
מהאקדמיההבדואיםאתמרחיקההמגפהמוכרים:לאסטודנטים
מדדתמנשירההחששעתהגוברבאקדמיה,במספרםזינוקלאחרבדואים.לסטודנטיםאפשריתבלתינעשתהמרחוקהלמידהיציב,סלולריחיבוראודתילאינטרנטגישהבלי

קדרי־עובדיהשירה

הגבוההההשכלהכשמוסדות

הראשון,הסגרבתחילתנסגרו
אבו־קוידרפידאמארם,בחודש
"חשבתי:תקווה.מלאתהיתה

נוכלמקוונים,לימודיםיאללה,

נח־יהיה"זהנזכרת.היאלנוח",

מד".

$TS1$."נחמד$TS1$

$DN2$."נחמד$DN2$לההתחוורקצרזמןתוךאבל

אבו־מקוונים.ולאלימודיםשלא

קוידר,

$TS1$,אבוקוידר$TS1$

$DN2$,אבוקוידר$DN2$למינהלסטודנטית,24בת

ספיר,במכללתציבוריתומדיניות
לרשתלהתחברהצליחהלאכלל

בהרצאות.להשתתףכדי

מת־היאשבומוכרהלאבכפר

גוררת,

$TS1$,מתגוררת$TS1$

$DN2$,מתגוררת$DN2$איןקוידר,אלזרנוג־אבו
ניסיונותיהגםאינטרנט.תשתית

הרשתדרךלשיעוריםלהתחבר

זה.אחרבזהכשלוהסלולרית

הח־מכלגלישהחבילות"קניתי

ברות

$TS1$החברות$TS1$

$DN2$החברות$DN2$לאאחתאףהסלולריות

מספרת,היאשצריך",כמועבדה

בה.ניכרתעדייןהרגשותסערת

שקי־סלולריתלגלישההמודםגם
בלה

$TS1$שקיבלה$TS1$
$DN2$שקיבלה$DN2$במשךסייע.לאמהמכללה"

להר־להתחברניסיתיוחצישעה

צאה

$TS1$להרצאה$TS1$

$DN2$להרצאה$DN2$והמ־כלום,שמעתילאובסוף

רצים

$TS1$והמרצים$TS1$

$DN2$והמרצים$DN2$מתא־היאאותי",שמעולא

רת.

$TS1$.מתארת$TS1$

$DN2$.מתארת$DN2$מייאשיםימיםכמהלאחר

שזה"הבנתיידיים.הרימההיא

וללחץ.לדיכאוןאותימכניסיק
שהוי".לינראההכל

לאשותפיםהללולתחושות

שבשנתבדואים,סטודנטיםמעט

המוכ־לקשייםכיגילוהקורונה

רים

$TS1$המוכרים$TS1$

$DN2$המוכרים$DN2$נשי־ותרבות,שפהפערי

רה

$TS1$נשירה$TS1$

$DN2$נשירה$DN2$ושי־הספרבביתמהלימודים

עור

$TS1$ושיעור$TS1$

$DN2$ושיעור$DN2$בגרותלתעודתנמוךזכאות

די־פערקשיים:עודמצטיפים

גיטלי

$TS1$דיגיטלי$TS1$

$DN2$דיגיטלי$DN2$,הלמי־אתשהופךעצום

דה

$TS1$הלמידה$TS1$

$DN2$הלמידה$DN2$בל־כמעטלמשימהמרחוק

תי

$TS1$בלתי$TS1$

$DN2$בלתי$DN2$;היעדרזאת,ולצדאפשרית

מרחוקללמידהראוייםתנאים

בבית"אצלנובבית.צפיפותעקב

אחיםושישהמחשביםשנייש

חסיןאומרללמוד",שצריכים

בפזו־המתגורר,22בןאלדדא,

רת

$TS1$בפזורת$TS1$

$DN2$בפזורת$DN2$.נותןאתה"לפעמיםכסייפה

הב־לבאבללזה.לפעמיםלזה,

עיה

$TS1$הבעיה$TS1$

$DN2$הבעיה$DN2$היע־כלומרהאינטרנט".זה

דרו.

$TS1$.היעדרו$TS1$

$DN2$.היעדרו$DN2$,לתקשו־סטודנטאלדדא
רת

$TS1$לתקשורת$TS1$
$DN2$לתקשורת$DN2$בש־הנמצאספיר,במכללת

לבים

$TS1$בשלבים$TS1$

$DN2$בשלבים$DN2$נסעהתואר,שלהאחרונים

למכללה,האחרוניםהחודשיםכל
ליהנותכדיהתאפשר,שהדברככל

האינטר־ומרשתהמחשביםמחדר

נט.

