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מנן[יר

הטפרת 1מבם 1לטטודנט lת 1פנזה,במדורלפתוח lכד

נהל, 1למ,המכללה lהאקדמהמטלולשללתקשורת

בנושא: lשנתנר 1בטמתשט"דבשנתשהשתתפו

 lת llבהנחשנערךנר 1בטמ ,"ם 1קט 1וקונפל"תקשורת

 lמוד 1ללהאחרונהבשנהם 1נ llמצטם 1טטודנטהשתתפו

ר 1וננרוט lטלהללו,ם 1מהטטודנטם llשנ ,שלהם ,א,הב

לתקשורתבחונ lשנלתוארא'שנהעתהם 1הלומדמנל

נעתרום, 1רושל 1בת 1העברטה 1ברט 1באונתונאות 1ולע

כם, 1לפנוהתוצאותה llלפנ

אפשר,זאתעם ,ד 1ח lדעותהןשאלוש 1להדנחשוב

ם 1הרואם 1למרצדוד 1עמהןולשאובמהן,ללמוד lלדעת

ם 1ע 1המשקדע, lרת 1צ 1ולדה 1ללמם 1שותפם 1בטטודנט

בה 1וחשת 1נטלקטואל 1אטקרנותתוח 1בפה llועשמחשבה

ובהרבההתנשאותבלאוזאתם, 1הטטודנטשלת 1קורת 1ב

 ,ם 1מתנטם 1הטטודנטבודה 1הלמך 1לתהלה 1אמפת

ם 1מאמרולפרטםך 1להמשתשמחהנובה""עלמערכת

א 1שה lכפה, 1באקדמההוראהכות 1אעלם 1טטודנטשל

דם, lעלמוערכת

ההוראהרשותראש ,לתקשורתהטפרבית ,נוטקהלל 'דר ,ו

 ,והמחקר

ועיתונאות,לתקשורתבחוגשנילתוארטטודנטית ,גרוטטלי , 2

 ,העבריתטהיהאוניברט

 Iכ eהטובהמורה
1גרזסטלי

העבךיתבךסיטההאוני 2

 lואנדועה lאמרה lזוה ,"ם llלחמורההואטוב"מורה

נםשאזכורמורההואטובשמורהכ,ךאותהמפרשת

 lלתן llשמורהזהו , lמוד 1לום 1טשלאחרהרבותם 1בשנ

השאלה ,ם" llהחעםלהתמודדם 1הנכונם 1הכל"את

שלכרונם 1בזכךנצר 1להלמורהנורםמהא 1ההנשאלת

הם, 1נ 1בעהטוב""למורהלהפוךלונורםמהם? 1ד 1תלמ

הלב?שובתותו 1ש 1לאפרט

ה, 1באקדמם 1טטודנטכמום, 1לומדשלעולמםטת 1תפ

ם, 1מרצ-מפתחות 1דמובאמצעותהשארן 1במתעצבת

נבולותצת 1פראת , 1החבונטלקט 1האאתם 1המעודד

ם 1מרצותר, lם 1ק 1ומעמם 1רחוקלמקומותהמחשבה

ת, 1ונאל 1הקונוונצהמחשבהנבולותעללערערם 1המעודד

להבנותע 1להנם 1לטטודנטם" 1זר 1"טם 1ק 1מענוכמו

ותר, lנות llמענותר, lקות 1מעמ

דע lהטמעתרקננה 1א , 1לטעמ ,ה 1האקדמשלמטרתה

עולםטת 1תפשלתוחה 1פנםאם lכם, 1בטטודנטונרחברב

אלאשהם, lכפם 1הדבראתמקבלתננה 1שאומחשבה

 ,במשמעותםולדוןבהםק 1להעמם, 1בדברלחקורמבקשת

דבר lוחצדברשווהנו 1אדע lשלה, 1ה 1שככלנדולמצבור,

תופעותעלממנוש 1להקודע lננו 1אבוק 1המחזהאדםאם

של lקר 1העדו 1תפקמשמעות,לוולתתשמו llלאחרות,

ולחקורך 1להמשוהרצוןהזובה 1החשהטמעתהואהמורה

אתלטטודנטר 1להעבח 1צל lהטובהמורה ,ועודעוד

ותר lצורךותר, lלומדשהואשככלת, 1וב 1החהתחושה

l ,זעומה,ק 1מחזשהואדע 1הכמותכמהעדן 1מבהואדע

