
נכונות מורים לדון בסוגיות שנויות במחלוקת:
האם נושא הדיון משפיע? 

רקפת ארליך רון ושחר גינדי

תקציר

מורים נמנעים מדיונים בסוגיות שנויות במחלוקת למרות התרומות הרבות 

של דיונים אלו. מחקר זה בוחן אם יש קשר בין נושא הדיון לבין נכונות של 

מורים לדון בו. לצורך זה נבחנו שלושה נושאי דיון כמו גם היבטים לאומיים 

ודתיים אשר באים לידי ביטוי בזרם החינוך שאליו המורים משתייכים. 1,196 

מורים, 898 יהודים ו־298 ערבים, ענו על שאלון אינטרנטי שהתמקד בשלושה 

תרחישים בנושאי קיימות, רב־תרבותיות ו־MeToo# הנכונות הגבוהה ביותר, 

בכל זרמי החינוך, הייתה לדון בתרחיש של קיימות – הנושא שמורים בכל 

הזרמים העריכו כשנוי במחלוקת פחות מכל האחרים. מורים מכל הזרמים 

ראו את סוגיית הרב-תרבותיות כשנויה במחלוקת ביותר אבל הנכונות הנמוכה 

 . "MeToo#-ביותר לדיון  בשלושה מארבעת הזרמים הייתה בנוגע לסוגיית ה

אנו מסיקים שיש קשר בין נושא הדיון לבין נכונות המורים לדון בו ושהמידה 

שבה הנושא נתפס כשנוי במחלוקת היא בעלת משמעות לנכונות המורים. עם 

זה, הממצאים מלמדים אותנו שיש חשיבות גדולה לקהילה שאליה המורה 

מחלוקת  לבין  בין־שבטית  מחלוקת  בין  להבדיל  שיש  מציעים  ואנו  משתייך 

פנים־שבטית.  
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מבוא

הדמוקרטי  לתהליך  תלמידים  לחשיפת  נכונה  זירה  הספר  בבית  רואים  רבים  חוקרים 

 Hess, 2009; Moore, 2012; Parker,( ולאפשרות להתמודד עם סוגיות שנויות במחלוקת

Tannebaum, 2013 ;2010(. לצד זאת, המחקר העולמי מצביע על הימנעות מורים מדיון 

בישראל,   .)Hess & McAvoy, 2014; Gindi & Erlich-Ron, 2018( כאלו  בסוגיות 

לגבי  המחקרי  הקונצנזוס  את  סותרים  רבות  פעמים  החינוך  ממשרד  המגיעים  המסרים 

פדגוגיה מיטבית, ואפילו את נוהלי משרד החינוך עצמו ואת "התכנית הלאומית ללמידה 

האזרח  לזכויות  )האגודה  במחלוקת"  השנויים  נושאים  על  החינוכי  השיח   – משמעותית 

בישראל, 2016; משרד החינוך, 2016; שיפר, 2021(. מורים מהססים לדון בסוגיות שנויות 

)זבולון והראל,  במחלוקת ומגדלים דור שמנוכר להשתתפות פוליטית ומעורבות אזרחית 

2017(. המחקר על נכונות מורים לעסוק בדיונים שנויים במחלוקת הוא לרוב כללי ואינו 

מבדיל בין נושאי דיון שונים. במחקר הנוכחי בחנו סוגיה זו על יד שימוש בשאלונים הכוללים 

 ,)#MeToo( ומגדר )תרחישים בשלושה נושאים: צרכנות )קיימות(, גזענות )רב־תרבותיות

מתוך מטרה להשוות את רמת הנכונות או ההססנות לדיון בין הנושאים השונים. 

סוגיות שנויות במחלוקת

או  בהן  חלוקה  הקהל  שדעת  סוגיות  כלל  בדרך  הן  במחלוקת  שנויות  פוליטיות  סוגיות 

 Kerr( שקבוצות במרחב הציבורי מבינות את הסוגיות והדרך לפתור אותן בדרכים שונות

רגשות  מעוררות  לרוב  במחלוקת  שנויות  סוגיות  כך,  על  נוסף   .)& Huddlestone, 2015

עזים וקונפליקטים בין ערכים ואינטרסים שונים. כמו כן, הדיון בסוגיות שנויות במחלוקת 

אנשים  בין  אמון  וחוסר  חשדנות  ומעורר  עובדות  לגבי  מחלוקות  קרובות  לעיתים  מערב 

.)Cooper & Thomas, 2019(

ישנה תמימות דעים בין חוקרים ותאורטיקנים לגבי התרומה החינוכית של ניהול דיונים 

 Hess, 2009; Ker & Huddlestone, 2015; Geller,( בסוגיות שנויות במחלוקת בכיתה

2020(. דיונים בכיתה הם גם אמצעי למידה – חקירת נושא מסוים ממגוון זוויות, וגם דרך 

לפתח מיומנויות, לרבות היכולת להקשיב בכבוד ולהציג טענות ולהגן עליהן תוך שימוש 

בראיות ובהיגיון )Brookfield & Preskill, 2005(. בתי ספר הם סביבה מתאימה לדיונים 
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חינוכיים משמעותיים שיכולים לעזור לחולל שינוי באקלים הפוליטי שמחוץ לכותלי בית 

הספר. הרקע המגוון של התלמידים – בין אם פוליטי, חברתי, כלכלי, אתני או דתי – יכול 

 Noddings ;2017 ,לתרום לתרגול שיח דמוקרטי מכבד, מאפשר ושוויוני )ארליך רון וגינדי

.)& Brooks, 2017; Parker, 2010

פיתוח   – עיקריים: התחום הראשון  שנויות במחלוקת מקדמות שלושה תחומים  סוגיות 

יכולות קוגניטיביות, כולל מיומנויות ניתוח כמו היכולת לבנות ולהעריך טיעונים וכן לזהות 

ולבחון הנחות יסוד, זריזות אינטלקטואלית, חשיבה יצירתית וכישורי חשיבה ביקורתיים 

 Avery et al., 2013; Brookfield & Preskill, 2005; Hess, 2009;Hess &( אחרים 

המיומנויות  שיפור   – השני  התחום   ;)McAvoy, 2014; Kerr & Huddlestone, 2015

החברתיות־רגשיות, כולל מיומנויות אישיות כמו מודעות עצמית, ויסות רגשי ויכולת עצמית, 

CASEL, 2018; Erlich-( כמו גם כישורים בין־אישיים כמו תקשורת והקשבה אמפתית 

Tichy et al., 2010 ;Ron & Gindi, 2021(; התחום השלישי – טיפוח ערכים דמוקרטיים 

מרכזי  כמכשיר  הדיון  והבנת  אזרחית  יכולת  פוליטי,  ידע  כולל  אזרחי,  שיח  של  והערכה 

 Bekerman & Cohen, 2017; Hess & McAvoy, 2014; Lemish,( בחברות דמוקרטיות

 .)  ;2003; McDevitt & Kiousis, 2006; Parker, 2003

גורמים מעכבי דיון

ניכר  בכיתה,  במחלוקת  שנויות  בסוגיות  דיון  של  היתרונות  לגבי  הנרחב  המחקר  למרות 

 Gindi & Erlich-Ron,( כאלו  מדיונים  נמנעים  העולם שנחקרו,  מדינות  ברוב  מורים,  כי 

Nystrand et al., 1998; Tannebaum, 2020 ;2018(. מורים עשויים להימנע מדיונים בגלל 

מגוון גורמים מעכבים, כגון מסוגלות עצמית נמוכה, מחסור בידע בנושא, מסרים פוליטיים 

 Gindi & ( מדינתיים או תחושת גיבוי מועטה מבית הספר, מההורים או ממשרד החינוך

Erlich-Ron, 2018; Hawley et al., 2016; Philpott et al., 2011(. זה האחרון עלול גם 

לגרום למורים לחשוש מ"ביוש" )shaming( ברשתות החברתיות ומאיבוד מקום עבודתם. 

סיבה נוספת להימנעות מדיונים מסוימים יכולה להיות הרצון להגן על רגישויות התלמידים 

)Hess & McAvoy, 2014(. גורם מעכב נוסף הוא ספק המורים בנוגע לשליטתם בכיתה, או 

 Tannebaum,( החשש שלהם לפגוע באקלים הכיתתי או ביחסים עם תלמידים ספציפיים

2020(. לבסוף, מורים לא בטוחים אם עליהם לחשוף את דעותיהם האישיות וחוששים הן 

משאלות ישירות של תלמידים בנוגע לעמדתם הן מ"זליגת" עמדתם במהלך הדיון, בין אם 

 .)Hess & McAvoy, 2009( ירצו או לא ירצו
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הקשר בין נכונות המורים לבין נושא הדיון

כלפי  ותלמידים  מורים  מבוגרים,  של  והעדפותיהם  עמדותיהם  את  בחן  עדכני  מחקר 

נושאים ספציפיים שונים, כגון חיזוק התרבות המזרחית, השוואת שכר העבודה של נשים 

והיה  אחידה  הייתה  לא  דיונים  לניהול  הנכונות  כי  נמצא  לצבא.  חרדים  וגיוס  וגברים 

קיבלו  ישראל  ארץ  על  היהודי  העם  של  וזכותו  אזרחיים  נושאים   – הנושאים  בין  הבדל 

את התמיכה הגבוהה ביותר )Gindi et al., 2021(. נישואים חד־מיניים, שוויון הזדמנויות 

לערבים ומוסריות הפעולות של צה"ל בשטחים הכבושים זכו לשיעורי התמיכה הנמוכים 

הביעו  לא  עצמם,  המורים  כולל  המשיבים,  לכך,  נוסף  ותלמידים.  מבוגרים  בקרב  ביותר 

אמון רב ביכולתם של המורים לנהל דיונים מסוג זה בכיתה )Gindi et al., 2021(. על פי 

דיווחי התלמידים, בכיתות מתקיימים דיונים מועטים בלבד והם בעיקר במסגרת שיעורי 

אזרחות, כפי שגם נמצא במחקר נוסף )Gindi & Erlich-Ron, 2018(. התלמידים גם הביעו 

רצון רב יותר לקיום דיונים מאשר המבוגרים )כולל המורים(, ואף רצו שמוריהם יחשפו 

את דעותיהם האישיות, כפי שגם התגלה בגילוי דעת של מועצת התלמידים הארצית )צור, 

2017(. ממצאי המחקר חשפו כי באופן כללי ככל שאנשים דתיים פחות, בעלי אוריינטציה 

יותר בקיום דיונים בסוגיות  יותר, כך הם יתמכו  פוליטית ליברלית, מבוגרים ומשכילים 

.)Gindi et al., 2021( שנויות במחלוקת 

אם כך, ניתן לראות שמגוון משתנים מתווכים בין נושא הדיון לבין נכונות המורים לקיים 

משתנים  כמה  נבחן  זה  במחקר  עצמם,  הדיון  נושאי  לצד  בנושא.  דיונים  למעשה  הלכה 

מתווכים: מידת הדתיות, עצימות הנושא )כמה הנושא נתפס כשנוי במחלוקת( והשתייכות 

אתנית־לאומית.  לקבוצה 

מידת הדתיות

לשלוש  חשיבותה  בשל  הן  יהודית  כמדינה  הגדרתה  בשל  הן  בישראל,  מיוחד  מעמד  לדת 

הדתות המונותאיסטיות. הדתיות היהודית נעשתה יותר ויותר קשורה ללאומיות עם חלוף 

השנים מהקמת מדינת ישראל )Yadgar, 2003(. כך, לדוגמה, מפלגות ישראליות מצטטות 

את התנ"ך כאשר הן מצדיקות טענות פוליטיות שנויות במחלוקת כמו ריבונות על הגדה 

המערבית )Gindi & Erlich-Ron, 2020(. לעומת זאת, האסלאם באופן מסורתי אינו קשור 

ללאומיות ומבדיל דת ולאום: אומת אל־אסלאם מציינת את כל המוסלמים, אל־אומה אל־

נוגעת למדינות ספציפיות, כמו לבנון או  ערביה מציינת את כל הערבים והגדרה שלישית 
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מצרים )Munson, 2003(. האסלאם מעדיף את אומת אל־אסלאם, ובדרך כלל אינו עסוק 

ספציפיות. במדינות 

בחברות דתיות רבות מתקיימת דואליות בין תהליכי מודרניזציה מצד אחד, לשמרנות אל 

בין  הקשר  את  שבחן  במחקר  שני.  מצד  וקיימות,  רב־תרבותיות  מגדר,  כמו  נושאים  מול 

גבוהות  שרמות  נמצא  הברית  בארצות   MeToo# קמפיין  כלפי  עמדות  לבין  דתיות  מידת 

 O’Connor( יותר של דתיות נקשרו בשיפוטיות ובקשת פסקי דין קשים יותר כלפי פוגעים

et al., 2021(. במחקר בקרב תלמידי תיכון בישראל התגלה שמידת הדתיות קשורה למידת 

 Geiger et al.,(  )date rape( זוג ליציאה  ידי בן  נוער באונס שמבוצע על  התמיכה של בני 

2004(. ממצא זה הוא חלק מתופעה רחבה יותר של החלשת קורבנות במגזר הדתי בישראל, 

בין אם יהודי או מוסלמי. 

ככל שהאדם דתי יותר, כך מוסדר אורח חייו במידה רבה יותר על ידי הלכות הדת, והיבטים 

רבים של ההלכה ושל השריעה מובילים לאורח חיים מוגדר, שמרני וצנוע. למרות שינויים 

בחברות המסורתיות בישראל, התפיסה הרווחת היא כי החברות השמרניות דתיות בישראל 

הן בעלות אוריינטציה פחות סביבתית )Alkaher et al., 2018(. אנשים דתיים מנהלים משא 

ומתן עם החידושים בעולם המערבי המודרני, ובכל סוגיה בוחנים אם היא עולה בקנה אחד 

 .)Erlich-Ron, 2018(  עם הערכים והנורמות הדתיות

במסגרת מחקר שבחן את הקשר בין הסוגיות השנויות ביותר במחלוקת בעיני מורים לבין 

זרם החינוך שאליו הם משתייכים נמצא שבקרב המורים הערבים סוגיית הגזענות חשובה 

במידה רבה יותר מהממוצע הכולל )44% לעומת 38%(, ואילו בקרב מורי החינוך הממלכתי 

דתי הסוגיה השנויה במחלוקת ביותר הייתה יחסי דת ומדינה )22% לעומת 17%( ואחריה 

היחס כלפי קהילת הלהט"ב )21% לעומת 12%( )הלפרין ואחרים, 2016(.
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קבוצת מיעוט

מורים מקבוצת מיעוט נוטים להביע את עמדת הממסד ואת הנרטיב השלט מתוך אינטרסים 

של שימור עצמי )Greene, 2011(. התאמה זו לעמדת הממסד יכולה לעתים קרובות להוביל 

להימנעות מדיונים בסוגיות שנויות במחלוקת. כהן )Cohen, 2019(, למשל, מצא שמורים 

ערבים בישראל חשו שעליהם להציג באופן פעיל את החסרונות של הדמוקרטיה הישראלית 

הפוליטית  לאווירה  מדי.  קשה  תהיה  שהיא  מחשש  זו  נטייה  עיכבו  אך  תלמידיהם,  בפני 

בישראל יש השפעה מעכבת על המורים הערבים בישראל, אפילו בבתי ספר דוברי ערבית. 

