
 

 

 

 

 שייכות והשתלבות ,כבוד ,הכרה: הערבית באקדמיההשפה 

 1רבאח חלבי

 הקדמה

לתת המחנכים על , בחברה דמוקרטית כניות לימודים צודקות ושוויוניותוכדי לקדם ת

 ןסיויהביא את נעליהם לפוליטי בו התלמידים חיים ולומדים, וכן -דעתם למצב הסוציו

 2.יים למרכז ההוויה של הלמידה בכיתהשולהחיים בהחיים של התלמידים המודרים 

החיים של  ןניסיולהביא את היא של הפדגוגיה הביקורתית  יהמטרותממאחת 

הביא את , לשל סטודנטים אלה תםהסטודנטים מהשוליים אל הכיתה, להיאבק בשתיק

במקרה למשל, צות הברית באר 3.ם ולתרום לחיזוקם והעצמתםמקולותיהם לכיתה וכן לקד

ן העובדה מבחלקה הסטודנטים נובעת  תשתיק ,רדית ושפות אתניות אחרותשל דוברי ספ

הוא באקדמיה והיחס אל השפה האנגלית הסטנדרטית שהשפה האנגלית היא השלטת 

האנגלית, לעומת השפה הספרדית נחשבת לשפה נחותה בארצות הברית,  4.כשפה ניטרלית

מעמיתיהם  כטובים ביםשפה האנגלית היטב נחשבוכך סטודנטים היספאנים ששולטים 

 נםששולטים פחות בשפה. גם מרצים מתייחסים כך לשתי השפות, דבר שפוגע בביטחו

העצמי של סטודנטים דוברי ספרדית. המסר שמתקבל בחברה הוא שאין פסול בלדבר בשפה 

שלה. כך למשל אפשר לדבר ספרדית בשכונה עם  הקשרהספרדית, אבל לכל שפה יש את ה

  5.ים אקדמייםא יעילה ולא אפשרית בלימודהחברים, אבל היא ל

                                                           
 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךר רבאח חלבי"ד 1
2 Giroux, 1991; Pennycook, 2001 
3 Giroux, 1991 
4 Leeman, 2005 
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א לכאורה וטוען שהדיון על חשיבות הלימודים בשפה אנגלית תקנית ה 6פיירקלוף

בין השפות ונותן לגיטימציה לדומיננטיות של השפה  ההיררכיהמעביר מסר על  ךדיון טכני א

 האנגלית השלטת. 

אותה שפה את ברים לסטודנטים שדו פריבילגית-לימוד השפה הלאלאור האמור, 

הרגשה טובה ולהתמודדות עם המתחים והחרדה של אותם סטודנטים, לבאקדמיה, גורמת 

פתח לחשיבה  תפותחעובדה זאת . בוצתיפקטור התמודדות קמהווה היא גם ויתרה מזאת, 

שינוי  לביקורתית, להתמודדות של היחידים עם הפנמת הדיכוי ולניסיון פוטנציאלי ש

 7.חברתי

סטודנטים ערבים לתואר שני הוראת שני קורסים לאביא מקרה של  במאמר זה

שלהם. מראיונות שערכתי איתם בעקבות החוויה הלא שגרתית  תםבמכללת אורנים בשפ

 הוראתעד כמה  .לעילהזו, אנסה לראות עד כמה המקרה הזה תואם לטיעונים שהבאתי 

לבות טובה יותר ת להם להשתמוגור תםהרגשמיטיבה את סטודנטים ערבים בשפתם, 

 אעשההלימודי.  היבטאם בכלל, גורמת להם להתמודדות טובה יותר ב ,במכללה, ועד כמה

לציין יש  .תרבותי-וכן לאור המודל הרב קושרות את השפה עם הזהותהלאור תאוריות  זאת

עצם סטודנטים שלי. ברור לי ש םאחד הקורסים ולכן כמחצית המרואיינים האת מדתי ישל

שאני כך מיחסי הכוח בינינו ומ תמושפע הוא זה שראיין אותם, יכולה להיות העובדה שאני

אציין שהמחקר האיכותני לא טוען בהקשר זה לרצות אותי.  בקשומרצה שלהם, והם יה

, לאובייקטיביות בניגוד למחקר הפוזיטיביסטי, ותוצאות המחקר תלויות לא מעט ביושרו

    8.הוא חוקר דבקותו של החוקר במשימה אותהבבהגינותו ו

 מעמד השפה הערבית בישראל

 9.מכלל אזרחי המדינה %20-ערבים פלסטינים המהווים כ 000837,1,-חיים בישראל כ 2019-ב

השורה. ן מאז קום המדינה, מופלים הערבים לרעה ולא זוכים ליחס שוויוני כאזרחים מ

וצאה מהגדרה זו, היחס אליהם נגזר מהקונפליקט, וכן מעצם הגדרת המדינה כיהודית. כת

לא רק שהמדינה  10.הפלסטינים מודרים ומורחקים ממוקדי הכוח, הן כפרטים והן כקולקטיב

מדירה את הפלסטינים, אלא שלאורך השנים היא גם מנעה מהם לבנות את המוסדות 

החברתיים שלהם ואת הזהות שלהם. המדינה עשתה ועושה הכול על מנת לשלוט 

נסמכו  ןכלכלית, בכך שהפקיעה את אדמותיהם עליהבפלסטינים הן באמצעות תלות 

                                                           
6 airclouch, 2001F 
7 Leeman, 2005 
8 Lincoln & Guba, 1985 
 2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  9

 Ghanem, 1998; 1985לוסטיק,  10
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, מדיניות זו 11.מוסלמים, נוצרים ודרוזים -ידי הפרדה בין העדות השונות -בפרנסתם, והן על

