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  ממלכתיים  יסודיים־על ספר  בבתי מיני   חינוך –  טפח  מגלים
  בישראל

 צמרת ריקון  ולי צ'פמן 

 תקציר 

  יסודיים ־העלבתי הספר  ב  המיני  החינוך  של  השיח  את  לבחון  היא  זה  מחקר  של  מטרתו

  (.CDA)  ביקורתי  שיח  חקר  של  בעקרונות   שימוש  תוךמ   בישראל,  הממלכתי  בחינוך
 והמדיניות   האידאולוגיה  הוא  אחדה  : המיני  בחינוך  היבטים שניבין    והשווה  בחן  המחקר

 שנבחן   החינוך,  במשרד  התחום  על  האחראי  )שפ"י(,  הייעוצי  הפסיכולוגי  השירות  של
 הוא   השני;  מפמ"ר  וחוזרי  עמדה   ניירות  לימוד,  כניותות  של  טקסטואלי  ניתוח  באמצעות
, כפי שעלה  בתי הספרב  היועצים  של  ותפיסותיהם  אמונותיהם  ,בתחום  הייעוץ  פרקטיקת

  .שהתקיימו עימם יםחצי מובנ עומק ראיונותמ

  החינוך   כניותות  ושל  היועצים  של  והסמויים  הגלויים  המסרים  כי   מראים המחקר  ממצאי
 ליברליות  תפיסות  מונחות  שפ"י  של  כניותוהת  בבסיס  אחד.  בקנה  עולים  תמיד  אל  המיני

 גם  וזו  ובריאות,  נורמטיביות  התנהגויות  של  ממכלול  חלק  במיניות  הרואות  והוליסטיות,
 או   הפחדהבו  במניעה  עוסקות  רבות  כניותות  זאת,  עם  היועצים.  בין  הרווחת  הגישה 

 בני   את  המעסיקים  בנושאים  מספק  מענה  ונעדרות  וחברות,  מגדר  כמו  עקיפים   בנושאים
  החזון  מן  רחוק  רשאנבתי הספר    כותלי  בין  השורר  המיני  החינוך  שיח  כי  נראה  הנוער.

  טפחיים? מכסים שמא או  טפח, הנוער לבני מגלים אנחנו האם  :השאלה  ועולה ,והרציונל 

 

 ; מתבגרים. חינוכי ייעוץ ; מיניות ;מיני  חינוך  מפתח:  מילות

 

 מבוא

 בתחום   שחלה  התמורה  על  מלמדת   היסטורית   מבט  מנקודת  המיני  החינוך  של  בחינה
  והיסטוריים   פוליטיים  תרבותיים,  חברתיים,  ותהליכים  שינויים  בשל  השנים  במרוצת

  הם   ומיניות  מגדר  מין,  ,(Butler, 1990  ;2011  )פוקו,  באטלרו  פוקו  לפי  (.2014  )מוטייה,
  מוסריותו   הספר.  בבתי  השאר  בין  ,החברה  ידיב  הנאכפות  חברתיות  הבניות  של  תוצרתן

  פוליטיים   כוחות  של  להשפעות  השנים  במרוצת  נתונות  מיניותו,  ובפרט  הנוער,  של
 השנים   במרוצת  מיני  לחינוך  כניותובת  השינויים  בין  ההקבלה  (.1996  )פוקו,  וחברתיים

  סקירה  אלו.  כוחות   יחסי  על  מלמדת   בעולם  במדינות   חברתיים־פוליטיים  תהליכים  ובין
  חינוך ל   והוליסטיות  ליברליות  כניותות  של  והתמסדות  התחזקות  על  מלמדת  היסטורית

ערכית מבוססת זכויות אדם,  ־ממערכת התנהגותית  חלק  בתור  נלמדת  המיניות  שבהן  מיני,
שבבסיסן חינוך להימנעות מיחסים מיניים כניות שמרניות,  וכוחן של ת  ללצד שמירה ע

(.  Ketting & Winkelmann, 2013; Stanger-Hall & Hall, 2011)  מחוץ למוסד הנישואים
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תהליך מפותל ושינויים רדיקליים  השנים    במרוצתהחינוך המיני בישראל עבר אף הוא  
 (. 2007 ,קבליון) והשפעה כוח בעלי גורמים של עולם ומתפיסות סיםהושפע מאינטרוהוא 

  בתחום  ומחייבת   אחידה  ברורה,   כניתות  אין  ישראל,  גם  ובהן  בעולם,  רבות   במדינות
השפעתו של הצוות החינוכי גדולה והיא מחדדת את החשיבות   זה  רקע  על  המיני.  החינוך

שנערכו בתחום עטים  ו(. מחקרים מLoeber et al., 2010)בתחום    שבהבנת תפיסת עולמו
, של החינוך המיני  חלק מן התכנים  כלפיאי־נוחות    יםחש  אנשי החינוךמצאו כי זה בעולם  

פדגוגיים   אמצעים  של  חסרונם  ובשל  לנושא  מתאימה  הכשרה  היעדר  בשל  השאר  בין 
גלוי או בהעברת המסרים לתלמידים,    דרך על    ותישיר  אלו משפיעותעדכניים. תחושות  

לל, צוותים חינוכיים יעדיפו תהליכי למידה קוגניטיביים על פני  עוד עולה כי ככסמוי.  ב
  לבני   נדרשים  כך  שכל  ביקורתית,  וחשיבה  עצמי  שיקוף  ,תהליכים של התבוננות פנימית 

  (. 2019  ואחרים,  )הוכהויזר  רגשיים  מניעיםמ  בעיקר  מושפעות  בתחום  שפעולותיהם  נוער,
 לו   מחוצה  מקבלים  שהם  לאלה  הספר  בבית  מקבלים  הנוער  שבני  המסרים  בין  הסתירה

בהם   לעורר  )עלולה  הת  כלפיוספקנות    (אמביוולנטיותדו־ערכיות  כניות  ומהימנות 

 ,Fine & McClelland)  רלוונטיות שלהן, ולהעמיד בסימן שאלה את יעילותן והשפעתןהו

2006 .) 

  ייעוצי ה  הפסיכולוגי  השירות  הוא  המיני  החינוך  כניותות  כתיבת  על  האחראי  הגוף  בישראל
 1ות החינוכי  ותהיועצ  על  מוטלת  העברתן  על  והאחריות  החינוך,   למשרד  השייך  )שפ"י(,

  מחקרי   מידע  ישו  ,האלה  כניותוהת  של  יישומן  על  בפיקוח  קושי  ניכר  בפועל  הספר.  בבתי
 שמידת  התחושה  מתחדדת  הקיים  מהמחקר  הספר.  בבתי  ויעילותן  התנהלותן  על  מועט
 (. 2007  ,קבליון;  2011  ,ואחרים  ידיד)  החינוך  משרד   שקבע  מזו   במובהק   נמוכה  יישומן

ועד ליציאתו של מאמר זה, נבנית בהדרגה תוכנית חדשה    2018)איסוף הנתונים התבצע ב־
 בשפ"י(. 

  הטקסטים   בבסיס   העומדות  והסמויות  הגלויות  התפיסות  נבחנו  הנוכחי  במחקר
 יועצות   של  אלולצד    אל,בישר  הממלכתיים  הספר  בבתי  המיני  החינוך  שיח  את   שמרכיבים

 והכתוב   המדובר  השיח  מרכיבי  את  בחן  המחקר  .העברתם  על   האמונות  ותחינוכי
  החינוכי־טיפולי   הצוות  תפיסות  של  כזו   השוואתית  בחינה  ביקורתי.  שיח  ניתוח  באמצעות

 זה  מחקר של חשיבותו בין־לאומי.ה ובמחקר הישראלי מחקרב חסרה האידאולוגיה כלפי
 בחינוך   העל־יסודיים  הספר  בבתי   המיני  החינוך  של  וניםמגו ה  השיח  ממדי  בבחינת  היא

   .ממנו העולים הפערים שיקוף תוךמ הממלכתי

  היסטורית מבט נקודת  –  מיניות

 עד   האחרונים.  בעשורים  החברה  מדעי  של  המחקר   בשדה  רבה  לב  לתשומת   זכתה  המיניות
 בתור   דונהינ  לא  כמעט  והיא  אחרים,  דעת  תחומי  המיניות  על   שלטו  השמונים  שנות  תחילת
  הייתה   לכך  הסיבה  פוקו,  מישל   ,הצרפתי  הפילוסוף  לטענת  תרבותית.-חברתית  תופעה

