� אנשי�  שיח על התכני� שניהולסטודנטי� מתארי� כי . כלפי המסרי� המועברי�

עליה� ,  לדעותיה� הנרכשות בקורסשיאזינו יכד, לדבריה�.  נקיטת גישה עדינהדורש, חיצוניי�

   : כלפי החברהלהעביר תחושה של האשמה והתקפה ולא, תלנקוט מתינות וסבלנו



 

 

79

. נות) לי הרבה פתח להסביר. הרבה אנשי� מסתקרני� מאוד לגבי מה קורה במחסו�"

. כשאני מסבירה אני לא עושה זאת בצורה מתקיפה ואז אנשי� מקשיבי� ואז זה יתרו)

 ."י פחות אקטיבית בהסברהאנ

  

  

   שינוי כיוצר סביבה חדשהלעומתשינוי כהסתגלות לסביבה 

 בתהלי� של הכרות ע� נתו)היינו הארגו) , נתו) במצב של התהוות" קהילה –אקדמיה "ארגו) 

בשלבי ג�  נתו)הארגו) לפיכ� . הקורסי� המרכיבי� אותו וכ) ע� דרכי פעולתוע� , רבדיו השוני�

 לחלק אפשר. ללמוד דרכי פעולה ולייצב עצמו כארגו) פועל, ה מתו� רצו) להתאז) לסביבחשיפה

הקורסי� . "ישני�" קורסי� לעומת "חדשי�"את הקורסי� ששותפי� בפורו� לקורסי� 

עבור� ב היעילה העבודה שיטתללמוד את , עצמ�את  לייצב של ניסיו)בשלב ה� " חדשי�"ה

 ברוב� מעבר לשלב ההסתגלות ה� יותר "ישני�"הי�  הקורס,לעומת�. ולהסתגל פנימה והחוצה

לא מתו� ,  פעולת�של שיטת שינוי של הסביבה הארגונית ולחולל ) בניסיוונתוני� והאיזו)

  .  לשיפור)אלא מתו� שאיפה קדימה וניסיו, הסתגלות והכרות עצמית

  

, ל תהפוכות במצב ראשוני שנתוני� "חדשי�"ראיונות שערכנו נראה כי הקורסי� הבבתצפיות ו

שינויי� ע� ,  צפויי�לאהתמודדו ע� אירועי� אלו על כ) קורסי� . שגרהשינויי� מתמידי� וחוסר 

קורסי� ה. ה) של הסילבוס וה) של הקשר ע� הסטודנטי�, פתאומיי� ה) של דר� העבודה

, ה� מעונייני� להגיע לאיזו). גרהה מאופייני� בחיפוש אחר ש בתהפוכות של הקמהנתוני�

 מטרת� של ,לעומת זאת.  בהעלי�וה� פש צפויי� ולהסתגל לסביבה הלאדד ע� האירועי� להתמו

תגור השגרה יא,  מתו� אוריינטציה של פעלתנות– שינוי חברתי לחולל היאהקורסי� כלפי חו� 

  . בתפיסותהחברתית וכ) תהפוכות 

  

על רה משפיעה לשג ולהגיעלהתאז) , להסתגלהשאיפה של הקורס כיצד , מתו� כ� נובעת השאלה

מנוגדת מטרתו של הקורס כלפי עצמו כארגו) , כלומר. חברתי וממסדי,  שינוי פוליטילחוללמטרתו 

  . מטרתו כלפי חו� כמשפיע על הסביבה החיצוניתל

  

 במקרי�  הניגוד הזה שבי) מטרתו הפנימית של הקורס לבי) מטרתו החיצונית השפיע,לטענתנו

קורסי� אלו . העבודה ע� הארגוני�על ס לסטודנטי� וכ) על היח,  על התנהלות הקורסשוני� 

 עבודה דפוס ידי  להביאדבר וה, הפנו אנרגיות עבודה רבות שלה� כלפי עצ� ההתהוות שלה�

בלה יהסערה ק. סערה אשר עלו בקורסי�את ה מתמיד להרגיע את החרדה ו)תו� ניסיו, תגובתי

  .  וביחסי� ע� הארגו)בה� ה� נתקלושבקשיי� , ביטוי בתסכולי� של הסטודנטי�

  

 החיצוניות הביא את העבודה ע� יולמטרותשל הקורס ניגוד בי) המטרות הפנימיות הנראה כי 

מקצת , בשל הבלבול שנוצר בעבודה ע� הארגו). השטח לידי חוסר בהירות בקשר הנבנה

ימו  וכ) רבי� השתבצו לארגוני� אשר לא התא, באמצע השנהמארגו) לארגו)סטודנטי� עברו ה

 ע� קורסי� הוא ארגו) שפעל לאופי הקורס לא התאי� אשר לארגו) שטחדוגמה . לאופי הקורס

כל הסטודנטי� אשר עבדו . חיפהמאוניברסיטת ירושלי� וה) מהאוניברסיטה העברית בה) אחדי� 

  .  וכ) את חוסר החניכה,"הסדר ש��אי"את ,  ההתאמה למטרות הקורסבארגו) ציינו את חוסר

  



 

 

80

לא . הניהול בעייתי. כמתנדבת לא היה ליווי ולא הדרכות: "ונשנהט אשר חזר להל� ציטו

אני לא רוצה להמשי� . היחס של המקו� מזלזל. מומל� לשלוח לש� אנשי� נוספי�

בנוס0 סטודנטי� ואנשי סגל מספרי� על זמ) רב מידי שהושקע בחיפוש ". להתנדב ש�

מספרת על , ) שלא מצאה כלל ארגו)סטודנטית שיזמה פרויקט בעצמה מכיוו. אחר ארגו)

אמרתי שאני . אל0 פע� רציתי להרי� ידיי�. מה אני אעשה. לי בכלל אי) ארגו): "הקושי

מה שמאכזב זה שבאי� לעבוד בחינ� כדי לעזור לאנשי� . אבל המשכתי לא רוצה יותר

  ". ואומרי� ל� שלא רוצי� אות�

  

קורסי� שני� ובי) ה רציפי� ע� הארגו) לאור� ביחסי עבודנתוני� נית) להבחי) בי) קורסי� אשר 

 הפרדוקס של קורס המנסה לייצב ,א� כ). בפע� הראשונה קשר ע� השטחליצור אשר מתחילי� 

 מנסה לשנות את הסביבה החיצונית משפיע על הקשר בי) הסטודנטי� ובד בבדולהסתגל בעצמו 

  .  לבי) ארגוני השטח

  

  

 י לח# שינוי בתנאלעומתשינוי בתנאי שגרה 
במצב לח� ארגו) .  במצב לח�הנתו) קורס לעומת במצב של שגרה הנתו)נית) להבחי) בי) קורס 

ווחו במש� י הקורסי� דיסגל.  אותוהתוקפי�האיומי� ע� מנסה לשרוד ולהתמודד ע� החרדה ו

המש� תמיכה של , ודאות לתקציבבאשר לחוסר , התבטאה בתחילת השנההשנה על חרדה אשר 

ודאות בקשר ע� חוסר  ודווח, כמו כ). מצדה דחייה מטע� האוניברסיטה לעומת הפורו� וקבלה

  . קשיי� רבי� בשיתו0 הפעולה וחשש לחוסר הצלחה בביסוס הקשר, ארגוני השטח

  

עד שידענו מה יהיה ע� חל0 חודש וחצי : "'מרצה באחד הקורסי� באמצע סמסטר ב

  ...".  פתרו)נמצאשבוע שעבר ברק . הקורס בשנה הבאה

  

בעיות מקומי של פתרו) ב, וי� התאפיינו בעבודה המתמקדת בעכשי הקורסי סגל,בעקבות כ�

 לא תניסיונוב, חוסר מבניותבהעבודה ע� הסטודנטי� התאפיינה . "לכבות שרפות" )ניסיובו

  . שינויי� של הרגע האחרו)בעקביי� ו

  

 לא שבה ,הכלליתה על דברי� ספציפיי� ולא על התמונה יתה הנחיהי: "פר סטודנטיסכ% 

הדלת של . פגישה אישית היא לפי יוזמה של אחד הצדדי� ולא מובנית... קרה כלו�

יש כל הזמ) דיאלוגי� . פתנמצאי� זמ) רב במשרד ויש הנחיה שוט. חההמשרד תמיד פתו

א0 אחד . יו� בשוט�0כל הזמ) מדברי� על היו�. ה בגדולאבל אי) מבט מבחו� על העבוד

כי הסתכלנו רק על , ואז מאבדי� את הפרויקט. ול מה קורהומסתכל בגדלא עוצר 

.  לאיבוד הדר�מתהתעסקות רק בדברי� הקטני� גור. סטינו מהדר�. הפרטי� הקטני�

באיזה , צרי� לראות איפה אנו נמצאי� ולהבדיל בי) עיקר ותפל, יש את הרעיו) והמטרה

 מוסדרות כ) עושי� את הבפגישות הנחי. מכווני� למטרה אולי בכלל לא .וו) הולכי�יכ

  ".  אבל ה) היו מעטות מדי, זה

  

. יש צור� בשעות קבלה מסודרות. אנשי הסגל צריכי� להיות ש�: "מרצה בקורס אחר

כי אני עסוקה ולא נמצאת פיזית . אצלי היה אפשר ליצור קשר רק במייל או בטלפו)
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ודש חודשי� ע� יש צור� לתכנ) פגישות אישיות מובנות כבר מההתחלה כל ח... במקו�

  "אחרת הקשר מתבצע בעיקר בפנייה שלה�. כל סטודנט

  

ארגו) . תיקו) השיבושי�י "ע –ולחלופי) , , פוס מגיב בדהרבו לעבוד הקורסי� ישסגלנראה , א� כ)

ונות  פתרומעניק" פותיבוי שרכ"ש� דגש על , צור� לשמור על קיומו הרגעיבעל לח� וב הנתו)

צמדות יתו� כדי ה, קושי לעבוד בתכנו) ארו� תוו�הוא מפגי) . לקשיי� המאפייני� את ההווה

  . לפרספקטיבה רחבה

  

 ואת מקומו תפסה שכ�הלח� : נצפה שינוי בתנודות של הקורסי� וחלה התבהרות במש� השנה

 ערכי�דוהיחס של המוסד האקדמי אשר היה , תקציב הפורו� התבהרקיומו של . שגרת עבודה

  :  הקשר ע� הארגוני� התבססהחל להיות מובנה יותר וכ)

  

הצלחנו לקבל את התמיכה הזו בשל ההצלחה . התמיכה של המערכת החלה להתבסס"

. על חשבו) הכתיבה שלי, השנה היה קשה מאוד... הקורס יצר לעצמו ש� טוב מאוד. שלנו

  ".   הצלחה שלנו ולא שלה�. המערכת תתמו� בשנה הבאה

  

עתיד למוכוונת מתו� חשיבה ,  רחבה יותרנקודת מבט� סגל הקורסי� החל לעבוד מתו, מתו� כ�

� לתמו� בכל קורס במש� שלוש נראה ג� כי ההחלטה של הפורו. דימת) פתרונות מיופחות מתו� 

בגישה של  ומתו� כ� לחשיבה הממוקדת יותר כלפי ההמש� ופחות ,ידי רגיעה הביאה לשני�

  ".כיבוי שרפות"

  

  

  שינוי באקדמיה

פורו� זה על של השפעה ה מה מידת היא" קהילה –פורו� אקדמיה "ות באחת הסוגיות הנדונ

ראשית הא� הנוכחות של קורסי� המשלבי� פעילות קהילתית כחלק מ) ההתנהלות . האקדמיה

משנה את התפיסה שלו  שנית הא� מגדל הש) האקדמי.  על הל� הרוח באקדמיההשלה� משפיע

� בקשר שבי)  את תפיסת הלימוד שלהכלפי הקהילה ולבסו0 הא� קורסי� אחרי� משני�

 – פורו� אקדמיה"א� הקורסי� החברי� בבהקשר לכ� מועלית השאלה . התיאוריה לפרקטיקה

� אלחלופי) הבעיני חברי האקדמיה ומוד ילה� קורסי� מובילי� הנתפסי� כמודל של " קהילה

 אנו מחלקי� יההמתחולל באקדמ לבחו) את השינוי כדי. נתפסי� כאזוטריי� ופריפריאליי�ה� 

 המתחולל שינוי הוא האקדמיה והשני י סגלבקרבהשינוי הוא האחד . את השינוי לשני רבדי�

  .  הסטודנטי�באמצעותבאקדמיה 

  

" קהילה –פורו� אקדמיה "משיחות ע� סגל אקדמי שאינו חבר ב:  האקדמיהי סגלבקרבשינוי  

ס את האקדמיה לתו� השיח עולה כי הקשר ע� הקהילה מלווה בחשש שהמעורבות בשטח תכני

  :תעבור עמדות אידיאולוגיובהידע האקדמי " ניצול"החשש נובע מ. הפוליטי באר�

  

.  לביצוע פעולה למע) הקהילה)ניסיו. כמה אנו עובדי� בשטחהשאלה באקדמיה היא "

הבעיה היחידה היא כאשר . העמדה שלי היא שטוב שאוניברסיטה תהיה מעורבת בקהילה

יש להיזכר לא להשתמש ...  בכלי� לא מדעיי�תסה אידיאולוגיאנו באי� ע� תפי

  ". באקדמיה כדי להצדיק את דעותיה�
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 מלווה בפחד כי המעורבות הקהילתית עלולה לפגוע במעמד נראה כי חשש המתואר לעיל

רואי� בקורסי� המערבי�  של האקדמיה י� הבכירסגלי ההוראהנראה כי כאשר . האקדמיה

נוצרת עמדה חיובית כלפי מעורבות  –רומה למעמדה של האקדמיה עבודה קהילתית בעלי ת

  . קהילתית באקדמיה

  

  ".  הצלחה ולכ) אני תומ� בו שנה נוספתהואהקורס : " ראש חוגלדברי

  

זרז לשינוי העמדה שהאקדמיה אינה צריכה להיות נראה שהצלחת� של הקורסי�  היא א� כ) 

יצירת שינוי ל תנאי מרכזי הוא גורמי� חיצוניי� בקרבהקורס נתפס האופ) שבו . מעורבת בקהילה

  .  המוסד האקדמיבעיני מתי קורס נתפס כהצלחה עולה הסוגיהמתו� כ� . באקדמיה

  

צריכי� להתמלא שני  המוסד האקדמי יהיה חיובי בעיני שקורס כדי: מתי קורס נתפס כהצלחה

חיובי של הקורס מעמד  הואקשר טוב ע� גורמי� חיצוניי� לקורס והשני הוא האחד : תנאי�

, של הסגלת  תלוי ביכולהקשר ע� גורמי� חיצוניי� לקורסאנו מתרשמי� כי . בתו� האקדמיה

אנשי הסגל מצייני� כי הקשר ע� גופי� .  לפתח רישות של קשרי�,מרצי הקורסי�של ובייחוד 

 מנתהז: לש� כ� יש צור� בפעולות אקטיביות. חיצוניי� דורש השקעה מתמדת של זמ) ומאמ�

   : באירועי� אקדמיי�והשתתפות כנסי� ייזו�, אנשי אקדמיה להכיר את הקורס

  

