
 

 

 

 נוכחים נפקדים :סטודנטים ערבים באוניברסיטה עברית

 רבאח חלבי

 הקדמה

ובמיוחד בשנה באוניברסיטה,  ואר ראשוןהיותי סטודנט לתאחת החוויות הקשות שחוויתי ב

ת הסירוס. בתור יוויח - מקצין ואומראף והייתי  ,חוויית הניכור, הייתה הראשונה ללימודים

התכנסתי בתוך  ,טים יהודים הרגשתי חוסר ביטחוןנטודסטודנט ערבי בתוך "המון" של ס

פחדתי להשתתף בשיעורים בשלום.  םהלימודי תולצלוח את משימשרציתי היה עצמי וכל 

 ,השתדלתי לשבת בספסלים האחרונים. יםהמרצדברי את רשום והעדפתי לשבת בשקט ול

ובות חס וחלילה. לרוב ידעתי את התש יאלי ושיפנ חששמים מעיני המרצ הרחק

לעצמי, ובמקרים שבכל זאת רציתי להביע את  ןשמרתי אות ךא ,המרצים יהם שללשאלות

בכל יותר עוד המצב היה חמור  .התקדםהמרצה כבר  ימחשבותיעד שארגנתי את  ,דעתי

התבטאות גזענית של אחד  יבזיכרונ נחרטהדיון בנושאים פוליטיים. במיוחד ל הקשור

לים יהמ .נאלמתי דום ךתי להתפרץ ולענות אירצ ,עםרתחתי מז .המרצים כלפינו הערבים

  .נעתקו מפי ולא יכולתי להגיב לדברי הבלע

הוא ממשיך להעסיק אותי גם היום ו סטודנט,כ המצב הזה העסיק אותי לא מעט

 15מזה הרבה. מאז של הסטודנטים הערבים לא השתנה  םמרצה כאשר אני רואה שמצבכ

 .ובשנים האחרונות גם במכללת אורנים, רסיטה העבריתאני מרצה בחוג לחינוך באוניבשנה 

 ךא רוב בכיתה,ם הלפעמים הוטים ערבים רבים, נבשיעורים שלי משתתפים סטוד

מועטה. הם ממעטים לדבר למרות היותי מרצה ערבי ולמרות  -ם והשתתפות "םנוכחות"

נים מידת במכללת אוראציין כי  לדרבן אותם ולאפשר להם להשתתף בשיעור. ייניסיונות

  .ת לתואר השניובמיוחד בתוכני ,באופן יחסי יותר רבההשתתפותם 

החוויה האישית שלי בתור סטודנט והעיסוק שלי במשך השנים במפגשי יהודים 

תחו אצלי רגישות גדולה למעמדו של המיעוט יפ , במיוחד בבית הספר לשלום,וערבים

למצבם של הסטודנטים הערבים  הערבי במדינה וליחסי הכוח בין שני העמים, במקרה זה
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אבל גם  ,תווהרוב לא רוצה לשמוע אמכיוון שקולו של המיעוט לא נשמע,  ,באקדמיה. לרוב

לה אותי לעריכת יכי הוא מתקשה להשמיע אותו. סיטואציה מורכבת ובעייתית זו הוב

בחוג הערבים קולותיהם של הסטודנטים בהשמעת סייע לובאמצעותו  המוצג כאןהמחקר 

ולנסות  ,"שקופים"ערבים ההלנסות להנכיח את הסטודנטים  ,וך באוניברסיטה העבריתלחינ

 ושל הסטודנטים בכלל לגרום לדיון בסוגיית השתלבותם של הערבים בחברה הישראלית

     .בפרט הערבים

היחסים בין הסטודנטים הערבים  ,קמפוסהחיי בסיתי לבדוק האם ינבמחקר 

מציאות של ההם ראי שמא או יומית, מהיומציאות שים בהמתרחהיחסים והיהודים שונים מ

 מידת את, בין סטודנטים ערבים ויהודיםמהות היחסים  לבדוק את תייסיושעתוק שלה. נ

 יםעד כמה מוסדות האוניברסיטה מתייחסובקמפוס, הערבים השתלבותם של הסטודנטים 

מרגישים  ערביםטים העד כמה הסטודנקשתי לבדוק יב כן כמורכיהם השונים. ואליהם ואל צ

על כל זאת בחנתי את . הטבעית תםשזאת סביב היהודיםעמיתיהם לעומת  קמפוסל ותשייכ

ישראל שלמדו בחוג אזרחי  ערביםמבט של סטודנטים וסטודנטיות הנקודת בסיס ניתוח 

  ית פרשנית.נראיונות שנותחו בשיטה איכותבאמצעות , 2009-2008לחינוך בשנים 

 אקדמיים דים הקושי במעבר ללימו

הסטודנטים בשנה הראשונה  ם שללבותתהשתיכון לאוניברסיטה והמעבר מבהכרוך הקושי 

מגיעים השלסטודנטים  היארוב המחקרים המסקנה העולה מ .רבותנחקר  בקמפוס

דהיינו מגיעים מהתרבות השלטת במדינה, הקשה יותר להשתלב מאלה  יות שונות,ומתרב

יים זץ פיחמיעוט תרבותית או גזעית, נתקלים במצבי ל מקבוצת הרוב. סטודנטים מקבוצת

   1.מאלה של קבוצת הרוברבים וקשים יותר טליים נומ

ממוצאי אפריקאי  יםנאמריקהשתלבותם של סטודנטים  בנושאמחקרים רבים נעשו 

הרבה יותר קשה אלה  יםצא שלסטודנטנמרוב המחקרים ב. "לבנות"יברסיטאות באונ

שהישגיהם נמצא עוד  2.סטודנטים לבניםאשר לברתית מבלימודים ובהשתלבות הח

, נופלים "לבנה"אשר לומדים באוניברסיטה  יםנאמריק-והאפרהסטודנטים האקדמיים של 

 סטודנטיםהישגיהם של שוכן  3,תמאלה של הסטודנטים הלבנים באותן אוניברסיטאו

ם לומדיהעמיתיהם מאלה של  טובים "שחורה"שחורים שלומדים באוניברסיטה 

שלמדו  יםנאמריק-וסטודנטים אפרהדימוי העצמי של נמצא ש עוד 4."לבנה"באוניברסיטה 

                                                 
1

 Allen, 1985, 1986; Smith, Allen & Danley, 2007 
2

 Allen, Epps & Haniff, 1991; Ogbu, 2003 
3

 Allen, Epps & Haniff, 1991 
4

 Fleming, 1984; Fries & Turner, 2002 
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ת מתחושת המקובלּודבר הנובע ככל הנראה , חיובי ואה "שחורות" תבאוניברסיטאו

