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مقدّمة

المجتمـع اإلسـرائيلي متعـدد الثقافـات وملـيء بالتشـققات ،أهمهـا وأعمقهـا تلـك النابعـة مـن
الصـراع القومـي .1الصـراع اإلسرائيلي-الفلسـطيني ّ
يؤثـر إلـى حـدّ كبيـر علـى العالقـات المتبادلـة بيـن
مواطنـي الدولـة اليهـود والعـرب .انعـدام المسـاواة بيـن اليهـود واألقليّـة العربيّة-الفلسـطينيّة،
ّ
ّ
سـكان دولـة إسـرائيل ،قائمـة فـي جميـع مؤسسـات الدولـة،
تشـكل قرابـة نحـو ُخمـس
والتـي
وتنعكس في العديد من المجاالت :التشغيل ،الدخل للفرد ،المستوى التعليمي ،قنوات الحراك
االجتماعـي وغيـره .2تبلـور الجهـاز التربـوي اإلسـرائيلي فـي إطـار هـذه المعاييـر كجهـاز منفصـل على
ّ
خلفيّة مجتمعيّة ،والفصل القومي كان من أبرز أسسه .للفصل القائم بين الفئات المختلفة في
إسـرائيل ثمـن اجتماعـي باهـظ .األمـر صحيـح بالنسـبة للفئـات الفرعيّـة داخـل المجتمـع اليهـودي،
ّ
لكنه صحيح بأضعاف مضاعفة عندما يدور الحديث عن الفصل بين المواطنين العرب واليهود.
بسـبب الفصـل الجغرافـي ،االجتماعـي واللغـويّ ،
فـإن اليهـود والعـرب ال يتالقـون ،وال ينكشـفون
علـى ثقافـة بعضهـم البعـض .باإلضافـة إلـى ذلـكّ ،
فإن الفجـوة غير متوازنة بسـبب عالقات القوة
بيـن األغلبيـة واألقليـة .يميـل المواطنـون العـرب كمجموعـة أقلية للتعرف إلـى المجتمع اليهودي
والثقافـة اليهوديـة ،بـل ويُطلـب منهـم ذلـك ،بينمـا يتعلمـون القليـل عـن ثقافتهـم الجماعيـة فـي
ّ
الخاصـة كأقليـة أصالنيـة فـي هـذه البلاد.3
إطـار التعليـم الرسـمي ،ونـاد ًر ا مـا يتـم تنـاول هويتهـم
ّ
أساسـا مـن
َ
فـإن اليهـود ال يتعلمـون عـن المجتمـع العربـي ،ومعرفتهـم بـه مسـتقاة
بالمقابـل،
مصـادر معلومـات سـطحية ،وتتميـز بكثـرة اآلراء النمطيـة والفرضيـات المغلوطـة.
الفجـوات المعرفيـة غيـر المتوازنـة هـي القاعـدة األساسـية التـي يرتكـز عليهـا أي لقـاء بيـن العـرب
واليهـود ،حتـى علـى مقاعـد الدراسـة فـي مؤسسـات التعليـم العالـي .هـذه الفجـوات تغـذي وتعـزز
مـن مشـاعر انعـدام الثقـة واالغتـراب بيـن أبنـاء المجتمعيـن ،وتسـاهم فـي زيـادة حـدة التوتـر بيـن
العـرب واليهـود ،خاصـة فـي ظـل الصـراع القومـي المسـتمر والـذي يزيد من حـدة التوتر أكثـر فأكثر.
هـذا الواقـع يتطلـب مـن الجهـاز التربـوي السـعي لتعميم وترسـيخ مضامين لتعزيـز التربية للحياة
المشـتركة ،مع التركيز بشـكل خاص على التعامل مع الشـرخ القومي ومظاهره :التربية لمعرفة
اآلخـر ،توفيـر األدوات الالزمـة للتعامـل مـع مظاهـر العنصريـة وتبني قيم المسـاواة وحرية التعبير.
توجـد أهميـة قصـوى لتعزيـز التربيـة التـي تدعـم الحيـاة المشـتركة بيـن جميـع المواطنين من سـن
صغيرة ،ولكن المعلمين أنفسهم يفيدون ّ
بأنهم يفتقرون لألدوات الكافية لتعزيز التربية للحياة
المشـتركة بهـذه الطريقـة .4فـي عـام  ،2021حـدد مجلـس التعليم العالي ألول مـرة ّأنه يجب تأهيل
المعلميـن بطريقـة ّ
تمكنهـم مـن التأثيـر علـى النهـج الـذي يتبعـه جهـاز التربيـة والتعليـم لتحضيـر
 .1د .بالندر :شروخ قديمة وجديدة في المجتمع اإلسرائيلي -وجهة نظر تستند إلى استطالعات رأي،
المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية.20 ،
 .2أ .ياعار ،ز.شافيط وآخرون :نزعات قائمة في المجتمع اإلسرائيلي ،الجامعة المفتوحة ،تل-أبيب.2003 ،
 .3أ .إغبارية وي .جبارين :تقارير دفينة :آثار سياسة االستخفاف على التعليم العربي في إسرائيل ،لدى د.
أفنون (المحرر) ،التعليم المدني في إسرائيل (ص ،)106-146 .عام عوفيد ،تل-أبيب20 ،
 .4ع’ هلبرين وآخرون :موقف المعلمين واألهالي حيال مناقشة المواضيع الجدلية في المدرسة ،مركز
هرتسليا متعدد التخصصات 2016
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الطلاب للحيـاة فـي مجتمع مشـترك .مخطـط التأهيل الجديد لطواقم التدريس في مؤسسـات
التعليـم العالـي فـي إسـرائيل ،5والـذي نشـره مجلـس التعليـم العالـي فـي شـهر شـباط مـن العـام
 2021ينـص علـى ّ
أن مناهضـة العنصريـة ،تعزيـز القيـم الديمقراطيـة والتربيـة للحيـاة المشـتركة
سـتكون جميعهـا مضاميـن إلزاميـة ،باعتبارهـا عناصـر أساسـية فـي مجـاالت التربيـة ،التدريـس
والتأهيـل والتدريـبّ .إنهـا مصلحـة الجهـاز التربـوي الملتـزم تجـاه جميـع الطلاب والطالبـات فـي
إسـرائيل ،والمؤتمـن علـى تربيتهـم ليصبحـوا مواطنيـن فعاليـن فـي المجتمـع.
فـي أعقـاب وضـع هـذا المخطـط ،أصـدرت وزارة التربيـة والتعليم في تشـرين الثاني  2021منشـو ًر ا
بخصـوص برامـج تأهيـل المعلميـن للحيـاة المشـتركة ومناهضـة العنصرية ،والتـي ّ
تفصل مبادئ
الـوزارة وتقتـرح عـدة تدابيـر علـى أربعـة مسـتويات مختلفـة فـي كل مؤسسـة :بنيـوي ،مؤسسـي،
بين-شـخصي وشخصي.
تستعرض هذه الورقة نواتج سيرورتين تزامنتا في عام .2021
الفصـل األول هـو ّإنـه ناتـج لعمـل طاقـم سياسـة الحيـاة المشـتركة فـي منتـدى الالمسـاواة فـي
التربيـة بقيـادة ليئـات أوليئيـل ،فريـق البحـث والتطويـر فـي مجـال التدريـس فـي معهـد موفيـت.
يهـدف هـذا الفصـل ،والـذي ُقـدّ م إلـى وزارة التربيـة والتعليـم ،إلـى رسـم صـورة أوسـع للمعوّ قـات
والتوصيات حول سياسـة وزارة التربية والتعليم في موضوع تعزيز مفهوم المواطنة المشـتركة
ّ
موظفـي سـلك التدريـس.
فـي تأهيـل
الفصـل الثانـي هـو ناتـج لعمـل مشـترك بيـن طاقـم مركـز تعزيـز الحيـاة المشـتركة فـي الكليّـة
األكاديميّـة بيـت بيـرل وبيـن طاقـم جمعيّـة سـيكوي-أفقّ .
تمـت بلـورة التوصيـات بعـد استشـارة
ّ
مختصـة داخـل الكليّـة وخارجهـا ،ونتقـدّ م بخالـص الشـكر
ومحادثـات تع ّلميـة مـع جهـات مهنيّـة
لـكل مـن سـاهم فـي ذلـك .مـع ّ
أن الكليـة تنشـط منـذ سـنوات طويلـة فـي مجـال تعزيـز التربيـة
ّ
ّ
للحيـاة المشـتركة ،وتسـعى لبنـاء مجتمـع مشـترك داخـل الكلية ،إلا ّ
أن هذا الفصـل يقترح نموذجً ا
أكثـر شـمولية لتعزيـز التربيـة للحيـاة المشـتركة داخل الكلية مع التشـديد علـى العالقة بين العرب
عملـي قائـم علـى فرضيـات أساسـية مبدئيّـة ويشـمل تفصيـ ًلا للمعوقـات
واليهـودّ .إنـه نمـوذج
ّ
القائمـة فـي حـرم الكليـة التـي تشـجع على التربيـة للحياة المشـتركة ،باإلضافة إلـى توصيات عملية
إلزالـة هـذه المعوقـات .يهـدف النمـوذج إلـى مسـاعدة مؤسسـات إضافيـة علـى تطبيـق منشـور
وزارة التربيـة والتعليـم وتعزيـز التربيـة للحيـاة المشـتركة فـي برامـج التأهيـل ،وتوفيـر أدوات عمليـة
للتعامـل بشـكل معمـق ومركـز مـع الشـرخ القومـي ،الـذي يعتبـر أكبـر تحـد أمـام المؤسسـات.
ٍ
النمـوذج المطـروح هنـا ملاءَ م لكليـة بيـت بيـرل فـي الوقـت الحالـي ،وهـو بالطبـع ليـس
النمـوذج الوحيـد القابـل للتطبيـق .ندعو سـائر الكليات وبرامـج تأهيل المعلمين لخوض
ّ
موسـعة وللمبادرة وتطوير خطط عمل إضافية لتعزيز التربية للحياة
سـيرورات تفكير
المشـتركة -وذلـك علـى مسـتوى البنيـة التحتيـة المؤسسـية وعلـى مسـتوى المضاميـن
البيداغوجية.

