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לכונוודרכום 11
אקדמישדרהעמוד

אחווהלחינוךהאקדמיתהמכללהבאילת,בן-גוריוןאוניברסיטת , 1זמירשרה

כארז"קשהיהאואלכקנהרךאדםיהא"לעולם
א)עמוד ,'כדףתענית,(מסכת

זמ/רשרה

ארגונייםשינוייםבכנפיוהביאהמודרניעידןה

I במבניםעצמםבוניםזמננובניהארגונים ;ניכרים

בטכנולוגיותשימושושיםעוסתגלניים,חסכניים

 ;אותםומחדשיםותהליכיםשירותיםמוצרים,משנים ,מידע

ממשיכיםהמתחדשיםהארגונים

בארגון?בהתנהלותשדרהעמודמהו

בדומהונחר'),נחושכ"אופישדרהעמודמגדירהמרשל

ישר,בשכלהמאופיינת ) gumption (בתושייהמהול ...לאומ')

מעברנומופתדמויותלכולנומזכירהמרשל .ומקוריות"יזמות

על"לעמודוזעהלהםמדעש

אקדמי"שדרה"עמודעלכשמדברים

 ) Integrity (יושרהשללקיוםמתכוונים

להוראהללמידה,השייכתאקדמית,

עלמבוססתשהיאאקדמי,ולמחקר

אמון,כנות,מהותיים:ערכיםמספר

ואחריות.כבודהוגנות,

 , 3והייאט 2מרשלשלכתיבתןבסיסעל

לבנייתודרכים 11מציעזהמאמר

אתומדגישאקדמישדרהעמודשל

לצמיחהכזהשדרהעמודשלתרומתו

האקדמיה.אנשישלהמקצועית

המאפייןאחרהרףללאלתור

יתרוןלהםיעניקאשרהמיוחד

הםבעתבהמתחריהם.עליחסי

ארגונית,תרבותלהתוותמנסים

ואידיאולוגיהחזוןערכים,

אתלסלולכדיזאתכל .ארגונית

בעולםלהצלחההמיוחלתדרכם

אי-ודאותחופשית,תחרותשל

 • 4מתמידושינוי

עלגםפסחולאאלושינויים

עםויחדקדמי,אההעולם

 )'בכ"ז,ירמיהו,(המוסרות

והטובות,הנושנותהאקדמיות

 ,ואתיקהידעשלעולםהכוללות

יותרהאקדמיהסגלאישנדרש

לגדולאףאלא ,האקדמיבעולםלשרודרקלאפעםמאי

ודעתן.מודרניאקדמיהכאישעצמוולמצבולצמוח

 2מרשלסוזןמסבירהשדרה?"עמודלגדלכיצד"בספרה

לכלחזקשדרהעמודשלבפיתוחוהנחיצותאתלקוראיה

העידןשלהדינמיהעבודהבעולםלהצליחהחפ')עובד

ניתן ,העסקילעולםמלכתחילהנועדשספרההגם .המודרני

 .האקדמילעולםתובנותיהאתלהשליךבנקל

ח/ניךמערכיתמ/נהלתכנ/תראש ,זמ/רשרהר"ד . 1

אחייהלח/נוךהאקדמ/תהמכללהראשוו,לתואר
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נדמההיהכאשרגם "שלהם

כך,בשלנזקלהםייגרםכי

שהוכיחבכיתההתלמידכמו

בהטלתטעותועלמורה

עמיתאו ,קולקטיביתענישה

מול )'בפרשעמדלעבודה

לאהעובדיםשציבורגזירות

אלההיו ;בהןלעמודיכולהיה

אשראתלומרשבחרואנשים

בעמדהלדבוקבו,האמינוהם

לנשוךלעתיםאופופולריתלא

רובאחרלהיגררולאשפתררם

 ,העמידוהםכאשרגםמשוחד,

אתהמאזנייםכףעלכביכול,

הכלל.בקרבומעמדםיוקרתם

יושרה .אותםשאפיינההיושרההייתהלכולםהמשותף

 ,) honesty (כנות :מהותרוםערכיםלחמישהמחויבת

 ) respect/dignity (כבוד ,) fairness (הוגנות ,) trust (אמון

היאאקדמיתיושרהבהתאמה, .) responsibiו ity (ואחריות

הערכיםחמשתכל . 5עצמםהערכיםחמשתשליוצאפועל

האקדמיה,שלהמרכזייםהעיסוקתחומילשלושתקשורים

 :האקדמיהסגלאנשישלצמיחתםאתהמלוויםאלה

ההוראה ,המתקדמיםהתאריםלרכישתהקשורההלמידה

והמחקר.

