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אומת הסטארט־אפ פינת שער הנגב: התמודדות
עם פרדוקסים בתוכנית אקדמית של חינוך ליזמות

בקרב סטודנטים מקבוצות מוחלשות ומודרות
בפריפריה הישראלית

שני קונה ורונית נדיב*

של  ההשתתפות  חוויות  את  ממשיג  האתנוגרפי  מחקרנו  תקציר. 
בחברה  ומודרות  מוחלשות  מקבוצות  מהם  שרבים  סטודנטים, 
 entrepreneurship( ליזמות  חינוך  של  חדשה  בתוכנית  הישראלית, 
ראיונות  על  המבוססים  הממצאים,  בפריפריה.  במכללה   )education
44 סטודנטיות וסטודנטים, מלמדים שמשתתפיה  מובנים למחצה עם 
שתי  בין  ממתח  הנובע  פרדוקס  חווים  ליזמות  החינוך  תוכנית  של 
טיפוסית  אקדמית  למידה  כסותרות:  בעיניהם  הנתפסות  התנסויות 
ליזמות  במרכז  יזמות  בין  מתח  גם  מגולם  בפרדוקס  יזמית.  ופעילות 
בפריפריה עקב האחרּות שחווים סטודנטים רבים ביחס למרכז ולמרכזי 
משיח  שלהם  הסמלי  ובעיקר  הגאוגרפי  המרחק  בשל  דהיינו  הכוח, 
יזמי. הסטודנטים מתמודדים עם הפרדוקס בשתי דרכים: האחת היא 
התעלמות ממנו והתמקדות באחד מצמד מרכיביו — למידה אקדמית 
או פעילות יזמית, והאחרת היא אימוץ הלך רוח פרדוקסלי שמאפשר 
לפתח  מסייע  כזה  שילוב  המרכיבים.  שני  בין  לשלב  לסטודנטים 
הסטודנטים  של  העצמיות  תפיסותיהם  את  ולהרחיב  יזמות  כישורי 
והסטודנטיות הן כלומדים הן כיזמים. המחקר תורם להבנת האתגרים 
שעימם מתמודדים סטודנטים מקבוצות מוחלשות ומודרות בפריפריה 
בזיקה  גלומה  לספרות  תרומתנו  ליזמות.  חינוך  בתוכניות  הישראלית 
ובהארת תהליך  ובין תורת הפרדוקסים  ליזמות  חינוך  בין  התאורטית 

הלמידה, המעצב את תפיסותיהם של המשתתפים בתוכניות אלו.

מילות מפתח: חינוך ליזמות, אקדמיה, פריפריה, פרדוקס

ד״ר שני קונה, המחלקה לניהול המשאב האנושי, המכללה האקדמית ספיר  *
ד״ר רונית נדיב, המחלקה לניהול המשאב האנושי, המכללה האקדמית ספיר  

תודתנו שלוחה לראשי המעבדות והקליניקות ששוחחו עימנו בנדיבות ובמסירות, לצוות ח״י בספיר,   
וכן לפרופ׳ עמרי ידלין — לשעבר נשיא מכללת ספיר, ויזם שותף בח״י בספיר. תודות עמוקות גם 

לעמיתנו ד"ר עומר קינן, ששימש מנטור בח"י בספיר, על סיועו הרב באיסוף הנתונים למחקרנו.
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מבוא

 entrepreneurship( ליזמות  חינוך  של  אקדמית  תוכנית  של  בהשפעותיה  עוסק  מחקרנו 
education(. ליזמות תרומה מופלגת לחדשנות ולהתחדשות של כלכלות שווקים, ומיזמים 
מספקים לרבבות הזדמנות להצלחה כלכלית. לאור העלייה בחשיבותה של היזמות וההכרה 
 Kuratko,( ליזמות  חינוך  תוכניות  של  בהיקפן  עצומה  התרחבות  חלה  ללמדה,  שאפשר 
 Nabi( בהן  המשתתפים  על  השפעותיהן  לגבי  נאספו  סותרים  ממצאים  זאת,  עם   .)2005
גיוון ואחרּות  et al., 2017(. בפרט מסתמן שיזמות היא טעונה וסבוכה מנקודת מבט של 
 Jammaers & Zanoni,( ומוגבלות  גיל  דת,  אתני,  רקע  מגדר,  כגון  בהיבטים   )otherness(
2020(. בהינתן החשיבות של מיומנויות יזמיות )Oliver & Drori, 2013( והכישורים הנדרשים 
מעובדים )סומך וקאדרי, 2017(, יש להבין לעומק את השפעותיהן של תוכניות אקדמיות 
של חינוך ליזמות, שנועדו להקנות לסטודנטים כישורים ושיח יזמיים טרם יציאתם לשוק 

.)Piperopoulos, 2012; Shinnar et al., 2009( העבודה
של  היקף  רחבת  תוכנית  ספיר  האקדמית  במכללה  נפתחה  תש״ף  הלימודים  בשנת 
לכל  “לאפשר  הייתה  אז  המוצהרת  בספיר, שמטרתה  ח״י  היזמות  במרכז  ליזמות  חינוך 
סטודנט במכללה המעוניין בכך לרכוש את הכלים הדרושים כדי להפוך ליזם ולהתנסות 
בפיתוח של מיזם טכנולוגי, חינוכי או חברתי בתחום המעניין אותו״. בתש״ף היו במרכז 
בהנחייתן  העתידי״  העבודה  עולם  “פיתוח  מעבדת  ובהן  חלוציות,  יזמּות  מעבדות   11
עם  פגישותינו  בעקבות   2019 בקיץ  הסתמן  המחקר  נושא  החוקרות.  של  המשותפת 
סטודנטיות וסטודנטים שביקשו להבין מהי מעבדת היזמות. חלקם התלהבו ממרכז ח״י 
בספיר, אך אחרים חששו וביטאו הסתייגות וריחוק משיח של יזמות וחדשנות. הופתענו; 
הנחנו שהשיח נגיש ומוכר ב״אומת הסטארט־אפ״ )סינור וזינגר, 2011(, הידועה במגזריה 
בין האקדמיה  מוצלחים  יזמיים  פעולה  ובשיתופי   )Oliver & Frank, 2014( הידע  עתירי 
לתעשייה )Sapir & Oliver, 2017(. אך באומת הסטארט־אפ יש פערים: בתום 2018 רוב 
)הלשכה  מהם  כרבע  רק  נמצאו  בפריפריה  ואילו  הארץ,  במרכז  נמצאו  הסטארט־אפים 

המרכזית לסטטיסטיקה, 2019(.
סברנו שהריחוק שחשים חלק מהסטודנטים כלפי שיח היזמות עשוי לבטא את הפערים 
בין מגזרי החברה בישראל. המכללה האקדמית ספיר נמצאת בפריפריה הישראלית מבחינה 
גאוגרפית, כלכלית, חברתית ותעסוקתית )צחור, 2007(, והלומדים במכללה משקפים את 
כל גוני החברה הישראלית )נגר־רון ואחרים, 2021(. מטרת מחקרנו הייתה להבין את חוויות 
ההשתתפות בתוכנית אקדמית של חינוך ליזמות בקרב סטודנטיות וסטודנטים במכללה, 
שרבים מהם נמנים עם קבוצות מוחלשות ומודרות בחברה הישראלית, ובהן משפחות מרקע 
חברתי־כלכלי נמוך עד בינוני, המגזר הבדואי, יוצאי אתיופיה ומדינות חבר העמים לשעבר. 
הרווחה  העבודה,  )משרד  תעסוקתיים  וקשיים  נמוך  שכר  עם  המתמודדות  קבוצות  אלה 
והשירותים החברתיים, 2019(. בחרנו שאלת מחקר רחבה ופתוחה: מהן חוויות ההשתתפות 
בתוכנית אקדמית חדשה של חינוך ליזמות בקרב סטודנטים במכללה בפריפריה. מחקרנו 
מתמקד בתהליך הלמידה של סטודנטים במעבדות יזמות בשנת לימודים אקדמית. תשומת 
לב למאפייני התהליך חיונית, היות שחינוך ליזמות מתעצב לא רק באמצעות התוכן שנלמד 

אלא דרך התהליך המעצב את תפיסותיהם של הסטודנטים כלומדים וכיזמים.
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במהלך האתנוגרפיה שערכנו בגישת תאוריה מעוגנת בשדה הסתמן כי תורת הפרדוקסים 
עשויה להתאים להמשגת קולותיהם של המרואיינים. ממצאינו מעלים שסטודנטים הנמנים 
עם קבוצות מוחלשות ומודרות בחברה הישראלית חווים פרדוקס בעת השתתפותם בתוכנית 
אקדמית של חינוך ליזמות. הסטודנטים, המתמודדים עם אתגרים כלכליים ומשפחתיים, 
השקיעו במהלך לימודיהם במכללה מאמצים עצומים כדי לרכוש את מערך המיומנויות 
הנחוץ להשלמת תואר ראשון אקדמי. בעבורם, גלומים במעבדת היזמות אתגרים וסיכונים, 
וכדי להצליח בה עליהם לסגל לעצמם מערך חדש של תפיסות וכישורים ולשלב את שני 
מערכי הלמידה. הפרדוקס נובע מהמתח בין למידה אקדמית טיפוסית ובין פעילות יזמית, 
הנתפסות בעיניהם כסותרות. חוויית פרדוקס נוספת היא זו שבין יזמות הגמונית ליזמות 
גאוגרפי  ריחוק  דהיינו  הכוח,  וממרכז  מהמרכז  ריחוק  חשו  רבים  סטודנטים  בפריפריה: 
בשתי  התמודדו  הם  הסותרות  ההתנסויות  בין  הפרדוקס  עם  יזמי.  משיח  סמלי  ובעיקר 
דרכים: האחת היא התעלמות מהפרדוקס והתמקדות באחד מצמד רכיביו, והאחרת היא 

שילוב פרקטיקות של לומדים ושל יזמים בראשית דרכם.

סקירה תאורטית: חינוך ליזמות

ליזמות  החינוך  תחום  ב־1947,  הרווארד  באוניברסיטת  הראשון  היזמות  קורס  מאז 
במוסדות להשכלה גבוהה התרחב מאוד גלובלית, והגידול הזה משקף ציפייה לתפוקות 
השתתפות  בין  כללי  חיובי  קשר  נמצא   .)Nabi et al., 2017( כלכלית  ולצמיחה  יזמיות 
בתוכניות חינוך ליזמות ובין מדדי השפעה סובייקטיביים )דיווחי המשתתפים על שינוי 
יזמית עסקית(. עם זאת, הממצאים אינם חד־משמעיים,  אישי( ואובייקטיביים )פעילות 
פיתוח  ארגוני,  הקשר  תרבותי,  רקע  מגדר,  כגון  מתווכים  משתנים  של  השפעתם  שכן 
תשוקה יזמית, תחושת בעלות ויכולת התמודדות עם חוסר ודאות עדיין אינה מובנת דיה 
)Nabi et al., 2017(. המחקר ביסס בעיקר את המסקנה שהקשרים בין חינוך ליזמות ובין 
גיבוש כוונות יזמיות, ותרגום כוונות אלו ליזמות של ממש, אינם ישירים ואינם מובנים 

מאליהם.