שהייתה עד כה מעומעמת ולא מוצהרת ונדרשו מחקרים ומאמצים אינטלקטואליים כדי 

שנתן גושפנקה רשמית עקב חקיקת חוק הלאום  גלויהלהצביע עליה, הפכה להיות רשמית ו

 12.לאורך השניםהמתקיימות לאפלייתם ולהדרת הערבים 

זו של הפרדה ושליטה במיעוט הפלסטיני, יושמה ביתר שאת במערכת  מדיניות

מערכת ת במסגרערבים ילמדו בבתי ספר נפרדים, תלמידים ההחינוך. המדינה החליטה שה

פליה המ תבלותחומי החיים, סידי הממסד, וכמו בשאר -באופן מוחלט על תנשלטהנפרדת 

פליה המעבר ל 13.ןכניות הלימודים ואיכותובאיכות התשתיות, בהעברת תקציבים וכן בת

בתשתיות ובנושאים החומריים, השליטה במערכת החינוך הערבית באה לידי ביטוי בעיקר 

בתכנים ובמטרות החינוכיות ובכל הנושא של הבניית הזהות, כאשר כל המשאבים הושקעו 

מנוכר לזהותו ומזדהה עם המדינה היהודית ועם מטרותיה, תלמיד צייתן הניית" תלמיד ב"ב

נכונה  ,פליה שתוארה כאן בקשר לתלמידים במערכת החינוךהאותה  14.פלסטינית-הערבית

לאקדמיה. השפה והתנאים המבניים בקמפוסים כסטודנטים גם לגבי הערבים בבואם 

לשיעור נמוך של סטודנטים ערבים אנו עדים  כתוצאה מכך,מקשים על הסטודנט הערבי ו

 מהלומדים לתואר ראשון היו ערבים, רק 16%, 2017-2016לעומת יהודים. בשנת הלימודים 

היו  6.3%ומתוך אלה שלמדו לתואר השלישי רק  היו ערבים מהלומדים לתואר השני 13.1%

  16.הם ערבים %1.75 כאן רק ,הבכיר סגל האקדמיבנוגע להמצב חמור במיוחד  15.ערבים

 נבעש, מעמד במדינה שפות רשמיות יוהשפה הערבית והשפה העברית ה 2018עד 

. בתקופת המנדט הבריטי עברית, אנגלית ומכוונת מנסיבות היסטוריות ולא ממדיניות ישירה

עם הכרזת העצמאות של מדינת ישראל ו ,פי חוק המלך-וערבית היו שפות רשמיות על

השפה האנגלית כשפה רשמית, ומכאן שהערבית והעברית  הכנסת ביטלה את מעמדה של

בוטל מעמדה של השפה הערבית ( 2018)יולי חוק הלאום  בעקבות חקיקת 17.נשארו במעמדן

לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה; " :למעמד מיוחד ,כלשון החוק ,כשפה רשמית והפך

עוד לפני  18.חוק"הסדרת השימוש בשפה הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה ב

בחיים  ה משמעות מעשית למעמדה הרשמי של השפה הערביתיתלא הי חוק הלאום

                                                           
11 Saad, 2004-Abu 
 2018ע'אנם,  12
 Saad, 2004-Abu; 1996אלחאג',  13
 Saad, 2004, 2006; Mar'i, 1978-Abu; 1996אלחאג', 14
 9201ליאור,  15
 1820עלי ודעאס,  16
 2000זק וחלבי,  17
 2018ספר החוקים,  18
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. השפה העברית היא השפה הדומיננטית במרחב הציבורי והחברתי, היא השפה הציבוריים

 19.והיא השפה של התקשורת ברובה הגדול הההשכלה הגבוההיא שפת  ,השלטונית

בצורה ברורה בבתי הספר היהודיים.  תבטאהשוליות של השפה הערבית בישראל מת

אנגלית  - הערבית הוזנחה בבתי ספר אלה במשך השנים, והשפות הזרות המתחרות

מהמרחב של הערבית ובכך תרמו עוד יותר להדרתה  ,בלו חשיבות רבה יותריק - וצרפתית

 של עם ,השפה הערבית נתפסת בעיני רבים כשפה נחותהה מזאת, יתר 20.החינוכי היהודי

ואם  21.'גבוהות'נחות שכדאי להתרחק ממנה ולהתרכז בשפות האירופיות שנתפסות שפות 

. לא מודיעיניים-םיטחוניילרוב משיקולים ב, הרי הדבר נעשה נלמדתשפה הערבית כבר ה

   22.צורך לדעת את האויבהמ אאל ,את תרבותו של הערביולהכיר מהרצון לדעת 

 השפה הערבית באקדמיה

מכון ון ידי -על 2014-בח שפורסם "שונה. דו אינושל השפה הערבית  גם באקדמיה מעמדה

ים באקדמיה הישראלית מעסק בחס ,עמותת סיכוי ומרכז דיראסאת עםבשיתוף  ליר

השפה הערבית כמעט . מן הדו"ח עולה כי פלסטינים-בפני הסטודנטים הערביםהעומדים 

מצים כדי להנכיח אותה נעדרת לחלוטין מהמרחב האקדמי הישראלי, ואף לא נעשים מא

  23.במרחב זה היות והוא נתפס כמרחב עברי

מעמדה של השפה הערבית אודות במחקר הראשון והגדול שנעשה באופן ישיר על 

שהשפה איננה קיימת כשפה נמצא מחקר זה בממצאים דומים. עלו באקדמיה הישראלית, 

ושותפיו למחקר  רהאאמ 24.אקדמית ואפילו לימוד השפה הערבית מתבצע לרוב בעברית

שמצב זה תורם לניכורו של הסטודנט הערבי מהקמפוס, ואף טוענים שיש לקדם סבורים 

כמוהו כיחס הוגן ומכבד  ,יחס הוגן לשפהמכיוון ש ,את מעמדה של השפה הערבית באקדמיה

הרגשת שייכות למקום. הרגשת שייכות של הסטודנטים תרום להם בר שיד ,לדובריה

 כן בחברה הישראלית.מלאחר  גםהשתלבותם באקדמיה ובתסייע  הערבים למרחב האקדמי

סטודנטים ערבים באקדמיה, נמצא של  על השתלבותם 25שני מחקרים שערך חלביב

 משקפים את המציאות נאמנה, כאשר בשני 26שותפיו במחקרםשל אמארה ו יהםשטיעונ

בלימודים המחקרים הסטודנטים ציינו את השפה כמחסום עיקרי בלימודים ובהשתלבותם 

ובזהותם  םל הזלזול בשפתם שמוביל להרגשת זלזול בהעוכן במרחב הלימודי, ואף התלוננו 

                                                           
19 Saban & Amara, 2002 
20 Spolsky & Shohamy, 1999 
 2016שמידט ומרעי, –דוניצה ,אמארה 21
22 Mendel, 2014 
 2014אבו ראס ומעין,  23
 2016אמארה ואחרים,  24
  ,6201Halabi ;8201חלבי,  25
 2016אמארה ואחרים,  26
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שהשפה היא אחד החסמים  באומרםמגבים את אותם טיעונים  27גם עלי ודעאס באופן כללי.

י הסטודנטים הערבים כאשר הם נדרשים לראשונה בחייהם לפעול נעומדים בפההמרכזיים 

 ת כולה בעברית.  בתוך מערכת המתנהל

האם באמת  .של אמארה וחבריו תםבא לבדוק את טענהמתואר במאמר זה המחקר 

התואר השני "חינוך והוראה לתלמידים בהדרה  הנכחת השפה הערבית, במקרה זה בתוכנית

של הסטודנטים יותר במכללת אורנים, מובילה להרגשת שייכות ולהשתלבות טובה ובסיכון" 

 עקב כך במכללה.

