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מחנכות ומחנכים יקרים, 

חוברת מערכים זו מוגשת לכם במטרה לעורר שיח ודיון בנושא הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל. 
החוברת יכולה לסייע לתהליכי למידה והפנמה של הסוגייה, שרבים נתקלים בה במציאות היום יומית, ואולי 
לא מזהים אותה ככזאת. אנו רואות בה הזדמנות לבירור ובחינת ערכים אצל התלמידים והתלמידות, ומקוות 

שתמצאו בה עניין. 

נשמח לקבל תגובות והערות על המערך: ללמידה, ייעול ויצירת שיתופי פעולה, ולמחשבות על כיוונים חדשים. 
פרטים ויצירת קשר בנספח.

קריאה מהנה!

 מותר ומומלץ 
להעתיק, לשכפל, 

לצלם ולהפיץ!

כאן לרשותכם\ן, 

ארגוני פורום המאבק בהדרת נשים, 
שתיל - הקרן החדשה לישראל

המגדלור

עיצוב: סטודיו רן לוצקי
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רקע על הסוגייה

הקואליציה למאבק בהדרת נשים כוללת כ-15 ארגונים פמיניסטיים, אקטיביסטיות עצמאיות וארגונים 
ולפעול  בישראל  נשים  הדרת  תופעת  את  למודעות  להעלות  בכדי  יחד  התאגדו  אשר  פלורליסטיים, 

למיגורה. 

בשנתיים האחרונות אנחנו רואים התעוררות מחודשת של סוגיית הדרת הנשים בחברה הישראלית.
מגמה זאת פרצה לשיח הציבורי בעקבות המוטיבציה של קובעי המדיניות לשלב חרדים בשירות הציבורי 

ובצה"ל, בעיקר בעקבות כניסתה של מדינת ישראל ל-OECD בשנת 2010. 
תועלתניים  ועקרונות  אינטרסים  בעלי  ידי  על  מתוחזקת  הסוגייה  סביב  השיח  התעוררות  לכך,  בנוסף 

המעוניינים לשמר את ההפרדה המגדרית.

תופעת הדרת הנשים הינה גם חלק מאפליה רחבה הקיימת בחברה כלפי מגוון אוכלוסיות, על רקעים של 
גזע, מין, מגזר או מעמד. המערכים שלפניכם יתמקדו בתופעות הדרת נשים, אך קשה לנתקם מההקשר 

הרחב של הדרה ומתופעות נוספות שלה  אשר חוות קבוצות מיעוט נוספות בחברה הישראלית ובכלל.

ניתן במהלך המערכים לבצע זום-אאוט ולעורר שיח בקרב התלמידים\ות על הדמיון בין הביטויים השונים 
של ההדרה, ועל המשמעויות של היקף התופעה בחברה ומה ניתן לעשות אל מולה.

עוד על הדרה וגזענות ניתן לקרוא בדו"ח מרכז אדווה על תעסוקת נשים יוצאות אתיופיה:

המינים  לכל  פונים  אך  נוחות,  משיקולי  נקבה  בלשון  ולעיתים  זכר  בלשון  לעיתים  כתובים  המערכים 
והמגדרים. אנו ממליצות לכל העושה שימוש בחומרים אלו להפעיל שיקול דעת ולעשות את ההתאמות 
ביחס  והקשר,  רגשי תרבות  יהיו  היעד. חשוב שאלו  לקהל  באופן הבאת התכנים בהתאם  הנדרשות 

לרמת התלמידים, היחסים המגדריים ועוד.

הקליקו לדו״ח מרכז אדווה

https://adva.org/wp-content/uploads/2021/08/ethiopian-israeli-women-employment.pdf
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התוכן בחוברת

5 משבצות תוכן:

משבצת פתיחה:
הדרה - מושגים ותיאוריה

על המדרון החלקלק:
כיצד הדרת הנשים מהווה בעיה עבור כלל החברה

מקרה בוחן:
הדרת נשים בצה"ל

רב תרבותיות:
מאפייני המרחב הציבורי במדינת ישראל

משבצת סיכום:
סדנת כלים וניתוח להתמודדות עם תופעות הדרת נשים



משבצת 
פתיחה

רציונאל:

מאפיינים:

ידע קודם:

מהלך 
הפעילות:

הדרה - מושגים ותיאוריה
מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

המושג הדרת נשים מתייחס לפרקטיקות שונות ומגוונות, שהמשותף להן הוא דחיקת נשים 
בין אם בדחיקת הנשים לחלוטין   - נשים  בו  גברי שאין  ויצירת מרחב  מהמרחבים הציבוריים 

מהמרחב הציבורי ובין אם בכפיית הפרדה מגדרית. 

הדרת נשים קיימת בכל הקבוצות באוכלוסייה, בכל הדתות ומסיבות מגוונות. 

מטרת משבצת זו היא 'ליישר קו' מבחינת מושגים בהם נעשה שימוש במהלך המערך כולו, 
ולחשוף את החניכים והחניכות באופן הדרגתי ומסקרן לנושא.

1. משחק פתיחה

2. דיון קצר

3. הגדרת ׳הדרה׳

4. למידת הגדרות בקבוצות

5. חזרה למליאה

6. סיכום

7. קריאה מתקדמת ודיון

פעילות זו משמשת כמבוא לשאר הפעילויות הבאות, היא ראשונית ומתוך שכך אינה תענה 
על כלל השאלות הכרוכות בשיח על הדרת נשים אלא תנסה לגרד את הידע שעל פני השטח 

וליצור עניין להמשך. 

זמן משוער:

שעה - שעה וחצי

קהל יעד:

כיתות י׳- י״ב
שנת שירות ומכינות 

סטודנטים\ות
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מהלך 
הפעילות:

משחק פתיחה

נצייר גרף על הרצפה של החדר: 
בצד אחד נכתוב  הדרה  ובצד השני  לא הדרה

נקריא לחניכים רצף של סיטואציות ונבקש מהם להתייצב על הגרף בין ההגדרות. 
חשוב לזכור שזה בסדר שהחניכים עדיין לא יודעים מהי הדרה ומושגים נוספים, לכן ניתן 

להם להתנסות בניסוח הגדרה תוך כדי משחק. 

ע', תושב בני ברק, רצה להשתתף עם 
משפחתו באירוע שידור הילולת מירון 

בל"ג בעומר. לטענתו, רצה לשבת 
עם אשתו, באירוע שכולו הנאה ופנאי, 

אך בין הגברים לנשים נמתחו יריעות 
הסתרה.

בישוב מעורב בו מתגוררים דתיים 
וחילוניים התקיימה הרצאה בהפרדה 

מגדרית, עבור משפחות להן ילדים עם 
בעיות בריאותיות. אותן משפחות שרצו 

לקבל את המידע בהרצאה- נאלצו 
להתפצל, ולשבת בנפרד. 

תלמידות בבית ספר ממלכתי- ציבורי 
שנאסר עליהן ללבוש מכנסיים קצרים 

בכניסה לבית הספר ובשיעורי חינוך 
גופני.

הופעה מוזיקלית ובה מספר האמנים 
הגברים גדול  ממספר הנשים האמניות 

המשתתפות. 

מפלגה בה אין כלל חברות כנסת. 

ר', אישה חרדית שגרה בירושלים 
התגרשה מבעלה לפני מספר שנים, 
ומגדלת את שלושת ילדיה פחות או 
יותר בכוחות עצמה. קיימות במגזר 

החרדי פעילויות פנאי לילדים בהפרדה 
מגדרית. בכך נאלצת ר' להפסיד 

פעילויות אלה, או לשלוח את ילדיה עם 
אנשים אחרים.

קורסים המיועדים לגברים בלבד 
במכללות חרדיות.

שיעורי חינוך גופני בבתי ספר ציבוריים 
בהם יש הפרדה בין התלמידים לבין 

התלמידות.

1

חוף ים / בריכה בהם יש שעות שונות 
לרחצת נשים ורחצת גברים.

הנחיה חדשה של משרד המדע: חניכת 
תלמידות\ תלמידי תיכון שעושות\ים 

עבודת גמר במדעים תתבצע רק על-ידי 
סטודנטים בני אותו המין.

קווי אוטובוס בהם ישנו סימון לגברים 
לשבת בחלק הקידמי ולנשים בחלק 

האחורי.

עיתונאיות הופרדו מעיתונאים ונשלחו 
למתחם אחורי מרוחק בביקור סגן נשיא 

ארה״ב בכותל.

בבתי עלמין מתקיימת בין האבלים 
הפרדה בין גברים ונשים במהלך טקס 
הלוויה, נשים אינן מורשות להספיד או 

ללוות את המת.

כניסות נפרדות בקופות חולים לגברים 
ונשים בסניפים שמוקמו בשכונות 

חרדיות, אזורי המתנה נפרדים ודרישות 
לבוש צנוע ממטופלים ומאנשי צוות.

במקומות שונים בארץ תלויים שלטי 
צניעות. שלטים אלה דורשים מנשים 
להתלבש בצניעות בעת שהן הולכות 

ברחוב, כולל פירוט אלו פריטי לבוש 
מותרים.

תחנת הרדיו החרדית קול ברמה. תחנה 
זו, שהחלה לשדר בשנת 2009, החליטה 
כי בשידוריה לא יישמעו נשים כלל )לא 

בשירה וגם לא בדיבור(. נשים שרצו 
לעלות לשידור נדרשו לשלוח פקס אותו 

הקריא השדרן הגבר.

משבצת פתיחה הדרה - מושגים ותיאוריהמערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל



7

מהלך 
הפעילות:

דיון קצר )אפשר גם תוך כדי משחק(

נשאל את החניכים: 
באיזה קריטריונים השתמשתם כדי להחליט לדעתכם מה נחשב הדרה ומה לא? 

האם קיים קשר בין ההחלטה שקיבלתם לבין העובדה שהמקרה אירע רק בציבור חרדי/דתי?
האם חוסר ייצוג של נשים נחשב בעיניכם הדרה?

נסביר לחניכים כי קיימים ארבעה מושגים שכדאי לדעת כאשר אנחנו מדברים על הדרת 
נשים. נתחלק לארבע קבוצות, כל קבוצה תקבל מושג אחד ותלמד עליו לעומק:

הדרת נשים מוחלטת מתרחשת כאשר מרחב ציבורי מסוים הופך להיות כזה 
שהכניסה לנשים אליו אסורה, כאשר שירות מסוים מוצע לגברים בלבד, כאשר 

נמנע מנשים לקחת חלק בפעילות ציבורית או כאשר דימויים של נשים מועלמים 
ומושחתים. 

כאשר ההדרה היא מוחלטת, קולן של נשים נאלם כליל, עצם נוכחותן במרחב הופכת 
צורה  זוהי  אלימות.  "מצדיק"  לפרובוקציה שמיגורה  אפילו  לעיתים  לגיטימית,  ללא 

קשה במיוחד של אפליה והשתקה. 

הפרדה מגדרית מתבטאת בהפרדה הנכפית על נשים וגברים, ילדות וילדים במרחבים 
ציבוריים. לעיתים ההפרדה נאכפת באמצעות הגדרת ימים נפרדים לנשים ולגברים 
בהספקת שירותים שונים כגון לימודים אקדמיים, קורסים ממשלתיים, חוגים לילדים, 

גני שעשועים ולונה פארקים, הופעות וספריות. 

נאכפת  וההפרדה  המינים  לשני  ומרחב  זמן  באותו  ניתן  השירות  אחרים,  במקרים 
באמצעות שלטי הכוונה, מחיצות, סדרנים, כניסות נפרדות וכדומה. 

הדרישות להפרדה מגדרית זוכות באופן יחסי לתמיכה ולקשב גם מצד מי שמתנגדים 
נדמית  מגדרית  שההפרדה  למרות  כי  המאמינות  יש  נשים.  של  מוחלטת  להדרה 
לעיתים כפרקטיקה שפגיעתה בשוויון פחותה, היא גורמת נזק כבד לשוויון בין המינים, 
הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. זאת משום שהן "מנרמלות" הבדלים שאינם בהכרח 

קיימים או רלוונטיים ליחסי גברים ונשים. 

קבוצה א׳ - הדרה מוחלטת

קבוצה ב׳ - הפרדה מגדרית 

למדריכה: 

ההמשגה הזאת כללית 
מאוד, אבל חשוב 

להסביר כי המושג 
הזה קיים לא רק 

בהקשר מגדרי אלא גם 
בהקשרים של קבוצות 

מיעוט אחרות. 

נגדיר באופן כללי את המושג ׳הדרה׳

למידה בקבוצות

הדרה הינה כאשר מבנה חברתי מוציא מהכלל חברים בקבוצות מסוימות שבתוכו, 
ומתוך שכך אחראי באופן ישיר למיקומם בשולי המערך החברתי, לתחושת הקיפוח, 

ולחוסר יכולתם להשתלב ולקחת בו חלק.

הדרה יכולה להתרחש בשדה הפוליטי, הכלכלי, החברתי, החינוכי, התרבותי, או הפיזי, 
כאשר האחראים לכך הם גורמים בני השפעה וכוח חברתי הקובעים את המדיניות 

ומוציאים אותה לפועל.

2

3

4

משבצת פתיחה הדרה - מושגים ותיאוריהמערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

ההגדרה מופיעה 
בפורמט להדפסה 

בנספח א׳ בסוף הפרק.

המושגים מופיעים 
בפורמט להדפסה 

בנספח ב׳ בסוף הפרק.
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צניעות מגדרית היא תופעה שמתבטאת בכך שנשים נתבעות לנקוט בסטנדרטים 
מחמירים של לבוש וכיסוי הגוף, או החרשת הקול הנשי. 

וילדות,  נערות  נשים,  גופן של  לפיה למראה  דרישות אלה משקפות את התפיסה 
לקולן ולנוכחותן מלווה תמיד קונוטציה מינית מחטיאה, מזיקה ומטמאת. 

הדרישות להתכסות ולהצטנע מתפשטות בשנים האחרונות והחלו להופיע גם בזירות 
ציבוריים  ומרחבים  שבעבר נחשבו לחילוניות באופיין, כמו צה"ל, החינוך הממלכתי 

נוספים. 

בנוסף לכך, הדרישה להצנעת מראה גופה של האישה, מקשה עליה לקחת חלק 
במבחני  לעמוד  האישה  של  הקושי  בגלל  לעתים,  הציבורי.  המרחב  בעיצוב  שווה 

הצניעות בקבוצה מסוימת, היא תמצא את עצמה מחוץ לאותה לקבוצה.

לעתים נעשה שימוש במונח "הדרת נשים" כדי לתאר מקרים של אפליה, בהם דחיקת 
הנשים מהמרחב אינה נעשית באופן מוצהר או מכוון. 

מפלגות  הבמה,  על  כלל  נשים  ללא  או  דוברות  נשים  מיעוט  בהם  כנסים  למשל, 
המשבצות מיעוט נשים ברשימות לכנסת ודירקטוריונים של חברות על טהרת הגברים. 

אלה אינם מקרים של הדרה מוחלטת אלא של תת-ייצוג בשל אפליה שהיא תוצאה 
של הטיות לא מודעות, של רשתות קשרים בין גברים ושל מבנים ארגוניים לא שוויוניים.

קבוצה ג׳ - צניעות מגדרית

קבוצה ד' - חוסר ייצוג

נחזור לקבוצה הגדולה, וכל קבוצה תציג בתורה את המושג אותו קיבלה. 

נשאל: 

מה התחדש לכם בעקבות הפעילות הזאת? 

איזה מהמושגים עדיין לא ברור לכם בצורה מלאה? 

האם לדעתכם יש תשובות ברורות בדיון על הדרת נשים מהמרחב הציבורי, או שכל ציבור 
בחברה הישראלית רואה את הסוגייה בצורה אחרת?

חזרה למליאה

סיכום

5

6

למדריכה: 

חשוב במהלך ההצגה 
של המושגים, לתקן 

ולדייק יחד עם החניכים 
את ההגדרות. 

בנוסף, כדאי לעודד 
את החניכים לחשוב 

על דוגמאות מהחיים 
שלהם המדגימות את 

אחד מהמושגים. 

למדריכה: 

חשוב להדגיש כי למדנו על המושגים אבל הם למעשה רק נקודות על ציר רחב של מקרים וסיטואציות שמעלות את השיח על הדרת 
נשים. המטרה היא להרהר בהם, ולנסות לצייר לעצמנו מפה של רצף ההדרה. אותה הדרה יכולה למעשה להתחיל מחוסר שוויון בייצוג 

הנשים במופע תרבות, ומהקצה השני להיגמר במחיקתן כליל מהמרחב הציבורי.

משבצת פתיחה הדרה - מושגים ותיאוריהמערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל
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נסביר לתלמידים\ות שישנו מושג מעולם הסוציולוגיה שנקרא "הצטלבותיות" או בשפה 
בתוכה  הגדולה  התמונה  את  לראות  ניתן  בעזרתו  אשר  מרובה",  "שוליות  יותר  פשוטה 

ההדרה מתרחשת, כחלק מדיכויים נוספים שנשים עשויות לחוות.

נקרא יחד את הקטע על המושג 'שוליות מרובה' )נספח בסוף המערך(.

נשאל: 

האם מישהו\ מישהו פה יכולים לתת דוגמא לשוליות מרובה שכזו? שהוא חש מופלה על 
רקע מספר חוויות הקשורות לגזע\ מין\מגדר\תרבות\שפה\מוגבלות שלו\ה.?

האם הצטלבות של מיקומי שוליים בחברה משפיעה בעינכם על כל סוגיה בנפרד? האם 
יש הגיון בקשירת הדברים יחד?

איך עשויה להשפיע החוויה של אישה, כעולה מאתיופיה, על החוויה שלה כשבמקשים 
ממנה לשבת במושבים האחוריים של האוטובוס? האם יש קשר בין הדברים?

קריאה מתקדמת ודיון 7 למדריכה: 

זוהי העשרה שיכולה 
להתאים כחלופה 

לקבוצות מתקדמות 
יותר ואינה חלק 

אינטגרלי מהמערך.

משבצת פתיחה הדרה - מושגים ותיאוריהמערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל
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הדרה - מושגים ותיאוריה  |  נספח א׳

הדרה הינה כאשר מבנה חברתי מוציא מהכלל חברים בקבוצות מסוימות שבתוכו, 
ומתוך שכך אחראי באופן ישיר למיקומם בשולי המערך החברתי, לתחושת הקיפוח, 

ולחוסר יכולתם להשתלב ולקחת בו חלק.

הדרה יכולה להתרחש בשדה הפוליטי, הכלכלי, החברתי, החינוכי, התרבותי, או הפיזי, 
כאשר האחראים לכך הם גורמים בני השפעה וכוח חברתי הקובעים את המדיניות 

ומוציאים אותה לפועל.
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הדרה - מושגים ותיאוריה  |  נספח ב׳

הדרת נשים מוחלטת מתרחשת כאשר מרחב ציבורי מסוים הופך להיות כזה שהכניסה 
מנשים  נמנע  כאשר  בלבד,  לגברים  מוצע  מסוים  שירות  כאשר  אסורה,  אליו  לנשים 

לקחת חלק בפעילות ציבורית או כאשר דימויים של נשים מועלמים ומושחתים. 

כאשר ההדרה היא מוחלטת, קולן של נשים נאלם כליל, עצם נוכחותן במרחב הופכת 
ללא לגיטימית, לעיתים אפילו לפרובוקציה שמיגורה "מצדיק" אלימות. זוהי צורה קשה 

במיוחד של אפליה והשתקה. 

וילדים במרחבים  הפרדה מגדרית מתבטאת בהפרדה הנכפית על נשים וגברים, ילדות 
ולגברים  לנשים  נפרדים  ימים  הגדרת  באמצעות  נאכפת  ההפרדה  לעיתים  ציבוריים. 
בהספקת שירותים שונים כגון לימודים אקדמיים, קורסים ממשלתיים, חוגים לילדים, גני 

שעשועים ולונה פארקים, הופעות וספריות. 

במקרים אחרים, השירות ניתן באותו זמן ומרחב לשני המינים וההפרדה נאכפת באמצעות 
שלטי הכוונה, מחיצות, סדרנים, כניסות נפרדות וכדומה. 

הדרישות להפרדה מגדרית זוכות באופן יחסי לתמיכה ולקשב גם מצד מי שמתנגדים 
להדרה מוחלטת של נשים. יש המאמינות כי למרות שההפרדה מגדרית נדמית לעיתים 
כפרקטיקה שפגיעתה בשוויון פחותה, היא גורמת נזק כבד לשוויון בין המינים, הן בטווח 
הקצר והן בטווח הארוך. זאת משום שהן "מנרמלות" הבדלים שאינם בהכרח קיימים או 

רלוונטיים ליחסי גברים ונשים. 

הדרה מוחלטת

הפרדה מגדרית 

בסטנדרטים  לנקוט  נתבעות  שנשים  בכך  שמתבטאת  תופעה  היא  מגדרית  צניעות 
מחמירים של לבוש וכיסוי הגוף, או החרשת הקול הנשי. 

דרישות אלה משקפות את התפיסה לפיה למראה גופן של נשים, נערות וילדות, לקולן 
ולנוכחותן מלווה תמיד קונוטציה מינית מחטיאה, מזיקה ומטמאת. 