מרצי� מאוניברסיטאות . המרצה הזמינה אנשי מבחו� לדבר על הקורס": סטודנטית

המרצה של (הכנס השנה של החוג יהיה על זכויות אד� ו. אחרות וג� אקטיביסטי�

  ". תנהל את זה) הקורס

  

 הממסד בקרב יותר מהותימתרחש שינוי , רי� רבי� ע� אנשי אקדמיהכאשר קורס מתאפיי) בקש

  . האקדמי

  

מתודולוגיה , נבנה בי) השאר על מדדי� הקשורי� למחקר: מעמד הקורס בתו% האקדמיה

הוא , עיסוק רב במתודולוגיהוכאשר קורס נתפס כבעל איכות מחקרית גבוהה , קרי. ותיאוריה

  .נתפס כבעל מקצועיות גבוהה

  

העבודה שלנו זה . קשה לי לגבש עמדה: לגבי מרכזיות: "גל בכיר באקדמיהאיש ס

יש צור� . אנו מגדירי� את הקורס כעושה שילוב בי) מתודולוגיה לתיאוריה... מחקר

אול� , הקורס היה יכול להיות רק אמוציונאלי. לקחת קורסי� שעושי� אינטגרציה כזו

  ". חומר אמפירי ותיאורטימשתמשי� ב. הרגשתי שיש אלמנט של איכות עבודה

  

 יכולה להיות מלווה תפיסה כי עבודה ע� הקהילהבהוא השינוי כלפי האקדמיה במקרה זה 

נקודת המפתח לשינוי במוסדות  מכ� כי עולה. עבודה מחקרית בעלת רמה גבוההבבמתודולוגיה ו

  .עבודת השטח ע� תכני� מתודולוגיי�הצלחת השילוב של האקדמיי� היא 

  

 הואנית) לבחו) בהשפעה על האקדמיה ששינוי נוס0 :  כמשפיעי� על האקדמיההסטודנטי�

 בהמש� דרכ� ציבור בעל השפעה מוסדית ותרבותית יהיואלו כאמור .  הסטודנטי�באמצעות

כ� סטודנטי� אשר הפנימו את התפיסה של מעורבות לפי.  שיעור קומה בחברה הישראליתבעלת
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 ככל מתו� כ� ניכר כי. כני שינוי כלפי העתידמשמשי� סואקדמית ע� עבודה קהילתית 

 יביעו שביעות רצו) גבוהה יותר מ) הקורסי� וכ) ישתלבו שהסטודנטי� השותפי� לקורסי�

  .  יותרגדול יהיה שיתחולל באקדמיהכ� השינוי , במערכת האקדמית והממסדית

  

� מבחינת המפגש ע" :סטודנט במרכז מנרווה מתאר את השפעת המפגש ע� האקדמיה

לנער את .  יש משמעות מצטברת לזה ששנה אחרי שנה מוצע קורס כזה–האקדמיה 

זה שיש כא) משהו קבוע שהוא ג� מתמקד בזכויות אד� וג� . המשפטני� זה דבר טוב

זה היה .  חשוב בעיניי– הסטודנטי� ומחבר אות� לארגוני� שלוקח את, מחובר לעשייה

 ויש, הזאתכנית מה התכול� יודעי� . יוזה פשוט נהיה דבר טבע, דבר מהפכני בזמנו

שהעיסוק האקדמי , אקדמאי� פוטנציאליי� –קבוצה הולכת וגדלה של סטודנטי� 

לא ,  שני� א0 אחד לא ידע10 כשלפני. �מאוד בשבילבזכויות אד� הוא משהו טבעי 

  ."הבי)

  

ר יכולי�  תנאי� אשמנינו כמהעד כה . סוגיה רחבה ומורכבתהשפעת הקורסי� על האקדמיה היא 

הלכה למעשה השפעה כדי להבחי) ב ,אול�ו. להגביר ולחזק את ההשפעה על המוסדות האקדמיי�

טי ודורש התבססות של תרבות אהתהלי� שכ) , אחדות של פעילות הקורסי�שני� נדרשות 

  . ארגונית חדשה בתו� המוסדות האקדמיי�

  

. ורס על האקדמיהאני חושב שמוקד� לראות את השפעת הק: " איש סגל בכירלדברי

  ".הקורס פועל רק שנה

  

ר חנה ספר) ועוזרת "שנער� במכללת עמק יזרעאל בהנחייתה של ד" נשי� מובילות שינוי"בקורס 

הדבר משנה את האווירה הכללית ואת . יש נוכחות מיוחדת לשפה הערבית, ההוראה דימא קנע)

  . השיח הנוצר

 לכתוב את הדברי� בעברית תנוהג חנה "אחת הסטודנטיות הערביות בקורס מספרת כי

 סטודנטית ". אני חושבת שחשוב שהשיעור הזה מקד� שוויו) לא רק בי) נשי� לגברי�... ובערבית

ומספרת על היכולת להזדהות , אחרת מספרת על תחושת ההשתייכות שהיא מרגישה כלפי הקורס

שבת שהיא דומה אני חו – וג� חנה: "עקב השימוש בשפה הערבית, ע� דמות הסמכות בקורס

  ."היא כותבת בשפה העברית והערבית, ברעיונות

נוכחת בקורס זה , הנעלמת ונאלמת מקורסי� אחרי� באקדמיה, הנעדרת ומודרת, השפה הערבית

המתרגמת מונחי� במהל� ,  דימא– ה) באמצעות עוזרת ההוראה הערבייה –יותר מתמיד 

  . העושה בשפ, מרצת הקורס, וה) בשימוש  שחנה, השיעור

ובכ� ג� לקיו� שלה� בי) כותלי , סטודנטי� ערבי� בקורס זה מקבלי� לגיטימציה לשפה שלה�

הדיאלוג הנוצר עקב כ� בשיעור מאפשר ביטוי לקולותיה� של הסטודנטי� . האקדמיה

  .ומדגי� התאמה בי) אידאולוגיה הדוגלת בשוויו) לבי) פרקטיקה, הפלסטיני�

  

.  במצב דינאמי של שינוי מתמידנתו) "קהילה –ו� אקדמיה פור" ראינו כיצד זהבפרק : סיכו�

.  ה) בתו� הקורסי� כארגוני� בהתהוות וה) בשטח ובקהילהבד בבדתהלי� השינוי מתרחש 

 מ)  התהליכי� המתרחשי� בתו� הקורסי�לא נית) להפריד אתש היאהטענה אשר הובאה בפרק 
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והארגוני� הבאי� ע� הקורס הקהילה , קרי השטח, התהליכי� המתרחשי� בסביבת הקורס

 המנסי� לייצב את עצמ� לבי) "חדשי�" בי) הקורסי� ההואהפרדוקס המובא לעיל . במגע

 באקדמיה המתחוללי�לאחר מכ) דובר על השינויי� . המטרה החיצונית שהיא שינוי פני החברה

.  עותיה�השפב להבחי) כדיזמ) רב וכי דרוש , נראה כי שינויי� אלו אטיי�.  הקורסי�בעקבות

כי הזהות העוברי� תהליד) בהפרק . אצל הסטודנט עצמוהשינוי ; הפרק הבא ד) בשינוי מסוג אחר

 . התרחשות תהליכי� אלולתנאי� הנדרשי� על הסטודנטי� וב
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  ל עניי� של זהותוהכ
    

  ?מדוע עניי� של זהות

  

י� על  משפיע"קהילה –פורו� אקדמיה " במשתתפי� כיצד הקורסי� ה  ד� בשאלהזהפרק 

 ה�.  בעלי תפקיד כפול בפורו�ה�התפיסה שהסטודנטי� זאת מתו� , זהות הסטודנטי�

 ומשמשי� כלי ה� נציגי האקדמיה בארגוני השטח ובהיות� כאלה,  סוכני שינוי בקהילהמשמשי�

 האמצעי ה�נקודת מבט זו הסטודנטי� מ. ואמצעי לשינוי חברתי המשפיע על האנשי� בקהילה

בו מעונייני� שהשינוי ש היעד היאבה פעל הקורס שבעוד הקהילה , שינוי את הלחוללוהדר� 

. שינוי בפני עצמהל מטרה להשפעה וה� הסטודנטי� שלפיה מובאת התפיסה ,ע� זאת. יתחולל

  . יתחוללבה רוצי� שהשינוי ש מהקהילה יהסטודנטי� נתפסי� כחלק אינטגראל

  

בעל פוטנציאל להשפעה ,  ציבור איכותי�ההסטודנטי� שהנחה ב מקורו, שילוב שתי גישות אלו

 מקור השפעה אצל היאיצירת שינוי בזהות הסטודנטי� מתו� כ� . בחברה של השני� הקרובות

  .  ימשיכו את מעשה השינוי הלאהשה�שחקני� מרכזיי� מתו% שאיפה 

  

לא להעניק . ל כדי ללמד סטודנטי�ואני נמצאת פה קוד� כ: "מרצה בקורס בירושלי�

אלא כדי להכשיר סטודנטי� שיתנו ויצרו שינוי . ראשונה שירותי� לקהילהבעדיפות 

לכ) חשוב לדעת א� ה� יוצאי� ע� תובנות על .  ה� האליטה הקצפת�הסטודנטי. חברתי

הא� הקורס שינה אצל� .  אחרתתהא� ה� חושבי� שהעבודה צריכה להיעשו. המקצוע

  "?משהו בקונספציה

  

יש לדו) בתהלי� גיבוש הזהות , ינוי הזהות אצל הסטודנטי� שהובהרה החשיבות בבחינת שיאחר

. מרבית הסטודנטי� מביעי� רגשות חזקי� כלפי שהות� בקורס. אשר מתרחש אצל הסטודנטי�

כועסי� היש ו, � פליאה והשתהותאחרי, כלפי התנסות� השנתית, תסכול רב מביעי� מקצת�

.  לפעולותשוקהעז  מביעי� רצו) ד בבדובעל הארגוני� ועל סגל המרצי� , ורוגזי� על המערכת

 ניכר כי יש. אכפתיותחוסר מעטי� מאוד אשר מביעי� אדישות או  נמצאו סטודנטי� ,אול�ו

, עוררו בה�שתחושות באשר ל להשפעת� של הקורסי� על הסטודנטי� ובאשרשונות רבה מאוד 

חוויית� של על ו של הקורסי� על רגשותיה� הרבהמורגשת הסכמה כוללת בדבר השפעת� אול� 

 בזיקה,  השפעת� של הקורסי� על זהות המשתתפי�אופ) נית) לבחו) את ,עקב כ�. הסטודנטי�

   .הסטודנטי� עברושלתהלי� 

  

ת י הפשטה של חוויהוא המודל :חוו הסטודנטי� בקורסשלתהלי% להל� מוצע מודל אפשרי 

. שעבר על כל אחד ואחד ואינו מייצג את התהלי� , בזהות המשתתפי� בקורסי�ההטרנספורמצי

 כלפירצונות ותחושות , מחשבות, הסטודנטי� חוו את מהל� השנה האקדמית במגוו) רגשות

 להמשיג ר בהיאמצעי הוא המודל ,ע� זאת.  בשלבי� שוני� בהתפתחות� האישיתונתוני�לעצמ� 

  .את תהלי� הבניית הזהות של הסטודנטי�

  

. של חוסר נוחות בזהות האישית של הסטודנטאנו מצאנו כי הקורסי� האדירו ברוב� תחושה 

 פירוק  וכ) החוויה מ) העבודה בשטח יצרו תהלי� של,המידע המעורר אשר הובא בקורסי�

, פירוק הנרטיב הקיי� יצר תחושת מועקה. נרטיב הממסדיבאשר ל האמונות והתפיסות הקיימות
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, יה מחודשת של זהותונאת עצמו בחיפוש אחר הב הסטודנט מצא ,עקב כ�. חוסר נוחות וחרדה

. י הקורסכנו כר להתמודדות ע� חוסר הנוחות אשר התהוותה במהל� החשיפה לתתהיהאשר 

יה בניסיו) להבנות מחדש את המשמעות המוענקת לקשר שבי) הפרט תחושה זו מוצאת את ביטו

ת פירוק תפיס, כלומר. מתו� חוויה של תיקו), חוויה מתקנת של עבודה בארגו) השטחבוהעול� 

הסטודנט מחפש דר� , בעקבות כ�. תסכול וחרדהמביא לידי , העול� הישנה והנרטיב הקיי�

 עשייה מתו�הוא עושה זאת , העול�בי) להבנות מחדש את המשמעות המוענקת לקשר בי) הפרט ו

  . מביאה להבניה מחודשת של מקומו בתו� העול� תו� כדי בניית נרטיב חדשמתקנת והנתפסת כ

  

תו� כדי , עוברי� �הסטודנטישבניית תהליכי הזהות של חיש מודל זה של פירוק ולהל) ננסה להמ

לש� כ� נתאר את חוויותיה� של . ית�יהיחשפות� לשילוב של ידע וחוויות המשפיעות על הוו

  . הסטודנטי� ממהל� השנה

  

  חיפוש ובנייה, פירוק

   תהליכי הזהות שהסטודנט עובר בחינת: הוויה לחוויהקשר בי� 

  

   % הפירוקתהלי

נראה כי ה� החלו לעבור תהלי� של וכני הקורסי� בתחילת השנה כאשר הסטודנטי� נחשפו לת

החשיפה לידע חדש מביאה לתהלי� של שבירת הנרטיב ההגמוני שנרכש . פירוק קונספטואלי

לחרדה ולתחושה קשה של חוסר , לתסכול, חשיפה זו גורמת לחוסר נוחות. בתקופות קודמות

את השלווה לעתי�  תערערמהחשיפה הפיזית למקו� חדש דר� הארגו) .  האישית בזהותאחידות

  :  של הסטודנטהשלמות הקונספטואליתאת ו

  

נציגה של . (אני זוכרת את היציאה מתל אביב שהיא טראומתית": לדברי סטודנטית

 ניסו להסביר לי. יפ גדול ומפואר ואני לא זוכרת לא) נסענו'באה לאסו0 אותי בג) הארגו)

כי אי) לי , אני לא יודעת לשאול אות� לא) ה� הלכו. היכ) אני נמצאת ולא הצלחתי להבי)

אלא , אני בבועה שלי לא במקו� האדיש. מושג היכ) הכפר שלה� נמצא ביחס למה ולמי

לכול� יש הסכמה של מי טוב ומי . אני לא מכירה אנשי� ע� דעות אחרות מהדעה שלי

ג� . היציאה מתל אביב טראומתית. יציאה מהבועה שלידווקא היציאה  לשטח זה ... רע

 ההשייכות שלי לתל אביב וסוג האוכלוסיי. א� הייתי נוסעת לקריית גת זה היה אותו דבר

  ..." את השייכות הזאת שלי בחרתי. שאני מכירה שה� דומי� לי

  

