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בין הידוע והמתהווה, בין המרצה והמנחה
אתגרים בהנחיית קבוצות במרחב אקדמי 

תמר איצקסון ויעל בן דוד

מרבית הלמידה באקדמיה מאופיינת בהוראה פרונטאלית, המבוססת במידה רבה על 

הניסיון המתמשך  זה,  רקע  על  והתלמיד.  המורה  בין  ואסימטריים  הירארכיים  יחסים 

ליצור למידה התנסותית, שבה הידע מתהווה כחלק מהתהליך הקבוצתי, מציב אתגרים 

שונים בפני המנחים העוסקים במלאכה זו. כיצד ניתן “ליילד“ ולטפח תהליך קבוצתי 

חי, נושם ואותנטי בתוך מסגרת פדגוגית הירארכית? 

התנסויות  על  מבוססים  ביישומו  הכרוכים  והאתגרים  במאמר  המתואר  המודל 

גבוהה  להשכלה  מוסדות  בשלושה  אקדמיים  קורסים  במסגרת  קבוצות  בהנחיית 

בישראל בשבע השנים האחרונות. המודל מציג ארבעה אתגרים מרכזיים: הקמת הקורס 

כמרחב למידה אלטרנטיבי מול המוסד האקדמי )אתגר ההקמה(, הדרישה למעורבות 

הרפלקסיבית  הלמידה  אתגר  הנוכחות(,  )אתגר  המשתתפים  מצד  אישית  וחשיפה 

)מנחה/ הסמכות  של  הכובעים  כפל  ואתגר  הלומדים  של   )Reflexive Learning(

הולכים  והאינטרוספקציה  הנוכחות,  ההקמה,  אתגרי  כיצד  מראה  המאמר  מרצה(. 

הסמכות,  התפקידי של  האתגר  ולעומתם  הקבוצתי,  התהליך  התקדמות  עם  וקטנים 

ותפקיד המרצה המגולמים שניהם בדמות  בין תפקיד המנחה  הכרוך במתח השורר 

אחת, מלווה את התהליך לכל אורכו. המאמר מציע כי הכרה באופי הפרדוקסלי של 

העבודה הקבוצתית במרחב אקדמי עשויה לסייע הן למנחה/מרצה והן למשתתפים 

בהתמודדות עם המורכבות הכרוכה בחיי קבוצה המתקיימת בתוך מסגרת אקדמית. 

קבוצתי  תהליך  מבוססי  קורסים  של  שילובם  חשיבות  על  המאמר  מצביע  לסיכום 

במערכת האקדמית, כיוון שבכוחם להרחיב ולאתגר את העקרונות הרווחים בה.

מילות מפתח: הוראה של הנחיית קבוצות, אקדמיה, למידה התנסותית, מודל למידה, למידת 
עמיתים, בניית קבוצה, רפלקסיביות, מורכבות תפקידית

לייעוץ  בתכנית  בכירה  סגל  חברת  קבוצות,  ומנחת  ארגונית  יועצת  היא  איצקסון  תמר  ד“ר 
ופיתוח ארגוני במרכז האקדמי פרס, ועמיתת הוראה במחלקות לחינוך ולניהול באוניברסיטת 

בן גוריון בנגב.

ד“ר יעל בן דוד היא פסיכולוגית חברתית, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, חברת סגל בתכנית 
להתנהגות ופיתוח ארגונים בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, 

ושותפה ב“אביגיל“ - מכון מחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני.
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הקדמה

מאמר זה יתמקד באתגר הייחודי שמזמן המרחב האקדמי בניסיון לשלב קורסים בהנחיית 

קבוצות בתוך תכניות לימודים במסלולים שאינם טיפוליים. אמנם הידע והכלים מעולם 

ניהול  חינוכי,  ייעוץ  כמו  זה,  מסוג  מסלולים  לבוגרי  גם  רבות  לתרום  יכולים  ההנחיה 

לשלב  הניסיון  כן  פי  על  אף  אך  חברתית,  ופסיכולוגיה  ארגוני  ייעוץ  אנוש,  משאבי 

המאמר  משמעותיים.  אתגרים  מציב  קבוצות  בהנחיית  קורסים  אלה  לימודים  בתכניות 

יציג תובנות שנאספו אצלנו במהלך עבודתנו המתמשכת כמנחות של קבוצות במסלולי 

)Kolb & Kolb, 2005). לאור  לימוד אלה, תוך התבססות על מודל הלמידה ההתנסותית 

תובנות אלה נציע מסגרת שתאפשר לסטודנטים לעבור התנסות משמעותית בחיי קבוצה 

את  יציג  המאמר  האקדמי.  המרחב  שמציב  והתרבותיים  המבניים  האתגרים  הכרת  מתוך 

האתגרים הכרוכים בדיאלוג המתמיד בין המערכת האקדמית ועולם הקבוצות, אך יצביע 

גם על ההזדמנויות ללמידה משמעותית הטמונות בו, ועל האפשרות להרחיב בעזרתו את 

התפיסה הפדגוגית הרווחת באקדמיה.

מבוא

הפדגוגיה במרחב האקדמי קשורה באופן הדוק להנחות היסוד של המוסד האקדמי ונוגעת 

אותו  להפיץ  ראוי  דרכים  ובאילו  נוצר  הוא  כיצד  בו,  מחזיק  מי  ידע,  מהו  כמו  לשאלות 

)Foucault, 1980(. מחקרים העוסקים בלמידה במערכת ההשכלה הגבוהה מעלים כי למרות 

ההכרה בכוחן ובחשיבותן של שיטות הוראה התנסותיות בקידום למידה משמעותית, שיטת 

פרונטלית  הוראה  כלומר  דידקטית״,  ״למידה  היא  ביותר  והנפוצה  המקובלת  ההוראה 

 .)Wurdinger & Allison, 2017( ועקרונות  ידע  למתלמדים  מקנים  מומחים  שבמסגרתה 

שיטת הוראה שכיחה זו מבוססת על תפיסה הירארכית הרואה במרצה את מקור הידע הפועל 

מקור  הוא  המרצה  כי  נובע  מכאן  פסיבי.  קולט   - ובסטודנט  אקטיבית,  בצורה  להנחלתו 

 הידע התקף והנכון, ואילו הסטודנט/ית אמור לעבור מעבר לינארי מאי ידיעה לעבר ידיעה

 .)Arias et al., 2016(

אישית  התנסות  המשלב  תהליך  היא  התנסותית“  “למידה  דידקטית,  להוראה  בניגוד 

O'Sullivan et al., 2014;( מומחה  של  בהנחיה  )רפלקסיה(  פנימית  התבוננות   עם 

 Experiential(  ELT-ה הוא  התנסותית  ללמידה  המודלים  אחד   .)Ryan & Ryan, 2013

)Kolb & Kolb ; 2005), המתבסס על שש הנחות יסוד:   )Learning Theory
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למידה היא תהליך ולא תוצאה, וצריך למדוד אותה על פי המידה שבה הסטודנטים   .1

מעורבים באופן פעיל בתהליך הלמידה.

על  תיגר  לקרוא  צריך  הוא  הנוחות.  מאזור  יציאה  כולל  משמעותי  למידה  תהליך   .2

במסגרת  שלהם  מחודשת  אינטגרציה  ולהציע  הלומד  של  והאמונות  היסוד  הנחות 

רעיונית משוכללת יותר. 

קטבים  בין  לנוע  הלומד  את  ומזמינה  דיאלקטיים,  מתחים  יישוב  כוללת  למידה   .3

ומעוררים  מניעים  הסכמה  ואי  קונפליקט  לפיכך  ורפלקסיה.  פעולה  של  מנוגדים 

תהליכי למידה, ויש לתת להם מקום בתהליך. 

הלמידה היא תהליך הוליסטי שאינו קוגניטיבי בלבד. הוא מערב את כלל הפונקציות   .4

של האדם: חשיבה, רגשות, תפיסות והתנהגות. 

קיימות.  תפיסות  תוך  אל  חדשות  התנסויות  של  מהטמעה  כתוצאה  נוצרת  למידה   .5

הלומדים אינם מתבקשים להניח את הידע שלהם בצד אלא להביאו לידי ביטוי בעת 

בחינה של רעיונות חדשים. 

