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 ממוצאסטודנטים  של םשילובל ותמקוונ למידה קבוצותשל  תרומתן

 *בישראלהסטודנטיאלית  בתרבותאתיופי 

 יעל קליונלי אליאס  ,מיטל אמזלג

 תקציר

מוסדות להשכלה לימודים בלהתקבל למתקשים  ת בישראלאתיופיבני הקהילה הצעירים 

טיח את ניעותם באופן שיב להשתלב בחברה בסופו של דברהגבוהה, להצליח בלימודיהם, ו

הקיימות לאור הפוטנציאל הגלום ברשתות חברתיות מקוונות, ובמיוחד בקבוצות למידה . החברתית

בתוכן, בוחן מחקר זה כיצד אלה יכולות לסייע לסטודנטים ממוצא אתיופי להתגבר על הקשיים 

ללא , עימם הם מתמודדים במהלך לימודיהם. המחקר נערך בשני שלבים. השלב הראשון

במטרה לבחון את טיב השתתפותם הספונטנית בקבוצות למידה מקוונות הנפתחות , התערבות

במסגרתה נפתחה קבוצת למידה מקוונת אשר שידי סטודנטים. השלב השני כלל התערבות -על

עוצבה בגישת קהילות למידה והיא נכללה כחלק פורמלי מקורס אקדמי. ממצאי המחקר מראים, 

לסטודנטים ממוצא אתיופי כמעט ואין תקשורת בלתי אמצעית עם סטודנטים  ,כי ללא ההתערבות

מקוון המאוכלוסיית הרוב, מה שגורם להסתגרותם בקבוצות מוצא הומוגניות בשני המרחבים, 

ופכים אור על טיב המגע המקוון שנוצר בין השלב השני שממצאי לעומת זאת, מקוון. -לאהו

סטודנטים ממוצא אתיופי לבין סטודנטים מקרב הרוב, ועל הפוטנציאל הרב שיש לקבוצות למידה 

ההון החברתי המגשר של סטודנטים מאוכלוסיות הגדלת הניכור בין הקבוצות ומקוונות בהפחתת 

 קבוצות אקטיבית המשלבת-ומחקר זה מצביע על הצורך בגישה פדגוגית פרבכך מוחלשות. 

לפרוץ את מעגלי הבידוד יוכלו מקרב קהילות מיעוט כדי שסטודנטים , בהוראהלמידה מקוונות 

   והניכור ולהשתלב בקהילה הסטודנטיאלית, כצעד משמעותי להשתלבותם בחברה הרחבה.

למידה מקוונות,  קבוצות, רשתות חברתיות, סטודנטים מהגרים, יוצאי אתיופיה: מילות מפתח
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 מבוא

הקהילות העניות מלאחת המחקר הנוכחי עוסק בסטודנטים בני הקהילה האתיופית השייכים 

 & Saguy ;2017 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,אוכלוסייה היהודית בישראל )קרב הביותר ב

Chernyak-Hai, 2012 .) שונה מזה של צבע עור  יבעל םעם השלכות היות יםקהילה מתמודדבני ה

 ם"עולים תמידיים" בחברה הישראלית ומקשה עליהל םהופך אותדבר שהרוב, אוכלוסיית 

 ,Elias & Kemp, 2010; Mizrachi & Herzog ;2010ימיני, -ענתבי ;1992בן עזר, )להשתלב בתוכה 

2012; Ringel, Ronell & Getahune, 2005 .) 

וביתר בכל תחומי החיים  של בני הקהילה האתיופית באים לידי ביטוי קשיי ההשתלבות

במצבם הכלכלי. רוב עולי אתיופיה ובמקום מגוריהם, בהשתלבותם בשוק העבודה שאת 

יחס לאוכלוסיית וביל לבידוד פיזי וסימבולי במבשולי ערים פריפריאליות, מה שמתגוררים עד היום 

 ,Flum & Cinamon ;2016)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  ולטיפוח התלות שלהם בממסד הרוב

2011; Goldblatt & Rosenblum, 2007; Walsh & Tuval-Mashiach, 2012 .) ,האתיופייוצאי בנוסף 

 םאבטלה גבוה וריכוז שיעור, מה שבא לידי ביטוי בלהשתלב בשוק העבודה בישראלמתקשים 

פישמן קינג,  ;2016סרפוס ועמיתיה, הכשרה מקצועית )מצריכים מקצועות הצווארון הכחול שלא ב

 (. Flum & Cinamon, 2011 ;2012צדיק, -וולדה

בני הקהילה האתיופית מתמודדים עם שלל דעות קדומות ואפליה על רקע יתר על כן, 

 ,Elias & Kemp ;2016)סרפוס ועמיתיה,  תיוגם כ"שחורים" בחברה הישראלית הלבנהבשל גזעי 

2010; Flum & Cinamon, 2011; Ringel, Ronnel, & Getahune, 2005; Saguy & Chernyak-Hai, 2012; 

Salamon, 2003; Walsh & Tuval-Mashiach, 2012 .) ביטויים לכך ניתן למצוא בכל תחומי החיים

כתוצאה מההדרה והדחייה מצד אוכלוסיית הרוב, נוטים צעירים ובפרט במערכת החינוך ובצבא. 

לות דתחושות של ניכור והתב פתחגניות וללהסתגר בקבוצות מוצא הומוהאתיופית בני הקהילה 

; 2012, ינסקי, עמיאל, לוי וקונסטנטינוב'סטרבצ-כאהן) ישראלית הרחבהכלפי החברה ה

Shabtay, 2003; Walsh & Tuval-Mashiach, 2012) 

ורשתות פלטפורמות אינטרנטיות בכלל בהקשר זה, הספרות המחקרית מראה, כי 

עמיתיהם מהגרים ליצירת קשרים עם  צעיריםלהוות אלטרנטיבה עבור  ותעשוי בפרט חברתיות

 ;Clafferty, 2011; Gray, Vitak, Easton & Ellison, 2013; Elias & Lemish, 2008) הרוב אוכלוסייתב

Lin, Peng, Kim, Kim & LaRose, 2011; McCarthy, 2010; Park, Song & Lee, 2014; Phua & Jin, 

 100%לעומת  54%: ממעטים להשתמש בהן סטודנטים ממוצא אתיופינמצא כי  ואולם, .(2011

חר להצטרף לרשתות וגם כאשר חלקם ביתרה מזאת, . רב סטודנטים השייכים לקבוצת הרובמק

מכונה זו תופעה  .(2015mzaleg, Elias & KaliA ,) פסיביתהיא השתתפותם  ,החברתיות המקוונות

הינם  (Lurkers" )"אורבים .(Nonnecke & Preece, 2001) (Lurking)ת" ּובאֹור  "כ  המחקרית בספרות

מפרסמים בהן רק לעיתים נדירות, או כלל לא, כאשר  ךאנשים המשתתפים ברשתות חברתיות, א

 ,Nonnecke, Preece & Andrews, 2004; Rau) עיקר השתתפותם באה לידי ביטוי בצפייה בלבד

Gao & Ding, 2008; Tobin, Vanman, Verreynne & Saeri, 2015 .) 

, המחקר הנוכחי מבקש לבחון ברשתות החברתיות המקוונות השתתפותם הפסיביתלאור 

להציע דרכים במרחב המקוון, ממוצא אתיופי להשתלבותם של סטודנטים החסמים השונים את 

יש התפקיד שלבדוק את מקוונות וקבוצות למידה בפעילה יותר השתתפות חדשות לעידוד 

 . למידתם ובהשתלבותם החברתיתתהליכי לקבוצות אלה ב
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 רקע תאורטי

 לימודים אקדמיים של תובמסגר שתלבותם של צעירים מהגריםהתפקיד האינטרנט ב

מהגרים שומרים על קשרים עם בני משפחתם ועם חברים קרובים הן בארץ המוצא והן במדינה 

 ;StantonCederberg , 2012-) המקום המארחת, ומנסים ליצור קשרים חברתיים חדשים עם תושבי

; Uphoff, Pickett, Cabieses, Small & Wright, 2013 Salazar, 2011) קשרים חברתיים אלה מוכרים .

הנובעות  אמוןוהההדדיות של נורמות וה רשתות חברתיות, קרי כ"הון חברתי"בספרות המחקרית 

של קשרים  התחזוק מאפשרה" מגבש חברתי הון"הון זה נחלק לשני סוגים: . יתר על כן, מתוכן

 ,Putnam) בין קהילות שונותחיבור  מאפשרה "מגשר חברתי הון"ואותה קהילה חברתיים בתוך 

נחוצה  עם תושבי המקום(קשרים )קרי,  צבירה של הון חברתי מגשר ,בהקשר של מהגרים (.2000

 . ניעותם החברתיתול בתוך החברה המארחתשלהם כן הון זה חיוני לשילוב מוצלח יותר שבמיוחד, 

 ,Chen, Choi & Kayאינטרנט )ה הואמהגרים הכלים לטיפוח הון חברתי בקרב  אחד, כיום

2011; Mesch, 2012; Windzio, 2012.) לסטודנטים מהגרים במקומות רבים גם  כלי זה מאפשר

במדינה הן בארץ המוצא והן  ,חברים קרוביםעם עם בני משפחה ו רצוףבעולם לשמור על קשר 

מחקרית מראה כי עבור הספרות ה. (Sandel, 2014; Yang, Wu, Zhu & Southwell, 2004)מארחת ה

הסתגלותם למוסד ומקלים על רגשית ואקדמית קשרים אלה מציעים תמיכה  ,סטודנטים מהגרים

ואולם, לצד התרומה  .(Lim & Pham, 2016; Lin et al., 2011) החדש ולמנהגי המקום האקדמי

שקשרים אלה תמיכה העוד, כי מגלה מוצא, הספרות הבני ארץ קשרים מקוונים עם החיובית של 

הקשיים עימם מתמודדים סטודנטים מהגרים והיא אף עלולה לא בהכרח רלבנטית לטיב מספקים 

 ,Forbush & Foucault-Wellesלהקשות על היכרותם עם התרבות החדשה ולעכב את הסתגלותם )

2016; Park et al., 2014 .) 