דר� נט ולתהלי� הפירוק מלווה לעתי� בבלבול וחוסר ודאות באשר לאמונות הקודמות של הסטוד

   .שבה הדברי� מתפקדי�

  

כמה שווה . יש בלבול לגבי מה הממסד יכול לתת": לדברי סטודנטית בקליניקה למשפטי�

מבחו� התשובות הרבה יותר . עד כמה אנו עושי� מה שטוב לילד. מילתו של פקיד סעד

 עריכת יש לי תהיות על עבודה של? הא� מערכת החינו� מביאה מענה טוב לבני הנוער... חדות

הא� , אני נמצאת במצב שאני שואלת עצמי... מעט עורכי די) רוצי� להיות ש�, די) וסנגוריה

  ...". המדינה והממסד עושי� מספיק
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   תהלי% החיפוש

הסטודנט מחפש הבניה מחודשת של , הוויה הקיימת של ההאחידותבעקבות שבירת , כאמור

 תר אחר מקו� שאליו יוכלהסטודנט . לוש כר להתמודדות ע� חוסר הנוחות תשמש אשר זהותו

צור� עז בתיקו) ובחזרה למציאת זהות . האמוציות המתעוררותאת להפנות את האנרגיות ו

חיפוש אחר קבוצת שייכות ופרקטיקה אשר , חוסר בהירות,  מלווה בבלבולתהלי� זה. מגובשת

להביא רצו) , רהתנערות מתפיסות העבגיסא יש מחד . ת הנרכשותתשתלב ע� התפיסות החדשו

 נית) שעמהשייכות חדשה וחלופה ברורה אי) עדיי) גיסא מאיד� ; לשינוי בהתנהגות ובעשייה

 וע� זאת, ממנו היא מגיעשסטודנטית מספרת כי אינה מרגישה שייכת לגמרי למקו� . להזדהות

מתחילה להתהוות תפיסה של . אינה חשה שייכת לקבוצות חדשות המבטאות תפיסה חדשה

ואינה חשה שייכת לנרטיב של , מצד אחד שאינה מקבלת את הנרטיבי� ההגמוני� מורכבות

   :מצד אחרקבוצות המחאה 

  

שו� . אני מתקשה להאמי) למה שאני שומעת בטלביזיה וקוראת בעיתוני�": סטודנטית

אי) . י�נהזדהות מוחלטת למה שקורה לפלסטימצד שני אי) לי . דבר הוא לא שחור ולב)

). בו הסטודנטי� מתנדבתשהארגו)  ('נשות וו�'לטת שלנו כמו שיש להאשמה המוחהלי 

ה� לא רוצי� . הייתה אחת שחיבקה ונישקה אות�. הילדי� הקטני� שדוחפי� מסטיקי�

 אני לא מצליחה להרגיש את המסירות –חצי בתו� וחצי בפני� ... זה לא עוזר לה�. את זה

מעריכה מאוד .  יודעת להגיד למהלא. לא רוצה להיות חלק מהארגו) הזה.  שלה�הזאת

וצרות י, ה) מבדלות עצמ) בעמדה החזקה והתקפה. יש משהו חתרני. את מה שה� עושי�

  ."בועה משל עצמ) מכלל הציבור

  

תחושת . פרקטיקהכדי  החדשות שנרכשו להתפיסותבשלב זה יש תהיות על היכולת לתרג� את 

חיפוש יש . תכישלונוהי התנסות בהצלחות והמסוגלות והיכולת להשפיע נבחנת ומתארגנת תו� כד

  :    שלה)ליעילות באשרתהיות באלו מלוות בביקורתיות ו, אחר דרכי פעולה חדשות

  

נראה לי שהסיפוק . מזערית בלתי קיימת, התחושה שלי שיכולת ההשפעה שלי שולית"

ח ה) אבל בשט... זה שגור� לה) להמשי� לפעול ביחד הוא העניי) החברתי, שה) מרגישות

ג� לא רואה .  בעניי) זהתמינימאליאני לא מאמינה שיש לי השפעה . לא משנות הרבה

אני לא רוצה לקחת אחריות על מהצב . עצמי כמייצגת של משהו שבאה להעביר עמדה

  ..."הביטחוני

  

 הקושי במציאת, תחושת חוסר השייכות. תי� שלב החיפוש מלווה בתחושה קשה של ייאושלע

חלופית הקושי בתרגו� התפיסות החדשות לחוויה .  הקיימתלמסגרתלופית מסגרת תפיסתית ח

ת  אהמלווהחוסר אוני� ופחד פ) מצב הביניי� של חוסר היציבות ידי  להביא למתקנת עלול

 סטודנטית אשר התקשתה למצוא ארגו) חברתי מביאהדוגמה לכ� .  לא יסתיי�–תקופת החיפוש 

. תירוצי�מגוו)  זה אחר זה באליה� דחו אותהתה פנשהארגוני� . בו רצתה לעסוקשבתחו� 

 רצתה לעסוקשהא� לנטוש ולעזוב את הנושא ,  לדילמההביאה אותהתחושת הכישלו) המתמיד 

  : או להתמיד ולנסותשונהלחפש כיוו) , בו

  

. הרגשתי שאני לא עושה כלו�. אמרה לי להמשי�) המרצה. (רציתי ללכת לתחו� אחר"

.  א0 אחדיע ע� מישהו מהעמותה ואני באתי בליכל אחד הג. חשתי לא טוב ביחס לקורס
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חשבנו על הקמת אתר . יחד מה כ) אפשר לעשותחשבנו . סיפרתי זאת לסגל הקורס

ראיתי שזה המצב ואי) מה . ראיתי שזה לא הול� כל השנה... טיפול קבוצתי, באינטרנט

  ."ה לא מצליחלא מבינה למה ז, זה לא משנה מה אני מנסה לעשות. להיות מתוסכל

  

   התהלי% הבניי

.  המוצא את מקומו בעבודה בקהילהלתו� סמנטיקה חווייתית של פרקסיסהנחת �הפניית אי

בעוד הוא מפנה אנרגיות הרסניות אלו לעשייה המביאה , הסטודנט נחש0 לידע המביא לפירוק

ביבה בניית הזהות האינהרנטית נעשית באמצעות הקשר ע� הסבאופ) זה . להבניה מחודשת

חשבו) "כתהלי� של  תהלי� הבנייה המחודשת של הזהות נעשה .החיצונית בעשייה קהילתית

 ומוצא ,רכש בשלב החיפושגישה ש, מ� את הגישה המורכבת כלפי הסביבההסטודנט מא. "נפש

בשלב זה הסטודנט מאמ� תפיסה של . אימ�שאת מקומו בהתמודדותו ע� תפיסת העול� חדשה 

 נראה כי יש. הולשנותסביבתו על  ליכולתו להשפיע באשרמגבש עמדה , ובחירותיכלפי מודעות 

  .  לגבי חייו האישיי�הדבר הנרטיב החדש שנרכש ומה המשמעות האישית של יקבל אתהבנה כיצד 

  

 לחומרי� 0 להיחשאי�. למדתי דברי� שלא הכרתי": סטודנט מהקליניקה למשפטי�

אד� לא ק� בבוקר ומתחיל לחשוב . הפע� לא חשבתי לעומק על דברי� כאלא0 . האלה

תפיסת . עדיי) אני מתלבט. קוד�דברי� שכלל לא חשבתי עליה� . על בעיות חברתיות

. אני לא מרגיש שאני יודע וראיתי מספיק. החיי� החברתית שלי אינה מגובשת עדיי)

קיבלתי זהות . התעסקתי בתחו� צר של בני נוער בצד המשפטי יש הרבה כווני� נוספי�

בלתי מודעות לקיומ) של העמדות יק. חלק מהעמדות שלי התבהרו –כ) . צועיתמק

  ".אני נושאאותו שכלשהו א� אי) דגל . השונות

   

�סבלנות ורב, ליברליות, כויות אד�ז) ?מה לקחתי: "(סטודנטית בקורס לזכויות אד�

ניות של  בגלל ההטרוג'לחיות את זה'א� בקורס לומדי� . 'לחיות את זה'קשה . תרבותיות

הקשר האישי ע� . יג� לשמוע את הדעות השונות ולנהל על זה דיו) אינטלקטואל. הקורס

 –קיבלתי ג� תודעה פמיניסטית . להכיר אות) כנשי� מרשימות ומעניינות, )סגל הקורס(

מלא נשי� . היה לי ראיו) עבודה בעיריית תל אביב. להיכנס למקו� ולהסתכל אחרת

 שלא משהו ,תודעה פמיניסטית זאת. כל המנהלי� גברי�. ו�קומה של החינ. עובדות ש�

  ".ה אחרתי ראיתלתפוס דברי� מזווי. היה לי לפני שנה

  

ארגו) וחוסר הסכמה ע� דר� כלפי הכאשר במש� השנה הסטודנטית חווה תסכולי� רבי� 

הבנה של מה היא למדה ורכשה למרות , חשבו) נפששל תהלי� של השלמה ו מתנהל, התנהלותו

   :ושי הרב כלפי הארגו) במש� השנההק
  

אולי מכיוו) . בארגו) אחר פומעול� לא עלתה האפשרות לעזוב את הארגו) או להחלי"

בחרתי ורציתי את אני . ולהתחיל משהו חדש –שלא יכולתי להודות שמשהו ש� נכשל 

יותר כעת אני מחוברת . בו הרציתי ללמוד את המקו� ולטעו� את האוויר. המקו� הזה

... הזאתאני לא מצטערת על השנה . מכירה אלימות בבית ובמשפחה, ויות נשי�לזכ

.  אותוולחבק  להרגיש את הכאב�לראות בעיניי. נחשפתי לתופעה ברמה האישית

להביא . של נשי�הזכויות על , למדתי על החוקי�. התלמידי�ע� להתמודד ע� הנשי� ו

  ".  מבחינה אקדמיתאת הדברי� ולנתח רלשיעו
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  � הנדרשי� לבניית תהלי% הזהותהתנאי

 פורו� אקדמיה"מודל המתאר את התהוות הזהות של הסטודנט בעקבות השותפות בב דנועד כה 

המודל . להל) ננסה לתאר ולהבי) את התנאי� הנדרשי� לבניית תהלי� זהות זה. " קהילה–

נטי� הגיעו  הסטודמקצת. קורסי�מגוו) קיבל מגוו) ביטויי� אצל סטודנטי� ב, המתואר לעיל

לשלב התחלתי של מודל הבניית הזהות ולא המשיכו מש� הלאה להבניה קונסטרוקטיבית של 

,  תסכול וקשיי� רבי�בליוויחלק ,  שלואחרות בגרסאותאת התהלי� חוו חלק אחר . הזהות

המשפיעי� על תהלי� פירוק אחדי�  תנאי� יש.   תו� כדי תחושת שליחות  בעבודת�אחרי�

להל) פירוט התנאי� המשפעי� על אופי התהלי� בשינוי .  של זהות הסטודנטי�והרכבה מחודשת

  :זהות הסטודנטי�

סטודנט המגיע ע� היכרות רבה יותר של נושא הקורס :  הסטודנטי�שלהמצב ההתחלתי   $

תזועזע פחות וההבניה  תפיסת עולמו – בתחו� העיסוק של הארגו) החברתי ניסיו)ע� ו

 ככל שהסטודנט בעל היכרות מוקדמת נמוכה ,לפיכ�. מתונה יותרהמחודשת של זהותו תהיה 

 .  יותרמהותי יהיהשינוי זהותו כי כ� צפוי , יותר של התכני�

מהותי של שינוי וצר תהלי� יו שיכדי: ת השטחיאורטיי� לבי� חווייקשר בי� התכני� הת  $

עניק יאורטי מהחומר הת.  חשיבות רבה לקשר בי) הלימוד לעשייהבזהותו של הסטודנט יש

ה המחשה ותחושה של מעניקהעבודה בקהילה  –ולהפ� , משמעות ובהירות לחוויה בשטח

הסטודנטי� , זה מזהאורטיי� מנותקי� יכאשר חוויות השטח והמודלי� הת. הנלמד בשיעור

 שה�תהלי� השינוי , כ�עקב . מתקשי� להמשיג ולהפני� את חוויותיה� בשטח ובשיעור

 . נפגע –עוברי� 

השלב . מתסכלת ומעוררת חרדהעוברי� הסטודנטי� שתחושת הפירוק : קו� פתוח ומכילמ  $

אשר כ. מודעות עצמית וכנות ע� הסביבה, דורש לקיחת סיכוני� –ובו החיפוש השני 

 .חשי� בודדי�מתקשי� למצוא מקו� מכיל ומקבל וה�  הסטודנטי� נתקלי� בביקורתיות

ה המחודשת לא תהלי� הבניי, לפיכ�. נות ופחדי�הגמתו�  וייעשה רתהלי� החיפוש ייעצאז 

ליווי של סגל ,  חברי� מהקבוצהשלמרחב מכיל יכול להיווצר מתו� תמיכה . של�יהיה 

 .הקורס וליווי של הארגו)

יש צור� לדעת לנתב  זהות לש� צמיחה ופיתוח:  החוויה כשופטתלעומתהחוויה כמלמדת   $

כאשר סטודנטי� שופטי� את . התפתחותלאת האירועי� המתסכלי� והקשי� ללמידה ו

לש� .  צמיחה מתו� החוויהנעשיתלא  –עבודת� על פי הצלחות וכישלונות את יכולותיה� ו

� דגש על מי שאינ� חניכה ומעקב אשר לנהלסגל הקורסי� צרי� , פיתוח תהלי� למידה

וה חוהסטודנט שאלא על היכולת ללמוד ולהפיק מהתסכולי� ,  כישלונותלעומתהצלחות 

�היא קורס המועבר באוניברסיטת ב)דוגמה ליכולת להפיק למידה מתסכולי� . בעבודתו

. תהלי� שהוא קצת בלשי, תהלי� של גילוי: "לא ליניאריי�גוריו) הש� דגש על תהליכי� 

וג� משהו שיהיה . משהו שבאמת יהיה קרוב למה שקורה במציאות סביב למידה ומחקר

מהותיי�  חשיבה שלילית כלפי ענייני� היה בעלדנט סטו". תוא� למה שקורה בארגוני�

בעקבות כ� . שטח שלו ואכזבה על עבודת ההחמצה,  תחושת תסכולהביע, לתהלי� הלמידה

 של� כי מבחינתנו זה הרגע הכי ההחמצהקשה לנו לקבל את תחושת : " בפניוסגל הקורס טע)

 ללמידה ל סיכוי גבוה� זה של תסכולי� כבעסגל הקורס הגדיר תהלי". טוב בעבודה של�

  .  לאכזבה מצד הסטודנטובה בעת סיכו) גבוה משמעותית
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  המלצות

