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 . מבוא1

היא  , בשנים האחרונות,בחינוך הדתי ובחברה הדתית בכלל עקרוניות והיסודיותאחת הסוגיות ה

הנושא איננו חדש, אך הוא פושט ולובש צורות חדשות מעת לעת. שאלת החינוך הנפרד והמעורב. 

עים בשיח הציבורי בנושא, חלקם צורמים ותקיפים, אחרים מתונים יותר, אך קולות שונים נשמ

מהי דרך החינוך הראויה? כיצד החברה הדתית מעוניינת  -בסופו של דבר השאלה המהותית היא

 מהו מעמדה של ההלכה אל מול מציאות חברתית משתנה? לגדל את חניכיה?

 

לה זו, וגם לא להקיף את הנושא כולו, שיכול במסגרת עבודה זו איננו מתיימרים לתת תשובה לשא

לפרנס מחקרים שלמים בפני עצמם. עם זאת, ניסינו להציג כיוונים ומגמות שונות בדיון בנושא, 

 ולברר את דעתם של אנשי חינוך ורוח בשאלת החינוך המעורב והנפרד.

 

תמך עליו לצורך עיקר העבודה איננו הצד המחקרי של הנושא; כפי שיפורט בהמשך, לא ניתן להס

עבודה זו. הכיוון העיקרי שנבדק הוא הכיוון האידאולוגי, ובו בחרנו בשלושה מוקדים מרכזיים: 

נושא החינוך ב שחלה התפתחותהחינוך הדתי בעבר וגם תנהלות ההמוקד ההיסטורי, דהיינו ה

י של הלכת-המעורב והנפרד מאז ימיו הראשונים של החמ"ד במדינת ישראל; המוקד האידאולוגי

 חינוכי.-הנושא; ולבסוף המוקד הרגשי
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 . מהי רב תרבותיות2

 (, המתמקדות בשלושה היבטים:2005למושג רב תרבותיות מספר הגדרות )עזר, 

 בהקשר זה, רב תרבותיות פירושה היכולת של חברה להכיל שונות. -דמוגרפי

פעולות למניעת אפלייה בהקשר זה, פירושה חלוקה שיוויונית של כח בין קבוצות בחברה,  -מבני

 והבטחת שיוויון הזדמנויות.

זכותו של כל פרט לטפח את מרכיבי  -הצורך בכבוד הדדי בין תרבויות, ברמה האישית -אידאולוגיו

 תפיסה של מרכיב תרבותי כבעל יכולת להעשיר את החברה כולה. -זהותו וברמה ציבורית

 

"מהפכת זכויות  כפועל יוצא של נעשה  במושג רב תרבותיות  נרחב מבחינה היסטורית, שימוש

 נוספים (.גורמיםVertovec and Wessendorf, 2010האדם" בעקבות מלחמת העולם השנייה )

שהשפיעו על התפתחות הגישות הרב תרבותיות היו התמוטטות המערכת הקולוניאלית 

השחורים. האירופאית ותנועות זכויות האדם בארה"ב, שהנהיגו את המהפכה לשינוי מעמדם של 

כלומר, הגורם העיקרי להיווצרות התפיסות הרב תרבותיות היה גורם דמוגרפי, שהתרחב גם 

 למרחבים אחרים.

 

( הצביעו על גורמים סוציולוגיים ואידאולוגיים נוספים שגרמו 1998מאוטנר, שגיא ושמיר )

טט את להתפתחות התפיסה הרב תרבותית: האוניברסליזם; עליית הפוזיטיביזם המדעי )שמו

תפיסת הזהות הסטטית וגרם להתפתחות תפיסה דינמית יותר של זהויות ותהליכים תרבותיים(; 

 . כשיטת מחשבה מדינית מובילה. הליברליזםו
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 . רב תרבותיות וחינוך לרב תרבותיות בישראל3

( עומדות על כך שהמושג רב תרבותיות התפתח מאוד בישראל בשל העלייה 2001גולצמן ופרוג )

( בחנה את 2001, שהיא למעשה הגירה של יהודים מתרבויות שונות אל הארץ. עזר )לישראל

בבריטניה להתמודדות עם  פותחוגישות ש באמצעות, ישראלההתפתחות של הרב תרבותיות ב

לאחר מלחה"ע השנייה. בשנות המדינה הראשונות, הגישה  אוכלוסין מגוונות קליטה של קבוצות 

שלטון תאורית "כור ההיתוך" של בן גוריון הובילה את היחס ה הרווחת הייתה ה"היטמעות".

לעולים ולתרבויות השונות, והמטרה הייתה איחוד כלל התרבויות לתרבות ישראלית אחת. שרון 

שלדעתם מגמה  (1999) זאב-וגור( 2000) קלדרון(, 1998) וינגרוד ( מביאה את החוקרים אלכס2004)

צרו אפלייה וניכור בין הקבוצות השונות. לדעתם מדינת ישראל זו נכשלה לחלוטין, ובמקום זאת נו

על מנת להתמודד עם תרבותית -נמצאת בעשורים האחרונים בתהליכים שמחייבים התייחסות רב

 השונות הישראלית

 

( כי 2009תפקידו של החינוך הוא מכריע בפיתוח רב תרבותיות במדינה. בהקשר זה מציינת גלדי )

 המערכות-תת בין פירוד של שיקפה תהליכים האחרונות השנים בעשרים החינוך מערכת

 הצורך עם בישראל החינוך מדיניות מעצבי התמודדו זו הפרדה עם בבד בד .החברה את המרכיבות

 טען (2009, בתוך גלדי, 2003עירם ). לכידות חברתית לטיפוח מתאימים מנגנונים למצוא

 להקנות דרך מתאימה ימצאו חינוך שאנשי חיוני, ומיעוטים אתניות קבוצות בהן שיש שבמדינות

 -רב חינוך מוגדר זה חינוך. מהם השונים עם לחיות להם שיאפשרו ומיומנויות הבנה, ידע ללומדים

 .הצלחה בלא יושמו או כלל יושמו לא אלה רעיונות בישראל. תרבותי-בין או תרבותי

 

 התרבותית בהטרוגניות מכירה לבישרא הרשמית שהעמדה מצא (2009בתוך גלדי,  1996) הופמן

 פוגעים אלו אינם עוד ייחודיות התרבותית של חניכיה כלב מתחשבת היום החינוך שבה  מערכת

לדעתם של מאוטנר, שגיא ושמיר עם זאת,  .הקיים החברתי ובסדר המדינה של המוסר בערכי

הבולט של (, בחברה הישראלית לא מיושמת היום גישה רב תרבותית, שהרי האיפיון 1998)

תוצר של שסע חברתי עוד מימי ראשית  הקבוצות המרכיבות אותה, לדעתם, הוא שלילה הדדית

 של ליצירתה תנאים קיימים הישראלית כי בחברה, זאת הם סבורים .  עםהציונות המודרנית

החברות המצויות בה. אם נצרף לדברים אלו תת תרבותית, בגלל מלאּותן ועשירּותן של  רב תודעה

(, שהגיעה למסקנה שבמערכת החינוך לא עוסקים 2009, בתוך גלדי, 2003עתה של כהן נבות )את ד
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תרבותי גם -תרבותי, נסיק כי יש פתח נרחב להתקדמות בנושא הרב-באופן משמעותי בנושא הרב

 בתחום החינוך וגם בתחומים נוספים.
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 גישות החוקרים -והחינוך הנפרד מעורבהחינוך ה. 4

ובמיוחד  17-, החל מהמאה הת לחינוך מעורבוליצור את המסגר ינה החלובגנראה שהסיבה ש

חוקרת אמריקנית של (. Tyack,1992)היא הרצון לפתוח בפני הנשים אפשרויות שוות  ,19-במאה ה

( ציינה כי הסיבה העיקרית לדחיפת ארגוני Rosenberg, 2003ההיסטוריה של מעמד האישה )

של ההדר לבטל את נועדהאקדמיה אלא גם בבתי הספר, הנשים בעד חינוך מעורב, לא רק ב

האישה ובמיוחד כדי ליצור אווירה פחות מתוחה בין גברים לנשים על רקע מיני. זאת, ע"י יצירה 

 .כבר בגיל הילדות, שתרגיל את הילדים לחיים בחברה מעורבת של סביבה לימודית משותפת

 

, 20-רב באופן מוחלט. עד אמצע המאה העם זאת, עד לעשורים האחרונים החינוך לא היה מעו

בנים  70-וה 60-(. עד שנות הPollard, 1999כיתות נפרדות בבתי ספר נחשבו לדבר מקובל מאוד )

ובנות בבתי ספר רבים בארה"ב הופרדו בשיעורים מסויימים, מסיבות שונות: לימודי מקצוע 

וך מיני; וגם במקצועות הליבה כלכלת בית לבנות, חקלאות או מכונאות לבנים; חינ -"מגדריים"

לעיתים נערכה הפרדה, כנראה בשל תפיסה שיכולותיהם, מאפייני האישיות שלהם וגם ההתנהגות 

כיתות נפרדות כאלו אינן קיימות אבל  .)הנ"ל( החברתית המצופה מבנים ומבנות, שונים אלו מאלו

ה על אמריקני שאוסר אפלימשרד החינוך ה" של Title IXחוק " , בין השאר בעקבותבארה"ב יותר

רקע מגדרי. בנוסף לכך גם מבחינה חברתית הצטמצמו ההבדלים בין גברים לנשים מבחינת 

 המקצועות הנחשבים "מגדריים".

