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"מנהיגות קהילתית" ו"בין תרבויות ,בין שפות ,בין זהויות"

אחמד בדראן

"הקורס הבהיר לי שיש פיל גדול בחדר שאף אחד בחדר לא מדבר עליו באוניברסיטה.
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הזה היה הקורס היחיד ששם את הדברים על השולחן באומץ ואפשר לכל הקולות
להישמע"
"אהבתי את הקורס מבחינת שהוא הכניס לחיים שלי עוד חברים מתרבות אחרת"
"הקורס החזיק את הקשרים בין ערבים ויהודים"
"הגעתי לתובנה שלא לבוא לבן אדם ולשפוט אותו .הקורס פתח הזדמנות לשתף .מה
שנכון הוא לדבר"

ציטוטים מהנאמר על ידי המשתתפים בסדנאות הבין תרבותיות
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תקציר
בשנה"ל תשע"ד פעלו באוניברסיטת חיפה  4קבוצות בשתי סדנאות בין תרבותיות :הראשונה "סדנת יצירה
ומשחק :בין תרבויות ,בין שפות ,בין זהויות" )להלן סדנת/קבוצת האמנות( ,והשנייה סדנא "לפיתוח מודעות בין
תרבותית – תכנית מנהיגות קהילתית".
בסדנא הראשונה השתתפו כ 16 -סטודנטים ,קבוצה אחת ,במסגרת בית הספר לאמנות .בסדנא השנייה השתתפו
 32סטודנטים בשלוש קבוצות נפרדות :שתי קבוצות לסטודנטים חדשים ) 20משתתפים בשתי הקבוצות( ,וקבוצה
אחת של סטודנטים וותיקים-ממשיכים ) 12משתתפים(.
מטרת מחקר ההערכה שכאן היא לבדוק את ההשפעה )האימפקט( של ההשתתפות בשתי הסדנאות הבין
תרבותיות הללו )להלן "התכנית"( על עמדותיהם של הסטודנטים בשלושה מעגלים מרכזיים :תרומתו של המפגש
הבין תרבותי להיכרות עם האחר ,השפעת התכנית במרחב הקמפוס של האוניברסיטה ותרומת התכנית
למשתתפיה ומה הם לוקחים איתם בעקבות ההתנסות שלהם בסדנאות הבין תרבותיות.
הנתונים למחקר נאספו ממספר מקורות מידע ,והם :הסטודנטים המשתתפים בכל הסדנאות ,המנחים והמובילים
של התכנית ,בנוסף למסמכים שונים על עמותת מבט ,והסילאבוסים של הסדנאות ועבודותיהם הרפלקטיביות של
חלק מהסטודנטים אשר כתבו בסיום שנה"ל.
במחקר נעשה שימוש במספר כלים מחקריים ,והם :שאלון לסטודנטים )ענו על השאלון  46משתתפים( ,ראיון
עומק חצי מובנה עם המנחים ומובילי התכנית ) 7ראיונות( ,תצפית אחת בשיעור הפתוח של קבוצת סדנת
האמנות ,קבוצת מיקוד עם קבוצת הוותיקים וניתוח תוכן של מסמכים רלוונטיים שונים ,כפי שציינתי למעלה.
איסוף הנתונים התבצע בחודש יוני  ,2014החל מהשבוע האחרון של הלימודים של סמסטר ב' ,והסתיים בסופו של
אותו החודש ,למעט ראיון אחד אשר נערך בתאריך .02/07
ניתוח הממצאים והצגתם נעשה בשילוב הנתונים הכמותיים )מהשאלון לסטודנטים( והנתונים האיכותניים
)מהראיונות ,התצפית ,קבוצת המיקוד וניתוח המסמכים(.
לפי הממצאים (1 :יש שביעות רצון כמעט מלאה מהסדנאות הבין תרבותיות;  (2לתכנית יש תרומה גדולה מאוד
להיכרות משתתפיה עם "האחר";  (3ההשתתפות בתכנית השפיעה באופן ניכר וחיובי ,על עמדותיהם של
הסטודנטים בנושא יחסי יהודים-ערבים;  (4רוב גדול של משתתפי הסדנאות מזהים פוטנציאל השפעה של
התכנית על השיח הרב תרבותי ופיתוח פעילות רב תרבותית בקמפוס;  (5התכנית מקנה למשתתפיה תובנות
חדשות ,תובנות וכלים רב תרבותיים ,אשר עוזרים להם במעגלי חייהם השונים ,בין אם בקמפוס ובין אם מחוצה
לו;  (6התכנית השפיעה על הסטודנטים הערבים יותר מאשר על היהודים;  (7התכנית השפיעה על הוותיקים יותר
מאשר על החדשים;  (8יש לתכנית אפקט מיוחד ,במיוחד על הסטודנטים החדשים ,מעצם היות האוניברסיטה
מקום המפגש הבין תרבותי הראשון/היחיד עבורם;  (9ונקודה אחרונה ,מתייחסת למבנה ,הרכב וגודל הקבוצות
הבין תרבותיות .לנקודה אחרונה זו יש השפעה גדולה מאוד על ההוויה של המפגש הבין תרבותי של משתתפי
ומשתתפות הסדנאות הבין תרבותיות :על הקבוצות להיות קטנות ,אך לא קטנות מדי; יחס מספרי שווה בין
יהודים וערבים; גיוון רב תרבותי עדתי בתוך קבוצות הלאום; ואיזון מגדרי בקבוצות.
לאור הממצאים של מחקר ההערכה ,הדוח מציע לקחים והמלצות מעשיות למקבלי החלטות )ראה פרק אחרון
בדוח "סיכום ,דיון ,לקחים והמלצות מעשיות למקבלי החלטות"( .להלן התמצית של ההמלצות:

3

להמשיך בתכנית ולהרחיב את הפעילות ולאפשר ליותר סטודנטים להשתתף בסדנאות הבין תרבותיות ,תוך כדי
פתיחתם של מרחבי ומוקדי פעילות רב תרבותיים נוספים חדשים בקמפוס ,במסגרת תכנית רב שנתית .זאת
במטרה להעצים את פוטנציאל מימוש ההשפעה של התכנית על תרומתה להיכרות עם האחר ,פיתוח מודעות
לחיים בחברה רב תרבותית ואחריות חברתית.
מהלך זה מצריך הובלתן של מספר פעולות ,כאשר המרכזיות שבהן :יצירת שיתופי פעולה בין מחלקות ו/או בין
חוגים שונים ו/או גופים פעילים מרכזיים באוניברסיטה )כמו :אגודת הסטודנטים ,המרכז היהודי ערבי ,היחידה
לקידום ההוראה ,הנהלת האוניברסיטה ועוד(; בנוסף ,פיתוח תכנים ודרכי פעולה מותאמות להרחבה המוצעת
)והמומלצת כאן( )כמו :יצירת מיקוד פעילות שמכוון כלפי פנים – הקמפוס ,והכשרת הסטודנטים המשתתפים
בנושא "יזמות רב תרבותית" במרחב הקמפוס(.

4

רשימת לוחות

לוח  :1טבלה מרכזת של מקורות המידע וכלי המחקר

14

לוח  :2הפרקים של הדוח ביחס לשאלות מחקר ההערכה

15

לוח  :3התפלגות הסטודנטים המשתתפים ,לפי שיוך דתי ולפי תכנית )במספרים מוחלטים(

16

לוח  :4הסטודנטים המשתתפים בתכנית לפי מאפיינים מרכזיים ,לפי לאום ולפי תכנית
)אחוזים(

18

לוח  :5משתתפי התכנית לפי ארץ מוצא במספרים גולמיים )ואחוזים(

20

לוח  :6מגורים של משתתפי התכנית )הן בזמן הלימודים והן הקבועים( ,לפי לאום

22

לוח  :7אחוז )ומספר( שבעי הרצון מהסדנאות והממליצים להשתתפות בתכנית ,לפי לאום
ותכנית

24

לוח  :8שיעור השפעתם של גורמים שונים להשתתפות בתכנית )באחוזים(

32

לוח  :9מיפוי הגורמים להשתתפות בתכנית לפי סדר חשיבותם – גורם ראשון וגורם שני ,לפי
לאום ותכנית )אחוזים(

34

לוח  :10שיעור המסכימים לשילוב ולחיים משותפים בין יהודים וערבים ,בהשוואה עם ממצאי
"מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל ) "2012אחוזים(

37

לוח  :11שיעור המסכימים לשילוב ולחיים משותפים בין יהודים וערבים ,לפי תכנית )אחוזים(

39

לוח  :12פוטנציאל השפעת התכנית להיכרות עם האחר ופיתוח מודעות לחיים בחברה רב
תרבותית )אחוזים(

42

לוח  :13פוטנציאל השפעת התכנית על השיח הרב תרבותי ופיתוח פעילות רב תרבותית
בקמפוס )אחוזים(

44

לוח  :14מה לוקחים איתם הסטודנטים בעקבות ההתנסות שלהם בסדנאות הבין תרבותיות
)שיעור המסכימים(

50

5

ממצאים עיקריים
מאפיינים של המשתתפים בתכנית
 .1בשנה"ל תשע"ד פעלו שתי סדנאות בין תרבותיות באוניברסיטת חיפה :הסדנא לפיתוח מודעות בין
תרבותית – "תכנית מנהיגות קהילתית" )שלוש קבוצות – שתיים לסטודנטים חדשים ואחת לממשיכים-
וותיקים( וסדנא אחת )קבוצה אחת( במסגרת בית הספר לאמנות )"סדנת יצירה ושיחה :בין תרבויות ,בין
שפות ,בין זהויות"(.
 .2בתכנית של החדשים השתתפו  20סטודנטים ,בתכנית של הוותיקים יש  12סטודנטים ובתכנית האמנות
השתתפו  16סטודנטים ,כאשר רק  14מתוכם השתתפו במילוי השאלון למחקר הערכה זה .בסך הכול 46
סטודנטים ענו על שאלון מחקר ההערכה כאן.
 .3ניתן לאפיין את הסטודנטים המשתתפים בתכנית בצורה הבאה :על-פי רוב הן נשים ) ,(73.9%רווקות
) ,(91.3%חצי מהם לומדים בשנה ראשונה ושנייה והחצי האחר בשנה השלישית ומעלה בלימודיהם .רובם
) (58.6%ערבים .קצת יותר מחצי מהם ) (54.3%הגדירו עצמם כדתיים או דתיים במידה מסוימת והשאר
) (45.7%הגדירו עצמם כלא דתיים .בין המשתתפים אין אף אחד שהגדיר עצמו כ"דתי מאוד" .גילם
הממוצע הוא  25.17שנים )כאשר הגיל הממוצע של המשתתפים הערבים הוא  23.07שנים לעומת 28.76
שנים של המשתתפים היהודים( .ממוצע שנות הלימוד של הורי המשתתפים הוא קצת מעל  12שנות
לימוד )אצל האימהות  12.38שנים ו 12.24 -שנים אצל האבות( .כמעט שליש מהם ) (32.6%שירתו בצבא
)וכולם יהודים( .הסטודנטים הערבים לא שירתו בצבא .יש  6סטודנטים שהם  13%אשר עשו שירות
לאומי/אזרחי )שניים יהודים וארבעה ערבים(.

שביעות רצון הסטודנטים מהתכנית
 .1מעל  42) 90%מתוך  (46מכלל הסטודנטים הינם שבעי רצון מהסדנא בה משתתפים.
 .2כל הסטודנטים הערבים )שהם  27מתוך  46סטודנטים( שבעי רצון מהתכנית .לעומתם ,קצת יותר
משלושת רבעי הסטודנטים היהודים ) ,76.5%שהם  13מתוך  17סטודנטים יהודים( שהינם שבעי רצון
מהתכנית .ז"א ,יש רק  4סטודנטים ,יהודים ,אשר ציינו שהם לא כל כך שבעי רצון מהתכנית.
 .3בחלוקה לפי תכניות :כל המשתתפים בתכנית האמנות ) (100%שבעי רצון מהסדנא .גם מבין הוותיקים,
כמעט כולם ציינו שהם שבעי רצון מהסדנא ) ,91.7%שהם  11מתוך  12סטודנטים וותיקים( .לעומתם,
שביעות הרצון מהתכנית בין הסטודנטים החדשים הינה  17) 85%מתוך  20סטודנטים חדשים(.
 .4כל הסטודנטים ) (100%ממליצים לחבריהם מבין הסטודנטים באוניברסיטה להשתתף בתכנית ,בכל
קבוצות ההשתייכות :ערבים ,יהודים ,חדשים ,וותיקים ואמנות .ז"א ,גם הסטודנטים אשר ציינו שהם לא
כל כך שבעי רצון מהתכנית ) 4סטודנטים מתוך  ,(46ממליצים לחבריהם להשתתף בתכנית.

קטגוריות מרכזיות של נושאים שאהבו בסדנאות הבין תרבותיות
.1

מרכיבים שמתייחסים לנושא של המרחב הרב תרבותי שהתכנית זימנה ואפשרה.

.2

מרכיבים שמתייחסים לנושא מאפייני ונושאי השיח ) (discourseשהתכנית זימנה.

.3

מרכיבים שמתייחסים לדרכי הפעולה במהלך הסדנאות ופעילויות שהתכנית אפשרה.

.4

מרכיבים שמתייחסים להנחיה ,ההדרכה והמנחים של הסדנאות.

.5

מרכיבים הקשורים לנושא של רכישת כלים ומיומנויות.
6

הסיבות שבגללן בחרו הסטודנטים להשתתף בתכנית
 .1העניין של הסטודנטים בנושא יחסי יהודים-ערבים היה גורם מרכזי )בין אם ראשון או שני( אצל המשתתפים
בכל הסדנאות הבין תרבותיות )אצל היהודים והחדשים צוין כראשון; ואצל הערבים והוותיקים צוין כשני(,
למעט בין משתתפי סדנת האמנות .גם העניין בנושא של רב תרבותיות היווה גורם מרכזי מניע להשתתפות
בסדנאות )במיוחד בקרב קבוצת האמנות(.
 .2הבדלים במניעים בין היהודים ולבין הערבים :ההבדל המהותי בין מניעיהם של הסטודנטים הערבים ולבין
מניעיהם של הסטודנטים היהודים ,מתייחס בעיקר למרכזיותו של גורם העיסוק בזהות האישית אצל
הערבים אל מול המשניות שלו אצל היהודים.
 .3יש הבדלים במניעים המרכזיים להשתתפות בתכנית לפי החלוקה בין שלושת התכניות – חדשים ,וותיקים
ואמנות.

עמדות משתתפי התכנית על נושאים שעוסקים ביחסים בין הערבים ליהודים
 .1אחוזי המסכימים לשילוב חברתי קולקטיבי ובעד דו-קיום וגם שמגלים אמפתיה בין משתתפי הסדנאות הבין
תרבותיות ,היהודים והערבים ,הינם גבוהים )בהרבה( מאלו שיש באוכלוסייה הרחבה כפי שמדווח במדד
יחסי ערבים-יהודים בישראל .2012
 .2משתתפי הסדנאות היהודים ציינו אחוזי הסכמה גבוהים מאלו של הסטודנטים הערבים המשתתפים
בתכנית ,כמעט בכל המשפטים המתייחסים לשילוב חברתי קולקטיבי ובעד דו קיום ,למעט המשפט
שמתייחס ל" -טוב שהאזרחים הערבים והיהודים יחיו תמיד יחד בישראל") ,אם כי ההבדל בין הערבים
והיהודים לגבי היגד אחרון זה הינו מזערי  -בהתייחס גם למספר המשתתפים הקטן בסדנת הוותיקים לעומת
החדשים(.
 .3ההסבר לפערים )הגדולים( בין שיעורי הסכמתם של משתתפי הסדנאות הבין תרבותיות לאלו הקיימים
בחברה הרחבה )לפי מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל  (2012נעוץ באפקט של התכנית על עמדותיהם של
הסטודנטים ,כתוצאה מהשתתפותם בסדנאות הבין תרבותיות.

פוטנציאל ההשפעה של התכנית
 .1יש שיעורי הסכמה גבוהים מאוד )וכמעט מוחלטים( ,בין משתתפי התכנית לגבי פוטנציאל ההשפעה של
התכנית על תרומתה להיכרות עם האחר ופיתוח מודעות לחיים בחברה רב תרבותית בקרב כלל משתתפי
התכנית וכמעט ללא הבדלים מהותיים בין הקבוצות השונות )ערבים/יהודים או חדשים/וותיקים/אמנות(.
 93.5% .2ממשתתפי התכנית מסכימים שחשוב שסטודנטים רבים בקמפוס ישתתפו בתכנית וכמעט 90%
מסכימים שיש צורך להרחיב את השיח הרב תרבותי בקמפוס בין יהודים וערבים ,במיוחד לאור שיעור
הסכמתם הגבוה שיש לתכנית פוטנציאל להשפיע על השיח הרב תרבותי בין יהודים וערבים בקמפוס
).(89.1%
 .3רוב משתתפי הסדנאות הבין תרבותיות מזהים פוטנציאל השפעה של התכנית על השיח הרב תרבותי
בקמפוס ,אם כי בשעורי הסכמה נמוכים מהנקודה הקודמת.
 .4משתתפי תכנית האמנות מסכימים שיש לתכנית פוטנציאל השפעה על השיח הרב תרבותי ופיתוח פעילות
רב תרבותית בקמפוס ,באופן בולט יותר משאר הקבוצות )החדשים והוותיקים(.
 .5בעצם גם מובילי התכנית של הסדנאות הבין תרבותיות מודעים למורכבות ההתמודדות עם סוגיית ההשפעה
של התכנית במרחב של הקמפוס" ,וכאן יש עוד הרבה עבודה".
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מה לוקחים איתם משתתפי התכנית בעקבות ההתנסות שלהם בסדנאות הבין תרבותיות:
 .1חלק גדול מבין המשתתפים מסכימים שכתוצאה מהשתתפותם בתכנית הם הגיעו לתובנות חדשות
) ,(89.1%לוקחים דברים שיכולים לעזור להם גם במעגלי חיים נוספים מעבר לקמפוס ) ,(80.4%ישמחו
לעזור לסטודנטים המתקשים בלימודים ,גם אם אינם שייכים לקבוצה החברתית שלהם ),(80.4%
מרגישים נוח להיפגש עם סטודנטים מקבוצות חברתיות אחרות משלהם במסעדה או בבית קפה )(80.4%
ומרגישים שיש מגוון של נושאים בקמפוס שניתן לפעול בהם במשותף עם סטודנטים מקבוצות חברתיות
אחרות משלהם ).(80.4%
 .2למרות שבין כלל הסטודנטים נצפתה השפעה פחותה יחסית של התכנית על נושא הסטריאוטיפים ונושא
ההשתלבות החברתית בקבוצות ההשתייכות שלהם ,יש לתכנית השפעה גדולה ,בשני הנושאים הללו על
החדשים ) 81.5%ו ,74.1% -בהתאמה( וגם על הוותיקים ) 83.3%ו ,75.0% -בהתאמה(.
 .3התכנית השפיעה על הסטודנטים הערבים יותר מאשר שהשפיעה על הסטודנטים היהודים ,בכל
הנושאים-ההיגדים.
 .4התכנית השפיעה על הוותיקים יותר מאשר על החדשים כמעט בכל הנושאים-ההיגדים.
 .5עיקר ההשפעה של התכנית על משתתפי תכנית האמנות מתמקדת בשני נושאים :תובנות חדשות שלהם
בעקבות השתתפותם בתכנית ודברים שלוקחים איתם שיכולים לעזור להם גם במעגלי חיים נוספים
מעבר לקמפוס )שיעור הסכמה של  85.7%לכל נושא(.
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 .1מבוא
שיתוף פעולה בין הגורמים המרכזיים הבאים :המרכז היהודי ערבי באוניברסיטת חיפה ,היחידה למנהיגות
חברתית – דיקנאט הסטודנטים ,בית הספר לאמנות ,קרן אברט ועמותת "מבט" ,הוביל ליצירתן והפעלתן של שתי
סדנאות בין תרבותיות באוניברסיטת חיפה:
הסדנא לפיתוח מודעות בין תרבותית – "תכנית מנהיגות קהילתית" )שלוש קבוצות – שתיים לסטודנטים
חדשים ואחת לממשיכים-וותיקים( וסדנא אחת )קבוצה אחת( במסגרת בית הספר לאמנות )"סדנת יצירה ושיחה:
בין תרבויות ,בין שפות ,בין זהויות"( .שתי הסדנאות מהוות מעין קבוצות מיקוד במחקר שמטרתו להבהיר את
הצרכים המקדמיים לביצוע ויישום תכנית רחבה ומקיפה בנושא "חיים משותפים בקמפוס מגוון מבחינה
תרבותית".
המטרה היא לחקור את ההשפעה )אימפקט( של ההשתתפות בארבעת הקבוצות ,בשתי הסדנאות הללו )להלן
"התכנית" או "תכנית מבט"( ,על עמדותיהם ונטיותיהם של הסטודנטים ,במיוחד לאור הכוונה של שותפים לבחון
ארגון יותר מפגשים שמוקדשים וממוקדים בנושא רב תרבותיות ויחסי יהודים ערבים ולבחון אופציות לפעילות
עתידית בקמפוס.
מטרות הסדנא הראשונה" ,הסדנא לפיתוח מודעות בין תרבותית – תכנית מנהיגות הקהילתית" ,פיתוח מודעות
בין תרבותית בדרך של למידה התנסותית המבוססת על תהליכי למידה אישיים וקבוצתיים; פיתוח ובחינה של
מושגי הזהות האישית והתרבותית בהקשר של חברה רב-תרבותית; הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים לתקשורת
בין-אישית אפקטיבית ,לעבודה משותפת ולמנהיגות קהילתית בסביבה בין-תרבותית מגוונת; ופיתוח יכולת
רפלקטיבית ובחינה ביקורתית של תפישות ועמדות בנושא הזהות התרבותית והמבנה החברתי בישראל.
במסגרת סדנא זו ,הסטודנטים מקבלים את ההזדמנות להגיע לקהילה ולהרחיב את השיח הרב-תרבותי אל מחוץ
לאוניברסיטה כחלק מפרויקט משותף של תרומה לקהילה.
הסדנא השנייה" ,סדנת יצירה ושיחה :בין תרבויות ,בין שפות ,בין זהויות" שבמסגרת בית הספר לאמנות ,מטרתה
לאפשר מפגש יצירתי בין סטודנטים הבאים מרקע ושפה שונים ,תוך הצפה של המטענים ,הדעות הקדומות
והקונפליקטים השונים ,ויצירת תנאים וכלים להקשבה ,הבנה ושיח שבו השונוּת היא מקור עוצמה והפריה
הדדית .בסדנה עוסקים בבירור זהות אישית על רבדיה השונים ,בפיתוח שיח ביקורתי המכיל זהויות שונות ,מברר
אזורי זיקה והזדהות ומלבן סוגיות של יחסי כוח וקונפליקט.
משתתפי סדנא זו מקבלים את ההזדמנות לעבוד בצוותים רב תרבותיים על פרויקטים משותפים של אמנות
במרחב הציבורי.
בהתבסס על ההערכה כאן יהיה אפשר לתכנן את שנה"ל הקרובה בצורה יעילה יותר.
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 .2תיאור קצר של התכנית
"התכנית" שבמוקד מחקר ההערכה כאן ,אם כן ,מורכבת משתי סדנאות בין תרבותיות:
 (1סדנא לפיתוח מודעות בין תרבותית – תכנית מנהיגות קהילתית,
 (2וסדנת יצירה ושיחה :בין תרבויות ,בין שפות ,בין זהויות.
הסדנא הראשונה ,כוללת שתי תכניות נפרדות ,אחת לסטודנטים חדשים )בשנה"ל תשע"ד השתתפו בה 20
סטודנטים ,בשתי קבוצות( והשנייה לסטודנטים וותיקים )בשנה"ל תשע"ד פעלה קבוצה אחת של וותיקים שכללה
 12סטודנטים( .בהמשך פרק זה מובא תיאור קצר על כל אחת משתי התכניות הללו.
הסדנא השנייה שמופעלת במסגרת בית הספר לאומנות ,התחילה עם כ 20 -סטודנטים בתחילת שנה"ל ,אך 16
סטודנטים מתוכם אשר התמידו בתכנית 14 .מתוכם השתתפו במילוי השאלון למחקר ההערכה שלהלן .תיאור
קצר של תכנית זו ומטרותיה מוצג בהמשך של פרק זה.
להלן תיאור קצר של כל אחת משלושת התכניות של הסדנאות הבין תרבותיות:

 2.1סדנא לפיתוח מודעות בין תרבותית – תכנית מנהיגות קהילתית ,לסטודנטים חדשים:
בסדנא זו השתתפו השנה ,תשע"ד 20 ,סטודנטים ,בשתי קבוצות :האחת נפגשה בימי ראשון וכללה 9
סטודנטים והשנייה נפגשה בימי רביעי וכללה  11סטודנטים .פירוט מאפייני המשתתפים בסדנא זו של
החדשים )והמשתתפים בשאר הסדנאות – של הוותיקים ושל האמנות( מופיע בפרק  4שמתאר את
הפרופיל הסוציו-דמוגרפי של המשתתפים בסדנאות הבין תרבותיות.
מטרות הסדנא ל"חדשים":
•

פיתוח מודעות בין תרבותית בדרך של למידה התנסותית המבוססת על תהליכי למידה אישיים וקבוצתיים

•

פיתוח ובחינה של מושגי הזהות האישית והתרבותית בהקשר של חברה רב-תרבותית.

•

הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים לתקשורת בין-אישית אפקטיבית ,לעבודה משותפת ולמנהיגות קהילתית
בסביבה בין-תרבותית מגוונת.

•

פיתוח יכולת רפלקטיבית ובחינה ביקורתית של תפישות ועמדות בנושא הזהות התרבותית והמבנה החברתי
בישראל.

נושאים מרכזיים בסדנא:
•

זהות אישית ותרבותית – בחינה של הזהות האישית ושל תרבות המקור של המשתתפים ,פיתוח הזהות
האישית בהקשר התרבותי ,קבלה של הזהויות השונות ע"י הקבוצה והחברה.

•

קונפליקטים בין תרבותיים – תפישה עצמית ותפישת האחר ,ראייה סטריאוטיפית ,ניתוח וניהול של
קונפליקטים בהקשר הבין-תרבותי.

•

שילוב בין תרבותי – השפעה בין מקורות תרבותיים שונים ,שילוב ומיזוג מקורות תרבותיים ,שונות
ומגוון תרבותי כמשאב חברתי.

•

עבודה בסביבה רב-תרבותית – מימדים יישומיים של עבודה בסביבה תרבותית מגוונת.
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דרכי הלמידה בסדנא ל"חדשים":
הסדנא מבוססת על התנסויות חווייתיות ופעילות ,תוך שימוש במגוון תחומים סדנאיים ,ועיבוד רפלקטיבי
משמעותי של ההתנסות האישית והמשותפת.
•

סדרת תהליכית של מפגשים על פי מודלים של למידה התנסותית ,התפתחות קבוצה ופיתוח מודעות רב-
תרבותית.

•

פעילות בקבוצות סדנאיות מעורבות ,המאפשרות מפגש בין-אישי וקבוצתי של משתתפים ממגוון
תרבויות.

•

ימים מרוכזים המשותפים לכלל התכנית – יום סיור רב תרבותי ,ופרויקט סיום קהילתי משותף.

חובות הסטודנטים בסדנא ל"חדשים":
•

השתתפות מלאה ופעילה בלמידה הסדנאית ,ומילוי מטלות ומשימות בית בין המפגשים.

•

השתתפות בפרויקט משותף של תרומה לקהילה בהיקף שייקבע במסגרת התכנית.

•

חובת קריאה וניהול יומן רפלקטיבי במהלך הקורס ועבודה מסכמת בכתב.

הסדנא התנהלה ע"י הנחיה משותפת של שני מנחים :ערבי ויהודיה .שניהם הנחו את שתי הקבוצות של
"החדשים".

 2.2קורס מנהיגות קהילתית  -סטודנטים ותיקים:
קבוצת הסטודנטים הוותיקים מונה השנה  12משתתפים 8 ,סטודנטים ערבים ו 4-סטודנטים יהודים ,המשתתפים
בתכנית ההתנדבות 'מנהיגות קהילתית יהודית ערבית' זו השנה השנייה .בשנה הראשונה השתתפו בסדנא
האקדמית למנהיגות בין תרבותית ,בשתי קבוצות – בקבוצת הקהילה ,ובקבוצת מעונות הסטודנטים .בשנתם
השנייה בתכנית משתתפים הסטודנטים בתכנית המשך ,בקבוצה משותפת אחת ,כקבוצת מנהיגות ותיקה בתוך
התכנית.
מטרות הסדנא של "הוותיקים":
•

המשך ופיתוח השיח הרב תרבותי במסגרת קבוצת המנהיגות הוותיקה של התכנית ,על בסיס ההכשרה
והניסיון הקודמים .פיתוח דיאלוג בין תרבותי מעמיק וחשיבה ביקורתית ולמידה.

•

התנסות ופיתוח יכולות בתכנון ,ארגון והנחיה של שיח רב תרבותי ,והובלה עצמאית של דיאלוג קבוצתי.

•

למידה התנסותית מתוך המפגש עם השטח ,התמודדות עם דילמות רב תרבותיות במרחב הקיום
המשותף.

דרכי לימוד בסדנא של "הוותיקים":
•

תכנון ,ארגון והנחייה של סיורים בערים המעורבות ובמרחבי קיום משותף יהודי ערבי ,בתכנית שנתית,
ע"י צוותים מובילים של הסטודנטים.
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•

סדרת סיורים ,הכוללים סיור גיאוגרפי והיסטורי ,מפגשים עם ארגונים ופעילים חברתיים בשטח ,ודיונים
רפלקטיביים בהנחיה עצמית.

•

תכנון ,ארגון והובלה של הסיור המשותף לכלל הסטודנטים בתכנית ,כקבוצת מנהיגות פנימית של
סטודנטים בוגרים בתכנית.

