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 שילוב ערבים ויהודים

 בבתי ספר בישראל

 ומורן אופק האורי שויד, יוסי שביט, מייסלון דלאש

 תקציר

אך ברוב ערבים,  אחוז 20-יהודים וכ אחוז 75-חיים כ 2014בישראל של שנת 

מוחלט של ה םרוב. קבוצותהשתי  ניכרת ביןתחומי החיים מתקיימת הפרדה 

 נפרדים במקומות עבודה יםעובד, לאומיים-חד יםיישובב םייח הישראלים

עם זאת, מציאות ההפרדה נמצאת  במערכת החינוך.במוסדות נפרדים  יםולומד

זה  פרקיותר. בתחומים שונים נוצרים מרחבים אינטגרטיביים ו ,בתהליך של שינוי

את ההיסטוריה וההווה של הפרדה ושילוב בין  בוחןותמקד במערכת החינוך, מ

של  . בחלקו הראשוןציבמ שלכותיו והאתגרים שהוא, הערבים על גורמיוליהודים 

התהוות ההפרדה בין ערבים ליהודים במערכת החינוך במהלך נסקרת  הפרק

 ותוב הגוברהמאה העשרים. החלק השני מציג נתונים עכשוויים על מגמות השיל

עוסק במוטיבציות של הורים חלקו השלישי של הפרק בעשור האחרון.  ןלאט

והסיכום נוגע בקצרה באתגרים  ,לב עבור ילדיהםובבואם לבחור בית ספר מש

 מעצבי מדיניות החינוך. בפני שהשילוב מציב 

 
 

                                                           
  אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; ד"ר אורי שויד ,

אוניברסיטת תל במרצה מרכז טאוב ומנהל תכנית מדיניות החינוך בפרופ' יוסי שביט, 
 חוגלסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; מייסלון דלאשה, אוניברסיטת תל אביב, ה חוגאביב, ה

ניברסיטת תל אביב, החוג לסוציולוגיה אולסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; מורן אופק, 
תודתנו המרכז לחינוך יהודי ערבי בישראל, גן חיפה.  ,עמותת "יד ביד"ואנתרופולוגיה ו

 נתונה לנועה מנשה שסייעה במחקר. 
תלמידים יחד שבהם לומדים  ,חלק ממחקר מקיף על בתי הספר המעורבים הואזה  פרק

באמצעות מענק מחקר ליוסי  Jacobs Foundationערבים ויהודים. המחקר נערך במימון 
  שביט ואורי שויד, באישור משרד החינוך.
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 מבוא 

 יםשונ יםאתני יםרבות נכתב על נסיונות השילוב בישראל בין תלמידים מרקע

המחקרים (, אך רוב Shavit, 1984; 2004 ,וכפיר רש; 2013, אחריםמזרחי ו ,)למשל

בשנים האחרונות בתוך החברה היהודית. עדתיים הבדלים ב עוסקים בתחום זה

לשוניים המשלבים תלמידים ערבים -על בתי ספר דומחקרים כמה התפרסמו 

 ;Bekerman, 2008)קיום בין הלאומים -במטרה לחנכם לשוויון ודו ,ויהודים

Bekerman and Horenczyk, 2004) . בתי הספר הללו זוכים גם לתשומת לב מסוימת

בתי ספר ושלושה  חמישהפועלים בישראל כיום : בתקשורת אך מספרם קטן מאד

  .כאלה גני ילדים

לעומת זאת, תלמידים לא מעטים לומדים בבתי ספר עבריים שחלק 

. אם כי בקצב אטי למדימספרם גדל, רון בעשור האחו ,דיהם הם ערביםימתלמ

 בתי ספרפרק היא לתאר מגמות כלליות בשילוב יהודים וערבים בהמטרת 

בשנים  בתחום, חקר מגמות השינוי של ההפרדה תהיסטורי הסקירבאמצעות 

בבואם לשלוח את והיהודים סיון להבין את שיקולי ההורים הערבים יהאחרונות, נ

ערבי -ודיון קצר באתגרים הניצבים בפני השילוב היהודיילדיהם לבתי הספר הללו, 

  בבתי ספר.

  רקע היסטורי .1

בחנה ההו ,שונותקבוצות אתניות ותרבותיות מורכבת ממדינת ישראל החברה ב

מאזרחי מדינת  אחוז 75-כהם לערבים. היהודים היא בין יהודים ביותר הבולטת 

ובים ישיחיים בערבים הרוב ויהודים הרוב . אחוז 20-כ –והערבים ישראל, 

ה השתנו במהלך יואופיביניהם מידת ההפרדה  אך ,מבחינה לאומיתהומוגניים 

ברובו א"י התגורר -פלסטינהבמאות הקודמות המיעוט היהודי הקטן שחי בהשנים. 

תשע החל מסוף המאה ה .בערים מעורבותיה הערבית ילצד האוכלוסהמוחלט 

 לפני תקופת המנדט הבריטי) עשריםהובעיקר עם תחילתה של המאה  עשרה,

שובים יי הוקמו עקב כך. באופן משמעותיבארץ שוב היהודי יהיגדל  ,ובמהלכה(

אירועי צימו את מידת ההפרדה בין הלאומים. בעקבות העש ,חדשים רביםם ייהודי

חלק מהערים את ביתם ב יהודיםהעזבו  (תרפ"ט)אירועי  1929בשנת האלימות 

את עוד הגבירו  וים. תהליכים אליבשכונות ובישובים יהודהמעורבות והתרכזו 

  מידת ההפרדה.
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בתקופת המנדט . מלכתחילההייתה כמעט מוחלטת  ההפרדה בתחום החינוך

