
הפרדה או הדרה?



נשים חרדיות בקווי מהדרין: הממשק בין עולם התחבורה 
ועולם הערכים האישיים



מטרת המחקר  וחשיבותו

לפני הופעת קווים אלו האוכלוסייה : נקודת מוצא
החרדית השתמשה בתחבורה ציבורית מעורבת.

מטרות המחקר:

 הבנת הצורך האמיתי של שימוש בקווי מהדרין 
בקרב נשים חרדיות באמצעות מיפוי והבנת הערכים 

שמשפיעים על עמדות הנשים .  

חשיבות המחקר:

 עד כה לא נעשה מחקר אשר מציג את הסוגייה מתוך
הצגת עמדתן של נשים חרדיות .

 מחקר חדשני מכיוון שהוא חוקר את התופעה
באמצעות תיאוריית הערכים של שוורץ.
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שיטת המחקר: ביצוע ראיונות עם שש עשרה נשים חרדיות המשתייכות לכלל הזרמים במגזר החרדי. 

להלן מקבץ שאלות מהריאיון:

כיצד חווית הנסיעה שלך בקווי מהדרין שונה מזו של הקווים הרגילים?1.

באיזו מידה הפרדה מגדרית באוטובוס גומרת לך להרגיש בטוחה יותר?2.

באיזו מידה קווי מהדרין מתאימים לערכים החשובים לך?3.

כיצד הישיבה בהפרדה מייצג את מה חשוב לך ואת מי שאת? 4.

כיצד העלייה דרך הדלת האחורית והישיבה מאחור גורמת לך להרגיש?5.

באיזו מידה בחירתך לנסוע בקווי מהדרין מושפעת מהחברה?6.



תוצאות המחקר

 תוצאות המחקר מתחלקות
לשלוש קבוצות: בעד, נגד וכאלו 

שעמדתן חצויה בסוגיה.

 חלק מהערכים ממבנה הדעת
עלו בשלושת הקבוצות.

 אמנם מדובר בגודל מדגם קטן
אך ניתן להניח כי כל ריאיון 

מציג עמדה הקיימת בקרב נשים 
חרדיות.



קבוצת הבעד 

: מסורת, קונפורמיות, ביטחון אישי, הדוניזם, מאפייני נסיעה והשפעת החברה.ערכים שעלו

 .מסורת- צניעות וכבוד למנהגים שהדת מספקת

- ערך הצניעות נשמר בצורה הטובה ביותר.

- ממילא מתקיימת בחברה החרדית הפרדה מגדרית מגיל צעיר.

" אני בערכים של תורה, של מהדרין ובערכים של תורה יש צניעות שזה דבר מאוד חשוב וגדול. בצניעות יש המון 

היבטים וחלק מההיבטים זה באמת ההתרחקות בין המגדרים ". 

קונפורמיות- צייתנות לנורמות ולציפיות חברתיות.

- השפעה של השתייכות לציבור החרדי .

-ציות לדברי הרב.

 "אני מכבדת את ההפרדה כי אני חלק מציבור". 

 " דעת רבותיי היא שוודאי חובה קדושה במידת האפשר...ברור שעמדתם של רבותיי משפיעה עלי לטובה ולברכה".



.ביטחון אישי-  הגנה מפני הטרדות מיניות

"חוויתי בקווים האלה )המעורבים( גם הטרדות ובקווי מהדרין זה לא משהו שיכול לקרות ומבחנתי זה 
פלוס."

.הדוניזם- רווחת האישה במהלך הנסיעה
- חווית הנסיעה בהפרדה הרבה יותר נעימה.

- לעיתים נשים יעדיפו לעמוד מאשר לשבת ליד גבר. 
-חיפוש מקום הישיבה הופך להרבה יותר פשוט ונוח.

"התחושה של קווי המהדרין זו תחושה של בית, של נוחות , של קלות, של נעים לי"...

   " זו תחושה שיש לך את המקום שלך ואת לא צריכה להתחיל לחפש איפה תשבי, הרי אישה לא תשב 
ליד גבר." 

קבוצת הבעד 



קבוצת הבעד 

.מאפייני נסיעה- תדירות, משך זמן נסיעה ונוכחות של הקווים
-קווי המהדרין מהירים יותר וזמינים יותר .

"אני אעדיף לעלות על קווים כאלו)קווי מהדרין( כי הם באמת יותר מהירים ולא עוצרים 
בהרבה תחנות בדרך". 

.השפעת החברה -השפעת הסביבה על ההחלטה לנסוע בקווים אלו

" בחלק הקדמי של האוטובוס ישבו רק גברים, ובאחורי נשים. התיישבתי בהתאם בחלקו 
האחורי של האוטובוס." 



קבוצת הנגד

אוניברסאליות, הכוונה עצמית, הדוניזם, נוחות  ופחד מהקצנה דתית.ערכים שעלו: 

הזכות לשוויון, הזכות לכבוד האדם ולצדק חברתיאוניברסאליות -

-פגיעה בגמישות הישיבה מובילה לאפליה.
-תחושת השפלה- " אזרח סוג ב" -פגיעה בכבוד האדם.

-אלימות מילולית-פגיעה בכבוד האדם.
-תחושת נחיתות ודחיקת האישה החרדית לאחור.

-פגיעה בזכות לשוויון בעת קביעת הקווים- דעת האישה לא נשאלה.
-החפצה והדרת נשים במרחב הציבורי.

אלימות מילולית אני כן חוויתי, לא פעם ולא פעמיים כי סירבתי לשבת מאחורה." "
"לכי אחורה, יש באמירה הזו משהו משפיל וצורם...הפרדה לא יכולה לבוא  על חשבון השפלה."



