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בתכניות  "אחרים"סטודנטים יהודים ו 1:"יש פה משהו שמאפשר"

 במכללת אורניםהתואר השני 

 לילך לב ארי ו דינה לרון

 תקציר

)סטודנטים ערבים( בתכניות התואר השני  "האחרים"מחקר זה בחן את השתלבות 

כיצד הם מאפיינים את האקלים המכללתי בדק במכללה ובמרחב הציבורי שלה, ובעיקר 

תרבותיים ואקדמיים. ניכר כי לתפיסת הסטודנטים )יהודים -ים חברתייםבהקשר

תרבותי -באקלים החברתי "האחרים"יחסית טובה של  השתלבות וערבים( קיימת

העידו שהם מרגישים שווים ומקיימים הם המתקיים בתכניות התואר השני במכללה ו

ידי -על נתפס תרבותי-החברתימגזר. האקלים  קשרים חברתיים טובים חוצי

 תרבותי, פתוח ומכיל. -הסטודנטים כרב

ידי ההגמוניה היהודית, בראש -לצד זאת יש לציין כי המכללה נשלטת על

היא וראשונה כפועל יוצא מהמבנה הסקטוריאלי של מערכת החינוך בישראל אליה 

 אקדמיה בהיבט, באה לידי ביטוי כפי שעלה מדברי הסטודנטים, משתייכת. הגמוניה זו

במאפיינים סימבוליים ) פורמלית במכללה-שגרת החיים הבלתיוב ,(ההוראה תכניב)

, הגורמים לתחושת ניכור מסוימת בקרב הסטודנטים (המזוהים עם תרבות קבוצת הרוב

 . "האחרים"

מכללה, , על התרבותי-חברתינראה כי לצד תחושות חיוביות לגבי האקלים ה

תרבותיות במסגרת -ק בחינוך לרבבהרחבת העיסו ףנוס ץכגוף ארגוני, להשקיע מאמ

ברות לסטודנטים, שבעתיד עשויים להוות התכניות האקדמיות ולשמש בכך כסוכנת ח  

 סוכני שינוי בבתי הספר בהם הם מלמדים.

 ,תרבותי-חברתיאקלים  ,, סטודנטים ערבים לתואר שני"אחרים": מילות מפתח

 תרבותיות-רב ,תרבותיים בקמפוס-מפגשים בין
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 מבוא

קשור ביחסי גומלין בין קבוצות שונות בחברה, כאשר כל אחד מאיתנו  "אחרים"מושג ה

, בהתבסס, למשל,  על דעות פוליטיות, יוקרה אחרותביחס ל מסוימתקבוצה  ףמעדי

אנשים מבחינים בין אלה  ,ן חיים. במהלך יחסי גומלין בין קבוצותחברתית או סגנו

(. הקבוצה "שלנו" היא זו אליה חשים outgroup) "אחרים"( לingroup) "משלנוהם "ש

נאמנות והערכה והיא קיימת ביחס לקבוצה "האחרת" החיצונית, עימה מתחרים או 

לקבוצות  ,"משלנו" - ניםת הפוגומלין בין קבוצהכלפיה חשים התנגדות. מערכת יחסי 

ת הפנים יש מאפיינים וקבוצלקרון שיעל הע תמושתת ,"האחרות" –החיצוניות 

. מתחים בין הקבוצות השונות עשויים לחזק את אותם ותחסר ות"האחר"מוצלחים ש

גבולותיה של כל קבוצה ואת הזהות החברתית של חבריה, וכן להבנות יחסי כוח בין 

באים, אם כן,  לידי ביטוי יחסי קרבה או מרחק במרחב  "האחרים"במושג  2.הקבוצות

 3.ם את מרחבי ההשתייכות של כל אחת מהקבוצותחו  המשותף, וקיומו מאפשר לת  

הגמוניה יהודית  מתיבה קיבסביבה  "אחרים"ים להגדרה של ערביי ישראל עונ

אמורים לשרת את כלל כלה גבוהה המשתקף גם במוסדות להשהמצב , אינהרנטית

של סטודנטים   , יש שיעור גבוהאורנים תשני במכללהתואר תכניות הב. הכלוסייהאו

קבוצת את מהווים האלו הם  .ה בישראלייחסית לשיעורם בכלל האוכלוסי 4ערבים

  בסביבה ההגמונית היהודית של המכללה.הבולטת  "אחריםה"

 ,הסטודנטים הערבים", האחרים"כיצד משתלבים לבחון  מחקר זה בא

ובעיקר כיצד הם מאפיינים את  ה,במרחב הציבורי שלבמכללה והתואר השני  בתכניות

חקר מקרה זה מבוסס על . אקדמיהו תרבותי, החברתיה בהיבט האקלים המכללתי

עוסקים כולם , (תואר ראשוןהלומדים ליחסית לסטודנטים ים )מבוגר סטודנטים

. "אחרים"למיעוט או ל רובהבין קבוצת  ללמד על יחסי גומלין  ויש בו כדי חינוך, ב

 עומדת ביסודו של מחקר זה. היא האת השילוב הקיים מה במכללה מאפשר השאלה 

ממצאי המחקר עשויים להוות תשתית למדיניות המכוונת לחיזוק קשרי 

 תכניות,מוסמכי הבאמצעות  ,מיעוט ובכך להוותהקבוצת רוב להגומלין בין קבוצת 

 .במערכות החינוך במגזר היהודי והערבי תרבותיות-ברות משמעותית לרבסוכנת ח  

 רקע תאורטי

קבוצה המחריגה היא האזרחים. הברת קטגוריה בח םהבמדינה דמוקרטית  ים"האחר"

שונה, אחר. העיסוק במחקר בתחום בשל היותו  יכול להשתייך אליה ינואזו שקובעת מי 

לאחת  יםכמשתיי חקר הנוכחי,מ, כמו ביםהחוקרבמקרה שבו זה דורש זהירות רבה 

הגבולות  5אובייקטיביות.בחוסר  יםנחשדהם ולכן  ,הקבוצות )המחריגה או האחרת(

מהשתייכות אתנית, דתית או לאומית שונה אך מבדילים בין הקבוצות יכולים לנבוע ה
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הקבוצה המחריגה קובעת  6.לבוש או שפה, צבע עור כגון:ראות ממאפיינים בעלי נ  גם 

שאינו עונה להם מוחרג מהקבוצה, מקבל תיוג של מי וגבולות בין הקבוצות האת 

של  ההיסטוריה 7.ותיתלעתים קרובות מקבל משמעות של נח", תיוג אשר אחר"

