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שנת הפעילות הראשונה של המרכז לחקר הרב תרבותיות
והמגוון הסתיימה ואנחנו שמחים לשתף אתכם באירועים
המרכזיים ובכיווני הפעולה שבהם החלנו.
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המרכז לחקר
הרב תרבותיות
והמגוון

<<

המרכז תומך במחקר אקדמי בנושאים של רב
תרבותיות בדגש על החברה הישראלית.
המרכז יזם והשתתף במספר
כנסים לאורך השנה.

ביחד עם המרכז לחינוך משפטי קליני
הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון קיימה
כנס בנושא גזענות "על המקורות
הפסיכולוגיים והסוציולוגיים של
הגזענות בראי המשפט".

מחקר

במסגרת הכנס השנתי של המרכז
ללימודים קנדיים שעסק השנה
ברב תרבותיות ,הובלנו פאנל מרכזי
בהשתתפות נשיא האוניברסיטה
העברית בנושא התפקיד הרב
תרבותי של אוניברסיטאות.

1

2

הובלנו מעגל דיון בכנס אספנט
בנושא מדינת הרווחה בחברה רב תרבותית.

3

ביחד עם בית הספר לחינוך ארחנו את פרופ'
ורוניקה בנט-מרטינז ,פסיכולוגית שעוסקת בזהות
מרובת תרבויות.

4

היינו שותפים בכנס בנושא
“העיר מנקודות מבט שונות"
(ביחד עם מרכז לבציון לחקר האסלאם).

6

פאנל בנושא התפקיד
הרב תרבותי של
אוניברסיטאות

ביחד עם מרכז לייפר ללימודי מגדר ושותפים
נוספים יזמנו כנס בנושא "הסדר המגדרי
החדש :מבט אופטימי" לרגל יום האשה
הבינלאומי .הכנס כלל מושב שעסק במאבקים
נשיים חוצי קהילות.

7

תמכנו בכנס בנושא "דת כמשפט ,משפט
כדת" (ביחד עם הפקולטה למשפטים).
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המרכז תמך בסדנה מחקרית בינלאומית
בנושא פרספקטיבות של ילדים מקבוצות
שונות (ביחד עם בית הספר לעבודה
סוציאלית).

מבט אינטרדיסציפלינרי
על שורשי הגזענות

1

מחקר :צרכים ואתגרים של סטודנטים מקבוצות מיעוט
המרכז יזם מחקר שעורכת היחידה לטיפוח המצוינות בחינוך ,ואשר
מנתח את סקרי שביעות הרצון של סטודנטים על פי פילוח של השתייכות
לקבוצות מיעוט .בנוסף ,גובשו קבוצות מיקוד של סטודנטים ערבים,
יוצאי אתיופיה ,חרדים וסטודנטים מהפריפריה .הדיונים בקבוצות המיקוד
עסקו בצרכים ובתחושות של סטודנטים אלו .תוצאות המחקר עתידות
להתפרסם בקרוב.

מתוך תוצאות המחקר (קשיים מרכזיים של סטודנטים לפי שפת אם):
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קידום מגוון באוניברסיטה

<<

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון שם לו למטרה את קידומו של קמפוס
אקדמי פלורליסטי מכיל ופתוח .במהלך השנה קיימנו מפגשים עם דיקנים,
ראשי חוגים ומחלקות באוניברסיטה ובחנו כיצד לקדם את נושא המגוון
מתוך הבנת הצרכים והאתגרים הייחודיים לכל מחלקה.
בשלב זה ,החל המרכז לפעול במספר אפיקים.

