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 ?זהבתחוםמצבכםמה .אליותיהקולגהואזהמרכיב .הדרך

שלולפוליטיקהלתרבותלבולשיםהקולגיאליותחוקי

 .שלכםהמחלקה

בשנהצעירטגלאישאליפנהםיאחדשבועותלפני
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החשיבותאתמציגהמאמר

) review ( הוא .לושנערכהתיהשנת

עלהישיבהבזמןיתואשידברוציפה

הביקורתאולם ,פרטומיוועלהוראתו

תפטההיחידהשארשלתיהעיקר

אמרההיא .לחלוטיןמוכןבלתיותוא

מרגישיםאינםהמחלקהאנשי" :לו

אתה ,באמתותךאריםימכשהם

 .במחלקה"ושולימעורבכבלתינתפט

ממשאהו .בצוותכחברנתפטלאהוא ,חרותאבמילים

יחסיםקיוםשלהקריטית

העמיתיםעםקולגיאליים

טיפיםומציעהאקדמית,ביחידה

 ) ...רק(ולאהצעירהסגללאיש

כאלה.יחסיםלפתחאיך

בכםרואיםהאםאתכם?מכבדיםשלכםבמחלקההאם

השורה ?אתכםםימחבבכללבדרךהאם ?"וותצישחקנ"

אתכםרוציםתיהאקדמביחידהעמיתיכםהאם-התחתונה

טגלאנשימעטלאשין?ילעהנראהבעתידבטביבתם

הפופולריותבטיטעלקביעותבקבלתנכשלואושהצליחו

היאקולגיאליות .בהתאמהשלהםהפופולריותחוטראו

קביעות.עלמצביעיםשבהבוועדהפנדורהתיבת

שלבשלבאושלישילתוארטטודנטיםעדייןאתםאםגם
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פעם"אף :לעשותעליומהאותיושאלזו,מביקורתנדהם

ארוחותבמטפרתלויהשליהקביעותשקבלתיחשבתלא

תשובתי .המחלקה"שלהטגלחבריעםשאבלההצהרים

אנשיעםםיהרצארוחותכן"א :הייתה

פוליטיתוהצלחהחשובות,הןהמחלקה
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ולהלןאחדות,טקטיקותדורשתהקולגיאליותבנושאהצלחה

 :שבהןהעיקריות 15

C;;עבודותיהםהכרתדרךעמיתיכםאתלהכירלמדו כ

~ o מטפיקמקבליםאינםשהםמרגישיםרביםטגלאנשי
עלקרדיטלקבלשמחיםוהםהאקדמית,עבודתםעלמשוב

העוטקיםשלכםהקולגותשלפרטומיםקראוביצועיהם.

הערכתכםאתבאוזנםוהביעולשלכם,קרוביםבתחומים

מטוימיםלהיבטיםהתייחטוואמיתית).כנההיאאםרק(אבל

לכםנראיםשאכןרעיונותושבחושקראתםהעבודותשל

חיוביותהתנהגויותפיתוח

חיוביתתדמיתפתחו>ו

C!..!חרו'),אחראי,נלהב,בוגר,אדםשלתדמיתפתחו 0 נ
רבותיתרוםהומורחוש .ונינוחחביבפעולה,משתףטקרן,

