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תובות המחקר
חיבור זה מסכם את מחקר "לחיות ביחד בקמפוס מגוון" " ﺍﻥ ﻧﻌﻳﺵ
ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﺭﻡ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗﻧﻭﻉ "

"Living Together in a Diverse

 .Campusמחקר זה בוצע במהלך שלוש שים ,משת  2015עד ,2017
בקמפוס אויברסיטת חיפה .המחקר ערך ביוזמת המרכז היהודי
ערבי באויברסיטת חיפה.
האקדמיה היה אחד מן האתרים החברתיים המעייים והמאתגרים
ביותר ליצירת שיוי חברתי בחברה רבת תרבויות כישראל .שיא
המדיה מר ראובן רובי רבלין ,ציין באירוע השקה של תקווה
ישראלית בשת :2016
הציר הרביעי והאחרון ,שסומן על ידכם כיעד מאתגר במיוחד ,הוא
ביסוס הקמפוס כמקום מפגש וכמרחב לפעילויות משותפות .אם בעבר
היה צה"ל מקום המפגש המרכזי של רוב החברה הישראלית ,הרי
שבסדר הישראלי החדש הפכה האקדמיה לאחד המקומות הראשוים
בהם פוגשת החברה הישראלית את עצמה .כתוצאה מכך ,יצבת
האקדמיה בפי אתגר חדש :כיצד יכול הקמפוס לשמש כמרחב ליצירת
מפגש משמעותי ובוה בין הקבוצות השוות של החברה הישראלית?
קבוצות שבורות הדדית ומשקעים של יכור ועויות מפרדים בייהן?
האם האקדמיה הישראלית בכלל כוה לקחת על עצמה את התפקדי
החברתי החיוכי הזה,שבמידה רבה כפה עליה בהיתן מערכת חיוך
מפוצלת? הגם שהאתגר הזה כפה על האקדמיה בישראל....

אם כן אפשר לציין כי הגיוון באקדמיה היו סגולה וברכה מבחיה
חברתית :הוא מרמז על האפשרות לצמצום פערים ,הוא מפגיש אשים
שחיו בהפרדה ועתה יוצרים בייהם הכרות ,הוא מכין אשי מקצוע
לעולם המגוון בו יעבדו ויחיו יחד כאזרחים והוא יכול למתן מתחים
ולהגדיל את הסולידריות בין צעירים מקבוצות שוות .יחד עם זאת
הגיוון מציב אתגרים לארגון וללומדים בו .סוגיית הגיוון היא סוגיה
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שמעסיקה וכראה תמשיך להעסיק מוסדות אקדמיים רבים בישראל
ובעולם.
השתלבות של סטודטים מקבוצות אוכלוסייה שוות ,בכלל זה בי
מיעוט ורוב ,מלווה בקשיים רבים הקשורים להיבטים מגווים:
הישגים לימודיים ,יחס חברתי ,פעילות קהילתית וארגוית .שאלת
השאלה ,האם למוסד אקדמי יש היכולת להתאים את עצמו
לסטודטים מקבוצות מגווות ,וספציפית לסטודטים מהחברה
הערבית המהווה מיעוט גדול יחסית בקמפוס ובישראל .
המחקר שערכו מתמקד בשאלות ליבה אלו וככזה הוא תורם לגוף
הידע המדעי בהקשר הגלובלי ,מכיוון שהוא מתח את הקמפוס
האקדמי בהקשר של אי שוויון ועימות בין קהילות לאומיות/אתיות.
המחקר מאפשר ללמוד באיזה אופן שתי הקהילות ,היהודית
והערבית ,תופסות את הקמפוס ,מרחב אותו הן אלצות או בוחרות
לחלוק .ממצאיו מאפשרים לשרטט תכית פעולה אופרטיבית ליישום
חזון חברתי רחב.
בישראל לא עשו עד היום מחקרים העורכים יתוח מוסדי למדייות
בפועל של הקמפוס האקדמי בהקשר של גיוון )למעט דוחות של ארגוי
חברה אזרחית( 1.הואיל וסטודטים מקבוצות מיעוט ימשיכו על פי
הצפי של המל"ג והות"ת להרחיב את מספרם באויברסיטאות
בישראל 2,מחקרי מדייות יישומים בתחום זה הים בעלי חשיבות
רבה.
לאויברסיטת חיפה חזון המצהיר על מחויבותה לקידום רב
תרבותיות .לשון החזון" :ייעודה המיוחד של אויברסיטת חיפה הוא
לייצר מצויות אקדמית ולקדם ישראליות משותפת וזהות אזרחית
דמוקרטית בסביבה של סובלות ורב תרבותיות ,סביבה התורמת
 1ראו "וכחוֹת פקדוֹת -הקמפוס הישראלי ויחסו אל השפה והתרבות הערבית -
תמות מצב" .עמותת סיכוי.2014 ,
 2ראו תכית ות"ת להרחבת הגישות של האקדמיה לחברה הערבית ,הדרוזית
והצ'רקסית בישראל; תמות מצב ואתגרים לעתיד 2015 .שבט תשע"ה.
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למחקר מצטיין ולבוגרים איכותיים ,יצירתיים ופוריים יותר".
המחקר מעלה כי החזון של האויברסיטה תפס כחשוב וטוב על ידי
רוב המרואייים מקרב חברי הסגל 3.סגל המוסד מקפיד לשמר את
רוח החזון אך מקצת מחבריו חושבים שיתן לשפר אותו באמצעות
דיון רחב יותר שייקח בחשבון גם את עמדות הערבים כלפי המושג
"ישראליות משותפת" .ראה כי הדיון וההחלטה בדבר החזון ערכו
ללא ציגות ערבית משמעותית מה שסייג מראש את התמיכה בו .עוד
מעלה המחקר כי מדייות האויברסיטה איה מקדמת באופן אקטיבי
וברור חזון רב תרבותי .יכר כי מדובר בחזון גדול ומאתגר המצריך
השקעה רבה יותר לשם מימושו.
בדומה למחקרים קודמים בספרות גם מחקר זה מצביע על כי
הסטודטים הערבים באויברסיטת חיפה חווים באופן עקבי יותר
חוויות מגווות שחלק מהן הן שליליות או לא עימות בקמפוס ,על אף
שחלק משמעותי מהסטודטים מרגישים בו בוח .חלק לא מעט
מהסטודטים הערבים הם חווים יותר אפליה וחוסר שייכות ופחות
התחשבות בצרכים התרבותיים והלאומיים שלהם .הם חשים כי הם
מקבלים יחס פחות שוויוי מצד הסגל המהלי ,האקדמי
ומהאויברסיטה כמוסד .המרצים הערבים אים מבטאים תחושות
אלה באותה חריפות ,על פי רוב הם מדווחים על יחס הוגן כלפיהם
כאידיבידואלים אך קיפוח של התרבות שלהם .למרות זאת
הסטודטים היהודים וטים לראות את האקלים בקמפוס כשוויוי.
כמעט בכל היבט חוזר על עצמו דפוס של פער כאשר הסטודטים
הערבים ,המרצים הערבים וחלק גדול של המרצים היהודים חושבים
שהאויברסיטה איה מוסד שוויוי מספיק ואילו רוב הסטודטים
היהודים וחברי הסגל המהלי היהודי חושבים שיש שוויון מספק.
מבחית היחסים בין הסטודטים בקמפוס או מעריכים כי אלה
מתהלים כיום במעד חווייתי של תחרות על משאבים והתעלמות
3

חברי הסגלים שאלו ביחס לחזון באופן ישיר בראיוות .הסטודטים לא
רואייו אך שאלו שאלות אחרות בושא שיוצגו בהמשך.
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בצדה האחד של הסקלה ויחסים פושרים והפרדה מצדה השי .בציר
התחרות על המשאבים וההתעלמות בולטת החוויה שהאויברסיטה
תפסת כביתה של הקבוצה האחרת; אדישות או התעלמות מפערי
השוויון ומפערי ההתייחסות לצרכים של הקבוצה הערבית ,ובציר
היחסים הפושרים וההפרדה בולטות סוגיות של יחס לא סימטרי
להפרדה ותפיסת היחסים בין הקבוצות כפוטציאל בלתי ממומש.
המחקר מראה כי לדעת הסטודטים והמרצים פוטציאל הקשר בין
יהודים וערבים באויברסיטה הוא טוב יותר מאשר הקשר בפועל.
היחסים בין הסטודטים היהודים והערבים אים משביעי רצון את
שי עברי המתרס באופן דומה .הסטודטים אים מרגישים קרובים
יותר ליהודים\ערבים מאשר מחוץ לאויברסיטה .היחסים בין
הסטודטים לסגלים ,המהלי והאקדמי ,טובים יותר מאשר היחסים
בין הסטודטים לבין עצמם .לדעת היהודים הקשר שלהם עם הסגל
המהלי והאקדמי הוא טוב באותה מידה וגבוה יחסית ,ואילו לדעת
הסטודטים הערבים הקשר שלהם עם הסגל האקדמי טוב באופן
משמעותי מאשר עם הסגל המהלי .לעומת זאת בקרב שתי הקבוצות
יש טייה חיובית כלפי האפשרות לחבר בין סטודטים מבי קבוצת
הלאום השייה ,במידה רבה ודומה.
המרצים הערבים והיהודים מצביעים על יחסים פושרים בין הקבוצות
של סטודטים ו/או בין המרצים עצמם .הם מצביעים על דפוס של
הפרדה וטועים כי ישה השקעה מועטה בשיוי היחסים בין יהודים
וערבים בקמפוס .המרצים היהודים שאלו על יחסם לסטודטים
ערבים :איש מן המרצים המרואייים לא דיווח ששוחח עם סטודטים
או שיתף את החוקרים בממצאי שיח כלשהו .זהו ממצא חשוב ויש
להצביע עליו כעל ליקוי ביחסים .עוד יש להצביע על כך שחלק לא
מבוטל מן המרצים הודו שאים יודעים מה מרגישים סטודטים
ערבים בכיתה ויחד עם זאת אמרו שהיו רוצים לדעת יותר .חלקם
חלקו עם המראייות קשיים ,פערי מידע ,סיטואציות שלא הצליחו
להבין .החשש הוא שחוסר היכולת של המרצים להיות קרובים אל
14

הסטודטים הערבים ולהבין את קשייהם פוגעת ביחסי תלמיד-מרצה:
הן ביכולת של המרצים לערוך התאמות פדגוגיות והן ביכולת של
הסטודטים לבטא קשיים לימודיים בפי המרצה.
המחקר מעלה את העובדה שקבוצת הרוב בקמפוס שוללת ,או דוחה,
את עצם הקיום של ההפרדה וההתעלמות מצרכיהם התרבותיים
והפוליטיים של הסטודטים הערבים ,ווקטת עמדה אדישה ביחס
לצרכיהם ..היעדר תשומת הלב המספקת של קבוצת הרוב מסכל
אפשרות של שיח ביקורתי סביב ושאים אלו.
במקביל לאדישות ולרצון לשמר את המצב הקיים ראה כי
הסטודטים היהודים בקמפוס ,כמו גם חברי הסגל המהלי מביעים
תחושת אי וחות ומצביעים על חסר )חלקי( בתחושת בית.
אויברסיטת חיפה תפסת על ידי ערבים רבים כ"אויברסיטה עם
הגמויה של יהודים" או מצד לא מעט של יהודים כ"ביר זית"4 .
הקיטלוג הדיכוטומי של המרחב הסימבולי השגור בשיח משקף
היטב חשיבה תחרותית של "או אתה או אי" .חשיבה זו לדעתו
מסבירה חלקית את המשך ההפרדה בין שתי הקבוצות.
רבים מן היהודים )סטודטים וסגל( בקמפוס חווים את השותפות
במרחב באופן אמביוולטי .מחד הם רואים בהשתתפות הערבית
במרחב דבר חיובי המשקף ורמליות ,דמוקרטיות וחיים תקיים
ומאידך הם חוששים מפי השתלטות ערבית על המרחב ואבדן הזהות
היהודית ,הריבוות ותחושת הביטחון הלוות אליה .הערכת החוקרים
היא כי הסטודטים היהודים בקמפוס סובלים מן המתח הבין-
קבוצתי הגלוי והסמוי ,מתעלמים מחוסר ההוגות שבארגון המרחב
)עד כדי טעה שהערבים מקבלים יותר ממה שמגיע להם ,שהם עתירי
פריבילגיות ועוד( ,ובצד החששות הם חסרים את הכלים )רגשיים
וחברתיים( שיסייעו להם בהתמודדות עם מצב של שותפות במרחב.
 4כוי זה הוא מטפורה המציגה את הוכחות הערבית פלסטיית של סטודטים
במקפוס.
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מרבית המרצים חושבים שעל האויברסיטה לצמצם את הפערים
שבין החזון למציאות ולתת ביטוי משמעותי לתרבות ולצרכים של
הסטודטים הערבים .הוף הלשוי לדעת רבים מהם צריך לכלול גם
את השפה הערבית ,לדעתם יש לקדם העסקה רבה יותר של סגל
מהחברה הערבית ולקחת בחשבון את הרגישויות והצרכים המיוחדים
ללא חשש ממיתוג שלילי ולטפל בסוגיות לא מתוך עמדה של מגה
והימעות.
המחקר מצביע על חוסר ביכולות ותחושת מסוגלות מוכה בקרב
הסגלים ,המהלי והאקדמי ,ביחס לאתגרי הקמפוס המגוון ,ועל סוגי
הידע והמיומויות שיתן לחזק בקרב הסגלים ומציע המלצות
בהתאם.
"הזהות הסטודטיאלית" 5של הסטודטים היה גבוהה יחסית
ומאפיית את שתי הקבוצות .כשבעים אחוזים מן הסטודטים בקרב
שתי הקבוצות רואים בה מרכיב שהתפתח בזמן שהותם
באויברסיטה .הזהות הסטודטיאלית מהווה מרכיב זהותי יטרלי
שאיו קשור לזהויות המצאות בקופליקט בחברה הישראלית.
במחקרי המשך וקבוצות מיקוד רצוי ,יהיה לבחון מה ההיתכות של
יצירת זהות סטודטיאלית ייחודית לאויברסיטת חיפה והאם
האויברסיטה יכולה להוות סוכן סוציאליזציה משמעותי בפיתוח
זהות המהווה מקום חיבור וגיבוש של קוקלטיב סביב יעדים ,רטיב,
ומסגרות סוציו-תרבותיות מוסכמות.
תרומת המחקר באה לידי ביטוי בכמה היבטים :ראשית ,הוא תורם
לגוף הידע המדעי בהקשר הגלובלי משום שהוא מתח קמפוס
אקדמי בהקשר של אי שוויון וקופליקט בין קהילות
לאומיות/אתיות ,ומאפשר השוואה עם מקרים של קופליקט בין-
גזעי ומתח אתי .שית ,המחקר תורם לידע הפים-ישראלי .הוא
5

זהות סטודטיאלית משמעותה זיהוי הסטודטים כקבוצת איטרס שחולקת
ערכים משותפים ,חוצה זהות לאומית ,אתית ותרבוית ,כך שאיטרס
הסטודטים גובר על שיוך זהותי אחר.
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עוסק במדייות מוסדית של קמפוס ישראלי ,ובכך הוא ראשוי
וחדשי .אויברסיטת חיפה היה אויברסיטה ותיקה ,עם גוף
מחקרי בעל תרומה לקהילה המדעית בתחום היחסים בין רוב
למיעוט בכלל זה בין יהודים וערבים .מחקר זה מאפשר למדעי
חברה בישראל ללמוד על דפוסים ועמדות עדכיים של סטודטים,
וכן ללמוד על גישות ותפישות ביחס למדייות של אויברסיטה
משמעותית בישראל ,בעלת ההיקף הגדול ביותר של סטודטים
ערבים מבין האויברסיטאות בישראל .המחקר מחדש ביחס
למחקר הישראלי בכך שהוא מציג יתוח מרובד של עמדות בקרב
שלוש קהילות בקמפוס :סטודטים ,מרצים ואשי סגל מהלי .או
סוברים שמבט מקיף על החוויה בקמפוס היו חיוי להבת
המדייות הפורמלית והלא פורמלית המתעצבת בקמפוס מלמעלה
)סדר היום של הההלה( ,מדרגי הבייים )אשי מהל וסגלים
אקדמיים( ומלמטה )על ידי הסטודטים( .מחקרים קודמים מראים
בברור שהאקלים בקמפוסים חווה על ידי קבוצות שוות באופן
שוה ורצוי לבחון זאת לאורך כל שדרות הארגון במידת האפשר.
משמע ,לבחון את השוות הבין-קבוצתית בקרב סטודטים ,אשי
סגל אקדמי ואשי מהלה יהודים וערבים; חוצה תמוה שלמה של
החוויה כדי שיתן יהיה לערוך הצלבה שתאפשר להרכיב את
החלקים השוים של הפסיפס.
לבד מהעמדות והחוויה של הקמפוס בפועל ,בחן המחקר גם את
תמות הקמפוס הרצויה בעיי כל קבוצה .המידע השוה ביחס
למציאות הארגוית מאפשר לבות תמוה עשירה יותר של המצב
בארגון ולהציב אבי דרך ברורות ליצירת שיוי .מן הראוי לציין כי
תוצאות המחקר מצביעים על תמוה יחסית ורודה ופחות חריפה
מאשר הקמפוס מתואר בעייי הציבור ,בכלל זה בקרב הסטוטים.
עם השערות של חריפות העמדות והרגשת אי וחיות ,הפליה ואי
שווייות יצאו לבצע המחקר.
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כפי שיתן לראות מממצאי המחקר ,המצב הוכחי באויברסיטת
חיפה דומה למצבן של אויברסיטאות אחרות בעולם אשר מדייותן
והמבה הארגוי שלהן ,על התרבות והשיח המוסדיים ,תואמים
בעיקר את הצרכים של הסטודטים מקבוצת הרוב .הצרכים של
סטודטים ,שילוט בשפתם ,בעלי תפקידים ערבים ,הכרה ברטיב
הפלסטיי ובסממים תרבותיים בקמפוס  -אים מקבלים מעה מספק
יחסית .להבדיל ממוסדות לימוד אחרים ,באויברסיטת חיפה יש
תכיות מגווות בתחום ההגשה וכן בחוגים שוים ערכות תכיות הן
להגברת השוויויות והן ליצירת שיח ודיאלוג ,אולם ראה כי
האויברסיטה עדיין לא אימצה מדייות כוללת אקטיבית אשר תמתן
את ההיבטים הלא שוויויים שזוהו.
ההצלחה ביצירת השיוי מבוססת על ההגה בעלת מחויבות מוצקה,
משאבים מתאימים ,שיתוף פעולה בין הגורמים השוים במוסד ,מעקב
ותכון ארוך טווח .השיוי צריך להיעשות בכמה מישורים ,כשהחשוב
מכולם הוא המישור המבי .צריך להגדיל את מספר המרצים,
הסטודטים ואשי הההלה מקרב חברי קבוצות הערבים .מעבר לכך
על מהיגי הקמפוס לשאול את עצמם וללמוד כיצד חברי קבוצות
שוות חוות את הקמפוס ,ואיך הן מרגישות בו..
מהמחקר עולה בבירור כי אויברסיטת חיפה היה מקום שבו
האקלים חווה באופן דיפרציאלי בקבוצות השוות ,וכי לכל
הקהילות בקמפוס יש אזורי וחות כמו גם חוויות מורכבות ומערימות
קשיים .לסטודטים הערבים חסרה בממדים לא מעטים תחושה של
שוויון והוגות ,בעוד לסטודטים היהודים ,שהמרחב מכיר בהם
כקבוצה הגמוית ויציבה ,יש מחסור בביטחון .הסגל האקדמי תקל
בשאלות ובקשיים מקצועיים בתחום ההוראה וחסרות לו תשובות
מובילות ובהירות .הסגל המהלי היהודי מרגיש קושי בעיקר במצבי
אלימות והסגל הערבי המהלי קטן מדי וסביר להיח שעובדה זו לבדה
מייצרת חוסר ביטחון וזרות במצבים שחשוב לזהות.
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להלן עיקרי תובות המחקר
המחקר מציע מפת דרכים לקידום והאצת פיתוח המגוון והמרכיבים
הרב-תרבותיים ,ומצטרף למפת הדרכים אשר גיבש שיא המדיה
בתכית "תווקה ישראלית באקדמיה" .מפת דרכים זו תהיה בסיס
למתווה של המועצה להשכלה גבוהה ,ותאומץ בכלל מוסדות ההשכלה
הגבוהה בישראל ,בהובלת אויברסיטת חיפה .מציעים כי ההלת
האויברסיטה תבחן תובות והמלצות המחקר ,ועל בסיסם וברוחם
להכין מפת דרכים ,הכולל מרכיבים מלמעלה ומלמטה ,לימושם
בהתאם לסדר קדימות וזמיות משאבים ,ולאחר בחיתם באמצעות
קבוצות מיקוד יסיויות.
.1

החזון של האויברסיטה היו מרכיב מרכזי בארגון ,ותפס
כאלמט חיוי על ידי רוב המרואייים .חשוב לשמר את רוחו תוך
קביעת מדייות שתצמצם את הפערים בין תכון )או חזון( לבין
יישום בפועל .כמו כן ,חשוב שיהיה חזון מוגדר ברור לכל עובדי
האויברסיטה ,לרבות ברמת הפקולטה .יש לחדד את החזון
וליידע את כלל עובדי הארגון ברוח החזון ובמשמעויותיו .כמו כן,
יש לבחון מחדש את החזון בהתחשב ברטיב ובורמות של כל
בעלי העיין בקמפוס.

.2

מיוף מיקומה של האויברסיטה ומיתוגה כאויברסיטה מגוות
ורב תרבותית שתהווה מרכז מחקרי משמעותי ואיכותי
ליישומים שוים ברב-תרבותיות .יש לחזק את ערכי הרב-
תרבותיות והמגוון ככס ,תמה שההגת האוברסיטה והמרצים
מעודדים את כל המרכיבים באויברסיטה לחזק .המגוון והרב
תרבותיות מתחשבים בערכים הלאומיים והתרבותיים של הפרט
ואלה של תתי-קבוצות בחברה .ההמלצה היא לחזק את ערך
הגיוון והרב תרבותיות כסגולה וככס .תמה שגם המרצים כבר
מעודדים.
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.3

יש להגדיל באופן משמעותי את היקף חברי הסגל הערבי-
האקדמי והמהלי :לקדם מדייות של ייצוג הולם ,מיון והשמה
של כוח אדם איכותי ומקצועי.

.4

חיזוק ההיבטים הרב-תרבותיים יעשה בשיתוף הסגל המהלי
היהודי )עמדות וכלים( כדי למתן את הקשיים העומדים לפתחם
בהתמודדות עם רב-תרבותיות כאתגר יומיומי מורכב .יש
להדגיש את קיומה של התרבות היהודית כבעלת חשיבות ,ולא
לעמעם אותה ,ובמקביל לא לעמעם את התרבות הערבית ולאתר
את המשותף בייהם בקוטקסט של הקמפוס ,במטרה לחזק את
השיוך התרבותי של כל פרט ותת קבוצה בכדי להכיר ולכבד את
התרבות של השוה ,ולא לתרום למחיקה או כפייה תרבותית.

.5

פיתוח תפישה והתהגות של פים מול פים במקום גב אל גב,
לשם הגברת ההכרה והלגיטימיות של השוה ,לצד העצמת
תחושת הביטחון באויברסיטה באמצעות הגברת ההכרות בין
קבוצות באופן יזום ,פומבי וממלכתי .קביעת תהליכים של
הגברת תחושת האמון והביטחון בין העובדים והסטודטים
מהקהילות השוות ,יצירת מרחבי מפגש ועשייה משותפים,
מתוכים וייזומים ויצירת מרחבי שיח ממוסדים .הגברת
הדיאלוג הממוסד והמובה תגביר את תחושת הביטחון ואת
חופש הביטוי ותשפר את איכות השיח.

.6

ציויות המוסד חשובה מאד עבור חלק יכר מן המרואייים
היהודים .יחד עם זאת היא מהווה מכשול עבור הסגל הערבי
ביצירת הזדהות והשתייכות )כמו גם עבור סטודטים( .ההמלצה
היא למקד את ההיבט הישראלי באמצעות קביעת סממים
שמהווים כסי צאן ברזל עבור הקהילה היהודית בקמפוס ,לצד
איתור דרכים לתת מקום גדל והולך לממדים של ישראליות
אזרחית משותפת ,המכילים את השיוך והתרבות הערבית
לקראת פיתוח שיח משתף ,והכרה הדדית ברטיבים של האחר.
משימה זו כולל יצירת מסגרות משותפות חוצות שיוך לאומי כגון
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פיתוח המון משותף של האויברסיטה ,קבוצות ספורט,
תיאטרון וכדומה
.7

הגברת תחושת הביטחון באויברסיטה באמצעות הגברת
ההכרות בין קבוצות באופן יזום ,פומבי וממלכתי .קביעת
תהליכים של הגברת תחושת האמון והביטחון בין עובדים
וסטודטים מהקהילות השוות ,יצירת מרחבי מפגש ועשייה
משתפת מתוכים וייזומים ויצירת מרחבי שיח ממוסדים.
הגברת הדיאלוג הממוסד והמובה תגביר את תחושת הביטחון
ואת חופש הביטוי ותשפר את איכות השיח.

.8

יש לתת מקום ללימוד הרטיב הערבי פלסטיי במסגרת קורסים
שבהם מתרחשת למידה על קבוצות חברתיות שוות :חרדים,
אתיופים ,מזרחים וכד' .יש למצוא דרכים לתת מקום ממוסד
לסמלים ערביים וכבוד להיסטוריה ולמורשת הקבוצתית הערבית
הפלסטית בקמפוס .מוצע לקיים קורס רוחבי לכל הסטודטים
בעלי עיין ,העוסק בהכרה בין-תרבותית ומגוון חברתי בישראל.
קורס זה יוכר אקדמית וישוקלל במסגרת קודות זכות לקבלת
תואר.

.9

הסגלים היהודים זקוקים להכשרות ממוקדות לשיפור הפדגוגיה
ומתן השירות באויברסיטה מגוות .הסגלים הערבים זקוקים
לסדאות ייעודיות להתמודדות עם קשיים ומצוקות אותם הם
פוגשים בעבודתם ,וכן על מת ללמוד מהם על אפשרויות קידום
סטודטים ערבים ויהודים .על ההכשרה להיות דרושה עבור כל
סגלי האויברסיטה .יש להכין תכית הכשרה לכל הסגל האקדמי
והמהלי.

 .10יש להגביר את וכחות השפה והתרבות הערבית במרחב הציבורי
של הקמפוס .כתיבה ותרגום השילוט בערבית ,הוספת קורסים
ללימוד ערבית וכן יצירת קורסים בשפה הערבית למתעייים.
המטרה היא הכחת השפה במרחב הציבורי של הקמפוס ,באופן
שיטמיע את הערבית בתודעה של כל הסטודטים ובמרחב
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הקמפוס .אך לעשות זאת תוך כדי יישום תהליכים של היערכות
וחיזוק תחושת הביטחון בקרב הסגל המהלי.
 .11להציע קורסים המתמודדים באופן ישיר עם יחסים
קופליקטואליים בין קבוצות שוות לקראת פיתוח חברה
וקמפוס מגוון ורב תרבותי .אין להמעיט בחשיבותם של קורסים
מסוג זה לאור הטייה השוררת בקמפוס אויברסיטת חיפה שלא
להתמודד באופן ישיר עם קופליקטים בין-קבוצתיים המעסיקים
את החברה הישראלית ואת באי הקמפוס ויכר שאי ההתמודדות
משפיעה לרעה על האקלים במוסד.
 .12יש להרחיב את חופש הביטוי ולהכשיר את הלגיטימיות של שיח
פוליטי לא אלים בקמפוס .לאתר כלים קיימים כמו ה, debate -
מודל האו"ם וקורסים וטכיקות וספות בהן יתן לחדד את
הדיון הפוליטי באופן בריא .שיח פוליטי ער ותוסס הוא ערובה
להגברת הביטחון של הסטודטים והמרצים אשר יוכלו לחדד את
המסוגלות ואת הכלים שלהם בדיוים מסוג זה.
 .13לקדם טיפול בסטודטים חלשים ,מתקשים ושותקים  -או
מציעים לפתוח קלייקות ייעודיות ללמוד את הסוגיות הללו על
מת להגביר את היכולות הפדגוגיות של מרצים בקמפוס
להתמודדות עם החלשה חברתית הפוגעת ביכולות הלימודיות של
סטודטים מקבוצות מודרות ,בעיקר סטודטים ערבים.
 .14לקדם הגשה והעצמה של סטודטים ערבים במיוחד בשה
הראשוה ללימודיהם ,כדי להתמודד עם "המשבר" התרבותי
והחברתי אליו הם קלעים ולאפשר להם חיתה רכה
באויברסיטה .בה בעת יש לפתח קורסים משותפים של
סטודטים יהודים וערבים ,ופעילות קהילתית משותפת בקמפוס.
 .15דיקאת הסטודטים ואגודת הסטודטים דרשים לפעול בכדי
להגביר את השיתוף בין סטודטים ערבים ויהודים בפעילויות
קהילתיות ברחבי הקמפוס ,במטרה לחזק את הזהות
הסטודטיאלית .במסגרת פיתוח הזהות הסטודטיאלית ,יש
22

לפעול להגברת השיתוף וייצוג הסטודטים הערבים באגודת
הסטודטים .דבר זה מחייב תיקון ועדכון התקון והמבה של
אגודת הסטודטים באויברסיטה ,אשר תבטיח יצוג הולם גם
לסטדטים ערבים.
 .16המחקר בחן עמדות ותפישות של מדגם סטודטים ,ושל סגל
אקדמי ומהלי בקודת זמן מסוימת )תקופת המחקר( .מומלץ
לערוך מחקר תקופתי כדי לזהות את התמורות ,המגמות
והשיויים שהתחוללו לקראת פיתוח קמפוס מגוון ורב תרבותי,
אשר מתחשב בתמות המרכזיות שבחו במחקר זה.
 .17מומלץ שההלת האויברסיטה תקים צוות אשר יכין תכית
אופרטיבית המבוססת על תובות ממצאי והמלצות מחקר זה
לקראת מימושן ואישורן .תכית אופרטיבית תכלול ארגז כלים
ליישום אסטרטגיית פיתוח שתעיק יתרון לאויברסיטת חיפה
כקמפוס מגוון ורב תרבותי .תשומת לב תיתן לדמות הבוגר
כסוכן של שיוי חברתי ,במקביל למצוייות מחקרית ואקדמית,
שכיום עומדת בראש סולם העדיפות של האויברסיטה.
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ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻳُﻠﺨﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ "ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺣﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺘﻨﻮﻉ"
" ."Living Together in a Diverse Campusﻟﻘﺪ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ٬
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ٬ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
 2015-2017ﻓﻲ ﺣﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ.
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ
ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺤ ﺪﻳ ًﺎ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ .ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺭﺋﻮﻓﻴﻦ ﺭﻭﺑﻲ ﺭﻳﻔﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺇﻁﻼﻕ
ﺧﻄﺔ "ﺃﻣﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻸﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎ" ﻋﺎﻡ :2016
"ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ٬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﺗﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻠﻖ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ ٬ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻛﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎء ﻭﺣﻴﺰ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ٬ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎء ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ٬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ٬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ٬ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎء ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﺃﻁﻴﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ٬
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً :ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻛﺤﻴﺰ
ﻟﺨﻠﻖ ﺟﻤﻊ ﻫﺎﺩﻑ ﻭﺑﻨّﺎء ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ؟ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺼﻞ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﻁﺒﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍء؟ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ٬ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺠﺰﺃ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ؟ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ".

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﺫﺍً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻫﻮ ﻣﻴﺰﺓ ﻭﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ٬ﻭﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻋﺎﺷﻮﺍ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ ﻭﻳﺴﻌﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ٬ﻭﻫﻮ ﻳُﻌّ ﺪ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮﻥ ﻭﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﻳﺎً
ﻛﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ٬ﻭﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ
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ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ٬ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﻟﻄﻼﺑﻬﺎ .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ٬ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ٬ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻳﺮﺍﻓﻖ ﻣﺴﻌﻰ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ٬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ٬ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ :ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ٬ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ٬ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎً
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺛﺮﺍء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ٬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻠﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻧﺘﻤﺎءﺍﺕ ﻗﻮﻣﻴﻪ/ﻋﺮﻗﻴﺔ .ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻧﻈﺮﺓ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ٬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﺰ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻄﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﻳﺨﺘﺎﺭﺍﻥ ﻁﻮﻋﺎً ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ .ﻭﺗُﻤﻜّﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ(  .6ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ
ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻴﻪ  ٬7ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻹﺟﺮﺍء ﺃﺑﺤﺎﺙ
ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.

6ﺍﻧﻅﺭﻭﺍ " ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻣﻧﺳﻲ  -ﺍﻟﺣﺭﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  -ﻧﻅﺭﺓ
ﻋﺎﻣﺔ" ﺳﻳﻛﻭﻱ.2014 ٬
 7ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ٬ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.2015 .
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ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻭﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ:
"ﺗﻬﺪﻑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ٬ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻭﺗﺨﺮﻳﺞ ﺃﻓﻮﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
ﺍﻟﺨﻼﻗﻴﻦ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟ ًﺎ ".ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺟﻴﺪﺓ  .8ﻁﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ٬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻔﻬﻮﻡ "ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ" .ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺗﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﺎﻑ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﻔّﻆُ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ .ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﻭﺍﺿﺢ
ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ .ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﺻﻌﺒﺔ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺬﻝ
ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ٬ﺗﺸﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻳﻤﺮﻭﻥ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺸﻪ
ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ٬ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺭﺓ ٬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﻭﺑﺄﻗﻞ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻫﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﻤﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ٬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ .ﻻ ﻳﻌﺒّﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺪﺓ ٬ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰء
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ ﺍﻻﻧﺼﺎﻑ
ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻢ .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻴﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻛﻤﺘﺴﺎﻭٍ.
 8ﺗﻢ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ .ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء
ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺃﺟﺎﺑﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً.
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ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ٬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ٬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺃﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٬ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ٬ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺗﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﻳﺒﺮﺯ ﻓﻲ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ٬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻫﻞ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮﺭ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺗﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﺒﺮﺯ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺑﺄﻥ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً
ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ .ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ\ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻣﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ .ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺑﺄﻥ
ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻫﻲ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻧﺴﺒﻴﺎً ٬ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺄﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ٬ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻁﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ٬
ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻓﺎﺗﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ .ﻭﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻳﺪّ ﻋﻮﻥ
ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ
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ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .ﺗﻢ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ :ﻟﻢ
ﻳﺸﺮ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﺭ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ ﻣﻬﻢ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻋﺘﺮﻓﻮﺍ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻻ
ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ .ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ .ﻳﻜّ ﻤﻦ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻫﻨﺎ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺠﺰ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻋﺎﻣﻼً
ﻣﻀﺮﺍً ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ :ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻼﺋﻤﺎﺕ
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻘﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺗﻨﻔﻲ ﺃﻭ
ﺗﺮﻓﺾ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ٬
ﻭﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ .ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳُﺤﺒﻂ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ٬ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ٬ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ٬ﻭﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﻢ )ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ( ﻟﻠﺸﻌﻮﺭ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ .
ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ "ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ"٬
ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻴﺮ ﺯﻳﺖ".
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ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ

ﻟﻠﺤﻴﺰ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ "ﺃﻧﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﺖ" .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻳﻔﺴﺮ
ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ.
ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ )ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ( ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ .ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻫﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺃﻣﺮﺍً
 9ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
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ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﻭﺿﻊ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ ٬ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻢ
ﻳﺨﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮﻥ ﺍﻟﻈﻠﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺰ )ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ٬ﻭﺑﺄﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ٬ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ( ٬ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻓﻬﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ )ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺰ.
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻭﺇﻋﻄﺎء ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺫﻭ ﻣﻐﺰﻯ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ .ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﻪ
 ٬ﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺩﻣﻐﻪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ
ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭﺗﺠﻨﺐ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٬ﻭﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ٬
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ.
"ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ  "10ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻫﻲ ﻗﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻭﺗﻤﻴﺰ ﻛﻼ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ .ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﻧﺤﻮ  %70ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺧﻼﻝ
ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﺤﺺ
 10ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ٬ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ٬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻌﺎﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ
ﺍﻧﺘﻤﺎء ﻫﻮﻳﺔ ﺁﺧﺮ.
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ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑﺆﺭﻳﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻫﻮﻳﺔ ﻁﻼﺑﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ٬ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎء ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮﻝ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ٬ﻭﺳﺮﺩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ٬ﻭﺍﻷﻁﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﺗﻨﻌﻜﺲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺟﻮﺍﻧﺐ :ﺃﻭﻻً ٬ﻫﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺛﺮﺍء
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻠﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ/ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ٬ﻭﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﺣﺎﻻﺕ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺛﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ .ﺛﺎﻧﻴﺎً ٬ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﺮﺍء ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ .ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻟﺤﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ٬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ .ﻳﻀﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺒﺎﺣﺜﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ٬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ٬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻣﺠﺪﺩﻩ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ :ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ .ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﻋﺮﺽ ﻧﻈﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ
ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻔﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ
ﻓﻮﻕ )ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ( ٬ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ )ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ( ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺳﻔﻞ )ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ( .ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ٬ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺳﻨﺤﺖ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺬﻟﻚ .ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ
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ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ .ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺸﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺸﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ٬
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺎء ﺻﻮﺭﺓ
ﺃﻛﺜﺮ ﺛﺮﺍ ًء ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ .ﻭﺗﺠﺪﺭ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺭﺩﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻭﺃﻗﻞ ﺣﺪﺓ
ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ٬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ .ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً
ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ٬ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ٬
ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
ﻭﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ٬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ٬ﻻ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺜﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ٬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ٬ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ -
ﻻ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ .ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ٬ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺧﻠﻖ ﻧﻘﺎﺵ ﻭﺣﻮﺍﺭ ٬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻢ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ.
ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ٬ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ .ﻳﺠﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
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ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻟﻮﺍ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻮﻝ ٬ﻭﺃﻥ ﻳﻄﻠﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٬ﻭﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ.
ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ٬ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺭﺍﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ .ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ٬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ٬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ٬ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ .ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻨﻘﺼﻪ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ.
ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺣﻴﻦ
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﻒ ٬ﻭﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺟﺪﺍً ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﺣﺪﻩ ﻳﺨﻠﻖ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
 . 1ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ٬ﻭﺗﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺃﻣﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎ" .ﺳﺘﻀﻊ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ٬ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ٬ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ .ﻧﻘﺘﺮﺡ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ٬ﻭﺣﺴﺐ ﻧﺼﻬﻢ ﻭﺭﻭﺣﻬﻢ٬
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺎﻁﻊ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﻭﺗﺤﺖ
ﻻﻧﺠﺎﺯﻫﻢ ٬ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﺮﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ٬ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ
ﻭﻓﺤﺼﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﺆﺭﻳﻪ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﻪ .ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ
ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ٬ﻭﻳﺮﻯ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻧﻬﺎ
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ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ .ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ )ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ٬ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ .ﻳﺠﺐ ﺻﻘﻞ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
ﻭﺇﻋﻼﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀﺎً
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
 . 2ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻣﻬﻢ ﻭﻣﻬﻨﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ
ﻛﺄﺻﻞ ٬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ .ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻧﺤﻦ
ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﻭﻛﺄﺻﻞ.
 . 3ﻳﺠﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ٬ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ٬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ٬ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﻨﺴﻴﺐ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ
ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻭﻣﻬﻨﻴﻴﻦ.
 . 4ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ )ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ( ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻁﺄﺓ
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺸﺄ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﺘﺤﺪﻱ ﻳﻮﻣﻲ
ﻣﻌﻘﺪ .ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻭﺃﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﺫﻟﻚ٬
ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪﻡ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺪﻯ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻵﺧﺮ
ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ٬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺃﻭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
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 . 5ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﺟﻬﺎً ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻪ ٬ﺟﻨﺒﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﻠﻨﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ .ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﻞ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ٬ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺧﻠﻖ ﺣﻴﺰ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
ﺗﺆﺩﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ.
 . 6ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ٬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎء )ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ( .ﻧﺤﻦ
ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٬ﺟﻨﻴﺎً
ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺳﺒﻞ ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻮﺍﺭ
ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺧﻠﻖ ﺃﻁﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﻴﺪ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ٬ﻓﺮﻕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ٬ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ٬ﺍﻟﺦ.
 . 7ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ .ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﻞ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ٬ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻻﻟﺘﻘﺎء ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺧﻠﻖ
ﺣﻴﺰ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ .ﺗﺆﺩﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺇﻟﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ.
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 . 8ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﺎﻝ ﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﻣﺴﺎﻗﺎﺕ ﺗﺪﺭﺱ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺍﻟﻤﺘﺪﻳﻨﻮﻥ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻭﻥ )ﺍﻟﺤﺮﻳﺪﻳﻢ( ٬ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﻴﻦ ٬ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺳﺒﻞ ﻹﻋﻄﺎء ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻟﻠﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺘﺮﺡ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﺴﺎﻕ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ .ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎً
ﻭﺣﺴﺎﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ.
 . 9ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻁﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻬﻢ ٬ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ٬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ.
 . 10ﻳﺠﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎﻗﺎﺕ ﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻣﺴﺎﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ .ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻠﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ
 . 11ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺴﺎﻗﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ .ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺿﻮء
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ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺣﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٬ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
 . 12ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺇﻋﻄﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮﺍﺕ – ٬ debateﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻﻘﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ.
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻭﺍﻟﻨﺎﺑﺾ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ.
 . 13ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ .ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺘﺮﺡ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺴﺎﻗﺎﺕ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻀﻌﺎﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﺮ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ٬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ.
 . 14ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ٬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﺪﺩ ٬ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
"ﺍﻷﺯﻣﺔ" ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ٬ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻬﺒﻮﻁ ﺑﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﻗﺎﺕ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ٬ﻭﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
 . 15ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺇﻁﺎﺭ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ
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ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ .ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻫﻴﻜﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻳﻀﺎً
ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ.
 . 16ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺃﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ )ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ( .ﻧﻮﺻﻲ
ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ٬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
 . 17ﻧﺤﻦ ﻧﻮﺻﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻌﺪ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻴﺰﺓ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ
ﻛﺤﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ .ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻳﻼء ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻛﻮﻛﻼء ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ٬ﺟﻨﺒﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ٬ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
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מבוא
המוסדות האקדמיים בישראל הם כר פורה למפגשים בין סטודטים
ערבים ויהודים בתאי מעמד שוויוי לכאורה ,שיש בו גם בסיס
למוביליות .מוסדות אלה הם גם ראי של חברה שבה מתקיימים
מתיחות והפליה על בסיס שיוך תרבותי ,לאומי ואתי .מוסדות אלה
ראויים למחקר בהיותם מעבדה האמורה לעצב את דמותו של הבוגר,
החוקר וסוכן השיוי .האם מתקיימים במעבדה זו שוויון ורב
תרבותיות? .צוות המחקר יצא לבדוק שאלה זו בקמפוס אויברסיטת
חיפה .דוח המחקר שלהלן מציג בפי הקורא סיכום של פרויקט
מחקר העוסק ב" :לחיות ביחד בקמפוס מגוון" "ﺍﻥ ﻧﻌﻳﺵ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﺭﻡ
ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺗﻧﻭﻉ" "."Living Together in a Diverse Campus

את

המחקר יזם המרכז היהודי ערבי באויברסיטת חיפה ,והוא התקיים
במרחב האויברסיטה בין השים .2016-2015
האקדמיה היה אחת הזירות החברתיות המעייות והמאתגרות
ביותר ליצירת שיוי בחברה רבת תרבויות כישראל .הגיוון באקדמיה
היו ברכה מבחיה חברתית :הוא מרמז על האפשרות לצמצום
פערים ,הוא מפגיש אשים שחיו בהפרדה ועתה יוצר בייהם הכרות,
הוא מכשיר אשי מקצוע לעולם המגוון בו יעבדו ויחיו יחד כאזרחים
והוא יכול למתן מתחים ולהגדיל את הסולידריות בין צעירים
מקבוצות שוות .יחד עם זאת הגיוון מציב אתגרים בפי הארגון
והלומדים בו .סוגיית הגיוון היא שמעסיקה וכראה תמשיך להעסיק
מוסדות אקדמיים רבים בישראל ובעולם11 .
השתלבות של סטודטים מקבוצות רוב ומיעוט מלווה בקשיים רבים
הקשורים לשלל היבטים :הלימודי ,החברתי ,הקהילתי והארגוי.
שאלת השאלה ,האם למוסד אקדמי יש יכולת להתאים את עצמו
11

ראו למשלChism, ;Chang, M. J. 1996 ; Benjamin, Michael. 1996 :
Hager, T. ;Gair M. & Mullins G. 2001. ;Duster, T. 1993. ;N.V.. 1999
.Moore, W. 2008. ;Hurtado, S. 1990. ;& Saba, T. 2009.
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לסטודטים מקבוצות מגווות ,וספיציפית לסטודטים מבי המיעוט
הערבי בישראל?
בפברואר  2013פירסם המל"ג דוח תחת הכותרת" :פלורליזם ושוויון
הזדמויות בהשכלה הגבוהה" .הדוח מתייחס לחסמים רבים של
גישות עבור הסטודט הערבי ,ובייהם גם להיבטים של אקלים
מוסדי ומדייות .וכך מצוין בדוח:
במסגרת הלימודים הגבוהים חווים הסטודטים הערבים לראשוה את
היותם מיעוט ,ללא הגת הקהילה הערבית במקום מגוריהם .הם
לראשוה עוברים לתרבות מערבית ,לסביבה יהודית בה שולטת השפה
העברית  -הרצאות ,עבודות ,חיפוש מידע ,שלטים ,אתרי האיטרט,
שרותי מזכירות ,רישום סטודטים וכד' ,וכן לסביבה אקדמית התפסת
עבורם כמוכרת.

) ,2013עמ' .(53
הספרות הסוציולוגית החלה להתעיין בהתאמת הקמפוס לסטודטים
מקבוצות המיעוט בשות השמוים .התובה העיקרית היא
שהמוסדות מותאמים באופים רבים לסטודטים חברי קבוצת הרוב,
עובדה רבת משמעות היוצרת "אקלים קריר" עבור מיעוטים .אקלים
זה גורם לתחושה של חוסר שייכות והוא "גולש" לתחום הביצועים
האקדמיים .תחושת הבידוד משפיעה על התהליכים הרגשיים
והקוגיטיביים ,ועל ההחלטה האם להישאר בקמפוס.
בישראל פוגשים מצב דומה שבו המוסדות האקדמיים מלמדים יותר
ויותר סטודטים ערבים ,מבלי לשות את החות היסוד שלהם .רוב
המוסדות אשר בהם לומדים סטודטים ערבים משקיעים בהתאמת
הסטודט הערבי אליהם תוך השקעה בקורסים קדם אקדמיים ,ליווי
אקדמי פרטי ,מתן ייעוץ רגשי וחברתי ופעילויות דומות .אחו
מזהים צורך לעודד מוסדות לימוד לערוך שיויים ולהתאים את עצמם
לסטודטים הערבים ולאמץ גישה הרואה בקמפוס מרחב משותף.
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ביולי  2016השיק בית השיא את "יוזמה ישראלית באקדמיה" .בית
השיא מוביל עשייה רחבת היקף ליצירת חברה המתמודדת עם אתגרי
השוות ,במגוון תחומים ,שהאקדמיה היא רק אחד מהם" .תקווה
ישראלית באקדמיה" מזמיה את מוסדות ההשכלה הגבוהה החפצים
בכך לחבור לתהליך משמעותי ומתמשך של העמקת והרחבת העשייה
לטובת ביסוס השותפות בין הקבוצות השוות בחברה הישראלית.
אלא שתמות המצב העולה מן המחקר היא מורכבת .אויברסיטת
חיפה שאמורה הייתה להבטיח מדייות של רב-תרבותיות כשלה
במטרה שהציבה לעצמה .לדבר יש השפעות מרחיקות לכת על
האזרחים הערבים ועל היכולת לקדם בישראל חברה שוויוית
ולצמצם את הפערים בין אזרחים ערבים ליהודים .או מקווים
שמחקר זה יתרום לשיוי בתמות המצב הוכחית ,יאיץ במקבלי
ההחלטות באויברסיטה לשאת באחריות ולקדם תהליכים מידיים
לשיפור המצב .לאור הצורך הגובר בחיזוק החברה האזרחית והיסיון
המצטבר בארץ ובעולם ,עולה כי קשיים אלו יתים למיתון באמצעות
מדייות מושכלת המתמודדת עם היבטים מיוחדים אלה של הגיוון.
או מזהים את החשיבות בכך שמוסדות להשכלה גבוהה יעיקו משקל
רב יותר לתפקידם בהתאמת המוסדות למגוון הסטודטים הלומדים
בהם.
להלן סיכום השאלות שהעסיקו את עורכי המחקר:
באיזה אופן יתן ליצור מרחב מכיל והוגן עבור סטודטים יהודים
וערבים בקמפוס? באיזה אופן יתן להעצים את הסטודטים ולתת
להם כלים ויכולות לתקשר בייהם ,לשתף פעולה ולעצב בשותפות
את חיי היום יום בקמפוס?
מהם החסמים והאתגרים הייחודיים שיש בקמפוס המגוון
העלולים/העשויים להשפיע על היכולת של יצירת פעולה משותפת
לשיוי?
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מהם התפקידים שיש לאשי הסגל ,האדמייסטרציה והההלה
באויברסיטה בהובלת שיוי בקמפוס?
מהי המתודה המועדפת ליצירת קהילה אויברסיטאית יציבה
המבוססת על ערכים של שוויון ,גיוון ושותפות?
מהן המתודולוגיות המוצלחות להגברת המסוגלות של הקמפוס
להתמודד עם אתגרי השוות?
כיצד יתן להתוות מדייות שתעודד ותתמוך בקשרים ובפעילויות
משותפות בין סטודטים בקמפוס?
ביצוע המחקר שילב בין השיטה האיכותית לכמותית ,וכלל מחקר
מקדים )פיילוט( ,ראיוות ,תפישות ,ציפיות ועמדות בקרב חברי הסגל
האקדמי ,מרצים ואשי ההלה ,ומחקר עמדות כמותי בקרב
סטודטים .כמו כן ,המחקר כלל הערכת עמדות לפי קורס שתי
ואחריו ,העוסק בקהילה המגוות בקמפוס ובמשמעויות של הגיוון.
זאת ועוד ,המחקר התבסס על שיטת תצפית משתתפת ,ועריכת דיוים
עם ציגי אגודת הסטודטים ,וציגים בההלת האויברסיטה.
כל התהליכים והפעולות שבוצעו במסגרת המחקר שעו על תמות
מקובלות ובירור שעייו האקלים בקמפוס החיפאי .הפעולות השוות
איפשרו לימוד של זוויות מרובות של הקבוצות והקהילות המגווות
בקמפוס .בידי החוקרים מרוכז מידע רב על התפישות והצרכים
השוים ,כמו גם על הציפיות והקשיים .מחקרי המשך מסתמים
כחוצים להבת תופעות שמחקר זה לא הצליח להעמיק בהן או
לפרשן.
מבה המחקר מבקש לחדש הן לספרות המקצועית העולמית הן
לספרות הישראלית ,וכן לשמש בסיס לתכית פעולה פרטית עבור
בעלי עיין באויברסיטת חיפה .סוגיית הקמפוס המגוון בספרות
העולמית עוסקת בסוגיות של גזע ,אתיות ,מגדר ומוגבלויות .ישו
דיון רחב העוסק ביכולות של המוסדות להעיק תחושת שייכות
לקבוצות המיעוט השוות .המחקר תורם לספרות העולמית ביחס
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לחברות המצאות בשסע לאומי ,בהצטלבות של אתיות ולאומיות,
מתוך פריזמה רחבה של קודות מבט מרובות .יצויין שרוב המחקרים
בוחים קהילה אחת )למשל ,מרצים שחורים( או שכבה אחת ביחס
למיקום והשיוך במוסד )למשל ,סטודטים לבים והיספים( אולם
מחקרים מועטים מציעים ריבוי זוויות כפי שמציע מחקר זה .בישראל
יש מחסור יכר במחקר הבוחן זוויות אלה וכן חסר בולט במחקרים
הבוחים מדייות מוסדית.
באויברסיטת חיפה ערכו בעבר מחקרים הבוחים עמדות של
סטודטים כלפי חיי הקמפוס .אלא שמחקר זה מרחיב מאד את
הסוגיות הבחות ,וכמובן מוסיף פריזמות מתוך קורס שתי ,עמדות
של סגל מהלי וסגל אקדמי ,שתורמים ידע רב להבת התופעות
השוותויוכל לשמש בסיס מוצק לדיון ולקביעת מדייות .תקצר
היריעה מלתח את כל הידע שעלה במחקר וחוקרים וספים מוזמים
לעשות שימוש בחומר ולהרחיב את הידע לגבי הקמפוס החיפאי בפרט
והקמפוס המגוון בכלל.
דוח המחקר פותח בסקירת ספרות העוסקת בחסמים מביים של
קמפוסים המאורגים ומעוצבים על פי צורכי הקבוצה ההגמוית.
היתוח הסוציולוגי של קמפוסים מאפשר להבין את הדימיקות של
הקהילות השוות בתוך הקוטקסט המבי .צוות המחקר מבקש
להדגיש את ההיבטים המביים ולהבין את היחסים בין סטודטים,
אשי מהלה ואשי אקדמיה לאור התרבות הארגוית ,הארגון המבי,
השיח ושאר ההיבטים המעצבים את הארגון הן מבחוץ )בהיותו חלק
ממדית ישראל וחלק מהמערך האקדמי בישראל( והן מבפים )על ידי
מהלים ,בעלי תפקידים שוים ,סטודטים ,ובעלי עיין שוים
בקמפוס(.
הפרק השי מציג במפורט את מתודולוגיית המחקר :שיטות המחקר,
ביית המדגם ,איסוף התוים ואופן יתוחם .כמו כן הוצגו הקשיים
והדילמות שליוו את המחקר לכל אורכו.
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הפרק השלישי הוא פרק הממצאים ,שמורכב מארבעה חלקים:
ממצאי מחקר סטודטים ,ממצאי מחקר הסגל האקדמי ,וממצאי
מחקר הסגל המהלי היהודי 12.בסופו רוכזו כל הממצאים בטבלה
במטרה להראות את התמות באופן רוחבי.
הפרק הרביעי מציג סיכום של קורס שהועבר כפיילוט עם קבוצה
שמתה שמוה עשרה סטודטים .הפרק מציג את מבה הקורס
ומטרותיו ,את ממצאי השאלוים שערכו ,ואת הסיכום שערך צוות
הקורס כולל מסקות.
הפרק החמישי מציג את ממצאי הפגישות עם גורמים שוים בקמפוס
אשר התקיימו לאורך המחקר עם קבוצות שוות ובכללן ציגות
הסטודטים ,וגם ציגות ההלת האויברסיטה ,לקראת כיון אמה.
הפרק השישי מסכם את המחקר; הפרק השביעי הוא פרק הדיון
ותרומת המחקר .מוצגים בו התובות של צוות החוקרים ביחס
לממצאים תוך התייחסות לספרות בתחום ,מגבלותיו והצעות למחקרי
המשך.
בפרק השמיי רוכזו המלצות צוות הפרוייקט על סמך ההתסות
והממצאים במהלך המחקר .הפרק התשיעי מציג את ממצאי ההערכה
המעצבת ,ובסוף הדוח מאורגים ספחים שוים וכמובן רשימה
בבליוגרפית.

12

חברי הסגל המהלי הערבי באויברסיטה הים מעטים .בשל קשיים שיוצגו
בפרק המתודולוגי ,רואייו רק שי חברי סגל מהלי ערבים .כיון שמדובר
במספר זעום הוחלט שלא יוצגו ממצאי הראיוות.
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סקירת ספרות
הספרות הכללית דה ביתוח האתגרים הגריים היצבים בפי הובלת
שיוי לצד מודל ושלבים מומלצים ליצירתו .חלקה האחרון של סקירת
ספרות זו מוקדש לקמפוסים ולגיוון המאפייים את ישראל בכלל ואת
אויברסיטת חיפה בפרט ,ובסיכומה מוצג הקשר בין מחקרים שערכו
עד עתה למחקר זה.
הספרות בישראל ממעטת לבחון את המדייות של המוסדות
האקדמיים ,את תפישות מעצבי המדייות ,הסגלים ובעלי התפקידים
השוים בקמפוסים .רוב המחקרים עוסקים בסטודטים ובתפישות
שלהם כלפי מוסד הלימודים וכן בתפישות בין-קבוצתיות .חרף
חשיבותם ,הסטודטים אים מעצבים את חיי הקמפוס ואים קובעים
את סדר היום בו .כדי להתמודד עם חסר זה משלב המחקר הוכחי בין
עמדות הסטודטים לבין עמדות ותפישות של סגלי הקמפוס.
הואיל וקצרה היריעה מלהקיף את התמוה כולה ,הודגש הצורך
במחקרי המשך שיבחו את התהלות הקמפוס בפועל ויתחו את
המגוים הקיימים המציחים את הבעיות שהמחקר מציג .גם
התהליכים והפרוייקטים שמקודמים היום באויברסיטה על ידי
מרצים ובעלי עיין שוים אים סקרים ,הגם שהם עשויים להפוך
לגוף ידע עבור המוסד סביב יתוח מקרים ).(case studies

החוויה הדיפרציאלית של סטודטים בקמפוס
"אקלים" כמושג המתאר את החוויה של מיעוטים בקמפוס:
בעשורים האחרוים יש התייחסות גדלה והולכת למושג "אקלים",
ככזה המתאר את החוויה של היחיד בקמפוס .זהו מושג שמחבר בין
המרחב והאופן שבו הוא מאורגן לבין החוויות האושיות של קבוצות
שוות .בקמפוס מגוון המרחב פועל באופן דיפרציאלי על חברי
קבוצות שוות .האקלים בקמפוס הטרוגי מתייחס לשווּת בין
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סטודטים מקבוצות שוות אשר לתחושת השייכות לקמפוס
ולהבדלים בחוויות ,בעמדות ובציפיות במיוחד ביחס לתופעות של
הדרה ,זרות ויכור בקמפוס ) & Harper & Hurtado, 2007; Hart
& Fellabaum, 2008; McClelland & Auster, 1990; Rankin
.(Reason, 2008; Suen, 1983; Vaccaro, 2014
חווית המיעוט -אקלים קריר:
חברי קבוצות המשתייכים למיעוט אתי עומדים בפי אתגרים ובעיות,
שאים חלתם של הרוב הדומיטי ,כאשר אבחה זו מתקיימת מעצם
השייכות הקבוצתית שלהם ) Ancis, et al., 2000; Hurtado, Griffin,
Arellano & Cuellar, 2008; Loo & Rolison, 1986; McClelland
& & Auster, 1990; Suen, 1983; Valentine, Prentice, Torres
.(Arellano, 2012; Worthington, 2008
ואכן מצא שסטודטים מקבוצות מיעוט ,או קבוצות המצאות
בעמדת חיתות ,מדווחים באופן עקבי על יותר חוויות שליליות
בקמפוס .במיוחד הם תקלים ביותר עויות ,גזעות דעות קדומות
ולחץ מוגבר "לאשר את הסטריאוטיפ" מאשר קבוצות אחרות .בוסף,
הם חשים כי הם מקבלים יחס פחות שוויוי מצד הסגל המהלי,
האקדמי ועוזרי ההוראה ).(Ancis, et al., 2000
המושג המתאר חוויות אלה הוא "אקלים קריר" .אקלים קריר
מתואר בספרות כאקלים שבו מרחב שמתאפיין בגזעות שמפחית,
דוחק לשוליים ומעכב את השתתפותם המלאה של קבוצות מיעוט
) Ancis et al., 2000; Rankin & Reason, 2005; Watson, Terrell,
 .(2002השלכות של אקלים קריר מאופייות בספרות כמקושרות עם :
 .1פחות תחושת שייכות;  .2פגיעה ברווחה הפסיכולוגית;  .3פגיעה
בהצלחה אקדמית כולל שירה;  .4פגיעה בהצלחה חברתית ) Ancis, et
.(al., 2000; Hurtado, et al., 2008; Vaccaro, 2014
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סטודטים מקבוצות מיעוט חשים יכור בקמפוס ברמה האקדמית
וברמה החברתית ) .(Loo & Rolison, 1986ברמה האקדמית
סטודטים מקבוצות מיעוט חשים שהרקע ממו הגיעו ומעמדם
הסוציו אקוומי ,לא הכיו אותם באופן מיטבי ומספק ללימודים
במוסד להשכלה גבוהה ,וכתוצאה מכך הם אלצים להתמודד עם
אתגרים אקדמיים שאים חלת הכלל .עם הגעתם למוסד הלימודים
הם חווים הלם תרבותי ועליהם להשקיע משאבים ומאמצים רבים
להסתגלות למעמד החדש .מלבד זאת הם חשים תדיר את מעמדה
הדומיטי של הקבוצה השלטת ) .(Loo & Rolison, 1986תחושות
היכור שלהם מתחזקות כאשר הם תקלים בעויות ,חוסר סובלות
אתי ,יחס פחות שוויוי ,דעות קדומות ,גזעות ואגרסיה ,סמויה או
גלויה ,הכחשת או מזעור גילויי גזעות מצד המוסד ,התמודדות עם
הסטריאוטיפ ,והדרישה לטוש את עולם הערכים שלהם ולאמץ עולם
ערכים חלופי ) ;Ancis, et al., 2000; Loo & Rolison, 1986
 .(McClelland & Auster, 1990; Vaccaro, 2014כמו כן חסרה
להם תמיכה מחברי סגל אקדמי ומיהלי ).(Loo & Rolison, 1986
ברמה החברתית סטודטים מקבוצות מיעוט חשים יכור על רקע מה
שמצטייר בעייהם כקיפוח תרבותם על ידי מוסד הלימודים .הם
מבחיים בסגרגציה החברתית במרחבים המשותפים בקמפוס
ובתחרות בין-גזעית הסמויה מן העין ) ;Loo & Rolison, 1986
 .(McClelland & Auster, 1990הפעילויות החברתיות בקמפוס
מייצגות ומכווות כלפי הרוב הדומיטי ,וחברי קבוצות מיעוט חשים
שאין להם חלק או תרומה מבחיה חברתית .גישה זו גורמת לתחושות
של כעס ,תסכול וחוסר אוים התורמים לתחושות היכור והזרות
בקמפוס ) .(Suen, 1983התעלמות מהמיעוט הופכת אותו לבלתי
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ראה בחיי השגרה בקמפוס ,רק בשל השתייכות חברתית ) Vaccaro,
.(2014
באופן כללי ,בעיי סטודטים מקבוצות מיעוט תפס האקלים בקמפוס
באופן שלילי יותר בהשוואה לסטודטים מהקבוצה הדומיטית
) & Ancis et al., 2000; Harper & Hurtado, 2007; Rankin
 .(Reason, 2005תפישה זו מתקבעת ,בין היתר ,גם הודות לקיומה של
מיקרו אגרסיה במרחבי הקמפוס .הכווה היא למגוון של התהגויות
תוקפיות או פוגעיות אשר עברו "עידון" ולכן הן שוליות לא תמיד
בולטות לעין .מדובר על זלזול או השפלה מרומזת באמצעות הבעות
או מחוות שהן לרוב לא מודעות ,מזעור או הכחשה של ביטויי גזעות ,
בדיחות גזעיות והערות מילוליות מביכות ,השמצות גזעיות בכתב
המופצות במרחבים המשותפים בקמפוס ,ופעולות וספות של יצירת
הבדל תוך התייחסות לא שוויוית ,בכלל זה ברשתות החברתיות
הדיגטליות המשמשות במה להשתלחות ,לדברי בלע ,אצה וביוש
)  (shamingרבים בכלל בחברה ושהאויברסיטה בודאי איה חפה
מהם ).(Harwood, Huntt, Mendenhall & Lewis, 2012
מעבר להשלכות על סטודטים מקבוצות מיעוט ,אקלים מדיר ועוין
משפיע על כלל האוכלוסייה בקמפוס ,שכן הוא קשור באופן כללי עם
מתח בין-גזעי ,תוקפות ,אפליה ,סטריאוטיפיזציה ,פתיחות מוכה
לשוות ,ואידאולוגיה שמרית המצדיקה ומשמרת את הסטטוס קוו
) ;Hurtado, et al., 2008; McClelland & Auster, 1990
 .(Pascarella, Edison, Nora, Hagedorn & Terenzini, 1996יתן
למצוא הלימה בין חוויות של סטודטים בתוך הקמפוס לחוויות של
הקבוצות השוות בחברה בכללותה ).(Gusa, 2010; Sue, 2004
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חוויית הרוב  -אקלים שקוף
באופן היסטורי חברי קבוצות בעלי עדיפות )לבים ,גברים,
הטרוסקסואלים( וטים לראות את האקלים בקמפוס כיותר חיובי,
בהשוואה לחברים בקבוצות המצאות בעמדת חיתות )קבוצות מיעוט
על בסיס גזע או אתיות ,שים ולהט"ב( .לקבוצת הרוב אין לעתים
מודעות לחוסר הסובלות האתי או הגזעי אותם חווים חברי קבוצות
המיעוט .חוסר מודעות זה גובה מחיר גבוה ,באשר הוא מתסיס את
המתח בקרב סטודטים.
 (2010) Gusaטוען כי מוסדות השלטים על ידי קבוצת הרוב
מתאפייים בארבע תכוות מרכזיות המתבססות על האידאולוגיה
הדומיטית ועל הפריבילגיות של קבוצת הרוב כמקור לאקלים עוין:
הראשוה היא עליוות קבוצת הרוב –הכרה בעלות הובעת מהאמוה
שרעיוות ,ידע ,ערכים ,תפקידים חברתיים ,ורמות והבה היסטורית
הם אויברסליים וכוים באופן בלעדי .הכרה זו חיה בכפיפה אחת
עם תחושה של זכאות ובעלות על המרחב הקיים והאמוה שהוא חייב
לשקף ולשרת את האידאולוגיה הדומיטית .כתוצאה מכך סטודטים
מקבוצות מיעוט מוגבלים מלבטא את עצמם ,הם פחות מוזמים
לקבוצות למידה והם חשים חוסר וחות אקדמית .עליוות קבוצת
הרוב קשורה גם בדומיטיות על השיח העוסק בגזעות ,בערעור על
דרישות הכרוכות בשיויים שמטרתן לקדם מגוון ושוות ובערעור על
סמכות המרצים מקבוצות מיעוט .עליוות קבוצת הרוב אף מעלה
תחושה של קורבות ,שכן אלה חשים כי וכחותם של סטודטים
מקבוצת מיעוט איה לגיטימית ,בעוד הם מאבדים את מקומם
הטבעי בשל אפליה מתקת .כל אלו מובילים להתעלמות מחברי
קבוצת מיעוט ולהתעלמות מיכולותיהם .השילוב בין תחושות העלות
והזכאות של חברי קבוצת הרוב עם האיום שמציבה בפיהם האפליה
המתקת יוצרים עבור חברי קבוצת מיעוט סביבה עוית ברחבי
הקמפוס;
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התכוה השיה היא חד-תרבותיות – האמוה באויברסליות של
השקפת העולם הדומיטית .השקפה זו באה לידי ביטוי בכל
התהלות או מדייות מוסדית בתחום המחקר והלימוד ,ויש לה
השלכות עמוקות על תפישות הוגעות לעולם ולהפצת הידע .ההשקפה
הדומיטית מספקת הסבר ל :מהו ידע? ,איך להעריך ידע? ,מה היו
בעל ערך רב יותר ואיך יתן לשמר אותו? .פרדיגמה חד-תרבותית של
קבוצת הרוב כוללת מבים חברתיים של ידע שמציבים סטדרטים
להערכה מדעית .פרדיגמה חד-תרבותית מתאפיית בדחייה של
השקפות עולם ,אידאלים ,הכרה ופרקטיקה השוים מהמקובל;
התכוה השלישית היא עיוורון של קבוצת הרוב – בהתבסס על הרעיון
ש"כולם שווים" מבלי להתייחס להבדלים אתיים או גזעיים ,הופכים
את עצם העיסוק בושאים הקשורים לאתיות או לגזע ללא
לגיטימיים .העיוורות של קבוצת הרוב לושאים אלו משרתת את
המדייות המוסדית המשמרת את ההיררכיות החברתיות הקיימות
ולא מאפשרת ערעור על הסטטוס קוו כמפלה על רקע אתי או גזעי.
היא גם איה מאפשרת שיח ביקורתי כאשר היא אחזת בהשקפות
המוגדות לקבוצת המיעוט אודות קיומה וחשיבותה של אפליה.
היעדר היכולת לדון בושאים של אפליה וגזעות מעמיקים ומשרישים
אותן .העיוורון של קבוצת הרוב עולה בתהליך קבלת ההחלטות
ובמדייות המוסדית ,ואף כאשר יש הבחה בקיומן של קבוצות
מיעוט ,הגזעות של קבוצת הרוב על פי רוב לא לקחת בחשבון .באופן
זה מתבססת קטגוריה מבית סוציו-פוליטית ,המתעלמת מהאחריות
של קבוצת הרוב על יחסה לחברי קבוצות המיעוט במסגרת קמפוס רב
תרבותי )ראו גם;(Bell, 2003 :
התכוה הרביעית היא יכור שוקטת קבוצת הרוב ,בריחוק הפיזי
והחברתי מחברי קבוצות מיעוט .השגת שוות מבית במוסדות
להשכלה גבוהה איה מקדמת כשלעצמה איטראקציות הטרוגיות.
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לעומת זאת ,יתן לזהות בידוד חברתי ,אתי ,גזעי בבסיס היחסים
המוכרים בין בי הקבוצות .קיומה של הפרדה אתית גזעית מייצרת
ומקדמת בורות תרבותית ומבוכה בין אישית .באופן כללי ,חברי
קבוצת הרוב לא רואים בבידוד החברתי ובסגרגציה חברתית מעשה
גזעי .את המקור ליכור זה יתן לתלות בחברה בכללותה ,המב ָה את
הבסיס ליחסים הבין קבוצתיים בקמפוס ,וזהו עוד היבט של השפעת
הגומלין בין מערך היחסים והאקלים מחוץ לקמפוס לבין זה השורר
בתוכו .לאחר חיים שלמים של סגרגציה הסטודטים חברי קבוצת
המיעוט חשפים ברחבי הקמפוס לסביבה מגוות כאשר חסרים להם
ההבה והכלים בעזרתם יכולים היו לתב את עצמם בסביבה רב-
תרבותית .טרם הלימודים באויברסיטה מרבית הסטודטים לא
מקיימים קשר או מגע משמעותי עם חברי קבוצות אתיות או גזעיות
שוות ,אלא חיים בקהילות הטרוגיות ומבודדות יחסית .עיין זה
תורם לבורות ,להאחזות בסטריאוטיפים ,למתח בין-קבוצתי ולדחיית
האחר .גם סטודטים מקבוצת הרוב פגשים לראשוה עם חברי
קבוצות מגווות בתחומי הקמפוס בלא ידע ממשי כיצד ליצור חברויות
חוצות גזע או תרבות .אם ההשכלה הגבוהה מעויית להתייחס ליכור
של קבוצת הרוב ,אשר פוגע בדיאלוג בין גזעי ,יהיה עליה לבחון את
איכות מערכות היחסים החברתיות והתרבותיות ברחבי הקמפוס.
אקלים מדיר משפיע לא רק על חברי קבוצת מיעוט ,אלא גם על חברי
קבוצת הרוב הדומיטי .במצב זה חברי קבוצת הרוב הים אמם
מפריבילגיות כמו גישה למשאבים ,מימוש הזדמויות ,דומיטיות
חברתית ותרבותית ותחושת זכאות ) ;Ancis & Szymanski, 2001
& McIntosh, 1988; Gusa, 2010; Neville, Worthington,
 ,(Spanierman, 2001; Wildman, 1997אך הם משלמים על כך
מחיר פסיכולוגי ) .(Spanierman & Heppner, 2004זה אמם איו
המחיר היומיומי של אפליה ,אלימות והטרדה ,כפי שחווים חברי
קבוצות המיעוט ,אלא מחיר המקבל ביטוי ביחסים הסוצוי-תרבותיים
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התת-קרקעיים בין פרטים וקבוצות שוים (1996) Kivel .טבע את
המוח 'המחיר של גזעות לחברי קבוצת הרוב' :אובדן התרבות,
ראייה היסטורית מעוותת ,אובדן מערכות יחסים עם אשים קרובים
בשל סכסוך או אי הסכמה אודות גזעות ,ואובדן האפשרות לבסס
מערכות יחסים קרובות עם חברי קבוצות מגווות ושוות ,תחושה
מעוותת של סכה וביטחון ,ערך עצמי ירוד והידלדלות רוחית .סביר
להיח שאמוות אלו אין מאותגרות ,ואפילו מקבלות תמיכה בסביבה
שבעיקרה שלטת על ידי הרוב ,כמו הסביבה בה הסטודטים לומדים
וחיים .קבוצת הרוב שוללת ,או למצער דוחה ,את עצם קיומה של
גזעות ,או וקטת כלפיה עמדה אדישה ) Ancis & Szymanski,
.(2001; D’Andrea & Daniels, 2001

