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 �2005ו"תשס, 11' מעו� ומעשה מס
 

  שרה זמירר "ד

  

 תלמידי החינו� הממלכתי בי� ערכיי� הבדלי�
  דתי בשאלת פשרות השלו��והממלכתי

  
  

  

   תארני�

  .ערכי� אוניברסליי�, ערכי� יהודיי�, פשרת שלו�

  

  תקציר

� בי� תלמידי החינו! הממלכתי והממלכתיהבדלי� לאתר חקר זה הייתהו של ממטרת

כפי שהנחנו בהשערת , מ� הממצאי� עלה. השלו� בפשרות העוסקותדתי בנוגע לסוגיות 

 ד" תלמידי הממנטו קונפליקט ערכי בשאלת פשרות השלו� שלבמצבי� ש , המחקר

שבמחקר זה יוצגו על ,  פני  הערכי� האוניברסאליי�עללהעדי� את הערכי� היהודיי� 

אפשר להסביר ממצא זה במתח הקיי� בקרב ; ידי הרעיו� של שלו� בכל תנאי

 אתריה הקדושי�לישראל ו�אר6 ה שלי התורה הנוגעי� ליישובי ציוו זו בי�אוכלוסייה

  .לבי� ההסדרי� המדיניי� העלולי� לסתור ציוויי� אלה

  

   מבוא

ע� זאת הוא . חינו! מזיקתו המפלגתית לנתק את היועד ג"ממלכתי תשיהחינו! ה חוק

מגמתית בחינו! הממלכתי המעניקה מעמד שווה לזר� �דושימש יסוד תחוקתי לחלוקה 

 חינו! הנית� מאת המדינה פירושו"  ממלכתיחינו!"החוק קובע כי . דתיהכללי ולזר� ה

ו� ארגלאו , לעדה, ללא זיקה לגו� מפלגתי,  לפי חוק זהשנקבעהעל פי תכנית לימודי� 

מי שהוסמ! על לפיקוחו של  של השר או פיקוחול חינו! זה נתו�. אחר מחו6 לממשלה

אלא שמוסדותיו ה� דתיי� לפי , " ממלכתיחינו! "פירושו" דתי� ממלכתיחינו!. "ידו

� הממלכתיעל החינו! ".  ומפקחיה�מוריה�ולפי תכנית לימודיה� לפי , חייה�אורח 

ה� מבחינת השתייכותו ,  דתי על גווניובחינו!� י לשרת את הציבור המעונידתי

  ).ג"תשי, אלול, 131, ספר החוקי�(המפלגתית וה� מבחינת ציפיותיו הדתיות 

דתי סמכויות � הוענקו לחינו! הממלכתיותקנותיוממלכתי החינו! ה חוק בעקבות

  ."אג� החינו! הדתי" והתרבותאוטונומיות והוק� במשרד החינו! 
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 הוא אמנ� חלק ד"עולה כי החמ) 1990, שורצולד (ד"החמ כתביה� של חוקרי מתו!

ל ולא וא! תפיסתו הכוללנית פירושה חינו! דתי בכ, הממלכתיאינטגראלי של החינו! 

יש ,  של אלהלדעת�.  כלליי� הניתני� בחינו! הכלליללימודי�חינו! דתי כתוספת 

  לתלמידיו השקפת עול� דתית וממלכתית בכללהקנות גו� השוא� ד"לראות בחמ

  .ומצוותהחברתי והלאומי ולחנכ� לחיי תורה ,  האישי�תחומי החיי� 

  