 תרבותיות-ורב זהות ,אידאולוגיה ,שפה

וריבוד חברתי. כך למשל, למעמדה של שפת  זהות, בין שפה הדוקחוקרים טוענים שיש קשר 

המיעוטים, ישנה השפעה על תחזוקת חוסר השוויון בין הקבוצות החזקות לחלשות ועל כן 

 הניתנת להשתייכות יש קשר בין מעמדה החברתי והפוליטי של השפה ללגיטימציה 

  28.המיעוט לקבוצת הרוב לש חברתיתה

ואף ישנו  ,ד מתבקש ורלוונטיוהאחרונות המחקר בסוגיה זו הפך להיות מא בשנים

 200-מות פחות מייבעולם קעיסוק הולך וגובר בלימוד השפות במערכת החינוך ובאקדמיה. 

ינה בכל מדהווה אומר שקבוצות אתניות וכמספר הזה שפות.  7,000-מיותר  ןישנ ,מדינות

  29.מדברות שפות שונותהישנן מספר קבוצות אתניות 

מנסות הדמוקרטיות מערביות  ,צות הבריתערת במיוחד באירופה ובארוסוגיה זו ב

במדינות . עקב תופעת ההגירה בעת החדשה להתמודד עם ריבוי זהויות וריבוי שפות בקרבן

, מעוגנת בחוק זכותם , שבדיה, אוסטרליה, הולנד בריטניה ועודצות הבריתכמו קנדה, אר

תה הראשונה ייקנדה ה 30.שלהם אםשל ילדים, בני מהגרים ומיעוטים שונים ללמוד בשפת ה

בתי ספר  1,600לשונית באנגלית ובצרפתית, וכיום יש בקנדה -כנית להוראה דוותחה תישפ

 1968התקבל לראשונה בינואר צות הברית באר 31.תלמידים 000,250-כאלה בהם לומדים כ

רכי תלמידים שהינם בעלי ידע ולשוניות. בחוק זה מובעת התחייבות לצ-דווסק בעחוק ה

שפת קבוצות בכניות לימוד ויותר ויותר תשם  תונהגומ בתקופה האחרונה 32.מוגבל באנגלית

 ,המיעוט בנוסף לשפה האנגלית הן במסגרת הבית ספרית בנוסף לתוכנית הלימודים הרגילה

מתקיימות  ללוהתוכניות ה ההורים.במימון ת שונות ואחר שעות הלימודים במסגרולוהן 

הפכו להיות הם ד וומא םבמיוחד לדוברי השפה הספרדית שבשנים האחרונות גדל מספר

                                                           
 2018עלי ודעאס,  27
28 , 2001Pennycook ; Cameron, 1995;7Amara, 201 
29 Walter, 2003 Cummins, 1992; 
30 Kangas, 1995; Walter, 2003-& Skutnabb Cummins, 1984; Phillipson 
31 Swain & Johnson, 1997 
32 Crawford, 1989 
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והן , Heritage Languageבדרך כלל  תונקרא אלהת וכניות המיעוט האתני הגדול ביותר.

 33.מידיםהביטחון והדימוי העצמי של התלאת נועדו לחזק את הזהות האתנית ו

ת שונות במערכת של קבוצות אתניוותיהן יה ללמד את שפיתוכניות אלה והנט

יש  מטעמים שונים. בהתנגדויותנתקלות גם רבה אך  תמיכהזוכות להחינוך ובאקדמיה 

צריכה להיות שפת זו  לטענתםו ,לשפה האנגלית םנובעת מקנאות םכאלה שהתנגדות

לגיטימית אבל היא שכל שפה  תטוענה הגישם בהנוקטייש חוקרים מנגד הלימודים היחידה, 

הן  נן זוכות ל'יוקרה'כך למשל שפות מקומיות ושפות שאי .הקשרהשימוש בה הוא תלוי 

מתאימות ולא תקשורת בין חברים ובני משפחה למתאימות יותר לשיחה ו ךא לגיטימיות

  34.האקדמית ְסֶפרהל

ת של השפה האנגלית טוען שגישה כזאת מתחזקת את ההגמוניה המוחלט 35לימן

ומונעת אופציה של הכנסת  ,צות הבריתהשלטת באר האידאולוגיהבאקדמיה וההגמוניה של 

 ספרדית,הלסטודנטים, במיוחד לדוברי כך מועברים השפה הספרדית לספרה הציבורית. 

לכן לא כדאי להם וד לשנות את המציאות ואת הנורמות החברתיות, ושקשה מא מסרים

להשתייך לשפת אלה שקובעים את הנורמות וקובעים מה מתאים  להחזיק בשפתם אלא

באמצעותו האדם ו ,לקול ולהשמעת הקול יש כוחש באותו הקשר טוענת 36קוירוס איפה.ו

 המושמעבפני אחרים. היא מבדילה בין קול אישי  נוניסיואת יכול להציג את המציאות שלו ו

ה החברתית. עוד היא מוסיפה לבין הקול שמושמע בספר ,בין החברים ובספרה האישית

שהשפה הוא הכלי בה מושמע הקול, אבל על מנת שלקול יהיה כוח הוא גם צריך להישמע 

  .'מדובר' להיותולא רק 
שיש חשיבות גדולה בלימוד השפה הספרדית לתלמידים דוברי  מוסיפה 37ולדז

ת אושפת האם נועד לחזק את זהותם שיטתי של שלימוד  תנעוטוכשפת אם  ספרדית

 דבר שיקל על השתלבותם במרחב ובסביבה הדומיננטית האנגלית. ,העצמי ביטחונם

ממשיך ומחזק את אותו טיעון ואומר שדוברי השפה הספרדית יחושו גאווה  38מרטינז

ניבים בנכון והדבר ייעשה במיוחד אם  ,בקולג'ים תםבעצמם ובזהותם בעקבות לימוד שפ

 הנכונים.