 ,בערים המעורבותאלו שפעלו גם  ,ערביםלליהודים והיו נפרדים  הבריטי בתי הספר

 .יהודיםלתלמידים ערבים בין בודדים שילבו  רקו

 בין הפרדההאת  הגבירו ישראל מדינת של הקמתהנסיבות ו המנדט סיום

 ,מיישוביהם בחלקו רוב תושביה הערבים של הארץ עזבו אותהיהודים. להערבים 

בעיקר עולים  –יהודים  התיישבו ,ערים שהיו מעורבות לפני המלחמהכמו גם ב

שובים שיועדו יימאות עוד הוקמו  המדינהלאורך השנים שלאחר הקמת  .חדשים

בכפרים  התרכזה הערבית יהריבוי הטבעי של האוכלוסי, בעוד יה יהודיתילאוכלוס

 אחוז 90-לעיירות וערים. כיום כ צמוחהמלחמה, והחלו ל חריששרדו א

ם ערביים, והיתר מתגוררים ברובם בשכונות מהאוכלוסייה הערבית גרה ביישובי

 ,ישובים יהודייםיב ברובםגרים  היהודים (.2012 ,ערביות בערים יהודיות )סמוחה

צות בארלשם השוואה,  .(2009 ,יסי)חמא ביישובים מעורביםגרים  אחוז 22ורק 

אחוז השחורים אחוז מכלל האוכלוסייה(  12)שם אחוז השחורים עומד על  הברית

ואחוז הלבנים שליש הגרים באזורים שכל אוכלוסייתם שחורה עומד על 

מידת ההפרדה האתנית . אחוז 50בלבד עומד על  יםלבנ אזוריםהמתגוררים ב

  .בהשוואה למקרה האמריקאי דובמגורים במדינת ישראל, אם כן, גדולה מא

הפרדה בין השבאזורי מגורים, אין תמה  כמעט מוחלטתההפרדה העל רקע 

ההפרדה ההיסטוריה של כדי להבין את  .חריפה גם היא הלאומים במערכת החינוך

ואת  ,קום המדינההחינוך מאז של מערכת  תהליך הבנייהלהכיר את יש  והשילוב

  לאורך השנים.בחינוך הדילמות והמטרות שיוחסו לשאלת ההפרדה והשילוב 

אזרח  ללכנועד להבטיח חינוך יסודי ש ,חובה חינוךנחקק חוק  1949בשנת 

חאג' -ואל (Mar'i, 1978) מרעי(. 2007 ,)דרור אזרחים הערביםל, ובכלל זה ישראלי

(1995Al-Haj, ) הערביתלת חוק זה על האוכלוסייה חעומדים על הבעייתיות של ה 

, ומציינים כי בשל מחסור באותה שנהבו הייתה נתונה ש כאוסבישראל לאור ה

החוק באותם ימים . בכיתות לימוד ובמורים אולתרו פתרונות דחוקים וחלקיים

טשטוש סמכויות חל , לכך נוסף. ( ,Mar’i, 1978; 1995Al-Haj)חלקי אופן יושם רק ב

. 1966עד היו כפופים לו שערביי ישראל  מערכת הממשל הצבאילבין משרד החינוך 

כמו  ,משרד החינוך בתחומו שללפעמים בהחלטות שהיו התערב הממשל הצבאי 

  .( ,1995Al-Haj) ומנהליםוהעסקתם של מורים  מיקומם הפיזי של בתי הספר

החינוך השונים  ד לבטל את זרמישנוע ,חוק החינוך הממלכתי נחקק 1953 בשנת

ממלכתית. הכוח הפוליטי של החרדים והדתיים הלאומיים ולאגדם תחת קורת גג 

 ,ערביהציבור ה .יםאו עצמאי יםאוטונומי יםם חינוכימיהבטיח לאוכלוסיות אלו זר

, וכך נוצר מצב כזואוטונומיה חינוכית  לא הצליח להשיג ,הפוליטי הדל וכוחעל 
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נותרה  ,השונה במובהק מכל זרמי החינוך היהודי ,החינוך הערבישדווקא מערכת 