לעומת  זאת, הגבוה שלהם בציהיוט, המםגאים במוצא הם. שם החברתית שעוטפת אותם

דרים וים את עצמם כמּווח" אשר לבנות" תבאוניברסיטאושלמדו שחורים סטודנטים 

  5.גזענות שמופנית כלפיהם באופן תדירבקמפוס לשוליים, ואף חווים 

זו ת סוגיית הגזענות כלפי קבוצות מיעוט בקמפוסים, מצאו שבדקו אמחקרים ש

 ייםאטי. גזענות שמקורה במוסדות האוניברס"לבנות" תתופעה די שכיחה באוניברסיטאו

צת וקבהמשתייכים להסטודנטים אצל גם מצא ית, סגל ההוראהבקרב  נוכחתהיא עצמם ו

השחורים כדי להתמודד עם המצב האמור סטודנטים הנוקטים  בהןהדרכים  תאח 6.הרוב

  7.יצירת חברה תומכת של סטודנטים מאותה קבוצה אתנית יאה

 ווחו על ממצאים דומים כלפי סטודנטים ערבים באוניברסיטתיד 8וחובריה לזרוביץ

ה של תחושאצלם ווחו על אירועים שיצרו ימהסטודנטים הערבים ד 92%כי חיפה. הם מצאו 

ווחו שיחס יגזענות שהופנתה כלפיהם בקמפוס. עוד דעל כן דיווחו פליה וא ,צדק חוסר

קטים יקונפל היווצרותם שלמקור ל םשל הסטודנט הערבי ה ומפלה כזה ואי הכרה בצרכי

 .מוסדה ליליים כלפירגשות שולפיתוח  באוניברסיטה

על  9קנות שהובאו במחקרו של סביתסממצאים אלה עולים בקנה אחד עם המ

ברווחה הנפשית של  יםפוגעהווחו על רגשות קיפוח יסטודנטים באוניברסיטת חיפה שד

את  ורטיהסטודנטים הערבים פ 10,חובריהו במחקר נוסף של לזרוביץ .םערביים ההסטודנט

צדק במתן ציונים ובמגע עם חוסר ווחו על תחושת יד הם. הסיבות להרגשת האפליה

היהודים הן ושהן הסטודנטים הערבים  חקר זהמ ממצאיעולה מ ,למרות זאת .מרציםה

 קיום.-רואים באוניברסיטה מקום של דו

 ספר לעבודה סוציאליתה תיבב םשלושה מחקרים נערכו על הסטודנטים הערבי

כל הקשור לחוסר ב ,דומיםהנמצאו ממצאים  םבשלושת 11.באוניברסיטה העברית בירושלים

בקשר לסטודנטים לעיל לאלה שהובאו ההשתלבות של הסטודנט הערבי בקמפוס היהודי, 

כאן נוספו שני אלמנטים  ולםא ."לבנות" תלומדים באוניברסיטאוה יםנאמריק-ואפר

 ,התאמת החומר הלימודי לצרכים של החברה הערבית בישראל. כלומר-אי( 1: )חשובים

מיועדים התרבותי -ג סוציוובסיוהלימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית הם לימודים 

                                                 
5

 Allen, Epps & Haniff, 1991; Flowers, 2003; Stanley, 2006 
6

 Samuel, 2004; Swim et al., 2003; Stanley, 2006 
7

 Allen, 1985, 1986; Tatum, 1999 
8

 .2008חוב', ו לזרוביץ 
9

 .2001, סבית 
10

 .2005, וחוב' לזרוביץ 
11

 Roer-Strier & Haj-Yahia, 1998; Haj-Yahia & Roer-Strier, 1999; Cnaan, 1988 
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את הסטודנט הערבי לעבודה בחברה  יםנמכי םומכאן שאינ, לחברה היהודית המערבית

12;אליה הוא משתייךרכי החברה וצאת את צרכיו ובחשבון אינם לוקחים כיוון שמ, תהערבי
 

הסטודנט הערבי, כאשר הוא בעצם משויך לקבוצת חסות למוצא הלאומי של יהתי( 2)-ו

  13.אויב, ולא רק לקבוצה אתנית או קבוצה תרבותית שונה

את מידת השתלבותם של  בדקור שאו מספר מחקרים רכנעבשנים האחרונות 

תואר ראשון הלומדים למצאה שסטודנטים ערבים  14. תותריבמכללותסטודנטים ערבים 

לב ארי ולרון במחקריהם של ; תית והן בנושא הלימודינתקלים בקשיים הן בהשתלבות חבר

תואר השני מידת ההשתלבות גדולה תוכניות לאם כי ב ,מגמה דומה המצאנמולא לב ארי וו

 במכללת אורנים( 2017בימים אלה )במחקר שאני עורך  15יותר לעומת התואר הראשון.

לאין  טובה שהרגהאצל הסטודנטים הערבים קיימת מצאתי שבמישור האישי והחברתי 

במישור הזהותי  ךא ,באוניברסיטה העבריתהערבים שיעור מזאת שקיימת אצל הסטודנטים 

 והפוליטי אין כמעט הבדל.

הסטודנטים הערבים במוסדות האקדמיים  ם שלתיקושר את חווי 16מוסטפא

אופפת את המוסדות האלה. הוא טוען ההעבריים כפי שהובאו כאן, לאווירה הציונית 

הנרטיב הציוני בחברה היהודית  תבישראל ממלאת תפקיד פעיל בתחזוקשהאקדמיה 

זה אנו צריכים להבין את הקושי של ה הקשרמתוך השבישראל. מכאן הוא ממשיך וטוען 

  הסטודנטים הערבים להשתלב במוסדות אלה.

הוא  , הקמפוסשמבחינת הסטודנט הערבי ראותניתן ל לעילשהובאו מחקרים המתוך 

, אותו קמפוס מהווה מרחב . בה בשעהגזענותומקום של אפליה נתפס כואף מרחב לא מוגן, 

עבודה על הבניית הזהות הפלסטינית שלהם. לטוב להתארגנות פוליטית של הסטודנטים ו

 תהאוניברסיטאופועלת בכל הידי התאחדות הסטודנטים הערבים -ה בעיקר עלשנעהדבר 

. פעילות זאת מהווה עצמםמוסדות הידי -בישראל, למרות שגופים אלה אינם מוכרים על

מקפצה של מנהיגי הסטודנטים להשתלבותם במפלגות הערביות לאחר מכן. בשנים 

לפעילות חברתית ומעורבות פוליטית גם של  ח גםהקמפוס מהווה כר נו ,האחרונות

 17.קפיצה לעמדות כוחן קרש תמהווה מבחינדבר ההסטודנטיות, 

 

                                                 
12

 Haj-Yahia & Roer-Strier, 1999 
13

 Cnaan, 1988 
14

 .2009תותרי,  
15

  Lev Ari & Mula, 2016; Lev Ari & Laron, 2014 ;2013 לרון ולב ארי, 
16

 .2006, 2002מוסטפא,  
17

 Erdreich, 2006b 
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 שיטת המחקר

ביותר, מה מתאי יל תהנרא, אשר פרשנית יתנשיטת מחקר איכותב תיבחרבמחקר הנוכחי 

, ומנסה לפרש את םלהתנסויותיהו לחוויותיהם ,פונה לבני אדםי נשכן המחקר האיכות

באמצעות ניתוח מודעותם מכך,  ולא פחותשלהם, והרגשות  םמבטנקודת מעשיהם דרך 

  18בסיטואציה הנחקרת. םלהוויית

. לקידוד החומר בחרתי חצי מובנה איוןירוש בלצורך איסוף החומר עשיתי שימ

לצורך ניתוח החומר בחרתי את הדרך  19בוגדן וביקלן. להשתמש בשיטה האינדוקטיבית לפי

שלב : בבשני שלביםביצעתי את פעולת הניתוח והפרשנות  20.מייקוט ומורהאוס שמציעים

רי קישור וביאור מלווים בדבה ידי ציטוטים נבחרים-דברי המרואיינים עלמוצגים הראשון 

פרשנות מעמיקה יותר של החומרים המוצגים, תוך מוצגת מינימליים. בשלב השני 

 להבין טוב יותר את התופעות והמגמותהמסייעות הסתמכות על תאוריות רלוונטיות 

 הראיונות. ן עולות  מה

  המחקר תאוכלוסיי

שלמדו , 26-19ני , במישראלערבים וסטודנטים  ותסטודנטי 21כללה אוכלוסיית המחקר 

סטודנטיות  47מתוך את ז, 2009-2008 בירושלים בחוג לחינוך בשניםהעברית  הבאוניברסיט

 סטודנטים 203הכל סך שכלל בלחינוך  שנים בחוג ןשלמדו באותערבים  סטודנטיםו

)זה פחות או  סטודנטיםשלושה סטודנטיות ו 18קבוצת המרואיינים כללה  21.וסטודנטיות

שניים , לתואר שני מדול: ארבעה (ודנטיות פלסטינים בחוגטסטודנטים וס צוג שלייותר הי

 מדולארבעה ו, הישנה שנימדו לשישה , שנה שלישיתמדו לחמישה , שנה רביעית מדול

השאלה המרכזית  .ווקלטוה באוניברסיטה משרדיראיונות העומק התקיימו ב. שנה ראשונהב

שאלות המשך לצורך נשאלו אחר מכן ל. ?"באוניברסיטה /האיך את/ה מרגיש: "תהיהי

 תהתלבטויוולאחר מספר  ,מרכזיות תמותיצרתי מתוכם הראיונות תומללו, הבהרת הנושא. 