�  הבדלי� סמאנטיי�:  דתי הממלכתי והממלכתיהחינו

 המילי� 1)חילוני ( הממלכתי המערבי החדש הוא סקולאריהספרבית , )1977( ברי� פ"ע

 להתיר" שפירושו ל"חל לברי� את השורש הערבי מזכירות" חילוני"ו" חול"העבריות 

 את הקשרי� לעבר מפרק"יש לראות את החילוני כ, לדעתו, דנ� ובהקשר" קשר

 ).120' עמ, ש�" (עדר הזיקהי את הפתיחות ואת המבליטבית ספר זה . ולמסורת

, יותר ויותר,  לאחרונהנוטי�" חילוניי� "שמכוני�חשוב לציי� כי מי ,  לכ!בהקשר

הנקשר , המעטהבלשו� , אות מחמיהבלתי והאסוציאציותלהתנער משלל הקונוטציות 

 אל שדה החינו! בעגלה ריקה אלא באי�ה� אינ� , לדיד�". חלל"ו, "חול"מושגי� ל

 ספר בית" הכינויי� מועדפי� מדועזו ג� הסיבה לשאלה ; ערכי� אחרי�בבעגלה מלאה 

  . "בית ספר חילוני" פני המונח על"  ספר הומאניסטיבית"ו" ממלכתי

האחת :  שתי משמעויות עיקריות religion הלועזיושגמשלברי� מציי� ,  זאתלעומת

 relegereפועל מקורה ב השנייהואילו , "קשר" שפירושו  religioגזורה מהשורש הלטיני

מנסח , "רליגיוזי"מתו! הגדרת ה. "שורשיותלהרהר ולחשוב על שאלות " שמשמעותו

  :ו! החילוני הדתי בישראל המבדילות אותו מ� החינחינו!ל  שישברי� שלוש מטרות 

  .לעמו ולאנושות כולה, לקבוצתו האד� לחוש עצמו שות� על .1

 להגיעעליו . יתזפי� ולהיות מודע למשמעות העללחומרי האד� להתרומ� מעל על  .2

  .להכרה כי ישנו כוח חיובי שיצר את העול� ומובילו

 שאמונה אד� בישראל לשאוב את אמונתו מביטויי עמו בעבר ובהווה ולדאוג צרי!  .3

  .תרו� ותקד� את העול�זו ת

לבי� דתי �החינו! הממלכתי בבית הספר של התלמידמבחי� ברי� בי� ,  הפרקטיבתחו�

 לוקה ה� בהזדהות המאונכת החילוניהתלמיד , לדידו; הספר הממלכתי�התלמיד בבית

ברי� א� .  ישראל בעול�תפוצותמורשת� וה� בהזדהות המאוזנת ע� ע�  ואבותיוע� 

 ואינו שואל שאלות החומריי�אחר ההישגי� , לעתי� קרובות, המציי� את היותו נוה

                                             
1 secularהשורש הלטיני .  חילוניו משמע  קשור "שפירושו saecularisהמילה הלועזית סקולרי נגזרת מ

  ..Oxford) (Dictionary, 1974"רוחנילו ניגוד לדתי ב,וחומרי ארצי" אחר ובפירוש" לעיד או לדור
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 אי� קיימי� ערכי� יציבי� כזה צעיר בעיני"ברי� א� טוע� כי . ביחס למשמעות החיי�

  ). 123' עמ, ש�" (ואי� נורמות מחייבות

  

   החינו� בעבר ובהווהזרמי

ההנהלה  על ידי שאושר" מזרחי"הממשיכו של זר� החינו! כ נחשב כיורשו וד"החמ

ראשונה את התפישה של האוכלוסייה הרואה וב בראש ייצגזר� זה . 1920 �ב הציונית

  את החינו! 

 ללא הדפוסי� המסורתיי� של חינו! זה א!, המצוות בהכרח על התורה ועל כמושתת

         .                       יותר כדוגמת בית הספר המערבי המודרניאלא ," התורהתלמוד "או" חדר"כדוגמת ה

שמיי� ולקבוע חלק מתכניו � יראת שלרוחב הספר בית הזר� ביקשו להטעי� את פעילי

חשוב לציי� כי ). 1973, ל�( לימודי החול לצד, לפי מסורת החינו! היהודי מדורי דורות

היו ,  פעולה בכינונו ובקיומו של זר� זהששיתפו"  המזרחיהפועל"ו" המזרחי"מפלגות 

עד היו� .  בעיות החברה ולעתי� ג� בבעיות המדיניות הציוניתבכלכמעט חלוקות 

 כ! יעידו מגמות של הקצנה דתית על;  אופיו הממלכתי דתי מתחבט בעניי�החינו!

