
 

 

 

בין )תרבותיים במכללות לחינוך -מפגשים בין :"אחרים"אנחנו וה

 (יהודים וערבים ,סטודנטים לתואר שני

 לילך לב ארי ווליד מולא

 מבוא

שנה כולל מספר היבטים: היבט דמוגרפי המתייחס לריבוי תרבויות מ   "תרבותיות-רב"המושג 

ידיאולוגי הקורא לקיום והיבט א ,היבט מבני המדגיש את יחסי הכוחות בחברה, בחברה

דיאלוג על בסיס של שוויון וכבוד הדדי בין קבוצות אתניות שונות. היבט נוסף הקשור 

ידי התייחסות אל "אחר משמעותי". יחס זה אמור -מושג עוסק בזהות המעוצבת עלהבהבנת 

התייחסות אחרים" ו"לעומת שלילת ה , זאתלהיות מושתת על כבוד ל"אחרים" והכרה בשוני

  1.אליהם תנליסטיפטר

בעקבות תביעות לשוויון חברתי בקרב ותרבותית -אולוגיה הרביעל בסיסה של האיד

 .תרבותיות-התפתחה התפיסה של חינוך לרב ,בעיקר במדינות הגירה מערביות ,מיעוטים

תרבותיות יש למעשה התייחסות לשלושה רכיבים: למושג עצמו, -בהגדרת מושג החינוך לרב

ולתהליך. הכוונה היא שלכל תלמיד, ללא קשר למינו, מעמדו  ינוכיתבחשיבה החלשינוי 

בבית ולהצליח החברתי, מאפייניו האתניים, הגזעיים והתרבותיים, יהיה סיכוי שווה ללמוד 

הספר. היבטים מבניים בבתי ספר, כמו גם הבדלים מעמדיים, מקפחים קבוצות מסוימות של 

תרבותיות היא ליצור שינוי -לחינוך לרב תלמידים לעומת אחרות. מטרתה של מדיניות

 ןבמערכת החינוך כך שלקבוצות השונות ביניהן מבחינה מגדרית או מבחינת השתייכות

החברה בישראל מורכבת 2.יהיה סיכוי שווה להצליח בבית הספר, האתנית והתרבותית
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לוג מקבוצות תרבותיות ואתניות רבות, כאשר בפועל לא מתקיים בין הקבוצות הללו דיא

 הוויה פלורליסטית המכירה בשוני בין בישראל אין כמעט 3.אוריינטציה חיוביתעם אמיתי 

שיש קבוצות תרבותיות  יימות כמהק בוצות תרבותיות השומרת על שוויון בין אנשים.ק

, מספר נקודות מפגש בתחום התרבותי כמו השפה העברית והאזרחות הישראליתביניהן 

בדרך כלל גם על ין קבוצות אלה מושתת על מאבקי כוח וחלק ניכר מיחסי הגומלין בו

  4.הימנעות מפתיחות הדדית

מעודדים חינוך  ,המבנה החברתי והתרבותי של ישראל וכן מערכת החינוך

פרטיקולריסטי בתוך החברה היהודית והקבוצות המרכיבות אותה. כך שכל מגזר מכיר את 

לתרבות של מגזרים אחרים. חינוך הפועל  תרבותו שלו )בעיקר היהודי(, וכמעט שאינו נחשף

תרבותיות -טיביות מתמקד בלימוד תרבותה של קבוצה אחת, בעוד חינוך לרבגבמסגרות סגר

שונות הרואה בכלל אוכלוסיית התלמידים חברה לומדת אחת, חושף אותם לדיון בתרבויות 

  5.ומעלה את רמת הסובלנות שלהם כלפי הקבוצות השונות

ערב יום שנה המרכזיות ביותר היא זו של ערביי ישראל. אחת מתרבויות המ

 מיליון תושבים. 8.018-למדינת ישראל מנתה אוכלוסיית המדינה כ 65-העצמאות ה

האוכלוסייה הערבית ו מכלל האוכלוסייה( 75.3%מיליון ) 6.042-כ מנתה האוכלוסייה היהודית

מרבית הערבים : ודים לערביםאוגרפית בין יהיקיימת הפרדה ג 6(.20.7%מיליון ) 1.658-כ

, בערים מעורבות 10%-בנגב ועוד כ 10%-חיים במשולש, כ 20%-( מתגוררים בגליל, כ60%)

 ,אם כן ,כמעט מוחלטת. בישראל יש היא אפוא ההפרדה היישוביתאך בשכונות נפרדות. 

מהגבוהות בעולם. בנוסף לכך, גם מערכות החינוך ואקולוגית גיאוגרפית  ,הפרדה אתנית

המכללות. רק ן תים גם בחלק מימוחלטת, ולעכמעט בגנים ובבתי הספר ההפרדה . נפרדות

  7.המכללות מתקיים מפגש בין יהודים לערביםן באוניברסיטאות ובחלק מ

יומי של מניסיון החיים היו, בשל המבנה הדמוגרפי, הכלכלי והפוליטי של המדינה

נוצר מפגש מחויב  ,לצד זאתדים. האזרחים הערבים במדינת ישראל שונה מזה של היהו

 ,חברת הרוב היהודית, המתקיים בכל תחומי החייםבהמציאות של הפרט הערבי עם הפרט 

עבודה, מקומות הבנפגשים יהודים וובמיוחד מאותו רגע שבו הוא יוצא מיישובו. ערבים 

שרדי , במים, בחנויות, בבתי חולים, במרכזי בילוי, בחוף הים, באוטובוסאותבאוניברסיט
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 כיםמצריבכללו  יוחיי הציבור הישראלשניהול תקין של חייהם  ממשלה ובכל מקום

 .אינטראקציה מקצועית, עסקית וחברתית

היהודים על אחרים", "אזרחים ערבים לומדים על ה ,בהתאם למדיניות משרד החינוך

שפה לימודי הבית הספר היסודי. ב כבר ,המדינה כישותעל , על החברה היהודית ויםכפרט

לומדים גם הם ימודיהם התיכוניים בלו ,העברית הם בגדר חובה עבור תלמידים ערבים

כניות הלימודים מחנכות את הערבים לראות באזרחים ות ,בנוסף ספרות והיסטוריה יהודית.