אכן מכירה מקרים רבים של החרגת קבוצות ותיוגן  והחברות הדמוקרטיות המדינות

תהליך כינון מכאן, ש 8.כנחותות על רקע מאפיינים כמו גזע, אתניות, דת ועוד

אך גם על  ,הבדלים פיזייםלהסתמך על תכונות חיצוניות ו עשוי (othering) "םיאחר"ה

  9ת"., זהו אופי ה"אחרּוערביי ישראלובמקרה של מאפיינים לאומיים, 

הם תוצאה של שבאו בעקבותיה,  הוגלי העליי ת ישראלמדינ ה שלהקמת

מוש יעד זה . למיציונית ששאפה להקים מדינת לאום יהודיתהאידיאולוגיה המהפכה וה

לגבש את המהגרים היהודים לכדי קבוצה בעלת היה, כך סברו קובעי המדיניות, צריך 

כור "את הבדלי המוצא והתרבות ביניהם )מדיניות המטשטש מכנה משותף לאומי 

 ."אחרים"(, ויחד עם זאת להחריג מהם את ערביי ישראל, הלא יהודים, כ"ההיתוך

-על "האולטימטיבי אחר"מדינה נתפס הערבי כשלפני קום הישראלית  במציאות הארץ

פרימיטיביות שהוא מייצג לעומת החיצוני, המראהו  [...]מספר קטגוריות: "פי 

"הוא  :לא השתנה גם היום כזהמעמדו כדומה שאך  10."בהיותו האויבכן, המודרניות ו

גישה זו אופיינית לתפיסת  11.לאומית"-הבולט ביותר בזהות הישראלית 'אחר'ה

הטמיע את יות במדינות אירופה, כגון צרפת, השואפת לשמור על ייחוד לאומי ולהלאומ

רואה ה צות הבריתבאר רווחתהיא שונה מהגישה הבתרבות ההגמונית. בכך  "אחרים"ה

מיעוט  י של אוכלוסיותאת עצמה כמדינת מהגרים ונותנת לגיטימציה לקיום קבוצת

  12.תתרבותי-בסביבה רב

 תלהיות מושתת האמור "אחרה"התייחסות אל ה תרבותית,-רבלפי הגישה ה

 13והתייחסות פטרנליסטית אליו ו ו/אולעומת שלילת, זאת על כבוד והכרה בשוני

תרבותיות -רבאולוגית של יהגישה האידהמייצרת מתחים ועימותים בין הקבוצות. 

עוניינת בהמשך קיומו רואה במגוון התרבויות הקיים בה משאב ונכס שהיא מ

קיומה של שונות תרבותית אינו נתפס כאיום על הסולידריות ולכן " ,והתפתחותו

-רבלחינוך להתפיסה  14."'אחרות'החברתית או כפגיעה באיכויות לאומיות או 

מבחינת ההשתייכות  זו מזולקבוצות השונות אם השאלה האת חנת בות ותרבותי

מתחדדת  בהקשר להשכלה הגבוהה 15.יהיה סיכוי שווה להצליח ,האתנית והתרבותית

, ללא קשר למינו, מעמדו החברתי, מאפייניו סטודנטלכל מצב שבו שאלה זו לאבחון ה
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מוסד שבו בולהצליח ללמוד להשתלב, סיכוי שווה  ישהאתניים, הגזעיים והתרבותיים, 

 . הוא לומד

תרבותי בקמפוסים, חווים הסטודנטים התנסויות -ביןהמפגש הבמהלך 

 יםזמנמתרבותם או קבוצתם האתנית. מפגשים אלה שאינם בני  "אחרים"ומפגשים עם 

הפחתת דעות השפעה על ו 16פתיחות תרבותית יםאפשרמו הםידע לגביהרחבת 

ר ויצלוטיפים בקרב קבוצת הרוב ואסטרילחזק  לול המפגש עלצד זאת,  17.קדומות

בסיכון של אם כן,  ,כרוכה "אחרים"החרגת  18.מתחים וניכור בין הקבוצות השונות

 ותוהחברתית במוסדמצד קובעי המדיניות האקדמית  ולכן נדרשת 19,יםנחותכ םתפיסת

תרבותי שיבסס את -יצירת אקלים רבלמודעת ומתוכננת דיניות מלנקוט ב יםאקדמיה

, בהקשר זה 20כפי שציין קסטוריאנו. כשווים לקבוצת הרוב "יםאחר"ההתייחסות ל

  ת והתשובות ביחס אליה מרובות.בהמציאות מורכ

, מקומי-ישראלי-בהקשר אקדמיזו סוגיה מנסה להתמודד עם מחקר זה 

ה לין בין סטודנטים יהודים וערבים הלומדים לתואר שני במכללמיחסי הגואת  ולבחון

 לחינוך.

 המחקר

)הסטודנטים  "האחרים"היא כיצד משתלבים חקר זה מהשאלה שעמדה לנגד עינינו ב

ובמרחב ( ה זה מכללת אורניםבמקר) נוךה לחיהערבים( בתכניות התואר השני במכלל

 "אחרים"לעיל, כפי שהוסבר . תרבותית-חברתיתאקדמית ו נקודת מבטמ ,הציבורי שלה

. במחקר הנוכחי "משלנו" ינהאש, "אחרתהמאופיינת כ"הם אלה השייכים לקבוצה 

בשל העובדה שהם שייכים לקבוצת , הסטודנטים הערביםכ"אחרים" בעיקר יוגדרו 

 ים להגדרות מחריגות לגבי קבוצת הרוב. המיעוט בישראל ונתונ

 ת המחקרגישו 21מתאמית-כמותיתה מחקרה שולבו שיטתבמחקר 

 ,שאלות סגורות -רכיב כמותי כללו לצורך המחקר הוכנו שאלונים ש 22.איכותניתה

עם מדגם של  23ראיונות עומקנערכו שבעה  . בנוסף, פתוחותשאלות  - ורכיב איכותני

, כעיבוי לרכיב האיכותני השנייה לתואר שני במכללהסטודנטים בשנת לימודיהם 

על הדגם של תאוריה  יםמבוססהשאלות הפתוחות ניתוח הראיונות וכן ניתוח  בשאלון.

  24.ניתוח תוכן בשלביםמעוגנת בשדה הבנויה על 
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 Krumer-Nevo & Sidi, 2012 
20
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21
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 התרבותיהקשר ב סביבת המחקר

דמית מכללה אק, אורניםתואר שני בקרב סטודנטים הלומדים לקראת המחקר נערך ב

 בראש וראשונה, יהודיתמאופיינת בהגמוניה  יאה, המכללה פתוחה לכולהגם שלחינוך. 

לידי  הבא מציאות זו. משרד החינוךל המוצהרת שלהיהודית -בגין ההשתייכות המגזרית

, שפת ההתנהלות שפת הלימוד השלטתעברית היא בהקשרים רבים כגון: ביטוי 

במכללה, למעט כאשר  חב הציבורישפת המרוהשוטפת )האקדמית והמנהלית(, 

ות תכני רכיבים בתוך ,בנוסףהסטודנטים הערביים משוחחים בינם לבין עצמם. 