נושאים מרכזיים בקורס של "הוותיקים":
•

נרטיבים שונים של ההיסטוריה והחיים בערים המעורבות ,דילמות אקטואליות ויומיומיות של קיום רב
תרבותי יהודי ערבי במרחב המשותף.

•

היכרות עם ארגונים ופעילים חברתיים כמודלינג למנהיגות קהילתית יהודית וערבית הלכה למעשה,
ודוגמאות לעשייה קהילתית ושינוי חברתי.

•

ניתוח ביקורתי של ריבוי הנרטיבים ושל המציאות הרב תרבותית בשטח.

 2.3סדנת יצירה ושיחה :בין תרבויות ,בין שפות ,בין זהויות )במסגרת ביה"ס לאמנות(:
מטרת הסדנה היא לאפשר מפגש יצירתי בין סטודנטים הבאים מרקע ושפה שונים ,תוך הצפה של המטענים,
הדעות הקדומות והקונפליקטים השונים ,ויצירת תנאים וכלים להקשבה ,הבנה ושיח שבו השונוּת היא מקור
עוצמה והפריה הדדית .בסדנה עוסקים בבירור זהות אישית על רבדיה השונים ,בפיתוח שיח ביקורתי המכיל
זהויות שונות ,ומבררים אזורי זיקה והזדהות ומלבנים סוגיות של יחסי כוח וקונפליקט.
דרך המפגש היצירתי המשתתפים מתבוננים ומבררים בינם לבין עצמם את מרכיבי זהותם כריבוד של זהויות
דינמיות )לאומיות ,מגדריות ,אתניות ,מקצועיות ,מיניות ועוד( ואת מקורות השראה האישיים והקולקטיביים
שלהם ,לכדי יצירת שותפויות ועשייה פעילה .שיח זה מאפשר לערער על סיווגים ותיוגים ולחשוב מחדש על
עצמנו ועל זולתנו מתוך האחר שבתוכנו בכבוד והכלה .כמו כן ,המפגש בין סטודנטים לאמנות ,מוסיקה ותיאטרון
מאפשר הפריה הדדית ושיתופי פעולה יצירתיים.
אופני ההוראה :הסטודנטים מקבלים משימות קבוצתיות ,בתחומי האמנות השונים לבחירתם ,והשיעורים מהווים
במה להצגתם ומרחב לשיח על הסוגיות שהעבודות והתלמידים מעלים .מידי שבוע מוצגים ע"י המנחות
והסטודנטים חומרי תרבות רלוונטיים לנושאים שעולים במפגשים השבועיים .השאיפה היא שלקראת סיום השנה
יעבדו התלמידים על פרויקט של אמנות במרחב הציבורי.
הקורס מיועד לתלמידי מוסיקה תיאטרון ואמנות והוא פתוח גם לסטודנטים מחוגים אחרים .לא נדרשה הכשרה
מוקדמת .הקורס התנהל בעברית וערבית בהנחיה משותפת של שתי מנחות ,ערבייה ויהודייה.

12

 .3מערך מחקר ההערכה
 3.1מטרות מחקר ההערכה:
המטרה המרכזית היא לחקור את ההשפעה )אימפקט( של ההשתתפות בשתי הסדנאות )סדנא אחת של "בין
תרבויות ,בין שפות ,בין זהויות :סדנת יצירה ושיחה" – שכוללת קבוצה אחת במסגרת ביה"ס לאמנות; וסדנא
שנייה "לפיתוח מודעות בין תרבותית – תכנית מנהיגות קהילתית" – שכוללת  3קבוצות :שתיים של סטודנטים
חדשים ואחת של סטודנטים וותיקים( על עמדותיהם ונטיותיהם של הסטודנטים.
מחקר הערכה זה יעזור להבהרת הצרכים המקדמיים לביצוע ויישום תכנית רחבה ומקיפה בנושא "חיים משותפים
בקמפוס מגוון מבחינה תרבותית".
בהתבסס על ההערכה כאן יהיה אפשר לתכנן את שנה"ל הקרובה בצורה יעילה יותר.

 3.2שאלות ההערכה:
שאלות ההערכה הן בשלושה מעגלים מרכזיים:
 .1המעגל הראשון – תרומתו של המפגש הבין תרבותי להיכרות עם האחר .על כן ,השאלה המרכזית במעגל
זה היא :באיזו מידה המפגש הבין תרבותי )בקבוצות הפועלות במסגרת התכנית( תרם להיכרות עם
האחר?
 .2המעגל השני – השפעת התכנית במרחב הקמפוס של האוניברסיטה ,והשאלות הן:
א.

עד כמה הפעילות השפיעה על השיח הרב תרבותי באוניברסיטה?

ב.

באיזו מידה התפתח או התנהל פיתוח שיח רב תרבותי בקמפוס?

ג.

באיזו מידה התפתחה פעילות רב תרבותית בקמפוס?

 .3המעגל השלישי והאחרון מתייחס לתרומת התכנית למשתתפיה ,והשאלה המרכזית היא :מה המשתתפים
והמשתתפות לוקחים איתם בעקבות ההתנסות שלהם בסדנאות הבין תרבותיות הללו?

 3.3כלי המחקר ומקורות המידע במחקר ההערכה:
במסגרת מחקר ההערכה נעשה שימוש בנתונים כמותיים ואיכותניים )והשילוב ביניהם( .הנתונים נאספו
מחמישה מקורות מידע ,תוך כדי שימוש בכלי מחקר מגוונים.
נבנה ,במיוחד לפרויקט ההערכה שבנדון ,שאלון שהועבר בין הסטודנטים משתתפי התכנית )ראה נספחים( .בין
הסטודנטים היה שימוש בעוד שלושה כלים מחקריים :קבוצת מיקוד עם קבוצת הוותיקים ,תצפית בפעילות
השיעור המסכם בקבוצת האמנות ,וניתוח תוכן של טכסטים של משתתפי קבוצת האמנות.
השימוש בראיון העומק חצי המובנה נעשה עם המנחים של הסדנאות הבין תרבותיות ומובילי התכנית מהיחידה
למנהיגות חברתית ובית הספר לאמנות.
בנוסף ,נעשה שימוש )ניתוח תוכן( במגוון מסמכים על עמותת מבט ,הסילאבוסים של התכניות והעבודות
הרפלקטיביות של הסטודנטים מקבוצת האמנות שהגישו למנחות שלהם בסיום הסדנה.
הלוח הבא )לוח  (1מציג תמונה מפורטת של כלי המחקר ,מקורות המידע ומועדי ביצוע איסוף הנתונים.
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לוח  :1טבלה מרכזת של כלי המחקר ומקורות המידע
כלי מחקרי

מקורות המידע

מספר

מועד ביצוע

.1

שאלון

הסטודנטים המשתתפים בתכנית )בשלוש
קבוצות :חדשים ,וותיקים ובביה"ס לאמנות(

46

השאלון הועבר בשבוע
האחרון ) (08-12/06של
סמסטר ב' ,שנה"ל תשע"ד

.2

קבוצת מיקוד

קבוצת הוותיקים

1

12/06/2014

.3

ראיון עומק

מנחים ומובילים של התכנית

7

הראיונות נערכו בתאריכים

חצי מובנה

.4

תצפית

.5

ניתוח תוכן

)מנחים –  ;5היחידה
למנהיגות חברתית – ;1
ביה"ס לאמנות – (1
פעילות סיום/מסכמת – קבוצת האמנות
מסמכים )על עמותת מבט ,על התכנית,
סילאבוס התכנית ,עבודות רפלקטיביות של
סטודנטים מקבוצת האמנות(

1

הבאים16/06 ;(1) 08/06 :
);(2) 25/06 ;(1) 19/06 ;(2
.(1) 02/07
11/06/2014

מספר רב של מסמכים

הפירוט כפי שמופיע בטבלה למעלה מצביע על כך ש:-
 .1נעשה שימוש במקורות מידע מגוונים )סטודנטים ,מנחים ,שותפים ,מסמכים(.
 .2נעשה שימוש במגוון כלים מחקריים – כמותיים ואיכותניים )שאלון ,תצפית ,קבוצת מיקוד ,ראיונות
עומק וניתוח מסמכים(.
 .3תהליך איסוף כל הנתונים )העברת השאלונים ,התצפית ,קבוצת המיקוד והראיונות( נעשו במהלך חודש
יוני ,למעט ראיון אחד שנערך בתחילת חודש יולי .2014

 3.4דרך הצגת וניתוח הממצאים:
במטרה לענות על שאלות ההערכה ,נעשה שימוש משולב בנתונים הכמותיים – הממצאים מהשאלונים
לסטודנטים המשתתפים בתכנית – וגם בנתונים האיכותניים.
בשלב ראשון יוצגו המאפיינים המרכזיים של הסטודנטים המשתתפים בתכנית ,ולאחר מכן הצגת הממצאים
תתבצע לפי הסדר שלהלן:
-

שביעות רצון הסטודנטים מהתכנית,

-

הסיבות שבגללן בחרו הסטודנטים להשתתף בתכנית,

-

עמדות משתתפי התכנית על נושאים שעוסקים ביחסי ערבים-יהודים,

-

פוטנציאל ההשפעה של התכנית,

-

מה לוקחים איתם משתתפי התכנית בעקבות ההתנסות שלהם בסדנאות הבין תרבותיות.

הממצאים יוצגו בכל השלבים לפי שלושה חתכים מרכזיים :כלל אוכלוסיית הסטודנטים המשתתפים בתכנית ,לפי
לאום )ערבים/יהודים( ולפי תכנית )חדשים/וותיקים/אמנות( ,אלא אם כן צוין אחרת .הלוחות שמופיעים בגוף דוח
מחקר ההערכה שכאן מקורם עיבוד של הממצאים מהשאלון לסטודנטים משתתפי התכנית .לוחות אלו מציגים
ממצאים באחוזים בקשר להיגדים שונים ,בהתאם לסדר הנושאים שצוין למעלה .ניתנה האפשרות בשאלון להשיב
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על כל היגד לפי סולם בן ארבע דרגות ,אך במטרה למנוע סרבול ,נעשה איחוד של שתי הקטגוריות בכל שאלה
)ולוח( אשר משקפים את אלה שהינם שבעי רצון ,או המשפיעים או המסכימים ומוצגים בלוחות הרלוונטיים.
חשוב לציין ,בנספחים מופיעים השאלונים המלאים עם הממצאים לכל שאלה ולכל קטגוריה בשלושה פורמטים:
נספח 1מתייחס לכלל אוכלוסיית הסטודנטים ,נספח  2מתייחס למשתתפים הערבים ונספח  3מתייחס
למשתתפים היהודים .לא צורפו שאלונים עם הממצאים לפי תכנית ,על מנת להימנע מדוח ארוך מאוד ופירוט
יתר.
הממצאים שנאספו בעזרתם של כלי המחקר הנוספים )ראיונות עומק ,תצפית ,קבוצת מיקוד וניתוח תוכן של
מסמכים שונים( משולבים בצורה אינטגרטיבית עם הממצאים מהשאלונים ,לפי סדר הנושאים שתואר למעלה.
להלן טבלה סכמטית אשר מציינת אילו פרקים בדוח עונים אל כל שאלה משאלות מחקר ההערכה.
לוח  :2הפרקים של הדוח ביחס לשאלות מחקר ההערכה
מעגלים מרכזיים

שאלות ההערכה

הפרקים הרלוונטיים בדוח

המעגל הראשון –
תרומתו של המפגש
הבין תרבותי
להיכרות עם האחר.

באיזו מידה המפגש הבין תרבותי
)בקבוצות הפועלות במסגרת
התכנית( תרם להיכרות עם האחר?

 5.1שביעות רצון הסטודנטים מהתכנית.
 5.2הסיבות שבגללן בחרו הסטודנטים להשתתף
בתכנית.
 5.3עמדות משתתפי התכנית על נושאים שעוסקים
ביחסים בין האזרחים הערבים לאזרחים היהודים
בישראל.
 5.4.1פוטנציאל השפעת התכנית להיכרות עם
האחר.

המעגל השני –
השפעת התכנית
במרחב הקמפוס של
האוניברסיטה.

א .עד כמה הפעילות השפיעה
על השיח הרב תרבותי
באוניברסיטה?

 5.4.2פוטנציאל ההשפעה של התכנית בקמפוס.

ב .באיזו מידה התפתח או
התנהל פיתוח שיח רב
תרבותי בקמפוס?
ג .באיזו מידה התפתחה
פעילות רב תרבותית
בקמפוס?

המעגל השלישי -
תרומת התכנית
למשתתפיה.

מה המשתתפים והמשתתפות
לוקחים איתם בעקבות ההתנסות
שלהם בסדנאות הבין תרבותיות
הללו?

 5.5מה לוקחים איתם משתתפי התכנית בעקבות
ההתנסות שלהם בסדנאות הבין תרבותיות.
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 .4הפרופיל הסוציו-דמוגרפי של המשתתפים בסדנאות הבין תרבותיות
לפני הצגת הממצאים המרכזיים של מחקר ההערכה לגבי ההשפעה של ההשתתפות בסדנאות הבין תרבותיות
על עמדותיהם של הסטודנטים לנושאים רב תרבותיות ויחסי יהודים-ערבים ,נציג בפרק זה את הפרופיל הסוציו-
דמוגרפי של המשתתפים .פרופיל משתתפי התכנית ,לפי מאפיינים סוציו-דמוגרפיים מרכזיים ,יאפשר לנו הן
להכיר את אוכלוסיית המחקר-המשתתפים והן את הממצאים המרכזיים של מחקר ההערכה.
הפרופיל הסוציו-דמוגרפי של המשתתפים יוצג לפי המאפיינים הבאים:
-

לפי דת ,לאום )ערבים/יהודים( ולפי תכנית )"חדשים"" ,וותיקים" ו"אמנות"(.

-

לפי מאפיינים נבחרים של מין ,מצב משפחתי ,שנת לימודים ,שירות צבאי ,שירות לאומי/אזרחי ,רמת
דתיות ,גיל וממוצע שנות למוד של ההורים .גם כאן מאפיינים אלו יוצגו הן לפי לאום )ערבים/יהודים(
והן לפי תכנית )"חדשים"" ,וותיקים" ו"אמנות"(.

-

לפי מוצא ,לפי לאום )ערבים/יהודים(.

-

לפי מקום מגורים ,בזמן הלימודים ויישובי המגורים הקבועים של המשתתפים ,לפי לאום
)ערבים/יהודים(.

 4.1משתתפי התכנית לפי דת ולאום
לוח  :3התפלגות הסטודנטים המשתתפים ,לפי שיוך דתי ולפי תכנית )במספרים מוחלטים(
יהודים

מוסלמים

נוצרים

דרוזים

לא ידוע

סה"כ

תכנית
1

חדשים
)תכנית זו כוללת שתי קבוצות :הראשונה
ביום א' והשנייה ביום ד'(

9

8

1

1

1

20

2

וותיקים

4

7

1

0

0

12

3

אמנות

4

3

4

2

1

14

סה"כ

17

18

6

3

2

46

* בגלל המספרים הקטנים של המשתתפים בכל תת-קבוצה ,מוצגים הנתונים בלוח זה כמספרים גולמיים )ללא אחוזים(.

בתכנית של החדשים משתתפים  20סטודנטים ) 9בקבוצה של יום א' ו 11 -בקבוצה של יום ד'( ,וכולם מילאו את
השאלון 9 .מתוך ה 20 -הם יהודים 8 ,מוסלמים 1 ,נוצרי 1 ,דרוזי ואחד שלא ציין את הדת שלו/ה.
בתכנית של הוותיקים יש  12סטודנטים ,כאשר ארבעה מהם יהודים והשאר הם ערבים ) 7מוסלמים ואחד נוצרי(.
גם כל משתתפי תכנית זו מילאו את השאלון.
בתכנית האמנות משתתפים  16סטודנטים ,כאשר רק  14מתוכם מילאו את השאלון .בתכנית האמנות למדו
סטודנטים מארבע דתות 4 :יהודים 3 ,מוסלמים 4 ,נוצרים 2 ,דרוזים וסטודנט אחד שלא ציין את דתו .גם בתכנית
של החדשים השתתפו סטודנטים מארבע דתות ,אם כי היו בה רק משתתף אחד נוצרי ואחר דרוזי )וצריך לזכור
שבמסגרת תכנית זו של החדשים פעלו שתי קבוצות(.
בסיכום הכללי בכל שלושת התכניות השתתפו  17סטודנטים יהודים )שהם  37.0%מכלל משתתפי התכנית(18 ,
סטודנטים מוסלמים )שהם  6 ,(39.1%נוצרים )שהם  3 ,(13.0%דרוזים )שהם  (6.5%ושניים )שהם  (4.3%שלא ציינו
את דתם.
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מכאן ,לפי חלוקת הסטודנטים ליהודים-ערבים ,היהודים היוו  ,37.0%הערבים  58.6%ו 4.3% -שלא ציינו זהות
הדת והלאום שלהם.
חשוב לציין כאן את התרומה הגדולה לעצם המספר הקטן של מספר המשתתפים בסדנאות השונות :בתכנית
של "החדשים" הייתה קבוצה אחת שבה  9משתתפים וקבוצה שנייה שהשתתפו בה  11סטודנטים ,ובתכנית של
"הוותיקים" היו  12סטודנטים ובתכנית "האמנות" ) 16שמתוכם רק  14מילאו את השאלון למחקר הערכה זה(.
סטודנטים רבים ייחסו לכך חשיבות רבה וציינו זאת בין המרכיבים שאהבו בתכנית )בשאלות הפתוחות בשאלון
הערכה( ,במיוחד לאור זאת שקבוצה קטנה מאפשרת הזדמנות לתהליכים קבוצתיים מעמיקים ובלתי אמצעיים.
כך למשל ,שתי משתתפות בתכנית "החדשים" ציינו שאחד המרכיבים שאהבו בתכנית הוא "מפגש מצומצם
של אנשים" )משתתפת  (5ו"קבוצה קטנה שנותנת מקום לכל אחד להגיב ולהביע
דעתו" )משתתפת  ,(14ושחשוב לשמור על כך .מכאן ניתן לראות את החשיבות שהמשתתפים מייחסים לעצם
היות הקבוצה קטנה .סטודנטית אחרת בתכנית "האמנות" )משתתפת  ,(41ציינה שהיא אהבה את "האווירה
האינטימית" בקבוצה .זה יצר מצב ש"אפשר להכיר לעומק" )משתתפת  (13מתכנית "החדשים"
ו"שיח פתוח במעגל" לפי עוד סטודנטית בתכנית "האמנות" )משתתפת .(37
אולם ,עם היתרונות של קבוצות קטנות מבחינה מספרית נוצרים גם אתגרים שקשורים להרכבם הרב תרבותי
)דת ,לאום ,מגדר וגיל( של הסדנאות ובמיוחד ליחס המספרי בין יהודים-ערבים ובנים-בנות או לסוגיית
"ייצוגיות של אנשים בחברה" )לפי משתתפת  .(14משתתפת  4בתכנית של "החדשים" ציינה זאת בצורה
הבאה" :מספר המשתתפים של יהודים וערבים חייב להיות שווה" ולפי משתתפת  ,5גם היא
בתכנית של החדשים ,ציינה שיש "מספר גבוה של יהודים ושל בנות" )הראשונה ערבייה והשנייה
יהודייה(.
חשוב לציין כאן באופן מיוחד את הגיוון הרב תרבותי ,דתי לאומי שיש בסדנת "האמנות" וגם את הגיוון הרב
תחומי .למרות שמבחינת היחס המספרי בין ערבים-יהודים בקבוצה ,מספר המשתתפים הערבים הינו כפול מזה
של היהודים בסדנא זו ,אולם משתתפים בה סטודנטים מארבע דתות) .גם בתכנית "החדשים" יש משתתפים
מארבע דתות אך הם פועלים במסגרת שתי קבוצות נפרדות ,בשונה מתכנית "האמנות" שהם פועלים במסגרת של
קבוצה אחת (.יתרונותיו של מימד זה בקבוצת "האמנות" בא לידי ביטוי גם בהתייחסותם של משתתפי התכנית
כחלק מהמרכיבים שאהבו בתכנית ,כמו" :המגוונות מבחינת דת ולאומית" )משתתפת ,(43
ו"הגיוון הרב תרבותי" )משתתפת  ,(38או "רב גוניות אנושית" )משתתפת .(39
ונקודה אחרונה ,ייחודית לקבוצת "האמנות" ,קשורה למרכיב הרב תחומיות של משתתפי התכנית ,שהיה בין
המרכיבים שהסטודנטים המשתתפים אהבו בתכנית .כך למשל ,משתתפת  45ציינה שהיא אהבה בתכנית את
"המפגש הרב תרבותי והרב תחומי" ומשתתפת אחרת ) (33ציינה שאהבה בתכנית "שילוב
סטודנטים מתחומים שונים".
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 4.2משתתפי התכנית לפי המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים הנבחרים הבאים :מין ,מצב משפחתי ,שנת
לימודים ,שירות צבאי ,שירות לאומי/אזרחי ,רמת דתיות ,גיל וממוצע שנות למוד של ההורים .מאפיינים נבחרים
אלו מוצגים בלוח הבא לפי לאום )ערבים/יהודים( ולפי תכנית )"חדשים"" ,וותיקים" ו"אמנות"(.
לוח  :4הסטודנטים המשתתפים בתכנית לפי מאפיינים מרכזיים ,לפי לאום ולפי תכנית )אחוזים*(
מאפיינים מרכזיים

לפי לאום**

כלל
הסטודנטים

ערבים

יהודים

חדשים

וותיקים

אמנות

)(N=46

)(n=27

)(n=17

)(n=20

)(n=12

)(n=14

1

מין

2

מצב משפחתי

3

שנת לימודים

4

שירת צבאי

5

שירות אזרחי

6

ביחס
לשמירת הדת

7

ממוצע גיל

8

ממוצע שנות לימוד של האימא 12.38

11.29

9

12.24

11.29

לפי תכנית

נשים

73.9

81.5

64.7

80.0

41.7

78.6

גברים

26.1

18.5

35.3

20.0

58.3

21.4

רווק

91.3

92.6

88.2

90.0

91.7

92.9

נשוי

6.5

7.4

5.9

5.0

8.3

7.1

גרוש/פרוד

2.2

0

5.9

5.0

0

0

אלמן

0

0

0

0

0

0

ראשונה

32.6

33.3

29.4

55.0

***8.3

21.4

שנייה

17.4

22.2

11.8

25.0

16.7

7.1

שלישית

34.8

37.0

35.3

5.0

66.7

50.0

רביעית+

15.2

7.4

23.5

15.0

8.3

21.4

כן

32.6

0

88.2

45.0

33.3

14.3

לא

67.4

100

11.8

55.0

66.7

85.7

כן

13.0

14.8

11.8

10.0

16.7

14.3

לא

80.4

85.2

70.6

85.0

66.7

85.7

דתי מאוד

0

0

0

0

0

0

דתי

15.2

18.5

11.8

5.0

25.0

21.4

דתי במידה
מסוימת

39.1

51.9

23.5

35.0

50.0

35.7

לא דתי

45.7

29.6

64.7

60.0

25.0

42.9

25.17

23.07

28.76

25.80

24.42

24.93

14.33

12.24

12.36

12.67

13.87

11.94

12.45

12.56

ממוצע שנות לימוד של האבא

* סכום כל הקטגוריות של כל מאפיין בכל עמודה אמור להיות  .100%במידה וזה אחרת )פחות( אזי מספר נחקרים לא ענו לשאלה זו.
** יש שני סטודנטים )מתוך  46משתתפי התכנית( אשר לא ציינו את הלאום שלהם.
** בקבוצת הוותיקים יש סטודנט אחד )שמהווה  (8.3%אשר סימן היותו בשנה ראשונה :נראה שהדבר נובע משינוי מקצוע הלימודים בין
שנה שעברה לשנה זו .ז"א שנה זו הינה שנה שנייה שלו באוניברסיטה אך עבר מקצוע לימוד והשנה הינו מוגדר כשנה ראשונה ,ועל כן
ממשיך בתכנית משנה שעברה.

ניתן לאפיין את הסטודנטים המשתתפים בתכנית בצורה הבאה :על-פי רוב הן נשים ) ,(73.9%רווקות ),(91.3%
חצי מהם לומדים בשנה ראשונה ושנייה וחצי בשנת השלישית ומעלה בלימודיהם .קצת יותר מחצי מהם )(54.3%
הגדירו עצמם כדתיים או דתיים במידה מסוימת והשאר ) (45.7%הגדירו עצמם כלא דתיים .בין המשתתפים אין
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אף אחד שהגדיר עצמו כ"דתי מאוד" .גילם הממוצע הוא  25.17שנים ,וממוצע שנות הלימוד של הוריהם הוא קצת
מעל  12שנות לימוד )אצל האימהות  12.38שנים ו 12.24 -שנים אצל האבות( .כמעט שליש מהם ) (32.6%שירתו
בצבא )וכולם יהודים( .הסטודנטים הערבים לא שירתו בצבא .יש  6סטודנטים שהם  13%אשר עשו שירות
לאומי/אזרחי )שניים יהודים וארבעה ערבים(.
ייצוג היתר של הנשים בתכנית בולט במיוחד בין הערבים ) ,(81.5%בין החדשים ) (80%ובקבוצת האמנות ).(78.6%
רק בקבוצת הוותיקים הגברים מהווים רוב ) .(58.3%בניתוח שהצגנו בסעיף הקודם שהתייחס להרכב הקבוצות
מבחינת הדת והלאום ,ראינו שיש בין המשתתפים בסדנאות השונות אשר הציעו לעשות שיפורים בסוגיה זו של
היחס המספרי בין בנים-בנות בעתיד.
בין הערבים והיהודים ניכרים כמה הבדלים משמעותיים שיכולים להשפיע על הדינאמיקה הקבוצתית:
א .ממוצע הגיל בין המשתתפים הערבים הוא  23.07שנים ,לעומת  28.76שנים אצל היהודים .פער של כמעט
 6שנים.
ב .רוב הערבים ) (55.5%נמצאים בשנת הלימודים הראשונה או השנייה שלהם ,לעומת  41.2%מהיהודים.
ז"א ,שיעור הסטודנטים היהודים שהם בשנה שלישית ומעלה בלימודיהם הינו כמעט  ,60%לעומת 44.5%
בין הערבים.
ג .בממוצע ,השכלת ההורים של המשתתפים הערבים הינה פחות מ 12 -שנות לימוד )ז"א השכלה תיכונית
לא מלאה( ,לעומת כמעט  14שנות לימוד אצל האבות של היהודים ) 13.87שנים( וכמעט השכלה
אקדמאית מלאה של האמהות ) 14.33שנים( של המשתתפים היהודים.
ד .גם ביחס לשמירה על הדת :יותר מ 70% -מהערבים הגדירו עצמם כדתיים או דתיים במידה מסוימת,
לעומת  54.3%אצל היהודים .בולט האחוז הגבוה של המשתתפים היהודים שהגדירו עצמם כ"לא דתיים"
)) (45.7%לעומת  29.6%אצל הערבים(.
ה .שיעור הגברים בין הערבים הוא  18.5%לעומת קצת יותר משליש ) (35.3%בין היהודים.
פערים אלו ,ובמיוחד פערים מבחינת הגיל ,היחס נשים – גברים ,ומבחינת שלבי הלימוד באוניברסיטה )שנת
הלימודים( ,בנוסף להשכלת ההורים עשויים להשפיע על מידת המעורבות בדיונים ,ההובלה והדומיננטיות של
"קול מסוים כזה או אחר" בסדנאות .כך למשל בתכנית של "החדשים" )שפעלה במסגרת שתי קבוצות ,קבוצה
ביום א' והשנייה ביום ד'(" ,הפער היה מורגש ,במיוחד בקבוצה של יום א' ,הן מבחינת
הגיל והן מבחינת השפה .קשה היה לסטודנטים הערבים ,אך התעקשו ורצו לדבר
בעברית על מנת גם לתרגל את העברית שלהם" )ראיון  .(1אותו מנחה בראיון  1הוסיף
"בקבוצה של יום ד' היה יותר איזון מבחינת ערבים-יהודים ,ויש יותר סטודנטים
מועצמים ,בשונה מהקבוצה של יום א' .ההרכב כן משפיע וחשוב ,גם מבחינה
מספרית ,וכאן הוא גבולי .מספיק שיש שניים שלא הגיעו למפגש ואז זה מעלה את
השאלה אם בכלל לקיים או לא לקיים את המפגש" .גם המנחה השני בתכנית זו התייחס
לחשיבות הרכב הקבוצה וציין "גם הרכב הקבוצה משפיע על תחומי ונושאי העיסוק ,אופי
של המשתתפים ,או דומיננטיות של שני משתתפים בקבוצה .לא רק הגיל השפיע
אלא גם זה שיש משתתפים שנמצאים בשלבים שונים של הלימודים שלהם ,כמו
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תואר שני וגם יהודיה ,למשל .זה קשור גם עם בשילות רגשית ,שייכות לקבוצת רוב
ומיעוט" )ראיון עם מנחה .(2
שני מאפיינים נוספים ואחרונים לגבי המשתתפים בתכנית קשורים למוצא שלהם ולמקום המגורים שלהם.
תיאור הפרופיל של המשתתפים לפי שני מאפיינים אלו מוצג בהמשך לפי שייכות לאומית )ערבים/יהודים( אך לא
לפי תכנית )"חדשים"" ,וותיקים" ו"אמנות"( .הסיבה לכך נובעת ממספר המשתתפים המצומצם בכל אחת
מהתכניות כאשר מנסים למפות את המשתתפים לפי מוצא ומקום מגורים ,שגורם לפירוט יתר ,מה שלא מאפשר
יצירת תמונה שניתן ללמוד ממנה על אוכלוסיית המשתתפים.
בהתחלה נציג תמונת מצב לגבי המוצא של המשתתפים ולאחר מכן לגבי מקום מגוריהם.