עוינותייאוש,כעט,חרדה,תשדרואלשלכם.לפופולריות

 .עמיתיכםאתמכםירחיקואלותכונות .ביטחוןוחוטר

ומצטיינים.כמיוחדים

בפומביעמיתיכםאתשבחו ~

אנשיםבנוכחותלעמיתיכםמחמאותחלקופעםמדידנס
שבחובמהלכה.אומחלקתיתפגישהלפנילמשלנוטפים,

אוהמאמריםאיךטפרושקראתם,עמיתכםשלמאמרים

האקדמיתהעבודהעלאוהחשיבהעלהשפיעושלוהמחקרים

הישגעלאופרטקבלתעלבפומביעמיתכםאתברכו .שלכם

רשמיים.ובלתירשמייםוהצלחה

יעוץבקשתידיעלעמיתיכםאתלהכירלמדוCרר

ועזרה 06
לדעתמכםמצפיםאיןולעזור.עצותלתתאוהביםהאנשיםרוב

עםהתייעצו .לעבודתכםהראשונותבשניםלאובמיוחדהכול,

דרככםאתלנווטתוכלושבההדרךעלהבכיריםעמיתיכם

לפרטומים,להוראה,באשררעיונותיהםאתבקשו .באקדמיה

בלתיפגישותמהמחלקהאנשיםעםקבעווכדומה.המחלקתיתבפוליטיקהלניווטזמן,לניהול

צהריםארוחתכמונינוחה,באווירהרשמיות

משותפת

o~ 

למשלאלו,לפגישותטובותטיבותתכננו

שקראתםשלהםבמאמרלדוןכדי

הערותאושאלותלכםויש

לבקשכדיאולגביו,מעניינות

וייעו').עזרה

מאזיניםהיו ~

~ o ואלטובים
בפגישהלדברתרבו

זוגית

הקולגיאליותחוקי

פגישהלחוקידומים

 ) blind date (עיוורת

היאשיחהזוג:בניבין

האדםכאשרמוצלחת

רובשמדברהואהשני

בפניתחשפואלהזמן.

לשיחההשניהצד

רגיש,אישי,מידע

ואלחטוי,אודיטקרטי

תביעואוטודותתגלו

אלאשליליות,דעות

לראותשנוכחתםלאחר

לאמונכםראויהשיחהשבן

רבות).שניםלקחתיכול(וזה

נושאיםמעלהשיחתכםבןאם
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לאחרלשמורוהקפירובאמפטיותהאזינוודיטקרטיים,רגישים

מזיקאבלרגיש,מידעלדעתעבורכםטובזהטודיות.עלמכן

הרשאה.ללאזהמידעלהפי'}מאוד

rבפגישותלדברתרבוואלטוביםמאזיניםהיו {ף

0 lJ ועדות)שלאוהמחלקה(שליותררחבבהיקף
מעשיריתפחותלדברהקפידובפגישה,אנשיםעשרהישאם

אתרכזולדבר.זמןמטפיקלהםשישירגישושכולםכדיהזמן,

 .ו"מהודק"מצומצםברור,באופןדבריכםאתבטאוהערותיכם,

תראינהשלאוהקפידועליהןשחשבתםטובותשאלותהציגו

ידיעלשנאמרולדבריםהתייחטו .מהשרוולנשלפוכאילו

להםשהאזנתםתראווכךבפגישה,אחריםמשתתפים

מרבית-הישיבותלהארכתתגרמואלדבריהם.עלוחשבתם

ארוכות.ישיבותאוהביםאינםהאנשים

מנטורחפשו (0)

~ o מנטורלהםשישאקדמיטגלאנשישלהקריירות
שלמאשריותרומהיריותרחלקבאופןכללבדרךמתקרמות

שלכםהקולגיאליותאתתקדמואם .מנטורללאטגלאנשי

מישהולמצואשתצליחוטובטיכויישזה,במאמרכמתואר

במנטורדווקאצורךאיןלפעמיםשלכם.המנטורשיהיה

במחלקהשוניםבכיריםאנשיםאלאחטות,עליכםשייקח

שונים,בתחומיםעליכםאחריותולקחתלהדריךעשויים

באופןשלכםהידכתביאתלקרואדברים,לכםלהטבירלמשל

וכדומה.לפרטוםשולחיםשאתםלפניביקורתי

(Qאחדבכלהחביבהצדאתזהו ן

~ o מעמיתיכםאחדכלעלחיוביותוחשיבהגישהפתחו. 
לזהותועליכםטוביםצדדיםמהםאחדלכלישטפקללא

הדברחיובי,באופןאחריםעלחושביםאתםאם .אותם

אנשיםמחבביםואנשיםכלפיהם;שלכםבהתנהגותמשתקף

 .אותםשמחבבים

פתוחהמשרדכםדלתאתהחזיקו ו>@

l.!לכתובצריכיםאתםכאשרלמשרדמלבואהימנעו 0 נ
לביצועהשאירועמוק.ריכוזהדורשבחומרלעטוקאומאמרים