אתבטטודנטר 1חד lהטובהמורה ,ועודעודללמודבקש 1ו

דה, 1הלמתשוקת

אךט, 1הבטהםדע 1לוהתשוקהההנות ,בכך lדלאאך

ם 1"הכלהםוהםפחות,לאם 1חשובבה 1החש lאופנ

 ,נכונהבה 1וכתאה 1לקרכלומר,-ם llהאקדמם" llלח

התוארבמהלך lשכתבתעבודותטב 1ה lלזכורות

מועטמוש 1שעם " lנפש lנ 1"הנאלאו 1השלאהראשון,

באשר lר 1אמפטוט 1בחטרותרות 1ואמת 1אורט 1תבמטנרת

נר 1טמבת 1כתלאחרהראשון,התוארשלבטופו ,הוא

ם 1רבם 1מחקרקוראת lעצמאת lמצאת ," lת 1"אמ lר 1אמפ

אכןהםהאםשלהם?התקפותמה-כמושאלותושואלת

ההנדרותשלבן 1טמהמת? 1מטותופעהעלם 1ד 1מע

ומעל ? lטט 1הטטטתוח 1הנשלבו 1טמהות? 1ונאל 1האופרצ

המחקר?של lהמדעערכומה-לכל

ת, 1מדעבה 1חשהואשהואזה,בה 1חשלאופןנוך 1הח

כן,לאשאםהנבוה;נוך 1בחם 1החשובם 1האלמנטאחדהנו

ם 1כותבנם 1שאם 1ר 1צעם 1חוקרלמצואם 1ד 1עתאנו



ככלמעניינימשיהיו,ככליפימ"טיפורימ",אמכימחקרימ

יכולתחטריאמיתית,מחקריתמשמעותחטריאךשיהיו,

 .בטיטיתהכללה

מחקרשיטותללמדשעליובלבדזולא ,הטובהמורה

מטוגמחקריתעולמלתפיטתלחנךעליואמכימדעיות,

 .למחקרהקשורבכלהמדעאתהמקדשתעולמתפיטתזה,

לחזורהמורהעלאךוהגיגימ,במחשבותפטולכלאין

ישכלשהומדעיערךלהמשיהיהמנתשעלולהדגיש

 .אמפיריימבאמצעימלאששמ

 .לטטודנטימומחוברקשובהטוב,המורהלכולמעלאך

ממרומההיבריט;בחטאחוטאיממדירביממרצימ

שיגלכלאטומימכול,כיודעיעצממרואימהמהקתדרה

רעיונותלעתימהטטודנטימ.שלמצדמהעולהושיח

 .להיגנזכךעלוליממעניינותטעויותאפילואומעניינימ
למורימלהמאל .הלמידהמתהליךחלקהואהדיאלוג

הדףמןלהקריאפנימ,חטרקהלמולהקתדרהעללעמוד

שיעודדבלבדזאתלאהטובהמורההאולמ.אתולצאת

ואף ,חדשימלרעיונותפתוחיהיהבזמןבואלאדיאלוג,

 .מציגשהואהרעיונותעלהטטודנטימשלמצדמלביקורת

הדברימשלבבטיטמעומדזהאחרוןדברכיייתכן

ואףרעיוניתפתיחותתחושתרקשכן .כהעדשאמרתי

מן "לקחת"הטטודנטאתלהביאביכולתהמנטאלית,

ישאמגממורה, .להציעלושישהטובאתהמורה

לטטודנטימיציעשלאאךכה,עדהאמורכלאתבאמתחתו

אתלחנךביכולתואין ,לדיאלוגהפתיחותתחושתאת

עליידחואלהכלשהצעתי.החשיבהלדפוטיהטטודנטימ

"טגורה"דמותבמרצהיראוהטטודנטימשכןהטף,

למודל.להמלהוותביכולתהשאיןומקובעת,

הטובהמורהכ eדמותועכ Dהרהורי
באקדמיה

ת 7ברעהטה 7ברס 7ונהא , 3מגלד 7כ

אקדימבאקדמיה.הטובהמורהעלמחשבותילהלן

הכתובכלוכיבאקדמיה,בהוראהניטיוןכללישאיןואומר

האחרונותהשנימבארבעכטטודנטמניטיונינובעכאן

להכיןניתןשלאלכךמודעאניהחברה.מדעיבתחומ

ממורההדרושותהתכונותכלובהמכולת""רשימת

מאלהשונימלימודבתחומיכן,עליתרבאקדמיה.

