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הקדמה 

חברות וחברים יקרים,

נוהרים לאקדמיה. כן, בעשור האחרון מספר הסטודנטים הערבים באוניברסיטאות ובמכללות הכפיל את עצמו ולראשונה 

הוא חוצה בשנת הלימודים תשע"ט את הרף של חמישים אלף סטודנטים. זו התפתחות חיובית מרעישה שטומנת בחובה 

יותר  וטובה  עם השתלבות משמעותית  יחד  וחברתי של החברה הערבית,  כלכלי  ולפיתוח  פערים  לצמצום  עצום  סיכוי 

בחברה הישראלית בכללותה.    

במציאות החיים בישראל, על זרמי החינוך הנפרדים שבה, המוסדות להשכלה גבוהה הם המקום שבו צעירות וצעירים 

יש פוטנציאל ממשי לקדם הכרות ושיתופי  ותכוף לראשונה בחייהם. למפגש כזה  ויהודים נפגשים באופן סדור  ערבים 

פעולה בין הסטודנטים ובכך לתרום באופן משמעותי לקידום החזון של חברה משותפת.

תנאי למימוש הפוטנציאל העצום הגלום בהשכלה הגבוהה כמפתח לשילוב ושוויון, הוא תחושת שייכות של התלמידים 

הערבים למוסדות. תחושה שהם רצויים, ששפתם ותרבותם מקובלות, שהם מוזמנים ויכולים להשמיע את קולם, לבטא את 

רצונותיהם ולקבל שירותים המותאמים לצרכיהם.

על המוסדות להשכלה גבוהה לגלות מוכנות לשינוי. עליהם להבין ששילוב משמעותי של תלמידים ערבים, שהחל בבניית 

מעטפת שירותים לסיוע בקליטת התלמידים במוסדות, מחייב שורה של צעדים רבים נוספים: פנייה למועמדים ללימודים 

בשפתם, מתן נוכחות לשפה ולתרבות הערבית במרחב, עדכון ופיתוח תכניות של קורסים, חשיבה מחודשת על לוח השנה 

האקדמי, שילוב משמעותי של ערבים בסגל האקדמי והמינהלי ועוד ועוד. 

מיזם "קמפוס כמרחב משותף" שמפעילה עמותת 'יוזמות אברהם' בשנים האחרונות, נועד לקדם את המטרות הללו בדיוק 

ולהפוך את המוסדות האקדמיים בישראל למרחבים משותפים, המסוגלים להרחיב את גבולות השיח וליצור אופק שיוביל 

שינוי בחברה כולה. 

הפרסום שלפניכם דן  בדיאלוג שמתקיים על מקומם של הערבים במוסדות להשכלה גבוהה, כפי שהוא נחווה ונתפס על 

ידי אנשי אקדמיה, ערבים ויהודים, בעת הזו. אנו תקווה כי תמצאו בו עניין. 

תודתנו שלוחה לגופים התומכים במיזם 'קמפוס כמרחב משותף' שפרסום זה יוצא בתמיכתם. 

תודה מיוחדת לעורכות הפרסום, ד"'ר שרה אוסצקי-לזר וגב' יעל מעיין. 

בברכה,

ד"ר ת'אבת אבו ראס         
ואמנון בארי-סוליציאנו         

מנהלים שותפים, יוזמות אברהם            
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ד"ר ת'אבת אבו ראס ואמנון בארי-סוליציאנו
מנהלים שותפים, יוזמות אברהם   
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األخوات واألخوة األعّزاء

إنهم يتوافدون إلى األكاديميا. أجل، تضاعف في العقد األخير عدد الطلبة العرب في الجامعات والكلّيات، وألول مرة يتجاوز 
في العام الدراسي 2018 عتبة الخمسني ألفا. تطّور إيجابي بحّد ذاته ينطوي على احتمال هائل لتقليص الفجوات وإلحداث 

تنمية اجتماعية اقتصادية للمجتمع العربي ُيوازيها اندماج جّدي أفضل في املجتمع اإلسرائيلي برّمته.

في واقع الحياة في إسرائيل، وفي واقع ينقسم فيه جهاز التعليم إلى أربع تيارات منفصلة عن بعضها، فإن مؤسسات التعليم 
العالي هي املكان الذي يلتقي فيه شّبان يهود وعرب بشكل منتظم ألول مرة في حياتهم. في مكان كهذا تتوّفر إمكانية جّدية 

لتطوير تعارف وتعاون بني الطلبة لإلسهام من خالل ذلك بتطوير إمكانية لوالدة املُجتمع املشترك.

الشعور بانتماء الطلبة العرب إلى هذه املؤسسات هو شرط تحقيق اإلمكانية الهائلة الكامنة في التعليم العالي كمفتاح لالندماج 
واملساواة. الشعور بأنه مرغوب فيهم، وأن ُلغتهم وثقافتهم مقبولتان، وأنهم يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعن إرادتهم، وأنهم 

يستطيعون الحصول على خدمات تناسب احتياجاتهم.

على مؤسسات التعليم العالي أن ُتبدي استعداًدا للتغيير. عليها أن ُتدرك أن الدمج الجّدي للطلبة العرب يكمن في بناء سّلة 
بلغتهم،  املرشحني  الطلبة  إلى  التوّجه  كثيرة:  إضافية  يستلزم خطوات  املؤسسات  في  الطلبة  استقبال  في  تساعد  خدمات 
منح حضور للغة والثقافة العربية في الحّيز األكاديمي، تطوير وتحديث مساقات تعليم، إعادة النظر في الروزنامة الجامعية 

ومواعيدها، دمج جّدي للعرب في السلك األكاديمي واإلداري وما إلى ذلك.

مشروع ״الحرم الجامعي كحّيز ُمشترك״ الذي ُتديره جمعية ״مبادرات إبراهيم״ في السنوات األخيرة، مخّصص لتحقيق هذه 
األهداف بالتحديد، وتحويل املؤسسات األكاديمية في إسرائيل إلى حّيز مشترك، قادر على توسيع حدود الخطاب وخلق أفق 

للتغيير في املجتمع بأسره.

ُيعنى هذا اإلصدار بالنقاش الدائر حول موقع العرب في مؤسسات التعليم العالي، كما يفهمه ويعيشه أكاديميون وأكاديميات 
في الواقع. أملنا أن ُيثير اهتمامكم.

شكرنا لألجسام الداعمة ملشروع ״الحرم الجامعي كحّيز ُمشترك״ التي دعمت، أيضا، إصدار هذه املطبوعة. شكر خاص 
ملحرّرْي املطبوعة د. سارة أوستسكي ـ الزار ويعيل معيان. 

باحترام

د. ثابت أبو راس وأمنون بئيري سولتسيانو       
مديران مشاركان       
مبادرات إبراهيم       

د. ثابت أبو راس وأمنون بئيري سولتسيانو
مديران مشاركان, مبادرات إبراهيم



פתיח: להקצות מקום לצרימה

נוכחותם של ערבים פלסטינים אזרחי ישראל במוסדות הלימוד האקדמיים בארץ אינה תופעה חדשה, אולם מספרם ההולך 

וגובר של ערבים המצטרפים למוסדות להשכלה גבוהה והגידול במספר המוסדות, השינויים בחברה הפלסטינית בישראל 

והפעלתה של תכנית הנגשה לאומית מצריכים לדעתנו חשיבה יסודית המחויבת לאופיים של המוסדות, לתפקידם, לאתיקה 

שלהם ולדרכי פעולתם. 

השיח על מיעוטים במערכת ההשכלה הגבוהה הולך ומשתנה והמושגים הכלה והנגשה הפכו לרווחים במוסדות. המוסדות 

מפגינים הבנה לצורכי הלימוד של סטודנטים ערבים, אך עם זאת רובם מתעלמים מצורכיהם ומן האינטרסים החברתיים 

הרחבים שלהם. כל אשר אינו נכלל במסגרת ה"ישראליּות" נותר מחוץ למוסד. 

הגיונו הכלכלי של הסדר האזרחי מציע כיום לערבים להשתלב במרחב הישראלי. לפיכך ניתן לצפות שהמוסדות להשכלה 

כך  אולם  העבודה,  לעולם  הכשרתם  באמצעות  הערבים  והצעירים  הצעירות  של  הכלכלית  בהשתלבותם  יסייעו  גבוהה 

עלולה מערכת ההשכלה הגבוהה ליפול למלכודת אינסטרומנטלית כגוף המכשיר כוח אדם. כל עוד המוסדות נוהגים כך, 

הם שותפים להצרת גבולותיה של הישראליּות ולמניעת התרחבותם. 

אקדמיה מיטיבה אמורה לשאוף לחופש ביטוי ולחופש מחשבה, ועל כן עליה לשמש פלטפורמה לשיח, להרחיב את גבולות 

ההכלה ואף לשמש כר יוצר ופעיל לאפשרויות חדשות העשויות לצמוח מתוך צרימה )דיסוננס( ומתוך ביקורת, במהלך 

המפגש בין אנשים ורעיונות.

כוחות שונים פועלים כיום למתן פתרונות לצרכים ולאינטרסים של הסטודנטים הערבים: גופים ִמנהליים בעלי אחריות 

המכינות  הערבית,  לחברה  ההנגשה  תכנית  של  ליישומה  האחראים  תפקידים  בעלי  הסטודנטים,  דקנאט  כמו  פורמלית 

ותכניות הליווי השונות. הגורמים האקדמיים הפועלים באופן בלתי פורמלי למען סיוע לסטודנטים הם המרצים, ראשי 

החוגים, נשיאי המוסדות, רקטורים, סטודנטים ופעילים פוליטיים בקמפוס העוסקים בנושא מכוח מחויבות אישית. 

אנו סבורים כי פעולות אלה אינן מקדמות את הרחבתם של גבולות השיח אם משום שהן פועלות זו על זו באופן המנטרל 

שינוי ואם משום שהן מעטות מדי. 

ארגון "יוזמות אברהם" מציע למוסדות לאמץ התייחסות לסטודנטים הפלסטינים כאל שותפים לבעלות על הקמפוס, חלק 

בלתי נפרד מקהילות המחקר, מובילים חברתיים ופוליטיים בקהילתם, אזרחים בעלי יכולת ביקורתית, בעלי זכות לאתגר 

את השיח הישראלי על גבולותיו ההולכים וצרים. נקודת המוצא של חוברת זו נשענת על השאלה שעשויה הסטודנטית 

הפלסטינית להפנות אל המוסדות האקדמיים: מי אני בעבורכם?
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יעל מעין, 
מנהלת תחום אקדמיה כמרחב משותף וכשירות תרבותית, יוזמות קרן אברהם



*הכנס נערך במשותף עם מכון ליר ביום שני, י"ג במרחשון תשע"ט, 22 באוקטובר 2018.
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לטעמנו, על המוסדות להשכלה גבוהה לקדם סדר יום המתייחס לחברה הערבית בישראל כאל חברה רבת חשיבות, בעלת 

הלימוד,  תכניות  והלימודי,  המחקרי  היום  סדר  שונים:  בתחומים   )ownership( בבעלות  לשותפות  לגיטימיות  תביעות 

אתגרי המחקר, שותפויות אקדמיות בין-לאומיות, מינוי חברי סגל ִמנהלי ואקדמי, קביעת גבולות השיח הפוליטי, המרחב 

החזותי והלשוני ועוד.  

החוברת שלפניכם נלווית לכנס "אתגרי האקדמיה הישראלית כמרחב משותף: עיון, ביקורת ופרקטיקה"* והיא מתמקדת 

בארבעה נושאים מאתגרים במיוחד. אין מדובר בפרסום אקדמי, אף שהוא עוסק באקדמיה ואף שכל הכותבים בו הם אנשי 

אקדמיה. חוברת זו מקורה ביוזמה של ארגון חברתי, אשר רואה באקדמיה גורם חשוב לשינוי חברתי. בשל כך הכתיבה 

מתמקדת בהצבעה על עשייה, על תהליכים, על שינויים ועל פרקטיקות מוצלחות )best practice( אם הן קיימות, וגם 

להצביע על חוסרים ועל כיוונים רצויים. כוונתנו לצייד את הקוראים במצפן לעשייה.

בישראל הולכת ונרקמת רשת של פעילים ופעילות מכל דרגי האקדמיה השונים, אשר שותפים ביצירת שינוי חשוב ומרתק. 

שותפות זו לא נראית בחיי היום יום של הפעילים השונים אולם היא יכולה להיות מורגשת כאשר מתקבצים יחדיו. 

בפני  הניצבים  האתגרים  על  וסדורה  מאורגנת  ולחשיבה  מתמשך  לדיון  המשך  תשמש  זו  צנועה  שחוברת  מקוות  אנו 

האקדמיה הישראלית בכל הקשור לזהויות הערביות והפלסטיניות שהסטודנטים נושאים עימם, זהויות המסרבות לנשור 

בשער הכניסה למוסדות האקדמיים.

הבה ניתן מקום לצרימה. 



ُمفتتح: من أجل تخصيص مكان للُمغاير

حضور العرب الفلسطينيني مواطني إسرائيل في مؤسسات التعليم األكاديمية في البالد ليس جديدا، بيد أن ازدياد عدد 
العرب املنضّمني إلى مؤسسات التعليم العالي وازدياد عدد هذه املؤسسات، والتغييرات في املجتمع الفلسطيني في إسرائيل 
وتطبيق برنامج ُقطري لتوفير منالية للتعليم العالي ـ تستدعي في نظرنا تفكيرا جذريا ُيراعي طبيعة املؤسسات ووظائفها 

وقواعدها األخالقية وُطرق عملها.

الخطاب حول األقليات في جهاز التعليم العالي يتغّير، وقد تحّولت مصطلحات مثل احتواء ومنالية إلى مصطلحات اعتيادية 
في هذه املؤسسات. ُتبدي املؤسسات تفّهًما الحتياجات أبناء األقليات الدراسّية، مع هذا فإن غالبيتها تتجاهل احتياجاتهم 

ومصالحهم االجتماعية األوسع. وكل شيء ال يدخل في ِعداد ما هو ״إسرائيلي״ يظّل خارج املؤسسة.

املنطق االقتصادي للحياة املدنية ُيتيح للعرب اليوم أن يندمجوا في الحّيز اإلسرائيلي. وعليه، ُيتوّقع من مؤسسات التعليم 
العالي أن ُتساعد في االندماج االقتصادي لشابات وُشبان عرب بواسطة تأهيلهم لعالم العمل، لكن في هذا قد يقع نظام 
التعليم األكاديمي في فخ األداتية كجسم يؤّهل قوى بشرية ليس إاّل. طاملا تتعامل املؤسسات على هذا النحو فإنها ُتشارك في 

تضييق حدود ما هو إسرائيلي ومنع توسيعها.

من املفروض أن تتطّلع األكاديميا في أبهى تجّلياتها إلى حرية التعبير والتفكير، وأن تشّكل حيًِّزا للحوار وتوسيع حدوِد 
التَّقّبِل، والتَّحّوِل إلى حيِّز خاّلق وفّعال مفتوٍح إلمكانيات جديدة تولد من االحتكاك والنقد أثناء التقاء الناس واألفكار. هناك 
جهات ُمختلفة تنشط اليوم لتوفير حلول الحتياجات الطلبة العرب: أجسام إدارية تقع عليها مسؤولية رسمية مثل عميد الطلبة، 
الدورات التحضيرية وبرامج املرافقة املختلفة.  العرب،  للطلبة  العالي  التعليم  أصحاب املسؤوليات في برنامج توفير منالية 
أما الجهات األكاديمية غير الرسمية التي تعمل من أجل مساندة الطلبة العرب فهم املحاضرون ورؤساء األقسام ورؤساء 
املؤسسات، عمداء الجامعات، طلبة ونشطاء سياسيون في الحرم الجامعي املهتمون من منطلق االلتزام الشخصي. نعتقد أن 

هذه النشاطات ال توّسع حدود الحوار ألنها قد ُتجهض الواحدة منها األخرى أو ألنها قليلة وغير كافية.

تقترح جمعية ״مبادرات صندوق إبراهيم״ على املؤسسات األكاديمية أن تتعامل مع الطلبة الفلسطينيني على أنهم شركاء في 
الحرم الجامعي وجزء ال يتجزأ من مجتمع الباحثني والقياديني االجتماعيني والسياسيني في مجتمعهم، على أنهم مواطنون 
ذوو قدرات نقدية ولهم الحق في تحّدي الخطاب اإلسرائيلي الذي تضيق حدوده. إن نقطة ارتكاز هذه الكّراسة هي السؤال 

الذي من املمكن أن يوّجه الطالب الفلسطيني إلى املؤسسات األكاديمية: َمن أنا بالنسبة لُكم؟
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يعيل معيان،
مديرة موضوع األكاديميا كحّيز ُمشترك والتأهيل الثقافي، مبادرات صندوق إبراهيم
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َعلى مؤسسات التعليم العالي في رأينا أن تحّدد لنفسها جدول أعمال يتعامل مع املجتمع العربي كمجتمع بالغ األهمية، 
وصاحب مطلب حّق أن يكون شريكا في امللكية  )ownership( في مجاالت مختلفة: جدول األعمال البحثي والدراسي، 
برامج التدريس، تحديات البحوث، مشاركات أكاديمية دولية، تعيني أعضاء السلك األكاديمي واإلداري، رسم حدود الخطاب 

السياسي، الحّيز املرئي واللغوي وغيره.

تأتي هذه الكراسة على شرف مؤتمر ״تحديات األكاديميا اإلسرائيلية كحّيز ُمشترك: في الفكر والنقد والتطبيق״ ، وتتمحور 
حول خمسة مواضيع تشّكل تحّدًيا خاًصا. لسنا بصدد إصدار أكاديمي، وإن كانت الُكّراسة ُتعنى باألكاديميا وكل املشاركني 
فيها أكادميون. ولدت فكرة الكّراسة من مبادرة منظمة اجتماعية ترى في األكاديميا جهًة هامة للتغيير االجتماعي. ومن هنا، 
فإن الكتابة تتمحور باإلشارة إلى عمل وفعل ما، إلى سيرورات، إلى تغييرات وتطبيقات ناجحة )best practice( في حال 

ُوجدت وإلى التأشير على نواقص وعلى اتجاهات مرغوبة. وهدفنا تزويد القّراء ببوصلة للعمل.

نأمل أن تكون هذه الكّراسة فاتحة لنقاش دائم وتفكير منّظم حول التحديات املاثلة أمام األكاديميا اإلسرائيلية في كّل ما 
يّتصل بالُهوِّيات العربية والفلسطينية التي يحملها الطلبة معهم، وهي ُهوِّيات ترفض أن تسقط من حاملها عند بوابة املؤسسات 

األكاديمية. فهيَّا أعطينا مكانا للُمغايِر.



בשנים האחרונות מתרחשת בהשכלה הגבוהה בישראל טלטלה של ממש. שינויים חברתיים פנימיים, דו"חות ולחצים מגופים 

בין-לאומיים, הכרה של מוסדות המדינה בחשיבות הכלכלית העצומה של ההשכלה הגבוהה, שינויים בשוק התעסוקה 

באוניברסיטאות  הסטודנטים  בהרכב  שינוי  חוללו  אלה  כל   – מוגדלים  בתקציבים  למשימה  והות"ת  המל"ג  והירתמות 

ובמכללות. השינוי בולט במיוחד בנהירתם של צעירות וצעירים בני החברה הערבית-פלסטינית אל האקדמיה ובהשתלבותם 

במגוון רחב של מקצועות.

כדרכם של ארגונים ממוסדים, ההסתגלות לשינוי איטית ואיננה תואמת את קצב השינוי עצמו. לא הכול רואים בעין יפה את 

התהליכים המתחוללים לנגד עיניהם ואין הם מוותרים בקלות על זכויות-יתר ועל דומיננטיות. נדרשים חריש עמוק, הכרה 

בצרכים ובשינוי כללי המשחק ורצון לשינוי.

החוברת הצנועה שבפניכם עוסקת בכמה תחומים שבהם כבר החלו מהלכי שינוי איטיים במוסדות אקדמיים שונים ברחבי 

הארץ: מיתוג המוסדות, הנוף החזותי, התאמות הסילבוס והדיון על מחאה ושיח פוליטי בקמפוס. 

