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תיאור ביוגרפי קצר
 ובעבר לימד,ד"ר ראוב שפירא הוא מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה
 הוא מלמד מבוא. ובמכללות עמק הירד ובראודה, באוניברסיטה הפתוחה,במדרשת רופי
 כחוקר לשעבר במכו. גברי ונשי בחברה וקורסי נוספי, חברה ישראלית,לאנתרופולוגיה
,לחקר הקיבו באוניברסיטת חיפה הוא מתמחה באנתרופולוגיה של קיבו וארגוני ביקיבוציי
 עשרות פרסומיו. בנושאי מיגדר ובתנועות חברתיות, מנהיגות ואמו בארגוני,בחקר ניהול
 ספר בעברית וספר, חוברות לימוד והדרכה,כוללי מאמרי בכתביעת ובספרי בעברית ואנגלית
 ובו ביקורת מרחיקתלכת עלComprehending The Kibbutz שיופיע בקרוב באנגלית בש
.המחקר הקיבוצי והצעת פרדיגמה חדשה לחקר החברה הקיבוצית
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תארי19.9.2004 :

תלקיט אישי ד'ר ראוב שפירא
מרצה בכיר ,מכללה אקדמית הגליל המערבי

א .השכלה )במוסדות להשכלה גבוהה(
השני

ש המוסד

המקו

הפקולטה

19661970

אוניברסיטת תל
אביב
אוניברסיטת תל
אביב
אוניברסיטת תל
אביב

ישראל

מדעי החברה

ישראל

מדעי החברה

חוגי הלימוד התואר/
התעודה בסיו
פסיכולוגיה ב.א.
סוציולוגיה
סוציולוגיה מ.א.

ישראל

מדעי החברה

סוציולוגיה

19741978
19801982

Ph.D.

ב .השכלה נוספת )מקצועית ,ניהולית וכיו"ב(
19631965
1966

סוציולוגיה קיבוצית
קורס ניהול תעשייתי מרוכז חצי שנה

חוג עיו ארצי ,הקיבו .הארצי
מדרשת רופי

ג .נסיו אקדמי בהוראה
)הערה :ראה אישורי מצורפי כנספח לתלקיט(
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השני

ש המוסד

פקולטה/מחלקה

התפקיד

פירוט התפקיד

19801987

מדרשת רופי

החוג האקדמי
לניהול המשק
הקיבוצי

מרצה

19871995

מכללה אזורית מנשה

אקדמי

מרצה

19881989

אוניברסיטה עברית

פקולטה לחקלאות

מרצה

ניהול תעשייתי
ניהול עסקי בי קיבוצי
התנהגות ארגונית
ניהול משאבי אנוש
מבוא לאנתרופולוגיה חברתית
מבוא לסוציולוגיה
התנהגות ארגונית
חברה ותרבות בארצות
מתפתחות

19891995

האוניברסיטה
הפתוחה

מדעי החברה

1989

בי"ס תיכו אזורי
חו 2הכרמל
בי"ס תיכו אזורי
ברנר
האוניברסיטה
הפתוחה

חטיבה עליונה

1991
19921996

חטיבה עליונה
מדעי החברה

19911992

מכללת אחווה

אקדמי

19911992
19931996
19942004

מכללת ספיר
מכללת אורט בראודה
מכללת הגליל
המערבי

אקדמי
מדעי ההתנהגות
אקדמי

20012003

מכללת עמק הירד

אקדמי

מבוא לסוציולוגיה
מנחה
דפוסי חברה בישראל
סוגיות בריבוד
סוציאליזציה
עדה ,לאו ומעמד
החברה הקיבוצית שינוי
והמשכיות
אחריות חברתית בניהול
עבודות גמר בנושאי החברה
מנחה
הקיבוצית
עבודות גמר בנושאי החברה
מנחה
הקיבוצית
בנושאי :חברה קיבוצית
מדרי
ריבוד חברתי
בכתיבת
עדה ,לאו ומעמד בישראל
עבודות
סמינריוניות סוציאליזציה
אחריות חברתית בניהול
אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של
מרצה
ניהול
מבוא לאנתרופולוגיה חברתית
מרצה
גישה סוציולוגית לניהול
מרצה
מבוא לאנתרופולוגיה חברתית
מרצה
גברי ונשי בחברה
גברי ונשי בעול העבודה
תיאוריות אנתרופולוגיות
החברה הקיבוצית בישראל
חברות קומונליות בעול
משפחה ושארות :השוואות
בי תרבותיות
סמינר תנועות חברתיות
החברה הישראלית
מבוא לאנתרופולוגיה חברתית
מרצה
סמינר תנועות חברתיות

ד .השתתפות בפרויקטי
השני
19711972
19741975
19751976
19771980

ש המוסד
חרושת שימורי ג שמואל
חרושת שימורי ג שמואל
חרושת שימורי ג שמואל
אוניברסיטת חיפה

המחלקה
מער האריזה
מער התובלה
מער הקירור
המכו לחקר
הקיבו.
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הפרויקט
פרויקט אוטומציה
פרויקט מכולות
פרויקט קירור בצובר
מחקר בינלאומי:
השתתפות עובדי
בארגוני תעשייתיי

פירוט התפקיד
ניהול הפרויקט
ניהול הפרויקט
ניהול הפרויקט
ניהול עבודת השדה
ועיבוד הנתוני

ה .תפקידי מינהליי
השני

ש המוסד

הפקולטה/המחלקה

התפקיד

פירוט התפקיד

19611962

הסתדרות השומר
הצעיר
הסתדרות השומר
הצעיר
חרושת שימורי ג
שמואל
קיבו .ג שמואל

ק נווה שאנ

רכז הק

ק ג שמואל

רכז הק

כתש

ניהול

ועדת חברי

רכז

19701973

חרושת שימורי ג
שמואל
קיבו .חצור

ייצור

רכז

פרדס

רכז פרדס אלה

CE

רכז

המכו

מנהל עבודת השדה
ועיבוד הנתוני
רכז

אחריות על הדרכת
ופעילות  280חניכי
אחריות על הדרכת
ופעילות  120חניכי
אחריות ניהולית על
המחלקה
אחריות לצרכי
אישיי של חברי
אחריות על ניהול
הייצור במפעל
אחריות לניהול פרדס
אלה
אחריות לניהול
המחלקה
ניהול עבודת השדה
ועיבוד הנתוני
אחריות לניהול
המחלקה
אחריות לאיוש
הועדות והתפקידי
הניהוליי בקיבו.
אחריות על הוראה
אקדמית
אחריות על השיווק
של המכללה

19631964
19651967
19691970

19731974
19751979

חרושת שימורי ג
שמואל
המכו לחקר הקיבו.

19821984

חרושת שימורי ג
שמואל
קיבו .ג שמואל

19771981

19881989

קירור

רכז ועדת מינויי

19871989

מכללה אזורית מנשה

אקדמי

מנהל אקדמי

19891991

מכללה אזורית מנשה

שיווק

מנהל

ו .תפקידי ציבוריי ואחרי
השני

ש המוסד

1963

קיבו .ג שמואל

הפקולטה/המחלקה

התפקיד

פירוט התפקיד

ציר הקיבו .לועידת
הקיבו .הארצי

נאו במליאת
הועידה וחברות
בועדת המינויי
כותב ראשי ועור
נאו במליאת
הועידה
השתתפות בדיוני
המזכירות
השתתפות בדיוני
ההנהלה
השתתפות בדיוני
ההנהלה
ניהול מעקב צריכת
אנרגיה וגיבוש הצעה

19661967
1968

קיבו .ג שמואל
קיבו .ג שמואל

עלו הקיבו.

19691970

קיבו .ג שמואל

מזכירות הקיבו.

עור
ציר הקיבו .לועידת
הקיבו .הארצי
חבר

19701973
19821984
19871995

חרושת שימורי ג
שמואל
מכללה אזורית מנשה

הנהלה

חבר

הנהלה

חבר

19921994

קיבו .ג שמואל

מער הצרכנות

רכז צוות להצעת
הפרטת אנרגיה

ז .השתתפות בכנסי מדעיי באר& ובחו"ל )ארבע שני אחרונות(
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השני
2003

ש הכנס
כנס חוקרי קיבו.

הגו 2המארג
האגודה
הבינלאומית לחקר
הקיבו .והקומונות

2003

כנס סוציולוגי שנתי

האגודה
הסוציולוגית
הישראלית

2001

כנס סוציולוגי שנתי

2001

כנס אנתרופולוגי
שנתי

2001

living together in a
’multiple cultures
society

האגודה
הסוציולוגית
הישראלית
האגודה
הישראלית
לאנתרופולוגיה
מכללת הגליל
המערבי

2000

כנס סוציולוגי שנתי

2000

כנס אנתרופולוגי
שנתי

2000

כנס חוקרי קיבו.

האגודה
הסוציולוגית
הישראלית
האגודה
הישראלית
לאנתרופולוגיה
האגודה לחקר
הקיבו.