  .( ,1995Al-Haj)אך פעלה כיחידה נפרדת  ממלכתית-תחת קורת הגג החילונית

 בבואםמקבלי ההחלטות עמדו בפני שלוש גישות שונות שחאג' מצביע על -אל

 הפרדה, הטמעה: החינוך מערכתהיחסים בין ערבים ליהודים בלגבש את מבנה 

לקרב בה אמצעי )אינטגרציה(. המיעוט שתמך בהטמעה ראה  ושילוב)סגרגרציה( 

 הרחקתותוך  ,אל חיקה של המדינה לאמצואל הרעיון הציוני ו ערביאת המיעוט ה

זהות ישראלית יצירה של כי ללא  טענוהפרדה ה. מצדדי הסובב הערבי העולם מן

ומכיוון שלא הייתה  ,ודיההרוב הי בקרב ערביאת המיעוט ה שלבלמכילה לא ניתן 

 יהודית, המהלך הזה נועד לכליה-כוונה לפתח תרבות אזרחית שאינה לאומית

(1995Al-Haj, ) .החינוך העברי בין התומכים בהפרדה ( אף טוען ש2007עסבה )-אבו

 – ערביםאת תחושת הקיפוח בקרב ה פחיתלה :מטרה כפולה ניסו להשיגערבי ל

 –נהלית ותרבותית מסוימת )אם כי מוגבלת( מ  קיבלו אוטונומיה  נפרדתשבמערכת 

  .ךעל החינו ההמדינ תובה בעת להגביר את שליט

זכתה לתמיכה מועטה ביותר במהלך השנים וכמעט לא נעשו  שילובה גישת

גורמים שונים של ההתנגדות לה תאמה אינטרסים  סיונות מעשיים לממשה.ינ

ראש עיריית חיפה  אבא חושי,של  וניסיונלמשל כותב כי  חברה האזרחית. מרעיב

לפי יהודים. בעיר נתקל בהתנגדות עזה מצד הורים  מעורב, להקים בית ספר לשעבר

צעירות בעיקר בין , ים בין צעיריםיהורים יהודים פחדו מקשרים אינטימ ,מרעי

ל גם בתוך החברה הערבית ההפרדה נתפסה בדרך כל .ערביםצעירים ליהודיות 

לשימור הזהות הלאומית  לתרוםכי מערכת החינוך הערבית אמורה  ,כרצויה

 .(Mar’i, 1978) בקרב ערביי ישראל הפלסטינית המתחדשת

 לערבים יהודים בין ההפרדה תבמגמ שינוי מסתמןזאת, בשנים האחרונות  עם

נגזר בחלקו הגובר  שילובה תהליך .בישראל החינוך במערכתשהייתה נהוגה 

עוד . הלאומים שניבין בני  )ערים ושכונות(המגורים בתחומי ההולך וגובר רוב יעהמ

המניע הורים ערבים  ,הירוד של מערכת החינוך הערבי מצבהסיבה לכך היא 

הנתפס בעיניהם כאיכותי יותר. לבסוף, יש  ,מסוימים להעדיף את החינוך העברי

 המעוניינות הוריםלזקוף את התהליך גם להתארגנות מכוונת של עמותות וקבוצות 

נתוני הרישום של משרד יוצג ניתוח  בפרק לשוני.-ודו מעורב חינוך לילדיהם אפשרל

 שילובלהסיבות  דונויי . לאחר מכןבניסיון להבין את היקף התופעה החינוך

ראיונות עם  30-בהתבסס על כ, מעורביםעל החיים בבתי הספר ה ווהשלכותי

 .ספר מעורביםמנהלים ונושאי תפקידים אחרים בבתי 
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  2003–2013בשנים  אינטגרציה במערכת החינוך. 2

תלמידים  870,000-כ כםמתו. מיליון תלמידים 1.6-למדו בישראל כ 2013שנת ב

למדו בבתי ספר ם מעל מחצית) ולו תלמיד ערבי אחד שאין בהםלמדו בבתי ספר 

בהם לא למד שתלמידים למדו בבתי ספר  330,000ועוד כמעט (, םידתיים או חרדי

תלמידים למדו בבתי ספר  395,000כמעט , לעומת זאת. ולו תלמיד יהודי אחד

הם ערבים  5,600-מתוכם כ – שלומדים בהם לפחות ערבי אחד ויהודי אחד

תלמידים יהודים שלומדים בבתי ספר  360-הלומדים בבתי ספר עבריים, ועוד כ

או  ,גם מיעוט ערביבו ש ייהודים הלומדים בבית ספר עברי ש הםהשאר  .ערביים

היות שתלמיד אחד  .ערבים הלומדים בבית ספר ערבי שלומדים בו גם כמה יהודים

, עדיין לא מאפשר להגדיר את בית הספר כ"מעורב" הרובשל מלאום שונה מ

של אחד בהם יותר מאחוז שאלו לתצומצם של בתי ספר מעורבים ההגדרה 

גם זו הגדרה ) ערביםהם תלמידים המ יותר מאחוז וגםיהודים הם תלמידים ה

שהעירוב בהם מאוד, ובהמשך ייבחן השילוב בין הקבוצות בבתי ספר ליברלית 

  .משמעותי יותר מבחינה מספרית(

ערבים למדו בבתי ספר מעורבים במסגרת החינוך  5,000זו, כמעט  על פי הגדרה

כם בבית ספר כשליש מתו –יהודים למדו במסגרת החינוך הערבי  177העברי, ואילו 

או בבתי של הכנסייה יוקרתיים והשאר בבתי ספר  ,לשוני המסווג כחינוך ערבי-דו

העבריים המעורבים על פי ההגדרה ספר הבבתי שיעור הערבים ספר לחינוך מיוחד. 

כי"ח הספר  ת)בבי מכלל התלמידים בבית הספראחוז  81-אחד לנע בין אחוז לעיל 

שיעור היהודים  .אחוז 7.6 , ועומד בממוצע עלרשים בירושלים(ילחינוך מיוחד לח

אחוז  45-נע בין אחוז אחד ל על פי אותה הגדרהבבתי הספר הערביים המעורבים 

מכלל  אחוז 13.3 –ובממוצע המסווג כערבי(,  ,לשוני בכפר קרע-)בבית הספר הדו

יש לזכור, כמובן, כי גם  התלמידים בבתי הספר המעורבים המסווגים כערביים.

מעניקים לכל תלמידי בית הספר את חוויית  שונהקטן של תלמידים בני לאום  מספר

  ההיכרות עם האחר.

 2003בשנים  מעורביםבבתי ספר  שלמדומציג את מספרי התלמידים  1 תרשים

בתי הלומדים באוכלוסיית  :חבתרהתרשים מראה שמדובר בתופעה מת .2013עד 

באותה  .2013-ב 109,000-ל 2003-ב 68,000-מ, אחוז 59-גדלה במעורבים ספר 

ואוכלוסיית אחוזים,  9-ב בתי הספר ללא ערביםהלומדים באוכלוסיית  גדלה תקופה

 בבתי הספר המעורביםעיקר הגידול  .אחוז 33-יהודים גדלה ב שאין בהםבתי הספר 

עם זאת, התמונה משתנה מעט כשבוחנים  .ומאז ניכרת יציבות, 2008התרחש עד 

בתי ספר לעומת  חטיבות ביניים ותיכוניםפילוח על פי גיל: גידול בהדפוסי את 
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התיכונים וחטיבות  תלמידי שיעורמבין תלמידי בתי הספר המעורבים,  יסודיים.