האלה.הערכיםמחמשתאחדבכלקצרדיוןלהלן

אחרהחיפושותהליךהאקדמיבמחקרהאמתחקרהיאכנות

הונאהרמייה,העתקה,טקטיקותשלגורףגינויתוךהאמת



התהליךאתשמטכנתאחרתישרהלאהתנהגותוכלופלגיאט

באקדמיה.החינוכי

העושהשלבמהימנותוביטחוןקבלה,אווידתטיפוחמייצגאמון

דעותשלחופשיביטויועידוד )אחרתמוכחכןאם(אלאבמלאכה

 .האקדמיתלנאורותהחיוניורעיונות,

מתןלצדואחידותברורותמידהאמותקיוםמחייבתהוגנות

 ,לדוגמה .בוהגלוםהפוטנציאלמלואאתלמצותאדםלכלאפשרות

םיומרצטטודנטיםביצועישלומהימנהתקפהמבוטטת,הערכה

אישיים.מאינטרטיםאוקדומותמדעותהמשוחררת ,כאחת

 .בערכםוהכרהולמרציםלטטודנטיםחשיבותלהקנותמיועדכבוד

הכבודבמידתזולתםוכלפיביניהםלנהוגחייביםומרציםטטודנטים

ערךבעלתעצמאיתישותמהםואחתאחדבכללראותיש .הראויה

אקדמיים.רווחיםלהשגתחפןכאללזולתמלהתייחטולהימנע

ההוראהבתחוםבמחקר.והןבהוראההןביטויהאתמוצאתאחריות

ובעלידעבעללומדיםשלדורלהצמיחהאקדמיהאישמחויב

כלפיאחריותאףמתקיימתזהבענייןהנלמד.במקצועמיומנות

בתחוםראויים.מכיםומוטבוגריםעלהנטמכתבכללותההחברה

ידע,קידוםלשםמושכלתלחקירההאקדמיהאישמחויבהמחקר

 .פוליטיטוןבוןאוחברתייםלחציםחרףלעתים

והשפעהכוחלעובדלהעניקהמטוגלאיתן,שדרהעמודמרשל,לפי

עיקריים:תחומיםבשלושהדברשלבטופויתבטא ,העבודהבמקום

וביטחון ) purposefuI risks (סיכוניםנטילת ,) competence (כשירות

 .) confidence (עצמי

ביצועיםלהפגיןהיכולתפירושהכשירותהאקדמיבעולם

הנדרשותהמגוונותוהיכולותהמיומנויותמןאחתבכלמיטביים

נדרשהטגלאישהתוכן,בתחוםמעמיקלידעמלבדהטגל.מאיש

ולמיומנויותוהוראהכתיבהליכולותמחקרים,בעריכתלידעגם

באמצעותולשכלללשפרניתןאלהכלאת .בין-אישיתבתקשורת

בתחומםממומחיםטיועבעזרתגםאבל ,ותרגולהתנטותלמידה,

ועמיתים.לשוןעורכיכטטטיטטיקאים,

אתגריםעםלהתמודדהיכולתפירושהבאקדמיהסיכוניםנטילת

איוםלהוותיכולטיכוןמראש.מובטחתאיננהבהםשההצלחה

) threat (, הזדמנותגםאך) opportunity (. אינוטיכוןכלומר

לוקחילפיכךלצמיחה.מקורגםאלאלבעיהמקורבהכרח

אתלמזעריש"כיצדמטוגהחשיבהאתמחליפיםהטיכון

"כיצדבחשיבההשליליות?"מתוצאותיולהימנעובכךהטיכון

איננוטיכוניםניהול .הצלחה?"לקצורבמטרההטיכוןאתלנהל

בזיהויהמתחילומעגלימובנהתהליךאלאחד-פעמימהלך

ובהתנטותהתגובהבתכנוןהטיכונים,בהערכתממשיך ,הטיכונים

 . 6חלילהוחוזרובתחקיר,במשובומטתייםהטיכונים,בקרתתוך

 .העצמיהמינוףאתלקדםעשויטיכוניםניהולשלהתהליךיישום

טיכוניםלנטילתהנלוויתהאישיתוהצמיחההאקדמיתהכשירות