ההתנסותית  הלמידה  בתהליך  ידע.  יוצר  הלומד  שבו  אקטיבי  תהליך  היא  למידה   .6

הידע אינו מונח מראש אלא מתהווה בתהליך דיאלוגי המתקיים בין הלומד לסביבה.

הנחות יסוד אלו משותפות במידה רבה גם לתהליכי למידה המתרחשים בקבוצות קטנות. 

קורט לוין )Lewin, 1947(, מאבות הלמידה ההתנסותית של הפרטים בקבוצה, תרם רבות גם 

לחקר הקבוצות. לוין ייסד את קבוצות האימון (t-groups) שבמסגרתן משתתפים מתנסים 

בחקירת התנהגותם שלהם במרחב קבוצתי, תוך רפלקסיה עצמית ב“כאן ועכשיו“. דבר זה 

לפתח  למשתתפים  תאפשר  בקבוצה  והתנסותית  חווייתית  למידה  כי  ההנחה  מתוך  נעשה 

גילו  ועמיתיו  לוין  אחרים.  חיים  להקשרי  גם  להם  הנחוצות  הבין־אישיות  המיומנויות  את 

מאשר  יותר  רבות  מיומנויות  לפתח  להם  אפשר  בקבוצה  המשתתפים  שקיבלו  המשוב  כי 

 .)Arias et al., 2016 ,ההרצאות שקיבלו. מחקרים עדכניים העלו ממצאים דומים )למשל

גם הגישות הטיפוליות המתמקדות בטיפול קבוצתי גורסות כי הגורם הטיפולי המשמעותי 

בקבוצה טמון ביכולתם של פרטים ללמוד על עצמם מתוך האינטראקציה שלהם עם אחרים 

2006(. המשתתף הפוגש בקבוצה משתתפים אחרים שחוו  1985; יאלום ולשץ׳,  )וויטאקר, 

רגשות דומים או עברו חוויות דומות לאלה שהוא עבר יכול להרחיב על דרך ההזדהות את 

מגוון הדרכים שלו להתמודדות עם רגשותיו, לבחון התנהגויות חדשות ואף להתנסות בהן 

מייצר  בקבוצה  לזה  זה  נותנים  שאנשים  והמשוב  אחרים  במשתתפים  צפייה  גם  בקבוצה. 

וצורת  התנהגותם  את  למשתתפים  ומשקף  מילולית,  ושאינה  מילולית  למידה משמעותית, 
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זו מעמיק המפגש הקבוצתי את ההבנה של המשתתפים בשאלת האופן  התבטאותם. בדרך 

שבו חווים אותם אנשים אחרים.

תהליכים  של  משמעותית  למידה  כי  רחבה  הסכמה  שוררת  הקבוצתי  הטיפול  בתחום 

וכי  קבוצה,  בחיי  פעילה  התנסות  על  להתבסס  חייבת  קבוצתית  והנחיה  קבוצתיים 

הקבוצה מהות  של  מלאה  הבנה  מאפשרת  אינה  בלבד  ותוכנית  תיאורטית   למידה 

קבוצות  הנחיית  של  להוראה  המודלים  מרבית   .)Bion, 1961; Foulkes, 1975(

הם  באינטרוספקציה,  התנסות  תוך  מונחית,  קבוצה  בחיי  אישית  התנסות  כי  מניחים 

הנחיה מיומנויות  ולפיתוח  אפקטיבית  קבוצתית  עבודה  מהי  להבנה  הכרחי   בסיס 

את  לחוות  מאפשרת  הקבוצתית  ההתנסות   .)Corey 2012, Davidson-Arad et al., 2002(

התלות  ואת  אישי,  מידע  לחשוף  הצורך  את  בקבוצה,  בהשתתפות  הכרוך  הוודאות  חוסר 

משוב  ממתן  מפיקים  שהם  הסיפוק  לצד  אחרים,  קבוצה  בחברי  מפתחים  שהמשתתפים 

החברה  במדעי  מקצוע  אנשי  של  בהכשרה  חיוניים  נדבכים  הם  אלה  מאפיינים  ומקבלתו. 

ומכאן   ,)Davidson-Arad et al., 2002; O'Sullivan et al., 2014; Ryan & Ryan, 2013(

שהוראה אקדמית העוסקת בתהליכים קבוצתיים מושתתת על הנחות יסוד השונות במידה 

 O'Sullivan et al., 2014;( ה“קלאסי“  הלמידה במרחב האקדמי  ההנחות שבבסיס  מן  רבה 

 .)Wurdinger & Allison, 2017

בהנחיית  העוסקים  סדנאיים  קורסים  אקדמית  במסגרת  מנחות  שאנו  שנים  שבע  זה 

קבוצות. הניסיון לבסס מרחב של למידה התנסותית ולא הירארכית מציב אתגרים שונים - 

גם בפנינו, מנחות האמונות על תהליך הלמידה, וגם בפני התלמידים המורגלים בפרקטיקות 

בעמודים  ההתנסותית.  הלמידה  של  לאלה  בסתירה  עומדות  אף  שחלקן  אחרות,  למידה 

הבאים נתאר ארבעה אתגרים מרכזיים עמם התמודדנו במשך השנים. בסך הכול, בתקופה 

המתוארת הנחינו 14 קבוצות של סטודנטים/ות בארבע תכניות לימוד שונות: .B.A בניהול 

)במרכז  ארגוני  ופיתוח  בייעוץ  תכניות  בן־גוריון(,  )באוניברסיטת  חינוכי  בייעוץ   M.A.-ו

הבינתחומי(.  )במרכז  חברתית  פסיכולוגיה  ולימודי  הבינתחומי(,  ובמרכז  פרס  האקדמי 

13 מפגשים שבועיים  12 או  הקורסים התקיימו כחלק אינטגרלי מתכנית הלימודים, וכללו 

מספר  הקורס.  היקף  פי  על  וחצי,  לשעתיים  וחצי  שעה  בין  נע  מפגש  כל  משך  קבועים. 

המשתתפים בקבוצות נע בין 8 ל-20. אף על פי שאת מודל ההנחיה גיבשנו במשותף, מרבית 

הסדנאות הונחו על ידי אחת מאיתנו, כמנחה יחידה. בסדנאות אחרות הסתייענו גם בעוזרת 

הסדנה  הוגדרה  המקרים  ברוב  קבוצות.  בהנחיית  בסיסית  והכשרה  ניסיון  בעלת  הוראה 

כקורס בחירה, כך שרוב הסטודנטים נרשמו אליה מתוך עניין ומוטיבציה פנימית. בכל אחת 

מהקבוצות הוגדרו שלוש מטרות־על: 1. התנסות ראשונית בחיי קבוצה. 2. הבנת ערכן של 
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של  בסיסית  ותיאורטית  מושגית  רכישת תשתית   .3 בין־אישיים.  למידה  בתהליכי  קבוצות 

עולם הקבוצות. במסגרת הקורסים כתבו המנחות והמשתתפים פרוטוקולים של המפגשים, 

סיכומי פגישות, ורפלקסיות שונות על התהליך. 

כעת נבקש להציג כמה אתגרים שליוו אותנו בתוך הניסיון לבסס תהליך למידה התנסותי 

במסגרת לימודי הנחיית הקבוצות בתוך מרחב אקדמי הנשלט ברובו על ידי תרבות למידה 

על  גם  ונעמוד  שלנו,  ההתנסותיות  בחוויות  ביסוסם  תוך  האתגרים  את  נציג  דידקטית. 

הדרכים שבהן התמודדנו עם אתגרים אלה. 