יתן לאפיין את המחיר שמשלמים חברי קבוצת הרוב לרכיבים
רגשיים ,קוגיטיביים והתהגותיים .הרכיבים הרגשיים באים לידי
ביטוי בתחושות של פחד מחברי קבוצות מיעוט או מאובדן
הפריבילגיות הקשורות בחברות בקבוצת הרוב ,באפתיה וחוסר עיין
של חברי קבוצת הרוב בגזעות שהיא עצמה מפעילה ,בכעס או
בעצבות כתגובה לחשיפה לביטויים של גזעות ,ובאשמה על כך .רגשות
של כעס ועצבות יכולים להתעורר בשל טווח שוה של חשיפה ,החל
מחשיפה לבדיחות גזעיות ועד לחשיפה לפעולות גזעיות אלימות.
עצבות וחוסר אוים בקבוצת הרוב בולטים במיוחד כאשר מחלחלת
ההבה שהגזעות מושרשת ברמה המוסדית הרחבת ,מבלי היכולת
למגר אותה .חברי קבוצת הרוב חווים אשמה ובושה כאשר הם
תפסים בעיי עצמם כחברים בקבוצה השולטת במערכת גזעית;
רכיבים קוגיטיביים מתבטאים בתפישה מעוותת של העצמי
שמתעלמת לחלוטין מהיותה ישות גזעית ,המשתקפת בטעה שאין
בכלל עיין של גזע .כמו כן ,בתפישה מעוותת של אחרים הסמכת על
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חוסר ידע וסטריאוטיפים ואף בתפישה מעוותת של המציאות כבלבול
ביחס לדו-קיום בדמוקרטיה וחוסר שוויון גזעי.
הרכיבים ההתהגותיים מוגדרים כפעולות שתוחמות ומגבילות
התהגות במטרה להימע ממצבים הקשורים בגזעות .התהגויות אלו
מתאפייות בקיום מערכות יחסים עם אחרים מקבוצת הרוב בלבד או
בהטלת צזורה עצמית במטרה להימע מהמתח הקיים בביקורת
ובדחייה מצד חברים אחרים בקבוצת הרוב בעקבות היסיון לאתגר
את הגזעות הקיימת ) ;Ancis & Szymanski, 2001; Bell, 2003
.(Spanierman & Heppner, 2004; Swim & Miller, 1999
על אף המחיר ,חברי קבוצות הרוב חוששים לשות או לאתגר את
הסטטוס קוו (2003) Bell .מצא שכאשר חלק מחברי קבוצת הרוב
הופכים מודעים לגזעות הסמויה ,מופעל עליהם לחץ מצד חברים
אחרים בקבוצה לשמור על שתיקה ,ומרחף מעליהם איום של ידוי או
גירוש מהקבוצה .איום זה מהווה חסם משמעותי בפי קיטת פעולה
של חברי קבוצת הרוב ,מבטיח שישארו במקומם ,ובכך מגביל אותם
להל קשרים עם חברי קבוצתם בלבד .כמו כן ,ההכרה בפריבילגיות
כגזרות של הבדלים אתו-לאומיים עלולה להפר את ערכי הליבה של
חברי קבוצת הרוב ,שכן היא מותחת ביקורת על המיתוסים של
מריטוקרטיה וההישגים הקשורים בה .בשל כך משתרשת מערכת
מורכבת של ורמות חברתיות ,המאמצת צורות שוות של הכחשה
ביחס לפריבילגיות הקיימות של קבוצת הרוב ) Ancis & Szymanski,
.(2001
הסטטוס קוו משתמר ,אם כן ,באמצעות אידאולוגיה המצדיקה את
המצב הקיים ,וחברי קבוצת הרוב משעתקים אותה שוב ושוב .הם
אוחזים באמוה שההיסטוריה מצאת בתהליך של התקדמות
ושהחברה היא שוויוית בבסיסה ומריטוקרטית .כמו כן ,הם מיחים
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שהחברה עה במסלול ולפיו חוסר הצדק יזוהה ויתוקן בסופו של דבר,
כך שהמצב הקיים תפס כטבעי והוגן .אידאולוגיה זו משמרת את
חוסר המודעות לגזעות הקיימת ואף מאשרת היסטוריה ארוכה של
אפליה גזעית ).(Bell, 2003

פרדיגמה מוסדית
סקירת הספרות מבוססת על ההחה התיאורטית שכאשר או דים
במוסד חברתי ,כמו האקדמיה ,עליו להכיר את הספרות המוסדית
הדומה ביותר למקרה הישראלי ,גם אם איה זהה .הרי לפבר )(1991
טוען כי המרחב החברתי הוא מוצר חברתי .על פי לפבר ,או אמם
חווים ומדמייים בעיקר את המרחב החומרי ,אך עליו להתבון בה
בעת גם בממדיו המושגיים ,הסמליים והפיזיים ובאופן שבו הוא מוכל
במערכת היחסים החברתיים ובאידאולוגיה המעצבת אותם .העף
המחקרי הבוחן את המוסד האקדמי כמעצב יחסים והישגים של
קבוצות שוות היו חלק מן התיאוריה הביקורתית של הגזע Critical
) (Race Theoryהעוסקת בהגזעה מוסדית )ובהשאלה למקרה שלו:
"הלאמה מוסדית"(.
הגזעה היא פעולה שבבסיסה עומדים פטזיה של הפרדה והיא
במהותה פעולה של שליטה ) .(1990a Balibar,כיון שמדובר בפעולה
חברתית מורכבת ובעלת טווח גדול של מופעים ,היא יכולה להתבטא
בהקשרים היסטוריים וחברתיים שוים .הגזעה היא פעולה של סימון,
קטלוג ,שיום ושיוך של מאפייים מהותיים לקבוצה המסומת באופן
שראה כבלתי יתן לערעור או לשיוי באמצעות תהליכים חברתיים
ושאיו קשור למיקום במבה החברתי ) .(Miles ,1989לבד מאופיה
המסמן של ההגזעה ,היא גם פעולה של קביעת דפוס של הפצת טובין
חברתיים שוים והיא מאפיית מבים חברתיים המתמסדים
בהסדרים ובפרקטיקות חברתיות ).(Bonilla-Silva, 1997
53

מוסכם על מרבית החוקרים כיום כי הגזעות איה רק חלתם של
יחידים .זוהי תופעה בעלת מאפייים מערכתיים ומוסדיים הישאת
ומיושמת על ידי הלים ,כללים ופרקטיקות המקבעים היררכיות בין
קבוצות מתוך כווה גזעית שבדרך כלל איה מודעת ואיה מפורשת
)למשלDrake, 1987; Omi & Wimant,1994; Bonilla-Silva, :
; .(1997; Feagin, 2006הגזעה מוסדית כוללת מגוי אפליה ,בידול
וסימון שמיוצרים בתוך מוסדות חברתיים שוים כגון מוסדות מדיה
)בתי משפט ,בתי חולים ,אויברסיטאות וכד'( במרחבים חברתיים
)חופי ים ,שכוות ,פארקים ,קפיטריות וכד'( אבל גם באופן כללי בחיי
היום יום )יחסים בין שכים ,מקומות עבודה ,שכירה וקייה של בתים
וכד'(.
ספרות זו בוחת מוסדות לימוד תוך התמקדות ביתוח מגוי הלובן
)" ("Whitenessבבחית האופן שבו הם מבים את המרחב האקדמי,
את היחסים בין קבוצות שוות ואת ההישגים שלהן.למרות שהיתוח
המקובל בספרות הישראלית של היחסים בין יהודים וערבים מבוסס
על מושגים של אתיות ולאומיות ,הרי שהספרות על יחסי גזע מתחת
את התופעות שאו דרשים להן באופן מקיף ומורכב ,ואו תייחס
לדומה ולשוה בהמשך כשציג את סקירת הספרות בישראל.
מבחיה תיאורטית החוקרים שעוסקים במגוי ההלבה מיחים
שבמקום לבחון את החסכים והחסמים של קבוצות מיעוט באקדמיה
יש לבחון את המגוים המסדירים ומשמרים העדפה של לבים.
חוקרים אלה טועים כי המרחב מוגזע ) .(racializedמרחב מוגזע
היו מרחב שאיו יטרלי מבחיה גזעית .הפרדיגמות והרעיוות של
חברי קבוצת הגזע הדומיטית משוקעים במרחב הארגוי ומגדירים
אותו ) .(Omi & Winant, 1994הגזעת המרחב האקדמי עשית באופן
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לא מודע והפריבילגיות של הקבוצה שבדמותה עוצב המרחב תפסות
כמובות מאליהן ועל כן אין תפסות כבעייתיות.
חוקרים רבים )(Young, 2000;Lewis, 2003; Moore; 2008
טועים שבארה"ב ,גם אם המוסד איו גזעי במפורש ,הוא ושא
היסטוריה של הדרה גזעית אשר איה עלמת מעצמה .מבחיות רבות
העבר של ההפרדה הגזעית ושל ההדרה ממשיך להשפיע על האקלים
במוסדות ההשכלה הגבוהה ,והוא מתבטא ובהדיפה עיקשת של ביטול
ההפרדה הגזעית באתרים מרכזיים של הקמפוס ,תוך שימור מדייות
מסורתית המבטאת את רצום וצורכיהם של חברי הקבוצה הלבה
).(Duster, 1993
אולם תוצאותיה של הגזעות ,כפי שתורגמו לתוך המרחב האקדמי ,הן
כמובן פוגעיות ובעלות השלכות רבות על המיעוטים במוסדות אלה.
סטודטים מקבוצות מיעוט עלולים לחוות גזעות גלויה או סמויה,
דחייה ,חוסר תמיכה וחוסר הגה או ביטחון פיזי .ההשפעה של כל
אלה תוארה לעיל כ"אקלים קר"– מכלול תופעות אשר גורם פגיעה
מובהקת בהישגים וביכולת ליצור הון סימבולי .היווצרותו של
האקלים הקר מטרידה במיוחד על רקע היומרה של מוסדות אקדמיים
להיות מוסדות הפועלים על פי היגיון מריטוקרטי השואף לבטל או
לכל הפחות ללצמצם את ההשפעה של מיקומים חברתיים כמבאי
מסלולי חיים ) ;Feagin, Vera, & Imani, 1996; Hurtado, 1990
& Solórzano, Ceja &Yosso, 2000; Yosso, Smith, Ceja
.(Solórzano, 2009; Watson, Terrell & Wright, 2002
 (2006) Feaginוכותבים וספים 13טועים שהגזעות בארה"ב משוקעת
ביסודותיהם של המוסדות הלבים במקורם ,אשר ולדו והתפתחו
מתוך העיקרון של הפרדה גזעית .כל המוסדות "שטופים" בהעדפת
הלבים ,בורמות שלהם ,בחוקים שלהם ובהסדרים שלהם ,כיוון
13

ראו.Lewis ,2003 ; Young, 2000; Feagin, Vera & Imani ,1997 :
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שלאורך ההיסטוריה הם בו באופן בלבדי על ידי לבים ולמעם .גם
אם המוסד איו גזעי במפורש הוא ושא בתוכו את ההיסטוריה של
הדרה גזעית שהופכת למורשת בלתי מודעת שאיה עלמת מעצמה.
כפי שיתן להבין ,יחידת היתוח של מחקרים מסוג זה איו הפרט
אלא המבה.
דרך וספת להמשיג את המבים החברתיים המופשטים היא
באמצעות המושג 'מרחב' ודיון על מרחב מוגזע .המושג 'מרחב' איו
מתייחס למרחבים גאוגרפיים בהכרח ,אלא דן במרחבים חברתיים
ומרחבים ציבוריים ,בכלל זה הספירה הציבורית על פי הבמרמס.
השימוש במושג 'מרחב' בא פעמים רבות לתאר את הדימיקה שבין
תפישות חברתיות לבין היבטים מגווים של מושא המחקר.
אחת העבודות הראשוות שעשו על קמפוסים שיועדו עבור לבים,
עשתה על ידי  ,Feagin, Vera & Imaniבשת  14.1997במחקרם הם
מבקשים לתאר את התפישות הרווחות של זמו המסרבות לראות
בגזעות תופעה שיש לבחון באקדמיה ורואים בה תופעה שאין לה
רלווטיות למרחב מתקדם זה ,שבו אין קיום לחסמי גזע .אולם
הפערים ש Feagin, Vera & Imani-מתארים בין ההחה החברתית
הזו )או האידאולוגיה( לבין המציאות בפועל הם רבים ומגווים.
החוקרים מתחים את השיח האקדמי והמחקרי הדן בהבדלי גזע תוך
התעלמות מיחסי כוח וחרדה מפי השתלטות סטודטים ומרצים
שחורים על האקדמיה 15.הראיות שהם מצביעים עליהן כוללות תופעת
שירה עיקשת ועקבית של סטודטים שחורים ,חוויות שליליות של

 14בספרם"The Agony of Education: Black Students at White Colleges :
".and Universities
 15למשל -שתיים לפי שפורסם המחקר שלהם ,יצא לאור ספר אקדמי "The
" Bell Curveעל ידי שי חוקרים ,הקושר בין גטיקה לאיטילגיציה ,תוך
הצבעה על עדיפותו של הגזע הלבן.
 11ובייחוד באויברסיטאות שהוקמו במקור עבור לביםPredominately :
.White Institution- PWI
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סטודטים והוריהם וכן סימים מובהקים למציאות מגזיעה
המתרחשת במסדרוות ,בכיתות ובמשרדי המוסדות.
הממצאים מורים על כך שההגזעה במוסדות אלו וצרת על ידי מרצים
וחוקרים ,אשי סגל מהלי ,אשי ביטחון וציגי הארגון כמו גם על ידי
הסטודטים עצמם .עיקר עבודתם התבססה על ראיוות עומק עם
סטודטים והוריהם .מאוחר יותר הצביעו חוקרים שבאו בעקבות
 Feagin, Vera & Imaniעל המחסור במודלים מתודולוגיים לאיתור
מגוי ההגזעה ובחומרי מחקר וספים שיבקרו ,יחזקו או יתו תוקף
למידע שעלה בראיוות.
עבודתם של  (1988) Hurtadoוחבריו מבקשת להתמודד עם אתגרים
אלו ומעלה את השאלה מדוע באויברסיטאות 16המרחב ממשיך
להיות מוגזע .התרומה העיקרית שלהם מצויה בזיהוי ארבעה גורמים
המסבירים מציאות זו ,זיהוי שאומץ מאוחר יותר על ידי חוקרים
וספים )למשל,2008 ;Hart & Fellabaum, 2008 :

& Rankin

.(Reason
ארבעת הגורמים שזיהו  Hurtadoוחבריו ) (1988הם :המורשת
ההיסטורית של הארגון ביחס להדרה או הכסה של קבוצות מיעוט;
האופן שבו המבה הארגוי משקף שוות במוחים מספריים;
ה"אקלים הפסיכולוגי" המתבטא בתפישות ובגישות בין ובקרב
הקבוצות ,ולבסוף  -המישור ההתהגותי המתבטא ביחסים בין-
קבוצתיים .גורמים אלו ותחו על בסיס מחקרים רבים והם מקדמים
את הדיון על מרחב מוגזע כיון שהם ממקדים את המבט אל האופים
הספציפיים שבהם ארגוים מתפקדים.
מחקרם של  Hurtadoוחבריו )שם( שֹ ם דגש על מורשת המוסדות
שהוקמו בתחילה עבור לבים שבהם קיימת היסטוריה ארוכה של
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התגדות לביטול ההפרדה הגזעית וברבים ממוסדות אלו שרירה
וקיימת עויות רבת שים כלפי קבוצות מיעוט .לעומת זאת ,מוסדות
שפתחו במקורם עבור סטודטים שחורים ,אידיאים ולטיים ,הים
מוסדות אשר יודעים לתת מעה מוצלח יותר לצורכי הסטודטים
השחורים מן המוסדות שבהם הייתה דומיטיות לבה במקור.
מחקרים שמשווים את החוויה וההצלחה הלימודית של סטודטים
שחורים במוסדות שפתחו במקור עבור סטודטים שחורים לעומת
במוסדות לבים ,מראים באופן מובהק שלמוסדות השחורים יש
הצלחה גדולה יותר ;Allen, 1992; Allen, Epps, &Haniff, 1991
R. Davis, 1991; Jackson & Swan, 1991; ) Pascarella, Smart,
.(Ethington, & Nettles,1987
מתוך הבה של ממד זה התמקדו החוקרים בהיסטוריה של המוסד
הספציפי תוך איתור אלמטים הוכחים בהווה שלו אך מהווים מעין
"שאריות היסטוריות" של מוסד בעל קהל סטודטיאלי לבן בלבד.
ארבעת הממדים שעליהם מצביעים החוקרים מתפקדים יחד באופן
מורכב ולכל אחד מהם השפעה על האחר .כך למשל מיעוט סטודטים
מקבוצות מוגזעות במרחב האקדמי תוביל לריבוי סטראוטיפים לגבי
חבריה ,תתבטא בממדים המספריים המצומצמים של הסגלים
ותתאפיין בכלים מועטים בידי הסגל להבין ולהכיר את עולמם של
הסטודטים הללו.
ברור כי חלק חשוב מן המרחב האקדמי הוא השיח של בעלי
התפקידים והחוקרים במוסד ,ובכלל זה גם השיח הישא באמצעות
חומרי הלימוד (1991) Van Dijk .חוקר את השיח של האליטות
האקדמיות באירופה ובארה"ב ומזהה את הרטוריקה המגזיעה
המיוצרת על ידם .הוא טוען כי מאז שות השישים של המאה העשרים
אופי הכתיבה האקדמית הוא שמרי ושותף לשימור הגזעות .טעתו
היא שהגזעות באקדמיה באה לידי ביטוי הן במחקרים שמאשימים
את הקורבן )למשל במחקרים על פשיעה( ,הן בהכחשת הגזעות ,והן
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באמצעות יצירת אופוזיציה כלפי חברי המיעוט הרדיקליים אשר
"מגזימים" בדרישותיהם .השיח האתי האקדמי הופך עם הזמן
להיות מובלע יותר ומקודד .אחת ההוכחות החותכות שמציג Van
 Dijkלבסיס האידאולוגי  -שהיו שמרי וקוצזוסיאלי  -הם ה" Text
) "Booksהמקראות המחייבות( בסוציולוגיה .כפי שהוא חושף ,מתחת
למעטה הדק של תחכום ועדכיות מבעבעים איטרסים קבוצתיים
ואתוצטריות .ההתמקדות במחקרים על "אחרים" היא תמיד בשוי,
בהשוואה ,בתחרותיות.
תפקיד המדע בהגזעה איו רק בגיבוש אידאולוגיה אלא גם בארגון.
כך למשל מרבית כתבי העת ובכלל זה כמובן הכותבים והמו"לים
פועלים גם הם במרחב "מולבן" .המשמעות היא כי גם ביקורת כלפי
התופעה תכיל תמיד "אזורים עיוורים" לטעתו של .Van Dijk
מקומם של המרצים
תפקידם הכפול ,על פי רוב ,של המרצים כחוקרים וכמורים מציב
אותם בעמדה מעיית כשבחת הספרות על התייחסותם לפרקטיקות
המובילות שיוי .ישה לא מעט כתיבה של חוקרים המציגה את
השיויים הרצויים במוסדות האקדמיים ,ומחקרים המתייחסים
להשפעה של מרצים על יחסים בין גזעיים בכיתה.
מחקרם של  (2000) Gracia &Van Soestעל האפקטיביות של עיסו ק
בושאי גזע בכיתה מצביע בבירור על הצורך בהכשרת מרצים
למשימה .חלק מן המרצים עושים שימוש בדרכים שאין תורמות
לעיסוק בושא כמו הומור סר טעם ,התייחסויות פוגעיות ובריחה
מעיסוק ממשי בושא .המחקרים מגלים כי את תפקיד הדיון ביחסים
בין גזעיים לוקחים על עצמם על פי רוב המרצים מקרב חברי המיעוט,
אבל יש חשיבות שמרצים לבים יקחו בכל חלק משמעותי.
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 (1993) Scheurichטוען ,שתפקידם של המרצים הלבים הוא לעסוק
בגזעות כיון שזו תופעה של החברה הלבה.
(1998) Weissman, Bulakowwski & Jummisko; (2001) Bennett
מצאו כי רוב המרצים שבדקו במחקריהם ,לא מכיסים שיויים
בתוכית הלימודים שלהם כך שתתייחס גם לחוויה של סטודטים
מקבוצות מיעוט .במחקר שערך על ידי  (1995) Stassenבקרב מרצים
לבים ,עלה פרדוקס מעיין :למרות העובדה שחברי הסגל החזיקו
בדעות המבטאות כבוד לשוות גזעית ואתית והם רוצים לאפשר
דיאלוג בין גזעי בכיתה ,הם המתגדים העקשיים ביותר לביצוע כמה
צעדים שאמורים לשפר את האקלים עבור סטודטים מקבוצות
מיעוט Stassen .מפרש את ההתגדות ,למשל ,לעסוק בפדגוגיה
ביקורתית בכיתה באופן מובה ,כאמירה פדגוגית המביעה חשש
לפגיעה באיכות האקדמית של הקורס .כאשר המרצים תופסים את
העיסוק בסוגיות של גזע כמתחרות עם איכות אקדמית ,הם סירבו
לאמץ פדגוגיה ביקורתית ולשות את התוכית הלימודיםGracia .
 (1996) and Smithטועים שהסוציאליזציה של המרצים היא זו
שמשפיעה על חוסר המוכות שלהם לעסוק בסוגיות אלו.
פיתוח חשיבה ביקורתית ,הגברת היכולת לקיים יחסים בין-גזעיים
ופיתוח היכולת החברתית והאקדמית של הסטודטים מקבוצות
המיעוט ,מופיעים בספרות כיעדים ראויים וחשובים .אף כי מרצים
יכולים לטפח יכולות אלה בדרכים מגווות ,יצירת תהליכים מובים
לדיון בושאי גזע בין סטודטים היה אחת הדרכים המשמעותיות
ביותר להשגת מטרות אלה ) & Gurin et al., 2002; Maruyama
 .(Moreno, 2000הבעיה היא שזה כמעט לא קורה ) Chang, Chang
;& Ledesma, 2005; Engberg, 2004; Gurin et al., 2002
 .(Mayhew, Grunwald, Quaye & Harper, 2007כאשר סטודטים
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חשפים לסוגיות הבין-גזעיות אבל ללא העיבוד והדיון המתבקשים,
יש סיכוי קלוש שהם יעברו תהליך משמעותי ).(Chang, 1999
הספרות המחקרית ממעטת לבחון את יכולותיהם של מרצים לההיג
תהליכים פדגוגיים המתמודדים עם יחסים בין-גזעיים(2008) Quaye .
מוצא כי מרצים המתמודדים עם סוגיות אלה באמצעות פדגוגיה
ביקורתית מתמודדים עם זהותם הם .כאשר מרצים לבים עוסקים
בסוגיות שחושפות גזעות ,כלל ועיקר כאשר הם דים בפריבילגיות
שלהם כלבים ,כוח ההשפעה גדול יותר מזה של מרצים צבעוים
שעוסקים בשאלות של גזע.
חוקרים שיתחו שיח של מרצים הוגע למיעוטים הצביעו על שתי
מגמות בולטות באופן המסגור של המצב המגוון :שיח של עיוורון
צבעים ושיח של רב-תרבותיות .אלה שעים על תביות שיח
ואידאולוגיה עמוקות בחברה האמריקאית .עיוורון צבעים היה
מדייות המבקשת לטעון כי הארגון והאשים שעובדים בו אים
מתייחסים לסממי הגזע בשיקוליהם ,בהעדפותיהם ובעת קבלת
החלטות .חוקרים שוים טועים כי זהו שיח אידאולוגי ,כיון שבפועל
קיימות הטיות רבות לטובת קבוצת הרוב ) .(Chalmres, 1997אחד
מהמכיזמים של "עיוורון הצבעים" הוא שהההלה ,המרצים
והסטודטים הלבים מרשים לעצמם לטעון שבי המיעוט מפרשים לא
כון את החוויות שהם חווים .פרקטיקה וספת היא פרקטיקה של
מזעור הגזעות .משמע ,כאשר ישם ביטויי גזעות הצצים על פי
השטח מתייחסים אליהם כשוליים וחד פעמיים.
רב תרבותיות כמדייות במוסדות האקדמיים באה לידי ביטוי על פי
רוב בכמה דרכים :בפתיחת פקולטות ללימודי מיעוטים ,בהעסקה של
סגל על פי הקצאות ,בהתייחסות לחגים של בי הקבוצות השוות
במרחב הקמפוס ,בתוספות סימליות לתכיות לימוד המתייחסות
לתרבות של הקבוצות ה"אחרות" ,בהקצאת משאבים לסיוע לימודי
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לסטודטים ובקורסים העוסקים במפגש הבין-תרבותי .ביקורת רבה
עולה מן הספרות ביחס למדייות זו בטעה שהיא תיקון אשר שאר
באזורי הוחות ,ואיו מתמודד עם עודף הפריבלגיות של קבוצת הרוב
).(Jackson and Solis, 1995
 (1998) Hurtado et al.,טועים כי מרצים תפסים כבעלי תפקיד חשוב
בהצבת ורמות .הגיע הזמן לסיים את הויכוח סביב הסוגיה האם
המרצים יכולים וצריכים להיות "אובייקטיבים" ,ולהתחיל להיות
מודעים להטיות שהם ושאים עימם ולהבין וללמוד מה הן ההשלכות
של אותן הטיות על הסטודטים שלהם .גם מחקר זה יוצא מקודת
החה זו ,ומבקש להכיח את תפקידם של המרצים כמחכים ,כיוצרי
ומתווכי ידע ,כשותפים ביצירת האקלים המוסדי ,וכאשי החברה
האזרחית הותים דוגמה אישית.

יתוח האתגרים להובלת שיוי
גורמי השפעה מרכזיים -סביבה ,שחקים וארגון
ככלל יתן לומר כי הישגים והשתתפות של חברי קבוצות המיעוט
ויחסים בין הקבוצות השוות הים תופעה שיש להסביר באמצעות
צירוף המשתים הבאים17 :
מדייות ואווירה שמאפייות את המדיה;
.1
מאפייי קבוצות המיעוט וקבוצת הרוב והיחסים בייהם;
.2
תפישות ארגויות של המוסד הלימודי ,כגון חזון ,מהיגות
.3
ויכולת ביצוע.
קמפוסים הים מערכות חברתיות מורכבות המוגדרות על ידי היחסים
בין בי אדם ,פרוצדורות ביורוקרטיות ,הסדרים מביים ,מטרות
וערכי הארגון ,מסורות ,וסיבות היסטוריות וחברתיות רחבות יותר.
על כן ,כל יסיון לעצב מחדש את הקמפוסים ,תוך מטרה לשפר את
.Richardson & Skinner, 1991 17

62

האקלים בהקשר התרבותי והגזעי ,חייב להיות מקיף וארוך טווח.
ההצלחה ביצירת השיוי מבוססת על ההגה בעלת מחויבות מוצקה,
משאבים מתאימים ,שיתוף פעולה בין הגורמים השוים במוסד ,מעקב
ותכון ארוך טווח .השיוי צריך להיעשות בכמה מישורים ,כשהחשוב
מכולם הוא המישור המבי .כדי להוביל שיוי מוסד צריך להגדיל את
מין המרצים ,הסטודטים ואשי הההלה מקרב חברי קבוצות
המיעוט .מעבר לכך על מהיגי הקמפוס לשאול את עצמם וללמוד
כיצד חברי קבוצות שוות חווים את הקמפוס ,ואיך הם מרגישים בו
) .(Hurtado et al., 1998כאמור ,את הארגון עצמו הוג לתח על פי
המודל

הבא18 :

גרף 1
הממדים המשפיעים על המערכות החברתיות בקמפוס

חוקרים שוים מציעים גישות של פעולה ותהליכים ארגויים להשפעה
ושיוי ביחס לכל ממד .בהמשך יוצג המודל המועדף על צוות המחקר.

Sylvia Hurtado et al. 1998 18
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שלבים ביצירת שיוי
כאשר משווים בין ארגוים ובוחים את השלבים המאפייים את
תהליך השיוי מזהים חוקרים 19את השלבים הללו:
 .1שלב התגובתיות -כאשר המוסדות דרשים ליצור יותר שוויון,
המוסדות הבלתי סלקטיביים יראו את המשימה כחלק מחזון הארגון.
בשלב זה הם ישפיעו על הישגי הסטודטים באמצעות כלים שוים
לעידוד חשיבה יצירתית ,ויצירת מגויים מגישים ותומכים.
 .2שלב התכון -כאשר ההישגים ישתפרו יוספו פרקטיקות כמו :הסעות,
תמיכה אקדמית ,ומתן שירותי סיוע שיטתיים לאוכלוסיות השוליים,
אשר יאפשרו לעוד סטודטים ,גם השוליים יותר ,לעמודבדרישות
מסטודטים בקמפוס )הדרישות המסורתיות( .בשלב זה המגמה היא
לשות את הסטודט בטיפול אידיבידואלי.
 .3שלב ההתאמה -בשלב זה סוכים שוים בארגון מתחילים להבין
ששיפור משמעותי בהישגים לא יושג רק מתוקף כך שהסטודט יחולל
את כל השיויים .מרצים ואשי סגל מתחילים לחשוב מחדש על דרכי
הלימוד ,תוכן הלימוד והאקלים הכיתתי אשר יתאימו לסטודט
הלומד בהווה במקום הקלייט ההיסטורי .האתגר של הההלה הוא
להוביל את הארגון במעלה השלבים ,שאם לא כן הארגון עלול
להיתקע בשלב התגובה.
מודל שיוי Transformational Tapestry Model :
 (2008) Rankin & Reasonפיתחו מודל שיוי מובה ,אשר חלקים
ממו ישמשו כאן .המודל בוי על סמך תובות תאורטיות שהצטברו

Richardson & Skinner, 1991 19
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בספרות על האקלים הרצוי ,החסמים העיקריים לביצועו והמבה של
המוסד האקדמי ואופן יהולו.
המודל מציע תהליך ליצירת שיוי בארבעה שלבים:
 .1מיפוי האקלים הוכחי על פי מספר מדדים  .2מחקר הערכה .3
 .4הערכה ובקרה להטמעת השיוי.
שיוי באמצעות התערבות
השלב הראשון :מיפוי האקלים הוכחי
אוסף של מחקרים סקר וזיהה את ששת הממדים המשפיעים ביותר
לדעת קבוצות מיעוט ,על האקלים בקמפוס) :א( גישות והצלחה
אקדמית  -של סטודטים מקבוצות מיעוט צריכות להעסיק את
המוסד האקדמי ,ופעילותו בתחומים אלה משקפת מדייות; )ב(
מחקר/מלגות  -עידוד מחקר בושאים חברתיים ,זכויות אדם ,יחסים
בין קבוצות ושאר ושאים הרלווטיים לסוגיות המצאות על סדר
היום של קהילות המיעוט משפיעים על הסטודטים ומהווים מסר
עבורם;)ג( יחסים תוך ובין-קבוצתיים  -התייחסות מובת ליחסים
הבין-קבוצתיים כמו גם איתור אמצעים למיעת פגיעה סימבולית
בסטודטים מקבוצות מיעוט; )ד( תוכיות לימוד וסגון פדגוגי -
מחקרים מצביעים על חשיבותם של ושאי לימוד חברתיים העוסקים
במיעוטים ובצדק חברתי כחלק מאקלים בוה וכאמצעי לצמצם
פגיעה; )ה( מדייות האויברסיטה ואופי השירותים  -המדייות
המוצהרת של האויברסיטה והתייחסותה המובית לכל מה שזכר עד
עתה משפיעות על חווית האקלים באופן יכר; )ו( היחסים הבין-
קבוצתיים מחוץ לקמפוס  -למדייות הממלכתית כלפי קבוצות מיעוט
יש השלכה על חוויית האקלים בקמפוס ,וכן על היחסים הבין-
קבוצתיים "בחוץ".
השלב השי :הערכה
שלב זה מתחלק לחמישה תתי שלבים :הראשון  -הכה של חברי הסגל
והההלה לתהליך ,גיוס שותפים והקמת צוות שעייו קידום קמפוס
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שוויוי .השי  -הכשרה של מראייים וסוקרים .השלישי -ביית שאלון
כמותי וכלי ריאיון המותאמים לקמפוס הספציפי ,וביצוע הסקרים.
הרביעי  -בדיקה וסקירה של מדייות הקמפוס הכתובה ביחס לשוויון.
החמישי  -שיתוף הציבור בתוצאות.
השלב השלישי :שיוי באמצעות התערבות
הצוות שילווה את השלבים הקודמים ועוסק בשוויון יתווה תוכית
אסטרטגית המבוססת על המידע שאסף .התוכית תכלול פעילות
ברמה הסימבולית ,ברמה החיוכית ,ברמה האדמייסטרטיבית
וברמה התקציבית .התוכית תתייחס לכל ששת הממדים שסקרו
ואמדו ואשר שיקפו את האקלים הוכחי.
לאחר הכתיבה מגיע שלב הביצוע והוצאה לפועל של התכית
שהותוותה .התכית תיקח בחשבון יעדים לטווח קצר ,ביוי וארוך,
תכלול לוחות זמים לביצוע ,תקבע אחראים ובעלי תפקידים
המבצעים את השיוי ותלווה בבקרה יהולית בכירה.
השלב הרביעי :ביצוע ומעקב
הקמפוס עבר תהליכי שיוי בכל הממדים הדרושים הן על פי התאוריה
והן על סמך המאפייים הייחודיים של אותו מוסד .על מת לבחון
האם השיויים תורמים למטרות הדרשות ובכדי לתמוך בהטמעתם
הצוות בוה תוכית מעקב על ביצוע התוכית האסטרטגית אשר
מסייע בהטמעת השיוי .הצוות יערוך מדי שה דוח הערכה על
השיויים ויציג אותם בפי בעלי העיין שמלווים את התהליך.
סיכום הספרות הכללית והמחקר בישראל
עד כה סקרה התאוריה בדבר האופן שבו חוקרים בוחים את מדייות
הקמפוסים האקדמיים בהקשר של גיוון ,רב תרבותיות והכלתם של
סטודטים מקבוצות מיעוט .כאמור ,הפרדיגמה שמסייעת לצוות
המחקר שעת על התיאוריה המוסדית הבוחת היבטים של המערכת
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המוגזעת .לדעת הצוות ,התהליכים הדרשים מצריכים מדייות
מוסדית מורכבת המתמודדת עם הבעיות העולות בספרות ועם הקושי
של מוסדות להשתות .בהתאם לכך בו כלי המחקר :כלי המחקר
בוחים באופן מקיף באיזה אופן המוסד מתפקד ואילו אסטרטגיות,
שחקים שוים בשדה ,על מהיגי המוסד להוביל .לאור זה הוצגו
היבטים ומודל של שיוי אשר וסח על בסיס תובות ומחקרים רבים
באויברסיטאות בארה"ב.
המודל מייצג היבטים רחבים של האקלים .המחקר ישאב כלים
ותובות מתוך מודל זה ,תוך התאמתו לסוגיות הייחודיות לישראל
ולאופי האויברסיטה הספציפית .או חושבים שמודל זה רחב
ומאפשר דיו ,ויחד עם זאת הוא מייצר מבה מאורגן והוליסטי.
בהמשך יסקרו אויברסיטאות בישראל ,ולאחר מכן יסֹ ב המיקוד על
אויברסיטת חיפה.

המחקר על האקדמיה הישראלית
רוב המחקר על האקדמיה הישראלית המתמקד בערבים הלומדים בה
עוסק בתחומים הבאים :על השתלבות של סטודטים ערבים
פלסטיים בקמפוס :ביירומי ,2010 ,הדין;2012 ,

Ibrahim

 ;Makkawi, 2004אשל ,קורמן ,זהבי וסבית ;2007,עראר וחאג'
יחיא .2007 ,מחקרים על חסמי גישות ולמידה, 2015 :
;Al-Haj , 2009 ;Abu-Bader & Gottlieb, 2008;Bensoussan
חאג' יחיא ;2007 ,מוסטפא .2007 ,מחקרים על יחסים בין סטודטים
ועל למידה ביחד :סלימאן ;1997 ,פלג ורסלאן ;2003 ,לב ארי
ומיטלברג ;2002 ,לב ארי ולרון ;2008 ,שמאי ופאולAl-Haj, ;2002 ,
 .1996בוימל ,זאבי ותותרי ;2009 ,דויצה-שמידט ועבר.2002 ,
מחקרים על זהות;Erdreich, 2006 ;Ibrahim Makkawi, 2004 :
לזרוביץ' וחברים .2010 ,מחקרים על מרצים ומקומם במרחב המוגזע:
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מעין ) ;(2013מחקרים על אי שוויון :לזרוביץ ואחרים Al-Haj, ;2008,
;2003

;Hertz-Lazarowitz, Zelniker, & Azaiza,

.Kaplan, Abu-Sa'ad&Yonah, 20012010
הכתיבה אודות האקדמיה הישראלית בהיבטים של הגזעה מצומצמת
מאד ומתייחסת בעיקר לחוויות של סטודטיות פלסטייות,
סטודטיות מזרחיות ומרצים פלסטיים .אין כמעט מחקרים מוסדיים
וכן יש מיעוט במחקר הבוחן את הקמפוס האקדמי מפרספקטיבה של
יחסים בין גזעיים והגזעה מוסדית .לעומת זאת יש באופן יחסי כתיבה
מפורטת על ההשפעה של הסכסוך הישראלי-פלסטיי על היחסים בין
הסטודטים ועל האופן שבו היחסים הללו משפיעים על עמדותיהם של
הסטודטים ביחס לקמפוס.
המחקרים על שים ערביות ובדואיות בהשכלה הגבוהה הציגו תמיד
את ההשכלה הגבוהה כקטליזטור חיובי ,מעצים ,המכין אותן להיות
סוכות שיוי בחברות שלהם ,ומעודד אידיבדואליות עם תפישות
ליברליות והישגיות .זוהי גישה מערבית הרואה את הצורך בשיוי
בחברה המוגזעת באופן שראה כון מבעד למסגרת הלבה )Abu-
 .(Rabia-Queder, 2014בפועל ,מן המחקרים המעטים שעשו עולה
תמוה שוה .על פי  ,(2003) Erdreichהאויברסיטה העברית היא
מוסד הפועל בשי פרויקטים סותרים  -הפרויקט הציוי והפרויקט
הליברלי-אויברסלי .היא בוחת התמקמות ותהליכי יצירת זהות
בקרב סטודטיות פלסטייות ומסיקה שהשכלה גבוהה איה רק
אמצעי ליצירת מוביליות חברתית עבור שים אלה ,וגם איה רק שדה
שבו מתחוללים תהליכי העצמה ליצירת אישה אידיבידואלית
פלסטיית מודעת .היא מצביעה על מרחב שבו פועל כח רב הממקם
את האישה הפלסטיית כשולית .הדימיקה במרחב ,במעוות למשל,
היא דימיקה של משא ומתן שלט ומפוקח .במרחב הפרטי של
המעוות ,הממסד האויברסיטאי מפקח באופן דיפרציאלי.
הסטודטיות הפלסטייות והסטודטיות היהודיות מתהלות
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במרחבים פרדים ומעות ממגע ומעירוב .הסטודטיות הפלסטייות
מארגות את מרחב המעוות ,המסומן כמרחב ציוי ,והופכות אותו
למרחב "שלהן" .למשל ,ארגון המטבח המשותף והעמסתו באוכל
ערבי ,הישיבה בחבורה ושתיית הקפה המשותפת ,תליית תמוות
ופוסטרים של גיבורי תרבות פלסטיים שמעוררים אי חת במעוות
המשותפים .ההלת האויברסיטה התערבה ודרשה להסיר פוסטר כמו
"חג רמאדאן שמח" עם איור של כיפת הסלע במעוות )בערבית כמובן(
אך מעו מלהתערב כאשר סטודטיות יהודיות תלו שלטים כגון "הר
הבית בידיו" ).(Erdreich & Rapoport, 2006
גם מצבן של סטודטיות ערביות פלסטייות באויברסיטת בן גוריון
הוא זה של התמודדות מתמדת וכח כוחות מגזיעיםAbu-Rabia- .
 (2014) Quederמצביעה על בדידות כמצב קבוע ומתמשך ,על מחסור
במסגרות מותאמות לחייהן ולצורכיהן של הסטודטיות ,על הצורך
המתמיד בהתגוות מפי התרבות המערבית ,ועל חוויה של עוי
לעומת סטודטים יהודים ומבוססים המצוידים בהון השכלתי
וחומרי .הסטודטיות גם מגלות את השוליות שלהן ואת העובדה שהן
קבוצה מוגזעת במהלך לימודיהן .מעיין לציין כי החוקרת מוצאת
קווי דמיון למצבן של שים מוסלמיות בבריטיה ובארה"ב 20,שם
מופות כלפיהן שלל התהגויות גזעיות הובעות מ"איסלמופוביה",
בעיקר כלפי שים בלבוש מסורתי .הן מדווחות על חרדה ,השקעה
גדולה בהתגוות מפי תקיפה ,מצוקה במקומות תפילה ,קושי ללמוד
ולקיים את הרמאדן וכן למצוא מזוים כשרים )חלאל( בקמפוסים.
הדמיון הרב בין המצבים מחזק את ההשערה כי היחס המוסדי כלפי
הסטודטים איו מוע במלואו על ידי חרדה והתגדות תרבותית
)איסלמופוביה( או על ידי תחרות על משאבים וזהות לאומיים.
השליטה והפיקוח על הסטודטים הערבים הפלסטיים במוסדות
להשכלה גבוהה הים פרקטיקות שעולות בשי מחקרים .מעין )(2013
 20בעיקר מצטטת את  ;Modood & Shiner, 2002ואת .Ahmad, 2001
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מתארת את הפיקוח שמפעילה מכללת "הדר" על סטודטים במצבי
משבר .ההלת המכללה משתמשת בטכיקות של קואופטציה כאשר
מפלס האלימות במדיה או בגבולותיה גואה ויש חשש שהסטודטים
הפלסטיים יפגיו .בית הספר הערבי בישראל שלט על ידי מדית
ישראל ,אולם באקדמיה הלמידה היא משותפת והשליטה והפיקוח
אים יכולים להתקיים כפי שמפוקחים תכיות הלימוד והיהול בבתי
הספר .לכאורה ,האויברסיטאות יכלו להיות כר פורה לשחרור
ולשיוי חברתי (1979) Nakhleh .בוחן את הקשר שבין החיוך
האקדמי לבין תהליכי שיוי חברתי פוליטי בחברה הערבית ומצביע
במחקרו על כך שההשפעה של משכילים ערבים בהובלת שיוי היא
זיחה וחסרת חשיבות .המוסד האקדמי הישראלי מעוצב וממומן כדי
להגשים את החזון של יהודים בארץ ישראל ,טוען .Nakhleh
הפלסטיים צריכים לעבור את מסלול ההכשרה באויברסיטה
היהודית מבלי שהחזון והמטרות יעו לצרכים שלהם .הערכים
החברתיים והערכים הפוליטיים משחקים תפקיד דיפוזי בשדה החיוך
באמצעות יהול הידע ומיסוד הסגון האיטלקטואלי Nakhleh .מציע
לבחון את המטרות שמציב הפרויקט האויברסיטאי הישראלי
כפרויקט של מוביליות ,איטגרציה ושיוי ולשאול :בהתאם לאילו
קריטריוים אמורים אלה לקרות ,מהו הכיוון הרצוי ומי מגדיר אותו?
מחקריהם של  (2004) Makkawiו (2003) Erdreich-מתארים תופעה
של עיסוק רב בזהות פלסטיית בקרב סטודטים אשר דחקת
באויברסיטאות כמהלך חתרי וצדדי Makkawi .חקר סטודטים
אקטיביסטיים ,אשר מתארים את ההתגשויות עם הממסד ,בין היתר
כאתגר וכאקט מדרבן .הם מתארים את החוויה הלימודית שלהם
בכיתות כחוויה המכות זהות של התגדות ואת הפעילות הציבורית
שהם מקדמים תוך חיכוך תמידי עם ההלת האויברסיטה ,סביב ימי
זיכרון והפגות ,כחוויות מעוררות ובוות.
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באופן דומה במחקרה של מעין ) 15(2013בחן ה Agency-של מרצים
ערבים פלסטיים במרחב האקדמי המוגזע ,ועולים סיפורים של פגיעה
מצד סטודטים יהודים ,כולל ערעור על הסמכות האקדמית של
המרצים הפלסטיים ,תלות גבוהה בבעלי תפקידים שמצאים
מעליהם בהיררכיה האקדמית ,צורך בתמרון מתמיד בין זהויות
ואמויות ואפילו השפלה .המחקר קושר בין האופן שבו מאורגן
המרחב ,המסרים היהוליים ,תגובת בעלי תפקידים שוים לאירועים
רוויי הגזעה ,לאופן שבו מתפקדים המרצים  -יהודים ופלסטיים ,תוך
התייחסות לפעולות שלהם ,לעמדות שלהם ולהצדקות האידאולוגיות
שהם מציגים.
בספרות הישראלית ההתייחסות למרחב הפיזי של הקמפוסים היה
לעיצוב מרחב המאופיין בפאלוצטריזם ציוי )גור-זאב(2000 ,
ובמיליטריזם )דולב .(2005 ,במרכז הדיון ובאופן ההתבוות עומדות
תמות של לאומיות כובשת וכוחית .היתוח עוסק ביחסי כוחות
המעוצבים לכדי מבים פיזיים .גור-זאב מתח את האופן שבו
אויברסיטת חיפה ,ובמרכזה מגדל "אשכול" ,מתייחסת לסביבתה.
גור-זאב טוען שפסגת הר הכרמל מבטאת את מהותו הציוית של
הרכס כולו ,ובראשה עומד מגדל אשכול .דולב מתחת את המבה
הארכיטקטוי של האויברסיטה העברית בהר הצופים וטועת
שהמבה יוצר חיץ בין באיה לבין הכפרים הפלסטיים בסביבתה.
לדעתה יוזמי ומתכי הקמפוס החדש ,שבה ב '67-לאחר כיבוש
ירושלים ,יצרו קמפוס המיועד ליהודים ישראלים גאים בדתם,
בלאומיותם ובמדייות ממשלתם )אם כי לומדים בו גם ערבים(;
קמפוס המהווה "אדרטה" לכיבוש ולשליטה הישראלית ,ומעצב
משמעת פוליטית .גם מעין ) (2013תיארה את אחת המכללות בצפון
כעתירה בסממים לאומיים המציחים את מלחמת העצמאות
הישראלית ואת ההיבטים היהודים-דתיים של ארגון וקישוט המרחב.
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הייצוג המספרי של מרצים וחברי סגלמִ הלי ערבים באויברסיטאות
מחקר 21בישראל היו קטן ביותר .דוח שפורסם ב 2013-מעלה את
התוים הבאים :בשת הלימודים  2012-2011לימדו באויברסיטאות
ישראל  4,665מרצים בכירים ,מתוכם  4,583יהודים ו 82-ערבים
כלומר  .1.75%הדוח מציין כי מהשוואת תוים משים קודמות עולה
שבשת  1999היו  64מרצים ערבים שהיוו  1%מכלל הסגל האקדמי
הבכיר באויברסיטאות המחקר ,ואילו בשת הלימודים 2007-2006
עלה ייצוגם ל 1.4%-מכלל הסגל .משת  2000-1999ועד היום התווספו
לסגל האקדמי הבכיר בישראל  18מרצים ערבים  -עלייה יחסית של
 75%במרצים הערבים; שיעור הערבים חברי הסגל המהלי
באויברסיטאות בישראל עומד על  ;0.9%שיעור הערבים חברי
מועצות המהלים באויברסיטאות בישראל עומד על  ;1.9%שיעור
חברי הוועד המהל הערבים באויברסיטאות בישראל עומד על 2%
)עלי .(30: 2013 ,מספרים אלה מצביעים על היקף מוך של השתתפות
ערבים בעבודה באויברסיטאות ,ומציב אותם כטולי כוח להשפיע
ולעצב .כאמור להיקף קטן של בעלי תפקידים מקבוצות מיעוט יש
השלכות כבדות משקל על האופן שבו המוסד מתהל ,על המדייות
והאידאולוגיה שלו ,על פרקטיקות היום-יום ,על היחסים הבין-
אישיים ,השיח ,התרבות הארגוית וכל אלה רלווטיים לעיצוב
היחסים הבין-גזעיים בקמפוס.
מרכיב וסף שמצריך העמקה מחקרית הוא היחס של המוסדות
האקדמיים לשפה הערבית .דו"ח קצר )מעין ואבו ראס (2014 ,שסקר
את ההיבטים המרחביים של האויברסיטאות בישראל מעלה
ממצאים ראשויים על היעדרם של השפה הערבית וסממיתרבות
ערבית-פלסטיית מן המרחבים הפיזיים .הדוח בחן כעשרים מרכיבים
כגון שילוט ,מרחב ויזואלי ,שפת אתרי איטרט ,כיתוב בלוגו
המוסדות וכדומה .במציאות הישראלית ,שימוש בשפה הערבית
 16המוסדות הבאים :אויברסיטת חיפה ,תל אביב ,בר אילן ,הפתוחה ,הטכיון,
בן גוריון ,העברית.
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בקמפוסים בישראל לעתים איו מתקבל בברכה .מחקרה של מעין
) (2013מעלה ,כי מרצים ערבים-פלסטיים ,המדברים בכיתה בערבית
תקלים בהתגדות מצד סטודטים יהודים ואים מקבלים גיבוי
מבעלי תפקידים מעליהם .בכתבת תחקיר 22רלווטית לושא צוטטה
סגית דקאן בית הספר לחיוך מן המרכז ללימודים אקדמיים באור
יהודה שהפיצה מכתב פימי האוסר על מרצים לדבר עם סטודטים
"בכל שפה שאיה עברית" .ההוראה מופיעה בקובץ החיות ששלחו
לראשי בית הספר לחיוך וכך כתב" :תקופת הבחיות כמעט
מאחוריו וסמסטר קיץ לפיו ,וברצוי לרען מספר כללים" ,כתבה
ד"ר חה בר-ישי למרצים .בין הכללים שהיא מבקשת להקפיד עליהם:
"אין לפות לסטודטים בכל שפה שאיה עברית – לא בזמן שיעור ולא
בזמן בחיה ,גם לא בבדיחות הדעת" .עוד היא כתבה כי מדובר
ב"תלוה החוזרת על עצמה כל סמסטר" ,והוסיפה ש"אם ברצוכם
להסביר משהו לסטודטים בערבית למשל ,יש לעשות זאת מחוץ
לכותלי הכתה הרשמית – בהפסקות או בשעות קבלה" .מקומה של
הערבית בשדה האקדמי מצריך העמקה מחקרית שתזכה להתייחסות
בהמשך.

המצב באויברסיטת חיפה
אויברסיטת חיפה היה אויברסיטה ייחודית בישראל .בין כותליה
לומדים מספר הסטודטים הערבים הגדול ביותר בישראל ,כשליש
מלומדיה ,והם מהווים לפיכך קבוצה גדולה בקמפוס .לא ערך עדיין
מחקר מקיף הבוחן את כלל ההיבטים באויברסיטה ,אולם השהות
באויברסיטה והמחקר הקיים משרטטים תמוה ייחודית שתוצג
להלן.
במשך למעלה מארבעה עשורים ממשיכה אויברסיטת חיפה לתרום
מעשית לקידומם של סטודטים ולפיתוחם של תחומי מחקר בושא
22אור קשתי  24.07.2013הארץ "אויברסיטת בר אילן גד מרצה למשפטים
שהיע דאגה לפגעים בשי הצדדים".
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יחסי יהודים ערבים .באויברסיטה פועלים עד היום מרכזים לחקר
החיוך לשלום ,לחקר רב-תרבותיות ומרכז יהודי-ערבי .כך כותבים
הרץ לזרוביץ וחבריה )" :(2010ראה כי השפעתה ההיסטורית של
האויברסיטה כארגון רב-דתי ,דו-לאומי ורב-תרבותי על החברה
הישראלית עדיין מחכה למחקר מקיף" ).(141 :2012
היבטים מוסדיים
המחקר המקיף ביותר שעשה על מדייות כלפי סטודטים ערבים
באויברסיטת חיפה עשה על ידי  Al-Hajב .2003-החוקר בוחן מספר
אלמטים מביים כדי ללמוד על האופן שבו המוסד האקדמי מסליל
סטודטים ערבים .באמצעות היקף גדול של ראיוות ,יתוח יירות
מדייות רשמיים ומידע סטטיסטי מסביר החוקר את החסמים בפי
הסטודטים הערבים כמקושרים לסיבות הבאות :האורייטציה
התרבותית של האויברסיטה כמערבית-יהודית בהיבטים של תכיות
לימוד ,ארגון המרחב ,ומיעוט בסגל אקדמי ומהלי ערבי; שוק
תעסוקה דל ולא אטרקטיבי עבור ערבים בישראל המשפיע על
המוטיבציה ללמוד ולסיים תואר; וכן מצוקה בכלכלה ובדיור אשר
אים לקחים בחשבון ואים מטופלים באופן ממוסד על ידי
האויברסיטה.
לסיכום הוא כותב כך:
Our analysis shows that higher education in Israel mirrors
the system of social stratification and the political culture of
Israeli society. The dominance of the Jewish majority
extends from the wider society into academia. As far as
issues connected with culture are concerned, academic
institutions reflect a copy of the wider society.

)(Al-Haj, 2003: 336
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ברמת המרחב הויזואלי אויברסיטת חיפה מקדישה ייצוג עודף
לתרבות היהודית-ישראלית -ציוית ומעט מאד לתרבות הערבית
פלסטיית על גוויה השוים .בדוח שערך על ידי עמותת סיכוי )(2014
עולה כי ישו שילוט בסיסי בערבית ,וייצוג קבוע לתרבות הערבית רק
במרכז היהודי-ערבי .אתר האיטרט של אויברסיטת חיפה איו
מתורגם לערבית וכן אין בה כמעט קורסים בערבית.
בהקשר של מקומה של השפה הערבית ראוי להתייחס לאירוע סביב
הלוגו של אויברסיטת חיפה אשר תואר מעל דפי העיתוות 23.במלאת
 40שה להיווסדה ,ב ,2012-הפיצה ההלת האויברסיטה לוגו חדש
שכותרתו" :ישראליות משותפת" .הלוגו כלל כיתוב בעברית ובאגלית
בלבד .פייה של מרצים לשיא האויברסיטה גרמה לכך שהשיא
התצל ואפשר חופש בחירה בין שתי גרסאות :האחת עם כיתוב
בערבית והשייה ללא כיתוב בערבית .כך גם החלטתן של
אויברסיטאות בן גוריון ותל אביב שלא לכלול את החגים המוסלמיים
והוצריים בלוח השה האקדמית כמקובל בעולםתמוהותכשם
שתמוהה התהלותה האיטית של אויברסיטת חיפה בהקשר זה .
כרבע מן הסטודטים הלומדים באויברסיטה אלצו עד השה שעברה
לבחור בין הערב החגיגי בחיק המשפחה והפסד של חומר לימודי ,לבין
יום לימודים רגיל.
עוד ציין כי על פי דוח סיכוי חיי התרבות באויברסיטה עשירים
באופן יחסי בהשוואה לשאר המוסדות ,אך פעילות זו היא יוזמה של
אגודת הסטודטים או פרי יוזמות פרטיות של סטודטים ,ואיה
מהווה חלק ממדייות האויברסיטה .זו איה מבטאת את התרבות
הערבית במרחב הציבורי.

23

רויטל חובל ,הארץ.21/5/12 ,
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החוויה של סטודטים בקמפוס
החוויה של סטודטים ערבים באויברסיטה חיפה בחה במספר
מחקרים .ראה שהסטודטים הערבים ככלל והמוסלמים בפרט,
תופסים את אויברסיטת חיפה כמרחב של אפליה ,יכור ומתח פוליטי
)הרץ-לזרוביץ ואחרים .(2001 ,לדוגמה ,ההגת הסטודטים הערבים –
"הוועד" ,פועלת ברחבי אויברסיטת חיפה להשגת הכרה ,כבוד וכוח
פוליטי הן ברמה המוסדית הן ברמה הלאומית כמעט ללא הישגים,
וכמעט ללא הכרה והבה מצד הרוב היהודי ) Hertz-Lazarowitz,
 .(2003במחקר זה שבדק חוויות של אי צדק בקמפוס ,יתן ללמוד על
הבדלי התפישות וההמשגות דרכן הקבוצות השוות תופסות את
המציאות והיחסים המוסדיים .כך למשל ,בעוד שסטודטים משתי
קבוצות הלאום דיווחו על חוויות של אי צדק ,הרי שרוב היהודים
תיארו חוויות כאלה מחוץ לאויברסיטה )בצבא ובעבודה( בעוד
שרובם המכריע של הסטודטים הערבים חוו חוויות של אי צדק בין
כתלי הקמפוס .גם האבחה בין אי צדק ברמה האישית לבין אי צדק
ברמה הקולקטיבית מאד שוה בין הקבוצות :יהודים מפרשים חוויות
של אי צדק כמבוססות על עמדה והתהגות אישית של מי שעומד
מולם ואילו פלסטיים מפרשים חוויות כאלה כובעות מגזעות
מבית.
התסכול של סטודטים ערבים מהמצב הקיים מתורגם לפעילות
פוליטית בשטחי האויברסיטה ולמאבק ,מול הסטודטים היהודים,
על זהות ,על לוח השה ועל רטיבים סותרים ,כמסמלים את
הלגיטימיות של קבוצת הפים ואתגר מול קבוצת החוץ .מאבק זה
משה את התפישה של מה צודק ומה איו צודק ברחבי הקמפוס,
והופך לעתים להפגות אלימות בשטחו ,למשל בהתייחס ליום האדמה
והכבה ) .(Hertz‐Lazarowitz, 2003את פעילותם הפוליטית של
הסטודטים הערבים ברחבי הקמפוס יתן להסביר לאור הממצאים
המעידים על כך שמרביתם רוצים לחיות בישראל ומבקשים הכרה
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בכך שחלק מזהותם היא ישראלית ,במקביל להבעת חוסר שביעות
רצון ממעמדם האזרחי .רובם רואים עצמם חלק מהחברה הישראלית
ותומכים במהלכים פוליטיים שישפרו את מעמדם כאזרחים ישראלים
).(Kaplan et al., 2001

השפעת הסכסוך בזמי משבר
בהתייחס להשפעות של הסכסוך הישראלי-פלסטיי על החוויה של
סטודטים מקבוצות מיעוט לאומי ,חשוב להדגיש שהסכסוך מייצר
אקלים קריר של הדרה ואפליה שבא לידי ביטוי ברמה המוסדית
במפגש הפוליטי ברחבי הקמפוס ,מול תאים פוליטיים מן הימין
הלאומי ,המייצרים עבור הסטודטים הערבים חוויה של דה
לגיטימציה .כמו כן השפעות הסכסוך יכרות סביב אירועים של
לחימה מול הפלסטיים או אלימות לאומית המהווים קודות שבר
במערכות היחסים בין יהודים לערבים הרקמים במסגרת הלימודים
המשותפים באויברסיטאות .ואכן מצא שלאירועים לאומיים-
פוליטיים יש השפעה על המתרחש ברחבי קמפוס .למשל ,בבחית
ההשפעות של מלחמת לבון השייה )בשת  (2007על הסטודטים
באויברסיטת חיפה מצא ,שלאחר המלחמה סטודטים ערבים טו
לראות באויברסיטה מקום פחות חיובי ,הם טו יותר להתבדל והביעו
פחות כוות לשילוב עם סטודטים יהודים ,בהשוואה לשה שקדמה
למלחמה) 2006 ,הרץ-לזרוביץ ואחרים.(2010 ,
ההקשר של החוויה הפוליטית בקמפוס בולט באויברסיטת חיפה,
שבה לגיוון יש גם ממד פוגעי .תיאוריית "מודל קו השבר" (Lau and
) Murnighan, 1998מסבירה היטב את מה שאו מזהים
באויברסיטת חיפה בזמי משבר .על פי מודל זה ההפרדה בין קבוצות
אתיות בארגון רוחשת באופן סמוי ומתמשך ,כאשר בזמי עימות או
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סכסוך גלוי )מלחמות( יש טייה להקצה בדפוס ההפרדה )מודל קו
השבר( ,הפוגעת מאד ביכולת לפעול יחד לטובת משימה.