מדינת  יאועליהם להסתגל לעובדה שמדינת ישראל ה ,היהודים שותפים בבעלות על הארץ

את חייהם כמיעוט. לעומת זאת, אזרחים יהודים לא חייבים בה היהודים וללמוד לחיות 

ואף לא את ההיסטוריה הפלסטינית הספרות ו הדתללמוד בבית הספר את השפה הערבית, 

של העם הפלסטיני או של עמים ערביים אחרים. תלמידים יהודים לומדים באופן כללי 

ההשתייכות ההיסטורית ביותר את ההיסטוריה של האסלאם, אולם אינם לומדים להכיר את 

של הפלסטינים לארץ. תלמידים יהודים לא מתחנכים לקבל את הערבים כשותפים להם 

היהודים אנטישמיות כלפי על הבמדינה. הם לומדים את ההיסטוריה של העם היהודי, 

יחידה של המדינה ה יאה שישראל הסצעירים ערבים מתחנכים על התפי, ובגלות םסבלו

בנוסף, ערבים ויהודים בישראל  8.בות השתמרותה כמדינה יהודיתהעם היהודי ועל חשי

, תחושות חזקות יותר של ניכור. צעירים יהודים שנייהחווים, בעיקר מאז האינתיפאדה ה

חשים איום ופחד מהערבים, וערבים חווים תחושות של אפליה וגזענות שמתעצמות 

  9.רבימוסלמים בעולם המעה כלפי שנאהבשל התגברות גם לאחרונה 

מהו, אם כן, מקומם של המוסדות להשכלה גבוהה כנקודת מפגש אפשרית בין 

מרקם  ןבחנ במאמר הנוכחייהודים לערבים, ביצירת מודעות ל"אחרים" וקשר עימם? 

אנשי ונשות כולם , יהודים וערבים, במכללות לחינוך סטודנטים לתואר שניהיחסים בין 

האם נבדק ו ,לימודיםהבני הלאום האחר במהלך עם את המפגשים המתארים חינוך ותיקים 

  .אחרים""שינוי בעמדותיהם כלפי העקב כך חל 

 המושג ומשמעותו בחברה הישראלית :"אחרים"ה

"משלנו" הם אחרים" קשור ביחסי גומלין בין קבוצות שונות בחברה, בין אלה ש"מושג ה

(ingroupל )"אחרים" (outgroup הקבוצה "שלנו" היא זו אליה .) חשים נאמנות, העדפה אנו

קיימים יחסי תחרות וכלפיה אנו חיצונית, נחשבת ה ,אחרת""קבוצה ההמול אילו ו ,והערכה

 לקבוצות החיצוניות, "משלנו"שהן  ניםחשים התנגדות. מערכת יחסי גומלין בין קבוצות הפ  
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אשר על העיקרון שלקבוצת הפנים יש מאפיינים מוצלחים  תמושתת ,אחרות""ה שהן

אנחנו מייחסים ערך גבוה יותר מאשר לקבוצה  "שלנו"לקבוצה  .אותם אחרים" חסרים"ה

החיצונית. מתחים וקונפליקטים בין הקבוצות השונות עשויים לחזק את גבולותיה של כל 

אחרים", "ה 10.קבוצה ואת הזהות החברתית של חבריה, וכן להבנות יחסי כוח בין הקבוצות

חים. בחברות של רוב ומיעוט מובחנים, קבוצות מיעוט אזרהאם כן, הם קטגוריה בחברת 

-חדבאופן התאמה אינו נקבע האך תהליך  11,מפתחות אסטרטגיות של התאמה תרבותית

העיסוק במחקר בתחום  12.מגדיר הרובאותו צדדי על ידן אלא גם באמצעות מטרת המפגש ש

אחת הקבוצות )זו רה הנוכחי, משתייכים לקזה דורש זהירות רבה כאשר החוקרים, כמו במ

  13.קטיביותי( ולכן הם נחשדים בחוסר אובי"אחרת"המחריגה או זו ה

באים אם כן לידי ביטוי יחסי קרבה או ריחוק במרחב משותף  ,אחרים""במושג ה

הגבולות שמבדילים בין  14.אוכלוסייההותיחום מרחבי ההשתייכות של כל אחת מקבוצות 

אך גם ממאפייני  ,, דתית או לאומית שונההקבוצות יכולים לנבוע מהשתייכות אתנית

הקבוצה המדירה קובעת את גבולות הגזרה בין  15.נראות כגון: שפה, צבע עור, לבוש

, "אחר"הם מוחרג מהקבוצה, מקבל תיוג של עלישמי שאינו עונה כזה הקבוצות באופן 

ושג מהמכאן, שתהליך הבניית  16.תים קרובות תיוג זה מקבל משמעות של מצב נחותיולע

( יכול להסתמך על תכונות חיצוניות והבדלים otherness) "תאחרּו"( או others) "אחרים"

כגורם  תמשמש החרגה זופיזיים, אך גם על מאפיינים לאומיים. במקרה שלנו ניתן לומר ש

בעיני החברה היהודית  "אחרים"המרכזי לעיצוב דמותם של ערביי ישראל )המיעוט( כ

ן מכירה מקרים רבים של החרגת קבוצות ותיוגן כנחותות על רקע ההיסטוריה אכ 17.)הרוב(

  18.מאפיינים כמו גזע, אתניות, דת, לאום ועוד

אידיאולוגיה ציונית ב לווהקמת מדינת ישראל וגלי העלייה שבאו בעקבותיה, 

ששאפה להקים מדינת לאום יהודית. למימוש יעד זה נדרש לגבש את המהגרים היהודים 

תרבות ביניהם ההבדלי המוצא ואת ת מכנה משותף לאומי, ובכך לטשטש לכדי קבוצה בעל
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. "אחרים"להחריג מהם את ערביי ישראל, הלא יהודים, כ בתוך כך (, ו"כור ההיתוך")מדיניות 

והפיכתם של הערבים בארץ מרוב  1948מלחמת האזרחים טרם פלישת מדינות ערב במאי 

ות נאזרחי מדינת ישראל בשנים הראשו םהפכו את הערבי ,1948למיעוט בעקבות מלחמת 

ם של הערבים מעמד ,שנים 65לא שגם לאחר א מדינת ישראל לאויבים בכוח.יומה של לק

זאת בניגוד  19.לא השתנה - וכ"אחר" הבולט ביותר בזהות הישראליתכ"אחר אולטימטיבי" 