שה מחוזות יתלמידים שלמדו בש 42,000כלל ת, וצות הברימחקר מקיף שנערך באר

נמצא  . במחקרמידי מהגריםלמאפשרת שוויון לתהבדק את התוכנית החינוכית  ,שונים

למדו את שפת האם הם שההישגים הלימודיים הטובים ביותר של ילדי מהגרים היו כאשר 

                                                           
33 & Carreira, 2008 Valdés, 1995; Potowski 
34 Fairclouch, 2001 
35 Leeman, 2005 
36 , 2001zQuiro 
37 Valdés, 1981 
38 Martinez, 2003 
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ית הן השפה האנגלושנים, כאשר הן שפת האם שש -חמש ,לפרק הזמן הארוך ביותר

צות באחד מבתי הספר התיכוניים בארנוסף במחקר  39.שפות לימוד אקדמיותשמשות מ

אנגלית ) לשוניות-היספאנים, הוכח שתוכנית של כיתות דו 20%לומדים כ בו הברית

סטודנטים הדבר סייע ל תה מוצלחת בכל המובנים.ימידים היספאנים, היללת (וספרדית

גם אפשר להם להשתלב בצורה טובה יותר  ךאזהותם האתנית המקורית מצד אחד בפיתוח 

הם ישגיכך גם הו שלהם השתפרעצמי . מבחינה פסיכולוגית, הדימוי הונוחה יותר בקמפוס

ונג מצא שלשפה קמחקר שנעשה על השתלבותם של סטודנטים סינים בהונג  40.יםלימודיה

ה יותר לשוניות מביאות לרוגע נפשי ולהשתלבות טוב-יש השפעה גדולה, ושיכולות דו

     41.כללותמב

מידת השפעת האקלים החברתי במסגרות החינוכיות, הן  אתו בדקרבים  מחקרים

 42.ם הלימודייםההישגיאת התלמידים ו ם שלמידת השתלבות אתבבתי ספר והן במכללות, 

משפיעים על סיכויי הו רלוונטייםהאחד האספקטים נמצא כי הרגשת השייכות היא 

הוא מצא  44גודנואו, במחקר מקיף שעשה 43.גרת חינוכיתההצלחה של התלמיד בכל מס

ידי היחס הכללי של הממסד -ידי יחידים והן על-ת הן עלושמקובלות והשתייכות נמדד

מגבירה את  יםלומד םלמוסד בו ה יםופרנסיו. עוד הוא מצא שהרגשת השייכות של התלמיד

 ישגים הלימודייםההאת בלימודים וכן  יםמשקיע םהמאמצים שה הם, אתהמוטיבציה של

 אקונומי-ומרקע סוציו מהפריפריהסוגיה זו חשובה ביותר במקרה של תלמידים שלהם, וכן ש

 בני מהגרים.הם נמוך, כמו תלמידים ש

ל לימוד השפה האמהרית לקבוצה של תלמידים אתיופים ביצעה מחקר ע 45שוסטר

לימודי שפת האם כי  ובו מצאההריים במרכז קהילתי, וצבית ספר יסודי בשעות אחרי הגיל ב

מקרבים את התלמידים לזהותם האתיופית ולזהות הישראלית באותה מידה. התלמידים 

 פיתוח זהותם המורכבת.יהם במה שמקל על ,חשים נוחות וגאווה בזהותם ובתרבותם

 -לחלוטין עם הטיעונים של התאוריה הרב משתלבים הללומחקרים ה ממצאי

את קבוצות מיעוט להחזיק ולתחזק את זהותם ותרבותית, שעיקרם שככל שמאפשרים ל

מקרב אותם לספרה הציבורית ומאפשר  דבב דטחונם העצמי ובימגביר את ב, הדבר שפתם

לשוניים מקבלים מקום -השפה והמודלים הדו 46.להם להרגיש שייכות למדינה בה הם חיים

                                                           
39 1997; Walter, 2003 Thomas & Collier, 
40 Nader, 1990-Abi 
41 Martines & Bond, 2008-Chen, Benet 
42 Berndt & Keefe, 1992; Rogoff, 1990; Tinto, 1987 
43 Finn, 1989; Goodenow, 1993 
44 , 1993Goodenow 
 2012שוסטר,  45
46 Kymlicka, 1995, 2007 ;8Berry, 199 
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וה לקבוצות שו הזדמנות חינוכיתמעניקים תרבותית בהיותם -הרב ריהוהתאשל כבוד בתוך 

של כל תלמיד הם המרכיבים החשובים ביותר  וותרבות תולא רק זאת אלא ששפ 47.מיעוט

 מתיימרת להיותה תו, לכן הם צריכים להילקח בחשבון במבנה של כל מערכת חינוךיבהווי

ובכבוד  'אחר'עם תאוריות שעוסקות בהכרה במחקרים אלה מתיישבים אף  48.תרבותית-רב

 ,להישגיות ים, שבסופו של מביאשלו הגאווהו הדימוי העצמימעצים את ו ושניתן ל

תח את התאוריה ישעסק רבות בהקשר זה ואף פ 49,השתלבות והרגשת שייכות. הונת

מאפשר ליחיד ההוא דבר ערכי מוסרי  'אחר'שההכרה ב הביקורתית לכיוונים אלה טוען

 א טוען שמאבקיםולקבוצה לפתח זהות וערך עצמי חיובי ומידה של אוטונומיה. עוד הו

וזלזול בו. הונת מדגיש  'אחר'הכרה וכבוד ל של חוסרהחלו ב ,חברתיים ופוליטייםרבים, 

  בלבד: הבגדר הצהר שארשההכרה איננה יכולה להי

מתן הכרה אינו מתמצה במלים או בהתבטאויות סימבוליות גרידא, אלא חייב להיות 
מתן הכרה יוכלו להתממש  כדי שצורות חדשות של [...] מלווה בפעולות מאשרות

בות להשתנות הגדרות משפטיות, חייבות להתכונן צורות ימבחינה חברתית חי
  50.אחרות של ייצוד פוליטי, חייבת להתבצע חלוקה מחדש של הנכסים החומריים

הכרה בסיסית ש טוען הוא . "נראות"מתייחס למושג אחר בהקשר להכרה והוא ה גם 51הונת

אותו במובן החברתי, או כאשר אנחנו מאותתים לו  "רואים"ו כאשר אנחנ 'אחר'ניתנת ל

שהרי במובנה הפשוט,  זיולוגיתה פיישאנחנו רואים אותו ומכבדים אותו. אין הכוונה לראי

 "לא מבחיניםה הם "את עליונותם באמצעות העמדת פנים שב טאיםבדרך כלל שליטים מב

 ערך ושקופים. בכפופים להם. במקרה זה הכפופים הופכים להיות חסרי 

יום לתיאור סוגים אלה של פעילות שבאמצעותה -הביטוי המשמש בשפה היום
נראה, הוא "להסתכל דרך": ביכולתנו להפגין את -הופכים מישהו או משהו בלתי

זלזולנו באנשים נוכחים באמצעות התייחסות אליהם כאילו אינם נמצאים שם 
  52.בגופם

במיוחד  ,תרבותי-את סוגיית השפה בהקשר הרבישראל היא דוגמה די טובה כדי לבחון 

הסטודנטים הערבים והיהודים לא נפגשים טרם  ,. כפי שכבר הוזכרלהשכלה גבוההבמוסדות 

 53.במערכות נפרדותהתיכון הם לומדים הגעתם לאוניברסיטאות ולמכללות, שכן עד סוף 

                                                           
47 Banks, 1995 
48 & Combs, 2018 Ovando 
 2008הונת,  49
 173-174שם:  50
 2008הונת,  51
 64שם:  52
 1996אלחאג',  53
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ברסיטאות לעומת זאת, המפגש במוסדות להשכלה גבוהה הוא בלתי נמנע כי אין אוני

מנם ישנן מספר מכללות ערביות אך עדיין ערבים רבים וערבים. אסטודנטים להמיועדות 

 לומדים במכללות היהודיות, כמו המכללה בה נערך מחקר זה. 