יחסים בין סטודטים יהודים וערבים
גם המפגש בין סטודטים יהודים לערבים בתחומי האויברסיטה רווי
אתגרים .על פי רוב ,המפגש בין הסטודטים הוא קודתי ומתרחש
סביב צורך לימודי ,או לחילופין אקראי ומתרחש במרחבים
המשותפים ,ולא הופך לאישי ומתמשך ,כך ששמרת מידה של עויות
בין הקבוצות )בוימל ,זאבי ותותרי ;2009 ,הדין .(2009 ,הסטודטים
הערבים חשים כי המפגש הבין-קבוצתי ,בין שהוא מתרחש בכיתות
הלימוד ובין שבמרחבים המשותפים ,הופך מוקד של ביטויי גזעות
והדרה כלפיהם ובשל כך מעלה בהם תחושות של יכור ואיבה
לאומית .כמו כן ,בין שהמפגש הבין-קבוצתי תפס בעיי הסטודטים
הערבים כחיובי או שלילי ,הם חשים כי ברקע תמיד מרחף הסכסוך
הלאומי )הדין.(2009 ,
בבחית המפגש בין הקבוצות מצא שסטודטים יהודים מעדיפים
לשמור על מרחק חברתי מסטודטים ערבים ,והיחסים הבין-
קבוצתיים יוגבלו לרמת איטימיות מוכה אך חיובית ,כך שמעמדם
הדומיטי בחברה לא יפגע .לעומתם ,סטודטים ערבים מביעים
כוות לקרבה רבה יותר ,תוך שמירה על אוטוומיה תרבותית ערבית
) .(Kaplan et al., 2001אך ראה כי מגמה זו מתהפכת בעקבות
אירועים ביטחויים משמעותיים .לדוגמה ,לאחר מלחמת לבון
השייה )בשת  (2007הסטודטים היהודים )באויברסיטת חיפה( היו
פחות מעוייים בבידול מהסטודטים הערבים ויותר מעוייים
בשילוב עימם ,ואילו הסטודטים הערבים היו יותר מעוייים בבידול
מהסטודטים היהודים ופחות מעוייים בשילוב ,מאשר בתקופה
שקדמה למלחמה )הרץ לזרוביץ ואחרים.(2010 ,
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במחקר תלת שתי שערך בין השים  ,2003-2001ביקשו הרץ לזרוביץ
וצליקר לבחון טווח רחב של חוויות  -חיוביות ושליליות ,עליהן
מצביעים סטודטים יהודים וערבים כחלק מחיי היום יום שלהם
בקמפוס החיפאי .את החוויות הן חילקו לארבע קבוצות :חוויות
חיוביות אישיות ,חוויות חיוביות קולקטיביות ,חוויות שליליות
אישיות וחוויות שליליות קולקטיביות .מחקרן מתבסס על המודל
הדרמטורגי של  (1979) Harreהמציע לבחון את העולם החברתי
במושגים של מיצג חברתי .את החיים בקמפוס ואת החוויה בו הן
ממשיגות במושגיו של  (1935) Lewinכ .Wmwelt -מושגו של לוין
מתייחס להצטלבות שבין הממד הפיזי והחברתי של המוסד ,בהקשר
זה המוסד האקדמי ,בדומה לאופן שבו מחקר זה עוסק במרחב
האקדמי .המחקר של השתיים מתמקד בשאלה באיזה אופן ממשיגים
סטודטים מקבוצות לאומיות בקופליקט את החוויות האישיות שהם
עוברים במרחב הקמפוס )ה (Wmwelt-לחוויות קולקטיביות ,ומה
המשמעות של מהלך זה .הקטיגוריות במחקר זה רלווטיות למחקו
ולכן פרט אותן בהרחבה:
חוויות אישיות חיוביות שדווחו ,היו ביחס לתמות הבאות :יחסי
קירבה בין אישיים ,חשיפה לתרבות אחרת ,שבירת סטריאוטיפים.
חוויות אישיות שליליות שדווחו ,היו ביחס לתמות הבאות :מתח על
רקע פוליטי ,אפליה וגזעות ,הפרדה.
חוויות חיוביות קולקטיביות שדווחו ,היו ביחס לתמות הבאות:
האויברסיטה כמקום דמוקרטי ,גיוון תרבותי.
חוויות שליליות קולקטיביות שדווחו ,היו ביחס לתמות הבאות :מתח
על רקע פוליטי ,אפליה וגזעות ,הפרדה.
ממצאי המחקר מצביעים על כך שכל הסטודטים דיווחו על חוויות
חיוביות באופן דומה .הסטודטים הערבים ,כמו עמיתיהם היהודים,
וטים ליחס להתסותם באויברסיטה חוויה מעצימה .שתי הקבוצות
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הלאומיות דיווחו על חוויות חיוביות ,ברמה האישית והקולקטיבית,
שצברו בעקבות המפגש שלהם בקמפוס עם קבוצות מתרבויות שוות
ורכישת חברויות עם חברים מקבוצות אחרות .זאת ועוד ,שתי
הקבוצות הלאומיות העריכו את האויברסיטה )חיפה( באופן חיובי
כמרחב חיוכי התורם ומעשיר תפישות רב-תרבותיות וכמוסד
המאפשר רכישת השכלה גבוהה מתוך תפישות דמוקרטיות.
מגד ,כל הסטודטים דיווחו גם על חוויות שליליות והן סובו בעיקר
סביב המתח הפוליטי במדיה ובקמפוס .המתח הפוליטי "צבע" את
החוויה האישית והקבוצתית בקרב שתי קבוצות הלאום ,כאשר רובם
הצביעו על גורם זה כמשפיע ביותר על חוויותיהם השליליות בקמפוס.
השוות בין שתי הקבוצות באה לידי ביטוי בחוויות השליליות.
סטודטים ערבים ,מוסלמים בעיקר )גברים ושים( דיווחו יותר על
חוויות שליליות וקישרו יותר בין חוויות אישיות לחוויות
קולקטיביות ,ביחס ליהודים .הכותבות משייכות את השיעור הגבוה
של החוויות השליליות בקרב המוסלמים והקישור בין האישי
לקולקטיבי בצורך של הערבים בקמפוס בהכרה ,בכבוד ובמתן ביטוי
לזהות ולרטיב הקולקטיבי שלהם.
כפי שהצגו בסקירה הכללית מוסד הלימודים יכול לאתגר
סטריאוטיפים שליליים קיימים ולעודד תפישות ,רגשות ועמדות יותר
מכלילות ,באמצעות המחויבות של המוסד להפמת החזון ,כלומר
הפמת התפישות ,הרגשות והעמדות עליהם מושתתים יחסים בין
קבוצתיים הוגים ושווים ) .(Kaplan et al., 2001ואילו המפגש
המוסדר בין סטודטים יהודים לערבים במסגרת האויברסיטה יכול
לשות את המודעות של המשתתפים למציאות בה הם חיים ) Halabi
.(& Sonnenschein, 2004
במחקר פעילות להערכת הפעלת קורסים )שערך גם הוא תחת חסותו
של המרכז היהודי-ערבי( שהתקיים באויברסיטת חיפה לאחרוה
)בדראן (2014 ,מצא שסדאות בין תרבותיות בהשתתפות סטודטים
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יהודים וערבים באויברסיטה והמפגש הבין-תרבותי תרמו להיכרות
עם האחר ,והשפיעו הן על המרחב בקמפוס של האויברסיטה הן על
המשתתפים .המשתתפים בסדאות זיהו את הפוטציאל של תכיות
מסוג זה להשפיע על השיח בקמפוס ועל מערכות היחסים בין יהודים
וערבים ,כמו גם לעזור להם במעגלי חיים וספים מעבר לקמפוס.
הסדאות פתחו פתח לחשיבה חדשה ויצירתית בקרב המשתתפים
לגבי אפשרויות הפעולה השוות לקידום המרחב המשותף
באויברסיטה ולייזום של שיוי אקלים בקמפוס .כחלק מהמלצות
דו"ח ההערכה של סדאות אלה ממליץ צוות המחקר על הרחבת
פעילות זו ,תוך כדי פתיחת מרחבי ומוקדי פעילות וספים בקמפוס
במסגרת תכית רב-שתית )לדוגמה ,התדבות קהילתית משותפת,
סיורים רב-תרבותיים ,הזמת קהלים רב-תרבותיים לביקורים
בקמפוס( .עוד מומלץ לעודד יצירת שיתופי פעולה בין מחלקות ,חוגים
וגופים שוים באויברסיטה ,ולפתח תכים ודרכי פעולה חדשים
ליצירת מרחבי השפעה רחבים יותר .חשוב להדגיש כי עבור רוב
הסטודטים ,יהודים וערבים ,מהווה קמפוס האויברסיטה מקום
המפגש הבין-תרבותי הראשון ,ועבור רבים הוא גם עשוי להיות היחיד.
בשל כך ,יש לתכיות מסוג זה ולמפגש הבין-קבוצתי בכלל אפקט
מיוחד על הסטודטים .קודה מעיית העולה מן המחקר היא שהגיוון
התרבותי-עדתי בתוך קבוצות הלאום )קרי ,השתתפותם של ערבים או
יהודים מעדות שוות( ,העצימה והפרתה את השיח הן באותה קבוצה
אתית-לאומית והן בקבוצה הכוללת .כדי לממש את פוטציאל
ההשפעה של התכית על השיח הרב-תרבותי באויברסיטה יש צורך
בחשיבה משותפת בין מובילי התכית לבין ההלת האויברסיטה .כך
עשויה להתקבל החלטה מאוד משמעותית להחלת שיויים במרחב
הציבורי הקיים בקמפוס שמעודד פעילות ושיח רב-תרבותיים ומייצר
מציאות רב-תרבותית מכילה ומכיחה את "האחר".
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סיכום
מערכת ההשכלה בישראל יצבת בפי אתגרי גיוון בראשית דרכם.
המרחב האקדמי בישראל היו מרחב מולאם וקליטת סטודטים
ערבים בהיקף גובר והולך מעלה צורך בשיוי בהתהלות הקמפוסים.
דוחות שוים מצביעים על התהלות איטית של מערכת ההשכלה
בתחום ,ורק ב 2013-הוציא המל"ג )המועצה להשכלה גבוהה(
לראשוה מסמך מדייות שעייו הגשת השכלה גבוהה לערבים.
בישראל כלל אין ספרות העושה יתוח מוסדי למערכת ההשכלה
הגבוהה בהקשר של מיעוטים .מדייות הגיוון ,היחס המוסדי למיעוט,
ההיבטים של ההגזעה המוסדית אים מטופלים כלל בספרות
המחקרית בישראל .מבחיה זו מחקר זה מבקש להתמודד עם החסר
הזה ולבחון את המדייות המוסדית המשתקפת מדיווחיהן של
קהילות שוות בקמפוס.
כאמור ,אויברסיטת חיפה היה אויברסיטה בעלת מאפייים
ייחודיים ,אשר מתמודדת זמן רב עם הגיוון האתי ועם השסע הלאומי
העומד לפתחה .קשייהם הלימודיים של הסטודטים הערבים כמו גם
תחושת השוליות שלהם מצביעה על צורך עמוק בשיוי .הדרך עוד
ארוכה להבות אקלים בקמפוס שיאפשר חיים משותפים ,תוך
התמודדות מוקפדת עם החסמים השוים המשפיעים על האקלים
שחווים הסטודטים הערבים בקמפוס ,עם היכולת שלהם למצות את
הפוטציאל האקדמי שלהם ועם יחסי רוב-מיעוט.
על פי המודל של סקיר וריצ'רדסון ) ,(1991אויברסיטת חיפה מצאת
באופן מעורב בין השלב הראשון מבין שלושה  -שלב התגובתיות לבין
השלב השי  -שלב התכון .בכל ההיבטים הקשורים לתפישות
ליברליות ולזכותו של הפרט להצליח בלימודיו ,אויברסיטת חיפה
מקדישה אמצעים בסיסיים לקידום הסטודטים הערבים ,המצביעים
על תכון מסוים .יחד עם זאת בכל ההיבטים הקשורים לזהות
ולתחושת מתן שייכות – הרי שאויברסיטת חיפה מצאת לדעתו
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בשלב התגובתיות .כאמור המודל מציין שלושה שלבים  -כאשר
המשימה הארגוית היא לעבור לשלב השלישי  -שלב ההתאמה.
לפיכך ,בשלב הבא חשוב לברר לעומק כיצד הסטודטים ,חברי הסגל
האקדמי וחברי הסגל המהלי באויברסיטת חיפה תופסים את
האקלים בקמפוס ואת מידת הימצאותם של החסמים השוים
שתוארו לעיל בזמן הווה ,אילו שיויים היו רוצים לראות באקלים
במידה והם רואים צורך להתמירו )להוביל לטרספורמציה( ,ואילו
פעילויות יכולות לקדם שיויים אלה.
המודל של  Rankin & Reasonילווה את העשייה של צוות המחקר,
בהיותו מודל מקיף ,גמיש ומציג שלבי עבודה אופרטיביים.

83

מתודולוגיה
הקוטקסט של המחקר
אויברסיטת חיפה מקדישה ייצוג עודף לתרבות היהודית-
ישראלית-ציוית ומעט מאד לתרבות הערבית הפלסטיית על שלל
גוויה ,על אף ששליש מהסטודטים בה הים ערבים .המחקר
הוכחי איו מותק כמובן מהאקלים הפוליטי במדיה .מדית
ישראל יצבת בפי ארבעה אתגרים :הסכסוך הישראלי -פלסטיי,
שמקורו בקופליקט בין ישראל למדיות ערב ,השסע בין יהודים
לערבים בתוך ישראל ,והמתח בין דת למדיה והתערערות
הלגיטימציה הבילאומית של ישראל .מבין אתגרים אלה השסע
היהודי-ערבי בישראל הוא המורכב והעמוק מכולם ויש שיאמרו
הדחוף ביותר לפתרון .מקורו של המתח היו בהגדרה עצמית,
ריבוות ,דמוקרטיה ,אזרחות ויחסים בין אישיים .באווירה כל כך
טעוה במדית ישראל הקמפוס הוא ראי של החברה והשפעתה
יכרת כמובן גם על תפישות ועמדות סטודטים באויברסיטת
חיפה .ההלת האויברסיטה גיבשה חזון של ישראליות משותפת
ומסר של שיח אזרחי גובר .כדי להוסיף לחזק ולהעצים את השיח
האזרחי ,יש לאתר דרכים להכלה ,ולשוויון של סטודטים ממוצא
אתו-לאומי ומתרבויות שוות ,תוך התחשבות בהם ,שיתופם
וחלוקת האחריות איתם על הקמפוס .אחת הדרכים לחלוקת
האחריות היא הגדלת הייצוג ההולם של ערבים באויברסיטה בסגל
המהלי והאקדמי ,כך שיקביל לגידול במספרם של הסטודטים
בקמפוס .ובהקשר זה שאלת השאלה האם ערכי רב-תרבותיות
וגיוון הם סגולה לייחודה של אויברסיטת חיפה ,לצד העצמת
הישגיה האקדמיים?
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המחקר
מחקר מקיף שבחן סוגיה מרכזית של "חיים משותפים" ,כגון
מדייות ,חזון ותפישות קיימות בקמפוס אויברסיטת חיפה כלפי
מגוון הסטודטים ,יתח שלושה גורמים שיש בהם כדי לתרום
להבת סוגיות אלו ולעיצוב מדייות השיוי של האויברסיטה
בעתיד.
 vהגורם הראשון:סטודטים בעלי לאום שוה ,הלומדים
באויברסיטת חיפה .סטודטים שאלו אם ישה תחושה של
חיים משותפים בקמפוס האויברסיטה בעזרת שאלון
מפורט שכלל היבטים ואספקטים שוים :מרחב פיזי,
עמדות פוליטיות ,עמדות כלפי מדייות וכו' )פירוט בכלי
המחקר(.
 vהגורם השי :הסגל האקדמי באויברסיטת חיפה .הסגל
האקדמי )אשר מורכב מלאומים שוים( שאל לגבי סוגיות
שוות כגון :מדייות של האויברסיטה ,קמפוס מגוון.
 vהגורם השלישי :הסגל המהלי באויברסיטת חיפה .במהלך
המחקר שאל הסגל המהלי אודות היבטים שוים
הקשורים לקמפוס מגוון .להלן פירוט של כל שלבי המחקר:

גורם ראשון :סטודטים
מהלך המחקר
שלב המחקר הראשון שערך בקרב סטודטים באויברסיטת חיפה,
כלל מחקר פיילוט .בשלב זה חולקו  65שאלוים 24שועדו לבדוק את
תקֵ פות השאלון ,ולבחון את תאימותן של השאלותלחשיפת חסמים
מסוימים במדייות האויברסיטה או חסמים בהתהלות הכוללת
 24גובש שאלון בעברית ובערבית ,שחולק קודם ל 15-סטודטים באוברסיטה
לבחית תקפותו קדם מבחן ,ולאחר מכן בקרב מדגם של  65סטודטים.
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בקמפוס האויברסיטאי .לאחר שהתקבלו התוצאות ערך צוות
המחקר פילוח סטטיסטי שמאפשר לראות כיצד קבוצות לאום
שוות מרגישות כלפי הקמפוס האויברסיטאי .חיתוך זה עשה לפי
לאום ,קרי הופרדו התשובות של בעלי הלאום היהודי מאלה של
הלאום הערבי )מוסלמים ,וצרים ודרוזים( כדי לבודד את החסמים
המטרידים כל לאום.
בשלב השי ,הופץ השאלון בתפוצה רחבה .בשלב זה שלחה
לסטודטים בתואר ראשון ושי הודעת דואר אלקטרוי המכילה את
השאלון ,ולאחר קבלת התוצאות אוחדו תוצאות שאלון הפיילוט עם
תוצאות השאלון בתפוצה הרחבה כדי לקבל תמות ראי רחבה יותר
למתרחש בקמפוס.
אוכלוסיית המחקר
השתתפו  515סטודטים ,מתוכם  347סטודטים יהודים )67%
מכלל השאלים( 146 ,ערבים ) 28%מכלל השאלים( ו 22-סטודטים
) 4%מכלל השאלים( אשר לא הגדירו עצמם כיהודים או כערבים25 ,
ועל כן לא כללו ביתוח הסופי .באויברסיטת חיפה שיעור
הסטודטים הערבים עומד על כ .30%-או רואים אם כן שהתפלגות
העוים משקפת כמעט את האוכלוסייה בהקשר של לאום.
מרבית השאלים היהודים היו שים ) 61.4%מכלל השאלים
היהודים( בגילאי  57.9%) 35-25מכלל השאלים היהודים ,ראה לוח
 .(1אויברסיטת חיפה מאופיית במספר סטודטיות גדול ) (67%ועל
כן תון זה משקף את משקלן באוכלוסייה ,אם כי מעט בחסר .או
רואים אם כן שהתפלגות העוים משקפת את האוכלוסייה בהקשר
של מגדר.
 53.4%מכלל השאלים היהודים היו סטודטים לתואר ראשון,
מתוכם  36%צייו כי הם בשת הלימודים הראשוה שלהם34.6% ,
 25מיון האשים לפי לאום עשה על סמך דתם.
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בשת הלימודים השייה שלהם ו 29.4%-צייו כי הם בשת
הלימודית השלישית שלהם או יותר 45.8% .מכלל השאלים
היהודים היו סטודטים לתואר שי ו 3%-מכלל השאלים היהודים
היו סטודטים לתואר שלישי )הודעת הדואר האלקטרוי שלחה
לסטודטים בתואר ראשון ושי ועל כן שיעור ההיעות מוך בקרב
סטודטים לתואר שלישי(.
 76.6%מהסטודטים הערבים צייו כי הם לומדים לתואר ראשון.
מתוכם 41.4% ,היו בשת הלימודים הראשוה שלהם 33.1% ,בשת
הלימודים השייה שלהם ו 25.5%-בשת הלימודים השלישית או
יותר מכך.
מרבית השאלים הערבים היו שים ) 77.8%מכלל השאלים
הערבים( ,ממוצא מוסלמי ) 16.3%מכלל השאלים(  .פירוט גילאי
המשתתפים מופיע בלוח .1
לוח 1
טווח הגילאים של השאלים
גילאים

עד 25

בין 35-25

בין 45-35

מעל 45

יהודים

20.7%

57.9%

9.8%

11.5%

ערבים

69.7%

21.4%

6.2%

2.8%

יתוח ועיבוד היתוים
היתוח הסטטיסטי עשה לפי לאום יהודי וערבי בלבד ,תוך בידוד
הקבוצה השלישית )הגדירו את עצמם כאחר ,מספרם  .(22מטרת
המחקר מלכתחילה הייתה לבחון את המרחב המגוון באויברסיטת
חיפה מקודת מבטם ועמדותיהם של סטודטים יהודים וערבים,
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שמהווים את האחוזים הגבוהים מהרכב הסטודטים באויברסיטת
חיפה )כאמור.(30% ,
היתוח כלל חישובי שכיחויות )באחוזים( לכל השאלות בשאלון,
כולל ה"צלבה" בין לאום לכל אחת מהשאלות .כמו כן ,התבצע
מבחן חי-בריבוע על מת לבחון מובהקות ההבדלים בין לאום
ושאלות ספציפיות .עשה גם קיבוץ לתשובות של "הסכמה":
)בהחלט כן ,כן( ,ולמידת "אי ההסכמה") :לא ,בכלל לא(.
חשוב לציין שעשה גם יתוח לכל השאלות עם חלק מהמשתים
הדמוגרפיים ,כגון :גיל ,מגדר ,פקולטה .אך בשלב זה הוחלט
להשתמש רק בפילוח על פי לאום ,בהתאם למטרת המחקר
מלכתחילה ,לערוך השוואה בין יהודים לערבים ברמה כלל ארגוית,
ולא ברמות של תת יחידות )פקולטות( בתוך ארגון האויברסיטה או
לפי שות לימוד ועוד .כמו כן ,חלק מתוצאות המשתים
הדמוגרפיים משוועים למחקר המשך.

גורם שי  -סגל אקדמי ומיהלי
מהלך ומשתתפי המחקר
שלבי המחקר שהתבצעו בקרב הסגל האקדמי )מרצים( והמיהלי
)אשימִ הלה( ובקרב הסטודטים ערכו בעת ובעוה אחת .המחקר
האיכותי כלל ריאיון אישי בן  90דקות עם מרצה\איש מהלה
בסגון ריאיון מובה למחצה .בריאיון שאלו כמה שאלות בחרות
שעסקו בתפישה של השאלים ביחס למדייות האויברסיטה
ולחוויה היומיומית שלהם בהקשרים של המרחב המגוון )פירוט
בהמשך -כלי המחקר(.
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לצורך הראיוות דגמו כ 30-שאלים בעלי לאום יהודי וערבי עובדי
האויברסיטה ,מקצתם מסגל ההוראה והמחקר ומקצתם מהסגל
המהלי .זהותם ותרה אוימית כדי לספק סביבה בה יוכלו
להתבטא בחופשיות על מדייות האויברסיטה .השאלים התבקשו
להשיב בעל פה על  11שאלות פתוחות הקשורות למדייות הההלה
בדבר המרחב האקדמי ועמדותיהם ותפישותיהם בעיין מדייות זו,
יחסם לפיתוח קמפוס מגוון ,הצעות ורעיוות לפיתוח קמפוס מגוון.
דגימת המרצים הייתה אקראית והתבצעה בשלושה מחזורים וזאת
כדי להגיע למספר השאלים הרצוי ,והראיוות והלו והוקלטו על
ידי חוקרת יהודיה וחוקרת ערביה.
שיטת הדגימה
מרצים יהודים :הוחלט על דגימה אקראית מבין המרצים בעלי
קביעות באויברסיטה .עשתה דגימת שכבות לפי פקולטה.
דגמו  66מרצים בשלוש דגימות – דגימה ראשוית ושתי דגימות
חוזרות .בדגימה הראשוה דגמו  29מרצים יהודים .מתוכם,
ארבעה הסכימו להתראיין .על כן עשו דגימות חוזרות ששמרו על
אותו היגיון של דגימת שכבות אקראית .בכל פעם דגמו עוד 20
מרצים ווספו עוד בערך  5-4שהסכימו להתראיין.
סך כל מספר המרואייים עמד על  14מרצים ומרצות יהודים/יות.
שמוה מרצים ומרצות סרבו להתראיין לעומת  7מרצים ערבים,
שמתוכם ארבעה סרבו להתראיין.
חשוב לציין שמתוך  78חברי סגל אקדמי )יהודים וערבים( שהיה
יסיון ליצור איתם קשר ,ראשית בדואר אלקטרוי ולאחר מכן
בפייה טלפוית ובהודעת מייל וספת 27 ,כלל לא השיבו לפייה13 .
טעו שאים מעוייים להשתתף ,כאשר הסיבה השכיחה ביותר
שעלתה היא לוח זמים צפוף ועמוס .חלק מהשאלים טעו שהודעת
הדואר האלקטרוי בלעה בין שלל ההודעות שהם מקבלים ,ויכר
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קושי לתאם מועד בין מי שהסכימו להתראיין לזמי המראייות.
כמה מרצים טעו שבדרך כלל הם אים והגים לקחת חלק
במחקרים כאלה ואחרים ,אך בשל חשיבות הושא חרגו ממהגם
והסכימו להשתתף.
קשה להעריך את הסיבות לחוסר ההיעות ,אך הואיל והושא טעון
ההשתתפות עשויה לעורר אי וחות.

סגלמִ הלי
מתוך  74חברי סגל מִ הלי )יהודים וערבים( שהיה יסיון ליצור
איתם קשר 41 ,כלל לא השיבו לפייה ,כאשר מרביתם ) (28הם
חברי הסגל הערבי הזוטר )ללא תקן( .הפייה אל המרואייים
עשתה באמצעות הודעות דואר אלקטרוי וטלפוים .מבצעי
המחקר פו מטעם המרכז היהודי-ערבי ,הסבירו על המחקר וביקשו
ליצור קשר לקביעת ריאיון )ספח מס'  ,1עמ' .(225
בדגימת הסגל המהלי בלטו קשיים שוים שגרמו לאי כוותם
להשתתף :לוח זמים צפוף ותובעי ,הימעות בשל פיצות הושא.
אחד השאלים אף ביקש שיווצר קשר עם הממוה עליו כדי לקבל
את אישורו ואחר אישר כי ושא המחקר הוא הסיבה לחוסר הרצון
להתראיין של מרבית מחברי הסגל המהלי היהודי ,וכי העומס
בעבודה משמש רק תירוץ.
שיחות שהתקיימו עם כמה חברי סגל מהלי העידו כי הושא הקשה
עליהם לקוט עמדה ולהתראיין בשל החשש שדבריהם ידלפו
לממוים עליהם או לאשים שבאים אתם במגע יומיומי .דגמת
אחת הסכימה להתראיין וקבעה להיפגש ,אך מאוחר יותר ביטלה
את השתתפותה והביעה חשש גדול לומר את דעותיה.
על אף שמידת חוסר ההיעות לכאורה בולטת יותר בקרב הערבים
)הסגל המהלי והאקדמי( ,היא איה שוה למעשה מחוסר ההיעות
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של הסגל היהודי ,וכראה ובעת ממספרם הקטן משמעותית ביחס
לאוכלוסייה היהודית .לכך מתווספת העובדה שמרבית הדגמים
אים בעלי גישה יומיומית לכתובת הדואר האלקטרוי שלהם
מתוקף עבודתם ,ולכן סביר להיח שמרביתם לא הגיבו מאחר
שהחמיצו את התכתובת .מספר המרואיים מהסגל המהלי היהודי
עמד על ששה ,עת שהיעד היה שבעה .לעומת זאת רואייו רק שי
חברי סגל מהלי ערבים עת שהיעד היה שלושה .וכיון שמדובר
בדגימה קטה מדי הוחלט ,על אף ההפסד הכרוך בכך ,שלא יוצגו
ממצאי הראיוות .צוות המחקר יסה למצוא פתרוות לחלל שוצר
מאחר שקולו של הסגל המהלי וזווית הראייה שלו על הארגון הן
בעלות חשיבות רבה .יתכן שיש לאתר תיבים אחרים לסגל זה ,כמו
למשל באמצעות שאלוים אוימיים.
כלי המחקר
לקראת עריכת הראיוות גובשה סדרת שאלות מחות סביב תמות
מרכזיות .הראיוות כללו  11שאלות אודות אקלים ,שוות ורב-
תרבותיות ,שוות פוליטית ,יחסי יהודים-ערבים בקמפוס ,אפליה
ושוויון ,שפה ,תרבות וסמלים.
יתוח ועיבוד היתוים
יתוח ראיוות לפי יתוח תוכן ) :(Content analysisמסקות
מתמות מרכזיות .מטרת יתוח זה להסיק באופן שיטתי
ואובייקטיבי מסרים שעולים מן הראיוות ,כולל מסקות בהקשר
המצוין ,ובהן למשל הארגון האויברסיטאי בקמפוס ,חזון ורב
תרבותיות ,חוויות הסטודטים בקמפוס.
סוגיות אתיות בביצוע המחקר
 .1הובטחה למרואייים ולסטודטים בכל שלבי המחקר אוימיות.
 .2כל המרואייים חתמו על טופס שמסביר את מטרת המחקר
ואישרו את הסכמתם להתראיין בעילום שם )מצורף בספח(.
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 .3שפת היתוח של הראיוות הוקטת בלשון זכר ,מבטיחה אף היא
את האוימיות של המרואייים והמרואייות.
דילמות עיקריות במהלך המחקר ,בעיות וקשיים
 .1הקושי הראשון מתבטא במחסור בסגל ערבי מהלי ,דבר אשר
משפיע גם על ההשוואה בין חברי סגל יהודים וערבים .ההתלבטות
שחסר זה מעוררת היא :האם לדגום סגל מהלי ערבי זוטר )ללא
תקן( או שמא להדגיש כי לא קיים סגל מהלי באותה הרמה ועל כן
שמט הבסיס ההשוואתי?
מן הצד האחד ישה חשיבות רבה לזווית הערבית של הסגל המהלי
כשם שיש לה חשיבות בדגימת הסגל האקדמי .אך מן הצד האחר
יתן לומר שהבסיס ההשוואתי איו תואם כפי שהוא תואם
באוכלוסיית הסגל האקדמי באויברסיטה .כמו כן ,המחסור
בראיוות של הסגל המהלי הערבי יוכל להדהד בהמלצות ובאופן
הדגימה במחקר ולהדגיש את המחסור הקיים בזווית זו .לאחר דיון
ממושך הוחלט שיש לדגום סגל ערבי מהלי זוטר )ללא תקן( ,משום
שפרספקטיבה זו יכולה לחדש ולהוסיף לזוויות הקיימות במחקר.
עם זאת הוחלט כי יש להדגיש באופן ברור את חוסר ייצוגו של
המגזר הערבי באוכלוסייה זו הן בפרק השיטה והן בהמלצות
המחקר.
 .2עוד דילמה שעלתה היא זו :האם יש לשלוח את המלל מתוך
הראיוות לחברי הסגל השוים שהתראייו כדי לקבל אישור מלא
לציטוט של הדברים .הטיעון בזכות בקשת האישור סמך על והג
מקובל במחקר איכותי .הטיעון הגדי הוא שמהלך שכזה עלול
להביא לביטול רחב של הדברים ולחזרה בהם של מרואייים רבים.
דברים שאמרים לעתים במהלך ריאיון אישי מתפתחים בדימיקה
מסוימת ותוך כדי שיחה איטימית .לעומת זאת ,דברים שאמרו
בסיבות איטימיות אים מאפייים דברים שמוצגים בדפוס
ועלולים להרתיע מקצת המשתתפים.
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ובתוך כך ,ושא המחקר רגיש ופיץ וראה שאף עורר אי רצון
מסוים להשתתף בו בקרב כמה מן הדגמים ,ולפיכך סכת הביטול
גדולה יותר .בעיה וספת היא משך הזמן הדרש לתהליך שכזה ,שכן
על כל מרואיין לקבל את תמלול דבריו ,לעבור עליו ולהחזירו
מאושר או מתוקן לשימוש .זמן רב עוד מעבר לזמן שהוקדש
לתיאום הראיוות וליצירת הקשר על כה .טרם התקבלה החלטה
סופית לדילמה זו ,הועלתה הצעת בייים לפיה אישור המרואייים
יתבקש רק לציטוטים ישירים מדבריהם .אישור לציטוט ובקשה
לחשיפת שם המרואיין )כפי שכתב במסמך עליו הם חותמים
בתחילת הריאיון( יתבקשו בכפיפה אחת .אם לא יתקבל אישור או
שההתקשרות תכשל ייכתבו הדברים באופן כללי .למשל ,מרבית
המרואייים הערבים אים בהכרח רוצים שילוט בערבית וחלקם אף
טעו שהמחסור בוכחות השפה הערבית לא מפריע להם כלל.
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ממצאים
ממצאי המחקר יוצגו על פי הסדר הבא:
 .1תוצאות יתוח שאלוי סטודטים ,תוך פירוט כל הסוגיות
שעולות מהיתוח.
 .2ממצאי היתוח של ראיוות סגל אקדמי :יהודים וערבים.
 .3ממצאי היתוח של סגל מיהלי.

ממצאי סטודטים
סיבות הבחירה באויברסיטת חיפה
הסוגיה הראשוה שידוה התייחסה ל"סיבת הבחירה ללמוד
באויברסיטת חיפה" )שאלה מס'  6בשאלון המחקר ,ראה ספח ,3
עמ'  .(262עבור מרבית הסטודטים )יהודים וערבים( האויברסיטה
בחיפה מצאת בעדיפות ראשוה ) 71%יהודים לעומת  66%ערבים(.
מבין האפשרויות שהוצגו להם כסיבה לבחירתם ,המיקום והקרבה
הגאוגרפית היה ההסבר התכוף ביותר לבחירה ) 70.7%יהודים
לעומת  71.2%ערבים( ,ואילו השיקולים של גיוון תרבותי או גיוון
אתי לאומי או שיעורם הגבוה של הסטודטים הערבים הלומדים
בה אים מהווים גורם מרכזי לבחירה של סטודטים ערבים או
יהודים )שאלה מס'  ,7שם( .רק  20.5%מהערבים הסכימו עם היגד
זה )הבחירה בשל המספר הגדול של הסטודטים הערבים בה( ,ו-
 79.50%מתגדים לו .בקרב היהודים ההתגדות להיגד זה גבוהה
מאד 96.80% :לא מסכימים לו.
תימוכין לתוצאה זו ,בלטו גם בשיעור ההיעות לעצם השאלה:
"בחרתי ללמוד באויברסיטת חיפה בשל ההרכב האתו לאומי
המגוון שבה" ,על פי התוצאות ,יתן לומר שראה כי סוגיית הגיוון
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איה מהווה כיום גורם מושך עבור שתי קבוצות הלאום .בלוח ,2
יתן לראות את השיעורים הגבוהים בקרב שתי הקבוצות שאים
מסכימים לטיען זה.
לוח 2
בחירה בשל גיוון אתו-לאומי ,על פי לאום
לא מסכימים

מסכימים

יהודי

90.90%

9.10%

ערבי

80.80%

19.2%

ההבדלים בין ערבים ויהודים בולטים גם בסוגיית בחירת
אויברסיטת חיפה בגלל "גיוון אתו-לאומי" .מצאו הבדלים
מובהקים באחוזים בין יהודים לערבים בסוגיה זו ) ;c²(6)= 39.7
 .(p<.001מבחן חי-בריבוע הראה שיש הבדלים מובהקים באחוזים
בין שתי הקבוצות.
בשאלה שהתייחסה למידת ההשלמה עם ההחלטה ללמוד
באויברסיטה  -מרבית הסטודטים שלמים עם החלטתם ללמוד
באויברסיטת חיפה .שיעור ההסכמה המוך ביותר מדד בקרב
סטודטים בעלי לאום ערבי ) ,(82.8%ובקרב יהודים עמד השיעור
על .86.9%
וחות במרחב האויברסיטה
סוגיית הוחות כללה ממדים רבים ומגווים )שאלות מס' .(11-17
הסטודטים התבקשו גם להעריך באופן כללי את מידת הוחות
שהם מרגישים במרחבי הקמפוס וגם בחו שאלות שאפשרו למקד
את היתוח ביחס לאזורים ומקומות שוים באויברסיטה.
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כאשר בוחים מקומות ספיציפיים עולה כי ישם מרחבים בהם כל
הסטודטים מרגישים בוח באופן בולט .למשל :בספריה ,בבתי
הקפה ובמסעדות ,בבית הסטודט ובכיתות הלימוד .בכל האזורים
הללו אחוזי ההסכמה עם ההיגדים ביחס לוחות הים מעל .80%
ישם הבדלים קטים בין בי שתי קבוצות הלאום.
לוח 3
הרגשת וחות בכיתות הלימוד ,על פי לאום

מסכימים

לא מסכימים

יהודי

88.70%

11.30%

ערבי

85.40%

14.6%

ההבדלים בין יהודים וערבים 26בשיעורי ההסכמה ואי ההסכמה לא
היו גבוהים ,עם זאת ההבדלים בין שתי הקבוצות ,לגבי הוחות
בכיתת הלימוד היו מובהקים ) .(c²(6)=29.15;p<.001ההבדלים
שבלטו במבחן חי-בריבוע אים מפתיעים ,שכן כיתות הלימוד הין
במרחב מצומצם ,אין בו הרבה איטראקציה או מגע ,ובדרך כלל
אשים וטים לשבת לצד בי קבוצה איתם וח .אחוזי הסכמה
גבוהים רשמו גם לגבי הרגשת הוחות בספרייה .לוח  ,4מבליט את
האחוזים הגבוהים בין שתי הקבוצות .מצאו הבדלים מובהקים
באחוזי ההסכמה ואי ההסכמה בין שתי הקבוצות לגבי הוחות
בספריה ) ,(c²(6)=18.5;p<.01ובמיוחד שיעור הסכמה גבוה יותר
בקרב ערבים מאשר יהודים.

 26רשמו תוצאות חי בריבוע עבור התוצאות המובהקות בלבד.
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לוח 4
הרגשת וחות בספריה ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

יהודי

82.90%

17.10%

ערבי

93.10%

7%

ישם אזורים בהם סטודטים יהודים מרגישים וח יותר -בכיכר
דשא ,וישם אזורים בהם ערבים מרגישים וחות גבוהה יותר-
ברחבות השוות .לוח  5למשל ,מבליט את הרגשת הוחות בכיכר
הדשא ,יהודים יותר מסכימים לגבי מדד זה מאשר ערבים.
לוח 5
הרגשת וחות בכיכר דשא ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

יהודי

80.20%

19.80%

ערבי

74.70%

25%

כמו כן ,מצאו הבדלים מובהקים בשיעורי ההסכמה ואי ההסכמה
הדשא
בכיכר
הוחות
בדבר
הקבוצות
שתי
בין
) .(c²(6)=16.82;p<.05לגבי הרגשת הוחות ב"רחבות" ,אכן מצאו
אחוזים גבוהים של ההסכמה ,בקרב ערבים יותר מאשר יהודים.
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לוח 6
הרגשת וחות ברחבות ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

יהודי

76.30%

23.70%

ערבי

88.00%

12%

ההבדלים בשיעורי ההסכמה ואי ההסכמה בין שתי הקבוצות לגבי
הוחות ברחבות הם מובהקים ).(c²(6)=17.17;p<.01
כמו כן ,לבד מן השאלות על מרחבים ספציפיים שאלו גם שאלות
כלליות יותר שלא עסקו במרחב מוגדר .היו שתי שאלות כאלה,
האחת ביקשה לברר את תחושת הוחות באופן כללי באויברסיטה
והשייה את מידת הוחות להבעת זהות אתו פוליטית )שאלות מס'
 .(24-18ביחס לשתי השאלות הללו התקבלו ממצאים עם שוות
גבוהה בין שתי הקבוצות.
לוח 7
תפישות כלפי וחות כללית ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

יהודי

68.70%

31.30%

ערבי

86.30%

13.70%

מרבית הסטודטים מסכימים עם הקביעה כי האקלים החברתי
באויברסיטה וח להם .עובדה מעיית היא שאחוז ההסכמה
המוך ביותר עם קביעה זו מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום
היהודי ) ,(68.7%כלומר סטודטים בעלי הלאום היהודי מרגישים
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שהאווירה באויברסיטת חיפה פחות וחה להם מאשר סטודטים
בעלי הלאום הערבי .בבדיקת מבחן חי-בריבוע מצא שאכן יש
הבדלים מובהקים בשאלה זו בין יהודים וערבים
).(c²(6)=22.12;p<.01
בשאלת הוחות לבטא את הזהות האתו לאומית ,מרבית השאלים
הסכימו עם קביעה זו )שאלה מס' ) (18לוח  .(8שיעור ההסכמה
המוך ביותר מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום הערבי ),(57.2%
ושיעור ההסכמה הגבוה ביותר מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום
היהודי ) .(74.8%כלומר אחוז גבוה יותר של סטודטים בעלי הלאום
הערבי חשים כי קבוצות סטודטים שוות אין חשות בוח לבטא
את הזהות האתו-לאומית שלהם ,וזאת בהשוואה לסטודטים
בעלי הלאום היהודי .בבחית מבחן חי-בריבוע ,מצא שאכן
ההבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות ).(c²(6)=19.1;p<.01
לוח 8
תפישות לגבי וחות לבטא את הזהות האתו לאומית ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

יהודי

74.8

2.25

ערבי

57.2

42.8

ביטוי לתחושה זו עולה גם מן ההיגד "האם באויברסיטה הם
מרגישים כמו בבית" .באופן יותר ספיציפי ,ולגבי האמירה הכללית
"באויברסיטה אי מרגיש כמו בבית" ,אחוזים מוכים של הסכמה
עם קביעה זו בקרב שתי קבוצות הלאום ,שיעורי הסכמה מוכים
מדדו בקרב סטודטים בעלי הלאום הערבי ) (29.7%וכן בקרב
סטודטים בעלי הלאום היהודי ) .(33.8%כלומר מרבית הסטודטים
משתי קבוצות הלאום אים מרגישים כמו בבית באויברסיטה
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)שאלה מס'  .(36חשוב גם לציין שכמעט שליש ) 26.2%ו(32.4%-
בשתי הקבוצות היו ייטרלים ולא קטו עמדה.
לוח 9
תפישות לגבי הרגשת האויברסיטה כבית ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

33.80%

40.00%

26.20%

ערבי

29.70%

38%

32.40%

שתי שאלות וספות אוששו ממצא זה .ביקשו לבחון האם
אויברסיטת חיפה היא בית לסטודטים יהודים ולסטודטים
ערבים .היגד זה היו היגד שמבליט היבט קבוצתי .התשובות
שהתקבלו היו כדלקמן :ראשית ,לגבי "האויברסיטה היא בית
לסטודט הערבי" ,שיעורים מוכים ) (19.9%של הסכמה עם קביעה
זו )שאלה מס'  (41מדדו בקרב סטודטים בעלי לאום ערבי לעומת
סטודטים בעלי לאום יהודי ,אשר יותר ממחציתם חשים כי
האויברסיטה היא אכן בית לסטודט הערבי ).(63.8%
לוח 10
תפישות לגבי "האויברסיטה היא בית לסטודט הערבי" ,על פי
לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

63.80%

13.90%

22.30%

ערבי

19.30%

43%

37.90%

מבחן חי-בריבוע הראה גם שההבדלים מובהקים בין שתי
הקבוצות .(c²(8)=92.81;p<.001) :חשוב לציין שיש אשים שהפגיו
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ייטרליות באחוזים גבוהים בקרב ערבים ) .(37.9%עמדה זו משמעה
שסטודט איו בעל יכולת להכריע בשאלה ,ולפיכך ,דרש מחקר
עתידי לבחון את סוגיית הייטרליות בחלק מהתשובות.
כאשר עלתה השאלה ההופכית "האויברסיטה היא בית לסטודט
היהודי" ,התקבלו ממצאים דומים יחסית ,אם כי לא באותו היקף:
שיעור מוך של הסכמה עם הקביעה )שאלה מס'  (42מדד בקרב
סטודטים בעלי לאום יהודי ) (44%לעומת אחוזים גבוהים של
הסכמה בקרב סטודטים בעלי הלאום הערבי ) .(80.7%כלומר
מרבית הסטודטים בעלי הלאום היהודי אים חשים\חושבים כי
האויברסיטה היא ביתם לעומת סטודטים בעלי לאום ערבי.
לוח 11
האויברסיטה היא בית לסטודט היהודי ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

44.00%

24.60%

31.40%

ערבי

80.70%

2%

17.20%

גם מבחן חי-בריבוע הראה הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות:
) .(c²(8)=69.38;p<.001כמוכן ,שיעור הסטודים בעלי עמדה
ייטרלית היה גבוה יותר בקרב יהודים מאשר ערבים.
לסיכום ,להלן תרשים איטגרטיבי בו רוכזו הממצאים לשאלות
שעיין וחות והתוצאות הושוו על ציר הלאום.
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גרף 2
סיכום תחושת הוחות באויברסיטה לפי מקומות שוים

יכרת אם כן השוות בין הקבוצות באופן כללי בתחושת הוחות
באזורים מסויימים .ממצאים אלה עולים בקה אחד עם הספרות,
המראה כי מתח בין-קבוצתי יוצר היבטים מסוימים של אקלים לא
וח בקרב חברי שתי הקבוצות אם כי לא באותו אופן .ראה כי
בקרב שתי הקבוצות יש תחושה שהאויברסיטה היא בית עבור
חברי הקבוצה השיה יותר מאשר עבור עצמם .תחושה זו מאפיית
קבוצות בקופליקט.
ראה כי תחרות על משאבים והתפישה שלא יתן ליהות ביחד מן
המשאבים היא הגורמת לכך שיותר יהודים חושבים על
האויברסיטה כבית עבור חברי קבוצת הלאום שלהם ) ,(44%לעומת
רק  19%מקרב הסטודטים הערבים .זהו הבדל משמעותי ויש
להבין אותו על רקע ממצאים וספים שיובאו בהמשך.
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שוויויות והוגות
ערכים של שוויויות והוגות הקיפו שאלות רבות .הם מתייחסים
לחוויה של הסטודטים בשאלת חלוקה שווה של משאבים,
חומריים ושאים חומריים ,לחברי שתי הקבוצות .תחושת הוגות
קשורה לחווית הפרט אם והגים כלפיו באופן צודק ,ישר וטול
פיות .כמו כן ,השאלות עוסקות במגוון תחומים בהקשר של מרחב
פיזי ,יחסים ,אפליה ,הוגות זהות וייצוג .חלק מן השאלות עוסק
במצוי  -במציאות בפועל  -וחלקן מבקש לברר מה רצוי בעיי
הסטודטים.
שוויויות במרחבים קוקרטיים
שוויויות במרחבים הקוקרטיים בדקה למשל ,בספריה ,בקפה,
במדשאה ,בכיתות הלימוד ,ובבית הסטודט .שיעורי הסכמה
גבוהים מצאו בקרב שי הלאומים .אחוז ההסכמה הגבוה ביותר
מדד בקרב הסטודטים בעלי הלאום הערבי ) ,(97.9%שמרגישים
יותר שוויויות בספריה מאשר סטודטים בעלי הלאום היהודי
)) (93.8%שאלה מס' .(20
לוח 12
תפישות לגבי שוויויות בספריה ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

יהודי

93.80%

6.20%

ערבי

97.90%

2%

גם במסעדות ובבתי הקפה יש תחושה גבוהה של שוויויות בקרב
שתי הקבוצות :אחוזים גבוהים של הסכמה עם האמרה )שאלה מס'
 (22בקרב שי הלאומים .שיעור ההסכמה בקרב בעלי הלאום הערבי
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עמד על  91.1%ושיעורים דומים מדדו בקרב בעלי הלאום היהודי
).(92.7%
לוח 13
תפישות לגבי שוויויות בבית קפה ובמסעדות ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

יהודי

92.70%

7.30%

ערבי

91.10%

9%

המקומות והאתרים בהם חוויית השוויון מוכה הם כיתות הלימוד,
בית הסטודט והרחבות.
שוויויות בכיתות הלימוד :מרבית השאלים הסכימו עם האמרה
)שאלה מס'  ,(19כאשר שיעור ההסכמה המוך ביותר מדד בקרב
סטודטים בעלי הלאום הערבי ) ,(62.2%ואחוז ההסכמה הגבוה
ביותר מדד בקרב הסטודטים בעלי הלאום היהודי ).(77.8%
כלומר ,סטודטים בעלי לאום ערבי מרגישים פחות שוויויות
בכיתות הלימוד מאשר סטודטים בעלי הלאום היהודי .הבדלי
האחוזים בין שתי הקבוצות היו מובהקים ).(c²(6)=26.36;p<.001
לוח 14
תפישות לגבי שוויויות בכיתת הלימוד ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

יהודי

77.80%

22.20%

ערבי

62.20%

38%

שוויויות ברחבות :שיעורי הסכמה גבוהים בקרב כל הלאומים,
כאשר אחוז ההסכמה המוך ביותר מדד בקרב סטודטים בעלי
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הלאום היהודי ) (81.4%ואחוז ההסכמה הגבוה ביותר מדד בקרב
סטודטים בעלי הלאום הערבי ) .(88.2%כלומר סטודטים מן
הלאום היהודי מרגישים שיש פחות שוויויות ברחבות מאשר
סטודטים בעלי הלאום הערבי )שאלה מס'  .(21גם מבחן חי-בריבוע
הקבוצות
שתי
בין
מובהקים
שההבדלים
הראה
).(c²(6)=19.08;p<.01
שוויויות בכיכר הדשא :מרבית השאלים מסכימים עם האמרה
)שאלה מס'  ,(23כשאחוז ההסכמה המוך ביותר מדד בקרב
סטודטים בעלי הלאום הערבי ) (76.1%ואחוז ההסכמה הגבוה
ביותר מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום היהודי ) .(81.8%כלומר
סטודטים בעלי הלאום הערבי והאחר מרגישים פחות בשוויויות
בכיכר הדשא מאשר סטודטים בעלי הלאום היהודי.
לוח 15
תפישות לגבי שוויויות בכיכר הדשא ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

יהודי

81.80%

18.20%

ערבי

76.10%

23.9%

שוויויות בבית הסטודט :מרבית השאלים מסכימים עם האמרה
)שאלה מס'  ,(24כאשר אחוז ההסכמה המוך ביותר מדד בקרב
סטודטים בעלי הלאום הערבי ) ,(81.9%ואחוז ההסכמה הגבוה
ביותר מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום היהודי ) .(88.7%כלומר,
סטודטים מן הלאום הערבי מרגישים פחות שוויויות בבית
הסטודט מאשר סטודטים בעלי הלאום היהודי .כמו כן ,מבחן חי-
בריבוע אושש הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות לגבי שוויוות
בבית הסטודט.(c²(6)=25.52;p<.001) :
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לוח 16
תפישות לגבי שוויויות בבית הסטודט ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

יהודי

88.70%

11.30%

ערבי

81.90%

18%

לסיכום ,במרחבים הקוקרטיים שבחו ממצאי תחושת הוחות
ותחושת השוויון מצאים בהלימה.
תפישות לגבי הוגות
שלושה ממדים בדקו בשאלות שעוסקות בתחושת הוגות ,קרי,
התחשבות בצרכים של הקבוצות השוות באופן שוויוי .הממד
הראשון כלל שאלות כמו :האם יש תחושת מקום לכולם ,האם יש
התחשבות בקבוצות החברתיות ,התחשבות במועדים הלאומיים,
התרבותיים והדתיים ,האם יכרת התחשבות בצורכי הסטודט
הערבי מצד הסגל האקדמי ,האם המרצים חשים בוח לדבר
בשפתם ,האם יש כבוד כלפי מרצים .הממד השי ,של הוגות ,כלל
שאלות של ייצוג והיבטים מביים שוים  -תפישות של התהלות
הקמפוס בפועל .והממד השלישי ,התייחס להוגות בייצוג
ובהיבטים מביים שוים  -תפישות של התהלות רצויה של
הקמפוס.
השאלה הראשוה בממד ההוגות ,התייחסה לתפישות
"באויברסיטה יש תחושה שיש מקום לכולם" .מצא ששיעור
ההסכמה המוך ביותר מדד בקרב הלאום הערבי ) ,(49.3%ושיעור
ההסכמה הגבוה ביותר מדד בקרב הלאום היהודי ) .(60.2%לוח 17
להלן מציע פירוט של האחוזים.
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לוח 17
תפישות לגבי תחושה שיש מקום לכולם ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

60.20%

20.80%

19.00%

ערבי

49.30%

19%

32.20%

יתר על כן ,גם מבחן חי-בריבוע הראה שההבדלים באחוזים
מובהקים בין יהודים וערבים לגבי "תחושה שיש מקום לכולם":
).(c²(8)=15.58;p<.05
בשאלה האם "באויברסיטה יש התחשבות בכל הקבוצות
החברתיות" ,מצא )ראה לוח  18להלן( ,שאחוז ההסכמה המוך
)שאלה מס'  (33ביותר מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום הערבי
) ,(42.4%ואחוז ההסכמה הגבוה ביותר מדד בקרב סטודטים בעלי
הלאום היהודי ) .(61.7%כלומר סטודטים בעלי הלאום הערבי
חשים שיש פחות התחשבות בכל הקבוצות החברתיות מאשר
סטודטים בעלי הלאום היהודי.
לוח 18
תפישות סטודטים לגבי "התחשבות בכל הקבוצות החברתיות" ,על
פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

61.70%

21.40%

16.90%

ערבי

42.40%

22%

35.40%
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גם מבחן חי-בריבוע הראה שההבדלים באחוזים בין שתי הקבוצות
מובהקים ומשמעותיים לגבי אמירה זו.(c²(8)=24.54;p<.01) :
לשאלה האם באויברסיטה יש התחשבות בכל המועדים הלאומיים
מצא ששיעור ההסכמה המוך ביותר )שאלה מס'  (34מדד בקרב
סטודטים בעלי הלאום הערבי ) ,(29.4%ואחוז ההסכמה הגבוה
ביותר מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום היהודי ) .(75.6%כלומר
סטודטים בעלי לאום ערבי חשים שיש פחות התחשבות במועדים
הלאומיים וזאת בהשוואה לסטודטים בעלי הלאום היהודי.
לוח 19
תפישות סטודטים לגבי התחשבות בכל המועדים הלאומיים ,על פי
לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

75.60%

10.50%

13.90%

ערבי

29.40%

47%

24.00%

מבחן חי-בריבוע הראה שההבדלים בשיעורי ההסכמה ואי-
ההסכמה משמעותיים ומובהקים בין שתי הקבוצות
).(c²(8)=114.9;p<.001
לשאלה האם באויברסיטה יש התחשבות בכל המועדים
התרבותיים והדתיים ,התברר שאחוז ההסכמה )שאלה מס' (35
המוך ביותר מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום הערבי ),(38.6%
בעוד אחוז ההסכמה הגבוה ביותר מדד בקרב הסטודטים בעלי
הלאום היהודי )) (77.5ראה לוח  20להלן( .כלומר סטודטים בעלי
לאום ערבי חשים שיש פחות התחשבות במועדים התרבותיים
והדתיים שלהם בהשוואה לסטודטים בעלי הלאום היהודי ,גם אם
רוב היהודים סבורים שכן.
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לוח 20
תפישות לגבי התחשבות בכל המועדים התרבותיים והדתיים ,על פי
לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

77.5%

9.3%

13.2%

ערבי

38.6%

37.3%

24.1%

גם מבחן חי-בריבוע הראה שההבדלים באחוזים משמעותיים
ומובהקים בין שתי הקבוצות.(c²(8)=86.36;p<.001) :
תפישות בשאלה האם הסגל האקדמי מתחשב בצרכים התרבותיים
של הסטודטים הערבים באויברסיטה ,מצא שאחוז מוך של
הסכמה מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום הערבי ) .(%42.4כלומר
שיעור יכר מקרב הסטודטים בעלי הלאום הערבי אים חשים כי
הסגל האקדמי מתחשב בצרכים התרבותיים שלהם ,אולם רוב
היהודים סבורים שכן .כמו כן ,בערך  27.1%מהערבים קטו עמדה
של "אי החלטה" ,קרי ייטרלית.
לוח 21
תפישות לגבי התחשבות הסגל האקדמי בצרכים התרבותיים ,על פי
לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

78.3%

5.1%

16.6%

ערבי

42.4%

30.6%

27.1%
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על פי מבחן חי-בריבוע ההבדלים משמעותיים ומובהקים בין שתי
הקבוצות).(c²(8)=94.63;p<.001
בשאלה האם "הסגל המהלי מתחשב בצרכים התרבותיים של
הסטודטים הערבים באויברסיטה" ,מדד אחוז מוך של הסכמה
בקרב סטודטים בעלי הלאום הערבי ) .(40.7%כלומר רוב
הסטודטים בעלי הלאום הערבי אים חשים כי הסגל המהלי
מתחשב בצרכים התרבותיים שלהם ,אולם רב היהודים סבורים
שכן )שאלה מס' .(48
לוח 22
תפישות סטודטים את הסגל המיהלי כמתחשב בצרכים
התרבותיים של הסטודטים הערבים,
על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

75.60%

5.40%

19.00%

ערבי

40.70%

29%

30.30%

בבדיקת מבחן חי-בריבוע ,בלטו ההבדלים באחוזים יכרים בין שתי
הקבוצות ).(c²(8)=93.17;p<.01
בשאלת ההוגות עלו עוד אמירות הקשורות בתפישות
הסטודטים;למשל ,האם מרצים ערבים צריכים להרגיש בוח לדבר
ערבית בכיתה על מת להסביר דברים לא מובים .מדד שיעור מוך
של הסכמה )שאלה מס'  - 49לוח  ( 22בקרב סטודטים בעלי הלאום
היהודי ) ,(38.1%ושיעור גבוה של הסכמה בקרב סטודטים בעלי
הלאום הערבי ) .(76.6%כלומר ,מרבית הסטודטים בעלי הלאום
היהודי אים חושבים שמרצים צריכים לדבר בערבית כדי להסביר
דברים לא מובים ,ולעומתם מרבית הסטודטים בעלי הלאום
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הערבי סבורים שמרצים צריכים לדבר בערבית למטרה זו16.1% .
מהסטודטים היהודים היו ייטרלים בתגובתם.