העלאת מודעות לנושא המגוון בקרב סגל המרצים והמתרגלים
סטודנטים מקבוצות מיעוט נמנעים לעתים תכופות מנטילת חלק פעיל
בשיעור ואף חוששים מאינטראקציות עם חבריהם ללימודים ועם סגל
המרצים .אנו במרכז רואים חשיבות רבה בשינוי המצב ולכן פתחנו בשותפות
עם היחידה ללמידה והוראה סדנאות למרצים ולמתרגלים ,שעוסקות בהוראה
בכיתה הטרוגנית.
כתוצאה משיתוף הפעולה ,שולב באחרונה נושא המגוון והיחס לסטודנטים
מקבוצות שונות בסדנאות הקבועות של היחידה להוראה ולמידה .אנו מציעים
גם ליחידות האקדמיות השונות מפגש  -למשל במסגרת סמינר מחלקתי -
שעוסק בנושא ההזדמנויות והאתגרים של המגוון.
במפגשים אלו אנו מציפים סוגיות שקשורות במגוון הסטודנטים בפקולטה
ודנים באפשרויות ליצור מסגרות שיאפשרו לסטודנטים מקבוצות שונות
(בעיקר יהודים וערבים) ללמוד בקבוצות מעורבות .כך למשל ,בפקולטה למדעי
הטבע נבחנות דרכים להרכיב קבוצות סטודנטים יהודים וערבים במעבדות.
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לצורך הסדנאות והסמינרים המחלקתיים
הפקנו סרט שבו סטודנטים מקבוצות שונות
משתפים מחוויית הלימודים שלהם באוניברסיטה .גרסה סופית של הסרט
עתידה להתפרסם בקרוב ובכוונתנו להשתמש בו ככלי פדגוגי עבור
היחידה ללמידה והוראה בסדנאות מורים ומתרגלים.

פרויקט הוצאה לאור
אוניברסיטה רב תרבותית היא כזו שבה נשמעים מגוון רחב של קולות
עמדות ונקודות מבט .במסגרת זו המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון
לקח חלק בתכנון ובהנעה של פרויקט "הוצאה לאור" ,וזאת בשיתוף
פעילים בתא האוניברסיטאי "לבי במזרח".
מדובר בפרויקט שנועד להפיץ תכני לימוד העוסקים בהיסטוריה ,ספרות
ותרבות של יוצאי ארצות האסלאם במערכי לימוד קיימים ממדעי החברה
והרוח באוניברסיטה ,מתוך הבנה שמקום מידע זה לצד החומר הנלמד
ועוסק בגלויות ועליות אחרות.
מיפינו את קורסי המבוא במספר דיסציפלינות ופנינו למרצים הרלוונטיים
על מנת להציע להם שיתוף פעולה במציאת טקסטים ונושאי לימוד של
הוגים מזרחיים או שעסוקים ביהודי ארצות האסלאם .בהמשך אנו מקווים
לקבץ את הטקסטים הרבים לכדי מאגר מידע משותף.
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מדיניות מגוון לאוניברסיטה העברית
אנו פועלים על מנת שהאוניברסיטה העברית תקבע מדיניות מגוון
כוללת (בדומה לאוניברסיטאות רבות בעולם) .במסגרת זו קיימנו בחודש
מאי ישיבה ראשונה בנושא בהשתתפות דיקנים ,אנשי סגל אקדמי
ומנהלי.

קידום מגוון באוניברסיטה

3

פיתוח כלים פדגוגיים להוראה מגוונת

קורסים אקדמיים

<<

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון פועל לקידום ערך המגוון ( )Diversityבמרחב
האוניברסיטאי .ככלי מרכזי ,משמשים קורסים בנושאי רב-תרבותיות המאפשרים
לתלמידים לרכוש ידע תיאורטי ומעשי בסוגיית הרב-תרבותיות ,לקיים דיאלוג בין
תרבותי ולעסוק באופן מיודע בדילמות הנוגעות לקהילות השונות בישראל.
השנה הפעיל המרכז שלושה קורסים אקדמיים.