2000

Women in the
Middle East

Emek Izrael
College

2000

Conference of the
International
Society for the
Study of Work and
Organizational
Values

International
Society for the
Study of Work
and
Organizational
Values

ש ההרצאה/היצירה
המקו
השמאלת הקבה"מ והקבה"א:
אפעל
השרדות מנהיגות לאאפקטי
בית והחמצת משמעותה בחקר
הקיבו.
השמאלה והישרדות מנהיגות
בית ברל
לאאפקטיבית :החמצות סוצ
יולוגי ,אנתרופולגי והיסטוריו
ני הקיבו.
הו אקדמי או קידו המדע?
ירושלי
העיוורו לריבוד הקיבוצי
וחשיפתו
עליונות בקיבוצי במשבר:
תל אביב
טכנוקרטי או פטרוני ע
נאמני מקרב המנהלי
מכללת הגליל
The Kibbutz is Not What
המערבי
You Think and Almost
Never Was, Due to
Multiple Cultures
המשמעות של מושג השדה
תל אביב
בהסבר תרבויות :לקחי כשל
סוציולוגית הקיבו .המקובלת
גבולות השדה האנתרופולוגי
ירושלי
והחמצת הריבוד הקיבוצי
מדרשת רופי אימחקר מערכות פדרטיביות
ואיהבנת שקיעת האתוס
הקיבוצי
The Blindness of Kibbutz
Emek Izrael
Sociology to Stratification
and the Misunderstood
Inferiority of Its Women
Succession of High-Moral,
Ramat
Servant Leaders and
Rachel
Decay of High-Trust
Organizational Cultures

ח .הרצאות בימי עיו ,והשתתפות ברבי שיח
השנה
2003

הגו 2המארג
היחידה להכשרת
מורי ,משרד החינו

המקו
ירושלי

הנושא
השתתפות מורי בניהול
ביתספרי

המשתתפי
מנהלי בי"ס של
מרחב נתניה

ט .מכוני מחקר
 19761981שימשתי כעמית מחקר במכו לחקר הקיבו ..נושאי מחקרי בה השתתפתי
או ביצעתי לבדי:
 עבודת משמרות בתעשיה הקיבוצית קליטת אקדמאי במפעלי התעשיה הקיבוצית קליטת חברות במפעלי התעשיה הקיבוצית -מחקר השוואתי בינלאומי :השתתפות עובדי בארגוני תעשייתיי
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י .פעילויות בקהילה ובחברה )התנדבותיות ואחרות(
השני

המסגרת

מהות ההתנדבות

1960
1961
1965
1969
19982000

הקיבו .הארצי
מפלגת הפועלי המאוחדת
מפלגת הפועלי המאוחדת
המער
ועד מרצי הסגל האקדמי של מכללת
הגליל המערבי

התנדבות לשנת עבודה לעזרת קיבו .צעיר
התנדבות לפעילות הסברה בבחירות
התנדבות לפעילות הסברה בבחירות
התנדבות לפעילות הסברה בבחירות
הקמת ועד ,פעילות בארגו הסגל האקדמי הארצי
של מרצי המכללות

יא .פרסי /מלגות
השני

הגו 2המעניק

מהות הפרס/המלגה

פירוט

1986

מכו גולדה מאיר

מלגת מחקר

מחקר בנושא רוטציה בקיבו– .

1989

מכו ירושלי לחקר
ישראל
מכו חקר הציונות
ע"ש וייצמ
מכו מחקר יד
טבנקי
מכו למחקר של
הקק"ל
מכללה אקדמית
הגליל המערבי

מלגת כתיבת מסה

1991
1992
1993
2004

מלגת מחקר
מלגת מחקר
מלגת מחקר
מלגת מחקר

 2000ש"ח
מסה בנושא :מערכות תחלופה
בראשות ארגוני –  4500ש"ח
מחקר חדשנותו של מרדכי שנהבי
–  5000ש"ח
מחקר אליטות שסועות בקיבו– .
 5500ש"ח
מחקר יזמותו של מרדכי שנהבי –
 5000ש"ח
תרגו ופרסו מחקר "אנטומיה
של חולי ניהולי" באנגלית – 2000
ש"ח

יב .נסיו חיי רלבנטי אחר
 .1פרסו ממצאי מחקר המפעלי האזוריי 1979
ממצאי עבודת מ.א .על תעסוקת חברי קיבוצי במפעלי האזוריי הבי קיבוציי הצביעו על ניהול לא
יעיל שג לא תוא לא את הרעיו הקיבוצי ולא את צרכי הקיבוצי .פרסו תמצית ממצאי בכתב העת
העיוני "שדמות" וההדי שזה עורר בעיתונות ,הניע את מנהלי הארגוני האזוריי ,שחשו נפגעי ,לנסות
להשתיק את הביקורת ולמנוע את המש המחקר .אנשי המכו לחקר הקיבו .שלא תמכו בעבודת המ.א,.
עוד פחות תמכו בהמש המחקר לנוכח הקונפליקט שעוררו ממצאיו .לעומת זה יחסי אמו שיצרתי ע
מספר מנהלי תו כדי עבודת השדה ,לא רק שסייעו להתגברות על מכשולי אלה ולעבודת שדה נוספת
שעליה התבסס הדוקטורט ,אלא ג הניבו את הרעיו שיחסי אמו ה גור מכריע בניהול ומנהיגות ,רעיו
שכיו מתבסס בספרות .הרעיו הוכח כפורה ביותר; הוא הניב שורה של מאמרי וספר שפורס בינתיי
רק בעברית א מצוי כיו בשלבי עידכו ותרגו לאנגלית ,והוא שהנחה את המש המחקר שהביא לפיתוח
פרדיגמה מחקרית אלטרנטיבית לחברה הקיבוצית .היא פורסמה עד כה באופ חלקי בלבד ,והיא תפורט
בספר המצוי בפרסו) Transformations of the Kibbutz System :בהוצאת .(Berghahn, New York
ע כל הצניעות ,נית להערי שהספר יחולל מהפכה פרדיגמטית בחקר הקיבו ,.לאחריו שוב לא יהיה טע
לחקור את הקיבו .בדר המקובלת.
רכזי משק וגזברי

 .2דיוני ע מזכ"לי וראשי מחלקות בתנועות הקיבוציות ,וע
המפעלי האזוריי .1982 ,1979 ,
במקביל לפרסו הביקורתי הנ"ל ב"שדמות" יזמתי דיוני ע מזכ"לי שלושת התנועות הקיבוציות
הגדולות ,ע ראשי מחלקות וע כ 40רכזי משק וגזברי באזורי לקראת שתי מועצות של הארגו
שחקרתי כדי לקד פתרונות לבעיות החמורות שנתגלו בו .לדיוני לא היו תוצאות מעשיות ,א ה לימדו
על שמרנות רבה בצמרת ועל תלותיות רבה של האחרוני :באופ פרטי רבי מה הסכימו ע ביקורתי,
א בפומבי איש לא תמ .החלטתי לחקור את הקשר של שתי התופעות למבנה קריירות הניהול והמנהיגות
בקיבו ,.נושא שטר נחקר וכפי שהסתבר ,לא במקרה :מתהלי האוליגרכיזציה של המערכת הקיבוצית
נהנו לא רק עסקניה ,אלא ג קואליציה דומיננטית של חוקרי קיבו .שדבקה בפרדיגמת המחקר השגויה
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לקראת מועצות

והתעלמה מהתהלי האוליגרכי בחברה הקיבוצית ע"י איחקירת מאות הארגוני הבי קיבוציי בה
הוא התרכז ,ושיתו 2פעולתה הסמוי ע עסקניה סייע לקידו אקדמי של חבריה .התגברתי על התנגדות
שני הגורמי ועל חסמי שנבעו ממגבלות מיעוט משאבי עקב חברותי בקיבו ,.ע"י דחיית מאמצי פרסו
ממצאי בלועזית ,דחיה שלפי כל הסימני עלתה לי בבלימת הקידו האקדמי ,אול הביאה להצלחה
מחקרית בדמות הפרדיגמה האלטרנטיבית הנ"ל להסבר הקיבו ..כ למדתי שג אצל חוקרי חברה,
בדומה לרבי מהמנהלי והמנהיגי ,לרוב אינטרסי אישיי גוברי על טובת הכלל )ממצא זה יפורט
במאמר הנמצא בשיפוט לפרסו( ,ותפקידי החשוב ביותר כחוקר ומורה הוא לחשו 2את דרכי הסוואת
כדי לנתב מאמצי תיקו חברתי לאפיקי פוריי )ראה את האני מאמי הפרופסיונלי להל (.
 .3התנסות בחיפוש ויצירת פתרונות חדשי לבעיות קיבו& אקוטיות שכשלו ולימדו אי קיבו& מתנהל
בעקבות המחקרי שחשפו שמרנות רבה של ממלאי התפקידי הרוטציוניי בקיבו .עקב תלות קידומ
בראשי ארגוני פדרטיביי שמרניי ,ובעקבות רוחות ההפרטה שנשבו בעוצמה בתנועה הקיבוצית ,עלה
הרעיו להפרטה אחרת מזו המבוססת על עקרונות שוק המעודדי אישוויו שעשו רבי מהקיבוצי,
הפרטה שתחזק שוויו  .בחרתי בנושא בו הבזבוז עקב צריכה חופשית הוא רב מאד ,נושא החשמל שהופרט
כבר בקיבוצי רבי ,והנחתי שאנשי כלכלה ,שהיו ועוד דומיננטיי בקיבוצי ,על א 2שמרנות ירצו
בחסכו שזה יביא .הללו אכ תמכו בכ שיורכבו מוני חשמל ,ייער מעקב אחר הצריכה ותגובש הצעה
מפורטת .שנתיי של מעקב וסטטיסטיקות מדוייקות בה השקעתי מאמ .ניכר )ראה פירוט בחלק המתאר
יוזמות( ,הראו בזבוז רב ,צריכת החשמל של החברי דמתה לשל עובדי חברת חשמל ,ולאחר דיוני גובשה
הצעה שלדעת הצוות היתה צודקת והוגנת מכל מה שניסו קיבוצי עד אז .אול אז דווקא אנשי הכלכלה
שהיו צריכי להיות ראשי תומכיה לאור החסכו הרב שהיתה מביאה ,שינו את עור ,התנגדו לה והפילוה.
התברר שכאוליגרכיה שלטת ותיקה ה חששו לא רק משינוי שעלול להחליש א ייכשל ,אלא ג משינוי
שה רוצי בו ושיחזק את מעמד האחרי שיכניסוהו .א 2שהסבר כזה של שמרנות מנהלי כבר הועלה
בספרי הראשו  ,ש הוא נתלה בעיקר בחולשת המעמד החברתי של מנהלי "מוצנחי" .ההתנסות לימדה
שבחברה שוויונית ג אוליגרכיה ששלטונה מבוסס למדי חוששת לכוחה ומעמדה ,משו שאי לשמרנות
המגינה עליה לגיטימציה חברתית .התנסות זו חיזקה מאד את אמונתי בטענת הסוציולוג הידוע ווייט
בספרו  (W.F. Whyte, Newbury Park (CA): Sage, 1992) Social Theory For Actionשמחקר חברתי
הוא פורה יותר כשהוא משולב בחיפוש פתרונות לבעיות חברתיות .אימו .גישה זו ,בניגוד למקובל שריחוק
אקדמי מנשוא מחקר מבטיח הצלחה בהבנתו ,הביא למאמרי ע משמעות מעשית ולא רק תיאורטית.
לפי הערות הקוראי שפסלו לפרסו בכתביעת של מדעי החברה ,ברור שגישה זו עודדה את פסילת
והזיקה לקידומי האקדמי .לעומת זה הודות להתנסות ולגישה זו ,זכיתי להבנה מעמיקה יותר אי מתנהל
קיבו .וזו תתבטא בספרי השני שנמצא בשלבי פרסו ובעיבודו לאנגלית של ספרי הוקד.