לוח 23
תפישות סטודטים לגבי הרגשת וחות של מרצים ערבים לדבר
בערבית ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

38.10%

45.80%

16.10%

ערבי

76.60%

11%

12.40%

גם מבחן חי-בריבוע הראה הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות ,על
פי לאום ).(c²(8)=83.79;p<.001
בשאלת הכבוד ,התבקשו סטודטים להביע את הסכמתם או אי-
הסכתם לקביעה" :סטודטים יהודים מכבדים מרצים בעלי לאום
ערבי באותה מידה שהם מכבדים מרצים בעלי לאום יהודי" .שיעור
מוך של הסכמה מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום הערבי
) ,(51.4%ושיעור גבוה ביותר של הסכמה מדד בקרב סטודטים
בעלי לאום היהודי ) .(69.9%יתן לומר כי מהלאום היהודי יותר
סטודטים חשים כי הם מכבדים מרצים בעלי לאום ערבי במידה
שווה לזו שהם מכבדים מרצים בעלי לאום יהודי מאשר האופן שבו
הסטודטים בעלי הלאום הערבי ) (51.4%תופסים זאת .לוח ,23
מדגים את האחוזים.
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לוח 24
תפישות לגבי מידת הכבוד שמפגיים סטודטים יהודים למרצים
ערבים ויהודים ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

69.90%

14.00%

16.10%

ערבי

51.40%

18%

30.30%

ההבדלים באחוזי ההסכמה ואי ההסכמה בין שתי הקבוצות בדבר
קביעה זו הים גם משמעותיים ומובהקים ).(c²(8)=46.01;p<.001
לסיכום ,גרף  ,3מציג תרשים איטגרטיבי של הממצאים בשאלות
העוסקות בתחושת הוגות -התחשבות בצרכים של הקבוצות
השוות ,ותוצאותיהם הושוו על ציר הלאום.
גרף 3
תחושות הוגות-התחשבות בצרכים של הקבוצות
השוות
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הממד השי של הוגות התייחס לייצוג בהיבטים מביים שוים -
תפישות של התהלות הקמפוס בפועל .בדקו תפישות הסטודטים
לגבי האמירות הבאות:
התהלות האויברסיטה מותאמת בעיקר לצרכיהם של
היהודים.
מעל למחצית מן הסטודטים בעלי הלאום הערבי חושבים כי
התהלות האויברסיטה מותאמת בעיקר לצרכיהם של היהודים
)שאלה מס'  68.6% - (78לעומת  26.9%בקרב היהודים .כמחצית מן
הסטודטים היהודים אים מסכימים עם קביעה זו ורק  10%בקרב
הערבים לא מסכימים איתה .חשוב לציין שיותר מחמישית
מהסטודטים )ערבים או יהודים( שמרו על עמדה ייטרלית.
לוח 25
תפישות לגבי התהלות האוברסיטה ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

26.90%

50.70%

22.40%

ערבי

68.60%

10%

21.00%

אשר להבדלים באחוזים ,מבחן חי-בריבוע הראה הבדלים מובהקים
ומשמעותיים בין שתי הקבוצות ).(c²(8)=106.86;p<.001
האמירה השייה התייחסה ל"התהלות האויברסיטה משרתת את
האיטרסים של קבוצת הרוב" )שאלה מס'  ,(79סטודטים בעלי
הלאום הערבי חושבים כי התהלות האויברסיטה משרתת את
האיטרסים של הרוב יותר מאשר סטודטים בעלי הלאום היהודי.
חשוב לציין שמידת הייטרליות בכל קבוצה ,מעל לחמישית אחוז.
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לוח 26
התהלות האויברסיטה כמשרתת איטרסים של קבוצת הרוב ,על
פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

33.20%

43.00%

23.80%

ערבי

70.50%

9%

20.60%

גם מבחן ההבדלים חי-ברבוע הדגיש הבדלים משמעותיים בין שתי
הקבוצות ).(c²(10)=72.74;p<.001
בשאלה "ההלת האויברסיטה מחויבת להגברת הצדק עבור
הסטודטים הערבים" ,מרבית הסטודטים מקרב שתי הקבוצות
אים חושבים שההלת האויברסיטה מחויבת להגברת הצדק עבור
הסטודטים הערבים )שאלה מס'  .(80תוצאות ההצלבה על פי לאום
באחוזים מופיעים בלוח .27
לוח 27
תפישות מחויבות להגברת הצדק על ידי ההלת האויברסיטה ,על
פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

36.80%

36.70%

26.50%

ערבי

31.80%

28%

40.70%

מבחן חי-בריבוע הראה את ההבדלים המובהקים בין שתי הקבוצות
).(c²(8)=20.34;p<.01
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בשאלת "ההלת האויברסיטה ותת לגיטימציה לזהות ולרטיב
של הסטודט הערבי" ,מצאו שיעורים גבוהים של ייטרליות
ואחוזי הסכמה מוכים בקרב סטודטים מן הלאום הערבי .כלומר
מרבית הסטודטים בעלי הלאום הערבי אים חושבים שההלת
האויברסיטה ותת לגיטימציה לזהות ולרטיב של הסטודט
הערבי ,ולעומתם מרבית הסטודטים בעלי לאום יהודי כן חושבים
שההלת האויברסיטה ותת לגיטימציה לזהות ולרטיב של
הסטודט הערבי )שאלה מס' .(81
לוח 28
תפישות בשאלת הלגיטימציה לזהות ולרטיב הערבי ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

68.50%

10.90%

20.60%

ערבי

19.30%

37%

44.10%

ההבדלים באחוזים בין שתי הקבוצות מצאו משמעותיים
ומובהקים ).(c²(8)=109.99;p<.001
ושא חשוב בסוגיית ה"הוגות" התייחס לגזעות ולשאלה האם
ההלת האויברסיטה אבקת בגילויי הגזעות בקמפוס .מצאו
אחוזים מוכים של הסכמה )שאלה מס'  32.1% (84בקרב היהודים
ורק כ 19.3%-מן הסטודטים הערבים מסכימים עם אמירה זו.
 41%מן הסטודטים הערבים אים מסכימים עם היגד זה וכ34.6%-
מן הסטודטים היהודים אים סוברים שזה כך .בשתי הקבוצות
כשליש ויותר מעים .לוח  29מעיד על התפישות בדבר ההילחמות
בגילוי הגזעות בקמפוס ,באחוזים.
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לוח 29
המאבק בגילויי הגזעות בקמפוס ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

32.10%

34.60%

33.30%

ערבי

19.30%

41%

39.30%

גם מבחן חי-בריבוע הראה הבדלים באחוזים מובהקים
ומשמעותיים בין שתי הקבוצות ).(c²(8)=18.5;p<.05
הממד השלישי של הוגות התייחס לייצוג ולהיבטים מביים שוים
 תפישות של התהלות רצויה של הקמפוס .ראשית ,לתפישותהסטודטים לגבי "האויברסיטה צריכה להיסגר גם בחגים הלא
יהודיים" .סטודטים בעלי הלאום הערבי חושבים שהאויברסיטה
צריכה להיסגר בחגים הלא יהודיים 41.9% ,מהסטודטים בעלי
הלאום היהודי אים חושבים שהאויברסיטה צריכה להיסגר
בחגים הלא יהודיים )שאלה מס'  .(82עם זאת יש גם אחוזים
מסוימים של סטודטים משתי הקבוצות ,וכפי שמעיד לוח  ,30שלא
הצליחו להגיע לכלל החלטה וותרו ייטרלים.
לוח 30
סגירת האויברסיטה בחגים הלא יהודיים ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

34.00%

41.90%

24.10%

ערבי

78.10%

6%

15.80%

מבחן חי-בריבוע אושש את ההבדלים המובהקים באחוזים בין
יהודים וערבים ).(c²(8)=112.6;p<.001
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הממצאים עולים בקה אחד עם תפישות סטודטים לגבי "קיצור
ימי הלימוד בחודש רמדאן" .מרבית הסטודטים בעלי הלאום
הערבי חושבים כי יש לקצר את יום הלימודים בחודש הרמאדן
)שאלה מס' .(83
לוח 31
צמצום הלימודים בחודש הצום ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

28.20%

48.90%

22.90%

ערבי

70.60%

13%

16.40%

מבחן חי-בריבוע גם הראה שההבדלים מובהקים בין ערבים
ויהודים ,על פי לאום ).(c²(8)=111.76;p<.001
הקביעה לפיה "חשוב מאוד בעייי שיהיו שלטים בשפה הערבית
באויברסיטה" ,אששה ממצאים שלסטודטים בעלי לאום ערבי
חשוב יותר שיוצגו שלטים בשפה הערבית מאשר לסטודטים בעלי
לאום יהודי )שאלה מס' .(31
לוח 32
שילוט בשפה הערבית באויברסיטה ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

41.9%

31.8%

26.3%

ערבי

18.6%

42.5%

37.9%
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גם מבחן חי-בריבוע אשש את ההבדלים המובהקים בין שתי
הקבוצות ,לפי שיעורי ההסכמה ואי-ההסכמה בשאלת השילוט
).(c²(8)=98;p<.001
לגבי האמרה" :חשוב מאוד בעייי שהאתר הראשי של
האויברסיטה ייכתב גם בשפה הערבית" ,הממצאים העידו על כך
שלסטודטים בעלי לאום ערבי חשוב יותר שהאתר הראשי של
האויברסיטה ייכתב גם בשפה הערבית מאשר סטודטים בעלי
הלאום היהודי )שאלה מס' .(64
לוח 33
שימוש השפה הערבית באתר האויברסיטה ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

41.80%

41.00%

17.20%

ערבי

86.30%

5%

8.90%

מבחן חי-בריבוע הראה הבדלי תפישות משמעותיים ומובהקים בין
ערבים ויהודים בשאלת שפת האתר ).(c²(8)=100.1;p<.001
בקביעה לפיה "חשוב מאוד בעייי שהסגל האקדמי הערבי
באויברסיטה יגדל" ,מצא שלסטודטים בעלי לאום ערבי חשוב
יותר שמספר חברי הסגל האקדמי הערבי יגדל מאשר לסטודטים
בעלי הלאום היהודי.
לוח 34
מספר חברי הסגל האקדמי הערבי באויברסיטה ,על פי לאום

יהודי

מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

25.60%

50.10%

24.30%
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ערבי

2%

87.00%

11.00%

גם מבחן חי-בריבוע הראה שההבדלים באחוזי ההסכמה,
הייטרליות ואי ההסכמה ,מובהקים בין יהודים וערבים ,על פי
לאום ).(c²(8)=177.7;p<.001
הממצאים עולים בקה אחד עם הקביעה" :חשוב מאוד בעייי
שמספר היועצים הערבים באויברסיטה יגדל" .סוגיה זו חשובה
יותר לסטודטים בעלי לאום ערבי מאשר לסטודטים בעלי לאום
יהודי )שאלה מס' .(66
לוח 35
מספר היועצים הערבים ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרליםייטרלים

יהודי

27.80%

47.10%

25.10%

ערבי

88.90%

1%

9.70%

גם מבחן חי-בריבוע הראה את שיעורי ההבדלים המובהקים בין
שתי הקבוצות ,על פי לאום ).(c²(8)=179.6;p<.001
בדקה גם האמרה לגבי הסגל המיהלי" :חשוב מאוד בעייי שהסגל
המהלי הערבי יגדל" ,סוגיה זו )שאלה מס'  (67חשובה יותר
לסטודטים בעלי לאום ערבי מאשר לסטודטים בעלי לאום יהודי.
לוח  35מציג את אחוזי ההסכמה ואי ההסכמה עם קביעה זו .חשוב
לציין ,שמבחן חי-בריבוע הראה גם שההבדלים מובהקים בין שתי
הקבוצות ,לפי תפישות סטודטים את מספר הסגל המיהלי הערבי
).(c²(8)=185.93;p<.001
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לוח 36
תפישות לגבי הסגל המיהלי הערבי ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

24.7%

48.1%

27.3%

ערבי

87%

2.8%

10.3%

אשר למיוי דיקאן ערבי באויברסיטה ,תפישותיהם של סטודטים
העידו על כך שחשוב יותר לסטודטים בעלי לאום ערבי למות דיקן
ערבי מאשר לסטודטים בעלי הלאום היהודי.
לוח 37
מיוי דיקן ערבי ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

19.10%

54.60%

26.30%

ערבי

78.10%

6%

15.80%

ההבדלים באחוזים בין שתי הקבוצות בשאלת מיוי דיקן ערבי
יכרים מאד ).(c²(8)=169.42;p<.001
בעיין המיהלי ,בדקה גם שאלת תהליך "קבלת החלטות" ,ובאופן
ספיציפי" :חשוב מאוד בעייי שקבלת ההחלטות באויברסיטה
תהיה משותפת בין ערבים ליהודים" .הממצאים הראו שסוגיה זו
חשובה יותר לסטודטים בעלי לאום ערבי מאשר לסטודטים בעלי
הלאום היהודי )שאלה מס'  .(71לוח  ,38מצביע על ההבדלים
בשיעורי ההסכמה ואי ההסכמה בין שתי הקבוצות ,באחוזים
מובהקים ).(c²(8)=32.82;p<.001
120

לוח 38
קבלת החלטות משותפת בין יהודים וערבים ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

49.30%

28.80%

21.90%

ערבי

89.60%

2.75%

7.60%

בשאלת "שוויויות והוגות" בדקו גם תחושות ותפישות סטודטים
לגבי שוויויות כמאפיין כללי ,באופן הבא:
לקביעה לפיה "אויברסיטת חיפה היה אויברסיטה שוויוית",
מצא שאחוז ההסכמה )שאלה מס'  (28המוך ביותר מדד בקרב
הסטודטים בעלי הלאום הערבי ) ,(36.7%אחוז הייטרליות שמדד
היה הגבוה ביותר בקרב סטודטים בעלי הלאום הערבי ),(40.4%
אחוז ההסכמה הגבוה ביותר מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום
היהודי ).(61.9%
לוח 39
תפישות סטודטים את האויברסיטה כשוויוית ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

61.90%

21.20%

16.90%

ערבי

36.70%

23%

40.40%

גם מבחן חי-בריבוע אשש הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות
).(c²(8)=40.56;p<.001
תחושת שוויויות כללית בחה גם באשר למרחב הציבורי:
"באויברסיטה יש תחושה שהמרחב הציבורי שוויוי לכולם באותה
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המידה" ומצא שאחוז ההסכמה )שאלה מס'  (30המוך ביותר מדד
בקרב סטודטים בעלי הלאום הערבי ) ,(33.8%אחוז ההסכמה
הגבוה ביותר מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום היהודי ),(60.5%
כלומר סטודטים בעלי הלאום הערבי חשים כי המרחב הציבורי
איו שוויוי לכולם באותה המידה יותר מאשר בעלי הלאום היהודי.
לוח 40
תפישת המרחב הציבורי באויברסיטה כשווה לכולם ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

60.5%

23.3%

16.2%

ערבי

33.8%

31.7%

34.5%

ולסיכום ,בגרף שלהלן ריכזו את הממצאים של השאלות העוסקות
בתחושת הוגות בייצוג ובהיבטים מביים שוים -תפישות של
התהלות רצויה של הקמפוס והשווו את התוצאות על ציר הלאום.
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גרף 4
סיכום העמדות והתפישות של ערבים ויהודים בדבר רב-תרבותיות
בקמפוס; הוגות בייצוג ובהיבטים מביים שוים -תפישות של
התהלות רצויה של הקמפוס

סוגיית השוויון וההוגות על היבטיה השוים מצאת בפער כמעט
בכל הממדים שבדקו בין סטודטים יהודים וערבים .באופן כללי
יתן להצביע על כך שסטודטים יהודים תופסים את הקמפוס
כמקום שוויוי ,הוגן ,שיש בו התחשבות בצרכים של כלל הקבוצות,
ושלערבים יש ייצוג הולם כבעלי תפקידים ,וייצוג הולם לתרבות,
לדת ולשפה .סטודטים יהודים חושבים גם שאין צורך בשיוי
היבטים רבים של האויברסיטה בהקשרים שעלו .לעומתם,
חבריהם לספסל הלימודים ,הסטודטים הערבים מבטאים תמוה
כמעט הופכית :הם חושבים שהאויברסיטה איה מקום שוויוי
והוגן ביחס לכל הממדים שבחו :אין ייצוג הולם או מעה ראוי
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לצרכים הייחודיים שלהם ,והאויברסיטה תפסת כמקום לא
שוויוי .פערים אלה בין הקבוצות ביחס לסוגיות של שוויון והוגות
תואמים את הממצאים במקומות אחרים בעולם ,כאשר קבוצת
הרוב איה מודעת לבעיות של אי-שוויון ועל כן איה מזהה שהיא
מתקיימת ביחס לקבוצת המיעוט.
אפליה
סטודטים שאלו האם תקלו באפליה מצד הסגל המהלי
באויברסיטה? יותר משליש ) (33.8%מקרב הערבים טעו כי תקלו
באפליה ,בעוד שבקרב היהודים רק  6.8%תקלו באפליה )שאלה
מס' .(75
לוח 41
היתקלות באפליה מצד הסגל המהלי ,על פי לאום
אף פעם לא )באחוזים(

כן תקלתי )באחוזים(

תקלתי ,אך לא על רקע
אתו-לאומי )באחוזים(

ערבים

יהודים

ערבים

יהודים

ערבים

יהודים

57.2

88.9

33.8

6.8

9

4.4

מבחן חי בריבוע מאשש הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות,
).(c²(6)=69.95;p<.001
לשאלה :האם תקלת באופן אישי באפליה מצד סגל אקדמי? עו
יותר משליש מן הסטודטים הערבים כי תקלו באפליה )(36.9%
לעומת  16.4%מקרב היהודים 74.8% .מן היהודים לא תקלו כלל
באפליה לעומת  54.8%מקרב הערבים )שאלה מס'  .(74מגד,
שיעורים מוכים של היתקלות באפליה על רקע אתו-לאומי רשמו

124

בקרב שתי הקבוצות .ההבדלים בתשובותיהם של הסטודטים
מובהקים ).(c²(6)=26.5;p<.001
לוח 42
היתקלות באפליה מצד סגל אקדמי ,על פי לאום
אף פעם לא )באחוזים(

כן תקלתי )באחוזים(

תקלתי אך לא על רקע
אתו-לאומי )באחוזים(

ערבים

יהודים

ערבים

יהודים

ערבים

יהודים

54.8

74.8

36.9

16.4

8.2

8.8

תחושת יכור בהקשר של עולם ערכים תרבותי וחווית זרוּת
כאמור תחושת השייכות או לחילופין תחושת היכור בקמפוס היה
מבין המשתים המשפיעים על הצלחה לימודית .תחושות
השייכות/היכור בחו באופים הבאים :חוויה של זרות ,קשר בין
עולם הערכים של הסטודט לעולם הערכים של האויברסיטה,
והאופן שבו האויברסיטה תומכת בזיקה של הסטודט לערכים
שלו/ה.
לקביעה הראשוה לפיה "בתור סטודט אי מרגיש זר ודחוי
באויברסיטה" )שאלה מס'  (51השיבו השאלים כך :סטודטים
בעלי לאום יהודי ) (10.8%מרגישים יותר זרים ודחויים
באויברסיטה מאשר סטודטים בעלי לאום ערבי ) .(8.4%רוב
הסטודטים הערבים ) (80.6%לא הסכימו עם היגד זה כמו גם רוב
הסטודטים היהודים ).(78.10%
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לוח 43
תחושות זרות ודחייה ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

%10.8

%78.1

%11.1

ערבי

%8.4

%80.6

%11.1

ההיבט השי שבדק התייחס ליכור בין עולם הערכים של הסטודט
לבין עולם הערכים אותו מייצגת האוברסיטה )שאלה מס' .(52
שיעורי הסכמה דומים מדדו בין סטודטים מהלאום הערבי
והלאום היהודי  -כשליש מכל קבוצה מסכים עם אמירה זו; רוב
היהודים לא מסכימים וכמוהם שיעור גבוה של ערבים .יחד עם זאת
כרבע מהערבים הציגו עמדה ייטרלית.
לוח 44
סתירה בין עולם הערכים של הסטודט לבין עולם הערכים של
האויברסיטה,
על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

27.20%

54.20%

18.60%

ערבי

27.10%

47%

25.70%

עולם הערכים של הסטודט הבודד בדק גם ביחס לעולם הערכים
של שאר הסטודטים" :אי מרגיש יכור בין עולם הערכים שלי לבין
עולם הערכים של רוב הסטודטים באויברסיטה" )שאלה מס' .(53
מצא ששיעור ההסכמה ביחס להיגד זה איו גבוה .רב הסטודטים
היהודים לא מסכימים עם אמירה זו ) (61%ואילו 48%
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מהסטודטים הערבים אים מסכימים עם אמירה זו .יחד עם זאת
כשליש קטו עמדה ייטרלית.
לוח 45
תחושות יכור בין עולם הערכים של הסטודט הבודד לבין עולם
הערכים של סטודטים באויברסיטה ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

18.10%

61.10%

20.80%

ערבי

22.10%

48%

30.30%

עוד מצא שרוב הסטודטים אים מסכימים עם ההיגד" :אי
מרגיש יכור בין עולם הערכים שלי לבין עולם הערכים של חברים
אחרים בקבוצה אליה אי משתייך" )שאלה מס' .(54
רוב היהודים לא מסכימים עם היגד זה  ,68.70%וכמחצית
מהסטודטים הערבים לא מסכימים גם הם ) .(51%יותר סטודטים
ערבים מסכימים עם היגד זה ורבים מהם ותרו ייטרלים.
לוח 46
תחושות יכור בין ערכי הסטודט לאלה של שאר חבריו לקבוצה
באויברסיטה ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

15.50%

68.70%

15.80%

ערבי

20.40%

51%

28.90%

לגבי הסכמה ואי הסכמה ,מצאו גם הבדלים מובהקים במבחן חי-
בריבוע בין שתי הקבוצות ).(c²(8)=25.76;p<.01
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הקביעה ולפיה "אי מרגיש שהאויברסיטה מקפחת את הערכים
בהם אי מאמין") ,שאלה מס'  (55העלתה שרוב הסטודטים משתי
הקבוצות לא מסכימים עם היגד זה 58.20% .מקרב היהודים ו52%-
מקרב הערבים .יותר סטודטים יהודים מסכימים עם היגד זה
) (26.80%וערבים רבים הביעו עמדה ייטרלית ) .(27.80%כמו כן,
מצא שההבדלים באחוזים בין שתי הקבוצות מובהקים
).(c²(8)=15.91;p<.05
לוח 47
תחושות יכור לגבי הערכים בהם הסטודט מאמין ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

26.80%

58.20%

15.00%

ערבי

20.10%

52%

27.80%

מרכיבים אחרים של יכור התייחסו לקיפוח .לקביעה" :אי מרגיש
שהאויברסיטה מקפחת את הערכים שבהם מאמיים סטודטים
מקבוצות מיעוט" )שאלה מס'  ,(56מצא שבקרב שתי הקבוצות יש
יותר אי הסכמה מאשר הסכמה .רוב היהודים לא מסכימים עם
היגד זה ) (74.40%ו 42%-מקרב הסטודטים הערבים אים
מסכימים איתו .שליש מהסטודטים בעלי הלאום הערבי חשים כי
האויברסיטה מקפחת את הערכים של קבוצת המיעוט ,ו27.50%-
הביעו עמדה ייטרלית .כלומר יותר סטודטים בעלי הלאום הערבי
חשים כי האויברסיטה מקפחת את הערכים של קבוצות המיעוט
מאשר סטודטים בעלי הלאום היהודי.
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לוח 48
האויברסיטה מקפחת את הערכים שבהם מאמיים סטודטים
מקבוצות מיעוט ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

12.20%

74.40%

13.40%

ערבי

30.30%

42%

27.50%

חשוב לציין את ההבדלים המובהקים בין שתי הקבוצות שעלו מתוך
מבחי חי-בריבוע ).(c²(8)=51.88;p<.001
עוד קביעה על הרגשת דחייה ,התייחסה ל":אי מרגיש
שהאויברסיטה גורמת לי לדחות את עולם הערכים שמייצגת
התרבות האתו-לאומית והדתית שלי" :שיעורים גבוהים של אי
הסכמה עם האמרה מדדו ,אולם עם הבדלים בין הקבוצות.
 74.20%מקרב היהודים שללו אמירה זו לעומת  60.7%ערבים.
יותר סטודטים ערבים הסכימו עם ההיגד ויותר מהם היו
ייטרלים .כמו כן ,ההבדלים באחוזים בין שתי הקבוצות היו
מובהקים ).(c²(8)=19.67;p<.05
לוח 49
דחייה של עולם הערכים שמייצג את התרבות האתו-לאומית של
הסטודט ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

10.8%

74.2%

15%

ערבי

15.9%

60.7%

23.4%
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תוצאות חלק זה )תחושות יכור ושוות בין החוויות של שתי
הקבוצות( ממוקדים בגרף האיטגרטבי הבא )גרף .( 5
גרף 5
השוואה במדד תחושת היכור בין סטודטים ערבים ליהודים
באויברסיטה

מערכות יחסים
המחקר בדק את היחסים בין סטודטים בעיי שתי הקבוצות ,בין
סטודטים לסגל האקדמי ולסגל המהלי ,בין סטודטים לבין
המוסד וכן השווה בין תפיסת היחסים בתוך האויברסיטה לבין
אלה בכלל החברה.
האמרה הראשוה בסוגיה זו התייחסה לשביעות רצון היחסים בין
הסטודטים באויברסיטה.
מצא שקצת פחות ממחצית מהסטודטים בקרב כל קבוצת לאום
הסכימו עם האמרה )שאלה מס'  .(37שיעור ההסכמה בקרב
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סטודטים בעלי הלאום הערבי עמד על ,43.2%ובקרב סטודטים
יהודים עמד על  .45%יותר יהודים ,כ ,32.40%-הביעו אי הסכמה
עם האמירה לעומת  24%מקרב הסטודטים הערבים .בשתי
הקבוצות יש שיעור גדול של בעלי עמדות ייטרליות .על אף
שההפרשים בין שיעורי ההסכמה אים די גבוהים ,מבחן חי-בריבוע
הצביע על כך שהבדלים אלו מובהקים ).(c²(8)=100.93;p<.001
לוח 50
שביעות רצון הסטודטים מהיחסים באויברסיטה ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

45.00%

32.40%

22.60%

ערבי

43.20%

24%

32.60%

לגבי שביעות הרצון מן היחסים בין הסטודטים היהודים לערבים
באויברסיטה )שאלה מס'  ,(40דפוס התשובות בקרב שתי הקבוצות
מראה שכשליש מסכימים עם האמירה ,בערך שליש מהערבים
מתגדים וקצת יותר משליש מהיהודים מתגדים .כשליש או יותר
הים ייטרלים.
לוח 51
שביעות רצון מן היחסים בין יהודים וערבים ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

32.90%

37.70%

29.40%

ערבי

32.40%

28%

40.00%
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אשר ל"שביעות רצון מן היחסים שבין סטודטים לסגל האקדמי",
מצא שיותר ממחצית הסטודטים מכל לאום חשים שביעות רצון
מן היחסים .שיעור ההסכמה הגבוה ביותר מדד בקרב סטודטים
בעלי לאום יהודי ) ,(63.1%ואילו בקרב סטודטים בעלי לאום ערבי
הוא מוך יותר ) .(57.6%חלק קטן כלל לא הסכימו וכרבע היו
ייטרלים .השוות בין שתי הקבוצות איה גבוהה מאד.
לוח 52
שביעות רצון מן היחסים בין הסטודטים לסגל האקדמי ,על פי
לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

63.10%

15.10%

21.80%

ערבי

57.60%

17%

25.00%

הבדלים

במבחן

חי-בריבוע

מצאו

בין

שתי

הקבוצות:

).(c²(8)=17;p<.05
בשאלת "שביעות רצון מן היחסים שבין הסטודטים לסגל
המהלי" ,מצא ששיעור ההסכמה המוך ביותר מדד בקרב
סטודטים בעלי הלאום הערבי ) ,(46.6%שיעור ההסכמה הגבוה
ביותר מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום היהודי ) .(64%כרבע מן
הסטודטים הערבים לא מסכימים עם היגד זה וכשליש ביטאו
עמדה ייטרלית .ישה שוות גבוהה בין שתי הקבוצות לצד שיעורי
אי הסכמה גבוהים יחסית ,ולכן יתן להצביע על חסם מסוים
במיוחד בקרב סטודטים בעלי לאום ערבי אשר מעיד על חוסר
שביעות רצון מן היחסים שבין הסטודטים לסגל המהלי.
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לוח 53
שביעות רצון מן היחסים שבין הסטודטים לסגל המהלי ,על פי
לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

64.10%

14.60%

21.30%

ערבי

46.60%

24%

29.90%

גם ההבדלים במבחן חי-בריבוע בין שתי הקבוצות ,מצאו
משמעותיים.(c²(8)=19.73;p<.05):
בפרק שדן ביחסים ,שאלו סטודטים גם לגבי טיב מערכת היחסים
בין סטודטים ערבים ויהודים באויברסיטה לעומת בחיים
האזרחיים .הקביעה הברורה הייתה "היחסים בין סטודטים
יהודים וערבים באויברסיטה טובים יותר מהיחסים בין אזרחים
יהודים לערבים מחוץ לאויברסיטה" .מצאו אחוזים מוכים של
הסכמה עם קביעה זו בקרב שי הלאומים ,כלומר מרבית
הסטודטים אים חשים כי היחסים בין סטודטים יהודים וערבים
באויברסיטה טובים יותר מהיחסים האזרחיים מחוצה לה .יחד עם
זאת אי ההסכמה מדדה בכרבע מחברי כל קבוצת לאום ויותר
מרבע ייטרלים בכל קבוצת לאום.
לוח 54
טיב היחסים בין יהודים וערבים ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

45.10%

26.80%

28.10%

ערבי

46.90%

25%

28.30%
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בדקו גם יחסי קרבה בין סטודטים בחיפה לעומת אזרחים מחוץ
לכותלי האויברסיטה .לקביעה לפיה "באויברסיטה אי מרגיש
יותר קרוב ליהודים\לערבים מאשר מחוץ לאויברסיטה" ,מצאו
אחוזים מוכים של הסכמה )שאלה מס'  (44בקרב שי הלאומים,
כלומר באויברסיטה הסטודטים אים מרגישים קרובים יותר
ליהודים\ערבים מאשר מחוץ לאויברסיטה.
לוח 55
הרגשת קרבות ליהודים /ערבים ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

44.10%

32.10%

23.80%

ערבי

36.50%

39%

24.10%

לקביעה ולפיה" :באויברסיטה אי מוכן שיהיו לי חברים
יהודים/ערבים" ,מדד אחוז גבוה של הסכמה )שאלה מס'  (45בקרב
סטודטים בעלי הלאום הערבי ) (82.1%וכן בקרב סטודטים בעלי
לאום יהודי ) ,(79.8%כלומר רוב הסטודטים משתי קבוצות הלאום
מוכים שיהיו להם חברים יהודים\ערבים בשיעורים דומים.
לוח 56
מוכות לרכוש חברים יהודים או ערבים ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

79.80%

8.50%

11.70%

ערבי

82.10%

8%

10.30%
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סטודטים שאלו גם על חברות במרחב המגורים" :במגורי
כסטודט אי מוכן שיהיו לי שכים יהודים\ערבים" .להיגד זה
מצאו שיעורי הסכמה גבוהים יחסית )שאלה מס'  (46בקרב שי
הלאומים :בקרב סטודטים יהודים עמד התון על  ,74.40%ובקרב
סטודטים ערבים הסכמה מעט גבוהה יותר .79.50% -ההתגדות
בקרב היהודים גבוהה יותר מאשר בקרב הערבים.
לוח 57
חברות עם יהודים או ערבים במקום המגורים ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

74.40%

13.90%

11.70%

ערבי

79.50%

6%

14.10%

גרף  6מרכז את תשובות הסטודטים ,יהודים וערבים כאחד ,לגבי
כל האמירות הקשורות ליחסים.
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גרף 6
מידת שביעות הרצון של סטודטים ערבים ויהודים ממערכת
היחסים בייהם באויברסיטה

עמדה ביחס להפרדה בין הקבוצות כחלק ממערך היחסים
סוגיה זו התייחסה לתפישות סטודטים את ושא ההפרדה על
היבטיה השוים ,כגון :הפרדה תרבותית ,חברתית ,פוליטית ,הפרדה
פיזית ,ועד כמה הם מסכימים להתהלות האוברסיטה בתחום זה.
בשאלת "ההפרדה החברתית בין יהודים לערבים במרחב המשותף
בקמפוס מפריעה לי מאוד" )שאלה מס'  (58מצא שההפרדה
בקמפוס מפריעה יותר לסטודטים בעלי הלאום הערבי )(43.1%
מאשר לסטודטים בעלי לאום יהודי  .31.1%יהודים רבים אים
מסכימים עם היגד זה 45.2% :אים מסכימים בהשוואה ל 23%-מן
הסטודטים הערבים .גם ההבדלים באחוזים היו משמעותיים
).(c²(10)=30.03;p<.01
136

לוח 58
עמדות ביחס להפרדה בקמפוס ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

31.10%

45.20%

23.70%

ערבי

43.10%

23%

34.20%

אשר לתחושותיהם הוגעות להפרדה התרבותית שאלו סטודטים
האם":ההפרדה התרבותית בין יהודים לערבים בקמפוס מפריעה
להם מאוד" )שאלה מס'  .(59מצא ,שההפרדה התרבותית מפריעה
יותר לסטודטים בעלי לאום ערבי ) (40.3%מאשר לסטודטים בעלי
הלאום היהודי ) .(27.8%בקרב היהודים כמעט מחצית
מהסטודטים אים מסכימים עם היגד זה ) (49.7%ואילו בקרב
הערבים .28%
לוח 59
עמדות כלפי הפרדה תרבותית בקמפוס ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

27.80%

49.70%

22.50%

ערבי

40.30%

28%

31.30%

גם לאמירה זו מצאו הבדלים מובהקים במבחן חי-בריבוע בין שתי
הקבוצות ).(c²(10)=24.87;p<.01
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בשאלת "ההפרדה בפעילות החברתית במרחב המשותף מפריעה
לי") ,שאלה מס'  (60מצא שההפרדה מפריעה לסטודטים בעלי
הלאום הערבי יותר מאשר לסטודטים בעלי הלאום היהודי.
לוח 60
עמדות לגבי הפרדה בפעילות חברתית ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

25.30%

50.20%

24.50%

ערבי

39.90%

31%

29.40%

יש הפרש של  14.6%בהסכמה בין שתי הקבוצות ,והבדלים
מובהקים במבחן חי-בריבוע בייהן ).(c²(10)=29.34;p<.01
גם ההפרדה בפעילות התרבותית במרחב המשותף בקמפוס מפריעה
יותר לסטודטים בעלי הלאום הערבי מאשר לסטודטים בעלי
לאום יהודי.
לוח 61
עמדות לגבי ההפרדה התרבותית במרחב המשותף ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

25.50%

52.10%

22.40%

ערבי

47.20%

31%

22.20%

ההבדלים בין שיעורי ההסכמה
ומובהקים ).(c²(8)=37.75;p<.001
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ואי ההסכמה משמעותיים

באשר להפרדה הפוליטית ,שאלו הסטודטים" :ההפרדה בפעילות
הפוליטית במרחב המשותף בקמפוס מפריעה לי" )שאלה מס' .(62
על פי יתוח ההצלבה מצא שהפרדה בפעילות הפוליטית מפריעה
יותר לסטודטים בעלי הלאום הערבי מאשר לסטודטים בעלי
הלאום היהודי.
לוח 62
עמדות לגבי ההפרדה בפעילות הפוליטית במרחב המשותף ,על פי
לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

35.90%

41.80%

22.30%

ערבי

46.50%

27%

26.10%

במיוחד ראוי להצביע על ההבדלים המובהקים בין שיעורי ההסכמה
ואי ההסכמה או העמדה הייטרלית .בשאלה זו מעיין במיוחד
מספרם היכר של מי שלא הצליחו להחליט ).(c²(8)=21.92;p<.05
באשר לחלק היישומי בסוגיית ההפרדה ,שאלו הסטודטים )שאלה
מס'  (85אם ההלת האויברסיטה אכן פועלת להרחיב את
איטגרציה בין שתי הקבוצות .הקביעה הראשוה בושא זה הייתה
"ההלת האויברסיטה פועלת לקירוב הלבבות".
שיעורי הסכמה מוכים מדדו לקביעה זו( .הסטודטים אים
חושבים כי ההלת האויברסיטה פועלת לקירוב הלבבות .שיעורים
גבוהים של ייטרליות – סטודטים משתי הקבוצות שאים
מצליחים להחליט – עשויים להעיד על כך שהם אים מודעים
לפעילות של האויברסיטה בושא איטגרציה וקירוב לבבות ,או
שהם אים מעוייים להצהיר על אי-הסכמתם ,ולפיכך בחרו
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להישאר ייטרלים .כך או אחרת עמדתם זו מצריכה מחקר המשך,
כדי לעמוד על סיבותיה.
לוח 63
עמדות כלפי ההלת האויברסיטה בושא קירוב לבבות ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

20.40%

43.20%

36.40%

ערבי

17.10%

38%

44.50%

לגבי הקביעה" :חשוב מאוד בעייי שההלת האויברסיטה תתערב
כדי להגביר את השילוב החברתי באויברסיטה" ,מצא
שסטודטים ערבים הכפילו את אחוז הסכמתם לעומת סטודטים
יהודים .קרי ,סוגיה זו )שאלה מס'  (69חשובה יותר לסטודטים
בעלי לאום ערבי מאשר לסטודטים בעלי הלאום היהודי.
לוח 64
עמדות כלפי התהלות האויברסיטה בושא הגברת השילוב
החברתי ,על פי לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

43.30%

35.00%

21.70%

ערבי

85.40%

4%

11.10%

מצאו גם הבדלים מובהקים במבחן חי-בריבוע בין שתי הקבוצות
).(c²(8)=98.7;p<.001
בשאלת השילוב התרבותי שמדדה בקביעה":חשוב מאוד בעייי
שההלת האויברסיטה תתערב כדי להגביר את השילוב התרבותי
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במרחב המשותף בקמפוס" ,מצא שהגברת השילוב )שאלה מס' (70
חשובה יותר לסטודטים בעלי הלאום הערבי מאשר לסטודטים
בעלי הלאום היהודי .יש הבדל מובהק בשיעורי ההסכמה ואי
ההסכמה בין שתי הקבוצות ) .(c²(8)=82.82;p<.001בקרב
סטודטים יהודים שיעורי ההסכמה הם כמעט מחצית מאלו
שדגמו בקרב ערבים ,ושיעורי האי-הסכמה בקרב יהודים פי
חמישה מאשר בקרב ערבים .לוח  65מראה את שיעורי ההסכמה
ואי-ה הסכמה בין שתי קבוצות הסטודטים.
לוח 65
עמדות כלפי ההלת האויברסיטה בושא שילוב תרבותי ,על פי
לאום
מסכימים

לא מסכימים

ייטרלים

יהודי

41.10%

36.70%

22.30%

ערבי

81.30%

7%

11.80%

בגרף האיטגרטיבי הבא )גרף  ,(7רוכזו תחושות הסטודטים כלפי
ההפרדה באויברסיטה וערכה השוואה בין החוויות של שתי
הקבוצות על ציר הלאום.
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גרף 7
תחושות סטודטים ערבים ויהודים כלפי ההפרדה באויברסיטה

שיוי עמדות בעקבות השהות באויברסיטה
שתי שאלות שאלו ביסיון לברר האם עמדות הסטודטים מכל
קבוצת לאום השתו ביחס לקבוצת הלאום האחרת ,וכן האם
העמדות כלפי המדיה השתו בעקבות השהות באויברסיטה בקרב
כל קבוצת לאום .עמדות הסטודטים ביחס לכל אחד מן הפרטים
לא יתות לבירור ,ויכר שהם מעים מלדווח על עמדותיהם כלפי
המדיה או ביחס לקבוצה האחרת .יש אפוא לקוט גישה פרשית
זהירה ויתן יהיה לדון רק בממד השיוי.
מרבית השאלים טועים כי עמדותיהם כלפי המדיה )שאלה מס'
 (76לא השתו כלל ) 24.3% ,(64.5%מכלל השאלים טועים
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שעמדותיהם השתו לשלילה ,ו 11.1%-מכלל השאלים טועים
שעמדותיהם השתו לחיוב.
בקרב ערבים רק  13.1%מדווחים כי עמדותיהם השתו לחיוב .רובם
לא שיו את דעתם וכשליש ) (33.5%מהם שיו את דעתם לשלילה.
גם בקרב יהודים הדפוס דומה ,אולם מתון יותר .רובם לא שיו את
דעתם ,כחמישית מהם שיו את עמדותיהם לשלילה ) (20.4%ואילו
 10.9%עברו שיוי לחיוב .מצאו גם הבדלים מובהקים במבחן חי-
בריבוע בין שתי הקבוצות ).(c²(8)=15.53.03;p=.05
בשאלת ה"עמדות כלפי חברי קבוצת הלאום האחרת" ,גם מצא ש-
 60%מבין השאלים היהודים לא שיו את עמדותיהם ביחס
לקבוצות הלאום השייה )שאלה מס'  17.9% .(77שיו את דעותיהם
לשלילה כלפי ערבים ואילו  22.1%שיו עמדותיהם לחיוב48.3% .
מבין השאלים הערבים לא שיו את עמדותיהם 29.7% .שיו את
עמדותיהם לחיוב ואילו  22%שיוי עמדות לשלילה.
לוח 66
עמדות כלפי חברי קבוצת הלאום האחרת ,באחוזים
שיוי
במשך לימודי
באויברסיטה,
עמדותי כלפי המדיה
במשך לימודי
באויברסיטה,
עמדותי כלפי
היהודים/ערבים

ערבים

יהודים

לא השתו

53.4

68.7

השתו
לשלילה

33.5

20.4

לא השתו

48.3

60

22

17.9

השתו
לשלילה
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קשיי הסתגלות
מרבית הסטודטים הערבים צייו כי בתחילת לימודיהם הם תקלו
בקשיי הסתגלות רבים וקשיי שפה .הם מעידים על יותר קשיי
הסתגלות כלליים ) (62.8%מאשר על קשיי שפה ) ,(56.1%אולם בכל
מקרה מדובר בהיקף גבוה של סטודטים החווים קושי .בקרב
יהודים כחמישית מדווחים על קשיי הסתגלות כלליים ואחוז קטן
על קשיי שפה.
לוח 67
עמדות כלפי קשיי הסתגלות ,על פי לאום ,באחוזים
ערבים

יהודים

מידת ההסכמה

ערבים

יהודים

מידת אי ההסכמה

בתחילת לימודיי באויברסיטה
תקלתי בקשיי הסתגלות רבים

62.8

20.1

37.2

80

בתחילת לימודיי באויברסיטה
תקלתי בקשיי שפה רבים

56.1

2.7

43.9

97.3

זהות סטודטיאלית
לקביעה )שאלה מס' " :(94החיים בקמפוס כוללים מגוון היבטים
)חיים חברתיים ,פעילות פוליטית( ,בשבילי המרכיב הלימודי הוא
החשוב ביותר ,ובהקשר זה באויברסיטה פיתחתי זהות
סטודטיאלית" ,רוב הסטודטים מעידים על כך שהם פיתחו זהות
סטודטיאלית במהלך שהותם באויברסיטה .ממצא זה בולט יותר
בקרב ערבים ) (75.4%מאשר בקרב יהודים ) (68.6%אך הוא בכל
מקרה גבוה.
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לוח 68
פיתוח זהות סטודטיאלית ,על פי לאום
יהודים

ערבים

ערבים

מידת הסכמה
%75.45

יהודים

מידת אי הסכמה
%24.6

%68.6

%31.4

יתוח לפי פקולטות
רשמת מגמת חיוביות לפי פקולטה באשר לתפיסות סטודטים את
הוחות ב"אקלים החברתי באויברסיטת חיפה" .דווקא בקרב
הערבים יכרת יותר הסכמה מאשר בקרב יהודים ,למעט בפקולטה
למדעי הטבע .יתר על כן בפקולטה למדעי הרוח והחברה יותר
משליש מקרב הסטודטים היהודים לא מסכימים שהאקלים וח
להם.
לוח 69
תחושת וחות של סטודטים ערבים לעומת יהודים ,לפי פקולטות
פקולטה

יהודים

ערבים
מסכים

חיוך

88.9

לא
מסכים
11.1

81.8

מדעי
הרוח

76.3

18.8

94.3

5.7

מדעי
החברה

87.5

12.5

86.2

13.8

מדעי

55.5

44.4

88.9

11.1
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מסכים

לא
מסכים
18.1

הטבע
משפטים

86.7

13.3

82.8

17.2

מדעי
רווחה
ובריאות

90.9

9.1

91.1

8.9

יהול

100

0

9.1

90.9

רשמת מגמת חיוביות לפי פקולטה באשר לתפיסות סטודטים את
הוחות בסביבת"כיתת הלימוד " .דווקא בקרב הערבים יש מידת
הסכמה קרובה ליהודים ,למעט בפקולטה למדעי הטבע.
לוח 70
מידת השוויויות שחשים סטודטים ערבים לעומת יהודים ,לפי
פקולטות
פקולטה

ערבים
מסכים

חיוך

יהודים
לא מסכים

מסכים

לא מסכים

50

50

77.2

22.7

מדעי הרוח

64.7

35.3

70

30

מדעי החברה

69.6

30.4

77.8

22.2

מדעי הטבע

66.7

33.3

77.7

22.3

58

40

75.8

24.1

מדעי רווחה
ובריאות

54.5

45.5

83.6

16.4

יהול

100

0

90.9

9.1

משפטים

146

באשר לשוויויות ,המגמה קצת אחרת .שיעורים משמעותיים של
אי -הסכמה בקרב הערבים ,וברוב הפקולטות יותר משליש לא
מסכימים שבכיתת הלימוד יש שיוויויות .המגמה בולטת יותר
בפקולטות לחיוך ,ומדעי רווחה ובריאות .לעומת זאת שיעורים
קטים ,פחות משליש ,של אי -הסכמה רשמו בקרב היהודים ,ברוב
הפקולטות.
יתוח לפי תואר ראשון -שת לימוד
ערבים :השתתפו סטודטים לפי התפלגות להלן:
 37.8%שה ראשוה;  32.4%שה שייה;  29.1%שה שלישית
ויותר.
בבחית קשרי ספירמן התברר שאין קשר בין שת לימוד לתואר
ראשון לבין תפיסות לגבי "האקלים החברתי וח לי באוברסיטת
חיפה" )(rs=-.11
כמו כן אין קשר בין שת לימודים לתואר ראשון לבין תפיסות
באשר "בכיתת הלימוד אי מרגיש בשוויויות" )(rs=-.12
מצא קשר מובהק ושלילי בין שת הלימוד לתואר ראשון לבין
תפישות של וחות בכיתת הלימוד וככל שעולים במספר שות
הלימוד כך מתמעטת תחושת הוחות בכיתת הלימוד (rs=- .
).21;p<.05
יהודים :השתתפו סטודטים לפי התפלגות להלן:
 27.9%שה ראשוה;  32.2%שה שייה;  39.3%שה שלישית.
בבחית קשרי ספירמן התברר שיש קשר מובהק בין שת לימוד
לתואר ראשון לבין תפישות לגבי "האקלים החברתי וח לי
באוברסיטת חיפה" .ככל שעולים במספר שות הלימוד ,האקלים
תפש כוח יותר בעיי סטודטים יהודים(rs=.16; p<.05) .
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כמו כן אין קשר בין שת לימודים לתואר ראשון לבין תפישות של
"בכיתת הלימוד אי מרגיש בשוויויות" ).(rs=.05
עוד התברר שאין קשר בין שת הלימוד לתואר ראשון לבין תפישות
לגבי וחות בכיתת הלימוד ).(rs=.04
השוואה בין יהודים וערבים ,לפי אחוזים:
על פי הלוח הבא ,רשמת מגמה חיובית בקרב סטודטים ערבים
לתואר ראשון לפי שות לימוד ,וברוב שות הלימוד ערבים
מסכימים באחוזים גבוהים שהאקלים החברתי באויברסיטת חיפה
וח להם .בקרב סטודטים יהודים המגמה גבוהה גם כן ,אלא
שהאחוזים משתים משה שייה ואילך ,ויותר מ 40%לא מסכימים
שהאקלים וח להם.
לוח 71
תחושות וחות של סטודטים ערבים לעומת יהודים ביחס לאקלים
החברתי באויברסיטה ,לפי שת לימודים בתואר ראשון
האקלים החברתי באויברסיטת חיפה וח לי
תואר

ערבים
מסכים

יהודים
לא מסכים

מסכים

לא מסכים

1

78.6

21.4

78.4

21.6

2

86.1

13.9

59.3

40.7

+3

87.5

12.5

55.5

44.4
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לוח 72
תחושות וחות של סטודטים ערבים לעומת יהודים ביחס לכיתת
הלימוד ,לפי שת לימודים בתואר ראשון
תואר

יהודים

ערבים
מסכים

לא
מסכים

מסכים

לא
מסכים

1

73.8

26.2

86.2

13.7

2

85.7

14.3

84.7

15.3

+3

93.5

6.5

87.5

13.7

רשמת גם מגמת חיוביות באשר לוחות בכיתות הלימוד בקרב
סטודטים ערבים ויהודים לתואר ראשון ,לפי שת לימודים )ראה
לוח .(72
לעומת זאת ,תפישת השוויויות בכיתת הלימוד משתה לפי שת
הלימוד .בעיי  50%מהערבים בשת הלימוד הראשוה כיתת
הלימוד איה שוויויות לעומת  19.6%מהיהודים )ראה לוח  ,73עמ'
.(150
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לוח 73
מידת השוויויות בכיתת הלימוד של סטודטים ערבים לעומת
יהודים ,לפי שת הלימודים בתואר ראשון

תואר

יהודים

ערבים
מסכים

לא
מסכים

מסכים

לא
מסכים

1

50

50

80.3

19.6

2

60

40

62.7

37.3

+3

58.1

41.9

73.6

26.4

בשה השייה גם שיעור הערבים שאים מסכימים שאר יחסית
גבוה  , 40%ורשמת מגמה דומה בקרב סטודטים יהודים בשה
השייה לגבי שוויויות בכיתת הלימוד.
עם זאת ,בשה השלישית ללימודים ואילך ,סטודטים ערבים
בשיעור של כ 40%-עדיין אים מסכימים שבכיתת הלימוד יש
שוויויות בהשוואה לכמעט שליש אצל הסטודטים היהודים.
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סיכום הממצאים
מחקר סטודטים
 .1הסוגיה הראשוה התייחסה לסיבת הבחירה באויברסיטת
חיפה .הסיבה העיקרית לבחירתם של הסטודטים היה הקרבה
והמיקום הגאוגרפי .הרכב אתו-לאומי או רב-תרבותיות לא היו
גורמים שהיטו את הכףללמוד באויברסיטת חיפה.
 .2הסוגיה השייה היה הרגשת הוחות באויברסיטת חיפה.
הרגשת הוחות עסקה במרחב הפיזי :כיתות ,מדשאות ,ספריה,
רחבות .עוד מרכיב רגשי הוא האם אויברסיטת חיפה מהווה בית
לסטודט הערבי/יהודי .הממצאים הצביעו על שיעורי הסכמה
גבוהים להרגשת הוחות במרחבים הפיזיים והרגשת וחות כללית
באויברסיטה )מעל  68%אחוזים ,ראה גרף  ,2עמ'  .(102בשאלת
הרגשת הוחות הקשורה אף היא למרכיב הרגשי ,מצא שמרבית
הסטודטים משתי קבוצות הלאום אים מרגישים בבית
באויברסיטה .בלטו דווקא שיעורי ההסכמה הגבוהים בקרב בי
שתי הקבוצות לגבי היות האויברסיטה בית לסטודטים מקרב בי
הקבוצה שכגד.
 .3הסוגיה השלישית התייחסה לשוויויות והוגות :א .שוויויות
במרחבים קוקרטיים ,כגון בספריה ,במסעדות ,בכיתות הלימוד,
בקפה ,במדשאות ,בבית הסטודט .שתי הקבוצות טעו שהם
מרגישים שוויויות )אחוזי הסכמה גבוהים -מעל  (60%במקומות
אלו .אחוזים גבוהים של תחושת שוויויות רשמו בספריה .עם זאת
היו מקומות שבהם שיעור המסכימים הערבים פחת והלך בכיתות
הלימוד  -מסכימים  62.2%לעומת  .77.8%ב .לגבי תחושת הוגות,
המחקר התמקד בשלושה ממדים הוגעים לתפישות הסטודטים.
הממד הראשון ,כלל שאלות כמו :האם יש תחושת מקום לכולם,
התחשבות בקבוצות החברתיות ,התחשבות במועדים הלאומיים,
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התרבותיים והדתיים ,התחשבות בצרכי הסטודט הערבי מצד
הסגל האקדמי ,הרגשת וחות של מרצים לדבר בשפתם ,וכבוד כלפי
מרצים .הממד השי ,העלה שאלות של הוגות בייצוג ובהיבטים
מביים שוים  -תפישות של התהלות הקמפוס בפועל .והממד
השלישי ,התייחס להוגות בייצוג ובהיבטים מביים שוים -
תפישות של התהלות רצויה של הקמפוס.
ממצאי השאלות הוגעות לממד הראשון ,שהדגיש התחשבות
ההבדלים בתפישות
בצרכים "התרבותיים" ,הבליטו את
הסטודטים הערבים לעומת היהודים ,ורשמו שיעורי הסכמה
מוכים של ערבים לעומת יהודים בוגע ל:
א .באויברסיטה יש תחושה שיש מקום לכולם ) 49.3%ערבים
לעומת  60.2%יהודים( ,התחשבות בכל הקבוצות החברתיות
) 61.7%יהודים לעומת  42.4%ערבים( ,התחשבות במועדים
לאומיים ) 75.6%יהודים לעומת  29.4%ערבים( .רשמו גם אחוזי
הסכמה מוכים בקרב ערבים לעומת יהודים ,בשאלה אם הסגל
האקמי מתחשב בצרכי הסטודטים הערבים ,וכשליש מהערבים לא
הצליחו להחליט ,ובחרו בעמדה ייטרלית.
כמו כן ,אחוזי הסכמה מוכים מדדו אצל סטודטים ערבים לגבי
התחשבות הסגל המיהלי בצרכיהם התרבותיים ) 40.7%ערבים
לעומת  75%יהודים(.
מגמת אי הסכמה בלטה בקרב הסטודטים היהודים בשאלת
השימוש בשפה הערבית 45.8% .אים מסכימים שמרצים ערבים
ידברו ערבית כדי להסביר דברים לא מובים לסטודט הערבי.
שיעור מוך של הסכמה לשאלה האם סטודטים יהודים מכבדים
מרצים בעלי לאום ערבי באותה מידה שבה הם מכבדים מרצים
בעלי לאום יהודי מדד בקרב סטודטים בעלי הלאום הערבי
) ,(51.4%בעוד אחוז גבוה של הסכמה מדד בקרב סטודטים בעלי
הלאום היהודי ).(69.9%
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ב .הממד השי של הוגות התייחס לייצוג ולהיבטים מביים שוים -
תפישות של התהלות הקמפוס בפועל .במסגרתו בדקו האמירות
הבאות :התהלות האויברסיטה מותאמת בעיקר לצרכיהם של
היהודים ,בערך  69%מהערבים מסכימים ו 50%-מקרב היהודים
אים מסכימים ,עם זאת בלטה מגמת הייטרליות לגבי אמירה זו,
ו 22.4%-יהודים לעומת  20%ערבים שלא הצליחו להכריע .אחוזים
גבוהים של הסכמה בקרב הערבים ) (70.5%בלטו בשאלת התהלות
האויברסיטה כמשרתת את האיטרסים של קבוצת הרוב43% .
מקרב היהודים אים מסכימים לעומת  33.2%שמסכימים.
מפתיע לגלות ששיעור של  36.8%מהסטודטים היהודים אים
חשים שההלת האויברסיטה מחויבת להגברת הצדק עבור
הסטודטים הערבים .לעומתם ,סטודטים ערבים אים מסכימים
וחשים שההלת האויברסיטה איה ותת לגיטימציה לזהות
ולרטיב של הסטודט הערבי .אחוזים גבוהים של ייטרליות מדדו
ואחוזי הסכמה מוכים בקרב סטודטים מן הלאום הערבי לגבי
אמרה זו.
ושא חשוב בסוגיית ה"הוגות" התייחס לגילויי גזעות 41% .מן
הסטודטים הערבים אים מסכימים עם היגד זה וכ 34.6%-מן
הסטודטים היהודים אים סוברים שזה כך .בשתי הקבוצות
כשליש ויותר מעו.
בממד השלישי ,שהתייחס להוגות בייצוג ובהיבטים מביים שוים
ותפישות של התהלות רצויה של הקמפוס הממצאים העידו על כך
שרוב הסטודטים הערבים רוצים שהאויברסיטה תיסגר בחגים
הלא יהודיים .לעומת זאת 41.9% ,מקרב הסטודטים היהודים לא
הסכימו .הדברים אמורים גם לגבי קיצור הלימודים בחודש
הרמדאן ,שילוט בשפה הערבית ,ושפת האתר הראשי של
האויברסיטה ,תפישות לגבי מספרם של הערבים בין חברי הסגל
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האקדמי ,סגל היועצים והסגל המהלי ,דיקאן ערבי באויברסיטה,
וקבלת החלטות מיהליות משותפות בין גורמים ערבים ויהודים.
 .3בשאלת השוויון באופן כללי מצא שמקרב הסטודטים בעלי
הלאום הערבי ) (36.7%וטים פחות לחשוב כי אויברסיטת חיפה
היא אויברסיטה שוויוית ורק  61.9%מהסטודטים בעלי הלאום
היהודי מסכימים עם קביעה זו .שיעורי ההסכמה המוכים בקרב
הערבים ,יותר מאשר בעלי הלאום היהודי ,בלטו גם באשר
לתפישות שעסקו במרחב הציבורי ,שאיו שוויוי לכולם באותה
המידה.
 .4אפליה :יותר משליש מן הסטודטים הערבים טועים כי תקלו
באפליה ) (36.9%לעומת  16.4%מקרב היהודים 74.8% .מן היהודים
לא תקלו כלל באפליה לעומת  54.8%מקרב הערבים.
 .5יכור :היכור בדק בחוויה של זרות ,בקשר בין עולם הערכים
של הסטודט לעולם הערכים של האויברסיטה ,ובאופן שבו
האויברסיטה פועלת או איה פועלת לתמוך בזיקה של הסטודט
לערכים שלו/ה.
מצא כי חוויית הזרות והיכור בקרב הסטודטים בקמפוס איה
גבוהה .על פי רוב חברי שתי קבוצות הלאום לא הצביעו על כך
שהאויברסיטה מתכרת להם או לערכים שלהם .יחד עם זאת יש
קבוצה לא מבוטלת שכן מצביעה על תחושת יכור לאורך השאלות
בהיקפים של  10עד  30אחוזים .חשוב גם להצביע על שיעור גבוה של
ייטרלים בקרב הערבים ביחס לשאלה זו ועל שיעור אי ההסכמה
הגבוה בקרב יהודים לרוב השאלות .כרבע מהיהודים בקמפוס
סבורים כי האויברסיטה מקפחת את עולם הערכים שלהם .המושג
יכור היו מושג קשה ,קיצוי ולכן יש לתת את הדעת גם על
מספרים קטים .מחקר המשך שיבחן את תחושות השייכות ,או
יגדיל את היקף השאלים עשוי לסייע לקבל תמוה מדויקת יותר.
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 .6מערכת היחסים :בשאלת היחסים ושביעות הרצון בין סטודטים
בעיי שתי הקבוצות ,בין סטודטים לסגל האקדמי ולסגל המהלי,
בין סטודטים לבין המוסד וכן השוואה בין טיב היחסים בתוך
האויברסיטה לבין היחסים בכלל החברה ,ראה כי לדעת
הסטודטים פוטציאל הקשר בין יהודים וערבים באויברסיטה
הוא טוב יותר מאשר הקשר בפועל .היחסים בין הסטודטים
היהודים והערבים אים משביעים את רצום של הסטודטים משתי
הקבוצות באופן דומה .הסטודטים אים מרגישים קרובים יותר
ליהודים\ערבים מאשר מחוץ לאויברסיטה .היחסים בין
הסטודטים לסגלים ,המהלי והאקדמי ,טובים יותר מאשר
היחסים בין הסטודטים לבין עצמם .לדעת היהודים הקשר עם
הסגל המהלי והאקדמי הוא טוב באותה מידה וגבוה יחסית ,ואילו
לדעת הסטודטים הערבים הקשר עם הסגל האקדמי טוב באופן
משמעותי מאשר עם הסגל המהלי .לעומת זאת בקרב שתי
הקבוצות יש טייה חיובית לחבר ושכן מקבוצת הלאום השייה,
במידה רבה ודומה.
 .7הפרדה :בדקו עמדות כלפי הפרדה בין הקבוצות כחלק ממערך
היחסים .הפרדה במרחב המשותף ,הפרדה תרבותית ,חברתית
ופוליטית בקמפוס ,ועד כמה האויברסיטה פועלת לקירוב לבבות
בין יהודים וערבים ,ולהשתלבות תרבותית וחברתית בין שתי
הקבוצות.
מצא שלאחוז גבוה של ערבים מפריעה ההפרדה במרחב המשותף,
וכמוה ההפרדה התרבותית ,החברתית והפוליטית )מעל 39%
מסכימים( .אחוזים גבוהים של אי הסכמה מדדו בקרב היהודים
)מעל  (40%לגבי ההפרדה .כמו כן ,אחוזים מוכים של הסכמה בין
שתי הקבוצות רשמו לכך שההלת האוברסיטה פועלת לקירוב
לבבות ) 43.2%מהיהודים ו 38%-מהערבים( .הודגש שיותר מ35%-
מהסטודטים משתי הקבוצות לא הכריעו בשאלה ושארו בעמדה
ייטרלית .מגד ,ל 85.4%-מהסטודטים הערבים חשוב שההלת
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האויברסיטה תפעל להגברת השילב החברתי .רק כמחצית משיעור
זה בקרב יהודים הסכימו ,ו 35% -מהסטודטים היהודים כלל לא
הסכימו .אחוזים דומים רשמו גם לגבי השילוב התרבותי.
 .8שיוי עמדות בעקבות השהות באויברסיטה .שתי שאלות שאלו
ביחס לשיוי עמדות ביסיון לברר האם עמדות הסטודטים מכל
קבוצת לאום השתו ביחס לקבוצת הלאום האחרת ,וכן האם
העמדות כלפי המדיה השתו בעקבות השהות באויברסיטה בקרב
כל קבוצת לאום .בקרב ערבים רק  13.1%מדווחים כי עמדותיהם
השתו לחיוב .רובם לא שיו את דעתם וכשליש ) (33.5%שיו את
דעתם לשלילה .גם בקרב יהודים מצא דפוס דומה אם גם מתון
יותר .רובם לא שיו את דעתם ,כחמישית מהם שיו את עמדותיהם
לשלילה ) (20.4%ואילו  10.9%עברו שיוי לחיוב .לגבי שיוי עמדות
כלפי הקבוצה השייה 60% ,מבין השאלים היהודים לא שיו את
עמדותיהם ביחס לקבוצות הלאום השייה )שאלה מס' 17.9% .(77
שיו את דעותיהם לשלילה ואילו  22.1%שיו עמדות לחיוב48.3% .
מבין השאלים הערבים לא שיו את עמדותיהם 29.7% .שיו את
עמדותיהם לחיוב ואילו  22%שיוי עמדות לשלילה.
 .9קשיי הסתגלות .מרבית הסטודטים הערבים צייו את קשיי
ההסתגלות הרבים וקשיי שפה בהם תקלו בתחילת לימודיהם .הם
מעידים על יותר קשיי הסתגלות כלליים ) (62.8%מאשר על קשיי שפה
) .(56.1%אולם בכל מקרה מדובר בהיקף גבוה של סטודטים החווים
קושי .בקרב יהודים כחמישית מדווחים על קשיים.
 .10זהות סטודטיאלית .הממצא המעיין ביותר הוא שרוב
הסטודטים פיתחו במהלך שהותם באויברסיטה באויברסיטה
זהות סטודיאלית מובחת מהזהות הישראלית ,או/ו זהות אתו
לאומית .ממצא זה בולט יותר בקרב ערבים ) (75.4%מאשר בקרב
יהודים ).(68.6%
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ממצאי ראיוות סגל אקדמי
חלק זה של החיבור יוקדש לראיוות הפתוחים שערכו למדגם של
הסגל האקדמי באויברסיטת חיפה ,במטרה לברר את עמדותיו
ותפישותיו כלפי הקמפוס החיפאי המגוון .הראיוות עם המרצים
סובו סביב שאלות של מדייות ,חזון ותמות מצב בפועל .יתוח
מפורט של הראיוות כלל בספח )מספר  .(2המרצים שרואייו,
יהודים וערבים ,מתחים את המציאות בקמפוס .השוות בייהם לא
מאופיית דווקא על ציר הלאום ,על אף שהיתוח הקפיד להציג
אותם גם באופן מובחן .מן הראיוות עולה על פי רוב תמוה של
תפישות דומות של מרצים ערבים ויהודים .ראה כי אלה מושתתות
על עולם התסויות דומה ,כמו גם על הרקע האקדמי שלהם .באופן
כללי יתן לומר שרוב המרצים מייצגים עמדות של פתיחות ביחס
לשוות ומוכים לאתגר את המבים הלאומיים המוכרים לטובת
הגברת השוויון בקמפוס .ראה שלמרואייים יש תחושת מחויבות
גדולה כלפי מה שמתחולל באויברסיטה והם מרגישים שייכים
למוסד במובים רבים .הם אמם אים מהססים להביע ביקורת אך
גם מבטאים לא פעם הבה לצרכים הארגויים–תדמיתיים של
המוסד ועֵ רים היטב למתרחש בחברה הישראלית.
ממצאי הראיוות :מרצים
החזון המוצהר של אויברסיטת חיפה היו זה:
ייעודה המיוחד של אויברסיטת חיפה הוא לייצר מצויות אקדמית
ולקדם ישראליות משותפת וזהות אזרחית דמוקרטית בסביבה של
סובלות ורב תרבותיות ,סביבה התורמת למחקר מצטיין ולבוגרים
איכותיים ,יצירתיים ופוריים יותר.

)מתוך אתר אויברסיטת חיפה(
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כל המרצים מזהים את המטרות החברתיות הערכיות שמדגיש החזון
כבעלות חשיבות רבה .כולם שותפים לדעה שוכח המציאות הקשה
שרווחת כעת בחברה הישראלית האויברסיטה חייבת לעסוק בחיוך
לשוויון ,לסובלות ,ולמתן מקום וזמן להתמודדות עם הגזעות.
לאורך הראיוות כל המרצים התייחסו בחשש גובר לתהליכים בחברה
הישראלית וכולם הביעו ציפייה גורפת שהמוסד האויברסיטאי יציב
מצפן אחר שיוביל הוויה חברתית אחרת ,חדשה ,חדשית ,אושית
יותר ,הוגת ,מתחשבת באופן עמוק בשוות ,ובמגוון .חלקם חושבים
שכיון שמדובר במוסד ציבורי זוהי מחויבות המוסד כלפי הסטודטים,
משלמי שכר הלימוד והמסים .חלקם התייחסו למחויבות לערכים
ולאתוס של האקדמיה כעמוד לפי המחה .אחרים רואים בחברה
הישראלית חברה מורכבת ומפולגת ,מפלה וגזעית שרחוקה מרחק רב
מהתמודדת עם המשימות הללו .לדעתם ,ראוי שהאויברסיטה
תתמודד עם סוגיות אלה בין כתליה בהיותה אויברסיטה מיוחדת
בעלת היקף גבוה יחסית של סטודטים ערבים.
בקרב הערבים העיסוק בחזון מעלה כמיהה לביסוס שותפות סביב
אתוס אקדמי ,אתיקה של פתיחות ושותפות שמזכה את שי הצדדים
במקום ,בלי מחיקה או שלילה תרבותית ולאומית .בעיי המרואייים
המושג "ישראליות משותפת" קבע ללא שותפות משמעותית מצדם
של בעלי עיין ערבים באויברסיטה וכי הם עצמם היו מעדיפים
שימוש במושג גיוון או רב-תרבותיות על פי המושג "ישראליות".
למשל אומר אחד המרואייים ביחס לחזון הקיים:
אי לא חושב שאחד הדברים שצריך להוסיף לזה ישראליות בגלל
שעדיין אין לו את ההגדרה הזאת הבסיסית מה זה ישראליות,
גם בית המשפט העליון בג"צ עדיין לא ברור לו מה זה ישראליות.
אוקיי ,לכן חשוב מאוד עכשיו לחשוב איך להתאים את החזון
לקוטקסט של האויברסיטה שהיא אויברסיטת מחקר,
אויברסיטה רב תרבותית ,אויברסיטה מגוות ,אויברסיטה
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שמקבלת את השוה ,היא שוויוית ,זה בעצם ערכים שאי חושב
שצריך לתת ביטוי בתוך החזון ולא להישאר בושא הזה של
הפסיפס הישראלי ,ז"א להכיר בשוות אבל מצד שי לא לאבד
את הייחודיות.

ראה כי החשש שמבטאים המרצים מפי אובדן תרבותי וזהותי,
מלווה מיעוטים באופן כללי וכך גם את הערבים בישראל.
כל המרואייים היהודים עו שהם חושבים שהאויברסיטה צריכה
להגביר את ההערכה לשוות התרבותית שלה שהיא כס עבור
האויברסיטה הצפוית .כמעט כולם התייחסו לשוות בגאווה ,בעיין,
בתחושה שזהו מודל ראוי ,השוו את אויברסיטת חיפה
לאויברסיטאות אחרות אותן הם תופסים או כבועה )תל אביב למשל(
או כדוגמה ליהול לא כון של השוות שמעמיק את הקיטוב וההפרדה
)האויברסיטה העברית(.
כאשר ביקשו לברר עד כמה האויברסיטה מיישמת את החזון שלה,
כמעט כל המרצים הצביעו על פער גדול .הם הצביעו על שיוי לרעה
הובע מתהליכים המתרחשים בחברה הישראלית ,על השקעה מועטה
בושא ,על מחסור במהיגות מובילה ואמיצה ,ועל אי מימוש
פוטציאל אזורי כאויברסיטה צפוית אשר הקהילה שלה היא קהילה
מעורבת .אמירה שמשקפת רבים מן המרואייים ,ערבים ויהודים היא
זו:
חבל שהאויברסיטה הזאת שזה הייחוד שלה והחוזק שלה לא
מרבה לעשות דברים כאלה ,כאילו לא משתמשת בחוזקות שלה
ורוב הזמן כאילו מתגות בגלל ה...זה תמיד אי אומר את זה
החברה הישראלית כל כך מגויסת שלא מאפשרת לעצמה לפעמים
לצאת

מהמסגרת

ולהגיד

בוא

חשוב

אחרת,

ודווקא

האויברסיטה הזאת אם הייתה בה מהיגות ,ואי אומר,
האויברסיטה הזאת הסיכוי שלה לקבל את הייחוד שלה
ולהמריא ,כאילו ואת המיקום שלה ,וגם להגיע למצויות
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אקדמית וגם ייחודיות מסוימת ,ברגע שאלי תשכיל להבין את
המציאות שלה ולצל את קודות החוזק.

ישה קבוצה קטה של מרואייים יהודים שחושבים שהחזון בא לידי
ביטוי במציאות:
אי אוהב לראות את הצבעים .אי הה להיכס לשיעור ולפגוש
קבוצות כל כך מגווות וזה חלק מהמטרות שלי באקדמיה להגיע
לאוכלוסיות מגווות כמה שיותר .זה ורא מעיין ,אי ממשיך
ללמוד וזה ורא מפרה אותי לפגוש את האוכלוסייה המגוות .גם
תלמידים ללימודים מתקדמים גם תלמידים לתואר ראשון,
לשמוע כל אחד בא עם עולם דעות אחר.

כאמור ,הקול העיקרי ששמע הוא הקול הביקורתי .זוהי ביקורת "על
הבית" במובים רבים .ככזו היא מבטאת דאגה ומעורבות וציפייה
להתערבות מהיגותית:
אי שואל את עצמי האם המכשולים הם אי רצון של
האויברסיטה או קמצות או סדר עדיפויות דפוק? אי לא
התרשמתי ככה אז אי לא יודע ,אי חושב שיש לו אתגר ממש
קשה ,אתגר שאין אותו באויברסיטאות אחרות ...באופן
השוואתי להזדמויות שיש לתלמידים היהודים אי חושב שהמצב
לא ורא .יש לו בעיה של חרדה ושאה שזה לא האויברסיטה
יצרה ולא האויברסיטה תפתור .אבל אי חושב שהיא צריכה
לקוט עמדה בושא.

מרצים יהודים וערבים שביטאו ביקורת זו חושבים שדווקא מתן
מקום ברור לסטודטים הערבים היו דבר פשוט יחסית להשגה
במקום כמו חיפה שכן יתן להעסיק באויברסיטה עובדים ערבים
שיהיו שותפים בעיצוב המוסד והמרחב ויהפכו אותו לגיש באמת .הם
מצפים מהאויברסיטה להיות אקטיבית במתן מקום ברור
לסטודטים הערבים ,להתייחס אליהם כאל לקוחות משמעותיים ולא
להסתירם בקמפייים שיווקיים .התחושה היא שהאויברסיטה לא
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אימצה מדייות ברורה שמתבטאת בשיויים מוסדיים .למשל אומר
מרואיין יהודי:
זה מדהים בעיי שיש חוגים שיש בהם כל כך הרבה סטודטים
ערבים ואף אחת מהמזכירות בכלל לא מסוגלת להבין ,שאשים
שמגיעים מאיזה כפר בגליל שהם לא יבואו לפה ולא יהיה להם
מושג מה קורה ולא יהיה להם את מי לשאול ,ומי שהם שואלים,
אז כל מיי ציגים של תאים עם כל מיי אג'דות פוליטיות וכל
מיי דברים כאלה ,זה המוסד צריך לעשות את זה.

באותו הקשר מבטא מרצה ערבי ציפייה ארוכת שים ומתסכלת
לשיוי מבי:
בוא טפל באפליה וצריך כמובן לטפל באפליה ,יש כאלה
שאומרים שצריך לקדם את הוכחות של התרבות האחרת בצורה
יותר משמעותית וכמובן שזה כון ,אבל יש פה גם מרכזי כוח,
מרכזי הכוח מתבטאים ביכולת שלך  to incorporateאת האחר
לתוך המערכת ,זה מה שעושים בחברות מפולגות ,עושים
 .incorporationאפילו משלמים על זה .אם צריך לממן שיהיה פה
 30%עובדים ערבים במקום אחוז אחד ,שזה לא רק בדיחה זה
עלבון!.

ביחס לאקלים ברמה הכלל אויברסיטאית רוב המרצות והמרצים
מזהים את האויברסיטה כבעלת תרבות הגמוית ישראלית-יהודית.
כל הערבים ביטאו זאת ואילו בקרב היהודים רווחה ההסכמה שיש
הגמויה יהודית אולם לחלקם היא ראית מצב טבעי ולגיטימי.
בקרב הערבים יש הצבעה גורפת על הגמויה יהודית ,על בידול בין
הסטודטים ,על קושי ומצוקה של הסטודטים הערבים ,על אי
השקעה ממוסדת בצרכים התרבותיים והקבוצתיים של הסטודטים
הערבים ועל השקעה מועטה בשיוי היחסים בין יהודים וערבים
בקמפוס .אחד המרצים מביע את הצורך באיזון המצב:
גם על השילוט ,גם על המודעות ,גם יש דברים ויש צורך לתרגום
לערבית .לא רק הרצאות אלא אירועים ,אם ירצה לבוא קהל
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מאיזה שהוא מקום ,לחשוב על דברים שיתו לאשים )ערבים-
י.מ( לחשוב שהגישה לקמפוס זה משהו פתוח...לעשות בייים על
שם ,אי לא יודע ,למה צריך לעשות בייים על שמות של
תורמים? למה אי אפשר לעשות על שם של אישיות מסוימת
)הכווה לשמות של אשי ציבור ערבים -י.מ ?(.או שביל? או בתוך
המעוות או פה ושם? אבל שאשים ירגישו שהקמפוס הזה הוא
מקור גם לגאווה...