המורים הערבים מרגישים שיש להם פחות חופש ביטוי לעומת מורים יהודים וכי שאלת 

מדיונים  בהימנעות  היתר,  בין  מתבטא,  והדבר  מתמיד  במבחן  עומדת  שלהם  הנאמנות 

 .)Gindi & Erlich Ron, 2019( בסוגיות פוליטיות שנויות במחלוקת

סוגיות הדיון

במחקר זה בחרנו לעסוק בשלוש סוגיות שנויות במחלוקת: קיימות, רב־תרבותיות ומגדר. 

סוגיות אלה ידועות בספרות המחקרית כשנויות במחלוקת ומעסיקות את הנוער בן ימינו 

גם  מצוינות  הסוגיות  שלוש   .)Levinson & Fay, 2019; Noddings & Brooks, 2017(

במסמכי משרד החינוך, וציבור המורים מתבקש לעסוק בהן )משרד החינוך 2002; 2009; 

 .)2016

קיימות

סוגיות של פיתוח בר קיימא כמו שינויי אקלים, מגוון ביולוגי, מערכות אקולוגיות ימיות 

ואספקת מים הן שנויות במחלוקת בקרב אזרחים מן השורה, כמו גם בקרב פוליטיקאים 

)Eliasson et al., 2019(. בשנת  ומומחים, וממוסגרות בהקשר של אי־ודאות גאופוליטית 

2009 קיבל משרד החינוך החלטה על קידום חינוך לפיתוח בר קיימא והחלתו על כל מוסדות 

החינוך. משרד החינוך הביע בהחלטה זו את מחויבותו למודעות סביבתית ולאיזון בין צורכי 

הפרט לבין צורכי הסביבה למען העתיד. משרד החינוך מונה בחוזר מטעמו את יתרונותיו 

הרבים של חינוך בר קיימא, כגון מיומנויות למידה וחשיבה מסדר גבוה, למידה חברתית 

החינוך,  )משרד  ולאזרחות  חברתית  למעורבות  לסובלנות,  וחינוך  ערכים  הקניית  רגשית, 

לידי  בא  )consumerism(, אשר  בנושא הצרכנות  עיסוק ספציפי  יהיה  זה  2009(. במחקר 

ביטוי בתוכנית הלאומית של "הגינות בצרכנות" )משרד החינוך, 2015(. משרד החינוך שם 

למטרה לבסס את הכשרתם של התלמידים להתנהלות צרכנית עצמאית, אחראית ומוסרית 

המבוססת על ערכים של הגינות, כבוד הדדי, יושר ויושרה, שקיפות ואמינות. 
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מגדר

משרד החינוך )2002( חרת על דגלו חינוך לשוויון הזדמנויות מבחינה מגדרית, מתוך תפיסת 

המשמעות של התייחסות לתחום זה לשיפור הדימוי העצמי של התלמידות והתלמידים. 

בחוזר המנכ"ל בנושא נכתב כי המדיניות המבוססת על שוויון בין בני אדם, סובלנות, צדק 

חברתי וערבות הדדית תמומש בכל מוסדות החינוך ברובדיהם השונים. במחקר זה ניתן 

.#MeToo ביטוי לנושא המגדר בהקשר האקטואלי של סוגיית

2017. אותו ההאשטאג, תגית־סולמית אשר לחיצה עליה  MeToo# התחיל בשנת  קמפיין 

מובילה לכל הפרסומים שסומנו באותה התגית, הפך לשם נרדף לווידוי אישי על חוויה של 

פגיעה מינית ברשתות החברתיות. הקמפיין הצליח לאחד גלובלית נשים ממדינות שונות 

 #MeToo ולזעזע את המבנה החברתי הפטריארכלי עם שורת צעדי הוקעה לידוענים. תנועת

הציבה במרכז הבימה את הדיון בקורבנות תקיפה מינית ועודדה אותן לשתף בפומבי את 

סיפוריהן, תוך שימוש ברשתות החברתיות כפלטפורמה העיקרית. אף שמטרות התנועה 

כללו דה־סטיגמטיזציה ותמיכה בקורבנות, השיח שבא בעקבותיו הביא לתגובות מגוונות 

ופרסמו  לקמפיין  הצטרפו  רבות  נשים  בישראל   .)Jaffe, 2018( שדווחו  לאירועים  מאוד 

ידוענים בליווי ההאשטאג "גם אנחנו". התגובות החלו בעיתונות  עדויות על תקיפות של 

הממוסדת והתפשטו לרשתות החברתיות, ונשים רבות שיתפו במקרים של הטרדה מינית 

או תקיפה מינית. הקמפיין גרר גם ביקורת נגדית, וכך למשל התבטא חבר הכנסת בצלאל 

סמוטריץ': "צריך לומר את האמת – קמפיין MeToo# הוא שקרי, מגמתי ומסוכן, שנועד 

להציג את כל הגברים כמטרידים ואנסים ואת כל הנשים כקורבנות, לסכסך בין המינים 

2017(. לצד זאת, היו גורמים   ,7 )ערוץ  )פמיניזם רדיקלי( ולפרק את המשפחה והזוגיות" 

וגם הציפו את  פגיעה  כלפי  כדי לקדם הסברה  במגזר הדתי שנעזרו במגמה של הקמפיין 

הקשיים הייחודים של החברה הדתית בשיח על פגיעות מינית ומוגנות.

רב־תרבותיות

החברה  כי  ריבלין  ראובן  מר  לשעבר  המדינה  נשיא  ציין   2015 משנת  המפורסם  בנאומו 

ארבעה   – וערבים  חרדים  חילונים,  מדתיים,  ומורכבת  משוסעת  חברה  היא  הישראלית 

החינוך  בחוק   .)2015 )דביר,  וללא שפה משותפת  גוברת  עוינות  עם  בפחד  שבטים שחיים 

המטרה: ובהן  החינוך,  מטרות  מנוסחות  הממלכתי 
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...להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת 

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות 

היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן 

לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים. )משרד החינוך, 

2000; סעיף 2)2(( .

משרד החינוך הביע את מחויבותו למצוינות ערכית ואזרחית ולהנחלת ערכים של התחשבות 

הדומים  עם  בשיתוף  חיים  שהם  יחידים  של  תחושתם  לטיפוח  וכן  ולשונה,  לאחר  וכבוד 

להם ועם השונים מהם. משרד החינוך אף הקים אתר ייעודי: התוכנית "מסובלנות למניעת 

החינוך,  )משרד  המגזרים  ולכל  הגיל  שכבות  לכל  המותאמת  משותפים",  וחיים  גזענות 

.)2015

מטרת המחקר

מחקר זה נועד לבחון את נכונות המורים לטפל בנושאים שנויים במחלוקת בכיתותיהם, 

המשקל  מה  היא:  המרכזית  המחקר  שאלת  הנכונות.  על  הדיון  נושאי  השפעת  על  בדגש 

על  דיונים  לנהל  מורים  של  בנכונות  ודתית  לאומית  שייכות  ושל  הדיון  נושא  של  היחסי 

סוגיות שנויות במחלוקת? לצורך זה השתמשנו במשתנה של זרם חינוך, אשר כולל בתוכו 

גם היבטים לאומיים וגם היבטים של דתיות. ארבעת הערכים של משתנה זה הם: ממלכתי 

ערבי, ממלכתי יהודי, ממלכתי דתי, חרדי. שלושת נושאי הדיון הם: קיימות )צריכה(, רב־

נכונות המורים לעסוק  בין  ו־#MeToo. השערת המחקר הייתה שיימצא קשר  תרבותיות 

בעיני  יתפרש  הדיון  שנושא  שככל  משערים  אנו  החינוך.  וזרם  הדיון  נושא  לבין  בדיונים 

של  הנכונות  מידת  כך  יותר,  גבוהה  עצימות  בעל  משמע  במחלוקת,  שנוי  כיותר  המורים 

המורים לדון בו תפחת, וככל שהמורים דתיים יותר, כך הם יביעו פחות נכונות לנהל דיון. 
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שיטה

הליך המחקר

בסוגיות  דיונים  כלפי  עמדות  בוחנים  אשר  אינטרנטיים  בשאלונים  שימוש  עשה  המחקר 

רב־ הדיון:  נושאי  לגבי שלושת  עמדות ספציפיות  גם  כמו  כללי,  באופן  שנויות במחלוקת 

תרבותיות, MeToo# וקיימות. לאחר קבלת אישור של ועדת האתיקה המוסדית ושל המדען 

הראשי של משרד החינוך, התקיים מחקר חלוץ שכלל 71 מורים ערבים ו־64 מורים יהודים. 

לאור מחקר החלוץ נערכו תיקונים בשאלון, והמחקר המלא התבצע בשני שלבים. בשלב 

מתוכם  העל־יסודי,  בחינוך  מורים  כ־60,000  של  קשר  לרשימת  שאלונים  נשלחו  הראשון, 

הערבים  המורים  של  הנמוך  מספרם  מפאת  ערבים.  מורים  ו־138  יהודים  מורים   898 ענו 

התבצעה דגימה ממוקדת של 160 מורים ערבים נוספים דרך מכון סקרים.

כלי המחקר

המחקר עשה שימוש בשאלון שתוכנן ונבדק במחקר חלוץ מקדים. חלק מהפריטים )למשל 

 Gindi &( שימשו את החוקרים במחקרים קודמים )עמדות כלפי סוגיות שנויות במחלוקת

Erlich Ron, 2018(. החלק הראשון של השאלון, ובו 24 פריטים, הכיל שאלות על אודות 

פריטים המתייחסים למשתנים הבלתי תלויים   15 וכן  פריטים,   9  – דמוגרפיים  משתנים 

)למשל ידע בקיימות(. החלק הבא כלל שלושה תרחישים של מורים הדנים בסוגיות של רב־

תרבותיות, MeToo# וקיימות. כל תרחיש כלל 13 שאלות המקישות על המשתנים התלויים 

1–6. השאלון תורגם לערבית על ידי מרצה דוברת ערבית  והבלתי תלויים בסולם ליקרט 

שמתמחה בתחום ונבדק על ידי מרצה דובר ערבית נוסף. להלן התרחישים:

בקרב  הצריכה  תרבות  בנושא  דיון  יוזמת  "מורה  )צרכנות(:  קיימות  בנושא  תרחיש 

מתבגרים. לדבריה בני נוער רבים אוהבים לקנות מותגים מובילים שגורמים להם להרגיש 

במדינות  מיוצרים  נחוצים,  אינם  אלה  ממותגים  שרבים  אומרת  המורה  עצמם.  עם  טוב 

שלילי." באופן  הסביבה  איכות  על  ומשפיעים  עובדים  שמנצלות  השלישי  העולם 

הבין־לאומי  המודעות  יום  לקראת  רבות  חשבה  "המורה  רב־תרבותיות:  בנושא  תרחיש 

המגבילים  חוקים  של  דוגמאות  הביאה  היא  לכיתתה.  פעילות  והכינה  גזענות  למניעת 

סממנים דתיים במקומות שונים בעולם: הגבלות על בנית צריחי מסגדים, החוק הצרפתי 

היא  מואזינים.  קריאת  הגבלת  על  הישראלית  החוק  והצעת  בציבור  דתיים  סממנים  נגד 

החוקים." ונגד  בעד  טיעונים  להציג  מהתלמידים  ביקשה 
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תרחיש בנושא MeToo#: "מורה נכנסה לשיעור, ואחת התלמידות שאלה אותה אם שמעה 

כ־20 שנה.  לפני  נשים  על העדויות שפורסמו על דמות מוכרת. פורסם שהוא הטריד שתי 

רבות  שנים  לפני  שהתרחשו  אירועים  של  לרלוונטיות  בנוגע  דיון  לנהל  החליטה  המורה 

לשיפוט ציבורי וחוקי. התעורר דיון סוער, והתלמידים היו סקרנים לדעת מה עמדתה של 

בנושא." המורה 

אוכלוסיית המחקר

הגיל  והמחוזות.  הזרמים  העל־יסודי מכל  בחינוך  מורים   1166 כללה  אוכלוסיית המחקר 

)ס.ת.  שנים   16.6 היה  והוותק הממוצע   ,)11.0 )ס.ת.  שנים   47.2 היה  ממוצע של המורים 

דוברי ערבית  לגבי מורים  נפרד  ובאופן  1 מציג את מאפייני המדגם בכללותו,  לוח   .)11.1

עברית.  דוברי  ומורים 

תיקוף משתנה זרם החינוך 

בין  נערכה השוואה  פערים במידת הדתיות,  זרם החינוך מבטא  לוודא שמשתנה  על מנת 

ארבעת זרמי החינוך במידת הדתיות. נערך ניתוח שונות חד־כיווני: זרם חינוכי )ממלכתי, 

)1–4 מחילוני  ערבי, חינוך ממלכתי דתי, חרדי( כאשר המשתנה התלוי היה מידת דתיות 

ועד אדוק(. לוח 2 מציג את הממוצעים וסטיות התקן של מידת הדתיות על פי זרם חינוכי 

שקיימים  מראה  הניתוח   .0.05 מובהקות  ברמת  טוקי,  מסוג  הוק  פוסט  ניתוח  ותוצאות 

הדתיות של המורים מהזרם החרדי  מידת   – הזרמים  כל ארבעת  בין  מובהקים  הבדלים 

גבוהה באופן משמעותי ממידת הדתיות של מורים בזרם הממלכתי דתי, אשר גבוהה באופן 

מובהק  באופן  גבוהה  אשר  הערבי,  הממלכתי  בזרם  מורים  של  הדתיות  ממידת  מובהק 

ממידת הדתיות של מורים מהזרם הממלכתי היהודי.
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 )N =1166( לוח 1. מאפייני המדגם
כלל המדגם 

)N=1166(

דוברי ערבית 

)N=298(

דוברי עברית 

)N=868(

מאפיין

שכיחות )אחוז( שכיחות )אחוז( שכיחות )אחוז(
מגדר

)59%( 663 )42%( 126 )41%( 336 גברים
)41%( 462 )58%( 171 )59%( 492 נשים

השכלה
)30%( 335 )28%(   82 )30%( 253 תואר ראשון
)64%( 718 )64%( 186 )64%( 532 תואר שני
)5%(    57 )5%(     14 )5%(    41 תואר שלישי
)1%(    12 )2%(       7 )1%(     5 אחר