המתח בין חינוך ליזמות ובין אוכלוסיות מוחלשות

בחברות ניאו־ליברליות נקשרה בדמותו של היזם הילה והוא נחשב סוכן של עושר והצלחה. 
לפי השיח הפופולרי, היזמות זמינה לכול; כל הנדרש ליזם כדי להצליח הוא תשוקה, חריצות 
 .)Ahl & Marlow, 2012( החברה  לקידום  ולתרום  שגשוג  חיי  לחיות  הנחושה  והבחירה 
קורסי חינוך ליזמות לקהל הרחב עשויים לסייע למשתתפיהם לממש כוונות יזמיות )ראו 
למשל Pruett, 2012(. אולם מחקרים הראו שיזמות היא נושא מורכב מבחינת גיוון ואחרּות, 
למשל בהיבטים כגון מגדר, רקע אתני, דת, גיל ומוגבלות. מבחינת מגדר, הממצאים מראים 
 Ahl & Marlow,( יזמיות חוות קשיים משום ששיח היזמות ממוגדר לרעתן של נשים  כי 
ונשים  דתיים  מיעוטים  אתניים,  מיעוטים   .)2012; Ahl & Nelson, 2015; Lewis, 2006
 Ainsworth & Hardy, 2008; Banerjee( וגברים מבוגרים חווים אתגרים ומחסומים ביזמות
Tedmanson, 2010; Blake & Hanson, 2005 &(. אנשים עם מוגבלות חווים עצמם מודרים 
 Jammaers( מן השיח היזמי, שבמרכזו דימוי של היזם המצליח וגיבור התרבות המושלם 
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Zanoni, 2020 &(. אף שביזמות גלומה הבטחה לפתרון עבור נשים ומיעוטים שחוו אפליה 
.)Heilman & Chen, 2003( בתאגידים, גם דרכם זו רצופה בקשיים

מודרות  מקבוצות  יזמים  הגמוניים;  דימויים  על  מושתת  הניאו־ליברלי  היזמי  השיח 
שפוגעים  בקשיים  נתקלים  שהם  בשעה  יזמית  זהות  לעצמם  לסגל  נדרשים  ומוחלשות 
בסיכוייהם לפעול כיזמים ולהצליח ביזמות )Jammaers & Zanoni, 2020(. התופעה מחריפה 
בהשוואה   .)Verduijn & Essers, 2013( אתני  ממיעוט  יזמיות  כגון  מוחלשות,  בקבוצות 
מטען  נושאים  ומודרות  מוחלשות  מקבוצות  ונשים  גברים  הגמוניות,  מקבוצות  ליזמים 
חינוכי, הכשרתי, כלכלי וחברתי קטן יחסית, כגון הון עצמי דל ורשת קשרים מצומצמת. 
בה בעת הם מושא לסטראוטיפים שליליים מצד גורמי מפתח עסקיים כגון בנקאים, ספקים 
סובלות  ומוחלשות  מודרות  קבוצות  לסיכום,   .)Jammaers & Zanoni, 2020( ולקוחות 
מחסמים שיטתיים בבואן לעצב זהות יזמית ולהעצים את ההון הכלכלי, האנושי והחברתי 

.)Baker & Powell, 2016( שלהן, ובשל כך נפגעות הזדמנויותיהן להצלחה ביזמות
אקדמיות  בתוכניות  ליזמות.  חינוך  בתוכניות  גם  מתבטא  לאחרּות  יזמות  בין  המתח 
 Jones, 2014; Westhead &( סטודנטיות  לרעת  מגדרית  הטיה  נמצאה  ליזמות  לחינוך 
Solesvik, 2016(. נרטיבים ניאו־ליברליים של יזמות שהוצגו כמודלים לחיקוי על ידי יזמים 
בתוכניות אקדמיות היו נגישים לסטודנטים מקבוצות הגמוניות, אך דרשו עיבוד מחשבתי 
ורגשי מסטודנטים ממעמד סוציו־אקונומי נמוך ומסטודנטיות; התוכניות יצרו למעשה חיץ 
בין קבוצות סטודנטים, בהצביען רק על גברים ממעמד גבוה כעל מי שמתאימים להיות 
)Komulainen et al., 2020(. בעקבות הממצאים האלה קמו קריאות לגוון תוכניות  יזמים 
 )Berglund et al., 2020, 2021; Calas et al., 2009( חינוך ליזמות בעבור קבוצות מודרות 
ולגוון את התפיסות לגבי מהותה של ״יזמות ראויה״, כך שלצד הצלחה טכנולוגית ועסקית 
היא תכלול גם יזמות לשינוי חברתי )Welter et al., 2016(. כך למשל, מיכל זווצקי ועמיתיה 
הניאו־ליברלי  השיח  על  תיגר  לקרוא  סטודנטים  ללמד  הציעו   )Zawadzki et al., 2020(
הרווח בתוכניות אקדמיות לחינוך ליזמות, שכן הוא משפיע לרעה על תפיסותיהם של חלק 

מהלומדים והם חשים מודרים משדה היזמות.
ומודרות  יזמות בקרב אוכלוסיות מוחלשות  מחקרים בישראל על תוכניות המעודדות 
מהדהדים ממצאים אלו. עמליה סער, למשל, מצאה במחקרה על יזמות זעירה של נשים 
סלל  אמנם  וצריכה  עבודה  של  הגמוניות  פרקטיקות  אימוץ  כי   )2010( הכנסה  מעוטות 
שסימן  שיח  הפנמת  עודד  בעת  בה  אך  האזרחית,  להתקבלותן  הדרך  את  הנשים  בפני 
אותן כסובייקטים פגומים. שרה הלמן )2014( מצאה כי נשים שהשתתפו בקורסי העצמה 
ליזמֹות  הוסבו  השניוני  העבודה  בשוק  לעבודה  והופנו  ויסקונסין  בתוכנית  תעסוקתית 
יזמי, אחראי  אגב שימוש ברטוריקה תאגידית ניאו־ליברלית, שבה הן נקראו לכונן עצמי 
ונוטל סיכונים. הלמן הראתה כיצד השימוש ברטוריקה יזמית טשטש את הניצול האופייני 
לתפקידים בשוק העבודה השניוני על רקע נסיגתה של מדינת הרווחה, ועודד את הנשים 
לתפוס עצמן כמופקדות הבלעדיות על השבחת מיומנויותיהן התעסוקתיות. ככל שידוע 
במוסדות  יחסית  חדשות  שהן  ליזמות,  חינוך  של  אקדמיות  תוכניות  נחקרו  טרם  לנו, 

אקדמיים ציבוריים בישראל.
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תורת הפרדוקסים

במחקרנו האתנוגרפי בגישת תאוריה מעוגנת בשדה זיהינו בשלבים מתקדמים של ניתוח 
תורת  הממצאים.  להמשגת  רלוונטית   )paradox theory( הפרדוקסים  תורת  כי  הנתונים 
הפרדוקסים מיטיבה לתאר את המתח שחוו הסטודנטים במחקרנו במעבדת היזמות, מתח 
שהתחדד בשל האחרּות שחווים רבים מהם ביחס למרכז ולמרכז הכוח — ריחוק גאוגרפי 
ובעיקר סמלי משיח יזמי. פרדוקס מתקיים בעת צימודם של מרכיבים שסותרים ואפילו 
כרוכים שני מרכיבים סותרים שסמיכותם  )Lewis, 2000(. בפרדוקס  זה  זה את  מוציאים 
מטרות  של  מצמידותן  נובעים  בארגונים  פרדוקסים  זמן.  לאורך  הנמשך  מתח  מעוררת 
ככל  ושיטתי.  עקרוני  מתח  ביניהן  נוצר  כך  למימושן;  חותר  שהארגון  סותרות  ארגוניות 
שארגון פועל בסביבה דינמית, גלובלית ותחרותית יותר, כך הופכים מתחים אלו שכיחים 
ונדי  של  הדינמי  המשקל  שיווי  מודל   .)Lewis, 2000( זירות  של  רחב  במגוון  יותר  ועזים 
סמית ומריאן לואיס )Smith & Lewis, 2011( ממשיג את המתחים הפרדוקסליים הנובעים 
או  פרדוקסליים  מתחים  שבחנו  קודמות,  לגישות  בניגוד  סותרות.  ארגוניות  מדרישות 
כמאפיינים מוְבנים בתוך מערכות מורכבות או כהבניה חברתית שנוצרת על ידי השחקנים 

בארגון, סמית ולואיס גורסות שמתחים פרדוקסליים מבטאים את שני אלה גם יחד.
שחקנים בארגון מגיבים לפרדוקסים באמצעות פרקטיקות יומיומיות המסייעות בוויסות 
 .)Miron-Spektor et al., 2018( שונות  התמודדות  אסטרטגיות  מעורר  פרדוקס  המתח. 
אפשר להתעלם מהפרדוקס ומהמתח הנובע ממנו באמצעות אסטרטגיות הגנתיות, כגון 
התעלמות או התמקדות באחד מהמרכיבים הסותרים הגלומים בו. אסטרטגיות כאלה הן 
אותו.  מיישבות  אינן  אך  זמנית מהפרדוקס,  בריחה  הן אמנם מספקות  דיספונקציונליות; 
לעומת זאת, אפשר להתמודד היטב עם פרדוקס באמצעות אסטרטגיה שמכירה בקיומו. 
גמישה  תגובה  מופעלת  הפרדוקסלי  המצב  את  המאפיינת  הסתירה  את  מזהים  כאשר 
רק  להשיג  אפשר  רצון  ומשביעת  יציבה  תוצאה  הסותרים.  מרכיביו  לכלל  המתייחסת 
 Lewis( )paradox mindset( באמצעות הכרה בפרדוקס, תפיסה שכונתה הלך רוח פרדוקסלי
Smith, 2014 &(. בהלך רוח פרדוקסלי, הפרדוקס נחלש משום שאינו נתפס כאיום אלא 
כהזדמנות להתפתחות ולתנועה לעבר התמודדות מיטבית עם דרישות סותרות. היחלשות 

.)Lewis, 2000( המתח הפרדוקסלי מאפשרת לאמץ מרכיבים הסותרים

שיטה

שדה המחקר: מעבדות ח״י בספיר

בשנת תש״ף פעלו במרכז ח״י בספיר 11 מעבדות כקורסים שנתיים, והשתתפות בהן העניקה 
זכות.1 המעבדות עסקו במשפטים, בריאות דיגיטלית,  נקודות  קרדיט אקדמי של שמונה 

