
 נושא התואר השני במכללת אורניםב סימפוזיון

 

 , דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים ארי לילך לבפרופ'  סימפוזיון:ה ראש  תיושב

 תשעים דקותמשך הסימפוזיון: 

 

  רציונל

, תוך התמקדות במספר  ובהתפתחותו לאורך השניםבמכללת אורנים  בתואר השני יעסוק הסימפוזיון 

הרציונל לתואר השני לאנשי ולנשות חינוך, שנועד לפתח אותם  אודות על רי וט סימבט ה ציגנ: היבטים

התואר השני  מחקרים שבוצעו במסגרת   נתאר ;מקצועית ואקדמית ולעודדם להוביל שינוי בתחומם

לתחושת השתלבות    היכרות ביניהם,שהביאו ל ערבים ו על מפגשים בין סטודנטים יהודים באורנים  

של התואר השני  נעסוק גם בתרומת הבוגרים והבוגרות   ;תרבותית בקרבם-פיתוח של מסוגלות בין ול

  מה עוד רצוי לעשותב ו  ,תואר זה במהלך השניםכניות ב ושלוש ת בשינויים שחלו ב ,קהילהבהובלת שינוי ל

 . על מנת להתאים את התואר השני למציאות בחברה הישראלית

 

 התואר השני במבט היסטורי: רעיונות ותוכניות :פתיחה

 מרצה  גימלאית, מייסדת הפקולטה ללימודים מתקדמים ו,  פרופ' נעימה ברזל :המושב ה ויו"ריגצמ

 דקות דיון 10-דקות הרצאה ו 20: מושבמשך ה

 

 תקציר

שהבנו  לרעיונות מרכזיים   ותהתייחסתוך  ,באורניםשני הלימוד לתואר  תוכניותבהרצאה יוצגו בקצרה 

ם סגל חוקר  ופקולטתיים שנועדו לקיד-מהלכים פניםיתוארו  .בשנים הראשונות ללימודי התואר ןאות

במושב זה נבחן גם    .במהלכים אלה שלא צלחלמה תואר השני, בהתייחס למה שצלח ומסלולי הומלמד ב

יוצגו מפעלים שונים  ו , של המכללה עם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה את מערכת יחסי הגומלין

שהן   ,להמשך דיון מספר שאלות עלו יו  ,לסיכום .גופים אלהעבודה מול המתוקף  יםהנדרש  של התואר השני 

 .  לאורך זמן  פרי למידה מצטברת

 

 

  תואר שני במכללה מרובת תרבויות – מחקר :ראשונה ת דיוןקבוצ .1

 ארי -לילך לב פרופ' מנחה: 

    שני במכללת  רבתוא אמפתיה ונרטיב בין קבוצות קונפליקט במרחב האקדמיד''ר איזבל רמדאן:   מציגים:



 אורנים                

תרומת המפגשים בין יהודים לערבים, במסגרת  ארי: -סאבק ופרופ' לילך לב-ד''ר רביעה חסיסי

 תרבותית -הלימודים לתואר שני, לתחושת מסוגלות בין

'אנו משאירים את זהותנו מחוץ   סטודנטים ערבים לתואר שני באורנים:  ד''ר רבאח חלבי:

 ירה לימודית נוחה' כדי לשמור על אוו לשערי המכללה 

 ( דקות לדיון מסכם 15-דקות להצגת כל מחקר ו  15) שעה משך הדיון:

 

  התבסס על הראשון :שלושה מחקרים שהתבצעו במסגרת התואר השני באורנים בדיון יוצגו: תקציר

ם, באמצעות  הסרת חסמים בתקשורת בין סטודנטים ערבים ויהודילאפשרות שבדק את המחקר פעולה 

  ,מצביעים על כך שיצירת מרחב מחזיקהמחקר אישית ורפלקציה. ממצאי -מפתיה ביןטיפוח מיומנויות א

יוצר אמפתיה, מפחית מתחים ופותח צוהר להבנה רחבה    – הקשבה לנרטיבים שוניםרפלקציה ומאפשר ה

  מצאאיכותני, כיב עם ר י נכמות מחקר ,המחקר השניכשותפים לקונפליקט.  ,יותר של עצמנו ושל האחר

אחרים" במהלכה תורמים  " והמפגשים עם ה )בעיקר במכללות( דה במוסדות להשכלה גבוההשחווית הלמי

-ממשתני המסוגלות הבין המהווים חלק  ,"אחרים"אותם לפיתוח עמדות, רגשות והתנהגות כלפי 

בתפיסת  להפחית דעות קדומות וסטריאוטיפים הקשורים   עשוימסוגלות כזו פיתוח  ;תרבותית

סטודנטיות  ש , באמצעות ראיונות עומק,מצאמחקר נוסף   .יכור ואף אלימותתופעות של נ  ,אחרים""ה

