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השתמשנו בתובנות ממחקרים אמריקאים על 

בקמפוסים" אקלים"



"  קריר"קבוצות מיעוט חוות את הקמפוס כ

עבורן
מראים כי  , הנפרסים על פני עשרות שנים, מחקרים רבים•

קבוצות מיעוט נוטות לחוות את הקמפוס האקדמי כמדיר  
כיוון  , התייחסות זו חשובה במיוחד. עבורןובלתי מסביר פנים 

שקבוצות מיעוט מושפעות ממנו באופן שמשפיע על ההישגים  
.חבריהןהאקדמיים של 

•(Feagin, Vera, & Imani, 1997; Hurtado & Carter, 1997; Solórzano, Ceja, Solórzano, D. J., Ceja, M., & Yosso, 2000; Yosso, Smith, Ceja, & 
Solórzano, 2009; Watson, Terrell, & Wright, 2002 .)



"אקלים"הגדרה 

מחבר בין ההתנהלות של הארגון  " אקלים"המושג 

.לבין החוויה של היחיד( מבנה)

בקמפוס הטרוגני מתייחס לבחינה של האקלים 

מקבוצות שונות  השונות שיש בחוויה של סטודנטים 

ביחס  במיוחד , לקמפוסלתחושת השייכות ביחס 

 & Harper & Hurtado, 2007; Hart). וניכורזרות , לתמות של הדרה

Fellabaum, 2008; McClelland & Auster, 1990; Rankin & Reason, 2008; Suen, 1983; Vaccaro, 2014)





המרחב מותאם לקבוצת הרוב-ובישראל

סטודנטים ערבים25%-אוניברסיטת חיפה



:הבדיקה נעשתה באמצעים הבאים

ומרצים , פלסטינים ויהודים-עם סטודנטים ערביםראיונות •
רובם בעלי תפקידים  , פלסטינים ויהודים-ערבים

.באוניברסיטאות

ואמצעי ניו מדיה , פייסבוק, סקירה של אתרי האינטרנט•
.אחרים של כל אחת מן האוניברסיטאות שבדקנו

תצפית שיטתית ורישום הייצוגים במרחב הקשורים לשפה  •
נערכו שני סיורים בני יום בכל  : פלסטינית-ולתרבות הערבית

.אוניברסיטה

2014עד אפריל פברואר : עיתוי המדידה•



ממצאים



גוריוןאוניברסיטת בן 

3.6%: סטודנטים

העבריתהאוניברסיטה 

7.2%: סטודנטים

אביבאוניברסיטת תל 

7.4%: סטודנטים

חיפהאוניברסיטת 

24.9%: סטודנטים

שילוט בערבית

שמות הבניינים -

בתוך הבניינים-

ברחבי הקמפוס-

אחד בבית ספר  שלטלא קיים

לעבודה סוציאלית

בכל הבניינים יש לא קיים

שילוט בערבית

קיים בפקולטות לא קיים

עבודה , למשפטים

סוציאלית ובמדעי רוח  

.בלבד

קיים חלקית בבניין לא קיים

רבין ובניין המדרגות  

.בלבד

קיים במידעונים  

שונים ובבית  

.הסטודנט בקמפוס

קיים במידעונים ברחבי לא קיים

.הקמפוס בלבד

.יש שילוט מועט



אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת תל אביבהאוניברסיטה העבריתאוניברסיטת בן גוריון

מכרזי עבודה להצעות  

עבודה בערבית

קיים באתר  

האינטרנט של 

האוניברסיטה

אין שיווק אקטיבי

קיים באתר  

האינטרנט של 

האוניברסיטה

אין שיווק אקטיבי

לא קייםקייםלא 

שם האוניברסיטה בערבית  

בלוגו המוסד

שם : קייםלא קייםלא קייםלא קיים

האוניברסיטה בערבית  

נמצא בלוגו

קורסים בערבית וקורסים  

לשוניים-דו

נמצא מידע  לאנמצא מידע  לאנמצא מידע  לאנמצא מידע  לא

שיעורי תגבור בשפה  

(תכניות סיוע)הערבית 

נמצא מידע  לאנמצא מידע  לאנמצא מידע  לאנמצא מידע  לא



אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת תל אביבהאוניברסיטה העבריתאוניברסיטת בן גוריון

