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מפחיתה חששות    : הסטודנטים הערבים אצל    זום אמצעות ה למידה ב ה 

 ביטוי עצמי   ת ומאפשר 

 1רבאח חלבי 

 הקדמה 

הטכנולוגיים בפני  המואצים  השינויים  החינוך   מעמידים  ומערכת  בכלל  החינוך  מערכת 

ההוראה  שיטת  לגבי  הדברים  אמורים  במיוחד  ומגוונים.  רבים  אתגרים  בפרט  האקדמית 

  ת פנים בכיתה. בשנים האחרונות ישנם ניסיונו-אל-פנים  , תלמידיםל  מומורים  הקלאסית של  

מקוונים  וניםומג ללימודים  ומעבר  הקלאסית  מהשיטה  חריגה  הקורונה    . של  אנו ש משבר 

שנתיים האחרונות האיץ את התהליך הזה, ואף כפה על המערכת לעבור ללימודים  עוברים ב

מראש.  הכנה  וללא  אחת  בבת  בכללותה  יתהראשוננטייה  ה  מרחוק  המערכת  ה יתהי  של 

שהע המכשולים  על  להתגבר  ככל משבר  בפנינו    ידמלנסות  מהר  לחזור  ולנסות  הקורונה 

 כותלי הקמפוסים.  יןהאפשר ללמידה הקלאסית ב

ז  דווקאייתכן  ש  אטעןזה  במאמר   לנישהקורונה  ש מנה  הזדמנות  ישו  לבחון   אותה 

יותר,   ורצינית  מעמיקה  לצאתבצורה  אף  פניםהקלא   תפיסה המ  ואולי  לימוד  של  -אל-סית 

השנתיים   במשך  לי  שהיה  ביותר  החיובי  הניסיון  מתוך  הגעתי  האלה  למחשבות  פנים. 

ב באמצעות  האחרונות  העבריתהוראה  באוניברסיטה  הן  במכלל   בירושלים  הזום,  ת  והן 

הלימודית  זהניסיון  באורנים.   היכולת  כלל  נפגעה  הסטודנטים  לא  ושל  ה שר אפ הת  אף, 

הסטודנטים הערבים, לגבי  במיוחד אמורים הדברים    בשיעורים. שלהם  תר  פות ערה יוהשתת

בשנתיים האלה עלתה באופן משמעותי לעומת השנים    בקורסים שלישמידת השתתפותם  

 .  להן שקדמו

 
  סיטה העברית בירושלים.יבר , והאונמרכז אקדמי לחינוך וחברה –אורנים , רבאח חלבי   ד"ר 1
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אותדבר  ה המדיום ביקשתי  בו  שזה,  מחקר  עריכת  ל  יהוביל  שינוי  האם  לבדוק 

באשר שרו את ההשערה והיו מפתיעות ביותר  י א  התוצאות  האמור.לשיפור  הלימודי הוביל  

שמידת השתלבותם של הסטודנטים הערבים באקדמיה לציין    יש   כאן  סיבות שהובילו לכך. ל

עצמםמידת    –  העברית את  לבטא  ויכולתם  בשיעורים  סוגיה    –  השתתפותם  אשר  היא 

בה   עסקתי  עצמי  אני  רבים.  חוקרים  במקומותו  תרבוהעסיקה  אותה  ם  ובהקשרי  חקרתי 

ליהככל    2.שונים בנושא   , ידוע  חלוץ  מחקר  הוא  שלפנינו  יעסוק הוא    כאמור,   . המחקר 

בהלמידה  השפעת  ב המרחוק  של    זוםאמצעות  ויכולתם  השתתפותם  מידת  סטודנטים על 

. התובנה תותרבותי-ת לאור מודל המיעוטים והרבכל זא  , בשיעורים  ערבים לבטא את עצמם

ע מערערת  זה  ממחקר  מסקנותשעולה  ממחקרים  וימסומ   ל  העולות  למידה על  אחרים  ת 

 מרחוק.

 התפתחות ומאפיינים    : מרחוק  הד י מ הל 

האחרונות   הלמידהבשנתיים  קיימתלמרחוק    הפכה  פריצת  שב  , מציאות  הקורונה משבר  ל 

דרך  הלמידה  , במיוחד  תהאולטימטיבי  הלימוד  תלשיט  זושיטה  מתוך הכרח הפכה  לחיינו, ו

הי זאת  הזדי הזום.  פ תה  יעילוחולבז  מנות  את  השיטה ן  בפנינו שהיא  האתגרים    , ת  מציבה 

ו המרצים  על  הכירו  המעבר    , מרציםה  עבור   . התלמידיםעל  והשפעתה  שלא  לימוד  לשיטת 

לכן נדרשו  משמעותיאתגר  ה  ווהי  קודם  הם  ולפתח להתאי.  קצר  בזמן  עצמם  את  ם 

סטודנטים ל  צים והןרמלהראו שהן  רוב המחקרים    , למרות זאת  3.חדשותהוראה    תמיומנויו

החדשה.    יש השיטה  על  חיוביות  שנעלמשל,  דעות  שרוב   רךמחקר  הראה  אפריקה  בדרום 

מרוצים   הזום,  מהלמידה  המרצים  שיטה  ודרך  בה  אוטונומי רואים  שמטפחת   האפקטיבית 

הלימודים דרך מעל מידת שביעות הרצון של הסטודנטים    רךמחקר שנע ב  4. אצל הסטודנטים

שרוב   נמצא  ש מהאפשרות  וצים  מרם  הסטודנטי הזום,  ומהגמישות  להם. היא  הזו  מעניקה 

ב  הבחינוהמרצים    , ולםא השבלימודים  הסטאמצעות  וחלקם  זום  פחות  משתתפים  ודנטים 

  5.השיעור לךה הגדול נוטים לכבות את המצלמות במ

  ,הזום בתקופת הקורונה  באמצעותעל לימודים    בארצות הבריתשנערך    נוסף  מחקר

ווחו שהלימודים היו יהם ד  . שיטה זאתדנטים היו מרוצים מטוהס כריע של  הראה שהרוב המ

ששיטת  מוצלח הציעו  ואף  בכיתה,  לימודים  כמו  מידה  באותה  להם  ועזרו  ורלוונטיים  ים 

על סטודנטים מגאנה   רךמחקר שנע  6.יםת הלימודהלימוד הזאת תהפוך להיות חלק מתוכני

אות הראה  בסין,  בינלאומית  לימודים  מהל ביעוש  שלתוצאות    ןבתוכנית  רצון   הד ימת 

 
 Halabi, 2016, 2018; 9201חלבי,  2
3 Serhan, 2020 
4 , 2021Mpungose 
5 et al., 2018Wang  
6 Kaushik, 2020 &Agarwal  
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האנגלית,   ,באינדונזיה   רךשנע מחקר    7. הזום  אמצעותב השפה  את  שלמדו  סטודנטים  על 

אמרו במחקר  ם  משתתפיה  . הזום  באמצעות  למידהלהראה תגובות חיוביות של הסטודנטים  

יוחד בחו במיששהמדיום מאפשר אינטראקציה קלה עם הסטודנטים האחרים ועם המרצה, ו

א האת  בקבוצותמוליופציית  זאתד  למרות    פנים -אל-פנים  הד ימהלאת  העדיפו    רובם,  . 