   שירת בנות במקהלת בית הספר וכ� השיח המתקיי�,בנות–כדוגמת הפרדת בני� 

  . האקטואליי� התהליכי� המדיניי� בחינו! זה על

החינו� , "מזרחי"המשכו של זר� ה, במידה רבה,  דתי הואהממלכתי שהחינו� בעוד

 האחדות "בנושא" כללי" בעיקרו את האידיאולוגיה של הזר� המממשהממלכתי 

  ".הלאומית

ואת ,  הזר� כמערכת החינו! של כול�שלראו את מערכת בתי הספר ,  זר� זהחסידי

לכל , המשות� לכל השכבות פי עלהפועל , וו� לאומי כללייכיוונ� החינוכי ראו ככ

  .ישראל�המעמדות בחברה המתהווה באר6לכל הקבוצות ו

פ� נוס� " ( השפותמלחמת "בעקבותהוק� , )1913בשנת ( שהוק� ראשו� , הכלליהזר�

מפלגת ( של מפלגות המרכז האזרחיות שלוח� לאמתו של דברהיה ו) לאחידותשל רצו� 

זר� זה הניח ). המפלגה הרביזיוניסטית (�הימיושל מפלגות ) הציוני� הכלליי� לגלגוליה

דרכי ההוראה ו בגיבוש תפישת החינו! החל, את היסודות לבית הספר העברי המודרני

בית הספר נתפש .  ותחייה תרבותיתלאומיתכני הלימוד שביטאו התחדשות ווכלה בת

,  המעמדית נחשבה לבגידה לאומיתהמודעות ואילו ," היוצר לנשמת האומהבית"כ

, ל�( ולמורשתו הע� לתרבות להתנכרות –עה לאוטונומיה של קבוצות חברתיות והתבי

1973.(   

אול� נית� ללמוד על , ד" ערכי� ייחודיי� לחמהגדיר החינו! הממלכתי אמנ� לא חוק

מניסוח� של ערכי�  ,ד"חמה מתו! פרסומי , בכל הנוגע למטרות החינו!,ערכי� אלה
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 הלימוד מקצועותמ ,בואות לתכניות הלימודי�ממ� ה,  החינו! הדתימנהל במסמכי אלה

 החינו!וכ� מתו! הספרות המחקרית המצביעה על הבדלי� ערכיי� הקיימי� בי� 

  ).  1990, שורצולד; 1978, פלד; 1965, אדר ואדלר (ד" לחינו! הממהממלכתי

  

  ד" חממדיניות

  מנחי�קווי� " המכונה מצויה במסמ!ד"חמה עדכנית למדי של מדיניות תמונה

ידי הנהגת האג� לחינו! דתי במשרד � עלשחובר, "דתי�למדיניות החינו! הממלכתי

 �עליהש עולות חמש נקודות עיקריות  זהמסמ!מ). 1992, לאבל וגרינבוי�, דג�(החינו! 