 4.3משתתפי התכנית לפי ארץ מוצא:
המשתתפים נתבקשו בשאלון לציין ארץ הולדתם וגם זו של האבא .הממצאים בלוח הבא.
לוח  :5משתתפי התכנית לפי ארץ מוצא במספרים גולמיים )ואחוזים(
כלל
הסטודנטים

ערבים*

יהודים*

)(N=46

)(n=27

)(n=17

(93.5%) 43

(100%) 27

(82.4%)14

0

0

0

(2.2%) 1

0

(5.9%) 1

באחת ממדינות ברית המועצות לשעבר או מזרח אירופה

(4.3%) 2

0

(11.8%) 2

ישראל

(80.7%) 37

(52.9%) 9 (96.3%) 26

ישראל

באיזו
ארץ
באחת ממדינות אירופה-אמריקה
נולדת? באחת ממדינות אסיה-אפריקה
באיזו
ארץ
נולד
אביך?

באחת ממדינות אירופה-אמריקה

(6.5%) 3

0

(17.6%) 3

באחת ממדינות אסיה-אפריקה

(6.5%) 3

0

(17.6%) 3

באחת ממדינות ברית המועצות לשעבר או מזרח אירופה

(4.3%) 2

0

(11.8%) 2

אין תשובה

0

(3.7%) 1

0

* יש שני סטודנטים )מתוך  46המשתתפים בתכנית( אשר לא ציינו את הלאום שלהם.

מהטבלה למעלה אנו לומדים שכמעט כל הסטודנטים היהודים נולדו בישראל ) 14מתוך  .(17גם יותר מחצי
מהאבות שלהם ) (52.9%נולדו בישראל .שאר האבות נולדו באחת ממדינות אירופה-אמריקה או באחת ממדינות
אסיה-אפריקה ) 3בכל קבוצה( ושני סטודנטים ציינו שאבותיהם נולדו באחת ממדינות ברית המועצות לשעבר או
מזרח אירופה .כל המשתתפים הערבים )ואבותיהם( נולדו בישראל )אם כי אחד הסטודנטים הערבים לא ציין ארץ
הולדתו של אביו(.
עיסוק בנושא רב תרבותיות מזמין ,בין השאר ,גם עיסוק בזהות האישית ובמוצא .משתתפים רבים ציינו חשיבות
הדיונים בסדנאות הבין תרבותיות את נושא העיסוק בזהות האישית כולל נושא השייכות הדתית-עדתית ,הן בין
יהודים-ערבים והן בתוך אותה קבוצה )הן בקבוצת הערבים – מוסלמים ,נוצרים ,דרוזים ובדואים ,והן בקבוצת
היהודים – מזרחים/אשכנזים( .למשל ,סטודנטית בקבוצת האמנות ציינה שאהבה בתכנית "שיח על זהות
יהודים ולאו דווקא על זהות ערבית – מזרחים/אשכנזים" )משתתפת  .(37סטודנטית אחרת
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באותה קבוצה מציעה לעשות שינוי/שיפור ו"לפתוח את קבוצות ההתייחסות )יהודים וערבים(
לקבוצות אוכלוסייה נוספות" )משתתפת .(33
אחת השותפות המובילות בתכנית ציינה שהיא "מרגישה שהנושא הזה של רב תרבותיות הינו
סגור .לא פתוח .ולא רק בין יהודים וערבים .יש מוסלמים ,דרוזים ,נוצרים ,יהודים,
ערבים ,ועוד קבוצות ,שפות .הקורס פתח אצל המשתתפים מרחב לרב תרבותיות,
מרחב ציבורי" )ראיון .(4
מנחות סדנת האמנות ציינו ש"לקחנו את הקורס שלנו לסיפור האישי .בקורס יש "סיפורים"
בפני עצמם – אתיופית ,דרוזית ,מנצרת ועוד אחד מנצרת ועוד .הדינאמיקה
שהייתה אפשרה לנו לראות את הריבוי ,ואיפה אני יכולה להקשיב לסיפור שלך,
וגם יש לי סיפור .כל הסטודנטיות היהודיות בקבוצה הן ממוצא מזרחי .המפגש
והתהליכים הקבוצתיים ,תרמו "להוציא את הערביות" של הסטודנטיות היהודיות
ממוצא מזרחי" )ראיון .(3
אחת המשתתפות היהודיות כתבה ברפלקציה שלה על הסדנא "הכרתי יותר לעומק את השורשים
העיראקיים שלי וגם את העם היהודי בתוך עיראק מכמה מקורות שונים" .משתתפת
אחרת כתבה "כדרוזית ,הרגשתי בקונפליקט זהות ,מצד אחד אני ערבייה ,מצד שני אני
לא פלסטינאית ,מה שטוב זה שיכולתי ללמוד מהאנשים שכבר גיבשו את הזהות
שלהם".
שתי דוגמאות אחרונות אלו ממחישות חשיבות קבלתה של תמונה כוללת גם לגבי המוצא של משתתפי הסדנאות
הבין תרבותיות ,ועוזרת לנו להבנה מעמיקה של הדינאמיקה האישית והקבוצתית הבין תרבותית שמתרחשת
במפגשים הסדנאיים של התכנית.
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 4.4מגורים בזמן הלימודים ויישובי המגורים הקבועים של משתתפי התכנית:
המשתתפים בתכנית נתבקשו בשאלון לציין את מקום המגורים שלהם בזמן הלימודים שלהם וגם את יישוב
המגורים הקבוע שלהם .חשיבות הצגת תמונה כללית לגבי מגורי המשתתפים הן בזמן הלימודים והן לגבי
היישובים מהם באים נובעת בעיקר בגלל ציון המרחב הגיאוגרפי חברתי שממנו באים אל האוניברסיטה וגם אותו
מרחב שחיים בתוכו בזמן לימודיהם האקדמאיים.
לוח  :6מגורים של משתתפי התכנית )הן בזמן הלימודים והן הקבועים( ,לפי לאום
ערבים )(n=27
מקום
המגורים
בזמן
הלימודים

מעונות

(29.6%) 8

(23.5%) 4

חיפה

(14.8%) 4

(47.1%) 8

יישובים

 14סטודנטים )שהם  (51.9%שגרו ב 10 -יישובים שונים,

 4סטודנטים )שהם  (23.6%שגרו ב-

אחרים

לפי הפירוט הבא:
סטודנט אחד בכל אחד מהיישובים הבאים :ביר
אלמכסור ,חג'אג'רה ,כאבול ,משהד ,נצרת ,שפרעם
וטמרה; שני סטודנטים מכל אחד מהיישובים הבאים:
יפיע ,סח'נין; ו 3 -גרו בעוספיה.

 3יישובים שונים ,לפי הפירוט
הבא:
סטודנט אחד מכל אחד מהיישובים
הבאים :גן שמואל ונשר; שני
סטודנטים גרו בקרית ים.

אין תשובה

(3.7%) 1

(5.9%) 1

חיפה

0

(35.3%) 6

יישובים
אחרים

 25סטודנטים )שהם  (92.6%שגרים ב 18 -יישובים ,לפי
הפירוט הבא:
סטודנט אחד בכל אחד מהיישובים הבאים :עראבה ,ביר
אלמכסור ,פסוטה ,חג'אג'רה ,ג'דיידה-מכר ,כאבול,
קלנסאוה ,כפר סמיע ,כפר מנדא ,מג'ד אל-כרום ,משהד,
עוספיה ,טמרה ,טורעאן ואום אל-פחם; שני סטודנטים
בכל אחד מהיישובים הבאים :סח'נין ,שפרעם; ו 3 -גרים
ביפיע ועוד  3בנצרת.

 8סטודנטים )שהם  (47.1%שגרים
ב  7יישובים ,לפי הפירוט הבא:
סטודנט אחד בכל אחד מהיישובים
הבאים :גן שמואל ,משגב ,מצפה
צורית ,נתניה ,רמת גן ויוקנעם
עילית; ושני סטודנטים מקרית ים.

אין תשובה

(7.4%) 2

(17.6%) 3

באוניברסיטה

יישוב
המגורים
הקבועים

יהודים )(n=17

לפי לוח  ,6הסטודנטים הערבים באים מ 18 -יישובים שונים )בעיקר מהגליל וחלק קטן מאזור המשולש( ,אך בעת
הלימודים חלק גדול מהם מתגוררים בעיקר בחיפה ,במעונות ובעוספיה .גם הסטודנטים היהודים ,בעת לימודיהם,
גרים בעיקר במעונות ובחיפה ,אם כי חלקם הגדול גרים באופן קבוע בחיפה ) (6וביישובים שמסביב לחיפה )כמו:
קרית ים ונשר(.
תמונת מצב זו מחדדת עוד יותר את חשיבותה ומרכזיותה של האוניברסיטה כמקום מפגש רב-תרבותי עבור
באיה ,ובמיוחד עבור משתתפי התכנית.
כל משתתפי התכנית הערבים באים מיישובים הומוגניים מבחינה לאומית )וחלקם הגדול גם הומוגניים מבחינה
דתית-עדתית – רק מוסלמים או רק בדואים( .גם בין הסטודנטים היהודים יש תמונה דומה מבחינת ההומוגניות
הלאומית של אוכלוסיית היישובים מהם באים משתתפי התכנית ,למעט אלו שחיפה היא מקום המגורים הקבוע
שלהם )בתכנית משתתפים  6סטודנטים כאלו מתוך  17הסטודנטים היהודים( .בנוסף ,בזמן הלימודים ,החלק הארי
של הסטודנטים גרים במעונות ובחיפה ) 44.4%מהערבים ו 70.6% -מהיהודים(.
22

אחת המשתתפות בסדנאות כתבה "לפני שהגעתי לחיפה לא הייתה לי שום היכרות
מעמיקה עם קבוצות אתניות שונות בחברה .כל ההיכרות שלי עם הקבוצות
האתניות השונות היו דרך מסך הטלוויזיה ,הרדיו או האינטרנט" .משתתפת אחרת ציינה
"הזהויות השונות של הסטודנטים שהשתתפו בסדנא איפשרו לי אישית להרגיש את
עצמי יותר' .השוני''/ההבדל' הזה נתן לי מבט על עצמי .הפערים האלה בין הרקע
האישי של כל אחד כן היה להם נוכחות גם בהתנהגות וגם בשיחות והדיונים שעלו
בכיתה".
אחת המנחות )ראיון  (2התייחסה להשפעתו של מקום המגורים בזמן הלימודים של הסטודנטים וציינה
"בקבוצה של יום א' הסטודנטים לומדים באוניברסיטה וגרים בבתים שלהם ,לעומת
הקבוצה של יום ד' שגרים במעונות )שתי הקבוצות מהתכנית של "החדשים"( .כל
קבוצה עוברת את התהליך בצורה שונה .משתתפי הקבוצה של יום א' רצו להישאר
ביחד ,להישאר בבניית הזהות ,ולא לעבור לקונפליקט .בקבוצה של יום ד' חיים
יותר את הקונפליקט ,ביותר בפנים .יותר קשה להם לחיות ביחד ,בגלל הזיקה
למקום-לאוניברסיטה .הקונפליקט יותר נוכח ,אך חששו לעסוק בזה" .גם שתי המנחות
בראיון  3ציינו ש"הרבה

ממשתתפי

הסדנא

חווים

פער

גדול

בין

הבית

ולבין

האוניברסיטה )גם הערבים וגם היהודים( .הקורס יצר הזדמנות לחוות חיבור וזה
רלוונטי גם בשדה של האמנות וגם בשדה של האוניברסיטה" .כך קרה למשל בעניין הדו
לשוניות של הסדנא בבית הספר לאמנות ע"י השימוש בשתי השפות – הערבית והעברית .היו סטודנטים יהודים
שלא רגילים לשמוע את השפה הערבים ו"היה אי סבלנות לערבית מהצד של היהודים,
ובהתחלה הגיבו באגרסיביות פאסיבית .אך בהמשך למדו לחיות במרחב דו לשוני
ולהיות בסדר עם זה" )ראיון  .(3ובראיון אחר )ראיון  (4ציינה אחת ממובילות התכנית התייחסה לסוגיה זו
של הדו לשוניות בצורה הבאה" :הסבלנות של ההשעיה הזו ,כי אתה לא מבין מה מדברים.
הסאונד הזה הוא פשוט מחולל שינוי" .היא הוסיפה ש"זה לא חדש שיש סטודנטים ערבים
באוניברסיטה ,אבל סטודנטיות ערביות שהגיעו ללמוד אומנות הן מתמודדות עם
אתגרים לא מעטים ,גם אישה ,גם דתייה .זה מורכב .יש כוח מיוחד לסטודנטיות
שמגיעות לכאן .חלקן נדרשות לנסוע לבד ואסור להן לנהוג )מטעמי דת(".
ולסיום ,אחת ממובילות התוכנית ציינה בראיון בהתייחסותה למקומות שמהם באים הסטודנטים הערבים
והיהודים באומרה" :הם לא ממש מכירים .לא מכירים את ההוויה הקיומית והיום
יומית .ובמסגרת הסדנאות הם נחשפים זה לזה .בתכנית יש להם הזדמנות ולהיפגש
ולהכיר לעומק" )ראיון .(5
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 .5ממצאים:
 5.1שביעות רצון הסטודנטים מהתכנית:
השאלון לסטודנטים כלל שתי שאלות שמבררות ,באופן ישיר ,את שביעות רצונם מהתכנית .שתי השאלות היו:
"נא לציין מידת שביעות הרצון הכללית שלך מהתכנית?" )שאלה מס'  ,(53והשאלה "באיזו מידה אתה ממליץ
לחבריך מבין הסטודנטים באוניברסיטה להשתתף בתכנית זו?" )שאלה מס'  ,(62כאשר ההנחה היא ששאלה
אחרונה זו מהווה אינדיקציה נוספת ,שכוללת )לפחות( כוונה לביצוע פעולה )המלצה( שנובעת משיקוף תמונה
סטטית של שביעות רצון מהתכנית.
הסטודנטים נתבקשו לציין שביעות רצונם הכללית מהתכנית לפי סולם שנע מ 1 -עד  ,4כאשר  1סימל "מאוד שבע
רצון" 2 ,סימל "שבע רצון" 3 ,סימל "לא כל כך שבע רצון" ו 4 -סימל "בכלל לא שבע רצון" .בניתוח כאן ,איחדנו
את הקטגוריות  2 – 1אל קטגוריה אחת והיא "שבעי רצון" ו 4 – 3 -אל קטגוריה אחרת והיא "לא שבעי רצון".
כנ"ל לגבי שאלה מס' ") 62באיזו מידה אתה ממליץ לחבריך מבין הסטודנטים באוניברסיטה להשתתף בתכנית
זו?"( .הסטודנטים נתבקשו לציין באיזו מידה הם ממליצים לחבריהם מבין הסטודנטים באוניברסיטה להשתתף
בתכנית לפי סולם שנע מ 1 -עד  ,4כאשר  1סימל "ממליץ מאוד" 2 ,סימל "ממליץ" 3 ,סימל "לא כל כך ממליץ" ו4 -
סימל "בכלל לא ממליץ" .בניתוח כאן ,איחדנו את הקטגוריות  2 – 1אל קטגוריה אחת והיא "ממליץ" ו 4 – 3 -אל
קטגוריה אחרת והיא "לא ממליץ".
הלוח שלהלן מציג את התוצאות של שתי שאלות אלה ,כאשר מוצגים רק האחוזים של "שבעי הרצון" )איחוד
הקטגוריות  2 – 1משאלה  (53ושל הממליצים )איחוד הקטגוריות  2 – 1משאלה  .(62התוצאות מוצגות לפי
החלוקה הבאה :כלל אוכלוסיית הסטודנטים ,לפי לאום )ערבים/יהודים( ולפי תכנית )החדשים ,הוותיקים וקבוצת
האמנות(.
לוח  :7אחוז )ומספר( שבעי הרצון מהסדנאות והממליצים להשתתפות בתכנית ,לפי לאום ותכנית

 1שיעור הסטודנטים שהם שבעי רצון
מהתכנית
 2שיעור הסטודנטים שממליצים
לחבריהם הסטודנטים באוני' להשתתף
בתכנית

כלל
הסטודנטים

ערבים

יהודים

חדשים

וותיקים

אמנות

)(n = 46

)(n = 27

)(n = 17

)(n = 20

)(n = 12

)(n = 14

100%

76.5%

85.0%

91.7%

100%

)(n = 27

)(n = 13

)(n = 17

)(n = 11

)(n = 14

100%

100%

100%

100%

100%

)(n = 27

)(n = 17

)(n = 20

)(n = 12

)(n = 14

81.5%
18.5%

52.9%
47.1%

65%
35%

75%
25%

71.4%
28.6%

91.3%
)(n = 42
100%
)(n = 46

.2א .ממליץ מאוד 69.6%
.2ב .ממליץ 30.4%

לפי תכנית

לפי לאום

מלוח  7אנו לומדים ש:-
 .1מעל  42) 90%מתוך  (46מכלל הסטודנטים הינם שבעי רצון מהתכנית בה משתתפים.
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 .2כל הסטודנטים הערבים )שהם  27מתוך  46סטודנטים( שבעי רצון מהתכנית .לעומתם ,קצת יותר
משלושת רבעי הסטודנטים היהודים ) ,76.5%שהם  13מתוך  17סטודנטים יהודים( שהינם שבעי רצון
מהתכנית .ז"א ,יש רק  4סטודנטים ,יהודים ,אשר ציינו שהם לא כל כך שבעי רצון מהתכנית.
 .3בחלוקה לפי תכניות :כל המשתתפים בתכנית האמנות ) (100%שבעי רצון מהסדנא .גם מבין הוותיקים,
כמעט כולם ציינו שהם שבעי רצון מהסדנא ) ,91.7%שהם  11מתוך  12סטודנטים וותיקים( .לעומתם,
שביעות הרצון מהתכנית בין הסטודנטים החדשים הינה  17) 85%מתוך  20סטודנטים חדשים(.
 .4הממצאים מהנקודה הקודמת מבליטים הן את חשיבותה של ההמשכיות בתכנית )מחדשים לוותיקים( והן
ההזדמנות שמייצרת התכנית ביצירת אינטראקציות מתמשכות בין הסטודנטים המשתתפים )בין
הוותיקים ובין משתתפי קבוצת האמנות(.
 .5חשוב לציין לגבי הסטודנטים שציינו חוסר שביעות רצון מהתכנית :כפי שצוין בנקודה  2למעלה ,היו 4
סטודנטים ,כולם יהודים ,שאינם שבעי רצון מהתכנית ) 3סטודנטים בקבוצת החדשים ואחד בקבוצת
הוותיקים( .היות והתשובות לשאלה זו מורכבות מסולם בן ארבע דרגות אשר אוחדו לשתיים לצורך
הצגתם כאן ,חשוב לעמוד באופן מדויק יותר לגבי רמת חוסר שבעיות רצונם של ארבעת הסטודנטים
הללו :וכאן חשוב לציין שאף אחד מהם לא ציין "בכלל לא שבע רצון" )דרגה  4בסולם התשובות( ,אלא
כולם ציינו רמה של "לא כל כך שבע רצון" מהתכנית )דרגה  3בסולם התשובות( .הערה זו חשובה משתי
סיבות :האחת בשביל להבין את עוצמת חוסר שביעות הרצון של הסטודנטים הללו והסיבה השנייה
קשורה לנקודה  6שלהלן ואשר מתייחסת להמלצותיהם של הסטודנטים לחבריהם להשתתפות בתכנית.
 .6כפי שניתן לראות בלוח שלמעלה ,כל הסטודנטים ) (100%ממליצים לחבריהם מבין הסטודנטים
באוניברסיטה להשתתף בתכנית ,בכל קבוצות ההשתייכות :ערבים ,יהודים ,חדשים ,וותיקים ואמנות.
ז"א ,גם הסטודנטים אשר ציינו שהם לא כל כך שבעי רצון מהתכנית ) 4סטודנטים מתוך  ,(46ממליצים
לחבריהם להשתתף בתכנית.
כל משתתפי הסדנאות הבין תרבותיות ממליצים לחבריהם באוניברסיטה שגם הם ישתתפו בתכנית
מושפעת ללא ספק משביעות רצונם המלאה מהתכנית ,אך גם מכך שהם מייחסים חשיבות רבה לתכנית
והשפעותיה החיוביות עליהם בקמפוס .הממצאים והניתוח שמוצגים בפרקים הבאים על פוטנציאל
ההשפעה של התכנית ועל מה הם לוקחים איתם בעקבות השתתפותם בתכנית מאוששים ומחזקים
הסבר זה.
 .7ניתן לשער שקיימים הבדלים בין הסטודנטים בקבוצות השונות )ערבים/יהודים ,חדשים/וותיקים/אמנות(
בעוצמת ההמלצה שלהם לחבריהם להשתתף בתכנית )בין אם ממליצים מאוד או רק ממליצים( .לשם כך
יש צורך לפרק את איחוד הקטגוריות בסולם התשובות לשאלה זו )ראה את השורות .2א .וגם את .2ב.
בלוח למעלה( .לפי הממצאים שמופיעים בשתי השורות הללו ).2א .וגם .2ב (.אכן ניתן לראות ששיעור
הממליצים מאוד הגבוה ביותר הינו בין הסטודנטים הערבים ) ,(81.5%לאחר מכן בין הוותיקים ,75.0%
האמנות ) ,(71.4%ובסוף בין היהודים ).(52.9%
ולסיום פרק זה ,מה שמשקף בצורה טובה מאוד את שביעות רצונם של המשתתפים מהתכנית הינו השיעור
הגבוה מאוד של המשתתפים אשר התייחסו לשאלה הפתוחה בשאלון על ציון המרכיבים שאהבו בתכנית42 .
סטודנטים ,שמהווים  91.3%מכלל  46המשתתפים התייחסו לשאלה זו ורשמו מרכיבים שונים אשר אהבו בתכנית.
אולם ,מה שעוד יותר מסביר את שביעות רצונם הם אותם המרכיבים שציינו ורשמו .מניתוח מכלול המרכיבים
שנרשמו על ידי המשתתפים ,ניתן להצביע על  5קטגוריות מרכזיות של נושאים שאהבו בסדנאות הבין תרבותיות,
ואלה הם:
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-

מרכיבים שמתייחסים לנושא של המרחב הרב תרבותי שהתכנית זימנה ואפשרה:
נושא זה זכה במרב ההתייחסויות ,מה שמשקף גם את מרכזיותו הן בקרב המשתתפים והן בתכנית ,כמובן
בנוסף לאפקט של התכנית עצמה על משתתפים .להלן דוגמאות למרכיבים שהמשתתפים ציינו:
" המפגשים אפשרו את ההזדמנות להכיר את האחר" )משתתפת  ,(18או
"אפשר להכיר יותר לעומק" )משתתפת  ,(13או "התכנית מאפשרת
במידה מסוימת להכיר את האחר ולהכיל אותו להבין אותו"
)משתתפת .(17
" עצם המפגש של סטודנטים יהודים וערבים" )משתתפת  ,(3או "המפגש
בינינו כל שבוע" )משתתפת  ,(28או "גיוון הדתות" )משתתפת  ,(25או "הגיוון
הרב תרבותי" )משתתפת  (38או "המפגש הרב תרבותי והרב תחומי"
)משתתפת  ,(45או "שילוב סטודנטים מתחומים שונים" )משתתפת .(33
" הקשבה לאחר" )משתתף  ,(26או "הקשבה משני הצדדים" )משתתפת  ,(4או
"להקשיב לדעות של אחרים" )משתתפת .(11
" אהבתי את הקורס מבחינת שהוא הכניס לחיים שלי עוד חברים
מתרבות אחרת .כשאני נפגשת באנשים יהודים ,אני מחבקת אותם,
זה ממש אהבתי" )משתתפת .(16
" האפשרות לדבר בשתי השפות" )משתתף  ,(42או "דו שיח בשפת האם"
)משתתפת  .(34מרכיבים אלו שקשורים להזדמנות שהסדנא יצרה לדיבור בשפת האם והדו
לשוניות היו ייחודיים לסדנת האמנות ,ולא רק משתתפים ערבים אהבו את המרכיב הנ"ל,
אלא גם משתתפים יהודים .כל למשל משתתפת  37כתבה שאהבה בתכנית "שיח דו
לשוני – הקורס היחיד שהייתי בו שזה מתקיים" ,או משתתף  ,39שגם הוא
יהודי ואשר ציין שבין המרכיבים שאהב בתכנית היה ה"דו לשוניות".

-

מרכיבים שמתייחסים לנושא מאפייני ונושאי השיח ) (discourseשהתכנית זימנה:
גם נושא זה זכה להתייחסויות רבות מבין המשתתפים .דוגמאות לכך:
 שיח על "נושאים מעניינים" )משתתפת  ,(6או "אהבתי את נושאי הדיונים
בכיתה" )משתתף  ,(9או "הנושאים שעולים בסדנא" )משתתפת  ,(43או "הגיוון
בנושאים" )המשתתפות  33ו ,(45 -או "הנושאים שהועלו" )משתתפת  ,(7או עצם
"השיח" )משתתפת .(35
" השיח המשותף אנשים ערבים ויהודים" )משתתפת  ,(27או "דיונים על
הזהויות

ועל

קונפליקטים

אישיים" )משתתפת  ,(46או "דיון

על
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קונפליקטים באווירה פתוחה" )משתתפת  ,(13או "שיח על הזהות
האישית ומציאות החיים עם "האחר" בקבוצה קטנה" )משתתפת  ,(8או
"שיח על נושאים שאינם מדוברים בחברה היהודית" )משתתפת  ,(5או
"שיח

על

זהות

יהודים

ולאו

דווקא

על

זהות

ערבית

–

מזרחים/אשכנזים" )משתתפת .(37
" שמותר לנו לדבר על מה שאנחנו רוצים – אין גבולות בשיח"
)משתתפת  ,(2או "להיות  freeלא מוגבל" )משתתפת  ,(11או "התבטאות ללא
חשש" )משתתף  ,(26או "שיח משותף ופתיחת דיונים בין המשתתפים"
)משתתפת  ,(30או ניהול שיחה בשפת האם ,ערבית ודו לשוניות )המשתתפות ,39 ,38 ,37 ,34
 – 45 ,42 ,41וכולם משתתפים בסדנת האמנות( ,או "השיח המשותף והשווה בין
המרצות/מנחים לסטודנטים" )משתתפת  ,(41או "שנותנים לכולם להגיד
את דעתם" )משתתפת  ,(44או "שיח לכנות ,להיכרות ,ליוזמה" )משתתפת
 ,(7או "קבוצה קטנה שנותנת מקום לכל אחד להגיב ולהביע דעתו"
)משתתפת  ,(14או "אהבתי שנתנו מקום להתבטאות משני הצדדים"
)משתתפת  (22או "הצגה עצמית של כל משתתף באופן אמנותי בתחילת
הקורס" )משתתפת .(33

-

מרכיבים שמתייחסים לדרכי הפעולה במהלך הסדנאות ופעילויות שהתכנית אפשרה:
 עיקר המרכיבים שהוזכרו ע"י המשתתפים בנושא זה התייחסו להתנדבות בקרב קבוצת
החדשים )המשתתפים .(26 ,23 ,22 ,18 ,11 ,7 ,3 ,2 ,1 :למשל ,המשתתפת  18כתבה:
"אהבתי את ההתנדבות עצמה בשטח ,עם האוכלוסייה – פעילות
חשובה ומספקת" או לפי המשתתפת " 22ההתנדבות עצמה תרמה לי".
 בקבוצת הוותיקים התייחסו בעיקר לסיורים הרב תרבותיים )המשתתפים ,27 ,24 ,20 ,19 ,17
 .(32 ,30 ,28המשתתפים ציינו זאת במשפטים כמו" :מודל הסיורים – דרך
מעניינת להכיר נרטיבים שונים" )משתתפת  ,(32או "הסיורים שעשינו
במהלך השנה לדעתי היו מאוד מוצלחים ,העשירו אותנו בהרבה
ידע והחוויה נעימה וטובה ,ולדעתי שהסיורים תרמו לחיזוק הקשר
בין אנשי הקבוצה" )משתתפת  .(17לסיורים היה תפקיד נוסף והוא גם יציאה מהשגרה
)לפי משתתפת  (37בנוסף לחיבור אל השטח )לפי משתתף .(20
גם כל המשתתפים בקבוצת המיקוד )עם הוותיקים( התייחסו לסיורים הרב תרבותיים
וייחסו להם תפקיד חשוב מאוד במהלך ההתנסות שלהם.
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 בקבוצת האמנות ציינו מרכיבים שמתייחסים לעבודה הצוותית ,היצירה וחיבור אל קהלים
נוספים .למשל ,המשתתפת  33כתבה שאהבה "עבודת הצוות  ..ובסיום הקורס
שיעור פתוח שמאפשר חשיפה לקהל הרחב לגבי פעילות מגוונת
במהלך הקורס" ,או לפי משתתף " 39פתיחות ,ניהול דיאלוג ועבודה
משותפת".
הפעילות המשותפת צוינה כמרכיב חשוב גם ע"י משתתפי התכנית הן בתכנית החדשים והן
בתכנית הוותיקים )במיוחד במשימות של ביצוע פעילויות משותפות הן במקומות שהתנדבו
בהם והן בתכנון וביצוע הסיורים ובמהלכם(.
" הורגש בתכנית את המאמץ הרב וההשקעה במהלך כל הפעילות
שהתקיימו למען קידום הדו קיום" )משתתפת  ,(17או "מפגש עם
מרחבים בעיר של פעילות מעורבת למען התקרבות בין הצדדים"
)משתתפת .(24