 ההסתגלות וההשתלבות של מהגרים בכלל, וסטודנטים מהגרים בפרט, תלויה מאד

Schlueter Tropp, Wagner & Christ, 2011, Pettigrew ;) ת הרובבמאפייני המגע שלהם עם אוכלוסיי

& Scheepers, 2010מנת שמגע בין קבוצות יאפשר הפחתה  (. בהקשר זה מחקרים מראים, כי על

של דעות קדומות ושיפור יחסים בין קבוצתיים, צריכים להתקיים ארבעה תנאים: סטטוס שווה בין 

 . (Allport, 1954) פעולה, ותמיכה ממסדיתהקבוצות, מטרה משותפת, שיתוף 

מתרבויות שונות סטודנטים  נפגשיםגבוהה משמשים כמקום בו  להשכלה מוסדותו מאחר

 ,בהצלחה לימודיהם סיום – משותפת מטרה חולקים במסגרתם הם(, נוצרים מפגשים 2015)אבגר, 

לאור  אךעשויות להיווצר הזדמנויות להגדלת ההון המגשר של סטודנטים מהגרים.  וכך

 ;Lim & Pham, 2016) הסטראוטיפים והדעות הקדומות מהם סובלים סטודנטים מהגרים

McPherson, Smith-Lovin & Cook, 2001;) , לאינטרנט יתרון ברור ביצירת מגע בין קבוצות אשר

Gonzales, 2017; White, Harvey & Abu-מקוון )-ות במרחב הלאכמעט ואין ביניהן אינטראקצי

Rayya, 2015; Wout, Murphy & Steele, 2010מגע מקוון"(. מגע זה מוכר בספרות כ" (Mazziotta, 

Mummendey & Wright, 2011; Miles & Crisp, 2014 והוא עשוי לשמש כ"מטרייה" לצורות מגע ,)

 ,Bandura, 1986; Vezzali, Hewstone, Capozzaאל פנים )שאינן אופייניות למפגשים פנים 

Giovannini & Wölfer, 2014 .)  

 ן בין סטודנטים מהגרים וביבאמצעות מגע מקוון  אשר נוצרים חברתייםהקשרים ה

להם להכיר טוב יותר את התרבות המארחת ואת  מאפשריםסטודנטים מקרב אוכלוסיית הרוב, 

 & Gray et al., 2013; Lin et al., 2011; McCarthy, 2010; Park et al., 2014; Phuaתושבי המקום )

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9F
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Jin, 2011), המארחת ושל חברה ולהכיר את הנורמות של ה לבנות קשרים חברתיים חדשים

שימושם  (.Abbas & Mesch, 2018; Chen et al., 2011התרבות במוסדות החינוך בהם הם לומדים )

של סטודנטים מהגרים ברשתות חברתיות מקוונות מהווה את אחת הדרכים היותר יעילות ליצירת 

כי ככל שסטודנטים מהגרים מגע עם סטודנטים מקרב הרוב. ואכן, הספרות המחקרית מלמדת, 

, כך בתדירות גבוהה יותר ליצירת קשרים עם צעירים מקרב הרובמשתמשים ברשתות חברתיות 

 & Forbush) ועולה שביעות רצונם מהלימודים האקדמיים חברתיתם התגלותהסמשתפרת 

Foucault-Welles, 2016; Lin et al., 2011.)  

סטודנטים מהגרים ברשתות למגע המקוון ישנה חשיבות לא רק בשימושים שעושים 

קיימים מעט אלא גם בהשלכותיו על לימודיהם האקדמיים, אם כי חברתיות לצרכים חברתיים, ה

אשר בחנו את דפוסי  (,Ryan, Magro & Sharp, 2011ריין ועמיתיו ) .בפן זה מחקרים העוסקים

צות הלומדים לקראת תואר שלישי באר של סטודנטים מהגריםרשתות החברתיות השימוש ב

כנית הלימודים, דרישות לגבי ואודות תחיוני צאו כי שימוש זה אפשר להם לקבל מידע הברית, מ

ואולם, מחקר זה )שם(.  דומהם שונים במהלך הדוקטורט, אופן ההכנה לכנסים אקדמיים וכשלבי

רכי ווהוא לא עסק בצלתארים מתקדמים  לאומיים-ןסטודנטים ביבקבוצת עלית של התמקד רק 

  .ברובם באים מרקע מוחלשר שאשאופייניים לקטגוריה רחבה יותר של סטודנטים מהגרים מידע 

 מהגרים סטודנטים של השימוש דפוסיכמעט ואינה עוסקת ב מחקריתה ספרותבדומה, ה

ידי סטודנטים, בפרט. -בכלל, ובקבוצות למידה שנפתחות באופן לא פורמלי על ברשתות חברתיות

אחד המחקרים החלוצים בתחום נעשה בישראל כשלב מקדים למחקר הנוכחי. המחקר התבסס 

פוסטים בקבוצת הלמידה בפייסבוק וגילה,  213וח סטודנטים ממוצא אתיופי ונית 37על סקר בקרב 

כי למרות שלכלל המרואיינים הייתה גישה למחשבים וחשבון פייסבוק פעיל, רק מחציתם 

מהסטודנטים השייכים לרוב. פער זה בשיעור ההשתתפות היה  100%השתתפו בקבוצה, לעומת 

תיופי בשימוש במחשב תמוה במיוחד לאור כישורים נאותים של מרבית הסטודנטים ממוצא א

ובאינטרנט. עוד נמצא, כי השתתפותם של הסטודנטים ממוצא אתיופי שבחרו להיות חברים 

ללה קריאה של התכתובת שהתנהלה בין שאר בקבוצות למידה מקוונות הייתה פסיבית בטבעה וכ

את  . ממצאי מחקר זה חידדו(2015imzaleg, Elias & KalA ,)ללא מתן משוב עליה  חברי הקבוצה

הצורך במחקרים נוספים אשר יתמקדו בסיבות לחוסר ההשתתפות של סטודנטים ממוצא אתיופי 

 בקבוצות למידה מקוונות ובמציאת דרכים לעידוד השתתפות פעילה יותר.

 תות אקדמיוסטודנטים במערכ ם שלהשתלבותבלמידה מקוונות  קבוצותתפקידן של 

מאפשרת להם הקיימות ברשת בלתי פורמליות למידה בקבוצות של סטודנטים השתתפותם 

ליצור קשרים חברתיים , ואף מקוון-במרחב הלא עם עמיתיהם ללימודיםלשמר קשרים חברתיים 

 ;Aydin, 2012; Ellison, Steinfield & Lampe, 2007ההון החברתי שלהם )להגדיל את חדשים, ובכך 

McCarthy, 2010; Pempek, Yermolayeva & Calvert, 2009; Steinfield, Ellison & Lampe, 2008 .)

החדשים במרחב המקוון קשרים ה, כיוון שלימודיבהקשר הגם להגדלת ההון החברתי יש חשיבות 

להשיג חומרי לימוד באופן בלתי פורמלי, כגון צילומי לוח שנערכו בזמן  לא פעםמאפשרים 

ומבחנים משנים קודמות  הרצאות, פתרון תרגילי כיתה, סיכומי שיעורים, פתרון עבודות בית

(Madge, Meek, Wellens & Hooley, 2009; Selwyn, 2009) . 

ראקציות ללא תלות זמינות ליצירת אינט הרשתות החברתיות וקבוצות הלמידה בתוכן

מאפשרות החלפת משאבים, שיתוף ידע, תמיכת עמיתים, מעורבות הלומדים והן בזמן ובמקום, 

https://ssl.haifa.ac.il/science/article/pii/,DanaInfo=.awxyCwholvloou4sr9Qu76+S0360131511001825#bib8
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, ככל זאת ועוד(. Aydin, 2012; Bosch, 2009; Greenhow & Askari, 2017ועוד )ה בתהליכי למיד

ללמידה  של הסטודנטים מחויבותםיותר, כך עולה תהיה רבה ת למידה מקוונת שהפעילות בקבוצ

(Forkosh-Baruch & Hershkoviz, 2012מכאן שמעבר לתפקיד המסורתי של הרשת כ .) מרחב

, , קורץ ופיטרסהטל-למידה )מישרעודדת חברתי, היא גם הופכת לסביבה המ וירטואלי למפגש

2012; Bosch, 2009; Kidron, Tirosh, Kali & Schejter,  in press) . 