 8.בכיתה

נמצא שהסטודנטים לא היו שבעי   צות הבריתבאר  רךבמחקר אחר שנע  , לעומת זאת

ווחו שהמרצים לא היו מוכנים למעבר הזה ים דמשתתפיה  . הזום   מהלמידה באמצעותרצון  

ד שה יוכן  טכניים  וקשיים  תקלות  על  על  ווחו  נוסף  9.הלמידהת  יויחועיבו    רך שנע  ,מחקר 

אחיותבתוכנית    בקנדה מא  , להכשרת  התקשו  שהסטודנטיות  בלוהראה  בפורמט   הד ימד 

 הלא אפשר לדבריהן  ש  , זוםאמצעות הב   מידהד על הל ודעה שלילית מא  ןיתה להיה  . החדש

הנלמד  יאה  תרגול  ןלה החומר  מכך  אפשר  10.ויישום  האמצב   למידהשה  להסיק  זום עות 

לותי  מהמתאי וכר  והרוח,  החברה  המדעי  והטיפולייםכל  המדויקים  למדעים  פחות   ,נראה 

 במיוחד לנושאים שדורשים תרגול ויישום בשטח.  

 תרבותיות -מיעוטים וחינוך לרב 

הממעבר  שבהקושי   הספר  ו בית  לאוניברסיטה  בשנה ההשתלבות  בתיכון  סטודנטים 

בקמפוס   ה  רובם  11. רבותנחקר  הראשונה  של  שסטודנטים   יםקי סממחקרים  המכריע 

אלה שמגיעים  מאשר  בקמפוס  להשתלב  יותר    מתקשים  חלשות ושוליותיות  ומגיעים מתרב ה

תרבותי מיעוט  מקבוצות  סטודנטים  הרוב.  או  ומקבוצת  לחץ נ  תואתנית  במצבי  תקלים 

 12.קבוצת הרוב מ  נתקלים סטודנטים בהםליים גדולים מאלה שטניים ומזפי

נערכומחקרים   או  רבים  ממוצא    יםנאמריקסטודנטים  של    תםבוהשתל  דותעל 

 א יע של המחקרים מצ הרוב המכרבארצות הברית.    בעלות רוב לבן   יברסיטאותי באוננאפריק

יותר    מתקשים  ינאפריקממוצא    יםסטודנטש ובהשתלבותהרבה    חברתית ה  בלימודים 

 י נאפריקממוצא  סטודנטים  היים של  עוד נמצא שהישגיהם האקדמ 13.לבניםה סטודנטים  ה מ

ל לבנהבאוניברסים  דיומאשר  באותן  טה  הלבנים  הסטודנטים  של  מאלה  נופלים   ,

כן    14.ת אוניברסיטאו של  השנמצא  כמו  העצמי  שלמדו   ינאפריקממוצא  סטודנטים  דימוי 

הרוב  תבאוניברסיטאו  לקבוצת  משתייכים  הם  במוצא    הם  חיובי,   הוא  שבהן   האתני גאים 

 
7 2020 Demuyakor, 
8 Rahayu, 2020 
9 Serhan, 2020 

10 Magnuson, 2021 Vandenberg & 
11 991& swan, 1 Jackson ;1991 & Haniff, Allen 
12 1985, 1986 Allen, 
13 2003 Ogbu, ;1, 199et al. Allen 
14 1991 ,et al. Allen 
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ו סטוהם  שלהם,  לעומת  גבוהה  מוטיבציה  א וצממדנטים  בעלי  שלמדו פריקני  א 

מיעוט  תבאוניברסיטאו  מהווים  הם  אלהשבהן  ואף   .  לשוליים,  כמודרים  עצמם  את  חווים 

 15.חווים גזענות שמופנית כלפיהם באופן תדיר בקמפוס

בקמפוסים  בדקושמחקרים   מיעוט  קבוצות  כלפי  הגזענות  סוגיית  מצאו    את 

הזאת   במוסדות    ורהמקש  גזענות  –  לבנות  תבאוניברסיטאולמדי  שכיחה  שהתופעה 

וגם  סגל  בהאוניברסיטאיים,    ת אח  16.הרוב  צתבוקל  יכים המשתיסטודנטים  בההוראה 

כדי להתמודד עם    יםלבנ-לאסטודנטים  נוקטים  ש  , ותנטיתוהאו  ותהדרכים האינסטינקטיבי

האמור  אתנית  איה  , המצב  קבוצה  מאותה  סטודנטים  של  תומכת  חברה  הפתרון   17. יצירת 

הא  בשנים  כאלה  ותנעמיה לחרונות  המוצע  של ולאפשו  ממצבים  יותר  טובה  השתלבות  ר 

 תרבותית. -הרבשיטת החינוך א והקבוצות מיעוט בקמפוסים הגמוניים, 

והחברות   המדינות  רבכיום  רוב  למושג  תרבויות.  מרובות  מספר -הן  יש  תרבותיות 

והגדרות   דמוגרפית  מבחינה  לפלורליזם  המתייחסים  יש  תרמופרשנויות.  בותיים, היבטים 

בישראלו  כמ הקבוצו   18.למשל  בין  הכוח  ליחסי  מתייחסות  אחרות  וכן  גישות  השונות  ת 

רווחת למושג  הההגדרה    19. תשאף לצדק ולשוויוןלחלוקה מחדש של המשאבים ביניהן, כך ש

היא זו שעוסקת   , תרבותית-ערכי של הגישה הרב-הנוגעת לבסיס האידיאולוגי  , תרבותיות-רב

ת  . הנח לטפח את זהותהנות לכל קבוצה תרבותית  דמהזמתן  וב ת  הכרה בשונות התרבותיב

למדינה שייכות    של  תחושה חזקה יותרה בקבוצות השונות תביא אותן לרשהכהיא    המוצא

יותר טובה  המערבית    20. בה  ולהשתלבות  יש  בחברה  הרבלבזמננו  תרבותיות -אידיאולוגיה 

המעוות במערכת   וןיקעניינה תתרבותיות בחינוך,  -הגישה הרב  . על החינוך חשובות    השלכות

הכרה בהיסטוריה שלו כדי לאפשר לכל תלמיד שוויון הזדמנויות תוך    , ודיםובתוכניות הלימ

לחנך נגד גזענות, לחנך להומניות ולכבוד האדם באשר הוא ו   מבקשת גישה זאת    21.וובתרבות

  22.שוביניזם ואפליה מעמדית

הרב הגישה  מקובל-כיום  במוסדות  תרבותית  להיות  בה  ק  סווהעייים  החינוכת  הפך 

במכללות ובאוניברסיטאות    בבתי ספר,   תרבותיות-מרכזי. רוב המחקרים מראים שחינוך לרב

רבמסייע   אווירה  מוחלשות.  לקבוצות  המשתייכים  הסטודנטים  את  תרבותית -להעצים 

מע  מסייעתבקמפוס   ולהיות  יותר  נוח  להרגיש  בקמפוס, יותר  ורבים  לסטודנטים  בפעילות 

 
15 1991 ,et al. lenAl 
16 , 2003et al. 2004; Swim ,Samuel 
17 1999 Tatum, 1986; 1985, Allen, 
18 ppiah, 1998; Katz, 1998A 
19 1986 Kymilcka, 1995, 2007; Sarup, 
20 Berry, 1998 
21 , 2004Banksee McG&  Banks 
22 Billing, 2004-Ladson 
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בימינו, סטודנטים רבים    23.שינוי בחברהתם בעתיד לפעול כדי להביא לאוע  שוי להנידבר שע 

בין לימוד  חווים  בין-בעולם  או  באוניברסיטאות -לאומי  הזה  החינוך  מטרת  תרבותי. 