 

, מכמה סיבות: קיים רצון לשפר את ההישגים של מסוימת בעולם כיום החינוך הנפרד זוכה לעדנה

ליצור בכיתה אווירה לימודית בשל הרצון (; וכן Sax, 2006( וגם של הבנים )Pollard, 1999הבנות )

 טובה יותר.

 

( Separate Sex Education( לעומת חינוך נפרד )Co-Educationהמחקר בנושא החינוך המעורב )

 ,Maelבעולם בכלל ובישראל בפרט, הוא דל ומאוד ראשוני. בדו"ח של משרד החינוך האמריקני )

Alonso, et al, 2005מחקרים  100-כוללת של המחקר בנושא, שכללה למעלה מ ( נערכה סקירה

-מקיפים, והמסקנות העיקריות הן שהמחקר לא מייצג ולא תקף, וגם התוצאות מאוד לא חד

משמעיות. בדו"ח נטען כי יש בנושא זה הרבה טיעונים שלא ניתן להוכיח בגלל השקפות עולם, 

לפי ההתרשמות  מנהלים וכו'( ועוד. תרבויות שונות, גורמים שונים בהוראה )הורים, מורים,
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האישית שלי, יש להוסיף לבעייתיות המחקרית גם את המתח האידאולוגי הקיים בשאלות מגדר 

מסוג זה, שגורם לחלק ניכר מהחוקרים להתעלם מהמציאות המורכבת ולנסות להציג עמדה 

 אובייקטיבית ונטולת דעות קדומות.

 

ון זה או אחר אך הטיעונים העיקריים שלהם אינם ניתן למצוא ספרים רבים המצדדים בכיו

מבוססים על המחקר דווקא )אם כי כולם מבססים את הטענות שלהם על מחקרים שונים(, אלא 

 -על טענות רציונליות ועל השקפת העולם שלהם. כמה חוקרים מציינים זאת בעצמם, למשל

יח להראות תוצאות ברורות, וכי ( הצביעה על כך שאף מחקר לא הצלJill, 2004חוקרת אוסטרלית )

השאלה "איזה חינוך עדיף, נפרד או מעורב", היא מורכבת מדי בשביל מחקר בנושא. כל קהילה, 

כל בית ספר, נדרש לשאלות שונות ועומד בפני השפעה של נתונים שונים, וכן יש לקחת בחשבון כי 

ים, כך שבוודאי קיימים ההורים הם אלו שבוחרים לשלוח ילדים לבתי ספר נפרדים או מעורב

 ,Campbell and Wahlהבדלים תרבותיים בין התלמידים הלומדים יחד לבין אלו הלומדים בנפרד )

 (.Jill, 2004בתוך  1998

 

, הארגון הלאומי לחינוך NASSPE (National Association for Single Sex Public Educationהארגון 

ים להשאיר את נושא החינוך הנפרד על סדר היום בורי נפרד( הוא אחד מהגורמים שמקפידצי

בתי  506לפחות  (2011-2012הקרובה ) שנת הלימודיםארה"ב ב. לטענת הארגון קיימים בבארה"ב

 ספר המציעים חינוך נפרד, ביניהם גם בתי ספר מעורבים בהם קיימות כיתות נפרדות.

( שבו נמצא כי Piechura-Couture et al. 2006בארגון מצביעים על מחקר שנערך בפלורידה )

ההישגים של כל התלמידים גדלים בהפרדה של הכיתות, כאשר בית הספר שנבדק כלל תלמידים 

של רבים שאובחנו כסובלים מבעיות קשב וריכוז. תהליך המחקר לא צויין אך הובאו תוצאות 

 היו כדלהלן:ש, מעין מיצ"ב של מדינת פלורידה( FCATמבחנים איזוריים )

 בכיתות הנפרדות. 86%מבני הכיתות המעורבות הצליחו במבחנים, בעוד  37% -בנים

 בכיתות הנפרדות. 75%מבנות הכיתות המעורבות הצליחו במבחנים, לעומת  59% -בנות

 

, טוען כי גם גישת ההוראה שונה בין בנים לבנות. (Sax, 2006) ריצ'ארד סאקסמנהל הארגון, 

נות יש צורות למידה מועדפות שונות וכי אם מאפשרים בהרבה מחקרים מציינים כי לבנים ולב
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להם ללמוד בצורה שמתאימה להם, הלמידה משתפרת. לטענתו מרכיב נוסף שצריך להתייחס 

 אליו הוא הכשרה מתאימה של המורים להוראה בכיתה נפרדת.

 

 ר,, ע"פ מסקנותיהם מדברי המורים שהשתתפו במחק(Warrington et al, 2006חוקרים אנגלים )

 :,נפרדת להוראה בכיתהיתרונות  3 ציינו

 האפשרות להשתמש באסטרטגיות הוראה שמתאימות למין מסויים. .א

 סביבה שמאפשרת לאתגר את הסטראוטיפיים ה"גבריים" וה"נשיים". .ב

את בני המין  מפחיתה את הבושה, הסחת הדעת והצורך להרשיםהסביבה אינטימית יותר  .ג

 לה יותר.מאפשרת למידה ופתיחות גדוו, השני

 

, מובא במחקר Warrington et al, 2003)עם זאת אותם חוקרים מציינים כי במחקר קודם ומקיף 

מכיוון  ,התגלה כי גם באנגליה הניסיונות לקדם חינוך נפרד הינם חסרי ערך מחקריהנ"ל( 

שבמרבית בתי הספר הם לא התבצעו בצורה יסודית אלא חלקית, ואף ללא הכשרה והכנה 

ם זאת, בבתי ספר שכן התבצעה בהם הפרדה יסודית ומתוכננת, דיווחו אנשי הצוות מתאימה. ע

 שהמהלך היה מוצלח ומועיל.

 

יצאו תקנות חדשות של משרד החינוך האמריקני, המאפשרות לכל בית ספר ציבורי  2006בשנת 

ם ובנות בארה"ב לפתוח כיתות נפרדות לבנים ובנות, כל עוד השינוי מוטמע "באופן שמתייחס לבני

NOW (National Women Organization )(. ארגון US Dept. of Education ,2006בצורה שיוויונית". )

פרסם הודעה לפיה מדובר בהנצחת האפליה המינית, וכי "הפרדה פירושה  חוסר שיוויון במהותה"  

(Gandy, 2006במקום זאת, טוענים בארגון שיש לטפל בבעיות השורשיות שקיימות ב .) ,חינוך

 ולמצוא פיתרון לבעיות בתוך המסגרת המשותפת.

 

( ערכו מחקר על ההשפעה של בנות על בני כיתתן מבחינה Schlosser and Lavi, 2011שלוסר ולביא )

לימודית וחברתית, והמסקנה שלהם היא שככל שאחוז הבנות בכיתה גבוה יותר, כך ישנה תועלת 

אקונומי נמוך. המחקר, -לימודיים או מרקע סוציו גדולה יותר במיוחד לתלמידים בעלי קשיים

שנערך בארץ, מצביע על כך שלא ההתנהגות של התלמידים באופן אישי גורמת לשינוי, אלא דווקא 

ההרכב של הכיתה. שלוסר מצביעה על שתי עובדות נוספות, האחת כי נוכחות של בנות מקטינה 



11 

 

ות ההוראה, בעולם בכלל, מורכב מנשים, את שחיקתם של המורים מההוראה, והשנייה כי רוב צו

ולכן ייתכן שהאינטראקציה עם המורות היא זו שמחוללת את השינוי. על אף זאת, מציינת 

 שלוסר, מכיוון שהמצב הוא שעדיין יש רוב של נשים בתפקידי ההוראה, המחקר עודנו רלוונטי.

 

ן להשתמש בו בשביל לרדת משמעי ולא נראה שנית-כאמור לעיל, המחקר בנושא הוא מאוד לא חד

 לפסים מעשיים. מדוע בכל זאת מעדיפים בתי ספר רבים בארה"ב לנסות את השיטה?

( העלו כמה השערות, מהי הגישה הרווחת בציבור, Wahl & Campbell, 1998חוקרים אמריקנים )

את  שבגינה יש רצון לנסות את המסגרת הנפרדת: שבנים ובנות שונים לחלוטין; שלא ניתן לשנות

ההתנהגות של הבנים בסביבה החינוכית )כנראה כוונתם ליחס לבנות המין השני(; ושמכיוון 

לטענתם ההבדלים בין בנים  שנכשלנו בחינוך המעורב, אין ברירה אלא לחזור לחינוך הנפרד.

