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משוואה עם נעלמת

בי"ס חילוני במודיעין החליט ללמד מתמטיקה בהפרדה מגדרית כדי לעודד את הבנות ,וחולל
סערה .הורים חששו מהדתה ,בקרב התלמידים דיברו על תחושת נחיתות — אבל המהלך עבר
שירה קדריעובדיה ובר פלג
השלווה המנומנמת של העיר
מודיעין הופרה השבוע במכתב
שנשלח להורי התלמידים בשכ־
בה י' בבית הספר עירוני ג' .כדי
להעצים את התלמידות ,נכתב
שם ,הוחלט ללמד חמש יחידות
במתמטיקה בקבוצות נפרדות של
בנים ובנות .בקבוצת הפייסבוק
של העיר סערו הרוחות" :אולי
תפרידו את הבנות גם בהפס־
קות?" ,שאל מישהו ,ואחר כתב
ש"גם הפרדה גזעית עובדת ,זה
לא הופך את זה לנכון או מוסרי".
גולשת שלחה את התומכים
למאה שערים ,ומישהו כתב "שי־
עברו לבית ספר דתי" .חבר מוע־
צת העיר מטעם הסיעה החילונית
"מודיעין חופשית" ,איתי אלמוג־
בר ,דרש מראש העיר לבטל את
ההפרדה" :האם בית הספר היה
שוקל להפריד תלמידים על בסיס
מוצא עדתי ,לו היה מחקר שתו־
מך בכך? האם כתושבי העיר
היינו מקבלים זאת?" .מנהל בית
הספר ,דודו שרבי ,אמר ל"הארץ"
השבוע" :ניסינו לעשות משהו
טוב ולהעלות את ההישגים בבית
הספר .מדובר ביוזמה קטנה ופני־
מית שלנו ,לא חשבנו שתתעורר
סערה" .לדבריו" ,ההתבטאויות
החריפות נגד מגיעות מאנשים
מחוץ לבית הספר .עכשיו לך תו־
כיח שאין לך אחות".
ויחד עם זאת ,התלמידים היו
האחרונים לדעת" .שמעתי על זה
יום לפני שיעור המתמטיקה הרא־
שון" ,סיפרה טל ,תלמידה בכיתה
י'" .המורות כינסו את כל חמש
היחידות והסבירו לנו שיחלקו
אותנו לבנים בנות עד שיחליטו

אם הולכים על זה או לא" .לד־
בריה" ,הזכירו בשיחה יותר מדי
פעמים שזה לא בגלל שאנחנו
פחות טובות מהבנים אלא פשוט
שאנחנו נושרות יותר מחמש
יחידות ביחס לבנים ורוצים לש־
מר אותנו .הרגשתי רע עם זה כי
אולי אני צריכה להתחיל עכשיו
ללמוד יותר קשה ולבד בבית ,כדי
שאהיה יותר טובה משאר הבנות
וגם מהבנים ,כי כבר נהיית תחרות
ויש הרגשה של נחיתות .אחד הב־
נים סיפר לנו שאת החומר שאנ־
חנו לומדות עכשיו הם כבר למדו
וזה מלחיץ".

התלמידה טל" :הבנים
אמרו שהם כבר למדו
את מה שאנחנו לומדות
עכשיו וזה מלחיץ"
אתמול ,בזמן שבבית הספר
התקיימה אסיפת הורים להורי כי־
תה י' ,חילקו כמה פעילים בחוץ
פלאיירים שציטטו מחקרים נגד
ההפרדה .רבים מההורים לא ידעו
על הסערה ברשת וחלקם הזדעקו.
"זאת עיר חילונית ,איך זה קורה?"
אמרה אחת האמהות" .דבר אחד
הם יבינו פה היום" ,אמר אב בכ־
עס" ,לא ניתן להם לעשות פיילוט
בלי לערב אותנו" .אחת הילדות
שבאה לפגישה עם הוריה ,אמרה
שההפרדה פוגעת בה ובחברותיה.
"הרצון להפריד לא נובע מהדת
אלא מהרצון לייחד אותן כדי שי־
צליחו" ,אמרה אם אחת ,אפרת.
לדבריה היא עצמה התנגדה תחי־
לה ,אך אחרי הפגישה ,היא אמ־
רה" :אותי דווקא הם שכנעו" .בסו־
פו של דבר החליטו ההורים לאשר

