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מטפחים יחד קמפוס
חברתי קהילתי...
יחידת 'הקיימניות'-
סטודנטיות שפעלת זו השנה השנייה
במכללה להעצמת זהות המקום,
בחרה לפתוח השנה ,בהזמנה רחבה
למפגש עמיתים בגובה העניים
באמצעות כלי השיח,
'קפה עולם'.
מטרות ה'קפה עולם' שלנו:
 .1להוביל שיחה משמעותית על
חוויית הלימודים ,השייכות
והמעורבות באקדמית גורדון
 .2להשתמש בכלים חינוכיים,
באמצעותם ניתן להנביט שגרה של
מפגשי דיאלוג אכפתיות רב משתתפים
בגישת 'אמנות האירוח' באמצעות
מתודת "קפה עולם".
 .3ללקט תובנות לגבי עתיד 'חוויית
המקום' בקמפוס המכללה בגישת
"יוצרים מקום".

רגע לפני....
במסגרת המיזם למעורבות חברתית
קהילתית בגורדון  ,התגבשה בסמסטר
השני של  ,2015קבוצת סטודנטיות

(קיימניות גורדון) ,הפעילות בהובלת
תהליכי קיימות חברתית במכללה
וסביבותיה .תוך תהליך הכשרתן בגישת
'אמנות האירוח' ,הן מקדמות יצירת
תהליך השפעה רחבה במרחב החינוכי,
מתוך תפיסת 'קיימות חברתית' שעוסקת
בחיבור אנשים למקום.
התכנית שואפת לקדם שיח ,בנושא
קיימות חברתית במרחב המשותף שלנו,
להגביר את המעורבות והמנהיגות
החברתית חינוכית ,של סטודנטים וסגל,
בהיותם שותפים פעילים בקידום והעצמת
הזהות המקומית של המוסד החינוכי שלנו
וסביבתו.

שְע ַת הַחֶס ֶד
פע ַם חָשַבְתִי שֶא ֶפְשָר לִפ ְתר כ ָך ְ:
כ ְמ ֹו א ֲנָשִים שֶמִתְאַס ְפ ִים בַחֲצות בַתַחֲנ ָה

לָאוטוב ּוּס הָאַחֲרון שֶלא יָבוא,
בַתְחִילה מ ְעַט ִים ,אַחַר כ ָך ְ עוד ו ָעוד.
זו היתה הִזְדַמ ְנוּת לִהְיות קְרובים זֶה לָזֶה
וּלְשַנ ּות הַכל וּלְהַתְחִיל יַחְדָו עולָם חָדָשׁ.
כ ָל אֶחָד יֵלֵך לְדַ ְרכ ּו
כ ָל אֶחָד יִהְיֶה שׁוּב א ֶב ֶן ד ּומינו
עם צ ַד אֶחָד פ ָתוּחַ
לִמ ְצא לו תּוא ֵם חָדָשׁ
בַמ ִשחָקִים שֶא ֵין לָהֶם סוף.
יהודה עמיחי

קצת על המושגים:
אומנות האירוח :תפיסת עולם

הנובעת מתיאוריה של מערכות
מורכבות ומספקת כלי שיח לפיתוח
מנהיגות בתנאי אי וודאות.
קפה עולם :כלי לשיחה משמעותית
ויצירתית בקבוצות גדולות.
קיימות חברתית:
כבוד ,דיאלוג בגובה העניים,

שייוויון ,מגוון ,מחוברות ,איכות,
דמוקרטיה ()Amartya Kumar Sen
זהות מקומית:

סיפורו של מקום המבטא את ייחודו
ואת ערכי הליבה והנסיבות שהביאו
קהילה להיות בו.

פרולוג
השיחה שלנו נועדה להצמיח את העיסוק בקיימות
חברתית ,בתפיסה המכירה באותם אתגרים המצויים
ב"מעלה הזרם" בבואנו להתמודד עם המשבר החברתי
סביבתי .כפי שעולה מהמושג – אקולוגיה אנושית –
המבקש לזהות את החוסן הערכי ,שבתוכנו כחברה,
עוד לפני בואנו לעסוק במה שמחוצה לנו ,בסביבה.
ולשם כך ,פונים אנו אל בירור הזהות המקומית שלנו,
טיפוח וזיהוי מהות החיבור שלנו למקום.

מקום
מקום מהווה מוקד של זיכרון אישי וקולקטיבי .הוא
חשוב לנו בצורה עמוקה ,ממקם אותנו כחלק ממשהו
גדול יותר ומקהילה ,נותן זהות ()HAYDEN 1995

Western Australia Council of Social Services : "Social
sustainability occurs when the formal and informal
processes; systems; structures; and relationships actively
support the capacity of current and future generations to
create healthy and liveable communities. Socially sustainable
communities are equitable, diverse, connected and
"democratic and provide a good quality of life.

ליקוט שאלה :1
למדתי נתינה.

תחושה שיש עם מי
לדבר במגוון נושאים.
למידה אודות שותפות
מתוך חוויה חברתית.
מחנך שהיה מודל
לערכים ולחיקוי.
חשתי כבוד והערכה.

חוויות בטבע.
מרחב נעים ומספק.
מענה לצרכים שלנו.

יחס אישי ,אוזן קשבת
ואכפתיות.
חשיפה לצורת לימודים
שונה – הכרת האחר.

זהות של מקום מורכבת מהנוכחות הפיזית שלו,
מפעילויות המתרחשות בו ומהמשמעויות שנקשרות
אליו)Kevin Linch 1960) .