בזירות  גם  להופיע  והחלו  האחרונות  בשנים  מתפשטות  ולהצטנע  להתכסות  הדרישות 
שבעבר נחשבו לחילוניות באופיין, כמו צה"ל, החינוך הממלכתי ומרחבים ציבוריים נוספים. 

בנוסף לכך, הדרישה להצנעת מראה גופה של האישה, מקשה עליה לקחת חלק שווה 
הצניעות  במבחני  לעמוד  האישה  של  הקושי  בגלל  לעתים,  הציבורי.  המרחב  בעיצוב 

בקבוצה מסוימת, היא תמצא את עצמה מחוץ לאותה לקבוצה.

צניעות מגדרית
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לעתים נעשה שימוש במונח "הדרת נשים" כדי לתאר מקרים של אפליה, בהם דחיקת 
הנשים מהמרחב אינה נעשית באופן מוצהר או מכוון. 

למשל, כנסים בהם מיעוט נשים דוברות או ללא נשים כלל על הבמה, מפלגות המשבצות 
מיעוט נשים ברשימות לכנסת ודירקטוריונים של חברות על טהרת הגברים. 

אלה אינם מקרים של הדרה מוחלטת אלא של תת-ייצוג בשל אפליה שהיא תוצאה 
של הטיות לא מודעות, של רשתות קשרים בין גברים ושל מבנים ארגוניים לא שוויוניים.

חוסר ייצוג

הדרה - מושגים ותיאוריה  |  נספח ב׳
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ִהְצָטְלִביּות )Intersectionality( זהו מושג המוכר בעברית גם כשוליות מרובה, שוליות מצטלבת או 
הצטלבות מיקומי שוליים.

זו בעצם תאוריה בה נחקרת הצטלבות בין צורות שונות של דיכוי, שליטה ואפליה. לפי התאוריה, 
– על רקע של גזע, מגדר, מעמד, נטייה  קטגוריות חברתיות ותרבותיות של קבוצות שחוות דיכוי 
מינית, ועוד מאפייני זהות, לא מתקיימים בנפרד זה מזה, אלא שלובים יחד ומשפיעים על האופן בו 

מערכות חברתיות פועלות על אנשים וקבוצות באופן מצטבר וייחודי.

התאוריה בוחנת איך מערכות דיכוי כמו גזענות, סקסיזם, הומופוביה ועוד- לא מתקיימות בנפרד 
אלא פועלות יחד, משפיעות זו על זו ויוצרות דיכוי כפול או משולש שמשקף את ההצטלבות של סוגי 

האפליה השונים, ומראה איך כל הדיכויים פועלים באופן דומה.

מודרות  שהם  שהרגישו  לבנות  לא  נשים  על-ידי  השחור"  "הפמיניזם  בארה"ב  החל  ה-70  שנות 
מהמאבק הפמיניסטי ומתכניו בגלל צבען וגזען. הן טענו כי נשים ממיקום חברתי מסוים, לא יכולות 

לייצג נשים ממיקום חברתי אחר, וכל קבוצת נשים חווה "חוויה" שונה שצריך להתייחס אליה.

דוגמא לכך היא שהפמיניזם אז בארה"ב דיבר על קידום נשים לתפקידי ניהול, בזמן שרוב הנשים 
ונחיתות שקשורה להשתייכות  בעולם סבלו  מבעיות אחרות בכלל של עוני, תנאי עבודה קשים, 

האתנית שלהן. 

את המונח עצמו טבעה חוקרת משפטית פמיניסטית בשם קימברלי קרנשו ב-1989 כדי לתאר את 
החוויה של נשים שחורות, החוות דיכוי מגדרי בקרב תנועות זכויות לשחורים המונהגים על ידי גברים, 

אך מצד שני חוות דיכוי גזעני מצד נשים לבנות בתנועה הפמיניסטית.

בתוך התנועה הפמיניסטית בישראל, הזרם הזה השפיע בעיקר על נשים לסביות ערביות ומזרחיות, 
שביטאו תחושות של אפליה ודיכוי, וכך בעצם נוסד הזרם של ה'פמיניזם המזרחי'. הפמיניזם המזרחי 
הנשית  לחוויה  כשמתייחסים  מלא,  באופן  מזרחיות  נשים  של  החוויה  את  לתאר  ניתן  שלא  אומר 
ולחוויה המזרחית בנפרד, אלא שכדי להבין אותן חייב להסתכל על החוויה הכוללת שלהן בה השלם 

גדול יותר מסכום חלקיו.

מטרת ניתוח התאוריה הזו היא קודם כל לשים את חווית החיים היום-יומית של אנשים מקבוצות 
מוחלשות במרכז, וניסיון להדגים את הדרכים שבהן הדרה, אי שוויון ודיכוי חברתי באים לידי ביטוי 
במקומות שונים בחיי האנשים, כשהשונות שלהם היא בכמה 'זירות' מקבילות. הבנה של המורכבות 
הזו, והעלאת המודעות אליה, יכולה לעזור בקידום שינוי חברתי- בשינוי היחס לאוכלוסיות מוחלשות.

שוליות מרובה – רקע, הגדרה והסבר

הדרה - מושגים ותיאוריה  |  נספח ג׳
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משבצת 
2

רציונאל:

מאפיינים:

ידע קודם:

מהלך 
הפעילות:

אודות המדרון החלקלק
מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

למה הדרת נשים מהווה בעיה עבור כלל החברה הישראלית?

בישראל יש עדיין מרחבים בהם נשים לא מורשות לקחת בהם חלק. 
שווה במרחב  כעת מנשים מכלל המגזרים לקחת חלק  כבר  מונעת  גם  זה  התנהלות מסוג 
הציבורי הכללי: ישנו מספר גדל והולך של מקרים בהם נשים לא יכולות להופיע מול גברים או 
להרצות להם עקב סיבות צניעות או סיבות אחרות, ובשל כך לא יכולות לעבוד או ללמוד בכל 

מסגרת, והן נדחקות ממודעות ומשלטים, מספרים ומעיתונים. 

כך, כלל הנשים נפגעות ביכולתן לקחת חלק בשוק העבודה ולהתפרנס, להיות חלק משמעותי 
ומשפיע בחברה, לממש את עצמן ולהגשים את יכולותיהן ואת רצונותיהן. 

משבצת זו תעסוק בהתפתחות תופעת הדרת הנשים ובחדירתה למרחבים שבעבר היו נטולי 
הדרה תוך שהיא כוללת ילדות יותר ויותר צעירות.

1. קריאת כתבות מודרכת בקבוצות

2. שיתוף הכיתה

3. דיון כיתתי

4. דיון מתקדם

5. סיכום

6. למידה מתקדמת

מומלץ להתחיל עם המערך הבסיסי של תיאוריות ומושגים.

זמן משוער:

שעה - שעה וחצי

קהל יעד:

כיתות י׳- י״ב
שנת שירות ומכינות 

צה״ל
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מהלך 
הפעילות:

קריאת כתבות מודרכת

נחלק את הכיתה לארבע קבוצות קטנות, כל קבוצה תקבל כתבה ובה דוגמא להתרחבות 
של הפרדה מגדרית למגזרים וגילאים שהיו נטולי הפרדה בעבר.

הכתבות:

הכתבות מופיעות
בפורמט להדפסה 

בנספחים א׳-ה׳ בסוף 
הפרק.

גם בציבור הדתי נלחמים בהדתה
אור קשתי | הארץ

הפרדה מגדרית בבתי ספר הממלכתיים 
והממלכתיים דתיים

זכור את השוויון לקודשו
יופי תירוש | הארץ

הסיבות להקצנת ההפרדה בשנים 
האחרונות והשוואה בין ערך השבת ביהדות 

לערך השוויון בדמוקרטיה

נגיף ההפרדה
אליה ליבוביץ׳ | הארץ

על הפרדה מגדרית באוניברסיטאות

לראשונה: משרד החינוך יממן 
הפרדה בבתי ספר יסודיים בחינוך 

הממלכתי-דתי
אור קשתי | הארץ

מימון הפרדה מגדרית על ידי משרד החינוך

הו, פריצות מתוקה!
דרור פויר | גלובס

על הפרדה מגדרית בתנועת בני עקיבא

1

משבצת 2 אודות המדרון החלקלקמערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

למדריכה: 

כדי שכל קבוצה תוכל 
לעבוד גם ללא ליווי של 
מדריך כדאי לחלק את 

הכרטיסייה הבאה:

קבוצה יקרה, 
קראו את הכתבה הבאה ונסו לענות על השאלות:

1. איזו תופעה מתוארת בכתבה?

2. האם התופעה מקובלת גם בחברות אחרות? 

3. האם התופעה הזאת הייתה מקובלת בעבר?

4. אילו גורמים, לפי הכתבה, מקדמים ומרחיבים הפרדה מגדרית במקומות שלא 
    בהכרח קיימו הפרדה מגדרית בעבר?

שיתוף הכיתה 

נציג מכל קבוצה יציג את הכתבה אותה קראו ואת הדיון שעלה בעקבותיה.
2
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נשאל: 

1. איזה עקרונות עומדים מאחורי הפרדה מגדרית?
2. האם עקרונות האלו הם סטטיים )כלומר, לא ניתן לשנות או להחמיר אותם(?

3. האם לדעתכם יש ניסיון להפוך כמה שיותר מרחבים למופרדים מגדרית? 
    האם הוא מוצדק לדעתכם?

4. האם לדעתכם גם בגילאים צעירים צריכה להיות הפרדה מגדרית? 

אודות המדרון החלקלקמשבצת 2מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

שיתוף הכיתה 

נציג בפני הקבוצה את 
האיור הבא, המופיע 

באחת הכתבות:

)לאיור מוגדל להדפסה ראו 
נספח ו׳ בסוף הפרק(

מספר התלמידים הממוצע בכיתה בבית ספר יסודי3

חרדי  |  24.1ממלכתי-דתי  |  24.4ממלכתי  |  28.5

140 בתי ספר
פועלים במתכונת 

מעורבת

50 בתי ספר
פועלים בהפרדה 

חלקית

כ-65% מבתי הספר 
היסודיים בחינוך 
הממלכתי-דתי  
מקיימים הפרדה 

מגדרית

200 בתי ספר
פועלים בהפרדה 

מלאה

נפרד איננו שווה: 

לפני שנסכם בעצמנו את סוגיית ההפרדה המגדרית, נקרא קטע קצר של ציטוטים 
מפסק דינה של השופטת ענת ברון, העוסק בסוגיית ההפרדה באקדמיה סביב תוכנית 
'חומש' למען שילוב הציבור החרדי באקדמיה, ולאחריו נערוך דיון וסיכום סביב השאלות.

4 למדריכה: 

ניתן להוסיף קטע 
זה לפני הסיכום או 

לדלג ישירות לסיכום 
הפעילות.
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אודות המדרון החלקלקמשבצת 2מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

סיכום: 

העובדה לפיה קיימת התחזקות של הדרישות להדרת הנשים במדינת ישראל כיום אינה 
מוגבלת אך ורק לחרדים, ולכן היא הופכת להיות בעיה משמעותית של הציבור הכללי, 

וחייבת להיכנס לשיח ולסדר היום הציבורי. 

הדרת נשים מחלחלת גם לציבור דתי-לאומי ומשם לקהל רחב יותר. בנוסף, הדרת 
נשים מקבלת לגיטימציה ממסדית, כך שקשה לשים בדיוק את האצבע על מתי כל 

 התהליך הזה התחיל, האם הוא נחוץ באמת, או לא. 

כך נראה מדרון חלקלק. אמנם קשה להיאבק בתופעות שנראות לנו קטנות ויומיומיות, 
אבל הן חלק ממבנה חברתי שהולך ונבנה מבלי שנשים לב. 

5
למדריכה: 

קיימת גם אפשרות 
למתקדמות המסבירה 

כיצד הדרת נשים יכולה 
גם להתקשר  לאלימות 

מגדרית.

נשאל: 

לאחר קריאת כל הכתבות ולאחר דבריה של ברון:

1. מה התחדש לכם סביב הסוגייה של הפרדה מגדרית? 
2. מה חושבים על הנחרצות בדבריה? 

3. האם נפרד יכול להיות שווה?
4. האם יש קשר בין הפרדה באקדמיה לבין ההפרדה בין שחורים ולבנים בארה"ב?

5. האם ההפרדה הזו יכולה להגיע לשם?

 השופטת ענת ברון:

מטרת תוכנית החומש היא לעודד את השתלבותו של הציבור החרדי בלימודי 
השכלה גבוהה, ובהתאם להרחיב את השתלבותו בשוק העבודה הישראלי.

למטרות אלה נודעת חשיבות רבה – ואולם האמצעי העיקרי שנבחר לצורך הגשמתן 
הוא משפיל ופוגעני כלפי נשים. 

"בעיה"  היא  נשים באקדמיה  היא שנוכחות  תוכנית החומש  הנחת המוצא שביסוד 
שיש "לפתור" כדי לאפשר לציבור החרדי לרכוש השכלה גבוהה. 

מה שמגדיר את הלימודים במסלולי ההפרדה אינו הכישורים והיכולות של הסטודנטיות 
והסטודנטים – אלא המין של הנשים, ו"הסכנות" שגופן מציב בפני גברים.

תוכנית החומש מעגנת, מעודדת ונותנת לגיטימציה להפרדה בין נשים וגברים בתוככי 
מידתית  בלתי  פגיעה  משום  בו  שיש  באופן   – ישראל  מדינת  של  הציבורי  המרחב 

בעקרון השוויון ובכבודן של נשים באשר הן )חילוניות, דתיות וחרדיות כאחת(.

ככלל  היא  שווה"  אבל  "נפרד  חולק, שמדיניות של  עוד  להיות  יכול  לא  להשקפתי 
מדיניות מפלה ומשפילה. 

כפי שקבע בית המשפט העליון האמריקאי בפסיקה דרמטית בפרשת Brown, שבה 
ביטל את ההפרדה הגזעית שהייתה נהוגה עד אז בארצות הברית על בסיס צבע עור – 
 .)Brown v )1954( 483 .Board of Education, 347 U.S.(  נפרד לעולם אינו שווה
עצם ההפרדה היא ש"מתייגת" את הקבוצה הנפרדת כנחותה, ומנציחה את תפיסתה 

ככזו."
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קריאה משותפת ודיון: 

אלימות מגדרית היא תופעה שאנו כחברה מתמודדים איתה ביום יום, כשבכל שנה נרצחות 
כ20 נשים על-ידי הקרובים אליהן )ע"פ נתונים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת ומדד 
האלימות של ויצו(. יש הרואים את הקשר בין הדרתן של נשים מהמרחב הציבורי לתופעת 

האלימות המגדרית.

הטענה היא שכשחברה מדירה נשים, היא מעבירה מסר שמעמדן של נשים הוא פחות, וניתן 
להחליט עבורן את מקומן. בכך, היא מעודדת במישרין, או בעקיפין, הבשלה לקראת אלימות 

ישירה.
לימור לבנת מתמודדת עם טענה זו במאמרה, אשר מציע הזדמנות לחשוב על הקשר בין 

הדברים. נקרא יחד מאמר של שרת החינוך לשעבר לימור לבנת )2011(, 

המאמר המלא בנפסח ז׳.

נשאל:

למה מתכוונת לבנת כשהיא כותבת על "ענן האלימות המרחף מעל ראשן" של הנשים 
בישראל?

האם לדעתכן נשים אינן שותפות מלאות בחברה הישראלית? איך זה בא לידי ביטוי בחיי 
היום יום?

"במקום שבו מדירים נשים, שם צומחת אלימות פיזית ומילולית ושם ניתנת הלגיטימציה 
לתקוף להשפיל ולבזות". לבנת קושרת אלימות נגד נשים יחד עם הדרת נשים מהמרחב 

הציבורי? האם הקשר הזה הגיוני בעיניכם?

האם לדעתכם יש השפעה על אלימות נגד נשים, דרך התנגדות להדרתן מהמרחב 
הציבורי?

מה המשמעות לכך שהטקסט נכתב בשנת 2011? מה המצב כיום?

מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

6
למדריכה: 

חשוב להסביר לחניכים 
שהמאמר נכתב 

בשנת 2011, והנתונים 
המתוארים בו השתנו 
ואף הידרדרו בשנים 

האחרונות.

אודות המדרון החלקלקמשבצת 2
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גם בציבור הדתי נאבקים בהדתה

אור קשתי  |  הארץ, 8.12.17

בקרית ארבע הרחצה בבריכה מופרדת תמיד, בחולון הוצאו תלמידים מטקס כי בנות 
שרו ובד חצץ בין הצועדים בבני עקיבא. ההפרדה המגדרית מחלחלת למוסדות 

חרד"ליים.

מחיקת תמונותיהן של לאה גולדברג ורחל המשוררת מהשטרות החדשים בידי חרדים היא 
הדוגמה האחרונה, לפי שעה, לניסיון לצמצם ככל האפשר את הביטוי, הסמלי והמוחשי, לנשים. 

אבל התחזקות הדרישות להדרת הנשים אינה מוגבלת רק לחרדים: היא מחלחלת גם לציבור 
חרדי־לאומי )חרד"לי(, ומשם לקהל רחב יותר. כך מופנית ההדתה לא רק כלפי חילונים, אלא גם 

פנימה, אל דתיים מתונים. לאחר שקיבל לגיטימציה ממסדית, קשה להשביע את הרעב להפרדה 
מגדרית — בבתי ספר, בתנועת נוער, במרחב הציבורי.

טקס הזיכרון ליצחק רבין, שנערך לפני כמה שבועות בחצר בית ספר יסודי דתי בחולון, התחיל 
כרגיל, עד שלפתע התבקשו הבנים לחזור לכיתות. הסיבה: "תכנים לא צנועים" — שיר ששרה 

תלמידת כיתה ה'. הטקס התחדש רק לאחר שכל הבנים, גם אלה שבכיתה א', עזבו את המקום. 
"בית הספר שלנו הולך ומתחרד, וההקפדה על הצניעות כביכול הגיעה לשיא חדש", מספרת אם 

של תלמיד. "אחת הטענות היתה שצריך להרגיל את הילדים מגיל צעיר לאיסורים האלה, כדי 
שבבגרותם יפעלו לפיהם".

לדברי הורים ופעילי חינוך, ניתן להבחין בתהליכים דומים לאורכה ולרוחבה של מערכת החינוך 
הממלכתית־דתית. לא מדובר רק בהפרדה מגדרית בין בנים לבנות )בבית הספר בחולון היא 

קיימת כבר מכיתה א'(, אלא גם בהטלת איסור מפורש על השתתפות אבות בטקסים ואירועים 
של בנותיהם. ההנחיה הקיימת, לפיה מדובר ב"טקסים משפחתיים" ולפיכך השתתפות האבות 

מותרת, לא תמיד ידועה, ועוד פחות מכך נאכפת. לא פעם, מסיבות בית ספריות נערכות כאירוע 
לאמהות ובנות בלבד.

לפני שנתיים, ביקש בית הספר הדתי ביישוב בני דקלים שבמועצה האזורית לכיש מאבות לא 
לבוא להופעת הסיום של בנותיהם בכיתה א'. האירוע, כך נמסר להורים, מיועד לאמהות ולבנות 

בלבד. צחי יעקבסון החליט בכל זאת להשתתף באירוע, והתיישב בשורה האחרונה. "זו זכותי 
כהורה להיות שותף לאירועים בבית הספר של הבנות שלי", אמר. "לא נתנו לנו שום הסבר, חוץ 
מטענה ש'הבנות רוקדות'", מוסיפה אשתו, סיון לייב־יעקבסון, דוברת ארגון "קולך". "על האבות 

נאסר להגיע, אבל המנהל דווקא כן נכח במסיבה".

ההפרדה בבני דקלים מלאה: בנים ובנות לומדים מכיתה א' בשני בתי ספר נפרדים. לדברי לייב־
יעקבסון, ההורים לא נשאלו על כך, והם גם נותרו ללא ברירה: כדי שילדיהם ילמדו בבית ספר 

מעורב הם נדרשים לנסוע לקצה השני של המועצה האזורית, מרחק של כ–40 דקות. לדבריה, 
כאשר פנתה בתלונה על האיסור לראשי החינוך הדתי — ראש מועצת החינוך הממלכתי־דתי, הרב 

אבי גיסר, וראש המינהל, ד"ר אברהם ליפשיץ — "הם הגיבו באדיבות והסכימו אתי, אבל זה כבר 
היה מאוחר מדי. דברים לא השתנו בשטח. שנה לאחר מכן, נאלצנו לפנות שוב — מאותן סיבות 

בדיוק".

"בחינוך הממלכתי־דתי אוהבים לומר שמדובר במשפחה גדולה ושמחבקים את כולם, אך בפועל 
החיבוק הוא בעיקר כלפי ההורים החרד"לים, בעוד הזרם הליברלי נדחק הצדה", אמרה אם 

ממרכז הארץ, שילדיה לומדים בבית ספר ששינה בהדרגה את פניו. "העיקרון פשוט: בתי הספר 

אודות המדרון החלקלק  |  נספח א׳
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מתיישרים לפי הגורם הקיצוני, המחמיר. וכאשר אנחנו מתלוננים, התגובה השכיחה היא תמיהה 
למה אנחנו מתעקשים. המסר שכל הזמן מעבירים לנו הוא שכדאי לוותר, כי הצד השני, הקיצוני, 

עלול לכעוס ולפרוש".