 .5ر’ فدماني وع .عنبار (رئيستان مشاركتان) :تقرير لجنة الخبراء لفحص وتقييم مبنى ومخطط برنامج
تأهيل طواقم التدريس في مؤسسات التعليم العالي ،مجلس التعليم العالي20 ،

5

يسـعدنا قيـام وزارة التربيـة والتعليـم بدمـج جـزء كبير مـن التوصيات الواردة هنا في منشـور برامج
تأهيل المعلمين .تجدر اإلشـارة إلى ّ
أن المنشـور يتطرق فقط إلى برامج تأهيل المعلمين ،لذلك
يوصـى بـأن تبـادر الـوزارة لسـيرورة تكميليـة مـن أجـل التطويـر المهنـي لطواقـم التدريـس العاملـة
حاليًـا فـي الجهـاز التربـوي .ننـوّ ه ً
أيضـا ّ
بـأن السـيرورة لـن تكـون مكتملـة األركان مـا لـم تحـدد الـوزارة
ً
وأهدافـا واضحـة لتطبيـق المضاميـن للجهاز التربوي نفسـه ولجميـع المدارس.
معاييـر مماثلـة

تعزيز التربية للحياة المشتركة في برامج تأهيل المعلمين
ّ
المفصلة في هذه الورقة.
ما يلي جزء من فرضياتنا األساسية في اختيار التوصيات
هـذه الفرضيـات األساسـية ّ
توضـح كيـف ُتسـهم التوصيـات المقترحـة فـي مواجهة التحديـات التي
ذكـرت فـي المقدمة.
فــي جهــاز التربيــة والتعليــم العربــي
الجهــاز التربــوي مؤتمــن ً
أيضــا علــى التربيــة
فــي البــاد .االبتعــاد عــن الجــذور
للقيــم ،إلــى جانــب المضاميــن التعليمية،هكــذا ايضــا
ً
عائقــا
الثقافيــة لمــدة طويلــة يشــكل
حســب تصــور هويــة الخريــج فــي وزارة المعــارف.
أمــام تحقيــق المســاواة ،أمّ ــا تنــاول
التطــرق إلــى القيــم والقضايــا الحارقــة يعــزز مــن
موضــوع الهويــة الفرديــة والجماعيــة
الجاهزيــة للتع ّلــم ،ويســاهم فــي تحســين التحصيــل
المركبــة ،فهــو يســاهم فــي تعزيــز الثقة،
العلمي.
ُ
والمنتجــة ،وبالتالــي
المواطنــة الفعالــة
تقوية الشراكة.
انكشــاف الطــاب والمربيــن اليهــود
علــى المجتمــع العربــي بشــكل مســتمر وعلــى
فــي الوقــت الحالــي ،فقــط 2%
نطــاق واســع -مــن خــال تعلــم اللغــة ،التعــرف
مــن مجمــل المحاضريــن فــي مــــــؤسسات
إلــى الثقافــة المعاصــرة ،التــراث ،الهويــة ،الروايــة
التعليــم العالــي فــي إســـــــــــرائيل هـــــــــم
الجماعيــة والتاريــخ ،إلــى جانــب التعــارف بيــن-
عــرب .الباحثــون ،المحاضــرون ،المرشـــــدون
الشــخصي -يســاهم فــي الحــد مــن األفــكار
التربويــون والمدرّســون المســاعدون العــرب
النمطيــة ومشــاعر النفــور والخــوف ،وبنــاء
سيشــكلون قــدوة للطــاب العــرب واليهــود،
وتعزيــز عالقــات متكافئــة بيــن العــرب واليهود
وسيســاهمون فــي بنــاء عالقــات متكافئــة.
فــي إســرائيل ،القائمــة علــى االحتــرام والثقــة
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فـ ّ
ـإن تداخــل أعضــاء هيئــة
المتبادلين.
تدريســية عــرب فــي البرامــج الدراســية وبرامــج
سيوســع مــن وجــه النظــر البحثيــة
التأهيــل
ّ
يجــب تعزيــز الثقــة بالنفــس
والتربوية.
والشــعور بالكفــاءة الذاتيــة لــدى الطــاب
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مؤسســة ومســا ًر ا لتأهيــل المعلميــن والمعلمــات فــي الكليــات
توجــد فــي إســرائيل 29
ّ
والجامعــات .جمهــور الطــاب فــي مؤسســات التعليــم العالــي تغيــر بشــكل ملحــوظ فــي العقــد
األخيــر .عــدد الطــاب العــرب لجميــع األلقــاب ازداد بـــ  .680%وعليــه ،فـ ّ
ـإن المؤسســات األكاديميــة
تكــون غالبًــا الفرصــة األولــى للتفاعــل اليومــي المتواصــل .بــدون ّ
ّ
فــإن اللقــاء بيــن
تدخــل تربــوي،
الطــاب العــرب واليهــود قــد يعــزز األفــكار النمطيــة ويزيــد مــن حــدة الشــعور بانعــدام األمــن .مــن
المهــم معالجــة وتيســير وإضافــة المعلومــات بخصــوص المجموعــة األخــرى بهــدف تغييــر
عالقات القوة القائمة لصالح عالقات متكافئة تساهم في بناء مجتمع مشترك.

الطالب العرب في مؤسسات التعليم العالي ما بين  2008و2018
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** وصف الجدول:
فـي السـنة الدراسـية  ،2008بلـغ عـدد الطلاب العـرب فـي مؤسسـات التعليـم العالـي نحـو ،23,000
بينمـا بلـغ عددهـم فـي السـنة الدراسـية  2018نحـو  47,000طالـب.7
فـي دراسـات اللقـب األول ،طـرأ خلال هـذه السـنوات ارتفـاع بنسـبة  60%علـى تمثيـل الطلاب العـرب
في المؤسسـات األكاديمية :في السـنة الدراسـية  ،2018بلغت نسـبتهم في المؤسسـات األكاديمية
فـي جميـع األلقـاب  ،15.1%مقابـل  9.3%فقـط فـي السـنة الدراسـية .2008