לןמזשכיה~עם .ןמב·ולןמזאזםראשןכה~עם

מביואיככיהרי ,מביושזימיתיביהייתימשטהןתןהה:

רביעית~עםמביו,ןאיכןמביושלישית~עםכלןם.ןלא

זרךעלןכושהביו,אתמביוןאיכןהביושלאאתמביו

עזהרבהןחזרהרבהייגעןאם~עם.אחר~עםזה

השמיים,מויןע Dלןןישחזר~עמיםכמהששןכח

חןכמהשלתחילהןזן ,להביומתחילהןא

ומלואה)עיד :מתוןאמתבשעה ,(עננו/

 .דווקאאחרימכישורימשנדרשימייתכןשחוויתי,

האמבאקדמיה?באמתטובמורהלהיותכדיצריךמהאז

אובתוכן,בדיבורבגישה?אוליאו ,אופיבתכונותמדובר

כילהאמיןהביאתניאלהכלעלמעמיקהמחשבהבהצגה?

עניין-ענייןליצירתהמפתחהיאהמקוריתהמחשבהדווקא

לתלמידימלגרומצריךהטובהמורה ...השראהבעצמשהוא

גמהשיעורימ,נושאיעלמשלהממחשבותולחשובלהמשיך

ההרצאה.מאולמיוצאימכשהמ

כדימטוימימבטיטיימלכישורימנדרשטובשמרצהכמובן

אלה.ביןתלמידיובקרבאמיתיענייןוליצורכראוילתפקד

העצמי,,ביטחונוהנלמדבחומרבקיאותואתלהחשיביש

התנטחותכושרהשיעור,במהלךריכוזעללשמוריכולתו

ועוד.

מועילהגישהגמנדרשתבטיטיותיכולותלאותןמעבר

הדדי,לכבודלשאוףהמורהעל .הטטודנטימעמבהתנהלות

באקדמיהלמורהאלהפועל.אלייצאהדברתמידלאאמגמ

בשומהטטודנטימכלפיבזלזוללחטואואופןפנימבשומ

שאינהלטבלנותנדרשימשהמרצימנראהלעתימ .צורה

אצייןזאת,עמ .הדברהואכךשאכןוכנראהגבולות,יודעת

 .כלשהייעילהאלטרנטיבהבדעתיעלתהלאזהבענייןכי

להטבירשיכולימאלההממניטיוני,טובימ,מורימ

בדרךביותר.הפשוטבאופןמאודמורכבימעניינימבטבלנות

טובה.דוגמהדרךהואשכזהענייןשלההצגהאופןכלל

 ,הטטודנטימשלבשפתמ"תדבר"שהדוגמהלהשתדלחשוב

המוכרימדימויימדרךלמשל,חלומותיהמ.עולממ,אלתפנה

לשאוףהמורימעלככלל,אופן.שהואבאיזהכברלהמ

יותרהעמוקבמובןוהןלניכורהמנוגדבמובןהןלאמפתיה,

 .עיניהמדרךלרגעהעניינימאתלראותשמנטההמילה,של

הזכותלישהייתהבמיוחדמוכשרתמורההמחשה,לשמ

לקורטהראשוןבשיעורלנוהטבירהתלמידיה,ביןלהימנות

באמצעותהמדעיימהכליממגבלותאתמחקרבשיטות

מיכירבטפקהדינוזאורימ.שלהאמיתיצבעמשאלת

מזהשונההיהצבעמכילשיעורבואוטרמחשבמאיתנו

היורה","פארקכגוןשונימהוליוודיימבטרטימלנושהוצג

 .ומועילימרבימטפקותכשבליבנומשמיצאנואך

מורהכלשלשאיפתולדעתי,להיות,צריכההשראה,

כישוריו,ושאראינטופיתלטבלנותמעבר .באקדמיהרציני

אתלראותלהשתדלצריךגמהואבחשיבותמ,לזלזלשאין

אמ .תלמידיושלעיניהמדרךלהציגשבכוונתוהדברימפני

לאאךמפשטות,דוגמאותדרךבשפתמ,אליהמלדבריוכל

שיזיזאפשר-הקורטשלהחומרעיכולעלשיקלופשטניות,

להציתמטפקתבמידהבמוחותיהמהשיניימגלגליאת

הנלמד.הנושאעלמשלהממחשבות

ועיתונאות,לתקשורתבחוגשנילתוארסטודנטמגל,ניר . 3

 .תיהעברהאוניברסיטה

במינהבהמכבבההאקדמיהמסבוב 4הגובהנגב
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