-

מרכיבים שמתייחסים להנחיה ,ההדרכה והמנחים של הסדנאות:
משתתפי הסדנאות הבין תרבותיות בשלושת התכניות )החדשים ,הוותיקים והאמנות( התייחסו גם
למרכיבים שקשורים למנחים ולהדרכה כאל מרכיבים שאהבו במסגרת הסדנאות .ולהלן מספר דוגמאות
לכך:
 היו משתתפים אשר ציינו ישירות שביעות רצונם מהמנחים ,כמו "רכזים  יוסף
ומיכל" )משתתפת  ,(6או "אופן העברת המפגשים על ידי ליאור"
)משתתפת  ,(15או "חשוב לשמור על ליאור ויוסף ,בתכנית הינם אלמנט
עיקרי בתכנית שמוסיף הרבה ידע וכיף ) "(:משתתפת  ,(17או "אהבתי
את השאלות של הרכזות )מירב ודאניה( .תמיד הן שואלות מה
שלומך

ואיך

את

מרגישה,

ומודדות

את

שביעות

הרצון

שלי

מהתכנית .היה ממש כיף לעסוק עם רכזות כאלו" )משתתפת .(16
משתתפת בסדנת האמנות כתבה בפתיח של הרפלקציה שלה" :קודם כל רוצה
להגיד תודה רבה למנאר ואסנת המרצות המקסימות שלנו ,היה
מאוד כיפי לעבוד איתכן וללמוד מכן דברים חדשים".
 אך היו גם התייחסויות כלליות לגבי המנחים ,כמו" :אהבתי החונכים ומאוד
מעריך העבודה שלהם" )משתתף  ,(9או "השיח המשותף והשווה בין
המרצות לסטודנטים" )משתתפת .(41
 בנוסף ,היו סטודנטים שהתייחסו לכך שאהבו את ההנחיה ודרך הפעילות של המנחים
בהובלת הקבוצות ,כמו "הדרך היצירתית בה הועלו הנושאים ,האתגרים
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שהועלו ולא וויתרו לנו" )משתתפת  ,(7או "את הדינאמיקה הקבוצתית
שהייתה" )משתתפת  ,(15או "המרכיבים של המשימות – דרגת העלייה:
זוגות ,קבוצות) ".. ,משתתף  ,(42או "האוזן הקשבת" )משתתף  ,(45או
"שנותנים לכולם להגיד את דעתם" )משתתפת .(44

-

מרכיבים הקשורים לנושא של רכישת כלים ומיומנויות:

בנוסף ,היו גם משתתפים אשר ציינו מרכיבים שאהבו בתכנית הקשורים לנושא של רכישת כלים ומיומנויות.
ההתייחסות אל נושא זה במסגרת השאלון היו מעטות ,אך הן היו רבות ובלטו בדבריהם של המשתתפים הן
בקבוצת המיקוד והן ברפלקציות שכתבו:
למשל ,ציינה המשתתפת " 17במהלך השנתיים שלי בתכנית אני מודה שרכשתי הרבה
מיומנויות למנהיגות קבוצות שעזרו לי בחיים האישיים" .אבל גם משתתפים אשר ציינו
את נושא ההתנדבות כמרכיב שאהבו בתכנית ,הם בעצם ציינו שהתנדבות זו תרמה להם ,לדוגמא המשתתפת
 22כתבה "ההתנדבות תרמה לי" ,או ההתנדבות בשטח הייתה "פעילות חשובה ומספקת
מאוד" )משתתפת  .(18בנוסף היו משתתפים שציינו שרכשו "כלים תיאורטיים וניסיון להפוך
אותם לפרקטיים" )משתתף  ,(20או "העמקת הידע על התרבות היהודית והעמקת
הידע אצל היהודים על התרבות הערבית" )משתתפת .(40
כפי שציינתי למעלה ,בקבוצת המיקוד )שהייתה עם קבוצת הוותיקים( ובעבודות הרפלקטיביות של משתתפי
הסדנא בבית הספר לאמנות ,כול המשתתפים ציינו שרכשו כלים ומיומנויות שונות במהלך הקורס אשר נעזרו
בהם בין אם במקומות אחרים בלימודיהם מחוץ לקורס ובין אם בחייהם האישיים .להלן מספר דוגמאות
מהשיתוף של הסטודנטים:
" זה מאוד עזר לי .באתי לתכנית זו מאמנות יצירה .השתמשתי
בשנה שעברה במה שלמדתי כאן בקורס עם ילדים ,והשנה עם
קבוצת נשים .זה הצליח לי .המודלים שלמדנו כאן עזרו לי".
 סטודנטית אחרת סיפרה" :אני חוזרת לשנה הראשונה שבה הייתי במעונות.
התחלתי לחפש חברים במעונות .חיפשתי מסגרת מסוימת ,חברתית.
שמעתי על התכנית הזו .נפגשתי עם הרכזת מהיחידה למעורבות
חברתית וכשהוזמנתי למפגש הראשון התרגשתי .הייתי בת .17
נכנסתי למועדון כשאני לא מכירה אף אחד .ראיתי שיש מישהו
מהכפר שלי ,ושנינו לא הכרנו קודם .לא אשכח את היום הזה .וגם
לא את המשחק שעשינו .השתמשתי בו .עצם זה שאני מספרת כל זה
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עכשיו כי אני זוכרת דברים חיוביים .זה עזר לי להמשך לכל אורך
הדרך".
 סטודנטית אחרת שיתפה" :במסגרת אחד מהקורסים שלמדתי הגשתי
עבודה והשתמשתי בדברים שלמדתי כאן .גם במסגרת עבודתי
כחונכת בפרויקט פרח".
 סטודנטית אחרת שיתפה" :התחלתי את התכנית עם דעה מסוימת
והתמקדתי עם בעיות מסוימות ,שלי .לא יודעת עד כמה הצלחתי
לקבל את הבעיות של הצד השני .זה היה הקול של שנה שעברה.
דווקא השנה ,וזה אף פעם לא נגמר ,נחשפתי לבעיות של הצד
השני .היום אני מתייחסת לבעיות של שני הצדדים .מרגישה שזה
חיזק אצלי את הזהות שלי".
 סטודנט נוסף" :אני ישר הייתי צריך לשחות מיד במים העמוקים .לאחר
התיכון נסעתי לתל אביב ולמדתי שזה קשה .זה לא הפתיע .עכשיו
אני מבין את זאת יותר טוב .לא יודע להגיד כמה כלים לוקח
מהקורס .בחלק מהדברים אני חי איתם יומיום .בכללי ,בתקופה
האחרונה ,הגעתי לתובנה שלא לבוא לבן אדם ולשפוט אותו.
הקורס פתח הזדמנות לשתף .מה שנכון הוא לדבר".
 סטודנטית נוספת" :לנסות לא לשכנע את הצד השני ,אלא לשמוע,
להבין ,לא בהכרח לקבל .בהתחלת הקורס זה לא היה".
 סטודנטית נוספת" :אני אישית התכנית פחות פוגשת אותי בלימודים.
אך לקחתי הרבה כלים .יש לי יותר מודעות .וגם ברגע שאני יודעת
אז אני מרגישה "על המפה" .מרגישה יותר מודעות וכך מרגישה
שאני יכולה לשתף .זה נותן לי את האפשרות להיות עם מודעות
אל מה שקורה סביבי .לא תמיד אני פוגשת חברים יהודים ודנים
יחד".
 ודוגמא אחרונה" :תרמה לי הסדנה להתפתחות האישית שלי בכל מיני
דרכים ויותר משיטה וזה נתן לי עוד יותר ביטחון עצמי ותפסתי את
עצמי יותר כאישה מוסלמית משתלבת במגזר שונה .ובנוסף גם
קיבלתי עוד כלים שימושיים לקבלת החלטות בחיים מהשיחות שהיו
בסדנה ובמיוחד מכל עבודות היצירה שהיו".
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ולסיום ,מרכיבים מבניים שהמשתתפים אהבו אותם בתכנית :מעבר לנושאים כמו ההרכב הרב תרבותי וגודל
הקבוצה )כפי שתואר בהרחבה בפרק  ,(4היה סטודנט אחד אשר ציין את העובדה שמשתתפי התכנית זוכים
בהכרה בארבע נקודות אקדמיות )משתתפת .(30
לסיכום ,שביעות רצונם הגבוהה של המשתתפים בסדנאות הבין תרבותיות נובעת בעיקר ממרכיבים רבים
אשר אהבו בסדנאות .מרכיבים אלה מתייחסים ל 5 -נושאים מרכזיים והם:
 .1מרכיבים שמתייחסים לנושא של המרחב הרב תרבותי שהתכנית זימנה ואפשרה.
 .2מרכיבים שמתייחסים לנושא מאפייני ונושאי השיח ) (discourseשהתכנית זימנה.
 .3מרכיבים שמתייחסים לדרכי הפעולה במהלך הסדנאות ופעילויות שהתכנית אפשרה.
 .4מרכיבים שמתייחסים להנחיה ,ההדרכה והמנחים של הסדנאות.
 .5מרכיבים הקשורים לנושא של רכישת כלים ומיומנויות.
לאור שביעות הרצון הגבוהה של המשתתפים בסדנאות ,הם גם כולם ממליצים לחבריהם באוניברסיטה
להשתתף בתכנית .בהמשך בפרק  5.4.2אנחנו נראה שהם עושים זאת כי לפי דעתם חשוב שסטודנטים רבים
בקמפוס ישתתפו בתכנית זו.
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 5.2הסיבות שבגללן בחרו הסטודנטים להשתתף בתכנית:
במטרה להבין את מניעיהם של הסטודנטים אשר גרמו להם להשתתף בתכנית ,הוצגו בפניהם בשאלון רשימה
של  7גורמים ונתבקשו לציין לגבי כל גורם את מידת השפעתו על החלטתם להשתתף בתכנית .הדירוג הוא מ1 -
עד  = 1) 4בכלל לא השפיע = 2 ,לא כל כך השפיע = 3 ,השפיע ו = 4 -השפיע מאוד( .כדי לפשט את הלוחות
מופיע רק שיעור ההשפעה )המורכב מ"השפיע" ו"השפיע מאוד"(.
לוח  :8שיעור השפעתם של גורמים שונים להשתתפות בתכנית )באחוזים(
הסיבות שבללן בחרו הסטודנטים להשתתף
בתכנית

כלל
הסטודנטים

לפי לאום

יהודים חדשים וותיקים

אמנות

)(n=12

)(n=14

1

עניין בנושא של רב תרבותיות

93.5

92.6

94.1

95.0

100

85.7

2

רצון ללמוד בצורה "אחרת" ו"שונה"

84.8

81.5

88.2

85.0

91.7

78.6

3

רצון להכיר אנשים שונים ממני

82.6

81.5

82.4

95.0

83.3

64.3

4

הזדמנות לעסוק בזהות האישית

80.4

88.9

64.7

90.0

83.3

64.3

5

תחושת אחריות חברתית שיש לך כלפי
החברה שבה אתה חי

78.3

77.8

82.4

75.0

100

64.3

6

עניין בנושא יחסי יהודים-ערבים

78.3

70.4

94.1

95.0

91.7

42.9

7

הזדמנות לרכישת כלים בניהול קונפליקטים

67.4

66.7

70.6

70.0

83.3

50.0

)(N=46

ערבים

לפי תכנית

)(n=20) (n=17) (n=27

מהלוח שלמעלה ניתן לראות שהעניין של רוב הסטודנטים בנושא של רב תרבותיות השפיע עליהם להשתתף
בתכנית ,בכל הקבוצות והתכניות 93.5% :מכלל משתתפי התכנית 92.6% ,בין הערבים 94.1% ,בין היהודים95% ,
בין החדשים 100% ,בין הוותיקים ו 85.7% -בין משתתפי תכנית האמנות .אולם ,משתתפי התכנית ציינו גם
גורמים נוספים שהשפיעו עליהם בהחלטתם ,כך למשל:
הסטודנטים הערבים ,ציינו גם את גורם "ההזדמנות לעסוק בזהות האישית" ) (88.9%ולאחר מכן "הרצון ללמוד
בצורה אחרת ושונה" ו"רצון להכיר אנשים שונים מהם" ) 81.5%כל גורם(.
אצל היהודים שני הגורמים השכיחים ביותר היו הנושא של רב תרבותיות ויחסי יהודים-ערבים )באותה מידה( ,אך
גם "רצון ללמוד בצורה שונה" ) ,(88.2%ו"רצון להכיר אנשים שונים מהם" ו"תחושת אחריות חברתית" שיש להם
כלפי החברה שבה הם חיים ) 82.4%כל גורם(.
תמונה עוד יותר מעניינת עולה מניתוח שכיחות הגורמים שהשפיעו על הסטודנטים לפי שלושת התכניות
השונות:
בין החדשים ,בנוסף לרב תרבותיות ,הם ציינו גם העניין שלהם בנושא יחסי יהודים-ערבים והרצון שלהם להכיר
אנשים שונים מהם ) 95%כל גורם( ולאחר מכן ההזדמנות לעסוק בזהות האישית ) (90%והרצון ללמוד בצורה
אחרת ושונה ) .(88.2%כאילו שהם בתהליך חיפוש ,וגורמים שונים ומגוונים משפיעים עליהם בהחלטתם להשתתף
בתכנית.
אצל הוותיקים ,לעומת זאת ,הם ציינו גם את תחושת האחריות חברתית שיש להם כלפי החברה שבה הם חיים
באותה מידה כמו העניין שלהם בנושא של רב תרבותיות ) .(100%בעצם ,גורם זה )האחריות החברתית( היה הכי
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שכיח בין הוותיקים ,דבר שמלמד על השפעתה של ההמשכיות בהשתתפות בתכנית מעבר לשנה הראשונה .בנוסף,
רוב גדול מהוותיקים ) (91.7%ציינו גם עוד שני גורמים והם :העניין בנושא יחסי יהודים-ערבים והרצון ללמוד
בצורה אחרת ושונה .ניתן לראות שאצל הוותיקים ,כמעט לכל מכלול הגורמים יש השפעה עליהם בהחלטתם
להשתתף בתכנית ,אך הייתה להם מעין אחדות דעים לגבי שני הגורמים הקשורים לרב תרבותיות ותחושת
האחריות החברתית שלהם ,אשר עולים בקנה אחד עם היותם ממשיכים-וותיקים.
ולגבי קבוצת האמנות ,בנוסף לגורם הקשור לנושא של רב תרבותיות ) 85.7%מהם ציינו אותו כמשפיע( ,היו גם
עוד  78.6%מהם אשר ציינו את הרצון שלהם ללמוד בצורה אחרת ושונה כגורם שהשפיע עליהם לבחור להשתתף
בתכנית.
לסיכום ,הממצאים של חלק זה של הממצאים לגבי הגורמים להשתתפות הסטודנטים בסדנאות הבין תרבותיות
עולה בקנה אחד עם הסיכום של הפרק הקודם שהתייחס למרכיבים שהמשתתפים אהבו בסדנאות .אלה היו
בעיקר נושאים הקשורים לרב תרבותיות ומרחב תרבותי  -כולל השיח ,נושאיו ואפשרויותיו ודרכי הפעילות
בסדנאות ,אשר היוו מרכיבים שהמשתתפים אהבו .נושאים אלה קשורים בעצם גם לגורמים שבגללם הסטודנטים
בחרו להשתתף בתכנית ,כמו :עניין בנושא של רב תרבותיות ,רצון להכיר אנשים שונים ,עיסוק בזהות האישית,
יחסי יהודים-ערבים ,רצון ללמוד בצורה שונה ורכישת כלים.
היות והמשתתפים ציינו שיעורי הסכמה גבוהים למספר רב של גורמים אשר השפיעו עליהם להשתתף בתכנית,
חשוב לייצר תמונה מעמיקה יותר לגבי זהות הגורם או שני הגורמים הכי חשובים בעיניהם .לשם כך נתבקשו
הסטודנטים לציין בשאלון את הגורם הראשון בחשיבותו וגם הגורם השני בחשיבותו בהשפעתם עליהם
להשתתפות בתכנית .התוצאות מוצגות בלוח שלהלן .סך הכל בכל עמודה ,הן בחלק א' והן בחלק ב' של הלוח,
הוא .100%
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לוח  :9מיפוי הגורמים להשתתפות בתכנית לפי סדר חשיבותם – גורם ראשון וגורם שני ,לפי לאום ותכנית
)אחוזים(
ערבים

יהודים

וותיקים

חדשים

אמנות

חלק א'  -הגורם הראשון בחשיבותו
עיסוק בזהות האישית

יחסי יהודים-ערבים

יחסי יהודים-ערבים

רב תרבותיות

רב תרבותיות

)(33.3

)(41.2

)(40.0

)(25.0

)(21.4

רב תרבותיות

להכיר אנשים שונים

עיסוק בזהות האישית

להכיר אנשים שונים

עיסוק בזהות האישית

)(18.5

)(17.6

)(20.0

)(25.0

)(21.4

להכיר אנשים שונים

רב תרבותיות

להכיר אנשים שונים

תחושת אחריות

ללמוד בצורה אחרת

)(14.8

)(11.8

)(15.0

)(16.7

)(14.3

יחסי יהודים-ערבים

ללמוד בצורה אחרת

ללמוד בצורה אחרת

עיסוק בזהות האישית

להכיר אנשים שונים

)(11.1

)(11.8

)(10.0

)(16.7

)(14.3

תחושת אחריות

תחושת אחריות

רב תרבותיות

יחסי יהודים-ערבים

יחסי יהודים-ערבים

)(7.4

)(11.8

)(5.0

)(8.3

)(7.1

ללמוד בצורה אחרת

כלים בניהול קונפליקט

תחושת אחריות

כלים בניהול קונפליקט

תחושת אחריות

)(7.4

)(5.9

)(5.0

)(8.3

)(7.1

כלים בניהול קונפליקט

עיסוק בזהות האישית

כלים בניהול קונפליקט

ללמוד בצורה אחרת

כלים בניהול קונפליקט

)(3.7

)(0

)(5.0

)(0

)(0

אין תשובה )(3.7

אין תשובה )(0

אין תשובה )(0

אין תשובה )(0

אין תשובה )(14.3

יחסי יהודים-ערבים

רב תרבותיות

חלק ב'  -הגורם השני בחשיבותו
תחושת אחריות

יחסי יהודים-ערבים

רב תרבותיות

)(25.9

)(35.3

)(30.0

)(33.3

)(28.6

עיסוק בזהות האישית

תחושת אחריות

רב תרבותיות

עיסוק בזהות האישית

עיסוק בזהות האישית

)(18.5

)(29.4

)(25.0

)(25.0

)(14.3

כלים בניהול קונפליקט

ללמוד בצורה אחרת

ללמוד בצורה אחרת

תחושת אחריות

יחסי יהודים-ערבים

)(18.5

)(11.8

)(15.0

)(16.7

)(14.3

רב תרבותיות

עיסוק בזהות האישית

יחסי יהודים-ערבים

כלים בניהול קונפליקט

כלים בניהול קונפליקט

)(11.1

)(11.8

)(10.0

)(16.7

)(14.3

תחושת אחריות

יחסי יהודים-ערבים

עיסוק בזהות האישית

להכיר אנשים שונים

ללמוד בצורה אחרת

)(11.1

)(5.9

)(10.0

)(8.3

)(7.1

ללמוד בצורה אחרת

להכיר אנשים שונים

להכיר אנשים שונים

רב תרבותיות )(0

תחושת אחריות )(7.1

)(7.4

)(5.9

)(5.0

להכיר אנשים שונים

כלים בניהול קונפליקט

כלים בניהול קונפליקט

ללמוד בצורה אחרת

להכיר אנשים שונים

)(3.7

)(0

)(5.0

)(0

)(0

אין תשובה )(3.7

אין תשובה )(0

אין תשובה )(0

אין תשובה )(0

אין תשובה )(14.3

מלוח  9שלמעלה אנו לומדים ש:-
 .1העניין של הסטודנטים בנושא יחסי יהודים-ערבים היה גורם מרכזי )בין אם ראשון או שני ,בחלק א' או
בחלק ב' של הלוח שלמעלה( אצל המשתתפים בכל הסדנאות הבין תרבותיות )אצל היהודים והחדשים
צוין כראשון; ואצל הערבים והוותיקים צוין כשני( ,למעט בין משתתפי סדנת האמנות.
 .2לפי הממצאים שבלוח למעלה ,עולה שלנושא יחסי יהודים-ערבים יש תפקיד מרכזי ובר השפעה על
הסטודנטים להשתתף בסדנאות הבין תרבותיות .בלוח הקודם )לוח  (8ניתן לראות מרכזיותו של גורם זה
רק בין המשתתפים היהודים ובסדנא של החדשים ,אך לא בין המשתתפים הערבים ולא בסדנת
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הוותיקים .אצל משתתפי שתי הקבוצות האחרונות הללו היו שיעורי הסכמה גבוהים יותר לגורמים
אחרים .אולם כאשר המשתתפים נתבקשו להגדיר את שני הגורמים הכי חשובים בעיניהם ולהציגם לפי
סדר חשיבות ,בלטה מרכזיותו של הגורם יחסי יהודים-ערבים גם בין המשתתפים הערבים וגם בסדנת
הוותיקים.
 .3הבדלים במניעים בין היהודים ולבין הערבים :ניתן לסכם ,באופן כללי ,שההבדל המהותי בין מניעיהם של
הסטודנטים הערבים ולבין מניעיהם של הסטודנטים היהודים ,מתייחס בעיקר למרכזיותו של גורם
העיסוק בזהות האישית אצל הערבים אל מול המשניות שלו אצל היהודים.
מהלוח שלמעלה ניתן לראות שהגורם הראשון בחשיבותו בעיני הסטודנטים הערבים )בחלק א' של
הלוח( הוא העיסוק בזהות האישית ) 33.3%מהם ציינו זאת( והגורם השני בחשיבותו )בחלק ב' של הלוח(
הוא העניין שלהם בנושא יהודים-ערבים ) 25.9%מהם ציינו זאת(.
לעומתם ,אצל הסטודנטים היהודים ,הגורם הראשון בחשיבותו בעיניהם )בחלק א' של הלוח( הוא העניין
שלהם בנושא יחסי יהודים-ערבים ) 41.2%מהם ציינו זאת( והגורם השני בחשיבותו )בחלק ב' של הלוח(
הוא העניין שלהם בנושא של רב תרבותיות ) 35.3%מהם ציינו זאת(.
 .4גם כשבוחנים את הנושא של המניעים המרכזיים – הראשון והשני – להשתתפות בתכנית לפי החלוקה
בין שלושת התכניות – חדשים ,וותיקים ואמנות ,ניתן להבחין במספר ממצאים מעניינים ,והם:
 oניתן לראות שהגורם הראשון בחשיבותו בעיני הסטודנטים החדשים )בחלק א' של הלוח( הוא
העניין שלהם בנושא יחסי יהודים-ערבים ) 40.0%מהם ציינו זאת( והגורם השני בחשיבותו
)בחלק ב' של הלוח( הוא תחושת האחריות החברתית ) 30.0%מהם ציינו זאת(.
 oלעומתם ,אצל הוותיקים ,הגורם הראשון בחשיבותו בעיניהם )בחלק א' של הלוח( הוא העניין
שלהם בנושא רב תרבותיות ) 25.0%מהם ציינו זאת( והגורם השני בחשיבותו )בחלק ב' של
הלוח( הוא העניין שלהם בנושא יחסי יהודים-ערבים ) 33.3%מהם ציינו זאת(.
 oבחינת המניעים המרכזיים שגרמו לסטודנטים בקבוצת האמנות להשתתף בתכנית מגלה תמונה
מעניינת ושונה משאר הקבוצות :הגורם הראשון בחשיבותו בעיניהם )בחלק א' של הלוח( הוא
העניין שלהם בנושא של רב תרבותיות ) 21.4%מהם ציינו זאת( .זה היה גם הגורם השני
בחשיבותו )בחלק ב' של הלוח( ) 28.6%מהם ציינו זאת( .מה שמעניין כאן הוא שבמקרה זה של
משתתפי תכנית האמנות ,הנושא של יחסי יהודים-ערבים לא היווה גורם מניע מרכזי ראשון )לא
בחלק א'  -הגורם הראשון בחשיבותו ,וגם לא בחלק ב'  -הגורם השני בחשיבותו של הלוח
למעלה(.
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 5.3עמדות משתתפי התכנית על נושאים שעוסקים ביחסים בין האזרחים הערבים לאזרחים
היהודים בישראל:
במטרה ללמוד על עמדותיהם של משתתפי הסדנאות הבין תרבותיות על נושאים שעוסקים ביחסים בין
האזרחים הערבים לאזרחים היהודים בישראל ,נתבקשו הסטודנטים בשאלון לציין את מידת ההסכמה שלהם על
 10משפטים שמתייחסים לנושא )ראה פירוט בלוח שבהמשך( .משפטים אלו מהווים אינדיקאציה ל 5 -נושאים
מרכזיים בהקשר של היחסים בין האזרחים הערבים לאזרחים היהודים בישראל ,והם:
 .1שילוב חברתי קולקטיבי )המשפטים  3 – 1בלוח שבהמשך(.
 .2לגיטימציה של דו-קיום )המשפטים .(5 – 4
 .3אמפתיה ,כבסיס לאפשרויות שינוי )משפט .(6
חשוב לציין ,שש המשפטים הללו ) 1עד  (6לקוחים מ"מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל  "2012של
פרופ' סמי סמוחה .שימוש במשפטים אלו מהמדד הנ"ל יאפשר לנו השוואה בין אוכלוסיית מחקר
ההערכה כאן ולבין האוכלוסייה הרחבה כפי שדווחה במדד.
 .4חיים במרחבים משותפים של יהודים וערבים )המשפטים .(8 – 7
" .5מטרייה תומכת" של המדינה/הממשלה ליצירת ועידוד מרחבים משותפים של ערבים ויהודים ביחד
)המשפטים .(10 – 9
ארבעת המשפטים האחרונים ) (10 – 7לא מופיעים ב"מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל  "2012של
פרופ' סמי סמוחה ,והם ייחודיים למחקר ההערכה שכאן.
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לוח  :10שיעור המסכימים לשילוב ולחיים משותפים בין יהודים וערבים ,בהשוואה עם ממצאי "מדד יחסי ערבים-
יהודים בישראל ) 2012אחוזים(
הסדנאות הבין
תרבותיות

מדד יחסי ערבים
יהודים 2012

ערבים

יהודים

ערבים

יהודים

1

שיהיו התארגנויות משותפות של יהודים וערבים

100

100

68.8

69.4

2

שערבים ילמדו בבתי ספר תיכוניים יהודיים

48.1

94.1

45.1

54.9

3

שערבים יחיו בשכונות יהודיות

59.3

82.4

55.3

45.7

4

טוב שהאזרחים הערבים והיהודים יחיו תמיד יחד בישראל

81.5

76.5

62.7

57.2

5

בין האזרחים הערבים והיהודים צריכים להתקיים גם קשרים 96.3
שאנשים בוחרים בהם מרצונם כמו חברות אישית ופעילות
בארגונים משותפים

100

80.5

82.8

6

אני מנסה לראות את היחסים בין האזרחים הערבים
והיהודים בישראל מנקודת המבט של שני הצדדים

81.5

100

72.7

64.9

7

שתלמידים יהודים ותלמידים ערבים ילמדו בבתי ספר
תיכוניים משותפים

74.1

100

לא
רלוונטי*

לא רלוונטי

8

שיהודים וערבים יחיו בשכונות מעורבות של יהודים וערבים

81.5

88.2

לא רלוונטי

לא רלוונטי

9

על המדינה/הממשלה לעודד יצירת מרחבים משותפים
ליהודים וערבים במגוון תחומים )כמו חינוך ,תעשייה ,בידור,
דיור ועוד(

92.6

100

לא רלוונטי

לא רלוונטי

 10עסקים משותפים ליהודים וערבים צריכים לקבל מענקי
תמיכה מיוחדים מהמדינה או מהממשלה יותר מאשר עסקים
בבעלות נפרדת ליהודים ו/או ערבים

88.9

76.5

לא רלוונטי

לא רלוונטי

* היגדים  10 – 7לא מופיעים ב"מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל  ,2012והם רלוונטיים רק למחקר ההערכה שכאן.