נציין כי זהו מקבץ קטן של דוגמאות מן השטח שאיננו בגדר מדגם מייצג או סיכום כלשהו אלא בסיס לעיון ולדיון, ללמידה 

הדדית ולהמשך היישום בשטח.

בנושא הרגיש והחשוב של פעילות מחאה ושיח פוליטי בקמפוסים, ד"ר יעל ברדה מן האוניברסיטה העברית בירושלים, 

החברה גם ב"אקדמיה לשוויון", מתארת את חוויותיה האישיות כסטודנטית וכמרצה בתחום זה וסוקרת כמה סיפורי הצלחה 

מן התקופה האחרונה. לדבריה, "לפעולה אופוזיציונית בקמפוס יש כוח חינוכי אדיר. היא משפיעה על היום-יום, על המחקר 

ועל התפיסה העצמית של הקהילה האקדמית" ולכן נודעת לה חשיבות רבה.

מוחמד ח'לאילה דוקטורנט באוניברסיטת חיפה ופעיל פוליטי מציג תמונה מורכבת של "צנזורה עצמית" מצד סטודנטים 

ערבים החוששים מצעדי ענישה של המוסד כלפיהם ונסיגה בפעילות הפוליטית בקמפוס בשל האווירה הכללית במדינה. 

לדבריו, האוניברסיטה מעדיפה שמחאות הסטודנטים לא יתקיימו בשטחה אולם לדעתו המעורבות הציבורית היא ליבה 

הפועם של האקדמיה בצד הלימודים והמחקר ועל המוסדות לגלות פתיחות ולאפשר הבעת דעות מגוונות.

כל מי שביקר באוניברסיטאות בארצות-הברית בעשורים האחרונים, למד בהן או לימד בהן, יכול היה לראות במו עיניו את 

השינוי הסוציולוגי שחל בהן. מאמר אורח של פרופ' פיטר שוק מבית הספר למשפטים באוניברסיטת ייל מונה נימוקים 

ללא חשיבה  ביותר. לדבריו,  קיצוניים  גם במקרים  לצורך לשמור על חופש הדיבור בקמפוסים בארצות-הברית  איתנים 

ביקורתית והשמעת דעות שונות ומנוגדות לא תמלא האוניברסיטה את ייעודה. הוא מדגיש כי יש לטפח תרבות של חופש 

דיבור ולהגן עליו כמעט בכל מחיר. 

המכללה  של  מחדש  מיתוג  של  תהליך  מתארת  בצפון"  לחינוך  אקדמית  מכללה   – "אורנים  נשיאת  בר-און  יערה,  פרופ' 

השוכנת באזור שבו חיה אוכלוסייה ערבית גדולה ויצירת דגם פרו-אקטיבי לשותפות שבה "כולם נחשבים לשותפים לדרך 

ולא לצרכני השכלה בלבד, ולכן יש לקדם שיח שוויוני, פתוח, אמפתי ומכיל בין מגוון הקהילות, בלא שחבריהן ייאלצו לדכא 

את זהותם הייחודית או לצמצמה".

ד"ר יוסף משהראווי, יו"ר ועדת ההיגוי לשילוב ערבים באוניברסיטת תל-אביב, מציג שורה של צעדים שיווקיים ייעודיים 

וימים פתוחים באוניברסיטה, הרצאות בבתי הספר,  כגון סיורים  המכוונים לתלמידים ערבים עוד בשלב ביה"ס התיכון, 
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מבוא: מהנגשה לשותפות

ד"ר שרה אוסצקי-לזר
רכזת הפורום לקידום החברה הערבית באקדמיה, מכון ון ליר בירושלים



באוניברסיטה  אנשי הסגל  בקרב  פרו-אקטיבית  פעילות  לצד  זאת  וסדנאות הכשרה.  ומורים  מנהלים  מפגשי הסבר עם 

להכרת החברה הערבית ותרבותה ולהבנת צורכיהם של הסטודנטים.

אשר להתאמת הסילבוס - ד"ר אילנה פאול-בנימין, מנהלת שותפה במרכז לקידום חיים משותפים במכללה האקדמית בית 

ברל, כותבת על שורה של קורסים מיוחדים שפותחו במכללה לשפה הערבית ליהודים ולעברית מדוברת לערבים, חינוך 

לאזרחות משותפת ועוד. משלימים את דבריה ד"ר בועז לב-טוב וד"ר קוסאי חאג' יחיא מן החוג להיסטוריה בבית ברל, 

המתארים קורס ייחודי שפיתחו ששמו "מנהרת הזמן". בקורס נעשים מאמצים להרחבת התיעוד ההיסטורי של קבוצות 

החברה  של  ההגמוניים  הקולקטיבי  הזיכרון  ואת  ההיסטוריה  את  שעיצבו  מהמעגלים  הודרו  שלרוב  חברתיים,  ומגזרים 

הישראלית. בקורס משתתפים סטודנטים מכלל מגזרי החברה והם חוקרים באופן פעיל את העבר של משפחותיהם ושל 

קהילותיהם.

ד"ר רג'דה אלנאבולסי מן המרכז האקדמי רופין מציגה קורס מיוחד שפותח בחוג לעבודה סוציאלית העוסק באלימות 

בחברה הערבית ונלמד בשפה הערבית. הקורס כולל גם עבודת שטח בשיתוף גורמי רווחה וקהילה והוא זוכה להצלחה 

ולהערכה רבה. 

אקדמיים  ובמוסדות  "בצלאל"  ולעיצוב  לאמנות  באקדמיה  כמרצה  תובנותיו  את  מרתק  בריאיון  ביזאוי מתאר  שגיא  איל 

תרבות  ועל  הערבי  בקולנוע  יהודים-ערבים  יחסי  של  השתקפותם  על  המצרי,  הקולנוע  על  מלמד  ביזאוי  אחרים.שגיא 

כלל  של  התרבותי  עולמם  את  להעשיר  הזדמנות  בכך  רואה  הוא  ערב.  בארצות  וקולנוע  אינטרנט  מוזיקה,   – פופולרית 

הסטודנטים ואת מקורות ההשראה שלהם, ומדגיש כי יש בכך רווח עצום לכולם.

אשר למרחב החזותי בקמפוסים, שני הכותבים מתארים מציאות שעדיין רחוקה מן הרצוי ומן המצופה. ד"ר עאמר דהאמשה 

מנתח את השילוט בקמפוס של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ומוצא שרק שניים מן השלטים נכתבו גם בשפה הערבית 

– הנחיות למניעת הטרדה מינית ופרסום לקראת יום הסטודנט. בכל שאר השלטים במכללה אין מופיעה הערבית כלל, אף 

שכשליש מתלמידיה הם ערבים. גם פרופ' אסעד גאנם מאוניברסיטת חיפה מטעים כי המצב כמעט לא השתנה בעשרים 

השנים האחרונות, אף שבאוניברסיטת חיפה מגיע שיעור הסטודנטים הערבים ל-40%. למרות הישגים המתבטאים בשילוב 

מרצים ועובדים ערבים בסגל, עדיין המצב רחוק מלהשביע רצון, והוא תוהה אם יש יד מכוונת המונעת שינויים בשילוט 

ובבולטות של הערבית במרחב הציבורי. הוא מציע שורה של הצעות מעשיות לשינוי מציאות זו ומסכם כי הן אפשריות 

לביצוע ותלויות רק ברצון.

של  באופייה  שינוי  של  הפיכים  בלתי  תהליכים  בפני  עומדים  שאנו  ניכר  לעיל  שהבאנו  המועטות  הדוגמאות  מן  אפילו 

האקדמיה הישראלית; הם בוודאי יתרחשו בשנים הבאות ויהיו כרוכים בדיונים, בוויכוחים, בהתנגדויות ובפשרות. 

אסיים בנימה אופטימית, כשאני נשענת על דבריה של פרופ' יפה זילברשץ, ראשת ות"ת, בעת שהכריזה בראשית 2018 

על השקת השלב השני של תכנית ההנגשה לשש שנים נוספות: "עקב כניסת החברה הערבית באופן הולך וגדל להשכלה 

הגבוהה, אנחנו חושבים שהמוסדות צריכים להשתנות בכל הרמות: הניהולית, האקדמית, הסמלית. תכנית ההנגשה צריכה 

להיות מוטמעת בכל המחלקות ויש לעשות זאת בצורה סיסטמטית. את ההנגשה סיימנו ואנחנו עוברים לשלב חדש, שלב 

של העצמת החברה הערבית".

ולנוכח השאיפה לבנות חברה שוויונית, משכילה  לנוכח המציאות המשתנה  אכן, עבודה רבה אך הכרחית עדיין לפנינו 

וצודקת יותר בישראל. 
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من اإلتاحة إلى الَشراكة    

يشهد التعليم العالي في إسرائيل في السنوات األخيرة هّزة حقيقية. ُهناَك تغيير اجتماعي داخلي، تقارير وضغوط من هيئات 
دولية، اعتراف من مؤسسات الدولة باألهمية االقتصادية الهائلة للتعليم العالي، تغييرات في سوق التشغيل وتجّند مجلس 
التعليم العالي ولجنة تخطيط وتمويل التعليم العالي للمهّمة وبميزانية هائلة ـ كّل هذا أحدث تغييرا في التركيبة االجتماعية 
للطلبة في الجامعات والكّليات. يتجّسد التغيير بشكل بارز في تهافت طلبة وطالبات من املجتمع العربي ـ الفلسطيني إلى 

األكاديميا وفي توجههم إلى الدراسة في عدد كبير من املواضيع.

عادة ما يكون التكّيف للتغيير في املنظمات املمؤسسة بطيئا وال يتناسب مع وتيرة التغيير نفسه. ال يرى الجميع إلى هذه 
التحوالت بعني الرضا وهم ال يتنازلون بسهولة عن فائض ـ حقوقهم وهيمنتهم. هناك حاجة إلى جهد كبير وإلى اعتراف 
باالحتياجات وتغيير قواعد اللعبة وإرادة فعلية إلحداث التغيير. ُتعنى هذه الُكّراسة بعدد من املجاالت التي بدأت تشهد تحّوالت 
بطيئة في مؤسسات أكاديمية مختلفة في أنحاء البالد: إعادة بناء اسم املؤسسة وسمعتها، املشهد املرئي، السلك اإلداري، 
مالءمة السيالبوس ومنح تصاريح لالحتجاج والحوار السياسي في الحرم الجامعي. ُنشير إلى أنها مجموعة صغيرة من 
األمثلة من الحقل، وهي ليست عّينة تمثيلية أو تلخيصا ما، وإنما قاعدة للتفكير والنقاش والتعّلم املتبادل ومواصلة التطبيق 

في الحقل.

تصف بروفيسور يعارا بارـ أون رئيسة ״أورنيم ـ كلية التربية في الشمال״ عملية بناء أسم وُسمعة الكلية من جديد في منطقة 
تعيش فيها جماعة عربية كبيرة، وإنتاج موديل فّعال للمشاركة ״نعتبر الجميع شركاء في الدرب وليس كمستهلكني فحسب، 
وعليه ينبغي تطوير خطاب مساواة، مبني على االنفتاح واملُراعاة، وعلى تقّبل التعددية في الجماعات دون أن يضطر أفرادها 

قمع هوياتهم الخاصة أو اختزالها״.

ويعرض د. يوسف مشهراوي، رئيس لجنة التوجيه لدمج العرب في جامعة تل أبيب، سلسلة من الخطوات التسويقية الهادفة 
إلى توجيه الطلَبة العرب، وهم في املرحلة الثانوية بعد، مثل تنظيم جوالت ميدانية وأيام مفتوحة في الجامعات، محاضرات في 
املدارس، لقاءات مع املديرين واملعّلمني وورشات تأهيل. هذا، إضافة إلى نشاط فّعال بني أعضاء السلك األكاديمي للتعّرف 

على املجتمع العربي والثقافة وفهم احتياجات الطلبة.

أما بالنسبة ملالءمة السيالبوس، فتكتب د. إيالنة باول ـ بنيامني، املديرة املشاركة في املركز لتطوير حياة ُمشتركة في الكلية 
األكاديمية في بيت بيرل، عن سلسلة من الدورات الخاصة التي تّم تطويرها في الكلية كاللغة العربية لليهود والعبرية املحكية 
للعرب، التربية ملواطنة ُمشتركة وغيرها. ويكتب باالتجاه نفسه د. بوعز ليف ـ طوف ود. قصّي حاج يحيى من قسم التاريخ في 
كلية بيت بيرل، اللذْين يصفان دورة جامعية مميزة قاما بتطويرها باسم ״نفق الوقت״. الدورة لجهود توسيع التوثيق التاريخي 
ملجموعات وقطاعات اجتماعية، تّم على الغالب إقصاؤها من الحلقات التي بلورت التاريخ والذاكرة الجماعية السائدة للمجتمع 

اإلسرائيلي. في الدورة ُيشارك طلبة من ُمختلف قطاعات املجتمع يبحثون بشكل فّعال ماضي العائالت في جماعاتهم.

وتعرض د. رغدة نابلسي من مركز روبني األكاديمي أمامنا دورة جامعية مميزة تّم تطويرها في إطار قسم العمل االجتماعي 
ُتعنى بالعنف في املجتمع العربي، يتّم تعليمها باللغة العربية. والدورة تشمل، أيضا، عمال ميدانيا تطبيقيا بالتعاون مع خدمات 

الرفاه وجهات في املجتمع، وتحظى بتقدير كبير.

وفي  ״بتسلئيل״،  والتصميم،  الفنون  أكاديميا  في  كمحاضر  استخالصاته  ُمثيرة  مقابلة  في  بيجاوي  سجي  إيال  يصف 
مؤسسات أكاديمية أخرى. يدّرس سجي بيجاوي موضوع السينما املصرية وموضوع انعكاس العالقات اليهودية ـ العربية 
في السينما وموضوع الفنون الشعبية واملوسيقى واإلنترنيت والسينما في الدول العربية. وهو يرى في ذلك فرصة إغناء العالم 

الثقافي للطلبة ومصادر إلهام لهم، ويؤّكد أن في األمر ربح للجميع.
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بالنسبة للحّيز املرئي في الحرم الجامعي، يصف الكاتبان واقعا ال يزال بعيدا عن أن يكون ُمرضيا. ُيحّلل د. عامر دهامشة 
وضع الالفتات في الحرم الجامعي في الكلية أألكاديمية ـ عيمق يزراعيل ليجد أن اثنتني فقط من الالفتات ُكتب عليها باللغة 
العربية، أيضا ـ في اإلرشادات ملنع التحّرش الجنسي وفي اإلعالن عن يوم الطالب. في باقي الالفتات ال تظهر اللغة العربية 
أبدا علما بأن ثلث الطلبة في الكلّية هم من العرب. وُيضيف بروفيسور أسعد غانم من جامعة حيفا أن الوضع في جامعة حيفا 
لم يتغّير في العشرين سنة األخيرة، رغم وصول نسبة الطلبة العرب في الجامعة إلى %40. رغم بعض اإلنجازات املتمّثلة في 
دمج محاضرين وعاملني عرب في سلك الجامعة، فإن الوضع ال يزال غير مرٍض أبدا، ويتساءل ما إذا كانت هناك يد خفّية 
تمنع وجود العربية على الالفتات وحضورها في الحّيز العام. وُيقّدم عددا من االقتراحات لتغيير الوضع ويؤّكد أنها قابلة 

للتنفيذ إذا توّفرت اإلرادة.

إن وضع تمثيل العرب في السلك اإلداري في عموم املؤسسات األكاديمية في البالد بائس بشكل خاص. عدد العاملني العرب 
في الوظائف اإلدارية الكثيرة ضئيل جدا، فال يحصل الطلبة على إجابات ألسئلتهم بلغة األم. طالي فيشينيا شبتاي من منظمة 
"كولكتيف إمباكت" العاملة في حرم الجامعات تصف سيرورة ناجحة لتنسيب عمال عرب في كل درجات السلك اإلداري في 

جامعة تل أبيب.

يعيل  د.  الجامعات، تصف  السياسي في حرم  والخطاب  االحتجاجي  النشاط  وهو  والهام  الحّساس  املوضوع  بخصوص 
برادة من الجامعة العبرية املشاركة في مبادرة ״أكاديميا للمساواة״ تجاربها الشخصية كطالبة وكمحاضرة في هذا املجال، 
وُتضيف بعض قصص النجاح من الفترة األخيرة. وتقول "للعمل املُعارض في الحرم الجامعي قوة هائلة. فهو يؤّثر على سير 

الحياة اليومية وعلى البحث وعلى فهم املجتمع األكاديمي لنفسه"، ومن هنا أهميته الُقصوى.

كّل من زار جامعة في الواليات املتحدة في العقود األخيرة، درس فيها أو دّرس، ُيمكنه أن يرى التغيير االجتماعي الذي حصل 
فيها. يقّدم مقال بروفيسور بيتر شوك من كلية القانون في جامعة ״ييل״ تسويغات راسخة بشأن الحفاظ على حرِّية التعبير 
في حرم الجامعات في الواليات املتحدة حتى في الحاالت املتطّرفة جدا. بدون تفكير نقدي ـ يقول ـ وبدون إسماع آراء مغايرة 

ومعارضة لن ُتحّقق الجامعة غايتها. ويؤّكد أنه ينبغي توفير مساحة لحرية التعبير والدفاع عنها بكل ثمن تقريبا.

يّتضح من األمثلة القليلة التي أوردناها آنفا أننا حيال سيرورات ال رجعة عنها طرأت على طبيعة األكاديميا اإلسرائيلية: وال 
بّد أنها ستتواصل في السنوات املقبلة وسط نقاشات ومعارضات وتسويات.

وأنهي بشيء من التفاؤل، من خالل االستناد إلى أقوال بروفيسور يافا زلبرشتس، رئيسة لجنة تخطيط وتمويل التعليم العالي 
التي أعلنت في بداية العام 2018 إطالق املرحلة الثانية من خّطة إتاحة منالية التعليم لست سنوات أخرى: " في أعقاب انخراط 
املجتمع العربي بشكل متزايد في األكاديميا، نعتقد أن على املؤسسات األكاديمية أن تتغّير في كل مستوياتها: اإلدارية، 
األكاديمية، والرمزية. خطة توفير املنالية ينبغي أن ُتذوَّت في كل األقسام، وأنه ينبغي القيام بذلك بشكل منهجي. انتهينا من 

توفير املنالية وعلينا أن ننتقل للمرحلة الجديدة، مرحلة تمكني املجتمع العربي״.

وال يسعنا إال أن نعترف بأنه ال يزال أمامنا الكثير من العمل في ضوء الواقع املتغّير والتطّلع إلى بناء مجتمع متساٍو ومتعّلم 
وأكثر عداًل في إسرائيل.



מחקר של מכון ברוקדייל )2015( אשר נערך ב-26 מוסדות אקדמיים1 הראה כי ב-16 מהם מותרת 

ואין מדיניות  זו  נדרשו לסוגיה  לא  ובמוסד אחד  היא אסורה  פוליטית בקמפוס, בתשעה  פעילות 

עם  ומסתגר  סבוך  ומתן  משא  פעם  לא  מנהלים  פוליטית  פעילות  המתירים  המוסדות  בתחום. 

המבקשים להתבטא ולמחות על סוגיות הנתפסות כציפור נפשה של מדינת ישראל ובכך מגדירים 

בפועל את גבולות השיח. המחיר של הצרה זו הוא קיבוע והתחפרות. שינוי והתפתחות מצריכים 

יצירתיות, וזו ניזונה מחופש. ללא חופש ביטוי יסודי ונרחב,  שאינו מתבטא בהכרח בהפגנות, איננו 

רואים דרך אמיתית למתן מענה על הצרכים של הסטודנטיות והסטודנטים הערבים. יתר על כן, אנו 

חוששים מחוסר התפתחות ביחסים החברתיים והפוליטיים בין ערבים ויהודים.  

