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 הכנס השנתי של
 רשת העמיתים והעמיתות

של מובילים באקדמיה

ברוכים הבאים לכנס הרשת השנתי של מובילים באקדמיה בהשתתפות עמיתים 
ועמיתות מארבעת מחזורי התכנית, חברות וחברים מצוות ההיגוי ואורחים 

נוספים. בכנס ננסה ללמוד ואולי גם לאתגר את האיזון הקיים)?(, האפשרי)?( 
ואולי גם הרצוי)?(, בין תחרות ושותפות כשני וקטורים מרכזיים בקידום מצוינות 

בהשכלה הגבוהה.
מקובל, בודאי בחברה מערבית על כל מימדיה ומרכיביה, להגדיר תחרות, 

במובנה הרחב, ככוח מניע לשיפור מתמיד בהישגים ומימוש מיטבי של פוטנציאל. 
מנגד, ניתן להתייחס לתחרות כגורם לרדידות וחוסר העמקה, לצמצום וביטול 

של אלטרנטיבות ובמקרה קיצון גם מניע להתנהלות מבטלת וכוחנית. במקביל, 
ניתן לראות בשותפות מנוף לניצול נכון יותר של משאבים, וכמסגרת המאפשרת 
לכל שותפ.ה להשיא ערך ייחודי ומותאם, המעצים את הטוב המשותף. בה בעת 

שותפות יכולה להוביל לפשרה המביאה למכנה משותף נמוך ולחסום יוזמה ועשייה 
פורצת גבולות.

מעצם חתירתה המתמשכת למצוינות על כל מרכיביה, מתאפיינת ההשכלה 
הגבוהה בשיח הדיאלקטי המתמשך שבין מודל תחרותי )הוגן ככל שניתן( ומודל 

של שיתוף פעולה ושותפות. מודלים אלה יכולים להיתפס כמנוגדים, או לחליפין, 
כמשלימים. המושג קואופטציה, מתיחס למצב שבו קיים מנגנון מוסדר ומתפתחת 

דינמיקה המאפשרת לשותפות ולתחרות להזין זה את זה. 
הסדרה ערכית, רגשית, התנהגותית ומבנית מאפשרת לשמר לאורך זמן 

חתירה להישגיות, מובחנות ומימוש עצמי תוך מיקסום המשאבים וחידוד התרומה 
המובחנת של כל שותף )פרט, יחידה, מוסד( למען המצוינות )הטוב המשותף( 

על כל מרכיביה.
בכנס הנוכחי ננסה להציב את הקואופטציה במרכז ולאתגר את תפקידנו 
כמובילים ומנהיגים, לחוד וביחד, בעיצוב מתמשך של מציאות הממקסמת את 

התרומה המשלימה והמתפתחת של תחרות ושותפות לקידום מצוינות בכל מרכיבי 
ההשכלה הגבוהה, מחקר, חינוך, העברת ידע ואימפקט. 

בפתיחת יומו הראשון של הכנס, לאחר משחק פתיחה מעורר, נצלול לתוך 
עולם הקואופטציה. בהרצאה פתיחה במליאה ננסה להציג את עולם המושגים 

הבסיסי של תחרות ושותפות ולהזמין את כולנו לחקירת המרחב הנוצר במפגש 
ביניהם מתוך התבוננות על עולמות שונים, על העולם האישי של כל אחד ואחת 
מאיתנו ובתוך העולם האקדמי – בתוכו יש לנו גם תפקיד של מובילים ומנהיגים.

לאחר ארוחת הצהריים נחשף בקבוצות על פי בחירתכם, לאופנים שבהם 
מתקיים השיח בין שותפות ותחרות בעולמות תוכן שונים: מוסיקה, ספורט, 

פוליטיקה וזוגיות. בשיחת העיבוד, בהובלת עמיתים ועמיתות, נבחן את האופנים 

בהם אחד ואחת מאיתנו מתנהלים באופן אישי בהקשר לקואופטציה. בדיון נשאל 
מתי אנחנו בוחרים או זורמים מתוך חוסר ברירה לתחרות ומתי אנחנו בוחרים 

לשתף פעולה? מהם הגבולות שאנו שמים לכל אחת מההתנהגויות? ומתוך הנחה 
שאנחנו מכוונים להישגיות ומימוש עצמי, היכן היא נעצרת? 

בשעות הערב המוקדמות, לאחר שנתארגן בחדרים, נצא באוטובוסים להר 
איתן, למפגשי מחזור, ולארוחת ערב בטבע.

לאחר הצבת תשתית מושגית וחשיפה רחבה, חווייתית ורפלקטיבית, נקדיש 
את רוב היום השני לקואופטציה בעולם ההשכלה הגבוהה. נפתח בשיחה על הרשת, 

על ייעודה, על הפוטנציאל הטמון בה ועל הדרכים הנכונות, שכולנו שותפים 
בהבנייתן, למימושו. לאחר מכן נשמע את פרופ’ יוסי מקורי, יו”ר ות”ת, מדבר על 

האיזון בין תחרות ושותפות בהשכלה גבוהה כפי שהוא רואה אותה היום ואולי גם 
בעתיד. כהמשך ישיר נחשף למודלים עובדים של קואופטציה בתוך מערכת ההשכלה 

הגבוהה: מודל של שיתוף פעולה במשרדי הקבלה על אף התחרות על סטודנטים; 
מודל של קואופטציה בהקמת המרכז לקיימות בבן גוריון שמזמין סטודנטים 
וחוקרים לקחת חלק במרחב האינטרדיציפלינרי תוך כדי העצמתן המחלקות 

הדיציפלינריות השותפות במיזם; מודל של קואופטציה בין מערכות התקשוב של 
המוסדות השונים המאפשר שותפות וניצול יתרון לגודל ברכש ואחזקת מערכות 

מול הספקים הגדולים תוך שימור המרחב לתחרות על פיתוח היישומים וההפעלה 
השוטפת לקידום מטרות המוסד; מודל המשילות במאיץ החלקיקים בסרן, המתבסס 

על שותפות בינלאומית רחבה בהקמה ובתיחזוק התשתיות, ומעודד תחרות בין 
קבוצות מחקר במרחבי הניסוי השונים.

את התובנות מהלמידה הכוללת נעבד בשני סבבים. בראשון בקבוצות 
הטרוגניות וננסה לחשוב כיצד הן יכולות להיות מיושמות סביב כל אחד מתפקידי 
האקדמיה. מצוידים ברעיונות מתוך הקבוצות השונות, בסבב השני, ננסה לחשוב 

כיצד אלו יכולות לבוא לידי ביטוי בכל מוסד ומוסד.
לאחר ארוחת הצהריים ננסה לחוות את כוחה של הרשת כמרחב המאפשר 

התייעצות ולמידה הדדית. עמיתים ועמיתות ישתפו בדילמות וסוגיות 
משולחן העבודה שלהם.ן וכולנו נקח חלק בהקשבה , בשאלת שאלות ובשיתוף 

תובנות ומחשבות.

אנו בטוחים ומקווים שמעבר למהות יתאפשר גם “סתם” להעמיק שיח בין-אישי, 
קשרים וחברות, שהרי בסוף זה גם מה שמניע לפעולה ולעשייה רלוונטית אישית, 

מוסדית ורשתית.

כרגיל מאחלים הנאה וערך, צוות מובילים באקדמיה:
נטע, חגית, אפרת, עינת, יואב ותני

 