פרסומי עד 2004
א .עריכת ספר/כתב עת/קוב&/סדרת פרסומי
רוזנר ,מנח ,א .לוית  ,מ .פלגי ור .שפירא ))(1980עורכי(  ניהול עצמי ועבודה שכירה במפעלי
התעשיה הקיבוצית .תל אביב :איגוד התעשיה הקיבוצית.

ב .ספרי
שפירא ,ראוב ) – (1987אנטומיה של חולי ניהולי .תל אביב :ע עובד.
Shapira, Reuven (Forthcoming) - Transformations of the Kibbutz System. New York:
Berghahn
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מאמרי

• מאמרי בכתבי עת וקבצי מדעיי
שפירא ,ראוב )" – (1978/9אוטונומיה של טכנוסטרוקטורה :אירוע של ארגו איזורי בינקיבוצי".
הקיבו .מס'  ,56עמ' .276302
 )" – (1983העובד כהו קבוע בתעשיות המחר" .רבעו לכלכלה  ,117עמ' .606611
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Poldervaart, H. Jansen, B. Kesler (Eds.) – Contemporary Utopian Struggles, pp.
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.2227 ' עמ,82 ' מס, הדי ל"א."( – "מבוכת הדורות – פרי התהלי1966) 
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 )"  (1967קרוב ,קרוב לחלומות הנעורי" .הדי ל"ב ,מס'  ,85עמ' .4145
 )" – (1967הסיכוי – מאמ .דמוקרטי" .הדי ל"ב ,מס'  ,86עמ' .155161
 )" – (1979מי מחזיק בהגה? המפעלי האיזוריי :דיוק " .שדמות ס"ט ,עמ' .923
 )" – (1982האלטרנטיבה :קהילות עבודה רבותאמו " .בשער מס'  ,157עמ'  ,610בשער
 ,158עמ' .5257
 )" – (1985הדילמה של המנהל ה'מוצנח'" .ניהול  ,44עמ' .711
 )" – (1986תעשיה חכמה וחכמת הניהול" .ניהול  ,47עמ' .1013
 )" – (1986רוטציה 'אוטומטית' וקידו ב'הצנחות'" .הדי  ,124עמ' .4548
 )" – (1990בוני אימפריות שמרניות" .מנהלי  ,29עמ' .4247
 )" – (1997האמת על מעמד חברתי ושקיעת ערכי הקיבו .".מפנה מס'  ,19עמ' .5963
מאמרי סקירה וביקורת ספרי
•
שפירא ,ראוב ) – (1987ביקורת הספר קידמה מול שוויו  :ריבוד ושינוי בקיבו .מאת א .ב רפאל.
מגמות כר ל' ,מס' .371374 ,3

ד .יצירות אמנות
ה .פרקי בספרי
שפירא ,ראוב )" – (1980שרשי מבניי של בעיות חברתיות במפעלי קיבוציי" ,בתו :ניהול
עצמי ועבודה שכירה .עורכי :מ .רוזנר ,א .לוית  ,מ .פלגי ור .שפירא .תל אביב :איגוד
התעשיה הקיבוצית.

ו .פריטי באנציקלופדיה או בלקסיקו
שפירא ,ראוב )" – (1999פעיל" ,בתו :לקסיקו הקיבו ..עור :א .אברהמי .תל אביב :הקיבו.
המאוחד.

ז .כתיבת תוכניות לימודי
שפר ,ישראל ור .שפירא ) – (1992יחיד וקהילה בקיבו ..יחידה  9בקורס :החברה הקיבוצית 
שינוי והמשכיות .עורכי אקדמיי :א .ב רפאל וא .יער .תל אביב :האוניברסיטה
הפתוחה.

ח .דו"חות מחקר
שפירא ,ראוב ) – (1977עבודת משמרות בתעשיה הקיבוצית .תל אביב :המחלקה לתעשיה של
הקיבו .הארצי.
 ) – (1979עבודת חברות במפעלי תעשיה קיבוציי .תל אביב :איגוד התעשיה הקיבוצית.
 ) – (1980קליטת בעלי ידע בתעשיה הקיבוצית .תל אביב :איגוד התעשיה הקיבוצית.
 ) – (1987חברי קיבוצי במנפטה האזורית .עמק חפר :מדרשת רופי .
 )  (1988תחלופת ממלאי תפקידי ניהול בקיבו ,.ידע וקונפליקטי .מכו גולדה מאיר,
אוניברסיטת תל אביב.
 ) – (1991רוטציה ,מנהיגות ואוליגרכיה במספר קיבוצי .תל אביב :המחלקה להשכלה
של ההסתדרות.
 ) – (1992אליטות שסועות ,קונפליקטי וכשל בהתחדשות קיבו ..רמת אפעל :יד
טבנקי .

"אני מאמי" פרופסיונלי
תאר/י בהיק 2של עד  300מילי את ה"אני מאמי " של בתחו המקצוע והתפקיד של במכללה:
כאנתרופולוג של ניהול ומנהיגות בארגוני ותנועות חברתיות בכלל ובקיבו .בפרט ,עלי לחשו2
ולהסביר תופעות שאינ מתגלות בשיטות חקירה פורמליות ,לא מוסברות כראוי מעיו בחומרי
כתובי ומוקלטי ,וה סמויות למשקי 2מבחו .א 2שה קריטיות להבנה ,לתיקו פגמי
ולמציאת פתרונות העוני טוב יותר על צרכי ושאיפות משתתפיה .מטרתעל היא תיקונ ע"י
פעולה שמונחית ע"י תיאוריות טובות שנחשפות באנליזה קלינית של תרבויות שמגלה את מבני
המשמעות המניעי את אנשיה ובחירותיה הטקטיות והאסטרטגיות .במוקד מחקרי המנהיגי
ובעלי מירב הכוח שהבנת חשובה משל אחרי משו רוב השפעת ,ומשו שזה הדבר המורכב
והקשה לפיענוח בתרבויות מודרניות בה אמצעי עיצוב תדמיות רבי מסווי צבירת כוח וזכויות
יתר ,מסתירי שהרחבת בש טובת הכלל מונעת לרוב מאינטרסי אישיי של מנהיגי ובעלי
כוח ,וכ מסתירי ו/או מסווי את ההסתרות וההסוואות .ככל שמנהיגות חזקה יותר בעיה זו
חמורה יותר ,ובה בעת חשוב יותר לחשו 2זאת ,משו שבלי חשיפה קשה למנוע שבש אידאלי
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נעלי ינותבו המוני לשירות מטרות אישיות של מנהיגי ,כבמקרה התנועה הקיבוצית שנחש2
בספרי המצוי בדפוס.
מנהיגויות כאלה ה לא רק שורש הרע הראשי בחברה האנושית ,אלא ג במדעי החברה
שמנותבי לרוב לשרת עקב רוב שליטת במשאבי מוחשיי ובלתימוחשיי .עלי לחקור וללמד
ה הסתכלות מדעית ביקורתית על חברות ותרבויות ,וה על חוקריה וכשלונותיה בחשיפת
האמת על פעולת רמימעלה .המבט האינטגרטיבי על חברה ותרבות של האנתרופולוג ,מטה אותו
לפירושי מוטעי של פעולה זו עקב קשיי החקירה כמוסבר לעיל ,ועקב הטיית שיטת המחקר
הראשית שלו לכיוו חיפוש ההסברי בע ולא במעצביו .עלי ללמד לחפש את האמת הנסתרת
מאחורי תדמיות והגדרות רשמיות ,לבקש את המהות האמיתית של תופעות ואת סיבותיה ותכל
יותיה המוסוות ,כיצד ה משתלבות באחרות ואיזה גורמי בחברה נחקרת ובסביבותיה מעצבי
אות  .עלי לעודד חשיבה תהליכית ומערכתית ,ראיית חברות ותרבויות כתוצר מכלולי ושילובי
גורמי שיצרו שדות כוח והשפעה ושינויי מגביריעצמ ,ללמד להתגבר על הנטייה הרווחת
להסבר יחידני של תופעות ולהסתכלות המתעלמת מהקונטקסט)י( שלה .
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יוזמות )שלוש דוגמאות(
 .1אוטומצית מער האריזה בחרושת שימורי ג שמואל 1971 1972
ב .הא היוזמה היא אישית?
כ  .הנהלת המפעל ובעלי המקצוע הרלבנטיי פקפקו במעשיות התוכנית או התנגדו לה כליל כיו שעד אז
טר נוסה מער כזה בתעשיית השימורי בישראל וג באירופה ובארה"ב נוסה רק במפעלי גדולי פי
כמה.