 אחרים""בצרפת, השואפת לשמור על ייחוד לאומי ולהטמיע את ה ה המדינתיתלתפיס

רואה את עצמה כמדינת הבתרבות ההגמונית, או בניגוד לגישה הקיימת בארצות הברית, 

אם  ,איזה תפקיד 20.תרבויות-מהגרים ונותנת לגיטימציה לקיום קבוצות מיעוט בסביבה רבת

תורמים לשינוי עמדות ממלאים המוסדות להשכלה גבוהה במצב מורכב זה והאם הם  ,כן

 הבא. סעיףב נדוןאחרים"? על כך "כלפי ה

 בעולם ובישראל במוסדות להשכלה גבוהה "אחרים"עם תרבותיים -ביןמפגשים 

להוות גם  במוסדות להשכלה גבוההעשויים הלימודים  ,לצד חשיבותם האינסטרומנטלית

ברות. החשיפה לאנשים ולרעיונות מרחב להתנסויות אחרות. הלימודים מהווים סביבת ח  

ואף על עמדותיהם  21יסותיהם של הסטודנטיםמשפיעה על התנהגותם, ערכיהם ותפ

 עשריםה שנותבנמצאים , בעיקר לתואר ראשון, סטודנטים 22.החברתיות והפוליטיות

החוויה בשל הן תרבותיים בקמפוסים יש חשיבות רבה -מפגשים הביןעל כן לו ,לחייהם

ר השור השוני בין האקלים הקיים במוסדות להשכלה גבוהה לבין זההן בשל והגילאית, 

  23.בקהילות מוצאם

תרבותיים בקרב -ת המפגשים הביןומחקרים על אודות חווי תסדר נהשבח סקירהב

 לאומיות-אוניברסיטאות ברחבי העולם לביןהחלק ניכר מן של הפיכתסטודנטים לאור 

(internationalization), אנו טוענים .שליליותגם מצא שהן עשויות להיות חיוביות ונ 

כניות פורמליות ווות במפגשים אלה ומעט מדי דגש מושם על תשתולים יותר מדי תק

שונים ממצאי מחקרים על בסיס דנטים מתרבויות אחרות. ושתעסוקנה בהכלת סט

התערבות מכוונת לכדי הכלה בצידם  ןכפויים שאיתרבותיים -ביןעל מפגשים  יםמצביעה

מפגשים שניתן של מוצלחות העוסקים בחוויות  ממצאיםחברתית, תרבותית ואקדמית, לצד 
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כניות ושל תשחשוב להתייחס אליהם: התאמות אנו מציעים שלושה נושאים , ללמוד מהם

להוראה מרצים המתאימה של סגל  ההכשר, פורמליות-הבלתיפורמליות והלימודים ה

שיקוף ובקרה תמידיים על תהליך ההתערבות המכוון ויעילותו , ובסביבה מרובת תרבויות

  24.ההבאים מרקע שונסטודנטים ם של בהכלת

המקום בו נפגשים כאמור הם , מוסדות להשכלה גבוהההבמציאות הישראלית, 

מערכת שלראשונה צעירים ישראלים מקבוצות אתניות שונות, זאת על רקע העובדה 

)שגם הם החינוך בישראל מראשית דרכה ועד היום היא מגזרית וכלולים בה זרמים ציוניים 

המוסדות להשכלה מרבית לעומת זאת,  25.וך חרדיות וחינוך ערבימערכות חינ-תת ,מפוצלים(

רבות יה שונות ואוכלוסיקבוצות גבוהה בישראל פתוחים לכל. ואכן, צעירים המשתייכים ל

ללימודים במוסדות אקדמיים בעולם ובישראל. חלק מאוכלוסיות אלה הודרו  יםמגיע

 טים. בכללן גם קבוצות של מיעו ,ממוסדות להשכלה גבוהה בעבר

מחקרים שהתבצעו ברובם אודות סטודנטים לתואר ראשון במוסדות להשכלה 

נמצא  26במחקר שנעשה באוניברסיטת חיפהנים. מגווגבוהה בישראל, מצביעים על ממצאים 

אומנם, דנטים יהודים וערבים סבורים כי האווירה באוניברסיטה היא חיובית. וכי סט

עמדות שליליות יותר כלפי האוניברסיטה  יעוהב, בעיקר המוסלמים, הסטודנטים הערבים

כמקום המאפשר העצמה אקדמית, התנסות דמוקרטית, יצירת קשרי גומלין בין קבוצות 

. קבוצת הרובשילוב עם מעוניינים ביחד עם זאת הם אך  ,תיותרב-שונות וחיים במרחב רב

ותית לגבי משמעהיא באוניברסיטה  םהלימודי יתממצאי מחקר זה מצביעים על כך שחווי

חקרו יחסי  27דוידוביץ', סואן וקולן. אחרים""ההסטודנטים ויחסם אל בקרב גיבוש עמדות 

מכללות אזוריות ומצאו כי היחסים החברתיים  תיגומלין בין סטודנטים יהודים לערבים בש

מרבית הסטודנטים בשתי המכללות מציינים לחיוב ו ,חיוביים באופן כלליהם בין הקבוצות 

 . ותמטלות הלימודיהמילוי כל הנוגע ליומי במהפעולה היואת שיתוף 

באופן  , ננקטותתרבותיתהתאמה של שבתהליך טענו  28אשל, קורמן, זהבי וסבית

התבדלות  ;(integrationהשתלבות ) ;(assimilation) אסטרטגיות: היטמעות ארבעכללי 

(separation); שוליות (marginalization). טים הערביםם מצאו שהסטודנחוקריה 

                                                           
24 Leask & Carroll, 2011 
 .2008; רייכל, 1990סבירסקי,  25
 .2010, 'לזרוביץ וחוב-הרץ 26
 .2006, דוידוביץ', סואן וקולן 27
 .2007, אשל, קורמן, זהבי וסבית 28
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בעוד הסטודנטים היהודים בחרו בגישת  ,בחרו בגישת ההיטמעות באוניברסיטת חיפה

 ההתבדלות. 

 29,מכללה לחינוך בקרב סטודנטים לתואר שנישהתבצע במסגרת היחיד במחקר 

השפעה חיובית על יש , תואר שניללימוד ה ותלחוויה הלימודית במהלך שתי שננמצא כי 

תרבות  הסטודנטים תופסים את, , דהיינותרבותיות-כלפי רבות חיוביעמדות  ן שלחיזוק

שנתון השני לעומת . יחד עם זאת, למרות השינוי לטובה שחל באחרים" כשווה ולגיטימית"ה

תרבותיות, דבר -מרבית הסטודנטים אינם מחזיקים בעמדות חיוביות כלפי רב הראשון, עדיין

-כלפי רבבדרך כלל חיוביות הלעמדות  הסבר אפשרישבולט בעיקר בקבוצת הרוב היהודי. 

-תרבותיות בקרב הסטודנטים הערבים, הוא שמדיניות רב-תרבותיות ונחיצות החינוך לרב

-יתם ביחס לקבוצת הרוב. חינוך לרביתרבותית מיטיבה עם מיעוטים ומפחיתה את אפל

ל ובעיקר לאפשר לבני קבוצת המיעוט להובי ,תרבותיות עשוי לחזק תחושות של שוויון

 שינוי בקהילתם ובחברה כולה לקראת שוויון בזכויות אזרחיות. 