מוסדות אקדמיים  בסטודנטים ערבים לעומת   ת אורניםוסטודנטים ערבים מרגישים די בנוח במכלל

לא  ש . על מנת היומוסדות  מכללההמצד מרצי שהם מקבלים למדי  הוגןהיחס , ומסבירים זאת באחרים

לא  והמכללה  להסתכן באיבוד היחס הזה והאווירה הטובה, הם מעדיפים לצמצם את זהותם במרחב

  ת ישראל.פלסטינים במדינ -להתבטא בנושאים הקשורים לערבים

 

 תואר שני שחוללו שינוי  מי ומסיימותמסיי –מבט קהילתי  :שנייה ת דיוןקבוצ .2

 ניהול וארגון מערכות חינוך ומרצה ת התכנית לגימלאית, ראש, חנה קורלנדר "דמנחה: 

כנית "הוראת שפות בהתמחות  ו, מנהלת אגף החינוך בעיריית נוף הגליל )בוגרת הת מינה קלייןמציגים: 

 אנגלית"( 

 כנית "ניהול וארגון מערכות חינוך"( ו, מנהל קונסרבטוריון עכו )בוגר התדני ירון

"חינוך והוראה  כנית ובשכונות )בוגר התותת נירים רכז ארצי ומנהל אופרטיבי בעמ  אוריה גונן,

   לתלמידים בסיכון ובהדרה"( 

 (דקות לדיון מסכם 15-דקות לכל מציג.ה ו 15) שעה משך הדיון:

 

חברתי  -הובלת שינוי חינוכי –נעסוק באחד ההיבטים המשמעותיים בלימודי התואר השני  דיוןב: תקציר

יציגו את  מודי התואר השני במכללה של ליבוגרים ובוגרות  בבית הספר ובקהילה הסובבת. שלושה



הושפעו מלמידתם בפקולטה ללימודים מתקדמים:  ללוכיצד היתארו ו ,הובילוהחינוכיים שהם המהלכים 

 חקרו אותם ומה היו האתגרים ביישומם ב"שטח"? כיצד מהם המושגים התאורטיים שלמדו, האם 

 

שנעשו ושראוי שייעשו  על שינויים מחשבות  – תחום ההוראהבמבט יישומי  :שלישית קבוצת דיון .3

 בתואר השני 

 גימלאי, דקן הפקולטה ללימודים מתקדמים היוצא ומרצה ,משה יצחקיפרופ' מנחה: 

 כניות לתואר שני באורנים בעבר ובהווה:  ומציגות: ראשות הת

 כנית "חינוך בגיל הרך"  וראשת הת ,ד''ר סיגל אחיטוב

   וראה לתלמידים בסיכון ובהדרה" "חינוך והכנית ו אשת התר ,ד''ר לורה סיגד

 תחומית של מדעי הרוח והאומנויות" -כנית "הוראה רבוראשת התלשעבר  ,פרופ' יעל גילעת

 (מסכם  דקות לדיון  30-דקות לכל מציגה ו 10) שעה משך הדיון:

 

ולאורך   ,מראשיתהם  באורניאחת המטרות המרכזיות שהציבה הפקולטה ללימודים מתקדמים : תקציר

ממערכת זו   .יתה להיות גורם מעצב ומשפיע על מערכת החינוךיתה והתפתחותה, הכל שנות התבססו

ואליה הם אמורים לחזור עשירים בדעת שרכשו,    ,השונותהתואר השני כניות ומגיעים הסטודנטים לת

מול   מוד איתנים יותרועם חוסן אישי שמאפשר להם לע   ,מעודכנים בהתפתחויות שהתרחשו בתחומי הדעת

בה לחתור לכך  שכניות השונות ועל הפקולטה ועל הת  ,ושוחק. כדי שדברים אלה יתממשו מקצוע תובעני

ענון, חידוש  יר  , ושבאופן שוטף יתקיימוחדשני ככל האפשריהיה מעודכן ועסוק במחקר וישסגל המרצים  

הרשאה ששרטטה המועצה להשכלה  כל אלה חייבים להתבצע בתוך גבולות ה כניות השונות.וושינוי בת 

כניות  ונתבונן בשלוש ת דיוןהבקבוצת  כניות ונתנה להן הסמכת קבע. וכשאשרה את פתיחת הת גבוהה

,  יםלשינוי ותסיבנדון בו,  הכנית ובאופייושערכו שינויים משמעותיים במבנה התלתואר שני באורנים 

ת  שמציב א התזה,מסלול נתייחס גם ל .סגל וסטודנטיםאנשי על   םהשפעתבושלהם  חסרונות ביתרונות וב

 סטודנטים ברמה גבוהה. ושמושך למכללה  הקשר אקדמי  בכניות כגורם משפיע ומשמעותי  והת