בקיץ 2019 קראה המכללה לסטודנטים לפנות לכל מעבדה שיחפצו, ללא קשר לתחום לימודיהם   1
לתואר. מנהלי המעבדות פגשו את המתעניינים. כפי שנהוג בקורסי בחירה, הסטודנטים בחרו את 
המעבדה שבה השתתפו ואת הפרויקט שבו העמיקו. בודדים שינו את בחירתם במעבדה בראשית 

השנה. 
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פיתוח עולם העבודה העתידי, חינוך ופסיכולוגיה, ערים חכמות בפריפריה, פיתוח קהלי 
)תוכנה(.2  וגיימינג  )כלכלה(, תחבורה  פינטק  בדרום, אתגרים בתעשייה,  צעירֹות  תרבות, 
מוצרים  לפיתוח  מתודולוגיה   —  )Ries, 2011(  lean startup גישת  על  התבססו  המעבדות 
חדשים בתגובה לבעיה או אתגר באמצעות שלבים מתוכננים של העמדת השערות, איסוף 
וניתוחם על פי היתכנותם של פתרונות. הסטודנטים בכל מעבדה הוזמנו לזהות  נתונים 
ולהציע בעיות ואתגרים שדורשים מענה חדשני, וגיבשו צוותי פרויקט. המשימה העיקרית 
בסמסטר הראשון הייתה להעמיק בעולם התוכן של המעבדה )למשל “פיתוח עולם העבודה 
העתידי״( ולחקור את הבעיה או האתגר )למשל “פיתוח כישורים רלוונטיים לשוק העבודה 
העתידי״( באמצעות ידע אקדמי ואיסוף ידע בשטח. הסמסטר השני )שהתנהל ברובו באופן 
לכדי פלטפורמה  ולגיבושו  לפיתוח פתרון  הוקדש  נגיף הקורונה(  מקוון, עקב התפרצות 
של מוצר: הסטודנטים למדו לפתח מיזם באמצעות business model canvas )כלי הדמיה 
)MVP(, להקים  המרכז מידע נחוץ לתכנון מיזם(, לאסוף נתונים לבדיקת היתכנות מיזם 
בתמהיל  פעלו  המעבדות  פדגוגית,  מבחינה  עניין.  לבעלי  ומצגת  תמצית  לכתוב  אתר, 
גמיש של הוראה והנחיה פרונטליות קבוצתיות, הנחיה פרטנית מותאמת אישית, דיונים 
קיבלו  כך  על  נוסף  וצוותי.  אישי  ומחקר  ועצמאיים,  מונחים  אישית  והתנסות  קבוצתיים 
כלכלית;  )משפטית;  קליניקות  בארבע  שהשתתפו  מסטודנטים  מקצועי  סיוע  המעבדות 
שיווקית; בית תוכנה( בח״י בספיר. זירת ההתרחשות השבועית במעבדות הייתה סוערת, 
דינמית, רועשת וחיונית. במעמד חגיגי ומרגש בתום שנת הלימודים הציגו הסטודנטים את 
מיזמיהם בפני מעריכים חיצוניים מהתעשייה )המכללה האקדמית ספיר, 2020א, 2020ב(. 
הגיעו  מהם  ומעטים  דיגיטלית(,  )לרוב  ולפלטפורמה  למוצר  רעיון  ביססו  המיזמים  רוב 

לשלבים מתקדמים יותר.

איסוף הנתונים

מספטמבר 2019 ועד יוני 2020, בעת שהנחינו את מעבדת “פיתוח עולם העבודה העתידי״ 
בשנת  השתתפו  בספיר  ח״י  מעבדות  ב־11  למחקר.  נתונים  אספנו  בספיר,  ח״י  במרכז 
הלימודים תש״ף 152 סטודנטים )77 נשים, 75 גברים(. ערכנו ראיונות מובנים למחצה עם 
מדגם של 44 סטודנטים )22 נשים, 22 גברים( שגילם 22–29; במדגם נכללו סטודנטים מכל 

המעבדות.
הפנייה למרואיינים הייתה ישירה: בראשית הסמסטר הראשון ביקרנו בכל המעבדות, 
הצגנו בקווים כלליים את המחקר, הבטחנו סודיות מלאה וביקשנו פרטי קשר מסטודנטים 
 152 מתוך   44 לפנייתנו,  שנענו  מי  כל  את  ראיינו  להתראיין.  שמוכנים  וסטודנטיות 
במיוחד  הקפדנו  ותרבות,  שפה  מגבלות  של  האפשרות  בשל  בספיר.  בח״י  הסטודנטים 

המעבדות נבדלו זו מזו בכמה היבטים. הן נחלקו לסטטוסים שונים, לפי הגדרות שקבעו המחלקות   2
האקדמיות שאליהן השתייכו )למשל, מעבדה יכולה להיות שקולה לסמינר מחקר או להוות מסגרת 
לפרויקט גמר(. מעבדות אחדות פעלו בהנחיה של צמד מנחים, ואחרות פעלו בהנחייתה של מנחה 
ידי  על  הונחו  אחדות  ומעבדות  במכללה,  הקבוע  הסגל  עם  נמנו  והמנחות  המנחים  רוב  יחידה. 
מומחי תוכן אורחים. המעבדות קיבלו סיוע ממנטורים חיצוניים, ואלה תמכו בסטודנטים ובראשי 

המעבדות בשלבים שונים בתהליך.
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על פנייה אישית יזומה )באמצעות מנחי המעבדות( לכל 11 הסטודנטים הבדואים )תשע 
נשים, שני גברים( שהשתתפו בשלוש מהמעבדות. תשעה מתוכם הסכימו להתראיין, כולם 
35 הסטודנטים  מהפזורה הבדואית בנגב ודור ראשון להשכלה גבוהה במשפחתם. מתוך 
היו  אלה  מבין  ובמהלכם;  במכללה  לימודיהם  טרם  בדרום  התגוררו   30 בדואים,  שאינם 
חמישה  נשים,  )חמש  סטודנטים  ועשרה  אתיופיה,  יוצאות  ממשפחות  סטודנטיות  ארבע 
35 הסטודנטים  24 מתוך  לישראל ממדינות חבר העמים לשעבר.  עלו  גברים( שהוריהם 
בקבוצה זו תיארו את המעמד החברתי־כלכלי שלהם כנמוך עד בינוני וציינו שהם עובדים 
במהלך לימודיהם בהיקף של חצי משרה ומעלה. 21 מהם היו דור ראשון להשכלה גבוהה.

למשתתפים  המאפשר  כלי   ,)1 נספח  )ראו  למחצה  מובנים  ראיונות  היה  המחקר  כלי 
)Creswell & Poth, 2017(. חתרנו להבין מהן התפיסות של  ותובנות  להבנות משמעויות 
סטודנטיות וסטודנטים במעבדות לגבי יזמות, שיח של יזמות, גישה להזדמנויות של יזמות 
במכללה,  פנים  אל  פנים  התקיימו  הראיונות  כיזמים.  והתפתחות  פעולה  של  ואפשרויות 
בהסכמת  ותומללו,  הוקלטו  הראיונות  רוב  המרואיינים.  רצון  לפי  בזום,  או  טלפונית 
המרואיינים. ראיונות בודדים לא הוקלטו בשל העדפתם של המרואיינים, או שהקלטתם 
לסטודנטים  מהם(.  ללמוד  אפשר  היה  עדיין  )אך  תמלולם  את  מנעה  רועשת  בפעילות 

הובטחה סודיות מלאה לגבי זהותם ולגבי תוכן הראיונות.3
לצד הראיונות עם הסטודנטים, שהיו המקור הראשי לנתונים, ערכנו תצפיות משתתפות 
בפעילות שוטפת במרחב המשותף למעבדות, כתבנו יומני שדה כמנחות מעבדה ותיעדנו 
תכתובות דוא״ל עם סטודנטים. שאבנו נתונים איכותניים מסקרי הוראה אנונימיים שמילאו 
מנחי  עמיתינו  עם  ושוחחנו  הלימודים,4  שנת  ובתום  הראשון  הסמסטר  בתום  סטודנטים 
המחלקתי  בקוריקולום  המעבדות  של  ומקומן  המנחה  תפקיד  על  האחרות  המעבדות 
יזמות  מעבדות  של  והפדגוגית  הארגונית  בהטמעה  בעיקר  עסקו  )השיחות  והמכללתי 
בתוכנית הלימודים ובמכללה — נושאים החורגים בהיקפם מגבולות המאמר(. ראיונות אלו 

היו מקור חיוני להבנת תהליכי הלמידה של הסטודנטים במעבדות.

ניתוח הנתונים

הנתונים נותחו בגישת תאוריה מעוגנת בשדה באמצעות תהליך מעגלי שבו זוהו קטגוריות 
קידוד:  של  שלבים  בשלושה  נעשה  הניתוח  ביניהן.  היחסים  ופוענחו  משמעותיות  תוכן 
פתוח, צירי וסלקטיבי )Creswell & Poth, 2017(. בשלב המסכם של קידוד סלקטיבי זיהינו 
בין  השווינו  בניתוח  מתקדם  בשלב  הממצאים.  להמשגת  רלוונטית  הפרדוקסים  שתורת 
קבוצות מרואיינים על פי מאפיינים ובהם מגדר, השתייכות למעבדה או למחלקה, מקום 
מגורים טרם הלימודים ובמהלכם, השתייכות אתנית ורקע סוציו־אקונומי משפחתי )ובכלל 

השמות והפרטים המיוחסים למרואיינים המצוטטים, למעט מינם, גילם ואזור מגוריהם, בדויים כדי   3
לשמור על חסיונם. כמו כן לא צוינה שייכותם של המרואיינים למחלקה, למעבדה או למיזם צוותי. 
ייעודי  אנונימי  והלמידה במכללה סקר  לקידום ההוראה  היחידה  ניסחה  בתום הסמסטר הראשון   4
בנתונים  השתמשנו  בספיר.  ח״י  במעבדות  מהלמידה  סטודנטים  של  רצון  שביעות  להערכת 
איכותניים מהסקר כבמקור משני שסיפק לנו גישה לסטודנטים שאולי לא התראיינו במחקרנו. לא 
מצאנו הבדלים בין האמירות ממדגם הסטודנטים בסקרים ובין אמירותיהם של המרואיינים במחקר. 
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זה המאפיין דור ראשון או אחר להשכלה גבוהה(. התמות הבולטות בניתוח התוכן הכללי 
קבוצות  בין  הבדלים  מצאנו  לא  כלומר  לקבוצות,  בחיתוכם  מרואיינים  בקרב  גם  הופיעו 
על פני המאפיינים הללו. לדעתנו, יש לכך שתי סיבות: ראשית, קשה מתודולוגית לבודד 
כל  של  קיבוצם  למשל,  המשתתפים.  של  בחייהם  שונים  מאפיינים  של  השפעתם  את 
הסטודנטים במדגם שהם דור ראשון להשכלה גבוהה במשפחתם יוצר קבוצה הטרוגנית 
חלוקת  שנית,  אתני.  ורקע  גיל  מגדר,  ובהם  אחרים  משמעותיים  משתנים  פני  על  מאוד 
להשכלה  ראשון  דור  סטודנטיות  קבוצת  )למשל  הומוגניות  משנה  לקבוצות  המרואיינים 
תופעות  בהן  הסתמנו  קטנטנות שלא  קבוצות  יצרה  אתיופיה(  יוצאות  במשפחות  גבוהה 
על  האפיל   — המרואיינים  שחוו  הפרדוקס   — העיקרי  שהממצא  סבורות  אנו  ייחודיות. 