אחת הסוגיות היותר היא השפה במהלך הלימודים האקדמיים,  במפגש הזה

על מידת השפעה  יש להמשמעותיות בהתמודדותם של הסטודנטים הערבים באקדמיה ו

מכללה הספציפית בה התקיים המחקר היא דוגמה מצוינת ומקום ה 54.השתלבותם בה

 -אודותיה. אורנים היא מכללה עם נטייה רבחוקרים אידאלי לבדיקת הסוגיה שאנו 

של הסטודנטים הערבים ומתייחסת בחיוב ם הלימודיים הרכיובצ תומכתתרבותית, המכללה 

הסטודנטים מרגישים די בנוח במכללה דומה. מו חגים וכם החברתיים כהרכיוצלכמה מ

הצעד הזה של קיום שיעורים בערבית בתוכנית לתואר  55.לעומת מוסדות אקדמיים אחרים

בישראל.  מסוגותרבותיות, וצעד ראשון -רבשל שני הינו צעד נוסף של המכללה בכיוון 

, על הרגשתם כלפי עד כמה צעד זה משפיע על הסטודנטים הערבים היא השאלה הנשאלת

 למקום.שלהם ההשתייכות המכללה ועל הרגשת 

 שיטת המחקר

, שנראתה לי כמתאימה ביותר פנומנולוגית פרשנית ,בחרתי בשיטת המחקר האיכותנית

לצורכי המחקר, שכן המחקר האיכותני פונה לחוויותיהם ולהתנסויותיהם של בני אדם, 

המודעות שלהם, ומנסה לבחון את ומנסה לפרש את מעשיהם דרך מבטם, רגשותיהם ו

ומק מובנה לצורך איסוף החומר עשיתי שימוש בריאיון ע 56.העולם דרך אלה שחיים בתוכו

ריאיון עומק שמתרכז בשאלת המחקר ואיננו מתרחב לתחומים אחרים כמו סיפור  57למחצה,

ם שלמדו בשני ,52-30בני  סטודנטים וסטודנטיות עשרים חיים. אוכלוסיית המחקר כללה

-שנים מהם ."חינוך והוראה לתלמידים בסיכון ובהדרה"לתואר שני בתוכנית  2017-ו 2016

שלמדו  ארבעים שלמדו בשנה ראשונה וזאת מתוך שמונהה וישלמדו בשנה שני עשר

)הגברים הערבים  גברים ים מהםמהמשתתפים היו נשים ושני עשר-שמונה בתוכנית.

ה למדו אצלי שני יודנטים מהשנה השניהסט .יחידים שלמדו בשנים אלה בתוכנית(ה

אלה שלמדו בשנה הראשונה למדו אצלי קורס אחד  .אחד מהם בשפה הערבית ,קורסים

כן לפי , ומילולי שלהםההביטוי  . את הנחקרים בחרתי לפי מידת פתיחותם ויכולתבעברית

עבדו במקצועות מיעוטם  ,נכונותם להתראיין ולדבר על הנושא. רובם עסקו בהוראה

   שונים. יעודייםס

                                                           
 Halabi, 2016; 2018חלבי,  54
55 Halabi, 2016; Lev Ari & Mula, 2016 
 1998ndtCreswell, 2007; Schwa ,;  2003שקדי,  56
57 Seidman, 1997 
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הראיונות התקיימו בשפה הערבית ונמשכו כשעה כל אחד. לאחר מכן תמללתי את 

הראיונות בצורה מדויקת ככל האפשר, קראתי את התמלילים, ולאחר קריאה חוזרת ונשנית 

 החלטתי לחלק את החומר לתמות שיוצגו בהמשך. לצורך כך השתמשתי בשיטת הקידוד

ר פעולת הקידוד הגיע שלב ניתוח החומר והפרשנות שלו. לאח 58.האינדוקטיבי הפתוח

למטרות המחקר כפי ביותר מתאימה כפי הדרך שנראתה -בחרתי לנתח את החומר על

ולאחר מכן הנתונים  60בשלב ראשון יוצגו דברי המרואיינים 59.שמציעים  מייקוט ומורהאוס

 יפורשו וינותחו לפי החומר התאורטי המתאים. 

 ממצאים

הנוחות תחושת ( 1): עיקריים נושאיםמתייחסים לשני  ,כפי שעלו מהראיונות ,הממצאים

 (2)-; ושפת האם ולימוד בשפת האםשימוש ביכולת הביטוי שמאפשרת למרואיינים פיתוח ו

ין הגאווה שגורמת להם השפה הערבית ב הרגשתל ותייחסהזהות. הסטודנטים המרכיבי 

פרנסיה לה ולהרגשת שייכות למכללה וכבוד העצמי, ול נםלביטחוכתורמת , כותלי המכללה

 נאמן למקורבאופן ביא את הממצאים אשמכירים בקיומם במכללה דרך ההכרה בשפתם. 

ההתלהבות והתשוקה בה  , הנימה,את הטון יםקוראדגים בפני האנסה להוכן , ככל הניתן

 בנושאקר אתרכז בעירבות, ו ונחקר יכמעט מובן מאל היות והנושא הראשון הדברים נאמרו.

 השני. 

