
משותפתמעבודהנמנעיםוערביםיהודים

גבוההלהשכלהבמוסדותבלימודיהם
המגזריםביןלחברויותהנוגעבכלניכרמוטיבציהוחוסרמורכבתרגשיתתמונהמציגמסוגווראשוןמקיףמחקר

קדרי־עובדיהשירה

בש־סטודנטאלנבארי,הית׳ם

נה

$TS1$בשנה$TS1$

$DN2$בשנה$DN2$סוציאליתלעבודההשלישית

ידכףעלמונהספיר,במכללת

שבהןהפעמיםמספראתאחת
חבריועםמשותפתעבודהכתב

הזו־"בעבודותלכיתה.היהודים

גיות

$TS1$הזוגיות$TS1$

$DN2$הזוגיות$DN2$בדואי",חברעםהגשתיתמיד
לעבודרציתי"דווקאמעיד,הוא
אבלאחרים,סטודנטיםעםיחד

אליי".פנהלאאחדאף

לאעצמוהואגםלדבריו,

מהסוגקשרליזוםניסהממש

שיגי־חוששאניכי"למה?הזה.

דו

$TS1$שיגידו$TS1$

$DN2$שיגידו$DN2$טובה",לאהרגשהוזו׳לא׳,לי
הסטודנטיםלדעתו,מסביר.הוא

הע־שרמתחששובכיתההיהודים

ברית

$TS1$העברית$TS1$

$DN2$העברית$DN2$הכתיבהברמתתפגוםשלו

רקהסופי.הציוןלהורדתותגרום

יותרגדולותקבוצתיותבעבודות

סטודנטיםעםלעבודלוהזדמן

ברירהאיןכי"פשוטיהודים,

סטו־שניים־שלושהתמידאנחנו

דנטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$,לעבודצריךאםאזבדואים
שיהיהברורחמישהשלבקבוצות

הפ־שיתוףאז,שגםאלאערבוב".

עולה
$TS1$הפעולה$TS1$

$DN2$הפעולה$DN2$משי־"מחלקיםביותר.חלקי

מות,

$TS1$,משימות$TS1$

$DN2$,משימות$DN2$ובסוףמשהועושהאחדכל
זהו".יחד.הכלמחברים

מחקרלבד.אינואלנבארי

בק־שנעשהמסוגו,ראשוןמקיף,
רב

$TS1$בקרב$TS1$
$DN2$בקרב$DN2$000,5-יהודיםסטודנטיםכ

אקדמייםמוסדותמ-21וערבים

הר־החסמיםאתמציגשונים,

בים

$TS1$הרבים$TS1$

$DN2$הרבים$DN2$שלפעולהשיתוףשמונעים

הלימו־במסגרתוערביםיהודים

דים.

$TS1$.הלימודים$TS1$

$DN2$.הלימודים$DN2$עמותתבשיתוףנערךהמחקר

יהודי־ערביארגוןאברהם,יוזמות

יהודיםביןהשוויוןלקידוםהפועל

נעשההוארוטשילד.וקרןוערבים,

לפסיכולו־"אקורד"מרכזידיעל

גיה

$TS1$לפסיכולוגיה$TS1$

$DN2$לפסיכולוגיה$DN2$העב־באוניברסיטהחברתית

רית.

$TS1$.העברית$TS1$

$DN2$.העברית$DN2$ביןנבדקו,המחקרבמסגרת

חברישלהמוטיבציהמידתהיתר,

משו־לעבודההשונותהקבוצות

תפת

$TS1$משותפת$TS1$

$DN2$משותפת$DN2$נו־וכןזה,עםזהולהיכרות

שאים

$TS1$נושאים$TS1$

$DN2$נושאים$DN2$ותחו־סטריאוטיפיםכמו

שת

$TS1$ותחושת$TS1$

$DN2$ותחושת$DN2$והע־היהודיםשלהשייכות

רבים

$TS1$והערבים$TS1$

$DN2$והערבים$DN2$הלימוד.למוסד

הרא־המקוםהיא"האקדמיה

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$יהודים,פוגשיםהערביםשבו
אלנבארי.אומרפחד",הרבהויש

לה־לעצמםמרשיםלא"אנשים

תקרב.