להדגיש שרוב הסטודנטים שראיינתי לומדים יש  אציג בהמשך. ןאות לתמותושינויים הגעתי 

גשתם בחוגים אחרים והדיווח שלהם איננו מעיד על החוג לחינוך אלא מתאר את הרגם 

 הכללית באוניברסיטה.
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 הממצאים

 הבאוניברסיט /הה מרגיש/איך את"כאמור  תהיהי ,לכן קודם צוין, כפי ששאלת המחקר

ה בשנ םהתמודדותלתאר את התבקשו הנחקרים . בנוסף ?"/יהערבי /יתסטודנט רבתו

 .באנחה בדרך כלל התוול היהשני באוניברסיטה. התגובה לשאלהללימודיהם ראשונה ה

להדחיק ולשכוח. הרוב שאותו הם מנסים י תו הם נדרשים לחזור ולשחזר אירוע טראומכאיל

 מבחינתםהשיבו שהשנה הראשונה באוניברסיטה הייתה  ,במספר 17המכריע של הנשאלים, 

 ארו את התקופה הזאת כאבדון מוחלט:יאב, והיו כאלה שאף תוד קשה וכוהלם תרבותי מא

תי. לא יהייתי בדיכאון, בדיכאון אמ .[...] בודלא יודעת, הרגשתי שאני הולכת לאי
רגילה שאכנס לשיעור לבד ואצא מהשיעור לבד. המרצה מדבר ואני לא מבינה שום 

  זאת הייתה תקופה קשה מאוד. .[...] דבר, מה הוא רוצה ממני

אונים הביא חלק מהסטודנטים הוחוסר  תחושת התסכול הקשה ,ההלם התרבותי

  :הפסקת הלימודיםחשוב על והסטודנטיות ל

גלל בזה בגלל החלפת מקום או ד קשה באוניברסיטה, אם ובחודש הראשון היה מא
חשבתי לעזוב אפילו ד קשה, עד כדי כך שוהצורך להחליף הלך מחשבה. זה היה מא

 את הלימודים ולחזור לצפון, לנסות למצוא משהו אחר לעשות. 

לימודיהם. ב תמידוקופת המשבר והמזל שעברו את תהמחקר הם ברי משתתפי הלציין שיש 

פורשים מן  אכןוהמפגש  להתמודד עם קשיילא מצליחים ים ערבים רבים סטודנט

ערבים שעוזבים את הלימודים של כך, שיעור הסטודנטים הבייתכן אם כן, שהלימודים. 

  22.היהודיםשיעורם בקרב הסטודנטים אחרי השנה הראשונה הוא יותר מכפול מ

לאוניברסיטה, כפי  םהערבים עם כניסת סטודנטיםנתקלים ה והמכשול העיקרי ב

. לא רק ככלי ה. הכוונה כאן לשפה במובנה הרחבפווחו הנחקרים, הוא מכשול השישד

אליה הוא מהתרבות הערבית תלמיד עובר ה ,למעשה כמרכיב עיקרי בזהות.לתקשורת, אלא 

 מעברה. יטה היהודיתהאוניברס ידי-למיוצגת עהשונה ממנה והמערבית הלתרבות שייך 

 לכן מפגש עם השפה העברית: חווה קודם אצל מי שגם  להלם תרבותיעלול לגרום 

אני מכירה את השפה ו למרות שלמדתי מכיתה א' ועד כיתה ג' בבית ספר יהודי
ד קשה. דבר ראשון המרצים מדברים במהירות, התלמיד היהודי והיה מא, זה העברית

 .[...] אני לא יכולה להבין את הנאמר .[...] המבטא אתמבין בדיוק מה נאמר, מבין 
 כמובן לא בשפה שלי.  ,המרצה מדבר בשפת הסטודנט היהודי

עם המוסד האוניברסיטאי  םהערבי םהשפה היא הסימן הבולט ביותר למפגש בין הסטודטי

  :כל המשתמע מכך להיהודי ע
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את שפת האם שלהם הרגשתי שיש הבדל גדול בינינו לבין היהודים מבחינה זאת. ז
שפה שנייה. היה קשה, ומצד שני אתה לא יכול ללכת ולדבר עם זו  יומבחינת

 המרצה, כי אתה לא יכול לבטא את עצמך כמו שצריך.

 בהישגים הלימודיים:גם הערבי בא לידי ביטוי אצל הסטודנט שפה הול שמכ ,בסופו של דבר
ה אומר שאני לא התכוונתי סכל על הבחינה לאחר שיש תוצאה, ואתולפעמים אתה מת"

 ."אני רציתי להגיד דברים אחרים. ואתה לא יכול לבטא את עצמך עד הסוףכי לכך, 

 "אלצמוד" – الصمود

סטודנט הערבי באוניברסיטה בעיקר בתחילת דרכו, הנתקל בהם למרות הקשיים הגדולים ש

ריהם של עומדים באתגר ומסיימים את לימודיהם. זה מה שעולה מסיפו ,רובם נאבקים

שפירושו בעברית אחיזה איתנה  "צומוד"פרפרזה על המושג הוא בעצם  "מודצל"א. הנחקרים

הסיבה  ךסיבות שונות, א . יש לכךעל אדמתם םהפלסטינישל שנקשר במאבק , בקרקע

"הדבר שהכי עזר לי זה שכל שבוע  :ווחו הסטודנטים היא המשפחה והביתיהעיקרית כפי שד

בר הזה נתן לי את האנרגיה הפנימית כדי שאוכל להתמודד". הייתי נוסעת הביתה, הד

, דבר שעזר את משאביה הפנימיים כדי "לתדלק" וריהה ביתלשבוע  מדי ו נסעהסטודנטית ז

"הייתי מתקשרת  :אחרות "תדלקו" דרך הטלפון .באוניברסיטה לימודיהבלה להמשיך 

הם היו מעודדים  .[...] ותראני לא רוצה להמשיך, אני לא יכולה ישלהורים ואומרת להם 

שמה העידה אחרת  סטודנטית". [...] אותי ואומרים לי תסבלי קצת ואת יכולה לעבור את זה

 המחויבות שלהתחושת ה כל הזמן ויתובמחשב ההורי "נוכחותלהתמודד היה " הל סייעש

את שבגלל שנתקלתי בקצת קשיים, אגרום להפסד של אלפי שקלים ז"אני לא כ :כלפיהם

 , וזאת בגלל שקשה קצת ואני לא יכולה להסתדר".ילם עלייא שלי ששאב

, הם המשיךח את התקופה הקשה ולולצלולסטודנטיות  סטודנטיםלנוסף שסייע  דבר

"הייתי יוצאת מהשיעור, וישר מתקשרת לבת דודה  :המשפחה וקרוביבאוניברסיטה החברים 

יה, ואומרת לה בואי ניפגש, שלי כדי שלא אשאר לבד עד כמה שאפשר. הייתי מתקשרת אל

הם . ד מהותייםו". הקשרים האלה הם מא[...] ת ומשוחחותווהיא הייתה באה ויושב

הקשרים החברתיים  הם ד עזרוואחד הדברים שמא" :סייעים בהפגת תחושת הבדידותמ

שנייה והם היו  היש הרבה תמיכה מתלמידים ערבים, היינו הולכים לתלמידים משנ .בקמפוס

 . "נו, הם הבינו אותנועוזרים ל

 ,, והקשרים החברתיים בתוך הקמפוס מאידךמחד הקשר עם הבית והמשפחה ,אם כך

עוזרים ובשעותיהם הקשות בתחילת לימודיהם, סטודנטים הם הגורמים שמחזיקים את ה

 ם.  הולהמשיך בלימודי, במיוחדקשה שהיא ראשונה להם לצלוח את התקופה ה
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 קמפוס עוין