 האדם   גוף  כי  התפיסה  להשרשת  גרמהש  המיניות,  שיח  על  הדתי  הממסד  של  ההגמוניה 
  תחום   בתור  הביו־רפואה  התחזקות  (.1996  )פוקו,  והחטא  היצר  לעולם  קשורים  וומיניות
 אנושית  חוויה  בתור  מיניות  של  מחודשת  לתפיסה  הביאה  העשרים  המאה  בתחילת  מדעי

 

 ון נקבה.רוב העוסקים בתחום הייעוץ החינוכי ובפרט במחקר זה הם נשים ולכן אתייחס אליהן מכאן והלאה בלש .1
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  שדה ב  גם   להיבחן   המיניות  החלה   מקביל  תהליךב  הסקסולוגיה.   תחום  ולהתפתחות  טבעית
 לוק בה  הנרי  כגון  חוקרים  חברתיים.  כוחות  יחסי  של  במונחים  החברה  מדעי  של  המחקרי
בתוך מרחב תרבותי וחברתי    המתנהליצר טבעי  בתור  מיניות  דנו ב  הםפרויד ועמיתי,  אליס

(Parker, 2009  בהתאם מתעצבת  המינית,  הזהות  ובפרט  שהזהות,  הדגישו  מחקרים   .)
בביקורתי ודנו  וכלכליים  תרבותיים  פוליטיים,  חינוכיים,  בתהליכי    ותלהקשרים 

 (. Butler, 1990;  2000,  שלסקי; 2011, 1996,  פוקו; 2014,  מוטייה במרכיביה )והיווצרותה  
חוסר לכר לחששות ו  יאספר, מקום עיצובו של הנוער, ההכניות חינוך מיני לבית  והכנסת ת
 הסכמות.

 הגדרה של  עניין –  מיני חינוך

  נאורות, לו  לקדמה  סימן  בהן  התומכים   בקרב   נתפס   מיני  לחינוך  כניותות  של  קיומן  עצם
  המיני  החינוך  בתהליך  יתרה.  ולמתירנות  מידות   להשחתת  ביטוי   הוא   המתנגדים  ובקרב

  כך  ובתוך   ומיניות,  מין  כלפי  ועמדות   מידות  הרגלים,  התנהגויות,  לרכוש  מצופה  המתבגר
 (. 2010 )וייסבלאי, החברה ערכי את ולהפנים המינית זהותו את לגבש

  שמרניות,  גישות  פי  על  א.  עיקריים:  סוגים  לשלושה  מיני  לחינוך  הגישות  את   לסווג  מקובל

  ערכי   לשמר  נועד  המיני  החינוך  (,Abstinence only)  בלבד"  "הימנעות  כניותות  מכונותה
 אלה  בתוכניות  השיח  הנישואים.  למסגרת  מחוץ  מין  יחסי  קיום  ולמנוע  מסורתיים  מוסר
  על  דיון  כל  מאפשר  הוא  איןו  הנישואים,  במסגרת  שאינו  ממין  גורפת  בהימנעות  עוסק

 היא  (comprehensive sex education)  מקיף"  מיני  "חינוך  ב.  ;הנוער  בני  של  מינית  פעילות
 , מין  מחלות  למשל  שליליות,  ותחשבהנ  מיניות  התנהגויות  למנוע  העיקרית  המטרתש  גישה

  מתן  באמצעות  זאת  פוגעניות,  או   מותאמות   לא  יחסים  ומערכות  מתוכננים  לא  ריונותיה
  לצעירים   תאפשר  וערכים  ידע   הנחלת  זו,   גישה  פי  על  המיניות.  בנושא  ביותר  מקיף  מידע
שי  לקבל מושכלות  בריאיםכוונהחלטות  מין  לחיי  אותם  הוליסטי"  ג.  ; ו  מיני  "חינוך 

(holistic sexuality education)  היא  הנוער  בני  מיניותש  ההנחה  שבבסיסה  מתמקד בגישה  
  אנשים  בתור  בסיסית  זכות  היא  ולהכוונה  למידע  וזכותם  הטבעית  מהתפתחותם  חלק

  ,ומיניות  מין  בדבר   ומקיף  אמין   מידע  מתן   היא  הוליסטית  תוכנית  של  המטרה  .בחברה
 בקרב  התפתח  התשעים  בשנות  .ומספקת  חיובית  חוויה  ראשונהבו  בראש  אוה  מין  כאשר

שיח    מובילים  ואירופאים  אמריקאים  חוקרים ערכים" בתחום  מיני מבוסס  "חינוך  של 

(rights-based sexual education  ,)שוויון   על  בדיון  לשזור  יש  מיניות לו  מיןל  וךעל פיו חינ ש  

 Loeber et)  מיניותה  וההתנהגויות  זהויותה  מגוון  של  וקבלה  שוויוניות  עלו  מגדרי  זכויות

2013 ,Winkelmann & Ketting 2010; ,al..) ובתוכניות בוועדות תוקף משנה קיבל זה שיח  

  חשוב  .(al., et Berglas 2014) ואחת העשרים המאה של השני בעשור שפורסמו האו״ם של
 מושפעות   והן  בתחום  העוסקים  את  המשמשת  לשפה  בסיס  הן  גישותכל שלוש ה   כי  לציין

 גרסאות   יש  למשל,  להימנעות״,  ״חינוךב  .בו  ותנהלמת  הןש  והתרבותי  החברתי  מהמרחב
  הימנעות  המעודד  המסר  צדל  מתקיים  הוא  עוד  כל  מניעה,  אמצעי  על  לימוד  המתירות
  אחרת  פרשנות  לקבל  עשוי  מקיף״  מיני  ״חינוך  על  השיח  כמו כן  נוער.  בני   בקרב  ממין  כוללת

 מסכנות   ואזהרה  הימנעות  שבין  הרצף  על  ונותמגו  בתוכניות  לחלוטין  יםאחר  והדגשים 

ציר(Miedema et al., 2020)כולל    ומיני   מגדרי  לשוויון  לחתירה  נבחנות  שבו  אחר  . 
 לבין  סיכונית  התנהגות  בתור  נוער  של  במיניות  העיסוק  בין  נע  מיני  לחינוך  התוכניות
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   ( positive orientation-sex)חיובית    בחוויה  מיניות   היא  שלהן  המוצא  שנקודת   תוכניות
   (.2019 ,צדוק קאי)

  מרחב   אל  הצצה  מצדיק  מיני  לחינוך  כניותוהת  של  ובתכנים  במטרות  בגישות,  הרב  הבדלה
פי  ובחינתם  כניותוהת  בבחירת  והמניעים  השיקולים  חברתיים־פוליטיים   תהליכים  על 
  רחבים.

 חינוך מיני בבתי ספר ממלכתיים בישראל 

מהווה אבן דרך במיסודו    1973  בשנת  מיני"  ולחינוך  משפחה  לחיי  לחינוך  "היחידה  הקמת
 במשרד   הממלכתי  החינוך  על רקע   פעלה  היחידה   .בישראל  הספר  בבתי  המיני  החינוךשל  

 לא   שלרוב  ספר,ה  בית  ואחות  הרופא  המחנך,  באחריות  היה  בנושא  העיסוק  אז  עד  החינוך.
  הנושא   עלה  דרך כללב  זה.  לעניין  וממשלתית  ציבורית  הכוונה  או  מיוחדת  הכשרה  קיבלו

 הסדורה.  הלימודים  כניתומת  חלק  היה  ולא  חריגים,  אירועים  לע  ובתגובה  תספונטני
 שנות   סוף  לקראת  החלה   החינוך   במשרד  המיני  החינוך  של  למיסודו  הקרקע  הכשרת
  המהפכה   התקופה.  רוח  את  שעיצבו  לאומייםן־ובי  מקומיים  אירועים  רקע  על  השישים
  גם   לשינויים  וגרמ  הגלולה  והפצת  השישים  שנות   בסוף  במערב  שהתרחשה  המינית

 ואובדן  האונים  חוסר  תחושת  את  והעצימו  בארץ,  הנוער  בני  של  המינית  בהתנהגות
 (. 2007 ,קבליון) יותר המבוגר הדור בקרב השליטה

 נקודת   היתהי  1971  ביולי  והבריאות  החינוך  למשרד  משותפת  בין־משרדית  ועדה  התכנסות
 נערות  עם  התמודדות  של  הראשונית  המטרה  בישראל.  המיני   החינוך  בהשרשת  מפנה

  לעיצוב   אמצעי  בתור  הנוער בני  בקרב  ראשונית  ולמניעה  בחינוך  לעיסוק  הורחבה  במצוקה
 והעברתן   זה  בתחום  הסמכויות  שיתוף  .ממושמעים  ואזרחים  מרות  מקבלי  צעירים
  בנושא   מפורטות  תוכניות  של  בהגשתן  הסתיים  החינוך  למשרד   הבריאות  ממשרד

 ההתפתחות   בתחום  וסדנאות  שיעורים  כללוש  י"ב  כיתה  ועד  הגן  מגיל  לילדים  המיועדות
  במין  עיסוק  אגב  זאת  וכל  ובמוסר,  בערכים  וקוגניטיבית,  רגשית  בבשלות  הגופנית,
 מיני"   ולחינוך  משפחה  לחיי  לחינוך  "היחידה  החינוך  במשרד  הוקמה  1973  שנתב  ובמיניות.