$TS1$.האינטרנט$TS1$

$DN2$.האינטרנט$DN2$אפ־אימלאסגרכשיש"אבל

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$."כלום

נפוציםהללוהקשייםכמהעד

באחרו־שעשוממחקרללמודניתן

נה

$TS1$באחרונה$TS1$

$DN2$באחרונה$DN2$ממכללתאבו־קשקהאמהד"ר

ממכוןמנדלסיונתןוד"רספיר
סטודנטים257מביןמופ"ת.

אק־במוסדותהלומדיםבדואים
דמיים

$TS1$אקדמיים$TS1$
$DN2$אקדמיים$DN2$העידו90%בדרום,שונים

מר־בלמידהמיוחדים""קשייםעל

חוק.

$TS1$.מרחוק$TS1$

$DN2$.מרחוק$DN2$ממחציתםיותרכן,עליתר

גבוהאובינוניסיכוישקייםאמרו

"אנ־כך.עקבמהלימודיםשינשרו

חנו

$TS1$אנחנו"$TS1$

$DN2$אנחנו"$DN2$סטו־שלשלםדורמאבדים

דנטים",

$TS1$,"סטודנטים$TS1$

$DN2$,"סטודנטים$DN2$וזהאבו־קשק,אומרת"

הסוציו־הפעריםלהעמקתיוביל

אקונומיים

$TS1$הסוציואקונומיים$TS1$

$DN2$הסוציואקונומיים$DN2$הסיכויעלובהמשך

העבודה",בשוקלהשתלב

אבו־קשק:האמהד"ר
שלםדורמאבדיםאנחנו
יובילוזהסטודנטיםשל

הפעריםלהעמקת

יש"קשיים",המלהמאחורי

זמיןמחשבלמשלפירוט.כמובן
לב־רקכיגילההמחקרללמידה.

מחצית

$TS1$לבמחצית$TS1$

$DN2$לבמחצית$DN2$שהשתתפומהסטודנטים

מש־רובםובפועלמחשב,ישבו

תמשים

$TS1$משתמשים$TS1$

$DN2$משתמשים$DN2$כך.לצויךשלהםבטלפון
הבעיההואעצמושהמחשבאלא

הקו־הסטודנטים:שלהקטנה
שי

$TS1$הקושי$TS1$
$DN2$הקושי$DN2$שלמרבי־בכךטמיןהעיקרי

תם

$TS1$שלמרביתם$TS1$

$DN2$שלמרביתם$DN2$)%56-קבועחיבורכללאין)כ

להסת־נאלציםוהםלאינטרנט,

פק

$TS1$להסתפק$TS1$

$DN2$להסתפק$DN2$הסלולרית.הרשתדרךבחיבור

אפילומהסטודנטים,כרבעעבור

בנמצא.אינהזואפשרות

מכי־שאבו־קוידרבעיהזוגם

רה

$TS1$מכירה$TS1$

$DN2$מכירה$DN2$.הרא־הייאושלאחרמקרוב

שוני

$TS1$הראשוני$TS1$

$DN2$הראשוני$DN2$הקושיעללהתגברהחליטה
בלימו־זאתבכללהמשיךולנסות

דים.

$TS1$.בלימודים$TS1$

$DN2$.בלימודים$DN2$לכןסיכויחסרהיהזהבבית
לש־כדישבעלבאריוםמדינסעה

בת

$TS1$לשבת$TS1$

$DN2$לשבת$DN2$טו־סלולריתקליטהעםבאזור

בה.