הבדלים בין־קבוצתיים שאולי היו מסתמנים במתודולוגיה שונה.
עמדתנו המחקרית הייתה רפלקטיבית. המחקר היה מאתגר, שכן אחזנו בתפקידים רבים: 
והקימה את  יזמות חדשה בראשותנו. אחת מאיתנו הגתה, תכננה  היינו מנחות במעבדת 
המעבדה במסגרת תפקידה כראשת מחלקה, ושתינו היינו מעורבות בהתפתחותה החלוצית 
והמתהווה משבוע לשבוע. כל אחת מאיתנו ליוותה את מפגשי המעבדות באמצעות תיעוד 
כחוקרות,  מפועלנו  רבה  במידה  נתרם  כמנחות  תפקידנו  שדה.  ביומן  ורשמים  מחשבות 
וההפך: הקפדנו הקפדה יתרה על תיעוד התרחשויות, שיחות ורשמים. היינו ערות ליחסי 
ערכנו  לכן  בתוכו.  פועלים  שהם  בשדה  למחקר  שנענו  הסטודנטים,  ובין  בינינו  הכוח 
תצפיות רק במסגרת תפקידנו כמנחות שנוכחות במרחבים משותפים של למידה ועשייה, 
כמו מליאת המעבדות שהתכנסה מדי שבוע. הנחנו שיחסי כוח עשויים להשפיע גם על 
אופן המענה של המרואיינות והמרואיינים. עם זאת, לאור הפתיחות הרבה שאפיינה את 
תשובותיהם לשאלות המחקר )אף שרובם לא היו תלמידים במחלקתנו או במעבדה שלנו(, 
ביומני  במחקר.  אופן השתתפותם  על  מועטה  במידה  הכוח השפיעו  סבורות שיחסי  אנו 
השדה התייחסנו ליחסי הכוח המובנים בינינו ובין הסטודנטים במעבדתנו וכן להטיותינו, 
ובראשן רצוננו לבסס את המעבדה כמרחב מיטיב. קושי נוסף היה גלום בעמדתנו כחוקרות 
נשואות  רבים  מועסקות, בשעה שעיני  הן  מזוהה שבו  אקדמי  במוסד  פעילות  המנתחות 
מקוות  אנו  הטיותינו,  כלפי  הרפלקטיביות  בהינתן  החדש.  היזמות  מרכז  של  להצלחתו 

שהצלחנו לתת ביטוי נאמן לקולותיהם של המרואיינים.

ממצאים

בין  השונות  חרף  המרואיינים.  מדברי  העולים  העיקריים  הממצאים  את  נציג  זה  בפרק 
מתח  משותפת:  דומיננטית  חוויה  אותם  אפיינה  לעיל,  שתוארה  במחקרנו,  המשתתפים 
ובין ההתנסות ביזמות, שאותן הם חוו כהתנסויות  פרדוקסלי בין למידה אקדמית רגילה 
היזמות,  מעבדות  כלפי  המרואיינים  של  הראשונית  המשיכה  את  נתאר  תחילה  סותרות. 
שבהן הם ראו הזדמנות לחוויה שונה באקדמיה וכן אופק לקידום תעסוקתי. לאחר מכן נציג 
את הפרדוקס שחוו, ולבסוף נתאר שתי גישות שנקטו כלפיו ואת האפשרות לתנועה ביניהן.
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מעבדות יזמות כהזדמנות לחוויה שונה באקדמיה ולקידום תעסוקתי

הבחירה של סטודנטים להירשם למעבדה, שהייתה קורס חדש, נבעה בעיקר משאיפתם 
לחוויה שונה מזו שאליה התוודעו בקורסים אקדמיים; ההשתתפות באלה תוארה כשגרה 
של למידה פרונטלית, שרק לעיתים נחווית כמעניינת. אחד המרואיינים טען: “האקדמיה? 
לא רלוונטית לחיים, לא רלוונטית לעבודה!״, וטענה זו שבה ועלתה פעמים רבות. הלמידה 
האקדמית נתפסה כלא רלוונטית לחיי היומיום, לשוק העבודה, למציאות שבחוץ. מרואיינים 
רוב  מיעוט.  היו  נחשק  מיזם  לפיתוח  בו מרחב  בספיר משום שראו  בח״י  ללמוד  שבחרו 
המרואיינים טענו שלא רעיון היזמות ולא שאיפה לפתח מיזם כלשהו משכו אותם לח״י 
בספיר; אדרבא, הם הדגישו שעשייה של “יזמות״ זרה להם, ובתחילת שנת הלימודים לא 
ראשון  דור  עזה,  עוטף  באזור  ממושב   26 בת  גלית,  יזמות.  מעבדת  מהי  להם  ברור  היה 

להשכלה גבוהה במשפחתה, אמרה:

לא לגמרי הבנתי מה זה מעבדת יזמות ומה נעשה שם. אני לא חושבת שאני יזמית 
ולא היה לי רעיון למיזם. לבחור במעבדה במקום קורס רגיל זה סיכון! לא היה את 

זה קודם במכללה, אז אין את מי לשאול איך זה ואם כדאי לקחת את הקורס.

זכות  הסטודנטים הסבירו את הסיכון הכרוך בהתחייבותם לקורס שנתי המעניק נקודות 
זירה שאינם מצליחים  זוהי  כי  יגלו  היזמות  למעבדת  להירשם  לאחר שיבחרו  אם  רבות: 
בה, יהיה עליהם להוסיף שכר לימוד בעבור קורסים חלופיים — עניין בעייתי לסטודנטים 
מקבוצות מוחלשות, ובמיוחד לסטודנטים שתש״ף הייתה אמורה להיות השנה האחרונה 
עלולה  זו  העבודה.  לשוק  יציאתם  את  תעכב  התואר  של  סיומו  דחיית  שכן  ללימודיהם, 
להיות גֵזרה כבדה, בהינתן האילוצים הכלכליים האישיים והמשפחתיים המאפיינים רבים 

מהסטודנטים במדגם ובמכללה.
עם זאת, לעומת הלמידה האקדמית הטיפוסית, שהסטודנטים טענו כי אינה רלוונטית 
לרכישת  כזירה  נתפסו  היזמות  מעבדות  אישי,  באופן  אותם  מפתחת  ואינה  לתעסוקה 
כישורים לשוק העבודה העכשווי. זאת ועוד, רבים סברו שעצם השתתפותם במסגרת עם 
דימוי אקסקלוסיבי, חדשני ויוקרתי, שאינה מנת חלקו של כל בוגר תואר ראשון, תתרום 
מבאר   27 בן  סטודנט  אילן,  לימודיהם.  סיום  לאחר  טובה״  “עבודה  למצוא  לסיכוייהם 
תומכת בשאיפותיו  היזמות  מרוסיה, הסביר שמשיכתו למעבדת  להורים שעלו  ובן  שבע 

התעסוקתיות:

המעבדה מותאמת לסוג ההוראה של המאה ה־21 יותר מאשר הוראה פרונטלית של 
מורה עם לוח. זאת חוויית הלמידה הכי משמעותית שהייתה לי עד היום באקדמיה 
ובמסגרות אחרות לפניה. המעבדה נותנת לי כלים חשובים לחקור, לחשוב ולעבוד 
בצוות. כל זה יעזור לי למצוא עבודה טובה, להתקדם, לחיות טוב, אולי לעבור למרכז.

פרדוקס: מתח בין למידה אקדמית רגילה ובין התנסות ביזמות

כאמור, יותר משהסטודנטים שבחרו להירשם למעבדות נמשכו לפעילות של יזמות, שהייתה 
זרה להם ואצל חלקם עוררה חששות, הם ביקשו להתרחק מלימודים אקדמיים במתכונתם 
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הטיפוסית ולשפר את עתידם התעסוקתי. הדבר מסביר את משיכתם הראשונית למסגרת 
לא מוכרת ואת שביעות רצונם הגבוהה יחסית: למרות השונות בין הסטודנטים, רבים מהם 
ביטאו הערכה גבוהה למעבדות היזמות. עם זאת, בתמונה החיובית גלום גם מתח שהייתה 
מהצורך  שנבע  פרדוקס  חוו  במחקרנו  הסטודנטים  בהן.  הלמידה  על  ניכרת  השפעה  לו 
לשלב בתהליך היזמי במעבדה שני סוגי למידה שתפסו כסותרים אף שהם כרוכים זה בזה: 
למידה אקדמית “רגילה״ והתנסות ביזמות. הסתירה ביניהן, המוצגת בטבלה 1, מתחדדת 

כאשר משווים ביניהן לפי המדדים שציינו המרואיינים.