מידת דתיות
)48%(   538 )12%(   34 )61%( 504 לא דתי
)20%(   218 )37%(  108 )13%( 110 מסורתי
)19%(   213 )47%(  137 )9%(    76 דתי 
)14%(   151 דתי אדוק 137 )17%( 14   )5%(

 עברו השתלמות בשלוש
 השנים האחרונות

)24%( 267 )29%( 86 )22%( 181 קיימות
)28%( 316 )33%( 97 )27%( 219 רב־תרבותיות
)23%( 252 )19%(56 )24%( 196 מגדר

זרם חינוך
)57%( 645 )3%(     8 )77%( 637 ממלכתי
)7%(    81

)21%( 235

)0%(     1

)78%( 231

)10%(    80

)1%(      4

ממלכתי דתי

ערבי
)5%(    53 )12%(   36 )2%(    17 פרטי
)5%(    54 )0%(     0 )6%(    54 חרדי
)5%(    60 )7%(   20 )5%(     40 אחר

תחומי הוראה
)24%( 272 )20%( 58 )26%( 214 מדעים מדויקים
)20%( 220 )4%(  12 )25%( 208 מדעי הרוח
)13%( 148 )9%(  28 )15%( 120 מדעי החברה
)22%( 251 )34%(101 )18%( 150 שפות
)7%(    79 )9%(   26 )7%(    53 טכנולוגיה
)6%(   62 )1%(    3 )7%(    59 אומנויות
)2%(   23 )2%(    6 )2%(    17 חינוך גופני
)6%(   64 )22%( 64 )0%(      0 אחר
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לוח 2. ממוצעים וסטיות תקן של מידת הדתיות 
N סטיית תקן ממוצע זרם
231 .733 2.46 ערבי
644 .821 1.45 ממלכתי

52 .194 3.96 חרדי
80 .899 3.46 ממלכתי דתי

1007 1.109 1.97 סך הכל

הממצאים מראים אבחנה בין אוכלוסיות המורים במידת הדתיות שלהם. ישנה התאמה 

בין מאפייני זרם החינוך לבין מידת הדתיות של מורים בזרם זה. מורי הזרם הערבי נמצאו 

כיותר דתיים ממורי הזרם הממלכתי היהודי, ופחות ממורי הזרם הממלכתי דתי ומהזרם 

החרדי. ממצא זה תואם את הידוע לנו על מידת הדתיות של האוכלוסייה הערבית בישראל 

)Pew Research Center, 2015(. מעבר לדתיות, החלוקה לזרמים מייצגת גם את החלוקה 

דוברי  מהמורים   98.3% הנוכחי  במדגם  )לדוגמה  לערבים  יהודים  בין  בישראל  הלאומית 

הערבית מלמדים בזרם הממלכתי ערבי(. 

עצימות נושאי הדיון השונים

בנושא  קשורה  המורים  בפני  שהוצגו  התרחישים  של  העצימות  מידת  אם  לבחון  מנת  על 

דתי,  ערבי, ממלכתי  )ממלכתי,  חינוכי  זרם  דו־כיווני:  שונות  ניתוח  נערך  ובזרם החינוכי, 

התרחיש  נושא  ובמשתנה   ,)#MeToo רב־תרבותיות,  )קיימות,  התרחיש  נושא   X חרדי( 

עד כמה  היו מדידות חוזרות. המשתנה התלוי היה מידת העצימות של התרחיש, כלומר 

הוא שנוי במחלוקת. לוח 3 מציג ממוצעים וסטיות תקן של מידת העצימות של כל תרחיש 

ובזיקה לזרם החינוך, כמו גם תוצאות מבחן פוסט הוק. במדגם הכללי 
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לוח 3. ממוצעים וסטיות תקן של מידת העצימות של כל סוגיה במדגם הכללי ובזיקה לזרם החינוך
חרדיממלכתי דתי ממלכתי יהודי ממלכתי ערבי כלל המדגם

ס.ת.ממוצעס.ת.ממוצעס.ת.ממוצעס.ת.ממוצעס.ת.ממוצע
3.741.184.081.123.701.183.301.183.251.25קיימות

4.801.294.451.165.031.074.441.223.721.89רב־ תרבותיות

#MeToo4.331.454.251.634.431.324.021.533.811.79

4.211.114.370.863.860.943.561.17סך הכול

הניתוח הניב אפקט עיקרי מובהק של נושא התרחיש )F)2,1782( = 46.10, p < .001(. מבחן 

כל שלושת  בין  )p < .001( הראה הבדלים מובהקים  לבדיקת השוואות מרובות  בונפרוני 

ואחריו   MeToo# אחריו  במחלוקת,  ביותר  השנוי  הנושא  הוא  רב־תרבותיות   – הנושאים 

 .)F)3,891( = 12.56, p < .001( הקיימות. כמו כן, נמצא אפקט עיקרי מובהק של זרם החינוך

מבחן פוסט הוק מסוג טוקי לבדיקת מובהקות ההבדל בין ארבעת הזרמים הראה שמורים 

מהזרם החרדי ומהממלכתי דתי רואים את כלל הנושאים כפחות שנויים במחלוקת לעומת 

מורים מהזרם הערבי והממלכתי. נמצא גם אפקט מובהק של אינטראקציה בין נושא לזרם 

בחינוך )F)6,1782( = 11.08, p < .001(. כדי לבחון את האינטראקציה נערכו מבחני פוסט הוק 

מסוג בונפרוני ברמת מובהקות 0.01, אשר השוו בין שלושת הנושאים בכל אחד מארבעת 

הזרמים. התוצאות הראו שבזרם הממלכתי כל הנושאים שונים זה מזה מבחינת העצימות 

יותר מהקיימות;  יותר מMeToo#, ששנויה במחלוקת  שנויה במחלוקת  רב־תרבותיות   –

בזרם הערבי MeToo# יותר שנויה במחלוקת מקיימות; בזרם החינוך הממלכתי דתי נושא 

בין  הבדלים  אין  בזרם החרדי  הנושאים האחרים;  במחלוקת משני  שנוי  פחות  הקיימות 

הנושאים מבחינת העצימות. הממוצעים מוצגים בתרשים 1:
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תרשים 1.  ממוצעים של עצימות נושא הדיון לפי זרם חינוכי וסוגיה

נכונות המורים לדון בתרחישים השונים

כדי לבחון את השערת המחקר המרכזית, נערך ניתוח שונות דו־כיווני X 4 3: זרם חינוכי 

רב־תרבותיות,  )קיימות,  סוגיה   X חרדי(  דתי,  ממלכתי  ערבי,  ממלכתי  יהודי,  )ממלכתי 

MeToo#(, ובמשתנה של סוגיה יש מדידות חוזרות. המשתנה התלוי הוא הנכונות לנהל 

דיון בכיתה בסוגיות השונות. לוח 4 מציג את הממוצעים וסטיות התקן של מידת הנכונות 

לנהל דיון על פי זרם חינוכי וסוגיה ואת תוצאות ניתוח השונות.
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לוח 4. ממוצעים וסטיות תקן של מידת הנכונות לנהל דיון על פי זרם חינוכי וסוגיה ותוצאות ניתוח השונות
Tukey F ס.ת. † ממוצע זרם חינוך סוגיה
II > IV 10.25*** 1.12287 4.5330    I קיימות ערבי 

1.08318 4.9036 II ממלכתי
1.03056 4.6632 III   חרדי 
1.32479 4.3443 IV ‡חמ"ד
1.12665 4.7604 סך הכול

I,II > III, IV 27.36*** 1.34095 4.3712    I רב־תרבותיות  ערבי
1.17921 4.7474 II ממלכתי
1.51768 3.4535 III   חרדי 
1.39968 3.7361 IV חמ"ד
1.30551 4.5212 סך הכול

II > I,IV > III 60.28*** 1.35918 4.0439    I ערבי  #Metoo
1.18751 4.8166 II ממלכתי
1.62619 2.5811 III   חרדי 
1.52591 3.5859 IV חמ"ד
1.39588 4.4496 סך הכול

†ס.ת. = סטיית תקן, ‡חמ"ד = חינוך ממלכתי דתי

הניתוח הניב השפעה עיקרית משמעותית של זרם חינוך, כתוצאה מנכונות כללית גבוהה 

למורים  בהשוואה   ).95  = ס.ת.   ,4.85  = )ממוצע  הממלכתי  מהזרם  מורים  בקרב  יותר 

מהזרם החרדי )ממוצע = 3.87, ס.ת. = 1.09( והממלכתי דתי )ממוצע = 3.98, ס.ת. = 1.18(. 

כדי   .)F)2,2016( = 45.51, p < .001( עיקרית משמעותית של הסוגיה  גם השפעה  נמצאה 

לבחון את ההבדלים בין שלושת הנושאים נעשה שימוש במבחן בונפרוני, שגילה הבדלים 

משמעותיים בין שלושת הנושאים: הנכונות לדון בקיימות גבוהה יותר בהשוואה לנושאים 

רב־תרבותיים )p < .001(, אשר בתורה גבוהה מהנכונות לדון ב־MeToo# )p < .001(. נוסף 

 F)2, 2016( = 9.26, p( זרם X על כך, נמצאה השפעת אינטראקציה משמעותית של סוגיה

001. >(. כדי לבחון את האינטראקציה נעשה שימוש במבחן בונפרוני, המשווה בין שלושת 

הסוגיות, בכל זרם בנפרד. מורים בזרם הממלכתי יהודי היו בעלי נכונות גבוהה יותר לדון 

בתרחיש הקיימות לעומת מורים בחינוך הממלכתי דתי. מורים בזרמים הממלכתי יהודי 

והערבי היו בעלי נכונות גבוהה יותר לדון בתרחיש הרב־תרבותיות לעומת מורים מהזרם 

הממלכתי דתי ומהזרם החרדי. האינטראקציה מוצגת בתרשים 2. מורים בזרם הממלכתי 

יהודי היו בעלי נכונות גבוהה יותר לדון בתרחיש MeToo# לעומת מורים מהזרם הממלכתי 

דתי והערבי, אשר הם בתורם היו מוכנים לדון בסוגיה יותר מהזרם החרדי. האינטראקציה 

מוצגת בתרשים 2.
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תרשים 2. ממוצעים של מידת הנכונות לנהל דיון על פי זרם חינוכי וסוגיה

התרשים מראה בצורה ברורה את החשיבות של סוגיית הדיון וכן של הזרם החינוכי שאליו 

המורה משתייך לנכונותם של המורים לדון בסוגיות שנויות במחלוקת. אם מביאים בחשבון 

את הממצא לגבי מידת הדתיות של כל זרם, ניתן לראות שככל שהזרם דתי יותר, כך מידת 

.#MeToo הנכונות לדון בסוגיות יורדת, והאפקט בולט במיוחד בסוגיית
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דיון

מחקר זה נועד לבחון את נכונות המורים לטפל בנושאים שנויים במחלוקת בכיתותיהם, 

בדגש על השפעת נושאי הדיון על הנכונות. אוששנו את השערת המחקר שיימצא קשר בין 

נכונות המורים לעסוק בדיונים לבין נושא הדיון וזרם החינוך. בכל זרמי החינוך, הנכונות 

פחות  הכי  הנושא  היה  שגם  )צרכנות(,  קיימות  של  בתרחיש  לדון  הייתה  ביותר  הגבוהה 

שנוי במחלוקת מנקודת מבטם של המורים בכל הזרמים. למרות זאת, השערתנו השנייה, 

על פיה ככל שנושא הדיון יתפרש בעיני המורים כיותר שנוי במחלוקת, כך מידת הנכונות 

שלהם לדון בו תפחת – לא אוששה. מצד אחד, מורים מכל הזרמים ראו את סוגיית הרב־

תרבותיות כשנויה ביותר במחלוקת. מצד שני, נכונות המורים בשלושה מארבעת הזרמים 

לדון בסוגיית הרב־תרבותיות הייתה גבוהה מנכונותם לדון בסוגיית MeToo#. רק מורים 

מהזרם הממלכתי יהודי גילו נכונות שווה לדון בשתי הסוגיות. 

וחרדי  ערבי ממלכתי, ממלכתי דתי  נכונות מורים מהזרמים  עולה השאלה מדוע  כן,  אם 

MeToo#, אף שהיא נתפסת כפחות שנויה במחלוקת? הראו נכונות נמוכה לדון בסוגיית 

כיוון שניתן  נוכחי לא ערך אבחנה מספקת בהגדרה של סוגיה שנויה במחלוקת,  המחקר 

שבטים  לבין  שלי  השבט  בין  במחלוקת  שנויה  סוגיה  לפחות:  אופנים  בשני  זאת  לראות 

אחרים בחברה הישראלית, לעומת סוגיה שנויה במחלוקת בתוך הזרם שלי. ייתכן שכמורה 

מכיוון  שנויה במחלוקת  כסוגיה  לסוגיית הרב־תרבותיות  דתי אתייחס  בחינוך הממלכתי 

שזו אבן המחלוקת ביני לבין מגזרים אחרים בחברה הישראלית, גם אם בתוך הקהילה שלי 

סוגיה זו מלובנת עד תום. לעומת זאת, בסוגיית MeToo# ייתכן שעדיין קיימת מחלוקת 

פנימית. טרם הסתיים תהליך הגיבוש בתוך הקהילה שלי )האוכלוסייה הערבית, לדוגמה(, 

ולכן נכונותי לדון בנושא בכיתה פחותה. ייתכן שאם הדיאלוג בנושא התקיפה המינית יוצג 

לדון  ניתן  יהיה  מיניות,  של  כנושא  ופחות  ואלימות  תקיפה  של  כנושא  ובראשונה  בראש 

בסוגיה זו בצורה חופשית יותר. 

MeToo# לבין הסוגיות האחרות הוא המיניות. מיניות  הבדל משמעותי נוסף בין סוגיית 

היא אתגר בקהילות שמרניות דתיות רבות ואף מושתקת לעיתים, וייתכן שמורים יימנעו 

ממגע עם ה"תנור החם" הזה. אף שנושא הרב־תרבותיות שנוי במחלוקת בחברה הישראלית, 

בהכללה, במידה רבה, הוא עשוי להיות בטוח מאוד לדיון בתוך הקהילה הערבית והקהילה 

היהודית הדתית. מורה בבית ספר ממלכתי דתי תרגיש יותר בנוח לדבר על נושא במחלוקת 

.#MeToo בין־שבטית ולייצג את השבט שלה, ולא על נושא במחלוקת פנים־שבטית כמו
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התבוננות במשתנה של זרם החינוך מגלה עד כמה השפעתו חשובה בתפיסת התפקיד של 

מורים. התוצאות מראות עד כמה צדק נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין כאשר הוא טבע 

את מושג ארבעת השבטים בחברה הישראלית )דביר, 2015(. לכל אחד מהשבטים יש מערכת 

חינוך נפרדת משלו והמורים ששייכים לאותו השבט. ניתן לראות את ההלימה בין מידת 

הדתיות, ההשתייכות לזרם והתפיסה של סוגיות שנויות במחלוקת בכיתה. ממצאים אלו 

מראים עד כמה המערכת הסגרגטיבית משמרת וממסדת לעומק את השבטיות הישראלית. 