 .6انظروا جدول المعطيات المفصل
ً
وفقا لمعطيات مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنة ()2018
.7
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الفصل األول:
مستند توصيات سياساتية
بقيادة معهد موفيت – تعزيز مفهوم المواطنة
8
ّ
موظفي سلك التدريس
المشتركة في تأهيل
مقدّمة
يتميّـز واقـع الحيـاة فـي إسـرائيل فـي  2021بالتباعـد واالنقسـام .ويتميّـز المجتمـع اإلسـرائيلي
بالفصـل شـبه التـام بيـن الفئـات المجتمعيّـة المختلفـة فـي إسـرائيل ،وكذلـك بيـن المجتمعيـن
َ
جهـاز ّي تربيـة
القوميّيـن  -العـرب واليهـود .ومـن بيـن جملـة األمـور ،ينعكـس هـذا الفصـل فـي
وتعليـم منفردَيـن ومنفص َليـن .يلعـب جهـاز التربيـة والتعليـم دو ًر ا مركز يًـا فـي التقليـل مـن التنافـر
والسـعي لتعزيـز الحيـاة المشـتركة ،ويجـب أن ّ
يوفـر للمر بّيـن والمر بّيـات المعرفـة واألدوات
المطلوبـة مـن أجـل التربيـة لحيـاة مشـتركة ومناهضـة العنصر يّـة .فـي نفـس الوقـت ،يجـب
ّ
ّ
موظفـي سـلك التدريـس علـى اسـتخدام هـذه
جلـي
علـى جهـاز التربيـة والتعليـم أن
يحـث بشـكل ّ
لكل
المعرفـة واألدوات ،مـن أجـل تأسـيس وترسـيخ القيـم الديموقراطيّة في المناهج الدراسـيّة ّ
طالبـة وطالـب فـي إسـرائيل.
برغـم دور جهـاز التربيـة والتعليـم بالـغ األهميّـة فـي تعزيـز الحيـاة المشـتركة ،يبـدو ّ
أن وزارة التربيـة
ّ
وتتجنـب تفضيـل التربيـة علـى القيـم
والتعليـم تهمـل هـذا الموضـوع منـذ سـنوات طويلـة،
الديموقراطيّـة مثـل التسـامح ،الشـراكة والمسـاواة ومنـع العنصر يّـة .خيـر دليـل علـى ذلـك هـو
عـدم وجـود منشـور مديـر عـام حـول الموضـوع ،عـدم وجـود ميزانيّـات ّ
خاصـة ومـوارد كافيـة (ال من
ّ
ّ
موظفـي سـلك التدريـس ،وال مـن حيـث االسـتكماالت الدراسـيّة للمعلميـن وال مـن
حيـث تأهيـل
حيث سـاعات التدريس) ،كما ّ
وأنه ليس هناك موقف حاسـم بالنسـبة ألهميّة تعزيز هذه القيم
فـي األطـر التربويّـة المختلفـة.
 .8هذا الفصل هو ناتج لعمل طاقم سياسة الحياة المشتركة في منتدى الالمساواة في التربية بقيادة ليئات أوليئيل،
فريق البحث والتطوير في مجال التدريس في معهد موفيت .رئيسة طاقم تعزيز مفهوم المواطنة المشتركة:
نسرين مرقس ،مر بّية وموجِّ هة مجموعات ،مطوِّ رة برامج للجمهور المتنوّ ع من مجال التربية والقطاع الثالث والعام
ومجال النهوض بالسياسات .كاتبو/ات المستند( :بالترتيب األبجدي) :خلود إدريس ،مديرة شريكة ،قسم المجتمع
المشترك ،جمعيّة سيكوي .أهارون جيفن ،مدير مجال التربية ،مركز أكورد؛ أييلت ميلتسر ،مرشدة بيداغوغيّة ،الكليّة
ّ
مركزة برامج التحرير اللغوي والترجمة باللغتين العبر يّة واإلنجليز يّة،
األكاديميّة للتربية على اسم كايي؛ إيالنيت داهان،
كليّة أورانيم؛ غاي باراك ،مسؤول "األمل اإلسرائيلي" ،الكليّة األكاديميّة بيت بيرل؛ د .ورود جيوسي ،مديرة مركز تعزيز
ّ
مركزة مجال التربية للحياة المشتركة ،جمعيّة سيكوي؛ د.
الحياة المشتركة ،الكليّة األكاديميّة بيت بيرل؛ يعاله مزور،
ميري شينفيلد ،رئيسة مركز  ،TECمعهد موفيت؛ معوز ليشم ،مرشد بيداغوغي ،الكليّة األكاديميّة هرتسوغ؛ د .نوعا
ليبوفيتش ،عميدة الطلبة ،الكليّة األكاديميّة للتربية على اسم كايي؛ نعومي بايت-تسورن ،مديرة قسم التربية ،جمعيّة
حقوق المواطن؛ عنات يونا ،قائدة مشاريع ،مركز أكورد؛ شموئيل يروشالمي ،ناشط اجتماعي
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مـن أجـل تعزيـز التربيـة للحيـاة المشـتركة والتربيـة ضـدّ العنصر يّـة ،الخـوف وكراهيـة اآلخـر ،يجـب
ً
هدفـا واضحً ـا فـي هـذا المجـال ،وأن يسـعى
علـى جهـاز التربيـة والتعليـم أن يضـع نصـب أعينـه
ّ
ّ
ّ
أهـم المـوارد المتاحـة لديـه :موظفـات وموظفـي سـلك التدريـس .لهـذا
لتحقيقـه مـن خلال
ً
شـريكا فـي قيـادة وبلـورة الهويّـة المهنيّـة للمر بّيـات والمر بّيـن ،بحيـث
الغـرض ،عليـه أن يكـون
تحمـل فـي طيّاتهـا ً
أيضا مفاهيـم التربية للقيم الديموقراطيّة ومكافحة العنصر يّة ومن منطلق
التعامـل مـع الوظيفـة علـى ّأنهـا ّ
تعـز ز الفضـول ،الحوار واحتـواء االختالفات والخالفـات كجزء من
العمـل التربـوي.

المعوّقات الجذر يّة التي تقف أمام تعزيز التربية للحياة المشتركة

1.كعامّ ـة الجمهـور فـي إسـرائيل ،وال سـيّما فـي أجـواء التباعـد السـائدة فـي البلاد في السـنوات
األخيـرة ،هنـاك الكثيـر مـن المر بّيـات والمر بّيـن الذيـن يعترضـون علـى العمـل في مجـال التربية
للحيـاة المشـتركة .البعـض منهـم يعترضـون علـى ذلـك لدوافـع إيديولوجيّـة ،والبعـض اآلخـر
ّ
محـط خلاف ومـع القضايـا
مـن منطلـق ّأنهـم ال يريـدون التعامـل مـع المواضيـع التـي تعتبَـر
السياسـيّة واسـعة النطـاق فـي اإلطـار التربـوي ،والبعـض بسـبب الصعوبـة وعـدم ّ
توفـر
األدوات المطلوبـة للتعامـل مـع المواضيـع المتع ّلقـة بالصـراع.
كل
2.تعريـف الجوانـب التـي تنـدرج ضمـن مصطلح "الحياة المشـتركة" منقـوص ،وعليه بإمكان ّ
شـخص أن يفهمـه كمـا يحلـو لـه .مـع ذلك ،النقـص في الحدود المعرّفة يخلـق حالة من عدم
كل مـن يرغـب بالتعامـل مـع الموضـوع ،وبالتالي االمتناع عـن العمل في المجال.
األمـان لـدى ّ
ّ
باألخـص بيـن
3.فجـوة الالمسـاواة عميقـة مـن حيـث المـوارد بيـن قطاعـات التربيـة والتعليـم،
التربيـة والتعليـم اليهـودي والتربيـة والتعليـم العربـي .هـذه الفجـوات ّ
تؤثـر علـى القـدرات
المهنيّـة للمر بّيـات والمر بّيـن العـرب فـي بلـورة التربيـة القيميّـة التـي ّ
تتصـف بالتميّـز األكاديمي
الـذي يبلـور الهويّـة.
4.المر بّـون المعنيّـون بالعمـل فـي مجال التربية للحياة المشـتركة وتعزيـز القيم الديموقراطيّة
ً
أحيانـا كثيـرة دون مرافقـة وإرشـاد ودون أدوات عمليّـة وناجعـة
داخـل الحقـل التربـوي ،يبقـون
للتعامـل مـع الصراعـات التـي قـد تنجـم عـن عملهـم في هـذا المجال.
ّ
تشـكك فـي شـرعيّة تعامـل المر بّيـن الذيـن يملكـون األدوات والمعرفـة
5.األجـواء العامّ ـة التـي
ّ
محـط خلاف بسـبب انعـدام الدعـم الجهـازي
مـع مواضيـع الصـراع والمواضيـع التـي تعتبَـر
ً
وخوفـا مـن فقـدان وظيفتهـم أو مكانتهـم ،تلـزم وزارة التربيـة
لتعزيـز الحـوار حـول الموضـوع،
ِ
والتعليـم علـى العمـل بشـكل فـوري وعلـى تقديـم الدعـم المطلـوب وتوفيـر الشـعور باألمـان
للمع ّلميـن وللمـدارس .تجـدر اإلشـارة فـي هـذا السـياق إلـى ّ
أن وزارة التربيـة والتعليـم قـد
أشـارت فـي نشـرة المديـر العـام ( )2016إلـى ّأنه يجب تشـجيع المع ّلمين علـى إدارة الحوار في
محـط خلاف ،إ ّلا ّأنهـا ال ّ
تتخـذ ّ
ّ
أي خطـوة لتسـجيع
الصفـوف ،حتـى فـي المواضيـع التـي تعتبَـر
المع ّلميـن بشـكل ّ
فعـال علـى القيـام بذلـك ،بـل تلجـأ لخطـوات مختلفـة تخلـق حالـة مـن "أثـر
الصقيـع" والـردع.
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6.التعامـل القائـم اليـوم مـع قضيّـة تعزيـز الحيـاة المشـتركة يميـل ألن يكـون نادر يًـا ،ويتمحـور
حـول "أحـداث الـذروة" مثـل اللقـاءات المختلطـة .هـذه األحداث ،حتـى وإن خلقـت تقار بًا لحظيًا،
ُ
ّ
تكافـل
المعمقـة وذات
ال يمكنهـا فـي الغالـب أن تبنـي نسـيجً ا مـن العالقـات الحقيقيّـة،
متبـادل بيـن أفـراد الفئـات المختلفـة ،لذلـك ،ليسـت قويّـة بمـا فيـه الكفايـة مـن أجـل التعامـل
مـع تحدّ يـات الحيـاة فـي الواقـع اإلسـرائيلي.
 7.كما ّ
وأن هناك معوّ ًقا إضافيًا يتع ّلق بتخصيص الميزانيّات للمجال .لغاية اآلن ،لم َّ
تخصص
ميزانيّـات ،ملـكات أو سـاعات تدريـس بالحجـم الكافـي والمطلـوب لتعزيـز الحيـاة المشـتركة
فعليًـا .علـى سـبيل المثـال ،نطـاق االسـتكماالت الدراسـيّة حـول موضـوع الحيـاة المشـتركة
أقـل مـن واحـد بالمئـة مـن مجمـل االسـتكماالت
ومنـع العنصر يّـة ،هامشـي حتـى ضئيـل -
ّ
الدراسـيّة التـي أجريـت.
8.وأخيـ ًر ا ،حتـى البرامـج المعـدودة القائمـة فـي هـذا المجـال ال تخضـع ّ
ألي تقييـم لنجاعتهـا أو
تحسـينها علـى ضـوء هـذه الحقائـق .ور َد فـي تقريـر المتابعـة الخـاص بمراقـب الدولـة ()2021
ّأنـه "بالرغـم مـن ّ
أن الـوزارة أدرجـت موضـوع التربيـة للحيـاة المشـتركة ومنـع العنصر يّـة ضمن
ّ
ّ
أهـداف ّ
خطتهـا االسـتراتيجيّة ،إلا أنهـا لـم ترسـم مسـا ًر ا وأدوات لترسـيخها وتطبيقهـا فـي
المنهـاج الدراسـي؛ ال ّ
يتـم تقييـم المـدارس ،والطلاب وال يقيّمـون علـى مشـاركتهم فـي
البرنامـج".