  למיסוד  היחידה  הקמת   עימה  שהביאה  הבשורה  אף  על  בתחום.  לטיפול  ייחודית  יחידה  –
  הייתה   בפועל  כניתוהת  של  יישומה  מידתש  נדמה  הספר,  בבתי  והטמעתו  המיני  החינוך
 (. 2011 ,ואחרים ידיד ;2007 ,קבליון) מפתחיה משתכננו נמוכה

  המיני   החינוך   משולב  ומגדר,  זוגיות  למיניות,  היחידה  של  ייעודיות  כניותות  צדל  כיום,
  רחבה כניתות הביניים. ובחטיבות היסודיים הספר בבתי חיים" "כישורי כניתובת בעיקר

 האסרטיביות  לשיפור  תוכניות  כוללת  ,ואישיים  חברתיים  כישורים   מגוון  לפתח  שנועדה  זו
מספר   לצד  זאת  .רחב  בהקשר  אם  גם  ,מיני  לחינוך  לקשר  כמה מהן אפשרש  והתקשורת

 מיני. חינוךב במובהק העוסקים ,גיל תואמי נושאים

 היא  חיים"  ש"כישורי  אף  על   ולכן  הניתנים,  השיעורים  היקף  על  פיקוח  יש  תמיד  לא  בפועל
  שערך  פנימית  בדיקה  לפי  יישומה.  מידת   על  מדויקים  נתונים  לקבל  קשה  חובה,  כניתות

  תמיד לאו הממלכתיים הספר מבתי  65%־בכ מיושמת  כניתוהת ,עשור לפני החינוך משרד
 תלמידי  בקרב  2002בשנת   שטרקשל  רוני  שערך  ממחקר  המיני.  החינוך  שיעורי  בה  נכללים
 בשלוש   מיני  לחינוך  כלל  נחשפו  לא  התלמידים   מן  כרבע  כי  נמצא   הממלכתי   בחינוך  תיכון
  מיני  חינוך  בשיעורי  שהשתתפו  דיווחו  מהתלמידים  כרבע  הסקר;  עריכת  שלפני  השנים
 מיני   חינוך  בשיעורי  שנכחו  דיווחו  מהתלמידים  כמחצית  היותר;  לכל  שעתיים  או  שעה
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  שעות  עשר  של  וסדירה  מובנית  כניתות  פי  על  למדו  כמחצית  רק   ומהם  יותר,  או  שעות  שלוש
 תגובה ב  בעיקר  מיני  חינוך  שיעורי  מנהלים  רבים  ספר  בתי  שטרקשל,  לדברי  יותר.  או

 (. 9, עמ'  2010  )וייסבלאי,  פהומקי  תמוסדר  ,מהיזו  בדרך  ולא   חריגות,  לתופעות  נקודתית
  נושאים   הם   וקשר  אהבה  כי  עולה  בישראל  נוער   בני  739  בקרב  2015  בשנת  שנערך  מסקר

 פחות  הרבה מדוברים ומיניות ומין כלשהי, במידה ילדיהם עם עליהם  משוחחים שהורים
  ,מינית  אלימות  הם  מדוברים  הכי   הממוקדים  הנושאים  כך,  בתוך  (.2017  והברון,  )הברון

  דיווחו   מהנערות  80%־כ  החילוני  הנוער  בקרב  .מניעה  אמצעי  –  מובהק  מגדרי  בפערו
  מקומו  לפיכך  מהנערים.  50%־כ  לעומת  הוריהן,  עם  אחת  פעם  לפחות  הנושא  על  שדיברו

 חשיבות. משנה מקבל הספר בבית המתקיים המיני החינוך של

 מיני   לחינוך  חינוך  אנשי של גישתם

 מחנכים,  למדעים,  מורים  –  יםשונ  חינוך  אנשי  ידיב  מועברות  בעולם  המיני  החינוך  כניותות
  מחקרים ישנם . ספרית הבית או  הלאומית  מדיניותהו כניתוהת אופיעל פי  – ועוד יועצים
 שנערך  ממחקר  המיני.  החינוך  לנושא  אלו  של  גישתם  את  נקודתית  הבוחנים  בלבד  מעטים

  נוער   בני  להדריך  שבאחריותם  מאמינים  מיני  בחינוך  שהעוסקים  עולה  למשל,  בארה״ב,
  שבני   סבורים  ,חינוך  אנשי  םהוב  מבוגרים,  סיכונית.  התנהגות  ולמניעת  בריאה  למיניות
 את  מזהים  המורים  .בטוחה  לא ולעיתים  מופגנת  המינית  התנהגותם שו  מדיה   רוויי  הנוער

  .( Preston, 2013) האלה ההתנהגויות לנוכח אונים חסרי בתור ההורים

 הצוות   של  והיכולת  התחושות  התפיסות,  ביןו  התלמידים  צורכי   בין  פער  יש  כי  ניכר
בניובתחום  העוסק  החינוכי שנערך  מעדיפים אמצעים  ־. מחקר  שתלמידים  מלמד  זילנד 

ותגובות  נושאים  של  רחב  למגוון  הצוות  אנשי  מצד  ופתיחות  פורמליים  לא  פדגוגיים 

לעומתו, מחקרים אחרים מראים כי מורים מתקשים    (.Allen, 2005)שהנושא יכול לעורר 
ביולוגי למידע  להיצמד  ומעדיפים  רגשיים  או  חברתיים  בנושאים  תוך מרפואי  ־לעסוק 

מובנות   למידה  ושיטות  בתוכניות    הכשרה   היעדר  (.Fine & McClelland, 2006)שימוש 
  נוחות,   חוסר  רק   לא  יוצר  בארה״ב,  המחקרים  משתתפי  שדיווחו  כפי  ,מספקת  ייעודית

  החינוך  שיח  כי  כן  אם  ברור  (. Lesko et al., 2010)  החינוך  אנשי  בקרב  גדולה  שונות  גם  אלא
  החינוכיות,   ותהיועצ   של  ומתפיסותיהן   מעמדותיהן  מושפעים  ויישומו  בישראל  המיני

 שיחה  בהבנת  וחסר  מהותי  נדבך   וזהו  הספר,  בבתי  התוכניות  הטמעת  על  האחראיות
 .בתחום

 המחקר  שיטת

־התלת  והמודל  (CDA – Critical Discourse Analysis)  ביקורתי  שיח  חקר  של  המתודולוגיה

  בוחנים   הם  שכן  ,המחקר  מטרת  את  היטב  יםמשרת  ( Fairclough, 2003)  פיירקלו  של  ממדי
 של   הלשוניים  והמבנים  השפה   ניתוחמ  שעולה  כפי  השיח  של  התיאורי   הממד   את
 הטקסטים  שבה  בדרך   שמתבטא  כפי  הפרשני  הממד   ואת  כתוביםהו  מדובריםה  טקסטיםה

 היועצות   הן  הלוא  ,חברותה  סוכני  באמצעות  ומועברים  מתקבלים  מפורשים,  האלה
 מפי   מיני  חינוך  שיעורי  )תיאור  ההסברתי   הממד  הוא  במודל  השלישי  הממד  החינוכיות.
 נהל מת  השיח  שבו  הכולל  החברתי  להקשר  האישית  הפרשנות  את  בוחן  והוא  היועצות(,

(Fairclough, 2003; Van Dijk, 1999; Searle, 2010.)   
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 עיקריות: קטגוריות לשתי נחלקים זה מחקר המשמשים טקסטיםה