השאלות שמעסיקות אותנו הן: כיצד ניתן להשתית במוסדות האקדמיים חשיבה מעמיקה על חופש 

הביטוי המחבר בין הרבדים השונים של המוסד: הנהלה, סטודנטים, סגל אקדמי? איך מייצגים את 

האינטרסים של הסטודנטים הערבים באופן צלול וחזק? איך מתמודדים עם החששות של הציבור 

היהודי בקמפוס באופן שיגביר את הנכונות להקשבה?

שלושה מאמרים יש בשער זה. הראשון עוסק בנסיון האמריקאי והשניים הבאים אחריו עוסקים 

בישראל, מנקודת מבט אישית ופוליטית. 

גבולות המחאה
והשיח הפוליטי 

1הנדין ובן רבי, 2015. מאפייני היישום של מערך התמיכה בסטודנטים נבדקו ב-26 המוסדות שתכנית ההנגשה פעלה בהם מתחילת שנת הלימודים 

תשע"ה, 2014–2015(. 



النشاط  ُتاح  ي منها   16 في  أن  إلى  أكاديمية3  26 مؤسسة  في  ُْجرَي  أ  )2015( بروكدايل  ملعهد  أشاَر بحث 
السياسي في الحرم الجامعي، وفي تسعة منها النشاط ممنوع، وفي واحدة منها لم يبّتوا في املوضوع ولم 
تكن هناك سياسة واضحة بشأنه. املؤسسات التي تسمح بالعمل السياسي تخوض من مرة ملرة مفاوضات 
ُعتبر في مركز العصب لدولة إسرائيل،  معّقدة وصارمة مع الراغبني في التعبير واالحتجاج على مسائل ت
ُق. في هذه الحالة يستدعي  وهكذا تضّيق عمليا حدود الخطاب. ثمن مثل هذا التضييق هو الجمود والتخند
التغيير والتطّور مبادرات خاّلقة وإبداعية ال تتغّذى إال من الحرية. بدون حرية تعبير أساسية وواسعة لن نجد 
طريقة حقيقية لالستجابة الحتياجات الطلبة والطالبات العربيات. عالوة على ذلك، نخشى أاّل تتطّور العالقات 
ُمكننا أن نرّسخ في  االجتماعية والسياسية بني الطلبة العرب واليهود. واألسئلة التي تشغلنا هنا هي: كيف ي
املؤسسات األكاديمية تفكيرا معّمقا عن حرية التعبير التي تشبك بني املستويات املختلفة للمؤسسة نفسها: 
ُمكن  اإلدارة والطلبة والسلك األكاديمي؟ كيف يتّم التعبير عن مصالح الطلبة العرب بشكل صريح وقوي؟ كيف ي

مواجهة تخّوفات الجمهور اليهودي في الحرم الجامعي على نحو يزيد من قدرته على اإلصغاء؟
ُطلعنا الثاني على  املقاالن أدناه يبحثان في هذه املواضيع، األول ـ من وجهة نظر شخصية ـ إسرائيلية، وي

تجربة من الواليات املتحدة األمريكية.

حدود االحتجاج 
والخطاب السياسي



The differences between American and Israeli societies are complex and profound, reflecting many 
cultural, political, sociological, legal, institutional, and other differences between the two societies. 
Of particular interest to this conference, both have robust systems of higher education, both public 
and private, and both have strong traditions of free speech on their campuses.  Comparisons can 
be both enticing and enlightening, so long as one is mindful of the risks that we will misunderstand 
some of the relevant facts, values, and contexts used in the comparison.  

In this brief presentation, I will confine myself to analyzing three of the main features of the 
American system of campus speech, which is under great pressure from all sides of the political 
spectrum: the main public values that higher education is supposed to serve; the role that free 
speech plays in cultivating critical thinking; and the proper limits of free speech on campus. I shall 
focus on liberal arts institutions, by which – for present purposes -- I mean those whose primary 
purpose is to cultivate in students a broad understanding of the arts, sciences, and humanities 
through curricula that discourage too much undergraduate specialization. Free speech surely has 
great value to professional and other schools which tend to pursue narrower goals than those of 
a typical liberal arts institution, but undergraduate education is my main focus here.

First, what is the principal purpose of a liberal arts education?  I believe that it is to cultivate the 
capacity and practice of critical thinking in a diverse, democratic society.  In a recent book, I have 
defined what I mean by critical thinking, and my talk will lay that out.  The opposites of critical 
thinking are: unearned, premature certainty; the failure to fully consider competing viewpoints; 
over-simplification of facts, values, and the institutions that protect and validate them; and  
ignorance of one’s )and the world’s( ignorance. Deep reading and arguing are essential to the 
cultivation of critical thinking.

Second, how can free speech advance this capacity for, and practice of, critical thinking?  Free 
speech confronts us with facts, values we hadnot fully considered, presented by people who are 
sincere -- and hopefully competent and honest --in advancing those facts and values.  It also 
exposes us to – and helps inoculate us from -- speakers who are ill-informed mountebanks, forcing 
us to think hard about why they are wrong.  And it prevents dominant groups and viewpoints from 
silencing minorities, even obnoxious minorities.

Free Speech on Campus: Lessons from the U.S. Experience?

Prof. Peter H. Schuck
Professor of Law Emeritus, Yale Law School
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Third, what are the proper limits to free speech in the high education setting?  Here, I emphasize 
the American context, with its very broad First Amendment protections not only of speech itself 
but also the culture of free speech.  Another factor is the sheer cost of providing security to 
controversial speakers on our campuses, cost that may become a factor in disputes over who 
should be allowed or invited to speak, and under what conditions.  Even in the U.S., free speech 
has some legal and practical limits.

Using some recent examples of high-profile crises on American campuses, I argue for the broadest 
possible protection of speech on campus, even including what some may view as hate speech that 
falls short of incitement to riot.  This protection will often necessitate strong sanctions against 
those who would deny or disrupt it in the name of securing ethno-racial justice, individual dignity, 
psychological stress, and personal safety.  I will argue that these claims are usually fabricated, 
hyperbolic, overwrought, strategic, power-seeking, and destructive of the value of critical thinking 
and truth-seeking.  Some of these distortions are encouraged by faculty, administrators, and 
government officials, precipitating legal confrontations as well as physical ones.   
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בקיץ 1998, לפני שהתחלתי ללמוד משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, התארגנו סטודנטים למאבק נגד גובה שכר 

הלימוד. המאבק לווה בשביתה בת חודש ובהפגנות, חלקן סוערות, והן נתקלו ביד קשה מצד שוטרי היס"מ ובמעצרים 

ושחרורים למחרת היום. מעטים מאתנו היו בעלי ניסיון פוליטי מנעורינו, מימין ומשמאל, אבל לרוב הסטודנטים היהודים 

היו אלה ההפגנות הראשונות בחייהם. הסיסמה שחזרה על עצמה כל העת אשר קידמו התאחדות הסטודנטים ואגודות 

לחברות  פוליטיים  ליועצים  האגודות  ראשי  נעשו  )לימים  פוליטיקה"  "בלי  הייתה  ותל-אביב  ירושלים  של  הסטודנטים 

הסלולר ולתאגידים גדולים(. כשהתנגדנו לאמירה זו, נאמר שהכוונה לנהל מאבק המאחד שורות מימין ומשמאל והמתמקד 

בסטודנטים עצמם. לא זו בלבד שלא יכולנו לדבר על הכיבוש ועל הסכם אוסלו, אלא גם כשניסינו להרחיב את השיחה 

"בלי פוליטיקה" הפך  יותר, נאמר לנו שאנו פוגעים בסיכויי ההצלחה של המאבק במשרד האוצר.  למאבק חברתי כללי 

של  עין  מראית  ומספקות  השלטון  את  מדבררות  הסטודנטים  ואגודות  הגבוהה,  ההשכלה  מוסדות  של  מארגן  לעיקרון 
פוליטיקה ייצוגית ואפילו פלורליסטית.1

ה"בלי פוליטיקה" של סוף שנות התשעים בישר את התעצמותו של הריק הפוליטי המנוהל באמצעות אלימות והשתקה של 

האופוזיציה, שהתבטא גם במחאה החברתית של 2011. חוקרים ופעילים שראו במחאה החברתית "קרנבל ללא אופוזיציות" 

או מאבק של אליטות על שמירת מעמדן, לא הופתעו שהתוצאה של המחאה החברתית הייתה צמצום הפעילות הפוליטית 

של הסטודנטים ושל הסגל באוניברסיטאות, בין השאר בגלל מעורבות של ממש של התאחדות סטודנטים ושל חברי סגל 

בוועדות המומחים של המחאה החברתית. 

בעשור האחרון הפכה הפעילות הפוליטית בקמפוסים לבעייתית הרבה יותר, המרחב שלה הצטמצם, סטודנטים שילמו 

מחיר אישי גבוה ושתיקת הסגל בכל הקשור לסוגיות פוליטיות הפכה פעילות פוליטית משותפת של מרצות וסטודנטיות 

לבין  וההתארגנות  הביטוי  חופש  בין  מדומה  ל"איזון"  שפעלו  ועדות משמעת  לגיטימית.  לבלתי  וכמעט  מקובלת  לבלתי 

היו סטודנטיות פלסטיניות. המרחב הציבורי  "מפירות הסדר"  בעיקר אם  שמירה על הסדר העדיפו את שמירת הסדר, 

הצטמצם בין היתר בשל שטחים מסחריים בתוך הקמפוסים שתפסו את מקומם של שטחי הציבור, ובאמצעות דחיקה 

של ההפגנות אל מחוץ למרכזי הקמפוס. אנשי הסגל הפכו לבלתי נראים בקמפוס מבחינה פוליטית, הן מתוך עמדה של 

פרופסיונליזציה ואטומיזציה של האקדמיה, ולא מעט עקב הפעילות של תנועת "אם תרצו" וקבוצת הארגונים הקשורים 

למכון לאסטרטגיה ציונית. 

חללי האוניברסיטה המנוטרלים פוליטית מההתרחשות בחוץ הפכו אותה ל"מופע של טרומן", מקום מנותק פוליטית. מנגד, 

ובעיני חלקים גדולים מהציבור  המוסדות תופסים את עצמם כמעוזים של קדמה, של פיתוח ושל דמוקרטיה ליברלית, 

בישראל הם מוסדות חילוניים הגמוניים, שפניהם לעולם וגבם אל "העם". ה"כיבוש" נותר מחוץ לתחום, מלבד בשיח על 

זכויות אדם, כאילו הכיבוש איננו קודם כול כלכלה פוליטית או משטר של היררכיה גזעית. גם נושאים כמו דיכוי המזרחים, 

פערים בחברה ואי-שוויון לא נחקרו אלא הפכו למסעות פרסום של יחסי ציבור או ל"תכניות מנהיגות", שנועדו להפגין 

מחויבות לקהילה. 

העשור האחרון היה גם העשור שבו הלכה והתמעטה הפעילות המשותפת של סטודנטים וסגל פלסטינים ויהודים מסיבות 

ככל  שגברה  הכלכלית  האטומיזציה  והתחזקה;  שהלכה  החרם  תנועת  ההפרדה;  ממשטר  ומיאוס  אמון  חוסר   – שונות 

כלכליים,  ומדדים  סטטיסטיקות  כימות,  על  מבוססת  סטנדרטיזציה  של  מהיר  מהלך  עברו  הגבוהה  ההשכלה  שמרחבי 

והגיעו של דור חדש של סטודנטים, "דור חומת ההפרדה", שהיו בני חמש ומטה כשהוקמה החומה ויודעים רק שבצד השני 

יש "מפלצת טרור" מרושעת. 

כיצד משמיעים קול בתוך החלל הריק מבחינה פוליטית?

ד"ר יעל ברדה
ראשת התכנית למצוינות, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
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החלל הריק הפוליטי והאווירה של פחד מדומה, גם בקרב בעלי הכוח שלכאורה אין להם מה להפסיד, מקשה את ארגון 

הפעילות הפוליטית האופוזיציונית בתקופה הנוכחית, בין היתר בגלל הקלות שבה הליברלים רואים רוחות מפחידות של 

טוטליטריות בכל שלילת חירות אוטוריטרית. חנה ארנדט מספרת שהבלבול הזה ישן נושן והוא בעצם בלבול בין סמכות 

לעריצות ובין כוח לגיטימי לאלימות. הבלבול הזה מייצר את ההשתקה ואת שיתוף הפעולה המלא של כוחות אופוזיציה 

פוטנציאליים. ארנדט מקבילה את כוחו של השלטון הטוטליטרי לבצל: המנהיג פועל בתוך ליבת הבצל, מתוך המערכת 

עצמה, ואיננו כפוף למערכת חיצונית. כל החלקים של התנועה הטוטליטרית מאורגנים כך, שמהצד האחד הם משדרים 

נורמליות ומפגינים לגיטימציה כלפי חוץ, ומהצד השני משחקים פנימה תפקיד של קיצוניות רדיקלית. מערכת זו יעילה 

מכיוון שהיא מספקת נראּות ותחושה פיקטיבית של קיום נורמלי לצד תודעה של המקורבים לשלטון שהם חלק רדיקלי 

ושונה מהעולם הנורמלי. אלה מעניקים לגיטימציה לשלטון הטוטליטרי דווקא משום שאינם פנאטים וקיצוניים אלא רוצים 

להתקדם, לעשות את עבודתם נאמנה, "בלי פוליטיקה". ככל שחלל הריק הפוליטי מעמיק, הוא מסתיר מהם את התהום 

הפעורה בינם לבין השלטון שהם משרתים. 

לקלף את המשטר 

המבקשים לקדם שוויון ולהתנגד לגזענות המשטר נתפסים כחריגים ומעט משונים בתוך מסדרונות ה"בלי פוליטיקה". 

פעולת האופוזיציה איננה מוותרת על הקליפות החיצוניות של הבצל. 

התארגנות מקדמת שוויון בנויה כמעט תמיד על תשתית של אמון, של חברּות או של פעילות משותפת קודמת. לכן חברות 

סגל ותלמידות לתארים מתקדמים חשובות מאוד לפעילות הזו אף שיש לגיטימציה גבוהה יותר לפעילות הסטודנטים לתואר 

בוגר מתוך רצון לשמר מחשבה חופשית ופיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית של הסטודנטים ולמנוע אינדוקטרינציה מצד 

המרצים. חלק חשוב מההצלחה של פעילות פוליטית מקדמת שוויון הוא היכולת לעודד את הסטודנטים להוביל מהלכים 

פוליטיים וארגוניים ולהתפתח באופן עצמאי, בלא ליצור חיץ בלתי עביר בינם לבין המרצים. 

שלושה גורמים מרכזיים הובילו בשנה החולפת להצלחת פעילות תומכת שוויון אזרחי והתנגדות לכיבוש, לגירוש ולהעסקה 

נצלנית בקמפוסים: 

חברי  מיד  הצטרפו  ואליהן  דוקטורנטיות,  או  סגל  חברות  קביעות,  ללא  צעירות  יהודיות  נשים  היו  המובילות   .1

סטודנטיות  קבוצת  זו  הייתה  אחר  במקרה  מתקדמים.  לתארים  וסטודנטים  קביעות  בעלי  וערבים  יהודים  סגל 

לתואר בוגר שארגנה פעילות ארצית. דווקא הפעולה של החוליות החלשות יותר, שיש להן מה להפסיד מהפעולה 

הפוליטית, היא שמעודדת הזדהות. 

2. התארגנויות רוחב, דוגמת ה"אקדמיה לשוויון", ארגון חברים צעיר, שהוא מסגרת סולידריות חשובה, המגבה 

יוזמות של חבריה ותומכת באלה המושתקים על ידי המוסדות, מותקפים על ידי ארגונים הפועלים בשירות השלטון 

המרכזי או זקוקים לתמיכה ליוזמה נקודתית. 

3. היעדר שיפוטיות ביחס למי שבא לפעול, כלומר אי ויתור על השכבות החיצוניות של הבצל – אלה המשרתות את 

המערכת באופן ישיר אך אינן תומכות בעקרונות הפעולה של המשטר. בפעילות כזאת אין לשאול את המצטרפים 

לגבי  או  בעזה  המפגינים  על  הירי  לגבי  שלכם  הספציפית  עמדתכם  מהי  או  עכשיו  רק  באתם  מדוע  החדשים 

העסקה קבלנית; יש לשאול אותם אם הם מוכנים לצאת משכבת הבצל של "הנורמלים" הנשארים מחוברים למרכז 

השלטוני ואם הם מוכנים לומר: "אינני חלק מזה, ואין זה מפחית כהוא זה את המחויבות שלי לקהילה, למוסד 

ולציבור, אבל אני מסרבת להיות השכבה המגינה על ליבת השלטון". 

לפעולה אופוזיציונית בקמפוס יש כוח חינוכי אדיר. היא משפיעה על היום-יום, על המחקר ועל התפיסה העצמית של 

הקהילה האקדמית. היא מאפשרת לפתח את הדמיון הפוליטי, בעיקר כשהיא מבקשת לצאת מהאולפן של "המופע של 

טרומן" ולהתערבב עם המציאות. היא מבקשת להוריד את שלט הניאון הענק מעל הקמפוס שעליו מהבהבות המילים "בלי 

פוליטיקה" ולהחליפן במילים "דמוקרטיה" ו"שוויון". 

1 אני מזכירה פעילות פוליטית ואגודות סטודנטים של יהודים, מכיוון שהפעילות בקמפוסים של פלסטינים אזרחי ישראל, גם בעבר וגם כיום, מתנהלת 

במסלול אחר.
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אף כי הזכות לחופש הביטוי מעוגנת בחוק זכויות הסטודנט וברוב תקנוני המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, סטודנטים 

בכלל וסטודנטים ערבים בפרט נתקלים בקשיים רבים בביטוי עמדותיהם הפוליטיות. מדובר במגבלות חמורות ובפגיעה 

של ממש בזכות זו, ולעתים אף בריקונה מתוכן. רשימה ארוכה של איסורים והגבלות – לעיתים מעוגנים פורמאלית, לרוב 

לא – על חופש הביטוי והאקטיביזם הפוליטי כוללת: ביטול פעילות ציבורית, איסור חלוקת כרוזים, מעקב אחרי פוסטים 

במדיה החדשה וכדומה. כל אלה גורמים בין היתר לעיוות החוויה הסטודנטיאלית ולפגיעה קשה בתהליכי עיצוב התודעה 

הפוליטית וביצירת מנהיגות. עד לא מזמן, נחשבו ידע והשכלה, וחוויית הלימודים האקדמיים של אנשים צעירים למנוף 

רב-משמעות לשינויים אישיים, קהילתיים וחברתיים. האם אנו חוזים עתה בשינוי עמוק?

משהו משתנה באופן יסודי במהות של המוסדות האקדמיים. לא רק בהקשר של החברה הישראלית אלא גם עקב שינויים 

ניאו-ליברליות המתבטאת בצמצום מספר הסטודנטים הפונים  קרנן של עמדות  עליית  אני חושב בעיקר על  גלובליים. 

לפקולטות למדעי החברה והרוח ובעלייה דרמטית בלומדים מקצועות יישומיים המכוונים לשוק התעסוקה, וכן בזניחתם 

את הפעילות הציבורית והפוליטית והתרחקותם מדיונים בשאלות ערכיות, מוסריות ונורמטיביות. 

המבקשים לנהל מאבקים ולחולל שינויים בתוך המוסדות לכודים בתוך מערכת המאופיינת ביחסי כוח דכאניים, גלויים 

וסמויים כאחד, המשפיעים על מחשבותיהם ועל דפוסי הפעולה שלהם. הסדרים מוסדיים הנובעים מיחסי הכוחות הללו 

והשימוש השרירותי לפעמים בתקנות כדי למנוע או להגביל פעילות ציבורית עומדים בניגוד לתפיסות של העולם המתקדם 

אשר משייך את הגבולות וההגבלות על חופש הביטוי למשטרים לא דמוקרטיים. 