לבנות הם קטנים מאוד, אבל מכיוון שבחברה קיימת דעה קדומה שיש הבדלים גדולים, חייבים 

 לצמצם את הפער.לפעול כדי 

 

בעקבות סקירת המחקר שנערך בנושא החינוך הנפרד והמעורב, מסקנתי היא שלא ניתן כיום 

להיעזר בו, במצבו הנוכחי, כדי לגזור מסקנות מעשיות בדבר העדפתה של גישה כזו או אחרת. 

תורה א עבור תנועת נאמני ( בנייר העמדה שהכינו בנושתשע"אזוהי גם מסקנתן של עציון ולוין )

 ועבודה, בו הן גם קובעות כי המחקר כלל לא תקף. מספר סיבות לדבר:

רוב המחקרים נערכו על נוער בחטיבה העליונה, ולא בגילאי יסודי. זאת מתוך הנחה  .א

 גיל הבשלות המינית ולא קודם לכן.שההשלכה העיקרית של חינוך נפרד או מעורב מתחילה ב

, ולא מתייחס בצורה ת של ההפרדה בין המיניםהמחקר בוחן בעיקר את ההשלכות הלימודיו .ב

 .יסודית לשאלות החברתיות והרגשיות

המחקר נערך כמעט רק בבתי ספר פרטיים )בתי הספר הנפרדים בארה"ב הם כולם פרטיים(,  .ג

אקונומי גבוה ומורים בעלי -באוכלוסייה ממוצא לבן, מצב סוציו בדרך כללהמאופיינים 

 גבוהות מהממוצע.היכולות 

 

ן שעיקר עבודתנו תתמקד בטיעוני הדוגלים והמסתייגים מחינוך מעורב ונפרד, ולא תסתמך מכא

 על נתונים מחקריים.
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 בישראל חינוך הדתיב. חינוך מעורב וחינוך נפרד 5

 בחינוך היהודי בעבר: המציאות מוקד ראשון

רוחניים, גם השוללים חינוך מעורב וגם התומכים בו, מסתמכים בדבריהם על שיקולים דתיים ו

ובראש ובראשונה בטענה "מה היה קודם", מהי המסורת של החינוך הדתי בשאלת החינוך 

 ממש כפי שהיא קיימת גם כיום הבעיה( מיטיב להעמיד את תשכ"דמונק )הרב דומני שהמעורב. 

 :)ההדגשות שלי(

שכל המקורות היהודים ... כלא היה מקובל מעולם על היהדותיחד -"אין כל ספק שהחנוך

היחד? -ולהעלות שאלת חנוך האלה, בסגנון אחד ובשפה אחת מדברים, איך נוכל להוסיף

לטובת החנוך המעורב,  הלא ברור הוא, שאם יהיו כל מחנכי עולם בכף מאזנים אחד

בכל זאת התקיים  וגדולי התורה נגדו, שהכף השני תכריע לחלוטין את הכף הראשונה!

פועלי אגודת  בוציי, בכל זאת התקיימו בקניהלות נפרדות חרדיות בגרמייחד בקה-חנוך

מחו,  ולא רק שלאישראל חברות מעורבות של רווקים ורווקות לעיני כל גדולי ישראל 

 . והריבוצים האלה בסעד מוסרי ואפילו בתמיכה חמריתיאלא גם עמדו לימין הק

ת רוב ובכל זא -גם בזה, כי הכתות היו מעורבות  -יחד -בוצים לא מדובר רק בחנוךיבק

קרו בהם לפעמים קרובות, שמע מינא דניחא יהתורה עודדו אותם וחזקו אותם, ב גדולי

החנוך המעורב של היהדות החרדית במערב אירופה והחברה  -אלו בלבד  להו. עובדות

יחד אסור -מוכיחות שאין להכריע להלכה כי חנוך - (אפילו אגודאים) בוציםיהמעורבת בק

 ".בכל התנאים והמסבות

 

על בתי ספר ומעמיתיו בתחום החינוך, שמע ממשפחתו העיד כי שפירא )תשע"ב(  גם

 חרדים באירופה שהיו מעורבים.-אורתודוכסיים

 

 :(תרס"ג) , כגון הרב קוקידוע שגם רבנים גדולים מחו כנגד החברה המעורבת מאידך גיסא,

 ...בוגריםרוח ישראל לא יוכל לסבול שישבו יחד בבית ספר אחד בחורים ועלמות, ...

 

המצדדים בחינוך המעורב מרבים לטעון כי העובדה שבעבר התקיימו מסגרות דתיות מעורבות 

פיקרש, ה נוחה עם החינוך המעורב )ללא מחאה מצד הסמכות ההלכתית מוכיחה, כי גם רוח ההלכ
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ר לפיה יש להתי )סימן ע"ז(  מלבד טענה זו, הרב מונק גם מזכיר תשובה של ה"שרידי אש"(. תש"ע

 מעורב למניעת התבוללות:חינוך 

 להם הוריתי ,"ישורון" ממנהלי ]בנים ובנות בפעילויות משותפות, ש.ו.[על זה  כשנשאלתי

 וכל גדולים צדיקים שהיו, אשכנז גדולי להם שהתוו הדרך י"עפ פעולתם את שימשיכו

 באשכנז שהתפשטה הטמיעה מסכנת הנוער את להציל, שמים לשם היתה כוונתם

, ראת שמיםולי לתורה לקרבם והצליחו מישראל נפשות כמה הצילו וע"י כך בימיהם

 דורות להקים במעשיהם הצליחו ולכן החינוך בחכמת ומומחים בקיאים היו אשכנז וגדולי

 גדולי גאוני בידי עלה שלא מה, כאחד חילונית והשכלה יראת שמים בעלי של שלמים

 .הזמן תנאי י"עפ החינוך את לכונן ידעו שלא לפי, ופולין ליטא

 

היה היסוד לתנועות  , אף שניתן בדיעבד ובנימוק של "עת לעשות לה'" )ראה בהמשך(,זההיתר 

שנה  50-יש לציין כי כבר למעלה מ מעורבות באירופה, ולבתי ספר מעורבים.הדתיות ההנוער 

בה ש " )"הרמב"ם"(Maimonedesבשם " הקים הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל ישיבה גדולה

תלמיד שפירא מציין שועד סוף התיכון בנים ובנות יחד, אפילו בשיעורי הגמרא.  גןלומדים מגילאי 

אם  -לשיטת הרב, שאלת ההפרדה הינה פדגוגית וכלל לא הלכתיתכי של הרב סולובייצ'יק טען 

כל מה שהותר על טענה זו מגיבים השוללים, כי  הצורך להפריד, נפריד, אם הצורך לערב, נערב.

(, וכי אין להשוות בין המציאות באירופה של תשע"א, יואליהרב אבינר בתוך היה רק בדיעבד )

גם אריה לייבוביץ  או בארה"ב במקומות מסויימים, לבין המציאות בארץ. 19-המאה ה

(Leibowitz, 2008 מצטט תלמיד של הרב סולובייצ'יק, הרב הרשל שכטר, הטוען כי "ישיבת )

ייתה לדעת הרב סולובייצ'יק שום מודל אידאלי, ומציאות "דיעבדית" רמב"ם" בבוסטון לא ה

 לחלוטין.

 

 בשנת מזרחי של החינוך זרם בהקמתהייתה דתי -הציוני החינוךשל  וראשיתבמדינת ישראל, 

 של החינוך ממערכת המזרחי של הספר בתי של מקומם נפקד, בתחילה  (.א"תשנ איזק) ט"תרס'ה

 הציונית ההסתדרות עם המגעים החלו הראשונה העולם מלחמת לאחר ורק הציונית ההסתדרות

 כזרם הדתי החינוך התקיים דבר של בסופו. הציונית ההסתדרות בתוך דתי חינוך זרם ליצירת

 ביחס" המזרחי" חינוך של קיפוח שקיים כך על שהתריעו שהיו אף על, הכללית החינוך במערכת

, בוטלו הזרמים שהיו נהוגים עד חינוך הממלכתיחוק החל ואז ה ,בשנת תשי"ג .האחרים לזרמים

 אז ונוסד החינוך הממלכתי דתי כמערכת ארצית והוגדרו יסודותיו.
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 ושמירת שמיים ליראת חינוך -הדתי החינוך ממטרות( א"תשנ איזק בתוך, ב"תשל) קיל פ"ע

 חינוךל הדתיים ההורים של זכותם ומתוך, איתה הזדהות מתוך המדינה ידי על שניתן, מצוות

 לחינוך מסגרת להוות מטרתו בנוסף(. שם, ב"תשמ, יחיא דון) שלהם עצמית הגדרה פי על ילדיהם

 לכל מספקת שהמדינה כמסגרת אלא, מסויים לציבור רק מיועד שאיננו ביותר הטובה ברמה דתי

 .דורש

 

לעיל(, לא  -תשכ"דנידון מעט בספרות מוקדמת יותר )ראה למשל מונק,  ההפרדהשנושא  אף

אמנם נוסדו כבתי  הייתה התייחסות ישירה לנושא החינוך המעורב והנפרד. בתי הספר "תחכמוני"