חינוך לערכים לפני חינוך להישג.

שיח פורה בין ההנהלה והמזכירות
לסטודנטים/יות.
חיזוק תחושת השוויון במכללה.
טיפוח תחושת השייכות למקום

הזה.
חיוך.
כבוד ויחס בינאישי.
ליצור הזדמנויות לתקשורת.
במות של שיח ערכי בתוך אתרי
הקורסים
ימי גיבוש סטודנטים וסגל.
מעגלי שיח שיכללו את כול אנשי
גורדון.
חיזוק הקשר עם סגל ההוראה.
יצירת למידה בקבוצות קטנות.
טיפוח מודל של לקיחת אחריות
שילוב למידה אחרת – בחוץ.
יכולת לראות את ה"אחר".

חדר מנוח שקט בלי פלאפונים.
תקשורת מהירה.
פינת קפה (כמו קפה עולם) יחד עם מרצים.

יצירת שיח הדדי ותנאים של הקשבה.
חופש לסטודנטים להביע עצמם ואת צרכיהם.
דאגה לכיתות סדנא קטנות.

אפנה לנשיא לייצר הרתעה במכללה בנושא
גזענות ,אלימות ,הסתה וחוסר כבוד.
אשאל סטודנטים על יתרונות וחסרונות של
הקורסים המקוונים.
אשווה את מערכת השעות עם סטודנטים
במכללות אחרות לצורך ייעול.
ליצור פורום ברשת לשיחות אודות לקיחת אחריות

על הוואי המכללה.
אבקש להעלות שאלות ערכיות באתרי השיעורים
מקום לשתף על הקיר בסיפורי עדות
לגבש כאן קמפוס חברתי

"לכו בטל בהפסקת הצהריים שלכם.
תורו .התהלכו .תעו .ישנה תחושה מענגת
ביותר של עליונות ושל שליטה בגורלך
כשאתה פשוט מאט את הקצב ונותן
לעצמך להיסחף .מי שהולך כך מסרב
להיהפך לקורבן המקום ,ובמקום זאת נאחז
בו ונהנה ממנו .קדושים אתם
ולא חוטאים!" וולט ויטמן

תובנות מ'הקפה עולם' שלנו
מתוך העיסוק בחוויית הלמידה במכללה ,היצירתיות שעלתה מחכמת
השדה במענה לשאלותינו ,הראתה כי יש צורך לעסוק בשאלות השייכות
מתוך המגוון האנושי במכללה תוך נכונות לייצר לכך ביטוי .הסיפוריות
הראשונית שעלתה בקפה מבקשת להיאסף במעגלים רחבים יותר ולהירקם
מבין הסטודנטים/יות ,סגל המרצים ,העובדים המנהליים וכל אנשי גורדון
במכלי שיח מאפשרים ולקבל ביטוי בסביבת המכללה ,לקידום אותם
ערכים של שיוויון ,הדדיות ,שקיפות ,הערכה וכבוד האדם ,שעלו מקולות
 60המשתתפים שנטלו חלק באירוע המהנה והמשמעותי הזה ,בדרך
טיפוח והעצמת תחושת השייכות ,האחריות וההזדהות במכללה.

שאלות קריאה
•
•
•
•
•
•

:

כיצד נזמין את אנשי גורדון לבירור סיפורם האישי בחיבור למכללה?
כיצד נזמין זיהוי סיפורים וחוויות של סיפוק ממעורבות ונתינה?
כיצד נגביר את תחושת הביתיות כל אנשי גורדון?
כיצד נבטא את העושר האנושי ,תרבותי הייחודי לאקדמית גורדון?
כיצד נעצים את מעורבות הסטודנטים ,מתוך חיבור למקום המשותף?
כיצד נניע העצמת זהות מתוך הממד האישי ,אל עבר ממד זהות
המקום המכללתי והלאה למסגרות החינוכיות בהן אנו שותפים/ות?

הסיפור הוא חלק ממה שהופך אי
מקום למקום.
הסיפור מערבב זהות אישית
וקהילתית ומספק הגדרה ,קונטקסט,
פרספקטיבה וזהות
()Archibald 1995

איסוף שלל הרעיונות שעלו כחלק
מתחילתו של תהליך בירור וביטוי
של זהות מקומית במכללה והמלצות
רעיונות להמשך...

את אלה נוכל לברר יחד
עם חמשת העקרונות

 5Rלקיימות חברתית

הסיפור Refeel
החשיבה Rethink
האחר Respect
התקשורת Reconnect
היצירה Recreate

פינות קפה עם
גירויים לשיחה
במכללה

עיסוק בחוויית
ה"אחר" במכללה

עידוד מעורבות
הסטו' במרחב
המכללה על ידי
יצירות שלהם

הרחבת מעגלי
שיחה בשילוב סטו'
וסגל

עידוד בירור וביטוי
זהות

פעילויות חברתיות
ביוזמת סטו'
במכללה

שילוב אווירה
סדנאית בשיעורים

ביטוי חזותי
לסיפורי תרבות
מהמגוון האנושי
במכללה

עידוד שיחה
בפורומים
אינטרנטיים

טיפוח תחושת
שייכות למקום
במכללה

נחמוד המרחב
במכללה שיעורר
חיוכים

הרחבת שיח 'קפה
עולם' לסטו נוספים

תודה וחיבוק גדול לכולם עד המפגש הבא שלנו!
אינגה ,רוני ,שולי ,דיאנה ,סיוון ,רביד ,נטע ותומר
מוזמנים אלינו ב www.kaymanim.com