התלונות מגוונות, ועוסקות למשל בהפרדה מגדרית בטקסים ולפעמים גם בהפסקות, איסור על 
בנות לרקוד במסיבות בת מצווה או הוראה כי התלבושת האחידה לבנות היא חולצה עם שרוול 

ארוך בלבד. האם ממרכז הארץ סיפרה כי בתגובה לתלונות על השינויים ההדרגתיים, נאחז מנהל 
בית הספר ברבנים חרדיים — ולא ברבני הציונות הדתית. "הורים שמסכימים אתנו עושים זאת 

בשתיקה, בעוד הצד השני קולני הרבה יותר, כולל תלונות לאבא שלי, בבית הכנסת בשבת, על 
כך שאני עושה בעיות. אני לא קונה את התרוצים ההלכתיים המחמירים. הרי אפשר למצוא הרבה 
פסיקות אחרות. אי אפשר להתעלם מתהליך ברור של צמצום היכולת של בנות להופיע בציבור". 

ההורים עצמם זוכרים התנהלות אחרת. "אנחנו הופענו עם בנים במסיבת הסיום של כיתה ח'. 
היום קשה לדמיין זאת, גם בבית ספר שנחשב למתון", אומרת אחת האמהות. יש אמנם הורים 

שנאבקים בהתחרד"לות של בתי הספר הדתיים. במקרה הצורך, הם גם יגיעו לדרגים שמעל 
המנהל או המפקח המקומיים, בתקווה שיאכפו את ההנחיות שהם עצמם פרסמו. ואולם כפי 

שאומר אחד ההורים, "אין סיבה שהאפשרות של הבת שלי להופיע בטקס סוף השנה תהיה תלויה 
בהתארגנות של הורים. לא רשמנו אותה למסגרת חרדית או חרד"לית, אלא לבית ספר דתי רגיל. 

זאת לא חוכמה להטיל על ההורים לנהל את המאבק הזה, במעין תרגיל של 'הפרד ומשול'".
לקראת חגיגות חנוכה שייערכו בשבוע הבא, כאשר באופק כבר נערכים לטקסים נוספים, פנה 
לאחרונה הארגון הדתי הפמיניסטי קולך לרב גיסר, העומד בראש הגוף המכתיב את המדיניות 
בזרם הממלכתי־דתי, בבקשה לקבל הצהרה חד משמעית בעד שיתוף האבות באירועים. בדף 

הפייסבוק של קולך פורסמה השבוע התשובה, החוזרת על המדיניות המוכרת: "אירועים חינוכיים 
משמעותיים הם אירועים משפחתיים. מסיבות סיום, מסיבות בר מצווה ובת מצווה, מסיבות 

סידור ומסיבות חומש הם אירועים לכל המשפחה", נכתב שם, יחד עם תוספת לפיה "בית הספר 
יכול לקיים אירוע אחד המזמין את כולם ואירוע נוסף או פעילות נוספת שמעצם טבעה ואופיה 

מתאימה לבנות ואמהות בלבד".

לדברי לייב-יעקבסון, הפניה ליו"ר מועצת החמ"ד היתה "מתוך רצון לקבל אמירה ברורה עבור 
הורים, שרבים מהם עומדים מול שוקת שבורה: הם לא יודעים שקיימות הנחיות, לא יודעים למי 
לפנות, ובשטח יש מגמת הקצנה בהפרדה. צריך להקדים תרופה למכה: ההנחיות חייבות להיות 

ידועות לצוות החינוכי ולעמוד נגד עיניהם כשהם מתכננים אירועים בבית הספר. נדמה לי שכדאי 
שההנחיות הברורות יופיעו גם במסמכים רשמיים: כך מנהלות ומנהלים יידעו, וכך גם ההורים". 

ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי "בחינוך הממלכתי־דתי האבות שותפים מלאים במסיבות סיום 
של בנותיהם, כמו גם מסיבות בת מצווה וכד'. אין כל הנחיה חדשה בנושא. המשרד יקיים בדיקה 

כדי לוודא שאכן כך הדבר בשטח".

הרחק מהשכונות החרדיות

דוגמה נוספת להחמרת דרישות הצניעות אפשר למצוא בתנועת הנוער הדתית בני עקיבא. עד 
לפני עשור, הופרדו השבטים בחלוקה לבנים ולבנות בתוך שכבות הגיל הצעירות רק בסניפים 
ביישובים דתיים, או במקומות שהיתה דרישה כזאת מהחניכים. בדומה לנעשה בבתי הספר, 

בשנים האחרונות הפכה ההפרדה בין בנים לבנות לשגרה כבר בשכבות גיל יסודי. לפני שנתיים 
התעוררה סערה בתנועה לאחר שבנו של הרב בני לאו פרסם פוסט בפייסבוק וטען להקפדה 

יתרה על הפרדה בין בנים לבנות במחנות הקיץ של התנועה. "אנשים שנשאו בתואר 'רכז' וכמו 
שוטרי הטליבאן רדפו אחרי כל תופעה של מפגש בין בנים לבנות", כתב אלדר לאו בן ה-15 .ביטוי 
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מקומי לתהליך אפשר לראות בתהלוכת שמחת תורה של בני עקיבא בשכונות הישנות של בית 
שמש. עד לפני כמה שנים נהגו לצאת מאות החניכים עם ספרי תורה לתהלוכה מעורבת, לאורך 

כמה קילומטרים. עם השנים, נוצרה הפרדה של כמה עשרות מטרים בין קבוצת הגברים שנשאה 
את ספרי התורה לבין הנשים שהלכו מאחור. לאחרונה התווסף חידוש נוסף: רצועה גדולה של 

בד יוטה, המחוברת לשני מקלות ונישאת על ידי שתי חניכות, משני צדי הכביש, לפני קבוצת 
החניכים. כך נמנע קשר בין הבנות לבנים. התהלוכה מתקיימת באזור הוותיק של העיר, בו מרוכזת 

אוכלוסייה דתית־מסורתית, הרחק מהשכונות החרדיות. 

בבריכה היחידה בקרית ארבע נהוגה אך ורק שחייה נפרדת לגברים ונשים. בקיץ האחרון, לאחר 
שניסו ללא הצלחה לשכנע את המועצה המקומית להקצות גם "שעות משפחתיות", עתרה 

קבוצת מתנחלים לבג"ץ, בנימוק של אפליה פסולה נגד ציבור מגוון, הכולל חילונים, מסורתיים 
וגם דתיים, המבקש לאפשר כמה שעות של שחייה משותפת, צנועה ומתחשבת, של שני המינים. 

כך תוכל אולי אם חד־הורית להתגבר על האיסור ללוות את בנה בן ה–9 לבריכה. בעתירה שהגיש 
פרופ' עו"ד אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט", נכתב כי העותרים מאמינים 
כי "זכותו של אדם הסבור שקיימת בעיה הלכתית בשחייה 'מעורבת' לשחות בשחייה נפרדת, אך 

בד בבד קיימת זכות דומה למי שמעוניין ב'שחייה משפחתית' — ואינו רוצה שיכפו עליו נורמות 
הלכתיות מחמירות, שאין הוא דבק בהן". היעדרן של "שעות משפחה", נכתב שם, גם פוגע ב"רצון 

של משפחות לבלות בצוותא ולממש כך את חירותן". "אנחנו ציבור גדול, בערך 40% ,שמבקש 
מענה", אמר תומך בעתירה, שביקש להישאר בעילום שם. לדבריו, לא מדובר רק בחילונים אלא 

גם ב"משפחות דתיות שבהן האבא רוצה לבלות יחד עם הבת שלו. יש כאלה שתומכים בנו, אבל 
חוששים לומר זאת בפרהסיה, מפחד הקיצונים. כאשר התארגנו ויצאנו למאבק, התחילו כאן 

פשקוולים ומודעות־נגד, ניקבו צמיגים והפעילו לחצים כמו שיודעים להפעיל". לדברי גורם אחר, 
"הבריכה היא רכוש הציבור שממומן בכספי ציבור. למרות זאת, לא כל הציבור יכול להשתמש בה 

כפי שהוא רוצה".

"כאדם שומר מצוות, אני סבור שדווקא מי שחופש הדת יקר בעיניו, חייב לאפשר למי שאינו 
מעוניין בהפרדה מגדרית בבריכת השחייה לממש את זכותו לשחות בחברת בני משפחתו", 

אומר פרופ' הכהן, "כך, קל וחומר, כאשר לרבים מתושבי קרית ארבע אין חלופה ממשית ראויה". 
"היעתרות לבקשה תגרום לקיטוב בין תושבי המועצה, לחיכוכים ולמחלוקות עמוקות", נכתב 

בתגובת המועצה המקומית לעתירה, "מדובר בנושא מורכב בעל חשיבות ורגישות יתרה. הפתרון 
המידתי הוא המשך הסטטוס־קוו".
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לראשונה משרד החינוך יממן הפרדה 
בבתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי-דתי

אור קשתי  |  הארץ, 7.8.13

לטענת גורמי חינוך, ההחלטה נגועה באי-שוויון מאחר שקבוצות אחרות לא יזכו ללמוד 
בכיתות קטנות. בכיר במשרד החינוך: "זו מציאות שצריך להשלים אתה"

משרד החינוך החליט לראשונה לממן מתקציבו הפרדה בין בנים לבנות בבתי הספר היסודיים 
של המגזר הממלכתי-דתי. המהלך יתחיל כבר בשנת הלימודים הקרובה בכיתות ו', ויירד בהדרגה 

עד לכיתות ד'. עד כה מומנו הלימודים הנפרדים, לפחות בחלקם, על ידי ההורים הדתיים שהיו 
מעוניינים בהם. ההחלטה צפויה לחזק את קבוצות ההורים המחמירות והמתבדלות בתוך החינוך 

הדתי.

לטענת גורמים שונים, גם בתוך משרד החינוך, ההחלטה נגועה באי-שוויון כלפי קבוצות אחרות, 
בחינוך הדתי ובזרמים אחרים, שילדיהן לא יזכו ללמוד בקבוצות קטנות. עלות ההפרדה נאמדה 

בעבר בכעשרה מיליון שקלים.

כדי לרצות את ההורים המחמירים, המזוהים בדרך כלל עם תפיסות חרד"ליות, השתמשו עד כה 
מנהלי בתי הספר במקורות כספיים שונים, ביניהם סיוע של הרשויות המקומיות ותשלומי הורים 
בגובה אלפי שקלים, כדי לממן את ההפרדה. זו נעשתה פעמים רבות בניגוד להוראות הרשמיות 

של משרד החינוך, אך גם זכתה לאישור שקט מצד מינהל החינוך הדתי.

על פי נתוני משרד החינוך מ-2011 ,בכ-65 אחוזים מבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי-דתי 
קיימת כיום הפרדה מגדרית: בכ-200 מוסדות חינוך ישנה הפרדה מלאה בין בנים לבנות, ובכ-50 

נוספים הפרדה חלקית. רק כ-140 בתי ספר פועלים במתכונת מעורבת. עשר שנים קודם לכן, 
פחות מ%25- מבתי הספר הדתיים הפרידו בין בנים לבנות. מספר התלמידים הממוצע בכיתות 
בתי הספר בזרם הממלכתי-דתי עומד על 4.24 ,לעומת 5.28 תלמידים לכיתה בחינוך הממלכתי 

ו-1.24 בחינוך החרדי.

במארס השנה פרסמה מועצת החינוך הממלכתי-דתי )חמ"ד( מסמך מדיניות בנוגע להפרדה 
מגדרית בבתי הספר היסודיים. על פי המסמך, בבתי הספר היסודיים יתקיימו לימודים מעורבים 
עד כיתה ג‘, ואילו מכיתה ד' ואילך )עד כיתה ו' או ח'( יופרדו הבנים והבנות לכיתות נפרדות. עוד 
נקבע כי שני שלישים מכלל הורי בית הספר יכולים להחליט על שינוי במדיניות - להפריד גם את 

כיתות א'-ג' או לא להפריד את שאר הכיתות.

בשבועות האחרונים נערכו בצמרת משרד החינוך דיונים מחודשים בנושא, שבסופם הוחלט לאמץ 
את מסמך המדיניות של מועצת החמ"ד ושר החינוך שי פירון אישר את ההחלטה. גורם בכיר 

במשרד הסביר כי "המציאות היא שכבר כיום רוב הכיתות חינוך הדתי נפרדות. יתרה מזאת, הן גם 
לא היו תקניות. זו מציאות חיים שצריך להשלים אתה". בניגוד למסמך של מועצת החמ"ד, שקבע 

כי ההפרדה תתחיל רק בשנת הלימודים תשע"ה, החליטו במשרד החינוך להתחיל במהלך כבר 
בשנת הלימודים הקרובה. 

לדברי שמואל שטח, מנכ"ל תנועת "נאמני תורה ועבודה", ההחלטה מהווה "אפליה בוטה לטובת 
בתי הספר הנפרדים, שיקבלו עכשיו יותר כסף ותקנים. בכיתות בבתי הספר המעורבים ילמדו 38 
ילדים בכיתה, ובמסגרות המתבדלות - הרבה פחות, אולי כמחצית. התוצאה היא שגם בתי ספר 
שלא מעוניינים כרגע בהפרדה בין בנים לבנות יעדיפו עכשיו כיתות קטנות - ונפרדות. אם הורים 

רוצים את ההפרדה הזו - שיממנו אותה מכיסם".
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במכתב לשר פירון כתב שטח כי מתן "תקצוב רק לטובת הפרדה הוא תמריץ רשמי וחוקי 
להפרדת החינוך הממלכתי-דתי... נתינת תוספת שעות רק לבתי ספר נפרדים, גם אם יש בה צורך 

גדול, חייבת לבוא כמהלך השווה לכל גווניה וקהליה של הציונות הדתית, אשר יוכלו להחליט על 
חלוקת השעות בהתאם לאמונתם".

ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי ההחלטה "מסדירה את פעילותן של הכיתות המופרדות, שעד 
היום פעלו באופן לא תקני", וכי המהלך "ימנע זליגה של תלמידים לחינוך הפרטי ולא יצדיק 
פתיחתן של בתי ספר קטנים". עוד אומרים במשרד כי ההפרדה "תמנע הקצנה של זרמים 

מסוימים: הלמידה תעשה באופן נפרד, אך ההפסקות, הטקסים והאירועים יתקיימו במתכונת 
מעורבת. כמו כן, יש בכך מניעה של הפרדה בכיתות א'-ג', אשר נהוגה היום בכיתות רבות". לדברי 

שטח, לטענה כי ההפרדה בין בנים לבנות תמנע הקצנה הדתית אין על מה להתבסס. "במרבית 
המקרים, הקמת בית ספר פרטי נעשתה לאחר שבית הספר המקומי כבר הופרד מכיתה א'. 

מי שעובר למסגרת תורנית יותר עושה זאת לרוב לא בגלל שאלת ההפרדה אלא בגלל עניינים 
אחרים, כמו האוכלוסייה איתה הוא מעדיף שלא להיות. ההפרדה בכיתות הנמוכות משמשת 

במקרים רבים מדי רק כזרז להיבדלות חברתית".
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נגיף ההפרדה

אליה ליבוביץ  |  הארץ, 4.7.13

ב-14 בינואר 1963 נשא המושל החדש של מדינת אלבמה, ג'ורג' סי. וואלאס, את נאום ההשבעה 
שלו. הטקס התקיים על מדרגות בניין הקפיטול בעיר הבירה מונטגומרי. אל מול הקהל התנוססה 

כרזה ענקית ועליה הכיתוב "באלוהים מבטחנו". מאחוריה עמד וואלאס והצהיר, "היום אני עומד 
במקום שבו ניצב פעם ג'פרסון דייוויס )נשיא קונפדרציית מדינות הדרום במלחמת האזרחים 

האמריקאית(, ומתחייב בשבועה לפני בני עמי. זהו אכן מקום ראוי, ערש הקונפדרציה, הלב 
הפועם של ארץ הדרום האנגלו־סקסית הגדולה... בשם העם הנפלא ביותר שצעד אי פעם על 

פני האדמה, אני מותח עתה קו בחול ומשליך את הכפפה לרגלי העריצות )קרי: הממשל הפדרלי 
בוושינגטון(, ומכריז בזאת: הפרדה עכשיו, הפרדה מחר, הפרדה לעד". וואלאס התייחס כמובן 

להפרדה בין בני אדם שצבע עורם שחור לבני אדם שצבע עורם לבן. "העריצות" בארצות הברית 
אכן הרימה את הכפפה, ו-55 שנים לאחר נאומו של וואלאס בחרה האומה בברק אובמה לנשיאה.

כמאה שנים לפני וואלאס קבע גיבורו המוסרי, המדיני והלאומי, דייוויס: "עבדות חוקקה בעולם 
על ידי אלוהים הכל־יכול... היא קודשה על ידי התנ"ך". ואם עבדות היא יצירה אלוהית בעולם, 

קל וחומר שהפרדה בין אנשים על פי צבע עורם היא קיום מצוות הבורא. בהיסטוריה של ארצות 
הברית, מימי דייוויס ועד לנשיאותו של אובמה, יש מגמה ברורה של הסתלקות מרעיון ההפרדה 

בין בני אדם. בהיסטוריה הקצרה של ישראל מגמה הפוכה בדיוק. כאן יש התחזקות מתמדת של 
האידיאולוגיה והפרקטיקה של הפרדה בין בני אדם על פי מגדר.

בשנים הראשונות לאחר קום המדינה התקיימו בתי ספר מעורבים, בנים ובנות, גם במגזר הדתי, 
ובתנועות נוער דתיות ריקודים של בנים ובנות יחד היו בבחינת הכלל. כיום יש בישראל מגמה 
ברורה של התגברות ההפרדה במרחב הציבורי, בהכרזות, בחקיקה ובמעשים, ואף בהתרסה 

ובתוקפנות ברוח ההתבטאויות של וואלאס. כך בתחום התחבורה, בשכונות, בפארקים, בחופים 
ובאתרים ממלכתיים אחרים. ההפרדה חילחלה כבר מזמן גם לשורות הצבא, באופן רשמי 

ובהפגנתיות יתרה.

כעת אנו עדים לחדירת נגיף ההפרדה אל האוניברסיטה, עמוד התווך של החשיבה הרציונלית 
וההגות המוסרית בישראל. האוניברסיטה העברית עומדת בימים אלה בפני החלטה לאשר תוכנית 

לימודים לתואר אקדמי, שבה תונהג הפרדה בין גברים לנשים שתהיה מוכרזת ומעוגנת בכללים 
מפורשים של האוניברסיטה. הפרדה מגדרית תקבל מעתה גושפנקה של התנהלות נורמטיבית 
ושל לימוד אקדמי תקני. בכך תבצע האוניברסיטה העברית מסע אחורה בזמן, ותבנה בתחומה 

גטו שבו תיכפה הפרדה דומה לזו שהיתה נהוגה בין שחורים ללבנים באוטובוסים בעיר מונטגומרי 
עד 1956 ההפרדה שם. הופסקה באותה שנה על אפם וחמתם של אזרחי אלבמה ומנהיגיהם, 

מכוח פסק דין היסטורי של בית המשפט העליון של ארצות הברית, שקבע שהפרדה בין בני אדם 
במוסדות ממלכתיים מנוגדת לחוקה האמריקאית.

תוכנית הלימודים המפרידה בין גברים לנשים באוניברסיטה העברית היא כניעה לחוגים חרדיים, 
שהציבו דרישה זו כתנאי לכך שצעירים חרדים יבואו ללמוד באוניברסיטה. הדורשים הם קרוב 

לוודאי רבנים או מנהיגים פוליטיים. אילו הסטודנטים הפוטנציאליים, נשים וגברים בגילאי 18 עד 
25 ,היו יכולים להביע את דעתם באופן חופשי, יש לשער שהיה מתברר שההתנגדות ללימודים 

משותפים אינה תקיפה כל כך, ואולי היא אפילו נחלת מיעוט קטן בלבד. דרישת העסקנים 
החרדים להפרדה יכולה לנבוע משתי סיבות: א. הצעירות והצעירים החרדים אינם מסוגלים 

לעמוד במתח המיני השורר בחדרי ההרצאות. ב. הפרדה בין המינים היא צו אלוהי. אם הסיבה 
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הראשונה היא התקפה, הבעיה יכולה לבוא על תיקונה, כמו אצל כל סטודנט אחר, בטיפול 
פסיכולוגי שהסטודנט/ית יקבלו לקראת הרשמתם לאוניברסיטה או בזמן לימודיהם.

הסיבה השנייה מציבה את הדרישה החרדית להפרדה בין נשים וגברים בשורה אחת עם הקריאות 
של וואלאס ודייוויס הנוצרים להפרדה בין שחורים ולבנים. במדינה דמוקרטית, ובוודאי מצד 

אוניברסיטה, ההתייחסות לדרישת היהודים החרדים צריכה להיות דומה להתייחסותה של ארצות 
הברית במאה שעברה לדרישתם של הנוצרים האדוקים ממדינות הדרום שלה.