הכשירותושכלולפיתוחהעצמי.הביטחוןאתמקדמותמחושבת

שרידותהעצמית.ביכולתווביטחוןשלווהבפרטנוטכיםהאקדמית

לשובההעזהואתהעצמיתההערכהאתמגבירהטיכוןבנטילת

 :ליהירותעצמיביטחוןביןלהבחיןישהבא.באתגרולהתנטות

מקצועית,אותוומצמיחהפרטאתממצבעצמישביטחוןבעוד

וגימודו.הזולתשלחשבונועלהאישיהאגואתמאדירההיהירות

עמודשללבנייהאפשריותדרכים 11להלו

 3,2אקדמישדרה

בדומהפועלים.אתםשבתוכההסביבהאתוהעריכולמדוהתבוננו, . 1

הקריירהשלקוגניטיביתמפהצרומבו,ןבנתיבייעילהלתנועה

נקודתביןומהירהגיונירצףלטמןמנתעלשלכםהאקדמית

היעדנקודתלביןהאקדמיבטולםשלכםהעכשוויתהציון

שלהקודיםאתלמדוהחלטות,קבלתמוקדיאתזהוהנחשקת.

(בבחינתרלוונטילמידעקשוביםהיוהמתוגמלת,ההתנהגות

בעלילאנשיםגםכמותומכיםלאנשיםוהתחברוכוח)שווהידע

להענישבכוחםישאשראלודווקאאינםהעוצמהבעליעוצמה;

זכואשרוהמיומנותהידעבעליגםהםהכוחבעלי .לתגמלאו

 .עבודתםעלובין-לאומיתלאומיתלהכרה

אקדמידעתתחוםלכללכם.הייחודיתהאקדמיתהשפהאתלמדו . 2

העמיתיםשללשפתםקשבהטולו.האופיינייםומינוחשיחיש

בהרצאההדבורההשפהאקדמי:בעולםהתנהלותההולמת

הןלבטוף,שתאמצוהייחודיתהשפהבמאמר.הכתובהוהשפה

האקדמית,הכתיבהבתחוםוהןהבין-אישיתההתנהלותבתחום

 .האקדמיבתחוםאתכםלקדםהעשויהזוהיא

רביםכותביםהכתב.עלאותןוהעלומחשבותיכםאתארגנו . 3

לחידודביותרהטובההדרךאיהשהכתיבהכךעלעומדים

רבותפעמיםצוטט 6פורטטרמורגןאדוארדהטופר . 6החשיבה

רואהשאנילפניחושבאנימהדעתכולייאנאיך"האמרה:כבעל

ז'אןהנודעההתפתחותיהפטיכולוגשלמדבריוחושב"?אנימה

בהתפתחותוהכתיבהשלתפקידהעללהטיקאפשר 6פיאז'ה

יכולתילאעצמי;בשבילרקולו"כתבתי :האינטלקטואלית

כתיבתלמשלרשימות,עריכתזאת".לעשותמבלילחשוב

בכלאובישיבהבהרצאה,(דיוןשלקיומולקראתחשובותנקודות

טדורהמשנהובונההחשיבהאתמארגנת ,)אחראקדמיכינוט

אףרשימותעריכתלומר.מתעתדיםאתםשאותםהדבריםשל

תמידפה:בעלשנאמרוהדבריםכתיעודרבהבמידהמשמשת

שיתעוררבעתבעיקרהדברים,אתולקרואלחזוריהיהניתן

לחיזוקביחטמילהאףאמרנולאועדיין .מכםהנדרשלגביטפק

 ...הרשימותכתיבתשלבעטיההזיכרון

הרעיונות,ארגוןמשמעומחשבותמיפויחשיבה.מיפויתרגלו . 4

הטילבוט,לארגוןהכתיבה,למלאכתכהכנהוהתהיותהמחשבות

תכניתלרבותאחרת,אקדמיתהיטוגולכלהרצאהמערךלעיצוב

ולמייןלארגןמאפשרחשיבהמיפויהקריירה.לקידוםחומש

חופשיתלזרימהומניח )אותהמקבעאינואך(חשיבתנואת

ותיהקטגורביןוהנגדהקישוריות ,ותיקונוטצאטוציאציות,של

המקוריותטווחאתלהרחיבמאפשרשכזההליךהשונות.