 אחוז 58עד  2003-ב מתלמידי בתי הספר המעורבים אחוז 52-מ גדול יותר:הביניים 

 2004בין  התרחש אלוהתלמידים ברמות חינוך עיקר הגידול באוכלוסיית . 2011-ב

עיקר , לעומת זאת. בהםומאז חלה ירידה מסוימת במספר התלמידים , 2008-ל

 . 2009-ל 2006בין  המעורבים חלת בתי הספר היסודיים הגידול באוכלוסיי

 355את התפלגות  מציג 2תרשים ? תלמידי בתי הספר המעורביםהיכן לומדים 

שיעור התלמידים  יפל ע בהם לומדים ערבים ויהודים זה לצד זהשהמוסדות 

 ,2ראה תרשים מכפי ש .(עבריערבי מול )מגזר חינוכי ועל פי  הערבים בבית הספר

חינוך לוהנותרים משתייכים  , העברי חינוךמשתייכים ל ספרהמבתי ( אחוז 94) 334

ערבים השיעור  במסגרת החינוך העברי הנכלליםבתי הספר המעורבים  רובב .הערבי

בתי ספר נוספים  48-ב ,יםאחוז 5 ם אינו עולה עלהערבי מתוכם שיעור 228-ב :נמוך

מד על והערבים עשיעור בתי ספר  50-בו ים,אחוז 10-ל 6בין ששיעורם נמצא בטווח 

ם הערבי שיעורבתי ספר עבריים  בחמישהמעניין לציין ש .מהתלמידים אחוז 11–50

 1תרשים 
 מספר התלמידים בבתי ספר מעורבים 

  2003–2013לפי שלב חינוכי, 

 , שביט, דלאשה ואופק, מרכז טאובשוידמקור: 
 משרד החינוךנתונים: 
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 ת הספרבי, לשוניים בבאר שבע ובירושלים-דוהספר הבתי  :אחוז 51–75עומד על 

ושני בתי ספר לחינוך מיוחד בירושלים , )הנמצא עתה בתהליכי סגירה( ויצמן ביפו

בית : אחוז 75עולה על אף שיעור הערבים ריים מבתי הספר העבשלושה ב .ובלוד

ובית ספר  תיכון אקסטרני בחיפה, לשוני "גליל" הממוקם בקיבוץ אשבל-הספר הדו

  .רשים בירושליםילחינוך מיוחד לח

 :אחוז 25–50שיעור היהודים נע בטווח שבין  יםימבין בתי הספר הערב בחמישה

בית ספר , ארמני כנסייתי בירושליםבית ספר  1,לשוני בכפר קרע-בית הספר הדו

לאומיים ביפו שרוב תלמידיהם -ןושני בתי ספר כנסייתיים בי, לחינוך מיוחד בחיפה

המעוניינים כנראה לקבל  ,לשעבר ברית המועצותיהודים הם יוצאי כהמסווגים 

ם הכוללים מיעוט של יהודים יבתי הספר הערבי 16מבין . חינוך אירופי איכותי

היתר ו ,בתי ספר לחינוך מיוחדהם ארבעה  אחוז( 25-פחות מיותר מאחוז אחד אך )

החיים בקהילה ילדים למשפחות מעורבות בתי ספר שלומדים בהם ככל הנראה הם 

 מסווגים כיהודים.אך  ,ערבית

כפי שאפשר לראות . חלק משמעותי מבתי הספר המעורבים הואהחינוך המיוחד 

 ערבים אחוז 5בהם לומדים עד שהעבריים בקטגוריה של בתי הספר , 3בתרשים 

. חינוך הרגילל משתייכים 179-לחינוך מיוחד ומוסדות הם  49 ,בתי ספר( 228)

מכלל  אחוז 50-ל 6שיעור תלמידים ערבים שבין ) הקטגוריות הבאות בשלוש

 . רובה הםהחינוך המיוחד בתי הספר של  (התלמידים

כרבע מוגדרים כמוסדות  ,תלמידים יהודים שיש בהםים יבתי הספר הערב מבין

 לחינוך מיוחד. 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
בית הספר שבנווה למשל שיקוליו. כך  ל פימשרד החינוך מסווג בתי ספר למגזר חינוכי ע  1

-שוב מעורב( מוגדר כבית ספר עברי, ולעומתו בית ספר הדויסלאם )י-וואחת אל-שלום
 .ישוב הערבי כפר קרע, מסווג רשמית כבית ספר ערבייהנמצא ב, "גשר על הוואדי"לשוני 

אבל בית הספר התיכון הממשיך  ,בירושלים מוגדר עברי "יד ביד"בית הספר היסודי של 
 .ערביכמוגדר אותו 
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 2תרשים 
 לפי זרם חינוך *התפלגות בתי הספר המעורבים

 2013לפי שיעור הערבים בבית הספר, 

 3תרשים 
 לפי סוג )רגיל או מיוחד( *בתי הספר המעורביםהתפלגות 

 2013בית הספר, בלפי שיעור הערבים 

 קבוצת המיעוט בו גדול מאחוז אחד. לשה בית ספר הוגדר כמעורב אם חלק* 

 , שביט, דלאשה ואופק, מרכז טאובשויד: )לשני התרשימים( מקור
 משרד החינוךנתונים )לשני התרשימים(: 

16

108

120

48

25 25

3
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התלמידים מבין חלק משמעותי הם החינוך המיוחד תלמידי נראה כי  לכאורה

 ,מראה שזהו מצג שווא 4 אך תרשים, יהודים וערביםבתי הספר המשלבים בכלל 

התרשים מציג את  .דוקטנים מא רך כללמיוחד בדהחינוך בספר הבתי ש כיווןמ

הוצגו ש קטגוריותאותן  ל פיע (בתי הספרהתפלגות להבדיל מ) התלמידים התפלגות

תלמידים הלומדים בבתי ספר ה 108,872מתוך  כפי שאפשר לראות,. 3בתרשים 

החינוך  לומדים במסגרות של – יםאחוז 7-כ –תלמידים  7,856רק , מעורבים

עירוב לשונים מהמניעים  עירוב בחינוך המיוחד כנראהלים הגורמים המניע. המיוחד

מאמצי מערכת החינוך לרכז תלמידים בעלי צרכים וקשורים יותר ל, בחינוך הרגיל

מכאן ואילך , יחסיתמעטים תלמידים מכיוון שמדובר במיוחדים ללא קשר למגזר. 