מקוונות משמעותית עוד יותר כאשר אלה מעוצבות בגישה תרומה זו של קבוצות למידה 

מתוך הנערכים למידה של גישה זו הם: תמיכה בתהליכי העיקריים  . מאפייניהשל קהילות למידה

להשגת מטרה זו, בין חברי הקהילה שיתופי פעולה תמיכה ב, של הקהילה מטרה משותפת

סביבת יצירת ו ,ללמידתה של הקהילהמשאב כ בקהילהרעיונות הדעות והמגוון התייחסות ל

בגישה זו  (.Bielaczyc, Kapur & Collins, 2013; Kidron et al., in press) אלה בכללמידה התומכת 

מטופחות נורמות של שיח משותף, תרבות וזהות קבוצתית אשר יוצרות תחושת שייכות בקרב 

בקבוצות למידה מקוונות  החברים בקבוצה. מחקרים מראים כי ניתן לטפח נורמות כאלה גם

(Kidron & Kali, 2015 ואולם, על אף שפע מחקרים אודות הפוטנציאל החברתי והאקדמי של .)

 & Beachboard, Beachboard, Li & Adkison, 2011; Kidronלדוגמה: וראו קבוצות למידה ברשת )

Kali, 2015; Minkler, 2002; Sagy & Kali, 2014; Stassen, 2003 ,)ת המחקרית כמעט ואינה הספרו

 הרוב מקרב סטודנטים לבין מהגרים סטודנטים בין מקוון למגעקבוצות אלה עוסקת בתרומתן של 

מאמר זה ינסה למלא את החסר תוך  .מהגרים של סטודנטיםוהאקדמית  להשתלבותם החברתיתו

 .סטודנטים ממוצא אתיופי בישראלתמקדות בה

 ישראלהשכלה הגבוהה בהמערכת ב בני הקהילה האתיופית ם שלהקשיי

דרכם של עולים מאתיופיה בתהליך השתלבותם בהעומדים מהקשיים והחסמים כפועל יוצא 

של  אלולבין  בני הקהילה האתיופיתצעירים של הלימודיים פערים בין הישגיהם  נוצרו ,בישראל

ממוצא אתיופי צעירים ציון הפסיכומטרי הממוצע של , הלראיהצעירים השייכים לאוכלוסיית הרוב. 

נקודות,  576נקודות לעומת  448הרוב )אוכלוסיית מקרב צעירים של  מזהמשמעותי באופן נמוך 

, מה שמקשה על צעירים ממוצא אתיופי (2016בהתאמה( )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 . במיוחד לתחומי לימודים מבוקשיםולהתקבל למוסדות להשכלה הגבוהה, 

של א שילובם ישיעורם הנמוך במוסדות להשכלה גבוהה העם אחת הדרכים להתמודד 

 לוטן וקוך-כניות סיוע ייעודיות )אלמגורותהכוללות  אקדמיות-במכינות קדםצעירים ממוצא אתיופי 

לבידול ולתיוג של לא פעם כניות נפרדות אלה גורם וקיומן של ת(. עם זאת, 2012דבידוביץ', 

 ;2012לב ארי ולרון, כבעלי כישורים ויכולות נחותים וכזקוקים ל"טיפול מיוחד" ) סטודנטים אלה

 ,Kalnisky(, מה שמעמיק את הדרתם מהקהילה הסטודנטיאלית הרחבה )2016סרפוס ועמיתיה, 

מהלומדים במכינות  8%רק מהווים  בני הקהילה האתיופיתשסטודנטים למרות יתר על כן,  (.2013

של סטודנטים נשירה  22%לעומת זאת , 28.5%מד על ושיעור הנשירה שלהם עאקדמיות, -הקדם

גם לאחר סיום המכינה, אחוז משמעותי של הצעירים ממוצא אתיופי לא  .מכלל האוכלוסייה

מפסיקים את לימודיהם בשלב  ממוצא אתיופיבוגרי המכינות מ 59%ממשיכים ללימודים הגבוהים: 

  (.2013מבקר המדינה, דו"ח )כלל האוכלוסייה מהבוגרים מ 41%-בהשוואה ל זה

אלה הפערים האקדמיים ממשיכים ללוות את הסטודנטים ממוצא אתיופי גם לאחר ש

שיעור  (. אחד מהביטויים לקשיים אלה הוא2012)לב ארי ולרון,  כתלמידים מן המנייןהתקבלו 

לעומת  19%  :נשירה גבוה יותר של  סטודנטים אלה בהשוואה לסטודנטים מקרב אוכלוסיית הרוב
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בקרב הלומדים  10%עומת ל 13.5%-בקרב הלומדים לקראת תואר ראשון באוניברסיטאות ו 11%

שמספר הסטודנטים בני הקהילה  על אףכתוצאה מכך,  (.2013דו"ח מבקר המדינה, )במכללות 

גידול זה  ,גדל בהתמדהבמוסדות להשכלה גבוהה המתחילים ללמוד לתואר ראשון האתיופית 

הלשכה )בקרב מקבלי התואר דומה במספר הסטודנטים ממוצא אתיופי  באופןלא בא לידי ביטוי 

אתיופי מתמודדים בנוסף לפערים הלימודיים, סטודנטים ממוצא  (.2018המרכזית לסטטיסטיקה, 

 ;2012)לב ארי ולרון,  לעיתים עם קשיים חברתיים הבאים לידי ביטוי ביחס סטראוטיפי כלפיהם

Flum & Cinamon, 2011; Saguy & Chernyak Hai, 2012) כתוצאה מיחס זה הם חשים בשולי .

 (.2012)לב ארי ולרון,  "לא נראים"הפעילות החברתית ולעיתים אף כ

קשיים חווים  בני הקהילה האתיופיתסטודנטים הניתן לומר כי  האמור לעיללאור 

התואר  ם לקראתבלימודיוהן  אקדמיות-במכינות הקדם, הן והחברתית בהסתגלותם האקדמית

במערכת ההשכלה להשתלב  אלהלסייע לסטודנטים  בכדידרכים חדשות לחפש יש הראשון. לכן 

 תאחחיזוק שילובם החברתי. ו האקדמיים, שיפור כישוריהם האישיתתוך העצמתם הגבוהה 

של מיוחדים צרכים מענה ל ןשייתבאופן  תומקוונפלטפורמות בהיא שימוש הדרכים לכך 

המאפשרים יצירת קשרים הייחודיים של הרשת , הן בזכות מאפייניה סטודנטים מרקע מוחלש

 .במרחב המקווןלימודיים  משאביםוהן בזכות זמינותם של  חדשים חברתיים

את תרומתן של קבוצות למידה מקוונות  לבחוןבקש מהנוכחי מחקר המתוך כך, 

סטודנטים בני הקהילה האתיופית הלומדים  של האקדמית והסתגלותם החברתית להשתלבותם

תכנון התערבות בקבוצת למידה מקוונת השמה דגש על טיפוח  במכללה אקדמית בישראל.

חלופי מרחב עבורם להוות עשוי  ,מקוון מגע יצירת ומאפשרת נורמות בגישת קהילות למידה

ובכך לתרום  ליצירת אינטראקציות חברתיות ולימודיות בינם לבין סטודנטים מאוכלוסיית הרוב

שאלות על ה, המחקר הנוכחי מבקש להשיב לכן להשתלבותם הן בפן החברתי והן בפן האקדמי.

 הבאות:

מקוון -במרחב הלאממוצא אתיופי סטודנטים מם מתמודדים יעהחברתיים מהם הקשיים  .1

 במהלך לימודיהם?

אלה עדר ההשתתפות ולהשתתפות פסיבית של סטודנטים ילההגורמים  החסמים מהם .2

 ?מקוונות למידה בקבוצות

בגישה אקדמי  כחלק פורמלי מקורסאשר עוצבה למידה מקוונת בוצת בקכיצד השתתפות  .3

, בחברה הסטודנטיאלית ממוצא אתיופישל סטודנטים שילובם לתורמת  של קהילות למידה,

 מקוון?-הן במרחב המקוון והן במרחב הלא

 שיטות

 שדה המחקר

באחת המכללות האקדמיות הגדולות והוותיקות בישראל.  2016-2014המחקר נערך בין השנים 

ידי מתן מלגות ייעודיות -ללמוד בשורותיה על צעירים בני הקהילה האתיופיתמכללה זו מעודדת 

אקדמית עם תנאי קבלה נוחים, תנאי סף המקלים על -תמיכה לימודי, כגון מכינה קדםומערך 

 כניות תגבור מיוחדות במהלך הלימודים. ותוקבלה ללימודים לאחר סיום המכינה, 
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 המחקרמהלך 

 ועם התערבות (עם קבוצת המשתתפים הראשונה) ללא התערבות :שני שלביםבוצע במחקר ה

. איסוף הנתונים( סעיף)ראו פירוט בראיונות . בשני השלבים נערכו (אחרת משתתפיםעם קבוצת )

סטודנטים ממוצא מם התמודדו יהקשיים ע הייתה לבחון אתבשלב הראשון מטרת הראיונות 

והגורמים הקשיים  שימשו הראיונות לאפיון . כמו כן,ובמכללה במהלך לימודיהם במכינהאתיופי 

לא מקוונות אשר נפתחו באופן  בקבוצות למידהלקחת חלק  סטודנטים ממוצא אתיופי המעכבים

בשלב השני של  שלב זה בוצע בשנת הלימודים תשע"ד. .עמיתיהם ללימודים ידי-עלפורמלי 

אשר נמשכה על פני שנה אקדמית אחת ובוצעה הדרגתיות התערבויות ה של סדרתוכננה  המחקר

מטרת התערבויות אלה הייתה במסגרת הקורס "יישומי מחשב" אותו מלמדת החוקרת הראשונה. 

כחלק שנפתחו מקוונות בקבוצות למידה  ממוצא אתיופישל סטודנטים  םלבחון כיצד השתתפות

עשויה לסייע להם להתמודד  (Bielaczyc et al., 2013) בגישה של קהילות למידה פורמלי מהקורס

 שלב זה של המחקר בוצע בשנת הלימודים תשע"ז.עם הקשיים שעלו בחלקו הראשון של המחקר. 