$TS1$.להתקרב$TS1$

$DN2$.להתקרב$DN2$בזום,ממילאהכלעכשיו
זהבקמפוסשהיינובתקופהאבל

הדשאעלבהפסקהבלט:מאוד

יהודיםערבים,עםיושביםערבים

יהודים".עם

אבו-הדילשלחוויותיה

במ־להוראהסטודנטיתעוידה,

כללת

$TS1$במכללת$TS1$

$DN2$במכללת$DN2$,בהרבהשונותאינןאחוה

"כשרקאלנבארי.שלמחוויותיו
חששתיבקמפוס,ללמודהתחלתי

היהודיות",הסטודנטיותעםלדבר
טובמבינה"אנימשחזרת,היא

אבלבעברית,איתיכשמדברים

פח־בעצמי.לדברקשהליהיה

דתי

$TS1$פחדתי$TS1$

$DN2$פחדתי$DN2$לו־רוצהאנימהיבינושלא

מר,

$TS1$,לומר$TS1$

$DN2$,לומר$DN2$אותייבינולאשאוליפחדתי

מע־משהובטעותאגידאולינכון.

ליב
$TS1$מעליב$TS1$

$DN2$מעליב$DN2$שהתכוונתי?"בלי

פיטום׳אולינייהצילום:לכתבהקעוראץלמצולמיםבאוניברסיטההגיווןיחידתראשאומרתלהתערבב",מביך"זהב־9ו02.בעברית,סטודנטים

הקבו־שתיביןשהנתקאף
צות

$TS1$הקבוצות$TS1$
$DN2$הקבוצות$DN2$,הסטודנטיםשיעורמוחשי

הג־ההשכלהבמוסדותהערבים

בוהה

$TS1$הגבוהה$TS1$

$DN2$הגבוהה$DN2$בה־עולהדווקאבישראל

תמדה

$TS1$בהתמדה$TS1$

$DN2$בהתמדה$DN2$בכלהאחרונות,בשנים

האח־הלימודיםבשנתהתארים.

רונה

$TS1$האחרונה$TS1$

$DN2$האחרונה$DN2$הע־הסטודנטיםשיעורהיה

רבים

$TS1$הערבים$TS1$

$DN2$הערבים$DN2$קרוב,18%ראשוןלתואר

לעומתבאוכלוסייהלשיעורם
היההשניבתוארעשור.לפני11%

.15%הערביםהסטודנטיםשיעור

הס־שלשיעורםהשלישיבתואר

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$למ־נמוךעדייןהערבים

די

$TS1$למדי$TS1$

$DN2$למדי$DN2$והואבאוכלוסייה,חלקםלגבי

ב-%7.השנההסתכם

סטו־כיעולהמהמחקראולם

דנטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$עדייןוערביםיהודים

במסג־פעולהלשתףממעטים

רת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$והמוטיבציההלימודים

עו־אינהחברתיתלקרבהשלהם

לה
$TS1$עולה$TS1$

$DN2$עולה$DN2$כך,באקדמיה.שנותיהםלאורך

שה־דיווחומהסטודנטים15%רק

שתתפו

$TS1$שהשתתפו$TS1$

$DN2$שהשתתפו$DN2$בעבודהקרובותלעיתים

ומ־סמינרעבודות)כמומשותפת

טלות

$TS1$ומטלות$TS1$

$DN2$ומטלות$DN2$סטוד־עםאחרות(אקדמיות

נטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$,ל-%06קרובלעומתערבים

עםפעולהשיתפולאכישדיווחו

פעולהששיתפואוכלל,ערבים
הד־מטבעבלבד.רחוקותלעיתים

ברים,

$TS1$,הדברים$TS1$

$DN2$,הדברים$DN2$שית־הערביםהסטודנטים

פו

$TS1$שיתפו$TS1$

$DN2$שיתפו$DN2$גבוהבשיעוריהודיםעםפעולה

עםפעולהשיתפומהם37%יותר:

ועדיין,קרובות.לעיתיםיהודים
עבדושלאהעידומהםכשליש

רחוקותלעיתיםשעבדואוכלל,

ערבים.סטודנטיםעםבלבד,

הנ־אתכשפורטיםלעיתים,

תונים

$TS1$הנתונים$TS1$

$DN2$הנתונים$DN2$אישיים,לסיפוריםהללו

כךמורכבת.שמתקבלתהתמונה

סטודנ־סמרי,כשנהאונדלמשל,

טית

$TS1$סטודנטית$TS1$

$DN2$סטודנטית$DN2$מידעלמערכותבחוגג׳שנה

עלנשאלתחיפה,באוניברסיטת
מעידההיאיהודים,עםקשריה

אישית"אניכאלה:מעטלאשיש

היתהלאמעולםהברותי,אדםבן

היאקשרים",ליצורבעיהלי

אך"הארץ".עםבשיחהאומרת

שי־עללספרמתבקשתכשהיא

תוף

$TS1$שיתוף$TS1$

$DN2$שיתוף$DN2$סטודנטיםעםאקדמיפעולה

"האמתמשתנה:הטוןיהודים,

"פשוטמודה,היאלי",יצאשלא

עםתרגיליםלהגישבחרתיתמיד

ויצאמקודם,הכרתישכבראנשים

הבא,בסמסטרערבים".היושהם
הזדמנויותלהיהיואומרת,היא

לי"ישחדשים.קשריםליצירת

אחד,אףבומכירהלאשאניקורס
אולי".אז

ממומשלאפוטנציאל

הסטודנטיםשמספר"אף

ניצולכמעטאיןגדל,הערבים

הזדמנותבתורהזההמצבשל

יהודיםביןהיחסיםלשיפור

יעלאומרתבמדינה",לערבים
לימודמחלקתמנהלתמעין,

בא־משותפתלחברהוהדרכה

רגון

$TS1$בארגון$TS1$

$DN2$בארגון$DN2$לדבריה,אברהם.יוזמות
שמחק־משוםבהחמצה,מדובר
רים

$TS1$שמחקרים$TS1$
$DN2$שמחקרים$DN2$שעבודההראושניםלאורך

משפיעהמשותפתמטרהלמען

קבוצותביןיחסיםעללטובה

בקונפליקט.
העומדהלפרין,עירןפרופ׳

ומ־מוסיףאקורד,מרכזבראש

סביר

$TS1$ומסביר$TS1$

$DN2$ומסביר$DN2$משותפתששהותאףכי

הכרחיתנאיהיאבקמפוס

"פעםמספקת.אינההיאעדיין

אנ־תיקחשאםמחשבההיתה

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$ותיתןקונפליקטמקבוצות
מקום,באותויחדלשהותלהם
היחסיםאתפלאיםישפרזה

שעשההלפרין,מפרטביניהם",

עא־סיווארלצדהמחקר,את

סלה,
$TS1$,עאסלה$TS1$

$DN2$,עאסלה$DN2$חסוןיוסיוד"ראלדרלי
אולם,כן.גםאקורדממרכז
בפסיכולוגיה"מחקריםלדבריו,

לאפשוטשזהמגליםהחברתית

נכון".
שהובילהעסאלה,שללדבריה

פוטנ־יש"לאקדמיההמחקר,את

ציאל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$יהודיםביןחברויותלקדם

מתורגםלאזהכרגעאךלערבים,

הס־שלבתפיסותמהותילשינוי

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$הפוטנציאלזה:עלזה

ממומש".בלתינותר

ספיר:במכללתסטודנט

ערביםבקמפוסבהפסקות

ערבים,עםיושבים
יהודיםעםויהודים

לאכיעולהמהמחקרואכן,

קשריםליצירתשהמוטיבציהרק

לאורךמשתפרתאינהחברתיים
הס־שלבמקרההתוארשנות

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$יור־אפילוהיאהיהודים

דת

$TS1$יורדת$TS1$

$DN2$יורדת$DN2$:אםנשאלוהסטודנטיםמעט

אוללנזודלעבוד,מעונייניםהיו

ערביםאויהודיםבקרבתלגור

שהםלקבוצהבהתאםבעתיד

הסטודנטיםאצלאליה.משתייכים

היתהלכךהמוטיבציההיהודים,

מזו:יתרהלכתחילה.יותרנמוכה

בתחי־סטודנטיםביןבהשוואה

לת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$רא־תוארבוגריוביןהתואר

שון,

$TS1$,ראשון$TS1$

$DN2$,ראשון$DN2$אצלגםמעט.ירדהאףהיא



ירי־נרשמההערביםהסטודנטים

דה

$TS1$ירידה$TS1$

$DN2$ירידה$DN2$יותר.מתונהאךהשנים,לאורך

בשטח",זהאתרואים"אנחנו
מנהלאזבארגה,עאמראומר

לחב־ההשכלהלהנגשתהיחידה

רה

$TS1$לחברה$TS1$

$DN2$לחברה$DN2$כמ־ספיר.במכללתהערבית"

