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�גול& (2005�2004שנער� בשני� מחקר הערכה זה ממשי� את העבודה שהחלה במחקר המיפוי 

ממצאי מחקר המיפוי העלו כי רובה של . ,על פעילות סטודנטי� בקהילה) 2005, עגנו& ואחרי�

 האקדמי של המוסדות להשכלה במנותק מהידע ומהמחקרנעשה סטודנטי� בקהילה עשיית ה

מידת התרומה שהסטודנטי�  של מקיפה ברר כי עד היו� לא נעשתה בדיקה הת. הגבוהה בישראל

לקהילה ולמוסדות של הפעילות מידת התרומה של  וכ&,  בקהילהמפעילות�לעצמ� מפיקי� 

 ידע מצטבר אסו(וכ& ל,  ביקש לתת מענה ראשוני למחסור זהההערכה הזהמחקר  .האקדמיי�

הוראה ולמידה בקורסי� המעודדי� מעורבות דרכי ל ותכני�באשר לולזהות לקחי� נחוצי� 

  .חברתית

  

  ממצאי�
  
  

  סטודנטי�

 מחזקי� את מידת  סטודנטי� בארגוני� לשינוי חברתי המשלבי� עשייתהמחקר מצא כי קורסי�

כי סטודנטי� צמאי� לתכני� מצא המחקר , כמו כ&. המחויבות החברתית של הסטודנטי�

דנטי� נטו להשתמש במאפיי& זה כדי להסביר מדוע סטו. תיאורטיי� שילוו את עשיית� בקהילה

כי ככל שהתוכ& התיאורטי בעל מכוונות רבה יותר לאופי , מסתמ&. הקורס בעל משמעות בעבור�

 בי& קהילתיות בי& –וככל שאפשרויות יישומו ברורות יותר לסטודנטי� , העשייה בקהילה

בות שה� רואי� בקורס ובעשייה  כ� שביעות הרצו& שלה� מהקורס רבה יותר והחשי–מחקריות 

  . בקהילה גדולה יותר

  

 מצא המחקר כי בעקבות התכנית פחתה תחושת המסוגלות של הסטודנטי� במפתיע, ע� זאת

אנו מוצאי� , מניתוח כולל של הממצאי�. יכולת� לפעול למע& צדק חברתי וזכויות אד�ל באשר

מתמש� ורצי( של הסטודנטי� , אמיייתכ& שהדבר נובע ממחסור בליווי דינ: שני הסברי� לכ�

לסטודנטי� לעבד יכול לאפשר ליווי זה .  וה& נציגי הארגו& ה& סגל ההוראה–מצד כל השותפי� 

ולהתעמת ע� תכני� הממוקמי� בעמדות , לקשור אות& לחומרי� התיאורטיי�, את החוויות

תהליכי שינוי  של הוא במישורהסבר נוס( . תפיסת עולמ� הפרטיתע� תחושת זהות וע� , ערכיות

נתו& בסיו� שנת הלימודי� הסטודנט עדיי& , לפי הסבר זה.  העוברי� על הסטודנטי� בתכניתזהות

חוויות לתכני� ובאשר לחוסר ודאות בשרוי בבלבול ולפיכ� ו, בעיצומו של תהלי� שינוי הזהות

נט תוסי( זהות הסטוד, ובתנאי שהתהלי� ממשי�, ייתכ& כי במרוצת הזמ&. שספג במהל� השנה

 או להשתת( והוא ירכוש מחדש את אמונו ביכולתו לחולל שינוי חברתי, להתעצב ולהיבנות

  .בתהלי� שינוי כזה

  

  סגל ההוראה

קורסי� שאינ� משלבי� עשיית לעומת וזאת , יוצאת דופ& בקרב סגל ההוראהת עומס ימצאנו חווי

 לקורסי� אלו  מתווספת,של האקדמיה" ורתיותהמס"על מטלות ההוראה . סטודנטי� בקהילה

שמירה על : מתנסי� בה� הסטודנטי�ששורה של משימות הנוגעות לעבודת השטח מול הארגוני� 
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כלפי הקשר והפעלת רגישות , יהומעקב אחר ליווי פעילות הסטודנטי�, קשר רצי( ע� הארגוני�

 הוראה סגלכל אלו מחייבי�  ,להערכתנו.  הפעילות בשטח לתכני� התיאורטיי� של הקורסבי&

  .החורגות מהמוכר ומהמקובל באקדמיה, רחב והגדרות תפקיד חדשות

  

  קורסי�

רכיבי ות של סטודנטי� בקהילה הוא אחד מהחיבור בי& תכני� תיאורטיי� להתנסויות אישי

ואחד הגורמי� המרכזיי� לשביעות רצונ� של , המפתח של הקורסי� שהערכנו השנה

 בי& התיאוריה לעשייה דיי�א היו חיבורי� ברורי� מצאנו כי לעתי� ל, ע� זאת. הסטודנטי�

על " יתרוו"כאשר , שעשו הסטודנטי�" יצולי�פ"במקרי� קיצוניי� נתקלנו א( ב. הקהילתית

כדי להתמודד ע� הדיסוננס שנוצר , משמעות העשייה בקהילהעל משמעות התוכ& התיאורטי או 

  . עבור� בי& התיאוריה לפרקטיקהב

  