  :  אותו מ� החינו! הממלכתיהמבחינות נקודות, דתי כיו�� החינו! הממלכתיעומד

  .דר� חיי�וחינו� לתורה ולמצוות כ'  בהאמונה.  1

יו� וכמו כ� � לחנ! לאמונה ולקיו� המצוות בחיי היו�ד"החמ זה ד� בצור! של סעי�

  .   הדתית ואורח חייה� של תלמידיו על פי ההלכההתנהגות�לפעול לעיצוב 

  .הדדית לכלל ישראל כביטוי נאמ� לאחדות ולערבות היחס.  2

די ההכרה של העדות  ישראל תקוד� על יאחדות כי , לעדות השונות נכתבבהתייחס

  . להערכה הדדית בי� העדות השונותוה�בישראל שתביא ה� לביטול הדעות הקדומות 

 תקווה" לקליטת עלייה המוגדרת כהשאיפה ליהודי התפוצות מובעת בהתייחס

 בבניינה ושותפי�ישראל � כל חלקי הע� היהודי מרוכזי� באר6את  לראות" הנצחית

  .פיתוחהבו

, )11' עמ, ש�" ( שאינ� שומרי מצוותיהודי�" כבמסמ!המוגדרי� ,  לחילוניי�בהתייחס

אבק בתפישותיה� הדתיות והלאומיות יקריאה להעולה , אחדמצד :  יחס דואליעולה

 נוע� ומתו! יחס של כבוד בדרכי "לקרב�  ישנה קריאהא! מ� הצד השני, השונות

  ). 11' עמ, ש�" (לזולת

  . יישוב אר- ישראלמצוות.  3

ישראל ומצוות יישוב האר6 תופשות מקו� מרכזי � אר6של קדושתה"ובע כי  זה קסעי�

ישנה א� קריאה להורות מקורות המלמדי� על זיקת ). 11' עמ, ש�" (ד"בהשקפת החמ

לטייל באר6 ולעודד הגשמה ,  זכותו וחובתו כלפיהלרבות, ישראל�הע� היהודי לאר6

  .  אישית ביישוב האר6

  .קיה למדינת ישראל ולחוהיחס.  4

ציונית פירושה קבלת המדינה וחוקיה לא רק �דתית השקפה" זה נקבע כי בסעי�

" המחייבת נכונות להשתת� באחריות,  ע� ישראלכמדינת אלא"  דמלכותאדינא"כ

לחובת ,  יחנ! את תלמידיו לציות לחוקי המדינהד"החמעוד נכתב כי ). 12', עמ, ש�(

  .  חס של כבוד לסמלי� הלאומיי�ולי) שירות לאומי לבנות (ל"רות פעיל בצהיש
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 עליונה כסמכות את הרבנות הראשית לישראל מקבל ד"החמנקבע כי ,  ע� זאתיחד

  .בענייני הלכה ודת במדינת ישראל

  . לעמי�היחס.  5

 כל" הנשע� על ההשקפה היהודית המסורתית כי כללי זה נפתח בביטוי סובלנות סעי�

). 12' עמ, ש�" (ה" ליציר כפיו של הקב היאהליחסאד� באשר הוא נברא בצל� ראוי 

שה� ,  יחנ! לריסו� הרגשות השליליי�החמד" קובע הסעי� כי לערבי בנוגע ליחס

, כרי� בכללוכלפי הערבי� בפרט והנ,  אצל מתבגרי� ותלמידי�כללמועצמי� בדר! 

  ).13' עמ, ש�" (אל האד� באשר הוא, הוג� ואנושי, מאוז�ויכוו� לפיתוח יחס 

 בערביהאחד ד� : שוני� בי� שני מצבי�  הבחנהמתקיימת בסעי� זה , ת ע� זאיחד

 לפיכ!"אי לכ! נקבע כי ; ד� בערבי כשכ� הוג�ה והשניכאויב מדינת ישראל וע� ישראל 

א! בד בבד ,  ולשלומההמדינה את תלמידיו למסירות ולהקרבה למע� ד"יחנ! החמ

"  של התחשבותולגישהדדי לכבוד ה, ידגיש בחינוכו את החתירה לשלו� ע� השכני�

  ).   13' עמ, ש�(

המתווי� את מדיניותו של , ל"כי בכל אחד מ� הסעיפי� הנ,  מלמדת מסמ! זהסקירת

הפוליטי � השיח החברתיבמסגרתהעלול ,  ישנו לפחות יעד חינוכי אחד,ד"החמ

  יעדי� חינוכיי� אלה.נו! אלטרנטיביי�י לעורר  את חמת� של זרמי ח,המתקיי� היו�

קירוב רחוקי� בדרכי , אורח חיי� על פי ההלכה: ) במסמ!הופעת� בהתא� לסדר (ה�

 למע� והקרבה הראשית כסמכות עליונה בענייני הלכה ודת הרבנות, קדושת האר6, נוע�

 למע� הקרבה"ו" האר6 קדושת", לפחות לשני יעדי� מתו! הרשימה שלעיל. המדינה

  . בנושאי שלו� ומלחמהערכיתעמדה השלכות קרדינליות לגבי גיבושה של , "המדינה

  החינו!בי� על הבדלי� ערכיי� הקיימי� מצביעה, א� היא,  המחקריתהספרות

מנהלי� מ, מורי�מ, ביקש מהורי�, )1990(שוורצולד . דתי�לחינו! הממלכתי הממלכתי

ידי � ערכי� האמורי� להיות מוקני� עלעשרלדרג שבעה , ומפקחי� בשני המסלולי�

  . סדר חשיבות�לפי, בית הספר

, באופ� בולט, נבדלות ביניה�, הדתית והלא דתית, שתי האוכלוסיותממחקר זה עלה כי 

 המשיבי� הדתיי� הציבו את הערכי� .היהודיתרוג הערכי� הקשורי� למסורת ידב

: ובשני, שמירת מצוות: במקו� הראשו�(הקשורי� במסורת היהודית בראש הסול� 

ערכי� לאומיי� , הסול�בראש , הלא דתיי� הציבוואילו המשיבי�  ,)כבוד להורי�

 למסורת הקשורי�ואת הערכי� ) אזרחות טובה: ובשני, אהבת האר6: במקו� הראשו�(

  .היהודית דחקו לתחתית הרשימה
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ידי האוכלוסייה הדתית רק לאחר � עלהלאומיי�מנמק את הצבת הערכי� שורצולד  