מגבלות המחקר

המחקר בחן את מידת העצימות )המידה שבה תרחיש שנוי במחלוקת( של סוגיות בצורה חד־

ממדית, מבלי לעשות את האבחנה בין סוגיות שנויות במחלוקת בין השבטים שמוסכמות 

עתידיים  שמחקרים  חשוב  הקהילה.  בתוך  מוסכמות  שאינן  סוגיות  לבין  הקהילה  בתוך 

ירחיבו את הבנת העצימות מנקודות מבט שונות, כולל מידת הנפיצות, נושאים מושתקים 

ואבחנה בין מחלוקת פנים־שבטית ומחלוקת בין־שבטית.
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סיכום ומסקנות

המחקר הנוכחי מגלה היבט נוסף של הממצא הידוע במחקר לגבי הימנעות מורים מסוגיות 

צרכנות,  של  בנושא  לדון  העדיפו  הזרמים  מכל  מורים  מובהק,  באופן  במחלוקת.  שנויות 

אותו הם שפטו כשנוי במחלוקת במידה הפחותה ביותר. כלומר יש קשר בין נושא הדיון 

לבין נכונות מורים לדון בו, ומידת העצימות של הנושא היא בעלת חשיבות בנכונות זו, גם 

אם אינה הגורם היחיד. המחקר חוזר ומראה את האתגרים הניצבים בפני מוסדות הכשרת 

מורים, הנהלת בתי ספר ומשרד החינוך לעודד מורים ולתת בידיהם את הכלים המתאימים 

לדון בסוגיות נפיצות ושנויות במחלוקת.

כמערך  במחלוקת  שנויות  בסוגיות  דיונים  לניהול  להתייחס  מציעות  אנו  זה,  בהקשר 

מיומנויות נדרש למורים ללא קשר לתחום הדעת שהם מלמדים. מיומנויות אלו כוללות 
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Teachers’ willingness to discuss Controversial Political Issues (CPI): 
Does the topic make a difference?

Rakefet Erlich Ron and Shahar Gindi

Abstract

Teachers are reluctant to discuss controversial political issues )CPI( despite their 

many benefits. This study examined the relation between the topic of discussion 

and teachers’ willingness to discuss it. For this purpose, we examined three 

topics of discussion as well as national and religious aspects expressed in the 

stream of education to which teachers belong. 1196 teachers, 898 Jewish and 

298 Arab, answered an online questionnaire that focused on three scenarios 

on sustainability, multiculturalism, and #MeToo. The highest willingness, 

in all streams of education, was to discuss a scenario of sustainability - the 

issue that teachers of all streams valued as less controversial than any other. 

Nonetheless, teachers’ willingness to discuss the #MeToo issue was the lowest 

in three of the four streams, despite teachers from all streams seeing the issue 

of multiculturalism as the most controversial. We suggest that the community to 

which the teacher belongs is key and that an inter-tribal dispute be distinguished 

from an intra-tribal dispute. 

Keywords: Controversial Political Issues )CPI(; educational stream; 

sustainability; multiculturalism; #MeToo
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	תונוש םיכרדב ןתוא רותפל ךרדהו תויגוסה תא תוניבמ ירוביצה בחרמב תוצובקש
	 תושגר תוררועמ בורל תקולחמב תויונש תויגוס ,ךכ לע ףסונ 
	.)
	& Huddlestone, 2015
	 תקולחמב תויונש תויגוסב ןוידה ,ןכ ומכ .םינוש םיסרטניאו םיכרע ןיב םיטקילפנוקו םיזע
	 םישנא ןיב ןומא רסוחו תונדשח ררועמו תודבוע יבגל תוקולחמ תובורק םיתיעל ברעמ
	.)
	Cooper & Thomas, 2019
	(

	 םינויד לוהינ לש תיכוניחה המורתה יבגל םינקיטרואתו םירקוח ןיב םיעד תומימת הנשי
	 םינויד לוהינ לש תיכוניחה המורתה יבגל םינקיטרואתו םירקוח ןיב םיעד תומימת הנשי
	 
	Hess, 2009; Ker & Huddlestone, 2015; Geller
	,
	( 
	התיכב
	 
	תקולחמב תויונש תויגוסב
	 ךרד םגו ,תויווז ןווגממ םיוסמ אשונ תריקח – הדימל יעצמא םג םה התיכב םינויד .)
	2020
	 שומיש ךות ןהילע ןגהלו תונעט גיצהלו דובכב בישקהל תלוכיה תוברל ,תויונמוימ חתפל
	 םינוידל המיאתמ הביבס םה רפס יתב .
	)
	Brookfield & Preskill, 2005
	( ןויגיהבו תויארב
	 תיב ילתוכל ץוחמש יטילופה םילקאב יוניש ללוחל רוזעל םילוכיש םייתועמשמ םייכוניח
	 לוכי – יתד וא ינתא ,ילכלכ ,יתרבח ,יטילופ םא ןיב – םידימלתה לש ןווגמה עקרה .רפסה
	 
	Noddings
	 ;
	2017
	 ,ידניגו ןור ךילרא( ינויוושו רשפאמ ,דבכמ יטרקומד חיש לוגרתל םורתל
	.)
	& Brooks, 2017; Parker, 2010

	 חותיפ – ןושארה םוחתה :םיירקיע םימוחת השולש תומדקמ תקולחמב תויונש תויגוס
	 חותיפ – ןושארה םוחתה :םיירקיע םימוחת השולש תומדקמ תקולחמב תויונש תויגוס
	 תוהזל ןכו םינועיט ךירעהלו תונבל תלוכיה ומכ חותינ תויונמוימ ללוכ ,תויביטינגוק תולוכי
	 םייתרוקיב הבישח ירושיכו תיתריצי הבישח ,תילאוטקלטניא תוזירז ,דוסי תוחנה ןוחבלו
	 
	Avery et al., 2013; Brookfield & Preskill, 2005; Hess, 2009;Hess &
	( םירחא
	 תויונמוימה רופיש – ינשה םוחתה ;)
	McAvoy, 2014; Kerr & Huddlestone, 2015
	 ,תימצע תלוכיו ישגר תוסיו ,תימצע תועדומ ומכ תוישיא תויונמוימ ללוכ ,תוישגר־תויתרבחה
	CASEL, 2018; Erlich-
	( תיתפמא הבשקהו תרושקת ומכ םיישיא־ןיב םירושיכ םג ומכ
	 םייטרקומד םיכרע חופיט – ישילשה םוחתה 
	;
	)
	Tichy et al., 2010
	 ;
	Ron & Gindi, 2021
	 יזכרמ רישכמכ ןוידה תנבהו תיחרזא תלוכי ,יטילופ עדי ללוכ ,יחרזא חיש לש הכרעהו
	 
	Bekerman & Cohen, 2017; Hess & McAvoy, 2014; Lemish,
	( תויטרקומד תורבחב
	 .)
	 ;
	2003; McDevitt & Kiousis, 2006; Parker, 2003

	ןויד יבכעמ םימרוג
	 רכינ ,התיכב תקולחמב תויונש תויגוסב ןויד לש תונורתיה יבגל בחרנה רקחמה תורמל
	 רכינ ,התיכב תקולחמב תויונש תויגוסב ןויד לש תונורתיה יבגל בחרנה רקחמה תורמל
	 
	Gindi & Erlich-Ron,
	( ולאכ םינוידמ םיענמנ ,ורקחנש םלועה תונידמ בורב ,םירומ יכ
	 ללגב םינוידמ ענמיהל םייושע םירומ .)
	2018; Nystrand et al., 1998; Tannebaum, 2020
	 םייטילופ םירסמ ,אשונב עדיב רוסחמ ,הכומנ תימצע תולגוסמ ןוגכ ,םיבכעמ םימרוג ןווגמ
	 
	Gindi &
	 ( ךוניחה דרשממ וא םירוההמ ,רפסה תיבמ הטעומ יוביג תשוחת וא םייתנידמ
	 םג לולע ןורחאה הז .)
	Erlich-Ron, 2018; Hawley et al., 2016; Philpott et al., 2011
	 .םתדובע םוקמ דוביאמו תויתרבחה תותשרב )
	shaming
	( "שויב"מ שושחל םירומל םורגל
	 םידימלתה תויושיגר לע ןגהל ןוצרה תויהל הלוכי םימיוסמ םינוידמ תוענמיהל תפסונ הביס
	 וא ,התיכב םתטילשל עגונב םירומה קפס אוה ףסונ בכעמ םרוג .)
	Hess & McAvoy, 2014
	(
	 
	Tannebaum,
	(
	 
	םייפיצפס םידימלת םע םיסחיב וא יתתיכה םילקאב עוגפל םהלש ששחה
	 ןה םיששוחו תוישיאה םהיתועד תא ףושחל םהילע םא םיחוטב אל םירומ ,ףוסבל .)
	2020
	 םא ןיב ,ןוידה ךלהמב םתדמע "תגילז"מ ןה םתדמעל עגונב םידימלת לש תורישי תולאשמ
	 .)
	Hess & McAvoy, 2009
	( וצרי אל וא וצרי

	ןוידה אשונ ןיבל םירומה תונוכנ ןיב רשקה
	 יפלכ םידימלתו םירומ ,םירגובמ לש םהיתופדעהו םהיתודמע תא ןחב ינכדע רקחמ
	 יפלכ םידימלתו םירומ ,םירגובמ לש םהיתופדעהו םהיתודמע תא ןחב ינכדע רקחמ
	 םישנ לש הדובעה רכש תאוושה ,תיחרזמה תוברתה קוזיח ןוגכ ,םינוש םייפיצפס םיאשונ
	 היהו הדיחא התייה אל םינויד לוהינל תונוכנה יכ אצמנ .אבצל םידרח סויגו םירבגו
	 ולביק לארשי ץרא לע ידוהיה םעה לש ותוכזו םייחרזא םיאשונ – םיאשונה ןיב לדבה
	 תויונמדזה ןויווש ,םיינימ־דח םיאושינ .)
	Gindi et al., 2021
	( רתויב ההובגה הכימתה תא
	 םיכומנה הכימתה ירועישל וכז םישובכה םיחטשב ל"הצ לש תולועפה תוירסומו םיברעל
	 ועיבה אל ,םמצע םירומה ללוכ ,םיבישמה ,ךכל ףסונ .םידימלתו םירגובמ ברקב רתויב
	 יפ לע .)
	Gindi et al., 2021
	( התיכב הז גוסמ םינויד להנל םירומה לש םתלוכיב בר ןומא
	 ירועיש תרגסמב רקיעב םהו דבלב םיטעומ םינויד םימייקתמ תותיכב ,םידימלתה יחוויד
	 ועיבה םג םידימלתה .
	)
	Gindi & Erlich-Ron, 2018
	(
	 ףסונ רקחמב אצמנ םגש יפכ ,תוחרזא
	 ופשחי םהירומש וצר ףאו ,)םירומה ללוכ( םירגובמה רשאמ םינויד םויקל רתוי בר ןוצר
	 ,רוצ( תיצראה םידימלתה תצעומ לש תעד יוליגב הלגתה םגש יפכ ,תוישיאה םהיתועד תא
	 היצטניירוא ילעב ,תוחפ םייתד םישנאש לככ יללכ ןפואב יכ ופשח רקחמה יאצממ .)
	2017
	 תויגוסב םינויד םויקב רתוי וכמתי םה ךכ ,רתוי םיליכשמו םירגובמ ,תילרביל תיטילופ
	.)
	Gindi et al., 2021
	( תקולחמב תויונש

	 םייקל םירומה תונוכנ ןיבל ןוידה אשונ ןיב םיכוותמ םינתשמ ןווגמש תוארל ןתינ ,ךכ םא
	 םייקל םירומה תונוכנ ןיבל ןוידה אשונ ןיב םיכוותמ םינתשמ ןווגמש תוארל ןתינ ,ךכ םא
	 םינתשמ המכ ןחבנ הז רקחמב ,םמצע ןוידה יאשונ דצל .אשונב םינויד השעמל הכלה
	 תוכייתשהו )תקולחמב יונשכ ספתנ אשונה המכ( אשונה תומיצע ,תויתדה תדימ :םיכוותמ
	 .תימואל־תינתא הצובקל

	תויתדה תדימ
	 שולשל התובישח לשב ןה תידוהי הנידמכ התרדגה לשב ןה ,לארשיב דחוימ דמעמ תדל
	 שולשל התובישח לשב ןה תידוהי הנידמכ התרדגה לשב ןה ,לארשיב דחוימ דמעמ תדל
	 ףולח םע תוימואלל הרושק רתויו רתוי התשענ תידוהיה תויתדה .תויטסיאתונומה תותדה
	 תוטטצמ תוילארשי תוגלפמ ,המגודל ,ךכ .)
	Yadgar, 2003
	( לארשי תנידמ תמקהמ םינשה
	 הדגה לע תונוביר ומכ תקולחמב תויונש תויטילופ תונעט תוקידצמ ןה רשאכ ך"נתה תא
	 רושק וניא יתרוסמ ןפואב םאלסאה ,תאז תמועל .)
	Gindi & Erlich-Ron, 2020
	( תיברעמה
	־לא המוא־לא ,םימלסומה לכ תא תנייצמ םאלסא־לא תמוא :םואלו תד לידבמו תוימואלל
	 וא ןונבל ומכ ,תויפיצפס תונידמל תעגונ תישילש הרדגהו םיברעה לכ תא תנייצמ היברע
	 קוסע וניא ללכ ךרדבו ,םאלסא־לא תמוא תא ףידעמ םאלסאה .)
	Munson, 2003
	( םירצמ
	.תויפיצפס תונידמב

	 לא תונרמשל ,דחא דצמ היצזינרדומ יכילהת ןיב תוילאוד תמייקתמ תובר תויתד תורבחב
	 לא תונרמשל ,דחא דצמ היצזינרדומ יכילהת ןיב תוילאוד תמייקתמ תובר תויתד תורבחב
	 ןיב רשקה תא ןחבש רקחמב .ינש דצמ ,תומייקו תויתוברת־בר ,רדגמ ומכ םיאשונ לומ
	 תוהובג תומרש אצמנ תירבה תוצראב 
	MeToo
	#
	 ןייפמק יפלכ תודמע ןיבל תויתד תדימ
	 