הפרק.עלשעומדתסוגיהשלבפתרונה

הדרךכללאורךמלווההאקדמיתהקריירה .החלטותלקבללמדו . 5

התזהלעבודתהמנחהלבחירתכמולחלקן,החלטות.לקבלבצורך

השלכותלהיותיכולותהמחקר,נושאלבחירתאוהדוקטורטאו
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אתלהציגניתןפשטניבאופן .הקריירהמתווהעלמשקלכבדות

 : 7יאינטואיטיבבמודלאוירציונלבמודלההחלטותקבלתתהליך

עהמיד!יהוישלב )אשלבים:העמארבבנוינל'/'הרצהמ/רל-

) intelligence (. מיונםנתונים,יסוףאבתוכוכולל!השלב, 

הפרקלעשיהגהסואתלהבהירמנתלעוהצגתםיבודםע

קבלתתהליךשלותריהמאוחריםלשלביםידעסיבסולשמש

שלשלב!הו .) design (והעיצובהניתוחשלב )ב ;ההחלטות

בשלב .) choice (רהיהבחשלבג) ;לפתרוןאלטרנטיבותהגדרת

החלופותכלמביןדףעהמוהפתרוןאתבוחרההחלטותמקבל!ה

השלב!הו .) implementation (היישוםשלב )דו;יבפנומדותעה

 .השלכותיהאחרומעקבשנתקבלהההחלטהמימוששל

מהו"לבאשרתחושותלעיותרמבוסס 'ב'ט'נט/א'האדל/המ-

סקירתעלבחלקומושתתהואגםכיםא ,"שותועלהנכוןהדבר

נתעטומרשל .ולקחיםותיהתנסושלושטחיתטיביתיקוגנברע

הטלתגם ,לדידהשנחליט.העיקר-נחליטכיצדמשנהלאכי

שלממצבמוניםעשרתטובההחלטהקבלתלצורךעמטב

החלטהשלבתוצאותיהלשאתהחרדהמןהנובעתקיעות

 ,שגויהאושוליתאשהיהחלטהבהכרחאין ,נתהעלט .כלשהי

לתהליךבדומהבחיינו,שוניםיםעאירוהעמניהחלטהכלשכן

קטניםםיינוישצדיכשיהממחהפרפריכנפמשקאפקט

לשינוייםלגרוםליםגמסודינמיתמערכתשלההתחלהבתנאי

 .רוךאהבטווחרכתעהמבהתנהגותגדולים

שלכם.היוםממדרחשיבותחמרותוסוגיותמחשבותבטלו . 6

שאינהבהיחשכל .מטרהממוקדתלהיותצריכהחשיבתכם

צריכה ,קדימהאתכםידהעמצואינהחיובייםפירותנושאת

יכולמה"עלבחשיבהטרודיםנואלעתים .מקומהאתלפנות

אישיותבניתוחאףאו "?ליקרהזהלמה" ," ...אםלהיותהיה

הממוקדותאלו,מחשבות .נפשנובנימישפגעדםאשלמקיף

כוחנואתהמכלותאנרגיהזוללותמחשבותרבהבמידההןבעבר,

ותפקודנועתידנועלבונהבהיבחשלהשקיעלנומפריעותוהן

האקדמי.