 נכתבת   מיני  חינוך  בנושא  החינוך   משרד  של  הרשמית  כניתוהת  –  הכתובים  הטקסטים
  המבנים   הכתובים  הטקסטים  את  לייצג  נבחרו  מציע  שהוא  החומרים  כן  ועל  שפ"י,  ידיב

 ייבחנו  אחרים.  ממקורות  כניותותב  גם  משתמשות  ותרב  ותשיועצ  אף  על  השיח,  את
 מילים   תוכן,בחינת    תוך  מהן  שנעדרות  אלו  כמו  ,שפ"י   של  כניותותב  דונותיהנ  הסוגיות

 ולהיווכח  משותפות  תמות  לזהות  כדי  והרטוריים  הלשוניים  מבניםהו  השיח  את   מבנותה
  (.2015 )קצ'רגין, פוליטית־חברתית תפיסה  ומשמשות מחזקות שהן באופן

 כן   ועל  היועצות,  בידי  בשיעורים  מיושמות   הכתובות  כניותותה  –  המדוברים  הטקסטים
 השיח.  על המתקבלת התמונה את משלימים מימושן ואופן תפיסותיהן על עימן ראיונות

 האמונות   ובין  שפ"י  סחישנ  הלימוד  כניותות  של  המסרים  בין  פערים  יש  אם  לחקור  בבואנו
 מסרים ב  הן  פנימיים  פעריםל  במיוחד  לב  נשים  ות,החינוכי  ותהיועצ  של  והתפיסות
  ןעבודת  את   ןלתפיסת  התאורטית  ןגישת  בין  היועצות  בעבודת  הן  שפ"י  של  ובתוכניות
  בכיתה.

 . 2018הטקסטים נאספו ב־

 וכלי המחקר המחקר משתתפי

  ספרם  בביתש  יסודי־העל  הממלכתי  החינוך  מן  ויועץ  יועצות  העשר־חמש  עם  ראיונות  ונעש
  מיניות מדריכות ושתי אחת שפ"י מדריכת רואיינו כמו כן  .מיני לחינוך כניותות מועברות
  המלווה   שפ"י  מדריכת  של  הפניה  באמצעות  זה  למחקר  הגיעו  ותהיועצ  יועצות.  שאינן
 המרואיינות  בין  השלג".  "כדור  שיטתבו  אישית  היכרות  באמצעות   הספר,  בבית  יועצים

  בגיל  נוער עם העליונה בחטיבה עובדות שבע ביניים, בחטיבת נוער עם עובדות  יועצות שש
 ותהמרואיינשש־שנתיים המכילים חטיבה ותיכון יחד.    ספר  בבתי  עובדות  ותאחרוה  תיכון,
טווח  ותמתפרש פני  של  על  ספר   רחב  בבתי  פועלות  מהיועצות  כמחצית  וותק.  גילים 

יישובים עירוניים מחיפה וצפונה.  ב  ן פועלותהמשתייכים למנהל ההתיישבותי וכמחצית
עיקריים:   רבדים  בארבעה  התרכז  כללית;  1הריאיון  מיניות  נוער;  2(  בני  מיניות   ) 

קטיקות שהם  ( תפקידם ואחריותם של היועצים בקידום חינוך מיני בבית הספר והפר3
  מוכתבת  שהיא   וכפי  ספרם  בבית   ( התוכנית לחינוך המיני, כפי שהיא מועברת 4מיישמים;  

  היועצות,   תפיסות  בין  פנימי  ההלימ   חוסר  של  נקודות  הודגשו  הראיונות  במהלך  שפ"י.  בידי
  בנקודות  אותה.  מתארות  שהן  כפי   בכיתה,  שלהן  הפרקטיקה  ובין  עליהן,  מדווחות  שהן  כפי
 היועצות. בהן שהשתמשו ההצדקה אסטרטגיות נבחנו אלו

 הממצאים ניתוח

 תמות  זוהו   .(Strauss & Corbin, 1994)  לקטגוריות  וקודדו  תומללו,  הוקלטו  הראיונות  כל
, ובפרט הושם דגש על תמות שהופיעו בשני הראיונות  ובניתוח  הטקסטים   בניתוח   מרכזיות

 הניתוחים לצורך קבלת תמונה שלמה ומורחבת של השיח.  

 ממצאים 

, כפי שמשתקף באתר שלהם, בשפ"י  ומגדר  זוגיות  למיניות,  היחידה  של  החינוכי  רציונלה
  מוגדר כך:
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  יחסים  פיתוח  גברית,  או  נשית  זהות  גיבוש  לגוף,  התייחסות  וצמיחה,  גדילה
 תים ילע  המלווים  לייםאנורמ  תהליכים  הם  אלה  כל  –  וזוגיים  אישיים־בין

  הרבה  שהוא  ומיניות,  מין   בתחומי  למידע  העצומה  החשיפה  ובפחדים.  בחששות
  ת מחזק  רק  –  ובאינטרנט  התקשורת  באמצעי  בשפע  ומוצג  ומעוות  מסולף  פעמים

 לילדים   לעזור  יכולה  אשר   ומקצועית  אחראית  התערבות  של  חשיבותה  את
  נורמטיבית  שהיא  התנהגות  בין  ולהבחין  יותר,  ומאושר  בריא  באופן  להתבגר
)ידיד,  זוגייםהו  אישיים־הבין  ביחסים  ואלימה  חריגה   התנהגות  לבין  ובריאה  .

 ( 39ח"ת, עמ' 

בבסיס הרציונל שהוא התשתית למדיניות היחידה, מוצג תהליך ההתבגרות המינית בתור  
ניתוח המילים מלמד על קיטוב בין ״מידע מסולף ומעוות״   תהליך טבעי, הזקוק להכוונה.

לעומת   ״ומקצועית  אחראית  התערבותו״ ואלימה  חריגה  פוטנציאלית  התנהגות  ובין 
ההנגדה   ובריאה.  נורמטיבית  רצויה,    הן  בראיונות  הן  –   המחקר  כלבה  שזורהתנהגות 

 .כניותוהת בניתוח

   אליהן  ההתייחסות  ודרכי מיני לחינוך כניותובת יותעיקר  תמות

היצע התוכניות לחינוך מיני של שפ״י נועד לאפשר גמישות ובחירה מותאמת של כל יועצת  
לאקלים, לתרבות ולצרכים בבית ספרה. עם זאת, תמות מסוימות נוטות לחזור בתוכניות 

ה ספריות  אלה  מגוהבית  תמות  סביב  תיעשה  המחקר  ממצאי  סקירת  שילוב  בונות. 
 בים והמדוברים. המקורות הכתו

   שליחות  של חשיבותה

 הכלל.  מן  יוצא  בלי  ותהיועצ  כל   גרסו  כך   ,בעבודתן  ומרכזי  חשוב  חלק  הוא  המיני  החינוך
  לשמור   חייבים  ]...[  24/7  שלהם  מהחיים  חלק   ממלא  ]המיניות[  "זה:  היועצות  אחת  אומרת 
  כמושליליים    בביטויים  השימוש  .חיים"  הם  שבו  הגירויים  ומלא  המטורף  בעולם  עליהם

או ״מסולף ומעוות״, כפי שהופיע ברציונל החינוכי של שפ״י, חוזר על עצמו בכל    ,"מטורף"
 בנוח   לא  חשו  ותהיועצ  הנוער.  בני  מיניות  של  השלילית  תפיסהאת ה  חלקי השיח ומדגיש

  לא   אולםו  ,ידע  והנחלת  כלים  הענקת  על  לדבר  והעדיפו  הנוער,   את  "לתקן"  הביטוי  עם
  ערכי   גם  אלא  ,האלה  בשיעורים  מועבר   אובייקטיבי  מידע  רק  שלא  בריאיון   התברר   אחת
  איך  מבינים  כמבוגרים  "אנחנו  ".ראויות"  החלטות  לקבל  נוערל  גרוםל  שמטרתם  מוסר

אחת הנוער"  של  בהתנהגות  ה'פריצות'   את  ורואים  להתנהל  צריכים  הדברים , משתפת 
הספר  ב  מיני   לחינוך  וחשיבות  צידוק  רואות  ותמהיועצ  כמה  .היועצות  בשל   בעיקרבית 

