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אור קשתי

מוכ אינם  החרדים  ־"מרבית 
אקדמיות  במסגרות  ללמוד  נים 
מגדרית.  הפרדה  ללא  כלליות 
שנשים  החשיבות  בשל  זאת 
מייחסים  זה  מציבור  וגברים 
החיים  ולאורח  הצניעות  לערכי 
מרבית  בהפרדה  הדוגל  החרדי 
חיים  במעגלי  וגברים  נשים  בין 
המועצה  קבעה  כך   — שונים" 
בתשו (מל"ג)  גבוהה  ־להשכלה 
המ נגד  לבג"ץ  לעתירה  ־בתה 

זהו  לחרדים.  הנפרדים  סלולים 
הפרדה  המוכר — "בלי  הנרטיב 
שחזרו   — יבואו"  לא  החרדים 
והפיצו השר נפתלי בנט וראשי 
בכל  הגבוהה,  ההשכלה  מערכת 
־פעם שהתעוררו שאלות על הפ

חרדיות   — נשים  בזכויות  גיעה 
ומרצות.  סטודנטיות  וחילוניות, 
הבסיס המחקרי היחיד לקמפיין 
האחרונות  השנים  של  ההפרדה 
הוא סקר עמדות בציבור החרדי, 

שהוזמן על ידי המל"ג. 
מערער  חדש  מחקר  ואולם, 
הסקר  של  הממצאים  תוקף  את 
נתונים  ומציג  מסקנותיו,  ואת 
זה  של  מאלו  לגמרי  שונים 
ד"ר  שערכה  מהמחקר  שהוזמן. 
מהאוניברסיטה  ברק־קורן  נטע 
 44% רק  כי  עולה  העברית, 
מהחרדים המעוניינים בלימודים 
הס מין  את  הגדירו  ־אקדמיים 

מרכזי  כשיקול  לכיתה  טודנטים 
אמרו  בלבד   23% מבחינתם. 
בקמפוס  המגדרית  ההפרדה  כי 
 16% ורק  עבורם,  כמשמעותית 
כשיקול  המרצה  מין  את  ציינו 

מרכזי. 
התוכנית  גיבוש  במסגרת 
־הרב־שנתית לשילוב חרדים בא

בג"ץ  הוראת  ובעקבות  קדמיה, 
בעתירה הראשונה נגד ההפרדה 
בין המינים, הזמינה המל"ג סקר 
החר הציבור  עמדות  את  ־שבדק 
־די כלפי לימודים אקדמיים. הס

מלחי  אסף  ידי  על  שנערך  קר, 
2017, הוא הת־  ופורסם בתחילת
לתוכ היחידה  המחקרית  ־שתית 

נית המל"ג, שעיגנה והרחיבה את 
הממצאים,  באקדמיה.  ההפרדה 
שנגזרו  והמסקנות  הפרשנות 
־מהם נמצאים בבסיס תשובת המ

דינה לעתירה שהגישה ד"ר יופי 
אקדמיה  אנשי  וקבוצת  תירוש 
־נגד המל"ג, ומשמשים את התו
לחר "התאמות"  בהנהגת  ־מכים 

דים גם בצבא ובמקומות עבודה, 
הח הצוערים  בתוכנית  ־למשל 

פי  על  המדינה.  בשירות  רדים 
של  המעשית  משמעותן  רוב, 
־התאמות אלה היא דחיקת מקו

מרחבים  והקמת  הנשים  של  מן 
"סטריליים". 

־השאלה המרכזית שסקר הע
־מדות ביקש לברר היא כיצד מש

פיעה ההפרדה בין גברים לנשים 
ד"ר  לפי  ללימודים.  הביקוש  על 
ברורה  במסקנה  מדובר  מלחי, 
מהחר־  80% כ משמעית:  ־וחד 
במסג ללמוד  מוכנים  אינם  ־דים 

רות מעורבות. "בסוגיית ההפרדה 
כתב,  הוא  באקדמיה",  המגדרית 
"ניצב הציבור החרדי כמעט כגוש 
וחדה  ברורה  אמירה  בעל  אחד, 
־המביעה רתיעה ממשית מלימו
־דים אקדמיים מעורבים". זהו הנ