משמשי� , והקורסי� הפועלי� במסגרתה,  הנהוגה כיו�במתכונתה, "קהילה –שותפות אקדמיה "

. הקהילהעל בעלת השפעות מרשימות על הסטודנטי� ו, ערכית, יוצאת דופ) לעשייה חשובהדוגמה 

ה תתרומוב,  מסגרת אקדמית לעשייה החברתית של הסטודנטי� בהיותהייחודה של התכנית

ההמלצות . בשדה הרחב של עשייה חברתית סטודנטיאליתהראויה חדשנית וה, בלעדיתה

ואחד כל אחד ב דנותה) . המובאות בפרק זה מסכמות את ניתוח הממצאי� שהעלנו במחקר

הארגוני� והמוסד ,  ההוראהסגל, הסטודנטי�, הקורסי�: בשותפותהמהותיי� מהגורמי� 

  .האקדמי

  

   לקורסי�הנוגעותהמלצות 

צריכה רשימת הקורסי� הזוכי� למענקי פורו� השותפות :  על מגוו� קורסי� בתכניתהקפדה  $

 כולל ,  והדיסציפלינות הכרוכות בה� הקורסי�תוכנית בהיבט של , להיות מגוונת ועשירה

אליו הקורסי� של היעד הסטודנטיאלי  ההוראה וקה מתכונות, מבנה הקורסי� והיקפ�

לקד� תהליכי למידה ועשייה בתחומי� רחבי� של צדק חברתי מטרת הגיוו) הרב . פוני�

 תוכל התכנית לתרו� להבניית  כ�.המקיפי� את עושר הפעילות האקדמית, וזכויות אד�

  .  ה) מבחינת החוקרי� וה) מבחינת הסטודנטי�–ופתוח מקי0 ,  למידה פלורליסטימרחב

 מסתמנת חשיבות רבה להצבת סטנדרטי� אקדמיי� גבוהי�: קידו� אקדמי של התכנית  $

תהלי� הלמידה , ערכי הממסד האקדמי:  עיקריי�שלושה רכיבי�ב בייחוד, קורסי� בתכניתל

.  ותרומה סגולית של קורסי� אקדמיי� לעשייה בקהילה לשינוי חברתי של הסטודנט

, ההתנסות בשטח על ועיקר הלמידה בה� נסב, אקדמי�קורסי� שאינ� שמי� דגש תיאורטי

בתו� כ� אנו .  בי) אקדמיה לשטחשל ממשאינ� מנצלי� את הפוטנציאל הגלו� באינטגרציה 

   :ראוי לנקוט את הפעולות האלה מתרשמי� כי

הוראה ", "הוראה דיאלוגית"כגו) (יש למצוא את החיבור בי) פדגוגיות הוראה חדשות   �  

שה) הכרחיות בקורסי� המשלבי� עשיית סטודנטי� בקהילה למע) , ")ממוקדת סטודנט

  . על סטנדרטי� אקדמיי� מקובלי�ובי) הקפדה , צדק חברתי וזכויות אד�

. "לשווק�" ו לשכנע את המוסד האקדמי כי הרמה של הקורסי� היא אקדמיתיש צור�  �  

 בחדשנות ולעתי� אינו מכיר, "תרומה לקהילה" קורסי� אלו בעיקרברואה המוסד 

: יכולות לכלול" השיווק"פעולות . אקדמית שה� מציעי��הפדגוגית ובאיכות המחקרית

עריכת כנסי� בנושא הקורס ברמת , הזמנה של אנשי אקדמיה לפעילויות הקורס

הזמנת סיקור , כתיבת מאמרי� לעיתונות(המחלקה או הפקולטה ועבודה מול התקשורת 

  ). וכדומהיטלוויזיונ

 שילוב מספק בי) חומר נעשההקורסי� לא במקצת  :תיאוריה לפרקטיקהחיבור בי�   �  

 רבי� האינטגרציה בי) חלקי הקורס בקורסי�. הלימוד התיאורטי להתנסות בשטח

אנו ממליצי� כי מרצי� ישימו דגש על לימוד תיאורטי .  רק לקראת סיו� השנהנעשית

 ידע תיאורטי די אי) בשלבי� הראשוני� של הקורס, אמנ�. הרלוונטי להתנסות בשטח

מרחבי� לעיבוד בהדרגה ולכ) רצוי לפנות ,  שעות התנסות בקהילהדילסטודנטי� וג� אי) 

מציאת החיבורי� לאור� .  ה) מבחינה אקדמית וה) מבחינה רגשית–החוויות מהשטח 

אנו , כמו כ).  יותר ומחויבות גבוהה יותר ללמידהמהותיתתאפשר למידה כולה השנה 

מש במטלות הקורס כדי לעודד את הסטודנטי� לקשור בי) התיאוריה ממליצי� להשת
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וליצור אינטגרציה בי) מאמרי� אקדמיי� שנכתבו בתחו� העשייה של , לפרקטיקה

  . הסטודנטי� לבי) החוויות וההתנסות שלה� בפועל

 מגוו) מרחבי לימוד ועיבוד ייעודיי� בתו� חשוב לייחד :יצירת מרחבי לימוד מגווני�  �  

מרחב של , "הרצאה" להגדיר מרחב של אפשר, כ� למשל. ב הכללי של הקורסהמרח

נותני� מקו� אלו מרחבי� ". ליווי אישי"או " פגישה"ומרחב של " תרגול"או " סדנה"

ובתו� כ� מביאי� לידי , לביטוי הרבדי� הנוגעי� לתהלי� החיבור בי) התיאוריה לחוויה

שמירה על מקומו של הסטודנט בתהלי� ול התמקדות בהעברת גופי ידע נחוצי� מצד אחד

   .האחרמ) הצד 

מבחינת הבדלי� , ההטרוגניות הקבוצתית בקורסי�:  קבוצתיתת2נ1שעבודה ע�   �  

מצאנו כי , ע� זאת.  בכיתהוניכרת מאוד, היא רבה, דתיי� ומגדריי�, אתניי�, לאומיי�

. יכי למידה תהל לקד�כדי לא נעשה שימוש בהטרוגניות הקבוצתית הקורסי�ברוב 

והחשש , "לא רלוונטיות"יהודי כ�יות כגו) הקונפליקט הערביקבוצת�תפיסת סוגיות בי)

�הפני� ת9נ8מהש מייצרי� לעתי� קרובות התעלמות , קבוצתיי��מעימותי� פני�

לראות אנו ממליצי� לפיכ� . קבוצתית ומת) דגש בפועל על המאפייני� המשותפי�

תהלי� . לתהלי� הלמידהגור� מפריע ולא , ימודשונות הקבוצתית חומר לעבודה וללב

שיחה על חוויות , שילוב בי) התנסות הסטודנט בשטחבעקבות  דווקא נעשה מהותילמידה 

בי) , "פרטי לציבורי"דווקא העירוב בי) ה.  אישיות ולמידה תיאורטיתזוויות מבטעל ו

 .בות ללמידה וחיזוק המחוימיטביתהוא המאפשר חוויית למידה , "חברתי" ל"אישי"ה

, בעלי ער� לקבוצהגורמי� קבוצתיי� � לראות בקונפליקטי� פני� אנו ממליצי� לפיכ�

נחו� להשקיע משאבי� בפיתוח הדיאלוג בי) סטודנטי� , כמו כ). גורמי� מפריעי�ולא 

 לייחדלש� כ� חשוב .  דיאלוג זה לתיאוריות הנלמדותובתו� כ� לקשר, קבוצותמגוו) מ

למידה ע� ה בד בבד, "תרגול"בכיתה מלאה או בקבוצות , סטודנטמרחבי עיבוד ממוקדי 

 הרחבה שללפיכ� יש לבחו) . העברת הידע התיאורטי והמחקריע� הפרונטאלית בקורס ו

  . סגל הקורס ותוספת משאבי�

 בקורס יש לשי� לב � בבניית ההרכב הקבוצתי של הסטודנטי:רגישות להרכב הקבוצתי  �  

גבר יחיד , כגו) פלסטיני אחד בקבוצת יהודי�(חריג המשתת0 ה. לחריגי� בקבוצה

עבור שאר המשתתפי� את כל בעלול לייצג )  ותיקי�עולה חדש בקבוצת, בקבוצת נשי�

, זאת ועוד. תפקיד סטריאוטיפי ואינו יכול להיות הוא עצמוממלא כ� הוא ו, "ת9אחר"ה

יד אותו בסכנה תהלי� המעמ, "שעיר לעזאזל"עמדת  ג� להיקלע להמשתת0 החריג עלול

אינ� משמיעי� את   קרובותמשתתפי� חריגי� לעתי� , כדי להימנע מעמדה זו. רבה

ג� , כ�. מתהלי� הלימוד ואינ� מסוגלי� להפיק את המרב, קול� ונמנעי� מלהתבטא

  .  מהשתתפות�של ממשהקבוצה אינה יכולה להפיק ער� 

 אנו רואי� חשיבות ,חקרממצאי המ לנוכח :עבור הסטודנטי�ביצירת מסגרות המש%   �  

מבנה  .שלבי�ותאפשר היצע קורסי� דו, תכנית עתידית שתהיה מודולאריתלבחו) יצירת 

להתמקד ולהתמחות בתחומי� שהקורסי� , יאפשר לסטודנטי� מעונייני� להתפתחזה 

  . מעבר לשנת לימודי� אחתמציעי�
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   לליווי הסטודנטי�הנוגעותהמלצות 

  הסטודנטשבה)  ותהמורכבעל  וותחקר שערכנו מעיד על הייחודיאחד הממצאי� הבולטי� במ

 – דרישות כפולות מציב את הסטודנטי� בפניהקורס . חברתית ומקצועית, מבחינה אישית –נתו) 

שלעתי�  פעילות –  לחצי� ותחושת אחריות בנוגע לפעילות� בשטח–מהאקדמיה ומהשטח 

עולה , לפיכ�. זהות אישית ומבחינה רגשית מבחינת ומעוררת מהפ�, נתפסת כמעט בלתי נסבלת

  :של הסטודנט) holding(הרוש� כי לליווי ולחניכה אישיי� יש השלכות שה) מעבר להחזקה 

מקבל דוגמה אישית של , אליו לפנות שהוא יכול גור� סטודנט המקבל ליווי אישי מרגיש שיש  �

ל הסטודנטי� ועל  עה עזהשפעהשיש לכ� מתרשמי� אנו . עשייה אחראית ושל מסירות

   .המוטיבציה שלה� לפעולה ה) במסגרת הקורס האקדמי ה) בעשייה בשטח

, "צדקה"ולא רק של , "צדק חברתי"לליווי הסטודנט יש תפקיד מרכזי בגיבוש שפה של   �

 כמו ג� של מעמד� ובירור מקומו של הסטודנט, תהלי� המחייב רפלקציה על העשייה בשטח

  .  בתו� הסיטואציה הנתונהשל תהליכי� חברתיי� רחבי�

מצאנו כי עשייה של סטודנט בקהילה שאינה זוכה לתשומת לב ראויה של השותפי� עלולה   �

מבחינת התרומה ,  מלכתחילהלה) שהתכנית ייחלה לתוצאות המנוגדותתוצאות להביא לידי 

  . לסטודנט ולקהילה

  

 הוא תנאי ס0 להשגת –)  ה) מצד הקורס וה) מצד הארגו–מכא) עולה כי ליווי הסטודנטי� 

הנוגעות לחינו� הסטודנטי� למעורבות חברתית הנעשית מנקודת מבט של , מטרות השותפות

, על ליווי הסטודנטי� נגזרות ההמלצות , ממצאי המחקרועל סמ� , מתו� צור� זה. "צדק חברתי"

  : ואלו ה)

הארגוני�  מהניסיו) השנה עולה כי ככל שגדל מספר :של מספר הארגוני�ההשפעה   �

כדי להקל על . מהותיתכ� קשה יותר לתת לכול� חניכה , שבמסגרת� פועלי� הסטודנטי�

אנו ממליצי� לצמצ� את מספר  העומס של אנשי הסגל וכדי לאפשר חניכה אחראית

 �כ� הסטודנטי� אינ� עובדי� לבד:  יתרו) נוס0ישצמצו� מספר הארגוני� ב. הארגוני�

 וצוות הסטודנטי� יכול לשמש –דנטי� אחרי� מהקורס  סטו–אלא ע� עמיתי� , בארגו)

קורס בוחר לעבוד , למרות האמור לעילא� . עצמולליווי ותמיכה הדדית , מקור לימוד נוס0

לפי , קבוצות� עבודה בתתשיאפשרו להבנות מסגרות קבועות עליו, ומגווני�ע� ארגוני� רבי� 

  .העולי� מהשטחהחומרי� קדי� של לאפשר לימוד ועיבוד ממו כדי ,תחומי עשייה משותפי�

 על סגל :קבועי� בי� הסטודנטי� לסגל הקורס) או צוותיי�(חשיבות מפגשי� אישיי�   �

בשעות , כחלק אינטגראלי ממהל� הקורס,  מפגשי� מסודרי� ע� הסטודנטי�לערו�הקורס 

כפי ( בלבד לא רשמיתהסתמכות על התקשרות . המתרגלשל  של המרצה וקבועותקבלה 

 חניכה דיפרנציאלית בי) סטודנטי� בעלי נגישות מביאה לידי, )הקורסי�במקצת נו שמצא

כאשר יש הבניה מסודרת , אול�ו.  סטודנטי� בעלי נגישות נמוכה לסגללעומתרבה יותר לסגל 

 שוויוני יותר היכול לעודד סטודנטי� חניכהשל מפגשי� בי) הסטודנטי� לסגל נוצר מער� 

 בתו� תכנית מובנהכאשר המפגש ע� סגל הקורס ,  על כ)יתר. פסיביי� או ביישני�

כמו ג� קידומ) ,  עיבוד תיאורטי ורגשי של החוויות מהשטחנעשהובמפגש , הלימודי�

  . נלווהשל הקורס ולא נתפסת דינאמיקה זו כחלק אינטגראלי, האפשרי לעשייה מחקרית

בה� שירת הארגוני�  בכל הנוגע לבח: הליווי שהארגו� מעניק לסטודנטמתכונתבירור   �

אנו ממליצי� לשי� דגש על בחירת ארגוני� המוכני� להתחייב מראש , פועלי� הסטודנטי�

נגזר מכ� הצור� בבניית חוזי� . לעניי) זה מחויבות מלאה ומפגיני� , הדרכה וליווילתת

מומל� להבנות את אופי ההדרכה והליווי של הארגו) . לשותפות ע� הארגוני� מבעוד מועד
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הארגו) מעניק שוליצור הבחנה בי) הליווי האקדמי של סגל הקורס לליווי , במשות0דנט לסטו