ג .מטרות היוזמה
קפיצת מדרגה בכושר הייצור ליצוא של המפעל ע"י החלפת מער אריזה איטי ועתיר עבודה במער אריזה
אוטומטי מהיר ,עתיר הו וחסכוני ביותר בכוח אד ,לער מחצית כוח האד וא 2פחות )תלוי בסוג
המוצר( ,שביטל את המאמ .הפיזי וכמעט שילש את התפוקה )תלוי במוצר – המער שירת שלושה מוצרי
שוני(.

ד .המשמעות של היוזמה למכללה
הצלחת יוזמה זו היא מאז נר לרגלי בתפקידי כחוקר וכמרצה .היא התחילה בחשדות שבניגוד למה שטענו
כל עמיתי הותיקי והמנוסי ,יש בפיתוחי הטכנולוגיי החדישי אפשרויות לאוטומציה המתאימות
ג למפעל קט יחסית .הצלחתה לימדתני שאסור לקבל בלי בדיקה וחיפוש אלטרנטיבות את דעת גדולי
וחכמי ,ושעלי לצאת מהנחה שג בתחומי שאיני הכי בקי בה יש ביכולתי על ידי השקעת מאמ .הול
לזהות בעיות קריטיות שקודמי לא התמודדו עימ  ,לחדש ולשכלל באופ רדיקלי א 2א כל המצויי בה
מפקפקי בכ .לכ מחקרי הובילו לכיווני שטר נחקרו קוד לכ  ,והביאו לחידושי תיאורטיי
בניהול ומנהיגות שחשיבות תוכח לכשיפורסמו במלוא בספרות המחקרית ,ולפרדיגמה החדשה הנ"ל
להסבר החברה הקיבוצית .עקב כ כמורה אני מחפש בהתמדה חומרי לימוד חדשי ובלתימקובלי כדי
לשלב ע חומרי קלאסיי ,דבר שהוא קשה במיוחד במכללות בשי לב למגבלת קשיי קריאה באנגלית
של התלמידי .כמו כ זה הביא לפיתוח שילוב שיטות הוראה ,תירגול ובחינה שככל הידוע לי הוא ייחודי
)ראה יוזמה שלישית(.

ה .מידת החדשנות והראשוניות
היוזמה היתה ראשונה מסוגה בישראל וחדשנותה נבעה מיישו של שילוב של חידושי טכניי שהופיעו
בגדולי המפעלי בתעשיה בעול ע סדרות ייצור ענקיות וציוד ייעודי לאריזה אחת ,למפעל קט ע
סדרות ייצור קצרות בשלושה גדלי אריזות במער אחד.

ו .מידת המקוריות
רבה .לכ כמה סימני :א .היא פעלה בהצלחה יותר מעשרי שנה בלא שינויי משמעותיי .ב .התפוקות
שהושגו נותרו מהגבוהות באר .ג לאחר תקופה כה ארוכה .ג .רבי באו ללמוד ממנה )היא לא הועתקה
ע"י א 2מפעל בשל העבודה הזולה של פועלי השטחי שצמצמה מאד את כדאיות ההשקעה באוטומציה(.

ז .רמת המורכבות
רבה .קשה להסביר זאת שכ זה מחייב כניסה לפירוט טכני ,א כללית נית לומר שהצלחת היוזמה דרשה
שילוב של מיכו מאיטליה ,שוודיה ,ארה"ב וישראל ,הפעלת מיגוו מומחי בשורת טכנולוגיות חדשות,
מציאת ושכנוע יצרני אריזות להכניס שיטות ייצור ודגמי מסוג חדש ,וכנ"ל לגבי יצרני דבקי ,תוויות
ועוד .במקביל נדרשה התמודדות ע הכפלה ויותר של תפוקות מער הייצור שאותו שירת מער האריזה
החדש ,דבר שג בו מילאתי תפקיד מרכזי וג ש הוכנסה שורת חידושי שהביאו להצלחה ואות לא
אפרט ממגבלות מקו .בשני המערכי נוצרו בעיות ארגו וכוח אד לא פשוטות עקב השינוי הרדיקלי
בשיטת הייצור ובהמש במעבר לעבודת שתיי ושלוש משמרות שעוררה שוב בעיות קשות הייחודיות
לחברה הקיבוצית בה אי פיצוי על תוספת הקושי שנגר לעובדי עקב כ .בהמש התעוררו בעיות שינוע
של התוצרת הרבה לנמל ,וג ע בעיה זו התמודדתי ע"י הכנסת חידוש ,משאית מניפת מכולות ,שהיתה
ג היא ראשונה מסוגה באר..

ח .האיכות הערכית
היוזמה איפשרה למפעל להכפיל את תפוקתו שכמעט כולה מיועדת ליצוא בלא להיזקק לתוספת כוח אד
וכ לענות על ביקוש גואה למוצריו בלא העסקת עבודה שכירה שמפרה את עקרונות השוויו  ,השיתו2
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והדמוקרטיה של הקיבו ..יחד ע כמה יוזמות אחרות במפעל שקידמתי בו בתפקידי ניהול במש כשני
עשורי )יחד ע אחרי שפעלו כמוני( ,נטבעו בו במידה רבה ערכי קיבו ,.בניגוד להרבה מפעלי קיבוצי
שכבר בעת מחקרי בה ,בסו 2שנות השבעי ,כמעט לא היה בה זכר לערכי קיבו ..יוזמה זו ודומות לה
תרמו תרומה חשובה להוכחה שאי הערכי הקיבוציי מכשול בפני פיתוח תעשייתי מוצלח ,ולדביקותו
היחסית של קיבו .ג שמואל בה עד היו.

ט .איכות הביצוע וההפעלה
גבוהה; כל העובדות המנויות לעיל מצביעות על כ ,ואליה אפשר לצר 2את העובדה שהמפעל ,אשר היה
בי הקטני בענ 2בעת שנכנסתי אליו ,חל 2על פני כל מתחריו שלא השקיעו כ באוטומציה ,ובעוד רוב
כשלו ונסגרו )בעת היוזמה היו כעשרי מפעלי בענ ,2כיו יש שלושה( ,הוא ממשי לשגשג.

י .היק 2ההשפעה של היוזמה
כאמור היוזמה הביאה להכפלת התפוקה תו שנתיי וא 2יותר מכ בהמש ,היא היתה לאב פינה
בצמיחת המפעל ליצוא המזו הגדול בישראל ,להצלחתו לחדור לשווקי תובעניי מבחינת קוצר זמני
האספקה וגודל הסדרות ,ובמקביל עודדה יוזמות נוספות בתחו האוטומציה שקוד לכ איש לא העז
לחשוב עליה .

יא .מידת הדביקות והמעורבות של בקידו הביצוע וההפעלה של היוזמה.
דבקותי ומעורבותי תודג באינטנסיביות הסיור שערכתי ב 1971באירופה לצור גיבוש היוזמה ,בחירת
שיטות ,ציוד ,מתכנני ויצרני :בחודש אחד ביקרתי כמעט חמישי משרדי ומפעלי של יצרני ציוד
ומשתמשיו ,כדי למצוא את הפתרונות שיתאימו לצרכי המפעל ,במחיר שיעשה את היוזמה רווחית וישכנע
את מתנגדיה .בלי דביקות זו וכמותה בהמש בנסיונות באריזות ושיטות שינוע שעשיתי כדי להחליט
סופית בשאלות קריטיות ,דביקות שבמידה רבה הדביקה את שאר הגורמי הרבי המעורבי ,היוזמה
לא היתה קמה ו/או שלא היתה מצליחה כל כ.

" .2הפרטת" אנרגיה ,קיבו& ג שמואל .1993 1994
) "הפרטה" במרכאות שכ היוזמה נועדה למנוע הפרטה בצורה המקובלת ברוב הקיבוצי ,שלא מתחשבת
בשוני צרכי ,ע"י השגת מטרתה הראשית ,יצירת מניע לחסכו  ,בדר שכ תתחשב בשוני צרכי(

ב .הא היוזמה אישית או קבוצתית?
משותפת לי ,לרכז הצריכה ולמספר חברי בקיבו .שלא יכלו לשאת את הבזבוז הרב בתחו.