בי� הציונות ליהדות וכי הציונות  מפרידהבכ! שאוכלוסייה זו אינה , ערכי היהדות

  .יהודיי� כדר! להגשמת� של ערכי�  בעיניהנתפשת

  

   השלו�פשרות של הקונפליקט הערכי בשאלת ביטויו

, ככל הנראה, זאת.  עליה לחנ! לערכי�כי החברה ממערכת החינו! בישראל ה� ציפיות

רת יהודית  ועל בסיס מסוהציוניתמשו� שמדינת ישראל הוקמה בכוח האידיאולוגיה 

  ).1976, פלד(רבת שני� 

) והציונותהיהדות (שואבת משני המקורות הללו , אחדמצד ,  והחברה הישראליתהואיל

מצופה ממערכת החינו! ,  לקהילת העמי�הצטרפותנושאת את פניה אל , ומצד שני

  . הערכיי� העומדי� בפניההאילוצי�במדינת ישראל כי תנווט דרכה בי� שלל 

  : בעיקר שלושה תחומי ער!להדגישואה חובה לעצמה  החינו! רמערכת

חינו! לציונות הרואה בישראל ביטוי לכיסופי הע� היהודי :  הציונותערכי .1

  .חינו! לאהבת הע� והאר6;  היהודי� בעול�לבעייתלדורותיו ופתרו� 

 לכל אד� באשר הוא אד� ללא שווה למת� הזדמנות חינו! : אוניברסאליי�ערכי�  .2

; מצוקתו של האד�ל לאמפתיה לכאבו וחינו!; מעמד ומי�,  מוצא,דת, הבדל לאו�

  .  עול הדמוקרטיה וחינו! לכיבוד האד�לקבלתחינו! 

 להכרת מסורת ישראל ותורת ישראל חינו! –בחינו! הממלכתי :  יהודיי�ערכי�  .3

 בסיס התפישה כי אי� למורשת ישראל משמעות דתית בלבד וכי היא מהווה מקור על

 לאורח חיי� דתי חינו! –דתי � הממלכתיבחינו!.  אוניברסאליי� ערכי�ללמידת 

  . על פי צווי הדת היהודיתשמיי�וליראת 

 ערכית עמוקה מחלוקת גלומה"  היהדותערכי "המונח בבסיס  כי כבר, לציי�חשוב

 מחלוקת זו .לפרשנות הדתית למונח זה החילונית הפרשנות שבי� המתח הנושעניינה 

בשיטות פעולתה , בתכניה( לגבי מערכת החינו! ישירהת הנה קשה ובעלת משמעו

 שכ� הדת טוטאלית בתפישתה , החיי�תחומי כל תקפה לגבי משו� שהיא ,)ובארגונה

  ).1976, פלד(

 בפער שבי� מקורה –מחלוקת אחת .  תחומי הער!שלושת בי�  נוספות מצויותמחלוקות

ערכי מערכת לבי� ,  במעלההראשו�כגור� , רותויהערכי� המדגישי� את כבוד האד� וח

ויכוח הוא בי� וה,  אחרותבמילי�".  של המדינה לגבי הפרטזכותה"הציונות בשאלת 

ומכא� ואיל! עלינו , הציוניהגישה הרואה בעצ� הקמת מדינת ישראל התגשמות החזו� 

 האמיתיות של מדינת ישראל מטרותיהלבי� הגישה הגורסת כי , " העמי�ככל"להיות 

  . הללוהמטרות על הפרט מוטלות חובות לש� השגת טר� הושגו וכי
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 מרצו� על חלקי אר6 ישראל למע� מטרות ויתורוהעל פניו נראה תהלי! :  ועודזאת