אתגר ההקמה 
האקדמי.  המוסד  מול  אלטרנטיבי  למידה  כמרחב  הקורס  הקמת  את  כלל  ההקמה  אתגר 

מעסיקים רבים שקולטים עובדים בעלי תארים אקדמיים, בעיקר בתחומים של ייעוץ וניהול 

משאבי אנוש, מצפים מהם לפעול בצורה אפקטיבית כחברים בקבוצה )למשל צוותי עבודה( 

ואף להוביל תהליכים קבוצתיים )Riebe et al., 2016(. ציפייה זו היא שהובילה את מנהלי/ות 

תכניות הלימוד במסגרות האקדמיות השונות שבהן אנחנו מלמדות לבקש מאיתנו להעביר 

הידע  הירארכיית  של  ההקשר  בתוך  זאת,  עם  יחד  הקבוצתית.  העבודה  בתחום  קורסים 

יש מעמד משני לעומת הקורסים התיאורטיים.  האקדמית, לקורסים הנושאים אופי סדנאי 

הם מוגדרים כקורסי בחירה ונתפסים פעמים רבות כ“בונוס“ או “אקסטרה“, ולא כנדבך יסוד 

של התואר. הצבתם כקורסים משניים בחשיבותם בתכנית הלימודים מגדילה את האתגר של 

ביסוסם בתוך המערכת. 

תכנית  בתוך  קבוצות  הנחיית  לקורס  מסגרת  למסד  בניסיון  שמתגלה  הראשון  הקושי 

בכיתת  הסטודנטים  מספר  סדנאי.  לקורס  הנדרשים  הייחודיים  למשאבים  נוגע  אקדמית 

מהווים  לשיעור  הניתן  המצומצם  הזמן  ומשך  הלימוד  כיתת  של  הפיזי  המבנה  לימוד, 

באקדמיה התנסותיים  קורסים  של  ויישום  פיתוח  בפני  מרכזיים  חסמים  רבות   פעמים 

פדגוגיה  להפעלת  הנדרשים  הייחודיים  המשאבים  גם   .)Wurdinger & Allison, 2017(

במוסדות  למעשה  הלכה  הטמעתה  על  רבות  פעמים  מקשים  אפקטיבית  צוותית/קבוצתית 

חסר  כי  גילינו  לייסד  שניסינו  ברבות מהסדנאות  ואמנם,   .)Riebe et al., 2016( אקדמיים 

לנו חלל מתאים )חדר נטול שולחנות שהכיסאות בו ניידים ואינם מקובעים למקומם(. גם 

קבוצתיים  בתהליכים  העוסקים  קורסים  של  כמנחות/מרצות  דרישותינו  המערכתית  ברמה 

משאבים  של  מינימום  קורס  בכל  להקצות  השואף  האקדמי,  הכלכלי  המודל  את  הלמו  לא 

אי לכך התמודדנו לא אחת עם מצב שבו תנאי העבודה  למספר מקסימלי של סטודנטים. 

לא התאימו לעבודה קבוצתית משמעותית. אחת הסדנאות שובצה למשל בכיתה שבמרכזה 
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סביב  הסדנה  התקיימה  שבהן  שבועות  מספר  לאחר  רק  ישיבות.  שולחן  לרצפה  נטוע  היה 

התנאים  על  בקושי  אך  ענה  הוא  וגם  חלופי,  לקורס מרחב  נמצא  מידות  רחב  אותו שולחן 

זכויות  על  לעמוד  היה  כמנחות  תפקידנו  זה,  בהקשר  לקיומה.  דרושים  שהיו  הבסיסיים 

היסוד של הקבוצה מראש, עוד בטרם ״נולדה״, ולנהל משא ומתן על המשאבים הנדרשים 

להתפתחותה התקינה. 

אלטרנטיביות.  הנחיה  שיטות  לפתח  לצורך  הוביל  התנאים  היעדר  מסוימים  במקרים 

כך קרה כאשר אחת מאיתנו גילתה, שבוע לפני תחילת הלימודים, כי התכנית שבה לימדה 

אפשרה ל-25 סטודנטים להירשם לסדנה שהיא היתה אמורה להנחות לבדה. במועד הגילוי 

היה כבר מאוחר מדי כדי לבטל את הקורס, אך בקבוצה כה גדולה אין למנחה יחידה שום 

בין  ששילב  קורס  המנחה  עיצבה  זאת  לאור  משמעותית.  דינאמית  עבודה  לקיים  אפשרות 

עמיתים.  והתייעצות  קטנות  בקבוצות  חווייתית  למידה  סדנה,  מפגשי  פרונטאלית,  הוראה 

מבנה הקורס החדש אפשר למשתתפים לחוות עבודה קבוצתית וגם להתנסות מעט בהנחיה. 

חשוב לציין כי הסטינג הייחודי בקבוצה זו התאפשר בזכות המאפיינים הייחודיים של חבריה, 

המשתתפים  של  לניסיונם  הודות  קבוצתית.  בעבודה  קודם  ניסיון  עם  כבר  הגיעו  שרובם 

ומיומנותם היחסית בעבודה דינאמית הצלחנו לייצר במקרה זה התנסות למידה משמעותית 

למרות המשאבים המצומצמים שעמדו לרשותנו. 

במקרה אחר התבקשה המנחה להעביר שאלון משוב באמצע הסמסטר. שאלונים כאלה 

בניית  על  אך  הראשונה,  בפעם  זו  בפקולטה  הנלמדים  הקורסים  בכל  כבשגרה  מועברים 

התהליך הקבוצתי השאלונים הכבידו, כי באותה נקודת זמן עוד היו המשתתפים בשלב שבו 

הם מבססים את האמון שלהם בקבוצה ובמנחה. המנחה סברה כי שאלון כמותי שיעריך את 

הקורס על פי סולם בינארי של טוב/רע לא יוכל לשקף נאמנה את התהליך הקבוצתי המורכב 

שהתחולל בו באותה עת, ויעורר קשיים רגשיים בקרב המשתתפים. יתרה מכך, ההכנסה של 

שאלון כמותי המבקש לאמוד את התהליך הקבוצתי בשלב זה היה עשוי לעורר במשתתפים 

על  חשדנות  של  מטענים  ולהעמיס  בקבוצה,  הנעשה  את  הבוחנת  חיצונית  לעין  מודעות 

מן  בהסתייגויותיה  התכנית  ראשי  את  שיתפה  המנחה  והמשתתפים.  המנחה  בין  היחסים 

שבו  הקורס  עם משתתפי  איכותני  משוב  תקיים  עצמה  היא  אלטרנטיבה:  והציעה  הפעולה 

יתקיים  כך  בפניהם.  ויובאו  יסוכמו  ועיקרי השיחה  כה,  עד  החוויה שלהם  על  ישוחחו  הם 

בקורס משוב שיביא לידי ביטוי את המורכבויות העולות בתהליך למידה מסוג זה, וגם יהיה 

חלק אורגני מהתהליך הקבוצתי המתהווה. באחד השיעורים הזמינה המרצה את הסטודנטים 

יוצגו  הדברים  שעיקרי  וציינה  עת,  אותה  עד  מהקורס  שלהם  בחוויה  הקבוצה  את  לשתף 

את  להעריך  למנחה  שאפשרה  ומעמיקה  כנה  שיחה  פתחה  ההזמנה  התכנית.  מנהל  בפני 
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סוגיות שהיו  עלו  בשיחה  הקבוצה.  עם  אמון  נוסף של  נדבך  ולבסס  תחושות המשתתפים, 

המשוב  שיחת  לאחר  המשכו.  לתכנון  המנחה  את  ושימשו  הקבוצתי,  לתהליך  משמעותיות 

יזמה המנחה שיחה עם ראשי התכנית על מנת לשתף אותם בעיקרי הדברים שעלו, וליצור 

שיתוף ומעורבות שלהם בתהליך הלמידה המתרחש בקורס. שיחת השיתוף עוררה מעורבות 

גם  מזהה  הוא  בה  שעלו  לאלה  דומים  קשיים  כי  המחלקה  ראש  סיפר  ובמהלכה  וסקרנות, 

אצל סטודנטים המשתתפים בקורסים אחרים. קשיים אלה באו לידי ביטוי בין השאר בקושי 

לפתח חשיבה יצירתית ויזמית סביב פרויקטים שנגעו ליזמות עסקית. השיחה הדגימה לראש 

שהתרחשה  זו  כמו  התנסותית  למידה  של  הסטודנטים  בעבור  המוסף  הערך  מהו  המחלקה 

בסדנה, ואיך היא יכולה לתרום גם בהקשרים אחרים של הלימודים. לאור השיחה הוחלט 

אותו  לפתוח  ואף  מגמה,  באותה  הלימודים  מתכנית  נפרד  בלתי  לחלק  הקורס  את  להפוך 

פעולת  את  להפוך  הצלחנו  כיצד  מראה  זה  מקרה  מקבילות.  מתכניות  נוספים  לסטודנטים 

מכך,  יתרה  בקבוצה.  תהליכים  לקידום  שתרם  הנחייתי,  עבודה  לכלי  מפקח  מכלי  המשוב 

לדיאלוג  פעילים  לשותפים  ההוראה  איכות  על  ממפקחים  הניהולי  הדרג  את  גם  הפך  הוא 

ולחשיבה על תהליכי הלמידה של הסטודנטים. 