בדיו& בכיתה השתתפות�  התחושה של הסטודנטי� כי הואקורסי� גע להנוממצא מרכזי נוס( 

את תחושת� כי הקורסי� מציגי� לעתי� הביעו סטודנטי� , כמו כ&. שהיו רוצי�כפי ממועטה 

.  בכיתהשישאשר איננה מכירה בשלל הדעות והעמדות הפוליטיות , אחידות קולות מטרידה

מצאנו כי . ות שונות מדעותיו של מרצה הקורסלעתי� חשו הסטודנטי� כי אי& מקו� להביע דע

,  יכולי� להיעשות חריגי� בקבוצהי� להתנגד לקול הסמכותי של המרצהסטודנטי� הבוחר

בעוד שאר הסטודנטי� אינ� בוחני� בחינה של ממש את , "אחרות"בהיות� נושאי� לבד� ב

 מקבל מתו� הזדהות לא נבחנות לעומק עמדות שהסטודנט, לחלופי&. עמדותיה� ואת תחושותיה�

על ממצאי� אלו מלמדי� על החשיבות לקידו� הוראה דיאלוגית ממוקדת סטודנט ו. ע� המרצה

 המאפשרי� עיבוד תיאורטי לצד –הקצאת מרחבי לימוד מגווני� במסגרת הקורס החשיבות של 

  . עיבוד רגשי

  

  ארגוני� וקהילה

 במידה מהותיתושונה , רחיקת לכת התרומה של הסטודנטי� לארגוני� הייתה מלעתי�מצאנו כי 

כאשר סגל הקורס הדבר ניכר . מתרומה של מתנדבי� אשר אינ� מקבלי� ליווי של קורס אקדמי

. והוסי( ממד תיאורטי ומחקרי לעשייה בשטח,  בעשיית הסטודנטי� בקהילהברציפותהיה מעורב 

& עז להמשי� ולקיי� רצוה� פיתחו בעקבות כ� ו, מקרי� אלו זכו להערכה עצומה מצד הארגוני�

  .שותפות ע� האקדמיה

  

לעתי� .  מצד הארגוני� שקלטו אות�מהותיתמצאנו כי סטודנטי� דרשו השקעה , ע� זאת

 "המקור השקע"אלא דווקא ; ארגו& מקבל מהשותפות שה"נכס"הסטודנטי� לא נתפסו בהכרח 

ארגוני� אינ� יודעי� מצאנו כי חלק גדול מ& ה, זאת ועוד. הנוס( על פעילותו השוטפת, עבורוב

ולעתי� הדבר הביא לידי חוסר הבנה של מקו� הסטודנטי� בארגו& וא( , לעבוד ע� הסטודנטי�

שיח  עולה החשיבות של יצירת לפיכ�. להיעדר תמיכה ראויה לסטודנטי� מצד ארגוני� מסוימי�

   .משות� ורצי� בי� סגל ההוראה האקדמי לבי� נציגי הארגו�
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  :הרכיבי� האלה להסכמה על  מסגרתשיח זה ישמש

  .חשיבות ליווי רצי( לסטודנט מצד הארגו& לאור� השנה  .1

  .  מסגרת הזמ& והמשאבי� שהארגו& נדרש להשקיע בסטודנטשלהבנה מוקדמת   .2

לעומת מקומ� של ,  המקבל ליווי של קורס אקדמיהבנת תפקידו הייחודי של הסטודנט  .3

  . מתנדבי� אחרי� שהארגו& עובד עמ�

 .חיזוק מסגרות שיח משות( והחלפת מידע  .4

  

  המוסד האקדמי

אול� מרבית� הביעו , הקורסי� בתכנית מבקשי� לקבל את ההכרה הראויה מהמוסד האקדמי

לעתי� התחושה של סגל הקורס הייתה . נחת ממידת ההכרה והתמיכה שה� זוכי� לה& כיו��אי

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

מעורבות של גורמי� בכירי� באקדמיה וקושי של המוסד לתגמל את הסגל האקדמי על העבודה 

  . הנוספת הנדרשת לש� העברת קורס המערב עשייה של סטודנטי� בקהילה

  

בה� השקיע סגל ההוראה מאמצי� ממוקדי� ורציפי� בעבודת ש בקורסי�מצאנו כי , ע� זאת

הצלחה ביצירת הכרה ומחויבות ניכרה , מתנהלקורס בתו� המוסד האקדמי שבו הוא ה" שיווק"

 פעילות זו ,לדעתנו).  לקראת סיו� שנת הלימודי�–מיד  א� לא א((מצד בכירי� במוסד האקדמי 