וכן , ללוח העבריכפופה שנת הלימודים , קשורים במובהק לנרטיב היהודי הלימודים

מזוזות , טריה כשרהיקפכגון:  שונים בחיי היומיוםרבים ובסממנים באה לביטוי 

מאפיינים אלה של סביבת העבודה קיימים  .ומהרכזיים בקמפוס וכדבכניסה למבנים מ

מחפשת איזון בין שמירה על ערכי השוויון בין כל הבאופן מובנה בתרבות הדמוקרטית 

  25.חברתי הייחודי של החברה ההגמונית-הקבוצות בחברה, לבין הגנה על האופי הפוליטי

לחקר קונפליקט בעידן הגלובליזציה מקדישה האקדמיה תשומת לב רבה 

פנים אל המגרש החינוכי תו, כאשר חיצים רבים מוימודדות אדרכים להתלבסיסי זה ו

יזומה ואקטיבית של בנייה מכאן החשיבות שאנו רואים בו 26,שיסייע לפתור אותו כזהכ

ומזמנים  במוסדות המכשירים מחנכים לעתידרגיש תרבות ו תרבותי-אקלים רב

 .ים ובעלי תפקידים בפועל במערכת החינוךמקצועית למחנכ-התפתחות אקדמית

 בתוכה "יםהאחר"וזיהוי  דמוגרפיים-מאפיינים סוציו: אוכלוסיית המחקר

. ללימודי תואר שני במכללה לחינוךבתכניות סטודנטים ללה אוכלוסיית המחקר כ

סטודנטים  050בשתי נקודות זמן: סטודנטים לתואר שני מה 51%-כ השתתפובמחקר 

אף כי . תשע"ב() יהיהשנ בשנת הלימודים 066-ו (תשע"אהראשונה )בשנת הלימודים 

גם מרבית הסטודנטים שהשיבו בתשע"א השיבו שנראה  ,השאלונים היו אנונימיים

-כ)ערבים  היתרו( 51%-)כהם יהודים  ,בשתי התקופות ,סטודנטיםמרבית הבתשע"ב. 

 יהודיםבקרב ה. הסטודנטים היהודים גבוהה מזו של הערבים ה שלהכנסרמת ה .(01%

בלבד  05% ערביםמהמשיבים בעוד בקרב ה 20%הכנסה גבוהה מהממוצע מאפיינת 

בהשוואה לפי מגזר, כל ת ביחס להגדרת הדתיּו דיווחו על רמה גבוהה של הכנסה.

שומרי מסורת היהודים רואים עצמם כחילונים בעוד הערבים מגדירים עצמם בעיקר כ

 ודתיים.

באופן בולט חלוקה לשתי  ציגהדמוגרפיים מ-בחינת המאפיינים הסוציו

. ערביםסטודנטים ( של יחסית ודית וקבוצת המיעוט )הגדול: קבוצת הרוב היהקבוצות

כיוון ", מתאחרּו"יקלע לסיטואציה של תקבוצת המיעוט בנסיבות אלה ניתן לצפות ש

ת, תרבורגת מגבולות הקבוצה ההגמונית במאפיינים עיקריים של דת ודתיות, שהיא חו

  27.עמדת נחיתותבמה שעלול להציב אותה ועוד, שפת אם, רמת הכנסה 

                                                 
25

 Kastoryano, 2010 
26

 Banks & McGee Banks, 2001 
27

 Krumer-Nevo & Sidi, 2012 
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  מצאיםמ

  לרוב "האחרים"גומלין בין הבמכללה ויחסי  תרבותי-החברתיאקלים אפיון ה

 תרבותי-חברתיבהתייחסות הסטודנטים לאקלים ההתגלה הממצא הבולט במחקר זה 

ד המרצים כלפי כלל עד כמה הם חשים שקיים יחס שוויוני מצובשאלה  ,במכללה

לבות של תמבחינת אפשרויות ההשומהי המשמעות של רכיב זה  ,הסטודנטים

 תרבותי-חברתיהבנושא זה דירגו הסטודנטים את הרגשתם ביחס לאקלים . "האחרים"

, אווירת שוניםהלמגזרים  במכללה, עד כמה הם חשים שקיים יחס שוויוני מצד המרצים

 הלימודים בכיתה ועוד.  

עולה כי באופן כללי לא קיימים הבדלים מובהקים בין  (0לוח )ים מהממצא

קיימים הם ודולים של הסטודנטים בשתי התקופות, ההבדלים אינם ג יהםתשובות

תה יבמספר היבטים בלבד. בשנת תשע"א ההסכמה הגבוהה ביותר בקרב הסטודנטים הי

הגבוהה ביותר  לגבי יחס שוויוני של המרצים כלפיהם, ואילו בשנת תשע"ב ההסכמה

ביחס לכך שהמרצים מאפשרים להם להביע את דעותיהם  תהייבקרב הסטודנטים ה

אחד לדברי השני, אווירת סובלנות כללית במהלך של ההקשבה  צוינו בחופשיות. 

. חופשית של סטודנטים ממגזרים שונים ותדע תהשיעורים, ועידוד של מרצים להבע

 טים בשתי התקופות.  ידי הסטודנ-דורגו ברמה גבוהה עלה אל

התחום שזכה בקרב הסטודנטים להסכמה גבוהה למדי בלבד, בשתי התקופות, 

אשר לטענת  -הוא ביחס לרמת ההישגים הלימודיים של סטודנטים ממגזרים שונים 

דומה. גם הערכת ההתחשבות בסטודנטים ממגזרים שונים זכתה  ההסטודנטים אינ

 התקופות.   בשתי 0-לדירוג דומה עם ממוצע נמוך מ

הממוצע הוא גבוה ולא  ,"אווירה במכללה בלימודי תואר שני" - במדד הכולל 

נמצא הבדל מובהק בין שתי התקופות )אם כי חלה ירידה קלה במדד המסכם בהשוואה 

נמוכות יחסית ומעידות על מידת הן (.  סטיות התקן בשתי התקופות התקופותבין 

תקן שנמצאו לגבי מדד יחסי הגומלין בקרב הסכמה רבה )למשל, בהשוואה לסטיות ה

מפגש מרובה נמצא שהסטודנטים( להיגדים השונים המבטאים אווירה חיובית במכללה. 