תון שנשענת עליו טענת המל"ג, 
הכ הנפרדים  המסלולים  ־ולפיה 

רחיים לשילוב חרדים באקדמיה. 
הסבירה  אחרת,  אפשרות  אין 
לפני כמה חודשים יו"ר הוועדה 
פרופ'  (ות"ת),  ולתקצוב  לתכנון 
"עשי והדגישה:  זילברשץ,  ־יפה 

נו מחקרים בעניין". 
ואולם, במאמר שעתיד לצאת 
־לאור בכתב העת האקדמי "מש

לראשונה,  כאן  ונחשף  פטים" 
מהפ ברק־קורן  ד"ר  ־מקעקעת 

קולטה למשפטים באוניברסיטה 
על  המל"ג,  מחקר  את  העברית 
מרכיביו ורבדיו השונים, עד כדי 
אפשר  אי  כי  סבורה  שהיא  כך 
"להסתמך על המסקנות שהמל"ג 

מבקשת לחלץ מהסקר".
מת הסקר  על  הביקורת  ־את 

בבדיקת  כבר  ברק־קורן  חילה 
־הדרך שבה נוסחו השאלות, שצ

ריכה להיות מאוזנת ונייטרלית 
ולא להנחות את הנשאלים כיצד 
לענות. השאלה המהותית ביותר 
בסקר, שביקשה ללמוד על היקף 
העניין בלימודים במסגרות לא־

הנתון  את  והניבה   — מעורבות 
הוסיפה   — מתנגדים   80% של 
שהמוסד  לכך  התייחסות  גם 
לציבור  מותאם  "אינו  האקדמי 
שני  מערב  כזה  ניסוח  החרדי". 
גורמים שונים: הפרדה בין נשים 

לגברים והתאמה לציבור החרדי. 
האחרונה כוללת גורמים שונים, 
רמתו.  או  הלימוד  תוכני  למשל 
והחמורה  הבסיסית  "השגיאה 
בניסוח השאלה היא שהיא אינה 
על  מידע  לחלץ  כלל  מאפשרת 
בלב  הניצבת  העקרונית  הסוגיה 
הסקר — נכונות החרדים ללמוד 
כותבת  מעורבות",  במסגרות 
לקוראים  ומציעה  ברק־קורן, 
השאלה  על  לענות  חילונים 
במוסד  ללמוד  מוכנים  היו  אם 
לציבור  מותאם  "שאינו  אקדמי 

היו  שרבים  בטוח  לא  החילוני". 
מסכימים. 

להבדלים בניסוח השאלות יש 
התו על  גדולה  השפעה  ־כנראה 
אח שאלה  למשל,  כך  ־צאות. 

רת ביקשה מהנשאלים לציין את 
החלט על  המשפיעים  ־הגורמים 
לתשו הכוונה  ללא  ללמוד,  ־תם 

בה מסוימת. הפעם, כ–50% בחרו 
החיים  באורח  מפגיעה  ב"חשש 
80% כפי שהתקב־  החרדי", ולא
לו בשאלה המוטה. מחקר המל"ג 
לא ניסה להסביר את המתח בין 

הממצאים. 
שהתייחסה  אחרת  בשאלה 
בנפ ללמוד  לרצון  ישיר  ־באופן 

רד מגברים או מנשים, רק 1.5% 
מהנשאלים ציינו שההפרדה בין 
העיקרית  הסיבה  היא  המינים 
אקד במסגרת  שלהם  ־לעניין 
בח מדובר  נפרדת.  חרדית  ־מית 

מישה נשאלים מכל המדגם. נתון 
שפור במחקר  דווח  לא  כלל  ־זה 

סם, ונחשף רק כאשר ברק־קורן 
ניתחה מחדש את קובץ הנתונים, 
־שהיא קיבלה רק כחצי שנה לא
־חר שהגישה בקשה לפי חוק חו

מחקר  של  "גישתו  המידע.  פש 
באופן  ולהציג  לטשטש  מל"ג, 
־סלקטיבי את השאלה ואת הנתו
־נים שנאספו בה, פסולה הן מב

מבחינת  והן  מתודולוגית  חינה 
מציינת.  היא  הדיווח",  אתיקת 

"קריאת הדיווח (בדו"ח, א"ק) אל 
הטיה  חושפת  האמת  נתוני  מול 
מקו הממצאים.  בדיווח  ־קשה 