המשלבת עשייה של ,  של קורסי�חשובה כדי לגרו� לפקולטה להכיר בנחיצות מסגרת ייחודית

ובעתיד יוכל להתבסס במידה , הפקולטה" חסות" הקורס לקבל את כליוכ� . סטודנטי� בקהילה

  .ניכרת על משאבי המוסד האקדמי שהוא משתיי� אליו

  

 סגל הקורס והסטודנטי� לבי& השפה בעניי& זה מצאנו עדויות לפערי� בי& השפה שנוקט

ל בעוד השפה של סגל הקורס היא ש. שמשתמשי� בה בכירי האקדמיה בתאר� קורסי� בתכנית

" התרומה לקהילה"וחשיבות " צדקה"בכירי האקדמיה עשויי� לדבר בשפה של , "צדק חברתי"

  . בתאר� את פעילות הקורסי� מנקודת מבט�
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  דיו�

  

  שותפויות –' חלק א

; במשמעויות ערכיותזו  התארגנות טוענת, שותפות בזירה החברתית והציבוריתפעולה של 

מגזריות אחרות  �בדומה לשותפויות בי&, יתר על כ& .שותפות יכולה להיתפס כער� לעצמהה

ומתחרה על סדר היו� , מאתגרת את היחסי� בי& המגזרי� בחברה"  קהילה–שותפות אקדמיה "

להל& מובא תקציר הדיו& על ).  בהדפסה– 2007, טליאס ואחרי�(הציבורי ועל המשאבי� לקידומו 

  .סוגיית השותפות בי& האקדמיה לבי& הקהילה
  
�נצרכי� , אנו מתרשמי� כי ידע הוא אחד המשאבי� המרכזיי� המועברי�:  כמשאבידע  

כאשר שות( , תכיווני�חדהעברת הידע יכולה להיות ".  קהילה–שותפות אקדמיה "ונוצרי� ב

העברת הידע . האחר אותו לשות( הוא בעל הידע ומעביר – האקדמיה או הקהילה –מסוי� 

  . ר� בהדדיות מהשטח לאקדמיה ולהפ� הידע זו– תכיווני�דויכולה להיות 
  
� .מצד הארגוני� שקלטו אות�מהותית מצאנו כי הסטודנטי� דרשו השקעה : כוח אד�  

 אלא דווקא ; שהארגו& מקבל מהשותפות"נכס" ככרחלעתי� הסטודנטי� לא נתפסו בה

מצאנו כי חלק גדול מ& , זאת ועוד. הנוס( לארגו& על פעילותו השוטפת', מקור השקעה'כ

ולעתי� הדבר הביא לידי חוסר הבנה של , הארגוני� אינ� יודעי� לעבוד ע� הסטודנטי�

  .מקו� הסטודנטי� בארגו& וא( לידי היעדר תמיכה ראויה של ארגוני� מסוימי� לסטודנטי�
  
�הבנה מוקדמת של הזמ& והמשאבי� שהארגו& נדרש להשקיע : שיח שות� בי� הסגל לארגו�  

תפקידו של הסגל להבהיר לארגו& את מקומו הייחודי . שותפותבסטודנט מהותית להצלחת ה

לש� כ� חשוב . של הסטודנט לעומת מקומ� של מתנדבי� אחרי� שהארגו& עובד עמ�

  .ו עשיית הסטודנט שעניינ,הארגו&נציגי להקפיד על דיבור משות( ע� 
  
�י� התרשמותנו היא שאחת התועלות המרכזיות שהשותפי� מוצא: פוטנציאל לחדשנות  

היא האופ& שבו השותפות פותחת לפניה� הזדמנויות חדשות "  קהילה–שותפות אקדמיה "ב

וכ& להיבטי� חדשי� של יצירת ידע , של עשייה ומחקר בתחומי� שלא היו נגישי� קוד�

  . או ידועי� כללופרקטיקה שלא היו גלויי�
  
�, י של השותפותהאחריות לטיפוח הקשר הוטלה תמיד על הצד האקדמ: האחריות לשותפות  

ולעתי� על איש סגל אחד ,  על צד אחד בלבד של השותפותרב�נטל האחריות . ולא על הארגו&

עולה החשיבות ליצירת הבנה מוקדמת ע� , לפיכ�. העמיס כובד משקל רבו, מקרב אנשי הסגל

וכ& , לליווי שוט( של הסטודנטי�מתוכו הארגו& באשר להקצאת משאבי זמ& וכוח אד� 

לקבוע תחנות זמ& אפשר ". לא כל האחריות בקשר מוטלת על הקורס"ש כי הבהרה מרא

ואפשרות לתיקו& , לרפלקסיה משותפת, מוגדרות לאור� השנה לבדיקת פעילות הסטודנטי�

  .במידת הצור�
  
�הקורסי� בתכנית מבקשי� לקבל את ההכרה הראויה מהמוסד : העבודה ע� הפקולטה  

.  ממידת ההכרה והתמיכה שה� זוכי� לה& כיו�נחת�אול� מרבית� הביעו אי, האקדמי

הצלחתו  לעתי� התחושה של סגל הקורס הייתה כי המש� הקורס תלוי בהוכחה מתמדת של 

במקצת הקורסי� מצאנו היעדר מעורבות של גורמי� בכירי� באקדמיה וקושי של . ונחיצותו
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ורס המערב המוסד לתגמל את הסגל האקדמי על העבודה הנוספת הנדרשת לש� העברת ק