באופן כללי, אתגר ההקמה של הקבוצות דרש מאיתנו לשאת ולתת עם הממונים עלינו 

האקדמית.  המערכת  בתוך  המתקיימת  קבוצות  להנחיית  סדנה  של  הייחודיים  הצרכים  על 

הדיאלוג שהתפתח יצר סינרגיה בין הלמידה בעבודה קבוצתית לבין סוגי הלמידה האחרים 

שהתקיימו במסגרת ההכשרה שקיבלו הסטודנטים. 

בחינה של אתגר ההקמה מעלה כי ״הולדתה״ של קבוצה בתוך מרחב אקדמי מציב, עוד 

לקום,  אמורה  היא  שבתוכו  יותר  הרחב  האקדמי  להקשר  הנוגעים  אתגרים  הקמתה,  בטרם 

ולהנחות היסוד הרווחות בו אודות אופיים של קורסים אקדמיים. בהתמודדותנו עם אתגר זה 

חיפשנו פתרונות יצירתיים שיאפשרו לשמור על מקצועיות ולייצר תנאים נאותים לקיומה 

וכוחות  נורמות  אותם   - האסטרטגיה  בין  להבחין  שכדאי  למדנו  הספרות  מן  קבוצה.  של 

היומיומיות  לפרקטיקות  הנוגעת  הטקטיקה,  ובין   - ארגון  של  המרכזית  בשדרה  הפועלים 

של פעולה, שם יכולים העובדים ״לזייף״ אסטרטגיה אחרת ולחולל שינויים בזמן ובמקום 

מסוימים )דה סארטו, 2012(. בעבודתנו ניסינו לתעל את המתח המובנה השורר בין העמדה 

את  שיגמיש  דיאלוג  של  יצירה  לצורך  הקבוצות  עולם  של  וזו  האקדמית  המערכת  של 

התפיסה הפדגוגית הרווחת באקדמיה. חשוב לציין כי לולא היינו מקבלות תמיכה מתמדת 

יכולות  היינו  ובסופו של דבר מצד המוסדות האקדמיים עצמם, לא  מצד מנהלי התכניות, 

לקיים את תהליכי הלמידה הללו. נכונותם של מנהלי/ות התכניות להתגייס לחיפוש אחר 

שאליה  האקדמית  המערכת  עם  קונפליקטים  של  במחיר  גם  לעיתים  קיימא,  בני  פתרונות 
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לימודית  התנסות  סיפקה  אשר  סדנה  לקיים  אפשר  אשר  הכרחי  מרכיב  היתה  שייכים,  הם 

ומקצועית ומשמעותית. 

אתגר הנוכחות 
שהוא  בקורס  המשתתפים  האישית של  והחשיפה  המעורבות  למידת  קשור  הנוכחות  אתגר 

אקדמי במהותו. קיים ניגוד חד בין סביבת הלימודים שאליה מורגלים הסטודנטים באקדמיה 

קבוצות.  הנחיית  המלמדת  בסדנה  לפניהם  המוצגים  והדרישות  הלמידה  מרחב  לבין 

נורמה  ומהווה  הנאכפת  פיזית,  נוכחות  לספק  הסטודנטים  נדרשים  הקורסים  במרבית 

יכולים  פרונטאלית  הרצאה  על  המבוססים  בקורסים  מהמוסדות.  בחלק  לפחות  מוסכמת, 

יכולים  הם  רגשית:  או  מנטלית  נוכחות  לכיתה  להביא  בלי  זו  חובה  למלא  הסטודנטים 

לשבת בכיתה ולעסוק בעניינים אחרים. בהקשר זה נטען כבר כי ההתנסות בקבוצה קטנה 

מורגלים  כיוון שהסטודנטים  כ“תרבות־נגד“,  קרובות  לעיתים  נחווית  בתוך הקשר אקדמי 

מראש ומוכתבים  ידועים  הלמידה  תהליכי  שבהם  בקורסים  להשתתף  מצפים  גם   ולכן 

מגלים  קבוצות,  הנחיית  קורס  כמו  סדנאיים,  בקורסים   .)Davidson-Arad et al., 2002(

מעגל  עומד  מרצה,  מול  בשורות  לשבת  מורגלים  הם  שבו  הכיתה,  בחדר  כי  הסטודנטים 

נדרשים  הם  וכי  ממנו,  נפרד  בלתי  כחלק  המעגל,  בתוך  יושבת  המנחה  וכי  כיסאות,  של 

לחוויית  בניגוד  המפגש.  לתום  עד  בתיק  הניידים שלהם  והמחשבים  הטלפונים  את  להניח 

ההתנסותית הלמידה  למודל  ובהתאם  אחרים,  מקורסים  רגילים  הם  שאליה   הלמידה 

)Kolb & Kolb, 2005(, הם מתבקשים גם לקחת חלק בשיחה כבר מהרגע הראשון, באופן 

חיצוני  ״ידע״  על  ולא  ותחושותיהם,  דעותיהם  על  ולהתבסס  למנחה,  כריאקציה  ולא  יזום 

כי  מצאנו  המתוארות  בסדנאות  בהתנסויותינו  סדורה.  בצורה  מעביר  שהמנחה  כלשהו 

מתחים,  לעיתים  מעוררת  הפיזית  הנוכחות  מן  החורגת  לנוכחות  מהסטודנטים  הדרישה 

בעיקר בשלבים הראשונים של התהליך, וכי פעמים רבות מגיעים הסטודנטים ללא נכונות 

לנוכחות רגשית, מצב המקשה ליצור קבוצה עובדת. בחלק מהמקרים הוביל חוסר נכונות 

זה לשתיקות ממושכות שלוו במתח רב. כך למשל כתבה ביומנה אחת המנחות לאחר פגישה 

שנייה עם קבוצה שהנחתה:

“פתחנו את השיעור בהפעלה בנושא הציפיות מעצמי ומהקבוצה. ביקשנו מהמשתתפים 

לכתוב לעצמם מה הם מצפים מעצמם ומחבריהם, ואז פתחנו בסבב. אני זוכרת שהסבב 

נגמר תוך חמש דקות. סטודנט אחד כתב שהוא מצפה מעצמו להיות אמיתי. כשניסיתי 

זה אומר  ידע לומר מה  לברר בעזרת שאלות למה בדיוק הוא מתכוון, הוא לא ממש 
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רפלקסיבית  התבוננות  ולעודד  המשתתפים  בדברי  להעמיק  ניסיון  כל  מבחינתו. 

נתקל בחסימה או בתשובות נחרצות ומוחלטות. כמו כן, הסטודנטים התקשו מאוד 

קו־ )ששימשה  ההוראה  עוזרת  ואל  אלי  לפנות  הרבו  הם  לאלה.  אלה  להתייחס 

מנחה(, ומיעטו לפנות זה אל זה ישירות. בשלב מסוים שמנו לב שאנחנו מנהלות 

את הדיון מול הסטודנטים ו״מחזיקות״ את הקבוצה בעבורם. החלטתי לדבר פחות 

של  שתיקה  גררה  שלי  השתיקה  לעלות.  הקבוצה  מתוך  לקולות  לתת  מנת  על 

הקבוצה, והתחושה היתה שבחדר שוררת חרדה גדולה מאוד. את המתח והמבוכה 

היה אפשר לחתוך בסכין.“ 

 Transmission-ה מודל  פי  על  ללמידה  מורגלים  הסטודנטים  כי  ניכר  מהסדנאות  ברבות 

)Kolb & Kolb, 2005( שלפיו הלומד צריך לספוג ידע אובייקטיבי מהגורם המלמד. כלומר, 

אנו המנחות היינו אמורות להיות הגורם בעל הידע, וההזמנות לבירור והשאלות שהזמנו אל 

הקבוצה עוררו מבוכה רבה במשתתפים ונתפסו בעיניהם כ״כשל״ שלנו, המנחות.