	O’Connor
	( םיעגופ יפלכ רתוי םישק ןיד יקספ תשקבו תויטופישב ורשקנ תויתד לש רתוי
	 תדימל הרושק תויתדה תדימש הלגתה לארשיב ןוכית ידימלת ברקב רקחמב .)
	et al., 2021
	 
	Geiger et al.,
	( )
	date rape
	( האיציל גוז ןב ידי לע עצובמש סנואב רעונ ינב לש הכימתה
	 ,לארשיב יתדה רזגמב תונברוק תשלחה לש רתוי הבחר העפותמ קלח אוה הז אצממ .)
	2004
	 .ימלסומ וא ידוהי םא ןיב

	 םיטביהו ,תדה תוכלה ידי לע רתוי הבר הדימב וייח חרוא רדסומ ךכ ,רתוי יתד םדאהש לככ
	 םיטביהו ,תדה תוכלה ידי לע רתוי הבר הדימב וייח חרוא רדסומ ךכ ,רתוי יתד םדאהש לככ
	 םייוניש תורמל .עונצו ינרמש ,רדגומ םייח חרואל םיליבומ העירשה לשו הכלהה לש םיבר
	 לארשיב תויתד תוינרמשה תורבחה יכ איה תחוורה הסיפתה ,לארשיב תויתרוסמה תורבחב
	 אשמ םילהנמ םייתד םישנא .)
	Alkaher et al., 2018
	( תיתביבס תוחפ היצטניירוא תולעב ןה
	 דחא הנקב הלוע איה םא םינחוב היגוס לכבו ,ינרדומה יברעמה םלועב םישודיחה םע ןתמו
	 .
	)
	Erlich-Ron, 2018
	(
	  תויתדה תומרונהו םיכרעה םע

	 ןיבל םירומ יניעב תקולחמב רתויב תויונשה תויגוסה ןיב רשקה תא ןחבש רקחמ תרגסמב
	 ןיבל םירומ יניעב תקולחמב רתויב תויונשה תויגוסה ןיב רשקה תא ןחבש רקחמ תרגסמב
	 הבושח תונעזגה תייגוס םיברעה םירומה ברקבש אצמנ םיכייתשמ םה וילאש ךוניחה םרז
	 יתכלממה ךוניחה ירומ ברקב וליאו ,)
	38%
	 תמועל 
	44%
	( ללוכה עצוממהמ רתוי הבר הדימב
	 הירחאו )
	17%
	 תמועל 
	22%
	( הנידמו תד יסחי התייה רתויב תקולחמב היונשה היגוסה יתד
	.)
	2016
	 ,םירחאו ןירפלה( )
	12%
	 תמועל 
	21%
	( ב"טהלה תליהק יפלכ סחיה

	טועימ תצובק
	 םיסרטניא ךותמ טלשה ביטרנה תאו דסממה תדמע תא עיבהל םיטונ טועימ תצובקמ םירומ
	 םיסרטניא ךותמ טלשה ביטרנה תאו דסממה תדמע תא עיבהל םיטונ טועימ תצובקמ םירומ
	 ליבוהל תובורק םיתעל הלוכי דסממה תדמעל וז המאתה .)
	Greene, 2011
	( ימצע רומיש לש
	 םירומש אצמ ,לשמל ,)
	Cohen, 2019
	( ןהכ .תקולחמב תויונש תויגוסב םינוידמ תוענמיהל
	 תילארשיה היטרקומדה לש תונורסחה תא ליעפ ןפואב גיצהל םהילעש ושח לארשיב םיברע
	 תיטילופה הריוואל
	 
	.ידמ השק היהת איהש ששחמ וז הייטנ ובכיע ךא ,םהידימלת ינפב
	 .תיברע ירבוד רפס יתבב וליפא ,לארשיב םיברעה םירומה לע תבכעמ העפשה שי לארשיב
	 תלאש יכו םידוהי םירומ תמועל יוטיב שפוח תוחפ םהל שיש םישיגרמ םיברעה םירומה
	 םינוידמ תוענמיהב ,רתיה ןיב ,אטבתמ רבדהו דימתמ ןחבמב תדמוע םהלש תונמאנה
	 .)
	Gindi & Erlich Ron, 2019
	( תקולחמב תויונש תויטילופ תויגוסב

	ןוידה תויגוס
	 .רדגמו תויתוברת־בר ,תומייק :תקולחמב תויונש תויגוס שולשב קוסעל ונרחב הז רקחמב
	 .רדגמו תויתוברת־בר ,תומייק :תקולחמב תויונש תויגוס שולשב קוסעל ונרחב הז רקחמב
	 ונימי ןב רעונה תא תוקיסעמו תקולחמב תויונשכ תירקחמה תורפסב תועודי הלא תויגוס
	 םג תוניוצמ תויגוסה שולש .)
	Levinson & Fay, 2019; Noddings & Brooks, 2017
	(
	 
	;
	2009
	 
	;
	2002
	 ךוניחה דרשמ( ןהב קוסעל שקבתמ םירומה רוביצו ,ךוניחה דרשמ יכמסמב
	 .)
	2016

	תומייק
	 תוימי תויגולוקא תוכרעמ ,יגולויב ןווגמ ,םילקא ייוניש ומכ אמייק רב חותיפ לש תויגוס
	 תוימי תויגולוקא תוכרעמ ,יגולויב ןווגמ ,םילקא ייוניש ומכ אמייק רב חותיפ לש תויגוס
	 םיאקיטילופ ברקב םג ומכ ,הרושה ןמ םיחרזא ברקב תקולחמב תויונש ןה םימ תקפסאו
	 תנשב .
	)
	Eliasson et al., 2019
	(
	 תיטילופואג תואדו־יא לש רשקהב תורגסוממו ,םיחמומו
	 תודסומ לכ לע ותלחהו אמייק רב חותיפל ךוניח םודיק לע הטלחה ךוניחה דרשמ לביק 
	2009
	 יכרוצ ןיב ןוזיאלו תיתביבס תועדומל ותוביוחמ תא וז הטלחהב עיבה ךוניחה דרשמ .ךוניחה
	 ויתונורתי תא ומעטמ רזוחב הנומ ךוניחה דרשמ .דיתעה ןעמל הביבסה יכרוצ ןיבל טרפה
	 תיתרבח הדימל ,הובג רדסמ הבישחו הדימל תויונמוימ ןוגכ ,אמייק רב ךוניח לש םיברה
	 ,ךוניחה דרשמ( תוחרזאלו תיתרבח תוברועמל ,תונלבוסל ךוניחו םיכרע תיינקה ,תישגר
	 ידיל אב רשא ,)
	consumerism
	( תונכרצה אשונב יפיצפס קוסיע היהי הז רקחמב .)
	2009
	 םש ךוניחה דרשמ .)
	2015
	 ,ךוניחה דרשמ( "תונכרצב תוניגה" לש תימואלה תינכותב יוטיב
	 תירסומו תיארחא ,תיאמצע תינכרצ תולהנתהל םידימלתה לש םתרשכה תא ססבל הרטמל
	 .תונימאו תופיקש ,הרשויו רשוי ,ידדה דובכ ,תוניגה לש םיכרע לע תססובמה

	רדגמ
	 תסיפת ךותמ ,תירדגמ הניחבמ תויונמדזה ןויוושל ךוניח ולגד לע תרח )
	 תסיפת ךותמ ,תירדגמ הניחבמ תויונמדזה ןויוושל ךוניח ולגד לע תרח )
	2002
	( ךוניחה דרשמ
	 .םידימלתהו תודימלתה לש ימצעה יומידה רופישל הז םוחתל תוסחייתה לש תועמשמה
	 קדצ ,תונלבוס ,םדא ינב ןיב ןויווש לע תססובמה תוינידמה יכ בתכנ אשונב ל"כנמה רזוחב
	 ןתינ הז רקחמב .םינושה םהידבורב ךוניחה תודסומ לכב שמומת תידדה תוברעו יתרבח
	.
	#
	MeToo
	 תייגוס לש ילאוטקאה רשקהב רדגמה אשונל יוטיב

	 הילע הציחל רשא תימלוס־תיגת ,גאטשאהה ותוא .
	 הילע הציחל רשא תימלוס־תיגת ,גאטשאהה ותוא .
	2017
	 תנשב ליחתה 
	#
	MeToo
	 ןייפמק
	 לש היווח לע ישיא יודיוול ףדרנ םשל ךפה ,תיגתה התואב ונמוסש םימוסרפה לכל הליבומ
	 תונוש תונידממ םישנ תילבולג דחאל חילצה ןייפמקה .תויתרבחה תותשרב תינימ העיגפ
	 #
	MeToo
	 תעונת .םינעודיל העקוה ידעצ תרוש םע ילכראירטפה יתרבחה הנבמה תא עזעזלו
	 תא יבמופב ףתשל ןתוא הדדועו תינימ הפיקת תונברוקב ןוידה תא המיבה זכרמב הביצה
	 העונתה תורטמש ףא .תירקיעה המרופטלפכ תויתרבחה תותשרב שומיש ךות ,ןהירופיס
	 תונווגמ תובוגתל איבה ויתובקעב אבש חישה ,תונברוקב הכימתו היצזיטמגיטס־הד וללכ
	 ומסרפו ןייפמקל ופרטצה תובר םישנ לארשיב .)
	Jaffe, 2018
	( וחוודש םיעוריאל דואמ
	 תונותיעב ולחה תובוגתה ."ונחנא םג" גאטשאהה יווילב םינעודי לש תופיקת לע תויודע
	 תינימ הדרטה לש םירקמב ופתיש תובר םישנו ,תויתרבחה תותשרל וטשפתהו תדסוממה
	 לאלצב תסנכה רבח אטבתה לשמל ךכו ,תידגנ תרוקיב םג ררג ןייפמקה .תינימ הפיקת וא
	 דעונש ,ןכוסמו יתמגמ ,ירקש אוה #
	MeToo
	 ןייפמק – תמאה תא רמול ךירצ" :'ץירטומס
	 םינימה ןיב ךסכסל ,תונברוקכ םישנה לכ תאו םיסנאו םידירטמכ םירבגה לכ תא גיצהל
	 םימרוג ויה ,תאז דצל .)
	2017
	 ,7 ץורע( "תויגוזהו החפשמה תא קרפלו )ילקידר םזינימפ(
	 תא ופיצה םגו העיגפ יפלכ הרבסה םדקל ידכ ןייפמקה לש המגמב ורזענש יתדה רזגמב
	.תונגומו תינימ תועיגפ לע חישב תיתדה הרבחה לש םידוחייה םיישקה

	תויתוברת־בר
	 הרבחה יכ ןילביר ןבואר רמ רבעשל הנידמה אישנ ןייצ 
	 הרבחה יכ ןילביר ןבואר רמ רבעשל הנידמה אישנ ןייצ 
	2015
	 תנשמ םסרופמה ומואנב
	 העברא – םיברעו םידרח ,םינוליח ,םייתדמ תבכרומו תעסושמ הרבח איה תילארשיה
	 ךוניחה קוחב .)
	2015
	 ,ריבד( תפתושמ הפש אללו תרבוג תוניוע םע
	 
	דחפב םייחש םיטבש
	:הרטמה ןהבו ,ךוניחה תורטמ תוחסונמ יתכלממה

	 תנידמ לש היכרע תאו לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהבש תונורקעה תא ליחנהל...
	 תנידמ לש היכרע תאו לארשי תנידמ תמקה לע הזרכהבש תונורקעה תא ליחנהל...
	 תויוריחל ,םדאה תויוכזל דובכ לש סחי חתפלו תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי
	 ןכו ,תלוזה לש ויתופקשהלו ותוברתל ,קוחה תרימשל ,םייטרקומד םיכרעל ,דוסיה
	 ,ךוניחה דרשמ( .םימע ןיבו םדא ינב ןיב םיסחיב תונלבוסלו םולשל הריתחל ךנחל
	. ))
	2
	(
	2
	 ףיעס ;
	2000

	 תובשחתה לש םיכרע תלחנהלו תיחרזאו תיכרע תוניוצמל ותוביוחמ תא עיבה ךוניחה דרשמ
	 תובשחתה לש םיכרע תלחנהלו תיחרזאו תיכרע תוניוצמל ותוביוחמ תא עיבה ךוניחה דרשמ
	 םימודה םע ףותישב םייח םהש םידיחי לש םתשוחת חופיטל ןכו ,הנושלו רחאל דובכו
	 תעינמל תונלבוסמ" תינכותה :ידועיי רתא םיקה ףא ךוניחה דרשמ .םהמ םינושה םעו םהל
	 ,ךוניחה דרשמ( םירזגמה לכלו ליגה תובכש לכל תמאתומה ,"םיפתושמ םייחו תונעזג
	.)
	2015

	רקחמה תרטמ
	 ,םהיתותיכב תקולחמב םייונש םיאשונב לפטל םירומה תונוכנ תא ןוחבל דעונ הז רקחמ
	 ,םהיתותיכב תקולחמב םייונש םיאשונב לפטל םירומה תונוכנ תא ןוחבל דעונ הז רקחמ
	 לקשמה המ :איה תיזכרמה רקחמה תלאש .תונוכנה לע ןוידה יאשונ תעפשה לע שגדב
	 לע םינויד להנל םירומ לש תונוכנב תיתדו תימואל תוכייש לשו ןוידה אשונ לש יסחיה
	 וכותב ללוכ רשא ,ךוניח םרז לש הנתשמב ונשמתשה הז ךרוצל ?תקולחמב תויונש תויגוס
	 יתכלממ :םה הז הנתשמ לש םיכרעה תעברא .תויתד לש םיטביה םגו םיימואל םיטביה םג
	־בר ,)הכירצ( תומייק :םה ןוידה יאשונ תשולש .ידרח ,יתד יתכלממ ,ידוהי יתכלממ ,יברע
	 קוסעל םירומה תונוכנ ןיב רשק אצמייש התייה רקחמה תרעשה .
	MeToo
	#
	־ו תויתוברת
	 יניעב שרפתי ןוידה אשונש לככש םירעשמ ונא .ךוניחה םרזו ןוידה אשונ ןיבל םינוידב
	 לש תונוכנה תדימ ךכ ,רתוי ההובג תומיצע לעב עמשמ ,תקולחמב יונש רתויכ םירומה
	 .ןויד להנל תונוכנ תוחפ ועיבי םה ךכ ,רתוי םייתד םירומהש לככו ,תחפת וב ןודל םירומה