) כזכויות הפלשתינאי� והשתחררות מעולו של תפקיד הכובש (צודקותהומאניות  

 כי ככל, )1994(שלמה כותב �ב�.  הקרקע מתחת לרגליו של המפעל הציוניאתכשומט 

, על האר6 כולה,  על האר6זכותנו" מילי� כגו� הופכות,  השלו�הסכמישמתקדמי� 

� אייש"  עכשיושלו�"בחלו� , לדעתו.  גסותלמילי�"  לעול� ועדועומדתקיימת 

 ישראל לשבת ע� שכ� הוא גור� לאיבוד זכותו המוסרית של רבהמוסריות 

 את השטחי� ה בכנות� כפולמוסריות מתקיימת"  עכשיושלו� "ובאנשי ,"פלשתינה"ב

ת במלחמואת השטחי� שנכבשו " כבושי�"שנכבשו במלחמת ששת הימי� בכינוי 

   ".משוחררי�"העצמאות בכינוי 

 פי�על; )1994 (ליבובי6שת תחומי הער! נית� ללמוד א� ממשנתו של ו שלבי� הסכסו! על

ו�  סתירה מהותית לשלהמהווי�החינו! כיו� מכוו� לערכי� לאומניי� , ליבובי6

ליבובי6 טוע� כי השלו� לא יוכל להתקיי� בתרבות הנוכחית . אוניברסאליכמייצג ער! 

התנאי� , לדעתו.  השלו�לערכי ודתיי� המנוגדי� לאומיי� ערכי�המושתתת על 

 הלאומיות שלילתל, המוקדמי� וההכרחיי� לחיי שלו� ה� חינו! לשלילת הכיבוש

חינו! , לדעתו". ניצחו�"ו" תפארת", "גבורה"שלילת ערכי� מיליטאריסטיי� כגו� לו

 הלבבות לקראת אתיוכל להכשיר , והוא בלבד,  הוארק –פטריוטי ודתי , שאינו לאומי

  .השלו�

 מזעור� הממשי של ערכי הציונות י" הערכי� עסכסו! ליבובי6 מציע לפתור את בעוד

  .שור ערכי�גי ) (Amital, 1994מציע הרב עמיטל , לשלו�וערכי היהדות בחינו! המכוו� 

, הלכה: אורתודוכסית בשלושה תחומי�� דתיתהציונית ע� התפישה מתעמת עמיטל

דתיי� �התפישה בקרב חוגי� ציוניי�, ההלכהבתחו� . השקפת עול� ואידיאולוגיה

 י" המצוות משו� שאינה נדחית עמיתר שונה י"שוב אימסוימי� היא כי מצוות י

 מאיימת על קיומה של המדינה מעי� זו יבהחש,  הרב עמיטלפ"ע.  פיקוח נפש שלאיסורה

שוב האר6 במבח� יתר י לבחו� את מצוות יהראויולכ� מ� , ועלולה להוביל לאבד� חיי�

  . המצוות

ג� א� , לדעתו".  גאולהראשית"יכוח על המושג ו מתנהל,  השקפת העול�בתחו�

 –ליטי  יש סיכו� רב בהתעלמות משיקולי� רציונאליי� בתחו� הפו, מובטחתהגאולה

  . בדר! אליהחברתי

ומתנהל את סוגיית סכסו! הערכי� , עד תומו, ויכוחוה האידיאולוגיה ממצה בתחו�

בניגוד , לדעת הרב עמיטל?  או האדמההתורה, הע�:  השאלה מה קוד� למהסביב 

 להעמיד את ובכ!"  ישראל בסכנהע�" כי לטעו� יש ,"ישראל בסכנה�אר6"לזועקי� 

  .רכיתהע� בראש ההיררכיה הע
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  .גוריו� בקונגרס הציוני העשרי
	דבריו של ב�* 

חינו! בכלל וחינו! לשלו� בפרט אינ� ;  למורכבותחינו!חינו! לשלו� הוא ג� , לדידו

חינו! לשלו� פירושו .  פשוטי� ופשטניי�פתרונותיכולי� להרשות לעצמ� להציע 

ופתיחות כלפי  תו! טיפוח חשיבה ביקורתית המתחנ!פרישת תמונת עול� סבוכה בפני 

  .     להתירההמתיימרותמגוו� הדעות והאידיאולוגיות השונות 

  

    המחקרמטרת

 החינו! הממלכתי תלמידי לאתר הבדלי� ערכיי� בי� מטרתו של מחקר זה הייתה 

  .דתי בשאלת פשרות השלו��והממלכתי

  