 ביטויהשפה כמאפשרת 

 :בשפת האםהוראה המאפשרת המישור של הנוחות ויכולת הביטוי ש

השפה מהווה מכשול,   לבטא את עצמי, בדרך כלל בעיה תהיבשיעורים האלה לא הי
בקיאה בנושאים אני אני נמנעת מלהשתתף בשיעורים אפילו אם יש לי את הידע ו

לה לא היה צריך שום מאמץ נפשי, והתחשבות בתגובות בשיעורים הא [...] שנידונים
של הסטודנטים האחרים. התרכזתי בחומר הנלמד ללא שום התחשבות בגורמים 

   אמירה(). זרים וחיצוניים

  עביר הוסיפה:

ונתן לי להרגיש בנוח. כאשר אנחנו מדברים בעברית אני צריכה  יד הקל עליוזה מא
לים ולתרגם אותן ואחר כך לבטא יסוף את המלעבור שני שלבים, בשלב הראשון לא

לים באופן ישיר יאותן. בערבית אין צורך בכל זה, אתה מבטא את המ
ואינסטינקטיבי. בעברית אתה מרגיש מסורס, יש לך את הידע והרעיונות אבל אתה 

                                                           
58 n & Biklen, 1992Bogda 
59 Maykut & Morehouse, 1999 
 .כל השמות המופיעים במחקר בדויים 60
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אותם. אני עסוקה יותר איך האחר יבין אותי יותר מאשר איך  'לדבר'לא יודע איך 
  לבטא את עצמי.

להביע כאשר אתה נדרש  משמעותיהעניין של דיבור בשפה שלך הופך להיות עוד יותר 

  :רגשות

בשפה  ההיה הרבה יותר קל לדבר על הרגשות שלנו בשפה שלנו. כמה שאני בקיא
אמיתי בשפה שלך.  רטבעי ויות רהעברית, כאשר מגיעים להבעת רגשות זה יות

  (אנע'אם)ה מדבר. במיוחד שהמרצה מאותו עם ומבינה על מה את

בפני  נעשית רגשותהבעת ההעניין הזה נכון באופן כללי אבל הוא עוד יותר קריטי כאשר 

 :יהודים

מה היהודים יחשבו על מה  אבקורסים האלה אני יכולה לבטא את רגשותיי ללא מור
שאני אומרת. ואין צורך להסביר ליהודים על הדברים שבדרך כלל לא יודעים כי הם 

 )הדיל(את החוויה שלנו. לא חיים 

הנוכחות של היהודים מקשה על הדיבורים של הערבים לא רק בגלל השפה אלא בגלל ענייני 

 זהות וקונפליקט:

אנחנו לא מביעים את עצמנו בחופשיות כדי לא  ,יהודים תנויאכאשר נמצאים 
של שחרור וחירות,  הלפגוע ברגשות שלהם. כאשר אנחנו ערבים לבד יש הרגש

יכולים לבטא את עצמנו בצורה אותנטית ובצורה חופשית. כאשר אנחנו  ואנחנו
ה סביבה ולאותה תכולם ערבים אנחנו מרגישים שאנחנו משפחה, שייכים לאו

 )אימאן( .חברה לכן מרגישים בחופשיות לדבר ללא חסמים פנימיים ופיקוח חיצוני

 איינים:עושה את ההבדל מבחינת המרו ם,הקבוצה ערבימשתתפי שכל  העובדה

עדיין מרגיש את  אתהכאשר כולנו ערבים זה נותן לך כוח. כאשר רובנו ערבים 
הנפש שלך מרגישה בנוח. זה  .עצמך מוגבל. כאשר כולנו ערבים אתה מרגיש בנוח

 .וכל הקבוצה ערבית ,מדברת בערבית ,נותן לי כוח וביטחון עצמי שאני ערביה
  )ופאא(

 :"כולם ערבים"ל את החוויה ש הסבירמסלואא ממשיכה ו

ה החברה ועברו תיותר חופש להביע את עצמי, היות וכל המשתתפות מאו יבלתיק
באותן הנסיבות ובאותו מסלול חיים. נתתי לעצמי אופציה יותר לבטא את עצמי, 

   כי כולם מבינים אותי ותומכים בי. 

 ומכבדים אותנו מכירים בקיומנו ,רואים אותנו

כפי שעולה  ,השפהתקשורת. השפה היא הרבה יותר מכלי  ,בסקירת הספרות כפי שעלה

ד לי אחובעיקר מסמלת זהות, וא וליהיא גם וא ,ד מדברי המרואייניםומאבאופן מובהק 
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צוין מעבר לנוחות בביטוי העצמי כפי שש לאומית. כך-זהות אתנית לשהמרכיבים החשובים 

 :מבחינת הסטודנטים מל הרבהיבפסקה הקודמת, עצם קיום קורסים בערבית במכללה ס

עצם העובדה שאני נמצאת במכללה שמכירה בשפה שלי ונותנת לי את האופציה 
בצורה חלקית, זה אומר שאני נמצאת עם אנשים  וול ]בשפה הערבית[ ללמוד בה

ורואים את הצרכים שלי. זאת הרגשה כל כך טובה שגורמת לי לבוא  ישרואים אות
 הילין() .לקורסים האלה ברצון רב

ד אצל כל המרואיינים ללא יוצא והופיע הרבה מא "ביומכירים  ירואים אות" שפטהמ

הדבר שדרכו הוא יכול לראות  ,השפה .וראו אותי יהרגשתי שהם הסתכלו עלי" מהכלל:

סלואא  אותי, כי השפה היא הדבר היחידי שמפריד אותי ממנו ומייחד אותי" )הדיל(.

 וי להתבטא בשפה שלי, אלא שהם מכירים בי, ז"לא רק שהיה יותר נוח ל רטה:יפו המשיכה

  לי להרגיש שיש לה ערך: נהאומרת שההכרה הזאת נת לינדהשה של יותר שייכות". יג

השפה נותנת לך להרגיש שאתה קיים. אנחנו מכירים בך ומכירים בזכותך ללמוד 
זה שנתנו לנו ללמוד  [...] לי ערך ומשמעות כאן ניםבשפה שלך. הרגשתי שנות

ה, צלדבר מה שאתה רו והלגיטימיותסים בערבית, כאילו שנתנו לך את הזכות קור
  . ושאתה לא נחות מהם. זה נתן לי שייכות לעם שלי וגם למכללה

עאישה השוותה את החוויה הייחודית שלה בקורסים האלה ובמכללה בכלל, לחוויות 

  קודמות באקדמיה:

ו והרגשתי בקיומי כאדם בו הכי נוח ב יהמקום שהרגשת .למדתי בהרבה מקומות
כי מקום שנותן התייחסות לכל  ,הוא אורנים. זה גרם לי לכבד את המקום

ד גם את המרצים והסטודנטים ולצרכים שלהם ראוי להערכה. אני מעריכה מא
 ובמיוחד את ראשת התוכנית שהכניסה את הקורסים האלה.