تـوصيات حول سياسة وزارة التربية والتعليم لتعزيز الحياة
المشتركة في إسرائيل
ّ
التذكـر ّ
ّ
يخـص تعزيـز الحيـاة المشـتركة يجـب أن تلبّـي
أن سياسـة الـوزارة بمـا
فـي البدايـة ،يجـب
ّ
االحتياجـات فـي عـدة جوانـب مكملـة ،وبشـكل فـوري:
أ .الخطوات المتع ّلقة بجهاز التربية والتعليم  -الطالب/الطالبات ،المع ّلمون/ات والمديرون/ات
مؤسسات التعليم العالي
ب .الخطوات المتع ّلقة بتأهيل المع ّلمين في
ّ
ت .خطوات عرضيّة شاملة والتي ّ
ككل
تؤثر على الجهاز
ّ
المفصل أعاله ّ
ّ
أن تعزيز التربية للحياة المشـتركة وللقيم الديموقراطيّة يلزم بالتعاون
يتبيّن من
ِ
ّ
الوطيـد بيـن ّ
موظفـي سـلك
كافـة األقسـام ذات الشـأن فـي وزارة التربيـة والتعليـم :مدير يّـة
التدريـس وتأهيـل المديريـن ،السـكرتارية البيداغوجيّـة وقسـم التربيـة والتعليـم قبـل االبتدائـي،
مؤسسـات تأهيـل المع ّلميـن واألقسـام األخـرى فـي إدارة وزارة التربيـة
مجلـس التعليـم العالـي،
ّ
والتعليـم.
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فيما يلي توصياتنا للخطوات المطلوبة:

خطوات جهاز يّة شاملة:
1.ترسـيخ مفاهيـم الحيـاة المشـتركة فـي الحيـاة اليوميّـة فـي جهـاز التربيـة والتعليـم
ّ
موظفـي سـلك التدريـس ،المديريـن والطلاب) .لهـذا الغـرض ،مـن
(براعـم التدريـس،
ّ
المهـم التشـجيع علـى:
إقامة بعض المساقات اإللزاميّة المشتركة للطالب العرب واليهود
إبراز وجود اآلخر في الكتب الدراسيّة لمخت َلف القطاعات
تشـجيع طواقـم التدريـس علـى خوض اسـتكماالت دراسـيّة مشـتركة لقطاعات
التربيـة والتعليـم اليهوديّـة والعربيّة.
تشـجيع المبـادرات التـي تسـعى لتوحيـد مـواد التعليـم بهـدف توسـيع الـدروس
المشـتركة للطلاب اليهـود والعـرب كجـزء مـن الروتيـن اليومـي فـي المـدارس
التشـجيع على إنشـاء المشـاريع المسـتمرّة المشـتركة في أطر التربية والتعليم
الرسـميّة وغير الرسـميّة في المدارس
منـح حوافـز للتنويـع فـي غـرف المع ّلميـن فـي المـدارس والكليّـات (تشـجيع
المع ّلميـن اليهـود علـى التدريـس فـي مـدارس الوسـط العربـي ،والعكـس -
المع ّلميـن العـرب علـى التدريـس فـي مـدارس الوسـط اليهـودي)
انكشـاف براعـم التدريـس علـى مـدارس القطاعـات المختلفـة فـي إطـار التدريـب
والتأهيـل
ّ 2.اتبـاع سـيرورات التقييـم والمراقبـة للبرامـج للمقترحـة ،وإجـراء بحـث مرافـق يهـدف
ّ
ً
ومؤشـرات موضوعيّـة .تجـدر
وفقـا لمعاييـر
إلـى اختبـار نجاعـة الخطـوات التـي ُاتبعـت
منظ ِ
ً
ُ
ّ
اإلشـارة إلـى ّ
مـات فـي إسـرائيل اليـوم تجـري أبحاثـا فـي مجـاالت
أن هنـاك عـدّ ة
ّ
تعزيـز المواطنـة المشـتركة .هنـاك قيمـة كبيـرة للعمـل بالتعـاون مـع هـذه المنظمـات.
3.إخـراج السياسـة إلـى حيّـز التنفيـذ ،وإيصـال رسـالة واضحـة ّ
بـأن وزارة التربيـة والتعليـم
تـرى أهميّـة قصـوى فـي النهـوض بهـذا الشـأن ،يلزمـان بتخصيـص مـا يكفـي مـن
ِ
الميزانيّـات والمـوارد.
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ّ
مؤسسات
الخطوات في حقل تأهيل المع ّلمين في
التـعـليم العــالي:
ّ
4.اإلعلان عـن ّ
مخطـط فادماني-عنبار ،والذي يهدف إلى ترسـيخ
خطـة عمـل منبثقـة عن
مفاهيـم التربيـة للحيـاة المشـتركة ومنـع العنصر يّة في سـيرورة تأهيـل وتدريب براعم
ّ
لموظفـي سـلك التدريـس .يجـب أن تشـمل
التدريـس ،فـي إطـار التطويـر المهنـي
ّ
خطـة العمـل مـا يلي:
تحديد المعرفة األساسيّة المطلوبة لمن للمتأهّ لين للتدريس في هذا الشأن
ّ
الخطة
تحديد األدوات والمهارات المطلوبة لتطبيق
إقامـة مراكـز ّ
مؤسسـات التأهيـل
خاصـة تهـدف إلـى تعزيـز الحيـاة المشـتركة فـي
ّ
ّ
الخطـة إلـى حيّـز التنفيـذ ومتابعـة واختبـار
والتعليـم ،والتـي تهـدف إلـى إخـراج
نجاعتهـا.
5.إقامـة منظومـة شـاملة فـي إطـار برنامـج التأهيـل للتدريـس ،والتي تهـدف إلى تقليص
الالمسـاواة األكاديميّـة البنيويّـة بيـن الطالبـات خ ّر يجـات جهاز التربيـة والتعليم العربي،
وبيـن خ ّر يجـات جهـاز التربية والتعليم الرسـمي والرسـمي-الديني.