מקור נוסף לחרדה סביב שאלת הנוכחות בקבוצה נבע מהקושי של סטודנטים להיחשף 

סטודנטים  מגיעים  הקורס  אל  הלימודים.  לספסל  חבריהם  בפני  ואינטימית  אישית  בצורה 

בלימודים.  אחרות  מהתנסויות  שלילית,  או  חיובית  מוקדמת,  היכרות  יש  חלקם  שבין 

דפוסי  את  מאיימת  אף  ולעיתים  חשופה  קרובה,  בצורה  מחדש,  לבחון  נדרשים  הם  בסדנה 

גילינו שההיכרות  פרדוקסלי,  באופן   .)2006 ולשץ׳,  )יאלום  והתקשורת שלהם  ההתנהגות 

וביטחון בקבוצה. כך למשל כתבה  יצירת אמון  המוקדמת עשויה להעצים את האתגר של 

אחת הסטודנטיות ברפלקסיה המסכמת שלה:

להיפתח  שלי  במוטיבציה  חור  חשתי  שבהם  הראשונים  הרגעים  את  לזהות  “יכולתי 

בשיח הקבוצתי, כיוון שאני פחות מתחברת לדינמיקה קבוצתית בהקשר האקדמי... לא 

הרגשתי צורך להשתייך ולהתחייב למערכת החברתית שנוצרה כבר במפגש הראשון. 

לא  השתתפות.  חובת  שיש  ההרגשה  מתוך  זאת  ועשיתי  לשתף,  בכלל  אם  היססתי 

אני  בחיי...  או הלבטים הכמוסים  כל מחשבותי, תחושותי  צורך לחשוף את  הרגשתי 

שום  לי  היה  לא  האחרונות  שבשנתיים  מהעובדה  בעיקר  נבעה  זו  שתחושה  מרגישה 

של  הזה  בשלב  זאת  לעשות  לנסות  צורך  הרגשתי  ולא  איתי  שלמדו  לאנשים  חיבור 

היחסים, בעיקר כי הרגשתי לא רצויה. אף אחד מחברי הקבוצה מעולם לא פתח אתי 

בשיחה אישית ולא פיתח איתי יחסים קרובים...“.
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בסדנה  להשתתף  הצורך  בין  בתוכה,  המתקיים  מתח  את  מציגים  הסטודנטית  של  דבריה 

כחלק מ“חובתה האקדמית“ ובין הצורך לשתף ללא לחץ חיצוני. בניגוד לקורסים אחרים, 

שבהם מוטיבציה חיצונית )למשל הצורך לקבל ציון “עובר“( מניעה את הסטודנטים לפעולת 

למידה, במקרה של התנסות בתהליכים קבוצתיים יש קושי רגשי ובין־אישי לקיים פעולה 

חיצונית. מעבר לכך, הסטודנטית מתארת את חבריה לספסל הלימודים כמכרים־זרים, אוסף 

ביניהם שום מרחב אינטימי. במקרים מסוימים  של אנשים שיש לה היכרות איתם אך אין 

מזו  חזקה  אינטימיות  נטולת  מוקדמת  היכרות  בעלי  משתתפים  בין  המתעוררת  החרדה 

לערוך  מאיתנו  דרש  זה  מצב  גמורים.  כזרים  לקבוצה  מגיעים  המשתתפים  כאשר  הנוצרת 

שינויים במבנה הסדנה ובמשימותיה במטרה להפחית את החרדה ולהביאה למינון “בריא“, 

כזה המאפשר למידה. שאלנו את עצמנו מה יוכל להביא להתעוררות של מוטיבציה פנימית 

להשתתף בסדנה עוד בטרם נוצרה הקבוצה, ואיזו מסגרת למידה תוכל להפחית את החרדה 

אך בה בעת לא להכחידה כליל, שכן נדרשת מידה מסוימת של מתח על מנת ליצור תהליך 

 .)Smith & Berg, 1987( קבוצתי חי, נושם ואותנטי

להתמודד  לחבריהן  לסייע  ניסיון  ומתוך  הקבוצות,  פעלו  שבו  האקדמי  ההקשר  לאור 

בצורה אפקטיבית עם החרדה הכרוכה בנוכחות הרגשית שהקורס מזמן, בחרנו לפתוח כל 

מפגש קבוצתי במשחק או תרגיל קצר שעזר למשתתפים להשתחרר מן המטענים שהביאו 

המשחקים  הקבוצה.  של  לעולמה  יותר  חלקה  בצורה  ולעבור  החיצונית  הסביבה  מן  איתם 

השרו אווירה חיובית, משוחררת ונעימה, ויצרו ציפייה לקראת ההתכנסויות הקבוצתיות. 

בין  היכרות  ליצירת  הוקדש  הקבוצתי  התהליך  של  הראשון  חלקו  תהליכית,  מבחינה 

חצי  מפגשים  כלל  השני  חלקו  משותף.  קבוצתי  עבודה  חוזה  של  ולבנייה  הקבוצה  חברי 

מובנים, שאפשרו עבודה דינאמית בתוך מסגרת בהירה. המודל שבחרנו לקבוצה היה המודל 

בדילמה  הקבוצה  מוזמנים המשתתפים לשתף את  לומדת, שבמסגרתו  עמיתים  קבוצת  של 

2019(. הדילמות הממשיות מחיי היום יום יצרו חיבור  אישית או מקצועית )שרון ואחרים, 

עבודה קבוצת  את  יצר  בהן  והעיסוק  האמיתיים,  לצרכיהם  הקבוצה  משתתפי  של   מיידי 

2006(. ההתנסות לימדה את המשתתפים מהו הערך של שיתוף משמעותי  ולשץ׳,  )יאלום 

קבוצתית.  וחשיבה  שיקוף  הקשבה,  על  המבוסס  ייעוצי  תהליך  של  ערכו  ומה  בקבוצה, 

ברבות מהקבוצות, בשלבים הראשונים בחרו המשתתפים להביא דילמות מקצועיות שנגעו 

ללימודיהם ולאפשרויות התעסוקה שלהם בעתיד - סוגיות שהיו משותפות לרבים מהחברים 

בקבוצה. ככל שהלך התהליך והתפתח החלו עוד ועוד משתתפים להביא גם דילמות שנגעו 

והאינטימיות  האמון  על  העיד  זה  ותהליך  פנימיים,  קונפליקטים  או  זהות  של  לשאלות 

שהתפתחו בקבוצה. 
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אתגר הלמידה הרפלקסיבית
על פי תיאוריית הלמידה ההתנסותית, למידה רפלקסיבית היא תוצאה של התבוננות פנימית 

וקבוצתיים בין־אישיים  מפגשים  בעקבות  המתעוררים  ורגשות  מחשבות  תחושות,   על 

מנחי  בעבור  מרכזי  עבודה  כלי  היא  הרפלקסיבית  המיומנות   .)Kolb & Kolb, 2005(

קבוצות שכן היא מאפשרת למנחים ומנחות להיות מודעים לרגשות ולתחושות המתעוררים 

בקבוצה המתרחש  על  כאינפורמציה  ובתחושה  ברגש  ולהשתמש  הנחיה,  כדי  תוך   בהם 

עצמה  בפני  מטרה  היא  כזו  מיומנות  פיתוח  כן,  ועל   ,)McCormick & White, 2000(

בקורסים המלמדים הנחיית קבוצות. ההתנסות שלנו בהוראה בתחומי האקדמיה העלתה כי 

כל התבוננות רפלקסיבית, ובפרט ההצעה להתייחס לתחושות ולרגשות סובייקטיביים כאל 

אינפורמציה תקפה, הציבה אתגר לקבוצה. גם כשהחלה להיווצר קבוצה עובדת, והמשתתפים 

החלו לשתף ולהשתתף במרחב הבין אישי, האתגר העמוק נותר קשור בעבודה התוך־אישית, 

עם העצמי ככלי ללמידה. כפי שראינו כבר, תהליך הלמידה האקדמי מושתת על למידה של 

ידע ״חיצוני״, ולרוב אינו מצריך התבוננות עצמית מודעת. משום כך השימוש במחשבות 

ובתחושות כבאינפורמציה בעלת ערך נראה לרבים ממשתתפי הקורס זר ומוזר. 