תרבותיות סיכוי לשינוי בחברה -סטודנטים ערבים עשויים לראות בחינוך לרב

 אחרים""הכי יחסי גומלין הדוקים יותר עם  31עוד נמצא 30.הישראלית שהיא מרובת תרבויות

כנית ותהאוכלוסיות מיוחדות ) שללהוראה התואר השני כניות ואפיינו סטודנטים שלמדו בת

מנהיגות התוכנית להדרה וסיכון ובתלמידים בחינוך והוראה לכנית לותהלייעוץ חינוכי, 

מדעים, הוראת בהוראת תחומי הדעת ) כניות הקשורותולעומת מי שלמדו בתזאת (, בחינוך

ת כניות הקשורוושפות(. אלה הלומדים בתהוראת תחומית ו-רב ת מדעי הרוח בגישההורא

יחודיים יאישיים -ןנדרשים לכישורים בי ,ישירות לחינוך בקרב אוכלוסיות מיוחדות

ולרגישות חברתית גבוהה יותר מאלה שהגיעו למכללה כדי להתקדם בהוראת תחום הדעת 

שלהם ולהמשיך בעתיד במסלול של מורים דיסציפלינריים. לכן, נכונותם ליצור יחסי גומלין 

דומה  לה שהגיעו ללימודים מתקדמים בתחום הדעת שלהם.גבוהה מזו של א אחרים""עם 

תואר ראשון לימודים לקראת תרבותי במוסדות להשכלה גבוהה, הן ב-שהמפגש הבין אפוא

העמדות וההתנהגות בפועל כלפי לא בהכרח משנה את  ,תואר שניבלימודים לקראת הן ו

 ."אחרים"ה

אחרים" במסגרת "עם הת המפגש יוויחאת  אפוא בחןאמטרת המחקר המוצע היא ל

לשאול ובין סטודנטים לתואר שני במכללות לחינוך, יהודים וערבים,  ארבע מכללות לחינוך,

שינויים בעמדות למכללתיים( -קשורה )לצד גורמי רקע ומפגשים חוץחוויית המפגש האם 

                                                           
 Lev Ari & Laron, 2014; 2013לרון ולב ארי  29
 Banks & McGee Banks, 2001 ;2004; סבר, 2007ראו למשל: יונה,  30
 .2013לרון ולב ארי,  31
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האם המפגש במכללות מהווה במילים אחרות, . תרבותיות-רבלאחרים" ו"ובהתנהגות כלפי ה

יצירת קשרי גומלין ודיאלוג על לתורם ו "אחרת"הקבוצה ה ה שלס להיכרות עם תרבותבסי

 .עם חבריהומכבד בסיס שוויוני 

 המחקר

לסטודנטים שהשתתפו סקר מתאמי. אמצעות בעיקר על מתודה כמותית ב התבססנובמחקר 

אור החוויה יתאת הם בדקנו את מאפייני הרקע שלהם, בחולקו שאלוני סקר שבמחקר 

-חינוך לרבכלפי תרבותיות ו-רבכלפי , הםעמדותיהם כלפיאת אחרים" ו"במפגש עם ההם של

מספר ציטוטים . (שאלות פתוחות) בנוסף, שולבו במחקר רכיבים איכותנייםתרבותיות. 

  שולבו במאמר.תשובות עליהן מה

 אוכלוסיית המחקר

מכללת גורדון, ב 23%אורנים, מכללת ב 43%לומדים בארבע מכללות לחינוך:  םמשתתפיה

ייצוג יתר למכללת היה בית ברל. במדגם במכללת  16%-סמינר הקיבוצים ומכללת ב 18%

שאינו משקף את התפלגות אוכלוסיית הלומדים במציאות )מכללת , ייצוג אורנים ולגורדון

אלא את  32(,ולאחריה מכללת סמינר הקיבוצים, אורנים וגורדון ,בית ברל היא הגדולה מכולן

במכללות אלה , זאת מכיוון שחולקו יותר שאלונים במכללת אורנים ובגורדוןהעובדה ש

מכיוון שבסביבתן הגיאוגרפית ו יותר קורסים משותפים ליהודים ולערבים מתקיימים

השיעור  נמצאאביב -בתל במכללת סמינר הקיבוצים 33נמצאת אוכלוסייה ערבית גדולה יותר.

 תואר שני.להלומדים הנמוך ביותר של סטודנטים ערבים 

עוסקות בהוראה הכניות ולומדים בת (32%המחקר, כשליש ) מקרב משתתפי

תלמידים הוראה ל, חינוך והוראה לתלמידים בסיכון ובהדרהלאוכלוסיות מיוחדות כמו: 

תואר שני בהוראת תחומי דעת: ל( לומדים 24%) רבעלמידה וייעוץ חינוכי. כ תבעלי לקויו

כניות הקשורות בניהול ולומדים בת( 27%)רבע תר מיומעט מתמטיקה, מדעים ושפות. 

לימודים, הדרכה כניות והוראתיים: תכנון ת-בתחומים חינוכיים 17%-ובמנהיגות חינוכית, ו

מרביתם , סטודנטים בשנת לימודיהם הראשונה בתואר שני 364לשאלונים השיבו  .הוהערכ

( יהודים, 70%המשיבים )שנים(. מרבית  7.3)סטיית תקן  39נשים נשואות בגיל ממוצע 

סמינר הקיבוצים, מכללת ( נמצא ב92%שיעור היהודים הגבוה ביותר ) .ערביםמהם  וכשליש

 (.54%אורנים )מכללת ב –( ולבסוף 71%(, בבית ברל )84%אחריו בגורדון )

                                                           
32

 .מתוך אתרי המכללותהנתונים נלקחו  
33 Lev Ari & Laron, 2014 
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שייכו עצמם  (76%)ם משפחתם. מרבית ה שלהתבקשו לדרג את מעמד םמשתתפיה

בעניין שייכו עצמם למעמד נמוך. אחוזים בודדים מד גבוה ורק למעכחמישית , למעמד בינוני

. שיעור בעלי ההכנסה הנמוכה מהממוצע ותמכללבין הלא נמצאו הבדלים מובהקים זה 

( ומכללת 20%(, גורדון )28%(, לאחריה בית ברל )34%במכללת אורנים )נמצא הגבוה ביותר 

מהממוצע גבוה פי שניים בקרב (. שיעור בעלי ההכנסה הנמוכה 19%סמינר הקיבוצים )

 הסטודנטים הערבים, בהשוואה לזה של היהודים.

במחקר דומים לאלה שנמצאו  והשתתפשלסיכום, מאפייני הרקע של הסטודנטים 

רוב מוחלט של נשים בגיל  34:במחקרים קודמים על אודות הלומדים בסוג כזה של מוסדות

לתואר שני(, יהודיות, נשואות ממוצע גבוה יחסית )לאלה הלומדים באוניברסיטאות 

 .וממעמד בינוני

 ממצאים

 להן צהבמכללות ומחו "אחרים"מפגשים עם  .א

-=כלל לא ו1 :)בסולם שבו עם חברי הקבוצה האחרת כאשר בדקנו את תדירות המפגשים

מתקיימים מצאנו שבהזדמנויות שונות מחוץ למכללה, באופן כללי  ד(ו=במידה רבה מא5

מכורח המציאות, בהקשר מסחרי )קבלת שירותים שונים( או בעיקר , מפגשים מועטים

בינונית  יאפגשים ההמתדירות אלה,  בלימודים במסגרת תואר ראשון, אבל גם בהקשרים

חופש יותר בהם ניתן מצבים  –המגורים ובבילוי שעות הפנאי ו למדי. במקומות העבודה

 מפגשים נמוכה.התדירות  - ורלבח

עם בפועל , סטודנטים לומדים במכללות ואר שניהלימודים לת ךמסתבר שבמהל

עם כניות התואר השני ובמסגרת תבקורסים לימודים בני/בנות המגזר שלהם בעיקר. 