  . עשייה של סטודנטי� בקהילה
  
�" קהילה –שותפות אקדמיה "אחת ההבחנות המרכזיות ש, להערכתנו: �היבטי� אידיאולוגיי  

על ; מחויבות פוליטית לבי& נטייה פוליטיתנדרשת לעשות בהקשר זה היא הבחנה בי& 

מחויבותו , לעומת זאת. הנטייה הפוליטית של הסטודנט אי& בכוונת השותפות להשפיע

  .הפוליטית היא מושא ההשפעה המרכזי שלה

  

  

  פיתוח תורה של עבודת שטח –' חלק ב

קורסי� המשלבי� עשייה של סטודנטי� בארגוני� לשינוי חברתי ה� על פי רוב תופעה חדשה 

 אשר תמפה את יש צור� לפתח תורה של עבודת שטחאנו מתרשמי� כי . בנו( האקדמי בישראל

תציב קווי� מנחי� לקורסי� עתידיי� שירצו לשלב עשיית ,  הקהילהמתכונות השותפות ע�

בחלק . ותשמש בסיס לשיפור התנהלות הקורסי� הקיימי�, סטודנטי� בארגוני� לשינוי חברתי

חילצנו שורה של עקרונות עבודה לש� כ�  .זה נדו& בהיבטי� העיקריי� שאנו מזהי� בהקשר לכ�

  :ה ע� ארגוני השטחלשמש בשיתו( הפעולראויי� ואלה  ,שזיהינו במהל� הערכת הקורסי�
  
  .  וניסוח קריטריוני� לעבודה משותפתמיפוי של ארגוני השטחעריכת   .א
  
תהלי� הפנייה אל ארגוני� לש� יצירת , נכו& להיו�: פנייה אל הארגו� ובירור ייתכנות הקשר  .ב

פיו הארגו& פונה אל לו, כמעט לא מצאנו תהלי� הפו�. ביוזמתו של סגל הקורס נעשהשותפות 

  .סגל קורס ומבקש לשלב אצלו סטודנטי�
  
לנסח חוזה  אנו מתרשמי� כי יש חשיבות להתעקש :הארגו�ע� גיבוש חוזה עבודה כתוב   .ג

  . משוב�ע� הארגו& שבו הסטודנט רשמי 
  
נוס( על . הסטודנט והארגו&, תיאו� ציפיות בי& סגל הקורסלערו�  יש :שיבו# סטודנט בארגו�  .ד

להגיע לידי החלטה  יש ולבסו( ,יש לערו� מפגש של הקורס ע� כל נציגי הארגוני�, �כ

  .הסטודנט ונציגי הארגו&, סגל הקורסמשותפת של 
  
 חשוב שסגל הקורס יית& לסטודנט ליווי צמוד בעת כניסתו :ליווי קליטת הסטודנט בארגו�  .ה

  .  בעשייה מוקד� ככל האפשריזהה בעיות ויעודד את הארגו& ואת הסטודנט להתחיל, לארגו&
  
 חשוב לעודד דיאלוג מתמיד בי& סגל הקורסי� :יצירת מרחבי דיבור ורפלקציה משותפי�  .ו

ולא בי& הארגו& ,  כמתקיימת בי& הקורס לבי& הארגו&סלארגו& כדי שהשותפות תיתפ

  . לסטודנט
  
הדר� הוא הדבר הליווי של סטודנטי� בארגוני� לאור� : ליווי שוט� של עשיית הסטודנט  .ז

  . החשוב ביותר לעשייה מהותית שלה�
  
הארגוני� בהישגי�  אתלשת� , עשיית הסטודנט בארגו& את לתעד יש ,מלבד האמור לעיל  .ח

  .  מסודרת של סגל הקורס ונציגי הארגו&ישיבת סיכו�ולערו� 
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  למידה –' חלק ג
  

מבקשי�  שה� הוא, "הקהיל –פורו� אקדמיה "המכנה הפדגוגי המשות( לקורסי� החברי� ב

רק ולא , לראות בעשיית הסטודנטי� בקהילה חלק אינטגראלי מפדגוגית ההוראה של הקורס

הקורסי� שהערכנו השנה מאתגרי� את . הנלווית לתכני� האקדמיי�" הילהתרומה לק"

על ההנחה , על הבחנה חדה בי& מורה לתלמידג� המבוססות , הפדגוגיות המקובלות באקדמיה

ועל הפרדיגמה שלפיה ידע נוצר בזיקוק של תוכ& , שלימוד נעשה בהכרח בסביבה של כיתה

  .אובייקטיבי� אוניברסאלי�אינטלקטואלי

  