  .לסטודנט

ע� אנשי� של סטודנטי� מפגש ישיר ב בייחוד,  של מסגרות לתמיכה רגשית�חשיבות  �

 להבנות חשוב,  מפגש ישיר ע� אנשי� בקהילהישסטודנטי� לבה� שבקורסי� : בקהילה

ל כפי שמקובל בתכניות הכשרה אחרות ש, ועיבוד רגשי, �שחרור לחצי, מסגרות תמיכה

  .במקצועות טיפוליי� למיניה�, האקדמיה

 בקביעותמסגרות תמיכה וליווי לסטודנטי�  להנהיג מת� מענקי� לקורסי� המסוגלי�  �

 אנו "פורו� השותפות" ברמת :ה� מצד סגל הקורס וה� מצד הארגוני�, לאור% השנה

בה� אנשי הסגל מראי� מחויבות לסוג הליווי שקורסי� לק ממליצי� להעניק מענקי� ר

יש , לפיכ�.  לליווי מצד�באשרוכ) יוצרי� הבנה ע� הארגוני� , המתבקש ויכולת לקיימו

 )ה) מצד סגל הקורס וה) מצד הארגו)(הכשרתי ורגשי של הסטודנט , ליווי אקדמילראות ב

  .תנאי ס0 לקבלת מענק מהפורו�

 לעסוק "פורו� השותפות" אנו ממליצי� ל: ליווי הסטודנטי�ו�תחחשיבות הלמידה של   �

 בייחוד לנוכח, חשיבותו והדרכי� לקיימו בקורסי�, סוגיית הליווישל בלמידה משותפת 

 להבנת העשייה של הסטודנטי� בקהילה כעשייה של מהותיתמסגרת שהליווי הוא הממצא 

  .    "צדקה" ולא של "צדק"

 

  

  סטודנטי�לקורסי� והנוגעות ל הערות נוספות 

 קורסי� עמוסי� ה� מצאנו כי קורסי� המשלבי� עשיית סטודנטי� בקהילה :ת עומסיחווי  $

 ובייחוד, ה) מבחינת הסטודנטי�, קורסי� אקדמיי� שאינ� משלבי� עשייה בקהילהלעומת 

גדולה " עומס"הקורסי� עלתה תחושת במקצת , מבחינת הסטודנטי�. מבחינת סגל ההוראה

, מבחינת סגל ההוראה. הקורס מעניק לסטודנטשזכות הלה בקנה אחד ע� נקודות שאינה עו

את עוזרי ההוראה אינה תואמת של מרצי� ושל ה מסגרת המשרה הקורסי�מצאנו כי ברוב 

רכיבי� רבי� מלבד ב עיסוקהמחייבת , השקעה הייחודית שנדרשת מה� בקורסי� אלוה

 או מצד המוסד "השותפותפורו� "ג� המשאבי� הניתני� מטע� . ההוראה האקדמית

  . קורס המשלב עשייה של סטודנטי� בקהילהאת ההאקדמי אינ� תואמי� 

: רוב נשי מובהקכי יש בה�  השנה עולה הנערכי�מנתוני הקורסי� : הסוגיה המגדרית  $

את ממצא זה תוא� .  גברי�26.6%לעומת ,  מהסטודנטי� בתכנית ה� נשי�73.4%

פורו� " קבוצת העמיתי� בותוא� את הרכב, רצי� בתכניתהתפלגות המגדרית של המה

וסבורי� כי היא , מציאות שאינה מקריתרואי� בכ� אנו . אשר כולל ברובו נשי�, "השותפות

שהיא משקפת מ לא פחות "קהילה –שותפות אקדמיה "משפיעה ומבנה את המציאות של 

קורסי� " י� המוגדרי� במיוחד בקורסבולט של סטודנטי� גברי� היעדר�נמצא כי . אותה

יש , לפיכ�. ולא סטודנטי�, רק סטודנטיותמשתתפי� בה� , שנה זולנתוני נכו) . "פמיניסטיי�

  :המהלכי� האלהשני יישומ� של  את לשקול

. ג� סטודנטי� גברי�ימשכו " פמיניסטיי�"בו קורסי� הנתפסי� שבחינת האופ)   .1  

יה ילשי� לב לפנ; וס קהל יעד זהבגיאנו ממליצי� להשקיע מחשבה ממוקדת , לדוגמה

  .ועודבלשו) זכר ונקבה במסמכי� המפרסמי� את הקורס

 משקל גדול לא נית)ולוודא כי , יש לבחו) את הרכב רשימת הקורסי� הזוכי� למענקי�  .2  

עלולי� להטות את ומתו� כ� , מדי לקורסי� העוסקי� בהיבט ספציפי של שינוי חברתי



 

 

94

ה) מבחינת העשייה המחקרית של הפורו� וה) , מצומצ�התכנית כולה לכיוו) מסוי� ו

  . מזמנתשעשייה זו מבחינת הרכב הסטודנטי� 

 למילה המייצגת את פעילות� של כמה גרסאות במהל� השנה מצאנו :דיוק השפה  $

נטילת חלק במאבק ", "התנסות", "עבודה", "התנדבות: "הסטודנטי� בארגוני� ובקהילה

א� לא , "התנדבות"היא כל אלה ילה השכיחה ביותר מתו�  נראה כי המ.וכדומה" חברתי

השימוש . רוח התכניתהולמת את ועד כמה היא ,  ההרגלברור א� משתמשי� במילה זו מכוח

ואנו ממליצי� ,  את ההשקפה הערכית על טיב הפעילות של הסטודנטי�יכול לבטאבשפה 

  .לייחד לכ� דיו)

  

   לסגל ההוראההנוגעותהמלצות 

, שהקורסי� המשתתפי� בתכנית עמוסי� במיוחדמכיוו)  :סגל הוראה רחבהקפדה על   $

על סגל הקורס , ליווי סטודנטי� ועבודה מול ארגוני�,  מגוונות של הוראהמתכונותוכוללי� 

, המונה לכל הפחות שני אנשי סגל מחויבי�, הרכב רחב של מרצי� ועוזרי הוראהלהיות בעל 

בה� רק אחד מאנשי הסגל היה פנוי דיו ש כי בקורסי� מצאנו, יתר על כ). מומל� א0 יותרו

.  פגעו באיכות ההוראה ובעבודה מול הארגוני�וה�,  קשיי� רבי�התעוררו, להשקיע בקורס

 איש –העברת הקורס  יהיה חלק שווה  באנשי סגל הקורסמ כל אחדלאנו ממליצי� כי לפיכ� 

  .  קורסי� אלו מתו� הכרה בחיוניות של סגל רחב בהוראת –בתחומו איש 

 קשר שוט0 ע� ארגוני המנהלאנו מתרשמי� כי קורס אקדמי : צור% בהגדרות תפקיד חדשות  $

מזמי) עבודה מאומצת ומורכבת החורגת , ומלווה עשייה סטודנטיאלית בקהילה, שטח

קורסי� אלו מחייבי� הסתמכות על , לפיכ�. מגבולות העשייה של קורסי� אקדמיי� רגילי�

חידוד דרישות ,  הגדרות תפקיד חדשותמחייבי� שה�אלא ולא זו בלבד , סגל אקדמי רחב

  .  תגמול ראוי של הנושאי� בתפקיד– ועל סמ� אלה, התפקיד הרצויות

 מהקורסי� לא נשמע השנה מצאנו כי בחלק גדול :שיתו, אנשי ארגוני� בתו% סגל ההוראה  $

 חלק מהותי בעיצוב יה לולא ה .התנהלות הקורסבכל הנוגע ל, קולו של הארגו) החברתי

 עולה לנוכח הדברי� האלה.  מודע אליה� כלללא היהלעתי� הוא א0 , הנלמדי�התכני� 

אנו . ופוחת הסיכוי ליצירת סינרגיה מתו� השותפות, ניתוק בי) הקורס לארגו)להסיכוי 

רואי� ער� בשיתו0 אנשי ארגוני� ועמותות לשינוי חברתי בתו� סגל ההוראה האקדמי של 

 –שותפות אקדמיה  "הוא מעלה את,  אמצעי חשוב לאיגו� משאבי�הואצעד זה . רסהקו

עבור בביצירת תהלי� למידה עשיר והוא רכיב מהותי  למדרגה גבוהה יותר "קהילה

 כמתודות לשילוב אנשי שלהל) אנו ממליצי� לשקול את האפשרויות לפיכ� .הסטודנטי�

  :ארגוני� בפעילות הקורס

 בחומר יהיו שותפי� נציגי השטח כ�. וני� להיות נוכחי� בהרצאותהזמנת אנשי הארג  .1

 להיעשות בעקביותהזמנת נציגי הארגוני� יכולה . האקדמי ויהיו מעורבי� בנעשה בקורס

  . עורי� כול� או בסדנאות המיועדות לכ�ישל

 ג�,  שות0 מרכזייהיה לבחור ארגו) חברתי אשר אפשר. שיתו0 ארגוני� בבניית הסילבוס  .2

  .עורי�יבבחירת המאמרי� המועברי� בש

בו החומר התיאורטי המועבר בשיעורי� יגיע אל ו, יצירת ערו� פתוח ע� ארגוני השטח  .3

 שוט0מסירת סיכומי השיעור או עדכו) , באמצעות שליחת המאמרי� העמותות לשינוי חברתי

  .של השיעור באמצעות הסטודנטי�
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צמודות  ופעולות חניכה  הדרכותלערו�ל�  מומ:לפי דרישהמתרגלי� /ליווי מרצי�  $

)Mentoring (�א0 ליצור מסגרות הדרכה ומומל�. לאנשי סגל המעונייני� בכ �supervision 

  :  בכמה דרכי�יכול להיעשות הדבר . בי) מרצי� ותיקי� לחדשי�

וייפגשו לאור� השנה במפגשי� לא , "צמד"וכ� ה� יהיו , כל מרצה ותיק יבחר מרצה חדש  �  

  . מיי�רש

לפי אזורי� גאוגרפי� , הבניית מרחבי עבודה קטני� יותר מעבודה בהרכב הפורו� הכללי  �  

  . או תחומי עניי) משותפי�

) אשר נערכי� באופ) שוט0 זה שני� אחדות" (קורסי� ותיקי�"יצירת מפגשי הדרכה בי)   �  

  . שפועלי� בפע� הראשונה, "קורסי� חדשי�"ובי) 

  

 ההתרחשות בקורסי� המשלבי� עשיית סטודנטי� לשינוי נה שלהב לקד� כדי :תיעוד  $

משרה זו יכול . מתעדל ולהוסי0 משרה קבועה , סגל הקורסלהרחיב אתיש לשקול , חברתי

שיוכל א0 להשתמש , למלא סטודנט שכבר השתת0 בקורס או סטודנט לתואר מתקד�

  ."תפותפורו� השו"שתהיה בה א0 תועלת ללעשייה מחקרית הנאספי� בחומרי� 

  

  

 המלצות הנוגעות  לעבודה ע� ארגוני�
אופי ניהול קורסי� אקדמיי� המשלבי� ל באשרהידע ותפיסות העבודה שהתגבשו עד היו� 

 להתמודד ע� האתגרי� לא די בה�.   חסרי� ה�עשיית סטודנטי� בארגוני� לשינוי חברתי

 אשר ל עבודת שטחיש צור% לפתח תורה שאנו מתרשמי� כי . מציבי� קורסי� חדשי� אלוש

 קווי� מנחי� לקורסי� עתידיי� שירצו לשלב תמסד,  השותפות ע� הקהילהמתכונותתמפה את 

. ותשמש בסיס לשיפור התנהלות הקורסי� הקיימי�, עשיית סטודנטי� בארגוני� לשינוי חברתי

 העיקריות את נציי) שובכא) . של פרק הדיו)' שורה של המלצות בהקשר זה מפורטת בחלק ב

  :בה)ש

רוב פעילות  במהל� השנה התרשמנו כי: "שימור" ולא ל"שינוי"לוודא כי העשייה היא ל  $

במהל� המחקר זיהינו , אול�ו .הסטודנטי� בקהילה נגעה בהיבטי� ברורי� של שינוי חברתי

היה נכו) במיוחד הדבר . "שינוי" ופחות ב"שימור"בה� העשייה נגעה בקורסי� אחדי� שג� 

הובילה היא לפיכ� . מספר רב של ארגוני�ל נחלקהיית הסטודנטי� בה� עששבקורסי� 

לליווי צמוד פחות מצד הסגל האקדמי המתייחס באופ) פרטני לסיטואציה המתהווה בי) 

  .  בוהוא פועלש והייחודי המסוי�הסטודנט לארגו) 

את  :ולא ברמת הסטודנט,  ברמת סגל הקורס ונציגי הארגו�כמתנהלתהבניית השותפות   $

הטעמה כ� תהיה . סגל הקורס אל מול הארגו)צרי� לנסח קרונות העבודה בשותפות ע

עשייה המוטלת  להסטודנט אחראי אמנ� . קשר ע� הארגו) לוהדגשה של אחריות סגל הקורס

א� סגל הקורס הוא , )ה) האקדמית וה) זאת של הארגו)( לעצמו שהגדירעשייה  לעליו או

והוא שאחראי לניסוח עקרונות העבודה מול , שמירתולשאחראי לבדיקת הקשר ע� הארגו) ו

  .הארגוני�

 החוזה צרי� להיות מוסכ� בי) סגל הקורס :על סגל הקורס לנסח חוזה עבודה מול הארגו�  $

החוזה צרי� לכלול קווי� מנחי� . תו� שיתו0 מלא ככל האפשר של הסטודנט, לנציגי הארגו)

ההכשרה והתמיכה שיינתנו לסטודנט , יוויהגדרת הל, לאופי העבודה של הסטודנט בארגו)

וביטוי לאופי הקשר הנרק� בי)  , הסטודנטמתיאור הציפיות של הארגו) , מטע� הארגו)

  . הקורס האקדמי לארגו)
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של  של הלמידה והרכיבי� אנו ממליצי� להדגיש את :עשייה קהילתית ממוקדת בסטודנט  $

 ליווי והכשרה ומחייבי�, נט בארגו) בעבודת הסטודהבאי� לידי ביטויההתפתחות האישית 

 את הסטודנט במרכז עבודת המציבהיש לפתח תפיסה , במילי� אחרות. מצד הארגו)

התפתחותו את והבנה כי חלק ניכר מהמשאבי� מופני� אליו במטרה לעודד , השותפות

  .עשייה למע) צדק חברתי וזכויות אד�להפוליטית כסוכ) פעיל לשינוי חברתי ו

 ,להערכתנו: המלווי� את עבודת הסטודנט, מחויבי� בארגו�מוגדרי� קשר  אנשי הצבת  $

ומלווה את ,  סגל הקורסע�בקשר ישיר  העומד  של לפחות איש קשר אחד בארגו)הגדרה

רצוי שאיש קשר זה .  לשותפותלהצטרפותהיא תנאי ס0 ,  בקביעותעשיית הסטודנט בארגו)