עט

$TS1$כמעט"$TS1$

$DN2$כמעט"$DN2$חברתייםקשריםנוצריםשלא

וצריךהמגזרים,ביןואקדמיים

יקרה".שזהכדיקשהלעבוד
אזבארגהתפקידו,במסגרת

דובריהסטודנטיםליוויעלממונה

והואלימודיהם,לאורךהערבית

הס־"רובהקשיים.אתהיטבמכיר

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$מעולםהערבים־בדואים
שהגיעולפנייהודיםפגשולא

התר־הפעריםולהפך.למכללה,

בותיים

$TS1$התרבותיים$TS1$

$DN2$התרבותיים$DN2$,"בתוךמעיד,הואאדירים"
הקו־אתמכיריםהםהיישובים
דים

$TS1$הקודים$TS1$
$DN2$הקודים$DN2$,הכלופתאוםההתנהגותיים

למשל:המינים,ביןביחסשונה.

לסטודנטיתלפנותלגיטימיהאם

עבודהאיתהלעשותכדייהודייה

איןוגםיודעים,לאהםמשותפת?
ההוריםכילהתייעץ,מיעםלהם

הר־ישבאקדמיה.למדולאשלהם

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$,הימנעות".יוצרוזהחשש

מפחדיםלא

גבוההלהשכלההמועצה

מייחדיםהאקדמייםוהמוסדות

סטו־לליוויניכריםמאמציםכיום

דנטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$לימו־שנותלאורךערבים

לצמ־בניסיוןהיתרביןדיהם,

צם

$TS1$לצמצם$TS1$

$DN2$לצמצם$DN2$שע־הנשירהשיעוריאת

דיין

$TS1$שעדיין$TS1$

$DN2$שעדיין$DN2$שארלעומתאצלםגבוהים

מופעלתהיתר,ביןהסטודנטים.
תוכניתאלומאמציםבמסגרת

סטו־המלווהלאקדמיה","שער

דנטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$הרא־בשנותיהםבדואים

שונות

$TS1$הראשונות$TS1$

$DN2$הראשונות$DN2$.ללימודים

המאמציםהמחקר,עורכילפי

מס־אינםהםאךחשוביםהאלה

פיקים.

$TS1$.מספיקים$TS1$

$DN2$.מספיקים$DN2$ומ־מלגותשלמערך"יש

לווים,
$TS1$,ומלווים$TS1$

$DN2$,ומלווים$DN2$לסייעשנועדודבריםהמון
המיעוט",בקבוצתלסטודנטים
לאאלהכל"אבלהלפרין,אומר

המ־לשאלתמספיקמתייחסים

פגש

$TS1$המפגש$TS1$

$DN2$המפגש$DN2$סטודנטאםהקבוצות.בין

שהואמרגישוהואלכיתהמגיע

לאאחדואףמהכיתה,חלקלא

עלמצביעזהאיתולעבודרוצה
עליהןניתןשלאסוגיותשישכך
כרגע".מענה

המעי־הנתוניםלצדאולם

דים

$TS1$המעידים$TS1$

$DN2$המעידים$DN2$גםמציגהמחקרניכור,על

המש־כשנשאלולתקווה:פתח

תתפים

$TS1$המשתתפים$TS1$

$DN2$המשתתפים$DN2$כלפילעמדותיהםבנוגע

ציוןהעניקורובםהאחר,הצד

הפחדשרמתאףלפחדנמוך

גבוההמהערביםהיהודיםשל

מהיהודים.הערביםשלמזויותר

הק־כלפישחשוהכעסבדירוגגם
בוצה

$TS1$הקבוצה$TS1$
$DN2$הקבוצה$DN2$,המש־מרביתנתנוהשנייה

תתפים

$TS1$המשתתפים$TS1$

$DN2$המשתתפים$DN2$מתוךבינוניציון
הרגששווה.במידההצדדיםשני

בשתיביותרהגבוהלציוןשזכה

לדו־קיום"."תקווההואהקבוצות

באחווה:סטודנטית

עםלדברחששתי

היהודיות.הסטודנטיות

אותייבינושלאפחדתי

המשתתפיםאלה,כללצד

החבריםמספרעלגםנשאלו

שו־בשלביםהשנייה,מהקבוצה

נים

$TS1$שונים$TS1$

$DN2$שונים$DN2$סטודנטיםהלימודים.של

הלי־תחילתשלפנידיווחויהודים

מודים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$ער־חבריםלהםהיובקושי

בים

$TS1$ערבים$TS1$

$DN2$ערבים$DN2$0.6אח־בממוצע.חברים

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$,ל-1.1עלההזההמספרהתואר

בממוצעאחדערביחברחברים.