  החיבור בי� התיאוריה לפרקטיקה

בי החיבור בי& תכני� תיאורטיי� להתנסויות אישיות של סטודנטי� בקהילה הוא אחד מרכי

 להערכתנו לא כל הקורסי� הצליחו לשמור על רמה זהה .המפתח של הקורסי� שהערכנו השנה

 הקורסי� מתקשי� בכ� מרבית אנו מתרשמי� כי ;יקהשל אינטגרציה בי& התיאוריה לפרקט

סטודנטי� היא שהתיאוריה מפי הטענה הנפוצה ששמענו , כ� למשל. במידה כזו או אחרת

והיה לה� קשה ליצור את החיבורי� המתבקשי� לחוויות , עבור�ב" כללית מדי"הנלמדת היא 

  .שה� עוברי� בקהילה

 שבהמצאנו כי ליווי הסטודנטי� מהותי למימושו המוצלח של הפרויקט הנעשה בקהילה 

, "כא& ועכשיו"יומית נוטה אחרי בעיות של �העשייה היו�, לטענת אנשי ארגוני�. הסטודנט מעורב

סטודנטי� מצייני� את .  ולא תמיד נובעת מתו� הקשר רחב,ות מיידיי�אחרי הצור� להציע פתרונ

מפגשי� שעניינ� תכנו& עתידי . הצור� במפגשי� אשר יתמקדו בתכנו& ובמחשבה במוב& הרחב

  .על תכניות ועל יעדי�, בנקודות ציו& קבועות מראש יכולי� לאפשר מחשבה על מדיניות עבודה

  

   חשיבותה של  הוראה דיאלוגית

שימוש בחוויות וברגשות כחומר  שנקודת המוצא שלה היא  , פעולהדר�אה דיאלוגית היא הור

לאור� השנה מצאנו . מאפשרת עיבוד קונפליקטי� מתו� סביבה תומכתהיא  ו,לעבודה בקבוצה

מצאנו כי הרצו& של המרצי� לשמור על רמה , לעתי�: בקורסי� הוראה דיאלוגית בדגש משתנה

 החשש של תי�לע. מקו� המפונה לדיאלוג ולעיבוד רגשי בקבוצהאקדמית גבוהה מתנגש ב

  .נע התפתחות הוראה דיאלוגית בעלת משמעותהצפת קונפליקטי� בכיתה מהמרצי� מפני 

, להערכתנו העברת התכני� התיאורטיי� בנושאי צדק חברתי וזכויות אד� היא שלב הכרחי

הוראה דיאלוגית , ע� זאת.  זודנט לא נחש( דיו לדר� חשיבהבה� הסטוש בייחוד בקורסי�

פתרו& אפשרי . הממוקדת בסטודנט משאירה פחות מקו� להעברה שיטתית של גופי ידע נתוני�

, למתח בי& הצור� להנחיל ידע לבי& הצור� לנהל דיאלוג הוא לימוד בשתי מסגרות הוראה בד בבד

אורטיי� להתנסות היינו עיבוד שוט( של תחושות הסטודנטי� בעקבות המפגש בי& התכני� התי

  . בשטח

  

  דינאמיקה מול סמכות
  

הקורסי�  היחסי� בי& סגל הקורס לסטודנטי� מתאפייני� במרבית : מפגשי� פורמאליי�

בחלק ניכר , אול�ו .בזמינות גבוהה של המרצי� ובהיענות מרשימה לצורכי הסטודנטי�

מצאנו כי קורסי� . טמהקורסי� לא נערכי� מפגשי� מסודרי� וקבועי� בי& סגל הקורס לסטודנ
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סטודנטי� ביישני� או בעלי עמדה , על כ&. מצד הסטודנטי�רשמיות פניות לא ברבי� מתאפייני� 

פסיבית בקבוצה נמנעי� מלפנות אל סגל הקורס ובעקבות כ� ממעטי� יותר לפתח את הקשר ע� 

ות לאור� אנו מתרשמי� כי קורסי� אשר הבנו מסגרות זמ& קבוע, לנוכח הדברי� האלה. המרצי�

יצרו , כמו ג� לביקורי� מסודרי� בארגוני�, השנה לשיחות אישיות בי& סטודנטי� למרצי�

  . מסגרת ליווי שוויונית ומותאמת יותר בעבור כלל הסטודנטי� בכיתה

  
בנקודות המבט של הסטודנטי�  ד על מידת הגיוו&וקול המרצה משפיע מא: ביטוי קולות מגווני�

לא , לחלופי&. סוגיות מסוימותבאשר לצרת אחידות קולות מלאכותית תי� קרובות נולע. בקורס