ניכרת   ,2018 בשנת  שאנחנו  ולמרות  המפותחות,  המדינות  בארגון  וחברה  מתקדמת  למדינה  נחשבת  שישראל  למרות 

נסיגה ברורה במפלס חופש הביטוי והפעילות הציבורית והפוליטית במוסדות ההשכלה הגבוהה, ובחלקם הונהגה מדיניות 

לבין מפלס חופש הביטוי במוסדות  בין שיעור הסטודנטים הערבים  יחס הפוך  כי מתקיים  נראה  קיומה.  שמגבילה את 

להשכלה גבוהה: ככל שאחוז הסטודנטים הערבים גדול יותר, כך מוטלות הגבלות חמורות יותר על חופש הביטוי. טענה זו 

מבוססת על שיחות שקיימתי עם מנהיגי תנועות פוליטיות הערביות באוניברסיטאות, והיא נוגדת ואף סותרת את המאמצים 

הרציניים של המל"ג בשנים האחרונות להנגיש את האקדמיה לסטודנטים הערבים ולהגביר את ייצוגם באוניברסיטאות 

בכלל ובסגל המנהלי והאקדמי בפרט. 

הזכות להביע דעות ולפעול בצורה חופשית, איננה מובנת מאליה כיום, ואפילו שנויה במחלוקת. הדבר מתבטא בביטול או 

במניעה מוקדמת של אירועים ציבוריים המתקיימים ביוזמת סטודנטים ערבים ו/או סטודנטים מהשמאל; איסור השתתפות 

פעילותם  בשל  מהשמאל  סטודנטים  ו/או  ערבים  סטודנטים  של  רדיפה  הקמפוס;  בתוך  באירועים  ערביים  ציבור  אישי 

הפוליטית. מעבר לנזק הישיר של הפגיעה בחופש הביטוי ובחופש ההתארגנות, מגבלות אלו מעמיקות את תחושת הניכור 

נוכח העובדה  ועל השתלבותם החברתית, במיוחד  ומקשות על הסתגלותם האקדמית  והאפליה של סטודנטים ערבים, 

שהמרחב הציבורי, התרבותי והלשוני של האוניברסיטאות בישראל מבטא ממילא את עולמה התרבותי של קבוצת הרוב 

היהודית ותו לא. 

להימנעות  וגורמת  מרתיעה  הפוליטית  פעילותם  בשל  ערבים  סטודנטים  ששילמו  הכבדים  והמחירים  ההדרה  הרדיפה, 

"מתונות"  בהתבטאויות  ביטוי  לידי  שבאה  עצמית  צנזורה  מעין  ויוצרת  להם,  שיבולע  מחשש  כזו  מפעילות  חבריהם 

המוגבלות למעגלי "השיח הלגיטימי", כפי שהוא מוכתב ע"י המוסדות. ההגבלות פגעו קשות גם בתנועה הסטודנטיאלית 

ובמידת התארגנותה. כיום כמעט לא קיימים ועדי סטודנטים ערבים נבחרים, אשר בעבר יזמו פעילויות פוליטיות, חינוכיות 

ותרבותיות.

"שיפגינו במרכז חורב" – ה-NIMBY1 של האקדמיה הישראלית

מוחמד ח'לאילה
דוקטורנט באוניברסיטת חיפה

Not In My Back Yard 
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אני נזכר בחוויה הסטודנטיאלית שהייתה לי כשהצטרפתי לאחד התאים הפוליטיים באוניברסיטת חיפה והובלתי מהלכים 

פוליטיים וחברתיים במשך תקופת הלימודים, ומבסס את דברי הבאים גם על התבוננות עצמית ורפלקציה אישית מאותה 

ולגלות כניעה  והאיסורים ותמיד תהיתי האם לקבל את החלטות הרשויות  תקופה. חוויתי מקרוב את מערכת ההיתרים 

רעיונית ומעשית כדי להימנע מעונשים צפויים, או להמשיך בפעילותי על אף האזהרות ולהיות מוכן לשאת בעונש. תהיות 

מעין אלו ליוו אותי במהלך לימודי והייתה להם השפעה מכרעת על החלטות שקיבלתי, במיוחד כששימשתי כיו"ר תא 

חד"ש.

"גבול" כפרקטיקה

של  הפעילות  על  משמעותי  באופן  השפיעו  והבלתי-פורמאליים,  הפורמאליים  האוניברסיטה,  של  המוסדיים  ההסדרים 

התאים הפוליטיים השונים בתוך המרחב האוניברסיטאי. ההגבלות השונות הקבועות בתקנון בצד הפרקטיקות הגלויות 

והסמויות, השפיעו על המחשבות שלנו. הגבול שנקבע בתקנון האוניברסיטה ובחוק זכויות הסטודנט הפך גם לתודעה 

בחלק  הפוליטיים.  והפעילים  מהסטודנטים  רבים  בקרב  עצמית  וצנזורה  פנימיים  שמוע"  מִֶ "מנגנוני  ויצר  ולפרקטיקה 

מהמקרים, פעולות שהיינו נחושים לבצען התקיימו בצורה שונה מגרסת המקור שתוכננה. הפער בין ההיבט העקרוני-

רעיוני לבין ההיבט הפרקטי-יישומי מוכיח את ההשפעה הגלויה והסמויה של "הגבולות" על דפוסי החשיבה שלנו ועל 

פעילותנו. להלן אצביע על מספר הצלחות וכישלונות בהקשר הזה ואת השפעתם על גבולות השיח ועל הפעילות הפוליטית 

במוסדות להשכלה גבוהה.

הצלחות 

שינויים לטובה שחלו למרות המגבלות נובעים מפעילותם של בעלי תפקידים בכל הרמות במערכת, הנחושים להפוך את 

ומאבקים של  ומהתארגנויות  ארגונים,  מיוזמות של  וגם  ומכיל  שוויוני  פלורליסטי,  סובלני,  פתוח,  למקום  האוניברסיטה 

סטודנטים, שניצלו תקופות בהן שיווי המשקל המוסדי התערער. היו גם כמה עתירות לבית המשפט, אשר הכתיבו סדר 

מוסדי חדש ובכך שינו חלק מהתנהלות הרשויות. 

1. הנהלת אוניברסיטת חיפה החליטה לאחרונה לבטל את שיטת העסקת עובדי הניקיון מ"עובדי קבלן" למועסקים 

ישירות על ידה. החלטה תקדימית זו באה בעקבות מאבק עיקש וחוצה מגזרים של סטודנטים ומרצים יהודים 

וערבים, שזכה לתמיכה רחבה בקרב סטודנטים, מרצים ועובדים באוניברסיטה. במקרה זה האוניברסיטה אפשרה 

למובילי המאבק לפעול בלי הגבלות ואיסורים, ודנה אתם בסוגיה. מובילי המאבק הרגישו פתיחות, גמישות ותמיכה 

מצד בעלי תפקידים בכירים באוניברסיטה, מה שהשפיע על איכות המאבק ותוצאותיו. 

2. אוניברסיטת חיפה קיבלה החלטה תקדימית המכירה בחגים הרשמיים של העדות הערביות )יום אחד למוסלמים, 

ויום אחד לדרוזים( ועל ביטול הלימודים וסגירת מתקני האוניברסיטה באותם ימים. צעד זה  יום אחד לנוצרים 

הכיר, באופן סימבולי לכל הפחות, בייחודיות התרבותית של הסטודנטים הערבים.

3. טקס "יום הנכבה" שמובילים סטודנטים ערבים ויהודים באוניברסיטת תל אביב הפך להיות אירוע שנתי המצוין 

בידי סטודנטים מכל הקשת הפוליטית הערבית ופעילי שמאל יהודים. אוניברסיטת תל אביב, כמו שאר מוסדות 

ההשכלה הגבוהה, נתונה ללחצים מתוך המערכת ומחוצה לה, ובכל זאת עומדת איתן לצד הזכות האלמנטארית 

של הסטודנטים להביע את דעותיהם ולפעול בהתאם להן. 

כישלונות

לעומת הפתיחות שגילתה אוניברסיטת תל-אביב כלפי טקס יום הנכבה אוניברסיטת חיפה ביטלה מספר פעמים אירועים 

הקשורים ביום זה, כולל הצגה של השחקן סלים דאו העוסקת בקורות חייו מאז הנכבה ועד היום. הייתי סטודנט לתואר 

ראשון כאשר הוזמנתי למשרד דיקן הסטודנטים  וקיבלתי הודעה רשמית על ביטול האירוע ברגע האחרון. שנתיים לאחר 

מכן שוב נאסר קיומו של אירוע הקשור ביום הנכבה ובתגובה לביטול התעקשו הסטודנטים לקיימו. רשויות האוניברסיטה 

של  כישלונה  את  בעצם  מסמלים  הללו  האירועים  שני  אותם.  שהרשיעה  משמעת  לוועדת  סטודנטים  חמישה  זימנו 

אוניברסיטת חיפה, שלמעלה משליש הסטודנטים שלה ערבים, להכיל את עולמם הפוליטי והתרבותי. 

בנוסף, החליטה אוניברסיטת חיפה על ביטול אירוע מתוכנן ליום הנכבה ב-2011 בהשתתפות חה"כ חנין זועבי מהרשימה 

המשותפת. זאת בנימוק שקיימת אווירה תוססת ומתוחה בין התאים הפוליטיים בקמפוס, וכי סטודנטים מהימין מתכננים 

<<הפגנת נגד שעלולה לגרום לעימותים בין הסטודנטים ו"לפגוע בשלום הציבור". 
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מעין סיכום

אמנם מוסדות ההשכלה הגבוהה נועדו בעיקר למחקר וליצירת ידע, אבל הפעילות הפוליטית והמעורבות הציבורית היא לבה 

הפועם של האקדמיה. אינני מתכחש לקיומו של מתח שעלול בחלק מן המקרים לגרום להחרפת היחסים בין הסטודנטים 

ולהפריע לפעילות האקדמית ולסדר היום הציבורי אולם הניסיון להבליטו ולהשתמש בו כנימוק לאיסור פעילות ציבורית 

פוגע בחופש הביטוי ובפעילות הפוליטית. ההפרדה בין שני האלמנטים הללו והעדפת ההיבט הלימודי-מחקרי על חשבון 

ההיבט הפוליטי-ציבורי מעוות את המהות של מוסדות ההשכלה הגבוהה ומחבל בתהליכי התפתחותה. 

את  האפשר  ככל  להסיר  אקדמי,  מוסד  בכל  הרלוונטיים  הגורמים  עם  יחד  גבוהה,  להשכלה  המועצה  על  כי  סבור  אני 

ההגבלות מעל הפעילות הפוליטית וליצור מנגנונים וערוצים מוסדיים שיאפשרו  קיום מרחב ציבורי פתוח הנותן ביטוי לכל 

הדעות והשקפות העולם באוניברסיטה.

>>
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מוסדות אקדמיים טורחים על מיתוג עצמי ושיווק כדי למשוך סטודנטים, חוקרים ותקציבים. נושא 

זה מתמודד במישרין עם השאלה שמעלה הסטודנט/ית הפלסטיני/ת בפני המוסד האקדמי: מי 

אני בעבורכם? שנים רבות נמנעו חלק מהמוסדות מלמתג את עצמם ככאלה המעוניינים למשוך 

סטודנטים ערבים, אך בשנים האחרונות בחרו מעטים מהם להשקיע בפרסום הפונה ישירות אל 

שמראות  כפי  שלהם,  השיווקית  הבמה  בקדמת  ערבים  להציב  היססו  ולא  הערבים  הסטודנטים 

הדוגמאות שלהלן. איך התקבלו ההחלטות לכך ומדוע? מי היו השותפים להחלטות? כיצד השפיעו 

הפרסומים על מספר הנרשמים? כיצד ניתן לעודד מוסדות נוספים לכלול במערך המיתוג שלהם 

פנייה לקהל הערבי? אלה חלק מהשאלות שלנו בהקשר זה.

מיתוג מחדש 
של המוסדות



إعادة بناء َوسم 
املؤسسات

ُمعتها ومكانتها وتسويق خدماتها لجذب الطلبة والباحثني وامليزانيات.  تجتهد املؤسسات األكاديمية في بناء س
ُهود مباشرة مع السؤال الذي يطرحه الطالب الفلسطيني أمام املؤسسة األكاديمية: َمن أنا  تصطدم هذه الج
ُمعتها  نفسها وس َموضعة  إعادة  مدار سنوات طويلة من  األكاديمية على  املؤسسات  امتنعت  لكم؟  بالنسبة 
كمعنّية بجذب طلبة عرب. بيد أن قليال منها اختار أن يستثمر في اإلعالن املوّجه مباشرة إلى الطلبة العرب، 
ولم يترّدد في وضع عرب في مقّدمة الجهد التسويق يكما توضح األمثلة التالية. كيف اتُّخذت القرارات بذلك؟ 
ُمكن تشجيع مؤسسات  ي املتسّجلني؟ كيف  أّثرت اإلعالنات على عدد  اتخاذها؟ كيف  الشركاء في  َمن كان 

ُدرج في جهدها التسويقي توّجها إلى املجموعة العربية؟ هذه جزء من أسئلتنا في هذا السياق. إضافية أنت



כיצד מציינים את יום הזיכרון לרצח יצחק רבין במכללה לחינוך שחלק מתלמידיה ערבים, שהזדהותם עם יום זה אינה 

דוגמאות  הן  ביטחוני שאירע בבוקר? אלה  פיגוע  דיון מכבד במהלך השיעורים אחרי  על  כיצד שומרים  מובנת מאליה? 

לאתגרים הניצבים לפתחה של מכללת "אורנים" השוכנת בקרית טבעון והפותחת את שעריה בברכה לסטודנטים יהודים 

וערבים כאחד. 

כשישים אחוזים מתושבי מחוז הצפון הם אזרחים ערבים ומקצוע ההוראה הוא יוקרתי ומבוקש בקרבם. על כן מכללת 

"אורנים", שעשתה לעצמה שם כמוסד איכותי להשכלה גבוהה, היא מטבע הדברים מוקד משיכה לסטודנטיות ולסטודנטים 

ערבים המבקשים לפתח קריירה בחינוך. המפגש היום-יומי בין יהודים וערבים במכללה עושה אותה למרחב מובהק של 

דו-קיום הלכה למעשה. מתוך מודעות ורגישות לכך הציבה לעצמה המכללה מטרה להפוך מרחב זה למקום בטוח, נעים 

ופורה ככל הניתן בעבור כל הנוגעים בדבר. מבחינתנו, הדרך להשגת מטרה זו היא יישום גישה רב-תרבותית, המעודדת 

סטודנטים מקהילות מוצא שונות לתת ביטוי לזהותם הייחודית ולתרבותם וכך להרגיש באמת בבית. 

מודל שותפות פרו-אקטיבי

גם בעבר ראתה המכללה את עצמה כמוסד מרובה תרבויות, המחויב לנהוג בשוויון ובסובלנות כלפי כל הבאים בשעריו, 

המשגה  רב-תרבותי.  חינוכי-חברתי  למרכז  "אורנים"  את  להפוך  המבקש  מוצהר,  חזון  גיבשנו  האחרונות  בשנים  אולם 

סוציולוגית עדכנית זו משקפת תפנית בהתייחסות ללומדים במכללה: הכול נחשבים לשותפים לדרך ולא לצרכני השכלה 

בלבד, ולכן יש לקדם שיח שוויוני, פתוח, אמפתי ומכיל בין מגוון הקהילות, בלא שחבריהן ייאלצו לדכא את זהותם הייחודית 

או לצמצמה.

לפי עקרון היסוד של "אורנים", אדם אינו צריך לבחור בין זהות קבוצתית פרטיקולרית לבין שותפות בחברה האזרחית 

הישראלית בכלל וזו האקדמית בפרט; נהפוך הוא: המכללה מעודדת את כלל הסטודנטים לבטא בגאווה את זהותם האישית 

והקולקטיבית ולחלוק את עולמם עם זולתם. אנו סבורים שככל שייטיב אדם להכיר את מורשתו ואת עברו, כך יהיה שותף 

טוב יותר בחברה הכללית ונכון יותר להכיר שהשונּות של עמיתיו היא תרומה ולא מכשול. 

וככוח חלוצי. לגישתנו,  למעשה, המכללה נוקטת קו פרו-אקטיבי לקידום חזונה בלא להסס למצב את עצמה כמגדלור 

מכללה ממלכתית יכולה ואף חייבת לסייע לסטודנטים בעיצוב זהותם האישית, הערכית והמסורתית לצד עיצוב זהותם 

שמפיצה  ובכתבות  בפרסומים  ביטוי  לידי  באה  זו  תפיסה  בישראל.  הציבורית  החינוך  במערכת  כמחנכים  המקצועית 

מכירים  אנו  פומבית.  פעולה  ובכל  ובמחקרים  בטקסים  והמנהלי,  האקדמי  הסגל  בהרכב  הלימודים,  בתוכנית  המכללה, 

בצרכיה ובייחודה של כל אוכלוסייה וקהילה המיוצגת במכללה: בני עדות שונות בחברה היהודית, בני דור ראשון להגירה 

דוגמת יוצאי אתיופיה, חילונים ודתיים, עירוניים וקיבוצניקים וערבים בני דתות, עדות וקבוצות אתניות שונות. 

חותם "אורנים" בחברה הערבית: היענות לאתגר הרב-תרבותיות בחינוך

פרופ' יערה בר-און
נשיאת "אורנים", מכללה אקדמית לחינוך בצפון

 -  מוקדש לזכרה של חברתנו האהובה ד"ר מרי תותרי, שותפה אמיצה ואצילה  - 
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המסר: מצוינות, תמיכה ואכפתיות 

מיקומה של "אורנים" בצפון, בסביבה בטוחה ונעימה, המעונות שלה ומיצובה כמכללה מצטיינת מעודדים השתלבות של 

צעירים ערבים, ובייחוד של צעירות ערביות, המעדיפות ללמוד בקרבת ביתן בלא להתפשר על איכות הלימודים. ואומנם 

גבוהים  לתארים  ללמוד  וממשיכים  בכירות  לעמדות  מגיעים  שונים,  בתחומים  עבודה  מוצאים  הערבים  המכללה  בוגרי 

יותר ובתוכניות להכשרת מנהלים. המכללה ממתגת את עצמה כמוסד לימודים משותף, כפי שאפשר להיווכח גם משלטי 

החוצות המפרסמים אותה.

לכך מתווסף מסר שאנו שוקדים להעביר לסטודנטים פוטנציאליים, ולפיו המכללה תובעת מצוינות ומשמעת עצמית, אך 

בו בזמן מפגינה אכפתיות ורגישות לסטודנטים. אנו מקפידים לתמוך בכל סטודנט בהתאם לצרכיו האישיים, לרקע שלו 

ולשלב הלימוד שבו הוא נמצא, כולל בשלב ההכנה ללימודים וגם אחרי סיומם. 

כדי לסייע להתאקלמות הסטודנטים הערבים המכללה מאפשרת – ולעתים מחייבת – השתתפות בקורסי הכנה המיועדים 

לשיפור מיומנויות שפה ולימוד ולהכרת התרבות הישראלית הכללית. במהלך הלימודים הסטודנטים הערבים מקבלים ליווי 

וחונכות אישית והמכללה מעודדת אותם להשתלב בכל חוגי הלימוד ולא להסתגר כקבוצה מובחנת. גם תכניות הלימוד 

מעודדות אותם לבטא את עולמם ולהרגיש שייכים לחוגי האם. 

היחידה לעשייה חברתית, המרכז למעורבות אזרחית, הפורום למאבק בגזענות ובהפליה המשותף לסגל ולסטודנטים ו"תא 

מאיר" שהקימה אגודת הסטודנטים מאפשרים לסטודנטים הערבים לעסוק בפעילויות מיוחדות במכללה ומחוץ לה וכך 

לבטא את זהותם ותרבותם ולחלוק אותן עם אחרים. דוגמה לכך היא עריכת סעודת שבירת הצום היומי ברמדאן במכללה. 

בה בעת המכללה נמנעת מעריכת טקסים ממלכתיים בימי הצום המקודשים לסטודנטים הערבים ומקפידה לשגר ברכת 

חג לדרוזים, לנוצרים ולמוסלמים בחגיהם. חגים אלה מובאים בחשבון גם בקביעת מועדי הבחינות ואישור חופשות, בלא 

להמעיט בחשיבותם של חגי ישראל וסמליה.