$TS1$.טובה$TS1$

$DN2$.טובה$DN2$אומ־היארכב",לייש"למזלי

רת,

$TS1$,אומרת$TS1$

$DN2$,אומרת$DN2$הנשיםשלמוחלטלרוב"אבל

מכך,יותרמכונית".איןהבדואיות
לצאתלהןשאסורבנותהרבה"יש

לכו־לאללימודים.רקמותר

לן
$TS1$לכולן$TS1$

$DN2$לכולן$DN2$ללמוד".מקוםלחפשאיפשרו

התקש־אבו־קוידרזאת,עם
תה

$TS1$התקשתה$TS1$
$DN2$התקשתה$DN2$ללמידה.ראוימקוםלמצוא

וחיפש־שבעבבאר"הסתובבתי

תי

$TS1$וחיפשתי$TS1$

$DN2$וחיפשתי$DN2$נזכ־היאבו",ללמודמקום

רת,

$TS1$,נזכרת$TS1$

$DN2$,נזכרת$DN2$מגיעלמהלבכות."התחלתי

בכפרגרהשאניבגלללסבוללי

גי־המבחניםבתקופתמוכר?"לא

לתה

$TS1$גילתה$TS1$

$DN2$גילתה$DN2$מוכר,לאהכפררקלאכי

עצ־אתמצאההיאהקשיים.גם

מה

$TS1$עצמה$TS1$

$DN2$עצמה$DN2$מדועלמרציםומסבירהחוזרת

הצ־לאומדועהתנתקהאינטרנט

ליחה

$TS1$הצליחה$TS1$

$DN2$הצליחה$DN2$מ־הביתמבחניאתלהגיש

מן.

$TS1$.ממן$TS1$

$DN2$.ממן$DN2$קליטה,לנושאיןמבינים"לא
אומרת.היאאפשרי",בלתישזה

פרופ׳הואלכךמודעשכןמי

מאוניברסיטתאל־סאנעג׳יהאד

המ־המועצהותושבבן־גודיון,

קומית

$TS1$המקומית$TS1$

$DN2$המקומית$DN2$.קטסטרופה","זולקייה
המ־מדעיחוקראל־סאנע,אומר

חשב

$TS1$המחשב$TS1$

$DN2$המחשב$DN2$הסטודנ־עלגםהאחראי

טים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$לדבריו,במוסד.הבדואים
עםפגישותקיימובאוניברסיטה

שיאפשרבתקווההחינוךמשרד

בתשתיותלהיעזרלסטודנטים

"אבלהספר.בתישלהאינטרנט

אנחנוגםאומר:החינוךמשרד

תש־מספיקאיןלנוגםבבעיה,

תיות.

$TS1$.תשתיות$TS1$

$DN2$.תשתיות$DN2$צריךפתרון.שוםאיןכרגע
לה־הבדואיםלסטודנטיםלאפשר

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$אחרתהקמפוס.מתוךללמוד

אבודה".שנהתהיהזו

נחסםהשער

מספרהוכפלהאחרוןבעשור

המתחי־הבדואיםהסטודנטים

לים

$TS1$המתחילים$TS1$

$DN2$המתחילים$DN2$עו־והואאקדמיים,לימודים

מד

$TS1$עומד$TS1$

$DN2$עומד$DN2$בשנהנרשמיםכאלףעלהיום

בסךפעיליםסטודנטיםו-002,4
הבדואיםשיעורזאת,עםהכל.

עדייןגבוההלהשכלההפונים

לאוכלוסייהביחסמאודנמוך

המרכזיתהלשכהלפיהיהודית:

מהבדואים14%רקלסטטיסטיקה,

)בעשורמהיהודים46%לעומת

התיכון(.לימודיסיוםלאחר

הסטודנטיםמספריהגדלת

רב־שנדתוכניתבמסגרתהושגה

גבוהה,להשכלההמועצהשלתית
שו־במוסדותהוקמהשבמסגרתה

נים

$TS1$שונים$TS1$

$DN2$שונים$DN2$לאקד־"שערתוכניתבדרום
מיה",

$TS1$,"לאקדמיה$TS1$
$DN2$,"לאקדמיה$DN2$סטוד־בליוויהמסייעת

נטים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$התואר.בתחילתבדואים

הקו־תקופתכיחששקייםכעת
רונה

$TS1$הקורונה$TS1$
$DN2$הקורונה$DN2$שנתלתוךגםשתימשך

הקרובההאקדמיתהלימודים

"התו־הללו.בהישגיםמאודתפגע

כנית

$TS1$התוכנית"$TS1$

$DN2$התוכנית"$DN2$ואינ־אישיקשרעלבנויה

טנסיבי

$TS1$ואינטנסיבי$TS1$

$DN2$ואינטנסיבי$DN2$אומרתהסטודנטים",עם

המו־חברתשגיא,שפרהפרופ׳

עצה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$שעוסקתגבוהההלהשכלה

ההשכ־הנגשתבקידוםזובמסגרת

לה

$TS1$ההשכלה$TS1$

$DN2$ההשכלה$DN2$בנ־הבדואיתלקהילההגבוהה

גב.