ובמידה  ,מזמן בקרב רוב הסטודנטים התנסות חיובית ",אחרים"תרבויות במכללה לצד 

ודים תרבותית. עם זאת, לא חל שינוי בהשוואה בין שתי שנות הלימ-רבה שוויונית ורב

 ואף נמצאה ירידה קלה בתחושות חיוביות אלה.
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            תרבותית במכללה בלימודי התואר השני )ממוצעים -אווירה חברתית :0 לוח

 תלויים -לשני מדגמים בלתי Tלפי שנים ומבחן  (וסטיות תקן            

 
 היגדים

  תשע"ב תשע"א

T ממוצע 
 )סטיית תקן(

 ממוצע
 )סטיית תקן(

בים באופן שווה בסטודנטים מתחש
 ממגזרים שונים

2.91 
(1.96) 

2.15 
(1.92) 

0.115 

המרצים מתייחסים באופן שווה 
 לסטודנטים מהמגזרים השונים

0.01 
(1.92) 

0.12 
(1.15) 

1.551 

המרצים מעודדים סטודנטים 
ממגזרים שונים להביע דעותיהם 

 באופן חופשי בשיעורים

0.21 
(1.11) 

0.06 
(1.12) 

1.661 

סטודנטים ממגזרים שונים נוהגים 
להתבטא בחופשיות במהלך 

 השיעורים

2.91 
(1.11) 

0.01 
(1.16) 

0.220- 

ההזדמנות להישגים אקדמיים 
 שווה לכל המגזרים

0.11 
(1.11) 

2.91 
(1.92) 

1.911 

הישגיהם הלימודיים של 
-הסטודנטים מהמגזרים השונים

 דומים

2.19 
(1.91) 

2.19 
(1.19) 

1.129 

 לה רגישת תרבותהמכל
0.00 

(1.11) 
0.10 

(1.91) 
0.125 

את/ה מרגיש/ה כשווה בין שווים 
 במכללה

0.01 
(1.12) 

0.02 
(1.12) 

1.622 

את/ה מרגיש/ה שהמרצים 
מתייחסים אליך באופן שוויוני 

 בדרך כלל

0.29 
(1.12) 

0.21 
(1.12) 

0.090 

סטודנטים מקשיבים בסבלנות 
 לדברי האחרים

0.25 
(1.55) 

0.09 
(1.11) 

1.902 

יש אווירה של סובלנות בקרב 
 הסטודנטים במהלך השיעורים

0.26 
(1.59) 

0.21 
(1.56) 

1.211- 

המרצים מאפשרים לסטודנטים 
 להביע דעותיהם בחופשיות

0.09 
(1.10) 

0.20 
(1.11) 

0.219- 

אווירה במכללה  :מדד מסכם
 בלימודי תואר שני

21.4 
(11..) 

2114 
(11.1) 

112.4 

** p<0.01  *p<0.05 

באשר ליחסי הגומלין בין הסטודנטים מקבוצת הרוב והמיעוט נמצא כי ברוב 

ההיבטים לא קיים הבדל מובהק בין התשובות של הסטודנטים בהשוואה בין שתי שנות 

כרות עם שמות יבקרב הסטודנטים לגבי ההמידה רבה של הסכמה לימוד. קיימת ה

להם. קיימת הסכמה במידה בינונית לגבי הסטודנטים ממגזרים אחרים וגם מהמגזר ש

כל יתר ההיבטים: שיתוף פעולה לימודי וחברתי בין מגזרים, שיתוף פעולה בהכנת 
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כרות כללית. ההיגד שזכה להסכמה הנמוכה ביותר יעבודות, מפגשים בהפסקות וה

עם סטודנטים שאינם  בקרב הסטודנטים בשתי התקופות הוא ביחס לקשרים חברתיים

מעבר לשעות הלימודים. יחד עם זאת, זהו ההיבט היחיד שחלה בו  הםמהמגזר של

 ה מובהקת משנת תשע"א לשנת תשע"ב. יעלי

יחסי הגומלין בין במדד מסכם לעשרת ההיגדים המתייחסים לטיבם של 

נמצא כי רמת יחסי הגומלין הממוצעת היא בינונית  שוניםהמגזרים ן ההסטודנטים מ

במהלך יוצא מכך שהלימודים י התקופות בהקשר זה. ולא נמצא הבדל מובהק בין שת

תרבויות למרבית הסטודנטים לתואר שני במכללה, -מנו מפגש מרובהישנתיים אמנם ז

, טיבם של יחסי גומלין אלה "פושר" ואף נשאר כמעט זהה מיתאך למעט היכרות ש

 בהשוואה בין שתי שנות הלימודים.  

וראיונות העומק לות הפתוחות תשובות לשאהלעומת הממצאים הכמותניים, 

כלשהם קשרי גומלין  כי אכן מתקיימיםהעידו ו ,כרותייצקו תוכן רחב יותר לאופי הה

מפגשים וה, "אחרים"בעבר ל שףכבר נח מהסטודנטים קטן חלק כאשר בין הסטודנטים,

, רבים ציינו את המפגשים כחוויה יתר על כן. לחלוטין תרבותיים אינם זרים להם-ביןה

הרוב את המיעוט, בהיבטים תרבותיים שונים של בעיקר , שסייעה בהיכרותחדשה 

  , כפי שניתן ללמוד מההיגדים הבאים:ובמיתון סטריאוטיפים

אצלי, באופן אישי, המון השתנה מכיוון שיצא לי לפגוש אנשים שהפכו להיות 
חברים טובים שלי מהמגזר השונה ממני, ואני אוהבת אותם ומתייחסת אליהם 

 יה(י. )יהודאל כולםכמו 

 ה נוספת: יסטודנטית יהודיבאותה רוח מציגה את  הדברים ו

כאן נחשפתי למגזרים השונים בחברה. הרגשתי שהשהות שלי  יבמהלך לימודי
 במכללה  היוותה מעין "גשר" ביני לבין מגזרים אחרים וקרבה אותנו.

ת הפנאי אין כמעט בשעו, אך יחסי הגומלין באו לידי ביטוי בעיקר במהלך הלימודים

 עומס מטלות בבית ובעבודה ואולי גם, תקשורתקשיי ים, זאת בשל המשכיות למפגש

  חוסר רצון לכך: 

מתחיל ומסתיים במכללה. אין מעבר לזה, אין "איתם"  שלי הקשר האישי
 ה( י)יהודייש מיילים אולי, והכל בעניין הלימודים.  .טלפונים בינינו

 ט יהודי:  מחזק את התמונה הזו סטודנ

יחסים אישיים או חברות או להיות ידידים לא חושב שמתפתח פה. אנחנו 
ביחסים טובים, אנחנו מדברים, יושבים ביחד בקפיטריה, אבל מעבר לזה,  

 אין  המשכיות בקשר איתם. -מחוץ לכותלי המכללה, מעבר לגדר 

אדישות  צדיהודים רבים ציינו את החיוב שבמפגשים אלה לניתן לומר שסטודנטים 

. ערבים מיעטו להתייחס באופן ישיר לשאלות אלההסטודנטים ה , ואילועמיתיהםשגילו 

 ן של חברתאת היא מחפשת כי  שרופמשציינה באחת ערבייה סטודנטית בלטה 

  :ביחס אליה "אחרות"סטודנטיות יהודיות כדי להיחשף וללמוד ממי שנתפסות 
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וב, כאילו אני לומדת דברים תר טזה שאני נמצאת עם יהודיות זה עושה לי יו
  .ככה אני מרגישה, אני לא סתם לא בחרתי להיות במכללה ערבית חדשים.