 עיצוב ההתערבות

אשר ההשתתפות בה הוגדרה  פייסבוקהראשונה קבוצת למידה ב החוקרתפתחה  הקורס בתחילת

צה הייתה חלק חשוב מתפקוד מרכיב בציון הסופי. הפעילות בקבווהיוותה  חלק פורמלי מהקורסכ

הכיתה כקהילת למידה. היא כללה שיתוף של סטודנטים בתוצרים שהם הפיקו במהלך הקורס 

)מצגות, פתרונות לתרגילים(, מענה על שאלות אתגר אותן העלתה החוקרת הראשונה, ודיונים 

שותף בין על תכנים לימודיים אותם יזמו והובילו הסטודנטים. באופן זה נוצר שיח לימודי מ

-סטודנטים ממוצא אתיופי לבין סטודנטים מקרב הרוב, שמטרתו הייתה ליצור זהות סטודנטיאלית

 את תחושת השייכות בקרב סטודנטים ממוצא אתיופי. גביר קבוצתית משותפת ולה

 ואיסוף הנתונים משתתפי המחקר

חלק  .נשים 16-וסטודנטים ממוצא אתיופי, שבעה גברים  23של המחקר השתתפו בחלקו הראשון 

מהמשתתפים היו בשלבים שונים בלימודיהם לקראת התואר הראשון וחלקם סיימו את לימודיהם 

. כלל המשתתפים הכירו את החוקרת וטרם החלו בלימודיהם האקדמיים אקדמית-במכינה הקדם

 סטודנטים 23בחלקו השני של המחקר השתתפו , כיוון שבעבר היא לימדה אותם. ונההראש

מכלל הסטודנטים ממוצא אתיופי  92%, אשר היוו נשים 19 -ממוצא אתיופי, ארבעה גברים ו אחרים

מרביתם עלו , 27-23 היהמשתתפי המחקר כלל טווח הגילאים של  .קורס "יישומי מחשב"בלמדו ש

  .לישראל בילדותם

בשלב הראשון  .אישיים וקבוצתייםראיונות אמצעות נאספו בבשני שלבי המחקר נתונים ה

מם מתמודדים סטודנטים יוצאי יהקשיים ע אתללמוד לעומק על מנת  האישיים הראיונותנערכו 

ראיונות אלה עסקו בחייהם של המרואיינים החל מילדותם, אתיופיה במהלך לימודיהם במכללה. 

התמקדו בקשיים לימודיים והם  ,מכללהל הגעתםלדרך השתלבותם במערכת החינוך ועד 

רשתות בשונים, ובפרט אינטרנטיים כלים כן באופן השימוש בעם גזענות ווחברתיים, בהתמודדות 

, אשר קבוצתיים ראיונותראיונות בפורמט של ה נערכובשלב השני של המחקר חברתיות מקוונות. 

מספר  היו לכך .המרואייניםשל החברתי שילובם ללתהליכי למידתם ועסקו בתרומת ההתערבות 

 למחקרים במיוחד מתאים קבוצתי איוןיר של פורמט, ראשית. אתיות ומתודולוגיות - סיבות

איון, כפי שאכן היה המצב בשלב השני יברשרלבנטי לכלל המשתתפים  מצםמצו בנושא שעוסקים

 הייתהוההתערבות  מאחר ,שנית (.Deacon, Pickering, Golding & Murdock, 1999) של המחקר
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שתהיה התייחסות אחידה , היה חשוב לה ונהלקורס אקדמי אותו לימדה החוקרת הראשקשורה 

וההתערבות נמשכה לאורך כל שנת  מאחרועוד,  זאת. , ולכן ראיינה את כולםלכלל הסטודנטים

 לצורך' ב סמסטר של תחילתו ולפני' א סמסטר תום עם מידלבצע את הראיונות  רצינוהלימודים, 

בפורמט של  להשתמשאף הוא להחלטתנו  תרםהזמן הקצר  פרק .ההתערבות ושיפור הידוק

 שניים לשלושה )בהם השתתפו בין קבוצתיים ראיונות תשעה נערכו לוהכ סךראיונות קבוצתיים. 

 המקוונתהלמידה  בקבוצתשתתפותם על ההמרואיינים  נשאלו במהלכם אשר, מרואיינים(

הן  ,החברתיתהשתלבותם ו למידתםעל השתתפות זו השפיעה  האםושנפתחה במסגרת הקורס 

  .מקוון-במרחב המקוון והן במרחב הלא

 ממצאים ניתוח

ת הניתוח בשיטנותחו  כל הראיונות הוקלטו בהסכמת המרואיינים ותומללו במלואם. התמלולים

משותפות המשמשות לארגון הנתונים ומסייעות קטגוריות משמעות )תמות( , תוך זיהוי התמתי

 ,Pope, Catherine, Ziebland & Mays ;2011)גאסקל, למתן הסברים לממצאים באמצעות פרשנות 

בכדי לבחון את מהימנות קטגוריות החוקרות ידי שתיים מ-ראיונות נותחו עלחלק מה(. 2000

 תהליךלפיהן סווגו ממצאי הראיונות ומהימנות התמות אשר קטגוריות אלה מייצגות. משמעות ה

הקשיים הלימודיים  : )א(שעלו מניתוח הראיונות קטגוריות מרכזיות חמששל  לזיקוק הוביל זה

במהלך לימודיהם חשים  הםהבידוד והניכור החברתי ש)ב(  ;המרואייניםמם מתמודדים יע

של קבוצת התרומה החסמים להשתתפות פעילה בקבוצות למידה מקוונות; )ד( )ג( ; במכללה

הקשר ההדדי בין ( ה)-ו ;עם הקשיים הלימודיים והחברתיים ותלהתמודדהפורמלית הלמידה 

  .מקוון-מרחב הלאלבין שילובם החברתי ב תמקוונה ההשיפור בשילובם החברתי בקבוצ

 סוגיות אתיות

צעדים כדי ננקטו מספר  ,מרצה בקורס בו נאספו נתוני המחקרהראשונה הייתה חוקרת מאחר וה

במסגרת )א( התחייבות שהשתתפות או אי השתתפות במחקר  :להתמודד עם סוגיות אתיות

 בקורס; )ב( שמירה על אנונימיות המשתתפים ןציוהלא תשפיע על ראיונות אישיים או קבוצתיים 

השמות המקוריים הוחלפו לשמות חלופיים בעלי צביון תרבותי יודגש כי . בדוייםידי מתן שמות -על

המחקר  (.דומה )קרי, שמות אתיופיים, שמות יהודיים ממקורות תנ"כיים ושמות ישראליים עכשוויים

  ידי ועדת האתיקה של המוסד האקדמי בו התנהל.-אושר על

 ממצאים

מם מתמודדים סטודנטים בני הקהילה האתיופית יעחברתיים קשיים  :1 פרמס תמה

 מקוון -במרחב הלא

כי חלק  ,עולה )לפני ביצוע התערבות( שנערכו בשלב הראשון של המחקרמתוך הראיונות 

ושפעלה במכללה בין  אקדמית שנועדה ליוצאי אתיופיה בלבד-קדםמהמרואיינים למדו במכינה 

להפרדה זו היה רציונל חינוכי שבבסיסו מתן תמיכה לימודית סביר להניח כי . 2013-2010השנים 

והרצון של המוסד לסייע להם בצמצום פערי הידע  לצעירים בני הקהילה האתיופיתייעודית 

במסגרת סגורה והומוגנית הובילה  הצעירים הללוקיבוצם של כל  ,בו בזמן. ואולם, ביעילות מרבית

 להפרדה פיזית בינם לבין שאר הסטודנטים:

לימודים במכינה[, אין שם אחר לזה ]...[ זה תמיד היה לראות אותם מהצד הזה בידוד ]

]סטודנטים מאוכלוסיית הרוב[. אנחנו פה במכינה רק אתיופים והם שם. זה מזכיר לי 
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? זה ממש, אתה רואה את האזור ]האזור המסוכן שמלך "מלך האריות"ת את סצנה, ראי

אני תכף בוכה, זה  ]...[ האריות אסר על בנו להיכנס אליו[ והקול שאומר: "אל תלך לשם"

 )בנצ'י, נ'( .ממש לא עשה לי טוב

לבין סטודנטים בין יוצאי אתיופיה וצרה הפרדה נ 2013שנפתחה בשנת גם במכינה המעורבת 

, הם בנוסף. בלבד האתיופייוצאי להיות וחלק מהקורסים בהם השתתפו היו מיועדים , רב הרובמק

תגבורים מיוחדים שרק הם היו זכאים להם ומחויבים להגיע אליהם, ללא נדרשו להשתתף ב

 התחשבות בכישוריהם ובצרכיהם.

פה יש מין גם אני הרגשתי פה כמו בשכונה. בשכונה גם יש את האזור שלנו, רק אתיופים. 