  עם   מדברים  לא  הוריםש  מראים  "מחקרים  היועצות:  אחת  מפי  בנושא.  הורית  יד  זלתוא
 אני   מין.  על  ולא  אלכוהול  על  לא  סמים,  על  לא  החשובים.  הדברים  על  שלהם  הילדים
 סתמכותהה  "....בבית  תםיא  מדברים  שלא  מה  על  תםיא  לדבר  שלי  התפקיד  שזה  מרגישה

 מקצוע,   אנשי  בידי  המיני  החינוך  להפקדת  היא עוד סוג של תיקוף  אקדמיים  מחקרים  על
מקומות ב  שננקטה   רטוריקה  והיא  גםו  ריהזכ  מהיועצות  כמה  נות.הראיו  במהלך   עוד 
  בחברה,   המשפחה  מוסד  בחשיבות  מדובראם  ,  תפיסתה  לפי  יועצת  כל  חברתי,  תיקון
  נמצאת  מיניות  לצערי  "היוםמספרת יועצת:    ועוד.  השונה  לקבלת  בפתיחות  מגדרי,  בשוויון
  בתהליכים   לשלוט  כדי  ביקורתית  עין  הנוער  בקרב  לייצר  חייבים  [...]  דבר  בכל  כמעט

    האלה".
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   ת:ויועצ עוד ושתיאר וכפי

 על  מינית.  נורמטיביות־הטרו  על  הומופוביה,  על  החברה,   של  ביקורת  על  דיברנו
  אולי   השינוי  –  הנוער  בני  את  לחנך  נצליח  אם  אולי  [. ..]  פוריטניות  על  פטריארכיה,

  .מהם יבוא

  שאר   בקרב   גם  התוצאות  את   לראות  ונתחיל  הישועה  תבוא  שמהנוער  הלוואי...
 . הקהילה

 להחלשה  העצמה בין – במיניות ונשיות גבריות

  בחינוך  ראו  מהיועצות  רבות  חברתי.  תיקון  של  הרחבה  באג'נדה  משתלבת  נשית  העצמה
  שזו   וחשו  למגדר,  הקשורים  מיתוסים  ולשבירת  נשית  העצמה  של  לשיח  הזדמנות  המיני

  . בהם מחזיקים שהילדים המגדריים הסטראוטיפים את לשלילה ציינו הן ן.עבור שליחות
גם בטקסטים הכתובים נדרשים לכך. למשל, בתוכנית כישורי חיים, ״חברות ואהבה״,  

תוך פנייה ממוקדת  מ, עוסקים במיוחד בחיזור של בת אחר בן 'ח ת כיתהכבהמועברת בש
למורה להידרש לנושא זה ולידיעה שעל אף העידן המודרני, תלמידים רבים עדיין שבויים  

  יש  תמיד   לא  היועצות  בקרב  כי   נראה   בכל זאת בתפיסה כי תפקיד החיזור הוא של הבן.  
  "הבנים :  מספרת  היועצות  אחת  הביצוע.  בין ו  מגדריות  מוסכמות  לנפץ  הרצון  בין  הלימה
  ]...[  וקשר  אינטימיות  אהבה,  על  דיברו  הבנות  מניעה,  אמצעי  זרימה,  אווירה,  על  דיברו
  שלי  שהאמירה  ברור  אבל  שווים,   בסיסיים  צרכים  לכולנו  שבעצם  להם  להראות  ניסיתי
אל עדיף להפריד  י"באיד  משתפת:יועצת אחת  הסטראוטיפי שלהם".    בנרטיב  נבלעה  בסוף

בנים ובנות, אבל זה לא הסתדר מבחינת המערכת ]...[ עכשיו כשאנחנו מדברות אני מודה 
ושוב קולן של הבנות הושתק  וברור,  יצא שקולם של הבנים נשמע מאוד חזק  שבכיתה 

הכתוב,  ]...[ בטקסט  גם  ההמחשה מתוך  ".  אמצעי  מרבית  המוצהרות,  לכוונות  ניגוד 
אות מחזקים את הסטראוטיפים המגדריים )למשל בתוכנית ״מהתנהגות מינית והדוגמ

ט כיתה  של  חיים  בכישורי  מינית״  לפגיעה  ומחשבות    'נורמטיבית  תחושות  מתוארות 
בן   בין  מפגש  לעורר  הן בתל שעשוי  המחשבות  וכל  להגיב  הילדים  צריכים  שעליהן   ,

 סטראוטיפיות למגדר(. 

 שתיקה ל מגע בין

 בולט  זאת  רקע  על  אדם.  בני  ביןפיזי    מגעונים של  מגובסוגים    עוסקת בין השאר  מיניות
 "לא   :היועצות  אחת   שאמרה  כפי  .בבתי הספר  המיני  בחינוך  מגע  על  דיון  היעדר  במיוחד

 זה".   על  לדבר   מה  אין  טבעי,  זה  ונשיקה.  חיבוק  על  לשיחה  יש  תכלית  איזו  יודעת   כך  כל
 היועצת   מין.   יחסי  על  רבות  שאלות  שואלים  שהילדים  ציינה  היאקודם לכן  ש  אף   על  זאת
  על   ששאלמסוים כיוונה היועצת ילד    אירוע ב  התלמידים.  עם  השיח  גבולות  את  תוחמת  גם

  מגע  של  ישיר  המשך  הם  מין  "יחסי  הראשונה:  הנשיקה  כלפי  רגשותיו  על  לשיחה  מין  יחסי
  עצמך עם בודק אתה למשל, הראשונה לנשיקה הזמן שהגיע מרגיש אתה כאשר בכללותו.

  מענה. בלי השארנ מין יחסי קיום על הילד של שאלתו רגשית?" מוכן אני האם –

בית    בחצר  אליו  שהן נחשפו  ,תלמידים  בין  גופני  מגעסיפורים של יועצות התמקדו ב  כמה
עצמן  כש  .שנתי  בטיול  אוספר  ה ומצאו  הפומביות  את  הדגישו  הן  להגיב  צורך  חשו 

בסיטואציה משמעתית יותר מחינוכית, וזאת במקרה שהנושא זכה ליחס. יועצת אחרת 
 בעיניי.   מקום  לזה  שאין  למרות  לזה,  אתייחס  ולא  להם  אעיר  לא  אני  כלל  "בדרךמדווחת:  
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 הפומביות   של  העניין  את  אברר  אני  פרטי,  יותר  בהקשר  או  בחדר  אצלי  הנושא  עולה  אם
 בעניין   ותליועצ  שיש  הברורה  העמדה  למרות   ההקשר".  זה  ]...[  לי  שמפריע  המגע  לא  זה  פה.
  הלימוד. כניותוובת בשיעורים בלבד לעיסוק מועט זוכה הנושא ,בית הספר בתחומי מגע

מוגדרים   מין  יחסי  שפ"י  במדיניותש  אף. על  הנושא  היעדר  ניכר  הכתובים  בטקסטיםגם  
  פגיעה   בעניין  בעיקר  נזכרים  מין   ויחסי  מגע, הרי שהתיכון  בשנות   לעיסוק  הנושאים  אחד

הנושא ״חברות ואהבה״ בכישורי חיים    על רקע  .אדומות"  ו"נורות  גבולות  הצבת  מינית,
  ו"טבעי   מין",  יחסי  בקיום מותנית  אינה  "אהבהמצוינים בין השאר המסרים    'של כיתה ח
  היחידים   המסרים  זה".  ]גיל[  בשלב  יחסים  במערכות  להתחיל  שלא  יםהבוחר  שיש  ונורמלי

  "נשיקות",  הם  מעט  דוניםינ  שכן  מגע  סוגי  ה.השליל  דרך  על  מנוסחיםהקשורים ביחסי מין  
לשימוש    ו"יחסים".  "התגפפויות" דוגמה  שיח    כלליות  במיליםזוהי  פני  על  ומעורפלות 

 .ברור וחד־משמעי

י  כניתות  לציין  מעניין  שם ב  שפ"י,  מאתר  נלקחה  שלא  שהציגה אחת היועצות,  'לכיתה 
  ביחסי   המתבקש  העיסוק  אתמראש    המדיר  כנית,והת  שם  צדל  סקס".  רק  לא  זה  "אהבה
  בפרק   ייםזהפי  והיחסים   המגע  נושא  את  העניינים  בתוכן  כלל  התכנים  פירוט  כי  עלה  המין,
המחקר   החוברת  ניתוח  ומסכם.   אחרון   מן   נשמט   אחרון  פרק   אותו  כי  העלה  לצורך 