חינוך הכיתות )תלמידי  יםחישובהמיוחד מהחינוך ההלומדים בבתי ספר של  יוצאו

  .ימשיכו להיכלל בנתונים( המיוחד בבתי ספר רגילים

 

 4תרשים 
 התפלגות התלמידים בבתי הספר המעורבים*

 2013לפי שיעור הערבים וסוג בית הספר, 

 קבוצת המיעוט בו גדול מאחוז אחד. לשה הוגדר כמעורב אם חלקבית ספר * 

 , שביט, דלאשה ואופק, מרכז טאובשוידמקור: 
 משרד החינוךנתונים: 
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 רמהה ל פיע)בניכוי החינוך המיוחד( בתי הספר המעורבים התפלגות ניתוח 

שובים המאוכלסים בעיקר ינפוצים ביהם מראה כי  אקונומית של היישוב-סוציוה

בין  התלמידיםהתפלגות  מציג את 5 תרשים .גבוה-מעמד הבינוני והבינוניבבני ה

משתייך  יולאש אקונומי-סוציוהאשכול בתי הספר לפי רמת עירוב, על בסיס ה

 ,בכל אשכול, כמובן, מיעוטהם בתי הספר המעורבים  2.שבית ספרם שוכן בו שוביהי

אין  ,יםיערביים או חרדהם יישובים הרוב בהם , שאך באשכולות הנמוכים ביותר

בבתי  אחוזים מהתלמידים 4-כלומדים  3–4באשכולות . ולו בית ספר מעורב אחד

אחוזים  9.2-ו 5–6אחוזים מהתלמידים באשכולות  10-כלעומת , ספר מעורבים

שיעור הלומדים  9–10באשכולות . גבוה-מעמד בינוניל משתייכיםה, 7–8באשכולות 

 מהתלמידים.  יםאחוז 10-כ –בבתי ספר מעורבים הוא הגדול ביותר 

-סוציו ותבעיקר ביישובים מאשכול יםאם כן, בתי הספר המעורבים מתרכז

עם זאת, חשוב לציין שהעירוב נפוץ בעיקר בשכונות החלשות  .ומעלה 5 יםאקונומי

בתי הספר המעורבים  ,המבוססת יפו-בתל אביב שובים השונים. כך למשליביותר בי

 כלכלית.-חברתיתלשה מבחינה הח ,שוכנים ביפו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
חברתי של -באמצעות מדד כלכלינקבעת  אקונומית של יישובים בישראל-הרמה הסוציו  2

תכונות מהתחומים הבאים: מדד מורכב משילוב ה .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תכונות ו רמת חיים )הכנסה, רמת מינועו ה, השכלה וחינוך, תעסוקה וגמלאותדמוגרפי

-מציין את הרמה הכלכלית 1דיור(. כלל היישובים מתחלקים לעשרה אשכולות. אשכול 
כלכלי -המדד החברתי את קבוצת היישובים בעלי – 10חברתית הנמוכה ביותר, ואשכול 

 בית הספר. ממוקם  בופי היישוב שאשכולות נערכה לל החלוקה. הגבוה ביותר
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תופעת השילוב בין ערבים  כי עולהנתוני הרישום של משרד החינוך מלסיכום, 

תופעה ה .חינוך הממלכתי, בעיקר במגזר העבריל אופייניתליהודים בבתי ספר 

בתי ספר חטיבות ובתיכונים ולאחר מכן בהתרחבה בעשור האחרון, ראשית ב

מאפיינת את החינוך המיוחד באופן יוצא דופן, ובעיקרה מקיפה אינה היא  .יסודיים

בחינוך הדתי והחרדי אין כלל אקונומי בינוני או גבוה. -יישובים מאשכול סוציו

 שילוב של תלמידים ערבים. 

 מעורבות שכונות ב מעורבים עברייםספר  בתי

 מעורבותהמעורבים שוכנים בשכונות בתי הספר  ם המכריע שלרובכאמור, 

 קטןבבתי הספר הללו  הערבים שיעור .אקונומי נמוך-המאופיינות במעמד סוציו

 שיעור רך כללבבתי ספר אלו כוללת בד "יהודיתמוגדרת כ"ההאוכלוסייה . יחסית

מעט גם לאחרונה ו, אתיופיה, לשעבר מברית המועצות גבוה של ילדי עולים

  5תרשים 
 *המעורבים התפלגות התלמידים בין בתי הספר

 2013אקונומי של היישוב שבו שוכן בית הספר, -לפי רמת עירוב ולפי האשכול הסוציו

 קבוצת המיעוט בו גדול מאחוז אחד. לשה בית ספר הוגדר כמעורב אם חלק* 

 ואופק, מרכז טאוב , שביט, דלאשהשוידמקור: 
 משרד החינוךנתונים: 
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 ,קבוצת רוב ברורהבחלק מבתי הספר הללו אין . דרום אמריקהפרו שבמתלמידים 