דואר,קריאתכמויותרנמוךריכוזשדורשיםדבריםרקבמשרד

משרדכםדלתכך .טיוטותשלרישוםאומכתביםעלהשבה

ותשדרובו,נמצאיםשאתםפעםבכלפתוחהלהיותתוכל

אבלתלמידיכם(עםאחריםאנשיםעםלשיחהפנוייםשאתם

 .עמיתיכם)עםגם

להומחוצהבמחלקהאנשיםעםהתיידדו>ו>ו

l.!נ l.!אחדאדםלפחותעםאמיתיתחברותיחטיפתחו 0 נ
מחו'}אנשיםעםגםחברותלפתחחשוב .במחלקהשנייםאו

בתטכוליםהאלההחבריםאתלשתףתוכלולאוניברטיטה.

 .שלכםהמנטליתלבריאותרבותיתרוםוזהשלכם,ובחרדות

מרגיעהפעילותלכלאוריצהלקבוצתיוגה,לשיעוריהצטרפו

 .עבורהזמןמטפיקלכםשאיןחושביםאתםאםגם

שליליותמהתנהגויותהימנעות

שליליותדעותתביעוואלתתלוננואל>וCךן

וביןצהריםלארוחתאםביןעמיתים,עםבפגישות 0 נ!.lכ}
באופןעליזיםלהיותצריכיםאינכםאחרות,בהזדמנויותאם

הימנעואוהמעיטו-מדימדוכדכיםתהיואלשני,מצד .מזויף

דעותוהבעתרכילות .שליליותדעותומהבעתמתלונות

לדבריהאזינוצרות.עליכםלהביאעלולותמישהועלשליליות

להשמצות.תתרמואללעולםאבלמרכלים,הםאםגםאחרים

שלכםהשיחכשבניבצערהשתתפותלאותבראשכםהנידו

יותרקשה"ניטיוניהמשחקאתתשחקואלאבלמתלוננים,

מי ;שלהםבבעיותושקועיםעטוקיםהאנשיםכל ." ...משלך

שלכם?הבעיותעללשמוערוצה

'Pושונאיםמתנגדיםעליכםתעוררואל>ו כ

~l.!קשהפעמיםוהרבהביותרהחשובהכללזהו 0 נ
החייםמהלךבכלנכוןוזהאתכם,שיחבבוחשובלקיימו.ביותר

אובמחלקה,האנשיםשלכלחשוב .בהשתתפקדוטביבהובכל

עליכם.חיוביתדעהתהיהלרובם,לפחות

במחלקהבשהותכםתתרגזואללעולם>ו ~

שחצנייםשהםרביםיששלכםבמחלקהאםגם 0דנl.!נ
שלכםהחבריםאצלתטכוליכםאתהוציאוונרקיטיטטים,

אולי .לעילכאמורהיוגה,בשיעוריוהירגעולמחלקהמחו'}

במוטדאפילואואחרתבמחלקהמשרהלחפשלכםכדאיגם

במחלקה,כשאתםאולם .אחרמטוגמשרהבכללאוליאואח,ר

אלפעםואףבה,שמתרחשיםהרעיםהדבריםכלאת"בלעו"

רוגזבעתלמחלקה.עמיתיכםבנוכחותפומביבאופןתתרגזו

אינםקרובותשלעתיםדבריםעושיםאואומריםאנשים

הזעםבהתפרצותהנוכחיםהעמיתים .מזיקיםואפילומקובלים

ועלוליםנאותההבלתיההתנהגותאתשוכחיםאינםפעםאף

עליכם.שליליותדעותלפתח

R מסוגללאאחדאף-ריאלייםהיולבסוף,>ו

e.כl.!הקודמיםהחוקים 14כלאתלקיים 0 נ... 
לאחר .לפעמיםהעצמיתהשליטהאתמאבדיםאושוגיםכולנו

באובטטיהעליהתחשבוואלעליה"תשנו"אלשגיאה,עשיית

בעבודתכםוהמשיכואותהשכחו ,עליההתגברואלא

הטובה.האקדמית

בהצלחה!!!
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