(ֶמ ֶר ֶשת )פוסטר
ֶ ע מתחת לסלע צומחת לפלא קהילת מעשה של פרויקט ז264

ֶשת
ֶ ֶמר
ֶ מתחת לסלע צומחת לפלא קהילת מעשה של פרויקט ז
()פוסטר
זיוה לוי
ֶשת
ֶ ֶמר
ֶ פרוייקט ז
ziva@zemereshet.co.il

The Growth of Community in Practice of Zemereshet Project
(Poster)
Ziva Levy
Zemereshet Organization

Abstract
Researchers claim that a Community of Practice may develop subtly and
unintentionally in an organization. The present study examines this claim in
relations to the Zemereshet Project (www.zemereshet.co.il) - a project for the
rescue (from extinction) of early-Zionism Hebrew songs. Qualitative research
tools were utilized to identify the community of practice According to
Wenger model, within the 15,300 e-mail correspondences, 299 messages on
Facebook and social activities in the Zemereshet YouTube channel during the
years 2010-2012. Results indicate the existence of a community of practice in
which 55% of the interactions were in the "Practice" component, 29% in the
"Domain" component and 16% in the "Community" component. These
results clearly expose a vibrant community of practice that have been subtly
and unintentionally developed around the Zemereshet organization.
We believe that elements like different levels of participation, connections
that happen both in the public and private spaces and focusing on the value of
the project, helped the growth of this community. Enriching interactions
found a low percentage, encouraging interactions in Zemereshet YouTube
channel and design innovative activities - Will help further the development
of this community.
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תקציר
חוקרים טוענים כי קהילת מעשה עשוייה להתפתח בארגון באופן סמוי ובלתי
 חברה לתועלת- ֶמ ֶר ֶשת
ֶ  המחקר הנוכחי בוחן טענה זו בהקשר לפרוייקט ז.מכוון
 פעילות הארגון.הציבור הפועלת כארגון להצלת הזמר העברי המוקדם מהכחדה
הפרוייקט
באתר
וירטואלי
מידע
מאגר
בהקמת
מתמקדת
 כשמהימנות, המאגר נבנה בשיתוף הציבורwww.zemereshet.co.il.ֶמ ֶר ֶשת
ֶז
.המידע נבדקת בסיוע אנשי אקדמיה ומומחים
 והעובדה שארגון זה, מחד,מעורבותו האקטיבית של הציבור בפעילויות הארגון
 האם לפנינו קהילת, העלו את השאלה, מאידך,אינו מוגדר כקהילת מעשה
 מטרת המחקר הייתה לענות על.מעשה מן הסוג המתפתח בארגון באופן סמוי
שאלה זו באמצעות בחינת מרכיבי קהילת מעשה שבוטאו באינטראקציות
, כלי מחקר איכותניים שימשו לזיהוי מרכיבים אלה.ֶמ ֶר ֶשת
ֶ חברתיות של ארגון ז
 הודעות299 , התכתבויות דואר אלקטרוני15,300  בתוך,על פי מודל ונגר
.2012-2010 בפייסבוק ופעילות גולשים בערוץ היוטיוב של הפרוייקט בשנים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:2013 ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( י' יאיר )עורכים, י' קלמן, נ' גרי, ס' עדן, א' כספי,אלקלעי-י' עשת

ע265 זיוה לוי

תוצאות המחקר חושפות קיומה של קהילת מעשה פעילה שהתפתחה סביב
 מהאינטראקציות החברתיות התקיימו במרכיב55%  כאשר,ֶמ ֶר ֶשת
ֶ ארגון ז
 אנו." במרכיב "קהילה16%- – במרכיב "תחום עניין" ו29% ,""פרקטיקה
 כי להתהוות הקהילה סייעו אינטראקציות חברתיות הנחוצות לטיפוח,סבורים
.3  פעילות במרחב ציבורי ופרטי.2  דרגות השתתפות שונות.1 :קהילת מעשה
.הדגשת ערך הקהילה
 עידוד אינטראקציות ביוטיוב ותכנון,טיפוח אינטראקציות שנמצאו באחוז נמוך
.פעילויות חדשניות – יוכלו לסייע להמשך התפתחותה של קהילה זו
. פרוייקט, ארגון, אינטראקציות חברתיות, קהילת מעשה:מילות מפתח
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