אצל  מכללותוב לפתח  לתרהסטודנטי  היא  רגישות  במוסדות  ם  כן,  על  יתר  השונות.  בויות 

המוסדות האקדמיים הם  ברוב  שהיות    , תיתרבו-ביןחווים מפגש    הסטודנטים  אקדמיים רבים

, הם השֹונּות והמוצא התרבותי השונה  , ולםמקבוצות אתניות ותרבותיות שונות. א  מגיעים

בין מפגש  ייצרו  לא  משמעותי.  -לבדם  בין  דיכתרבותי  חוויה  המוסד  -ליצור  על  תרבותית, 

 24.מפוסבק ה  ת האווירלאפשר לימוד עם רגישות תרבותית, הן מבחינת התכנים והן מבחינ

סטודנטים לחינוך  התנאים  המ-רבל  אחד  שסגל  הוא  תרבותית,   וריםתרבותיות  רגיש  יהיה 

תרבותיות -אפשר לחנך את הסטודנטים לרב-אימגוון ומייצג את התרבויות השונות בחברה.  

ו אחידה  אחת  תפיסה  מפגינים  עצמם  המחנכים  המעמד  כאשר  כאשר  מן  מגיעים  כולם 

  25. תרבותי מהשוליים-ויה וידע רבוח  יםמביא נםיאהבינוני הלבן ו 

דוגמה   היא  הרב  לבחינתמדי  ל טובה  ישראל  לרב-סוגיית  והחינוך  -תרבותיות 

מאחר   ומגוונות  בהיש  שתרבותיות,  רבות  לאומיאתני  מבחינה  קבוצות  דתית,  ת ת, 

החתכים  ותרבותי מכל  החריף  ואולי  והבולט  המרכזי  הוא  הלאומי  העניין  הזאת,  לעת  ת. 

משפיע מאוד ו  שריר וקיים  ודופלסטיני ע-ישראליההסכסוך  שאחרים, היות  ה   יםוציולוגיהס

ישראל  וערבים בתוך  יהודים  בין  -אך בשל מרכזיותו של הסכסוך הפלסטיני  26.על היחסים 

ו מתקיים  שעדיין  לאומי  כסכסוך  של שישראלי  הגדרתה  ובשל  לפתרונו,  אופק  נצפה  לא 

כ ישראל  עולימדינת  יהודית,  סימני  מדינה  הסדר    להשאם  של  האופציה  תרבותי -רבלגבי 

הפסקת האפליה ל כדרך לשילובם במדינה כאזרחים שווים ו  , פלסטינים בישראלה  לשבהקשר  

למרות שהחברה הישראלית היא פלורליסטית,   27,סעד-אבואסמעיל  . לפי  כלפיהםהמובנית  

מדים ול  יםהערב  , ם נמותרבותי אמיתי. א-בסיס לחינוך רב  הממסד הישראלי במתכוון לא יצר

ידי המדינה הן במינויים של -, אך זאת מערכת הנשלטת עלעד התיכון  נפרדתחינוך  במערכת  

 תרבותית. -כוח ההוראה והן בתכנים, והיא רחוקה מאוד מלהיות מערכת רב

המ   28,יונהיוסי  לפי   שנעשו  הניסיונות  רבבישראל  ועטים  אלמנטים  להכניס  -כדי 

הכנסת שיריו של מחמוד דרוויש   גוןכ  –  יניםסטפלשל הקשר  תרבותיים למערכת החינוך בה 

נתקלו בהתנגדות חריפה בציבוריות    –  דאז  שר החינוךיוסי שריד,  ידי  -לתוכנית הלימודים על

הטוען   29,קשתייצחק  ציוני של המדינה. גם  -ב היהודיטענה שהדבר יפגום בנרטיב   , הישראלית

 
23 001Dahms, 1994; Milem, 2 
24 Otten, 2003 
25 Zeichner & Hoeft, 1996 ;, 2001et al. Jenks 
26 Kimmerling & Migdal, 2003 ;Halabi, 2018 
 2007 ,סעד-בוא 27
 2007 ,יונה 28
 2013 ,קשתי 29
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רב ר-שחינוך  חינוך  למערכת  הפתרון  הוא  שתיתרבותי  לתלמידים, ה  תןאויה  שווה  זדמנות 

הנחה את מדיניות החינוך בישראל עד ר  ש אל הגורם הלאומי  ששהעניין קשה לביצוע ב   סובר

 כה.

 הערבים באקדמיה העברית 

ביותר, כפלסטינית  -יתהאוכלוסייה הערב  אחוזים   21-בישראל היא קבוצת המיעוט הגדולה 

ישראל  .1991-)כ אוכלוסיית  מכלל  נפש(  היהודי,    נםאים  הערבי  30.מיליון  מהקולקטיב  חלק 

ל שייכות  מרגישים  האינם  סמליה כמדינה  מדינה  יעדי  עם  להזדהות  להם  וקשה  יהודית 

המדינה    . אינם מוכרים רשמית כמיעוט לאומי, אלא כמיעוט לשוני ותרבותיהם    31.ומטרותיה 

ייחוד  אליהםמתייחסת   בעלי  לשוניים  או  דתיים  מיעוטים  של  סדרה  עלמת  תמאך  ,  כאל 

  32.מהאינטרסים המשותפים להם כמיעוט לאומי אחדותם ומיאו מל

פלסטיני בישראל, על מעמדו במדינה, על זהותו ועל -ב על המיעוט הערבירבות נכת

איננה  יהודית,  בהיותה  למסקנה שהמדינה,  מגיעים  החוקרים  רוב  היהודי.  הרוב  עם  יחסיו 

מד  והיא  מהשורה,  כאזרחים  הערבים  את  להכיל  רקע אוה  ומפלירה  יכולה  על  תם 

על פי  וחד אמורים הדברים לאחר חקיקת חוק הלאום, שמדיר את הערבים  במי   33.לאומיותם

הפלסטינים היא מצד אחד להחזיק  -שאיפתם של הערבים  , למרות מדיניות מדירה זו  34.חוק 

  35.יוניושוו מלא אופןב תיואזרחיהם הזכויותלממש את  אחרבזהותם הפלסטינית, ומצד  

לממש את מדיניותה להדרת הערבים   כדיתמשת  המדינה מש  הםשב ם  נגנוניאחד המ

הוא החינוך. מערכת החינוך שימשה ומשמשת כמנגנון שבאמצעותו מטשטשים את זהותו  

התלמיד של  ערבית  , הפלסטינית  זהות  לו  ליצור  שאינה -ומנסים  ערטילאית  ישראלית 

בישראל משתלב הפלסטיני  העם  של  מאווייו  עם  הממלכ  36.ת  החינוך  בישראל מערכת  תית 

 .ידי הממסד-באופן מוחלט עלהנשלטים    , בין בתי ספר יהודיים לבתי ספר ערבייםמפרידה  

החיים,   תחומי  בשאר  הערבית  כמו  החינוך  באיכות וסובלת  סבלה  מערכת  מאפליה 

ו תקציבים  בהעברת  בהתשתיות,  של  כן  הלימודיםותאיכותן  לאפליה    37.כניות  מעבר 

בעיקר יטה במערכת החינוך הערבית באה לידי ביטוי  בתשתיות ובנושאים החומריים, השל

הזהותבת הבניית  של  הנושא  ובכל  החינוכיות  ובמטרות  מושקעיםמשאבים    . כנים    רבים 