ספר לבנות, והישיבות התיכוניות מנו כבר בשנת תשי"ח למעלה מאלף תלמידים )חובב, תש"כ(, 

כדוגמת צייטלין )צ'רקה, תש"ע(. ע"פ הדני )תשמ"ו בתוך איזק, , אך היו גם בתי ספר מעורבים

כבר מראשיתו היה החינוך הדתי נפרד, דבר שהתבטא גם בהחלטת מועצת חמ"ד משנת  תשנ"א(

ו לפיה החמ"ד שואף לחינוך נפרד. עטרי )תשמ"ז, שם( מציינת כי כאשר הוקם החמ"ד היו תשט"

 בלבד מבתי הספר מעורבים והשאר נפרדים. 5%

 

מוס סביב בית הספר "נעם", בעניין, עד הפול ערהתעורר דיון על פי הספרות בנושא, נראה כי לא 

לציין כי בחמ"ד הייתה קיימת מגמה פלורליסטית מאוד גם שבו נדון בהמשך בהרחבה. יש 

נים להתאים את בתי הספר בשנותיו הראשונות, וראשי החמ"ד איפשרו להורים ציבורים שו

 לצרכיהם )דגן, תשס"ו(:

 בסיס על מתוכנן היה, האזורי או היישובי, הדתי היסודי החינוך הראשונות "בשנים

בשעריו...  הבאות התלמידים קבוצות של השונים הצרכים פי על דהיינו, דיפרנציאלי

 כיבוד לעודד נועדו, הדתי החינוך מנהלי ידי על החינוך למוסדות שניתנו ההנחיות

 על לוותר בלי זאת. עליה ושמירה שונות עדות בני של והדתית התרבותית המורשת

 ההישגים בתחום והן הדתי בתחום הן הדתי החינוך תלמידי לללכ המשותפות המטרות

 הלימודיים".

 

 ה בחלק מהמקרים כפשרנות:תפרשהתנהלות זו אמנם נ

 הנחיות" הבינו" המצוקה ובשכונות הפיתוח בעיירות המוסדות מנהלי מבין ניכר "חלק

 ..."פרהס בתי בתוך פושרות לאוכלוסיות הדתי בתחום לוויתורים לגיטימציה כמתן אלה
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כנראה שאלו היו הניצנים הראשונים להקמתו של בית ספר נועם, "בית ספר תורני", שלימים 

לאומי", הלא הם בתי הספר -ם עם הציבור המכונה "חרדייהווה מודל לבתי הספר המזוהי

 .החינוך הדתי עבורהקמתם של בתי ספר אלו היוותה אבן דרך  להלן,התורניים. כפי שנראה 

 

וך בחוגי מרכז הרב )שיפטן, תשמ"ה בת לאומית ודתיתלתסיסה הביאה מים מלחמת ששת הי

 איזק, תשנ"א(:

"בשכונת קריית משה, שבה היה מצוי ריכוז של ר"מים ובוגרים של הישיבה, התגבה 

הדרישה של ההורים לפתוח מוסד לפי רוחם, כדוגמת החינוך העצמאי מבחינה דתית, 

... כך הוקם בראשית שנת הלימודים תשל"ב וכדוגמת החמ"ד מבחינה ציונית לאומית

 .המוסד הראשון של 'נועם'"

 

, הוקמו בעקבותיו בתי ספר נוספים שעליהם פרשו אנשי במשך העשור שלאחר הקמת בית הספר

נציין כי לא כולם תולים  לאומית.-"נועם" את חסותם, וכך למעשה הוקמה הרשת התורנית

כתהליך של התחזקות דתית שחל בשנים אלו,  תסיסה זו דווקא במלחמת ששת הימים, אלא

בצירוף לעובדה שבוגרי הישיבה הולידו ילדים וביקשו לחנכם על פי הדרך שבה האמינו, דבר 

שהתבטא גם בהקמה של ישיבת ירושלים לצעירים )"ישל"צ"( בשנת תשכ"ד )הרב פילבר, בתוך 

 איזק, תשנ"א(.

 

ת ילדיהם לחינוך העצמאי או לחינוך הממלכתי בתחילה, היו ההורים בוגרי מרכז הרב שולחים א

בלבד מהתלמידים הדתיים בקריית משה למדו בבתי ספר ממלכתיים  30%-דתי. בתשל"א כ

נשלחו לחינוך העצמאי )שיפטן, שם(. ההורים חשו  70%דתיים כדוגמת "מימון" ו"חורב", בעוד שכ

( הטענה , תשנ"אתוך איזקבתשמ"ב, שהם זקוקים לפיתרון ייחודי עבורם. ע"פ הרב פילבר )

 שהבוגר הממוצע בגלל רבים חילוניים בוגרים מייצר דתי הממלכתי החינוךהעיקרית הייתה  ש

 חילונית לחברה הספר מבית יוצא הבוגר. בסחף לעמוד בשביל מבחינה דתית חזק מספיק איננו

ם רק שליש תכנים תורניי לומדיםהילדים ש היא שעלתה נוספת בעייה. הדתית זהותו את ומאבד

 כמעט למעשה שהן מסגרות והקימו לרבנים הקשיבו לא הדתי החינוך מייסדיכן נטען כי . מהזמן

 על:-עקרונות מספר על החליטו "נועםבביה"ס " .קודש לימודי במעט מתגברות אבל חילוניות

 תומורו מורים גם הכולל מושלם דתי הווי ;לתורה עיקרי משקל הנותנת, תורנית לימודים תוכנית

 .מגדרית הפרדהכתנאי נקבע גם כי חייבת להיות ו; תורה-בני
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 במשך. בירושלים והעיריה החינוך מערכת בקרב רבה ובהתנגדות במאבקים נתקלו נועם מייסדי

. גם ביקורת מבית ומחוץ לא עבורו ראוי ומבנה הספר בית של מעמדו להסדרת נאבקו כעשור

ני תורה ועבודה" )כהן, תשמ"ה, שם( ייחסה לאנשי נחסכה ממייסדי בית הספר נועם. תנועת "נאמ

"נועם" שתי עילות להקמת בית הספר: צורך במוסד ייחודי עבור אנשי "מרכז הרב", שישרת רק 

אותם; ובנוסף כוונה להשליט את הדגם של "נועם" על החינוך הממלכתי דתי כולו. במכתב משנת 

יהודה קיל, לשר החינוך ידלין, על בית ספר )נספח בתוך איזק, תשנ"א( כותב ראש החמ"ד,  תשל"ו

"כל מוסד חייב לקלוט אוכלוסייה אחרת... כל מוסד חינוך... חייב לכבד סיכומים" )הכוונה  נועם:

ה המוקד שהי ,מכפי שהוסכם, ש.ו.(. נושא האינטגרציהלדרישה של נועם לקלוט יותר ילדים 

וך ן הורים רבים שהיו מעוניינים בחיננוגע גם לשאלת ההפרדה, שכ העיקרי למאבק נגד "נועם"

)תשס"ג( גרוס  הדתי נמנעים לשלוח את ילדיהם לחמ"ד בגלל ההפרדה המגדרית )בן גל, תשע"ב(.

, לנסות לחזור דייםבוגרי החמ"ד שהכירו בחסרונותיו לא הצליחו, או לא ניסו ש כך,מצביעה על 

 .ליצור מערכת נפרדתהחליטו אלא  -ולשנות מבפנים 

 

, ונראה (שםתחרותיות חיובית בחמ"ד )גרוס, ורים כי הקמתה של רשת "נועם" הביאה ליש הסב

, שלאמיתו של דבר נמשך עד היום. לגבי שאלת המחלוקת עוררה פולמוס ציבורי בנושאכי 

האינטגרציה, טוענים ברשת "נועם" כי גם הם לא מעוניינים בהקמתו של זרם נוסף אלא בשילוב 

דשות בתוך הזרם הקיים, ללא כפיית דעתם ודרכם על אחרים )הרב של אפשרויות תורניות ח

בית  כי הקביעהוכבר במטרות הראשוניות של בית הספר מופיעה  פילבר, בתוך איזק, תשנ"א(

עם זאת, בפועל  הספר מעוניין לקבל כל תלמיד מכל אוכלוסייה, ובלבד שיעמוד בתנאי הסף )שם(.

שנה לאחר הקמת "נועם" הראשון(, הוסדר  20-תשנ"ה )כרק בנוצרה רשת "נועם" כרשת נפרדת, ו

 מעמדה במסגרת החינוך הממ"ד.

