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א ם א תם א נשי טגל צ ע יר י ם במטלול לקב י עות,

חוקי הקולגיאליות ולשים לב לתרבות ולפוליטיקה של

אתם בווד א י יודע י ם כמה גבוה הוא הרף לקבלת

המחלקה שלכם .

קב י עות  .שלושת הקריטריונים המרכ י ב י ם את

לפני שבועות אחד י ם פנה אלי איש טגל צעיר בשנה

שיקולי הקבי ע ות הם פרטומים ,
הור א ה

וש י רות ,

ואתם

בוודאי

יודע י ם מה מצבכם בכל אחד מהם .
אולם י ש מרכ י ב רב י עי ,שאף אחד

ל א מטפר לכם ע ל י ו ושלא רשום
ב א ף רש י מת קר י טריונים לקב י עות .
מרכיב זה בלתי ניתן למדידה או
לכ י מות  ,אך הוא משפיע באופן

משמעות י ביותר על קבלת

השל י שית במטלול לקבי ע ות בבקשה
המאמר מציג את החשיבות

הקריטית של קיום יחסים

קולגיאליים עם העמיתים
ביחידה האקדמית ,ומציע טיפים

לאיש הסגל הצעיר )ולא

רק (...

איך לפתח יחסים כאלה.

הקביעות וגם על הקידום בהמשך

ל יי ע (' לו לאחר י שיבת ההערכה

) (review

השנת י ת שנערכה לו  .הוא

ציפה שידברו א יתו בזמן הישיבה על

הוראתו ועל פרטומיו  ,אולם הביקורת
העיקר י ת של ר א ש היחידה תפטה

א ותו בלתי מוכן לחלוטין  .היא אמרה
לו  " :אנשי המחלקה אינם מרגישים
שהם

מכ י רים

א ותך

באמת ,

אתה

נתפט כבלתי מעורב ושולי במחלקה" .

הדרך  .מרכיב זה הוא הקולג י אליות  .מה מצבכם בתחום זה ?

במילים א חרות  ,הוא לא נתפט כחבר בצוות  .הו א ממש

האם במחלקה שלכם מכבדים אתכם? האם רואים בכם

נדהם מביקורת זו ,ושאל אותי מה עליו לעשות " :אף פעם

" שחקנ י צ וות ?" האם בדרך כלל מחבב י ם אתכם ? השורה

לא חשבת י שקבלת הקביעות שלי תלויה במטפר ארוחות

האם עמיתיכם ביחידה האקדמ י ת רוצים אתכם

הצהרים שאבלה עם חברי הטגל של המחלקה"  .תשובתי

התחתונה

-

בטביבתם בעתיד הנראה לע י ן? י ש לא מעט אנשי טגל

הייתה " :א כן ארוחות צ הר י ם עם אנשי

שהצליחו או נכשלו בקבלת קביעות על בטיט הפופולריות

המחלקה הן חשובות ,והצלחה פוליטית

או חוטר הפופולריות שלהם בהתאמה  .קולגיאליות היא

מבוטטת על שנ י גורמ י ם  :שכל ישר

תיבת פנדורה בוועדה שבה מצביעים על קביעות.

ושליטה עצמית .עליך לעבוד על
שנ י הם" .

גם אם אתם עדיין טטודנטים לתואר שלישי או בשלב של
פוטט-דוקטורט  ,א ין זה מוקדם מדי להתחיל ללמוד את
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הצלחה בנושא הקולגיאליות דורשת טקטיקות אחדות ,ולהלן

15

כ;;C

למדו להכיר את עמיתיכם דרך הכרת עבודותיהם

~  oאנשי טגל רבים מרגישים שהם אינם מקבלים מטפיק

העיקריות שבהן :

משוב על עבודתם האקדמית ,והם שמחים לקבל קרדיט על
ביצועיהם .קראו פרטומים של הקולגות שלכם העוטקים

פיתוח התנהגויות חיוביות

בתחומים קרובים לשלכם ,והביעו באוזנם את הערכתכם

<ו

נ!C!..

)אבל רק אם היא כנה ואמיתית( .התייחטו להיבטים מטוימים

פתחו תדמית חיובית

0

פתחו תדמית של אדם בוגר ,נלהב ,אחראי ,חרו'(,

טקרן ,משתף פעולה ,חביב ונינוח  .חוש הומור יתרום רבות

של העבודות שקראתם ושבחו רעיונות שאכן נראים לכם
כמיוחדים ומצטיינים.