בשנת    החוברת כלומר  בפועל.  מהתוכנית  חלק  הוא  אין  ממתי  לומר  ידעה  לא  והיועצת 
עבודה שלמה )לפחות( לא המחנכות ולא היועצת שמו לב להיעדרו של הפרק וממילא לא  

גם לחזק מחקרים קודמים שדיברו ונושא המגע,  כלפי  הגיעו אליו. יש בכך להעיד על היחס  
 אכיפה ומעקב על היקף התוכניות המועברות ועל תוכנן.  על היעדר

  חופשית  לאהבה מונוגמיה בין

 או   "זוגיות"  הוא  היועצים  כל  בקרב   מיני  לחינוך  כניתובת  הבולטים  הנושאים  אחד
  או  ואהבה"  "זוגיות  כמו  ,השניים  בין   המקשרים  שמות  כניותומהת  ולרבות  "חברות",
 וליחסי   זוג  בני  של  להחלפה  אזכור   כלל  אין  הכתובים  בטקסטים  בריאה".  ומיניות  "חברות

  ות היועצ  בקרב  עורר  הנושאים,  משאר  יותר  אולי  הזה,  הנושא  זוגיות.  במסגרת  שאינם  מין
 ן שה  יותר  השמרנית  הגישה  ובין  הליברלית  המוצהרת  ןעמדת  בין  הפער  לנוכח  נוחות  חוסר
  צריכים   מין  "יחסי  משמעית:־וחד  מפורשת  עמדה  הציגה  אחת  יועצת  בכיתה.  ותמציג
 ליחסי  יותר  מקבלת  עמדה  הביעו  אחרות  יועצות  זוגיות".  ובתוך  קשר  בתוך  תמיד  להיות
 כנשים   האישית   עמדתן  בין  מודעת   הפרדה  נוקטות   רובן  אולםו  זוגית,  במסגרת  שלא  מין

הספרב  מיני  וחינוך  נוער  בני  מיניותכלפי    עמדתן  ובין  בוגרות  שם   להיות  "חייבת  .בתי 
  בניסיון  .היועצות  אחת  אמרה  הילדה",  של  לרעה  ניצול  יהיה  לא   שזה  כדי  קרבה  איזושהי
 בלי  ליחסים  מפרגנת  דווקא  "אני  היועצת:  אמרה  יותר  הרחבה  התופעה  על  להסתכל
  מהתמכרות,   –  מגיע  זה  מאין  לבדוק  צריך"   "....לי  קשה  גבולות  בלי  כשזה  אבל  זוגיות,
 מחלות".   על  היריון,  על  שבעניין,  האחריות  על  חשבה  היא  האם  מחסך,  בקשר,  מצורך

  היא  וחששות  מחלות  אחריות,  על  הדיבור  ובין  המוצהרת  הקבלה  בין  הפער  על  ומדהבע
  ליצור   עלול  זה  אם  אפילו  הסוף,  עד  אותה  לברר  אנסה  אחריות.  עם  בא  "מין  אמרה:
 מיניות   מתאפשרת  "לפעמים  ציינה:  אחת  יועצת  הפחדה".   של  או  שיפוטיות  של   תחושה
  היכרות  וחוסר  ריחוק  זרות,  צריכה  שדווקא  מיניות  אינטימי.  ולא  מוגן  לא  שהוא  במקום
 אמירה   אך.  בעיניי"  נחות  לא   שזה  לומר  לי  וחשוב  פיזי,  סיפוק  ונותנת  פיזית  בעיקר  והיא
 המיני.  החינוך  בשיעוריהתבטאה  לא עצמה,היא ל, יוצאת דופן במחקר כשזו

  



 צמרת ריקון ולי צ'פמן  154

 

 דכ כרך –פ"ג  תש  –  החינוכי הייעוץ

 

 אחרות מיניות לנטיות הטרוסקסואליות בין

  כבוד  על  שמירה   תוך מ  מיניות  ונטיות   זהויות  על  דיון ב  חשיבות  ראו  ותהיועצ  כל  כמעט
  דיכאון   יאירוע  ריבוי   שהראו  במחקרים   זאת   להצדיק  צורך  מצאו  מהן   ותורב  וקבלה,

  הוא אין    הנושא  של  המוצהרת  החשיבות  למרות  הומוסקסואלי.  נוער  בקרב   ואובדנות
  ממנו   מבוטל  לא  שחלק  ,ייעודי  לשיעור  מופרד  אלא   השוטף,  השיעורים  במערך  משולב
  , זוגיות   כגון  אחרים,  בנושאים  העוסקים  בשיעורים  עליה.  ובביקורת  בהומופוביה  עוסק
הוא  משיכה,  של  ותחושות  חיזור   זוג   בני  בין  הטרוסקסואליים,  יחסיםב  תמיד  העיסוק 

  ובנטיות   בהומוסקסואליות  שהעיסוק  הרושם  מתקבל  יחסים.  מערכת  ובתוך  מחויבים
  וידעתי  לכיתה  "נכנסתימספרת אחת היועצות:    הטרוסקסואלי.  לנוער  בעיקר  נועד  מיניות
  הרגשתי   ]...[  שלו  המינית  הנטייה  לגבי  מבולבל  קצת  ילד  שם  שיושב  פרטניות  משיחות
ם יש  בהש  מקריםה  בכל  הסערה".  בעין  אותו   העמדתי  בו  לתמוך  במקום   כאילו  בדיעבד

  אחרות   מיניות   זהויותל  או  לנטיות   אזכור  ואין  בלבד  להומוסקסואליותעיסוק, הוא מכוון  
  מסר   יםומעביר  באריכות  בנושא  גם הם  יםעוסק  הכתובים  הטקסטים  יותר.  מורכבות  או
  לפעילויות   תשתית  ששימשו  סיפוריםוה  דוגמאותה  היגדים,ה  כאן  גם  אך,  והכלה  קבלה  של
 אחת   של  פעילותה  היא  דופן  יוצאת  הטרוסקסואליים.  יחסים  תמיד   מתארים  ונותמגוה

  לא   "אני  :בתי ספרל  מיני  חינוך   של  חיצוניות  כניותות  המביאה  יועצת,  שאינה  המדריכות
  אומרת  הזמן  כל  אני  הראשון.  מהרגע  שלי  בשיח  יהיה  זה  אבל   הומופביה,  על  מילה  אדבר
 מושם  אלו  בהדרכות  ".'מישהי  עם  או  מישהו  עם  יוצא  הכשאת  לבן,  או   לבת  נמשכת   'כשאת
  המדריכים: בחירת על גם דגש

  לידי  בא   הדבר  [...]  כאפשרות   המורכבת  המינית  הזהות  את   להביא  רוצים  אנחנו
  כולו.  בסמינר  החינוכית  מהחשיבה  חלק  גם  ספק  ללא  הוא  אך  תכנים,ב  גם  ביטוי
 לבנות,  בנים  בין  ללהט"בים,  הטרוסקסואלים  שהם  מדריכים  בין  איזונים   נעשים

 ואישה  גבר  של  זוגות  מופיעים  מגע  של  שונות  ]בתמונות  ההמחשות  בבחירת  גם
  וכל   נשים[,  של  וזוגות  גברים  של  זוגות  שמופיעים  כפי  אופן  ובאותו  מינון  באותו
 התלמידים.  מול בשיח הזמן

   והצדקות קשיים

  מוקדבתור    מלכתחילה  והוצגו  גלויים  היו  היועצות  של  בעבודתן  שעולים  מהפערים  כמה
 . הראיונות  במהלך  שיקוףב  רק  ונחשפו  סמויים  היו  כמה מהם  אך,  ובלבול  נחת  חוסר  של

 מורכבות  על  מעידים  ,האלה  לפערים  הסברות בתור  היועצ  ארוישת  והקשיים  ההצדקות
 זה,   מחקרב  עלושלא    פערים  שלאחר    רובד  שקיים  להניח  יש מקום   .בתי הספרב  הנושא

 עצמן. בכיתות פעילויותב

  מדוברש  בין  במערכת,  אנשיםה  שאר  עם  הקושי  הוא  היועצות  כלל  שיתפוש  מרכזי  קושי
 עקרונותיה  עם  אחד  בקנה  עוליםבהכרח    שלא  עקרונות  לקדם  שבסמכותה  בהנהלה