את  שיתעד  יומן  לנהל  מהסטודנטים  ביקשנו  רפלקסיבית  מיומנות  מתרגול  כחלק 

מתוכו קטעים  לנו  ולשלוח  הסדנה,  לאורך  ורגשותיהם  מחשבותיהם   תחושותיהם, 

(Ryan & Ryan, 2013). בקשה זו עוררה במשתתפים בלבול רב, כי רבים מהסטודנטים לא 

הצליחו להבין מה הם אמורים לכתוב ביומן. התלבטנו לגבי מידת הבהירות שאנחנו צריכות 

הסטודנטים  אך  בה,  להתנסות  בלי  רפלקסיבית  עבודה  מהי  להסביר  קשה  בעבורם.  ליצור 

כיוון שלא הבינו מה בדיוק מצופה מהם. קשיים אלה הביאו  ולהתנסות,  התקשו להתמסר 

אותנו למסקנה שבמפגשים הראשונים של כל קורס צריך להקדיש פרק זמן משמעותי לשיחה 

פתוחה וכנה על הסדנה ומטרותיה, ולהסביר למשתתפים מה החשיבות של עבודה מסוג זה. 

של  משותף  ולבירור  הקורס,  מהות  על  לשיחה  קורס  כל  בתחילת  רבים  מפגשים  הקדשנו 

צורת הלמידה המתרחשת בו. הסטודנטים העלו שאלות רבות על מטרות הקורס, והביעו את 

ציפייתם לרכוש ״כלים מעשיים״ לעבודה עם קבוצות. הסברנו להם שאחת ממטרות הקורס 

היא הקניית מיומנות רפלקסיבית, כיוון שמיומנות זו היא אחד הכלים המעשיים החשובים 

ועודדנו  המשתתפים  של  והבלבול  התסכול  לרגשות  מקום  נתנו  ההנחיה.  בעבודת  ביותר 

אותם לתת ביטוי לרגשות אלה גם ביומניהם. השיתוף הכן סייע ברוב המקרים להפחית את 

החששות, ולאורך הדרך למדנו כיצד ליצור מדרג של למידה שיאפשר התנסות במיומנות 

לייאוש.  להפיל  בלי  ללמידה  המעורר  קושי,  של  בריא  מתח  על  שמירה  תוך  רפלקטיבית 

רפלקסיביות אצל סטודנטים/ות,  מיומנויות  בפיתוח  כי על אף התרומה הטמונה  נוכחנו 
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אקדמית.  מלמידה  כחלק  אותן  לפתח  שיעזור  שלהן  ושיטתי  ייחודי  בתרגול  צורך  יש 

למשל, אחת מאיתנו מרבה להשתמש בטכניקה של התבוננות פנימית הלקוחה מעולמות 

מבקשת  המנחה  בקבוצה,  חוויה  או  מסוימת  התנסות  לאחר  ומיינדפולנס.  מדיטציה  של 

מהמשתתפים לעצום לרגע את עיניהם ולהזמין אותם להתבונן בגוף, בתחושות, במחשבות 

שעולות, ללא שיפוט. לאחר מכן היא מזמינה את המשתתפים לשתף במה שעלה. טכניקה 

זו מאפשרת הדרכה המכווינה את תשומת הלב של המשתתפים לתחושות ולרגשות ולאחר 

רפלקסיביות  מיומנויות  תרגול  של  לחשיבות  תימוכין  וביטוי.  התייחסות  מזמינה  מכן 

 .)Ryan & Ryan, 2013( בקרב סטודנטים ניתן למצוא גם בספרות

חלק מהקושי בעבודה רפלקסיבית קשור להנחת היסוד כי ידע תקף מקורו בסמכות 

חיצונית. רבות מההתנגדויות להתבוננות הפנימית הופנו אלינו המנחות כמי שאמורות 

לדעת את התשובות לכל השאלות, תוך חיפוש אחר התשובה ה״נכונה״ שאמורה לעלות 

ובחרנו  ההנחיה,  ועל  הסטינג  על  מתקפות  היו  אלה  הרפלקסיבי.  ביומן  להירשם  וגם 

פרשנות  והצעת  הסטודנטים  של  לרגשותיהם  תוקף  מתן  באמצעות  איתן  להתמודד 

אל  המשתתפים  את  לקשר  בידינו  עלה  שכאשר  לראות  נוכחנו  אישית.  ולא  קבוצתית 

נוסף  כלי  ובהנחיה.  הקבוצתי  בתהליך  שלהם  האמון  גדל  שלהם  הסובייקטיבי  הידע 

התהליך  של  יותר  מתקדמים  בשלבים  רפלקסיה  לבצע  היכולת  לחיזוק  השתמשנו  שבו 

ועכשיו״  ב״כאן  בתחושותיהם  הקבוצה  את  לשתף  המשתתפים  הזמנת  היה  הקבוצתי 

.)2006 )יאלום ולשץ׳, 

של  התפקיד  מן  בהסתייגותם  גם  ניכר  עצמית  להתבוננות  הסטודנטים  של  הקושי 

להתערב  אפשרות  בלי  הקבוצתית  בהתרחשות  התבוננות  הקבוצתי.  בתהליך  צופים 

דורשת יכולת לנהל דיאלוג פנימי, והימנעות מביטוי המחשבות המתעוררות מיד כשהן 

לזהות  להם  המאפשרת  היא  תגובתם  את  להשהות  קבוצות  מנחי  של  היכולת  צפות. 

ולברר את משמעותם. בחלק  את התהליכים המתרחשים בקבוצה, לאסוף עליהם מידע 

בשני  עבודה  קיימנו  הסדנאות  באחת  בדינמיקה.  בצפייה  התנסות  שילבנו  מהסדנאות 

צפה  החיצוני  והמעגל  ומונחית,  עובדת  כקבוצה  שימש  הפנימי  המעגל  שבה  מעגלים, 

הקושי  את  וביטאו  כצופים,  לשמש  התקשו  מהמשתתפים  חלק   .)fish-bowl ( במתרחש 

בנושא  שנפתח  בדיון  ולחשושים.  ניידים  בטלפונים  שימוש  מהחדר,  תכופות  ביציאות 

מיד  להגיב  הצורך  בה.  מעורר  הצופה  שתפקיד  התסכול  את  המשתתפות  אחת  ביטאה 

ולהציג תמיד עמדות ברורות אפיין פעמים רבות גם את הדיאלוג בקבוצה. תגובות אלה 

שיקפו בעינינו את הנורמות של הדיון האקדמי, המתבסס על שאלות ותשובות, ופחות 

על חקירה משותפת באזורים לא ידועים. 
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מתהווה ולמידה  הקשבה  של  חדשה  מיומנות  לסטודנטים  להנחיל  ששאפנו   כיוון 

)Kolb & Kolb, 2005(, בחרנו בגישה מעשית ומובנית יחסית, המבוססת על טכניקות של 

לקיים  ובחרנו  דילמות,  סביב  עמיתים  התייעצות  ערכנו  הקבוצות  באחת  והנחיה.  הקשבה 

לסבב  מסבב  סבבים.  מספר  תוך  לזה  זה  להגיב  מהמשתתפים  ביקשנו  שבו  מובנה  סטינג 

התבקשה הקבוצה להתקדם בהדרגה מתגובות מבררות אל תגובות פרשניות. בסבב הראשון 

הדילמה  על  מידע  ולאסוף  ההבנה  את  להעמיק  שנועדו  וחקירה,  הבהרה  שאלות  נשאלו 

המוצגת; בסבב השני ביקשנו מהמשתתפים להציג שיקופים ופירושים לדילמה, אך להימנע 

מהצעת פתרונות; ורק בסבב השלישי הזמנו את המשתתפים להציג כיווני פעולה אפשריים 

ולהשיא עצות ״מעשיות״. בחירתנו במודל עבודה מובנה יחסית נבע מההבנה שהסטודנטים 

לבין  האקדמית  הלמידה  צורת  בין  הפער  על  שיגשרו  ולפיגומים  הדרגתי  לתהליך  זקוקים 

זו שאנו מציעות במרחב הקבוצתי. בתחילה חשו המשתתפים כי התנועה המובנית מבירור 

של  חדשות  נורמות  לאימוץ  זו  תקשורת  צורת  הובילה  בהמשך  אולם  מאולצת,  לפרשנות 

ולתגובות  יותר,  רגשיים  חדשים,  לתכנים  ואפשרה  תגובה,  השהיית  ושל  אמפתית  הקשבה 

אותנטיות להגיח. שיטת עבודה זו הביאה להתנסות בנדבך משמעותי של חיי קבוצה, ובסופו 

של דבר חיזקה את הלכידות הקבוצתית, והפכה את הקבוצה למשמעותית בעבור הסטודנטים.