 היהודים התלמידים לצדולל מגוון קבוצות קטנות. כואוכלוסייתם דומה לפסיפס ה

מעט וגם  ,נוצריםו מוסלמים תלמידים ערביםבבתי הספר המעורבים ם לומדי

.צ'רקסיםו דרוזיםתלמידים 
3
  

המנהלים והמנהלות ששיעור גבוה ציינו  נכללו במחקרשברוב בתי הספר 

הורים משכילים. הדבר נכון מהמעטים ורק  ,ים מבתים ענייםמתלמידיהם מגיע

נתפסים בדרך כלל הללו בתי הספר  בבתי הספר.האתניות לגבי בני כל הקבוצות 

נמדדת  היאכפי ש הממוצעת של תלמידיהם, כחלשים יחסית ורמת ההישגים

 בתי ספר ברמה הארצית. לנמוכה יחסית  ,מבחני המיצ"בב

 ,כבתי ספר עבריים וארגוניתתרבותית מתנהלים מבחינה  מעורביםספר  בתי

בכל בתי  .לכל דבר ציוניים-יהודייםבתי ספר הם פדגוגית -אידיאולוגיתומבחינה 

-יהודי-של בית הספר עברי ואת היותם מנהליההדגישו  אשר נכללו במחקרהספר 

ות והמורים של המור םרוב רוב ם.ציוני מבחינת הזהות ומבחינת תכנית הלימודי

)אם כי  ערביתמלמדים  רובם , ואם בית הספר מעסיק מורים ערביםיהודיםבהם 

עם זאת,  .מספר קטן של מורים ערבים מלמדים מקצועות אחרים בחינוך העברי(

בין כותליהם. תלמידים ערבים של  לנוכחותביחסם זה מזה בתי הספר הללו נבדלים 

לרבות האחר  –תיות וקבלת האחר תרבו-בתי ספר ששמים דגש על סובלנות, רב יש

" צבעים עיוורוןבוחרים באסטרטגיה של "אך הרוב  ,כמיעוט בבית הספר –הערבי 

(color blind)4, ומתייחסים  מתעלמים מקיומם של תלמידים ערבים בבית הספר

אלה, כמו רוב בתי הספר בחינוך העברי הספר הבתי  .כאל שאר התלמידים אליהם

 מעלים על נס אתו לעם ישראל" ישראל ארץערכי "שמים דגש על  ,ממלכתיה

הקונפליקט שהדבר מעורר בקרב חלק מתוך התעלמות  ,יהצבא תשירוה

מתלמידיהם הערבים. מנהלים לא מעטים אף הדגישו את החשיבות שהם מייחסים 

בוחרים לשרת בצה"ל או בשירות  ערביםהתלמידות התלמידים וכמה מהלכך ש

  לאומי.

ק מהשכונות המעורבות יש להורים הערבים אלטרנטיבות מגוונות, כגון בתי בחל

מדוע הורים אם כן, סלקטיביים. -ערביים ובתי ספר כנסייתיים-ספר ממלכתיים

                                                           
 ריחניה שבגליל העליון. –בעיקר מכפר אחד   3
 צות הברית,שנלקח מאסטרטגיה של יצירת שוויון גזעי בין לבנים ושחורים באר מונח  4

ליצור ניסו בדרך זו  .היעדר כל התייחסות למוצא הגזעי במתן שירות לאזרח ושמשמע
שוויון על ידי ביטול הפריבילגיות שניתנו ללבנים והאפליה הגזעית כלפי השחורים. גישה 
זו נחשבה כרפורמה שורשית ביחס למצב שהתקיים לפניה, אך בהמשך ספגה ביקורות 

שטענו שגישה כזו מכסה על גזענות סמויה וגלויה שממשיכה להתקיים מפי אלו רבות 
 .( Bonilla-Silva, 2003" )למשלבחסות "עיוורון הצבעים
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 מעורביםהבתי הספר  מנהלי? המעורביםספר השולחים את ילדיהם לבתי ערבים 

. יהםשל תשובות להלן סיכום תמציתיו ,להעריך את הסיבות לכךנתבקשו  עברייםה

סיבה אחת ויחידה, וניכר שמדובר בשילוב מורכב ראוי לציין כי אף מנהל לא נקב ב

 של גורמים. 

איכות החינוך לגבי הגורם שהוזכר בתדירות הרבה ביותר הוא תפיסות הערבים 

ההורים הערבים כאיכותיים יותר מבתי  בקרבבתי הספר העבריים נתפסים  העברי.

ערבים מאמינים שרמת המורים וכמות המשאבים ההורים מהחלק ים. יהספר הערב

אינם מספקים והם מעוניינים לשפר את איכות  ערבייםה בבתי הספר הממלכתיים

הוא הון  גורם חשוב, לצד השאיפה להקנות חינוך איכותי .החינוך של ילדיהם

מעוניינים שילדיהם יתחנכו בעברית וילמדו את ההורים ערבים יש תרבותי. 

התרבות זו ש לקדמם בחברההדבר עשוי כי  ,הישראלית )ולמעשה היהודית( תהתרבו

 . בההדומיננטית 

הוא  מצומצם,למספר תלמידים רלוונטי  אף שהוא ,גורם נוסף שהוזכר תדיר

הורים ערבים חריגים. תלמידים עם  בתי הספר העברייםשל  אופן ההתמודדות

קשיי למידה  םמתמודדים ע מסוימים אינם מרוצים מהאופן שבו בתי ספר ערבים

, הנתפסים כמתקדמים הסתגלות של ילדיהם ומקווים שבתי הספר העברייםקשיי ו

 ייטיבו לטפל בילדיהם המתקשים.  יותר,

מה שניתן לכנות אוכלוסיות קיומן של  ואה להעדפת בית ספר מעורב גורם רביעי

חון הישראליים ששיתפו פעולה עם כוחות הבט יותלימינליות: ילדי משפחות פלסטינ

של בני קטן ערבי יש מיעוט  ברוב בתי הספר המעורבים זוגות מעורבים.וילדים ל

. משפחות אלו משתקעות בסיוע המדינה (2006)כהן,  "משתפי פעולה"של משפחות 

ערבים פן  ספראך חוששות לעתים לשלוח את ילדיהן לבתי  ,בשכונות מעורבות

, חלק נוסף לכךבטוח יחסית עבורם.  יבולע להם. בית הספר העברי משמש מקלט

מהילדים הערבים בבתי הספר המעורבים הם ילדים למשפחות מעורבות. משפחות 

ידעו עברית ויכירו  אך מעוניינות שילדיהן ,חיות ברובן בקהילה דוברת ערבית ואל

 אחד ההורים )בדרך כלל ו שלאליה משתייכת משפחתש ,את התרבות היהודית

 (. האם

דית על הערבים מאמינים שבתי הספר הללו עדיפים מבחינה לימו בעוד ההורים

ביחס נמוכה דווקא ממלכתיים, בעיני יהודים רבים רמתם ערביים הפני בתי הספר ה

)בדומה היהודים בשכונות המעורבות  מקרב ותמשכילהמשפחות ה .לחינוך העברי

וחלק מהן  ,לילדיהןיותר פתרונות איכותיים  ותמחפשלכלל המשפחות המשכילות( 

שולחות את ילדיהן לבתי ספר איכותיים מחוץ לשכונה תוך שינוי כתובת המגורים 

הרשמית שלהן. אחרים מחפשים פתרונות בבתי ספר ייחודיים או אזוריים במגזר 
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ות המרחיקות את יתר על כן, יש משפחות יהודי הפרטי, כגון בית הספר לטבע ביפו.