י�  הבוחרי�  יחיד.ל על עצמו מתו� הזדהות ע� המרצהנבחנות לעומק עמדות שהסטודנט מקב

שעיר  "עשויי� להפו� להיות בגדר,  שאותו מאמצי� מרבית הסטודנטי�להתנגד לקול הסמכותי

לשאר הסטודנטי� אי& , ת/השונ, "אחרות"את כל הבעוד ה� לבד� מחזיקי� . בקבוצה" לעזאזל

  .אפשרות לבחו& בחינה של ממש את עמדותיה� ואת תחושותיה�

  
  השיח המתהווה ע� הקהילה

 שיח מלהיותהשיח ימנע יכיצד ": העול� הרביעי"סטודנטי� ע� בסוגיית הפגישה של ההפרק ד& 

אנו מתרשמי� כי . הילה זוק" ע�"שיח לכוונ& וית, הקהילה שלטובת קידומה פועלי�" על"

 .משותפיה בארגוני� להיות שותפי� שווי מעמד בעבודה ע� הסטודנטי� האקדמיה אינה דורשת

לאקדמיה פרויקטי� שאמורי� להיות משותפי� באשר לשיתו( בקבלת החלטות אי& , לפיכ�

; האול� יש ניסיונות מוצלחי� של הקורסי� ליצור שותפות מלאה יותר ע� הקהילו. ולקהילה

רגוני� וימי עיו& ע� נציגי האסיורי� , בהרצאות בכיתהיוזמות כמו שילוב נציגי הקהילה בדיוני� ו

  . תורמי� רבות לשוויוניות השיח ע� הקהילהמשותפי� נמצאו 

  

�שיח פני�מיומנות ממסדי או �שיח פני�מיומנות השיח ע� הקהילה דורש מיומנות שונה מ

אול� במקרי� רבי� ; שו ללמוד את השיח של הקהילהנראה כי סטודנטי� רבי� התק. אקדמי

תיוו�  הביאה לידי ,היינו שפת הממסד ושפת הקהילה, היכולת של סטודנטי� לדבר בשתי השפות

היא דוגמה לכ� . המקרב בי& הממסד לבי& החברה כלי שימשההאקדמיה  כ�. בי& הקהילה לממסד

בה� נציגי� של הקהילה שימשו ו, �הסטודנטי� של הקורסי� השייכי� לפורושעורכי� כנסי� 

  . ווי מעמד לנציגי� מ& הממסדדוברי� ש

  

  התפתחות קהילה של פרקסיס

 לחזק תהליכי מטרתה. קהילה של פרקסיס היא קהילה המתאגדת סביב נושאי� מקצועיי�

אנו מתרשמי�  .אישיי� והקבוצתיי�� הקשרי� הבי&בעמיתי� ולחזק� באמצעותלתמו� , למידה

מרצי� רבי� אול� ו . בי& מרצי�הפריה הדדיתמקו� המאפשר  משמשי� ורו�הפ כי מפגשי

ה� ו,  פריפריאלית בלבדהיאהשפעת הפורו� על הפרקטיקה שלה� כי חשי� מצייני� שה� 

ניכר צור� , מתו� שיחות ע� אנשי הסגל. מתקשי� לדעת כיצד יוכלו להיעזר בפורו� הקיי�

 .הלכה למעשה מאשר זו המתרחשת –גל הקורסי�  בי& ס–בתמיכה הדדית גבוהה והדוקה יותר 

 .גור� חסר בתכניתהיא ") Mentoring("ההנחיה האישית החניכה ו כייש המדגישי� , נוס( על כ�
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בשיח אינ� די נוכחי� כאב על דיבור ישיר על קושי ו, לדיד� של אנשי סגל מסוימי�, לבסו(

  .טימיות קבוצתיתתחושת אינווירה פתוחה ו איצירתמקשה על מה ש, הקבוצתי

  

   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. הארגוני� מובילי� כלפי חו�ש