מלוח  10שלמעלה אנו לומדים ש:-
 .1אחוזי המסכימים לשילוב חברתי קולקטיבי ) (1-3ובעד דו-קיום ) (4-5וגם שמגלים אמפתיה ) (6בין
משתתפי הסדנאות הבין תרבותיות ,היהודים והערבים ,הינם גבוהים )בהרבה( מאלו שיש באוכלוסייה
הרחבה כפי שמדווח במדד יחסי ערבים-יהודים בישראל .2012
 .2משתתפי הסדנאות היהודים ציינו אחוזי הסכמה גבוהים מאלו של הסטודנטים הערבים המשתתפים
בתכנית ,כמעט בכל שש המשפטים הראשונים ) ,(6 – 1למעט משפט מספר ) 4שמתייחס ל" -טוב
שהאזרחים הערבים והיהודים יחיו תמיד יחד בישראל"( ,אם כי ההבדל ביניהם הינו מזערי )בהתייחס גם
למספר המשתתפים הקטן בסדנת הוותיקים לעומת החדשים(.
 .3אחוז המסכימים בין הסטודנטים הערבים למשפט  (48.1%) 2וגם משפט ") (59.3%) 3שערבים ילמדו בבתי
ספר תיכוניים יהודיים" ו" -שערבים יחיו בשכונות יהודיות" ,בהתאמה( היה נמוך יחסית לשיעור
הסכמתם לשאר המשפטים ,אך דומים לשיעור ההסכמה בחברה הערבית הרחבה בהתאם למדד ) 45.1%ו-
 ,55.3%בהתאמה(.
 .4אולם שיעור הסכמת משתתפי הסדנאות משתנה )וגדל בצורה משמעותית( כאשר מנסחים את אותם שני
משפטים בצורה קצת שונה ואשר מבליטה את סוגיית השותפות בין הערבים ולבין היהודים )משפטים 7
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– " :8שתלמידים יהודים ותלמידים ערבים ילמדו בבתי ספר תיכוניים משותפים" ו" -שיהודים וערבים
יחיו בשכונות מעורבות של יהודים וערבים" ,בהתאמה( .אחוז המסכימים עלה באופן ניכר )שינוי מ-
 48.1%הסכמה עם משפט מספר  2אל  74.1%אשר מסכימים שתלמידים יהודים ותלמידים ערבים ילמדו
בבתי ספר תיכוניים משותפים וגם שינוי מ 59.5% -הסכמה עם משפט מספר  3אל  81.5%אשר מסכימים
שיהודים וערבים יחיו בשכונות מעורבות של יהודים וערבים(.
לשינויים בשיעורי הסכמתם של הסטודנטים הערבים כפי שצוין כאן יש משמעות רבה:
השינוי שהכנסנו לניסוח שני משפטים אלו הינו קטן אולי ,אך יצר הבדל מהותי בין שני הנוסחים .ז"א
ההבדל אינו סמנטי .השינוי הפך את בתי הספר התיכונים ושכונות המגורים אל "מרחבים משותפים" ,של
ערבים ויהודים .ולא "של יהודים" ,אלא לבני שני הלאומים ,כשווים .השותפות והשוויון מאפשרים
ללומדים בבתי ספר משותפים אלו ולגרים בשכונות מעורבות של יהודים וערבים ,לקבל את השירותים
העונים לצורכיהם – הייחודיים לכל קבוצה וגם המשותפים לערבים וליהודים .מצב זה שונה מכפי מה
שמשתמע מהמשפט הראשון )"שערבים ילמדו בבתי ספר תיכוניים יהודיים" או "שערבים יחיו בשכונות
יהודיות"(.
חשוב לציין ,שגם אצל הסטודנטים היהודים חלה עליה בשיעור הסכמתם לשני המשפטים הללו ) 7וגם ,(8
שממילא ציינו שיעור הסכמה גבוה מאוד שתלמידים ערבים ילמדו בבתי ספר תיכוניים יהודיים )(94.1%
)משפט מספר  (2והסכמה בשיעור של  82.4%שערבים יחיו בשכונות יהודיות )משפט מספר .(3
ההסבר שלי לשינוי זה בשיעור המסכימים ,הן אצל הסטודנטים הערבים והן אצל היהודים ,למשפטים - 7
 8נובע בעיקר מהרכיבים הרב תרבותיים הקיימים בבסיסם של שני המשפטים הללו .רכיבים אלו ,חשוב
לציין ,נמצאים במהות ודרך פעילות הסדנאות הבין תרבותיות שבמוקד מחקר ההערכה כאן.
 .5כלל משתתפי התכנית ,הערבים והיהודים ,ציינו שיעורי הסכמה גבוהים )מאוד( ליוזמות ותמיכות
שמעודדות מרחבים משותפים ליהודים ולערבים בתחומים השונים )משפטים  (10 – 9מצד מוסדות
המדינה והממשלה.
 .6נקודה אחרונה שחשוב לתת עליה את הדעת ואשר קשורה להסבר הפערים )הגדולים( בין שיעורי
הסכמתם של משתתפי הסדנאות הבין תרבותיות לאלו שקיימים בחברה הרחבה )לפי מדד יחסי ערבים-
יהודים בישראל :(2012
ההסבר הראשון )"והפשטני"( שניתן להעלות הוא שמשתתפי הסדנאות הבין תרבותיות באו מלכתחילה
לתכנית עם עמדות וערכים רב תרבותיים וחיוביים בכל מה שקשור לדו קיום בין יהודים וערבים .ואם
מוסיפים גם שעצם העניין שמדובר כאן באוכלוסייה משכילה )סטודנטים( ,אזי אין פלא ששיעורי
ההסכמה עם היגדים אלו יהיו גבוהים יותר מאשר הקיימים בקרב האוכלוסייה הרחבה.
זהו ,ללא ספק ,הסבר "פשטני" ושטחי .כי גם אם יש בסיס להנחות אלו ,זה לא יכול להסביר את כל
הפערים הגדולים הקיימים בשיעורי הסכמתם של משתתפי התכנית עם ההיגדים הללו לבין אלו שקיימים
בחברה הרחבה לפי מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל .2012
ההסבר שמניח את הדעת נעוץ באפקט כתוצאה מההשתתפות בסדנאות הבין תרבותיות על עמדותיהם
של הסטודנטים ,וזאת מהסיבות הבאות:
א .השאלון הועבר למשתתפי התכנית בשבוע האחרון של שנת הלימודים ,ז"א לאחר השתתפות פעילה
של שנה שלמה או שנתיים )אצל הוותיקים( בסדנא לפיתוח מודעות בין תרבותית ,וסביר להניח שיש
לכך השפעה על עמדות משתתפי התכנית.
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ב .כפי שתואר בנקודה מספר  4למעלה ,ניתן היה לזהות השפעותיהם של רכיבים וערכים רב תרבותיים
על עמדותיהם של משתתפי התכנית ,הן הערבים והן היהודים ואשר באו לידי ביטוי באופן ברור
בשיעורי הסכמה הגבוהים להיגדים  ,8 – 7שמתייחסים אל בתי הספר התיכוניים ושכונות המגורים
כאל מרחבים רב תרבותיים משותפים ושוויוניים )בשונה משני המשפטים .(2-3
ג .חיזוק לנקודה הקודמת )ב( לגבי השפעתם של הערכים הרב תרבותיים ניתן לראות דווקא מבחינת
שיעורי הסכמת משתתפי התכנית להיגדים אלו בחלוקה לפי תכנית )חדשים ,וותיקים ואמנות(,
ערבים ויהודים ביחד בכל תכנית בלוח שלהלן.
אולם ,לפני כן ,חשוב לציין שבהצגת הממצאים לפי חלוקה לשלושת התכניות )חדשים ,וותיקים
ואמנות( ,המספר הקטן של המשתתפים בכל קבוצה אינו מאפשר השוואה מעמיקה בין הקבוצות ,אך
ללא ספק יכולה לספק אינדיקאציה כללית לגבי התהליכים המרכזיים) .בקבוצת החדשים יש 9
משתתפים יהודים 10 ,ערבים ואחד שלא ציין את הלאום שלו; בקבוצת הוותיקים יש  8משתתפים
ערבים ו 4 -יהודים; ובקבוצת האמנות יש רוב של סטודנטים ערבים וכוללת רק  4יהודים(.
מלוח  11שבהמשך חשוב לעמוד על שתי נקודות מרכזיות :הראשונה מתייחסת להבדלים בין
משתתפי התכנית החדשים ולבין הוותיקים והשנייה מתייחסת למשתתפי תכנית האמנות.
לוח  :11שיעור המסכימים לשילוב ולחיים משותפים בין יהודים וערבים ,לפי תכנית )אחוזים(
תכנית
חדשים

וותיקים

אמנות

)(n=20

)(n=12

)(n=14

1

שיהיו התארגנויות משותפות של יהודים וערבים

100

100

100

2

שערבים ילמדו בבתי ספר תיכוניים יהודיים

85.0

66.7

35.7

3

שערבים יחיו בשכונות יהודיות

75.0

75.0

57.1

4

טוב שהאזרחים הערבים והיהודים יחיו תמיד יחד בישראל

70.0

83.3

85.7

5

בין האזרחים הערבים והיהודים צריכים להתקיים גם קשרים
שאנשים בוחרים בהם מרצונם כמו חברות אישית ופעילות
בארגונים משותפים

100

100

92.9

6

אני מנסה לראות את היחסים בין האזרחים הערבים
והיהודים בישראל מנקודת המבט של שני הצדדים

90.0

100

71.4

7

שתלמידים יהודים ותלמידים ערבים ילמדו בבתי ספר
תיכוניים משותפים

85.0

91.7

71.4

8

שיהודים וערבים יחיו בשכונות מעורבות של יהודים וערבים

90.0

83.3

78.6

9

על המדינה/הממשלה לעודד יצירת מרחבים משותפים
ליהודים וערבים במגוון תחומים )כמו חינוך ,תעשייה ,בידור,
דיור ועוד(

100

100

84.6

10

עסקים משותפים ליהודים וערבים צריכים לקבל מענקי
תמיכה מיוחדים מהמדינה או מהממשלה יותר מאשר עסקים
בבעלות נפרדת ליהודים ו/או ערבים

80.0

91.7

84.6
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לגבי הנקודה הראשונה שמתייחסת להבדלים בין משתתפי התכנית החדשים ולבין הוותיקים :
כל הסטודנטים הוותיקים מסכימים באופן מלא לשלושת ההיגדים המתייחסים למתן לגיטימציה
של דו קיום )היגדים  (5 – 4ואמפתיה כבסיס לאפשרויות שינוי )היגד  ,(6למעט סטודנט אחד בהיגד
 .4אולם בין החדשים ,ולמרות שיעור ההסכמה הגבוהים שלהם עם היגדים אלו ,אך נמוכים מאלה
של הוותיקים.
בנוסף ,ניתן בבירור לראות את השינוי בשיעורי הסכמתם של המשתתפים בשלושת הסדנאות הבין
תרבותיות למשפטים המתייחסים ללימודים בבתי ספר תיכוניים משותפים ומגורים בשכונות
משותפים )המשפטים  ,(8 – 7יחסית לשיעורי הסכמתם הנמוך יותר למשפטים  ,3 – 2כביטוי לחיזוק
הערכים הרב תרבותיים .שינוי זה בולט במיוחד בקרב משתתפי סדנת הוותיקים וסדנת האמנות,
ופחות בקרב הסדנא של החדשים – שממילא ציינו שיעורי הסכמה גבוהים עם המשפטים .3 - 2
כאילו שהמשתתפים בסדנת הוותיקים ובסדנת האמנות :מסכימים שערבים ילמדו ויגורו עם יהודים,
אבל אם כבר ,אזי עדיף )או מסכימים( שזה יתקיים בבתי ספר משותפים ובשכונות מעורבות.
בשותפות ובשוויון .הם בוחרים באלטרנטיבה טובה יותר מבחינת מרכיביה הרב תרבותיים.
לגבי הנקודה השנייה שמתייחסת למשתתפי תכנית האמנות:
מטרת סדנת האמנות "סדנת יצירה ושיחה :בין תרבויות ,בין שפות ,בין זהויות" לאפשר מפגש
יצירתי בין סטודנטים הבאים מרקע ושפה שונים ,תוך הצפה של המטענים ,הדעות הקדומות
והקונפליקטים השונים ,ויצירת תנאים וכלים להקשבה ,הבנה ושיח שבו השונוּת היא מקור עוצמה
והפריה הדדית .ז"א הפעילות בסדנא משתמשת במדיום האמנותי )אמנות ,מוסיקה ותיאטרון( ליצירה
ובסיום הצגת פרויקט אמנות במרחב הציבורי אשר מנכיח את השונות והרב תרבותיות ומאפשר לה
ביטוי יצירתי משותף בין משתתפי התכנית .מכאן התהליך שאותו עוברים הינו שונה מזה שמתרחש
בתכנית של החדשים ו/או הוותיקים .ערכי הרב תרבותיות מנוכחים בקבוצת האמנות בדרך אמנות
יצירתית ,בנוסף לסוגיית הדו לשוניות של השיח המתנהל במהלך הסדנא.
כפי שציינתי קודם בפרק שעסק בשביעות רצון המשתתפים מהתכנית והמרכיבים שאהבו בתכנית,
משתתפי סדנת האמנות ציינו את העובדה שהסדנא התנהלה בשתי שפות ,ערבית ועברית ,ניתנה
ההזדמנות שכל אחד ואחת ידבר בשפת אמו ,בדו לשוניות ,ולעבוד ,במסגרת קבוצה מעורבת רב
תרבותית ,על פרויקט אמנותי ולהציגו בפני הכיתה ו/או במפגש האחרון של הסדנא ,אל מול קהל
אורח )הורי הסטודנטים ונציגי השותפים המרכזיים של מובילי התכנית לפיתוח מודעות בין
תרבותית( .תהליך זה יצר דינאמיקה ייחודית לקבוצת האמנות אשר מנכיחה את הרב תרבותי כאורח
חיים של המשתתפים בסדנא כבסיס ללמידה השוטפת בכל מפגש ומפגש וליצירה האמנותית שלהם.
נוכחתי להשתתף בין הקהל בשיעור הפתוח במפגש האחרון של הסדנא ולחוות חוויה רב תרבותית
)ורב תחומית( עמוקה .הקהל ,שבעיקרו היה מורכב מהורי משתתפי ומשתתפות הסדנא ,בנוסף
לנציגים של הגורמים השותפים השונים בהובלת והפעלת הסדנאות הבין תרבותיות )מבית הספר
לאמנות ,מעמותת מבט ,מקרן אברט ועוד( ,היה מגוון ורב תרבותי ,כמעט בכל המימדים :נכחו )מעבר
לסטודנטים המשתתפים( יהודים ,ערבים ,דרוזים ,נוצרים ,מוסלמים ,דתיים ,חילוניים ,מסורתיים,
נשים ,גברים ,מבוגרים ,צעירים וילדים ועוד .גם היצירות המשותפות שהציגו הסטודנטים ,משימות
שעבדו עליהן בצוותים מעורבים במהלך הלימודים הסדנאיים שלהם ,היו רב תרבותיים והנכיחו
"סיפורים" ונרטיבים שונים ומגוונים ,במגוון שפות ובשילוב תחומי אמנות שונים )אינטר-
דיסציפלינאריות( .מפגש רב תרבותי זה ,שבו הורים של סטודנטים מגיעים לאוניברסיטה ,הזכיר
במידה מסוימת את טכסי סיום הלימודים והענקת תעודות שמתרחשת רק כשהסטודנטים מסיימים
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את לימודיהם .אולם כאן זה היה שונה .כאן קיימת אינטראקציה .בין הסטודנטים עצמם ,בין
הסטודנטים והקהל ,בין היצירות ולבין היוצרים ולבין הקהל .כאן זה היה מפגש אינטימי ,באולם קטן
יחסית ,וההורים )הקהל( צופים בבניהם ובנותיהם לא רק כשהם עולים לבמה לקבל את התעודה
ולזכות בתמונה ,אקט מהיר ,שמתאפיין עם הרבה "חד פעמיות" מבחינתם של ההורים )אך לא רק(.
אלא זהו מפגש שמשתקף ממנו דיאלוג מתמשך שבו מציגים ,בניהם ובנותיהם של ההורים-הקהל
שהגיעו לשיעור הפתוח ,את יצירותיהם המשותפות יחד ,ואשר מציגים ו/או משקפים "סיפור" או
נרטיב שמדבר גם אל ההורים-הקהל .בנוסף ,פעילות זו משקפת תהליך דינמי של יצירה משותפת,
שבה יש מפגש גם של "הסיפור שלהם" עם "סיפורים" נוספים .ויש לציין ,ההורים-הקהל הרב תרבותי
והמגוון שהגיע לשיעור הפתוח הנ"ל ,הם יחזרו עוד פעם )אחת לפחות( לאוניברסיטה למסיבת סיום
לימודיהם של בניהם ובנותיהם ,אלא אם כן יהיו עוד הזדמנויות דומות לשיעור הפתוח של הסדנא
לפיתוח מודעות בין תרבותית ,אשר ישקפו דינאמיקה של אינטראקציות חברתיות ובין נרטיבים
שונים בשילוב תחומי יצירה מגוונים.
חשוב לציין ,שיתוף הפעולה בין משתתפי הסדנאות הבין תרבותיות לביצוע פעילות משותפת ,בין
אם בתוך הקבוצה ובין אם עם ומול שותפים אחרים בלט לא רק בקבוצת האמנות ,אלא גם בתכנית
של החדשים ובתכנית של הוותיקים .אחת המשתתפות ציינה שהיה "דבר מאוד חשוב
בתכנית זה הפעילות המשותפת של כל הקבוצות ביחד ,למשל טכס הסיום
בבית החסד – כיף" )משתתפת  (2או "פעילות משותפת של יהודים וערבים
לטובת הכלל" )משתתפת .(8
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 5.4פוטנציאל ההשפעה של התכנית
פוטנציאל ההשפעה של התכנית נבדק במטרה לענות על שאלות ההערכה בשני מעגלים :המעגל הראשון קשור
לתרומתו של המפגש הבין תרבותי להיכרות עם האחר )פרק  5.4.1להלן( ,והמעגל השני מתייחס להשפעותיה של
התכנית במרחב הקמפוס של האוניברסיטה )פרק  5.4.2להלן(.
 5.4.1פוטנציאל ההשפעה של התכנית להיכרות עם האחר:
פוטנציאל ההשפעה של התכנית לתרומה להיכרות עם האחר ולפיתוח מודעות לחיים בחברה רב תרבותית
נמדד בשאלון לפי שיעור הסכמתם של הסטודנטים המשתתפים בתכנית לארבעה היגדים ,והם:
-

התכנית מייצרת הזדמנות למשתתפיה להכיר אנשים אחרים שונים מהם בחברה הישראלית.

-

התכנית מעמיקה את ההבנה של המשתתפים בה בנושאים של רב תרבותיות.

-

המפגש הבין תרבותי במסגרת התכנית תרם להיכרות עם ה"אחר".

-

התכנית מגבירה אצל משתתפיה את המודעות שלהם ל"אחר".

לוח  12שלהלן מציג את שיעור ההסכמה )המורכב משיעור המסכימים והמסכימים מאוד( ,לכל אחד מההיגדים
הללו.
לוח  :12פוטנציאל השפעת התכנית להיכרות עם האחר ופיתוח מודעות לחיים בחברה רב תרבותית )אחוזים(
פוטנציאל השפעת התכנית על תרומה להיכרות עם
האחר ומודעות לחיים בחברה רב תרבותית

לפי תכנית

לפי לאום

כלל
הסטודנטים

ערבים

יהודים

חדשים

וותיקים

אמנות

)(N=46

)(n=27

)(n=17

)(n=20

)(n=12

)(n=14

1

התכנית מייצרת הזדמנות למשתתפיה להכיר
אנשים אחרים שונים מהם בחברה הישראלית

93.5

96.3

88.2

90.0

100

92.9

2

התכנית מעמיקה את ההבנה של המשתתפים בה
בנושאים של רב תרבותיות

91.3

92.6

88.2

95.0

83.3

92.9

3

המפגש הבין תרבותי במסגרת התכנית תרם
להיכרות עם ה"אחר"

89.1

88.9

94.1

90.0

100

78.6

4

התכנית מגבירה אצל משתתפיה את המודעות

87.0

88.9

82.4

90.0

83.3

85.7

שלהם ל"אחר"

מלוח  12למעלה ניתן לראות את שיעורי ההסכמה הגבוהים מאוד )וכמעט מוחלטים( ,לכל ארבעת ההיגדים ,בין
משתתפי התכנית לגבי פוטנציאל ההשפעה של התכנית על תרומתה להיכרות עם האחר ופיתוח מודעות לחיים
בחברה רב תרבותית בקרב כלל משתתפי התכנית וכמעט ללא הבדלים מהותיים בין הקבוצות השונות
)ערבים/יהודים או חדשים/וותיקים/אמנות(.
הממצאים בלוח  12מחזקים ועולים בקנה אחד עם הממצאים שדווחו בפרקים הקודמים ובמיוחד בפרק 5.1
ובמיוחד בהתייחסותם של משתתפי התכנית אל המרכיבים שאהבו בסדנאות .הנתונים הכמותיים בלוח  ,12בנוסף
לציטוטים שהוזכרו בפרק  5.1נותנים תשובה חיובית )מאוד( ,מבוססת וחזקה לגבי מידת תרומתו של המפגש הבין
תרבותי להיכרות עם האחר .מה שכתבה אחת הסטודנטיות ברפלקציה שלה על השתתפותה בסדנת האמנות
משקף זאת בצורה מיטבית" :מרגישה שמחה על ההזדמנות שהייתה לי להכיר סיפורים
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ומקרים שלא הכרתי לפני .לפני שהגעתי לחיפה לא הייתה לי שום היכרות
מעמיקה עם קבוצות אתניות שונות בחברה .כל ההיכרות שלי עם הקבוצות
האתניות השונות היו דרך מסך הטלוויזיה ,הרדיו והאינטרנט .בסדנא שמעתי
סיפורים

אישיים,

סיפורים

היסטוריים

אודות

המדינה

מנקודת

ראות

אחרת

משהכרתי .אני יוצאת בתחושה של אהבה והבנה לקבוצות השונות .יצרתי חברויות
נפלאות ואני מאוד מודה על ההזדמנות על כך" .משתתפת אחרת משקפת בדבריה את השיח
הפנימי אצלה בעקבות המפגש וההיכרות שלה עם "האחר" וכתבה "אני חושבת הסדנה בשבילי גרמה
לבעיות .לא עם אנשים .אבל בשיחה הפנימית שלי עם עצמי .הסדנה עשתה לי
בעיות .אני כרגע קצת מהססת ולא מרגישה בביטחון עם עצמי .קצת קשה לתאר.
וקצת קשה גם להתעקב אחרי איך זה התחיל ,ומה כאילו הייתה בדיוק הסיבה
לזה .לגבי התפיסה של האחרים ,אני חושבת שהסדנה כן עזרה ותרמה להבנה שלי
של 'האחר' וה'-שונה'".
גם סטודנטים בקבוצת המיקוד מהתכנית של הוותיקים שיתפו ברווחים העצומים של הסיורים הרב תרבותיים
שעשו השנה ועד כמה זה תרם להם להכיר נרטיבים אחרים וסיפורים אחרים ממה שהם ידעו .זה גרם להם להכיר
את "האחר" דרך הנרטיבים השונים ששמעו מפעילים שונים שפגשו במהלך סיורים אלו .חלק מהיכרות זו לא היה
"פשוט" ,כפי שאחת המשתתפות סיפרה "אחרי הסיור בעכו הייתי טעונה .הסיור היה מלא.
ידעתי שלא באנו בשביל לתקן את העולם .היה בסיור שני נרטיבים שונים .אחרי
הסיור של עכו הייתי טעונה .לא שלמה" .סטודנטית אחרת סיפרה "השתתפתי בכל הסיורים
ותרמו לי המון .למדתי על אמת .שמעתי זאת על אמת מערבים ומיהודים ,גם
על ההיסטוריה ,גם על הזהות .גם של ערבים וגם של יהודים".
מכאן נעבור לפרק  5.4.2להציג את הממצאים בקשר לפוטנציאל השפעותיה של התכנית במרחב הקמפוס של
האוניברסיטה.
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 5.4.2פוטנציאל השפעותיה של התכנית במרחב הקמפוס של האוניברסיטה:
השאלון לסטודנטים כלל  6היגדים שמתייחסים להשפעת התכנית במרחב הקמפוס ונתבקשו לציין מידת
הסכמתם לגביהם .לוח  13שלהלן מציג את ההיגדים הללו ושיעור ההסכמה )המורכב משיעור המסכימים
והמסכימים מאוד( לכל אחד מהם.
לוח  :13פוטנציאל השפעת התכנית על השיח הרב תרבותי ופיתוח פעילות רב תרבותית בקמפוס )אחוזים(
השפעת התכנית על השיח הרב תרבותי ופיתוח
פעילות רב תרבותית בקמפוס

1

חשוב שסטודנטים רבים בקמפוס ישתתפו

לפי תכנית

לפי לאום

כלל
הסטודנטים

ערבים

יהודים

חדשים

וותיקים

אמנות

)(N=46

)(n=27

)(n=17

)(n=20

)(n=12

)(n=14

93.5

100

82.4

95.0

100

85.7

בתכנית זו
2

יש צורך להרחיב את השיח הרב תרבותי בקמפוס
בין יהודים וערבים

89.1

96.3

76.5

95.0

83.3

85.7

3

לתכנית יש פוטנציאל להשפיע על השיח הרב

89.1

96.3

82.4

95.0

91.7

78.6

תרבותי בין יהודים וערבים בקמפוס
4

התכנית מייצרת מרחב משותף ייחודי לסטודנטים
יהודים וערבים בקמפוס

73.9

74.1

76.5

80.0

58.3

78.6

5

התכנית גורמת למשתתפיה לזהות מגוון רחב של
הזדמנויות למפגש בין יהודים וערבים בקמפוס

63.0

77.8

41.2

55.0

50.0

85.7

6

הפעילות בתכנית משפיעה על השיח הרב תרבותי
באוניברסיטה

56.5

66.7

41.2

50.0

58.3

64.3

מבחינת שיעורי ההסכמה להיגדים שמתייחסים להשפעת התכנית בקמפוס ,כפי שמופיעים בלוח  12למעלה ,ניתן
לציין מספר ממצאים מרכזיים והם:
 .1שלושת ההיגדים הראשונים זוכים לשיעורי הסכמה גבוהים מאוד ,בדומה לאותה מגמה שבלטה בלוח
הקודם )לוח  (12בעניין פוטנציאל ההשפעה של התכנית 93.5% :ממשתתפי התכנית מסכימים שחשוב
שסטודנטים רבים בקמפוס ישתתפו בתכנית וכמעט  90%מסכימים שיש צורך להרחיב את השיח הרב
תרבותי בקמפוס בין יהודים וערבים ,במיוחד לאור שיעור הסכמתם הגבוה שיש לתכנית פוטנציאל
להשפיע על השיח הרב תרבותי בין יהודים וערבים בקמפוס ).(89.1%
 .2לעומת זאת ,שלושת ההיגדים האחרונים זוכים לשיעורי הסכמה נמוכים ,יחסית ,אך עדיין אין להתעלם
משיעורי הסכמה של  60%ועד כמעט  75%לכל אחד מההיגדים הללו:
-

 73.9%מסכימים שהתכנית מייצרת מרחב משותף ייחודי לסטודנטים יהודים וערבים בקמפוס.

-

 63%מסכימים שהתכנית גורמת למשתתפיה לזהות מגוון רחב של הזדמנויות למפגש בין יהודים
וערבים בקמפוס.

-

וקצת פחות מ) 60% -וליתר דיוק  (56.5%מסכימים שהפעילות בתכנית משפיעה על השיח הרב
תרבותי באוניברסיטה.

המשמעות היא שרוב גדול של משתתפי הסדנאות הבין תרבותיות מזהים פוטנציאל השפעה של התכנית
על השיח הרב תרבותי ופיתוח פעילות רב תרבותית בקמפוס.
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 .3מהממצאים שבלוח  13למעלה ניתן ללמוד גם על ההבדלים בין הסדנאות השונות מבחינת שיעור הסכמת
משתתפיהם לגבי פוטנציאל השפעתה של התכנית בקמפוס:
א .הבדלים בין הערבים ולבין היהודים – שיעורי ההסכמה של הסטודנטים הערבים הינם גבוהים
במיוחד ממה שהיהודים ציינו בכל ההיגדים ,למעט לגבי ההיגד שמתייחס למרחב המשותף הייחודי
שהתכנית מייצרת לסטודנטים יהודים וערבים בקמפוס )שיעור הסכמתם של היהודים ) (76.5%גבוה
במקצת מזה של הערבים ) .((74.1%הבדלים אלו משקפים גם מידת השפעה שונה של התכנית על
הערבים ועל היהודים בקמפוס.
ב .גם בין החדשים ולבין הוותיקים ניתן לזהות הבדלים מהותיים מבחינת שיעור הסכמתם לפוטנציאל
ההשפעה של התכנית במרחב האוניברסיטאי ,אם כי משתתפי שתי התכניות מסכימים בשיעור גבוה
לשלושת ההיגדים הראשונים.
ההבדל המהותי בין משתתפי שתי התכניות מתייחס לשיעור הסכמתם להיגד "התכנית מייצרת מרחב
משותף ייחודי לסטודנטים יהודים וערבים בקמפוס" 80% :בין החדשים ורק  58.3%בקרב הוותיקים.
ממצא זה הינו חשוב מההיבט שמשקף מידת השפעתה של התכנית במיוחד בין הסטודנטים החדשים,
בשנתם הראשונה בלימודיהם ,שמהווה עבורם מרחב משותף ייחודי למפגש בין יהודים וערבים בקמפוס.
אך לא עבור הוותיקים.
הבדל נוסף בין החדשים ולבין הוותיקים )אם כי בולט פחות מהקודם( מתייחס לשיעור הסכמתם עם
ההיגד האחרון בלוח  :12רק חצי מהסטודנטים החדשים מסכימים שהפעילות בתכנית משפיעה על השיח
הרב תרבותי באוניברסיטה ,לעומת  58%מהוותיקים .ז"א אחוז קצת יותר גבוה בין הוותיקים) ,וצריך
לקחת בחשבון את מספר המשתתפים הקטן של הנחקרים בכל קבוצה ,ובמיוחד הוותיקים(.
ג .ולסיום ,בהתייחס לקבוצת האמנות ,הממצא המרכזי והמעניין הוא ששיעורי ההסכמה שלהם היו
גבוהים דווקא במקומות )ההיגדים( ששאר הקבוצות ציינו שיעורי הסכמה הכי נמוכים – ואלה היו
שלושת ההיגדים האחרונים בלוח  ,12והם:
-

שיעור הסכמה של  64.3%להיגד "הפעילות בתכנית משפיעה על השיח הרב תרבותי באוניברסיטה",
ז"א כמעט שני שליש מהם ,כאשר שיעור ההסכמה אצל הוותיקים לאותו היגד הוא  ,58.3%וחצי אצל
החדשים.

-

שיעור הסכמה של  85.7%להיגד "התכנית גורמת למשתתפיה לזהות מגוון רחב של הזדמנויות למפגש
בין יהודים וערבים בקמפוס" ,כאשר רק חצי מהוותיקים מסכימים עם אותו היגד ו 55% -בין
החדשים.