את הפיילוט.
לדברי שרבי ,הרעיון נולד לא־
חר שבבית הספר הבחינו בנשירה
של תלמידות מהמגמות המדעיות:
"קראנו מחקרים בתחום והחלט־
נו לנסות להפריד" .ואולם ,בצל
השיח על הפרדה בהקשר הד־
תי ,קשה מאוד לקיים שיח ענייני
על יתרונותיה בלימודים .במשרד
החינוך ,כמו גם חוקרים ועמותות
שעוסקים במגדר בבתי הספר ,הע־
דיפו להתרחק מהסערה ולא הת־
ראיינו" .אף אחד לא רוצה להיות
במוקד" ,אמר אחד מהם.
מתברר שהפרדה מגדרית היא
סוגיה מורכבת .המחקר אינו מס־
פק תשובות חד־משמעיות לשא־
לות אם היא אכן משפרת את
הישגי הבנות במתמטיקה ומד־
עים וכיצד היא משפיעה על הב־
נים שנותרים ללמוד ללא הבנות.
אבל אין חולק על כך שיש פערים
בין תלמידים לתלמידות במדעים,
וזה מגובה בנתוני משרד החינוך.
במגמת פיזיקה למשל ,לומדים פי
 1.8יותר בנים מבנות ,ובמדעי המ־
חשב מספר הבנים כפול ממספר
הבנות .הפערים הללו מחלחלים
לאקדמיה ולשוק העבודה :נשים
הן רק שליש מעובדי ההיי־טק.
גם על הסיבות לפערים כמעט
אין מחלוקת :סטריאוטיפים מג־
דריים המושרשים בילדים מגיל
צעיר מאוד ,מעודדים את הבנים
ולא את הבנות ,להעז ולא לחשוש
מטעויות .מחקרים אף מראים כי
מורים מתייחסים באופן שונה
לבנים ולבנות .במחקר מ–,1990
מורים לתלמידי כיתה א' התבק־
שו לציין מיהם שני הבנים וש־
תי הבנות המצטיינים במתמטיקה
ומיהם הפחות מצליחים ,ולציין

את הסיבות להצלחה ולכישלון.
בהשוואה של בחירת המו־
רים לתוצאות התלמידים במבח־
נים במתמטיקה ,התברר שהם נטו
לשפוט לטובה את הבנים ,וייחסו
להם הצלחה שלא הגיעה להם .את
ההצלחה או הכישלון של הבנים
ייחסו לכישרונם ,ואת ההצלחות
של הבנות ייחסו למאמץ שהשקי־
עו .כשהתבקשו להשוות בין המ־
צטיינים נטו המורים לומר שהבן
הוא תחרותי יותר ,עצמאי יותר
וחושב בצורה יותר לוגית בהש־
וואה לחברתו המצטיינת.
מהמחקר הזה ואחרים נגזרת
התפיסה כי הבנות נפגעות בלמי־
דה משותפת של מתמטיקה ומ־
דעים .לכאורה מתבקש להפריד
בין המינים במקצועות הללו .מח־
קר שנעשה באנגליה לפני כעשור
הצביע על כך שבנות שלמדו במ־
סגרות נפרדות הגיעו להישגים
גבוהים יותר בהשוואה לתלמי־
דות במסגרות מעורבות ,והוא
אינו היחיד .הבעיה היא ,שהמח־
קרים שהצביעו על יתרון ללמידה
בהפרדה התייחסו בדרך כלל לבתי
ספר פרטיים ויוקרתיים ,שממילא
ההישגים בהם גבוהים יותר.