הגבלת הכניסה להרצאות על בסיס מינו של השומע עומדת בסתירה מוחלטת לא רק 
לעקרון האוניוורסליות שממנו לוקחת האוניברסיטה את שמה, אלא גם לתקנון האוניברסיטה 
העברית עצמה. סעיף 2 בפרק "האוניברסיטה" קובע נחרצות: "האוניברסיטה )קרי: הרצאות 

באוניברסיטה( תהא פתוחה לפני כל אדם בלא הבדל גזע, מין, דת, דעה פוליטית או אחרת, מוצא 
לאומי או חברתי, רכוש, לידה או מעמד אחר".

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי האשכנזי - החרדי! - של היישוב היהודי בארץ ישראל, 
התראיין ב-1922 לעיתון "ֹדאר היום"; היה זה כשלוש שנים לפני פתיחתה של האוניברסיטה 

העברית )"המכללה" כפי שכינה אותה(. בראיון הוא אומר: "מקווה אני כי תלמידי ישיבתי יכולים 
יהיו ליהנות בתור ’שומעים חופשיים‘ במכללה". לא שמענו שהרב העמיד תנאי שיש לגרש לשם 

כך את הסטודנטיות מאולמי ההרצאות.
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הו, פריצות מתוקה!

דרור פויר   |  גלובס, 6.2.10

אחיי בבני עקיבא שימו לב: חברה שמפרידה בין בנים לבנות היא חברה חולה. נקודה.

א. אני בוגר בני עקיבא

תנועת הנוער האהובה שלי: לפני שבוע איימה התנועה להחרים את טקס הזיכרון בצעדת הל"ה 
אם יופיעו בה זמרות, ובהופעה עצמה יצאו החניכים בהפגנתיות, שלא ייאלצו חלילה לשמוע קול 
אישה. זה כואב כי זה קורה בערך באותו הזמן שהחרדים בירושלים יוצאים לעוד מלחמת קודש: 

אוטובוסים נפרדים לגברים ולנשים. הגברים מקדימה, כמובן. מה ההבדל בין שני המקרים? 
שנתיים. גג שלוש.

נפרד או מעורב הוא ויכוח פנימי גועש ותמידי שמלווה את התנועה מיומ הראשון. אבל האתוס 
והאידיאל הגדול של בני עקיבא, חברה צנועה-מעורבת, מפנה והולך את מקומו. בשנים האחרונות 

אין ספק שהמגמה נוטה חזק לכיוון הפרדה בין המינים. בעיניי זה עצוב, והייתי רוצה לנצל את 
הבמה שניתנה לי כדי לפנות לחניכות ולחניכי בני עקיבא ולומר להם מה דעתי על כל העניין הזה.

בתקופתי, בני עקיבא הייתה עדיין תנועה מעורבת. אסור היה לגעת, כמובן, וחובה הייתה 
להתלבש בצניעות, אבל הפעילויות והטיולים היו משותפים, והיה די כיף בסך-הכול. אהבתי להיות 

בבני עקיבא. אמנם יצאתי ממנה בדפיציט חמור בכל הנוגע ליחסים שבינו לבינה, אבל לפחות יצא 
לי להכיר קצת את ארץ ישראל.

כשמדברים על הפרדת בנים ובנות אני תמיד נזכר בערב קיץ אחד רחוק ולח. נסענו כמה בנות 
ובנים מבני עקיבא להחליק על רולר בליידס בתל אביב. היינו רוכבים, בן ובת, ומחזיקים כל אחד 
מצדה השני של מטפחת בד קטנה. לפעמים, בתכנון מוקפד שהסתווה תחת להט הרגע, יכול 

היית לשמוט את המטפחת, ובניסיון לתפוס אותה מחדש לאחוז, בטעות כמובן, ביד הנערה. 
לפעמים היא לא הייתה אומרת כלום. לפעמים היית יכול לעשות סיבוב שלם יד ביד עם בחורה עד 

שמישהו היה עושה פרצוף.

ב. ברשותכן, בנות

ברשותכן, בנות, אפנה את עיקר דבריי אל הבנים. זאת משום שקשה לי מאוד להבין איך נשים 
דתיות יכולות לשתף פעולה עם מנגנון כה מפלה ודכאני כמו הדת היהודית, ודאי עם הזרם 

האורתודוקסי שלה, שהוא אמנם מיעוט, אבל אלים ושתלטן. אני מתקשה להבין איך הן מצליחות 
לא לראות את הפיל שעומד באמצע החדר: זה שרואה בהן נחותות, מכריז עליהן שהן טמאות, 

ואם להגיע לנושא שלנו: רואה בהן לא הרבה יותר מפיתוי מסוכן ומכריח אותן להתכסות 
ולהתחבא ולשתוק על מנת שלא לעורר את יצרם הרע של הגברים. 

נפלא מבינתי למה תרצה אישה לשתף פעולה עם דבר כזה. נכון שהדת נותנת פה ושם כבוד 
לאישה ונכון שיש כוח בצניעות, ונכון שיש המון נשים דתיות חזקות וחכמות והכול; אני מכיר 

אישית כמה מהן, אבל זה לא משנה את לב העניין, נכון? ולב העניין הוא שבדת שלנו האישה 
פחותה מהגבר, והממסד הדתי חוגג על זה בגדול, סובבו את זה איך שתסובבו.

בגלל זה אין כל-כך טעם לתקוף את סוגיית ההפרדה בבני עקיבא מהצד של שחרור האישה 
וכבודה, כי תנועה שמפרידה בין בנות לבנים ממילא לא מכירה בכבוד האישה.
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ג. בנים יקרים

אפנה אל הבנים, אם כך. חברים יקרים, עליכם להתנגד בתוקף לכל ניסיון של הפרדה בין בנים 
לבנות. ולא, לא רק כי זה כיף להיות עם הבנות.

נסו לראות, חברים יקרים, את כל נושא הצניעות והיצר הרע מכיוון אחר. למה המנהיגים הרוחניים 
שלכם, הרבנים, המדריכים והר"מים מפרידים ביניכם לבין הבנות? למה הם מציבים כל-כך הרבה 
גדרות וסייגים? למה הם מרחיקים מכם את האישה, ומה אתם יכולים ללמוד מזה על מה שהם 

באמת חושבים עליכם.

כי מאיפה שאני יושב, הפעולות שהמנהיגים שלכם נוקטים מעידות כאלף עדים שמה שהם 
באמת חושבים עליכם זה שאתם חבורה של קופים מיוחמים, חסרי בינה, מטורפים למין, מזילי 
ריר, חסרים כל יכולת איפוק ולו המינימלית ביותר. אתם אפילו לא יכולים לראות נערה מהשבט 

שלכם או לשמוע את קולה מבלי לשלוף את המה-שמו ולעשות את האיך-קוראים-לזה. 

לפי המנהיגות הרוחנית שלכם אתם כל-כך חרמנים ושטופי זימה, שהכי טוב היה פשוט לקשור 
לכם את הידיים ולכסות לכם את העיניים, אבל מאחר שזה בלתי אפשרי הדבר היחיד שאפשר 
לעשות הוא להרחיק מכם לחלוטין את האישה. הרבנים שלכם, חניכים יקרים, חושבים שאתם 

חיות רעות. יחסית לרבנים, אפילו הפרסומאים מחזיקים בדעה טובה הרבה יותר על האדם. נכון 
ששניהם רואים בנו מטומטמים, אבל הפרסומאים לפחות מניחים שיש לנו מינימום של שיקול 

דעת. הרבנים רואים רק את יצר הרע.

ד. הדתיים חרמנים כמו כולם

יצוין שאני מכיר מלא גברים דתיים, אבל מלא, והם לא יותר או פחות חרמנים מכלל האוכלוסייה. 
למרות זאת, אף פעם לא פגשתי אף בחור או גבר דתי שאיבד את שיקול דעתו למראה מרפק 

של אישה. הרוב המוחלט של הדתיים והחרדים שאני פוגש ומכיר לא מפשיל באופן אוטומטי את 
מכנסיו כשנשמע קול אישה. כולם חושבים על מין כל הזמן, זה ברור וטבעי וטוב ויפה, אבל רובם 
המכריע שומר לא רע בכלל על עצמו. רובם פוגשים נשים על בסיס קבוע, ומצליחים שלא יראו 

את הריר נוזל להם דרך העיניים. הם מחזיקים מעמד.

אבל לרבנים שלהם זה לא מספיק. הם כנראה רואים בציבור שלהם עדר של תאוותנים. נראה 
שהם באמת חושבים שכולכם חושבים רק על סקס כל היום. יכול להיות שזה אומר משהו עליהם. 

בכל מקרה, אני מתקשה להבין איך ציבור גדול של אנשים אינטליגנטים מוכן לקבל יחס כזה 
מהמנהיגים שלו. 

אז כשגבר או בחור דתי מסכים לשתף פעולה עם מנגנון ההפרדה הזה הוא לא רק תורם את שלו 
לדיכוי האישה הדתית, הוא גם מקבל עליו את הדרך שבה רואים אותו מנהיגיו. בגלל זה אסור 

לכם להסכים להפרדה. לא כי אין לכם יצר הרע - כמה אני שונא את הביטוי הזה - אלא כי יש לכם 
עוד דברים, ולא מגיע לכם כזה יחס.אתם פשוט יכולים להגיד למדריכים או לרבנים שלכם את זה. 

אתם יכולים לסמוך על עצמכם. אתם יכולים להיות דתיים גם כשיש בנות בסביבה.

ה. אין פה עניין של צניעות

צניעות היא דבר לא רע בכלל כשלעצמו, וחביבות עליי מאוד כל המתנחלות והדתיות עם 
החצאיות הארוכות והשרוולים מתחת למרפק, בטח שאני מעדיף את זה על חוטיני וחצי 

תחת שמציצים מג'ינס עם גזרה נמוכה )אפילו שיהיה קשה לכם להוציא ממני מילה רעה על 
מחשופים(. להפך, צניעות היא ערך נאה וראוי. 
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אבל לפוריטניות המסוכנת שאליה מוליכים אתכם הרבנים שלכם אין דבר וחצי דבר עם צניעות. 
אדרבא, היא התגלמות מושלמת של היפוכה הגמור של הצניעות. זה אקט שכולו כוחנות, הפרדה, 
הקצנה. המרחק הגדול של הצעדים האלה מהרוח של בני עקיבא מפריע לי גם שנים אחרי הערב 

הפרוע ההוא ברולר בליידס. 

צריך לומר את האמת: חברה שמפרידה בין בנים לבנות היא חברה חולה. היא חולה כי היא לא 
סומכת על הפרטים שבה, מזלזלת בהם, מדכאת אותם - בדיוק מה שתנועת נוער אמורה לא 

לעשות. בני התנועה ובנותיה, אני מפציר בכם, קומו והתנערו. עזבו את אבינר ומלמד, אתם יכולים 
למצוא לכם פוסקים מכובדים מספיק שגם יכבדו אתכם, ורשימת הרבנים המסנגרת - גם אם 

בדיעבד ובחריקת שיניים מסוימת - על חברה צנועה-מעורבת היא לא רשימה רעה בכלל. זו 
ההזדמנות שלכם לעצור את ההידרדרות.

בב"ח לתו"ע - ה' עמכם!
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זכור את השוויון לקדשו

יופי תירוש   |  הארץ, 22.3.18

מי שמנסה להפריד בין גברים ונשים צריך להבין ששוויון הוא השבת של הדמוקרטיה. 
מותר להפר אותו רק במקרים של פיקוח נפש.

ההקצנה בכללי ההפרדה והצניעות מתרחשת פנימה, אל תוך הקהילה הדתית והחרדית, והחוצה, 
נגד נשים חילוניות. שתי המגמות הן תוצאה של חשיפת החברה הדתית והחרדית לחברה 

הכללית. אם נשים חרדיות עובדות בשכר ורוכשות השכלה, הדרך לבסס מחדש את השליטה בהן 
היא להקשיח את סטנדרט עובי הגרביונים, לשלוט בשימוש בטלפון ובגובה טון הדיבור ולהחמיר 

את המותר והאסור בישיבה באוטובוס. אם צעירות דתיות כבר לא מסתפקות בשירות לאומי 
והולכות לקרקל, יש להתריע שהן הופכות ל"בחורילות" פסולות חיתון. חרדים ודתיים לאומיים 

תמיד היו בפוליטיקה, בצבא, באקדמיה ובתקשורת לצד נשים, אבל כיום שאיפותיהם הלגיטימיות 
לתפוס מקום בצמרת מלוות בדרישה להוציא ממנה נשים. כגודל האוזן הקשבת שמקבלת 

דרישה זו מהגברים החילונים בפסגה — כך מקצינות דרישות ההפרדה והצניעות, ומתפשטות 
לעוד הקשרים ומרחבים.

הכוח של מנגנון ההפרדה והצניעות הוא ביצירת מנגנון רעיוני משכנע ש"מתנחל בלבבות" של 
הנשים והגברים, הילדות והילדים, שלפיו זהו הסדר הנכון של הדברים. כך צריך להיות. זה סידור 
שהוא לטובת כל הצדדים. זה סידור שבו מעוניין בורא עולם. זה סידור הנובע מטבעו של כל מין. 

זה ההסבר היחיד לציות של עורכות הדין בכנס ההוא, או של הצוערות שלא מחו על הושבתן 
מאחורי מחיצה.

הפרדה בין המינים במקום שהשוני אינו רלוונטי לעולם אינה ניטרלית. ברוב המקרים תנאי 
ההפרדה אינם זהים: למעשה, טרם נתקלתי בהפרדה לא מחויבת עניינית שתנאי הנשים בה לא 

נחותים. אך גם אם נניח שהתנאים בהפרדה זהים לנשים ולגברים, עצם ההפרדה מחזקת את 
האמונה בשוני מהותי בין המינים, שמשמשת בתורה להצדיק הבדלים אחרים ביניהם — בשכר, 

בתפקידים או בתפיסת המיניות וההורות.

בבסיסו של הרעיון של הנגשה והתאמות עומד עקרון השוויון, השוויון המהותי. שוויון מהותי 
משמעו שאם אדם עם מוגבלות צריך רמפה או תוכנת מחשב מיוחדת, צריך לממן אותן בשבילו. 

שוויון מהותי משמעו התאמות כשרות לאדם דתי, או התאמות ימי הלימוד באוניברסיטה לימי 
הצומות. אבל פעולה שנועדה להכניס קבוצה אחת על חשבון אפלייתה והזזתה הצדה של קבוצה 

אחרת אינה יכולה להיקרא הנגשה. שימוש ברעיון השוויון כדי לקדם אפליה הוא סתירה פנימית.

קובעי המדיניות צריכים להתייחס לשוויון כפי שהיהדות מתייחסת לשבת. השוויון הוא השבת 
של הדמוקרטיה: ערך שמותר לפגוע בו רק כשמדובר בפיקוח נפש ואין שום דרך אחרת להצלה. 

מצדיקי ההפרדה עושים זאת בטענה שאי הפרדה מונעת שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה ובשוק 
העבודה. לא רק שהטענה הזאת לא נבדקה ברצינות וקובעי המדינות אצו לפתרון ההפרדה בלי 

לבחון חלופות ובלי להשקיע היכן שצריך — למשל בלימודי ליבה — אלא שגם לו הטענה שאין 
ברירה היתה מגובה עובדתית, היא עדיין לא מצדיקה פגיעה בשוויון. שום תועלת כלכלית לא 

מצדיקה פגיעה בשוויון. כיום בישראל, שוויון הנשים הוא הראשון להיפגע. שהנשים יוותרו קצת, 
לא אסון.

אודות המדרון החלקלק  |  נספח ה׳
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אודות המדרון החלקלק  |  נספח ו׳

מספר התלמידים הממוצע בכיתה בבית ספר יסודי

חרדי  |  24.1ממלכתי-דתי  |  24.4ממלכתי  |  28.5

140 בתי ספר
פועלים במתכונת 

מעורבת

50 בתי ספר
פועלים בהפרדה 

חלקית

כ-65% מבתי הספר 
היסודיים בחינוך 
הממלכתי-דתי  
מקיימים הפרדה 

מגדרית

200 בתי ספר
פועלים בהפרדה 

מלאה



31

הדרת נשים היא אלימות

לימור לבנת  |  2011

במקום שבו מדירים נשים, שם צומחת אלימות פיזית ומילולית ושם ניתנת 
הלגיטימציה לתקוף, להשפיל ולבזות. צריך לשים לזה סוף.

בשנת 1975, בדיון בכנסת על אלימות נגד נשים, טען שר המשטרה דאז, שלמה הלל, כי לא 
ייתכן שבישראל ישנם בעלים המכים את נשותיהם. מה שפעם נעלם מעיניו של שר המשטרה 

של מדינת ישראל, גלוי וידוע היום לכל אזרח ולכל אזרחית במדינה - לא רק שיש בישראל גברים 
המכים את נשותיהם, אלא שיש גם גברים שרוצחים את נשותיהם, ויש אחים שרוצחים את 

אחיותיהם, ויש אבות שתוקפים את בנותיהם.

24 נשים נרצחו השנה על ידי בעליהן - עלייה של 20 אחוז ביחס לאשתקד. אחת מכל שלוש נשים 
מוטרדת מינית, ואחת מכל שבע חיילות חוותה הטרדה מינית. אלו נתונים מצמררים החושפים 

בפנינו שיש לנו עוד דרך ארוכה לעבור עד שהנשים בישראל יוכלו לחיות ללא ענן האלימות 
המרחף מעל ראשן ויהיו סוף-סוף שותפות מלאות בחברה הישראלית.

בשנים האחרונות חלה התקדמות במעמדן של נשים בחברה הישראלית. יש יותר נשים בכנסת 
ויותר נשים בעמדות ניהול בכירות, אבל בפועל, עם כל צעד קדימה שהחברה הישראלית עושה, 

אנחנו עושים גם צעד גדול לאחור.

הזכויות הבסיסיות ביותר בדמוקרטיה נלקחות

בחודשים האחרונים אנו עדים להידרדרות מדאיגה במעמדן של נשים שמתבטאת בהדרת נשים 
מהמרחב הציבורי של מדינת ישראל - נשים שצריכות לעלות לאוטובוס מהדלת האחורית; נשים 

שחייבות ללכת במדרכות מסוימות בלבד או בשעות מסוימות שהקצו להן; נשים שפניהן מוסרות 
מכרזות ושלטים; שאסור להן לשיר בפני גברים או אפילו להשמיע את קולן בשידור ברדיו; שנאסר 

עליהן להספיד את יקיריהן בהלוויה או אפילו ללכת אחר ארונם בדרכם האחרונה.

הדרת נשים היא סוג של אלימות נגד נשים. הדרה שיטתית של נשים הרחק מעין הציבור, בבחינת 
בל תיראה, בל תימצא ובל תישמע. מדובר בניסיון לקחת מציבור הנשים את הזכויות הבסיסיות 

ביותר בדמוקרטיה: חופש הביטוי, חופש התנועה, והכי חשוב - החופש לכבוד. ובמקום שבו 
מדירים נשים, שם צומחת אלימות פיזית ומילולית ושם ניתנת הלגיטימציה לתקוף, להשפיל 

ולבזות.

אודות המדרון החלקלק  |  נספח ז׳



מקרה 
בוחן

רציונאל:

מאפיינים:

ידע קודם:

מהלך 
הפעילות:

הדרת נשים בצה"ל
מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

נמצא בלב השיח הציבורי.  נשים בצה"ל  ומעמדן של  בשנים האחרונות, המאבק על מקומן 
ובתפקידים  בכלל  בצה"ל  לשרת  צעירות  נשים  של  במוטיבציה  המתמדת  לעלייה  במקביל 
קרביים בפרט, עלה גם מפלס ההתבטאויות הקיצוניות של קבוצת רבנים מהציונות הדתית, 

היוצאים בעקביות נגד שירות נשים בצה"ל ובמיוחד נגד שירות נשים ביחידות הלוחמות. 

לא מדובר במאבק חדש, אך ככל שנשים רבות יותר משתלבות בגדודים המעורבים וככל שיותר 
וחיילות במסגרת שירותם הצבאי, כך תגובות של  חיילים דתיים נתקלים במפקדות, קצינות 

קבוצות שמרניות למצב הופכות קיצוניות יותר.

שוויונית  להשתלבות  נשים  של  זכותן  על  הנאבקים  ופרטים  ארגונים  עומדים  השני  מהצד 
בשורות הצבא. זאת, לא רק משום שהדרת נשים מכל סוג מהווה פגיעה יסודית בזכויות אדם, 

אלא גם בשל תפקידו המרכזי של צה"ל בחברה הישראלית.

 כל עוד הגיוס לצבא מוגדר כחובה עבור כלל הציבור היהודי בישראל, וכל עוד השירות בו משמש 
כמקפצה להשתלבות מיטבית בחברה ובשוק העבודה - להדרת נשים בשורותיו עלולות להיות 

השלכות מרחיקות לכת על רמת השוויון המגדרי בחברה הישראלית כולה.

1. משחק פתיחה

2. צה״ל כצבא העם

3. צפייה בסירטון ודיון

4. הרחבה: קריאה מתקדמת ודיון

5. סיכום ודיון

מומלץ להתחיל עם המערך הבסיסי של תיאוריות ומושגים, 
אך יש אופציה לקיים את המערך גם בלי.