 ביפובבית ספר יסודי מסוים . כך למשל ערביםבהם לומדים שילדיהן מבתי ספר 

עתיד  ,)לוי ושביט ככל שמספר הערבים גדל נחמספר התלמידים היהודים צ

שכונות על שם בריחת הלבנים מ ,white flight. תופעה זו מכונה בספרות (להתפרסם

חינוך בתי ספר ביש אף משפחות הפונות ל אליהם שחורים.שהגיעו בתי ספר מו

 משום שהללו לא מקבלים ערבים כלל.  ,או אף החרדי ,הדתי

המניעים של הורים יהודים לשלוח את ילדיהם לבתי אפשר להבין אם כן ש

תלמידים היהודים הנותרים בבתי הספר רבים מההספר המעורבים שונים בתכלית. 

הללו הם בנים ובנות להורים שאינם יכולים למצוא פתרונות חלופיים. מדובר 

משפחות של מהגרים שאינן מצויות ברזי במעוטות השכלה, או וניות במשפחות ע

אפשר לומר . כיצד לעקוף את מגבלות אזורי הרישום ותיודע אינןו מערכת החינוך

בעטיין תלמידים יהודים מגיעים לבתי ספר מעורבים שהסיבות העיקריות אפוא ש

 .ותמידע או היעדר אלטרנטיבמחסור ב ןה

 לשוניים-דו בתי ספר

-המחויבים ליחסי שוויון ודו ,לשוניים-חמישה בתי ספר דופועלים כיום בישראל 

קיום בין ערבים ויהודים בישראל. בדומה לבתי הספר של החינוך העצמאי, גם בתי 

". פירוש הדבר שהם כפופים לפיקוח רשמי ושאינמוכר " במעמדספר הללו פועלים ה

מבתי ( אחוז 70-)כבשיעור נמוך  אם כי ,משרד החינוך וזוכים לתמיכתו התקציבית

מקפידים לצוות בכל לשוניים -הדוספר הבתי ש. מאחר רשמייםממלכתיים ספר 

בין התקציב וההפרש  ,דועלות תפעולם גבוהה מא –יהודי וערבי  – יםכיתה צמד מור

בתי ך שלושה מתומגויס מתרומות ומשכר לימוד. ממשרד החינוך לעלות בפועל 

ובית הספר  שליד סכנין באשבל "גליל", קרעבכפר  "על הוואדי גשר" –הספר הללו 

שני הנותרים הם בית "יד ביד". פועלים במסגרת עמותת  –לשוני בירושלים -הדו

הממוקם  ,"דגניה"וסלאם -אל וואחת-יישוב נווה שלוםבהראשון לשוני -הספר הדו

לשוניים -יש גם שלושה גני ילדים דו. "הגר"עמותת ופועל בתמיכת  בבאר שבע

 מתןבתי ספר אלו מתאפיינים בח'ילף. בחיפה ובביפו,  לצמוח לבתי ספר: שואפיםש

 . ת העברית והערביתיוולתרבו דגש שווה לשפות

 לוח השנה היהודי מועדיבאופן שוויוני את  ניםמציילשוניים -תי הספר הדוב

ואת  ,התלמידים( לדתהנצרות )בהתאם ווהישראלי ואת מועדי דתות האסלאם 

 מיעוט התלמידים הערבים אינםם )כולל יום הנכבה(. יהימים הלאומיים הפלסטיני

  מהווים רוב.אף , ובכיתות הבוגרות יותר הם בבית הספר
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מבתים מבוססים  בדרך כלללשוניים באים -הדוספר הבבתי התלמידים 

 – אמנם המנהלים טורחים להדגיש כי בתי הספר אינם אליטיסטיםומשכילים. 

ובבית הספר  ,בלודהרכבת  תתלמידים משכונלומדים למשל נווה שלום ת הספר בבי

יהודים ערבים בני מעמד נמוך ממזרח העיר ולשוני בירושלים לומדים תלמידים -הדו

קטן אך זהו אחוז  – בה שוכן בית הספרש ,משכונת פתבני מעמד נמוך 

  .תםמאוכלוסיי

ן מניעי הערבים והיהודים ניכרים הבדלים בילשוניים -הדוספר הבבתי  גם

רמת הלימודים היא נושא חשוב יותר עבור לדברי המנהלים,  .ללמוד בבית הספר

ואילו אידיאולוגיית השילוב ואחוות העמים היא נושא חשוב יותר  ,ההורים הערבים

 של בקרמן םמחקרדיווח זה תואם את ממצאי  .םהיהודיההורים רוב עבור 

 ,Bekerman and Horenczyk) את בתי הספר הללו בראשית דרכם ושחקר ,והורנציק

ענה לתלמידים בני זוגות מספקים מלשוניים, כמובן, -הדובתי הספר גם  (.2004

כרוכה או העברי בעוד שהקליטה של ילדי זוגות מעורבים בחינוך הערבי  מעורבים.