 

המגמה המתוארת לעיל, שלמעשה הביאה לחלוקה דיכוטומית אצל חלק מהחוקרים בין "חרדי 

(, אינה רק , וגייגר תשס"ב, ור' להלן דיון בנושאלמשל: שלג, תש"ס 'לאומי" ל"דתי לאומי" )ר

. יחד עם בית ספר (העבודה )בחלוקה זו נעסוק בהמשך א גם בתנועות הנוערבחינוך הפורמלי, אל

נועם הוקמה גם תנועת אריאל )איזק, תשנ"א( שאופיינה בסניפים נפרדים, ובד בבד התעוררה גם 

מסמך פנימי של בני ( הוציא , בתוך רפאל, תשס"דבבני עקיבא סוגיית ההפרדה. שפירא )תשמ"א

בסניפים, בעקבות שאלות שנשאלו ע"י מדריכי וחניכי התנועה.  עקיבא העוסק בשאלת ההפרדה
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במסמך זה מובאת החלטה של ההנהלה הארצית של בני עקיבא משנת תש"מ שככלל פעילותה של 

בני עקיבא היא מעורבת, וסניף שחפץ בכך יכול להחליט מקומית על הפרדת הסניף לסניף אחד 

נ"א( מציין כי יחד עם הקמת "נועם" נידון גם נושא ת. איזק )תשבעל פעילויות נפרדות לבנים ובנו

תנועת הנוער, כאשר ככלל החליטה האגודה שניהלה את בית הספר לא להתערב בשיקולי ההורים 

, שתהווה אלטרנטיבה עבור "אריאל"בנושא, אך מנגד פעלה כדי להקים, כאמור, את תנועת 

 הורים אלו, שגם בה תהיה פעילות נפרדת.

 

ד מפרידים את הכיתות החל מכיתה ד' לכל המאוחר רוב בתי הספר בחמ"א שהמצב כיום הו

כך שבפועל  של הכנסת לחינוך דתי, תשע"ב(.של ועדת החינוך של ועדת המשנה  18)פרוטוקול 

נראה שמגמת ההפרדה התחזקה, וכמה גורמים תרמו לכך: הדרישה הגדלה לחינוך תורני יצרה 

ולמעשה הרבה בתי ספר מתמודדים על הציבור ה"איכותי"  ,תחרות במערכת החינוך )דגן, תשס"ו(

אקונומית ודתית גבוהות -שהוא גם בדרך כלל ה"תורני". קיימות גם אוכלוסיות ברמה סוציו

יחסית שאינן מעוניינות בהפרדה, אך הן המיעוט. סיבה נוספת היא התופעה שנדון בהמשך 

ה הדתית, והיא התגברות המגמה העבודה, שמשקפת את תהליכי השינוי שעוברים על החבר

ה"חרד"לית". יש הטוענים שקיימת סיבה נוספת, אשר הועלתה בפרוטוקול שהזכרנו, והיא 

שההפרדה מאפשרת לבית הספר לקבל שעות תקן לכיתות קטנות יותר. לא נפרט כאן את 

 את הנושא האידאולוגי נרחיב בהמשך העבודה.הגורמים המשפיעים כיום על הנושא, אך 
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 ההלכה והמציאות, לכתחילה ודיעבד :קד שנימו

 מוקד מרכזילמעשה שהוא , כללי יותרמוקד המוקד ההיסטורי, שנסקר לעיל, מהווה דברי רקע ל

מוקד זה הוא שאלת משקלם של ההלכה מול  בשאלות ליבה רבות במשנת הציונות הדתית.

הזכרנו בתוך הרקע ההיסטורי גם את הדעות ההלכתיות המציאות, והיחס לסתירה ביניהם. 

נמחיש כאן את הפולמוס בנושא, ובפרט בזיקה לשאלת החינוך בשלביו הראשונים דיון זה. 

 המעורב, דרך שאלות אקטואליות שעומדות על הפרק.

 

המזוהה "ציונות דתית" השתי קבוצות עיקריות בציונות הדתית:  מבחין בין( גייגר )תשס"ב

גייגר תולה את ההבדל בין . )להלן: צד"ח( ו"ציונות דתית חדשה", לוגית עם חוגי מרכז הרבאידאו

 קבוצות אלו בעיקר ביחס לחילונים:

, המודרני העולם של וחולף שלילי כביטוי החילון את בעבר תפסה הדתית הציונות אם

, קבוע םגור בחילון לראות הקוראים הקולות מתרבים ח ]ציונות דתית חדשה["שבצד הרי

 שוויונית. מוצא מנקודת שיח-דו לנהל יש שעמו

 

דתי של הצד"ח, לעומת החזון המשיחי -הבדלים אחרים שמציין גייגר הם החזון החברתי

אקדמית, -המאופיין במהפכנות דתית או גיאוגרפית, וכן השאיפה ליצירת אליטה אינטלקטואלית

נת גייגר, רוב אנשי הצד"ח גם סבורים לענייננו חשובה העובדה כי לטעלעומת אליטה רוחנית. 

שהיהדות מאפשרת להכריע בעניינים שאין "הלכתיים מובהקים", באמצעות ערכים מודרניים 

שאינם ממקור היהדות. כלומר, בעניינים רבים שלא נידונו בפסיקה המוקדמת והמאוחרת, יש 

 להכריע ע"פ ערכים מודרניים. 

 

חברה צנועה  -ותלמידו רן חורי חוברת בשם "חברה שלמהשרלו  יובל הוציאו הרב בשנת ה'תשע"א

מעורבת מלכתחילה", בחוברת זו, שיצאה ע"י תנועת "נאמני תורה ועבודה", טוענים הכותבים כי 

לא ניתן להתייחס למציאות של חברה מעורבת כ"דיעבד", וזאת מכיוון שהמציאות היא שהחברה 

איסור על אופי החברה אלא על מעשים שנוגדים  בהלכה לא מופיעלדבריהם, בימינו היא מעורבת. 

עלינו להתייחס אליה כנתון, ולבנות יחס  -את ההלכה, ומכיוון שהמציאות היא שהחברה מעורבת

 של טבעית ארץ דרך הגדיר זאת בתשובה לשאלה שנשאל, לפיה "יש כלפיה. הרב שרלוהלכתי 

 מהדברים חלק. החיים את הרתומט גביה על בנויה וההלכה, להלכה הקודמת החיים נורמליות

 היא דבר של ביסודו אך, וגדרים תנאים מוסיפה היא לחלק; לעשות דוחפת היא חלק; אוסרת היא
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(. רבים ממתנגדי ההפרדה בין המינים מסרבים לראות תשס"בגביהם" )הרב שרלו,  על בנויה

י הנוער מבינים בתנועות נוער מעורבות, למשל, מציאות של דיעבד. זאת מכיוון שבאופן זה בנ

, דבר שגורם שהמסגרת החינוכית היא השלמה עם המציאות ולא חתירה להגשמה של אידיאל

 (.תשס"ד)ברייר, בתוך רפאל, בסופו של דבר לבעיטה במסגרת ולחיפוש דרכים אמיתיות יותר. 

 

ר המתנגדים לחינוך מעורב טוענים כי לא ייתכן שנשלים עם מציאות שהיא מנוגדת לתורה, ונגדי

, מעורבת החברה שממילא בגלל המינים בין עירוב להתיר שצריך הזו אותה כ"דרך ארץ": "טענה

 את להתאים שצריך, אומרים אנחנו '.למציאות ההלכה את להתאים צריך. 'ישנה.. טענה זו

(. ע"פ תפיסתו של הרב אבינר, לא ניתן לקבל תשע"א, הרב אבינר בתוך יואלילהלכה" ) המציאות

של החברה המעורבת כאידיאלית, אלא רק כמציאות בדיעבד, שבתוכה ניתן לבנות  את המציאות

אכן גם מבין המסכימים עם נפרדת.  -קומה אחר קומה מסגרת קדושה יותר, ובסופו של דבר

הטענה העקרונית, שחברה מעורבת היא מציאות רצויה ולא "דיעבדית", יש המבחינים בין 

בין דרך ההתמודדות עם המציאות הקיימת. הרב חיים נבון ההגדרה מהי המציאות האידיאלית, ל

 שחברה ומאמינים, לכך מעבר לכת מרחיקים שהם דומה המחברים כותב כי "מדברי)תשע"א( 

. הללו" הדורות של בנסיבות רק לא, התורה של חזונה חותר שאליה החברה היא וצנועה מעורבת

שיש חברה אידאלית, ויש התמודדות  ייתכן והרב נבון רומז בדבריו לכך, שכולם מסכימים

אידאלית עם מציאות קיימת. ההבדל בין הצדדים הוא איזה צד צריך להדגיש: האם לנסות כמה 

שיותר להצדיק את המצב הקיים, מתוך לימוד זכות והצדקה של הדרך הנוכחית, ולהתמודד עם 

  של התורה. או לחתור ל"יישור קו" ולהכפפת המציאות אל הדרך האידיאלית -המציאות

 

סובר כי טעות היא לחשוב שבית ספר מעורב הוא  גם הרב שפירא )תשמ"ו, בתוך איזק, תשנ"א(

, "בגלל המאבק הקשה והמתמיד להחזיק בתי חינוך דתיים בתוך מערכת רחבה של עניין אידיאלי

 חינוך לא דתי, היו זקוקים במקומות רבים להחזיק כיתות ובתי ספר מעורבים, אחרת לא היו

מתקיימים... וכדין "עת לעשות לה' הפרו תורתך". מזה נולדו ההיקש והמסקנה המוטעית שכן 

ראוי להיות... בי"ס כזה פגום בענייני צניעות... וכשישנם הורים בני תורה ויראת שמים שדורשים 

 ".ביה"ס יהיה כפי שנדרש על פי תורה, הדין עמהם

 

מדרון ל בני עקיבא, הוא הביע את חששו מפני "בראיון שערכתי עם אמנון שפירא, לשעבר מזכ"

אך לקיים  -יש להפריד את בתי הספר אמנם . לדעתו,חלקלק" של מה שהוא מגדיר כהתחרדות
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פעילויות חינוכיות משותפות. אך מגמת ההפרדה היא פדגוגית, ולא בשל אילוצים הלכתיים. 

