
-השתלבותם של סטודנטים ערבים
בדואים במערכת ההשכלה הגבוהה 

הישגים ואתגרים-בישראל

כף-ר סארה אבו"ד

ראש התוכנית לניהול וישוב סכסוכים

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן



תוכן עניינים

על קצה המזלג–מאפיינים כללים של החברה הבדואית 

-קשיים ואתגרים בתהליך ההשתלבות של סטודנטים ערבים
.בדואים

מענים להגברת הנגישות וההשתלבות באקדמיה

...ועוד אתגרים



נתוני רקע על 
-החברה הערבית
בדואית בדרום

מאוכלוסיית הנגב והם 27%-הערבים הבדואים מהווים כ➢
מכלל החברה הערבית  15.5%-כ) אלף נפשות 270-מונים כ

(.מכלל החברה הישראלית3%ו

הינם מתחת לגיל  51.2%-אוכלוסייה צעירה כ➢

כל העיירות הבדואיות נופלות בדרגה הכי נמוכה של הסולם  ➢
(.10מתוך 1דרגה )הדירוג כלכלי /

הינם מהנמוכים בארץספריים-הרמה וההישגים הבית➢



מורכבת משלושה ▪
סוגים של יישובים

מתאפיינת כחברה ▪
קולקטיביסטית

'חברה במעבר'▪

50%כ-ישובים ותיקים
מהאוכלוסייה

יישובים מוכרים ולא 
17%-מפותחים כ

מהאוכלוסייה

-כ-יישובים לא מוכרים
מכלל האוכלוסייה33%

החברה הבדואית בדרום



בדואים-ערביםסטודנטים
הגבוההההשכלהבמערכת

במספרםמתמשכתעלייהניכרת•

אךבדואיםערביםסטודנטיםשל

מכלל 1%רקמהוויםהםהיוםעד

.הסטודנטים

נשיתדומיננטיותישנההזמןעם•

.גבוההלהשכלהבפנייה

-כגוריון-בןבאוניברסיטאיתכיום•

2017, אליעזר ויפרח, גולדברג.הן נשים % 80



ואתגריםקשיים



אקדמי-קשיים בשלב הפרה

רמה נמוכה של בתי הספר  •
והכנה לימודית  

לחצים כלכליים ויציאה  •
מוקדמת לשוק העבודה

הוראה או ) הסללה לתחומי •
למוסדות השכלה \(  רפואה
מכללות לעומת  ) גבוהה

(אוניברסיטאות



קשיים במהלך  
הלימודים  
האקדמיים

.חוסר שליטה בשפה העברית-קשיי שפה•

.פערים בידע ובכישורים•

מעבר בין תרבותיות והקושי במפגש עם תרבות וערכים  •
פערים בערכים הינם גורם לבעיות  \הבדלים) שונים 

לחצי  () ת הסגל\תקשורת בין הסטודנט לחבר
(.אקולטורציה

.נפילה בדימוי העצמי האקדמי ומצוקה רגשית גבוהה•

מצב  , דור ראשון להשכלה גבוהה-משאבים מועטים•
.תמיכה חברתית ומשפחתית נמוכה, כלכלי קשה

שימוש באסטרטגיות התמודדות שאינן מתאימות  •
למרחב האקדמי



מרבית הסטודנטים נתונים ללחצים וניצבים  
.בפני קשיי הסתגלות לחיים האקדמיים

בדואים חווים רמות גבוהות  -סטודנטים ערבים
באופן ניכר של לחצים וקיימים אצלם מוקדי 

.  קושי נוספים

(Abu-Kaf, 2019; Abu-Kaf & Shahar, 2017; 
Geiger, 2013; Smedley, et al., 1993).



תסמינים של רמות חמורות של( באחוזים)שכיחות 
דיכאוניים  

בקרב סטודנטים  ( CES-Dבשאלון 23ציון מעל ) 
בדואים ויהודים

סטודנטיות
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משבר הקורונה

החריף את הקשיים  
והגביר את הפערים  

האקדמיים בין הסטודנט 
הבדואי לבין חבריו 

.לכיתה

חשמל ) סוגיית התשתיות
וסוגיית ( ואינטרנט

מחשב זמין  ) המשאבים
(.ומרחב פרטי

האינטראקציות צומצמו 
ואיתן ההזדמנות לשפר  

. שפה

המרחק הוביל  
להתגברות הנשירה  

הסמויה והגלויה של  
.סטודנטים



איך המערכת  
האקדמית 
מתמודדת עם  
קשיים  
ואתגרים 

?אלו

חשיבה והתמודדות הן עם סוגיית הנגישות והן עם סוגיית •
.ההשתלבות וההסתגלות

מטופלים היום  -קשיי נגישות וקשים פרה אקדמיים•
ניסיון . באמצעות תוכניות ייחודיות כמו שער לאקדמיה

ידע וחיזוק השליטה בשפה העברית , להקנות כישורים
.לקראת הכניסה לאקדמיה

קורסי עברית לכלל -(הקושי השפתי ) קשיי השתלבות •
שאלת תכני הקורסים ומידת תרומתם  -הסטודנטים

.לחיזוק השפה העברית

מערכת לימודים חלקית שמאפשרת להתמודד עם תקופת  •
לתת מקום ) ההסתגלות וגם להצליח ולהתקדם בלימודים

(.להסתגלות לסביבה והתרבות החדשה

.מערך תומך של מלגות לימודים ומלגות קיום•



איך המערכת  
האקדמית 
מתמודדת עם  
קשיים  
ואתגרים 

?אלו
(המשך) 

חונכים אקדמיים וחונכים  •

חברתיים לסיוע בהיבטים  

האקדמיים ובהיבטים  

.החברתיים

יועצים ייעודיים דוברי השפה  •

הערבית

המרכז לסטודנטיות הבדואיות•



איך המערכת  
האקדמית 
מתמודדת עם  
קשיים  
ואתגרים אלו  
במהלך  
משבר  

?הקורונה

ככל הניתן פותחת את דלתותיה בפני  •

בעיקר בתקופת הבחינות ובתקופות ) סטודנטים

(.שאין בהם סגר

ניסיון לגייס משאבים לסיוע ברכישות  •

לרוב זה ניתן  -לתקשורתואיבזרים\מחשבים

.לחלק מהסטודנטים

להיות פעילים בגישה  -גישה פרואקטיבית•

.לסטודנטים ולא לחכות לפנייה של הסטודנט



?עדיין ישנם אתגרים נוספים לא מטופלים

קשיים  
חברתיים



לסיכום

בגין ההזנחה וחוסר הפיתוח והטיפוח של האוכלוסייה ) הקשיים רבים והאתגרים גדולים•

(הערבית בדואית בדרום

ולשפר את הסתגלות להנגיש, נעשים צעדים חשובים מצד מערכת ההשכלה במטרה לסייע•

של הסטודנטית הבדואית באקדמיה

מ להגדיל את הסיכויים של השתלבות "חשוב להתמיד בצעדים אלו ולהרחיב אותם ע•

.מטיבה של סטודנטים אלו במערכת ההשכלה הגבוהה ובתארים השונים

זו הדרך היחידה שמאפשרת לדור הבא של צעירים בדואים לרכוש עתיד טוב יותר  •

.ולהשתלב בחברה הישראלית הכללית ולתרום לה



!תודה על ההקשבה
כף-אבוסארהר "ד

aks@bgu.ac.il