الخطوات في جهاز التربية والتعليم:
6.تسـوية الموضـوع فـي منشـور المديـر العـام :المنشـور يجـب أن يعـرّف بشـكل واضـح
ّ
سـن الروضـة وحتـى
مـا هـي "التربيـة للحيـاة المشـتركة" ،وكذلـك أهميّـة ترسـيخها مـن
إنهـاء المرحلـة الثانويّـة .فـي إطـار منشـور المديـر العـام هـذا ،يجـب تحديـد مـا يلـي
بالتفصيـل:
أهداف الوزارة فيما يتع ّلق بتعزيز التربية للحياة المشتركة
ّ
وموظفـي
تحديـد متط ّلبـات وزارة التربيـة والتعليـم بشـكل واضـح مـن المـدارس
سـلك التدريـس عنـد النهـوض بهـذه القيـم .جــ) المـوارد التـي ّ
تخصصهـا الـوزارة
لهـذا الغرض
 ّ
خطة متابعة ومراقبة لتطبيق تعليمات منشور المدير العام
7.تحديـد واجـب خـوض االسـتكماالت الدراسـيّة والتطويـر المهنـي فـي موضـوع الحيـاة
ّ
ّ
موظفي سـلك
لكافة
المشـتركة ،التربية ضدّ العنصر يّة والتربية لقيم الديموقراطيّة
التدريـس  -المع ّلميـن/ات ،الحاضنيـن/ات والمديريـن/ات.
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ّ
ملخص
إلحـداث تغييـر علـى الواقـع المتشـرذم فـي إسـرائيل ،يجـب العمـل وبعـزم شـديد مـن أجـل
تعزيـز الحيـاة المشـتركة بيـن مخت َلـف شـرائح المجتمـعُ .تلقـى علـى جهـاز التربيـة والتعليـم،
كونه واحدًا من ّ
أهم وكالء التغيير ،مسؤوليّة كبير من حيث النهوض بالقيم الديموقراطيّة
مـن أجـل المواطنـة المشـتركة والمجتمـع المشـترك .يتوجّ ـب عليـه أن ّ
يوفـر لخ ّر يجـي جهـاز
ّ
ً
دعما ،تأهي ًلا وأدوات
وموظفيـه (المع ّلميـن الفعليّين وطالب التدريـس)
التربيـة والتعليـم
للتعامـل مـع الخالفـات وتقليـل الخـوف مـن اآلخر .في األجواء العامّ ـة الراهنة ،هناك أهميّة
كبيـرة إليصـال رسـالة قطعيّـة حـول النقـاط التـي تطرّقنـا إليهـا ،سـواءً كسياسـة رسـميّة
واضحـة ،ومـن حيـث تخصيـص المـوارد والميزانيّـات وكذلـك مـن حيـث االلتـزام بتطبيـق
الخطـة ،فهـذا الموضـوع ّ
ّ
يتـرأس سـ ّلم أولويّـات المجتمـع اإلسـرائيلي ،والـذي سـيبني عليه
مستقبله.
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الفصل الثاني:
نموذج شامل لتطوير وتعزيز التربية للحياة
9
المشتركة في الكلية األكاديمية بيت بيرل
الكلية باألرقام

513

3689

إجمالي
عدد الطالب

كلية
الفنون

الطالب العرب
من بينهم (بما
في ذلك الدروز)

23%

1197

121

%نسبة
النساء
من مجمل
الطالب

83%

655

722

كلية التربية -
وحدة الدراسات
المتقدمة

كلية التربية
 المعهداألكاديمي
العربي

33.2%

99.8%

218

721

1799

كلية التربية

7.6%

137

93.9%

89%

68.7%
ً
موظفا إدار يًا
121

العدد اإلجمالي في الكلية 479 :محاضرًا

17.74%
من
بينهم

85

محاضرًا عربيًا

10.5%

أقل من  10موظفين عرب يعملون في
المعهد العربي ،إلى جانب كليات أخرى.
محاضران عربيان يخصصان كامل
وظيفتهما للعمل خارج المعهد العربي.

من

بينهم 20

ً
موظفا عربيًا

 .9هذا الفصل هو ناتج لعمل مشترك بين طاقم مركز تعزيز الحياة المشتركة في الكلية األكاديمية بيت بيرل
وبين طاقم جمعية سيكوي-أفق.
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يتع ّلـم فـي الكليّـة األكاديميّـة بيـت بيـرل آالف الطلاب مـن مختلـف المجتمعـات فـي البلاد ،ومـا
يقـارب  %20منهـم عـرب .يبـر ز بحـث واسـع أجـري داخـل الكليّـة إمكانـات وقـدرات حـرم الكليّـة علـى
ِ
ّ
ويؤكد علـى الحاجة للتفكير بمخت َلف الطرق واألسـاليب
المجتمـع المشـترك،
ترسـيخ وتعزيـز قيـم
لتحقيـق هـذه الغايـة 10.ينشـط فـي الكليّـة منـذ العـام  2014مركـز لتعزيـز الحيـاة المشـتركة  -وهـو
مؤسسـة أكاديميّـة لغـرض التربيـة للمواطنـة المشـتركة
المركـز الوحيـد فـي البلاد التـي أقيـم فـي
ّ
والمتسـاوية ،ترسـيخ الديموقراطيّـة ،والتربيـة للتسـامح واالعتـراف المتبـادل بيـن المواطنيـن
مـن مخت َلـف الثقافـات .النهـج التربـوي الـذي ّ
تبنـاه المركـز لتعزيـز الحيـاة المشـتركة هـو نهـج
شـمولي .سـيتعلم الطالـب عـن المواطنـة المشـتركة فـي مجتمـع ديمقراطـي متعـدد الثقافـات،
سينكشـف علـى برنامـج دراسـي متنـوع ومتعـدد الثقافـات وسـيعيش فـي حـرم يتبنـى نهـج عمـل
ّ
يشـكل نموذجً ـا للحياة المشـتركة بين اليهـود والعرب ،وبين
متعـدد الثقافـات .حـرم الكليـة نفسـه
العلمانييـن والحريديـم.
ّ
مهـم بحـدّ ذاتـه ،وتـزداد أهميّتـه أضعـاف مضاعفـة علـى
ترسـيخ قيـم الحيـاة المشـتركة فـي الكليّـة
ضـوء الفصـل الواقـع بيـن قطاعـات التعليـم ،إذ يشـكل ذلـك غالبًـا الفرصـة األولـى النكشـاف
المؤهّ ليـن للتدريـس علـى المعرفـة والتجـارب التـي ّ
تعـز ز الشـراكة ،ولتعزيـز تعرُّف براعـم التدريس
علـى جهـاز التربيـة والتعليـم العبـري والعربـي علـى حـدّ سـواء ،وذلـك مـن خلال انكشـاف الطلاب
علـى المعرفـة النظر يّـة والعمليّـة ً
معـا .يتطـ ّر ق هـذا الفصـل إلـى تعزيـز الحيـاة المشـتركة بيـن
َ
الطلاب مـن مخت َلـف المجتمعـات وعلـى مختلـف األصعـدة التـي تنشـط فيهـا الكليّـة :مـن خلال
الهيئـة األكاديميّـة والهيئـة اإلدار يّـة؛ فـي مجـاالت التدريـس ،البحـث والتطويـر األكاديمـي؛ فـي إطـار
مجـاالت التعليـم؛ فـي الحيّـز العـام ومـن خلال نشـاطات المنهجيّـة للطلاب وللهيئـة األكاديميّـة
فـي الكليّـة.
النمـوذج المطـروح هنـا ملاءَ م لكليـة بيـت بيـرل فـي الوقـت الحالـي ،وهـو بالطبـع ليـس النمـوذج
الوحيـد القابـل للتطبيـق .ندعـو سـائر الكليـات وبرامـج تأهيـل المعلميـن لخـوض سـيرورات تفكيـر
موسـعة وللمبـادرة وتطويـر خطـط عمـل إضافيـة لتعزيـز التربيـة للحيـاة المشـتركة -وذلـك علـى
ّ
مسـتوى البنيـة التحتيـة المؤسسـية وعلـى مسـتوى المضاميـن البيداغوجيـة.