ג .מטרות היוזמה
ליצור מערכת פרסקנס על צריכת אנרגיה ,חשמל וגז ,כדי ליצור מניע ליעילות וחסכו אצל החברי בלי
לוותר על העקרו השיתופי " לכל אחד לפי צרכיו" ,כלומר למנוע את הצור בהפרטה שמשמעה הסתלקות
הקיבו .מעיקר אחריותו לרווחת החברי ע"י העברת תקציבי צריכה לאחריות .הסתלקות זו משמיטה
בסיס מרכזי לשותפות ביניה ,והיא  ג לדעת מחייביה  שלב ראשי בויתור על הרעיו השיתופי בכלל.
מתו מעקב אחר הנעשה בתחו הגעתי למסקנה שכמי שמאמי ברעיו זה יש ביכולתי ליזו יצירת פתרו
אחר שלא ישפו את התינוק ע המי ,ייצור מניע ליעילות וחיסכו בלי לבטל את האחריות המשותפת,
וכיו שג אחרי בקיבו .תמכו בכ ,יזמתי ופעלתי להשגת פתרו כזה.

ד .המשמעות של היוזמה למכללה
ההתנסות ביצירת הפתרו  ,המאבק על שכנוע עמיתי בפרטיו שהתגבשו תו חיפוש תשובות לשלל הבעיות
שעלו ואחר כ המאבק על שכנוע הקיבו .לאמ .אותו ,השכילוני מצד אחד כמו ביוזמה הקודמת
ובהתנסויות המחקריות שיש תוחלת בהליכה נגד הזר ,שנית ליצור פתרונות חדשניי כשמאמיני בער
חשוב ג כאשר כמעט כול נואשו מכ ,ומצד שני לימדוני עד כמה מנהיגות היא חמקמקה וקשה לזהות
את כוונותיה האמיתיות ,נושא שחשבתי קוד לכ שכבר הגעתי לעיקר הבנתו ,ועד כמה הכוח בחברה פועל
באופ מורכב ולא צפוי ,לקחי אות אני מייש ה במחקרי וה בהוראה לתלמידי.

ה .מידת החדשנות והראשוניות
ככל הידוע לי  והתעניינתי בלא מעט קיבוצי  איש לא יצר פתרו מקי 2ושל כזה ,א כי היו לא מעטי
שפעלו באותו כיוו .

ו .מידת המקוריות
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בהתאמה לכ היה עלי להמציא את מרבית מרכיבי הפתרו .

ז .רמת המורכבות
הפתרו חייב התקנת מוני חשמל ומעקב אחרי צריכת החשמל והגז בדירות החברי ובענפי הצריכה של
הקיבו .במש שנתיי כדי לזהות את הגורמי לשוני הצריכה ולקשר אות לנתוני אובייקטיביי כגו
גודל הדירה ,מיקומה בבניי )למשל דירות דרומיות זקוקות ליותר קירור מצפוניות ,עליונות ליותר חימו
וקירור מתחתונות( הדיירי ,גילאיה ,צרכיה )מורי העובדי חלק מיומ בחדר צורכי יותר( ,וכו'.
הנתוני הועלו על גליו חישוב אלקטרוני ונעשו סטטיסטיקות ,ממוצעי ,חציוני וסטיות תק לכל גור
ומה נוצר תקציב חשמל תקני לכל דירה .צוות מיוחד שמונה לנושא בראשותי ובהשתתפות רכז הצריכה
בקיבו ,.גיבש בעקבות המעקב הצעה מפורטת שהיתה צריכה להוות בסיס לפרסקנס על עוד 2או יעילות
וחסכו  ,לפי צרכי החברי ,כיו שהיה ברור שהרגלי הצריכה ישתנו ע קבלת ההצעה ,כפי שקרה בכל
קיבו .בו הופרט הנושא ,הצוות התכונ ג להמש המעקב לאחר קבלת ההצעה כדי לבדוק כל פע מחדש
א לא עשה שגיאות בהקצאה .כמו כ נדונה שאלת מחיר החיוב בשל שוני שעות צריכה )חשמל בלילה זול
משביו( ,וג לשאלה זו הוכ פתרו שהיה אמור להיות מיוש בשלב מאוחר יותר .אפשר להוסי 2עוד
שורה ארוכה של שאלות בה הצוות ד  ,כול שאלות משמעותיות לרווחת החברי ולייצוג ערכי השיתו2
והשוויו בפתרונ  .למשל חולי כרוניי ומיניקות הרתוקות לבית צורכי הרבה יותר וכמו הוצאות
אחרות הקשורות בבריאות וחינו הוסכ שה יתוקצבו בנוס 2ע"י ועדות הבריאות והחינו .אפשר
להתרש במידתמה מרמת המורכבות מהחומר המצור) 2ראה נספחי( .מטעמי קיצור לא התייחסתי
לנושאי אנרגיה אחרי שג ה נדונו והוצעו לה פתרונות.

ח .האיכות הערכית
הפתרו המוצע היה ביטוי ברור והוג לשיקול ערכי ראשי בחיי שיתו 2ושוויו  :מחד גיסא אינטרס הכלל
שאיש לא 'יחגוג' על חשבונו כמו שעושי עובדי חברת החשמל )מדידת הצריכה של חברי הקיבו .העלתה
שאינ נופלי מה בהרבה( ,ומאיד גיסא שהקיבו .ידאג לסיפוק צרכי החברי באופ שא 2אחד לא
ייצא מקופח לעומת חבריו בגלל שוני אובייקטיבי של תנאי מגוריו וצרכי האנרגיה שלו ככל שאלה ניתני
להגדרה ומדידה .הפתרו הוא ג יעיל וחסכוני וג יותר הוג מכל מה שעשו רוב הקיבוצי שלא רצו
להיכנס לשיקולי כאלה ,לא התבססו על מדידות ו/או לא רצו להשקיע במאמ .ליצור פתרו מורכב כזה,
והוא לימד שאפשר לקיי שותפות ושוויו איכותי ) להבדיל משוויו מכני ,כמותי( א רוצי בכ ומוכני
להשקיע ביצירת פתרו הול .כמי שמלמד קורס על חברות קומונליות בעול ,זו היתה עבורי עוד הוכחה
שיש סיכוי לחיי קומונליי ג אחרי כשלונותיו של הקיבו .א הדבקי בערכיו ישכילו לגבש פתרונות
הולמי לבעיות הייחודיות.

ט .איכות הביצוע וההפעלה
הרעיו לא זכה לביצוע למרות שכל הצעדי שעשה הצוות עד להחלטת ההפעלה הסופית אושרו באסיפה
הכללית ובמוסדות הביצוע ,ככל הנראה בגלל שמספר מבעלי הכוח בקיבו .נחרדו מכ שתתקבל ותצליח
יוזמתו של אאוטסיידר ,מי שעובד בחו .כאקדמאי ושל רכז צריכה שג הוא לא שיי לקליקה שלה .כיו
שאחת מהנחות היסוד של היוזמה היתה שכל הסכו הנחס יחולק לחברי ,לא ראו מכ הנ"ל ,מנהלי
רשמיי ובלתירשמיי של כלכלת הקיבו ,.שו יתרו לכוח ולשליטת ,וכיו שהינחה אות האינטרס
הזה ,ה נתנו אור ירוק למהלכי ההכנה כדי שלא להראות כמי שמטרפד יוזמה שכבר הניבה חסכו כלכלי
משמעותי בקיבוצי אחרי ,א בהמש מצאו שהציבור לא מוטרד מהצור בכ ונית למנוע את הפעלתה
בלי הפסד יוקרה עבור כדי למנוע יוקרה ממי שנתפסו כמתחרי על מנהיגות בקיבו ,.וזאת על א2
שמצידנו לא נעשה שו מהל שנית היה לפרשו כ.

י .היק 2ההשפעה של היוזמה
כיו שהיוזמה לא הגיעה לביצוע ,לא היתה לה השפעה רבה .כנראה היא רק בלמה יוזמות אחרות לפתור
את הביזבוז וחוסר היעילות שמעודדת צריכה חופשית .כתוצאה מכ קיבו .ג שמואל על א 2הצלחותיו
הכלכליות המובהקות ,בקושי מעניק לחבריו רמת חיי של קיבוצי ע כלכלה נחותה בהרבה.