וזאת כדי לחזק את , א� ייער�, ו� שנהלטקס סיובייחוד , יוזמ) לפעילויות של הקורס

  .המעורבות ההדדית בי) הקורס לארגו)

 ברוב :נציגי הארגו�בי� יצירת מרחבי דיבור ורפלקציה משותפי� בי� אנשי סגל הקורס ו  $

ניכר כי . יותר בי) סגל הקורס לבי) נציגי הארגוני�הדוק  מצאנו כי יש צור� בקשר הקורסי�

עקב כ� .  הסטודנטבאמצעות בעיקרו מתנהלר ע� הארגוני� בחלק גדול מ) הקורסי� הקש

יש הכרח לחזק , לפיכ�.  ע� סטודנטי�לעבוד במיומנות של האנשי� בארגו) רבה תלות נוצרת

 דיאלוג מתמיד בי) סגל הקורס עלאלא ,  על הסטודנט בלבדתתבסס שלא כדיאת השותפות 

. ולא בי) הארגו) לסטודנט, הארגו) כמתקיימת בי) הקורס לבי) סכ� השותפות תיתפ. לארגו)

 מרחבי� יצירת לעודד –בראש ובראשונה על סגל הקורס חלה האחריות כא) , להערכתנו

  . משותפי� ע� הארגו)

 חשוב שהסטודנט עצמו :אולוגית בי� הסטודנט לארגו�ירגישות כלפי הזיקה האידהבעת   $

אי) משמעותה הכרה .  בולהוא פועשאולוגיה של הארגו) ייכיר ברציונאל העשייה ובאיד

ארגו) כדי לחבל מתחיל לפעול במלמדת שהסטודנט איננו היא א� ,  בהכרח"הסכמה"

מתו� שיחות ע� אנשי ארגוני� מסתמנת חשיבות רבה לשלב ההכרות הראשו) ע� . בעשייתו

טר� מתקבלת החלטה על המש� עבודה בולמידה שבה נבנית ההכרות ההדדית , הסטודנטי�

 כדי, י ארגוני� חשובה ההכרות של הסטודנט ע� הארגו) שלה� מבעוד מועדלאנש. משותפת

משיחות ע� סטודנטי� ניכר כי .  ככל האפשרארגו) תהיה מודעת ושקולהב לפעולשההחלטה 

בתוכו ש ההקשר הבנה של הוא למהותית בהפיכת התנדבות העיקריי�אחד הרכיבי� 

הוא יכיר את מבנה ,  עושהודנטהסטשלש� כ� חשוב כי מלבד העבודה . הסטודנט פועל

מכא) נובע כי היכרות .  שהוא שות0 לה משמעות העשייהואתאופני הפעולה שלו את , הארגו)

ע� הארגו) חשובה ה) בשלב הראשוני של כניסת הסטודנט לארגו) וה) כתהלי� המתרחש 

  .במהל� השנה

� רב בפיתוח מערכת אנו מתרשמי� כי יש ער: ארגו�לבי� הסטודנט הלא רשמי פיתוח הקשר   $

 המהותיתמסתמ) כי העבודה המשותפת .  בי) הסטודנט לנציגי הארגו)לא רשמיתיחסי� 

ת הבנה הדדית ופוריות מחשבתית בי) ובו נוצרשבמרחב , לא רשמיות דווקא בפגישות נעשית

אנו מתרשמי� כי היכולת של הסטודנט להבי) את אופי עבודתו על סמ� זאת . הגורמי�

 ע� אנשי הלא רשמית במערכת היחסי� התלוי הילה בהקשר הרחב יותרהנקודתית בק

ישיבות צוות , אירועי� חברתיי� של הארגו) לפקוד לש� כ� יש לעודד סטודנטי�. הקהילה

 ההבנה וההפנמה של העבודה נוצרותבמרחב זה . מעבר לשעות העשייה המוגדרות – ומפגשי�

  . הרחבבהקשרבקהילה 
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  דה ע� המוסד האקדמי הנוגעות לעבוהמלצות

תקציב " מעי) משמש איננו ערובה לקיו� מתמש� של הקורסי� אלא "השותפותפורו� "מענק 

ובהחלט אינו אמור לממנ� , לעידוד קורסי� המערבי� עשיית סטודנטי� לשינוי חברתי" פיתוח

בו הוא ש המתפתח בי) הקורס למוסד האקדמי לקשר יש חשיבות עליונה לפיכ�. לאור� שני�

ומהותי  של קורסי� כגו) אלו כחלק אינטגראלי �המוסד האקדמי צרי� להכיר בחשיבות. תנהלמ

 כא) אנו מזהי� את אפשרויות הפעולה הרצויות. מתכנית הלימודי� שהוא מציע לסטודנטי�

  :האלה

המלצות "כפי שכבר צוי) ש : המוסדות האקדמיי�בקרבהקורסי� " שיווק"דגש על פעולות   $

שלפחות חשיבות רבה  סבורי� כי ישאנו , ")קידו� אקדמי של תכנית" ("�הנוגעות לקורסי

שהמוסד קורס ; "קורס דגל" יקבלו מעמד של הציעה השנההתכנית שהקורסי� מקצת 

ער�  – מעודד סטודנטי� למעורבות בקהילה מכיוו) שהוא האקדמי יכול להתגאות בו

המוסד האקדמי ראשית , כ�לש� , אול�ו. שהאקדמיה מתחילה להכיר בחשיבותו הגדולה

 לקשירת בכירי� לנקוט אמצעי� רשמיי� ולא רשמיי�כא) נית) .  להכיר את הקורסצרי�

 ראשי הזמנתאחת הפעולות המוצלחות שראינו השנה היא . במוסד האקדמי לפעילות הקורס

בו הסטודנטי� והמרצי� מציגי� ע� נציגי ש, החוגי� או הפקולטה לטקס הסיו� של הקורס

לשרת מטרה זו יכולה ג� חשיפה לתקשורת . התהלי� של השנהאת י� את התוצרי� וארגונ

א� כל עוד היא מצטיירת כפעולה למע) צדק , )הצילו� כתבה לטלוויזי, פרסו� מאמר בעיתו)(

  . נטייה פוליטית מזוההבעלתחברתי וזכויות אד� ולא כפעולה 

 שנוקטי� השפהבי) " פערי שפה" להתפתח  יכולי� אנו מתרשמי� כי :רגישות לפערי שפה  $

קורסי�  בתאר� סגל הקורס והסטודנטי� לבי) השפה שמשתמשי� בה בכירי האקדמיה

בכירי האקדמיה עשויי� לדבר , "צדק חברתי"בעוד השפה של סגל הקורס תהיה של . בתכנית

 את פעילות הקורסי� מנקודת  בתאר�"התרומה לקהילה"וחשיבות " צדקה"בשפה של 

,  הייחודיות של תכנית אקדמית זושתיסוב עלמערכת הסברה י) זה ראוי להפעיל לעני. מבט�

 בעבור פעילות ")קרדיטציה("אינה בגדר מת) נקודות זכות אקדמיות  כי התכנית ולהדגיש 

אקדמית חדשה ללימוד אקטיבי של צדק חברתי �אלא הבניית מסגרת פדגוגיתהתנדבותית 

יש .  אליונלוויתולא , ילה היא חלק מתהלי� הלימודבה העשייה בקהמסגרת ש; וזכויות אד�

המחקר כחלק אינטגראלי של להדגיש כלפי המוסד האקדמי את מקומ� של התיאוריה ו

נגישותו לואת התרומה של מסגרות פדגוגיות אלו לחדשנות במחקר ו, מהעשייה בשטח

  . ליישו� בקהילה

ס המעודד סטודנטי� למעורבות  קור:נטייה פוליטיתעל דגש על מחויבות פוליטית ולא   $

 יש לפיכ�.  מסוימתנטייה פוליטיתלהיות מזוהה במהירות ע� פוליטית לשינוי חברתי עלול 

נטייה כבעלי ולא , הקורסי� כמעודדי� מחויבות ומעורבות פוליטיתזהות חשיבות לשמור על 

לאבד את מפלגה עלול ע�  פוליטית ע� תנועה או  שיזוהה מבחינהקורס. פוליטית מסוימת

  . חסות המוסד האקדמי

ימי עיו) החושפי� את פעילות ביש להרחיב את השימוש בכנסי� ו: עריכת כנסי� וימי עיו�  $

בתו� כ� אנו .  לקהל האקדמי ולקהל הרחב"השותפותפורו� "פעילות את הקורסי� ו

  :  האלהרמותהשל כנסי� בשתי את עריכת� ממליצי� לעודד 

,  תחו� המחקר והעשייה הייחודיי� לושעניינו כנס לערו�א0  הקורס יש–ברמת הקורס   .1  

הפקולטה או ,  ברמת המחלקהלהיער�כנס כזה יכול . בו הוא פועלשובזירה המקומית 

 אמצעי ג� זה. אנשי אקדמיה וסטודנטי�,  נציגי ארגוני�ויוזמנו אליו, המוסד האקדמי

  . שותפות בידע בי) אקדמיה לקהילהמומל� ליצירת
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 ברחבי   אנו רואי� ער� רב להמשי� לערו� כנסי� וימי עיו) –" פורו� השותפות "ברמת  .2  

הסטודנטי� את , הארגוני�את , לחשו0 את המוסד האקדמיאירועי� אלו מטרת� . האר�

  .למגוו) הפעילויות שהקורסי� והפורו� מציעי� וכ) את הקהל הרחב

  

  "פורו� השותפות"המלצות הנוגעות ל

הפצת  באשר לסוגיה של שביעות רצו) ניכרת : דע ופיתוח מגוו� מפגשי� הפצת היהרחבה של  $

ובהפצה בגיבוש יוסי0 לתמו� הפורו� כי ואנו ממליצי� , הידע והלמידה של הקורסי� זה מזה

 חניכה אישית בי) המרצי�מומל� לחזק תהלי� זה , ע� זאת.  ידע ומידע בי) הקורסי�של

תחומי עניי) לפי פעילות או של אוגרפי יגסמ� אזור ארגו) מפגשי� נוספי� בי) מרצי� על בו

כגו) צרכי� הנוגעי� לידע וללמידה או , פעילות זו תית) מענה לצרכי� של מרצי�. משותפי�

קשר אישי אשר אינ� מסופקי� במפגשי� הרחבי� של בצרכי� פסיכולוגיי� בתמיכה ו

  . הפורו�

המש� לעבודת המיפוי ב: שותפות להיבטי� הארגוניי� של הי�פיתוח מאגרי ידע הנוגע  $

, עגנו) ואחרי�� גול)(החשובה של פעילות סטודנטי� לשינוי חברתי שנעשתה בשני� האחרונות 

 יפתח מאגרי ידע ובד בבד,  מאגר מיפוי זהלפתח יוסי0אנו ממליצי� כי הפורו� , )2005

 מידע  צור� בהעברה מסודרת שלבייחוד מסתמ) .מרצי� בתכנית לנוספי� שיהיו נגישי�

  :בתחומי� האלהלמרצי� 

  ;אפשרויות מימו) למלגות סטודנטי�  .1  

  ;ביטוח סטודנטי�  .2  

 ;התקשרות ע� ארגוני� ותהליכי עבודה משותפי� רצויי�מתכונות   .3  

 עבודות מחקר ותיעוד על ובו,  באינטרנטאנו רואי� ער� רב בהקמת מאגר מידע עשיר, כמו כ) 

 פורו� אינטרנטמאגר מידע זה יכול א0 לתמו� ב. לההעשייה בקהיעל הנעשה בקורסי� ו

, נציגי ארגוני� וקהל רחב, סטודנטי�,  אנשי אקדמיהשל לא רשמיותשיזמי) התקשרויות 

  . הקשורי� לפעילות הפורו�בתחומי�

 משיחות ע� מרצי� ניכרי� ה) הצור� בפיתוח תחושת קהילה :פיתוח קהילה של פרקסיס  $

התפתחות קהילה של פרקסיס , אמנ�. מפגשי� השנהאשר להחמצה בתחושת מקצועית וה) 

כדי לאפשר כר פורה להתהוות , ע� זאת. מתו� קבוצת המרצי�להיות ספונטנית צריכה 

 ולהגדיר גבולות משותפי� מרחבי�על מארגני הפורו� לסייע ביצירת , הקהילה המקצועית

וזה עבודה משות0 בי) רת חהגד: בנקיטת הפעולות האלהזאת נית) לעשות .  למרחבי� אלו

בכל  ,למשל(החברי� בה של מחויבות יצירת  הגדרת גבולות הקבוצה המתכנסת ו;הקורסי�

 הרחבת ;)לשמירה על מועדי מפגש קבועי�הנוגע לדחיפות ההגעה למפגשי� המשותפי� ו

פורו� " הגדרת תפקיד הקהילה והשתתפותה ב;לא רשמיותהמסגרות לאינטראקציות 

  . קורסי�למפגשי  סגרות נוספות ויצירת מ"השותפות

 מפגשי הפורו� יכולי� לשמש :הסתייעות בתהליכי� רפלקסיביי� כחלק ממפגשי הפורו�  $

במפגשי . ולא רק בקבוצת העמיתי�, אינדיקציה להתפתחות שיח הלמידה בתכנית כולה

ולכ) סיטואציות אלו מזמנות רפלקציה ברמה גבוהה , סטודנטי�ה� הפורו� המרצי� עצמ� 

 עמיתיה� המרצי�  קול� הנשמע באוזנישעשויה לשק0 למרצי� לא רק את, עמוקהו

. הסטודנטי� שלה� בכיתהקול� הנשמע באוזני אלא ג� את , "ועכשיו כא)"בדינאמיקה של 

ולהאיר ,  ללמד על הקושי של המרצי� עצמ� להתמודד ע� שינוייכולה הרפלקציה, יתר על כ)

 מרצה בי) שהפרט הוא ,וצתי על הפרט בהקשר זהאת ההשפעה החשובה שיש לתהלי� הקב
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חשוב להכיר בחשיבות העבודה הרפלקסיבית השוטפת ג� , לש� כ�.  סטודנטבי) שהפרט הוא

  . "השותפותפורו� "ב

אנו מתרשמי� כי  :"השותפותפורו� " יותר בלהיות שותפי� פעילי�הזמנת נציגי ארגוני�   $