تعزيز الحياة المشتركة من خالل الهيئة األكاديميّة
والهيئة اإلداريّة
1.تجنيـد هيئـة أكاديميّـة عربيّـة :دمـج محاضرين ،مدرسـين مسـاعدين ومرشـدين بيداغوجيّين
مـن المجتمـع العربـي فـي مخت َلـف الوحـدات األكاديميّـة .الهيئـة التدريسـيّة المتنوّ عـة قوميًـا،
كل مـا يتع ّلـق بتعزيـز الحيـاة المشـتركة ،وهـي نمـوذج
ثقافيًـا ولغويًـا تعتبَـر ثـروة قيّمـة فـي ّ
يحتـذى بـه بالنسـبة للطلاب ،ولهـا أفضليّـة كبيـرة مـن حيـث ثنائيّـة اللغـة.
2.يجـب العمـل علـى تجنيـد هيئـة إدار يّـة عربيّة عـن طريق مناقصات باللغـة العربيّة وإعالن
( .10هايشريك .)2020-2017 ،تقارير األبحاث الداخليّة.
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مالئـم بإمكانـه أن يلبّـي احتياجـات الطلاب العـرب ً
أيضـا .وجـود هيئـة أكاديميّـة عربيّـة إلـى
ّ
سـيؤثر ً
أيضـا علـى الطلاب اليهـود ويوصـل رسـالة بتطبيـق نهـج
جانـب الهيئـة اليهوديّـة
ّ
المجتمـع المشـترك علـى أرض الواقـع .تنـوُّ ع الهيئـة األكاديميّـة يؤثـر علـى االعتبـارات وعلـى
ّ
المركبات
المؤسسـة األكاديميّة ،والتي تأخذ بالحسـبان المزيد من
ّاتخاذ القرارات الجارية في
ّ
ّ
كل مـن يعمـل ويتع ّلـم فيهـا.
والعوامـل التـي
تخـص ّ
3.تأهيـل خـاص ألعضـاء الهيئـة األكاديميّـة :تأهيـل أعضـاء الهيئـة األكاديميّـة واإلدار يّـة حـول
موضـوع الحساسـيّة الثقافيّـة والتعامـل مـع االختالفـات الثقافيّـة ،مـع تسـليط الضـوء علـى
المجتمـع العربـي .الجهـات المركز يّـة لمعالجـة التوصيـة :مكاتـب عمـادة شـؤون الطلبـة
والمـوارد البشـر يّة.

تعزيز المجتمع المشتركة والحياة المشتركة في مجاالت
التدريس ،البحث والتطوير األكاديمي
4.التدريـس المشـترك :زيـادة عـدد المسـاقات حـول موضـوع التدريـس اليهودي-العربـي
المشـترك .خبرتنـا السـابقة فـي الكليّـة ّ
تؤكـد ّ
أن التدريـس المشـترك فـي تزايـد ويلقـى نجاحً ـا
ً
ملحوظـا.
5.تشـجيع المبادرات لهيئة أكاديمية ملتزمة وللطالب :تشـخيص التجارب الفعليّة القائمة
فـي مجـال التع ّلـم المشـترك ،والتـي كانـت ناتجً ـا لمبـادرات شـخصيّة مـن قبـل محاضريـن
ِ
وطلاب .يوصـى بمتابعـة هـذه المبـادرات ،لتقديـم المسـاعدة إذا لـزم األمـر ،وزيـادة وتوسـيع
نطـاق هـذه المبـادرات لتسـتمر لفتـرة طويلـة .إليجـاد مبـادرات "قادمـة مـن الميـدان" ،يجـب
ّ
الموظفيـن الكبـار فـي الكليّـات
إقامـة قنـوات منتظمـة لتمريـر المعلومـات وخلـق الحـوار بيـن
المختلفـة داخـل الكليّـة وبيـن مركـز تعزيـز الحيـاة المشـتركة.
6.خلـق روابـط إيجابيّـة بيـن األكاديميـا وسـوق العمـل :توجـد لـوزارة التربيـة والتعليـم،
ّ
كمشـغل ،وبيـت بيـرل ،كمؤسسـة لتأهيـل المعلميـن ،مسـؤولية مشـتركة لتزويـد براعـم
التدريـس بأفضـل األدوات لالندمـاج فـي سـوق العمـل فـي جميـع قطاعات التربيـة والتعليم.
لذلـكّ ،
فـإن براعـم التدريـس مـن القطاعـات المختلفـة سيدرّسـون فـي مـدارس لطلاب مـن
قطاعـات أخـرى .خـوض تجربـة التدريـس المتبـادل فـي القطاعـات المختلفـة يمنـح براعـم
ً
الحقـا وكالء
التدريـس فرصـة للتعـارف المعمـق مـع قطاعـات التعليـم المختلفـة ،ليصبحـوا
تغييـر ووسـطاء لهـذا التعـارف المتبـادل فـي عملهـم مـع طالبهـم .التدريـس فـي قطاعـات
مختلفـة مـن شـأنه أن يزيـد احتمـاالت عمـل المع ّلميـن العـرب فـي المـدارس اليهوديّـة،
والعكـس ً
أيضـا.
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نشاطات تحضير ودعم

الباحثـون والمرشـدون البيداغوجيـون العـرب يسـتطيعون التأثيـر علـى المنهـاج وعلـى
برنامـج التأهيـل بطريقـة مثريـة ،وقـد يشـكلون قـدوة للطلاب العـرب واليهـود .بمـا ّ
أن
نسـبتهم الحاليـة ال تتعـدى  %2مـن جميـع المحاضريـن فـي مؤسسـات التعليـم العالـي
فـي إسـرائيل ،يمكـن توسـيع اإلمكانيـات المتاحـة أمـام الطلاب للتعلـم منهـم بواسـطة
تركيـز قواعـد معلومـات للباحثيـن العرب .يجب تعيين شـخص مسـؤول عن جمع وتركيز
قواعـد معلومـات للباحثيـن العـرب فـي المكتبـة المركز يّـة فـي كليّـة بيـت بيـرل ،وربطهـا
ّ
الخاصـة بالجامعـات األخـرى.
بقواعـد المعلومـات
يجب تشجيع ومرافقة المحاضرين المعنيّين بالتدريس المشترك العربي-اليهودي.
هنـاك حاجـة لوجـود جهـة تكامليّـة ووسـيطة ،يمكنهـا الربـط بيـن احتياجـات المحاضريـن
والمـوارد المتاحـة للكليّـة .علـى سـبيل المثـال ،توفير إمكانيّة تقديم االستشـارة ألعضاء
الهيئـة األكاديميّـة الذيـن يواجهـون صعوبـات فـي صفـوف التعليـم المختلفـة ،بسـبب
التوتّـر القومـي أو الثقافـي .يمكـن االسـتعانة بمركـز تعزيـز الحيـاة المشـتركة.
تقييـم المحاضريـن :إضافـة معيـار "المسـاهم لتعزيـز الحيـاة المشـتركة" لمعاييـر تقييـم
المحاضريـن فـي نهايـة العـام الدراسـي األكاديمـي .هـذا المعيـار ليـس مدرجً ـا ضمـن
أسـلوب تقييـم المحاضريـن حاليًـا ،ويجـب عليـه أن يأخـذ بعيـن االعتبـار بعـض العوامـل
ّ
مخطـط المسـاق (سـيالبوس) ،الجـوالت ،المهـارات التي تُ َ
كتسـب خالل المسـاق،
مثـل
التشـجيع علـى المهـام المشـتركة وغيرهـا .يجب تطبيق هـذه التوصية عن طريق رئيس
مركـز التعليـم والتقييـم وبالتعـاون مـع مركـز تعزيـز الحيـاة المشـتركة.