מנהיג מחאת מבקשי
המקלט ,מוטסים עלי,
מתארח בקליניקה

קליניקה לרב
תרבותיות ולמגוון
הקליניקה לרב תרבותיות ולמגוון מייסודו של
המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון פועלת
במסגרת המרכז לחינוך משפטי קליני .עו"ד
ענבר פלד מובילה את הקליניקה בליווי אקדמי
של פרופ' מיכאיל קרייני .השנה למדו בקליניקה
 14תלמידים ותלמידות מהפקולטה למשפטים,
וכן מהפקולטות למדעי החברה ולמדעי הרוח.
במפגשים השבועיים דנו הסטודנטים בסוגיות
של רב תרבותיות ,עריכת דין בין-תרבותית,
גזענות ואפליה.
תוכנית הלימודים בקליניקה כוללת סמינר
תיאורטי לצד פרויקטים מעשיים .כחלק
מהסמינר ,פוגשים הסטודנטים אנשי אקדמיה
ופעילים חברתיים שהעיסוק ברב-תרבותיות
מהווה את מוקד עבודתם .השנה התארחו
בקליניקה בין השאר מוטסים עלי ,ממנהיגי
קהילת מבקשי המקלט בישראל; נינה הלוי,
טרנסג'נדרית ופעילה חברתית; פרופ' דני
סטטמן שהרצה על תיאוריה רב תרבותית; ד"ר
אילן סבן ששוחח עימנו על החברה הערבית
בישראל; ד"ר הוניידה ע'אנם שהציעה מבט
סוציולוגי ביקורתי על רב-תרבותיות ,ד"ר מיכל
שוסטר ,מומחית להנגשה לשונית ולאה
שקדיאל ,שהרצתה על אקטיביזם ,דת ומדינה.

«

הקליניקה
הגישה
תביעת לשון
הרע נגד
רדיו ללא הפסקה על שימוש בתמונה של
סטודנטית עטויית חיג'אב כאילוסטרציה
למוסלמית תומכת בטרור.

«

סטודנטים הגישו תלונה בשם אישה
טרנסג'נדרית על אלימות והטרדה מינית
על רקע זהות מגדרית.

«

סטודנטים מלווים את קהילת העבריים
בנושא הגדרתם כעדה דתית ,תושבות
וקבורה.

«

סטודנטים פעלו בשותפות עם האגודה
למען יהודי אתיופיה למען שילוב מלא של
תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך.

«

סטודנטיות ערכו מחקר מקיף על הנגשה
תרבותית של שירות המבחן לנאשמים
יוצאי אתיופיה וקיימו שולחן עגול
בהשתתפות נציגי שירות המבחן ועורכי דין
שמייצגים נאשמים יוצאי אתיופיה.

במהלך השנה ,תלמידי הקליניקה הגישו כתבי
טענות משפטיים ,כתבו מחקרים ,יזמו פרויקטים
חברתיים ופעלו למען קידום קבוצות מוחלשות.
ניתן לצפות בסיכום השנתי של הקליניקה.

*
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הקליניקה פירסמה את '( Diversity Nowמגוון
עכשיו') – ניוזלטר על נושאי מגוון ורב תרבותיות
שהופץ בעברית ,ערבית ואנגלית.

קורסים אקדמיים

«

שתי סטודנטיות
מהקליניקה
הקימו בית
מדרש בין דתי
באוניברסיטה,
בשיתוף היחידה
למעורבות
חברתית.
סטודנטים מוסלמים ,יהודים ונוצרים למדו
בבית המדרש טקסטים דתיים בנושאים
כמו היחס לאחר ,פמיניזם וזיכרון .משתתפי
בית המדרש נפגשו מדי שבוע בהנחיית
ד"ר לילה עבד ראבו ושלומית פרומקין.
בסיום השנה הסטודנטיות ערכו כנס
בנושא הדיאלוג הבין דתי בישראל.

«

פרויקט הסיום בקליניקה היה הפקה של
"ספריה אנושית" במסגרת פסטיבל

בתמונות מלמעלה למטה :בית המדרש
הבין-דתי; נינה הלוי ,אקטיביסטית טרנסג'נדרית,
ממשתתפות הספריה האנושית (צילום :אסף
אלבוחר ,באדיבות בית הספר מוסררה) ,מנהל
אקדמי ,פרופ׳ מיכאיל קרייני.