גם בהזדמנות  ,כלומר יותר. יםנדירהם סטודנטים מהמגזר האחר )יהודים עם ערבים ולהפך( 

שיעור הלומדים  במכללת אורנים. נבדלות אתנית של לשרור מידה רבהזו, עדיין ממשיכה 

לבסוף מכללת הוא הגבוה ביותר )לאחריה בית ברל, גורדון ו ערבימן המגזר הדנטים ועם סט

מאפיין בעיקר את לבני/בנות אותה קבוצת לאום  קורסיםבהקיבוצים( בעוד לימוד סמינר 

 מכללת סמינר הקיבוצים )לאחריה גורדון, בית ברל ואורנים(.

חיובי כת האקלים במכללות בהן הם לומדים המשיבים מעריכים אבאופן כללי, 

לסטודנטים ממגזרים שונים באופן המערכת המכללתית מתייחסת הם חשים ש :במידה רבה

הזדמנות להגיע להישגים לימודיים גבוהים. הם עצמם ניתנת במידה רבה ולכולם שוויוני, 

חושתם של לפי תחשים כ"שווים בין שווים" ומאפיינים את המכללה כ"רגישת תרבות". 

                                                           
 .2014ראו למשל לב ארי וגץ,  34
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מערכת  .בחגי הסטודנטים , במידה שווה,התחשבותיש פחות הערבים בעיקר,  ,הסטודנטים

 סטודנטיםאך הנמצאה לדעת הנשאלים כטובה, משני המגזרים היחסים עם סגל מעורב 

  .םסגל ערביאנשי בכך שיש נוכחות מעטה של  הבחינו

ות עולה שיחסי גומלין מתיאור יחסי הגומלין בין סטודנטים ממגזרים שונים במכלל

. ד(ו=במידה רבה מא5-ו =כלל לא1: קטגוריות 5)מבין  אלה מתקיימים במידה בינונית בלבד

אלה, מקורם בעיקר בהיכרות הנובעת משהייה משותפת כבמידה ומתקיימים יחסי גומלין 

, "אחר"של בני המגזר ה יהםבמסגרת הפורמלית של המכללות: יש היכרות בינונית עם שמות

מגזר, שקיימת במידה רבה; כמו כן יש אותו בני יהם של תושמעם מהיכרות פחותה  יאשה

 .םלא ברור מה טיבכלל ו בהפסקות במידה בינונית "אחר"מפגשים עם המגזר ה

מעבר לשהייה במהלך שעות הלימודים, בכיתות ובהפסקות, הרי שיחסי גומלין 

משותפות ועוד פחות בקשרים מבחירה קיימים במידה פחותה עוד יותר בהכנת עבודות 

. פיזור תשובות הנחקרים גבוה במיוחד בכל הקשור עות הלימודיםלשחברתיים מעבר 

בעוד  ,תים קרובותי, כלומר יש הנוהגים לעשות כן לעאחריםלהכנת עבודות עם סטודנטים 

לל. תמימות הדעים הגבוהה ביותר היא לגבי הכרת השמות של לא עושים זאת כאחרים 

 אחרים""ה, כלומר יש הסכמה רבה יותר בקרב המשיבים שהם מכירים את שמות אחרים""ה

 (.בנספח 1לוח ראו )

ראשונה השנה המשתתפי המחקר ציינו כי הלימודים במכללות עד כה )לקראת סוף 

עצמם כמאפיינת את תרבותיות -הרבתפיסת יכולת להבנת  והקנשני(, התואר לימודי הב

 =כלל לא1, כאשר 1.11וסטיית תקן  2.63)ממוצע כולל  מטהברמה בינונית ו "אחריםאת ה"ו

-ישנה מידה מסוימת של הבנת מושג הרבשאם כן, מתברר . ד(ו=במידה רבה מא5-ו

תרבותיות, היכרות עם תרבות של קבוצות אחרות ורכישת כלים ותכנים לדיאלוג על בסיס 

ח של קבוצות אחרות, קיפוההם מכירים במידה מעטה יותר את מקורות לטענתם, שוויוני. 

חיזקו את זהותם התרבותית שמשותפים בין התרבויות השונות, הנחשפו ליסודות הם אך 

סוכני שינוי בקבוצה האתנית שלהם. בכל הקשור כדי שיוכלו להיות בלו כלים ותכנים יקכן ו

, להבנת מקורות הקיפוח של קבוצתם התרבותית וידע על התרבות וההיסטוריה שלה

אחרים" "י המחקר נמוכה אף יותר. מכאן שהחוויה הלימודית והמפגש עם ההערכת משתתפ

להכרת תרבותיות, -יכולת להבנת מושג הרבהלהקניית  במהלכה לא תרמה באופן משמעותי

 ,, ואף לא את אלה של המשיבים עצמם. כמו כןמאלה של המשיבים עצמם תרבויות שונות

תרבותי במכללה, בהקשר הפורמלי והבלתי פורמלי עם -כי המפגש הבין העידולא רבים 

תרבותי עם תלמידיהם או להוות סוכני -לנהל דיאלוג שוויוני ורב הכשיר אותם ,אחרים""ה
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גבוהה, הייתה תשובות ההשונות בין  שינוי תרבותי בקבוצה האתנית אליה הם משתייכים.

  .כמעט ולא –תית בעוד אחרים תרבו-הבנה רביכולת לשרכשו הטוענים כך שיש 

 כתוצאה מהמפגש במכללות "אחרים"ביחס ל בהתנהגותובעמדות  ים שחלושינוי

כאשר התבקשו הסטודנטים לציין האם חלו שינויים בעמדותיהם ובהתנהגותם כלפי 

 ההיגדים 12כשני שלישים מהמשיבים ציינו בכל אחרים" כתוצאה מהמפגשים במכללות, "ה

תואר ל םלימודיהבמסגרת  אחרים""ה, כי המפגשים עם בנספח( 2או לוח שנכללו בשאלון )ר

בטרם בעמדותיהם ובהתנהגותם, לחיוב או לשלילה, בהשוואה למצב  יצרו שינוישני לא 

כלפי בעמדות ובהתנהגות שחלו עיקריים השינויים ה לימודיהם הנוכחיים.החלו את 

תחושה של העשרה  :ש מן המשיביםבקרב שלי יותר מבעבר כחיוביים פייניםמאו ה"אחרים"