تعزيز الحياة المشتركة في إطار مجاالت التعليم

الصف .مسـاق ّ
ّ
ّ
يوفر أدوات
محـط خلاف فـي
1.مسـاق إلزامـي  -مناقشـة المواضيـع التـي تعتبَـر
تربويّـة للتعامـل مـع المواضيـع االجتماعيّة-المدنيّـة والعنصر يّـة ،والتـي تثيـر مشـاعر جيّاشـة
لـدى الطلاب ،وبالتالـي ً
أيضـا أدوات لمع ّلمـي المسـتقبل فـي المـدارس (علـى سـبيل المثـال:
التعامـل مـع العنصر يّـة ،إدارة الصراعـات ،توجيـه نقـاش حـول المواضيـع التـي تثيـر الخلاف،
توجيه مجموعة في المجاالت السياسـيّة ،االجتماعيّة ،القوميّة والمتع ّلقة بالهويّة ،تخطيط
ّ
المخططـات التـي تهـدف إلـى تعزيـز الحيـاة المشـتركة ومـا شـابه) .يمكـن االسـتعانة
وتقييـم
ّ
بالمنظمـات والجمعيّـات التـي تقـدّ م هـذه الورشـات والمسـاقات كاسـتكماالت دراسـيّة
للطلاب وللهيئـة التدريسـيّة.
2.بشـكل عـام ،يجـب العمـل علـى دمـج المضاميـن والمهـام التـي ُتكسـب مهـارات ،كمـا ذكر في
ِ
ّ
يتجـز أ مـن المسـاقات األكاديميّة.
البنـد السـابق ،كجـزء ال
3.تشـجيع الطالب ،كأبحاث أو كمجموعات عربية-يهودية مشـتركة ،على إجراء أبحاث أكاديميّة
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ّ
تتمحـور حـول قيم الحياة المشـتركة في
الصف.
4.توسـيع معرفـة الطلاب حـول المجتمـع العربـي كأقلية قومية بشـكل خـاص ،وحول مختلف
الثقافـات والديانـات فـي إسـرائيل .يجـب العمـل مـن أجـل توسـيع هـذه المعرفـة مـن خلال
إدخـال التغييـرات إلـى المسـاقات القائمـة .بإمـكان رؤسـاء الكليّـات أن يسـاهموا فـي اختيـار
المسـاقات والمحاضريـن األنسـب لهـذه الغايـة.
5.جـوالت ولقـاءات مـع الثقافـات المختلفـة فـي البلاد .علـى ضـوء الفصـل فـي السـكن وفـي
ً
سـابقا ،مـن الضـروري جـدًا تعزيـز الجـوالت
قطاعـات التربيـة والتعليـم الـذي تطرّقنـا إليـه
والزيـارات للمجتمـع العربـي .بالنسـبة لغالبيّـة الطلاب اليهـود ،سـتكون هـذه فرصتهـم األولـى.
6.دمج مقاالت أكاديميّة لباحثين عرب أو مقاالت باللغة العربيّة لطالب عرب.
7.دمج محاضرين زائرين من المجتمع العربي.
ّ
(يحـق للطلاب العـرب التحـدّ ث باللغـة
8.شـرعنة اسـتخدام اللغـة العربيـة فـي المحاضـرات
العربيّـة ،إذا كان ذلـك يسـهّ ل عليـه التعبيـر عـن رأيـه أو طـرح األسـئلة).
9.ممارسـة التدريـس كلقـاء وتجربـة شـيّقة :النهـوض بمسـاقات تطبيقيّـة فـي قطاعـات
التربيـة والتعليـم الغيـر مفهومـة ضمنـا بالنسـبة للطالـب (العـرب فـي الوسـط اليهـودي
ّ
تمكـن الطالـب مـن ممارسـة
واليهـود فـي الوسـط العربـي) .بنـاء سـيرورة توجيـه وتحضيـر
ّ
التطبيـق فـي مدرسـة فـي المجتمـع اآلخـر ،كتجربـة تهـدف إلى التعلـم والسـعي لتعزيز نموذج
الحيـاة المشـتركة .لتطبيـق هـذه التوصيـة ،يجـب األخـذ بعيـن االعتبـار مظاهـر العنصر يّة تجاه
الطلاب ،إلـى جانـب الشـعور بالغربـة وعـدم الراحـة الـذي قـد يطـرأ عنـد زيـارة قطاعـات التربيـة
هـذه .يجـب توفيـر المرافقـة والتوجيـه بهـدف ّ
تخطـي الحواجـز اللغويّـة فـي المـدارس العربيّـة،
ّ
ويوصـى باالسـتعانة بالخبـرات القائمـة حـول هـذا الموضـوع فـي التـي تتبنـى هـذا النهـج (مثلا،
المدرشـاه للفنـون فـي كليّـة بيـت بيـرل).

نشاطات تحضير ودعم
ّ
مؤسسـة التأهيـل أن تعيّن جهة
للنجـاح فـي تطبيـق جـزء مـن هـذه التوصيـات ،يجب على
ً
ّ
المتوسـط،
أهدافـا لنفسـها ،علـى األمـد القصيـر واالمـد
تحـرص علـى أن تضـع الكليّـات
ً
علـى بعـض األصعـدة مـن بيـن المذكـورة هنـا ،وبالتالـي الحـرص علـى تطبيقهـا أيضـا.
تأهيـل أعضـاء الهيئـات األكاديميّـة حـول موضـوع الحساسـيّة الثقافيّـة والتعامـل مـع
ّ
الصـف ،مـع تسـليط الضـوء علـى المجتمـع العربـي .الجهـات
االختالفـات الثقافيّـة فـي
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المركز يّـة لمعالجـة التوصيـة :مكاتـب عمـادة شـؤون الطلبـة والمـوارد البشـر يّة .يوصـى
بإجـراء التوجيـه بمسـاعدة موجِّ َهيـن  -عربـي ويهـودي.
 يجـب العمـل مـن أجـل زيـادة التـزام الهيئـة األكاديميّـة بأخـذ دور ّ
فعـال فـي إحـداث
التغييـرات ،فهـذه التغييـرات بحاجـة إلـى مجهـود كبيـر ،وفـي الكثيـر مـن األحيـان لمـن
كل
يتـمّ التعامـل معهـا علـى أنّهـا حاجـة مُ لحّ ـة .لذلـك ،يجـب ان تُطـرَح علـى المحاضريـن ّ
اإلمكانيّـات واألفضليّـات الكامنـة فـي ِ تجديـد وتحديـث المسـاقات .يمكـن االسـتعانة
العرضـي الـذي يجريـه مركـز تعزيـز الحيـاة المشـتركة.
بالنشـاط
ّ
إقامـة مجموعـة (منتـدى) ألعضـاء وعضـوات الهيئـات األكاديميّـة المعنيّيـن بقيـادة
مسـاقات ونشـاطات لتعزيـز الحيـاة المشـتركة فـي الكليّـة .فـي إطـار المنتـدى ،يتـمّ
تطبيـق نهـج تع ّلـم الزملاء ،ويتـمّ بنـاء مجموعـة مـن المـواد والنشـاطات السـتخدام
الهيئـة األكاديميّـة.
تحضيـر الطلاب فـي بدايـة التعليـم للقـاء متعـدّد الثقافـات ،مـن خلال ورشـات ّ
خاصـة
لهـذا الغـرض وبتوجيـه مـن قبـل موجِّ َهيـن  -عربـي ويهـودي.
ِ