 בעת שה� ממנה�  ומושפעי,שלה�בתו� הקורס שהסטודנטי� חווי� את התרבות הארגונית 

  .העבודה בקהילה משפיעה על הקורס –עובדי� בקהילה ולהפ� 

�א� שינויי� מקומיי�  היאהנדונה בחלק זה השאלה  :שינוי מקומי לעומת שינוי גלובלי  

 אללהעברת השינוי כתובת  משמשהיחיד מצאנו כי הסטודנט  . גלובליידי שינוימביאי� ל

 וקשב  רגישותת דורש"קהילה –פורו� אקדמיה " לאול� החצנת השינוי אל מחו�, הסביבה

ל הקורס ע�  שיח על התכני� שניהולסטודנטי� מתארי� כי . רב כלפי המסרי� המועברי�

 לדעותיה� הנרכשות שיאזינו כדי, לדבריה�. רגישה נקיטת גישה דורש, אנשי� חיצוניי�

 כלפי  והתקפהלהעביר תחושה של האשמה ולא, תעליה� לנקוט מתינות וסבלנו, בקורס

  .החברה

�השאלה הנדונה בחלק  .התהוותבנתו& " קהילה –אקדמיה "ארגו&  :שינוי כהסתגלות לסביבה  

על מטרתו  משפיעה ,לשגרה ולהגיעלהתאז& , להסתגלהשאיפה של הקורס יצד  כהיאזה 

ניגוד בי& המטרות הפנימיות של הקורס הנראה כי  .חברתי וממסדי,  שינוי פוליטילחולל

 . החיצוניות הביא את העבודה ע� השטח לידי חוסר בהירות בקשר הנבנהיותלמטרו

 מנסה לשנות את הסביבה ובד בבדהפרדוקס של קורס המנסה לייצב ולהסתגל בעצמו 

  . החיצונית משפיע על הקשר בי& הסטודנטי� לבי& ארגוני השטח

�הקשר ב, ודאות וחוסר יווחו במש� השנה על חרדה הקורסי� דיסגל :שינוי בתנאי לח#  

 התאפיינו בעבודה המתמקדת הקורסי� ,בעקבות כ� .ארגוניי�נושאי� תקציביי� ול

על בסיס לעבוד כשניכר קושי ; "לכבות שרפות" &ניסיוב, מקומי של בעיותפתרו& ב, "ועכשי"ב

כאשר חוסר , במש� השנה. צמדות לפרספקטיבה רחבהיתו� כדי ה, טווחתכנו& ארו� 

העבודה הארגונית של הקורסי� החלה להיעשות בדר� , להתפוגגהוודאות והלח� החלו 

  .י�דימת& פתרונות מי בדר� שלעתיד ופחות למוכוונת מתו� חשיבה , מובנית יותר

� –אקדמיה "פורו� של השפעה ה מה מידת  היאלהל& הסוגיה הנדונה: שינוי באקדמיה  

הקורס נתפס פ& שבו אנו מתרשמי� כי הצלחת� של הקורסי� והאו.  על האקדמיה"קהילה

 כחיובי סייתפ שקורס כדי .יצירת שינוי באקדמיהל תנאי מרכזי ה� גורמי� חיצוניי� בקרב

קשר י הסטודנטי� א� ג� להתבסס על פיתוח "היות מבוקש ע עליו המוסד האקדמי בעיני

לש� כ� יש צור�  .חיובי בתו� האקדמיה מעמד ולהיות בעלטוב ע� גורמי� חיצוניי� לקורס 

 והשתתפות כנסי� ייזו�,  אנשי אקדמיה להכיר את הקורסהזמנת: ולות אקטיביותבפע

  . באירועי� אקדמיי�
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  ל עניי� של זהותוהכ
  

משפיעי� על זהות " קהילה –פורו� אקדמיה "פרק זה ד& בשאלה כיצד הקורסי� החברי� ב

אלו ושות ש הקורסי� על הסטודנטי� ובאשר לתח להשפעתשונות רבה באשרניכרת . הסטודנטי�

 הסכמה  בדבר ניכרת ,ע� זאת .ותאאחרי� פליאה והשת, מקצת� מביעי� תסכול רב; עוררו בה�

   .השפעת� הרבה של הקורסי� על רגשותיה� ועל חוויית� של הסטודנטי�

  

  :  הסטודנטי� בקורסחווי�שלהל& מוצע מודל אפשרי לתהלי� 

  
ה� החלו לעבור תהלי�  לעבודת השטח וכני הקורסי�והסטודנטי� לת תבהיחשפו –  הפירוקשלב

ודאות באשר חוסר וללחרדה , לתסכול, חשיפה זו גורמת לחוסר נוחות .של פירוק קונספטואלי

  .לאמונות הקודמות של הסטודנט

  

 כר להתמודדות ע� חוסר תשמש אשר  הסטודנט מחפש הבניה מחודשת של זהותו– שלב החיפוש

חיפוש אחר קבוצת שייכות ופרקטיקה ב, חוסר בהירותב,  מלווה בבלבולתהלי� זה. שלוהנוחות 

  .ת הנרכשותאשר תשתלב ע� התפיסות החדשו

  

מ� את הסטודנט מא .לתו� סמנטיקה חווייתית של פרקסיסהנחת � הפניית אי–  הבנייהשלב

 ומוצא את מקומו בהתמודדותו ע� ,רכש בשלב החיפושגישה ש, הגישה המורכבת כלפי הסביבה

מגבש , בחירותיוכלפי בשלב זה הסטודנט מאמ� תפיסה של מודעות . אימ�ש תפיסת העול� חדשה

  .הסביבתו ולשנותעל  ליכולתו להשפיע באשרעמדה 

  

א� יתמלאו בו ,  יותרמהותיתהלי� בניית הזהות יהיה  :התנאי� הנדרשי� לבניית תהלי� הזהות

 קשר הדוק יהיה; �ע� התכני יותר מועטהות מוקדמת בעל היכר יהיההסטודנט : התנאי� האלה

; להכיל את תסכוליו מקו� פתוח ומכיל המאפשר לסטודנט יהיה;  בי& הלימוד ובי& העשייהיותר