  העברת   עלבתי הספר    בובראחראיות  שבמחנכות    מדוברש  ובין  היועצת,  של  המקצועיים
עושות    בפועל  בכיתה  הפעילויות   מכוונת   היועצתש  דיוק  או  ביטחון  באותו  זאתואין הן 
  באמצעות  או   ישירות  ההורים,  קהילת   של  התערבות  על  אף  סיפרה  ותיקה  יועצת  .אליהם
   ., בהטמעת תוכנית העוסקת בהומוסקסואליותההנהלה

 בסוף  .שנה  עשרים  לפני  לא  כנית.והת  את   מכניסה  הייתי  לא  פעולה  שיתוף  .ללא..
  מוסרנית   או  הומופובית  היא  שלהם  העמדה  ואם  כנית,והת  את  מעבירים  המחנכים
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  שנים  שכמה הוא הסיפור של סופו ]...[ מלהועיל יותר להזיק עלול זה צדקנית, או
 המועצה   לתגובת  מחשש  כניתוהת  את  וביטלה  חדשה  מנהלת  הגיעה  אחרי

 . להילחם כוח היה לא כבר ולי וההורים,

 אולם  , דריכותמה  היועצמן    ןה  אילו  יותר   טוב   עוברות  היו  כניות ושהת  ותמאמינ  ותיועצ
, כפי והמחנכות  המחנכים  בידי  המשימה  את  להפקיד  לעיתים  ותנאלצ  ןה  מערכת  משיקולי

  :שמעידות כמה מהן

 לדעתי, ]...[ התכנים כל את בעצמי לכולם להעביר  יכולה לא אני  כיתות. 26 לי יש
   .להם שתכננתי כפי המערכים את השנה העבירו לא ]המחנכים[ מהם חצי

  את   לעשות  זמן  אפילו  לי  הותיר  שלא   מה  אחד,  לשיעור  רק   בעצמי  נכנסתי   בסוף
 אתעקש   הבאה  בשנה  משמעותי.  ולא  פרונטלי  שיעור  ויצא  שתכננתי,  כפי  הסדנה

   כפול. שיעור על

 לעסוק   ובחופש  היועצות  בקרב  כניותוהת  בבנייתחשוב    שיקול  הןאף   ותקציב  זמן  מגבלות
  שיתפו   יועצות  מענה.   הדורשים  הייעוציים  התחומים  שאר  לצד  המיני,  החינוך  בתחום

 ולקשיים   למבוכה  הפתרונות  אחד  הטוב.   במקרה  ובקיצור  חלקית  שהועברו  בתוכניות
  כניותוהת  אחת   ספרה  שבבית  יועצת  מבחוץ.  מרצים  הזמנת  הוא  לעיל  שתוארו  הארגוניים
   זה: בעניין הוסיפה חיצונית היא העיקריות

  ספר   בית  של  בחירה  זו   הזו.  כניתולת  הולך  והחברתי  הייעוצי  מהתקציב  גדול  חלק
 שזה חושבת אני ]...[ המשאבים את יש ספר בית לכל ולא מאליה מובנת לא והיא
 החינוך   ומשרד  זה,  את  להבין  צריך  שפ"י  בתחומם.  מקצוענים  להכניס  גמור  בסדר
 וכסף. משאבים זמן, לכך להקצות צריך

   טפחיים? מכסים או טפח מגלים וסיכום: דיון

 של   ועבודתן  ןתפיסותיה  באמצעות  המיני  החינוך  של  המדובר  השיח  נותחו  הנוכחי  במחקר
  כי   עולה  מהממצאים  .שפ"י  של  הלימוד  כניותוובת  טקסטיםב  הכתוב  השיחו  ותהיועצ
  אמביוולנטי  הוא  בארץ  הממלכתיים  העל־יסודיים  הספר  בבתי  המיני  החינוך  של  השיח
  וליברלית,   פתוחה  חיובית,  מיניות  המציג  הוליסטי  מיני  חינוך  בין  מובנים  פערים  ורצוף
   ם.וכלי ידע הענקת  שתכליתו מקיף מיני חינוך ובין

  אכן  ותהיועצ  כי   מראה  המחקר  המיני.  חינוךב  גדולה  חשיבות  רואים  ותוהיועצ  פ"יש
 התלמידים,  של  ותפיסותיהם  התנהגויותיהם  עיצוב  על  ותאחראי  עצמןב  ותרוא
 שינוי   של  בשורה  לשדר  ותמבקש  ןה  בעוד  אולם  בכללותה.  החברה  תפיסות  על  באמצעותםו

  בתפקיד   ותמשרת  ובכך  ומשמוע,  שליטה  של  בתפקיד  ותמשמש  למעשה  ןה  והתקדמות,

  (. Balanko, 2002  ;2007  ,קבליון  ;2014  מוטייה,)  בחברה  המיני  החינוך  של  השמרני  הקלסי
  הן  היועצות בקרב הן בולטת שנוכחותה סיכון,ו מניעה של הרטוריקה היטב זאת מדגימה

 ההימנעות  האלימות,  ההטרדה,  מתחום  מושגיםב  והשימוש  הכתובים  בטקסטים
  . ו"צמיחה"   "התפתחות"  "בריאות",   "נורמליות",  של  הרטוריקה  לעומת  ,והאזהרה
 קרקעל  חותר  הזה  טקסטואלי־הבין  המתח  כי  עולה  בעולם  אחרים  במקומות  ממחקרים

  בעיני   כניותוהת  של  ובמשמעותיות  באמינות  פוגםו  והמתקדם  ההוליסטי  המיני  החינוך  של

 (. 2006Fine & McClelland; , 2005Allen ,) התלמידים
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 הכתובים   במערכים  הן  והכלה  פתיחות  העצמה,  של  רטוריקה  מקובלת  שבהן  כניותות  יש
 ות היועצ  של  העצמית  התפיסה  בין   הלימה  כלל  בדרך   יש  כך מתוך  ו  ,ותהיועצ  בעבודת  הן

 שבוחנים   בעת  מתגלה  בותיהעק  חוסר  הממצאים.  ובין  ליברליות  של  בשורה  מבשרות  בתור
  בהם  שהעיסוק  או   כניותומהת  שנעדרים  נושאים   ובפרט  אלה,  תוכניות  של   הנושאים  את
  יחסים   ,זוגית  במסגרת  שאינם   יחסים  אוננות,  מין,  יחסי  כגון  יחסית  שולי

 למשל,  מין   יחסי  של  אזכור  קיים  כאשר   .למיניהן  מיניות  ונטיות  וזהויות  הומוסקסואליים
 ים פעמה  ברוב  מוצגו  וניצול  סכנה  של  רטוריקה ב  בעיקר  נקשר  הוא  והכתוב,  המדובר  בשיח

  בנושאים   החיובי  שיחל  ניגודמתוך  ו  המוצהרת  המדיניות  אף  על  שליליים,  בהקשרים
 ששפ"י   והתפיסות  הערכים  בין  מתחים  מראה  המחקר  אלה  כגון  בנושאים  האחרים.
 כי  הרווח  הצידוק  הלימוד.  כניותובת  שעולים  המסרים  ובין  לשדר  מבקשים  ותוהיועצ
 עם   גם  להתמודד  כלים  לתלמידים  שייתן  הוא  והזוגיים  החברתיים  הכישורים  חיזוק

 החינוך   אנשיל  מאפשר   מינית  יחסים   מערכת  עם  בפרטו  יותר   מורכבות   יחסים  מערכות
  המעוררים  מנושאים  להימנע  לגיטימציה  להם  וניתנת   הנוחות  באזורי  להישאר  ותיועצ לו

)  של  ואינטגרלי  חיוני  חלק  שהם  ודילמה,  קונפליקט  & Allen, 2005; Fineהנושא 

McClelland, 2006; Lesko et al., 2010 .) 

 מצד   ולביקורת  להשפעות  ות נתונ  הןו  ספר  בית  של  מורכבת  מערכת  בתוך  ותפועל  ותיועצ
  ותחושות   ותקציב  זמן  שיקולי  עצמם.  והתלמידים  ההורים  קהילת  המורים,  צוות  ההנהלה,
 צת היוע  החלטות  על  המשפיע  אחר  נדבך  הם  לעורר  עשוי  מיניה  חינוךה  תחוםש  מבוכה

 חברות   כגון  למחלוקת  נתונים  שאינם  בתחומים  להישאר  הנטייה  את   ומחזק  החינוכית
  המדיניות  האישיות,  התפיסותי  בין  לפשרה  להגיע  הדרכ  את  ת מוצא  צתיוע  כל  ותקשורת.