יא .מידת הדביקות והמעורבות של בקידו הביצוע וההפעלה של היוזמה
מירבית ,וזו כנראה היתה סיבה משמעותית לאיביצועה ,שכ היא זוהתה יותר מדי עימי אישית ובעלי כוח
בקיבו .שחשו כי היא חושפת את שמרנות ואת הזנחת החיפוש אחר פתרונות מקדמי הרעיו הקיבוצי,
התגייסו להכשילה ולהוכיח שאי נביא בעירו .כמעט הכל התבצע על חשבו זמני הפרטי; אישית השגתי
מוני משומשי משופצי מחברת החשמל ,פיקחתי על התקנת ,קראתי ,עיבדתי את הנתוני ,הכנתי
דוח"ות והצעות ,השוויתי אות לדרכי בה הלכו קיבוצי אחרי בה נסעתי לבקר ולהשוות ,ניהלתי
את הדיוני וערכתי ופרסמתי הכל לציבור .שנתיי שהשקעתי בכ ממיטב זמני החופשי באו על חשבו
מחקר ופרסו ,וזה אחד ההסברי מדוע ספרי הראשו טר פורס באנגלית וטר נכתב ספר אחר שג
עבורו אספתי הרבה חומר ,על יזמותו יוצאת הדופ של מרדכי שנהבי ,יוז ומקי "יד וש".
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לא היה זה מקרה יחיד ,א כי הוא הבולט ביותר מבחינת המאמ .שהושקע .באותה תקופה יזמתי
מספר יוזמות אחרות באותו כיוו של שיפור שיטות הצריכה וניסיתי לקדמ בקיבו ,.א ג ה נתקלו
בהתנגדויות דומות ויקצר המצע מלפרט .
)הערה :מספר מהפרסומי שערכתי במהל המאבק על היוזמה ובתהלי נסיו הכנסתה מצורפי(

 .3פיתוח שיטת לימוד ,תירגול ,בחינה וציו לעידוד למידה1987 1998 ,
מטרות היוזמה
כמרצה במסלול האקדמי במדרשת רופי גיליתי שאי בשיטות התירגול ,הבחינה והציו שדמו למקובל
באוניברסיטאות כדי לעודד למידה והעמקה בחומר הלימוד של תלמידי שרמת נמוכה משמעותית,
שחלק התנסו בפע האחרונה בלימוד עיוני לפני שני לא מעטות ואופק הציפיות שלה אינו כולל יותר
מתואר ראשו שיאפשר לה עיסוק בדרג ניהולי .דיוני הכיתות לא הניבו מאמ .של ממש להבי ולהסביר
תופעות מצד רוב התלמידי ,תרגילי ידע שהגישו העידו על קליטה עלובה של החומר ,בחינות הביאו לרוב
לשינו תמציות מוכנות שנעשו ע"י התארגנויות קבוצתיות והיו עלובות מבחינת ההבנה שהרי ה נועדו
להישכח למחרת הבחינה .על קריאת חומר באנגלית לא היה אפילו טע להיאבק ,הוכח כחסר סיכוי ,וג
כל דרישה לימודית אחרת ברמה אקדמית מקובלת נתקלה במחסו המשוב השלילי של רוב הסטודנטי
שהביא לסילוק מרצי שנתפסו כתובעניי מדי .עזבתי ש בלא צער ,ובמכללת מנשה כשהיו תופעות כנ"ל
החילותי לנסות שיטות עידוד שונות ללמידה והעמקה ,שכיו ,לאחר שורה של פיתוחי ושינויי מוכיחות
את עצמ היטב במכללת הגליל המערבי.

המשמעות של היוזמה למכללה
מכללה איננה אוניברסיטה ,ג מבחינות נוספות על אלו שנזכרו :אי בה מכוני מחקר ,מעבדות וספריות
מחקר בה סטודנטי יכולי להכיר חוקרי במלאכת ולהשתת 2בה ,מרצי רבי לא חוקרי כלל בי
השאר משו שאי כלל עידוד ותנאי לכ ,אי הפריה הדדית של סמינרי מ.א .וסגל ,ולא הרצאות מדעני
מחו"ל .בתחומי המחקר האנתרופולוגי שאני מלמד במיוחד חיוני לעודד בשיטות מיוחדות את התלמידי
להשקיע מאמ .בקריאה ולמידה של פרטי חומר הלימוד כדי לרכוש חשיבה מדעית וכושר הסבר של
תופעות ,א 2שאי תנאי סביבתיי שיעודדו זאת .הגעתי למסקנה שלש כ חייב הסטודנט לבוא לכיתה
לאחר קריאה ראשונית של החומר ,כדי שיידע פחות או יותר על מה ייסוב השיעור ,באיזה תרבות מדובר
ואיזה נושא שנחקר בה יידו  ,כדי שיהיה מסוגל להשתת 2במידה מינימלית בדיו על הנושא ולא יהיה
פסיבי לגמרי כי הפסיביות בכיתה ממיתה את החשיבה .לש כ יש לתגמל אותו על הקריאה המוקדמת,
לתת לו הזדמנות להפגי בשיעור ובתרגיל קליטה כלשהי של חומר מהקריאה ולשחרר חלק ניכר של זמ
השיעור מהעיסוק בפרטי כדי להבהיר לו את משמעות הפרדיגמה המחקרית וממצאי המחקר בהקשר
הרחב יותר ,בהשוואה לתרבויות אחרות וממצאי דיסציפלינות שונות באותו נושא .זהו המרכיב הראשי של
השיטה שפותחה ,והוא משולב במספר מרכיבי נוספי שיפורטו בהמש ואשר יחדיו משיגי למידה
ברמה אקדמית שאינה נופלת מזו של האוניברסיטאות ,כפי שהעידו ה תלמידי וה עוזרי הוראה שהיו
לה הזדמנויות להשוות .בלי שיטת העידוד הפורמלי לקריאה מוקדמת שהופכת אותה למרכיב בציו
הסופי ,לא נית היה להשיג רמה כזו בתנאי מכללה .השגת רמה זו לא זיכתה אותי כמרצה בציוני משוב
טובי שכ היא תובענית יותר מלמידה המבוססת על ההנחה שהקריאה באה אחרי ההרצאות ,לרוב רק
לקראת הבחינה .מבדיקות בלתירשמיות שערכתי ברור למדי שהמיעוט בכיתותי שלא קורא את החומר
בטר השיעור שולל את התביעה לקרוא אותו מראש כמוגזמת ,חש דחוי בכיתה ומביא את עמדתו לביטוי
במשוב שלילי ,אול תגובות הרוב הקורא והישגיו בבחינות שכנעוני בצדקת השיטה .כיו שכבר הורגלתי
בעבר לכ שעלי לשל מחירי על איהליכתי בתל המקובל ,לא ויתרתי ותלמידי שהצליחו בתואר שני
היא רק אחת ההוכחות לצדקתי .הוכחה אחרת היא ריבוי תלמידי שבסכמ שנת לימודי ,עוד בטר
נבחנו והצליחו ,טורחי להודות לי ולהדגיש שאצלי למדו יותר מאשר אצל כל שאר המרצי.

מידת החדשנות והראשוניות
עצ העידוד לקריאה מוקדמת אינו חדש ,א בדיקתה בכל שיעור והפיכתה למרכיב פורמלי בציו ע"י מת
הזדמנות לכל סטודנט להשתת 2באופ פעיל לפחות פע אחת בדיו בכל שיעור שבועי ולהוכיח שקרא ,הוא
חידוש שלא קל לבצעו ,במיוחד בכיתות של חמישי ושישי תלמידי כמו שיש לא מעט במכללה.
כתוצאה מכ ג בכיתה גדולה כזו השיעור הופ עבור מרבית הסטודנטי לקדסמינר המלמד אות
חשיבה מדעית ולא רק שינו של ממצאי ותיאוריות שדר יישומ על מציאות מורכבת לרוב נותרת
עלומה בשיטת ההוראה הרגילה.

מידת המקוריות
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רבה; ככל הידוע לי השיטה ייחודית לשיעורי .תחילה ניסיתי לעודד קריאה מוקדמת באופ בלתי פורמלי,
כפי שעושי הרבה מרצי ,א התברר שבאוכלוסיה זו כל עוד אי בטחו בזיכוי בקרדיט על הקריאה ,זה
עודד לקריאה רק מעטי שממילא מצאו עניי בחומר ולא את הרוב שעניינ בו משני לעניינ בזכיה בציו
ובתעודה .בשיטה החדשה הרוב קורא ונותר מיעוט שאינ מתאמ .לכ ,א מיעוט זה ג בכל שיטה אחרת
נגרר מאחור וקורא את החומר ,א בכלל ,רק לקראת הבחינה; חלקו הגדול בונה את סיכויי הצלחתו
בבחינה על תקצירי ושאר שיטות שינו שלא מביאות להבנה ,שיטות ששו שיטה לא מצליחה לבער.
מרכיבי אחרי בשיטה )להל ( דואגי שרבי ממיעוט זה ג אחרי שינו התקצירי ייכשלו בבחינות
וייאלצו ללמוד שנית וא 2לקרוא את החומר במקורו כדי להצליח ,זאת הודות לשיטת בחינה ייחודית
שמעודדת הוכחת הבנה ומקטינה למינימו את האפשרות להצליח ע"י שינו תקצירי.