טבלה 1. השוואה בין תפיסות הסטודנטים את הלמידה האקדמית ואת ההתנסות ביזמות

התנסות ביזמותלמידה אקדמית “רגילה״

יצירת משהו חדש)ני(, יצירתי, מיוחדקליטת ידע קיים תכלית ההתנסות

ליניארי, ידוע מראש, מתוכנן, מובנה, אופי התהליך
קצב מתון והדרגתי

לא ליניארי, מתהווה, נתון לשינויים 
אד הוק, קצב תנועה מהיר

מטלה אקדמית ידועה מראש )מבחן, תוצר נדרש
עבודה(

מיזם המציע פתרון לבעיה או אתגר 
שהסטודנטים בחרו

כישורים נדרשים 
להשגת התוצר

כישורים קוגניטיביים של קליטת 
מידע ועיבודו, בעיקר שינון ולמידה 

בעל־פה; עבודה יחידנית )או 
קבוצתית קצרת טווח(

חיפוש עצמאי של רעיון למיזם; 
מיומנויות חקר עצמאי; התמודדות 
עם עמימות וחוסר ודאות; עבודת 
צוות שנתית קבועה ואינטנסיבית; 

רפלקטיביות; דבקות במטרה; פנייה 
לבעלי תפקידים מחוץ לאקדמיה 
)מנטורים, בעלי עניין( והיחשפות 

לדעותיהם

מדדי הצלחה 
עיקריים

ציון )גבוה(; צבירת נקודות זכות 
להשלמת תואר ראשון

פתרון בר קיימא לבעיה מזוהה; מיזם 
צוותי שיש לו היתכנות

תועלת במונחי שוק 
העבודה

תעודת תואר בוגר שהיא תנאי 
סף לכניסה לשוק העבודה; השגת 
עבודה בעיקר בפריפריה הדרומית

התנסות ביזמות; ערך מוסף ייחודי 
לקורות החיים שיחזק סיכוי לעבודה 

מכניסה; פוטנציאל פריצה לשוק 
העבודה במרכז

מוכר ושגרתי, בטוח, שמרני, חוויה רגשית 
משעמם, לא רלוונטי ל״חיים 

האמיתיים״ ולשוק העבודה

חדש, מסעיר, צעיר, “מגניב״, 
“סקסי״, מרגש ומפחיד, רלוונטי 

ל״חיים האמיתיים״ ולשוק העבודה

אסוציאציות 
על הציר מרכז-

פריפריה

אסוציאציות הקשורות לפריפריה: 
מקומיות, מעט הזדמנויות תעסוקה, 

צפי לשוליות תעסוקתית

אסוציאציות הקשורות למרכז: מרכז 
ומרכזי כוח, תל אביב, כסף, הצלחה, 

סטארט־אפים, משקיעים, הון סיכון

כמפורט בטבלה, לתפיסתם של המרואיינים קיימת סתירה בין למידה אקדמית טיפוסית 
ובין למידה במעבדת היזמות כאשר משווים אותן לפי מדדים של תכלית ההתנסות, אופי 
התהליך, התוצר, כישורים, מדדי הצלחה, תועלת במונחי שוק העבודה, החוויה הרגשית 
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האקדמיים  לימודיהם  את  תופסים  הסטודנטים  מרכז-פריפריה.  הציר  על  ואסוציאציות 
כזירה שבה עליהם לרכוש ולהפעיל כישורים המתאימים לתהליך ליניארי, הדרגתי, ידוע 
מראש, מתוכנן ומובנה, כמגולם בסילבוס של קורס אקדמי, בעיקר באמצעות פעולות של 
קליטת מידע ועיבודו. מדד הצלחה מקובל הוא ציון )גבוה(, והמטרה היא לצבור קורסים 
לתעודת תואר ראשון אקדמי שישמש כרטיס כניסה בסיסי לשוק העבודה. אבל כדי לקדם 
ולהפעיל באינטנסיביות מערך חדש  הונחו הסטודנטים לסגל לעצמם  את המיזם שלהם 
עניין בקהילה  יזומה לבעלי  פנייה  יזמיים: חיפוש עצמאי של רעיון למיזם,  של כישורים 
ודבקות  נחישות  טווח,  וארוכת  הדוקה  צוות  עבודת  מידע,  איסוף  לשם  בתעשייה  או 
במטרה, רפלקטיביות עצמית וצוותית וכן התמודדות עם תחושות עמימות ואי־ודאות לגבי 
נפתולי התהליך והתוצר כאחד. העבודה במעבדות היזמות דרשה מהסטודנטים להפעיל 
התקשו  הם  כסותרות  אותן  שתפסו  ומשום  הללו,  הלמידה  אופנויות  שתי  את  בעת  בה 
לשלבן. המפגש עם שתי אופנויות למידה שונות בתוכנית חינוך ליזמות אמנם אינו ייחודי 
לסטודנטים מקבוצות מוחלשות ומודרות, אך הזרות והריחוק הגאוגרפי והסימבולי שחשו 
רבים מהסטודנטים ביחס ליזמות וליזמים השפיעו מאוד על תפיסתן כסותרות. המחשה 

לכך עלתה מתגובותיהם להתמודדות עם המתח שחוו.

שתי גישות התמודדות עם הפרדוקס

מהפרדוקס  התעלמו  הם  באחת  גישות:  בשתי  הפרדוקסלי  למתח  הגיבו  הסטודנטים 
והתמקדו באחד משני מרכיביו, ובשנייה הם הפעילו במשולב פרקטיקות רלוונטיות לשתי 

ההתנסויות שחוו כסותרות.
סטודנטים שנקטו בדרך הראשונה בחרו באחד משני מרכיביו הסותרים של הפרדוקס 
ודבקו או בלמידה אקדמית או בהתנסות היזמית. “עמדת היזם״, דהיינו התעלמות מהפרדוקס 
באמצעות התמקדות בהתנסות יזמית, התבטאה בריחוק מפעילות אקדמית שנועדה לחזק 
את מומחיותם באתגר שבחרו לקדם, למשל קריאת מאמרים אקדמיים. הסטודנטים שנקטו 
גישה כזאת ותפסו עצמם כיזמים פעלו באופן שתיארה אורטל, בת 25 מאשקלון, דור ראשון 

להשכלה גבוהה במשפחתה:

יזמים  אביב?  בתל  למשקיעים  פאואר-פוינט  ולמצגת  אקדמיים  למאמרים  מה 
לזוז... אני לא רוצה כל  יוצאים לשטח. אין מה לשבת בספרייה, צריך להתקדם, 
ייגמר?  לי כשהתואר  מה מחכה  בחודש.  אלף  להיות שכירה שעושה שש  החיים 
מוקדנית בשירות לקוחות? מנהלת משמרת? אין יותר מדי מה לעשות עם התואר 

הראשון.

גישתה של אורטל אפיינה חלק מהסטודנטים, אף שסגל ח״י בספיר, שלחלקו הצלחות יזמיות 
שלהם.  המיזם  בתחום  מומחיותם  בהעמקת  גם  רבות  משקיעים  שיזמים  הדגיש  מוכחות, 
דבקותם של סטודנטים במרכיב ההתנסות ביזמות כדרך להתעלם ממתח בין אופנויות למידה 
סותרות חודדה בשל הריחוק שלהם משיח יזמי ומעשייה יזמית של ממש, כפי שממחישים 
דבריה של אורטל: היות שיזמות אינה מוכרת לה, היא נשענת על דימוי פופולרי של יזמים ועל 
ההצלחה החומרית שהוא מגלם. דווקא רצונם של הסטודנטים להצליח כלכלית ולהתחבר 
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למוקדי כוח רחוקים מהם, מחוץ למעגלים הזמינים להם בפריפריה, היתרגם לזניחת זיקתם 
ככרטיס  גם  אלא  כמשעממים,  רק  לא  אקדמיים  לימודים  תופסים  הסטודנטים  לאקדמיה. 
כניסה לתפקידים לא נחשקים שזמינים להם בפריפריה הגאוגרפית והכלכלית. יזמות, לעומת 

זאת, נתפסת כגילומו של מרכז הכוח האמיתי והסמלי הנחשק.
סטודנטים אחרים התעלמו מהפרדוקס באמצעות “עמדת הסטודנט״, כלומר התמקדות 
בהתנסות הסטודנטיאלית. בגישה זו המעבדה נתפסה כקורס אחד מני רבים, שמבצעים בו 
מטלות ובמיוחד מטלות חובה שמקנות ציון. סטודנטים אלו נטו למעט בהשקעתם במיזם 
באמצעות פעולות יזמיות )כמו פגישות עם יזמים או משקיעים(, שהגמול עליהן אינו מיידי 
מנחי  בפני  תסכול  בהבעת  לעיתים  לוותה  זו  גישה  מראש.  ידועה  אינה  למיזם  ותרומתן 
המעבדות ביחס להשקעה הנדרשת בהשוואה לקורסים “רגילים״, כפי שמדגימים דבריה 

של פלג בת ה־26 מקריית גת:

איך נאסוף נתוני שאלונים ממשקיעים בענף הזה תוך שבועיים?! ומאיפה אני אביא 
עכשיו משקיעים שיסכימו לדבר איתי או למלא שאלון? אין לי קשרים עם יזמים, 

הם לא מכירים אותי, לא יענו לי למייל ויסננו אותי בטלפון.

גישת ההתעלמות מהפרדוקס דרך התנסות סטודנטיאלית מלמדת שסטודנטים שרבים מהם 
מקבוצות מוחלשות מתקשים לתפוס עצמם כמי שעשויים לפעול באמצעות מערך כישורים 
סטודנטים  ושל  פלג  של  העיקרי  החשש  למעשה,  במעבדות.  לעשות  שהונחו  כפי  יזמי, 
נוספים אינו נובע מעומס המטלות אלא מהאתגר שהוצב בפניהם למצוא ולראיין בעלי עניין 
בתעשייה בעבור המיזם: הסטודנטים סברו שהללו יסרבו לסייע להם, בהיותם מחוץ למעגל 
סטודנטים  במעבדתנו:  פגשנו  לכך  המחשה  וחברתית.  כלכלית  גאוגרפית,  מבחינה  היזמי 
לקדם את  כדי  לעזרתם  ושנדרשו  לבעלי תפקידים שמצאו במרשתת  לפנות  רבים חששו 
מיזמיהם. במקום לפנות אליהם, הם ביקשו מאיתנו פרטי קשר של בעלי עניין בתעשייה 
שיהיו  משום  ייענו,  אלו  שפניותיהם  הניחו  הם  מקצועיים.  קשרים  מקיימות  אנו  שעימם 
מוגנים מפני דחייה אם ידגישו את זיקתם אלינו — נציגות של מרכז כוח אקדמי או מקצועי.

מחוץ  ויזמים  משקיעים  בפני  המיזמים  הצגת  של  המסכם  למעמד  ההכנה  תקופת 
למכללה בתום השנה עוררה אף היא רתיעה בקרב סטודנטים. הם הסבירו: “]הם[ ייכנסו 
בנו כמו בתוכנית ]הטלוויזיה[ ‘הכרישים׳״. סטודנטים מקבוצות מוחלשות ומודרות אימצו 
יזמים שעוצב בתקשורת ההמונים, ומולו תפסו עצמם כמושא  את הדימוי הפופולרי של 
כסלבריטאים.  שאת  ביתר  תוקפה  שהצלחתם  עסקים,  ואנשי  יזמים  של  המדיר  למבטם 
דבקות ב״עמדת הסטודנט״ הגנה על הסטודנטים לא רק מפני כישלון אפשרי של המיזם, 

אלא גם ובעיקר מפני המבט השיפוטי המדיר.
הגישה השנייה הייתה אימוץ הלך רוח פרדוקסלי. סטודנטים שנקטו גישה זו התמודדו 
עם הפרדוקס באמצעות שילוב פרקטיקות של המרכיבים הסותרים. הם הפעילו פרקטיקות 
ודאות  וחוסר  עמימות  כלפי  סיבולת  פיתוח  כגון  יזמיים  כישורים  לצד  סטודנטיאליות 
בתהליך הפתלתל של המיזם, טיפוח דינמיקה קבוצתית הדוקה, ועצמאות בפגישת בעלי 
עניין חיצוניים. דוגמה לכך ניכרה בפעולתה של נורה, סטודנטית בדואית בת 25 שגילתה 
נורה שיתפה  התלהבות רבה כלפי מעבדת היזמות והתבלטה במסירותה למיזם הצוותי. 