קבוצת הנגד

.הכוונה עצמית- עצמאות מחשבתית ופתיחות לשינויים
- הפרדה מגדרית באוטובוסים איננה דבר מחייב ע"פ ההלכה.

" אל תפרידו איפה שההלכה לא מבקשת... זאת אומרת תנו לנו להיות במיין סטרים ואל תכפו עלינו דברים 
שלא כתובים בהלכה, אל תמציאו מצוות- משם אני יוצאת".

.הדוניזם- רווחת האישה במהלך הנסיעה
-הרבה פחות נעים לשבת בחלק האחורי- יכולות להתעורר בחילות.

-לעיתים יש עמדת תשלום רק מקדימה- גורם לעליה ולירידה כפולה מהאוטובוס.
-חלק אחורי צפוף עד אפס מקום לעומת השתרעות מקדימה. 

" תעלי קדימה, תשלמי ותתקדמי באוטובוס אחורה, מה הסיפור?!  בשביל מה העלייה הזו, הירידה הזו, 
זה צורם לי."

" משהו דפוק פה, כי בקו ציבורי לא תראי אישה בהריון עומדת כשכל החלק הקדמי כמעט ריק".



קבוצת הנגד

.נוחות- עליה לאוטובוס עם ילדים ובני זוג, מקרים של נשים בהיריון
-פיצול המשפחה.

-נסיעה מורכבת ומסורבלת.
-אישה בהיריון צריכה לשבת במיידי.

 גם משפחתיות זה דבר  מאוד חשוב במגזר החרדי, אז אל תפריעו לזה, זה חלק מהחוויה- לנסוע ביחד "
כמשפחה. זמן לשיחה משפחתית, זמן איכות- זה בכלל לא  מתאים לי להיות מופרדת מבעלי וילדיי."

פחד מהקצנה דתית
-מיעוט חרדי הכופה על ציבור שלם.

.-מדרון חלקלק שיכול להוביל להדרת נשים במקומות ציבוריים נוספים

" אני כן סוברת שזו עמדה של חרדים יותר קיצוניים ופשוט אנשים נכנעים להם.."

" אני מתנגדת לחלוטין להפרדה בקווי מהדרין גם כי היא פוגעת במעמד האישה החרדית וגם כי היא מביאה 
להקצנה דתית מסוכנת שתפגע בסופו של דבר גם בנשים וגם בגברים." 



עמדה חצויה בנושא

.בנוולטיות- כבוד ונימוס לבחירות האחר, דאגה לרווחת הזולת
-לא  היו רוצות למנוע מאחרות את הנסיעה בקווים הללו.

-שמירה על פלורליזם. 

"אם יש נשים שמרגישות יותר בטוח ויותר נחמד לנסוע ככה- אני לא הייתי רוצה למנוע מהם את זה".
" אני לא בעד דווקא הפרדה המגדרית, אלא בעד "חיה ותן לחיות".

הכוונה עצמית  מול מסורת
-היפוך סדר הישיבה – נשים מקדימה וגברים מאחורה.

"שהנשים יעלו מקדימה, שיהיה להן יותר נוח, יותר קל, גם מבחינת נשים מבוגרות ונשים 
בהריון-שצריכות לשבת מייד. יש יותר צרכים אצל נשים לשבת במיידי מאשר מגברים, אז אני כן בעד 

ההפרדה אבל הייתי הופכת את סדר הישיבה."



עמדה חצויה בנושא

הדוניזם ונוחות אל מול מסורת

-בעד ההפרדה המגדרית אך נגד היישום של פיצול המשפחה .

בבין עירוניים זה כן מפריע לי, כי אם אני נוסעת עם הילדים אז אני מעדיפה " 
אבל, לדעתי יש בהם)בקווים(  את בעלי לידי שיוכל לעזור לי עם הילדים...

איזשהו היגיון, מהבחינה שהם  שומרים יותר על הצניעות."



בעד נגד   עמדה חצויה

מסורת- שמירה על הצניעות אוניברסאליות-פגיעה 
בשוויון מגדרי ותחושת 
השפלה ואי כבוד לאישה

בנוולטיות- רצון לכבד את 
הזולת

קונפורמיות- צייתנות 
לרבנים ולנורמות בחברה 

החרדית

הכוונה עצמית- אין הגיון 
הלכתי

הכוונה עצמית

ביטחון אישי- הגנה מפני 
הטרדות

הדוניזם- הישיבה מאחור 
אינה נוחה

עליה וירידה כפולה

מסורת

הדוניזם- נעים יותר לשבת 
ליד נשים

נוחות- ילדים, בני זוג, נשים 
בהיריון

הדוניזם

מאפייני נסיעה- קווים 
מהירים יותר

פחד מהקצנה דתית- הדרת 
נשים בציבור

נוחות

השפעת החברה – כל 
האוטובוס יושב בהפרדה 

לכן גם אני אשב כך

סיכום הערכים



מסקנות 
  קווי מהדרין יוצרים התנגשות בין ערכים שונים ולכן

יש בהם קונפליקט מובנה שלא ייפתר לעולם.

 קווי מהדרין עונים על צרכי חלק מהנשים החרדיות
ולכן יש להם מקום.

ביישום, לאור העובדה כי ישנן נשים הרואות אם כי 
ההפרדה פעולה הפוגעת באישה ובכבודה, יש להציע 

פתרונות לסוגייה מורכבת זו כך שאף אישה חרדית לא 
.תרגיש מושפלת במהלך הנסיעה בקווים הללו
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