ם, ויכולת מינכונות לפתח קשרי עבודה רציפים עים, מפגשהאישית ותרבותית בעקבות 

כמקור להפריה הדדית. שינויים בכיוון השלילי,  "אחרים"ו ,להפריד בין קולקטיב ליחיד

 הקושרים זאתבודדים ידי -על ובמידה וכן, רקו, צויינכמעט ולא  ,כלומר פחות מבעבר

 .מהלך לימודיהם במכללותל

בהערכת הפעילות החינוכית שלהם עצמם, הסטודנטים סבורים שהם מבצעים 

בעיקר ציינו  סטודנטים. הבינוניתתרבותית במידה -אולוגיה הרביהוראה וחינוך ברוח האיד

 ללא שיפוטיותיהם מלמדים על ,אחרים""המעמתים את תלמידיהם בהתמודדות עם שהם 

ם. עם זאת, מיעל מפגשים חיוביים עבבתי הספר בהם הם מלמדים ם ומספרים לתלמידיה

תרבותיות מהוססת -ההתמודדות מול עמיתיהם ונכונותם להוביל שינוי ברוח החינוך לרב

בשאלון תרבותיות )-מעט יותר. כאשר נשאלו בבירור האם הם מלמדים ברוח החינוך לרב

שאלה זו היה הנמוך ביותר. (, ממוצע התשובות למשמעות המושגבקצרה להם  ההוסבר

שהלימוד וההתייחסות נגזרים מתוכניות הלימוד  הסבר אפשרי לכך הוא העובדה

תרבותיות הוא -לרב, בעוד שחינוך םדווקא מיוזמת ולאו ,יםומהמציאות המזומנים למור

השונות  קיימת במרבית בתי הספר. ייתכן ואינהש ,חלק ממדיניות, בדרך כלל בית ספרית

-של חינוך לרבבפועל קיומו העוסק בלגבי ההיגד  נמצאהתר בתשובות הנחקרים הגבוהה ביו

שיש בתי ספר בהם מתקיים חינוך כזה  תבררמתרבותיות בבתי הספר בהם הם מלמדים. 

 (. חבנספ 3לוח ראו כמעט ולא ) –בעוד באחרים 

 "אחרים"משתנים הקשורים עם שינוי בעמדות ובהתנהגות בעקבות המפגש עם ה .ב

 תבמכללו

משתני הרקע שנמצאו כקשורים עם המדדים השונים הם: לאום, מכללה ותחום דעת. באשר 

ערבים ה ךוץ למכללה, אחאחרים" מ"מנם הסטודנטים לא מרבים במפגשים עם הוללאום, א
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הקניית מעריכים את האקלים האקדמי במכללה, את גם ערבים העושים זאת יותר מיהודים. 

במכללה ואת יחסי הגומלין  לימודיםהבמסגרת  אחרים""ה להיכרות טובה יותר עםהיכולת 

בהשוואה לפי  היהודים.בהשוואה לסטודנטים זאת , אחרים" במכללות כחיוביים יותר"עם ה

תרבותית והאקדמית במכללה נתפסות כחיוביות בעיקר -החוויה החברתית תחום דעת,

את אוכלוסיות מיוחדות. בהורחינוכית ובאלו העוסקות מנהיגות לכניות ובקרב הלומדים בת

הנמוכה ביותר בכל  היאסטודנטים הלומדים הוראת תחומי דעת שביעות רצונם של 

 ההקשרים הללו. 

ידי -תרבותיות מוערכת כגבוהה על-להבנת מושג הרביכולת ההקניית עם זאת, 

הוראת תחומי הדעת. הלומדים  אלהידי -עלסטודנטים להוראת אוכלוסיות מיוחדות אך גם 

נחשפים במהלך לימודיהם האקדמיים הם הפעם הראשונה בה והסיבה לכך היא שזו  ייתכן

שינוי עמדות  .תרבותיות-בדבר רבשאלות תואר ראשון( לסטודנטים ל)בהשוואה, למשל, ל

ידי סטודנטים במקצועות -בעיקר על דווח ,אחרים" בעקבות המפגש במכללות"כלפי החיובי 

תרבותיות הם אלה הלומדים -ש בפועל חינוך לרבממממעיד על עצמו כהחינוך, אך מי ש

 .חינוכיתמנהיגות בתוכניות ל

 ההוערכאחרים" לא "להכרת הובמכללות תרבותיות -הקניית יכולת להבנת מושג הרב

שלוש המכללות אורנים אופיינה כעוסקת בכך יותר מ תמכלל ךא ,בכל המכללות הכגבוה

תרבותיות נשאר דומה באופן -וכלפי רב אחרים""שינוי עמדות והתנהגות כלפי ה האחרות.

, יותר חשים אורנים הסטודנטיםמכללת הלימודים בכל המכללות, אך בטרם כללי לזה שהיה 

 בעמדותיהם בהשוואה לעבר.חיובי , שחל שינוי האחרות מאשר במכללות

ככל שבנוסף למשתני הרקע המבחינים שתוארו לעיל, נמצא  ,כללי באופן

יותר את  הם מממשים ,אחרים" מחוץ למכללה"פגשים עם השהסטודנטים נחשפים למ

תרבותיות בפועל. בהערות לשאלות הפתוחות, עולה קשר זה גם כן, כלומר -חינוך לרבה

יעו באחרים" על רקע עבודה או מגורים, ה"סטודנטים שיש להם ניסיון במפגשים עם 

יינה סטודנטית כפי שצ .חוו זאת, יותר מאשר אלה שלא הםתרבותית כלפי-פתיחות רב

שמתקיים בין בתי ספר ערביים  'דיאלוג וזהות'אני כבר שמונה שנים בפרויקט "ערביה: 

להפיץ אותו  יויהודיים ואני רואה את עצמי מתווכת בין התרבויות שזה משהו קדוש בעיני

גדלתי בקיבוץ בין כפרים ערביים " :סטודנטית יהודייהבהקשר זה כתבה  ."בין התלמידים

יום שלי מאז שנולדתי ועד -הוא חלק מהיום 'אחר'הכרת ה .דת בארגון משותףואני עוב

כלומר,  ."היום. העבודה שלי כיום בשטח, הלימודים אינם מהווים את החלק הגדול בתחום

יש משקל עודף על  ,בין ערבים ליהודיםהמתקיימים  ,שמחוץ למכללהניתן לומר שלמפגשים 

 תרבותיות.-לקידום הרבהחוויה הלימודית במכללה בכל הקשור 
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שחלו השינויים ד בהסבר ומשמעותית מאאובחנה כזו לחוויה המכללתית,  באשר

"אחרים" ומפגש הכרות עם יהעמקת ההאפשרות של כלפי הסטודנטים בעמדות ובהתנהגות 

במכללה קשורים עם שינוי משני המגזרים יחסי גומלין חיוביים בין הסטודנטים  תרבותי.-בין

-של חינוך לרבבהקשר אחרים" ועם עשייה בפועל "בעמדות ובהתנהגות כלפי השנוצר חיובי 

במהלך לימודיהם לתואר ד הוא התחושה שקיבלו ומשתנה חווייתי חשוב מא. תרבותיות

תחושה  ,ואכן .תרבותיות על היבטיו השונים-מושג רבהאת  יןלהב םבאשר ליכולתהשני 

עם  פעילות  - פחותהת ובמידה ותרבותי-רב חיובית זו קשורה עם שינוי חיובי בעמדות כלפי