בעיניים בורקות:
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דיברתי בטלפון עם יזם מצליח ולמדתי דברים חשובים על התעשייה. הייתה שיחה 
אחר  ביטחון.  עם  באתי  אותו,  לשאול  מה  מסודר  מראש  הכנתי  גם  מאוד,  טובה 
נתונים. שילבתי הכול בתוכנית העסקית  ולקחתי  הוצאתי מאמרים אקדמיים  כך 
שלמדנו לכתוב. אני גאה בדרך ]של הצוות[ שלנו; אני יודעת על מה אני מדברת 

ויש סיכוי טוב שהמיזם שלנו יעבוד.

תנועה בין גישת ההתעלמות מהפרדוקס לגישת הלך רוח הפרדוקסלי

אחת  נקטו  במעבדה  השתתפותם  בעת  פרדוקס  שחוו  הסטודנטים  רוב  כי  התרשמנו 
רבים  זאת,  עם  פרדוקסלי.  רוח  הלך  אימצו  ומיעוטם  ממנו,  המתעלמות  העמדות  משתי 
סטודנטים  הגישות.  שתי  בין  בתנועה  השנה  במהלך  התנסו  במחקרנו  מהסטודנטים 
כאלה בחרו בגישת ההתעלמות ודבקו באופנּות למידה אחת )“הסטודנט״ או “היזם״(, אך 
בהמשך דרכם במעבדה פיתחו הלך רוח פרדוקסלי. תנועה מרתקת זו ביטאה התפתחות 
חיונית ביכולתם של הסטודנטים לזנוח את גישת ההתעלמות מהפרדוקס, שלא היטיבה 
מהפרדוקס  מהתעלמות  שנעו  הסטודנטים  במעבדה.  הלמידה  שדרשה  המורכבות  עם 
כיזמים.  הן  כלומדים  הן  העצמיות  בתפיסותיהם  שינוי  חוו  פרדוקסלי  רוח  הלך  לאימוץ 
התנועה ניכרת כאשר מתבוננים בתהליך שעברו לאורך השנה: בסמסטר הראשון ובראשית 
הסמסטר השני רבים מהמרואיינות ומהמרואיינים ביטאו חוסר ביטחון לגבי הזירה היזמית, 
אך בתום השנה הם סיפרו בהתרוממות רוח על הסיפוק שחשו מעצם צליחת הדרך שעשו 

ומהצלחתם לשלב בין מיומנויות סטודנטיאליות למיומנויות יזמיות.
הסיפור הבא ממחיש תנועה כזאת. חניתה, בת 25, סטודנטית שנה שלישית במכללה 
ודור ראשון להשכלה גבוהה במשפחתה, התגוררה כל חייה בנתיבות, התחנכה בחינוך דתי 
נפרד לבנות ושירתה שירות לאומי. למעבדה בח״י בספיר נכנסה בסקרנות מהולה בחשש 
עמוק; היא לא תפסה עצמה כיזמת, לא היה לה רעיון למיזם ושיח היזמות נתפס בעיניה זר 
ורחוק, “משהו של תל אביב וסטודנטים בבינתחומי״, כדבריה. בסמסטר הראשון במעבדת 
היזמות חניתה התקשתה וקיוותה בעיקר “לשרוד בקורס״. בסמסטר השני, בעידודה של 
מנחת המעבדה, היא החלה להפעיל בהדרגה פרקטיקות של התנסות יזמית שמהן נטתה 

להתרחק בסמסטר הקודם. בתום שנת הלימודים סיכמה:

יום  שיבוא  האמנתי  לא  במעבדה.  הקשה  העבודה  כל  את  שאשרוד  האמנתי  לא 
שאקים לעצמי אתר אינטרנט ב־WIX, אכין דף נחיתה ואציג את המיזם שלי בפני 
יזמים מתל אביב. אני — שבתחילת השנה הרגשתי שהמנחה במעבדה דיברה איתי 
סינית ולא הבנתי מה רוצים ממני ולמה זה ]המעבדה[ לא יכול להיות מסודר כמו 
8200 שכל הזמן ]המנחים[  זה  כל הקורסים האחרים שלנו. אפילו לא ידעתי מה 
התעקשו  למה  מבינה  אני  ופתאום  הסתיימה  השנה  והנה  עליהם.  דוגמאות  נתנו 
איתנו על הרבה דברים שלא הבנתי בהתחלה, ואני מרגישה שאני מסוגלת לעשות 

דברים שלא ידעתי לעשות. )ההדגשה שלנו(

מלמידה  המעבר   — במעבדה  שחוותה  השינוי  תהליך  את  ממחישים  חניתה  של  דבריה 
אקדמית ליניארית טיפוסית ללמידה עצמאית יזמית באופייה, שכרוכים בה מרכיבים של 
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גילוי וחקר עצמאיים; ועם התהליך בשלה ההכרה של חניתה שהשיח היזמי והמיומנויות 
גאוגרפית  כוח נתפס, “המרכז התל־אביבי״, הרחוק  גישה למוקד  שרכשה מאפשרים לה 
בתום  הצהירה  חניתה  נורה,  כמו  שלא  והתחנכה.  גדלה  שבו  מהאזור  סמלית  ובעיקר 
השנה שאין בכוונתה להמשיך ולקדם את המיזם הצוותי שלה. מבחינתה המיזם היה אך 
פלטפורמה שדרכה רכשה שיח יזמי ומיומנויות יזמיות וכן תפיסה עצמית של מי שאינה 
מודרת. בחוויה של חניתה, הצעירה מנתיבות שהתקבלה במאמץ רב ללימודים אקדמיים 
אז  שעד  וכלכליים  גאוגרפיים  חברתיים,  למעגלים  כניסה  כרטיס  קיבלה  ספיר  במכללת 

סברה שאין לה כל זיקה אליהם או סיכוי לממשקים פוריים עימם.

דיון

השיח היזמי הניאו־ליברלי מושתת על דימויים הגמוניים. יזמים ויזמיות מקבוצות מודרות 
ומוחלשות נתקלים במחסומים שיטתיים המפחיתים מסיכוייהם לפעול כיזמים ולהצליח 
)ראו  ליזמות  חינוך  גם בתוכניות  נמצא  כזה  )Jammaers & Zanoni, 2020(. מתח  ביזמות 
 Nabi et al.,( לגבי תרומתן למשתתפים בהן מעורבים  Jones, 2014(, שהממצאים  למשל 

.)2017
במחקרנו ביקשנו להוסיף נדבך לספרות בנושא באמצעות הבנת חוויות ההשתתפות 
הישראלית,  בחברה  ומודרות  מוחלשות  קבוצות  עם  נמנים  מהם  שרבים  סטודנטים,  של 
השתמשנו  הדרומית.  בפריפריה  במכללה  ליזמות  חינוך  של  חדשה  אקדמית  בתוכנית 
בתורת הפרדוקסים )Lewis, 2000( כבמסגרת להסברת המתח בין יזמות לאחרּות. ממצאינו 
מלמדים שסטודנטיות וסטודנטים בתוכנית חינוך ליזמות חווים פרדוקס עקב המתח בין 
יזמית.  ופעילות  טיפוסית  אקדמית  למידה  כסותרות:  בעיניהם  הנתפסות  התנסויות  שתי 
הסטודנטים במחקרנו מייצגים תמהיל טיפוסי למכללה ציבורית בפריפריה הדרומית. הם 
דור ראשון להשכלה  ומודרות בחברה הישראלית, חלקם  משתייכים לקבוצות מוחלשות 
גבוהה, חלקם ממשפחות ממעמד חברתי־כלכלי נמוך עד בינוני, ויש בהם צעירות וצעירים 
מהמגזר הבדואי, ממשפחות יוצאות אתיופיה וממשפחות ממדינות חבר העמים לשעבר. 
רבים מהם התמודדו עם אתגרים כלכליים ומשפחתיים ובה בעת השקיעו מאמצים עצומים 
היזמות  מעבדת  אקדמי.  ראשון  לתואר  לימודיהם  להשלמת  המיומנויות  מערך  ברכישת 
חדש של  מערך  לסגל  נדרשו  הם  בה  להצליח  נוסף, משום שכדי  אתגר  בפניהם  הציבה 

תפיסות וכישורים יזמיים ולשלב בינו ובין המערך הסטודנטיאלי.
הפרדוקס שחוו התחדד בשל האחרּות שרבים מהם חווים כלפי השיח היזמי. למעשה, 
נוסף: המתח שבין  מגולם מתח  יזמית  לפעילות  טיפוסית  למידה אקדמית  בין  בפרדוקס 
יזמות כמאפיין של ההגמוניה ובין תפיסתם העצמית של סטודנטים מקבוצות מוחלשות 
מרתק.  ממצא  הוא  הפרדוקסים  כפל  ממנה.  ומודרים  מיזמות  שרחוקים  כמי  בפריפריה 
מחקרים שמצאו קשרים מורכבים בין יזמות לאחרּות )Jammaers & Zanoni, 2020( התמקדו 
באופן טיפוסי במשתנה מובחן )מגדר, רקע אתני, דת(, ואילו מחקרנו מציג קשר מורכב בין 

יזמות לאחרות בהקשרים מרובים של פריפריאליות גאוגרפית, חברתית וכלכלית.
הסטודנטים מתמודדים עם הפרדוקס בשתי דרכים. האחת היא התעלמות מהפרדוקס 
והתמקדות באחד ממרכיביו, כלומר בלמידה האקדמית או בפעילות היזמית. הסטודנטים 
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וזנחו  לפריפריה  מחוץ  כוח  למוקדי  להתחבר  רצון  ביטאו  היזמית  בפעילות  שהתמקדו 
לצידם,  דלים.  תעסוקתיים  הישגים  מניבות  הן  שלטענתם  האקדמיות,  הפרקטיקות  את 
יזמי  כישורים  מערך  ולהפעיל  לרכוש  כמי שעשויים  עצמם  לתפוס  סטודנטים שהתקשו 
התמקדו במרכיב הלמידה האקדמית ואימצו עמדה שהגנה עליהם מביקורת אפשרית של 
יזמים מצליחים המזוהים עם מרכזי הכוח ההגמוניים. סטודנטים שהצליחו לאמץ הלך רוח 
פרדוקסלי, המשלב כישורי למידה אקדמיים טיפוסיים עם מיומנויות ושיח יזמיים, שכללו 