לפופולריות שלכם .אל תשדרו חרדה ,כעט ,ייאוש ,עוינות

~

וחוטר ביטחון  .תכונות אלו ירחיקו מכם את עמיתיכם .

שבחו את עמיתיכם בפומבי

דנס מדי פעם חלקו מחמאות לעמיתיכם בנוכחות אנשים
Cרר

למדו להכיר את עמיתיכם על ידי בקשת יעוץ

 06ועזרה

נוטפים ,למשל לפני פגישה מחלקתית או במהלכה .שבחו
מאמרים של עמיתכם שקראתם ,טפרו איך המאמרים או

רוב האנשים אוהבים לתת עצות ולעזור .אין מצפים מכם לדעת
הכול ,ובמיוחד לא בשנים הראשונות לעבודתכם  .התייעצו עם
עמיתיכם הבכירים על הדרך שבה תוכלו לנווט את דרככם

המחקרים שלו השפיעו על החשיבה או על העבודה האקדמית
שלכם  .ברכו את עמיתכם בפומבי על קבלת פרט או על הישג
והצלחה רשמיים ובלתי רשמיים.

באקדמיה  .בקשו את רעיונותיהם באשר להוראה ,לפרטומים,

~o

לניהול זמן ,לניווט בפוליטיקה המחלקתית וכדומה.

קבעו עם אנשים מהמחלקה פגישות בלתי
רשמיות באווירה נינוחה ,כמו ארוחת צהרים

משותפת

תכננו טיבות טובות לפגישות אלו ,למשל
כדי לדון במאמר שלהם שקראתם

ויש לכם שאלות או הערות
מעניינות לגביו ,או כדי לבקש
עזרה וייעו'(.

~

היו מאזינים

~  oטובים ואל

תרבו לדבר בפגישה
זוגית

חוקי הקולגיאליות
דומים לחוקי פגישה
עיוורת

) (blind date

בין בני זוג :שיחה היא

מוצלחת כאשר האדם
השני הוא שמדבר רוב

הזמן .אל תחשפו בפני
הצד
מידע

השני לשיחה
אישי,

רגיש,

דיטקרטי או חטוי ,ואל

תגלו טודות או תביעו

\
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) U Iהנ  Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמן המכללה למ  Iנהל

דעות שליליות ,אלא

לאחר שנוכחתם לראות
שבן השיחה ראוי לאמונכם
)וזה יכול לקחת שנים רבות(.

אם בן שיחתכם מעלה נושאים

רגישים ודיטקרטיים ,האזינו באמפטיות והקפירו לשמור לאחר

לאוניברטיטה .תוכלו לשתף את החברים האלה בתטכולים

מכן על טודיות .זה טוב עבורכם לדעת מידע רגיש ,אבל מזיק

ובחרדות שלכם ,וזה יתרום רבות לבריאות המנטלית שלכם .

מאוד להפי'{ מידע זה ללא הרשאה.

הצטרפו לשיעורי יוגה ,לקבוצת ריצה או לכל פעילות מרגיעה

גם אם אתם חושבים שאין לכם מטפיק זמן עבורה .

}ףr

lJ

היו מאזינים טובים ואל תרבו לדבר בפגישות

0

בהיקף רחב יותר )של המחלקה או של ועדות(

הימנעות מהתנהגויות שליליות

אם יש עשרה אנשים בפגישה ,הקפידו לדבר פחות מעשירית

הזמן ,כדי שכולם ירגישו שיש להם מטפיק זמן לדבר .רכזו את
הערותיכם ,בטאו את דבריכם באופן ברור ,מצומצם ו"מהודק" .

Cךן <ו

נ!l.כ{

אל תתלוננו ואל תביעו דעות שליליות

בפגישות עם עמיתים ,בין אם לארוחת צהרים ובין

0

הציגו שאלות טובות שחשבתם עליהן והקפידו שלא תראינה

אם בהזדמנויות אחרות ,אינכם צריכים להיות עליזים באופן
המעיטו או הימנעו

כאילו נשלפו מהשרוול  .התייחטו לדברים שנאמרו על ידי

מזויף  .מצד שני ,אל תהיו מדוכדכים מדי

משתתפים אחרים בפגישה ,וכך תראו שהאזנתם להם

מתלונות ומהבעת דעות שליליות  .רכילות והבעת דעות

מרבית

שליליות על מישהו עלולות להביא עליכם צרות .האזינו לדברי

וחשבתם על דבריהם .אל תגרמו להארכת הישיבות

-

האנשים אינם אוהבים ישיבות ארוכות.