זמן משוער:

שעה - שעה וחצי

קהל יעד:

כיתות י׳- י״ב
שנת שירות ומכינות 

צה״ל
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מהלך 
הפעילות:

משחק פתיחה

מניחים על הרצפה פתקים עם כמה שיותר תפקידים שיש בצבא:

|  פיקוד והדרכה במגל )טירונות(   |  חיל חינוך   |  אספנות     13 |  שייטת  גלי צה״ל  
|  סיירת מטכ״ל  |  צנחנים  |  קרקל  |  תותחנים  |  מודיעין שדה  |  מודיעין אוויר  |  
תצפיתניות  |  שירות בתי הסוהר  |  מדריכי כלואים  |  גבעתי  |  גולני  |  מורה חיילת  |  
מדריכות כושר  |  משקיות ת״ש  |  מאבחן פסיכוטכני  |  דובר צה״ל  |  8200  |  מקפלת 
מצנחים  |  תיאטרון צה״ל  |  נח״ל  |  סיירות אגוז  |  סנפיר  |  צוללות  |  סטי"לים  |  

בקריות שליטה  |  פיקוד העורף  |  669  |  עוקץ  |  חמ״ל  |  שלישות  |  ועוד...

נבקש מהחניכות לדרג את התפקידים לפי ״נחשב מאד״ ״נחשב״ ו ״לא נחשב בכלל״. 
נשאל את החניכות לפי מה הן סידרו את הכרטיסיות כך.

נבקש מהתלמידות לצבוע את הכרטיסיות: 
כחול - תפקידים שפתוחים רק לגברים

ורוד - תפקידים שפתוחים רק לנשים )או שהרוב המוחלט בהן הם נשים(
ירוק - תפקידים שפתוחים לנשים ולגברים בצורה שווה.

נסתכל שוב על הכרטיסיות ונראה האם יש חפיפה בין החשיבות של התפקידים לבין 
המגדר של מי שמשרת בהם. מדוע זה כך? 

נקרא יחד את החזון של בן גוריון לצבא העם ועל המטרות שהוא ניסה להשיג באמצעותו. 

נתייחס לקטע ולמשחק פתיחה ונשאל:
מה הקשר בין התפקיד בצבא לבין היכולת להשתלב בחברה הישראלית אחר כך? 

לבין המקום  וכו׳ בצבא  מיעוטים  בני   / גברים   / נשים  בין המקום של  יש קשר  האם 
שלהם בחברה?

האם לדעתכן צה״ל זו זירה ששווה להילחם בה על שוויון בין נשים וגברים או ששיקולים 
כמו בטחון המדינה חשובים יותר כשזה מגיע לצבא?

1

מקרה בוחן הדרת נשים בצה״למערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

צה״ל כצבא העם:  2

מודל צבא העם, יציר כפיו של דוד בן גוריון, היה מושתת על כמה אדנים: 
השירות האוניברסלי השוויוני של כל צעיר או צעירה המגיעים לגיל שמונה עשרה; 
"כור ההיתוך" המאחד חברה רבת פנים ושבטים לכלל אומה; וצבא הרואה את ייעודו 
לא רק בשמירה על הביטחון אלא גם במשימות חברתיות כגון קליטת עליה ויישוב 
הארץ. אך זמן רב עבר מאז, וכור היתוך איבד מקסמו, ולכן נדרש לחשוב מחדש על 

"צבא העם".

רשימת התפקידים 
מופיעה בפורמט 

להדפסה בנספח א׳ 
בסוף הפרק.

ההגדרה מופיעה 
בפורמט להדפסה 

בנספח ב׳ בסוף הפרק.
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הדרת נשים בצה״ל

חלופה א׳: לקבוצות בלי רקע, או קבוצות צעירות יותר

אקווריום: 
חלקו את הכיתה לשניים: 

קבוצה אחת מייצגת את עמדת הצבא בסרטון וקבוצה שנייה מייצגת את עמדת החיילות. 
כל קבוצה מקבלת עשר דקות להתכונן ולחשוב על טיעונים מרכזיים. 

לאחר עשר דקות שמים שני כסאות במרכז הכיתה וכל פעם מגיעות שתי נציגות, אחת 
מכל צד. הן דנות בניהן ולכיתה אסור להגיב. 

אם מישהי רוצה להחליף את הנציגה של הקבוצה שלה היא צריכה לקום ולתפוס את 
מקומה. 

נחזור למליאה ונשאל: 

אילו תחושות הקטע העלה בכן? 

מה אתן הייתן עושות אם הייתן במקום המפקדים / החיילות?

איך אפשר לייצר סביבה בצה״ל שמשלבת גם נשים וגם דתיים? 

האם זה לגיטימי שסצנה כזאת מתרחשת בצה״ל?

צפייה משותפת בסרטון מתוך תאג״ד על כניסה למים עם בגדים. 

3

מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

הקליקו לסירטון:

הדרת נשים בצה״למקרה בוחן

https://www.youtube.com/watch?v=wtrdcp9KWZY&t=1s
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הדרת נשים בצה״ל

חלופה ב׳: לקבוצות שעברו את מערך ״תיאוריות ומושגים״, או קבוצות בוגרות יותר 
)מכינות, ש״ש, צבא(

בקשו מהחניכות לכתוב תוך כדי הסרטון את המקרים השונים של ההדרה שהן מזהות. 

לאחר מכן, החניכות ינסו לסווג את סוג ההדרה לפי המודל שהן למדו במערך הראשון 
)נספח בסוף המערך(.

נשאל:

איזה סוגים של הדרה זיהיתן בסרטון?

מה הצידוקים שצה״ל נותן להדרה זו בדרך כלל?

איזה רגשות זה מעלה בכן?

מה אתן הייתן עושות במצב הזה? 

האם הצבא יכול לפעול אחרת?

קיראו יחד את הכתבה על החייל שלא ניתן לו לשרת כמורה חייל בגלל מינו.

נשאל:

האם גם המקרה הזה נחשב הדרה בעיינכן?

מאיזה סיבות מדירים גברים בצבא? האם זה אותן סיבות כמו נשים?  

איזה רגשות זה מעורר בכן?

האם זה בסדר בעיינכן שיש מרחבים בצבא שהיו רק גבריים או רק נשיים? 

קריאה מתקדמת ודיון

צפייה משותפת בסרטון של שדולת הנשים על הדרת נשים בצה״ל.

3

4

מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

למדריכה: 

במידה ונשאר זמן ניתן 
להרחיב את השיח

הקליקו לסירטון:

הדרת נשים בצה״למקרה בוחן

הכתבה מופיעה 
בפורמט להדפסה 

בנספח ג׳ בסוף הפרק.

https://www.youtube.com/watch?v=RKYCuJAiH0o
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סיכום ודיון

ראינו שהדרה בצה״ל מתרחשת ברבדים שונים: 
או  וגם בהפרדה מגדרית  נשים באופן כללי  גם במקרים בהם תפקידים חסומים בפני 

בכללי צניעות, שנכפים על נשים בלבד. 

גוף  רק  ולא  ישראל  במדינת  ערכית-חינוכית  משמעות  בעל  גוף  הוא  צה״ל  כי  למדנו 
מקצועי להגנה על המדינה. 

נשאל: 

מה אפשר לעשות כדי להילחם בהדרה בצה״ל? 

עד כמה לדעתכן זוהי זירה שחשוב להיאבק בה, אם בכלל? 

5

הדרת נשים בצה״למקרה בוחןמערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל
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גלי צה״ל

שייטת 13

אפסנאות

חיל חינוך

פיקוד והדרכה במגל )טירונות(  

סיירת מטכ״ל

צנחנים

קרקל

תותחנים

מודיעין שדה

מודיעין אוויר

תצפיתניות

שירות בתי הסוהר

מדריכי כלואים

גבעתי

גולני

מורה חיילת

מדריכות כושר
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משקיות ת״ש

מאבחן פסיכוטכני 

דובר צה״ל

8200

מקפלת מצנחים

תיאטרון צה״ל

נח״ל

סיירות אגוז

סנפיר

צוללות

סטי"לים

בקריות שליטה

פיקוד העורף

669

עוקץ

חמ״ל

שלישות

ועוד...



38

מקרה בוחן - הדרת נשים בצה״ל  |  נספח ב׳

מודל צבא העם, יציר כפיו של דוד בן גוריון, היה מושתת על כמה אדנים: 
השירות האוניברסלי השוויוני של כל צעיר או צעירה המגיעים לגיל שמונה עשרה; 
"כור ההיתוך" המאחד חברה רבת פנים ושבטים לכלל אומה; וצבא הרואה את ייעודו 
לא רק בשמירה על הביטחון אלא גם במשימות חברתיות כגון קליטת עליה ויישוב 
הארץ. אך זמן רב עבר מאז, וכור היתוך איבד מקסמו, ולכן נדרש לחשוב מחדש על 

"צבא העם".
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תוצאות מיונים חושפות אפלייה מגדרית חמורה בצה״ל – 
הפעם נגד גברים

אתר שדולת הנשים  |  20.5.21

ניב מירטנבאום עבר בהצלחה את המיונים לתפקיד מורה חייל, אבל אז הסתבר לו 
שהוא ״לא רלוונטי״ - בגלל שהוא גבר. אנחנו דורשות לתקן את ההחלטה המפלה אדם 
על פי מינו ותורמת למציאות המחלישה נשים בשוק התעסוקה בישראל • עקב תאריך 

הגיוס המתקרב: הגשנו עתירה דחופה

לאורך השנים שימש ניב מירטנבאום כמדריך ילדים נוער, והתנדב במסגרות שונות. הוא זכה 
להכרה רבה עבור תרומתו החברתית ואף קיבל מילגה והמלצות מגורמים רבים. כאדם תורם 

ומעורב, שפעילות במסגרות חינוכיות וחברתיות היא בנפשו, שאף מירטנבאום לשרת כמורה חייל. 
הוא זומן למיונים לחיל החינוך ועבר אותם בהצלחה, אך לאכזבתו בקשתו נדחתה. לדברי צה”ל, 

התפקיד ״לא רלוונטי״ עבורו – בשל מינו.

בשיתוף עם מרכז תמורה, שלחנו מכתב לראש אגף כוח אדם, האלוף יניב עשור, בנושא אפליה 
על רקע מין בקבלה לתפקיד בצה”ל. המכתב מציג דרישה חד משמעית לקבל את הערעור של 

מירטנבאום בנוגע לשיבוצו. בנוסף, מוצגת דרישה לתקן את המדיניות הנהוגה בצה”ל, כך שתנאי 
הקבלה לתפקיד מורה חייל/ת בצה”ל לא יתבססו על פי מין המועמד/ת, אלא על פי כישורים 

ויכולות.  

״פיתחתי שאיפה להתקבל להיות מורה חייל, בגלל שזה תפקיד שדומה מאוד לדרך שבה לקחתי 
חלק בתנועות נוער, קבוצות חינוך שהדרכתי ובכלל השנת שירות שלי, שגם בה אני שואף לקבל 

כלים בתור מחנך״, מספר מירטנבאום.

״לאחר השיבוץ נרשם לי בבירור ל”ר על ׳מורה חייל/ת׳ – לא רלוונטי, בגלל היותי בן. זאת למרות 
שבאתר צה”ל כתוב שהתפקיד פתוח לכולם ומנוסח לשני המינים. מה הופך אשה למורה טובה 
יותר? איך מתבטלת ההתאמה שלי לתפקיד בגלל שאני גבר?״. מירטנבאום מסביר שגם אחרי 
הצבא הוא שואף להתפתח בתחום ההוראה: ״למה שהצבא יוותר עלי כמורה? חוץ מזה שאני 
ממש רוצה שישנו את ההחלטה הזאת, אני חושב שיש כאן גם מסר חינוכי בעייתי וצריך לתקן 

אותו״.

עקב תאריך הגיוס המתקרב: הגשנו עתירה דחופה

תאריך הגיוס של מירטנבאום קרב, ומאחר שלא התקבלה התייחסות לפנייתנו מצה״ל, למעט 
תגובה לכתבתו של אור קשתי )לפיה משתמשע שיש לתקן את העוול(, הגשנו עתירה דחופה 

למתן צו על תנאי. העתירה נוסחה והוגשה עבורנו על ידי מנהלת המחלקה המשפטית של 
שדולת הנשים בישראל, עו״ד גלי זינגר, ויו״ר מרכז תמורה לקידום ושיוויון, פרופ׳ יפעת ביטון.

זו לא הפעם ראשונה שצה״ל מפלה גברים

כדאי לציין שבשנת 2018 השדולה פנתה יחד עם מרכז תמורה לצה״ל באותו ענין ממש: אפליית 
גברים באפשרות לשרת בתפקיד של מורה חייל בצה”ל. בזמנו הפנייה אז נעשתה בשמו של צעיר 

שביקש לשרת כמורה חייל נדחתה. גם במקרה שלו, הדחייה נעשתה לאחר שנאמר לו במפורש 
שהתפקיד פתוח בפני נשים בלבד. בעקבות פנייתינו הוא זומן למיונים, ותיאור התפקיד “מורה 
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חיילת”, כפי שהופיע באתר של יחידת מיט”ב, עודכן. מאז הץפקיד פונה ופתוח לכאורה לשני 
המינים. כעת, למרות הכל, מסתבר שהתפקיד עדיין סגור בפני גברים ומיועד לנשים בלבד. 

השירות הצבאי בישראל קובע נורמות חברתיות

כפי שנקבע בבג״צ אליס מילר, בעתירה שהוגשה בסיוע האגודה לזכויות האזרח ושדולת הנשים 
ב-1994, פגיעה בשוויון על רקע מיני בצה״ל מחייבת התערבות: ״מן המפורסמות הוא עד כמה 

גדולה השפעת אורחותיו של הצבא על כל אורחות חיינו. ובהשרשת ההכרה בחשיבותן של זכויות 
יסוד אין צה”ל יכול להישאר מחוץ לתמונה. גם עליו מוטל לתרום את חלקו”.

בדו״ח בנושא הסללה מגדרית וחלוקה תעסוקתית בישראל שפרסמה לאחרונה השדולה, נמצא 
שנשים מרוכזות בשיעורים גבוהים במקצועות ההוראה והטיפול לעומת מיעוטן במקצועות המדע 

והטכנולוגיה הרווחיים יותר. כדי לתקן את המצב הזה צריך, בין היתר, לשלב נשים במקצועות 
“גבריים” ולשלב גברים במקצועות “נשיים”. 

השירות הצבאי בישראל נתפס כחוויה מכוננת בתהליך ההתבגרות של חלק נרחב מהאוכלוסייה, 
כאשר עבור חלק גדול מהנוער זו נחשבת הזדמנות למימוש עצמי ולהתפתחות אישית. לכן מדובר 

בפגיעה כוללת, גם בנשים וגם בגברים, באמצעות הכפפה לנורמות מגדריות ללא קשר ליכולות 
אישיות. 

ישנה חשיבות ציבורית גדולה בדרישה לשינוי השיבוץ של ניב מירטנבאום, מאחר שבאמצעותה 
אנחנו מבקשות לחתור ליצירת שינוי בחלוקת התפקידים הצה״לית, המשמרת ומעצימה תפיסות 

שמחלישות נשים. חלוקה מסוג זה מנציחה את דמותן של נשים כמסייעות, כמורות וכמטפלות 
– הן נתפסות כחלשות וזקוקות להגנת החיילים הגברים – שאותם הן צריכות ללמד ולטפל בהם. 
כך גם מקצוע ההוראה סופג פגיעה, שכן היותו ״נשי״ מורידה את ערכו באופן שמתבטא בשכר, 
מה שגורם לפגיעה בטיב המקצוע. למעשה, מדובר במעגל: הצבא לא רק ממסד ומעצים את 

ההבדלים בין המגדרים, אלא שלאחר מכן הוא גם משתמש בהם כדי להצדיק את הבידול שהוא 
נוקט בו. 
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משבצת
4

רציונאל:

מאפיינים:

ידע קודם:

מהלך 
הפעילות:

רב תרבותיות
מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

מאפייני המרחב הציבורי במדינת ישראל

שונות,  תרבותיות  זהויות  של  הקבלה  חשיבות  את  מדגישה  אשר  גישה  היא  רב-תרבותיות 
יכול  במיוחד במסגרת של מדינות קולטות הגירה. התפיסה הרב-תרבותית מניחה כי האדם 

להיות שותף בכמה הקשרים ומעגלים של זהויות, ולנוע בחופשיות ביניהם.

בשנים האחרונות עולה לעתים קרובות הטענה של רב תרבותיות, העומדת מול ההתנגדות 
באורחות החיים של  פוגעת  היא שמניעת הפרדה  נשים מהמרחב הציבורי. הטענה  להדרת 
קהילות שונות, וביכולתן לקיים את מסורותיהן ואת דתן. טענה נוספת היא שזהו גם רצונן של 

הנשים בקהילות אלה, ושאין לכפות על הנשים והקהילה אורח חיים אחר הזר להן. 

החניכים, בשלב זה של המערך, עומדים בפני הכרעה הדורשת איזון מורכב בין ערכים וזכויות של 
פרטים וקבוצות שונות. פעילות זו תציף את הקושי, ותעניק לחניכים את ההזדמנות להתנסות 

בהליך קבלת ההחלטות, ולקבוע אמות מידה ברורות לסוגיה.

1. משחק פתיחה

2. הגדרת רב תרבותיות

3. עבודה בקבוצות

4. הרחבה: קריאה משותפת ודיון

5. שילוב חרדים

6. דילמות

7. סיכום

מומלץ להתחיל עם המערך הבסיסי של תיאוריות ומושגים. 
ללא מערך מקדים יהיה קשה מאד להעביר את תוכן המערך כראוי. 

זמן משוער:

שעה - שעה וחצי

קהל יעד:

כיתות י׳- י״ב
שנת שירות ומכינות
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מהלך 
הפעילות:

משחק פתיחה

כל אחת מתבקשת לצייר שני עיגולים חופפים.
עיגול אחד מייצג מרחבים בחייה בהן נמצאות רק חברות מאותו מגדר כמו שלה. 

העיגול השני מייצג מרחבים בהן נמצאים רק בני המגדר השני.
במפגש בין העיגולים - מרחבים משותפים.

ניתן לשנות את גודל העיגולים והחפיפה בניהם לפי הנפח שכל מרחב תופס בחיים של 
כל אחד ואחת.

כל קבוצה מקבלת שלוש דקות לכתוב כמה שיותר ביטויים שיש לרב תרבויות בחברה 
הישראלית.

לאחר שלוש הדקות כל קבוצה מוסיפה ליד הביטויים שכתבה איזה וויתורים כל ביטוי של 
רב תרבותיות דורש וממי )לדוגמא: לשים עץ אשוח בבית הספר לכבוד חג המולד יכול 

לפגוע ברגשות הדתיים...(.

נקרא יחד את ההגדרה של רב תרבותיות:

עבודה ב-3 קבוצות

נשאל:

מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהמרחבים האלה? 

דמיינו עולם בו ברוב המוחלט של הזמן אתן נמצאות במרחב רק עם בנות מגדרכן. 
מה היתרונות והחסרונות של מרחב כזה?

1

2

3

משבצת 4 רב תרבותיותמערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

זהויות תרבותיות  גישה אשר מדגישה את חשיבות הקבלה של  רב-תרבותיות היא 
שונות, במיוחד במסגרת של מדינות קולטות הגירה. התפיסה הרב-תרבותית מניחה 
כי האדם יכול להיות שותף בכמה הקשרים ומעגלים של זהויות, ולנוע בחופשיות 

ביניהם.

מדיניות רב-תרבותית אומצה לראשונה בחוק כמדיניות ממשלתית רשמית בקנדה 
בשנת 1971. מטרתה הייתה לאחד בצורה טובה יותר את הקבוצות השונות בחברה 
כדי לנסות ולהפיג את המתחים בין קנדים צרפתים וקנדים אנגלים, כמו גם לחזק את 

הקשר של קבוצות מוצא אחרות למדינה.

ההגדרה מופיעה 
בפורמט להדפסה 

בנספח א׳ בסוף הפרק.
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פעילות רשות 
להשראה 
לקבוצות 

מתקדמות

המשך 
פעילות 

חובה:

קריאה ודיון

נחלק את הקבוצה לשתי קבוצות
כל קבוצה תקבל קטע מתוך כתב עת למחנכים בציונות הדתית המדבר על צניעות.

נצפה בקבוצות בסרטונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא שילוב חרדים בחברה. 

שילוב חרדים

נשאל:

מה המקום שתופסת הצניעות בדת היהודית? את מה הוא בא לשרת?
איזה ביטויים של צניעות אתן מכירות? )לבוש, שירה, הפרדה מגדרית, כיסוי שיער וכו׳(

איפה חוקי הצניעות הדתיים פוגשים את המרחב החילוני?

נשאל:

האם חשוב לנו לשלב חרדים בחברה החילונית? 

אם כן, באיזה מקומות? אם לא, למה? 

מה שילוב חרדים בעולם החילוני דורש כשזה מגיע לצניעות? 
גדודים מופרדים  וללא מרצות,  לגברים בלבד  לימודים  )הפרדה מגדרית באקדמיה- 

בצבא, חוקי צניעות לנשים בצבא, איסור על שירת נשים באירועים מסוימים וכו׳(.

4

5

מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

סוגיית הצניעות תופסת מקום בראש המצוקות הנפשיות הקיימות כיום, הן בציבור 
המכונה דתי, והן בציבור המכונה חילוני. 