אתגר כפל הכובעים: בין תפקיד המרצה לתפקיד המנחה
האינהרנטי  מהמתח  נבע  הקבוצתי  התהליך  כל  לאורך  העבודה  את  שליווה  נוסף  אתגר 

ומנחות הקבוצה. כידוע, עמדת המנחה שואפת  בין שני תפקידינו השונים: מרצות הקורס 

והתפתחות  לחקירה  בטוח  מרחב  למשתתפים  ולספק  שיפוטיות,  ונעדרת  מכילה  להיות 

להוביל  המנחה  נדרש  באוניברסיטה  הנלמד  בקורס  זאת,  עם  יחד   .)2006 ולשץ׳,  )יאלום 

המשתתפים,  של  האקדמי  תפקודם  את  ולאמוד  דידקטיים,  מרכיבים  המכילה  למידה  גם 

 אומדן הבא לידי ביטוי בציון שמעריך את הרמה שבה עמד כל אחד מהם במטלות הקורס

בהנחיית  המתמקדים  בקורסים  זה,  תפקידים  כפל  בשל   .)Wurdinger & Allison, 2017(

קבוצות נקבע פעמים רבות כי הסטודנטים לא יקבלו הערכה על תפקודם לאורך התהליך 

הקבוצתי, וציונם בקורס יתבסס אך ורק על העבודה המסכמת שיכתבו בסיומו, כלומר לאחר 

 .)Davidson-Arad et al., 2002( סיום חייה של הקבוצה התהליכית

למרות אופייה הפתוח של השיחה, והציפייה - הדרישה אפילו - מכל סטודנט להביא את 

עצמו למפגש הקבוצתי בצורה האותנטית ביותר, הסטודנטים ידעו כי בסופו של דבר יקבלו 

הערכה על תפקודם ותוצריהם, ושאפו לזכות בהערכה הגבוהה ביותר מצד הסמכות בקורס. 

המתקשים  הסטודנטים,  מצד  אמביוולנטי  יחס  מייצר  מרצה־מנחה  של  המורכב  התפקיד 
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מקשה  זו  אמביוולנטיות  אותם.  ומעריך  שבוחן  זה  גם  הוא  העובדה שהמנחה  מן  להתעלם 

ששרר  המתח  את  ימחישו  הבאים  המקרים  שני  לתהליך.  ולהתמסר  בקבוצה  אמון  לפתח 

בקבוצות בהקשר זה. באחת הקבוצות הציגה המנחה במפגש הראשון את הסילבוס שתיאר את 

מסגרת הקורס, מטרותיו וחובות הסטודנטים. בין השאר צוינה בו חובת הנוכחות, והמנחה 

הסבירה כי מאחר שמדובר בסדנה, 15 אחוזים מהציון יינתנו על נוכחות רציפה במפגשים, 

השני  במפגש  בחשבון.  יילקחו  ממושכות  והיעדרויות  ויציאות  כניסות  איחורים,  גם  וכי 

ביקשה המנחה לפתוח שיחה על כללי המשחק הנהוגים בקבוצה, ולנסח חוזה פסיכולוגי עם 

הקבוצה, והזמינה את המשתתפים לבטא את הציפיות והחששות שלהם מהתהליך הקבוצתי. 

לבסס  שלנו  הצורך  על  מדברת  ״את  ואמר:  למנחה  הסטודנטים  אחד  פנה  הדיון  במהלך 

כך  ועל  בקורס,  הנוכחות  חובת  על  מדברת  את  החיוך  אותו  עם  אבל  בטוח,  מרחב  כאן 

אני אמור להרגיש בטוח  איך  בו.  יוכלו להמשיך  לא  יותר מפעמיים  שסטודנטים שייעדרו 

שיקפו  המשתתף  של  דבריו  כאן?״  נוכחותי  פי  על  נמדד  שלי  הציון  אם  מהקבוצה  וחלק 

לבין  ונועם,  הכלה  כמשקף  החיוך  בין  הפער  על  והצביע  המנחה,  של  הכפול  התפקיד  את 

הדיבור על חובת הנוכחות והציונים. המנחה הגיבה בשאלה שהופנתה לכלל הקבוצה: ״מה 

מבחינתכם המשמעות של נוכחות בקבוצה שלנו? האם אני היחידה שבעיניה יש לנוכחות 

נוכחות, משמעותה  דיון נרחב בקבוצה בשאלה של  של אחרים משמעות?״ השאלה פתחה 

וחשיבותה. הדיון העלה כי קיימים סוגים שונים של נוכחות, וכי שאלת הנוכחות משמעותית 

נידונה  שבו  ההקשר  את  להעביר  המנחה  הצליחה  זו  בשיחה  מהמשתתפים.  רבים  בעבור 

יחסים  של  הבין־אישי,  לרובד  הקורס״  ״חובות  של  החיצוני  הרובד  מן  לנוכחות  האחריות 

בין חברי הקבוצה. בנוסף הבהירה המנחה כי היא מודעת ליחסי הכוח השוררים בינה ובין 

המשתתפים בהיותה גורם סמכות מטעם המכללה. הנכונות שלה לדבר על מצב יחסים זה 

הפכה אותו לגלוי, וכך הפיגה חלק מחששות המשתתפים. 

נוגעת  מנחה־מרצה  של  הכפול  לתפקיד  המובנה  המתח  את  הממחישה  נוספת  סוגיה 

לתהליכי ההערכה בקורס, הכוללים בדיקת מטלות ומתן ציונים למשתתפים בקבוצה. באחת 

הקבוצות ערערה סטודנטית על הציון המסכם שקיבלה. במסגרת הערעור היא כתבה למנחה־

מרצה מכתב ובו טענה כי קיימת סתירה בין תהליכי הלמידה ההתנסותיים במרחב הקבוצתי 

סיפרה  היא  המסכמת.  בעבודה  שלה  הציון  נקבע  שלפיו  המעריך  האקדמי  התהליך  לבין 

שכמשתתפת עברה בסדנה תהליך פנימי משמעותי ורפלקסיבי, ואילו הציון שניתן לה פגע 

בתהליך הלמידה שלה כיוון שהוא צמצם אותה לכדי מספר וגרם לה לפקפק באותנטיות של 

ניסיונה לספק  התהליך הקבוצתי. הערעור הדהד את המתח הפנימי שחשה גם המנחה בין 

משחק  כללי  בעלת  אקדמית  מערכת  בתוך  תפקידה  ובין  ובטוחה  מיטיבה  סביבה  בקורס 
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קבועים. הערעור הניע תהליך רפלקסיבי במנחה ועורר בה שאלות אודות המצפן המקצועי 

תשומת  את  והפנתה  המשתתפת  של  באכזבה  הכירה  המנחה  המורכבת.  בסיטואציה  שלה 

ליבה לכך שגם בפער שעליו הצביעה טמונה הזדמנות ללמידה. היא הסבירה למשתתפת את 

ההקשר המורכב של קבוצה דינמית המתקיימת בתוך מרחב אקדמי בעל דרישות מסוימות, 

דיברה איתה על הסתירות האינהרנטיות לו, שלא ניתן ואולי גם אין צורך לפתור, והעלתה 

את המחשבה שמורכבויות שונות מאפיינות קבוצות באופן כללי, גם בהקשרי חיים אחרים. 