דיווחוהערביםיהודי.סטודנטלכל

קשרישליותרגבוהמספרעל
תחילתלפנייהודיםעםחברות

בממוצע(,חברים1.3)הלימודים
המ־עלההלימודיםשבתוםואמרו

ספר

$TS1$המספר$TS1$

$DN2$המספר$DN2$זאת,עםחברים.ל-2.2הזה

לא־גםכימדגישיםהמחקרעורכי

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$,מה־החבריםמספרהלימודים

קבוצה

$TS1$מהקבוצה$TS1$

$DN2$מהקבוצה$DN2$למדי.נמוךנותרהשנייה

המו־אתאתלשפרשיכולמה

טיבציה

$TS1$המוטיבציה$TS1$

$DN2$המוטיבציה$DN2$הדדייםקשריםליצירת

משות־עבודההואהקבוצותבין

פת

$TS1$משותפת$TS1$

$DN2$משותפת$DN2$שלאאךאקדמיים.בקורסים

מנהיגותקבוצותדווקאכמצופה,

הש־שלאכמעטלמיניהןודיאלוג

פיעי

$TS1$השפיעי$TS1$

$DN2$השפיעי$DN2$שלהמוטיבציהעללטובה

משוםאולייחד.לעבודסטודנטים

למשוכנעים,ממילאפונותשהן
רקרלוונטיותשהןמשוםאולי

סטודנ־שלמאודמבוטללמיעוט

טים.

$TS1$.סטודנטים$TS1$

$DN2$.סטודנטים$DN2$מח־הןשדווקאמשוםואולי

דדות

$TS1$מחדדות$TS1$

$DN2$מחדדות$DN2$הקבוצות.ביןהפעריםאת

המחקר,ממצאיבעקבות
רוטשילדובקרןאברהםביוזמות

הג־ההשכלהלמוסדותממליצים

בוהה

$TS1$הגבוהה$TS1$

$DN2$הגבוהה$DN2$הזדמנויותביצירתלהשקיע

במסגרתקטנותבקבוצותללמידה

לקר־אקטיביובעידודהקורסים,
בה

$TS1$לקרבה$TS1$
$DN2$לקרבה$DN2$פעולה"שיתופיהקבוצות.בין
במ־וערביםיהודיםסטודנטיםבין

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$טומניםוסמינריםקורסים

הגדולהפוטנציאלאתבחובם

לק־המוטיבציהלהגברתביותר
רבה

$TS1$לקרבה$TS1$
$DN2$לקרבה$DN2$,"העורכים,כותביםחברתית

לשי־לפעולהמוסדהנהלת"על

תוף

$TS1$לשיתוף$TS1$

$DN2$לשיתוף$DN2$כי־לבחוןזה,מסוגפעולה

צד

$TS1$כיצד$TS1$

$DN2$כיצד$DN2$משות־עבודהלעודדאפשר

פת

$TS1$משותפת$TS1$

$DN2$משותפת$DN2$ויהודיםערביםסטודנטיםשל

הכ־הקשייםאתולאתרבקורסים

רוכים

$TS1$הכרוכים$TS1$

$DN2$הכרוכים$DN2$."בכך

הפת־זהשאכןנראהבשטח,

רון

$TS1$הפתרון$TS1$

$DN2$הפתרון$DN2$בקורסיםביותר.האפקטיבי"

הסטודנטיםכאשרהמעשיים,

נוצרתזה,עםזהלדברמחויבים

מחוץאנשיםלפגושהזדמנות

זהאזבארגה.אומרלסטיגמה",

סטודנ־שניכאשרבעיקרקורה

טים,

$TS1$,סטודנטים$TS1$

$DN2$,סטודנטים$DN2$להת־נשלחיםוערבי,יהודי

מחות

$TS1$להתמחות$TS1$

$DN2$להתמחות$DN2$חיצוניעבודהבמקוםיחד

משפחה,עלמדברים"פתאום

הזדמ־זולעתיד.תוכניותעל

נות

$TS1$הזדמנות$TS1$

$DN2$הזדמנות$DN2$לסטי־מחוץאנשיםלפגוש

גמה,

$TS1$,לסטיגמה$TS1$

$DN2$,לסטיגמה$DN2$הואמוסף",ערךלזהויש

תוכניתלבנותהיה"צריךמפרט,

בונוסנקודותלמשלמסודרת

ביןמשותפתאקדמיתעבודהעל
תמריץבתורלערבים,יהודים

הקשר".לחיזוק

החי־יצירתבפועל,אך

בורים

$TS1$החיבורים$TS1$

$DN2$החיבורים$DN2$פשו־תמידלאהאלה

טה.