בקרב המרואייים היהודים יכר שסוגיית הציוות או הלאומיות
הציוית המאפיית את המוסד האויברסיטאי מייצרת מתח .חלקם
ביטאו הזדהות עם האויברסיטה כחלק מההזדהות עם הציוות
באופן כללי .להסבר שלהם התלווה דיון ביחס לסתירה בין ציוות
ודמוקרטיה  -סתירה או מתח המאפיין ישראלים רבים ומוכר היטב
לאליטות האקדמיות בחברה הישראלית .להתייחסות למרכיב הציוי
התלווה הסבר מפורט שמבקש להדגיש שהציוות איה בהכרח מדירה
ערבים.
אי בטוח שלאויברסיטה אסור להכריז על עצמה כיהודית ,אי
לא יודע לגבי העיין של ציוות ,זה קצת קשה לי עם זה אי צריך
לברר את זה לעומק .אי חושב שהיא יכולה להיות ציוית וזה לא
יהיה סוף העולם .היא בוודאי לא צריכה להיות מדירה או
מוציאה בהקשר הזה.

לעומתם מרצים אחרים התייחסו למרכיב הציוי-הגמוי כמרכיב
חיצוי להם אך ראו בציויותו של המוסד משהו שלא יכול להשתות,
אך צריך להתמתן .הם צייו כי לדעתם באופן אישי הציוות היא
מרכיב שהיה כון להוציא מהמוסד האקדמי:
אי חושב שזה בוודאי לא חשוב שזה יישאר ,אי לא הולך
לטקסים האלה )לדוגמה יום הזכרון ,י.מ ,(.אי חושב שהדבר
הכון הוא לעשות את המיימום .אי לא יודע כמה זה כון
ששרים התקווה .זה משהו שאי חושב שהוא דבר רע ,במדיה
בכלל ובוודאי באויברסיטה .אי חושב שזה קצת חוסר
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התחשבות וקצת לא ריאלי מהבחיה הזאת) .הכווה לכך
שבאויברסיטה יש ציבור ערבי גדול(.

חלק מן המרצים מזהים את ההגמויה הציוית כחיובית ואים
חושבים שיהיה זה ריאלי לצפות לשיוי .הם עצמם מדגישים שאין
להם צורך אישי בסמלים לאומיים במרחב האויברסיטאי ומתייחסים
לכך שהמוסד צריך להתייחס לכך שהסממים הלאומיים מדירים את
הסטודטים הערבים ופוגעים בתחושת השייכות שלהם .אבל היתוח
הפרגמטי שלהם הוא שזה איו בר שיוי .הם מצביעים על כך שיסיון
לשיוי מדייות עלול דווקא לגרום לפגיעה חמורה במוסד –
בתקציבים ,בדימוי .יתכן שלבד מן היתוח הפרגמטי מדובר גם בחשש
אישי לאבדן מקום העבודה ,או אבדן יוקרה .לא אחת הם מדווחים
שקולגות מאויברסיטאות אחרות או חברים אחרים רואים
באויברסיטת חיפה אויברסיטה ערבית .יתן להיח שההבה של
המוסד בהקשר זה מבוססת גם על יתוח חברתי והבה של הסטימט
הציבורי היהודי לצד חששות אישיים ביחס למקום העבודה .באופן זה
וצרת מעין מורכבות והתגשות בין איטרס אישי ותפיסת עולם.
למשל אמירה אופייית:
תראי ,אי מסכים שהאויברסיטה צריכה לקוט יותר רגישות
ולעשות את הדברים האלה ,אי לא יודע עד כמה קל יהיה לה
לעשות את זה באקלים הפוליטי שיש במדיה שלו .שזה
באמת....זו באמת בעיה ,אי לא יודע ..כן כון על פיו הייתי
משה את הסמל הזה או הסמל האחר ,אבל הצעקה שתקום על
כך "שמה זה אויברסיטת חיפה היא אטי ציוית היא אטי עם
ישראל היא אטי יהדות" ,הדבר הזה בסופו של דבר יכול לפגוע
בצורה קשה במוסד הזה.

לצד ההבה לאילוצי המוסד בקרב היהודים הובעה ציפייה למתן את
הסמלים הציויים ובמקביל לתת ביטוי במצבים שוים ללאומיות
הפלסטיית.
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מבחית תיאור המציאות של הסטודטים בחיי היום-יום ,מציירים
המרצים תמוה דומה .כל המרצים מצביעים על הפרדה במרחב ככלל
מארגן של חיי הסטודטים בקמפוס .מאפייי ההפרדה מגווים .למשל
המרצים והמרצות הערבים מזהים מגמה של סגירות והתכסות בקרב
הסטודטים הערבים .התופעה שהם רואים מבעד עייהם היא תופעה
של תלמידים שמגיעים ממערכת חיוך מוחלשת ,עם רמת שפה ערבית
ויכולת ביטוי מוכה; הם עסוקים בהישרדות בשה הראשוה
וכשמצליחים לשרוד מתחילים לקלוט את מקומם החברתי בהיררכיה
הישראלית ,לומדים שהם אים בי בית באויברסיטה וכתגובה לכך
מתכסים בתוך עצמם .למשל אומר אחד המרצים:
תראי האויברסיטה כמו שאמרו היא אויברסיטה דוברת
עברית ,אז זה מציב אותם במקום קשה יותר ,עכשיו אם אין להם
עזרה ,אז דה פקטו יש כאן אפליה .אי אומרת עוד פעם :אי
חושבת שהדברים האלה ממוסדים עמוק ,אי לא חושבת שהם
תלויים או שעיקר הדבר הוא במישהו אחד גזען באופן זה...אלא
אי חושבת שהבעיה זה השיטה ,מבה עומק.

המרצים הערבים חושבים שחלק מן הסטודטים הערבים מרגישים
שייכים ויוצרים לעצמם חיי חברה טובים  -אך עדיין בהפרדה.
לרובם אין חיי תרבות מעייים כיון שהאויברסיטה מותקת
מהעיר והם שוהים שעות ארוכות בין כתליה )יוממות אקדמית(.
חלקם הצביעו על כך שבעתות מלחמה הסטודטים דחקים
לשוליים ,שהשימוש בסמלים לאומיים מדיר אותם ,ושהמרחב איו
מתייחס לתרבות שלהם כתרבות בעלת חשיבות .יש לרובם גם
ציפיות וביקורת כלפי הסטודטים הערבים  -הם מצפים מהם
להיות יותר פעילים ,יותר שותפים ,יותר משפיעים.
רוב המרצים היהודים מזהים את הקמפוס החיפאי כבעל אקלים
פושר ביחס לערבים .הם מצביעים על כך שבשוה ממקומות כמו
ירושלים אין מתח מאד גבוה ,אבל מאידך אין יחסים משמעותיים
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בין הערבים והיהודים וחיי הלימוד והחברה ברוב החוגים מתהלים
בפרד .אחת המרצות היהודיות יסחה זאת כך:
הרושם שמתקבל מבחוץ הוא שיש הרגשה של מה שאפשר לקרוא
דו קיום על מי מוחות אבל לא יותר מזה .לא חושבת שבאמת
וצרים קשרים חברתיים ופוליטיים .מתהגים יפה אחד לשי וזה
לא מובן מאליו .ראיתי התהגויות פוגעות שאין מי שמפסיק
אותם אבל ברמה הזאת יש תפקוד יומיומי .אבל אין לי את
הרושם שוצרות חברויות קרובות .אי חושבת שיש הרבה סיבות
לסגרגציה והייתי רוצה לראות יותר ויותר את השילוב.

הקודה החשובה והבולטת מאד בראיוות היא שאויברסיטת חיפה
חווית כמקום שאין בו אלימות וקיצויות ,אין אפליה בוטה או אי
שוויון בולט אך רוב המרואייים מצרים על כך שאין מימוש של רב
תרבותיות עמוקה יותר או של מדייות ממוסדת שמייצרת שוויון
הזדמויות משמעותי ובולט .רובם התייחסו לכך שמדובר בפוטציאל
שאיו ממומש .חלק מן המרצים חושבים שזה סביר שכך הדבר כיון
שמדובר במשימות עמוקות ומורכבות ,אולם רובם רואים בכך
הזדמות שהוחמצה.
כמעט באותו הקשר של פוטציאל לא ממומש ,אחד מן הממצאים
המעייים הוא שהמרצים היהודים מספרים ומעידים על פער ממוסד:
איש מן המרואייים לא דיווח ששוחח עם סטודטים או שהוא משתף
את החוקרים בממצאי השיח שלו .זהו ממצא חשוב שמצביע על ליקוי
ביחסים .עוד יש להדגיש שחלק לא מבוטל מן המרצים השיב שהוא
לא יודע מה מרגישים הסטודטים הערבים בכיתה ויחד עם זאת שהיו
רוצים לדעת יותר .מקצתם חלקו עם המראייות את הקשיים ,פערי
המידע ,מצבים שלא הצליחו להבין .החשש הוא שחוסר היכולת של
המרצים להיות קרובים אל הסטודטים הערבים ולהבין את קשייהם
פוגעת ביחסי תלמיד-מרצה :הן ביכולת של המרצים לערוך התאמות
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פדגוגיות והן ביכולת של הסטודטים להביא קשיים לימודיים בפי
המרצה.
אחד המרצים למשל ,המלמד בחוג שיש בו היבטים של עבודה
בתהליכים ,התייחס באי הבה לכעסם של הסטודטים הערבים על
החוג .השיעור עסק ברב תרבותיות בטיפול.
הסטודטים הערביים היו מאוד ,מאוד אטגויסטים בשיעור,
מאוד גד ,מאוד פגיעים ,כאילו מחפשים ,כאילו איפה שהוא כל
מילה קטה ,מצאתי את עצמי מאוד זהר ,אבל כל מילה קטה
גרמה איפה שהוא לאמירות מאוד אפילו תוקפיות ,של" :אתם
לא יודעים כלום עליו"" ,אתם מדברים על רגישות אבל אי לא
רואה שום רגישות אצלך" ,כל מיי אמירות מאוד מאוד קשות,
הסטודטיות הערביות שהן בעצם לא מוכות לשמוע את מה שאי
מסה להעביר ,יש חסם של כעס של אי קבלה של לא יודע של מה,
מאוד הפריע לי.

בה בשעה שהמרצים היהודים לא בטוחים איך מרגישים הסטודטים
הערבים ,חלקם משערים השערות ומיחים שלסטודטים הערבים לא
תמיד קל בכיתה .רובם אומרים זאת לצד ציון אי הידיעה ,תוך
התייחסות לקורלציה לידע שיש להם על ערבים במדיה באופן כללי.
ואלה הן הבעיות והקשיים המצטברים שהם מתארים מקודת
מבטם :הסטודטים הערבים אלצים לתפקד וללמוד תוך שימוש
בשפות שייה ושלישית וסובלים מקודת חיתות של פערי לימודי
גדולים ,כאשר האחריות לרכישת המיומויות הלימודיות הדרשות
ופלת על כתפיהם; הם חסרי דמויות הזדהות מוכרות )מרצים
ערבים( ,ומתקשים ,בעיקר בשה הראשוה ,להסתדר באויברסיטה
ללא עזרה מהלית של אשי שירות ואדמייסטרציה ערבים; המרצים
מצביעים על כך שבעתות מלחמות קשה לסטודטים הערבים בכיתה
וכי הם חצויים ,למרות שחלקם מעידים שאפילו בזמים כאלה שמר
השקט והפוליטיקה איה חודרת לכיתה; הם מצייים את
הסטודטים כפגיעים ווטים להיעלב ,כסוחבים רגשות קיפוח כמו גם
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אפליה מצטברת; כחשופים ליחסי כוח ואדות מצד סטודטים
יהודים; הם מתארים תופעה של סטודטיות ערביות שותקות
ומעדיפות לא להשתתף בשיעורים ,מסוגרות; הם מצביעים על כך
שסטודטים ערבים לא מכירים את הקודים של התהגות מקובלת
במרחב ולכן עושים טעויות שוות )למשל מעתיקים בלי להבין איך לא
להיתפס(; מתארים את הסטודטים הערבים כתלויים בסטודטים
יהודים וכמי שמצאים בלחץ לימודי וביצועי גבוה.
תיאור חוזר ושה של סטודטיות רבות הוא זה:
הסטודטיות הערביות שלי חוות דיכוי באויברסיטה ,אי לא
רואה על איזה בסיס אי יהודי אליטה בר אוריין עם כסים
הגמוים ,כסים תרבותיים מאוד חזקים אבל כשאי שומע אותן
מדברות וכשאי מקשיב את שעל ליבן החוויה המרכזית שלי זה
שהן חוות את המשכו של הדיכוי כאן בתוך האויברסיטה .אי לא
בדיוק יכול להבין למה ,אבל זו חוויתן המרכזית וזה צריך להדהד
ולזה צריך לתת מקום ,באמת לברר מה הסיפור.

במקביל לתיאור בעיות הסטודטים קיימת חוויה של קושי משמעותי
ללמד:
אי עומד בפי דילמה אחרי השיעור הרביעי חמישי ואי רואה
איך אי מאבד אותם ,אי רואה את זה בעייים שלהם ,ולא יודע
מה אפשר לעשות ,מה אי אציע להם ליווי אישי ,שיעורים
פרטיים ,בלוח הזמים הצפוף של מרצים זה צריך להיות תפקידה
של האויברסיטה ,להשקיע בהם ולעזור להם להתמודד עם קשיי
הלימוד ,יש להקים קבוצות לימוד ,להגיש את חומרי הלימוד...
"

אם מאגדים את כל התופעות שמצביעים עליהם כלל המרצים ,הרי
שמצטברת תמוה רחבת היקף של קשיים .הבעיות שהם מתארים
תואמות את הבעיות המתוארות בספרות אם כי חלקן מתפרש באופן
שוה מזה שהיו מפרשים הסטודטים עצמם.
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אחת הסוגיות שהמחקר ביקש לעמוד עליהן היא סוגיית הביטוי
הפוליטי וחופש ביטוי .לאורך השים אויברסיטת חיפה עמדה
במצבים בהם חופש הביטוי הפוליטי עמד במבחן והתעורר צורך להבין
כיצד רואים זאת המרצים .בראיוות עולה כי כל המרצים הערבים
טועים שיש השתקה והתכחשות לפוליטיות של הסטודטים .חלקם
טועים לפוליטיקה של השתקה שמאפשרת ביטוי לסטודטים
היהודים .המרואייים ברובם מביאים קול מורכב ודמוקרטי ומביעים
ציפייה למחאה מכבדת ולמתן מרחב רב לביטוי פוליטי .ראה שרובם
היו רוצים להיות עדים למחאה מכובדת משי עברי המתרס .כולם היו
עדים לפחות להפגה אחת בעת מלחמה והם הביעו הסתייגויות שוות
מהיבטיה השוים של התופעה של הפגות.
ההתייחסות למשטרה בקמפוס בולטת .כך אמר אחד המרואייים
שכשהוא מתייחס לוכחות של משטרה בזמן אחת ההפגות:
זה בושה ,בשבילי זה בושה ,אי גדלתי בישראל קצת ,אבל אי
גדלתי באירופה ,אי לא יכול לתאר לעצמי.....זה לא יכול
להתרחש בתוך קמפוס? מה זה? למה? מה קורה? אם היו מגיעים
באמת לסוג של חס וחלילה קופרוטציה ,באמת ,בגלל המצב רוח
הפוליטי ועצבים של כל העם בזמן מלחמה ,לא יודע ,סוג של
אלימות ,סוג של ,כן קופרוטציה שהיא לא טובה לאף אחד ,לא
טובה לקמפוס הזה .ובשלב מסוים להגיד אוקיי אחו מזמיים
משטרה ,אוקיי הייתי יכול להבין בשביל מקרה ספציפי חריג,
בשביל הסדר החברתי אוקיי המשטרה תעשה את שלה ,אבל
שתעשה את שלה  -בלי אפליה!

מרואיין אחר סיפק זווית וספת לתפקיד של האבטחה בזמן הפגות:
אי אישית אין לי בעיה שליברמן או מישהו יופיע פה וידבר ,ודאי
שאין לי בעיה ,אי דווקא מעודד את זה ,אז גם זה כון לחין
זועבי ,אם אתה לא ...אי לא צריך לאהוב אותה ,צריך לאפשר לה
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לבטא את העמדות שלה ולהפסיק עם השטויות האלה שהיא
גורמת להקצה.

אתה תביא אשים לשמור על הסדר זה

התפקיד שלך ,לא להשתיק אותה אלא להביא אשים לעשות את
התפקיד האמתי שלך.

לצד הביקורת על מדייות השימוש בכוח גד חופש הביטוי יש גם
ציפייה ,כאמור ,להתבטאות מכבדת .ראה שישה מודעות כל העת
לצדדים השוים של כל תופעה .למשל:
אי חושב שצריך להפריד ,ז"א הסטודטים הם צריכים להיות
פעילים פוליטיים ובעייי מדייות ,וביקורתיים ושותפים בגדול,
אבל יש מה שקרא גם לערבים וגם ליהודים צריך להיות מה
שקרא ,טווח ,של לכבד את השוה ,להכיר כך בצורך ביציבות
לשמור בתוך האויברסיטה ,ולכבד אותה קודם כל היא מוסד
מחקר.

בשאלת חופש הביטוי המרואייים היהודים מתחלקים לשתי קבוצות.
בקבוצה הראשוה )הקטה יותר( העמדה הרווחת היא כי
האויברסיטה מאפשרת מספיק מגוון וכי הגדלת הטווח תפגע במרקם
החיים או תגרור את ההלת האויברסיטה למבוך.
אי מעריך שבהקשר של החלטות אויברסיטאיות ,שיש שם גם
אשי מקצוע ,ז"א יושב שם מישהו שקצת מבין בתקשורת ויש
שם מישהו שמבין בפסיכולוגיה של המוים ,שמתייעצים שלא
מקבלים את ההחלטות ככה ,בסה"כ אי מתרשם שההחלטות
מתקבלות בצורה הוגת .יש בעיה ,ברור שאם תגיע חין זועבי אז
מצד שי הקבוצה השייה תתרעם ותסה להרוס את המפגש הזה.

הקבוצה השייה )הגדולה יותר( מביעה עמדה חד משמעית
שהאויברסיטה איה ותת מספיק מקום למגוון הדעות הפוליטיות
תוך התייחסות ספציפית לקולות לאומיים ערבים או לקולות אטי
מלחמתיים בקרב הציבור הערבי .למשל אומר אחד המרצים
היהודים:
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זה כון ,אי לא אוהב את זה )שלאויברסיטה יש מיתוג של
אויברסיטה ערבית -י.מ (.אבל אי חושב שזה המחיר
שאויברסיטת חיפה חייבת לשלם אותו כמוסד דמוקרטי ,לתת
ביטוי ,כמובן לא לשבש את הלימודים או משהו כזה ,אבל לתת
ביטוי לתאים פוליטיים ,להתארגויות פוליטיות ,יכול להיות
עיתון של האויברסיטה ,יכול להיות עיתון סטירי של
האויברסיטה ,יכול להיות רדיו של האויברסיטה ,כל מיי
ערוצים ,תיאטרון קהילתי שקשור לאויברסיטה ,אפשר לתת
ביטוי גם באומות גם בזה ,יש מה לעשות כדי לייצר איזה שהם
זירות.

חלק קטן מן המרצים העידו על קושי בביטוי העמדות שלהם
בקמפוס .חופש ביטוי כמרצה  -שלושה מרצים ערבים התייחסו
לושא  -והצהירו על עצמם כאומרים כל מה שהם חושבים באופן
גלוי .הואיל וזוהי סוגיה כלל חברתית  -זוהי עובדה חשובה בחברה
שיש בה הרבה פיקוח על עמדות של ערבים .עמדות בדבר חופש
ביטוי בקרב היהודים :חלק מהמרצים הרגישו לא וח לדבר על
חלק מהדברים ,בעיקר כששאלו שאלות על ציויות המוסד.
מדובר על שלושה מרצים שביטאו באופן ישיר רתיעה וחוסר וחות.
חלקם הצביעו על המרצים של פורום השמאל כמרצים מסומים,
שלא וח להשתייך אליהם או כעל מסומים בעצמם.
גם שאלת הרטיב מעסיקה אשי האקדמיה רבים בישראל
ובאויברסיטת חיפה בפרט .באופן גורף בקרב המרצים הערבים יש
ציפייה לקבל מקום לרטיב הערבי -הפלסטיי בסילבוסים ,בימי
הציון ,בתכון תחומי המחקר ,בהקצאת המשאבים וכד'.
המרואייים מצביעים על כך שהם ותים מקום מכבד לרטיב
היהודי ומצפים להדדיות בושא .המרצים הערבים מעלים
אופציות של התחשבות הדדית ,של חיוך לחשיבה מורכבת,
להכרות עם המרקם הגלילי והרטיבים סביבו באמצעות קורסי
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חובה ,והצעות שמבוססות על יתוח מורכב של הציבור היהודי
והתגובות שלו לאתגר .ראה שרוב המרואייים חושבים שיש
הקשבת יתר של המהיגות האויברסיטאית לרחשי ליבו של
הציבור היהודי בסוגיה הזו על חשבון הצרכים הזהותיים של
הסטודטים הערבים ,וכן שלא לקחו אופציות חיוכיות ארוכות
טווח ותהליכיות .בקרב היהודים האמביוולטיות בולטת .בשאלת
הרטיב וזהותו של המוסד יכרת שיות וכפל עמדות .בקרב
המרואייים מסתמן שעיין הציוות או הלאומיות הציוית
המאפיית את המוסד האויברסיטאי מייצר מתח .רוב הראיוות
לא הציעו תשובות ישירות לשאלה זו .ארבעה מרצים יהודים
המליצו על מתן מקום לרטיב הערבי-הפלסטיי לצד הישראלי
והתייחסו לכך שהם עצמם מלמדים אותו בהקשרים שוים .שאר
המרצים ביטאו עמדות מורכבות ביחס לסוגיה .בולטת העמדה
ההססית ,שגזרת מחוסר ידע כיצד להוג .רובם הביעו הבה
לצורך של הסטודטים הערבים לבטא את הרטיב שלהם אולם
תהו אם דרש לשם כך שיוי בחומר שהם מלמדים .דוגמה
מאפיית מצאת בדבריו של אחד המרצים:
לפעמים שליש ,לפעמים יותר ,זו אוכלוסייה ערבית ,ואי צריך
לדעת לשרת את האוכלוסייה הזאת .אי צריך לדעת להתאים
את השיעורים שלי ,אפילו יש לי אי וחות שזה פחות מדי
מתחשב .אי פתאום מלמד פרק שוגע בהיסטוריה הציוית ,אי
עושה את זה ,ואי חושב שזה חשוב גם הושאים האלה ,אבל
אי עושה את זה וכל הזמן מאחורי הראש שלי אי יודע שיש
כאן איזה ,שאלות שעולות .מה רואה איזה אדם ,שגדל בסביבה,
שהתחך באזור ,גדל ביישוב ערבי אולי לא מוכר ,ואיך הוא
צריך לשמוע את השיעור הזה? הוא מטריד אותי.

ראה שהקושי הרגשי מייצר בעיה פדגוגית שאיה מטופלת דיה
ומציחה את הפחדים והעמימות שרווחים בקמפוס.
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עמדה ביחס לשפה הועלתה כסוגיה מרכזית לאורך כל אחד מן
הראיוות .היא קיבלה ביטויים רבים ומגווים הן ברמה הפרקטית והן
ברמה הסימבולית .ההתייחסות ללימוד השפה והצורך שמובילי
הממסד יראו בקיאות בה ,מבטאה ציפייה ליחסים סימטריים
ולדרישה שהמוסד עצמו ישקיע באופן מעמיק בהבת הערבית .כך
אמר בריאיון אחד המרצים :
כפי שערבים לומדים את השפה שלכם ,שהיא שפה מאוד קרובה,
אי מהחוג לערבית ואי יודע את הקרבה של השפה העברית
לשפה ...גם החברה היהודית צריכה ללמוד את השפה הערבית.
זה בלתי אפשרי שאי יכול לדבר איתך בשפה שלך ואת לא יכולה
להבין אפילו משפט אחד ואחו חיים כאן כבר  60שה .אי זוכר
את הרקטור הקודם ,הוא הכיס איזה שהוא משפט בתחילת
האום שלו או בסוף האום שלו בערבית ,כאילו דווקא הם באמת
מתאמצים ,הם לא יודעים את השפה אבל מתאמצים להכיס את
השפה ,או בתחילת האום או בסופו ,אבל זה לא פותר את הבעיה.

גם המרצים היהודים שותפים לעמדה זו :בעיי כל המרואייים
האויברסיטה צריכה להיות דו-לשוית אך שפת ההוראה צריכה
להיות עברית .רוב המרצים מצפים להתייחסות ולעזרה לשוית
בצורה איטסיבית יותר ,ולהשקעה בצרכיו של דובר הערבית .מבין
כל הסוגיות זוהי הבולטת ביותר בהתייחסות אליה ובציפייה להעמקת
המחויבות לחזון.
להלן סיכום ממצאי הראיוות בטבלה השוואתית:
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לוח 74
ממצאי הראיוות של הסגל האקדמי
תמה
חזון ותמוה רצויה

סגל אקדמי יהודי

סגל אקדמי ערבי
חשיבות גדולה לחזון חברתי.

לאויברסיטה תפקיד חברתי חשוב.

האווירה בישראל מחייבת

חלקם חושבים שלמוסד ציבורי יש

מהיגות בעלת מצפן ברור גד

מחויבות כלפי הסטודטים ,משלמי

הגזעות .לייצר שותפות סביב

המסים .חלקם התייחסו למחויבות

אתוס אקדמי .ישראליות

לערכים ולאתוס של אקדמיה כחלוץ

משותפת לא בהכרח מייצגת ולא

חברתי לפי המחה .בד בבד אצל חלק

עשית מתוך שותפות.

מהמרצים יש צורך בשמירה על ציויות
המוסד.

מדייות ומצב בפועל

ברמה הכלל אויברסיטאית יש

כל המרצים הצביעו על הפער בין החזון

הצבעה גורפת על הגמויה

והערכים הרצויים למתרחש בפועל אבל

יהודית ,על בידול בין

היתה שוות באופן שבו תפס הפער.

הסטודטים ,על קושי ומצוקה

רובם מזהים את הקמפוס כמקום שאין

של הסטודטים הערבים ,על

בו אלימות וקיצויות ,אין אפליה בוטה

היעדר השקעה ממוסדת בצרכים

או אי שוויון בולט ,ויש הגמויה יהודית.

התרבותיים והקבוצתיים של

רובם מצרים על כך שאין מימוש של רב

הסטודטים הערבים ועל השקעה

תרבותיות עמוקה יותר או של מדייות

דלה בשיוי היחסים בין יהודים

ממוסדת שמייצרת שוויון הזדמויות

וערבים בקמפוס.

משמעותי ובולט .רובם התייחסו לכך
שמדובר בפוטציאל בלתי ממומש .ביחס
לשאלת המדייות הרצויה :המרצים
היהודים מתאפייים ביחס אמביוולטי.
בסוגיות רבות יש שיות וכעין כפל
עמדות .יכר שהציוות או הלאומיות
הציוית המאפייים את המוסד
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האויברסיטאי ,מעוררים מתח בריאיון
העוסק בגיוון.
תחושת הוגות:

המרואייים מצביעים על כך

בולטת הציפייה לביטוי מעשי ומוחשי

התחשבות

שהם ותים מקום מכבד לרטיב

לשוויון במוסד .רוב המרואייים סוברים

בצרכים של הקבוצות היהודי ומצפים להדדיות בושא.
השוות

שהאויברסיטה איה ותת מספיק

יש הקשבת יתר של ההגת

מקום למגוון הדעות הפוליטיות תוך

האויברסיטה לרחשי הלב של

התייחסות ספציפית לקולות לאומיים

הציבור היהודי על חשבון

ערבים או לקולות אטי מלחמתיים

הצרכים הזהותיים של

בקרב הציבור הערבי.

הסטודטים הערבים וכן שלא

יש ציפייה לגיוס משמעותי של סגל

לקחו אופציות חיוכיות ארוכות

ההוראה והסגל המהלי.

טווח ותהליכיות.

תחושת הוגות:

מצופה שהשפה הערביתתלמֵ ד על

ציפיות שהועלו עיין העסקה של ערבים

מדייות רצויה

ידי כלל הסטודטים ושבההגת

בתפקידים מהלתיים בהיקפים גדולים;

הממסד יהיו בקיאים בשפה.

הגברת מספרם של המרצים הערבים;

ציפייה ליחסים סימטריים

הרחבת היקף השילוט בערבית

ולדרישה שהמוסד עצמו ישקיע

ותרגום אתרי האיטרט;

באופן מעמיק בהבת הערבית .גם

הוצאה לאור בשפה הערבית;

ביחס לחגים ולמקומה של

קשרים אקדמיים עם אויברסיטאות

התרבות יש ציפייה לעשייה רחבה

ערביות;

בהרבה ,בצד ההערכה לשיויים

הגדלת ההשקעה במיומויות של

שכבר עשים .הציפייה היא

אורייות ,שפה ,כתיבה אקדמית;

שהאויברסיטה תתבון על

פתיחת מרכז ללימוד השפה הערבית

המרחב ,על הטקסים ,ההרצאות,

ועידוד אשי הסגל והמהלה ללמוד את

הכסים ,ימי הסטודט וכד'

השפה;
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ממשקפיים ערביות ותיצור

להפוך מרכז לידע מדעי בסוגיות

מסגור מחודש ומותאם לצרכים

שקשורות לערבים בישראל ,וליחסים בין

של הקהל הערבי.

יהודים וערבים.

שוויויות כמאפיין

הקשבת יתר של ההגת

אי שוויון מוסדי בפרקטיקות קטות

כללי

האויברסיטה לרחשי ליבו של

ומשמעותיות :שילוט ,תרגום אתרים,

ציבור הסטודטים היהודי על

ציון חגים בקמפוס .סוגיית השפה -

חשבון הצרכים הזהותיים של

האויברסיטה צריכה להיות דו לשוית

הסטודטים הערבים .אופציות

אך שפת ההוראה תהיה עברית .יש

חיוכיות ארוכות טווח

ציפיה להשקעה גוברת בחשיבה על צרכיו

ותהליכיות לא שקלו.

של דובר הערבית.

השתקה וסירוס של הפוליטיות

תחושות אי וחות לדון במקצת הדברים,

הסטודטיאלית לעומת ביטוי

בעיקר ציויות המוסד .שלושה מרצים

לפוליטיות של סטודטים

ביטאו באופן ישיר רתיעה .הצבעה על

יהודים .המרואייים ברובם

מרצים מפורום השמאל כמסומים ,שלא

מביאים קול מורכב ודמוקרטי

וח להשתייך אליהם ,או על היותם

ומביעים ציפייה למחאה מכבדת

מסומים בעצמם.

תחושת אפליה

ולמתן מקומות מרובים לביטוי
פוליטי.
תחושות יכור

בעתות מלחמה סטודטים ערבים

לא התייחסו לסוגיה

דחקים לשוליים .השימוש
בסמלים לאומיים מדיר אותם,
המרחב איו מייחס חשיבות
לתרבותם .לרובם ציפיות
וביקורת גם כלפי הסטודטים
הערבים  -להיות יותר פעילים,
יותר שותפים ,יותר משפיעים.
מערכות יחסים

יחסים פושרים בין הקבוצות.

לא דווח על דו-שיח עם סטודטים

בתוך האויברסיטה

פוטציאל מוחמץ .הפרדה.

ערבים או על ממצאים של שיח כזה.

175

השקעה מועטה בשיוי היחסים

ממצא חשוב שמעיד על ליקוי ביחסים.

בין יהודים וערבים בקמפוס.

חלק לא מבוטל מן המרצים מודה שאיו
יודע מה מרגישים הסטודטים הערבים
בכיתה אבל היו רוצים לדעת יותר.
מקצתם חלקו קשיים ,פערי מידע,
מצבים בלתי מובים .חוסר יכולת של
מרצים להתקרב אל הסטודטים
הערבים ולהבין את קשייהם מעורר
חשש מפי פגיעה ביחסי תלמיד -מרצה;
הן ביכולת של המרצים לערוך התאמות
פדגוגיות הן ביכולת של הסטודטים
להביע קשיים לימודיים בפי המרצה.

עמדות כלפי הפרדה

סטודטים ערבים לומדים שהם

על האויברסיטה ,כאויברסיטה צפוית,

אים בי בית באויברסיטה

להגביר את הערכתה כלפי השוות

וכתגובה לכך מתכסים בתוך

התרבותית שמאפיית אותה ולראות בה

עצמם .חלקם כן מרגישים

כס ולא טל .כמעט כולם התייחסו

שייכים ויוצרים לעצמם חיי

לשוות בגאווה ,בעיין ,בתחושה שזהו

חברה טובים  -אך עדיין בהפרדה.

מודל ראוי .בהשוואה לאויברסיטאות

לרובם אין חיי תרבות מעייים

אחרות אויברסיטת חיפה דווקא איה

כיון שהאויברסיטה מותקת

תפסת כבועה )כמו תל אביב למשל( או

מהעיר והם שוהים שעות ארוכות

כדוגמה ליהול כושל של השוות שיוצר

באויברסיטה )יוממות אקדמית(.

קיטוב והפרדה )כמו האויברסיטה
העברית(.

זהות משותפת

ציפיה לגיבוש אתוס משותף.

/סטודטיאלית/
אויברסיטאית
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לא התייחסו לושא.

ממצאי ראיוות סגל מהלי
סגלמִ הלי יהודי
חזון וייעוד האויברסיטה כמובילה מטרות חברתיות ולימודיות
כל המרואייים התייחסו לחזון בחיוב ,כאשר שיים בלבד מייחסים
חשיבות גדולה יותר למטרות הלימודיות .החזון תפס כראוי על ידי
רובם וכמייצג את רוח אויברסיטת חיפה.
תפקידה של האויברסיטה בחיוך לערכים של שוויון ,שותפות,
סובלות ושוות
רוב המרואייים חושבים שלא יתן לחך סטודטים לערכים אלה
הואיל והם מבוגרים מדי .לדעתם החיוך שמתמודד עם
סטריאוטיפים ,גזעות וחוסר הכרות צריך להתחיל כבר בגן וובבית
הספר היסודי .עמדתם היא תמהיל של תפישה ריאליסטית או
"מציאותית" על העמדות בחברה הישראלית שאין יתות לשיוי
ותפישה שהאויברסיטה ממילא מטפחת ערכים אלה.
מרואיין :כן ,האויברסיטה עושה את זה .תראי אין קורסים
ליהודים או קורסים לערבים ,יש קורסים פתוחים לכולם.
מראיית :לא ,אבל לחך ממש ,שיעורים מיוחדים ,סדאות
מיוחדות לושאים האלה?
מרואיין :אי לא יודע להגיד לך אם זה יפתור את הבעיה אולי זה
יפתור את הבעיה...

תפישה זו של "מציאותיות" קשורה לאשכול שלם של עמדות כלפי
וכחותם של ערבים בקמפוס .בהקשר זה חשוב להצביע על כך
שתשובות על המוסד ותפקידיו משקפות משאלות של היחיד ומבטאות
בצורה עקיפה את האופן שבו המרואיין רוצה שהמוסד יהג .השאלה
לגבי היכולת של המוסד לחך לערכים של שוויון קשורה בתפישה של
מה ראוי שהמוסד יעשה ויתכן שכאשר מרואייים מצייים שזה בלתי
אפשרי הם למעשה מבטאים את עמדתם שאין חשיבות ערכית
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שהמוסד יעשה זאת .למשל ,אחת המרואייות מביה את השאלה הזו
כשאלה על קידום קורסים המקדמים שוויון:
אי די בטוחה שיש פה תכיות שיש בהן את הקורס...כאילו שכן יש
בהן קורסים כאלה ,אי לא רואה סיבה לעשות את זה מעבר למה
שזה קיים בפועל..

גם בסוגיות של שותפות היחס הוא זהיר מאד .רוב המרואייים לא
חושבים שיש צורך לעסוק ולקדם שותפות מעבר לקיים:
ז"א זה ראה לי בסדר שזה מה שקורה פה אי לא רואה סיבה
להתערב בזה...אי לא רואה סיבה...אי כן רואה סיבה ,את
יודעת ,אם יש איזו שהיא פעולה שהיא מכוות ,כאילו בכווה
ברמה של מישהו שעושה משהו למישהו בכווה...זה משהו שכן
צריך לשות ,אבל...זה כן משהו שצריך לעצור בעדו אבל לא מעבר
לזה.

בשאלות של סובלות או התמודדות עם עמדות גזעיות ,הרי
שהגזעות תפסת אצל רוב המרואייים כהדדית ,אך אין ציפייה
גורפת שהאויברסיטה תתמודד עם תופעה זו ,מלבד בכל מה שקשור
למופעים קיצויים של גזעות אשר ,כאמור ,עולים וצפים בזמן מתח
או מלחמות ובאים לידי ביטוי בהפגות .אחד המרואייים כן חושב
שיש מה לעשות ומציע:
אם מישהו שמתהג ככה צריך לחך אותו מה המשמעות של
להתהג ככה ,ואם אתה מתהג ככה אז אתה תקבל עוש,
ולהיפך -אם אתה לא תתהג ככה אז אתה תקבל עוד מלגה או לא
יודע מה ,להוקיע את זה ולעודד התהגות טובה.

האם אתה חושב שהאויברסיטה מיישמת תפקיד זה בין כתליה
יתן לחלק את ההתייחסות לשאלה זו לרמה החוגית או המחלקתית
ולרמה הכלל אויברסיטאית .בדרך כלל רוב המשיבים טו לומר
שבמחלקה/חוג שלהם יש הקפדה על יחס שוויוי לערבים אבל ביחס
לכלל האויברסיטה היתה טייה לומר שלא ברור אם משהו אכן
עשה .מראויין אחד אמר שלדעתו החזון מתקיים בכל האויברסיטה
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ואילו אחר טען שהחזון כלל לא מתממש בשום היבט .בשאלת
השותפות רוב המרואייים טעו שושא זה כלל איו מטופל ,להוציא
משיבה אחת שתגובה לדבריה תובא בהמשך.
תמה חשובה ורלווטית בשאלה זו ,היא הטייה של המשיבים
להתייחס לממסד בצייתות מסויימת ובהזדהות ,והיא אפייה אותם
יותר מאשר את רוב המרצים .אבחה שכזו מסבירה לא מעט מן
התשובות שהתקבלו .בין צייתות להזדהות יש כמובן הבדל רב ,וכך
לעתים הורגשה יותר צייתות ולעתים יותר הזדהות .אלה כמובן אים
מוחלטים וגם ביקורת ומרחק ביקורתי של המרואייים מן הממסד
עלו ,אבל במשורה ,וובעקיפין.
אחד המרואייים הגיב לשאלה האם החזון מתממש:
אי חושב בוודאות שהמשפט הזה )החזון ,י.מ( אמור להתקיים
ואם הוא כתוב באתר אז ראה לי גם שהוא מתקיים.

או למשל העמדה הבאה:
בכל מקרה מהלי האויברסיטה הם באמת מפיצים ,כל הזמן הם
מפיצים כל מיי איגרות ומכתבים ,ואין...ז"א אי לא יודעת מה,
זה קשה לי להגיד מה אפשר לעשות כן ,כי זה דברים שהם או
שמחלחלים לציבור או שלא מחלחלים לציבור .אי חושבת שיש
בהחלט רצון ,מבחית הההלה יש רצון כן להביא את הדברים ,זה
שלא תמיד הדברים עשים בשביעות רצון זה תמיד אחו יודעים
שזה לא תמיד הולך.

הטייה היא אם כן לראות את הדברים מבעד לעיי הארגון ללא
עוררין או ביקורת בשאלות שוגעות למדייות או פעולות שעשות או
לא עשות על ידי הממסד .יש קבלה של פעולות שוקט הממסד
כפעולות יפות ,ממלכתיות ,שפוגשות ציבור מכל הקשת החברתית-
פוליטית בישראל ,והמשמעות של קבלה זו היא שיכולת ההשפעה
והשיוי מוגבלות.
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מגד ,קול של אחד המרואייים היה מאד ביקורתי ,אך הבטיח מראש
שזהותו תישאר חסויה:
מצויות אקדמית? מגיעים לפה אשים ביויים ,עם כל הקושי
להגיד את זה ,אשים ביויים ,לא אשים בעלי שם עולמי
מבחית חוקרים .גם את אלה שאחו מסים להביא אחו
מדכאים אותם מבחיה רגולטורית שקיימת ,כתוצאה מזה גלגל
השייים שמיע ,גלגל הצמיחה של המקום הזה לא עובד .בצד
האזרחי ,החברתי הייתי מצפה בתור אחד שמכיר את עולם
הסטודטים טוב מאוד כי לימדתי עשור ,אי לא רואה שיתוף של
הההלה ,של האויברסיטה עם אגודות הסטודטים לצאת
לפרויקטים חברתיים אזרחיים ,כמעט ואין – כל זה לא קיים.

האם חשוב לך שערכים יהודיים יבואו לידי ביטוי בין כתליה של
האויברסיטה
בשאלה זו המרואייים חלקו לשיים .מחציתם ביטאו צורך
בסממים יהודיים ובשמירה על האופי היהודי של המרחב
האויברסיטאי ,ומחציתם לא ראו בכך חשיבות .יחד עם זאת רובם
מצייים שלא יתגדו לביטוי של סממים דתיים וספים במרחב.
ואי חושבת שכמה שאחו חדד דווקא את העיין הזה שגם
יהיה יותר יהודי ,אבל מצד שי כבד את הצד השי אז בשבילי זה
חשוב ,לא אכפת לי אם יהיה פחות הסמלים היהודיים .מבחיתי
צריך לכבד כשיש חג יהודי אז שיהיה חג יהודי וכשיש חג וצרי או
חג מוסלמי בהחלט מכבדים.

אחד מהמרואייים טען שחסרים לו סממים יהודיים במרחב וציין
בגעגוע ימים בהם היתה אווירת חג ברורה בכל מקום ,גם
באויברסיטה .ההתייחסות שלו משקפת תחושה שהקמפוס לא שייך
מספיק ליהודים או לא ותן תחושה של שייכות ליהודים .אמירות
מסוג זה חזרו על עצמן בראיוות.
מרואיין :לצערי הרב אי לא מזהה יהדות.
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מראיית :לא מזהה יהדות ,היית רוצה לראות יותר ערכים
יהודים באויברסיטה?
מרואיין :כן ,לקח אי חושב  50שה להקים בית כסת ,היה כאן
מסגד לפי שהיה כאן בית כסת.

יש ביטוי סמוי לאיום על המרחב או תחושה שהמוסלמים חשובים
יותר או מקבלים מקום רב יותר מאשר היהודים .בדרך כלל תחושה זו
מלווה בגרסה שיש "אפליה מתקת" רבה מאד כלפי הסטודטים
הערבים.
שאלה לאשי מהלה יהודים בלבד :האם חשוב לך שערכים ציויים
יבואו לידי ביטוי בין כתליה של האויברסיטה?
לכל המרואייים חשוב אופיו הציוי של המוסד .הם מתייחסים
לציוות כחלק מהממלכתיות של המוסד ,מהורמטיביות שלו,
שייכותו למדיה ,אבל גם מתייחסים לציוות כמשהו בעל ערך עבורם.
ציון ימי זיכרון ,טקסים ממלכתיים הים קודות ציון רגשיות
חשובות .שיים מהמרואייים התייחסו באופן ספציפי לטקסי זיכרון
ולחוויות פגיעה מסטודטים ערבים שלא כיבדו את הטקסים ויכרת
משמעות רגשית עמוקה מאד.
חשוב לי שדגל ישראל יופיע פה ,וזה משהו שהייתה תקופה שהוא
ירד וזה היה לא מקובל בעליל ,חשוב לי מאוד .סממים של
המדיה מבחית חגים ואירועים לאומיים צריכים לקבל פח
ומקום ,כן יש כאן מיעוט שלא רואה בהמון שלו או ביום השואה
וכאלה ,אין לי בעיה שלא יעמדו ביום הזיכרון ,ואין לי בעיה שלא
יחגגו את החגים שלו או יזדהו עם הדברים האלה ,אין לי שום
בעיה ,אבל אל תעשו גד ,לא להתריס לא לעצבן דווקא.

ההזדהות עם הציוות משולבת בהתייחסות לערבים במרחב
שהציוות איה כוללת .רמות המודעות והרגישות לכך משתות .למשל
דיאלוג עם המראיית הערבייה הבליט חוסר וחות ביחס לעובדה
שלמרואיית עמדה לאומית ברורה וחד משמעית.
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מרואיית :את יודעת זה ישמע קצת לא טוב ,אבל אחו כן..
כאילו אחו חיים במדית ישראל כמו שהשפה הרשמית פה היא
השפה העברית ולא כל שפה אחרת אז אי חושבת שכן ,זה קצת
לא יפה להגיד את זה אבל ....אז אי לא אגיד את זה ...אין לי
סיבה את יודעת קוקרטית חוץ מהפטריוטיות שגדלתי עליה .את
יודעת גם אם את היית עכשיו בהרווארד ,או בכל מקום אחר ,אז
הוא פועל לפי עקרוות ספציפיים ובאים אליו...את יודעת ,אז אי
לא אומרת שלא יתן לחבר'ה לסטודטים מהמגזר להתקבץ
ושיהיה להם תא משלהם באגודת הסטודטים ,כאילו אי לא
אומרת להקצין את זה ,זה לא אומר שזה חייב להיות מאוד יהודי
ומאוד ...אבל כן ראה לי שזה מפאת איפה שאחו מצאים ראה
לי שזה צריך להיות ציוי.
מראיית :למה לא וח לך קצת עם זה?
מרואיית :עם מה?
מראיית :להגיד את זה באופן חרץ
מרואיית :כי זה לא פוליטיקלי-קורקט ,את יודעת " ..

עמדה אחרת ותת חשיבות לציוות אבל מציגה אפשרות שזה לא
יהיה באופן בלעדי:
בתור יהודייה אי חושבת שהרטיב הציוי הוא חשוב כי זו
המדיה שלי ,אין לי ארץ אחרת ,אבל גם צריך לשמוע את הצד
השי כי גם לא תמיד לצד השי יש ארץ אחרת .אי אוהבת את
המדיה הזאת ואי חושבת שמבחיה מסוימת היא צריכה להיות
גם ציוית ,אבל למרות שמי יודע מה זה היום ציוות?

איך היית מגדיר את האקלים החברתי ,התרבותי ,הפוליטי
באויברסיטה ביחס לקבוצות מיעוט בכלל וביחס למיעוט הערבי
בפרט?
באופן בולט יהודים ,חברי הסגל המהלי מזהים את המרחב
האויברסיטאי כמרחב עים ווח עבור קבוצות מיעוט ועבור
סטודטים ערבים בפרט .חשוב להם שהאקלים בחיפה הוא יוח ואין
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הרבה אירועים אלימים .מבחיתם שאלת האקלים היא קודה חשובה
מאד.
בגדול אי חושבת שהוא אקלים מאוד חיובי ,אי חושבת שאת
יכולה לראות לא מעט ..את יודעת ,קבוצות ,כאילו את לא תראי
הרבה...לפחות ממה שאי רואה ,את לא תראי הרבה חבר'ה
יהודים שהולכים עם חבר'ה ערבים יש די הרבה כאילו הפרדה.
בגדול אבל אי חושבת שזה מרחב די משותף ,ז"א רק שיש פה כל
מיי ,את יודעת 'יום הכבה' או כל מיי אירועים שהם כאילו סוג
של ,איך קרא לזה...אולי קצת פצצה מתקתקת ,אבל אתה לא
תקל פה בהרבה ,זה לא שמפחיד להגיע לפה או משהו כזה
בסה"כ מאוד ..מאוד חיובי.

ארבעה מתוך שישה מרואייים חושבים שערבים מופלים לטובה,
חמישה מתוכם חושבים שיש שוויון מלא .כולם חושבים שאין הגבלה
של ערבים מבחית חופש ביטוי ,שיש ביטויי גזעות אבל הדדיים,
ומצביעים על רב תרבותיות גבוהה .יחד עם זאת כמעט כולם מודעים
לכך שאין איטגרציה בקמפוס בין יהודים וערבים שזה איו בהכרח
מצריך שיוי או התערבות .ארבעה מתוך שישה טועים כי ההפרדה
בין שתי הקבוצות היה דבר טבעי ומאפיין קבוצות רבות .ההפרדה לא
תפסת כבעייתית או פוגעת ,ולדעתם כבוד הדדי ויחס עים היו מטרה
מספקת וחיובית.
לא ,תראי ,עצם זה שיש כבוד הדדי ..שזה יפה ,תשמעי ,חיה ותן
לחיות ,כלומר ,אי בעד .לא חושבת שצריך לעודד ,את יודעת,
פעילויות או ...זה לא התפקיד של האויברסיטה ,באים לרכוש
ידע כאן ולצאת לחיים.

אחד המרואייים סיפק הסבר לעמדה שלו בזכות ההפרדה בטעה
שהוא מתגד לישואין בין ערבים ליהודים .הצורך של כל קבוצה
לחיות בפרד ולשמור על גבולות תרבותיים תפס כרלווטי או קשור
גם לחיי החברה והלימודים של הסטודטים.

183

המרואייים שחושבים שההפרדה איה דבר שיש לשמר הצביעו על כך
שזו תופעה שקשה מאד לשות והעלו ספק אם יתן לעשות משהו
בעיין.
האם צריכה לדעתך להיות מדייות אויברסיטאית שתתווה את
היחס לערבים בקמפוס?
כאמור רוב המשיבים חושבים שערבים הים משוויון מלא ולכן לא
התייחסו לשאלה זו ,להוציא בסוגיות של תמיכה בהשתלבות.
האם להערכתך באויברסיטה יש תרבות הגמוית אחת או ריבוי
תרבויות?
רוב המשיבים טעו שאין הגמויה יהודית בקמפוס וכי המצב הוא
שיש ריבוי תרבותי .הם זיהו את הריבוי התרבותי עם מדייות של רב-
תרבותיות .אחת המשיבות טעה שיש בפועל דו-לאומיות ,וכי
ההגמויה היהודית משתה ועלמת .מרואיית אחרת טעה כי יש
הגמויה יהודית וצייה זאת כמצב ראוי במדיה יהודית ,תוך שהיא
מציית שיש במקביל להגמויה מדייות של רב-תרבותיות המתבטאת
למשל בציון החגים של כל הדתות ,פרסום אגרות ברכה לסטודטים
וכד' .איש מבין המרואייים לא הצביע על מדייות של פריבילגיה
יהודית הקשורה למצב ההגמוי ,אלא להפך -חברי הסגל המהלי
שרואייו מזהים בעיקר פרקטיקות של קירוב והעדפת הסטודטים
הערבים לעתים על חשבון היהודים.
האם לדעתך שוות תרבותית היא כס ,והאם לדעתך האויברסיטה
צריכה לעודד שוות תרבותית?
בקרב המרואייים לא שמעה אמירה ברורה שרב-תרבותיות היא
כס .ראה שעבורם רב-תרבותיות היא מציאות שמשלימים איתה ,בין
שבהבה ובין שתוך הסתגלות והתגדות ,וכל זאת תחת התיה של
גבולות שיח פוליטי.
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הדיון ברב-תרבותיות ככס מרמז לכך שהמפגש והמגוון הים תרומה
להתפתחות האושית ,לידע או להעשרת חיי היום-יום והמרחב.
הביות חברתיות מעצבות את התפישה אילו תרבויות הין בעלת
תרומה חיובית ואלה אין תורמות כלל או מהוות טל .ראה שרוב
המרואייים אים מזהים את הוכחות של סטודטים מהחברה
הערבית כתורמים למרחב הקמפוס אלא כסוג של מעמסה וזוהי
קודת מוף ,שלילית כרגע ,בעלת חשיבות.
ביחס לחגים למשל רווחת עמדה של ביקורת ותחושה שהסטודטים
הערבים פוגעים באיזה שהוא אופן באתוס של הלמידה ,ודרישותיהם
הן צלות של המוסד שמעיק להם ידע:
מרואיית :השאלה כמה ימי לימוד ותר להם ללמוד מה הם
לומדים פה בכלל? אתה בא לאויברסיטה כדי ללמוד כי להחכים
כדי לקות ידע ,לקות ידע ,כן בעצם לקות ידע ,מורידים לך את
זה כמו בבתי ספר ,עוד רגע לא ילמדו כלום.
מראיית :כון יש בעיה.
מרואיית :אבל מבחיה הזאת שלאפשר להם לחגוג ,כולה יומיים
בשה עוד יומיים ,שלושה אי יודעת מה .זה בסדר אבל יש כאלה
ש...סטודטים שמטפסים על זה.
מראיית :כן? מה הם אומרים? מה את שומעת?
מרואיית" :מגיע לי הקלות ,מגיע לי זה ,חגגתי"...

לבד מן העמדה שהסטודטים הערבים "לוקחים" משהו מהמוסד יש
גם התייחסות לקושי התפעולי או האדמייסטרטיבי שמוליד המצב
הרב-תרבותי .מתוארת הכבדה על משימות היום יום השגרתיות,
שמגיעה כפי הראה כהוראה מלמעלה ,קרי מראשי חוג או מחלקה,
אך תפסת כמכוות לסטודטים הערבים ולא כהחלטה יהולית של
מהל זה או אחר .ראה שהמתח המצטבר של עבודה מהלית מורכבת
מופה כאן כלפי מטה ולא כלפי גורמי יהול .בדיאלוג הבא מתארת
מזכירת חוג לשעבר את העבודה בושא של קביעת לוח שה:
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אז כן היה שם איזה שהוא יסיון להתחשב עם אחו יודעים
שסטודטים מהמגזר ויש איזה שהוא אירוע או יום ,את יודעת
לראות איך אחו ,אם יש איזה שהוא אירוע שצריך לקרות אז
איך אחו מזיזים ,מה אחו ...כן היה יסיון..
ש :לקחתם בחשבון?
ח :כן ,יסיו ,לא תמיד זה הצליח אבל היה יסיון..
ש :את חושבת שזה חיובי לסות להתאים לכולם?
ח :אי חושבת שכן זה הופך את החיים שלו להרבה יותר
קשים...

העמדה של רוב אשיהמִ הלה היא אפוא שעידוד שוות תרבותית איו
תפס כחיובי .מצטרף לכך ההיבט של מיתוג האויברסיטה והמשוב
שהמרואייים מקבלים מחבריהם אודות אופי האויברסיטה .גם
אשי מהלה מספרים שהם שומעים אמירות שאויברסיטת חיפה היא
"ביר זית" ושהם עובדים באויברסיטה של ערבים .ארבעה מן
המרואייים התייחסו לכך באופן ספוטי ,ויתן לומר שזו תמה
חשובה הקשורה בדימוי עצמי המושפע ממקום העבודה.
השאיפה שלי באמת שירגישו פה טוב גם סטודטים יהודים ,גם
סטודטים ערבים ,שירגישו טוב ושלא לא יקראו לאויברסיטה
הזאת ביר זית' זה לא שמע ,לא שמע טוב.

היסיון להבין מהמרואייים את הבעייתיות הכרוכה בכך
שהאויברסיטה תפסת כאויברסיטה ערבית לא זכה לתשובות
משמעותיות דיין .שמעו טעות כי זו אויברסיטה ישראלית ,ועל אף
שההתגדות לא הייתה אישית כקולקטיב ישראלי תפיסת ה"ערביות"
דחתה על הסף .ההתייחסות של הציבור והעובדים לאויברסיטת
חיפה שיש בה גם ערבים כ"אויברסיטה ערבית" ,מעלה שאלה ביחס
לתפישות כלפי רב-תרבותיות .יתכן שיש כאן ביטוי לעמדה שמתקשה
להכיל את ה"גם וגם" ,עמדה בסיסית המהווה רקע ותשתית לרב-
תרבותיות .גישה של "גם וגם" גורסת שריבוי תרבויות במרחב יכול
להתקיים רק ללא הדרה של תרבות אחת ובהיעדר בסיס תחרותי.
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במצב כזה יכולה להתרחש הפרייה הדדית והמרחב יכול להיתפס
כמגוון ומעשיר.
ללא ספק רוב המרואייים לא מזהים בחיבור בתרבותי או ביצירת
מרחב שלישי משותף כצעד שהאויברסיטה צריכה לקדם .הם
מעדיפים עמדה של "חיה  -ותן לחיות" .כן חשוב להם שיוגבר הכבוד
ההדדי ,או במילים אחרות ,שהסטודטים הערבים יכבדו את התרבות
והזהות של הסטודטים היהודים .הם לא מתבטאים ברפלקסיביות
ואים מצייים שהסטודטים היהודים וההלת האויברסיטה לא
והגים באופן סימטרי ביחס לציון ימים לאומיים ותרבותיים של
הערבים במרחב.
אי לא בטוחה שזה צריך להגיע לרמה של תכון וקיום ביחד כי
יש דברים שהם קצת את יודעת ,כאילו סותרים אחד את השי.
לא ,לא הייתי הולכת לשם ,כן הייתי ,את יודעת ,לא תמיד אתה
מרגיש שיש כבוד הדדי פה אחד כלפי השי באירועים של השי,
שזה משהו שאולי כן צריך להשתות.

בצד הדחייה של רב-תרבותיות שרשמה בקרב רוב המרואייים,
הסתמה גם עמדה חיובית ומתוה מאד ,של שתי מרואייות .האחת,
עובדת בחוג לסעוד שעל פי דבריה מקיים פעילות רבה ומגוות סביב
המפגש התרבותי ,הזהותי והפוליטי של הסטודטים .היא מתארת
עיסוק רב ומעיין המתרחש בחוג בו ידוים ושאים החשבים
כמורכבים ומעוררי מחלוקת .על פי התיאור שלה עיסוק זה עשה
במקצועיות רבה ,באופן מיטיב שאיו מוביל להקצה או משבר .היא
מצביעה על כך שלמידה הדדית ,דיון פוליטי ,הכרות עם הרטיבים
וחגיגת חגים ביחד הם דברים אפשריים והיא מצדדת בהם.
בהתייחסותה למפגש הבין תרבותי היא שואבת דוגמה מעולם
המוזיקה אולם איה תוחמת את העמדה שלה רק לפולקלור.
אי לא חושבת שצריך להפריד אי חושבת שצריך להיות אחד
לכולם .אי צריכה לשמוע את המוזיקה שלהם והם צריכים
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לשמוע את המוזיקה שלי ,לא חייבים להתחבר לזה ,הם לא
חייבים לבוא אבל זה מתוך בחירה ,אבל אי לא חושבת שצריך
לעשות הפרדות ,וזה אחד הדברים שעושים גם פה ,אי חושבת
שאתה צריך ,צריך להקשיב צריך לערב אחד את השי בדברים
שעשים לא צריך לעשות הגדרות של זה מיועד לזה וזה מיועד
לזה וצריכה להיות הגדרה אחת משותפת.

המרואיית השייה מסבירה שכחיפאית )מכה משותף לכל
המרואייים( היא מרגישה וח במרחב שיש בו ערבים .לדבריה ,לא
הייתה יכולה לעבוד באויברסיטת בר אילן למשל ,במרחב הומוגי
שמדגיש רק את היהדות ,ושוח לה לחוג חגים וצריים ומוסלמיים
היא מוכה להקשיב לרטיב הפלסטיי ,ואיה מתגדת שפלסטיים
יצייו ימים לאומיים – בצורה מכבדת ושקטה .אף על פי כן הן
מצדדות בכך שהמוסד ישאר ציוי.
האם לדעתך יש באויברסיטה מקום למגוון הדעות הפוליטיות וכיצד
זה בא לידי ביטוי?
באופן עקרוי רוב המרואייים חושבים שיש מספיק מקום להביא
לידי ביטוי את הדעות הפוליטיות לצד חשש מפי הקצה של עמדות
פוליטיות .אל השיח שלהם לווית עמדה הרואה באויברסיטה מעין
בית ,ועל רקע זה יתכן שיש משמעות ייחודית לסוג הטיעוים שהם
מעלים .לבד מן הדחייה והחשש מפי מיתוגה של האויברסיטה
כערבית ,ראה שהתחושה של המרואייים היא שהאויברסיטה עולה
לכותרות בזמן הפגות פוליטיות הממתגות אותה כמעוז של תאים
פוליטיים פלסטייים .ההפגות תפסות על ידם כדבר קיצוי שחושף
"צד מכוער" של הסטודטים.
ואז ותים בעצם להביע את הזעם של היהודים ,את הזעם של
הערבים ,ואז זה מראה אותם כל כך מכוער ,ואז בעצם זה ...זה
לא טוב ,כלומר ,זה לא טוב זה גורר אחרי זה עוד כל מיי הדים
מההפגה .אי לא חושבת שזה מקום כון לעשות הפגות
באויברסיטה.
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תדמית האויברסיטה כבית שקט ושלו )כפי שמתוארת האויברסיטה
על ידי המרואייים( סדקה .ראה שביחס להפגות אם כן ,יש עמדה
אחידה ,המבטאת חשש ואי וחות.
הגם שבשרטוט הגבולות יש מגוון ושווּת בעמדות ,הרי שבסוגיות
הפוליטיות באויברסיטה המגוון רב אף יותר .שי מרואייים וקטים
עמדה הצהרתית בגות העיסוק בפוליטיקה באויברסיטה .האחת
חושבת שאין מקום לשום עיסוק פוליטי )של הערבים( ומציעה
שיתמקדו בלימודים ויצאו לעבוד .היא למעשה מבקשת שהערבים
יראו באויברסיטה משאב איסטרומטלי ולא אתר חברתי ופוליטי.
זו איה עמדת יחיד .מבעד לשורות בלא מעט ראיוות קיימת משאלת
הלב שהאויברסיטה תהיה מוסד להכשרת רוח אדם ,כפי שהציג זאת
אחד המרואייים .מרואיין אחר התגד לפוליטיות בקמפוס ,חושב
שיש מקום לקיים ימי עיון בסוגיות שוות ,כולל סוגיות חברתיות
ופוליטיות .בכך הוא מייצג עמדה רחבה של מרצים ואשי מהלה אשר
חושבים שטוב תעשה האויברסיטה אם תקיים שולחות עגולים,
כסים ,ימי שיח ופאלים העוסקים בסוגיות פוליטיות באופן התפס
מאוזן ,שלט ,מכובד ומעמיק.
שי מרואייים תמכו במתן חופש ביטוי רב יותר לעמדות הפוליטיות
השוות .אחד הסביר שברמה הארגוית חשוב שתהיה פתיחות מכל
סוג .לשיטתו ,החלטות בארגון צריכות להתקבל על בסיס רחב שקשור
לעמדות ,זהויות וגישות ,וכל יסיון לצמצם עמדות או להשתיק דעות
יפגע אושות בשמת הארגון .האחר טען כי עבור סטודטים
התבטאות פוליטית היא חלק מתהליך הלמידה ווגיבוש עמדתם
אזרחית
אי חושב שכן ,זה ותן לאשים )חופש ביטוי פוליטי -י.מ ...(.הרי
מטרת האקדמיה זה ללמד ,גם כשאתה בא וותן לאשים
להתבטא ,לבטא את דעותיהם הפוליטיות ,זה סוג של לימוד
בעיי.
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לקבוצות אתו-לאומיות שוות רטיבים שוים ,איזה מקום יש
לדעתך לכל אחד מהרטיבים במרחב האויברסיטאי?
העמדה המשותפת כמעט באופן גורף היא שהרטיב הציוי צריך
להמשיך להיות הרטיב הדומיטי באויברסיטה .לכל המרואייים
ברור שלסטודטים הערבים רטיב משלהם ועמדותיהם ביחס למקום
שיש להקדיש לרטיב זה שוות .ארבעה מרואייים מתגדים כמעט
לחלוטין לביטוי כלשהו של הרטיב הפלסטיי במיוחד לציון יום
הכבה ,בהסברים שוים.
לבוא ולהגיד אכלו לי ,שתו לי ,בכו לי ,רצחתם ,עשיתם ,אם אתם
מדברים על העובדות בצורה כוה ולא בעיי המתבון או בעיי
זה שסיפר לכם סיפורים ,אין לי בעיה ,זה משהו שכואב אתם
רוצים לחגוג אותו ,כן ,בשאר האויברסיטאות בעולם המיעוט לא
חוגג את החגים שלו בפרהסיה ועושה דברים כדי להתריס את
הממסד ,אז אחו כל הזמן שואפים להיות אירופאים או
אמריקאים ,אז בוא יקח את המהג הזה.

גם לשאלה האם צריך ללמד את הרטיבים השוים התשובה היא על
פי רוב שלילית.
תראי ,אם אחו מדברים על שיח אפשר לדבר על מה שרוצים אם
מדברים על הדרכה רשמית מסודרת אז אי מסה להיצמד
להלים .רוצה להיצמד למה שהתוכית אומרת ,אפשר אח"כ
לדבר בבית מלון או באיזשהו מקום על כל מה שאת רוצה ,גם
בתוך הקבוצה ,ז"א להפוך את זה להדרכה זה להפוך את זה
לפוליטיקה זולה בעיי .אי בעד הרוב .יש מושג שקרא רוב
וקרוב ,הולך אחר הרוב ,אי הולך בעד הרוב.

ראה שהמרואייים הללו קלעו לקושי ולמתח ופגשים איתו במרחב.
הציפייה שלהם היא שתהיה אמירה מוסדית או מהלית ברורה
שתסדיר את הקושי .העובדה שאויברסיטת חיפה אפשרה לציין את
יום הכבה באופן מיורי ומוצע ראית להם כמחווה מאד גדולה,
והציפייה היא שהטקס יעשה בשקט ובאופן מכובד .אחת המרואייות
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הרהרה בעיין יום השואה והמפגש של הערבים עם יום השואה
באויברסיטה .במהלך הריאיון היא הביעה ציפייה שהערבים ידעו את
המשמעות של היום ויכבדו אותו .תוך כדי שיחה היא הביה שיתכן
שהסטודטים הערבים לא מכירים מספיק ואולי יש כאן מקום
ללמידה הדדית -הערבים ישמעו על השואה והיהודים על ימי הציון של
הפלסטיים.
תראי כשאווירה הכללית תהיה טובה אז גם הכבוד ההדדי יהיה,
כלומר ,אם הבסיס יהיה בריא אז גם ה...תראי אולי למשל בית
התפילה עכשיו שהוקם זה משהו שייתן תחושה טובה ,וזה יהיה
משהו של הזדהות ,כלומר שוויון הזדהות ,את מביה.

אלא שכאשר היא שאלת אם היהודים מכבדים את האירועים
הכואבים של הפלסטיים היא טועת שלא יתן להשוות בין יהודים
וערבים שכן היהודים לא פועלים כלל באלימות גד הערבים שיוצרים
אלימות ופרובוקציה.
למשל כמו שהיה ט' באב בכותל ואשים עלו להתפלל ודווקא
חיפשו את הדרך להתגון מולם ולעשות מהפכות בהר הבית וכל
מיי אירועים של אלימות .ז"א אצלם זה יותר בולט מאשר
שאצלו .אחו פחות מרעים ,אולי יש בודדים את יודעת הפטיים
של טורי קרתא וכל אלא של ירושלים .אחו יושבים בשקט
באירועים שלהם ,למשל שהם חגגו את סוף הרמדאן אז לא שמעת
בתקשורת שהיו התקוממויות והיו כל מיי הפרעות וכל
מיי....טוב ,לא יודעת ,פחות .אחו יותר ותים להם פה מרווח
מחיה אבל אולי אי לא מספיק מודעת...