[, סטודנטים מקרב הרובמכינה אחת של גם וגם ]אתיופים ו הפרדה כזאת. למרות שאנחנו

 )אברהם, ז'( .אבל היו לנו את הימים שאנחנו לומדים לבד ]רק האתיופים[

הזה  V -בלי ה ,]לבד[ זה משהו שאפשר לעשות גם בחדר [...] התגבור הוא לא כזה עוזר

זה סתם , אני יודעת את זה. ואם כבר, אני לא צריכה את זה [...] ]בתגבור[ שהיית שם

למי שצריך את זה? רק לעדה האתיופית. למה זה לא לכולם? למה זה לא  מקומם שזה רק

 )אלמז, נ'( .סתם מעצבן אפילו לבוא לזה ]...[

אותו חשו המרואיינים במהלך לימודיהם לא הסתכם רק בבידוד המבני שנוצר הבידוד יתרה מזאת, 

 : ביוזמת המוסד, אלא הוא בא לידי ביטוי גם ביחסים החברתיים בין הסטודנטים מרקעים שונים

סטודנטים מקרב ]הם כאילו אני פחות טובה. אני מרגישה ש יאני מרגישה שמסתכלים עלי

  )אסתר, נ'( .ראה טוב ]מבחינה חברתית[יכי זה לא י י[ מעדיפים לא להתחבר אליהרוב

הם ]ליצור קשרים[  גם אם את פתוחה. גועל נפש –בקטע החברתי פה ]במכללה[ באמת 

אז אם בן אדם  .יך, הם לא ממש רוצים להיות איתךיהרוב[ מפנים גב אלקרב ]סטודנטים מ

תי, אני לא אתחנן, אני לא אבקש. אז כאילו נוצר מצב שרק האתיופים ילא רוצה להיות א

ממש פער עצום. בהפסקות אני רואה ביחד. ]...[ מבחינה חברתית יש  "לבנים"ביחד וה

  אל, נ'(-)בת .שיושבים ביחד גוש של אתיופים

הייתה כל כך  ממוצא אתיופיהרוב כלפי סטודנטים אוכלוסיית הדחייה ששידרו סטודנטים מקרב 

מוחשיים כגון "חסם" ביטויים מורגשת עד כי המרואיינים בחרו לתאר אותה תוך שימוש ב

ו"מחסום". רק מיעוט מבין המרואיינים ניסו לפרוץ מחסום זה, בעוד שרובם נאלצו להסתגר בתוך 

קבוצות הומוגניות המורכבות מחברים בעלי מוצא משותף. הסתגרות זו באה לידי ביטוי אף 

 יתה. תים בפינה הרחוקה ביותר בכילשבת יחד, לעחרו במיקומם הפיזי בהרצאות, בהן הם ב

ההשלכות על היעדר אינטראקציות בין סטודנטים ממוצא אתיופי לבין סטודנטים בקרב 

מהדרישות במערכת האקדמית הן כיוון שחלק מהרוב באו לידי ביטוי גם בהקשר הלימודי, זאת 

להגיש  נאלצו בהקשר זה המרואיינים סיפרו כי הם .כתיבת עבודות משותפות עם סטודנטים אחרים

. שיתוף הפעולה עם סטודנטים המגיעים מרקע שאף הם ממוצא אתיופיעבודות עם עמיתים 

אותו ניסיון חיים עשוי להשפיע על איכותן של העבודות. ואכן, מן החולקים ביניהם  דומהתרבותי 

היזון להיתרם ממרואיינים הראיונות עולה, כי שיתוף פעולה במסגרת קבוצה הומוגנית מנע מה

 : הרוב סטודנטים מקרבהדדי בינם לבין 

שזה סיעור מוחות. ואנחנו רק ]ויש שם מטלה[ "יזמות עסקית" קורס בלמשל  עכשיו יש לנו

ושניים  ממוצא אתיופישתיים ]שני סטודנטים -ארבעה אתיופים. אם היינו שתיים

. אנחנו מקובעים [...] מאוכלוסיית הרוב[, הרעיונות היו אחרים, כי באנו ממקומות אחרים

-)בת .אותה שכונה כמעטבכי גדלנו  תי. ]...[יאותם דברים שאני אומרת, הוא מסכים א

 אל, נ'(
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אתיופים[ בחדר ושוברים את הזה היה יותר פשוט ]בלימודים[, אילו לא היינו יושבים ]רק 

הראש, ולנסות להיעזר אחד בשני כשאנחנו בעצמנו לא מבינים. אז היינו יכולים לבקש 

 (, נ')אסתר .זה היה הרבה יותר עוזר [...] מהכיתה "לבן"]עזרה[ מאיזה 

עם סטודנטים מקבוצת הרוב, לא רק כדי ים כי המרואיינים נזקקו לקשר ,אלה עולהדברים מ

רוב המרואיינים , ואולם החברתי, אלא גם כדי להיעזר בהם בפן הלימודי. היבטיותר ב להרגיש טוב

הדחייה מצד עמיתיהם מקרב הרוב. המרואיינים אף בשל  עיקרלא הצליחו ביצירת קשרים אלה, ב

סטודנטים מקרב הרוב יכלו לבחור שותפים למטלות שונות, הם נטו הדגישו שבאותם מצבים בהם 

ונמנעו מלשתף פעולה עם עמיתים )כלשונם של מרואיינים( לבחור בסטודנטים "לבנים" אחרים 

  ממוצא אתיופי.  

 במרחב המקוון  סטודנטים בני הקהילה האתיופית של קשיים  :2 פרמס תמה

מקוונות אשר נפתחו השתתפותם בקבוצות למידה  לגבינשאלו המרואיינים במהלך הראיונות 

י בראש ובראשונה, מהממצאים עולה, כ. במסגרת קורסים אקדמיים שוניםלא פורמלי באופן 

בהן  ציינו כי הם משתתפים םמהרבע ו ,השתתפו בקבוצות אלהמהמרואיינים כלל לא מחצית 

הדיונים בתוך הקבוצה ומשתמשים בחומרי הלימוד  קוראים את , הםקרי .בלבד באופן פסיבי

מרואיינים כי לכלל ה ,יש להדגיש. שמעלים סטודנטים אחרים, אך אינם תורמים דבר לקבוצה

עדר יהל, כך שהסיבה יש להם פרופיל פעיל בפייסבוקציינו כי וכולם  ,הייתה גישה למחשב

לפיכך, במהלך הראיונות התמקדנו  אינה נובעת מפער דיגיטלי.השתתפותם בקבוצות הלמידה 

 על אף ,פעיל בקבוצות למידה מקוונותחלק מכלול הסיבות שמנעו מהמרואיינים לקחת ב

 השתתפות זו. אפשרושמיומנויות השימוש שלהם במחשב ובאינטרנט 

נעוצה אי ההשתתפות הייתה אחת הסיבות המרכזיות למהממצאים עולה כי בהקשר זה 

. קרי, מאחר והם לא הכירו סטודנטים החברה הסטודנטיאלית הרחבהמן המרואיינים חוו ש נתקב

קבוצות למידה מקוונות פלטפורמות שיתופיות ומקרב הרוב, הם גם לא היו מודעים לקיומן של 

 :שאלה פתחו

. אני לא ידעתי Dropbox-הם ]סטודנטים מאוכלוסיית הרוב[ מעלים סיכומי שיעורים ל

שיש קבוצה בפייסבוק. רק לקראת סוף השנה הראשונה  בכלל שיש את זה. גם לא ידעתי

 -ב]חומרים[ יש "היא אמרה לי:  ,כשהכרתי מישהי מהכיתה ]סטודנטית מקבוצת הרוב[

Dropbox ,קבוצה שיתופית אליה העלו סטודנטים מקבוצת הרוב  "בפייסבוק יש קבוצהו[

 )אסתר, נ'(. [. ואז הבנתי עד כמה אני לא מעורה חברתיתחומרי לימוד שונים

ההפרדה בין המרואיינים לבין סטודנטים מקרב הרוב במרחב הפיזי הייתה כי  ,מתוך הציטוט עולה

חומרי גישה להשיג כלל לא היו מודעים לקיומו של מרחב אחר בו ניתן להם כי מוחלטת, עד  הכ

נחשפו כן לעומתם, מיעוט המרואיינים ש. הרצאותנוספים מעבר לאלה שניתנים במסגרת ה לימוד

. שלהם ללמידהאיון כי לחומרים אלה הייתה תרומה ניכרת ידגישו ברה לפלטפורמות שיתופיות

, עדר קשרים חברתיים עם סטודנטים מקרב הרוב במרחב הפיזייהיה חשוב במיוחד לאור ההדבר 

 בלמידתם:עשויים לתמוך חומרי עזר שהיו מה שפגע ביכולתם של המרואיינים להשיג 

הרבה תרגילים. ו שעברו משיגים מבחנים]סטודנטים מקרב הרוב[ לא יודעת מאיפה הם 

ממש תורם, זה ממש טוב. נגיד, [ לילא פורמשנפתחה באופן  למידה מקוונתבוצת ק]זה 

 אני אין לי מאיפה להשיג את זה. אין לי משנה שעברה אנשים שאני מכירה חוץ מהאתיופים

]סטודנטים מקרב הרוב[ הם  ]המקוונת[חוץ מהם אני לא כזה מכירה. אז בקבוצה  [...]
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, מבחנים כאלה משנים קודמות וכאלה. וזה ממש המעלים דברים, ממש מבחנים לדוגמ

 )בת אל, נ'( .עוזר

הייתה הלמידה המקוונות  בקבוצות ם של המרואייניםהשתתפותמתוך הראיונות עולה כי  .זאת ועוד

תכתבויות בין הסטודנטים הוקריאת החומרי לימוד בהשגת  לרוב וטין והיא הסתכמהפסיבית לחל

. הסיבה לכך הייתה תחושת הניכור שהם חשו כלפי עמיתיהם וכלשהמשוב מקרב הרוב ללא מתן 

 : תקשורת עימםוחוסר הביטחון ב

[. אני זוכר שיום אחד שלחתי סתם תרגיל בפייסבוקהלמידה  בקבוצתלא ]עשיתי[ הרבה ]

]רק[ הייתי  [...] ]השתתפתי[ . חוץ מזה אני לאבחזרהומישהי עזרה, פתרה את זה ושלחה 

יך להגיב או משהו כזה. קורא את ההודעות ]שהיו בקבוצה[ ]...[ לא הרגשתי שאני צר

 )יעקב, ז'(

ואז כשראיתי שעונים  [...] פחדתי שלא יענו לי ,הבהתחלה, כאשר התחלתי לכתוב בקבוצ

לי התחלתי גם לפרסם. אבל תמיד יש את החשש הזה שאולי לא יענו לך, אולי לא יתייחסו 

שמעלה פוסט, פתאום את רואה מלא  סטודנט מקרב הרוב[] אליך. ונגיד בן אדם אחר

מישהו שאתה לא מכיר, לא ו [...] שאתה אהוב בכיתה אז בטח שיענו לך]...[ כתגובות. 