הראשונה ת ההסתגלות שהסטודנטים הערבים עוברים את תקופ לאחרוערה סה ךעם שו

רק אז מתחיל מסע  ,םה. לדבריים הקשייםלא מסתיימגם אז ומתגברים על ההלם התרבותי, 

ים הסטודנטים הערבים במשך שנות לימודיהם באוניברסיטה. המסע הזה וו, אותו חםייסורי

 עםבקשר  ממשיךקבלים מהשומרים, מהם ביחס ש אוניברסיטהבשערי ה כניסהעם המתחיל 

 ים, עובר דרך חדרי המזכירות ומגיע למעונות, שאמורותעם המרצים בכיתו הסטודנטים

  ת ירגישו בטוחים ושלווים.ווהסטודנטיים סטודנטלהיות מעין בית בו ה

כאחד הגורמים  המרציםמהנחקרים הזכירו את הקשרים הבעייתיים שלהם עם  18

טודנטים ערבים באוניברסיטה. חלק מהם ציינו שלא היה להם וננים את זהותם כסכהמ

"איך  :הרצאותל תםהקשבבכיתה ו תםישיבבעצם שום קשר מהותי עם המרצים מעבר ל

אני מרגישה . הוא עומד על הבמה רחוק ואני נמצאת באולם .להגיד את זה, יחסי ניכור

וסר הקשר שיש לה עם ולא יודעת איפה אני בכלל". סטודנטית אחרת מסבירה את ח האבוד

  :המרצים

אתה לא מרגיש כמו שאומרים תקשורת  .[...] תמיד יישאר אצלנו איזה פחד מהם
[ ...] םיכולי [הסטודנטים]אתה לא מרגיש שהוא קרוב אליך. למשל היהודים  .בינינו

יש להם אומץ יותר,  [הסטודנטים היהודים]הם  [...] יראו אותם כמו האחים שלהם
  ם שיש קיר בינינו.אנחנו מרגישי

הרי המרצים, כאשר בכל זאת חלק מהסטודנטים מתגברים על המחסום הזה בינם לבין 

  :שניסו ליצור קשרעל כך נתקלים בתגובה שגורמת להם להצטער הם תים יעלש

ד מהר ושאנחנו והפעם הראשונה שהלכתי להגיד למרצה שהוא מדבר מא. אין קשר
: קצת יותר לאט, הוא אמר לי מנו אם אפשר שידברקשתי מיוב]...[  םכלולא מבינים 

. זאת אומרת שאני לא הולך לשנות שום "את נמצאת כאן ואת חייבת להתאקלם"
 דבר בצורת הדיבור שלי.

שעולה מדבריהם של  פימרצים בלבד, כלא אופייניים להקשרים הבעייתיים האלה 

נחקרים הזכירו את עניין  17 אוניברסיטה.הכל מוסדות באים לידי ביטוי באלא  ,הנחקרים

כולם הסבירו את היחס  .ברו על יחס בעייתי ואף עוין שהם מקבלים שםית, וכולם דהמזכירּו

  :היותם סטודנטים ערביםשל הזה ב

ייתי הולך לשעות הייעוץ בחודש הראשון, ה הרגשתי יחס שונה לערבים במזכירות.
לו  ותמסביר ,בחיוך מקבלות אותו ןורואה כאשר סטודנט יהודי נכנס לשם, ה

כמה אופציות לפתרון. כאשר אני הייתי נכנס המזכירה הייתה משנה את  ותומציע
תחילה לכתוב או לדבר בטלפון, משדרת לי שהיא לא כל כך מעוניינת לעזור מהיחס, 

אשר יש לך וקח את עצמך  גידת]...[  פטר ממנייכאילו שהיא רוצה לההרגשתי לי. 
 וצא מכאן.
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בכל לא רק במזכירות אלא דבריהם ליחס מפלה ומשפיל הסטודנטים בם נתקליתים ילע

כל הוא החמור מאך ו. ירותיה או בכל משרד שהם נזקקים לשירחבי האוניברסיטה, בספרי

  :"בבית"אמורים להרגיש בו הם שהם נתקלים ביחס דומה במעונות, במקום 

ררו את החיים בפעם הראשונה כאשר הלכתי למשרד המעונות כדי לקבל מעון, מי
ד בעייתית, אני התחלתי לבכות. אני ובצורה מא יהתייחסו אלי .[...] שלי עד שנתנו לי

  לא רגילה ליחס כזה לא בבית ולא בבית הספר.

פתה לקבל יחס נאות ילהקיש שבבואה לאוניברסיטה היא צניתן מדברי הסטודנטית הזאת 

שהסטודנטים  לעיתים המשפיל ,בלה בבית או בבית הספר. היחס הגס, המנוכריכמו שק

 המוסד בו הם לומדים. כלפי והסטודנטיות מדווחים עליו, גורם להם להרגיש ניכור ותסכול 

 נוכחים נפקדים

זהות וישות  יכבעל הםואי ההכרה ב םהערבי יםסטודנטלהתנכרות האוניברסיטה כתוצאה מ

תהליך ן עצמם בינם לבי מתרחש, הםלאומית נפרדת עם צרכים ושאיפות משלתרבותית ו

את התואר במינימום התחככות עם מוסדות האוניברסיטה סיים הסתגרות וניסיון ל

 אוניברסיטהכפי שהם מתארים זאת, להרגיש ב ,ופרנסיה. זה מה שמוביל את הנחקרים שלנו

ארו את המצב הזה בכאב ואף בכעס. רובם ית 20סטודנטים מתוך  19מעין נוכחים נפקדים. כ

יכולת חוסר הובשיעורים, כ"פסלים" הסבילה  תםלחוויה שלהם בישיב בהקשר זה והתייחס

  להגיב לנעשה ולהשתתף:שלהם 

הסטודנט היהודי יכול בקלות להרים יד ולדבר כל דבר שרוצה. לפעמים כאשר הייתה 
לה חשובה שלא שמעתי, הייתי מתלבט, אם ארים יהמרצה שלא קלטתי, מל לה שימ

תי מפחדת ושותקת ולא שואלת. ואני מחשיבה את את היד ואשאל או לא. בסוף היי
 ."ר מועצת התלמידים בבית הספר שליהייתי יו .עצמי כאמיצה

 למות שתוקפתיהתופעה הזאת של האשל סטודנטית אחרת ממשיכה ומסבירה את פשרה 

  :הסטודנטים הערבים באולם ההרצאותאת 

דעה  לי היתוהי ילפעמים היו דברים שלא הסכמתי אליהם, ולא מצאו חן בעיני
אחרת להשמיע, והייתי בטוחה שאשכנע בעמדה שלי, אבל בכל זאת הייתי שותקת.  
הייתי מתרגזת על עצמי, כאשר יצאתי מההרצאה הייתי אומרת לעצמי למה נהגתי 

כאשר אני עושה השוואה ביני לבין סטודנטים יהודים, אני מתפלאת כי הם  .[...] כך
ד ואנחנו בדרך כלל יש לנו דברים מא [...] לדבראומרים שטויות, סתם רק רוצים 

  מהותיים וחזקים אבל בכל זאת לא אומרים אותם.