העיסוק בסוגיות של רטיב מעלה תפישות לגבי סימטריה ,פחדים,
ואלימות .כמו במקרים רבים יהודים מגיבים לאפשרות של התייחסות
לרטיב הפלסטיי בחשש ובהתגוות.
שתי מרואייות התייחסו לחשיבות ההקשבה לרטיב הפלסטיי
בחיוב .האחת טעה כי "אין לכולו ארץ אחרת" וכי יש חשיבות
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להכרות עם הרטיבים כחלק מתהליך הלמידה כסטודטים ,והשייה
התייחסה לכך שהיא לא מתגדת לכך שיצייו את ימי הזכרון
הפסלטייים באויברסיטה ורואה בכך דבר מובן ולגיטימי.

אפליה ושוויון
בראיוות עם הסגל המהלי סוגיית האפליה מעיית במיוחד .הממצא
העיקרי שעלה הוא ההעדפה המתקת העודפת ,לדעתם ,שיתת
באויברסיטה לסטודטים ערבים.
מרואיין :האויברסיטה שוגה בזה שהיא ותת איזה שהיא
חשיבות או אפליה מתקת למגזר מסוים.
מראיית :למגזר הערבי אתה מתכוון?
מרואיין :כן וכתוצאה מזה היא שוגה ,כי אם היא הייתה
מתייחסת לאותו מגזר כסטודט מן המיין ,ולא הייתה מגדירה
אותו )כערבי – י.מ( לא הייתה מקטלגת אותו ,לא היה לו בעיה
עם זה.

מרואייים רבים מציעים לראות בסטודטים הערבים סטודטים
רגילים ,משמע זהים ליהודים מבלי להעיק להם יחס אחר או שוה.
העמדה שעולה מדבריו של מרואיין זה קשורה לתחושה שהעיסוק
בשוות מוגזם וכי אם תעלם מן השוות פשוט יווכח שכולו זהים.
עמדה זו עומדת בסתירה לדעות הרווחות :שוות ברקע ממו צמחו
הסטודטים ,שוות בצרכים ,בהון התרבותי והחברתי ,באופן שבו
הסטודטים תפסים במסגור הישראלי היומיומי .קיימת אמם
מודעות לעובדה שאזרחים ערבים מופלים לרעה במדיה ,אבל הטייה
היא לחשוב שהאויברסיטה מהיגה מדייות שוויוית ,לפחות
למראית עין.
אי

חושבת

שבאמת

באופן

מאוד...ככה

מסה

להיות

אובייקטיבית יש פה באמת יסיון כן כאילו לקלוע אולי לצרכים
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של כל האוכלוסיות ,יש הרבה שלא אוהבים את זה ...לא מביים
למה צריך צריך לדעת שהיום זה הרמדאן ,אוקיי ,בסדר ,סבבה,
יש פה כן המון יסיוות כן גם למשוך לפה יותר סטודטים ,שזה
גם ערבים וגם יהודים ,גם למשוך לפה הרבה אשי סגל שזה גם
וגם ,זהו אי חושבת שזאת בסך הכל אויברסיטה מאוד מאוד...
היא מסה לפחות להיות מאוד מאוד שוויוות .כמה זה מצליח לה
אי לא יודעת ,אבל למראית עין היא מאוד מסה.

המרואיית מעלה כמה היבטים של הסיפור :ראשית שיש מדייות או
הכתבה מלמעלה להתחשב בצרכים של האוכלוסייה הערבית,
הקשורה ברצון למשוך סטודטים לאויברסיטה .לא כל מי שמופקד
על יישומה של מדייות ודרש להתחשב בחגים ובצרכים של הערבים
מקבל זאת בהבה .אבל מצד אחד השורה התחתוה היא חד משמעית
 זו אויברסיטה שוויוית ,ומגד היא אמביוולטית  -כל זה רקלמראית עין.
לבד מן הטייה לטשטש את אי השוויון גם כאשר מזהים אותו ,יש גם
תחושה חזקה שיהודים מופלים לרעה על ידי המוסד .בולט סיפור
שהעלה אחד המרואייים המצא בתפקיד שירותי שבמסגרתו הוא
פגש תכופות עם סטודטים .הוא מספר שמגיעים אליו סטודטים
יהודים רבים ומדווחים על כך שמרצים דורשים מהם יותר מאשר
מסטודטים ערבים ,חוסר איזון שמעורר תרעומת ותחושת חוסר
הוגות .הסטודטים על פי דבריו לא מספרים זאת למרצים ולההלה
כיון שלדעתם אין אוזן קשבת .הוא מספר שהם אומרים" ' :אחו
מעדיפים לגמור את הלימודים ,אחו באים לפה ככה לעשות את
המחויבות שלו ,להיכס לשיעור ,ללמוד אותו ולעוף מכאן"'.
יכר במרואייים שיש להם עיסוק רב בכל כלל או והג שמתייחס
לצרכים הספציפיים של לומדים ערבים :הקלות לבחים בזמן
רמאדאן ,חופשות בחגים מוסלמים )יש טעה שזה יוצר קושי תכוי
ומזכירותי( ,שימוש בכלי מיון "מטיבים" בדרישות הכיסה
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לאויברסיטה ,הקלות במטלות לימודיות ועוד .בעייהם הדבר בולט
מאד ומעיד על אפליה מתקת  ,לעתים מוגזמת.
הם כל הזמן מבקשים החות ,הקלות ,זה כן ראיתי וחוויתי יותר
מפעם אחת וגם שלימדתי הם יסו לצל את היותם מיעוט ,את
היותם שוים ,כי הם מביים את עצמם או מגיעים עם הדעה הזו
ואז הם באו לדרוש" :תבוא לקראתי ,תעשה ,תבה".

מקומם של השפה ,התרבות והסמלים
יש אבחה בין החגים לבין השפה וסמלי תרבות ואתיות אחרים.
חופשה בזמן החגים תפסת כצורך לגיטימי אם כי גם מעט מכביד.
הוא כרוך בהפסד של ימי לימוד רבים ,יוצר עומס על לוח התכון,
מקשה על מעקב .כך גם הצורך להתפלל – מחד גיסא מובן מאליו
ומאידך גיסא מעורר דחייה וקושי .לעומתם ,השאלה על מקומה של
השפה מעוררת התגדות של ממש ,בעקיפין או במישרין.
באופן אישי אי לא סובל שמדברים לידי בשפה אחרת ,אי
מעסיק שלושה ח'ברה רוסים שמדברים בשיח שלהם וזה מרגיז
אותי .אתה מצא במקום ,אתה מדבר ,דבר בשפה שכולם מביים.

רוב המרואייים לא מביעים את התגדותם באופן חרץ כל כך אבל
העמדה המאפיית אותם היא שתגבור הערבית הוא השקעה מיותרת
מאחר שהם עצמם ,כותי שירות ,לא תקלו בקשיים בקרב
הסטודטים הערבים .על אף שהודו שלא עשה בירור ישיר עם
סטודטים )או ותי שירות ערבים( בדבר כוות ההחה .רובם ככולם
אים רואים כל בעיה במתן שירות בעברית במרחבים השוים:
מזכירות חוגית ,ספריה ,שילוט ,איטרט.
אי חושבת שסטודט מצפה לשירות ,זה לא משה לו ממי הוא
מקבל ,זה משה לו ממי הוא מקבל כל זמן שאתה מחייך וותן
שירות ועושה את מה שהסטודט רוצה .הסטודט הוא שוה ממה
שאחו הייו סטודטים ,יש להם יותר דרישות יותר תעשה לי,
זה לא משה באיזה שפה זה.
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אי אגיד לך משהו אי אף פעם לא שמעתי שלמשל בייעוץ
סטודט ערבי מעדיף לחכות לספרן דובר ערבית ,אף פעם לא
שמעתי את זה ,כלומר ,יכולו להגיד תשמעי ,בכל משמרת שים
עמדה של ספרן דובר ערבית ,דובר רוסית ,דובר אגלית ,דובר
עברית...בסופו של דבר אותם סטודטים יעבדו במשרות במדיה
והם יעבדו עם השפה העברית ,אז אי לא רואה בזה חיסרון גדול
שאין מרצים או עובדים מהליים שהם דוברי ערבית.

העמדות ביחס לשירות ולשפה קשורות קשר גורדי לתפישות של רב
תרבותיות ודומיטיות אבל גם לתפישה עצמית במתן שירות .קשה
להיח שותות שירות אלה היו מתעלמות מפערי השפה עבור קבוצות
פריבילגיות שהעברית היא שפתן השייה .הרצון להעיק שירות טוב
בולט אצל המרואייים וחלקם מדגישים את החשיבות שהם
מקדישים למתן שירות שוויוי לערבים .הדעות הרווחות בחברה
שלפיהן הערבית היא שפה חותה ומאיימת משפיעות כראה על
עמדות אלה ואין מעודדות את המרואייים להתמודד עם הפער
שאולי יש בין לבין הסטודטים ברמה הלשוית.
קודות מרכזיות :סגל אקדמי מהלי יהודי
§

כל המרואייים הגיבו לחזון בחיוב ,כאשר שיים מהם חושבים
שהמטרות הלימודיות חשובות ממטרות אחרות .החזון תפס כראוי
על ידי רובם ואף כמייצג את הרוח של אויברסיטת חיפה .אף על פי
כן ,רוב המרואייים אים בדעה שיתן לחך סטודטים לערכים אלה.
טעה מרכזית ששמעו היא שקשה לחך סטודטים כיון שהם
מבוגרים מדי .חיוך שמתמודד עם סטריאוטיפים ,גזעות ואי הכרת
האחר צריך להתרחש כבר משות הגן המוקדמות או בבית ספר
היסודי .עמדה זו היא תמהיל של תפישה ריאליסטית או "מציאותית"
על קיבעון העמדות בחברה הישראלית שאין יתות לשיוי ,ומעמדה
של האויברסיטה שממילא מטפחת ערכים אלה.

§

בסוגיות של שותפות קטה עמדה זהירה מאד .רוב המרואייים אים
בדעה שחוץ לקדם שותפות מעבר לזו הקיימת עתה .ללא ספק רוב
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המרואייים לא מזהים חיבור תרבותי או יצירת מרחב שלישי משותף
כמרכיב שהאויברסיטה צריכה לקדם .הם מעדיפים עמדה של "חיה-
ותן לחיות" .כן חשוב להם שיוגבר הכבוד ההדדי ,או במילים אחרות -
שהסטודטים הערבים יכבדו את התרבות והזהות של הסטודטים
היהודים.
§

הזדהות עם"עמדות" המוסד .תמה חשובה שעולה מיתוח של הסגל
המהלי היהודי מצביעה על הטייה של המשיבים להתייחס לממסד
בצייתות מסוימת ובהזדהות .טייה זו אפייה אותם יותר מאשר את
רוב המרצים .להבחה זו יש חשיבות כיון שהיא עשויה לפרש לא מעט
מן התשובות שהתקבלו בראיוות .בין צייתות להזדהות יש כמובן
הבדל רב ,וכך לעתים הורגשה יותר צייתות ולעתים יותר הזדהות.
אלה כמובן אים מוחלטים ומתחה גם ביקורת של המרואייים על
הממסד ומרחק ביקורתי ,אבל במשורה ,ובעקיפין.

§

אופיו היהודי של המוסד .מחצית מן המרואייים צייו שבעייהם יש
חשיבות לסממים יהודיים ואף היו רוצים להגביר אותם .המחצית
השייה איה רואה חשיבות בכך.

§

לכל המרואייים חשוב אופיו הציוי של המוסד .הם מתייחסים
לציוות כחלק מהממלכתיות של המוסד ,מהורמטיביות שלו,
שייכותו למדיה ,אבל גם מתייחסים לציוות כמשהו בעל ערך עבורם.
ציון ימי זיכרון ,טקסים ממלכתיים הים קודות ציון רגשיות
חשובות .ישה מודעות מסוימת לכך שהאופי הציוי מייצר קושי עבור
ערבים אבל ישה תחושה שחיוי לשמור על צביון המוסד .יש גם ביטוי
לתחושת כרסום או איום על ההגמויה בשל מספרם הגדול של
הסטודטים הערבים.

§

באופן בולט אשי המהלה היהודים מזהים את המרחב
האויברסיטאי בחיפה כמרחב עים ווח עבור קבוצות מיעוט בכלל
ועבור סטודטים ערבים בפרט .חשוב להם שהאקלים יוח ואין הרבה
אירועים אלימים וראוי לשמר אותו ככזה.
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§

שוויון בקמפוס :ארבעה מתוך שישה מרואייים חושבים שערבים
מופלים לטובה ,חמישה חושבים שיש שוויון מלא .כולם מסכימים
שאין הגבלה על ערבים מבחית חופש הביטוי ,שיש ביטויי גזעות אבל
באופן הדדי ומצביעים על רב תרבותיות גבוהה .סוגיית האפליה
מעיית במיוחד בראיוות הסגל המהלי .הממצא העיקרי הוא,
לדעתם ,העדפה מתקת עודפת היתת באויברסיטה לסטודטים
ערבים.

§

יחסי יהודים ערבים בקמפוס :כמעט כל המרואייים מודעים להיעדר
איטגרציה בקמפוס בין יהודים וערבים אבל אים חושבים שזה
מצריך שיוי או התערבות .ארבעה מתוך שישה טועים כי ההפרדה
בין שתי הקבוצות היה דבר טבעי ומאפיין קבוצות רבות .ההפרדה לא
תפסת כבעייתית או פוגעת ,ולדעתם כבוד הדדי ויחס עים היו מטרה
מספקת וחיובית.

§

הגמויה :רוב המשיבים טעו שאין הגמויה יהודית בקמפוס וכי
המצב הוא שיש ריבוי תרבותי .הם זיהו את הריבוי התרבותי עם
מדייות של רב תרבותיות .אחת המשיבות טעה שיש בפועל דו
לאומיות ,וכי חל כרסום בהגמויה היהודית שמשתה ועלמת .איש
מבין המרואייים לא הצביע על מדייות של פריבילגיה יהודית
הקשורה למצב ההגמוי ,אלא להפך ,חברי סגל המהלה שרואייו
מזהים בעיקר פרקטיקות של קירוב והעדפת הסטודטים הערבים
לעתים על חשבון היהודים.

§

שוות ככס :בקרב המרואייים לא זוהתה עמדה חרצת בזכות הרב
תרבותיות ככס .ראה שעבורם רב-תרבותיות היא מציאות שאלצים
להשלים איתה ,לעתים בתהליך של הסתגלות והתגדות .ישה עמדה
שהסטודטים הערבים "לוקחים" משהו מהמוסד ,יותר מאשר הם
זכאים לו .יש גם התייחסות לקושי התפעולי או האדמייסטרטיבי
שמוליד המצב הרב-תרבותי .מתוארת הכבדה על משימות היום יום
השגרתיות ,כפי הראה כהוראה מלמעלה ,קרי מראשי חוג או מחלקה,
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אך תפסת כקשורה לסטודטים הערבים ולא להחלטה יהולית של
מהל כזה או אחר.
§

מיתוג האויברסיטה והמשוב שמרואייים מקבלים מחבריהם בדבר
אופי האויברסיטה :גם אשי המהלה )כמו חברי הסגל היהודים(
מספרים שהם שומעים אמירות שאויברסיטת חיפה היא "ביר זית"
ושהם עובדים באויברסיטה של ערבים .תמה חשובה שכרכת בדימוי
העצמי המושפע ממקום העבודה.

§

חופש ביטוי ועמדות פוליטיות :באופן עקרוי רוב המרואייים
חושבים שביטוי הדעות הפוליטיות איו מוגבל אבל חוששים מביטוי
יתר של עמדות התפסות בחברה הישראלית כקיצויות .השיח שלהם
מגובה בעמדה הרואה באויברסיטה סוג של בית ,ועל רקע זה יתכן
שיש משמעות ייחודית לסוג הטיעוים שהם מעלים .התחושה של
המרואייים היא שהאויברסיטה עולה לכותרות בזמן הפגות
פוליטיות הממתגות אותה כמעוז לתאים פוליטיים פלסטייים.
ההפגות תפשות על ידם כדבר קיצוי שחושף את ה"צד המכוער" של
הסטודטים.

§

רטיבים :עמדה כמעט גורפת בזכות המשך הדומיטיות של הרטיב
הציוי .יש מודעות לכך שלסטודטים הערבים רטיב משלהם ,אך
העמדות ביחס למקום שלו משתות .רוב המרואייים מתגדים למתן
מקום לרטיב הפלסטיי ורק מיעוט חושב שיש מקום ללמידה
והקשבה הדדית.

§

יש אבחה יכרת בין החגים לבין השפה וסמלי תרבות ואתיות
אחרים .חופשה בזמן החגים תפשת כצורך לגיטימי גם אם מכביד-
כרוך בהפסד של ימי לימודים ,יוצר עומס על לוח התכון ,מקשה על
מעקב .כך גם הצורך להתפלל -מובן מאליו ובה בעת מעורר דחייה
וקושי .השאלה על מקומה של השפה מעוררת התגדות בעקיפין או
במישרין .עמדה אופייית היא שהגברת המקום של הערבית היא
השקעה מיותרת כיון שהסגל המהלי ,כותי שירות ,לא תקלו
בבעיות מקרב הסטודטים הערבים.
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סגל מהלי ערבי
לא יוצג יתוח בשל מיעוט הראיוות .מאופיין בדמיון גבוה לסגל
האקדמי הערבי .ראו פירוט בחלק המתודולוגי.
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סיכום הקורס  -הקמפוס המגוון
הרציול לביית הקורס והעברתו כחלק ממערך מחקרי היה ללמוד
ולהתסות במודל מוצלח ) best (practiceשיבָ ה תוך כדי תועה
בעזרת צוות בעל ותק ויסיון של יותר מ 15-שים בהחייה בתחום.
בישראל ישם קורסים אקדמיים שוים שערכו וערכים לאורך
השים באויברסיטת חיפה ובאויברסיטאות וספות אשר מטרתם
היא למידה ביקורתית של היחסים בין יהודים וערבים .מדובר על פי
רוב בקורסים שהם קורסי בחירה והם ערכים בעיקר על פי מודל
הקופליקט המותאם לבוגרים המעוייים לחקור את שורשי הסכסוך
ואת חלקם בו.
הקורס הוכחי בה באופן שיוכל להלמד כקורס חובה על ידי כלל
הסטודטים באויברסיטה ומכאן גזרת ייחודיותו ,כאשר התמות
העיקרית בו הן רב-תרבותיות ,גיוון והקמפוס כמרחב משותף .בהתאם
לכך הציפיות בתכוו היו לחקור לעומק ,בשיתוף הסטודטים ,את
היחסים והמרחב המשותף ,לשאוב מהם תובות ולהיח בסיס ידע
שיאפשר להתאים את הקורס לצרכים .תכית הלימוד שילבה בין
הרצאות )ידע אקדמי "פורמלי"( ,מפגש עם מרצים אורחים בעלי
זהויות שוות וסדאות .במהלך הקורס ערכו שיויים והתאמות לאור
הדיאלוג המתמיד שהתקיים עם הסטודטים .כיון שמדובר
בסטודטים לתואר שי ,עם יסיון הוראה בבתי ספר ,יתן היה ללמוד
באמצעותם את צרכי הלמידה בקורס מסוג זה .סיכום הקורס יחולק
לפי סמסטרים ולאחר מכן תוצג התייחסות כוללת.
סיכום סמסטר א
הרכב הקורס :הקורס פתח עם  12סטודטים ערבים ו 7-יהודים.
הרכב הקורס מגוון מאד ווטלים בו חלק שש שים דרוזיות ,בדואים,
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יהודים חילוים ,וסטודט יהודי דתי .כמו כן מגדרית 10 :גברים ו9-
שים.
כל הסטודטים לומדים לקראת תואר שי ,רובם שייכים לתכית
לימודי אזרחות בחוג ללימודי ארץ ישראל .הם לומדים ביחד רוב
הזמן כקבוצה ויש בייהם יחסים גם מחוץ לקורס .רובם מורים
במקצועם ,מלבד ארבעה שהצטרפו לקורס .הקבוצה של המורים
הצטרפה לקורס כחלק מהכתבה של החוג .ארבעה וספים בחרו להגיע
לקורס כאידיבידואלים.
שלב ההתחלה :סמסטר א' החל בעצלתיים ודרשו שלושה שיעורים
להתחלה חלקה .אחד ממאפייי שלב זה היה חוסר בהירות וחוסר
הבה של הסטודטים מה בדיוק תפוקות הקורס ומה בדיוק ידרש
מהם .ראה שתכית שיעורים מפורטת מראש יכולה היתה לפתור
חלק מהבעיה .מיסיוו כמחות ,קורסים מסוג זה מעוררים אי וחות
שלעתים מתורגמת לאי בהירות או סוג של התגדות לתהליך ולמה
שהוא מציף.
תכון לעומת ביצוע :כבר בסמסטר הראשון התגלה פער בין התכון
לביצוע .הקורס תוכן בקיץ  2015על ידי הרכב אשים שוה מאלה
שהעבירו אותו .ההובלה בפועל של הקורס הופקדה בידיהן של שתי
מחות מוסות ,שרכזו את הקורס .מעברים אלה חוללו שיוי מהיר
ביווט ,בתיאום ,ובהידוק אופי הקורס .בראשיתו ,היה הקורס עמוס
פריטים ביבליוגרפים והרצאות בעוד שהמחות ראו לכון לשים את
הדגש על תהליכים אישיים ,במיון של חצי חצי ובלמידה פרוטלית.
הרצאות מול סדאות :סמסטר א' היה מתוכן כך שבתחילתו היה
רצף של הרצאות .עדיף היה לו החל דווקא בתהליך בוה ביטחון
ומעמיק הכרות ,מטיב להגדיר את הציפיות ואז יוצא לדרך עם תוכן
הקורס והידע .תכופות התקבל משוב שלילי מהסטודטים בדבר
הרצאות כאלה ואחרות ובהבת הקשר בין הדברים.
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סוגיות שעלו במהלך הסמסטר :היכולת ליצור אוירת דיאלוג
ופתיחות הושפעה מאד מהעובדה שקבוצת השים הדרוזיות בקורס
מהווה קבוצה מלוכדת ובעלת דחף חזק לאחידות .למעשה רוב
הסמסטר הוקדש ליסיון להזמין לדבר במרחב הקבוצתי .העובדה
שהן אין מדברות ,בהיותן קבוצה גדולה מאד הקשתה על שאר חברי
הקבוצה .כדי להתמודד עם הקושי קטו אמצעים שוים כמו חלוקה
לקבוצות קטות ,דיאלוג על הרלווטיות של מטעי הידע השוים של
חברי הקורס ועוד.
גם הסטודט היהודי הדתי התקשה לקחת חלק פעיל בשלב זה ורתע
מלשתף .שיא הקושי שלו חשף כאשר הגיע מרצה אורח חרדי ,אשר
מתח ביקורת על הציוות הדתית.
מוטיבציה ועיין איטלקטואלי :לאורך הסמסטר התמודדו לא אחת
עם מוטיבציה ביוית ועיין איטלקטואלי ביוי עד מוך של חברי
הקבוצה .ביויות זו השפיעה על אוירת הקורס ועל יכולת ההעמקה
בו.
ההרצאות :בסמסטר היו כשש הרצאות .שלוש של פרופ' ראסם
ח'מאיסי ,שתיים של דר' והאד עלי ואחת של הרב קאופמן .בין
ההרצאות של ראסם ח'מאיסי ווהאד עלי וצר רצף שחשוב לשמר.
הרצאתו של הרב קאופמן שהייתה מעין שעטז בין מפגש והרצאה לא
מיצתה אף אחת מן השתיים.
ככלל חשוב להדגיש שהחידוש הוא בכך שרוב הקורס יוקדש
להתמודדות עם סוגיות במרחב משותף ,וידון בקמפוס ולא בכלל
החברה הישראלית .אחו רואות לכון למקד את הדיון ולאפשר
למידה מעמיקה של סוגיות כמו מרחב ציבורי משותף ,התמודדות עם
איטרסים שוים ,למידה וידע במצב חברתי מגוון ,והשפעה והכרות
מחקרית עם קבוצות שוות בחברה הישראלית הרלווטיות לקמפוס.
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סיום הסמסטר :הסמסטר הסתיים בסיור בהדרכתו של פרופ' ראסם
ח'מאיסי ומדריך מקומי ,וכן ביקורים בארגוים שוים בצרת .הסיור
תאם את סגון הלמידה של הסטודטים ,עורר עיין ואף יצר דימיקה
חברתית חיובית ומקדמת.
סיכום סמסטר ב'
מבה :הסמסטר השי מה  10מפגשים ,בהם חמש הרצאות וחמש
סדאות.
הרכב הקורס :הרכב הקורס השתה ו 3-סטודטים יהודים שרו בשל
שיוי שעת הקורס והתגשות במערכת שעות הלימוד.
ההרצאות :הרצאתו של פרופסור די גטווין עסקה ביתוח יחסי הכוח
הכלכליים בישראל מבעד לפריזמה של מעמד ,יחסי הון שלטון ותיאור
מצב המשק כיום בממדים של רווחה -הפרטה .המרצה העלה את
הטעה כי יהודים וערבים בישראל יכולים לשתף פעולה סביב
איטרסים כלכליים .חשיבות ההרצאה הייתה לאפשר בחיה של צירי
סולידריות.
הרצאה שייה של ד"ר רן קוטר עסקה בביית שותפויות ברמה
מויציפלית .ד"ר קוטר הציג את יסיוו בביית שותפויות בין מועצות
יהודיות וערביות בואדי ערה .הוא תיאר את שלבי העבודה ,האתגרים
ואופי הפעולה לגיבוש הסכמות.
שלוש ההרצאות הוספות עסקו ביתוח הקמפוס כארגון ובדיון
בקמפוס כמרחב משותף .ההרצאות יתו על ידי יעל מעין והציגו
קמפוסים רב-תרבותיים ברחבי העולם ,הצגת המצב בישראל העולה
מדוחות ומחקרים שוים וכן מחקרים בושא מתוך אויברסיטת
חיפה ,כולל הצגת ממצאי סקר הסטודטים שערך במסגרת מחקר
זה.
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חמש הסדאות עסקו בעיקר בסוגיות בהקשר של הקמפוס החיפאי.
הדיוים עסקו בלמידה משותפת על אתגריה השוים ,במרחב החברתי
המופרד ,במעוות ,בציון החגים באויברסיטה וכד'.
להלן שתי דוגמאות לדיוים שערכה הקבוצה :דיון אחד סוב סביב
השאלה האם הליה במעוות האויברסיטה צריכה להיות משותפת
לערבים וליהודים או מופרדת .כיוון שליה ומגורים הם מרחב פרטי,
רוב גדול מחברי הקבוצה טו להציע הפרדה כאפשרות בחירה
לגיטימית )זאת אומרת לא כמדייות של האויברסיטה( .מגד היו
שטעו כי הליה צריכה להיות משותפת בכוות מכוון בדיוק כדי ליצור
כור היתוך והכרות בין הסטודטים ולצל את ההזדמות להגברת
החיים המשותפים.
דוגמה שייה :למידה משותפת בקבוצות קטות .אחת הדרכים
ליצירת ערבוב והכרות היא הפעלת "מדייות" בכיתה הקובעת
שעבודה בקבוצות היא עבודה מעורבת .חלק מן התלמידים היהודים
התגדו וסיפרו על חוויות שבהן הרגישו מוצלים או מופסדים .הטעה
העיקרית הייתה שחלק מהערבים הם "טרמפיסטים" על הקבוצה מה
שמעורר כעס ותחושת וריחוק .הדיון יסה לתח מצב שבו ערבים
עזרים בקבוצה אך תרומתם שלהם שולית .כמה מהסטודטים
הערבים בקבוצה שיתפו את הקבוצה בחוויות הלימודיות שלהם
באויברסיטה ותו פרספקטיבה מעמיקה לסיבות לחולשה הלימודית
שלהם .הדיון סוב על הסטיגמה שיוצר המצב הלא שוויוי בכיסה
לאויברסיטה ועל האופן שבו הוא מעמיק את הפערים במפגש.
במפגשי הסדאות החלו הסטודטים בפרויקט הסיכום שלהם העוסק
בקמפוס מגוון )פירוט לגבי העבודה מצורף( .השיעור האחרון הוחלף
ביום סיור .הסיור ערך בואדי ערה )תכית מצורפת( וכלל מפגשים עם
בעלי תפקידים שוים העוסקים בפיתוח קהילתי ובפיתוח שותפות
אזורית .כמו כן ערך סיכום חגיגי של הקורס.

204

המסקות מן הקורס מבוססות על ממצאי השאלוים ,על סיכומים
בעל פה ושיחות ארוכות ,פורמליות ולא פורמליות ,שערכו עם
הסטודטים לאורך כל השה .צוות הקורס ערך ישיבות רבות כדי
לשפר את הקורס תוך חידוד מתמיד של המטרות והכלים.
מסקות והמלצות:
 .1הקורס הוכחי בה כקורס שיוכל להלמד כקורס חובה על ידי כלל
הסטודטים באויברסיטה ועל כן ביו אותו מראש כקורס שוה אשר
התמה העיקרית בו היא רב תרבותיות וגיוון הקמפוס כמרחב משותף.
בהתאם לכך הציפיות שלו בתכון הקורס היה לעסוק עם
הסטודטים בחקירה מעמיקה של היחסים והמרחב המשותף ,לשאוב
מהם תובות ולהיח איתם בסיס ידע שיאפשר לו לבות קורס העוה
על הצורך.
 .2על אף התובה בראשית הדרך ,התגלו ציפיות המחים כגבוהות מדי
שלא תאמו את היכולות ואת המוטיבציה של חברי הקבוצה .חברי
הקבוצה אופייו במוטיבציה ביוית עד מוכה שהצריכה השקעה
רגשית רבה מצד ההחיה .הציפיות והדרישות של הקורס חייבות
להתאים למוטיבציה ,גם אם זו מוכה ,וליכולות שוות של
סטודטים .קורס חובה ,מעצם הגדרתו ,איו יכול להתבסס על
מוטיבציה גבוהה לפיכך ,כבר באמצע סמסטר א' ערכו שיויים באופן
שסמסטר ב' כבר הותאם למציאות.
 .3מבה הקורס :ההצעה היא לבות את הקורס במתכות של הרצאה-
סדה .שלוש פגישות סדה דרשות לביית וגיבוש הקבוצה ,וההמלצה
היא קורס סמסטריאלי של ארבע שעות.
 .4ושאים :מאחר שהזהות הסטודטיאלית יכולה להוות ציר מארגן
משותף לפיתוח קמפוס מגוון ורב תרבותי ,העיסוק בקמפוס כיחידת
יתוח ומחקר ,ופיתוח היעד של קמפוס מגוון מכיל ושוויוי יהוו את
ליבת הלימוד בקורס.
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 .5השקעה ביחידים :במהלך הקורס התגלה קושי של רבים
מהסטודטים לדבר ולשתף .שיחות אישיות ותשומת לב
אידיבידואלית התגלו כמועילות מאד .ממולץ לשלב כבר בהתחלה
באחד המפגשים שיחות אישיות.
 .6סיורים מהווים מרכיב מרכזי ותורם לפיתוח זהות סטודטיאלית לצד
פיתוח קמפוס רב תרבותי מגוון ,ו דרך להגברת היכרות ערבית יהודית
משותפת גם מחוץ לקמפוס .באופן כללי מומלץ להיות יותר מורכבים
מבחית ההתייחסות לקמפוס מגוון הכולל הרצאות ,סדאות וסיורים
כדי להבטיח היכרות בין סטודטים מקדות ראות שוה ובמקומות
שוים.
 .7אחו ממליצים שהקורס יהיה קורס חובה ושייבה בהתאם להמלצות
שהובאו לעיל.
 .8תקציב :על תכון הקורס לקחת בחשבון תקצוב של שי מחים
ומרצה.
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דיון ותרומת המחקר
אויברסיטת חיפה תפסת על ידי רבים מן המשתתפים במחקר
כמקום בעל פוטציאל עצום ,שמעורר ציפיות רבות כמוסד צפוי בו
גרה אוכלוסייה מגוות .ישה ציפיה לגיבוש מדייות שתצמצם את
הפערים בין החזון המוצהר של האויברסיטה בדבר יהול וקידום
הגיוון בה תחת מטריה של "ישראליות משותפת" לבין יישומו בפועל.
הציפייה איה זהה בקרב כל המשתתפים .יתן לומר כי בתחומים
מסויימים יש ציפייה גורפת בקרב כלל משתתפי המחקר )למשל
קירוב לבבות ,צמצום תחושת המתח( ואילו בתחומים אחרים ,בעיקר
בתחומים של קידום שוויון הציפייה היא בעיקר של הסגל האקדמי -
יהודי וערבי ,ובקרב הסטודטים הערבים .יכר כי לאויברסיטה יש
עדיין כברת דרך לעבור כדי להתמודד עם האתגרים היצבים לפיה
כמוסד חיוכי ,שהופכים מורכבים יותר עם השים .התמה העיקרית
והחשובה שאו מזהים היא שבצד הציפייה ליותר שוויון והוגות כלפי
סטודטים ערבים ,משימה שהאויברסיטה עדיין רחוקה מלהשלים,
ישה גם ציפייה לשמירה על ולטיפוח הצרכים של הסטודטים וחברי
הסגל המהלי היהודי .ככלל שתי הקבוצות מצביעות על חסך
בתחושת שייכות ) (sense of belongingלקמפוס.
תרומת המחקר:
המחקר תורם לגוף הידע המדעי בהקשר הגלובלי כיון שהוא מתח
קמפוס אקדמי בהקשר של אי-שוויון וקופליקט בין קהילות
לאומיות/אתיות .הוא פותח צוהר לשתי הקהילות ,היהודית
והערבית ,ובאיזה אופן הן תופסות את מרחב הקמפוס ,בין שהן
בוחרות או אלצות לחלוק אותו .המחקר בעולם מציג היום תמוה
מורכבת של האויברסיטאות כ"אתרים" חברתיים ,המשחזרים
בדרכים שוות יחסי כוח בחברה ,ומבקשים לפלס דרך ליצירת
תחושת שייכות חיובית עבור קבוצות מודרות ,לצמצם יכור ולקדם
אקלים לימודי וחברתי חיובי .המחקר מצביע על תחושת שייכות
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מוכה ומטרידה בקרב שתי הקבוצות ,המאפיית קמפוסים שאים
מתמודדים בצורה מיטבית עם מתח בין-קבוצתי.
המחקר גם תורם לידע הפים ישראלי .בישראל לא ערכו עד עתה
מחקרים הבוחים מדייות מוסדית כלפי גיוון .מחקר זה מאפשר
ללמוד על היבטים מסויימים של המדייות המוסדית באופן שבו הם
תפסים על ידי סגליה ועל ידי הסטודטים שלה .אויברסיטת חיפה
היה אויברסיטה ותיקה ,עם גוף מחקרי בעל תרומה לקהילה
המדעית בתחום היחסים החברתיים ובעלת היקף הסטודטים
הערבים הגדול ביותר בקרב האויברסיטאות בישראל .המחקר
מחדש בכך שהוא מציג יתוח מרובד של עמדות בקרב שלוש
קהילות בקמפוס :סטודטים ,מרצים ואשי סגל מהלי .רוב
המחקרים שסקרו מתארים תמות מצב ,מתחים אקלים ו/או
יחסים ,בדרך כלל מפרספקטיבה של סטודטים .לכל קבוצה זוויות
ייחודית של שימושים שוים במרחב ,מיקום ,תפקיד ,גיל ,ומשך
השהות בו .מבט מקיף על החוויה בקמפוס היו חיוי להבת
המדייות הפורמלית והא-פורמלית המתעצבת בקמפוס ,מלמעלה
)סדר היום של הההלה( ,מדרגי הבייים )אשי מהל וסגלים
אקדמיים( ומלמטה )על ידי הסטודטים( .מחקרים קודמים מראים
בברור שהאקלים בקמפוסים חווה על ידי קבוצות שוות באופן
שוה ועשה כאן יסיון לבחון זאת ,במידת האפשר ,לאורך כל
שדרות הארגון .הצלבת כל המידע שאסף תאפשר להרכיב את
החלקים השוים של הפסיפס.
לבד מן העמדות והחוויה של הקמפוס בפועל בחת גם התמוה
הרצויה בעיי כל קבוצה בו .לאורך כל המחקר ,כולל במהלך
הקורס ,דרשו לרצוותיהם של חברי קהילות הקמפוס השוות
בחלוקה לערבים ויהודים ומתוך המיקומים השוים בארגון,
בהתאם לתפקיד בקמפוס .זוהי קודה חשובה שכן מיקומים שוים
בארגון מייצרים פרספקטיבות שוות ,המושפעות מסוגי החוויות,
האתגרים והקשיים הספציפיים ,והיסיון המצטבר מסוגי העשייה
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והפעולה מעלה תמוה מורכבת .גם אם לערבים ,סטודטים
ומרצים ,יש רקע דומה ותפישות דומות בסוגיות מסוימות ,הרי
שהמיקום שלהם בארגון משפיע על הידע שלהם ביחס למציאות
ובהתאם לכך על עמדותיהם .ריכוז כל הידע על המציאות הארגוית
מאפשרים לבות תמוה עשירה יותר של המצב בארגון.
המחקר מאפשר להציב אבי דרך ברורות ליצירת שיוי ,בעצה אחת
עם חברי הקהילות האקדמיות השוות ,יהודים וערבים ,שטלו בו
חלק.
מגבלות המחקר:
 .1הואיל ומספר הראיוות שדגמו הוא קטן בשל הקושי הרב לראיין
עובדים בכל הרמות  -מהלית ואקדמית ,יש להתייחס לממצאי
המחקר בזהירות המתבקשת.
 .2קושי מיוחד התעורר לדגום את חברי הסגל המהלי הערבי,
שמיים שיים בלבד .בשל מספרם השולי הוחלט שלא להציג את
ממצאי הראיוות אתם .המחקר מחמיץ את קודת המבט שלהם והיא
ראויה להשלמה.
 .3המחקר התמקד בעמדות ובתפישות ,ורק במסגרת הקורס
התאפשרה גם תצפית למידה על התהגות הסטודטים .ישן סוגיות
שדרשת בהן הבה מעמיקה יותר מעבר להצהרות או עמדות .למשל,
חווית היכור ,שעשויה לשפוך אור על מגמות עתידיות בחברה ההולכת
ומתקטבת ,האפליה ובדיווח על הכוות לחבור לשכן או חבר מקרב
הקבוצה השייה.
 .4יתוח הממצאים התבסס על סוגיות ראשיות ,לפי השוואה בין
יהודים לערבים שלא בחו לפי חוגים/פקולטות ,או רמת לימוד ,גיל,
שיוך עדתי .סביר להיח ,אך לא בדקה שוות גם בתוך תתי קבוצות
בתוך כל קבוצת לאום.
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סיכום
התמודדות עם מימוש אתגרי ערכי הגיוון והשוות בחברה האושית,
בכלל זה במפקוסים עומדת בפתיח של השיח והדיון הציבורי .העולם
הולך ומשתה ,ובכך ישראל איה חפה מן המגמות המקציות
השוטפות כחשול מים עכורים מדיות רבות ,האלימות ,ההסתה
והשיח המתלהם והמשתלח לצד הטייה הגוברת לשמרות ,להגבלות
על חופש הפרט וחופש הביטוי ,וערעור על ערכי הדמוקרטיה לצד
גזעות ואדישות חלות גם בה .המוסדות האקדמיים משקפים תמות
ראי של מצב זה על אף שמכל הבחיות מצופה היה שדווקא הם
יצמיחו דור ביקורתי ומעורב ,מודע פוליטית ,סקרן ועומד על
זכויותיו ,מערער על סטריאוטיפים ועוולות ומצמיח מהיגות חדשה
שלחמת להשגת צדק חברתי ושוויון אזרחי ,קבלת האחר ודחיית
הגזעות ..האיטרט והרשתות החברתיות ,הזירה הסוציו-פוליטית
החדשה ושיח ההמוים ,על אף שהעצימו לכאורה את חופש הביטוי,
טומים גם סכה .קבוצות שוליים אגרסיביות מצלות זירה זו
וצוברות פח תקשורתי הולך ומקצין שסוחף אחריו עדר.
אויברסיטת חיפה שימשה במחקר זה "מעבדת יסוי" שמטרתה
הייתה לעמוד על היחסים בין סטודטים ערבים ליהודים ובין אשי
סגל אקדמי ומהלי .המצב בה כיום דומה למצבן של אויברסיטאות
אחרות בעולם ,אשר מדייותן והמבה הארגוי שלהן ,על התרבות
והשיח המוסדיים ,תואמים בעיקר את הצרכים של קבוצות הרוב,
ואין מי שיערער עליהם .ועם זאת ,זוהי גם אויברסיטה הממוקמת
בעיר מעורבת אשר ידועה ביחסי שכות טובים בין האוכלוסיות
המרכיבות אותה והיה טוב לו היה יתן להעתיק יחסים אלה גם
למוסדות הלימוד וההשכלה בה.
המחקר מעלה כי דווקא במוסד ייחודי זה ,לפחות מתוקף מספרם
הגדול של הסטודטים הערבים שלומדים בו ,אין מעה אמיתי
לצרכיהם .לא בין חברי סגל או בעלי התפקידים הערבים שמספרם
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זיח ,לא בשילוט בשפתם ,ולא בסממים תרבותיים בקמפוס ובודאי
שלא בקשב ,שלא לומר הכרה ,ברטיב הערבי הפלסטיי .יש להזכיר
את המאבקים בחברה המקציה לבטל את מעמדה הרשמי של השפה
הערבית ,שפה המסמלת את תרבותו של כל עם .אך מגד גם לא יתן
להתעלם מן המאמצים שעושה אויברסיטת חיפה בתכיות מגווות,
בתחום ההגשה ובחוגים שוים להגברת השוויויות וליצירת שיח
ודיאלוג .ואף על פי כן ראה כי האויברסיטה טרם השכילה לאמץ
מדייות כוללת אשר תמתן את ההיבטים הלא שוויויים שמחקר זה
מצביע עליהם.
ההצלחה ביצירת שיוי מבוססת על ההגה בעלת מחויבות מוצקה,
הקצאת משאבים מתאימים ,שיתוף פעולה בין גורמים שוים במוסד,
מעקב ותכון ארוך טווח .השיוי צריך להיעשות בכמה מישורים,
ובראש ובראשוה במישור המבי .המוסד צריך להגדיל את מספר
המרצים ,הסטודטים ואשי הההלה מקרב חברי קבוצות המיעוט.
מעבר לכך על ההגת הקמפוס מוטלת החובה והאחריות לברר כיצד
חברי קבוצות מיעוט שוות חווים את הקמפוס ,ואיך יתן להתאימו
באופן שיעלה בקה אחד עם ציפיותיהם.
אויברסיטת חיפה היה מקום שבו חווית האקלים היא דיפרציאלית
עבור הקבוצות השוות ,ולכל הקהילות בקמפוס יש איזורי וחות לצד
חוויות מורכבות וקשות .לסטודטים הערבים חסרה בממדים רבים
תחושה של שוויון והוגות .סטודטים יהודים ,שהמרחב מכיר בהם
כקבוצה הגמוית ויציבה ,מעידים על מחסור בביטחון .הסגל האקדמי
תקל בשאלות ובקשיים מקצועיים בתחום ההוראה שחסרות עליהם
תשובות בהירות וחרצות .הסגל המיהלי היהודי מרגיש קושי בעיקר
במצבי אלימות והסגל הערבי המהלי קטן מדי וסביר להיח שדי
בעובדה זו לבדה לערער ביטחון ולהדגיש את תחושת הזרות במצבים
שחשוב לזהות.
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כול הדגמים סבורים שאין הגבלה על ערבים מבחית חופש ביטוי,
שיש ביטויי גזעות אבל שאלה הדדיים ,ומצביעים על רב תרבותיות
גבוהה .יחד עם זאת כמעט כולם מודעים לכך שאין איטגרציה
בקמפוס בין יהודים וערבים גם אם זה איו בהכרח מצריך שיוי או
התערבות .יש הטועים כי ההפרדה בין שתי הקבוצות היה דבר טבעי
ומאפיין קבוצות רבות .ההפרדה לא תפסת כבעייתית או פוגעת,
וככלל מוסכם כי כבוד הדדי ודרכי ועם עשויים להספיק.
צוות המחקר העלה המלצות שראוי לשוב ולהדגיש כדי לחזק את
הזיקה בין הסטודטים ואולי להיח את התשתית ליצירת זהות חדשה
שמעמעמת את הלאומות ומרככת את השוליים הקשים.
המלצות החוקרים שעות על התובות הבאות:
§

לאור החוויה רחבת ההיקף והעקבית של חסר בתחושת "בית"
בקרב הסטודטים הערבים באויברסיטה ,יש להגביר את הייצוג
והוכחות של השפה הערבית על היבטיה השוים ,ולהאיץ את
קליטת הסגלים ,מהלי ואקדמי.

§

יש לבצע תהליכים מקבילים אשר מגבירים את תחושת הזיקה
של הסטודטים היהודים לקמפוס באמצעים חדשים תוך זיהוי
היבטים של אתוס אקדמי מכיל ומאתגר .ביצוע ההמלצות שצויו
בסעיף הראשון צריך להיעשות מתוך התחשבות והקפדה על
הצרכים הרגשיים והסמליים של הקהילה היהודית בקמפוס ,כך
שחיזוק המעה על הצרכים של הסטודטים הערבים לא יבוא על
חשבום של הסטודטים היהודים ויפער פער גדול עוד יותר.

§

פיתוח זהות סטודטיאלית משותפת לצד השקעה בשיח פוליטי
ותרבותי ערי ותוסס הם מרכיבים חיויים לא רק לחוסה של
כול דמוקרטיה אלא לחוסה של האויברסיטה .בהיעדרם,
מוצחים הסטגציה בדפוסי ההפרדה ,ההתעלמות ,ההסתגרות
והתחרות על המרחב.
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§

הממצאים העידו על יצים של זהות סטודטיאלית שמתפתחת
במהלך השהות בקמפוס .זהות סטודטיאלית מעיית במיוחד
במקרה הישראלי שכן היא מטשטשת את הזהות הלאומית
ומציעה חלופה שיתן ליצוק לה תוכן שיאפיין את חיפה ואולי
בעתיד גם מוסדות השכלה אחרים.

§

יכר חסר בבהירות וידע ובעיקר אמביוולטיות בקרב הסגלים
כיצד להתמודד בהצלחה ובסיפוק מקצועי עם האתגרים
ששוחקים את העובדים ויוצרים מצוקה קבועה בקרב
הסטודטים .יש לשפר את הכלים של הסגלים להתמודד עם
מציאות חברתית מגוות ,תוך חידוד המחויבות הארגוית
לשיפור המסוגלות של כלל הארגון.
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ספח  :1פייה בדואר אלקטרוי למרואייים שעלו
בדגימות
זוהי לשון הפייה:
שלום רב
,המרכז היהודי ערבי באויברסיטת חיפה ,מבצע מחקר תחת השם:
" ." Living Together in a Diverse Campusהמחקר יוצא לפועל
בברכת הדרך של שיא האויברסיטה .במסגרת המחקר או מראייים
אשי ושות סגל מפקולטות שוות ובמסגרת זו או מבקשים לראיין
גם אותך במסגרת דגימה סטטיסטית שערכו .ראי/ה בבקשה קובץ
הסבר מצורף .אא חיזר/י אליו במייל חוזר לאישור פייה אליך
לקביעת מועד לראיון.
בברכה,
שהירה שלבי ויעל מעין ,בשם צוות המחקר בראשות פרופסור ראסם
חמיאיסי.
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ספח מס'  :2יתוח ראיוות מפורט -חברי הסגל
האקדמי
מרצים ערבים
בשאלת החזון והייעוד של האויברסיטה כמובילה מטרות חברתיות
ומטרות לימודיות ובשאלת תפקידה בחיוך לערכים של שוויון,
שותפות ,סובלות ושוות:
כל המרצים מזהים את המטרות החברתיות-הערכיות כבעלות
חשיבות שאין לה שיעור .כל המרצים התייחסו בחשש רב לתהליכים
המקטבים בחברה הישראלית וכולם כאיש אחד הביעו ציפייה גורפת
שהמוסד האויברסיטאי יעסוק בחיוך לשוויון ולסובלות ויציב מצפן
אחר שיוביל הוויה חברתית אחרת ,חדשה ,חדשית ,אושית יותר,
הוגת ,מתחשבת באופן עמוק בשוות ,במגוון.

זה התפקיד שלה ללמד לפתיחות ,להבת האחר דרך המחקר ,כי
זה כל הערך של מחקר טוב ,אקדמי ,זה ללמד אותם אתיקה
אקדמית זה חשוב ,בתוך הרעיון של אתיקה אקדמית באים כל
הערכים ,הרי כל אדם יכול לפרוץ קדימה לחשוב הלאה ולדעת
שבתוך האתיקה האקדמית הזאת באה עם כל הערכים של לקבל
את האחר ,ללמוד את האחר ,להבין מיהו האחר ולפתח שיח
משותף.

יש כמיהה לאתוס אקדמי שיכול לבסס שותפות ,אתיקה של פתיחות,
שותפות לשי הצדדים מבלי מחיקה או שלילה תרבותית ולאומית.
לדעת המרואייים ראה שהמושג ישראליות משותפת קבע ללא
שותפות משמעותית של בעלי עיין ערבים באויברסיטה ,וכי הם
עצמם היו מעדיפים שימוש במושג גיוון או רב-תרבותיות על פי מושג
הישראליות:
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אי לא חושב שאחד הדברים שצריך להוסיף לזה ישראליות בגלל
שעדיין אין לו את ההגדרה הזאת הבסיסית מה זה ישראליות,
גם בית המשפט העליון בג"צ עדיין לא ברור לו מה זה ישראליות,
אוקיי ,לכן חשוב מאוד עכשיו לחשוב איך להתאים את החזון
לקוטקסט של האויברסיטה .שהיא אויברסיטת מחקר,
אויברסיטה רב תרבותית ,אויברסיטה מגוות ,אויברסיטה
שמקבלת את השוה ,היא שוויוית ,זה בעצם ערכים שאי חושב
שצריך לתת ביטוי בתוך החזון ולא להישאר בושא הזה של
הפסיפס הישראלי ,ז"א להכיר בשוות אבל מצד שי לא לאבד
את הייחודיות.

המושג ישראליות זכה להתייחסות מגוות מאת המרצים הערבים:
חלקם )שלושה מרואייים( הצביעו על כך שאין דבר כזה ישראליות
עדיין ,שזהו מושג שמצא בתהליך ועדיין לא יתן לאפיין אותו;
אחרים חשבו שזהו מושג שיכול להיות מקובל עליהם בתאי שהוא
מכיל אותם על הזהות הערבית והפלסטיית שלהם .שיים הצביעו על
הפלסטייות כמרכיב שיש לכלול באופן ברור ,ושאיו עומד בסתירה
לישראליות משותפת .בדבריהם יכר כי הם מחפשים אתוס שוויוי,
מכיל ומחדש.
האם אתה חושב שהאויברסיטה מיישמת תפקיד זה בין כתליה?
כל המרצים הצביעו על פער גדול בין החזון למציאות הכלל
אויברסיטאית :השיוי לרעה הובע מהקצה גוברת בחברה
הישראלית ,ההשקעה הזיחה בושא ,המחסור במהיגות מובילה
ואמיצה ,ובעיקר אי מימוש הפוטציאל האזורי כאויברסיטה צפוית
שלה קהילה מעורבת.
שלושה מבין המרואייים חושבים שהאויברסיטה כממסד והגת
באופן סביר ביחס לשאר החברה הישראלית ואילו ארבעה מתוכם
התייחסו בביקורת רבה למוסד האויברסיטאי אשר עסוק לדעתם
בשמירה על שקט תעשייתי וברטוריקה ומפר את ה"חוזה" עם הקהל
שלו  .משמע ,שבעוד שמדית ישראל אמורה להטות אוזן קשבת
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לאוכלוסייתה ,שהערבים מהווים  20%ממה ,הרי שאויברסיטת
חיפה מחויבת לכל הקהילה הצפוית ,אשר מחציתה הם אזרחים
ערבים ולכך יש משקל.
בעיין של הישראליות המשותפת אויברסיטת חיפה היא המקרה
הכי גרוע מהאויברסיטאות בישראל ,כי יש פה ביגוד
לאויברסיטאות אחרות בישראל ,יש פה אחוז הסטודטים
הערבים הכי גבוה ,ובעצם אם לא לייצג את הישראליות הכללית
לפחות שתייצג את האזור שלה ,יש פה  70%ערבים באזור 60%
ערבים ,ואם בוחים את המצב האמיתי לקחת בחשבון אחוז
הסטודטים הערבים והאוכלוסייה באזור באופן יחסי זאת
האויברסיטה הכי גרועה בישראל...

סוגיית המהיגות שבה ושית בדבריהם .כולם הצביעו על פוטציאל
לא ממומש .לדעתם על האויברסיטה לייחס לקהל הערבי חשיבות,
ולהפוך רב-תרבותיות לחלק מהותי מהמיתוג של המוסד .הציטוט
הבא מייצג אמירה גורפת של המרצים שמצביעים על כך
שהאויברסיטה מתמהמהת בקביעת חזון ברור ומתבקש:
חבל שהאויברסיטה הזאת שזה הייחוד שלה והחוזק שלה לא
מרבה לעשות דברים כאלה ,כאילו לא משתמשת בחוזקים שלה
ורוב הזמן כאילו מתגות בגלל ה...זה תמיד אי אומר את זה
החברה הישראלית כל כך מגויסת שלא מאפשרת לעצמה לפעמים
לצאת מהמסגרת ולהגיד בוא חשוב אחרת ,ודווקא
האויברסיטה הזאת אם הייתה בה מהיגות ,ואי אומר,
האויברסיטה הזאת הסיכוי שלה לקבל את הייחוד שלה
ולהמריא ,כאילו ואת המיקום שלה ,וגם להגיע למצויות
אקדמית וגם ייחודיות מסוימת ,ברגע שתשכיל למציאות קודת
האיזון שלה ולצל את קודות החוזק.
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איך היית מגדיר את האקלים החברתי ,התרבותי ,הפוליטי
באויברסיטה ביחס לקבוצות מיעוט בכלל וביחס למיעוט הערבי
בפרט?
בקודה זו חשוב לתת את הדעת על הבדלי היתוח בין הרמה החוגית
לרמה הכלל אויברסיטאית .הרמה החוגית ,שבתוכה פועלים המרצים
במציאות היומיומית ,משפיעה כמובן על האופן שבו הם חווים
ומפרשים את האקלים .שלושה מן המרואייים עובדים ומלמדים
בחוגים שבהם האקלים הוא חיובי מאד עבורם .עבור ארבעת המרצים
האחרים החוג וכלל האויברסיטה היו הך הם ,ולכן החוויה עבורם
היא זהה .כל המרצים הצביעו על אקלים קריר כלפי ערבים ברמה
הכלל אויברסיטאית.
החוויה החיובית בחוגים תוארה כקשורה לכמה ממדים :ראש חוג
בעל מודעות פוליטית ,תומך ומתחשב באופן אקטיבי במרצים הערבים
)המרכיב הבולט ביותר(; קולגות ערבים וספים בחוג; וחות של
שימוש בשפה הערבית בשיעורים ולגיטימציה לכך משאר הצוות.
המרצים הללו טו באופן כללי לראות את המציאות כמעט חיובית
יותר )מצריך מחקר מעמיק יותר ,יש לומר זאת בסיוג שכן מדובר על
מדגם קטן מאד( .הם הצביעו על חוויה יומיומית עימה ,קולגיאלית,
בה הם מרגישים שייכות והזדהות.
באשר לאקלים ברמה הכלל אויברסיטאית יש הצבעה גורפת על
הגמויה יהודית ,על בידול בין הסטודטים ,על קושי ומצוקה של
הסטודטים הערבים ,על אי השקעה ממוסדת בצרכים התרבותיים
והקבוצתיים של הסטודטים הערבים ועל השקעה מועטת בשיוי
היחסים בין יהודים וערבים בקמפוס .לושאים הללו תייחס בהרחבה
בהמשך על פי סדר שאלות הריאיון אולם חשוב לציין כי המרצים
הערבים מתחים את התופעות בכמה רמות בו זמית .הם מתייחסים
להיבט המספרי של הסגלים ,לתופעות של גזעות ,ליחס לשפה ,לרמה
הלימודית של הסטודטים – וקושרים בין כל התופעות .קישורים
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רחבים אלה שבולטים בשיח שלהם מאפייים פחות את המרואייים
היהודים – שם תופעה זו בולטת רק בקרב חוקרים ממקצועות
ספציפיים )מדעי החברה והרוח( .התחושה שהכל קשור בהכל בולטת
בראיוות של המרצים הערבים ,כראה בגלל התסות חיים ועיסוק
יתר בסוגיות האלה באופן יומיומי בהשוואה למרצים היהודים.
איך אתה חושב שמרגישים ערבים בקמפוס?
שאלה זו כמובן איה תאורטית או היפותטית עבור המרצים הערבים
שושאים עימם הן את החוויה של עצמם כיום כאשי סגל והן את
החוויה של הסטודטים אותם הם מלמדים.
כאמור כל המרצים מביאים פרספקטיבה של שים רבות ,של למידה
במוסדות ישראליים )כולל חיפה( וכולם מצביעים על ימים יפים יותר
בחברה הישראלית .הם מתבוים על הסטודטים הערבים של היום
ומזהים אצלם מגמה של סגירות והתכסות .חלקם עושים שימוש
במושג בדלות )ובכך אולי מאמצים שיח יהודי( .התופעה שהם רואים
מבעד עייהם היא תופעה של תלמידים שמגיעים ממערכת חיוך
מוחלשת ,רמת השפה ויכולת ההבעה שלהם מוכה; בשה הראשוה
הם עסוקים בהישרדות שאחריה הם מתחילים להפים את מקומם
החברתי בהיררכיה הישראלית .עד מהרה הם לומדים שהם אים בי
בית באויברסיטה וכתגובה לכך מתכסים בתוך עצמם .חלקם כן
מרגישים שייכים ויוצרים לעצמם חיי חברה טובים  -אך עדיין
בהפרדה .לרובם אין חיי תרבות מעייים כיון שהאויברסיטה
מותקת מהעיר והם שוהים בה שעות ארוכות )יוממות אקדמית(.
שלושה מהם הצביעו על כך שבעתות מלחמה הסטודטים הערבים
דחקים לשוליים ,מודרים על ידי הסמלים הלאומיים ,ושהמרחב איו
מייחס חשיבות לתרבותם .לרוב המרצים יש גם ציפיות וביקורת כלפי
הסטודטים הערבים  -הם מצפים מהם לפעילות עפה יותר ,לשותפות
רבה יותר ,ולהשפעה גדולה יותר על סביבתם.
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האם צריכה לדעתך להיות מדייות אויברסיטאית שתתווה את
היחס לערבים בקמפוס?
בקרב המרצים הערבים עולות שתי תמות מרכזיות בשאלה זו .האחת
היא ציפייה לעיסוק מהותי בסוגיית הרב-תרבותיות – מתן מקום של
כבוד לתרבות הערבית ,לעמדות הערבים ,לצרכיהם– אבל לא רק
לשלהם .כולם כמעט הצביעו על כך כמשהו רחב ולא מגזרי או כיתתי.
הציפייה השייה היא ליצירת השקעה או העדפה מתקת באופן גורף
ורחב היקף.
בוא טפל באפליה וצריך כמובן לטפל באפליה ,יש כאלה
שאומרים שצריך לקדם את הוכחות של התרבות האחרת בצורה
יותר משמעותית וכמובן שזה כון ,אבל יש פה גם מרכזי כוח,
מרכזי הכוח מתבטאים ביכולת שלך  to incorporateאת האחר
לתוך המערכת ,זה מה שעושים בחברות מפולגות ,עושים
 .incorporationאפילו משלמים על זה .אם צריך ,לממן שיהיה
פה  30%עובדים ערבים במקום אחוז אחד ,שזה לא רק בדיחה זה
עלבון!

האם להערכתך באויברסיטה יש תרבות הגמוית אחת או ריבוי
תרבויות?
המרואייים מתארים הגמויה מלאה .ההגמויה היהודית היא יסוד
מוצק בראיוות והיא עולה בכל היבט .לצד המודעות לכך קיים גם
ההרגל לחיות ולעבוד באופן כך .על כן ההצבעה על התופעה היא רחבה
ומצאת לאורך כל ריאיון וריאיון .הה למשל מקרה הממחיש
דימיקה של רפלקטיביות על הושא:
כשעשיתי כרטיסי ביקור באויברסיטה ,אפילו לא חשבתי לשאול
אם הייתי יכול לעשות את זה למשל בשלוש שפות .בצורה
איטואיטיבית אי הלכתי עשיתי עברית ואגלית ,אם הייתי רוצה
לעשות בערבית ,כביכול זה לא יהיה אפשרי מכיוון שאין להם את
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התשתית לעשות ,אי לא שאלתי יכול להיות שאי טועה ,אבל
באיזה שהוא שלב צריך לחשוב על כל הדברים...

המרצה מתאר את החוויה שלו כמי שרגיל לדפוסי עבודה וחשיבה
המוסללים על ידי החברה הישראלית ,החושבת בעברית .כאשר הוא
עוצר לחשוב על כך הוא מעלה אפשרויות רבות שפתאום ראות לו
ככאלה שיכולות לקרות במציאות:
גם על השילוט ,גם על המודעות ,גם יש דברים ויש צורך לתרגום
של...לא רק הרצאות אלא אירועים ,אם ירצה לבוא קהל מאיזה
שהוא מקום ,לחשוב על דברים שיתו לאשים )ערבים -י.מ(
לחשוב שהגישה לקמפוס זה משהו פתוח...לעשות בייים על שם,
אי לא יודע ,למה צריך לעשות בייים על שמות של תורמים?
למה אי אפשר לעשות על שם של אישיות מסוימת )הכווה לשמות
של אשי ציבור ערבים -י.מ ?(.או שביל? או בתוך המעוות או פה
ושם? אבל שאשים ירגישו שהקמפוס הזה הוא מקור גם
לגאווה...

המרואיין מטה את הדיון בכיוון של חשיבה על אופציה של מרחב
שמקרין תחושה של בית גם לקהל ערבי המגיע לבקר ,לטייל ,ללמוד או
להיות חלק מפעולות העשרה שהאויברסיטה עורכת עבורו.
האם לדעתך שוות תרבותית היא כס ,והאם לדעתך האויברסיטה
צריכה לעודד שוות תרבותית?
כל המרואייים עו שהם חושבים שהאויברסיטה צריכה להגביר את
ההערכה ביחס לשוות התרבותית שלה ושזהו כס עבור
האויברסיטה הצפוית..
האם לדעתך יש באויברסיטה מקום למגוון הדעות הפוליטיות וכיצד
זה בא לידי ביטוי?
כל המרצים טועים להשתקה וסירוס של הטיות הפוליטיות של
הסטודטים ,הערבים .המרואייים ברובם מביאים קול מורכב
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ודמוקרטי ומביעים ציפייה למחאה מכבדת ולמתן מקום רב יותר
לחופש הדעה ולחופש הביטוי הפוליטי .ראה שרובם היו רוצים לראות
מחאה מכובדת בקרב שי הצדדים .לכולם יצא לפחות פעם אחת
להיות וכח בהפגה בזמן מלחמה והם הביעו הסתייגויות שוות
מהיבטיה השוים של התופעה.
ההתייחסות למשטרה בקמפוס מעוררת תגובה חריפה .כך אמר אחד
המרואייים שכשהוא מתייחס לוכחות המשטרה במהלך אחת
ההפגות:
זה בושה ,בשבילי זה בושה ,אי גדלתי בישראל קצת ,אבל אי
גדלתי באירופה ,אי לא יכול לתאר לעצמי.....זה לא יכול
להתרחש בתוך קמפוס? מה זה? למה? מה קורה? אם היו מגיעים
באמת לסוג של חס וחלילה קופרוטציה ,באמת ,בגלל המצב רוח
או הפוליטי ועצבים של כל העם בזמן מלחמה ,לא יודע ,סוג של
אלימות ,סוג של ,כן קופרוטציה שהיא לא טובה לאף אחד ,לא
טובה לקמפוס הזה .ובשלב מסוים להגיד אוקיי אחו מזמיים
משטרה ,אוקיי הייתי יכול להבין בשביל מקרה ספציפי חריג,
בשביל הסדר החברתי אוקיי המשטרה תעשה את שלה ,אבל
שתעשה את שלה  -בלי אפליה!

מרואיין אחר תן זווית וספת לתפקיד של האבטחה בזמן הפגות:
אי אישית אין לי בעיה שליברמן או מישהו יופיע פה וידבר ,ודאי
שאין לי בעיה ,אי דווקא מעודד את זה ,אז גם זה כון לחין
זועבי ,אם אתה לא ...אי לא צריך לאהוב אותה ,צריך לאפשר לה
לבטא את העמדות שלה ולהפסיק עם השטויות האלה שהיא
גורמת להקצה .אתה תביא אשים לשמור על הסדר זה התפקיד
שלך ,לא להשתיק אותה אלא להביא אשים לעשות את התפקיד
האמיתי שלך.

לצד הביקורת על מדייות השימוש המופרז בכוח גד חופש הביטוי יש
גם ציפייה כאמור להתבטאות מכבדת .ראה שישה מודעות כל העת
לצדדים השוים של כל תופעה.
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אי חושב שצריך להפריד ,ז"א הסטודטים הם צריכים להיות
פעילים פוליטיים ובעייי מדייות ,וביקורתיים ושותפים בגדול,
אבל יש מה שקרא גם לערבים וגם ליהודים צריך להיות מה
שקרא ,טווח ,של לכבד את השוה ,להכיר כך בצורך ביציבות
לשמור בתוך האויברסיטה ,ולכבד אותה קודם כל היא מוסד
מחקר.

לקבוצות אתו-לאומיות שוות רטיבים שוים ,איזה מקום יש
לדעתך לכל אחד מהרטיבים במרחב האויברסיטאי?
באופן גורף יש ציפייה לתת מקום לרטיב הפלסטיי בסילבוסים ,בימי
הציון ,בתכון תחומי המחקר ,בהקצאת המשאבים וכד' .המרואייים
מצביעים על כך שהם ותים מקום מכבד לרטיב היהודי ומצפים
להדדיות בושא .שלושה מהם סיפרו על מצבים בהם התמודדו עם יום
השואה באויברסיטה ועל הכבוד שביטאו כלפי יום זה.
המרואייים מעלים אופציות של התחשבות הדדית ,של חיוך לחשיבה
מורכבת ,להכרות עם המרקם הגלילי והרטיבים שבו באמצעות
קורסי חובה ,והציעו הצעות שמבוססות על יתוח מורכב של הציבור
היהודי והתגובות שלו לאתגר .ראה שרוב המרואייים חושבים שיש
הקשבת יתר של המהיגות האויברסיטאית לרחשי ליבו של הציבור
היהודי בסוגיה הזו על חשבון הצרכים הזהותיים של הסטודטים
הערבים ,וכן שלא לקחו אופציות חיוכיות ארוכות טווח ותהליכיות.
אם רצה רטיבית לייצר משהו ולהגיד אחו בתוך הצפון ולא
במדית תל אביב ,ויהיה מה שיהיה אחו עדיין הייה בצפון
ובצפון יש ערבים ויש יהודים ויש דו קיום וצריך לשפר אותו,
אוקיי ,ולשפר אותו בכל האמצעים האפשריים ,אם היה צריך
להחליט קורס ליבה ,ז"א קורס בסיסי של אזרחות ישראלית
משותפת ,שחלקית אי מכיר ברטיב של השי ,והוא מכיר חלקית
ברטיב .יש סטודטים ממוצא רוסי ומוצא אוקראיי ואי לא
בטוח שזה אותו דבר ,ויש אתיופי ויש זה ויש תימי ויש ,מכל
המקומות ,וזה אותו דבר לכל המרצים ,וכל אלה שמתעסקים
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במערכת החיוך אין להם במיוחד בתוך ...מערכת פחות או יותר
סגורה ,אי חושב שלמה לא? זה מוביל לישראליות משותפת אז
כן צריך ,חובה.