-

וגם  78.6%מהם מסכימים שהתכנית מייצרת מרחב משותף ייחודי לסטודנטים יהודים וערבים
בקמפוס ,כמעט כמו החדשים שאצלם שיעור ההסכמה לאותו היגד הוא  ,80%אך אצל הוותיקים הינו
רק .58.3%

המשמעות היא שמשתתפי תכנית האמנות אכן מסכימים שיש לתכנית פוטנציאל השפעה על השיח הרב
תרבותי ופיתוח פעילות רב תרבותית בקמפוס ,באופן בולט יותר משאר הקבוצות.
ההסבר שלנו לשונות זו בין משתתפי שלושת התכניות הינו כדלקמן:
לגבי החדשים – הממצאים משקפים מידת חשיבותה ומרכזיותה של התכנית עבור המשתתפים החדשים.
הם בשנתם הראשונה בקמפוס ,ועוד לא מכירים מרחבים שהינם משותפים ליהודים וערבים" .מגיעים
ערבים ויהודים לאוניברסיטה ,אך לא ממש מכירים .לא מכירים את ההוויה
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הקיומית ,והיום יומית ובתכנית יש להם הזדמנות להיפגש ולהכיר לעומק"
)ראיון  .(5הם גם רוצים להישאר במסגרת הקבוצה ,לעסוק בעצמם ,בזהות האישית ,להכיר את האחר
ודיונים בנושאים רב תרבותיים שונים .התייחסויות שונות ,הן של משתתפים שונים בתכנית והן של
המנחים ,מחזקות הסבר זה .למשל ,מנחה בראיון  2ציינה "אחת הקבוצות של החדשים

 -זו

של יום א' – רצו להישאר ביחד .להישאר בבניית הזהות ,ולא לעבור לעיסוק
בקונפליקט" .גם המנחה בראיון  1ציין ש"הקבוצה של יום ד' יש בה סטודנטים שהם
יותר

מועצמים.

ויש

פער

מורגש

בין

הקבוצות.

כשדיברנו

בקבוצה

על

הקונפליקט שתקו .הקונפליקט יותר נוכח ,אך חששו לעסוק בזה" )ראיון  .(2אחת
המשתתפות הערביות בתכנית של החדשים כתבה "לא אהבתי מפגשים מסוימים בקורס
ברגע שמדברים על הסכסוך הערבי הישראלי" )משתתפת  .(16אך מצד שני ,ציינה עד
כמה התאכזבה )בגלל שחלתה( ולא יכלה להשתתף בפעילות חברתית-צוותית של הקבוצה וציינה
ש"הייתי מחכה ליום הזה – של הפעילות – בשקיקה" )משתתפת  .(16משתתפת
יהודייה אחרת בקבוצה ציינה ש"הורגשה נטייה לשמאל מבחינת התכנים שהועברו –
בתור יהודיה בתכנית ,הרגשתי צורך מתמיד להתנצל .ניכר כי התכנים
צריכים להיות מועברים בצורה מאוזנת ולא נוטה לכיוון צד כזה או אחר"
)משתתפת  .(18משתתפת ערבייה אחרת שיתפה בקושי שלה כשדנים בקונפליקט היהודי ערבי וכתבה
"דו שיח בין יהודים וערבים יותר מדי אלים לפעמים בקורס וצריך לדאוג
שצד מתחשב בצד השני" )משתתפת .(23
מובילי התכנית של החדשים ושל הוותיקים ציינו שעיקר הפעילות המשותפת בין הסטודנטים היהודים
ולבין הסטודנטים הערבים נעשתה במעונות" .חותרים שתהיה פעילות מעורבת – גם זו
של התרומה לקהילה ,אך הדגש הוא במתחם של המעונות .פתחנו את
המועדון של הסטודנטים במעונות .ונעשו מספר פעילויות ,תחרויות וארגנו
טורניר כדורגל" )ראיון  5וגם חיזוקים לכך בראיונות  2 ,1ו" .(6 -מפיצים לכל הסטודנטים
במעונות על הפעילות ,והסטודנטים שלנו מביאים את החברים שלהם .רואים
גם שיושבים סטודנטים יהודים וערבים ליד המכולת של המעונות ומדברים"
)ראיון .(5
לגבי הוותיקים – הוותיקים מודעים )באופן מוחלט( לחשיבות השתתפותם של סטודנטים רבים בקמפוס
בתכנית ומסכימים ) 83.3%מהם( שיש צורך להרחיב את השיח הרב תרבותי בקמפוס בין יהודים וערבים,
וגם כמעט כולם ) (91.7%מודעים לפוטנציאל של התכנית להשפיע על השיח הרב תרבותי בין יהודים
וערבים בקמפוס .אך למרות זאת ,רק בין  50%ועד פחות מ 60% -מסכימים שהתכנית משפיעה על השיח
הרב תרבותי ופיתוח פעילות רב תרבותית בקמפוס .ההסבר לכך טמון דווקא בהדגשים של הפעילות
בקבוצת הוותיקים ,ואלה היו בעיקר בשלושה מוקדים :המפגשים עצמם ,הפעילות ההתנדבותית והמוקד
השלישי והמרכזי ביותר היה ארגון וביצוע הסיורים הרב תרבותיים .מרכיבים אלו ,שבעצם הסטודנטים
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מאוד אהבו בתכנית ,גרמו להם להתמקד פחות במרחב של הקמפוס .על כן ,הם מסכימים שיש לתכנית
פוטנציאל השפעה גבוה על השיח הרב תרבותי בין יהודים וערבים בקמפוס ,וזאת על בסיס הצלחת
פעילות התכנית במוקדים האחרים .אחת המשתתפות שיקפה זאת בצורה הבאה" :התכנית הזאת
הינה תכנית של מנהיגות שלדעתי היה מאוד חשוב להביא את הקונפליקט
הקיים בכל מיני תחומים רבים בין ערבים ליהודים והמתבטא בהרבה מקרים
בקמפוס האוניברסיטה .אני מקווה שבמהלך השנים הבאות זה יבוא על ידי
ביטוי באופן יותר חזק בקורס של התכנית" )משתתפת  .(17אחרים ראו "שזה נמצא
רק במעונות" )משתתפת  (31כאחת הנקודות שחשוב לשפר בעתיד .משתתף אחר ציין ש "נדרשת
השתתפות יותר גדולה של דיירי המעונות" )משתתף  .(19אמירות אלו של משתתפים
בתכנית מצביעות על כך שהם מזהים את הצורך לאפשר מרחב יותר רחב של פעולה ושל משתתפים
פוטנציאליים בקמפוס.
מבין משתתפי התכנית היו כאלה אשר ציינו גם קשיים שנתקלו בהם בביצוע התכנית שלהם ,כמו
"צינורות בירוקרטיה ארוכים ומסורבלים בארגון הפעילות במעונות" )משתתפת
 ,(8או "מעורבות של יותר מדי גורמים בתכנית" )משתתף  ,(19במיוחד בכל מה שקשור
לתכנון הסיורים הרב תרבותיים" .תכנון  5סיורים לא היה פשוט וקל .לקח זמן וגרם
לעומס" ,לפי אחת המשתתפות בקבוצת המיקוד .היא הוסיפה ש"היה נכון אולי במקום 5
סיורים ,לעשות סיור אחד מרוכז ,למשל לחברון ,ליום וללילה .שתהיה
היכרות איתם שם ,ושנציג את עצמינו .אך לא היה ניתן לקבל אישור לעשות
סיור בחברון".
לסיכום לגבי הוותיקים ,מיקוד הפעילות שלהם היה כלפי פנים )הקבוצה( וכלפי חוץ )בעיקר דרך הסיורים
הרב תרבותיים( ,אך לא למרחב של הקמפוס .המודעות של חברי וחברות קבוצת הוותיקים לפוטנציאל
ההשפעה של התכנית גם על המרחב של הקמפוס מהווה מעין הזמנה למובילי התכנית ולשותפים השונים
ליצירתן של הזדמנויות לפעולה משותפת של יהודים וערבים במסגרת הקמפוס .ציר זה היה נוכח בסדנא
של האמנות.
לגבי קבוצת האמנות – משתתפי קבוצת האמנות הצליחו לארגן )בשנתיים האחרונות( מספר אירועים,
כמו :טכס אלטרנטיבי ביום הזיכרון ,מסיבה בכריסטמס ,ו"לאחר השיעור הפתוח השנה הם
ארגנו מסיבה משותפת ,שהקבוצה הזו הייתה אחראית עליה" )ראיון  .(4בנוסף,
המימד האינטר-דיסציפלינארי של הסדנא בבית הספר לאמנות ,היווה מרכיב חשוב הן בהתייחסות
הסטודנטים המשתתפים בסדנא והן אצל מובילות התכנית בכל מה שקשור להעצמת האפקט הרב
תרבותי של הסדנא ,הן בקרב משתתפיה והן במעגל של בית הספר עצמו" .במוזיקה ותיאטרון
נפוץ לעשות עבודות משותפות .אך באמנות פלסטית נדיר לעשות עבודה
משותפת .נוצר כאן בפנים מרחב אצלם – אצל המשתתפים בסדנא .והמרחב
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הזה הוא לא פתוח .הקורס פתח אצלם מרחב לרב תרבותיות .והחידוש כאן,
הוא הרב תחומיות" )ראיון .(4
בעצם גם מובילי התכנית של הסדנאות הבין תרבותיות מודעים למורכבות ההתמודדות עם סוגיית ההשפעה של
התכנית במרחב של הקמפוס .הם ציינו תהליכים ,שבעצם כולם עוברים וצריכים לעבור  -אישיים ,קבוצתיים,
מערכתיים-ארגוניים ,תפיסתיים ותקציביים במטרה לאפשר העצמתם של פעילויות רב תרבותיות במסגרת
הקמפוס.
מצד אחד ,יש תהליך אישי וקבוצתי ואינטר דיסציפלינארי )שהיה נוכח בכל הקבוצות ,אך בלט במיוחד בסדנת
האמנות( שעל הסטודנטים-משתתפי התכנית לעבור ולחוות במספר מעגלים :האישי ,הקבוצתי ,האוניברסיטה
והמעגל הגדול יותר .אחד המנחים מתאר את התהליך שעוברים בקבוצה" :במעגל האישי ,זה מהווה
הזדמנות להכיר את "האחר" ,לא באוריינטאציה של הפגנה והפגנת נגד ,ולא
במרחב הציבורי הרחב .אלא הזדמנות למפגש ולשוחח ,גם על נושאים שחלקם
קשים .וכל אחד בא ממקום אחר .יש כאלה שאפילו קורה אצלם רגרסיה מבחינת
העמדות .זהו תהליך שבסופו לפרט זה – המשתתף בסדנא  -יש משקפיים חדשות.
במעגל של הקבוצה יש תהליך בניית קבוצה ,החוויה שנפגשים כקבוצה ומשוחחים,
משוחחים על נושאים שלא רגילים לשוחח עליהם .מה שקורה בקבוצה מעין מיקרו
קוסמוס – יחסי כוח ,מיעוט ורוב ,נשים-גברים ,חששות ועוד .במעגל היותר רחב,
זה של האוניברסיטה ,הינו רחב וכולל אירועים ,הפגנות ,דקת דומייה ,מסיבות,
שיגרה ,שלטים ,ועוד ועוד .גם האוניברסיטה מנהלת חוסר דיאלוג .וכאן בקבוצה
יראו זאת באופן אחר .ויש גם את המעגל הגדול .אירועים שונים קורים ואיך
משפיעים על המשתתפים .לכן חשוב שכאן ,וזה מה שאנו עושים ,מפגש אישי וממנו
פורצים למעגלים האחרים .שילמדו שהתמונה מורכבת .להפנים את הקול האחר.
דווקא בהיכרות הבין תרבותית מכירים גם במקומות שהם קונפליקטואליים .מה
שחשוב השיח עצמו להכיר את הצד השני" )ראיון .(1
דוגמה שמשקפת את המורכבות של התהליך אשר תואר בראיון  1למעלה ניתן לראות בהתייחסות של משתתפת
) 18יהודייה( בתכנית של "החדשים" .היא ציינה" :הורגשה נטייה לשמאל מבחינת התכנים
שהועברו – בתור יהודיה בתכנית ,הרגשתי צורך מתמיד להתנצל .ניכר כי התכנים
צריכים להיות מועברים בצורה מאוזנת ולא נוטה לכיוון צד כזה או אחר".
מנחה אחר ציין "התהליך הדינמי מעורב בתהליך עם האחר .יש אירועים והתרחשויות
בקמפוס ובמעגלים אחרים שקורים ,וחלקם קשים ומורכבים .איך זה משפיע על
הסטודנטים? כאן ,בסדנא ,נפגש עם סטודנט אחר ולדבר על זה .אחר כך אתה
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יכול לעבוד בצוות ,עם אותו סטודנט או סטודנט אחר ,ולעשות עם זה משהו.
עכשיו ,לא כל הסטודנטים באים באותו המקום מבחינת הזהות שלהם" )ראיון .(2
מנחה אחרת ציינה "בהתחלת הסדנא היו משתתפות שהשפה הערבית הפריעה להם
והביעו

חוסר

סבלנות

וסובלנות,

אך

לאור

התהליכים

האישיים,

הצוותיים

והקבוצתיים שכולנו עברנו בקבוצה ,והמרחב הרב תרבותי המכיל שנוצר הביאו
בהמשך לאווירה מאוד מפרגנת ,לא תחרותית ,יזמו פרויקטים משותפים ,גם
במסגרת הסדנא וגם על בסיס אישי וצוותי לפעילות וולונטארית רב תרבותית"
)ראיון .(3
בראיון אחר ,ציינה אחת המובילות של התכנית "שנוצר כאן מרחב רב תרבותי ייחודי בכך שהוא
רב תחומי והוא מעורר סקרנות" )ראיון .(4
בתוך המורכבות שבה מתנהלות הסדנאות הבין תרבותיות ,ציין אחד המנחים "המרחב הציבורי
באוניברסיטה הינו רחב .אנחנו פינץ .כעשרים משתתפים .יש מרחב ציבורי שלם
שצריך לעבור שינוי .צריך לקבל החלטה מאוד משמעותית בשביל לעשות שינוי .על
האוניברסיטה לעודד פעילויות נוספות אחרות ,לא רק דמוקרטיים אלא גם רב
תרבותיים ,כמו להנכיח את השפה הערבית ,שילוט ,ועוד" )ראיון  .(1ובראיון אחר ,מובילה
בתכנית ציינה ש"צריך להתנהל אל מול משאבים שרק מצטמצמים ,ובנוסף לעורר
סקרנותם של שותפים אחרים באוניברסיטה ,גם ממספר דיסציפלינות" )ראיון  .(4מנחה
אחרת ציינה "הסטודנטים במעונות יצרו פעילויות משותפות ,אבל זה מתפספס
מבחינת האימפקט שלהם .יש מגוון של דברים ופעילויות נוספות שניתן לעשות.
האוניברסיטה בתחושה שלי מתעלמת מזה ומתפספסת .האוניברסיטה מרגישה
מאוימת מהאוכלוסייה הערבית" .גם מרואיינת  4התייחסה לחשש של הנפיצות של עשייה בנושא
הרב תרבותי ,הרב תחומי ונושא יהודים-ערבים וציינה ש"אינה מרגישה שיש כאן מקום לחשש כזה.
המסגרת שבה אנו פועלים הינה קטנה ואפשר לשלוט בה ,ולאורך שנים חלים
שינויים וניתן לעשות את הדברים במידה הנכונה ולפי הצורך".
מרואיינת  5ציינה שהתקיימו בקמפוס מספר פעילויות בעזרתם של משתתפי הסדנאות הבין תרבותיות ,כאשר
"הדגש היה במתחם המעונות ,אך יש כאן עוד הרבה עבודה".
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 5.5מה לוקחים איתם משתתפי התכנית בעקבות ההתנסות שלהם בסדנאות הבין תרבותיות:
אם בפרק הקודם התייחסנו לפוטנציאל ההשפעה של התכנית על תרומה להיכרות עם האחר ופיתוח מודעות
לחיים בחברה רב תרבותית ופיתוח פעילות רב תרבותית בקמפוס ,במרחב האוניברסיטאי ובאופן כללי ,נתמקד
בפרק זה בהשפעה של התכנית באופן אישי על משתתפיה ומה בעצם לוקחים איתם משתתפי התכנית בעקבות
ההתנסות שלהם בסדנאות הבין תרבותיות.
הוצגו בפני הסטודנטים  8משפטים על מגוון נושאים שמבררים ,בעקבות השתתפותם בתכנית ,את מידת
הסכמתם לגביהם .נושאים אלו קשורים לתובנות חדשות ,כוונות ,רגשות וכיווני פעולה עתידיים שהסטודנטים
לוקחים איתם בעקבות השתתפותם בסדנאות הבין תרבותיות .לוח  14מציג את שיעור ההסכמה )המורכב
משיעור המסכימים והמסכימים מאוד( לכל אחד מההיגדים-המשפטים הללו.
לוח  :14מה לוקחים איתם הסטודנטים בעקבות ההתנסות שלהם בסדנאות הבין תרבותיות )שיעור המסכימים(
מה לוקחים איתם הסטודנטים בעקבות ההתנסות

כלל

שלהם בסדנאות הבין תרבותיות

לפי תכנית

לפי לאום

הסטודנטים

ערבים

יהודים

חדשים

וותיקים

אמנות

)(N=46

)(n=27

)(n=17

)(n=20

)(n=12

)(n=14

1

המפגשים של התכנית הביאו אותי לתובנות
חדשות

89.1

88.9

88.2

85.0

100

85.7

2

מהתכנית אני לוקח דברים שיכולים לעזור לי גם
במעגלי חיים נוספים מעבר לקמפוס

80.4

85.2

70.6

75.0

83.3

85.7

3

בעקבות השתתפותי בתכנית ,אשמח לעזור
לסטודנטים המתקשים בלימודים ,גם אם אינם
שייכים לקבוצה החברתית שלי

80.4

92.6

64.7

85.0

100

57.1

4

בעקבות השתתפותי בתכנית ,מרגיש נוח להיפגש
עם סטודנטים מקבוצות חברתיות אחרות משלי
במסעדה או בבית קפה

80.4

88.9

70.6

90.0

83.3

64.3

5

בעקבות השתתפותי בתכנית ,מרגיש שיש מגוון
של נושאים בקמפוס שניתן לפעול בהם במשותף

80.4

85.2

76.5

90.0

83.3

64.3

עם סטודנטים מקבוצות חברתיות אחרות משלי
6

בתכנית זיהיתי סטריאוטיפים שיש לי על אחרים
בחברה הישראלית

65.2

81.5

41.2

60.0

83.3

57.1

7

התכנית חיזקה את ההשתלבות החברתית שלי

54.3

74.1

23.5

45.0

75.0

50.0

בקבוצה שאני משתייך אליה
8

התכנית חיזקה את ההשתלבות החברתית שלי
במסגרת הלימודים

45.7

59.3

17.6

30.0

58.3

57.1

מלוח  14אנו לומדים ש:-
 .1בין כלל הסטודנטים ,יש שיעורי הסכמה גבוהים ) (89.1% - 80.4%לחמשת המשפטים הראשונים בלוח
שלמעלה .זה אומר שיש רוב גדול )מאוד( מבין המשתתפים אשר מסכימים שכתוצאה מהשתתפותם
בתכנית הם הגיעו לתובנות חדשות ) ,(89.1%לוקחים דברים שיכולים לעזור להם גם במעגלי חיים
נוספים מעבר לקמפוס ) ,(80.4%ישמחו לעזור לסטודנטים המתקשים בלימודים ,גם אם אינם שייכים
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לקבוצה החברתית שלהם ) ,(80.4%מרגישים נוח להיפגש עם סטודנטים מקבוצות חברתיות אחרות
משלהם במסעדה או בבית קפה ) (80.4%ומרגישים שיש מגוון של נושאים בקמפוס שניתן לפעול בהם
במשותף עם סטודנטים מקבוצות חברתיות אחרות משלהם ).(80.4%
 .2אולם ,התכנית השפיעה פחות על הסטודנטים בכל מה שקשור לזיהוי סטריאוטיפים שיש להם על אחרים
בחברה הישראלית ) ,(65.2%וגם על השתלבותם החברתית בקבוצות ההשתייכות שלהם )(54.3%
ובמסגרות הלימוד שלהם ) ,(45.7%אם כי עדיין אלו הם שיעורים לא נמוכים.
 .3למרות שבין כלל הסטודנטים ,לפי הממצאים מהשאלון ,נצפתה השפעה פחותה של התכנית על נושא
הסטריאוטיפים ונושא ההשתלבות החברתית בקבוצות ההשתייכות שלהם ,ניתן לראות שכן יש השפעה
גדולה של התכנית ,בשני הנושאים הללו )היגד  6והיגד  ,(7על החדשים ) 81.5%ו ,74.1% -בהתאמה( וגם
על הוותיקים ) 83.3%ו ,75.0% -בהתאמה(.
 .4התכנית השפיעה על הסטודנטים הערבים יותר מאשר שהשפיעה על הסטודנטים היהודים ,בכל
הנושאים-ההיגדים.
 .5התכנית השפיעה על הוותיקים יותר מאשר על החדשים בכל הנושאים-ההיגדים ,למעט לגבי תחושת
הנוחות להיפגש עם סטודנטים מקבוצות חברתיות אחרות משלהם ונושאים בקמפוס שניתן לפעול
במשותף עם סטודנטים מקבוצות חברתיות אחרות משלהם .חשוב לציין כאן ,ההבדלים בין הוותיקים
והחדשים בשיעור ההסכמה שלהם לשני נושאים-היגדים אלו הינו קטן מאוד ,בהתחשב במספר הקטן של
משתתפי תכנית הוותיקים.
גם בקבוצת האמנות התייחסו הסטודנטים אשר השתתפו בסדנא במשך השנתיים האחרונות לערך
המוסף המיוחד שהיה להם בעקבות ההתנסות שלהם למשך שנתיים רצופות בסדנא .להלן שתי דוגמאות
להתייחסותם לנושא מתוך הרפלקציות שכתבו בסיום השנה הנוכחית – השנייה שלהם:
משתתפת אחת כתבה " :אני משתתפת בקורס זה במשך שנתיים .אחת הסיבות
לבחירה

חוזרת

של

הקורס

נובעת

מהרגשה

כללית

חיובית,

תובנות,

השתתפות פעילה ,קבלת תשובות ושאלות שנשארו פתוחות .השתתפות נוספת
בשנה הנוכחית העמיקה את הראייה שלי על הסוגיות המרובות הנידונות
בקורס וענתה על מספר שאלות שנשארו פתוחות משנה קודמת .ההשתתפות
בשני מחזורים של הקורס מאפשרת לי ראייה רטרוספקטיבית אשר מאפשרת
להשוות בין החוויות שחוויתי".
משתתף אחר כתב" :קשה לסכם תקופה כל כך עשירה ומאתגרת .אין ספק
שלפחות ברמה האישית למדתי הרבה דברים חדשים על עצמי ,על שכניי
וחבריי ללימודים הסובבים אותי ,אם זה מגיע מהשיחות העמוקות מיצירת
קשרים חברתיים חדשים ,תוך כדי העבודות על פרויקטים משותפים .הייתה
תחושה של עולם חדש אחר רק שלנו מקום בו למרות הקונפליקטים ,השפה,
המגדר ,מצאנו את היחד ,את נקודות החיבור המשותפות".
דבריה של אחת הסטודנטיות אשר השתתפה רק השנה בסדנת האמנות יכולים לשקף את העוצמה של
דבריהם של המשתתפים הוותיקים בסדנא .היא כתבה ברפלקציה שלה" :בסיום הסדנא מרגישה
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שחסר לי עוד מפגשים ,כי כל כך נהניתי בסדנה ורציתי שיהיו לי עוד
מפגשים ,עוד יותר שיחות כמו שהיה לנו בסדנה .וזה קצת עצוב שזה נגמר
ואין יותר".
התייחסויות אלו של הוותיקים ממחישות את אפקט התכנית על הסטודנטים הממשיכים ,והתייחסותם
של חלק מהסטודנטים שהתנסו בסדנא רק לשנה אחת )לפי הדוגמא שצוינה לעיל( ממחישות את הצורך
שהתכנית תהיה רב שנתית.
 .6עיקר ההשפעה של התכנית על משתתפי תכנית האמנות מתמקדת בשני נושאים :תובנות חדשות שלהם
בעקבות השתתפותם בתכנית ודברים שלוקחים איתם שיכולים לעזור להם גם במעגלי חיים נוספים
מעבר לקמפוס )שיעור הסכמה של  85.7%לכל נושא(.
בנוסף ,כל המנחים ומובילי התכנית התייחסו לסוגיה זו של "מה לוקחים איתם המשתתפים בסדנאות הבין
תרבותיות?" כחלק מהמטרות והיעדים של הסדנאות .נציג כאן דוגמא אחת מדברי אחד המנחים בתכנית אשר
משקפים הן את חשיבותו של היעד הנ"ל בין מובילי התכנית והן את תרומת הסדנאות הבין תרבותיות למימושו:
"הם – הסטודנטים המשתתפים בסדנאות  -לוקחים מודעות בין תרבותית ,שינוי
תפיסתי ,של המצב ,של החברה הישראלית ,יש להם היכרות טובה עם אנשים
אחרים .יש ברירה של סטריאוטיפים .הם לוקחים כלים גם איך לנהל שיח עם
אנשים שלא דומים להם ,שונים מהם ,כלים מהסוג הזה של ניהול קונפליקטים.
רואים שיש הבדל בין הוותיקים והחדשים" )ראיון .(6
לאורם של הממצאים שעלו מהשאלון לסטודנטים כפי שתוארו בפרק זה )לוח  (14וגם של הממצאים שעלו
מקבוצת המיקוד ומניתוח הרפלקציות שכתבו הסטודנטים )במיוחד כפי שתוארו בפרק  5.1בחלק שהתייחס
לרכישת כלים ומיומנות שהמשתתפים רכשו בסדנאות( ,בנוסף להתייחסותם של מובילי התכנית ,ניתן לסכם
ולציין שכתוצאה מהשתתפותם של הסטודנטים בסדנאות הבין תרבותיות הם יוצאים עם תובנות חדשות,
לוקחים דברים שיכולים לעזור להם במעגלי חיים נוספים מעבר לקמפוס ויצרה אצלם הן היכרות והן קירבה עם
"האחר" ו"לאחר" במרחב הקמפוס .התכנית עזרה למשתתפים הערבים ולוותיקים בכלים לזיהוי סטריאוטיפים
ולהשתלבותם החברתית בקבוצת השייכות שלהם ,ובמידה מסוימת גם על השתלבותם החברתית במסגרת
הלימודים שלהם ,הרבה יותר משאר הקבוצות.
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סיכום ,דיון ,לקחים והמלצות מעשיות למקבלי החלטות
ישראל היא חברה הטרוגנית ,בעלת שסעים המבוססים על קווים לאומיים ,אתניים ודתיים .היא ,עפ"י סמי
סמוחה )" ,(1989חברה שסועה לעומק" ,כאשר שני השסעים העמוקים ביותר הם בין ערבים ליהודים ובין דתיים
לחילוניים.
האוכלוסייה היהודית ,אוכלוסיית הרוב ,מוצאה ממאה מדינות בקירוב ,והיא "מפולגת על פי מוצא אתני,
אוריינטציה דתית וותק בארץ .יש בה אשכנזים לעומת מזרחים או ספרדים ,דתיים לעומת חילונים ,ומהגרים
חדשים לעומת ישראלים וותיקים" )אלחאג' (303 :2003 ,ועוד .גם האוכלוסייה הערבית אינה הומוגנית ,אלא
מתחלקת לפי דת )מוסלמים ,נוצרים ודרוזים( ולפי קטגוריות חברתיות אחרות .בנוסף ,ולאורך השנים ,אוכלוסיית
העובדים הזרים בישראל גדלה למימדים גדולים והפכה לחלק בלתי נפרד מהאוכלוסייה המקומית ,שמשפיעה על
מגוון תחומים חברתיים וכלכליים בחברה הישראלית )נתנזון ואחדות.(1999 ,
"הבדלי התרבות בין האזרחים הערבים פלסטינים לבין היהודים וההפרדה במוסדות ובקהילות הם קבועים
וניכרים" )סמוחה .(13 :2013 ,אופייה היהודי-ציוני של ישראל והסכסוך הישראלי-ערבי המתמשך ,שבמרכזו הסוגיה
הפלשתינית ,הפכו את השסע היהודי-ערבי לבולט ביותר ולבעייתי ביותר בישראל )אלחאג'.(2003 ,
ההפרדה הסוציו-דמוגרפית של שתי הקבוצות רק מעמיקה את השסע היהודי-ערבי .כ 90%-מן הערבים חיים
בערים ובכפרים ערביים נפרדים .אפילו  10%הנותרים ,חיים בערים מעורבות ,נוטים להתגורר בשכונות נפרדות
בעלות רוב ערבי )אלחאג'.(1997 ,
בשני העשורים האחרונים יחסי הערבים-יהודים התערערו עוד יותר בשל התבדות התקוות הגדולות שממשלת
רבין נטעה בערבים ויהודים כאחד" ,כישלון הסכם אוסלו ,מהומות אוקטובר  ,2000דיכוי האינתיפאדה השנייה,
הפעולות המלחמתיות במרוצת שנות האלפיים ,צעדי חקיקה והגבלה לבלימת המאבק הלאומי של הציבור הערבי
והנהגתו ואי-ייזום תכנית ממלכתית להשגת שוויון חברתי-כלכלי" )סמוחה .(13 :2013 ,ואין להתעלם מהתקופה
העכשווית שבה מסתיימת לה כתיבת דוח מחקר הערכה זה ,שבה עדיין נמשכים מבצע "צוק איתן" והמלחמה
בעזה ובדרום ,והאווירה הכללית השוררת שמאיימת לערער עוד יותר את יחסי הערבים-יהודים .יש כאלה ,במיוחד
באמצעי התקשורת ,שהגדירו את האוירה השוררת בין יהודים וערבים בימים אלו כ"השבר העמוק" )ערוץ  1של
הטלויזיה הישראלית( ,ושאלות כמו "האם אפשר לאחות את השבר? האם יש עוד סיכוי לדו קיום?" מועלות
באמצעי התקשורת השונים ובניסוחים שונים .למשל ,אמצעי תקשורת שונים דיווחו על עסקים משותפים של
יהודים וערבים אשר נפגעו כלכלית כתוצאה מערעורם של היחסים בין היהודים ולבין הערבים והניסיונות של
בעליהם לא להיכנע לאווירה המתוחה השוררת בתקופה זו )צ'יקי-ארד.(22/08/14 ,
במסגרת קונטקסט רחב ומורכב זה ,פועלת התכנית לפיתוח מודעות בין תרבותית באוניברסיטת חיפה .מבין
מטרותיה המרכזיות של התכנית :פיתוח שיח רב תרבותי ,התמודדות עם דילמות רב תרבותיות ,התמודדות עם
סטיריאוטיפים ,פיתוח מודעות בין תרבותית ,הקניית כלים לעבודה משותפת בסביבה בין תרבותית ומגוונת,
מפגש והיכרות עם "האחר" .התכנית פועלת עם סטודנטים שלומדים באוניברסיטת חיפה ,מוסד שהינו מגוון
מבחינה תרבותית )באוניברסיטה חיפה יש שיעור גבוה יחסית של סטודנטים ערבים(.
עבור רוב הסטודנטים ,היהודים והערבים ,מהווה קמפוס האוניברסיטה מקום המפגש הבין תרבותי הראשון –
ובעבור רבים מהם ,גם היחיד.
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מחקר הערכה זה התבסס על מקורות מידע שונים ומגוונים :הסטודנטים משתתפי התכנית )בשתי הסדנאות(,
המנחים ומובילי התכנית ומסמכים שונים .בנוסף ,גם נעשה שימוש במספר כלים מחקריים מגוונים :שאלון ,ראיון
עומק חצי מובנה ,קבוצת מיקוד ,תצפית וניתוח תוכן.
המטרה מגיוון כלי המחקר ומאיסוף נתונים ממספר מקורות מידע ,הינה לתת מענה מקיף ועמוק לשאלות
ההערכה בשלושת המעגלים המרכזיים :המעגל הראשון – תרומתו של המפגש הבין תרבותי להיכרות עם האחר,
המעגל השני – השפעת התכנית במרחב הקמפוס של האוניברסיטה ,והמעגל השלישי שמתייחס לתרומת התכנית
למשתתפיה ומה הם לוקחים איתם בעקבות ההתנסות שלהם בסדנאות הבין תרבותיות הללו.
ניתן לסכם את הממצאים הכלליים המרכזיים הבאים )הממצאים המפורטים יותר מופיעים בצורה מרוכזת
בתחילת הדוח בפרק "ממצאים עיקריים" .לפירוט עוד יותר רחב יש צורך לעיין בגוף הדוח ולהיעזר בלוח  2אשר
מתאר באופן סכמטי את היחס בין שאלות ההערכה והפרקים שבדוח(:
 (1יש שביעות רצון כמעט מלאה מהסדנאות הבין תרבותיות;
 (2לתכנית יש תרומה גדולה מאוד להיכרות משתתפיה עם "האחר";
 (3ההשתתפות בתכנית השפיעה באופן ניכר וחיובי ,על עמדותיהם של הסטודנטים בנושא יחסי יהודים-ערבים;
 (4רוב גדול של משתתפי הסדנאות מזהים פוטנציאל השפעה של התכנית על השיח הרב תרבותי ופיתוח פעילות
רב תרבותית בקמפוס;
 (5התכנית מקנה למשתתפיה תובנות חדשות ,תובנות וכלים רב תרבותיים ,אשר עוזרים להם במעגלי חייהם
השונים ,בין אם בקמפוס ובין אם מחוצה לו;
 (6התכנית השפיעה על הסטודנטים הערבים יותר מאשר על היהודים;
 (7התכנית השפיעה על הוותיקים יותר מאשר על החדשים;
 (8יש לתכנית אפקט מיוחד ,במיוחד על הסטודנטים החדשים ,מעצם היות האוניברסיטה מקום המפגש הבין
תרבותי הראשון/היחיד עבורם;
 (9ונקודה אחרונה ,מתייחסת למבנה ,הרכב וגודל הקבוצות הבין תרבותיות .לנקודה אחרונה זו יש השפעה גדולה
מאוד על ההוויה של המפגש הבין תרבותי של משתתפי ומשתתפות הסדנאות הבין תרבותיות :על הקבוצות
להיות קטנות ,אך לא קטנות מדי; יחס מספרי שווה בין יהודים וערבים; גיוון רב תרבותי עדתי בתוך קבוצות
הלאום; ואיזון מגדרי בקבוצות.
לאור הממצאים של מחקר ההערכה ,להלן לקחים והמלצות מעשיות למקבלי החלטות.