תמונה של יחסי גומלין טובים אך מוגבלים לשעות  ארהיתנוספת ה יערביסטודנטית 

  ות לימודיות משותפות:למטצורך מילוי ובעיקר ל ,הלימודים

יה. יאו יהוד יהיזרה זה לא נחשב ערבכשמגיעים לע. יהיאנחנו עוזרות אחת לשנ
ה, ייה והיא ערבייאני אעזור לה כי אני ערבש זה פשוט נשמע מצחיק לחשוב
 ה.יולזו אני לא אעזור כי היא רוסי

וההיכרות היותר  "האחרים"בחשיפה אל שאת היתרון  ורוב המשיבים היהודים ציינ

ציית המפגש במרחב המכללתי מעמיקה עימם. אך, כאמור, ההתייחסות היא אל סיטוא

  :המשותף ולא מחוצה לו

הלימוד . עם בני מגזרים אחרים הם לפני הלימודים יצא לי לעבוד ולשתף פעולג
דקויות נוספות והעמיקו את ההיכרות עם  יוהחקר המשותפים חשפו בפני

   (יהייהוד. )היבטים תרבותיים שפחות הכרתי קודם לכן

 : מוסיף סטודנט יהודיו

היכרות מעמיקה יותר עם עולמם התרבותי   ייצר אצל "האחרים"עם  המפגש
 וגם,  הקשיים והבעיות איתם הם מתמודדים כולל קשיי השפה. –השונה 

 שלהם. הערכה רבה לעבודה שלהם במערכת החינוך אצלי המפגש יצר 

אישית עם חברותיה -ןה נוספת מדגישה את רמת הפתיחות הבייסטודנטית יהודי
 : ערביותה

שרמת הפתיחות שלנו גם מבחינת הקשרים   28לי חברות קרובות מ"המגזר"  יש
 .הכל פתוח והיחסים טובים, זורמים ,ה הלימודיתיהאישיים וגם מבחינת העשי

יש גם ביטויים לתחושת ריחוק  ,בתוך התמונה המבטאת, על פניה, יחסי גומלין חיוביים

 : "אחרים"ביחס להקבוצה ההגמונית היהודית  מצד

אני מרגישה שיש חלק מהסטודנטים  . צריכים להיות יחסים יותר טובים
 (יהיערב. )מרחק ם היהודים שומרי

 משדר אופן הישיבה בכיתה: אותו למסר הריחוק התייחסה יה יית יהודטסטודנ

שהערביות יושבות בצד אחד והיהודיות בצד  ים שלנו,קורסאחד השמתי לב ב
לדעות  ורס קטן ואינטימי שמעודד פתיחותוזהו דווקא ק , שני ולא מתערבבות

  . יזה מוזר בעיני ,שונות

כחיוביים אך  "אחרים"ככלל, ניתן לאפיין את יחסי הגומלין בין קבוצת הרוב היהודית ל

הם רלוונטיים להקשר הלימודי בלבד. עם זאת, , ונטולי אופק התפתחותינראה כי הם 

גומלין השיפור יחסי מהלך יזום ל ילהובשעל המכללה ל טענוחלק קטן מהסטודנטים רק 

 . "האחרים"עם 

                                                 
 .ה הערביתיישראלים בהתייחסותם לאוכלוסי-ביטוי שגור אצל יהודים 28
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   "האחרים": קבוצת הרוב והחוויה האקדמית במכללהוהערכת איכות אפיון 

לגבי הערכת הסטודנטים את שהתקבלה מהממצאים הכמותניים התמונה הכללית 

הערכה גבוהה הן  של  היא (2)לוח  חוויה האקדמית בתכניות התואר השני במכללהה

למידה. -תהליכי ההוראהאיכות והן בהיבט של ת הלמידה יחוויהשתלבותם בל בהיבט ש

, והיאכאחד(  ערביםרוב הסטודנטים )היהודים וה ם שלאת עמדת תזו מבטאהערכה 

 לדרג היבטים שונים הקשורים בחוויהכשהתבקשו  חיובית במידה רבה. כאמור,

 םהסטודנטי רביתמשל מידת ההסכמה הגבוהה ביותר  ,במכללהלימודית -אקדמיתה

רוג יציינו בדהסטודנטים . כמו כן, חדשיםנחשפו לתכנים תה לגבי התחושה כי הם יהי

גבוה את היותם של המרצים מסבירי פנים, את התחושה שהלימודים לתואר שני 

את התרומה וכן  ,אותם יםצמיחמשע"ב( ות)במיוחד במבחינה מקצועית מקדמים אותם 

 בעתיד. תםשל הלימודים במכללה לעבוד

הובעה ביחס  ,בשתי התקופות ,מידת הסכמה בינונית בקרב הסטודנטים

יכולותיהם האקדמיות באות  ,טוביםתחושה שהישגיהם הלימודיים היבטים הבאים: ל

ציפיותיהם באופן כללי, ו ,כך שרמת השיעורים גבוהה, הקורסים מענייניםב לידי ביטוי

 מהלימודים במכללה התממשו. 

ידים בהם נמצאו הבדלים במידת ההסכמה בהשוואה בין שני ההיגדים היח

שתי התקופות, הם אלה הקשורים ברכישת מיומנויות אקדמיות חדשות ובתרומת 

עבודת הגמר לעשייה ב"שטח". בשתי התקופות קיימת מידת הסכמה בינונית עם שני 

היגדים אלה, אולם בשנת תשע"ב מידת ההסכמה עלתה באופן מובהק בהשוואה 

 והתקרבה למידת הסכמה גבוהה.   לתשע"א

" מעידים על הערכת במכללה ממוצעי מדד "הערכת החוויה האקדמית

ה קלה בהערכה זו בהשוואה בין תשע"א יהלמידה במכללה ואיכותה כגבוהה, ועלי

יה לא מובהקת(. כמו כן הסטודנטים תמימי דעים במידה הרבה י)אם כי על לתשע"ב

דים קודמים, לפי סטיות התקן הקטנות בשתי שנות ביותר לגבי מדד זה בהשוואה למד

איכות למידתם את והלמידה ת יאת חווימעריכים הסטודנטים רוב הלימוד. מכאן ש

 במכללה כחיובית במידה רבה.
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 הערכת איכות החוויה האקדמית במכללה )ממוצעים וסטיות תקן( לפי  :2לוח 