החזון הרב-תרבותי של המכללה מוכיח את עצמו. הסטודנטים הערבים "מצביעים ברגליים" ובאים אלינו בשמחה ואף 

שחווים  ומתחים  בציבור  מתלהמות  התבטאויות  ופיגועים,  מלחמות  זאת,  עם  הלימודים.  סיום  אחרי  קשר  על  שומרים 

סטודנטים ואנשי סגל על רקע פוליטי-חברתי מטילים את צילם על מרקם החיים השיתופי במכללה. אנו מאמינים שברגעים 

מאתגרים יש לפעול באומץ, ביושר ובמתינות. סגל המכללה הוכשר להתמודד עם התפרצויות רגשיות ואף להכילן ולבררן 

לעומקן, ללא שיהוי. בסופו של דבר יש מחלוקות, אבל בעיקר לשם שמיים.

שלילית  מהגירה  סובל  הצפון  מחוז  מקשיים.  בקלות  נרתעת  אינה  "אורנים"  מכללת  שינוי,  כסוכנת  עצמה  שרואה  כמי 

צעירים  נפגשים  שבו  במכללה,  בטוח  מרחב  יצירת  והחינוך.  הבריאות  הרווחה,  ובמערכות  התשתיות  בפיתוח  ומהזנחה 

יהודים וערבים, לרוב לראשונה, לכמה שנים של לימודים וצמיחה בצוותא, היא הזדמנות לטוויית קורים עדינים של אמון 

ואהדה ואף בסיס להתחדשות ולהתפתחות בצפון ולחיזוק החברה האזרחית בישראל. 

26  |



תהליך הנגשתה שלאוניברסיטת תל-אביב לסטודנטים בני החברה הערבית זכה לתאוצה נמרצת בשנתיים האחרונות. זאת 

בזכות שילוב כוחות מוצלח בין מחלקת השיווק של האוניברסיטה, שמינתה איש שיווק מיוחד לחברה הערבית, מר שאדי 

עת'אמנה, ובין פעילות אקטיבית במיוחד של ועדת ההיגוי לשילוב ערבים באוניברסיטה בראשות הח"מ. בוועדת ההיגוי 

מכהנים חברים רמי-דרג מהאוניברסיטה שיש בכוחם להשפיע על מדיניותה. כל הצדדים הבינו שנדרש שינוי מהותי בשני 

תחומים בסיסים, תוכן ואופן, כדי להאיץ את תהליך הקבלה של סטודנטים ערבים לקמפוס ואת השתלבותם בו. 

'אופן' פירושו שינוי במיתוג ובשיווק לאוכלוסיית יעד זו. בעבר לא נעשה כלל שיווק אקטיבי ייעודי מקצועי בקרב החברה 

הערבית, דבר שגרם לחוסר מודעות בסיסית לגבי רצון האוניברסיטה להנגיש את ההשכלה לסטודנטים ערבים. שיווק כזה 

לא יוכל להצליח בלא לעבות את תוכן הכלים השיווקיים הקיימים ובלא שהאוניברסיטה תציג רעיונות חדשים ומסלולים 

חדשים שיתאימו לחברה הערבית מהצד האחד, ותדגיש תכנים קיימים שלא זכו למודעות הנדרשת בקרב הערבים מהצד 

עמותת  בשיתוף  "גשרים-ג'וסור"  מיזם  השקת  כדוגמת  מיוחדים  לתכנים  רעיונות  העלאת  של  תהליך  החל  מכאן  השני. 

"רוואד" המתנהל במתחם האוניברסיטה והמיועד למועמדים ערבים שסיימו את מבחני הבגרות ואשר אין להם מסגרת 

כלשהי שתכין אותם לקראת ההחלטות לגבי הלימודים האקדמיים. מיזם זה החל לפני שנה כניסוי והשתתפו בו 30 איש 

נמשכת  התכנית  מקצועיים.  קריטריונים  פי  על  נרשמים   600 מבין  שנבחרו  איש  כ-80  בו  משתתפים  כיום  הארץ;  מכל 

כארבעה חודשים וכוללת חמישה מרכיבים חיוניים להגברת סיכויי הקבלה לכל מוסד אקדמי: הכנה למבחן הפסיכומטרי 

בערבית; הכנה למבחני יע"ל ואמי"ר, קורסים מקוונים בליווי מורה, הרצאות אקדמיות מגוונות וייעוץ אישי. הצלחת המיזם 

הצריכה שיווק אקטיבי בכל המסגרות כולל ראיונות טלוויזיה, רדיו, כתבות בפייסבוק ובאתרים מקומיים וארציים ולבסוף 

שימוש בחברת שיווק חיצונית להגברת המודעות לקיומו. ההצלחה הוכחה בהרשמה של סטודנטים ערבים רבים בתוך זמן קצר.  

דוגמאות נוספות ל'תוכן' כוללות: )א( פעילות המכוונות לחברה הערבית כמו הרצאות והדרכה בערבית בימים הפתוחים; 

נכחו בהן יותר מ-4000 תלמידי י"ב מבתי ספר ערבים; )ב( כנסים מיוחדים למורים ולמנהלים בחברה הערבית בנושאים 

הקשורים לחינוך וללמידה בבתי הספר; )ג( כנסים מיוחדים למדע וטכנולוגיה למועמדים לתארים מתקדמים; )ד( שילוב בתי 

ספר ערביים בקורסים אקדמיים מקוונים; )ה( סיורים מודרכים באוניברסיטה לאלפי תלמידי כיתות י"ב מבתי ספר ערביים 

"נוער שוחר מדע" לתלמידים מצטיינים ערבים בתחומי מתמטיקה,  )ו( פיתוח תכניות מיוחדות במסגרת  במהלך השנה; 

הנדסה ומדעי המחשב בעלות של מיליוני שקלים ועוד.

מן המתואר לעיל מצטיירת תמונה של רצון עז מטעם אוניברסיטת תל אביב לחזק ולהעצים את ההשכלה הגבוהה בקרב 

החברה הערבית ולקלוט אליה סטודנטים ערבים. זוהי החלטה אסטרטגית מבורכת של ראשי האוניברסיטה. כדי ליישם 

זו בהצלחה יש להבין כי מדובר באוניברסיטה שבה רבים האנשים בעלי ראייה שונה של המציאות, שלהם  אסטרטגיה 

השפעה על התהליך: ראשי חוגים, מזכירויות מנהלתיות, דקני פקולטות וכמובן מרצים. לא כל אנשי מפתח אלה רואים 

עין בעין את הצורך בשינוי או בהעדפה מתקנת וזאת מסיבות שונות, חלקן מקצועיות וחלקן אישיות. אם כן, אף שראשי 

החברה  לטובת  רק  לא  זה  בשינוי  בצורך  לשכנע  כדי  לעבוד קשה  יש  בפועל  מלמעלה,  מדיניות  מתווים  האוניברסיטה 

הערבית אלא לטובת החברה הישראלית בכלל ולטובת החברה בקמפוס בפרט. לא פעם נוצר מתח סמוי בבואנו לשנות 

מציאות מסוימת כגון תוספת בשפה הערבית לשילוט ברחבי האוניברסיטה או החלפת מקלדות של המחשבים למקלדות 

הכוללות גם אותיות ערביות. 

הנגשת ההשכלה לחברה הערבית באוניברסיטת תל-אביב

ד"ר יוסף משהראוי
מרצה בכיר וחוקר עמוד השדרה בחוג לפיזיותרפיה ויו"ר ועדת ההיגוי לשילוב ערבים באוניברסיטת תל-אביב
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לעיתים מתעוררת השאלה מדוע לחדד את השפה הערבית באוניברסיטה ישראלית. נוצרים מתחים כשאני מסביר את 

הקושי של הסטודנטים הערבים בראיונות בעברית לשם קבלה ללימודים או בפניות טלפוניות לקבלת שירותים מסוימים 

להגברת  מתמשך  שכנוע  גם  כולל  אלה  קשיים  עם  ההתמודדות  תהליך  הטלפון.  לקריאת  שיענה  ערבית  דובר  כשאין 

מודעותם של אנשי הסגל לחשיבות ההנגשה מהצד האחד ואסרטיביות מנומסת מהצד השני. התוצאות כרגע מעידות 

על עצמן וניכר שרוב חברי הסגל באוניברסיטה מפנימים בהדרגה את הצורך בהנגשה ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית 

ולהעצמת הסטודנטים הערבים בקמפוס בפרט. 

לצד פעילויות אלה יש לציין מרכיב נוסף שהצטרף לשיפור ההנגשה: ועדת"תקווה ישראלית" שאני חבר בה וקבוצת "גוונים" 

שהיא הקימה. במהלך הפעילות ערכנו סיורים מתוכננים שיזמתי בעיר מולדתי יפו עם שני מדריכים, ערבי ויהודי, והם 

הציגו את שני הנרטיבים להיסטוריה של  יפו. הסיור כלל גם ביקור בבית ספר תיכון ערבי ובמהלכו הוצגו הקשיים החמורים 

של התלמידים הערבים. בביקור במרכז הערבי-יהודי ביפו הוצגו הפעילויות המשותפות. בנוסף הזמנו סטודנטים ערבים 

לשתף אותנו בתחושותיהם ובציפיותיהם מן הלימודים באוניברסיטה. פעילות זו תרמה רבות לחברי סגל האוניברסיטה 

שנכחו במפגשים אלה והם הבינו את הצורך האמיתי בצעדים הננקטים להעצמת ההשכלה הגבוהה בקרבהחברה הערבית. 

לסיכום, הניסיון שרכשנו בשנתיים של פעילות נמרצת יצר הזדמנות חיובית ביותר להמשיך לנוע ללא הפסקה לעבר השגת 

מטרות רבות חיוביות בתחום הנגשת ההשכלה לחברה הערבית בארץ בכלל ובאוניברסיטת תל-אביב בפרט.
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הסילבוס – תכני הקורסים ותכנית הלימודים – הוא הבסיס של המוסדות האקדמיים והוא המבטא 

את עיקר עיסוקם ומטרתם. כדי להתאים את הסילבוס לאוכלוסיות סטודנטים חדשות על כל חוג 

סילבוס  לכלל התלמידים.  ולהקפיד שיתאימו  הקורסים שלהם  את  לבחון מחדש  מרצה  כל  ועל 

המתחשב בקולם של הסטודנטים הערבים ובסדר היום שלהם הוא אתגר פדגוגי ואקדמי. מרצים 

מתמודדים  חד-תרבותיים,  בעבר  שהיו  בקורסים  ורב-תרבותי  מגוון  סילבוס  ליצור  המעוניינים 

הרגשי  עולמם  עם  וגם  מיעוט  מקבוצות  כותבים  של  מחקרים  איתור  של  האתגר  עם  השאר  בין 

והקוגניטיבי של הסטודנטים. שאלות הקשורות לאוריינטליזם, לייצור ידע ולדומיננטיות של ידע 

מצריכות ליבון וחשיבה. השאלות המעסיקות אותנו הן: מיהם המרצים העורכים שינויים מסוג זה? 

באילו קשיים הם נתקלים? כיצד מקבלים זאת הסטודנטים? איך ניתן לעודד מרצים נוספים לערוך 

שינויים מסוג זה? להלן דוגמאות אחדות מן השטח.

התאמות בסילבוס



مالءمة - السيالبوس
ُجّسد أهّم ما  السيالبوس ـ مضامني الدورات وبرنامج الدراسة ـ هو قاعدة عمل املؤسسات األكاديمية، وي
ُعنى به غاية وجودها. لغرض مالءمة السيالبوس ملجموعات جديدة من الطلبة، على كل قسم ومحاضر أن  ت
ُراعي  ُعيدا النظر من جديد في الدورات التي يدّر سانها ويهتّما بمالءمة ذلك لعموم الطلبة. السيالبوس الذي ي ي
املحاضرون  واألكاديمي.  البيداغوغي  املستويني  في  تحّدًيا  يشّكل  أعمالهم  وجدول  العرب  الطلبة  توّجهات 
املعنيون بإعداد سيالبوس متنّوع ومتعدد الثقافات في دوراتهم التي كانت في املاضي واحدّية الثقافة، قد 
يواجهون تحّدي العثور على أبحاث لكّتاب ينتمون ملجموعات األقلية والتعامل مع عالم املشاعر واألفكار لدى 
الطلبة الجامعيني. أما األسئلة املّتصلة باالستشراق وإنتاج املعرفة والهيمنة املعرفية فتتطّلب تفكير او إعادة 
ُواجهون؟  ُدخلون تعديالت كهذه؟ أي العقبات ي ُشغلنا هنا هي: َمن هم املحاضرون الذين ي نظر. واألسئلة التي ت

ُمكن أن نشّجع محاضرين آخرين للقيام بذلك؟ كيف يتقّبل الطلبة ذلك؟ كيف ي



זו  קידום חברה משותפת הוא משימה חשובה וראויה לכל מוסד וארגון בחברה מרובת תרבויות. לקידומה של מדיניות 

במוסדות אקדמיים בכלל ובמוסדות המכשירים אנשי חינוך בפרט נודע תפקיד ראשון במעלה בשל תפקידיהם העתידיים 

של הבוגרים. לבוגרי המכללות האקדמיות לחינוך כוח רב להשפיע על אלפי תלמידים במערכת החינוך ולחנכם לאזרחות 

פעילה, שוויונית, דמוקרטית ומכבדת. מצופה מן המורים להפגין מנהיגות ולהוביל שינוי, לא להישאר אדישים לעוולות 

ולהירתם למאבקים כמובילים אוטונומיים המשוחררים מלחצי הממסד. לכן, חובה על המוסדות המכשירים מורים להתבונן 

בתמונה הכוללת ולבחון את תפקידם הם בהובלת השינוי. פעילות לא סדירה של מורים ושל מרצים אמיצים וחדורי שליחות 

חשובה אך אין בה די; נדרש מאמץ מערכתי. הובלת שינוי חינוכי-חברתי בארגון ובכלל זה במוסד אקדמי ראוי שייעשה 

בתמיכה מוצהרת של הנהלת המוסד.  

הנחות היסוד של העשייה 

תהליך  הוא  משותפים  לחיים  חינוך   )1( ברל:  בית  האקדמית  המכללה  של  העשייה  בבסיס  עומדות  יסוד  הנחות  שלוש 

בכל  ומשולב  הוליסטי  באופן  נעשה  מיטבי  משותפים  לחיים  חינוך   )2( חד-פעמית;  פעילות  ולא  ומתמשך  התפתחותי 

השותפים  כל  את  כולל  והוא  השונים,  התחומים  ובלימודי  הפדגוגיה  בלימודי  התיאורטיים,  החינוך  בלימודי  התחומים: 

בקמפוס; )3( משמעות החינוך לחיים משותפים איננה הרחבת ידע בלבד אלא גם התנסות המובילה לאימוץ דרכי חשיבה 

ודרכי התנהגות. לאור הנחות אלה, "המרכז לקידום חיים משותפים" במכללה פועל בשלוש זירות עיקריות: במרחב הציבורי, 

בקרב הסגל האקדמי והמנהלי ובקרב הסטודנטים. להלן אתמקד ברכיב אחד בתחומי אחריותו של הסגל האקדמי והוא: 

הובלת שינוי באמצעות תכנית הלימודים.   

קידום חברה משותפת באמצעות תכנית הלימודים

ספרות המחקר מלמדת על כוחם של תכני הלימוד בהובלת שינוי חברתי ועל חשיבות ייצוגן של קבוצות מיעוט בטקסטים, 

ומזמינים את  זו אנו מובילים שינוי בתכנית הלימודים במכללה  "אתה נמצא בטקסט משמע אתה קיים". ברוח  בבחינת 

המרצים לבחון באיזו מידה הסילבוס של הקורס מזמן לסטודנטים מסגרת אינטלקטואלית החושפת אותם למגוון נקודות 

מבט ואף עשויה לשמש כלי עזר להתמודדות עם אתגרי החברה מרובת התרבויות שבה אנו חיים. אנו מניחים שלא ניתן 

לקדם את החינוך לדמוקרטיה ולחברה משותפת ורב-תרבותית בקורסים ייעודיים בלבד אלא באופן הוליסטי ורב-תחומי 

שיפגיש את הסטודנטים עם תכנים אלה לאורך כל שנות לימודיהם. לפיכך המרצים מוזמנים לאתר היכן ניתן להוסיף תכנים 

על קבוצות תרבותיות שונות בתחום שבו עוסק הקורס, לבחון נרטיבים שונים ולהתעמק בסוגיות בנושאים כמו דמוקרטיה, 

שוויון ורב-תרבותיות. כל מרצה מוזמן להחליט על היקף השינוי ועל עומקו. התשתית התיאורטית שעליה אנו מתבססים 

וגורסקי.1  הלוחות שלהלן  והיקף פעולה נדרש על פי כתביהם של בנקס  מספקת רצף של שינויים רעיוניים בסילבוס 

מציגים בתמצית את מאפייני השינוי שניתן לחולל בתכנית הלימודים. 

תכנית הלימודים האקדמית כפלטפורמה לקידום חברה משותפת

ד"ר אילנה פאול-בנימין
מנהלת שותפה במרכז לקידום חיים משותפים, המכללה האקדמית בית ברל

1 Banks, J. A. )2013(. The construction and historical development of multicultural education, 1962–2012. Theory into 
Practice 52)sup1(, 73-82.
 Gorski, P. )2009(. What we're teaching teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi. 
Teaching and Teacher Education25, 309–318.
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מתכנית תורמת לגישת הפעולה החברתית על פי ג'יימס

גישת הפעולה החברתית
תכנית לימודים 
טרנספורמטיבית

תכנית לימודים מוסיפה תכנית לימודים תורמת

מתמקדת בלמידה 
העיונית בדיונים על 

עשייה חברתית רצויה 
ומציבה חלופות למאבק 

באי-צדק ובאי-שוויון 
בסביבה הקרובה 

ובחברה הרחבה

מצדדת בהחלפת 
התכנית החד-תרבותית 

הקיימת בתכנית לימודים 
חדשה על בסיס 

האידיאולוגיה הרב- 
תרבותית

אינה מסתפקת באזכור 

אלא מוסיפה לתכנית 
הלימודים יצירות של  חברי 

קבוצת המיעוט

מציינת את תרומתם 

של חברי קבוצת 
המיעוט לתחום הנלמד

מגישה קונסרבטיבית לגישה ביקורתית על פי גורסקי

יעדים מסגרת מושגית גישה

לחנך מורים לעבוד עם השונּות 

בכיתה  בדרך להטמעה 

ללמד על "האחר",  להקנות ידע על 

קבוצות מיעוט

קונסרבטיבית

ליברלית

לחנך לסובלנות, לקבלת השונה, 
לפתח מודעות להטיות, להפליה 

ולדעות קדומות )רפלקציה עצמית(

רגישות רב-תרבותית, 
יחסים בין קבוצות ובתוך קבוצות, 

חינוך לסובלנות 
 Celebrating diversity

הוראה מבוססת על רגישות 

תרבותית

Cultural sensitivity

פיתוח מיומנויות של מורים כדי 

לספק את הצרכים השונים של 

הלומדים

כשירות רב- תרבותית  
Multicultural Competence

הוראה בעלת כישורים רב- 

תרבותיים

ביקורתית

לעסוק בבחינה ביקורתית של יחסי 
כוח, של אי-שוויון ושל אי-צדק 

ברמה המערכתית ובמדיניות 
הציבורית

תיאוריה רב-תרבותית ביקורתית, 

חינוך לצדק חברתי ופדגוגיה 
ביקורתית

הוראה בהקשר סוציו-פוליטי

לחנך מורים להיות סוכני שינוי, 
פעילים חברתיים

אקטיביזם חברתי, לפעול נגד 

צורות שונות של דיכוי, תיאוריה 
פוסט-קולוניאלית

הוראה כהתנגדות לכוחות הגמוניים

>>
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מלמד.  בקורס שהוא  הרלוונטיים  לתכנים  ובהתאם  לגישתו  בהתאם  בסילבוס  שינויים  יערוך  מרצה  היא שכל  שאיפתנו 

הנחת העבודה שלנו היא שסטודנט יפגוש במהלך לימודיו מגוון רחב של קורסים המבטאים גישות רב-תרבותיות בהיקפים 

שונים, וכך ייווצר פסיפס עשיר של ידע, התנסות מחקרית והתנסות פדגוגית.   