ולנהוג  להרגיש  והרצון  גיסא,  מחד  לצניעות,  דרישה  עם  להתמודד  הצורך 
ל״קווים  מעבר  פסעו  שכבר  יש  גדול.  קושי  יוצרים  גיסא,  מאידך  בחופשיות 
מקום.  בכל  קיימת  ההתנגדות  תחושת  אך  פסעו,  לא  שעדיין  ויש   האדומים״ 
מיקוד המצוקה בסוגיה זו, נובע מכך, שנראה לכל מתבונן כי אין לפנינו רק שאלה של 
קיום או אי-קיום של סעיף מסעיפי השו״ע הדורש חיזוק, אלא שסוגיה זו היא אבן בוחן 

למכלול שאלת היחסים בין הנפש, החיים והתורה. 

יכול להתמקד בממד ההתנהגותי המעשי  בירור סוגיית הצניעות אינו  כן,  אשר על 
)ואפילו בהסברה משכנעת מדוע כדאי וראוי ללבוש בגד כזה ולא אחר(, אלא בממד 
הנפשי, קרי: הצורך לחיות צניעות, להרגיש צניעות וממילא לנהוג בצניעות - היינו, 

צורך בסיסי של נפש האדם )שרק בא לידי ביטוי ב״דרישה״ ההלכתית. 

מתוך ״צניעות- קווים לעבודה חינוכית״  |  רמי גליקשטיין וחן חלמיש

למדריכה: 

בשאלה השלישית 
אפשר לשלוח את 

החניכות לחפש 
באינטרנט

רב תרבותיותמשבצת 4

קטע הקריאה מופיע 
בפורמט להדפסה 

בנספח ב׳ בסוף הפרק.

https://www.youtube.com/watch?v=JmOaSXBna1g
https://www.youtube.com/watch?v=mBUiZmxu2wg
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דילמה א׳:
ב-2019, התקיים בעפולה מופע לכל המשפחה, בהפרדה מגדרית מלאה. 

כלומר, הכניסה הותרה רק לגברים וילדיהם במרכז האולם ולנשים בצד האולם. 
הזמר אשר הופיע בהופעה היה חרדי אך ההופעה לא הופנתה לקהל החרדי בלבד אלא 

לכל תושבי העיר. 

נשאל:
האם זה לגיטימי להפריד מופע בשביל שהזמר יוכל להופיע מול גברים בלבד, 

בהנחה היא שהמופע לא יכול לקרות בשום תרחיש אחר?

דילמה ב׳:
בעקבות העלייה המתמדת במספר החרדים במדינה ישנן יוזמות שונות להקים ערים 

חדשות לחרדים בלבד. בערים אלו החרדים יכלו לקיים את אורחות חיים ללא הפרעה. כך-
בערים אלו יורשו להחליט על קווי תחבורה ציבורית מופרדים מגדרית וכן יחליטו בעצמם 

האם לתלות שלטי חוצות עם נשים עליהן.

נשאל:
האם זה לגיטימי לאפשר לחרדים לגור בבידול משאר האוכלוסייה, לא להכניס משפחות 

לא חרדיות, במידה וירצו להתגורר שם, בשביל לאפשר חופש דת וביטוי כפי שהם רוצים? 

דילמה ג׳:
ב-2017, היו קיימות בישראל לא פחות מעשרים מסגרות לימוד חרדיות, שהתקיימה בהן 

הפרדה מגדרית מלאה. בהתאם לכך, נרשם זינוק של 83% בהרשמה של חרדים למוסדות 
להשכלה גבוהה. במוסדות אלה כל אנשי הצוות הם גברים- המרצים, המתרגלים ועוזרי 

ההוראה, נשים מרצות אינן מורשות ללמד בתוכניות אלו.

נשאל:
האם לגיטימי לפתוח מסלול לגברים בלבד, שלא מאפשר לנשים ללמוד או ללמד בו, 

בשביל לאפשר לחרדים ללמוד באוניברסיטה? אם כן, האם יש צורך להגביל את זה 
ללימודי תואר ראשון/ שני/ שלישי?

דילמות 6

מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

למדריכה: 

לקבוצות מתקדמות, 
אפשר להוסיף את 

המושגים המתנגשים 
לצורך בסיס רעיוני 

לדיון. 

ניתן לקיים את הדיון 
גם מבלי המושגים, על 
סמך הידע והתחושות 

של התלמידות.

למדריכה: 

ניתן לדון בדילמות 
בקבוצה גדולה או 

לחלק לקבוצות ולחלק 
דילמות שונות לכל 

קבוצה- בהתאם לגודל 
הקבוצה ולאופייה.

קבלת השונה / יחס מכבד לשונים ממני, לדעותיהם, לאורח חייהם.  
הימנעות מתגובות אלימות מילולית או פיזית בעת מחלוקת. 

הימנעות מהפעלת סמכות שלטונית כלפי עמדות ביקורתיות או מרגיזות.

הכרה בערך של ריבוי / מגוון דעות ועמדות של אנשים או קבוצות. 
עידוד / תמיכה בקיום וביטוי של מגוון דעות / עמדות של אנשים או קבוצות בחברה.

סובלנות

פלורליזם

רב תרבותיותמשבצת 4

ההגדרות מופיעות 
בפורמט להדפסה 

בנספח ג׳ בסוף הפרק.
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דילמה ד׳:
ב-2012, במהלך טקס סיום בבה״ד 1, יצאו מספר קצינים דתיים מהאולם, מכיוון שלא 

יכלו לשמוע אישה ששרה במהלך הטקס. מאז, צה״ל אסר על החרמת טקסים או יציאה 
באמצע מטעמי צניעות, וחייל שיעשה זאת- ייענש 

נשאל:
האם לגיטימי לכפות על חייליים דתיים לשמוע שירת נשים בשביל לשמור על כבודן של 

הנשים? 

דילמה ה׳:
ברחבי תל אביב יש חופי ים רבים, רובם ציבוריים ומיועדים לכלל החברה, אך ישנם גם 

חופים בעלי אופי מיוחד המיועדים לקהל יעד ספציפי. חלק מהחופים הם חופים נפרדים 
בהם ישנם ימים בהם מותרת כניסה רק לגברים וימים בהם מותרת הכניסה רק לנשים.

נשאל:
האם זה לגיטימי לאפשר הפרדה בחופים בשביל לאפשר לנשים או גברים לרחוץ ללא בני 

המין השני? אם כן, מהן גבולות הפרדה זאת? במה זה תלוי?

מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

סיכום 7
נשאל:

בחזרה לנקודות ההתחלה, מה היתרונות והחסרונות של מרחבים מופרדים מגדרית?

מה המחיר שאנחנו מוכנות / לא מוכנות לשלם בשם ערכי השילוב והפלורליזם?

מה הם הקווים האדומים שלנו?

רב תרבותיותמשבצת 4
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רב תרבותיות  |  נספח א׳

רב תרבותיות  |  נספח ב׳

תרבותיות  זהויות  של  הקבלה  חשיבות  את  מדגישה  אשר  גישה  היא  רב-תרבותיות 
שונות, במיוחד במסגרת של מדינות קולטות הגירה. התפיסה הרב-תרבותית מניחה כי 
האדם יכול להיות שותף בכמה הקשרים ומעגלים של זהויות, ולנוע בחופשיות ביניהם.

בקנדה  רשמית  ממשלתית  כמדיניות  בחוק  לראשונה  אומצה  רב-תרבותית  מדיניות 
בשנת 1971. מטרתה הייתה לאחד בצורה טובה יותר את הקבוצות השונות בחברה 
כדי לנסות ולהפיג את המתחים בין קנדים צרפתים וקנדים אנגלים, כמו גם לחזק את 

הקשר של קבוצות מוצא אחרות למדינה.

סוגיית הצניעות תופסת מקום בראש המצוקות הנפשיות הקיימות כיום, הן בציבור המכונה דתי, והן בציבור 
המכונה חילוני. 

הצורך להתמודד עם דרישה לצניעות, מחד גיסא, והרצון להרגיש ולנהוג בחופשיות מאידך גיסא, יוצרים קושי 
 גדול. יש שכבר פסעו מעבר ל״קווים האדומים״ ויש שעדיין לא פסעו, אך תחושת ההתנגדות קיימת בכל מקום. 
מיקוד המצוקה בסוגיה זו, נובע מכך, שנראה לכל מתבונן כי אין לפנינו רק שאלה של קיום או אי-קיום של 
סעיף מסעיפי השו״ע הדורש חיזוק, אלא שסוגיה זו היא אבן בוחן למכלול שאלת היחסים בין הנפש, החיים 

והתורה. 

אשר על כן, בירור סוגיית הצניעות אינו יכול להתמקד בממד ההתנהגותי המעשי )ואפילו בהסברה משכנעת 
מדוע כדאי וראוי ללבוש בגד כזה ולא אחר(, אלא בממד הנפשי, קרי: הצורך לחיות צניעות, להרגיש צניעות 

וממילא לנהוג בצניעות - היינו, צורך בסיסי של נפש האדם )שרק בא לידי ביטוי ב״דרישה״ ההלכתית. 

מתוך ״צניעות- קווים לעבודה חינוכית״  |  רמי גליקשטיין וחן חלמיש
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קבלת השונה / יחס מכבד לשונים ממני, לדעותיהם, לאורח חייהם.  
הימנעות מתגובות אלימות מילולית או פיזית בעת מחלוקת. 

הימנעות מהפעלת סמכות שלטונית כלפי עמדות ביקורתיות או מרגיזות.

הכרה בערך של ריבוי / מגוון דעות ועמדות של אנשים או קבוצות. 
עידוד / תמיכה בקיום וביטוי של מגוון דעות / עמדות של אנשים או קבוצות בחברה.

סובלנות

פלורליזם

רב תרבותיות  |  נספח ג׳



משבצת
5

רציונאל:

מאפיינים:

ידע קודם:

מהלך 
הפעילות:

כלים להתמודדות עם הדרת נשים
מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

מאפייני המרחב הציבורי במדינת ישראל

אנו שומעות ושומעים על מקרים רבים שקשורים בהדרת נשים ולא תמיד יודעות כיצד לאבחן 
האם אכן מדובר בהדרה, ואם כן- מה ניתן לעשות בסיטואציה זאת. 

מטרת מערך זה היא לתת כלים לאבחון מקרים של הדרת נשים, להתבוננות ערכית ולחשיבה 
על דרכי פעולה להתמודדות עם הנושא. 

נבחן כלים להתמודדות עם הדרה בשלושה מישורים:
1. ניתוח המקרה

2. עקרונות שיח בנושא הדרה
3. יציאה לפעולה

1. עבודה בקבוצות - ניתוח המציאות

2. קריטריונים לבחינת הדרת נשים

3. עיצוב השיח - קריאה בקבוצות

4. יציאה לפעולה: מה ניתן לענות לתומכים בהפרדה מגדרית?

5. קריאה משותפת וסיכום 

מומלץ להתחיל עם המערך הבסיסי של תיאוריות ומושגים. 
ניתן לקיים את הפעילות הזאת באופן עצמאי גם על נושאים אחרים.

זמן משוער:

שעה - שעה וחצי

קהל יעד:

כיתות י׳- י״ב
שנת שירות ומכינות

סטודנטים\ות
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מהלך 
הפעילות:

ניתוח המציאות: 
ההבדל בין הדרה להפרדה ובין הפרדה לגיטימית ללא לגיטימית

נתחלק לקבוצות קטנות.
כל קבוצה תקבל סיטואציה מסוימת ותבחן האם קיים פה מקרה של הדרת נשים או 

הפרדה. כל קבוצה תבחן את הסיטואציה דרך השאלות הבאות:

בחזרה למליאה:
וכל קבוצה תציג את הסיטואציה  נחזור למליאה  לאחר בחינת הסיטואציות בקבוצות, 

שבחנה וכיצד היא רואה אותה, וננסה לקיים על הסיטואציות דיון קבוצתי. 

נבין כי לא כל הפרדה היא בהכרח הדרה, אך לעיתים במסווה של צורך בהפרדה מתקיימת 
הדרת נשים. לכן, ישנה חשיבות לאבחון סיטואציות כאשר אנחנו נתקלים בהן.

סיטואציות לבחינה:

1

משבצת 5 כלים להתמודדות עם הדרת נשיםמערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

1. מה התרחש במקרה הזה?

 2. האם יש צד מסוים שרוצה בהפרדה הזו באופן מהותי יותר?

3. מדוע יש דרישה להפרדה בסיטואציה הזו?

4. האם הדרישה להפרדה לגיטימית בעיניכן, ומדוע?

5. מה הפגיעה / ההשלכות שעלולות להיווצר עבור הצד החלש יותר במקרה הזה?

במפגש שהתקיים בין בתי ספר דתיים 
וחילוניים, בתי הספר הדתיים דרשו כי 

המפגש יתקיים בהפרדה בלבד, אחרת 
לא יתקיים 

חבורת נשים מתרחצות במעיין. כאשר 
מגיעים גברים לרחוץ במעיין הם 

דורשים מהן להתכסות בשל חוסר 
צניעות

הפרדה בין גברים ונשים בבתי כנסת

שיעור בנושא מין ומגדר בבית הספר 
אשר נערך בהפרדה מגדרית

נהג האוטובוס דורש מאישה לשבת 
מאחור כיוון שבאוטובוס זה מתקיימת 

הפרדה בין נשים לגברים

בתי ספר דרשו מבנות להגיע ללימודים 
במכנסיים ארוכים בשל צניעות ושמירה 

על כללי הלבוש בבית הספר.

שיעור פילאטיס המיועד לנשים בלבד

דרישה להגעה בלבוש צנוע לסיור 
שנערך בתוך שכונה חרדית
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קריטריונים לבחינה: כיצד ניתן לדעת אם מתקיימת כאן הדרת נשים? 

כדי שנוכל לאבחן האם אנו עומדות בפני סיטואציה של הדרת נשים, ישנן שאלות שאנו 
יכולות לשאול את עצמנו. במידה וסימנו את אחת השאלות כנכונה- אנו יכולות להבין כי 
קיימת לפנינו סיטואציה שבה ההפרדה היא בעייתית ובהחלט יש אפשרות שמתקיימת 

פה הדרה. 

כעת, נחזור לקבוצות שהתחלקנו אליהן קודם, ונבחן את הסיטואציות שוב לפי שאלות 
המבחן.

לעצב את השיח: מה אפשר לענות כשנתקלות במקרה של הדרה?

נשים,  הדרת  התקיימה  בו  שקרה  מקרה  תקבל  קבוצה  כל  קבוצות.  לשלוש  נתחלק 
ותנסח יחד טיעונים להתמודדות עם המקרה. 

כל קבוצה נדרשת לנסח טיעונים מ"כיוונים שונים" להתמודדות עם הסיטואציה. 

לאחר החלוקה לקבוצות נחזור למליאה ונשתף את המקרים שבחנו ואת הטיעונים.
לעצמנו  ולנסח  שונים  מכיוונים  נשים  הדרת  מקרי  לנתח  לדעת  נרצה  דבר  של  בסופו 

תשובות להתמודדות עם הנושא.

2

3

משבצת 5 כלים להתמודדות עם הדרת נשיםמערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

1. האם המקרה יכול לקרות רק לנשים ולא לגברים?

2. האם, במקרה הזה, אישה משלמת איזשהו מחיר רק בשל המגדר שלה?

3. האם המקרה יכול להתפרש כפוגעני כלפי נשים?

4. אם המקרה היה מופנה כלפי אוכלוסייה אחרת, האם עדיין הייתי מקבלת אותו?

5. האם המקרה אסור על פי החוק?

קראו את הכתבה: ״שערוריה: הדרת נערות וילדות ממשחקי כדורסל״ )2018(

לאחר הקריאה נסו לנסח תשובות שמתמודדות עם טיעונים כמו "אבל מה היה 
קורה עם דווקא אחד הבנים היה רוצה להצטרף לקבוצה של הבנות"?

קבוצה א׳ - הדרת בנות ממשחקי כדורסל משותפים

למדריכה: 

המטרה היא שהקבוצה תצליח להתמודד עם טיעונים שלא תמיד עומדים במבחן המציאות. פעמים רבות מנסים לאתגר 
סיטואציות של הדרת נשים כאילו מדובר בסיטואציה שמתרחשת באופן תדיר גם לצד השני. המטרה כאן היא לתרגל עם החניכים 
והחניכות את הצורך בין הפרדה של מקרים שיכולים לקרות מבחינה תיאורטית, לבין מה שקורה יום יום בשטח )שבו מי שמודרות 

לרוב הן בעיקר- נשים(.

הכתבה מופיעה 
בפורמט להדפסה 

בנספח א׳ בסוף הפרק.
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משבצת 5 כלים להתמודדות עם הדרת נשיםמערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

למדריכה: 

חשוב בסיום חלק זה להעלות בפני החניכות והחניכים את האופציה לפנות למרכז הרפורמי לדת ומדינה אם נתקלו במקרה של 
הדרת נשים/ הודרו בעצמן. ניתן לקבל דרך המרכז סיוע משפטי. הפנייה לבג"ץ בנושא יכולה להיות בעלת השפעה רחבה על 

הנושא על ידי קביעת תקדימים שיסייעו למאבק בהדרת נשים. 

מקובל  בעולם  באקדמיה:  גברים  נשים  הפרדת  על  ״בג"ץ  הכתבה:  את  קראו 
שהפרדה פוגעת בשוויון״ )2020(

טיעון  בעזרת  המקרה,  עם  שמתמודדות  תשובות  לנסח  נסו  הקריאה  לאחר 
"המדרון החלקלק", כלומר, לאן הסיטואציה הזו עוד יכולה להתדרדר? 

הנוסעת   - בקרון  התפללו  הגברים  קשה":  עלבון  ״"תחושת  הכתבה:  את  קראו 
נדרשה לעבור מקום״ )2020(

לאחר הקריאה נסו לנסח שאלות ואמירות המופנות לגברים שיעזרו להם "להרכיב 
לגבי  האמפתיה  את  להגביר  שיוכלו  כדי  הסיטואציה  על  מגדריים"  משקפיים 

הפגיעה.

קבוצה ב׳ - הפרדה מגדרית באקדמיה

קבוצה ג׳ - הפרדה מגדרית בתחבורה ציבורית

יציאה לפעולה: איך אפשר להתמודד עם הדרת נשים במרחב הציבורי? 

בחלק זה, ננסה לראות איך אנחנו יכולות ליישם את מה שלמדנו כתוכנית פעולה. 
כלומר, ננסה ליצור תוכנית לשינוי המציאות בהקשר של הדרת נשים. 

נתחלק שוב לקבוצות ונבחן את המקרים מהחלק הקודם )אפשרי גם להוסיף מקרים 
נוספים אם יש צורך(. 

כל קבוצה תכתוב ״תוכנית פעולה להתמודדות עם הדרת נשים במרחב הציבורי" )מצורף 
פורמט בנספחים( למקרה שקיבלה.

לאחר כתיבת התכנית נחזור למליאה וכל קבוצה תציג את התכנית שיצרה.

4

הכתבה מופיעה 
בפורמט להדפסה 

בנספח ב׳ בסוף הפרק.

הכתבה מופיעה 
בפורמט להדפסה 

בנספח ג׳ בסוף הפרק.
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משבצת 5 כלים להתמודדות עם הדרת נשיםמערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

סיכום 5
לסיכום חלק זה, נבחן מאבקים בהדרת נשים שזכו להצלחה:

נשאל:

האם לדעתכן באמת מדובר במאבק שהצליח? מה הופך אותו לכזה?

מה לדעתכן נחשבת הצלחה במאבק בהדרת נשים?

מהם הכלים שניתן להשתמש בהם במאבק נגד הדרת נשים, וכיצד?

אלו כלים לקחתן ממשבצת זאת להמשך? 

אלו פעולות הייתן אתן רוצות לעשות בנושא עכשיו?

הכתבות מופיעות 
בפורמט להדפסה 

בנספחים ד׳-ה׳ בסוף 
הפרק.

הזכות ללבוש מכנסיים קצרים
מערכת און לייף

בג"ץ קבע: הפרדה באוטובוסים - 
רק מרצון חופשי

Ynet  |  גלעד גרוסמן
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שערורייה: הדרת ילדות ונערות ממשחקי כדורסל

One 22.5.18  |  אסי ממן

האיגוד מחייב נערות וילדות לחתום כי הן מסכימות שלא יוכלו לשחק מול קבוצת בנים 
דתית. ח"כים מהשדולה החילונית פנו לשרה רגב: "פגיעה בערך השוויון"

שערורייה חדשה תוצרת איגוד הכדורסל. בגוף שמנהל את ליגות הילדים והנערים בענף, הוחלט 
לחייב ילדות ונערות שמבקשות לשחק מול בנים, לחתום על התחייבות לפיה הן מסכימות לכך 

שלא יוכלו לשחק מול קבוצות דתיות כל עוד אותן קבוצות לא אישרו זאת. בשל ההחלטה, 
השדולה החילונית בכנסת שלחה מכתב חמור לשרת התרבות והספורט מירי רגב בדרישה כי זו 

תתערב ותפעל לביטול החלטת איגוד הכדורסל להדיר ילדות ונערות מהמשחקים.