 
 20: 2020הלמ"ס,  30
31 Ghanem, 1998 ;Saad, 2004-Abu 
 2001; סמוחה, 1995אלחאג',  32
 1999; סלימאן, 2017מנאע,  33
 2018החוקים,  ספר 34
35 Ghanem & Khatib, 2017 
 2015; עראר וקינן, 2004סעד, -אבו 36
 Saad, 2004-Abu; 5199אלחאג',  37
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 צייתן  ויהיה  זדהה עם המדינה היהודית ועם מטרותיהיכך ש  , תלמידודעתו של הת  בעיצוב

 38. פלסטינית-מנוכר לזהותו הערביתו

החסמים   אף  או  האתגרים  הערביםם  מדיהעואחד  הסטודנטים    באקדמיה  בפני 

ההישרא השפה  השפה.    וא לית  של  בחיי   מעמדהמ  שונה   אינו  באקדמיההערבית  מעמדה 

ומודרת  נותרה  היאו,  יוםמהיו שולית  לאחרונה  ח  "דומ.  שפה  ליר ידי  -על שפורסם  ון  מכון 

דיראסאתבשיתוף   ומרכז  סיכוי  בחסמים  ר  שא   , עמותת  הסטודנטים  העומדים  עסק  בפני 

הישרא  פלסטינים-רביםעה ש ליתבאקדמיה  מתברר  הער,  לחהשפה  נעדרת  כמעט  לוטין בית 

היות  זה  במרחב  אותה  להנכיח  כדי  נעשים מאמצים  לא  ואף  הישראלי,  מהמרחב האקדמי 

 39.נתפס כמרחב עבריהוא ש

ישירותשהראשון  המקיף  במחקר   באקדמיה  ב   התמקד  הערבית  השפה  של  מעמדה 

אקדמית  שהשפה איננה קיימת כשפה    נמצאבמחקר זה    :םשראלית, הממצאים היו דומיהי

לו מתבצע  הערבית  השפה  לימוד  בעבריתאפילו  למחקר  מוחמד    40.רוב  ושותפיו  אמארה 

הערבי מהקמפוס לניכורו של הסטודנט  תורם  זה  את    , לדבריהם  . טוענים שמצב  לקדם  יש 

 .מכבד לדובריהמעמדה של השפה הערבית באקדמיה, כי יחס הוגן לשפה כמוהו כיחס הוגן ו

מרחב האקדמי ב   להשתלבסטודנטים הערבים  לעת  המסיי  , םהרגשת שייכות למקויוצר  הוא  

 .בכלל  ה הישראליתלאחר כן בחברובפרט, 

גבוהה  להשכלה  המקרים,  במוסדות  המפגש    , ברוב  לראשונה  בין  הפיזי  מתקיים 

רה ומפרה, ואף  תרבותי פו-לזמן מפגש ביןהיה  יכול  זה  מצב    .לומדים יחדשערבים ויהודים  

שונה   לחוויה  הזדמנות  הוחיובית  להוות  הכלהחו  –  הערביםסטודנטים  עבור  של  אך ויה   . 

החוויה של הסטודנט הערבי   –  מראים אחרת  נוספים   מחקריםכן  ו  לעילהנתונים שהובאו  

היא   תרבותיתבאקדמיה  נבדלות  במהותה    של  שונה  ההוויה ואינה  לגבי  מתחושותיו 

ות אמצעב דה  הלמיהאם מתכונת    :היאזה    מחקר  לש  לת בהקשרהשאלה הנשא  41.הישראלית

 ?פחות   טובהאו    לסטודנטים הערבים השתלבות טובה יותרזום בתקופת הקורונה אפשרה  ה

 וכיצד חוו   ?בשיעורים  למוסד האקדמי או ניכור גוברשייכות  לחוש  להם    אפשרה  היא  האם

 ? את האפשרות למיצוי הפוטנציאל שלהםטודנטים הס 

 
 Saad, 2004, 2006-Abu; 2020 ,ודבאח יחלב 38
 2014אבו ראס ומעין,   39
 2016אמארה ואחרים,  40
 7Halabi, 2016, 2018; Lev Ari & Mula, 201; 0062, מוסטפא 41
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 ה מתודולוגי 

למחקר   42. תולוגיפנומנה  תאיכותניה  המחקר  שיטת ב  נערךחי  הנוכ  המחקר החומר   איסוף 

והמראיין,  ה  , עומק   איוןיר  באמצעות  התבצע המרואיין  בין  הדדיות  הם שניבו  ומעודד 

חווי  משותפתשיחה  מקיימים   ועולמויעל  המשתתף  לכיוונים    עשויהשיחה  ה   . ת  להתפתח 

מראש שאינם    צפויים-לא נמשך  נערכו  ונותהראי  43.ידועים  ריאיון  וכל  הזום,   באמצעות 

יתה על השפעת הזום על מידת השתתפות הסטודנטים  יהמנחה היחידה הלה  שאה  כשעה. 

 של הנחקרים. יהםתשובותאיון התפתח לפי י לאחר מכן הרובשיעורים, 

כללה  ואוכל המחקר  וסטודנטיות,  סטודנ   28סיית  לחינוך  19טים  מהחוג   סטודנטים 

לתואר ראשון, דו  שלמ  –  יםסטודנט  2-סטודנטיות ו  11  –  ברית בירושליםבאוניברסיטה הע

וכן  -ו  ' שנים ב ב  9ג',  בין  אורנים. היחס  ת  מכללסטודנטיות מתוכניות לתואר שני  המספרי 

המספרי של הסטודנטים שלמדו אצלי   המכללה תואם ליחסמ הסטודנטים מהאוניברסיטה ו 

ם  מיעוט ו  , דנטים למדו אצלי בשני קורסיםטוהסרוב    משני המוסדות, וכן גם היחס המגדרי. 

הלימודים  למד בשנת  אחד  קורס  אצלי  מרחוק  2021–2020ו  למדו  כולם  . הזום  באמצעות. 

ת הנחקרים בחרתי לפי א  מרחוק.   הדימל הלימודים בשנה הזאת התקיימו בלשכ  כיווןזאת מ

ם של גילשא.  להתראיין ולדבר על הנו  םיכולתם הוורבלית, ונכונות  , מידת הפתיחות שלהם

. 34-ל  26  בין  מהמכללה  תהסטודנטיושל  ו,  22-ל  19  יןב  נערסיטה  מהאוניבהסטודנטים  

מטרתוהסטודנטיות  הסטודנטים   על  להם  שהוסבר  לאחר  במחקר  להשתתף  וכן ובחרו   ,

   . תיים לא יוזכרויהובטחה להם סודיות מוחלטת וששמותיהם האמ

הערבית   בשפה  התקיימו  כל    ארכווהראיונות  עיקרית  אחד.  כשעה  אחת  שאלה 

בת הרינשאלה  עסקהא   , ןאיוחילת  הלב   שר  הב   הדיממתכונת  האקדמי זום  אמצעות  במוסד 

הקורונה הביטוי  יכולעל    –עליהם  עתה  והשפ  בתקופת  שלהם. על  ו ת  הפוטנציאל  מיצוי 