עוניינים בניתוק מהחברה שפירא סבור כי הדוגלים בהפרדה מוחלטת, גם בתנועות הנוער, מ

הכללית, ויצירת חברה שבסופו של דבר לא תוכל להתמודד עם אתגרי המציאות המודרנית, 

שפירא גם הוציא בעבר חוברת המקיפה את הנושא, כאמור לעיל,  בדומה לחברה החרדית.

 ב אבינר האוסרת על פעילות מעורבת ובעקבות הדיונים שעלו בתוך תנועתבעקבות תשובה של הר

 בני עקיבא.

 

-, הדוגל בעיצוב החינוך פרממוצעקו  גםבקרב הרבנים העוסקים בנושא יש להדגיש כי קיים 

, פירון והרב, תשס"ה, וייצן הרב)חברה, כלומר ע"פ הנתונים של המקום והחברה הספציפיים 

קבוע לדעתם, כל חברה זקוקה לחינוך שונה, וכל חניך זקוק לחינוך שונה. לכן לא נכון ל (.תשס"א

גדרים האם חברה כזו או כזו היא אידאלית. מכל מקום, שניהם מודים שהחתירה היא לצניעות 

גל )תשע"ב( סבור -גם בן ולקדושה, ולמצוא את המסגרת שתאפשר זאת בצורה הטובה ביותר.

ש"צריך להשאיר מקום לכולם; התחרות אינה צריכה להיות סביב ה"ְפרּומניקיות" ]סממנים 

 ם, ש.ו.[ אלא במגמה ליצור ספקטרום רחב שנותן פיתרון לציבור גדול ככל שניתן".חיצוניים דתיי

 

)דגן,  ניסו לצמצם את הפערים שבחלוף השנים ,אשי החינוך הדתיר עם קו מתון זה מזדהים

 למסע מזמנם הרבה ומקדישים הקבוצות בין לתמרן מנסים... הדתי החינוך מינהל אשיר. "(2006

 ועם ציבוריות הנהלות עם, הורים ועדי עם ודיונים פגישות של במסגרת הרגעה ושל תיווך של

הסקטוריאלית". דגן מדגיש  החלוקה את למנוע מנת על שונים מגוונים הורים קבוצות של נציגים

 הציונות של" המחנה אחדות" על לשמור הדתי החינוך מינהל בגאווה כי עד היום "הצליח

דתיים " בתהליך התפתחות החמ"ד )הכוונה לבתי ספר הדתית", מלבד מה שהוא מכנה "מורסה

ד מכיר בקיומן של גישות כלומר, החמ" חסותו של החינוך הדתי(.מתחת בפתח תקווה שיצאו 

שונות, ומנסה ללכת לקראת ההורים כמה שניתן. עם זאת, החמ"ד מנסה למתן גישות קיצוניות 

נות לאוכלוסייה רחבה, גם לזאת על מנת שלא יווצרו קרעים. זאת מכיוון שהחמ"ד מנסה לפ

 אלה מהלכיםהמסורתית, והתבדלות פירושה במקרים רבים הדרה של חלק מהציבור מהחמ"ד: "

 מהווים, החלשות האוכלוסיות של גבן על התנהלו המתרס עברי משני חזקות קבוצות שתי של

 ".דתיה הציוני הציבור ושל הדתי הממלכתי החינוך מוסדות של אחדותם על מתמיד איום
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 מוקד שלישי: השפעה חברתית ורגשית

חברתי. כפי שכבר צויין לעיל, -בנושא הרגשי , קיים גם דיון ערוהמעשי בצידו של הדיון הרוחני

חברתי, אך כאמור, לא ניתן ללמוד -מחקרים רבים עוסקים בנושא הלימודי ומעטים בנושא הרגשי

תוקף שלהם. ההתייחסות הראשונה מהם מסקנות מעשיות בגלל הדעות הרבות בנושא וחוסר ה

(. הטענות העיקריות שמביא שמצאתי, בארץ, לנושא הרגשי חברתי, היא של הרב מונק )תשכ"ד

הרב מונק לתמוך בחינוך המעורב הן: הצורך בהכרת המין השני לתפקוד במערכת הנישואין 

. מנגד, מביא ובחברה המעורבת, הפגת המתח המיני בין התלמידים, ושיפור התנאים החינוכיים

הרב מונק גם טענות המחייבות את החינוך הנפרד: הגדלת הסכנה להכשל באיסורים, תחרות בין 

ובדומה למה שציינו  הגדלת המתח המיני עקב השהייה המשותפת יחד. לדבריו, -המינים, ואדרבה

ריע על הרב מונק מכלעיל, אי אפשר להכריע לכאן ולכאן כל עוד לא התבצע מחקר מדוייק בנושא. 

פי היכרותו ותפיסת עולמו, שכדאי לדחות את החשיפה לחברה מעורבת עד הגיל שמתאים 

 לנישואין. 

 

( מתייחס לנושא הרגשי והחברתי ע"פ מחקרים בנושא התפתחות הילד בגיל תשס"אפרי )

ההתבגרות. קיים קונפליקט מובנה אצל נוער מתבגר, בגלל המתח המיני שנוצר בגיל ההתבגרות. 

בחברה המודרנית פרק הזמן שבו קיים מתח זה מתארך, בעיקר בגלל איחור גיל הנישואין.  בחברה

החילונית נתפסת פעילות המונעת ע"י מתח זה כחיובית ולגיטימית וכחלק מהתפתחותם של בני 

לעומתה, בחברה החרדית, קיים "טאבו" על הנושא, וגם נעשים מאמצים להקדים את גיל הנוער. 

פגש עם , לעומת זאת, המתח נשאר, והוא מתעצם במלאומית-בחברה הדתית ניתן.הנישואין ככל ש

 בני המין השני, בעיקר בבית הספר. דבר זה יותר קונפליקט מסובך:

 וההגבלות היצריים הדחפים עם ההתמודדות של הפנימי הקונפליקט זה שבמצב, דומה

 והמציאות רכיתהע העולם תפיסת שבין הפנימית ההתאמה חוסר ותחושת, ההלכתיות

 בחברה האחרים בציבורים מאשר יותר קשה, היצריים הדחפים עם ההתמודדות של

 הישראלית...

 

 לדעת פרי, קיים פיתרון לבעייה זו דווקא כאשר מאפשרים עירוב מסויים:

 המוקדמים בשלבים דווקא ואולי, השני המין לבני מוקדמת בחשיפה חינוכי היגיון יש

 טעונה פחות היכרות לאפשר עשויים אלה מפגשים. יותר וסהומכ עצורה המיניות בהם

 יכולה אלה במפגשים. אדם כבני המינים לשני המשותפים האנושיים הצדדים עם ומפגש
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 המינית מהעצמה המנוטרלים, ומקצועיים חברתיים קשרים לקיים היכולת להתפתח

 מופרדת. במערכת המתפתחת הפנטזיונית

 

 :סבורה כי יש תועלת בחשיפה לבני המין השניקהת )בתוך קלנר, תשס"ד( גם 

 בעיות לו שיהיו רק לא, רוצים מהרבנים שרבים כמו, בלבד גברים של בעולם שיגדל אדם

 הדרה שיוצרת שלמה ערכים מערכת זו. בשבילו' אחר' ל יהפכו נשים, נשים עם תקשורת

 .איתן הזדהות יצירת על מאוד ומקשה נשים של והזרה

 

לדעתו גם  יא שצריך להיזהר מקיצוניות כזו או אחרת, ויש ללכת בדרך האמצע.מסקנתו של פרי ה

 ששוררת בעת המפגש מכריעה את התוצאות לחיוב או לשלילה.האווירה 

 

נים מבחינה רגשית גם הבנים וגם הבנות יוצאים נשכרים מהמפגש בכיתה. הב טוען כי( תש"עוייס )

דרכי תקשורת בין אישיות ורתית, יכולת ריכוז, חב טלגנציהעם ביטויים שונים של איננפגשים 

עם  ומסוגלות לתקשר. שבין המיניםמודעות להבדלים המצויות אצל הבנות; והבנות מקבלות 

זאת, דבריו מבוססים בעיקר על מחקרים, ולא ברור מדבריו האם הוא גם מכיר את הדברים 

 מניסיונו האישי.