  .התפתחותלללמידה ו ינותבוהאירועי� המתסכלי� והקשי� 

  

  המלצות
  

מהגורמי� ואחד כל אחד ב דנותה& . ההמלצות מסכמות את ניתוח הממצאי� שהעלנו במחקר

להל&  .קדמיהארגוני� והמוסד הא, סגל ההוראה, הסטודנטי�, רסי�הקו: בשותפותהמהותיי� 

  : ההמלצות המופיעות בדוחיעיקר

  
  :המלצות הנוגעות לקורסי�

  . אנו ממליצי� כי מרצי� ישימו דגש על לימוד תיאורטי הרלוונטי להתנסות בשטח  �

  .רסחשוב לייחד מגוו& מרחבי לימוד ועיבוד ייעודיי� בתו� המרחב הכללי של הקו  �

 ולא גורמי�, קבוצתיי� גורמי� בעלי ער� לקבוצה�אנו ממליצי� לראות בקונפליקטי� פני�  �

   .מפריעי�

 .אנו ממליצי� ליצור מסגרות המש� בעבור הסטודנטי�  �
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  :המלצות הנוגעות לסטודנטי�

  .שולח את הסטודנטי�הקורס אליה� שממליצי� לצמצ� את מספר הארגוני� אנו   �

,  כחלק אינטגראלי ממהל� הקורססודרי� ע� הסטודנטי� מפגשי� מערו�לעל סגל הקורס   �

  .המתרגלשל  של המרצה וקבועותבשעות קבלה 

 , הדרכה וליווילתתאנו ממליצי� לשי� דגש על בחירת ארגוני� המוכני� להתחייב מראש   �

  .לעניי& זה מחויבות מלאה ומפגיני�

  .עבור הסטודנטי�בוד רגשי  ועיבשחרור לחצי�,  להבנות מסגרות תמיכהחשוב  �

אנו ממליצי� להשקיע  .רוב נשי מובהקכי יש בה�  השנה עולה הנערכי�מנתוני הקורסי�   �

ולוודא כי לא נית& משקל גדול מדי לקורסי�  ,גברימחשבה ממוקדת בגיוס קהל יעד 

 .העוסקי� בהיבט ספציפי של שינוי חברתי

  

  :המלצות הנוגעות לסגל ההוראה
  
  איש איש– בהעברת הקורס ד מאנשי סגל הקורס יהיה חלק שווה� כי לכל אחאנו ממליצי  �

  .בתחומו

  .אנו רואי� ער� בשיתו( אנשי ארגוני� לשינוי חברתי בתו� סגל ההוראה האקדמי של הקורס  �

 .לאנשי סגל המעונייני� בכ�) "Mentoring"(מומל� לערו� הדרכות צמודות   �

  : לעבודה ע� ארגוני�המלצות הנוגעות
  
  ".שימור"ולא ל" שינוי"כדאי לוודא כי העשייה היא ל  �

  . הארגו&ע�על סגל הקורס לנסח חוזה עבודה   �

מעבר  – ישיבות צוות ומפגשי�, אירועי� חברתיי� של הארגו& לפקוד יש לעודד סטודנטי�  �

 . לשעות העשייה המוגדרות

  

  :המלצות הנוגעות לעבודה ע� המוסד האקדמי
  
  .הקורסי� בקרב המוסדות האקדמיי�של " שיווק "פעולותיש לקד�   �

חקר כחלק אינטגראלי המשל כלפי המוסד האקדמי יש להדגיש את מקומ� של התיאוריה ו  �

  .מהעשייה בשטח

תו� אבחנה מחויבות פוליטית מטרת הקורס לקד� דגש על בשיח ע� האקדמיה יש לשי�   �

  . ספציפיתנטייה פוליטיתמעידוד 

 

  :"פורו� השותפות"המלצות הנוגעות ל
  
וארגו& מפגשי� נוספי� בי& מרצי� על  חניכה אישית בי& המרצי� שלמומל� לחזק תהלי�   �

  .תחומי עניי& משותפי�לפי אוגרפי או יפעילות גסמ� אזור 

   .מאגרי ידע הנוגעי� להיבטי� הארגוניי� של השותפותמומל� לפתח   �

  כדי לאפשר כר פורה להתהוות הקהילה�רו� לסייע ביצירת מרחבי� משותפיעל מארגני הפו  �

   .  של מרצי הקורסי�המקצועית

 ".פורו� השותפות"נציגי ארגוני� להיות שותפי� פעילי� יותר במומל� להזמי&   �
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  :המלצות הנוגעות להמש� המחקר
  

לערו� מחקר  ,של התכנית" י�קמפוסי�חו�"היבטי� למקד את המחקר העתידי באנו ממליצי� 

מתו� השוואה השתלבות� בחברה הישראלית כאנשי� בוגרי� נטי� לבדיקת אור� על הסטוד

 . בו המיקוד יהיה בסטודנט ולא בקורסש מחקר כמו כ& מומל� לערו�. לקבוצת ביקורת

 