רמת המורכבות
השיטה מחייבת שליטה מוחלטת של המרצה בכל פרט מהחומר הנלמד שפירושו התכוננות לכל שיעור ע"י
קריאת כל החומר הנדו בו כל פע .שנית נדרש מאמ .מתמיד תו כדי ההרצאה כדי לעודד השתתפות של
כל הסטודנטי בדיו מצד אחד ,מצד שני למנוע השתתפותיתר של הסטודנטי הטובי ,שלישית צרי
למנוע שכמה יתבטאו בבת אחת כשכל אחד מנסה להוכיח שקרא טוב יותר ,יש למנוע הפרעות של חזקי
להתבטאויות של חלשי ופגיעה אישית בה תו חשיפת שגיאותיה ,ובעיקר חשוב המאמ .לגרו שכל
סטודנט יזכה להקשבת חבריו ,אחרת הרי ה אינ לומדי מכ שהוא קרא .זוהי איפוא משימה תובענית
מאד שאינה קלה לביצוע ,טומנת למרצה הרבה פחי וכנראה לכ ג מרצי המעודדי קריאה מוקדמת
של החומר לא משתמשי בשיטה זו או דומה לה.
המורכבות רבה מטע חשוב נוס :2בנקל תגובתי על פגמי קריאתו של סטודנט עלולה לפגוע בו אישית
ולגרו שלא ירצה להשתת 2פע נוספת ואז שכרי יצא בהפסדו .בתחילה זה קרה לא פע ,לקח לי זמ
ללמוד כיצד להגיב לקריאה שגויה בלי לפגוע בסטודנטי א בדר כזו שהכיתה לא תקלוט את השגיאה
אלא את האמת .כמו כ בתחילת כל קורס מבוא לאנתרופולוגיה לוקח מספר שיעורי עד שכל הסטודנטי
משתכנעי שאכ לכל אחד תינת הזדמנות להפגי קריאה ולכ שווה המאמ .לקרוא ועד שהיותר ביישני
מצטרפי למשתתפי הדיו  .כיוו שרבי מתלמידי בשיעורי מתקדמי התנסו בכ בשיעור המבוא ,כיו
ברוב כבר לקראת השיעור השני בסמסטר רוב הכיתה קורא מראש.
המורכבות באה לביטוי ג בשיטת התירגול והבחינה שמבוססות רק על שאלות מסה אינטגרטיביות.
בתירגול התלמיד מתנסה בשאלות דומות לאלו שבבחינה ,כ שהוא לומד לענות תשובה אינטגרטיבית ולא
רק לעשות אבחנות אנליטיות נאותות ,דבר שנלמד בקורסי אקדמיי רבי א הוא בלתי מספק עבור
אנתרופולוגיה טובה .למידה מתרגילי שהוגשו נעשית בעיקר ע"י גישה שלא חוסכת בהערות המסבירות
במפורט את כל השגיאות ,שיטה שמעמיסה עלי הרבה עבודת כתיבה א שהוכחה כחיונית .התרגיל מהווה
שליש מהציו הסופי ,א בניגוד למקובל אצלי זה ציו מג  ,כלומר רק תרגיל שציונו טוב מציו הבחינה
נחשב ,תרגיל גרוע לא נחשב בציו  .לאחר כמה נסיונות הסקתי שתפקיד התרגיל הוא ללמד וא הבחינה
טובה יותר אי סיבה להעניש את התלמיד על שתרגילו מילא את תפקידו ,לקח שגיאותיו נלמד ובחינתו
טובה יותר .לעומת זה כיו שהבחינה נעשית בלח .זמ ומעוררת חרדות ,לעיתי קרובות אי מגיע בה הידע
של הרבה מהסטודנטי לביטויו המלא ,לכ יש לתת לה קרדיט משמעותי על תרגילי טובי שהעידו על
למידה יסודית .השיטה מחייבת אותי כל סמסטר לשנות את חומר הלימוד עליו נעשה התרגיל ואת
השאלות כדי למנוע העתקת תרגילי מתלמידי הסמסטר הקוד ,א השקעה זו חיונית כדי לתפוס ,לפסול
ולהעניש העתקות.
הבחינה נעשית בשאלות כנ"ל ,בלא חומר פתוח א ע ידיעה מראש של סל עשרות השאלות המקיפות
את החומר הנלמד ,שמתוכ נבחרות בפתיחת הבחינה שלושת שאלותיה .נסיונותי בתחו זה נמשכו כמעט
עשור .כיו שחשיבה אנתרופולוגית נאותה מחייבת ידיעת שפע פרטי תרבויות ואירועי בה צפה החוקר,
ניסיתי תחילה במכללת מנשה ,באוניברסיטה העברית ובמכללות אחווה וספיר שיטות אחרות ,בעיקר
שאלות מסה ע ספרי פתוחי .שיטה זו שירתה טוב בעלי זיכרו חזותי שמילאו מחברות בציטוטי
שקשה היה לקבוע עד כמה ייצגו הבנה .אז הקשיתי והוספתי שאלות קצרות על מושגי שלא נית היה
לצטט לה הגדרות בדר בה זה נית בשאלות מסה ,א שיטה זו לא הוכיחה עצמה :מושגי בלי הדגמת
ניתוח התופעות שלהבנת הומצאו לא סיפקו עדות משכנעת עד כמה הובנו .פניתי איפוא לשיטת הסל של
שאלות מסה שג היא אינה מושלמת ,א יתרונה שמתכונני מראש לשאלות ולומדי ה את המושגי
וה את פרטי הדוגמאות של התופעות בה ה משמשי ,ואז מידת ההבנה מתבלטת היטב לפי דר
השימוש בה וזכירת כשלעצמה לא מספקת להצלחה בבחינה .ג א קבוצת סטודנטי מחלקת ביניה
הכנת תקצירי תשובות לשאלות שכול אחר כ משנני וכותבי בבחינה ,ג אז בודדי מצליחי בלי
להבי את מה ששיננו ,כי החזרה על התשובה נראית מייד ואז השגיאות הקטנות שיש בכל מאמ .זכירה,
מבליטות היטב את ההבדל בי מי שקרא את החומר בעצמו ומי שלא ולכ אינו מבי בדיוק אי מושגי
קשורי לתיאוריות ואי אלו מוכחות בפרטי ששינ .
השיטה כוללת מרכיב חשוב נוס :2שורה ריקה מסומנת במדויק מתחת לכל שאלה עבור  1012מילות
מפתח לזכירת ראשי פרקי התשובה .כיו שהתביעה מהסטודנט היא להבי את השאלה ולענות תשובה
שא היא ראויה אינה פחותה משני עמודי ועליו ללמוד כ עשרות תשובות ,הגעתי למסקנה שמועיל
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להבחנה בי מי שמבי ומי שלא שיארגנו כל תשובה בראשי פרקי באמצעות מילות מפתח אות ה
כותבי בשורה ריקה זו בטופס הבחינה המובא לבחינה .תחילה לא הגבלתי את המקו למילות המפתח
במדויק ואז היו המצאות וויכוחי בלי סו ,2א מאז ההגבלה לשורה אחת מסומנת היטב כל משגיחה
פוסלת בנקל כל חריגה ,זו נמחקת או א 2הטופס נלקח ומוחל 2בטופס נקי.

האיכות הערכית
השיטה מביאה ללמידה טובה ,על כ מעידי כל התלמידי ,כולל המיעוט שאינו אוהב אותה בשל הקושי
שלו לחפ 2ולהצליח בבחינה למרות זה )מה שאפשר בשיטות אחרות( .היא ג מביאה לידי ביטוי מירבי את
הער "חנו לתלמיד לפי מידותיו" :בשי לב למידותיה האינטלקטואליות הצנועות של מרבית תלמידי
המכללה ,חובתי כמרצה להתאי לה שיטה שתביא ללמידה התואמת את מגבלותיה ולהערכתי את זה
עשיתי.

איכות הביצוע וההפעלה
בתחילה היא לא היתה גבוהה כיו שלקח זמ עד שכל המרכיבי הותאמו זה לזה ,א בשש השני
האחרונות להערכתי האיכות טובה מאד ,ועל כ מעיד ג מכתב התודה שקיבלתי מהראש האקדמי של
המכללה ,פרופ' וול .2אחד הסימני לכ הוא מיעוט הערעורי על תוצאות הבחינות אפילו בקורסי מבוא
שבה לעיתי שליש ויותר נכשלי במועד א' ,וסימ אחר זה שג מעט המערערי משתכנעי כשיחד
נבדקת מחברת ומושווית למצליחי הקורס .הרוב לומד מהשגיאות לאחר עיו במחברות הבחינה ,ומצליח
במועד ב' בו אי שו הקלה לעומת מועד א' ,נבחרות שאלות באותה שיטה ואי שו שינוי ברמת הקושי.
סימ אחר הוא רגישות השיטה לרמת התלמידי ולמוטיבציה :בסמסטר האחרו לימדתי במקביל שיעור
מבוא ג בגליל מערבי וג בעמק הירד כשבאחרונה הרמה והמוטיבציה היו בבירור גבוהות יותר עקב
הרכב מיוחד של הכיתה והעלאת ס 2דרישות הכניסה ע"י המכללה ,והתוצאות היו בהתאמה טובות יותר
לגבי הרוב .אול במקביל לרבע מהתלמידי שזכו בציו  95ומעלה ,כשליש נכשל או קיבל ציוני גבוליי
שחייבו להיבח שנית )במועד ב' רוב הצליחו( .כלומר שיטתי מבליטה את פערי הלמידה בי הסטודנטי,
מתגמלת את הלומדי ברצינות ומענישה את המחפפי בלמידה חוזרת ,אול מבחינתי ריבוי הנכשלי
במועד א' הוא מחיר נוס 2של השיטה ,ריבוי עבודה המושקעת בבדיקת בחינות .להערכתי מחיר זה חיוני
א המכללה רוצה להוציא תלמידי בעלי ידע ההול את התואר שהיא מעניקה.

היק 2ההשפעה של היוזמה
לא קל לי לשפוט לגבי כלל המכללה ,א נראה שיש לה השפעה חיובית .עבורי השיטה הביאה פיחות
דרסטי ברמת התיסכול מחוסר הלמידה של הסטודנטי ,וככל הנראה הדבר פועל ג לגבי רבי מתלמידי
ובייחוד השאפתני שבה :לאחר שהתרגלו לקרוא לפני כל שיעור וזכו על כ בתגמול בדמות ציו גבוה,
ה לוקחי אצלי קורסי נוספי שלפי עדות לא היו לוקחי רק בשל נושא שפחות מעניי אות,
ובייחוד לנוכח המאמ .הנוס 2ששיטתי דורשת מה ,בייחוד בקורסי ע חומר רב באנגלית .כלומר נית
להסיק שיש לה השפעה משמעותית על שיפור ההנעה ורמת הלמידה.