לצד שינויים בסילבוסים פיתחנו קורסים ייעודיים לקידום חברה משותפת. להלן דוגמאות אחדות: 

חינוך לאזרחות משותפת: קורס לסטודנטים יהודים וערבים המקנה ידע בסיסי וכלים להתמודדות עם מציאות מורכבת 

שבה שונּות רבה מבחינת לאומית, דתית ועדתית. בקורס מוצגות גישות שונות ליחסי גומלין בין מגזרים ולקידום חיים 

משותפים. הקורס מחבר בין היבטים תיאורטיים לאקטואליים ובין שיעור פרונטלי לסדנה דיאלוגית. 

קורס נודד – תקווה ישראלית: מטרתו להפגיש סטודנטים ממגזרים שונים במסע משותף, אינטלקטואלי וחווייתי להכרת 

קבוצות חברתיות שונות בחברה הישראלית. 

"מנהרת הזמן": חקר ההיסטוריה של חיי היום-יום בקרב מגזרים שונים בחברה הישראלית, המשמש פלטפורמה לקידום 

דיאלוג בין קבוצות חברתיות שונות )ראו להלן מאמר מפורט בנושא זה(. 

ערבית מדוברת לסטודנטים יהודים לצד קורס עברית-ערבית שבו סטודנטים יהודים וערבים מלמדים אלה את אלה את 

שפת אמם.  

עברית מדוברת לסטודנטים ערבים לחיזוק הביטחון העצמי בדיבור יום-יומי בשפה העברית. 

אתגרים במימוש המהלך 

המרצים  כל  לא  וכלל.  כלל  קלה  משימה  אינה  משותפת  חברה  במשקפי  התבוננות  באמצעות  בסילבוס  שינוי  עריכת 

מעוניינים בכך ואלה שמביעים התעניינות לא תמיד נלהבים להקדיש זמן ומחשבה לעריכת שינוי זה. "המרכז לקידום חיים 

משותפים" מנסה לסייע למרצים בדרכים מגוונות, החל מהקמת מאגר מידע הכולל מאמרים רלבנטיים, דרך פניה לראשי 

תכניות וחוגים לסייע למרצים בעריכת שינויים בסילבוס כחלק מחשיבה חוגית קוהרנטית, ועד סיוע אישי למרצים באיתור 

מאמרים על פי הנחיותיהם. אולם מהלכים אלה הניבו עד כה יבול דל של שינויים. הצעד הבא אשר בדעתנו לנקוט הוא 

מינוי "מובילי שינוי" בפקולטות, שתפקידם יהיה לזמן מרצים המלמדים קורסים זהים או דומים וליזום עבודה משותפת על 

הטמעת שינויים בסילבוס. רעיון נוסף הוא הענקת "פרס הסילבוס הרב תרבותי המצטיין", במסגרת  תהליך קידום ההוראה. 

של  במאמרם  לטענה  בהמשך  שוטפת.  תחזוקה  המחייבת  הוליסטית  חיים  דרך  הוא  משותפת  לחברה  חינוך  לסיכום, 

Perkins&Rosen 2 , חינוך לחברה משותפת בקרב אוכלוסייה שאינה מזדהה בהכרח עם ערכים אלה, אכן מחייב "השקיה" 

מתמשכת לאורך זמן. חינוך ממושך שיכלול בתוכו למידה עיונית לצד פעילות חווייתית והתנסותית. לשם כך יש להתייחס 

לתכנית הלימודים על רבדיה השונים: עיוני, מחקרי והתנסותי כפלטפורמה לקידום חברה משותפת.  

>>

2 Rosen, Y., & Perkins, D. )2013(. Shallow roots require constant watering: The challenge of sustained impact in 
educational programs. International Journal of Higher Education, 2)4(, 91. 
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תכנית "מנהרת הזמן" של המכללה האקדמית בית ברל היא תכנית אקדמית, חינוכית וקהילתית המוקדשת להיסטוריה 

של חיי היום-יום בארץ ב-150 השנים האחרונות. תפיסות היסוד של התכנית מבוססות על כך שחיי היום-יום מתאפיינים 

המקובלים.  והדתיים  האתניים  האידיאולוגיים,  החברתיים,  הגבולות  ואת  המסגרות  את  החוצים  חשובים  בקשרים  לרוב 

האידיאולוגיים  המדיניים,  לרבדים  הקשורים  ובדמויות  ברעיונות  באירועים,  מתמקדת  השלטת  "הפוליטית  "ההיסטוריה 

והפוליטיים ולקבוצות המובילות בחברה. לעומת זאת, ההיסטוריה של חיי היום-יום מתמקדת בפרקטיקות של השגרה 

מהתמקדות  ההשתחררות  שבבסיסן.  הנטיות  ואת  התפיסות  את  ובודקת  אותן  מאתגרת  מאליהן,  כמובנות  הנתפסות 

בקבוצות ההגמוניות מובילה להפניית תשומת הלב לקבוצות שעל פי רוב לא זכו להתייחסות מאוזנת במחקר ובפעילויות 

הציבוריות המעצבות את הזיכרון הקולקטיבי. 

ההיסטוריה של חיי היום-יום עוסקת במערכות, בדפוסי החיים, בחברה ובתרבות של "האנשים הרגילים". היא מתמקדת 

בבדיקת תנאי החיים האובייקטיביים, הנורמות והדפוסים שאפיינו את חיי הבית, המשפחה, הקהילה, העבודה, הכלכלה, 

החינוך, הפנאי, האוכל, הלבוש, הרפואה, הטכנולוגיה, התחבורה ומכלול תחומי החיים.

בבנייה ובהנחיה של קבוצות התיעוד של "מנהרת הזמן "אנו מקדישים מאמצים ניכרים להרחבת התיעוד ההיסטורי בייחוד 

בקרב קבוצות ומגזרים חברתיים, שלרוב הודרו מהמעגלים שעיצבו את ההיסטוריה ואת הזיכרון הקולקטיבי ההגמוניים 

והמרכזיים של החברה הישראלית. הפנייה המכוונת לתיעוד רחב של ותיקות וותיקים מקהילות שונות של המגזר הערבי 

פלסטיני ושל המגזר החרדי, של העולים מאתיופיה ושל יוצאי ארצות האסלאם בכלל נתפסת בעינינו כמהלך של תיקון 

והשלמה. מטרתנו ליצור בסיס ידע וחומר היסטורי שיאפשרו לבנות מאגר של זיכרונות קולקטיביים מלאים ומאוזנים יותר 

של החברה הישראלית. 

הנלהבת  מההתגייסות  עולה  אלה  מודרים  מגזרים  של  ההיסטורי  בתיעוד  ההתמקדות  של  החברתית  לחשיבות  עדות 

והמסורה במיוחד של סטודנטים, של תלמידי תיכון ושל מבוגרים לפעילויות של הקבוצות השונות של המיזם. המיקוד של 

עבודת התיעוד ההיסטורי המשותפת שאנו מובילים בתכנית "מנהרת הזמן" בחיי היום-יום מכוון אותה לרבדים טעונים 

כך,  משום  והציבורי-פופולרי.  האקדמי  במישור  במהותם  כשוויוניים  הנתפסים  ופוליטית,  אידיאולוגית  מבחינה  פחות 

כשאנחנו מכוונים ומנחים תלמידים וסטודנטים יהודים וערבים פלסטינים לתיעוד הזיכרונות של חיי היום-יום בארץ בדורות 

האחרונים, מזדמנת להם האפשרות לעסוק יחד בפתיחות ובאופן מאוזן בנדבכים החשובים של שורשיהם ההיסטוריים ואין 

הם נקלעים להתנגשויות המובנות והמוכרות בין הנרטיבים הלאומיים המנוגדים. כפי שאנו רואים בקבוצות השונות שלנו, 

עבודה קהילתית אקדמית משותפת כזו תורמת לסקרנות, להיכרות, ללמידה ולכבוד הדדיים ובסופו של דבר גם לנכונות 

להכרה הדדית אמיתית בין יהודים לפלסטינים.

בקבוצות התיעוד השונות של "מנהרת הזמן" משתתפים בכל שנה מאות רבות של סטודנטים, תלמידים ופעילים יהודים 

ופלסטינים ממגוון רחב של בתי ספר, של מוסדות אקדמיים ושל מסגרות חברתיות וקהילתיות ברחבי הארץ. מהלך העבודה 

בכל הקבוצות מבוסס בשלב הראשון על למידה תיאורטית והכשרה מתודולוגית לקראת היציאה לעריכת הראיונות והתיעוד 

ההיסטורי עם ותיקים מהקהילות השונות. הראיונות – התיעוד בעל פה והתיעוד בצילום– מכוונים לפי נושאי מוקד משתנים 

היסטוריה מקרבת: תיעוד ושיתוף זיכרונות כבסיס לחיים משותפים

ד"ר בועז לב טוב
ד"ר קוסאי חאג' יחיא

מרצים בחוג להיסטוריה במכללה האקדמית בית ברל
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כל המשתתפים  השני  בשלב  ועוד.  מוזיקה  פנאי,  אוכל,  לבוש,  יום-יומית,  כלכלה  עבודה,  הורות,  והיכרויות,  זוגיות  כגון 

מציגים במסגרת הקבוצתית את הזיכרונות הטקסטואליים והחזותיים השונים והדומים שתיעדו, ובעקבות זאת נערכים 

ניתוח ודיון משותפים על הדמיון ועל השוני בין הזיכרונות ועל התובנות הכלליות שניתן להפיק מהם. השלב השלישי מכוון 

להציג את תוצרי התיעוד ואת התובנות של הקבוצות בפני הציבור הרחב. לשם כך נערכת ברוב הקבוצות שלנו עבודת 

הפקה יצירתית של תערוכות והפעלות היסטוריות פופולריות המוצגות בכנסים ובאירועים אקדמיים, חינוכיים וקהילתיים, 

הנערכים בכל שנה בבתי הספר, במוסדות אקדמיים וקהילתיים ובאתרים ציבוריים ומסחריים מרכזיים.

גם לטווח הארוך. אנו מתייחסים  יש המשכיות חשובה  חשוב להדגיש שלעבודות התיעוד של התלמידים והסטודנטים 

זו וראייה כוללת של היעדר אמצעים טכנולוגיים  לתוצרים כאל עדויות ומקורות היסטוריים לכל דבר. מתוך התייחסות 

בכך,  החפץ  לכל  המאפשר   TARASA מיזם  את  האחרונות  בשנים  פיתחנו  זיכרונות,  ולשיתוף  לשימור  טובות  ודרכים 

בכל מקום, לשמור ולשתף כל זיכרון )טקסט, תצלום, שמע, וידיאו( ללא קטלוג וללא העדפה כלשהי. אתר ייחודי ונגיש 

זה מבוסס על הרעיון של שיוך כל הזיכרונות למקומות ולזמנים המתאימים על מפה דיגיטלית עולמית. השימוש באתר 

הזיכרון  בזיכרונות שהעלו אחרים. העלאת  לצפייה  והן  זיכרונות  הן להעלאת  לכל המעוניין,  ופתוח  כרוך בתשלום  אינו 

של  רבות  מאות  כולל  כבר  האתר  ובאנגלית.  בערבית  בעברית,  בממשקים  כיום  מתאפשרת  והיא  ופשוטה,  קלה  לאתר 

זיכרונות מהארץ ומהעולם שהעלו בני נוער, סטודנטים ומבוגרים ממגוון רחב מאוד של קבוצות ומגזרים חברתיים באזורים 

וביישובים שונים.

שונות  מחברות  ומגזרים  חברתיות  קבוצות  מגוון  שבו  בין-לאומי,  זיכרונות  למאגר   TARASA את  להפוך  היא  מטרתנו 

הזיכרונות  ראויה.  ולהשפעה  לקול  יזכו  גם  בעת  ובה  שלהם,  המיוחדים  הזיכרונות  אוספי  לבניית  ולסיוע  למסגרת  יזכו 

הקולקטיביים החדשים יהיו מאוזנים והוגנים יותר בזכות השתלבות האוספים הקהילתיים הללו במפת זיכרונות עולמית 

כללית. המיזם נתון כעת רק בשלב הראשון ואנו מקווים לממש בהקדם את תכניות הפיתוח הרחבות המיועדות לו. בעתיד 

תרקום מערכת המיזם את החיבורים המתאימים בין המראיינים והמתעדים הצעירים לבין המרואיינים המבוגרים, תבטיח 

את ההתנהלות המקצועית והאתית של תהליך התיעוד ותפעל לשמירה מלאה של הזיכרונות ולחשיפתם לציבור הרחב. כל 

.ARCHIVE TARASA -וב TARASA MAP-תמלילי הזיכרונות, התצלומים והסרטונים יישמרו ב
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הערבים בישראל הם מיעוט לאומי-יליד, ומעמדם החברתי והלאומי של נשים וילדים ערבים נבדל מזה של נשים וילדים 

ופוליטית  הנמנים עם מיעוטים אחרים בישראל ובעולם. החברה הערבית בישראל פועלת במציאות חברתית, תרבותית 

אשר חשופה לשני עולמות שונים ולעתים מנוגדים: מחד גיסא שוררים בה כוחות הדוחפים לקראת מודרניזציה, לשינוי 

ולאינדיבידואליזם, ומאידך גיסא פועלים בה כוחות משמרי מסורת, שמרנות ונאמנות קולקטיבית. ניגודים אלה מורגשים 

בחייהם של נשים, של ילדים ושל פרטים ערבים נפגעי אלימות בישראל. הנתונים בשנים האחרונות מצביעים על עלייה 

בהיקף הבעיה, ויש למצוא דרכי התערבות ברמות שונות למניעתה ולמיגורה.  

אף שסוגיית האלימות במשפחה מעסיקה חוקרים, מטפלים ואנשי אקדמיה, רוב המחקרים, ההכשרות והקורסים הנלמדים 

מההקשרים  מהותי  באופן  שונים  החברתי-פוליטי  וההקשר  החברתי-תרבותי  ההקשר  שבהן  מערביות,  בחברות  מקורם 

הטיפול  תכניות  מעטות  בישראל.  הערבית  החברה  דוגמת  מעבר,  ובחברות  וקולקטיביסטיות  פטריארכליות  חברות  של 

לצורכי  המותאמות  וטיפול  התערבות  תכניות  לבנות  יש  לכן  זו.  חברה  של  ולמאפיינה  לצרכיה  המותאמות  וההכשרות 

הקהילה ועל האקדמיה לפתח תכניות מותאמות, בעיקר בתחום האלימות. 

מתוך תפיסה זו עלה הרעיון לבניית קורס חדשני במחלקה לעבודה סוציאלית במרכז האקדמי רופין, שיתמקד בלימוד 

התיאוריות בנושא אלימות במשפחה, בחברה ובקהילה, ובגיבוש דרכי התערבות וטיפול המותאמים לחברה הערבית בשיתוף 

הקהילה ואנשי המקצוע בשטח. זאת, על רקע מחויבותו של המרכז האקדמי רופין לשילוב מרבי של סטודנטים ערבים, 

להגברת מעורבותם בחברה, למיצוי תרומתם לחברה ולקהילה ולהגברת מודעותם לבעיית האלימות ולצורך במיגורה.

להלן יוצגו המודל שעל פיו נבנה הקורס, מטרותיו ויישומו בהוראה והתובנות המרכזיות מן הקורס בשנתיים האחרונות. 

הקורס פותח בשיתוף המחלקה לעבודה סוציאלית והיחידה ליזמות ומעורבות חברתית ברופין ובמימון חלקי של הות"ת. 

תיאור הקורס, אופי הלימוד ומטרותיו 

הקורס מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות מהחברה הערבית במחלקה לעבודה סוציאלית ובמחלקות נוספות ברופין, תלמידי 

ידע  מקנה  הקורס  חברתית.  למעורבות  התחייבותם  תמורת  ומלגה  זכות  נקודות  מקבלים  הסטודנטים  ומעלה.  ב'  שנה 

תיאורטי, חשיפה לספרות מקצועית, למידה מהדיון ומהתהליך האישי והקבוצתי, תוך מיפוי צורכי ההתערבות. הוא נלמד 

בשנות הלימודים תשע"ז ותשע"ח בשפה הערבית והעברית בהשתתפות 22 סטודנטיות וסטודנטים ערבים מהמחלקות 

השונות ברופין ושילב עשייה ותרומה חברתית. 

הלמידה נעשית בקבוצה הגדולה וגם בקבוצות קטנות ומתמקדת בשלושה מישורים:

ובחברה  בארץ  בעולם,  ובקהילה  כלפי משפחה  פרטים,  כלפי  אלימות  על  תיאורטי  רקע  התיאורטי:  המישור   .1

הערבית בישראל, תיאוריות ודרכי התערבות ברמות ובמערכות השונות, תוך התמקדות בחברה הערבית. 

2. המישור האישי: התבוננות אישית של הסטודנטים על עצמם כאנשי מקצוע לעתיד, כאנשי מפתח וכסוכני שינוי, 

בחינת עמדות ותפיסות, תוך למידה רפלקטיבית, והתמודדות איתן. 

3. סוגיות ודילמות מהשטח: שילוב ידע ומקרים בשטח וזיהוי צרכים, סוגיות ודילמות שהתלמידים מעלים, ניסיון 

לבנות תוכנית התערבות תוך עירוב הגופים הרלוונטיים בקהילה. 

פעילות חברתית בשטח

הסטודנטים אספו חומרים שונים על האלימות בחברה הערבית,  נפגשו עם אנשי מקצוע בשטח ולאחר  מכן מופו הצרכים 

וגובשו כיווני התערבות. לפני תחילת ההתערבות ראיינו עובדות ועובדים סוציאליים פעילות ופעילים חברתיים ויועצות 

בבתי ספר.  התכנים  הסופיים, אוכלוסיית היעד והמקום גובשו במשותף. התהליך לווה בלמידה ובהדרכה שבועית. 

מתיאוריה לפרקטיקה בהתערבות ובטיפול באלימות בחברות קולקטיביות:
המקרה של החברה הערבית בישראל

ד"ר רג'דה אלנאבולסי
המחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז האקדמי רופין, ממונה על הסטודנטים הערבים בדקנאט הסטודנטים
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מן הנעשה בשטח  בתשע"ז

לקשישים  סדנאות  ספר,  בבתי  נוער  לבני  סדנאות  אל-גרביה,  בבאקה  אלימות"  ללא  "עיר  תוכנית  עם  פעולה  שיתוף 

ושירות  מענה  קיבלו  ואישה  איש   172 באזור המשולש.  ב"בתים החמים"  קבוצות  ארבע  בטייבה,  אבות  בבתי  וקשישות 

בנושא האלימות. 

מן הנעשה בשטח בתשע"ח

הוקמו חמש קבוצות ב"בתים החמים" לנערות בסיכון, הוקמה קבוצה בבית חם לנערים בסיכון בטייבה ונערכו סדנאות לבני 

נוער בשני  בתי ספר יסודיים. כמאה איש ואישה קיבלו מענה באמצעות סדנאות ומפגשים המגבירים את המודעות לנושא 

האלימות, כלים לתקשורת לא אלימה ודרכי התמודדות עם הבעיה. 

סיכום ותובנות

1. הייתה היענות רבה מצד אנשי מקצוע  לשיתוף פעולה והובע רצון להשתתפות פעילה בתחום.

2. זכינו להערכה רבה לפנייתנו לשיתוף ושותפות עם החברה והקהילה הערביות ובשפתן. 

3. הובעה הכרת תודה ואף "הפתעה" על הרצון לתרום ולהתנדב למען החברה.

4. הסטודנטים תיארו תהליך של למידה על עצמם ושל שינוי תפיסות ועמדות. הם הוכיחו יכולת ביטוי עצמי בשפת האם 

ורצון להמשיך ללמוד בקורס ולתרום שעות נוספות של עשייה חברתית בקהילותיהם.