 ההרגשה .סקה לדיבור בלשון רביםמעניין במיוחד המעבר של הסטודנטית הזאת בסוף הפ  

את קבוצות  ניםמאפיי ,הקולקטיביתמתוך הזהות  החלק מקולקטיב ודיבורבהיותה  ,שלה

 במצוקה.  ן נמצאותאשר הבמיוחד כ, המיעוט
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את הסטודנט בהרצאות, והשתיקה  נכיחכמובן שהדיבור וההשתתפות בכיתה מ

. ולמרות הרצון העז להשתתף לעיל תוארוהופכת אותו לנוכח נפקד כפי ש ותומעלימה א

הייתי " :רוב המכריע של הנחקריםהאת  יםשתיקה מאפיינהפחד והלהיות קיים, ו לדבר

אני מרגישה שהמרצה לא מתייחס לדברים שלי, או מתייחס יותר  מנסה לפעמים אבל כאשר

הבלתי  ונוכחות ."אין לי מקום .רגישה שזהומברצינות להערות שאומרים היהודיות אני 

שתיקתו אינה נוגעת רק ל. היא חדר ההרצאות היא טוטליתבהערבי  סטודנטשל הנראית 

המרצה דנטים הערבים אמרו, שאחדים מהסטו. לרוב, כפי השתתפות בכיתהמנעותו מילהו

  אינו מכיר בקיומם ואינו לוקח אותם בחשבון:

אף פעם לא הרגשתי שהמרצה לוקח אותנו בחשבון. אם זה בנושא ההרצאה, או איך 
שהוא מעביר את החומר. הוא מלמד באותה שיטה, ומדבר באותו קצב בלי לקחת 

 מבחינת המרצים .[...] בחשבון שאולי יש תלמידים שהבנתם את החומר פחותה
 .  קיימת ניכמעט אינ

ולעם  םהערבי יםהמרצים לרוב אינם מתייחסים לסטודנט ,חומר הלימודהיבט של בגם 

  .באופן מינורי ובשולייםהדבר נעשה  – הערבי, ואם כבר מזכירים אותם

ניתן להצביע על  ,האוניברסיטההערבי חש מודר בתוככי  סטודנטחיזוק הטענה שהל

ברסיטה לגבי החגים של הציבור הערבי, שיוצרת אצל הסטודנטים תחושה מדיניות האוני

הם לא לוקחים בחשבון את החגים שלנו. אנחנו  .בכלל בכלל לא מתחשבים" של אפליה:

 ."ל יש לנו שני חגים בשנה, ובאותה תקופה יש מלא עבודות ובחינותכבסך ה

 אורחים לא רצויים

ערבי קיים בתוך האוניברסיטה, או כשכבר מכירים ה סטודנטאם כבר הלפי דיווחי הנחקרים, 

. סטודנטית אורחים בלתי רצוייםכהקיום הזה אינו רצוי, והסטודנטים מרגישים  יבקיומו, אז

על קירות בתוך מה מופיע רואה כשהיא אחרת מקבלת את ההרגשה שלא רוצים בה 

  הקמפוס:

הטרנספר או למשל אני הולכת בתוך הקמפוס ורואה למשל הודעות על הרצאות על 
אני מסתכלת על הקירות על המודעות האלה, ואני  .'בוקר טוב פלסטין'כתובת 

 אם כך מה אני עושה כאן.  ,אומרת לעצמי

  כאשר הוא נכנס למזכירות:סטודנטים סיפר שגם הוא חש כך אחד ה

, מהתגובה שלה אתה לא רצוי כאן, אתה לא [המזכירה]תך יכאשר היא מדברת א
אומרת אנחנו עושים לך טובה שאתה בכלל לומד כאן, ושאני בכלל רצוי, זאת 

 מקשיבה לך, זאת טובה שאני עושה לך.
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כפי שהביעו זאת תחושה זו בולטת במיוחד על רקע המתיחות הפוליטית בנושא הפלסטיני. 

  מהנחקרים: 15

באופן אישי גם  .]...[אנחנו מרגישים לא רצויים כסטודנטים ערבים באוניברסיטה 
צעקו שהם לא רוצים ערבים  םגם באופן קולקטיבי, כי היו הפגנות כאן בקמפוס ובהו

היינו מתווכחים עם יהודים, והם היו אומרים לנו אם אתם לא מאמינים  .[...] כאן
  במדינה, אז שנחפש מקומות אחרים ללמוד בהם.

  לאוניברסיטה שהם לומדים בה:לכן הנחקרים הביעו תחושת חוסר שייכות 

גם כאשר אני  .[...] שייכות לאוניברסיטה וגם לא ארגיש שייכתי פעם לא הרגשתאף 
 הלא מרגישה מתחברת לדברים שמדברים אותם. אני מרגיש [אני] לשיעור תנכנס

כי אני צריכה עבודה  ם, אבל אני נאלצת ללמד אותיאלי יםשכל הדברים לא נוגע
 בסוף.

כפי שעולה מדברי  ם,הערבי יםטהסטודנם של , מצבבימים בהם הקונפליקט מתחדד

אצבע מאשימה נשלחת כלפיהם . כאשר יש פיגועים למשל, מסתבך יותר ,הנחקרים

  רצויים: לא טחוני, ולא רק כאל אורחיםיסיכון באל אליהם באוניברסיטה כ יםומתייחס

סבארו, הגעתי לאוניברסיטה ולא ידעתי שהיה פיגוע, ]מסעדת[ אשר היה פיגוע בכ
באופן מופגן ולא ידעתי  יפלסטיני. כולם הסתכלו עלי [צעיף] שאל ובמקרה לבשתי

שיעור אמרו שהיה פיגוע ואחד ב .[...] למה. הרגשתי שהם רוצים לאכול אותי
את יודעת שיש פיגוע ולמה  ?מה את משוגעת": אמר לי תייא הסטודנטים שלומדים

 ת זהותנו.מנסים להסתיר א]אנחנו[  ,. כאשר קורה משהו"השאל?את לובשת את 

חלק מהנחקרים שי כך דד על הסטודנטים הערבים, עד כוהמצבים האלה מקשים מא

  :לאוניברסיטה בימים מתוחיםגיע לא לה לפעמים מעדיפים

לאוניברסיטה. הדברים שהיינו  גיעהייתי מעדיפה לא לה 2000בתקופת אוקטובר 
רסיטה, הרבה לי שלא ארצה לבוא לאוניב יםגורמ ושומעים ברדיו ובטלוויזיה הי

 צה לפגוש יהודים ולא לראות  אותם בכלל.ובכלל.  כי אני לא ר תיפעמים לא בא

 םבכל נימי נפש ערבים

ועושה ממנו אשם תמידי, מביא  "בפינה"ששם את הסטודנט הערבי  ,הזה הבעייתיהמצב 

להסתגר בתוך עצמם, לצנזר את עצמם ולא להשתתף  והמרואיינות חלק מהמרואיינים

  פוליטיים של הקמפוס:-ברתייםבחיים הח

על זהותי, זהותי בתוכי בפנים, אבל כמה שאתה יכול אתה צריך  תאני לא מוותר
להחביא אותה. אתה מכיר ומרגיש אותה, אבל צריך להחביא אותה במיוחד בפני 

מה שקורה, אני לא יכולה להגיד על למשל  שואלים אותך מה דעתך  .[...] היהודים
 אני מעדיפה לשתוק.אני רוצה כך וכך, 
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להחביא את רגשותיה ולא להביע את עמדותיה בפני עמיתיה הצורך ברה על יד וז יתסטודנט

ם או עם מרציהם עם יהפגשה ממטאו צורך דומה כמסקניבחלק מהמרואיינים  .היהודים

  :ירותנותני השירות במזכ

שאני שפל. אני שומע את דברי  להרגיש התחלתי להתנהג בצורה כזו שגרמה לי
כדי שיתנו לי מה שבאתי בגללו, זה גורם לי  שותק, ו[המזכירות]ל והבלע שלהן עהגו

בור יטוב תעביר, תעביר את הד]לעצמי[ "חלתי להגיד תה .[...] להרגיש שפל לפעמים
, אבל אחר כך כאשר אני יושב ביני לבין עצמי, אני "כדי שתקבל את מה שאתה צריך

הכבוד של האדם צריך להיות מעל לכל  ,שאני פחדן ושפן, כי בסופו של דברמרגיש 
  דבר.