 

בית העיסוק בנושא נסוב סביב הפן המחקרי, , ניכר כי מרהמקורות השונים בנושאמסקירת 

וממילא לא ניתן לגזור ממנו מסקנות מעשיות )כפי שכבר פירטנו לעיל(. גם הניסיון החינוכי 

ים, תלוי בהרבה מקרים בזמן, במקום ובאוכלוסיה מסויימת. נושא והמעשי של גורמים מקצועי

 זה גם הוא דורש עבודת מחקר נוספת.
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 סיכום

 מהעבודה עולה כי שאלת אופיה של מערכת החינוך הדתית.חת את הדיון הציבורי בדה זו מנתעבו

הער שקיים הוא רחב הרבה יותר משאלה החינוך המעורב ונוגע בשאלות ליבה במשנת הדיון 

 הציונות הדתית.

 

שגיליתי הוא מסירותם ואחריותם של ראשי החמ"ד במשך השנים  המשמעותייםאחד הנתונים 

ניסו לשמור  התרשמתי שכל החולקיםשהיו קיימות בנושא, ת מחלוקות פנימיות למרונושא זה. ל

ד על האחדות ולאפשר לכל זרם לטפח את ייחודיותו, בד בבד עם התחייבותם לשמר את החמ"

 .בשעריוכזרם פתוח המקבל אליו בזרועות פתוחות את כל מי שחפץ להיכנס 

 

, סביב נושא ההפרדה בבתי (בימים אלהשמתחוללות גם )לצערי נחשפתי גם למחלוקות קשות 

המרכז הטוענת כי אנשי אזור הספר. יום קודם כתיבת שורות אלו שודר ברשת ב' ראיון עם אם מ

גרעין תורני משתלטים על בית הספר של ילדיה ודורשים בכפייה להעלאת הסטנדרטים הדתיים, 

דעתה מדובר בדבר מסוכן בגלל ענייני צניעות ותגבור תורני. להקפדה מחמירה בכולל הפרדה וגם 

ש"ילדיה ילמדו להקשיב לרבנים כסמכות בלעדית". באופן אישי נראה לי שמדובר בדמגוגיה, 

במיוחד לאור סיפור אישי אחר שנחשפתי אליו בו הורים פעלו לפגיעה במנהל בית ספר מצליח 

ות גדולה בנושא בגלל הצלחתו התורנית והרוחנית בעבודה עם הילדים. רצוני לומר, שיש היסחפ

ודרכו של הציבור הדתי זה ודיונים פרטנים הופכים עבור המשתתפים בהם לדיונים על מהותו 

שעה שבסך הכל מדובר במחלוקת קטנה ושולית ביחס לבעיות הדור. אני מאמין כי  לאומי כולו.

 לדיו ולעמידה על ערכי הדתהנו בעל יושרה שאיפה למצוינות יהציבור הדתי לאומי ברובו 

שהתעורר באופן טבעי הרצון לתגבר את הנושא התורני בחמ"ד, כך הוא גם נבלם  כשםוהמסורת. 

דברים דומים לאלו אמר  באופן טבעי, והבעיות החמורות בנושא החינוך הנפרד נמצאות בשוליים.

כך  באותו ראיון ברדיו הרב רפי פוירשטיין, מארגון רבני צהר, בתגובה לדבריה של אותה אם.

ו של דבר, הנושא נמצא במודעות של ראשי החינוך הדתי, של המנהלים והמחנכים, ואין שלאמית

צורך להתייחס אליו באופן שהייתי מגדיר כמעט כפאניקה. עם זאת, ראוי וטוב שהנושא נשאר על 

 סדר היום וקיימת התייחסות לגביו על במות שונות ומגוונות.
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שהמחקר לא נותן לנו תשובות, גם הדיון בטיעונים לגופה של שאלת החינוך הנפרד והמעורב, כפי 

השונים לא מצייר תמונה ברורה בשאלה האם החינוך צריך להיות נפרד או מעורב. ברור שמדובר 

עם זאת, אני  גם בשאלה הלכתית וגם בשאלה פדגוגית שיש לתת עליה את הדעת מכל הכיוונים.

יבור לבחור את הדגם הרצוי עבורו. זוהי חש הזדהות רבה עם הגישה הגורסת כי יש לאפשר לכל צ

גם הגישה של מנהל בית הספר שבו אני עובד, שהביאה אותי לכתוב את העבודה הזו. בית הספר 

פונה לציבורים שונים, גם חילוני, גם מסורתי וגם דתי על גווניו השונים, ומתוך כך בחר לאפשר 

גג אחת. למעשה האמירה של בית להורים גם כיתות מעורבות וגם כיתות נפרדות תחת קורת 

בית הספר מנסה לשדר לציבור כי החינוך הדתי הוא מספיק  -הספר איננה "זו הדרך הנכונה"

 יבוא ויטול. -חשוב בשביל שכל מי שחפץ בו

 

, אך נראה לי שה"חושים" המקצועיים החלטיותבעקבות העבודה, כאמור, לא הגעתי למסקנות 

בחון את הדברים כשאני נתקל בהם ולנסות להכריע בעת הצורך שלי התחדדו, ואני משתדל יותר ל

הנתונים והסיפורים שנחשפתי אליהם גם עודדו אותי לקחת חלק מה הדרך הנכונה לפעול בה. 

פעיל בנושא מכיוון שנראה לי שמעורבים בו יותר מדי רגשות ואידאולוגיות ומעט מדי נתונים 

תרום לקוראים בה להבין מעט את הנושא ותעודד אני מקווה שעבודה זו תישר. -מבוססים ושכל

 גם אחרים להרחיב עוד בנושא ולהוסיף לשיח הציבורי.
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 המלצות למחקרי המשך

 השפעת החינוך הנפרד על האינטגרציה .א

נראה כי נושא האינטגרציה הינו לא פחות מציפור נפשה של החמ"ד, אשר ניסתה לשמור כל העת 

פגיעה באינטגרציה  בדברכלפיהם,  שהופנתה הביקורת ב"נועם" טענו כיעל אחדות המחנה. 

החברתית ועל הסתגרות, איננה מוצדקת, וכי הם מקבלים כל ילד שיעמוד בתנאי הסף. למעשה, 

. בן גל )תשע"ב( מציין שגם בבתי ורניים אינם פונים לציבור רחבנראה כי באמת בתי הספר הת

ל אופי המוסד ובמקרים רבים השפיעה התחרות ע הספר שאינם מוגדרים כ"תורניים"

האינטגרציה נפגעה גם מבלי שבפועל בית הספר הפך ל"תורני". ראוי לברר מה בכל זאת היקף 

התלמידים המסורתיים שפוקדים את החמ"ד, האם ישנה ירידה של תלמידים כאלו בגלל 

 ר.התבססות בתי הספר התורניים, ואלו דרכים נוקטים מנהלי בתי הספר כדי לצמצם את הפע

 

 מחקר אמפירי להשוואה בין חינוך מעורב ונפרד .ב

מאיסוף המידע שנערך במסגרת העבודה נוכחתי, כי קיימים מספיק נתונים וכלים בידי החוקרים 

משפיע אופיו של בית הספר, נפרד או מעורב, על עתידם  לצורך קביעה החלטית באשר לאופן שבו 

שאלה הלכתית אלא פדגוגית, אבל גם לצורך  של חניכיו. נושא זה קריטי גם לסוברים שאין זו

בחינת הנתונים על ידי אנשי תורה, שנדרשים לסוגיה זו יום יום, ולא תמיד מקבלים תמונה שלמה 

של המציאות. לצורך מחקר זה יש להשוות בין בתי ספר מציבורים שונים, גם בהתנחלויות, גם 

לימודיים אלא את הנושא הרגשי בפריפריה וגם בערים גדולות, ולבחון לא את ההישגים ה

 והחברתי, והיחסים בין המינים על רקע אופי החינוך.
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 ביבליוגרפיה

סיפורם של רשת בתי הספר  -נועם: מחינוך ממלכתי דתי לתגבור תורני ( תשנ"אאיזק, פ', )

 , הוצאת יצירה, ירושליםהתורניים בארץ

 או שני לדור המדינות השייכים חבר וצאיי נערים קבוצת ניתוחגולצמן, ל'; פרוג, א', )תש"ע( 

 , משרד החינוך, מינהל חברה ונוער16, בתוך: מניתוק לשילוב תרבותית רב בראייה" וחצי דור"

 , בתוך: אקדמות יא תשס"בציונות דתית חדשהגייגר, א', )תשס"ב(, 

שוורץ, ד' , בתוך: שגיא, א' ודתי-תפקידיו החברתיים של החינוך הממלכתיגרוס, ז' )תשס"ג( 

 )עורכים(, "מאה שנות ציונות דתית, היבטים חינוכיים", בר אילן, תשס"ג

, מכללת ליפשיץ ומשרד הביטחון, החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופהדגן, מ' )תשס"ו(, 

 ירושלים

, ]גירסה אלקטרונית[, נדלה בתאריך "חברה מעורבת כשרה", )תאריך לא ידוע( הרב אבינר, ש'

 http://www.kimizion.org/maamar/krc71a.doc מתוך: 1125.7.