  יכות למכללה:לבין הרגשת השי תםם ובשפמקשרו בין ההכרה בקיו הסטודנטים

הרגשה של שייכות יותר למכללה. כאשר אני ]לי[ נותנים  ,כאשר הם רואים אותי
רק כמספר בתעודת זהות  ינמצאת במקום שלא מכירים בקיום שלי ומתייחסים אלי

הרגשה של שייכות גרמה לי ללי  נוכמובן שאני לא ארגיש שייכת. היחס שהם נת
 .ה יותר וכמובן את השיעורים האלההמכלל יותר למכללה, התחלתי לאהוב את

 )מרוות( 

 פאתן לא רק הרגישה שייכת אלא יכולת הקבלה שלה לקולגות היהודים במכללה עלתה:  

הרגשתי  ,הרגשתי גאווה שהמכללה שאני לומדת בה מכבדת אותי. היות והכירו בי
שיכולתי לקבל את האחר, הסטודנטים והמרצים היהודים. כאשר האחר מקבל אותי 

לקבל אותו. כאשר הוא הכיר בי וראה אותי זה נתן לי הרגשה טובה, וזה הקל  יליע
 ההכרה בו ולכבד אותו. ]את[  יעלי
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 :כבוד תחת כבוד שיבההרגישה שייכת והופאא גם  ,בדומה לפאתן

לי להבין שהם מכירים בנו  והקורסים האלה נתנו לי הרבה. הקורסים האלה נתנ
דים שיש קורסים בערבית במכללה עברית. בכנות והפסקנו להיות סוג ב'. זה תק

בדו אותי. הרגשתי שהם נותנים לנו כבוד כקבוצה יבדתי את המכללה כאשר הם כיכ
ה שלי את המכללה השתנתה. נתנו לי הרגשה שהם יערבית, בעקבות כך הראי

 ם שלנו כערבים וכבני אדם.ומכבדים אותי ומעריכים אותי. יש הכרה בקי

 הרגשתי שאין הדרה, אין עוול, הרגשתי" :הכבוד דגישה את ענייןוהאחלאם הוסיפה 

שמכירים בקיום שלי ובזכותי ללמוד בשפה שלי. הרגשתי שנתנו לנו כבוד כערבים והכירו 

 ".  בקיומנו וזהותנו

לסטודנטים הרגשה  נה, נתםומכבדת אות הםההרגשה שהמכללה היהודית מכירה ב

טחונם ים למקום. ההרגשה הזאת הגבירה את בישל רצויים ועקב כך הם הרגישו שייכ

 ם.יהאת האמונה שלהם בעצמם וביכולותוהעצמי 

 ביטחון והגשמת הפוטנציאל ,גאווה

ההכרה והכבוד שהיו פועל יוצא של קיום הקורסים האלה גרמו להעצמה של הסטודנטים 

שאפשר להם דבר  ",בבית". הם הרגישו יהםפרו את יכולותישלפי דבריהם הערבים ו

  :אחרים בקורסיםגם להשתתף באופן חופשי לא רק בקורסים בשפה הערבית אלא 

משתתף באופן חופשי , כאשר אתה והחומר הנלמד בכל הקורסים די דומה ברמת
יכול להשתתף אותו דבר גם בקורסים  תהזה נותן לך להרגיש שא, בקורסים בערבית

חון עצמי בצורה מדהימה האחרים ולהשיג ציונים טובים. הקורס בערבית נתן לי ביט
אם בקורס בערבית שוהבנתי שהסטודנטים היהודים לא יותר טובים ממני. הבנתי 

שהוא ברמה גבוהה אני יכולתי להביע את עצמי ולהשיג ציון טוב, זה אומר שאני 
 .יכולה גם באותה מידה לבטא את עצמי ולהשיג ציונים טובים בשאר הקורסים

 )ח'לוד(

 :ופירטהאמירה המשיכה 

 להשתתף בקורסים אחרים. יהרגשתי שהקורסים בערבית נתנו לי ביטחון והקלו עלי
למה שלא אעשה  ,אם אני בקורסים בערבית משתתפת ומדברתשאמרתי לעצמי 

אותו דבר בקורסים בעברית. הבנתי שיש לי את הידע ואת היכולות ושהמחסום 
ה, אפילו יותר גבוהה ברמה גבוה ו. הרגשתי שהקורסים בערבית היהיחידי הוא השפה

מהקורסים בעברית, והצלחתי בהם והשגתי ציונים טובים, אז אמרתי לעצמי אם 
   בקורסים האלה הוכחתי את עצמי אין שום סיבה שלא אעשה כן בקורסים בעברית.

 מהקורסים בערבית לקורסים בעברית: היא חוותהון ההעברה שנופאא הסבירה את מנג

עד כמה אני משתתפת ומדברת, אז אני רציתי  בקורסים בערבית החברות ראו
לשמור על אותו דימוי בפני החברות שלי, על אותה רמת דיבור והשתתפות. הלימוד 
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דק את הקשר בינינו כקבוצה ערבית,  יבערבית עם סטודנטים ערבים ומרצה ערבי ה
ונתן לנו ביטחון בעצמנו ובהתנהגות שלנו במכללה באופן כללי. זה אפשר לנו 

יר את החוויה שלנו ואת ההתנהגות שלנו בקורסים בערבית לקורסים בעברית להעב
עם כולם. יש משהו אצלנו שהשתחרר ואפשר לנו להגשים את הפוטנציאל הטמון 

 בנו.

 :אנע'אםכך גם 

הקורס בערבית נתן לי את האומץ והביטחון בקורסים האחרים. בעקבות הקורסים 
הקול שלי גם בקורסים האחרים. רבית הרגשתי שאני חייבת להשמיע את עב

כשראיתי שמכירים בי, זה נתן לי יותר ביטחון עצמי להיכנס לשיעורים ולדבר מה 
ביר את גההרגשה של מוגנות וביטחון, וזה  ושאני רוצה. הקורסים בערבית נתנ

 להיכנס לקורסים האחרים ולדבר שם. ץהביטחון העצמי שלי ואת האומ

הביאה את חלקם להדגיש  ,וכל כך משמעותית לסטודנטיםתה כל כך חיובית יהחוויה שהי

 ובמיוחד בתואר הראשון: ,ל המסגרותשקורסים בערבית צריכים להיות חובה במכללה בכ

במיוחד בתואר  ,כל המסגרותלאני ממליצה שהמכללה תכניס את הקורסים האלה 
וקורסים כאלה יכולים  ,הראשון, כי בתואר הראשון יש יותר פחדים וחששות

נסים התלמידים הערבים בהתחלה. כאשר כחית מעוצמת ההלם אליו נפלה
הסטודנטים הערבים מרגישים שיש מישהו שמכיר בהם ומתחשב בהם זה מפחית 