   .הוערכי

 ולא   ותהיועצ  של  ןתפיסותיהבאמצעות    בכיתות   כניותוהת  יישום   נבחן  זה  שבמחקר   היות
 מובנות  דילמות  משקפים  שהתגלו  שהפערים  הרי  בפועל,  השיעורים  של  תצפיות  באמצעות

 לראשונה   בותיהעק  חוסר  את  זיהו  ותהיועצ  פעם  ולא  צתהיוע   של  הערכים  עולם  בתוך
 עיוורון   נקודות  לעיתים  משקפים  המחקר  שממצאי  לחדד  וב   ישזה    ממצא  הריאיון.  במהלך

 אלה,   פערים  כי  לציין  מעניין  .המעביר  א יהש  מסריםלו  כניותותל  באשר  העצמ  עצתהיו  של
 גיל,   הבדל  בלי  ותהיועצ  כל  אצל  בותיעקב  התגלו  ות,מסוימ  ובדרגות  וניםמגו  בתחומים

 את   לחזק  בכך  יש .מייצג  אינו  ותהיועצ  של  שהמדגם  אף  על  ,תעסוקה  אזור  או  מגדר  ותק,
 חינוך  ת אש  או   כה מדרי  ,צתיוע  כל  של   המהתמודדות  חלק  הם  האלה  שהפערים  המסקנה
 שנושא   צפויהיה  ש  הנוחות־ואי  המבוכה  נושא  את  למשל  לציין  מעניין  בתחום.  תהעוסק
  על   להעיד  בכך  שיש  ייתכן  היועצות.  עם  בראיונות  עלה  לא  כמעט  זאת  ובכל  יעורר  כזה
 , האלה  הרגשות  ובין  מעצמן  דורשות  שהיועצות  המקצועיות  בין  מהפער  הנחת  חוסר

מקום  התוכניות.  באיכות  לפגוע  שעלולים  היו   יםאחר  ופערים  אלה  שרגשות  להניח  יש 
  בכיתה. בתצפית מתגלים

 זה  ממחקר  שעולים  הממצאים  למקרא  אך  ,זה  לנושא  מוקדשות  רבות  שפ"י  השתלמויות
  הן של  האישיות  והעיוורון  הקושי   נקודות  עם  ותהיועצ  את  להפגיש   כדי  די  בהן  אין  כי  נראה
  כפופות   שאינן  החיצוניות  כניות והת  כי  נמצא  במחקר  מיני.  חינוך  של  המורכב  הנושא  עם

 מדיניות  וליישם  המחלוקת את  ליישב  קלות  ביתר  תיםילע מצליחות  הספר  בית  למדיניות
 מעוניין   או  יכול  ספר  בית  כל  שלא  תקציבים  מחייבות  אלו   כניותות  ופתוחה.  חיובית
  עוסקת  שהמערכת  וחברתיים  ייעוציים  נושאים  של  העצום  במגוון  מיני  לחינוך  להקצות
 בהם. 
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  , חינוך  אנשי  השתתפו  בהםש  עולםב  חקריםמב  משתקפת  ודילמות  קשיים  של  דומה  תמונה
 לאזור  היצמדות  כניות,ובת  אחידות  חוסר  –  המדינות  בין  הגדול   הבדלה  אף  על  וזאת

 של  במסרים  אחידות  חוסרו   החברתי  ובתחום  ביולוגי־המדעי  בתחום  הצוות  של  הנוחות

  ;Allen, 2005)  החינוכי  הצוות  על  להשפיע  שעשויים  יםאנשה  ושאר  ההורים  ,ההנהלה

2012 ,Sherlock; 2010 al., et Lesko ;2006 ,McClelland & Fine.)  

  מוגבל  בפרט  החינוכי  הצוות  של  תחושותיו  ועל  בכלל  בארץ  מיני  חינוך  על  הקיים  המחקר
  השיח   של  ההבנה  את   ויעמיקו  שירחיבו  נוספים  םלמחקרי בסיס  משמש  הוא  כן  ועל  ביותר
  בישראל. המיני החינוך של המלא

 במחקר  שהתגלו  הפערים  על  אחר  רובד  להוסיף  יוכלו  כאמור,  מיני,  חינוך  בשיעורי  תצפיות
 פה   שנרמזו  מהפערים  חלק  לחדד  עשויה  היועצות  של  טון הדיבורו  הגוף  שפת  בחינת  זה.

  של  המודעות  חוסר   מפאת  זה   במחקר  עלו  לא  שכלל  אחרים  פערים  ולחשוף  בראיונות
  של   ועמדותיהם  רגשותיהם  הוא  המיני  החינוך  שיח  של  אחר  חשוב  ממד  אליהם.  היועצות

 אוכלוסיות  של  הצרכים  מהם  לבדוק  מעניין  הנוצר.  השיח  כלפי  ההורים  ושל  התלמידים
 כי  לציין  חשוב  הספר.  בבתי  השיח  את  מפרשים  הם  וכיצד  המיני  החינוך  בתחום  אלה

 גם   כזו  גישה  בעלי  מחקרים  של  הבולט  מיעוטם  בגלל  מתחדדת  כזה   מחקר  של  חשיבותו
 העולמית. בגזרה

 התרבותית  החברתית,  ההשפעה  היא  בראשיתו,  המוצגת  זה  במחקר  העבודה  הנחת
  בעלות   אוכלוסיות  של  מגוון  בישראל  יש  הספר.  בבתי  המיני  החינוך  תחום  על  והפוליטית
 הן   בתוכנן  הן  נבדלות  בהן  המיני  החינוך  ותוכניות  ותרבותיים,  חברתיים  הבדלים

   הספר   בתי  של  הצר  בתחום  בשיח  להתמקד  בחר  זה  מחקר  ראשוני,  בהיותו  בהעברתן.
 הישראלית   בחברה  וניםמגוה  במגזרים  דומים  מחקרים  הממלכתי.  בחינוך  העל־יסודיים

  כפי   למודרניות,  ממסורת  שינוי  של  בתהליך  הנמצאת  חברה  על  למשל  השיח  את  ירחיבו
 מתחים   או  ,(2012  ,ואיזיקוביץ׳  ח׳טיב)  בישראל  המוסלמית  הערבית  בחברה  שמתרחש
 של  ממחקר  שעולה  כפי  ואידאולוגיה,  זהות  של  בהגדרות  חברתיים־ודתיים  מקצועיים
  (. 2016  ,ואחרים  טרייסטמן־ )מזרחי  הממלכתי־דתי  החינוך של  באולפנות  חינוכיות  יועצות
 ופערים  תמות   ולזהות  המגזרים  בין  השוואתי  מחקר   לחקור  זה   בהקשר  במיוחד  מעניין
 והמחקר   בישראל  המיני  החינוך  על  האמון  התחום  הוא  החינוכי  הייעוץ  בעוד  מגזרים.  חוצי

  בתחום   אחרים  מחקרים  לראות  יהיה  ומעשיר  שמעניין  הרי  השיח,  תשתית  הוא  בתחומו
 של  ההדדית  ההשפעה  את  ולראות  ומגדר,  סוציולוגיה  החברה,  מדעי   כגון  מחקר   משדות
  אלה.  תחומים על המיני החינוך

העל־ב  מיני  חינוך  של  השיח  את   ן בח  הז  מחקר הספר    הממלכתי  בחינוך  יסודייםבתי 
קשייםפערים  ףוחש  בישראל,   י אנש  כל  מצד  גדול  רצון  צדל   בותיעק  חוסר  לעיתים ו  , 
  מחקר ה  תוצאות  ומספקת.  חיובית  למיניות  להכנה  כלים  לתלמידים  לתת  המערכת
 חזקים   שמרניים  תכוחו  נמצאים  וקדמה  ליברליות  לערכי  מתחת  לעיתים  כי  משקפות
היהודית   אלה ו  סמויבו  בגלוי  הפועלים בחברה  וזאת  וגבולותיו,  השיח  על  משפיעים 

ת תמקדווה  האלההחילונית, הנחשבת ליברלית בנושא. הכרת נקודות העיוורון והפערים  
מתאימים  במיטבית   משאבים  ובהקצאת  היועצים  בהכשרת  הכתובות,  בתוכניות  הם 

ו את שיח החינוך המיני הלכה למעשה קרוב יותר אל הצהרת הכוונות של העוסקים  קדמי
 מגלים יותר מטפח. התלמידים   לפניבתחום ואולי נמצא עצמנו 
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