   המחקרהשערת

 יותר ,ד" פשרות השלו� ייטו תלמידי הממבשאלתבמצבי� של קונפליקט ערכי 

  .  את הערכי� היהודיי�להעדי�, בית הספר הממלכתימתלמידי 

  

  מתודולוגיה

 בנושא  שונותדילמותהוצגו בפניו , לאתר  את העמדה הערכית של הנבדקכדי  :השאלו�

הנבדק לציי� את היה   כהיגדי� שלגביה� אמור דילמות אלה נוסחו. פשרות השלו�

 לא לגמרי"החל מ:  רמות5 ב� סול� ליקרט פ" עתוהסכמ�אי/ תוהסכממידת 

 לאלגמרי , לא מסכי�, מסכי�,  מאודמסכי�"): 5" ( לגמרימסכי�"ועד ) 1"(מסכי�

  . "קשה לי להחליט, מסכי�

  נטייתו של להקשות עלנועדה, הבררות בסו� ומיקומה"  לי להחליטקשה"אופציית 

  ". לפעמי� "הבררה כדוגמת )של דר! האמצע(הנבדק  לחפש מוצא פשוט 

הסכמה ע� ".  השלו�מהסכמיישראל חשובה � ישוב אר6מצוות: "ה לדוגמיטפר

 הסכמה ע� ההיגדי� � אי, זאתלעומת . ההיגדי� סומנה כמביעה תמיכה בערכי היהדות

  . סומנה כמביעה תמיכה בשלו� כמייצג ער! אוניברסאלי

     =Alpha  .57:  השאלו�מהימנות 

  : המחקראוכלוסיית

דתיי� �וממלכתיי�ידי� הלומדי� בבתי ספר ממלכתיי�  תלמ909 השתתפו במחקר 

, בנות 55% � ו היו בני� מ� התלמידי�45%. באזורי� שוני� באר6', עד ט' בכיתות ז

העברת השאלוני� נערכה בזמ� האינתיפאדה ). 0.9 – ת"ס (14 –וממוצע גיל� היה כ 

  . אקצה� אלאיתיפאדתהמכונה , השנייה
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  ממצאי�

 תוצאות העמדה הערכית של התלמידי� בנוגע לפשרות ל� שממוצעי� וסטיות התקה

  .השלו�

  

�  הממלכתי דתיהחינו

   

)n=384( 

�  הממלכתי החינו

  

)n=524( 

 

 ממוצע .ת.ס ממוצע .ת.ס

 

 

 עמדה ערכית* 3.69 1.0 4.20 0.8

*p>0.01  

  

;  שני זרמי החינו! בנוגע להעדפה הערכיתבי� הטבלה עולי� הבדלי� מובהקי� מנתוני

 לתמיכה ד" מתלמידי החינו! הממיותרלה כי תלמידי� בחינו! הממלכתי נוטי� עו

ה� א� כי ,  שהוצגה בפניה�השלו�בקוטב הערכי� האוניברסאליי� בנוגע לדילמת 

� הממלכתיבחינו!תלמידי� , לעומת זאת. נמצאו גבוהי� מנקודת האמצע של הסול�

  .דילמות בנוגע לאות� דיי�יהולתמיכה בקוטב הערכי� ה, באופ� מובהק, דתי נוטי�

  

   ומסקנותדיו�

במצב של ,  כי השערת המחקר אוששה ואכ�,נמצא השוואת ממוצעי הציוני� לאחר

, בנוגע להסדרי שלו�,  להעדי� ערכי� יהודיי�ד"נוטי� תלמידי הממ,  ערכיקונפליקט

  . מאשר תלמידי החינו! הממלכתייותר

ישראל �ורה הנוגעי� ליישוב אר6 התציווי זה משק� את המתח המתקיי� בי� ממצא

  . בציוויי� אלהלפגועאתריה הקדושי� לבי� הסדרי� מדיניי� העלולי� לו

כאשר על הפרק עומדת האפשרות לפשרה , ממשיבא לידי ביטוי ,  ערכי זהקונפליקט

 הרבני�ידי � עלהחתו�"  דעתגילוי"ב;  יוצא של משא ומת�כפועלטריטוריאלית 

 חל: "נכתב, 20.7.2000" מעריב"ב, פירא ומרדכי אליהואברה� ש, לשעבר, הראשיי�

 לנו על נית�איסור ואי� סמכות למישהו למסור ולוותר על שו� חלק מאר6 ישראל אשר 

.  יהודי�גרי�ועל כל מקו� יישוב באר6 בו , במיוחד על עיר הקודש ירושלי�, פי התורה

יירש� , המקדשית מקו� וחלילה ירי� ידו על אר6 ישראל וירושלי� ועל הר הב�מי שחס

  ".לדיראו� עול� לדורי דורות על פגיעתו זו בדת היהודית
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מצטט הרב יוס� יצחק הכה� גוטניק את , ב"תשסלקראת ראש השנה ,  אחרתבמודעה