  תלויים-לשני מדגמים בלתי Tשנים ומבחן             

 
 היגדים

  תשע"ב תשע"א

T 

 
 ממוצע

 )סטיית תקן(
 ממוצע

 )סטיית תקן(

 הישגיך הלימודיים גבוהים
2.11 

(1.50) 
2.91 

(1.52) 
0.229- 

יכולותיך האקדמיות באות לידי 
 ביטוי

2.16 
(1.52) 

2.96 
(1.59) 

0.201- 

 רמת הקורסים בשיעורים גבוהה
2.61 

(1.95) 
2.11 

(1.11) 
0.120- 

 סים מענייניםתכני הקור
2.11 

(1.10) 
2.10 

(1.12) 
1.020- 

 המרצים מסבירי פנים
0.19 

(1.11) 
0.11 

(1.52) 
1.002 

הלימודים לתואר שני מקדמים אותך 
 מקצועיתמבחינה 

2.92 
(1.19) 

0.01 
(1.10) 

0.106- 

את/ה מרגיש/ה כי למדת דברים 
 חדשים

0.00 
(1.16) 

0.01 
(1.11) 

1.261- 

יעו לך בעבודתך לימודיך במכללה יסי
 בעתיד

0.01 
(1.16) 

0.10 
(1.15) 

1.526 

 הלימודים הם ברמה אקדמית גבוהה
0.00 

(1.11) 
0.01 

(1.11) 
1.025 

 הלימודים "הצמיחו" אותך
0.12 

(1.11) 
0.01 

(1.11) 
1.191- 

ציפיותיך מהלימודים במכללה, 
 באופן כללי, התממשו

2.10 
(1.19) 

2.11 
(1.10) 

1.520- 

היישומית תתרום  עבודת הגמר
 לעשייתך ב"שטח"

2.11 
(1.19) 

2.92 
(1.11) 

*2.120- 

רכשת מיומנויות אקדמיות חדשות 
)כתיבת עבודות, שימוש בשיטות 

 מחקר(

2.11 
(1.96) 

2.91 
(1.12) 

*0.996- 

החוויה איכות מדד מסכם: הערכת 
 האקדמית

0141 
(11.2) 

0143 
(11.4) 

.14..- 

** p<0.05  *p<0.01 

 

נשמעו אמירות הגבוהה של איכות החוויה האקדמית, הכוללת רכה לצד ההע

הישגים בהתייחסותם לנושא הבעלות אופי של "קיפוח" מצד הסטודנטים היהודים 

   : "האחרים"שלהם ושל הלימודיים 

יש מן הרגשה שמקלים עליהם  [...] יחס מועדף לבני מיעוטיםפה  נותנים
שונה יחסית ים אני זאת שמרגישה זרה ו, לפעמבעצם  [...] ומוותרים להם יותר

יש פה אקלים חברתי נוח שמטפח דווקא יותר את המגזר הערבי,  [...] אליהם
 )יהודייה(  שהוא בכלל לא מיעוט.
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נחת -איה של תחושבקרב קבוצת הרוב שקיימת אנו לומדים מאמירות אלה 

, תחמטפהמדיניות בתחום האקדמי,  בתכניות התואר השניהמכללה  מדיניותמ

 זה האמירה בולטת בענייןמתקנת.  העדפהונוקטת  "האחרים"ת את קבוצ לתפיסתם,

 אולי מה שמבטא 29,כלל לא מיעוט""בהוא ש "האחר" – לעיל על המגזר הערבישהוצגה 

 תחושה מסויימת של איום מצד הקבוצה היהודית ההגמונית.  

 על מוחים ה ,"האחרים"של ת וביקורתי ותאמירניתן למצוא מן העבר השני  

בלט  .בקורסים האקדמייםולהיסטוריה שלהם  םלתרבותמספקת חשיפה היעדר 

 מפי סטודנטית ערבייה: ההיגד הבאבהקשר זה 

ולכתוב על  30של היהודים הזיכרון אנדרטאות בין לבחור צריכה הייתי אני[ ...]
 לפחות אבל ,מציגים שהפלסטינים כמו "נכבה"ה את יציגוש רוצה לא . אניזה
  שלי!  מהתרבות  גם משהו ואבייש

 המכללתי במרחב הציבורי "אחרים"השתלבות ה

במרחב  "האחרים"להשתלבות  יוצרת חסמיםקמפוס המציאות של המרחב הציבורי ב

במרחב  העברית שפהדומיננטיות של הה. התחום הראשון הוא במספר תחומיםהציבורי 

מצד דווקא ות שונות זכה להתייחסות ביקורתית רחבה מזוויהיבט זה  .הציבורי

 ".האחרים"ולא נשמעה התייחסות מצד  ,הסטודנטים היהודים

 הם מהמגזר היהודי ,ובם אם לא כולםר ,העובדים האדמיניסטרטיביים [...]
 )יהודי( .ומדברים רק עברית

אחוז של המשל ערבים  באורנים מה שאני רואה, שיש אחוז ניכר יותר [...]
ני מצפה מהמכללה שהשילוט יהיה גם אאז הערבים בחברה הישראלית. 

 )יהודי( .בערבית
 

 יאז אנ , שאין חוק כזה! מישהו אמר לי  השלטים בעבריתכשדיברנו על [ ...]
יש ש  אני יודעצריך לחכות לחוק, צריך לעשות שילוט בערבית!  לא ש תי אמר

אז  למה שלא יהיה , ו  ערבים, וכמעט כל הסטודנטים שלפה חוג לשפה הערבית
 לוט בערבית? )יהודי(שי
 

באופן את ימי הלימודים והחופשות( מתנהל לוח השנה האקדמי של המכללה )הכולל 

זכאים לימי חופשה בני דתות אחרות אם כי סטודנטים , פי לוח השנה העברי-מובהק על

 תגובות מכיוונים שונים: בחגיהם המרכזיים. לכך ישנן 

התרבויות. מדוע לא שומרים על  על פניו המכללה קולטת סטודנטים מכל[ ...]
החגים של כל המגזרים? מדוע לא נרתמים לכבד גם את הנוצרים  

 )יהודי( ?והמוסלמים

 מכתב, מחשב  דרך או מהמזכירות שולחים נגיד, סמליים. דברים אפשר[ ...]
 מסתכלת לא אני האמת, את שמח".  מולד חג טובה, : "שנהחג המולדלכבוד 

 ה(ימקובל. )ערבי  זה אבל , שלי פרטי דבר זה יכ מחייב,   שזה זה על

                                                 
 במכללה הנחקרת 29
 בשואה 30
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הם לבשו בגדים  [...] באולם משהו  נוארג  של  האתיופים בחגאני ראיתי ש]...[ 
 (ערבי) ריקודים שלהם. כאלה  מיוחדים ורקדו

 
כגוף אקדמי  המכללה  להתעלמותשתי הקבוצות ישנה התייחסות של ללו ההיגדים ב

תשומת לב אישית. יתר על כן, וגם בהעדר פומבי  באופן גם "האחריםהם של "חגימ

סטודנטים יוצאי אתיופיה, אשר  – נוספת  "אחרים"בולטת פה ההשוואה אל קבוצת 

ציבורי הבמרחב , חג הסיגדם, לציון החג הייחודי שלה יםזוכ הערבים "אחרים"לבניגוד 

 של המכללה.