לשאלה בדבר מקומם של השפה ,התרבות והסמלים
העמדה בשאלת השפה הועלתה כסוגיה מרכזית לאורך כל אחד מן
הראיוות .היא קיבלה ביטויים רבים ומגווים הן ברמה הפרקטית והן
ברמה הסימבולית.
שי מרצים תיארו חווית שמחה וגאווה במקרים שבהם ערך כס
שהתהל בשפה הערבית .הם צייו זאת כחוויה יחודית ,מקרבת ,ככזו
הותת תחושה של שייכות ובית; שלושה מרצים הצביעו על צורך
וציפייה שאשי סגל ומהלה יהודים ילמדו ערבית .דיבור בערבית על
ידי יהודים מראה על רציות בכווות ליצירת רב-תרבותיות מהותית,
כזו שבה יש הדדיות ולא חד צדדיות; ארבעה מרצים סיפרו על חוויות
בהן דיברו בערבית וקיבלו על כך תגובה שלילית מקולגה או סטודט
יהודי .כולם מצפים להתייחסות מעמיקה יותר לשפה הערבית
בקמפוס ורואים במצב הקיים כמסמל רטוריקה רפה.
ההתייחסות ללימוד השפה והצורך שמובילי הממסד ידעו את השפה
מבטאה ציפייה ליחסים סימטריים ולדרישה שהמוסד עצמו ישקיע
באופן מעמיק בהבת הערבית:
כפי שערבים לומדים את השפה שלכם ,שהיא שפה מאוד קרובה,
אי מהחוג לערבית ואי יודע את הקרבה של השפה העברית
לשפה ...גם החברה היהודית צריכה ללמוד את השפה הערבית.
זה בלתי אפשרי שאי יכול לדבר איתך בשפה שלך ואת לא יכולה
להבין אפילו משפט אחד ואחו חיים כאן כבר  60שה .אי זוכר
את הרקטור הקודם ,הוא הכיס איזה שהוא משפט בתחילת
האום שלו או בסוף האום שלו בערבית ,כאילו דווקא הם באמת
הם מתאמצים ,הם לא יודעים את השפה אבל מתאמצים להכיס
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את השפה ,או בתחילת האום או בסופו ,אבל זה לא פותר את
הבעיה.

מרצה אחד סיפר על החוג למדעי הרוח בו הסגל המהלי והאקדמי
לומד ערבית .הוא מתאר מצב שבו המזכירות יודעות לדבר בערבית עם
הסטודטים הערבים:
כשאת באה בתור יהודיה ועושה מהלך כזה שאת מחליטה ללמוד
ערבית זה אומר הרבה ,מבחיה סמלית זה אומר שאת באמת
מקבלת את האחר ,רוצה לדעת מיהו ,רוצה לחיות איתו..

גם אודות לחגים ולמקומה של התרבות יש ציפייה לעשייה רחבה
הרבה יותר ,לצד הערכה לשיויים שכבר מוחלים .הציפייה היא
שהאויברסיטה תתבון על המרחב ,על הטקסים ,ההרצאות ,הכסים,
ימי הסטודט וכד' ממשקפיים ערביות ותיצור מסגור מחודש ומותאם
לצרכים של הקהל הערבי.
מרצים יהודים
האויברסיטה כמובילה חזון ומייעדתמטרות חברתיות ולימודיות
כל המרצים היהודים שרואייו בדעה שלאויברסיטה תפקיד חברתי
חשוב .כל המרואייים התייחסו לכך כאידאל ,כשיוי חיובי וראוי,
וטעו איש איש מטעמיו הוא שהאויברסיטה צריכה להוביל קו מסוג
זה .הסיבות שהעלו המרצים הן מגווות .חלקם חושבים שכיון
שמדובר במוסד ציבורי זוהי מחויבות המוסד כלפי הסטודטים,
משלמי המיסים .חלקם התייחסו למחויבות האקדמית לערכים
ולאתוס כחלוץ חברתי לפי המחה .אחרים רואים בחברה הישראלית
חברה מורכבת ומפולגת ,מפלה וגזעית שלא מתמודדת עם המשימות
הללו .לגבי דידם ראוי שהאויברסיטה תתמודד עם סוגיות אלה בין
כתליה בהיותה אויברסיטה מיוחדת בעלת היקף גבוה של סטודטים
ערבים .יש שהצביעו על כך שזה מחויב המציאות -ליצור אוירה וחה
ועימה לכולם תפסת כדבר בסיסי כמו לספק מזון ומקום קי:
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"אשים שמצאים ביחד במשך הרבה שים וכל יום אז הגיוי לא
להתייחס לזה כמו תחת אוטובוס ושרק יעבור בשלום ".רבים מהם
התייחסו לכך שהאויברסיטה צריכה לטפח ולקדם סטודטים ערבים
וכן ליצור חיבורים בין יהודים וערבים הלומדים בין כתליה.
התייחסות אופייית בקרב מרצים שמתייחסים בחיוב לחזון:
אי מאוד מזדהה איתו )עם החזון ,י.מ( ,כי זאת הזדמות ,כי אי
גדלתי באויברסיטת תל אביב ושם כולם היו בובוים,
הסתובבתי באויברסיטת בר אילן וראיתי שכולם שם ראים
אותו דבר ,וכן ברוב האויברסיטאות .אולי רק חיפה ובן גוריון
יוצאות דופן בכך שהן מאוד מגווות והטרוגיות בהרכב החברתי.
טוב לי עם זה ,אי אוהב לראות את הצבעים אי הה להיכס
לשיעור ולפגוש קבוצות כל כך מגווות וזה חלק מהמטרות שלי
באקדמיה להגיע לאוכלוסיות מגווות כמה שיותר .זה ורא
מעיין ,אי ממשיך ללמוד וזה ורא מפרה אותי לפגוש את
האוכלוסייה המגוות .גם תלמידים ללימודים מתקדמים גם
תלמידים לתואר ראשון ,לשמוע כל אחד בא עם עולם דעות אחר,
זה הופך את זה באמת למעיין אי באמת מזדהה עם האמירה
הזאת.

היתה גם ביקורת על החזון :ביקורת אחת התמקדה בכך שמדובר
בחזון "חלבי" ,שלא מסמן ההגה ברורה ומשקף כיעה לכוחות
השמריים שלא מוכים להוביל שיוי .תחושתם של המרצים כי
ההלת האויברסיטה מושפעת יתר על המידה מעמדת הרחוב היהודי
הדוחה את הערבים שבה ושית .ביקורת אחרת הייתה אידאולוגית -
החזון משקף עמדות ליברליות והגמויות ומבטא שיח שועד ליצור
מצג שווא של פתיחות והכלה .בהקשר זה המושג "ישראליות
משותפת" זכה לביקורת כמושג שמבקש לטשטש את הערביות
והפלסטייות ולהציב מושג שאין מאחוריו שותפות אמתית ומכבדת.
אוסף של קלישאות ,ו השאלה מה עושים בפועל זה אוסף של
קלישאות כולם יודעים את זה ,אי אישית יש לי התגדות
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פדגוגית למושג מצויות והצטייות ,אי חושב שמאחוריו
מסתתרת אידיאולוגיה יאו ליברלית אי מתגד לו לחלוטין ,הוא
מושג ז'רגון חדש מהשים האחרוות שהוחת ואין לו שום קשר
לחיוך ,כל השאר זה אוסף של קלישאות .מה זה ישראליות
משותפת תגידו לי ,לא יודע ,מה זה הדבר הזה? זה קלישאה
שמישהו זרק וכולם והים אחרי המושג הזה ,לא יודע באמת שלא
יודע מה זה ,מה מתכווים בישראליות משתופת ,למה הם
מתכווים? שכולו סכים על אמות המידה ואמות המוסר
החילויות המערביות שמסרות על ידי אליטות לבות ,לא יודע
מה זה ישראליות משותפת?

וביקורת אחרת היה זו של סטודטים ערבים אשר הובעה על ידי
מרצה שתיארה את החוויה של הסטודטים הערבים בחוג שלה .כיון
שזה גם חזון החוג הרי שהחוג זוכה לביקורת על כך שהחזון היו צבוע
ולא מתממש.
תפקידה של האויברסיטה בחיוך לערכים של שוויון ,שותפות,
סובלות ושוות
כל המשיבים בדעה שהאויברסיטה צריכה להיות מחויבת לערכים
הללו .רובם הביעו שאט פש מן המציאות ברחוב ובציבוריות
הישראלית וצייו את האויברסיטה כמעוז חשוב לשמירה על הערכים
הללו .היו שצייו זאת כחלק מזהותם הפרופסיולית והצביעו על כך
כציפייה אישית.
מבחית תפקידה של האויברסיטה כמחכת יתן להבחין בשיוך חוגי
במתן התשובות .מרצים מחוגים כמו חיוך ועבודה סוציאלית טו
לחשוב שחייבים לחך לערכים אלה.
אי חושב שיש קשר בין השיים ,קשר הדוק ,בין היכולות לראות
את פי האחר לזהות את המצוקה להבין מקודת מבט של מישהו
אחר מה זה להיות בקודה  Xאו קודה  Yבחייך ,הדברים הללו
יתים לו רק על ידי היכולת שלו להפעיל ,קרא לזה ,רפלקציות
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ביקורתיות .אז אם את רוצה סטטיסטיקאי טוב שמתמחה
בסטטיסטיקה בסדר ,אם את רוצה סטטיסטיקאי טוב שיכול
להבין מציאות מורכבת אז זה משהו אחר ,זה דורש גם מיומויות
וספות.

מרצים בתחומים כמו חיוך ,משפט ,עבודה סוציאלית ,בכיתה
הטרוגית אים בי חורין לבחור שלא להתייחס לסוגיות אלה ולפיכך
צייו שהעיסוק בהן הפך לחלק מחזון החוג זה לא מכבר .במידה רבה
אלה חוגים שהקדימו את כלל האויברסיטה ובמידה רבה יתן ללמוד
מן המתרחש שם כסמן קדמי.
חשוב לציין שכמעט כל המרואייים הביעו מצוקה באשר ליכולתם
לקדם את הערכים הללו .כמעט כולם תקלו בקושי כזה או אחר
בהתמודדות בפועל עם יצירת שוויון מלא לסטודטים ערבים בכיתה
וביצירת אקלים של סובלות ,בעיקר סביב הקשבה לקודת המבט
הערבית/פלסטיית בקרב הציבור היהודי .הם תיארו כמה קשיים
ששבו ועלו כמו הקושי ליצור אוירה מתאימה ללמידה עבור
סטודטיות ערביות; הקושי בשבירת הכיתתיות וההפרדה בין יהודים
וערבים שיושבים בכתה אחת אך לומדים בפרד ואים יוצרים קשר;
והקושי ביצירת אקלים סובלי בעיקר בקרב סטודטים יהודים בעת
עיסוק בקודת המבט הפיצה של החברה הפלסטיית.
מרצים שלא מלמדים בחוגים שיש בהם זיקה להקשרים של תהליך
אישי במקביל לצבירת הידע ,חשבו שלאויברסיטה קשה לבצע תפקיד
מחך בגלל המשימות האחרות שלה ובגלל גילם המבוגר של
הסטודטים .אבל הציפייה של רובם היא שהאויברסיטה תהל
בהתאם ,משמע תבטא במדייות שלה שתתורגם הלכה למעשה
ובראות את הערכים הללו של שוויון ,סובלות ושותפות.
ההצהרה שהקראת לי בהתחלה )הכווה לחזון האויברסיטה.
י.מ – (.זה יכול להיות לא על ריק אם הם יתהגו את זה .אי לא
חושבת שזה יגבה מחיר גבוה מהמוסד ,להפך אי חושבת שהוא
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רק ירוויח מפעילות קוקרטית מזה שהוא יעמוד בפועל מאחורי
ההצהרות שלו ,אז המוסד רק ירוויח מזה ...מפעילות שהיא
קוסיסטטית ,שהיא עקבית להצהרות האלה.

העקרוות המחים בהקשר זה הם אלה :קידום שוויון באופן מעמיק
יותר בעיקר על ידי הגדלת ההשקעה ביכולות הלימודיות של
הסטודטים הערבים ,מתן ביטוי לשפה ולתרבות הערבית במרחב,
והשקעה במיתון ההפרדה בין סטודטים יהודים וערבים.
האם אתה חושב שהיא מיישמת תפקיד זה בתוך כתליה?
ככלל ,המרואייים הביעו אמביוולטיות מסוימת כלפי שאלה זו,
שיכר בה שיצרה אי וחות בקרב כולם .המרצים כולם הצביעו על פער
בין החזון והערכים הרצויים למתרחש בשטח אבל יכרה שוות באופן
שבו תפש הפער .המרצים חלקו למי שחושבים שככלות הכל
האויברסיטה מיישמת באופן סביר את המשימות האלה בין כתליה
וכי כווות המוסד הן כות לבין מי שסוברים שיש פער גדול בין
הצהרה למימוש ומפקפקים ברציות הכווות.
המרצים שסוברים שעשה מספיק בדרך כלל משווים את אויברסיטת
חיפה לאויברסיטאות אחרות ובקוטקסט של החברה הישראלית
ומדגישים את הריאליות שדרכה יש לבחון את הסוגיה.
אי שואל את עצמי האם המכשולים הם אי רצון של
האויברסיטה או קמצות או סדר עדיפויות דפוק ,אי לא
התרשמתי ככה אז אי לא יודע ,אי חושב שיש לו אתגר ממש
קשה ,אתגר שאין אותו באויברסיטאות אחרות ...באופן
השוואתי להזדמויות שיש לתלמידים היהודים אי חושב שהמצב
לא ורא .ש לו בעיה של חרדה ושאה שזה לא האויברסיטה
יצרה ולא האויברסיטה תפתור .אבל אי חושב שהיא צריכה
לקוט עמדה בושא.

הדוברים הללו בדעה שבשים האחרוות חל שיוי חיובי במדייות.
הם רואים בעצם החזון תפית פורצת דרך .יחד עם זאת רבים מהם
240

הצביעו על החשיבות הגדולה בלצקת תוכן במדייות הזו ולהיות
עקביים .מרצים שכהו בתפקידים שוים ובוועדות או שהם גישים
למידע על הההלה הצביעו על מחלוקת ביחס לסוגיה וכן שהההלה
כפופה ללחצים שמעכבים את קידום היעדים עליהם הצהירה .כך
אמר אחד המרצים:
אי חושב שבדברים כמו החגים זה משהו שבאמת היה צריך
להתארגן יותר ,ההלה עם יותר עמוד שדרה ולא שיפחדו כל הזמן
מה יגידו עליהם ויעשו מה שהם באמת חושבים שמתאים
לסטודטים.

לעומתם היו מרצים שביטאו חוסר בקיאות בשאלה זו .בשאלות
קוקרטיות שתבקשו בהן דוגמאות ,כמחצית מהמרואייים הודו
שהם אים יודעים מספיק מה האויברסיטה עושה בתחומים אלה.
מבחית הרב תרבותיות אי לא יודעת איך לעשות זאת זה ,אי
לא יודעת מה מגיע מרשויות האויברסיטה ,אי לא תקלתי
בשום דבר שיועד ספציפית לכיוון הזה .אי חושבת שהעובדה שיש
אחוז גבוה של סטודטים ערבים בקורסים שזה הבדל משמעותי
מאויברסיטאות אחרות אז זה עובדה  ,ככה זה ,מה קורה ברמת
המדייות אי לא יודעת.

כאמור חלק לא מבוטל מהמרצים מבטאים ספקות ביחס לכווותיה
של האויברסיטה לעמוד בחזון .את הספקות הזו הם קושרים ליתוח
שלהם שהאויברסיטה חוששת ממיתוג שלילי עקב היקפם הגדול
יחסית של הסטודטים הערבים .כשמוה מן המרואייים התייחסו
לסוגיה זו כבעייתית ,גם אם לעתים הם עצמם הביעו אמביוולטיות
כלפי מציאות זו .יכרת ציפייה חזקה להתוויית מדייות ברורה
ועקבית מצד מי שמזהים פערים ויש מודעות לקושי ולתהליך הסיזיפי
שכרוכים בהחלת שיוילצד ההשקעה שדרשת ,שללא מהלך מוסדי
משמעותי ורחב היקף לא תתרחש.
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ההרגשה שלי זה שצריכה להיות פעילות עקבית ושיטתית ובשטח,
ולא שכל דבר יהיה כרוך בכל כך הרבה מאבקים וכל כך ,כאילו
כבר אין קול לאשים שעסוקים בדברים האלה.

ביטוי חד לביקורת על הפער קושר בין אופן המיתוג והחוויה של
הסטודטים הערבים .ישו ביטוי של דאגה לאופן שבו חווים
הסטודטים ,ובעיקר הסטודטיות את העובדה שותים להם
תשומת לב מועטה .יש חשש שעובדה זו גלויה בפיהם ומופמת אצלם
כאורחים לא רצויים .יש גם תחושה שהאויברסיטה לא באמת רוצה
לעסוק במשימות החברתיות הללו או אמביוולטית ביחס אליהן.
אז הפער הזה הוא באמת פער מעצבן ,הפער הזה הוא פער באמת
מטריד ,מצד אחד היא מצהירה ברמה העקרוית היא מצהירה
את כל ההצהרות הכי יפות וכשאתה מסתכל מה מסתתר
מאחוריהם אתה רואה את ההסתרה של ה 30-אחוז ערבים ,את
מה שעבור הסטודטיות הערביות שלי הוא המשך הדיכוי ...אתה
רואה את זה אתה רואה את הדברים הללו יש פערים בין
המציאות שמופיעה באתר האיטרט ובין מה שקורה בפועל
שהוא אחר ,יותר מורכב וגם יותר בעייתי.

מרצים שביטאו ביקורת זו חושבים שדווקא מתן מקום ברור
לסטודטים הערבים ותחושה שהם רצויים היו דבר קל במקום כמו
חיפה שכן יתן להעסיק באויברסיטה עובדים ערבים שיהיו שותפים
בעיצוב המוסד והמרחב ויהפכו אותו לגיש באמת עבור הערבים .הם
מצפים מהאויברסיטה להיות אקטיבית במתן מקום ברור
לסטודטים הערבים ,להתייחס אליהם כאל לקוחות משמעותיים ולא
להסתירם בקמפייים שיווקיים .התחושה הרווחת היא
שהאויברסיטה לא אימצה מדייות ברורה שמתבטאת בשיויים
מוסדיים ,ומשאירה זאת לטיפולם של ארגוים חיצויים.
מאוד מפריעה לי הדחיקה הזאת לשוליים ,ההרגשה שלא באמת
רוצים שזה כאילו כפה ...זה מדהים בעיי שיש חוגים שיש בהם
כל כך הרבה סטודטים ערבים ואף אחת מהמזכירות בכלל לא
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מסוגלת להבין ,שאשים שמגיעים מאיזה כפר בגליל שהם לא
יבואו לפה ולא יהיה להם מושג מה קורה ולא יהיה להם את מי
לשאול ,ומי שהם שואלים ,אז כל מיי ציגים של תאים עם כל
מיי אג'דות פוליטיות וכל מיי דברים כאלה ,זה המוסד צריך
לעשות את זה.

האם חשוב לך שערכים יהודיים יבואו לידי ביטוי בין כתליה של
האויברסיטה?
כל המרצים לא ייחסו משקל לסוגיה זו .חלקם הצביעו על כך
שסממים דתיים מיותרים בעייהם ולעיתים מפריעים .מוכים לקבל
אותם במידה .ראה שזו סוגייה חסרת רלווטיות.
)למרצים יהודים בלבד( האם חשוב לך שערכים ציויים יבואו לידי
ביטוי בין כתליה של האויברסיטה?
בקרב המרואייים יכר שסוגיית הציוות או הלאומיות הציוית
המאפיית את המוסד האויברסיטאי ,כאשר היא מועלית בריאיון
שעייו גיוון ,מייצרת מתח .לא כל המרצים הגיבו או עו לשאלה זו.
מתוך שמוה שעו ,שיים הביעו רצון מפורש והזדהות עם המוסד
כציוי ואילו שישה הביעו סוגים שוים של חוסר וחות או התגדות
ללאומיות בכלל או לציוות באופן ספציפי.
בקרב המזדהים ההזדהות עם האויברסיטה היא חלק מההזדהות עם
הציוות באופן כללי .להסבר שלהם לווה דיון על הסתירה בין ציוות
ודמוקרטיה ,סתירה או מתח שמאפיין ישראלים רבים ומוכר היטב
לאליטות האקדמיות בחברה הישראלית .למרכיב הציוי התלווה
הסבר מפורט שמבקש להדגיש שהציוות איה בהכרח מדירה ערבים.
אי בטוח שלאויברסיטה אסור להכריז על עצמה כיהודית ,אי
לא יודע לגבי העיין של ציוות ,זה קצת קשה לי עם זה אי צריך
לברר את זה לעומק .אי חושב שהיא יכולה להיות ציוית וזה לא
יהיה סוף העולם .היא בוודאי לא צריכה להיות מדירה או
מוציאה בהקשר הזה.
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השישה האחרים ראו במרכיב הציוות מרכיב חיצוי ,כזה שאיו יתן
לשיוי ,אך דורש מיתון .באופן אישי הציוות לדעתם היא מרכיב
שכון להפרידו מהמוסד האקדמי.
אי חושב שזה בוודאי לא חשוב שזה יישאר ,אי לא הולך
לטקסים האלה )לדוגמה יום הזכרון ,י.מ ,(.אי חושב שהדבר
הכון הוא לעשות את המיימום .אי לא יודע כמה זה כון
ששרים התקווה .זה משהו שאי חושב שהוא דבר רע ,במדיה
בכלל ובוודאי באויברסיטה .אי חושב שזה קצת חוסר
התחשבות וקצת לא ריאלי מהבחיה הזאת) .הכווה לכך
שבאויברסיטה יש ציבור ערבי גדול(.

מבין השישה ארבעה מביים את הממסד ואת אופן הפעולה שלו .הם
עצמם מדגישים שאין להם צורך אישי בסמלים לאומיים במרחב
האויברסיטאי ומתייחסים לכך שהמוסד צריך להתייחס לכך
שהסממים הלאומיים מדירים את הסטודטים הערבים ופוגעים
בתחושת השייכות שלהם.היתוח הפרגמטי שלהם הוא שזה איו בר
שיוי גם בשל אפשרות של פגיעה חמורה במוסד – בתקציבים,
בדימוי .יתכן שלבד מן היתוח הפרגמטי מדובר גם בחשש אישי לאבד
את מקום העבודה ,לאבד יוקרה .לא פעם הם משתפים שקולגות
מאויברסיטאות אחרות או חברים רואים באויברסיטת חיפה
אויברסיטה ערבית .יתן להיח שההבה של המוסד בהקשר זה
מבוססת גם על יתוח חברתי והבה של הסטימט היהודי הציבורי
המלווה בחששות אישיים ביחס למקום העבודה .כך וצרת מעין
מורכבות והתגשות בין איטרס אישי לתפיסת עולם.
תראי אי מסכים שהאויברסיטה צריכה לקוט יותר רגישות
ולעשות את הדברים האלה ,אי לא יודע עד כמה קל יהיה לה
לעשות את זה באקלים הפוליטי שיש במדיה שלו .שזה
באמת....זו באמת בעיה ,אי לא יודע ..כן כון על פיו הייתי
משה את הסמל הזה או הסמל האחר ,אבל הצעקה שתקום על
כך "שמה זה אויברסיטת חיפה היא אטי ציוית היא אטי עם
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ישראל היא אטי יהדות" ,הדבר הזה בסופו של דבר יכול לפגוע
בצורה קשה במוסד הזה.

בצד הבה לשיקולי המוסד הובעה ציפייה למתן את הסמלים
הציויים ובמקביל לתת ביטוי במצבים שוים ללאומיות הפלסטיית.
שיים דחו על הסף את ציויותו של המוסד .האחד במפורש והאחר
סירב להשיב בטעה שהוא מסומן פוליטית על ידי גורמים שוים
באויברסיטה.
איך היית מגדיר את האקלים החברתי ,התרבותי ,הפוליטי
באויברסיטה ביחס לקבוצות מיעוט בכלל וביחס למיעוט הערבי
בפרט?
רוב המרצים מזהים את הקמפוס החיפאי כבעל אקלים פושר כלפי
ערבים .הם מצביעים על כך שבשוה ממקומות כמו ירושלים אין
אמם מתח מאד גבוה ,אך גם אין יחסים משמעותיים בין ערבים
ויהודים .רובם רואים בקמפוס מקום שאין בו אלימות וקיצויות ,אין
אפליה בוטה או אי-שוויון מודגש ומצייים זאת כקודה חשובה ,אך
רובם מצרים על כך שאין מימוש של רב-תרבותיות עמוקה יותר או של
מדייות ממוסדת שמייצרת שוויון הזדמויות משמעותי ובולט..
מקצת מן המרצים בדעה שהמצב סביר כיון שמדובר במשימות
עמוקות ומורכבות ,ורובם התייחסו לפוטציאל בלתי ממומש
ולהחמצת הזדמות. .
הם מצביעים על שתי בעיות רצייות בקרב הסטודטים :האחת ,חוסר
מיצוי הפוטציאל של הסטודטים הערבים והשייה ,הבידול שבין
סטודטים יהודים לערבים .הסוגיה הראשוה מעסיקה את כולם
ותחושת התסכול המקצועית היא מאד מרכזית .מרצים אמורים ללמד
ולהוביל סטודטים להצלחה ורובם דיברו על כך כמשימה אישית.
התחושה שזה "לא עובד" היא תחושה קשה .רוב המרצים מזהים
שהבעיה בפיה הם יצבים היא עמוקה וקשורה למערכות חברתיות
רבות ומגווות .העובדה שהבעיה מורכבת ולא תלויה רק בהם איה
245

מקטיה את תחושת האחריות אבל מעוררת צורך בפתרוות
מערכתיים ,לעתים ברמת החוג ולעתים ברמת האויברסיטה.
תראי האויברסיטה כמו שאמרו היא אויברסיטה דוברת
עברית ,אז זה מציב אותם במקום קשה יותר ,עכשיו אם אין להם
עזרה ,אז דה פקטו יש כאן אפליה .אי אומרת עוד פעם :אי
חושבת שהדברים האלה ממוסדים עמוק ,אי לא חושבת שהם
תלויים או שעיקר הדבר הוא במישהו אחד גזען באופן זה...אלא
אי חושבת שהבעיה זה השיטה ,מבה עומק.

רוב המרצים היהודים מזהים את החיתות של הסטודטים הערבים
כמבוססת על אפליה חברתית וכלכלית של הקהילות מהן הם מגיעים
ומערכות החיוך שבהן הם לומדים .מחציתם מזהים את אי ההשקעה
המסיבית בערבים באויברסיטה ,כסוג של אפליה מתמשכת .לא תמיד
הם קובלים על כך ,אבל מזהים את הפער שבו מצאים הסטודטים
הערבים ואת העובדה שרק השקעה מסיבית ועקבית תפתור זאת.
הואיל והם מודעים לגודל ההשקעה שתדרש מן הממסד לשם כך ,ברור
להם שזה איו ריאלי ..מיעוט מן המרצים חושבים שבד בבד עם
היעדר ההשקעה המוסדית המספקת גם הערבים עצמם ,בין אם
מסיבות הטועות בתרבות ובין אם בגלל תחושות הקיפוח שלהם,
ושאים באחריות לאי מיצוי הפוטציאל.
מראש אשים באים ,אי מתאר לעצמי ,עם איזה שהיא ראייה של
"אחו סוג ב ,הה ,כאן דפקו אותי עוד פעם" ואפילו שלא
התכווו לדפוק אותך אתה מחפש איפה דופקים אותך ,וזה כון
זאת אומרת זו ראייה שקשה ,קשה לשות אותה זה לוקח זמן וזה
לא תפקידה של האויברסיטה לעשות את זה ,צריך להיות קודם.

האפליה היא ושא רחב השזר לאורך כל הריאיון וותרת תלויה
ועומדת כמעט בכל סוגיה שעולה .יתן לזהות באופן כללי כמה מגמות
או אופי חשיבה של המרצים ביחס אליה  -מרצים הרואים אותה
באופן בולט ובוטה בהיבטים רבים של חיי האויברסיטה )ארבעה
מרצים( ,מרצים שסבורים שכלל איה קיימת )מלבד אפליה מתקת,
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הקמפוס איו הגמוי ומתהל וחוגג את הגיוון והצבעויות( ) 2מרצים(,
ומרצים המביעים חשיבה מעורבת ביחס לושא – מצביעים על תופעות
של אפליה אבל אים מגדירים אותה ככזו ,חושבים שקשה לתקן
אותה ובאופן כללי מביעים אמביוולטיות בכל הקשור למפגש עם
התופעה של מיעוט מופלה שיטתית במדיה.
מגמה אחרת שהמרצים מצביעים עליה כמאפיית את האויברסיטה
היא ההתבדלות של שתי הקבוצות  -הישיבה בפרד בכיתה ,הלמידה
בפרד .רובם מוטרדים מכך ומעלים זאת באופן ספוטי כבעיה שיש
להשקיע בה מחשבה והתערבות .רובם חושבים שזה לא ובע מגזעות
ובחוגים קטים ו/או שמאופייים בהכשרה טיפולית יש דימיקה קצת
שוה ,אם כי לא באופן רדיקלי.
באופן גלוי הרבה מן המרצים חושבים שאיטגרציה בין הסטודטים
היא מצב חיובי ושאף עבור האויברסיטה וכי יש לעשות פעולות
בדון.
הרושם שמתקבל מבחוץ הוא שיש הרגשה של מה שאפשר לקרוא
דו קיום על מי מוחות אבל לא יותר מזה .לא חושב שבאמת
וצרים קשרים חברתיים ופוליטיים .מתהגים יפה אחד לשי וזה
לא מובן מאליו ראיתי התהגויות פוגעות שאין מי שמפסיק אותם
אבל ברמה הזאת יש תפקוד יומיומי .אבל אין לי את הרושם
שוצרות חברויות קרובות .אי חושב שיש הרבה סיבות
לסגרגציה והייתי רוצה לראות יותר ויותר את השילוב.

הציפייה של המרצים היא שההלת האויברסיטה תיצור מרחבים של
שיח פוליטי ,אירועי תרבות משותפים ופעולות וספות במרחב הכלל
האויברסיטאי מתוך כווה שאלה ישפיעו על היחסים בכיתה.
המרצים מודעים לכך שהיחסים במציאות החברתית הכלל ישראלית
משוחזרים בכתות הלימוד ומצביעים על המרחב הקמפוסי כמרחב
שיכול להקהות את הקצוות .חיפה ,שאוכלוסייתה הייתה מעורבת
מאז ומתמיד ,תפשת כעיר של יחסים טובים )כמעט תמיד תוך
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השוואה לירושלים והאויברסיטה העברית( וככזו הם מצפים שהיא
תקרין על יחסים טובים ושילוב בין הסטודטים.
לצד הצבעה על התופעה כתופעה שלילית ,רוחש קול סמוי שאין
להתעלם ממו .קול זה איו מאפיין את כלל המרצים אבל הוא מצא
בצורות שוות ובהקשרים שוים שוהיא השיות והמורכבות ביחס
לשאלות השאלות בקרב המרצים היהודים .מרצה אחד השמיע קול
שקיים בחברה הישראלית והצביע על האיטגרציה כמסוכת.
זאת לא בעיה שקל לפתור אותה ,לפחות לדעתי ,זו לא בעיה
שאחו יכולים בבוקר להכריז על איזה מדייות והיא תיפטר .יש
כל מיי דברים שלא בטוח שאחו רוצים או שהרוב הגדול רוצה
להיפטר מהם ,אחו לא רוצים להקים מרכז שידוכים שישדך
סטודטים יהודים עם סטודטיות ערביות ,לא זאת המטרה..

החשש מפי ישואי תערובת בין יהודים לערבים לא אפיין מרצים
אחרים ,אך הוא מוכר היטב בשיח הישראלי .זוהי תמה שבדרך כלל
שמעת פחות בקרב אקדמאים והיא חשבת לעמדה דתית ,עממית,
ובהחלט לא תקיה פוליטית  .politically correctהיא אמרה על ידי
איש סגל בכיר ,שכיהן בתפקידים רבים באויברסיטה ,חילוי
בטיותיו ,והיא בעלת משמעות כיון שהוא היה שותף בעיצוב מדייות
הממסד .חשוב גם להצביע על כך שהתמה ש"אין מה לעשות עם
ההפרדה" אפייה לא מעט מרצים ,כולם גברים .מרצים אלו הצביעו
על החלוקה הקבוצתית כעל מאפיית את הטבע האושי הוטה
להעדיף את הדומים לו .החיבור בין התפישות המושרשות הללו -
חשש מפי ישואי תערובת והתפישה שאשים מעדיפים להיות עם בי
קבוצתם ,מבטא חסם רציי בפי שיוי .מעיין לציין שבאורח
פרדוקסלי הצביע אחד המרצים שמצדד בתפישה זו על הצבא כמקום
מפגש לכול.
"אי חושב שיש מצבים שבהם אין לך...יש איזה שהוא לחץ
שגורם לך יותר לראות את האחר ולעשות איתו איטראקציה.
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למשל אי בצבא ,אי גדלתי בת"א ,ובצבא פתאום ראיתי אשים
שלא ראיתי בשום מקום אחר  -אשים מדימוה ,לא הכרתי
אותם בכלל ,אבל לא הייתה לי ברירה להכיר אותם כי הוא ישן
במיטה לידי והייתי צריך את העזרה שלו והוא היה צריך את
העזרה שלי אז לא הייתה ברירה .אז אי חושב שצריך איזה שהוא
" mixingמלמעלה" ,כדי ש ....אז אי לא בטוח שאם רק ותים
למערכת לזוז היא תמיד תזוז בצורה של ערבוביה אי חושב
שיהיו יותר כיסים ,זה לא יהיה רק זה אבל אי חושב שבסה"כ
תהיה איזה שהיא...איזה שהיא הפרדה ,ככה ראה לי ,שוב אי
לא איש מדעי החברה.

כדאי לבחון בתשומת לב את התפית שבמשפט .יש מעבר מעיין בין
שי מוסדות ישראליים :הצבא והאויברסיטה .מחד ,אמירה שבצבא
יש ערבוב מלמעלה והוא מתואר באופן חיובי ,כדבר מחבר ,מפרק
בועות ומבסס יחסים של תלות ועזרה הדדית חיובית ,ומאידך,
כשחוזרת המחשבה או הדיבור אל יהודים וערבים באויברסיטה חלה
פתאום תפית –ועלם הביטחון שיתן ליצור שיוי וערבוב ,ושלמעשה
ההפרדה היא הכוח המיע שקשה לגבור עליו .דמה שבהקשר זה ישן
עכבות שקשה לתת עליהן דין וחשבון אבל הן משפיעות על תפישת
המציאות של חלק לא מבוטל של המרצים.
בחוגים בהם יש התארגות המחייבת למידה בקבוצות ,איטימיות
בשל גודל הכיתות ,או אורייטציה טיפולית ,יש הצבעה על קירבה בין
סטודטים בשל ההשקעה הגדולה העשית שם ובשל ארגון הלמידה
באופן המחייב דיון ומפגש .בכמה מן החוגים הללו יש גם שיח פוליטי
שהמרצים מזהים בו שיח פתוח ובאחרים יש הצבעה על זהירות
והססות .המרצים בחוגים שכאלה ראו כמי שעסוקים באופן יומיומי
בסוגיות של לימוד והוראה במצב של גיוון ,של פערי שפה ,אתיות,
מתח ,פער ושוות תרבותית ,אך גם צייו את הסיפוק שיש ביחסים
החברתיים המגווים.
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איך אתה חושב שמרגישים ערבים בקמפוס?
שאלה זו שעלתה בריאיון בעה מכמה שיקולים :מהרצון לברר האם
המרצה היהודי שם עצמו לעתים במקומה של הסטודטית הערבייה
מן הצורך ללמוד האם יצא לו לשוחח עם סטודטים ערבים ולשמוע
מהם כיצד הם מרגישים בקמפוס; וכמובן לעמוד על פרשותו של
המרצה למה שהוא חושב שהוא מזהה.
ראשית ,יש לציין שאיש מבין המרואייים לא סיפר ששוחח עם
סטודטים או שרצה לדווח על ממצאיו בשיח כלשהו עימם .זהו ממצא
חשוב שמצביע על ליקוי וגירעון ביחסים .שית ,חלק לא מבוטל מן
המרצים השיבו שאים מודעים לתחושותיהם של הסטודטים
הערבים בכיתה אבל שהיו רוצים לדעת יותר .חלקם חלקו עם
המראייות קשיים ,פערי מידע ,סיטואציות שלא הצליחו להבין.
החשש הוא שחוסר היכולת של המרצים להתקרב אל הסטודטים
הערבים ולהבין את קשייהם פוגע ביחסי תלמיד-מרצה ,הן ביכולת של
המרצים לערוך התאמות פדגוגיות והן ביכולת של הסטודטים להביע
קשיים לימודיים בפי המרצה .למשל ,אחד המרצים המלמד בחוג
שיש בו היבטים של עבודה בתהליכים התקשה להבין את כעסם של
הסטודטים הערבים על יומרות החוג .השיעור עסק ברב-תרבותיות
בטיפול.
הסטודטים הערביים היו מאוד ,מאוד אטגויסטים בשיעור,
מאוד גד ,מאוד פגיעים ,כאילו מחפשים ,כאילו איפה שהוא כל
מילה קטה ,מצאתי את עצמי מאוד זהר ,אבל כל מילה קטה
גרמה איפה שהוא לאמירות מאוד אפילו תוקפיות ,של" :אתם
לא יודעים כלום עליו"" ,אתם מדברים על רגישות אבל אי לא
רואה שום רגישות אצלך" ,כל מיי אמירות מאוד מאוד קשות,
הסטודטיות הערביות שהן בעצם לא מוכות לשמוע את מה שאי
מסה להעביר ,יש חסם של כעס של אי קבלה של לא יודע של מה,
מאוד הפריע לי.
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המרצה הביע פגיעה וביטא אכזבה מהפער ביו לבין הסטודטיות .הוא
הבין שלדעתן יש בעיה אך לא היה שותף לדעתן .לאורך כל הריאיון
יכרה ההתגדותו לקודת המבט של הסטודטים הערבים שחושבים
שיש באויברסיטה הגמויה ,אך יחד עם זאת התעצב על הפער
והיתוק ביו לבים .ראה שהיה רוצה שתשרור הרמויה ושכווותיו
הטובות יתקבלו בקרב הסטודטים.
במקביל לכך שהמרצים אים מודעים לרגשות הסטודטים הערבים
בכיתה ,חלקם משערים השערות ומיחים החות שלסטודטים
הערבים לא תמיד קל בכיתה .רובם אומרים זאת לצד ציון אי הידיעה,
תוך התייחסות לקורלציה לידע שיש להם על ערבים במדיה באופן
כללי .הבעיות והקשיים שהם מתארים מקודת מבטם הם אלה:
הסטודטים הערבים אלצים לתפקד וללמוד תוך שימוש בשפות
שייה ושלישית ולסבול מפער לימודי גדול ,כאשר הדבקת הפער
במיומויות הלימודיות ופלת על כתפיהם; הם חסרי דמויות הזדהות
מוכרות )מרצים ערבים( ומתקשים ,בעיקר בשה הראשוה ללימודים,
להסתדר באויברסיטה ללא עזרה מהלית של אשי שירות
ואדמייסטרציה ערבים; בתקופת מלחמות לסטודטים ערבים קשה
והם חצויים ,על אף שחלקם טועים שגם בתקופות מלחמה
הסטודטים מעים מלהביא את הפוליטיקה לכיתה; הם מצייים
רואים בסטודטים פגיעות וטיה להיעלב ,מלאי רגשות קיפוח
ותחושות שלאפליה מצטברת; הם חשופים ליחסי כוח ואדות מצד
סטודטים יהודים; הם מתארים תופעה של סטודטיות ערביות
שותקות ולא משתתפות בשיעורים ,מסוגרות; הם מצביעים על כך
שסטודטים ערבים אים בקיאים בקודים החברתיים של ההתהגות
במרחב ולכן שוגים תכופות )למשל מעתיקים(; מתארים את התלות
של הסטודטים הערבים בסטודטים היהודים וכמי שמצאים בלחץ
לימודי וביצועי גבוה ומתמיד.
הסטודטיות הערביות שלי חוות דיכוי באויברסיטה ,אי לא
רואה על איזה בסיס אי יהודי אליטה עם כסים הגמוים ,כסים
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תרבותיים מאוד חזקים אבל כשאי שומע אותן מדברות וכשאי
אי מקשיב את שעל ליבן החוויה המרכזית שלי זה שהן חוות את
המשכו של הדיכוי כאן בתוך האויברסיטה .אי לא בדיוק יכול
להבין למה ,אבל זו חוויתן המרכזית וזה צריך להדהד ולזה צריך
לתת מקום ,באמת לברר מה הסיפור.

במקביל לתיאור בעיות הסטודטים יצבת חוויה של בעיה גם בקרב
המרצים.
אי עומד בפי דילמה אחרי השיעור הרביעי חמישי ואי רואה
איך אי מאבד אותם ,אי רואה את זה בעייים שלהם ,ולא יודעת
מה אפשר לעשות ,מה אי אציע להם ליווי אישי ,שיעורים
פרטיים ,בלוח הזמים הצפוף של מרצים זה צריך להיות תפקידה
של האויברסיטה ,להשקיע בהם ולעזור להם להתמודד עם קשיי
הלימוד ,יש להקים קבוצות לימוד ,להגיש את חומרי הלימוד...

מצבור התופעות שמצביעים עליהם כלל המרצים ,מעלה תמוה רחבת
היקף של קשיים .הבעיות שהם מתארים עולות בקה אחד עםהבעיות
המתוארות בספרות ,אם כי הפרשות שוה מזו שהיו מתארים
הסטודטים עצמם.
האם צריכה לדעתך להיות מדייות אויברסיטאית שתתווה את
היחס לערבים בקמפוס?
כל המרואייים דיברו על הצורך ביישום דברים קוקרטיים וקטים
)לכאורה( במדייות .ההצעות שהועלו מגווות ורבות ,וחלקן מובאות
להלן.
§

העסקה של ערבים בתפקידים מהלתיים בהיקפים גדולים.

§

הגברת מספר המרצים הערבים.

§

הגברת השילוט בערבית.

§

 .תרגום אתרי האיטרט.
252

§

 .הוצאה לאור בשפה הערבית.

§

יצירת קשרים אקדמיים עם אויברסיטאות ערביות.

§

הגברת ההשקעה במיומויות של אורייות ,שפה ,כתיבה
אקדמית.

§

פתיחת מרכז ללימוד השפה הערבית ועידוד אשי סגל ומהלה
ללמוד את השפה.

§

להיות מרכז לידע מדעי ביחס לסוגיות שקשורות לערבים
בישראל ,וליחסים בין יהודים וערבים.

האם להערכתך באויברסיטה יש תרבות הגמוית אחת או ריבוי
תרבויות?
רוב המרצות והמרצים מזהים את האויברסיטה כבעלת תרבות
הגמוית ישראלית-יהודית.
רוב המרואייים הצביעו על כך כעל עובדה בלתי מעורערת ,שכן
האויברסיטה היא מוסד ממלכתי .חלק מהמרצים מזהים ריבוי
תרבויות כמצב שבו יש מגוון אושי כזה שמצביע על המוסד כרב-
תרבותי .מרצים אלו הצביעו על המגוון האושי ועל אויברסיטת חיפה
כמעייים .חלק אחר הצביעו על תרבות הגמוית כבעיה שיש להשלים
איתה גם אם למתן אותה .המרצים הללו סוברים שהדרך הכוה
לחיות עם המצב הזה היא לתת יתר ביטוי לתרבותו של המיעוט הערבי
באופן ממוסד ,למרות ההגמויה של התרבות היהודית .יש מי
שסוברים שהאויברסיטה צריכה לחדול מהעדפת סטודטים יהודים
ולתקן את חוסר האיזון שיוצרת המדייות ההגמוית.
אי מדברת שהסביבה תהיה יותר מסבירת פים פשוטו כמשמעו.
ז"א שהצהרות כמו ההצהרה שקראת לי בהתחלה )הגדרת חזון
האויברסיטה -י.מ( הם לא על ריק .אלא באמת ,אי לא חושבת
שזה גובה מחיר גבוה מהמוסד ,להפך אי חושבת שהוא רק
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ירוויח מפעילות קוקרטית ,מזה שהוא יעמוד בפועל מאחורי
ההצהרות שלו ,אז המוסד רק ירוויח מזה ,מפעילות שהיא
קוסיסטטית ,שהיא עקבית להצהרות האלה.

האם לדעתך שוות תרבותית היא כס ,והאם לדעתך האויברסיטה
צריכה לעודד שוות תרבותית?
כל המרואייים עו שהם חושבים שהאויברסיטה צריכה להגביר את
ההערכה ביחס לשוות התרבותית שלה ושזהו כס עבור
האויברסיטה הצפוית .כמעט כולם התייחסו לשוות בגאווה ,בעיין,
בתחושה שזהו מודל ראוי ,השוו את אויברסיטת חיפה
לאויברסיטאות אחרות אותן הם תופסים או כבועה )תל אביב למשל(
או כדוגמה ליהול שגוי של השוות באופן שמדגיש דווקא את הקיטוב
וההפרדה )האויברסיטה העברית( .שלושה מרצים תיארו מעבר
מירושלים לחיפה תוך התייחסות לשוות החיובית והמתוה .תחושת
הצדק החברתי שבכך חשובה בעייהם וכמעט כולם סברו שיש להגביר
את הדרכים לעודד מגוון ולפתור בעיות לימודיות וחברתיות עבור
הסטודטים הערבים.
מקצת מהמרצים מזהים את השוות כסוג של קלידוסקופ צבעוי
ומבחיתם עצם הריבוי שהוא מתאפשר הוא יפה וחיובי.
זאת אויברסיטה שמדגישה רב-תרבותיות ,היא מדגישה....הימי
חופש ,הימי חופשה שהם גם על חגים וצרים ומוסלמים לא רק
על חגים יהודיים ,השוות ,שאי עוברת במסדרון ואי שומעת
עברית ואי שומעת ערבית ואי שומעת רוסית ,ואי רואה
תלבושת כזאת ותלבושת כזאת ותלבושת כזאת..

לעומתם ישם מרצים אשר טועים כי מדייות האויברסיטה איה
מכבדת באמת את השוות והמגוון והם מצביעים על זה כעל מכשול .
הייתה גם התייחסות למיתוג של האויברסיטה ,ולכך שההלת
האויברסיטה חוששת להיתפש כאויברסיטה שיש בה הרבה
סטודטים ערבים .לדעת המרצים שדיברו על כך אין מקום לחששות
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הההלה ממיתוג זה ,להיפך ,החשש כשלעצמו יוצר או משקף
אמביוולטיות ומעכב צמיחה.
הפער הזה הוא פער באמת מטריד ,מצד אחד היא )האויברסיטה-
י .מ( מצהירה ברמה העקרוית את כל ההצהרות הכי יפות
וכשאתה מסתכל מה מסתתר מאחוריהם אתה רואה את
ההסתרה של ה 30-אחוז ערבים ,את מה שעבור הסטודטיות
הערביות שלי הוא המשך הדיכוי .יש פערים בין המציאות
שמופיעה באתר האיטרט ובין מה שקורה בפועל.

האם לדעתך יש באויברסיטה מקום למגוון הדעות הפוליטיות וכיצד
זה בא לידי ביטוי?
בשאלה זו המרואייים מתחלקים לשתי קבוצות מובהקות .בקבוצה
הראשוה )שלושה מן המרואייים( העמדה הרווחת היא כי
האויברסיטה מאפשרת מספיק מגוון וכי הגדלת הטווח תפגע במרקם
החיים בה או תגרור את ההלת האויברסיטה לקשיים מיותרים.
המרצים בקבוצה זו מזהים את המתיות של הקמפוס החיפאי ככס
וחוששים שהוא עלול ללכת לאיבוד אם תהיה מדייות שתאפשר
הבעת דעות התפשות בעיי החברה הישראלית כקיצויות .בקרב
הקבוצה הזו הסתמה אמביוולטיות רבה בדבר העיקרון הדמוקרטי
של מתן מקום לדעות פוליטיות באשר הן ,לעומת הלוגיקה היהולית
הארגוית שעייה טובת הקהילה האויברסיטאית והמוסד לבדם.
יתן היה לזהות בקרב קבוצה זו הזדהות עם המוסד ועם הקשיים
שלו ,וגם הערכה שהוא מתהל בצורה מקצועית ומקבל החלטות
באופן שתואם את המציאות.
אי מעריך שבהקשר של החלטות אויברסיטאיות ,שיש שם גם
אשי מקצוע ,ז"א יושב שם מישהו שקצת מבין בתקשורת ויש
שם מישהו שמבין בפסיכולוגיה של המוים ,שמתייעצים שלא
מקבלים את ההחלטות ככה ,בסה"כ אי מתרשם שההחלטות
מתקבלות בצורה הוגת .יש בעיה ,ברור שאם תגיע חין זועבי אז
מצד שי הקבוצה השייה תתרעם ותסה להרוס את המפגש הזה.
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הקבוצה השייה מביעה עמדה חרצת שהאויברסיטה איה ותת
מספיק מקום למגוון הדעות הפוליטיות ,תוך התייחסות ספציפית
לקולות לאומים ערבים או לקולות אטי מלחמתיים בקרב הציבור
הערבי .חמישה מן המרואייים סבורים שמדובר בהשתקה בוטה ועוד
שלושה חושבים שיש להקפיד על חופש ביטוי רחב הרבה יותר.
המרצים בקבוצה זו הביעו מחשבות ועמדות בעיין :ראשית ,חופש
הביטוי הוא עיין מרכזי וחשוב בפרט באקדמיה ועל כן לא יתן לוותר
עליו; שית ,האויברסיטה צריכה לאפשר באופן שוטף התייחסות
לסוגיות פוליטיות ולא להיח למטעים "להתפוצץ" בזמן מלחמות.
שלישית ,ההחה לפיה ההלת האויברסיטה חוששת למויטין שלה
במצבים כאלה ומעדיפה את שמה הטוב על פי חופש הביטוי לא
תפסת כלגיטימית .יחד עם זאת רובם גילו הבה לאשי הההלה
והצביעו על כך שקשה להיות בעמדה הזו .מעיין להצביע על פתרון
איטגרטיבי שהציע אחד מראשי החוגים:
זה כון ,אי לא אוהב את זה )את זה שלאויברסיטה יש מיתוג
של אויברסיטה ערבית -י.מ( אבל אי חושב שזה המחיר
שאויברסיטת חיפה חייבת לשלם אותו כמוסד דמוקרטי ,לתת
ביטוי ,למצוא מקום ,לתת ביטוי ,כמובן לא לשבש את הלימודים
או משהו כזה ,אבל לתת ביטוי לתאים פוליטיים ,להתארגויות
פוליטיות ,יכול להיות עיתון של האויברסיטה ,יכול להיות עיתון
סטירי של האויברסיטה ,יכול להיות רדיו של האויברסיטה ,כל
מיי ערוצים ,תיאטרון קהילתי שקשור לאויברסיטה ,אפשר
לתת ביטוי גם באומות גם בזה ,יש מה לעשות כדי לייצר איזה
שהם זירות.

ההתייחסות לאגודת הסטודטים עלתה בקרב חמישה מרואייים
אשר הצביעו עליה כעל ארגון לא דמוקרטי ולא מייצג ,הפוגע בשמה
הטוב של האויברסיטה ומשבש את היכולת של הסטודטים לקדם
את האיטרסים שלהם .המרצים קישרו בין הפגות לבין אגודת
הסטודטים ושיערו ששיוי בתקון ובמגון האגודה יביא למיתון
ותיעול המחאה לעשייה יומיומית ומקדמת בתוך האגודה.
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לקבוצות אתו-לאומיות שוות רטיבים שוים .איזה מקום יש
לדעתך לכל אחד מהרטיבים במרחב האויברסיטאי?
ברוב הראיוות לא התקבלו תשובות ישירות על שאלה זו .ארבעה
מרצים היו בדעה שיש לתת מקום לרטיב הפלסטיי לצד הישראלי
והתייחסו לכך שהם עצמם מלמדים אותו בהקשרים שוים .שאר
המרצים ביטאו עמדות מורכבות ובעיקר בולטת העמדה ההססית,
כיצד להוג בסוגיה .רובם התייחסו בהבה למספרם הרב של
סטודטים ערבים שהרטיב שלהם שוה ומשווע לביטוי אולם
התלבטו בשאלה האם הם צריכים לעשות שיוי בחומר הלימוד.
לפעמים שליש ,לפעמים יותר ,זו אוכלוסייה ערבית ,ואי צריך
לדעת לשרת את האוכלוסייה הזאת .אי צריך לדעת להתאים את
השיעורים שלי ,אפילו יש לי אי וחות שזה פחות מדי מתחשב
ב ,...לפעמים קורה שיש ,..אי פתאום מלמד פרק שוגע
בהיסטוריה הציוית ,אי עושה את זה ,ואי חושב שזה חשוב גם
הושאים האלה ,אבל אי עושה את זה וכל הזמן מאחורי הראש
שלי אי יודע שיש כאן איזה ,שאלות שעולות? מה רואה איזה
אדם ,שגדל בסביבה ,שהתחך באזור ,גדל ביישוב ערבי אולי לא
מוכר ,ואיך הוא צריך לשמוע את השיעור הזה? הוא מטריד אותי.

הסברים שוים יתים על ידי המרצים לתחושה של חוסר הוחות
הכרוכה בעובדה שהם מעים מן העיסוק ברטיב הפלסטיי .אחת
המרצות טועת שעדיף לדבר על רגשות ואין טעם להתווכח ביחס
למציאות .אחר טוען כי יש צורך להשקיע מאמצים במציאת מכה
תרבותי משותף ופחות במה שמפריד .כולם מזהים ש"יש משהו מתחת
לפי השטח" שעדיף לא לשים אותו על השולחן .למשל בהפגות הם
מזהים אקט שמבקש להציף ושאים שיש צורך להתמודד איתם ,אבל
יחד עם זאת מצייים שהאויברסיטה היא ציוית ולכן לא יתן לעסוק
בושאים הללו.
אחו עוד לא בשלים לזה ,כמה שאחו אויברסיטה
פלורליסטית ואולי המתקדמת ביותר מכל האויברסיטאות
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בארץ ,אחו עוד לא בשלים לרטיב הפלסטיי ,את יודעת למשל
ששמעתי בחוג לארכיאולוגיה שיש ארכיאולוגיה כי הרסו מלא
כפרים?

בשאלת מקומם של השפה ,התרבות והסמלים
כל המרואייים הצביעו על צעדים שקטה האויברסיטה לשיוי לוח
החופשות כמהלך חיובי שיש להמשיך ולקדם .המהלך לעתים תפס
כמעט מדי ומאוחר מדי ,אבל רבים מהמרצים גאים על השיוי ורואים
בו ביטוי ראוי של הערכים והחזון.
בסוגיית השפה:בעיי כל המרואייים האויברסיטה צריכה להיות דו-
לשוית ,אך שפת ההוראה צריכה להישאר עברית .יש ציפייה של רוב
המרצים להקדיש מחשבה לתית עזרה לשוית בצורה איטסיבית
יותר ,ולהשקיע יותר בצרכיו של דובר הערבית .זוהי הבולטת מבין כל
הסוגיות שיש אליה התייחסות וציפייה להעמקת המחויבות לחזון.

קודות מרכזיות העולות מן הראיוות של חברי הסגל האקדמי היהודי
§

המרצים היהודים שרואייו חושבים שלאויברסיטה תפקיד חברתי
חשוב .כולם התייחסו לכך כאידאל חשוב ,כשיוי חיובי וראוי ,וטעו,
איש איש מטעמיו ,שהאויברסיטה צריכה להוביל קו זה .חלקם
חושבים שכיון שמדובר במוסד ציבורי זוהי מחויבות של המוסד כלפי
הסטודטים ,משלמי המיסים .מקצתם התייחסו למחויבות לערכים
ולאתוס של האקדמיה כחלוץ חברתי לפי המחה .אחרים רואים
בחברה הישראלית חברה מורכבת ומפולגת ,מפלה וגזעית שכשלה
בהתמודדת עם משימות התיקון ,וחושבים שראוי שהאויברסיטה
תתמודד עם סוגיות אלה בין כתליה בהיותה מוסד ייחודיבעל היקף
רחב של סטודטים בי מיעוטים.

§

כל המרצים הצביעו על פער בין החזון והערכים הרצויים למציאות
בפועל ,אבל יכרה שוות באופן שבו תפש הפער.
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§

רוב המרצים מזהים את הקמפוס החיפאי כבעל אקלים פושר כלפי
הערבים .הם מצביעים על כך שלהבדיל ממקומות כמו ירושלים אין
מתח מאד גבוה ,גם אם אין יחסים משמעותיים בין ערבים ויהודים.
רובם מזהים בקמפוס מקום טול אלימות וקיצויות ,אפליה בוטה או
אי שוויון מובהק ומצייים זאת כקודה חשובה .רובם מצרים על כך
שאין מימוש של רב-תרבותיות עמוקה יותר או של מדייות ממוסדת
שחורטת על דגלה שוויון הזדמויות משמעותי .רובם התייחסו לכך
שמדובר בפוטציאל בלתי ממומש ובהחמצה .יש גם מי שחושבים
שהמצב סביר הואיל ומדובר במשימות עמוקות ומורכבות שדורשות
טווח זמן ארוך.

§

כל המרואייים בדעה שהאויברסיטה צריכה להגביר את ההערכה
כלפי השוות התרבותית שלה ושזהו כס עבור האויברסיטה
הצפוית .כמעט כולם התייחסו לשוות בגאווה ,בעיין ,בתחושה שזהו
מודל ראוי ,השוו את אויברסיטת חיפה לאויברסיטאות אחרות
שתפשות בעייהם כבועה )תל אביב למשל( או כדוגמה ליהול שגוי
של השוות שיוצר קיטוב והפרדה )האויברסיטה העברית(.

§

יחסים עם סטודטים ערבים :איש מבין המרואייים לא דיווח
ששוחח עם סטודטים ערבים או הציע ממצאים של שיח כזה .זהו
ממצא חשוב וראוי להצביע עליו כעל ליקוי .חלק לא מבוטל מן
המרצים הודו שאים מודעים לרגשותהסטודטים הערבים בכיתה על
אף שבהחלט היו רוצים לדעת יותר .הם חלקו עם המראייות קשיים,
פערי מידע ,מצבים חסרי פשר שמעלים חשש שכישלום להתקרב אל
הסטודטים הערבים ולהבין את קשייהם פוגע ביחסי תלמיד-מרצה:
הן ביכולת של המרצים לערוך התאמות פדגוגיות והן ביכולת של
הסטודטים לבטא את קשיי הלימודים שלהם בפי המרצה.

§

הבעת עמדות פוליטיות בקמפוס וחופש ביטוי :בשאלה זו המרואייים
מתחלקים לשתי קבוצות .בקבוצה הראשוה )שלושה מן המרואייים(
העמדה הרווחת היא כי האויברסיטה מאפשרת מספיק מגוון וכי
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הגדלת הטווח תפגע במרקם החיים או תעמיד את ההלת
האויברסיטה בפי בעיה .הקבוצה השייה )שמוה מן המרואייים(
מביעה עמדה חרצת שהאויברסיטה איה ותת מספיק מקום
למגוון הדעות הפוליטיות תוך התייחסות ספציפית לקולות לאומים
ערבים או לקולות אטי מלחמתיים בקרב הציבור הערבי .חלק קטן מן
המרצים העידו בעצמם על קושי בביטוי עמדותיהם בקמפוס.
§

אמביוולטיות כתמה מרכזית :בקרב המרצים היהודים יכרת
אמביוולטיות רבה .בסוגיות רבות יש שיות וכעין כפל עמדות .סוגיית
הציוות או הלאומיות הציוית המאפיית את המוסד האויברסיטאי,
כאשר היא עולה בריאיון העוסק בגיוון ,מייצרת מתח ,ולפיכך לא כל
המרצים הגיבו לשאלה .שיים מבין שמוה שעו ,הביעו הזדהות
חרצת עם המוסד כמוסד ציוי ואילו שישה הותרים הביעו סוגים
שוים של חוסר וחות או התגדות ללאומיות בכלל או לציוות בפרט.

§

לימוד רטיבים באויברסיטה :רוב הראיוות לא היבו תשובות
ישירות על שאלה זו .ארבעה מרצים אמרו שיש לתת מקום לרטיב
הפלסטיי לצד הישראלי והתייחסו לכך שהם עצמם מלמדים אותו
בהקשרים שוים .שאר המרצים ביטאו עמדות מורכבות ביחס
לסוגיה .בולטת העמדה ההססית כיצד להוג .רובם הביעו הבה
למספרם הגדול של הסטודטים הערבים ולרטיב השוה שלהם
שזקוק למקום ,אולם התלבטו בשאלה האם מוטל עליהם לערוך
שיויים בחומר ההוראה.

§

אחת הסוגיות שיש סביבן קוצזוס היא גודל הסגל הערבי .יש ציפייה
לגיוס משמעותי של סגל מהלי ומרצים ערבים.