לקחים והמלצות מעשיות למקבלי החלטות:
 .1לאור הממצאים לכל אורך הדוח ,ולאור ההסכמה הגדולה מאוד וכמעט מוחלטת בין הסטודנטים
המשתתפים בסדנאות הבין תרבותיות שהמפגשים הבין תרבותיים תורמים להיכרות עם האחר ,וגם שיש
לתכנית פוטנציאל גדול מאוד להשפיע על השיח הרב תרבותי ופיתוח פעילות רב תרבותית בקמפוס,
מומלץ מאוד:
א .להמשיך בפעילות הקיימת )תוך הכנסת מספר שיפורים ,כפי שיתואר בהמשך(,
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ב .להרחיבה ליותר סטודנטים וליותר משתתפים מהקמפוס,
ג .וליזום פתיחתם של מרחבי פעילות רב תרבותיים נוספים חדשים בקמפוס האוניברסיטה.
יישום שלושת ההמלצות הללו צריך לקחת בחשבון את הלקחים הבאים ,כפי שבלטו במחקר ההערכה:
 1.1חשוב לשמור על קבוצות קטנות )מבחינה מספרית( בסדנאות ולשמור על כ 20 -15 -משתתפים בכל
קבוצה .קבוצה בגודל "הנכון" ו"המתאים" תהיה יציבה יותר ואינה מושפעת מתנודות נסיבתיות
שונות )כמו היעדרות אחד או שניים ממשתתפיה מסיבות ארעיות כאלו או אחרות( .קבוצה קטנה
יותר ) 9-12משתתפים( עלולה לצמצם את המרחב הבין תרבותי שהקבוצה יכולה לייצר ,הן מבחינה
תרבותית-לאומנת או דתית-עדתית והן מבחינת הרכבה המגדרי.
 1.2ההרכב הרב תרבותי של הקבוצות :הקבוצות מושפעות מהיחס המספרי השווה של המשתתפים
היהודים והמשתתפים הערבים ,וחשוב להמשיך ולפעול להשגת יעד זה ויצירתן של קבוצות שמספר
הערבים והיהודים בהן יהיה שווה.
מה שמחזק המלצה זו עוד יותר היא העובדה שיש הבדלים בין היהודים והערבים הן מבחינת
המודעות והבשלות )הפוליטית( שלהם בעיסוק בנושאים רב תרבותיים )הערבים פחות מהיהודים ,וזה
בלט במיוחד באחת מהקבוצות של החדשים( ,וגם מבחינת הפרשי הגילאים בין הסטודנטים הערבים
ולבין הסטודנטים היהודים )הערבים צעירים מהיהודים בכמעט  6שנים בממוצע(.
 1.3גיוון רב תרבותי-עדתי בתוך קבוצות הלאום :השתתפותם של סטודנטים ערבים מעדות שונות
)מוסלמים ,נוצרים ,דרוזים וגם בדווים( ,העצימה את השיח הרב תרבותי הן באותה קבוצה אתנית-
לאומית והן בקבוצה הכוללת )שיש בה גם ערבים וגם יהודים( .כנ"ל עם היהודים :השתתפותם של
סטודנטים יהודים מזרחיים ,אשכנזים ,אתיופים ועוד גם כן תורמת להעצמתו של השיח הרב-
תרבותי הן בין יהודים עצמם והן בקבוצה הכוללת )ערבים ויהודים( .גיוון רב תרבותי בתוך-עדתי
מהווה מנוף ליצירתו של שיח בין תרבותי לא רק בין יהודים וערבים אלא בתוך אותה קבוצת הלאום,
ומשפיע על כלל השיח הרב תרבותי בקבוצה.
 1.4המיעוט ,בדרך כלל ,מגלה עניין רב יותר למפגש עם הרוב .על כן ,נכון לפתח תוכנית לעידוד יותר
סטודנטים יהודים להשתתף בסדנאות הבין תרבותיות באוניברסיטה.
 1.5גם יש צורך לתת התייחסות מיוחדת להרכב המגדרי של הקבוצות :יש צורך לעודד ולגייס סטודנטים
גברים להשתתף בסדנאות הבין-תרבותיות ,במיוחד ערבים ,אך גם יהודים.

 .2להעצמת אפקט התכנית בקמפוס ,ניתן במעגל הראשון ,להשתמש בפוטנציאל הקיים בשני מוקדי
הפעילות העכשווית ,מתחם המעונות ובית הספר לאומנות .במעגל שני ,ניתן לאחר מכן ,להרחיב את
הפעילות למרחבים נוספים בקמפוס ,תוך כדי יצירת שותפויות וחיבורים עם ארגונים ו/או חוגי לימוד
שונים באוניברסיטה ,כמו אגודת הסטודנטים ,המרכז היהודי ערבי ,בתי ספר ומחלקות שונות וגם לשכת
הרקטור של האוניברסיטה.
 .3סוגיית הרצף וההמשכיות בתכנית – חדשים וממשיכים/וותיקים:
האימפקט של התכנית היה נוכח אצל הוותיקים יותר מאשר החדשים )ראה לוח  .(14גם המשתתפים
בסדנת האומנות שסיימו שנתיים בתוכנית ,ציינו רווחים ואימפקט ייחודי לכך )ראה פרק  .(5.5על כן
מומלץ לאפשר המשכיות ורצף ליותר סטודנטים ויותר קבוצות כממשיכם/וותיקים ,הן "בסדנה לפיתוח
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מודעות בין תרבותית  -תכנית מנהיגות קהילתית" והן "בסדנת יצירה ושיחה :בין תרבויות ,בין שפות ,בין
זהויות" בבית הספר לאומנות.
לאור זאת ,מומלץ לבחון את האפשרות של תכנית רב שנתית ,לאורך  3שנות הלימודים לתואר הראשון,
גם באומנות .מימוש המלצה זו ייצר מרחב מעצים למרכיב האחריות החברתית אשר בלט בקרב
המשתתפים הוותיקים בסדנאות הבין תרבותיות.
להמלצה זו יש תוקף משלה .ההמלצה הבאה )המלצה  (4מספקת ביסוס יותר חזק – גם תוכני  -דווקא
במתן דגש מיוחד על פיתוח יזמות חברתית רב תרבותית במרחב הקמפוס.
 .4יצירתם של מוקדי פעילות רב תרבותיים נוספים בקמפוס ,דורש הובלתו של שינוי והתאמות בתכנים
ובדרכי פעילות הסדנאות בהתאם .למשל ,מומלץ לבחון את האפשרות להכניס שלושה שינויים מרכזיים:
א .לייצר מיקוד פעילות שלישי שמכוון לפיתוח פעילות רב תרבותית בקמפוס )זאת בנוסף לשני
המיקודים הקיימים כיום :הפנימי )התהליך האישי והקבוצתי שחברי כל קבוצה עוברים( והמיקוד
כלפי חוץ )מחוץ לאוניברסיטה דרך ההתנדבות והסיורים הרב תרבותיים(.
ב .משתתפי התוכנית החדשים והוותיקים מקיימים פעילות התנדבותית קהילתית בנוסף לסיורים רב
תרבותיים וכל זאת במסגרת פעילות צוותית מעורבת ומשותפת של סטודנטים יהודים וערבים ביחד.
פעילותם )משמעותית זו( מתקיימת מחוץ לקמפוס .ניתן לגייס את הכלים והכישורים אשר רכשו
בסדנאות ,וגם את הקשרים שהם בנו ויצרו עם הקהילות שבהם הם מתנדבים או המקומות הרב
תרבותיים שבהם ביקרו ,ולייצר תנועה משותפת אל תוך הקמפוס של האוניברסיטה ,עם שותפיהם
במסגרות ההתנדבותיות והסיורים .ז"א להזמין את שותפיהם כ "קהל מבקר" אל האוניברסיטה לסיור
ו/או פעילות רב תרבותית באוניברסיטה .פעילות זו תתבצע ע"י צוותים של משתתפי הסדנאות הבין
תרבותיות ,משותפים ומעורבים של יהודים וערבים .את הסיורים הרב תרבותיים הללו צריך לבנות
באופן מקצועי ובשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה – תהליך שיכול להיות ,בפני עצמו,
כתורם לשיח הרב תרבותי בקמפוס .המהות של מהלך זה הינה להעצים את הפעילות הרב תרבותית
בקמפוס ,בהובלתם של משתתפי הסדנאות הבין תרבותיות עם "קהל" חיצוני לאוניברסיטה ,שיש לו
קשר כלשהו עם הפעילות הרב תרבותית שאותם סטודנטים מתנדבים אצלם )או ביקרו אצלם(.
בכוחה של פעילות זו:
 .1לאפשר למשתתפי הסדנאות הבין תרבותיות לזהות ולייצר מרחבי פעולה רב תרבותיים חדשים-
נוספים בתוך הקמפוס ולפעול במסגרתם.
 .2לאפשר למשתתפי הסדנאות הבין תרבותיות לייצר שותפויות עם גורמים שונים בקמפוס
)מרכזים שונים ,מחלקות ,לשכות וגופים אחרים( ולגייסם לטובת פעילות רב תרבותית בקמפוס.
 .3באמצעות תכנית פרסום )ושיווק( נכונה ומתאימה לפעילות זו בתוך הקמפוס ,ניתן להנכיח את
הרב תרבותיות כחלק מאורח החיים של המרחב האוניברסיטאי )הן בקרב קהל הסטודנטים
הרחב והן בקרב הארגונים והמחלקות השונות באוניברסיטה(.
 .4ולסיום חלק זה ,בכוחה של פעילות זו לייצר עוד מוקדי השפעה על מיצוב תודעתי מחוזק בכל
מה שקשור לתפקידה של האוניברסיטה לחינוך לחיים במרחב שהינו מגוון מבחינה תרבותית –
הן בקרב הקהילה הרחבה והן בקרב קהילת האוניברסיטה )בקמפוס עצמו(.
ג .להכניס לתוכנית הלימודים של הסדנאות הבין תרבותיות "יחידת לימוד" חדשה שעוסקת בנושא של
פיתוח "יזמות רב תרבותית" במרחב הקמפוס .יחידת לימוד זו יכולה להתפרס על פני כשישה
מפגשים ממוקדים שמטרתם להזמין ולהכשיר את הסטודנטים המשתתפים "להביא את עצמם" אל
השטח שבו הם לומדים ,קמפוס האוניברסיטה ,ולהביא לשינוי תפיסתי ואופרטיבי של מושג "השטח"
אצל משתתפי הסדנאות הבין תרבותיות )"השטח" הינו גם המרחב הפיזי ,האנושי והם "מוזמנים"
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לפעול בו  -לאחר הכשרה מיוחדת לכך( .המשתתפים ירכשו ,במסגרת יחידת לימוד זו ,כלים לבניית
תכנית פעולה צוותית )מטרות ,יעדים ,משימות ,משאבים ,שותפים ,לוחות זמנים וכו'( .כלים חדשים
אלו מתווספים אל מגוון הכלים והמיומנויות הרב תרבותיות אשר רכשו/רוכשים בתכנית המקורית.
חשוב לציין ,התכנים של יחידת הלימוד החדשה צריכים להיות מועברים ע"י מנחים מקצועיים
בתחום היזמות החברתית רב-תרבותית ועם היכרות טובה למרחב של הקמפוס.
הסטודנטים המשתתפים בסדנאות יוכלו להביא את הערך המוסף האישי שלהם כפעילים רב
תרבותיים בתוך הקמפוס שבו הם חיים/לומדים ,וזאת כמובן בנוסף לערך המוסף של התכנית בה
הוא משתתף.
 .5יצירת שיתופי פעולה בין מחלקות או בין חוגים שונים באוניברסיטה:
בסדנה לפיתוח מודעות בין תרבותית  -תכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית ,אשר פעלה במסגרת שתי
קבוצות של סטודנטים חדשים וקבוצה אחת של וותיקים ,הדגש היה על פעילות במתחם של המעונות.
המשתתפים למדו במגוון רחב של חוגים/בתי ספר באוניברסיטה ,כמו :משפטים ,כלכלה ומינהל עסקים,
לימודים רב תחומיים ,סוציולוגיה ,עבודה סוציאלית ,אנגלית ,למידה הוראה והדרכה ,ביולוגיה ועוד.
תהליך הלמידה ,השיח והכלים הרב תרבותיים אשר רכשו המשתתפים בסדנאות לא באה לידי ביטוי
בפעילות במסגרת החוגים ו/או המחלקות בהם הם לומדים.
לעומת זאת ,אחד המאפיינים הבולטים של הסדנא הבין תרבותית שפעלה במסגרת בית הספר לאומנות
הייתה המרחב הרב תרבותי האינטר דיסציפלינארי שלה  -כתוצאה משיתוף פעולה של מספר
חוגים/דיסציפלינות בסדנה אשר פעלה במרחב אחד )גדול( שהוא המשכן לאומנות ,במסגרת בית הספר
לאומנות ,יצרה מנוף מיוחד להעצמת האפקט של פעילותם הסדנאית של המשתתפים ,הן במסגרת
המשכן ,אך גם פוטנציאל יציאה אל מרחבים נוספים בקמפוס.
על כן ,מומלץ לגייס מספר סטודנטים-משתתפים מאותו חוג או מחלקה ולייצר או לאפשר עבורם מרחב
פעילות רב תרבותי במסגרת אותו חוג/פקולטה .למהלך כזה נדרשת גם פעולה של יצירת שיתופי פעולה
אדמיניסטרטיביים ,תוכניים ותקציביים בין מחלקות/פקולטות ו/או חוגים שונים באוניברסיטה להעצמת
אפקט ההשפעה של התכנית בחיי הקמפוס במרחב הלימודים הראשוני של משתתפי הסדנאות .למהלך
כזה יכולות להיות גם השפעות על העצמת אפקט התכנית בהשתלבות החברתית של משתתפיה גם
במסגרת הלימודים )מימד שהיה הכי חלש בתכנית(.
בתהליך גיוס ויצירת שיתופי פעולה בין מחלקות או בין חוגים שונים ניתן להיעזר באפקט המיוחד של
התכנית ,במיוחד בקרב הסטודנטים החדשים בשנתם הראשונה ללימודיהם ,מעצם היות האוניברסיטה
מקום המפגש הבין תרבותי הראשון-היחיד עבורם.
 .6על מנת לפרוץ אל מרחבים שונים ומגוונים בקמפוס במטרה לייצר ולהשפיע )יותר( על השיח הרב
תרבותי בין הסטודנטים בקמפוס ,מומלץ ליצור שותפויות נוספות עם גופים פעילים מרכזיים
באוניברסיטה ,למשל :אגודת הסטודנטים )במסגרת "הפסקות פעילות" ביום רביעי של האגודה והכנסת
תכנים רב תרבותיים( ,או שיתוף פעולה מעמיק ורחב יותר עם המרכז היהודי-ערבי ,במיוחד בכל מה
שקשור לקידום השיח הרב תרבותי בקמפוס בין יהודים וערבים.
יש צורך לעשות מיפוי כולל של הגופים הפוטנציאליים באוניברסיטה שניתן ליצור איתם שותפויות
בנושא.
 .7במטרה להביא את פוטנציאל ההשפעה של התכנית על השיח הרב תרבותי באוניברסיטה יש צורך לקיים
חשיבה משותפת בין השותפים של מובילי התכנית ולבין הנהלת האוניברסיטה ולקבל החלטה שיכולה
להיות מאוד משמעותית בשביל לעשות שינויים במרחב הציבורי הקיים בקמפוס שמעודד פעילות ושיח
רב תרבותיים ומייצר מציאות רב תרבותית מכילה ומנכיחה את "האחר" .הדגש כאן הוא על עידוד
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פעילות רב תרבותית )ולא רק דמוקרטית( ,למשל ,בדומה לשינויים שהוכנסו בשנים האחרונות בלוח
השנה של האוניברסיטה ,חגים של עדות שונות מהחברה הערבית.
 .8מומלץ לייצר ערוץ פעילות לחיזוק השיח הבין תרבותי בקמפוס גם עם ובין אנשי ונשות הסגל האקדמי,
בנוסף לזה הקיים עם ובין סטודנטים .מומלץ ,למשל ,לייצר שיתוף פעולה עם היחידה לקידום ההוראה,
שמשויכת ללשכת הרקטור ופועלת לקידום איכות ההוראה באוניברסיטה .היחידה עוסקת ,בין השאר,
בטיפוח מיומנויות הוראה באמצעות סדנאות ,ימי עיון וייעוץ אישי לסגל האקדמי .מומלץ לבנות תכנית
או סדנה שתהיה מיועדת לסגל האקדמי שמטרתה חיזוק השיח הרב תרבותי באוניברסיטה )למשל
במתכונת "להיות מרצים רב תרבותיים יותר"(.
ליישומן של שלושת ההמלצות האחרונות ) (8 ,7 ,6חשיבות רבה בקמפוס מגוון מבחינה תרבותית.
 .9ליווי ביצוע התכנית בהערכה מעצבת:
בין אם הסדנאות הבין תרבותיות ימשיכו לפעול בשנה הבאה באותה מסגרת ,תוך הכנסת השינויים
והשיפורים לאור מחקר הערכה זה ,ובין אם מרחיבים ו/או מיישמים תכנית רחבה ומקיפה בנושא חיים
משותפים בקמפוס מגוון מבחינה תרבותית ,מומלץ לתכנן מהלך הערכה אשר ילווה את ביצוע התכנית
מהשלבים הראשוניים של התהליך ,טרם תחילת הביצוע עצמו.
תהליך הערכה כזה יאפשר בניית תכנית הערכה בהתאם לתכנית הפרויקט )מטרותיו ,הנושאים שיטופלו,
התוצאות המצופות ועוד( בנוסף לתיעוד והבטחת ההיתכנות הארגונית להתמודדות עם הערכה ארגונית,
מקצועית ותקציבית למהלך .לאור זאת גם יוגדרו מראש איזה מידע צריך לאסוף ,איפה ואיך ומה עושים
עם המידע הנ"ל ).(Strichman & Marshood, 2007
היות ואחת מהמטרות המרכזיות של הערכת תוכניות ופרויקטים חברתיים היא לשנות ולשפר פעילות
שטרם הסתיימה ,אזי מומלץ להשתמש במודל של "הערכה מעצבת" לשם שינוי ושיפור ).(Scriven, 1967
לפי הנחה זו ,תהליך ההערכה ילווה את התוכנית במהלך כל שנה"ל הקרובה ויפעל לפי העקרונות של
הערכה המביאה תועלת )נבו" :(1989 ,להרחיב את מושג הפקת התועלת מפעילות הערכה ,ולכלול בו את
כל ההשפעות האפשריות של פעילות ההערכה" )שם.(211 :
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נספח  :1ממצאים של כלל המשתתפים בסדנאות משאלון הערכה ומשוב ,מבט ,יוני 2014
 (1מין:
 .1זכר )(26.1% = 12

 (2שנת לידה ,1995 – 1972) :ממוצע גיל  25.17שנים(

 .2נקבה )(73.9% = 34
 (3מצב משפחתי:

 (4באיזה שנת לימודים את/ה:

 .1רווק/ה )(91.3% = 42

 .1שנה ראשונה )(32.6% = 15

 .2נשוי/נשואה )(6.5% = 3

 .2שנה שנייה )(17.4% = 8

 .3גרוש/ה או פרוד/ה )(2.2% = 1

 .3שנה שלישית )(34.8% = 16

 .4אלמן/ה )(0

 .4שנה רביעית ומעלה )(15.2% = 7

 (5האם שירתת בצבא?

 (6האם עשית שירות אזרחי/לאומי?

 .1כן )(32.6% = 15

 .1כן )(13.0% = 6

 .2לא )(67.4% = 31

 .2לא )(80.4% = 37
) ,3שהם  6.5%לא ענו על שאלה זו(

 (7מקום המגורים שלך בזמן לימודיך באוני'__________ :

 (8יישוב המגורים הקבועים שלך_________ :

 (9באיזו ארץ נולדת?

 (10באיזו ארץ נולד אביך?

 .1ישראל )(93.5% = 43

 .1ישראל )(80.4% = 37

 .2באחת ממדינות אירופה-אמריקה )(0

 .2באחת ממדינות אירופה-אמריקה )(6.5% =3

 .3באחת ממדינות אסיה-אפריקה )(2.2% = 1

 .3באחת ממדינות אסיה-אפריקה )(6.5% =3

 .4באחת ממדינות ברית המועצות לשעבר או מזרח

 .4באחת ממדינות ברית המועצות לשעבר או מזרח

אירופה )(4.3% = 2
 .5אחר ,נא לציין(0) _______ :

אירופה )(4.3% =2
 .5אחר ,נא לציין(0) ___ :
) 2.2% = 1שלא ענו על שאלה זו(

 (11מספר שנות הלימוד של אימא שלך) :ממוצע = (12.38

 (12מספר שנות הלימוד של אבא שלך) :ממוצע= (12.24

 (13האם התנדבת במסגרת כלשהי במהלך השנה
האחרונה?

 (14ביחס לשמירת הדת ,האם אתה חושב שאתה היום:
 .1דתי מאוד )(0

 .1כן )(73.9% = 34

 .2דתי )(15.2% = 7

 .2לא )(26.1% = 12

 .3דתי במידה מסוימת )(39.1% = 18
 .4לא דתי )(45.7% = 21

 (15מהי דתך?
 .1יהודי )(37.0% = 17
 .2מוסלמי )(39.1% = 18
 .3נוצרי )(13.0% = 6
 .4דרוזי )(6.5% = 3
) ,2שהם  4.3%לא ציינו מה הדת שלהם(

המשפטים בעמוד הבא עוסקים ביחסים שבין האזרחים הערבים לאזרחים היהודים בישראל .ציין/י לגבי כל אחד
מהם את מידת ההסכמה שלך:
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לא

נוטה לא

נוטה

מסכים

אין

מסכים1

להסכים2

להסכים3

4

תשובה

0

0

37%

63%

0

19.6%

34.8%

30.4%

0

28.3%

54.3%

0

32.6%

2.2%
0

16

שיהיו התארגנויות משותפות של יהודים וערבים

17

שערבים ילמדו בבתי ספר תיכוניים יהודיים

15.2%

18

שתלמידים יהודים ותלמידים ערבים ילמדו בבתי ספר
תיכוניים משותפים

6.5%

10.9%

19

שערבים יחיו בשכונות יהודיות

4.3%

23.9%

37.0%

20

שיהודים וערבים יחיו בשכונות מעורבות של יהודים
וערבים

2.2%

13.0%

34.8%

50.0%

21

טוב שהאזרחים הערבים והיהודים יחיו תמיד יחד
בישראל

6.5%

15.2%

39.1%

39.1%

0

22

בין האזרחים הערבים והיהודים צריכים להתקיים גם
קשרים שאנשים בוחרים בהם מרצונם כמו חברות
אישית ופעילות בארגונים משותפים

0

2.2%

37.0%

60.9%

0

23

אני מנסה לראות את היחסים בין האזרחים הערבים
והיהודים בישראל מנקודת המבט של שני הצדדים

2.2%

8.7%

34.8%

52.2%

2.2%

24

על המדינה/הממשלה לעודד יצירת מרחבים משותפים
ליהודים וערבים במגוון תחומים )כמו חינוך ,תעשייה,
בידור ,דיור ועוד(

0

4.3%

30.4%

63.0%

2.2%

25

עסקים משותפים ליהודים וערבים צריכים לקבל מענקי
תמיכה מיוחדים מהמדינה או מהממשלה יותר מאשר
עסקים בבעלות נפרדת ליהודים ו/או ערבים

4.3%

8.7%

34.8%

47.8%

4.3%

שאלות לגבי תכנית מב"ט:
מה הסיבות שבגללן בחרת להשתתף בתכנית? נא לציין לגבי כל גורם מהרשימה שלהן את מידת השפעתו על
החלטתך להשתתף בתכנית .הדירוג הוא מ 1 -עד  ,4כאשר  1פירושו בכלל לא השפיע ו 4 -השפיע מאוד:
השפיע

אין

מאוד4

תשובה

בכלל לא

לא כל כך

השפיע

השפיע1

השפיע2

3

2.2%

26

רצון ללמוד בצורה "אחרת" ו"שונה"

2.2%

10.9%

26.1% 58.7%

27

עניין בנושא של רב תרבותיות

2.2%

0

43.5% 50.0%

4.3%

28

רצון להכיר אנשים שונים ממני

2.2%

10.9%

41.3% 41.3%

4.3%

29

הזדמנות לעסוק בזהות האישית

4.3%

10.9%

28.3% 52.2%

4.3%

30

הזדמנות לרכישת כלים בניהול קונפליקטים

6.5%

23.9%

26.1% 41.3%

2.2%

31

עניין בנושא יחסי יהודים-ערבים

6.5%

13.0%

43.5% 34.8%

2.2%

32

תחושת אחריות חברתית שיש לך כלפי החברה שבה אתה
חי

8.7%

10.9%

39.1% 39.1%

2.2%

מבין הרשימה של הגורמים שהוזכרו למעלה ,מהם שני הגורמים הכי חשובים בעיניך ואשר גרמו לך להשתתף
בתכנית? נא לציין אותם לפי סדר חשיבות ,כאשר הראשון זה החשוב ביותר והשני הינו הפחות חשוב בעיניך:
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 (33הגורם הראשון בחשיבותו:
הגורם הראשון בחשיבותו
 .31עניין בנושא יחסי יהודים-ערבים

21.7%

 .29הזדמנות לעסוק בזהות האישית

19.6%

 .28רצון להכיר אנשים שונים ממני

17.4%

 .27עניין בנושא של רב תרבותיות

15.2%

 .32תחושת אחריות חברתית שיש לך כלפי החברה שבה אתה חי

8.7%

 .26רצון ללמוד בצורה "אחרת" ו"שונה"

