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RPPממדים לטיפולוגיות של 



שותפות ברמה מערכתית

*מודל הפעולה בין אוניברסיטה ושדה

הכרת השדה אליו 
נכנסים על ידי 

התבססות נתונים 
לוקליים

1רכיב 

איתור בעיות וגיבוש  
פעילות  / יוזמה

חינוכית  

4רכיב 3רכיב 2רכיב 

יישום ובחינת תוצאות 
בדרכים מגוונות כולל  

אפשרות למערכי  
מחקר ניסויים

SCALING -UP



עקרונות מנחים

מבוסס על ביקוש מודל דינמי
מהשדה והיצע מהאקדמיה

ריבוי בעלי  , מבוסס על אמון
עניין והתאמה לשדה



דוגמאות לפעילות
TAU RESEARCH ALLIANCE IN  EDUCATION

הכשרה לקידום  
פרקטיקות 

לחיזוק שיתוף הורים 
במערכת  

החינוך היישובית

מדוע בוגרי התיכונים 
אינם ממשיכים 
?  להשכלה גבוהה

פיתוח כלי 
למעורבות הורים  
שיסייע לניטור  

שיתוף הורים בתי 
ספר

עיריית אשדוד עיריית בית שאן מחוז תל אביב



אתגרים עם גורמים חיצוניים

?  איך יוצרים קשר עם שותפים1.

קבלת לגיטימציה באקדמיה בערך העבודה  2.
עם השדה

כלפי " מסורתיות"התמודדות עם תפיסות 3.
.  האקדמיה

נכונות השדה לאסוף ולעבוד עם נתונים4.

עם , התמודדות עם השדה כזירה פוליטית5.
ריבוי בעלי אינטרסים

פעילות שונה של  /קצב ודרך התנהלות6.
השדה מול האקדמיה  

RPPאתגרים פנימיים של ה 

-לרכוש מיומנויות של התנהלות עם השדה1.
ביצירה  , הרבה מאד השקעה ביצירת קשרים

.  של אמון

משמעותי למי שעובד  -השקעה רבה של זמן2.
ארוך  , זה תהליך מתמשך. באקדמיה

.  ומורכב

RPPגיוס צוות מומחה ומשאבים לפעילות ה 3.

(שיווק)שיכירו אותך 4.

ידע מחקרי בצורה פשוטהלהנגישללמוד 5.

גיוס והכשרת הצוות  6.

אתגרים



:דוגמא לתקציר מחקר
המקרה של אשדוד



?מה נדרש מנקודת המבט של החוקר-סיכום

מדיניות מבוססת נתונים/ בין מחקר ופעולה חינוכית/ שינוי תרבותי בתפיסת היחסים בין אקדמיה ושדה1.

.  ביקוש מהשדה והיצע מהאקדמיה-פיתוח אפיקים לשותפות 2.

(תמריצים למרצים, למשל)הכרה ותמיכה מצד מוסדות להשכלה גבוהה 3.

צוות בעל מומחיות מתודולוגית ותאורטית4.

צורך בגיוס משאבים למחקר ולעבודת הצוות5.

:  אין מידה אחת לכל-יכולת הסתגלות וגמישות6.

רגישות חברתית ותרבותית•

נכנסיםליו אהשדה לימוד של •

להקשר החברתי-קהילה/הכרה והתאמה לשדה•

אקולוגית  /ראיה מערכתית-עבודה עם בעלי ענין שונים•

מיומנויות פוליטיות. 7

לתווך את הידע המדעי לשדה-מיומנויות תקשורת והעברת מידע. 8

הרבה השקעה של עבודה, הרבה סבלנות. 9