$TS1$.פשוטה$TS1$

$DN2$.פשוטה$DN2$שזהמרגישים"מרצים

אקדמיה,כאנשיתפקידם,לא

הס־ביןבאינטראקציהלהתערב

טודנטים",

$TS1$,"הסטודנטים$TS1$

$DN2$,"הסטודנטים$DN2$ברק,מיכלאומרת

הגיווןיחידתבראשהעומדת
נוגד"זההעברית,באוניברסיטה

כפיהאוניברסיטהשלהדנ"אאת

מבחינתםאותומביניםשהם

גדולים׳,׳ילדיםהםהסטודנטים
להתערבהמרציםתפקידלאוזה
יעבדו".הםמיעםבשאלה

במו־נעשובעברזאת,ובכל

סד

$TS1$במוסד$TS1$

$DN2$במוסד$DN2$לחיבורנקודתייםניסיונות

בתוךסטודנטיםביןאקטיבי
במעבדותלמשל,כךהכיתה.

מתחלקיםהסטודנטיםהכימיה
הזו־אךבחירתם,לפילזוגות

גות

$TS1$הזוגות$TS1$

$DN2$הזוגות$DN2$גדולותלקבוצותמצוותים

חב־גםשיכללוכדייזום,באופן

רים

$TS1$חברים$TS1$

$DN2$חברים$DN2$שיפר"זהשונות.מקבוצות

העלהוגםהאינטראקציה,את
הכיתהשלהציוניםרמתאת

ברק.אומרתכללי",באפן
שנ־)"בתקווההקרובבסמסטר

חזור

$TS1$שנחזור$TS1$

$DN2$שנחזור$DN2$,"יח־ברק(מעירהלקמפוס

לו

$TS1$יחלו$TS1$

$DN2$יחלו$DN2$כמהגםבאוניברסיטהלפעול

שלהםהסיוםשבמטלתקורסים,

משות־לעבודהנכבדחלקיהיה

פת

$TS1$משותפת$TS1$

$DN2$משותפת$DN2$אלהעםוערבים.יהודיםשל

שבמסגרתובחירהקורסייכללו

מרחבלתכנןהסטודנטיםיידרשו

בק־הקמפוס,בתוךרב־תרבותי
בוצות

$TS1$בקבוצות$TS1$
$DN2$בקבוצות$DN2$וער־יהודיםשלמעורבות

בים;

$TS1$;וערבים$TS1$

$DN2$;וערבים$DN2$במזרחעסקיתיזמותוקורס

הסי־מטלתשגםובמערבה,העיר

כום

$TS1$הסיכום$TS1$

$DN2$הסיכום$DN2$בשות־להיעשותצריכהשלו

פות

$TS1$בשותפות$TS1$

$DN2$בשותפות$DN2$ברקאךהקבוצות.שתישל

הקו־"בסוףבכך.דישלאיודעת
רסים

$TS1$הקורסים$TS1$
$DN2$הקורסים$DN2$למשוב־פנייההםהאלה

נעים",

$TS1$,"למשובנעים$TS1$

$DN2$,"למשובנעים$DN2$הוא"האתגרמודה,היא

הרגילה.במעבדההרגיל,בקורס

לערביםיהודיםביןרקלאזה
ותיקיםלחילונים,דתייםביןגם

בוחריםסטודנטיםבסוףועולים.

הב־במרחבכללבדרךלהישאר

טוח

$TS1$הבטוח$TS1$

$DN2$הבטוח$DN2$,להתער־מביךזהכישלהם
בב.

$TS1$.להתערבב$TS1$
$DN2$.להתערבב$DN2$יחדלעבודהואשלנוהאתגר

כיצדולחשובהאקדמיהסגלעם

ביןהפעולהשיתוףאתלהעמיק

עצמם".הקורסיםבתוךהקבוצות

סמינרוקבוצותבפרויקטיםהמשותפתהעבודהמידת

מעטהבמידהבינוניתבמידהרבה?במידה

27% 15%

האחרתהקבוצהכלפירגשות

רבהבמידהלא;כלל=1

ערבים

2.9

יהודים

3.0

פחד

מהאחר

כלפיכעס
האחר

58%

32%

יהודים

ערבים

4.3

3.6

אמפתיה

האחרכלפי

תקווה
לדו־קיום

הערה