5. הסטודנטים ציינו כי זו הפעם הראשונה שהם עוסקים בנושא ומקבלים כלים והתנסות רגישת-תרבות. 

6. הסטודנטים הביעו תחושות של גאווה, ביטחון עצמי, יכולת לחולל שינוי בחברה הערבית בנושא "נפיץ" מאוד הנחשב ל"טאבו". 

7. הקבוצות שלמדו בסדנאות ביקשו להמשיך במפגשים עם הסטודנטים לדיון באלימות במשפחה ובחברה בשפה הערבית. 

מדברי הסטודנטים והסטודנטיות 

דועא: "الكورس وَسع نظرتي اتجاه العنف اللي بحصل بمجتمعنا, ووعاني اكثر حول اللي بصير وانه مش منطقي. وتعرفت 

عمصطلح العنف بعمق وفهمت انه اله عدة معاني مختلفة وانواع حفزنا انه نعمل اشي من اجل مجتمعنا العربي, ونفكر كيف 
ناثر عليه بشكل ايجابي حتى لو كان تاثير صغير. والتطوع بعدة اطارات بمجتمعنا اعطتنا شعور مرضي وانه التغيير ممكن, 

بس الزم نخطي". 
"הקורס הרחיב את אופקי בסוגיית האלימות בחברה שלנו. המודעות שלי גברה, הכרתי מושגים חדשים, קיבלתי דחיפה 

לעשות משהו בחברה שלי, להשפיע אפילו בקטן, להתנדב ולתרום לשם יצירת שינוי, כי זה אפשרי". 

עתיר:  "الكورس فتح عيوني على قضية العنف بمجتمعنا العربي، قديش هي ظاهره منتشرة وخطيره. احنا نستعمل العنف 

بحياتنا اليوميه من دون ليكون عننا علم اننا نستعمله. مش بس املرأة تتعنف، برضو االطفال والعجز والشباب.
احنا الزم نوقف هاي الظاهره الخطيره قبل ال تطور اكثر واالوضاع تصير اصعب. كل شخص من اليوم الزم يبلش ويغير 

حاله لحتى نبني مجتمع جديد غير عنيف". 
"הקורס פקח את עיניי לראות את בעיית האלימות הקשה והמתרחבת בחברה הערבית. אנחנו משתמשים באלימות בחיי 

היום-יום בלי שידענו שזו אלימות. לא רק נשים נפגעות מהאלימות, גם ילדים, מבוגרים, נערים וקשישים. חייבים לעצור את 

התופעה המסוכנת הזו לפני שהמצב יהיה גרוע הרבה יותר. כל אחת מאתנו צריכה להתחיל לפעול לבניית חברה חדשה, 

נקייה מאלימות". 

 

וסים: "انا شخصيا استمتعت في بناء وتوجيه الورشة ونجحت في تمرير الرسالة من خالل  تشجيع قسم من املشاركني ألخذ 

دورهم  في تخفيف العنف في البلد. 
رسالتي العنيف هو الضعيف, يجب ان نعمل سويا لتخفيف من ظاهرة العنف كل من مكانه".  

שיישאו  הקשישים  את  עודדתי  להעביר.  חשוב  מסר  לי  היה  כי  שלימדתי,  ובסדנאות  בקורס  מאוד  נהניתי  אישית  "אני 

באחריות לשם הפחתת האלימות בעיר שלנו. המסר שלי הוא שהאלים הוא איש חלש, וכולנו יחד צריכים לפעול להפחתת 

הבעיה בכל מקום".   

למעלה מעשרים שנה עברו מאז כתב פרופ' יונה רוזנפלד את מאמרו המכונן שעסק בשותפות עם אוכלוסיות מובסות 

ולמענן )1993(.  הוא טען כי אף שמדובר בפרקטיקה ייחודית ומיוחדת בעבודה סוציאלית, היא לא השתרשה בקרב אנשי 

פרקטיקת  את  מציב  זה  קורס  היום.  עד  רלוונטית  זו  טענה  כי  שיאמרו  יש  השנים.  במהלך  נשכחה  אף  ואולי  המקצוע 

חדשים  ניסיונות  ומציג  השירות  משתמשי  למען  סוציאליים  עובדים  להכשרת  האקדמיים  המוסדות  בתוך  השותפות 

המותאמים לחברה הערבית ולרקע החברתי, התרבותי והחברתי-פוליטי. 

הקורס  מלווה בתיעוד ובמחקר מרגע בנייתו ובכל שלבי יישומו. 

https://www.youtube.com/watch?v=d_oczDrFWXU&t=5s :קישור לסרטון המתעד את הקורס
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מה אתה מלמד ב"בצלאל" ואיך נולדו הקורסים הללו?

בעקבות כתבות שפרסמתי ב"גלריה–הארץ" על קולנוע מצרי ועל נושאי תרבות מן העולם הערבי, פנה אלי פרופ' אורי 

ברטל מן המחלקה להיסטוריה ולתיאוריה ב"בצלאל" בהצעה ללמד אצלם נושאים אלה. יחד גיבשנו את אופי הקורסים 

שאני מלמד ב"בצלאל": זהות בקולנוע המצרי; יחסי יהודים-ערבים בראי הקולנוע הערבי; תרבות פופולרית בעולם הערבי: 

מוזיקה, קולנוע ואינטרנט. לדעתי, האקדמיה הגיעה להבנה שאנחנו חיים פה ואיננו יודעים די מה קורה סביבנו ובתוכנו, 

ולכן באה היוזמה הזו. 

האם יש סטודנטים ערבים בקורסים שלך ואיך הם מגיבים?

בכלים  סרטים  ניתחנו  יחד  הערבי.  הקולנוע  על  דברתי  ובו  ערבים,  לסטודנטים  במכינה  קורס  לימדתי  שנתיים  במשך 

תיאורטיים, אך עדיין בלי להעמיס תיאוריות ומושגים מכיוון שחלקם התקשו אז בטרמינולוגיה תיאורטית ולעתים אפילו 

בשפה העברית. הרעיון היה לקשור אותם לתרבויות הערביות השונות שקרובות אליהם ושאת חלקן הם מכירים מהבית 

ולהקנות להם כלים חדשים להבנה ולניתוח. מעניין לציין שבקרב בני הדור הצעיר החדש של הפלסטינים, שלא כמו אצל 

הוריהם וסביהם, כבר אין מעמד בכורה לתרבות המצרית כפי שהיה לפני כמה עשורים. הם חלק מן התרבות הגלובלית וגם 

לתרבות המקומית מקום דומיננטי יותר בקרבם.

האם אתה מרגיש תמיכה מצד ראשי החוגים והנהלות המוסדות בהם אתה עובד ללמד נושאים כאלה? 

כן, אני מרגיש שיש עניין ורצון כן ואמיתי לפתח את התחום הזה, אך עם זאת יש גם חוסר הבנה. עצם ההתייחסות אליי כאל 

מומחה ל"תרבות ערבית" הוא טעות. מדובר בהרבה מאוד תרבויות ותת-תרבויות ואין ביכולתו שלמרצה אחד להקיף את 

הידע של העולם העשיר הענק הזה בשיעוריו, כאילו היה מישהו מציג את עצמו כמומחה ל"תרבות מערבית" ומלמד אותה 

בקורס אחד. כאמור, אנשי "בצלאל" הם שפנו אליי ביזמתם. אני מלמד גם במכללת ספיר ובמכללת הדסה )שם סיימתי 

השנה(, ובשנה הבאה אתחיל ללמד בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל-אביב. נראה שיש הבנה לגבי הצורך בזה ויש רצון לגוון 

את לימודי התרבות. רק במקרה אחד בעבר הזהירו אותי שייתכן שלסטודנטים יהיה קשה לקבל נושאים כאלה ואני צריך 

להיות רגיש, אבל זה לא היה מתוך התנגדות, אלא מתוך רצון להכין אותי לקראת תגובות אפשריות.

ומה קורה בכיתות?

את  מכירים  הערבים  באשמתם.  שלא  ובתודעה,  בידיעות  פער  בעיקר   – וערבים  יהודים   – הסטודנטים  אצל  מזהה  אני 

ההיסטוריה של המרחב ואת המקום שבו אנו חיים לא רק מתוך הנרטיב הלאומי, הם מכירים את התהליכים שקורים, בעוד 

היהודים לא רואים את ההיסטוריה של ישראל כחלק מן המרחב; הם לומדים ורואים אותה מפריזמה צרה מאוד והיחס של 

חלקם עדיין אוריינטליסטי. לכן הם מופתעים כל כך ממה שהם נחשפים אליו בשיעוריי. הסטודנטים מגלים סקרנות וצמא 

לידע מן הסוג שאני משתדל להקנות להם – גם יהודים וגם ערבים. הסקרנות שלהם מרגשת אותי. אני מאמין שאם מלמדים 

בדרך שמעניינת אותם – הם ילמדו ברצון. רובם באים בלי ידע בסיסי בנושאים שקשורים להיסטוריה של הארץ והאזור. הם 

שואלים שאלות, מתעניינים מאוד, מבקשים להעתיק סרטים שלמים כדי לצפות בהם בבית מכיוון שבשיעורים אני מראה 

רק קטעים, מטבע מגבלות הזמן. סטודנטים אומרים לי במילים מפורשות שהם מופתעים לגלות דברים שלא למדו קודם 

לכן, שהם שמחים שיש קורסים כאלה שמציגים את העולם הערבי כעולם של ידע, יצירה ותוכן, ומתלוננים למה לא לימדו 

אותם ערבית. אני רוצה לציין במיוחד את הסטודנטים המזרחים, שמרגישים חיבור מחדש של חוט שניתק. הם מרגישים 

חיבור לדברים שהם זוכרים מן הבית, אחרי שבדרך כלל התייחסו לתרבות של משפחותים כאל משהו פולקלוריסטי. פתאום 

הם מבינים שזה עמוק ומגוון יותר, שמדובר בתרבות עשירה מאוד, ומבקשים להרחיב את הידע עליה.

עושר תרבותי כמקור השראה

ריאיון עם איל שגיא ביזאוי
מרצה בבצלאל – אקדמיה לאמנות ולעיצוב ירושלים ובמוסדות אקדמיים נוספים,

חוקר קולנוע ותרבות פופולרית בעולם הערבי בכלל ובמצרים בפרט
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האם אתה נתקל גם בהתנגדויות במהלך השיעורים?

מדי פעם אני נתקל בהתנגדות לרעיונות עקרוניים או פוליטיים שעולים בשיעור. כשמדובר בתרבות ואמנות אי אפשר 

להימנע מהפוליטי, בוודאי לא בהקשר של לימודי תרבות ערבית בישראל, אני גם לא מנסה להתחמק מזה. לא פוליטי 

במובן מפלגתי, אלא רעיוני. אני תמיד אומר לסטודנטים שיש מקום להתווכח ולדון בכל דבר, בתנאי שהדיון מבוסס על 

ידע ולא על תחושות בטן או על דעות קדומות. אולי בגלל זה יש מעט התנגדות, בגלל הבורּות הגדולה, ואני שוב מדגיש 

– הסטודנטים אינם אשמים בה. קשה לאנשים לוותר על התפיסות שהוטבעו בהם, וזה נכון גם לגבי הסטודנטים הערבים. 

אבל הרצון ללמוד גדול, וזה מעודד.

האם לדעתך הקורסים שאתה מלמד נותנים לסטודנטים הערבים הרגשת בית במוסד?

זה מדהים. רובם מגיעים למקום שבו החוויה שלהם חדשה מכל בחינה אפשרית, ופתאום יש מקום שהם יכולים להכניס 

לקונטקסט הזר הזה משהו מוכר וקרוב. חלקם אומרים לי זאת במפורש: כמה טוב שמדברים על דברים שהם חלק מהחיים 

שלנו. למרות שבפועל לא כל דבר הוא אכן חלק מחייהם, וכמובן שאני עצמי– למרות מוצאי המצרי והעובדה שאני דובר 

ערבית – אינני שוכח שאני מרצה יהודי ישראלי ושהשיעורים שלי מתנהלים בעברית. אבל הם מתרגשים מכך שאני מתיר 

הגשת עבודות בערבית, מה שאין להם בשום קורס אחר. אך מטבע הדברים – למרצה ערבי שילמד נושאים אלה יהיה יתרון 

עליי, שכן הוא חי את התרבות הזאת ובא מתוכה. 

וכמה מילות סיכום ומבט לעתיד?

התרבות הערבית נתפסה במשך שנים כסוג של פולקלור "נמוך". זו החמצה גדולה. אינני מקבל כלל את ההבחנה בין תרבות 

"גבוהה" ל"נמוכה". אני רואה בהוראת הנושאים הללו הזדמנות להעשיר את העולמות התרבותיים של כלל הסטודנטים ואת 

מקורות ההשראה שלהם. זהו רווח עצום לכולם. אני רואה בדמיוני מוסד אקדמי שמלמד שווה בשווה – הן תרבות מהעולם 

המערבי והן מן העולם הערבי, וגם כמובן מאזורים אחרים בעולם. כמה עושר זה יכול לתת לסטודנטים! אני אוהב תרבות 

על כל רבדיה וגווניה, וסבור שהסתגרות תרבותית איננה מועילה, ומקווה שאצליח להקנות לתלמידים שלי אהבה זו. 

שוחחה: שרה אוסצקי-לזר
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ב-2014 נכתב דו"ח הבוחן את מקומה של השפה הערבית בארבעה קמפוסים. ממצאיו הראו כי 

הערבית- שהתרבות  בעוד  ונרחבים.  רבים  ונוכחות  ייצוג  יש  העברית  ולשפה  העברית  "לתרבות 

פלסטינית נעדרת כמעט לחלוטין מן הקמפוסים ולשפה הערבית שמור מקום מועט מדי, באופן 

כזה שהיא כמעט נבלעת במרחב" )אבו-ראס ומעין, 2014(. 

בשנים האחרונות ניכרים ניצנים של שינוי בנוף הלשוני והחזותי של הקמפוסים. השאלות שעניינו 

על  מכך  ללמוד  ניתן  מה  להם?  ומחוץ  המוסדות  בתוך  לכך  שהובילו  התהליכים  מהם  הן:  אותנו 

היכולת להוביל שינוי? מהם האתגרים הנוספים הניצבים בפנינו?

שתי הרשימות שלהלן מציגות לאו דווקא סיפורי הצלחה, אך יש בהן רעיונות לשיפור המצב.

המרחב החזותי



الحّيز املرئي

ُعّد في العام 2014 تقرير يفحص مكانة اللغة العربية في أربع جامعات. دّلت نتائجه على أن "للثقافة العبرية  أ
وللغة العبرية تمثيل وحضور كبيران وواسعان. هذا، فيما الثقافة العربية الفلسطينية غائبة بشكل كلّي تقريبا 

من الجامعات مكانها محدود جدا حّد االختفاء من الحّيز" )أبوراس ومعيان، 2014(.
ُالحظ في السنوات األخيرة ظهور بوادر تغيير في املشهد اللغوي واملرئي في حرم الجامعات. واألسئلة التي  ي
ُمكن أن نتعّلم من  شغلتنا هي: ما هي السيرورات التي أفضت إلى ذلك داخل املؤسسات وخارجها؟ ماذا ي

ذلك عن القدرة على إحداث التغيير؟ ما هي التحّديات األخرى املاثلة أمامنا؟
تي نجاح بالضرورة لكن فيهما أفكار لتحسني الوضع. فيما يلي مقاالن ال يعرضان قصَّ



בקמפוסים בישראל, כבמקומות אחרים בעולם, השפות שבהן נכתבים השלטים וסדר הופעתן הם בסמכותה של הנהלת 

המוסד האקדמי והיא האחראית הן לתוכנם של השלטים והן לעיצובם. שמות הבניינים והמשרדים והכתובות הרשומות 

עליהם הם חלק מן הנוף הלשוני, מונח שעניינו הנוכחות והנראּות של שפות בשלטים ציבוריים, בשלטי דרכים, בשמות 

וייצוג השפות  ורב-לשוניות נמצא שהנוף הלשוני הרשמי  ועוד. בחברות דו-לשוניות  בניינים, בהוראות  רחובות, בשמות 

במרחב ניצבים במוקד של קונפליקט בין קבוצות הרוב לקבוצות המיעוט. ייצוגן של שפות או היעדרן מן המרחב הציבורי 

הוא מדד לבחינת מעמד השפות ומעמד דובריהן, והוא יכול להעיד על מערכת יחסים חברתית-פוליטית, לשקף אותה ואף 

ליצור אותה.

במכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן לומדים כיום כ-1300 סטודנטים וסטודנטיות ערבים, ושיעורם במניין 

כלל הסטודנטים עומד על כ-35%. לצורך קידום קליטתם של הסטודנטים הערבים הקימה המכללה את "היחידה לקידום 

הסטודנטים הערבים". יחידה זו משקיעה משאבים רבים בהנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים הערבים, דוגמת הענקת 

מלגות, שיעורי עזר, מכינות וחונכות אישית; לאחרונה היא עמלה גם על מתן ייצוג לשפה הערבית בקמפוס.   

רשימה זו בוחנת את תחום הייצוג של המשאב הסמלי הזה, קרי ייצוגי השפות העברית והערבית, "המרכז" ו"הפריפריה", 

במסמכים, בשלטי המבנים ובכיתות בקמפוס של המכללה. אנסה לשפוך אור על השפעת המדיניות הלשונית הקשורה 

ל)אי( שימוש בערבית ובעברית במכללה בעיצוב המרחב שלה. באמצעות עיון פרשני אבחן חומרים והוראות הכתובים 

בערבית ואעיין בתוכן השלטים ובמאפייניהם החזותיים כדי ללמוד על המדיניות הלשונית של המכללה ועל האידאולוגיה 

של עיצוב הזהות המרחבית. המאפיינים החזותיים שאבחן קשורים לנוכחות ולנראּות של השפות, כלומר ייצוג שפה לעומת 

התעלמות משפה מסוימת, ומיקום השפות על גבי השלטים.  

המסמכים וההוראות שיש בהם ייצוג לשפה הערבית הם רק אלה שבתחום אחריותה של "היחידה לקידום הסטודנטים 

הערבים". מסמכים אלה מופצים באמצעים אלקטרוניים, בדפים נפרדים, דף אלקטרוני בעברית ודף בערבית, והם מופנים 

זו  ולא ליחידות השונות הפועלות במכללה. פרקטיקה  ולא לסטודנטים היהודים, לא לחברי הסגל  לסטודנטים הערבים 

בתחום התקשורת מקלה על הסטודנטים הערבים משום שהיא פונה אליהם בשפת אמם. בהיבט הסמלי יש בפרקטיקה זו 

הבעת יחס של כבוד לשפה הערבית ולדובריה. היא עשויה להגביר את תחושת הערך העצמי ולחזק את הזהות הערבית 

של דוברי השפה ולהקנות להם תחושת השתייכות למכללה, תוך התגברות על תחושת הזרות. אשר לדוברי העברית, חברי 

הסגל ועובדי היחידות השונות של המכללה הנחשפים למסמכים אלה ברובם אינם יודעי ערבית, ולכן הערך המעשי של 

המסמכים בערבית זניח בעבורם מפני שאינם משתמשים בהם. עם זאת, השימוש בערבית ובעברית זו לצד זו מעביר מסר 

על חשיבות השפה הערבית. בה בשעה יש התניה של הכיתוב בערבית בעצם הופעת הלשון העברית לצדו. פרקטיקה זו 

גם מאפשרת לבעלי השליטה במכללה לפקח על תוכנם של השלטים המופצים לסטודנטים הערבים באמצעות השוואה 

בין הטקסטים הכתובים בערבית ובעברית.