 (, נ')אסתר .לך בכלל ממנואכפת 

לענות על שאלות בחרו ו החשש החליטו להתגבר עלהמרואיינים אשר מספר יתרה מזאת, 

לגלות כי המגעים החיוביים שנוצרו במרחב תאכזבו , הות בהן השתתפולימודיות שעלו בקבוצ

 : המקוון לא תורגמו לקשרים חברתיים במרחב הפיזי

. היא ]פתרון[ רשמתי לה [...] תרגיל איזשהו]סטודנטית מקבוצת הרוב[, היא לא הבינה 

ואני  [...] מתייחסת אליי ולא]בכיתה[ לי: "וואי, תודה". למחרת היא רואה אותי כתבה 

זה ]...[  "בוקר טוב, איך עזרת לי". הייתי בשוק]ל[בתור בן אדם ציפיתי  [...] כאילו ציפיתי

בפייסבוק וזהו. בחוץ כבר זה משהו אחר לגמרי ]...[ היא  ,באינטרנט ,במחשבאילו רק כ

 אל, נ'(-)בת .כאילו לא מכירה אותי, אף פעם לא ראתה אותי, כאילו אני אוויר כזה

לשיפור  תרמה למידה מקוונת לא  בקבוצתהחיובית  ההאינטראקציעולה כי אל -של בתדבריה מ

כלפי תחושת הניכור את הקשרים החברתיים במרחב הפיזי ואף העצימה אצל המרואיינת 

בראיונות אל, לא מצאנו -י של בתללצד הניסיון השליחשוב להדגיש, כי הרוב. קרב סטודנטים מ

בעלת  הלאינטראקציבקבוצות מקוונות שתורגמה לאחר מכן חיובית  האינטראקצישל  דוגמאות

 אופי חיובי בכיתה.

סטודנטים ש לסיכום, הראיונות שנאספו בשלב הראשון של המחקר מעידים על כך

מורכב שקשה מאוד להיחלץ ממנו: התקשורת הבלתי חברתי נמצאים במצב  ממוצא אתיופי

זאת על רקע הדחייה  ,אמצעית בינם לבין סטודנטים מאוכלוסיית הרוב כמעט ואינה קיימת

להסתגרותם של יוצאי אתיופיה בקבוצות מוצא  יםמובילאלה מצדם רוב. וההדרה מצד ה

 פיזי הרחבה, הן במרחב ה הסטודנטיאליתה לאי השתלבותם בקהיל ,הומוגניות, וכתוצאה מכך

 קבוצותמצטרפים אל יתרה מזאת, גם כאשר סטודנטים ממוצא אתיופי . והן במרחב המקוון

 ומלווה בהרבה חששותסיבית השתתפות זו הינה פ ,עמיתיהם מקרב הרובשל מקוונות ה הלמידה

 למידה קבוצתתוקם במסגרתה ש התערבותתכנון בצורך ה. ממצאים אלה הצביעו על ותסכול

הזדמנויות  דגש על מתןשימת , תוך ידי המרצה בקורס-תנוהל עלאשר  ,פורמליבעלת אופי מקוונת 

סטודנטים ממוצא אתיופי לבין סטודנטים מקרב  ביןחברתיות ולימודיות ליצירת אינטראקציות 

  .של קהילות למידההפדגוגית ברוח הגישה  הרוב
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שילובם החברתי ול ללמידתםתרומתה של קבוצת למידה מקוונת פורמלית  :3 פרמס תמה

  ממוצא אתיופישל סטודנטים 

אפשרה  ,כחלק פורמלי מהקורס שנפתחה בשלב השני של המחקרקבוצת הלמידה המקוונת 

הן ממוצא האתיופי והן מקרב אוכלוסיית הרוב.  כלל הסטודנטים, של חומרי לימודשיתוף של 

מצגות העוסקות בתכנים שונים של הקורס,  כגון מתוך כך, הסטודנטים העלו לקבוצה תוצרים

. על גבי לוח הכיתה שהוצגותמונות שצילמו ובהן דוגמאות והסברים וכן  פתרונות לתרגילים

ידי כל -עלהנגישות לחומרי הקורס שהעלו כלל הסטודנטים הלומדים בקורס צוינה לחיוב כמעט 

 :המרואיינים

ני חוזר הביתה ומסתכל. אמה שעוזר לי זה המצגות ]שסטודנטים העלו לקבוצת הלמידה[. 

 )אבבה, ז'(

אתה נכנס לפייסבוק, בודק מה פספסת ומשלים  ,כשאתה מפספס שיעור .יש את המצגות

 , נ'(עלמוורק) .את זה

קבוצת הלמידה כמשאב להועלו מציטוטים אלה ניתן לראות כי המרואיינים השתמשו בחומרים ש

 .לעילפורט שימוש זה נמנע מהם, כפי ש ,מסייע ללמידתם. יש להדגיש כי במצב ללא התערבותה

ובא לידי  המרואיינים שהפך להיות אקטיביכלל חל שינוי באופן השתתפותם של יתרה מזאת, 

 יתרה מזאת,. מערכי שיעור, תרגילים ופתרונות, בדיוק כמו עמיתיהם מקרב הרוב ביטוי בהעלאת

כל  בו ,ובטוח הלמידה המקוונת סיפקה מרחב ידידותי קבוצתעולה, כי  םממצאיהמתוך 

 : בקורס בנושאים הנלמדיםשאלות לשאול ו הסטודנטים יכלו לפנות אחד אל השני בחופשיות

שאני לא אבוא אליהם אחד על אחד ואשאל אותם ]סטודנטים מקרב הרוב[ יש אנשים 

זה יותר קל כי אתה לא רואה את הבנאדם. מקוונת[ הה ]בקבוצ 'מה, איך עשית את זה?'

אני לא יודעת אם זה מבוכה או  [...] לך. אין את הקטע שלאתה ישר מקליד והוא עונה 

 לי נגיד פנים אל פנים יותר קשה [...] להתבייש, זה כאילו, אתה יודע, לא זורם לך כזה

 )עלמוורק, נ'( .מסךמול נוח [. יותר סטודנטים מקרב הרובה עם]

ואז את [ והרבה נתקעו בזה. המקוונתהלמידה  לקבוצתמישהו העלה שאלה מסוימת ]

דו שיח, ואז את קולטת ]איך פותרים את התרגיל[. היה לי איזה נושא מסוים  [...] רואה

הלמידה קבוצת דרך זה ]בעזרת השאלות והתשובות של הסטודנטים ב .שנתקעתי בתרגיל

י אני אישית מאוד אהבת ]...[. "אני הולכת לפתור את התרגיל, קי או"[ אמרתי: המקוונת

 )טגסט, נ'( .את המקום של השאלות

מחסומים הקיימים בין צמצמה המקוונת הלמידה  בקבוצתהשתתפות כי ה ,מציטוטים אלה עולה

בתוכה. דיונים שהתפתחו בתוך שהם לוקחים חלק פעיל המרואיינים לבין הסטודנטים מקרב הרוב 

, ותשאלות לבמתן תשובהסתכמה לא המקוונת הלמידה  בקבוצתכי התרומה של הדיונים  צייןיש ל

של סטודנטים  קשיים לימודייםחשיבה ולהתמודדות עם האלא גם סיפקה הצצה למגוון דרכי 

אפשרה למרואיינים לראות שגם עמיתיהם מקרב הרוב זו  בקבוצהההשתתפות לפיכך, . שונים

 אמונם ביכולתםהעלה את ו העצמי םאת ביטחונחיזק , מה שהםמתקשים בדיוק כמוו מתלבטים

האינטראקציות החיוביות בקבוצת הלמידה המקוונת בין המרואיינים לבין יתרה מזאת, האקדמית. 