 גיוון זהויותם לשוניים מאפשרי-בתי הספר הדו ,בוויתור על מרכיבי זהות מסוימים

 . בי הזהות של משפחות מעורבותיהנותן מענה נוח לשני מרכ ,רחב

 סיכום. 3

בין יהודים  לצמצום ההפרדהבעיצומו של תהליך אטי  ישראל נמצאתכי  נראה

 ,הקבוצותבין כמעט מוחלטת  ממצב של הפרדה .במערכת החינוךלערבים 

של שילוב אטית מתפתחת בשנים האחרונות מגמה שהתקיימה במשך עשרות שנים, 

אך הנתונים  ספורים,עדיין גבוה בהם שילוב ששיעור הבבתי ספר שונים. בתי הספר 

וחשוב לתת עליה את הדעת מבחינה מחקרית  מתרחבתמראים שמגמת השילוב 

 . מדיניותומבחינת 

בעשור שלה השינוי סיון ראשון לעמוד על היקף התופעה וקצב ינהוא זה  פרק

מכלל  יםכשישה אחוז – תלמידים 110,000-כהאחרון. הנתונים מלמדים ש

לומדים  –עברי -אחוז מהלומדים בחינוך הממלכתי 15התלמידים בישראל, וכמעט 

במסגרות שיש בהן מפגש כלשהו בין תלמידים משתי הקבוצות. שיעור זה גדל 

 ז.באטיות במהלך השנים הראשונות של העשור הקודם והתייצב מא

פועל יוצא של  אינם בעיקרםניצני האינטגרציה במערכת החינוך בישראל 

. היא צומחת מלמטה, מן ההורים עצמם מדיניות מכוונת של מערכת החינוך

ומיוזמות של ארגוני החברה האזרחית. אחד הגורמים החשובים המשפיעים על 

כך מהנגרם  ,מעורבותהשכונות הישובים והי העירוב הוא ריבויבמגמת הגידול 



 2014חברה, כלכלה ומדיניות  –דוח מצב המדינה   300

 

הייתה יהודית כמעט  שובים שאוכלוסייתםילהתגורר ביעוברים ערבים שיותר ויותר 

. (נצרת עילית, באר שבע, חצור הגלילית, כרמיאל ועוד) מאז קום המדינה לחלוטין

מספר המשפחות ב בא לידי ביטוי בגידול ושובים אלירוב בין ערבים ליהודים בייהע

 ם המניעים אותןשיקוליהיהן לבתי ספר עבריים. הערביות הבוחרות לשלוח את ילד

 .יותר החלקן מאמינות שאיכות החינוך העברי טוב :מגווניםשצוין, , כפי לעשות זאת

שתסייע להם להשתלב בחברה  ,רוצות שילדיהן ילמדו לדבר עברית תקניתאחרות 

. יש בקרבן מי שרואים בחינוך העברי פתרון לצרכים מיוחדים יהודית-הישראלית

  בו כמפלט מפני עוינות ונקמה. ותויש גם כאלה שבוחר ,של ילדיהן

ממלאות מבחינה מספרית )אך חשוב מאוד( העירוב בתהליך  צנוע יותרתפקיד 

יוזמות  ". עמותות אלוהגר"ועמותת  אל סלאם וואחת-עמותת "יד ביד", נווה שלום

במטרה לקדם שוויון, הבנה ואינטגרציה חברתית בין  תרבותי-דוו לשוני-חינוך דו

של ם המשיקוליהללו שונים ספר הבוחרים בבתי ההורים שיקוליהם של הלאומים. 

מחויבות  יםכוללהורים השולחים את ילדיהם לבית ספר מעורב בחינוך העברי, ו

בעיותיה או מפלט ממערכת החינוך הממלכתית על  ,תרבותיות-לרבוקיום -לדו

 .ותהשונ

שהיחס  ? קשה לומרשתואררוב יומה תפקידו של משרד החינוך בתהליך הע

, כמו גם הרשויות המקומיות, מאפשר לתלמידים החינוך משרד. על פי חוק נלהב

-גם מכיר בבתי הספר הדו הוא .ערבים להירשם לבתי ספר עבריים באזורי מגוריהם

עם  פשר את קיומם., ומאאחרותכשם שהוא מכיר בעמותות הורים רבות  ,לשוניים

-לא מעודד בתי ספר עבריים מעורבים לאמץ ולשלב מרכיבים רב המשרד זאת,

עמדתו היא שאם ערבים רוצים ללמוד ככל הנראה תרבותיים בתכנית הלימודים. 

אבל בתנאי שישלימו עם אופיים  הם מוזמנים לעשות זאת, בבתי ספר עבריים

 ציוני ולא ידרשו מחוות תרבותיות. -העברי

רובם אינם רוב התקבל הרושם ש בבתי הספר העבריים המעורבים יםבביקור

השונות ה תומכת ומכבדת של מצוידים בארגז כלים חינוכי המתאים להכל

. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בתקופות של התפרצות הקונפליקט בין התרבותית

ון יום ישראל לעולם הערבי ובימים הלאומיים של ישראל ושל העם הפלסטיני )כג

היעדר מדיניות והכשרה מתאימה מצד משרד  (.ההזיכרון ויום הנכביום העצמאות, 

לא פשוטות. עם דילמות להתמודד בעצמם ומורים  יםלא מעט מנהל מאלצתהחינוך 

אך רבים מהם  ,פתרונות מקומיים לאתגרים הללולמצוא מצליחים  הם לעתים

 מתעלמים מהאתגר כאילו איננו קיים. 

: מה מידת וביניהןבר במערכת החינוך מעלה שאלות רבות, העירוב הגו

הנוצרת בין תלמידים ערבים  , במובן של יחסי חברות,האינטגרציה החברתית
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כיתות מעורבות? האם יש הבדלים בין בתי הספר הללו במידת בויהודים הלומדים 

 אינטגרציה ספריים המקדמים-האינטגרציה הנוצרת בהם? מה הם הגורמים הבית

של התלמידים  ? מה ההשלכות של חינוך מעורב על עמדותיהםאו מעכבים אותה

? מה ההשלכות של חינוך עברי על פלסטיני–שראליסכסוך היכלפי הכלפי האחר ו

? כיצד מתייחסים הורי בהמשך דרכם הישגיהם התעסוקתיים של תלמידים ערבים

מעמיקה יותר של לעירוב בבתי הספר? בירור שאלות כגון אלה והבנה  התלמידים

מחקרים עתידיים בתחום העומד בפני אתגר הן ה תופעת העירוב במערכת החינוך

 חשוב זה. 
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