לתשובות  מכן  אחרל בהתאם  תומללו  הם. יהריאיון התפתח   ככל  מדויקת  בצורה  הראיונות 

 שיוצגו בהמשך.   לתמות  רהחומ  לקוחשל התמלילים    ונשנית  חוזרת  אהולאחר קריהאפשר,  

שימושכך    לצורך דומים כלומר,    44.הפתוח  האינדוקטיבי  הקידוד  בשיטת  נעשה   מקרים 

מתמל חוזרים  ללהכללות  קובצו    הראיונות  יליומוטיבים   פעולת  לאחר  . תמותבהתאם 

 ביותר   מתאימהה  דרךב   בצעהת  ניתוח הנתונים  . ופרשנותו  החומר  ניתוח  שלב  הגיע  הקידוד

 
תוך חדירה   ,האיכותנית מבקשת להבין את הנחקרים דרך מעשיהם והתנסויותיהם  שיטת המחקר  42

בן )צבר  היומיומי  המשתייכשיטה  ה(.  1990יהושע,  -לעולמם  משמעויות  בהבנת  ת  ו מתמקדת 
)שקדי,  וב לפעולות,   שהתרחשו  תופעות  הגי2003פרשנות  האיכותני  שה  (.  במחקר  הפנומנולוגית 

דרך   תופעה  בחקר  מבטעוסקת  של  נקודת  אישי ם  באופן  החוויה  את  שחוו  הדיווח    ,אנשים  לפי 
 (.Creswell, 2007) הסובייקטיבי שלהם

 eswell, 1994Cr; 2016יהושע , -צבר בן 43
44 Bogdan & Biklen, 1992 
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ו  פמלה  שמציעים  כפי  , המחקר  למטרות יוצגוה  בשלב  45:מורהאוסריצ'רד  מייקוט   ראשון 

על כדי לשמור    . יפורשו וינותחו לפי החומר התאורטי המתאים   כןמ  ולאחר  המרואיינים  דברי

 . בדוייםאשתמש בשמות פרטיותם של הנחקרים 

אצל למדו  שהמרואיינים  הכו  יהיות  יחסי  לבינם,  ובשל  ביני  בחשבון ח  הובאה 

שה הא וממצאיו.    עשוידבר  פשרות  המחקר  על  זה  בהקשלהשפיע  המחקר כי    אצייןר 

בניגוד למחקר הפוזיטיביסטי, ותוצאות המחקר תלויות    , טוען לאובייקטיביות  אינוהאיכותני  

ביושרו מעט  ודבהגינו  , לא  במשימה תו  החוקר  של  של  היתרונות  ,  לדעתי  46.קותו  זה  בסוג 

על החסרונות,  ר  מחק ה  המראיין  הקרבה שלש   מפניעולים  דרושה לשדה  ולנחקרים  מחקר 

האיכותני במחקר  נחוצה  ש  . ואף  וחשוב  תרבותיים   החוקרנחוץ  לניואנסים  ער  יהיה 

   47.בריאיון פתיחותלהם ולאפשר  ביטחון  נחקריםה לע יוכל להשרות שכן ו , וחברתיים

 הממצאים 

סטודנטירק  המשתתפים    28מתוך   ואחת   ותשתי  מהאוניברסיטה  שניים  אחד,  וסטודנט 

בשיעורים. שלושתם כאחד אמרו   םאמרו שהזום לא השפיע על מידת השתתפותהמכללה,  מ

מעבר ללמידה בצורה חופשית בשיעורים גם לפני הנהגו להשתתף  היא שהם  לכך  שהסיבה  

יד  המעוצא מהכלל  בכיתה. שלושת אלה הם היתקיימו  כאשר הלימודים ה  , זוםבאמצעות ה

המשתתפים   25  של האחרים.   יהם תלוקובהבאת  ואתרכז    אזכור זהאסתפק ב לכן    , על הכלל

 ההזום הגבירבאמצעות  שהלמידה  העידו על כך    , מהמכללה  8-מהאוניברסיטה ו   17הנותרים,  

העצמית  יכולת  את   בתהעל ו  שלהםההבעה  בדיונים  השתתפותם  רמת  את  מהלך ה 

לכשיעורים.  ה בנימוקים  הבדלים  התגלו  מהאוניברסיטלא  הסטודנטים  בין  לך  ים סטודנטה 

 . לא אציין את מקום הלימודים בהבאת הממצאים לכן ו לה, מכלמה 

המשתתפים  הסיבה   כל  הזום  לשציינו  באמצעות  שהלמידה  רמת  העכך  את  לתה 

. כדי להבין את העניין שיצר הזום  הרגשת המוגנות והביטחוןהייתה  בשיעורים    השתתפותם

 שמע, לעומת תרתי מת ביה תהרגש , הראשונה  :תמותלארבע  ה הזו הסוגילקתי את יחלעומק  

בקמפוסשהם  ההרגשה   היהודים  הפיזית  נוכחות  הה,  ייהתמה השנ  ;חווים  של הסטודנטים 

הערביםכ הסטודנטים  של  הביטוי  ליכולת  הסטודנטים    , השלישית  ;מפריעה  של  היכולת 

 להשתתפות   בת במרחהנוכח  של המשפחה  יהציפיותהרביעית,    ;להסתתר מאחורי המצלמה

 . בשיעוריםהסטודנטים  ומעורבות

 
45 4Maykut & Morehouse, 199 
46 Lincoln & Guba, 1985 8;Denzin & Lincoln, 200 
47 Berger, 2015 
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 תי משמע תר   " בבית מרגישים  "

ציינו שהיות   הזום  רוב הסטודנטים  נמצאים בביתשבמהלך הלמידה באמצעות  בזמן   םהם 

ח, זה נותן הרגשת  ויושב במקום בטאתה  שהיות  "  :חיםהם חשים מוגנים ובטו  , השיעורים

צא תה נממת שאיש נוחות מסוי"  ;("יקיף אותך" )זמוגנות. בבית שלך אף אחד לא יכול להת

כ  לא  זה  בנוח"בבית,  מרגישה  לא  אני  שם  באוניברסיטה.  להימצא  אני שהיות  ";  )א"מ(  מו 

זה  ולהשתתף.  לדבר  יכול  הוא  ובו  בבית שלו  בנוח  והאדם בטח מרגיש  בבית שלי,  יושבת 

חות דעת,  סגיד בלי הואני יכולה להתרכז בדברים שאני רוצה להנותן הרגשה שאני מוגנת  

בטח בבית יש אווירה של ביטחון. "  )ה"ד(;  שיושבים מסביב"לאחרים    ומבלי לעשות חשבון

ידי אחרים. בבית אני יושבת לבד,  -עלכאשר אני נמצאת באוניברסיטה אני כל הזמן מופעלת  

ב  יושבת  רוצה"אני  כל מה שאני  כמעט  להגיד  יכולה  אני  לכן  בטוח,  והכי  מוגן  הכי   מקום 

 .א"ח()

בגלוי אני "  : רגישים כמו פוליטיקה  בנושאים  הדבר מקבל משנה תוקף כאשר מדובר

להיות   נוח  יותר  פוליטיות,  סוגיות  על  מדברים  אנחנו  כאשר  הנוחות  באאומרת  לך. שזור 