 איתני� על משמר שלימות לעמוד: "מליובאוויטשהדברי� הבאי� מפיו של הרבי 

ולא להעלות על הדעת , מפגעי� הרוצחי� הע� 'ומת� משא', לול וכולשלול מכ, האר6

כפי שכבר הוכח פעמי� רבות ,  כלשה�ויתורי�רור ולהציע למרצחי� ילתת פרס לט

 ועצ� ההודעה על נכונות ושולחיה�כי כל התרפסות בפני המרצחי� , למרבה הצער

!" רחמנא לצל�, ר את הטרוומגבירי� את� רק מעודדי� דברותיולה ' ומת�משא'ל

  ). 8' עמ, 2.9.01, "מעריב("

פי שלו� רוזנברג �על; ד"חמה ו שלבהגות ערכי זה מוצא את ביטויו ג� קונפליקט

 כי יש להעדי� את חוקי ,גורסת" דינא – דמלכותא דינא" השגורה מרהיהמ, )1996(

. הלימה ביניה��אי שלהשניי� מצויי� במצב כש ההלכה ציווייהשלטו� הקיי� על פני 

 לדבוק הדתית נטיית הלב הטבעית של האד� א! דווקא מימרה זו בעצמה מדגישה א

יש , לדעתו. פועל את החלטת הרובל ג� א� השלטו� החליט להוציא ,בציוויי התורה

מוחזקת ה, "מלכתחילה הדמוקרטיה", האחת; להבחי� בי� שתי תפישות דמוקרטיות

 לפרט לבחור לו את הנית� ומאופיינת ברלטיביז� ערכי ובחופש ,על ידי האד� החילוני

  . רכוד

 ופירושה כי האד� , ידי האד� הדתי�מוחזקת עלה, "שבדיעבד הדמוקרטיה", השנייה

 שכ� עמדתו מבוססת על , כחובה שבדיעבדהדמוקרטיההדתי מקבל על עצמו את 

, לדידו.  מערכת ערכי� מוסרית ואבסולוטיתעלהאמונה כי תפישת עולמו הדתית נשענת 

מדגימה היטב את , ישראל השלמה�אר6ני מית העמידה בפני נאמהדילמה שהנסיגה מָי

  ".      שבדיעבדהדמוקרטיה"תפישת 

� הנדו� ומציי� כי רוב הציבור הדתיהערכינדרש להשלכות הקונפליקט ) 1998 (קניאל

ציבור זה , לדעתו.  זהותו הדתיתבתו!את הסתירות הרבות , בעקבותיו, ציוני מזהה

עמוקות ,  בפני דילמות ערכיותותואחשו� ורגיש למידע הזור� אליו המעמיד , ערני

דתי מזהה את � הציוניהציבוררוב . וטראגיות כשאלת גבולותיה של אר6 ישראל

  .הדיסוננס הקוגניטיבי הזה ומתקשה לחיות עמו

 כי לומרנית� ,  תומכי� אחרי�וממצאי�פי התמונה המצטיירת מממצאי המחקר �על

ו צור! בשליטה על שטחי� או בה� יהודי� דתיי� לא ראש לתקופות קודמות בניגוד

 קדושת"התפישה הדתית המודרנית היא המבססת את רעיו� ,  של מדינהבכינונהאפילו 

יש לראות בתפישה זו את היסוד , לפיכ!). 1994, וריבקליבס ( "השלמה ישראל–אר6

פשרה על ביתור וו שהתגשמותו תלויה לחלוטי� בושלו�העיקרי לרתיעה מ� הרעיו� של 

  . ראליש�חבלי אר6
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 טריטוריאלית א! בה בעת ג� התפשרותנית� א� לומר כי החילוניות מאפשרת , בנוס�

  .  זהותה י� שלמבניה לסממני� בנוגעהתפשרות  
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