מדברי ו עולה מדבריומעל לכל, הוא שלו הכבוד שסטודנט למרות תחושתו של אותו 

להשאיר את הכבוד מחוץ לכותלי האוניברסיטה  ציםנאל םנוספים שהנחקרות ונחקרים 

אני כל הזמן " :בל את התעודה המיוחלתלקעל מנת זאת , בשעריה יםנכנס םכל פעם שהב

שאני מגיעה לשערי האוניברסיטה, אז אני מרגישה כאילו משהו רובץ עד מדברת עם חברתי 

שהוא מנת חלקם  ,מצב משפיל זה ."על החזה שלי, אני מרגישה כאילו שאני נכנסת לכלא

 :לכעס ולתסכול ם, גורם לחלקוהסטודנטיות טודנטיםשל הס

. אבל בסוף "אם אתם פוחדים ממני שתפחדו מגיע לכם" :לאידםלפעמים אני שמחה 
זה לא כל כך קל זה פוגע מבפנים. אני אדם ובאה ללמוד כאן באוניברסיטה, למה 

 לקבל את היחס הגס הזה ממך, ואת יודעת שזה פוגע.  

אוניברסיטה ם חשים בסטודנטיניכור שההעוול ותחושת המעבר לכעס ולתסכול,  ,לצד זאת

 וכל הנחקרים התייחסו בצורה זלהבנותה ולחזקה. להיאחז בזהותם ואף  םאת רוב המוביל

בזהותם עקב המפגש  חלוהתייחסו באופן ישיר לשינויים שמהם  15 .או אחרת לעניין הזהות

לא  ,סד היהודימך המתמיד עם היהודים והמכווהחי ,שלהם עם האוניברסיטה. מפגש זה

  זהותם:עם עצמם ו מותיר ברירה לנחקרים אלא להיפגש עם

היות והם כל הזמן מזכירים לי את זהותי והם מנסים לגרום לי להרגיש שאני פחותה 
הותי, זאת אומרת אני ערבי לכן קורה זרם לחזור ולחשוב הרבה על וזה ג [...] מהם

 מה שקורה לי.

ועם א היה שום מגע עם הפוליטיקה ללחלק מהנחקרים לאוניברסיטה,  םבטרם הגיע

למציאות האישית והחברתית החשיפה . צריכו הגדרה מחודשת של זהותםהש דילמותה

 למודעותאצלם  מה, וגרםעל זהותולחשוב על עצמם  םתוא ההוביל נגזרותיה הפוליטיותול

המפגש עם , ותהסטודנטים שבאו לאוניברסיטה עם מודעות וזהות ברורבקרב  .רבה יותר

  ותר בזהותם:להם להיאחז חזק י ם, גרחשושוהניכור  היהדחי
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גיבשתי לעצמי דעות  ,התחלתי לקרוא עיתונים, התחלתי להתעניין בנושא הפלסטיני
השתנתה הרבה הזהות שלי,  .[...] וגיבשתי את אישיותי, והחלתי להתנהג בהתאם

השתנתה הרבה. אני הרגשתי שהם לא רוצים אותנו, שאנחנו כמו סרטן בגוף שלהם, 
  זהו. .מה שנעשה לא יעזורחלתי להבין שתכך הם מרגישים. וה

להיאחז בה ואף  ,להתחזק בזהותםסטודנטים הערבים הדחייה גורמת לאנו רואים אפוא ש

  להבליט אותה:

ה, ושאני לא מתביישת ימנסה להבליט שאני ערבי ,גם מבחינה חיצונית ,אני הרבה
יהודייה הזאת. אז אל תחשבו כשאתם ומהשאני ערבייה. אני שונה מהיהודי הזה 

  תי שאני יהודיה יעני.יים לדבר אבא

נחקרים שהדחייה שהם מרגישים מהצד היהודי גורמת להם לא רק להתחזק לא שיש א

ולביטויים רגשיים של שנאה כלפי יהודי  ה שהואבזהותם אלא לתגובת נגד של דחיית כל מ

  :הצד השני

תה כאשר הייתי בתיכון, הייתי מסתכלת למעלה, ולמעלה נמצא היהודי. בבית א
במפגש עם היהודים  .[...] תנוישומע כל הזמן שאנחנו ערבים ומה אפשר לצפות מא
איזה מחשבה הייתה לי על  ,אתה רואה את האפליה. הרגשתי שהתאכזבתי, וואו

קפצתי לקיצוניות . זה לא הייתי כאן וזזתי קצת לכאן .[...] היהודי ומה מצאתי באמת
זה, לכך שאני שונאת אותו. שונאת אותו השנייה. יעני מזה שאני מעריצה את העם ה

בצורה לא  יכי הוא לא נותן לי את הזכויות שלי, ושנית מפני שהוא מתנהג אלי
פיתי ממנו משהו ויצא יאני שונאת אותו כי התאכזבתי ממנו, צ ,ראויה. והכי חשוב

 משהו אחר.

 דיון 

הקושי הרב בדבר חוקרים שונים  ידי-לאו עובהמחקר שלפנינו מאמת את הטענות שה

הסטודנטים  ,כך למשל. כים לקבוצות מיעוטהמשתייסטודנטים באוניברסיטה שנתקלים בו 

בדיוק כמו , חברתית ולימודיתמבחינה ד להשתלב ומתקשים מא המוצג כאןבמחקר  ערביםה

גם הישגיהם  23."לבנות" תשלומדים באוניברסיטאו צות הבריתהסטודנטים השחורים באר

הסטודנטים  מיתיהםניכר מע באופן ים הפלסטינים הינם נמוכיםהלימודיים של הסטודנט

25'לן וחובא יםשמביאבדומה לממצאים  24,היהודים
. בנוסף שחוריםסטודנטים  אודות 

מקרה הרי ב ,תבאוניברסיטאונתקלים סטודנטים מקבוצות מיעוט  םלקשיים הרגילים בה

 ונט הפלסטיני בלימודיסטודעבור הד וכשול גדול מאממהווה עניין השפה, ה נוסף שלנו

 .הראשונה הבאוניברסיטה, בעיקר בשנ

                                                 
23

 Allen, 1985, 1986 
24

 .2009 האוניברסיטה העברית, מזכירות החוג לחינוך, 
25

 Allen, Epps & Haniff, 1991 
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עושים זאת הודות לתמיכה  ,("מודצלא") אלה שמחזיקים מעמדלדברי הסטודנטים, 