 לתת מקום תרבותיות חייב, למשל,-על דגלו רב שחורתאני חושבת שמקום 
בחגים של ערבים  ותיש חופש  [...]שיתאימו לכל הדתות  ותחופשולשנות את ה
, נר ראשון של הבחגים היהודיים. לדוגמ לא מתחשבים מספיק ואתיופים, אך

 (היי)יהוד  .אין חופש חנוכה וערב יום השואה

שהם  יחגגו  ואם  "להם"אני חושבת שזה לא נכון! לא נכון שנותנים  [...]
 (יהי)יהוד .נים, אז לפחות בלי שינויים  במערכתנות

 
הקורא להתייחסות ראויה לחגים קול מצד אחד,  שונים: קולותבהקשר זה ניתן לשמוע 

התייחסות רחבה זו תשבש את מערכת של כל הקבוצות התרבותיות, ומצד שני חשש ש

ת של הקורא להרחבת החופשוגם קול שמע נלעומת זאת, . הלימודים והחופשות שעות

 בימים משמעותיים נוספים בלוח השנה העברי. בלבד הסטודנטים היהודים 

קבוצת והן מ , הן מקבוצת הרוב היהודיתכללית המתקבלתהתמונה ה 

 במידה רבהמצליח ו ,יתתרבות ותרגישהמשדר תרבותי -א של אקלים רבהי "האחרים"

הסטודנטים  לקבוצת הוגנתהזדמנויות שוויון רמת לתת תחושת שוויון במעמד ו יחסית, 

ונים של ההגמוניה היהודית כלפי מאפיינים ששהובעה  ביקורתצד לזאת, הערבים. 

ודנטים היהודים ביחס במכללה מצד הסטודנטים הערבים, וביקורת מצד הסט

 סטודנטים הערביםכלפי הבעיקר ונקיטת מדיניות של העדפה מתקנת התחשבות יתר ל

אקדמי תחומים הקשורים במהות ובמבנה , מודיהלי התחום בתחומים מסויימים כגון:

 בהתנהלות השוטפת בקמפוס. כן ו ,מכללההבסיסי של ה

 וסיכום דיון

העובדה כי ( 0) :החברה הישראלית היא חברה מרובת תרבויות על רקע שני נתוני יסוד

 אזרחים ערביםמדינת ישראל חיים ב( 2)-ו 31;התבהגדר היא מדינת הגירהמדינת ישראל 

מערכת החינוך בישראל היא לאור העובדה ש 32.םיאולטימטיבי "אחרים"כבה  מזוהיםה

במוסדות הלימודים של בשלב מתרחש  "האחרים"מגזרית, המפגש הראשון עם 

 להשכלה גבוהה. 

 רבותייםת-ןביה מפגשיםהלצפות שבמהלך היה ניתן  כימחקרים מעידים ה

של הידע  הרחבת  :, כגוןתשתי האוכלוסיוקרב בחיוביים  יתרחשו תהליכיםבקמפוסים 

ערכים ביטוי מובהק של ו ,תרבותיתהפתיחות הגדלת ה, "האחרים"לגבי קבוצת הרוב 

                                                 
 2110הכהן,  31
32

 2101; עופר, 2101ימיני, -ענתבי 
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תרבותי -מפגש בין. לעומת זאת בקרב שתי האוכלוסיות דמוקרטיים ואחדות אזרחית

נקלעת לסיטואציה של  "האחרים"שלילי כאשר קבוצת לכלל תהליך להתפתח עלול  זה 

  .ביל לחיכוך ועימות בין הקבוצותלהו עלולצה ההגמונית, מה שנחיתות בעיני הקבו

 בתכניות התואר השניתרבויות המציאות מרובת כי המהמחקר שערכנו למדנו 

חוו אותו  םחלקאמנם . עבור כלל הסטודנטיםייחודי מפגש  מזמנת נחקרתה במכללה

פגש ראשון מ היה זה  מרביתםתואר הראשון במכללה זו, אך עבור מהלך לימודיהם לב

 ועם מציאות מרובת תרבויות. אחר" ה"עם 

לתת את הדעת לכלל הסטודנטים הנחקרים גרם בין האוכלוסיות מפגש ה

מאפייניה של , על תרבותי אותו הם חווים במכללה-האקלים החברתיעל באופן מודע 

ממצאי הסובב אותם. אופי המרחב הציבורי על ו זומנה להםש החוויה האקדמית

-ןביהתקרבות תהליכים משני הסוגים שהוזכרו: של התפתחות על עים מצביהמחקר 

  .הסביבה ההגמוניתצד מ בני המיעוטים, -" האחרים"של ניצני תסכול  לצד תתרבותי

 טובה  השתלבות, קיימת הסטודנטים במחקר הנוכחי ם שללתפיסתניכר כי 

שני במכללה. בתכניות התואר ה רווחהתרבותי -חברתיהאקלים ב "האחרים"של  יחסית

העידו שהם מרגישים שווים ומקיימים קשרים בני קבוצת המיעוט ובני קבוצת הרוב 

אישית -ןמגזר. היחסים בין הקבוצות מאופיינים בתקשורת בי חוציטובים חברתיים 

 תרבותי-חברתיוך על רקע מגזרי. האקלים הנמצאו עדויות לחיכאף לא ו ,ידידותית

, המתייחס כילומ פתוחאקלים מכבד, כו במחקר שהשתתפי הסטודנטים יד-נתפס על

כלל הסטודנטים ובכך, לתפיסתם, מממשת המכללה את ערך שוויון לבאופן הגון 

  הזדמנויות.ה

 "האחריםבשל העובדה ש"מעודד לאור הסיכון להתפתחות עימות זה ממצא 

ולאור השסע  33בקמפוס הנחקר בקרב הסטודנטים דיה קבוצת מיעוט גדולהמהווים 

  34.וק בין יהודים לערבים בחברה הישראליתהעמ

תרבותי והחוויה האקדמית -יחד עם זאת, באשר לתפיסת האקלים החברתי

 פערים מסוימים קיימיםראשית,  .היבטים ביקורתייםהמחקר מעלה  במכללה,

 וזאת כאשר  , , לטובת קבוצת הרוב"אחרים"לימודיים בין קבוצת הרוב להבהישגים 

הם ו ,אליהםעל יחס שוויוני של המרצים מעידים הערבים,  םבכללו ,הסטודנטים מרבית

-ומקגי של בנקס םכלומר, בהתבסס על גישת .אינם מתלוננים על העדר הזדמנות שווה

 לתואר שני נוקטת "האחרים"המסגרת האקדמית בה לומדים הסטודנטים  35,בנקס

להם  תמאפשרו ,"האחרים" לפיכבגישה שוויונית  ,הנחקרים רוב , לתפיסתבדרך כלל

 סטודנטיםכמה כי גם . ראוי לציין כללהלהשתלבות ולהצלחה במנקודת פתיחה הוגנת 

בהם, לתפיסתם, נקטו מרצים מסוימים בגישה של שעל רקע מצבים חשו נפגעים  יהודים

בסיכויי ההצלחה סטודנטים אלה ראו בכך פגיעה . "האחרים"העדפה מתקנת כלפי 

 שלהם. 
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בראש וראשונה ידי ההגמוניה היהודית, -נשלט על המרחב הציבורי במכללה