מידת הדביקות והמעורבות של בקידו הביצוע וההפעלה של היוזמה
מירבית; בלי כל מרכיביה השיטה אינה עובדת ,ופירושו של דבר שכמו שאיני רוצה שהסטודנטי יחפפו,
כ ג אני איני יכול לעשות זאת ועלי להשקיע הרבה מאד בהוראה ,בהתכוננות לכל שיעור כ שכל פרט
בחומר ידוע לי ,בהעברת השיעור ובמת הציוני באופ המורכב המתואר לעיל ,בהדרכת תלמידי ובדיקת
עבודות ובחינות ,דבר שבא על חשבו קידו מחקרי ופרסומי .בשי לב לכ שאיני צעיר ובמחקר והוראה
החילותי אחרי כשני עשורי פעילות לאאקדמית ,זה ויתור כבד שאני עושה אותו כי בתהלי פיתוח השיטה
למדתי שהיא חיונית באוכלוסייה המסוימת שאני מלמד )בחלק הבא יפורטו חומרי למידה שפיתחתי
לצורכי השיטה ובפרק  7השפעתה על בלימת קידומי האקדמי(.

חומרי למידה
תאר/תארי את חומרי הלמידה שפיתחת ,או שהשתתפת בפיתוח ,עלפי הפירוט המוצע כא ,
ביחס לכל אחד מחומרי הלמידה והבא/הביאי תימוכי לכ:

א .ש חומר הלמידה
תקצירי בעברית לספרי מחקר סוציולוגיי ואנתרופולוגיי באנגלית.

ב .פיתוח אישי או פיתוח קבוצתי?
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אישי.

ג .המסגרת והשנה שבה פותח חומר הלמידה
מכללת הגליל המערבי.19962000 ,

ד .הא נמנית ע ועדת ההגוי?
ה .הא נמנית ע צוות החשיבה?
ו .מיהו קהל היעד – פרחי הוראה? מורי מורי? מורי? תלמידי? קהל יעד
אחר?
תלמידי.

הא הפעלתו של חומר הלמידה היא בעבר? בהווה? בעתיד?

ז.

בעבר ,בהווה ובעתיד.

ח .המסגרת שבה מיוש חומר הלמידה – כיתה? מוסד חינוכי )בי"ס ,מכללה(?
מערכת )רשת מוסדות ,מערכת החינו בכללה(?
כיתה.

ט .תיאור חומר הלמידה:
 .1מטרות
ידיעת האנגלית של תלמידי דלה מכדי קריאת אפילו מספר קטעי מספר כ שיבינו מה את עיקרי
ממצאיו ,וג הטובי שבתלמידי בקושי רב קוראי מאמר מדעי ולמעשה ה מביני אותו רק לאחר
ההרצאה והדיו בכיתה .השאר נסמכי על המיעוט הזה ועל ההרצאה בכיתה .תחילה ,במכללת מנשה
תיקצרתי מאמרי ופרקי ספרי שהשלימו מאמר או פרק שכבר תורג והחלטתי ללמדו ולהערכתי היתה
חיונית לו השלמה אבל אי אפשר היה לשלוח את התלמידי לקוראה מחוסר ספריה וצילומי היו עדיי
יקרי מדי ,א 2כי היו ש קוראי אנגלית .בבואי להורות במכללת גליל מערבי עשיתי זאת בכמה מקרי
שהחומר הוכח כקשה במיוחד להבנה ,וכאשר התברר שחיוניי בכמה קורסי טובי המחקרי שהופיעו
א ורק בספרי באנגלית ,לא כמאמר או כפרק בספר .ג ספרות שהיתה לקלאסיקה תורגמה באיחור רב
או בכלל לא .לדוגמה  Conflict Sociologyשל רנדל קולינס מ 1975כלל לא תורג וספרו הקלאסי של
קליפורד גיר" .פרשנות של תרבויות" הופיע בעברית  17שנה אחרי האנגלית .בנוס ,2לעיתי ג התרגו
קשה להבנה ,דורש מילו  .במצב זה א איני רוצה ללמד אנתרופולוגיה של הדור הקוד בגלל שממצאי
קריטיי להבנת נושא פורסמו רק כאתנוגרפיה בספר באנגלית שאותו איני יכול לתת כקריאת חובה
בקורס כלשהו ,א נושאו מורכב וקשה להבנה כי מדובר בתרבות שהיא שונה וא 2זרה לנו לגמרי ,וא
איש לא מלמד באר .את הספר או המאמר מאות טעמי ,יש לי רק ברירה אחת :להכי תקציר עברי
שלו .ניסיתי פע אחת להעזר לש כ בטובי תלמידי שבמקו תרגיל ידע נתבקשו להכי כתרגיל תקצירי
פרקי חשובי של ספר כדי שאתקנ אחר כ ומזה הכיתה תלמד ,א זה הוכח ככשלו גמור ,התלמידי
לא הבינו מה שקראו ולכ פסקתי מכ.
התקצירי חיוניי מטע נוס :2ה חלק בלתי נפרד מהיוזמה השלישית שתיארתי ,פיתוח שיטת
הוראה המותאמת לתלמידי המכללה; התקצירי ה סוג של חומר שקל יחסית לקריאה כיו שהוכנו
מראש לצרכי הוראה ,וה מאפשרי לה לבוא לשיעור ע ידיעה מינימלית על התרבות שתידו בו .הכנת
תקציר זו כמוב עבודה גדולה ,לא רק משו שלא קל לסכ ספר של בעשרה עמודי ,אלא ג משו
שבניגוד להרצאה ודיו על ספר בה כמורה אני מתק בזמ אמיתי אי הבנות של טיעוני והוכחות א
משו שלא נוסחו במדויק וא משו שהנוסח אינו ממצה או לא מכליל כראוי ,דבר זה אינו אפשרי
כשהדברי מודפסי .מצד שני כאשר יש כיתה שלמדה מתקציר המצוי על מחשבי ,קל לתקנו לפי תוצאות
השימוש בו ,כשאני שומע מה נקלט ממנו בדיו בכיתה ומאוחר יותר כשאני קורא את מחברות הבחינה
ורואה מה נלמד ממנו בשילוב ע ההרצאה .כ פיתחתי שורה של תקצירי ספרי ומאמרי המשמשי
את תלמידי בהצלחה.

.2

תרומתו הייחודית

התקצירי תורמי תרומה מכרעת לתחושת של התלמידי שה לומדי אנתרופולוגיה עכשוית ,לא
את שרידי העבר שנלמדי כיו משו שלאחר עשרות שני הוכר ערכ וה תורגמו ,לא מאמר מקרי
שהוא חשוב לחוקרי התחו ומוכיח את עמדתו בויכוח ע קודמיו א שאינו מסביר ואינו ממצה את עיקר
גילוייו ומסקנותיו; ה לומדי אנתרופולוגיה ביקורתית שמתקנת שגיאותעבר ומבחינה מה נותר תק2
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ג כיו ממה שכתוב בספרות הותיקה ומה השתנה עקב גילויי אחרוני .הידיעה שזו מדיניות הקורס
ושהמרצה השקיע מאמ .ניכר כדי שהמדיניות הזו תבוצע הלכה למעשה ג כאשר המכשול הוא ספר
מחקר מקורי שאחרת אי אפשר לחדור כראוי לגילוייו ,מעודדת ג את קריאת מאמרי האנגלית שאינ
מתוקצרי על ידי וג את הקריאות מהספרי בעברית שאני מעיד על קטעיה שבחרתי כי ה מעודכני
וחשובי לקריאה.

 .3מרכיביו התוכניי והפדגוגיי
תוכ התקצירי מותא בכל מקרה לקורס המסויי בו ה נלמדי ולכ ה מתרכזי באות שאלות
שמדגישות את תרומת הייחודית של האתנוגרפיה או המחקר לקורס .ה מושווי למחקרי אחרי
הנלמדי בו ומדגישי את הלקחי המענייני לקורא הישראלי .למשל עשיתי תקציר לספר Karvonen,
 L. and P. Selle (1995) – Women in Nordic Politics. Aldershut (UK): Dartmouth.עבור קורס
גברי ונשי בחברה ,בשני שלבי :בראשו הוצגה תמצית מחקריו החשובי לתלמיד הישראלי ואלה
שולבו ע מספר השוואות לממצאי מחקרי אחרוני שנעשו בישראל תו הדגשת החלקי החברתיי
בספר שנתנו מושג על ייחוד תרבות של מדינות סקנדינביה .לאחר ששימוש ראשו בתקציר זה הראה כי
אינו מספק ,נעשה תקציר נוס 2של הקדמת העורכי לספר ובשיעורי בשני הבאות הוכח כי שניה יחד
מאפשרי להבי נכונה את מקרה עליית מעמד הנשי בסקנדינביה לקראת כמעט שוויו .
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 .5התאמתו לקהל היעד
כאמור התקצירי הותאמו לצורכי תלמידי כפי שאני מכיר אות .למעשה ג בחירת ספרי לתיקצור
נעשתה לפי הכרות זו ולפי הקטעי או הנושאי בקורסי שלפני כ או שלא נלמדו או שנלמדו מחומר
יחסית לא מעודכ ושאינו קלאסי ושהספרי החדשי תרמו להבנת תרומה מכרעת .ככל שנית לי
לשפוט ההתאמה ניכרת ,והסימ הברור הוא שה נקראי יותר מאשר רוב שאר החומר שאני מלמד.
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