מאחורי המכתב שנשלח לשרה עומדים ראשי השדולה, חברי הכנסת תמר זנדברג, קסניה 
סבטלובה ועמר בר-לב. הם צירפו למכתבם מסמך שנקרא “בקשת קבוצה לשתף שחקנית 

בליגת ילדים או בקט סל בנים”, בו מופיע סעיף שאומר כי השחקנית שמעוניינת להירשם נותנת 
את הסכמתה לכך שבמשחקים של קבוצתה נגד קבוצות אליצור או קבוצה דתית אחרת היא 
תוכל לשחק רק לאחר קבלת אישור בכתב מהיריבה - אחרת, היא לא תוכל לשחק. הטפסים 

הללו נשלחים חתומים לאחר מכן לאיגוד כחלק מהליך הרישום.

“אנו רואים בחומרה את הדרישה לחתימה מצד ילדות, נערות והוריהם על כתב התחייבות שכזה”, 
כך נכתב מטעם ראשי השדולה לרגב. “מדובר בהדרת נשים מובהקת מתחומי הספורט ופגיעה 
קשה בערך השוויון ובפרט בשוויון המגדרי. כתב ההתחייבות הזה הוא פגיעה בכבודן של הבנות. 

פונים אלייך ומבקשים - תפעלי על מנת לבטל את החובה לחתום על מסמך מבזה שכזה”.

מאיגוד הכדורסל נמסר בתגובה: “איגוד הכדורסל הוא היחיד מבין ענפי הספורט המאפשר 
לילדות לשחק במשחקי ילדים. הסיבה להחלטה הזו היא לאפשר לבנות בולטות לשחק ברמה 
גבוהה או לחליפין לאפשר לבנות שאין מספיק בנות באזור מגוריהן לשחק כלל. תנאי אחד יש 

לשיתוף ילדות במשחקי ילדים, הוא הסכמה מראש לכך שבמשחקים נגד קבוצות מהמגזר הדתי 
שעומדות על כך, הבנות אינן יכולות להשתתף והדבר מוסדר תרום העונה. מדובר באחוז קטן 
מאוד של המשחקים. הנושא נבדק ואושר פעמים רבות על ידי בתי הדין של איגוד הכדורסל 

כולל בית הדין העליון. החלופה היא שבנות לא תוכל להשתתף כלל במשחקי בנים וזה אומר שהן 
ישחקו רק עם בנות, כפי שמשחקות מעל 95 אחוז מהשחקניות הרשומות או שלא ישחקו כלל כי 

אין מספיק בנות באזור מגוריהן”.

רם פרומן, יו”ר הפורום החילוני, אמר בנושא: “בני הציונות הדתית פועלים בשיטתיות לייצר 
הפרדות מגדריות בצבא, במערכת החינוך ועכשיו גם בעולם תחרויות הספורט של בני הנוער. 

אסור לנו החילונים לוותר להם. החתירה לשוויון מגדרי היא בדמנו”.

כלים להתמודדות עם הדרת נשים  |  נספח א׳
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בג"ץ על הפרדת נשים גברים באקדמיה: 
בעולם מקובל שהפרדה פוגעת בשוויון

אור קשתי  |  הארץ,  22.7.20

בפתח הדיון, שאיחד בין כמה עתירות מטעם קבוצת אנשי אקדמיה, יצא בג"ץ בהרכב 
של חמישה שופטים נגד הגידול במימדי ההפרדה המגדרית, ותקף את שיתוף הפעולה 

מצד המדינה עם החלטת המוסדות לא להעסיק נשים-מרצות

שופטי בג"ץ מתחו אתמול ביקורת על טענות המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( כי ההפרדה בין 
גברים לנשים במסלולים לחרדים מוגבלת רק לכיתות הלימוד, ותקפו את שיתוף הפעולה מצד 

המדינה עם החלטת המוסדות השונים שלא להעסיק נשים-מרצות. "אם נשים לא מלמדות 
בכיתות גברים, הרי שלמרות הצהרות מל"ג, העיקרון של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לא 

ממומש", אמר השופט עוזי פוגלמן. ראש ההרכב, השופט חנן מלצר, אמר בהקשר אחר כי מאז 
פסק הדין בראון בארצות הברית, "התקבל בכל העולם שהפרדה היא פגיעה בשוויון".

הדיון בבג"ץ איחד בין כמה עתירות שהוגשו ב-2017-16: מצד אחד טענה קבוצת אנשי אקדמיה, 
שמובילה המשפטנית ד"ר יופי תירוש, נגד המסלולים הנפרדים לחרדים; מצד שני ביקש פורום 

קהלת להסיר כל הגבלה על ההפרדה. מאז, הרחיבה המל"ג, בשורה של החלטות, את מימדי 
ההפרדה בין גברים לנשים. בסופו של הדיון, בהרכב מורחב של חמישה שופטים רמז השופט 

מלצר כי ההחלטה צפויה להתקבל בעוד כמה חודשים.

הדיון עסק בין השאר בהחלטה להגדיל את שיעור "החריגים", כלומר - הסטודנטים שאינם 
מוגדרים כחרדים, ל-15%. בהתחלה דובר על כניסה הדרגתית )של סטודנטים חרדים — א"ק( 

"לקטע האקדמי והתעסוקתי", אמר בדיון השופט יוסף אלרון, "נדמה שעם הזמן, הזחילה הופכת 
להיות קבועה. נדמה שזה לא הסוף. האם אין לנו פה מדרון חלקלק? זו התחלה שאנחנו לא רואים 

את נקודת הסיום שלה".

"מדובר בתוכניות קטנות, זה מוסיף סטודנטים בודדים", אמרה נציגת המדינה, עו"ד שוש 
שמואלי. "האם כשמגיעים ל-50% ברמת התוכנית זה לא מדרון חלקלק?", שאל השופט פוגלמן, 
והשופטת ענת ברון הוסיפה: "אם יש עד 50% חריגים בתוכנית אחת, אז היא לא עונה מראש על 

הקריטריונים".

בתשובה לשאלות השופטים על חוסר האפשרות של נשים ללמד בכיתות של גברים בלבד, אמרה 
נציגת המדינה כי "כשאוספים את מספר המרצות והמרצים, מתקבלת תוצאה שיש די מרצות 

באופן מאוזן מול הגברים, ולכן מרצות לא נשארות בלי עבודה בגלל ההטיה הזו". "זה לא משכנע 
להביא נתונים גלובליים על מספר המרצות וגם לא רלוונטי לספור את כל האוניברסיטאות", העיר 

השופט פוגלמן. בנוסף, התברר כי גם כיום, עדיין מרחפים סימני שאלה מעל נתונים בסיסיים 
אחרים, כמו מספר הלומדים או שיעורי הנשירה. בהתבסס על תשובת המדינה, אמר עו"ד חגי 

קלעי, המייצג את העותרים נגד ההפרדה, כי לפי אחת הבדיקות שיעור הנשירה של סטודנטים-
גברים מתוכניות מופרדות עומד על 58%, כך ש"הפרדה היא לא הגורם לאי-הצלחת החרדים 

בלימודים אקדמיים".

"יש זליגה" )של הפרדה, א"ק(, אמר השופט מלצר לנציגי המדינה, "אמרתם שזה בכיתות, עכשיו 
זה במעבדות, אחרי זה בספרה הציבורית. אמרתם ששם לא תהיה הפרדה - ופתאום עשו ימים 

כלים להתמודדות עם הדרת נשים  |  נספח ב׳
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לנשים וימים לגברים". כאשר טענה עו"ד שמואלי כי "יש כתובת לתלונות, והדברים נבדקים", 
העלה השופט פוגלמן את השאלה עד כמה ההפרדה היא אכן "וולונטרית" כאשר "יוצרים כללי 

התנהגות של הפרדה".

אין למל"ג "סמכות להתיר פגיעה בזכויות אדם ללא הסמכה מפורשת", אמר עו"ד קלעי, והוסיף, 
בתגובה לטענה בדבר "זכות תרבותית" ללמוד בהפרדה כי "זו לא תכלית ראויה לכבד את הרצון 
של פלוני לא לראות אלמוני, את הרצון של יהודי לא לראות ערבי, או אשכנזי לא לראות מזרחי". 

מנגד, אמר עו"ד אריאל ארליך מפורום קהלת כי בית המשפט נזהר בעבר מלקבוע כי כל הפרדה 
היא פסולה, "מתוך הבנה שיש אחוזים ניכרים שאורח חייהם הוא כזה, וצריך להסתדר. יש 

להפרדה מופעים בהם היא יכולה להיות נפלאה".

"זה משפיל שמלמדים את המקצוע שהקדשתי לו את כל חיי בכיתה בה אני לא אוכל ללמד רק כי 
אני אשה", אמרה עו"ד פרופ' פרנסס רדאי מ"מרכז קונקורד" במכללה למינהל, שצורף לעתירה 

במעמד "ידיד בית המשפט", "זה לראות בכל ההישגים של המאה ה-20 של קידום נשים במרחב 
הציבורי ובמקומות עבודה - ולהחזיר אותם אחורה".

כלים להתמודדות עם הדרת נשים  |  נספח ב׳
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"תחושת עלבון קשה": הגברים התפללו בקרון - 
הנוסעת נדרשה לעבור מקום

Ynet,  12.2.20  |  יעל פרידסון ואודי עציון

נוסעת שנדרשה לטענתה לעזוב את מקומה בעת תפילת שחרית בקרון הרכבת, 
תובעת פיצויים על סך 66 אלף שקלים, ודרישה להנחיות סדרנים. "רגע לפני עוד 

נהניתי מלהקשיב לתפילה, ואז בא הסדרן ומנסה להסביר לי שהקיום שלי פוגע 
במישהו אחר". רכבת ישראל: "תביעה חסרת בסיס"

נוסעת התבקשה לעבור מקום בגלל שהקרון מיועד לתפילת גברים - וכעת תובעת את רכבת 
ישראל בשל אפליה: מאיה מליץ, תושבת ירושלים העובדת בתחום החינוך המיוחד, דורשת 

פיצויים בסך 66 אלף שקלים – וכן הנחיות ברורות כי לסדרנים אסור לדרוש מנשים לעבור מקום 
ברכבת. התביעה הוגשה לבית משפט השלום בירושלים, לאחר שלטענתה רכבת ישראל סירבה 

להיענות לפניותיה.

לפני כשנה, בדצמבר 2018, ביקשה מליץ להגיע מירושלים לנתב"ג - והתיישבה בקרון הראשון 
שהיה, לדבריה, ריק באופן יחסי. אלא שאז החלו גברים בקרון להתפלל שחרית. לאחר כרבע שעה 
פנה סדרן הרכבת, וביקש ממליץ - שהייתה האישה היחידה בקרון באותו זמן – לעבור לקרון אחר 

כי "זה מפריע שהיא נמצאת בקרון בתפילה".

מליץ לא הבינה למה עליה לעבור, וסירבה כשהיא מציינת שהרכבת היא מקום ציבורי ולא בית 
כנסת אורתודוכסי. הסדרן התעקש וביקש ממנה שוב לעבור לקרון אחר, ואף הצטרף לתפילה. 

"בהתחלה הייתי בהלם מעצם הבקשה לזוז ממקומי", היא מספרת.

 "ההלם התחלף בתחושת עלבון שהנוכחות שלי, רק בגלל שאני אישה, מפריעה לאחרים 
להתפלל - והפתרון היחיד מבחינת אותו סדרן הוא להעביר אותי מקום. רגע לפני עוד נהניתי 

מלהקשיב לתפילה עצמה ועסקתי בעניינים שלי, ואז בא הסדרן ומנסה להסביר לי שעצם הקיום 
שלי פוגע במישהו אחר".

 תביעה עם ערך חינוכי

מליץ פנתה בתלונה לרכבת ישראל, באמצעות המרכז הרפורמי לדת ומדינה ושדולת הנשים, 
ודרשה כי הרכבת תפרסם הנחיות ברורות לעובדיה בנוגע לחובתם לפעול בשוויון. בין היתר, דרשה 

להדגיש בפני סדרני הרכבת כי עליהם להעניק שירות שוויוני לכלל הנוסעים והנוסעות, וכי אסור 
להם לבקש מנוסעות לעבור ממקומן רק בשל מינן.

בנוסף, דורשת מליץ פיצוי כספי על עוגמת הנפש. כעת, לאחר שנה שלדבריה הרכבת סירבה 
להיענות לפניותיה, הגישה תביעה לבית המשפט השלום בירושלים. "לא ייתכן שאישה עולה 

לרכבת ונדרשת על ידי הסדרן לעבור קרון, מאחר שעצם הנוכחות שלה כאישה מפריעה 
לתפילה", אומרת עו"ד מירי נחמיאס-יסף, מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה. "קשה להאמין שבשנת 

2020 אנחנו עדיין צריכות להילחם על הזכות להיות פשוט נוכחות במרחב הציבורי".
 

נחמיאס-יסף אמרה עוד כי "אבסורד הוא ששצריך להגיש תביעה נגד רכבת ישראל בגלל 
שהסדרנים שלה טרם הפנימו שאפליה והדרת נשים הינן בניגוד לחוק. לפיכך, בתביעה דרשנו 

לא רק לפצות את מאיה מליץ על האפליה - אלא גם לערוך הדרכות לעובדי הרכבת על חובתם 
לפעול בשוויון כלפי הנוסעות, ועל האיסור להפלות ולהדיר נשים".
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רכבת ישראל: "הסיפור שונה"

מיכל גרא מרגליות, מנכ"לית שדולת הנשים, אמרה כי "זו לא העדות הקשה הראשונה שאנחנו 
מקבלות בכל הנוגע לתחבורה ציבורית בישראל. גופים ציבוריים מחוייבים לוודא שאין במסגרתם 

פעולות להדרת נשים, ועל אחת כמה וכמה פעולות של נציגי הגוף עצמם. כנראה שאין מנוס 
מהגשת תביעות, בהתאם לחוק, על מנת למגר את התופעות האלו".

מרכבת ישראל נמסר כי "רכבת ישראל מעניקה שירות שיוויוני לכל נוסעיה, ולכל אחד זכות לשבת 
בכל מקום ישיבה כרצונו, ללא הבדל דת, גזע, מוצא או מגדר, בכפוף לרכישת כרטיס נסיעה. 

מבדיקה מעמיקה שנעשתה עולה כי כך גם היה במקרה זה, שנסיבותיו שונות לחלוטין מהמתואר 
בתביעה.

"בניגוד לאמור בתביעה, הנוסעת פנתה מיוזמתה לדייל השירות, בתלונה כי התפילה שנערכה 
בקרון בו ישבה מפריעה לה, וזה ציין כי למתפללים זכות לעשות זאת, ואין כל סיבה להעבירם. 
הדייל הציע לנוסעת לעבור לקרון אחר במידה ותרצה לעשות כן, והיא כלל לא נדרשה לעשות 

זאת כפי שנטען. צר לנו כי הנוסעת בחרה להגיש תביעה חסרת בסיס, לאחר חלוף משנה 
מהאירוע, ולאחר שפנתה לרכבת ונענתה זה מכבר".
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הזכות ללבוש מכנסיים קצרים

מערכת און לייף 

השליטה על לבושן של ילדות ונערות מקבעת את מעמדן כמריונטות הנשלטות בידי 
התרבות ההגמונית הגברית, זו שאינה חשה אי נוחות כאשר בפרסומות מוצגות נשים 

בהקבלה למכוניות וחוות חפצון מתמיד. היא זו שתכתיב להן כיצד להתנהג ומה ללבוש. 
היא זו שתטיל עליהן את אשמת הפיתוי של המין הגברי, לנצח נשים-ח?וות המדיחות 

את הגבר לדבר עבירה.

מחאת התלמידות על כך שנאסר עליהן להגיע לבתי הספר במכנסיים קצרים, שזכתה לכינוי 
"מחאת המכנסונים" היא המחאה הפמיניסטית החשובה ביותר של השנים האחרונות ויש לתת 

עליה את הדעת. אין זו מחאה המסתכמת ב"מה ללבוש בבוקר" או מרד תלמידות מפונקות, 
אלא מחאה בעלת משמעות הדנה בהגדרת מעמדן של ילדות ונערות בחברה הישראלית, אשר 

תהפוכנה לנשות המחר.

ראשית, לגופו של עניין, ההחלטה הבית ספרית באשר לפריטי לבוש "נאותים ו"שאינם נאותים" 
בעייתית ומחייבת נקיטת מדיניות ברורה. בין אם בבית הספר מונהגת תלבושת אחידה ובין אם 

לאו, לא ייתכן שבנים יורשו להגיע עם מכנסיים קצרים ואילו על בנות תיאסר הכניסה עם מכנסיים 
קצרים. על משרד החינוך ולא על בתי הספר, לנסח קוד לבוש ברור, בעל דרישות אחידות 

מתלמידים ותלמידות כאחד. כל דרישה שאיננה סימטרית יש בה כדי להפלות על בסיס מין.

שנית, ההיטפלות לבגדיהן של ילדות ונערות מעלה שורה של נושאים שיש לדון אודותיהן ולא 
לכנותם בשמות עוקפים. באיסור ללבוש מכנסיים קצרים ובטיעון כי בנות אשר לובשות אותם 

מתנהגות באופן "שאינו מוסרי", מקופלות כמה הנחות מסוכנות. יש כאן אשרור של הפיכתן של 
ילדות ונערות לאובייקטים מיניים בעיני המסתכל, וניסיון להגן על המסתכל מפני אותה מיניות 

מדומיינת. הפיכת הילדות והנערות לקורבנות של אותו מבט נועדה כביכול להגן עליהן, אולם 
לא כך הדבר. פדופיליה מוגדרת הן כעבירה פלילית )כאשר היא ממומשת( והן כסטייה מינית 
שמקורה בכשל נפשי. מכאן, כי יש לרדוף את הפדופילים ולא את הילדות שכן זכותן המלאה 

להגיע לבית הספר לבושות במכנסיים קצרים בימות הקיץ. הבעיה מצויה אצל מי שמביט בילדות 
אלו ורואה אותן כאובייקטים מיניים. ולא רק המביטים. שכן הענישה המונהגת כיום בבתי המשפט 
כלפי עברייני מין או גברים אלימים אינה מרתיעה דיה ומכאן שיש להחריפה ולא להחיל את כשלי 
ההרתעה המשפטית על ילדות. כמו כן המסר שמערכת החינוך שולחת לתלמידותיו צריך להיות 

ברור: אף ילדה, נערה או אשה, לא מזמינה אלימות מילולית, סקסיזם או אלימות מינית, לא משנה 
מה תלבש. כידוע, רק "פשעים על בסיס מגדר" הם כאלו המעוררים בקורבן תחושת אשמה. 

הגיעה העת לומר בקול גדול – לבוש, גם אם פרובוקטיבי, אינו "מזמין" אלימות. זהו האדם האלים 
שמחפש הצדקה לאלימותו.

השליטה על לבושן של ילדות ונערות מקבעת את מעמדן כמריונטות הנשלטות בידי התרבות 
ההגמונית הגברית, זו שאינה חשה אי נוחות כאשר בפרסומות מוצגות נשים בהקבלה למכוניות 

וחוות חפצון מתמיד. היא זו שתכתיב להן כיצד להתנהג ומה ללבוש. היא זו שתטיל עליהן את 
אשמת הפיתוי של המין הגברי, לנצח נשים-ח?וות המדיחות את הגבר לדבר עבירה. לפיכך זוהי 

אינה מחאה של תלמידות מול מערכת החינוך אלא מחאתן של נשות המחר כנגד השוביניזם 
הפושה בחברה הישראלית. ומה יהיה השלב הבא? נחייבן לאסוף את שיערן שכן שיער באשה 

ערווה? נאסור עליהן להסתובב בחוף הים בבגד ים כיוון שמישהו עלול להתפתות? נעבור 
למתכונת של הפרדת בנים ובנות במערכת החינוך החילונית?
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נטשה פודוליאק, אחת מהתלמידות המוחות כתבה בפייסבוק: "אם המכנסיים הקצרים שלי, 
שחושפים את הרגליים שלי )דבר שיש לרוב האנשים( לא מכבדים את המקום הזה, אז ברור 

שמשהו פה לא הגיוני". ואכן, הדרישה מבנות להגיע עם מכנסיים ארוכים פוגעת בזכותן כחילוניות 
להחליט עבור עצמן מה ללבוש וכיצד להביע את אישיותן האינדיווידואלית באמצעות ביגוד. 

הכבוד שהן רוחשות לבית הספר אינו בא לידי ביטוי בלבושן אלא בנימוסן כלפי הסגל, בהשקעתן 
בלימודיהן וביחס שלהן לחברותיהן. אלו הפרמטרים שיש להקפיד עליהם, ואף להתעקש עליהם. 

אשמח לראות מחאת תלמידים באשר למדיניות המיקוד הבאה כביכול להקל עליהם, אולם 
הופכת את מבחני הבגרות לכאלו שאינם מכינים את התלמידים לכמויות החומר עמן ייפגשו 

באקדמיה.