עושהאנימדוע"עצמכםאתשאלותמיד .מטרהמכווניהיו . 7

תהיינהפעולותיכםכימבטיחהזושאלהושה".עאניאשראת

אתמורידהאףזושאלה .יותריעילותולכןיותרממוקדות

מטרותחסרותועשייהחשיבהעלאנרגיהלבזבזההסתברות

 ,פגישה(האקדמיתלפעילותקודםהיעדיםתעקבי .מוחשיות

שאת.ביתרהשגתםאתמבטיחהוכדומה)שיעור ,ישיבה

דמויות .לחיקוימודליםעבורכםשיהוואקדמיותדמויותבחרו . 8

השראהמעוררותהאקדמיתבזירהחילהעושותמצליחות

אתגםאלאלהגיענרצהליואשהרףאתרקלאעבורנוומסמנות

 .הנחשקתההצלחהלהשגתהדרך

ומכוונותישירותענייניות,שאלותשאלו .לשאולהיודעיםאלההיו . 9

 .הנשאלאתוהןהשואלאתהןאתהמכבדתבצורהמטרה

הצעהבכלאוקידוםוןיבריאבאקדמיה,לעבודהקבלהבריאיון

לכםהנאמראתלהבהירדאגו ,לכםהמוצעתאחרתקדמיתא

פירושהפרפרזה .)מחדשניסוח , paraphrase (פרפרזהבצורת

במשפט(אחרותליםילמלשוניביטויאורעיוןשלתוכנוהמרת

54 I ע(הנi נהI למ'נהלהמכללההאקדמ'המסלול-ההוראהרשות

 .משמעותואתולהבהירלפשטבמטרה )שאלהבמשפטאוחיווי

 ,אי-הבנותמכםיחסוךוברורהפשוטהבצורהשאלותניסוח

אינםהמסריםכאשרלהיווצרהעלולים ,נפשועוגמתכעסים

עצמכםאתגםולאלשהנוהגאתלעצמכםסגלוכיאות.מנוסחים

ממהריםאתםאםלמשלכךוסרק.כחלללאישירות,שאלות

 "?פוחדאניבעצםממה"שאלו: ,כלשהיאקדמיתהצעהלשלול

הזאת"?המחויבותאתעצמילעמלקבלנרתעאניעמדו"או

מדבר"אתהמהעליודעאינך"כגוןםיביטוילהפחדות.תיכנעואל . 10

 . 2"הורגים"ביטוייםהםגדולה"במערכתקטןבורגרק"אתהאו

לשובההסתברותאתובעיקרהעצמי,הביטחוןאתהורגיםהם

 .כנכוניםאותםוחושביםבהםמאמיניםשאנוהדבריםאתולומר

ובכל ,אותנושוברתואותנואמכופפתזהממיןלהפחדותכניעה

הממצבואיתןיציבשדרהעמודלפתחמאיתנותעמונמקרה

 .בהלהתחשבשישומגובשתעצמאיתדעהכבעליאותנו

להבטיחאפשראי-האושר.אחרלבקשהטבעיתלזכותמודעיםהיו . 11

שלהעצמאותהכרזתברוחאולםעבודתכם,במסגרתושראלכם

 Life ,ן iberty, and the pursuit of " , 1776משנתהבריתארצות

happiness ", בדומה ,האושראחרלרדוףהזכותלכולנושמורה

זכותלמימושומעשהמודעותולחרות.לחייםיתעהטבלזכותנו

נושאיםחקרורוך.עלאיןעבודתכםאתעליכםלחבבעשוייםדו

המאפשריםאנשיםםעאקדמיתפעולהשתפו ;אתכםהמרתקים

ובחרואתכםומאתגריםהמענייניםםיקורסלמדולהתבטא;לכם

בבדבד .שלכםהביולוגילשעוןבהתאםההוראהשעותאתלכם

אםבמיוחדוש,ראהאחרלבקשאחריםשלזכותםעלגםשמרו

ולעמיתיםלסטודנטיםאפשרוהנהגה.מדתעבמצוייםאתם

מצוינותתגמלו ,גדוליםרעיונותלממשעזרו ,עצמםאתלבטא

להיערם.לתסכוליםתניחוואל

גוףשלהשלדלציררקמתייחסאינובריתעבשדרהעמודלמיכום,

פרחיםיושביםעליוצמח,שלהתפרחת,לצירגםאאלהחי,היצור

לאלנומקנהאקדמישדרהעמודכילומרניתןבהשאלהפירות.או

אקדמייבולגםאלא ,מיטבילתפקודאקדמיתוגמישותיציבותרק
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