אליה משתייכת המכללה. הישראלית של מערכת החינוך  מגזריכפועל יוצא מהמבנה ה

 תתבטא. ההגמוניה היהודית מ"אחרים"עם זאת, המכללה פותחת את שעריה גם ל

פורמלית -הבלתיחיי היומיום ושגרת החיים לצד  ,תכני ההוראה -ם יבהיבטים אקדמי

, דרך את מבנה שנת הלימודיםבלוח השנה העברי המכתיב משימוש החל , מכללהב

 סממניםעוד , וישראלית השולטת במרחב הציבורי-השפה העברית והתרבות היהודית

 יםגורמ מאפיינים סמליים המזוהים עם קבוצת הרוב לעיל.רבים נוספים שפורטו 

ולביטויי מחאה גם  "ריםהאח"בקרב הסטודנטים  מרירות ותסכולהמבטאות לתחושות 

תרבותי במכללה נתפס -חברתישהאקלים ה מכאן מצד חלק מהסטודנטים היהודים.

 בתוך וא מתקיים ה ולםא, "האחרים"המכבד את אקלים תרבותי, -רבוכ בעיקרו חיוביכ

  36.בעמדת נחיתות ותםא ציבהמסביבה הגמונית ה

 ניות לתואר שניהתכהפקולטה ללימודים מתקדמים שבה נלמדות על נראה, כי 

 ,תתרבותי-רבכגוף ארגוני בעל אידיאולוגיה חינוכית המכללה כולה, על במכללה ו

ה וכן במרחב הציבורי של תרבותי-הרבאקלים הבשיפור נוסף של להשקיע מאמץ 

מור גם כדי לש במסגרת התכניות האקדמיותתרבותיות -חינוך לרבבהרחבת העיסוק ב

 בעיקר כיעד אידיאולוגי. , אך מזערי חיכוךתוך על התנהלות 

 פהכותרת המאמר: "יש  הדבריה צוטטמש ותרואיינאחת המנסכם בדברי 

את ה"משהו המאפשר" רור ילהגדיר ביתר בהמחקר מאתגר אותנו  37משהו שמאפשר".

בנוסף, נדרש כאן מחקר המשך  למשנה סדורה. עשותוהקיים לתפיסת הסטודנטית, ול

כללות שונות לחינוך, בהן מתקיימים יחסי סטודנטים ממשל להשוואה בין עמדות 

באופן  "תאחרּו", ולעמוד על תחושות ה"אחרת"גומלין בין קבוצת רוב לקבוצת מיעוט 

מחזקים את הטענה מעמיק יותר גם בקרב קבוצת הרוב. ממצאי המחקר הנוכחי 

)יחסית לסטודנטים  בוגרים יותראנשי חינוך הכוללת שמסגרת הלמידה בתואר השני 

להוות תשתית ליחסי גומלין  יםעשוי ,וסביבת למידה מכבדתתואר ראשון(, ים להלומד

תרבויות, ובכך לתרום באופן צנוע להעברת חלק  בתוך סביבה מרובתתרבותיים -רב

 "האחרים"מחוויה זו לבתי הספר באמצעות הסטודנטים, שאולי לראשונה הכירו את 

  ניכור.התחושת הפחתה בים וסטריאוטיפ לחוו מיתון שו ,באופן מעמיקגם אם לא 

 מקורותרשימת 
-http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic:  1.12.2102 -אתר מכללת אורנים, אוחזר ב: 

units/advanced-studies-faculty/med/about/pages/default.aspx 

תואר ראשון ל יםאוכלוסיית המתקבלמאפיינים דמוגרפים והשכלתיים של  .(2102לב ארי, ל' )
טבעון: מכללת אורנים, הרשות למחקר  תיקרי .אבשנת תשע" אורניםושני ב

  ולהערכה.
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מרחב לימודי מרובה תרבויות בתכניות התואר השני באורנים:  (.2102לב ארי, ל' ולרון, ד' )
 קריית . דוח מחקרתרבותיות בקרב הסטודנטים1 -גורמים המסבירים עמדות כלפי רב

 הרשות למחקר ולהערכה. אורנים,  טבעון: מכללת

מאוטנר,           'מ :תרבותיות בישראל. בתוך-(. הרהורים על רב0991מאוטנר, מ', שגיא, א' ושמיר, ר' )
אוניברסיטת  .תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית-רבשמיר )עורכים(,  'שגיא ור 'א

  .אביב: רמות-תל

 אביב: עם עובד.-תל .חקר במדעי החברהשיטות מ(. 0991) נחמיאס, ד' ונחמיאס, ח'

 .059-006 ,0, 20מגמות, מדיניות קליטת העלייה במערכת החינוך.  .(2110) 'סבר, ר

מגמות בחברה שביט )עורכים(,  'יער וז 'א :יהודים. בתוך-(. יחסי ערבים2110סמוחה, ס' )
 אביב: האוניברסיטה הפתוחה.-רמת(. 201-221 )עמ' הישראלית

ת הנוער מתבוננים בעצמם ובזולתם. (. "תיקון הנפש" ו"תיקון הגוף": בני עליי2101) עופר, ד' 
 עמ') נראות בהגירה: גוף, מבט, ייצוג, פדר ות' רפופורט )עורכות(-בתוך: ע' לומסקי

 הקיבוץ המאוחד.אביב: -ותל מכון ון ליר (. ירושלים:029-99

פדר ות' -ע' לומסקיים בישראל. בתוך: (. בשולי הנראות: עולים אתיופ2101ימיני, ל' )-ענתבי
 מכון ון ליר ירושלים: (.51-02 עמ') נראות בהגירה: גוף, מבט, ייצוג, רפופורט )עורכות(

 הקיבוץ המאוחד.אביב: -ותל

-תלאוניברסיטת . מחקר איכותני תיאוריה ויישום -מילים המנסות לגעת  (.2112שקדי, א' )
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