אפשרות אנו ממליצי� לבחו) . מי בעיקרו הוא גו0 אקד"השותפותפורו� "נכו) להיו� 

פתיחות רבה יותר להפגי) ו, גדולה יותר של נציגי ארגוני� בפעילות הפורו� לשותפות

  . לתשומות של גורמי� בקהילה

,  שלל הממצאי� שהעלנו השנהלנוכח :מיקוד תהליכי הלמידה המשותפי� לשנה הקרובה  $

בענייני� " השותפותפורו� "יו) ברמת  זמ) ומקו� בשנה הקרובה לדלייחדאנו ממליצי� 

  :האלה

  ;לסטודנטי�הליווי  מתכונות  .1  

  ;הקורסבאשר לעמדת הסטודנט בסיו�   שנעשה במסגרת הקורסבירורה  .2  

  ;ת קבוצתית9 שונבתנאי� שלעבודה   .3  

 –ושילוב� בסגל ,  אנשי ארגוני� בתו� סגל ההוראה של הקורסשיקולי� באשר לשילוב  .4  

  ;הלכה למעשה

 .היחידות למעורבות חברתית בקמפוסי�ע� ח ו"פרפרויקט  ע�אפשרויות עבודה   .5  

  

אנו ממליצי� למקד את דיוני הפורו� ג� בענייני� אלו לנוכח חשיבות� הרבה להשגת מטרות 

  .ובשל החוסר היחסי בידע ובכלי� בתחומי� אלו כעת, השותפות

  

  המלצות הנוגעות להמש% המחקר

ובתו� כ� לשי� דגש על , לחקור את ההיבטי� הייחודיי� של התכניתאנו ממליצי� להמשי� 

  :הענייני� האלה

.  והשפעת� על הסטודנטי� התנהלות הקורסי�–המחקר השנה התמקד בגבולות הקמפוס   .1

 ללמוד כדיובעיקר ,  מחו� לקמפוס נעשתה במינוני� נמוכי� יותרשנעשתהבדיקת הפעילות 

למקד את המחקר העתידי אנו ממליצי� , לפיכ�. נטי�מנקודת מבט זו על פעילות הסטוד

 ההשפעות של עשיית של מעמיקה יותר בחינה ולערו�, של התכנית "קמפוסית$חו#"בעשייה 

  .הארגוני�על הסטודנטי� על הקהילה ו

 הסטודנטי� ג�  שלפעילותאת העמדות וה שיבדוק את מחקר אור%אנו ממליצי� לערו�   .2

בו השתלבו הסטודנטי� בחברה שר זה צרי� לבחו) את האופ) מחק. לאחר סיו� לימודיה�

מידת המעורבות את , תפיסת העול� שפיתחו לעצמ� כאנשי� בוגרי�את , הישראלית

  .הפוליטית שלה� וכדומה

קבוצת הביקורת תתבסס . השוואה לקבוצת ביקורתאנו ממליצי� לערו� מחקר המבוסס על   .3

זה . יה בארגוני� לשינוי חברתיהמשלבי� עשיעל סטודנטי� שאינ� משתתפי� בקורסי� 

  .על הסטודנטי�ואת מידת השפעתה התכנית של איכות הרכיב מכריע ביכולת לבחו) את 

אנו ממליצי� שמחקר עתידי יהיה . יחידת הניתוח הבסיסיתראה בקורס את מחקר זה   .4

 הדבר ייעשה . ולא הקורסהסטודנט תהיה יחידת הניתוח ובו, "נבדקי$תו%"מער%  על יתבסס

אנו  –במילי� אחרות . להפחית את שונות הטעות בבחינת שינוי עמדות הסטודנטי�כדי 

 . אלא הסטודנטורס הוא שצרי� להיות מוקד העניי) לא הקבמחקרי� עתידיי�סבורי� כי 
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.  במסגרתוהנערכי�קורסי� ל ו"השותפותפורו� "ברצוננו להביע את הערכתנו הגדולה לפעילות 

בעלת השפעות יוצאות דופ) על , ערכית,  לעשייה חשובהו משמשי� דוגמהקורסי� אל

 נדב� נוס0 בתהלי� יהיואנו תקווה כי המלצות אלו . האקדמיהעל הקהילה ועל , הסטודנטי�

    ."השותפותפורו� "של הלמידה המתמש� של הקורסי� ו
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    1' נספח מס

  

  ית /שאלו� לסטודנט

  )תחילת שנה(
  

  ,שלו� רב

בימי� אלה אנו מבצעי� מחקר הערכה שנועד ללמוד על הער� והתרומה של תוכנית מהסוג בה 
חשוב להדגיש כי . אנו מבקשי� ממ� לענות על השאלו) המצור0, במסגרת זו. פת/ה משתת0/את

, לפיכ�. אלא עמדת� האישית היא זו החשובה לנו, בשאלו) זה אי) תשובות נכונות או לא נכונות
  .י לסמ) תמיד את התשובה שנראית ל� המתאימה ביותר לעמדת�/אנא הקפד

וכל המידע בו משמש למטרות , ללא זיהוי שמי, יש לציי) כי השאלו) הוא אנונימי לחלוטי)
  . סטטיסטיות בלבד

נשמח לעמוד לרשות� לצור� כל . )/בהמש� נביא את סיכו� תוצאות מחקר הערכה זה לידיעתכ�
  .הרהשאלה או בקשה להב

  !הפעולה בקידו� המחקר�תודה על שיתו0

  

  

  .י את המידה שבה כל משפט המופיע בטבלה שלהל) נכו) לגבי�/סמ), אנא

  

  : לעמדותי%�המשפטי� הבאי� מתייחסי

  נכו� מאוד          כלל לא נכו�                    

  7  6  5  4  3  2  1  .המצב החברתי במדינה מעסיק אותי באופ) יומיומי   .1

ת במשמעות החברתית של אירועי� /עמקאני לא ממש מת   .2
  ). רדיו, הטלוויזי, עיתו)(ת במדיה /שבה� אני נתקל

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  . ת הזדמנויות לתרו� לקהילה/אני תמיד מחפש   .3

  7  6  5  4  3  2  1  .יש  לי ידע  נרחב ומעמיק בנושאי חברה   .4

ושא אני אד� ע� עמדות אידיאולוגיות ברורות בכל הנוגע לנ   .5
  . החברתי

1  2  3  4  5  6  7  

, ת לעתי� קרובות טקסטי� בעלי משמעות חברתית/אני קורא   .6
  .כלכלית או פוליטית

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  . אי) לי כלי� להשפיע על הנעשה במדינה   .7

  7  6  5  4  3  2  1   .יומיות�ת אידיאולוגיה חברתית בפעולותיי היו�/אני משלב   .8

דמנויות ללמוד נושאי� הקשורי� ת הז/אני תמיד מחפש   .9
  . בשינוי חברתי

1  2  3  4  5  6  7  

פת לעיתי� קרובות באירועי� /אני משתת0   .10
  .חברתיי� הקשורי� לשינוי חברתי/פוליטיי�

1  2  3  4  5  6  7  

אני מרגיש כי אי) לי את הכישורי� הנדרשי� לעבודה למע)    .11
  .שמירה על זכויות אד�

1  2  3  4  5  6  7  

 אישי ארגוני� רבי� הפועלי� למע) זכויות ה באופ)/אני מכיר   .12
  .אד� וצדק חברתי

1  2  3  4  5  6  7  

לקחתי בעבר חלק פעיל בעשייה למע) זכויות אד� או צדק    .13
  .חברתי

1  2  3  4  5  6  7  

צמיחתו של המשק הישראלי חשובה יותר , כשאי) ברירה   .14
  .מאשר צמצו� הפערי� החברתיי�

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  . להשפיע על המתרחש בחברהיש לי ביטחו) ביכולתי    .15

  7  6  5  4  3  2  1צמצו� הפערי� הכלכליי� במדינה הוא הנושא החשוב ביותר    .16
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  .ג� בהשוואה להשקעה בביטחו), על סדר היו�

סוגיית שוויו) הזכויות לאוכלוסייה הערבית מעסיקה אותי    .17
  . מדי יו�

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  .ת להוביל שינוי חברתי/אני מסוגל   .18

פעילות ממשית למע) שמירה על זכויות אד� היא חלק מרכזי    .19
  .מאוד בחיי

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  .חשוב לי לרכוש ידע שיעזור לי לבצע שינוי חברתי   .20

ת ראייה ביקורתית לגבי מצב זכויות האד� בחברה /אני בעל   .21
  .הישראלית

1  2  3  4  5  6  7  

ביחס לסטודנטי� , תינה אידיאולוגיה כמיעוט מבח/אני חש   .22
  .אחרי� בקמפוס

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  . ה) מוגזמות בעיקר), טענות בדבר אפליה כלפי נשי�, לדעתי   .23

ג� א� , ההשקעה הכלכלית בביטחו) המדינה מוצדקת לדעתי   .24
  . היא באה על חשבו) טיפול בפערי� כלכליי� וחברתיי�

1  2  3  4  5  6  7  

רבות פקידה של האקדמיה לעודד סטודנטי� למעואי) זה ת   .25
  .והשפעה בקהילה בה ה� נמצאי�

1  2  3  4  5  6  7  

פת אחרי� בהשקפת העול� החברתית והכלכלית /אני משת0   .26
  .שלי

1  2  3  4  5  6  7  

  
  

  :פת בקורס זה/ה משתת,/המשפטי� הבאי� מתייחסי� לסיבות שבגלל� את

  נכו� מאוד                     כלל לא נכו�

  7  6  5  4  3  2  1  .ה עדיי)/הגעתי לקורס כדי להכיר תחו� חדש שאותו איני מכיר   .27

  7  6  5  4  3  2  1  .הגעתי לקורס כדי להכיר אנשי� בעלי דעות דומות לשלי   .28

הגעתי לקורס בעקבות העניי) שלי ללמוד במסגרת אקדמית את    .29
   .נושא הצדק החברתי

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  .נדב בארגו) חברתיהגעתי לקורס בשל ההזדמנות להת   .30

  7  6  5  4  3  2  1  .הגעתי לקורס מתו� היכרות מוקדמת ע� המרצה   .31

  7  6  5  4  3  2  1  .הגעתי לקורס כדי לרכוש כלי� אשר יעזרו לי לפעול למע) הקהילה   .32

  7  6  5  4  3  2  1  .ה למלגה/הגעתי לקורס מכיוו) שאני זקוק   .33

  7  6  5  4  3  2  1  .ה/הגעתי לקורס בשל המלצה של חבר   .34

  7  6  5  4  3  2  1  .  הגעתי לקורס כי אני רוצה לעסוק בעתיד בשינוי חברתי   .35

  7  6  5  4  3  2  1  . הגעתי לקורס כדי לנצל כישורי� מיוחדי� שיש לי   .36

  7  6  5  4  3  2  1  . הגעתי לקורס כי הייתי חייב בקורס כללי וזה התאי� לי   .37

  7  6  5  4  3  2  1  . בעתידהגעתי לקורס כי הידע שארכוש עשוי לתרו� להכנסתי    .38

הגעתי לקורס משו� שאני רוצה לעסוק בעתיד במחקר אקדמי    .39
  .בנושאי� של זכויות אד� וצדק חברתי

1  2  3  4  5  6  7  

   
  

  :המשפטי� הבאי� מתייחסי� לציפיות של% מהקורס
  

  נכו� מאוד                  כלל לא נכו�           

שנות דברי� אשר נה שהקורס יספק לי כלי� ל/אני מאמי)   .40
  .יו��מפריעי� לי בחיי היו�

1  2  3  4  5  6  7  

אני מצפה שלקורס המשולב ע� התנדבות בקהילה תהיה השפעה    .41
  .על המתרחש בחברה הישראלית

1  2  3  4  5  6  7  

נת להעמיק את היכרותי האקדמית ע� נושא זכויות /אני מעוניי)   .42
  .האד�

1  2  3  4  5  6  7  

 להשפיע יטחוני העצמי ביכולותיאני מקווה להגביר את מידת בי   .43
  .על המתרחש בחברה

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  .חשוב לי לפתח כלי� להבנת בעיות חברתיות   .44
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  7  6  5  4  3  2  1  .נת לגבש את זהותי האידיאולוגית במסגרת הקורס/אני מעוניי)   .45

וא0 ( שוני� � אני מצפה שהקורס יציג זרמי� אידיאולוגיי   .46
  . לסוגיות החברתיות הנידונותסבהתייח) סותרי�

1  2  3  4  5  6  7  

סביר להניח כי מבחינה אידיאולוגית אהיה במיעוט ביחס    .47
  . לסטודנטי� אחרי� בקורס הנדו)

1  2  3  4  5  6  7  

הייתי רוצה שהעמדות האידיאולוגיות של המרצה בקורס ישולבו    .48
  . בתו� החומר האקדמי הנלמד

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  .עיל ומשמעותי בדיו) בכיתהאני מצפה לקחת חלק פ   .49

חשוב לי לשמוע דעות של סטודנטי� אחרי� במסגרת הדיו)    .50
  .בכיתה

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  .אני מצפה שהקורס ילמד אותי כיצד לעזור לאנשי� אחרי�   .51

המחקריי� , חשוב לי שהקורס יתמקד בצדדי� התיאורטיי�   .52
  .החברתי וזכויות האד� בישראלוהאקדמיי� של סוגיות הצדק 

1  2  3  4  5  6  7  

חשוב לי שהקורס יתמקד בפרקטיקה של עשייה חברתית    .53
  ).התנדבות בקהילה(

1  2  3  4  5  6  7  

אני מצפה שבאופיו ובדר� העברתו יהיה קורס זה שונה    .54
  .ת במסגרת אקדמית\מהקורסי� האחרי� שאני לומד

1  2  3  4  5  6  7  

עיוניות �פיד  על דרישות אקדמיותאני מצפה שהקורס ישמור ויק   .55
  .גבוהות

1  2  3  4  5  6  7  

 
  

  :נת להשתת0 במסגרת הקורס/י פעילות שבה היית מעוניי)/תאר
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
  

 ? מה) תוכניותי� לגבי עשייה חברתית מעבר לשנה זו
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

  
נית) (י בעתיד כדי להשפיע על הנעשה בחברה /מה� תחומי הפעילות בה� סביר שתפעלני /סמ)

  ):לסמ) יותר מתשובה אחת

  )  פעילות לובי בכנסת או ברשויות מקומיות, פעילות מפלגתית(ארגוני� פוליטיי�  .1

   יארגוני  צדקה  או סיוע הומניטאר .2

  פעילות בארגוני� לשינוי חברתי .3

      ארגוני� בעלי אופי משפטי .4

  סביר להניח כי לא אפעל במסגרת ארגו) חברתי .5

  _________אחר  .6
  
   

אודות , ביחס אלי�, לגבי הקורס. ( כראות רצונ�סנת להתייח/ה מוזמ)/בשורות הבאות את
  ):ההתנדבות בקהילה

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
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  נתוני רקע

  
      _____________     : שנת לידה   .1

  
       נקבה�   זכר�: מי)  . 2

        
        __________________________________  : אר� לידה  . 3

  
   _________________: שנת עלייה  . 4

  
): כתובת קבועה(ת /ה מתגורר/ש� היישוב שבו את  . 5

______________________________    
  : מצב משפחתי  . 6

    
ה   / אלמ)�ה      / גרוש�)   ע� ילדי�(אה / נשוי�)     ללא ילדי�(אה / נשוי� ה / רווק�
    ____________ אחר �

  
    ____________________________:ות/מספר אחי�  . 7

  
   ?ה את קבוצת המוצא של�/כיצד היית מגדיר  . 8

    ת   /ה מזרחי/ יהודי�
    ת  /ה אשכנזי/ יהודי�
    ה עולה מחבר העמי�/ יהודי�
    ה עולה מאתיופיה   / יהודי�
    ____________________________ה מ /ה עולה חדש/ יהודי�
    ת     /פלסטיני/ ת / ערבי�
    __________________________ אחר  �

  
  ?ה את עצמ� מבחינה דתית/כיצד היית מגדיר  . 9

    
    _________ אחר�ת        / חילוני�ת        / מסורתי�       ה/ דתי�

  
  ?מהי שייכות� הדתית  .10

    
__________ אחר�ת / דרוזי�יה  / נוצרי �ת / מוסלמי�ת  / יהודי� ללא דת  �
      

      ? _______ברסיטהת באוני/ה לומד/כמה שני� את  .11
  

     שלישי� שני        � ראשו)            �: לתואר
    

    ?  ת במקביל /ה עובד/הא� את  .12
     לא   �
    ______________? ______________במה,  כ)�

  
    ?  מה� תחומי הלימודי� של� באוניברסיטה  .13

    ______________________________________________  עיקרי
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    ______________________________________________  משני
  

  
    ?הא� השתתפת בעבר במסגרת של עשייה חברתית  . 14

          כ) �לא        �
     ________________________________  ?באיזה ארגו), א� כ)

    ?_________________כמה זמ) 

  
  ? חת�ה את המצב הכלכלי של משפ/כיצד היית מגדיר. 15

  

   ע� קשיי� גדולי� מאוד   �

     ע� קשיי��

   בינוני   �

     מבוסס�

   מבוסס מאוד�

    

  

    

  

  
  
  
  

  !תודה על שיתו0 הפעולה
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   2' נספח מס

  ית /שאלו� לסטודנט

  )סו, שנה(
  

  ,שלו� רב

בימי� אלה אנו מבצעי� מחקר הערכה שנועד ללמוד על הער� והתרומה של תוכנית מהסוג בה 
חשוב להדגיש כי . אנו מבקשי� ממ� לענות על השאלו) המצור0, במסגרת זו. פת/ה משתת0/את

, לפיכ�. אלא עמדת� האישית היא זו החשובה לנו, בשאלו) זה אי) תשובות נכונות או לא נכונות
  .י לסמ) תמיד את התשובה שנראית ל� המתאימה ביותר לעמדת�/אנא הקפד

וכל המידע בו משמש למטרות ,  זיהוי שמיללא, יש לציי) כי השאלו) הוא אנונימי לחלוטי)
  . סטטיסטיות בלבד

נשמח לעמוד לרשות� לצור� כל . )/בהמש� נביא את סיכו� תוצאות מחקר הערכה זה לידיעתכ�
  .שאלה או בקשה להבהרה

  !הפעולה בקידו� המחקר�תודה על שיתו0

  

  

  ' חלק א

  .לגבי�י את המידה שבה כל משפט המופיע בטבלה שלהל) נכו) /סמ), אנא

  

  : לעמדותי%�המשפטי� הבאי� מתייחסי

  נכו� מאוד        כלל לא נכו�                                  

  7  6  5  4  3  2  1  .המצב החברתי במדינה מעסיק אותי באופ) יומיומי   .56

ת במשמעות החברתית של אירועי� /אני לא ממש מתעמק   .57
  ). רדיו, הטלוויזי, עיתו)(ת במדיה /שבה� אני נתקל

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  . ת הזדמנויות לתרו� לקהילה/אני תמיד מחפש   .58

  7  6  5  4  3  2  1  .יש  לי ידע  נרחב ומעמיק בנושאי חברה   .59

אני אד� ע� עמדות אידיאולוגיות ברורות בכל הנוגע לנושא    .60
  . החברתי

1  2  3  4  5  6  7  

, ת לעתי� קרובות טקסטי� בעלי משמעות חברתית/אני קורא   .61
  .ת או פוליטיתכלכלי

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  . אי) לי כלי� להשפיע על הנעשה במדינה   .62

  7  6  5  4  3  2  1   .יומיות�ת אידיאולוגיה חברתית בפעולותיי היו�/אני משלב   .63

ת הזדמנויות ללמוד נושאי� הקשורי� /אני תמיד מחפש   .64
  . בשינוי חברתי

1  2  3  4  5  6  7  

/ ת באירועי� פוליטיי�פת לעיתי� קרובו/אני משתת0   .65
  .חברתיי� הקשורי� לשינוי חברתי

1  2  3  4  5  6  7  

אני מרגיש כי אי) לי את הכישורי� הנדרשי� לעבודה למע)    .66
  .שמירה על זכויות אד�

1  2  3  4  5  6  7  

ה באופ) אישי ארגוני� רבי� הפועלי� למע) זכויות /אני מכיר   .67
  .אד� וצדק חברתי

1  2  3  4  5  6  7  

ק פעיל בעשייה למע) זכויות אד� או צדק לקחתי בעבר חל   .68
  .חברתי

1  2  3  4  5  6  7  

צמיחתו של המשק הישראלי חשובה יותר , כשאי) ברירה   .69
  .מאשר צמצו� הפערי� החברתיי�

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  . יש לי ביטחו) ביכולתי להשפיע על המתרחש בחברה   .70
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ב ביותר צמצו� הפערי� הכלכליי� במדינה הוא הנושא החשו   .71
  .ג� בהשוואה להשקעה בביטחו), על סדר היו�

1  2  3  4  5  6  7  

סוגיית שוויו) הזכויות לאוכלוסייה הערבית מעסיקה אותי    .72
  . מדי יו�

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  .ת להוביל שינוי חברתי/אני מסוגל   .73

פעילות ממשית למע) שמירה על זכויות אד� היא חלק מרכזי    .74
  .מאוד בחיי

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  .חשוב לי לרכוש ידע שיעזור לי לבצע שינוי חברתי   .75

ת ראייה ביקורתית לגבי מצב זכויות האד� בחברה /אני בעל   .76
  .הישראלית

1  2  3  4  5  6  7  

ביחס לסטודנטי� , תה כמיעוט מבחינה אידיאולוגי/אני חש   .77
  .אחרי� בקמפוס

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  . ה) מוגזמות בעיקר), ה כלפי נשי�טענות בדבר אפלי, לדעתי   .78

ג� א� , ההשקעה הכלכלית בביטחו) המדינה מוצדקת לדעתי   .79
  . היא באה על חשבו) טיפול בפערי� כלכליי� וחברתיי�

1  2  3  4  5  6  7  

רבות אי) זה תפקידה של האקדמיה לעודד סטודנטי� למעו   .80
  .והשפעה בקהילה בה ה� נמצאי�

1  2  3  4  5  6  7  

פת אחרי� בהשקפת העול� החברתית והכלכלית /אני משת0   .81
  .שלי

1  2  3  4  5  6  7  

  
  

  ' חלק ב

  :להתרשמות% מהקורסהמשפטי� הבאי� מתייחסי� 
  

  נכו� מאוד       כלל לא נכו�           

העמקתי את היכרותי האקדמית ע� נושא , בעקבות הקורס   .1
  . זכויות האד�

1  2  3  4  5  6  7  

 להשפיע יהביטחו) העצמי שלי לגבי יכולותיעלה , בעקבות הקורס   .2
  .על המתרחש בחברה

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  .ה שזהותי האידיאולוגית התגבשה במסגרת הקורס/אני מרגיש   .3

 סהקורס הציג קשת רחבה של דעות ונקודות מבט בהתייח   .4
  .לסוגיות החברתיות הנידונות בכיתה

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  .מעותי בדיו) בכיתהלקחתי חלק פעיל ומש   .5

באמצעות הקורס רכשתי ידע וכלי� שיסייעו לי לעשות שינוי    .6
  .חברתי

1  2  3  4  5  6  7  

באמצעות הקורס נחשפתי למגוו) רחב של ארגוני� חברתיי�    .7
  .שלא הכרתי לפני כ)

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  .ות בקורס היוו מקור תמיכה משמעותי עבורי/הסטודנטי�   .8

ה שקורס זה היה שונה באופיו ובדר� העברתו /אני מרגיש   .9
  . ת במסגרת אקדמית\מקורסי� אחרי� שאני לומד

1  2  3  4  5  6  7  

  7  6  5  4  3  2  1  .תכני הקורס התאימו לערכי� שלי   .10

  7  6  5  4  3  2  1  . הקורס גר� לי להתפתחות אישית   .11

  7  6  5  4  3  2  1  .הרגשתי שיש מקו� ולגיטימיות לחילוקי דעות בקבוצה   .12

מבחינת קבוצת (השתתפות סטודנטי� מרקעי� חברתיי� שוני�    .13
הרחיבה את הידע שלי על אוכלוסיות , בקורס) מוצא או לאו�

  .שונות משלי

1  2  3  4  5  6  7  

מבחינת קבוצת (השתתפות סטודנטי� מרקעי� חברתיי� שוני�    .14
סייעה ללמידת הנושא המרכזי של , בקורס) מוצא או לאו�

  .הקורס

1  2  3  4  5  6  7  
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  :י את תחושת השייכות של� ביחס לקבוצת הסטודנטי� בקורס/סמנ

  
  , ת/מבודד

  ת/לא שייכ
  

  
תחושת שייכות     

  חזקה
1  2  3  4  5  

  
  
   

  

  'חלק ג

   : של% מהנושאי� הבאי�שביעות הרצו�י את מידת /אנא סמ�
  במידה רבה  כלל לא                         

  7  6  5  4  3  2  1  .קורסהרמה האקדמית של ה   .1

  7  6  5  4  3  2  1  .איכות ההוראה של הסגל האקדמי בקורס   .2

  7  6  5  4  3  2  1  .ליווי והדרכה מקצועית מצד הסגל האקדמי של הקורס   .3

  7  6  5  4  3  2  1  . תמיכה  רגשית מצד הסגל האקדמי של הקורס   .4

  7  6  5  4  3  2  1  .התרומה של מטלות הקורס ללמידה   .5

  7  6  5  4  3  2  1  .כני� האקדמיי� של הקורס לעשייה בארגו)מידת ההלימה בי) הת   .6

  7  6  5  4  3  2  1  .האתגר האינטלקטואלי שהציב בפני הקורס   .7

  7  6  5  4  3  2  1  .ליווי והדרכה שקיבלתי מצד הארגו) בו התנדבתי   .8

  7  6  5  4  3  2  1  .שביעות רצו) כללית מהעבודה בארגו)   .9

  7  6  5  4  3  2  1  .קבלת כלי� מעשיי� לביצוע שינוי חברתי   .10

  7  6  5  4  3  2  1  ? בו השתתפתמהקורסת רצו) /ה שבע/עד כמה את, באופ) כללי   .11

 בו התנדבת לקהילה בארגו� תרמתה כי /ה חש/באיזו מידה את   .12
  ?במסגרת הקורס

1  2  3  4  5  6  7  

  

  

  ' חלק ד

  : ג� לאחר שהקורס יסתיי�, י להיות פעיל בארגו) החברתי בו התנדבת השנה/הא� תמשיכ. 1
  לא       �כ)       �

  :מה) הסיבות לכ�
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

  
  
נית) (י בעתיד כדי להשפיע על הנעשה בחברה / תחומי הפעילות בה� סביר שתפעלני מה�/סמ). 2

  ):לסמ) יותר מתשובה אחת

  )  פעילות לובי בכנסת או ברשויות מקומיות, פעילות מפלגתית(ארגוני� פוליטיי�  .7

   יארגוני  צדקה  או סיוע הומניטאר .8

  פעילות בארגוני� לשינוי חברתי .9

      ארגוני� בעלי אופי משפטי .10

  ביר להניח כי לא אפעל במסגרת ארגו) חברתיס .11

  _________אחר  .12
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או בעשייה המשולבת בארגו) /ו(מה) שתי הפעילויות שהיו המשמעותיות ביותר עבור� בקורס . 3

  ? )חברתי
  

  :מה היה בה משמעותי. ב, תארו את הפעילות. א:  1פעילות 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

  
  :מה היה בה משמעותי. ב, תארו את הפעילות. א:  2פעילות 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

  
  
  ):או בעשייה המשולבת בארגו) חברתי/ו(בקורס  מה� הדברי� שנית) לשפר. 4

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

  
  
  :קורס זה היה עבור�, בהשוואה לקורסי� אקדמיי� אחרי� אות� למדת השנה. 5
  

משמעותי פחות 
  מקורסי� אחרי�

  
  

משמעותי במידה 
  שווה

משמעותי יותר   
  מקורסי� אחרי�

1  2  3  4  5  

  
  
  
אודות , ביחס אלי�, לגבי הקורס( כראות רצונ� סנת להתייח/ה מוזמ)/בשורות הבאות את. 6

  ):ב"ההתנדבות בקהילה וכיו
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
  
  

  

  נתוני רקע

  

  

 _____________________ת   /ה משתת0/� הקורס בו אתש .1

  

      _____________     : שנת לידה .2
 

       נקבה�   זכר�: מי) .3
 

        __________________________________  : אר� לידה .4
 

    _________________: שנת עלייה
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    ?ה את קבוצת המוצא של�/כיצד היית מגדיר .5
 ת     /פלסטיני/ ת / ערבי�

    ת   /ה מזרחי/ יהודי�
    ת  /ה אשכנזי/ יהודי�
    ה עולה מחבר העמי�/ יהודי�
    ה עולה מאתיופיה   / יהודי�
   ____________________________ה מ /ה עולה חדש/ יהודי�
    __________________________ אחר  �

  

  ?ה את עצמ� מבחינה דתית/כיצד היית מגדיר .6
  
    _________ אחר�ת        / חילוני�ת        / מסורתי�       ה/דתי �

  
  

  ? ______ת באוניברסיטה/ה לומד/כמה שני� את .7
 

 

    BA        � MA       � PHD    �: ת/ה לומד/לאיזה תואר את .8
 

  

    ?  ת במקביל  ללימודי�/ה עובד/הא� את .9
    לא   �
    ______________? ______________במה,  כ)�

 

  

  : מהו תחו� הלימודי� העיקרי של� באוניברסיטה .10

  
  . משפטי��
  . מדיניות ציבורית�
  .מנהל עסקי�/  כלכלה �
  . מדעי החברה�
  . מדעי הרוח�
  . מדעי הטבע�
  

  .הנדסאי�/  הנדסה �
  . רפואה�
  . עבודה סוציאלית�
  . חינו��
  . אומנות�
  _____________ אחר �
  

 

  

   כ) �לא        �  ? במסגרת של עשייה חברתיתהא� השתתפת בעבר  .11
      

    ________________________________  ?באיזה ארגו), א� כ)
    ?_________________כמה זמ) 

 
  

  !תודה על שיתו0 הפעולה
 