יכירנו  לא  כזו  הסתרה  של  מה 
כללי  על  השומר  רציני  במחקר 
נד בסיסיים".  ויושרה  ־אתיקה 

על  מתגברת  רק  ההטיה  כי  מה 
רקע הדיון המועט בהשפעה של 
על  כלכליים־מקצועיים  גורמים 
המ באקדמיה,  ללמוד  ־ההחלטה 

אף  ואולי  פחות  לא  שמעותית 
באורח  לפגיעה  מהחשש  יותר 

החיים החרדי. 
פורסם  שנה  כחצי  לפני 
ד"ר  של  החישוב  כי  ב"הארץ" 
־מלחי, והמל"ג בעקבותיו, לא הב

חין בין נשאלים חרדים שהצהירו 
או  כזו  במידה  עניין  להם  שיש 
־אחרת בלימודים אקדמיים לכא

לה שהשיבו שאין להם שום עניין 
באקדמיה. האם הקבוצה השנייה 
־— כשליש מכלל המדגם — רל

הנתונים?  לניתוח  בכלל  וונטית 
להציג  צורך  היה  הפחות,  "לכל 
זה",  לצד  זה  הניתוחים  שני  את 
מציינת  היא  ברק־קורן.  כותבת 
המומחיות  כי  לה  סיפר  שמלחי 
ולא  איכותני  במחקר  היא  שלו 
את  בעצמו  ביצע  לא  וכי  כמותי, 
המופי הסטטיסטיים  ־הניתוחים 

עים בדו"ח. זו נקודה משמעותית, 
וגם היא מוצנעת בהערת שוליים: 
בחירת  על  לתהות  רק  "אפשר 

מרכזי,  מחקר  להפקיד  המל"ג 
המשליך באופן כה משמעותי על 
בידי  בסוגיה,  ההחלטות  קבלת 
במתודולו מומחה  שאינו  ־חוקר 

גיה הרלוונטית לבצעו".
־סיכום חלקי של ממצאי הב

חינה של ברק־קורן: מחקר המל"ג 
נוסח באופן מוטה, והוא כורך יחד 
הניתוח "פשט שונים;  ־משתנים 
־ני ואינו מתחשב במרכיבים מש

ממצאים  על  הדיווח  מעותיים"; 
מרכזיים "לקוי ומוטה"; עמימות 
מרחפת מעל שיטת הדגימה ויש 
שיעור  "משקף  המדגם  כי  חשש 
זעיר מהחרדים שהתבקשו לענות 
־על הסקר", ולכן עלול להיות מו

טה. נורות אזהרה אלו ואחרות היו 
אמורות להבהב ולהביא את מלחי 
להיזהר מקביעות חד־משמעיות, 
ששירתו היטב את רצונם של בנט 
־את זילברשץ להצדיק את ההפר

דה המגדרית באקדמיה. 
"סקר מל"ג והדו"ח שנכתב על 
בסיסו אינם יכולים לשמש בסיס 
החלטות",  לקבלת  מהימן  מידע 
להצט "יש  ברק־קורן,  ־מסכמת 

ער על הדרך שבה הוצג המחקר 
ועל כך שהמל"ג בחרה להסתמך 
־עליו מבלי להתעמק בממצאיו וב

כשליו, ואף שאבה את ההצדקה 
לתוכניתה מהחלקים הבעייתיים 

ביותר שלו". 
בעמוד 20 המשך 

מחקר חדש שומט את הבסיס תחת קמפיין ההפרדה בין גברים לנשים חרדים באקדמיה. בעוד שבמל"ג הציגו נתון לפיו 
80% מהחרדים לא ילמדו במסגרת מעורבת, חוקרת עצמאית מצאה כי רק 44% מייחסים חשיבות למגדר חבריהם לכיתה

המל"ג סימנה את המטרה, ולא נתנה 
לעובדות לערער את מדיניות ההפרדה

ד"ר ברק*קורן: "קיים 
חשש כי המל"ג מקבע 

במדיניותו נורמות 
חברתיות מדומות"

טקס חגיגות עשור למכללה החרדית ירושלים, שנסגרה בשנה שעברה. לדברי החוקרת, מחקר המל"ג נוסח באופן מוטה צילום: מיכל פתאל

ד"ר ברק7קורן