מיכה מהרשת החברתית ת. שבועסופי בים במפגשהן טלפון , הן באמצעות הםהגדולה מהורי

, גם ם ברחבי הקמפוס, או סטודנטים אחריהסטודנטיםלהם בלימודים עמיתיהם שמספקים 

יצירת בד ומהווה עוגן חשוב מא 26,טאטום ואלן כפי שטענו ,חברתיתרשת  .היא מסייעת

 27אלן וחוב' במקרה שלנו. ערביםל ,מקבוצת המיעוטה חסרה לסטודנטים כשתמיכה רגשית 

שחורים סטודנטים את חשיבות תפקידם של המרצים בעזרה ל באופן ספציפי נואף ציי

 .קשר בלתי אמצעי ותמיכה בהםשמירת  ידי-ל, וזאת ע"לבן"הלהשתלב בקמפוס 

אלא כך דיווחו הנחקרים, המרצים לא רק שלא מהווים משענת ועוגן,  ,במקרה שלנו

צריך לציין שהמרצים  ן.ויהסטודנטים הפלסטינים כחלק מהקמפוס הע ידי-לים עווהם נח

 ךא ,ן הסטודנטים הערביםד משתדלים למעומא מם,יע אישיתה ימתוך היכרות ,בחוג לחינוך

שבמחקר דומה יש לציין  . עודואת החוויה את ההרגשהאצל הסטודנטים זה עדיין לא משנה 

הסטודנטים הערבים מרגישים הרבה  ,מכללת אורניםב (2017) בימים אלהאני שוקד עליו ש

דבר  ,היחס ההוגן שהם מקבלים מהמרצים שלבעיקר ב ,יותר טוב במישור האישי והחברתי

 .דלעילשנסקרו אמת את המחקרים שמ

חווים אותה העיקריות ויות תהיא אחת החוויות המשמעוה יתחושת הדחי

, עובדה בקמפוס מסוג כלשהוווחו שנתקלו בגזענות יכל הנחקרים ד. ערביםה הסטודנטים

 ערביםהסטודנטים ה 28.חוב'וחוב' ושל לזרוביץ ו םסווישל  סמואל,לממצאים של התואמת 

ת וכן בהתנהגות ונובמשרדי המע, תמזכירו  המצד גזענות גילויי קלו בווחו שהם נתיד

זה לא חשוב אם ההרגשה נובעת ממעשים ) בקמפוס היהודים כלפיהם הסטודנטים

. (כפי שהם מדווחים עליהדונה היא לחוויה שלהם יההתיחסות הנה .או לא םיאובייקטיבי

לא מיחס הקמפוס אליהם התרבותי השונה, א םלא רק ממוצאלטענתם נובעת  הגזענות

 קונפליקטות בהן התקופבומודגש יותר  תגבריחס הגזעני הזה מה .כשייכים לקבוצת אויב

יום הסטודנטים מדווחים שהם מרגישים כאורחים באוניברסיטה, מיוחיי האם ב .מתחדד

 בלשון המעטה., וזאת הם מרגישים כאורחים לא רצויים יםקש םבימיהרי 

 ,. למרות זאתלחוותהאדם שיכול  ותאולי אחת הקש ,דומא קשה ההיא חוויהגזענות 

חוויה כנפקדים באוניברסיטה  של היותם נוכחים הפןהסטודנטים מדגישים דווקא את 

 .ל כך הם מדברים באריכות ובכאבעו ,סטודנטיםכתם ימעצבת את חוויהמרכזית ה

 .עוריםיבשהשתתפות קלעותם למצב בו הם נמנעים מיחזרו והדגישו את ה המרואיינים

עת שהם רוצים בכל הסטודנטים היהודים מדברים העובדה שחוויה זאת מועצמת לאור 
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 Tatum, 1999 Allen, 1985, 1986;  
27
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 תםשתיק .ערביםכפי שמגדירים זאת הסטודנטים ה "דברי שטות"גם  עולה על רוחם,הוככל 

תהיה אשר תהיה הסיבה, זאת  .של המרצה ווכן מיחס ביטחון נובעת מקשיי שפה, מחוסר

, ואף לתחושה של סירוס לכעס עצמי, ,מביאה לתסכולה לתקשה ואף בלתי נסב חוויה

 את השיתוק. יםחיאת הסיטואציה ומנצ ניםמזירגשות ש

להיות וודוחף אותם להישאר מחוץ לשיח  ערביםמה שאינו מקל על הסטודנטים ה

אליהם,  יםמרצהשל התייחסות עדר יההוא ביים, ימשתתפים פסאו , "נראים שאינםרואים "

 ילפי דיווח .עוריםיבמישור התכנים המועברים בש -מכך לא פחות י, ובמישור האישגם 

לא זוכה להתייחסות בכל כמעט החברה הערבית איננה נזכרת, ו ,הנחקרים הסטודנטים

למעשה,  .תואר השניהת ותוכניבוכן  התואר הראשוןת ומערכת השיעורים של תוכני

 ,ערביםהסטודנטים ה תחושתל .לומדים בה יהודים בלבדהמרצים מלמדים בכיתה כאילו 

להתמודד עם חומרים נאלצים הם תים י". בנוסף, לעאווירהמרצים מתייחסים אליהם כאל "

 םומריח . יש אף שמוגשים בכיתההםשאינם מדברים אליו תיהודיהמייצגים את החברה ה

 . יםפלסטיני-יםאנטי ערבי

בה לכך היא . דוגמה טוערביםהסטודנטים ה רכיוצב תמתחשב האינ ההאוניברסיט

 חגים המוסלמים והנוצריםבתים יולעללמד כרגיל  יםממשיכהעברית אוניברסיטה . בחגיםה

לציין שמאז נערך המחקר  ישאת תחושת ההדרה. , מה שמחזק עוד יותר בחינות נקבעותאף 

דברים השתנו לטובה, הן באוניברסיטה בה נערך המחקר והן ברוב המוסדות האקדמיים, 

 חשבות בחגים של הסטודנטים הערבים.התיותר וכיום יש 

 תקיימים, מוכרמי שאינם כ כפי שהם מדווחים עליה ,של הסטודנטים תםהרגש

 .מהאוריינטליסטאין קיום נפרד  טוען שלאוריינטלי 30סעיד 29.תקולוניאלי-הפוסטספרות ב

. זה בדיוק שכולו נוכחות האוריינטליסטכולו היעדרות, לעומת  יינטליף שהאורימוסהוא 

מנם נוכחים והם א .עוריםיהחוויה שהם עוברים בשאת מתארים הסטודנטים אופן בו ה

לעומת . זאת וזהותי ממנו יאינטלקטואלעורים אבל הם נעדרים באופן יית בשזפי

התייחסה לתופעה של  31ספיבק תרתי משמע. עוריםיבשהנוכחים הסטודנטים היהודים 

היא טוענת  ".?המוכפפים לדבר ם יכוליםלוכ" ההקול המושתק אצל הילידים במאמר

לאומיים של -ןת עם אינטרסים כלכליים ביחהמערבי עושה יד א שהיצור האינטלקטואלי

להיות  מהעולם השלישי האופציה לת ינט ידי-להמערב כדי לשמור את המערב כסובייקט, וע

 .נראים הם נעשים בלתי - טסובייק

                                                 
29

 Cesaire, 2000; Fanon, 1963; Said, 1978 
30
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31
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ם ולא קיימים מבחינת מנם לא נראיוהם א ,ווחויכפי שהסטודנטים ד ,לרוב

כעוינים  ,כנחותים מוצגיםהם הם זוכים להתייחסות, אבל כאשר , האוניברסיטה ופרנסיה

אומרים זאת ערביה והיא מאלה  י,אני מרגישה שהם מסתכלים עלי" :בלים בפוטנציהחוכמ

 של את טיעוניו מתתואהתבטאות זו  סטודנטיות., כפי שאמרה אחת ה"שעושים פיגועים

  ואף כאל חיות: םיביפרימיטים כאל אשהצרפתים התייחסו אל האלג'ירען טוש 32פנון

להשתלט על הנכבש באמצעות הכוח והכלכלה, אלא הוא ]ב[ניאלי לא מסתפק והקול
לתאר את החברה ]ב[הם לא מסתפקים  .[...] הופך את הנכבש למהות כל הרע

להקנות הנכבשת כחסרת ערכים, והם מודיעים שלתושבים המקומיים אין דרך 
הנתין  ים.כים בחיים שלהם, אלא הם אויבי הערכלא רק שאין מקום לער ,ערכים

ט ימפש לניאוזה מגיע לפעמים עד כדי כך שהקול .[...] במובן הזה הוא הרע המוחלט
  33.את הנתין מאנושיותו עד כדי כך שעושה ממנו חיה

הימנע לאי אפשר  ךשל נכבשים, א סמדינת ישראל אינם בסטטואזרחי הפלסטינים  ,מנםוא

ם את היחס בין נייימאפ םהקולוניאליזעיקריים של הדפוסים המהרושם שעולה מהמחקר ש

אי אפשר להתעלם . למרות זאת ערביםלבין הסטודנטים ה תיהודיהעברית ה האוניברסיטה

ים, אאזרחים ערבים לבין הנתינים האלג'ירשהם  בין מצבם של הסטודנטיםמן ההבדל 

ים ככל יכולתם מנס, וחלקם, כפי שהזכרתי, ניאלוהם לא הקול והמרצים במקרה זה

להתייחס בצורה הוגנת ואף מחפשים דרכים לתקן את העוול שנעשה לסטודנטים הערבים. 