בתוויות  בלוחות הפרסומת, באתרים האלקטרוניים,  כלומר בשלטי הבניינים,  לייצוג של השפות בשלטי המכללה,  אשר 

המשרדים, בחדרי הסגל וביחידות הלימוד השונות – כל השלטים, למעט שניים, הם חד-לשוניים, כתובים בעברית, ואין 

שום שלט הכתוב בערבית בלבד. מדיניות לשון זו מבליטה את השפה העברית ומעניקה לה אוטונומיה חזותית ונראּות 

במרחב הציבורי. בה בעת היא מצמצמת לחלוטין את הנראּות של הערבית. במילים אחרות, אין המכללה מתייחסת לערבית 

כאל בעלת מעמד רשמי וכאל חלק ממרקם החיים. כאמור, יוצאים מן הכלל שני מקרים: )1( שלטי התקנון למניעת הטרדה 

לא במרחב הציבורי: 
עברית וערבית במכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

ד"ר  עאמר דהאמשה
המכללה הערבית האקדמית לחינוך, חיפה
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מינית כתובים בעברית, ברוסית ובערבית; העברית מופיעה בצד ימין, הרוסית באמצע והערבית בצד שמאל. ייצוג חזותי זה 

יוצר הפרדה פיזית בין עברית לערבית אף שהן שתי השפות השכיחות במדינה. זאת ועוד, היות שהשפה הערבית והעברית 

נכתבות בצד ימין, הופעת העברית לפני הערבית מעניקה לה יתרון חזותי לעומת הערבית. מבחינה זו מעמדה של הרוסית 

זוכה להעדפה על פני הערבית מפני שרוסית נכתבת משמאל לימין; )2( על שלט זמני שנתלה במכללה לרגל יום הסטודנט 

הופיעו ברכות בעברית ובערבית המקדמות את פני הסטודנטים. הרישום בשלט נעשה על פי היררכיה: העברית מופיעה 

מעל לערבית. מדיניות הרישום ההיררכי האנכי בשלטים מבליטה את הנראּות של השפה העברית במרחב ומעניקה לה 

עליונות. בה בעת היא מעמעמת את הנראּות של הערבית. רישום היררכי מסמל בדרך כלל העדפות פוליטיות ותרבותיות, 

ובייחוד בולט הדבר במרחבים שבהם חיים מיעוטים לאומיים. למעשה, מדיניות הנוף הלשוני במכללה יוצרת קטגוריזציה 

ובלעדיות של העברית. 

מה אנחנו למדים מהאמור לעיל?  

נראה שהשפה הערבית אינה לגיטימית כבעלת הופעה עצמאית במרחב הציבורי של המכללה המיועד לעברית בלבד. 

מקומה של הערבית הוא רק במרחב האלקטרוני, מעין מובלעת קטנה ומוצנעת מעיניים יהודיות, מהעיניים של הסטודנטים 

ושל המבקרים מהחוץ לפחות. הופעת הערבית מותנית בהתרחשותם של אירועים וקשורה למקרים בעלי חשיבות מיוחדת, 

כגון יום הסטודנט והתקנון למניעת הטרדה מינית שהוזכרו לעיל. הנוף הלשוני נקבע מתוך שיח עם הקהל יהודי-ישראלי 

ובעבורו ומתוך התעלמות מהשפה של "האחר" שייצוגה בשלב זה מוגבל מאוד. 

אף על פי כן, אחתום את רשימתי בנימה אופטימית. אני מקווה שהקמת "היחידה לקידום הסטודנטים הערבים" והצלחותיה 

במתן במה לערבית בתקשורת האלקטרונית במכללה יהיו הסנונית הראשונה המבשרת את ייצוגה המכבד של הערבית 

לצד העברית גם ברחבי הקמפוס.   
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הדיון על נוכחות השפה הערבית במרחב הציבורי איננו סוגיה תרבותית בלבד, אלא סוגיה חברתית, פוליטית ומוסרית. ארץ 

שחלק ניכר מבניה הם ערבים או יהודים מזרחים שעדיין מחזיקים ב"שאריות של השפה הערבית", איננה יכולה להתנהל 

מתוך התנכרות גורפת לשפה זו במרחב הציבורי.  

זה  הן חלק ממרחב  ופלורליזם  כגופים המקדמים דמוקרטיה, שוויון  לצערי הרב, האוניברסיטאות המשווקות את עצמן 

המתנכר לשפה של קבוצות נרחבות בעם ובקרב הסטודנטים שלהן עצמן. האוניברסיטה שלי היא מן המוסדות שאינם 

די.  לא לעשות  דיוק בחרו  ליתר  או  ובסגל,  כולל ברמת הלימודים, בשילוט  לקידום השפה הערבית במרחבן,  די  עושים 

התעלמות זו מתמשכת ומתנכרת לשיעור גבוה של הסטודנטים ושל האוכלוסייה באזור הצפון. רק כדי לסבר את האוזן, 

הקרובה  בסביבה  הערבית  האוכלוסייה  ושיעור  אחוזים   ל-40  משיק  חיפה  באוניברסיטת  הערבים  הסטודנטים  שיעור 

לאוניברסיטה עומד על למעלה מ-50 אחוזים מכלל האוכלוסייה. 

שיעור העובדים הערבים במנהלת האוניברסיטה זעום ואפשר להסתפק באצבעות כף יד אחת כדי למנותם. גם שיעור 

העובדים בסגל האקדמי זעום ביותר ביחס להרכב האוכלוסייה באזור, והיחס לשפה הערבית במרחב הציבורי  מחפיר. מצב 

זה מתמשך ויציב זה עשרות שנים. ב-1998, בשנתי הראשונה כמרצה באוניברסיטה, מוניתי לחבר בוועדה אוניברסיטאית 

במרחב  הערבית  לשפה  להתנכרות  בקשר  אז  שהועלו  הבעיות  הערבים.  לסטודנטים  הנוגעות  בסוגיות  לטפל  שנועדה 

הציבורי באוניברסיטה ובקשר להיעדר ייצוג בסגל המנהלי ובסגל האקדמי שרירות וקיימות גם היום, כעבור עשרים שנה, 

אם כי ניכרת התקדמות מזערית ביותר. אכן, במהלך השנים הללו מונו מרצים ערבים לתפקידי מפתח דוגמת סגן נשיא 

אך  ציבורית,  ופעילות  מרכזי מחקר  ראשי  או  הערבים  ענייני הסטודנטים  קידום  על  הרקטור  ממונה מטעם  או  למחקר 

קידומים אלה לא לוו בשינוי יסודי ביחס לסטודנטים הערבים, לסביבה ולנוכחותה של השפה הערבית במרחב הציבורי 

באוניברסיטה.

שינוי היחס איננו משימה בלתי אפשרית; הוא אף משימה קלה ביותר. מאות ואלפי בוגרי האוניברסיטה ומוסדות אחרים מבני 

החברה הערבית ישמחו להיות עובדי מנהלה באוניברסיטה. בה בעת ההנכחה של השפה הערבית בקמפוס היא משימה 

שאיננה מצריכה מאמצים רבים. נניח שיש באוניברסיטה כאלף שלטים קבועים; כמה ימים יידרשו לשנותם ולהוסיף להם 

כיתוב בערבית – חודשיים, שלושה חודשים, שנה, שנתיים? אין מנוס מהמסקנה שככל הנראה יש יד מכוונת נגד שינוי כזה. 

יסוד שיש בכוחם להפוך את  זו לא אוכל לפרט את כלל ההיבטים של הבעיה. אסתפק בכמה רעיונות  במסגרת קצרה 

האוניברסיטאות לנגישות לשפה הערבית, לנושאיה ודובריה, ערבים ולא ערבים:

העם  את שפתו של  ללמוד  הבאים בשעריהן  וסטודנטים  חדשים  מרצים  לחייב  בנקל  יכולות  אוניברסיטאות  א. 

השני בגודלו בארץ ובקמפוסים, להתרגל לעובדה שלימוד השפה הערבית הוא חובה וכי הכול שולטים בה. היום 

ידיעת העברית היא תנאי יסוד להצלחה, וטוב שכך; ידיעת השפה האנגלית היא חובה וברור מדוע היא דרושה. 

אם אנו מאמינים שהשפה הערבית חשובה וכי ידיעתה מעשירה והופכת את הלומד לאיכותי יותר, ומצד שני יש 

בכך הענקת יחס שוויוני והוגן לנושאיה, מדוע לא להפוך גם את לימודה לחובה? האם סטודנט או מרצה צעיר 

יינזק מידיעת הערבית? מדוע לא להרגיל אותם למצב שבו השפה הערבית היא שפתם השנייה, והיא חלק מהנוף 

כזה  תיזום מהלך  חיפה,  אוניברסיטת  אני מצפה שהאוניברסיטה שלי,  כמובן,  ומחוץ להם?  הציבורי בקמפוסים 

ותראה שהיא אכן מקום שוויוני, רב-תרבותי התומך בגיוון ובהכשרת בוגרים המודעים לסביבתם ומוכנים לשרתה 

ולא בבוגרים המתנכרים לה והמנוכרים ממנה.

השאלה היא: האם רוצים?

פרופ' אסעד גאנם
מרצה בכיר בבית הספר למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה

| 45



בכניסה  הבניינים,  על  בשילוט  בשביליה,  לאוניברסיטה,  המוביל  בכביש   – הציבורי  במרחב  השילוט  שינוי  ב. 

למחלקות, לחוגים, למרכזי מחקר ובשלטים על דלתות משרדי העובדים המנהליים והאקדמיים הוא משימה קלה 

ידיעתי אף יש  ניתן להסדיר את הדבר במהירות, ולמיטב  במיוחד, המצריכה מאמצים מזעריים לתקופה קצרה. 

תקציב ייעודי לכך מצד המל"ג. אם זה נכון, מדוע אין עושים זאת? ושוב, התשובה ברורה: אין מנוס מהמחשבה 

שככל הנראה מישהו במנהלת האוניברסיטה מונע זאת. אני מקווה שאתבדה בעניין זה.

ג. הוראת קורסים בשפה הערבית – אפשר לשנות בקלות יחסית את המצב השורר היום, שבו רוב הסטודנטים 

הלא-ערבים אינם שולטים בשפה הערבית. מאמץ צנוע ביותר, כגון קורס שנתי או שני קורסים ללימודי ערבית 

יכולים לשמש התחלה של פתרון הבעיה. בכמה מחלקות וחוגים יש שיעור גבוה של דוברי ערבית, ולדעתי ניתן 

וצריך לאפשר בהם הוראת קורסים בשפה הערבית. זכורני שבעת היותי סטודנט בסוף שנות השמונים של המאה 

העשרים התלוננו כמה מעמיתיי הסטודנטים בחוג לערבית שרוב לימודי שפה הערבית מתנהלים בשפה העברית... 

מובן שזהו מצב בלתי מתקבל על הדעת; אינני יודע אם כך הם פני הדברים היום, אך תיקון המצב עשוי להיות מקיף 

ובסיסי הרבה יותר: יש לאפשר למרצים יודעי ערבית ללמד את הקורסים שבתחומם בערבית.

ד. הגשת עבודות ובחינות בשפה הערבית –בקורסים שבהם המרצים או עוזרי ההוראה יודעים ערבית, ניתן בהחלט 

לעודד את הסטודנטים להגיש עבודות או מבחנים בשפה זו, בעיקר עבודות ברמת סמינר ומטה, עבודות שאינן 

מצריכות שיפוט חיצוני וכמובן עבודות מתקדמות בתחום השפה והספרות הערבית.

הנכחה נרחבת וראויה של השפה הערבית באוניברסיטה היא אקט לימודי חשוב שיעשיר את עולמם של סטודנטים 

ומרצים. יתר על כן, זהו אקט חברתי של פתיחות ואקט פוליטי של פלורליזם, של שוויוניות ושל נכונות לדיאלוג 

היא, האם  בהן. הדבר אפשרי, השאלה  ושל מקבלי ההחלטות  מונח לפתחם של האוניברסיטאות  בונה. המבחן 

רוצים?
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In recent years, higher education in Israel has undergone a real upheaval. Internal social changes; 
reports and pressure from international bodies; the recognition by the state of the enormous 
economic importance of higher education; changes in the job market; and the mobilization of 
the Council for Higher Education )CHE( and its Planning and Budgeting Committee )PBC( to 
the process through enlarged budgets – all these have led to changes in the composition of the 
student body in universities and colleges. A particular prominent change is the admission of large 
numbers of young men and women from Palestinian-Arab society to academic institutions and 
their integration in a wide range of subjects.

As is typical of institutionalized organizations, the pace of adaptation to change is slow and 
inconsistent with the pace of change itself. Some of those involved do not welcome the changes 
that are taking place in front of their eyes and are unwilling to relinquish their privileges and 
dominant status. Strong and sustained work, recognition of the relevant needs, and changes in the 
rules of the game are needed – alongside a desire for change.

This modest booklet addresses several areas in which slow processes of change have already 
begun in various academic institutions around Israel: The branding of the institutions, their visual 
landscape, the administrative staff, syllabus adaptations, and the limits of protest and political 
discourse on campus.

We should emphasize that this booklet presents only a small collection of examples from the field. 
It in no way constitutes a representative or conclusive sample, but it can provide a basis for study 
and discussion, mutual learning, and ongoing implementation in the field.

Concerning the important and sensitive issue of boundaries of protest and freedom of speech - 
Dr. Yael Berda of the Hebrew University of Jerusalem, who is also a member of the "Academy 
for Equality", discusses the sensitive and important issue of protest and political discourse on 
campuses. Berda discusses her personal experiences as a student and lecturer in this field and adds 
some success stories from more recent times. She comments that “opposition activism on campus 
has enormous educational potential – it influences daily life, research, and the self-perception of 
the academic community” and accordingly is highly important.

From Accessibility to Partnership: Introduction and Abstract

Sarah Ozacky-Lazar
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Muhammad Khalaila, a doctoral candidate and political activist in Haifa University presents a 
complex picture of "self censorship" by Arab students, who fear punishment and generally refrain 
from political activism on campus. He connects this also to the general atmosphere in the state 
in recent years. He claims that the university prefers students to protest outside the campus, but 
believes that involvement in public issues is the essence of academic life, side by side with learning 
and research. He calls upon the academic institutions to allow freedom of speech and expression 
of different views.

Anyone who has visited universities in the United States over recent decades, whether to study 
or to teach, has witnessed the sociological changes that have occurred in them. A guest article by 
Prof. Peter Schuck of the School of Law at Yale University presents some powerful arguments 
in favor of the need to maintain freedom of speech on campuses in the United States even in the 
most extreme instances. Schuck suggests that without critical thinking and the presentation of 
different and opposing views, a university cannot perform its function. He emphasizes that it is 
vital to nurture a culture of free speech and to defend it at almost any cost.

Prof. Yaarah Bar-On, President of Oranim Academic College of Education in the North, describes 
a process of rebranding of a college which is situated in an area with a large Arab population. 
This process created a proactive model for partnership in which “everyone is seen as a partner in 
the journey, and not merely as consumers of education. Accordingly, there is a need to promote 
egalitarian, open, empathetic, and containing discourse between diverse communities, without 
their members being required to suppress or limit their unique identity.”

Dr. Yousef Masharawi, Chairperson of the Steering Committee for the Integration of Arabs at Tel 
Aviv University, presents a series of marketing steps specifically aimed at Arab students from as 
early as the high school stage. These include tours and open days at the university, lectures in 
schools, explanatory meetings with Arab principals and teachers, and training workshops. This is 
accompanied by active work with the university faculty to promote familiarity with Arab society 
and culture and an understanding of the students’ needs.

Dr. Ilana Paul-Binyamin, Co-Director of the Center for the Advancement of Shared Society at 
Beit Berl Academic College, discusses the subject of the adaptation of the syllabus. She describes 
a series of special courses that have been developed at the College, including Arabic  studies for 
Jews and spoken Hebrew for Arabs, education to shared citizenship, and so forth. Her comments 
are complemented by the remarks of Dr. Boaz Lev-Tov and Dr. Kussai Haj-Yehia of the Faculty of 
History at Beit Berl, who describe a unique course called “The Time Tunnel.” The course seeks to 
enrich the historical documentation of social groups and sectors that have usually been excluded 
from the mainstream circles that shaped hegemonic history and collective memory in Israeli 
society. Students from all sectors of society participate in the course, actively investigating the 
past of their own families and communities.
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Dr. Raghda el-Nabilsy from Ruppin Academic Center presents a unique course developed at 
the Faculty of Social Work focusing on violence in Arab society. The course, which is taught in 
Arabic, includes fieldwork in cooperation with welfare and community bodies and has been very 
successful and secured strong evaluations. 
In a fascinating interview, Eyal Sagui Bizawe describes his insights as a lecturer at Bezalel Academy 
of Arts and Design and other academic institutions. He teaches courses on Egyptian cinema, the 
reflection of Jewish-Arab relations in the Arab cinema, and popular culture )music, Internet, and 
cinema( in the Arab countries. He sees these courses as an opportunity to enrich the cultural 
world and sources of inspiration of all the students, and emphasizes that everyone gains from this 
process.

As for the visual domain on campuses, two writers describe a reality that is still far removed 
from what is desirable and expected. Dr. Amer Dahamsheh analyzes the signs at Yezreel Valley 
College and finds only two signs that are written also in Arabic: guidelines for preventing sexual 
harassment and publicity ahead of Students’ Day. All the other signs at the College do not include 
any Arabic, despite the fact that around one-third of its students are Arabs. Prof. Asad Ghanem of 
the University of Haifa also emphasizes that the situation in his university has changed very little 
over the past twenty years, despite the fact that the proportion of Arab students at the University 
of Haifa is as high as forty percent. Despite achievements in the integration of Arab lecturers and 
staff, the situation is still far from satisfactory. Ghanem wonders aloud whether there is a guiding 
hand preventing changes to signs and mitigating against the prominent presence of Arabic in the 
public domain. He raises a number of practical suggestions for changing this situation, concluding 
that these are viable and depend only on the desire to make the change. 

Even from the handful of examples presented above, it is clear that we are facing irreversible 
processes of change in the character of the Israeli academic world. These changes will continue 
over the coming years, and will be accompanied by discussions, arguments, objections, and 
compromises.

I will end on an optimistic note. At the beginning of 2018, Prof. Yaffa Zilbershatz, Head of PBC, 
announced the launching of the second phase of the accessibility program for another six years. 
She concluded by saying that: “Due to the growing entry of Arab society into higher education, we 
feel that now the institutions must change on all levels: administrative, academic, and symbolic. 
The accessibility program should be inculcated in all departments on a systemic basis. We have 
completed the accessibility phased and are now moving on to a new phase – the empowerment 
of Arab society.”

For sure, much vital work lies ahead in light of the changing reality. This work will seek to realize 
the aspiration to build a better educated and more egalitarian and just society in Israel.

| 49



Contents

Directors’ Introduction – Thabet Abu Ras & Amnon Be'eri-Sulitzeanu 

Preface – Yael Maayan
 
Introduction and Abstract – Sarah Ozacky-Lazar

The Boundaries of Protest and Political Discourse 

Peter H. Schuck – Free Speech on Campus: Lessons from the US Experience?

Yael Berda – How Can Voices be Made Heard in a Political Vacuum?

Muhammad Khalaila –
"Let them demonstrate in Horev Center" – NIMBY of the Israeli Academia

Rebranding the Institutions 

Yaarah Bar-On – Oranim College Seal on Arab Society: Responding to the 
Challenge of Multiculturalism in Education

Youssef Masharawi – 
Making Education Accessible to Arab Society at Tel Aviv University 

Curricular Adaptations

Ilana Paul-Binyamin – 
The Academic Curriculum as a Platform for Promoting a Shared Society 

Raghda el-Nabilsy – 
From Theory to Practice in Intervention and Treatment of Violence in 

Collectivist Societies: The Case of Arab Society in Israel

Eyal Sagui Bizawe )Interview( – Cultural Wealth as a Source of Inspiration 

The Visual Domain

Amer Dahamsheh – 
Not in the Public Domain: Hebrew and Arabic at Max Stern Yezreel Valley College

Asad Ghanem – The Question is Whether They Want To?



 First Steps toward Creating a
 Shared Academic Space for Jews

and Palestinian-Arabs in Israel

From Accessibility
to Partnership 





יוזמות אברהם, רח' המלאכה 5
אזור התעשייה הצפוני, לוד 7152011

טל. 02-3733015
www.abrahamfund.org.il

ש  |
סנ

ת: לילך 
בר

חו
ב 

צו
עי