$TS1$.בנגב$TS1$

$DN2$.בנגב$DN2$מתנתקים,הסטודנטים"עכשיו

לטמיון".יורדיםוהמאמצים
הנשי־ממדיידועיםלאעדיין

רה

$TS1$הנשירה$TS1$

$DN2$הנשירה$DN2$בתוםבדואיםסטודנטיםשל

וכי־החולפת,הלימודיםשנת

צד

$TS1$וכיצד$TS1$

$DN2$וכיצד$DN2$הרישוםעלהמגפההשפיעה

ואולם,הקרובה.הלימודיםלשנת
חו־"אניאופטימית.אינהשגיא

ששת

$TS1$חוששת$TS1$

$DN2$חוששת$DN2$אמ־המספרים",אתלראות

רה.

$TS1$.אמרה$TS1$

$DN2$.אמרה$DN2$לחששותההשותפיםאחד

מנהלאזבארגה,עאמרהואהללו

לחברהההשכלהלהנגשתהיחידה

"בתחילתספיר.במכללתהערבית

שאנח־הרגשנוהקורונהתקופת

נו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$הב־הסטודנטיםאתמאבדים

דואים",

$TS1$,"הבדואים$TS1$

$DN2$,"הבדואים$DN2$הגישולא"הםאומר,הוא

להרצאות".התחברולאעבודות,

לאהרגעאותועדלדבריו,

סביבתמשמעותיתכמהעדהבין

"הספרייה,חלקם.עבורהקמפוס
העזר",שיעוריהאישית,החונכות
בתקו־נעלמואלהכלמפרט,הוא
פת

$TS1$בתקופת$TS1$
$DN2$בתקופת$DN2$.במ־כימוסיףהואהקורונה

כללה

$TS1$במכללה$TS1$

$DN2$במכללה$DN2$מכשיריחילקולעזור:ניסו

דרךסלולריתלגלישה"נט־סטיק"

להג־לסטודנטיםסייעוהמחשב,

דיל

$TS1$להגדיל$TS1$

$DN2$להגדיל$DN2$מהטלפוןהגלישהחבילותאת
בבקשהציבורלמבניופנוהנייד,
סטו־עבורשעריהםאתשיפתחו

דנטים.

$TS1$.סטודנטים$TS1$

$DN2$.סטודנטים$DN2$האוכ־עלמדברים"אנחנו

לוסייה

$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$הסולם,בתחתיתשנמצאת
להע־שאפשרהמצוקותכלעם
לות

$TS1$להעלות$TS1$
$DN2$להעלות$DN2$ומוסיףאומרהואהדעת",על

הוודאותואיהכלכלייםשהקשיים

ומ־ה-02בניאתלדחוףעשויים

שהו

$TS1$ומשהו$TS1$

$DN2$ומשהו$DN2$המשפחה,אתולפרנסלעבוד

האקדמיבעתידםלהשקיעבמקום
הית׳םבפניניצבההזוהדילמה

לעבו־וסטודנט22בןאלנבארי,
דה

$TS1$לעבודה$TS1$
$DN2$לעבודה$DN2$לוישאמנםבספיר.סוציאלית

הקליטהלדבריו,אףנייד,מחשב
הואשבוערד,תלמוכרהלאבכפר

שליחתהפנים"."עלהיאמתגורר,

האקדמיתלמערכתכניסהאומייל

לי"ישדקות.כמהלארוךעשויה

מפסיקאניזהו,שאמרו:חברים
הקו־שתיגמרעדהלימודיםאת

רונה",

$TS1$,"הקורונה$TS1$

$DN2$,"הקורונה$DN2$הואאךאלנבארי.אומר

לה־כדיידיים.הריםלאדווקא

משיך

$TS1$להמשיך$TS1$

$DN2$להמשיך$DN2$,עםמקרוביםביקשללמוד

עםלמקוםלנסועלושיתנורכב

למשלטובהסלולריתקליטה

הראשיהכבישעלהדלקתחנת

משם.וללמודלשבתשיוכלכדי

יכוליםהסטודנטיםאםואולם,

מו־ליישובאודלקלתחנתלנסוע

כר

$TS1$מוכר$TS1$

$DN2$מוכר$DN2$הסלול־לרשתלהתחברכדי

רית,

$TS1$,הסלולרית$TS1$

$DN2$,הסלולרית$DN2$הסיפורהסטודנטיותבקרב

המשפחההתנגדותיותר.מורכב

מנועותגםהןלפעמיםזאת.מונעת

מט־להןשהוצמדבהונךמלהיעזר

עם

$TS1$מטעם$TS1$

$DN2$מטעם$DN2$.ישלסטודנטית"אםהמכללה

לפנותיכולהלאהיאגבר,חונך

מס־בבית",כשהיאבטלפוןאליו

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$,תק־לא"המשפחהאזבארגה
בל

$TS1$תקבל$TS1$
$DN2$תקבל$DN2$בקמפוס,שאפשרימהזה.את
מודאגאל־סאנעגםבבית".אסור

רגי־"בימיםהסטידנטיות.ממצב

לים,
$TS1$,רגילים$TS1$

$DN2$,רגילים$DN2$הע־עדמהבוקרבקמפוסהן

תל־הסטודנטיתאיפהעכשיו,רב.