פועלים בתוך האוניברסיטה איננו האבל הרצון הטוב הזה של המרצים ושל חלק מהסוכנים 

מפוס שמהדהד את המציאות מבנה הקמכיוון שממתן את החוויה הקשה של הסטודנטים, 

 פועלים בתוכו.   הר חזק מרצון טוב של יחידים תיוהוא 

להמשגה רחבה יותר כאן אנו נדרשים  ,על מנת להסביר את התופעה לעומקה

אלימות "מושג בבמקרה זה מתאים ביותר להיעזר כי , ונראה לי מהקולוניאליזםועדכנית 

ו מוסדות חברתיים פוגעים או מונעים מבנה חברתי א ןדרכים בהה, הווה אומר "מבנית

מהיחיד להגשים את עצמו ולמצות את הפוטנציאל הטמון בו. האלימות המבנית מתקיימת 

באופן מעודן ומתוחכם והיא סמויה מהעין ובדרך כלל אי אפשר להצביע על האדם או הצד 

ש בכל , באומרו שזה שימוה תופעה כאלימות חברתיתתהתייחס לאו 35גלטונג 34.שאחראי לה

לאלימות שמובנית בתוך  הלגיטימציאספקט חברתי וסמלי, כמו דת או שפה, להכשיר ולתת 

מאפיין את מצבם של הפלסטינים בישראל שסובלים מה שנדמה לי שזה בדיוק  .ההחבר

מובנית שלרוב סמויה מהעין, וקשה להגדיר את האחראי הישיר לה. מציאות  אלימותמ
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מקופלת בתוך המרחב הציבורי בקמפוס האלימות מובנית  כותלי הקמפוסים, יןמשוכפלת בה

וכפי שעולה  ,ומוסווית מהעין, אבל אפשר לראות אותה ולהצביע עליה בעבודת חקר

של אנשי הן בהתנהלות ו, הן בשפה הן בסמלים יהםתחושותהם של הסטודנטים וממדברי

    המנהלה והסגל שאיננה מודעת ולא נעשית במתכוון. 

 ומחזק ומעצב תגורם להם לתגובה אנטגוניסטי ,זוכים הסטודנטים לוהיחס הקשה 

רוב הנחקרים הצביעו על כך שהיחס העוין והמפלה מצד הגורמים  .את זהותם הלאומית

, ואף ם, ופחות ישראליםיהשונים באוניברסיטה גורם להם להיות יותר פלסטינים ויותר ערב

 תואם את תוצאות מחקרה של . עניין זהלחלק של הישראליות בזהות שלהםוינים ע

מגמה זו  .התאחדות הסטודנטים הערבים באוניברסיטה העבריתאופייה של על  36ארדרייך

ובאופן ממוקד ובולט  37,ושל  סלימאן במחקריהם של רוחאנא נמצאת איננה חדשה והיא

 38.בספרם של  רבינוביץ ואבו בקר

 סיכום

מה שמעות כפולה ומכופלת לאור מקבלים מ ,הדברים שהובאו כאן מפיהם של הסטודנטים

. ולאור המציאות שהולכת ומקצינה מיום ליום ,2015בשנת  בבחירות האחרונותשהתרחש 

וההד הרב  הגזעניות של ראש הממשלה כלפי האזרחים הערבים בישראל ולאור התבטאויותי

ערבים איום בקרב ה בוההצבעה גשיעור בקרב חלק ניכר ממצביעיו שראו ב ובלו דבריישק

כלפי הערבים  הוחלק משרי אש הממשלהלאור ההאשמות של ר, ליהם ועל המדינהע

 חירן והרג אבו אל ם אלוהרס הבתים באהאירועים שהתרחשו ב, וכן לאור בהצתות בכרמל

שהערבים במדינתם ובמולדתם נחשבים נטע זר משמעותן אלה  והתנהגויות אמירות, קיעאן

 וחו הסטודנטים על הרגשתם באוניברסיטה.ויואולי אורחים לא רצויים בדיוק כפי שד

 ,הדמוקרטיה זמעולייצג את ו עםשאמורה להיות מורמת מ ,הייתי מצפה שבאקדמיה

 ולא היא. באקדמיה -בחוץ המתקיימת הדברים יהיו שונים מהמציאות  ,הצדק והחירות

ה שאר הפלסטינים בישראל. אולי החווי וביחס דומה לזה שזוכים ל ערבינתקל הסטודנט ה

יומי הקרוב עם החברה היהודית מל המפגש היושחריפה יותר בובאוניברסיטה אף קשה 

ייתכן אף  .להגיע אליוכה ייחלו ממוסד אקדמי ששלהם פיות יובגלל ההפתעה והאכזבה מהצ

 , הםהרגישים םחיישניה משום, ערביםהמודעות הגבוהה יותר אצל הסטודנטים הבשל ש

בן כמוהדבר  את הם ולא מוכנים להוריד ראש ולקבל קולטים את הגזענות שמופנית כלפי

 מאליו.
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לפשפש  ןנים עליהמוהא אתבישראל ו תהאוניברסיטאו את מחייבה זמצב עגום 

לא מבוטל של סטודנטים המספר התחשבות בהפעם תוך  ,במעשיהם ולנסות להיערך מחדש

ל ההוראה לסגלהוסיף יש כצעד ראשון  ,למשלכך שעריהן. בבאים הנמנים עם ה ערבים

צריך להנכיח  נוגעים לפלסטינים ולערבים בכלל,הלהכניס חומרי לימוד יש מרצים ערבים, 

בראש , ושילוט ואולי גם בתוך חדרי ההרצאותאמצעות את השפה הערבית בקמפוס ב

 תבחוגים השונים באוניברסיטאונהל ערבים אנשי ונשות מ  יותר  להעסיקיש ראשונה בו

  .מספרם באקדמיה כה נמוךדעת שלא מתקבל על ה .מכללותבו

תוצאות שמשתקף מוכפי  ,מופיע בספרותהדבר של המרצים כפי ש םיחס ,מעל לכל

של הסטודנט הערבי. מתוך  תומשנה הרבה מבחינת הרגש ,מכללת אורניםב המחקר שערכתי

ועם מרצים רבים , השנים עם המרצים בחוג לחינוך באוניברסיטה העברית רבת היכרותי

מהמעלה הראשונה  ליברליים ואנושייםכולם מרצים , רובם כאחרות ותטאמאוניברסי

הסטודנטים הערבים ועסוקים  תם שלרובם מודעים למצוק .םוקי-שתומכים בשלום ובדו

לא מצליחים המרצים  .בדרך "מתפספס"אבל משהו  ,לעזור להם להשתלבבמציאת דרכים 

מהווה מכשול בלתי עביר. למרות  והשפה השונה ,לגשר על פני הקודים התרבותיים השונים

אני מצפה להיערכות שונה של המוסדות האקדמיים כדי להקל על הסטודנטים  ,כל הקשיים

                                      באים בשעריהם, כדי שירגישו שייכים ואף כבני בית.ההערבים 

 וגרפיהיביבל
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