, ]גרסה תשובה לשאלה באתר האינטרנט של הרב יואל בן נוןהרב בן נון, י' )תאריך לא ידוע(, 

 http://ybn.co.il/sut1.asp?num=9מתוך:  25.7.11אלקטרונית[ נדלה בתאריך 

", ]גירסה אלקטרונית[, נדלה בתאריך תנועת עזרא לכתחילה או בדיעבדהרב וייצן, ש' )תשס"א(, "

 tAsk.aspx/14606http://www.yeshiva.org.il/ask/prinמתוך:  25.7.11

 כ״ו גיליון, (הדתיים האקדמאים ביטאון) דעות בתוך, היום-יחד חינוך(. תשכ"ד) הרב מונק, מ'

 25.7.11", ]גירסה אלקטרונית[ נדלה בתאריך חברה צנועה מעורבתהרב נבון, ח' )תשע"א(, "

 %/D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/44883.htmlhttp://www.kipa.co.il/tarbutמתוך:

", ]גירסה אלקטרונית[, נדלה בתאריך האם חברה מעורבת מותרת?(, "תשס"ההרב פירון, ש' )

http://www.kimizion.org/maamar/krc71a.doc
http://ybn.co.il/sut1.asp?num=9
http://www.yeshiva.org.il/ask/printAsk.aspx/14606
http://www.kipa.co.il/tarbut/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D/44883.html
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 http://www.maale.org.il/index.php/ser/show?vidid=100461מתוך:  25.7.11

 , ישיבת פתח תקווה"רשו"ת הרביםהרב שרלו, י' )תשס"ב(, "

נאמני תורה  ",חברה שלמה: חברה צנועה מעורבת לכתחילההרב שרלו, י', וחורי, ר' )תשע"א( "

 ועבודה

פשרנות בדיעבד, או  -י"ס ממ"ד מעורב)הרצאה(, "ב הממ"ד המעורב -היבטים חינוכייםוייס, א', 

 , בית הכנסת "קהילת אהבת ישראל", גבעת שמואל. 27.6.10חינוך דתי לכתחילה?", 

 , היכל שלמה, ירושליםהליכות תו שין כףחובב, מ', )תשכ"א( 

, ]גירסה  מעורבת" לחברה היתר שום אין: שרלו לרב מגיב אבינר "הרביואלי, א' )תשע"א( 

 /http://www.srugim.co.il/flash/178177 מתוך: 25.7.11נדלה בתאריך אלקטרונית[, 

 , בתוך: ניבוהשתמעויותיה מוקדיה: דתי-הממלכתי בחינוך הירידהלסלוי, א', שורצולד, י', 

 223-235' עמ( ו"מ-ה"תשמ) ט"י-ח"י, המדרשיה

 בתוך: רב הרהורים על רב תרבותיות בישראלגיא, א'; ושמיר, ר' )תשנ"ח(, מאוטנר, מ'; ש

: אביב-תל. (67-76צבי )עמ' -רוזן לאריאל הזיכרון ספר, ויהודית דמוקרטית במדינה תרבותיות

 אביב-תל אוניברסיטת, רמות הוצאת

 יברסיטההאונ, רב תרבותיות בחברה ובבית הספר: הבטים חינוכיים ואוריניים, , ח' )תשס"ד(עזר

 הפתוחה

 בתוך:. פלורליסטית בחברה ערכי לטיפוח אמצעי – תרבותית רב אוריינותח' )תשס"ה(, , עזר

 הראשי המדען לשכת, החינוך משרד(. 559-590'  עמ) הישראלית בחברה וחינוך ערכים: צמתים

, מתוך: 25.7.11! ]גירסה אלקטרונית[, נדלה בתאריך חינוך מעורב מלכתחילהפיקרש, ט' )תש"ע(, 

http://www.datili.co.il/index.php?id=43989 

http://www.maale.org.il/index.php/ser/show?vidid=100461
http://www.srugim.co.il/flash/178177/
http://www.datili.co.il/index.php?id=43989
http://www.datili.co.il/index.php?id=43989
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' א: בתוך. פסיכולוגיים שיקולים-ההתבגרות בגיל מעורבת פעילות או חינוך(. תשס"א' )ט, פרי

 .תבונות, ותשב אלון, האבות דרך על(, עורכים) מוניץ' ומ ויגודה' ש, בזק

פשרנות  -)הרצאה(, "בי"ס ממ"ד מעורב הממ"ד המעורב -היבטים חברתייםצ'רקה, ר', וייס, א', 

 , בית הכנסת "קהילת אהבת ישראל", גבעת שמואל. 27.6.10בדיעבד, או חינוך דתי לכתחילה?", 

אסופת מאמרים בנושא החברה  -תשובה לחברים שואלים(, "תשס"דרפאל, ש' )עורך(, )

חברה /http://www.toravoda.org.il/filesמתוך:  25.7.11", ]גירסה אלקטרונית[ נדלה בתאריך מעורבתה

 doc.מעורבת

 , כתר, ירושליםהדתיים החדשים(, תש"סשלג, י' )

 הקיבוץ, טובה עין(, עורך) א' נחם,: , בתוך?בעצם למה אבל, להפריד כדאי(. תשנ"ט' )ל שקדיאל,

 .המאוחד

]גירסה  ספרותית עדכנית, סקירה: האלפיים בשנות בישראל בחינוך תרבותיות-רב עלשרון, ח', 

 , מתוך:25.7.11אלקטרונית[, נדלה בתאריך 

http://mofetnet.macam.ac.il/FileFetcher.aspx?id=35722&imageType=courseFile&Source=ADMIN 

בן גל, י', מנהל ישיבת "אורות יהודה" ולשעבר בי"ס צייטלין וישיבת נוה שמואל, ומרצה במכללת 

 , בטלפון.ראיון אישיהרצוג )י"ב מרחשוון תשע"ב(, 

 , בטלפון.ראיון אישי(, 25.10.2011א', לשעבר מזכ"ל בני עקיבא )שפירא, 

 ותרבות דתי לחינוך ,והספורט התרבות, החינוך ועדת של המשנה ועדת מישיבת 18' מס פרוטוקול

 ד". ]גרסה אלקטרונית[ כמגדרי בסיס על נפרדות לכיתות שעות לתקן בתקציב חוסר תורנית,

 מתוך: 30.11.11ב. נדלה בתאריך "תשע בחשוון

 01.rtf-21-11-www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/chinuch/2011 

http://www.toravoda.org.il/files/חברה%20מעורבת.doc
http://www.toravoda.org.il/files/חברה%20מעורבת.doc
http://mofetnet.macam.ac.il/FileFetcher.aspx?id=35722&imageType=courseFile&Source=ADMIN
http://mofetnet.macam.ac.il/FileFetcher.aspx?id=35722&imageType=courseFile&Source=ADMIN
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/chinuch/2011-11-21-01.rtf
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]גירסה אלקטרונית[, תשנ"ה. נדלה בתאריך  נועם-אמנה בין משרד החינוך ובין רשת מרחביה

 http://toravoda.org.il/node/2458 :מתוך 28.11.11
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 להרחבה רשימת מקורות באינטרנט

 כיפה -שאל את הרב  -דעת הרב קוק זצ"ל על חינוך מעורב 

 היום / משה מונק -חינוך יחד 

 !חינוך מעורב מלכתחילה -דתילי, אתר הבית של הציונות הדתית. 

 2008אביב  - 42גיליון  -הסתדרות המורים בישראל 

 של יזהר ברק בקורת ולא זלזול, תגובה לתגובותיו

 אפשרית. תשובה ליזהר ברק –חברה צנועה ומעורבת 

 חברה הלכתית לכתחילה

www.toravoda.org.il/files/ מעורבת.pdf 

 הרב יואל בן נון

 שבת אחים לחוד | תורה ועבודה

 הדרך למעלה" להעצמה אישית"

תפוז  -רק השינוי אינו משתנה  -המפתח להצלחה בלימודים: הפרדה בין המינים. 

 בלוגים

coeducation 

 היום / משה מונק -חינוך יחד 

 בית ספר -כפר אדומים 

 חינוך נפרד בממ"ד | תורה ועבודה

 בנות ממשוואת הלימודים-ת יחסי בניםלהוציא א

 פורום נשים דתיות -קולך 

 גבעת שמואל:מאבק סביב סוגיית החינוך הנפרד | תורה ועבודה

 פורום נשים דתיות -קולך  -על חינוך נפרד ועל חינוך מעורב 

 פורומים, קהילות בתפוז אנשים -פמיניזם  -טוב או רע לבנות?  -חינוך נפרד

 !חינוך מעורב מלכתחילה -דתילי, אתר הבית של הציונות הדתית. 

 דף מרכז נאמני תו'ע

 טיעונים -נאמתי תו'ע

 התפתחות החינוך הממ"ד / מתתיהו דגן

www.bmj.org.il/files/1131290684610.pdf 
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