מד?

$TS1$?תלמד$TS1$

$DN2$?תלמד$DN2$כשהיאמשלה,חדרלהאין

לעזור".ממנהמצפיםבבית

לכללאאבו־קוידר:פידא
איפשרוהסטודנטיות

כדילביתמחוךלנסוע

ללמודמקוםלחפש

גםלעיתיםמופיעותהמגבלות

רביםבקרבלהיחשבשעשויבמה

"רובבזום.שיעורלטריוויאלי:

מצל־פותחותלאהסטודנטיות

מה,

$TS1$,מצלמה$TS1$

$DN2$,מצלמה$DN2$הדילאומרתמדברות",לא

להוראהסטודנטיתעוידה,אבו

בפזו־המתגוררתאחוהבמכללת

רת

$TS1$בפזורת$TS1$

$DN2$בפזורת$DN2$.כזוהיתהעצמההיאכסייפה

הלמידהשלהראשוניםבשבועות

ככלונפתחההלכהאבלמרחוק,

מפחידהיה"זההחודשים.שנקפו

הלבתשומתשכלזהבהתחלה

עכשיואבלאותי.שרואיםעליי,

בכי־כמובשיעורמשתתפתאני

תה.

$TS1$.בכיתה$TS1$

$DN2$.בכיתה$DN2$."מזהההיאבכלל,מתרגלים

לאהקודםבסמסטרשיפור.מגמת

למדהוהיאמחשבברשיתההיה

כת־העבודותאתהנייד.מהטלפון

בה

$TS1$כתבה$TS1$

$DN2$כתבה$DN2$ושל־בטלפוןצילמהיד,בכתב

חה.

$TS1$.ושלחה$TS1$

$DN2$.ושלחה$DN2$שקי־מחשבברשותהישכעת
בלה

$TS1$שקיבלה$TS1$
$DN2$שקיבלה$DN2$,הס־אפילווהיאמהמכללה

פיקה

$TS1$הספיקה$TS1$

$DN2$הספיקה$DN2$עטה.פריספרבולכתוב

קדי־הלכהעוידהאבואםאך

מה,

$TS1$,קדימה$TS1$

$DN2$,קדימה$DN2$סטוד־אלצראיעה,סונדוס

נטית

$TS1$סטודנטית$TS1$

$DN2$סטודנטית$DN2$מחורה,23בתלתקשורת

כבויהמצלמתהאחורה.פוסעת

לדב־הקורונה,תקופתמתחילת

ריה

$TS1$לדבריה$TS1$

$DN2$לדבריה$DN2$כיווןוגם"ביישנות"בגללל
כיסויללאמסתובבתהיאשבבית

כךלהיראותרוצהלאאךראש,

המצ־רקלאכינדמהאךבציבור.

למה

$TS1$המצלמה$TS1$

$DN2$המצלמה$DN2$,ללמודשלההרצוןגםכבויה

להבין,קשהככה"גםפגיעה.ספג
לשאולקשהלהתאמץ?למהאז

שלבאווירהלאאנחנוכישאלות,

תקו־"היתהאומרת.היאכיתה",
פה

$TS1$תקופה$TS1$
$DN2$תקופה$DN2$לשיעורים׳,׳להגיעשהפסקתי
שנ־במשךפספסתישלאכאלה

תיים".

$TS1$."שנתיים$TS1$

$DN2$."שנתיים$DN2$,היוםנשארה.היאועדיין

של־בתקווהג׳,שנהתלמידתהיא

פחות

$TS1$שלפחות$TS1$

$DN2$שלפחות$DN2$בכיתה.מסייםהיאאותה

מוכריםלא

אפשראיאינטרנטבלי

הקורונהמרחוק:ללמוד
לנשירתםלהביאעלולה
בדואיםסטודנטיםשל

קדרי־עובדיהשירה
עמוד

הושקוניץאליהוצילום:אלנבאריוהית׳םעוידהאבוהדילאלדדא,חסיןאבו־קוידר,פידאהשעון:בכיווןלמעלה,מימין