את יכולותיהם ואת תפיסותיהם כיזמים וכלומדים גם יחד.
יזמות  בפני  מחסומים  והמשיגו  סטודנטים  של  חוויותיהם  את  שניתחו  מחקרים 
)Piperopoulos, 2012; Shinnar et al., 2009( לא העמיקו דיים בהבנת תהליך הלמידה של 
יזמות. קארן ברגלונד ועמיתותיה )Berglund et al., 2021( תופסות תוכניות חינוך ליזמות 
חשים  הם  מרחבים שבהם   — צעירים  לבוגרים  אישית  התפתחות  המאפשרים  כמרחבים 
ובהם  יזמות,  של  נמנעים  הבלתי  היבטיה  עם  גם  ומתמודדים  לעשייה  ותשוקה  חיוניות 
תסכול, אי־נחת וחוסר ודאות )Gaggiotti et al., 2020(. ממצאינו לא רק מחזקים את התיאור 
הזה אלא גם מדגישים את חשיבותו של תהליך הלמידה בתוכניות החינוך ליזמות, דווקא 
בשל מובחנותן מלמידה אקדמית טיפוסית. חינוך ליזמות אינו מתעצב רק באמצעות התוכן 
הנלמד; הוא מתּווך דרך תפיסותיהם של הסטודנטים כלומדים וכיזמים. לכן חיוני להבין 
את ההתמודדות שתוכניות כאלה דורשות מסטודנטים — התמודדות עם תפיסות הגמוניות 
 Komulainen( ואחרות ביחס ליזמות, הבנת המשמעות של היות יזם ונקיטת פעולה יזמית

.)et al., 2020
תרומתנו לספרות כפולה. ראשית, אנו מציעות זיקה תאורטית בין חינוך אקדמי ליזמות 
ובין תורת הפרדוקסים. ייתכן שהממצאים המעורבים לגבי השפעתן של תוכניות אקדמיות 
לחינוך ליזמות )Nabi et al., 2017( ולגבי ירידה במוטיבציה היזמית של סטודנטים במהלך 
ממשתתפיהן,  חלק  שחוו  פרדוקסליים  ממתחים  נבעו   )Piperopoulos, 2012( לימודיהם 
הנחוצות  המיומנויות  לגבי  לממצאים  בהמשך  מהן.  להיתרם  יכולתם  את  הגבילו  ואשר 
לאנשי הסגל בתוכניות יזמות )Piperopoulos, 2012(, לממצאינו יש השלכה מעשית: מתחים 
פרדוקסליים דורשים לזהות את הפרדוקס ולהכווין את הלומדים לשלב אופנויות למידה 
 Berglund( שהם תופסים כסותרות. הצעה זו הולמת את קריאתן של ברגלונד ועמיתותיה
בתוכניות  מנחים  של  השגרתית  פעולתם  את  בביקורתיות  לבחון   )et al., 2020, 2021
כאלה, הנוטה להתמקד בפדגוגיה על חשבון הנחיה המותאמת לצורכיהם, לתפיסותיהם 

ולמאפייניהם של הלומדים.
שנית, מחקרנו צפוי לתרום לדיון הער באשר למתח הגובר בין הגות עיונית להכשרה 
יישומית בהשכלה הגבוהה )Kuratko, 2005( בעידן שבו תפקידה ושליחותה הציבורית של 
האקדמיה נבחנים מחדש )Oliver-Lumerman & Drori, 2021(. סטודנטים במחקרנו נרשמו 
לתוכנית החינוך ליזמות לא בשל משיכתם לנושא אלא בעיקר בשל רתיעתם מהמתכונת 
השגרתית והמשעממת, מבחינתם, של לימודים אקדמיים. סטודנטים בפריפריה הגאוגרפית 
יזמות  להם.  הזמין  העבודה  לשוק  כניסה  ככרטיס  האקדמיה  את  תופסים  והכלכלית 
וסמלי. האקדמיה מנסה לשמור  כוח נחשק ממשי  נתפסת כאנטי־תזה לאקדמיה, כמרכז 
בין המערכת האקדמית  ביניהם מתחים  אילוצים,  רווית  “במציאות  על הרלוונטיות שלה 
מצד  גוברת  ותחרות  מוחות׳  ‘בריחת  תופעת  תקציביים,  קיצוצים  הפוליטית,  למערכת 
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חינוך  10(; הטמעתה של תוכנית עתירת משאבים של  עמ׳   ,2019 )כ״ץ,  מוסדות בחו״ל״ 
ליזמות, הדורשת רוח חלוצית ומשאבים רבים, משקפת את רצונה של האקדמיה להתחדש 

.)Kuratko, 2005( ולשמור על רלוונטיות בעולם משתנה
סוגיה זו מעוררת שאלות ביקורתיות בדבר מקומן של תוכניות חינוך ליזמות באקדמיה. 
ללמד  יכול  ללימודים  האחרונה  בשנה  זכות  נקודות  שמונה  של  שנתי  קורס  האומנם 
ובין  במרכז  האקדמיה  בין  הכוח  יחסי  לשינוי  לתרום  יכול  ליזמות  חינוך  והאם  יזמות? 
לביקורת  אנו שותפות  גם   ,)2010( סער  ועמליה   )2014( הלמן  כמו שרה  זו שבפריפריה? 
להפוך  ומנסות  ניאו־ליברלי  רציונלי  שיח  על  הנשענות  ליזמות  חינוך  תוכניות  כלפי 
 Berglund et al., 2021;( מהשלכותיו  התעלמות  תוך  נלהבים  ליזמים  משתתפיהן  את 
Komulainen et al., 2020(. אולם מעבדות היזמות בתוכנית ח״י בספיר לא התיימרו ללמד 
העיסוק  באמצעות  מעצימה  פלטפורמה  לסטודנטים  לספק  שאפו  אלא  גרידא  “יזמות״ 
או  מוחלשות  קבוצות  המדיר  הגמוני  מוסד  באקדמיה  הרואות  תפיסות  רקע  על  ביזמות. 
אקדמיות  שתוכניות  מלמדים  ממצאינו   ,)Abu-Rabia-Queder, 2019( מעמדן  את  מנציח 
של חינוך ליזמות בפריפריה עשויות לשמש זירה פלורליסטית: בחושפן סטודנטים לשיח 
הן פותחות פתח  כוח,  ומרכזי  כמייצגים מרכז  בעיניהם  יזמות, הנתפסים  ולכישורים של 
 .)Calas et al., 2009( ומוחלשות  מודרות  אוכלוסייה  מקבוצות  סטודנטים  בעבור  לשינוי 
)2010(: שני המרכיבים של קורס  בין ממצאינו לממצאיה של סער  יש דמיון מסוים  כאן 
יצרו אפקט  והעצמה כללית,  ובירוקרטית  היזמות שחקרה, הקניה של רציונליות עסקית 
מורכב, היות שתהליך הלמידה פעל הן כמכשיר פרקטי להתנהלות עסקית וכלכלית, הן 
אוריינות תרבותית מעמדית. מחקרנו, בחושפו אפקט מורכב  כמכשיר סימבולי לרכישת 
בחוויות הלמידה של סטודנטים, אכן מעורר תהיות לגבי השפעותיו רחוקות הטווח עליהם 
כבוגרים. ימים יגידו מה תהיה ההשפעה של תוכניות חינוך ליזמות על יחסי הכוח בין מרכז 
לפריפריה; אך ניתוח המקרה של ח״י בספיר ממחיש את הזכות )ויש שיאמרו — את החובה( 
לקרוא תיגר על יחסי כוח אלו באמצעות מנגנונים מובנים במסכת הלימודים האקדמיים. 
לתפיסתנו כמרצות וכחוקרות, קריאת תיגר זו היא חלק מהצדקת קיומה ומהגדרת תפקידה 

של מכללה ציבורית בפריפריה.
במחקרנו היו מגבלות. ראשית, לא היה זה מחקר הערכה המתחקה אחר מלוא ההשפעות 
של ח״י בספיר. כמו כן, איסוף הנתונים הושפע במידה רבה מאילוצים בצל משבר הקורונה, 
שמנעו מאיתנו את הגישה הרחבה לסטודנטים שזכינו לה טרם המעבר להוראה מקוונת. 
של  קבוצות  יצרה  משנה  לקבוצות  החלוקה  מרואיינים,  של  ראוי  מדגם  שהשגנו  הגם 
מרואיינים מעטים )למעט קבוצת המגדר(, ולכן לא יכולנו לזהות דפוסים פנים־קבוצתיים 
בתוך מדגם המרואיינים. מגבלה אחרת היא מיקודנו בתוכנית ח״י בספיר והיעדר נתונים 

משווים לתוכניות חינוך ליזמות במוסדות אחרים.
אנו מקוות שממצאינו יתרמו להבנה עשירה ומעמיקה של האתגרים שעימם מתמודדים 
בתוכניות  הישראלית  בפריפריה  ומודרות  מוחלשות  מקבוצות  וסטודנטים  סטודנטיות 
במוסדות  כאלה  תוכניות  ללוות  עשוי  מבורך  המשך  מחקר  ליזמות.  חינוך  של  אקדמיות 
אקדמיים אחרים וכן להמשיך ולעקוב אחרי ההתפתחות התעסוקתית של בוגריהן. כדאי גם 
לבחון את תרומתן של תוכניות חינוך לתהליכי חדשנות ויזמות רחבים במוסדות האקדמיים 

שהן פועלות בהם. אנו תקווה כי מחקרנו יעודד מחקר המשך פורה.



אומת הסטארט־אפ פינת שער הנגב 144   שני קונה ורונית נדיב

מקורות

הלמן, שרה. )2014(. כיצד קופאיות, מנקות ומטפלות סיעוד הפכו ליזמות: סדנאות מרווחה 
לעבודה וכינון העצמי הניאו־ליברלי. סוציולוגיה ישראלית, טו)2(, 312–335.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )2019, 30 בדצמבר(. חברות הזנק )סטארט אפ( בישראל 
2011–2018: ממצאים מתוך בסיס הנתונים על חברות הזנק בישראל.
המכללה האקדמית ספיר. )2020א, 18 ביוני(. מסכמים שנה בחדשנות ויזמות.

 — בספיר  ח״י  ליזמות משפטית:  המעבדה  ביוני(.   21 )2020ב,  המכללה האקדמית ספיר. 
חדשנות ויזמות.