מקוון -הלאהסטודנטים מקרב הרוב אפשרו את יצירתן של אינטראקציות חברתיות במרחב 

 , כפי שניתן ללמוד מהציטוטים הבאים:)בכיתה(
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]סטודנטים מקבוצת  . גם הםחברים מהכיתה מבקשים ממך חברות בפייסבוק]פתאום[ 

שזה גם איזה סוג של  ,הרוב[ מבקשים בקשות חברות, ואז אנחנו נהיים חברים בפייסבוק

  )אלית, נ'( .קשר. זה נחמד למצוא חברים בפייסבוק מהכיתה

"למי בא לצאת עכשיו"? "אה, בואו, בואו נלך לאכול שם,  ]המקוונת[ שולחים בקבוצה

מצטרף. בעיקר אין את הקטע של  ,ין לו מה לעשותבואו נעשה את זה". כל מי שיכול וא

 )טיגסט, נ'( .[ בכלל לא היינו מדברים]לפני ההתערבות. בני העדה, וזה מה זה טוב

הלמידה המקוונת[ מצוין. כי זה עוזר לך להכיר אנשים חדשים. אין לך את  קבוצתזה ]

 )אבבה, ז'( .מקוונת[ יותר פתוחים, זה עוזר להיפתח]הבקבוצה . הקטע של הבושה

. פתאום אין את הקבוצות ]בכיתה[ גם לפי מקומות הישיבה]לשינוי חברתי[ את שמה לב 

אז הוא  ,. כולם מעורבבים. אם למישהו יש שאלההקורס שהכירו מהבית או שהכירו לפני

 . )עלמוורק, נ'(לא פונה למישהו שהוא הכיר, הוא פונה למישהו אחר. זה מגבש מאוד

בקבוצת הלמידה המקוונת  אינטראקציות לימודיות שנוצרובין אמיץ קשר מתגלה ציטוטים אלה ב

-מקוון והן במרחב הלאההרוב, הן במרחב רב לבין יצירת קשרים חברתיים עם סטודנטים מק

תחילה היה ניסיון חיובי של כלל כדלקמן:  בפנינו היה בדרךארו התהליך שהמרואיינים תימקוון. 

ת חברות וליזום הצעאלה הובילו  ;הלמידה המקוונת בקבוצתעלות אופי לימודי ב תאינטראקציו

 שנוצרומכאן, שהקשרים  .מקוון-במרחב הלא ותיאמיתאשר בחלקן הפכו גם לחברויות בפייסבוק, 

לבין סטודנטים מקרב הרוב  אתיופיסטודנטים ממוצא בין שחצו פרצו את הגבולות מרחב המקוון ב

 . לא רק על בסיס לימודי אלא מתוך עניין וחיבה אישייםואפשרו יצירת קשרים חברתיים 

התחלתם של  הניעה אתכי ההתערבות שבוצעה מלמדים המחקר ממצאי לסיכום, 

יתר על כן, . לימודיים בין סטודנטים ממוצא אתיופי לבין סטודנטים מקרב הרובוקשרים חברתיים 

לפיכך, יתה כל התערבות. יחלחלו לקורסים אחרים בהם לא האף העמיקו והקשרים הללו 

אלא   ,ביצירת אינטראקציות לימודיות וחברתיות ראשוניותלא רק רבה להתערבות ישנה חשיבות 

 .במרחב האקדמי  בכללותושיפור מצבם החברתי של סטודנטים ממוצא אתיופי ב

 דיון

להשתלבותם של סטודנטים המפריעים למחקר זה היו מספר מטרות: לבחון את החסמים השונים 

קבוצות להציע דרכים חדשות לעידוד השתתפות פעילה יותר ב ;ממוצא אתיופי במרחב המקוון

לבדוק את התפקיד שיש לקבוצות בהן משתתפים גם סטודנטים מקרב הרוב, ומקוונות למידה 

על ו המגשר החברתי ההון הגדלתעל , תהליכי למידתם על בתוכן שנוצר המקוון ולמגעאלה 

 .אתיופי ממוצא סטודנטים שלאקדמית השתלבותם ה

הקשיים החברתיים אותם את  חושפיםללא התערבות  המחקר ממצאי ,ובראשונה בראש

הרוב. רב ניכור מעמיתיהם מק לתחושה שלאצלם ואשר גרמו במהלך לימודיהם המרואיינים  חוו

של סטודנטים ממוצא בידודם הפיזי לרמו אשר גכניות הסיוע הייעודיות ותהן מ קשיים אלה נבעו

מרבית  ,מכך . כתוצאההרווחים בקרב צעירים באוכלוסיית הרובמסטראוטיפים גזעניים אתיופי והן 

 בידלו עצמםכמותם, ובכך  ממוצא אתיופימעגלים חברתיים עם סטודנטים  יצרו המרואיינים

 . הרחבה מהחברה הסטודנטיאלית

עולים בקנה אחד עם הממצאים בספרות המחקרית המצביעים על ממצאים אלה 

אשר מובילים לא  ,מרקע מוחלש עם דעות קדומות ואפליה על רקע גזעיצעירים התמודדותם של 

  & Brown, 2009; Saguy ;2016)סרפוס ועמיתיה, מסטודנטים מקרב הרוב  םהתבדלותפעם ל

Chernyak-Hai, 2012; Elias & Kemp, 2010; Flum & Cinamon, 2011; Lee & Rice, 2007; Salamon, 
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2003; Walsh & Tuval-Mashiach, 2012.)  לאור ממצאים אלה אנו ממליצות לשקול מחדש את

עולה על התועלת  בעטיין תכן שהנזק החברתי שנגרםיייעודיות, כי יהסיוע הכניות ויעילותן של ת

 שלשמן הן נוצרו.  הלימודית

ממוצא תחושות הניכור של סטודנטים המחקר אף מלמדים כי החלק הראשון של ממצאי 

 בקבוצותעל השתתפותם  השפיעומקוון -במרחב הלאהרוב מקרב סטודנטים מה םניתוקו אתיופי

תהליכי  יםבו מתרחשחשוב , אשר הפכו בשנים האחרונות למקום לא פורמליותלמידה מקוונות 

עתק המרחב המקוון הפך למרחב המשלמעשה, . (Bosch, 2009 ;2012טל ועמיתיה, -מישר) למידה

ולכן ניתן להסיק  ,מקוון-לאבמרחב ה בני הקהילה האתיופית של הסטודנטיםהבידוד החברתי את 

  .גם יחדבשני המרחבים  קיימתכי התבדלותם מהחברה הסטודנטיאלית 

על ההון  מרחיקות לכת ש השלכותי של סטודנטים ממוצא אתיופיהחברתית ם להתבדלות

הון חברתי מגבש )קרי, קשרים ( Putnam, 2000)פטנאם לפי כי  ,חשוב להדגיש. הםהחברתי של

 )קרי, קשרים (, בעוד שהון חברתי מגשרgetting byפנים קהילתיים( מועיל על מנת "להסתדר" )

מצבם החברתי עתוק שש  מכאן, (. getting ahead) "להתקדם"חיוני על מנת  ואה מחוץ לקהילה(

פוגע  ,מקוון אל המרחב המקוון-מהמרחב הלאבני הקהילה האתיופית העגום של סטודנטים 

עה גם על הגדלת הפערים הלימודיים, מעצימה . פגיעה זו משפימגשר הון חברתייכולתם לצבור ב

  .אלהוגורמת להקטנת הסיכויים להצלחה אקדמית בקרב סטודנטים את קשיי הסתגלותם 

לתמיכה המקוונות מהקבוצות של סטודנטים ממוצא אתיופי  הדרתםכי  ,חשוב לציין

. לסטודנטים מפער דיגיטלי כלל ועיקר תנובע הסטודנטים מקרב הרוב אינ בקורסים אותם פותחים

שימוש מיומנות ברשתות חברתיות ו פעיל , חשבוןולאינטרנט גישה למחשב ממוצא אתיופי ישנה

מקוונות של סטודנטים השתתפותם בקבוצות -. הסיבה לאי(Amzaleg, Elias & Kali, 2015) ןבה

את הנישה החברתית אליה , התערבות חיצונית, ללא מהחשש שלהם לפרוץנובעת מקרב הרוב 

צריכה להיערך באותו מרחב בו  חיצונית שכזו כי התערבות ,המחקר הנוכחי מראה. נקלעו

  המרחב המקוון. –חוששים לקחת חלק  הסטודנטים

שופכים אור על טיב הקשר בין התהליכים  ממצאי החלק השני של המחקר .ועודזאת 

יישום הגישה של . מתוך הממצאים עולה כי מקוון-המתקיימים במרחב המקוון והמרחב הלא

-( העושה שימוש בזרעים שנזרעו במרחב הלאKidron & Kali, 2015קהילות למידה במרחב המקוון )

מקוון, יכול ליצור שיפור משמעותי במצבם החברתי והלימודי של סטודנטים מהגרים מרקע 

בהקשר זה, הספרות המחקרית מראה כי השתתפותם של סטודנטים במגוון רחב של מוחלש. 

אינטראקציות יצירת רשתות חברתיות מקוונות מאפשרת את הגדלת ההון החברתי בזכות 

 & Aydin, 2012; Ellison et al., 2007; Forbush) ם ללימודיםעם עמיתימגוונות יותר חברתיות 

Foucault-Welles, 2016; McCarthy, 2010; Pempek et al., 2009; Steinfield et al., 2008; Yu, Tian, 

Vogel & Kwok, 2010.) 

נוצר אשר המקוון מגע שיש ל הנוכחי מדגישים את הפוטנציאל ממצאי המחקרבדומה, 

הניכור בין הקבוצות  בהפחתת, בין סטודנטים ממוצא אתיופי לבין סטודנטים מקרב הרוב

לפיכך, אנו ממליצות . בני הקהילה האתיופית ההון החברתי המגשר של סטודנטיםבהגדלת ו

יישום . בהוראתם גישת קהילות הלמידה יישום שללמרצים המשלבים הוראה מקוונת, לשקול 

פוטנציאל הש ומיבפני סטודנטים מאוכלוסיות מוחלשות אפיקים חדשים למ עשוי לפתוח זו גישה

https://ssl.haifa.ac.il/science/article/pii/,DanaInfo=.awxyCwholvloou4sr9Qu76+S0360131511001825#bib8
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ממעגלי הניכור והבדידות שנוטים לשכפל את עצמם צות בזמן להיחל-שלהם, ובו אקדמיה

  לסביבה המקוונת כאשר זו נעשית ללא יד מכוונת.