יושבים על הגדר
במשרד החינוך לא נוקטים
עמדה ביחס להפרדה ואומרים כי
למנהלי בתי הספר יש שיקול דעת
להפעיל יוזמות חינוכיות שונות,
כולל לימוד בהפרדה מגדרית.
מקור במשרד המעורה בפרטים
אמר שלדעתו ,ההפרדה חסרת תו־
עלת בטווח הארוך מפני שהבנים
והבנות ילמדו יחד באוניברסיטה
וייפגשו בשוק העבודה .לדע־
תו ,צריך להשקיע בשיפור המצב

בית הספר עירוני ג' ,אתמול .בישיבת הורים אמר אחד האבות" :לא ניתן להם לעשות פיילוט בלי לערב אותנו" צילום :גיל כהן מגן

בתנאים הקיימים במקום להקדיש
משאבים לפיצול הכיתות.
"חשוב להדגיש באופן ברור —
אין כל קשר להפרדה מגדרית על
רקע דתי" ,נמסר ממשרד החינוך.
גם ההורים עדיין לא גיבשו
עמדה חד־משמעית בנושא" .בית
הספר לא התייעץ אתנו" ,אמר
השבוע ל"הארץ" אורי ביגמן ,יו"ר
הנהגת ההורים בבית הספר" .אם
ההפרדה כל כך מועילה במקצו־
עות הקשורים במתמטיקה ,למה
שלא נפריד את קורס הטיס או את
תוכנית 'תלפיות' לבנים ולבנות?"
ההפרדה פנים רבות לה :בזמן
הלימודים או אחר הצהריים ,בשי־
עורים מסוימים או במסגרות נפ־
רדות לגמרי .הפרדה לאחר שעות
הלימודים היא הנפוצה ביותר ,וגם
מעוררת הכי פחות התנגדות :כמה
וכמה תוכניות לעידוד תלמידות

במקצועות המדעים וההנדסה פוע־
לות כיום בארץ ,חלקן על ידי מש־
רד החינוך עצמו.
מחקר שעשו לפני כשלוש
שנים פרופ' מרים ארז מהטכניון
ופרופ' אנית סומך מאוניברסיטת
חיפה בדק את השפעתן של תו־
כניות התגבור השונות .הן הע־
בירו שאלונים בין מאות תלמי־
דות ,ובדקו אם ההשתתפות הג־
בירה אצלן את המוטיבציה ללמוד
מתמטיקה ומדעים 55% .מהתל־
מידות שהשתתפו בתוכניות למ־
דו לבגרות חמש יחידות במתמ־
טיקה ,לעומת  17%מאלה שלא
השתתפו ,ו– 32%מהתלמידות
שהשתתפו בתוכניות למדו לבג־
רות חמש יחידות בפיזיקה ,לעו־
מת  13%מאלה שלא השתתפו.
"ההשתתפות בתוכניות הנפר־
דות השפיעה על תפיסת היכולת

העצמית של התלמידות" ,אומרת
ארז" .עצם תשומת הלב שמושק־
עת בכך ,והמסר שמעבירים להן
שההשתתפות תעזור להן בעתיד,
משפיעים עליהן לטובה".
בירושלים החל לפעול הש־
בוע מסלול לימודים חילוני לב־
נות בלבד" ,ענבר" .כיתה ז' אחת
שצפויה לצמוח בעתיד לבית ספר
שלם .המטרה ,מסבירות מובילות
המסלול ,היא לחזק את התלמי־
דות ולאפשר להן לצלוח את גיל
ההתבגרות ללא רעשי הרקע של
המתח בין המינים .לפי האתר,
המודל פותח בהשראת בתי ספר
דומים באירופה .אך גם אם להפ־
רדה במדעים יש הצדקה כלשהי,
לא ברור כיצד יצדיקו שם הפר־
דה במקצועות אחרים" .אם נל־
מד את הבנות שהן יכולות לה־
צליח רק בכיתה נפרדת ,המסר