הסדנה לרב
תרבותיות
הסדנה פועלת זו השנה השנייה בחסות המרכז
לחקר הרב תרבותיות והמגוון .במסגרת המפגשים,
שהתקיימו על בסיס דו-שבועי ,התארחו חוקרים לדיון
שחשף את המשתתפים למחקר אינטרדיסציפלינרי
בתחום .הסדנה התקיימה בהנחיית המנהל האקדמי
של המרכז ,פרופ' מיכאיל קרייני וגב' לאה שקדיאל.
במהלך המפגשים ארחנו שורה של כותבים מהארץ
ומחו"ל שהזמינו את המשתתפים לבחון בכלים
ביקורתיים את שאלת הרב-תרבותיות ,ביניהם ד"ר יוני
מנדל ,ד"ר בשיר בשיר ,פרופ' שונה ואן פראג ,פרופ'
גילה שטופלר ופרופ' גדעון ספיר.

מוסררה מיקס ובשיתוף עם בית הספר
לצילום מוסררה .במקום ספרים ,התארחו
בספריה האנושית בני אדם ממגוון זהויות
ששיתפו את ה"קוראים" בחוויות החיים
שלהם .הקוראים הוזמנו לשמוע ולהכיר
את סיפוריהם של חברי קהילת העבריים
מדימונה ,נציגים מהפזורה הבדואית,
אנשים טרנסג'נדרים ,יוצאי אתיופיה,
מבקשי מקלט ואחרים.
סטודנטים מהקליניקה
שימשו כספרנים
ותיווכו בין קהל
באי הפסטיבל
לבין ספרים
ממגוון רחב של
קהילות בחברה
הישראלית.

קורס אבני פינה
במסגרת הקורס שמוצע לסטודנטים ממדעי
הטבע עסקנו בנושאים של רב תרבותיות בחברה
הישראלית על בסיס ניתוח ודיון במקרי בוחן .הקורס
הונחה על ידי עו"ד מיכל ברק .בשנה הבאה יפעל
במרכז קורס אבני פינה נוסף שיונחה על ידי ד"ר,
תאופיק דעאדלה בשפה הערבית.

הרצאות בנושא כשירות תרבותית
במקצועות הרפואה החלו להתקיים ביוזמת

המרכז ובשיתוף המרכז הבין תרבותי
בירושלים .במסגרת זו ,קיים המרכז השנה
הרצאה ראשונה בבית הספר לריפוי בעיסוק.
כמו כן יתקיימו בשנה הבאה הרצאות
וסדנאות נוספות בבית הספר לרפואת שיניים
ולרוקחות.
לבסוף ,במסגרת שיתוף פעולה עתידי עם
בית הספר למדיניות ציבורית ,יפעיל המרכז
יחידה אקדמית בנושא חשיבות המגוון
בתעסוקה ובשירות הציבורי.
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מלגות דוקטורט

<<

בשנת הלימודים תשע"ו המרכז תמך בשלוש תלמידות דוקטורט
שמחקריהן עוסקים ברב תרבותיות.

מקבלות המענק לשנה זו:
 .1אנטיגונה אשקרrמבית הספר לעבודה סוציאלית שמחקרה
עוסק בנתינה בקרב מיעוטים  -המקרה של המיעוט הערבי
בישראל.
 .2חנין מג'דאלה מבית הספר לעבודה סוציאלית שמחקרה
עוסק במסגרות היום עבור ילדים בגיל הרך באוכלוסיה
הערבית ,בהקשרי דת ,מגדר ותפיסות רווחה.
 .3בלה קובנר מהמכון לקרימינולוגיה שמחקרה מתמקד
במעצרי ילדים ובהנגשה לצדק במזרח ירושלים.
בהקשר זה ,השנה התאפיינה בעלייה חדה בהיקף מעצרי
הילדים במזרח ירושלים ומשום כך קיימנו בשיתוף עם גב׳ קובנר
שולחן עגול בנושא מעצרי ילדים במזרח ירושלים ,בהשתתפות
אנשי סגל מהאוניברסיטה ,נציגי הסנגוריה הציבורית ,המשטרה,
העיריה וארגוני חברה אזרחית.

המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון פועל בשותפות עם
בית הספר לחינוך להקמת קבוצת מחקר של אנשי חינוך
בנושא חינוך משותף דו-לאומי בישראל .הקבוצה עתידה
להתחיל לפעול בשנה הבאה.

המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון במדיה הדיגיטלית

WWW

WWW

אתר דו-לשוני
(עברי-ערבי)

אתר באנגלית

קבוצת מחקר
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