	הטיש
	רקחמה ךילה
	 תויגוסב םינויד יפלכ תודמע םינחוב רשא םייטנרטניא םינולאשב שומיש השע רקחמה
	 תויגוסב םינויד יפלכ תודמע םינחוב רשא םייטנרטניא םינולאשב שומיש השע רקחמה
	־בר :ןוידה יאשונ תשולש יבגל תויפיצפס תודמע םג ומכ ,יללכ ןפואב תקולחמב תויונש
	 ןעדמה לשו תידסומה הקיתאה תדעו לש רושיא תלבק רחאל .תומייקו
	 
	#
	MeToo
	 ,תויתוברת
	 .םידוהי םירומ 
	64
	־ו םיברע םירומ 
	71
	 ללכש ץולח רקחמ םייקתה ,ךוניחה דרשמ לש ישארה
	 בלשב .םיבלש ינשב עצבתה אלמה רקחמהו ,ןולאשב םינוקית וכרענ ץולחה רקחמ רואל
	 םכותמ ,ידוסי־לעה ךוניחב םירומ 
	60,000
	־כ לש רשק תמישרל םינולאש וחלשנ ,ןושארה
	 םיברעה םירומה לש ךומנה םרפסמ תאפמ .םיברע םירומ 
	138
	־ו םידוהי םירומ 
	898
	 ונע
	.םירקס ןוכמ ךרד םיפסונ םיברע םירומ 
	160
	 לש תדקוממ המיגד העצבתה

	רקחמה ילכ
	 לשמל( םיטירפהמ קלח .םידקמ ץולח רקחמב קדבנו ןנכותש ןולאשב שומיש השע רקחמה
	 לשמל( םיטירפהמ קלח .םידקמ ץולח רקחמב קדבנו ןנכותש ןולאשב שומיש השע רקחמה
	 
	Gindi &
	( םימדוק םירקחמב םירקוחה תא ושמיש )תקולחמב תויונש תויגוס יפלכ תודמע
	 תודוא לע תולאש ליכה ,םיטירפ 
	24
	 ובו ,ןולאשה לש ןושארה קלחה .)
	Erlich Ron, 2018
	 םייולת יתלבה םינתשמל םיסחייתמה םיטירפ 
	15
	 ןכו ,םיטירפ 
	9
	 – םייפרגומד םינתשמ
	־בר לש תויגוסב םינדה םירומ לש םישיחרת השולש ללכ אבה קלחה .)תומייקב עדי לשמל(
	 םייולתה םינתשמה לע תושיקמה תולאש 
	13
	 ללכ שיחרת לכ .תומייקו
	 
	#
	MeToo
	 ,תויתוברת
	 תיברע תרבוד הצרמ ידי לע תיברעל םגרות ןולאשה .
	6
	–
	1
	 טרקיל םלוסב םייולת יתלבהו
	:םישיחרתה ןלהל .ףסונ תיברע רבוד הצרמ ידי לע קדבנו םוחתב החמתמש

	 ברקב הכירצה תוברת אשונב ןויד תמזוי הרומ" :
	 ברקב הכירצה תוברת אשונב ןויד תמזוי הרומ" :
	)תונכרצ( תומייק אשונב שיחרת
	 שיגרהל םהל םימרוגש םיליבומ םיגתומ תונקל םיבהוא םיבר רעונ ינב הירבדל .םירגבתמ
	 תונידמב םירצוימ ,םיצוחנ םניא הלא םיגתוממ םיברש תרמוא הרומה .םמצע םע בוט
	".ילילש ןפואב הביבסה תוכיא לע םיעיפשמו םידבוע תולצנמש ישילשה םלועה

	 ימואל־ןיבה תועדומה םוי תארקל תובר הבשח הרומה" :
	 ימואל־ןיבה תועדומה םוי תארקל תובר הבשח הרומה" :
	תויתוברת־בר אשונב שיחרת
	 םיליבגמה םיקוח לש תואמגוד האיבה איה .התתיכל תוליעפ הניכהו תונעזג תעינמל
	 יתפרצה קוחה ,םידגסמ יחירצ תינב לע תולבגה :םלועב םינוש תומוקמב םייתד םינממס
	 איה .םיניזאומ תאירק תלבגה לע תילארשיה קוחה תעצהו רוביצב םייתד םינממס דגנ
	".םיקוחה דגנו דעב םינועיט גיצהל םידימלתהמ השקיב

	 העמש םא התוא הלאש תודימלתה תחאו ,רועישל הסנכנ הרומ" :
	 העמש םא התוא הלאש תודימלתה תחאו ,רועישל הסנכנ הרומ" :
	#
	MeToo
	 אשונב שיחרת
	 .הנש 
	20
	־כ ינפל םישנ יתש דירטה אוהש םסרופ .תרכומ תומד לע ומסרופש תויודעה לע
	 תובר םינש ינפל ושחרתהש םיעוריא לש תויטנוולרל עגונב ןויד להנל הטילחה הרומה
	 לש התדמע המ תעדל םינרקס ויה םידימלתהו ,רעוס ןויד ררועתה .יקוחו ירוביצ טופישל
	".אשונב הרומה

	רקחמה תייסולכוא
	 ליגה .תוזוחמהו םימרזה לכמ ידוסי־לעה ךוניחב םירומ 
	 ליגה .תוזוחמהו םימרזה לכמ ידוסי־לעה ךוניחב םירומ 
	1166
	 הללכ רקחמה תייסולכוא
	 .ת.ס( םינש 
	16.6
	 היה עצוממה קתווהו ,)
	11.0
	 .ת.ס( םינש 
	47.2
	 היה םירומה לש עצוממ
	 תיברע ירבוד םירומ יבגל דרפנ ןפואבו ,ותוללכב םגדמה ינייפאמ תא גיצמ 
	1
	 חול .)
	11.1
	 .תירבע ירבוד םירומו

	 ךוניחה םרז הנתשמ ףוקית
	 ןיב האוושה הכרענ ,תויתדה תדימב םירעפ אטבמ ךוניחה םרז הנתשמש אדוול תנמ לע
	 ןיב האוושה הכרענ ,תויתדה תדימב םירעפ אטבמ ךוניחה םרז הנתשמש אדוול תנמ לע
	 ,יתכלממ( יכוניח םרז :ינוויכ־דח תונוש חותינ ךרענ .תויתדה תדימב ךוניחה ימרז תעברא
	 ינוליחמ 
	4
	–
	1
	( תויתד תדימ היה יולתה הנתשמה רשאכ )ידרח ,יתד יתכלממ ךוניח ,יברע
	 יכוניח םרז יפ לע תויתדה תדימ לש ןקתה תויטסו םיעצוממה תא גיצמ 
	2
	 חול .)קודא דעו
	 םימייקש הארמ חותינה .
	0.05
	 תוקהבומ תמרב ,יקוט גוסמ קוה טסופ חותינ תואצותו
	 ידרחה םרזהמ םירומה לש תויתדה תדימ – םימרזה תעברא לכ ןיב םיקהבומ םילדבה
	 ןפואב ההובג רשא ,יתד יתכלממה םרזב םירומ לש תויתדה תדיממ יתועמשמ ןפואב ההובג
	 קהבומ ןפואב ההובג רשא ,יברעה יתכלממה םרזב םירומ לש תויתדה תדיממ קהבומ
	.ידוהיה יתכלממה םרזהמ םירומ לש תויתדה תדיממ

	 )
	 )
	N
	 =1166
	( םגדמה ינייפאמ .
	1
	 חול

	 םגדמה ללכ
	 םגדמה ללכ
	 םגדמה ללכ
	 םגדמה ללכ
	 םגדמה ללכ
	 םגדמה ללכ

	)
	)
	N
	=1166
	(
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	)
	)
	N
	=298
	(
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	)
	)
	N
	=868
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	רדגמ
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	רדגמ
	רדגמ



	)
	)
	)
	)
	59%
	( 
	663


	)
	)
	)
	42%
	( 
	126


	)
	)
	)
	41%
	( 
	336


	םירבג
	םירבג
	םירבג



	)
	)
	)
	)
	41%
	( 
	462


	)
	)
	)
	58%
	( 
	171


	)
	)
	)
	59%
	( 
	492


	םישנ
	םישנ
	םישנ



	הלכשה
	הלכשה
	הלכשה
	הלכשה



	)
	)
	)
	)
	30%
	( 
	335


	)
	)
	)
	28%
	(   
	82


	)
	)
	)
	30%
	( 
	253


	ןושאר ראות
	ןושאר ראות
	ןושאר ראות



	)
	)
	)
	)
	64%
	( 
	718


	)
	)
	)
	64%
	( 
	186


	)
	)
	)
	64%
	( 
	532


	ינש ראות
	ינש ראות
	ינש ראות



	)
	)
	)
	)
	5%
	(    
	57


	)
	)
	)
	5%
	(     
	14


	)
	)
	)
	5%
	(    
	41


	ישילש ראות
	ישילש ראות
	ישילש ראות



	)
	)
	)
	)
	1%
	(    
	12


	)
	)
	)
	2%
	(       
	7


	)
	)
	)
	1%
	(     
	5


	רחא
	רחא
	רחא



	תויתד תדימ
	תויתד תדימ
	תויתד תדימ
	תויתד תדימ



	)
	)
	)
	)
	48%
	(   
	538


	)
	)
	)
	12%
	(   
	34


	)
	)
	)
	61%
	( 
	504


	יתד אל
	יתד אל
	יתד אל



	)
	)
	)
	)
	20%
	(   
	218


	)
	)
	)
	37%
	(  
	108


	)
	)
	)
	13%
	( 
	110


	יתרוסמ
	יתרוסמ
	יתרוסמ



	)
	)
	)
	)
	19%
	(   
	213


	)
	)
	)
	47%
	(  
	137


	)
	)
	)
	9%
	(    
	76


	 יתד
	 יתד
	 יתד



	)
	)
	)
	)
	14%
	(   
	151


	)
	)
	)
	5%
	(   
	14
	 


	)
	)
	)
	17%
	( 
	137
	 


	קודא יתד
	קודא יתד
	קודא יתד



	TR
	שולשב תומלתשה ורבע
	שולשב תומלתשה ורבע
	שולשב תומלתשה ורבע
	 
	תונורחאה םינשה 



	)
	)
	)
	)
	24%
	( 
	267


	)
	)
	)
	29%
	( 
	86


	)
	)
	)
	22%
	( 
	181


	תומייק
	תומייק
	תומייק



	)
	)
	)
	)
	28%
	( 
	316


	)
	)
	)
	33%
	( 
	97


	)
	)
	)
	27%
	( 
	219


	תויתוברת־בר
	תויתוברת־בר
	תויתוברת־בר



	)
	)
	)
	)
	23%
	( 
	252


	)
	)
	)
	19%
	(
	56


	)
	)
	)
	24%
	( 
	196


	רדגמ
	רדגמ
	רדגמ



	ךוניח םרז
	ךוניח םרז
	ךוניח םרז
	ךוניח םרז



	)
	)
	)
	)
	57%
	( 
	645


	)
	)
	)
	3%
	(     
	8


	)
	)
	)
	77%
	( 
	637


	יתכלממ
	יתכלממ
	יתכלממ



	)
	)
	)
	)
	7%
	(    
	81

	)
	)
	21%
	( 
	235


	)
	)
	)
	0%
	(     
	1

	)
	)
	78%
	( 
	231


	)
	)
	)
	10%
	(    
	80

	)
	)
	1%
	(      
	4


	יתד יתכלממ
	יתד יתכלממ
	יתד יתכלממ

	יברע
	יברע



	)
	)
	)
	)
	5%
	(    
	53


	)
	)
	)
	12%
	(   
	36


	)
	)
	)
	2%
	(    
	17


	יטרפ
	יטרפ
	יטרפ



	)
	)
	)
	)
	5%
	(    
	54


	)
	)
	)
	0%
	(     
	0


	)
	)
	)
	6%
	(    
	54


	ידרח
	ידרח
	ידרח



	)
	)
	)
	)
	5%
	(    
	60


	)
	)
	)
	7%
	(   
	20


	)
	)
	)
	5%
	(     
	40


	רחא
	רחא
	רחא



	הארוה ימוחת
	הארוה ימוחת
	הארוה ימוחת
	הארוה ימוחת



	)
	)
	)
	)
	24%
	( 
	272


	)
	)
	)
	20%
	( 
	58


	)
	)
	)
	26%
	( 
	214


	םיקיודמ םיעדמ
	םיקיודמ םיעדמ
	םיקיודמ םיעדמ



	)
	)
	)
	)
	20%
	( 
	220


	)
	)
	)
	4%
	(  
	12


	)
	)
	)
	25%
	( 
	208


	חורה יעדמ
	חורה יעדמ
	חורה יעדמ



	)
	)
	)
	)
	13%
	( 
	148


	)
	)
	)
	9%
	(  
	28


	)
	)
	)
	15%
	( 
	120


	הרבחה יעדמ
	הרבחה יעדמ
	הרבחה יעדמ



	)
	)
	)
	)
	22%
	( 
	251


	)
	)
	)
	34%
	(
	101


	)
	)
	)
	18%
	( 
	150


	תופש
	תופש
	תופש



	)
	)
	)
	)
	7%
	(    
	79


	)
	)
	)
	9%
	(   
	26


	)
	)
	)
	7%
	(    
	53


	היגולונכט
	היגולונכט
	היגולונכט



	)
	)
	)
	)
	6%
	(   
	62


	)
	)
	)
	1%
	(    
	3


	)
	)
	)
	7%
	(    
	59


	תויונמוא
	תויונמוא
	תויונמוא



	)
	)
	)
	)
	2%
	(   
	23


	)
	)
	)
	2%
	(    
	6


	)
	)
	)
	2%
	(    
	17


	ינפוג ךוניח
	ינפוג ךוניח
	ינפוג ךוניח



	)
	)
	)
	)
	6%
	(   
	64


	)
	)
	)
	22%
	( 
	64


	)
	)
	)
	0%
	(      
	0


	רחא
	רחא
	רחא





	 תויתדה תדימ לש ןקת תויטסו םיעצוממ .2 חול
	N
	N
	N
	N
	N
	N


	ןקת תייטס
	ןקת תייטס
	ןקת תייטס


	עצוממ
	עצוממ
	עצוממ


	םרז
	םרז
	םרז



	231
	231
	231
	231


	.
	.
	.
	733


	2.46
	2.46
	2.46


	יברע
	יברע
	יברע



	644
	644
	644
	644


	.
	.
	.
	821


	1.45
	1.45
	1.45


	יתכלממ
	יתכלממ
	יתכלממ



	52
	52
	52
	52


	.
	.
	.
	194


	3.96
	3.96
	3.96


	ידרח
	ידרח
	ידרח



	80
	80
	80
	80


	.
	.
	.
	899


	3.46
	3.46
	3.46


	יתד יתכלממ
	יתד יתכלממ
	יתד יתכלממ



	1007
	1007
	1007
	1007


	1.109
	1.109
	1.109


	1.97
	1.97
	1.97


	לכה ךס
	לכה ךס
	לכה ךס





	 המאתה הנשי .םהלש תויתדה תדימב םירומה תויסולכוא ןיב הנחבא םיארמ םיאצממה
	 המאתה הנשי .םהלש תויתדה תדימב םירומה תויסולכוא ןיב הנחבא םיארמ םיאצממה
	 ואצמנ יברעה םרזה ירומ .הז םרזב םירומ לש תויתדה תדימ ןיבל ךוניחה םרז ינייפאמ ןיב
	 םרזהמו יתד יתכלממה םרזה ירוממ תוחפו ,ידוהיה יתכלממה םרזה ירוממ םייתד רתויכ
	 לארשיב תיברעה הייסולכואה לש תויתדה תדימ לע ונל עודיה תא םאות הז אצממ .ידרחה
	 הקולחה תא םג תגציימ םימרזל הקולחה ,תויתדל רבעמ .)
	Pew Research Center, 2015
	(
	 ירבוד םירומהמ 
	98.3%
	 יחכונה םגדמב המגודל( םיברעל םידוהי ןיב לארשיב תימואלה
	 .)יברע יתכלממה םרזב םידמלמ תיברעה