הוא שגם בעתיד הן יוכלו להצ־
ליח רק במציאות נפרדת" ,אומרת
פרופ' יהודית דורי ,דיקנית הפ־
קולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה
בטכניון" .למה שלא יחוו מהתח־
לה את החיים האמיתיים?"
בדיון הזה דווקא הבנים נות־
רים מאחור .יעל בוים־פיין ,מנה־
לת המרכז לשוויון מגדרי בעמותה
לקידום החינוך ,אומרת ש"גם הב־
נים מושפעים ממה שקורה בכי־
תה" .לדעתה" ,כשמוציאים את
הבנות מהכיתה מעבירים לבנים
את המסר שהם בעייתיים .צריך
שהם יהיו חלק מהפתרון .אם יש
בעיה בהתנהלות של הכיתה —
בואו נתמודד אתה יחד עם כו־
לם" .לדברי פרופ' דורי" ,גם סוג
הבחינה משפיע על ההצלחה .בחי־
נות אמריקאיות יותר מתאימות
לבנים ,לעומת שאלות פתוחות".

משרד החינוך התעכב ,ו– 300ילדים לא קיבלו
את הסייעת הרפואית הצמודה שלה הם זקוקים
שירה קדריעובדיה
כ– 300ילדים לא קיבלו את
הסייעת הרפואית הצמודה שהם
זקוקים לה במהלך יום הלימודים,
בשל עיכובים בבחינת בקשות שה־
גישו הוריהם .הורי הילדים ,הסו־
בלים מאלרגיות מסכנות חיים,
סכרת ובעיות רפואיות נוספות,
הגישו את הבקשה לסייעת בקיץ
לאחר שהמשרד לא דן בבקשות
תקופה ארוכה .מנתונים שהגי־
עו ל"הארץ" מתברר כי הבקשות

עדיין ממתינות לבדיקה ולאישור
של גורמי המשרד ,על מנת שתוצ־
מד לילדים סייעת מטעם הרשות
המקומית.
בחודשים האחרונים התקיימו
במשרד החינוך דיונים בשאלה אם
להחיל בשנת הלימודים הקרובה
מדיניות של סביבה חינוכית נקייה
מאלרגנים שתייתר את הצורך
בסייעות .כוונת המשרד היתה לה־
כשיר את המורים להתמודדות עם
מקרה חירום בעקבות חשיפה לא־
לרגנים .הסתדרות המורים נאבקה

במהלך והורתה למורים שלא לה־
שתתף בהדרכות הרפואיות מט־
עם המשרד ,בטענה כי הדבר יטיל
עליהם אחריות פלילית במקרה
שילד ייפגע בנוכחותם.
הורים שפנו למשרד בחוד־
שים אפריל ,מאי ויוני ,שבהם
בדרך כלל מתבצע תהליך אישור
הסייעת ,נענו כי עדיין לא התק־
בלה החלטה בנושא .רק באמצע
חודש יולי הודיע המשרד כי ימ־
שיך לתקצב את הסייעות .הורים
רבים לא עודכנו על ההחלטה בזמן

או שלא הספיקו להגיש את הבק־
שה עד המועד האחרון המותר — 1
באוגוסט — ולכן המשרד התייחס
לבקשות שהגישו כאילו הוג־
שו באיחור ועדיין לא טיפל בהן.
כך נוצר עומס חריג של בקשות
לסייעת צמודה שעדיין לא טופ־
לו .לפי הערכת משרד החינוך ,במ־
ערכת החינוך לומדים כיום כ–50
אלף ילדים אלרגיים ברמות סיכון
שונות 3,000 .מהם זכאים לסייעת
רפואית צמודה ,מכיוון שהם מוג־
דרים בעלי אלרגיה מסכנת חיים.