-

אחרים גם אם הם מרכלים ,אבל לעולם אל תתרמו להשמצות.
הנידו בראשכם לאות השתתפות בצער כשבני השיח שלכם

חפשו מנטור

)(0

~  oהקריירות של אנשי טגל אקדמי שיש להם מנטור
מתקרמות בדרך כלל באופן חלק יותר ומהיר יותר מאשר של

מתלוננים ,אבל אל תשחקו את המשחק "ניטיוני קשה יותר

משלך."...

כל האנשים עטוקים ושקועים בבעיות שלהם ; מי

רוצה לשמוע על הבעיות שלכם?

אנשי טגל ללא מנטור  .אם תקדמו את הקולגיאליות שלכם
כמתואר במאמר זה ,יש טיכוי טוב שתצליחו למצוא מישהו

אל תעוררו עליכם מתנגדים ושונאים

כ< 'Pו

שיהיה המנטור שלכם .לפעמים אין צורך דווקא במנטור

נ!~l.

שייקח עליכם חטות ,אלא אנשים בכירים שונים במחלקה

ביותר לקיימו .חשוב שיחבבו אתכם ,וזה נכון בכל מהלך החיים

עשויים להדריך ולקחת אחריות עליכם בתחומים שונים,

ובכל טביבה שתתפקדו בה  .חשוב שלכל האנשים במחלקה ,או

למשל להטביר לכם דברים ,לקרוא את כתבי היד שלכם באופן

לפחות לרובם ,תהיה דעה חיובית עליכם.

0

זהו הכלל החשוב ביותר והרבה פעמים קשה

ביקורתי לפני שאתם שולחים לפרטום וכדומה.

~ <ו

זהו את הצד החביב בכל אחד

ן(Q

דנ!.lנ

לעולם אל תתרגזו בשהותכם במחלקה

0

גם אם במחלקה שלכם יש רבים שהם שחצניים

~  oפתחו גישה וחשיבה חיוביות על כל אחד מעמיתיכם .

ונרקיטיטטים ,הוציאו את תטכוליכם אצל החברים שלכם

ללא טפק יש לכל אחד מהם צדדים טובים ועליכם לזהות

מחו'{ למחלקה והירגעו בשיעורי היוגה ,כאמור לעיל  .אולי

אותם  .אם אתם חושבים על אחרים באופן חיובי ,הדבר

גם כדאי לכם לחפש משרה במחלקה אחרת או אפילו במוטד

משתקף בהתנהגות שלכם כלפיהם; ואנשים מחבבים אנשים

אח,ר או אולי בכלל משרה מטוג אחר  .אולם כשאתם במחלקה,

שמחבבים אותם .

"בלעו" את כל הדברים הרעים שמתרחשים בה ,ואף פעם אל

תתרגזו באופן פומבי בנוכחות עמיתיכם למחלקה .בעת רוגז

ו<@

נ!l.

החזיקו את דלת משרדכם פתוחה
0

הימנעו מלבוא למשרד כאשר אתם צריכים לכתוב

מאמרים או לעטוק בחומר הדורש ריכוז עמוק .השאירו לביצוע
במשרד רק דברים שדורשים ריכוז נמוך יותר כמו קריאת דואר,

אנשים אומרים או עושים דברים שלעתים קרובות אינם

מקובלים ואפילו מזיקים  .העמיתים הנוכחים בהתפרצות הזעם
אף פעם אינם שוכחים את ההתנהגות הבלתי נאותה ועלולים

לפתח דעות שליליות עליכם.

השבה על מכתבים או רישום של טיוטות  .כך דלת משרדכם
תוכל להיות פתוחה בכל פעם שאתם נמצאים בו ,ותשדרו
שאתם פנויים לשיחה עם אנשים אחרים )עם תלמידיכם אבל
גם עם עמיתיכם( .

R

<ו

נ!l.כe.

לבסוף ,היו ריאליים
0

לקיים את כל

14

-

אף אחד לא מסוגל

החוקים הקודמים ...

כולנו שוגים או מאבדים את השליטה העצמית לפעמים  .לאחר

עשיית שגיאה ,אל "תשנו" עליה ואל תחשבו עליה באובטטיה

<ו <ו

נ! l.נ!l.

0

התיידדו עם אנשים במחלקה ומחוצה לה

אלא התגברו עליה  ,שכחו אותה והמשיכו בעבודתכם

פתחו יחטי חברות אמיתית עם לפחות אדם אחד

האקדמית הטובה.

או שניים במחלקה  .חשוב לפתח חברות גם עם אנשים מחו'{

בהצלחה!!!
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