§

בולטת הציפייה למימוש מעשי ומוחשי של שוויון מוסדי .מרצים
יהודים מעידים על אי-שוויון מוסדי ושמים אצבע על פרקטיקות
קטות ומשמעותיות .למשל ,שילוט ,תרגום אתרי איטרט ,ציון חגים

260

בקמפוס וכך גם בדבר השפה הערבית שידוה בהקשר של מרואייים
ערבים.
§

מקצת מהמרצים הרגישו לא וח לדון באותם ושאים שעייםציויות
המוסד .מדובר על שלושה מרצים שהביעו רתיעה וחוסר וחות
והצביעו על מרצים של פורום השמאל כמרצים מסומים ,שלא וח
להשתייך אליהם או כעל מסומים בעצמם.
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 .21ברחבות )כגון רחבת ה 600 -וה (700 -אי מרגיש בשוויויות
 .2כן

 .1בהחלט כן
לא

 .4בכלל

 .3לא

 .22בבתי הקפה ובמסעדות אי מרגיש בשוויויות
 .1בהחלט כן

 .2כן

 .4בכלל לא

 .3לא

 .23בכיכר הדשא אי מרגיש בשוויויות
 .1בהחלט כן
לא

 .2כן

 .4בכלל

 .3לא

 .24בבית הסטודט אי מרגיש בשוויויות
 .1בהחלט כן
לא

 .2כן

 .4בכלל

 .3לא

בפיך מספר משפטים שמבטאים עמדותיך כלפי האויברסיטה.
לגבי כל שאלה ,ציין מ 5-1 -את מידת הסכמתך כאשר  1לא
מסכים ו 5 -מסכים.
מסכים

לא
מסכים
 25אי מרגיש בוח בהיותי
באויברסיטה

1

2

4 3

5

 26אי ממליץ לאחרים ללמוד
באויברסיטת חיפה

1

2

4 3

5

 27בצדק ,אויברסיטת חיפה
חרטה על דגלה את סיסמת
המצויות

1

2

4 3

 28אויברסיטת חיפה היה
אויברסיטה שוויוית

1

2

4 3

5

 29באויברסיטה יתן לבטא
את העמדות הפוליטיות

1

2

4 3

5
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5

בוחות
5

 30באויברסיטה יש תחושה
שהמרחב הציבורי שוויוי
לכולם באותה המידה

1

2

4 3

 31באויברסיטה יש תחושה
שאין קבוצה הגמוית

1

2

4 3

5

 32באויברסיטה יש תחושה
שיש מקום לכולם

1

2

4 3

5

 33באויברסיטה יש התחשבות
בכל הקבוצות החברתיות

1

2

4 3

5

 34באויברסיטה יש התחשבות
בכל המועדים הלאומיים

1

2

4 3

5

 35באויברסיטה יש התחשבות
בכל המועדים התרבותיים
והדתיים

1

2

4 3

5

 36באויברסיטה אי מרגיש
כמו בית

1

2

4 3

5

בפיך מספר משפטים שמבטאים עמדותיך כלפי האויברסיטה
והיחסים בין סטודטים ערבים ליהודים .לגבי כל שאלה ,ציין מ-
 5-1את מידת הסכמתך כאשר  1לא מסכים ו 5 -מסכים.
לא
מסכים
 37היחסים בין הסטודטים
באויברסיטה משביעים את
רצוי

1

מסכים
5
2

4 3

 38היחסים בין הסטודטים
ובין הסגל האקדמי )מרצים,
מתרגלים ומדריכים(
באויברסיטה משביעים את
רצוי

1

2

4 3

 39היחסים בין הסטודטים
ובין הסגל המהלי )מזכירות,
עוזרת ראש החוג(

1

2

4 3
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5

5

באויברסיטה משביעים את
רצוי

בפיך מספר משפטים שמבטאים עמדותיך כלפי סוגיות מסוימות
באויברסיטה .לגבי כל שאלה ,ציין מ 5-1-את מידת הסכמתך
כאשר  1לא מסכים ו 5 -מסכים.
לא
מסכים
 40היחסים בין הסטודטים
היהודים לערבים
באויברסיטה משביעים את
רצוי

מסכים

1
2

4 3

5

 41האויברסיטה היא בית
לסטודט הערבי

1

2

4 3

5

 42האויברסיטה היא בית
לסטודט היהודי

1

2

4 3

5

 43היחסים בין סטודטים
יהודים וערבים
באויברסיטה טובים יותר
מהיחסים בין אזרחים
יהודים לערבים מחוץ
לאויברסיטה

1

2

4 3

 44באויברסיטה אי מרגיש
יותר קרוב ליהודים /לערבים
מאשר מחוץ לאויברסיטה

1

2

4 3

 45באויברסיטה אי מוכן
שיהיו לי חברים יהודים/
ערבים

1

2

4 3

 46במגוריי כסטודט אי מוכן
שיהיו לי שכים יהודים/
ערבים

1

2

4 3

 47הסגל האקדמי מתחשב
בצרכים התרבותיים של
הסטודטים הערבים

1

2

4 3
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5

5

5

5

5

באויברסיטה
5

 48הסגל המהלי מתחשב
בצרכים התרבותיים )שפה,
חגים ,מועדים( של
הסטודטים הערבים
באויברסיטה

1

צרכים
ערבים
 49מרצים
להרגיש בוח לדבר בערבית
בכיתה על מת להסביר
דברים לא מובים

1

 50סטודטים יהודים מכבדים
מרצים ערבים באותה מידה
מרצים
מכבדים
שהם
יהודים

1

2

4 3

5
2

4 3
5

2

4 3

בפיך מספר משפטים שמבטאים עמדותיך כלפי סוגיות מסוימות
באויברסיטה .לגבי כל שאלה ,ציין מ 5-1-את מידת הסכמתך
כאשר  1לא מסכים ו 5 -מסכים.
לא
מסכים
 51בתור סטודט ,אי מרגיש זר
ודחוי באויברסיטה

1

 52אי מרגיש יכור בין עולם
הערכים שלי לבין עולם
הערכים אותו מייצגת
האויברסיטה

1

 53אי מרגיש יכור בין עולם
הערכים שלי לבין עולם
הערכים של רוב הסטודטים
באויברסיטה

1

 54אי מרגיש יכור בין עולם
הערכים שלי לבין עולם
הערכים של חברים אחרים
בקבוצה אליה אי משתייך

1
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מסכים
2

4 3

5
5

2

4 3
5

2

4 3
5

2

4 3

5

 55אי מרגיש שהאויברסיטה
מקפחת את הערכים בהם
אי מאמין

1

 56אי מרגיש שהאויברסיטה
מקפחת את הערכים שבהם
מאמיים סטודטים
מקבוצות מיעוט

1

 57אי מרגיש שהאויברסיטה
גורמת לי לדחות את עולם
הערכים שמייצגת התרבות
האתו-לאומית והדתית שלי

1

 58ההפרדה החברתית בין
יהודים לערבים במרחב
המשותף בקמפוס מפריעה לי
מאוד

1

 59ההפרדה התרבותית בין
יהודים לערבים במרחב
המשותף בקמפוס מפריעה לי
מאוד

1

 60ההפרדה בפעילות החברתית
)כמו חוגים ,בילוי בערבים(
במרחב המשותף בקמפוס
מפריעה לי

1

2

4 3
5

2

4 3
5

2

4 3
5

2

4 3
5

2

4 3
5

2

4 3
5

 61ההפרדה בפעילות
התרבותית )כמו מוסיקה על
הדשא ,שוק יום רביעי(
במרחב המשותף בקמפוס
מפריעה לי

1

2

4 3

 62ההפרדה בפעילות הפוליטית
במרחב המשותף בקמפוס
מפריעה לי

1

2

4 3

5

בפיך מספר משפטים שמבטאים עמדותיך כלפי סוגיות מסוימות
באויברסיטה .לגבי כל שאלה ,ציין מ 5-1-את מידת הסכמתך
כאשר  1לא מסכים ו 5 -מסכים.
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לא
מסכים

מסכים

 63חשוב מאוד בעייי שיהיו
שלטים בשפה הערבית
באויברסיטה

1

2

4 3

5

 64חשוב מאוד בעייי שהאתר
הראשי של האויברסיטה
ייכתב גם בשפה הערבית

1

2

4 3

5

 65חשוב מאוד בעייי שמספר
הסגל האקדמי הערבי
באויברסיטה יגדל

1

2

4 3

5

 66חשוב מאוד בעייי שמספר
היועצים )יועצים אקדמאים
ללימודים ,יועצים
במזכירות( הערבים
באויברסיטה יגדל

1

5
2

4 3

 67חשוב מאוד בעייי שמספר
הסגל המהלי הערבי
)מזכירות ,עוזרי ראשי
חוגים( יגדל

1

2

4 3

 68חשוב מאוד בעייי שימוה
דיקן ערבי באויברסיטה

1

2

4 3

 69חשוב מאוד בעייי שההלת
האויברסיטה תתערב כדי
להגביר את השילוב החברתי
באויברסיטה

1

 70חשוב מאוד בעייי שההלת
האויברסיטה תתערב כדי
להגביר את השילוב
התרבותי במרחב המשותף
בקמפוס

1

 71חשוב מאוד בעייי שקבלת
ההחלטות באויברסיטה
תהיה משותפת בין ערבים
ליהודים

1
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5

5
5

2

4 3

5
2

4 3

5
2

4 3

 .72אי מאמין כי,
.1

.2

.3

.4

.5

היחסים בין סטודטים יהודים לערבים באויברסיטה
גרועים בהרבה מהיחסים בין אזרחים יהודים לערבים
מחוץ לאויברסיטה
היחסים בין סטודטים יהודים לערבים באויברסיטה
גרועים מהיחסים בין אזרחים יהודים לערבים מחוץ
לאויברסיטה
היחסים בין סטודטים יהודים לערבים באויברסיטה
טובים מהיחסים בין אזרחים יהודים לערבים מחוץ
לאויברסיטה
היחסים בין סטודטים יהודים לערבים באויברסיטה
טובים בהרבה מהיחסים בין אזרחים יהודים לערבים
מחוץ לאויברסיטה
היחסים בין סטודטים יהודים לערבים באויברסיטה
דומים ליחסים בין אזרחים יהודים לערבים מחוץ
לאויברסיטה

 .73בחדר ההרצאות באויברסיטה אי יושב בדרך כלל:
 .2ליד ערבים
 .1אך ורק ליד ערבים
 .4ליד יהודים
 .3אך ורק ליד יהודים
 .5לא משה לי היכן לשבת
 .74האם תקלת באופן אישי באפליה מצד סגל אקדמאי
האויברסיטה )מרצים ,מתרגלים ,מדריכים( על רקע המוצא האתי
או הלאומי שלך?
 .3כן
 .2כן אך מעט
 .1כן הרבה
תקלתי באפליה באויברסיטה אך לא על רקע המוצא
 .4אף פעם לא תקלתי באפליה
האתו-לאומי
 .75האם תקלת באופן אישי באפליה מצד סגל מיהלי
באויברסיטה )מזכירות ,עוזר/ת ראש החוג( על רקע המוצא האתי
או הלאומי שלך?
 .3כן
 .2כן אך מעט
 .2כן הרבה
תקלתי באפליה באויברסיטה אך לא על רקע המוצא
 .4אף פעם לא תקלתי באפליה
האתו-לאומי
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 .76במשך לימודיי באויברסיטה ,עמדותיי כלפי המדיה:
 .2השתו לשלילה
 .4השתו הרבה לחיוב

 .1השתו הרבה לשלילה
 .3השתו לחיוב
 .5לא השתו בכלל

 .77במשך לימודיי באויברסיטה ,עמדותיי כלפי היהודים/ערבים:
 .1השתו הרבה לשלילה
 .3השתו לחיוב
 .5לא השתו בכלל

 .2השתו לשלילה
 .4השתו הרבה לחיוב

בפיך מספר משפטים שמבטאים עמדותיך כלפי סוגיות מסוימות
באויברסיטה .לגבי כל שאלה ,ציין מ 5-1-את מידת הסכמתך
לא
מסכים
78
79
80
81
82
83
84
85

התהלות האויברסיטה מותאמת בעיקר
לצרכיהם של היהודים
התהלות האויברסיטה משרתת את
האיטרסים של קבוצת הרוב
ההלת האויברסיטה מחויבת להגברת
הצדק עבור הסטודטים הערבים
ההלת האויברסיטה ותת לגיטימציה
לזהות ולרטיב של הסטודט הערבי
האויברסיטה צריכה להיסגר גם בחגים
הלא יהודיים
יש לקצר את יום הלימודים בחודש
הרמדאן
ההלת האויברסיטה לחמת בגילויי
הגזעות בקמפוס
ההלת האויברסיטה פועלת לקירוב
הלבבות בין יהודים לערבים
כאשר  1לא מסכים ו 5 -מסכים.
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מסכים

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ברצוו לסיים בשאלות עליך
 .86מבחית ההישגים הלימודיים ,הישגיי הם
.2טובים מאוד  .3טובים
 .1מצוייים
 .5מוכים

 .4ביויים

 .87בתחילת לימודיי באויברסיטה תקלתי בקשיי הסתגלות רבים
.3וטה להסכים

.2וטה לא להסכים
.1לא מסכים
 .4מסכים

 .88בתחילת לימודיי באויברסיטה תקלתי בקשיי שפה רבים
.3וטה להסכים

.2וטה לא להסכים
.1לא מסכים
 .4מסכים
 .89מין .1 :זכר  .2קבה
 .90גיל .1 :עד 25

 .2בין 35 -25

 .91דת .1 :יהודי

.2מוסלמי

 .3בין 45 -35

 .4מעל 45

 .3וצרי

 .4דרוזי

 .5אחר
 .92ביחס לשמירת הדת ,האם אתה חושב שאתה היום:
 .3דתי במידה מסוימת
 .2דתי
 .1דתי מאוד
 .5חילוי
 .4לא דתי
 .93איזו מבין הזהויות הבאות היא החשובה ביותר עבורך?
 .1זהותי האזרחית )ישראלית(  .2זהותי הדתית )יהודי /מוסלמי/
וצרי /דרוזי או אחר(  .3זהותי הלאומית )יהודי/ערבי(.
 .94החיים בקמפוס כוללים מגוון היבטים )חיים חברתיים ,פעילות
פוליטית( ,בשבילי המרכיב הלימודי הוא החשוב ביותר ,ובהקשר זה
באויברסיטה פיתחתי זהות סטודטיאלית:
.2וטה לא להסכים
.1לא מסכים
 .4מסכים

.3וטה להסכים

בזה סיימו ,תודה רבה
ספח מס'  :4מתווה ריאיון סגל אקדמי ומהלי
השאלות שהוצגו למרואייים בראיוות:
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 .1באתר הרשמי של האויברסיטה כתב" :ייעודה המיוחד של אויברסיטת
חיפה הוא לייצר מצויות אקדמית ולקדם ישראליות משותפת וזהות
אזרחית דמוקרטית בסביבה של סובלות ורב תרבותיות ,סביבה התורמת
למחקר מצטיין ולבוגרים איכותיים ,יצירתיים ופוריים יותר" .מה
הפעולות שהאויברסיטה אמורה לעשות לטעמך?
 .2מה לדעתך תפקידה של האויברסיטה בחיוך לערכים של שוויון ,שותפות,
סובלות ושוות?
 .3האם אתה חושב שהיא מיישמת תפקיד זה בין כותליה?
 .4שאלה למרצים יהודים בלבד -האם חשוב לך שערכים יהודיים יבואו לידי
ביטוי בין כותליה של האויברסיטה?
 .5שאלה למרצים יהודים בלבד -האם חשוב לך שערכים ציויים יבואו לידי
ביטוי בין כותליה של האויברסיטה?
 .6אקלים /אווירה
א .איך היית מגדיר את האקלים החברתי ,התרבותי ,הפוליטי באויברסיטה
ביחס לקבוצות מיעוט בכלל וביחס למיעוט הערבי בפרט? איך אתה חושב
שמרגישים ערבים בקמפוס?
ב .האם אתה באופן אישי ,שבע רצון מהאקלים )החברתי ,תרבותי ופוליטי(
הקיים ביחס לערבים בקמפוס?
ג .האם צריכה לדעתך להיות מדייות אויברסיטאית שתתווה את היחס
לערבים בקמפוס?
ד .מה אתה חושב שמדייות זו צריכה לכלול?
 .7שוות ורב-תרבותיות
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א .האם להערכתך באויברסיטה יש תרבות הגמוית אחת או ריבוי
תרבויות?
ב .האם לדעתך שוות תרבותית היא כס ,והאם לדעתך האויברסיטה צריכה
לעודד שוות תרבותית?
ג .באויברסיטה מתקיימים אירועי תרבות שוים ,איך יתן להתאים אותם
ולתרבויות השוות?
ד .הציעו פרקטיקות ופעולות בושא?
 .8שוות פוליטית
א .האם לדעתך יש באויברסיטה מקום למגוון הדעות הפוליטיות וכיצד זה
בא לידי ביטוי?
ב .האם יש מספיק מרחב באויברסיטה להשמעת דעותיהן הפוליטיות של
קבוצות שוות בחופשיות?
ג .האם לדעתך סטודטים יהודים סובליים כלפי דעותיהם של סטודטים
ערבים בקמפוס? ולהפך
ד .לקבוצות אתו-לאומיות שוות רטיבים שוים ,איזה מקום יש לדעתך
לכל אחד מהרטיבים במרחב האויברסיטאי?
ה .האם האויברסיטה צריכה לתת במה למגוון הדעות הפוליטיות?
 .9יחסי יהודים ערבים בקמפוס
א .איך היית מתאר את מערכת היחסים בין הסטודטים הערבים ליהודים
ברמה אישית ,חברתית ,פוליטית ותרבותית?
ב .האם אתה באופן אישי שבע רצון ממערכת יחסים זו?
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ג .האם אתה סבור שיש לשותה ואיך?
ד .האם לדעתך צריכה להיות מדייות כלל אויברסיטאית אודות מערכת
יחסים זו ומהי המדייות המתייחסת למערכת יחסים זו?
 .10אפליה ושוויון
א .האם אתה חושב שהמרחב של קמפוס האויברסיטה היו מרחב שוויוי?
איך זה בא לידי ביטוי?
ב .האם לדעתך ישה אפליה אישית ,חברתית תרבותית או פוליטית כגד
קבוצות חברתיות באויברסיטה? הדגם?
ג .האם לדעתך ישה אפליה אישית ,חברתית תרבותית או פוליטית כגד
קבוצת המיעוט הערבי כסטודטים וכקבוצה אתו-לאומית
באויברסיטה?
ד .האם לדעתך ההלת האויברסיטה חושבת שקיימת אפליה ומה היא עושה
בדון?
 .11שפה ,תרבות וסמלים
א .מהו מעמדה של השפה הערבית באויברסיטה? והאם הוא מקובל עליך?
ב .מל"ג המליצה על חובת השילוט בערבית וגם על תרגום אתר האויברסיטה
לשפה הערבית ,מה דעתך על כך?
ג .כיום אויברסיטת חיפה סגורה גם בחגים לא יהודים )חג הקורבן וראש
השה הוצרי( ,מה דעתך על כך?
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ספח מס' :4מתווה הקורס

שם הקורס :לחיות בחברה מגוות; יהודים
וערבים בישראל
Living in a Diverse Society; Jews and Arabs in Israel

קורס בחירה שתי
שיעור – ) 2שש"ס( –  4קודות זיכוי
רכז אקדמי :פרופ' ראסם ח'מאיסי
מחות :עביר חלבי ויעל מעין
סוג הקורס :שיעור שתי 4 ,ק 2 ,שש"ס
מועד הקורס :יום חמישי ,בין  20:00-18:00יתקיים בכיתה ,725
ביין ראשי
שעות קבלה :יום שלישי בין  15:00-14:00חדר 8023
תיאור הקורס:
לקורס "הקמפוס כמרחב מגוון" מטרות ערכיות ,פדגוגיות וכמובן
אקדמיות .מטרת העל שלו היא לייצר בתוך הקמפוס החיפאי מרחב
משותף ומגוון לכלל צרכי הקמפוס .כדי להשיג מטרה זו ,הקורס
מציע דרכים אשר מאפשרות יצירת אקלים ומרחב למידה משותף
ומגוון בעיקר לסטודטים דוברי עברית וערבית בקמפוס .הקורס
מציע אמצעים לפיתוח הידברות ודיאלוג למען קידום הקמפוס
כמרחב שוויוי ,משותף ומגוון .בקורס תתקיים למידה תיאורטית
אודות סוגיות המפגש והדיאלוג במרחב המגוון והמשותף ודוות בו
סוגיות חברתיות פוליטיות בצורה ביקורתית ,לצד עבודה בסדאות
קבוצתיות אשר מאפשרת הסתכלות ביקורתית ולמידת עומק של
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החומרים הלמדים בחלק התיאורטי .בוסף ,הקורס מציע סיורים
חוויתיים ומעשירים.
השיעורים יועברו על ידי המרצה הראשי וצוות מרצים ומחים ואשי
ציבור ודמויות מרכזיות מתחום התרבות ,הדת והחברה.
דרישות הקורס :הקורס מיועד לסטודטים מן המיין ,יהודים
וערבים ,חדורי מוטיבציה אשר מעוייים להפוך את הדיאלוג לבסיס
לפעולות חברתיות ואיטלקטואליות משותפות שמאפשרות צמיחת
שותפויות חדשות ,למרות ההבדלים הלאומיים ,הפוליטיים,
החברתיים והתרבותיים.
חובות הקורס:
§

וכחות חובה )היעדרות עד  10%בסמסטר(

§

מטלת סוף סמסטר ראשון

§

עבודה סופית :מיזם משותף.

§ הרכב ציון :השתתפות פעילה ,20% ,מטלת סמסטר ראשון,
 ,30%עבודה סופית.50% ,

מטרות הקורס:
 .1זיהוי מודל עבור קורס שעוסק בקהילות מגווות /קמפוס מגוון עבור
אויברסיטת חיפה כקורס בית.
 .2העלאת מודעות של המשתתפים לגבי ה"שחקות" החברתית שלהם
במטרה להגדיל את רפרטואר ההשתתפות החברתית האישית ,התוך
קבוצתית והבין קבוצתית.
 .3הרחבת הידע ביחס לחברה הישראלית – מבה ,קהילות ,שסעים,
קופליקטים ,יוזמות חברתיות משותפות.
 .4למידה על הקמפוס כמרחב משותף -מציאות ואפשרויות.
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תכון סמסטר א:
תאריך

הערות

ושא

סוג

מעביר

11/5

פתיחת הקורס

פרופ' ראסם
ח'מאיסי יעל
מעין

11/12

שורשי הסכסוך

פרופ' ראסם
ח'מאיסי

11/19

המשך  -שורשי הרצאה
הסכסוך

פרופ' ראסם
ח'מאיסי

11/26

מאפייי
החברה
הישראלית

הרצאה

ד"ר והאד עלי

12/3

החברה
הישראלית-
מבה סוציו
פוליטי

הרצאה

ד"ר והאד עלי

רטיבים
בחברה
בישראל

סדה-
בוטל

עביר חלבי ויעל
מעין

ראטיבים
בחברה
בישראל

סדה

עביר חלבי ויעל
מעין

12/10

יום זכויות
האדם
הבילאומי

1/17

12/24

כאן היתה
אמורה
להיות

המיעוט החרדי
בישראל
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הרב אליהו
קאופמן

הרצאה של
והאד
12/31

1/7

מתחים וזהויות סדה
בחברה
בישראל
החברה
הערבית
בישראל

1/14
הכרה והדרה
1/21

עביר חלבי ויעל
מעין

הרצאה-
בוטלה
סדה-
קריאת
מאמר

ד"ר והאד עלי

סדה

עביר חלבי ויעל
מעין

סוגיות של אי סיור יומי פרופ' ראסם
שוויון מבי -בן שמוה ח'מאיסי
שעות
מרחבי
לצרת
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ספח מס'  :5שאלון פרה למשתתפי הקורס
שאלון עמדות פרה:

שלום רב,
השאלון שלפיך משמש לצרכי מחקר והערכה .השתתפותך בו תעזור
לו מאד .או מעוייים בתשובות כות שישקפו את מה שאת/ה
חושב/ת מרגיש/ה .המחקר ערך בעילום שם ואין בו תשובות כוות
או לא כוות .התשובות צריכות לשקף אך ורק את דעותיך בושאים
הכלולים בשאלון.
שאלות רקע:
·

בישראל קבוצות חברתיות מגווות על בסיס צירים ומרכיבים שוים.
איך היית מגדיר/ה את עצמך? יתן להגדיר שייכות לקבוצות מרובות
כמו -דתייה+דרוזית+פלסטיית.

·

האם יש לך התסות קודמת בקורס משותף ודיאלוג? כן/לא

·

היכן למדת לתואר הראשון?

·

מהן ארבע הספרות האחרוות של הטלפון הסלולרי שלך?
אא עי/ה על השאלות הבאות:

 .1האווירה החברתית בקמפוס וחה עבורי ועבור חברי קבוצת
ההשתייכות שלי.
5 4 3 2 1
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

 .2האויברסיטה עושה כיום מספיק כדי לקרב בין סטודטים מקבוצות
שוות.
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5 4 3 2 1
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

 .3סטודטים מקבוצות שוות צריכים להתקרב אחד לאחר בתקופת
הלימודים
5 4 3 2 1
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

 .4האויברסיטה צריכה להשקיע ביצירת קירוב בין סטודטים
5 4 3 2 1
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

 .5חשוב שיהיו קורסים בהם תהיה למידה משותפת של סטודטים
מקבוצות שוות
5 4 3 2 1
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

 .6חשוב שיהיו קורסים בהם תהיה למידה משותפת של סטודטים
יהודים וערבים
5 4 3 2 1
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מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

 .7חשוב שיהיו קורסים בהם יתרחש דיאלוג מובה בין סטודטים
מקבוצות שוות
5 4 3 2 1
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

 .8האויברסיטה כיום היה מקום שוויוי עבור כולם
5 4 3 2 1
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

 .9האויברסיטה צריכה להיות מקום שוויוי עבור חברי כל הקבוצות
החברתיות הלומדים בה.
5 4 3 2 1
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

 .10הקמפוס צריך להיות מותאם לקבוצות חברתיות ותרבותיות שוות.
5 4 3 2 1
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה
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 .11תכיות הלימוד באויברסיטת חיפה צריכות לכלול סוגי ידע
מפרספקטיבות של קבוצות שוות בחברה.
5 4 3 2 1
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

 .12האויברסיטה צריכה להתייחס לתרבויות של הקבוצות השוות באופן
ממוסד )בסמלים ,באירועים ,בלוח השה(
5 4 3 2 1
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

 .13האויברסיטה צריכה להתמקד בלמידה ולא לעסוק ביחסים
חברתיים.
5 4 3 2 1
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

 .14אא כתב/י את הציפיות שלך מהקורס:

284

 .15באויברסיטה קבוצות חברתיות שוות .מיהן הקבוצות שאי מרגיש/ה
וח ללמוד איתן?

 .16עם אילו קבוצות יש לי קושי ללמוד?

תודה ,צוות
הקורס

285

ספח מס'  : 6שאלון עמדות פוסט ומשוב:
שלום רב,
השאלון שלפיך משמש לצרכי מחקר והערכה .השתתפותך בו תעזור
לו מאד .או מעוייים בתשובות כות שישקפו את מה שאת/ה
חושב/ת מרגיש/ה .התשובות צריכות לשקף אך ורק את דעותיך
בושאים הכלולים בשאלון .אין בו תשובות כוות או לא כוות.
ﻣﺭﺣﺑﺎ٬
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﺭﺓ ﺗﺳﺎﻋﺩ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ .ﻳﻬﻣﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ
ﺃﺭﺍﺋﻙ ﻭﻣﺷﺎﻋﺭﻙ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺎﺩﻕ.

ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ ﺃﻥ ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻛﺎﺭﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ .ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺣﺔ
 .1א לרשום את השם שלך______________________ :
ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻣﻙ_________________________ :
 . 2מהן ארבע הספרות האחרוות של הטלפון הסלולרי שלך?
ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺭﺑﻊ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺗﻠﻔﻭﻧﻙ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻝ؟——
——————————

אא עי/ה על השאלות הבאות:
ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺳﺋﻠﺔ ﺍﻻﺗﻳﺔ:
השאלות הבאות מתייחסות לעמדות שלך ביחס לאויברסיטה
באופן כללי:
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ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﻭﺍﻗﻔﻙ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ:

 . 2האווירה החברתית בקמפוס וחה עבורי ועבור חברי
קבוצת ההשתייכות שלי.
ﺍﻟﺟﻭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺭﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﻭﺍﻳﺿﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻧﺗﻣﻲ ﺍﻟﻳﻬﺎ.
בכלל לא מסכים/ה
ﻻ ﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

5

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 .4האויברסיטה עושה כיום מספיק כדי לקרב בין סטודטים
מקבוצות שוות.
ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ,ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻕ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
בכלל לא מסכים/ה
ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

1

2
1

3
2

 5מסכים/ה במידה רבה

4
3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 .4סטודטים מקבוצות שוות צריכים להתקרב אחד לאחר
בתקופת הלימודים
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﺑﻌﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ
ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ.
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בכלל לא מסכים/ה

1

2

3

4

5

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

.5

מסכים/ה במידה רבה

האויברסיטה צריכה להשקיע ביצירת קירוב בין סטודטים
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻥ ﺗﺳﺗﺛﻣﺭ ﺑﺧﻠﻕ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ.

בכלל לא מסכים/ה
ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

5

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 .6יש ערך בעיי ,לקורסים בהם תתקיים למידה בין קבוצתית
והכרות בין הקבוצות באופן מתוכן.
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺍﻥ ﺗﻘﺎﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺗﺅﻣﻥ ﻓﺭﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ.
בכלל לא מסכים/ה
ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

5

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ
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 .7יש ערך רב בעיי לקיום קורסים בהם יתרחש דיאלוג מובה בין
סטודטים מקבוצות שוות לגבי חיים משותפים בקמפוס
ובמדיה.
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻭﻓﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺣﻭﺍﺭ ﻣﺑﻧﻲ ﺑﻳﻥ ﻁﻼﺏ ﻣﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺣﺭﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
בכלל לא מסכים/ה
ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

5

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 ..8לדעתי האויברסיטה כיום היה מקום שוויוי עבור כולם.
ﺣﺳﺏ ﺍﻋﺗﻘﺎﺩﻱ ﺗﻌﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻛﻣﻛﺎﻥ ﺑﺳﺎﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ.
בכלל לא מסכים/ה
ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

1

2

3

4

 5מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 ..9האויברסיטה צריכה להיות מקום שוויוי עבור חברי כל הקבוצות
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ

החברתיות הלומדים בה.

ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺭﺱ ﻓﻳﻬﺎ.
בכלל לא
מסכים/ה
ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

5

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 .10הקמפוס צריך להיות מותאם לקבוצות חברתיות ותרבותיות
שוות ) .לדוגמה  ,התאמת חומרי לימוד ,שירותים ,מרחב פיזי וכד'(.
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ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺭﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﻼﺋﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ ,ﺗﺭﺑﻭﻳﺎ,
ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ ﻭﺣﺿﺭﻳﺎ ) .ﻣﺛﻼ  ,ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ,ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ,ﺍﻟﺣﻳﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺦ ( .
בכלל לא מסכים/ה

1

2

3

4

5

ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

מסכים/ה במידה רבה

..11תכיות הלימוד באויברסיטת חיפה צריכות לכלול סוגי ידע
מפרספקטיבות של קבוצות שוות בחברה.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻳﻔﺎ ﺍﻥ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺎﺕ
ﻧﻅﺭ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
בכלל לא מסכים/ה
ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

1

2

3

4

5

מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

5

ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 ..12לדעתי האויברסיטה צריכה להתייחס לתרבויות של הקבוצות
השוות באופן ממוסד )בסמלים ,באירועים ,בלוח השה(.
ﺍﻋﺗﻘﺩ ﺍﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻥ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﻧﻲ ﻭﻣﻧﻬﺟﻲ
) ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ٬ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺕ  ٬ﺍﻻﻋﻳﺎﺩ ﺍﻟﺭﺯﻧﺎﻣﺔ(.
בכלל לא מסכים/ה
ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

5

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ
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 .13האויברסיטה צריכה להתמקד בלמידה ולא לעסוק ביחסים
חברתיים.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻘﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻭﺗﻬﺗﻡ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
בכלל לא מסכים/ה

1

2

3

4

מסכים/ה במידה
5
רבה

ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 .14באויברסיטה קבוצות חברתיות שוות .מיהן הקבוצות שאי
מרגיש/ה וח ללמוד איתן?
ﺗﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻣﻊ ﺍﻱ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﺷﻌﺭ ﺑﺭﺍﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ؟

 . 15עם אילו קבוצות יש לי קושי ללמוד?
ﻣﻊ ﺍﻱ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺟﺩ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠّﻡ؟

השאלות הבאות מתייחסות לעמדות שלך ביחס לקורס:
ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﻭﻗﻔﻙ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ :
 .16המתודות השוות בקורס אפשרו לי תהליך למידה יותר משמעותי.
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בכלל לא
מסכים/ה

ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

מסכים/ה במידה
רבה

1

2

3

4

5

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 .17א לציין האם עה הקורס על הציפיות שלך? באיזה מידה?
ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﻝ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺗﻙ؟ ﻷﻱ ﻣﺩﻯ؟

 .18מבה הקורס אפשר למידה חווייתית ומשמעותית בשבילי.
ﻣﺑﻧﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﺗﺎﺡ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ ﻭﻣﻬﻣﺔ ﻟﻲ.
בכלל לא מסכים/ה 1

2

3

4

 5מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

 .19התכים של ההרצאות היו ברורים ובעלי עיין רב עבורי.
ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺿﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﺛﻳﺭﺓ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎﻡ.
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בכלל לא מסכים/ה
ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

5

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 .20הגיוון במתודות עיכב את תהליך הלמידה וגרם לבלבול.
ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺳﺑﺏ ﺗﺎﺧﻳﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻭﺳﺑﺏ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﻭﺍﻟﺑﻠﺑﻠﺔ.
מסכים/ה במידה רבה

בכלל לא מסכים/ה

1

2

3

4

5

ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 .21הסיורים בקורס היו מוצלחים ובעלי עיין רב עבורי.
ﺍﻟﺟﻭﻻﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻭﻣﻬﻣﺔ ﺟﺩﺍ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ.
בכלל לא מסכים/ה
ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

מסכים/ה במידה
רבה

1

2

3

4

5

2

3

4

5

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 .22הסדאות היו מאוד משמעותיות לתהליך הלמידה עבורי.
ﻛﺎﻧﺕ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ.
מסכים/ה במידה
רבה

בכלל לא מסכים/ה

1

2

3

4

5

ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 .23היה צריך לערוך יותר סיורים ופחות סדאות.
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ﻛﺎﻥ ﻳﺟﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻛﺛﺭ ﺟﻭﻻﺕ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻗﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻣﻝ.
בכלל לא מסכים/ה 1

2

3

4

 5מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

 .24היה צריך לקיים יותר הרצאות ופחות סדאות בקורס.
ﻛﺎﻥ ﻳﺟﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻛﺛﺭ ﻣﺣﺎﺿﺭﺍﺕ ﻭﺍﻗﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ.
בכלל לא מסכים/ה 1

2

3

4

 5מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

 .25היה צריך לקיים יותר סדאות ופחות הרצאות בקורס.
ﻛﺎﻥ ﻳﺟﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻛﺛﺭ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﻭﺍﻗﻝ ﻣﺣﺎﺿﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ.
בכלל לא מסכים/ה 1

2

3

4

 5מסכים/ה במידה רבה

1

2

3

4

 5ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

 .26בסך הכל אי שבע/ת רצון מהקורס.
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺎ ﺭﺍﺿﻲ\ﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ.
בכלל לא מסכים/ה
ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻕ ﺑﺗﺎﺗﺎ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

מסכים/ה במידה
רבה
ﺍﻭﺍﻓﻕ ﻛﻠﻳﺎ

 .27א לציין קודות או היבטים בקורס שהיו טובים וכדאי לשמר.
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ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﻭﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻭﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﺗﺑﻘﻰ.
_______________________________________________
_______________________________________________
 .28א לציין קודות או היבטים בקורס הטעוים שיפור.
ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﻭﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ.
________________________________________________
________________________________________________
 .29הערות כלליות והצעות לגבי הקורס.
ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻭﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﺧﺭﻯ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭﺓ.
________________________________________________
________________________________________________

תודה ,צוות
הקורס
ﺷﻛﺭﺍ ٬ﻁﺎﻗﻡ
ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ
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ספח מס'  :7תשובות הסטודטים לשאלות פתוחות
במסגרת שאלוי הפרה והפוסט

ציפיות הסטודטים בתחילת הקורס היו )היגדים שכתבו על ידי
הסטודטים(:
§

שתהיה הגדרה ברורה לכל האוכלוסיות המשותפות של החברה
הישראלית והייתי רוצה להבהיר לי את הזהות שלי

§

להתגבש עם הקבוצה בצורה טובה

§

סדאות ופעילות שמקרבות סטודטים מבחיה חברתית לימודית
ותרבותית

§

שהקורס יתרום לפתח קשרים ביחסים טובים בין התרבויות
והקבוצות השוות

§

ללמוד על האוירה בקמפוס בכדי לשפר את המצב הקיים שיש בו סוג
של יחסים קרים בין יהודים וערבים ובכלל .לצאת מפה עם ראייה
אחרת

§

להל דיאלוג ,להתוודע לקודות המבט השוות ,לפתח תובה כיצד
מהלים דיאלוג היוצא מקודת מבט של הבדל ומפתח תחושת
השתייכות ,הכרות ושיתוף פעולה

§

סטודטים ערבים ויהודים שומעים אחד את השי ומביים אחד את
השי ומקבלים את הדעות אחד של השי

§

קורס זה אמור להביא לסוג של חיים משותפים בין כל התרבויות.
קבלת השוה והאחר

§

לפתח את הקורסים העתידיים לקירוב הסטודטים הערבים והיהודים

§

להכיר טוב יותר את הקבוצות השוות

§

יצירת קוד התהגות בין קבוצות שוות .קו רעיוי לשותפות על מת
ליצור אוירה עימה ,קבלת השוה
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§

לסות ולהבין את הצד השי ואז לבות בסיס ליחסים בלתי מושפעים

§

לקבל איפורמציה על קבוצות שוות וכן ללמוד יותר וליהות

§

קירוב לבבות והבת האחר

§

ללמוד איך ליצור אוירה טובה בסביבה בעלת שוי תרבותי ואידאולוגי
מובהק
בסוף הקורס שאלו הסטודטים האם ציפיותיהם עו ,להלן
תשובותיהם )היגדים שכתבו על ידי הסטודטים(:

§

הקורס עה על הציפיות שלי במידה רבה

§

במידה מסויימת ,צפיתי שיעורר בי יותר עיין

§

אי חושב/ת שאכן הקורס עה על הציפיות שלי מפי שהוא קירב את
המשתתפים )הסטודטים(מחברות שוות

§

כן ,במידה רבה

§

לצערי הקורס לא עה על חלק מהציפיות ,אלא רק חידד את הפערים
יותר .השיח היה יותר ביי לבין עצמי ופחות עם העמיתים לקבוצה.
למרות שעשו מאמצים ל"חלוב" מעמיתי את דעותיהם לא תמיד זכיו
לשיתוף פעולה .ואם אמרו דברים ,הם היו ברמה שטחית לדעתי

§

הקורס עה על חלק מהציפיות שלי ולדעתי כל מפגש עם קבוצת הרוב
במסגרת דיאלוג היו חוויה שתעיק לו הזדמות לגלות מיומויות
חברתיות ולהתעסק עם השסע הקיים

§

כן ,עה במידה רבה רק לאחר שהבתי את מטרת הקורס

§

לא הצליח למצות את הפוטציאל  .צריך היה לפתח את סוגיית
המפגש וממה לצאת ללימוד "קמפוס מגוון" כסוגיה.

§

למדתי הרבה דברים חדשים ,הכרתי קבוצות שוות בחברה
הישראלית ולמדתי להסתכל על דברים אחרת בכל הקשור לקבוצות
מיעוט בחברה
שאלה  .26א לציין קודות או היבטים בקורס שהיו טובים וכדאי
לשמר.
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המחות תו יחס טוב ואכפתי
הסדאות והסיורים
המפגש של תרבויות שוות ,הצפת דברים ובעיות שלא מדברים עליהם
באויברסיטה
היחס הטוב של המרצים
הסיורים וההרצאות היו מאוד מעייים אי אישית למדתי מאוד
מההרצאות
העבודה בקבוצות קטות היתה יעילה וקרבה בין הסטודטים
ושא הסדאות והסיורים תו הזדמות טובה לשמוע ולהכיר דעות
של אחרים .כמו כן ההרצאות שהיו בושא מחקרים חשפו בפיו
תוים שלא היכרו קודם )עובדה(
בתחילת הקורס התאפשר לי להכיר את הרטיב הערבי באופן קרוב
יותר .הדבר תרם לי להבין קצת יותר את הצד השי
חשוב שהמחים המובילים את הקורס יהיו וכחים לאורך כל
הסמסטר .רצוי להביא עוד מרצים,או פל דיון על דברים בוערים
וליצור בכל קורס יוזמה חדשה שעליו להוביל בין אם בקמפוס או
באזור מסויים בארץ שהמטרה היא שיח חברתי של  2הקבוצות
שתי המחות עשו עבודה הדרת לכן אי מדגיש את השילוב המוצלח
בין שתיהן ,להמשיך להזמין מרצים שהיה להם הד חיובי בקרב
משתתפי הקורס
המפגש והסדאות שבין קבוצות שוות למשל ערבים ויהודים מאוד
תרמו לביית קשרים וקידום יחסים
התסות בעבודת החקר המשותפת .היסיון לפצח את השילוב בין
מתודה אויברסיטאית )כביכול הגמוית( לבין אוטופיה מגוות
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בהקשר של סכסוך .סטודטים חמודים ,מחות פלאות ,פרפסור
מסור ,חם וידען
גיוון המרצים והמרצות שלקחו חלק בקורס ,גיוון הסטודטים,
הרצאות מאוד מעייות ,ידע שהועבר לסטודטים
חופש הביטוי
שאלה  .27א לציין קודות או היבטים בקורס הטעוים שיפור.
להביא תכים יותר מעייים
ההרצאות לא תמיד היו ברורות
לפעמים בסדאות היה לו קשה לדבר בפומבי על דברים שקשורים
לזהות ולקבוצה שאי שייכ/ת אליה
הבקשות הרבות של הסטודטים
הקורס צריך להיות מסודר .הרגשתי שלפעמים הולכים לאיבוד
ודברים חזרו על עצמם
צריך לשלב פעילויות שיעודדו הסטודטים להשתתף
שיהיה לכן בהצלחה בהמשך ,הייתה חוויה עימה
הסדאות היו מעיקות וקשות עבורי
יש חלק מהמרצים שלא עו על הציפיות והתכים שלהם קוממו את
שי הצדדים לכן אי לא רואה שום תרומה בהזמתם להרצות
במסגרת הקורס
צריכים להבליט באופן ברור את מטרת הקורס מההרצאה הראשוה
וזה מה שלא היה ברור בהתחלה
הבלגן המתודי .להשקיע במשהו שאפשר ללמוד ממו .במקום הטפות
מוסר "פוליטיות" למצוא דרך שבה הושא למד
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לי באופו אישי הייתה חסרה מעורבות של כל הסטודטים .לפעמים
היה הרושם שרק אי ועוד סטודטית מדברות והשאר שותקים ,אולי
זה קשור לתרבות ממה אי מגיעה
שאלה  .28הערות כלליות והצעות לגבי הקורס.
אין .הקורס היה מעיין .אתגר אותי ושיה הרבה בדעות שלי
באופן כללי הקורס היה מצויין ,יש מקום לקצת שיפור והיה מספיק
לסמסטר אחד בלבד
בגדול היה מעיין ,אשים למדו דברים חדשים על הצד השי ,אווירה
מאוד טובה .בדרך כלל הדיאלוג היה מעיין מאוד בין הקבוצות
השוות ....ותודה לכל צוות הקורס
מומלץ ליצור שיח תקדימי עם באי הקורס ,על מת ליצור קודת
פתיחה זהה כמה שאפשר מבחית תובות הקורס ,מטרותיו ,הידע
הדרש ואכן דרש ידע .לצערי חלק מבאי הקורס היו מאוד שטחיים,
חשוב להוביל איזה מהלך לשיוי מצב ולא רק לדבר אלא גם ליזום
לעשות לכן הצעתי היא לסיים את הקורס לא עם עבודה אלא עם
פרויקט שיובילו הסט' באויב' עצמה או במקום כל שהוא כדי לעודד
את השיח ,כדי לצמצם את הפערים בין הרצוי למצוי
צריך שיהיה יותר תיאום בין מייסדי הקורס
צוות הקורס היה הדר תמשיכו לשקוד יום ולילה על עיין המפגש
המגוון .וישר כוח
בסמסטר א' לבות קורס שיוביל לעבודת אמצע "החברה המגוות".
בסמסטר ב' סדאות ,התסות ,הכרות עם פוקציות בקמפוס מגוון.
בעיות ואתגרים היחודיים למפגש זה
יותר מפגשים עם פרופ' חמאיסי  /קורס מקסים ממליצה לשלבו בכלל
החוגים באויברסיטה .שובר סטיגמות ומעשיר בידע
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ספח מס'  :8עבודות ומטלות הקורס
קמפוס מגוון -עבודת אמצע קורס
בחרו סוגיה חברתית המצאת במתח בין קהילות וקבוצות שוות
בחברה בישראל ושאין עליה הסכמה לפחות מצד קבוצה /קהילה
אחת )למשל -שירות אזרחי ,ועדות קבלה ביישובים קהילתיים ,סוגיית
הזרמים בחיוך ועוד( .הציגו אותה מקודת המבט של שתי
קבוצות/קהילות לפחות .חלק זה יהיה מבוסס על לפחות מאמר
אקדמי אחד המסביר סוגיה זו מקודת מבטה של אותה קבוצה .זו
יכולה להיות הקבוצה/קהילה שאתם משתייכים אליה .שימו לב,
מדובר בשי מאמרים ,מאמר עבור קודת המבט של כל קבוצה.
 25%לכל קבוצה.
לאחר מכן קיראו את מאמריהם של מאג'ד אל חאג' ויעל תמיר
המופיעים בסילבוס ודים ברב-תרבותיות .ערכו דיון סביב השאלה:
כיצד יתן ליישב בחברה רב-תרבותית את הפערים והמתחים השוים
שתיארתם בחלק הקודם? עשו שימוש בתובות מן המאמרים של
תמיר ומאג'ד אל חאג' .סכמו ביסוח עמדה אישית שלכם ביחס
לסוגיה.
דיון40% :
עמדה אישית
10%
היקף -עד שישה עמודים .אא הציגו טעוים בויים בצורה בהירה
ותמציתית.
יתן להיעזר בחברי קבוצה אחרים לאיתור מאמרים מייצגים ולליבון
סוגיות .אך יש להגיש עבודות אישיות על פי כל כללי האקדמיה.
המאמרים:
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*תמיר ,יעל )" .(1998שי מושגים של רב-תרבותיות" .עמ'  79-92בתוך:
רב-תרבותיות במדיה דמוקרטית ויהודית .בעריכת מחם
מאוטר ,אבי שגיא ורון שמיר .תל אביב :הוצאת רמות-
אויברסיטת תל-אביב.
*אל-חאג' ,מאגד )" .(2003חיוך בצל הקופליקט :הגמויה תרבותית
לעומת רב-תרבותיות שלטת .עמ'  .295-327בתוך :בשם
הביטחון :סוציולוגיה של שלום ומלחמה בישראל בעידן משתה.
מאג'ד אל-חאג' ואורי בן-אליעזר)עורכים(  .חיפה :אויברסיטת
חיפה.
לם ,צבי )" .(2000חיוך רב-תרבותי ,בין-תרבותי -האם יש בזה ממש?
עמ'  17-21בתוך :חיוך לתרבות בחברה רב-תרבותית ,קובץ ט,
)עורכת( מרים ברלב .ירושלים :בית ספר לחיוך ,האויברסיטה
העברית) .רשות(

תאריך הגשה2/3/16 :
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מתווה למשימת סוף הקורס -לחיות בקמפוס מגוון
הערה :העבודה תתקיים בקבוצות של  4-3סטודטיות.
המשימה :לבחור רכיב או סוגיה הקשורה לעולם הקמפוס :מרחב
ויזואלי ,חיים חברתיים ,טקסים רשמיים ,פעילות תרבות ומסיבות,
תכיות לימודים ,ספרייה וכד' ,ולתאר אותה תוך יתוח מפורט לאילו
קהילות בקמפוס המדייות )הרשמית או שאיה רשמית( ותת מעה.
לתח זאת תוך התייחסות למאמר ולחומר שלמד בקורס בושא.
להציע פתרוות אלטרטיביים אל מול פרקטיקות ומדייות הצריכה
תיקון והרחבה של המעה לקהילות הקמפוס השוות .האלטרטיבות
צריכות לבטא הן את התפישות של חברי הקבוצה והן לשקף תובות
ולמידה שצברו בקורס.
היקף 6 -עמודים.
המשימה תוצג בפירוט במפגש השישי.
חומרי קריאה:
רחל הרץ–לזרוביץ; פייסל עזאיזה; עביר פרח; הלה פרץ; ותמר
צליקר .תפישות ועמדות של סטודטים יהודים וערבים כלפי
אויברסיטת חיפה כמוסד דו-לאומי:סקר השוואתי לפי מלחמת
לבון השייה ולאחריה.
והאד ,עלי ) .(2013ייצוג האזרחים הערבים במערכת ההשכלה
הגבוהה ,עמותת סיכויhttp://www.sikkuy.org.il/wp- .
content/uploads/2013/10/nohad_ali_hebrew1.pdf
בוימל ,יאיר,זאבי ,עירית ,תותרי ,מרי )" .(2009מה לומדים סטודטים
יהודים וערבים אלה מאלה?" המכללה האקדמית לחוך אורים,
התועה הקיבוצית .הרשות למחקר ולהערכה קריית טבעון אורים.
מכללה אקדמית לחיוך .הרשות למחקר ולהערכה תשס"ט.
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הדין ,אילה ) ...............2009השתלבות סטודטים ערבים במערכת
ההשכלה הגבוהה הישראלית .עבודת תזה במדייות ציבורית.
.האויברסיטה העברית.
מעין ,יעל
...................................................................................................
 .(2013..........ממרחב מוגזע לרב קיומיות– :תפישות של השפעה
בקרב מרצים על האקלים בקמפוס .עבודת תזה .חיפה :אויברסיטת
חיפה.
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המרכז היהודי-ערבי
המרכז היהודי-ערבי ) (JACבאויברסיטת חיפה הוא מרכז מחקר
רב-תחומי שפועל מאז ) 1972השה שבה האויברסיטה הפכה למוסד
עצמאי אקדמי מוכר .המרכז פועל גם לקידום היחסים בין אזרחים
יהודים וערבים בישראל.
אחת ממטרותיו העיקריות של המרכז היא לטפח את החוויה
החברתית הרווחת באויברסיטה ולספק לסטודטים ולסגל האקדמי
והמהלי סביבה דימית שממחישה חווית דיאלוג איטגרטיבי
בספירה החברתית גם במרחב הקמפוס .המרכז מבקש למף את
ההזדמות שיצר המרקם הייחודי באויברסיטת חיפה ולעודד את
הסטודטים שלומדים בה להפוך לאזרחים המודעים למורכבויות
ולאתגרים שבמרחב הציבורי בישראל ,ולמשתתפים פעילים בעיצוב
חברה סובלית הרבה יותר.
המרכז פועל ליישום המטרות האלה בשלושה מעגלים עיקריים:
 .1מחקר :כאחד ממרכזי המחקר באויברסיטה ,המרכז היהודי ערבי
מתאם בין הפקולטות השוות – מדעי הרוח ,מדעי חברה ,חיוך
ומשפטים – ליוזמות וביצוע מחקר אקדמי ביתחומי בושאים
הקשורים ליחסי יהודים וערבים.
 .2חיים משותפים בקמפוס :המרכז יוזם פעילויות משותפות וימי עיון
ופרויקטים שוים משותפים בין סטודטים יהודים וערבים .מחקר זה
)לחיות ביחד בקמפוס מגוון( ,היו שילוב המעגל המחקרי ומעגל בחית
החיים המשותפים בקמפוס גם בגישת מחקר של תצפית משתתפת
לקראת יצירת תשתית מחקרים לפעולה בתוך הקמפוס.
 .3המרחב הציבורי :המרכז מקשר בין האויברסיטה לבין עמותות
וארגוים שוים במיוחד בצפון הארץ ומארגן כסים וקבוצות עבודה
שמטרתם לתמוך בדיון המשמעותי והפורה בין פוליטיקאים ומהיגים
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אזרחיים יהודים וערבים בישראל ,ובדיון בין הישראלים והפלסטיים
והעולם הערבי.

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ-ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ-ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) (JACﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ ﻋﺎﻡ ) 1972ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( .ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺸﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤُ ﺘَﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻜﻲ
ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ٬ﻭﺍﻋﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ٬ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺴﺎﻣﺤﺎً.
ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ:
 .1ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ :ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ٬ﻳﻨﺴﻖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  -ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ.
 .2ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ :ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﻋﻘﺪ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ .ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ
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ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ )ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺣﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺘﻨﻮﻉ( ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ
 ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ٬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻡ
.ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
 ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ: ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﻌﺎﻡ.3
 ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ٬ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ٬ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺜﻤﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ٬ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
.ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
The Jewish-Arab Center
The Jewish-Arab Center (JAC) at the University of Haifa is a
multidisciplinary research center established in 1972 (the year the
University became an independent accredited academic institution).
The Center also works to strengthen relations between the Jewish
and Arab citizens of Israel.
The Center works to meet these objectives in three main circles:
1. Research: As one of the University's research centers, the
Jewish-Arab Center links and coordinates between the various
faculties of Humanities, Social Sciences, Education and Law, to
initiate and conduct interdisciplinary academic research on
Jewish-Arab relations.

2. Shared Living on Campus: The Center initiates joint activities,
seminars and projects between Jewish and Arab students. This
study (Living Together in a Diverse Campus) is a combination of
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the research aspect and the aspect of the examination of shared life
on campus, also in the use of a participant observation approach to
creating a research infrastructure for campus activities.

3. The Public Space: The Center links the University with various
institutions and organizations, especially in northern Israel, and
organizes conferences and working groups aimed at supporting a
meaningful and fruitful discussion between Jewish and Arab
politicians and civic leaders in Israel, and between Israelis and
Palestinians and the Arab world
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Insights and Executive Summary
This report summarizes the study "Living Together in a Diverse
Campus". The study was initiated by the Jewish-Arab Center at
the University of Haifa and conducted over the course of three
years between 2015-2017.
The Academic world is one of the most interesting and
challenging social spheres where social change in a multicultural
society like Israel can be created. Israeli President, Reuven Ruvi
Rivlin, had addressed this in his launch speech of the "Israeli
Hope for the Academy" initiative in 2016:
“The fourth and final axis, which you marked as a particularly
challenging goal, is to establish the campus as a meeting
place and as a space for joint activities. While the IDF was in
the past the main place where most of the Israeli society met
each other, in today’s new social order, academic institutions
have become one of the first places where members of the
Israeli society first meet, and thus, it faces a new challenge:
how can the campus serve as a space for creating a
meaningful and constructive encounter between the different
groups in the Israeli society? Groups affected by mutual
ignorance and as sediments of alienation and hostility
continue to separate them? Are the Israeli academic
institutions willing to take this social-educational role, which
was, to a large extent, forced upon them by the already
separated education system?”
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Following this argument, diversity in academic institutions is a
social blessing: it implies the possibility of narrowing the gaps
and bringing people together who, prior to entering the
University,

had lived separately. The common university

experience allows them to become acquainted with one another,
and prepares students for their professional careers in a diverse
world in which they work and live together as citizens, with the
potential for reducing tension and increasing solidarity among
young people from different groups. At the same time, diversity
poses challenges for the institution and its students. The issue of
diversity is one that concerns, and will probably continue to
concern, many academic institutions in Israel and around the
world.
Integration of students from various population groups, including
members of the minority and majority groups, is accompanied by
many difficulties related to: academic achievements, social
relations and community and o institutional activities. The
question arises as to whether an academic institution can adapt
itself to the various needs of students from diverse groups, and
specifically students from the Arab society, who constitute a
relatively large minority on Israeli campuses and in Israel at
large.
The study focuses on these core questions and as such will be of
interest to international scholars working in other global
contexts. It analyzes the academic campus in the context of
inequality and conflict among national/ethnic communities. This
study allows us to learn how two social groups, Jewish and Arab,
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view the campus, a space they share. Its findings may serve as a
baseline to develop an operative plan for the implementation of a
broader social vision.
In Israel, few studies have yet been conducted that used
institutional analysis of the actual policy of the academic campus
in the context of diversity (with the exception of reports
undertaken by some civil society organizations27). According to
the Council for Higher Education (CHE) and the Planning and
Budgeting Committee (PBC)28, the number of students from
minority groups in Israeli universities is forecasted to continue to
increase. Thus,

studies on policies in this domain are of

significant importance. The University of Haifa management
published a vision that expresses its commitment to promoting
multiculturalism: "The core mission of the University of Haifa is
to create academic excellence and to promote a shared Israeli
identity and a democratic civic identity in an environment of
tolerance and multiculturalism; an environment that contributes
to outstanding research and to highly qualified, creative and
productive graduates.". Most faculty who were interviewed
perceive the University vision as sufficient and important29. The
University staff is careful to preserve the spirit of the vision, but
some of its members think it can be improved through a broader
27

See " The Presence of Absence - The Israeli Campus and Its Relation
to Arabic Language and Culture - A Situation Report." Sikkuy, 2014.
28
See the PBC’s plan for expanding the accessibility of the Academy
to the Arab, Druze and Circassian societies in Israel, a situation report
and challenges for the future.
29
Staff members were asked about the vision directly during the
interviews. The students were not interviewed but were asked other
related questions that we will address hereafter.
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discussion that will also consider the Arabs' positions regarding
the concept of "shared Israeliness." It seems that the discussion
which led up to the articulation of the vision was conducted
without significant Arab representation, which caused some
Arab faculty to express their reservations about it. Some of the
research results show that not all of the University's policies
actively promote a multicultural vision. This vision is no doubt
significant and challenging and requires the investment of
greater efforts to achieve full realization.
The results indicate that Arab students at the University of Haifa
consistently experience a range of different experiences on
campus: the majority feel comfortable while some report
negative or unpleasant experiences. Some of the Arab students
experienced discrimination and less consideration of their
cultural needs. These students reported that they experienced a
less egalitarian attitude on the part of the administrative and
academic staff, and the University as an institution. Arab
lecturers do not express these feelings, and for the most part
report fair treatment as individuals, but a deprivation of cultural
expression as a collective. Jewish students tend to view the
campus atmosphere as egalitarian. A pattern of disparity
repeatedly emerges as Arab students, Arab lecturers, and many
of the Jewish lecturers believe that the University is not an
egalitarian institution, whereas most Jewish students and Jewish
administrative staff members think there is a sufficient level of
equality.
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In terms of the relations among students on campus, a range of
behavior was reported fluctuating from competition for resources
and disregard of other, to lukewarm relations and voluntary
separation. On the side of competition for resources and
disregard of other, the views expressed by some Arab students
include the perception of the

University as a home for the

Jewish group, and indifference with regard to inequalities and
gaps in addressing and meeting the needs of Arab students. On
the other side of the spectrum reporting lukewarm relations and
voluntary separation,
The study shows that both students and lecturers think that there
is potential for improved interaction between Jews and Arabs at
the University. Both groups are equally unsatisfied with the
current relations between Jewish and Arab students. Students of
both groups do not feel closer to Jews/Arabs inside the
University than they do outside the campus. The relationship
among students and faculty members, administrative and
academic, is better than the relationship among the students
themselves. Jews believe that their interactions with the
administrative and academic staff are equally good and relatively
sufficient, whereas Arab students see their interactions with the
academic staff as significantly better than with the administrative
staff. Both groups are equally positive toward the possibility of
connecting with students from the second national group.
Both Arab and Jewish lecturers point to lukewarm relations
between the two groups of students and/or between the lecturers
themselves. They spoke about a pattern of separation and argue
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that there are little efforts invested in changing the relations
among Jews and Arabs on campus. A number of the lecturers
interviewed admitted that they do not actually know how Arab
students feel in their classrooms and at the same time said they
would like to know more. Some had shared some difficulties
with the interviewers, like information gaps and situations that
they could not understand.
In addition to the Jewish students' indifference about Arab
cultural needs and a desire to preserve the status quo, it appears
that they, as well as the administrative staff, feel a sense of
discomfort and point to a (partial) lack of a feeling at home in the
University. The University of Haifa is perceived by many Arab
interviewees as "a University where there is a hegemony of
Jews" and from the point of view of many Jews interviewed as
“Birzeit”. 30

.This prevalent dichotomous cataloging of the

symbolic space in the discourse reflects a competitive thinking in
terms of "you or me." This line of thinking, partially explains the
ongoing separation between the two groups.
Many of the Jewish (students and staff) on campus experience
partnership in the University’s space ambivalently. On the one
hand, they view Arab participation in the space as positive, one
which reflects normality, democracy, and normal life. On the
other hand, they fear an Arab takeover of space and the loss of
Jewish identity and sovereignty, and the deterioration of the
sense of security that accompanies it. The researchers posit that
30

This term is a metaphor that indicates to the large presence of ArabPalestinian of students on campus. It refers to the Palestinian
University in Ramallah.
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Jewish students on campus also suffer from the explicit and
implicit inter-group tensions, with some claiming that Arab
students receive 'more than what they deserve', and that they
have many privileges, etc.), and alongside the concerns, they
lack the tools (emotional and social) that could help them in
dealing with a situation of partnership in the public space.
Most of the lecturers think that the University should narrow the
gaps between vision and reality and give a meaningful
expression to the culture and needs of the Arab students. Many
of them believe that the linguistic landscape should include the
Arabic language. In their opinion, it is necessary to employ more
staff members from the Arab society and to consider their
political sensitivities and needs without the fear of being
negatively branded, and to deal with issues not from a defensive
and avoidant position. Many of them feel that they need more
tools to deal with the challenges of diversity on campus.
The sense of "student identity" is relatively high and
characterizes both groups. About seventy percent of students in
both groups developed a student identity during their time at the
University. Student identity is a neutral component unrelated to
ethnic identities that are in conflict in the Israeli society..
The contribution of the study is multifaceted. First, it contributes
to the body of scientific knowledge in the global context because
it analyzes an academic campus in the context of inequality and
conflict between national/ethnic communities, and allows
comparison with cases of inter-ethnic conflict and ethnic
tensions in the context of immigration. Second, this research
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contributes to internal Israeli knowledge. It deals with the
institutional policy of an Israeli campus, and thus is innovative.
The University of Haifa is an established university whose
research bodies have significantly contributed to the scientific
community in the field of research of the relations between the
majority and the minority groups, including Jews and Arabs.
This study enables Israeli social scientists to learn about current
patterns and attitudes among students, as well as to learn about
approaches and perceptions regarding the policy of a significant
University in Israel, which has the largest number of Arab
students compared with other universities in Israel. The study
also contributes to Israeli research in that it presents a stratified
analysis of attitudes among three different groups on campus:
students, lecturers and administrative staff. We believe that a
comprehensive view of the campus experience is essential for
understanding the process of which formal and informal policies
are shaped on campus from the point of view of the
management, academic and administrative staff and students.
Previous studies have clearly shown that campus atmosphere is
experienced differently by different groups and should be
understood throughout the whole institutional hierarchy. In other
words, to examine the inter-group differences between Jewish
and Arab students and faculty members and administrators; A
complete picture of the experience is needed so that a crosssection demonstration can be constructed to allow the assembly
of the different parts of the mosaic.
As findings of the study indicate, the current situation at the
University of Haifa is similar to that of other universities around
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the world, whose policies and institutional structure, culture, and
discourse correspond mainly to the needs of students from the
majority group. The needs of the Arab students, the hiring of
Arab administrative staff, the recognition of the Palestinian
narrative and cultural features on campus - are not adequately
addressed in the eyes of some of the survey/interview
participants. The University of Haifa carries out a variety of
programs that enhance accessibility, as well as programs
designed to promote equality and dialogue among the various
groups. However, a comprehensive policy that will moderate the
unequal aspects identified still has to be forged.
The study clearly shows that the University of Haifa is a place
where different groups experience the atmosphere of the campus
differently, and that all the communities on campus have comfort
zones as well as more negative experiences and challenges.
Some Arab students lack a sense of equality and fairness, while
some Jewish students, whom the space recognizes as a
hegemonic and stable group, lack a sense of security. Some of
the academic staff reported being confronted with usually covert
conflict among the Jewish and Arab students in the classroom
and lack the tools to deal with this explicitly. The Jewish
administrative staff faces difficulties especially when faced with
student demonstrations, at times violent; the number of Arab
administrative staff is very small and this in itself may lead to
alienation among both Arab students and staff.
Main Insights and Next Steps

317

The questionnaire and interview findings should be publicized
and shared. Four Jewish-Arab focus groups should be formed to
examine the findings and develop recommendations: University
Management, Faculty, Administrative Staff and Students
(including members of all of the student union sub-groups and
representatives). After each group formulates their insights and
recommendations, an integrated focus group comprised of
members of all four groups should develop a prioritized list of
recommendations and a plan of action appropriate to a university
environment. Initial ideas of the research team which might be
considered, among others, by the focus groups:
1. The University’s vision is one of its central components
as an institution and is perceived by most of the
interviewees as an essential element. It is important to
preserve the vision’s spirit while establishing a policy
that will narrow the gaps between planning (or vision)
and actual implementation. It is also important that all
University employees learn and understand it. The
vision must be honed and made available and
understandable to all employees. In addition, it must be
reexamined

while taking into consideration the

narrative and norms of all stakeholders on campus.
2. Leveraging the location of the University and its
branding as a diverse and multicultural university that
will constitute a significant and qualitative research
center for the application of various doctrines in
multiculturalism.

Values

of
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multiculturalism and

diversity must be strengthened as an asset; a theme
which both University leadership and lecturers should
encourage

its

enhancement.

Diversity

and

multiculturalism should take into account the national
and cultural values of the individual and those of the
subgroups in society. Our recommendation is to
establish values of diversity and multiculturalism as a
virtue and asset.
3. The number of Arab academic and administrative staff
members should be significantly increased: to promote
a policy of appropriate representation, and classification
and recruitment of highly qualified professional
personnel.
4. Strengthening the multi-cultural aspects should be done
in collaboration with the Jewish administrative staff (in
terms of positions and tools) to moderate the difficulties
they face in dealing with multiculturalism as a complex
daily challenge. The importance of Jewish culture
should be emphasized and not obscured, and at the
same time not to obscure the Arab culture, and seek to
find a common denominator in the context of the
campus to strengthen the cultural affiliation of each
individual and subgroup in order to recognize and
respect the culture of the other.
5. Developing

face-to-face

instead

of

back-to-back

perceptions and behaviors to increase the recognition
and legitimacy of the other, while enhancing the sense
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of security at the University by proactively, publicly
and

institutionally increasing

interactions

among

groups. Establishing processes that lead to increasing
the sense of security and confidence among staff
members and students from the various groups, creating
joint and planned meeting spaces and activities, and
creating institutionalized dialogue spaces. Increased
institutionalized dialogue will increase the sense of
security and freedom of expression and improve the
quality of discourse.
6. The level to which the University is perceived as Zionist
is very important for many of the Jewish interviewees.
At the same time, it constitutes an obstacle for the Arab
staff members and students in creating solidarity and
belonging. We recommend focusing on the Israeli
aspect

by

determining

characteristics

that

are

inalienable assets for the Jewish community on campus,
and at the same time to find ways to give stronger
representation to elements of shared Israeli citizenship
which include Arab belonging and culture, in order to
develop a shared discourse and mutual recognition of
each other's narratives. This task includes the creation
of joint frameworks for national and cross-national
association such as the development of a common
anthem of the University, sports teams, and theater and
so on.
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7. Enhancing the sense of security at the University by
proactively, publicly and institutionally increasing
interactions among groups. Establishing processes that
lead to increasing the sense of security and confidence
amongst staff members and students from the various
groups, creating joint and planned meeting spaces and
activities,
spaces.

and
The

creating
goal

institutionalized

would

be

that

dialogue
increased

institutionalized dialogue will augment the sense of
security and freedom of expression and improve the
quality of discourse.
8. The study of the Arab-Palestinian narrative should be
included within the framework of courses that teach
about

different

social

groups:

Ultra-Orthodox,

Ethiopians, Mizrahi Jews, etc. Ways must be found to
give

institutionalized status to Arab symbols and

respect for history and heritage of the Arab Palestinian
group on campus. An elective cross-disciplinary course
could be developed for interested students, which deals
with intercultural recognition and social diversity in
Israel. This course will be recognized academically and
will be included within the credits for a degree.
9. Jewish personnel need training to improve their
pedagogy skills and service quality at a diverse campus.
Arab personnel need workshops that address and deal
with the difficulties and obstacles they encounter during
their work, as well as to learn about the possibilities of
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promoting Arab and Jewish students. The training must
be compulsory for all university faculties. A joint
training program needs to be prepared for all academic
and administrative staff.
10. The presence of the Arabic language and culture in the
public space of the campus should be increased, by
writing and translating signs into Arabic, teaching
courses in Arabic and creating some courses in Arabic
for interest students. The goal is to demonstrate the
language in the public space in campus, in a manner
that will establish the Arabic language in the
consciousness of all the students and in the campus
space. But to do so while implementing processes of
preparedness and strengthening the sense of security
among the administrative (Jewish) staff.
11. Proposing courses that teach about the conflictual
relations between different groups in the society. The
importance

of

such

courses

should

not

be

underestimated in light of the current tendency on the
University of Haifa’s campus not to deal directly with
inter-group conflicts that concern the larger Israeli
society and the campus.
12. Freedom of expression should be expanded and the
legitimacy of nonviolent political discourse on campus
should be acknowledged. There should be efforts made
to utilize existing tools such as debates, the UN model
and courses and other techniques that can hone the
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political debate in a healthy manner. A lively political
discourse is a guarantee for increasing confidence
among students and lecturers who will benefit form the
opportunity to refine their abilities and tools in such
discussions.
13. To promote treatment for weak, struggling and
marginalized students, we propose opening special
clinical courses to study these issues in order to
increase the pedagogic skills of lecturers on the campus
on how to deal with social vulnerability that harms
students from excluded groups, especially Arab
students.
14. To facilitate accessibility and empowerment of Arab
students, especially during the first year of their studies,
to help them cope with the cultural and social "crisis"
they are encountering and to allow them a soft landing
at the University. At the same time, joint courses for
Jewish and Arab students and joint community
activities on campus should be developed.
15. The Dean of Students and the Student Union should
work to increase the participation of Arab and Jewish
students in community activities throughout the
campus, in order to strengthen students' identity. As
part of the development of students' identity, actions
should be taken to increase the participation and
representation of Arab students in the Student Union.
This requires the amendment and updating of the
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regulations and structure of the Student Union, which
will

ensure appropriate representation for

Arab

students.
16. This study examined the attitudes and perceptions of a
sample of students and academic and administrative
personnel at a certain point in time (the research
period). It is recommended to conduct periodic research
to identify the changes and current trends that have
taken place towards the development of a diverse and
multicultural campus, which addresses the central
themes examined in this study.
17. It is recommended that the University’s administration
build a team that will prepare an operative plan based
on these

insights

recommendations

of

and the findings
this

study

towards

and
their

implementation and approval. An operative plan will
include a toolbox for the implementation of a
development strategy that will provide an advantage to
the University of Haifa as a diverse and multicultural
campus. Special attention should be given to the place
of multiculturism in the University platform, as well as
research and academic excellence, which now stand at
the top of the university's priorities.
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