כ״ץ, ישראל. )2019(. אקדמיה בהקשר. בתוך ישראל כ״ץ וגייל טלשיר )עורכים(, מגדלור 
או מגדל שן? האקדמיה בישראל בין פתיחות מאתגרת להסתגרות מתגוננת )עמ׳ 

11–28(. רסלינג.
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )2019, יולי(. שוק העבודה בישראל: תמונת 

מצב ופעילות זרוע העבודה.
ומגדרי  אי־שוויון לאומי, אתני  10 בפברואר(.   ,2021( גיגי.  ומוטי  רזי  סיגל, תמר  נגר־רון, 
באקדמיה: מכללת ספיר כמקרה מבחן. בתוך בני נוריאלי )יו״ר(, השכלה גבוהה ואי־
שוויון מעמדי, אתני, לאומי ומגדרי ]מושב[. הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית 

הישראלית, המכללה האקדמית ספיר.
מרכזיות.  מגמות  סקירת  העבודה:  עולם  עתיד   .)2017( קאדרי.  וחאלד  סמדר,  סומך, 

מאיירס־ג׳וינט־ברוקדייל.
סינור, דן, ושאול זינגר. )2011(. מדינת הסטארט־אפ: מנוע הצמיחה הכלכלי של ישראל. מטר.
היבטים  מספר  חברתית:  ניעות  כמסלול  נשים  של  זעירה  יזמות   .)2010( עמליה.  סער, 

פרדוקסליים. סוציולוגיה ישראלית, יא)2(, 441–462.
צחור, זאב. )2007(. הנגב — עבר, הווה, עתיד. בתוך עודד היילברונר ומיכאל לוין )עורכים(, 
)עמ׳  הישראלית  בתרבות  מרכז-פריפריה  יחסי  רוטשילד:  לשדרות  שדרות  בין 

61–69(. רסלינג.
Abu-Rabia-Queder, Sarab. (2019). The paradox of diversity in the Israeli academia: 

reproducing white Jewishness and national supremacy. Race, Ethnicity and 
Education.

Ahl, Helene, & Susan Marlow. (2012). Exploring the dynamics of gender, 
feminism and entrepreneurship: Advancing debate to escape a dead end? 
Organization, 19(5), 543–562.

Ahl, Helene, & Teresa Nelson. (2015). How policy positions women entrepreneurs: 
A comparative analysis of state discourse in Sweden and the United States. 
Journal of Business Venturing, 30(2), 273–291.

Ainsworth, Susan, & Cynthia Hardy. (2008). The enterprising self: An unsuitable 
job for an older worker. Organization, 15(3), 389–405.

Baker, Ted, & Erin Powell. (2016). Let them eat bricolage? Toward a contextualized 
notion of inequality of entrepreneurial opportunity. In Friederike Welter 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/חברות-הזנק-סטארט-אפ-בישראל-2018-2011-ממצאים-מתוך-בסיס-הנתונים-על-חברות-הזנק-בישראל.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/חברות-הזנק-סטארט-אפ-בישראל-2018-2011-ממצאים-מתוך-בסיס-הנתונים-על-חברות-הזנק-בישראל.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/חברות-הזנק-סטארט-אפ-בישראל-2018-2011-ממצאים-מתוך-בסיס-הנתונים-על-חברות-הזנק-בישראל.aspx
https://www.sapir.ac.il/news/1191
https://www.sapir.ac.il/event/1141
https://www.sapir.ac.il/event/1141
https://www.gov.il/BlobFolder/news/news310719/he/employment_report_0719.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/news310719/he/employment_report_0719.pdf
https://doi.org/10.1080/13613324.2019.1694502
https://doi.org/10.1080/13613324.2019.1694502


סוציולוגיה ישראלית כב)2(   145תשפ"ב-2021

& William Gartner (Eds.), A research agenda for entrepreneurship and 
context (pp. 41–53). Edward Elgar.

Banerjee, Subhabrata, & Deirdre Tedmanson. (2010). Grass burning under our feet: 
Indigenous enterprise development in a political economy of whiteness. 
Management Learning, 41(2), 147–165.

Berglund, Karin, Ulla Hytti, & Karen Verduijn. (2020). Editorial: Unsettling 
entrepreneurship education. Entrepreneurship Education and Pedagogy, 
3(3), 208–213.

Berglund, Karin, Ulla Hytti, & Karen Verduijn. (2021). Navigating the terrain 
of entrepreneurship education in neoliberal societies. Entrepreneurship 
Education and Pedagogy, 4(4), 702–717.

Blake, Megan, & Susan Hanson. (2005). Rethinking innovation: Context and 
gender. Environment and Planning A, 37(4), 681–701.

Calas, Marta, Linda Smircich, & Kristina Bourne. (2009). Extending the 
boundaries: Reframing “entrepreneurship as social change” through 
feminist perspectives. Academy of Management Review, 34(3), 552–569.

Creswell, John, & Cheryl Poth. (2017). Qualitative inquiry and research design: 
Choosing among five approaches. Sage.

Gaggiotti, Hugo, Carol Jarvis, & Jeremy Richards. (2020). The texture of 
entrepreneurship programs: Revisiting experiential entrepreneurship 
education through the lens of the Liminal–Liminoid continuum. 
Entrepreneurship Education and Pedagogy, 3(3), 236–264.

Heilman, Madeline, & Julie Chen. (2003). Entrepreneurship as a solution: the 
allure of self-employment for women and minorities. Human Resource 
Management Review, 13(2), 347–364.

Jammaers, Eline, & Patrizia Zanoni. (2020). Unexpected entrepreneurs: The 
identity work of entrepreneurs with disabilities. Entrepreneurship & 
Regional Development, 32(9–10), 879–898.

Jones, Sally. (2014). Gendered discourses of entrepreneurship in UK higher 
education: The fictive entrepreneur and the fictive student. International 
Small Business Journal, 32(3), 237–258.

Komulainen, Katri, Päivi Siivonen, Kati Kasanen, & Hannu Räty. (2020). “How to 
give a killer pitch?” Performances of entrepreneurial narratives as identity 
models in higher education. Entrepreneurship Education and Pedagogy, 
3(3), 214–235.

Kuratko, Donald. (2005). The emergence of entrepreneurship education: 
Development, trends, and challenges. Entrepreneurship Theory and 
Practice, 29(5), 577–597.



אומת הסטארט־אפ פינת שער הנגב 146   שני קונה ורונית נדיב

Lewis, Marianne. (2000). Exploring paradox: Toward a more comprehensive 
guide. Academy of Management Review, 25(4), 760–776.

Lewis, Marianne, & Wendy Smith. (2014). Paradox as a metatheoretical 
perspective: Sharpening the focus and widening the scope. The Journal of 
Applied Behavioral Science, 50(2), 127–149.

Lewis, Patricia. (2006). The quest for invisibility: Female entrepreneurs and the 
masculine norm of entrepreneurship. Gender, Work & Organization, 13(5), 
453–469.

Miron-Spektor, Ella, Amy Ingram, Joshua Keller, Wendy Smith, & Marianne 
Lewis. (2018). Microfoundations of organizational paradox: The problem 
is how we think about the problem. Academy of Management Journal, 61, 
26–45.

Nabi, Ghulam, Francisco Liñán, Alain Fayolle, Norris Krueger, & Andreas 
Walmsley. (2017). The impact of entrepreneurship education in higher 
education: A systematic review and research agenda. Academy of 
Management Learning & Education, 16(2), 277–299.

Oliver, Amalia L., & Gili S. Drori. (2013). Innovation. In Vicky Smith (Ed.), 
Sociology of work: An encyclopedia (pp. 446–447). Sage.

Oliver, Amalia L., & Gili S. Drori. (2021). From ivory tower to academic 
commitment and leadership: The changing public mission of universities. 
Edward Elgar.

Oliver, Amalia L., & Noam Frank. (2014). Israel’s knowledge-intensive sectors: 
Innovation, networks and regions. In Barak Aharonson, Uriel Stettner, 
Terry Amburgey, Shmuel Ellis, & Israel Drori (Eds). Understanding the 
relationship between networks and technology, creativity and innovation 
(pp. 37–64). Emerald.

Piperopoulos, Panagiotis. (2012). Could higher education programmes, culture 
and structure stifle the entrepreneurial intentions of students? Journal of 
Small Business and Enterprise Development, 19 (3), 461–483.

Pruett, Mark. (2012). Entrepreneurship education: Workshops and entrepreneurial 
intentions. Journal of Education for Business, 87(2), 94–101.

Ries, Eric. (2011). The lean startup: How today’s entrepreneurs use continuous 
innovation to create radically successful businesses. Crown Publishing.

Sapir, Adi, & Amalia L. Oliver. (2017). From academic laboratory to the market: 
Disclosed and undisclosed narratives of commercialization. Social Studies 
of Science, 47(1), 33–52.

Shinnar, Rachel, Mark Pruett, & Bryan Toney. (2009). Entrepreneurship education: 
Attitudes across campus. Journal of Education for Business, 84(3), 151–159.



סוציולוגיה ישראלית כב)2(   147תשפ"ב-2021

Smith, Wendy, & Marianne Lewis. (2011). Toward a theory of paradox: A dynamic 
equilibrium model of organizing. Academy of Management Review, 36(2), 
381‒403.

Verduijn, Karen, & Caroline Essers. (2013). Questioning dominant entrepreneurship 
assumptions: The case of female ethnic minority entrepreneurs. 
Entrepreneurship & Regional Development, 25(7–8), 612–630.

Welter, Friederike, Ted Baker, David Audretsch, & William Gartner. (2016). 
Everyday entrepreneurship: A call for entrepreneurship research to embrace 
entrepreneurial diversity. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(3), 
311–321.

Westhead, Paul, & Marina Solesvik. (2016). Entrepreneurship education and 
entrepreneurial intention: Do female students benefit? International Small 
Business Journal, 34(8), 979–1003.

Zawadzki, Michal, Beata Jałocha, Grzegorz Mazurkiewicz, Anna Pluszyńska, & 
Grazyna Prawelska-Skrzypek. (2020). Unrooting management education 
and entrepreneurial self from neoliberal demands: An action research 
approach. Entrepreneurship Education and Pedagogy, 3(3), 265–290.



אומת הסטארט־אפ פינת שער הנגב 148   שני קונה ורונית נדיב

נספח 1: השאלות בריאיון המובנה למחצה עם סטודנטים בח״י בספיר

מה חשבת על המעבדה שלך כששמעת עליה לראשונה?. 1
מדוע נרשמת למעבדה זו?. 2
מה זה מבחינתך יזמות?. 3
את/ה רואה עצמך כיזמ.ת?. 4
לדעתך יש ייחודיות ליזמות בדרום? מאיזה בחינות?. 5
מה דעתך על שילוב מעבדות היזמות בתואר אקדמי בספיר?. 6
ספר/י על האתגר שבחר הצוות שלך.. 7
מה היית רוצה שיקרה במעבדת יזמות במשך השנה?. 8
עד עתה, מה מוצא חן בעינייך במעבדה? ומה פחות מתאים לך?. 9

מה ברצונך להשיג בתום מעבדת יזמות?. 10
מהי לדעתך השפעת המעבדות על הסטודנטים?. 11
איך לדעתך תשפיע השתתפותך במעבדה על עתידך התעסוקתי?. 12

מכל מרואיין ומרואיינת נאספו נתונים לגבי גיל, מין, אזור מגורים בעבר ובהווה, מחלקה, 
גבוהה  להשכלה  ראשון  דור  הם  והאם  משפחתי,  וחברתי־כלכלי  אתני  רקע  מעבדה, 

במשפחה.
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