בכך היא הצליחה לתת גם לעצמה מרחב שהציב את הקונפליקט הפנימי כחלק אינהרנטי 

מהמסגרת של הנחיית קבוצות באקדמיה.

בניסיון להתמודד עם המתח הפרדוקסלי שפגשנו בתוך התפקיד פיתחנו מספר עקרונות 

במרחב  הקבוצתי  התהליך  כל  לאורך  שהתעוררו  בדילמות  מצפן  לנו  סיפקו  אשר  מנחים 

התפקידית  המורכבות  של  להשלכות  מודעות  להיות  משתדלות  אנחנו  ראשית,  האקדמי. 

את  להפוך  כדי  הסטודנטים  עם  עליהן  משוחחות  אנחנו  הסטודנטים.  ועל  המנחות  עלינו 

המתח למודע, ומקיימות מרחבי התייעצות עם קולגות המתמודדות עם מתח דומה. שנית, 

ותפקיד המרצה,  בין תפקיד המנחה  ולאזן  זוכרות להחזיק את המקל בשני קצותיו,  אנחנו 

ובקבוצה  בפרטים  הממוקדת  ופרשנית  שיפוטית  בלתי  אקספלורטורית,  עמדה  בין  כלומר 

בביצועים האקדמיים  ברורים המתמקדים  סטנדרטים  יודעת, המכתיבה  ובין עמדה  כשלם, 

לכל  הקבוצתי  התהליך  את  המנחה שמוביל  ״כובע״  בין  המלאכותית  ההפרדה  הפרט.  של 

אורכו, ו״כובע״ המרצה האקדמי שמנהל את תהליך ההערכה בתום הסדנה אמנם מאולצת, 

אך היא מסייעת במידה רבה להתהוות התהליך.

דיון

והלמידה  הקבוצות  עולם  בין  המפגש  את  המאפיינים  האתגרים  את  מיפינו  זה  במאמר 

ההתנסותית שהוא מציע ובין עקרונות ההוראה האקדמית, המבוססים על תהליכים של למידה 

והעברה של ידע ממורה אל תלמיד )Kolb & Kolb, 2005(. תיארנו ארבעה אתגרים מרכזיים: 

המעורבות  אתגר  האקדמי,  המוסד  מול  אלטרנטיבי  למידה  כמרחב  הקורס  הקמת  אתגר 

ואתגר כפל הכובעים של  והחשיפה האישית של המשתתפים, אתגר הלמידה הרפלקטיבית 

הסמכות )מנחה־מרצה(. בכל האתגרים הללו התגלה מתח דיאלקטי בין שני עולמות שהנחות 

הירארכיה  מניחה  האקדמית  הגישה  מאוד:  שונות  משמעותית  למידה  בנושא  שלהם  היסוד 

אנושיים  קשרים  דרך  מתהווה  הלמידה  כי  מניחה  הקבוצתית  וההנחיה  ותלמיד,  מורה  בין 

הידע  השנייה,  התפיסה  פי  על   .)Bion, 1961; Foulkes, 1975( המנחה  בעזרת  ומתאפשרת 

אינו מונח מראש אלא מתהווה בתהליך הדיאלוגי המתקיים בין האדם וסביבתו.
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פרנץ׳ וסימפסון )2004( טוענים כי פעולת הלמידה מתרחשת על הסף שבין ידיעה ואי 

ידיעה. ברוח זו ניסינו להתמודד עם האתגרים השונים שהתעוררו בעבודתנו בשאיפה ליצור 

מרחב ביניים שיתמקם בין המרחב האקדמי הידוע ובין מרחב חלופי שניסינו לכונן בתוכו: 

כי עבודת תוכן־תהליך, המציעה תמה שסביבה  המרחב הקבוצתי המתהווה. הניסיון לימד 

מתארגנת העבודה הדינאמית, יוצרת מרחב עבודה קבוצתי מאורגן במידה, המפחית חרדה 

ב“כאן  לעבודה  האפשרות  נפתחת  פוחתת  החרדה  כאשר  כי  מתברר  הסטודנטים.  בקרב 

2006( גם בתוך מסגרת אקדמית נוקשה. אל  ועכשיו“ של המרחב הקבוצתי )יאלום ולשץ', 

עבודת התוכן, שנלקחה מתוך העולם האקדמי שהיה מוכר לסטודנטים, התייחסנו כאל שביל 

מובנית  ולעבודה  יותר,  דינאמי  עבודה  לתהליך  הדרך  את  רבות  פעמים  סלל  שאכן  גישה 

פחות. 

האתגרים הקשורים בהקמה, בנוכחות, וברפלקטיביות קיבלו מענה במידה כזו או אחרת 

המקופל  במתח  הכרוך  התפקידי  האתגר  זאת  לעומת  הקבוצתי.  התהליך  שהתקדם  ככל 

(Smith & Berg, 1987) טוענים  בהגדרה מנחה־מרצה נשאר לאורך כל הדרך. סמית וברג 

כי הבנת הטבע הפרדוקסלי של תהליכים קבוצתיים יכולה להביא לכך שמתחים אלה ייחוו 

כחיוניים לחיי הקבוצה, וכי הבנתם ככאלה יכולה להביא לשחרורם. בהקשר הנוכחי, הכרה 

ההבנה  על  להתבסס  צריכה  אקדמי  במרחב  הקבוצתית  העבודה  של  הפרדוקסלי  באופייה 

הקבוצתי  התהליך  ללא  וכי  כלל,  מתקיימת  היתה  לא  הקבוצה  האקדמית  המסגרת  שללא 

ההתנסותי אין אפשרות לבצע למידה בעלת ערך בתחום הקבוצות. לפיכך בחרנו להתמודד 

והבנה  דיבור פתוח, הכרה במורכבות של הסיטואציה,  עם אתגר כפל הכובעים באמצעות 

המנחות  בינינו  האמון  את  לבסס  סייע  הגלוי  הדיבור  לבטל.  דרך  אין  הזה  המתח  את  כי 

ובין הקבוצה. עם זאת גילינו כי האתגר המשמעותי ביותר בהקשר הזה היה דווקא המאמץ 

להחזיק את המתח הזה בתוכנו, תוך בחינה רפלקטיבית של מקומנו מולו, ושימוש ברגשותינו 

ובתחושותינו ככלי אבחוני והתערבותי )McCormick & White, 2000(. שאלנו את עצמנו 

מתי אנחנו מטשטשות את המתח או מתעלמות ממנו, ומתי אנחנו “מזניחות“ תפקיד אחד 

משום שהוא עומד בסתירה לדברים שאנחנו רוצות לעשות בשם התפקיד האחר? בתהליך 

העבודה מצאנו הבדלים בינינו בדרכי ההתמודדות שלנו עם המתח הזה, והדיאלוג הפנימי 

שלנו עם עצמנו בנושא מוסיף ונמשך.

סיכום

תהליכי  אקדמיים.  מוסדות  בין  וגוברת  ההולכת  לתחרות  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 

לניסיון  השאר  בין  מובילים  בישראל  הגבוהה  ההשכלה  שוק  על  המשתלטים  ההפרטה 
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זה  ניסיון  של  הביטויים  ואחד  מקסימלי,  רווח  לגרוף  בניסיון  משאבים  מינימום  להשקיע 

מתגלה בכיתות שהולכות וגדלות בכל קורס. מגמות אלה דורשות חשיבה יצירתית בשאלה 

משמעותיים,  שיהיו  למידה  מרחבי  האקדמיים,  המוסדות  בתוך  בימינו,  לייצר  ניתן  כיצד 

הן ברמה הפדגוגית והן ברמה הבין אישית. על רקע זה, לקורסים המאפשרים לסטודנטים 

התנסות במרחב קבוצתי ולמידה מתהווה בתוך האקדמיה יש חשיבות רבה. לכן אנחנו רואות 

בעבודתנו כמנחות קבוצות בתוך האקדמיה הזדמנות להרחיב את מגוון אפשרויות הלימוד 

במערכת האקדמית הקיימת, ולהציע אלטרנטיבה לכוחות המצמצמים הפועלים בה.
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