יהיה יותר מוגן ויותר נוח שתדבר ותשתתף ותביע את דעתך גם    במקום שאתה גר וחי הדבר

הנושאי  כמו  קשים,  הפוליטייםבנושאים  ו  י"א.  (נ"א)"  ם  לכת   שה ח  יאשהאומרת  מרחיקה 

זה    ,ד בנוחוהרגשתי מא  , כן"  :באוניברסיטהשה  ח היא כנראה  בו  , שיזפימאיום  מוגנת    בבית

באומא שלך,  בבית  יושב  אתה  כאשר  פוליטיים  נושאים  על  מדבר  טוב שאתה  המוגן ד  זור 

ביר ר את הבית שלך ולא ס, בטח אף אחד לא מכיוהנוח שלך. אפילו אם תדבר דבר קשה 

   :זו כךהסוגיה המסכמת את  כ"א . ביתה"שיגיעו אליך ה

אנחנו כמיעוט תמיד מרגישים שאנחנו נמצאים במקום שהוא לא שלנו. במקום ציבורי אני  
מרגישה זרה תמיד. במקומות האלה, אפילו אם זה באוניברסיטה, אני מרגישה חלשה. אפילו 

עם   אתה נשאר מרגישה שהם יותר חזקים ממני.  ני תמיד  בכיתה, אאם אנחנו הערבים רוב  
ה להגיד משהו. בבית אני מרגישה הרבה  צ, אתה מרגיש מוגבל אם אתה רו הרגשה לא נוחה

 .  יותר משוחררת, הרבה יותר נוח לי להתבטא ולהביע את עצמי

 הרמת גבה: נוכחות הסטודנטים היהודים מדכאת את הסטודנטים הערבים 

בתמה   שראינו  שמאפשר    ,הקודמת כפי  בטוח  מקום  מהווה  עצהבית  הלמידה   . מי ביטוי 

מרחיקמהבית   היהודים  מהם  הגם  הסטודנטים  באותו    , את  הימצאותם  המרחב שעצם 

לי את  "  לסטודנטים הערבים להביע את עצמם:  המפריע  יש  בזום,  יותר בנוח  אני מרגישה 

שלי   המחשבות  את  לסדר  כמהזמן  לא  להגיד,  הולכת  אני  מה  כאשר  ולחשוב  בכיתה  ו 

, מרגישה שיש כמה עיניים שמסתכלות עלי ישה מוגבלתני מרגא  אזב  היהודים יושבים מסבי

)א אותי"  מלחיץ  צריך "  ;(ח"וזה  אתה  כי  להגיד  מה  לחשוב  צריך  אתה  בכיתה  אתה  כאשר 

כנס לוויכוחים ולהסתבך, בזום אני היו את זה, ואז אתה נאלץ ללחשוב איך היהודים יקבל

 .)מ"ה( ה"מה שאני רוצה ואחר כך לסגור את המצלמ  יכולה להגיד
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המרכזיים   הדברים  במחקרהשהזכירו  אחד  את   משתתפים  מסרס  ואף  כמפריע 

 ד אח"  :ים היהודיםשל הסטודנט  ותיהםתגובהחשש מ  הואשיעור  השתתפות בהאופציה של  

אומרים שהיהודים  מה  עם  להתמודד  חייבת  לא  שאני  הזום  של  התגובה   , היתרונות  עם 

לדבר שלי"שלהם  ג  . ( ח"א)  ים  הרמת  של  תגובה  מפריעה   , מילולית  אמירהבלי    , בה אפילו 

י דרך הזום אני מדברת ולא רואה את התגובה של היהודים, אנ"  לסטודנטים הערבים:מאוד  

ם את התמונה של המרצה ולא לראות את  ילא רואה את הבעת הפנים שלהם, אני יכולה לש

הסטודנטים" שלושים  של  מפורטת    י"א.  (ל"א)  הפנים  בצורה  הסיטואציה  את  מתארת 

  ויקת:ומד

למסר  אכ והוא מתנגד  מסר  להעביר  מנסה  כאשר אתה  מולך  יושב  רואה שמישהו  שר אתה 
זה בתגובת הפנים שלו. אתה רואה שהוא מרים גבה כאשר אתה אומר    אתה רואה אתהזה,  
מא  ,משהו לך  וזה  נותן  הזום  זאת,  רואה  לא  אתה  בזום  לך.  ומפריע  מגביל  האופציה  ד  את 

  .האדם שלפניך גובות  ת בלהתחשב להביע את הרגשות שלך מבלי 

בזום אתה "  מדובר על עניינים פוליטיים רגישים:  העניין הופך להיות עוד יותר מסובך כאשר

של הסטודנטים היהודים ואיך הם יראו אותך, וזה במיוחד אמור כאשר מתגובות  לא מוטרד  

דעות בלו את הלפניך יק , ואתה לא יודע איך היהודים שנו מדברים על נושאים פוליטייםחאנ

כאשר אנחנו מדברים בנושאים  "   ;(ו"ס)  "וחהפוליטיות שלך. בזום כמובן העניין הרבה יותר נ

מתאחדים שהם  מרגישה  אני  בכיתה  מפחיד )  פוליטיים  נורא  וזה  היהודים(,  הסטודנטים 

, את הבעות הפנים אפילו  ומאיים. בזום אתה לא חש בכך, כאשר אתה בכיתה אתה רואה

סכם את  מ  א"ר.  )א"נ(   ם, ולכן אני מדברת בחופשיות"שהם מגיבי  ל איךסתכא מבזום אתה ל

בזום אתה מדבר בביטחון, כי בזום אין שיפוט של מה שאתה אומר, בזום  "  הסיטואציה כך:

אתה מדבר מה שאתה רוצה ולא מסתכלים ואומרים מה הוא אומר. כאן אני מדבר כאילו  

 י מדבר לבד".  שאנ

 המצלמות מהוות מפלט 

 הן   מגן ומפלט לסטודנטים הערבים  יםמששמש הדברים    דאח  , בתמה הקודמת  אינושר   כפי

ואפילו  היהודים,  הסטודנטים  עם  מעימותים  להימנע  יכולים  הסטודנטים  כי  המצלמות, 

מנוכחות מאחורי    םלהימנע  מסתתרים  הם  כאשר  בהרצאות "  :סךהמהמעיקה  הרגשתי 

ברנו דרך המסך ולא בפני יכי דל שלנו  וקו להביא את ההסטודנטים הערבים( יכולנשאנחנו )

( והמרצההתלמידים  היהודים(  דרך   .הסטודנטים  לדבר  יותר  עצמי  בביטחון  מרגיש  אתה 

   ממשיכה ומפתחת את הנושא הזה באומרה:  ח"(. אה "ס) "פנים-אל-פנים המסך ולא 

  אתה רואה אותם אתה רואה אים לפניך. אם  דרך המסך אתה לא רואה את כולם, והם לא נמצ 
בת  יהיאותם  מאשר  שונה  וזה  קטנות,  נוכחים  מונות  אני  יאפיזית  ו  מדברת  אני  כאשר  תך. 