 .תרבותיות-לחינוך לרבבשטח בהקשר 

 ה שלאלות הפתוחות על אודות תרומתתשובותיהם לשהערות שכתבו סטודנטים ב

מצביעות גם הן על תרומת החוויה המכללתית לידע  ,המשותפת במכללות יםת הלימודיחווי

הן בקרב  בעקבות חוויה זו, םובהתנהגות יהםואף על שינוי בעמדות ,אחרים""על אודות ה

רכישת ידע  מאפשרתת הלימוד יחווי" :יהודים והן בקרב ערבים. סטודנטית ערביה ציינה

ה הוסיפה שקיבלה י. סטודנטית יהודי"הצד החיוביראיית על התרבות השנייה ורחב יותר 

: היית ערביולבסוף ציינה סטודנט ,"חינוך לידע, להכרה בשונה, לסובלנות כלפי האחר"

 . "תרבותיות-את החינוך לרב ילימודים חיזקו אצלה"

ת יבארבע המכללות הצביעו הסטודנטים על התרומה המשמעותית של חווי

ועבור רבים מהם  ,קבוצהחלק מכאחר" כפרט ו"הלימודים המשותפת לשינוי בראיית ה

תבה: ה כיסטודנטית ערבי .פעמית שלא קיימת מחוץ למכללה-תה זו התנסות חדיהי

. מי לגישור ומציאת צרכים משותפים"יומ"התרומה היא בהיכרות האישית והמאמץ היו

סטודנטית ערבייה נוספת ציינה: "זה גרם לי להתקרב למגזר השני, עשיתי קשרים חברתיים 

"קיבלתי כלים וידע  :ציינהה יסטודנטית יהודיואישיים ומשפחתיים, לומדים אחד מהשני". 

סטודנט יהודי ו .ראייה של הדברים שלא ידעתי קודם חיוני לעבודתי" לגבי מרכיבי התרבות,

כתב: "התרומה כרגע היא האפשרות להכיר אנשים במקצוע שלך מהמגזר האחר וניתן לנהל 

 שיח תרבותי, ערכי, כי באופן אחר אין לי אפשרות כזו".  

 דיון ומסקנות

נות ראשונה ואולי אף הזדמ תים המקום בו ניתנתיבישראל הם לעמוסדות להשכלה גבוהה ה

עבור  35.בין סטודנטים יהודים לערבים משמעותיים תרבותיים-אחרונה למפגשים בין

 ,תה לבחוןימטרת המחקר הנוכחי הי 36.להפךגם אחרים" ו"הערבים הם בבחינת , היהודים

                                                           
 .1990סבירסקי,  35
 .2010ימיני, -; ענתבי2010 עופר, 36
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לתואר שני  סטודנטיםבארבע מכללות לחינוך, האם  37,מיםקוד יםבעקבות ממצאי מחקר

משנה האם מפגש זה  ,תרבותי בקמפוסים-אכן חווים מפגש רב ,ינוך ותיקיםאנשי חשהם 

ואם כן, מה תפקיד החוויה , אחרים""בפועל כלפי ה םוהתנהגות יהםעמדותאת לחיוב 

  .לצד משתנים אחרים המכללתית

שינוי בעמדות ובהתנהגות שחלו במהלך שנת הלימודים במכללה כלפי באשר ל

השפעה ניכרת. הנלמד לתחום הדעת יש  ,אחרים""וכלפי ה תרבותי-ת המפגש הביןיחווי

-וונת ליצירת מפגשים ביןכהמחלק מהסטודנטים מעורבים כבר בעשייה חינוכית מסתבר ש

-שהמפגש הביןכך  ,וניהול( בחינוך מנהיגותלכניות ו)כמו סטודנטים הלומדים בתתרבותיים 

גותם. לעומתם, אלה תרבותי במכללה פחות משפיע על שינוי בעמדותיהם או בהתנה

 ,ל"אחרים"למשל(  הוראהכניות למקצועות הו)סטודנטים הלומדים בת ראשונהשנחשפים ל

. השפעת החוויה גדלה כאשר השפעה משמעותיתהייתה לחוויה המכללתית  דיווחו כי

 .תרבותיות-מושג רבהאחרים" ולהבנת "להכרת היכולת הלהם להקנות  , לתפיסתם,צליחהה

כי החוויה  ותיהםבמיל, ציינו המשתתפים פתוחותהת לשאלוותיהם בתשוב

סטריאוטיפים עמדות והלימודית המשותפת מאפשרת לסטודנטים משתי הקבוצות לשנות 

 ,למצוא קווי דמיון אישיים וקבוצתייםו חברותו , לייצר יחסי קרבהאחרים""שליליים כלפי ה

כפי שטענה סטודנטית  ליצור שינוי בעשייה חינוכית בשטח,אך היא אינה מספיקה כדי 

מחוץ למכללה". שה: "החוויה היא אישית עבורי ואני עדיין לא מרחיבה אותה לחיים ייהודי

 םאחרים" שעדיין לא תורג"על אודות ה הרגשיבהיבט  הבדבריה אנו רואים שינוי עמד

  38.לעשייה

החוויה בארבע  40',וכן של דוידוביץ וחוב 39מצאי מחקרן של לב ארי ולרוןמבדומה ל

עם זאת,  .ומכליליחס שוויוני לורגישות תרבותית להמכללות מוערכת כחיובית בכל הקשור 

דנטים ערבים, והיחס הכללי של המכללה כלפי סטביקורת לגבי ידי הסטודנטים -על תההועל

שיתוף אמיתי של לצורך באנשי הסגל להרכב מרובה תרבויות בכיתות ו ם שלהתייחסות

את  ןלהציג באופן כעל מנת  . זאתרגשותיהם בכיתהאת שוף ידי הזמנתם לח-הסטודנטים על

ביכולתם לשנות עמדות לפגום  מחוץ לכיתה, שעלולה אותה הם חוויםהוויה החברתית ה

ית הלימוד הנוכחית לא מוסיפה י"חוו :בהקשר זהטענה  הידנטית ערביוסט. אחרים""כלפי ה

. סטודנט המוצא ערבי/יהודי"זה לפי דת  המחוצה ל .כי יש הפרדה טוטלית בתוך הקבוצה

                                                           
 Lev Ari & Laron, 2014; 2013לרון ולב ארי,  37
  (Hogg & Vaughan, 2005הוג וואוגן ) צלא ראו הגדרת מושג העמדות 38
39 Lev Ari & Laron, 2014 
 .2006, סואן וקולן, דוידוביץ 40
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"מלבד הישיבה באותה כיתה, אין כל דיבור או מעשים הקשורים במגזרים יהודי ציין: 

תרבותית במכללה -ניתן ללמוד על כך שהחוויה הבין משיביםמהערותיהם של ה .השונים"

-כפי שציין סטודנט ערבי: "המכללה אינה תורמת לחינוך לרב ,היא מקרית ולא מכוונת

יות, החשיפה לתרבות האחרת נעשית דרך שיתוף בחוויות ואירועים של תלמידים תרבות

 משני העמים".  