השפה הערבית במתקני  

ומוסדות האוניברסיטה  

,  מעונות)הלא אקדמיים 

מרכזי  , מרכז ספורט

(סטודנטים

יש שילוט : חלקי מאודלא קייםלא קייםחלקי מאוד

,  מינימלי במעונות

ובמרכז הספורט  

. בלבד

טפסים וניירות רשמיים  

בשפה הערבית

הן בלוגו והן  : קייםלא קייםלא קייםלא קיים

במכתבים הרשמיים  

יש תרגום  ' האונשל 

.לערבית

תרגום המרחב הווירטואלי  

הערביתלשפה 

רק החלק של : חלקי

יחידת הקידום 

לסטודנט הערבי  

רק החלק של : חלקי

יחידת הקידום 

לסטודנט הערבי  

רק באתרים של : חלקי

הפקולטות  למשפטים  

והחוג ללימודי הערבית  

.והאסלאם יש תרגום

מספר דפים  -חלקי

ההרשמה  באתר

לאוניברסיטה ומספר  

קטן של חוגים



אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת תל אביבהאוניברסיטה העבריתאוניברסיטת בן גוריון

לוחות שנה הכוללים חגים  

וימי ציון מוסלמים ונוצרים 

החל מהשנה הבאה  לא קיים

יתווספו החגים  

המוסלמים והנוצרים  

אין  . ללוח השנה

התייחסות לימי ציון 

.לאומיים

חלק מהחגים  לא קיים

דרוזיים  -המוסלמים

ונוצריים נכללים בלוח 

אין התייחסות  . השנה

.לימי ציון לאומיים

חגים וימי  ציון לאומיים  

פלסטיניים כימי שבתון

לא קייםלא קייםלא קייםלא קיים

שימוש במרכיבים  

-מהתרבות הערבית

פלסטינית בטקסים  

רשמיים  

בתמיכת –חלקי מאוד .לא קייםחלקי מאוד  

.  אגודת הסטודנטים

.חלקי מאוד



אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת תל אביבהאוניברסיטה העבריתאוניברסיטת בן גוריון

השפה והתרבות  

פרסומים של  /באירועים

אגודת הסטודנטים

נערכו ערבי  : חלקי.לא קייםלא קיים

תרבות בערבית על ידי 

האגודה

יש אירועי  : חלקי

תרבות לסטודנטים  

ערבים המובלים  

בדרך כלל על ידי 

.תאים ערבים באגודה

ויזואליים קבועים  ייצוגים 

של התרבות הפלסטינית  

ברחבי הקמפוסים

לא קייםלא קייםלא קייםלא קיים



סיכום

רבים במוסדות האקדמיים מאפשרים לכל סטודנט  מרכיבים 

אך ברוב המוסדות הללו  , "שלו"יהודי לזהות את המרחב כ

המאותתים לסטודנט  ( אף לא סימנים סמנטיים)אין סימנים 

.  פלסטיני כי הוא שותף מלא במרחב זה-הערבי



המלצות

יוציא הנחיות מפורטות הקובעות סטנדרטים ג"המל: תרבות•
תוך  , הפלסטינית-ברורים למקומה של התרבות הערבית

.רחבההדגשת מתן נראות ציבורית 

יש להגביר ולאכוף את ההנחיות ביחס למתן מקום  : שפה•
באתרי  : מכבד ופרקטי לשפה הערבית ברחבי הקמפוס, ברור

בטפסים ובמתקנים  , בשילוט, באתרי האינטרנט, הספריות
השונים המשרתים סטודנטים



המלצות

השתלמות והכשרה עבור חברי סגל אקדמי  תוכניותיש ליצור •
ומנהלים במוסדות השונים לצורך קידום התמודדות מיטיבה  

.  פלסטינים-עם אוכלוסיית הסטודנטים הערבים

יש לקדם עריכת מחקרים מקיפים הבוחנים את האופן שבו •
פלסטינים חווים את האקלים והמרחב -סטודנטים ערבים

על מנת לעמוד בצורה מקיפה על , בקמפוסים ברחבי הארץ
.  מגבלות המצב הקיים ודרכים לשנותו



המלצות

שיכלול חוקרים , דיון על הממצאים בפורום מגוון ופתוח•
עמותות  ,  נציגי ציבור, מקבלי החלטות: ומומחים לעניין

.ועוד, אנשי חינוך, הפועלות בתחומים אלו