	םינושה ןוידה יאשונ תומיצע
	 אשונב הרושק םירומה ינפב וגצוהש םישיחרתה לש תומיצעה תדימ םא ןוחבל תנמ לע
	 אשונב הרושק םירומה ינפב וגצוהש םישיחרתה לש תומיצעה תדימ םא ןוחבל תנמ לע
	 ,יתד יתכלממ ,יברע ,יתכלממ( יכוניח םרז :ינוויכ־וד תונוש חותינ ךרענ ,יכוניחה םרזבו
	 שיחרתה אשונ הנתשמבו ,)
	#
	MeToo
	 ,תויתוברת־בר ,תומייק( שיחרתה אשונ 
	X
	 )ידרח
	 המכ דע רמולכ ,שיחרתה לש תומיצעה תדימ היה יולתה הנתשמה .תורזוח תודידמ ויה
	 שיחרת לכ לש תומיצעה תדימ לש ןקת תויטסו םיעצוממ גיצמ 
	3
	 חול .תקולחמב יונש אוה
	.קוה טסופ ןחבמ תואצות םג ומכ ,ךוניחה םרזל הקיזבו יללכה םגדמב

	ךוניחה םרזל הקיזבו יללכה םגדמב היגוס לכ לש תומיצעה תדימ לש ןקת תויטסו םיעצוממ .3 חול
	Normal
	Table
	TR
	םגדמה ללכ
	םגדמה ללכ
	םגדמה ללכ


	 יברע יתכלממ
	 יברע יתכלממ
	 יברע יתכלממ


	 ידוהי יתכלממ
	 ידוהי יתכלממ
	 ידוהי יתכלממ


	 יתד יתכלממ
	 יתד יתכלממ
	 יתד יתכלממ


	ידרח
	ידרח
	ידרח



	TR
	עצוממ
	עצוממ
	עצוממ


	.ת.ס
	.ת.ס
	.ת.ס


	עצוממ
	עצוממ
	עצוממ


	.ת.ס
	.ת.ס
	.ת.ס


	עצוממ
	עצוממ
	עצוממ


	.ת.ס
	.ת.ס
	.ת.ס


	עצוממ
	עצוממ
	עצוממ


	.ת.ס
	.ת.ס
	.ת.ס


	עצוממ
	עצוממ
	עצוממ


	.ת.ס
	.ת.ס
	.ת.ס



	תומייק
	תומייק
	תומייק
	תומייק


	3.74
	3.74
	3.74


	1.18
	1.18
	1.18


	4.08
	4.08
	4.08


	1.12
	1.12
	1.12


	3.70
	3.70
	3.70


	1.18
	1.18
	1.18


	3.30
	3.30
	3.30


	1.18
	1.18
	1.18


	3.25
	3.25
	3.25


	1.25
	1.25
	1.25



	תויתוברת ־בר
	תויתוברת ־בר
	תויתוברת ־בר
	תויתוברת ־בר


	4.80
	4.80
	4.80


	1.29
	1.29
	1.29


	4.45
	4.45
	4.45


	1.16
	1.16
	1.16


	5.03
	5.03
	5.03


	1.07
	1.07
	1.07


	4.44
	4.44
	4.44


	1.22
	1.22
	1.22


	3.72
	3.72
	3.72


	1.89
	1.89
	1.89



	#
	#
	#
	#
	MeToo


	4.33
	4.33
	4.33


	1.45
	1.45
	1.45


	4.25
	4.25
	4.25


	1.63
	1.63
	1.63


	4.43
	4.43
	4.43


	1.32
	1.32
	1.32


	4.02
	4.02
	4.02


	1.53
	1.53
	1.53


	3.81
	3.81
	3.81


	1.79
	1.79
	1.79



	לוכה ךס
	לוכה ךס
	לוכה ךס
	לוכה ךס


	4.21
	4.21
	4.21


	1.11
	1.11
	1.11


	4.37
	4.37
	4.37


	0.86
	0.86
	0.86


	3.86
	3.86
	3.86


	0.94
	0.94
	0.94


	3.56
	3.56
	3.56


	1.17
	1.17
	1.17





	 ןחבמ .
	 ןחבמ .
	)
	F)2,1782( = 46.10,
	 
	p
	 < .001
	(
	 שיחרתה אשונ לש קהבומ ירקיע טקפא בינה חותינה
	 תשולש לכ ןיב םיקהבומ םילדבה הארה 
	)
	p
	 < .001
	(
	 תובורמ תואוושה תקידבל ינורפנוב
	 וירחאו 
	MeToo
	#
	 וירחא ,תקולחמב רתויב יונשה אשונה אוה תויתוברת־בר – םיאשונה
	 .
	)
	F)3,891( = 12.56,
	 
	p
	 < .001
	(
	 ךוניחה םרז לש קהבומ ירקיע טקפא אצמנ ,ןכ ומכ .תומייקה
	 םירומש הארה םימרזה תעברא ןיב לדבהה תוקהבומ תקידבל יקוט גוסמ קוה טסופ ןחבמ
	 תמועל תקולחמב םייונש תוחפכ םיאשונה ללכ תא םיאור יתד יתכלממהמו ידרחה םרזהמ
	 םרזל אשונ ןיב היצקארטניא לש קהבומ טקפא םג אצמנ .יתכלממהו יברעה םרזהמ םירומ
	 קוה טסופ ינחבמ וכרענ היצקארטניאה תא ןוחבל ידכ .
	)
	F)6,1782( = 11.08, 
	p
	 < .001
	(
	 ךוניחב
	 תעבראמ דחא לכב םיאשונה תשולש ןיב וושה רשא ,
	0.01
	 תוקהבומ תמרב ינורפנוב גוסמ
	 תומיצעה תניחבמ הזמ הז םינוש םיאשונה לכ יתכלממה םרזבש וארה תואצותה .םימרזה
	 ;תומייקהמ רתוי תקולחמב היונשש ,
	#
	MeToo
	מ רתוי תקולחמב היונש תויתוברת־בר –
	 אשונ יתד יתכלממה ךוניחה םרזב ;תומייקמ תקולחמב היונש רתוי 
	#
	MeToo
	 יברעה םרזב
	 ןיב םילדבה ןיא ידרחה םרזב ;םירחאה םיאשונה ינשמ תקולחמב יונש תוחפ תומייקה
	:
	1
	 םישרתב םיגצומ םיעצוממה .תומיצעה תניחבמ םיאשונה

	היגוסו יכוניח םרז יפל ןוידה אשונ תומיצע לש םיעצוממ  
	היגוסו יכוניח םרז יפל ןוידה אשונ תומיצע לש םיעצוממ  
	.
	1
	 םישרת

	םינושה םישיחרתב ןודל םירומה תונוכנ
	 יכוניח םרז :
	 יכוניח םרז :
	3
	 
	X 
	4
	 ינוויכ־וד תונוש חותינ ךרענ ,תיזכרמה רקחמה תרעשה תא ןוחבל ידכ
	 ,תויתוברת־בר ,תומייק( היגוס 
	X
	 )ידרח ,יתד יתכלממ ,יברע יתכלממ ,ידוהי יתכלממ(
	 להנל תונוכנה אוה יולתה הנתשמה .תורזוח תודידמ שי היגוס לש הנתשמבו ,)
	#
	MeToo
	 תונוכנה תדימ לש ןקתה תויטסו םיעצוממה תא גיצמ 
	4
	 חול
	 
	.תונושה תויגוסב התיכב ןויד
	.תונושה חותינ תואצות תאו היגוסו יכוניח םרז יפ לע ןויד להנל

	תונושה חותינ תואצותו היגוסו יכוניח םרז יפ לע ןויד להנל תונוכנה תדימ לש ןקת תויטסו םיעצוממ .4 חול
	Tukey
	Tukey
	Tukey
	Tukey
	Tukey
	Tukey


	F
	F
	F


	† .ת.ס
	† .ת.ס
	† .ת.ס


	עצוממ
	עצוממ
	עצוממ


	ךוניח םרז
	ךוניח םרז
	ךוניח םרז


	היגוס
	היגוס
	היגוס



	II > IV
	II > IV
	II > IV
	II > IV


	10.25
	10.25
	10.25
	***


	1.12287
	1.12287
	1.12287


	4.5330
	4.5330
	4.5330


	   
	   
	   
	I
	 יברע
	 


	תומייק
	תומייק
	תומייק
	 



	1.08318
	1.08318
	1.08318
	1.08318


	4.9036
	4.9036
	4.9036


	II
	II
	II
	 יתכלממ



	1.03056
	1.03056
	1.03056
	1.03056


	4.6632
	4.6632
	4.6632


	III
	III
	III
	  
	 
	ידרח
	 



	1.32479
	1.32479
	1.32479
	1.32479


	4.3443
	4.3443
	4.3443


	IV
	IV
	IV
	 ‡ד"מח



	1.12665
	1.12665
	1.12665
	1.12665


	4.7604
	4.7604
	4.7604


	לוכה ךס
	לוכה ךס
	לוכה ךס



	I,II > III, IV
	I,II > III, IV
	I,II > III, IV
	I,II > III, IV


	27.36
	27.36
	27.36
	***


	1.34095
	1.34095
	1.34095


	4.3712
	4.3712
	4.3712


	   
	   
	   
	I
	 יברע 
	 


	תויתוברת־בר
	תויתוברת־בר
	תויתוברת־בר



	1.17921
	1.17921
	1.17921
	1.17921


	4.7474
	4.7474
	4.7474


	II
	II
	II
	 יתכלממ



	1.51768
	1.51768
	1.51768
	1.51768


	3.4535
	3.4535
	3.4535


	III
	III
	III
	  
	 
	ידרח
	 



	1.39968
	1.39968
	1.39968
	1.39968


	3.7361
	3.7361
	3.7361


	IV
	IV
	IV
	 ד"מח



	1.30551
	1.30551
	1.30551
	1.30551


	4.5212
	4.5212
	4.5212


	לוכה ךס
	לוכה ךס
	לוכה ךס



	II > I,IV > III
	II > I,IV > III
	II > I,IV > III
	II > I,IV > III


	60.28
	60.28
	60.28
	***


	1.35918
	1.35918
	1.35918


	4.0439
	4.0439
	4.0439


	   
	   
	   
	I
	 יברע 
	 


	#
	#
	#
	Metoo



	1.18751
	1.18751
	1.18751
	1.18751


	4.8166
	4.8166
	4.8166


	II
	II
	II
	 יתכלממ



	1.62619
	1.62619
	1.62619
	1.62619


	2.5811
	2.5811
	2.5811


	III
	III
	III
	  
	 
	ידרח
	 



	1.52591
	1.52591
	1.52591
	1.52591


	3.5859
	3.5859
	3.5859


	IV
	IV
	IV
	 ד"מח



	1.39588
	1.39588
	1.39588
	1.39588


	4.4496
	4.4496
	4.4496


	לוכה ךס
	לוכה ךס
	לוכה ךס




	יתד יתכלממ ךוניח = ד"מח‡ ,ןקת תייטס = .ת.ס†

	 ההובג תיללכ תונוכנמ האצותכ ,ךוניח םרז לש תיתועמשמ תירקיע העפשה בינה חותינה
	 ההובג תיללכ תונוכנמ האצותכ ,ךוניח םרז לש תיתועמשמ תירקיע העפשה בינה חותינה
	 םירומל האוושהב ).
	95
	 = .ת.ס ,
	4.85
	 = עצוממ( יתכלממה םרזהמ םירומ ברקב רתוי
	 .)
	1.18
	 = .ת.ס ,
	3.98
	 = עצוממ( יתד יתכלממהו )
	1.09
	 = .ת.ס ,
	3.87
	 = עצוממ( ידרחה םרזהמ
	 ידכ .)
	F)2,2016( = 45.51, 
	p
	 < .001
	( היגוסה לש תיתועמשמ תירקיע העפשה םג האצמנ
	 םילדבה הליגש ,ינורפנוב ןחבמב שומיש השענ םיאשונה תשולש ןיב םילדבהה תא ןוחבל
	 םיאשונל האוושהב רתוי ההובג תומייקב ןודל תונוכנה :םיאשונה תשולש ןיב םייתועמשמ
	 ףסונ .)
	p
	 < .001
	( 
	#
	MeToo
	־ב ןודל תונוכנהמ ההובג הרותב רשא ,)
	p
	 < .001
	( םייתוברת־בר
	 
	F
	)2, 2016( = 9.26, 
	p
	( םרז 
	X
	 היגוס לש תיתועמשמ היצקארטניא תעפשה האצמנ ,ךכ לע
	 תשולש ןיב הוושמה ,ינורפנוב ןחבמב שומיש השענ היצקארטניאה תא ןוחבל ידכ .)
	< .001
	 ןודל רתוי ההובג תונוכנ ילעב ויה ידוהי יתכלממה םרזב םירומ .דרפנב םרז לכב ,תויגוסה
	 ידוהי יתכלממה םימרזב םירומ .יתד יתכלממה ךוניחב םירומ תמועל תומייקה שיחרתב
	 םרזהמ םירומ תמועל תויתוברת־ברה שיחרתב ןודל רתוי ההובג תונוכנ ילעב ויה יברעהו
	 יתכלממה םרזב םירומ .
	2
	 םישרתב תגצומ היצקארטניאה .ידרחה םרזהמו יתד יתכלממה
	 יתכלממה םרזהמ םירומ תמועל
	 #
	MeToo
	 שיחרתב ןודל רתוי ההובג תונוכנ ילעב ויה ידוהי
	 היצקארטניאה .ידרחה םרזהמ רתוי היגוסב ןודל םינכומ ויה םרותב םה רשא ,יברעהו יתד
	.
	2
	 םישרתב תגצומ