מהרצאות ולמידה עיונית ללמידה  ,מוצע לפיכך לשנות את שיטות ההוראה והלמידה

סטודנטים כחוקרים את המציאות. סטודנטים משתי את המשלבת הביקורתית ו תיתיחווי

ליזמות אקטיבית של המכללות בארגון וקיום פעילות  חסים חשיבות גדולהיהקבוצות מי

תרבותי כגון ימי עיון המספקים ידע על התרבויות השונות. הצעות ברוח -ישירה בנושא הרב

מעשית, ו תיתיחווי ,זו של הסטודנטים מבטאות ציפייה להפיכת הלמידה להתנסותית

בין התאוריה  רידי יצירת קש-עללתוכן הקורס האישי והקבוצתי עולמם שתחבר את 

למידה שאינה מחוברת למציאות חייהם של  :ובמילים אחרות ,לפרקטיקה החינוכית

 אחרים"."ה שינוי בעמדות ובהתנהגות כלפיאינה תורמת לפיתוח מספק של  - הסטודנטים

הממצאים המקיפים המבוססים על מחקר בקרב סטודנטים לתואר שני מארבע  לצד

או העוסקים  סטודנטיםתבצע רק בקרב ההמחקר לות. מספר מגבנציין מכללות לחינוך, 

. השוואה עם תחומי לימוד שאינם מקצועות במכללות לחינוך בחינוך ולומדים לתואר שני

כמו . בהשוואה עם אוניברסיטאות, לא כל שכן ההוראה עשויה להניב תוצאות נרחבות יותר

וגבל המחקר הכך בעיקר במתודה הכמותנית, וב נושתמשמפאת אילוצי תקציב, הכן, 

כן של השאלות הפתוחות( ללא אפשרות וווי ניתוח תילממצאים סטטיסטיים בעיקר )בל

 לראיין את הסטודנטים ולקבל תמונת מצב מעמיקה יותר.

תים ילע יםתרבותיים בקרב אנשי חינוך מתחומי הוראה שונים, מייצר-מפגשים בין

ת למשמעותית בכל הקשור פעמית להפוך את החוויה המכללתי-הזדמנות ראשונה וחד

 ותמכללות לחינוך יכולות להוות סוכנ. אחרים""כלפי ה פועלשינוי התנהגות בבעמדות וב

אנשי ונשות חינוך ותיקים שהם סטודנטים לתואר שני, בקרב גם  ותברות משמעותיח  

דנטים אלה ושינוי וברות בעצמם. שינוי עמדות בקרב סטסוכני ח  כתלמידיהם שמשים להמ

עשויים להפחית את הרתיעה מ"אחרים",  ,תרבותיות-התנהגות ברוח החינוך לרבבדפוסי 

דיאלוג על בסיס שוויוני והיכרות  , ולעודדתחושות ניכור והדרהשל למנוע את התפתחותן 

אם מכללות היקפם ועומקם של שינויים אלה יכולים להתרחב אחרים". "עם ה תאמיתי

תרבותיות -ישלבו את מרכיבי החינוך לרב, גבוההואולי אף מוסדות אחרים להשכלה , לחינוך

  .םבמסגרתם באופן מכוון, ולא יתנו רק ליד המקרה להוביל
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 נספח

           =כלל1. )ממוצעים וסטיות תקןלין בין סטודנטים ממגזרים שונים במכללה יחסי הגומ :1לוח 
 ד(ו=במידה רבה מא5; לא         

 סטיית תקן ממוצע 

 1.17 3.20 נוהגים להיפגש יחד בהפסקות .1

 1.05 3.18 את/ה מכיר/ה היטב סטודנטים שאינם מהמגזר שלך .2

מהמגזר אינם שאת/ה מכיר/ה את שמותיהם של סטודנטים  .3
 שלך

3.88 1.02 

 0.87 4.27 את/ה מכיר שמותיהם של סטודנטים מהמגזר שלך .4

את/ה נוהג/ת לשתף פעולה בהכנת עבודות עם סטודנטים  .5
 שאינם מהמגזר שלך

2.80 1.25 

יש לך קשרים חברתיים, מעבר לשעות הלימודים, עם  .6
 סטודנטים שאינם מהמגזר שלך

1.98 1.10 

 3.22 0.78 (α=0.81) מדד יחסי הגומלין

 

   לימודים ה מם במהלךיאחרים" כתוצאה מהמפגש ע"שינוי בעמדות ובהתנהגות כלפי ה: 2לוח 
 מבעבר( =יותר3=באופן דומה; 2=פחות מבעבר; 1 .טיות תקן)ממוצעים וס         
 סטיית תקן ממוצע   

מגן/ה על ה"אחר" כאשר הוא/היא או קבוצתו/ה  .1
ידי מישהו -למתוארים באופן שלילי ומכליל ע

 בקבוצה שלך

2.20 0.45 

חושב/ת שמפגש עם ה"אחר" ותרבותו מעשיר  .2
 אותך ואת תרבותך

2.37 0.51 

נוהג/ת לבקר ולהסתובב בישוב של ה"אחר"  .3
 בתכיפות רבה יותר

1.98 0.41 

 0.49 2.24 אחרים""מזדהה עם המצוקה של ה .4

 0.49 2.25 אחרים""מכיר/ה את המקורות למצוקה של ה .5

 0.50 2.29 להפריד בין היחיד לקולקטיב התחזקה יכולתך .6

 0.49 2.28 הדדית אחרים" מהווים מקור להפריה"ה .7

 0.51 2.26 התחזקה המוכנות שלך לתת אמון באחרים .8

 שהיית "אחר"השל קיימים ערכים בתרבות  .9
 /ת לתרבות שלךץאממ

2.15 0.48 

 0.50 2.30 אחרים""ה מוכן/ה לפתח קשרי עבודה רציפים עם .10

יכותם שי פט/ת אנשים לפי מעשיהם ולא לפישו .11
 הלאומית, התרבותית או הדתית

2.18 0.51 

 0.46 2.21 באופן שוויוני "אחרים"מתייחס/ת ל .12

 2.23 0.30 (α=0.85) מדד שינוי עמדות
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 =במידה רבה 5; =כלל לא1. )ממוצעים וסטיות תקןתרבותית -פעילות חינוכית רב :3לוח 
 ד(ומא         

 טיית תקןס ממוצע 

 1.07 3.71 אחרים" ללא שיפוטיות"מלמד/ת על ה .1

ך על מפגשים וחוויות ם שלמספר/ת לתלמידי .2
 אחרים""חיוביות במפגש עם ה

3.58 1.14 

ך את אופן ם שלתלמידיהמציב/ה בפני  .3
 התמודדותם עם השונה מהם

3.86 1.02 

לעבודה את אופן  יםמציב/ה בפני עמית .4
 התמודדותם עם השונה מהם

3.52 1.13 

תרבותיות )דיאלוג -שוקל/ת להנהיג חינוך לרב .5
אחרים" ", היכרות עם תרבות ה"אחרים"עם 

ועוד( בעתיד, במערכת החינוכית בה את/ה 
 עובד/ת

3.40 1.18 

 1.25 3.16 תרבותיות -מקיים/ת בפועל חינוך לרב .6

 3.54 0.86 (α=0.85) תרבותית-מדד פעילות חינוכית רב



 

 

 