 .  פנים זה אחרת-מול-פניםמתרכזת בדיבור מולך כמרצה ולא איתם, אבל בכיתה 
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   מוסיפה באותו הקשר: נ"מ

מודים. זאת אומרת אני  ם יום הליזהו מסתייו  .כנות, הרגשתי שאני אומרת מה שאני רוצהב
זאת    .אם היינו לומדים בכיתה לא היה לי אותו אומץ בדיבוריםש אני מניחה  ובורחת.  מדברת  

אומרת אולי הייתי מדברת אבל הרבה פחות. דרך הזום הייתי מדברת מה שאני רוצה דרכך  
 .ואליך וזהו, אני יכולה אחר כך לכבות את המצלמה

פת האם  קלות בש  רתמאפשר דיבור ביהוא    , כך למשל  . אחריםסך משחרר גם במובנים  המ 

כאשר אתה נמצא מול מסך זה יותר קל, במיוחד כאשר אתה רוצה לדבר בשפה "  רבית:הע

את  עושה  לא  אתה  המסך  מול  ערבית,  לדבר  אם  פעמים  אלף  חושב  אתה  בכיתה  שלך. 

הזה  )א  , החשבון  חשבונות"  בלי  בעברית  גם  (.  ר"מדבר  בדיבור  הקושי   להתגבר אפשר  על 

עוזר במיוחד כאש"  בעזרת המסך: לך ר אתה צריך לדבר  המסך  ויש  בשפה שהיא לא שלך, 

קושי לעשות זאת. בכיתה אתה מתבייש, מול המסך אתה מדבר אפילו עם שגיאות, כי אף 

 . (י"א)" דבר וזהואתה מ בפניך. פרצופים אחד לא עושה לך 

ה שהוזכרו  הדברים  הרבה  אחד  במחקר  ידי  -עלכי  האופציה  המשתתפים  הוא 

את    יםמכב  הםלהימלט מפני קשיים והתמודדות קשה בכך ש  הםוגית שמאפשרת להטכנול

א"  המצלמה: למשל  לברוח.  מסוימת  בנקודה  יכול  אתה  כי  בזום,  עוזר  שזה  אני בטח  ם 

והמיקרופו המצלמה  את  לכבות  יכולה  אני  השני,  לצד  קשה  משהו  נש ןאמרתי  אני  ארת . 

רואים אותי. כאשר אני מר זה במקומי אבל האחרים לא  רואים אותי  גישה שהאחרים לא 

שאנחנו מדברים דרך ד רחוקה מהאנשים ווד הקל עלי, שאני מאובטח זה מא"  ;(ל"א)  עוזר"

 אני  כאשר"  )ה"ד(;  "יה אני יכולה לסגור את המיקרופון ולכבות את המצלמהיהזום. בכל שנ

שלא   דברים  אפילמוצאשומעת  אני  המצלמה.  את  לכבות  יכולה  אני  בעיני,  חן  יכולה ים  ו 

 . )א"י( לנטוש ולהמציא שקרתה תקלה עם האינטרנט"

 תחשבות צורך בה רחוק מהעין רחוק מה 

בפני    תםוחכנו  , שראינו   כפי חסם  מהווה  בכיתה,  מרחב,  באותו  היהודים  הסטודנטים  של 

הערבים,   אחדבשל  הסטודנטים  הקבוצות.  שתי  בין  הכוח  אבל   יחסי  פחד,  הוא  החסמים 

הסט של  ההתחשבות  הוא  אחר  בהם  חסם  לפגוע  לא  והניסיון  ביהודים,  הערבים  ודנטים 

נמצאים  ס  . הםיוברגשות לא  היהודים  והסטודנטים  מרחוק  לומדים  כאשר  מתקהה  זו  וגיה 

כאשר הלימודים מתקיימים בכיתה והקולגות היהודים מולך, לא היה "  :פנים-אל-פנים,  קרוב

דרך הזום הדבר יותר קל כדי לא לפגוע באדם שמולך. כאשר הלימודים מתקיימים  נוח לדבר  

)ם היהודים לידךכי אתה לא רואה את הסטודנטי   כאשר העניין מקבל משנה תוקף    (. א"ס" 

  :פלסטיני-הישראלימדובר בדיבורים רגישים שנוגעים לקונפליקט 

נאלץ   מולך אתה  נמצא  כך כדי    המליםאת    לברורכאשר הצד השני  כדי  עד  לו,  שלא תציק 
הקונפלי על  לדבר  נאלץ  אמשאתה  ולא  מתונה  בצורה  הייתי תיקט  בכיתה  הייתי  כאשר  ית. 

  לים יהמ, והייתי מנסה לבחור את  עושה חשבון לכל הסטודנטים היהודים שנמצאים מסביבי
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במשנה זהירות כדי לא לפגוע באף אחד, אבל דרך הזום אני לא ממש רואה אותם מסביבי,  
ואת    מה בלי להרגיש את האחרמאחורי המצלהדבר יותר קל, יש אופציה לדבר ולהתחבא  לכן  

 (. י" )א  המבטים שלו

נוכחתואת עוצמת האחר    המפחית  למעשהמרחוק    למידהה וכמובן את הפחד ממנו ואת   ,

 : וירטואליוהצורך בהתחשבות בו עד כדי כך שהוא הופך לאדם 

יודעת מה    לאושומעים  א נמצאים מולי. נכון הם  אני מרגישה בזום משוחררת כי היהודים ל
שלהם  התגוב  חושבים    ילדבריה  הם  רחוקים    עלי, ומה  הם  אנשים  אבל  שהם  כאילו 

ולבחור   לי את הצורך להתחשב בהם  לידי, לכן אין  ולא כמו האנשים שיושבים  וירטואליים 
 (. ה" )מ לים שלי כדי לא לפגוע בהםי את המ

 הודים בכיתה מעיקה ומובילה לצמצום יכולת הביטוי שללא רק הנוכחות של הסטודנטים הי

  בקמפוס:ים הערבים, גם הימצאותם במרחב הסטודנט

הסטודנט   את  לראות  השיעורים  אחרי  חייבת  לא  אני  משוחררת,  יותר  מרחוק  בלמידה  אני 
היהודים. זאת אומרת מתחיל השיעור ונגמר וזהו, את מכבה את המצלמה והעניין נגמר. אבל 

ים אחרים. זה אחרת.  שיעורסיטה, אתה נפגש עם הסטודנטים היהודים במסדרון או ב באוניבר 
זה מגביל אותך ואתה חושב איך לא לפגוע בו כדי שלא יהיה לך נעים כשתפגוש אותו עוד 

   (.מ ")א  פעם מחוץ לשיעור

 דיון 

אשר בנושא לאחרונה,    מחקרים שנעשוה  רובממצאי    משתלבים עם  הנוכחיהמחקר    ממצאי

 48.הזום  הלמידה באמצעות  הסטודנטים עלשל  ם ובעיקר  שיש דעה חיובית של המרצי  מצאו

. מחקר זה עוסק ביחס של דונו עד כהימאלו שנהמחקר שלפנינו עוסק בסוגיה שונה    , ולםא

ללימודים   מיעוט  תוצאותום הזבאמצעות  קבוצת  הראו  הממצאים  ולכן  הקשורות    , 

אדון כאן   פיכךזום כמדיום חדש וחדשני. ללשימוש ב  היחסו  וצת מיעוט בק  ל שלמאפיינים  

  תהזום עוזר הלמידה באמצעות  וכיצד    , השתלבות קבוצת מיעוט באקדמיה   –ות  בשתי הסוגי

 .ואשלב ביניהן – לה להתמודד עם האתגרים שניצבים בפניה

עלת  בקשיים בהשתלבות סטודנטים מקבוצות מיעוט באקדמיה    הצביעו על  םמחקרי

 ריתהשתלבות הסטודנטים הערבים באקדמיה העבאודות  על  ים  מחקר  49רוב הגמוני אתני. 