כאן המקום לציין, שאל לו למשרד החינוך לחוש פגוע לאור המחאה החדשה. זוהי ההצלחה 
הגדולה שלו. הילדות והנערות החדשות בישראל מודעות לזכויותיהן, מודעות למנגנונים 

השוביניסטים שמקיפים אותן, ונכונות להילחם. והלוא מה מבקשת מערכת החינוך, אם לא לנטוע 
בתלמידיה תודעה ביקורתית?
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בג"ץ קבע: הפרדה באוטובוסים - רק מרצון חופשי

 Ynet, 6.1.11  |  גלעד גרוסמן

בג"ץ אימץ את המלצות ועדת משרד התחבורה בנושא ההפרדה בין גברים לנשים 
באוטובוסים וקבע כי כל אדם זכאי לשבת בכל מקום שיבחר, וכי הנהגים מחוייבים 

לפעול למנוע כפייה או גילויי אלימות

סוף לקווי המהדרין? בג"ץ החליט היום )חמישי( לאמץ את המלצות ועדת משרד התחבורה 
בנושא ההפרדה בין גברים לנשים באוטובוסים בקווים מיוחדים. בכך, למעשה, קבע בית המשפט 

כי כל אדם זכאי לשבת בכל מקום שיבחר באוטובוס, גם בתוך קו הנחשב ל"קו מהדרין". כמו כן 
נקבע, כי על מפעילי הקווים והנהגים מוטלת חובה לפעול למניעת פגיעה, כפייה או גילויי אלימות 

כלשהם בנוסעים על רקע ההפרדה.

בפסק הדין נקבע כי משרד התחבורה יודיע תוך 10 ימים לאגד על ביטול קווי המהדרין, והחברה 
צריכה ליישם את המלצות הוועדה תוך 30 יום. בנוסף, בקווי האוטובוס של אגד ודן שפעלו עד 

היום כ"קווי מהדרין", יוצבו שלטים בהם נכתב: "כל נוסע רשאי לשבת בכל מקום שיבחר )למעט 
המקומות המסומנים לאנשים עם מוגבלויות(, הטרדת נוסע בעניין זה עלולה להיות עבירה 

פלילית".

בהחלטה כתב השופט סלים ג'ובראן כי "על משקל אמרתו של השופט מרשל ניתן לומר במקרה 
דנן כי השלט "גברים בלבד" נראה על דלת של חדר שירותים אחרת לגמרי מאשר על דלת 

של אוטובוס ציבורי. מי ייתן ופסק דיננו זה יביא לאיחוד, לסובלנות ולקירוב לבבות, ולא לפירוד 
ולהעמקת השסעים בחברה הישראל".

"האם באמת צריך בכלל לומר שאסור לכפות על אשה, או להורות לה, לשבת בשורות האחרונות 
של האוטובוס? האם באמת צריך לומר שהתנפלות של גברים על אשה שחרגה מתחום המושב 

שיועד לה אסורה ועלולה להיות נשוא דין פלילי? האם אין כל אדם הגון, חילוני, דתי או חרדי, מבין 
זאת בחינת פשיטא?", תהה השופט אליקים רובינשטיין.

רובינשטיין הזדעזע מתצהירים שהוגשו בפני בית המשפט, בהם עדות של אישה שאוימה 
מכיוון שישבה בחלק הקדמי של אוטובוס אגד, או אישה אחרת שכמעט הורדה יחד עם בן זוגה 

מהאוטובוס באמצע הדרך באישון לילה, כי חלק מהנוסעים חשבו שלבושה אינו צנוע מספיק. "אוי 
לאוזניים שככה שומעות", כתב. "האם בישראל של שנת 2010 ניתן להשלים עם המשפט 'הבנתי 

שאסור לי כאשה לגשת בעצמי לחלק הקדמי של האוטובוס'? או עם נהג המבקש - שומו שמים - 
להוריד נוסעים באמצע הדרך באישון ליל בטענה, כי לבושה של הנערה אינו עומד בכללי הצניעות 

של חברת אגד? לא הייתי רוצה לחשוב חלילה, כי הכסף - הרצון להרוויח באמצעות הפעלת 
הקווים בהם מדובר - יענה את הכל".

"על המדינה לפעול באופן פוזיטיבי"

השופט יורם דנציגר הוסיף כי "דורות רבים של יהודים חיו בתוך חברות בהן הפרדה כגון זו שיש 
שמבקשים לכפות כעת לא הייתה נהוגה. האם היו הם אדוקים פחות באמונתם מאלו המבקשים 

לכפות הפרדה כאמור כעת? האם התיימרו הם לכפות הפרדה במרחב הציבורי בו עשו שימוש 
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יחד עם כל אותם אנשים שלא היו מעוניינים בהפרדה כאמור? האם הפתרונות שמצאו גדולי הדור 
של אז נופלים מפתרון של כפיית הפרדה?".

דנציגר הבהיר כי "במדינת ישראל היהודית ובמדינת ישראל היהודית והדמוקרטית אין רשויות 
המדינה יכולות לתת ידן למיסודה של כפייה כאמור, ועל המדינה לפעול - באופן פוזיטיבי - על 
מנת למגרה. הכפייה המדוברת משקפת פגיעה בכבוד האדם ובאוטונומיית הפרט ואינה אלא 
לדיכויין ולהשפלתן של נשים שאין מקומן אצלנו, לא בשם רב התרבותיות ולא בשם דגל אחר".

מגישי העתירה, המרכז לפלורליזם של התנועה הרפורמית וחברת מועצת העיר ירושלים, רחל 
עזריה בירכו על פסק הדין. מהמרכז לפלורליזם נמסר כי "הפרדה בין נשים וגברים בישראל פוגעת 
בכבוד ובשוויון של נשים וגברים כאחד. אנו מברכים על החלטת בג"ץ מהיום אשר קבע לראשונה, 

בזכות עתירת המרכז לפלורליזם, כי הפרדה הינה הפליה פסולה האסורה על פי חוק. פסק הדין 
מעגן את המובן מאליו: כל אישה חופשיה לבחור את מקום ישיבתה באוטובוסים הציבוריים 

וזכאית ליחס שוויוני המכבד את בחירתה".

עזריה אמרה כי "לאחר מאבק ארוך שלנו שנמשך מספר שנים קיבל בג"צ היום את עמדתנו: קווי 
ההפרדה אינם חוקיים במדינת ישראל. כאישה דתייה וממובילות המאבק כנגד קווי ההפרדה, אני 

שמחה שבג"צ עמד לצד ערכי מגילת העצמאות של שוויון והאיסור על אפליה על רקע מגדרי. 
יחד עם תנועת ירושלמים אמשיך לעמוד על המשמר ולוודא שנשים יוכלו לשהות בכבוד בכל 

מקום במרחב הציבורי, בירושלים בפרט ובישראל בכלל".

עו"ד יזהר הס, מנכ"ל התנועה המסורתית, אמר כי "בית המשפט קבע כמה עקרונות חשובים 
בפסיקתו, אך המאבק לצערנו לא תם. יש לקרוע אחת ותלמיד את המסכה השקרית מהטיעון 
הנפוץ לפיו יש לכבד תופעות של הדרת נשים מהמרחב הציבורי בשם אורח חיים דתי המעדיף 

להעלים נשים מעיניהם של גברים פן יגרמו חלילה לאותם גברים מחשבות עוון. קווי המהדרין 
בחטא יסודם. חשוב לזכור כי בדרך כלל המשוואה של 'נפרד אבל שווה' היא משוואה מופרכת 

שכן מי שמשלם את המחיר הוא הצד החלש".

מיקי גיצין, מנכ"ל תנועת 'ישראל חופשית', שנאבקה במה שהיא הגדירה "סדרת הכניעות של 
חברת 'אגד' ללחץ הציבור החרדי", מסרה כי "אנחנו מברכים על החלטת בג"ץ שקבעה שלא 

ייתכן שההפרדה בין נשים וגברים בתחבורה הציבורית תיכפה בכוח, כפי שהיא נכפית כיום. למרות 
זאת, חשוב להדגיש שהתרת ההפרדה בין המינים מרצון חופשי היא פיקציה. במסגרת הפעילות 

שלנו נגד קווי ההפרדה, קיבלנו המון פניות מגורמים חרדיים שמתנגדים להפרדה וטוענים 
שהתומכים בה, הם הגורמים הקיצוניים ביותר במגזר החרדי, אשר פועלים באלימות ובברוטליות 

על מנת לכפות את תפיסת עולמם הקיצונית על כלל הציבור. הטיפול של בג"ץ בנושא קווי 
ההפרדה, מהווה צעד ראשון במאבק נגד האפליה של חברת 'אגד' לטובת החרדים".

גם משרד התחבורה יחויב לפקח

בעקבות עתירה בנושא, שהגישו הסופרת נעמי רגן ו"המרכז לפלורליזם יהודי", דרש בג"ץ ממשרד 
התחבורה לגבש המלצות על פיהן יפעלו הקווים שנחשבים לקווי מהדרין. בהמלצות שגובשו, 

הובהר כי כל אדם יוכל לשבת בכל מקום בו יחפוץ.

על פי המלצות הוועדה, באותם קווים המוגדרים כיום כ"קווי מהדרין", יוכלו הנוסעים לנהוג לפי 
רצונם החופשי בעלייה ובישיבה באוטובוס, לרבות תוך שימוש בכלל דלתות האוטובוס המותרות 

לעליית נוסעים באותו קו. כך, יוכלו הנוסעים בקווים לעלות בכל דלת בה הם מבקשים ולשבת 
בכל חלק של האוטובוס. בין היתר, יוכלו נוסעים לעלות על האוטובוס ולשבת תוך הפרדה בין 

נשים לגברים ובלבד שהדבר הוא על פי רצונם החופשי.
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הוועדה הבהירה עוד, כי לא מדובר בקווים בהם חל הסדר מיוחד של הפרדה, וכי היא "אינה 
קוראת לציבור הנוסעים לעלות או לשבת באוטובוס באופן כזה או אחר, מופרד או מעורב". על 

מנת למנוע מקרים של אלימות בעתיד, פסק בג"ץ כי על המפקח על התעבורה לעקוב אחר 
תגובות הציבור לפעילות הקווים, "לרבות כל טענה בדבר אלימות או חשש לאלימות או לכפייה 

מסוג כלשהוא, ולקיים את הפיקוח הנדרש ולהפעיל את סמכויותיו בהתאם להוראות הדין". כמו 
כן, אימץ בג"ץ את הצעת הוועדה להורות למשרד התחבורה להפעיל אמצעי אכיפה מוגברים 

בקווים המדוברים, הן ביחס להתנהגות הנוסעים והן כלפי המפעילים והנהגים.

על פי המלצות הוועדה, אם ימצא כי גילויי האלימות נמשכים, יבחן המפקח על התעבורה את 
האפשרות, בין היתר, לאסור עלייה לאוטובוס בדלת האחורית באותם קווים בהם התקיימו גילוי 

אלימות או כפייה ואף לבטל את הפעלת הקו.
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התמודדות עם הדרת נשים במרחב הציבורי
תוכנית פעולה

כלים להתמודדות עם הדרת נשים  |  נספח ו׳
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מדוע קיימת פה הדרת נשים?

פתרונות 
אילו פתרונות אפשריים להתמודדות עם הסוגיה?
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כיצד לדעתכן ניתן להעלות את המודעות לסוגיה 

הזו בקרב הציבור?

התייחסות חופשית
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שתיל

המגדלור | אידאה

שדולת הנשים בישראל 

הארגונים השותפים לכתיבה
מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל

שתיל מרכז ומארגן קואליציות ופורומים של ארגונים וקהילות בזירות של דמוקרטיה וזכויות 
אדם, חופש דת, צדק חברתי, חברה משותפת וחברה פלסטינית. מטרת הפעילות הינה לסייע 
ועבודה  שטח  עבודת  שותפויות,  לבנות  ביחד,  לפעול  האזרחית  בחברה  ולשחקנים  לכוחות 

קהילתית, על מנת להשפיע על מדיניות ולקדם שינוי חברתי.

'המגדלור' הוא מרכז חינוכי המציע פיתוח תוכן, ליווי והכשרת צוותים חינוכיים למערכות החינוך 
פוליטי  וחינוך  אזרחי  חינוך  לקידום  הפועלת  אידאה  מארגון  חלק  המגדלור  פורמלי.  הבלתי 
המכוון לחיזוק הדמוקרטיה הליברלית במערכות החינוך בישראל. על ידי הכשרות מורים, פיתוח 

תוכן, ליווי והכשרה של צוותים חינוכיים ופיתוח תוכניות באקדמיה ומחוץ לה.

שדולת הנשים בישראל היא עמותה ציבורית הפועלת לקידום נשים ושוויון מגדרי באמצעות 
להוביל  מטרתה  זה.  בתחום  הציבור  מודעות  והעלאת  מדיניות  שינוי  ומחקר,  חינוך  חקיקה, 
שינוי משמעותי במעמדן של כלל הנשים בישראל, להטמיע שיח שוויוני ומודעות לזכויות נשים 

ולקדם ייצוג ראוי והולם בזירות השונות במדינה.

www.shatil.org.il

www.hamigdalor.idea.org.il

www.iwn.org.il

ויצו
תנועה ציונית בינלאומית א- מפלגתית ועצמאית כלכלית - של נשים מתנדבות. התנועה מובילה 
לשינויים למען  שיפור החברה בישראל, תוך שימת דגש על קידום מעמד האישה, שוויון בחינוך, 
בישראל  האישה  מעמד  את  לקדם  מטרתה  חלשות.  באוכלוסיות  ותמיכה  המשפחה  רווחת 

באמצעות חקיקה, פיתוח מנהיגות ומודעות אישית וחברתית למען שוויון נשים בחברה. 

www.wizo.org.il
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המרכז הרפורמי לדת ומדינה

נשות הכותל

איתך מעכי

נבחרות

הזרוע הציבורית-משפטית של התנועה הרפורמית בישראל. המרכז הרפורמי מחויב לקידום 
פלורליזם יהודי והגנה על חופש הדת בישראל, ופועל ליצירת דמוקרטיה ישראלית, המבוססות 
על עקרונות של צדק חברתי ושוויון. המרכז הרפורמי משתמש בכלים משפטיים, קידום מדיניות 
שתכליתה  ציבורית  פעילות  לצד  להשפיע,  מבקש  הוא  עליהם  בנושאים  וחקיקה  ציבורית 

להשפיע על דעת הקהל הישראלית ולהניע את הציבור לפעולה.

בכותל המערבי,  יהודיות  לנשים  פולחן  וחופש  דת  חופש  כדי לאפשר  נאבקות  נשות הכותל 
להתפלל  נשים  של  זכותן  על  נאבקת  הקבוצה  שליחות.   – הנשים  בהדרת  במאבקן  ורואות 
בכותל  הנשים”  ב”עזרת  בטליתות  ולהתעטף  תפילין  להניח  בתורה,  לקרוא  ובקול,  בקבוצה 
מהמרחב  נשים  של  הדרה  נגד  יותר  רחב  ממאבק  חלק  הוא  הכותל  על  המאבק  המערבי. 
נוספים  גם על תחומים  יש השלכה  הציבורי.  להעלאת המודעות של הציבור למצב בכותל 

שבהם מתקיימים חוסר שוויון ופגיעה בזכויותיהן של נשים.

עמותת איתך מעכי משפטניות למען צדק חברתי הוקמה על מנת להשמיע את קולן של נשים 
המופלות בשל מאפיינים חברתיים, גיאוגרפיים, לאומיים, אתניים וכלכלייים בחברה בישראל. 
בתוך כך העמותה מעניקה סיוע וייצוג משפטי ללא עלות לנשים, בתחומים מגוונים בכל אחד 
מסניפיה. עמותת איתך מעכי פועלת לקידום שיח מגדרי רב תרבותי בקרב קהילות בישראל 
ובתחומי  רוסית  דוברות  אתיופיה,  יוצאות  חרדיות,  פלסטיניות,  נשים  של  מגוונות  מזהויות 
העסקה רבים. העמותה מקדמת מדיניות רוחבית בכנסת, בבג"ץ ובמשרדי הממשלה השונים.

קבוצת נשים חרדיות למען ייצוג שוויון וקול -פועלות למען ייצוג של נשים חרדיות במפלגות 
החרדיות ושילוב נשים חרדיות במפלגות שאינן חרדיות למען ייצוג הנשים החרדיות והציבור 
כולו באמונה. נשים שאכפת להן מהחברה החרדית, ומנשים חרדיות נוספות, המרגישות חלק, 

אך גם רוצות ליצור מציאות טובה, הוגנת יותר ומאפשרת, לכל חרדי וחרדית.

www.datumedina.org.il

www.womenofthewall.org.il

www.itach.org.il

www.nivcharot.co.il

מערכים חינוכיים בנושא הדרת נשים בישראל
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מרכז רקמן

CWJ - Center for Women's Justice - מרכז צדק לנשים

כולן

הציבור החרדי ממלכתי

חדו״ש

המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, הפועל במסגרת הפקולטה למשפטים 
ולחזק  נשים  נגד  לביעור האפליה  להביא  2001 במטרה  בשנת  נוסד  אילן,  בר  באוניברסיטת 

מעמדן בחברה הישראלית.

ארגון משפטי ציבורי שמטרתו להגן על זכותן של נשים לשוויון, לכבוד ולצדק בדין הדתי במדינת 
ישראל. המרכז מנסה לגייס את המדינה בכלל ואת בתי המשפט האזרחיים בפרט על מנת 
לתקן את העוול והנזק שנגרמים לנשים מחמת פסקי הדין של בתי הדין הרבניים וכתוצאה 

ממדיניות לקויה של הממסד הרבני.

"כולן - לקידום השיח והעשייה הפמיניסטית בישראל" היא תנועת שטח פמיניסטית שמטרתה 
להרחיב את הדיאלוג והשיח הפמיניסטי בישראל ולקדם פעילות פמיניסטיות. העמותה פועלת 
לקידום והנגשת השיח הביקורתי והעשייה של התנועה הפמיניסטית בישראל, וכמו כן עוסקת 

ביצירת חיבור בין האקטיביסטיות בשטח לבין ארגוני הנשים בישראל.

הציבור החרדי ממלכתי הינו ארגון גג ליוזמות וארגונים בתחומי חברה, מעמד האישה וחינוך.
הפרויקט מבקש לחזק התארגנות קהילתית של ארגונים ויוזמות במרחב החרדי במטרה לחזק 

אותו.

חדו"ש רואים את עצמם כשומרים על מדינה ציונית, יהודית ודמוקרטית ושואפים לממשלה 
אזרחית וציונית. העמותה מציעה פתרונות חדשים בתחומים השונים של חופש הדת והשויוון 

בנטל. 

www.facebook.com/newharedim

www.rackmancenter.com

www.cwj.org.il 

www.hiddush.org.il

www.togetherkulan.com
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הפורום החילוני

המכון הישראלי לדמוקרטיה

פורום דבורה: נשים במדיניות חוץ וביטחון לאומי

קולך- פורום נשים דתיות

העמותה  ההדתה.  בתופעות  למאבק  ארצי  כארגון  לשמש  מנת  על  הוקם  החילוני  הפורום 
עוסקת ביצירת מרחב חילוני, ישראלי וערכי, ופועלת במטרה להעלאת המודעות בקרב הציבור 
למגמת ההדתה, ביסוס התודעה החילונית בציבוריות הישראלית, הבטחת מקומה של הזהות 
החילונית במרחב הציבורי והשגת מענה לצרכי הציבור החילוני במסגרת המדינה. כיום מתמקד 

הפורום במאבק למען חינוך ממלכתי חילוני ומרחב ציבורי סובלני ופלורליסטי.

המכון הישראלי לדמוקרטיה )ע"ר( הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה 
הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית 
והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, 
גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח 

שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים. 

פורום דבורה הינו עמותה א-מפלגתית ללא כוונת רווח, המורכבת מרשת של נשים מקצועיות 
במגוון תחומים הקשורים לביטחון הלאומי ולמדיניות החוץ של ישראל. הפורום הוקם במטרה 
לקדם את שילובן של נשים בתהליכי קבלת החלטות בתחום הביטחון הלאומי ובתהליכי משא 

ומתן לשלום, ברוח החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם.

ארגון קולך רואה לנגד עיניו את שוויון ההזדמנויות בין נשים וגברים כערך מנחה ומובן מאליו 
בשדה הדתי בפרט וכנר לרגליה של החברה בישראל בכלל. קולך מציבה את קידומן של נשים 
לתפקידי הנהגה והובלה תורניים ודתיים בראש סדר העדיפויות ובמקביל נאבקת למנוע פגיעה 
בנשים בחסות ההלכה ועל ידי הממסד הדתי. אנו פועלות לכך שנשים תהיינה זכאיות למלוא 
ההזדמנויות והתנאים להתפתחות הרוחנית, האישית המשפחתית והמקצועית שלהן, ופועלות 

יחד ובשיתוף עם הקהילה למען רווחתה של האישה ושל החברה הישראלית כולה.

www.hiloni.org.il

www.idi.org.il

www.forumdvorah.org.il

www.kolech.org.il
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הארגונים השותפים לכתיבהנספח

תנועת ישראל חופשית
מערכת  שינוי  למען  הפועלת  מפלגתית,  לא  אזרחית,  תנועה  היא  חופשית  ישראל  תנועת 
היחסים בין הדת והמדינה, הבטחת חופש במרחב הציבורי ולכינון חברה חופשית, פלורליסטית 

ודמוקרטית ברוח הציונות ומגילת העצמאות.

www.israelhofsheet.org.il

https://www.hiloni.org.il
https://www.idi.org.il
https://www.forumdvorah.org.il
https://www.kolech.org.il/he/
http://israelhofsheet.org.il