8.7%

 .30הזדמנות לרכישת כלים בניהול קונפליקטים

4.3%

אין תשובה

4.3%

 (34הגורם השני בחשיבותו:
הגורם השני בחשיבותו
 .27עניין בנושא של רב תרבותיות

19.6%

 .32תחושת אחריות חברתית שיש לך כלפי החברה שבה אתה חי

19.6%

 .31עניין בנושא יחסי יהודים-ערבים

17.4%

 .29הזדמנות לעסוק בזהות האישית

15.2%

 .30הזדמנות לרכישת כלים בניהול קונפליקטים

10.9%

 .26רצון ללמוד בצורה "אחרת" ו"שונה"

8.7%

 .28רצון להכיר אנשים שונים ממני

4.3%

אין תשובה

4.3%

ציין לגבי כל אחד מהמשפטים הבאים את מידת ההסכמה שלך:
מסכים

אין

מאוד4

תשובה

בכלל לא

לא כל כך

מסכים

מסכים1

מסכים2

3

2.2%

35

התכנית מייצרת הזדמנות למשתתפיה להכיר אנשים אחרים
שונים מהם בחברה הישראלית

0

4.3%

43.5% 50.0%

36

התכנית מגבירה אצל משתתפיה את המודעות שלהם ל"אחר"

0

10.9%

32.6% 54.3%

2.2%

37

התכנית מעמיקה את ההבנה של המשתתפים בה בנושאים של רב
תרבותיות

0

6.5%

26.1% 65.2%

2.2%

38

התכנית מייצרת מרחב משותף ייחודי לסטודנטים יהודים וערבים
בקמפוס

2.2%

21.7%

28.3% 45.7%

2.2%

39

התכנית גורמת למשתתפיה לזהות מגוון רחב של הזדמנויות
למפגש בין יהודים וערבים בקמפוס

2.2%

32.6%

17.4% 45.7%

2.2%

40

המפגש הבין תרבותי במסגרת התכנית תרם להיכרות עם האחר

0

8.7%

30.4% 58.7%

2.2%

41

הפעילות בתכנית משפיעה על השיח הרב תרבותי באוניברסיטה

8.7%

32.6%

15.2% 41.3%

2.2%

42

יש צורך להרחיב את השיח הרב תרבותי בקמפוס בין יהודים

0

6.5%

56.5% 32.6%

4.3%
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וערבים
43

חשוב שסטודנטים רבים בקמפוס ישתתפו בתכנית זו

0

2.2%

56.5% 37.0%

4.3%

44

לתכנית יש פוטנציאל להשפיע על השיח הרב תרבותי בין יהודים
וערבים בקמפוס

0

8.7%

43.5% 45.7%

2.2%

עוד כמה משפטים על התכנית:
בכלל לא

לא כל כך

מסכים

מסכים

אין

מסכים1

מסכים2

3

מאוד4

תשובה

 45בעקבות השתתפותי בתכנית ,אשמח לעזור לסטודנטים
המתקשים בלימודים ,גם אם אינם שייכים לקבוצה החברתית
שלי

4.3%

13.0%

39.1%

41.3%

2.2%

 46בעקבות השתתפותי בתכנית ,מרגיש נוח להיפגש עם סטודנטים
מקבוצות חברתיות אחרות משלי במסעדה או בבית קפה

4.3%

13.0%

34.8%

45.7%

2.2%

 47בעקבות השתתפותי בתכנית ,מרגיש שיש מגוון של נושאים
בקמפוס שניתן לפעול בהם במשותף עם סטודנטים מקבוצות
חברתיות אחרות משלי

0

15.2%

34.8%

45.7%

4.3%

 48מהתכנית אני לוקח דברים שיכולים לעזור לי גם במעגלי חיים
נוספים מעבר לקמפוס

0

15.2%

39.1%

41.3%

4.3%

 49התכנית חיזקה את ההשתלבות החברתית שלי בקבוצה שאני
משתייך אליה

6.5%

34.8%

32.6%

21.7%

4.3%

 50התכנית חיזקה את ההשתלבות החברתית שלי במסגרת הלימודים

10.9%

39.1%

32.6%

13.0%

4.3%

 51בתכנית זיהיתי סטריאוטיפים שיש לי על אחרים בחברה
הישראלית

6.5%

23.9%

43.5%

21.7%

4.3%

0

8.7%

54.3%

34.8%

2.2%

 52המפגשים של התכנית הביאו אותי לתובנות חדשות

 (53נא לציין מידת שביעות הרצון הכללית שלך מהתכנית:
 .1מאוד שבע רצון )(30.4% = 14
 .2שבע רצון )(60.9% = 28
 .3לא כל כך שבע רצון )(8.7% = 4
 .4בכלל לא שבע רצון )(0
 (57 - 54אילו מרכיבים בתכנית אהבת – ולפי דעתך חשוב לשמור עליהם ו/או להעצים אותם?
 91.3% = 42התייחסו לשאלה זו.
 8.7% = 4לא התייחסו לשאלה זו.
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 (61 – 58אילו מרכיבים בתכנית אהבת פחות – ולפי דעתך חשוב להכניס בהם שיפורים ו/או לשנותם?
 82.6% = 38התייחסו לשאלה זו.
 17.4% = 8לא התייחסו לשאלה זו.
 (62באיזו מידה אתה ממליץ לחבריך מבין הסטודנטים באוניברסיטה להשתתף בתכנית זו?
 .1ממליץ מאוד ).(69.6% = 32
 .2ממליץ )(30.4% = 14
 .3לא כל כך ממליץ )(0
 .4בכלל לא ממליץ )(0

תודה רבה על שיתוף הפעולה
מאחלים סיום מוצלח של שנת הלימודים

64

נספח  :2ממצאים של הערבים משאלון הערכה ומשוב– תכניות מבט ,יוני 2014
 (1מין:
 .3זכר )(18.5% = 5

 (2שנת לידה ,1995 – 1976) :ממוצע גיל = (23.07

 .4נקבה )(81.5% = 22
 (3מצב משפחתי:

 (4באיזה שנת לימודים את/ה:

 .5רווק/ה )(92.6% = 25

 .5שנה ראשונה )(33.3% = 9

 .6נשוי/נשואה )(7.4% = 2

 .6שנה שנייה )(22.2% = 6

 .7גרוש/ה או פרוד/ה )(0

 .7שנה שלישית )(37.0% = 10

 .8אלמן/ה )(0

 .8שנה רביעית ומעלה )(7.4% = 2

 (5האם שירתת בצבא?

 (6האם עשית שירות אזרחי/לאומי?

 .3כן )(0

 .3כן )(14.8% = 4

 .4לא )(100% = 27

 .4לא )(85.2% = 23

 (7מקום המגורים שלך בזמן לימודיך באוני'__________ :

 (8יישוב המגורים הקבועים שלך_________ :

 (9באיזו ארץ נולדת?

 (10באיזו ארץ נולד אביך?

 .6ישראל )(100% = 27

 .6ישראל )(96.3% = 26

 .7באחת ממדינות אירופה-אמריקה

 .7באחת ממדינות אירופה-אמריקה )(0

 .8באחת ממדינות אסיה-אפריקה )(0

 .8באחת ממדינות אסיה-אפריקה )(0

 .9באחת ממדינות ברית המועצות לשעבר או מזרח

 .9באחת ממדינות ברית המועצות לשעבר או

אירופה )(0
 .10אחר ,נא לציין(0) :

מזרח אירופה )(0
 .10אחר ,נא לציין(0) :
)אין תשובה(3.7% = 1 :

 (11מספר שנות הלימוד של אימא שלך) :ממוצע = (11.29

 (12מספר שנות הלימוד של אבא שלך) :ממוצע=
(11.29

 (13האם התנדבת במסגרת כלשהי במהלך השנה האחרונה?

 (14ביחס לשמירת הדת ,האם אתה חושב שאתה
היום:

 .3כן )(74.1% = 20
 .4לא )(25.9% = 7

 .5דתי מאוד )(0
 .6דתי )(18.5% = 5
 .7דתי במידה מסוימת )(51.9% = 14
 .8לא דתי )(29.6% = 8

 (15מהי דתך?
 .5יהודי )(0
 .6מוסלמי )(66.7% = 18
 .7נוצרי )(22.2% = 6
 .8דרוזי )(11.1% = 3

המשפטים בעמוד הבא עוסקים ביחסים שבין האזרחים הערבים לאזרחים היהודים בישראל .ציין/י לגבי כל אחד
מהם את מידת ההסכמה שלך:
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לא

נוטה לא

נוטה

מסכים

אין

מסכים1

להסכים2

להסכים3

4

תשובה

0

0

44.4%

55.6%

0

29.6%

33.3%

14.8%

0

33.3%

40.7%

0

22.2%

3.7%
0

16

שיהיו התארגנויות משותפות של יהודים וערבים

17

שערבים ילמדו בבתי ספר תיכוניים יהודיים

22.2%

18

שתלמידים יהודים ותלמידים ערבים ילמדו בבתי ספר
תיכוניים משותפים

11.1%

14.8%

19

שערבים יחיו בשכונות יהודיות

7.4%

29.6%

37.0%

20

שיהודים וערבים יחיו בשכונות מעורבות של יהודים
וערבים

3.7%

14.8%

40.7%

40.7%

21

טוב שהאזרחים הערבים והיהודים יחיו תמיד יחד
בישראל

3.7%

14.8%

44.4%

37.0%

0

22

בין האזרחים הערבים והיהודים צריכים להתקיים גם
קשרים שאנשים בוחרים בהם מרצונם כמו חברות
אישית ופעילות בארגונים משותפים

0

3.7%

29.6%

66.7%

0

23

אני מנסה לראות את היחסים בין האזרחים הערבים
והיהודים בישראל מנקודת המבט של שני הצדדים

3.7%

14.85

29.6%

51.9%

0

24

על המדינה/הממשלה לעודד יצירת מרחבים משותפים
ליהודים וערבים במגוון תחומים )כמו חינוך ,תעשייה,
בידור ,דיור ועוד(

0

7.4%

22.2%

70.4%

0

25

עסקים משותפים ליהודים וערבים צריכים לקבל מענקי
תמיכה מיוחדים מהמדינה או מהממשלה יותר מאשר
עסקים בבעלות נפרדת ליהודים ו/או ערבים

3.7%

7.4%

29.6%

59.3%

0

שאלות לגבי תכנית מב"ט:
מה הסיבות שבגללן בחרת להשתתף בתכנית? נא לציין לגבי כל גורם מהרשימה שלהן את מידת השפעתו על
החלטתך להשתתף בתכנית .הדירוג הוא מ 1 -עד  ,4כאשר  1פירושו בכלל לא השפיע ו 4 -השפיע מאוד:
השפיע

אין

מאוד4

תשובה

בכלל לא

לא כל כך

השפיע

השפיע1

השפיע2

3

3.7%

26

רצון ללמוד בצורה "אחרת" ו"שונה"

3.7%

11.1%

25.9% 55.6%

27

עניין בנושא של רב תרבותיות

3.7%

0

33.3% 59.3%

3.7%

28

רצון להכיר אנשים שונים ממני

3.7%

7.4%

37.0% 44.4%

7.4%

29

הזדמנות לעסוק בזהות האישית

3.7%

3.7%

25.9% 63.0%

3.7%

30

הזדמנות לרכישת כלים בניהול קונפליקטים

7.4%

22.2%

25.9% 40.7%

3.7%

31

עניין בנושא יחסי יהודים-ערבים

3.7%

22.2%

37.0% 33.3%

3.7%

32

תחושת אחריות חברתית שיש לך כלפי החברה שבה אתה
חי

7.4%

11.1%

29.6% 48.1%

3.7%

מבין הרשימה של הגורמים שהוזכרו למעלה ,מהם שני הגורמים הכי חשובים בעיניך ואשר גרמו לך להשתתף
בתכנית? נא לציין אותם לפי סדר חשיבות ,כאשר הראשון זה החשוב ביותר והשני הינו הפחות חשוב בעיניך:
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 (33הגורם הראשון בחשיבותו:
הגורם הראשון בחשיבותו
 .29הזדמנות לעסוק בזהות האישית

33.3%

 .27עניין בנושא של רב תרבותיות

18.5%

 .28רצון להכיר אנשים שונים ממני

14.8%

 .31עניין בנושא יחסי יהודים-ערבים

11.1%

 .32תחושת אחריות חברתית שיש לך כלפי החברה שבה אתה חי

7.4%

 .26רצון ללמוד בצורה "אחרת" ו"שונה"

7.4%

 .30הזדמנות לרכישת כלים בניהול קונפליקטים

3.7%

אין תשובה

3.7%

 (34הגורם השני בחשיבותו:
הגורם השני בחשיבותו
 .31עניין בנושא יחסי יהודים-ערבים

25.9%

 .29הזדמנות לעסוק בזהות האישית

18.5%

 .30הזדמנות לרכישת כלים בניהול קונפליקטים

18.5%

 .27עניין בנושא של רב תרבותיות

11.1%

 .32תחושת אחריות חברתית שיש לך כלפי החברה שבה אתה חי

11.1%

 .26רצון ללמוד בצורה "אחרת" ו"שונה"

7.4%

 .28רצון להכיר אנשים שונים ממני

3.7%

אין תשובה

3.7%

ציין לגבי כל אחד מהמשפטים הבאים את מידת ההסכמה שלך:
בכלל לא

לא כל כך

מסכים

מסכים1

מסכים2

3

מסכים

אין

מאוד4

תשובה

35

התכנית מייצרת הזדמנות למשתתפיה להכיר אנשים אחרים
שונים מהם בחברה הישראלית

0

3.7%

44.4% 51.9%

0

36

התכנית מגבירה אצל משתתפיה את המודעות שלהם ל"אחר"

0

11.1%

33.3% 55.6%

0

37

התכנית מעמיקה את ההבנה של המשתתפים בה בנושאים של רב
תרבותיות

0

7.4%

25.9% 66.7%

0

38

התכנית מייצרת מרחב משותף ייחודי לסטודנטים יהודים וערבים
בקמפוס

0

25.9%

22.2% 51.9%

0

39

התכנית גורמת למשתתפיה לזהות מגוון רחב של הזדמנויות
למפגש בין יהודים וערבים בקמפוס

0

22.2%

18.5% 59.3%

0

40

המפגש הבין תרבותי במסגרת התכנית תרם להיכרות עם האחר

0

11.1%

29.6% 59.3%

0

41

הפעילות בתכנית משפיעה על השיח הרב תרבותי באוניברסיטה

7.4%

25.9%

22.2% 44.4%

0

42

יש צורך להרחיב את השיח הרב תרבותי בקמפוס בין יהודים

0

0

59.3% 37.0%

3.7%
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וערבים
43

חשוב שסטודנטים רבים בקמפוס ישתתפו בתכנית זו

0

0

66.7% 33.3%

0

44

לתכנית יש פוטנציאל להשפיע על השיח הרב תרבותי בין יהודים
וערבים בקמפוס

0

3.7%

44.4% 51.9%

0

עוד כמה משפטים על התכנית:
בכלל לא

לא כל כך

מסכים

מסכים

אין

מסכים1

מסכים2

3

מאוד4

תשובה

0

7.4%

40.7%

51.9%

0

3.7%

7.4%

37.0%

51.9%

0

 47בעקבות השתתפותי בתכנית ,מרגיש שיש מגוון של נושאים
בקמפוס שניתן לפעול בהם במשותף עם סטודנטים מקבוצות
חברתיות אחרות משלי

0

14.8%

37.0%

48.1%

0

 48מהתכנית אני לוקח דברים שיכולים לעזור לי גם במעגלי חיים
נוספים מעבר לקמפוס

0

14.8%

44.45

40.7%

0

 49התכנית חיזקה את ההשתלבות החברתית שלי בקבוצה שאני
משתייך אליה

3.7%

22.2%

48.1%

25.9%

0

 50התכנית חיזקה את ההשתלבות החברתית שלי במסגרת הלימודים

11.1%

29.6%

44.4%

14.8%

0

 51בתכנית זיהיתי סטריאוטיפים שיש לי על אחרים בחברה הישראלית

3.7%

11.1%

55.6%

25.9%

3.7%

0

11.1%

48.1%

40.7%

0

 45בעקבות השתתפותי בתכנית ,אשמח לעזור לסטודנטים המתקשים
בלימודים ,גם אם אינם שייכים לקבוצה החברתית שלי
 46בעקבות השתתפותי בתכנית ,מרגיש נוח להיפגש עם סטודנטים
מקבוצות חברתיות אחרות משלי במסעדה או בבית קפה

 52המפגשים של התכנית הביאו אותי לתובנות חדשות

 (53נא לציין מידת שביעות הרצון הכללית שלך מהתכנית:
 .1מאוד שבע רצון )(33.3% = 9
 .2שבע רצון )(66.7% = 18
 .3לא כל כך שבע רצון )(0
 .4בכלל לא שבע רצון )(0
 (57 - 54אילו מרכיבים בתכנית אהבת – ולפי דעתך חשוב לשמור עליהם ו/או להעצים אותם?
 96.3% = 26התייחסו לשאלה זו.
 3.7% = 1לא התייחסו לשאלה זו.
 (61 – 58אילו מרכיבים בתכנית אהבת פחות – ולפי דעתך חשוב להכניס בהם שיפורים ו/או לשנותם?
 85.2% = 23התייחסו לשאלה זו.
 14.8% = 4לא התייחסו לשאלה זו.
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 (62באיזו מידה אתה ממליץ לחבריך מבין הסטודנטים באוניברסיטה להשתתף בתכנית זו?
 .1ממליץ מאוד ).(81.5% = 22
 .2ממליץ )(18.5% = 5
 .3לא כל כך ממליץ )(0
 .4בכלל לא ממליץ )(0

תודה רבה על שיתוף הפעולה
מאחלים סיום מוצלח של שנת הלימודים
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נספח  :3ממצאים של המשתתפים היהודים משאלון הערכה ומשוב– תכניות מבט ,יוני 2014
 (1מין:
 .1זכר )(35.3% = 6

 (2שנת לידה ,1995 – 1972) :ממוצע גיל = (28.76

 .2נקבה )(64.7% = 11
 (3מצב משפחתי:

 (4באיזה שנת לימודים את/ה:

 .1רווק/ה )(88.2% = 15

 .1שנה ראשונה )(29.4% = 5

 .2נשוי/נשואה )(5.9% = 1

 .2שנה שנייה )(11.8% = 2

 .3גרוש/ה או פרוד/ה )(5.9% = 1

 .3שנה שלישית )(35.3% = 6

 .4אלמן/ה )(0

 .4שנה רביעית ומעלה )(23.5% = 4

 (5האם שירתת בצבא?

 (6האם עשית שירות אזרחי/לאומי?

 .1כן )(88.2% = 15

 .1כן )(11.8% = 2

 .2לא )(11.8% = 2

 .2לא )(70.6% = 12
) ,3שהם  17.6%לא ציינו תשובה(

 (7מקום המגורים שלך בזמן לימודיך באוני'__________ :

 (8יישוב המגורים הקבועים שלך_________ :

 (9באיזו ארץ נולדת?

 (10באיזו ארץ נולד אביך?

 .1ישראל )(82.4% = 14

 .1ישראל )(52.9% = 9

 .2באחת ממדינות אירופה-אמריקה

 .2באחת ממדינות אירופה-אמריקה )=3

 .3באחת ממדינות אסיה-אפריקה )(5.9% = 1

(17.6%

 .4באחת ממדינות ברית המועצות לשעבר או

 .3באחת ממדינות אסיה-אפריקה )= 3
(17.6%

 .5אחר ,נא לציין(0) :

 .4באחת ממדינות ברית המועצות לשעבר או

מזרח אירופה )(11.8% = 2

מזרח אירופה )(11.8% = 2
 .5אחר ,נא לציין(0) :
 (11מספר שנות הלימוד של אימא שלך) :ממוצע = (14.33

 (12מספר שנות הלימוד של אבא שלך) :ממוצע= (13.87

 (13האם התנדבת במסגרת כלשהי במהלך השנה
האחרונה?

 (14ביחס לשמירת הדת ,האם אתה חושב שאתה היום:
 .1דתי מאוד )(0

 .1כן )(70.6% = 12

 .2דתי )(11.8% = 2

 .2לא )(29.4% = 5

 .3דתי במידה מסוימת )(23.5% = 4
 .4לא דתי )(64.7% = 11

 (15מהי דתך?
 .1יהודי )(100% = 17
 .2מוסלמי )(0
 .3נוצרי )(0
 .4דרוזי )(0

המשפטים בעמוד הבא עוסקים ביחסים שבין האזרחים הערבים לאזרחים היהודים בישראל .ציין/י לגבי כל אחד
מהם את מידת ההסכמה שלך:
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לא

נוטה לא

נוטה

מסכים

אין

מסכים1

להסכים2

להסכים3

4

תשובה

16

שיהיו התארגנויות משותפות של יהודים וערבים

0

0

23.5%

76.5%

0

17

שערבים ילמדו בבתי ספר תיכוניים יהודיים

0

5.9%

35.3%

58.8%

0

18

שתלמידים יהודים ותלמידים ערבים ילמדו בבתי ספר
תיכוניים משותפים

0

0

23.5%

76.5%

0

19

שערבים יחיו בשכונות יהודיות

0

17.6%

41.2%

41.2%

0

20

שיהודים וערבים יחיו בשכונות מעורבות של יהודים
וערבים

0

11.8%

29.4%

58.8%

0

21

טוב שהאזרחים הערבים והיהודים יחיו תמיד יחד
בישראל

5.9%

17.6%

35.3%

41.2%

0

22

בין האזרחים הערבים והיהודים צריכים להתקיים גם
קשרים שאנשים בוחרים בהם מרצונם כמו חברות
אישית ופעילות בארגונים משותפים

0

0

47.1%

52.9%

0

23

אני מנסה לראות את היחסים בין האזרחים הערבים
והיהודים בישראל מנקודת המבט של שני הצדדים

0

0

47.1%

52.9%

0

24

על המדינה/הממשלה לעודד יצירת מרחבים משותפים
ליהודים וערבים במגוון תחומים )כמו חינוך ,תעשייה,
בידור ,דיור ועוד(

0

0

47.1%

52.9%

0

25

עסקים משותפים ליהודים וערבים צריכים לקבל מענקי
תמיכה מיוחדים מהמדינה או מהממשלה יותר מאשר
עסקים בבעלות נפרדת ליהודים ו/או ערבים

5.9%

11.8%

41.2%

35.3%

5.9%

שאלות לגבי תכנית מב"ט:
מה הסיבות שבגללן בחרת להשתתף בתכנית? נא לציין לגבי כל גורם מהרשימה שלהן את מידת השפעתו על
החלטתך להשתתף בתכנית .הדירוג הוא מ 1 -עד  ,4כאשר  1פירושו בכלל לא השפיע ו 4 -השפיע מאוד:
בכלל לא

לא כל כך

השפיע

השפיע1

השפיע2

3

השפיע

אין

מאוד4

תשובה

26

רצון ללמוד בצורה "אחרת" ו"שונה"

0

11.8%

17.6% 70.6%

0

27

עניין בנושא של רב תרבותיות

0

0

58.8% 35.3%

5.9%

28

רצון להכיר אנשים שונים ממני

0

17.6%

47.1% 35.3%

0

29

הזדמנות לעסוק בזהות האישית

5.9%

23.5%

29.4% 35.3%

5.9%

30

הזדמנות לרכישת כלים בניהול קונפליקטים

5.9%

23.5%

29.4% 41.2%

0

31

עניין בנושא יחסי יהודים-ערבים

5.9%

0

52.9% 41.2%

0

32

תחושת אחריות חברתית שיש לך כלפי החברה שבה אתה
חי

11.8%

5.9%

52.9% 29.4%

0
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מבין הרשימה של הגורמים שהוזכרו למעלה ,מהם שני הגורמים הכי חשובים בעיניך ואשר גרמו לך להשתתף
בתכנית? נא לציין אותם לפי סדר חשיבות ,כאשר הראשון זה החשוב ביותר והשני הינו הפחות חשוב בעיניך:
 (33הגורם הראשון בחשיבותו:
הגורם הראשון בחשיבותו
 .31עניין בנושא יחסי יהודים-ערבים

41.2%

 .28רצון להכיר אנשים שונים ממני

17.6%

 .27עניין בנושא של רב תרבותיות

11.8%

 .26רצון ללמוד בצורה "אחרת" ו"שונה"

11.8%

 .32תחושת אחריות חברתית שיש לך כלפי החברה שבה אתה חי

11.8%

 .30הזדמנות לרכישת כלים בניהול קונפליקטים

5.9%

 .29הזדמנות לעסוק בזהות האישית

0

אין תשובה

0

 (34הגורם השני בחשיבותו:
הגורם השני בחשיבותו
 .27עניין בנושא של רב תרבותיות

35.3%

 .32תחושת אחריות חברתית שיש לך כלפי החברה שבה אתה חי

29.4%

 .26רצון ללמוד בצורה "אחרת" ו"שונה"

11.8%

 .29הזדמנות לעסוק בזהות האישית

11.8%

 .31עניין בנושא יחסי יהודים-ערבים

5.9%

 .28רצון להכיר אנשים שונים ממני

5.9%

 .30הזדמנות לרכישת כלים בניהול קונפליקטים

0

אין תשובה

0

ציין לגבי כל אחד מהמשפטים הבאים את מידת ההסכמה שלך:
בכלל לא

לא כל כך

מסכים

מסכים

אין

מסכים1

מסכים2

3

מאוד4

תשובה

35

התכנית מייצרת הזדמנות למשתתפיה להכיר אנשים אחרים
שונים מהם בחברה הישראלית

0

5.9%

41.2% 47.1%

5.9%

36

התכנית מגבירה אצל משתתפיה את המודעות שלהם ל"אחר"

0

11.8%

35.3% 47.1%

5.9%

37

התכנית מעמיקה את ההבנה של המשתתפים בה בנושאים של
רב תרבותיות

0

5.9%

29.4% 58.8%

5.9%

38

התכנית מייצרת מרחב משותף ייחודי לסטודנטים יהודים
וערבים בקמפוס

0

17.6%

35.3% 41.2%

5.9%

39

התכנית גורמת למשתתפיה לזהות מגוון רחב של הזדמנויות
למפגש בין יהודים וערבים בקמפוס

5.9%

47.1%

17.6% 23.5%

5.9%

40

המפגש הבין תרבותי במסגרת התכנית תרם להיכרות עם האחר

0

0

35.3% 58.8%

5.9%
72

11.8%

41.2%

35.3%

5.9%

5.9%

41

הפעילות בתכנית משפיעה על השיח הרב תרבותי באוניברסיטה

17.6%

52.9% 23.5%

5.9%

42

יש צורך להרחיב את השיח הרב תרבותי בקמפוס בין יהודים
וערבים

0

11.8% 47.1% 35.3%

43

חשוב שסטודנטים רבים בקמפוס ישתתפו בתכנית זו

0

5.9%

5.9%

44

לתכנית יש פוטנציאל להשפיע על השיח הרב תרבותי בין
יהודים וערבים בקמפוס

0

11.8%

41.2%

41.2%

עוד כמה משפטים על התכנית:
בכלל

לא כל כך

מסכים

לא

מסכים2

3

מסכים

אין

מאוד4

תשובה

מסכים1

 45בעקבות השתתפותי בתכנית ,אשמח לעזור לסטודנטים המתקשים
בלימודים ,גם אם אינם שייכים לקבוצה החברתית שלי

11.8%

17.6%

23.5% 41.2%

5.9%

 46בעקבות השתתפותי בתכנית ,מרגיש נוח להיפגש עם סטודנטים
מקבוצות חברתיות אחרות משלי במסעדה או בבית קפה

5.9%

17.6%

35.3% 35.3%

5.9%

 47בעקבות השתתפותי בתכנית ,מרגיש שיש מגוון של נושאים
בקמפוס שניתן לפעול בהם במשותף עם סטודנטים מקבוצות
חברתיות אחרות משלי

0

11.8%

11.8% 41.2% 35.3%

 48מהתכנית אני לוקח דברים שיכולים לעזור לי גם במעגלי חיים
נוספים מעבר לקמפוס

0

17.6%

11.8% 41.2% 29.4%

 49התכנית חיזקה את ההשתלבות החברתית שלי בקבוצה שאני
משתייך אליה

11.8%

52.9%

11.8% 11.8% 11.8%

 50התכנית חיזקה את ההשתלבות החברתית שלי במסגרת הלימודים

11.8%

58.8%

11.8%

5.9%

11.8%

 51בתכנית זיהיתי סטריאוטיפים שיש לי על אחרים בחברה
הישראלית

11.8%

41.2%

11.8% 29.4%

5.9%

0

5.9%

29.4% 58.8%

5.9%

 52המפגשים של התכנית הביאו אותי לתובנות חדשות

 (53נא לציין מידת שביעות הרצון הכללית שלך מהתכנית:
 .1מאוד שבע רצון )(23.5% = 4
 .2שבע רצון )(52.9% = 9
 .3לא כל כך שבע רצון )(23.5% = 4
 .4בכלל לא שבע רצון )(0
 (57 - 54אילו מרכיבים בתכנית אהבת – ולפי דעתך חשוב לשמור עליהם ו/או להעצים אותם?
 88.2% = 15התייחסו לשאלה זו.
 11.8% = 2לא התייחסו לשאלה זו.
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 (61 – 58אילו מרכיבים בתכנית אהבת פחות – ולפי דעתך חשוב להכניס בהם שיפורים ו/או לשנותם?
 82.4% = 14התייחסו לשאלה זו.
 17.6% = 3לא התייחסו לשאלה זו.
 (62באיזו מידה אתה ממליץ לחבריך מבין הסטודנטים באוניברסיטה להשתתף בתכנית זו?
 .1ממליץ מאוד ).(52.9% = 9
 .2ממליץ )(47.1% = 8
 .3לא כל כך ממליץ )(0
 .4בכלל לא ממליץ )(0

תודה רבה על שיתוף הפעולה
מאחלים סיום מוצלח של שנת הלימודים
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