עם תוצאות המחקרים האלה,   יםמשתלב  הנוכחיהמחקר    ממצאי  50. מראים תוצאות דומות

 אליהם אתייחס כאן.ש  , חידושים וחידודיםישנם    דנים בוזאת בתוצאות המחקר שאנו    ועם

הקשיים   הערבים  של  אחד  העברית,   בהשתלבותהסטודנטים  בשנים   באקדמיה  לפחות 

יהודיםקיים קושי בכך,  נוסף על    51.א עניין השפה הראשונות, הו  . לימודים המשותפים עם 

התלמיד הערבי יכולתו של  ם בפני  חסעצם הימצאותם של היהודים במרחב הכיתתי מהווה  

 
48 Rahayu, 2020 ;2021, Mpungose020; Kaushik, 2 &Agarwal  
49 2003 Ogbu,; 1991 & Haniff, Allen ;1986 Allen, 
 Lev Ari & Mula, 201Halabi, 20 ;2018 ,716; 2006מוסטפא,  50
 9201; חלבי, 2016אמארה ואחרים,  51
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בשיעורים.   ולהשתתף  עצמו  את  במחקרים  לבטא  הובאו  דומים  אודות  ממצאים  על 

אפריקני   הבריתבארסטודנטים ממוצא  ים  מצביעמה שהממצאים שלפנינו  וד  , אולם  52.צות 

תופעה   סטודנטים ממ  –יותר    החריפעל  של  הברית  במקרה  בארצות  אפריקני  מדובר וצא 

 שיתוק ואף סירוס.תחושות של  במדובר ובמקרה הנידון , םהישגיבעצמי והביטחון פגיעה ב ב

ודים נפרדים לקבוצות  מקובל לחשוב על לימ  , צות הבריתבאר   ובכלל זה  כולו,   עולםב

אפשרות זו   . עם קבוצות המיעוט  שמיטיבה  כאופציה  , דריתהפרדה מגעל  אתניות שונות ואף  

ל  הנחיתותהתלמידים    תא  שחרר עשויה  הרגשת  של  בחוויה ר  שא   , מהמועקה  פוגמת 

בישראל   הלימודיים.  בהישגים  ואף  של  האפשרות  הלימודית  במישור  רק  קיימת  הזאת 

נעדרת במישור הא  ךל שלוש מכללות ערביות, אשבהימצאותן    , המכללות  י רסיטאוניבהיא 

ערבית.  -אישל  ב אוניברסיטה  של  כי  קיומה  לשער  מיש  ביום  תקום  אם  הימים  ן  גם 

ערבית יעדיפו  ,  בישראל   אוניברסיטה  הערבים  הסטודנטים    ת האוניברסיטאו את  עדיין  רוב 

המוניטין.  והוותיקות    , העבריות ערבים  הב  תומך ני  ינאש  צייןאבעלות  בין  מוחלטת  פרדה 

 בפני אלה שחפצים בכך.האפשרות עמדת בה  ודים באקדמיה, אלא רקויה

התנאים שאפשר   םמההיא  השאלה שעולה מתוך הממצאים, המפתיעים בחריפותם,  

כדי הערבים  הסטודנטים  בפני  הקשיים  במ  וול  לקלה  להעמיד  את  נתקלים  הם  בהם  שעט 

שיוכלו להשתלב בצורה , ובצורה טובה יותר  מם את עצכדי שיוכלו לבטא  בכיתות הלימוד,  

י בקמפוסים.  סבירה  הפדגוגיה    יששטוען    53נקס בס  ג'יימותר  את  שיטות ולהתאים  את 

במחקר   המיעוט.  לקבוצות  גם  שיתאימו  כך  התברר    54, אורנים  תבמכלל  רךשנע הלימוד 

ומחז איתם  מיטיבים  שלהם  האם  בשפת  הערבים  לסטודנטים  שמוצעים  קים  שקורסים 

אקדמית  כמובן  מומלץ  אותם.   מסגרת  יהישבכל  הערבים  ל להציע  ה  אפשר  סטודנטים 

 כזאת.אפשרות 

שמהווה נדבך נוסף    , לנו אופציה אחרת  ןמיהקורונה זמשבר  מתברר ש  נוכחיבמחקר ה 

מרחוק.    , פתרון  תבנייב הממצאים  לימודים   תמאפשר  הזום   באמצעות  מידהשל מסתבר  מן 

וצת הסטודנטים מקב  תמלמידה בכיתה, שמלחיצה איעור יותר  שלאין  סביבה לימודית נוחה  

 דרכנו, בה  תרקאת ההזדמנות שנלנצל  יש  סבורני כי  ופוגמת ביכולת הביטוי שלהם.  המיעוט  

ו יסודית  בצורה  את  י עממולבחון  לקה  הלהאפשרות  אינטגר  הדימשילוב  כחלק  לי מרחוק 

האינסטינק  באקדמיה.  הלימוד  רוב  הראשוני    טמשיטות  האקדמיים  המו של  היה סדות 

מתוך הנחה שלימודים   , פנים-אל -פנים  הדימוסים, לללהחזיר את הסטודנטים לרחבי הקמפ

יותרהם  בכיתה   ויעילים  אולםטובים  של .  האופציה  מהסטודנטים,  חלק  שעבור  מתברר   ,

 . מלימודים בכיתה , יותר לעיתים אףו , לא פחות טובה היא לימודים מרחוק 
 

52 1991 ,et al. Allen 
53 ks, 1994Ban 
 9201חלבי,  54
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מרכמובן   הלמידה  באמצעות  שאפשרות  בני  הזוםחוק    ת מכללשל    תסיונופוגמת 

בישראל  של  ו  אורנים מהאקדמיה  לרבחלק  חינוך  של  תוכניות  בתוך  -ליישם  תרבותיות 

אותה פנים של ערבים ויהודים. זאת דילמה נכבדה ש-אל-פניםמפגש    ותדורשר  שאהקמפוס,  

להביא כך,   . בחשבון  יש  או  בפני  אנ  כך  ניצבים  וו  ווד-איעמימות  חד  איןאות,  -תשובה 

להיות גמישים לשינוי   עלינו  ךבעתיד, אועם התגברותן    ןימתוכל להתמודד ע  אשרמשמעית  

 . יםדי והשתנות מתמ

ו  וזה ראשון  מסקנו-אילכן  ו  , מצומצםבהיקף  מחקר  ממנו  לגזור  פסקניות אפשר  ת 

א סוגיות    ך והחלטיות,  בפנינו  מעלה  הזה חשובותהוא  המחקר  על  לחזור  ממליץ  אני   . 

כמו כן, לים ממנו.  את הממצאים הראשוניים שעו  בדוק בהיקף רחבבמקומות שונים כדי ל

, כדי הלומדים עם סטודנטים ערבים  יהודים סטודנטים  לערוך מחקר דומה עם  אני ממליץ  

אני   ובפרט  ת הלימוד שלהם. יעל חווי  המשפיעבאמצעות הזום  מרחוק    למידההכיצד  לבחון  

מקכי  ממליץ   להיות  נמשיך  כיתות  ובעיםלא  בתוך  לוח לימוד    ומסוגרים  כאשר    , ומול 

 .הפורצת אותאף לעיתים ו ונ תקת על דלפדהטכנולוגיה מי 
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