 )פאתן( .טחונם העצמיימהחששות ומגביר את ב

ויה העוצמתית הזו אף גרמה לחלק מהסטודנטים לשווק את המכללה לקרובים אליהם והח

נו את דעתי על המכללה והיום י"הקורסים האלה ש ללמוד באורנים:ולשכנע אותם לבוא 

 )ח'דיג'ה(. "ומציעה להם לבוא ללמוד במכללה יאני מדברת עם כל הקרובים אלי

 דיון

בין שפה לזהות כפי  הדוקוה משמעי-את הקשר החד מחזקיםהממצאים מתיישבים ואף 

השפה ועל הזהות הלאומית  ברו עליד ,ללא יוצא מהכלל ,כל הנחקרים 61.שמופיע בספרות

ביטוי עצמי קל מאפשרים להם ברו על השיעורים בערבית שימה אחת. גם כשדישלהם בנש

מנם וברו אידהם אספקטים זהותיים מובהקים. כללו ביטויים שהם עשו שימוש בוחופשי, 

ברו על אווירה של משפחה, ילים בשפת האם שלהם, אבל דיהמקולחות על הקלות בה 

את לפעמים  מסרס, שלא מאפשר ביטוי מלא וחופשי ואף היהודי 'אחר'ת, על החרור וחירוש

 .הסטודנטיות אחתהתבטאה ש פיכמשמעות הדברים, 

תוצאותיהם של מחקרים אחרים שמהם מתיישבים עם שעלו ממחקר זה ממצאים ה

לחיזוק הזהות של  הכותלי הקמפוס, מביא יןסטודנטים בשפתם בעלה כי הוראת 

                                                           
61 Amara, 2017; Cameron, 1995 
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גאווה בקבוצה שלהם ובהשתייכותם לתחושת ו עצמיה נםביטחועלאת לה, הסטודנטים

העצמי עלה בהתמודדות מול  נםבמחקר שלפנינו הסטודנטים דיווחו על כך שביטחו 62.אליה

הסטודנטים היהודים בשיעורים המעורבים, חלקם אף דיווחו על הצלחה גדולה יותר 

 רש בדיקה במחקר אחר.ועניין זה ד ךא ,בלימודים

 של טחונם העצמיילמדו בערבית הגבירו את בנם מראים ששני השיעורים שהממצאי

שהרגישו יותר נוח של העובדה אפשרו להם השתלבות טובה יותר במכללה בהנחקרים וכן 

השיעורים האלה גרמו להם להרגיש חיבור חזק יותר לזהותם  חופשיים בקמפוס.יותר ו

 .בדלנותאו להפגין  בתוך הזהות הזאת "היתקעל" להם לא גרםהדבר  ךוגאווה בזהות זאת, א

היהודי והממסד המכללתי בכללותו בצורה  'אחר'זה אפשר להם לקבל ולכבד את ה ,להפך

 - תרבותיות שמהותו-זה מתיישב בדיוק עם הטיעון המרכזי של הרבדבר בולטת ומרשימה. 

 יא אתהאפשרות לבטא את זהותן ולחזק אותה מב מתןהכרה בקבוצות האתניות השונות ו

דבר זה  63.חייםה הם להרגיש שייכים יותר ולהשתלב טוב יותר במרחב ובמדינה ב חבריהן

גם מאשש את הטיעונים של אמארה וחבריו בהמלצות שהגישו לאקדמיה הישראלית 

 לבות. תבנושא, כאשר טענו שכבוד לשפה מכבד את דובריה ומוביל להרגשת שייכות ולהש

 -של הגישה הרב עם הטיעונים הביקורתיים הממצאים אף משתלביםבמקרה שלנו 

כפי שהם ועם טיעוני התאוריה הביקורתית  64קהימליידי ק-כפי שהם מיוצגים על תרבותית

 . שניהם טועניםכבודשימוש בשפת ה'אחר' מעניק לו הכרה וש 65הונתידי -מנוסחים על

אף לא באופן ידי הצהרות בלבד ו-כאדם וכקולקטיב אינה יכולה להתקיים על 'אחר'שהכרה ב

שיבוא לידי ביטוי תי במציאות יסמלי פולקלוריסטי, אלא היא צריכה לכלול שינוי אמ

ואכן הסטודנטים חשו שלימודים בזכויות המיעוטים.  תיתיאמהכרה בו צעדים מעשייםב

בשפה הערבית הם עדות להכרת המכללה בקבוצה הערבית, בזהותה ובשפתה. עבורם היה 

הערבית,  בשפהית לתואר שני כנושל התני קורסים מתוך הסילבוס קיום ש .שינוי אמיתיזה 

 אצלהכרה זאת נתפסה כאשר חשוב לציין ש בישראל למיטב ידיעתי. תקדיםחסר דבר הינו 

ידי המכללה והם הרגישו צורך להשיב בכבוד -ם עלתמוענק להם ולשפההסטודנטים ככבוד 

 מרצים ולהנהלה.סגל הל ,למוסד

מנם השינוי שהתרחש במכללה לגבי סטודנטים אלה הינו ושא צריך להדגיש ,כוםלסי

כה מינורי  נוישיועל כן . יםכלכלי יםלא דרש משאבו, תאידאולוגי-סמלית מבחינהמהותי 

ל הסטודנטים הערבים, הן בהעלאת הביטחון העצמי אצמביא לשינוי כל כך גדול ומהותי 

ם הואולי אף בהישגי אליה השייכותבתחושת ושלהם והן בהרגשת הנוחות שלהם במכללה 

                                                           
62 Valdés, 1981 1990; Martinez, 2003;, Nader-Abi 
63 Kymlicka, 1995, 2007 ;8Berry, 199 
64 Kymlicka, 2010 
 2008הונת,  65
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הזה בכל  הסדרל את הימצריך חשיבה רצינית מצד המכללה להחהדבר  .הלימודיים

אקדמיה כוללת בחשיבה  דיקאף מצו הן בתואר הראשון והן בתואר השני ,המסגרות

דברים אלה היו נכונים לפני חקיקת חוק  לגבי אופציית יישום הסדר דומה. יתהישראל

 משנה תוקף בעקבותיו. הלאום, והם מקבלים 

 ת האםשפחשיבות הלימוד בהמחקר מראה כיוונים די משמעותיים בעניין של 

נערך על קבוצה אחת במכללה בשל העובדה שהכרה והשתייכות, אבל הוא מוגבל כמבנה 

ולחזור עליו בשנים הרחיב את המחקר ל ,נוספיםקיים מודל דומה במוסדות למומלץ אחת. 

  ממצאים יחזרו על עצמם.אם ה בדוקלכדי הבאות 
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