בין  ההדדיתההשפעה זיהוי הינה הנוכחי מחקר התרומה תאורטית נוספת של 

לבין ממוצא אתיופי סטודנטים בין האינטראקציות הלימודיות והאינטראקציות החברתיות 

רשתות ל יששהפוטנציאל מנם מצביעה על והספרות המחקרית א. הרוברב סטודנטים מק

 Forbush) , מחדהשתלבותם החברתית של סטודנטים מרקע מוחלשל בתרומהחברתיות מקוונות 

& Foucault-Welles, 2016; Gray et al., 2013; Lin et al., 2011; McCarthy, 2010; Park et al., 2014; 

Phua & Jin, 2011תרומתן של רשתות חברתיות להיבטים שונים של למידה בקרב על (, ו

 ;Aydin, 2012; Forbush & Foucault-Welles, 2016; Greenhow & Askari, 2017) מאידך ,סטודנטים

Junco, Elavsky & Heiberger, 2013; Ryan et al., 2011).  ,לראשונה מצביע המחקר הנוכחי ואולם

כי השתתפותם של סטודנטים  ,נראה .אלו תהליכים בין שניאפשרות של השפעה הדדית העל 

מפתח עבור יכולה להוות בקבוצת למידה מקוונת, כאשר היא נערכת בגישה של קהילות למידה, 

ידי -ועלאקדמי המתקיים בקבוצות אלה, ו לשיח חברתי כניסהסטודנטים מהגרים מרקע מוחלש ל

 יאליתכך להסיר את המכשולים המונעים מהם את ההשתלבות וההסתגלות לתרבות הסטודנט

 . הרחבה

אקטיבית על מנת -פרו פדגוגית הצורך לנקוט בגישהצביע על מזה מחקר לסיכום, 

מם הם ילהתגבר על הבידוד החברתי והקשיים הלימודיים עלאפשר לסטודנטים מרקע מוחלש 

 מוסףהערך ה מדגיש אתאף מחקר ה מתמודדים במהלך לימודיהם במערכת ההשכלה הגבוהה.

להוראה ת קהילות למידה גיששילוב קבוצות למידה מקוונות בשל  ,בחשיבותו מעיטשלא ניתן לה

מאפשרת היא  ,הטרוגנית יהאוכלוסיבהם לומדת ננקטת בקורסים זו  גישהכאשר . בחינוך הגבוה

 המגשר החברתי ההון את להגדיל, מעגלי הבידוד והניכורלסטודנטים מרקע מוחלש לפרוץ את 

השתלבותם במעגלים רחבים יותר לקראת ולהשתלב בחברה הסטודנטיאלית, כצעד משמעותי 

  בחברה.  

 והצעות למחקרי המשך המחקר מגבלות

מחקר זה בחן את תרומתן של קבוצות למידה מקוונות להשתלבותם החברתית ולתהליכי למידתם 

ת צעירים ממוצא אתיופי של סטודנטים ממוצא אתיופי במכללה אקדמית אחת. מכללה זו מעודד

מערך תמיכה לימודי. כמו כן, במכללה קיום ידי מתן מלגות ייעודיות ו-ללמוד בשורותיה על

התנאים המבניים שנוצרו  .כנית ייחודית המיועדת לסטודנטים ממוצא אתיופי בלבדומופעלת ת

במכללה, ייתכן ויש בהם בכדי לעודד את בידולם החברתי של סטודנטים ממוצא אתיופי, ועל כן 

כניות ומערכי ותלא קיימים בהם  מוסדות אקדמיים נוספיםשחזור המחקר הנוכחי ביש צורך ב

  לסטודנטים בני הקהילה האתיופית. םייעודייתמיכה 

 (קורס "יישומי מחשב") ספציפי לתוכן לימודיהן  הותאמהה ההתערבות במחקר זבנוסף, 

 ממצאי המחקר האפשרות להכליל אתגביל את עשוי לה, מה שהן לסטודנטים ממוצא אתיופיו

מומלץ לבחון את תוצאות המחקר על לפיכך,  .מרקעים אחריםולסטודנטים  אחריםלתכני לימוד 

 תערבותההוכן ליישם את  ,האוכלוסייה הערבית, כגון בישראל אוכלוסיות מוחלשות נוספות

   בקורסים נוספים בהם יש ייצוג משמעותי של סטודנטים מקרב מיעוטים.במתכונת המוצעת 

בקורסים עליהם הינה היותה של החוקרת הראשונה מרצה  זה במחקר נוספת מגבלה

בכל שמצופה מהם  שחשבולענות בהתאם למה  למרואייניםלגרום  שעלול, מה נערך המחקר
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. לאור זאת, למידתם והשתלבותם החברתית בעקבות ההתערבות שבוצעה תהליכיהקשור ל

 משתתפי לבין /תהחוקר בין ישיר קשר אין בהן דומות התערבויות של השפעתןמומלץ לבחון את 

רכשו הסטודנטים ממוצא ההון החברתי אותו ולבחון האם מומלץ להמשיך לבסוף,  .המחקר

לקראת במהלך לימודיהם יעמוד לרשותם אקדמית -במהלך לימודיהם במכינה הקדםאתיופי 

 . את צעדיהם הראשונים בשוק העבודה בישראל יחלועם סיומו, כאשר  ואף התואר הראשון

 רשימת מקורות

. אוחזר מאתה הכנסת: סקירה משווה: מוסדות אקדמיים לקבוצות מיעוט(. 2015אבגר, ע' )

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03708.pdf 

(. השתלבותם של יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה 2012לוטן, א' וקוך דבידוביץ', פ' )-אלמגור

  .68-59, 99, הד האולפן החדשהגבוהה. 

 מ.. ירושלים: ראובן מס בע"כמו אור בכד. עלייתם וקליטתם של יהודי אתיופיה(. 1992בן עזר, ג' )

מחקר  ,)עורכים( וגאסקל ',גבאואר,  ו', מ :בתוך. (. ראיונות אישיים וקבוצתיים2011ג' ) ,גאסקל

 . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.(68-49 )עמ'איכותני. שיטות לניתוח טקסט תמונה וצליל 

לקט נתונים לרגל  –האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל (. 2016הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

 אוחזר מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: הסיגד.חג 

        http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201611365 

לקט נתונים לרגל  –וסייה ממוצא אתיופי בישראל האוכל(. 2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

 אוחזר מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  חג הסיגד.

         http://cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711334 

. אוחזר מאתר 2016/2017השכלה גבוהה תשע"ז, (. 2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

 statistical/stat168_h.pdfhttp://www.cbs.gov.il/הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: 

בני נוער יוצאי אתיופיה ויוצאי (. 2012סטרבצ'ינסקי, פ', עמיאל, ש', לוי, ד' וקונסטנטינוב, צ' )-כאהן

-(. אוחזר מאתר מאיירס12-627-)דמ דמיון ושוני –עולים ובני עולים : המועצות לשעבר-ברית

ברוקדייל: -ג'ויינט

http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/NoarOleh_Hebrew_report_col

or.pdf 

 (. סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללה אקדמית לחינוך: שילוב או בידול?2012לב ארי, ל' ולרון ד' )

 .154-128, 1 ,הגירה

אוחזר מאתר . 2011ולחשבונות שנת הכספים  2012ג לשנת 63דוח שנתי (. 2013) מבקר המדינה

e/Reports/Report_114/926efbcfhttp://www.mevaker.gov.il/h-משרד מבקר המדינה: 

2844c658d9aa/7917.pdf-8154-4c93-6853 

האם יכולה לשמש כתחליף  –(. קבוצת לימוד בפייסבוק 2012טל, ח', קורץ, ג' ופיטרסה, א' )-מישר

ייס למחקרי טכנולוגיות למידה: האדם הלומד בעידן ’כנס צלמערכת לניהול למידה? 

 .182-175ושה"ם,  הטכנולוגי, האוניברסיטה הפתוחה

שאשו, ג', רוזנבלום, -סרפוס, ל', בלס, מ', מרט, ר', הראל, ע', שפירא, ג', זנה, א', בונה, ג', וואהבה

דסוקי, ו דונר, ר', רונן, ע', מילר, נ'-ירה', יוסף, ד', מוגילבסקי, א', מלסה, א', צזנה, ר', שמ

אחוזר מ: . 2016הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. דוח מסכם יולי (. 2016ס' )

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf 

פדר ות' -(. בשולי הנראות: עולים אתיופים בישראל. בתוך: ע' לומסקי2010ימיני, ל' )-ביענת

(. ירושלים: מכון ון ליר 43-68)עמ' נראות בהגירה גוף, מבט ייצוג  רפפורט )עורכות(, 

 אביב: הקיבוץ המאוחד.-בירושלים; תל

 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201611365
http://cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711334
http://www.cbs.gov.il/statistical/stat168_h.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/NoarOleh_Hebrew_report_color.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/NoarOleh_Hebrew_report_color.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_114/926efbcf-6853-4c93-8154-2844c658d9aa/7917.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_114/926efbcf-6853-4c93-8154-2844c658d9aa/7917.pdf
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf
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