تعزيز الحياة المشتركة في الحيّز العام
1.األعيـاد والعطـل :اسـتخدام رزنامـة أكاديميّـة تطبّـق عطل الكليّة في أيّام أعيـاد جميع األديان.
يمكـن النهـوض بهـذه المبادرة من قبـل إدارة الكليّة.
ِ
2.اإلعلان ثنائـي اللغـة :اإلعلان عـن المنشـورات الرسـميّة للكليّـة ،بمـا فيهـا عبـر شـبكات
التواصـل االجتماعـي ،بشـكل ثنائـي اللغـة (بالعبر يّـة والعربيّـة) .لتطبيـق هـذه التوصيـة ،يجـب
االسـتعانة بمترجـم رسـمي.
ّ
خاصـة بشـريحة معيّنـة،
3.مناسـبات مشـتركة :إقامـة مناسـبات ثقافيّة/تاريخيّة/اجتماعيّـة
ّ
بشـكل يتيـح اإلمكانيّـة لمشـاركة ّ
ويعـز ز الشـعور بالتضامـن وبالمجتمـع
كافـة طلاب الكليّـة
المشـترك .يجـب أن تلعـب رابطـة الطلاب دو ًر ا ّ
فعـا ًلا في تنظيم هذه المناسـبات ،وتشـجيع
وجـذب الطلاب علـى المشـاركة فيهـا.
4.يوم الحياة المشـتركة :إحياء طقس "يوم الحياة المشـتركة" السـنوي (كما في يوم الطالب)
 يـوم ذروة لعـرض أفضـل النشـاطات المشـتركة التـي ُتجـرى فـي حـرم الكليّـةّ .تذكـروا ّأنـه إذا
أقيـم يـوم الـذروة علـى حسـاب سـاعات الـدروس ،يجب الحصـول على موافقـات ّ
خاصة لذلك.
مـن األسـهل إقامـة يـوم ذروة خلال االسـتراحات مـا بيـن الدروسّ ،
لكـن تأثيره في هـذه الحالة
كل مـا يتع ّلـق بالمضاميـن الجوهر يّـة .عنـد تنظيـم يـوم الحيـاة المشـتركة،
سـيكون
أقـل فـي ّ
ّ
يجـب مشـاركة إدارة الكليّـة ورابطـة الطالب.
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تعزيز الحياة المشتركة من خالل نشاطات المنهجيّة
للطالب وللهيئة األكاديميّة
1.إقامـة أطـر لحيّـز آمـن للمشـاركة والتفكيـر التأمّ لـي :إجراء نشـاط واسـع النطاق لتعزيـز الحياة
ّ
ويوضـح للطالب التجارب والمفاهيم حـول العمل التربوي في
المشـتركة فـي الكليّـة يعكـس
ّ
إسـرائيل .يجـب إقامـة أطـر المنهجيّـة تمكـن الطالب مـن معالجة هذه السـيرورات بالتعاون
مـع رابطـة الطلاب ،وحـدة التداخـل االجتماعي ومكتب عمـادة الطلبة.
ّ
الخاصـة الشـخصيّة أو القضايـا األوسـع ،كالتـي يواجههـا الطلاب
2.التعامـل مـع التحدّ يـات
العـرب كونهـم جـزءً ا مـن الفئـة المسـتضعفة فـي الكليّـة .مـن أجل تلبيـة االحتياجات بالشـكل
الالئـق ،يجـب تعزيـز التعـاون بيـن مركـز إتاحـة التعليـم للمجتمـع العربـي ،عميد شـؤون الطلبة
ّ
وممثلـي رابطـة الطلاب.
3.مبادرات طالبيّة :النهوض بمبادرات اجتماعيّة من قبل الطالب ،والتي ّ
تعز ز الحياة المشتركة
ِ
داخـل حـرم الكليّـة وخارجـه و/أو التـي تقـام بالتعـاون بيـن الطلاب مـن مخت َلـف القطاعـات
التربويّـة .يجـب تشـجيع الطلاب علـى إقامـة المبـادرات بالتعـاون مـع رابطـة الطلاب ،منـح
ِ
ً
وأيضـا مـن خلال مسـابقات ،جوائـز ،نقـاط أكاديميّـة أو مقابـل
"بيـرح" ،مكتـب رئيسـة الجامعـة،
مالي.
4.نشـاط خـارج حـرم الكليّـة :مشـاريع مشـتركة مـع المـدارس والمجتمـع المح ّلـيَّ ،
تنفـذ خـارج
حدود حرم الكليّة ،وذلك من خالل أبحاث تختبر موضوع تعزيز الحياة المشـتركة في إسـرائيل
وخارجهـا ً
ّ
تتوفـر اليـوم مشـاريع كهـذه ،لكن هناك حاجة لعدد أكبر مـن التجارب العمليّة
أيضـا.
والتعاونات.
رسـل
5.المعرفـة كأسـاس للتقليـل مـن التنافـر وكوسـيلة لتعزيـز التقـارب :نشـرة معلومـات ُت َ
بشـكل ثابـت فـي األعيـاد والمناسـبات غيـر اليهوديّـة علـى نطـاق واسـع ،وذلـك لزيـادة الوعـي
حـول الثقافـة العـادات الطقـوس واألعيـاد .نحـن نعيـش فـي عصـر نشـر المعلومـات ،لذلـك
ّ
المهـم التركيـز علـى عـدد ضئيـل مـن األعيـاد والمناسـبات ،واالكتفـاء بنصـوص دقيقـة
مـن
وواضحـة .أحـد االقتراحـات هـو الدمـج بيـن األعيـاد الدينيّـة واأليّـام الوطنيّـة.
6.التعـاون داخـل الكليّـة :مـع ّ
أن المجتمـع الطالبـي فـي الكليـة األكاديميـة بيـت بيـرل متنـوع جـدًا،
ّ
إ ّلا ّأنـه توجـد برامـج رئيسـية لـكل فئـة علـى حـدة ،وعليـه ،فـإن المجتمـع الطالبـي ال ينكشـف
علـى التعدديـة والتنـوع القائميـن فـي الكليـة .يجـب العمـل علـى توطيـد وترسـيخ التعـاون بيـن
الكليّـات وتعزيـز التع ّلـم المشـترك ،الترابـط بيـن المحاضريـن ،البرامـج المشـتركة والتعاونـات
المختلفـة بيـن الطلاب.
7.جـوالت لتعزيـز الحيـاة المشـتركة :تشـكيل مجموعـات جـوالت بيـن الوحـدات المختلفـة فـي
ّ
معمـق علـى الفئـات والشـرائح المختلفـة التـي يتكـوّ ن منهـا
الكليّـة مـن أجـل التعـرّف بشـكل
المجتمـع اإلسـرائيلي ،علـى موروثهـا وعاداتهـا.
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8.النهـوض بلقـاءات اجتماعيّـة حـول موضـوع الحيـاة المشـتركة بيـن أعضـاء الهيئـة األكاديميّـة
وأبنـاء عائالتهـم :التعـارف الشـخصي الـذي يهـدف إلـى تمكيـن الفئـات المختلفـة فـي الكليّـة،
بإمكانـه أن يتـرك بصمـة إيجابيّـة وأن يخلـق عالقات صداقة تؤدّ ي في نهاية األمر إلى شـراكات
تمتـدّ لسـنوات طويلـة .نوصـي بالبـدء بمثـل هـذه اللقـاءات بحلقـات أصغـر (مثـ ًلا ألصدقـاء
مركـز تعزيـز الحيـاة المشـتركة) وتقييـم مـدى فاعليّتهـا ونجاعتها .الجهـات المركز يّة لمعالجة
التوصيـة :لجنـة التوجيـه وشـركاء المركـز.

مصادر الميزانيّات
فـي الكثيـر مـن البنـود المذكـورة أعاله ،يُسـأل السـؤال حول مصـادر التمويل وكيفيّـة توزيع الموارد
كل بند على
فـي الكليّـة مـن أجـل تعزيـز هـذه القضيّـة .عليه ،ق ّر رنا عـدم التط ّر ق لهذا الموضوع فـي ّ
حـدةّ ،
وركزنـا توصياتنا فيما يلي:
مصـادر التمويـل للتوصيـات الـواردة فـي هـذا المسـتند ،تتع ّلـق بجوهـر التوصيـة وفحواهـا ،ولذلـك
يجـب تركيـز قائمـة المصـادر مـع توحيـد وتكامُ ـل التوصيـات ،المبـادرات واإلمكانيّـات القائمـة
لتخصيـص الميزانيّـات .فـي بعـض الحـاالت ،هنـاك ميزانيّـات بنيويّـة ،ويجـب تخصيـص الميزانيّـة
للبرنامـج كنسـبة مئويّـة مـن ميزانيّـة الكليّـة أو القسـم .نوصـي بالبحـث عـن مسـألة االسـتنفاذ
المنقـوص فـي اإلعالنـات التـي تصـل مـن لجنـة التخطيـط والموازنـة (ות"ת) حـول المواضيـع
التاليـة :إتاحـة التعليـم للمجتمـع العربـي ،برنامـج "خطوة قبـل الجميع" (لتحضير الطالب للدراسـة
األكاديميّـة) ،برنامـج "االسـتيعاب فـي األكاديميـا" ،مسـاقات وبرامـج تعـزز التكافـل االجتماعي مثل
برنامـج "بيـرح".
لبعـض المبـادرات ،يجـب إيجـاد مصـدر تمويـل خارجـي مـن الصناديـق أو المتبرّعيـن .كمـا ونوصـي
ً
أيضا باقتراح مشـاريع على مسـتوى الكليّة ،بحيث ّ
تتم إدارتها تحت ميزانيّة الكليّة ،ولهذا الغرض
ّ
تعـز ز الحيـاة المشـتركة.
يجـب إدخـال بنـود بـارزة إلـى ميزانيّـات الكليّـة ،والمعـدّ ة للنشـاطات التـي
نوصـى بتشـكيل منظومـة تحديـث جاريـة مـع قسـم الميزانيّـات ،لمعرفـة مـا إذا كانـت هنـاك
ّ
متوفـرة لتخصيـص ميزانيّـات إضافيّـة.
إمكانيّـات
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