	היגוסו יכוניח םרז יפ לע ןויד להנל תונוכנה תדימ לש םיעצוממ .
	היגוסו יכוניח םרז יפ לע ןויד להנל תונוכנה תדימ לש םיעצוממ .
	2
	 םישרת

	 וילאש יכוניחה םרזה לש ןכו ןוידה תייגוס לש תובישחה תא הרורב הרוצב הארמ םישרתה
	 וילאש יכוניחה םרזה לש ןכו ןוידה תייגוס לש תובישחה תא הרורב הרוצב הארמ םישרתה
	 ןובשחב םיאיבמ םא .תקולחמב תויונש תויגוסב ןודל םירומה לש םתונוכנל ךייתשמ הרומה
	 תדימ ךכ ,רתוי יתד םרזהש לככש תוארל ןתינ ,םרז לכ לש תויתדה תדימ יבגל אצממה תא
	.
	#
	MeToo
	 תייגוסב דחוימב טלוב טקפאהו ,תדרוי תויגוסב ןודל תונוכנה

	ןויד
	 ,םהיתותיכב תקולחמב םייונש םיאשונב לפטל םירומה תונוכנ תא ןוחבל דעונ הז רקחמ
	 ,םהיתותיכב תקולחמב םייונש םיאשונב לפטל םירומה תונוכנ תא ןוחבל דעונ הז רקחמ
	 ןיב רשק אצמייש רקחמה תרעשה תא ונששוא .תונוכנה לע ןוידה יאשונ תעפשה לע שגדב
	 תונוכנה ,ךוניחה ימרז לכב .ךוניחה םרזו ןוידה אשונ ןיבל םינוידב קוסעל םירומה תונוכנ
	 תוחפ יכה אשונה היה םגש ,)תונכרצ( תומייק לש שיחרתב ןודל התייה רתויב ההובגה
	 ,היינשה ונתרעשה ,תאז תורמל .םימרזה לכב םירומה לש םטבמ תדוקנמ תקולחמב יונש
	 תונוכנה תדימ ךכ ,תקולחמב יונש רתויכ םירומה יניעב שרפתי ןוידה אשונש לככ היפ לע
	־ברה תייגוס תא ואר םימרזה לכמ םירומ ,דחא דצמ .הששוא אל – תחפת וב ןודל םהלש
	 םימרזה תעבראמ השולשב םירומה תונוכנ ,ינש דצמ .תקולחמב רתויב היונשכ תויתוברת
	 םירומ קר .
	#
	MeToo
	 תייגוסב ןודל םתונוכנמ ההובג התייה תויתוברת־ברה תייגוסב ןודל
	 .תויגוסה יתשב ןודל הווש תונוכנ וליג ידוהי יתכלממה םרזהמ

	 ידרחו יתד יתכלממ ,יתכלממ יברע םימרזהמ םירומ תונוכנ עודמ הלאשה הלוע ,ןכ םא
	 ידרחו יתד יתכלממ ,יתכלממ יברע םימרזהמ םירומ תונוכנ עודמ הלאשה הלוע ,ןכ םא
	?תקולחמב היונש תוחפכ תספתנ איהש ףא ,
	#
	MeToo
	 תייגוסב ןודל הכומנ תונוכנ וארה

	 ןתינש ןוויכ ,תקולחמב היונש היגוס לש הרדגהב תקפסמ הנחבא ךרע אל יחכונ רקחמה
	 ןתינש ןוויכ ,תקולחמב היונש היגוס לש הרדגהב תקפסמ הנחבא ךרע אל יחכונ רקחמה
	 םיטבש ןיבל ילש טבשה ןיב תקולחמב היונש היגוס :תוחפל םינפוא ינשב תאז תוארל
	 הרומכש ןכתיי .ילש םרזה ךותב תקולחמב היונש היגוס תמועל ,תילארשיה הרבחב םירחא
	 ןוויכמ תקולחמב היונש היגוסכ תויתוברת־ברה תייגוסל סחייתא יתד יתכלממה ךוניחב
	 ילש הליהקה ךותב םא םג ,תילארשיה הרבחב םירחא םירזגמ ןיבל יניב תקולחמה ןבא וזש
	 תקולחמ תמייק ןיידעש ןכתיי
	 
	#
	MeToo
	 תייגוסב ,תאז תמועל .םות דע תנבולמ וז היגוס
	 ,)המגודל ,תיברעה הייסולכואה( ילש הליהקה ךותב שוביגה ךילהת םייתסה םרט .תימינפ
	 גצוי תינימה הפיקתה אשונב גולאידה םאש ןכתיי .התוחפ התיכב אשונב ןודל יתונוכנ ןכלו
	 ןודל ןתינ היהי ,תוינימ לש אשונכ תוחפו תומילאו הפיקת לש אשונכ הנושארבו שארב
	 .רתוי תישפוח הרוצב וז היגוסב

	 תוינימ .תוינימה אוה תורחאה תויגוסה ןיבל 
	 תוינימ .תוינימה אוה תורחאה תויגוסה ןיבל 
	#
	MeToo
	 תייגוס ןיב ףסונ יתועמשמ לדבה
	 וענמיי םירומש ןכתייו ,םיתיעל תקתשומ ףאו תובר תויתד תוינרמש תוליהקב רגתא איה
	 ,תילארשיה הרבחב תקולחמב יונש תויתוברת־ברה אשונש ףא .הזה "םחה רונת"ה םע עגממ
	 הליהקהו תיברעה הליהקה ךותב ןוידל דואמ חוטב תויהל יושע אוה ,הבר הדימב ,הללכהב
	 תקולחמב אשונ לע רבדל חונב רתוי שיגרת יתד יתכלממ רפס תיבב הרומ .תיתדה תידוהיה
	.
	#
	MeToo
	 ומכ תיטבש־םינפ תקולחמב אשונ לע אלו ,הלש טבשה תא גציילו תיטבש־ןיב

	 לש דיקפתה תסיפתב הבושח ותעפשה המכ דע הלגמ ךוניחה םרז לש הנתשמב תוננובתה
	 לש דיקפתה תסיפתב הבושח ותעפשה המכ דע הלגמ ךוניחה םרז לש הנתשמב תוננובתה
	 עבט אוה רשאכ ןילביר ןבואר רבעשל הנידמה אישנ קדצ המכ דע תוארמ תואצותה .םירומ
	 תכרעמ שי םיטבשהמ דחא לכל .)
	2015
	 ,ריבד( תילארשיה הרבחב םיטבשה תעברא גשומ תא
	 תדימ ןיב המילהה תא תוארל ןתינ .טבשה ותואל םיכיישש םירומהו ולשמ תדרפנ ךוניח
	 ולא םיאצממ .התיכב תקולחמב תויונש תויגוס לש הסיפתהו םרזל תוכייתשהה ,תויתדה
	 .תילארשיה תויטבשה תא קמועל תדסממו תרמשמ תיביטגרגסה תכרעמה המכ דע םיארמ

	רקחמה תולבגמ
	־דח הרוצב תויגוס לש )תקולחמב יונש שיחרת הבש הדימה( תומיצעה תדימ תא ןחב רקחמה
	־דח הרוצב תויגוס לש )תקולחמב יונש שיחרת הבש הדימה( תומיצעה תדימ תא ןחב רקחמה
	 תומכסומש םיטבשה ןיב תקולחמב תויונש תויגוס ןיב הנחבאה תא תושעל ילבמ ,תידממ
	 םיידיתע םירקחמש בושח .הליהקה ךותב תומכסומ ןניאש תויגוס ןיבל הליהקה ךותב
	 םיקתשומ םיאשונ ,תוציפנה תדימ ללוכ ,תונוש טבמ תודוקנמ תומיצעה תנבה תא וביחרי
	.תיטבש־ןיב תקולחמו תיטבש־םינפ תקולחמ ןיב הנחבאו

	תונקסמו םוכיס
	 תויגוסמ םירומ תוענמיה יבגל רקחמב עודיה אצממה לש ףסונ טביה הלגמ יחכונה רקחמה
	 תויגוסמ םירומ תוענמיה יבגל רקחמב עודיה אצממה לש ףסונ טביה הלגמ יחכונה רקחמה
	 ,תונכרצ לש אשונב ןודל ופידעה םימרזה לכמ םירומ ,קהבומ ןפואב .תקולחמב תויונש
	 ןוידה אשונ ןיב רשק שי רמולכ .רתויב התוחפה הדימב תקולחמב יונשכ וטפש םה ותוא
	 םג ,וז תונוכנב תובישח תלעב איה אשונה לש תומיצעה תדימו ,וב ןודל םירומ תונוכנ ןיבל
	 תרשכה תודסומ ינפב םיבצינה םירגתאה תא הארמו רזוח רקחמה .דיחיה םרוגה הניא םא
	 םימיאתמה םילכה תא םהידיב תתלו םירומ דדועל ךוניחה דרשמו רפס יתב תלהנה ,םירומ
	.תקולחמב תויונשו תוציפנ תויגוסב ןודל

	 ךרעמכ תקולחמב תויונש תויגוסב םינויד לוהינל סחייתהל תועיצמ ונא ,הז רשקהב
	 ךרעמכ תקולחמב תויונש תויגוסב םינויד לוהינל סחייתהל תועיצמ ונא ,הז רשקהב
	 תוללוכ ולא תויונמוימ .םידמלמ םהש תעדה םוחתל רשק אלל םירומל שרדנ תויונמוימ
	 תוליעפו רועיש יכרעמ חותיפ ,ינלבוס יכוניח םילקא תריצי ,תולאש תליאש ,התיכ לוהינ
	CASEL, 2018; Erlich-
	( תישגר־תיתרבח הדימל תונורקע םושייו תויכרע תומליד יססובמ
	 תויונש תויגוסב םינויד לוהינב םינמוימ םירומ הבש ךוניח תכרעמ .)
	Ron & Gindi, 2021
	 להנל םידימלתה לש םתלוכי תא ,תונלבוסה תא ,היטרקומדל ךוניחה תא קזחת תקולחמב
	 תודמע לש לולכת תומרל םתוא איבהל ףאו תיתרוקיב הבישחו םינועיט ססובמ חותפ חיש
	 .)
	Hess & McAvoy, 2014; Gindi & Erlich-Ron, 2018
	( תיתרבח תוברועמו תויחרזא
	 םע דדומתהל םהידימלתל ורשפאיו תונושה תויטבשה תויטהל םיעדומ ויהי םירומש בושח
	.יארחא רגובמ תייחנהב רשפאמ בחרמב תבכרומ תיתרבח תואיצמ

	תורוקמ תמישר
	 יסחי ביבס ןועט חישמ םירומ תוענמיה ?התיכב הקיטילופ .)
	 יסחי ביבס ןועט חישמ םירומ תוענמיה ?התיכב הקיטילופ .)
	2017
	( 'ש ,ידניגו 'ר ,ןור ךילרא
	 .
	33
	–
	9
	 
	,
	3 ,ךוניח ןמז
	 .לארשיב םיברעו םידוהי

	 ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוחל ןוקית :הדמע ריינ
	 ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוחל ןוקית :הדמע ריינ
	 
	.)
	2016
	( .לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה
	 
	.
	תקולחמב םייונש םיאשונב יכוניחה חישה ןיינעב

	https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/12/hozer-mankal.pdf 
	https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/12/hozer-mankal.pdf 

	 
	 
	.
	ynet
	 .תרבוג םהיניב תוניועהו םיטבש 
	4
	 לארשיב :ןילביר .)ינויב 
	7
	 ,
	2015
	( 'נ ,)לובד( ריבד
	 
	https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4665846,00.html

	 םירומ לש םסחי
	 םירומ לש םסחי
	 
	.)
	2016
	( 'ק ,סרגדורפו 'ע ,טבנ ,'א ,יול ,'ב ,יריאמה ,'א ,ומלא ,'ע ,ןירפלה
	 בד סנכ .]סנכב האצרה[ 
	תקולחמב םייונש םיאשונב רפסה תיבב חישל םירוהו
	 .ךוניחה תוינידמל ןמטואל

	https://lautmaneduforum.org.il/wp-content/uploads/2017/06/Final-
	https://lautmaneduforum.org.il/wp-content/uploads/2017/06/Final-
	study-Discussion-of-Teachers-Dispute.pdf  

	 יפד
	 יפד
	 .תירוביצ תוירחאל רעונ ינב ךוניחל תונמדזהכ תוריחב .)
	2017
	( 'י ,לארהו 'ג ,ןולובז
	.
	82
	–
	62
	 , 
	9 ,המזוי

	 רזוח
	 רזוח
	 .יתכלממ ךוניח קוחל )תורטמה ףיעס( 
	2
	 ףיעס ןוקית 
	3.4-4
	 .)
	2000
	( .ךוניחה דרשמ
	 .)א(
	2/אס ,עבק תוארוה :ל"כנמ

	https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/
	https://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/
	sa2ak3_4_4.htm 

	.
	.
	ל"כנמ ירזוח רגאמ
	 .ךוניחה תודסומב ירדגמ ןויוושל ךוניח 
	9.4-4
	 .)
	2002
	( .ךוניחה דרשמ
	  

	https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sc4dk9_4_4.
	https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sc4dk9_4_4.
	htm 

	 אשונב )א(
	 אשונב )א(
	3
	/טס עבקה תוארוה רזוחב 
	9.4-8
	 הארוהל ןוכדע 
	9.4-9
	 .)
	2009
	( .ךוניחה דרשמ
	 תועדוה :ל"כנמ רזוח
	 .ךוניחה תודסומ לכ לע התלחהו
	 
	אמייק-רב חותיפל ךוניח
	 
	.5/אעשת ,עדימו

	https://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/
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	Teachers’ willingness to discuss Controversial Political Issues (CPI): 
	Does the topic make a difference?
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	Abstract
	Teachers are reluctant to discuss controversial political issues )CPI( despite their 
	Teachers are reluctant to discuss controversial political issues )CPI( despite their 
	many benefits. This study examined the relation between the topic of discussion 
	and teachers’ willingness to discuss it. For this purpose, we examined three 
	topics of discussion as well as national and religious aspects expressed in the 
	stream of education to which teachers belong. 1196 teachers, 898 Jewish and 
	298 Arab, answered an online questionnaire that focused on three scenarios 
	on sustainability, multiculturalism, and #MeToo. The highest willingness, 
	in all streams of education, was to discuss a scenario of sustainability - the 
	issue that teachers of all streams valued as less controversial than any other. 
	Nonetheless, teachers’ willingness to discuss the #MeToo issue was the lowest 
	in three of the four streams, despite teachers from all streams seeing the issue 
	of multiculturalism as the most controversial. We suggest that the community to 
	which the teacher belongs is key and that an inter-tribal dispute be distinguished 
	from an intra-tribal dispute. 
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